
قال رسول اهللا (صلى اهللا عليه و آله و سلم): اِنَّ ِمؤسى (عليه السالم) لَقَى الخضرَء (عليه السالم) َفقال اَوصنى َفقاَل الخضُر يا طالَب الِعلِم َواعلم
أنَّ َقلبََك ِوعاٌء َفانُظر ماذا تَحشوا به ِوعاَءك.

ِ



︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞ |  زه ﹨︀ی ا﹝︣وز﹢ ۶   ︨ــ︣﹝ـــ﹆ــ︀﹜ـــ﹥ | ا︨︐﹆︣ار ﹨﹫︃ت ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹝︡ارس، ︲︣ورت ﹡︷︀م آ﹝﹢زش

٧    ﹎﹀️ و ︫﹠﹢د
﹜﹫﹊ ︢ر﹠﹞ ︡﹫︨ | ︡︋  ︀ ﹩﹞ ــ︊ــ﹥ | ا︨︐︀د در ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ ﹇︣آن و ّ︨﹠️ ﹡﹆︩ ︠﹢د را  ︋︀ز︀٨  ﹝ـــ︭ـــ

١٢  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ا︨︐︀د و ︑︣ ︋﹫️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ | ا﹝﹫︣ ︀︗﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹛
١۶  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ︑︣︋﹫️ ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹙﹞﹩ | ﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری

﹩︊﹫︊ ︀︲ــ︊ــ﹥ |  ︎︣دا︠︐﹟  ︋﹥ ﹝︧︃﹜﹥ ︑︣ ︋﹫️ ︻﹙﹞﹩، ا ︋︺︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دارد | ر︀٢٣  ﹝ـــ︭ــ
﹩﹊﹚﹞ ︡﹫﹝ | ﹤﹡﹢﹝﹡ ک ﹨︀ی ا︨︐︀د﹑﹞ | ﹤ــ︊ــ︀ـــ︭ــ﹞  ٢٨

٣٢  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹝︣ ︋﹩ ︀ ﹝︺﹙﹛؟! | ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹋﹀﹫﹏

٣۵  ﹋﹠︡و﹋︀و
︉ ﹨︀ و را﹨︊︣د ﹨︀) | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن ٣۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡ در ﹨︡ا︑ ️︭﹫﹙﹩ و ︮﹠﹀﹩ ︵﹙︊﹥  ﹨︀ (︲︣ورت ﹨︀، آ︨﹫

۴٣  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | ﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ا︖︀د ﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞﹩ | ﹝︡ی ﹡﹫﹉ ︋﹫﹟، ﹝﹫︓﹛ وا︡ی
﹩﹠﹫︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ | «ره» ﹩﹡︀︔ ︡﹫︫ ﹤︐︫﹢﹡ ︡︣﹝﹛ا ﹥﹫﹠﹞ ﹌﹠︧﹡︀ب ﹎︣ا︐﹋ ︀︋  ﹩︀﹠︫۴۶  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | آ

﹟ ︵︀ووس (﹇︧﹞️ دوم) | ︻﹙﹫︣︲︀ آر﹟ ︗︀ه ﹫︡ ا ︋   ︨:﹩﹝﹚︻ ︣﹫﹨︀︪﹞ ︀  ︋  ﹩︀﹠︫۴٨  ﹝ــــــ﹫ــــــ︣اث | آ
۵٢ روان ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨︩ | ﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡ در  ︋︊﹢د و ︑﹆﹢️ ا﹡﹍﹫︤ش ︑︭﹫﹙﹩ ︵﹑ب ﹢زه | ﹝﹞︡ ︮︀دق ︫︖︀︻﹩

۵۵  ﹎︪️ و ﹎︢ار
︋ّ﹩ ا︠﹑ق  آ️ ا      ً ﹝︖︐︡ی ︑︣ا﹡﹩ | ︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣﹝︀﹡﹩، ﹝︖︐︊﹩ ر︋︀﹡﹩ ﹥ ز﹡︡﹎﹩ ا︨︐︀د و ﹝︣   ۵۶  ﹎ـــــــــــ︤ارش | ﹡﹫﹛ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋ 

﹢ا︗﹥ زاده ﹀︀ ﹩︀︣ی| ﹡︀در︠  ︣وری ا︨︐︀د ︻﹙﹩︮  ︀﹎︣د ︎  ﹥ء ︻﹞﹙﹩︫  ︣ ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ︑︖︣ ︋  ۵٩  ﹎ـــــــــــ︤ارش | ﹝︣وری ︋ 
۶٢  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ﹡︧︊️  ︋﹥ آداب ﹝︺︀︫︣ت ا︨﹑﹝﹩ درک ︻﹞﹫﹅ دا︫️ | ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی

۶۴  ︋︀ ﹡ـ︊ـ﹍ـ︀ن ︗ـ﹢ان |  ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹉ رو﹞ ︡﹝﹞ | ︩︧﹟ ﹝︣و︗﹩ ︵︊︧﹩
  ۶٩ــ︧ــ﹟ ︠ـ︐ــ︀م | ﹋﹙﹞︀ت  ︋︤ر﹎︀ن | ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

٧١  ︨﹫︣ه  ︋︤ر﹎︀ن
﹫ ︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی ︤دی  |  ﹝︡ی ︤دی  ︣ ﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ﹝﹣︨︦ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛، ︀ج︫  ٧٢  ز﹡ـ︡﹎ـ﹫ــ﹠ــ︀﹝ـــ﹥ |  ﹝︣وری   ︋ 

٧٧  ﹝ــــ﹆ــــ︀﹜ــــ﹥ | آ️ ا    ً ︀︣ی، ا ︣﹎︀﹫﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ | ﹝︡ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹢ر
٨١  ﹝ـــ︭ــ︀ــ︊ــ﹥ | ا﹫︀ی ︨﹠️ ﹇﹛؛ ا︗︐︀د و ا︻︐︡ال | ︨﹫︡ ﹝︭︴﹀﹩ ﹝﹆﹅ دا﹝︀د

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

د ︋﹫︣ ︑︣︣﹥ |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩
﹨﹫︣︣︑ ️﹥ |  ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩، ﹝︡ی ﹝﹞ ،︣﹁ ﹅﹆︡ی ︤دی، ︻﹙﹩ ر︲︀ 

آر﹟ ︗︀ه، ︨﹫︡︻﹙﹩ ر︲︀﹩ و ﹝︭︴﹀﹩ ﹡﹫﹊︤اد
﹝︡︣ ا︗︣ا﹩ |  ر︲︀ ︔︀﹡﹩

﹩︐︀ن، ا︋﹢ذر ﹨︡ا︡﹫﹝ اد﹢︗︡﹝﹞  | ︣ا︨︐︀رو

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

︑︭﹢︣﹎︣ |  ﹝﹞︡ ︮︡ا﹇️
︻﹊︀س |  ا﹝﹫︣ ︧︀﹝﹩ ﹡︥اد

︣وف ﹡﹍︀ر |  ︻﹙﹩ ︗﹢اد د﹨﹆︀﹡﹩
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ر︲︀ ﹝︐︀ری ﹝︧﹣ول ﹝﹢︨︧﹥ ︫﹫︺﹥ ︫﹠︀︨﹩  ︖ از ︣﹊︪︑ ︀︋

︋︀︋️ ارا﹥ را﹨﹠﹞︀﹩ ﹨︀ی ﹋﹙﹩ در ︭︠﹢ص ﹇︧﹞️ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن، آ﹇︀ی ﹡︀در ︠﹢ا︗﹥ زاده 
﹝︧﹣ول روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹜﹫﹙﹥ ا﹜﹆︡ر ︋︀︋️ ﹨﹞﹊︀ری در ︑﹫﹥ ︋︣︠﹩ از ﹝︴︀﹜︉ ﹝︣︋﹢ط 

 ️︀︨ ︣︡﹞ ﹩﹡︀﹞︣﹁ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹟﹫﹝﹚︧﹝﹛ا﹐︨﹑م وا ️ ︖ ،﹩︀﹀︮ ﹩﹚︻ ا︨︐︀د ﹤︋
﹝︊︪︣ ︗️ ﹨﹞﹊︀ری در ︑﹫﹥ ︋︣︠﹩ از ﹝︴︀﹜︉ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︨︐︀د ﹝︖︐︡ی ︑︣ا﹡﹩، 

 ﹩﹚ ﹤﹞﹑︻ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝﹢︨﹢ی ︫︊︧︐︣ی د︋﹫︣ دوره دوم ︗︪﹠﹢اره ️ ︖
️ ا﹐︨﹑م  ︖ ،︀ن ︗﹢ان﹍︊﹡ ︀︋ ︩︋ و ﹨﹞﹊︀ری در︋︀ره ﹩︀﹝﹠﹨را ﹤زه ︋︀︋️ ارا﹢ (ره)

وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ︻﹙﹩ ا︮︽︣ ︨︣ا︋﹩ ︨︣د︋﹫︣ ﹡︪︣﹥ ︠︳ ︋︀︋️ ︎︀ره ای از ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ و 
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن ︋︀︋️ ارا﹥ ﹝︪︀وره ارز﹡︡ه ︋﹥ ﹨﹫︃ت  ︖ ،︀﹨ ︪︀وره﹞

︑︣︣﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︤︻ ︣︀︨︤ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀ را ︀ری ر︨︀﹡︡﹡︡.

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

﹩﹍﹠﹨︣﹁ - ﹩﹝﹚︻ ﹤︪︣﹡
︋︀ر و ︑︀︋︧︐︀ن ٨٩ | ١٢٠٠ ︑﹢﹝︀ن

٣و۴



︑﹢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.khesht1.blogfa.com
khesht1@ymail.com

rahnameh@yahoo.com

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

ا︪︀ن در ︋︣ر︨﹩ ﹡﹆︩ ا︨︐︀د ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ا﹟ ︋︣ر︨﹩ ︀︋︡ ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︣آن 
و ّ︨﹠️ ︋﹠︀ ﹎︣دد آ﹡﹍︀ه ﹝︐﹟، ا︨︐︀د و ... در ا﹟ ﹡︷︀م ﹇︣آ﹡﹩ ︗︀﹍︀ه ︠﹢د را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ن ︣ ︣︋ ﹩ ︊ ﹩  ︋ ﹩ ︋︣ر ﹟ ز ﹏︊ ︩ ﹩ ︋︣ر ر ن  ︋ ﹩ ︋︣ر ﹟ ز ﹏︊ ︩ ﹩ ︋︣ر ر ن

︨﹢ره ︻﹙﹅ در︋︣دار﹡︡ه ﹡︷︀﹝﹩ ︑︣︋﹫︐﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی د︡ ا︨﹑م ا︨️ و در ا﹟ ﹡︷︀م آ﹝﹢زش و 
﹩ ﹫︎ ﹢  ︗﹩ ︣ م ﹟ و ﹟ ︣ ︋ ︎﹫و ﹢  ︗ ﹩ ︣ م ﹟ و ﹟ ︣ ︋

︎︥و﹨︩ ︗︀ی ︠︀ص ︠﹢د را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡، در ︀ل ︑ ︣︲︀︭﹫﹏ در ﹢زه از ︋︧︐︣ ﹋︐︀ب 
م مم م

و ّ︨﹠️ ︠︀رج ︫︡ه ا︨️ و ﹉ ﹡﹢ع ︻﹙﹛ زد﹎﹩ ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨️.
﹏﹫ ︣ ل ر ﹩ ﹫︎ ر ﹢ ص ی ︗︩ ﹩︎︥و ﹫︎ ر ﹢ ص ی ︗︩

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

ا︨ـ︐︀د ︀︋︡ ︋︺︱ـ﹩ از ﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞ـ﹩ را در ︠﹢د ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣ده ︋︀︫ـ︡ و اـ﹟ ﹝﹙﹊︀ت را ︋﹥ 
 ﹏﹫﹚︑ ،︀ت ﹡﹍︣ش ﹡︷︀م ﹝﹠ـ︡ در ︵﹑ب﹊﹚﹞ ﹟︫ـ︀﹎︣دان ︠﹢د ﹡﹫︤ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠ـ︡. از ︗﹞﹙﹥ ا
﹑﹇﹫️، ا︻︐﹞︀د  و ︗﹞︹ ︋﹠ـ︡ی و روش ﹝﹠︡ی، ﹡﹍︀ه ﹡﹫︀ز ﹝﹢ر و ﹋︀ر︋︣دی، آزادا﹡︪︡ـ﹩ و︠ 
﹏﹫ ب م ︣ش ﹟ ︗ ﹏ ︤﹫ ﹢ ن ︣﹏﹫ ب ر م ︣ش ﹟ ︗ ز

︋﹥ ﹡﹀︦ و ︎︪︐﹊︀ر ︻﹙﹞﹩ و ︑﹢ا︲︹ ︻﹙﹞﹩ و رو︀︊﹞ ﹤﹫︓﹥ ا︨️. ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ﹝﹙﹊︀ت 
︹︹

روش ﹨︀﹩ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ا ﹟︀ددا︫️ ︋﹥ ︀رده روش ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️.

﹝﹆︀﹜﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︡ی ﹡﹫﹉   ︋﹫﹟، ﹝﹫︓﹛ وا︡ی

در ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ︋﹥ ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹨︡ف از ︑︪﹊﹫﹏ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥، ︺﹠﹩ ا︗︐︀د ︎︣دا︠︐﹥ ︫︡ه 
ا︨ـ️. ا︪ـ︀ن ا︗︐︀د را ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹝﹫︀ن ︻﹆﹏ و دـ﹟ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. در اـ﹟ ﹝﹠︷︣ ︋﹥ ︗︣︀ن 

︎ ﹩ ﹜︎ ﹩ ﹜
 ّ︬ ︐﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥دا﹝︀د، و ﹅﹆﹞ ︣︐﹋ا︫ـ︀ره ︫ـ︡ه ا︨ـ️. د ︤﹫﹡ ︀د در ︵﹢ل ︑︀ر︐︗ا
ـ﹫ ︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی، ﹋︡ام ﹝﹊︐︉ را در   ︫﹤﹊﹠︀ن ﹋︣ده ا﹡︡ و ا﹫ ـ︀﹝︣ا را︋  ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و︨ 


﹇﹛ ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣د.

﹝﹞ ︳︨﹢︑ ﹤︊︀︭︡ی ︤دی، ﹝︡ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹢ر

︡︺﹩ در  ـ︀ص و روش︋  ﹀︀ـ﹩ ︀ـ︣ی دارای رو﹫ـ﹥︠  ️ ا﹐︨ـ﹑م وا﹜﹞︧ـ﹙﹞﹫﹟︮  ︖
︫ـ︀﹎︣د︎︣وری ︋﹢د﹡︡. ار︑︊︀ط ︠︀ص ︋︀ ︫ـ︀﹎︣دان، ﹁﹛ ︻﹞﹫﹅ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ﹝︊︀﹡﹩ و ا﹨︡اف 
﹩ ﹩ ﹩م ﹩ م

 ﹟︪︀ن ا︨️. ا︀ی ا﹨ ﹩﹎︥ـ︀﹎︣دان از و ︡︹ در ︑︣︋﹫️︫  ︑︣︋﹫︐﹩، ا︨ـ︐﹀︀ده از روش ﹨︀ی︋ 
﹩ ﹜ ︎﹩ ﹜ ︎

︀﹎︣دا﹡︪︀ن و ﹝﹣︨︧﹥  ︀﹎︣د︎︣وری ﹋﹥ ︑﹢︨︳︫  ﹎︤ارش ا︗﹞︀﹜﹩ ا︨ـ️ از ︵︣ح ا︪︀ن در︫ 
﹩ ︹ ﹩﹩ ︹ ﹩

﹜﹫﹙﹥ ا﹜﹆︡ر ︗﹞︹ آوری ︫︡ه و ︋︧﹫︀ر ︗︢اب و ︠﹢ا﹡︡﹡﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹢ ی ︎︣و ︣ ن  ︣ح ﹩ ︗ ش ︤﹢ ︎︣وری ︣ ر ن  ︣ح ز ﹩ ︗ رش ︤

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ﹡︀در ︠﹢ا︗﹥ زاده

︡︋ ︀ ﹩﹞ ا︨︐︀د در ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ ﹇︣آن و ّ︨﹠️ ﹡﹆︩ ︠﹢د را  ︋︀ز
﹜﹫﹊ ︢ر﹠﹞ ︡﹫︨

﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ا︖︀د ﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞﹩
 

ا﹫︀ی ︨﹠️ ﹇﹛؛ ا︗︐︀د و ا︻︐︡ال
︨﹫︡ ﹝︭︴﹀﹩ ﹝﹆﹅ دا﹝︀د

﹝︣وری  ︋︣ ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ︑︖︣︋﹥ ی ︻﹞﹙﹩ ︫︀﹎︣د  ︎︣وری در ﹫︀ت 
﹝︣﹢م ا︨︐︀د ︻﹙﹩ ︮﹀︀ ﹩︀︣ی

08

43

81

59



︣﹁ ﹅﹆﹞ ︡ی﹞ ﹤﹛︀﹆﹞︨︣

1. نگرش سه بعدى
ــا به تعبيرى  ــوزش پژوهش گرا و ي ــه مباحث كلى نظام آم ــماره ب ــس از پرداخت دو ش ــه، پ رهنام
ــخت گيرانه، آموزش پژوهش محور؛ اين شماره به يكى از مؤلفه هاى مهم آن يعنى نقش استادان  س
در نظام تعليم و تربيت طالب مى پردازد. از آنجا كه غرض در نظام آموزشى حوزه، پرورش عالماِن 
ــت؛ به راحتى نمى توان ابعاد علمى، اخالقى و اجتماعى استاد را از هم تفكيك كرده،  متقِى بصير اس
ــاحتى در اين باره بحث كرد. لذا درگفت و شنودهاى اين شماره عالوه بر بررسى نقش علمى  تك س

استادان در بالندگى طالب، نقش اخالقى و كمابيش اجتماعى آنها نيز مدنظر قرار گرفته است.
2. شماره اى كم ادعا

ــوص با توجه به  ــى جامع از آنها؛ به خص ــوزه و ارائه تحليل ــام تعليم و تربيت ح ــاء عناصر نظ احص
ــرد حوزه هاى علميه در دنياى امروز، مقوله  ــابقه ديرينه اين نهاد و همچنين وضعيت منحصربه ف س
پيچيده اى است. هر گونه نفى و اثبات عناصر اين نظام با ساده انگارى و عدم اشراف جامع به مبانى 
و مبادى معرفتى اين نهاد، مى تواند خسارت هاى جبران ناپذيرى را فراهم آورد. آنچه در اين شماره 
ــأله و فراخوان توجه حوزويان به بهينه سازى جايگاه استادان در نظام  ــده است، تقرير مس مطرح ش

تربيتى حوزه است. اين شماره ادعايى فراتر از اين ندارد.
3. زمزمه محبت، جمعه ها و مكتب

گرچه نگارنده، در درستى گزاره شايع «آنچه قبال در حوزه ها بوده، اكثراً خوب و آنچه امروِز حوزه ها 
است، اكثراً تهديد، تأسف و خسران است» ترديد دارد، اما به هر صورت بر اين باور است كه رابطه 
ــت. به عبارت ديگر به نظر مى رسد در گذشته  ــابقًا بهتر از اكنون بوده اس بزرگان حوزه با طالب س
اهتمام بزرگان و گرانمايگان حوزه به مدارس علميه و جوانى طالب بسيار بيشتر از امروز بوده است. 
ــِس علمى و معنوى حوزه قديم، ارزش  ــرورى، در نگرش اولياء و صاحبان نََف ــه دارى و طلبه پ مدرس
بيشترى داشته است و در عمل دل مشغولى هاى جدى ترى ايجاد مى كرده است. طالب جوان، امروز 
زمزمه هاى محبت، رسيدگى و سرپرستى پدران معنوى خود را كمتر درك مى كنند. واقعيت اين امر 

و يا حتى توهم آن نزد نسل جوان حوزه، بسيار تهديدكننده و گران بار خواهد بود.
4. النادر كالمعدوم

ــت.  ــعه كمى و كيفى مدارس در امر تعليم و تربيت طالب اس ــب توس موضوع بعدى، توجه به تناس
ــد به آرمان هاى معرفتى نظام  ــود نيازمندى هاى اجتماعى امروز فراروى حوزة متعه ــا توجه به وج ب
ــعه كمى پذيرش و تربيت طالب  ــاى توليد علم دينى در دنياى معاصر؛ توس ــالمى و ضرورت ه اس
ــعه، جدى و حياتى  ــد ابعاد كيفى اين توس ــت. اما در كنار اين ضرورت، عنايت به رش گريزناپذير اس
ــعه كمى و  ــيعى امروز، مديريت متوازن توس ــت. يكى از چالش هاى فراروى اولياء حوزه هاى ش اس
ــى حوزه هاى علميه به خصوص با توجه به تغييرات پيچيده اجتماعى و فرهنگى دنياى معاصر  كيف

است.
در گذشته، عالمى بزرگ، به عنوان زعيم علمى و معنوى، در رأس مدرسه اى قرار مى گرفت. تعدادى 
از طالب، تحت نظارت، رسيدگى و محبت هاى مستقيم ايشان، در فضايى به دور از جزر و مدهاى 
ــدند. همچنين امكان اين گونه ارتباط براى استادان مدرسه  فرهنگى و اجتماعى جامعه تربيت مى ش
ــتان هم پيمان اين زعيم بودند هم وجود داشت.  ــاگردان قديمى و يا از دوس ــا خود از ش كه چه بس
ايشان مستقيمًا از احوال طالب جويا مى شدند و طالب هم از راهنمايى هاى پدرانه و به هنگام آنان 
ــوارى هاى خاص خود را دارد و عمًال  ــتند. امروز اجراى اين الگو زيبا و كارآمد، دش بهره ها مى جس

سنتى متروك و كالمعدوم محسوب مى شود.
5. مدرسه اى براى آموزش و پژوهش بهتر

ــدارس حوزه هاى علميه،  ــت نظام تعليم و تربيت م ــاماندهى وضعي ــى از طرح هايى كه براى س يك
ــدن آن قرار دارد، ايجاد  ــؤوالن حوزه به منظور يافتن راهكارهاى اجرايى ش ــتور بررسى مس در دس
ــاماندهى جذب، ارتقاء و  ــت. اين طرح مى تواند باعث س ــتقرار هيأت هاى علمى در مدارس اس و اس
ــتادان مدارس علميه شود. تحليل اجراى پر سابقة اين طرح در نظام آموزش عالى ايران  حمايت اس
ــيب و قوت آن را  ــورهاى عربى مى تواند نقاط آس و جهان و حتى در برخى از حوزه هاى علميه كش
ــاند. اين طرح مى تواند  ــن كند و اولياى محترم حوزه هاى دينى را در اين زمينه يارى رس بهتر روش

ــى و مشاوره اى براى استادان مدارس؛  ــى، پژوهش با در نظر گرفتن فرصت ها و موظفى هاى آموزش
ــطح علمى طالب منجر شود. همچنين با تأمين  نظام علمى مدارس ما را ارتقاء دهد و به تعميق س
ــبى امر معيشتى استادان بزرگوار، باعث شود آنان بتوانند فرصت هاى بيشترى براى رسيدگى به  نس

طالب و دستگيرى از آنان قرار دهند.
6. تمناى آنچه خود داشت

البته بديهى است اجراى هر گونه طرحى، بايد از گذر آسيب شناسى وضعيت موجود و شناخت تراث 
و مفاخر حوزه ها رقم بخورد. اتخاذ تدابير مقتضى جهت بهبود نقش استادان در نظام تعليم و تربيت 
طالب، نيازمند مطالعه و بازشناخت عميق نظام گرانقدر حوزه و سنت هاى اصيل آن، تحليل و تبيين 
تمامى عناصر و شرايط آن است تا با در دست داشتن اين تراث و تحليل محكمات و تشابهات آن، 
ــت مطابق  ــبى براى هر گونه تحول حاصل آيد. همچنين تذكر اين نكته الزم اس ــت مايه مناس دس
ــه مورد توصيه زعماى حوزه هاى علميه بوده است در «برنامه ريزى هرگونه تحولى در  آنچه هميش
حوزه، تأكيد بر حفظ تراث حوزه هاى علميه شيعى، حفظ استقالل آنها و مشورت با بزرگان و زعماى 

حوزه ها، الزم و ضرورى است١».
7. استادان مدارس، خدا قوت

معموًال وظايف هيأت علمى در مراكز علمى، در حيطه هاى مختلفى آموزشى، پژوهشى، مشاوره اى، 
ــتا تدريس، قبول مسؤوليت استادى راهنما و مشاور  ــود. در اين راس مديريتى و فردى تعريف مى ش
ــى و بازنگرى  ــان دوره، هميارى در برنامه ريزى درس ــات ضمن تحصيل و پاي ــران در تحقيق فراگي
ــى و يا حتى  ــيابى، ارائه اولويت هاى آموزش آن، هميارى در طراحى و اجراى روش هاى بهينه ارزش
پژوهشى به مراجع ذى صالح، اجراى طرح هاى تحقيقاتى، انتشار مقاالت و كتب علمى، همكارى با 
مراكز و مؤسسات آموزشى و پژوهشى، تالش جهت توسعه توانمندى هاى فردى در زمينه دانش ها 
ــتى هاى احتمالى و از بين بردن نقاط  ــاى مرتبط، برنامه ريزى فردى به منظور رفع كاس و مهارت ه
ــاركت در دوره هاى  ضعف و تقويت نقاط قوت و بروز نمودن آگاهى هاى عمومى و تخصصى و مش
آموزشى در اين خصوص، اختصاص فرصت مشاوره علمى ـ تخصصى براى طالب و مشاركت در 
ــات، توانمندى ها و عاليق آنان؛ از  ــه مطابق با نيازها، اقتضائ فعاليت هاى مديريتى و اجرايى مدرس

جمله وظايف هيأت هاى علمى مدارس مى تواند شمرده شود.
در اين صورت فرآيند شناسايى، جذب، ارتقاء وضعيت، ارزيابى، رتبه بندى، حمايت و تشويق اعضاى 
ــد. بدين ترتيب زمينه بهترى براى تربيت جامع  ــترى انجام خواهد ش هيأت مدارس با كيفيت بيش

طالب در مدارس مباركه علميه فراهم خواهد شد.
8 . كليد اسرار ما

ــتادان در اين طرح، مى تواند  ــت بر عناصر وظيفه محورى و اخالق مدارى اس اهتمام، تأكيد و حراس
ــظ و تضمين كند. زيرا كه  ــيعى حف ــتاد و طلبه را در حوزه هاى غنى ش ــاى اصيل ارتباط اس بنيان ه
ــى، انصاف، نقدپذيرى، ادب، صداقت، امانت دارى علمى  صبر، پشتكار، تواضع، شجاعت، آزادانديش
ــتى، حق طلبى و ... را اقتضاء طلبگى و روحانى مى دانيم و  و اجتماعى، اخالص، انضباط، ساده زيس
مستحكم ترين راه ايجاد و رشد اين سجاياى اخالقى در طالب جوان حوزه، برقرارى تعامل استاد با 

آنان است و استاد وظيفه محور و اخالق مدار است كه اين توانايى را دارا خواهد بود.
9. رهنامه مجازى

ــتادان، فضال، طالب محترم و كليه  ــماره، آزمندانه پذيراى نظرات اس رهنامه درباره موضوع هر ش
ــت موضوع و راهكارهاى مطرح در اين  ــماره نيز با توجه به اهمي عالقمندان خواهد بود. در اين ش
ــوى مخاطبان نشريه مى تواند راهگشاى اولياء  ــته ها و آسيب  هاى از س زمينه، ارائه مالحظات، بايس
ــده  ــريه نيز راه اندازى ش ــد. در اين باره غير از راهكارهاى ارتباطى قبلى، فضاى مجازى نش امر باش
ــؤوالن ذى ربط  ــمت «تبادل نظر» آن آماده دريافت، تجميع و انتقال نظرات مخاطبان به مس و قس

است.٢ پس مشتاقانه منتظريم.

1. بر گرفته از توصيه آيت اهللا مكارم شيرازى به مسؤوالن حوزه كه مشابه آن از كالم ساير زعماى حوزه نيز استفاده مى شود.
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︣ار ا︨︐﹆
﹨﹫︃ت ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹝︡ارس،
︲︣ورت ﹡︷︀م آ﹝﹢زش ﹢زه ﹨︀ی ا﹝︣وز
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ا︨︐︀د در ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ ﹇︣آن و ّ︨﹠️ ﹡﹆︩ ...
﹜﹫﹊ ︢ر﹠﹞ ︡﹫︨ ٨

︋︣ ﹇︣آن و ّ︨﹠️ ︋﹠︀ ﹎︣دد آ﹡﹍︀ه ﹝︐﹟، ا︨︐︀د و ... در ا﹟ ﹡︷︀م ﹇︣آ﹡﹩ ︗︀﹍︀ه ︠﹢د 
﹩ ︊ ﹩  ︋﹩ ︣︋﹟ ﹏︊ ﹩ ︣︋ ن 

︣ ﹝︊﹠︀ی د︡ ا︨﹑م ا︨️  ـ﹢ره ︻﹙﹅ در︋︣دار﹡︡ه ﹡︷︀﹝﹩ ︑︣︋﹫︐﹩︋  ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨  را︎ 
 ︣︲︀ ︀ل ︀م آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩ ︗︀ی ︠︀ص ︠﹢د را ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡، در︷﹡ ﹟و در ا

م ︎
︑︭﹫﹏ در ﹢زه از ︋︧ـ︐︣ ﹋︐︀ب و ّ︨﹠️ ︠︀رج ︫ـ︡ه ا︨️ و ﹉ ﹡﹢ع ︻﹙﹛ زد﹎﹩ 
︣ ل ﹩ ﹫︎ ﹢ ص ی ︗ ︎︥و و ﹢ م ﹟ لو ﹩ ﹫︎ ﹢ ص

ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده ا︨️.

﹢﹥ ︑︣︋﹫︐﹩ دارد ودر ا﹟ ︑︣︋﹫️ ا︨︐︀د ﹠︡ ﹡﹆︩ ︻﹞︡ه   ︨﹉ وآ﹝﹢زش ﹜﹫﹚︺︑ ︣﹨
︋︣ ︻︡ه دارد ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ و ︑︧︣︹ در ﹁﹛ ﹝︧︃﹜﹥ ︫﹫﹢ه ︑﹀﹊︣ و روش ︋︣ ︠﹢رد 

 ﹟ ﹩ ﹜﹟ ﹩
︀ ﹝︭︀د﹅ و آ﹝﹢زش روش¬﹨︀ ﹡﹆︩ ا︨ـ︐︀د در ︑︣︋﹫️  ︋︀ ﹝︧ـ︃﹜﹥ و ︑︴︊﹫﹅ ﹇﹢ا︻︡︋ 

﹜ ︹ ﹩ ︹ ﹩ 
︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ ا︨️.

 ﹟﹫ آ﹝﹢زش ︎﹫︩ از ︠︡﹝️ و ︡︀︋ ︡﹠﹠﹋ ︀﹀را ا ﹩︪﹆﹡ ﹟﹫﹠ ︡﹫︑︀︋︣ای آ﹡﹊﹥ ا︨ـ
︠︡﹝️ ︋︣ا︪︀ن دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.

︡︎ـ︡ه ﹨ـ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و د﹡﹫︀ی ︗︡︡ و ︀︫ـ﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︵﹑ب و ا︨ـ︀︑﹫︡ از 
﹝︪ـ﹊﹑ت ز﹝︀ن ﹝﹩ ︋︀︫ـ︡ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ای آ﹡︀ ︑︡︋﹫︣ی از ︗︀﹡︉ ﹢زه ا﹡︪︡ـ﹫︡ه 

︎
︫﹢د.

ـ︊﹥
︀
︭ـ
﹞

ـ︊﹥
︀
︭ـ
﹞

﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ︑︣︋﹫️ ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹙﹞﹩ ١۶
︎︣دا︠︐﹟  ︋﹥ ﹝︧︃﹜﹥ ︑︣ ︋﹫️ ︻﹙﹞﹩، ا ︋︺︀د ...٢٣﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری

﹩︊﹫︊ ︀︲ر

ا︨ـ︐︀دی ︑﹢﹇︹ ﹨︣ دو را دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ﹝︪ـ﹊﹏ ﹝︀ در ا﹡︐﹆︀ل ︮﹀︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ در 
م م 

︑︣︋﹫️ ︻﹙﹞﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ︀︋︡ ︋﹥ ︵ّ﹙︀ب ﹝﹠︐﹆﹏ ︫ـ﹢د وا﹐ ا︨ـ︐︀د ︋︀ ︫ـ︣ح ︑﹀︀و︑﹩ 
ر ﹩ ل ر ﹏ ﹜﹫ ︋ ر و ︣ ︹ ﹢ ﹩ی ل ر ﹏ ﹜﹫ ︋ ر و ︣ ︹ ﹢ ی

 ︑﹫︌ ﹐زم ا︨ـ️ ︎︥و﹨︪ـ﹍︣ ا︠﹑ق، ا︨︐︀د ا︠﹑ق، 
حح

﹡︡ارد. در ﹝︧ـ︀﹏ ا︠﹑﹇﹩ ۵
﹝︣وج، ﹝︪︀ور و ﹝︣︋﹩ ا︠﹑ق. ا︨︐︀د ︲︣ورت دارد و ﹡﹆︩ او ︑︺﹙﹫﹛، ︋︣﹡︀﹝﹥ د﹨﹩، 
ا﹡﹍﹫︤ه ︋︪﹩، ﹝︣ا﹇︊️ و ﹨﹞︣ا﹨﹩، ﹡︷︀رت و ارز︀︋﹩ ا︨️. ا︨︐︀د ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹜﹍﹢ 

﹜ ﹛ج ج
︋﹢دن و ︑︪﹊﹫﹏ ﹙﹆︀ت، ﹋︀ر﹨︀ی ﹡︪︡﹡﹩ را ﹨﹞﹢ار ﹝﹩ ﹋﹠︡.

در ﹝︀︊︒ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ︋︀ دو ﹢زه ﹝︊︀﹡﹩ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ و ︻﹙﹛ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ 
﹝﹢ا︗﹫﹛. در او﹜﹩ ﹁﹙︧﹀﹥ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️، ︾︀️ و ﹝﹢︲﹢ع و ﹝︊︀دی ︑︭﹢ری و 
️ ﹨︀، ﹝︣ا﹏ و ︻﹢ا﹝﹏  ︀︨ ،︡﹠زه دوم ﹁︣آ﹢ رد ︋︣ر︨﹩ ا︨️. در﹢﹞ ﹤﹫﹆︭︡︑

ع ﹜ ع﹛ ﹜
و ا︮﹢ل و رو︫ـ︀ی ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ا︨ـ️. ا︨︐︀د در ︻﹙﹛ ︑︺﹙﹫﹛ و 

م
 ،︒︋ ﹟رد ︋︣ر︨ـ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋ـ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹢﹞ ︡︀︋ ﹏﹞زه ︻﹢ا﹢ ـ️ و در﹫︋︣︑
﹜ ﹜ ﹜

︀﹎︣د  ︋ّ﹩ و ﹝︪︀ور را دارد و در ︑﹞︀م ﹫︴﹥ ﹨︀ی و︗﹢د︫  ا︨︐︀د ﹡﹆︩ ︀دد﹨﹠︡ه، ﹝︣
︑︃︔﹫︣﹎︢ار ا︨️. ا︨︐︀د از ا︋︐︡ای ︋︒ ︗﹢ا﹡︉ ﹝︐﹙︿ و ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ا︋ ﹟︒ را 

م م﹩ ﹩
 ﹏︋︀﹇ ﹩︴ ﹥ ︵﹢ر︨  ︀د﹎﹩ و︋   ︨﹤  ︋︒  ︋﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︫︬︪﹞ ︀︑ ︡﹠﹨︪︀ن ﹝﹩ د﹡

.️︧﹫﹡ ﹩﹢﹍︨︀︎



ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩ ﹤︊︀︭﹞

ا︨︐︀د در ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩  ︋︣ 
️﹠ّ ︣آن  و︨  ﹇
︡︋ ︀ ﹩﹞ د را  ︋︀ز﹢︠ ︩﹆﹡
︋︣ر︨﹩ ﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ﹡︷︀م ︑︣ ︋﹫︐﹩ ﹢زوی در ﹎﹀︐﹍﹢  ︋︀  
﹜﹫﹊ ا    ً ︨﹫︡ ﹝﹠︢ر ️ آ

 ١٣٣٢ ︡﹛﹢︐﹞ ﹜﹫﹊ ︢ر﹠﹞ ︡﹫︨
در ﹋︣︋﹑ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. در ︨︴ و 
درس ︠︀رج ا︨︀︑﹫︡ ﹝︪﹢ری 
دا︫︐﹥ ا﹡︡ و از آ︀ت ︻︷︀م ا﹝︀م 
 ︣﹇︀︋ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ،﹩﹢︠ ،﹩﹠﹫﹝︠
︮︡ر، ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ︨﹫︧︐︀﹡﹩، 
 ︡﹫د ︫︀﹨︣ودی، و﹢﹝﹞ ︡﹫︨
︠︣ا︨︀﹡﹩، ﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی، ︨﹫︡ 
﹋︀︸﹛ ︀︣ی و ﹝﹫︣زا ﹨︀︫﹛ آ﹝﹙﹩ 
︋︣ه ︋︣ده ا﹡︡. در ︑﹞︀م ︨︴﹢ح 
 ︦زه و در دا﹡︪﹍︀ه ︑︡ر﹢
د در  ّ︡ دار﹡︡. دارای ︑︃﹜﹫﹀︀ت ﹝︐︺
ز﹝﹫﹠﹥ ︻﹙﹢م ﹢زوی ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ و 
︵︣ح ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ «︵︣ح 
︎﹫︪﹠︀دی آ﹝﹢زش در ﹝﹆︴︹ 
ا︗︐︀د، ﹝︊︀﹡﹩ و ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ و ︫﹫﹢ه 
ا︖︀د ︑ّ﹢ل در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥، 
︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ ︎﹫︪﹠︀دی 
 ️ر﹢﹞ ︣︋ ﹤﹫﹝﹚︻ زه﹢ ︋︣ای
﹇︣آن ﹋︣﹛» دار﹡︡ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
️ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی در ﹢زه  ﹝︧﹣و﹜﹫
و ﹝︣ا﹋︤ ︎︥و﹨︪﹩ دا︫︐﹥ ا﹡︡.

 بحث ما در رابطه با نقش استاد در تربيت علمى است. ديدگاه 
حضرتعالى در رابطه با اين بحث چيست؟

ــخ دهيم بايد يك نگاه جامع  ــؤال پاس اسـتاد:اگر بخواهيم به اين س
ــته باشيم. آغاز تحول همه جانبه در جامعه انسانى در زمان پيامبر  داش
ــوره علق يك نظام  ــد. س ــوره علق آغاز ش با قرآن كريم و با آيات س
آموزشى جامع و فراگير است و اين سوره را مى توان سوره علم ناميد، 
ــيب هايش در اين سوره آمده است و  ــى و آس كليت برنامه هاى آموزش
ــوره هاى قرآن رويكرد تربيتى است چون  رويكرد اين سوره و بقيه س
قرائت با اسم رّب آغاز شده كه مدبّر و مربّى است و خواستگاه حركت 

ــان در پرتو ربوبّيت  تكاملى انس
ــكل مى گيرد و اين ربوبّيت،  ش
ــام خليفه اللهى  ــان را به مق انس
ــه اين يك  ــه البت ــاند ك مى رس
مسير خاّصى دارد. اولين چيزى 
كه در اين سوره مشخص شده 
منابع علمى است كه مهم ترين 
و خالص ترين و جامع ترين منبع 
ــود خدا خالصه  معرفتى در وج

ــود. منبع معرفتى، شاخص علمى و شاخص معلمى در اين سوره  مى ش
ــان از قرائت آغاز مى شود و در پايان  ــت و مسير تكاملى انس آمده اس
ــوره به قرب الهى كه نشان و تبلور كمال شايسته انسان است ختم  س
ــود. اين حركت با آموزش انجام مى شود نه خودبخود. اگر كسى  مى ش
با سير حوزه پيش برود قرآن و سّنت را خوب نمى فهمد و به كمال هم 
ــد و با خواندن سير آموزشى و كتابهاى حوزه آن هدف حاصل  نمى رس
نمى شود. بين آنچه اكنون از منابع و سيستم آموزشى در اختيار ماست 
ــالم كه آغاز تأسيس حوزه هاى  ــتم آموزشى صدر اس با منابع و سيس
علميه است تفاوت است. يگانه منبع آن دوران خود قرآن و سنت بود 

ــه علمى و اخالقى و فرهنگى  ــتمايه يك تحول همه جانب و اينها دس
ــى است. به  ــالمى فرآيند آن نظام آموزش و همه جانبه بود و تمدن اس
ــه فرهنگ ها و ترجمه كتب اين  ــطه ارتباط با بقي مرور زمان و به واس
ــير علم افزايى پيش رفت و بعد علمى بر  ــير از سير خودش به مس مس
بقيه ابعاد سيطره پيدا كرد. مثًال در سده سوم فيلسوفانى پيدا مى شدند 
كه عالم بودند ولى انسان كامل در تمام ابعاد علم و عمل نبودند. اين 
ــالم در بستر تربيت انسان مطرح كرد ولى علمى كه  علم گرايى را اس
ــت. در مورد علماى  ــد را قرآن مذّمت كرده اس ــالتش باش منهاى رس
يهود و بلعم باعورا كه علم داشتند توبيخ دارد در مورد قارون كه «انما 
ــه على علم» مى گويد اين  اوتيت
علم وقتى بين انسان و كمالش 
فاصله مى اندازد در مورد مذّمت 
«ان  ــريفه  ش ــه  آي در  ــت.  اس
االنسان ليطغى» آسيب خالصه 
شده است. اين علم بايد انسان 
ــاند ولى پيچ  ــال برس را به كم
ــان  خطرناك طغيان علمى انس
ــير كمال خودش خارج  را از مس
ــان حتما وقتى از  ــت كه انس ــد. اين يك قانون تخلف ناپذير اس مى كن
ــير طبيعى خارج مى شود طغيان مى كند. در ابتداى سوره، انسان با  مس
ــم اهللا الرحمن الرحيم» و جار و مجرور مفيد  خدا پيوند مى خورد با«بس
ــت يعنى خدا در مقام عمل  ــت و حتى اقرا هم اول نيامده اس حصر اس

اّول با نام خود شروع كرد يعنى اول به نام خدا و بعد اقرأ.
ــتن به  ــت و تنها هدف تجّرد براى حق و پيوس يعنى اخالص اصل اس
ــت «اول العلم معر﹁﹤ الجبّار و  ــد. در حديث معروف اس حق باش
ــت كه  آخره تفويض االمر اليه» اين يك نظريه و مفهوم مهّم اس
ــى و پژوهشى طراحى شود، اگر  ــاس آن يك سيستم آموزش بايد براس


 ﹟ا و  ا︨️  ﹁︣ا﹎﹫︣  و   ︹﹞︀︗ آ﹝﹢ز︫﹩  ﹡︷︀م   ﹉  ﹅﹚︻ ︨﹢ره 
︨﹢ره را ﹝﹩ ︑﹢ان ︨﹢ره ︻﹙﹛ ﹡︀﹝﹫︡، ﹋﹙﹫️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ 

︉ ﹨︀︩ در ا﹟ ︨﹢ره آ﹝︡ه ا︨️. و آ︨﹫





٩

ــد آن وقت نوع تعامل كتاب و استاد و طلبه و  طراحى ش
موسسه آموزشى بسيار متفاوت خواهد شد و از سيستم از 

هم گسسته امروز متمايز خواهد شد.
ــروردگار كه  ــد بخوانى اما به نام آن پ ــت باي اقرأ امر اس
ــاره به آن بعد  ــان من علق كه اش تو را آفريد. خلق االنس
ــان خدا را فراموش  ــان به خدا دارد كه اگر انس تعلّقى انس
ــود را گم مى كند. اقرأ  ــرد خود را فراموش مى كند و خ ك
ــى به دنبال  ــر مى خواهى به علم برس ــك االكرم اگ و رب
ــى.  اكرم بايد بروى به دنبال بخيل بروى به علم نمى رس

چون عزيزترين ماية هستى را مى خواهى دريافت 
ــى تا كريمانه  ــد به دنبال يك كريم باش كنى باي
ــى از هزينه كردن يك مبلغ ناچيز  بذل كند. گاه
براى يك مطلب علمى مهم دريغ مى كنند و علم 
ــات مادى مى كنند به جاى  را فداى ماده و امكان
اينكه امكانات مادى فداى علم شود و نتيجه اين 
ــا و خروجى ها تالزمى  ــود كه بين هزينه ه مى ش
ــان ها را فداى رشد  ــيارى از انس وجود ندارد و بس
ــد مادى را وسيله  مادى مى كنيم بجاى اينكه رش

براى رشد علمى و معنوى قرار بدهيم و اين بخاطر نسبت 
ــت و نگاه هاى نادرست است.  ــتم نادرس ناصحيح و سيس
ــيله مى كنيم بجاى اينكه وسيله فداى  هدف را فداى وس
ــير تاريخى و ورود علم و برخورد  ــود. اين در س هدف ش
ــى تأثير گذاشت. ما كتاب  ــتم آموزش فرهنگ ها در سيس
ــاب و علم را در  ــالت كت ــم را اصل قرار داديم و رس و عل
ــيه قرار داديم به گونه اى كه وقتى صحبت از درس  حاش
ــت از درس جنبى و يا يك روز در  ــود صحب اخالق مى ش
ــود در صورتيكه بنابر نظر صحيح، اخالق در  هفته مى ش

ــير بايد با تار و پود طلبه آميخته باشد. توجيهى  تمام مس
ــد  ــت بايد دقيق و مفّصل باش كه براى ورود به حوزه اس
ــود نه اينكه يكى دو  ــان داده ش و هدف صحيح به او نش
ــيم. ما در حوزه هيچ توجيهى  ــه در ابتدا داشته باش جلس
ــته اول  ــى نداريم. در نظام گذش ــائل آموزش حتى در مس
ــى در يك فضاى  ــدند يعن ــنا مى ش با قرآن و حديث آش
معنوى و الهى واقع مى شدند و از آبشخور حديث استفاده 
ــرآن و حديث و از طريق  ــد و همه معارف را از ق مى بردن
ــته است ياد مى گرفتند  ــتادى كه اينها در جانش نشس اس

ــش مى رفتند هم منبع  ــمت هدف پي ــه گام به س و گام ب
ــالم بود و هم استادى كه حق علم را ادا كند. اما االن  س
ــيه قرار گرفته  همه به كنار رفته و قرآن و حديث در حاش
ــود  ــت و آغاز راه طلبگى و توجيهى كه بايد طلبه بش اس
محدود به نحوه ثبت  نام و انتخاب درس و گرفتن شهريه 
و مسكن مى باشد كليه خدمات مادى توجيه مى شود ولى 
ــراى چه به حوزه آمدى  ــراى چه بايد درس بخوانى و ب ب
ــد قابل  ــود. حتى اگر هدف غلط باش اصًال توجيه نمى ش
ــت ولى اصًال چنين نگاهى وجود ندارد. آسيب  اصالح اس

ــود. برنامه هاى آموزشى هم به  ــروع مى ش از اول ورود ش
ــت برنامه را  ــت وصله پينه پيدا كرده اس ــرور زمان حال م
ــكال دارد يك وصله زدند اشكال  شروع كردند ديدند اش
ــيب هاى بعدى  بعدى وصله بعدى و همينطور در برابر آس
ــاس مبانى و  ــروز بايد براس ــت. ام راه حل ها مقطعى اس
روش هاى تربيت يك انسان متخلق به كل دين به حوزه 
ــتاد و كتاب و  ــود آن وقت جايگاه اس و نظام آن توجه ش
ــه مرحله اى و  ــه بايد فرا بگيرد و در چ ــوع علم هايى ك ن
چگونه آموزش داده شود و ارتباط آنها مشخص مى شود. 
آن وقت مشخص مى شود هر كتابى چه ميزان از 
ــت علمى و تربيتى اهميت دارد. آيا اين كتاب  جه
ــت و اخالص را به  ــد دقت، امانت، صداق مى توان
ــتقيم آموزش دهد، چه مثالهايى در  طور غير مس
ــى مؤلف به كار گرفته است  كتاب آمده، چه روش
و چه مباحثى را در البالى كلمات منتقل مى كند، 
ــگاه فراتر از نگاه ظاهرى. ما در نگاه  يعنى يك ن
ــه هاى تاريخى  ــد به ريش ــه داريم باي ــى ك جامع
خودمان وصل شويم. ما بايد براساس نگاه تربيتى 
ــيم كنيم و اال  ــرآن، آموزش و پژوهش مطلوب را ترس ق
ــيب زا مى شود. من يك مثال بزنم  آموزش و پژوهش آس
ــود چگونه علم زده شديم و با ورود علوم  ــخص بش تا مش
آن رسالتى كه اين علوم بخاطر آن وارد شده اند فراموش 
شد. قبًال زبان آموزش، عربى بوده است در چنين فضاى 
ــى در بغداد  ــيخ طوس عربى كه از زمان پيامبر تا زمان ش
بوده است صرف و نحو خوانده مى شده است. اما در حال 
حاضر زبان آموزش فارسى شده است و كتابهاى آن دوره 
ــى مى خوانيم، پس  و صرف و نحو را در يك فضاى فارس
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ــى زبانى است كه فقط قواعد  اين فارغ التحصيل ما فارس
ــت چون صرف و نحو از آن بستر طبيعى خودش  بلد اس
ــده و در يك فضاى نامناسب قرار گرفته است.  خارج ش
مثل همين در مورد علوم ديگر هم اتفاق افتاده است. اما 
در آن فضا جواب داده است در اين فضا جواب نمى دهد. 
حال در يك نمونه بزرگ تر ما اگر حديث و قرآن آموزش 
ــوده و االن چطور  ــترى و فضايى ب ــم در چه بس مى دادي

ــده كه طلبه ما  ش
ــى در مراحل  وقت
ــرش  ــى عم پايان
با  مى گيرد  ــرار  ق
ــنت  س و  ــاب  كت
ــرار  برق ــل  تعام
ــى  يعن ــد.  مى كن
را  ــوزش  آم ابزار 
نداشت و در طول 

ــاى آن فضايى كه در  ــال ما ابزار به او داديم منه 20 س
بستر كتاب و سّنت رشد مى كرد در حاليكه گذشتگان ما 
ــر صرف و نحو مى خواندند در يك فضايى مى خواندند  اگ
ــنت بوده است. زبان عربى  ــان كتاب و س كه كل زنديش
داشتند و شرط ورودشان دانستن مقدار زيادى از قرآن و 
ــّنت بود. االن در خارج حوزه هايى هست كه  حديث و س
ــان حفظ حداقل ده هزار حديث است و به  شرط ورودش
ــخص با ورود به  ــروطى است كه ش خاطر اين چنين ش
حوزه آماده حركت اجتهادى مى شود. ما كارى نمى كنيم 
كه طلبه در حين آموزش بدون شرط و جايزه و با عالقه 
ــه با قرآن و  ــرآن برود، حفظى ك ــودش دنبال حفظ ق خ
ــنا شود به نحوى كه لطايف كالم معصوم را با  حديث آش
ــام وجودش لمس كند و با قرآن و حديث زندگى كند.  تم
ــى و پنج سال از سن او گذشته و تمام ملكات و  االن س
ــازه مى خواهد بر  ــكل گرفته ت خصلت هاى اخالقى او ش
ــيند و اين مصادره به مطلوب  ــفره كتاب و سّنت بنش س
است، ما او را آورديم كه تربيت كنيم تربيت او در اختيار 
ــرار گرفت ـ اگر پيش  ــران يا در اختيار تصادف ها ق ديگ
ــى چيزى مى آموزد اگر تبليغ مى رود  عالمى مى رود اتفاق
اتفاقى چيزى مى آموزدـ  و با هيچ نمونه كامل يا متكاملى 
ــى و  ارتباط طبيعى و منطقى ندارد مگر اتفاقى. بعد از س

ــال كه  پنج س
او  ــخصيت  ش
گرفت  ــكل  ش
ــته  اگر ناخواس
صفت  بر  مثًال 
بخل يا حرص 
ــرده  ك ــد  رش
حال  و  ــد  باش

وارد حوزه تفسير بشود با نگاهى برخواسته از نگاه ناسالم 
چه برداشتى خواهد داشت. برداشتها آلوده و آسيب زاست. 
ــيم از يك  ــالك و معيار علمى هم به او داده باش ــر م اگ
ــه برآيندى  ــادل در وجود چ ــب و نامتع معجون نامتناس

حاصل خواهد شد.
 شـما فرموديد ما يك نظـام مطلوبى در 
بسـتر كتاب و سـنت داريم ولى در حال حاضر 
مؤلفه هـا در يك جاى نامطلـوب قرار گرفتند و 
حوزه علم زده شـده و علم مطلوبيت ذاتى پيدا 

كرده بدون اينكه تربيت اتفاق افتاده باشـد. ما 
اگر بخواهيم مثًال استاد را در يك نظام مطلوب 
و نظام علم زده مقايسه كنيم چه شاخص هايى 

داريم.
اسـتاد: استادى كه االن انتخاب مى كنيد استادى است 
كه توانمند باشد اين كتاب را خوب درس بدهد. ضماير را 
خوب ارجاع دهد. اما اين فقه براى چيست؟ چگونه كسى 
ــن  ــا اي ــد ب مى توان
ــالت  ــاب به رس كت
ــت  ــن كتاب دس اي
پيدا كند. االن براى 
هيچ استادى مطرح 
چيزى  چه  ــت  نيس
ــود  ــد در وج را باي
ــو و چگونه و كى  ت
نهادينه كند و به چه 
ــاگرد بايد با اين كتاب تعامل پيدا كند.  مقدار و چگونه ش
چون ما فقط نگاه اسم مصدرى به فرآورده علمى داريم. 
توجه نمى كنيم كه يك تحول معنوى همزمان با فرآيند 
ــد بايد  علمى بايد صورت گيرد كه اگر اين نگاه حاكم ش
ــتر تربيت قرار  يك پالن براى آموزش و پژوهش در بس
بدهيد، نوع علومى كه در اينجا بايد خدمت كنند گزينش 
كنيد، چه علمى در مرحله اول يا مرحله دوم قرار مى گيرد 
ــز فرع. االن صرف و  ــود چه چي بعد چه چيز اصل مى ش
ــته آشنايى و انس با قرآن و  ــت. امادر گذش نحو اصل اس
ــنت اصل بود و در پرتو آنها صرف و نحو مى خوانديم  س
ــبت ها را عوض كردى. متن كتاب  ــما كامًال نس يعنى ش
ــى شما مى شود سوره قرآن. در اين سوره ها آياتى را  درس
ــاب مى كنى كه بتوانى صرف و ادبيات را ياد بدهى.  انتخ
اين شبهه هم پيش نيايد كه چون اين شخص متخصص 
ــت ممكن است منحرف شود پس حتمًا نبايد بخواند  نيس
ــى جنبى است  بدليل اينكه االن هم قرآن و حديث درس
و در تابستان امتحان مى دهند. با اين نگاه كتاب و سنت 
ــيه مى رود و صرف و نحو رسالت اصلى مى شود  به حاش
ــرود و براى مردم قرآن  ــه مى خواهد تبليغ ب ــون طلب و چ
ــى از قرآن و حديث  ــد يك امتحان جنب ــث بخوان و حدي
ــه بايد با قرآن  ــتان از او مى گيرند در صورتى ك در تابس
ــرد و زندگى  انس بگي
كند و بداند هر كجاى 
ــه مطالبى را  ــرآن چ ق
مى توان  ــت.  اس گفته 
حديثى  مجموعه  يك 
اصول  ــه  ك ــب  منتخ
اصول  تربيت،  و  تعليم 
ــادى و اخالقى و  اعتق
آموزش دين و تبليغ در آن باشد را درس داد و در ضمن 
ــد و بجاى الف و ب  ــول فقه ومنطق را هم خوان آن اص
ــم كاربردى در زندگى روزمره و  و جيم در منطق، مفاهي

علمى آن را آموزش داد.
ــما بياييد اصل را آموزش مفاهيم قرار بدهيد و در پرتو  ش
ــل« النحو الواضح».  ــوزش مفاهيم قاعده بياموزيد مث آم
ــتر خوب تربيتى، تفكر و پژوهش صورت مى گيرد  در بس
ــتاد هم بايد معتقد به اين  ــت البته اس و آموزش هم هس
سبك آموزش باشد چون ترديد استاد در رفتار استاد تأثير 
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مى گذارد و سريعًا به طالب منتقل مى شود. پس در نظام تربيتى، 
ما بايد اول اهداف تربيتى را بچينيم و بدانيم براى رسيدن به اين 
ــوزش و پژوهش چه قوانينى را بايد  ــداف تربيتى از طريق آم اه
ــه مرحله بندى و طبقه بندى كنيم تا به آن  رعايت كنيم و چگون
قدرت استنباط و اجتهاد برسيم بدون اينكه به بقيه ابعاد وجودى 
ــوى و اخالقى، تربيت  ــاى تربيت معن ــم و پا به پ ــه بزني او لطم

ــكل بگيرد  ــى هم ش علم
كه بتواند تربيت علمى در 
ــد معنوى قرار  خدمت رش
ــر  ــرد. در مجله«الفك بگي
 6 ــماره  ش ــالمى»  االس
داديم  پيشنهاد  طرح  يك 
كه آغاز با قرآن و حديث 
ــد و با محوريت قرآن  باش
ــتر آنها  و حديث و در بس
علوم آموزش داده شود و 
روش آموزش هم نزديك 

ــد و بايد استاد و متن هر دو در خدمت پژوهش  به پژوهش باش
باشند بگونه اى كه خالقيت و ابتكار و ابداع را در طلبه به وجود 
آورند. اين، هم طراحى مفصل مى خواهد، هم آموزش به اساتيد 
مى خواهد. ما بايد آموزش كالن به اساتيد بدهيم و فضا را براى 
آنها مهيا كنيم و كتابهاى تكنيك آموزشى را در اختيار آنها قرار 

ــتاد هم بايد  دهيم ولى اس
ــروع كند به  ــان ش همزم
تجربه و آزمون و خطا به 
طور عملى و پياده كردن 
ــى  آموزش برتر  قواعد  آن 
ــى  راههاي از  ــتفاده  اس و 
ــاگردان از ابتدا  كه خود ش
ــير حركت  ــا انتهاى مس ت
كنند. در اين نظام متن و 

استاد محور نيستند بلكه طلبه و نياز او محور است.
محور  طلبه  مطلوب  آموزشى  نظام  در  پس   
است و كالس با سؤال و طرح بحث آغاز مى شود و 
با پژوهش شاگرد ادامه مى يابد و كالس نياز محور 
است و هم چنين شيوه تدريس استاد اقدام پژوهى و 

اســــتــــخــــراج 
روشهاست.

استاد: مثًال استاد از ابتدا 
ــى  ــه اين چه درس از اينك
مى خواهد  ــه  چ و  ــت  اس
ضرورتى  ــه  چ و  ــد  بگوي
ــه هدفى  ــراى چ دارد و ب
ــد و در  ــؤال كن ــت س اس
پاسخ همه درگير شوند و 

با مذاكره و مباحثه به جواب ها برسند. در اين حالت فضا در اين 
حالت حساس و فعال و صميمى مى شود و همه به كار مى افتند 
ــاس  ــند اعتماد به نفس مى يابند و احس و چون به جواب مى رس
قدرت مندى مى كنند، مى فهمند كه جواب ها را دارند منتها چون 

اطالعات منسجم نيست سريع و راحت جواب نمى دهند.
 ايـن مـواردى كـه فرموديـد بيشـتر علمـى 
پژوهشـى اسـت پس بحث تربيت كه محور بود چه 

مى شود.
اسـتاد: هدف را براى استاد و متعلم تعريف مى كنيم وآن را از 

ــم و نگاه هاى غلط را تصحيح  ــر ناخودآگاه بيرون مى آوري ضمي
ــؤول  ــه بودم ، مس ــالى كه مدير مدرس و تعديل مى كنيم. در س
ــى  ــتم طلبه ها درس پذيرش هم قرار گرفتم حدود دو ماه نگذاش
ــوزه، روش درس  ــدن در ح ــداف درس خوان ــد بلكه اه بخوانن
ــدى چه كار بايد بكنى، چه كار  ــتاد ش خواندن در حوزه و اگر اس
ــى را به آنها  ــوزد، پايه هاى اعتقادى و بينش كنيم فرصت ها نس
داديم. بعد از 4 سال كه به 
ــه مراجعه كردم  آن مدرس
گروهى  ــه  يگان گروه  آن 
ــتاد  بودند كه در نبودن اس
ــب  و وجود فضاى نامناس
ــى ضربه نخوردند.  آموزش
ــتند و  ــدف داش ــون ه چ
روش ها دستشان بود. بايد 
گام به گام طلبه را حركت 

داد.
ــه را راه  ــتاد طلب ــر اس اگ
ــدازد طلبه راه خودش را ادامه خواهد داد. مديريت حوزه بايد  بين
ــه حضور و غياب و  ــا را مديريت كند نه مثل االن ك ــن گام ه اي
ــهريه را مديريت مى كند، بايد درون را مديريت كند ولى االن  ش
ظاهر را مديريت مى كند و در نتيجه نمره و مدرك اصل مى شود 
و حوزه از اصلش خارج مى شود. دلسوزى و انگيزه دهى، صميميت 
ــك و ... از  و ارتباط نزدي
اعمال  بايد  ــتاد  اس طرف 
شود لذا استاد خوب همه 
ــتادى كه  ــت. اس چيز اس
ــد، خّالق  اهل تربيت باش
ــد و مسلّط بر آن علم  باش
باشد طلبه را جلو مى برد.

ــيم اهداف بايد  بعد از ترس
روى استاد سرمايه گذارى 
ــتم را زير و رو مى كند و  ــتاد است كه همه سيس كنيم و اين اس
ــجم و جهت دار مى كند و از طلبه  ــتعدادها را منس انگيزه ها و اس

دستگيرى مى كند.
 در نبـود اسـتاد در حـال حاضـر طلبه هـا چه 

برنامه اى داشته باشند؟
ــال حاضر  اسـتاد: در ح
ــراى طلبه  ــالت ب اگر رس
روشن شود و بداند كه در 
ــتر كتاب و سنت بايد  بس
ــك برنامه  ــد كند و ي رش
روزانه  ــتمر  مس تفسيرى 
با روش خاصى كه روش 
 تربيت خود با قرآن است 
ــته باشد اين مى تواند  داش
ــب در برنامه هاى  ــك مرهم خيلى خوب و يك بازنگرى مناس ي
ــد و خيلى از مشكالت را حل كند. خصوصًا اگر به ترتيب  ما باش
نزول سوره ها باشد و طلبه در حال و هواى تحّول اّمت اسالمى 
قرار بگيرد مى تواند كار را تا حّد زيادى پيش ببرد. مطالعه روزانه 
كتاب « فصول مهمه » شيخ حّر عاملى كه حديث منتخب است 
و يك دوره « كافى » تأثير فراوانى مى گذارد و كليه آموخته هاى 
دوران آموزشى او مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. اين براى حل 

معضل فعلى يك برنامه اورژانسى است.


 ﹉  ﹟ا ا﹜﹫﹥»  ا﹐﹝︣   ︰﹢﹀︑ آ︠︣ه  و  ︊ّ︀ر  ا﹜︖  ﹥﹁︣︺﹞ ا﹜︺﹙﹛  «اول 
 ﹜︐︧﹫︨ ﹉ ︋︣ا︨︀س آن ︡︀︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹜ّ﹞ م﹢﹀﹞ و ﹤︣︷﹡
و﹇️  آن   ︫︡  ﹩︣ا︵ ا﹎︣  ︫﹢د،   ﹩︣ا︵ ︎︥و﹨︪﹩  و  آ﹝﹢ز︫﹩ 
︋︧﹫︀ر  آ﹝﹢ز︫﹩   ﹤︧︨﹢﹞ و   ﹤︊﹚︵ و  ا︨︐︀د  و  ﹋︐︀ب   ﹏﹞︀︺︑ ﹡﹢ع 

﹝︐﹀︀وت ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.




﹝︀ ︀︋︡ ︋︣ا︨︀س ﹡﹍︀ه ︑︣︋﹫︐﹩ ﹇︣آن آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩ ﹝︴﹙﹢ب 

︉ زا ﹝﹩ ︫﹢د. را ︑︨︣﹫﹛ ﹋﹠﹫﹛ وا﹐ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩ آ︨﹫




 ︡ن ︑︣د﹢ ︫︡︀︋ آ﹝﹢زش ﹉︊︨ ﹟ا ﹤︋ ︡﹆︐︺﹞ ︡︀︋ ﹜﹨ ا︨︐︀د
 ﹏﹆︐﹠﹞ ︵﹑ب   ﹤︋  ً︀ ︺︨︣ و  ﹝﹩ ﹎︢ارد   ︣﹫︔︃︑ او  ر﹁︐︀ر  در  ا︨︐︀د 

﹝﹩ ︫﹢د.



﹋ّ﹙ـ﹩  ︠ـ﹢دش  و  ﹡ـ︡اره  ︋︧ـ︀ط 
﹩ ﹜ و ﹩﹩

︋︡﹨ـ﹊︀ره؛ و﹜﹩ ︻︣و︨ـ﹩ ﹊﹩ از 
را ︋ـ︀ ︎﹢﹜﹩ ﹋﹥  ︋︙﹥ ﹨ـ︀ی ﹋﹑س 
راه  ︋﹢د﹡ـ︡،  داده  ﹇ـ︣ض  ︋ـ︩ 

ا﹡︡ا︠️.
از︫ـ﹢ن  را  ﹇︱﹫ـ﹥  روز،  ـ﹉ 
︎︨︣ـ﹫︡م. ﹎﹀️: «﹐ ﹊ّ﹙ـ︿ ا     ً 
﹢ن ﹫ و 

︀ً اّ﹐ و︨ـ︺︀»؛ ا︻︐︊︀ری ﹋﹥  ﹡﹀︧ـ
 م ﹫ م︎︣ ﹫

︎﹫︩ ﹝︣دم دار﹛ ﹨﹛ ︗︤ء و︨ـ︹ 
﹝︀︨️؛ ﹇︣ض ﹋︣دم.
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﹤︊︀︭﹞ر︲︀ ︮︀دق زاده

ا﹝﹫︣ ︀︗﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹝︐﹢﹜︡ 
١٣۴٠، در ︨︀ل ۵۶ وارد 
دا﹡︪﹍︀ه و ︎︦ از ا﹡﹆﹑ب 
ا︨﹑﹝﹩ و ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در 
 ﹩﹝﹫︫ ﹩︨︡﹠﹞ ︨︀ل ۶۵ در
﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ︫︡﹡︡. ︎︦ از 
آن در ر︫︐﹥ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ 
﹝﹠︨︡﹩ ﹨︧︐﹥ ای دا﹡︪﹍︀ه 
︑ ﹤︋ ︿︫︭︣﹫﹏ ︎︣دا︠︐﹠︡. 
در ︨︀ل ︑ ۵٩︭﹫﹑ت ﹢زوی 
را آ︾︀ز و در ︨︀ل ٨٣ د﹋︐︣ای 
﹁﹙︧﹀﹥ و ﹋﹑م را از دا﹡︪﹍︀ه 
︑︣ان ا︠︢ ﹋︣د﹡︡. ا︪︀ن 
﹝︡رس ا︮﹢ل و ﹁﹆﹥، ﹁﹙︧﹀﹥ و 
﹋﹑م و اد︋﹫︀ت در ﹢زه و ﹝︡رس 
﹁﹙︧﹀﹦ ︻﹙﹛، روش ︑﹆﹫﹅ و 
﹝︀︊︒ ﹋﹑م ︗︡︡ در دا﹡︪﹍︀ه 
.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞

︩ ﹎︣ا در﹎﹀︐﹍﹢  ︋︀ ﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ﹡︷︀م  ︎︥و﹨
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا﹝﹫︣ ︀︗﹩ ا ︋︣ا﹨﹫﹛ ︖

و ︑︣ ︋﹫️ ︻﹙﹞﹩ ︵﹙︊﹥ا︨︐︀د
 موضـوع ايـن شـماره نقـش اسـتاد در تربيـت علمى 
مى باشـد و با توجه به اينكه از ديدگاه بعضى آقايان مهمترين 
عنصر نظام آموزش پژوهش گرا استاد است، سؤال اين است 

كه استاد چه نقشى در اين مسير دارد؟
ــى نهايتًا يك سويه و  ــم اهللا الرحمن الرحيم. هر تعليم و آموزش اسـتاد: بس

جهت گيرى تربيتى دارد و تنها يك سرى آموخته نيست.
در علوم امروز هم همينطور است. فرض كنيد كه يك مهندس مكانيك كه 
دروسى مانند استاتيك، ديناميك، مقاومت مصالح مى خواند اوًال در كنار اين 
ــرى آموزش هاى عملى مثل كارگاه جوشكارى  آموزش هاى نظرى، يك س

ــد. ثانيًا  ــا ريخته گرى مى گذران و ي
ــاده براى  ــن او آم ــت ذه در حقيق
ــن مباحث  ــى اي ــازى عمل پياده س
ــود. پس اين تعليم  تئوريك مى ش

هم، يك سويه تربيتى دارد.
 چـه تربيتـى در ايـن 
شـخص صـورت مى پذيرد؟ 
آيـا منظـور عناصـرى مانند 
پشتكار يا آزادانديشى علمى 

است؟
استاد: تربيت در اينجا يعنى اينكه شخص بتواند كارى را به سهولت انجام 
دهد و لذا بار ارزشى ندارد. آنچه شما مى فرماييد تربيت خاص و دينى است. 
ــخص در دوره آموزشى است به شكلى كه  منظور در اينجا پرورش دادن ش
توانايى به عهده گرفتن كار و مسئوليتى را دارا گردد كه چون يك مسئوليت 
ــاخته شدن ذهن و  ــت به نوعى س جزئى در ارتباط با يك كار تخصصى اس
ضمير و بارورى قابليت هاى فرد است. بنابراين در آنجا هم علم وهم تعليم 
ــا ويژگى هاى خاص براى اهداف  ــخص ب و تعلم در خدمت پرورش يك ش

تخصصى معينى مى باشد.
ــه طلبه بايد  ــت ك ــائل طلبگى هم يك جنبه، آموزه هاى نظرى اس در مس
كسب كند. آگاهى هايى نسبت به دين، معارف، اخالقيات، فقه و مانند اينها 
و تربيت در اينجا بيشتر ناظر به پرورش ذهنى است تا استاد بتواند داده هايى 
ــأله  ــأله، حل مس ــعى كند كه ذهن او را با طرح مس به طلبه منتقل كند و س
ــخ ها به نحوى پرورش دهد كه قدرت تفكر طلبه را باال  ــش ها و پاس و پرس
ــريع  ــتاد چند مؤلفه دارد، يكى افزايش آگاهى و تس ببرد. در اينجا نقش اس
ــتاد بايد برخى نكات را كه حاصل تجربه  ــأله ، در اين مرحله اس در فهم مس
ــت تربيتى دارد اين  ــه بياموزد. جنبه مهم تر كه حيثي ــت، به طلب و علم اوس
است كه استاد تعليم شيوه تفكر و 
ــأله و آموزش  روش برخورد با مس
ــيوه هاى مورد قبول حل مسأله  ش

را بر عهده بگيرد.
ــًال در درس  ــد را مث ــى قواع گاه
ادبيات مى دانيم اما در پياده سازى 
ــويم.  ــكل مى ش ــا دچار مش آن ه
ــد را بياموزد  ــتاد هم بايد قواع اس
ــر آن بايد تطبيق هايى  و عالوه ب
ــه لحاظ به كارگيرى قواعد افزايش دهد.  ــام دهد تا توانايى طلبه را ب را انج
ــه آن نمى پردازيم پرداختن به  ــطح باالتركه البته ما زياد ب ــر چند يك س ه
ــت كه قواعد علم نحو از آن ها بدست آمده است. البته صرف  اصول نحو اس
ــت، نه يك علم باالصالة، ولى  و نحو در علوم حوزوى به مثابه يك ابزار اس
ــتاد هم در انتقال اطالعات و داده هاست و  در علوم ديگر مانند فقه نقش اس
ــت اما آنچه در اين دروس نقش  ــه ديگر انطباق قواعد با مصاديق اس مرحل
ــى فهم اين مطالب  ــتاد روش و چگونگ ــت كه اس پررنگ ترى دارد اين اس
ــط خويش را منتقل كند. يعنى در اينجا استاد بايد روش را درس بدهد.  توس


 ﹜﹁ در ︹︧︣︑ آ﹎︀﹨﹩ و ︩دارد، ا﹁︤ا ﹤﹀﹛﹣﹞ ︡﹠ ا︨︐︀د ︩﹆﹡
﹝︧︃﹜﹥. ︑︺﹙﹫﹛ ︫﹫﹢ه ︑﹀﹊︣ و روش ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝︧︃﹜﹥ و آ﹝﹢زش 

 .﹤﹛︃︧﹞ ﹏ ه ﹨︀ی ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل﹢﹫︫
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ــى  ــما براى كمك به كس ــت كه ش ــوب به افالطون اس منس
مى توانى به او ماهى بدهى يا اينكه به او ماهيگيرى ياد بدهى 
ــا تربيت علمى در  ــد. تفاوت تعليم ب ــتقل باش كه او بتواند مس
همين است كه در تربيت، استاد در جهت گيرى و شكل پذيرى 

ذهن طلبه نقش آفرينى مى كند.
ــس از فرا گرفتن  ــت كه پ ــارج نيز در واقع همين اس درس خ
ــأله  ــه اين مس ــطح ب ــى در دوره س ــى و فقه ــث اصول مباح
ــه اين نتايج فقهى  ــك فقيه چرا و چگونه ب ــم كه ي مى پردازي

ــراغ كدام روايات مى رود؟  ــت. س ــيده اس و اصولى رس
ــد؟ تعارضات را چگونه حل  ــات را چگونه مى فهم رواي
ــردن اصول در فقه، و  ــد؟ در واقع روش پياده ك مى كن

تطبيق دادن آنهاست.
مثًال در تدريس شرح لمعه مى توان اين نكته را منتقل 
ــرح  ــرد كه مدرس بگويد خودش براى فهم متن ش ك
ــه برايش پيش  ــكاالتى ك ــؤاالت و اش لمعه و رفع س
ــروحى  ــت و مثًال به چه ش ــده چه مى كرده اس مى آم

مراجعه مى كرده و تفاوت آن ها با هم چه بوده است.
در تربيت علمى هدف اين است كه قابليت هاى متربّى 

ــدار جنبه محفوظات  ــن قابليت ها يك مق ــرورش يابد كه اي پ
ــت كه در جنبه تفّكر، آموزش  دارد و يك مقدار جنبه تفّكر اس

روش ها بسيار اهميت دارد.
ــه را به عنوان روش  ــتاد مى تواند آن چ ــه ديگر آن كه اس نكت
ــنجش قرار  ــت در مقام عمل و تطبيق مورد س تعليم داده اس
دهد. البته متناسب با هر سطح و مرتبه اى كه تدريس صورت 
مى گيرد مؤلفه ها و عناصرى كه استاد بايد در نظر داشته باشد، 

متفاوت است.

 آيا اين نقش ها، منحصر به اسـتاد اسـت يا 
اينكه بـا روش هاى ديگرى همانند شـرح و نوار و 
تلخيص قابل انتقال اسـت؟ سـؤال ديگـر اينكه با 
سـپردن اين نقش ها به اسـتاد، ديگر نمى توان در 
حـد آمـوزش و كالس اكتفـا كـرد، زيـرا بـا نظام 
آموزشى كنونى سازگار نيست و هم زمان كالس ها 
محدود اسـت. پس چه طرحى مى توان ارائه كرد؟ 
نكته ديگر اينكه عالوه بـر انتقال روش ها، صفاتى 

همچون پشـتكار علمى، آزادانديشى و ... را استاد 
چگونه مى تواند منتقل كند؟

ــل مى كند يك  ــاگرد منتق ــتاد به ش اسـتاد: مواردى كه اس
قسمت تعليمى است. يك بخش تربيت برخاسته از اين تعليم 
ــت. لزومى ندارد كه  ــمت ديگر اخالقيات استاد اس است. قس
ــود بلكه مى توان با اعمال  ــى ما زير و رو ش تمام نظام آموزش
ــرى مؤلفه ها در همين نظام آموزشى موجود، تا حدى  يك س

آن را بهينه كنيم.

بايد يك آموزش حين خدمت براى اساتيد در نظر گرفته شود 
ــف، روش هاى متفاوت تدريس  ــراى تدريس دروس مختل و ب
ــؤال  ــى تعدادى س ــود مثًال اينكه در هر درس آموزش داده ش
ــود كه طلبه وادار به رجوع به  ــاره درس به طلبه ها داده ش درب
ــروح و حاشيه ها شود و بخشى از نمره نيز اختصاص به اين  ش
كار پيدا كند. با اين كار حتى مرحلة انتقال اّطالعات و داده ها 
ــت كه  ــود. طبيعى اس نيز مى تواند فعال تر و بهينه تر دنبال ش
ــتاد دارد. مى توان به جاى  ــترى براى اس اين كار زحمت بيش
مثًال يك ساعت درس براى استاد يك ساعت و نيم 
ــيدگى  در نظر گرفت و درمقابل، انتظار مطالعه و رس
ــبت به كار طلبه ها از او داشته باشيم و در  ــتر نس بيش

مقابل هزينه بيشترى به او پرداخت شود.
ــتاديار در  ــار تدريس يك اس ــگاه معموًال ب در دانش
ــته هاى  ــاعت و در رش ــته هاى فنى حدود ده س رش
ــت. چرا؟ چون  ــاعت اس ــر فنى حدود چهارده س غي
ــتاد بايد گفتگو و پرسش  ــته هاى غير فنى اس در رش
ــد و در ازاى هر يك  ــجو داشته باش ــخ با دانش و پاس
ــاعت ديگر حضور داشته  ساعت موظف است نيم س
ــاتيد بايد  ــبت به دروس و يا حتى اس ــد، در حوزه هم نس باش

همين كار را كرد.
ــيه مالعبداهللا  به عنوان نمونه يك زمانى در حوزه كتاب حاش
به عنوان درس منطق ارائه مى شد، استادى بود كه اين كتاب 
ــه درس مى گفت و استاد ديگرى بود كه صد  را در هفتاد جلس
ــه اين كتاب را درس مى گفت. زيرا خود  ــت و پنج جلس و بيس
ــط  ــرح و بس آن ها اهل تحقيق بودند و در بعضى از مباحث ش
مى دادند و طلبه ها نيز با توجه به نياز و عالقه شان استاد مورد 
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نظر خويش را انتخاب مى كردند. 
ــاتيد يك دست و هم سطح نيستند و هم اكنون  پس همه اس
نيز برخى اساتيد با ابتكارات و پشتكار خويش سعى در تربيت 

محقق دارند.
پس ما بايد به دنبال راههايى باشيم كه با كمترين تغييرات در 

ــى كه رويه متعارف به هم نخورد، سطح  نظام آموزش
ــث پژوهش را مطرح  ــش داده و بح ــوزش را افزاي آم

كنيم.
ــاى قبل از  ــاتيدمان يك آموزش ه ــد براى اس ما باي
خدمت و يك آموزش هاى حين خدمت داشته باشيم. 
ــج از ميان طلبه ها تعدادى  ــًال براى كاروان هاى ح مث
ــپس آن ها را به  ــان پذيرش مى كنند و س ــا امتح را ب
ــانى  ــتند. حتى براى كس آموزش بدو خدمت مى فرس
كه قبًال هم بوده اند، آموزش هاى حين خدمت برگزار 

مى كنند.
ــاتيد دروس مقدمات و سطح انجام  بايد همين كار در مورد اس
ــى و  ــه و قوى، نكات پژوهش ــتاد با تجرب ــرد كه يك اس پذي

شيوه هاى انتقال را به آنها آموزش دهد.
 در مورد اين سـؤال كـه نقش ها منحصر در 

استاد است يا خير؟
استاد: بايد سيستم آموزشى را ديد و استاد را به عنوان يكى 

ــه كرد و مجموعه بايد  ــتم مالحظ از اجزاى اين سيس
هم سويى با استاد داشته باشد. منكر نقش استاد نيستيم 
ــت كه استاد را در  لكن گاهى اوقات اين مجموعه اس
مسير پژوهشى حركت مى دهد. مثًال يك مجموعه اى 
در تهران طرح جديدى براى آموزش دروس حوزوى 
ــت كه مدت زمان آموزش را كاهش  در نظر گرفته اس
ــد و در ضمن كيفيت آن را باال ببرد كه مثًال ابتدا  ده
ــاز مى كنند كه البته اين  ــوزش مفردات قرآن آغ از آم
طرح را خدمت مقام معظم رهبرى بردند و ايشان هم 

تأييد كردند. در اين مجموعه، نقش تعيين كننده استاد است.
ــور بايد در نظر  ــه در آموزش پژوهش مح ــك نكته ديگر ك ي
گرفت نقش جمعى اساتيد و انتقال تجربه هاى آنها به يكديگر 
است. در دانشگاه، شوراى گروه و شوراى دانشكده داريم ولى 
در مدارس به صورت يك كار سيستماتيك چنين چيزى وجود 
ــى و تعاطى افكار و  ــه هم انديش ــت كه جلس ندارد و خوب اس

نظرات براى اساتيد برگزار شود.
 اگر بخواهيم در مورد نقش و كارآيى 
اسـاتيد يك مقايسـه اى بين گذشته و حال 
كنيـم آيـا در گذشـته بين اسـاتيد و طالب 
ارتبـاط بيشـتر و متفاوتى بوده اسـت؟ و آيا 

اساتيد در گذشته محور بوده اند؟
ــاى اجتماعى نمى توان  اسـتاد: البته در اين پديده ه
فقط يك عامل را تلقى كرد. يكى از عوامل بنظر بنده 
ــت كه در جهان متجدد انسان ها كم تحمل تر  اين اس
ــت،  ــائل رفاهى باالتر رفته اس ــده اند و هر چه وس ش
ــختى ها در انسان ها كمتر  طاقت و ظرفيت تحمل س
ــده است و شايد تحت تأثير سرعت در جهان تجدد  ش
ــريعتر مى خواهيم به مقصد  قرار گرفته ايم و خيلى س

ــده است كه اين نگاه،  ــيم و يك نگاه كميت گرا غالب ش برس
نگاهى غلط است واين عوامل موجب كمى ارتباط شده است.
ــت كه در خود حوزه موجود  ــيه هايى اس عامل ديگر هم حاش

ــت. مثًال يك بحث، مسائل مالى است. وقتى طلبه مى داند  اس
ــهريه اش افزوده  ــش بيايد ش ــه اگر از پايه چهار به پايه ش ك
ــود، دنبال اين است كه هر چه زودتر ارتقاء پايه بيابد تا  مى ش
ــكالت مالى اش را حل كند. طلبه اى كه متأهل است چه  مش
ــارج، مخارجش تغيير  ــائل و چه درس خ لمعه بخواند چه رس

ــهريه هاى متفاوتى  ــس با چه منطقى به اين ها ش نمى كند. پ
ــى در حوزه ها  ــر ما بخواهيم يك فكر اساس ــود. اگ داده مى ش
ــتى طالب، هم به صورت  ــبت به مسائل معيش كنيم بايد نس
عام و هم موارد جزئى حساس باشيم. طلبه پايه باالتر شهريه 
ــى كه پايه باالترى دارد  ــترى مى گيرد درصورتى كه كس بيش
ــتر است و مى تواند كار تحقيقى  امكانات جذب درآمدش بيش
ــى طلبه پايه پايين تر  ــام دهد، مى تواند منبر برود و ... ول انج

اين گونه نيست.
 منظورتان مشكالت معيشتى طالب است يا 

اساتيد؟
استاد: اين مسأله كه اشاره شد مربوط به طالب است. اينكه 
ــاتيد ما مشكل مالى دارند جذب مراكز ديگر مى شوند  چون اس
ــتاد مى تواند براى تدريس به  ــكل ديگرى است. حتى اس مش

دانشگاه برود هر چند مى گويند كه در دانشگاه خيلى ناعادالنه 
ــك پنجم تا يك  ــوق مى دهند ـ حدود ي ــتاد مدعو حق به اس
ــم اساتيد رسمىـ  اما در مقايسه با يك استاد سطح حوزه  شش

به مراتب حقوق بيشترى دريافت مى كنند.
ــأله تكنولوژى جديد و استفاده از نرم افزارها  عالوه بر اين، مس
ــت و ما  ــاى ديجيتال و فايل هاى صوتى مطرح اس و كتاب ه
ــيوه ها از اين وسايل براى تسريع روند آموزش  بايد با ارتقاء ش

بهره ببريم.
 آيا اين نسـبت به بحث تربيتى مضر 

نيست؟
استاد: بسته به روش است. اگر روش پژوهش محور 
ــد، استاد مقدارى از كار را به خود طلبه مى سپارد.  باش
ــى كنيم كه در يك  ــم طورى طلبه پرورش اگر بتواني
ــتاد و مواد اوليه را به او منتقل  مدت محدود روش اس
ــير را خودش طى كند و  كنيم و اجازه دهيم بقيه مس
ــكال مراجعه كند بهتر است. بعضى  تنها براى رفع اش
ــت كه ما تمام  بزرگان ما همينطور بوده اند و قرار نيس

كتاب ها را سطر به سطر در كالس بخوانيم.
ــدن ارتباط استاد وطلبه كتاب هايى است  يكى از داليل كم ش
كه به صورت سؤال و جواب است و به درد گذراندن امتحانات 
ــتم  ــورد با اين روش ها در اختيار سيس ــورد و زمينه برخ مى خ
ــت. مثًال با پررنگ تر كردن امتحان شفاهى در  ــى اس آموزش
دوره مقدمات و سطح مى توان اين كار را انجام داد. پس يك 
ــيوه ارزيابى است. بايد بگونه اى باشد كه افراد  مشكِل كار، ش
ــفانه در زمينه ارزيابى كارى  فهميده باال بيايند. متأس

كه فهم را باال ببرد نكرده ايم.
ــى  ــت كه خيلى از دروس ــكالت اين اس يكى از مش
ــير و....، به  ــر دارند، مانند رجال و تفس ــه نقش مؤث ك
ــت و اعتنا به آن ها  ــورت درس جنبى جا افتاده اس ص
ــت و كمتر به آن ها اهميت داده مى شود.  نيز جنبى اس
ــير بايد درس جنبى باشد. يك  ــى مثل تفس چرا درس
ــت بايد روند  ــكل بحث روحيه دادن به طلبه هاس مش
طورى طراحى شود كه اساتيد به طالب روحيه بدهند 
ــخص كنند مثًال يك برنامه ريزى بايد براى طالب  وراه را مش
ــته باشيم، تا وقت هاى اضافى آنها  با استعدادتر و قوى تر داش

تلف نشود.
ــت كه اساتيد  يكى از معضالت حوزه مخصوصًا در قم اين اس
ــتند و مجبور هستند بار مالى  ــتى در تنگنا هس از لحاظ معيش
خود را از منبعى ديگر، مثًال تدريس در دانشگاه يا مؤسسات و 

مراكز ديگر تأمين كنند.
ــت كه اين استاد وقت خود را به دو بخش  طبيعى اس
ــى  ــيم مى كند و توجه اصلى خود را به آن بخش تقس
ــكالت مالى  ــه تأمين كننده مش ــوف مى كند ك معط
اوست. ما نتوانستيم اين مشكل را حل كنيم. شخصى 
ــت دارد نمى تواند  ــزاق و معيش ــًا دغدغه ارت كه دائم
ــگر شود. يعنى عالوه بر تعهد به مسائل دينى  پژوهش
و تربيتى، امكانات نيز بايد فراهم باشد. اين مشكالتى 
ــت كه به ذهن بنده مى آيد. اگر بخواهيم دقيق تر  اس
ــأله بپردازيم ايرادات بيشترى قابل طرح است.  به مس

مثًال متون درسى ما داراى مشكل است.
ــًا برنامه ريزى با اين طول و تفصيل كه ما داريم   اساس
ــت   درحاليكه محصول آن نيز محصول بهينه اى نيس
ــت. همچنين ورودى هاى ما داراى مبناى  ــكل اس داراى مش
خاصى نيستند و تفاوتى بين ورودى سيكل و ديپلم و ليسانس 
ــت  ــتيم. روش كنونى ما روش تنبيهى و حذفى اس قائل نيس
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 ︣︷﹡ در   ︡︀︋ ﹝﹢ر  ︎︥و﹨︩  آ﹝﹢زش  در   ﹤﹋  ︣﹍د  ﹤︐﹊﹡  ﹉
 ︣﹍︡﹊ ﹤  ︋︀﹡ا︨︀︑﹫︡ و ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی آ ﹩︺﹝︗ ︩﹆﹡ ️﹁︣﹎
 ﹜دار دا﹡︪﹊︡ه  ︫﹢رای  و  ﹎︣وه  ︫﹢رای  دا﹡︪﹍︀ه،  در  ا︨️. 
و﹜﹩ در ﹝︡ارس ︋﹥ ︮﹢رت ﹉ ﹋︀ر ︨﹫︧︐﹞︀︑﹫﹉  ﹟﹫﹠﹫︤ی 
و︗﹢د ﹡︡ارد و ︠﹢ب ا︨️ ﹋﹥ ︗﹙︧﹥ ﹨﹛ ا﹡︪︡﹩ و ︑︺︀︵﹩ ا﹁﹊︀ر 

و ﹡︷︣ات ︋︣ای ا︨︀︑﹫︡ ︋︣﹎︤ار ︫﹢د.




﹢ا﹡︡ ﹥ ر︀︨﹏ و ﹥ درس   ︋﹤︺﹝﹛ ﹤ ️︨ا ﹏﹨︃︐﹞ ﹤﹋ ای ﹤︊﹚︵
 ︀﹨ ﹟ا ﹤︋ ﹩﹆︴﹠﹞ ﹤ ︀︋ ︦︎ .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︣﹫﹫︽︑ ︩︗︀ر﹞ ،︠︀رج

︫︣﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.





ــا را انجام  ــد اين كاره ــًال مى گوييم باي مث
ــويقى  ــويد و نگاه تش دهيد واال حذف مى ش
ــيم براى اساتيد  نداريم كه مزايايى قايل باش
و طلبه هايى كه فعاليت هاى بيشترى دارند.

نـگاه  تشـويق  روش  آيـا   
كميت گرا را افزايش نمى دهد؟ چون 
بـه خاطر مزايا به حـوزه مى آيند. آيا 
نبايـد ما بيشـتر روى بحث اخالص 

تأكيد كنيـم و در كنار 
آن نمى گويم كه بحث 

مزايا مطرح نباشد؟
استاد: بحث تعهد اخالقى 
و شخصى يك چيز است و 
ــتم براى  بحث اينكه سيس
ــود بايد  ــاى كيفيت خ ارتق
ــد  بينديش تمهيداتى  ــه  چ
چيز ديگرى است. مثًال در 
يكى از دانشگاه ها كه رتبه 
ــب كرده  علمى پايينى كس

ــدى را تعداد مقاالت  ــار اين رتبه بن بود معي
ــز و مبالغ بااليى  ــرار دادند و جواي ــى ق علم
ــى  ــانى كه كار تحقيقى و پژوهش براى كس
ــام مى دادند در نظر گرفتند كه خود اين  انج
ــگاه  ــطح آن دانش مطلب موجب افزايش س

شد.
سيسـتم  و  تعهـد  تزريـق    
اخالقـى هم به عهده مجموعه حوزه 

است.
استاد: قبول دارم. بله، برخى اساتيد هستند 
ــت مالى كار  ــدون هيچ گونه چشم داش كه ب
ــام مى دهند. اما  ــى انج ــى و پژوهش تحقيق
گاهى وظايف شرعى فرد در تأمين زندگى و 
ــت، او را وادار به مشغول شدن  گذران معيش
در كارهاى غير حوزوى ولى با درآمد باالتر 

اين ها  ــن  بنابراي ــد.  مى كن
ــن منافاتى ندارد  به نظر م
ــاى  طرح ه ــن  اي ــه  البت و 
به  ــوان  مى ت را  ــى  تغييرات
ــه صورت نمونه  تدريج و ب
ــه به اجرا در  در چند مدرس
آورد و بازخورد آن را مورد 

بررسى قرار داد.
كه  ــون  وهابي ــه  ك ببينيم 
چگونه  هستند  ما  دشمنان 
ــود را تجهيز و  ــان خ مبلّغ

تغذيه مى كنند براى مبارزه با عقايد شيعى.
در  سيسـتم  اينكـه  بحـث   
گذشـته بگونـه اى بـوده اسـت كه 
اختيـارات اسـاتيد نسـبت بـه حاال 
بيشتر بوده است و باال رفتن طلبه و 
اعـالم اجتهـاد طلبـه و شـهريه به 
دست اسـتاد بوده ولى حاال اين طور 

نيسـت آيـا علـت ايجاد مشـكالت 
نيست؟ آيا نمى توان نمره و ارزيابى 
طلبه را يا حداقل بخشى از آن را در 

اختيار اساتيد قرار داد؟  
ــاره كردم. ما در بحث  اسـتاد: البته من اش
ــتيم و كيفيت  ــكل هس ــار مش ــى دچ ارزياب
ــت. ميزان  ــت خوبى نيس ــوزش ما كيفي آم
ــط اطالعاتى كه طلبه ها در آموزش ها  متوس

دريافت مى كنند، مقدار زياد و بهينه و موفقى 
ــتاد در مدرسه در  ــت. البته اختيارات اس نيس
ــت ولى اگر خواسته  سطوحى مؤثر بوده اس
ــيوه ارزيابى مؤثرتر و كارآمدتر  ــود كه ش ش
ــود ناگزير اساتيد بايد در اين زمينه  برگزار ش
فعال تر باشند. مثًال تعداد امتحانات افزايش 
ــر كالس از دانش آموزان  ــتاد س ــد و اس ياب
ــؤال بپرسد يا اينكه در مواقعى به صورت  س

شفاهى ارزيابى صورت پذيرد.
و  معيارهـا  چـه  طلبه هـا   
مالكهايى براى انتخاب اسـتاد بايد 

در نظر بگيرند؟
استاد: استاد نمونه با انسان نمونه متفاوت 
ــت كه در جنبه  ــتاد نمونه آن اس ــت. اس اس
ــد و اگر انتظار ما از  استادى صرفًا مبرز باش

ــتاد نمونه، انسان نمونه باشد، جز اوحدى  اس
ــى نمى ماند. پس ما  از حوزويان، چيزى باق
بايد خصوصيات استاد را در جنبه هاى تعليم، 

پژوهش و تربيت برشمريم.
ــتاد است. دوم،  اولين نكته توانايى علمى اس
قدرت انتقال است. سوم، بحث قدرت تفكر 
ــت.  ــدرت تربيت براى تفكر اس ــارم ق و چه

ــت كه  ــأله اخالق و روحيات اس ــم مس پنج
يك بُعد آن اخالق علمى و تخصصى است 
ــت. البته اين  ــانى اس و بعد ديگر اخالق انس

رتبه بندى به لحاظ ميزان اهميت نيست.
ــى علمى  ــاظ تواناي ــه لح ــوب ب ــاتيد خ اس
همانطور كه مى توانند مفيد باشند، مى توانند 
آسيب خيز هم باشند و آن اينكه طرح فكرى 
طلبه را به سمت و سوى خاصى جهت دهى 
ــاگردان اديب  كنند مثًال ش
ثانى همه به دنبال ادبيات 
رفته اند. چه ادبيات فارسى 
ــرب. يا  ــات ع ــه ادبي و چ
ــتادى كه مثًال در  اينكه اس
ــت و خوب  ــوى اس فقه ق
ــبت  نس ولى  ــد  مى كن كار 
ــفه خوشبين نيست  به فلس
ــاگردان  ــت ش ــن اس ممك
ــفه  ــبت به فلس خود را نس
ــه  ــد و در نتيج ــن كن بدبي
آنها از يك سرى از نيازها باز مى مانند. پس 
ــتاد بايد مدنظر باشد و  ــازى اس شخصيت س
اينكه استاد چه شخصيتى را به عنوان طلبه 
ــم مى كند. مثًال يك  نمونه در ذهنش مجس
ــاب لمعه را حفظ  ــتادى در حوزه تمام كت اس
ــت و طورى وانمود مى كند كه ناخودآگاه  اس
ــردن كتاب ها و  ــمت حفظ ك ــا به س طلبه ه
ــبت به  ــزرگان ما نس ــوند. ب متون مايل ش
ــائل توجه داشتند. عالمه طباطبايى  اين مس
مى فرمود هنگامى كه به نجف رفتم متحير 
بودم كه سر كالس كدام استاد بروم. و اين 
ــت كه اساتيد به  به دليل آن خصوصياتى اس
ــا وراى درس و بحث منتقل مى كنند  طلبه ه
ــانى و هم  ــات انس ــه اخالقي ــم در زمين ه

اخالقيات علمى.
ــى از علل  ــه نظر من يك ب
ــى در حوزه ها  ــت اخالق اف
مدرن،  ــان  جه ــر  ب عالوه 
ــودن خود  ــدم متخلق ب ع
ــى از  ــت. خيل ــاتيد اس اس
ــش و  ــار و من ــات رفت اوق
ــتاد به مثابه  كنش يك اس
درس اخالق است. «كونوا 
دعاة الناس بغير السنتكم».

اگـر  آخـر  در   
نكتـه خاصـى داريـد 

بفرماييد.
استاد: به نظر بنده در هر برنامه ريزى ابتدا 
بايد اهداف مشخص شود سپس نيازها براى 
ــيدن به آن هدف معين شود، سپس پله  رس
ــم و به لوازم آن  ــمت آن جلو بروي پله به س

تن دهيم.


 ︡﹠ ︣﹨ دا﹡︪﹍︀ه ︋︣ود ﹤︋ ︦زه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︣ای ︑︡ر﹢ ا︨︐︀د
﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ در دا﹡︪﹍︀ه ︠﹫﹙﹩ ﹡︀︻︀د﹐﹡﹥ ︋﹥ ا︨︐︀د ﹝︡︻﹢ ﹆﹢ق 
﹝﹩ د﹨﹠︡ ـ ︡ود  ︀︑ ﹜︖﹠︎ ﹉﹉ ︫︪﹛ ا︨︀︑﹫︡ ر︨﹞﹩ ـ ا﹝︀ 
در ﹝﹆ ︀︋ ﹤︧︀﹉ ا︨︐︀د ︨︴ ﹢زه ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹆﹢ق ︋﹫︪︐︣ی 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀در




ا﹡︐﹆︀ل  ﹇︡رت  دوم،  ا︨️.  ا︨︐︀د   ﹩﹝﹚︻  ﹩︀﹡ا﹢︑  ﹤︐﹊﹡ او﹜﹫﹟ 
ا︨️. ︨﹢م، ﹇︡رت ︑﹀﹊︣ و ︀رم ﹇︡رت ︑︣︋﹫️ ︋︣ای ︑﹀﹊︣ 
آن   ︡︺ُ︋  ﹉  ﹤﹋ ا︨️  رو﹫︀ت  و  ا︠﹑ق   ﹤﹛︃︧﹞  ﹜︖﹠︎ ا︨️. 
ا﹡︧︀﹡﹩  ا︠﹑ق   ︣﹍د  ︡︺︋ و  ا︨️   ﹩︭︭︑ و   ﹩﹝﹚︻ ا︠﹑ق 

ا︨️.



︡﹡︡﹡︀︊︧ ﹩﹎آ
︋︣ در و د﹢ار ﹁﹫︱﹫﹥

دورۀ ﹁︪︣دۀ ︻﹙﹛ ا︮﹢ل؛
﹝︡ت ده ︗﹙︧﹥

︻︀︋︣ی رو︀﹡﹩؛ رد ﹝﹩ ︫︡
﹟︤ ︀ن داد ︋﹥ آواز﹊︑ ︨︣

﹅﹛︀﹛ا ﹏ّ︗ :️﹀﹎
و ︋ ن ︣

︀ ﹋﹥ ﹝︀ ︻﹞︣ ︋︡اد﹛ ︋︊︀د
﹢﹎ ﹤﹋ ︀﹠︡ۀ آن ده ︗﹙︧﹥

﹜

︨︣ ︠﹢د داده ︋︊︀د
 ﹤︣﹎ :️ـ︣ ﹜ـ︉ ︋︀ ︠ـ﹢د ﹎﹀ـز

ا﹢ط ︗﹞︹ ا︨️!

١۵



﹤︊︀︭﹞﹩﹞﹑︾ ︣﹫﹞ا

﹫️ ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹙﹞﹩﹡﹆︩ ا︨︐︀د در  ︋︣︑
︀  ︋ ﹤︊︀︭﹞ ︀د ︮﹀︀ت ا︠﹑﹇﹩ و ︻﹙﹞﹩ در︖در ا ﹩ ︋︣ر︨﹩ ︗︀﹍︀ه ﹝︣︋ 
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری ︖ 

﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری ﹝︐﹢﹜︡ ︨︀ل 
۴٩ و ا︫︐︽︀﹐ت ︻﹙﹞﹩ ا︪︀ن 
در ا︠﹑ق و ︻︣﹁︀ن و ︑︊﹙﹫︼ و ﹁﹆﹥ 
و ا︮﹢ل ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ و از ا︻︱︀ی 
︎︥و﹨︪﹊︡ه ا︠﹑ق و ︻︣﹁︀ن د﹁︐︣ 
︑︊﹙﹫︽︀ت ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ﹋︐︋︀︀ی 
دی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط  ّ︡ ︺︐﹞
︋﹥ ︵﹙︊﹍﹩ ﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡. آ︔︀ر ︑︣︋﹫︐﹩ 
︻﹞﹏، ︋﹥ ﹋︖︀ و ﹍﹢﹡﹥، راه و 
ر︨﹛ ︵﹙︊﹍﹩، ︻﹢ا﹝﹏ ا︖︀د 
﹝﹙﹊﹥، ﹜︊︀س رو ️﹫﹡︀︣ا﹨︀ و 
︀︋︡﹨︀ و ︫﹠︀︠️ ﹝﹊︀︑︉ ا︠﹑ق 
از ﹋︐︋︀︀ی ا︪︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ايـن شـماره را در رابطـه با بحث نقش اسـتاد در تربيت 
علمـى و اخالقى طالب پيگيـرى مى كنيم. از اينجـا بحث را آغاز 
مى كنم با نگاه به گذشته مى بينيم كه در گذشته ارتباط بين استاد 
و طلبه بيشـتر برقرار بـوده، رابطه بين آنها رابطـه اى تنگاتنگ و 
نزديك بوده اسـت. و اسـاتيد در زندگى علمـى و تربيتى و حتى 
خصوصى طالب، حضور داشـتند. و در پيشـرفت علمى و اخالقى 
آنها دخيل بودند. نمونه اش را در حلقه هايى كه عالمه طباطبايى و 
حضرت امام و ديگران داشتند به وضوح مى توانيم ببينيم. ولى در 
حـال حاضـر كه نگاه مى كنيـم مى بينيم اين ارتباط منقطع شـده 
است. يعنى استاد نهايتاً سر كالس درس خيلى خوب با شاگردان 
ارتباطى دارد كه آن ارتباط محدود است و نهايتاً به خود درس بر 
مى گردد. يك اسـتاد خوب را كسـى مى دانيم كه جواب سوالهاى 
طلبه هـا را سـر كالس بدهد يا يك كالس خوبـى برگزار بكند. با 
توجه به تفاوت نگاه گذشـته و حال نسـبت به استاد، مى خواهيم 
بدانيم چه اتفاقى افتاده اسـت، رويكرد درست چيست؟ يعنى در 
ابتدا نقش استاد در تربيت علمى و اخالقى طالب چيست؟ استاد 
چه رسالتهايى دارد، استاد نمونه چه كسى است؟ و حقيقتاً استاد 
چه برخوردى بايد با طالب داشـته باشـد؟ اين را به عنوان هدف 
اول تعريف كرده، بعد گذشـته و حال را با آن هدف مقايسه كنيم 
و ببينيم كه گذشته مطلوب بوده است يا حال؟ يا اينكه هيچ كدام 
مطلوب نبوده اسـت و يك فضاى ديگرى بايد داشـته باشيم. در 
انتهاى بحث هم به اين بپردازيم كه چرا االن ارتباط استاد و طلبه 
قطع اسـت، اساتيد مقصر هستند يا نظام آموزشى جديدى حاكم 
شده كه مانع ارتباط اساتيد است يا زمانه عوض شده است؟ چه 

اتفاقى افتاده است؟
ــما  ــم اهللا الرحمن الرحيم. به نظرم يك تفكيكى بايد در عنوان ش اسـتاد: بس
ــتاد اخالقى معنوى را با همديگر  ــتاد علمى و اس ــما عنوان اس صورت گيرد. ش

اينجا آورديد. يا نقش استاد در تربيت علمى و اخالقى معنوى را، الزامًا اينطورى 
ــت كه هر كسى كه ما از او استفاده علمى مى كنيم صالحيت اين را داشته  نيس
ــانى هم كه بر  ــم از او كنيم. و آن كس ــى معنوى ه ــتفاده اخالق ــد كه اس باش
ــتن مربى اخالقى، معنوى و تربيتى تاكيد مى كردند اينگونه نبوده  ضرورت داش
ــتفاده را ببريد. و آن  ــد كه از تمام اساتيد خود اين اس ــان اين باش كه منظورش
كسانى كه استاد اخالقى معنوى داشتند اين طور نبوده كه آن استادهاى اخالقى 
معنوى شان، الزاما برايشان بهره هاى علمى قابل توجه داشته باشند. به نظرم اين 
دو تا را بايد كامًال از همديگر تفكيك كنيم. چه در گذشته حوزه و چه در امروز 
حوزه، اينطور بوده كه يك دسته از اساتيد فقط ارتباطات علمى با طلبه ها برقرار 
ــانى مثل حضرت امام كه به صراحت در آثارشان تاكيد مى كنند  مى كردند. كس
ــت، اينطورى نبوده كه از تمام  ــت، استاد اخالق نياز اس ــتاد نياز اس بر اينكه اس
ــتفاده هاى اخالقى هم مى كردند يا استفاده هاى اخالقى خاص  ــاتيد خود اس اس
ــخصيتى دارد. آن ويژگى هاى  ــتادى يك ويژگى هاى ش ــد. بله هر اس مى كردن
ــت به طور عمومى مورد تاييد بوده باشد و اجماًال آن  ــخصيتى اش ممكن اس ش
ــان  ــته و بهره مى برده و االن هم تمام طلبه ها از اساتيدش را اين آقا قبول داش
ــا را مى برند ولى آن بهره خاص اخالقى معنوى تربيتى كه حضرت  اين بهره ه
امام مثًال از مرحوم شاه آبادى مى برد از ساير اساتيدش متوقع نبوده است. خود 
ــان هم توقع نداشته است. تاكيدى كه مثل حضرت امام دارد اين است كه  ايش
شما در كنار استاد فقه و كالم و اصول و اخالق و تفسيرـ  اخالق به معناى علم 
اخالق ـ يك استاد خاصى داشته باشيد كه او شما را دستگيرى معنوى اخالقى 
بكند. نقطه مقابل، نظريه كسانى است كه مى گويند شما نياز به استاد اخالق به 
اين معنا نداريد. بيشتر در واقع مى خواهم متمركز شوم روى بحث استاد اخالق. 
ــت طلبه از ده  و با اين تفكيكى كه كردم، مى خواهم عرض كنم كه ممكن اس
ــتادى كه دارد از هشت يا نه تاى آنها، استفاده هاى عام علمى داشته باشد و  اس

به همين مقدار هم راضى باشد و توقع باالترى نداشته باشد.
 سوال همين جا است. در آنجايى كه بحث استفاده علمى 
مطرح است، آيا اين كالسهاى معمول حوزه مطلوب است يا نه؟



١٧

ــذور بيفتم. يك  ــه من در مع ــيد ك اسـتاد: اينقدر صريح نپرس
ــبتا طوالنى  ــئله را دور مى زنيم، و پس از يك مقدمه نس كم مس
ــاءاهللا به اينجا بر مى گرديم. من اول جايگاه استاد اخالق را  ان ش
ــى ما به استاد اخالق مطرح شود  بحث مى كنم. بعد نوع دسترس
ــتادهاى موجود چه كار مى توانند در  بعد بر مى گرديم به اينكه اس

راه آن تربيت علمى و اخالقى و معنوى بكنند.
 در مورد تربيت علمى استاد صحبت نمى كنيد؟

ــح از تربيت علمى  ــت اخالقى را ارج اسـتاد: پرداختن به تربي
مى دانم. در حاشيه به تربيت علمى مى پردازم.

 چرا؟
ــتر ما براى به دست آوردن  ــت كه بيش اسـتاد: علتش اين اس
ــود  ــكل نداريم با يك نوار هم مى ش چند گزاره علمى خيلى مش
مسئله را حل كرد. با شرح هم مى شود بحث علمى را دنبال كرد. 
ــت كه البته برخى از عادات،  ــكل گيرى عادات اس ــكل در ش مش
عادات اخالقى معنوى و صفات و فضايل و رذايل هستند و برخى 
عادات، علمى هستند يعنى مثال طلبه استقامت در كار علمى را از 
استاد خودش ياد بگيرد. تتبع را، ياد بگيرد. دقت را، ياد بگيرد. نقد 
ــتند، تربيت اخالقى در راستاى  منصفانه را. اينها هم تربيت هس

علم. در موضوع علم.
 اگر بخواهم نتيجه گيرى كنم. شما مى فرماييد 
آن چيزى كه در تربيت علمى با حضور در كنار اسـتاد 
و محضر علمى اسـتاد براى ما مهم اسـت، نيز همان 
تربيـت اخالقـى در راسـتاى تعليـم اسـت. واال اگر 
بخواهيم تربيت اخالقى را برداريم اسـتاد با شـرح و 

نوار تفاوتى ندارد.
ــراغ آن مربى  ــدارى بياييم س ــاال يك مق اسـتاد: بله. خب ح
اخالقى تربيتى. چند تا بحث درباره او مطرح مى شود. يكى بحث 

ــت. يكى بحث صفات و ويژگى هاى او است  اصل ضرورتش اس
ــت. يعنى ما بياييم  ــئون و كاركردهاى او اس ــرى بحث ش و ديگ
ــتاد را تجزيه كنيم. بگوييم اين استاد چند رقم كار  شخصيت اس
با جان شاگرد انجام مى دهد. چه خدماتى را به شاگرد مى رساند. 
ــوم در ماهيت استاد و يك مقدار كلمه  قبل از اين من وارد مى ش
ــكافى مى كنم، و با مفاهيم مجاورش مقايسه  ــتاد را كالبد ش اس
مى كنم. چون عنوان گروه ما مركز اخالق و تربيت است و بيشتر 
ــت دارم تاكيد  ــتر دوس ــالق و تربيت كار كرده ايم من بيش در اخ
ــوزه اخالق و تربيت  ــد، ما در ح ــزم روى اين بحث باش و تمرك
ــخصيتى داريم. تيپ  ــه صورت عام، اقًال احتياج به پنج تيپ ش ب
ــت. پژوهشگر  ــگر اخالق و تربيت اس ــخصيت اول، پژوهش و ش
ــات را حل كند.  ــد تالش مى كند ابهام ــا ابهامات كه مواجه ش ب
ــكالت نظرى را بردارد. سوالها را جواب  مشكالت را بردارد. مش
ــه توليد علم و  ــگر ب ــاى نظرى را باز كند. پژوهش ــد و گره ه ده
ــش كامًال تالش  ــر مى كند و تالش ــترش مرزهاى علم فك گس
ــه اخالق و تربيت  ــى از چيزهايى كه در عرص ــت. يك نظرى اس
ــتند كه بيايند چالشهاى بزرگ  ــگرانى هس احتياج داريم پژوهش
ــايى بكنند و براى رفعش تالش بكنند. مثال يك  نظرى را شناس
ــاحت اخالق، همين نقش مربى در  ــث خيلى مهم االن در س بح
ــده است. يك كسى  ــت. اين بحث تبيين نش تربيت اخالقى اس
ــد آن را تبيين كند.  ــوال تلقى كند و بع ــد اين را به صورت س باي
ــن نيست.  ديگر اينكه مثًال مرز بين علم فقه و علم اخالق روش
ــوان فقه مى گنجد.  ــام اخالق ذيل عن ــا معتقدند كه تم بعضى ه
ــت. يعنى آنجايى كه فقه  ــا معتقدند فقه كف اخالق اس بعضى ه
ــود. اين دو نظريه كامًال  ــود تازه اخالق شروع مى ش تمام مى ش
ــينند كار  ــرى نظريه پرداز بايد بيايند و بنش متفاوت. اينجا يك س
ويژه علم فقه و علم اخالق را مشخص كنند و مرز قاطعى را به 

ــود كه  عنوان وجه تمايز بين اين دو دانش معلوم كنند. معلوم ش
ــكده فقه و اصول روى چه كار كند و پژوهشكده اخالق  پژوهش
ــترك است. از چه جهت اخالقى  روى چه چيزى؟ كجا بحث مش
است. از چه جهت فقهى است. مثال بحث غيبت را مرحوم شيخ 
ــاى بحث فقهى دارد نه  ــب مطرح مى كند ادع انصارى در مكاس
ــى در كتابهاى اخالقى  ــن غيبت را عالمان اخالق اخالقى. همي
ــن ورود و خروج فقهى در  ــت بي ــرح مى كنند. چه تفاوتى اس مط
يك موضوع با ورود و خروج اخالقى در يك موضوع. اين احتياج 
ــت. سوالهاى زيادى در عالم اخالق است.  به كار دارد و جدى اس
ــگران بايد بنشينند و اين سوالها را پاسخ دهند. سوالهاى  پژوهش
ــت. من حاال يك نمونه خاصش را مى گويم.  كاربردى تر هم هس
ــتان ما كه در مركز مشاوره كار مى كرد مى گفت كه  يكى از دوس
يك شخصى مراجعه كرده بود و از موضوع خود ارضايى شكايت 
ــدم و نمى توانم نجات پيدا  ــئله ش مى كرد كه من گرفتار اين مس
ــاعت براى او  ــم. چه كار بايد كنم؟ مى گفت ما تقريبًا نيم س بكن
هر چه بلد بوديم گفتيم. گفتيم تا خسته نشدى به رختخواب نرو. 
ــيرين به عنوان شام نخور. همين توصيه هاى  غذاهاى چرب و ش
ــى را، يك به يك برايش توضيح داديم. بعد از اينكه همه  عموم
ــنيد، گفت دفعه قبل هم كه آمدم اين حرفها را گفتيد  اينها را ش
آن دفعه قبل تر هم كه آمدم همكاران شما اينها را به من گفتند. 
ــا بايد يك اتفاق جديد  ــا جواب نمى دهد. من گرفتارم. اينج اينه
ــن را بعنوان يك گره جديد  ــى بايد بيايد اي بيفتد. يعنى يك كس
مطرح كند و سعى كند برايش درمان جديد به دست آورد و اينها 
ــئله نگاه علمى نكرديم.  راه حل دارد. راهكار دارد. ما به اين مس
ــائل را سر پايى حل كرديم. اين است كه به اينجاها كه  همه مس

مى رسيم دستمان باال مى رود.
 نگاه علمى يعنى اينكه در علم اخالق روشـى 



داشته باشيم كه در احاديث غور كنيم؟
استاد: بله، يك منبع، احاديث است.

 تجربـه هـم ممكن اسـت در اين امـر دخيل 
باشد؟

ــبت علم اخالق با منابع مهم معرفتى چيست؟ يكى  استاد: نس
از آن ها آيات و روايات است. يكى ديگر تجربه است. منبع ديگر 
ــت، و اين علم، با منابع  ــلوك باطنى اس ــت. ديگرى س عقل اس
ــف چه طورى ارتباط برقرار مى كند؟ كه اينها مباحث درجه  مختل
ــوب مى شود كه بعد از حل مباحث درجه دو  دو علم اخالق محس
ــخ بدهيم و حل و  ــويم. آنها را بايد پاس وارد ميدان اخالق مى ش
فصل كنيم. به هر حال تيپ اولى كه ما احتياج داريم پژوهشگران 
اخالق هستند. تيپ دوم اساتيد اخالق هستند. اينجا كلمه استاد 
ــه آنچه كه االن از  ــه معناى خاصى به كار مى برم ك ــال ب را كام
استاد اخالق انصراف به اذهان دارد، مدنظرم نيست. استاد اخالق 
كسى است كه حاصل پژوهشهاى اخالقى يعنى دستاورد نهايى 
كار پژوهشگران را دريافت مى كند و آن را به حلقات خصوصى و 
ــات تخصصى انتقال مى دهد. يعنى به معلمان، به مروجان و  حلق
به كسانى كه به صورت تخصصى مى خواهند در علم اخالق كار 
بكنند. تيپ سومى كه ما احتياج داريم به اصطالح مروج اخالقند. 
مروج اخالق كار تخصصى در زمينه اخالق مى كند اما آن مقدار 
ــردم مى آيد در حلقات  ــا را كه به كار توده هاى م ــن آموزه ه از اي
عمومى مطرح مى كند. اين مدرس و استاد نيست. تيپ چهارمى 
ــاور اخالقى مى آيد  ــت. مش ــاور اخالقى اس كه احتياج داريم مش

ــه آموخته،  ــد آن گزاره هاى اخالقى را ك ــالش مى كن ت
ــبيه اينكه قواعد صرف  ــوارد جزيى تطبيق كند. ش به م
ــب در مصداق تركيب  ــو را در مقام تجزيه و تركي و نح
ــب  مى كنيد. اينجا قواعد كلى اخالق و تربيت را به حس
ــخصى تطبيق  ــال مراجعه كننده بر موارد جزئى و ش ح
ــت. كسى  مى كنيد. اينجا هم يك هنر اضافه احتياج اس
ممكن است كتاب اخالق را خوانده باشد اما عرضه اين 
ــد كه از البالى كتابهاى اخالقى مشكل  را نداشته باش
ــائل شخصى  خودش را حل كند. يعنى نمى تواند به مس

ــت كه االن مدنظر  ــپ پنجم، مربى اخالق اس ــق بدهد. تي تطبي
ــت كه امروزه از آن به استاد اخالق تعبير  ــت و اين چيزى اس اس
ــت كه در يك  ــود. كارى كه مربى اخالق مى كند اين اس مى ش
ــاس  ــبتا طوالنى با متربى همراهى مى كند و احس بازه زمانى نس

مسئوليت ويژه دارد كه كار متربى را به سرانجام برساند.
ــن شود  ــخصيتى روش ــأن و تيپ ش من براى اينكه اين پنج ش
ــت و درمان ما احتياج داريم اوال به  مثال مى زنم. در نظام بهداش
ــتفاده از موش آزمايشگاهى  ــگران علم پزشكى كه با اس پژوهش
ــينند و روى  ــگاه بنش ــه هندى و امثال اينها در آزمايش و خوكچ
ــد. ما معموال آنها را  ــاى جديد و بيماريهاى جديد كار كنن داروه
ــما  ــتند كه غايب از نظر من و ش ــانى هس نمى بينيم و اينها كس
ــف  ــود كه محققان كش ــر از چند گاه خبرى مى ش ــتند و ه هس
ــاتيد علم پزشكى هستند كه اينها  ــته دوم اس جديدى كردند. دس
ــگاههاى پزشكى به دانشجوها  را هم ما نمى بينيم. اينها در دانش
ــان هستند. استاد در اينجا به معناى  درس مى دهند. اينها مدرس
ــان مى شود. يعنى به  ــت. در حلقات تخصصى پيدايش مدرس اس
ــكى كه مى خواهند متخصصان اين فن  دانشجوهاى رشته پزش
ــد و در واقع اينها  ــوند آموخته هاى جديدى را انتقال مى دهن بش
ــى مرتبط باشند. دسته سوم  ــتاوردهاى پژوهش بايد با آخرين دس
ــيدى كه در اخبار مى آيد و از  ــتند، مثل خانم ميرس مروجان هس
البالى گزاره هاى انبوه علم پزشكى آن مقدارى كه به درد توده 
ــان عمومى كه مردم  ــتخراج مى كند و به لس ــردم مى خورد اس م

ــى بيان مى كند.  ــورت كامال كاربردى و عمليات ــد و به ص بفهمن
ــت كه اخيرا هم خيلى بازار دارد و به  ــكى اس اين هم ترويج پزش
صورتهاى متفاوت، به صورت تراكت، و به صورت كاريكاتورهاى 
ــته چهارمى كه در  جذاب، در جاهاى مختلف ترويج مى كنند. دس
ــتند. پزشكان همان مشاوران  پزشكى احتياج داريم طبيبان هس
ــان متناظر با مشاوران اخالق است. كه اينها يك  هستند. شأنش
ــكى را خواندند و حفظ كردند  ــدار زيادى كتابهاى قطور پزش مق
ــى را طى كردند كه  ــاد گرفتند و يك دوره اينترنت ــى را ي و كليات
ــد. من مى روم يك  ــات را چطور تطبيق كنن ــاد گرفتند آن كلي ي
ــف مى كند و از  ــرم. او احوال مرا كش ــاوره مى گي دوره از او مش
ــن مى خورد بر  ــدار را كه به درد م ــاى انبوه آن مق ــن آموزه ه بي
ــپ پنجمى كه احتياج  ــخصى من تطبيق مى كند. و تي احوال ش
داريم، شبيه پزشك خانواده است كه احساس مسئوليت مستقيم 
ــكى خانواده يا  ــبت به يك خانواده دارد و كامًال پرونده پزش نس
ــتش هست و در يك دوره زمانى طوالنى كامًال مراقبت  فرد دس
ــه من مراجعه كنيد.  ــد. و مثًال مى گويد ماهى يك دفعه ب مى كن
صرفا يك مراجعه هم ندارد. گذشته او را دارد. و نظر به آينده اش 
ــخص زنگ بزند و احوال  ــت به ش هم مى كند. گاهى ممكن اس
ــخص را در عالم پزشكى داريم و در  ــد. اين پنج تا ش او را بپرس
ــيم. آن چيزى كه االن انصراف دارد  ــته باش اخالق هم بايد داش
ــأن  ــتاد اخالق، در واقع اين ش وقتى مى گويند مربى اخالق و اس
ــت. در حالى كه اينها هيچ كدام ما را از چيزهاى ديگر  پنجم اس
ــأن پنجم كه  ــود گفت اين ش بى نياز نمى كند. به تعبيرى مى ش

ــأن مربى باشد غليظ شده و حداكثرى شأن چهارم است يعنى  ش
مشاور را يك مقدار پررنگ كنيد مى شود مربى.

ــم نياز داريم كه به صورت روش مند  ــا چون نياز به تربيت داري م
ــد كنيم. اين سوال مطرح مى شود كه آيا ما نياز به مربى هم  رش
داريم يا نداريم؟ بعضى به صراحت گفته اند ما بدون شك به مربى 
احتياج داريم و ادله اى برايش ذكر كرده اند. بعضى ها در ضرورت 
داشتن مربى اخالق به معناى خاص خودش ترديد كرده اند، مثًال 
ــده كه فرمودند: اگر انسان  از حضرت آيت اهللا بهاءالدينى نقل ش

داشته  خوبى  ذوقيات 
الزم  ــتاد  اس ــد  باش
نيست. سيره و روش 
ائمه(ع) بهترين استاد 
معلوم  ــا  گوي ــت.  اس
نيست كه خود ايشان 
ــتاد  اس ــى  خيل ــم  ه
ــتند. باز فرمودند  داش

ــتعده نياز به استاد ندارند و افراد غير مستعد استاد  كه نفوس مس
ــه از كار در آيند. يك جاى ديگر  ــت چ مى خواهند كه معلوم نيس
ــود در حالى كه صد  فرمودند با تزكيه و تهذيب نفس آماده مى ش
ــر تزكيه و تهذيب  ــيم. اگ ــال درس بخوانيم به جايى نمى رس س
ــيم هدايت، خودش مى آيد. چون قبلش از آيه شريفه  داشته باش
ــت باز فرمودند استاد پيامبر  ــده اس ــوال ش والذين جاهدوا .... س

ــما بازيگرى را كنار بگذاريد همه  ــى بوده است؟ ش خدا چه كس
ــود. اينها تعابيرى است كه از ايشان نقل شده  چيز درست مى ش
ــت. و فرمايشات ايشان است. يا مثًال در عرفان، يك فرقه اى  اس
است به نام فرقه اويسيه، كه اويس قرنى را سر سلسله اين افراد 
ــمردند. اينها معتقد هستند كه در ظاهر ما به استادى احتياج  برش
ــهٌل، مسئله را مى شود خيلى ساده حل كرد و  نداريم. اما االمر س
ــت كه ضرورت را به معناى قوت اليموت نگيريم.  آن اينطور اس
ــيده مى شود كه آيا استاد  ضرورت حداكثرى معنا نكنيم. اگر پرس
ــتاد  ــان اس ــيم كه اگر انس ضرورت دارد يا نه به دنبال اين نباش
نداشته باشد مى ميرد. اينطورى معنا نكنيم. ضرورت را به كثرت 
ــند كفش داشتن  ــما بپرس فايده، معنا كنيم. مثل اينكه االن از ش
ــود  ــه؟ بگوييم بله. بگويد بدون كفش نمى ش ــرورت دارد يا ن ض
ــود. خيلى ها كفش نداشتند و  ــما مى گوييد مى ش زندگى كرد؟ ش
ــت كه  زندگى كردند. ولى گويى بهره هاى كفش اينقدر زياد اس
ــين و موبايل در  ــان نمى تواند از آن صرفنظر كند. گويا ماش انس
عصر امروز اينجورى است. اگر ضرورت دارد اينجورى نيست كه 
با نبودش نمى شود زندگى كرد. اينجا هم دقيقا همين طور است. 
باالخره تربيت اخالقى و معنوى براى ما يك هدف مهم است يا 
نيست؟ اگر مهم است بايد ببينيم چه عواملى آن را تسهيل بكند. 
آن عواملى كه كامًال تسهيلش مى كند را به عنوان ضرورت بايد 
ــول كنيم. ضرورت يعنى فوايد خيلى زيادى را كه دارد در نظر  قب
ــت. به اين معنا  مى گيريم و با نظر به آنها مى گوييم كه الزم اس
ــتاد و مربى ضرورت دارد.  ــت كه داشتن اس ــخص اس كامًال مش
ــما االن در  ــت. آن چيزى كه ش فايده اش خيلى زياد اس
واقع طلب داريد از بحث اين است كه مگر اين استاد يا 
مربى چه نقشى ايفا مى كند كه مى گوييد ضرورت دارد؟ 
ــان اين تربيت را  ــود بدون او خيلى راحت انس آيا نمى ش
ــير را طى كند. در اين مرحله اگر  ــد؟  و مس ــته باش داش
ــتاد را يا  ــم كاركردهاى ويژه اس ــازه بدهيد مى خواه اج
ــان ايفا  ــهايى را كه او در رابطه با انس به اصطالح نقش

مى كند، به تفكيك بيان كنم.
يكى از كارهايى كه استاد انجام مى دهد تعليم است يعنى 
آن چيزى را كه انسان نمى داند به انسان مى آموزد. خب باالخره 
موانع، خطرات، عوامل كمك دهنده و روشهاى خاص، چيزهايى 
ــان نياز دارد آن ها را بداند. اولين نقشى كه استاد  هستند كه انس
ايفا مى كند همين است كه دانسته هاى ما را باال مى برد. گويا ما 
ــرايط فعلى، خيلى نياز به استاد نداريم.  در اينجا مخصوصًا در ش
ــرا وارد اين بحث  ــيديد كه چ ــت كه پرس ــوالى اس اين همان س
ــد اگر غرض فقط آموختن باشد براى  نمى شويد؟ به نظر مى رس
آموختن صرف خيلى نياز به استاد نداريم. االن از طريق ابزارهاى 
و  ــى  آموزش ــك  كم
بكنيد  ــرض  ف ــًال  مث
ــرح و نوار و امثال  ش
ــود جا را  ــا مى ش اينه
براى استاد تنگ كرد 
ــه آموزش  ــا اينك كم
ــن كار  ــازى همي مج
را مى كند. شما اگر با 
ــينيد ـ انضباط شخصيتى ـ كلى  يك انضباطى پاى اينترنت بنش

مى توانيد دانسته هاى خود را باال ببريد.
 دقيقـاً يك نظـرى مخالف هميـن نظر مطرح 
اسـت. نظرى كه شـما فرموديد، نظر غالب است كه 
مى گويند اينترنت و وسايلى كه هست مانند سى دى 
و شـرح و غيره، اطالعات را منتقل مى كند. ولى خيلى 


︀ً ا﹠︴﹢ری ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︧﹩  از او ا︨︐﹀︀ده ︻﹙﹞﹩ ﹝﹩ ︫﹢د  ا﹜︤ا﹝
︮﹑﹫️ ا﹟ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده ا︠﹑﹇﹩ ﹝︺﹠﹢ی ﹨﹛ از 

او ︋︪﹢د.




︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︑︣︋﹫️ ا︠﹑﹇﹩ را ار︗ از ︑︣︋﹫️ ︻﹙﹞﹩ ﹝﹩ دا﹡﹛.
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از اسـاتيدى كـه در سـطح 2 و 3، تدريـس مى كنند 
معتقـد هسـتند علومى مثـل كالم و فلسـفه و عرفان 
يعنى علومى كه سـنگين و عميق هستند با سى دى و 
شـرح و نوار قابل انتقال نيست. حتى اصول و فقه نيز 
همين طـور. مى گوينـد اينكه طلبه ها ضعيف شـدند و 
سطح علمى شان پايين آمده است به خاطر اين است 
كـه به سـى دى و شـرح و نوار اكتفـا مى كنند. و يك 
نكاتى اسـتاد از البالى كتاب بيرون مى كشد و نيز در 

طرفه  دو  ارتبـاط 
كه با  وجـود دارد 
سى دى و شرح و 
قابل  خودخوانـى 
نيسـت.  انتقـال 
يـك  هـم  ايـن 
اسـت،  حرفـى 

مقابل نظر شما.
ــًا خود  اسـتاد: اتفاق

ــام تعليم را خيلى مى تواند  ــتاد مق من به همين معتقدم. واقعًا اس
كوتاه بكند.

 ضـرورت منظـورم بـود. يعنى فلسـفه بدون 
استاد قابل انتقال نيست.

استاد: ممكن است در شرايط خاصى مثل شرايط حال اينجورى 
باشد ولى من فكر مى كنم كه به صورت كلى نمى شود اين حرف 
ــى مثل شهيد مطهرى پيدا شود  را زد. مثًال فرض كنيد يك كس
كه با يك بيان خيلى ساده، و روان و با تمثيالت خيلى گويا، بيايد 
اين معضالت فلسفه را، به زبان فارسى مطرح كند، يعنى غرضش 
ــد، و روى تكنولوژى آموزش هم كار كند. حاال  واقعًا آموزش باش
ــه زنده اين  ــرى، بخاطر اينكه يك نمون ــهيد مطه من گفتم ش
مسئله است. يك كسى هم كه اهتمام درس خواندن داشته باشد 

ــدن است. ولى در شرايط  برود آن را بخواند، اين قابل ش
ــفه همانطور كه فرموديد  ــبت به عرفان يا فلس فعلى نس
ــا مى تواند در آينده  ــت. حوزه م اين امكانات فراهم نيس
ــنگين ترين مفاهيم هم فراهم  ــات را براى س اين امكان
ــود  ــنگين عرفان نظرى كه گفته مى ش كند. مباحث س
ــخت است و درباره اش اختالف نظرهايى هم  فهمش س
هست كه تا كفر هم پيش رفته ممكن است گره هايش 
باز شود. يك مشكلى كه در تاريخ وجود داشته اين بوده 
ــانى كه وارد در علوم بودند بنايشان بر اين بوده  كه كس

كه آن را ساده نكنند. قصد و غرض اوليه شان اين بوده كه آن را 
ــانى را از ورود به اين علوم بتارانند. اگر ما بنا  ــخت كنند و كس س
ــوض بكنيم كما اينكه اين فرهنگ دارد به آرامى جاى خود  را ع
ــكالى دارد يك مقدارى از علم عرفان  ــدا مى كند كه چه اش را پي
ــرى را همه كس فهم كنيم. مثًال آقاى يثربى دارد اين كار را  نظ
مى كند. كسان ديگرى كتاب نوشتند و سعى كردند كه مشكالت 
ــازى كنند. اين نكته اول. نكته بعد اينكه ارتباط  عرفان را ساده س
ــتاد ويژگى هايى دارد كه ارتباط كتابى ندارد. وقتى  حضورى با اس
ــره خودش، با  ــاره هاى چه ــينيم با اش در محضر يك نفر مى نش
ــب را، براى ما ملموس تر  ــمتى از مطل تاكيدات خودش، يك قس
ــرح مى كند. در حالى كه همه اين قراين حاليه و مقاليه توى  مط
ــت. مثًال در  ــاب از بين مى رود. اين هم نقص تكنولوژى ماس كت
ــا را جبران كنيد.  ــما مى توانيد بعضى از اين چيزه پاورپوينت ش
ــما پاى تلويزيون  ــت كه وقتى ش نكته ديگرى كه داريم اين اس
ــتفاده  ــينيد آن انضباط و التزام الزم را براى اس يا اينترنت مى نش
ــويم  ــما با همديگر مواجه مى ش كردن نداريد ولى وقتى من و ش

ــه اينكه ما تمام حواس  ــن ادب محضر خيلى كمك مى كند ب اي
ــود من توجه  ــى از اينجا رد ش ــع كنيم. اگر كس ــان را جم خودم
نمى كنم. كار ديگرى ضمن اين حضور و استماع انجام نمى دهم 
ــته باشيد ممكن است يك كاسه  ــما پاى اينترنت نشس اما اگر ش
ــكنيد و اگر تلفن هم زنگ بزند  ــتتان بش تخمه بگذاريد كنار دس
درس را قطع مى كنيد و تلفن را جواب مى دهيد و يا ممكن است 
ــرى يادتان بيايد. پس تمركز الزم وجود ندارد. اين ادب  كار ديگ
ــت كه در حضور  ــى كمك مى كند. اينها عواملى اس محضر خيل
ــت و آنجا نيست.  اس
مى كنند  گمان  برخى 
ــد ذاتى  ــه اين فواي ك
اين  ــت.  اس ــور  حض
ارتباط چهره به چهره 
ــر آيت اهللا  و به تعبي
حسن زاده حى با حى، 
يك  ــده  زن با  ــده،  زن
ــاده اى را  ــاى آم فض
ــراى آموختن ايجاد  ب
مى كند. اين فضاى آماده را اگر شما به عوامل داخلى اش تجزيه 
ــاى ديگر هم آماده كنيد،  ــد، مى بينيد مى توانيد اينها را جاه كني
ــت كنيم.  ــى خودمان درس تاكيدها و تمركزها را در ابزار آموزش
ــفرى و شكل و نمودار و جدول، و  ــيدن و ماژيك فس با خط كش
ــت كنيم. اگر موضوع تمركز است تمركز  پاورپوينت و غيره درس
ــت. بلكه استاد به  ــتاد نيس را يكجور ديگر حل مى كنيم. ذاتى اس
ــتاد در مقام  نحو اقتضا اينها را ايجاد مى كند. به خاطر همين اس
ــد و ما به يك  ــاده اى را ايجاد مى كن ــيار آم آموزش، فضاى بس
ــادى ايجاد مى كند و  ــرورى مى دانيم. فايده زي ــتاد را ض معنا اس
ــود. در تربيت هم همينطور است. در تربيت  ضرورى تلقى مى ش
ــهاى متعددى ايفا مى كند كه يكى اصل آموختن  هم استاد نقش

ــاد مى دهد. خطراتى را  ــت. چيزهايى كه ما نمى دانيم به ما ي اس
ــر مى دهد. كار ديگرى كه  ــه آن توجه نداريم به ما تذك كه ما ب
ــخصى را  ــكالت ش ــت كه به صورت بالينى مش مى كند اين اس
ــت ما هم كليات را بلد باشيم. اما  ــخيص مى دهد. ممكن اس تش
تطبيق كردن آن كليات بر مشكالت شخصى از دست آدمى كه 
ــتر كار كرده بر مى آيد. شبيه آن پزشك كه دقيقًا همين كار  بيش
را مى كند، بيايد و تشخيص بدهد و مثًال بگويد اين وضع و حالى 
ــت، مصداق تنبلى است، لهو و لعب  كه دارى مصداق حجب اس
ــت لهو و لعب را در زندگى خودمان نشناسيم،  ــت. ممكن اس اس
ــت فكر كنى مفيد  مربى بگويد اين كارى كه مى كنى، ممكن اس

است، اما لهو ولعب است و بايد آن را كنار بگذارى.
 حتـى در بحثهـاى تعليمـى هم مى آيـد، مثًال 
اينطور كه درس مى خوانى نشان دهنده اين است كه 

پشتكار ندارى.
ــى هم مى آيد. كما اينكه در تربيت  اسـتاد: يعنى در تربيت علم
ــومى كه مى كند  ــم مى آيد. اين هم نكته دوم. كار س اخالقى ه

ــه؟ برنامه صورت جزيى  ــت. برنامه دهى يعنى چ برنامه دهى اس
ــت. يك دسته توصيه هاى كلى داريم كه تا  توصيه هاى كلى اس
مادامى كه كلى هستند انجام شدنى نيستند. در فلسفه مى گويند 
ــى اراده و تصميم كلى  ــه امر كلى تعلق نمى گيرد. تا وقت اراده ب
ــما بگوييد اين كتاب را من يك  ــود. مثًال ش ــت انجام نمى ش اس
ــامل امروز مى شود،  ــت. ش موقع بايد بخوانم. يك موقع كلى اس
ــود. يك وقتى بايد اين  ــال ديگر هم مى ش فردا و ماه ديگر و س
كتاب را بخوانم بخاطر اينكه كلى است متعلق اراده واقع نمى شود 
ــاوى است با اينكه من اين كتاب را نمى خوانم. در  يعنى اين مس
ــفه گفتند الشى ما لم يتشخص لم يوجد اين شى هم شامل  فلس
ــم پديده هاى غير اختيارى كه  ــود و ه پديده هاى اختيارى مى ش
ــت تا  ــله فعل اس علت و معلول دارد. آن جايى كه اختيار در سلس
ــود. كلى باشد موجود  ــخص نشود موجود نمى ش موقعى كه متش
نمى شود. شما مى گويى يك موقع بايد اين را بخوانم. يك كتاب 
ــن اصًال هيچ ارزش عملى ندارد  ــه عرفان بايد بخوانم اي در زمين
ــاحت اراده وارد نمى شود تا كى؟ تا زمانى كه شما بگويى  و به س
جمعه صبح بعد از نماز بالفاصله مى خوانم. اين يك فرض بيشتر 
ندارد. اين شدنى است. جزيى است. تازه امكان تعلق اراده به آن 

حاصل مى شود.
ــان امكان ندارد. تا كى؟ تا  ببين وجود و تحقق يك عمل از انس
ــت. براى  ــت. اين امكان پذير نيس زمانى كه متعلق اراده كلى اس
ــما بايد آن را جزيى كنيد. بايد بگوييد من فالن وقت،  همين ش
ــازى  ــن كار را انجام مى دهم. فرآيند جزيى س ــى، اي جزيى جزي
توصيه هاى كلى را برنامه ريزى مى گويند. يكى از كارهاى مهمى 
ــت كه كليات را  ــى در حق متربى انجام مى دهد اين اس كه مرب
ــن خيلى كار را  ــت مى كند و اي ــى مى كند يعنى برنامه درس جزي
ــداى متعال كرد. يكبار در  ــه اراده نزديك مى كند. كارى كه خ ب
ــدا را بكنيد. اين كلى  ــوده، فاذكروا اهللا ... زياد ذكر خ ــرآن فرم ق
است. هيچ كدام عمل نكرديم. خدا مى دانسته ما عمل نمى كنيم 
ــت. روزى 5 نوبت در فالن زمان،  اين را جزيى كرده اس
ــكل. اراده به اين  ــبك و ش ــى تا به كى، به اين س از ك
ــق اراده را دارد. يا مثال به  ــق مى گيرد. و قابليت تعل تعل
ــه  ــى و س ــى و چهار مرتبه اهللا اكبر، س ما مى گويند س
مرتبه الحمدهللا، و سبحان اهللا، بالفاصله بعد از نماز ذكر 
ــن مى كند. اين  ــرت زهرا را بگوييد. اين ديگر روش حض
ــد، شدنى است. يكى از كارهايى كه  هم وقتى جزيى ش
استاد انجام مى دهد اين است كه توصيه هاى كلى را به 
جزيى تبديل مى كند. اراده را باال مى برد. اين آن چيزى 
ــان به سختى مى تواند انجام  ــت كه اگر استاد نباشد خود انس اس
ــت. نكته چهارم انگيزه بخشى است.  بدهد. اين هم يك نكته اس
ــود  اينها را در بحث اخالقى تربيتى، و در بحث علمى هم مى ش
مثال آورد. انگيزه بخشى با اين نكته اى كه اخيرا عرض كردم كه 
برنامه دهى باشد خيلى نزديك هستند. در واقع انگيزه آدم را باال 
مى برد. من اگر خودم تنها باشم. اگر كسى باالى سر من نباشد. 
ــته باشد آن حال و رغبت و نشاط الزم  ــى هواى من را نداش كس
ــراى انجام كار ندارم. وقتى كه بدانم او دارد من را مى پايد و  را ب
ــود.  ــتر مى ش از من تكليف مى خواهد انگيزه من براى عمل بيش
استاد هم در حفظ و تقويت انگيزه هاى مثبت نقش دارد و هم در 
شناسايى و از بين بردن انگيزه هاى منفى و نامطلوب. كار ديگرى 
ــتاد انجام مى دهد، اين است كه مى آيد مراقبت و  كه در واقع اس
ــان.  همراهى مى كند. يعنى نظارت، مطالبه و ارزيابى فعاليت انس
ــك مى كند. ما براى  ــازى خيلى كم ــن هم، نهايتًا به انگيزه س اي
ــزه داريم. براى اينكه فرآيند آموختن فرآيند  آموختن نياز به انگي
سختى است. انرژى زيادى مى برد. به صورت طبيعت اوليه حاضر 
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ــتيم اين انرژى را صرف كنيم. اصالت تنبلى در وجود انسان  نيس
ــرف كند. نياز به يك انرژى  ــازه نمى دهد كه اين انرژى را ص اج
داريم كه از خارج به ما فشار آورد و ما را حركت دهد. با نظارت، 
ــها، و  با مطالبه، با ارزيابى فعاليت ها، با به اصطالح تصحيح روش
ــتاد، انجام مى شود. نكته  خالصه با مراقبت و همراهى كردِن اس
ــتفاده كنيم و  ــد از يك اصل تربيتى اس ــت كه باي ديگر اين اس
ــد،  ــت كه آموختن، چه آموختن گزاره هاى علمى باش آن، اين اس
ــد. چه آموختن صفات باشد. يعنى  چه مهارتها و توانمندى ها باش
درونى سازى صفات باشد، نياز به تكرار دارد. انسان بر اثر تكرار و 
ــت كه يك چيز را مى آموزد. آن يك چيز ممكن است  تمرين اس
يك گزاره علمى باشد يا مهارت عملى باشد يا يك صفت باشد. 
ــوزد. چطورى؟ بر  ــجاعت را مى آموزد. صداقت را مى آم يعنى ش

ــر تكرار و تمرين. اين تكرار و تمرين براى آموختن به  اث
ــت.  معناى عام خودش يعنى تعليم و تربيت، ضرورى اس
استاد هم اين را مى داند. چه كار مى كند. تكرار و تمرين 
ــما  ــتاد تربيت بدنى به ش را به جزيى تبديل مى كند. اس
ــش را روزانه ده مرتبه انجام بده. ده تا  مى گويد اين نرم
ــتند.  ــما مى دهد. اين عددها خيلى مهم هس نرمش به ش
ــرورت تمرين و تكرار  ــى از توجه به ض ــن عددها ناش اي
ــرار داريم و زير بار تمرين  ــت. ما نياز به تمرين و تك اس
ــت.  ــخص اس و تكرار هم نمى رويم. چرا نمى رويم؟ مش

ــت  ــوع جو و نوگرايى در ذهن ما اس ــر اينكه يك روح تن بخاط
ــته مى شويم. به طبع اوليه خودمان دنبال تكرار  كه از تكرار خس
نمى رويم و تنوع جويى و نوگرايى را مى خواهيم. از آن طرف هم 
به تكرار و تمرين احتياج داريم. استاد چه كار مى كند؟ ما را ملزم 
ــدنى مى كند. شدنى  به تكرار و تمرين مى كند و آن را براى ما ش
مى كند يعنى چه؟ يعنى برنامه اش مى كند. اين مصداق آن چيزى 
ــه مرتبه  ــما مى گويد اين مطلب را س ــت كه اول گفتم. به ش اس
ــود. در حوزه در مقام  ــاى ابتدايى اينجورى ب ــس. در دوره ه بنوي
تعليم اين اتفاق متأسفانه نمى افتد كه تكرار را الزام كنند. مباحثه 
يكى از قدمهاى تكرار است. براى مباحثه مجبور مى شود مطالعه 
ــش مى خورد. پيش  كند. در مباحثه يك بار ديگر مطلب به گوش
ــى در مدارس ابتدايى،  ــت. ول مطالعه يكى از قدمهاى تكرار اس
ــئله چند مرتبه بنويسيد آن  گاهى معلم مى گويد از روى اين مس
ــتن خيلى مهم است. ما نياز داريم اين تكرار را تا  چند مرتبه نوش
ــود. يا وقتى استاد امتحان مى گيرد ما را وادار  جذب وجودمان ش
ــه اينكه يكبار ديگر مطلب را بخوانيم و به صورت غير  مى كند ب
مستقيم تكرار انجام مى شود. استاد اخالق هم كه مثًال مى گويد 
ــدد هيچ موضوعيتى ندارد.  ــن ذكر را صد مرتبه بگو. گاهى ع اي

ــر نمى زند  ــرار موضوعيت دارد. و تكرار بدون عدد س تك
ــد كه اثرگذار  ــت. عدد بايد يك مقدار باش چون كلى اس
باشد. اينكه مثًال مى گويند سى و سه مرتبه، سّرش اين 

است.
ــت كه استاد دارد.  ــهايى اس اينها اجماًال مهمترين نقش
ــه از آن به عنوان  ــژه ديگرى هم دارد ك ــك نقش وي ي
ــان مى بيند شخص  نقش الگويى ياد مى كنيم. وقتى انس
ديگرى، خودش مسير را طى كرده و با التزامات خاصى 

ــيده است،  و شخصيت آن استاد يا دوست يا  به موفقيتهايى رس
ــبت به كمال او  ــود و نس هر كس ديگر در ذهن او بزرگ مى ش
ــود، اوًال انگيزه  ــيفته كماالت او مى ش ــت پيدا مى كند و ش محب
ــمت آن كماالت حركت  ــترى پيدا مى كند براى اينكه به س بيش
ــود او مى افتد كه باور  ــود آگاه در وج ــًا يك اتفاق ناخ ــد. ثاني كن
ــن خيلى مهم  ــت. اي ــدنى اس ــيدن به اين هدف ش مى كند رس
ــت. مرحوم عالمه در جلد ششم الميزان مى فرمايند: الگو آن  اس

ــدنى مى انگارد آن را  ــان، آنها را نش توصيه هايى را كه نفس انس
ــب  ــدنى و امكان پذير جلوه مى دهد. مثًال فرض بكنيد نماز ش ش
ــواب را كنار  ــى در وجود آدم دارد كه خ ــتبعاد عجيب خواندن اس
ــتاد او  ــب بخواند. ولى وقتى هم حجره اى يا اس بگذارد و نماز ش
ــود نماز شب مى خواند او مى گويد كه شدنى  آن وقت بلند مى ش
ــت كه در وجود انسان مى افتد و  ــت. اين ها اتفاقات روانى اس اس
ــراى آموختن نياز به مطالعه، تكرار  ــان را كمك مى كند. ما ب انس
مطالعه و توجه داريم. استاد، مطالعه را الزام مى كند. تكرار را الزام 
ــد. و هيمنه و عظمت كار را كه  ــهيل مى كن مى كند. توجه را تس
ــد مى شكند. اينها مهمترين خدماتى است  غير ممكن تلقى مى ش
كه استاد انجام مى دهد. راه را كوتاه و سهل مى كند. بنابراين اگر 
ــتاد ضرورى است يعنى استاد هم در مقام علم هم  مى گوييم اس

در مقام تربيت خيلى كار مى كند.
 نقـش ديگر اسـتاد غيـر از اينكـه گفتيد، در 
زندگـى خصوصى يا در تشـكيل دادن كارگروه ها و يا 

انجام فعاليتهاى اجتماعى مى باشد.
ــكيل حلقات همراه  اسـتاد: يكى از خدماتى كه استاد دارد تش
ــت. كه از نقشهاى انگيزه بخشى است. اگر به تنهايى تصميم  اس
ــوه خضر برويم،  ــد از نماز به ك ــًال فردا صبح بع ــم كه مث بگيري
ــتگى تصميم را عملى نكنم،  احتمال اينكه فردا صبح از فرط خس
ــه نفر قرار بگذاريم احتمال اينكه قرار  ــت. ولى اگر دو س زياد اس
ــت.  را لغو كنيم خيلى پايين مى آيد. در واقع اين ويژگى جمع اس
ــت كه حلقه همراه  ــتاد مى كند همين اس يكى از كارهايى كه اس
ــت مى كند. يعنى طلبه ها را در اراده جمع مى اندازد. كالس  درس
ــتند كه اينها  ــت. معموًال چند نفر با هم هس درس هم اينطور اس
ــه هواى يكديگر درس مى خوانند. يعنى از هم انرژى مى گيرند.  ب
ــت  ــت. اين هم از خدماتى اس ــو حلقات اخالقى هم اينطور اس ت
ــتاد دارد. كه مواردش خيلى بيشتر از اين است. ازنقشهاى  كه اس
ــتاد ايفا مى كند چه در مقام تعليم، و چه در مقام  متعددى كه اس
ــا اينكه حداقل  ــه حداقلهايش اكتفا كرد. كم ــود ب تربيت، مى ش

ــين با تمام ضرورتى كه دارد مى تواند بكند  خدمتى كه يك ماش
ــك ژيان قديمى هم كه فقط  ــت كه ما را جابه جا كند. ي اين اس
چهار چرخ و يك موتور باشد جابه جايى را انجام مى دهد. ولى در 
ــويم، كمرمان درد مى گيرد. و ... ولى ماشين را  ــته مى ش آن خس
ــل دادند و بهره ها و خدمات آن را افزايش دادند به صورتى  تكام
ــرماى زمستان  ــتيد هم از س كه االن هم خيلى در آن راحت هس
ــم مى توانيد از امكانات  ــتان محافظت مى كند، ه و گرماى تابس

صوتى استفاده علمى ببريد، راديو را روشن بكنيد اخبار را بشنويد. 
ــتاد يك انتظار حداقلى داشته باشيم. و آن اين  ما مى توانيم از اس
است كه اين گزاره هاى علمى را در ذهن شاگردان فرو كند. اين 
ــتاد مى تواند انجام بدهد. يعنى كف  ــت كه اس كمترين كارى اس

توقعات ما از استاد است.
 تعليم صرف؟

اسـتاد: يعنى مسير آموختن را براى ما هموار بكند و با استفاده 
ــب كند و بتواند با  ــور، تمركز و توجه ما را جل ــرم ادب حض از اه
ــترى در ذهن طلبه  ــرعت بيش تاكيدهايش مطالب مهمتر را با س
ــرعت بيشترى شاگرد را با  وارد كند و با بيان منظم خويش با س
ــتاد  ــت كه اس محتواى كتاب مرتبط كند. اين كمترين كارى اس
مى تواند انجام دهد و نيز احيانًا اگر مشكلى در فهم مطالب پيش 
آيد، مى توان به او مراجعه كرد و سوال كرد. اين چيزى 
ــت كه از نوار بر نمى آيد. گاهى طلبه مى انديشد كه  اس
ــتاد بخواهد برآورده كند، مزاياى  اگر كف توقعات را اس
ديگرى را در مدلهاى بديل پيدا مى كند كه آن را بر اين 
ــوالهايش را نيز با تتبع حل مى كند يا  ترجيح مى دهد. س
اينكه استادى پيدا مى كند كه سوالهاى او را جواب دهد. 
و طلبه به اين نتيجه مى رسد كه اگر در خود التزام ايجاد 
كند و با انضباط پاى نوار بنشيند، اين نوار سريعتر از آن 

استاد حداقلى او را به نتيجه مى رساند.
ــات كمى هم  ــرات و آفاتى دارد، كه آف ــن روش خط ــى اي منته
ــد و  ــت آن التزام و انضباط نباش ــت. يكى اينكه ممكن اس نيس
طلبه اى كه تصميم گرفته روزى سه نوار مثًال گوش دهد اين كار 
ــد. دوم اينكه هنگام نوار گوش دادن ممكن  را مرتب انجام نده
ــزى در حين گوش دادن،  ــت عواملى مانند تلفن، خوردن چي اس
صداى تلويزيون و بچه تمركز را به هم زند. آن تمركز حضورى 
ــتاد فراهم مى كند را بايد به دست بياورد. نكته سوم اينكه  كه اس
ــوالها نباشد و يك  ــت اهتمامى براى حل معضالت س ممكن اس
سرى سوالهاى بغرنج باقى بماند كه اين هم يك خطر است. در 
ــود و اين تعهد را به  غير اين صورت، اگر طلبه منضبطى پيدا ش
خودش بدهد كه روزى سه نوار را حتمًا گوش دهد اتفاقًا توصيه 
ــرعت عملش باال مى رود. اتفاقًا  مى كنيم اين كار را بكند. زيرا س
نوع اساتيدى كه از درس آن ها نوار ضبط شده است داراى سطح 
ــاتيد موجود  ــاير اس علمى، دقت نظر و قدرت بيان باالترى از س
مى باشند. روى اين حساب من مى گويم با توجه به كف توقعاتى 
كه از استاد وجود دارد، خيلى از اين اساتيد موجود با نوار و شرح 
ــتاد سر كالس، اهداف متعددى  چندان تفاوتى ندارند. اما اگر اس
ــى يعنى انتقال گزاره، را مدنظر  ــال كند. هم اهداف آموزش را دنب
ــى را، ديگر مى شود  ــد و هم اهداف پرورش ــته باش داش
ــهيد صدر  ــخص كرد. مرحوم ش نوار را جايگزين آن ش
ــات در مبحث داللت، يك بحثى دارد كه  در كتاب حلق
مى گويد سيستم ذهنى انسان طورى آفريده شده كه اگر 
ــده را چند مرتبه با هم به صورت مكرر ببيند بين  دو پدي
ــكل  آنها مالزمه ايجاد مى كند. آموزش هم به همين ش
ــان را تحريف  ــد. البته يك كم حرف ايش ــاق مى افت اتف
ــزى را در ظرف موثرى  ــان مى گويد اگر چي كردم. ايش
ــهرى  ــما به ش ــى، نياز به تكرار ندارد. مثًال مى گويد اگر ش درياب
رفته باشى و به بيمارى سختى مبتال شده باشى، و خاطره تلخى 
ــهر آن  ــم آن ش ــت بماند كه با يادآورى اس ــهر در ذهن از آن ش
ــار از آن خاطره برايت  ــر و انزج ــود و يك تنف ــره تداعى ش خاط
ــود. در حالى كه آن اتفاق يكبار بيشتر تكرار نشده است  ايجاد ش
ــاق افتاده كه ماندگار  ــى آن يك بار در يك ظرف موثرى اتف ول
ــأله را نيز تحليل كنيم به تكرار بر  ــده است. ولى اگر اين مس ش
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ــن الجرم به تكرار نياز داريم. گاهى  مى گردد. يعنى براى آموخت
وقتها اين تكرار، تكرارى است كه به آن توجه داريم. اگر مطلب 
ــرارش خود به خود  ــرف موثرى در ذهن ما قرار بگيرد تك در ظ
اتفاق مى افتد. تكرار يكى از مهمترين عناصر آموزش است. يكى 
ــرده بود و مطالب علمى  ــتان ما در اتاقش بندى نصب ك از دوس
ــت و با گيره روى اين بند آويزان مى كرد.  را روى فيش مى نوش
ــد اينها را نگاه مى كرد و بدين صورت  هر بار كه وارد اتاق مى ش
ــه  ــهيد مطهرى در كتاب حماس تكرار را انجام مى داد. مرحوم ش
حسينى مى گويد بوعلى سينا هر شب درس آن روز و درس چهار 
ــج نوبت مطالعه  ــد. يعنى هر درس را پن ــته را مى خوان روز گذش
ــت كرده اند.  ــروز از آن تكنولوژى جى پنج درس ــه ام مى كرد.ك
ــت، استادى است  ــتاد موفق در مقام تعليم، كه كف توقع اس اس
كه بياموزد، و براى آموختن هم تكرار الزم است. هنرنمايى هايى 
ــر كالس مى كنند، كمك مى كند كه تكرار به طور  كه اساتيد س
ناخودآگاه صورت پذيرد. امروزه كه بحث روشهاى تدريس مطرح 
ــاگرد  ــتند. كه حتى اگر ش ــت، به دنبال توليد روش هايى هس اس
ــه درس خواندن و فهميدن  ــو اختيارى و ارادى تصميم ب به نح
ــتاد، درس را بياموزد.  ــد، به كمك شيوه آموزش اس ــته باش نداش
االن رسانه ها با استفاده از ابزار هنر، همين كار را انجام مى دهد. 
ــيند و  ــس خودش را ملزم نمى داند كه پاى تلويزيون بنش هيچ ك
ــكلى از جذابيت ابزار هنر بهره مى گيرند  آموزش ببيند. ولى به ش
ــيند. مثًال راهنمايى  ــان در دلها و جانها بنش كه موضوع مدنظرش
ــتفاده از كمربند ايمنى را جا  و رانندگى كه مى خواهد فرهنگ اس

بيندازد با چند كارتون و تيزرهاى هنرى و جذاب اين كار 
را انجام مى دهد. اسم اين تكنولوژى آموزش است و به 
اساتيد ياد مى دهند كه با داشتن جلوه هايى ويژه، تمركز 
ــيوه مخالفند و مى گويند با  ايجاد بكنند. بعضى با اين ش
اين روش انسان ساخته نمى شود. انسان وقتى بار مى آيد 
ــته باشد.  كه به اراده و اختيار خويش قصد آموختن داش
ــه از درون ميل و  ــما بايد طورى او را تربيت كنيد ك ش
ــد. يعنى عالم تربيت  ــته باش گرايش به مطالبه علم داش
ــاگرد نمره خوبى گرفته باشد. يعنى  نكرده اند هر چند ش
ــت. مطالب را ياد گرفته است.  يادگيرى را ياد نگرفته اس

و با اين توجيه با ابزارهاى كمك آموزشى مخالفند.
 يعنـى فرهنگ اينكه طلبه خود به دنبال مطلب 

برود ايجاد نمى شود؟
ــخص را به دام انداخته ايد كه بخواهد يا  اسـتاد: بله. در واقع ش
ــت. بيشتر از اين  نخواهد بايد بفهمد. منتهى دام محترمانه اى اس
ــيم و بخواهيم استاد در كالس  ــته باش ــاتيد انتظار داش اگر از اس
ــترى داشته باشيم چند  ــد يا كالسهاى با ظرفيت بيش فعالتر باش
ــؤالتان به دنبال اين جواب  ــما با س اتفاق بايد بيفتد. فكر كنم ش

بوديد.
 در واقع اوالً مى خواسـتيم كاركردها را بدانيم 
ثانيـاً مى خواسـتيم بدانيـم در زمينـه اسـتادى چـه 
تفاوتهايى بين گذشـته و حال است و ثالثاً اگر اكنون 
ارتباط اسـتاد و شـاگرد قطع شده اسـت و طلبه بار 

نمى آيد به چه دليل است؟
ــلط ندارم. ولى يك ادعاى ظّنى  اسـتاد: البته من به تاريخ تس
ــته هم  ــتوانه عرض مى كنم و حدس مى زنم كه گذش بدون پش
ــته است. البته مى شود گفت كه امروزه  خيلى تفاوت با حال نداش
اساتيد اشتغاالت بيشترى دارند و در آن موقع فراغتهاى بيشترى 
ــتند ولى اينطور هم نبوده كه همه اساتيد ارتباطهاى ويژه با  داش
ــتادى استفاده  ــان برقرار كنند و از تمام ظرفيتهاى اس شاگردانش
ــش را مى داده و  ــتاد مى آمده، درس ــا هم اس ــد. خيلى وقته كنن

مى رفته است.
 يك بحث ديگر اين اسـت كه در گذشـته اگر 
استاد مى خواسـت با شـاگردش ارتباط برقرار بكند 
مى توانسـت، آيا االن هـم مى تواند؟ يـا اينكه نقش 
اسـتفاد متفاوت شـده اسـت؟ قبًال اسـتاد به عنوان 
محور كالس نقش بيشـترى داشـته اسـت ولى االن 
يك عنصرى است در نظام حوزه كه شايد در قبالش 
صد عامل ديگر از جمله مدرك و نمره و مركز مديريت 

و شهريه و خيلى چيزهاى ديگر هم وجود دارد.
استاد: حدس من اين است كه نه همه استادهاى سابق آن طور 
ــتادهاى موجود اينگونه كه گمان مى كنيم،  بوده اند و نه همه اس
ــتند. االن در مدارس تحت برنامه واقعًا امكان اين كه استاد  هس
ــد، وجود  ــاط ويژه اى برقرار كند و به كف توقعات قانع نباش ارتب
ــاتيد ما فراغت ندارند يا اگر دارند  ــكل اين است كه اس دارد. مش

صرف كردن چنين وقتى را ضرورى نمى دانند.
 يك مثال نقض مى آورم. فرض كنيم اسـتادى 
شـرح لمعـه درس مى دهـد. و مى خواهـد فقـه را به 
شـاگردش بياموزد. از آن طرف مدرسه مى گويد حتما 
بايد درس را تا آخر سال به اينجا برسانى. استاد هم 
اختيارى ندارد و مجبور است درس را برساند، وگرنه 
سـال ديگر او را براى تدريس دعوت نمى كنند. خود 
اينها تناقض اسـت. نظرم اين است كه نقش استاد 
متفاوت شـده است. و موانع سـر راه اختيارات استاد 

نسبت به گذشته زيادتر است.
ــود تأييد كرد. بخشى از اين شرايط به  اسـتاد: بله. اين را مى ش
ــى حوزه بر مى گردد. بخشى ديگر به گرفتارى هاى  نظام آموزش
ــن تدريس امرار  ــتاد با اي ــر ما بر مى گردد. باالخره بعضًا اس عص
ــردازد. و همچنين چون  ــاطش را دارد مى پ معاش مى كند و اقس
ــت، باالخره طالب دارد. و هر روز چند جا  ــتاد موفقى بوده اس اس
ــاعت بايد از اين كالس برود و نمى تواند  درس مى دهد و سر س
ــاگردش ارتباط صميمى  ــد از كالس بماند و با ش ــد دقيقه بع چن
ــم كه هنوز خيلى  ــاتيدى داري برقرار كند. در مدارس علميه، اس
طالب ندارند، نسل جوانى كه تازه كار را شروع كردند، ولى خيلى 
ــقانه براى طلبه ها وقت مى گذارند و مثًال نيم ساعت بعد از  عاش
ــاط برقرار مى كنند و گاهى به حجره  كالس هم مى مانند و ارتب
ــاتيد جوانى هستند كه  ــر مى زنند. اينها معموًال اس طلبه ها هم س

يك يا دو درس بيشتر ندارند و معموًال بيشتر مطالعه مى كنند.
رهنامه: آيا اساتيد خوب نبايد اين كار را بكنند؟

استاد: بله. بايد اين كار را بكنند.
 پس شما بخشى از مشكل قطع ارتباط استاد 
و شـاگرد را بـه نظـام حـوزه و بخـش ديگـر را بـه 

مشكالت اساتيد در عصر امروز مرتبط مى دانيد.
استاد: بله همينطور است.

 و يك مقدار آن قهرى اسـت. مثًال اسـاتيد به 

جاى اينكه دو درس بگيرند 5 درس مى گيرند.
استاد: مى شود كمترش كرد.

ــتاد  ــهاى متعددى را كه اس ــت كه نقش ــك نكته مهم اين اس ي
ــى حوزه گوشزد كنيم  ــاتيد و نظام آموزش مى تواند ايفا كند به اس
ــتاد عنايت ويژه به آموزش و پرورش  ــان دهيم كه اگر اس و نش
شاگردان داشته باشد اثربخش است. يعنى مى تواند سرعت عمل 
ــاگرد را باالتر آورد. اگر اين مسأله را مورد توجه  و كيفيت كار ش
ــود كما اينكه در بعضى  ــا زمينه هايى فراهم ش قرار دهيم چه بس
ــه حقانى به استاد گفتند بعد از يك ساعت  از مدارس مثل مدرس
ــردازد. كه به  ــاط با طلبه ها بپ ــاعت هم به ارتب تدريس، يك س
ــبه مى كنند. در بعضى  ــاعت تدريس براى او محاس عنوان دو س
مراكز تخصصى، مدلى را اجرا كردند و استاد راهنما گذاشتند كه 
ــاگردان رسيدگى  به درس خواندن و مباحثات ده، پانزده نفر از ش
ــود، انگيزه  ــان را جويا ش ــان را حل كند. احوالش كند. سوالهايش
ــاتيد، باشند.  ــت رفته اس بدهد. در واقع متممى براى نقش از دس
ــد فرصت و فراغت رسيدگى وجود ندارد.  وقتى جمعيت زياد باش
ــت. در مراكز  ــيدگى ويژه نياز اس در حاليكه براى آموختن به رس
تخصصى فقه به طلبه مى گويند هر درس خارجى كه مى خواهى 

شركت كن ولى تحت نظر فالن آقا باشد.
 يـك نكته مهم اين اسـت كـه بنظر من قطع 
ارتبـاط اسـتاد و شـاگرد موجـب ايجـاد وضعيـت 
فوق العاده نامطلوبى شـده است. يعنى به وجود آمدن 
طلبه هايى كه در آنها دغدغه كسـب علم و تقوا ديده 
نمى شـود. و بنظر با خدشـه دار شـدن بخش 
تربيتى، به قسمت علمى هم لطمه وارد مى آيد. 
و چـه بسـا رذايل اخالقـى در آنها بـروز كند. 
سـوال من اين اسـت كـه اگر وضـع حوزه به 
همين منوال ادامه پيدا كند، با اين قطع ارتباط 
چـه آينـده اى در انتظـار طلبه ها اسـت. و چه 
آسيبهاى جدى در انتظار حوزه ها خواهد بود؟

ــوال خيلى روشن باشد.  اسـتاد: بله. شايد پاسخ اين س
ــى كه آدمهاى بدون علم و بدون تقوا، در يك نظام  وقت
ــى رود. و از  ــوال م ــاال بيايند، حيثيت مجموعه زير س ب
ــته مى شود و داراى خطرات زيادى است. اگر  اعتبارش كال كاس
ــود بايد راهكارى دهيم كه شدنى  مى خواهيم اين معضل حل ش
ــود به سمتش حركت كرد.  ــد و چيزى پيشنهاد كنيم كه بش باش
مثًال اگر به طلبه گفته شود كه تو بايد استاد اخالق داشته باشى. 
پيش خودش فكر مى كند من بايد بروم از آيت اهللا بهجت استفاده 
كنم كه اين اصًال شدنى نيست. بنابراين از آن صرفنظر مى كند. 
ــته باشد كه  در حيطه علمى اگر يك بچه دوم ابتدايى توقع داش
ــتى  ــابى به او جدول ضرب ياد بدهد، توقع درس ــور حس پروفس
نيست. تربيت علمى بايد به سمت مدل خوشه اى برود كه امثال 
ــور حسابى در آموزش و آيت اهللا بهجت در پرورش نفوس  پروفس
ــه قرار بگيرند. زير نظر اينها ده نفر،  ــتعد در رأس اين خوش مس
ــه همين صورت  ــدام از آن ها نيز ب ــند كه هر ك ــزده نفر، باش پان
ــوم  ــر را تحت نظر قرار دهند. و همينطور طبقه س ــزده نف ده، پان

و چهارم.
به دبيرستانى ها درس مى دهند و دبيرستانيها به ابتدايى. هر چه 
ــه پايين تر مى آييد جمعيت بيشتر مى شود اما سطح  در اين خوش
ــود. هر چه باالتر مى رويم جمعيت كمتر مى شود اما  نازلتر مى ش
ــاتيد كه  ــى رود. ما اينجا يك توقعى داريم از اس ــطح باالتر م س
ــاتيد درس خارج  ــت. مثال اس ــدنى نيس اين توقع خيلى وقتها ش
ــأن و منزلتش با اين همه  ــا، حضرت آيت اهللا العظمى با آن ش م
ــاگردش نمى توان توقع داشته باشى كه رسيدگى بكند در حق  ش


 ﹤︐﹀﹫︫ و  ︋︤رگ  ︫﹢د  ︫︀﹎︣د  ذ﹨﹟  در  ا︨︐︀د   ️﹫︭︫ و﹇︐﹩ 
﹋﹞︀﹐ت او ︫﹢د ﹉ ا︑﹀︀ق ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه در و︗﹢د ︵﹙︊﹥ ﹝﹩ ا﹁︐︡ ﹋﹥ 

︋︀ور ﹝﹩ ﹋﹠︡ ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹟ ﹨︡ف ︫︡﹡﹩ ا︨️.





طلبه. بعد شما مى گوييد كه آقا اصًال اين چه وضعى است. حوزه 
ــابق، اعتراض مى كنيد كه حوزه سابق اينطورى بود كه مرجع  س
ــب مى خواند و طلبه ها را  ــد در حوزه علميه، نماز ش ــد مى آم تقلي
ــب بيدار مى كرد. آن زمان مرجع تقليد صد تا طلبه  براى نماز ش
ــت. در درس  ــرش نمى آمد. االن صد هزار طلبه در حوزه اس گي
ــى مى كنند. االن اين انتظار  ــارج آقاى وحيد دو هزار نفر زندگ خ
ــش اينطورى رفتار بكند.  ــت كه اقاى وحيد با همه طلبه هاي نيس
ــتيم  كما اينكه از آيت اهللا بهجت اين انتظار را نداريم كه اگر داش
ــابى اين انتظار را  ــور حس ــالف بود. كما اينكه از آقاى پروفس خ
ــت كه  ــل بكنيم. تكميلش به اين اس ــم. بايد اين را تكمي نداري
اليه بندى اش بكنيد خوشه اى اش بكنيد. االن در اهواز اين اتفاق 
افتاده است. درس خارج آيت اهللا موسوى جزايرى، نمى دانم آشنا 
ــتيد با فعاليتهايى كه آنجا انجام داده يا نه، خيلى خوب است  هس
ــماره هاى خودتان را اختصاص بدهيد، البته چون  شما يكى از ش
در معاونت پژوهش هستيد شايد سخت باشد چون كار ايشان هم 
ــت و هم علمى، در سطح اهواز، همه اش  فرهنگى و تربيتى هس
ــتفاده كرده است. خب خود  ــه اى اس هم از قدرت اين مدل خوش
ــاگردانش را كنترل بكند. ولى دسته اى  ــان تنها نمى تواند ش ايش
ــيدگى مى كند. 10 ـ 15 نفر  ــاگردان خاصش را خودش رس از ش
ــتند. و اينها را موظف كرده كه ديگران را رسيدگى بكنند. با  هس
ــه اى، اين مدل خوشه اى را اگر خوب ساماندهى  اين مدل خوش
ــت  ــه هم وجود دارد. ممكن اس بكنيد قابليت ارتقاء در اين خوش
ــم. اگر اين خوشه  ــه بيايد طبقه شش يكى از طبقه پنجم در خوش

ــازماندهى بكنيد اين مشكل حل مى شود.  ــت س را درس
ــته  طبيعتًا نظام آموزش حوزه اهتمامى به اين قضيه داش

باشد. سازماندهى اش حاال  يك جاهايى...
 تناقضى هـم دارد. نظام حوزه، به يك 
معنـا، حالـت قانونـى دارد ولـى در اينجاهـا 
نمى تواند دخيل بشود. در واقع نظام اساتيد و 
مراجـع غير ملموس در مقابلش اسـت. يعنى 
مى خواهم بگويم مـا ضعفهاى جدى اى داريم 
كه وقتى سراغ اسـتاد مى رويم اين ضعفها ... 

يعنى انگار كسـى االن آن مسـئوليت هاى خودش را 
انجـام نمى دهد حاال چه قانونى باشـد چه آموزشـى 

حوزه باشد.
ــواالت مى شويد من  ــما وارد اين مقوله س اسـتاد: وقتى كه ش
ــه اين توجه كردم كه  ــوم. گير مى كنم. چرا؟ من ب متوقف مى ش
ــت. دو تا منظر ما  ــر مى كنم. مال حاال هم نيس ــرا اينجاها گي چ
ــى بلند شديد و  ــما از يك منظر از توى معاونت پژوهش داريم. ش
ــما در واقع داريد  ــتهاى كالن حوزه فكر مى كنيد. ش براى سياس
ــطح باالى  ــت گذاران و مجريان س از منظر برنامه ريزان و سياس
ــتورالعمل عامى  ــر مى كنيد كه چه كار بكنيد. يك دس حوزه فك
ــطح مشكالت را پوشش بدهد. من همواره  پيدا بكنيد كه كل س
ــته ام كه نگاهم مشاوره اى بوده است شايد  يك نگاه ديگرى داش
ــيد. نگاه من اينجورى  ــته هايم ديده باش اين را در بعضى از نوش
ــت كه من با طلبه مواجه مى شدم و به طلبه مى گفتم تو  بوده اس
ــچ كس در باال، وظيفه خودش را عمل نمى كند و  فرض كن هي
اين مشكالت حاال حاال ها درمان نمى شود. آيا در شرايط موجود 

تو مى توانى خوب باشى.
 اين نگاه حداقلى هست؟

ــاتيد  ــتق بگيرم. ما مى توانيم به اس نورى: از اين مى خواهم مش
ــاتيد، هيچ  ــى حوزه، خطاب به اس بگوييم فرض كن نظام آموزش
ــود اما شما مسئوليت داريد و  ــى اصالح نمى ش وقت نظام آموزش
ــيد ديگران بيايند و حل بكنند.  ــما نبايد منتظر باش مى توانيد. ش

معاونت آموزش حوزه بيايد اصالح بكند. شما در محيط آموزشى 
خودت مى توانى اصالح بكنى. به مديران هم بگوييم در مدارس 
ــته باشى و به طلبه بگوييم اگر استادت اين  مى توانيد اهتمام داش
ــه اين خالءها را پر  ــما مى توانى اقدامى بكنى ك ــرد ش كار را نك
ــا باالتر. اين تفاوت نگاه من و  ــتاد يا مدير يا طلبه، ي كنى. يا اس
ــت. من به يك نگاهى راحت تر هستم براى فرار كردن از  شماس
ــد اما از پايين  ــوال. من مى گويم تناقضهايمان در باال باش اين س
ــودم را راضى كردم. ما براى  ــگاه بكنيم. من به يك صورتى خ ن
ــن كارها بايد انجام  ــتى ها را قانع بكنيم كه اي ــه آن باالدس اينك
ــه اى  ــازى اتفاق بيفتد. يعنى يك پروس بگيرد بايد يك فرهنگس
ــد يا اجرا نمى كنند انجام  ــانى كه مخالفت مى كنن را در جان كس
ــانيم كه اين كار انجام  ــم. بايد اوال آنها را به اين باور برس بدهي
ــود و اينكه نمى شود انجام شود را در ذهنشان بشكنيم. براى  بش
ــت.  اينكه اين اتفاق بيفتد ارائه يك الگوى موفق خيلى خوب اس
ــه حقانى بيايد اين كار را در حيطه  مثال يك نفر مثل مدير مدرس
زير مجموعه خودش انجام بدهد و يك نمونه ممتاز درست بكند 
ــر و گردن باالتر از نمونه هاى موجود  كه اين نمونه ممتاز يك س
باشد. بعد كسانى مثل شما بيايند، كسانى كه وظيفه فرهنگسازى 
دارند اين را در بوق و كرنا بكنند و امتيازاتش را نشان بدهند. به 
عنوان يك نمونه موجود كه شدنى است؛ اين را نشان بدهند. اين 
ــود به فرهنگ. اين اتفاق افتاده است. يك  ارام آرام تبديل مى ش
ــه تحت برنامه  زمانى در حوزه ما، در قبل از انقالب، يك مدرس
ــت كه مدرسه حقانى بود، اين مدرسه بعد از يك دوره  وجود داش

ــدند با ساير طلبه ها كه  كار كردن، طلبه هايش اينقدر متفاوت ش
كامال مشهود بود اينها يك سر و گردن بلندتر هستند. وقتى كه 
ــان بدهند اين باور را به  ــتند در مقام عمل اين را نش اينها توانس
صورت جمعى ايجاد كردند كه واقعا اين كار نتيجه مى دهد. شما 
ــخنرانى بكنيد كارگاه آموزشى بگذاريد براى  ــينيد س هزارى بنش
ــانيد كه يك نمونه  ــا را به اين باور برس ــا، نمى توانيد آنه طلبه ه
ــان بدهيد. آن هيبت عدم امكان را اين  ــان نش ــم را بهش مجس
مى شكند. به تعبير مرحوم عالمه طباطبايى وقتى شما يك نمونه 
مجسم را نشان دهى از استبعاد و استيحاش دور مى شود. اگر اين 
ــد كه شما مى بينى تمام  ــما عرضه كردى، نتيجه اش اين ش را ش
ــور حقانى آن زمان است و بلكه از  مدارس حوزه هاى علميه كش
ــت. حاال اگر كسى بخواهد سطح حوزه  حقانى آن زمان بهتر اس
ــطح آموزش و پرورش حوزه ما را يك مقدار باالتر ببرد باز  را، س
همان كار را انجام بدهد. باز يك مدل موفق را يكجا اجرا بكنى 
ــى. در باب تغيير نظام آموزشى، گويا در شماره  و بعد به رخ بكش
ــن توجه داده  ــم آيت اهللا گرامى به اي ــت اول، فكر كن آخر خش
ــد كه نبايد يكباره و به صورت عمومى كتاب را عوض كنيم  بودن
ــود. بياييد اين را در محيط كوچك  ــكالتش آشكار ش تا بعد مش
ــكاالتتان را مى گيريد بعد اگر بد بود  اجرا بكنيد آن وقت اوال اش
ــكالى داشت وقت داريد.  ــود برگرديد و اگر اش آبروريزى نمى ش
ــى و پرورشى حوزه،  من فكر كنم بهترين كار در مديريت آموزش
ــيس مزرعه هاى نمونه است و يكى از كارهاى  همين اجازه تاس

ــت كه چيزهاى موجود را  ــى هم كه مى توانيد بكنيد اين اس خوب
بياوريد تجزيه بكنيد. مدرسه مجتهديه تهران، مدرسه بناب.

 مدرسـه مجتهديـه را ايـن شـماره چاپ مى 
كنيم. يك گزارش سفارش داديم. چون خودمان آنجا 
بوديـم. بحث اينكه حاج آقا چه سـيطره اخالقى و ... 

چه تأثيرى داشتند.
ــنگ يك تجزيه و تحليل كامل بشود. همه عوامل  اسـتاد: قش
ــتخراج بشود. مدرسه بناب حاج آقاى بنابى. مدرسه اهواز حاج  اس

آقاى موسوى جزايرى.
 مدرسـه چى اسـت؟ امام خمينى اهواز. آقاى 

جزايرى؟
ــان از حد مدرسه خيلى گسترده تر است. يك  اسـتاد: آنها كارش
ــبك خوشه اى از حيث  ــهر را به س چيز ويژه اى دارند كه كل ش

فرهنگى تحت تأثير قرار دادند.
 چون بحثمان بحث استادها است.

اسـتاد: در بحث استادها هم همين مدل را به كار گرفتند. اين 
ــا را مطرح كردن و به زبان آوردن و خوب تجزيه و تحليل  مدله
ــه حاج اقاى  كردن و حتى معايب را گفتن ولو اينكه طلبه مدرس
مجتهدى تهران بودى، ولى كامًال منصفانه و چى مى گويند غير 

جانبدارانه مى شود اين كار را كرد.
 مـن ديگر فكـر مى كنـم فرصت نباشـد يك 
سوال ديگر داشتم. بپرسـم. اگر كوتاه جواب بدهيد. 
در وضـع موجود طلبه هـا به چه مالكهايى اسـتاد را 
انتخاب بكنند. االن سـر درس استاد مى روند 
چه ويژگيهايى مى بينند كه تكيه بكنند و بمانند 
سـر كالس. اگـر ويژگى را نديدند باز بيشـتر 

ببينند.
ــختى است و واقع اين  اسـتاد: اين سوال هم سوال س
ــم كه طلبه  ــورى طبيعى جواب بدهي ــت كه يك ط اس
ــت اين  ــد. خيلى پر مؤلفه اس بتواند به اين موضوع برس
ــوع. طلبه هم بايد توجه به علميت خودش بكند و  موض
واقعا هم برايش مهم است كه در كالس چيز ياد بگيرد. 
ــايل اخالقى داشته باشد. اگر استاد  از آن طرف هم توجه به مس
ــتاد علمى داشته و مسايل اخالقى را نداشته باشد طلبه  صرفًا اس
ــت. دور بودن مسير، طلبه  نبايد برود. گاهى مالحظات جانبى اس
ــت و نه  ــتاد بكند از پايه هفت و هش وقتى مى خواهد انتخاب اس
ــد. گاهى لهجه بودن استاد،  ــتاد در دسترس باش و ده، اينكه اس
ــا روى اينها تصميم گيرى مى كنند، يكى بايد اينها را بلند  طلبه ه
ــت  ــتاد از نظر علمى و اخالقى خوب اس ــد بگويد. گاهى اس بلن
ــد او را و نمى تواند ارتباط  ــى اين آزار مى ده ــى لهجه دارد ول ول
ــتفاده علمى بكند. گاهى كالسش خيلى شلوغ  برقرار بكند و اس
است. كالس شلوغ نمى تواند تمركز الزم را داشته باشد. باالخره 
ــى اين تصميم گيرى اتفاق مى افتد. من اينطورى كه  در ماتريس
ــخ فرار كردم و متوجه شدم دارم فرار مى كنم.  جواب دادم از پاس
ــما طبيعى هست برگرديد به من بگوييد  ــتم. ش يعنى متوجه هس
ــار باالترى دارند  ــن ماتريس آن عناصرى كه ضريب اعتب در اي
مشخص بكنيد. تصميم گيرى مركب و پيچيده انجام بگيرد ولى 
ــت عناصر درجه يك را، مالكهاى درجه يك را از دو و سه  بايس
ــخ آماده ندارم كه بصورت دقيق بيان بكنم  تفكيك كرد. من پاس
ولى فكر مى كنم هر كسى در اين موضوع وارد بشود بايد مركب 

نگاه بكند.


︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀د دارد ︑︪﹊﹫﹏  ﹙﹆︀ت  ﹨﹞︣اه  ا︨️ ﹋﹥  ﹊﹩ از︠ 

از ﹡﹆︩ ﹨︀ی ا﹡﹍﹫︤ه   ︋︩ ا︨️.





٢٣

﹤︊︀︭﹞︡یوا ﹜︓﹫﹞

﹫️ ︻﹙﹞﹩،︎︣دا︠︐﹟  ︋﹥ ﹝︧︃﹜﹥  ︋ ︣ ︑
ا ︋︺︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دارد

﹝︀︭︊﹥  ︋︀ ا︨︐︀د ر︲︀ ︀﹇ ﹩︊﹫︊﹛ ﹝﹆︀م ﹝︣﹋︤ ︑︡و﹟ ﹝︐﹢ن 
در ︋︀رۀ ا ︋︺︀د ﹝︐﹙︿ را ︋︴﹥ ا︨︐︀د و ︫︀﹎︣د

 نظر شـما درباره نقش و جايگاه اسـتاد در فرآيند آموزش 
چيسـت؟ استاد بايد چه فعاليت هايى را در جهت تسريع و بهبود 

آموزش  انجام دهد؟
ــم اهللا الرحمن الرحيم. پيش از پرداختن به جايگاه استاد و شاگرد،  اسـتاد: بس
ــكوفايى  ــكل گيرى و ش ــه عنوان دو عنصر تربيتى و نقش آن ها در جريان ش ب
شخصيت شاگرد، ابتدا چارچوب مباحث تربيت را به صورت اجمالى بيان، سپس 

موقعيت اين بحث را در اين چارچوب بررسى مى كنم.
ــتيم. حوزه اول، مبانى تعليم  در مباحث مربوط به تربيت، با دو حوزه روبه رو هس
ــت. در حوزه اول رئوس ثمانيه اى  و تربيت و حوزه دوم، علم تعليم و تربيت اس
بررسى مى شود كه تحت عنوان فلسفه تعليم و تربيت است. اين رئوس عبارتند 
از تعريف علم، موضوع علم، غايت علم، روش تحقيق يا تحصيل علم و مبادى 

تصوريه و تصديقيه و ساختار مسائل علم.
ــانى در تكوين علم ــهم و اثرگذارى يكس ــائل داراى س ــت اين مس  طبيعى اس
ــوط به مبادى و مبانى ــن و اثرگذارترين آن ها، مباحث مرب ــتند. از مهم تري نيس

تعليم و تربيت است.
ــوزه مبادى تعليم و تربيت هم چهار عنوان مؤثر وجود دارد كه عبارتند از: در ح
ــناختى، مبانى انسان شناختى و ــناختى، مبانى الهياتى يا خداش مبانى معرفت ش

مبانى اجتماعى. 
وقتى وارد حوزه دوم، يعنى علم تعليم و تربيت مى شويم، عناوين ديگرى مطرح
ــود. مهم ترين اين عناوين عبارت است از هدف تعليم و تربيت كه در اين مى ش
زمينه دو بحث وجود دارد. يكى بحث هدف علم تعليم و تربيت كه در مبادى به
آن پرداخته مى شود، ولى آن چه اين جا مطرح است، بحث فرآيند تعليم و تربيت
ــرفصل بعدى، مراحل ــاحت هاى تعليم و تربيت است. س ــت. عنوان دوم، س اس
تعليم و تربيت و عوامل تعليم و تربيت است و بعد از آن به اصول و روش هاى

تعليم و تربيت مى رسيم.
 در واقع شما تعليم و تربيت را به مثابه يك نظام مى بينيد

كه استاد هم عنصرى در اين نظام به شمار مى آيد؟
 در اين چارچوب، نقش استاد و شاگرد مشخص مى شود. اوًال به عنوان

ي ى ر ب م ين ر رى م
استاد:

ــت، نه مبادى تعليم و تربيت. نكته بعد اين  است  مباحث علم تعليم و تربيت اس
ــًا هر اندازه كه يك  ــم و تربيت قرار مى گيرد و طبيعت ــه در حوزه عوامل تعلي ك

ن ر و م ر و م م

ــرد، تحت تأثير عناوين مقدم بر خودش  ــوان در رتبه هاى پايين ترى قرار گي عن
ــت و حالت نسبى پيدا مى كند. به اين معنا كه نقش استاد با توجه به هدفى  اس
كه از تعليم و تربيت در نظر داريد و نيز نوع ساحت و مرحله اى از تعليم و تربيت 

كه در آن قرار داريد، دچار تغيير و نوسان مى شود.
 منظورتان از ساحت هاى متنوع تعليم و تربيت چيست؟

استاد: نخست بايد مشخص شود هدفتان از تعليم و تربيت چيست؟ آيا هدف 
ــان با جهت گيرى قرب إلى اهللا است يا اين كه تربيت انسان ماهر يا  تربيت انس
ــمند است كه خود دانش براى ما مطلوبيت دارد. به اين صورت كه  تربيت دانش
ــتاد و  ــبت هدف گيرى هاى متفاوت، نقش اس «توانا بود هر كه دانا بود». به نس

شاگرد هم در تعليم و تربيت تغيير مى كند.
ــاحت ها نيز همين گونه است. ساحت ها يعنى ابعاد وجودى مختلفى  در مورد س
كه براى متربى در نظر گرفته مى شود كه تحت تأثير مبناى انسان شناختى، به 
ــاحت روحانى و ساحت تركيبى تقسيم مى شود.  ــاحت جسمانى، س چند حوزه س
ساحت جسمانى، بدن و ساحت روحانى، جنبه روحى و ساحت تركيبى معطوف 
به رفتار است. در ساحت روحانى هم دو جنبه عاطفى و شناختى مطرح است و 
نقش استاد و شاگرد بسته به اين است كه در مقام تربيت كدام يك از ساحت ها 
باشند، متفاوت است. براى نمونه، اگر تربيت استاد ناظر به ساحت عاطفى و آن 
هم مربوط به تقويت اراده و باال بردن قدرت انتخاب و دايره اختيار متربى باشد، 
هر اندازه كه استاد به عنوان عنصر مؤثر و اثرگذار بر اراده و انتخاب متربى وارد 
ــود، به همان اندازه روند تربيت و جهت گيرى دچار اختالل مى شود. در  عمل ش
ــاگرد از استاد اثر مى پذيرد، بايد  ــهم شاگرد بسيار باالست. اگر ش اين  مرحله س
ــكل فعاالنه آن را به صورت درونى در آورد، نه اين كه تحت تأثير عوامل  به ش
پيرامون نباشد، بلكه با مديريت به انتخاب هر يك از اين تأثرات بيرونى مبادرت 
ــتاد بخواهد در زمينه باال بردن نقش تقليد و الگوپذيرى شاگرد،  كند، اما اگر اس
فعاليت كند، طبيعتًا در اين  مرحله نقش استاد خيلى برجسته و وسيع است و بايد 
ر ر وپ و ش ن ر ز ر و ر

استادى براى اين جايگاه در نظر گرفته شود كه بتواند به سمت و سوى شاگرد 

ر︲︀ ︊﹫︊﹩ ﹝︐﹢﹜︡ ۵٢، ︠︀رج ﹁﹆﹥ 
و ا︮﹢ل از ﹢زه و دا﹡︪︖﹢ی 
د﹋︐︣ای ﹁﹙︧﹀﹥ ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️. 
﹋︐︀ب درآ﹝︡ی ︋︣ ﹁﹙︧﹀﹥ ︻﹙﹛، 
︗︀﹝︺﹥ ا︡ه آل ا︨﹑﹝﹩ و ﹝︊︀﹡﹩ 
 ﹩﹚﹫﹚︑ ︡ن ︾︣ب، ︑︀ر﹝︑
︱︣ت ﹝︡ی «︻︕» از ︑︃﹜﹫﹀︀ت 
ا︪︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︣﹋︤ 
︑︡و﹟ ﹝︐﹢ن در︨﹩ ﹢زه  ︻﹙﹞﹫﹥، 
﹋︀ر︫﹠︀س اداره ا︨︐︀﹡︡ارد︨︀زی 
﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ ﹢زه ﹨︀ی 
︻﹙﹞﹫﹥ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡رس در 
︻﹙﹢م ﹝ ︿﹚︐﹢زوی ا︨️.



در ابعاد شناختى، عاطفى و رفتارى جهت  بدهد و مانع از گرايش 
شاگرد به سمت الگوهاى ديگر به ِويژه الگوهاى منفى شود.

ــتاد عدم تمايل شاگرد نسبت  در بعضى نظام هاى تربيتى، اگر اس
به خود را در عمق ناخودآگاه او دريابد، او را  مى راند. منقول است 
ــتاد خويش  ــاگردان عرفا خوابى ديد و آن را نزد اس كه يكى از ش
ــتاد خود نشسته بود. استاد  ــت به اس تعريف كرد كه در خواب پش
ــانه ترديد شاگرد نسبت به خود دانست و از  هم اين خواب را نش

شاگرد خواست از يك ديگر جدا شوند. 
مبحث بعدى، بحث مراحل است كه به دو دسته تقسيم مى شود، 

مراحل اكتسابى و تكوينى.
ــت كه به طور طبيعى  ــل تكوينى، يك مجموعه اتفاق هاس مراح
ــان معتقدند  ــخص پيش مى آيد. براى نمونه روان شناس براى ش
ــان تا سن خاصى قدرت تفكر انتزاعى ندارد و در سن پايين،  انس
امكان آموزش مباحث انتزاعى وجود ندارد. اگر هم آموزش ببيند 
ــن  ــى و خيالى از آن مفاهيم دارد، ولى در س و بفهمد، تصور حس
ــود و در سن خيلى باالتر، اين  باالتر، تفكر انتزاعى حاصل مى ش
ــك و منجمد در مى آيد كه به  تفكر انتزاعى به صورت قالبى خش
ــد دارد و به راحتى قابل  ــت كه با هم پيون ــورت چارچوبى اس ص

شكستن نيست.
 در واقع هر يك از سـاحت هاى گفته شـده در 
حيطـه اى خاص بروز و ظهور مى يابد. مثًال تربيت بعد 
ر ى ز ي ر ع و ر

جسـمانى در حيطـه خـاص خود اسـت. تربيت جنبه 
رفتارى در حيطه خاص خود اسـت. بحث ما معطوف 
به دروس و اسـتادان حوزه اسـت. به نظر شما به چه 

ساحت هاى مختلفى بايد توجه شود؟
ــأله نشان داده شود كه هر كس  اسـتاد: بايد پيچيدگى اين مس
ــاس نكند مى تواند نظر دهد و اگر اين نظرهاى سطحى به  احس
برنامه تبديل شود و به اجرا درآيد، سبب اختالل در نظام مى شود. 

مانند اين كه محاسبات سطحى در كتاب ها نوشته و بعد از آن در 
ــاخت مثًال هواپيما و موشك نيز از آن استفاده شود كه چيزى  س
ر ن ز و و ر ى ن

جز خرابى به بار نمى آورد.
ــت. مثًال  ــتاد مؤثر اس ــز در تعيين نقش اس ــابى ني مراحل اكتس

ور ى ر ى ر ز

شاگردى كه در اولين مرحله تحصيل قرار دارد و هيچ اطالعى از 
آن دانش ندارد، شنونده است و تالش استاد بايد اين باشد كه او 
ــنا كند. استاد با خواندن يك كتاب براى شاگرد  را با اين اليه آش
ــد، بلكه مى تواند با ارجاعات  ــكوفايى او كمك كن نمى تواند به ش
ــوق دادن  ــب، هدايت كردن مطالعات و مباحثات و حتى س مناس
ــد. لزومى ندارد  ــمت اتخاذ موضع، نقش آفرين باش ــاگرد به س ش
ــتاد نظرات ديگران را تدريس كند، بلكه چك مى كند شاگرد  اس

نظر ديگران را خوب مى فهمد يا نه. 
ــطح فعاليت استاد نسبت به مراحل قبل، پايين تر است  در واقع س
ــه اى باالتر از اين هم پايين تر  ــط جنبه نظارتى دارد. در رتب و فق
است و استاد به طرف بحث تبديل مى شود كه شاگرد به تنهايى 
ــت،  نظر ديگران را مى فهمد و قدرت اظهارنظر نيز پيدا كرده اس
ولى هنوز نقش استاد را دارد كه با مباحثه با شاگرد او را به سمت 

اتخاذ مبنا مى كشاند.
ــتاد  پيچيدگى ديگر در اين بحث، دو جنبه كمى و كيفى نقش اس
ــتاد از نظر حجم فعاليت ها در نظر گرفته  ــت. گاهى نقش اس اس
ــصت دقيقه، چه مقدار فعال  ــتاد در ش ــود. براى نمونه، اس مى ش
است. اگر اين بحث را به صورت كمى نگاه كنيم، هر چه مراحل 
به سمت باال طى شود، نقش استاد از لحاظ كمى كاهش مى يابد 
و بر نقش شاگرد افزوده مى شود. در مراحل باال ممكن است استاد 
ماهى يك جلسه حضور داشته باشد يا  شاگرد يك  سال را صرف 
نوشتن پايان نامه مى كند و استاد در عرض يك روز به بررسى آن 
ــتاد در يك روز براى فعاليت شاگرد  مى پردازد، ولى اثرى كه اس
ــاد مى كند، از نظر  ــاگرد ايج دارد و ارتقاى ذهنى اى كه براى ش

ــال تحصيلى هم قابل مقايسه نيست، چرا كه در  كيفى با چند س
اين جا شاگرد مى خواهد از سطح صاحب نظران عبور كند. همانند 
ــانه هاى غول ها  ــرى كه نيوتون بيان مى كند كه «من بر ش تعبي
ــانه غول ها حركت كند  ــاگرد نيز مى خواهد بر ش ايستاده ام»، ش
ــتى كوچك استاد مى تواند سرنوشت  كه در اين  مرحله  يك سس
ــت تمام فعاليت هاى او خنثى  ــاگرد را به هم بريزد. ممكن اس ش
ــاگرد به يك مجتهد كاذب يا مجتهدى كه اعتماد به  ــود و ش ش

نفس نداشته باشد، تبديل شود.
اگر بخواهم جمع بندى كنم، اين طور است كه جايگاه اين بحث،
ــل تربيت قرار مى گيرد. ــث دانش تربيت و در حوزه عوام در بح
ــتاد و نكته بعد اين كه براى تعيين تكليف كردن درباره نقش اس
ــاگرد نبايد تك عاملى مسأله را نگاه كنيم و آن را در ارتباط با ش
ــود، در نظر بگيريم. تمام بحث هايى كه مقدم بر آن مطرح مى ش
نكته بعدى اين است كه در تحليل خود تنها به نقش كّمى توجه
نكنيم، بلكه به نقش كيفى هم نظر كنيم كه مخصوصًا در رابطه

و ى ش ه و ل ر ن

با نخبگان و استعدادهاى درخشان بسيار اثرگذار است.
 اگر ممكن است درباره اهداف متفاوت و اثرى
كه هر كدام از آن ها در نقش استاد مى گذارد، توضيح

بفرماييد.
اسـتاد: بحث درباره هدف، بحثى پيچيده است. در بحث هدف
ــده اى كه در ــأله عم ــيم بندى هاى متفاوتى وجود دارد. مس تقس
ــت كه ما مى خواهيم روند ــت، اين اس اين جا براى من مطرح اس
ــوق دهيم؟ اين هم ــويى س ــمت و س تعليم و تربيت را به چه س
نبايد به صورت شعار در آيد. در حال حاضر هدف ورود به حوزه،
ــود، در حالى كه اين مطلب مقدمه اى ــى معرفى مى ش دين شناس
براى يك هدف ديگر است كه قرب إلى اهللا است و دين شناسى
ــت كه قرب ــؤال اين اس در پرتو اين هدف مى تواند معنا يابد. س
ــى اهللا به طور عينى، نه به صورت انتزاعى و تجليات عينى آن إل



٢۵

ــى و مصاديقى كه براى اين هدف  ــت؟ در اين جا نوعى تلق چيس
ــود، بر كل ساختار تعليم و تربيت اثرگذار است. اوًال  تعيين مى ش

ن ر ى و ى ى و ن ر چ

ــد، هر نيرويى را نبايد در زمينه تفقه  اگر هدف قرب إلى اهللا باش
ــرب إلى اهللا در درون  ــأله ق در دين تربيت كرد. مگر اين كه مس
ــير  ــد كه بتوانند تفقه در دين را در اين مس اين ها به فعليت برس
ــت  ــرط قرب إلى اهللا اين اس به متن جامعه منتقل كنند. اولين ش
ــخص علم به مسير و روش رسيدن به اين هدف را داشته  كه ش
باشد. ساده ترين راه اين است كه چند كتاب اخالقى خوانده شود، 
ولى وقتى به ساختار تعليم و تربيت حوزه نگاه مى كنيم، مى بينيم 
ــى از مقوله اين  ــده، يك درصد مواد درس ــر پايه آمار گرفته ش ب
بحث هاست كه آن هم معلوم نيست چه سرفصل هايى دارد و چه 
ــه مى تواند اين ها را به غايت  ــى و چطور ارائه مى كند؟ آن چ كس

ــاند، برنامه تربيت اخالقى است كه در  قرب الى اهللا برس
آن جا دانش و اطالعات اخالقى يك عنصر جزيى است.

در اين ساختار، برنامه تربيت اخالقى در اولويت نيست و 
حتى به اندازه دانش تاريخ به آن توجه نمى شود. نيرويى 
ــد از جنبه  ــود، بى تردي ــاختار تربيت مى ش كه در اين س
ــه در خيلى موارد  ــت، بلك ــت اخالقى، مطلوب نيس تربي
ــان هاى فوق العاده منحرف  به آدمى معمولى و حتى انس
ــود، انحراف هاى پوشيده اى كه جامعه آن را  مبدل مى ش
ــادت.  ــراف از هنجار نمى داند، مانند خودبينى و حس انح

ــان  ــيت نش ــبت به آن حساس ــت كه جامعه نس اين در حالى اس
نمى دهند.

ــمت تفقه در دين  ــخاصى به س ــه آيا چنين اش ــه دوم اين ك نكت
مى روند يا خير؟ امروز ما با بحرانى روبه رو هستيم كه من نام آن 
ــى مى گذارم. جاذبه هاى غير الهى براى حوزويان  را آزمون طالي
ــده است، در حالى كه خيلى از آن ها ممكن است  بسيار جدى ش
ــد، مانند عضو هيأت علمى فالن  ــته باش رنگ و بوى دينى داش
ــدن، تفاوت سقف تدريس، عنوان و اعتبار علمى داشتن،  مركز ش

اشتهار به موضوع خاص داشتن و ... .
استادانى وجود دارند كه از نظر شاگردپرورى و توان مندى  در اوج 
ــودمند  ــتند، ولى به جهت اين كه روش تدريس عمومى را س هس
ــدند. آن ها نيز خود را  ــته ش ــندند، كنار گذاش نمى دانند و نمى پس
ــتعداد كردند كه  ــداد معدودى طلبه با اس ــغول به پرورش تع مش

ــازند، ولى چنين استادى  در نهايت از آن ها مجتهد مى س
ــتادان ديگرى هستند كه  ــتهار نمى رسد، ولى اس به اش
دنبال رسيدن به شهرت، هر چند به بهانه تربيت مجتهد 
ــتادى به دليل جاذبه هاى مالى، به  ــتند يا اين كه اس هس

تدريس در مراكزى پايبند است كه بازدهى ندارد.
با وقوع اين رخداد، به تدريج با خالء استادهاى ممتاز در 
ــويم و فضاى حوزه به دست كسانى  حوزه روبه رو مى ش
مى افتد كه صالحيت علمى تدريس ندارند و حتى دنبال 
به دست آوردن صالحيت علمى در حين تدريس هستند 
ــت آوردن بار علمى حوزه را رها مى كنند  و بعد از به دس
ــس وقتى گزينه قرب إلى  ــه جاى ديگرى مى رود. پ و ب

ــكل مى گيرد؟  ــود، آيا اصًال فضاى تفقه ش ــام حذف ش اهللا از نظ
ى إ ر ز ى و س پ ىرو رى ى سو

ــخص با اين كه مجتهد بود، ولى طلبه  ابا نداشت از  در گذشته ش
اين كه از او بخواهد برايش سيوطى تدريس كند.

ــود هر كس به فكر كار خودش است. چرا  ــاس مى ش امروز احس
ــت؟ مطمئنًا بخش عمده اى از ريشه  چنين فضايى پديد آمده اس
چر ش و ر ر س ر و ى س روز

اين عيوب به استادان مربوط نيست. 
 يعنـى مى فرماييـد رسـيدن به باقـى اهداف 
حوزوى، مانند تربيت دانشمند، مجتهد، مفسر و ... به 
همان هدف اول بازمى گردد كه قرب إلى اهللا است؟

ــرح و به تربيت  ــى اهللا در حوزه مط ــر گزينه قرب ال اسـتاد: اگ
ــود، موارد ديگر درست نمى شود. بايد به عنوان  اخالقى توجه نش

ــتراتژى به اين هدف بنگريم. اگر انگيزه هاى پاك از نهاد  يك اس
ــود يا به خوبى پرورش داده نشود، با زمانى مواجه  حوزه حذف ش
خواهيم شد كه هيچ كس حاضر نخواهد شد براى حوزه ايثار كند 
ــتفاده از حوزه هستند. در واقع به شكلى خواهان  و همه دنبال اس
ــود كه  جمع بين خدا و خرما و دنيا و آخرت اند. نتيجه اين مى ش

فضاى تعليم و تربيت بى متولى مى ماند. 
ــتادان و طلبه ها را تأمين  ــفانه نظام حوزه نتوانست نياز اس متأس
ــتوانه حوزه آن قدر آن ها را  ــتن پش ــكالت مالى و نداش كند. مش
ــبيدند و فكر  ــران كرد كه به اولين تكيه گاه مالى، محكم چس نگ
ــتادان بسيارى هم هستند كه  جاى ديگرى را نمى كنند. البته اس
ــگان تدريس مى كنند. اگر در بحث هدف نتوانيم كارى كنيم،  راي

نقش استاد و شاگرد را نيز نمى توان تعيين كرد.

 با توجه به اشـاره اى كه شما به گذشته حوزه 
داشـتيد، يك سـؤال مطرح مى شـود و آن اين است 
-كه اگر در گذشـته چنيـن فضايى وجود داشـته، به 
خاطر حضور استادان بوده و آن ها بودند كه اين هدف 
را در بدنه حوزه و در ميان طلبه ها مطرح  كردند و اگر 
امـروز ضعفى وجود دارد، از ناحيه اسـتادان نيسـت، 
بلكه امروز استادان از جايگاه اصلى خود دور شدند و 
نظـام و سـاختار حـوزه جايگزين آن شـده و ما اين 
وظيفـه را از سـاختار حـوزه بايـد طلـب كنيـم، نه از 
اسـتادان. عالوه بر مشـكالت مالى كه اشاره كرديد، 
مى تـوان به اسـتقرار نظـام جديد حـوزوى و انتقال 
بسـيارى از اختيارات از اسـتاد به سيسـتم نيز اشاره 

كرد.

ــت.  ــترده اى اس ــى، بحث گس ــه بحث عامل شناس اسـتاد: البت
متأسفانه از حال و هواى شاگردان قديم خبرى نيست. بحث سن 
ــتادى كه از ده سالگى با شاگرد خود همراه  ــت. اس هم مطرح اس
ــت، نسبت به  ــتش باز اس ــت و پا به پاى او پيش مى رود، دس اس
زمانى كه با شاگرد مواجه است كه دو سال يا كمتر اختالف سنى 
ــاختار ذهنى او بسته شده است. جهت گيرى هاى ذهنى و  دارد. س
ــبت به استاد حالت تقليد و الگوپذيرى  عاطفى متفاوتى دارد. نس
ــتاد متفاوت با هزار و يك خاطره خوب و بد  ندارد، چون ده ها اس
ــاگردى و شيفته كردن او كار  را تجربه كرده و مديريت چنين ش
ــيار مشكلى است. حتى آثار نگرانى در چهره استاد در مواجهه  بس

با اين طيف از شاگردان كامًال مشهود است.
چه ر ى ر ر ى ى رر

 يكـى از ويژگى هـا و شـرايط جامعـه امـروز 
تكثرات اسـت، يعنى تفاوت هايى كه از نظر سـنى و 
فرهنگى و سـليقه هاى مختلف وجود دارد و طلبه ها با 
ايـن تفاوت هـا وارد حـوزه مى شـوند كه در گذشـته 
مسائل به اين پيچيدگى نبوده است. نظر شما درباره 
اين مسـأله و واكاوى علـل آن و ارائه راهكارى براى 

مديريت اين تكثير چيست؟
ــتاد اين تفاوت ها را مديريت كند يا اين كه نظام  باسـتاد: بايد اس
ــامان يابد كه تا جايى كه آموزش تحت  ــكلى س ــى به ش آموزش
ــاگردان در مناطق خود آموزش  ــت، ش تأثير عوامل محيطى اس
ــطح  هاى باالتر كه آموزش  تحت تأثير تفاوت هاى  ببينند و در س
ــن موضوع نيز بحث  ــت، مركزيت پيدا كنند كه اي فرهنگى نيس

پيچيده اى است.
ابتدا بايد به صورت فرضى يا توافقى هدف را محور قرار 
ــاحت هاى اصلى تربيت را مشخص  دهيم و بعد از آن س

كنيم، سپس به بحث نقش و جايگاه استاد بپردازيم.
ــت،  ــى اين موضوع از همه جهات نيس هدف من بررس
ــتم تا اين كه پيچيدگى  بلكه خواهان ارائه دورنمايى هس
ــخص و  ــأله و ضرورت توجه به همه جوانب آن مش مس
از ارائه راهكارهاى سطحى و غير كارشناسى جلوگيرى 
ــته بود و حدود  ــود. مثًال يكى از آقايان مقاله اى نوش ش
رى و ى ر ر و ى ى ر ر ر ز

دويست عامل انگيزه ساز را برشمرده بود. اگر ما بخواهيم بگوييم 
ــت، دامنه آن خيلى گسترده  انگيزه با چه چيزهايى در ارتباط اس
است. همه حركات و اعمال انسان ريشه در پديده انگيزشى دارد، 
ــتيم، عواملى است كه انگيزه را تقويت  اما آن چه ما دنبال آن هس
ــا آن ها ارتباط دارد.  ــائلى كه انگيزه ب يا تضعيف مى كنند، نه مس

اين كه مشكلى را حل نمى كند.
يكى از آقايان كتابى به عنوان فقه و اخالق نوشته بود و حوزه هاى 
ــترك آن را بررسى كرده بود. اين بحث مفيد است،  مرتبط و مش
ــت،  ــاز و راه گشاس اما آن چه در فضاهاى علمى و گفت وگو كارس
ايجاد تمايز بين حوزه ها و تمركز بحث روى آن وجه امتياز است، 
وگرنه كتابى علمى با دايرة المعارف چه فرقى دارد؟ البته در بحث 
ــت و اين كه دانسته شود نقطه اتكا و ثقل  علمى تمايزها مهم اس
بحث چيست. در بحث نقش معلم هم بايد دقيقًا پيچيدگى بحث 
ل و و ن و هم ز ى

ــخص كنيم، سپس دنبال  را دريابيم و جايگاه آن را مش
ــم. در اين جا روى بحث يادگيرى  بحث هاى بعدى بروي
تمركز مى كنم. با توجه به نقش هايى كه براى معلم قائل 
هستيم، حيطه هاى ديگرى هم مطرح است. معلم نقش 
ياددهنده، نقش مربى و مشاور را دارد. تمام مواردى كه 
ــانى آرمانى انتظار داريم، شاگرد، مخصوصًا در  ما از انس

ر و م ر ر ور و ى ر ش

ــن كم از معلم انتظار دارد. ممكن است معلمى بگويد  س
وظيفه من تنها گفتن است، ولى دانش آموز به اين چشم 
ــت. اگر  به او نگاه نمى كند. البته معلم هم اين گونه نيس
معلم مى توانست در كالس فقط نقش ياددهنده را داشته 
باشد و در ساير حيطه هاى شخصيتى مانند كامپيوتر بود 
ــات را منتقل مى كند، هيچ  ــه بداخالقى نمى كند و فقط اطالع ك
ــت كه معلم نمى تواند اين  ــت. اين در حالى اس تأثيرى نمى گذاش
ــد و خصوصيات رفتارى، شخصيتى و روانى خود را سر  گونه باش
ــتند كه مانند  ــد. خود بچه ها هم اين گونه نيس ــراز نكن كالس اب
ــار ديگرى از  ــه اطالعات را بگيرند و رفت ــند ك ضبط صوت باش
خود نشان ندهند، بلكه واكنش  هايى از سر خستگى، بى انگيزگى، 
مشكالت خانوادگى يا به خاطر دعوا با هم كالسى يا مسأله هاى 

ديگر از خود نشان مى دهند.
ــن موارد فضاى يادگيرى به هم مى ريزد و معلم با پديده اى  در اي
غير مرتبط با يادگيرى مانند بى حالى، افسردگى و شيطنت مواجه 
ــته  ــورد مى كند كه در اين مرحله رش ــود و با آن فرد برخ مى ش


﹡︧︊️ ︋﹥ ﹨︡ف ﹎﹫︣ی ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ﹡﹆︩ ا︨︐︀د و ︫︀﹎︣د ﹨﹛ در 

︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.



 ︧︀سد ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︦ ا﹢ ︀︡ ﹡︪︀ن داده︫   ︋﹤﹛︃︧﹞ ﹟ا ﹩﹎︡﹫︙﹫︎
 ﹏︡︊︑ ﹩︴︨ ︣ات︷﹡ ﹟︣ا ا﹎︣ اا﹡︡ ﹡︷︣ د﹨︡ .ز﹢︑ ﹩﹞  ︡﹠﹊﹡
﹥ ا︗︣ا درآ︡ ﹝﹢︗︉ ا︠︐﹑ل در ﹡︷︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ﹢د و︋   ︫﹤﹞︀﹡︣  ︋﹤︋





يادگيرى قطع و مسأله برخورد دو انسان مطرح مى شود كه داراى 
موقعيت هاى برابر نيستند. 

ــخص به چه  ــت كه در اين  مرحله معلم با اين ش ــؤال اين اس س
ــته باشد؟ اين تصوير نشان مى دهد كه معلم  شيوه اى تعامل داش

فقط ياددهنده نيست. 
ــرى مى پردازيم. تلقى ما از  ــن  فرصت، تنها به پديده يادگي در اي
ــوع روابط، جهت دهى تعيين- ــاس تعريف ما از ن يادگيرى بر اس

ــه اين جريان، چگونه يادگيرى را  ــده اى دارد، يعنى با توجه ب كنن
ــن مى شود چه كسى در اين جا  تعريف كنيم. در اين صورت روش

بازيگر است و چه كسى مدير و كارگردان صحنه يادگيرى.
ــاگرد محور،  ــتاد محور و ش ــته هاى اس در اين جا طيف ها به دس
تعاملى يا فرآيندى تقسيم مى شوند، ولى آن چه در حقيقت جريان 

ــان يادگيرى به  ــت كه محدود كردن جري دارد، اين اس
ــكل مى كند، يعنى  مقطع ارائه اطالعات، كار را دچار مش
ــتاد توضيح مى دهد و شاگرد فرا مى گيرد،  مقطعى كه اس
ــته باشيم كه يادگيرى با برنامه ريزى  ولى بايد توجه داش
آغاز مى شود و با اجرا در سر كالس ادامه و با ارزيابى و 
ــه فرآيند  دريافت بازخورد، پايان مى يابد كه عبارت از س
است: برنامه ريزى درسى، ارائه درس و ارزيابى و دريافت 
بازخورد. در بحث برنامه ريزى هم سه مقطع مهم وجود 
دارد: هدف گذارى، انتخاب محتوا و انتخاب شيوه. در هر 
يك از اين  موارد جايگاه استاد و شاگرد جاى تأمل دارد. 
ــدف آن تالش در جهت برآورده كردن  در نظامى كه ه

ــازمان يا مجموعه است، طبيعتًا نيازهاى  نيازهاى متوليان آن س
ن ر ور ر ه ر ش ن ى نر

شاگرد مورد توجه نيست. 
در اين  بخش چند پرسش مطرح مى شود. آيا هدف از شكل گيرى 
حوزه حل مشكالت طالب است يا اين كه اين نهاد، متولى پاسخ  
ــل در اين نظام وارد  ــت و افراد به اين دلي به نيازهاى جامعه اس
ــخ به اين نياز دست پيدا كنند  ــدند كه بتوانند به توانمندى پاس ش
ــوند تا با پژوهش  ــتم تعامل اجتماعى ش ــت وارد سيس و در نهاي
ــت،  ــتم متكفل آن اس ــس و تبليغ اين نيازى را كه سيس و تدري

برآورده كنند. 
ــاگرد، محور نيست، بلكه  در اين فضا، به لحاظ هدف، آموزش ش
ــت. اگر از افراد بخواهيم فعال باشند،  ــتم محور اس آموزش سيس
ــاس كنند اين درس و برنامه با خواسته و نياز آن ها در  بايد احس

ارتباط است. 

 هدف درسـت و پسنديده كدام است؟ 
بسـيارى انتظار دارنـد وقتى طلبـه وارد حوزه 
مى شـود، خودش را فـداى حوزه و در مسـير 

پاسخ به نيازهاى حوزه و جامعه حركت كند. 
ــرى، اعتقادى،  ــد بنيان هاى فك ــدا من باي اسـتاد: ابت
ــى خودم را مستحكم كنم، بعد در مسير  اخالقى و ارزش
ــل به موازات هم پيش  ــوم يا حداق تفقه در دين وارد ش

ــخص پيگيرى كند و  بروند يا اين كه يكى را كنار بگذاريم كه ش
ــاختار عهده دار فراهم كردن زمينه تفقه در دين باشد. به  فقط س
ــد در حوزه چنين رويكردى جواب نمى دهد، يعنى اگر  نظر مى رس
ــه كند و بخش قابل  ــه نيازهاى متعالى افراد توج ــوزه نتواند ب ح
توجهى از دغدغه طالب را به اين مسأله اختصاص ندهد، آيا اين 

طلبه قادر به پيگيرى مرحله تفقه در دين است يا نه؟
 نبايد هدف گذارى ما تغيير كند؟ يعنى به جاى 
اين كـه دغدغه اصلى مان پاسـخ  به نيازهـاى جامعه 
باشد، دغدغه را تغيير دهيم و هدف مان پاسخ به نياز 
كسـانى باشـد كه به عنـوان طالب علـوم دينى وارد 
حـوزه مى شـوند. اگـر اين كار آثارى داشـته باشـد، 

خودش را در جامعه نشان مى دهد.

اسـتاد: يعنى مخاطب را به عنوان منبع اطالعاتى تلقى و وادار 
كنيم اطالعاتش را از حالت آشفتگى برهاند و به آن سر و سامان 
ــتاد با اطالعات  ــت، اس ــروى خوب نيس دهد و آن جايى كه پيش

بيرونى اش به او كمك كند.
ــأله اى به نام پيش سازماندهى وجود دارد.  در بحث يادگيرى مس
ــروع كنيد كه  مى گويند در ارائه اطالعات به مخاطب از جايى ش
ــعى شود بين  مخاطب مى داند و از آن جا بحث را ادامه دهيد و س
داشته موجود و اطالعات جديد به نوعى پيوند و پيوستگى ايجاد 
ــوم، استادان ما  ــؤال اين است در اين نوع آموزش مرس شود. س
ــميت مى شناسند  چه قدر دانش موجود در ذهن مخاطب را به رس
ــر و سامان دهند يا اين كه سعى  ــند به آن س و چه مقدار مى كوش
ــى جديد جدا از دانش هاى قبلى را مطرح كنند كه  مى كنند دانش

ــت و بعد از مدتى  چون با آن دانش اصلى گره نخورده، معلق اس
پر مى كشد و از ذهن خارج مى شود.

ــاگرد مى گوييم، سؤال اين است كه آيا  ــتاد و ش وقتى از نقش اس
ــت كه عامل تعيين كننده محتواست يا شاگرد هم  ــتاد اس اين اس

انبانى از محتوا را دارد.
همان طور كه مى دانيد، مادر سقراط ماما بوده است، اما او ماماى 
ــت و من ماماى روح افراد هستم يعنى اطالعات  ــم افراد اس جس
ــق دهد. دادن  ــت ارتكاز خارج كند و نظم و نس ــود را از حال موج
ــاگرد اين ها را در درون  ــت، بلكه كارى مى كند ش اطالعات نيس
ــتگاهى  ــم باز مى كند و مى بيند دس خود بيابد و بعد از مدتى چش
ــته كه بى خبر بوده است. البته در  از معرفت در درونش وجود داش
ادامه اين مسأله اطالعاتى هم هست كه شاگرد نمى داند و استاد 
ــه نكته اى كه وجود دارد  ــد اطالعات را به او اضافه كند. البت باي

ــت. مثًال در دانش  ــت كه در همه دانش ها اين گونه نيس اين اس
ــاره اطالعات را  ــت. در اين ب ــادگى نيس تاريخ، قضيه به اين س
ــينى طبقه بندى مى كنند. اين بحث مربوط به  ــينى و پيش به پس
اطالعات پيشينى است و در اطالعات پسينى، مثل ستاره شناسى 

يا زمين شناسى مسأله به گونه ديگرى است.
ــرآوردن نيازهاى  ــاختار با هدف ب ــت كه اگر س نكته اول اين اس
مخاطب طراحى شده باشد، سيستم شاگرد محور است و اگر خود 
ــتم مدنظر باشد، سيستم محور است و شاگرد ناديده گرفته  سيس

مى شود كه مانند  سيستم ماشينى است.
اين كه يك رابطه طولى بين اين ها تعريف شود كه تقريبًا شاگرد 

ى م و ى

محور است، اما با تعريف و تدبير خاصى كه شاگرد مى بيند براى 
قرب الى اهللا، بايد از متن جامعه عبور كرد: «رهبانيه أّمتى الجهاد 

ــت اجتماعى فدا كردن خود  ــبيل اهللا». باالترين نوع فعالي فى س
ــد. پيامبر مى فرمايد  ــه در جهاد رخ مى ده ــت ك براى جامعه اس
ــث از حالت  ــت. از اين رو، بح ــه گيرى امت من اس ــاد، گوش جه

اجتماعى خارج و به بحثى فردى تبديل مى شود.
ــاگردمحورى در جامعه ما موجود  ــت براى ايجاد فضاى ش ظرفي
است، اما نظام تعليم و تربيت به گونه اى طراحى نشده كه بتواند 
ــتمى شكل گرفته كه طرف  اين جهت گيرى را ايجاد كند و سيس

احساس مى كند از ابتدا تا انتهاى كار به خودش ربطى ندارد.
ــيم، يعنى در كالس درس چه  بعد از اين به حوزه روش ها مى رس
روشى اجرا شود تا استاد يا شاگرد فعال باشد. معموًال در انتخاب 
چ رس س ر ى م ىر روش وز ن سز

شيوه آموزش، توجه تنها به يادگيرى و يافتن بهترين شيوه است. 
ــود كه اين مورد درست نيست  گويى حلقه هاى قبلى ديده نمى ش

و بايد همه مسير ديده شود.
ــاگردمحورى يا استادمحورى،  ــاس همين معيار ش براس
ــنتى يا انفعالى يا  ــاى تدريس را به روش هاى س روش ه

غير فعال و روش نو يا فعال نام گذارى كردند.
اگر روش با محتوا و هدف گره نخورد، ممكن است بعد 
ــاى خاص خودش در عمل  ــى به دليل جذابيت ه از مدت
ــد، ولى در نهايت دچار وقفه  ــته باش بتواند تأثيراتى داش
ــود، زيرا در يك كالس شاگرد محور كه شاگردان  مى ش
ــاگردان نيز اين  ــه مى كنند و ش ــه و ارائ درس را مطالع
ــت شاگردان مطلب را  روش را پى مى گيرند، طبيعى اس
ــود،  ــد و اعتماد به نفس ايجاد مى ش ــوب ياد مى گيرن خ
ــف و اين تأثيرات عميق را در ذهنش  ــاگرد خودش كش چون ش
ــاگرد چه راهى  ايجاد مى كند. حاال پس از پايان دوره تحصيل، ش
ــاگرد از پيش براى خودش هدفى  را مى خواهد ادامه دهد؟ اگر ش
ــودش دورنماى  ــد و براى خ ــر از كالس تعريف نكرده باش فرات
ــد از پايان  ــد، بع ــته باش ــده اى از فعاليت علمى نداش تعريف ش
تحصيل و گرفتن مدرك همه چيز را رها مى كند و مشغول كارى 
ــى باشد  ــود و فعاليت علمى را كنار مى گذارد، ولى اگر كس مى ش
ــوزى تلقى  كند، بعد از  ــه دوره تحصيل را به مثابه دوره كارآم ك
پايان اين دوره خودش مى تواند به تنهايى و بدون يارى گرفتن از 
ــخص بعد از فارغ التحصيلى  ديگران راه خود را ادامه دهد. اين ش
ــاى كالس و معلم و  ــد و بنده ــروع و تازه از قي ــازه كارش ش ت
ــود و زمينه براى شكوفا شدن همه استعدادهايش  نمره رها مى ش
ــر  فراهم مى گردد، زيرا الزامات گوناگون دوره تحصيل مانع از س
ــخص، به فعاليت هاى علمى خويش،  ــامان دادن ش و س
ــتقل است، اما بعد از فارغ التحصيلى تازه آزاد  به طور مس
ــبب مهارت برنامه ريزى درسى و  مى شود؛ آزاديى كه س
توان مندى مطالعه، گردآورى و تحقيق مى شود و شروع 
ــت كه اوج  ــديد و همه جانبه اس ــدرت، ش ــى پرق جريان

شكوفايى افراد بعد از اين دوره است. 
ــرايطى رخ مى دهد كه طلبه هدفى  البته اين موارد در ش
ــد و  ــر از مدركى معمولى را در ذهنش پرورانده باش فرات
ــتفاده از  ــتم، اس ــودش اين راه را برگزيند و برخوردش با سيس خ

سيستم است، نه تسليم سيستم شدن.
ــه مثابه ابزار نگاه  ــتم ب ــخصى كه هدفى را انتخاب و به سيس ش
ــود، در آينده  ــا او فعال تر برخورد ش ــد، هرچه در كالس ب مى كن
ــير هدف حركت مى كند، اما اگر همين  دقيق تر و عميق تر در مس
ــاس  ــتم به گونه اى آموزش ببيند كه احس فرد هدف مند در سيس
ــتاد نمى تواند بفهمد و براى فهم هر  كند هيچ كتابى را بدون اس
ــيند، نمى تواند دست به  ــتاد بنش مطلب و نكته  بايد پاى درس اس
ــتم با او  ــك كالس را اداره كند. به گونه اى سيس ــم ببرد و ي قل
ــخص بعد از فارغ التحصيلى مسير را رها  برخورد كرده كه اين ش
ــاس ناتوانى و  ــد، نه به خاطر بى هدفى، بلكه به دليل احس مى كن
عدم ايجاد زمينه خودمديريتى در طلبه ها توسط استاد و سيستم. 


و   ️︧﹫﹡  ️﹢﹛او در  ا︠﹑﹇﹩   ️﹫︋︣︑  ﹤﹞︀﹡︣︋  ،﹜︐︧﹫︨  ﹟ا در 

︐﹩ ︋﹥ ا﹡︡ازه دا﹡︩ ︑︀ر ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.




 ﹩﹞  ﹩﹁︣︺﹞  ﹩︨︀﹠︫ ﹟د ﹢زه،   ﹤︋ ورود  ﹨︡ف   ︣︲︀ ︀ل  در 
ا︨️  ﹝﹆︡﹝﹥ ای   ︉﹚︴﹞  ﹟ا ︠﹢د   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا وا﹇︹  و﹜﹩  ︫﹢د 
︣ای ﹉ ﹨︡ف د﹍︣ ﹋﹥ ﹇︣ب ا﹜﹩ ا    ً ︋︀︫︡ و د﹟ ︫﹠︀︨﹩ در  ︋

︎︣︑﹢ ا﹟ ﹨︡ف ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︺﹠︀ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.





ــخص وضع وخيم ترى نسبت به  اشخاصى دارد كه بى هدف وارد  اين ش
ــدند. به دليل اين كه شخص بى هدف به راحتى خود را با برنامه  حوزه ش
ــخص انگيزه تسليم  ــرايط موجود وفق مى دهد، ولى اين ش ديگران و ش
ــتم و برنامه هاى ديگران را ندارد، چون هدفى دارد  ــدن در برابر سيس ش
كه بسيارى از سيستم ها با آن سازگار نيست. از آن طرف هم اگر خودش 
ــت ناكى  ــردگى وحش بخواهد حركت كند، توان حركت ندارد و دچار افس
ــت خورده است. مواردش را  ــود و احساس مى كند موجودى شكس مى ش

هم خودتان بايد ببينيد. 
در نتيجه شاگردمحورى هم در مرحله هدف گذارى قابل تصور است، هم 
در مقام منبع محتوا و هم در مقام اعمال روش. اگر در اعمال روش هم 
ــخص فعال با سيستم برخورد كرده باشد و با او به شيوه شاگردمحور  ش
ــد از فارغ التحصيلى به  ــود، ورود اين فرد بع ــام تدريس برخورد ش در مق

ــش و فعاليت  ــه پژوه عرص
ــاز  ــى مى تواند جريان س علم
ــى از اين دو  ــد. اگر يك باش
عنصر دچار خلل شود، يعنى 
ــد وارد  ــه هدف من ــر طلب اگ
حوزه نشود، بلكه تحت تأثير 
ــتم شود،  ــرايط وارد سيس ش
ــام دوره تحصيلى  بعد از اتم
ــراغش مى آيد و  بى هدفى س
در نهايت حداكثر چيزى كه 
ــخصى بر مى آيد  از چنين ش

ــه زمينه براى كار او فراهم است و  ــت كه ببينيد در كدام مؤسس اين اس
خودش را تسليم آن مؤسسه مى كند و مؤسسه نيز او را در مسير خاصى 

به دنبال خود مى كشد.
 در بحث شـما دو گونه هدف مطرح شد؛ هدف اول، 
هدفى است كه طلبه براى ورود به عرصه حوزه بايد داشته 
مسـئوالن  و  اسـتاد  كـه  اسـت  ايـن  دوم  هـدف  باشـد، 
سياسـت گذار حوزه بايد توجه كنند شيوه تدريس و تدوين 
كتاب و ارزيابى، در جهت هدف باشـد كه فعال سـازى طلبه 

است.
استاد: من به تعادل مى انديشم، نه جايگزينى. فعاليت هاى اجتماعى بنا 
بر مبانى اعتقادى و دينى ما در طول فعاليت هاى فرد است، نه در عرض 
آن. در ورود به جامعه، گاهى نگاه وظيفه محورانه داريم، گاه نگاه انتفاعى. 

ــد، در  ــر نگاه انتفاعى باش اگ
به  ــى  اجتماع ــاى  فعاليت ه
ــد انجام  ــه باي ــل آن چ حداق
ــم و  ــنده مى كني ــود، بس ش
بيشتر  فعاليت هايمان  تمركز 
در پيگيرى نيازهاى شخصى 
ــا اگر نگاه  ــت، ام خويش اس
صورت  ــد،  باش وظيفه محور 
ــأله تغيير مى كند. اساسًا  مس

ور ور و

ــى نوع ــى  اجتماع ــت  فعالي
ــتر  ــت. بس فعاليت فردى اس

ــد و شكوفايى فرد را فراهم مى كند، ولى اين  فعاليت اجتماعى زمينه رش
زمانى ميسر است كه شخص در قدم قبل و مرحله اول به پايه اى از رشد 
رسيده باشد كه بتواند در رويارويى با وظايف اجتماعى، كامًال فعال عمل 

ر ز ى پ ول ر و ل م ر ص ر ى ز

كند. وقتى چنين احساسى نداشته باشد، طبيعتًا فعاليت هاى اجتماعى نه 
ل ل ى و ى رو رو ر و ر

ــد او را فراهم نمى كند، بلكه سبب مسائل و انحراف هاى  تنها زمينه رش
ــيارى مى شود. تقريبًا حدود هفتاد درصد فعاليت هاى روزانه ما صنفى  بس

ر و ل ى م ر ر و ر ز ره

است و اگر اين مقدار فعاليت بر پايه اى بنا نگردد، نزديك به هفتاد درصد 
عمر شخص تباه مى شود.

ــكناتش را  ــى اين  گونه برنامه ريزى كند كه تمام فعاليت ها و س اگر كس
ــغ، به عنوان انجام  ــرى، مطالعه، تدريس، تحقيق و تبلي در بحث يادگي

وظيفه اى عبادى انجام دهد كه احيانًا مستحب نيست، بلكه واجب است، 
ــن رو، بين او و  ــت. از اي ــام اوقات و لحظاتش، عبادت و اطاعت اس تم
ــكل نمى گيرد و شخص خود را در جامعه معنا مى كند.  جامعه تضادى ش
آن هم به گونه اى كه كامًال به سود جامعه است و شخص تعالى خود را 

ى ر ر و ص و ر ى ل ى

در بهره رسانى به ديگران مى بيند و درمى يابد پله هاى رشد او با پله هاى 
رشد جامعه گره خورده است. 

ــيدن به اين  ــود. براى رس بحث محتوا، پس از بحث هدف مطرح مى ش
ــود در ذهن همه منطق جايگاه ويژه اى  هدف چه بايد كنيم؟ گفته مى ش
ــود كه شاگرد  ــكلى آموزش داده ش ــده منطق به ش دارد، اما آيا ديده ش
ــود.  منطق را در ذهن خويش بچيند، نه اين كه از روى كتاب خوانده ش
ــاگرد  حاال كه منطق در ذهن ما وجود دارد، چرا بعد از اين آموزش ها، ش

منطق را فراموش مى كند؟ 
ــوا مؤثر  ــى از محت ــوع تلق ن
را  ــب  مخاط ــر  اگ ــت.  اس
ــى و به تعبير  ــودى خنث موج
ــفيد  ــوح س ــان الك» ل «ج
ــت  اس ــى  طبيع ــم،  بپنداري
چيزى از لوح سفيد استخراج 
ــى هم در  ــود  و تالش نمى ش
اين زمينه صورت نمى پذيرد.

و  محتـوا  درك 
درك مخاطـب بـه چـه 
دارد؟  بسـتگى  چيـزى 
اين دو هدف بايد در كنار هم وجود داشـته باشـد يا اين كه 
وظيفه ايجاد هدف و  انگيزه نيز بر عهده مسؤوالن است كه 

بايد آن را تنظيم كنند و به آن بپردازند؟
ــت كه شما مى گوييد. آموزش بايد فعال و   تقريبًا همين طور اس

ز بپر ن ب و يم ر
اسـتاد:

ــتاد بايد نقش مكمل را داشته باشد و اين نبايد  ــاگردمحور باشد و اس ش
ــود، بلكه بايد در يك حوزه فراگيرترى  محدود به حوزه روش تدريس ش
آن را ديد، يعنى شاگرد بايد در مقام انتخاب هدف، فعال باشد و احساس 

كند منبعى از دانش را در اختيار دارد.
سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد  
آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا مى كرد

ــوان انبانى از معرفت ها به ويژه در برخى عرصه ها  بايد خودش را به عن
ــأله بسيار مهم است. در بسيارى از فضاها مطالب تنها  بداند كه اين مس
از راه تأمل در خود قابل فهم 
ــت، نه فقط در خود، بلكه  اس
ــت  با خود. نكته بعد اين اس
ــترده  ــر فرآيند را گس كه اگ
ــر چند روش فعال  نبينيم، ه
ــد انتظار  ــد، باز هم نباي باش
داشته  معجزه آسا  خروجى اى 
ــيم، زيرا شخص با وجود  باش
توان مندى اداره كردن خود، 
چون موضوع و هدفى براى 
مطالعه و پژوهش ندارد، پس 
ــتم دچار بى هويتى و نوعى بحران مى شود كه تنها راه  از خروج از سيس
ــه ها و حركت در  ــدن به يكى از اين مؤسس خروج از اين بحران وارد ش
مسير آن هاست و جالب اين است كه اين شخص فعال آن قدر در آن جا 

سركوب مى شود كه به آدمى منفعل بدل مى گردد.
ــد و خود را نيز انبانى از دانش  ــخص هدفش را انتخاب كرده باش اگر ش
بداند و از سوى ديگر در مقام تدريس، با او به شكل فعال برخورد شود، 

در اين صورت خروجى جريان ساز است.
ــن شده است و در بحث هاى ديگر بايد به  به نظرم جغرافياى بحث روش

جزييات پرداخته شود.


﹢زه  ﹡︀د  از   ﹤﹡︀﹢︗ ︣ب﹆︑ و   ﹤﹡︀︭﹚﹞  ، ︎︀ک  ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی  ا﹎︣ 
﹝﹢ا︗﹥  ز﹝︀﹡﹩   ، ﹡︪﹢د  داده  ︎︣ورش   ﹩︋﹢︠  ﹤︋  ︀ ︫﹢د  ︋︣﹋﹠︡ه 
︠﹢ا﹨﹫﹛ ︫︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹋︦ ﹡ ︣︲︀﹢ا﹨︡ ︫︡ ︋︣ای ﹢زه ا︓︀ر 

.︡﹠﹋




︫︡ه   ﹩︣ا︵  ︉︵︀﹞ ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ︋︣آوردن  ﹨︡ف   ︀︋  ﹜︐︧﹫︨ ا﹎︣ 
 ︣︷﹡︡﹞  ﹜︐︧﹫︨ ︠﹢د  ا﹎︣  و  ا︨️  ﹝﹢ر  ︫︀﹎︣د   ﹜︐︧﹫︨  ،︫︡︀︋
︋︀︫︡، ︨﹫︧︐﹛ ﹝﹢ر ا︨️ و ︫︀﹎︣د ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ 

︋﹥ ﹝︓︀︋﹥ ﹉  ﹝︀︫﹫﹟ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.



︻︀﹜﹞﹩ ︫︀رژ ﹡︡ا︫️
!﹤﹁︣︵ ﹉ د﹢ ︡ه︋  ︠︳ در︨︩︫ 

در ︑﹞︀م ︗﹙︧﹥
︮︣ف ﹝﹩ ﹋︣د ︋︣ای ︵ّ﹙︀ب

م︗

﹫﹫︮﹫︽﹦ ︨﹫︤د﹨﹛؛ ﹝︐﹊﹙﹛ و︡ه!

٢٧



﹤︊︀︭﹞

 مـا در ايـن شـماره از نقش اسـتاد در تربيت علمـى و اخالقى 
طلبه ها سخن مى گوييم و علت انتخاب اين موضوع هم احساس آسيبى 

است كه در اين زمينه مى شود. 
 با توجه به اين مطلب، اولين سـؤال ما از شـما اين اسـت كه استاد در 
تربيت علمى و اخالقى طلبه ها چه نقشى دارد و جايگاه، كاركرد و وظيفه 

او در تعليم و تربيت چيست؟  
اسـتاد: بسم اهللا الرحمن الرحيم. از شما تشكر مى كنم كه به اين موضوعات كليدى، 
حساس و مهم مى پردازيد. اميد است كه بتوانيد اين مسئله را به طور عميق تر و جامع تر 
ــق آن، پيش برويد و با  ــازوكارى در جهت تحق ــمت طراحى س پى گيرى كنيد و به س
كشف علت هاى اين آسيب، مسئوالن مربوط را در جريان قرار دهيد تا وضعيت كنونى 

بهبود يابد. 
به نظر من، هشتاد درصد كسب موفقيت 
ــتاى مأموريت  ــى در راس مدارس علم
ــاتيد و مربيان  ــه اس ــته ب ــش، بس خوي
ــت درصد ديگر، مربوط به  است و بيس
ــت. البته  ــت، امكانات و ابزار اس مديري
ــت اندركارند،  ــراد ديگرى هم كه دس اف

اين تجربه را تأييد مى كنند. 
ــالم(ص) در حديثى فرمود:  ــر اس پيامب
ــى»؛ بنابراين بايد بدانيم كه  «أّدبنى ربّ

ــاگردان انبيا علما و مروجان  ــتند. ش ــت و دومين مربى هم انبيا هس اولين مربى خداس
علوم دينى و وحيانى هستند.  

ــم كالم، درباره  ــت. در عل ــعادت دنيا و آخرت اس ــم وحيانى، در بردارنده برنامه س عل
ضرورت وحى مى گوييم: انسان براى آخرت خلق شده است، نه براى دنيا. ابزار شناخت 
ــت،  ــف رابطه بين اعمال دنيا با عالم آخرت هم عقل و حس و تجربه نيس آخرت و كش
ــاتيد  ــتيم. پس اولين انتظارى كه از اس ــت و ما حامل اين علم الهى هس بلكه وحى اس
ــت كه خودشان اين علم را چشيده باشند و در رفتار و گفتارشان ظاهر  مى رود، اين اس

شده باشد كه: «از كوره همان برون تراود كه در اوست». 
شايد اولين اشكال در عدم تأثيرگذارى محسوس اساتيد بر طلبه ها اين است كه اساتيد 
ــتادى مى كنند. در منية المريد اين تعبير هست كه  ــيده، اس ــتادى نرس هنوز به مقام اس

اولين شرط استاد بودن اين است كه «أن الينتسب للّتدريس حّتى تكمل أهلّيته». 
ــتادى تنها عنوان نيست، بلكه مقام است؛ به عبارت ديگر: استاد كسى است كه در  اس
ــد. اگر باور حاصل شد، نگاه، حركات و  فرامين الهى خيس بخورد و به مرحله باور برس

اشارات چنين استادى، در كالس به طلبه ها درس مى دهد. 
 اسـتاد هم بايد وجهه علمى داشته باشـد و هم اخالقى. از نظر 
علمى، بايد متخصص در علم باشـد و از نظر اخالقى هم به گفته شـما 
بايد سـجاياى اخالقى در وى رسوخ كرده باشـد. اساتيد پيشين حوزه 
اين چنين بوده اند، ولى به نظر مى رسد اساتيد امروز ما چنين ويژگى هايى 

را ندارند؟
ــتگى آن مقام را ندارد،  ــى كه درمقام استادى قرار مى گيرد، شايس اسـتاد: وقتى كس
خيلى از مسائل را رعايت نمى كند؛ مثًال 
ــه علمش مى بالد. اين  تواضع ندارد و ب
ــم را همراه با  ــتاد خود، عل طلبه، از اس
ــان را آموزش  ــوزد و هم ــر مى آم تكب

مى دهد. 
 يعنى اسـاتيد ما از جنبه 
ضعيف تـر  گذشـته  از  اخالقـى، 

شده اند! 
استاد: دليلش اين است كه با آنها كار 
ــت. همان طور كه مى دانيد،  ــده اس نش
ــار، نوع نگاه، حرف زدن و  ــتقيم از مربى خود، در خصلت ها، رفت ــى به طور غيرمس متربّ
ــد و مثًال وقت طلبه ها  ــتادى نامنظم باش حتى گاهى تن صدا  اثرمى پذيرد. حاال اگر اس
ــته باشد. اين خود نمونه ظلم است. چگونه استاد مى تواند با ظلم،  براى او اهميت نداش

انسان كامل تربيت كند. 
ــيوه هاى تسهيل  ــتادى كه قبل از كالس، طرح درس خويش را آماده نكند و به ش اس
ــاگردان اين استاد، هم از جهت  ــد، بى تقواست و ش ــريع آموزش و تفهيم، نينديش و تس
ــوند. درحالى كه استاد مى تواند  علمى عقب مى افتند و هم به طور صحيح  تربيت نمى ش
با رفتارش به طلبه، تعهد و حس مسئوليت بياموزد. بنابراين، روشن است كه چرا اساتيد 

امروز، اثرگذارى اساتيد ديروز را ندارند؛ زيرا:  
«ذات نايافته از هستى بخش    كى تواند كه شود هستى بخش»

﹞﹫︡ ﹝﹙﹊﹩ ﹝︐﹢﹜︡ ۴١، در ︨︀ل 
️ ا    ً ﹝︖︐︡ی  زه  آ﹢ ۶٢ وارد
 ️﹝︤︻ ﹜﹇ ﹤︋ ︦︍︨ و ︡﹡︫︡
﹋︣د﹡︡. ︡ود ١۵ ︨︀ل از درس 
︠︀رج آ︀ت ︻︷︀م ︑︣︊︤ی، 
﹁︀︲﹏، ﹝﹊︀رم ︫﹫︣ازی و ﹝︺︣﹁️ 
︋︣ه ︋︣د﹡︡. ︡ود ٩ ︨︀ل 
﹝︣︡️ ﹝︡ر︨﹥ ︮︡و﹇﹩ را ︋︣ 
︻︡ه دا︫︐﹥ ا﹡︡ و در ︨︀ل ︗︀ری 
 .︡﹠︐﹁︣︢︎ را ﹤﹫﹞﹢︭︺﹞ ️︣︡﹞
︑︡ر︦ در ﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه، 
︊︫ ﹤︋ ︨︀︎︀ت ﹝︣﹋︤ ﹝︺︀رف 
د﹁︐︣ ︑︊﹙﹫︽︀ت و ﹝︣︡️ ︎︥و﹨︩ 
︨︀ز﹝︀ن ﹝︡ارس ︠︀رج از ﹋︪﹢ر 
️ ﹨︀ی ا︪︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡. از ﹁︺︀﹜﹫

︉ ﹨︀ی ا︨︐︀دی در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ در ﹎﹀︐﹍﹢  ︋︀  ︋︣ر︨﹩ ﹝﹑ک ﹨︀ و آ︨﹫
﹩﹊﹚﹞ ︡﹫﹝ ﹟﹫﹝﹚︧﹝﹛ا﹐︨﹑م وا ️ ︖

﹡﹞﹢﹡﹥ا︨︐︀د﹝﹑ک ﹨︀ی

﹝﹞︡ ﹁︣﹨︀دی


او﹜﹫﹟ ا︫﹊︀ل در ︻︡م ︑︃︔﹫︣﹎︢اری ﹝︧﹢س ا︨︀︑﹫︡ ︋︣ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ 
ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︨︀︑﹫︡ ﹨﹠﹢ز ︋﹥ ﹝﹆︀م ا︨︐︀دی ﹡︨︣﹫︡ه، ا︨︐︀دی 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞





٢٩

 آيا اسـاتيد گذشـته، به طور ذاتى از اسـاتيد امروز 
بهتر بودند يا اينكه علت ديگرى موجب پايين آمدن سطح 

علمى و اخالقى اساتيد امروز شده است؟ 
ــا اين مطالب را از حيث  ــش از بيان علت عرض كنم كه م اسـتاد: بي
موجبه جزئيه مى گوييم. اين طور نيست كه هيچ كدام از اساتيد ما موفق 
ــتاد مدارس، دست كم پنجاه  ــتند، بلكه مثًال از بين صد و پنجاه اس نيس

استاد مؤثر و موفق داريم. بنده اين را به تحقيق عرض مى كنم. 
ــته و به  ــه در زمان قديم، حوزه آموزش كالن نداش ــه ديگر اين ك نكت
ــتانى يك مدرسه  ــت؛ مثًال در هر اس ــده اس صورت كالن اداره نمى ش
ــمارى طلبه، وارد آن مى شده  ــاالنه، به تعداد انگشت ش علميه بوده و س
ــاتيد، به راحتى طلبه ها را زير پر و بال خود مى گرفتند. ولى  ــت و اس اس

ــى، همدوش آموزش عالى اند. اآلن نه  حوزه هاى علميه كنون
ــتان ها، بلكه شهرستان ها و حتى در برخى روستاها  تنها در اس
ــود دارد؛ يعنى پس از انقالب، با رو آوردن  مدارس علميه وج
مردم به مسائل و علوم اسالمى، نياز به توسعه حوزه احساس 

شد. 
 به نظر شما سيسـتم كالن، ضعف است يا 

قوت؟ 
استاد: اصل آن قوت است، اما در اداره آن ضعف داريم. 

 چرا سيستم كالن را قوت مى دانيد؟ 
ــخگويى به نيازها. آيا اين عدم تناسب نيست كه  اسـتاد: به دليل پاس
ــت هزار  ــورى با حدود 75 تا 80 ميليون نفر جمعيت، مثًال بيس در كش

طلبه داشته باشيم. 
 پـس جايـگاه «يكى مـرد جنگى بـه از صد هزار» 
چيسـت؟ كسـى مثل شـهيد مطهرى، مى تواند شهرى را 
جـواب  دهد كه هـزار نفر ديگر نمى تواننـد كار او را انجام 

دهند. 
ــت جوابگوى يك شهر باشد؛  اسـتاد: قطعًا شهيد مطهرى نمى توانس
ــى دارد؛ مثًال هر  ــى از روحان ــهر نيازمندى هاى متفاوت ــك ش چون ي
ــه از احكام و عقايد  ــاز به يك امام جماعت فاضل دارد ك ــجدى ني مس

و... بگوييد. 
 حرف شما درست است. اما من مى گويم كه وجود 
صـد آدم فاضـل، بهتر اسـت از صـد هزارى اسـت كه در 

مسجد، موجب بدبينى مردم شوند. 
ــتر  ــبت به قبل از انقالب، بيش اسـتاد: تعداد طلبه هاى فاضل ما، نس

است.
 از نظر كيفى مى فرماييد يا كمى؟ 

اسـتاد: هم از حيث كيفى و هم كمى؛ مثًال علماى قديم ما كمتر در 
مورد نحله ها، فرقه ها و مسائل روز اطالع داشتند، ولى اكنون طلبه هاى 
به اين مباحث مسلط هستند؛ چراكه بخشى از حاكميت امروز در دست 

روحانيت است و بايد پاسخگو باشد. 

 بنابرايـن شـما مى فرماييد كـه به  دليـل نيازهاى 
افزايش يافته، بايد از چارچوب گذشته بيرون آمده، فضا را 

گسترده تر مى كرديم؟ 
استاد: احسنت!

 ولـى شـما كالن بـودن را به عنـوان ضعف مطرح 
كرديد. 

اسـتاد: از حيث علمى و پاسخگويى به سؤاالت مردم، قوت است. اما 
از حيث معنوى و صاحب نفس بودن، عقبيم. 

 پس شـما رابطه استاد و شاگرد را از حيث علمى، 
مطلوب مى دانيد. 

استاد: در بعضى مدارس، بله! در حوزه قم، قطعًا مطلوب است. 

 پـس چرا بسـيارى از طلبه ها به شـرح و تلخيص 
بسنده مى كنند و سركالس حاضر نمى شوند.

استاد: اين ديگر مربوط به بحث انگيزه مى شود. 
 اگر اسـتاد با شـاگردش رابطه برقـرار كند، قطعاً 

شاگرد هم سركالس شركت مى كند. 
اسـتاد: اتفاقًا مشكل همين جاست؛ اساتيد يك بعدى عمل مى كنند؛ 
ــه خوبى آن ارا ارائه  ــود تخصص و دانش دارند و ب ــه در درس خ چراك
مى كنند، ولى در شيوه و روش تدريس، ضعف دارند. ازاين رو الزم است 
ــود تا بتوانند با ساده ترين بيان و  به آنها آموزش مهارت تدريس داده ش

كوتاه ترين زمان، مطالب درسى را ارائه كنند. 
ــداز و و قت  ــوز و گ ــئوليت، س ــاتيد ما حس مس نقطه ضعف ديگر اس
ــت. در آداب المتعلمين آمده است كه  ــتن براى طلبه اس گذاش
ــود، بايد با  ــت يكى از طلبه ها مى ش ــتاد متوجه غيب وقتى اس
ــت، به  ــود. اگر مريض اس ــردن نامش، از احوال او جويا ش ب
عيادت او برود. اگر مشكلى دارد، برطرف سازد. اينها مواردى 
از دلسوزى ويژه استاد نسبت به طلبه است كه متأسفانه اآلن 

وجود ندارد. 
ــده است كه استاد درس خود  ــگاه ش امروزه، حوزه مانند دانش
ــجو ندارد؛ چراكه  ــد و مى رود و كارى به دانش ــه مى كن را ارائ
دانشگاه، دانش محور است؛ يعنى «إنما عليك البالغ» است. ولى حوزه 
تربيت محور بوده است؛ يعنى «يزّكيهم و يعلّمهم» است. تزكيه و تعليم 

بايد با هم باشد و ما اكنون در پرورش، مشكل داريم. 
ــتاد بخواهد حس دلسوزى و  ــئله معيشت است. اگر اس نكته ديگر، مس
ــد، وقت زيادى بايد صرف كند. از طرف ديگر،  ــته باش ــئوليت داش مس
ــته به تعداد تدريس هايش است. اآلن حق التدريس  تأمين زندگى او بس
ــاعتى هزاروچهارصد تا دوهزار تومان است و استادى كه روزى سه  س
كالس دارد، مثًال شش هزار تومان مى گيرد. درحالى كه مزد روزانه يك 
ــت. پس موضوع معيشت و مشكل  ــاده، پانزده هزار تومان اس كارگر س

مالى مسئله مهمى است. 
ــاده بود.  ــطح توقعات توده مردم پايين و زندگى ها س در زمان قديم س


ا︨︐︀دی ﹉ ︻﹠﹢ان و ︀ل ﹡﹫︧️ ﹉ ﹝﹆︀م ا︨️.





ــان بود. ولى اآلن سطح  زندگى يك روحانى با عموم مردم تقريبًا يكس
توقعات و مطالبات باال رفته است. بچه يك روحانى هم مدرسه مى رود 
ــت ندارد كه از بچه هاى ديگر ضعيف تر باشد. پس اين روحانى  و دوس
ــبت به خانواده و فرزندان خود، مسئول است. از اين رو زمان زيادى  نس
ــد و نمى تواند در  ــكالت روزمره خويش صرف مى كن را براى حل مش
مسائل تربيتى چندان به طلبه ها رسيدگى كند. بنابراين همه مشكالت 
ــت. در واقع همه مشكالت جامعه با صدها مسئله  از سوى اساتيد نيس

ديگر، درهم تنيده است. 
 اگـر جداگانـه به جنبه علمى و اخالقـى نظر كنيم، 
شـما مى فرماييـد كه در جنبه علمى، بيشـتر اسـاتيد ما از 
جهت دانش مطلوبند، ولى از حيث روش هاى آموزشى، به 

دليل كمبود آشنايى، ضعف دارند.
اسـتاد: جا دارد اساتيد ما آموزش ببينند كه روش مند شوند و با دانش 

روز آشنا گردند. 
ــدن ارتباط بين طلبه ها و اساتيد فقط  رهنامه: پس كم رنگ ش
ــت و ممكن است به روش ها  مربوط به بخش دانش آنها نيس
يا جنبه هاى ديگر مربوط باشد كه به نظر مى رسد اين مشكل، 
ــاتيد و نداشتن جذابيت الزم در ارائه درس آنها  از معيشت اس

باشد. 
استاد: احسنت! 

 آيا نكته ديگرى در ايجاد اين مشكل دخيل 
هسـت؟ زيرا فرموديد يكى از داليل كم شدن اين 
رابطه، كالن شـدن حوزه اسـت. چه ارتباطى بين 

اين دو بحث وجود دارد؟ 
اسـتاد: ما مى خواهيم اساتيدى پرورش دهيم كه بتوانند طلبه ها را از 
ــاتيد نسبت  ــه حيث دانش، روش و بينش بپرورانند. اگر تعداد اس هر س
به طلبه ها متناسب باشد، قابل دسترسى است؛ در غير اين صورت،  اين 

مسئله تحقق پذير نيست. 
 يعنى شما مى فرماييد، مثًال پيش از اين صد استاد 
داشـتيم كه براى طلبه ها كفايت مى كرد، ولى اآلن، به دليل 

افزايش ناگهانى طلبه ها كمبود استاد داريم. 
اسـتاد: بله. يعنى اآلن ساليق حاكم شده است ، نه يك روش پخته 
ــنت درآيد و اساتيد با عبور از اين  ــلف كه به صورت يك قاعده و س س
ــاوره دادن به او و تأثيرگذارى بر  ــم ارتباط با طلبه، مش فيلتر، راه و رس

طلبه را بياموزند. 
 پـس شـما از دو حيـث بـه بحـث كالن شـدن 
مى پردازيد: يكى نداشـتن اسـتاد كافى و ديگر، نداشـتن 

فرصت الزم براى پروراندن طلبه ها. 
اسـتاد: البته اين بحث چند سال پيش مطرح و تصويب شد 
كه براى حوزه ها مركز تربيت مدرس تأسيس شود. همچنان 
ــا فيلتر تربيت معلم  ــگاه، براى معلم ها و مربى ه ــه در دانش ك

قرار داده اند. 
 شـما در بحـث اخالقـى فرموديـد: چون 
اسـاتيد ما اسـتاد صاحب نفس نديده اند، خود نيز 
نمى تواننـد چنين باشـند. آيـا در ايـن زمينه نكته 

ديگرى وجود دارد؟ 
اسـتاد: نكته ديگر بحث جّو است. در فضاى كالن، همه در 

ــبقت گرفتند؛ غير فنى يعنى اينكه استاد، شايستگى  تدريس غيرفنى س
مقام تدريس را نداشته باشد و فقط از بعد علمى برخوردار باشد. فيلترى 
ــاتيد، از حيث اخالق، رفتار و مهارت تدريس و  هم براى بار آوردن اس
دانش، آن گونه كه در منية المريد نوشته شده است، وجود نداشته باشد. 
 اين مسئله كه با گذشته حوزه سازگارى ندارد. در 
گذشـته همه اجـازه تدريـس داشـته اند و بهترين ها باال 
مى آمده اند. درحالى كه فيلترها اجازه ورود به حيطه تدريس 

را به همه افراد، نمى دهند. 
ــته كه طلبه ها را  ــتاد تأثيرگذار وجود داش اسـتاد: در گذشته، يك اس
ــال طلبه مدرسه  ــت؛ مثًال خود من، يك س تحت تاثير قرار مى داده اس
ــاى مجتهدى بودم. آقاى مجتهدى به تنهايى ضعف هاى ديگران را  آق
پوشش مى داد و شاگرد، به استادى كه مثًال صمديه درس مى داد، فقط 
ــرد و فقط به آقاى  ــه اى كه صمديه مى داند، نگاه مى ك ــه عنوان طلب ب
مجتهدى نگاه جامع داشت؛ يعنى طلبه بايد در مجموعه اى تربيت شود 

كه در آنجا دست كم يك استاد جامع وجود داشته باشد؛ به تعبيرى، اين 
ــت، درحالى كه تپه ها و دشت هاى  ــتاد قله رفيع علمى و اخالقى اس اس

ديگرى هم در آنجا هست.
 خوب! اين مسـئله با فيلترگذارى چگونه سـازگار 
اسـت؟ چـون با فيلترگذاشـتن فقـط افراد خاصـى اجازه 
تدريـس خواهند داشـت و بقيـه فرصت تدريـس را پيدا 
نمى كننـد و شـرايط آزاد براى رشـد همه وجـود نخواهد 

داشت. 
اسـتاد: اينكه امام و مقام معظم رهبرى بارها  فرمودند: «چرا بزرگان 
ــت. اگر هر يك از مراجع و  ــوزه، هجرت نمى كنند» يك واقعيت اس ح
ــاتيد  ــاگردان خود را اس ــه اى را كنترل كنند و ش بزرگان بروند و مدرس
ــا هم يك قله را در نظر مى گيرند و  ــف قرار دهند، طلبه ه دروس مختل
ــاتيد بهره مى برند. در اين صورت، اخالق و عرفان  مى بينند و هم از اس

را از آن استاد جامع مى آموزند، نه از اساتيد درس ها.  

مثًال آقاى مجتهدى مى فهميد كدام يك از شاگردان مى تواند سيوطى 
را خوب تدريس كند و به او فقط اجازه تدريس سيوطى را مى داد. پس 
ــوند تا طلبه هاى  ــوند، بلكه بايد پراكنده ش ــا نبايد يك جا جمع ش قله ه

مختلف الگو داشته باشند.  
 آيـا در نظام موجود، طلبه اى كه بتواند الگو باشـد، 
رشـد مى كند؟ وقتى به جاى استاد، سيستم تصميم بگيرد. 
وقتى طلبه مى بيند كه شهريه او را سيستم، به جاى استاد، 
توزيع مى كند. وقتى حتى تعيين محدوده امتحان او هم به 
اختيار سيسـتم اسـت، آيا نظام آموزشـى جديد حوزه كه 
شـبيه نظام دانشـگاهى اسـت، باعث تضعيف رابطه بين 

استاد و شاگرد نمى شود؟ 
استاد: من در جواب به اين سؤال، نظر شما را به واقعيت هاى خارجى 
ــده، نشان مى دهد كه اوائل سال تحصيلى،  توجه مى دهم. آمار ارائه ش
حدود دوازده هزار نفر، در مدرسه گلپايگانى در حال تحصيل بوده اند كه 

ــط سال، به سه ـ چهار هزارنفر، كاهش يافت. مى دانيد چرا؟ چون  اواس
ــركالس مى رود و هركس  ــام وجود ندارد؛ يعنى هركس بخواهد س نظ
نخواهد، نمى رود. بنابراين در اين سيستم، استاد انگيزه پژوهش محورى 

پيدا نمى كند. 
 درگذشـته هـم وضع همين بوده، اما شـاگردان با 

اساتيد ارتباط داشته اند. 
ــته هم موفق  اسـتاد: اتفاقًا مى خواهم بگويم كه همه طلبه هاى گذش
ــت كه فكر مى كنيم حوزه در گذشته  ــتباه بزرگ ما اين اس نبوده اند. اش
ــار از موفقيت بوده، بلكه گذشته هم مى توانسته خيلى بهتر باشد.  سرش
ــت، خيلى از  ــرى و مطالبه وجود داش ــم و پيگي ــم هم نظ ــر در قدي اگ

انرژى ها تلف نمى شد. 
 مـن نمى گويـم كـه در گذشـته عمر كسـى تلف 
نمى شد، اما آيا در سيستم موجود، مى توانيم مثًال رابطه اى 
همچون رابطه امام و شـاگردانش بيابيم. در اين سيستم، 

همه مسـائل شـاگرد، به غير اسـتاد ارتباط داده مى شود؛ 
يعنى استاد در امتحان، شهريه و... دخيل نيست. 

ــته باشد، ولى نمى توان گفت كه  اسـتاد: شايد سيستم ايرادهايى داش
ــت؛ زيرا اين طور نيست كه  ــاگرد، سيستم اس ــتاد از ش علت جدايى اس
ــتم موجود، دست استاد را بسته باشد. زمينه ارتباط استاد با شاگرد  سيس
در خارج از وقت آموزشى فراهم است. هم چنين اساتيدى غير از اساتيد 
ــاعت در روز با طلبه رابطه  ــاور، چند س ــد به عنوان مش درس، مى توانن

داشته باشند. 
 آيـا حـوزه اآلن مى پذيرد كه اسـتاد به شـاگردى 
اجازه اجتهاد دهد؟ آيا حوزه اين اجازه را به اسـتاد مى دهد 
كـه طلبـه اى را در يـك درس تأييـد كند؟ يـا در پرداخت 

شهريه، نظر استاد براى حوزه اهميت دارد؟ 
ــما اشاره كرده اند  اسـتاد: مقام معظم رهبرى هم به اين فرمايش ش
ــل بازگردد.» ولى اين  ــتم قب ــتم حوزه ها بايد به همان سيس كه «سيس
ــت كه اگر حوزه نظام مند نباشد، اصل حوزه زيرسؤال  هم هس

مى رود. 
 مؤثربـودن اسـتاد، در نظـام آمـوزش و 
مجموعه حوزه با نظام مند بودن آن، منافات ندارد! 
ــاتيد  ــم كه بايد به اس ــن را مى پذيري اسـتاد: فى الجمله اي

اختياراتى داده شود. 
 پس سيسـتم ما نقص دارد و ما مى توانيم 
يـك ريشـه اشـكاالت را بـه خـود سيسـتم هم 

برگردانيم! 
ــده  ــتم طراحى ش اسـتاد: قطعًا نقص دارد؛ چون اين سيس
ــود و هيچ كس نمى تواند  ــازى ش ــت و همواره بايد اصالح و بازس ماس
ــكال است. حتى  ــتم را نفى كند؛ چون فقط قرآن بى اش ــكال سيس اش

نمى توان گفت كه قانون اساسى هيچ اشكالى ندارد. 
ــود كه جهان به يك دهكده تبديل شده  ــئله هم بايد توجه ش اين مس
ــالم، هزار بار افزوده تر  ــمنان پس از انقالب نسبت به اس و هجمه دش
ــت. اينترنت، تلويزيون و دانشگاه، تأثيرخود را نه تنها بر روى  ــده اس ش

طلبه هاى جوان، بلكه بر روى اساتيد هم مى گذارد.
 برخى آقايان مى فرمودند: در صورت ناديده گرفتن 
نقش اسـتاد در تربيت علمى و اخالقى، اسـتاد با سى دى، 
نوار و شـرح، تفاوتى نـدارد.  تربيت علمـى، منتقل كردن 
پشتكار، صبر و آزادانديشى در علم است و تربيت اخالقى، 
مانند ياد دادن و تواضع و معنويت و...، ولى برخى اسـاتيد 
معتقدند: خاصيت علوم حوزوى اين اسـت كه بدون استاد 

و كالس، به هيچ وجه انتقال پذير و فهميدنى نيست. 
اسـتاد: ما قائل به تفصيل هستيم و معتقديم برخى از علوم، 
ــراى مثال، مكالمه  ــوار انتقال پذيرند؛ ب ــى دى و ن از طريق س
عربى و ادبيات عرب، با ابزار آموزشى غير از استاد هم انتقال 
ــفه و عرفان، آن هم در  مى پذيرد. ولى برخى علوم، مانند فلس
ــود. چون هنگام مطالعه ممكن  رده هاى عالى، فهميده نمى ش
ــود كه اگر  ــؤال هاى زيادى براى شخص مطرح ش ــت س اس
ــخ ندهد، طلبه پرورش پيدا نمى كند و اگر  ــتاد به  آنها پاس اس
سؤال باقى بماند، موجب درگيرى و مختل شدن ذهن شاگرد 
ــير، كالم يا فلسفه كه  ــى مثل تفس ــود. پس  در دروس مى ش
ــت طلبه  ــتند و ممكن اس ــيار پيچيده و دقيق هس داراى بحث هاى بس
ــت كند و به انحراف رود، قطعًا به استاد نياز است. البته  ــتباه برداش اش
ــرح وسى دى و...  ــتاد، مفيدتر از ش به طور قطع، در دروس ديگر هم اس

است. 
 شـايد همين نگاه استاد و شـاگرد به هم، از حيث 

اخالقى مؤثر باشد. 
ــده كه مثًال وقتى انسان  ــئله از جهت علمى ثابت ش اسـتاد: اين مس
ــانى  ــود و پيام رس مى خندد، هفده عضو از اعضاى چهره او فعال مى ش
مى كند؛ وقتى اخم هم مى كند، به همين صورت است؛ يعنى خود نگاه، 

سكوت و لبخند زدن و اخم، پيام رسانى مى كنند.
 آيا مى توان ويژگى هاى استاد خوب را برشمرد؟ و 
اينكـه اسـتاد خـوب، به چه صـورت با طلبه و شـاگردش 

ارتباط برقرار مى كند؟
اسـتاد: در منية المريد سى شرط براى رابطه استاد و شاگرد ذكر شده 
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كه اگر مايل باشيد، من تيتروار برخى از آنها را بيان كنم. يك سرى از 
اين ويژگى ها به خود استاد برمى گردد كه عبارتند از: 

اّول، تعهد و تخصص استاد نسبت به علمى است كه درس مى دهد؛ به 
تعبير شهيد ثانى، استاد بايد اهليت پيدا كرده باشد. 

دوم اينكه براى خدا درس دهد، نه مثًال براى شهرت، مقام و... .
ــك خود  ــد. اگر بيمارى ببيند پزش ــوم اينكه عامل به علم خود باش  س
سيگار مى كشد و او را از كشيدن سيگار باز مى دارد، اثر منفى مى گذارد. 
ــتادى شاگردانش را به نظم امر كند، درحالى كه خود منظم  يا اينكه اس

نيست. 
ــن خلق است؛ تعبير منية المريد اين است:  ويژگى چهارم، حس
ــع فى تكميل  ــن الخلق و تمام الّرفق و بذل اوس «زيادة حس
ــل كردن خويش  ــه». دغدغه اصلى اش در كالس، كام نفس

باشد، نه ديگران. 
پنجم، اگر در كالس حس كرد كه شاگردى نيت خوبى ندارد، 
ــاس، او را از تحصيل منع نكند، بلكه تالش  ــرف اين احس ص
ــبت به طلبه  ــاگرد خود را اصالح كند. در واقع نس كند نيت ش

خوش گمان باشد. 
ــت.  ــم عند وجود المتعلم» اس ــم، «بذل العل خصوصيت شش
ــاگرد، بخل مى ورزند.  ــى در ارائه علم و آگاهى خود به ش برخ

درحالى كه «زكاة العلم أن تعلّمُه عباد اهللا».
ــپس فهميده  ــر قبًال حرفى را گفته و س ــد. اگ ــم اينكه حق گو باش هفت
ــتباه كردم و بدين وسيله شجاعت  ــتباه كرده، بگويد كه من اش كه اش
ــود،  ــى را به طلبه ها بياموزد. اين كار باعث مى ش ــى و حق طلب حق گوي

طلبه آزادانديش بار بيايد، نه مقلد.  
ــخصيتى استاد بود. اما چند نكته هم  اينها نكاتى درباره ويژگى هاى ش

درباره اين است كه استاد چه كند تا تاثيرگذار باشد: 
ــنت ها شيب كندى در نظر داشته باشد  اّول اينكه براى تعليم آدب و س

و توقع نداشته باشد كه زود آنها را ياد بگيرند. 
ــى كند  دوم اينكه «أن يرّغبهم فى العلم»، به آنها انگيزه بخش
و رغبت در علم را در وجود طلبه ها ايجاد كند؛ مثًال از علماى 
ــاى آن علم را بيان كند. نقش آن  ــم ياد كند. ويژگى ه آن عل
علم را نسبت به علوم ديگر مطرح كند و در اين زمينه ها مثال 
بزند تا طلبه احساس كند كه در مسير درست حركت مى كند 

و بيراهه نمى رود. 
ــوم اينكه آنها را از اخالق بد و رذائل، آگاه و دور كند؛ مثًال  س
ــندبودن  اگر رفتار بدى در كالس اتفاق  افتاد، او با نگاه، ناپس

آن را متذكر شود. متأسفانه گاهى در كالس حركات و گفتار ناشايستى 
ــتاد نيز با آن همراهى مى كند و اين به معناى تأييد  اتفاق مى افتد و اس

آن كار بد است.  
ــت كه:  ــاگردان نداند. در قرآن آمده اس چهارم اينكه خود را برتر از ش
ــض جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين». بال رحمتت را بر روى  «واخف
ــا با تواضع رفتار  ــتران و با آنه ــانى كه از تو پيروى مى كنند، بگس كس
ــه آن حضرت به  ــت ك ــى(ع) نقل اس كن. روايتى هم از حضرت عيس

ــما خواهش كنم انجام مى دهيد؟  حواريون فرمود: «اگر از ش
همه گفتند: بله! حضرت فرمود كه ساق پاهايتان را باال بزنيد 
ــويم. آنها اصرار كردند كه ما بايد پاى  ــما را بش تا من پاى ش
ــما. ولى حضرت نپذيرفت.» استاد هم  ــوييم نه ش شما را بش
ــبت به شاگرد بايد اين چنين باشد؛ زيرا كه تواضع يكى از  نس
ــتاد با شاگرد است. ولى استاد متكبر، شاگرد  عوامل ارتباط اس
ــتاد بى عالقه و بى انگيزه مى كند؛ زيرا  ــبت به علم و اس را نس
ــت؛ به تعبيرى علم  ــتاد عالم شده، ولى متكبر اس مى بيند اس
ــت كه:  ــت. درحالى كه در روايت اس ــراى او تكبر آورده اس ب

«ثمرةالعلم التواضع». 
ــاط كند و هنگامى كه  ــتاد بايد فضاى كالس را با نش پنجم اينكه اس
مى بيند شاگردان خسته شده اند، قصه يا حكايتى تعريف كند. از طلبه ها 

احوال پرسى و دلجويى كند. اسم طلبه و حتى شهر او را ياد بگيرد. 
ــاگرد را كنترل كند و از زياده روى يا  ــتاد، ش ــت كه اس ــم اين اس شش
ــّد المتعلّم أن يشتغل بغير  ــتاد «اس كم كارى او جلوگيرى كند؛ يعنى اس
الواجب قبل الواجب» باشد. مراقب باشد كه طلبه، هر كارى را به موقع 
و در زمان خودش انجام دهد؛ به عبارت ديگر: به طلبه ها برنامه دقيق 
ــغول به كارهاى  و صحيح دهد. خيلى از طلبه ها در حال تحصيل، مش

ديگرى هستند. درحالى كه نه نياز دارند و نه ضرورت دارد. 
هفتم اينكه بهترين روش را براى آموزش ياد بگيرد كه مطلب سنگين 

را با روش مناسب به طلبه بفهماند. 
ــاتيد به آنها توجه كنند، بسيار  ــت كه اگر اس اين امور كلى و مهمى اس
ــت. اگر بخواهم مطالب را جمع بندى كنم، آنها را در چهار  تأثيرگذار اس

يا پنج عامل معرفى مى كنم:
ــته اى كه تدريس  ــد؛ يعنى در رش ــتاد بايد متخصص باش اول اينكه اس
ــد تا اعتماد شاگردانش  ــر و گردن از ديگران باالتر باش مى كند يك س

را جلب كند. 
ــتى، دلسوزى، تواضع،  ــد؛ يعنى انسان دوس دوم اينكه متخلق هم باش

گذشت، صداقت و حق گويى داشته باشد. 
ــاگردانى كه تحت نظارت او هستند، احساس  ــوم اينكه نسبت به ش س
ــى اخالق فردى را دارا باشد،  ــئوليت داشته باشد. ممكن است كس مس
ــئوليت به معناى  ــاس مس ــد. احس ولى از اخالق اجتماعى بى  بهره باش

داشتن اخالق اجتماعى است. 

نكته چهارم اينكه به قدر كافى زمان داشته باشد تا بتواند براى طلبه ها 
ــتى و مالى، در اينجا مورد توجه قرار  ــكالت معيش وقت بگذارد كه مش

مى گيرد. 
پنجم اينكه آموزش او روش مند باشد.

اگر استادى اين پنج ويژگى را دارا باشد، شاگردان بى انگيزه و بى عالقه 
را نود درصد عالقه مند، متخلق و با انگيزه تربيت مى كند. 

ــاى ويژه اى، به صورت  ــراى حصول اينها بايد كالس ه ــه نظر من، ب ب

ــكل حضورى يا غيرحضورى، براى اساتيد  آموزش ضمن خدمت، به ش
ــيله، مانع درجا زدن  ــزار گردد تا آنها را به روز نگه دارند و بدين وس برگ
ــيل مى شوند و از بين  ــوند، وگرنه اساتيد ما فس ــاتيد ش يا عقب گرد اس

مى روند. 
ــزار روش و راه  ــاتيد مى فهمند كه ه ــيارى از اس ــا اين آموزش ها بس ب
ــه وجود دارد كه آنها تنها يك روش را تجربه كرده اند و مى فهمند  نرفت
ــليقه نيست، بلكه يك تخصص است. بايد انواع  كه مسئله مشاوره، س
ــاوره هاى علمى، اخالقى و... آموزش داده شود. حداقل نتيجه اين  مش
ــت كه هركسى در وادى اى كه تخصص ندارد، وارد نمى شود. اينكه  اس

ــاره به همين مسئله است. هركس  گفته اند: «ال أدرى نصف العلم» اش
بگويد من همه چيز مى دانم، جاهل است. 

ــود و  ــكالت حل مى ش ــيارى از مش ــئله، بس ــا آموزش اين پنج مس ب
ــكالت مالى، سيستم و تهاجم  ــكالت مربوط به جوانب، مانند مش مش

فرهنگى، به عهده مسئوالن خاص خودش است. 
 طلبه ها، چـه مالك هايى را بـراى انتخاب بهترين 

استاد بايد در نظر داشته باشند؟ 
ــتادى همه  ــه عرض كردم. ولى اگر اس اسـتاد: همين پنج مالك ك
ــت، بنده تعهد را بر تخصص مقدم مى دانم.  ويژگى ها را نداش
ــت مانند سامرى، با روش و شيوه اى، مطلب  چون ممكن اس
اشتباهى را به ديگران القا كند. ولى اگر استاد تخصص نداشته 
ــه و مراجعه به  ــوان با مباحث ــد، مى ت ــد، ولى متخلق باش باش
ــرح ها، ضعف علمى استاد را جبران كرد. شركت در كالس  ش
ــم را براى اخالق  ــت؛ زيرا ما عل ــتاد هم ارزش مند اس اين اس
ــان (ع) مى فرمايد: «الناس  ــم. در حديثى اميرمؤمن مى آموزي

ثالثه: عالم ربّانى، متعلّم على سبيل الّنجاة و...» 
ــت، نه براى مدرك يا شهرت و اگر  پس علم براى نجات اس
ــد، ولى در مسير نجات نباشد، مضر است: «ُرّب عالم  علم باش

قد قتله جهله»
 دو عامل مسئوليت پذيرى و وقت گذارى را 

چطور اولويت بندى مى كنيد؟ 
اسـتاد: بعد از اخالق، تخصصى را مقدم مى دانم. متخلق مقدم است، 
ــروط بر اينكه تخصصى نسبى داشته باشد تا طلبه بتواند با تالش  مش
ــتر، آن كاستى را جبران كند. اگر متخلق، هيچ تخصص  و فعاليت بيش
ــرا دو گروه  ــت كه فرمود:  «م ــد، مصداق آن حديث اس ــته باش نداش
ــن طلبه ها بايد در  ــك»، بنابراي ــته  اند: عالم متهتك و جاهل متنّس كش

انتخاب استاد، به اين ويژگى هاى پنج گانه توجه داشته باشند. 
 اگر نكته خاص ديگرى داريد، بفرماييد. 

ــنهاد من اين است كه همايش هاى متعددى در  استاد: پيش
ــود. اين همايش ها مى  تواند تخصصى  اين خصوص برگزار ش
هم باشند؛ مثًال همايش گروه ادبى يا اخالق يا فقه و... كه از 
زبان خود آنها آفات  طلبه ها و اساتيد بررسى شود و نتيجه آن 

را به مقاله تبديل و منتشر كنند.
ــر طلبه ها در  ــود و نظ ــى انجام ش از طرفى كارهاى پژوهش
ــردد و آنها را در  ــا جمع گ ــاتيد و ايرادهاى آنه ــوص اس خص
ــا در آخر به يك جمع  ــارب آرا قرار دهيم ت ــرض يك تض مع

بندى برسيم. 
به نظر من، گاهى افراد دچار جهل مركب مى شوند و متوجه مسئوليت 
ــاى طلبه ها و  ــته ها و نيازه ــا بايد بين خواس ــتند. م ــنگين خود نيس س
ــر اين صورت  ــاد كنيم. در غي ــاتيد، ارتباط و تعامل ايج ــات اس مطالب
ــورى براى  ــن پژوهش ها مى تواند به منش ــرفت نخواهيم كرد. اي پيش
ــته،  ــاتيد گذش ــدى تبديل گردد تا بدين صورت، ما به اس ــاى بع كاره
ــاتيدى كه فقط براى خدا درس مى خواندند و فقط  ــويم. اس نزديك ش
ــخص  براى خدا تدريس مى كردند. هيچ منافاتى ندارد كه ش
حقوق بگيرد و براى خدا درس بدهد. ما بايد براى خدا درس 
بخوانيم، نه براى اجتهاد. فرق حوزه و دانشگاه تا به حال اين 
ــراى خدا تعريف  ــدف، درس خواندن ب ــوده كه در حوزه، ه ب

شده است.
ــد، بگيريم.  ــه دارد اتفاق مى افت ــلى را ك بايد جلوى اين گس
ــت مى رود و  ــر اتفاق افتد، اعتماد مردم به روحانيت از دس اگ
روحانيت ديگر عامل قدرت در مقابل استكبار نخواهد بود؛ به 
خالف دانشگاه هايى كه با هر نظام و حكومتى سازگارى دارند 

و مردم نيز هيچ گاه از اساتيد دانشگاه طرفدارى نمى كنند. 
 اين هم درخور تأمل است كه برخى علماى امروز، 
قابليت هايى دارند كه علماى گذشته نداشتند. همچنين  در 
فضايـى زندگـى مى كنند كه با فضاى گذشـته قابل قياس 

نيست. 
اسـتاد: بله، من هم در صحبت هايم به اين مسئله اشاره كردم. منتها 
آنچه دغدغه همه اساتيد است، مسئله نفس است. داراى چشم ملكوتى 
ــتن چيزى نيست، بلكه به  ــت؛ زهد است. زهد به معناى داش بودن اس

معناى نداشتن حرص و ولع است.


︀ً دو ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن  ︐︀﹡ ︀ ︡︮︀ر ︤ار و﹨ ﹩︐︻︀︨ ﹤﹋ ﹩︧︡ر︑ ︀︋
 ︦ا﹜︐︡ر ﹅ ا︨️ ︋﹥ ازاء روزی ︨﹥ ﹋﹑س ︫︩ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن
دارد در ︀﹜﹫﹊﹥ ﹝︤د ﹉ ﹋︀ر﹎︣ روزی ︎︀﹡︤ده ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ا︨️ 

︎︦ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︺﹫︪️ و ﹝︪﹊﹏ ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︃﹜﹥ ﹝﹞﹩ ا︨️.




 ﹤︋ ا︨︐︀د   ﹉ آن ︗︀   ﹤﹋ ︫﹢د   ️﹫︋︣︑ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای  در   ︡︀︋  ﹤︊﹚︵

︻﹠﹢ان ﹇﹙﹥ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.




 ،︣﹍︡﹊ از  ا︨︀︑﹫︡  ﹝︴︀﹜︊︀ت  و  ︵﹑ب  ﹝︴︀﹜︊︀ت   ﹟﹫︋  ︡︀︋  ︀﹞

ار︑︊︀ط و ︑︺︀﹝﹏ ا︖︀د ﹋﹠﹫﹛.





﹤︊︀︭﹞

ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹋﹀﹫﹏ ﹝︐﹢﹜︡ ︨︀ل ۴٨
وارد ﹢زه ︫︡﹡︡.  از ︨︀ل ۶٢
ا︨︀︑﹫︡ ا︪︀ن آ︀ت ︻︷︀م 
 ︡﹫︤ی، و︣︊︑ ،﹩﹚﹞ادی آ﹢︗
︠︣ا︨︀﹡﹩ و ا︨﹞︀︻﹫﹏ ︎﹢ر 
 ︡︺︋ ﹤︋ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. از ︨︀ل ٧١
︨︀︋﹆﹥ ︑︡ر︦ در ﹝︡ارس ︻﹙﹞﹫﹥ 
 ︦را در ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︠﹢د دار﹡︡. ︑︡ر
در ﹝︣﹋︤ ﹢زوی ︑︣︋﹫️ ﹝︡رس 
️ ﹨︀ی  ︗︀﹝︺﹤ ا﹜﹞︭︴﹀﹩ از ﹁︺︀﹜﹫
ا︪︀ن ا︨️.

موضوع بحث ما دراين شـماره، درباره نقش استاد در تربيت علمى 
و اخالقى طلبه هاست؛ زيرا نقش و جايگاه استاد در دوره هاى گذشته حوزه، 
با وضع امروز، تفاوت چشمگيرى پيدا كرده است. به طورى كه روند آموزشى 
گذشـته، اسـتادمحور بـوده و در فراينـد آموزش امروز، شـرح، سـى دى و 
تلخيص، جاى اسـتاد را پر كرده اسـت. ازاين رو، طلبه ها كمتر در سر كالس 
حاضـر مى شـوند. بـراى اولين سـؤال بفرماييد: اسـتاد در تربيـت علمى و 

اخالقى، چه جايگاهى دارد؟
ــت كه فرد تدرس كننده، به  اسـتاد: پيش از ورود به بحث، توجه به اين نكته ضرورى اس
ــايد مهم ترين دليل تفاوت حوزه قديم با جديد، در نوع  عنوان معلّم جلوه مى كند يا مربّى؟ ش

س ر رو ن و و و ش پ

نگرش به اين نكته باشد. به نظر من، در گذشته، استاد مربّى بوده نه معلّم. 
م و و ن ر هم ى ر ى و م ن و

وضعيت گذشته، به طور مطلق اين گونه بوده يا به طور غالب؟ 
ــرح حال ها مى بينيم  با مطالعه ش استاد:
كه روند غالب حوزه ها اين گونه بوده است. 
 ممكن اسـت تفاوت اين 

دو روند را بفرماييد؟ 
اسـتاد: مربى بايد همواره نگاهى جامع 
ــال بايد  ــد. ح ــته باش به متربّى خود داش
ــبت به  ــگاه حوزه امروز نس ــم نوع ن ببيني
خروجى هايش چگونه است؟ ممكن است 
ــود: آنچه در رسالت حوزه تعريف  گفته ش
ــده، تربيت نيروى انسانى براى تبليغ و  ش
ترويج دين است؛ يعنى پرورش افرادى با 

ــترش دهند و دين باورى را  ــات كه دين را در جامعه گس ــيع  دينى در حد فقه ــات وس اطالع
ــم مى فرمايد: «ليتفّقهوا فى الّدين ولينذروا قومهم....»،  تقويت كنند. همان طور كه قرآن كري
ــرايطى  ــت و ش ــود؛ زيرا انذار در حالت معمولى ممكن نيس يعنى تفّقهى كه به انذار منجر ش
ــردى از حمله  ــى با خنده و خونس ــوادى» بارها فرموده اند: اگر كس ــد. «آيت اهللا ج مى خواه
ــود؛ زيرا چنين خبرى، اقتضا مى كند كه همراه با التهاب  گرگ خبر دهد، باورى ايجاد نمى ش
ــدت  ــر از قيامت خبر مى دادند، از ش ــل زمان هايى كه پيامب ــود؛ مث ــى بيان ش و رنگ پريدگ

برافروختگى، گويا لشگرى را تجهيز مى كردند! 
نگاه ما به تربيت بايد اين گونه باشد كه پژوهشگر، محقق يا فقيه بسازيم. هرچند فقيه، بايد 
متكلم و فيلسوف هم باشد، اما وظيفه حوزه در درجه اول، تربيت عالمان دينى است كه فهم 

عميقى از دين داشته باشند و بتواند جامعه را انذار كنند.
استادى كه چنين نگاهى به تربيت داشته باشد، نيازهاى گوناگون طلبه را مى فهمد و در رفع 

ــل وى، قدم برمى دارد. اين نيازها  ــب براى تحصي نيازهاى طلبه و فراهم كردن زمينه مناس
ــت از ناحيه سليقه هاى شخصى و نادرست طلبه باشد يا ناهنجارى هاى اخالقى يا  ممكن اس

گرفتارى هاى خانوادگى و... .
ــكالت دانش آموز خود  ــت دارد. بنابراين، درگير مش ــا جنبه تدريس اهمي ــر معلّم، تنه از نظ

و ى و ر

نمى شود و از نظر مربى، رشد متربّى اهميت دارد. ازاين رو، به تمام جنبه ها توجه مى كند. 
ــب تا صبح به  ــد، ش ــد كه اگر متربّى اش گناهى مرتكب ش حالت مربّى بايد به گونه اى باش

خواب نرود. 
 يعنـى شـما مى فرماييد كه اسـتاد، افزون بر جنبه علمـى، در حوزه 

اخالق طلبه هم تأثيرگذار است؟ 
ــت كه حتى نيازهاى اقتصادى  ــتاد مانند پدرى اس اسـتاد: بنده فراتر از اين را مى گويم؛ اس

شاگردش هم براى او دغدغه مى آفريند. 
 بـه بيـان ديگـر، اسـتاد 

واليت دارد و سرپرستى مى كند! 
ــتاد بايد دغدغه تمام مسائل  اسـتاد: اس
ــاگردش  ــى، عاطفى و... ش علمى، اخالق
ــم امروز،  ــد. وضعيت حاك ــته باش را داش
ــت كه اين توجه ، دغدغه و  به گونه اى اس
پى گيرى ها كمتر شده و جايگاه استاد، در 
ــاده، پايين آمده است. گاهى  حد معلّمى س

و ر ر پى

حتى از سطح يك معلّم ساده هم پايين تر 
ى ن پ ى

ــت؛ زيرا معلم، دست كم اين رسالت را  اس
در خود احساس مى كند كه بايد بكوشد و 
تمام زمينه هاى فهم را فراهم كند؛ مثًال مباحثه ها را زير نظر داشته باشد. ولى در كالس هاى 
و و ى س و ر

پرجمعيت امروز، توجه به اين مسائل، بسيار كم شده است و تنها تالش معلّمان اين است كه 
س ى و ر ر م ر هم وم

مطالب را خوب بفهمند و با بيانى خوب بگويند؛ بدون هيچ احساس مسئوليت ديگرى! البته 
طبيعى هم است، استادى كه براى پانصد نفر درس مى دهد، نتواند اين دغدغه را داشته باشد.

 اگر ما بخواهيم اسـتاد خوبى براى الگو معرفى كنيم كه بتواند تمام 
شـاگردانش را سرپرسـتى كنـد و در ابعـاد علمى، اخالقـى، تربيتى و... هم 
 سـازنده باشـد، چه ويژگى هايى را بايد براى او در نظر بگيريم و اين استاد، 

بايد چه انگيزه هاى علمى و ويژگى هاى اخالقى را به طلبه ها منتقل كند؟ 
ــايد تعيين الگو و ترسيم ويژگى آن در وضعيت كنونى، راهگشا نباشد؛ زيرا گاهى  ش شسـتاد: ا
ــت سال كار كند، و بعد اين  ــى بيس ــت يك نظام آموزش بايد طرحى نو درانداخت. ممكن اس

نتيجه گرفته شود كه بايد در اين نظام آموزشى تجديد نظر شود. 

︀ ︀︧︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ﹢زه ا﹝︣وز در ﹎﹀︐﹍﹢ ︋  ﹡﹫︀ز ا﹝︣وز ﹝︀؛ ︋ 
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا ︋︣ا﹨﹫﹛ ﹋﹀﹫﹏ ︖

﹩ ︀ ﹝ّ︺﹙﹛!؟  ︋ ّ︣ ﹞

ر︲︀ ︮︀دق زاده


︀︫︡ ︻﹞︡ه ︑﹀︀وت ﹢زه ﹇ ︀︋ ﹜︡﹢زه ︗︡︡ در ﹨﹞﹫﹟ ︋︀︫︡ 
︗﹙﹢ه   ﹩ّ︋ ︣﹞ ︻﹠﹢ان   ﹤︋ ا︨︐︀د   ﹤︐︫︢﹎ در  ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡  ﹤︋  ﹤﹋

.﹜﹚︺﹞ ﹉ ﹤﹡ ️︨︣ده ا﹋ ﹩﹞





٣٣

 ممكن است با آسيب شناسى از فضاى آموزش امروز، 
بفرماييـد: چـرا جايگاه اسـاتيد بـه پايين ترين درجـه معلّمى 
روز وزش ى ز ى يب ب رن

رسيده است؟ 
ــيب ها به خاطر روند نادرستى است كه بر حوزه  اسـتاد: بخشى از اين آس

حاكم شده است؛ مانند توجه به كمّيت. 
 چرا حوزه ها كمى گرا شده اند؟ 

استاد: ممكن است به خاطر نياز زياد جامعه به روحانى باشد.  
 شـما ايـن رونـد را با توجـه به نيـاز زيـاد جامعه به 

روحانى، درست مى دانيد يا غلط؟ 
ــخن اميرمؤمنان  ــت در اينجا به تناسب بحث، به س ــته اس اسـتاد: شايس
ــالم) اشاره كنم كه رهپويان علم را براى كميل، به پنج دسته  على(عليه الّس

تقسيم كرد:
درباره دو دسته اول فرمود: «الذا و الذاك»؛ يعنى نه اين و نه آن، 

هيچ كدام به درد دين نمى خورند.
درباره دو دسته ديگر هم فرمود: «ليسا من رعاه الّدين فى شىء»؛ 

يعنى هيچ بارى از دين، بر دوش اينها گذاشته نمى شود.
اما درباره دسته پنجم اين گونه فرمود: «أولئك واهللا األقلّون عدداً 

و ى ه وش ر ن ز رى چ ى

ــدراً يحفظ اهللا حججه و بّيناته»؛ يعنى آنان،  األعظمون عنداهللا ق
ون و و و ر و ن م پ ر نر

به خدا سوگند تعدادشان اندك، اما از حيث مقام و منزلت، نزد خدا 
ــى بزرگ و ارجمندند. خداوند به  وسيله آنان حجت ها و دالئل  بس
روشنش را پاسدارى مى كند، تا به كسانى همانند خود بسپارند و 

بذر آن را در دل هاى افرادى چون خودشان بيفشانند.
در ادامه حضرت قسم مى خورد با اينكه تعداد دسته پنجم كم  است، بار دين 

را همان ها به دوش مى كشند. 
 برخـى آقايان هم در مصاحبه ها بحث كميت را مطرح 

 كردند و  گفتند كه حتماً بايد پى گيرى شود. 
ب ب ر م ن ي ى نبر

استاد: اين پى گيرى بسته به اين است كه ما افرادى توانمند داشته باشيم، 
ــروكله بزنند، همراه شوند و واقعًا  تا بتوانند با تعداد زياد طلبه هاى ورودى س
م و ر ن ر پى ن

ــانى با اخالقى كه هم دين را به طور  ــند. نيروى انس در پى تربيت آنها باش
ــيم كه بار دين به  عميق بفهمد و هم به آن عمل كند؛ اگر به اين باور برس

دوش همان تعداد اندك است، طور ديگر برنامه ريزى مى كنيم. 
ــكلى كه در حوزه جديد وجود دارد، اين است كه وضعيت نابسامان  مثًال مش

م ى زى ر ر ر ور ن شوش

ــازه به حوزه مى آيند،  ــيارى به چهره جوان هايى كه ت ــه، گردوغبار بس جامع

ــنايى آنها با  ــت. ولى حوزه از آنها نگهدارى نمى كند. برنامه  آش ــانده اس نش
ــه روز نيست. درحالى كه  ــتم حوزه و تذكرات اخالقى، بيش  از دو- س سيس
ــال  ــش ماه و حتى به خاطر آفت هاى زياد جامعه امروز، يك س بايد پنج-ش
ــين شود. در غير  ــوى جدى آنها از گردوغبارهاى پيش اول، صرف شست وش
ــخص ايجاد نمى شود و حتى نسبت به اينكه  اين صورت، هيچ تغييرى درش
ــت  ــود. بنابراين، الزم اس حوزه بتواند براى او كارى انجام دهد، نااميد مى ش

براى ورودى هاى جديد حوزه، طرح و برنامه نو در سال اول ريخته شود. 
ــعاده مى خواندند. امروز هم براى اينكه  گاهى قديمى ترها در حوزه معراج الّس
ــكالت از ميان برداشته شود، الزم است يا معراج السعادة يا چهل حديث  مش
امام يا هر متن مناسب ديگرى را كه جوابگو باشد، تهيه كنند و به طلبه هاى 

جديد، آموزش دهند و آنها را وارد فضاى حقيقى حوزه  كنند.  

بخش ديگرى از آسيب ها به خاطر فراوانى اساتيد و حجم زياد درس هاست. 
هرچند بيشتر اساتيد خوبند، ولى ممكن است بعضى، حداقل ها را هم نداشته 
ــخصى در علم صرف معلّم خوبى باشد، ولى  ــت ش ــند؛ يعنى ممكن اس باش

م ى ن ى و و ر رچ

استاد خوبى نباشد. 
گاهى افرادى تدريس خود را از پايه هاى پايين شروع مى كنند كه آن را پله 
ــد خود قرار دهند. ازاين رو، در صرف و نحو گفتن، دغدغه تربيت ندارد.  رش
البته جّو عمومى اين گونه است؛ به خصوص كه اكنون، اين روند هم سريع تر 
ــت، بعد از ده سال هم مى خواهد  ــتادى كه با جّو همراه اس ــده است. اس ش
ــخصى موج مى زند  كفايه يا درس خارج بگويد. در چنين فضايى، دغدغه ش
ــت، نه تربيت متربّى. اگر استاد، اين  ــد علمى خود اس كه آن هم، تأمين رش
دغدغه شخصى را با آن دغدغه تربيتى گره مى زد، فايده اى داشت. اما خيلى 

وقت ها بين اين دو، رابطه اى وجود ندارد؛ چون استاد تازه كار، جايگاه تربيت 
را ندارد. اين آسيبى است كه در روند تدريس، كمتر بدان توجه شده است. 
زياد بودن اساتيد هم ، چنين مشكلى را ايجاد مى كند كه اگر استادى بخواهد 
وقت بگذارد، مدرسه اين اجازه را به او نمى دهد و مى گويند كه زمان درس 
ــتاد در روز كالس دارد، نمى داند كه  ــت. وقتى طلبه، با چندين اس بعدى اس
ــت مى تواند با او  ــاب كند و با كدام وق ــليقه انتخ ــتاد را با كدام س كدام اس
ــم چنين اجازه اى را  ــى ه ــاط برقرار كند؛ افزون بر اينكه برنامه آموزش ارتب

به آنها نمى دهد. 
 شـما مى فرماييد، مشـكل ما مربوط بـه دنياى جديد 
اسـت؟ يعنى وضعيت به گونه اى شده كه ما كمى گرا شده ايم و 
از كيفيت بازمانده ايم و بخشـى از آسيب ها هم مربوط به نظام 
آموزشـى اسـت كه حيطه اختيارات استاد را كم كرده 

است؟ 
اسـتاد: البته من چنين باورى ندارم كه مشكالت و گرفتارى ها، 
به خاطر وضعيت و فضاى موجود باشد؛ چه در مسئله كميت نگرى 
ــتيم كه يك  ــى! اين ما هس ــبك آموزش ــت بودن س و چه نادرس
ــه نيازهاى  حوزه  ــورد مى كنيم. يعنى اصًال ب ــدار انفعالى برخ مق

م ن ى وز ن و ر چ نو

ــيم. اآلن هم  ــكالت آن نمى انديش ــاى رهايى از مش و راهكاره
نمى دانم آيا كسى به اين مسائل فكر مى كند يا خير؟ 

 نظام آموزشى را از كجا آورديم؟ 
اسـتاد: مقدارى از نظام آموزشى، همان نظام ترمى است كه از 

دانشگاه گرفتيم. 
به تعبيـرى، جايگزين كردن نظام آمـوزش غرب، به 

جاى نظام آموزشى خودمان! 
استاد: مى توانيم اسم آن را غربى يا هر چيز ديگرى بگذاريم. ولى مشكل 
اصلى اين است كه ما براساس نيازهاى خود، نقشه اى نكشيديم. البته نيازها 
ــد؛ زيرا پيام دين، غير از پيام هاى  ــاس دغدغه هاى دينى باش هم بايد براس
ديگر است. دين با قلب و ايمان ارتباط برقرار مى كند. ما در خيلى از مسائل، 
ــن اآلن هم نياز داريم كه افرادى  ــه صورت انفعالى برخورد مى كنيم. همي ب
ــما  فّعال، دغدغه پيدا كنند و در اين زمينه كار كنند؛ مانند اين كارى كه ش

انجام مى دهيد؛ البته اگر مصداق اين نباشد كه:
«نشستند و گفتند و برخاستند                   پى مصلحت مجلس آراستند»

ــت. البته اين گونه نيست  ــطح علمى كم شده اس خود آقايان معتقدند كه س


 ️︧﹫﹡ ﹅﹆﹞ و ︣﹎ ︩ و︸﹫﹀﹥ ﹢زه ︋﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹩ ︑︣︋﹫️ ︎︤و﹨
 ﹩︨︀﹠︫ ﹟︣ه ﹝﹠︡ از د︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩﹠د ﹜﹛︀︻ ﹉ ️﹫︋︣︑ ﹤﹊﹚︋

︻﹞﹫﹅ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ︗︀﹝︺﹥ را ا﹡︢ار د﹨︡.





ــد. انصافًا جوان هايى كه امروز به حوزه  ــده باش كه توانايى طلبه ها كمتر ش
ــتعداد عالى دارند.  مى آيند، توانمندترند. زمينه هاى بهترى دارند. هوش و اس
اما نسبت به فهم درس، دغدغه جدى ندارند. به دنبال منابع، بررسى شرح ها 
ــتند. تنها دغدغه آنها اين است كه جزوه را  ــتر نيس و تحقيق و مطالعه بيش

بخوانند و امتحان بدهند. 
جا دارد كه افرادى در اين زمينه بينديشند و راهكارى بيابند. اگر اين طرح و 
ساماندهى جديد جواب نداده است، نظامى براساس همان تأكيد مقام معظم 
ــت، از نو ايجاد كنند. طلبه ها بايد  رهبرى كه «فقاهت، تقوا و بصيرت» اس
ــته باشند،  تا مى توانند درس بخوانند و تقوا را رعايت كنند. اگر بصيرت نداش
وزنه اى در كفه باطل خواهند بود. حوزه بايد در اين سه حيطه فعاليت كند و 
برنامه عملى خود را براى حركت در هر سه مورد، ارائه دهد. اين طور نباشند 
ــات و همايش هايى برگزار شود،  ــود و گاهى هم جلس كه حرف هايى زده ش
ولى بعد از چند سال، طلبه بپرسد كه در زمينه اخالق، چه پيشرفت اساسى 

نصيب ما شده است. 
ــى حوزه بايد زمينه تحقق اينها را فراهم كند. به گونه اى كه بعد  نظام آموزش
از پنج- شش سال، واقعًا طلبه احساس كند كه در اين سه فضا- كه مستند 

و م ر ر ه ق ز وز ى وز م

به روايات هم هست- در او تحولى ايجاد شده است. هرچند از بحث استاد 
ــداى از اين مجموعه  ــتاد، ج ــديم، اما مى خواهم بگويم كه بحث اس دور ش
ــت كه موجب كم رنگى نقش استاد شده و  ــكلى اس ــت. مجموعه به ش نيس
ــتاد را عوض كرده است؛ مثًال هنگام خواندن درس «اجاره  دغدغه هاى اس
و ش ى مر و ى و

لمعه»، هيچ انگيزه اى در طلبه ايجاد نمى شود كه اين بحث را با چيزى كه 
در جامعه اجرا مى-شود، 
ــق كند و ارتباط آن  تطبي

را بررسى نمايد. 
متون  خـود   
هـم در ايـن زمينـه 

بى تأثير نيستند. 
بله! مثًال بحث 

ي
اسـتاد:

ــا  ب ــه  لمع در  ــتأجر  مس
روز،  معامالت  بحث هاى 
بى ارتباطى است. نه متن  
دغدغه  حوزه  درسى هاى 

مى آفريند و نه اساتيد.
دغدغه هاى ما بايد در راستاى رسالت اصلى حوزه باشد؛ يعنى تربيت عالمان 
ــتينى در جامعه باشند. بايد اين دغدغه را  دين باورى كه بتوانند منذران راس
ــه لوازم پذيرش،  ــش ملتزم گرديم؛ يعنى ب ــى كنيم و به همه لوازم همگان
ــكيالتى حوزه، بازنگرى متون حوزه، مباحث  برخورد با ورودى ها و نظام تش

تربيتى استاد در حوزه و موارد ديگر. 
ــكيالتى كنونى، تأمين كننده اين هدف نيست؛ مثًال با طلبه اى كه  نظام تش

ر ر و و وز ر ى ر

ــراى ثبت نام آمده،  تازه ب
ــى  ــر اخالق ــورد غي برخ
ــود. اين كار باعث  مى ش
ــود كه طلبه برود و  مى ش
پشت سر خود را هم نگاه 
نكند. يا اينكه از ابتدا نوع 

نگرشش عوض شود. 
را  ــالت  رس ــن  اي ــر  اگ
كار  ــرايط  ش و  پذيرفتيم 
را با مراكز ديگر مقايسه 
به  ــر  ام ــن  اي ــم،  نكردي

آسانى محقق مى شود. 
ــالم) فرمود: تعدادى انگشت شمارند  عرض كردم كه حضرت امير (عليه الّس
ــعى كنيم فضا به سمتى رود كه  ــند. پس س كه بار دين را به دوش مى كش

اين عده، بيشتر رشد كنند. 
 آيـا مى توانيـم مشـغله اسـتاد و طلبه را هـم به اين 
آسيب ها اضافه كنيم؟ براى مثال، با دغدغه مالى، نه طلبه براى 

خودش وقت مى گذارد و نه استاد براى طلبه.
ــا تربيت حوزوى  ــت؛ چون طلبه هاى م ــئله اى فرعى اس اسـتاد: اين مس
ــت. برپاية برخى آيات روايات، اگر  ــده اس ــده اند، اين دغدغه پررنگ ش نش
ــود: «اليشغلك رزق  ــان به وظيفه خود عمل كند، رزقش تأمين مى ش انس
ــت،  ــته اس ــما آن كارى را كه شايس مضمون عن عمل مفروض»؛ يعنى ش
ــود. در اينجا منظور از عمل مفروض، فقط  ــام بده؛ رزقت تضمين مى ش انج
خواندن نماز نيست. اين عالم مدير دارد. اگر ما كار نكرديم، نبايد انتظار مزد 
ــيم. اما اگر كارى كه فهميديم درست است را انجام داديم،  ــته باش هم داش

اين كار فرما و مدير، وظيفه خود را مى داند. 

تو بندگى چو گدايان به شرط فرد نكن
كه خواجه خود هنر بنده پرورى داند

ــكل گرفته، وارد حوزه مى شود، چندان تربيت  ــخصيت ش طلبه اى كه با ش
ــجم و برنامه دارى از  ــر نمى گذارد؛ مگر اينكه نظام منس ــوزوى در او تاثي ح
همان ابتدا طراحى شود كه موجب نااميدى و هدر رفتن سرمايه ها نشود. در 
اين صورت، اگر كسى دير هم وارد حوزه شود و بين خود و خدا اين مسئله 
ــل كند كه خدايا: من آمده ام و تنبلى هم نمى كنم! آمده ام تا از دين تو  را ح
دفاع كنم! اگر در پى كار ديگرى نيستم، به خاطر اين است كه وقتم در راه 
ــود! مبادا اين گونه تصور كنم كه چون  طلبه شدم  فهم دين تو صرف مى ش
ــربازى امام زمان را يافتم! بايد واقعًا كار  و در حوزه ثبت نام كردم، توفيق س
م چون م ور و ن و ى ر و ن هم

ــى داشته باشد، هرگز  ــم! اگر طلبه چنين ديدگاه و نگرش كنم و زحمت بكش
درمانده نمى شود. 

ما در اين زمينه آيه اى روشنگر و محكم داريم، نه يك حديث ضعيف السند؛ 
ــد:  مى فرماي ــد  خداون
ــق اهللا يجعل له  «من يت
مخرجا و يرزقه من حيث 
ــب». معناى آيه  اليحتس
ــار  ــت كه فش ــن نيس اي
ــاى  گرفتارى ه ــام  تم و 
معيشتى ما حل مى شود؛ 
حتى  زندگى  ــكالت  مش

اهل بيت  و  ــا  انبي ــراى  ب
ــت. خود  ــوده اس ــم ب ه
ــرات هم قرض  اين حض

مى كرده اند. 
 به نظر شما 
يـك اسـتاد خـوب، 
براى تربيت علمى و 

اخالقـى طلبـه، بايد 
صفاتـى  چـه  داراى 
باشد و چگونه دانش 
خود را به طلبه منتقل 

كند؟ 
ــر چه حرف  اسـتاد: اگ
ــت، اما  ــم اس ــتاد مه اس

ــى و عملى او  منش علم
ــت. اول اينكه  مهم تر اس
ــه بفهماند، هدف  به طلب
از درس خواندن چيست. 
ــد بفهمد، هدف  طلبه باي
ــه دين  ــت ك ــن اس او اي
ــا  ــد. ام ــوب بشناس را خ
ــت.  ــناخت، كافى نيس ش
ــپس آنچه را فهميده،  س

بدان عمل كند.
ــت كه خود استاد به آموزه هاى دين عمل كند؛ مثًال حتى  نكته دوم اين اس

ل ن

به مكروه هات و مستحبات هم عمل كند.
در مراحل بعدى، دلسوزى خيلى مهم است؛ «لقد جائكم رسول من انفسكم، 
ــتاد وقتى مى بيند طلبه اش دچار مشكل شده  عزيز عليه ما عنّتم»؛ يعنى اس
ــت و از  ــده اس ــاس همدردى كند؛ گويا خودش گرفتار ش ــت، بايد احس اس

خودش هزينه كند. 
نكته چهارم اين است كه استاد نگاهى جامع داشته باشد؛ يعنى فقط دغدغه 

علمى طلبه را نداشته باشد. 
ــته باشد.  ــتاد بايد روحيه اى صميمى و تأثيرگذار داش و نكته پنجم اينكه اس

البته همه اينها بايد حقيقى باشد، نه اينكه استاد، نقش بازى كند. 
 نكاتى كه شما فرموديد، صفاتى بود كه شايسته است 
استاد آنها را داشته باشد. سؤال اين است كه با چه روش هاى 
بايد اسـتاد، صفات پسنديده علمى و اخالقى را به طلبه منتقل 

كند؟ 

استاد: من به اينها چندان اعتقاد ندارم. اگر استاد آموزه هاى دينى از قبيل 
ــرت، رعايت حق شاگرد و... را رعايت كند، كافى است. اگر من  آداب معاش
ــازى كنم كه در اين  ــال، كارى انجام دهم، بايد نقش ب ــم براى انتق بخواه
ــته باشد،  صورت، يا بى تأثير خواهد بود يا كم تأثير. حتى اگر تأثيرى هم داش
ــم قصد قربت كنم و در نهايت، خودم  ــن بهره اى  نمى برم؛ چون نمى توان م

هم خسته مى شوم. 
 اّما گروهى عقيده دارند غير از بحث آداب معاشـرت، 
خـود ديـن، آموزه هايـى دربـاره روش انتقال تربيـت علمى و 

اخالقى دارد؛ نظر شما چيست؟ 
ــود. بايد ببينيم  ــوارد، به صورت ابزارى وارد نمى ش اسـتاد: دين در اين م
ــيم،  ــيم كرده و الزمه آن ترس ــان را چگونه ترس مجموعه تعاليم دين، انس
چگونه عملكردى است؟ در اين صورت، بايد طبق آن دستورالعمل كار كرد 
ــت. اميرالمؤمنين در نامه اى به امام  و ديگر نيازى به نقش بازى كردن نيس
من  ــد:  مى فرماي ــن  حس
ــدارم كه  ــدر وقت ن آن ق
براى كسى وقت بگذارم، 
ــى از  ــون تو بخش اما چ
ــتى، بلكه هم  خودم هس
ــت وقت  ــى، براي وجودم

مى گذارم.
سـؤال 
آيـا  كـه  اينجاسـت 
روش هـاى  ديـن، 
بـراى  را  خاصـى 

انتقال تربيت علمى و اخالقى معرفى كرده است يا خير؟ 
استاد: در اين خصوص، چيزى اآلن در ذهنم نيست؛ يعنى من در دين، به 

مسئله انتقال، (به ديد استقاللى) نگاه نكرده ام. 
 گروهـى مى گويند، اگر ما تربيت اخالقى، مثل تواضع، 
رعايـت آداب و... و تربيـت علمـى، مثـل صفاتى كـه بايد در 
كارهاى علمى منتقل شـود، مثل آزادانديشـى، پشـتكار و... را 
كنار بگذاريم، استاد با سى دى و شرح تفاوتى ندارد. اما برخى 
ديگر معتقدند:  علوم 
بـا  تنهـا  حـوزوى 
كالس  در  حضـور 
درس، قابـل انتقالند 
خصـوص  در  (البتـه 
و  عقلـى  علـوم 
مثـل  روشـمند، 
و  عرفـان  فلسـفه، 
شـما  نظـر  اصـول) 

چيست؟ 
استاد: من با گروه اول موافقم. پيچيدگى اين علوم آن قدر نيست كه نشود 

با سى دى و شرح فرا گرفت. 
 براى سؤال آخر بفرماييد، از ديد طلبه، به چه استادى 

بايد مراجعه كرد؟ 
ــد صّيرنى عبداً» يا  ــن علمنى حرفًا فق ــر پايه قاعده تكوينى «م  ب

ر ج
اسـتاد:

ــان عبيد االحسان»، اگر انسان چيزى را از كسى ياد گرفت، تكوينًا  «االنس
ى ر ر ى ن ى و پ ر

وابسته به او مى شود. حال كه اين گونه است، بايد خيلى دقت كرد كه از چه 
كسى علم مى آموزيم. در تفسير آيه «فلينظر االنسان الى طعامه» فرمودند: 
«فلينظر االنسان الى علمه الذى عمن يأخذ؛ آدمى بايد ببيند از چه كسى و 
ــيعه خالص بودن استاد، خيلى  از كجا دانش خود را برمى گيرد؟» ازاين رو، ش
ــت و به نظر من، اين آفت امروز ماست كه براى ما نورانيت استاد،  مهم اس

خيلى مهم نيست. 
حضرت عيسى در مورد هم نشين فرمود: «من يذكركم اهللا رؤيته و يزيد فى 
ــتاد به طريق اولى بايد اين  ــم  منطقه و يرغبكم فى الخير عمله». اس علمك
گونه باشد؛ يعنى طورى باشد كه وقتى در محضرش قرار گرفتيم، نسبت به 

آخرت راغب شويم و علم  ما زياد شود و به ياد خدا بيفتيم. 
حرف آخر؟ 

استاد: 
آسمان رشك برد بهر زمينى كه در او         دو نفر يك نفس بهر خدا بنشيند

اميدوارم مشمول اين تعبير شويم، نه اينكه بگويند: 
پس مصلحت مجلس آراستند                    نشستند و گفتند و برخاستند.


ا︨︐︀د ﹝︀﹡﹠︡ ︎︡ر ا︨️ ﹋﹥ ﹁︣ا︑︣ از ︗﹠︊﹥ ︻﹙﹞﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ا︨️ 
 ﹟︣﹁ت ا﹇︐︭︀دی ︫︀﹎︣د ﹨﹛ ︋︣ای او د︾︡︾﹥ آ﹑﹊︪﹞ ﹏ ﹩﹠︺

ا︨️.

 
ا﹎︣ ا﹟ را ︋︀ور ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︋︀ر د﹟ را ﹨﹞︀ن ︑︺︡اد ا﹡︡ک ︋﹥ دوش 

﹝﹩ ﹋︪﹠︡ ︀︋︡ ︵﹢ر د﹍︣ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠﹫﹛.




 ﹤﹋ ر﹨︊︣ی   ﹜︷︺﹞ ﹝﹆︀م   ︡﹫﹋︃︑ ﹨﹞︀ن  ︋︣ا︨︀س   ﹩﹞︀︷﹡  ︡︀︋
﹁﹆︀﹨️، ﹝︐﹢ا و ︋︭﹫︣ت ا︨️ از ﹡﹢ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡.




آداب   ﹑ً︓﹞  ︡﹠﹊︋  ️︀︻ر را   ﹩﹠د آ﹝﹢زه ﹨︀ی  آن  ا︨︐︀د  ا﹎︣ 
 ﹩﹁︀﹋  ︡﹠﹋  ️︀︻ر ︫︡ه  ︋﹫︀ن   ﹤﹋ را  ︫︀﹎︣د   ﹅  ︀ ﹝︺︀︫︣ت 
ا︨️. ا﹎︣ ﹝﹟ ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل ︋﹢ا﹨﹛ ﹋︀ری ︋﹊﹠﹛ ︋﹥ ﹡﹆︩ ︋︀زی 

.︣﹫︔︃︑ ﹜﹋ ︀ ا﹨︡ ︋﹢د﹢︠ ︣﹫︔︃︑ ﹩︋ ︀ ﹜︐﹁︣دن ﹝﹩ ا﹋





٣۵

ـ﹥
ـ︀﹜
ـ﹆ـ
﹝ـ

ـ﹥
ـ︀﹜
ـ﹆ـ
﹝ـ

﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ا︖︀د ﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞﹩
﹝︡ی ﹡﹫﹉ ︋﹫﹟، ﹝﹫︓﹛ وا︡ی ۴٣ ﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡ در ﹨︡ا︑ ️︭﹫﹙﹩ و ︮﹠﹀﹩ ...٣۶

︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن
︣دا︠︐﹥  ﹠﹀﹩ ︵ّ﹙︀ب︎  ︣ر︨ـ﹩ ﹡﹆︩ ا︨ـ︐︀د در ﹨︡ا︑ ️︭﹫﹙ـ﹩ و︮   ︋﹤ ﹡﹍︀ر﹡︡ه︋ 
ا︨ـ️ و در ︲﹞﹟، ﹝︪ـ﹊﹑︑﹩ را ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹋﹞︣﹡﹌ ︫ـ︡ن را︋︴﹥ ا︨︐︀د و ︵﹑ب 

︎
﹎︪ـ︐﹥ ا︨ـ️ را ذ﹋︣ ﹡﹞﹢ده ا﹡ـ︡. ﹡﹍︀ر﹡︡ه ︵﹩ ︻﹠ـ﹢ان ٣ ﹁︭ـ﹏: ١ـ ︲︣ور︑︀ی 
︉ ︫﹠︀︨ـ﹩ رو﹊︣د﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د  ـ آ︨﹫
ی  ︣و ﹏ ن ﹢ ﹩﹩

︑﹢︗﹥ ا︨ـ︀︑﹫︡ ︋﹥ ﹫︀ت ︮﹠﹀﹩ ︵﹑ب، ٢
︉ ﹨︀ی  ـ ارا﹥ رو﹊︣د ﹝︴﹙﹢ب ︋︣ا︨︀س آ︨﹫
﹢︗﹢ ی ︣ و ﹩ ︉﹫ ب

در ︑﹢︗﹫﹥ و ﹨︡ا️ ︮﹠﹀﹩ ︵﹑ب، ٣
﹝﹢︗﹢د و ︀ ا︐﹞︀﹜﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︎︣دا︠︐﹥ ا︨ـ️. ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨ـ﹫︣ه 
︨ـ﹙︿ در ︫ـ︀﹎︣د︎︣وری، ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ـ﹠︀ن ︋︤ر﹎︀ن و ﹝︴︀﹜︊ـ︀ت و﹜﹩ ﹁﹆﹫﹥ و 

︎ ع ﹩ ﹩︎ ع ﹩ ﹩
و︸︀︿ ︨ـ﹠﹍﹫﹠﹩ ا︨ـ︐︀دی و ︠︴ـ︣ات ﹁︣اروی ︵ـ﹑ب ︗﹢ان در د﹡﹫ـ︀ی ا﹝︣وز 

﹩ ︎
︲ـ︣ورت ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫ـ︀﹎︣د︎︣وری را ︋︣ای ﹝︀ ﹝︧ـّ︖﹏ ﹝﹩ ﹡﹞︀ـ︡. در ﹁︭﹏ دوم 
︋﹥ ︋﹫︀ن ﹠︡ آ︨ـ﹫︉ در ︫ـ︣ا︳ ا﹝ـ︣وز ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و در ﹁︭﹏ ︨ـّ﹢م ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
وم ﹏  ﹩ ﹏︖ ی ︣︋ ی ︎︣و ︣ ︋ ︗﹢ ︣و ﹩ ﹏︖ ی ︣︋ ی ︎︣و ︣ ︋ ︗﹢ ︣و

︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤را﹨﹊︀ر ارا ︀﹨ ︉ آ︨﹫
 ︣ ︉﹫ ن ﹫︋ ︋︣ ︉﹫ ن ﹫︋ ︋

ا︨︐︀د ︀︋︡ ︋︺︱﹩ از ﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞﹩ را در ︠﹢د ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣ده ︋︀︫︡ و ا﹟ ﹝﹙﹊︀ت را 
︋﹥ ︫︀﹎︣دان ︠﹢د ﹡﹫︤ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹋﹠︡. از ︗﹞﹙﹥ ا﹟ ﹝﹙﹊︀ت ﹡﹍︣ش ﹡︷︀م ﹝﹠︡ در ︵﹑ب، 
︑﹙﹫﹏ و ︗﹞︹ ︋﹠ـ︡ی و روش ﹝﹠︡ی، ﹡﹍︀ه ﹡﹫︀ز ﹝﹢ر و ﹋︀ر︋︣دی، آزادا﹡︪︡ـ﹩ و 

مم
 ﹤︓︀︊﹞ ﹤﹫︪ـ︐﹊︀ر ︻﹙﹞﹩ و ︑﹢ا︲︹ ︻﹙﹞ـ﹩ و رو ﹥ ﹡﹀︦ و︎  ︠﹑﹇﹫ـ️، ا︻︐﹞ـ︀د︋ 

︹︹
ا︨️. ︋︣ای ا﹡︐﹆︀ل ا﹟ ﹝﹙﹊︀ت روش ﹨︀﹩ ﹨﹛ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ا ﹟︀ددا︫️ ︋﹥ 

︹︹
︀رده روش ا︫︀ره ︫︡ه ا︨️.

︩
و﹨
︥︎ 
﹩︨
︀﹠︪

وا﹡
ر

اث
ـ︣
ـ﹫ـ
﹝ـ

آ︫﹠︀﹩  ︋︀ ﹝︪︀﹨﹫︣ ︻﹙﹞﹩: ︨﹫︡ ا ︋﹟ ︵︀ووس۴٨
﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡ در ︋︊﹢د و ︑﹆﹢️ ا﹡﹍﹫︤ش...۵٢︻﹙﹫︣︲︀ آر﹟ ︗︀ه

﹝﹞︡ ︮︀دق ︫︖︀︻﹩
" ️︖︋ ً     ا ️م آ﹢︣﹞ ل﹢﹇ ﹤︋ ﹤﹋ ️︧ا﹨﹏ ﹝︣ا﹇︊﹥ ︻︀﹜﹛ ︗﹙﹫﹏ ا﹜﹆︡ر ︡﹫︨

︀ ا︨︐︪︀د   ︋،﹩﹚︊﹇ ️﹝︧﹇ ︣ ︦ از ﹝︣وری︋   ︎﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︡ه در ا﹠︧﹢﹡ "﹡ ︑︺︡︊︀ت اول ا︨ـ️.
︋﹥ ︑︺︊﹫︣ات ︋︣︠﹩ ︻︀﹜﹞︀ن ر︋︀﹡﹩، ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ︫ـ︭﹫️ ﹝﹆︐︡ای ︻︀ر﹁︀ن و ︨︣آ﹝︡ ︻︀︋︡ان 
﹢ر︫﹫︡  ـ﹫︡ در ﹝﹫︡ان ا︨ـ︐︱︀﹥ از︠  ︣دا︠︐﹥ ا︨ـ️. از آ﹡︖︀﹊﹥ ︗﹠︀ب︨  و زا﹨︡ان روز﹎︀ر︎ 
︻︀﹜﹞︐︀ب ︖️ روز﹎︀ر، ﹎﹢ی ︨ـ︊﹆️ از ﹨﹞﹍︀ن ر︋﹢ده ا︨️، ﹜︢ا در ادا﹝﹥ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ︋︣︠﹩ 
︑︪︣﹁︀ت ا︪︀ن ا︫︀ره ای ︫︡ه ا︨️. ︨︍︦ و﹫﹎︥︀ی آ︔︀ر و ︑︀﹜﹫﹀︀ت ا︪︀ن را ︋︫︣﹞︣ده 
و ︋﹥ ︵﹢ر ا︗﹞︀ل ۵ ︑︀﹜﹫︿ از ︑︀﹜﹫﹀︀︑︪ـ︀ن را ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ و در ︀︎︀ن ︋︣ای درس آ﹝﹢زی 
︐︀م آ﹝︡ه   ︠﹟︧ ان﹢﹠︻ ﹤ ﹀︀ر︫︀ت ا︪︀ن︋  ـ﹀︀رش ﹝﹛ از︨  ـ﹫︡، دو︨  از ﹝︱︣ ︗﹠︀ب︨ 
ا︨ـ️. ﹊﹩ در ︋︀ب ︎︣﹨﹫ـ︤ از ﹝︀﹜︴️ ز︀د ︋︀ ﹝︣دم و ︋︣︠﹩ ز﹡︀︀ی ﹋︓︣ت ﹝︺︀︫ـ︣ت و 

.(︿︪︣﹛ا     ً ︻︭︣ ﹁︣︗﹥ ا ﹏︖︻) ︭︣︻ ︣ی ︑︢﹋︣ا︑﹩ را︗︹ ︋﹥ ا﹝︀م﹍د
م

 ﹏︀د آن از ︗﹞﹙﹥ ﹝︧ـ﹢︊︋ و ️﹢﹆︑ زه و راه ﹨︀ی﹢ ب﹑︵ ﹩﹚﹫︭︑ ا﹡﹍﹫ـ︤ش
﹝﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ و ا︨︀︑﹫︡ ﹢زه ︋﹢ده ا︨️. ﹨︡ف 
ا﹟ ︎︥و﹨︩، ︋︣ر︨ـ﹩ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ا︖︀د ︻﹑﹇﹥ و ︋︀﹐ ︋︣دن ︨︴ ا﹡﹍﹫︤ش ︵﹑ب 
﹢زه ︋﹥ دروس ﹢زوی ا︨️. ︀﹁︐﹥ ﹨︀ ﹡︪ـ︀ن داد ﹋﹥ ا﹡﹍﹫︤ش ︑︭﹫﹙﹩ ︵﹑ب 


﹢زه ︋﹥ ︻﹢ا﹝ـ﹏ ز︀دی از ︗﹞﹙﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︵﹑ب، و︥﹎﹩ ﹨︀ی ا︨ـ︀︑﹫︡، ︗﹢ ّ 
ـ︀ ا﹟ و︗﹢د، رو﹊︣د  ︧ـ︐﹍﹩ دارد.︋  ︣﹡︀﹝﹥ و ﹝︐﹢ن در︨ـ﹩︋  ﹋﹑س و ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی︋ 
︣ ﹡﹆︩ ا︨ـ︀︑﹫︡ در ا︖︀د و ︑﹆﹢️ ا﹡﹍﹫ـ︤ش ︑︭﹫﹙﹩ ︑︃﹋﹫︡ دارد.  ︨﹫︧ـ︐﹞﹩︋ 

﹟ ﹩ ﹩
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی روش ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ و ر︻︀️ ا︮﹢ل روا︋︳ ا﹡︧︀﹡﹩   ︋︀ ا︨︀︑﹫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
︻﹑﹇﹥ ︵﹑ب ﹢زه را ︋﹥ درس و ︋︒ ︋﹫︪ـ︐︣ ﹡﹞﹢ده و ا﹡﹍﹫︤ش ︑︭﹫﹙﹩ آ﹡︀ را 

 .︡﹠﹠﹋ ️﹢﹆︑



﹤﹛︀﹆﹞

 مقّدمه
ــيدگى هاى عملى به اين مقوله، از  ــه زندگى علمى و صنفى طلبه  ها، تبيين نظرى آن و رس ــه ب توّج
ــش مهّمى از دغدغه هاى آنان را  ــاتيد حوزه   هاى علميه بوده و بخ ــاز مورد اهتمام بزرگان و اس ديرب
ــت؛ زيرا از نظرگاه علما، اگر به طور شايسته به طلبه ها رسيدگى شود، درختانى  ــكيل مى داده اس تش
ــم اسالم در  ــود، به علفى هرز يا خارى در چش ــوند و اگر به آنها توجه نش ــالم مى ش پرثمر براى اس
خواهند آمد. ازاين رو اساتيد حوزه، رسيدگى علمى و عملى به طلبه   ها و حضور جّدى در زندگى آنان 
ــراى آن ارزش و اهّمّيت خاّصى قائل بودند تا جايگاه و نقش  ــته، ب را از وظايف اصلى خود مى دانس
ــه رنگ نبازد و كاركرد  هاى آن، به امور  ــه و ديدگاه جامع رفيع و كليدى حوزه   هاى علميه، در انديش

سطحى و روزمره، كاهش نيابد. 
ــت دادن برخى از بزرگان،  ــالمى و پس از انقالب، برخى عوامل مانند از دس ــان نهضت اس در جري
ــار از روحانيت، افزايش كّمى طلبه   هاى ورودى به حوزه  ــم انبوه امور علمى و اجرايى مورد انتظ حج
ــت به حيات صنفى طلبه،  ــاخت  ها و امكانات الزم، وجود نگرش  هاى نادرس بدون فراهم بودن زيرس
ــتاد در يك روز و... باعث  ــت از نظام  هاى تعليمى ديگر، تدريس  هاى مكّرر يك اس تقليدهاى نادرس
ــتاد و شاگرد شد و حالتى رسمى به خود گرفت. از سوى  ــدن رابطه محكم و صميمى اس كم رنگ ش
ــمند و هدفمند  ــى و نظرى كافى و الزم نيز براى رويارويى و ارتباط روش ــتوانه   هاى دانش ديگر، پش

اساتيد با طلبه   ها برطبق مقتضيات زمان و نياز  هاى جديد حوزه و جامعه، وجود نداشت. 
اين دو عامل، يعنى فقر عملى و نظرى در زمينه هدايت تحصيلى و صنفى طلبه   ها به وسيله اساتيد، 

باعث شد كه ضربه هاى جبران ناپذيرى به پيكره حوزه و در پى آن، به جامعه وارد شود.
ــت؛  ــده اس ــال هاى اخير، به حيات صنفى طلبه ها توجه عملى و نظرى زيادى ش ــبختانه در س خوش
ــت. هرچند اين  ــتايش اس ــده و درخور س به ويژه در حوزه نظرى كه آثارى هم در اين زمينه چاپ ش
ــيار نيكو و  ــيده، ولى در جاى خود، حركت هايى بس ــجام و پختگى الزم نرس اقدامات و آثار، به انس
ــت. بنابراين، بررسى تحليلى اين سنخ  ــتمرار، نتايج شيرينى خواهند داش پربركتند كه در صورت اس
ــده، يكى از امورى است كه باعث غناى هرچه بيشتر آنها مى شود. با استمرار  اقدامات و آثار ارائه ش
ــون «حوزه پژوهى»، «هدايت تحصيلى و  ــه دانش ها، فرهنگ ها و رويكرد هايى چ اين كار، رفته رفت
صنفى طلبه  ها»، «تكنولوژى آموزشى و علوم تربيتى متناسب با حوزه  هاى علميه»، «سبك زندگى 
طيف هاى گوناگون طلبه  ها»، «تربيت تخّصصى اساتيد و مشاوران حوزه»، «نظام جامع و هماهنگ 
مشاوره»، «واحد هاى سرپرستى طلبه ها و...» در محيط علمى و نظام ارزشى حوزه پديد خواهد آمد 
ــطح كيفى خدمات ارائه شده از سوى حوزه  ــدن نتايج اين گونه امور به متن حوزه، س ــرازير ش و با س

علميه و كارآيى و اثربخشى نيرو هاى آن، افزايش چشمگيرى خواهد يافت. 
ــيارى از آثار مكتوب و غيرمكتوب  بر پايه ضرورت و در حد توان علمى و عملى  ناچيز نگارنده، بس

ــده  ــى ش ــى، تحليل و آسيب شناس و اقدامات عملى موجود در زمينه هدايت تحصيلى طلبه  ها، بررس
ــال مطالعه و گفت وگو  در اين  ــاس نتايج حاصل از آن و برآمده از چندين س ــتار، براس كه اين نوش
زمينه، تنظيم شده است. بدين اميد كه شعله اى كم فروغ، فراروى حركت هاى آينده مسئوالن حوزه 
باشد.١ اين نوشتار، در سه بخش به بررسى «نقش اساتيد حوزه  هاى علميه در طلبه پرورى و هدايت 

تحصيلى و صنفى طلبه  ها» مى پردازد: 
1. ضرورت هاى توّجه اساتيد [و ديگر مسئوالن حوزه] به حيات صنفى طلبه  ها 

2. آسيب شناسى رويكرد هاى موجود در توجيه و هدايت صنفى طلبه  ها 
3. ارائه رويكرد مطلوب، براساس آسيب هاى موجود يا احتمالى 

 بخش نخست: ضرورت هاى توّجه به حيات صنفى طلبه  ها و طلبه پرورى به وسيله اساتيد 
در ابتدا بايد اين مطلب را بررسى كنيم كه توّجه و اهتمام اساتيد به حيات صنفى و تحصيلى طلبه  ها 
چه ضرورتى دارد؟ آيا اين كار امرى تفّننى و اختيارى است يا ضرورتى انكارناپذير كه گريزى از آن 
ــتار تا حّدى به بيان ضرورت اين امر پرداختيم و در اينجا در چند محور  ــت؟ در ابتداى اين نوش نيس

به شرح و بيان بيشتر آن مى پردازيم: 
 سيره سلف صالح حوزه در طلبه پرورى

ــتگان در طلبه پرورى، اهتمام جّدى آنان به اين مقوله و نزديك بودن  يكى از راز هاى موفقّيت گذش
ــّنتى  ــت. در حوزه  هاى س ــان به صحنه زندگى و واقعيات جارى حيات صنفى طلبه  ها بوده اس ايش
ــت كه در  ــته، پرورش مى يافتند. بديهى اس ــتاد برجس ــته، تعداد اندكى از طلبه زيرنظر چند اس گذش
ــتر از حالتى است كه وى  ــيار بيش ــيدگى به طلبه، بس ــطح كّمى و كيفى رس اين صورت، زمان و س
ــد يا مدير مدرسه، اسم و رسم او را  ــاتيد و مديران خود باش ــيار محدود و ادارى با اس در ارتباطى بس
ــئله از زبان بسيارى از علما درباره اساتيد  ــد.١ اين مس نداند يا حتى در مواردى، اصًال او را نديده باش
ــده است؛ مثًال مقام معظم رهبرى درباره سيره طلبه پرورى امام خمينى مى فرمايد: «... خود بيان ش
ــود و با  ــان اين بود كه به نظر طلبه هاى جوان انقالبِى مؤمن توّجه ش توصيه امام به فضال و مدّرس

آنها گرم بگيرند...»٢
ــيره  ــان و س ــاتيد خود به شاگردانش ــيدگى هاى اس حضرت آيت اهللا جوادى آملى نيز در وصف رس

شاگردپرورى مى فرمايد: 
«...اساتيد بزرگوار ما ...سعى مى كردند با عالقه اى خاّص و با دلباختگى و دلسوختگى وصف ناپذير، 
علوم و معارف دينى و الهى را به شاگردان خود منتقل كنند. ازاين رو شاگردپرور بودند و مى كوشيدند 
ــت پر برگردد و با عالقه و ولعى خاّص تدريس  ــفره علمى آنها مى آيد با دس ــى كه به كنار س تا كس
مى كردند. هرگاه در درس اشكال داشتيم و در جلسه درس حل نمى شد، به همراه اين اساتيد بزرگوار 
تا نزديكى منزل آنان مى رفتيم و آنها به سؤاالت ما پاسخ مى دادند؛ مثًال يادم هست كه اگر در درس 

︉ ﹨︀ و را﹨︊︣د ﹨︀) (︲︣ورت ﹨︀، آ︨﹫

﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡
﹩﹚﹫︭︑ ️در ﹨︡ا

و ︮﹠﹀﹩ ︵﹙︊﹥  ﹨︀ 

︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫︀ن

 ايستار بحث: ارتباط با ديگران، نظام تعليم و تربيت، تعليم و تربيت در حوزه، نظام آموزش، اساتيد، نقش اساتيد در هدايت تحصيلى و صنفى طلبه  ها.
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ــر درس با سؤال و جواب  ــكل بود و س ــئله اى براى من مش اصول حضرت امام رضوان اهللا عليه، مس
حل نمى شد و پس از درس ابهامى باقى مى ماند، به همراه ايشان تا در منزلشان مى رفتيم و ايشان 
ــيرين خود، اشكاالت و شبهات ما را پاسخ داده، حّل مى كردند. آنان هرگز  با توضيحات و بيانات ش
ــتوه آمديم و بس است. يا نمى گفتند كه پس از  ــتگى نمى كردند و نمى گفتند كه ما به س اظهار خس
ــت. خالف اآلن كه متاّسفانه بر اثر پيدايش  ــؤال و پرسش ها نيس ــه درس، خيابان جاى اين س جلس
ــاگردى به اين اندازه عميق و تنگاتنگ  ــتاد و ش ــت و رابطه اس ــرايط جديد، اوضاع فرق كرده اس ش
نيست و اين از فرق هاى عميق حوزه فعلى با حوزه عصر مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى است. 
ــتند و در غم و دشوارى، در كنار ما بودند و چون  ــيار لطف و محّبت داش ــاتيد بزرگوار ما به ما بس اس
ــتههاى درسى ما را كه به محضرشان ارائه  ــت ها و نوش پدرى مهربان با ما رفتار مى كردند... يادداش
مى كرديم، تحويل مى گرفتند و پس از مالحظه و مطالعه، اصالحات الزم و راهنمايى هاى ضرورى 
ــويق ما انجام مى دادند. اين كمال بزرگوارى و شاگردپرورى  را جهت ارتقاى علمى و تحريص و تش

است... ».٣ 
آيت اهللا بهاءالدينى نيز درباره رابطه صميمى اساتيد و شاگردان در دوران تحصيل خود مى فرمايد: 
ــانزده ساله بودم كه حجره اى در مدرسه فيضيه داشتم. در آن اّيام، نشاط عجيبى در طلبه  ها  « ... ش
وجود داشت... عشق و ارادت بسيارى بين شاگردان و استادان حوزه وجود داشت؛ به طورى كه كمتر 
كسى باور مى كرد كه رابطه آنان بدين گونه باشد... صفا و صميميت بسيارى بين طلبه  ها و استادان 
ــد... چون طلبه  ها درس خوان و مستعّد را مى ديدند و از نظرها و سخنان او آگاه مى شدند  ديده مى ش

و در حّد توان، به گفته هاى آنان ترتيب اثر مى دادند... ».۴
ــخنان در بيان سيره سلف صالح حوزه، در طلبه پرورى بسيار است كه بيانگر اهتمام  ــت س از اين دس

ايشان به رسيدگى به طلبه هاست. 
 مطالبات ولى فقيه به عنوان مرجعيّت سياسى ـ اجتماعى جامعه اسالمى

ــّكاندار نهضت اسالمى،  ــأن و مقام معظم رهبرى، به عنوان ولى فقيه زمان و س امام راحل عظيم الش
همواره مطالبات زيادى از حوزه  هاى علميه، جهت تربيت نيرو هاى كارآمد، براى رفع نياز هاى فراوان 

نظام و نهضت اسالمى داشته و دارند. براى مثال، امام خمينى مى فرمايد: 
ــت كه بايد به آن بيشتر  ــابقًا نيز گفته ام، راجع به حوزه علميه، عقيده ام بر اين اس « ...من چنانچه س
ــت مى شود و اگر، خداى  ــود، ايران درس ــت بش از همه چيز توجه كرد؛ چراكه اگر حوزه علميه درس
ــر ايران، آن فساد پيدا  ــادى به وجود آيد، ولو در درازمدت، در سرتاس ــته، در حوزه علميه فس نخواس
مى شود و آنها كه هميشه در فكر بوده اند كه در حوزه علميه نفوذ كنند، به همين خاطر است ... ».۵
ــى و زيربنايى تربيت طلبه  ها در برآوردن نياز هاى نظام و  مقام معظم رهبرى نيز درباره نقش اساس

نهضت اسالمى اين گونه مى فرمايند: 

ــتى اين تربيت به  ــت و بايس « ...تربيت طلبه  هاى جوان، يكى از واجب ترين و ضرورى ترين كار هاس
شكل برنامه ريزى شده و دقيق هم انجام بگيرد... . اينها جزو كار هاى بلندمدت و زيربنايى اين كشور 
ــخصيت هاى قوى و ممتازى است كه مى تواند اين خط مستقيم استقالل و  ــت و وجود چنين ش اس
ــريعت را با قّوت و قاطعّيت، در ميان اين طوف آنها به  ــالم و خط ش ــرقى و نه غربى و خط اس نه ش

پيش ببرد... ».۶ 
به طور قطع، يكى از مخاطبان اصلى اين درخواست هاى واليى، نظام آموزش و به خصوص اساتيد 

حوزه علميه اند كه در تماس مستقيم و روزانه با زندگى صنفى و تحصيلى طلبه  ها هستند. 
 وظايف و مسئوليت هاى بسيار سنگين اساتيد در جايگاه استادى 

ــئوليت علمى و عملى عّده اى، به ويژه استادى در حوزه علميه، يك  ــتادى و برعهده گرفتن مس اس
ــيله اى براى امرار معاش نيست! فردى كه عهده دار اين امر خطير مى گردد، در  ــت علمى يا وس ژس
ــيار بزرگى را به دوش گرفته است كه بايد درنهايت دّقت و امانت  ــئوليت هاى بس واقع بار گران مس
آنها را به مقصد برساند؛ براى مثال، شهيد ثانى در كتاب گرانسنگ منية المريد، بيش از 100 صفحه 
ــتاد در قبال خود و شاگردان اختصاص داده است كه در  ــترده اس ــه اى از وظايف گس را به بيان گوش

زير، فقط فهرستى از آنها را مى آوريم: 
ــده است.  ــتوار ش ــت كه قوام و پايدارى دين و آيين، بر روى آن اس ــاس و بنيادى اس « ...تعليم، اس
جامعه بشرى، از طريق تعليم، مى تواند از كسادى و افول خورشيد علم و نابودى كاال و سرمايه  هاى 
علمى، پيشگيرى كند. بنابراين، تعليم، يا انتقال اندوخته هاى علمى به ديگران، از مهم ترين عبادات 
و پرسفارش ترين واجبات كفائى است... . معلّم نيز آداب و وظائف ويژه به خود دارد كه به سه بخش 

تقسيم مى شود: 1. آداب او با خويشتن 2. آداب او با دانشجويان 3. آداب او در مجلس درس.
ــكيل  ــجويان تش ــاگردان و دانش ــبت به ش امور مختلف و متنّوعى، آداب و وظايف ويژه معلّم را نس

مى دهد كه محور همه آنها تنظيم درست رابطه استاد و معلم با شاگرد و دانشجوست: 
ايجاد خلوص نيت در شاگردان يا اعالم امكان وصول به مقام واالى علمى در سايه ايمان

ايجاد شوق و دلبستگى به علم و دانش در شاگردان
لزوم مواسات و دلسوزى معلم نسبت به شاگردان

استفاده از روش هاى مختلف تنبيه، براى منع از تخلف شاگردان
فروتنى و نرمش معلم نسبت به شاگردان

تفّقد از احوال دانشجويان يا وظيفه معلم در صورت غيبت شاگرد از جلسه درس
اطالع از نام و مشّخصات شاگرد 

القاى مطالب علمى، بايد درخور استعداد شاگردان باشد
تفهيم ترتّب و تسلسل منطقى اشتغاالت دينى و علمى به شاگردان



كوشش در تقريب مطالب به ذهن شاگردان و رعايت استعداد آنها
ذكر ضوابط و قواعد كلّى علوم، ضمن تدريس آنها

تشويق شاگردان به اشتغاالت علمى و تحريص بر تكرار دروس و آزمايش هوش و استعداد آنها
طرح مسائل دقيق و پرسش كردن از شاگردان

احترام به شخصيت شاگرد و اعتراف به اهميت افكار او
رعايت مساوات در التفات و محّبت به شاگردان
رعايت نوبت شاگردان زياد در شروع به تدريس

رعايت امتياز استعداد و تفاوت هاى هوش شاگردان
لزوم آزمايش هوش و استعداد و ذوق شاگردان، به منظور اشتغال به كتاب يا فن خاص

عدم تقبيح علومى كه معلم در آن تخّصص ندارد
ارشاد شاگردان به معلمان شايسته

آماده ساختن و معرفى معلمان اليق براى جامعه
ــتن ظاهر، به منظور تجليل از مقام علم  آراستن و پيراس

و دانش
ــروع به  ــتگى معلّم با خدا در حين ش دعا و حفظ همبس

انجام وظيفه
ــتگى با خدا براى توفيق در  ــتمرار اين همبس ادامه و اس

درس
جلوس آميخته با وقار و نزاكت و ادب

ــه  ــمت جلوس معلّم در جلس تعيين و تنظيم جهت و س
درس

پااليش قصد و هدف
حفظ وقار و متانت در جلسه درس

طرز توجه و نگاه معلّم به شاگردان، بايد حساب شده باشد
احترام ويژه به شاگردان بافضيلت و قدردانى از آنها

تالوت قرآن و خواندن دعا قبل از تدريس
استفاده از بهترين قواعد و روش تدريس و تفهيم

رعايت ترتب منطقى علوم و دانش ها در امر تدريس
رعايت اعتدال و اقتصاد در بيان و توضيح مطالب
مصونيت معلّم از عوارض مخّل مزاجى و روحى
توجه به فضاى جلسه درس و اهميت هواى آزاد

رعايت مصالح شاگردان و مصالح اهّم، در تقديم و تأخير وقت تدريس
رعايت تناسب صدا با محيط درس

حزم و احتياط براى حفظ نظم و پاسدارى از آرامش و پيشگيرى از مراء و جدال در جلسه
ايجاد انضباط و حّس مسئولّيت اخالقى در شاگردان

رفق و مدارا در مورد كيفيت پاسخ به پرسش هاى شاگردان
محبت و التفات معلّم و گشاده رويى او نسبت به شاگرد تازه وارد
وظيفه معلم، همزمان با ورود عالم و دانشمند به جلسه درس
اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه بدان ها احاطه ندارد

تذكر لغزش و اشتباه، قبل از پايان يافتن درس
اعالم پايان يافتن درس

بايد درس ها با نصايح اخالقى پايان گيرد
ختم جلسه درس با دعا

درنگ نمودن در جلسه درس، پس از پايان گرفتن آن
تعيين مهتر و رييس براى شاگردان

دعا به هنگام برخاستن از جلسه درس ». ٧
ــى دهد كه  ــان م ــت، نش ــى به اين فهرس ــه اجمال توّج
رسيدگى صنفى و توّجه به طلبه ها يكى از واجباتى است 
ــرى اختيارى يا  ــت و ام ــاتيد محترم اس كه به عهده اس

مستحّب مؤّكد نيست. 
 تأثّرپذيرى زياد شاگرد از استاد 

ــتاد، تأثير زيادى مى پذيرد. اين تأثيرپذيرى،  ــكنات و منش علمى و عملى اس ــاگرد از حركات، س ش
ــداهللا انصارى، در اين زمينه مى گويد: « ...الهى! دود از  ــه زيادى دارد، به گونه اى كه خواجه عب دامن

آتش چنان نشان ندهد و خاك از باد كه ظاهر از باطن و شاگرد از استاد».٨ 
شهيد ثانى نيز در اين باره مى نويسد: 

ــاگرد نسبت به اخالق  ــاگرد، از لحاظ نقش پذيرى ش « ...به طور خالصه بايد گفت: قضيه معلّم و ش
ــد كه در موم، تمام نقش ها و تصوير هايى كه در مهر  و اعمال معلّم، همانند قضيه مهروموم مى باش
ــاگردان و دانشجويان، در  ــود. ما اين نقش پذيرى را در مورد گروهى از ش وجود دارد، منعكس مى ش
ــم ديده ايم... . اين واقعيت را ما كامًال حس كرديم و هيچ كس  ــان، به چش برابر معلمان و استادانش

ــهود كرده و در اين جهت، مهارت و كاردانى كسب  ــى كه حقيقت را ديده و ش نمى تواند به مانند كس
كرده است، هشداردهنده و بيدارگر باشد...».٩

ــاتيد، متدّين، متعّهد، باكرامت، بزرگوار، متواضع، مأنوس با قرآن و اهل بيت و اهل  بنابراين، اگر اس
توّسل به آن ذوات نورانى عليهم السالم، باشند، تأثير سريع و عميقى در شاگردان مى گذارند و نقش 
ــى (نه فرمايشى) طلبه  ها، كه از مؤثّرترين شيوههاى تربيتى  ــى و روش مهّمى در تعليم و تربيت منش

است، خواهند گذاشت. 
 ابزارى براى تحقق اهداف سازمانى و صنفى حوزه علميه

تأثيرات عميق و گسترده اساتيد بر شاگردان، از جنبه  هاى فراتر از آنچه ذكر شد نيز، درخور استفاده 
و بهره گيرى است. به طور كلّى، از چند جنبه مى توان به نقش پذيرى شاگرد از استاد، نگريست:

ــويه بين استاد و شاگرد   پديده اى فردى و رابطه اى دوس
براى رسيدگى به طلبه ها و سامان بخشى به زندگى آنان

ــى به  ــازمانى و زمينه اى جهت تحّقق بخش ــى س فرصت
اهداف صنفى حوزه علميه 

ــارف و علوم در جان  ــزارى جهت القاى مع ــطه و اب واس
شاگردان، براى بهتر پيمودن مسير كمالى خود به سوى 

خداى سبحان
ــت، ولى زاويه ديد دوم و  ــت مهم اس هرچند جنبه نخس
سوم، بسيار مهم تر و كليدى تر است. حوزه علميه و نظام 
ــى آن، مى تواند از رابطه استاد و شاگرد، به عنوان  آموزش
ــيار مناسب براى رسيدن به اهداف آموزشى  زمينه اى بس
ــره برد و حتى فراتر از آن، از  ــود، در تربيت طلبه  ها به خ
ــود در اين عرصه، به  ــاى بالقوه و بالفعل موج ظرفيت ه
ــتفاده نمايد.  عنوان ابزارى براى تحقق اهداف فرهنگى، تربيتى، تبليغى و تحقيقى حوزه علميه، اس
ــته به ظرفيت ها و شرايط مختلف، سازوكار هاى مختلفى انديشيد؛  براى تحّقق اين امر، مى توان بس
مانند جهت دهى به اساتيد، آموزش هدفمند ايشان، تربيت اساتيدى با كاركرد هاى مورد نظر و... كه 

در اينجا مجال پرداختن به اين مسئله و همچنين، زاويه ديد سوم، نيست. 
 خطرات فراروى طلبه  هاى جوان 

ــت كه تنها در صورت رسيدگى دائم و مشفقانه  ــان بذرى اس طلبه در طول حيات تحصيلى خود، بس
باغبانانى دلسوز، جوانه زده و تبديل به نهالى مى شود كه اگر اين رسيدگى ها باز هم ادامه يابد، پس 
ــير نسبتًا طوالنى، آفات زيادى متوّجه وى  ــد. در اين مس از مدتى، به درختى پرثمر تبديل خواهد ش
خواهد شد و با خطرات فراوانى روبه رو خواهد گرديد و دام هاى بسيارى زير پاى وى گسترده خواهد 
ــته باشند و آنان احساس  ــوز، رابطه اى صميمى با شاگردان خود داش ــد. اگر اساتيد متعّهد و دلس ش
كنند كه جايى براى بيان احساسات و مشكالت و مسائل خود دارند، حتمًا در رويارويى با خطرات و 
مشكالت، اساتيدشان را مرجع و مأواى خود قرار مى دهند و بدين وسيله، از افتادن در دام بسيارى از 

خطرها، آسيب ها و آفت ها مصون مى مانند. مقام معظم رهبرى در اين زمينه مى فرمايند: 
« ...ما بايد اين طلبه اى را كه نظام و كشور به او اميد بسته اند، به صورت بنيان مرصوصى درستش 
كنيم تا آن روزى كه بزرگ مى شود؛ حاال يا مدّرس مى شود يا مرجع مى شود يا مبلّغ مى شود يا 
ــود، لنگ نزند. درست شبيه آن چيزى كه درباره خأل ها  ــئول دولتى مى ش خارج مى رود يا يك مس
ــار در خانواده  ــان در دوران كودكى، يك رفتار نابهنج ــد. اگر فرزندت ــاى عاطفى مى گوين و عقده ه
ــته باشد، يك ناهنجارى روانى و يك رفتار عصبى به وجود ميآورد و در بزرگى كه ممكن است  داش
ــود، در آن جا اثر خودش را خواهد بخشيد. مثل زاويه  ــتمدار بش يك تاجر يا يك عالم يا يك سياس
ــه پيدا كند، فاصله  ــى كه هر چه اين خطوط ادام كوچك
خطوط بيشتر مى شود. اين قضيه را بايد عينًا درباره طلبه 
ــكل گيرى  ــاب آورد. اآلن او در دوران انعقاد و ش به حس
ــت، ولو پنج سال هم است كه درس خارج مى خواند!  اس
ــد! او نطفه اى براى آن موجود عظيمى است كه يك  باش
روز خأليى را در دنيا پر خواهد كرد؛ مرجعى خواهد شد، 

رهبرى خواهد شد، باآلخره چيزى خواهد شد... ».١٠ 
 جلوگيرى از تلف شـدن سـرمايه  هاى انسانى 

حوزه علميه 
سامان بخشى نظرى و عملى به زندگى طلبه  ها به وسيله 
ــانى حوزه علميه و در پى  ــرمايه هاى انسانى و غيرانس ــاتيد، باعث افزايش ميزان بهره ورى از س اس
ــالم عزيز خواهد شد. امروزه مشاهده مى شود كه عّده اى از طلبه  ها در مسير تحصيل، در اثر  آن، اس
ــائل گوناگون، دچار كاهش يا ضعف انگيزه تحصيلى مى گردند؛ برخى  ــكالت و مس برخورد با مش
مأيوسانه با اين مشكالت مى سازند و با حداقل كارآيى، به حيات صنفى خود ادامه مى دهند؛ پاره اى 
ــتيز با حوزه برمى دارند و خارى در چشم اسالم خواهند شد؛ برخى از ادامه تحصيل در حوزه  ــِر س س
ــس از مّدتى طوالنى تالش و صرف مقدار زيادى از عمر گرانبهاى خود، به  ــاز مى مانند؛ تعدادى پ ب
ــند و... . درحالى كه در بسيارى موارد با يك رسيدگى و دلسوزى ساده و ارائه  ــبى مى رس نتايجى نس
ــود از بسيارى از اين اتالف سرمايه  ها جلوگيرى كرد؛ مقام معظم رهبرى  راه حل هاى ابتدايى، مى ش


︻︡ه ای،   ﹩﹚﹝︻ و   ﹩﹝﹚︻  ️﹫﹛﹢︧﹞ ︋︣︻︡ه ﹎︣﹁︐﹟  و  ا︨︐︀دی 
︋﹥ و︥ه ا︨︐︀دی در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥، ﹉ ژ︨️ ︻﹙﹞﹩ و ︀ و︨﹫﹙﹥ ای 
 ︣﹫︴︠ ا﹝︣   ﹟ا ︻︡ه دار   ﹤﹋ ﹁︣دی   .️︧﹫﹡ ﹝︺︀ش  ا﹝︣ار  ︋︣ای 
️ ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر ︻︷﹫﹞﹩ را  ﹫﹛﹢︧﹞ ︣دد، در وا﹇︹ ︋︀ر ﹎︣ان و﹎ ﹩﹞
︋﹥ دوش ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ﹡︀️ دّ﹇️ و ا﹝︀﹡️، آ﹡︀ را 

.︡﹡︀︨︣︋ ︭︡﹆﹞ ﹤︋




:︡﹢﹍﹫﹞ ا﹢﹫︫ ︦︋ ﹩﹠︨ ا︗﹥ ︻︊︡ا    ً ا﹡︭︀ری (ره) در﹢︠

 ﹤﹋ ︋︀د  از  ︠︀ک  و   ︡﹨︡﹡ ﹡︪︀ن  ﹠︀ن  آ︑︩  از  دود   !﹩﹛ا  ...»
︸︀﹨︣ از ︋︀︵﹟ و ︫︀﹎︣د از ا︨︐︀د».





در اين زمينه مى فرمايد: 
« ...امروز ديگر روزى نيست كه ما اجازه بدهيم، يك روز يا يك  ساعت 
از عمر جوانى متدّين و آماده براى تالش و مجاهدت در راه دين، يعنى 
ــن نبود، طلبه  ــت. اگر طلبه، متدّي ــدر رود. طلبه، اين اس ــك طلبه، ه ي
ــد. اگر براى مجاهدت در راه دين آمادگى نداشت، طلبه نمى شد.  نمى ش
ــقانه اين راه را دوست نمى داشت،  ــود گفت كه اگر عاش ــايد بش حّتى ش
ــد. بنابراين، جوانى با اين خصوصّيات، در روزى كه اسالم  طلبه نمى ش
ــت يك نظام مبتنى بر انديشه و تفّكر و جهان بينى  توفيق پيدا كرده  اس

را در معرض ديد بشرّيت قرار بدهد، نبايد وقتش هدر رود... ».١١
 طلبه پرورى، راهبردى اساسى در توليد علم 

ــى، از نياز هاى ضرورى نهضت  ــد علم، به خصوص دانش هاى دين تولي
ــتمرار پرتوان و پرخروش حركت خود است. در اين  ــالمى، براى اس اس
ــت. ولى شايد توّجه  ــده اس زمينه، از روش هاى مختلفى بهره گرفته ش
كمترى به يكى از راهبرد هاى اساسى و مبنايى توليد علم، يعنى «تربيت 
ــد. توليد علم، امرى فرمايشى نيست، بلكه  ــده باش و پرورش عالم»، ش
ــه روح همه آنها بايد  ــه اى از اقدامات زنجيره اى نياز دارد ك به مجموع
ــت كه اقدامات ديگر در اين  ــد. تنها در اين صورت اس تربيت عالم باش
ــتا و به جهت  ــيد. در همين راس ــى نهايى خواهد رس زمينه به ثمربخش
ــى حوزه  توليد دانش و فرهنگ دينى نيز بايد يكى از راهبرد هاى اساس
ــد. يكى از عناصر مهّمى  علميه، طلبه پرورى و تربيت عالمان دينى باش
ــيار مهم و كليدى دارد، اساتيد محترم  ــى بس كه در تحّقق اين امر، نقش

حوزه علميه هستند.  

بخش دوم: بيان چند آسيب 
موجود يا احتمالى در توجيه 
و هدايت تحصيلى طلبه  ها 

ــان برخى  ــه بي ــه ب در ادام
آسيب ها، آثار و فعاليت هاى 
هدايت  ــه  زمين در  ــود  موج
ــا، از جمله  تحصيلى طلبه ه
و  ــى  صنف ــاى  راهنمايى ه
محترم،  ــاتيد  اس ــى  تحصيل
ــه  ــود ك ــى ش ــه م پرداخت
هركدام ممكن است از يك 
ــته  ــيب  را داش تا چندين آس

ــراد و خرده گيرى  ــت كه بيان اين موارد، به منظور اي ــند. بديهى اس باش
ــتر جهت اعتال و  ــى بيش ــت، بلكه براى هم انديش ــر اين عزيزان نيس ب
ــيله  ــده به وس ــى و كّمى خدمات ارائه ش ــطح كيف ــى به س تكامل بخش

دلسوزان اين عرصه است. 
كم رنگ شدن انگيزش هاى توحيدى، واليى و معنوى 

متاّسفانه امروزه مشاهده مى شود كه براى انگيزه بخشى به طلبه  ها براى 
انجام وظايف صنفى خود، گرايش هايى به سمت استفاده از انگيزههايى 
كه جنبه توحيدى، واليى و معنوى ندارند، به وجود آمده است. ازاين رو، 
ــتباه گرفته  برخى وظايف و واجبات صنفى خود را با معامله و تجارت اش
ــى، توّقعاتى ماّدى دارند! اين  ــال ارائه كوچك ترين خدمت صنف و در قب
ــيله مسئوالن  امر كه بايد نياز هاى ماّدى طلبه  ها با عّزت و كرامت به وس
حوزه تأمين شود، در جاى خود پذيرفتنى و انكارناپذير است. ولى بحث 
ــندى است كه بعضى مواقع در برخى افراد  كنونى ما درباره روحيه ناپس
ــى طلبه  ها بدان دامن  ــود و برخى نيز در توجيه تحصيل ــاهده مى ش مش
ــبب شده تا بسيارى  ــت كه س مى زنند. همين عامل، يكى از امورى اس
ــه اندازه كافى، به  ــود و ب ــالمى تامين نش از نياز هاى حوزه و جامعه اس
ــه مجاهدت مخلصانه و بدون نام و نان  ــيارى از عرصه ها كه نياز ب بس

دارند، پرداخته نشود و... . 
ــت كه حركت صنفى يك  آنچه اين امر را ضرورى تر مى نمايد، اين اس
ــت نه  تجارتى ماّدى. بنابراين، ممكن است به  ــالتى الهى اس طلبه، رس
ــد و  ــته باش ــور طبيعى، آثار ماّدى و ظاهرى چندانى براى وى نداش ط
ــى و فرهنگى وى نيز  ــوى ديگر، آثار تالش ها و فعاليت هاى علم از س
ــاس، بايد هرچه بيشتر به سمت  در كوتاه مدت، نمايان نگردد. براين اس

ــاى توحيدى و واليى در بين طلبه ها حركت  ايجاد و تقويت انگيزش ه
ــاى اين عزيزان قرار داد. طلبه،  ــرد و تكليف محورى را مدار فعاليت ه ك
ــداف و ماهّيت حوزههاى علميه كامًال  ــبت به اه عالوه براينكه بايد نس
ــخ و مستحكم الهى و ربّانى  ــد، نياز به انگيزه هاى قوى، راس توجيه باش
نيز دارد تا سختى هاى رسالت الهى خود و كمبود هاى ماّدى و إدبار هاى 
ــد و در طول حيات تحصيلى و  ــى مردم را به راحتى تحّمل نماي احتمال
ــاط الزم را داشته و به تاجرى چرتكه به دست،  ــور و نش صنفى خود، ش

تبديل نشود. 
آرمانگرايى محض يا روزمرگى صرف

برخى در اين زمينه بسيار آرمانگرا هستند و به واقعيات روزمره و جارى 
زندگى طلبه  ها توجهى ندارند و هميشه در فضايى ايده آل سير مى كنند. 
از سوى ديگر، عّده اى نيز گرفتار رتق و فتق امور جارى زندگى طلبه  ها 
ــنده نموده اند كه دچار روزمّرگى  ــتند و تا حّدى به وضع موجود بس هس
ــته اند. گويا هيچ آرمان و افق برترى وجود  ــير وضعّيت كنونى گش و اس
ندارد. رويكرد برتر اين است كه با نگاه به هر دو عرصه، راهى از وضع 
ــوده و درصدد پيمودن آن بود؛ نه از  ــيم نم جارى به حالت مطلوب ترس
چشم دوختن به افق هاى دوردست فراروى حوزه غافل بود و نه واقعّيات 

جارى و روزمره آن را به فراموشى سپرد. 
ارائه راهكار هاى يكسان براى همه طلبه ها (رعايت نكردن مخاطبان) 

ــاره، براى همه طلبه ها،  ــار و فعاليت هاى موجود در اين ب ــته اى از آث دس
ــخصى و محيطى، نسخه يكسانى مى پيچند.  ــرايط ش با هر ويژگى و ش
ــليقه ها و ذوق هاى شخصى و تجربه هاى  ــاس س اين گروه، غالبًا بر اس
ــى پردازند؛ غافل از اينكه  ــود، به ارائه راهكار براى طلبه ها م صنفى خ
ــف ازطلبه ها و بلكه  هر طي
ــر طلبه، براى خود دنيايى  ه
وجوِد  البته  ــت.  اس جداگانه 
وجوه و جنبه هاى مشترك 
ــا را ناديده  بين همه طلبه  ه
ــى توّجه به  نمى گيريم، ول
حداقل  و  فردى  تفاوت هاى 
طيفى نيز، بسيار مهم است 
ــد در توجيه و هدايت  و نباي
آنها  از  ــا  طلبه ه ــى  تحصيل

غفلت ورزيد. 
ــات  واقعي ــه  ب ــى  بى توجه
(رويكرد  امروز  طلبه  زندگى 

انتزاعى)
ــى توّجهى به  ــد طالب علم امروز و ب ــت محيط رش ــتگى از عيني گسس
واقعيات زندگى طلبه امروز نيز، از مشكالت موجود در اين زمينه است. 
امرى كه مى توان از آن تعبير به «رويكرد انتزاعى» در هدايت تحصيلى 
طلبه ها كرد. از علت هاى بروز اين مشكل، دور بودن اين افراد از فضاى 
ــد طلبه  ها و واقعّيات موجود در آن، درگير نشدن با  مدارس و محيط رش
مشكالت آنها و بسنده كردن به اّطالعات پيشين يا مطالعات خود است. 

تنگ نظرى ها و خشك انديشى هاى بى دليل 
برخى با تنگ نظرى ها و خشك انديشى هاى بى پايه، به ارائه توصيه هايى 
ــا مى پردازند كه به طور معمول در درازمّدت، باعث زدگى آنها  به طلبه  ه
ــتن تلفن همراه، استفاده  ــيدن ساعت مچى، داش ــد؛ مثًال پوش خواهد ش
ــى، خواندن روزنامه، مجله،  ــر، ديدن هرگونه برنامه تلويزيون از كامپيوت
ــتان و شعر، مسافرت هاى تفريحى، رفتن به طبيعت، آموختن زبان،  داس
ــى، و... را خارج از زّى طلبگى دانسته و به حال  ــگاه ورزش رفتن به باش
ــد. درحالى كه بايد با ارائه معيار هاى  ــف مى خورن مرتكبان اين امور، تأّس
منطقى و مشخص، به طلبه كمك كرد تا جايگاه صنفى خود را به خوبى 
ــب با آن و با مرحله تحصيلى خود داشته  ــناخته و رفتار و زّى متناس ش
ــتفاده نمايد تا به  ــد و بداند از چه چيزى، چگونه و در چه حّدى اس باش

حيات تحصيلى و صنفى وى آسيبى وارد نشود. 
ــوزه، در همه اعصار، از  ــالت و كاركرد هاى كالن ح تفكيك نكردن رس

رسالت و اهداف عصرى حوزه در دوران معاصر
ــالت و  ــى توان رس ــاى كالن حوزه، م ــدن كاركرد ه ــخص ش ــا مش ب
ــر عصر- از جمله حوزه معاصر– را تعيين كرد.  كاركرد هاى حوزه در ه

ا︨ـ︐︀د ︀︮︉ ﹡︷︣ی دا︫︐﹫﹛؛
︠﹢د︫ـ﹢ ﹡︷ـ︣  ﹨﹫︘ و﹇ـ️  ا﹝ـ︀ 

.️﹀﹎ ﹩﹝﹡
دو︨ـ︐︩ ︠﹫﹙ـ﹩  ﹝﹩ دو﹡︧ـ️ 

دار﹛؛
﹇︊﹢﹜ـ︩ ︠﹫﹙ـ﹩  ﹝﹩ دو﹡︧ـ️ 

دار﹛؛
﹝﹩ ︠﹢ا︨ـ️ ︑️ ︑︃︔﹫︣ش ﹇︣ار

﹜

﹡﹍﹫︣﹛؛
﹝﹩ ︠﹢ا︨️ آزادا﹡﹥ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫﹛.

﹜


﹜︀ظ  از  ︫︀﹎︣د  و   ﹜﹚ّ︺﹞  ﹤﹫︱﹇  :️﹀﹎  ︡︀︋  ﹤︮﹑︠ « ...︋﹥ ︵﹢ر 
 ︡﹠﹡︀﹝﹨  ،﹜﹚ّ︺﹞ ر﹁︐︀ر  و  ا︠﹑ق   ﹤︋  ️︊︧﹡ ︫︀﹎︣د  ︩ ︢︎︣ى  ﹆﹡
 ﹩︀﹨ ︣ ﹢︭︑ و ︀﹨ ︩ ﹇︱﹫﹥ ﹝︣و﹝﹢م ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹢م، ︑﹞︀م ﹡﹆
︩ ︢︎︣ى  ﹆﹡ ﹟و︗﹢د دارد، ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︀ ا ︣﹞ در ﹤﹋
︣ ﹝︺﹙﹞︀ن  ︣ا︋  ︀﹎︣دان و دا﹡︪︖﹢︀ن، در︋  را در ﹝﹢رد ﹎︣و﹨﹩ از︫ 

.﹜︡ه اد ﹜︪ ﹤︋ ،و ا︨︐︀دا﹡︪︀ن
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ــيارى از  ــيب هاى زياد و خلط بس ــردن اين دو مقوله و حيطه باال از هم، باعث بروز آس ــك نك تفكي
مباحث، حتى نزد برخى بزرگان شده است.

ارائه راهكار ها و شيوه ها براساس تجربه ها و سليقه هاى شخصى
ــار زندگى طلبه و زّى طلبگى  ــخصى خود را مالك و معي ــى بى هيچ مالك و معيارى، ذوق ش برخ
مى دانند. يكى از نتايج اين رويكرد، واگرايى شديد در عرصه توصيه هاى صنفى و در نهايت، حيران 
ــرگردان شدن طلبه  هاست، تا آنجا كه با مشكلى به نام مشكل مشاوره روبه رو مى شوند؛ زيرا با  و س

هر كه مشاوره نمايند، با توصيه هاى جديد و گاه كامًال متضاّد مواجه خواهند شد.
توّجه نداشتن به مجموعه نصوص و متون دينى، در مورد رسالت عالم دينى و حوزه ها 

ــالت ها و كاركرد هاى  ــى از متون و نصوص دينى موجود در زمينه اهداف، رس غالبًا با تمركز بر بخش
ــالت هاى كالن و عصرى  ــى و تبيين رس عالمان دينى و حوزه هاى علميه، مانند آيه نفر١٢، به بررس
حوزه علميه و عالمان دينى پرداخته مى شود كه نتيجه چنين رويكردى، عدم جامع نگرى به مسائل 
ــتن به اين امور است. درحالى كه بايد با روش اجتهادى و نگاهى برآيندى  حوزه و يك بعدى نگريس

ــه مقتضيات زمان، به مجموع اين منابع  و با توّجه ب
ــت و در صورت لزوم به حّل تعارضات بدوى  نگريس

موجود در اين زمينه پرداخت. 
بى توّجهى به ميراث گران قدر سلف صالح حوزه 

ــاى علمى و عملى  ــى به اندوخته ه ــدم توّجه كاف ع
ــوزه در عرصه  ــح ح ــلف صال ــيره س ــراث و س و ت
ــاى متوالى پديد  ــه در طول قرن ه ــرورى، ك طلبه پ
ــارتى جبران ناپذير است كه امروزه  ــت، خس آمده اس
ــهود  ــات صنفى طلبه  ها به خوبى مش ــاى حي در فض
است. نگاهى به نوشتار هاى پيشينيان در اين زمينه، 
ــان را در عرصه  ــى آن غناى علمى محتوايى و روش
ــا چيزى كه بايد به  ــان مى دهد. تنه طلبه پرورى نش
ــا در اين عصر،  ــود ت ــن تجارب گرانبها افزوده ش اي
ــند، بازنگرى و بازسازى  ــته باش كارآيى الزم را داش
ــاختن آنها با  و انعكاس آنها به زبان روز و متناسب س
ــرايط كنونى حوزه و تطبيق بر نياز هاى كنونى آن  ش
است، نه اينكه آنها را طرد نموده و به كلّى خود را از 

اين سرمايه عظيم، محروم سازيم.
ــام و رهبرى و  ــاى ام ــژه به جهت دهى ه ــه وي توج

علماى ديگر 
ــن زمينه وجود دارد،  ــكالت ديگرى كه در اي از مش
ــا از  ــا و راهكار ه ــاره اى از توصيه ه ــتگى پ گسس
جهت دهى هاى علمى و عملى امام راحل و سكاندار 
ــالمى، مقام معطم رهبرى و ساير  كنونى نهضت اس
ــه رهنمود هاى ولى  ــه ب ــت. توّج ــاى عظام اس علم
ــت علمى و عملى  ــان در مورد جهت حرك فقيه زم
ــتحّب مؤّكد  ــك امر اختيارى، تفّننى يا مس حوزه، ي
ــت، بلكه امرى الزم است كه در صورت غفلت  نيس
ــارى در انتظار حيات  ــفناك و دردب ــج اس از آن، نتاي
ــالم نيز با  ــمنان اس صنفى روحانّيت خواهد بود. دش
ــج اين گونه افكار  ــت اين مطلب، با تروي درك اهمي
ــن، درصدد تضعيف  ــازى هاى دروغي و شخصيت س
حوزه و مقام واليت و در نهايت، نابودى اسالم عزيز 

هستند.   
در راستاى اهداف نهضت اسالمى نبودن برخى فعاليت ها و جهت دهى ها 

ــود، برخى مباحث و اقدامات مطرح در عرصه جهت دهى به طلبه ها در راستاى  ــاهده مى ش گاه مش
تحّقق اهداف كالن انقالب و نهضت اسالمى نيست و برخى خودآگا هانه يا ناخودآگا هانه، به ترويج 
ــه و روشى سكوالر مى پردازند كه در آن، رسيدن به كماالت علمى و معنوى، هيچ مالزمه اى  انديش
با وضعّيت جامعه و نياز هاى نهضت و انقالب اسالمى ندارد. برآورده نشدن بسيارى از پشتوانه هاى 
نظرى و نيرو هاى الزم براى اداره امور جامعه به شيوه اى اسالمى، كه از وظايف قطعى حوزه است، 
ــائل حوزه و جامعه است. در اين رويكرد، برخى امور  ــتن به مس تا حّد زيادى حاصل اين گونه نگريس
كاذب و حتى مذموم در انديشه اسالمى، به عنوان آرمان هاى طلبه و غايت تحصيل در حوزه مطرح 
ــده و در نتيجه، از رشد مطابق با وضعّيت و نياز هاى جارى و آينده جامعه اسالمى وى، جلوگيرى  ش
مى شود. درحالى كه «رشد نمايى» كه براساس درد ها و نياز هاى نهضت اسالمى نباشد، بيشتر نوعى 

تن پرورى و بى مباالتى به امور مسلمانان است.
ــت جريان تحّقق اهداف  ــئله كليدى بايد گفت: رهبرى و مديري ــتر اهّميت اين مس ــراى بيان بيش ب
اسالمى، بايد برعهده حوزه هاى علمّيه باشد.١٣ حال اگر در اثر غفلت برخى كوته بينان و دسيسه هاى 

ــالمى فاصله  ــى، حوزه علميه از برآوردن نياز هاى نهضت اس ــمنان خارجى و جريان نفاق درون دش
گرفته و به كار خويش مشغول گردد، و بين حوزه و نياز هاى نهضت اسالمى فاصله افتد، آسيب هاى 
جبران ناپذيرى متوّجه جامعه اسالمى، اسالم عزيز و خود حوزه هاى علمّيه خواهد شد. برخى از اين 

ضرر ها عبارت است از: 
انحراف انقالب از آرمآن ها و اهداف ناب اسالمى 
واگرايى شديد در اهداف و كاركرد هاى حوزويان 

سرگردانى و به هدر رفتن سرمايه هاى مادى و انسانى حوزه  
انزواى عملى حوزه از جامعه علمى و نخبگانى كشور١۴

عدم نقش آفرينى جدى حوزه در جريان هاى كالن سياسى، اجتماعى، فرهنگى و علمى 
سامان نيافتن نظام تبليغ، آموزش و پژوهش حوزه 

استفاده ابزارى و نمايشى از روحانيون در مراسم رسمى، همايش ها و... . 
به كار جامعه نيامدن بسيارى از محصوالت حوزه 

ــى بنيادين نظام  ــى دين ــدن مبان ــه و تنقيح نش ارائ
اسالمى 

عدم استخراج نظام هاى دينى در حيطه هاى مختلف 
زندگى بشر و در نتيجه، زير سؤال رفتن توانايى دين 

در اداره جامعه 
توليد نشدن دانش هاى اسالمى از منابع اصيل دينى 
ــطحى گرايى و بسنده كردن به ظواهر  رايج شدن س

دينى، در فرهنگ عمومى جامعه 
سيطره كامل سبك زندگى غيردينى بر زندگى مردم 
انفعال در برابر هجمه هاى فرهنگى و علمى معارض 

و مخالف دين
ــى  ــتقالل روش ــش اعتماد به نفس علمى و اس كاه

طلبه ها 
مهجورماندن روش هاى مختص حوزه (مانند روش 

استنباطى)، و ترويج التقاط از درون حوزه 
رواج سكوالريسم پنهان و عملى در جامعه  

 نهالچينى 
ــّده اى نيز  ــرد تفريطى فوق الذكر، ع ــالف رويك برخ
ــائلى  ــرح و معّرفى مس ــراط و زياده روى و ط ــا اف ب
ــخصى يا  ــتاى اهداف ش ــاخته و غالبًا در راس خودس
ــالم و  ــوان تنها نياز كنونى اس ــى خود، به عن گروه
مسلمانان، به نهال چينى در حوزه پرداخته و طلبه  ها 
ــد صحيح، به  ــى را كه مى توانند در صورت رش جوان
ــوند كه جامعه  ــان تنومند و پرثمرى تبديل ش درخت
ــيرين آنها بهره مند شود،  اسالمى سال ها از ثمره ش
ــد و بالندگى آنان  ــع رش ــود افكنده و مان ــه دام خ ب
ــن رويكرد نيز در درازمّدت، محكوم به  مى گردند. اي

شكست است و نتايج منفى فراوانى در پى دارد. 
در همين جا بايد گفت كه نحوه جمع بين رشد جامع، 
ــل و متوازن طلبه و در عين حال، حضور وى  متكام
در عينّيت جامعه و در راستاى تحقق نياز هاى فعلى 
و آتى نهضت اسالمى بودن، از امور مهّمى است كه 
ــت، ولى  در اين مختصر، مجال پرداختن به آن نيس
ــوزه، به طور جّدى آن را  ــئوالن ح بايد طلبه  ها و مس

پى گيرى و اجرايى كنند.  
تفكيك نكردن اهداف بينشى، انگيزشى و رفتارى 

ــى و  ــى، انگيزش ــان و ارائه راهنمايى هاى صنفى و تحصيلى به طلبه  ها، اهداف بينش ــوًال در بي معم
ــود كه باعث  ــه بيان درهم آنها پرداخته مى ش ــود و ب ــارى از همديگر به خوبى تفكيك نمى ش رفت

سردرگمى طلبه مى شود. 
درگيرنكردن اليه  هاى معرفتى، احساسى و رفتارى طلبه  ها با مباحث صنفى خود

ــت، اين است كه اليه هاى بينشى،  يكى از امورى كه جاى آن در اين گونه آثار و فعاليت ها خالى اس
ــى و رفتارى مخاطبان، به اندازه كافى در آنها مورد خطاب قرار نگرفته و درگير نمى شوند يا  انگيزش
ــود (رويكرد انگيزشى صرف، معرفتى صرف يا عملى و رفتارى  اينكه فقط به يك جنبه توّجه مى ش
ــه را مخاطب نمود، درگير  ــه جنبه پرداخته و هر س صرف). درحالى كه بايد به مقدار كافى به هر س
ــيراب كرد. معرفت بدون انگيزش كافى، به عمل تبديل نمى شود و عمل بدون معرفت  ــاخت و س س
الزم و كافى نيز، بسيار در معرض خطا و لغزش است. نتيجه تحريك و انگيزش صرف هم، عملى 

كور و بى هدف خواهد بود. 



۴١

رويكرد تربيتى نداشتن در ارائه مباحث
ــتفاده از رويكرد تربيتى در عرصه طلبه پرورى، بسيار مهم است. مراد از رويكرد تربيتى اين است  اس
ــاى مخاطبان و بدون توّجه به كّمّيت صرف،  ــه با صرف دّقت و حوصله كافى و رعايت ويژگى ه ك
دست هر طلبه را گرفته و همراه با خصوصيات وى و نياز هاى مرحله اى اش و با رعايت ويژگى ها و 
شرايط شخصى اش، گام به گام، وى را از نقطه اى كه قرار دارد، به سمت اهداف مورد نظر سوق داد. 

منسجم، شفاف و كاربردى نبودن برخى توصيه ها   
گاه تنها يك سرى توصيه هاى گنگ و مبهم به طلبه مى شود كه هيچ جنبه كاربردى در آنها وجود 
ندارد و عمًال هم گره اى از كار او نمى گشايد. عالوه بر اين از انسجام و هماهنگى الزم در درون خود 

نيز برخوردار نبوده و پاره  هاى آن با يكديگر نمى سازند. 
كالن يا جزءنگرى افراطى 

ــدى زندگى طلبه  ــائل كالن يا كلي ــط به مس برخى فق
ــائل ريز يا جارى، كمكى  مى پردازند، ولى در عرصه مس
ــائل ريز  ــه وى نمى كنند. در مقابل، عّده اى تنها به مس ب
ــبت به مسائل كالن،  و خرد حيات وى توّجه دارند و نس
ــد. درحالى كه بايد در رويكردى متعادل، به هر  بى توجه ان
ــته پرداخت تا وى در يكى از اين حيطه  ها نلنگد.  دو دس
البته حجم و چگونگى پرداختن به هريك، اقتضائى بوده 

و بايد با توّجه به شرايط مخاطب تعيين شود. 
ــداف نهضت و حوزه كنونى با زندگى عينى  گره نزدن اه

طلبه  ها
ــوزه و نياز هاى جارى انقالب  ــى به اهداف كالن ح برخ
ــور را به زندگى عينى طلبه گره  توّجه دارند، ولى اين ام
ــداف، بهره بردارى  ــق اين اه ــت تحّق ــزده و از آن جه ن

ــف وارد زندگى علمى و عملى  ــيوه هاى گوناگون و از زواياى مختل ــد. اين امور، بايد به ش نمى نماين
طلبه شود تا در وجود او نهادينه گشته و به جزئى از حيات صنفى وى تبديل شوند. 

مثبت يا منفى نگرى صرف (نداشتن نگرش هاى واقع بينانه) 
ــته و همه چيز را  ــائل صنفى طلبه  ها نگريس برخى با ديده اى مثبت به همه امور جارى در زمينه مس
ايده آل و مطلوب قلمداد مى كنند و بدين گونه خوش بينى كاذب و بدون اتكا بر واقعيات را به طلبه ها 
ــامانى هاى  ــكالت و نابس ــود كه طلبه ها در برخورد با برخى مش تلقين مى كنند. اين امر باعث مى ش
موجود، دچار سرگردانى يا يأس گردند. از سوى ديگر، برخى نيز با منفى نگرى و سياه نمايى صرف، 
ــيم مى كنند كه گويا  ــاع حوزه و جامعه را ترس ــز پرداخته و به گونه اى اوض ــياهكارى همه چي به س
ــت! نتيجه  ــته و ندارد و نخواهد داش هيچ چيز مثبت يا هيچ تحّول و خدمتى در اين زمينه وجود نداش

اين رويكرد هم، يأس و ناميدى است. 
آماده نكردن طلبه  ها براى حل مشكالت و معضالت حوزه و جامعه 

ــكالت موجود و تالش براى حّل  برخى خوددارى مى كنند از اينكه طلبه  ها را براى رويارويى با مش
ــئول حّل معضالت حوزه و  ــود كه طلبه خود را متولّى و مس ــازند. اين امر باعث مى ش آنها آماده س
ــال هاى زياد از تحصيالت خارج نيز، به گوشه گيرى  ــالمى نداند و حّتى پس از گذشت س جامعه اس

ــائل جامعه بپردازد؛ زيرا به لحاظ بينشى و روحى،  از مس
ــى ورود به اين عرصه ها را در دوران تحصيل خود  آمادگ
پيدا نكرده است. چنين طلبه اى از نياز هاى واقعى جامعه 
ــت و اگر هم از آنها آگاه باشد، توان  ــالمى بى خبر اس اس
ــود نديده و  ــه حّل آنها را در خ ــرأت ورود به عرص و ج

پرداختن اين امور را در شأن از خود بهتران مى پندارد. 
ــبت به نظام هاى  القاى بدبينى يا خوش بينى افراطى نس

آموزشى ديگر 
ــه نظام هاى  ــبت ب ــاى بدبينى محض نس ــى با الق برخ
ــى ديگر، مانند دانشگاه، راه هرگونه تعامل مثبت  آموزش
ــگاه را بر طلبه مى بندند. در  ــازنده بين حوزه و دانش و س

ــگاه و تحصيالت  ــّده اى نيز با تعريف و تمجيد بيش از حّد در گفتار و عملكرد خود، دانش ــل، ع مقاب
ــگاهى را قبله آمال برخى طلبه  هاى جوان قرار داده و آنها را از ادامه تحصيل مفيد حوزوى (و  دانش
حّتى دانشگاهى) باز مى دارند. بايد با بيان واقعّيات موجود، تراث عظيم حوزه علميه و توانمندى هاى 
بالفعل و بالقوه آن، مزايا و كاستى هاى دانشگاه و... به طلبه كمك نمود تا به تشخيص وظيفه خود 
پرداخته، در راه اصالح و بهبود نظام هاى آموزشى موجود و تالش براى حركت به سمت ايجاد نظام 

آموزشى مطلوب، گام بردارد. 
ناظر به رشد جامع طلبه  ها نبودن 

بسيارى از آثار و عملكرد هاى موجود در اين زمينه، فقط به برخى زمينه ها و ابعاد رشد طلبه پرداخته 
و تصويرى جامع، براى پيمودن مسير رشدى همه جانبه و متوازن، به وى نمى دهند. اين امر باعث 
ــتر رشد نموده و در برخى كمتر، ولى چون همه  ــود تا طلبه  ها در برخى ابعاد وجودى خود، بيش مى ش
ــت، در مجموع دچار  ــره خورده و در هم تنيده اس ــانى به هم گ ــان و زندگى انس ــاد وجودى انس ابع

ناهماهنگى در عملكرد خواهند شد. 
نداشتن رويكرد علمى در معرفى و بررسى و تحليل مسائل صنفى حوزه 

ــى در اين زمينه بسيار كم رنگ و بى رونق است. بسيارى از مباحث،  رويكرد تخّصصى علمى و دانش
ــتوانه هاى دانشى و نظرى الزم و از سر ذوق و تجربه شخصى بيان مى شود و از استدالل  بدون پش
ــتوه مى آورد و  ــئله، عالوه بر اينكه مخاطب را به س ــت. اين مس الزم و تحليل كافى، برخوردار نيس
ــالمى و  ــاس منابع غنى اس مانع ايجاد دانش هاى الزم براى تعليم و تربيت تخّصصى طلبه  ها براس
ــلف صالح حوزه نيز مى گردد، در سرنوشت و آينده طلبه  ها نيز تأثير جّدى دارد. در گذشته،  ــيره س س
ــان حوزوى اين امر را به صورت تخّصصى دنبال مى كردند و كتاب هايى مانند آداب المتعلّمين،  عالم
ــمند و علمى  منية المريد و... حاكى از اهتمام جّدى، روش
ــت كه به  ــت. چگونه اس بزرگان حوزه به اين مقوله اس
ــت، نياز به  ــائل طهارت و نجاس ــّق، كوچك ترين مس ح
ــائلى كه در سرنوشت  كار اجتهادى جّدى دارد، ولى مس
ــتقيم دارند،  ــالمى، تأثير مس طلبه  ها و بالتبع، جامعه اس
ــما  نياز به پرداختن علمى و تخّصصى ندارند؟! به نظر ش

ضرورت كار اجتهادى در كدام عرصه بيشتر است؟ 
ندادن منطق و قدرت تصميم گيرى در محيط هاى متغّير 

و متنوع محيطى به طلبه 
اين امر يكى از بزرگ ترين مشكالت موجود در اين زمينه 
ــيلى از توصيه هاى  ــت. بايد به جاى روانه نمودن س اس
ــى تصميم گيرى  ــه او تواناي ــوى طلبه، ب ــف به س مختل
ــا و  ــاس توانايى ه ــى و براس ــوع محيط ــرايط متن در ش
ظرفيت هاى شخصى وى داده شود. دانش ها، مهارت ها 
ــال  ــود تا وى، پس از چند س و ابزار الزم به وى داده ش
تحصيل در حوزه، بتواند براى خود برنامه ريزى و تصميم گيرى نمايد و در اين كار قادر باشد تا از همه 
ــب جويد، ولى در نهايت، خود تصميم گيرنده  ــاوره، تفّكر، مطالعه و... بهره مناس ظرفيت ها، مانند مش
ــته  ــد. هر طلبه بايد بتواند براى هر تصميم صنفى خود، حداقل يك صفحه توضيح داش اصلى باش

باشد و از آن دفاع معقول و منطقى نمايد. 
تكيه صرف بر مباحث ارزشى يا اخالقى يا ناديده گرفتن همه اين مباحث 

برخى تنها به بيان مباحث ارزشى و اخالقى براى طلبه  ها پرداخته و به زمينه هاى ديگر حيات صنفى 
آنان، توّجهى ندارند. اين رويكرد در درازمدت، ثمربخش نبوده و حّتى ممكن است باعث سرخوردگى 
طلبه شود. در مقابل، برخى به طور كلّى اين سنخ مباحث را ناديده گرفته و از ورود به آن اجتناب مى 

ورزند كه خطر اين رويكرد هم اگر از رويكرد اّول بيشتر نباشد، كمتر نيست. 
نپرداختن جّدى و كافى به مباحث صنفى طلبه  ها 

ــكل را ريشه بسيارى از مشكالت دانست. در نظام ارزشى رايج حوزه، پرداختن  ــايد بتوان اين مش ش
ــود.  ــمرده نمى ش ــيارى موارد يك كار مهم، جّدى و تخصّصى ش به مباحث صنفى طلبه  ها، در بس
ــود كه در  ــوب مى ش ــيه اى و فرعى محس ــود، بلكه فعالّيتى حاش ازاين رو، اهتمام الزم بدان نمى ش
صورت فراغت و پديدآمدن فرصت، بدان توجه مى شود. به عالوه، اين امر فعالّيتى علمى و تحقيقى 
ــود. اين دو امر باعث شده است تا فضال  ــمرده نمى ش ش
ــوند و آن را به  ــيارى وارد اين عرصه نش و محّققان بس
ــند. برخى نيز، اين  ــامان نبخش لحاظ نظرى و عملى س
صنف بررسى ها را مخالف شئون علمى خود دانسته و از 
ورود به آن پرهيز مى كنند. برخى هم در اثر برخورد هاى 
ــده  ــبى كه به خاطر ورود به اين عرصه با آنها ش نامناس
ــت، مارگزيده شده و عطاى آن را به لقايش بخشيده  اس

و كناره گيرى كرده اند. 
ــى و پويايى  ــّدى بالندگ ــر حوزه عزم ج ــه هرحال، اگ ب
ــور كامًال جّدى و  ــد، بايد در اين زمينه به ط ــته باش داش
ــده، موانع نظرى و اجرايى آن را  تخّصصى وارد ميدان ش
ــياب كوفتن است. اين عرصه به حّدى مهم و به لحاظ  ــى، آب در آس برطرف كند، وگرنه هر كوشش
علمى، پرظرفيت است كه قابلّيت تأسيس مراكزى تخّصصى در عرصه آموزش، پژوهش، مطالعات 
راهبردى و... در آن وجود دارد. دانش «حوزه پژوهى»، در صورت پاگرفتن و سامان يافتن و پيداكردن 

ضمانت اجرايى يافته هاى حاصل از آن، مى تواند گره بسيارى از معضالت موجود را بگشايد. 
فراتر از آنچه گفته شد، اين گونه توجهات بايد در حين تحصيل و رشد طلبه در وجود او نهادينه شود 
ــود. هر طلبه بايد در جريان تحصيل  ــى از مطالعات و مباحثات حيات صنفى وى تبديل ش و به بخش
ــد. تنها  ــته باش ــه مباحث حيات صنفى خود، مطالعه و مباحثه و پى گيرى علمى داش ــود، در زمين خ
ــت كه وى مى تواند مراحل تحصيل و ثمره دهى خود را با سالمت بيشترى طى نموده  ــان اس بدينس
ــت كه مى توان به  ــتوارتر و محكم تر بردارد و در اين صورت اس و گام هاى زندگى صنفى خود را اس

آينده صنفى و رونق حوزه پرافتخار علميه، اميدوارتر بود. 
ــاس آسيب شناسى مذكور (راهبرد هاى  ــوم: رويكرد مطلوب در هدايت صنفى طلبه  ها براس بخش س


 ﹩﹍︐︧︧﹎ دارد،  و︗﹢د  ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ا در   ﹤﹋ د﹍︣ی  ﹝︪﹊﹑ت  از 
و   ﹩﹝﹚︻ ️ د﹨﹩ ﹨︀ی  ︗ از  را﹨﹊︀ر ﹨︀  و   ︀﹨ ﹤﹫︮﹢︑ از  ︎︀ره ای 
︻﹞﹙﹩ ا﹝︀م را﹏ «ره» و ︨﹊︀﹡︡ار ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹡︱️ ا︨﹑﹝﹩، ﹝﹆︀م 

﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی و ︀︨︣ ︻﹙﹞︀ی ︻︷︀م ا︨️.




 ﹜﹞ ︋︧﹫︀ر  ︵﹙︊﹥ ︎︣وری   ﹤︮︣︻ در   ﹩︐﹫︋︣︑ رو﹊︣د  از  ا︨︐﹀︀ده 
و  دّ﹇️  ︮︣ف   ︀︋  ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ﹩︐﹫︋︣︑ رو﹊︣د  از  ﹝︣اد  ا︨️. 
﹢︮﹙﹥ ﹋︀﹁﹩ و ر︻︀️ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︀︵︊︀ن و ︋︡ون ︑﹢ّ︗﹥ ︋﹥ 
﹋﹞﹫️ ︮︣ف، د︨️ ﹨︣ ︵﹙︊﹥ را ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︣اه ︋︀ ︭︠﹢︮﹫︀ت 
 ︳︫︣ا و   ︀﹨ ﹩﹎︥و  ️︀︻ر  ︀︋ و  ﹝︣﹙﹥ ای اش  ﹡﹫︀ز ﹨︀ی  و  وی 
 ﹤︋ دارد،  ﹇︣ار   ﹤﹋ ﹡﹆︴﹥ ای  از  را  وی  ﹎︀م ︋﹥ ﹎︀م  ︫︭﹩ اش، 

︨﹞️ ا﹨︡اف ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︨﹢ق داد. 





طلبه پرورى)
ــه توجيه و هدايت  ــت وجوى رويكرد مطلوب در زمين ــى باال مى توان به جس ــاس آسيب شناس براس
تحصيلى طلبه ها پرداخت. به نظر مى رسد كه رويكرد مناسب در اين زمينه، بايد داراى ويژگى هاى 

زير باشد: 
از انگيزش هاى توحيدى، واليى و معنوى براى ايجاد انگيزه در طلبه  ها، استفاده جّدى برد. 

هم به آرمان ها و افق هاى دوردست و واقعّيات جارى و روزمره، توّجه جّدى داشته باشد. 
ــته و نسخه واحدى براى همه آنها  ــترده طلبه  ها با ويژگى هاى متفاوت آنها را مّد نظر داش طيف گس

نپيچد. 
عينّيت گرا بوده و از رويكرد هاى انتزاعى صرف، رويگردان باشد. 

از محدودنگرى و خشك انديشى رويگردان باشد. 
ــالت ها و كاركرد هاى عصرى و كنونى حوزه توّجه  به رس
ــالت هاى كالن و فراعصرى  ــته و آنها را در دل رس داش

حوزه و هم راستاى آنها، تعريف و دنبال نمايد. 
ــخصى،  ــليقه هاى ش ــد به جاى ذوق و س در تالش باش
مالك ها و معيار هاى منطقى و واقعى متناسب با شرايط 

واقعى طلبه را جايگزين سازد. 
ــى، در زمينه حيات  ــع دين ــه نصوص و مناب به مجموع

صنفى طلبه ها، نظر داشته باشد. 
ــلف صالح حوزه، توّجه  ــه تجربه هاى علمى و عملى س ب

كافى داشته باشد. 
اهتمامى ويژه به رهنمود هاى امام ، رهبرى و علماى عظام در مورد حوزه داشته باشد. 

بكوشد در راستاى تحّقق اهداف نهضت اسالمى گام بردارد. 
از تضييع سرمايه هاى نوپاى حوزه به بهانه هاى واهى بپرهيزد. 

هر سه اليه بينشى، انگيزشى و رفتارى مخاطب را با مباحث صنفى خود درگير نمايد. 
در زمينه هاى مختلف، به تفكيك اهداف در سه عرصه باال بپردازد. 

داراى رويكرد تربيتى باشد.
دغدغه عرضه  انديشه اى شفاف، منسجم و كاربردى داشته باشد. 

 به كالن و خرد مسائل طلبه، نظر داشته باشد. 
 براى گره زدن اهداف نهضت و حوزه معاصر به زندگى عينى طلبه  ها بكوشد. 

با واقع نگرى، از سياه كارى صرف يا مثبت انديشى كاذب، دورى بجويد. 
ــى و مهارتى، آماده  ــى، احساس ــا و به تدريج، آنها را به لحاظ بينش ــل طلبه  ه ــّى دوران تحصي در ط

رويارويى با مشكالت و معضالت جامعه و تالش براى حّل آنها نمايد. 
ــرمايه هاى خود را  ــى بپردازد و ارزش ها، تراث و س به ارائه تصويرى واقعى از نهاد هاى ديگر آموزش

برجسته ساخته، در طلبه خودباورى ايجاد نمايد. 
رشد جامع، متوازن و متكامل طلبه مورد اهتمام آن باشد. 

در پرداختن به مسائل صنفى حوزه، رويكرد جّدى دانشى و تخّصصى داشته باشد. 
ــى برنامه ريزى و  ــتقالل فكرى و تواناي ــائل صنفى خود به اس ــد طلبه را در عرصه مس ــعى نماي س

تصميم گيرى برساند. 
در عين پرداختن جّدى به مباحث ارزشى و هنجارى، به 
ــاى ديگر حيات صنفى  ــنده ننمايد و به عرصه ه آنها بس

طلبه نيز بپردازد. 
اهتمام جّدى به توجيه صنفى طلبه  ها داشته باشد و آن را 

كارى فرعى و جانبى و غيرتخّصصى نشمارد. 
ممكن است برخى اين گونه پرداختن به مسئله موردنظر 
و ارائه چنين رويكرد هايى را انتزاعى و به  دور از واقعيات 
كنونى حوزه بدانند، ولى نگارنده، با ايمان به ظرفيت هاى 
ــرمايه و نيروى  ــوزه، به خصوص س ــوه ح ــل و بالق بالفع
ــاهده مى شود، معتقد  عظيمى كه در طلبه هاى جوان مش
ــراى حركت به  ــت. عالوه بر آن، ب ــه چنين امرى نيس ب

سمت اهداف كالن حوزه بايد رويكردى را براى طلبه پرورى مشخص كرد و خود اين كار، مرحله اى 
از فرآيند تحقق اين اهداف است. 

خاتمه 
بحث هاى بسيار مهم ديگرى نيز مانده است كه طرح آنها باعث مى گردد كه سخن به درازا بكشد؛ 

مانند: 
بيان تفصيلى راهكار هاى هر يك از مواردى كه در باال ذكر شد

ظرفيت ها و زمينه هاى موجود در رابطه استاد و شاگرد
سبك ها و روش هاى مختلف در طلبه پرورى و مقايسه آنها به لحاظ نتايج 

بررسى تاريخى منابع، آثار و سيره هاى موجود در اين زمينه 
بينش ها، روحيات و مهارت هاى الزم براى طلبه پرورى

بررسى ميدانى و از نزديك مدارسى كه هم اكنون از اين شيوه استفاده مى كنند
وظايف طلبه  ها در اين زمينه و در رابطه با اساتيد 

در پايان و به طور خالصه بايد گفت كه توجيه نظرى و عملى طلبه  هاى حوزه هاى علميه، به وسيله 
ــوزان فّعال در اين عرصه، بايد بگونه اى باشد كه به حصول دست كم دو  ــاتيد محترم و ساير دلس اس

نتيجه مهّم در زندگى آنان، منتهى گردد:  
1.  بصيرت به راهى كه انتخاب كرده اند. (يعنى بصيرت به اهداف، مسير، و چگونگى پيمودن مسير 

طلبگى)
ــف اجتماعى را برعهده  ــاس كنند كه ضرورى ترين وظاي ــاس ضرورت و ارزش (يعنى احس 2. احس
ــت جايگزين اين  ــتى، هيچ وظيفه  اجتماعى نمى توانس ــرايط حاضر در جهان هس گرفته اند و در ش

وظيفه گردد)
بدون شك اين بصيرت و اين احساس ضرورت و ارزش، 
به طلبه شور و نشاط و اميد مى بخشد و شرايط انگيزشى 
ــا بتواند با هّمت و  ــى براى وى به وجود مى آورد ت مطلوب
كارى مضاعف، در مسير انجام دادن رسالت هاى سنگين 
ــى به نهضت توحيدگستر انبيا  و الهى خود و امتدادبخش
ــتوار بردارد و آن را  و اولياى الهى، گام هايى محكم و اس
ــت جهانى موالى خود، حضرت ولى عصر وصل  به نهض

نمايد. إن شاءاهللا

برخى منابع 
بديعى، محّمد، گفت و گو با عّالمه حسن زاده آملى، نشر تشّيع. 

جوادى آملى، عبداهللا، مهر استاد، نشر إسراء. 
خامنه اى، سّيد على، حوزه و روحانيت از ديدگاه مقام معظم رهبرى. 

خمينى، روح اهللا، صحيفه امام، مؤّسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. 
شفيعى، حسن، آيت بصيرت، نشر محّدث. 

عاملى جبعى، زين الدين، منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد، ترجمه: آداب تعليم و تعلّم در اسالم، 
دكتر سّيد محّمدباقر حّجتى

پى نوشت ها:
1 . گسترش كّمى و بدون توّجه به كيفيت مدارس، از آفت هايى است كه امروزه حوزه، دچار آن است و برخى نيز با دامن زدن 
به آن، از تأسيس مدارس و مجتمع هاى آموزشى بزرگ با تعداد بسيار زياد طلبه صحبت مى كنند! در مدرسه اى با بيش از هزار 
نفر طلبه، چگونه مى توان به تأمين همه ابعاد رشد الزم براى يك طلبه كارآمد پرداخت؟ يك بررسى ميدانى ساده در اين زمينه 
نشان مى دهد كه در بين مدارس كنونى، مدارسى موفق ترند كه در آنها تعداد كمترى از طلبه ها زيرنظر نزديك كادرى دلسوز و 

متعّهد، مشغول به تحصيل هستند. 
2 . ديدار با مجمع نمايندگان طالب و فضال،7/9/1368.

3 . جوادى آملى، عبداهللا، مهر استاد، ص178-176.
4 .شفيعى، حسن، آيت بصيرت، صص94-93.

5 . صحيفه امام ، ج  20، ص 190، سخنرانى در جمع شوراى مديريت حوزه علميه قم، 5 بهمن 1365 ه. ش.
6 . مقام معظم رهبرى ، ديدار با طّالب كرج ( 19 / 8 / 63 )، حوزه و روحانيت، ج 1، ص 171.

(شهيد  جبعى  عاملى  احمد  بن  على  شيخ  الدين  نور  بن  الدين  زين   .  7
ثانى)، منية المريد فى آداب المفيد و المستفيد، به نقل از ترجمه اين كتاب: 
كه  است  ذكر  قابل   . صص 329-225   ، اسالم  در  تعلّم  و  تعليم  آداب 
اين كتاب از سرمايه ها و تراث گرانبها در زمينه تعليم و تربيت طلبه ست 
كه بسيار شايسته است مورد بررسى دقيق قرار گرفته و محتواى بسيار 
غنى آن متناسب با شرايط امروزى حوزه در امر تعليم و تربيت طلبه ها 

به كار گرفته شود. 
 ، تشّيع  نشر  آملى،  زاده  حسن  عّالمه  با  گو  و  گفت  محّمد،  بديعى،   .  8

ص 198. 
9 . منية المريد، ص 245.

روحانّيت،  و  حوزه   -  70 /11 / حوزه، 28  مجلّه  اعضاى  با  ديدار   .  10
ج 1، ص341.

11 . آغاز درس خارج فقه، 14/6/1374.
12 .  به نظر مى رسد اين آيه، در مقام بيان همه ابعاد و زواياى رسالت هاى حوزه هاى دينى نيست. 

13 . اين ادعا از پشتوانه هاى محكم دينى و عقلى بسيارى برخوردار است، ولى تبيين نظرى و اثبات آن، نياز به نوشتارى تفصيلى 
دارد كه در اينجا امكان آن وجود ندارد.  

14 . گوشه هايى از آن، در جريان هايى مثل تدوين نقشه جامع علمى كشور، اّدعاى توليد دانش هاى دينى به طور مستقل از حوزه 
علميه از سوى برخى مجموعه ها، فرهنگ رايج تشويق نخبگان، نظام توزيع استعدادهاى برتر جامعه، كاهش مراجعه به حوزه 

براى ارائه نظام هاى مختلف موردنياز جامعه براساس مبانى دينى و... به خوبى مشهود است. 


و   ﹟︐﹁︀ ︀ن﹞︀︨ و   ﹟︐﹁︣﹎︀︎ ︮﹢رت  در  «﹢زه ︎︥و﹨﹩»،  دا﹡︩ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  آن،  از   ﹏︮︀ ︀﹁︐﹥ ﹨︀ی   ﹩ا︗︣ا  ️﹡︀﹝︲ ︎﹫︡ا﹋︣دن 

.︡︀︪﹍︋ ︣ه ︋︧﹫︀ری از ﹝︺︱﹑ت ﹝﹢︗﹢د را﹎




 ﹩︗﹢︑ ﹩︋ ر︫︡ ︵︀﹜︉ ︻﹙﹛ ا﹝︣وز و ︳﹫﹞ ️﹫﹠﹫︻ از ﹩﹍︐︧︧﹎
 ﹟وا﹇︺﹫︀ت ز﹡︡﹎﹩ ︵﹙︊﹥ ا﹝︣وز ﹡﹫︤ از ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹢︗﹢د در ا ﹤︋
ز﹝﹫﹠﹥ ا︨️؛ ا﹝︣ی ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان از آن ︋﹥ «رو﹊︣د ا﹡︐︤ا︻﹩» در 

﹨︡ا︑ ️︭﹫﹙﹩ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ ︑︺︊﹫︣ ﹋︣د.





۴٣

﹤﹛︀﹆﹞

ــتجوى كماالت معنوى و پيدا شدن  ــتاد و طلبه همواره در راستاى جس ــانى اس رابطه انس
ــد. اين مقاله درصدد پرداختن به  ــات و ملكات تربيتى و اخالقى در دو طرف مى باش صف
اين موضوع است، اينكه استادى كه راه را طى كرده و نقش مريد را براى طلبه دارد چه 

صفات و ملكاتى را در راستاى تربيت علمى بايد به طالب منتقل كند.
بررسى صفات و ملكات علمى كه استاد بايد به طّالب منتقل كند

ــخن مى گوييم  ــت كه ما اگر از انتقال صفات س ــى اين بحث آن اس اولين نكته در بررس
ــد و داراى انگيزه كافى محبت به  ــتاد اين صفات را در خود نهادينه كرده باش قبًال بايد اس
ــد و او بخواهد با  ــد و اگر اين صفات در او نباش ــاگردان و هدف صحيح و اخالص باش ش
نقش بازى كردن و ژست گرفتن اين كار را بكند اين انتقال مختل مى شود و باور نداشتن 
ــص و هدف صحيح  ــال مى يابد. اگر انگيزه خال ــانى به طّالب انتق ــتاد به آس و ترديد اس
ــتاد روش هاى آموزش را هم بياموزد نتيجه مطلوب حاصل نمى گردد  ــد هر چند اس نباش
ــدن آن ملكات در استاد  ــتن انگيزه و خلوص و هدف و نهادينه ش و به عبارت اخرى داش
ــتاد از كالس رفتن قرب الى اهللا است و اگر  ــت. هدف اس ــرط الزم تحقق اين امر اس ش
ــن دليل آموزش مى دهد كه آن  ــت به اي ــى مى آموزد علم بماهو علم مطلوب او نيس علم
علم وسيله اى براى همراه كردن شاگردان با خود در اين مسير باشد. نكته ديگر در مورد 
ــور كالس قرار نمى دهد.  ــت كه او درس و كتاب و يا خودش را مح ــتادى آنس چنين اس
ــاند بايد طلبه،  محور تمامى فعاليت هاى كالس  چون طلبه را مى خواهد به نقطه اى برس
ــد تا اين انتقال صورت پذيرد ولى اگر هدف استادى حل مسائل جواب نايافته و يا  او باش
ــد آن اهداف تأمين نمى شود. در نظر او طلبه بسيار  ــتن رساله باش تكميل كتاب و يا نوش

محترم و ارزشمند است.
با فرض داشتن نكات باال اگر كسى نسبت به طلبه يا ارائه علم يا روش تدريس و راههاى 
ــى را در پيش مى گيرد كه به آن هدف  ــته باشد روش ارتباط با مخاطب بينش كافى نداش
منتهى نمى شود لذا نكات باال شرط الزم براى انتقال صفات است لكن شرط كافى نيست 
و بايد استاد بينش الزم را نسبت به آن ملكات و روش انتقال آنها داشته باشد. براى اينكه 
بدانيم چه ويژگى هايى به طّالب بايد منتقل شود الزم است بدانيم ما چه اهدافى را براى 
ــتند. حوزه مجتهد مى خواهد،  ــانى هس آنها در نظر گرفته ايم و خروجى هاى حوزه چه كس
ــأله گو و پژوهشگر هم مى خواهد كه گستره وسيعى است و هر كدام  مبلّغ و منبرى و مس

ــترك  كاركردها و ويژگى هاى خاص خود را دارند لكن مى توانيم صفاتى را به صورت مش
پيدا كنيم كه ولو به نحو تشكيكى الزم است همه اين ها را دارا باشند.

ــل كند و تا طلبه بتواند  ــرش نظام مند و مرحله اى را به طالب منتق ــتاد بايد نگ الف ـ اس
نقشه راه را از ابتدا تا انتها ببيند و در هر لحظه خود را با مبدأ و منتهاى خود بسنجد. حد 
ــد تا در آن مرحله متوقف نماند، تعداد مراحل تا رسيدن به  هر درس و يا مرحله را بشناس
هدف را تبيين و ترسيم كند. اين استاد عالوه بر دادن اين نگرش بايد با تكرار و مشاوره 
ــان دادن ضعف ها و قّوت ها هم طلبه را راه ببرد هم اين نگرش را به ملكه  و تذكر و نش

تبديل كند.
ب ـ استاد بايد قدرت تحليل و پيدا كردن مبنا در علوم و قدرت جمع بندى و روش مندى 
ــه در برخورد با هر  ــد و آن را به صورت يك ملكه درآورد تا طلب ــه كن ــه نهادين را در طلب
مسأله اى مبانى داشته باشد، تحليل روشمند كند و در پايان از داشته ها جمع بندى صورت 
ــت طلبه بدهد، روش و قدرت تحليل را به او آموزش بدهد  دهد. در هر علمى مبنا به دس
و جمع بندى كردن را به او بياموزد. همچنين نگاه درجه دو به دانش را در طّالب نهادينه 
ــأله چه جايگاهى دارد، چه ارتباطى با مسأله قبل و بعد دارد، چرا  كند. اين علم يا اين مس

مطرح شده است، تاريخچه آن چيست و ...
ج ـ يكى از صفات ايجاد نگاه نياز محور در طالب است كه ناظر به كاربرد مى باشد. ذهن 
ــانها، جامعه و خودش و تمام مسائل  ــاير انس طلبه را طورى تربيت كند كه در ارتباط با س
ــه از حيث عملى در رابطه با مباحث و مطالب  ــى نيازها را چه از حيث نظرى و چ پيرامون
تعليمى پاسخ دهد و رابطه ذهنيت و عينيت را برقرار كرده و نگاهى دائمى به دنياى امروز 
ــد و از ابتدا در كالس هر چه را مى خواند بداند در كجا كاربرد  ــرايط امروز داشته باش و ش

دارد و يا براى رفع نيازها به سراغ درس و يا كالسى برود.
ــد و بند افكار و  ــى يعنى ما در قي ــل كند. آزادانديش ــت را منتق ــى و خالقي دـ  آزادانديش
ــويم و قدرت تجزيه و تحليل را در مقابل آنان از  ــير نش ــخصيت ديگران گرفتار و اس ش
دست ندهيم و اقوال، شخصيت ها مانع از تفكر مستقل ما نشود و در عين حال به صورت 
ــراغ مطلب نرويم. در فكر  ــدات علمى ديگران و تقليدى به س ــى و يادگيرى تولي آموزش
ــخ صحيح  ــيدن به پاس ــتيم و بايد آن فرآيند رس كردن ما متعّبد فهم و فكر ديگران نيس
ــخ بگوييم و يا پاسخ جديد و نگاه  ــؤال جديدى را بايد پاس در خود من اتفاق بيفتد و يا س

﹝︡ی ﹡﹫﹉ ︋﹫﹟، ﹝﹫︓﹛ وا︡ی

﹝﹙﹊︀ت ︻﹙﹞﹩﹡﹆︩ ا︨︐︀د در ا︖︀د 



ــبت به يك سؤال پاسخ يافته داشته باشيم. استاد بايد اين صفت آزادانديشى  جديدى نس
ــد. البته خالقّيت  ــد ـ به طالب منتقل كن ــايد مهم ترين صفت علمى مى باش ــه ش را ـ ك
ــت و مبتنى بر قوه ابداع مى باشد. انتقال آزادانديشى  ــى اس يك درجه باالتر از آزادانديش
ــارت علمى بدون پشتوانه و مبناى علمى  ــتن جس با تقليد و با اباحى گرى در تفكر ـ داش
ــى ترس از انحراف و الحاد نبايد مانع از وجود آزادانديشى  ــت. در آزادانديش ـ در تضاد اس

ــى خطرات بزرگترى  ــد چرا كه نبود آزادانديش باش
ــه با وجود  ــى دارد ولو اينك ــد مدت در پ را در بلن
ــى انحرافات و ضايعاتى اتفاق بيفتد. اگر  آزادانديش
ــبت به آزادانديشى تفريط كنيم در  ما در حوزه نس
ــمت مقابل را خواهيم  ــرون از حوزه افراط به س بي
داشت. لذا ولو در مورد ضروريات تشكيكى صورت 
پذيرد استاد بايد با آرامش آن را طبيعى تلقى كرده 
و سعى كند با بحث علمى مشكل را برطرف نمايد. 
در دين برخى مفاهيم مقدس و اصيل وجود دارند 

ــتاد بايد به شاگردان بياموزد كه  ــخصيت هاى مقدس و برجسته و كتابهاى معتبر اس و ش
اقوال را آزادانه بسنجد و بين اقوال و شخصيت ها تفكيك قائل شوند.

ــت. استاد  ــى نيس ــجاعت علمى كه بى ارتباط به بحث آزادانديش ذ ـ اعتماد به نفس و ش
ــمند  ــتقًال فكر كند، ارزش ــخص خود را باور كند، اينكه مى تواند مس بايد كارى كند كه ش
است نسبت به خود، خانواده و جامعه خودش مؤثر است و عزت نفس و خودباورى دارد و 
داراى احترام ويژه است. انتقال به گونه اى باشد كه منجر به غرور اعتماد به نفس كاذب 
يا خود هيچ انگاشتن نشود. هم به او بها بدهيم و هم مانع عبور او از خطوط قرمز بشويم.

ــتكار و پركارى علمى و كنار گذاشتن خمودى و تنبلى. استاد بايد اين صفت را در  ز ـ پش
ــان دادن راه  ــده، با ايجاد انگيزه، با نش ــان دادن كارهاى انجام نش آنها نهادينه كند با نش

طوالنى حوزه و ...
و ـ تواضع علمى و روحيه مباحثه در برخورد با قول حق پذيرنده باشند، حاضر به بحث و 
ــند. صفت مباحثه كردن را چنان در آنها نهادينه كند  گفتگو با مردم و با ديگر طالب باش
ــاتيد ديگر اهل گفتگو  كه با طلبه هاى ديگر، با اس
ــند و ارزش و قدر مباحثه را بدانند چرا كه آثار  باش
ــيار زياد است كه بعضى از آنها  و فوايد مباحثه بس
ــتيابى به قول طالب  باال بردن قدرت تفهيم، دس
ــود و ايجاد روحيه  ــدرت دفاع از نظر خ به حق، ق

نزديكى با ديگران است.
روشهاى انتقال ملكات و صفات به طالب ، برخى 
از روشهاى انتقال صفات نيست لكن زمينه و بستر 
ــراى انتقال اين صفات فراهم مى كنند. محيط  را ب
ــنجش كيفى و رابطه محبت آميز و صميمى استاد و شاگرد و  ــالم و باز براى كالس، س س

... زمينه را تا حّد زيادى فراهم مى كند.
روش اّول: مشورت كردن با شاگردان در مورد تدريس، روش آن، محتواى آن، نحوه اداره 
ــاگردان را به تفكر وا مى دارد و  ــورت ذهن ش كالس و چگونگى پرداختن به بحث ها. مش
ــى و خالقيت را تقويت مى كند. انگيزه و اعتماد به نفس در شاگردان به واسطه  آزادانديش
ــود. ضمن مشورت استاد مى تواند نگاه درجه دوم  اهميت دادن به نظرات آنها بارور مى ش
ــم و آن كالس را به طالب القاء كنيم، تعريف آن علم، موضوع آن، غايت آن،  ــه آن عل ب


 ︫︡︀︋ ﹋︣ده   ﹤﹠︀د﹡ ︠﹢د  در  را  ︮﹀︀ت   ﹟ا ا︨︐︀د   ︡︀︋  ﹑ً︊﹇
و   ﹫︮ ﹨︡ف  و  ︫︀﹎︣دان   ﹤︋  ️︊﹞  ﹩﹁︀﹋ ا﹡﹍﹫︤ه  دارای  و 

ا︠﹑ص ︋︀︫︡





ــن به ان علم و ... و روش كالس دارى، نحوه ارائه  روش پرداخت
بحث و ... مباحثى هستند كه در انتقال صفات مؤثرند.

ــتاد هر از چند  ــرار و تلقين. اس ــتفاده از روش تك روش دوم: اس
گاهى در مورد صفات پسنديده علمى مثل آزادانديشى بحث كند 
و ويژگى ها و آثار آن را بازگو كند. فوايد و مضرات آن را بگويد. 
هم در مقام موعظه و نصيحت اين صفات را ترويج كند و هم به 
طور عملى به صورت مداوم اين صفات را خودش اجرا كند و در 
ــجاعت علمى و آزادانه با  معرض ديد همگان قرار دهد. مثًال ش
اقوال روبرو شدن را در كالس مكرراً اجرا كند. استفاده از روش 

تكرار در مقام نظر و عمل موجب انتقال اين صفات مى شود.
روش سّوم: ارائه درس و اداره كالس را به شاگردان واگذار كند. 
با اين كار اعتماد به نفس، روحيه پژوهشگرى تقويت مى شود و 

قدرت فهم و تحليل باال 
مى رود.

روش چهارم: طرح سؤال 
و در معرض نقض و ابرام 
ــخ هاى آن  قرار دادن پاس
سؤال. طرح سؤال به اين 
ــتاد  ــت كه اس معنى نيس
زمينه ها  ــه  ب توجه  بدون 
سؤالى را مطرح كند بلكه 

طرح سؤال با زمينه هايى فراهم باشد، نيازى را طرح كند، نشان 
ــانى كه به اين بحث پرداخته اند  دهد كه چه ابهامى در ذهن كس
ــته كه براى پاسخ به آن نياز و ابهام وادار به پرداختن  وجود داش
ــؤال ذهن ها آماده و خّالق  ــده اند. با اين طرح س به اين بحث ش
ــى نيست كه يك سؤال را در فضاى  ــوند. استاد خوب كس مى ش
عمومى كالس طرح كند و منتظر جواب بماند و اگر كسى جواب 
ــاگردان را مقّصر بداند بلكه استاد خوب كسى است  نداد جمع ش
كه به صورت مصداقى با تك تك شاگردان رابطه برقرار كند و 
ــه در اين تخاطب و گفتگوى دو نفره  ــان نظرخواهى كند ك از آن
ــتاد با شاگردان ـ و در صورت مديريت مناسب گفتگوى  بين اس
ــايى مى گردد،  ــاگردان ـ ضعف و قوت علمى افراد شناس بين ش
ــود، اگر كسى به  يك نوع اعتماد به نفس عمومى حاصل مى ش
ــد اعتماد به نفس او مضاعف مى گردد و در  ــت برس جواب درس
ــجاعت و آزادانديشى به شاگردان منتقل  اين تخاطب روحيه ش

مى شود.
ــا  ــتاد ب ــم: اس روش پنج
نشان دادن ارتباط مسائل 
امروز  نيازهاى  با  تعليمى 
ــؤاالتى كه  ــا طرح س و ي
ــخ به نيازهاى امروز  پاس
ــاگردان نياز  ــت به ش اس
ــوزش  آم را  ــورى  مح
ــتاد قبل از  ــد. اس مى ده
ــاگردان  ــم بايد به ش تعلي

ــاز را برطرف مى كند  ــان بدهد كه آن چه مى خوانند كدام ني نش
و در كجا كاربرد دارد.

ــالب ولو غلط  ــتاد نبايد در مقابل حرفهاى ط ــم: اس روش شش
ــاتيد مى پندارند  ــود. بعضى اس موضع گيرى كند و يا ناراحت بش
ــتند اين حرف غلط شبهه  كه اگر در مقابل هر حرف غلطى نايس
ــراه دارد، در صورتى كه  ــد و خطرات جدى به هم ــاد مى كن ايج
ــه هاى درونى را از شخص  اين برخورد جرأت ابراز افكار و انديش
ــود و قدرت  ــتعداد او مى ش ــكوفايى اس مقابل مى گيرد و مانع ش
ــتاد با  ــرد. در جاهايى ديده ايم كه اس ــى را از او مى گي آزادانديش

ــت كه  ــاگرد به او فهمانده اس ناراحتى و عصبانيت در بحث با ش
ــرايطى مهيا مى كرد تا  ــتباه كرده است در صورتى كه اگر ش اش
ــر ايجاد اعتماد به  ــن فرآيند را طى كند عالوه ب ــاگرد اي خود ش
ــكوفايى استعداد درونى سؤاالت ديگرى متولد مى شد  نفس و ش
و ارتباط آن بحث با ديگر مباحث آن علم براى شاگرد مشخص 
ــؤال بايد اجازه بدهيم تا كالس  ــد. بعد از طرح نياز و س مى گردي
جوشش داشته باشد و در انتها استاد با جمع بندى مطالب كالس 

را به سرانجام برساند.
ــيدن به جواب، نقد، تحليل و  ــتاد سير علمى رس روش هفتم: اس
استدالل و مطالعه خودش را در حضور شاگردان انجام دهد، آغاز 
ــتفاده از مبانى و استدالل ها را  ــيدن به نتيجه و اس و انجام و رس
ــان دهد تا طلبه آزادانديش برخورد كردن با اقوال را  به طلبه نش

بياموزد و ...
ــه  ارائ ــتم:  هش روش 
ــخصيتى  ش ــاى  الگوه
ــه  نمون ــاى  كالس ه و 
ــرات  ــتانها و خاط و داس
ــه آن ملكات  ــانى ك كس
ــتند و به چه نتايج  را داش
بازگو  ــيدند  رس ارزنده اى 

شود.
ــه نحوى و به حّدى كه  ــويق كالمى و يا مالى ب روش نهم: تش
ــد در ايجاد خودباورى و اعتماد به نفس و  ــته باش ــيب نداش آس

آزادانديشى مؤثر است.
ــتاد از  ــم: بعد از ارائه بحث در كالس و جمع بندى، اس روش ده
ــتند دعوت كند تا در چند  ــانى كه داراى مبانى متفاوت هس كس
ــث و يا آن علم بازگو  ــرات خود را در رابطه با آن بح ــه نظ جلس
ــترى را مى شنوند و مجال گفتگو با  كنند. هم طّالب نظرات بيش
اساتيد گوناگون را پيدا مى كنند و هم مى توانند مباحث آن اساتيد 

را به تحليل و نقد بگذارند كه در ايجاد آزادانديشى مؤثر است.
ــفرهاى علمى  ــى و ... س ــم: براى انتقال آزادانديش روش يازده
ــته كالم و يا اديان با علماى آن اديان  ــزار كنند مثًال در رش برگ
ــم، در علم فقه  ــث و گفتگو با آنها بپردازي ــدار كنيم و به بح دي
براى روبرو شدن با اصل موضوع مثًال بازديد كردن از مؤسسات 
ــناختن دقيق  ــا بانك ها براى ش ــاوت و ي ــازى و يا قض شبيه س
ــكام.  اح و  ــات  موضوع
اهميت سفر در آنست كه 
ــات فقط  ــى موضوع برخ
ــل پى گيرى  ــفر قاب در س
ــت و ثانيًا وجود ظرف  اس
آسان تر  را  يادگيرى  مؤثر 

مى نمايد.
ــتاد  اس ــم:  دوازده روش 
شخصيت هاى  بين  دائمًا 
ــى  ــوال علم ــى و اق علم
تفكيك كند تا نظر دادن در رابطه با مسائل علمى و آزادانديشى 
ــاگردان  ــت و طهارت افراد مانع از تفكر ش ــود و قداس محقق ش

نشود.
ــتاد بحث را از زواياى مختلف و به صورت  ــيزدهم: اس روش س
مانع تطبيقى طرح كند. انتقال مطالب از زواياى مختلف جامعيت 

و آزادانديشى را به همراه مى آورد.
روش چهاردهم: روش ها را بياموزد و دائمًا تكرار و تطبيق كند.

﹜︡﹇ ︀پ در ﹤﹋ ️﹀﹎ ﹩﹝﹛︀︻
﹝﹟ ﹨﹞﹩ ﹡﹢ر ︋﹫﹠﹛!

︻︀︋ـ︣ی رو︀﹡ـ﹩؛ دِر ﹜ـ︌ ︑ـ︀پ
﹎︪﹢د

︨﹩ دی ﹡﹢ر در آن ﹡︭︉ ﹡﹞﹢د!
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ا︨︐︀د   ︡﹠  ︣﹨  ︫︡︀︊﹡  ﹫︮ ﹨︡ف  و   ︬﹛︀︠ ا﹡﹍﹫︤ه  ا﹎︣ 
 ﹏︮︀ ﹝︴﹙﹢ب   ﹤︖﹫︐﹡ ︋﹫︀﹝﹢زد   ﹜﹨ را  آ﹝﹢زش  روش ﹨︀ی 

﹡﹞﹩ ﹎︣دد




 ،︀﹡︀︧﹡ا ︣︀  ︨︀ ذ﹨﹟ ︵﹙︊﹥ را ︵﹢ری ︑︣︋﹫️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ار︑︊︀ط︋ 
از   ﹤ را  ﹡﹫︀ز﹨︀  ︎﹫︣ا﹝﹢﹡﹩   ﹏︀︧﹞ ︑﹞︀م  و  ︠﹢دش  و   ﹤︺﹞︀︗
﹫︒ ﹡︷︣ی و ﹥ از ﹫︒ ︻﹞﹙﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ﹝︀︊︒ و ﹝︴︀﹜︉ 

︑︺﹙﹫﹞﹩ ︨︀︎ د﹨︡





ــاگرد و وظايف الهى آن دو از خطيرترين  ــى رابطه استاد و ش بررس
ــير تربيت الزم است به آن پرداخته شود.  ــت كه در مس مواردى اس
ــهيد ثانى «ره» با نگاه نافذ و احاطه علمى خود به كتاب و سّنت  ش
توانسته است كتابى گرانسنگ در اين رابطه تأليف كند. كتاب منيه 
ــده بهترين نكات در  ــتفيد در بردارن المريد فى آداب المفيد و المس
ــاتيد توصيه  ــد كه به طالب و اس ــاگرد مى باش ــتاد و ش رابطه با اس
ــت كه جزو  ــود حتمًا از اين كتاب غفلت نورزند و چه نيكو اس مى ش
ــى حوزه قرار گيرد. در اين مقاله قسمتهايى از كتاب  كتابهاى درس
ــتاد در رابطه با خودش و شاگردان است به  كه مربوط به وظايف اس
صورت اشاره آورده مى شود و پيشنهاد مى دهيم با مراجعه به كتاب 

بهره اى تام داشته باشيد.
علم كمال انسانى است لكن نه هر علمى و نه هر تحصيلى موجب 
ــت و براى عالم  ــرايطى اس ــت بلكه براى تحصيل ش رضاى خداس
وظايفى و براى طالب اوضاعى كه براى آنكه تالش به نتيجه برسد 
چاره اى جز وقوف و آگاهى به آنها نيست و چه بسيار طالبان علمى 
ــره اى نيافتند يا در مدت طوالنى  ــه تالش فراوان نمودند ولى ثم ك
چيزى حاصل كردند كه در مدت كوتاه بيش از آن تحصيل مى شد 
ــد و  ــاوت قلب تاريك پيدا نش و براى بعضى جز دورى از خدا و قس
ــدم مراعات آداب و  ــبب ع ــود جز به س اين اختالل حاصل نمى ش

شرايط و احوال.
كتاب بر مقدمه و ابواب و خاتمه تنظيم شده است.

ــر فضل علم و  ــواهد عقلى و نقلى ب ــاص دارد به ش ــه اختص مقدم
حاملين و متعلمين آنها و اهتمام خداوند به شؤون آنها و جدا كردن 
ــت كه در سه  ــان. باب اول در آداب معلّم و متعلّم اس آنها از غيرش
بخش آداب مشترك آنها، آداب مختص به معلم و آداب مختص به 

متعلم مى پردازد. اين باب مقصود نظر ماست و به آن مى پردازيم.
ــم است آداب آنها  ــتراكى معلّم و متعلّم كه دو قس نوع اول آداب اش

فى حّد نفسه و آداب آن دو در مجلس درس.
الف ـ آداب معلّم و متعلّم در خودشان

ــت چرا كه مدار اعمال  اخالص نيت براى اهللا تعالى اولين واجب اس
بر نيات است. با عملش وجه اهللا و امتثال امر خدا و اصالح نفسش 

و ارشاد بندگان را قصد كند و غرض دنيايى تحصيل باطل و جاه و 
ــهرت و فخر و رفعت بر ديگران را قصد نكند. نيت بسيار مخفى  ش
است و بسيارى از علما به خاطر حّب مال و جاه و تعظيم مردم سراغ 
ــد. عالم بايد عالوه  علم مى روند. همچنين علم بايد براى عمل باش
ــتن آنچه در ابواب فقهى آمده است به مسائل اوجبى از  بر بكار بس
جمله تطهير نفس از رذائل خلقيه و حراست زبان از غيبت و نميمه 
ــد. اشتغال به علم نحو و  ــته باش و ... بپردازد. حّب مال و جاه نداش
ــا در مدت كوتاهى از عمر  ــق و بعضى از ابواب فقه كه به آنه منط

احتياج است باعث غفلت از علومى كه واجب عينى است نشود.
ــدنش به علوم رسمى و  ــت غرور عالم در راضى ش چقدر بزرگ اس

غافل شدن از اصالح نفس و راضى كردن پروردگار.
بعد از برطرف كردن تمام رذائل، اعتماد و توكل بر خدا كند كه علم 
ــت كه خداوند در قلب  ــت كه نورى اس به كثرت تعليم و تعلّم نيس
ــرار مى دهد و به خلق خدا  ــه اراده كند او را هدايت كند ق ــى ك كس
ــده است كه در  ــباب تكيه نكند و بداند كه روزيش تضمين ش و اس
ــت «ان اهللا تعالى قد تكّفل لطالب العلم برزقه خاّصة عّما  روايت اس
ضمنه لغيره». حسن خلق، تواضع با مردم، عّفت نفس داشته باشد. 
ــود. آنكه اين  ــراى صيانت علم بر اهل ملوك و اهل دنيا وارد نش ب
ــيد و اگر رسيد حالش حال عفيف نباشد.  راه را نرفت به مقصد نرس
ــعائر اسالم مانند اقامه نماز در مسجد و  محافظت كند بر قيام به ش

انشاء سالم و امر به معروف و نهى از منكر و ...
ــام دهد. اين اجمالى  ــن امور را انج ــه امور جائز اكتفا نكند و احس ب

از وظايف مشترك است و اكثر آنها راجع به استعمال علم است.
ب ـ آداب و وظايف مشـترك معلّم و شاگرد در درس و 

ساير اشتغاالت
1ـ مداومت و استمرار بحث و اشتغال علمى

ــتيزه جويى در بحث، براى خدا  ــراء و جدال و س ــوددارى از م 2ـ خ
ارشاد و سؤال كنند نه براى خودنمايى و نشان دادن غلبه.

ــرايطى  ــرى و تحصيل علم و آگاهى در هيچ ش ــد از يادگي 3ـ نباي
استنكاف نمود، به علت شرم و حيا از سؤال خوددارى نكنند.

4ـ هميشه در برابر حق تسليم و منعطف باشند و در صورت اشتباه 

رجوع به حق كنند.
ــتابزدگى  ــؤاالت خود تأمل كنند تا از ش 5ـ در مورد تدريس و يا س
ــود و با آمادگى به سر  و لغزش مصون بمانند و فهم عميق ملكه ش

درس بيايند.
6 ـ ظاهر را بيارايند و نظافت را رعايت كنند.

ــه بخش آداب و وظايف معلّم نسبت  نوع دوم آداب ويژه معلم در س
ــاگردان، آداب و وظايف  ــبت به ش به خود، آداب و وظايف معلم نس

معلم در امر تدريس و جلسه درس ارائه شده است.
بخش اّول: آداب معلّم نسبت به خود

ــتگى در امر تعليم در تمام مظاهر وجود او از  1ـ صالحيت و شايس
سيما و طرز سخن و رفتارش محرز باشد.

2ـ حفظ حيثيات و شؤون علم به گونه اى كه علم را در اختيار افراد 
ــرخانه نباشد و علم را به جايى كه به نام  نااليق قرار ندهد، معلّم س

شاگرد است نبرد، علم را وسيله رسيدن خود به عّزت قرار ندهد.
3ـ عمل او گفتار او را تأييد كند و علم را در عمل به كار گيرد.

4ـ حسن خلق و فروتنى و مداراى كامل با شاگردان.
ــس را به خاطر آنكه احيانا  ــغ نورزيدن از تعليم علم: هيچ ك 5ـ دري
ــندانه نيست محروم نكند زيرا تصحيح نّيت براى  واجد نّيت خداپس
ــح نيت، انس و  ــت و آنان با عوامل تصحي ــوار اس افراد مبتدى دش
آشنايى كمترى دارند و در طى مسير اميد به اصالح نيت وجود دارد.

6 ـ  كوشش در بذل و اعطاء و انفاق علم.
7ـ احتراز از مواضع تهمت و لزوم هماهنگى رفتار و گفتار، در جايى 
ــد ولى به خاطر امور اهم آن را انجام نمى دهد  كه توصيه اى مى كن

عذر خود را به ديگران اعالم كند.
ــرى از تخلف بدون مجادله و  ــهامت در اظهار حق و جلوگي 8 ـ ش
ــكارى، در بدعتها آگاهى خود را اظهار كند، يكى از مهم ترين  سازش

عوامل شهامت قطع طمع عالم از مردم و اموال آنهاست.
بخـش دّوم: آداب ويـژه معلم بـا شـاگردان كه محور 
همه ى آنها تنظيم صحيح رابطه استاد و شاگرد است

ــالم امكان وصول به مقام  ــاگردان، اع 1ـ ايجاد خلوص نّيت در ش
ــش ها در  ــه آنها بفهماند كه كوش ــايه ايمان، ب ــى در س واالى علم

آ︫﹠︀﹩  ︋︀ ﹋︐︀ب ﹎︣ا﹡︧﹠﹌
︡︣﹝﹛ا ﹥﹫﹠﹞
﹡﹢︫︐﹥ ︫﹫︡ ︔︀﹡﹩ «ره»

﹩﹠﹫︧ ︡﹝﹞ ︡﹫︨ ﹤﹛︀﹆﹞
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ــد و فقط از اين راه مى توان به تمام معارف و  جهت قرب الهى باش
حكمت ها دست يافت.

2ـ تشويق و ايجاد دلبستگى به دانش در شاگردان با شمردن ارزش 
و جايگاه علم و عالم در دين

ــات و دلسوزى معلّم نسبت به شاگردان، هر چه براى  3ـ لزوم مواس
ــندد براى آنان بپسندد و هر چه براى خود شر مى پندارد  خود مى پس

براى آنان شر بداند
ــتفاده از روشهاى مختلف تنبيه براى منع از تخلّف شاگردان،  4ـ اس
ــرى از تخلّف با  ــب، جلوگي ــخاص نامناس جلوگيرى از ارتباط با اش
ــود، رفتار و  ــه و در نهايت با صراحت مانع ش ــاره و كناي ايماء و اش
ــه و مراقب تمامى  ــبت به هم را زير نظر گرفت ــاگردان نس روابط ش

روابط آنها باشد
ــاگردان و عدم تكّبر نسبت  ــبت به ش 5ـ فروتنى و نرمش معلم نس
ــادمانى با آنها برخورد كند، شاگردان و  ــاده رويى و ش به آنها، با گش
ــى مورد خطاب  ــا كنيه و نام فاميل ــوص آنها كه فاضلند را ب بخص

قرار دهد.
6 ـ تفّقد از احوال شاگردان، در صورت غيبت از احوال آنها پرس و 
ــد شخصًا به منزل او برود يا كسى  جو كند، اگر اطالعى حاصل نش
ــتد، اگر بيمار شده عيادت كند و اگر  را براى اطالع به خانه او بفرس
ــت درصدد رفع آن برآيد و اگر به مسافرت  گرفتار غم و اندوهى اس

رفته از خاندان او تفّقد به عمل آورد.
ــب و فاميلى و شهر و مشخصات شاگردان اطالعات  7ـ از نام و نس
ــب كرده و دربارة آنها در جهت مصالحشان بيش از حّد معمول  كس

دعا كند.
ــرط آنكه نسبت به مطالب علمى استعداد و اهليت داشته  8 ـ به ش

باشند فراخور استعداد آنها مطالب علمى را القاء كند.
ــتغاالت علمى و دينى را به شاگردان بياموزد.  9ـ ترتيب منطقى اش
ــرف و نحو و ... قبل  ــن به علوم ادبى از قبيل ص ــا را از پرداخت آنه
ــد. قبل از امور  ــاده دينى منع كن ــّنت و معارف س از پرداختن به س

ضرورى آنها را از امور غير ضرورى باز دارد.

ــى را كه نمى فهمند  10ـ مطالب
ــل نكند، نه  ــر ذهن آنها تحمي ب
ــدر موجز بگويد كه درك آن  آنق
ــود و نه آنقدر مفّصل  ــوار ش دش
ــاگردان تحمل آن  كه حافظه ش
ــد و براى تقريب  را نداشته باش
ــاگردان تمام  مطالب به ذهن ش
ــه كار بندد. ادله  ــعى خود را ب س
ــق و مخالف را بياورد، قول  مواف
حق را تقويت و بقيه را تضعيف 
ــد، تمام جوانب را بياورد و در  كن
پايان جمع بندى كند. به شاگرد 
ــدف او بيان حق  بفهماند كه ه
ــالن  ــف رأى ف ــت و تضعي اس
ــدف كوباندن او  ــمند به ه دانش

نيست.
ــط و قواعد كلى  11ـ ذكر ضواب
ــس آنها و يا  ــوم ضمن تدري عل
ــتثناءپذير  ــر قواعدى كه اس ذك

است با ذكر مستثنيات.
ــتعداد  12ـ آزمايش هوش و اس
اعاده  ــت  درخواس با  ــاگردان  ش
ــش و  درس از آنها يا ايجاد پرس
ــتغاالت علمى و  تحريص بر اش

تكرار دروس.
و  ــق  دقي ــائل  مس ــرح  ط 13ـ 
ــاگردان و تشويق  ــش از ش پرس
پاسخ دهندگان، آنها را موّظف به 
ــه و برگزارى كالس هاى  مباحث

دسته جمعى كند.
14ـ احترام به شخصيت شاگرد 

و اعتراف به اهميت افكار او.
ــاگردان در صورتى كه از نظر  ــاوات در التفات به ش 15ـ رعايت مس

سن و فضيلت و ديندارى مثل همند.
ــد و حضور همه  ــادى تقاضاى تدريس دارن ــاگردان زي 16ـ اگر ش
مقدور نيست شاگردانى كه در ابتدا نوبت گرفتند در اولويت باشند.

ــورت ايجاد  ــط در درس خواندن و در ص ــراط و تفري ــع اف 17ـ من
ــتراحت كند. در پايان هر درس او را بيازمايد  دلزدگى او را امر به اس
و در صورت احراز شايستگى اجازه شركت در درس باالتر بدهد. اگر 

در فنى موفق نيست او را به فن ديگرى راهبرى كند.
18ـ عدم تقبيح علومى كه در آن تخصص ندارد.

19ـ ارشاد شاگردان به معلّمان شايسته.
20ـ اگر شاگردى به كمال نسبى در علم رسيد استاد زمينه تصدى 
ــب علم از او  ــوار نمايد، مردم را به كس ــم را براى او هم ــام تعلي مق
ــا مردم او را  ــتايد ت ــويق نمايد و او را در محافل و مجالس بس تش
ــاگردى كه مى خواهد تعليم ديگران را بر عهده گيرد  ــند. ش بشناس
ــتوانه تأييد استادى خوشنام برخوردار باشد. اگر شاگردى  بايد از پش
بايد مشغول تحصيل باشد و شايستگى تعليم ندارد استاد او را تقبيح 

كند تا باز مشغول تحصيل شود.
بخش سـّوم: آداب و وظايف ويژه معلّم در امر تدريس 

و جلسه درس.
1ـ آراستن و پيراستن ظاهر به منظور تجليل از مقام علم و دانش.

ــگام خروج از خانه  ــتگى معلم با خدا در هن ــا و حفظ همبس 2ـ دع
واينكه همواره ياد خدا باشد.

ــتگى با خدا براى توفيق در درس و  ــتمرار اين همبس 3ـ ادامه و اس
در هنگام ورود به درس سالم و درود خود را نثار حاضران نمايد.

ــه  ــر به زير در جلس 4ـ بايد با آرامش و وقار و فروتنى و نرمى و س
درس بنشيند، دو زانو و به همان صورتى كه در نماز مستحب است 

جلوس كند.
5 ـ اگر پشت به قبله جلوس كند محتمًال كار مستحبى انجام داده 

است زيرا در چنين وضعى شاگردان او رو به قبله خواهند بود.
6ـ  نّيت او بايد عبارت از تعليم و نشر علم و دين و باال رفتن مراتب 

علمى خود از طريق تدريس و توجه به خدا باشد.
ــرت مزاح و خنده  ــد و از كث ــار بدنى او در درس باوقار باش 7ـ رفت

پرهيز كند.
8ـ  بايد جايى بنشيند كه همه شاگردان را ببيند، همه شاگردان او را 
ببينند، نگاه خود را معطوف به شاگردان كند و نگاه خود را عادالنه 

بين آنها تقسيم كند.
ــاگردانى كه از لحاظ علمى و يا سنى برترند تجليل كند و به  9ـ ش

منظور گرامى داشت مقدم آنها از جا برخيزد.
10ـ تالوت قرآن و خواندن دعا قبل از درس را فراموش نكند.

ــائل زيربنايى  ــتفاده كند، مس 11ـ از بهترين روش براى تدريس اس
ــترين واژه ها بهره ببرد،  ــائل روبنايى مقدم كند و از خوش را بر مس
ــخن  ــت تكرار كند و در پايان، س ــى كه به تكرار نياز اس در صورت
ــخ به شبهه اى بر  ــنود، اگر از عهده پاس ــكاالت ديگران را بش و اش

نمى آيد آن را در جلسه مطرح نكند.
ــرافت  ــى را كه ش ــت دانش 12ـ اگر با تدريس هاى متعدد روبروس

فزونترى دارد انتخاب كند.
13ـ جلسه درس طوالنى و مالل آور و يا كوتاه و مخّل نشود.

ــى و روحى را دچار  ــش مزاجى، روان ــى كه آرام ــد از عوامل 14ـ باي
اضطراب مى كند مصون باشد و در چنان شرايطى تدريس نكند.

15ـ بايد فضاى درس از هر گونه عوامل آزاردهنده يا سرگرم كننده 
فارغ باشد و در عين وسعت ذهن را متشّتت نكند.

16ـ در تعيين وقت درس، مصالح شاگردان و جمع را لحاظ كند.
ــب داشته باشد و نه آهسته و نه بلند  17ـ صدا با محيط درس تناس
ــود و براى حاضران رسا  ــخن بگويد تا مخل به فهم مخاطب نش س

باشد و از جلسه درس صدا بيرون نرود.
ــگيرى از مراء و  ــدارى از آرامش و پيش 18ـ  براى حفظ نظم و پاس
ــر و صداى بلند و  ــوء ادب و س ــة درس، بايد مانع س جدال در جلس

اختالف جهات بحث شود.
ــه درس ادب و نزاكت را با بقيه شاگردان  ــى در جلس 19ـ اگر كس

رعايت نمى كند مانع او شود.
20ـ هرگونه سؤالى ولو سخيف باشد با رفق و مدارا پاسخ گويد.

21ـ نسبت به شاگرد تازه وارد محبت و التفات و گشاده رويى داشته 
باشد.

ــمند به جلسه درس براى تجليل  22ـ همزمان با ورود عالم و دانش
از وى از ادامه بحث در آن مسأله خوددارى كند.

23ـ اعتراف به عجز و ناتوانى در مسائلى كه به آنها احاطه ندارد.
ــد بايد هرچه  ــتباه خود ش 24ـ اگر به طور ناگهانى متوجه بيان اش
ــخ  زودتر و قبل از اتمام درس به آنان بفهماند كه در توضيح و پاس

مطلب دچار اشتباه گشته است.
25ـ اعالم پايان يافتن درس.

ــى پايان پذيرد تا موجب خضوع  ــد درس ها با نصايح اخالق 26ـ باي
ــود زيرا بحث صرف و مذاكره خشك علمى نيرويى را  و انعطاف ش
ــاند كه گاهى از قساوت و سخت دلى سر بر  در دل ها به هم مى رس

مى آورد.
27ـ ختم جلسه درس با دعا.

28ـ درنگ نمودن در جلسه درس پس از پايان گرفتن آن تا اگر در 
ذهن شاگردى پرشى مانده در فرصت كوتاه با استاد در ميان بگذارد 

و براى خروج شاگردان مزاحمت ايجاد نكند.
ــاب كند تا طرز  ــمند و زيرك را انتخ ــت فردى هوش 29-الزم اس
ــد و آنها را به  ــس را ترتيب بده ــب هر ك ــتن و جايگاه مناس نشس
ــبت به  ــه آن و تمركز فكر نس ــوش فرا دادن ب ــنيدن درس و گ ش

سخنان استاد و سكوت و آرامش وادارد.
ــاگردان تعيين نمايد تا  ــت ديگرى را نيز براى ش ــد يك سرپرس باي
ــاگردانى كه درس را  ــده درس را براى ش ــائل مبهم و پيچي او مس
كامل درك نكرده اند بازگو كند. براى كسانى كه طالب اعاده درس 
هستند اعاده نمايد و موجب صرفه جويى و صيانت فرصت گرانبهاى 

معلم  باشد.
ــه درس. دعاى پيامبر« سبحان  ــتن از جلس 30ـ دعا هنگام برخاس
ــالم على المرسلين والحمدهللا رب  ربك رب العزه عما يصفون و س
ــت. كه خواندن اين سه آيه در بلند شدن از جلسه علم  العالمين»اس

مستحب موكد است.



نگاهى گذرا بر قسمت اول مقاله
سيد اهل مراقبه، از نوادگان امام حسن مجتبى و امام سجاد (عليهماالسالم)، بود. ايشان در روز 15 
محرم سال 589 هجرى قمرى در شهر حله طلوع نموده و سرانجام پس از عمرى چون خورشيد 
پاك زيستن و تابيدن، در سن 75 سالگى يعنى پنجم ذيقعده سال 664 ه ق در شهر بغداد غروب 
ــاووس همان نيكبختى  ــالم) آرام گرفت. طاووس آل ط ــوده و در جوار اميرالمؤمنين (عليه الس نم
ــب قدر“ نايل آمد، بلكه ”َدِر مالقا ت ميان او و امام  ــت كه در دنيا نه تنها به فيض ”درك ش اس
ــت و در  ــكرى (ارواح العالمين له الفداء و عجل اهللا تعالى له الفرج) نيز باز بوده اس حجت بن الحسن العس
برزخ ”روح مافوق ملكوتش هماره همدم جد بزرگوارش امام امير المومنين (عليه صلوات المصلين) 

مى باشد، به طورى كه حتى يك لحظه از آن حضرت جدا نمى شود.“ ١
شخصيت سيد بن طاووس (ره) 

جناب سيد در طول تاريخ مورد ستايش مؤكد و ويژه بزرگان شيعه قرار گرفته اند، بطوريكه از او با 
عناوينى مانند: سرآمد عابدان و زاهدان روزگار، مجمع كماالت ساميه، صاحب مقامات، مكاشفات 
و كرامات، مقتداى عارفان و ... يادشده است. ما در اينجا به اشارات برخى از عالمان ربانى بسنده 

مى كنيم:٢
ــتعده مالحسينقلى همدانى پيوسته مى فرموده است: «ما  1. نخبه علماى ربانى، مربى نفوس مس

جاء مثله فى علم المرا﹇︊﹤ فى اال﹝﹤ من ︵︊﹆﹤ الر︻﹫﹤»٣
ــى و عارف نامى، حاج ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى در جاى جاى تأليفاتش همچون  ــم ربّان 2. عال
ــّيد اجّل»، «سّيد سند»، «سّيدنا و  ــرار الصاله“ از او به «س “، ” المراقبات“ و «اس ــاله لقاء اهللاَّ ”رس
ــوه و معلّم و مقتداى اهل مراقبه» ياد نموده  ــّيدنا األوحد» و «قدوتنا و موالنا، اس موالنا» و «س
ــريف «المراقبات» مى فرمايد: ”سرور ما، مقتداى اهل  ــت. ايشان بخصوص در خاتمه كتاب ش اس
علم و عمل، طاووس اهل مراقبه و معلّم آنان و مرّوج اين علم (قّدس اهللاَّ سّره) در كتاب شريف 
«اقبال» اصول مراقبه اعمال سال را بر بهترين شيوه ممكن نگاشته، به گونه اى كه در اين معنى 
نظيرى براى آن يافت نمى شود. بخصوص از دعا و مناجاتى كه در خاتمه آن انشاء فرموده معلوم 
ــه) را كامال به عمل آورده  ــز مراقبه خداوند (جّل جالل ــه وى در نگارش اين كتاب ني ــود ك مى ش

است“ ۴
3. استاد اساتيد عرفان، جناب سيد على آقاى قاضى درباره آن بزرگوار و سيد بحرالعلوم و ابن فهد 
ــخصيت بزرگوار نامبرده از ميان متاخرين  ــت :“ سه ش حلى صاحب كتاب عده الداعى فرموده اس

تمكن در توحيد داشته اند.“

ــاره او مى نگارد:  ــى صاحب مفاتيح الجنان در ب ــيخ عّباس قم ــدث گرانقدر، مرحوم حاج ش 4. مح
«رضى الّدين ابى القاسم، علّى بن موسى بن جعفر بن طاوس حسنى حسينى، سّيد اجّل و اورع و 
ازهد، مقتداى عارفان ... وى رحمه اهللاَّ مجمع كماالت ساميه حّتى شعر، ادب و انشاء بوده است، 

و اين تفّضلى است كه خداوند به هر كس كه بخواهد عنايت مى فرمايد.» ۵
ــلمان زمان، فقيه اهل بيت عصمت و طهارت، تنديس تقوى، حضرت آيه اهللا العظمى حاج  5. س
ــخصيت ممتاز  ــيدبن طاووس را ش ــيعه، س ــيخ محمد تقى بهجت (ره) از ميان همه علماى ش ش
ــمرده و مى فرمودند: ” شايد سيد بن طاووس در تعبديات و كرامات بر همه علما مقدم باشد.  برش
او مدعى است كه خداوند مقام الهام را به او اعطا كرده است، همان مقامى كه رسول اكرم (صلى 

اهللا عليه و آله) مى فرمايند:“ اعطانى الوحى و اعطى علّيا االلهام“ ۶
آيت اهللا العظمى بهجت (ره) : «در هر حال به نظر بنده ، سيد بن طاووس، در معنويات و تعبديات 

اوِل اول است.»
كرامات و تشرفات سيد بن طاووس (ره)

ــمارى به خود  ــيع، طلوع عالمان و فرهيختگان بيش ــپهر عالم تش در طول تاريخ غيبت كبرى، س
ــت، ستارگان پرفروغى كه يقينا دست پرورده خورشيد عالم وجود و باقيمانده خدا بر روى  ديده اس
ــّرى ديگر داشته اند، فيض و بهره اى  ــر و س ــيد، س زمين اند. اما در اين ميان آنان كه با اين خورش
ــفره خود نشانده اند. بى شك سيد اهل مراقبه در اين ميدان، گوى  ــر س برده اند كه ديگران را بر س
ــت و در اين باره كلمات بزرگان اخالق و عرفان راستين، حجت اين  ــبقت از همگان ربوده اس س

مدعاست.
ــت كه خود به  ــى كه اعتقاد او درباره حجت روزگار، آنچنان اس ــد حال آن كس و چرا چنين نباش

فرزندش فرمود: «فإن أباك عرفه أبلغ من معر﹁﹤ ضياء شمس النهار»٧
ــاف معارف ناب قرآن كريم، مفّسر بزرگ، صاحب تفسير وزين «الميزان»، عّالمه سيد محّمد  كّش
ــّيد مهدى بحرالعلوم (اعلى اهللاَّ تعالى مقامهما) به  ــّرف سّيد بن طاوس و س ــين طباطبائى تش حس
خدمت حضرت امام زمان (ارواحنافداه) را كرارا و مرارا نقل مى نمودند، و نسبت به نداشتن هواى 
ــعى و اهتمام در تحصيل  نفس، و مجاهدات آنان در راه وصول به مقصود، و كيفّيت زندگى و س
ــتند.٨ در مورد  ــوده و با ديده أبّهت و تجليل و تكريم مى نگريس ــات خداى تعالى، معجب ب مرض
ــيدبحرالعلوم چه مى توان گفت، كسى  كه نقل شده  شيخ  اكبر ، شيخ  الفقهاء و المجتهدين  شيخ   س
ــى  كه  تشّرف   ــت! كس ــف  الغطاء غبار نعلين  او را با حنك  عمامة خود پاك  مى كرده اس جعفر كاش
ــكرى  (أرواحنا له  الفداء) جاى   ــن  العس او كراراً و مراراً به  محضر مقّدس  امام  زمان  حّجة  ابن  الحس

(﹇︧﹞️ دوم)

:﹩﹝﹚︻  ︣ ﹫﹨︀︪﹞ ︀  ︋ ﹩︀ ﹠ ︀ووس︫آ ︨﹫︡ ا ︋﹟ ︵

︻﹙﹫︣︲︀ آر﹟ ︗︀ه﹝﹆︀﹜﹥
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ــت ، سيد بحرالعلوم كسى  است كه  او را، صاحب  مقام  واليت  كبرى يعنى  امام   ــبهه  و ترديد نيس ُش
ــّر آن كلمات بهت آور بزرگان درباره ايندو  ــت! ٩ بنابراين س زمان (ارواحنافداه) در آغوش  گرفته اس
ــت كه ايندو ستاره فروزان با مهر عالم امكان يعنى  ــيد جليل القدر در واقع ارتباط تنگاتنگى اس س
ــن المهدى (ارواح العالمين له الفداء و عجل اهللا تعالى له الفرج)  امام عصر و زمان، امام حجت ابن الحس

داشته اند، ارتباطى كه مع االسف در دوران و روزگار ما به داستان و افسانه شبيه تر است!
ــنبه 13  ــب چهارش ــاووس (ره) در كتاب «مهج الدعوات» آورده اند كه : « ش ــيد ابن ط جناب س
ــرداب مطهر دعايى از حضرت  ــحرگاه در س ــامرا بودم، س ــال 638 قمرى در س ذيقعده الحرام س
ــالم) در حق زندگان  ــنيدم كه آن حضرت (عليه الس ــنيدم و كلماتى از آنرا حفظ كردم. مى ش ش

ــد،  متن آنچه  ــيعيان خود دعا مى فرمودن و مردگان ش
ــيد مى فرمايد چنين است: «و كنت أنا بسّر من رأى  س
ــحرا دعاءه (ع) فحفظت منه (ع) من الدعاء  فسمعت س
ــم أو قال و  ــاء و األموات و أبقه ــن ذكره من األحي لم

أحيهم فى عزنا ملكنا و سلطاننا و دولتنا» ١٠
ــيد در فصل150 كتاب كشف المحجه خطاب  جناب س
ــد: «و اى فرزندم محمد  به فرزند خود محمد مى نويس
ــورا در كربالى  چون خبر والدت تو در ايام زيارت عاش
ــرت و احسانى كه  ــكرانه اين مس ــيد بش معال بمن رس
ــبب والدت تو بمن مرحمت فرمود، با كمال  خداوند بس

ــار در پيشگاه حضرتش بر پاى خواسته، و بامر خداوند ترا بنده موالنا (مهدى) عليه  مذلت و انكس
ــالم و متعلق باو قرار دادم، و مكرر در حوادثى كه براى تو پيش آمد كرده بحضرتش پناهنده  الّس
ــديم و حضرتش را مكرر در خواب ديده و بر ما انعام فرموده و  ــل ش ــده و بذيل عنايتش متوس ش

متولى قضاى حوائج تو شده است كه وصف آن نتوانم نمود. ... »١١
ايشان در همان كتاب در فصلى با عنوان «غيبة اإلمام المهدى (عج)» مطلبى مى فرمايند كه 
ــت براى هر صاحب تاملى! تعبير ايشان چنين است:“ ... غيبت  مفهوم آن در واقع زنگ خطرى س
آن حضرت از كسانى كه بشرف مالقات آن حضرت مشرف نشوند، از طرف خود آنان است كه از 
متابعت و پيروى آن حضرت و اطاعت حضرت رب العالمين اعراض نموده و سرپيچى كرده اند!“١٢

آثار و تأليفات سيد بن طاووس (ره)
ــته است، با اين  ــيد بن طاووس در علوم فقه، كالم و حديث، يدى طوالنى داش با اينكه جناب س

ــان در موضوعات ادعيه و زيارات است.١٣  ايشان  ــاله تأليفى ايش همه، اكثر حدود 50 كتاب و رس
كتابخانه اى غنى داشته اند و در تأليف كتاب هاى خويش از آنها استفاده مى برده است. بسيارى از 
كتب مرجع سيد در طول زمان از بين رفته و تنها منبع اطالع ما از آنها، نوشته هاى امثال اوست 
ــان در سال  ــيع را دوچندان مى كند. به طور مثال ايش و اين نكته ارزش تأليفات اين فخر عالم تش
ــد كه حاوى1500 جلد كتاب از  ــگام تأليف كتاب «اقبال» داراى كتابخانه اى بودن ــه هن 650 ق ب
كتب معتبره بوده است، و اين عدد از كتاب آنهم در آن زمان كه از چاپ خبرى نبوده و با هزاران 

خون دل كتب را نوشته و تهيه مى نمودند قابل توجه و اهميت است.
داليل عمده اى كه موجب شده است آثار سيد بن طاووس در ميان كتابهاى دعا بدرخشد و مورد 

توجه خواص قرار گيرد عبارت است از:١۴
ــاووس: همانطور كه  ــيدبن ط ــخصيت جناب س 1. ش
گذشت جناب سيد در طول تاريخ مورد ستايش موكد و 

ويژه بزرگان شيعه قرار گرفته است.
ــيد بن طاووس  ــرى كتابهاى دعاى س 2. جامعيت: س
تكميل مصباح المتهجد است و جامع ترين موسوعه در 
زمينه دعاست، به گونه اى كه هيچ يك از كتابهاى دعا 

يا دوره كتابهاى دعا به اين اندازه گسترده نيست.
ــارات و نكات: آنچه در اين رابطه مى توان در اين  3. اش

مجال كوتاه نوشت، عبارتست از:
ــه خود او در مقدمه  ــت، بلكه همانگونه ك ــته اس ــف تنها به جمع آورى ادعيه همت نگماش 1. مول
ــائل» و در پايان كتاب «اقبال االعمال» تصريح مى فرمايد از بيان نكات و اسرار  كتاب «فالح الس
ــخصى خود درباره مقامات اولياء و نحوه تحصيل اخالص در عبادات و پرداختن  ــاهدات ش و مش
ــده و آنها را به معصيت مبدل مى نمايد و نيز  اعمال از عيوب و نواقصى كه موجب بطالن آنها ش
لزوم حضور قلب و زوال حالت غفلت و به طور كلى از بيان آداب معنوى و اسرار نماز ، دعا و ساير 

اعمال و ... كوتاهى ننموده است.
ــّيدنا و موالنا أسوة أهل المراقبة قّدس  ــند:“و قد ذكر س 2. مرحوم ميرزا جواد آقا تبريزى مى نويس
اّهللا سّره العزيز فى كتاب «اإلقبال» عّدة إشارات العتبار معرفة صوم اإلخالص من صوم الّرياء و 

الشبهات، و أنا أذكرها تيّمنا بما ذكره ثّم أعقبه بما يفتح اّهللا لى من البيان فى ذلك.» ١۵
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3. بيانات مولف تقليدى و برداشت از كتابهاى ديگران نيست، بلكه نكاتى را كه خود بدان دست 
ــيده، سالكان طريق الى اهللا را  ــويداى خويش چش ــّر و س يافته و با دل و جان لمس نموده و با س
ــت خواننده محترم كتابهاى اخالقى و يا  ــت. براى پى بردن به اين نكته كافيس ــدار داده اس هش
رساله هايى را كه در موضوع اسرار اعمال عبادى و به ويژه نماز نگاشته شده، مقابله نمايد و آنگاه 

با تأمل و دقت در زمينه مورد نظر به كتابهاى مولف توجه كند.
ــت،  ــت كه در اين آثار، عقل و نقل و عرفان به هم آميخته اس ــيد آنس ديگر ويژگى آثار جناب س
ــپرده تام بيانات الهى و معصومين  ــا تمام مقام علمى و عملى و عرفانى كه دارد، سرس ــى او ب يعن
ــالم) است و همواره نخست به  آنها استشهاد مى كند و آنگاه با انديشه ژرف و ملكوتى  (عليهم الس

ــرار آيات و روايات را تابناك مى كند و گاه  خويش ، اس
ــاره) از تجربه شخصى و مشاهده  (به صراحت يا به اش
ــتر  ــى خود پرده برمى دارد و با اين كار هرچه بيش درون
ــده را به عمل بر احكام و آداب ظاهرى و معنوى  خوانن

و اعمال عبادات ترغيب مى نمايد. 
تا به امروز هم، هر آنكس كه به كتب ادعيه جناب سيد 
ــيد  بن طاووس، رجوع مى كند، بر خوان پرفيض خورش
ــه چينى از اين  ــيند و در واقع افتخار خوش ــه مى نش حل
مأدبه الهى را يافته است، و ما در اين مجال كوتاه براى 

استضائه از اين ستاره پرفروغ، به معرفى اجمالى چند كتاب از كتب ايشان مى پردازيم :
ــيخ طوسى  ــيد ده جلد كتاب «المهمات و التتمات» را به عنوان تتمه  مصباح المتهجد ش جناب س
نوشته است كه هر يك با عنوان مستقل چاپ شده اند. ايشان در جلد اول پس از بياناتى در مورد 
ــد، پيرامون  ــان مى رس ــيارى از عنايات الهى در خلوت به انس ارزش خلوت و تنهايى و اين كه بس
ــى، خير فراوانى ديدم  ــيخ طوس علت تأليف اين كتاب مى فرمايد:»من در كتاب «مصباح كبير» ش
ــد و هر كس  ــت يافتم كه تتمه اى بر كتاب مذكور قلمداد مى ش و پس از آن به مطالب مهمى دس
ــد از آنها كمك بگيرد... لذا تصميم گرفتم آنچه از  ــد مى توان بخواهد به نهايت درجات كمال برس
ــرارى كه اجازه ى نشر آنها را دارم در كتابى گرد آورم و نام آن  ــت آورده ام و آن اس روايات به دس
ــتم. اين تتمات هم در چند جلد  ــات مصباح المتهجد و مهمات فى صالح المتعبد» گذاش را «تتم
ــت از: «فالح السائل»،«جمال األسبوع  ــده است. اسامى برخى از اين تتمات  عبارت اس تنظيم ش

بكمال العمل المشروع»،«المضمار»،«اإلقبال باألعمال الحسنة»١۶
1. ”فالح الّسائل و نجاح المسائل فى عمل اليوم و اللّيله“

اين كتاب شريف چنان كه از نام آن پيداست در باره اعمال عبادى شبانه روز نگاشته شده است. 
ــائل» اولين جلد از كتاب «التتمات» است، سيد در ابتداى آن، راه ها و طرق نقل  چون «فالح الس
حديث خود را تا معصومين (عليهم السالم) ذكركرده است. سيد در پايان مقدمه مى فرمايد: چه بسا 
ــله ى سند آن باشد و ما آن را نقل كرده ايم،  ــخص ضعيف يا مطعونى در سلس روايتى ببينيد كه ش
ــد از جمله اين كه من راوى را ثقه مى دانسته ام  ــته باش نقل اين روايت داليل زيادى مى تواند داش

يا ايراد بر او وارد نبوده يا از جهت اعتماد بر اخبار «من 
بلغ» بوده يا ...

ــان بوده  ــه روش متداول ايش ــاب چنان ك ــن كت در اي
،سلسله ى اسناد روايات و مأخذ نقل آنها دقيقا ذكر شده 
ــت، و در جايى كه سند نياورده و روايت سند داشته،  اس
ــناد كه بدانند روايت مرسله و  ــت: بحذف األس گفته اس
ــت. كتاب «فالح السائل» توسط مصنف  مقطوعه نيس
ــده ولى متأسفانه هيچ اثرى از جلد  در 2 جلد تنظيم ش

دوم كتاب در نسخه هاى خطى آن يافت نشده است. 
2. ”جمال األسبوع بكمال العمل المشروع “

ــاب «المهمات و  ــوان از كت ــاب، چهارمين عن ــن كت اي
ــد. جناب سيدابن طاوس  ــت و موضوع آن ادعيه و اعمال مأثوره در هر هفته مى باش التتمات» اس
اين كتاب را در 49 فصل مرتب كرده و در ابتداى كتاب، فهرست مفصلى از ابواب كتاب را آورده 
ــريف، بجز فصل اول كه موضوعش نماز هديه به ارواح چهارده معصوم  ــت. در اين كتاب ش اس
(عليهم السالم) است، بقيه ى ابواب اختصاص به ايام هفته دارد. جناب سيد در هر روز، فضيلت آن 
ــاعات آن روز را ذكر  ــپس اعمال و نمازها و ادعيه ى مختصه ى آن روز يا س روز را بيان نموده س
مى كند. به جهت اهميتى كه شريعت نبوى (صلى اهللا عليه وآله وسلم) به شب و روز جمعه داده است 

سيد از فصل دهم تا پايان كتاب را اختصاص به اين روز شريف داده است.
3. «اإلقبال باألعمال الحسنه فيما يعمل مرة فى ا﹜︧﹠﹤»

ــالم)  ــال و زيارات معصومين (عليهم الس كتاب «اقبال االعمال» كه در موضوع ادعيه و اعمال س
ــيد بن طاووس و گل سرسبد تأليفات اوست. اين كتاب شامل  ــت، مفصل ترين كتاب جناب س اس

ــال است. اعمال ماه رمضان نيز، به خاطر اهميت اين ماه، در كتابى ديگر با  اعمال يازده ماه از س
نام «المضمار» آمده كه توسط مصنف همراه با «اقبال» در يك مجموعه عرضه شده است. جناب 
ــال نگاشته اما بر خالف روش معمول، ابتداى سال را  ــيد كتاب خويش را به ترتيب ماه هاى س س
ماه مبارك رمضان دانسته است. از جمله داليل اين كار اهميت فوق العاده اى است كه شرع براى 
ــير و سلوك خويش را ماه  ــال و ابتداى س ــده و اين كه اهل معرفت ابتداى س ماه رمضان قائل ش
ــيد با  رمضان قرار مى دهند. عالمه آقا بزرگ تهرانى در «الذريعه» اين مطلب را تأييد كرده كه س
تأليف اين كتاب حق بزرگى به گردن تمام شيعيان و هم دانشمندانى كه در موضوع دعا و نيايش 
كتابى نوشته اند دارد و در حقيقت همه ى آنها سر سفره  اين دانشمند بزرگ نشسته اند و از ثمرات 
ــمند بهره برده اند. مرحوم حضرت آيه  آن عارف انديش
ــى بهجت (ره) بارها مى فرموده اند: «طلبه اى  اهللا العظم
ــيد (رحمه اهللا) را نديده باشد، مثل اين  كه كتابهاى س
ــت كه هيچ نديده است.» جمله اى كه به قول يكى  اس
از شاگردان ايشان درباره هيچ يك از علما نفرمودند. به 
خصوص هرگاه در ماه هاى رجب، شعبان و ماه مبارك 
ــتورالعمل از محضرش مى شده  رمضان درخواست دس
ــت، مى فرموده اند: «اقبال، اقبال، اقبال» ؛ «هر كه  اس
ــت اساتيد ما او را رفيق  ــيدبن طاووس را نداش اقبال س
ــت، مطالعه و هر مقدار را كه عمل  ــمردند. هر مقدار از اقبال را كه مطالعه  كردنى اس خود نمى ش
ــيد  ــت به هر اندازه كه حال داريد، عمل كنيد.» يا اينكه: «مطالعه و عمل به اقبال س كردنى اس

كافى است»؛ «انسب از كتاب اقبال سراغ ندارم.» ١٧
ــيد بن طاوس به سن 60 سالگى قدم  ــال 650 هجرى در حالى كه جناب س كتاب «اقبال» در س
نهاده بود تأليف گشت. در سال هاى 655 و 656 نيز توسط مؤلف چند باب به كتاب حاضر افزوده 

شد. محل تأليف كتاب نيز كربال در جوار مرقد و بارگاه ساالر شهيدان عليه السالم بوده است.
4. «مهج الدعوات و منهج العبادات »

ــال 662 هجرى، يعنى دو سال قبل از  ــت كه در س ــيد اس اين كتاب، از آخرين تأليفات جناب س
ــان در موضوع ادعيه و احراز به رشته تأليف درآمده است. جناب سيد، خود نقل مى كند  وفات ايش
ــخصى اش بيش از هفتاد جلد كتاب دعا از پيامبر (صلى اهللا عليه وآله وسلم)  كه در كتابخانه ى ش
و ائمه (عليهم السالم) وجود دارد و كتاب هايى مانند «مهج الدعوات» را از آنها تهيه كرده است.

ــاص به زمانى خاص يا مكانى  ــن كتاب، تنها ادعيه ى مطلقه را نقل كرده كه اختص ــان در اي ايش
ــبوع» و «اإلقبال» كه نظر به زمان و مكان هاى  خاص ندارند. بر خالف كتبى مانند «جمال األس
ــان در هر موضوع، از پيامبر (صلى اهللا عليه و آله) شروع كرده و به امام زمان  ــتند. ايش خاص داش
ــالم) هم مواردى نقل  ــوده و پس از آن از غير ائمه (عليهم الس ــى فرجه) ختم نم ــل اهللا تعال (عج
ــن ختام  ــتجابت دعا و صفات داعى و ... حس مى كند. در پايان نيز، چند فصل پيرامون اوقات اس

كتاب گشته است.
5. ”اللهوف على قتلى الطفوف“

ــريف «اللهوف» يكى از بهترين مقاتلى است  كتاب ش
ــالم) تأليف شده و  ــاالر شهيدان (عليه الس كه براى س
بسيار مورد توجه قرار گرفته است. همان طور كه جناب 
ــّيد در مقّدمه اين كتاب اشاره فرموده اند، اين كتاب  س
خالصه اى است از داستان جانسوز كربال و منظور سّيد 
ــت كه كتاب كوچكى  ــف اين كتاب آن بوده اس از تالي
ــد تا زائران قبر  ــهداء در دست باش در مصيبت سّيدالش
ف بحرم  ــرّ ــالم) بتوانند بهنگام تش اباعبداهللاَّ (عليه الّس
ــر بمصائب آن  ــته و با تذّك ــراه داش ــر آن را بهم مطّه
ــر حضرتش  ــزن و گريه ب ــواب و اجر ح ــرت از ث حض
محروم نمانند، لذا واقعه كربال را به ترتيب از بدو حركت امام (عليه الّسالم) از مدينه بسوى كربال 
ــناد روايت نقل فرموده است. از آنجاييكه بناى جناب  ــت اهل بيت به مدينه با حذف اس تا بازگش
ــله اسناد روايات حذف شده و تنها آخرين راوى يا كتاب  مصنف بر رعايت اختصار بوده، لذا  سلس
ــت. با اين وجود به دليل اعتمادى كه قاطبه فقهاء و  ــده، آمده اس مرجعى كه روايت از آن نقل ش
علماء شيعه از بعد ايشان تا هم اكنون بقدس و طهارت سّيد دارند كتاب مذكور از مدارك تاريخى 
ــيعه شده است ، بطوريكه مراجع تقليد و علماى بزرگ، از قديم و نديم آن را محور  مورد اعتماد ش

ذكر مصائب امام حسين (عليه الّسالم) و شهداى كربال قرار داده اند.
ــامل مطالبى در عظمت واقعه  ــت:  مقدمه ش ــلك اس ــه مس كتاب لهوف داراى يك مقدمه و س
ــالم) و ارزش گريه و عزادارى بر ساالر شهيدان و انگيزه  ــين (عليه الس ــورا و مقام امام حس عاش
ــائل قبل از شروع واقعه عاشورا، كه از والدت امام  ــت. مسلك اول پيرامون مس نگارش كتاب اس


︱︣ت  در︋︀ره  ا︻︐﹆︀دش  در﹝﹢رد  ︵︀ووس   ﹟︋  ︡﹫︨ ︗﹠︀ب 
"﹁︅ن   :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹁︣ز﹡︡ش   ﹤︋ ︠︴︀ب  (︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م)   ️︖

أ︋︀ك ︻︣﹁﹥ أ︋﹙︼ ﹝﹟ ﹝︺︣﹁﹤ ︲﹫︀ء ︫﹞︦ ا﹜﹠︀ر" 




ا︪︀ن در "﹝︕ ا﹜︡︻﹢ات" ﹝﹩ ﹡﹢ ︉︫" :︡﹠︧︀ر︫﹠︊﹥ ١٣ 
ذ﹆︺︡ه ا﹜︣ام ︨︀ل ٦٣٨ ﹇﹞︣ی در ︨︀﹝︣ا ︋﹢دم، ︨︣﹎︀ه در 
 ︶﹀ از آ﹡︣ا ﹩︑︀﹝﹚﹋ ︣ت ︫﹠﹫︡م و︱ از ﹩︀︻د ︣︴﹞ ︨︣داب
﹋︣دم. ﹝﹩ ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ آن ︱︣ت (︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م) در ﹅ ز﹡︡﹎︀ن 

و ﹝︣د﹎︀ن ︫﹫︺﹫︀ن ︠﹢د د︻︀ ﹝﹩ ﹁︣﹝﹢د﹡︡."
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ــورا را شامل مى شود. مسلك دوم شامل وقايع روز عاشورا است  ــالم)  تا وقايع روز عاش (عليه الس
تا شهادت امام (عليه السالم ) و مسلك سوم شامل وقايع بعد از شهادت امام (عليه السالم)  است 
ــارت خاندان ابا عبداهللا (عليه السالم) را بيان  ــتادن سر شهدا به كوفه شروع شده و اس كه از فرس
كرده و با مراجعت اسرا به مدينه به اتمام مى رسد. پس از آن نيز حاالت امام سجاد (عليه السالم) 

را در گريه بر پدر بزرگوارش بيان نموده است.
گزيده اى از سفارشات سيد بن طاووس (ره)

سيد بن طاووس(ره) در كتاب كشف المحجه سفارش هايى به فرزند گرامى خود داشته اند كه آن 
ــات در اين روزگار براى ما از ضروريات سلوك طلبگى ست و ذكر گزيده اى از دو سفارش  سفارش

آن در اين مجال كوتاه خالى از لطف نيست:
ــردم و برخى زيانهاى  ــت زياد با م ــز از مخالط 1. پرهي

كثرت معاشرت
2. راجع به امام عصر (عجل اهللا عصر فرجه الشريف)

پرهيـز از مخالطـت زيـاد بـا مـردم و برخى 
زيان هاى كثرت معاشرت

ــانى كه از تبار من  ــدم، اى محمد، و اى كس «اى فرزن
ــان از اهل من و اى برادران  ــتيد، و اى ديگر مردم هس
ــد بدانيد كه: در رفت و  ــته را خواهيد خوان كه اين نوش
ــدن با مردم، بيمارى و دردى  آمد و مخلوط و قاطى ش

ــان را از ياد خداى جل جالله باز مى دارد، و امروز  ــت، و كارى است سخت كه انس ــهمگين اس س
ــت كه در زمان جاهلى جريان داشت كه در آن روزگار مردم  ــيده اس ــوارى به همانجا رس اين دش
ــان مى پرداختند. پس اى فرزند، چندان كه توانى  ــتغال به جاللت الهى غافل بودند، و به بت از اش
ــيار با مردم،  ــه من آزموده ام، و ديده ام كه رفت و آمد بس ــيار با مردم بپرهيز ك ــت و آمد بس از رف
ــرت بسيار با مردم  ــود و بدان كه وقتى آدمى به معاش موجب بيمارى هاى خطرناكى در دين مى ش
ــندد، و با اين احساس،  ــت مى دارد، و بدگويى از آنان را نمى پس خو گرفت، آنگاه مدح آنان را دوس
ــتن غافل مى گردد، و از محبت به موالى خود وا  ــبت به خويش از محبت و مذمت موالى خود نس
ــت  مى ماند و از خوف و مذمتى كه حضرت بارى تعالى به علت نافرمانى درباره او روا خواهد داش
ــيوه  ــات مخالطت با مردم، كه به صورت عادت و ش ــردد. ديگر از ابتالئ ــغول مى گ خاطرش مش
ــند است. من ديده ام كه ابتال به معاشرت، عبادات را  ــت، كبر و خويهاى ناپس زندگانى در آمده اس
هم به فساد كشانيده است، به طورى كه ديدار بيشتر برادران دينى وابسته به سود جويى دنيائى يا 
رفع خطر مادى مى گردد، و معاشرتها از نيات مرض آلود كمتر به سالمت رسته است، و احوالپرسى 
ــيله بيمارى به  ــت. گويى خداى تعالى به وس ــبيل اظهار رنج و درد براى بيمار اس از بيماران بر س
ــتم كرده است، در صورتى كه وظيفه عيادت كننده از بيماران آن است كه آنان را به آن  ــى س كس
ــيله بيمارى مى خواهد كه آنان  ــارى تهنيت گويند. چه آنان يا گناهكارند، و خداى تعالى بوس بيم
ــت كه با آن  ــتند، پس خداى تعالى بر آن اس كفاره گناهان را بپردازند، يا از زمره جنايتكاران نيس

بيماريها مقامات آنان را باال برد، و بر درجاتشان بيفزايد. 
ــود، خواهد  ــى آن بيمار به اين نكته واقف ش ــس وقت پ
ــت كه با اين گونه رويدادها شرف يافته است. آيا  دانس
فرزند آدم كه دل و خرد و زبان حالش به پليدى جنايات 
ــت، خرسند نيست كه به وسيله  كردار و گفتار آلوده اس
ــتگى ها، در  ــاى گناه و از ناشايس ــا از آلودگى ه بيماريه
ــگاه پروردگار تعالى ـ كه بيماريها او را از آلودگيها  پيش
ــو مى دهد و پليديها را به دست قدرت حق پاك  شستش
مى گرداند ـ برهد؟ اى فرزند بسيار ديده ام كه جنازه اى 
را تشييع مى كنند و بر مردگان نماز مى گذارند و اين امر 
ــيار بزرگ براى پند آموختن و عبرت گرفتن  از امور بس
ــت كه بنده از دنيا و اهل دنيا و  ــته آنس ــت و شايس اس

ــدائد و رنجهاى مرگ و بى ارزشى دنيا و امور آن شود، اما اين كار  بيخبرى هاى زندگى، متوجه ش
وسيله عوض دادن به حسابها و تقرب به اولياى آن مرد گان شده است.»١٨

ــالم) به مجلس پادشاهان و خلفا مى رفتند. در پاسخ  ”يكى از فقيهان مرا گفت، امامان (عليهم الس
ــاه و خليفه وارد  ــه درود خداى بر آنان باد به مجلس ش ــى باين مفهوم گفتم: آنان ك ــه او مطلب ب
ــان چنان كه خواست خداى سبحان بود بر  ــدند، اما در دل از آنها روى گردان بودند و باطنش مى ش
ــخاص نياز ترا بر آورند و ترا به  ــمگين بود. گفتم آيا خود را چنين مى بينى كه اگر آن اش آنها خش
خود نزديك كنند يا در باره تو احسان نمايند چنان باشى كه پيشوايان با آنان بودند؟ گفت نه!“١٩

راجع به امام عصر (عجل اهللا عصر فرجه الشريف):
ــتى در  ــتى و درس «اى فرزندم، محمد، ترا و برادرت را و هر كس را كه اين كتاب را بخواند به آش

معامله با خداى عزوجل و رسول او (صلى اهللا عليه و آله) و حفظ و رعايت فرمان خدا و رسول كه 
درباره ظهور موالى ما مهدى (عليه السالم) بيان فرموده اند و بشارت داده اند سفارش مى كنم. چه، 
ــت. مثال بارها ديده ام  ــيارى از مردم از نظرهاى فراوان با عقيده آنان مخالف اس قول و عمل بس
ــوند و براى  ــراپا متوجه آن مى ش ــود، س ــبى يا درهم و دينارى از آنان گم ش كه اگر بنده اى يا اس
يافتن آن نهايت كوشش را بعمل مى آورند، اما نديده ام كه كسى براى تأخير ظهور آن حضرت و 
ــالم و تقويت ايمان مسلمانان و قطع ريشه كافران و ستمگران، به اندازه  عقب افتادن اصالح اس
ــت دادن اين اشياء متاثر  ــد و به اندازه اى كه براى از دس ــته باش ــتگى باين امور ناچيز دلبس دلبس
مى گردد متاثر باشد! پس چنين كسانى چگونه مدعى آنند كه به حق عارفند و به رسول او واقف 
و به امامت آن حضرت معتقد؟ و چگونه ادعاى دوستى 

آن بزرگوار مى كنند؟! 
نيز از آن جمله روزى به مردى كه بظاهر دلبسته ظهور 
شريف آن بزرگوار است و به او دعوى وفادارى مى كند 
ــت گفتم: اگر آن  ــوگوار و اندوهناك اس و از غيبتش س
ــه من از طريق  ــالم) به تو بگويد ك ــرت (عليه الس حض
ــته ام كه اگر ظهور كنم بمحض اينكه  پدران خود دانس
ــمت بمن افتد در دم جان خواهى سپرد! اما اگر در  چش
ظهور من تأخير افتد بيست سال ديگر با كمال خوشى 
ــت! آيا چند  ــا زن و فرزند و اهل و عيال خواهى زيس ب

روزه زندگانى اين جهان فانى را به تأخير ظهور من ترجيح نخواهى داد؟
و ديگر به كسى كه در اظهار دوستى و مهر بآن حضرت مبالغه مى كرد گفتم كه اگر آن حضرت 
ــور تو در ايام غيبت او روزى هزار دينار به تو مى پردازد و آن مال  ــاه كش به تو ابالغ كند كه پادش
بر تو حالل و پاكيزه است و مدتها نيز آن را دريافت خواهى داشت پس آنگاه حضرت به تو ابالغ 
ــت، آيا تو  ــت و از اين پس آن مبلغ بر تو حالل نيس ــه خداى تعالى اذن ظهور داده اس ــد ك فرماي
ــتمرى را دريافت كنى يا حضرتش ظهور كند  ــح مى دهى كه غيبت بطول انجامد و آن مس ترجي
ــمنان تو قرار دهد كه در رتبه از تو  ــود و آن مستمرى را از براى يكى از دش ــتمرى قطع ش و مس
ــت، با اين همه بحساب و كتاب تو نيز رسيدگى نمايند؟ آيا كداميك از اين دو را ترجيح  پايين اس
مى دهى؟ طول غيبت و اخذ روزى هزار دينار را، يا شتاب در ظهور امام و قطع آن مبلغ و پرداختن 

آن به دشمن تو؟
ــانيند كه آن بزرگوار را براى آنچه خدا مى خواهد  به يكى از برادران گفتم اصحاب مهدى (ع) كس
خواسته اند خواه به دنياى آنان سودمند باشد يا زيانبخش. در هر حال تابع مشيت الهى هستند.»٢٠

پى نوشت :
١ . آدرس ﹡﹆﹏ ﹇﹢﹜︀ در ﹇︧﹞️ اول ﹝﹆︀﹜﹥ آ﹝︡ه ا︨️.

︀﹏ ︋﹥ ﹇﹙﹛ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ رو﹩ ا︠︢ ︫︡ه ا︨️. ّ︧ ٢ . ا﹛﹢﹇ ﹏﹆﹡ ﹟︀ از ﹝﹆︡﹝﹥ ︗﹙︡ اول ︑︣︗﹞﹥ ا﹇︊︀ل ا﹐︻﹞︀ل  و ﹝﹆︡﹝﹥ ︑︣︗﹞﹥ ﹁﹑ح ا﹜

٣ . ا﹜﹞︣ا﹇︊︀ت، ﹝﹫︣زا︗﹢ادآ﹇︀ ﹝﹙﹊﹩ ︑︣︊︤ی، ص ١٢۴

۴ . ﹨﹞︀ن، ص ٢٨٨

۵ . ا﹜﹊﹟ى و ا﹔﹜﹆︀ب، ﹝︡ث ﹇﹞﹩، ج ١، ص ٣٢٧

︋ . ۶︣ ا﹐﹡﹢ار، ج ١۶،ص٣٢٢ و ار︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب، ج ٢، ص ٢۵۴

٧ . ﹋︪︿ ا﹜﹞︖﹤ ﹜︓﹞︣ة ا﹜﹞︖﹤، ا﹜﹀︭﹏ ٧٨، ص ١٠۴

٨ . ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ﹝︣︑︀︋︀ن، ︻﹑﹝﹥ ︑︣ا﹡﹩، ص٨۶

٩ . ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ر︨︀﹜﹥ ︨﹫︣ و ︨﹙﹢ك ︻﹑﹝﹥ ︋︣ا﹜︺﹙﹢م، ︻﹑﹝﹥ ︑︣ا﹡﹩، ٢١︬︮ـ٢٢

 ︕﹞ :︀ت ده.“ ر.ك﹫ ︀﹞ ️﹛را در ز﹝︀ن ︻︤ت و ﹝﹊﹠️ و ︨﹙︴﹠️ و دو ︀﹡و آ ﹟﹋ ︶﹀ ︀ن را﹫︺﹫︫ ︀١٠ . ”︠︡ا

ا﹜︡︻﹢ات و ﹝﹠︕ ا﹜︺︊︀دات، ︨﹫︡︋﹟ ︵︀ووس، ص ٢٩۶

١١ . ﹋︪︿ ا﹜﹞︖﹤ ﹜︓﹞︣ة ا﹜﹞︖﹤، ︨﹫︡︋﹟ ︵︀ووس، ص ٢٠٩

١٢ . ﹨﹞︀ن، ﹁︭﹏ ٧٧، ص ١٠۴

١٣ . ︠﹢د ا︪︀ن ︋︺︰ى از ︑︃﹜﹫﹀︀ت و ︑︭﹠﹫﹀︀ت ︠﹢د را در ﹋︐︀ب «ا﹐︗︀زات ﹜﹊︪︿ ︵︣ق ا﹜﹞﹀︀زات» ذ﹋︣ 

﹡﹞﹢ده ا︨️.

١۴ . ا﹇︊︀ل ا﹐︻﹞︀ل ٢ ︗﹙︡ی، ︑︣︗﹞﹥ ﹝﹞︡ رو﹩، ج٢، ︬︮ ٨ ـ١٠

١۵ . ا﹜﹞︣ا﹇︊︀ت، ﹝﹫︣زا ︗﹢ادآ﹇︀ ﹝﹙﹊﹩ ︑︣︊︤ی، ص ٨٩

١۶ . در ﹝︺︣﹁﹩ ا﹟ ﹋︐︉ ︻﹞︡︑︀ از ︋︩ ﹋︐︀︋︪﹠︀︨﹩ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹡﹢را﹜︖﹠︀ن، ﹝︭﹢ل ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی 

︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️.

︀﹏ ︋﹥ ﹇﹙﹛ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ رو﹩ ا︠︢ ︫︡ه ا︨️. ّ︧ ١٧ . ا﹛﹢﹇ ﹏﹆﹡ ﹟︀ از ﹝﹆︡﹝﹥ ︗﹙︡ اول ︑︣︗﹞﹥ ا﹇︊︀ل ا﹐︻﹞︀ل  و ﹝﹆︡﹝﹥ ︑︣︗﹞﹥ ﹁﹑ح ا﹜

١٨ . ﹋︪︿ ا﹜﹞︖﹤ ﹜︓﹞︣ة ا﹜﹞︖﹤، ﹁︭﹏ ١٢٠، ص ١۵٨ (︋︀ ︑︭︣ف)

١٩ . ﹨﹞︀ن، ﹁︭﹏ ١٢٢، ص ١۶٢

٢٠ . ﹨﹞︀ن، ﹁︭﹏ ١۵٠، ص ٢٠۶ (︋︀ ا﹡︡﹋﹩ ︑︭︣ف)


 ︡︖︐﹝﹛︭︊︀ح ا﹞ ﹏﹫﹝﹊︑ ︀ووس︵ ﹟  ︋︡﹫ ︨︣ی ﹋︐︋︀︀ی د︻︀ی︨ 
ا︨️ و ︗︀﹝︹ ︑︣﹟ ﹝﹢︨﹢︻﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ د︻︀︨️، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
ا﹡︡ازه   ﹟ا  ﹤︋ د︻︀  ﹋︐︋︀︀ی  دوره   ︀ د︻︀  ﹋︐︋︀︀ی  از   ﹈ ︘﹫﹨

﹎︧︐︣ده ﹡﹫︧️. 




 ﹤﹋ ︵﹙︊﹥ ای  ﹝﹩ ﹁︣﹝﹢ده ا﹡︡:"  ︋︀ر﹨︀  ︋︖️(ره)  ا   ً   ﹤آ ︱︣ت 
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ﹏︓﹞  ،︫︡︀︋ ﹡︡︡ه  را  ا   ً)   ﹤﹝ر)  ︡﹫︨ ﹋︐︋︀︀ی 
︵︀ووس را ﹡︡ا︫️   ﹟︋︡﹫︨ ﹡︡︡ه ا︨️."؛"﹨︣ ﹋﹥ ا﹇︊︀ل   ︘﹫﹨
ا﹇︊︀ل را  از  ﹨︣ ﹝﹆︡ار  ﹡﹞﹩ ︫﹞︣د﹡︡.  ︠﹢د  ر﹁﹫﹅  ﹝︀ او را  ا︨︀︑﹫︡ 
﹋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥  ﹋︣د﹡﹩ ا︨️، ﹝︴︀﹜︺﹥ و ﹨︣ ﹝﹆︡ار را ﹋﹥ ︻﹞﹏ ﹋︣د﹡﹩ 

".︡﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ،︡︀ل دار ﹤﹋ ا︨️ ︋﹥ ﹨︣ ا﹡︡ازه





مقدمه
ــى مورد  ــرفت تحصيلى طالب حوزه، از موضوعات اساس بهبود يادگيرى و پيش
بحث در بخش «مديريت كالن حوزه» به شمار مى آيد. از اينرو، در چند  ساله  
ــئولين و دست اندركاران مسائل حوزه در  ــوى مس اخير تالش هاى زيادى از س
اين زمينه صورت گرفته است. در جنبه نظرى نيز تحقيقات زيادى براى بهبود 
يادگيرى و شناخت عوامل موثر بر آن انجام شده است. چندين نظريه يادگيرى، 
ــكل  ــرفت تحصيلى با انگيزش افراد ش ادعا مى كنند كه بهبود يادگيرى و پيش
ــى  ــت انگيزش به عنوان يك عامل اساس ــى گيرد١. به همين دليل، الزم اس م
ــرار گيرد. اصطالح انگيزش در  ــرفت تحصيلى مورد توجه ق در يادگيرى و پيش
ــى دهد، در بر مى  ــه رفتار انرژى و جهت م ــد هايى را كه ب ــى فراين روانشناس

گيرد٢. هم چنين، انگيزش تحصيلى 
ــون عالقه، توجه،  به فرايندهايى چ
ــف  ــدارى در تكالي ــت كار و پاي پش
ــاره دارد. رفتارهايى نظير  درسى اش
ــم در كالس  ــركت منظ مطالعه، ش
ــاى  بحث ه در  ــاركت  مش درس، 
ــش مطالعه، و  ــى، مباحثه، پي كالس
ــش انگيز از  ــف چال ــاب تكالي انتخ
ــارى انگيزش  ــاى رفت ــاخص ه ش

ــزه كرد و عالقه  ــاى گوناگونى مى توان ايجاد انگي ــتند. از راه ه تحصيلى هس
طالب حوزه را به درس و بحث افزايش داد. در اين نوشتار، ضمن ارائه مباحث 
ــد براى بهبود و  ــاتيد حوزه مى توانن ــى فنون و روش هايى كه اس ــرى برخ نظ

تقويت انگيزش تحصيلى طالب مورد استفاده قرار دهند، معرفى مى شود.  
بيان مسأله

ــطوح گوناگون به  ــكالت عمده اى كه در برخى طالب حوزه در س يكى از مش
ــطوح پائين و سالهاى اوليه طلبگى وجود دارد، نداشتن انگيزه است. در  ويژه س
ــكالت آموزشى نيز از همين كاستى نشأت مى گيرد. اين  ــيارى از مش واقع، بس
ــى كامال واضح و روشن است. گاهى خود طلبه ها  ــأله براى مديران آموزش مس

ــث ندارند و به مرور زمان  ــار مى كنند كه انگيزه اى براى درس و بح ــز اظه ني
عالقه آنها نسبت به درس، مطالعه، مباحثه، تحقيق و پژوهش كم شده است. از 
نظر روانشناسى، انگيزش نقش اساسى را در پيشرفت تحصيلى و بهبود عملكرد 
نظام آموزش ايفا مى كند. اگر افراد انگيزه بااليى داشته باشند، بى ترديد نظام 
آموزشى نيز از اثربخشى، كارايى و در نتيجه بهره ورى باالترى برخوردار خواهد 
ــد و پيشرفت تحصيلى، مديران  بود٣. با توجه به اهميت و نقش انگيزش در رش
ــئوالن حوزه نيز بايد براى تقويت انگيزش طالب حوزه تالش كنند. اگر  و مس
مديران آموزشى و اساتيد حوزه در زمينه انگيزش، دانش و مهارت كافى داشته 
ــى در  ــند و براى باال بردن انگيزش تحصيلى طالب به راهبردهاى انگيزش باش
ــت از مشكالت آموزشى طالب  فرايند تعامل با آنها توجه نمايند، خواهند توانس
ــگيرى كنند؛ در  به بهترين نحو پيش
ــى حوزه  ــورت نظام آموزش اين ص
ــترى برخوردار  نيز از بهره ورى بيش

خواهد بود. 
اهداف پژوهش

ــش، ارائه  ــن پژوه ــدف اصلى اي ه
ــب جهت بهبود و  راهكارهاى مناس
ــزش تحصيلى طالب  ــت انگي تقوي
حوزه است. بر اين اساس، مى توان 

اهداف جزئى ترى را نيز در اين زمينه در نظر گرفت كه عبارتند از:
1ـ شناسايى عوامل اساسى موثر بر انگيزش تحصيلى طالب حوزه

ــى ويژگى هاى شخصيتى طالب حوزه در انگيزش  ــى ميزان اثر بخش 2ـ بررس
تحصيلى آنها

3ـ بررسى نقش روابط انسانى به ويژه تعامل اساتيد در رشد و ارتقاى انگيزش 
تحصيلى طالب حوزه

4ـ بررسى عوامل جّو كالس و متون آموزشى و نقش آن در انگيزش تحصيلى 
طالب حوزه

سوال هاى پژوهش

﹝﹞︡ ︮︀دق ︫︖︀︻﹩ ﹝︐﹢﹜︡ 
١٣۵٠ ﹝﹫︊︀︫︡. ا︪︀ن 
دا﹡︪︖﹢ی د﹋︐︣ای روا﹡︪﹠︀︨﹩ 
و ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ روا﹡︪﹠︀︨﹩ 
 ﹤︪︣﹡ ︣﹫︋︨︣د .︫︡︀︊﹫﹞ ﹩﹠﹫﹛︀︋
ا﹡︪︡﹥ ﹁︣دا ﹝︭﹢ص ︵﹑ب 
︗﹢ان ا︨️ و ﹋︐︋︀︀ و ﹝﹆︀﹐︑﹩ از 
ا︪︀ن ︋﹥ ا﹡︐︪︀ر ر︨﹫︡ه ا︨️. 
﹋︐︋︀︀ی ︑﹢﹋﹏ ︋﹥ ︠︡ا، را﹨﹩ ︋﹥ 
︨﹢ی ︣﹝️ ︠﹢د و ︨﹑﹝️ 
روان، د﹨︀﹎︡︀ی روا﹡︪﹠︀︠︐﹩ 
آ️ ا    ً ﹝︭︊︀ح ︤دی، درآ﹝︡ی 
︋︣ روا﹡︪﹠︀︠︐﹩ ︑﹠︷﹫﹛ ر﹁︐︀ر از 
﹋︐︀ب ﹨︀ی ا︪︀ن ﹝﹫︊︀︫﹠︡.

﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡
 ️﹢﹆︑ د و﹢︊ در ︋ 
 ﹩﹚﹫︭︑ ا﹡﹍﹫︤ش
︵﹑ب ﹢زه

﹝﹞︡︮︀دق ︫︖︀︻﹩روان ︫﹠︀︨﹩ ︎︥و﹨︩


و  ︀د﹎﹫︣ی  ︋︊﹢د   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ اد︻︀  ︀د﹎﹫︣ی،   ﹤︣︷﹡  ﹟︡﹠

︎﹫︪︣﹁️ ︑︭﹫﹙﹩ ︋︀ ا﹡﹍﹫︤ش ا﹁︣اد ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.





۵٣

1ـ براى بهبود و تقويت انگيزش تحصيلى طالب حوزه چه راهكارهايى وجود دارد؟
ــزش تحصيلى طالب حوزه تا چه اندازه  ــانى در بهبود و تقويت انگي ــزان كارآمدى روابط انس 2ـ مي

است؟
3ـ آيا بين متون درسى حوزه و جو كالس با انگيزش تحصيلى طالب رابطه وجود دارد؟
4ـ آيا بين احساس خودكارآمدى و انتظارات افراد با انگيزش تحصيلى رابطه وجود دارد؟

چارچوب نظرى بحث
ــزه و نياز، به توصيف و تبيين انگيزش مى پرداختند اما  ــدا با بهره گيرى از مفاهيمى چون غري در ابت
ــر عوامل بيرونى و به ويژه  ــد كه انگيزش را تحت تأثي ــس از چندى نظريه رفتارگرايى مطرح ش پ
ــيم افراد را به درس و تحصيل عالقه مند  ــته باش ــت. بر طبق اين نظريه اگر خواس تقويت مى دانس

ــويق و  ــم بايد از تقويت كننده هاى كالمى مانند تش كني
ــين و يا تقويت كننده هاى مادى مانند جايزه و پول  تحس
ــتفاده نماييم. نكته اساسى در  و كمك تحصيلى و ... اس
ــتگى است و افراد تا زمانى درس  اين نظريه ايجاد وابس
ــد. از اين رو برخى به  ــد كه تقويت دريافت كنن مى خوانن
ــه انگيزش درونى و بيرونى پرداخته و خاطرنشان  مقايس
ــود  كرده اند كه يادگيرى هر چه بر انگيزش درونى بنا ش
ــوردار خواهد بود و تقويت نه تنها  از كيفيت بهترى برخ

اثر مثبت ندارد بلكه تأثير منفى بر يادگيرى دارد.
ــرد رفتارى كم كم جاى خود را به نظريه هايى داد  رويك
ــتر بر فرآيندهاى درونى تأكيد داشت. مطالعاتى  كه بيش

كه از مفاهيم شناختى براى تبيين انگيزش استفاده كرده اند، در اين طيف قرار مى گيرد. نظريه هاى 
شناختى انگيزش بر نقش انگيزش در ساختارهاى ذهنى تأكيد دارد.

طبق اين رويكرد باورها، نگرشها و برداشت هايى كه افراد از خود و توانايى هاى خويشتن دارند و نيز 
ــد روى انگيزش تحصيلى آنها تأثير مى گذارد. در چارچوب  ــى كه براى خود تعيين مى كنن هدف هاي
نظريه هاى شناختى انگيزش، هدف، يكى از متغيرهاى مهم انگيزش تحصيلى است ولى نوع هدفى 
كه فرد براى خود در نظر مى گيرد و روشن بودن آن مهم است. نداشتن هدف يا هدف هاى كلى و 
ــوب مى شود. هدف هايى كه طالب براى خود در  مبهم از عوامل بازدارنده انگيزش تحصيلى محس
ــازى، تزكيه نفس، با تقوا شدن، الگوى جامعه بودن و مجتهد شدن بسيار  نظر مى گيرند مثل خودس

ــت و در عين قداست روشن نمى كند طالب چه كار بايد بكنند. اهداف كلى و مبهم  كلى و مبهم اس
ــته، ناكام،  ــت افراد زود خس ــيع عملكردها را به وجود مى آورد. به همين خاطر ممكن اس دامنه وس
كسل يا از هدف منحرف شوند. عملكرد تحصيلى ناكارآمد به عوامل ديگرى از جمله دشوارى متون 

آموزشى و روش هاى تدريس بستگى دارد.
ــتفاده از  ــن و عملياتى و اس ــاتيد مى توانند در فرآيند آموزش با در نظر گرفتن اهداف كامًال روش اس
ــوزه كمك كنند. رويكرد ديگر  ــب به بهبود عملكرد تحصيلى طالب ح ــى مناس راهبردهاى آموزش
ــت كه براى بهبود و تقويت انگيزش تحصيلى افراد به نيازهاى گوناگون  ــان گرايى اس رويكرد انس
ــرد براى تبيين انگيزش  ــى در اين رويك ــود. از جمله مفاهيم اساس ــا در فرآيند آموزش توجه ش آنه
ــانى در ميان ديگر عوامل مؤثر در باال بردن  ــت. رعايت اصول روابط انس ــانى اس مفهوم روابط انس
ــهم تعيين كننده اى  ــراز انگيزش تحصيلى مى تواند س ت
ــد. نظريه روابط انسانى به دنبال آن است كه  داشته باش
ــى، مديران  ــورد نهادهاى آموزش ــان دهد نحوه برخ نش
ارشد و اساتيد با شاگردان خود روى پيشرفت و انگيزش 
ــته  ــاتيد برجس تحصيلى آنها اثر مى گذارد لكن نقش اس
ــايل و امكانات آموزشى و روش  ــت. به كارگيرى وس اس
ــب، تعامل و ارتباط مطلوب و ايجاد محيط  تدريس مناس
ــاركتى به جاى  ــتفاده از روش هاى مش ــش، اس لذت بخ
ــيابى مداوم و كيفى را از عوامل  ــخنرانى، ارزش روش س

مؤثر در بهبود عملكرد تحصيلى برشمرده اند.
ــان گرايى از مسئولين و به خصوص  بر طبق نظريه انس
ــناختى  ــبى را براى ارضاى نيازهاى عاطفى و روانش ــرايط مناس ــاتيد حوزه انتظار مى رود تا ش اس
ــنا با مسائل  ــاتيد آگاه و آش ــت كه از اس طالب فراهم آورند. يكى از راهكار ها در اين زمينه اين اس
روانشناختى در حوزه استفاده شود. اساتيد اگر بتوانند نيازهاى عاطفى طالب را در كالس بر طرف 
ــند، طالب در مرور زمان به درس و بحث  ــته باش ــته اى با آنها داش نموده و برخورد خوب و شايس
عالقمند شده و فّعال تر خواهند شد. عالوه بر آن، ارتقاى مهارت هاى آموزشى، استفاده از وسايل 
ــى، توسعه و نهادينه سازى روش مشاركتى در كالس، آميختن موضوعات درسى حوزه  كمك درس
با مسائل واقعى زندگى و عملياتى سازى مفاهيم انتزاعى نيز از راهكارهايى است كه بايد به وسيله 

اساتيد مورد توجه قرار گيرد.


درس،  ﹋﹑س  در   ﹜︷﹠﹞  ️﹋︫︣  ،﹤︺﹛︀︴﹞  ︣﹫︷﹡  ﹩︀﹨ر﹁︐︀ر
و   ،﹤︺﹛︀︴﹞  ︩﹫︎  ،﹤︓︀︊﹞  ،﹩︨﹑﹋ ︋︒ ﹨︀ی  در  ﹝︪︀ر﹋️ 
ا﹡︐︀ب ︑﹊︀﹜﹫︿ ︀﹜︩ ا﹡﹍﹫︤ از ︫︀︬︠ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری ا﹡﹍﹫︤ش 
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بحث و نتيجه گيرى
ــه كارگيرى برنامه هاى  ــويق و ب ــان مى دهد، عواملى چون تش يافته هاى كلى پژوهش حاضر نش
ــتن هدف هاى روشن و مشخص،  ــب، داش ــى مناس تقويت، جو ّ مثبت كالس، برنامه و متون درس
ــاركتى به جاى روش هاى سخنرانى و توجه به نيازهاى عاطفى طالب  ــتفاده از روش هاى مش اس

از مهمترين عوامل موثر بر رشد و ارتقاى انگيزش تحصيلى آنها محسوب مى شود. در زمينه 
ــد  ــان مى دهد كه آنان در فراهم كردن زمينه هاى الزم براى رش ــاتيد، يافته ها نش كارايى اس
ــوى پيشرفت نقش مهمى دارند. اساتيد حوزه مى توانند  علمى طالب و جهت دهى آنها به س
با به كارگيرى روش هاى مناسب در برخورد و تعامل با طالب و نيز توجه به نيازهاى عاطفى 

آنها به رشد كيفى حوزه كمك نموده و از آسيب هاى احتمالى زيادى پيشگيرى كنند.  
ى  ها د پيشـنها

كاربردى
ــه اينكه  ــا توجه ب ب
ــد و  ــاتيد در رش اس
ــزش  انگي ــاى  ارتق
ــالب  ــى ط تحصيل
ــورى  مح ــش  نق
اثر  ــراى  ب ــد،  دارن
ــرد  عملك ــى  بخش

آنان راهكارهايى در اين زمينه ارائه مى شود. مهمترين راهكارها عبارتند از:
ــيارى مواقع، تشويق هاى كالمى استاد تأثير بسيار  ــتفاده از تشويق هاى كالمى: در بس 1ـ اس
زيادى بر عمكرد تحصيلى طالب دارد. استفاده از واژه هايى چون: «خوب»، «عالى»، «خيلى 
ــاتيد بايد توجه داشته باشند  ــنت» بر انگيزش تحصيلى آنها تأثير مى گذارد. اس خوب» و «احس
ــب با كارى كه انجام داده اند، تشويق كنند. اگر تشويق نا بجا و  كه طالب را به موقع و متناس

بيش از حد باشد، اثر مثبت خود را از دست مى دهد. 
ــهاى متنوع آموزشى: براى آموزش، روشهاى زيادى وجود دارد. استفاده  2ـ بهره گيرى از روش

از روشهاى متنوع 
ــد  ــى مانن آموزش
گروهى،  ــث  بح
ــش،  نق ــاى  ايف
ــش و پاسخ،  پرس
ــزارش انفرادى  گ
ــه  ك ــى  گروه و 
ــت  فعالي ــث  باع
بيشتر طالب مى 
ــه مقدار  ــود، ب ش
ــزه  ــادى، انگي زي
را  آنان  تحصيلى 
ــرد. بر  باال مى ب

ــت كه استاد تمام وقت  ــده ناكارآمد ترين روش آموزشى آن اس ــاس تحقيقات انجام ش اس
ــرى را به طالب ندهد. در  ــود اختصاص داده و فرصت هيچگونه اظهار نظ ــه خ كالس را ب
ــد و آموزش به صورت  ــوب مى ش ــته به طور معمول، تدريس انتقال معلومات محس گذش
ــايد هنوز هم بسيارى از دروس حوزوى به اين صورت  يكطرفه و خطى انجام مى گرديد. ش
ارائه شود. در حاليكه يكى از بهترين راه هاى ايجاد انگيزه و بهبود عملكرد تحصيلى طالب، 

شركت دادن آنان در فعاليت هاى كالسى است. 
ــى: اين نكته كه طالب  3ـ بيان دقيق انتظارات در آغاز درس با توجه به هدف هاى آموزش
ــت، قطعا  ــى چيس ــاتيد دقيقا چه انتظاراتى از آنها دارند و هدف هر موضوع درس ــد اس بدانن
ــت  ــان داده اس ــه و بهبود يادگيرى طالب تأثير مى گذارد. تحقيقات نش ــش عالق در افزاي
ــى را مى دانند نسبت به افرادى كه از هدف هاى  يادگيرندگانى كه دقيقا هدف هاى آموزش

آموزشى اطالعى ندارند، از انگيزش تحصيلى باالترى برخوردارند. 
ــوار:  يكى ديگر از راهكارهاى ايجاد و تقويت انگيزش  ــاده به دش ــى از س 4ـ ارائه  ى مطالب آموزش
ــاتيد بايد به آن توجه داشته باشند، ارائه  ى مطالب آموزشى از ساده به  تحصيلى طالب حوزه كه اس
ــاده به دشوار، باعث مى شود طالب با موضوع درس ارتباط بهترى  ــوار است. ارائه مطالب از س دش
ــت در مرور  ــود ممكن اس برقرار كنند. زيرا چنانچه موضوع درس از ابتدا پيچيده و نامفهوم ارائه ش
ــت كه  ــبت به دروس حوزوى گردد. بايد توجه داش ــردى و بى عالقگى طالب نس زمان باعث دلس
ــى زبان عربى تا حدود زيادى پس زننده  ــت دروس حوزوى به خاطر انتزاعى بودن و پيچيدگ ماهي
ــت. اگر اساتيد نتوانند در كالس درس با به كارگيرى روشهاى مناسب، عالقه و توجه طالب را  اس

به موضوعات درسى جلب كنند زمينه شكست تحصيلى طالب فراهم خواهد شد. 

5ـ  به كارگيرى مثال هاى آشنا و ربط دادن مباحث با واقعيت هاى اجتماعى و زندگى روزمّره افراد: 
 براى اينكه عالقه طالب به يادگيرى و درس و بحث حوزه بيشتر شود، بهتر است اساتيد به هنگام 
ــتفاده نموده و مباحث را با واقعيت هاى اجتماعى و زندگى روزمّره  ــنا اس ارائه مباحث از مثالهاى آش
افراد ارتباط دهند. استفاده از مثالهاى آشنا، ذهن افراد را تحريك نموده و انگيزه يادگيرى را در آنها 
كند.  ــى  م تقويت 
ــن ارتباط  هم چني
ــا  ــث ب دادن مباح
ــاى  ه ــت  واقعي
اجتماعى و زندگى 
افراد  ــّره ى  م روز 
بودن  ــى  انتزاع از 
و  ــته  كاس مباحث 
ــم مباحث نيز راحت تر خواهد  ــردى به آنها مى دهد. در اين صورت، درك و فه ــت كارب حال
شد. به نظر مى رسد يكى از آسيب هاى متون درسى حوزه ـ به خصوص براى طالب مبتدى 
ــاس مى كنند آن چه در حوزه فرا مى گيرند،   ــت كه طالب پس از يكى دو سال احس ـ آن اس
پاسخگوى نيازهاى واقعى آنها نيست. بنابراين، الزم است مطالب و مفاهيم درسى بر اساس 

نيازهاى طالب تنظيم شده و مثالها واقعى و عينى باشند.
ــر از راهكارهاى تقويت انگيزش  ــال طالب در امر يادگيرى: يكى ديگ ــركت دادن فّع 6ـ  ش
ــت. بر اساس تحقيقات  ــركت دادن فّعال طالب در امر يادگيرى اس تحصيلى طالب حوزه ش
ــده  ش ــام  انج
فعال  ــرى  يادگي
ــا  ب ــه  مقايس در 
ــر  غي ــرى  يادگي
ــرات  اث ــال،  فع
ــد  ــى بر رش مثبت
ــرفت  پيش و 

ــى  تحصيل
ن  گا ــد ن گير د يا
دارد. منفعل بودن 
ــت كه بايد به آن خاتمه داده شود. طرح  طالب در كالس درس يكى از نگرانى هاى جدى اس
سوال، مسابقه، تحقيق كالسى و دادن تكليف هايى كه نه خيلى ساده  و نه خيلى دشوارند در 
ــته  ــاتيد بايد توجه داش فعال كردن كالس و تقويت انگيزش تحصيلى طالب اثر مى گذارد. اس
ــى بسيار دشوار باشند احتمال شكست و ناكامى و  ــند كه اگر تكاليف و تحقيق هاى كالس باش
ــبت به موضوع را به دنبال دارد. هم چنين اين تكليف ها  ــدن افراد نس در نتيجه بى عالقه ش
ــت.  ــند افراد انگيزه اى براى انجام دادن آن نخواهند داش ــاده و پيش پا افتاده باش اگر خيلى س
ــوارى تكليف و تحقيق هاى درسى بايد با سطح توانايى و يادگيرى طالب  ــطح دش بنابراين س
ــى كه در اين زمينه به خرج مى دهند از عهده  ــد تا آنها بتوانند با تالش و كوشش منطبق باش
انجام تكاليف برآيند. در اينصورت احساس خود كارآمدى نموده و به اعتماد به نفس آنها كمك 

مى كند.  
ــى توانند  ــاتيد م اس
ــرى  كارگي ــه  ب ــا  ب
ــاى  راهكاره ــن  اي
انگيزِش  ــگانه،  شش
را  ــوزه  ح ــالب  ط
ــث،  ــه درس و بح ب
پژوهش  و  ــه  مطالع
فعاليت هاى  انجام  و 

علمى بيشتر كنند.
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︀︠︐︀ر﹨︀ی  ︣ ﹡﹆︩ ا﹡﹍﹫︤ش در︨  ﹠︀︠︐﹩ ا﹡﹍﹫︤ش︋  ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی︫ 

ذ﹨﹠﹩ ︑︃﹋﹫︡ دارد.

 
ا﹎︣ ا﹁︣اد ا﹡﹍﹫︤ه ︋︀﹐﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ︋﹩ ︑︣د︡ ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ 
︋︀﹐︑︣ی  وری  ︋︣ه   ﹤︖﹫︐﹡ در  و   ﹩︀را﹋  ،﹩︪︋︣︔ا از   ︤﹫﹡

︋︣︠﹢ردار ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.




ا﹁︣اد   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ️ ︋︣دا︫ و   ︀︫︣﹍﹡ ︋︀ور﹨︀،  رو﹊︣د   ﹟ا  ﹅︊︵
 ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︡ف﹨  ︤﹫﹡ و  دار﹡︡   ﹟︐︪﹢︠ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی  و  ︠﹢د  از 
 ︣﹫︔︃︑  ︀﹡آ  ﹩﹚﹫︭︑ ا﹡﹍﹫︤ش  روی   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞  ﹟﹫﹫︺︑ ︠﹢د  ︋︣ای 

﹝﹩ ﹎︢ارد.




﹡﹢ه  د﹨︡  ﹡︪︀ن   ﹤﹋ ا︨️  آن  د﹡︊︀ل   ﹤︋ ا﹡︧︀﹡﹩  روا︋︳   ﹤︣︷﹡
︀﹎︣دان   ︫︀ ︋︣︠﹢رد ﹡︀د﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ﹝︡︣ان ار︫︡ و ا︨︀︑﹫︡︋ 
︠﹢د روی ︎﹫︪︣﹁️ و ا﹡﹍﹫︤ش ︑︭﹫﹙﹩ آ﹡︀ ا︔︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد ﹜﹊﹟ 

﹡﹆︩ ا︨︀︑﹫︡ ︋︣︗︧︐﹥ ا︨️.




 ّ ﹢︗  ،️﹢﹆︑ ﹨︀ی   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹋︀ر﹎﹫︣ی   ﹤︋ و   ﹅﹢︪︑ ﹢ن  ︻﹢ا﹝﹙﹩ 
﹨︡ف  دا︫︐﹟   ،︉︨︀﹠﹞ در︨﹩  ﹝︐﹢ن  و   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹋﹑س،   ️︊︓﹞
 ﹤︋ ﹝︪︀ر﹋︐﹩  ﹨︀ی  روش  از  ا︨︐﹀︀ده   ،︬︪﹞ و  رو︫﹟  ﹨︀ی 
︗︀ی روش ﹨︀ی ︨﹠︣ا﹡﹩ و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︻︀︵﹀﹩ ︵﹑ب 
 ﹩﹚﹫︭︑ ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ ︋︣ ر︫︡ و ار︑﹆︀ی ا﹡﹍﹫︤ش﹢︻ ﹟︣︐﹝﹞ از

آ﹡﹞ ︀︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.





۵۵
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... ﹩﹚﹝︻      ﹤ ︋ ︣ ﹝︣وری ︋ ︣ ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و ︑︖
﹡︀در ︠﹢ا︗﹥ زاده ۵٩ ﹡﹫﹛ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋ ﹥ ز﹡︡﹎﹩ ا︨︐︀د و ﹝︣︋ ّ﹩ ا︠﹑ق ...

︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣﹝︀﹡﹩، ﹝︖︐︊﹩ ر︋︀﹡﹩ ۵۶
️ ا     ً ﹝︖︐︡ی ︑︣ا﹡ـ﹩ از ﹝︡︣ا﹡﹩ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥ ﹝﹢ّ﹁﹅ ︎﹠︖︀ه ︨ـ︀﹜﹥ در   آـ
 ﹩︐︣︡﹞ ︣د︎︣وری و ﹡︷︀رت ︋︣ ︑︣︋﹫️ ︻﹙﹞﹩ و ﹝︺﹠﹢ی ︵ّ﹙︀ب دا︫︐﹠︡. ﹡﹊︀ت﹎︀︫
ر ︖ ︎﹅ ﹢ ︋︣︖ ﹢︋﹩ ︣ ز ﹩ ︣ ی  ︖ ︖

و ا︮﹢ل ︑︣︋﹫︐﹩ ا︪︀ن در ار︑︊︀ط ︋︀ ︵ّ﹙︀ب ︋︣ای ﹨﹞﹥ ﹢زو︀ن ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ و ﹝﹢رد 
﹩ ︣ ب ﹢ی ﹩و ﹫︋︣ ︣︋ ر ︎︣وریو ︣﹩

️ ﹨︀، ︋﹫︀﹡︀ت و ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی   ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡، ا﹟ ﹎︤ارش ا︗﹞︀﹜﹩ ا︨️ از ﹁︺︀﹜﹫
️ ا     ً ﹝︖︐︡ی ﹋﹥ ا﹝﹫︡ ا︨️ ︋︣ای ا﹨﹙︩ ︨﹢د﹝﹠︡ ا﹁︐︡. آ

﹩ ﹟ ﹩

﹩︺︡︋ ︠︀ص و روش ﹤﹫︣ی دارای رو︀ ﹩︀﹀︮ ﹟﹫﹝﹚ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧ـ ️ ︖
﹩﹡︀︊﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹅﹫﹝︻ ﹜﹁ ،در ︫ـ︀﹎︣د︎︣وری ︋﹢د﹡︡. ار︑︊︀ط ︠︀ص ︋︀ ︫︀﹎︣دان

مم
و ا﹨︡اف ︑︣︋﹫︐﹩، ا︨ـ︐﹀︀ده از روش ﹨︀ی ︡︋︹ در ︑︣︋﹫️ ︫ـ︀﹎︣دان از و︥﹎﹩ ﹨︀ی

﹜
︀﹎︣د︎︣وری ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ا︪︀ن ا︨️. ا﹟ ﹎︤ارش ا︗﹞︀﹜﹩ ا︨️ از ︵︣ح ا︨︐︀د در︫ 

︹︹
︫︀﹎︣دان ا︪︀ن و ﹝﹣︨︧﹥ ﹜﹫﹙﹤ ا﹜﹆︡ر ︗﹞︹ آوری ︫︡ه و ︋︧﹫︀ر ︗︢اب و ︠﹢ا﹡︡﹡﹩

︎ ︎ح ح
.︫︡︀︋ ﹩﹞

﹢ان
ن ︗
︀﹍︊
﹡

 ︀︋

ـ︊﹥
︀
︭ـ
﹞

﹡︧︊️ ︋ ﹥ آداب ﹝︺︀︫︣ت ا︨﹑﹝﹩ درک ︻﹞﹫﹅ ...۶٢
︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ﹉ رو︩ ۶۴ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی

﹞ ︡﹝﹞︧﹟ ﹝︣و︗﹩ ︵︊︧﹩

﹙﹩ ا︨ـ️. در ا﹟ ﹝︀︭︊﹥ ا︪︀ن ︋﹥ ︨︀︋﹆﹥ و ︨ـ﹫︣ ︻﹙﹞﹩ ︠﹢د ا︫︀ره دارد و
ر ﹢ ن︗ ︤ ︣︋ ز ﹩ ︊ ︣و︗﹩ م ︖ ︋ ︊ ﹟﹟

﹟﹫﹆﹆﹞ از ﹩﹊ ـ︣ ﹎︢ا︫︐﹥ و ا﹋﹠﹢ن ︪ـ️︨  ا ﹤﹊﹠﹍﹢﹡﹥ ﹝︣ا︑ ﹏︭﹫﹙﹩ را︎ 
︗﹢ان ﹢زه ا︨️. ﹋︐︋︀︀ی ︠﹢د︫︀ن را ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ︲﹞﹟ ︋﹫︀ن ︑﹞︀﹝﹩
ا﹟ ﹝︧ـ︀﹏ ﹡﹫﹛ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹡︷︀م ﹝﹢︗﹢د ﹢زه، ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ و ﹝︪﹊﹑ت ا﹝︣وز
﹢زه و ︵﹑ب دار﹡︡ ا﹎︣ ︵︀﹜︉ ︫ـ﹠﹫︡ن ︨ـ﹠︀ن ا︪ـ︀ن ﹨︧ـ︐﹫︡ اـ﹟ ︋︩ را

م ﹜
︋﹢ا﹡﹫︡.

در اـ﹟ ﹝︀︭︊﹥ ︋﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︫ـ︀﹎︣د︎︣وری ا︨ـ︐︀د ︮﹀︀ ﹩︀︣ی ا︫ـ︀ره 
︫ـ︡ه ا︨ـ️، ︫ـ︀﹎︣د︎︣وری ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥، ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ︠﹢د︫﹠︀︨ـ﹩، ا︖︀د 
︨﹣ال ︋︣ای ︫ـ︀﹎︣دان، ︻﹫﹠﹫️ ز﹡︡﹎﹩ ا︪︀ن ︋︀ ︑︣︋﹫️ ︫ـ︀﹎︣د و ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن ︋︀ 
︫ـ︀﹎︣دان، ︗︀ذ︋﹥ ز︀د، درک ︻﹞﹫﹅ از آداب ﹝︺︀︫ـ︣ت ا︨ـ﹑﹝﹩، ا﹡︐﹆︀ل ︮﹀︀ت 
ّ︦ ﹝︐﹀︀وت ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹋︐︀ب و ّ︨﹠️ و ...   ﹉ ︀د︖ب ︻﹙﹞﹩ ︋﹥ ︫︀﹎︣دان و ا﹢︠

ل ﹩ ︣ ب ﹅﹫  ︋ ︗ ن ل︣
از و︥﹎﹩ ﹨︀ی ا︪︀ن ︫﹞︣ده ︫︡ه ا︨️.



ا︪︀ن ﹝︐﹢﹜︡ ︨︀ل ١٣٠٢ 
﹝﹩ ︋︀︫︡ و از ︗﹞﹙﹥ ا︨︀︑﹫︡ 
ا︪︀ن ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ آ︀ت ︻︷︀م 
 ،﹩︪︻︣﹞ ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ،︋︣و︗︣دی
 ︡﹝و ︨﹫︡ ا ﹩︀︊︵︀︊︵ ﹤﹞﹑︻
︠﹢ا﹡︧︀ری ا︫︀ره ﹡﹞﹢د. ا︪︀ن 
︎︦ از ا︑﹞︀م ︑︭﹫﹏ در ﹇﹛ 
 ️︣︡﹞ ︣ان ر﹁︐﹠︡ و︑ ﹤︋
﹝︡ر︨﹥ ﹝﹑ ﹝﹞︡ ︗︺﹀︣ را ︋﹥ 
︻︡ه ﹎︣﹁︐﹠︡ و ︋﹥ ︑︣︋﹫️ ︵﹑ب 
﹝︪︽﹢ل ︫︡﹡︡. ︀︮﹏ ۵٠ ︨︀ل 
 ﹩﹊ ،︪︀نش و ﹋﹢︫︩ ا﹑︑
از ︣︐︋﹟ ﹝︡ارس ︻﹙﹞﹫﹥ ︑︣ان 
ا︨️.

ــنا  ــتم، صدايى آش ــحر بود، تلفن را برداش صداى زنگ تلفن به صدا در آمد، س
ــراغ گرفت. او هميشه نگران و متوجه  ــناختم. از طلبه ها س ــالم كرد. او را ش س
ــؤال كرد. از نماز شب طلبه ها سؤال كرد. او  طلبه ها بود. از وضعيت حجره ها س
خود را وقف تربيت آنها كرده بود و همت بلندى داشت با اينكه بيش از هشتاد 

سال سن داشت.
ــت اين است كه طلبه در حوزه خوب درس بخواند تا   آنچه در حوزه متداول اس
ــد. غافل از اينكه  ــود و نهايتًا به اجتهاد و مرجعيت برس بعدها مدرس خوبى بش
ــالمى حّل  ــكالت حوزه و جامعه اس ــا تدريس و تدّرس و اجتهاد، مش ــًا ب صرف
ــتى آنها به اندازه تدريس و اجتهاد  ــد، بلكه مديريت طّالب و سرپرس نخواهد ش
ــد و افرادى مستقًال بايد به اين  ــته اى تخصصى مى باش اهميت دارد و خود رش
ــال تجربه مديريتى طالب  ــه بپردازند. آيت اهللا مجتهدى تهرانى پنجاه س مقول
ــتاد بزرگ استفاده  ــت و حوزه علميه بايد از بهره ها و تجربه هاى اين اس را داش
ــير علمى و اخالقى طلبه تأثير مى گذارد بلكه با  ــتاد خوب نه تنها در س كند. اس

سرپرستى خود، او را به سر منزل مقصود مى رساند.
ــتاد مجتهدى تهرانى  ــى از روش تربيت علمى، اخالقى اس ــتار گزارش اين نوش
ــت كه پنجاه سال سابقه مديريت اجرايى و علمى و اخالقى در حوزه علميه  اس
ــان بايد از ابعاد مختلف مورد  ــت كه شخصيت ايش ــته اند. الزم به ذكر اس داش
بررسى قرار گيرد زيرا ايشان داراى شخصيتى چند بعدى بودند و در عرصه هاى 
ــه بودند. يكى از  ــتقبال قرار گرفت ــوام و خواص مورد اس ــاط با ع ــف ارتب مختل
ــان بحث ارتباط با طالب و جنبه استادى و شاگردى  ــخصيت ايش جنبه هاى ش

ايشان است. اين بحث را در چند مرحله بررسى مى كنيم.
ــان قبل از  ــان مقّيد بودند كه خودش الف ـ مرحله پذيرش و گزينش طلبه: ايش
ــنديدند اجازه  ــد و اگر روش و منش آنها را پس ــام، تمام طلبه ها را ببينن ــت ن ثب
ــته  ــان معتقد بودند چهره طلبه بايد جاذبه داش ــل به آنان مى دادند. ايش تحصي
ــد كه ايشان  ــد، هر چند گاهى طلبه اى با چهره اى نه چندان زيبا پيدا مى ش باش
ــان معتقد بودند گيرايى و جاذبه  ــت و مى فرمودند اينها نور دارند. ايش مى پذيرف
حداقلى براى طلبه الزم است. ايشان مى فرمود كه يك نظر نگاه به طلبه حالل 
است. من بايد طلبه را ببينم و محبت او به دل من برود. عالوه بر نظر خودشان 

صالحيت علمى و شرايط قانونى ثبت نام را توسط مدرسه بررسى مى كردند.
ــاز: همان روزهاى ابتدايى طلبه ها را جمع مى كردند و  ب ـ تذكرات سرنوشت س
ــى را پيرامون نكات مهم طلبگى مطرح مى كردند و براى همه فهمى از  تذكرات
آن به عنوان رگ هاى طلبگى تعبير مى كردند. مى فرمودند طلبه بايد چنگ رگ 
ــته باشد. اول رگ مقّدسى است. بايد اهل نماز جماعت، نماز شب، خواندن  داش
ــد. نماز را اول وقت بخواند و ... . ولى مقّدسى  مفاتيح و قرآن و نهج البالغه باش
ــد. در آبگوشت به يك ته استكان  ــنى آبگوشت به باش طلبه بايد به اندازه چاش
سركه به عنوان چاشنى مى ريزند تا معتدل شود و دل را نزند ولى اگر به اندازه 
يك ليوان سركه بريزند نمى توان آن را خورد. مقّدسى طلبه بايد كم باشد مبادا 
ــى درس را تعطيل كند و به مسافرت برود. مبادا شب چهارشنبه  به خاطر مقّدس
كه شب درس است به مسجد جمكران برود. اگر دو ساعت به اذان تهّجد كند 
ــى نبايد خللى به درس  ــر درس چرت بزند فايده ندارد. تهّجد و مقدّس و فردا س
ــأنش  ــب حال و ش طلبه وارد كند. اگر طلبه به درس اخالقى مى رود كه مناس

نيست موجب خمودى و دور شدن او از تحصيل مى شود.
ــت يعنى در اعمال و رفتارش يك نحوه عوامى وجود  رگ دوم رگ عوامى اس
داشته باشد، با مردم بنشيند و تكبر نداشته باشد. علم حجاب اكبر است لذا طلبه 
ــد. براى مثال مى فرمودند  ــرى كارها باش بايد مثل عوام مقيد به انجام يك س
مرحوم امام خمينى در نجف هر شب به زيارت مى رفتند يك شب كه خيلى هوا 
ــرد بود آقا مصطفى فرزند امام به امام فرمودند امام كه دور و نزديك ندارد،  س
همين جا در منزل زيارت كنيد، امام به آقا مصطفى فرموده بودند مصطفى اين 
ــد در صحن امام رضا (ع) حاج  ــا نگير. همچنين مى فرمودن ــى را از م رگ عوام
آقا مرتضى حائرى را ديدم كه روى زمين نشسته و مثل عوام پاى خود را دراز 

كرده بودند و دعا مى خواند.
رگ سّوم رگ طلبگى است. طلبه بايد نگران بحث و درس باشد و به دنبال علم 
ــب قبل از  ــرود. بايد براى موفقيت در درس چند كار انجام دهد. اول اينكه ش ب
كالس پيش مطالعه داشته باشد تا با زمينه قبلى سر درس برود. دوم سر كالس 
ــد و خوب فرا بگيرد. سوم بعد از درس، پس مطالعه  ــش متوجه درس باش حواس
ــؤال كند تا رفع اشكال بشود.  ــد و اشكاالت را يادداشت نموده و س ــته باش داش

﹡﹫﹛ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋ ﹥ ز﹡︡﹎﹩
 ا︨︐︀د و ﹝︣︋ ّ﹩ ا︠﹑ق
️ ا    ً ﹝︖︐︡ی ︑︣ا﹡﹩ آ 

︡﹝﹞︧﹫﹟ ﹁︣﹝︀﹡﹩، ﹝︖︐︊﹩ ر︋︀﹡﹩ ﹎︤ارش



ــته باشد و درس را مباحثه كند. او  چهارم طلبه بايد هم بحث خوب داش
ــته باشد، هم از نظر علمى و  بايد براى هم بحث بهترين انتخاب را داش
ــارم درس ها را هر چند وقت  ــرعى. چه هم از نظر اخالقى و تقّيدات ش
ــود و از يادش نرود. پنجم طلبه بايد تدريس  يكبار دوره كند تا تثبيت ش
كند تا خوانده ها به عمق جانش بنشيند و هرگز از يادش نرود. هر كس 
ــتى كند از مسير طلبگى منحرف مى شود و  در هر يك از اين كارها سس

اگر در طلبگى باقى بماند چندان مثمرثمر نخواهد بود.
ــتند رگ توسل به اهل  ــان خيلى روى آن تأكيد داش رگ چهارم كه ايش
بيت «عليهم السالم» بود. در اين باره حضرت استاد مى فرمودند: سال ها 

ــى رفته بودم،  قبل به باغ
ــاغ زردآلوهايى  ــب ب صاح
ــوردن آورد كه  را براى خ
ــًا تلخ بود.  ــى مزه و بعض ب
ــدم، به  ــا ش ــت را جوي عل
ــن ميوه پيوند  من گفت اي
ــت و تلخ شده  نخورده اس
ــد  ــد مى فرمودن ــت بع اس
ــه اهل بيت  ــد ب ــه باي طلب
ــيرين  ش تا  بخورد  ــد  پيون
ــود، ما اينجا طلبه ها را  بش

پيوند مى زنيم، طلبه اى كه توسل به اهل بيت نداشته باشد و در مجالس 
ــادى اهل بيت شركت نجويد به درد نمى خورد. گريه براى  عزادارى و ش
ــان چندين  ــود را طال مى كند. هر روز در حضور ايش ــت مس وج اهل بي
ــد. روزهاى شهادت درس نبود و ايشان اقامه عزا  بار روضه خوانى مى ش
ــت بلكه درس ما  ــروز درس ما تعطيل نيس ــد و مى فرمودند ام مى كردن
ــل اصل درس ماست نه جزء درس ما. هر كس  ــده است. توس عوض ش
ــركت نكند هر غيبت او معادل ده غيبت  ــه ش در ايام اقامه عزا در مدرس
ــيخ عبدالكريم حائرى اين همه مجتهد  ــت. علت اينكه درس حاج ش اس

ــل  ــيخ، توس و مرجع تحويل داد اين بود كه قبل از درِس مرحوم حاج ش
به اهل بيت وجود داشته است و يكى از طلبه ها مداحى مى كرده است.

همه اين رگ ها بايد با هم و به صورت متعادل وجود داشته باشد وگرنه 
اگر در يكى افراط شود و بقيه كمرنگ باشد فايده اى ندارد.

ــگ و صميمى و رابطه پدرى و  ــت و نظارت و ارتباط تنگاتن ج ـ مديري
ــان براى ارتباط با طالب در هفته سه روز كالس عمومى  ــرى: ايش پس
ــه روز يك كالس عمومى براى طالب  ــتند. در هر كدام از اين س داش
ــش  پايه هفت به باال و يك كالس عمومى براى طالب پايه يك تا ش
ــتند. در كالس عمومى طالب پايه هفتم به باال عالوه بر ارتباط با  داش
ــرايع  تك تك طالب، كتاب ش
و عروة را مى خواندند و به اين 
ــا كتابهاى  ــه طلبه ها را ب بهان
متروك در حوزه آشنا مى كردند 
ــث مى خواندند  و بعد يك حدي
ــه  ــر در كالس روض و در آخ
آن  از  ــد  بع ــد.  مى ش ــده  خوان
ــه يك تا  ــى پاي كالس عموم
ــاب معراج  ــه كت ــش بود ك ش
ــعادة، كتاب آداب الطالب  الس
ــان مى باشد،  كه گفته هاى ايش
ــد و بعد از آن، قرآن يا  ــة المريد و يك كتاب اعتقادى خوانده مى ش مني
ــجاديه تفسير مى شد و در انتها يكى از طّالب  نهج البالغه يا صحيفه س
ــان به منزل مى رفتند و پس از يك  روضه خوانى مى كرد. بعد از آن ايش
ــه مى آمدند.  ــتراحت براى نماز ظهر و عصر دوباره به مدرس ــاعت اس س
ــتند.  در بين نماز ظهر و عصر يك منبر براى طالب و عموم مردم داش
دوباره به منزل مى رفتند و بعد از ظهر به مدرسه تشريف مى آوردند و در 
ــان مى نشستند و طلبه ها به نزد ايشان رفت و آمد مى كردند  اتاق خودش
ــالب مى پرداختند. بعد از نماز مغرب به امور  ــا اذان مغرب به امور ط و ت


︀ً ︋︀ ︑︡ر︦ و ︑ّ︡رس و ا︗︐︀د، ﹝︪﹊﹑ت ﹢زه و ︗︀﹝︺﹥  ﹁︣︮
 ﹩︐︨︣︎︨︣ و  ︵ّ﹙︀ب   ️︣︡﹞  ﹤﹊﹚︋  ،︫︡ ﹡﹢ا﹨︡   ﹏ّ ا︨﹑﹝﹩ 
ر︫︐﹥ ای  ︠﹢د  و  دارد  ا﹨﹞﹫️  ا︗︐︀د  و   ︦︡ر︑ ا﹡︡ازه   ﹤︋  ︀﹡آ

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︭︭︑



﹤︀﹀﹋ :٨-٩
٩-١٠: ︫︣وط ا﹜︺﹢︲﹫﹟ 
﹏︀︨١٠-١١: ﹇︴︹ و ︸﹟ ر

١١-١٢: ر︗︀ل
 ﹉ روزا﹡ـ﹥  ︋︣﹡︀﹝ـ﹥  از  ︋︪ـ﹩ 

ا︨︐︀د ︋︀︨﹢اد و ︎︣︑﹑ش.

*  *  *                         
︱ـ︣ت ا﹝ـ︀م ︠﹞﹫﹠ـ﹩ ﹇ـ︡س 
︨ـ︣ه، ﹨︣ روز ︋︺︡ از درس، روی 
ز﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹡︪︧ـ️؛ ︻﹞︀﹝﹥ اش را 
روی زا﹡﹢ ﹝﹩ ﹎︢ا︫ـ️ و ︑︀ ︨﹣ال 
را   ︡︖︧﹞ ︋﹢د،  ︨﹣ال ﹋﹠﹠︡ه ای  و 

︑︣ک ﹡﹞﹩ ﹋︣د.
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ــتند و منبر  ــجويان داش ــد و يك كالس عمومى براى طالب آزاد و دانش ــره داران مى پرداختن حج
مى رفتند. نظارتشان روى طالب زياد بود و با تمامى طالب به طور مستقيم ارتباط برقرار مى كردند 
و بارها از طالب مى شنيديم كه استاد را بيش از خانواده شان دوست داشتند. استاد، طالب را فرزند 
ــر خودم بشناسم، كسانى شاگرد من هستند  ــما را مثل پس خود مى خواندند و مى فرمودند من بايد ش
ــتاد شما كيست و زير  ــم، بدانم پدر، هم بحث و هم حجره و اس ــان كامًال مطلع باش كه از وضعيتش

ــم. آدرس و تلفن منزل برخى  ــما را بدان و بم زندگى ش
ــّالب در تماس بودند.  ــت و با پدر ط ــا را مى گرف طلبه ه
ــبانه روز با  ــاگرد من هستند كه ش ــانى ش مى فرمود كس
ــت كه  ــند. مى فرمود مثال من مثال باغبانى اس من باش
همواره بين گل ها مى گردد و علفهاى هرز را جدا مى كند 
ــيب نزند. اگر مى ديدند طلبه اى دوست  كه به گل ها آس
نابابى دارد به او تذكر مى داد و اگر مورد حاد بود برخورد 
جدى مى كردند. گاهى به برخى طالب مشكوك مى شد 
ــر مى فهميد طلبه به  ــت و اگ براى آنها مراقب مى گذاش
جلسات خاصى مى رود آن جلسات را پيگيرى مى كرد و 
در صورت لزوم تذكر مى داد. ايشان خودشان هم حجره 
ــرد، مى فرمودند برخى بايد در حجره تنها  را تعيين مى ك
ــند. به هم مباحث ها هم نظارت داشتند. مى فرمودند  باش
ــوان ويترين  ــدارس از طلبه به عن ــى از مديران م بعض
ــتفاده مى كنند و به تعداد باالى طلبه هايشان مى بالند  اس
ــفر و مهمانى و گردش و لذت خودش  ــان از س ولى ايش
ــر مى كرد و با طلبه ها وقت صرف مى كرد. اين  صرف نظ
اواخر با وجود بيمارى و كسالت، ده دقيقه قبل از كالس 
ــه حاضر بود. در برف و باران شديد كه  عمومى در مدرس
ــال هاى آخر كه حدود  بعضًا طالب نمى آمدند حتى در س
85 سال سن داشتند در مدرسه حاضر مى شدند. حتما به 
ــاتيد و شاگردان نظارت مى كردند كه شاگردان  رابطه اس
ــند يا اگر استادى  ــان مناسب و هماهنگ باش با استادش
درس را تعطيل مى كرد مورد بازخواست قرار مى گرفت. 
ــه مى آمدند. رابطه آن قدر عميق  روزى سه بار به مدرس
ــيدند. در كالس  ــاگردان را مى پرس بود كه دائمًا حال ش
عمومى سراغ تك تك شاگردان را مى گرفتند، اگر كسى 
نبود علّت غيبت را جويا مى شدند. تمام شؤون طالب را 
ــاب مى بردند.  ــان حس زير نظر مى گرفتند و همه از ايش
شب با حوزه در تماس بودند و در ساعات مختلف از حال 
ــاعات زيادى را در حوزه  ــتجو مى كردند. س طّالب جس
ــان به تك تك  ــالهاى آخر، خودش مى گذراندند و جز س
ــه  ــر مى زدند. هميش كالس ها و حجره ها و كتابخانه س
ــه مى كنند؟ كجا  ــالب بودند كه چ ــران وضعيت ط نگ
هستند؟ با كه مى گردند؟ در ايام جوانى وقت و بى وقت 
به مدرسه سركشى مى كردند و در سالهاى آخر مسؤولى 
ــه  براى اين كار قرار داده بودند. بارها از منزل به مدرس
ــؤال مى كردند، آيا  تماس مى گرفتند. در مورد طلبه ها س
ــام دارند؟ كولر و شوفاژ سالم است؟ چه كسى هست  ش
ــت؟ نقل است حدود بيست سال پيش  و چه كسى نيس
يك شب پاييز كه شوفاژ مدرسه راه اندازى نشده بود هوا 
ــود، فردا طلبه ها مى بينند كه آقاى  ــدت سرد مى ش به ش
ــته اند وقتى پرس وجو مى كنند  ــدت خس مجتهدى به ش
ــه طلبه ها  ــب از نگرانى اينك ــان مى گويد كه ديش ايش

ــان قاطع بودند مى فرمود كسى كه  ــان نشود تا صبح نتوانستم بخوابم. ايشان در مديريت ش سردش
ــته باشد نه  ــد و به صحت نظر خود ايمان داش ــته باش حوزه اداره مى كند بايد حرف براى گفتن داش
ــق و عالقه به ايشان نوعى ترس از ايشان داشتند.  ــم بگويد. طلبه ها با وجود عش اينكه به همه چش
ــته باشيد. گاهى با مواخذه و داد و فرياد كار را اداره  ــبت به من خوف و رجا داش مى فرمودند بايد نس
ــود. شيوه مديريتى  ــه اداره مى ش مى كرد. مى فرمود هر مرتبه كه من فرياد مى زنم تا چند ماه مدرس
ــازش با طلبه نبود و گاهى با مواخذه و برخورد كارها پيش مى رفت. البته گاهى  ــان همواره س ايش
خودشان را به تغافل مى زد و به طّالب فرصت مى داد. ايشان قائل به جاذبه بودند و با خوشرويى و 
ــيارى از طالب و مردم را جذب خود مى كردند. مى فرمود روحانى  ــوخى بس خوش زبانى و خنده و ش

ــد. همواره در دسترس مردم و طالب بودند نه محافظى داشتند  ــرو باشد و با مردم بجوش بايد خوش
ــان مى رفتند و زنگ مى زدند. به  ــى براى خود ايجاد كرده بودند حتى مردم به خانه ايش ــه حريم و ن
ــيدگى مى كرد. از ويژگى هاى شخصى ايشان اين بود كه  وضع اقتصادى طالب و فقراى محل رس
ــوخى مى كرد و خود را تا سطح طّالب  ــاده و همه فهم صحبت مى كرد و به فراخور حال زياد ش س
ــان  ــان با ايش ــد طّالب و مردم به راحتى در تمام مسائلش و مردم پايين مى آورد و اين موجب مى ش

ارتباط برقرار كنند.
د ـ در تمام شؤون زندگى طّالب توصيه هاى بسيار مفيد 

و مهم داشتند.
ــت كه خانواده اش او را به عدالت  1ـ آخوندى موفق اس

قبول داشته باشند و پشت سرش نماز بخوانند.
ــاس گران قيمت  ــد نبايد لب ــه نبايد اهل دنيا باش 2ـ طلب
ــت بخريد هميشه از  ــد حتى اگر مى خواهيد گوش بپوش
ــه گوشت  يك قصابى نخريد كه او بگويد اين ها هميش

مى خورند.
ــى كند كه مردم نتوانند از  ــكلى زندگ 3ـ طلبه بايد به ش
ــى بگيرند، براى هر چيزى يا پول كمى با  او نقطه ضعف

مردم بحث نكند.
ــى بايد مردم را تربيت كند و ايتام آل محمد را  4ـ روحان

سرپرستى كند.
ــتان در مورد پول و  ــراى منبرها، نمازها و مجالس 5 ـ ب
ــه دين بدبين  ــبت ب ــدار آن چانه نزنيد زيرا مردم نس مق

مى شوند.
ــود. ما  ــبى دچار نش 6 ـ طلبه بايد قناعت كند تا به كاس
آخوند داريم و آخوندگر. آخوندگر كسى است كه آخوندى 

را براى كاسبى مى خواهد مثل رفتگر و كارگر.
ــت  7ـ طلبه بايد به خدا توكل كند. اگر به پول نياز داش
ــاز امام زمان بخواند  ــه پدرش هم نگويد، دو ركعت نم ب

و از خدا بخواهد.
ــد. طلبه اى كه  ــحر و تهّجد باش ــه بايد اهل س 8 ـ طلب
ــودش يك قدم  ــردم را توصيه كند بايد خ ــد م مى خواه
ــد طلبه اى كه مى خواهد به مردم بگويد نماز  جلوتر باش

صبح بخوانيد بايد خودش نماز شب بخواند.
ــت و مردم يك  ــار طالب براى مردم حجت اس 9ـ رفت
ــما در نماز شب  پله پايين تر از او حركت مى كنند اگر ش
سستى كنيد عوام در انجام واجبات سستى مى كنند، اگر 
در انجام واجبات سستى كنيد عوام در انجام حرام اصرار 
ــان وقتى  مى ورزند. آيت اهللا بروجردى در روز آخر درسش
ــتاهاى خود  ــهرها و روس ــتند به ش كه طالب مى خواس
ــردم دليل و برهانى بر  ــد فرمودند: اى طلبه ها، م برگردن
ــان ندارند، اعمال و رفتار شما براى آنها حجت  عقايدش
ــيد گناه بى دين كردن مردم در نامه  ــت، مراقب باش اس

اعمالتان نباشد.
ــد يعنى در پوشش و  ــت باش 10ـ روحانى بايد ساده زيس
لوازم زندگى خالف عرف جامعه عمل نكند. اگر اينگونه 
ــد مردم به روحانى اقبال نشان نمى دهند. آخوند و  نباش

طلبه بايد عّزت نفس داشته باشد.
ــى نبايد به نحوى كه ديگران گمان بد ببرند  11ـ روحان
با نامحرم هم كالم شود بنده وقتى در خيابان با يكى از 
ــوم به چهره آنها نگاه نمى كنم،  محارم خود مواجه مى ش

مردم كه نمى دانند او از محارم من است.
ــهر مقدس قم بمانند و از فيوضات حضرت  ــت طالب مدتى در ش 12ـ در دوران تحصيل الزم اس
ــوند. مشروط بر اينكه بعد از تحصيل به بالد خود بازگردند، اينطور نباشد  معصومه (س) بهره مند ش
ــان آيه نفر را مى خواندند و مى گفتند  ــوند. ايش ــتانى تبديل ش كه آنقدر در قم بمانند كه به آثار باس
بعضى از طالب از «ولينذروا قومهم» همين قم را مى فهمند و از آنجا براى تبليغ خارج نمى شوند.

13ـ آخوند بايد بازارى باشد تا كسى نتواند او را فريب دهد.
ــاد و  ــت. روحش ش ــيرين بود كه از اين گفتار خارج اس ــان زياد و مكّرر و ش آنقدر توصيه هاى ايش

ان شاءاهللا با ائمه معصومين محشور باشد.


﹨﹞︀ن روز﹨︀ی ا︋︐︡ا﹩ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ را ︗﹞︹ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و ︑︢﹋︣ا︑﹩ را 
 ﹩﹝﹁ ﹤﹝﹨ ︣ای ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹡﹊︀ت ﹝﹛ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋ 

از آن ︋﹥ ︻﹠﹢ان رگ ﹨︀ی ︵﹙︊﹍﹩ ︑︺︊﹫︣ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡.




 ︀﹨ ﹏﹎  ﹟﹫︋ ﹨﹞﹢اره   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹡︀︊︾︀︋ ﹝︓︀ل   ﹟﹞ ﹝︓︀ل  ﹝﹩ ﹁︣﹝﹢د 
﹝﹩ ﹎︣دد و ︻﹙﹀︀ی ﹨︣ز را ︗︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ﹎﹏ ﹨︀ آ︨﹫︉ ﹡︤﹡︡.





۵٩

ــاص و روش بديعى در  ــرى داراى روحيه خ ــى حائ ــوم على صفاي مرح
ــبت به  ــاگردان، فهم عميق نس ــاگردپرورى بودند. ارتباط خاص با ش ش
ــاگردان  ــتفاده از روش هاى بديع در تربيت ش مبانى و اهداف تربيتى، اس
ــت. اين گزارش اجمالى است از طرح استاد در  ــان اس از ويژگى هاى ايش
ــاگردان ايشان و مؤسسه ليله القدر جمع آورى  شاگردپرورى كه توسط ش

شده و بسيار جذاب و خواندنى مى باشد.
ــرداد گرم 1330  ــرى معروف به عين صاد در م ــتاد على صفايى حائ اس
ــال هاى خامى نوجوانى در كسوت  ــهر قم به دنيا آمد و در همان س در ش

شاگردى به پختگى استادى رسيد.
ــدم، در  ــكالت روبرو مى ش ــان روزهاى اول، هنگامى كه با مش «از هم
ــيد. حالى كه كنجكاوم مى كرد و وادارم مى نمود تا  درونم حالى مى جوش
ــكل بيايم. آن را بررسى كنم و علت هايش را بجويم و راه  به سمت مش

حل هايش را بيابم...
هنگامى كه به مسئله ى تبليغ و طرز تبليغ و به مسئوليت و چگونگى آن 
فكر مى كردم، واين كه استعدادهايى در من گذاشته اند و سرمايه هايى به 
من داده اند و آن ها را بى جهت نداده اند. در برابر داده ها، بازده مى خواهند 

و در قبال سرمايه ها كار و مسئوليت»
ــناخت محدوديت هاى  ــه ى «بينش فكرى بنيادين» كه با ش او در زمين
انسان و اندازه و تركيب استعدادهايش و درك نياز انسان به وحى، بدان 
ــنگ اساتيدش،  راه يافته بود و به همراه بهره گيرى از تجربه ى گران س
ــط انتقال  ــوزش روش ها» و تداوم «خ ــت كه «آم ــى را طرح ريخ بناي
ــتاد و درس» در برپا نگهداشتن  ــتون خيمه گاهش بود. و«اس معارف» س

اين ستون نقشى راهبردى داشت.
ــت كه فقط درسش را خوب بدهد و برود. يك  ــتاد خوب كسى نيس «اس

استاد بايد بيش از اين كه مدرس خوبى باشد مربى خوبى هم باشد».
ــان  ــكل فردى و اجتماعى اش را، انس ــوع كار تربيت در ش ــه موض او ك
مى دانست مبادى نوشته ها و كالس هايش را شناخت نيازها، سرمايه ها و 

استعدادهاى انسان و توجه به اختيار و انتخاب وى قرار داد.
استاد صفايى در انتقال آموزش ها به شاگردانش، با استناد به مبانى قرآنى 
ــيره ى معصومان (ع) به جاى تلقين و  ــت از سنت و س و روايى و برداش

تحميل به تبيين و تفهيم اصرار داشت و مى گفت:
«مهم نيست كه عمل كنند، مهم اين است كه يا ابوذر شوند يا ابوجهل. 

ال اقل بفهمند و حجت بر ايشان تمام شود»
ــير، طلبه اش را  در كالس هايش به جاى روش هاى متداول حفظ  و تفس
با كليدها و مالك ها و روش هايى آشنا مى كرد تا با طرح كلى و نقشه اى 
جامع همراه گردد. چرا كه دادن روش ها در زمان كمى صورت مى گرفت 

و سود بيشترى براى شاگردانش داشت.
استاد در كتاب «مسئوليت و سازندگى» كه درسن هجده سالگى نوشته، 
ــناخت خود و كار خود و مقدار ادامه ى  از اين كليدها گفتگو و ما را به ش

خود و در نتيجه وسعت هستى آشنا مى نمايد.
ــازندگى و كار با روحيه هاى مختلف، روش تربيت انسان قبل و  روش س
ــت از قرآن و نهج البالغه،  بعد از بلوغ، روش تربيت كودك، روش برداش
ــد مكاتب و آرمان ها و آگاهى ها، روش نقد ادبيات و هنر، روش  روش نق
آموزش صرف و نحو و فقه و اصول، روش تبليغ و انتقال معارف و روش 
ــر يك در كتابى  ــت كه به ه ــت و رهبرى، مجموعه مباحثى اس مديري
ــتقل و يا مجموعه سخنرانى هايى مبسوط  پرداخته شده و حكايت از  مس

جديت و تالش گسترده ى ايشان در«روش آموزى» دارد.
تفكر نظام مند استاد چه در قالب بيانى اش و چه در محتوا، چنان متناسب 
و تفكيك ناپذير بود كه مخاطب جستجوگر به سرعت به مبانى و مسايل 

و روش ها و اهداف انديشه ى ايشان راه مى يافت.
ــاگردانش، به آن ها ماهيگيرى مى آموخت و  او به جاى ماهى دادن به ش
زمينه هاى تحقيق را در آن ها زنده مى كرد. حتى مطالعه اش را در حضور 
ــاگردها انجام مى داد تا از طرز شروع و حركت او به روش او پى ببرند  ش

و به قدرت برسند.

در ︨︀ل ١٣٣٠ در ﹇﹛ ︋﹥ د﹡﹫︀ 
آ﹝︡. در ︨﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︋﹥ 
﹢زه راه ︀﹁️ و ︑︧﹙︳ ز︀دی 
︋︣ اد︋﹫︀ت ا︣ان و ︗︀ن ︎﹫︡ا 
 ﹟﹫︐︧﹡ ﹩﹍﹛︀︨ ︣د. در ﹨︖︡ه﹋
﹋︐︀︋︩ را ﹋﹥ ︀︎﹥ ︑﹀﹊︣ او ︋﹢د 
︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝︧﹣و﹜﹫️ و ︨︀ز﹡︡﹎﹩ 
 ︡﹠ .در آورد ︣︣︑ ﹤︐︫ر ﹤︋
ده ︗﹙︡ ﹋︐︀ب ︀︮﹏ ﹋︀ر ﹁﹊︣ی 
او و ︫︀﹎︣دا﹡︩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹋︐︀ب 
﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹙﹢غ، ﹝︧﹣و﹜﹫️ و 
 ﹩︀︐︫︋︣دا ،️﹋︣ ،﹩﹎︡﹡︨︀ز
از ﹇︣آن و ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ و ... از 
﹝︋︀︐﹋ ﹟︣︑ ﹜︀ی او ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
ا︨︀︑﹫︡ ︨︴ ا︪︀ن آ︀ت ︻︷︀م 
 ،﹩﹡︀ری ﹨﹞︡ا﹡﹩، رو﹢﹡ ،﹏︲︀﹁
︊︨︀﹡﹩، ﹝︡﹡﹩، ا︻︐﹞︀دی و 
︨︐﹢ده و ا︨︀︑﹫︡ ︠︀رج ا︪︀ن 
 ﹅﹆﹞ ︣ی و︀ ﹩︱︑︣﹞ ﹫︫
دا﹝︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹝︣﹢م ا︨︐︀د ︻﹙﹩ ︮﹀︀ ﹩︀︣ی
* ﹝﹠︊︹ ا︮﹙﹩ در ا﹟ ﹡﹢︫︐﹥، ﹋︐︀ب ﹨︀ی «ا︨︐︀د و درس، روش آ﹝﹢زش» و «رو︀﹡﹫️ و ﹢زه» از آ︔︀ر ﹝︣﹢م ا︨︐︀د ︻﹙﹩  ︮﹀︀ ﹩︀︣ی  و ﹡﹫︤ 

︠︀︵︣ات ︫﹀︀﹨﹩ ︀ ﹝﹊︐﹢ب ︫︀﹎︣دان︋ ︤ر﹎﹢ار ا︪︀ن، از ﹝︭﹢﹐ت  ا﹡︐︪︀رات﹜﹫﹙﹤ا﹜﹆︡ر ﹝﹩︋ ︀︫︡.

﹝︣وری ︋ ︣
﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی و

︑︖︣ ︋ ﹥ٴ ︻﹞﹙﹩ ︫︀﹎︣د  ︎︣وری
در ﹫︀ت آ﹝﹢ز﹎︀ر ︸︣ا﹁️ و ︸︣﹁﹫️

﹡︀در ︠﹢ا︗﹥ زاده ﹎︤ارش



«اين استاد است كه محصل را در چهار مرحله پيش مى برد:
1 ـ در فكر و بينش

2 ـ در قدرت روحى و وسعت سينه
3 ـ در طرح عملى

4 ـ در برنامه ى علمى
با اين ترتيب، فكر،  زمينه ساز بينش ها و قدرت هاى روحى است.

ــتون محكم، طرح عملى گسترده و نقشه ى يك عمر مشخص مى شود  و بر پايه اين دو س
كه بايد چه بكند و چه سازندگى ها و سوزندگى ها داشته باشد.

و با اين طرح علمى است كه تكليف مقدار علوم و مقدمات هر يك مشخص مى شود»
ــير،  ــارج فقه و اصول و تفس ــان در كالس خ ايش
ــركت در كالس درس اساتيد و  ــاگردان را به ش ش
ــى نمود و ازآنها مى  ــاى مطرح حوزه توصيه م علم
ــراف و تسلط كافى و دقت  ــت كه پس از اش خواس
علمى و فنى در مطالب مهم و وجوه اختالفى و نيز 
ــه منابع مطالعاتى مرتبط ، به ارائه ى نتيجه  رجوع ب
ــنيدن  ــتاد پس از ش ــان بپردازند. اس درحضور ايش
ــث را جمعبندى و به  ــاگردان، اهم مباح مطالب ش
نقد روش ها و نتيجه گيرى ها و بيان نقاط قوت و 

ضعف شان مى پرداخت.
ــان و قدرت رهگيرى و تحليل نشريات و متفكرين جريان ساز  به روز بودن اطالعات ايش
حوزه و دانشگاه و حتى صاحب نظران فلسفه و فرهنگ خارج از كشور و نيز برخورد علمى 
ــگفتى شاگردان و عامل مهم در ارتقاء  ــه باعث ش همراه با انصاف و آزادگى با آنها، هميش

سطح علمى شان بود.
ــاگرد به سرعت و دقتى برسد تا راه هاى دور برايش  ــعى استاد در كالس اين بود كه ش س
ــگفت آنكه گاه حجم عظيمى از نكات و  ــته شود. ش ــت ها برايش شكس نزديك و بن بس
ــه اى كوتاه و دقيق به مخاطبش  ــا را در قالب جمله اى و تنها تك جمل ــات راهگش توجه

انتقال مى داد.

ــودن افق هاى باز در  ــاگرد ارج مى نهاد و باگش ــتكار ش او نه با زبان بلكه در عمل به پش
برابرش او را به راهى بى نهايت فرا مى خواند و اينچنين توقع شاگرد را از خود باال برده و 

تحمل سختى هاى راه را براى او شيرين مى كرد.
اگر شاگردى بدون مطالعه ى قبلى و فقط براى وقت گذرانى و اظهار وجود طرح مسئله مى 
نمود، با نگاه خاصى كه اين جور مواقع داشت به وى مى فهماند كه بايد وقت مى گذاشته 

و مطالعه مى كرده و در صورت تكرار، با بى اعتنايى اش او را متنبه مى ساخت.
ــاگرد با كسب علوم به آفت غرور مبتال نگردد و اين مهم را با  ــعى اش در اين بود كه ش س
ــاتيدش، به زيبايى به  ــتان هايى از زندگى ائمه(ع) و خاطراتى از زندگى خود و اس ذكر داس

انجام مى رساند و شيرينى لطافت و انكسار را به وى مى چشاند.
ــود: من بر خالف  ــى در جايى گفته ب ــتاد صفاي اس
ــال  ــدارس كه در ابتداى س ــان م ــران و معلم مدي
ــه و زرنگ و  ــاگردان نخب ــه دنبال ش ــى ب تحصيل
ــاگرد اول ها در مجموعه ى خودشان  گرد آوردن ش
ــردودى و  ــاگردان اخراجى و م ــتند، در پى ش هس
فرارى از ديگر كالس ها مى گردم و كارم را با آن ها 

شروع مى كنم.
وى معتقد بود كه كار روحانى همچون طبيب است 
و همان طور كه محيط كار طبيب، آلوده به امراض 
ــت،  روحانى نيز در ميان افراد  و در ميان بيماران اس

مبتال و مسئله دار مى تواند سوژة كار خود را بيابد.
ــتاد صفايى را به دو گروه تقسيم نمود، يكى  ــاگردان اس در يك جمع بندى كلى مى توان ش
ــى بوده و پس از  ــكالت فكرى، روحى و اخالق ــه خود، گرفتار و مبتال به مش ــى ك آن هاي
ــتاد تحت درمانگرى او به بهبودى و اعتدالى رسيده و به كسب مهارت هاى  ــنايى با اس آش

زندگى پرداختند و در حركت مستمر خود به طلبگى و جهاد اصغر و اكبر روى آوردند.
ــتعدى كه از ابتدا به تشخيص و تشويق وى به اهميت و  ــته ى دوم، روحيه هاى مس و دس
ــيدند و با تغيير رشته هاى دانشگاهى و كارى  ــان رس اولويت امر تعليم و تربيت در جامعه ش
خود به كسب معارف و مبانى تربيتى مشغول و پس از آشنايى با «بينات و كتاب و ميزان» 


و   ︡﹨︡︋ ︠﹢ب  را  در︨︩   ︳﹆﹁  ﹤﹋  ️︧﹫﹡  ﹩︧﹋ ︠﹢ب  ا︨︐︀د 
︋︣ود. ﹉ ا︨︐︀د ︀︋︡ ︋﹫︩ از ا﹟ ﹋﹥ ﹝︡رس ︠﹢︋﹩ ︋︀︫︡ ﹝︣︋﹩ 

.︫︡︀︋ ﹩︋﹢︠





ــيدند و هر  و مراحل « انتظار و تقيه و قيام» ، به تولدى ديگر رس
كدام در نقطه اى از كشور و در جايگاهى رسمى يا غير رسمى به 

توليد مهره هاى كارآمد همت گماردند.
و كدام مصلح دردآشنايى است كه نداند قدرت درمانگرى جان ها 
ــخيص دردها و شناخت  و ارواح مبتال و گرفتار به همراه توان تش
ــت كه به هر كه دادند، گوشة چشمش چه  روحيه ها، كيميايى اس

كارها كه نمى كند.
همراه  ــه  ب ــنفكرى  روش
ــتاوردى  دس ــندلى،  روش
ــتاد صفايى  ــه اس ــود ك ب
ــاگردانش  براى خود و ش
مى خواست و براى انتقال 
ــه قلب و  ــن نورانيت ب اي
ــه  ــن مخاطبش از س ذه
ــل و نوع  ــول و فع راه «ق
زندگى» خود بهره مى برد 
ــد  بهره من را  ــران  ديگ و 

مى كرد.
ــتاد بيش و پيش از آن كه از علم  ــاگردان، در كالس درس اس ش
ــارج او بهره مند گردند  ــول و درس خ ــرف و نحو و فقه و اص ص
ــده ى وى  ــاب ش ــم و بردبارى و برخوردهاى ظريف و حس از حل
ــق و قلب و وجود خود ظرفيت هاى  درس ها مى گرفتند و در عش

جديدى مى يافتند.
ــه هايى كه با  «چه انديش
ــتدالل و دليل فلسفى  اس
ــات كرده اند و  ــدا را اثب خ
ــت و جهنم را اثبات  بهش
ــل  عم در  ــا  ام ــد  كرده ان
و  ــته اند  نداش ــرفتى  پيش
حركت و شورى نداشته اند 
ــرادى كه  ــيار اف و چه بس

ــيطان سوار آنهاست... و سّرش هم همان  خدا را قبول دارند اما ش
است كه خدا در مغز آنهاست و در سر آنهاست و نماز و روزه هم 
ــذت در دل آنها جاى دارد و  ــت و اما پول و زن و ل ــادت آنهاس ع

عشق آنها را برانگيخته و آنها را در خود گرفته است»
ــع حوائج طالب و  ــتاد صفايى براى رف ــتند كه اس همه مى دانس

دانشجويان، خود را نه به 
ــدازه ى دارايى اش بلكه  ان
به اندازه اعتبارش مسئول 
ــر اهميت  ــت و ب مى دانس
تاكيد  ــده دارى  عه ــن  اي
ــت: «دلى كه گرفتار  داش
قرض و ندارى و هزار درد 
نمى تواند  است  بى درمان 
بر معارف و عقايد مشغول 

شود و پيش بيايد»
ــائل خصوصى و خانوادگى شاگردانش راه داشت و نه تنها  در مس
ــاور و معاون و وكيل و كارگزار آنها نيز بود. و اين  مدرس كه مش
ــتاد بجاى اين كه بارشاگرد شود، مى شد  چنين بود كه درس اس

پاى شاگرد.
ــود نه به دنبال  ــازندگى ب ــا و كالس هايش به دنبال س در جمع ه
ــخصى و مى گفت: «من  جمعيت و خودنمايى و تثبيت موقعيت ش
درسى را مى گويم كه استاد ندارد و بارى را بر مى دارم كه باركش 

ندارد.»

براى او كالس پنج نفره و پنج هزار نفره موضوعيت نداشت، چرا 
كه معتقد بود وقتى مهمان زياد شد پذيرايى مشكل مى شود و چه 

بسا همه گرسنه بمانند!
ــق و رذايل و  ــناخت و ايمان و عش ــغ در مرحله تفكر و ش «تبلي
فضايل نمى تواند دسته جمعى و عمومى باشد. افراد در سطح هاى 

مختلف هستند و نمى توان همه را با يك چوب پيش راند.
ــته  ــائل مى توان به صورت دس بله، در مرحله ى علم احكام و مس
جمعى تبليغ كرد و احكام 
را رسانيد. همان طور كه 
ــب نمى تواند به طور  طبي
جمعى  ــته  دس و  ــه  خطاب
را  ــتمعين  مس ــاى  درده
ــان  ــان كند و برايش درم
ــا  ام ــد،  بنويس ــخه  نس
مى تواند مسايل بهداشتى 
را براى عموم مطرح كند 

و بيان نمايد.
ــراغ مبلغين مى آيند و بايد آنها را  ــروزه افراد محتاج كمتر به س ام
در گوشه و كنار، حتى در اتوبوس و تاكسى و حتى در فروشگاه ها 

و... به چنگ آورد و با آنها كار كرد»
ــتى و  ــش و دوس ــتن و خوابيدن ــش، نشس ــادى ها و آرزوهاي ش
ــه اى از روابط  ــه دور از نمايش وهمچون مجموع ــمنى اش ب دش
زنده بود و اين هماهنگى 
پرجاذبه در سخن و عمل 
ومرام او باعث مى گرديد  
ــى ازاطرافيانش  ــه برخ ك
و  كالم  ــن  لح از  ــى  حت
كنند  ــد  تقلي او  ــركات  ح
ــدن  ــى از متهم ش و باك
ــازى  مرادس و  ادابازى  به 

نداشته باشند.
او آفت هاى مريد و مرادبازى را مى دانست و پيوسته به شاگردانش 
يادآورى مى نمود: «در باتالق ديگران گير نكنيد و براى ديگران 
هم باتالق نشويد» و «اين درست نيست كه يك شاگرد هر سال 
در يك كالس و با يك استاد بماند و اگر ماند اين دليل رفوزگى 

و مردودى اوست»
ــتاد  اس ــاگردان  ش بارى، 
پس  حائرى  صفايى  على 
ــش در تيرماه گرم  از مرگ
1378، همچنان نوشته ها 
و سخنرانى هايش را مرور 
نمى  هرگز  ــا  ام مى كنند، 
ــه از  ــى را ك ــد بغض توانن
درك جاى خالى او دارند 

فرو خورند.
ــت به دست كردن لقمه اى در  ــاهد بودند چگونه با دس چرا كه ش
ــود و با باز كردن  ــير مى نم ــفره اى، آيات توحيد خداوند را تفس س
ــبى، محبت و واليت  ــوش به روى مهمانى غريب در نيمه ش آغ
ــش، حيات و ممات  ــادآور و با نوع زندگى و مرگ ــاء خدا را ي اولي

محمد (ص) و آل محمد (ص) را رهنما مى شد.
در انتها از خدا مى خواهيم توفيقمان دهد تا از آن هايى نباشيم كه 
هستند و علم و فقه در زمان آن ها مرده است و از كسانى نباشيم 

كه به تعبير امير مؤمنان: «يموت العلم بموت حامليه»


وی ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د ﹋﹥ ﹋︀ر رو︀﹡﹩ ﹨﹞︙﹢ن ︵︊﹫︉ ا︨️ و ﹨﹞︀ن ︵﹢ر 
﹋﹥ ﹝﹫︳ ﹋︀ر ︵︊﹫︉، آ﹜﹢ده ︋﹥ ا﹝︣اض و در ﹝﹫︀ن ︋﹫﹞︀ران ا︨️، 
رو︀﹡﹩ ﹡﹫︤ در ﹝﹫︀ن ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑ و ﹝︧︃﹜﹥ دار ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨﹢ژه ی 

﹋︀ر ︠﹢د را ︋﹫︀︋︡.




 ﹤﹡ و  دا︫️  راه  ︫︀﹎︣دا﹡︩  ︠︀﹡﹢اد﹎﹩  و   ﹩︮﹢︭︠  ﹏︀︧﹞ در 
︑﹠︀ ﹝︡رس ﹋﹥ ﹝︪︀ور و ﹝︺︀ون و و﹋﹫﹏ و ﹋︀ر﹎︤ار آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋﹢د.




︋︣ای او ﹋﹑س ︎﹠︕ ﹡﹀︣ه و ︎﹠︕ ﹨︤ار ﹡﹀︣ه ﹝﹢︲﹢︻﹫️ ﹡︡ا︫️، 
 ﹏﹊︪﹞  ﹩︣ا︢︎  ︫︡ ز︀د  ﹝﹫﹞︀ن  و﹇︐﹩  ︋﹢د   ︡﹆︐︺﹞  ﹤﹋ ︣ا 

!︡﹠﹡︀﹝︋ ﹤﹠︨︣﹎ ﹤﹝﹨ ︀︧︋ ﹤ د و﹢︫ ﹩﹞



«﹩︀﹀︮ ﹩﹚︻ ا︨︐︀د»
ا︨ـ︐︀د ﹝﹩ ﹎﹀️ ا﹎︣ ا﹟ ︨ـ﹫﹠﹩ 
رو  ︾ـ︢ا  ︸︣﹁ـ︀ی  و  ا︨ـ︐﹊︀ن 
﹝﹩ ︋﹫﹠ـ﹩ ﹋ـ﹥ ﹋︓﹫︿ ﹨︧ـ︐﹠︡ از 
 ︣﹊﹁ ﹟︀ر︫ـ﹢ن رد ﹡︪ـ﹢ و ︋﹥ ا﹠﹋
 ﹟ـ︀د ا﹝ـ︣وز ا︣﹁ ︣ـ﹟ ﹋ـ﹥ ا﹎ـ﹋
ا︨︐﹊︀ن را ﹡︪ـ﹠﹫︡ه ︋﹍﹫︣م ﹢اش 
 ﹤︫ ﹩﹞ ︨ـ﹠﹍﹫﹟  ﹎﹢︫︀م  ﹢اش 
و ︋ـ﹥ ︗︀ـ﹩ ︠﹢ا﹨ـ﹛ ر︨ـ﹫︡ ﹋﹥ 
د﹍ـ︣ ﹨﹫︘ ︮︡اـ﹩ رو ﹡﹢ا﹨﹛ 
︫﹠﹫︡ ︐﹩ ا﹎︣ اون ︮︡ا، ︮︡ای 
و﹜﹩ ︠︡ا ︋︀︫ـ﹥ ﹋ـ﹥ از ﹝﹟ ﹋﹞﹉ 
 ﹩﹀﹫﹚﹊︑  ︘﹫﹨  ︡︀︊﹡  ︀﹞ ﹝﹩ ︠﹢اد، 
رو ︋﹥ ︠︀︵ـ︣ ﹨﹫︘ ︋︀﹡﹥ ای ︻﹆︉ 

.﹜︡از﹡︀﹫︋

۶١



ــر توجه بوده بازگو مى كنم. ما وقتى مى گوييم  ــته ها به آن كمت من نكاتى را كه در نوش
ــته هاى علمى خودش و  ــتاد عالوه بر داش ــاگردپرور است توجه داريم كه اس ــتاد ش اس
ــؤال مى دهد، با آن ها بحث  ــاگردان را ارتقاء  دهد، به آنها اجازه س خوب آموزش دادن ش
ــاى اضافى براى آنها مى گذارد،  ــى آنها را پى گيرى مى كند. وقته مى كند وضعيت درس
ــتاد به شاگرد براى  تكاليفى مى دهد و كنترل مى كند. اينها را مى گوييم عنايت ويژه اس
شاگردپرورى. در خصوص آقاى صفايى شاگردپرورى محدود به اين موارد نبود. از حيث 
آموزشى به همه اين موارد توجه داشت تا رشد علمى اتفاق بيفتد و به تناسب افراد هم 
به شكلهاى مختلفى آموزش را ارائه مى كرد. ايشان پرورش شاگرد را يك پرورش همه 
ــى از بحث تربيت و به حركت انداختن انسانها مى دانست. به همين خاطر  جانبه و بخش
ــان اين نبود  ــوع برخوردش در درس و زندگى با بچه ها متفاوت نبود. دغدغه اول ايش ن

كه بچه ها در درسى كه مى خوانند رشد 
ــن بود كه  ــه دغدغه اصلى اي كنند بلك
ــان را پيدا كنند، هدفشان  بچه ها خودش
ــخوان را  را پيدا كنند. گاهى طلبه درس
ــؤال مواجه مى كرد كه چرا به  با اين س
ــده اى دارد؟ اين  ــدى؟ چه فاي حوزه آم
ــه را برهه اى  ــؤال ها ممكن بود طلب س
ــى اش باز بدارد ولى عمق  از درس طبيع
ــازه اى به  ــد و نگاه ت ــازه و دقت جدي ت
ــدا مى كرد يعنى  ــودش و زندگيش پي خ
دغدغه ايشان در ابتدا تحول آن شخص 

ــى از اين وظيفه و زندگى  و عوض كردن بينش و ديدگاه او بود و بعد اينكه درس بخش
كه تشخيص داده است بشود. در اين ديد اگر طلبه به محضر ايشان مى رفت مى فهميد 
كجا مى رود، براى چه مى رود و درس در اين مسير قرار است چه كارى براى او بكند.

نكته 2: زندگى ايشان با شاگردپرورى ايشان دو مقوله جدا از هم نبود. گاهى شاگردان 
ــان در را طورى  ــان را مى زدند و ايش ــب زنگ در خانه ايش ــاعت 2 نيمه ش ــان س ايش
ــاس  ــخص احس ــاز مى كرد كه گويى منتظر آنها بوده و طورى برخورد مى كرد كه ش ب
ــام برايش آماده كند و اگر درد دلى دارد  ــت. خيلى طبيعى بود كه ش نمى كرد بارى هس
ــاعت محدود و  ــت و يك س ــاگردان نداش همان موقع گوش كند، يك زندگى جدا از ش
مختص به شاگردان نمى ديد. شاگردانش در متن زندگيش حاضر بودند و با آنها زندگى 
ــد كالس آموزشى خيلى گسترده شود. كالس آموزشى گاهى  مى كرد. اين باعث مى ش

ــاگردان بود. اين  ــافرت، در نماز جماعت، در رفع اختالف خانوادگى ش در فوتبال، در مس
ــان مى دادند،  ــتاد نش ــد آدم ها بى پرده و بى اليه خود را به اس نوع آموزش باعث مى ش
چون با استاد زندگى مى كردند. به گونة ديگر زندگى كردن و در ساعات كالس خود را 
ــان دادن نبود وقتى با هم زندگى مى كردند ضعف و مشكالت را استاد  چيز ديگرى نش

به طور كامل مى ديد.
 خـود اين نزديكى چه طور اتفـاق مى افتاد. چون بعضى ها زياد با 

شاگردان هستند ولى اينقدر نزديك نمى شوند؟
در كتاب« مسؤوليت و سازندگى»، ايشان روشهايى را بازگو مى كند كه مى شود به افراد 
ــد و ناگفته هايى را كه افراد حتى به پدر و مادرشان نمى گفتند  ــد، صميمى ش نزديك ش
ــرت  ــان از آداب معاش ــته از درك عميق ايش ــان بگويند. اين لطافت ها برخواس به ايش
ــالمى بود. ايشان در آخر  اين كتاب  اس
به تمام روايات آداب معاشرت« كافى» 
ــد همة اينها  ــان مى ده مى پردازد و نش
ــدن  ــدن و صميمى ش براى نزديك ش
ــت. مثًال وقتى  دو برادر مؤمن با هم اس
ــاس مى كرد خيلى  ــى مى آمد احس كس
ــت و  ــان آشناس ــت كه با ايش وقت اس
ــا طلبه ها  ــارف بين م ــلوب هاى متع اس
ــه اول  ــت و مثًال در همان جلس را نداش
شخص را  فوتبال مى برد، سر سفره غذا 
ــراى او لقمه مى گرفت، بى ريا از خيلى  ب
چيزها سؤال مى كرد و يا از خاطرات خودش مى گفت به طورى كه شخص حس مى كرد 

عضوى از اين خانواده بوده است.
خيلى از آموزش ها در گفته ها نبود. مثًال به بعضى خيلى احترام مى كرد در حاليكه هوش 
و استعداد زيادى نداشتند و بعضا كسانى را خيلى اعتنا نمى كرد كه خيلى باهوش بودند. 
پى گيرى مى كرديم مى ديديم آنكه محترم است ساعى در حاجات مؤمنين است و آنچه 
مى فهمد عمل مى كند ولى ديگرى از كسانى است كه خوب مى فهمد ولى به فهميده ها 

عمل نمى كند. خود اين، مالك به دست همه مى داد. «ان اكرمكم عنداهللا اتقكم»
ــد ولى وقتى  ــود و حرفهايش را بزن ــه بود تا صميمى ش ــورد تمامًا جاذب ــن برخ در اولي
ــيديم صريحًا  ــؤال جديدى مى پرس ــود و وقتى س ــى زد منتظر عمل ب ــش را م حرفهاي
ــيد حرفهاى قبلى را چه كرديد كسى كه حرف قبلى را عمل نكرده حرف جديد  مى پرس

ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی، ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۴٠، 
 ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ﹩︨︡﹠﹞ ︦﹡︀︧﹫﹛
از دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︫︣︿ و 
﹁﹢ق ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹆﹢ق ︭︠﹢︮﹩ 
و ﹡﹫︤ ︨︴ ︀ر ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل، 
﹝︧﹣ول ︨︀︋﹅ د﹁︐︣ ︑﹆﹫﹆︀ت 
و ︑︡و﹟ ﹝︐﹢ن در︨﹩ ﹝︣﹋︤ 
︗︀﹡﹩ ︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹩ و ︻︱﹢ 
﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ 
و ا﹡︪︡﹥ ا︨﹑﹝﹩. ا︪︀ن از 
︫︀﹎︣دان ا︨︐︀د ︮﹀︀ ﹩︀︣ی 
﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︑︡ر︦ ﹋︐︀ب ﹨︀ی 
ا︪︀ن از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ 
ا︪︀ن ا︨️. ︻﹞︡ۀ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی 
 ،﹩﹇﹢﹆ ﹏︀︧﹞ ﹦﹠﹫﹞︪︀ن در زا
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹆﹁ ا﹇︐︭︀دی و

️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ا﹝﹫︣ ︾﹠﹢ی ︖ ︀ ︋﹢﹍︐﹀﹎
﹩︀﹀︮ ﹩﹚︻ ︀ی ︫︀﹎︣د  ︎︣وری ا︨︐︀د﹨ ﹩﹎︥در ار︑︊︀ط ︋ ︀ و

﹤ ︋ ️︊︧﹡
آداب ﹝︺︀︫︣ت ا︨﹑﹝﹩ 
درک ︻﹞﹫﹅ دا︫️

ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩ ﹤︊︀︭﹞


ا︪︀ن ︎︣ورش ︫︀﹎︣د را ﹉ ︎︣ورش ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ﹝﹩ دا﹡︧️. 
︎︣ورش ︫︀﹎︣د را ︋︪﹩ از ︋︒ ︑︣︋﹫️ و ︋﹥ ︣﹋️ ا﹡︡ا︠︐﹟ 
ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹝﹩ دا﹡︧️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︠︀︵︣ ﹡﹢ع ︋︣︠﹢ردش در درس 

و ز﹡︡﹎﹩ ︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ﹡︊﹢د.





۶٣

را مى خواهد چه كند؟
ــى از بيرون مى آمد  ــى براى آموزش بهره مى گرفت. گاهى گفتگوى آزاد به نحوى كه اگر كس ــور مختلف از ام
ــنى هم نبود و اين نقض و ابرام اينقدر  ــاگردان قابل تمايز نبود. زيرا گاهى اختالف س آقاى صفايى در بين ش

ــخيص نبود. گاهى  ــتاد در ميان جمع قابل تش آزاد بود كه اس
ــان مى داد. گاهى اصول  ــيوه نقد را نش ــى ش در مورد نقد كس
ــد را آموزش مى داد. گاهى در زندگى افراد حضور  تحليل و نق
ــًال در فالن  جا كه فالن  ــت و افراد را نقد مى كرد كه مث داش
ــف وجود دارد و اين ضعف كه در بازى  ــردى اين ضع كار را ك
مى شد ديد و برطرف كرد بعداً در زندگى اجتماعى بروز مى كند 
ــى، تجربه و  ــت. گاهى از زندگ ــرر بزرگترى خواهد داش و ض
ناكامى هاى خودش مى گفت تا ديگران درس بگيرند، گاهى از 
زندگى ديگران و ضعف هايشان، اشتباهاتشان، با حذف اسمها 
مى گفت. گاهى قصه مى گفت كه آن قصه ها هيچ وقت از ياد 

شاگردان نمى رود.
ــد بلكه حرفهاى ديگران را هم بخوانيد،  ــتاد متوقف نمانيد، فقط حرف هاى من را نخواني ــد مى كرد در اس تأكي
ــتقبال مى كرد. من ايشان را  ــيد. از نقادى ها اس ضمن اينكه  حرفهاى من را هم با نقادى بخوانيد و مقلّد نباش

ــورانه نقد مى كردم. گاهى بيرون جلسه به من مى گفت با  جس
ــن همينطور برخورد كنيد و ترغيب مى كرد اگرچه برخوردها  م

مؤدبانه نبود.
ــت تطبيقى، كاربردى و تاريخى مطالعه كنيد. مثًال  تأكيد داش
ــق مى خوانيد بدانيد در اين زمينه ديگران  وقتى اصول يا منط
هم كار كرده اند. كارهاى ديگران كه گاهى هم رشته و يا هم 
عقيده نيستند مى تواند مفيد باشد. اصول كه مى خوانيد اصول 
استنباط غربى ها در حقوق و اصول اهل سّنت را هم بخوانيد يا 
اگر بحث وضع را مى خوانيد مباحث روانشناختى و هرمنوتيك 
ــد، مثٌال چيزى  ــم بخوانيد. مطابعه بايد كاربردى هم باش را ه
ــول مى خوانيد بايد ناظر بر  ــد كه در فضا بماند. اگر اص نخواني

ــد. اگر فلسفه مى خوانيد بايد در پاسخگويى شبهات كالمى امروز نتيجه اش را ببينيد. هر  كاربردها در فقه باش
مسأله علمى سابقه اى دارد، روند و فراز و فرودى دارد و ديدن اين سير تطّور بسيار به ذهنيت علمى انسان و 

اينكه يك گام جلوتر برود كمك مى كند.
ــدى چند دقيقه اى بگويى كل  ــتند مثًال اگر صرف خواندى در يك جمع بن ــد خاصى روى جمع بندى داش تأكي

چيزى كه خواندم چه بود. يك جمع بندى كلى و مرتب كه: چه خوانديم، از كجا آغاز شد و به كجا رسيد و به 
چه دردى مى خورد. گاهى آموزش را به شاگردان مى سپرد ولى خودش جمع بندى مى كرد.

ــائل او را از هدف باز نمى داشت.  ــته باشد و خرد شدن روى مس ــعى مى كرد روى هدفمندى كار تأكيد داش س
هدفمندى هم خيلى عميق تر از مسأله آموزش بود.

نوع حضور ايشان در زندگى دوستان امكان ويژه اى براى آقاى 
ــه مى داد گويا پدر و  ــى ك صفايى فراهم مى كرد و نوع آموزش
ــرار يكديگر  فرزند بودند. آن هم پدر و فرزندى كه از تمام اس
ــان  اين امكان را  مى داد  ــر دارند و همين موضوع  به ايش خب

كه  خيلى از درگيريها را قبل از بروز مانع شود يا حل كند.
ــاگردپرورى گاهى  ــاگردان را خوب نگه مى داشت. ش جمع ش
ــه معناى تربيت جمع و  ــت و گاهى ب به معناى تربيت فرد اس
البته  تربيت جمع اثراتش خيلى بيشتر از تربيت فرد است. اگر 
كسانى تربيت شوند كه ياد بگيرند با هم حركت كنند و زندگى 
كنند و هدف انتخاب كنند خيلى مهم تر از تربيت تك تك افراد است. اينكه بتوانيم انسانها را آرام آرام به يك 
زندگى جمعى عادت دهيم ضعف ها و قوت هايشان را به هم نشان دهيم و هر كدام را به كارى كه توانايى اش 
ــوار است ولى ايشان مرتب سعى داشتند به اين جمع برسند زيرا شاگردپرورى يك  را دارند بگماريم خيلى دش
ــا هدف واحد  ــه پرورش يك جمع ب ــت بلك مقوله فردى نيس
ــت كه هر كس جاى خود را بيابد و جاى ديگرى را نيز به  اس

رسميت بشناسد.
ــى مى داد يك  ــزى كه به بچه ها در كار آموزش ــن چي مهم تري
ــّنت بود.  ــبت به كتاب و س توجه ويژه و يك حّس متفاوت نس
ــيرى، اصولى و كالمى و حتى در گفتگوى  در گفتگوهاى تفس
ــان يك عمق و دقتى نسبت به كتاب و  اجتماعى و سياسى ش
ــتفاده  ــت و از آيات و روايات به گونه اى اس ــنت وجود داش س
مى كرد كه از طرفى چيزى بر آيه تحميل نمى شد و از طرف 
ديگر مى ديديم كه آيه چقدر گره گشا است. اين حس متفاوت 
ــبت به كتاب و سّنت در عين جا معيت با ظرافت و عمق و  نس

پربارى به شاگردان منتقل مى شد.
در برخوردها مراقب بود تا در دل دوستان، چنان بزرگ نشود كه مانعى در برابر استقالل شخصيت و تفكر آنان 
ــيارى از شوخى ها و مزاح ها و يا بى اعتنايى ها و جدايى ها و حتى برخوردها و درگيرى هاى او در اين  ــد. بس باش

جهت بود و اين برخوردها را كه گاه عجيب مى نمود آنان كه با روش او آشنا بودند مى فهميدند.


را  ا︪︀ن   ﹤﹡︀︠ ز﹡﹌   ︉︫  ﹤﹝﹫﹡  ٢  ️︻︀︨ ︫︀﹎︣دان   ﹩﹨︀﹎
﹝﹩ زد﹡︡. ا︪︀ن در را ︵﹢ری ︋︀ز ﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹎﹢﹩ ﹝﹠︐︷︣ ︋﹢ده 

.︡﹠︨︣︋ ︀﹠ا




 ﹤︋  ﹩﹨︀﹎ و  ا︨️  ﹁︣د   ️﹫︋︣︑ ﹝︺﹠︀ی   ﹤︋  ﹩﹨︀﹎ ︫︀﹎︣د︎︣وری 
﹝︺﹠︀ی ︑︣︋﹫️ ︗﹞︹ و ︑︣︋﹫️ ︗﹞︹ ا︔︣ا︑︩ ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️. 
ا﹎︣ ﹋︧︀﹡﹩ ︑︣︋﹫️ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ︀د ︋﹍﹫︣﹡︡ ︋︀ ﹨﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹠︡ ︠﹫﹙﹩ 

﹝﹛ ︑︣ از ︑︣︋﹫️ ︑﹉ ︑﹉ ا﹁︣اد ا︨️.





ارارارا مممعرعرفىفى ك كننيد.  لطفطفاًاً خ خودوددتاتتانن
بهه ط طبسبسىى ــى، معرووفف طبطبسس مرمروجوجىى ــــنن ب ب بنددندنددده ممحمحمدمد م محسحس سـسـىىى:ىىى: ططبط ممروروجـجـى
علعلععلممم اهاهلللل م ماا قديميم خانانواوادهده ا ازز دندنيايا آ آمدمدم.م. قمقمقم ب بهه 1////////111111//1133660 د دررر تاتاريريخخ و و د درر سهستمتم
ينن مجمججم ا ااالدللدلّديّّ تهللاهللاهللا نن ن آيآ يايافتفتم. پ پدردر ب بندندهه رورشش رـر پپـ ططططيططيططيطيطيطىىى محمح ددردر چچ چننينينن نينيززز دـد و و ب بندندهه ببودودنـنـ

ا اااستستست.. آشآشآشنانايىيى و و ععلملم، نانامم بربراىاى اهللهل ففضلضلضلضلضلضلل كك ككهه طبطبسسىسى ه هستستندند
ح حسى داريديد كه پسرر هچهچه ههدهده ا ايديد!! زاازا آ آيتيتتت ا ا اهللاهللاهللا ىللى  پسپسس جج جناناناببعاعا

ه هستستييديد؟؟ اهللاهللا يييآييآيآيتتتتت
التالشش آقا زازادهده ن نباباشم! و فرزند هنر و  ىعى ك كردردمم س س ا اينينينين ر راهاه رددردرر وچوچوچوننننن ــىـى ن ندارم،  ححسـس

مشمشم بابا خوخودد
ههنر زنده ككندند نام پدر فرفرززند پپدپدرر        فرفرزنزندد ن نهه ببااباششش،ششششش،ش، هنهنهنررر فرففرزنزندد

م مى گوگويديد:: ــت كه هس نخنخورم. مثلثللىى پپپدپدر ييا پدربزبزرگرگمم ا از ناناممم ن نانان يـيدمدم ووكوكوكوششششـشـشـ ابابابتدتدتدااا اازز
آآبب ــــــتتهتهته سكسكس ش ش كوكوزهزه اازز ــرـرـر ـگـگـگگ كككوزوزوزهه

ححمل  ححححرحرففففف الالبتبته اينن ــوـوردرد.. مممىىىى ىىىىىى ى خـخخخـخـخ
ــوود.  نش ــتــتـتاايايىىى ـسـس خ خود و وو تككبربر ــــررر بب
ررهههنمنموودهاى  وو ىيىه هاا راراهنماما قطقطعًا
وو ىىى و وو رر ر

ــا بوده،  راراهه گگشگش ىاى م منن بربر ــاـاننن ـشش اياي
علعلممى،  وو ركركرىىى فف ف ن نظرظر زاز ىـىـى م منن ولـلـ

ب بودودم.م. مممسسستستقلقل
وو رورونندندند ت تحصحصيليلىى ا ازز

بگبگويوييديد.. د درسسرسىىتاتاتانن سسسسيريرر
پاپاياياننن بنبندهده ت تاا ىسىسى: طبطب ممرمروجوجىى
ــــددمدم.. خوخوانان دردرسسس ـــىى دورهه ر راههنمنمايي
مدممدرسرسهه رارا ددرر سسسيكلكلمم بلبلبتته ممدردركك اا

چچنچند  متتم. گ گگرفرف ــــانان لل للبنبن ـــاىىى ايايايررااانىنىنى هه
ــتتـتغغغاغاالالتت پ پدردرمم خخاطرطر ا اشـشـش للاللالاللل بب ب بهه ــــ سس
ريريراانان ك كهه هـــهـه ا بـبـبـ مممـمـم.. ــــانانن ب بودوديـيـ ل للللبنبنبن ردردردر
ورورودودىى ــاـاننن امتمتتحح دردر ــتـتيمييم،، گرگرگگشششــش بب
ـــاـالل د در سـس مددم ووو كركركر ــــركركتتت حوحوزهههزهزهزهزهزهزهزه ش ش ش

محمدد آلآل م ع علميه ع ععترترترتت رردرر مم مدردرسهسه ا اولول،  وددو سسال ــــدمدم.  زوزه علميه ققم شش 7474 واواردرد ح
مششغوغوللل ش شههيهيديدينن ملميهيه ــه ع مممممم م مددددددددردرسس دردر ه هشتششتمم تاتا س سالالال وـوـوـوممم ــال سسـ س بوودم و ازز (ص(صصصص))))
ر رششتهه 131384 دردر ساسالل سااساسبب، درر كممكمكمكمك وو ــائائلل ررس تحتحصييصيللل ــــدمدم. در كنار ش ش 4بهبه تحصيليل
( (رهره)) امامام خ خميمينىنى شهشىى دردر مؤسسه آمموززششششىىى ـ ــ پژژو كاكارشناسى)) (د(دورورهه دين  شناسسىى
تختخصصصصصىى م مركركزز 131 دردر 83383 ــاـاللللل ا از سسس ففعاليته هاا، در كنار اينن به تحصحصيليل پ پردرداخختمتم..

هسهستمتمتم.  يصيصيلللل شمشغول تحتح ينيز  اسالمى  مذمذااهاهبب تترربيت مححققق
ذمذااهببب بينن اااااا ا اخختختالفالفىى لللئلئل ــاـا هرهه م مسسس ردردرببا ــى،  زوزشـش رارارهاهاى آآم رارار كك ك ككن دردر ا اينين م مركركز، درر
مم مىىكنكنمم غرغ--ا-ا-التللتحصحصييليللىى، ت تدردريسيس نيز ففا ب بعدعد اازز خاختتم و شهشهش پ پردرد بهبه پژو نينيزز ــــالمالمى اساس

ددردردردااازازم.م. ممى پ م ممرركزز شههشى دردر ا اينين لاليتتت ه ههااىى پژژو فعفع و ببهه
آ آزمزمونون سرراراسرسرىى مامامم خ خمميميمينىننىنى  (ر(ره)، در امام ــههه ــــى مؤسسسس دددودوره كاررشنشناس پپاياننننن ا ازز پسس
تاتاريريخخ دردر رشته مطمطاالعاعاتت اكاككنونونونن كركرددممم و و ه همم شنشگاگاهههاها ش شركركتت ددا ااا ا ارشرشدد ــىىى كارشناناسسـس
اذاهبهب،، ــانان و م ــگـگـگاهاه ادي دردر داننشـش ـــيـيـيـيعععع ـشـش ت
هسهستم. ضمن آنآنك كهه تحتحصيلل ممشغششغشغوول بهه
طوطورر بب ب ب بهه صاصولول نيزيز و  فقهه خ خاارجج ددر ددروسس

ممى كنمنم.  كرركتت ش ش مرمررتبتبتب
بـبـرراراىىى كـكـكـكـهههه رونـدىىى ببــا 
رببربرششـشـممرديديدد، ب بهه حتحتحتححصصيـالت خوخوخودددد

ر را  ع عــادى سرسرسسـدـدـد ر رونوندىدى ظظظنظنظظظظـــــرـرـر مىى
ججهشـى.  ىدى ررونون ننهنه طىطىطى ك ك ك كك كررردردردردرديديديديد،،،
همهه ايين اعامـمـلل ا اييـيـنننننننننصصوصورت،  دردر

بوده است؟ چچ چ چ چ چ چ چ چهه تاتتتتت تتتوفوفيقيق
ــعر  ش بنده به اين بببططبطبطبطبطبطبسسسسسسـى: مرمروجوجىى

اداداداداداداداداررررررمرمرمرم: خيخيلىلى اعتعتقاقادد
گهى ــد و كهكه گه تن ــــــتتتتتتت ن نيسيس آآنآن ــرـرو ررهـه

خخسسته ررورود د 
رورودد پ پيويوستستهه كهكه آآ آههسههسته و ساستت هرهروررو آ آنن
آهآهستستهه شيشيوهوه،، يايايننن ربر اساساسس ك كردردمم ىعى سس
بنبندهده خ خودودمم پپيوسته حركت كنكنم.م. و وققتقتىى ووو

﹞ ︡﹝﹞︧﹟ ︵︊︧﹩، ︗﹢ان ٢٨ 
︨︀﹜﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ از اوان ︵﹙︊﹍﹩ 
︠﹢د را ︋﹥ ︀︨﹥ ︨︀ر ﹝︣︋︀ن ﹇﹙﹛ 
︨︍︣ده و ︑︀﹋﹠﹢ن ۴٧ رّد ﹝︀﹡︡﹎︀ر 
از ︠﹢د ︋︣ ︗︀ی ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️. 
او ︻﹙﹫︣︾﹛ ّ︨﹟ ︗﹢ا﹡︩، ︸︀﹨︣ 
ا﹁︐︀ده ای دارد ﹋﹥ ︋︺﹫︡ ﹝﹩ دا﹡﹛ 
از آ︔︀ر ︨﹢رۀ ﹨﹢د ︋︀︫︡! ︵︊︧﹩ 
 ︦و ︑︡ر ︿﹫﹛︃︑ ،﹏﹫︭︑ ﹅﹫﹁﹢︑
 ︀﹡را ﹨﹞︤﹝︀ن دا︫︐﹥ و ﹨﹞﹦ آ
را ﹝︡﹢ن ﹨﹠︣، ﹨ّ﹞️ و ︑﹑ش 
ت  ّ︡ ﹁︣دی ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡︡. او ︋﹥ ︫
از ︫︺︀ر و ﹋﹙﹫︪﹥ دوری ُ︗︧︐﹥ و 
 ︩︖﹠︨ ﹤﹢﹛︨︣ را ﹩وا﹇︹ ﹎︣ا
︠﹢د از ﹨﹢ّ️، ︵﹙︊﹍﹩ و ︨﹫︧︐﹛ 
﹇︣ار داده ا︨️. ﹡︪︧︐﹟ ︎︀ی 
️ ا    ً زاده ای ﹋﹥  آ ﹉ ️︊︮
︠﹢دش را ﹁︣ز﹡︡ ﹨﹠︣ ﹝﹩ دا﹡︡ و 
در ︗︪﹠﹢اره اول و دوم ︻﹑﹝﹥ 
 ︡︀︋ ︡هر︑︊﹥ ﹎︣د ︤︀ ﹩﹚ّ
.︫︡︀︋  ︉﹛︀︗

️️️ ااا﹐﹐﹐﹐︨﹑﹑مم ﹞ ︡︡﹝﹝﹞︧︧﹟﹟ ﹝﹝︣︣و︗︗﹩﹩﹩ ︵︵︊︊︊︧︧﹩﹩، ︖ ︀︀︋︋  ﹢﹢﹎و ️️ ددرر ﹎﹎﹎﹀﹀
 ︋︋︣﹎︤︤︡ه ︗︪﹠﹠﹢﹢اارره اوولل وو ددوومم ︻︻﹑﹑﹝﹝﹥﹥ ﹙﹙﹩﹩﹩ (ررهه)

︋ا︋︣︣اا﹨﹫﹨﹫﹞﹩﹞﹩ ﹩﹩﹩﹀︴﹀︴︴︭﹞︭﹞﹞ ︡︡︡﹫︨﹫︨﹫︨ ︋︀ ﹡︊﹍︀ن ︗﹢ان

 .﹜︫︀︋ ︠﹢د  ︑﹑ش  و   ︣﹠﹨ ﹁︣ز﹡︡  و   ﹜︫︀︊﹡ آ﹇︀زاده  ﹋︣دم   ﹩︺︨
﹋﹢︫﹫︡م ﹡︀ن از ﹡︀ِم  ︎︡ر ︀  ︎︡ر ︋︤ر﹎﹛ ﹡﹢رم.



۶۶۶۵۵۵۵

پشپشتكتكارارم  وو تالتالشش همت وو خ خددادادادا،، هبه للطفطف اا اما متمتم، متمتوووسط هس زاز ن نظرظر نبوغ و اسسستتعددادد ،، مىمىك كنمن بابابىى ارارزيزي رراا
مغغرورورر ىعى ك كردردمم رير سس مس اين د د درر ــــت. البته اسا پشپشتكتكاارارمم خ خ خاطاطرر ببهبه مموفقيت بندهه ــتـت. رمرمزز ا اسـس ببوودهده خوخوبب
ك كردردم.م. ش شهرهرتت صاصالحالح خوخوددم را  ــده وو متنبه ش وولىى خ خخ خوروردمدم،، رررا ورور ــطـطط ك كارار چ چوبوب غ اواسـس دردر ا دندندهه ب ب وـوم. ننشـششـ

دند.. مى ز رارا ز زميمينن شوشوشويديد، ششمشماا مرعوبب وو غغرغرقق آ آنن دردر داداردرد ك كه اگگرر لذتذتىى
دد دليليلل بهبه ممىمى دانم. در دوره ر راهاهنمايايى ـــترتر ط طلبلبهه ه ه هااااااااا ىاىااى بيشش برربربر بـبىى راا الگوى مناسـ تـتىىى كالكالكپ پشـ روروشش ببندندهه
نكتته ر راا .م. ي يكك ديد شده بود ناام خ خخوودم ــدـد ـشـش ر ر ازاز كاكامالمًالً ــتمتم،، د داشاش ددروس م مثثل رياضى ىفى كه درر ب بررخرخىىى ضع
يل ب يىى رر ور ر م ىى ب رر بي بربرىىى ببىى وى ر ىى پ روشش ب

ــاساسس ي يكك سساس ــتند. بر  م مطاطاللب را نداش تت تككركرارار و مععلملم ها فرفرصتت ي يياداد مى گرگرفتفتمم ابار مىمىخ خواندم تا بباايد چچچندد
بهبه خاططرر ـــدــد. ــوب مىى شـش دردروسوس محس ايايينن د درر موموفقفقيت غلطط، مالك ارزيابى دانش ش آمآموزوز خ خووبوب،، فففرفرفرفرفرهنهنگگ
م مرارا ب باا خدخخدخخداواوندد تاتا ا اينينك كهه ــــتمتم، يخيخيللى مسساساساائئلئلئلئل استعداد داشاش ا البلبتهه د در  ــدـدمم. ــرخوردگى شش همهميين بنده دچار س

شدشد.  كشكشكوفوفااا در اين مسير استعتعدادادهدهايايمم آ آشنا كرد و حوزه
وححوزهزه علميه شـديد. ددر آن ساساالل ها خيليلى و واردد كهه  شـما سـن كمى داشـشـتيتيد

راراهه ممششـكل بود كه كسـى خودششبهبه ت تنهنهايىى
يآيا ككسكسىى درست و منطقى را تشتشخيخيصصبدبدبدههدهد. 
يايا ا ا ايينين كهه كمك ك ك كـردد شـما را در اين مسـير ك
راراهه اياياينن ـببـهه ــشـمماماماما راا شـرايط و جبر محيطىى

كشاند؟؟
اثر ــم،م، برر انتخاب ااز دالييييياليللللللللل ــــىىىى كيك جوجى طبطبسـى:  مرمر
ــمـمى ر ر رسس سرس ىىاىاى م مدا ضفضفض ممنمن اززز ب بود. به هر حالل مممحيط
ورورودود منن ك كهه منم مى ك تتعتتعت ب بيايانننن ــجا ش ش با و ــدم ددللززدزده ش
حرحرفففهاى وو ـــقق ع عالقالقالقالقه و عش ابتدتدائائًا، ازاز روىوى ههـهـه حوزهه بـ
ن وروروو مم ى ن و م زز

زاز امامامم ــرب متم سس ـــــ م مىىخوخواساس هـهـه كـكـ ــل ااينن ممث ــه اىى ككليش
وو ههم نداشتشتمم م م مننفنفىى نگگاهاه ولللولولىى ، ــمـم ننبوبودد باش (ن(عجعج) ززما
پ پدردر خ خودودم زاز پ پدردربزبزرگرگ و و ــهه ك ك ك ــه ج جهتهت ذههنيتيت م مثبثبتىتىىى ب
داده هم د در اخانو بوبودمدم. الالبتتهه ع عالقالقه-منمندد وحوزهزه داشتمم، به 
ــــتت، ولى هييچ وقتقتت پپدردررمم شاش ن نقشقش د ــيرير مسمس انتخخاب اينن
منمن نگفت. خخودودمم ـــهه اثاثباباتاتًا در اينين ب بااره چيزىزى ب اـًا وو نفنفيـيـ
رررمم پپ چو ىى و ش رر نن

دردر حوزه ــانن ايايشـش مام دادم و با ايين كهه ــ جنج ارا ا ــمم هررهاي كاكاكا
ز زمينه، نين دردر ا ــى ددارارنند، ولولىى تيت ج جايايگگاه م مرركز مدير و

داداددند. ا البلبتهه د در حالل ــــللل ـــيـير،ر، آ آزازادى ك كامام م مسس نانتختخاباب ب براراىى و و به بنبندده نككردردندند اماماييىى اىى اارااراراهنهن ي ياا ىـى سفارشـ
ىدى اوللويويتت اساسستتا و طبط پ پدردرىى بر روا و و رابابططة دوسوستتىتى م ماا ههدههه ههستستندند بن پدپدر،ر، استستاداد و دووسوسستت ــانن حاضر ايشـش

دداارد.
بهه چ چههه ددست ييافتن دندنبابالل درديديد،، ت تتححصحصياليالتتتتانان برشرشـــــم ىاى بر نين رونوندىدى ك كهه  ببا ا

تستت؟  چچي شمشماا صصصىى تختخ ببا رشتشتههه بتبطط مرمرمرمر يتيد؟ عللومم هسهس دردر ح حوزوززهه ختختخصصصصصىى
بحبحثث و و چ چهه تاتاريخىى د در بحثث تـتـت. حال چهچه ا اسـسـ ــــالمىى من مذذاهبهبب اسسس ىجىى ط طبسبسـى: تخصخصص تمرو
هذهبب ــت. بنده نمى خواهم تننهاها م اس تتيتيت(ع((ع)) ب ب ا اهلهل روروروررييتيتيتتت ههمه اين ها با محمح ــير. البتهه يييايا تفس يديث وو ح
دحديثيث،، تفسير و و يريخ ههستم. تا تيت(ع(ع) آ آمومومووزهزهزهزهه ه هاىاى اهلهل ب نانيتيت درصدصدد اثبات حق ــم، ب بلكلكهه شاش سسسساس ب ب ــن ش

مىمى ش شودود.  رپرپردددداداختختهه هكه به همهمه آنآن ههاا ساست  تترتبطبطبط با تخخصصصص م علوم م
بحبحثث امانىنى و واراردد چهچه ز بههبه ش شمار مىمى آ آييييدد. ازز نينيز شهشىى ححوزه پژو فعفعاالاالنن ش ش شماما ازز

تعريريففى د داراريد؟  هژه چ چهه وا شدشديدد و و از اياينن پپژوژوهشهشهشىىى
مرم ك كهه دا دندگگى خ خودودمم دردر ز سللسفهفه اىى نبندهده ف ف ططبسى:  بمروجوجىى
پ پژوژوهشهشى،ى، ت تبلبليغيغ و و غ غيريرهه دندگىگى آموزشى، شاململ همهمه م مساسائل ز
وو معمعركركهه د داخاخلل ارا انانسسان بايد خودشش مىمى گ گويويمم م منن ممىىشوشود.د.
اصاصولولولىى ص صوورتت بهبه آ آنن و ببعد از بربريزيزدد ــشش يبينددازازد تاتا تترسرس ككار 

ــتممتم.  شاشاش دند ك كاملل دردر ب بحثحث پژوژوهشهش نيزيز آگاهىهى كنكندد.د. ب بندندههه كاكارر
ـــتهته و و پ پارارامامترترهاهاهاىىى شهش داش زاز پژو ت تعريفىى كهكه رورورتتتت ص ص به اينين
ابابتدتداياايىى نون معتقدم پرداداختختنن هده باشمم، چ ددا ــــخخخخخيخيصص تشتش آننآن ر راا

مىمىشش شودود.. س سكوكونن ىيى و و ببب ايستتا ممبمباحاحثثث، س به ايايننن
علعلميميهه مدمدرسرسهه حوحوزهزه د درر سوسومم ساسالل ــى منن، ازز فعاليت پژپژپژوهوهششش
جزجزجزوو مدمدررسهه آ آنن ددر ساساالنالنهه پژپژوهوهشش تبتهه شد. ال شهيدين آ آآغاغازززز
ا ازز اجبار ندنداشاشتم وو ب بهه كاكارىرى و ولىلى ب بندندهه بود، ـــــــىى وموزشزشش برنامه آ

كركردمدم.. نونوشتشتنن عوعوع بهه 766 شرشر سالل
«خ«خديديجهجه، مادر امتمت» بوبودد ــاـامم نن مقمقالالههاىاى ب بهه منمن،، كاكارر ــنن اواوليلي
تشويويقق لدل گرمى وو رسرسيد و ماايه  چاچاپپ كوكوثرثر بهه م مجلجلهه ككه دردر
وو ناندد خوخو ققوىى ــه اىى ت تحرحريريريـي هيهيأتأت ــــدهده ر راا نبن ــدـدـد. مقمقاله شـش ممنن
وپور جزجزوو دهدى  م م دودود م محدحدثىثى و محم جوجواداد اساستاتادد ديد ك كردد ك كهه تأأي

بوبودندند.د. اعضضاىاى آ آننن

︨︺﹩ ﹋︣دم آ﹨︧︐﹥ و ︎﹫﹢︨︐﹥ ︣﹋️ ﹋﹠﹛. و﹇︐﹩ ︋﹠︡ه ︠﹢دم را 
︳ ﹨︧︐﹛ اّ﹝︀  ︋﹥  ّ︨ ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، از ﹡︷︣ ﹡︊﹢غ و ا︨︐︺︡اد ﹝︐﹢
﹜︴︿ ︠︡ا، ﹨ّ﹞️ و ︑﹑ش و  ︎︪︐﹊︀رم ︠﹢ب  ︋﹢ده ا︨️. ر﹝︤ 

﹝﹢﹁﹆ّ﹫️  ︋﹠︡ه  ︋﹥ ︠︀︵︣  ︎︪︐﹊︀رم ا︨️.  ︋﹠︡ه روش 
﹐ک  ︎︪︐﹩ را ا﹜﹍﹢ی ﹝﹠︀︨︊﹩  ︋︣ای  ︋﹫︪︐︣ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ ﹝﹩ دا﹡﹛.



ازاز د ديديدگاگاه  «ي««يهوهوهودددد ووو تــتت»»» غيغيبـبـ اماميديد در عصعصرر ««روروزنزنهههاهاىى ــــاىاى بهبه ن نامام ه ه دودودو م مقاقالهله د ديگيگررر ــاـاللل سسـس اــاــــااـااااننن ه ه هههههمـممممـمـ ردرردر
ككار  وو كك كردردمم ششرشروعوع رر ر رااا ىسسىسىسىىى ج جدىدى مقالهن نويوي رور بهبه ط ط ازاز آ آنن بعبعدد شدشد.. چاچاپپ م مججلجلهه همههمانان د درر »خ»خ»خ» تاتاتارريريري وو ققرآرآننن
و  هله كك كوثوثرر مج دردر پ پى،ى، د در ىاىاى پ پىىى ددر شممارهرهه ه لالهه مق لـلهه سلسلسـ بهبه ص صورورتت قرقرآنآن»» د د درر ـــنـنـناخاخاخاختهتهتهته نانانااشـشـش بمبمبراراراننن «پ«پ«پياايا

چ چ چااپاپاپاپ ر ر رسيسيسيدد.د. بهبه ن نشرشريهيهيههه ه هاا رگرگر دديديدي
شيش از  كتابابب و ب پنپنججج پژپژپژوهوهوهششىشىشىشى،، كاكاررر ــالل س سسيززدزده محمحصوصولل ـــدمدم. ش ش وواواردرد ه ه ه ههممممممم كتكتكتاباباب ــــرر نشنشنش دردر ح حوزوزهه ببببنددندهه

اسست.ت. مقمققالاله چچهچههللل
ضوضوضييحيحيحيحيح ب بببدهددهدهيديد؟  كتكتاباب ت تتانان ت ت دردربابارهره ن نخسخستيتيننننن  لطلطلطفافاًً

ــهه ككهكه در مدمدرسرس وبوبودددد ــىى ه همامايشيش ث ثمره علمى ــــت؟ت؟»»، ك ك ك كيسيسيس پيپيامامبربر يايايارر وااوليلينن »» ط ط طبسبسـىـى: كتكتاباب ككمممروروروججىجى
مددمدرسرسرسهه مامام گ گذاذاررىى كرددندند،، ىلى ( (ع)ع) ن ن سال امام ع آنآنن ر راا ررهبرىى ظظعظعظممممم م م م مقمقامام ساسالىلى ك كهه شدشد.. هشهشهيديديديينين ب برگگرگزازارر
كركردمدم و و ر رتبتبهه ــــركركتتت آنآن ه همامايشيش ش ش بنبندده درر برگزار ك كردرد ك كهه قرقرقرقرننها»» (ع(ع)،)، ااماماممممم «««علعلىى نن نامام بابا ـــــىى هههمامامايششيشيش
ك كتاتابب صوصورترت ب بهه را پ پردردااخختمتم و و آ آنن ج جوانبب م مخختلفلف م مقاقالهله به م مقدارى آآآنآن ب بعدعد ا اازززز آوآوردردم.م. ددسدستتت ب ب بههه رارارا واوااوللل

پاپاپ ك ك كرردردم.م. چچچ
ك كه مشمشكلكلى  بوبودمدم لالال م موضوضوعوعاتاتىى پژژپژپژوهوهوهوهشششششششهاههايميم د دنبنب  بنبنبنددهده د دررر
م موضوضووعوعاتات م مورد توججه من  ب بيشيشترتر آ آننكهكه ضض ضمممنمن كنككنكند.د. حح ح ححللللل رارا

بوبود. سسنسنىى وو خاختالتالفىفى ب بينين ش شيعيعهه ئاائائلل مسمس گگگگگرايايشش بببباااااااا
بربرر چ چهه ا اسستست. شمشماا همهمينين ت توجوجهه ققابلبل ن نكتككتههه
نبنبناايايىى چهچه مم د دنبنبنبالال اينين ك كارارهاها  رفرفتيتيد؟د؟ برر هبهبه اساساساسىىى
پ پرسرسشـشـشـىى ررير گگرگ د د كركرديديد؟د؟ آ آيايا رارررا ا اننتنتخخاخابب وضوضوععع مومو
اجاجاجاممممممم انان ك كارارىى ممىىى خوخوخواساسـتـتيديد ايايايننكهكه دـدـدـدـديييديد ي ياا مىمى شش

هدهده ب بااشاشيديدد؟؟ دادا
موموضوضوععهاها،، ــاـابب دردر ا انتنتخـخ م مننن ــــاىىاىاى طبطبطبسـسـسـى:ى:ى: م مبنبنن جوجوجىىى مرمرر
تت. ب برراىى اسا ممذمذهبهبىى بيبيبيننن ــائائللل مسمس دردر ح حوزوزهه وو و خخألألهألههاا نييازازههاها
نشنشدهده ااستست ييااا ح حلل ـــــــــأأأألألألألهه اىاى ـــنى مسمس سـس ــــيعيعه و نين ش ش منمونونه،ه، ب
سمسمسأأألألهه ح حلل ىاى رگرى بر يدي روروششش ىلى بايايدد ششدشده،ه، و و ايايننكهكه ح حلل
ضوضوعوع و وجوجودد ددرباره م ــــــىى اكاكارىرى ه هاياي هككه ك كم  اياين ن  ـــودود ي ياا هئه ش ش اارارا

دودوبابارره اسستست.  بربررسرسىى نينيازازمنمنددد وو دداراردد
جزجزوو ر رويويشششهاها،، ريريززشزش ه هـاـا و و رورروززهزهاا  اييـيـننن
شش شـمـماا رارار م مىىى آآيآيد.د. بهبه ش شـمـم جاجاممعمعهه حااحـثـث م متعتعاراارفف مبمب
يكيك ر ريزيزش»ش» د داراريديد.. «ب«بازازخوخوانانىى ع ععنـنـواوانن بابا كتكتاباابىى

چچيستست؟؟ ا ايينين ك كتاتابب ممموضوضوعوع
اوانن ــزـزشش»، عنعن يك ريـي ــــىى نان ططبطبسـى:ى: «ب«بازازخوخو ممممممررررروروجـجـىى
أبأبىى ــــعدعد ب بنن س س ىگى دربارره زند ـــتت ك كهه ا اسـس بنبندهده ك كتابب دددووومومميينين
(ع(ع)))) ملمؤمؤمنينينن و و ا اميميرارا ــالم (ص) اسساس ص صحاحابهبه پ پيايامبمبرر اززاز ووقاقاقاصصصص

تستستت. اا
علعللىى تتتتمتتتمت ح حضضررتت ىاىىاى حكوكو ـــــ شزشه هه ري ىكىكى ا ااززز ــــانانن جج جزوزو ي ي اييشيش
خ خوبوبىىى ـــــابابقهقه س س س ( (ص)ص)ص)ص) ــالالمالم ساساس بممبرر پ پييايا نانان ــــ زمزمزم و وو و د در دودود ــ (((ع)ع)ع) ب ب
ندندنداشاشاشتت. عبارترتىىى گزگزگزگاراراارىىى سااسا (ع(ع) حضحضحضرترت ااميميرر بب بببب ب ب ب ب باااااا و ولىلى دداشاشت،ت،
أبأبأبأأبىىىىىىى ب ب بنننن دردربابارهرهره س سعدعد ــــقيققيهه شقشقش شش ش هبه طخط (( ((((عععع)ع) د دررر ننينينين اميريرالالمؤمؤمنمن
ككك ك كك ك كتاتاتاتاتاتاتاتابب نتنتن اااينينين ببببب ن نوشوش عبارارتت،ت، س س ـــررحرح آنن كهكهكه ش شششش راراردد صاصاص د د وقوقوق

دشدشد..
ساسالل يمينن وددودودو كهكهكه دد دررر ن نگگاگارشرشرشششش ك كك ك ك ك ك كتاتتاب،ب،بب، هه همامامايشيشيشيشى بوبودددد ـــــــبتبتبت سسسااساساس منمن
وو ش شدد بربرگگزارار يييديديديدييييينننننننننن يهيهي ش ش م م مدردردرسهسه ررددردر ع(ع(ع)) عللعلعلىىىى ببهبه ااماماماممم ــوـوـوممم وموموموووسسسسسسسسسسسـسـس

بااباب بيريرونون آمد.  تكتكت اايايننن آ آ آآننن دلددلدل ككهكه ا ازززز نونونوشتشتشتمممممم نننننبنبننبنبنبنبندهددددهدهدهده مم مققاقالهلهله--ا---ا-ا-اىىىى
ا اهللاهللا تيت حضحضرترت آ مرمرحوحومم وووووووووو ــــتت ااساساساساس حففحفححححهههههه 2828282 صص ص 8888 نينيننين كك ك كتاتابب اا

تتتتتشتشتتشتنننننندندنننننندندند.. نونو ظيظيظيظيظظىىىىىىى رررققرقر آنآنآن ت ت ب برراىى رعرعرفتتفتفتفتفتفتت مم
سنسنتتت مُُُمححيحيىى ململم،،، مسمس ددمدمدمدد ب بنن حمحمحمح »»»» بابا ع ع عععععنونونونونونواناناننن دندندندهههه ب ب ب موموم كتكتاباببب س سسسس
شرشرش آآ آن،ن، و وجوجوددد ـــگاگاگا نانگگيزهزه ن ـــــــتـتـت.. ا ا اااسـســسـسـسـس ىبىبى عرعر ابابانننن ههبهبه ز ز ز ــهـه»»»» وبوبوييـي ننن
ــــماما ش شيعيعيايانن نينيندددد:د: ش ش ش م مى ى گوگو ـــتتت.ت. آ آ آ آننن ن هاهاهاهاها اساس وو وهاهاهابيبيبيبيتتتتت هبهبهااتات ـــــــ ششش
اصاصصحاحابب ب ببهتهتريريينن تـتـت ـممـ ممذمذ ددد درررر ىـىـىـى ييييديديديثـثـثثـثـثـ ـاـانن،ن، ااححاححاحا بابااب ههايايتتـت كتكتكتكت دددررر
افافراراادد اياينن ــــتت دردردر م مذمم (ع(ع))) ص صصص صاداادققق ـــــــاامامم ممماماممامامامامامامامامامام ــــاناان د داراريديد.. ثثيثيث ت ت حدححدحد

نآآنه ها  ااجاززه ه اىاى اازز چچ چ چچچههه هبهبهبه ــمـماا شـش ـــــــــتتتت.ت.. پ پسسسس ف فرمرموووده اسساسس حدحدحديثيثثيث
كك ك كككتتتتتاتابب ـــنـن ززميمينهنه ا اايـي دردر ــنـنتتت سـس اهاهاهلللل ديديديد؟؟؟ ــثـثـثثث ن نقللقل ممىىىىىى ى ككنكنكن ححححدحديـيـي
ـــاسسس آ آنن بربربراساساس وو ــتـتههه ونونوششـش رر راا الالميميميززازازاانن»ن»ن» هههعهعهعهعهعهه ف ف فىىى ــيـي الالششـش ر««ر«رجاجاالللل

كرركردهده ااندند.. تتختخططئطئههه رر رااا ششششيششيعهعهعه باباب ح حديديثثثثثثث ااصحصح
ر ر رااا ياياياتات رورورو اياياينننن عيعيعهههه سااس م مببابانىننىنى ش ش ــ اساس خوخوخوودمدمم ب برررر دردر ك كتاتابببب بنددهه

دادادمدم.. ساسااسخخخخ پ پ پ پ آآنآنآنن ب ببهه و و و كركركردمدمدم بربررسسرسىى
روروايايتتتت (((((( ((( (ععع)ع)ع) ب بهه اضاضا ر ر رر ماممماماماما »» ع عنوونوانان بابا ككككككيكيكيكىىىىىىىى ككتكتابابابه هههاىاىاى د ديگيگيگگرمرمرمرمرم،،

سلسلسلسلةة ««ححديديثث عنعننوواوانن ب بااا ــدـد وو و د ديگيگرىرى شـش ژيژيژيژه يزيدهده و و عالعالمهمه ح حلىلى ب برگرگ اواوللل رارارهه ــنونو ججشجششش »تت» ددرر نـن سسـ اهل
فيف دارارم.م. د دسسستست تألأل دردردر نينيزز دييديگرگرىى ك كتتاتاببهاهاىى هبه آ آورورد.د. رترت دودومم ججشجشنونوارارهه سسنتتت»ت» درر اهاهللل د ديدگاگاهه هذهب از ال
كتكتابابه هايايتانن ااا اااازز ىكىكى ي ي ي نكنكن ااسستست ممم وو م مىىى آآيآيدد رارارار شمشمشم اا انسنسانان ب بهه م مثل ف ففرزرززنند  كتاتابب
كدكداميكيك ا ازز آثآثارار،، اياينن آدآدآووررنندندهه ع عننونوانان پ پديدي ببهبه د د د داااششتهته باشششـيـيدد. ش ششـمـمـماا د دوسـت را بيششـتر

داداريريد؟د؟ سووسوستتت د دد د ررا ب بيشيشترتر خخوخودد ثمرات
بهبه ر رواوايتت ا اهلهل سنتنت» (عع(ع)) رضرضاا ك كتاتاب «ا«اممامم ــتـت دارارم،م، اممما دودوسسـس آ آثاثارمرم ر راا هممهمه ه ه ه نمنمن طبطبسـسـى:ى:  جوجىى مرمر
ب بودود ك كهه نرسيده چاچاپپ ب بههه باب كت اياينن ه هنونوزز گ گذشذشتهته يآيدد. س سالل شمشمارار م مىى ب بهه چ چچ چشمشم و و نورور د ديگيگرىرى ا استست چچيزيز
معمعنوى وو دادىى كررركاتات م م منمن بود و ب ب ــىـى ع علملمىى دردردر ز زندندگـگ نقطهطه ع عطفطفىى رترتبه آوروردد. اينين ك كتاتابب ــــنونوارارهه جشجش ددرر
«حديث ك كتاتابب آ آن ن ككهكه نمنمن نتندد. ض ر رضاضاضا (( (ع)ع) ع عنانايتيت داش امامامام آقآقاا م معلعلوموم مىى شوشودد ب براى بندهده د داشاشت. بسبسيايارىرى

دمد.. آ آ اين ككتتاباب بيرون د دل ازاز نينيزز تيت اهلهل سسسنتنت»» ر روا سسلسلسلههالالذهذهب به
چ چهه پپژپژوههوهشش،ش، وو و م مقوقولـلـه ـطـالالبالب بين  كـكـردن و آشآشــتتىى بربربرققـرارارر  ببـرراى ارتبـاطط
ىمىمى ك كندند ي ياا فككفاايايتتت دسددسـتورورىى س سياياسسـسـتت هاهاىىىىى مىىمى-ك-كنينيد؟د؟ آ آيايايا پ پيشيشـنـنهاهادد رارارهاهايـيـى را رراهاهك ك ك
صصورورتت ب بب ب بستسترسرسـاـازىزى فرهرههنگنگـىىى ببايايـددـددـد هـهـه نينين كك اا

گگيگيردرد؟
صصصىى تختخ پاسخىىى ــشـش بههه پرپرسـس مروروجىجى ط طبسبسى:ى: اياينن
ــخ د داداد. پاپپاپپپپاسس ببه آنن ككلىىى رورتت بهبه ص ص ــوـودد منمى شـش وو نينيازاز داردد
ــفـفانانهه كركرددد.د. متأسـس ف فعاعالليليتت حوزه چچنچندد بابايديد د ددرر ــارارهه دردر اين ب
تست. اياينن ازاازاز پ پژوژوهشهشششش ا جداا آآآموزوزشش ىمىك كنننندد طلطلبهبه ها فكرر
بابا پ پژوژوهشهش هههممراه ا اسست. آمآموزوزشش تست.. نانادردرستست ا تفتفكيكيكك
ــــفف آنآننن را كشكشكش ر راهاه ككارار ع عململياياتىى ك كردردنن تاتاكنكنوون چرراا اايينن كهه

ىررى استست. نكرددييمم، سخن د ديگيگ
ــتتههاىى سااسس سيسيسي ب بهه دديديگگر ـــودود، ش ش اصاصالالح ـــهه نين ا اننديش اگر ا
دنندازازىى يخيلىلى مواوارردردد راها ا ككه د در چرچرا ننيازى نيستست،، دستستوورىى
دسدست تت كمكم س سودودمنمندد دشد،، ابا ن نن ززيانب بارر اگاگرر و ابالغالغ دستورور،، ننهاهاددد

ررارارا مى ى گيگيگيرردردد.. ع علملممىىىى زازايشيش ه هاىاى تسست و جلولوىى يني
اهاى ا اسسسساساساساسسسسسيسياساستت بربررر ك كهه انابببببعاعالىلى ج ج
ارائهه وو ش شهيديدينن دردر م مدردررسهسههسههسهسهسه د دسستورورىى و و سرسمىمى
كـكوفوفاا ش ش رارارىى، ســاالاالنهنه به صوصوررتتتت ااجبجب پژپژوهوهششش
ممخالف بابابا ااينين سياايااستسستستسته هاا ششـدـدييد. پسپس چططورر

؟د؟د؟ يتي هسهس
ولولولىى تست،، ا ا أـألهله مهمم ا اصصل مسـ :ى:  بلبله.هه.ه.ه.ه. ططبطبسسـ مرمروجوجوجىى
ميم، ككن ــتـت ها رارا آ آغاغازز ـس س سيا باييديددد ا اايينين ودورهره اىى نين كه ازاز چ چه  ا
بااباشدشد، وتوتورر دسدس باباباباببتتتداى طللبگىگى،،، ـــود.د. اگگرر ا ااززز ـش ـــى  ربررسرس بايد 

ززيياانانان ب ببباارارار خواهدهد ب بودود.. اين نوع دستستور و تحكحكممم
ــتنن انانگاگاشش يككيكىى ــأـأألههلهله ب بهه ــاز تأكأكيد مى كنم حلحل ا ايينين مسسـس ب
رببرنانامهممهه ههااا و  ــتـته ها س س سسسياياسـس بايديد ووو ــــتتت ااساساس و آمآموزششششش پژژپژوهوهشش

وشوشوشودد. تنتنظيظيم  برر ا اينين اساسس
جلو بربرويويمم يقيقق تح وغغوغوىى ىاىاىاى ل لل ــاسسسسس معنعن ادادا بر اسس ما باايديد اابتبت
روروشش ب با كآآكادادميك برسيم. ووو حالحالحالحىىى طصطصط اا ا نآن معنعناىاى تتا ب بهه
كنكنيميم. ديدا تست پ ا اينينن قله د بههبه ىىمىمىمى تت تواوانينيمم پلپلكاكانىنى و و تدردريجيجى 
رثرى بپردردازندند.. ححداك ژپژوههششش بلللبلبلبلبههه هاها ب به طط ط ،ه، رارا اولل نببايديد درر
ك كنندد. براى نمنمونونهه ــروعع شش قاقاقللللهاها و ن نققطه صفصفرر بابايديد از حدحد
رگر اا ا ا اسسسسسسستستادادىى مى خواننندد. ا داده طللبهبه ها در س سسالالال ااولولل صرفرف س
ــــــــددد،د، ب بعدعد اازز ششاشاش ب ب ــته را داش پژپژوهوهشش و زووزشششش اييده عيعينينيت آمآم
رارارههه گيگيگرىرى د درب د د بابه ه هاىاىاىاى رارا به كت هبه ه هاا طططلطل دردرسسس ــــانان ه هرر پپاي
اراى ط طلبلبه ههاها آ تاتا هدهدهدد مم مىىى ققوق ــ ـــى س رردردررسسسسـس موموضوضوعع همامانن
ت تقوقويت شودود. ــانان ليليلش ش قدقدرتترتت ت تحلحلحلحل ووووو ببببببيينينننننيندددددددددد ه همم رارا گگگگيگيگررانن د
س سالال خواندن سهسه ا ازز سپس ط ط ططلبلبللبهه شششاشاشاشدددد،د،دد، ب ب وصوررتت اياين  ااگرگر ب به
وـود. همين انا مى ششـ ــ شآش نحنححوو وووووووووو صررففف باابعع نمن ــات، با  اادبدبدبيـي
صخصخصخصخصخصخصخصخصخصخص به پژپژوهش حداكثرى و ــــ ش ش سررسرساناندندن قاقللها در  حدحد

تسست.  تولليد علعلم، اثرثرگگذگذارار ا ا
هللهلهله را با معاونت آموزش ــــأــأـأـأـأـأ م مســـس نينين ا ا بابايديد هوهوهششش معاونت پژپژ
ــــتت. هر چند ساس يكيكى  پژپژوهوهشششششششششش وو آمآموزوزشش ــهه دند ك ك حل ك

تاستت.. دد د د دووووو اهاها و و نامامش شانان اساساختختمامانن يكيالتالت،  تش
عفعالاليتيت ه هايايىى ـچـچـهه بـبـهه ضاضرر حـحـالالال ح ح د درر

؟دد؟ هسهستيتي مشمشغوغولل
ــالـالووه ببر عـع ضضاضاضرر ح ح ــالال طبطبسسـسـىى: بنده در ح ـجـىى ورو م

﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥ ︵﹙︊﹥ ﹨︀ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ آ﹝﹢زش ︗︡ا از ︎︥و﹨︩ ا︨️. 
ا﹟ ︑﹀﹊﹫﹉ ﹡︀در︨️ ا︨️. آ﹝﹢زش ︋︀ ︎︥و﹨︩ ﹨﹞︣اه ا︨️. 
 ،﹜︣ا ︑︀﹋﹠﹢ن را﹨﹊︀ر ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︣دن آن را ﹋︪︿ ﹡﹊︣د ﹤﹊﹠ا
 ﹤︋  ︣﹍د ︫﹢د  ا︮﹑ح   ﹤︪︡﹡ا  ﹟ا ا﹎︣  ا︨️.  د﹍︣ی   ﹟︨
﹝﹢ارد   ﹩﹚﹫︠ در   ﹤﹋ ︣ا  ﹡﹫︧️؛  ﹡﹫︀زی  د︨︐﹢ری  ️ ﹨︀ی  ︨︀﹫︨
راه ا﹡︡ازی ﹡︀د و ا ︋﹑غ د︨︐﹢ر، ا﹎︣ ز︀ن  ︋︀ر ﹡︊︀︫︡، د︨️ ﹋﹛ 

︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ را ﹝﹩ ﹎﹫︣د. د﹝﹠︡ ﹡﹫︧️ و ︗﹙﹢ی زا﹢︨

 ﹤︋  ︀︑  ﹜︋︣و  ﹢﹚︗  ﹅﹫﹆︑ ﹜︽﹢ی  ﹝︺﹠︀ی  ︋︣ا︨︀س  ا︋︐︡ا   ︡︀︋  ︀﹞
و   ﹩﹡︀﹊﹚︎ روش   ︀︋  .﹜﹫︨︣︋ آ﹋︀د﹝﹫﹉  و   ﹩﹑︴︮ا ﹝︺﹠︀ی  آن 
︑︡ر︖﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋﹥ ا﹟ ﹇ّ﹙﹥ د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹛. ﹡︀︊︡ در اّول 
و ﹩ ︎ روش ︋ ﹜ ︣︋ و ﹩ ی ن

راه ︵﹙︊﹥ ﹨︀ ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ︡ا﹋︓︣ی ︋︍︣داز﹡︡. ︀︋︡ از ︡ا﹇﹏ ﹨︀ و 
 ﹤  ︋︬ ر︨︀﹡︡ن︫  ︫︣وع ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞﹫﹟︡ا﹇﹏ ﹨︀ در ︣﹀  ︮﹤︴﹆﹡

︎︥و﹨︩ ︡ا﹋︓︣ی و ︑﹢﹜﹫︡ ︻﹙﹛ ا︔︣﹎︢ار ا︨️.



و و مقاله،  ــااب كت تأتأليليفف وو و و اصوصوصوللل ــه ـــاـاـاـاـاررجرجرجج ف فقـق خـخ دردرسس د دوورورةة ــل دردر حتحصيصي
متم. مؤمؤسسسسةة ههس ـــــغغوغوولل خ خوودم مش ت ت تخخصصصصىصى ــــتهته رشرش به تدريس دردر دروسس
قححققق تيت م م ممرمرمركزككزكز ت تخخخصخصصصىصى ترب الـالـالالمىمى،، هوهشى مذذاههب اااسسـسـسـ پپپژپژ ــى ــ وموزشزش آ
زاز ممراراكزكزىىى تهتهرانن ( ((ع)ع) ددرر قققققدقدققدق صاصاصا اا اماماممم ــالـالمى در قم و دانشگاهه مذذاهب اسـس
بنبىىى جا هسسهسهستتتمتم. به فعااليليتتهاىى ييريريسسسسسسس تد لول بهه بنده در آنها مشغ ك كهه هسستندند
كااكزز رمر و  مدمدارارسس د درر ونونوظظظهظهظهورور تشكيل ُكرسى هاى نقنقد مذمذذاهاهبب مثلل مرمرتبطط
ببىىى ج ىى ي ب م رريييسسسس ب ول ه ر هب

نيز مى پردازم. ععلملمى و مسمساجاجدد
وو ر ريشيشهه ازاز رررعرررعرعرعريييييييفيفىى ت ت هه ههستستستيديد، چهچه ىقى ططلبه موف ك كهه ش شماا

هوهويتيت طلبگى داراريديد؟ 
مسمسألألههه يديديديديگرگرىى ن نگاگاهه ازاز ــت.ت. ممننن اس طبطبسسـى: پرسش مشمشككلىى مروجوجىى
ــــخخ پپ پ پاساس بهبه البالبه ه الىالىالى آ آآننن ا اززز ــايدد شش ت تاا مىمىك كنمنم ــكـكل را بيانن طمطرح و و م مشـش ررا 
حح حححوووزووزوزوزهههه طللببهبه هه هاىاىاى ــاـانننن مم ميـي دردر ضاضاضرر ح حالال ح ح يابيم.م. ب ببيبيننيد در ــــتت دسس ــبى ممناناس

ساساس ب بىىههوهوييتيتيتىى ــ لعلميميهه، احس
اـاـا دد ددررر ـههـ ــتت.ت.ت.ت. ط طلبلبهه ــم اس حاك
وو شوشورر ححححح حوزوزهه ا اوللولولولول ــال هاىاى سس

ااصالصًال  دارند.د. ــيـيـياااااارارىى ـسـسس قوققوق ب ب شش
و وورر زوز ووولولولولول ىى ول

ــتند،  نيسس قضيه  نينين ا ممتوتوجه
ــك  يي وارد ـــمم كممكمك ك ك ــىى ول
ــوند و  ىمى ش ــااىى ف فككرىى كمكم
ــند من مىپ پرس مدام از خوخودد

ــت  تـتم؟ قررار اس ــا هسـ ككجج
ــرا بايد  ــوـوم؟ چ ــه كاره ش چ
ــم و... .  را بپوش ــن لباسس اي
رـرودارار گروهى از  نين گيـ در ا
ــوند و به  ــدا مىىشش ححوزه ج
ــى،  آموزش ىاى ديگرر ممحيط ه
و  مى روند  ــگاه  دانش ــل مث
ــا مراكز  ب ب لكل ــه  بب ىـى بعضـ
ىمى كنند  رارابطبطه  ــــععع طقطقط ععلملمىى
دند.. ــو ممىىشش رار ك ــغـغولول  ممشش وو

بابا ا ابهبهاماماماتات ذذههنى  نينيزز ــــــىى ببرخرخ
ــىـى د درر گشگشايايشـش ا اميميدد بهبه ــوـودد ـخـخ
نينيزز مىمى ممانندند و و برخرخىى ـــوزوزهه حح

ـــىـى حوزه  صخصخصخصصـص زـز ت ت دردر مراككـ
دندند.. بذب ممىىشو ج

مرم،، ــده دا كه بن ــدهده اىى يااي ــاا بب
ــيد.. يويت رس ــــووان ببه ه مىمىمىت ت

ــن، هوويت دو معنا  ازاز نظر م
ــت ثاثابت و هويت  رارد: هوي د
ــت  ــه هوي ــر. در زمين غتغي م
ــى است كه  ثابت، طلبه كس
اهاى  ــتور دس با  را  ــودش  خ
ــش وفق مىد دهد،  امام زمان
واو، يايادد ــدن ــى كه با دي كس
دند. اياينن و و پيغممبر مى افت ــدا خخ
ببراراىىى است كه تبتى ههويت ثثا
كك كرررد،، ــييم سرس ططلطلببه مى توان ت
ردرسسس ــت متغير، با  وووللىلى هووي
پيپيوونددد ــهه ــالتالت طللب تتتحتحصي وو
ك ككههه صوصوررتت اين مى خورد. به
ي ييككككك ششششمم،، يايهه پ پ زاز پ پايايان ببعد 
ــــننجنجىى ساستعتعدادادسدس و  ــــى ارزيابب

درد.  گگي رورتت ــ ــاره فرد ص ص درب
ــتعداد  اساس ــى كه در ففقهه كس
سمسيريير ح حرركت و  آآنن دادارردرد، دردر
ــى  و كس خخخودش را پيدا كنكندد
اساستعتعداداد دارد،  ــيرر كه در تفس

م مسيسيسيرر آنآن د درر ششخخصص، ممععينّن و و ادادد اساستع اگاگرر دردردرد.. بگبگذاذا ــير قدقدممم م مسسير تفتفس در
ش شودود ت تاا هدهده دـد، بعد ازاز چ چندند سالالالال به او مدرك ككارشناسىى اررشد دادا هدهداايت شـشـ

مرمرتبتبتبط،ططط، ت تدردريسيس ك كندند.  وو دردر م مرركزىزى علمىى
ممىز زنينيد؟د؟ پيپيونوندد داداشتشتننشغشغشغلللل را ب باا گبگىى  ش شماما ه هويويتتتتططططلطل

م مىى زنم،م، يعنى  ــدـد ه هدفدف پ پيويونـن ــاـا ـب تيت را  ههو ــنن ططبسـىى: نه. م وورروججـجـىى مم
م مىتواندد چ چههكاكارهره م مىىشوشود،د، دردر آخر ببداندد ــوـود وو ــن شـش ىتتىتىتى ه هدفدف ف فردرد ر روشوش قوقوق

پيپيددا كند.  ح حوزوزهه مسمسيرير رارا د درر جاجاايگيگيگاهاهشش
بابا تخصخصصص تيت ر رااا هوهو مـماا شـشـ ــت ك كهه ا اس نبنده اينين پژپژوهوهش:ش: د دريريافافافتت ررهننامامهه
ا استست،، تختخصصصصش شخصخص ب باا م مناناسبسب ــــتنتن شغلغل جيجه آنآن داش مهمهارارتىتى ك كه نت وو

گگرهره مىى زنزنيديد. 
ك كه بربراىااى ننمومونهنه بيايان كركردمدم. چيچيزىزى ر راا نهنه، بندهده ااينين م مم مواواواردرد ىسى:: مرمروجوجى طبطب
خشخصصاساستت. اينن ك كهه ــدن جايگاه  ــن ش روروروروروشششش وهوهوهويتيت مد نظر دارمررم،، ا ازز بنبندهده
ع علملمىى ــامام نظ ــم درر نمن بدان
و و چ چهه چهچه ك كاراره هسهستمتم ــورور،، كش
دردرمامانن ــمم م مى ى خوخواهاه رارا ددردردىى
اساستت اياينن ــــازازوكوكارارشش كنكنم،م، سس
ــــم.م. بايايدد ب بشنشناساس راا ــدفف هه ككهه
ــــىىى فالفالن مركز آموموزشزش بببيبينينيمم
ببببرارااراىىىى ىيى برنامه ريزى ها ــهه چچ
مامامامامامام د دادادهه جججنججنج به هدف ا ــيدن رسرس
رررارا طىى لحلىىىىى يايد چه مرا ب ب و من
قحققق رخرخرخرخرخر  م ــًال در آ تاتا م مثث كنم
ى ر ىىىىى ر چ يي ب ن و

ددردردر صورورتت ــوم وو ــخـخ بش تتاراريـي
ت تاراريخيخ،  ــوـوزه حـح د درر ــصـص تتخصص
ــورم وو مىمى خ ــهـه ددردىى چـچ ببههه
م منننن از ــــه ــــتفتفاداده-ه-ههاييىى ك ك ساس
ــــــزززز ينينيني وـودد م مىى ى شششـشـشـ ــنـن مـم ـــمم ععل وو

دوود.. صخخص شش ممش
ششسشسش ش شمما،  پرپر ااييننن اباباييديد ب بهه الالبتبتهه
ــخـخ  پاسسسسـس امرر متوولياياننن و ببزرزرگگاگاننن
ىىىىىىرىرى ر را  نينينن ساختا چن ك كهه بدهدهند
كلكلكلكلكلىى پپااساسخخهاىى روردندند. آ پديديد
يهيهيهيمم ــه مىخ خواوا قببيليل اينين كك اازز
ــح و جهان رارارا بباااا رررارا ف فت ـــاا ققلهلهه ه
ــنا كنكنيميمم،،، ــــالم آش ساس مكتبب
اياينن تـت.  نيسـ ـدـده  كننـن ــع  قان
ــــى چه معنايىى ككل حرحرف فهاهاىى
اـامم ــد تمـ باي اـانن داداررد؟ متمتولوليـيـ
خشخصص و و ننيايازها را م اداشتشتههها
ــاىى نيروروهه ــتت ك كمي وو ــدـد كنكنن

گرگرايش و  ــرر ه ــاـانىنى، دردر انانسـس
نظنظمم اگاگرر دودود.. رشتشتههاىاى م معيعيننّن ش ش
ررااحتحتىى ب ب بههه شاشد،د، و تشكياليالتىتى ب

دد داداده  ـــخـخ ــش ها پاپاسـسس پرس اين
م مىىتتوتواناندد ــــخصخص مى شود و ش

دمد. هفه ب ب رارا هويت خودشش
ــىى آ آموززش نظنظاامام بربارهه مثالى د

ــت  ههيچ وق مـمـم.. بزنـنــ ــب  رقي
بى هوّيتى  احاححسساساس  دانشجوجو  
ــه مى داند  ــد،، چچچررارا ك نمى كن
ــى  ودوره آموزش ــى ايايايننن با ط
ججايگاهىى ــهه نظنظامام چ ايننننن ددرر
ــفف تعتعرري ــــشش جاجايگيگاهاه داداردرد. 
شششددهده و مىى داداندند به چهچه دردردىى
ط طلبلبهه ــنـن مـم ــــىى ولول درد، ــوـو ممىىخـخ

ههمه كاكاره و هيچ كاره  ىچى؟؟
ــن توقعع ههمهمه از م ــتـتم.م. ههسـس

︗︀﹍︀ه  ︫︡ن  رو︫﹟  دارم،   ︣︷﹡ ّ︡ ﹞  ️ّ﹢﹨ از  ︋﹠︡ه   ﹤﹋ ﹫︤ی 
︫︬ ا︨️. ا﹠﹊﹥ ﹝﹟ ︋︡ا﹡﹛ در ﹡︷︀م ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر، ﹥ ﹋︀ره 

﹨︧︐﹛ و ﹥ دردی را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ در﹝︀ن ﹋﹠﹛.

﹩ ﹨﹢ ،︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹩︐︣ا ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡︡  دا﹡︪︖﹢ ﹨﹫︘ و﹇️ ا︧︀س︋ 
و  دارد  ﹡︷︀م   ﹟ا در   ﹩﹨︀﹍︀︗  ﹤ آ﹝﹢ز︫﹩،  دوره   ﹟ا  ﹩ّ︵  ︀︋
︋﹥ ﹥ دردی ﹝﹩ ︠﹢رد. و﹜﹩ ﹝﹟ ︵﹙︊﹥ ﹩؟ ﹨﹞﹥ ﹋︀ره و ﹨﹫︘ ﹋︀ره 

.﹜︐︧﹨

در  را  ︗﹞﹙﹥ ﹨ـ︀  و  ﹋﹙﹞ـ︀ت  ﹋﹙ـ﹩ 
ذ﹨﹠﹛ ︎ـ︦ و ︎﹫︩ ﹋ـ︣دم ︑︀ ا﹎︣ 
 ︀︖﹋ ﹝︀ه   ﹉  ﹟ا ︎︨︣ـ﹫︡  ا︨︐︀د 
﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠ـ︡ه ای  ︗ـ﹢اب  ︋ـ﹢دی، 

دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛.
ر﹁︐ـ﹛  ︫ـ︡،  ︑﹞ـ﹢م  ﹋ـ﹥  ﹋﹑س 

︵︣﹁︩؛
︋︺︡ از ︀ل و ا﹢ال ﹝︐︭︣ی، 

︠︡ا︀﹁︷﹩ ﹋︣د و ر﹁️.
﹁﹊ـ︣   ︡︀︫ـ ﹡︍︨︣ـ﹫︡؛  ﹫ـ︤ی 

﹝﹩ ﹋︣د ا﹟ ﹋︀ر ﹁︱﹢﹜﹫﹥؛
︀︫︡ ﹨﹛ اً︮﹑ ︋︣اش ﹝﹛ ﹡︊﹢د!

﹫ ﹢ ﹟ ︣ ﹩

۶٧



توتو ك كه  ممىمىگ گ گوويوييندند:: كك ك كننمنم،، ــتـت ـب دردر جاايى صحصح كهكه م مىى خوخواهاهمم ه همم وقوقتىتى مهمهم. بدبد ــــخخ زيزيز پپاساس چ چ چ همهمه ببهبببهبهبهبه ه ه ه ـــــــــددددد ادادارننرنرن
نينيسست.  ه هستستم؟م؟ م مشخشخصص منمن چ چههكاكارهره رخرخرهه نينيستستستستىىى. باألأل متمتخصخصصصصصصصص

مسمسججد يا آمآمآموزوزشش اداادارارههه تعتعتعت،، اماما جج ج طلطلبه به درد نمنمازاز فالفالنن بوبودد معمعلولومم ــــخصخص ب بودود.. مشمشمشمش وهوهوهوييتيتيتت ه ه ه هااا يديديممم دردردر ق ق
ىتىتىتى م م مففرفرفرووض بود،  تتتتهتهتهت ه هويوي هرهر ج جج ب بهه م مى رفرفتيتيم، ج جلو و بهبه ت تناسبسب ىمىمىش شدد دادادينينهه هنهنهنه وروروشششش اياينن گاگاگرررر مممىىىخوخوخوردرد..

ه هستستيمميم.  نننننانانان بب بحرحرحر دچدچدچارارار ننهنه م مثلثلثل ا اآلنآلنآلن كك كههه
ك كاراركركرد  متمتمتمتمتم ك ككككهههه قق قبلبل از انانققالبب،ب، ههسهس مواافقق ا اينين ب بارارهه ردردر جنجنابابببععع ع ع عااالالىى همهم ب باا  ب بندهه
مطمطالالباباتت ب ب با انانبوبوهه ىمىم ازازاز ا انقنقالبالبالب و و ب برقرقررررارارارىرىرىرى حححككوكومت ا اسالسال بعبعدددد ولولىى مشمششخخصخصب بودود،، طططللبلبههه
بحبحرارانن ررا باا ززوزوزهه مطمطلببلب حح ندنداشاشتتيم و اينن اماماددگدگدگىى آ آ همهم رربراىاى ه هيچيچ ك كددادااممم وو مممواواواججهجه ش شدديديمم

دردرد.. ك ك ك مموواواجهجهجه
ىضىضى ممسئسئوالوالنن بعبع وو اساستت گذگذشتشتهه نين قضيضيهه ا ا ازاز ساسالل ههه ه هسسستم. البته سى ققفقفق طبطبطبسـسـى:ىى: بلبله،ه، م مواوا مررمروججوجوجىىىى

ك كردردندند؟؟؟ آقآقاايان براى رفع مشمشكلكل، چهچه اياينن  ا استستست ك كككههه خخخواواواببباناناند.د.د. پ پ پرسرسشش
يايدد ساســتـت و و ب وززو وظظاظايفيف ح حوزوزهه همهم ج ج ن نيايازهزهاىاى ججديديدد كه ا اسـسـتت نننينينينينين ا اا لكلكلكلكلكل  م مشـشـشـ

كركك ننشدشده ااست. د د نينيازازهاها اياينن ه ه هنونوزز شششش ش ش شودود و ولىلى ددادادهدهده ساساساسخخخخ پپ
ــــتنتند وو شاشاش د د ررا ددرككككك اياينن ك كهه ب بودودندند ــىـى ك كسـس تنتنها رهبرىى مقمقاامام م معظعظمم طبططبسسســى:ى:  بهبه ن نظرظر ب بندندهه جووجوجوجوجىى رمرمررر
ايشاشانن نننن ن نگگذاششتنتندد و و و يايى شدشد كشكنىنىه ه ـــدار داادندند،د، و ولىلى ك كارار هشهش مخمختلتلفف د در مقمقاطاطعع م مسائلئل نينينن ــبت بهبه ا ا ننننننننسسـس
لالال نشدشد.. د د دنبنب همهم ظظنظظرر وو يكيك ايديدهه زازهه بهبه ا اند اايايشاشانن و و ممنونويياتت تفتفكركراتات ي يعنعنىى ك كنننند،د، لال راا ددننب ه هدفدف ههااا آنآن
ازازاز ممهههماناان ها،ا، ا ازز ــىى ككيكيك ،د، وقتقتى  ـــتتن روحاحانىنى داش ن نخبخبگاگانن با ـــششش پيپي ــاـالل سـس چنچندد ــاـانن ااييشـش ىرىىرى كك كههه ديديدادا ددرر

الطالطالعىععى ك كردردند.  ظاظهار بىبىا ا ت تععجب  بابا ل لهه گگ گززارشرش د دادادد، معمعظمظظم اتاده فاف راراهه دردر ح حوزوزهه ـــهه ك ك لععلعلمىمى ــاـاـاىىى انانجمجمنن هـهـه
تالت انجام شودود.  وحو درد ت ىىىىىمىمىگ گ گذاذا ن ن مىمى ك كندند وو كاكارشرشكنكنىى حلحللحلققهقه گ گمشمشدهده ا اىى م م مىىىىىىششوشودد ممعلعلوموم

شمششماا بگبگبگذرذرييميم.. د د دردردناناكك ىدىدىدىدى ووواوا يايايننن  اازز
ححـوـوزهزه،، رررسســمىمى دردردرسسس هـههـاىىاىاى بـبـبـاا ارارراههه ههمـمـ

ددـد.  گ گ گذرذرانانديدي رارا ه ههـمـمـم دردرسسسهـهـاىىاىى ت تخصخصصـصـىى
آمآموزوزوزوزوزوزوزوزششىشى ت تواوانسنستيتيدد طيطيفف د دوو نينين ا ااينين چچگوگونهنه ب ب

ديد؟؟ كنكن قفقفق ح حاصصاصلل تتواوا
سمسألألهه هم به  هته ااينين م مططلطلبب طبطبسـسـى:ىى: ا اللب رمرمروجوجىىى

ــى به  دردرسس دودو گ گروروهه ااينن ــتـت ب برمرمىىگرگگرددد. بندهده ب بهه ـيي هوهو
ــــتت اساس اياينن وواقاقعيعيتت ىلى وو و رپرداداختختم، م م مى ططورور ه همم زمزمماانان
تكتكليليفف رفرفرفععع ــــراراىى رارا ب ب حح حوزوزهه ــمىمى رسرس ددرسسهاهاىى ككهه
ــاـالل سـس چنچندد وو بابا ن نمرمراتات ب باالاال ق قبولل الالبتبتهه ــــدمدمم.. مىىخوخوانان
چوچونن دنداشاشتمتم،، رغرغببتبتى اماما هيهيچچ م مممتمتازاز ش شدمدم،، طلطلبهبه هههمم

ن نبوبود.د. مثالثًال  فاف شف وو ــــنن ت تحصحصيل برارايميم ر روشوش ازاز هدههههدهدفف
چون مم ى بب رر ييچچ مم ز ب نمم

ممى خووانديم، دردر ا انتنتهاههاىى رارا ك كهه ردردردر ك ككفافاييه بححثث م مشتشتقق
اياينن »ث»ث».. لالبحبح ــذا  ثمثمره له ««الال ــــد:د: مىمى ش ش ايايانن بب ببححثحثث
مثمثمرهره ل لهذهذاا آآخر همهم ال ال د دررررر ـــــوود و ش ش ماما ص صرفرف ووققوقتت همهمههه
ــتت؟؟ چچيچچچيچيچيچيچيسـس طمطمطمطاالعاعاتتت اياينننن ما ازز دهدهدففف ب ب بااالاالخرخرهه للالبحبحثث؟ث؟ث؟

؟د؟د؟ ه هممهمه ا اينين   ــوـو شـش اوواندندهه خخ خ بباباييديد رچرچراا ىىىاىاىاى ن ندادادارردرد،  ث ثمرمرمرهه اااگرگرگر
ــــــترترتر ن نبوبود بب بيشيشيش ماماا همهم داداد تت تااا ــــتت دسدس ــتتتتتتـتـتـتـتـت ب بهه ـسـس موموردردهاها د

ك ك ك كنينيمم. سااساساساس رارا ا احسحسحسس هويويتت
باباباببب حوحوح ب باالاال ا اززز سطسط وحوززهه د دررر دردروسوسوس ر ر ر رسسمسمىى نينينين،، بابرارا بنبنبن
مدمددمدمدم،، ــــ ششش ش سرسسرس ت تت تخخصخصخصصىصىصى ووواردرد د وو ووو وووقققتقتىىى وبوبوبود.د. تكتكتكتكليلليففف فرفرفعععع
شدشدششدشدمم. ممتمتولوللددد گوگوگوگويييىيى تازازهه كركركردمدمددم،، ه ه هويويتتتتتتتتتتتت اا ا ا احححسحسحساساساس هزهززهزه تاتا
م مركركزز دردردرد ووواواواواواوااواوا ــههه ك ك ــاـا مـم ـــاـاـاىىىى ـهـه دودودووررهره اىىى ـــــممم ه ه ه ازازاز ــــــىىى  ب ببرخرخرخرخررخرخرخرخرخرخرخرخ
مىمى گگفتفتندند:: ــدـدـدندند،، م مىىى ى ششـش لـلـلـلـلل فافاضضـضـ ــىـىـىىىىىى آآآيتيتيتيت ا ااهللاهللاهللا تتتتتتتتتتتخخخخصخخخخخصخصخصخصخصصصـص
هكه و وااردد اساستت ــاـااللل سسـس نچچندد ــــــــــــــددد سرسرسرسسرس بپبپپ ازازاز م ممااا ــــىىى كسكس «««اگگاگاگاگاگرررررر
سخسخسخنن اياينن ــاـال!ل!»» سسسـس مىمىمىىىگگ گ گ گويويييييمممممم:م: ييكككككك ىاىاى، ـــد د هه ححوزوززهه ه ه ه ه شش
كاكارر تتتتستستست، يعنىنى ث ثممرمرهه متتمتم اا ا سيسيسيسيسيسيس س سس ببهبهبهبهبهبهبه ع ععللمململممىى ىىاىاى انانانانااسسسسزسز ييكك
ــــت.ت. ا البلبتتهته ب بننددهه موموم نيس اماماماامام ممم م معلعل ــــــــــ خ خ خررورووججىجى ش ش ىىىدىدى وو و وو ورورو ووو
ــــكوكوتت هزهزهزهزه س سسس حوحو ف ف ف ف ف فععععلعلىى روروروروروننندند ــــببتبت ب بههه نسنسنس تقتقته ه هااا و و يخيخيخيخيلىلللى
الالثمثممثمرةةرةة لل لهذهذهذااا ــوـونن چچچـچ نمنمنمىىىىىىىزززدزدزدممممم ــــــىىىى رـرـردمم و و ححررفرف الممىىىككـككـ

الاالببحبحثث.ثث.
نگنگهه خخوخودم ر راا تـتـتـتمممممم ـسـسـ توتوانان ااباببابابا اا ايينينننن ن نگگگگاگاهه ح حالال بندههه ههررهر بببههه
ددردرس س هاهاىى ووو ــــــهه مؤمؤسسسسس درردرسسسسههاهاىىى يبيبييننننننن دداداداررممرم و وو ت تتوواواوازننزنىى

مممممممممممنمنمنمنمنمم... ححوحووزهزه اا اييجيجادادد ك ككك
وصوصوصوصففف،ف، ش ششمااما ه هممهمه ن نارارسساسايىيىيىيىىيى ها يياياينننننننن  ب باا
مسمسمسئئوئوئووالالالنالن مى ى دادانينينيد،د،د، پ پسسسسسهسسهسهممم ـشـشـممممم ازاز چ چ ررا

مىمىمىىمىش ش ششوودودددد؟؟؟؟ چ چ چههه ططلبلبهههاها
«ا«ا«ا«ا«اااگگگگگرگرگرگ ممنن ممىىگگ گ گگففتفتفتت:: ققققققآقآقآقاااااىاىىىى قرارائتتئتىى ط ط طبسبسبسسىىى:ى:ى:  ىجىجىجىى مممرورورو

د دارارندند.. ظوظوظيفيفههاىاى ــــدمدم».». ا البلبتهته ططالبالبالبب ه همم ن ن نممىمى ش ش ئائتىتى ققر بربروموم،، جلجلوو تــتمم سيسيسـسـ اياينننن ــتتمم ب باا ساس م مىىخوخو قرائتى
منتظتظرر ك كهه نيننينيسست ايايينننن م منن صاصالحالح كننننند،د، و ولىلى ت تككلكليفيف ر را كهكه ا اينين و وضعضعيتيت ــــــتت اسسس ايايننن يلينن ــؤو سمس فيفه  وظوظ
باباشمشم، ــتـتمم سسيسـس ــــتمتم ممعطعططللللللل رگر م مىىىخوخوواساس بنبندهده ا بدبدههمهم.. نانانجاجاجاممم خخوخودمدم را  ــم. منمنمن ب ببااايد ككاكارر باشش آنه هاا ااصالصالحح
درد، چيزىى ب بهه ن نگيگي چيچيززىى سسييسستستمم گاگاگررر كركردمدم.. عمعمللل و وظظيظيفهفه خ خوودوددممم بهبه ولولى هزه بيرون مىىررفرفرفتمتم،، حو اشايد ازز

نينيستست.. مفمفيديد ه همم قططقطعاعًاً تتست، ا ا يززيانانان باارا آ آقاقايايانن مدمديريريتيت ياياياينن يييممم ن نگوگو انسان نمىىدهدهدد. اگرگر
ي چيچيزىى مم ي رر مم ر ل ممم وو يي وو ب ى وو مم ىىرررر رون وز ز

سـسـوىوى د ديگيگرر د دارارييديدد و و ا ازز انانتقتقاداد زوزهه بهبه و وضضعضعيتيت ك كنونوننىنى ح بابابب ع عالالىىى جنججن سـسـويويىى  ا ازز
شمشماا ت تكيه مىمى ك كنينيدد. به نظرر س س سـنـنتتسـسـلفلف بهبه خوخوودد مم مم مصاصاححبهههاهاىى بربرخىخى ا اظهظهارارات و و ددر
ـششـتهته ح حركركت گذگذ س سـنـنت ههاىىى م م مسـسـيرير دردر كهكه ححوزوزوزهه اناقضقضقض ن نداداردرد؟ چرچراا مطمطلبلب ت د دوو ايايـنـن

منمىىتاتابيبيد.د. رربر حوحوزهزه ر رااا اياينن شما وو ممىى كنكندد
يميراثث رمرمرمرااجاجع تقتقليليدىدىى كهه ا استستت.. تيت رير دمد كركز  ــتـتم حوزه و و مم سيسيسـس مما دربربارارهه مرمروجوجى ططبسـىى: ببحثث
تأتأكيكيدد ولى جدجدجديديد،، ككهه ن نه سنتى مححضحض ااسستست و ن نه نمنمى كنند، چرچراا ر را تأأييييدد متمتم سهستند، اين سيسس هتهته ما  گگذشذش
م ممىىىكركردندند.د. د درر چهچه آمآموزوزششش ب بهه سننسنسبتبت آآنهه ه هااا ب ببيبينيننيممم باابايديد اساست. م مااا تححتحققييقق وروششش بربربر سنتنت سلف دربربارارهه منن

بيبيشتشتر  رگردد ششاشا ااستادد،، د دوو نگنگاهاه ب بودود ك كهه هه هميميميمينننننن اساساساساس ب بررر ــــت.ت. تتيتيت د داشاش شزش و پژووهشهش عينين آ آن ن هاها آ آمومو ررروشوشوش
مىر رفتفتنند.  پيپيششش روششش اياينن كهكه ب باا ؤمؤثرثر بودندند، چرچراا وو مآمآمدد ن نففرفر كار ا اندازه صد ههههههههبهبه ااما آنآن دو نفنفرر نداشتشت،،
ميم،، كن يسسيمم بربررايش ترترر جدجديديدىى و و سازازوكوكارارهاهاىى احاحيايا زوزىى ىىااى ااامر بلبلبب ه ه ــــــــننتنتى را با قاقا شششوشوش س س همهماانان ر ر گاگرر ما 
نسنتىتى. ن نه  و و و و وو تست جدييديد ا ن نهه ح حوزوزه،ه، ك كنونوننىى ككه س سيسيستتم ساستت دردرردر حح حالاالى  ااينننن بب ب ب ببببببربربريميم.. شششيشيش را پ كاكارر ىمىت تواوانينيممم
حاحالل د درر و و وللى ممىمى ش شد،د، طبطبطب وو..... تدريسس وو ن نجوجومم ريرياضاضيات، وچون شنشه هايايى  وحوحوحوززهززهزهزه، دا ــننتىىى تختختارار س ــااـا ـسـس ددرر

ععمالًًال ححوزوزه  بـببب و و ك كفافاييههه.. لئلئل و و مكاسـ ـاا هم فقط رسـس ــوـود،د، آآنن پ پرداخاختته مى شـش صاصاصولولل ب به فقه وو ف فققط حاحاضرضرضر
ل رر ى وو ىى ريس وو ببب و وجومم ي ري چون ييى شش وووزززز ىىى ر ررر

ىنى يك فقفقيهيههه ن نمىمى ش شوودودد، يع كسكسىى آآنه ههاا خ خواواندندنن بابا پرپروور ااستست ككهه رسائلل ووو مكمككاساسبب علمميهيه ما ييك حوزهه
اگاگرر ــدـد.. همهم نمىمىىى ر رسـس حدحد ج جنينيننن كهكه ب بهه ــتت اساس ن ناققصص مضغه ععلعلقه
ـــت.ت. ااصالصًالً ناناقصقصص ا اللخخلقلقه ااسسسس بچهه ايا بياايديد يكك دن ىاى ب بهه بچه  ههمم
ر ىىىىرر مم يينن جج ب رصص

نككنمم نمىى فكفكككرر رورو،،، اياين ــــتت، ا اززز حوزه، سنسنتىتى نيس ــاـاخختار فعلىىىى سس
بباشدشد.  دو موضوضعع اينن بيبينن تتناناقضضقضىىى

تعتعت ك كهه سسرسر سنسنت، د دددر دننياياىى ب بهه بازگزگشتت  آيآياا
فرفردادا ككهنهنهنهه مييميم،،، نكنكن ن ن ن تــتـتـت رارا د دريريافاف طاطالعالعاتاتىى ورروز  ماام ااگـگـرر

ا استست؟؟ ررارار سازگزگ شش ششود،، ىمىىى
د در روششهاها به دنياىى اـاـااـاـا مـمـ ىتى ننداداردرد.. طبطبسـسـى:ى: منافا مرمروجوجى
جاجاجععه مى كنكنيميم ت تاا رممر ونولوژىىه هااىى آ آآآآآننن تكتك ــدى اازز و و ب بهرهره منمن ديد جد

را ا اجرجرا كنيميم.  ههوههوهشششش و پژژ ــــــوزوزوزشش مآم ــيدندن بهه بخخشـش عيعينينيتت روشش
نآن م مىىتوتواناندد تـتتتت ب بخوخوردرد، ولى روروششش د دسـ ن نبابايديد ـــأـألهلهله به اصلل م مس
فيفيفيتيتيتىى ك ك ببا وو ب ب ب بخخخواهيم كارار م متتقتقنن رگرگر ـــد. ما ا ا ـش بابا امروززى وو و ج ج جديديدد

ببتبتتترسرسرسسسييم.. س سررعتت نانججام دهيم، نبنبااايد از
وو كنككندد همهمتت ــودششش ببايد خ ـــاـااننننن انسسس منم كهه ممى ك ــااز هم تأكيكيدد بب
ه همم مفمفيديد ــدـد،، ن نباباشـش ا ا اگرگرگرگر مضرضضر ــــتمتمم سيسس س س ــد. ــتم نبنبااش منمنتظتظر سيس

نيستست. 
زوزووزههه هـه ح ح كهكه ب ييديديديششششششـشـهه نان اييايننن نننكنكنيـييـيـدد ف فكـكـر نمنمىى
ت تتحوححوللل رآرآرمماماننگـگـرا و ررروححح ب ب بباا ىررى ن نداداششـته ب باشاشـيم، كا

داداردردرد؟؟؟ جوجواانان ممننافاتتتتت خوخواه طلببهه
ــت كه تكتكيه و و ااعتعتمامادد نمنمنمن ا ااينينين اسـس وظوظوررر ـسـى:ى: ممنمن طبطب مروجوجىى

م ما رارا د در  سيستم كه س ـــتمتم ب بااششدد.د. نن نبابابايديد ففكركر ك ككنينينيمم هبه س سيسيس نبنبايايدد ما
نظظرر هنه ازز و وگر دادادادادممان،ن، كمكك مىىككند، ددعدعدعدد ا استست العالقه و و ب بهه ررسيسيدندن

شااشيم.  كك كارار داشتهته ب وححوحوزهزه ب باا بايديد اادارى ك كهه
مـما اندندندندندندندندازازىى شچش رككرديديدد، چه  صوصوصفىفىى كه   ب با اينن

ديد؟؟ م م ممىىكنن ميميم حوزهزه ترسس ببرااىى
حح حوزوزه رارا ر روششننن ا ا افقفق معاعاونت پژوهوهشىشىشىشى ط طبسبسى:ى: بننددهده مروروجىجى
ممسئول نآن هاا رأرأرأسس د درر مجموعه و وو و ايايايايننننن مى بينم، چ چونون م مديديرران

شرشد  بخبخش  اياينن دادارنرنرند.ددد. ااميميميددودوارارمم سسسسمسمسمسمسااائاائللل ننننن نگگگگاه خوخوبىبى ب به  معاونت
ن نمى دانم  آمآموزوزشىشى بخشش د د درر وو و و وو و ولىلىلى ب باششاشدد،،، سااسببى داشتهته منمن وو خوبب
اراضضهاهاى بسيار  ببببابابابابابا ت تووجوجه ببه اععت تـتندند.. ه هسسـ ىتى ــ سياس چ چ چههه بننبالاال دد
ىـى انفجارى را  ضوضعيتـ وووئووووئوئوئوالالالالنالن،  ــــ مسس ــتـتنن ـشش تحرك ندادا وو الطالطالبب
لللليللليليل ب ببررخى، يك تحول جبرى  م م وجوجودود ب باا ك-كننمم و و ــى مىمى پپيش بين
خااخاخاختيار خود تحول ايجاد  ب بباااااااااا وگوگوارارانان ـــد.د. اا اينين ب بزرزر ش ش حاصل خواهد

م مى ى كنكند. ممم م مممم متتتتتحتحولول راارا آنآن ه هاا الالججررمرم تتححول نمى كنند، بلكهه

ر︀︨﹏ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥  ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹝︀ ︻﹞ً﹑  ﹉﹢زه ﹝﹊︀︨︉ و
 ﹤﹆﹚︻  ﹤︽︱﹞  ﹉  ﹩﹠︺ ﹡﹞﹩ ︫﹢د،   ﹤﹫﹆﹁ ﹩︧﹋  ︀﹡آ ︠﹢ا﹡︡ن   ︀︋
︋︙﹥ ای ︋﹥  ﹡﹞﹩ر︨︡. ا﹎︣ ﹨﹛ ﹜﹨ ﹟﹫﹠︗ ّ︡  ﹤︋ ﹤﹋ ️︨︬ا﹇︀﹡

︬ ا﹜﹙﹆﹥ ا︨️. ﹇︀﹡ ﹤︙︋ ﹉ ︡︀﹫︋ ︀﹫﹡د

و︸﹫﹀﹥ ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ و︲︺﹫️ را ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡ و﹜﹩ 
 ︡︀︋  ﹟﹞  .﹜︫︀︋  ︀﹡آ ا︮﹑ح   ︣︷︐﹠﹞  ﹤﹋  ️︧﹫﹡  ﹟ا  ﹟﹞  ︿﹫﹚﹊︑
﹫︤ی  ﹡﹍﹫︣د، ﹫︤ی  ﹜︐︧﹫︨ ا﹎︣   .﹜﹨︡︋ ا﹡︖︀م  را  ︠﹢دم ﹋︀ر 
︋﹥ ا︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡. ا﹎︣ ﹡﹍﹢﹫﹛ ا︣︡﹞ ﹟️ آ﹇︀︀ن ز︀ن  ︋︀ر 
﹜︐︧﹫  ︨﹤  ︋︡︀︊﹡ ︀﹞ و ا︻︐﹞︀د ﹤﹫﹊︑ .️︧﹫﹡ ﹜﹨ ︡﹫﹀﹞ ً︀ ا︨️، ﹇︴︺
ر ︋ ن ز ن  ︣ ﹟ ﹜﹫﹢ ︣ ﹩ ن  ︋

︋︀︫︡، ﹡︀︊︡ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹝︀ را در ر︨﹫︡ن ︋﹥ ︻﹑﹇﹥ و 
ا︨︐︺︡اد﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
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ــت اين است كه بدانى خداوند تو را قّيم آنان، در دانشى كه به تو بخشيده و آنچه از گنجينه حكمتش  امام سـجاد عليه الّسـالم: اّما حّق آنكه تحت تعليم توس
ــخت نگرفتى، خداوند از فضل خويش بر تو  ــان تعّدى ننمودى و بر آنها س ــت. پس اگر در تعليم مردم، خوب عمل نمودى و بر حقوقش ــوده، قرار داده اس برايت گش

بيفزايد. ولى اگر دانشت را از مردم منع نمودى يا با آنان ترش رويى نمودى، حّق است كه خداوند، دانش و روشنايى آن را از تو بگيرد و تو را از دل ها بيندازد.١

امام خمينى ره: ...آنهايى كه مدّرس هستند و تعليم مى دهند، توّجه دارند كه خودشان استفاده مى كنند از تدريسشان و از تعليمشان و از شاگردهاشان، بسيارى از 
امور را. چون آنجاها يك بحث آزادى است و هركس حق دارد كه اشكال بكند و حرف استاد را قبول نكند و حرف استاد را رد بكند. اساتيد مى دانند كه در اين رد و 
بدل و در اين اعطا و اخذ... انسان در همانجا تربيت علمى مى شود. قضيه علم معلوم است و همه آرزوى او را دارند... لكن ما حساب اين را بكنيم كه قضيه پرورش 
ــت... .آيا از اين تربيت علمى فقط، منهاى تربيت هاى  ــت؛ يعنى آموزش اخالقى و معنوى و قضيه تهذيب نفس، آن وضعش چطور اس و قضيه آموزش چه جور اس
ــالم عزيز؟ ٢...اگر در حوزه هاى علميه قديمى تهذيب نباشد، اخالق  ــود براى اس ــان؟ و چه حاصل مى ش ــود براى كشورش روحى و پرورش معنوى، چه حاصل مى ش
نباشد، آموزش معنوى نباشد، فقط آموزش علمى باشد، فقط علم در كار باشد، آنجا هم افرادى از آن خواهند بيرون آمد كه دنيا را هالك مى كنند، به هم مى زنند٣... 
ــتند، آنها را به  ــغول درس خواندن هس ــتند و خصوصًا در حوزه هاى علميه، بايد همه جهاتى كه اهل علم را، آنهايى كه تازه آمدند و مش . علماى بالد هم هرجا هس
ــور شما يك آينده نورانى باشد،  ــند... . اگر بخواهيد كه آينده كش ــته باش خداى تبارك و تعالى نزديك مى كند و عالقه مند مى كند، همه آن جهات را بايد حوزه ها داش
ــان كنيد. به يك تربيتى كه از اين عالم هجرت كنند. توجه  ــوند، تربيتش ــتند، يا در آنجايى كه درس مى گوييد، وارد مى ش تربيت كنيد اينهايى كه وارد در حوزه ها هس
ــته مى شود، براى آن طرف برداشته بشود. وقتى اين طور شد، اينجا هم درست مى شود۴... چون شما  ــند... . از اّول قدم ها كه برداش به ماوراى اينجا بكنند. روحانى باش
معلّم هستيد... . آن قدر كه اين شغل شريف است، مسئوليت آن هم بزرگ است. شغل شما شغل انسان سازى است... . لكن مسئوليتش هم بسيار زياد است؛ چنان كه 
ــرافت انبياست. از اين طرف... اگر خداى  ــرافت داريد كه همان ش ــما از آن طرف [اگر] يك فرد را تربيت صحيح بكنيد، آن قدر ش ــيار زياد بود... ش ــئوليت انبيا بس مس
نخواسته فاسد تربيت بشوند، ممكن است كه يك جامعه را فاسد كنند...۵. همه معلمين... بايد خود را مهّذب كنند تا حرفشان در ديگران اثر كند۶... . حوزه هاى علميه 
همزمان با فراگرفتن مسائل علمى، به تعليم و تعلّم مسائل اخالقى و علوم معنوى نيازمند است... . متأّسفانه در مراكز علمى به اين گونه مسائل الزم و ضرورى كمتر 
توجه مى شود. علوم معنوى و روحانى رو به كاهش مى رود و بيم آن است كه حوزه هاى علميه در آتيه نتوانند علماى اخالق، مربيان مهّذب و آراسته و مردان الهى 
ــى، كه مورد عنايت قرآن كريم و نبى اعظم صلّى اهللا عليه  وآله  ــائل اصلى و اساس ــائل مقّدماتى، مجالى براى پرداختن به مس تربيت كنند و بحث و تحقيق در مس
ــالم است، باقى نگذارد. خوب است فقهاى عظام و مدرسين عالى مقام، كه مورد توّجه جامعه علميه مى باشند، در خالل درس و  ــاير انبيا و اوليا عليهم الس ــلّم و س وس
بحث، به تربيت و تهذيب افراد هّمت گمارند و به مسائل معنوى و اخالقى بيشتر بپردازند٧... اعتقادم براين است كه بايد هركس حوزه درسى بزرگ يا كوچك دارد، 

يكى- دو دقيقه، مقدمتًا يا مؤخرتًا، درس اخالق بگويد كه طّالب با اخالق اسالمى بار بيايند.٨

مقام معظم رهبرى حفظه اهللا:...هنوز اّول كار است. بايد تالش كنيم... . فضال و مدّرسان و اساتيد و علماى بزرگ، جهت حوزه ها را در جهت ساختن انسان ها 
و علمايى منطبق با معيارهاى اسالمى قرار بدهند و عناصر فوالدين و هوشيار و مؤمن تربيت كنند و نسخه هاى كامل امام بزرگوارمان را در حوزه ها به وجود آورند. 
اسالم، به اين نيروها و عناصر احتياج دارد. اگرچه يك شخصيت آن چنانى مى تواند ملّتى را نجات دهد، اّما ملت هاى مسلمان و جهان و حركت انقالب و آينده  تاريخ 

خودمان نيز احتياج زيادى به اين گونه عناصر دارد.٩

︨︺﹫︡﹨﹑﹜﹫︀ن ︧﹟ ︠︐︀م



ــتاد خودش تشنه علم و تحقيق است و رابطه اش با دانشجو اين است كه يك تحقيقى را با هم به ثمر برسانند. اين مى شود  شـهيد بهشـتى ره:... يك وقتى اس
استاد ارزنده. استاد بايد رابطه اش با دانشجو يا واقعًا تعليمى باشد كه بخواهد چيزى را به او ياد بدهد يا فراتر از اينكه تعليم و تحقيق باشد؛ يعنى بخواهد با او حركتى 
را دنبال كند كه دانشجو خودش ياد بگيرد و خودش كشف بكند كه اين، هم تعليم مى شود و هم تحقيق. اين شيوه دوم، عالى است... . اّما اگر استاد آمد چوب خط 

كند كه من ده ساعت دوازده ساعت درس بگويم و آخر ماه هزار تومان هم حقوق بگيرم، اين چيز بى ربطى مى شود... .١٠

آيت اهللا بهاء الدينى ره: 16 ساله بودم كه حجره اى در مدرسه فيضيه داشتم. در آن اّيام نشاط عجيبى در طّالب وجود داشت. شب ها تا ديروقت و صبح ها قبل 
ــتادان حوزه وجود داشت، به طورى كه كمتر كسى باور مى كرد كه رابطه آنان بدين گونه  ــق و ارادت بسيارى بين شاگردان و اس ــغول مطالعه بودند... . عش از اذان مش
باشد... . صفا و صميميت بسيارى بين طلبه ها و استادان ديده مى شد... چون طّالب درس خوان و مستعّد را مى ديدند و از نظرها و سخنان او آگاه مى شدند، در حّد 

توان به گفته هاى آنان ترتيب اثر مى دادند... .١١

ــت كه براى تشكيل مدينه فاضله و اعتالى نفوس به فهم معارف  ت مقّدس تعليم و تربيت، سيرت حسنه سفراى الهى اس ــمَ عّالمه حسـن زاده حفظه اهللا: ِس
ملكوتى و ارتقاى عقول به معارج قدس ربوبى، مبعوث شده اند... . معلّم از لسان فيض وسائط الهى در ملكوت آسمان ها عظيم خوانده مى  شود... . من تعلّم للحّق و 
ــم شريف ُمحيى است كه نفوس مستعّد را به آب حيات علم، إحيا مى كند... . همنشينى مؤثّر  ــموات عظيمًا١٢. معلّم، مظهر اس عمل به و علّم هللا ُدِعى فى ملكوت الّس

است. يك جمله كوتاهى خواجه عبداهللا انصارى دارد...، مى گويد: الهى! دود از آتش چنان نشان ندهد و خاك از باد كه ظاهر از باطن و شاگرد از استاد!١٣

ــوختگى وصف ناپذير، علوم و معارف دينى و الهى  ــعى مى كردند با عالقه اى خاّص و با دلباختگى و دلس ــاتيد بزرگوار ما س آيت اهللا جوادى آملى حفظه اهللا: اس
را به شاگردان خود منتقل كنند. از اين رو، شاگردپرور بودند و مى كوشيدند تا كسى كه به كنار سفره علمى آنها مى آيد، با دست پر برگردد و با عالقه و ولعى خاّص، 
تدريس مى كردند... هرگز اظهار خستگى نمى كردند و نمى گفتند كه ما به ستوه آمديم و بس است... . اساتيد بزرگوار ما به ما بسيار لطف و محّبت داشتند و در غم 

و دشوارى در كنار ما بودند و چون پدرى مهربان، با ما رفتار مى كردند... .١۴

1 .رسالة الحقوق. 
2 .صحيفه امام، ج 16، ص 497 و 498.

3 .همان، ج 16، ص500 و 501.
4 .همان، ج  19،  ص 356.

5 .همان، ج  8، ص91 و 92.
6 .همان، ج  19، ص 190.

7 . جهاد اكبر، ص 11 و 12.
8 .صحيفه امام، ج  20، ص 191.

9 .ديدار با علما، مدّرسان، فضال و طالب حوزه  علميه  قم و تهران، 1368/12/02.
10 .قاسمى، سّيد فريد،يادنامه شهيد آية اهللا دكتر سّيد محّمد حسينى بهشتى، نشر حّر، ص .179

11 .شفيعى، حسن، آيت بصيرت، نشر محّدث، صص93 و 94.
12 .اصول كافى، ج 1، ص 27.

13 .بديعى،محّمد، گفت وگو، نشر تشّيع.
14 . جوادى آملى، عبداهللا، مهراستاد، ص 176 و 177.



٧١

﹤﹞
︀﹠﹫
︡﹎ـ
ز﹡

﹝︣وری ︋ ︣ ﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ﹝﹣︨︦ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ...
﹝︡ی ︤دی ٧٢

️ ا     ً ︀︣ی ︤دی ︫︡ه  آ  ﹩﹝﹚︻ ︀ت﹫ ︣وری ︋︣ ز﹡︡﹎﹩ ︎︣︋︀ر و﹞ ︀ر︐︫﹢﹡ ﹟در ا
 ﹤ ﹫︣ا﹝﹢ن ︑﹢﹜︡، ︑ ،﹏﹫︭﹍﹢﹡﹍﹩ ﹨︖︣ت و ا︨ـ︀︑﹫︡ ا︪︀ن︋  ا︨ـ️ و ﹝︴︀﹜︊﹩︎ 

ا︠︐︭︀ر ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

ـ︊﹥
︀
︭ـ
﹞

ـ﹥
ـ︀﹜
ـ﹆ـ
﹝ـ

ا﹫︀ی ︨﹠️ ﹇﹛؛ ا︗︐︀د و ا︻︐︡ال 
﹝︭︴﹀﹩ ﹝﹆﹅ دا﹝︀د ٨١ ️ ا    ً ︀︣ی، ا ︣﹎︀﹫﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ آ 

﹝︡ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹢ر ٧٧
︀ـ︣ی ︤دی ︎︣دا︠︐ـ﹥ و در ا﹟ ﹝﹠︷︣، ﹡﹍︀﹨ـ﹩ ﹎︢را ﹡﹫︤ ︋﹥ ︑︀ر ︫ـ︣ ﹇﹛ و 
﹜ ﹜﹜

︑﹢﹐ت ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ دا︫︐﹥ ا︨️.
در اـ﹟ ﹝︣︐﹝﹞ ﹤︋ ﹤︊︀︭ـ﹟ ﹨︡ف از ︑︪ـ﹊﹫﹏ ﹢زه ︻﹙﹞﹫ـ﹥، ︺﹠﹩ ا︗︐︀د 
︎︣دا︠︐﹥ ︫ـ︡ه ا︨️. ا︪ـ︀ن ا︗︐︀د را ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹝﹫︀ن ︻﹆﹏ و د﹟ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. در 
 ﹅﹆﹞ ︣︐﹋ا︫ـ︀ره ︫ـ︡ه ا︨️. د ︤﹫﹡ ︀د در ︵﹢ل ︑︀ر︐︗︀ن ا︣︗ ﹤︋ ︣︷﹠﹞ ﹟ا
 ﹫ـ  ︫﹤﹊﹠︀ن ﹋︣ده ا﹡︡ و ا﹫ ـ︀﹝︣ا را︋  ّ︬ ﹝﹊︐︉ ﹡︖︿ و︨  ︐﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥دا﹝︀د، و


︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی، ﹋︡ام ﹝﹊︐︉ را در ﹇﹛ ﹡︀د﹠﹥ ﹋︣د.



ــى  مرتض ــيخ  ش ــت اهللا  آي
ــيخ  حائرى (فرزند آيت اهللا ش
يزدى)  ــرى  حائ ــم  عبدالكري
ــوارش  بزرگ ــدر  پ ــول  ق از 
مى نويسد: «محمد جعفر يك 
ــر دومش  ــه خانة همس روز ب
رفت، در خانة او مشغول نماز 
ــد، آن همسر از  يومية خود ش
شوهر قبلى خود دختر يتيمى 
ــه خانه را  ــت. براى اينك داش
ــوهرش خلوت كند،  براى ش
دختر يتيمش را از خانه بيرون 
فرستاد، در حالى كه هوا سرد 
بود و آن دخترك مى لرزيد و 
ــت: «مادر! من در اين  مى گف
هواى سرد كجا بروم؟» اين 
محمد  مرحوم  عاطفة  منظره 
آورد.  ــوش  ج ــه  ب را  ــر  جعف
ــيار ناراحت گرديد و پس  بس
ــر دومش  از نماز، عقد همس
ــرد و مهريه را به  ــخ ك را فس
ــت و با خداى بزرگ  او پرداخ
ــات كرد: «خدايا!  چنين مناج
ــردن فرزند  ــن براى پيدا ك م
كه  ــم  نمى كن ازدواج  ــر  ديگ
ــب آزردگى كودك يتيم  موج
گردد. تو اگر بخواهى قدرت 
ــر اولم  ــان همس دارى از هم

ــن فرزند بدهى. اگر هم  به م
ــى. خدايا!  ــى خود دان نخواه
ــت.  ــن امر موكول به توس اي
ــان  ــى از هم ــر مى خواه اگ
ــده  ــدى ب ــر اول فرزن همس
ــى نده. از اين ماجرا  مى خواه
ــت كه  ــا چندان نگذش و دع
ــرش باردار شد و پس  همس
ــرى چشم  از مدتى فرزند پس
ــام او را  ــود و ن به جهان گش

عبدالكريم نهادند».
دوران كودكى عبدالكريم در 
ــد هرگونه  ــتايى كه فاق روس
ــه و محل تحصيل  مكتب خان
ــد. او شش  بود سپرى مى ش
ــالگى را پشت سر گذاشته  س
ــتگان  ــه يكى از بس ــود. ك ب
ــت اهللا حائرى از اردكان به  آي
ــود با ديدن  ــرد آمده ب مهرج
او  كه  ــت  درياف ــم  عبدالكري
ــتعداد  اس ــل،  تحصي ــراى  ب
ــاده اى دارد و از پدر و  فوق الع
مادر او خواست كه عبدالكريم 
ــا خود به  ــراى تحصيل ب را ب
ــيخ ميرجعفر  اردكان ببرد. ش
پس از جلب رضايت والدين، 
عبدالكريم را به اردكان برد و 
در منزل خود سكنى داد و به 

مكتب خانه ى ميرزا على اصغر 
صاحب  اردكانى  مجدالعلماى 
ــتاد.  فرس المهدويت  ــة  هداي
بدين ترتيب نخستين هجرت 
ــد و  ــاز گردي ــم آغ عبدالكري
روزها به مكتب خانه مى رفت. 
ــس از يادگيرى  ــا پ در آن ج
نصاب  ــتن،  نوش و  ــدن  خوان
ــان و علم صرف را نزد  الصبي
مجدالعلماء اردكانى و ديگران 
جمعه  شب هاى  او  فراگرفت. 
ــم، از اردكان  ــراى صلة رح ب
ــب  به مهرجرد مى رفت و ش
شنبه به اردكان باز مى گشت 
ــش فراوان  ــا رنج و كوش و ب
ــى داد.  ــل ادامه م ــه تحصي ب
ــال داشت كه  در حدود ده س
ــدر مهربانش  ــت پ با درگذش
ــت. داغ فوت پدر  روبه رو گش
ــت و  بر روحية او تأثير گذاش
همين باعث شد كه مدتى نزد 
ماندگار  ــوخته اش  دل س مادر 
ــود و وقفه اى در تحصيل  ش
او ايجاد گردد. در اواخر قرن 
سيزدهم هجرى قمرى شهر 
ــت.  يزد، حوزه پر رونقى داش
ــوم دينى در  ــه عل پنج مدرس
ــش عمده اى  ــهر، بخ اين ش

اسالمى  علوم  دانشجويان  از 
ــاى داده بود و  ــود ج را در خ
دانشمندان بزرگى كه تربيت 
ــوزة پر آوازه ى نجف  يافتة ح
مرتضى  ــيخ  ش ــاگردان  ش و 
ــيرازى  ش ميرزاى  و  انصارى 
ــه تدريس  ــد، در آنجا ب بودن
علوم مختلف اسالمى اشتغال 
مدرسه هاى  ميان  داشتند. در 
مختلف علوم دينى، مدرسه ى 
ــاى محمد تقى  ــزرگ و زيب ب
ــطح و  ــه دروس س ــان ك خ
ــد  خارج درآنها تدريس مى ش
مدارس  آن  ــن  معروف تري از 
به شمار مى رفت. عبدالكريم 
ــش درباره ى محيط  كم و بي
ــنيده بود  ــهر يزد ش علمى ش
ــت كه آنجا مركز  و مى دانس
ــة تحصيل  ــى براى ادام خوب
ــق او به تحصيل،  است. عش
ــت كه از  ــر آن داش وى را ب
مهاجرت  ــزد  ي ــه  ب مهرجرد 
ــى تنهايى مادر به او  كند، ول
اجازة چنين كارى را نمى داد، 
ــى آرام آرام مادر را راضى  ول
ــم كه در اين  كرد. عبدالكري
ــازه به حد  هنگام نوجوانى ت
ــيده بود، با بدرقه ى  بلوغ رس

ــة  خالصان ــاى  دع و  ــك  اش
ــزد حركت  ــوى ي مادر، به س
ــوان،  ج ــم  عبدالكري ــرد.  ك
ــادة  ــه دارالعب ــس از ورود ب پ
ــه محمد تقى  ــزد در مدرس ي
ــين گرديد و  ــان حجره نش خ
ــغول  مش فراوان  انگيزه ى  با 
ــد. او در حوزة  به تحصيل ش
ــزد در محضر درس  علمية ي
ــيد حسين وامق  حاج ميرزا س
ــى مجتهد،  ــيد يحي ــا س و آق
ــى بودند،  ــاتيد علم كه از اس
ــرد و دروس  ــراوان ب بهرة ف
ــوزوى و مبادى  ــات ح مقدم
فقه و اصول را فرا گرفت. در 
ــال 1294ه. ق. عبدالكريم  س
جوانى 18 ساله بود. او شنيده 
اردكانى  ــل  فاض آيت اهللا  بود 
ــى درس دارد.  در كربال كرس
ــق فراوان به امام حسين  عش
ــيار براى طى  و انگيزه ى بس
ــدارج علمى موجب  نمودن م
ــد تا عزم خود راجزم كند  ش
ــادر به كربال  ــه همراه م تا ب
مهاجرت كند. وقتى به كربال 
ــارت مرقد  ــيد، پس از زي رس
(ع)  الحسين  اباعبداهللا  مطهر 
ــهيدان كربال، در كربال  و ش

﹝︣وری ︋ ︣ ﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ ﹝﹣︨︦ 
﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛
︀ج ︫﹫ ︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی ︤دی

︡ود ︨︀ل ١٢٨٠ ﹨ـ . ق. در ﹇﹞ ﹥︣︣︗︣د ﹝﹫︊︡ از ︑﹢ا︋︹ ارد﹋︀ن ﹝︣دی ︋﹢د﹋﹥ ︋︀ ︣︠︡ و ﹁︣وش 
﹋︣︋︀س و ﹎︀﹨﹩ ﹁︣وش ﹎﹢︨﹀﹠︡ ا﹝︣ار ﹝︺︀ش ﹝﹩ ﹋︣د. او ︋﹩ ︨﹢اد ︋﹢د و ﹡﹢︫︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥ ︐﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︧️ 
 ﹟︣ده ︋﹢د. ﹡︀م ا﹋ ﹏︡︊︑ ﹩﹆︐﹞ و ﹛︀︮ ا﹡︧︀ن ﹉ ﹤︋ ؟ ا﹝︀ ︮﹀︀ی ︋︀︵﹟ او را﹤ ﹩﹠︺ ﹤﹫﹝﹚︻ زۀ﹢
﹝︣د ﹝﹞︡ ︗︺﹀︣ ︋﹢د و ﹨﹫︘ ﹎︀ه ﹡﹞﹩ دا﹡︧️ ﹋﹥ ︀︮︉ ﹁︣ز﹡︡ی ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹋﹥ روزی ︫︣ ﹇﹛ را ︋﹥ 

﹝︡ ︻﹙﹛ ︑︪﹫︹ و ﹝︣﹋︤ ︻﹙﹞﹩ ︗︀ن ︑︡︊﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

﹝︡ی ︤دی ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥



سكنى گزيد. او در كربال در مدرسة 
علمية حسن خان به محضر استاد 
بزرگ آيت اهللا مالحسين اردكانى، 
ــل اردكانى راه  ــه فاض ــروف ب مع
ــه و قوانين و ...  ــرح لمع يافت. ش
ــان فرا گرفت و  را در محضر ايش
ــد  ــال در كربال ماندگار ش چند س
ــطوح پرداخت و  ــه تحصيل س و ب
ــه و اصول را به طور  پايه هاى فق
تحسين برانگيزى فرا گرفت. بعد 
ــال، با راهنمايى استاد،  از چند س

قصد حوزة علمية سامرا نمود.
ــيخ مرتضى حائرى در  آيت اهللا ش
مرحوم  ــادر  م ــد:  مى نويس اينباره 
ــود، نظر به اين  ــدرم در كربال ب پ
ــل اردكانى  ــت اهللا فاض ــا آي كه ب
هم شهرى بودند، گاهى به خانه ى 
ــد مى نمودند.  ــت و آم ــان رف ايش
ــط  توس اردكانى  ــل  فاض آيت اهللا 
ــتاد كه به  ــام فرس ــادر پدرم پي م
ــم حائرى  ــيخ عبدالكري ــاى ش آق
ــن بيايد. در آن هنگام  بگو: نزد م
ــال داشت.  ــت س پدرم حدود بيس
ــان  پدرم با دريافت پيام، نزد ايش
رفت. آقاى فاضل پس از گفتارى 
ــيخ عبدالكريم فرمود:  به آقاى ش
ــما بايد براى ادامه ى تحصيل  «ش
ــامرا برويد». آن گاه آيت اهللا  به س

ــى در ضمن نامه اى  فاضل اردكان
براى آيت اهللا العظمى سيد محمد 
ــورد آقاى  ــيرازى در م ــن ش حس
ــيخ عبدالكريم سفارش نمود، و  ش
ــت كه  ــيرازى خواس از ميرزاى ش
ــورد آقاى  ــود در م ــت خ از حماي
ــيخ  حائرى دريغ نفرمايد. آقاى ش
عبدالكريم همراه مادر از كربال به 
سوى سامرا هجرت نمودند. وقتى 
ــيدند، آقاى حائرى به  به آن جا رس
ميرزاى  العظمى  ــت اهللا  آي خدمت 
ــيرازى رحمه اهللا رسيد و نامه ى  ش
ــان  آقاى فاضل اردكانى را به ايش
ــان پس از خواندن نامه،  داد. ايش
ــيخ عبدالكريم  خطاب به آقاى ش
حائرى فرمود: «آقاى فاضل راجع 
ــته است كه  ــما طورى نوش به ش
ــالص پيدا كردم.  ــما اخ من به ش
ــما خودتان ماه رمضان مهمان  ش
ــن خانه ى ما  ــيد و در همي ما باش
ــس از ماه رمضان  ــر بريد. پ به س
ــما  ــه براى ش حجره اى در مدرس
ــما در  ــم مى كنم. اما مادر ش فراه
ــا هنگامى كه  ــد ت خانه ى ما باش
ــيخ  ــما ازدواج كنيد». پدرم ش ش
ــم مى فرمود: من هنگام  عبدالكري
ــيرازى  افطار به خانه ى ميرزاى ش
ــه منزل  ــحرها ب ــم... س نمى رفت

ــس از خوردن  ــان مى رفتم. پ ايش
ــردابى كه  ــاز در س ــحرى و نم س
در حسينية مرحوم ميرزاى  ظاهراً 
ــت، مى رفتم  ــيرازى وجود داش ش
ــتراحت مى كردم.  ــا اس و در آن ج
ــرى يزدى  ــيخ عبدالكريم حائ ش
ــامرا از محضر ميرزا ابراهيم  در س
ــد تقى  ــت اهللا محم ــى، آي محالت
ــيرازى دوم، صاحب  ــيرازى (ش ش
حكم جهاد عليه انگليس) و شهيد 
شيخ فضل اهللا نورى بهره بردند و 
ــطوح عالى را به اتمام رساندند  س
ــارج اصول آيت اهللا  و در درس خ
ــاركى  ــيد محمد طباطبايى فش س
ــه آيت اهللا  ــارج فق ــى و خ اصفهان
شيرازى بزرگ شركت نمود تا به 
ــان در  اجتهاد نايل آمد. فرزند ايش
ــد: «شايد مرحوم  اينباره مى نويس
ــال در سامرا اقامت  والد سيزده س
نموده اند، و شايد ده سال به درس 
ــارج مى رفته اند. در درس خارج  خ
بيشتر از محضر آيت اهللا سيد محمد 
استفاده  عليه  رحمة اهللا  ــاركى  فش
استادش  همراه  ــان  ايش كرده اند. 
آيت اهللا فشاركى در درس ميرزاى 
حرمت  فتواى  (صاحب  ــيرازى  ش
تنباكو) شركت مى نمودند. مرحوم 
ــد: مرحوم ميرزاى  والد مى فرمودن

ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ «ره»:
︣︲︀ ︀ل در   ﹫︫ م﹢︣﹞ ︣﹎ا
︋﹢د﹡ـ︡ ﹋︀ری را ا﹡︖ـ︀م ﹝﹩ داد﹡︡
﹋ـ﹥ ﹝﹟ ا﹡︖ـ︀م دادم و ︑︀︨ـ﹫︦
️︗ زه ︻﹙﹞﹫ـ﹥ در آن روز از﹢

م م

︑︃︨ـ﹫︦ از  ﹋﹛ ︑ـ︣  ︨﹫︀︨ـ﹩ 
اـ︣ان در  ا︨ـ﹑﹝﹩  ︗﹞ـ﹢ری 

ا﹝︣وز ﹡︊﹢د.
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ــال  س ــول  ط در  ــيرازى  ش
ــه ماه درس  بيش از دو يا س
شيخ  آيت اهللا  بين  نمى گفتند. 
عبدالكريم حائرى و استادش 
آيت اهللا سيد محمد فشاركى، 
عالقه ى خاصى وجود داشت. 
آقاى فشاركى به باطن پاك 
و آيندة درخشان آقاى حائرى 
پى برده بود. از اين رو در ميان 
ــاگردان، عنايت خاصى به  ش
پس  ــت.  داش حائرى  ــاى  آق
ــيرازى  ش ميرزاى  ارتحال  از 
ــال  ــعبان س بزرگ در 24 ش
ــيخ  1312 هـ . ق. آيت اهللا ش
ــرى، همراه  ــم حائ عبدالكري
ــاركى  ــتادش آيت اهللا فش اس
مهاجرت  ــرف  اش ــف  نج به 
نمود، تا از درس آيت اهللا سيد 
ــد كاظم يزدى (صاحب  محم
از  و  ــه  فق در  ــى)  عروه الوثق
ــت اهللا محمد كاظم  درس آي
ــه آخوند  ــانى معروف ب خراس
ــانى در اصول، استفاده  خراس
ــاى حائرى در كنار  نمايد. آق
ــان از  ــن دو درس همچن اي
ــود، آيت اهللا  ــتاد خ درس اس
مى نمود  ــتفاده  اس ــاركى  فش
ــه سال  و اين روال حدود س
ــاركى  تا پايان عمر آقاى فش
ــت. آيت اهللا حائرى  ادامه داش
ــالى كه در نجف  ــه س در س
ــود، با فرزند مرحوم حاج آقا  ب
محسن اراكى، به نام حاج آقا 
مصطفى (پدر مرحوم آيت اهللا 
حاج آقا حسن فريد) در درس 
ــاركى آشنا مى شود.  آقاى فش
ــى  ــه رفاقت ــنايى ب ــن آش اي
صميمانه تبديل شد و موجب 
ــال 1313 هـ .  شد كه در س
ــرى همراه  ــت اهللا حائ ق. آي
حاج آقا مصطفى، براى انجام 
ــم حج به مّكه، مشّرف  مراس

شود.
ــيخ عبدالكريم در يكى از  ش
كربال،  به  زيارتى  ــفرهاى  س
ــة كربال  ــه حوزة علمي متوج
شد كه بعد از ارتحال آيت اهللا 

ــردى  فاضل اردكانى رو به س
ــده است.  نهاده و بى رونق ش
ــن حوزه  ــراى رونق اي ــذا ب ل
ــرت  ــرف مهاج ــف اش از نج
ــاكن شد.  كرد و در كربال س
ــت ملقب به  ــن جه ــه همي ب
ــدت  ــد و در م ــرى گردي حائ

ــة كربال را  كمى حوزة علمي
رونق داد. ايشان در آن زمان 
ــته بود، به  از مجتهدان برجس
ــتادش آيت اهللا  طورى كه اس
ــى  ــرزا محمدتق ــى مي العظم
ــيرازى، مقلدان خود را در  ش
احتياطات، به آيت اهللا حائرى 

ــى داد. مرحوم عالمه  ارجاع م
ــد:  آقا بزرگ تهرانى مى نويس
«من در زمان استادم آيت اهللا 
ــيرازى  ــرزا محمد تقى ش مي
ــد از  ــان بع ــنيدم كه ايش ش
رحلت آيت اهللا يزدى (صاحب 
عروه الوثقى) از مرحوم آيت اهللا 

حائرى  عبدالكريم  شيخ  حاج 
ــته بود كه از كربال به  خواس
نجف اشرف بازگردد، تا او را 
ــوان مرجع تقليد تعيين  به عن
ــل از انجام  ــى قب ــد، ول نماي
ــت اهللا ميرزا  ــته، آي اين خواس
ــيرازى در سال  محمد تقى ش

ـــ . ق. از دنيا رفت.  1338 ه
مرحوم ميرزاى شيرازى كراراً 
احتياط هاى خود را به آيت اهللا 
حائرى ارجاع مى داد، تا آن جا 
كه يكى از تّجار صالح تبريز 
ــر بنا  ــد: اگ ــرزا مى پرس از مي
ــى تقليد  ــود خودتان از كس ب

ــى را انتخاب  ــد، چه كس كني
ــخ  مى كرديد؟» ميرزا در پاس
مى فرمايد: از آقاى حاج شيخ 
مى كردم.  ــد  تقلي عبدالكريم 
در  عبدالكريم  ــيخ  ش مرحوم 
ــر پر بركت  ــن دوره از عم اي
ــور در كربال  خويش، با حض

ــه حوزة  ــاره اى ب ــق دوب رون
ــهر داد و پس  ــة آن ش علمي
ــال ها بار ديگر در كربال  از س
ــكل  ش ــى  علم ــاى  بحث ه
ــت. در اين مدت آيت اهللا  گرف
ــارج فقه و  ــرى درس خ حائ
ــزار مى كرد. در  اصول را برگ
ــال 1332 هـ . ق.  ــر س اواخ
در  انگليس  ــى  ماجراجوي كه 
ــدت گرفت و دامنة  عراق ش
ــال نيز  ــهر كرب ــوب به ش آش
ــد به دعوت مردم  كشيده ش
اراك، عازم ايران شد. ايشان 
ظاهراً قبل از سفر به كربال و 
رحلت مرحوم آخوند خراسانى 
يكبار هم به اراك رفته بود و 
ــراى دومين مرتبه به  اينبار ب
سمت اراك راه افتاد. مرحوم 
آيت اهللا سيد احمد زنجانى در 
«آيت اهللا  ــد:  مى نويس اينباره 
رحمة اهللا  ــم  عبدالكري ــيخ  ش
عليه در سال 1318 به ايران 
هجرت نمود و در سلطان آباد 
(اراك) اقامت گزيد و در آن جا 
به تدريس پرداخت. سپس در 
سال 1324 هـ . ق. به خاطر 
ــروطيت، از ايران  انقالب مش
به نجف اشرف هجرت كرد، 
ــت  سياس هواى  ــون  چ ولى 
ــازش  ــزاج او س ــف با م نج
ــال هجرت  ــه كرب ــود، ب ننم
ــا اقامت كرد  نمود و در آن ج
ــس و تأليف  ــغول تدري و مش
ــس «ُدرراالصول»  كتاِب نفي
ــد و كتاب صلوة را نيز در  ش
همان جا تأليف كرد و بعد در 
ــم آن را تدريس و تهذيب  ق
نموده و چاپ و منتشر نمود، 
ــال 1332  ــه در س ــا اين ك ت
ــگ بين الملل،  ــل جن در اواي
ــه اراك مراجعت نمود و در  ب
ــس و تربيت  ــه تدري آن جا ب

شاگرد پرداخت.
ــت اهللا  آي ــى  علم ــت  فعالي
ــل به  ــرى، اراك را تبدي حائ
ــرد و به  ــهر علمى ك يك ش
ــهر را در رديف  تدريج آن ش



ــرار داد، تا جايى  ــف و كربال ق نج
كه امام خمينى رحمة اهللا عليه كه 
ــت براى ادامة تحصيل  قصد داش
ــان برود، آوازة  از خمين به اصفه
ــرى او  ــى آية اهللا حائ ــوزة علم ح

ــاند.  ــه اراك كش را ب
حاج شيخ عبدالكريم 
حائرى تا سال 1340 
ــدت  ــه م ـــ . ق. ب ه
اراك  در  سال  هشت 
ــه  ــود و ب ــت نم اقام
ــرورش  ــس و پ تدري

شاگرد پرداخت. ايشان مدتى بعد 
ــرف  ــارت امام رضا (ع) مش به زي
ــد. در اياب و ذهاب، چند روزى  ش
در قم توقف نمود و ضمن زيارت 
ــه  ــرت معصومه (س)، مدرس حض
ــفاء را از نزديك  ــه و دارالش فيضي
ــور و رونق  ــه پر ش ديد. آن مدرس
علماى سلف، تبديل به مخروبه و 

گدايان  اسكان  محل 
ــار  ــگان و انب و ديوان
بود.  شده  مغازه داران 
ــرر به  ــد از آن مك بع
ــان مى فرمود:  اطرافي
ــر  ــد اگ ــه مى ش «چ

ــر و سامانى  حوزه ى علميه قم س
ــت». در اين اقامت كوتاه،  مى گرف
ــودش بهره مند  ــاى قم از وج علم
ــدند و خواستار ماندن ايشان در  ش
ــدند. بعد از بازگشت از سفر  قم ش
مشهد، نامه ى آيت اهللا سيد محمد 
تقى شيرازى كه حاكى از ضرورت 
ــرى در عتبات  ــود آيت اهللا حائ وج

ــود را دريافت نمود.  ب
ــواب  ج در  ــان  ايش
«شما  ــت:  نوش نامه 
تا  بياييد  ــران  اي ــه  ب
در  حوزه  ــكيل  با تش
ــريع ايران به  سير س
سوى تباهى وقفه اى 

ايجاد كنيم» ولى ميرزاى شيرازى 
ــن نپذيرفت.  ــه خاطر كهولت س ب
ــه قم پس از  ــس حوزة علمي مؤس
ــهر قم در  ــوت علما و مردم ش دع
اواخر زمستان 1300 هـ . ش (22 
رجب 1340 هـ . ق) دعوت مردم 

قم را اجابت نمود و در ميان انبوه 
جمعيت استقبال كننده وارد شهر 
ــيس حوزة علمية قم  قم شد. تاس
ــه زمزمه آن، قرن ها  چيزى بود ك
ــروع  پيش از حوزة علمية نجف ش

ــات  ــه در رواي ــود و ريش ــده ب ش
داشت.  ــالم  عليهم الس معصومين 
ــرن دوم  ــادق (ع) در ق ــام ص ام
ــود درباره ى  ــه ياران خ هجرى ب
ــهر  ــم و مركزيت اين ش ــهر ق ش
براى دانش اسالمى چنين فرموده 
ــد كه كوفه روزگارى  بود: زود باش
ــان خالى گردد و دانش در  از مومن

ــهرى  ــود ... و در ش آن ناپديد ش
ــود  ــه آن را قم گويند ظاهر ش ك
ــود.  ــدن اهل علم و فضل ش و مع
ــار 1301 هـ . ش. پس  ــل به اواي
از دو ماه اقامت آيت اهللا حائرى در 
ــهر قم، در منزل آيت اهللا پايين  ش
ــه اى از طرف علما،  ــهرى جلس ش
ــبه تهران تشكيل  بازاريان و كس

ــى از فقهاى قم،  ــد كه بزرگان ش
مثل آيت اهللا بافقى، آيت اهللا كبير و 
آيت اهللا فيض در آن حضور داشتند. 
ــو پيرامون  ــه، گفتگ در اين جلس
ــاعت ها به  حوزه ى علميه ى قم س
ــيد و در نهايت مديريت  درازا كش

ــن امر به آيت اهللا حائرى محول  اي
شد. همه ى علما و بزرگان علم و 
ــپردن اين امر مهم  معرفت در س
ــت اهللا حائرى اصرار كردند و  به آي
ــبه  ــيارى از بازاريان و كس نيز بس
حوزه  مالى  تأمين  در 
اعالم آمادگى كردند. 
ــت اهللا حائرى ابتدا  آي
بر اين عقيده بود كه 
ــزرگان قم خود اين  ب
ــام دهند و  كار را انج
امر  اين  ــده ى  عه از 
خطير نيز بر خواهند آمد. اما چون 
اصرار فراوان علما را مشاهده كرد، 
ــده ى خود ثابت  ــف را بر عه تكلي
ــان فرمود:  ــن نكته را بي ديد و اي
ــتخاره خواهم كرد تا بدانم آيا  اس
ــم و به  ــت در قم بمان ــالح اس ص
ــه در اراك  ــال و محصلين ك فض
انتظار بازگشت مرا دارند، بنويسم 
كه به قم بيايند يا نه. 
بعد،  روز  ــح  صب وى 
ــاز صبح  ــس از نم پ
ــرت  حض ــرم  ح در 
معصومه (س) به دعا 
و نيايش نشست و به 
ــان وقتى به  قرآن روى آورد. ايش
ــتخاره كرد اين آيه آمد:  قرآن اس
ــى باهلكم اجمعين» كه  «... وآتون
اين آيه زيبا و مناسب حال، باعث 
ــس حوزه علميه قم، در  شد موس
ــود و  ــر مصّمم ش ــن امر خطي اي
ــاگردان خود را از اراك  ــپس ش س
ــد. با اقامت گزيدن  به قم فراخوان
ــرى در  ــت اهللا حائ آي
ــان حوزه ى  ــم، بني ق
ــد  علميه قم نهاده ش
ــا گام هاى بزرگى  و ب
ــان برداشت،  كه ايش
ــوزه به تدريج  اين ح
در  و  ــرد  ك ــد  رش
رديف بزرگترين حوزه هاى علميه 
ــّيع قرار گرفت. آيت اهللا  جهان تش
حائرى در دوران زندگى پربار خود 
ــيار ارزشمند  عالوه بر خدمات بس
ــالم و  فرهنگى و اجتماعى به اس
ــار قلمى مهم، در مكتب  تأليف آث


 ︫︣  ﹉  ﹤︋  ﹏︡︊︑ را  اراک  ︀︣ی،  ️ ا   ً  آ   ﹩﹝﹚︻  ️﹫﹛︀︺﹁
︻﹙﹞﹩ ﹋︣د و ︋﹥ ︑︡ر︕ آن ︫︣ را در رد︿ ﹡︖︿ و ﹋︣︋﹑ ﹇︣ار 

داد.




آ﹇︀ی ﹁︪︀ر﹋﹩ ︋﹥ ︋︀︵﹟ ︎︀ک و آ﹠︡ه ی در︪︠︀ن آ﹇︀ی ︀︣ی 
 ﹤︋  ﹩︮︀︠  ️︀﹠︻ ︫︀﹎︣دان،  ﹝﹫︀ن  در  ا﹟ رو  از  ︋﹢د.  ︋︣ده   ﹩︎

آ﹇︀ی ︀︣ی دا︫️.




️ ا    ً ا﹜︺︷﹞﹩ ﹝﹫︣زا ﹝﹞︡︑﹆﹩ ︫﹫︣ازی، ﹝﹆﹙︡ان ︠﹢د را در  آ 

️ ا    ً ︀︣ی ار︗︀ع ﹝﹩ داد. ︀ت، ︋﹥  آ︵︀﹫︐ا



︗﹠︀ب ا︨︐︀د ﹝︺︷﹛ و ﹁﹆﹫﹥ ﹝﹊︣م،
︀︣ی،  ﹜︣﹊﹛︊︡ا︻  ﹫︫ـ ︀ج 
︣︴﹇  ️﹫︺︗︣﹞ و  ︑︀﹝ـ﹥  ر︀︨ـ️ 
ا︪︀ن ︨﹫︣ه  دا︫ـ︐﹠︡،  را   ﹤︺﹫︫
ِ︑﹙ِ﹢ ︨﹫︣ه ر︨﹢ل ا﹋︣م (ص) ︋﹢د.

︫ـ﹫ ︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی «ره»

٧۵



خود، فرزانگان و انديشمندان 
ــت كرد كه از  بزرگى را تربي
ــان مى توان از آيت اهللا  آن مي
العظمى امام خمينى، آيت اهللا 
آيت اهللا  گلپايگانى،  ــى  العظم
ــت اهللا  آي ــى،  اراك ــى  العظم
ــى نجفى و  ــى مرعش العظم
ــر نام  ــه ى ديگ ــا فرزان صده
ــات  ــى از خصوصي ــرد. يك ب
ــه  ــرى ك ــت اهللا حائ ــارز آي ب
ــاير خصوصيات اخالقى او  س
ــعاع قرار مى داد،  را تحت الش
ــتى و زندگى  زهد و ساده زيس
بى آاليش او بود. پاى بندى او 
به زّى طلبگى تا پايان عمر، 
ــى از زهد ساخته  از او تنديس
ــان  ــام زهد ايش ــود. در مق ب
ــه امام خمينى  همين بس ك
(ره) وقتى به ياوه گويى هاى 
مى دهد،  پاسخ  رضاخان  پسر 
ــد آيت اهللا  ــه زه ــاره ب با اش
ــد:  ــن مى فرماي ــرى چني حائ
«ما مفت خوريم؟ ... مايى كه 
عبدالكريم  شيخ  حاج  مرحوم 
ما از دنيا مى رود و همان شب 
ــان شام شب  آقازاده هاى ايش

ندارند».
امام  حضرت  ديگر  جاى  در 
زندگى  خصوص  در  (ره) 
خود  معظم  استاد  زاهدانه 
استاد  «جناب  است:  فرموده 
حاج  مكّرم  فقيه  و  معظم 
يــزدى  عبدالكريم  شيخ 
 1340 سال  از  كه  حائرى 
رياست  1355ه.ق.  سال  تا 
شيعه  كامله  مرجعيت  و  تامه 
را داشت، همه ديديم كه چه 
سيره اى داشت. با نوكر و خادم 
خود هم سفره و هم غذا بود 
مى نشست».  زمين  روى  و 
روحى  ويژگى هاى  ديگر  از 
آيت اهللا حائرى برخورد خوب 
مردم  با  معاشرت  در  ايشان 
بود. ايشان با مردم با مهربانى 
و ماليمت رفتار مى كرد و در 
برخورد با طالب جوان، حال 
مراعات  را  آن ها  روحيه ى  و 

چهره اى  همواره  و  مى نمود 
در  گاهى  ــت.  داش بشاش 
سركشى  براى  سحر  دمادم 
و  پركار  طالب  شناخت  و 
ــدارس  م ــى  راه سحرخيز 
مشكالت  رفع  در  و  مى شد 

مالى و رفاهى 
تالش  ــان  آن
بارها  مى كرد. 
كه  ــد  ــى ش م
صاحبان  به 
ــازه هــاى  ــغ م
حرم  ــراف  اط

بدهى  و  مى كرد  مراجعه 
طالبى كه از آنها جنس نسيه 
مى بردند را ادا مى كرد. صبر و 
خصوصيات  از  يكى  بردبارى 
در  حائرى  ــت اهللا  آي روحــى 
ايشان  بود.  مشكالت  مقابل 
در اوايل شكل گيرى حوزه در 

حوادث  مقابل 
مــســائــل  و 
كه  سياسى 
ـــادف  ـــص م
روى  بــــا 
ــدن  ـــار آم ك
ـــان  ـــاخ رض

كشف  ماجراى  و  پهلوى 
صبر  همواره  بــود،  حجاب 
خود  پيشه ى  را  بردبارى  و 
از  حراست  ــراى  وب ساخت 
آن  انهدام  كه  علمية  حوزة 
در رأس توطئه دشمنان دين 

تالش  بـــود، 
بسيارى نموده 
ــواره  ــم ه و 
مى فرمود: من 
حــوزة  حفظ 
اهم  را  علميه 
مــى دانــم». 

ماجراى  در  حائرى  آيت اهللا 
در  كشتار  و  حجاب  كشف 
و  حــال  گوهرشاد  مسجد 
اين  و  نداشت  خوشى  روز 
در  عمر  پايان  تا  را  ــدوه  ان
رابطه  اين  در  داشــت.  دل 
ــوم حــجــت االســالم  ــرح م

مرحوم  از  را  مطلبى  فلسفى 
اشراقى  تقى  محمد  ميرزا 
آن  خالصه  كه  مى كند  نقل 
مردم  «طالب،  است:  چنين 
ناراحت  مدرسين  از  بعضى  و 
حاج  آيــةاهللا  چرا  كه  بودند 

به  حائرى  عبدالكريم  شيخ 
نمى زند.  تلگراف  رضاخان 
يك روز قبل از ظهر به منزل 
كه  ديدم  و  رفتم  شيخ  حاج 
روى  و  داده  ديوار  به  تكيه 
پايش  و  نشسته  زمين  آجر 
را دراز كرده و عمامه اش هم 

پرسيدم  يكى  از  است.  افتاده 
چه شده است؟ گفت: عده اى 
شيخ  حاج  و  آمدند  اينجا  به 
قرار  اهانت  و  حمله  مورد  را 
خيلى  جمله هاى  و  ــد  دادن
ايشان  چرا  كه  گفتند  بدى 

نمى زند  تلگراف  رضاخان  به 
نزدش  نمى كند.  اعتراض  و 
تا  دادم  دلداريش  نشستم. 
گفتم  آمد.  حال  سر  قدرى 
كه  ما  منزل  برويم  بفرماييد 
امروز ناهار را آن جا بمانيد و 
ايشان  كنيد.  استراحت  كمى 

هم براى اينكه از آن محيط 
افرادى  باز  و  شود  خالص 
قبول  شوند،  مزاحم  و  نيايند 
ما  منزل  سرداب  در  و  كرد، 
از  بعد  كرد.  استراحت  قدرى 
خوابيد.  همانجا  در  هم  ناهار 
پس از ساعتى 
ــوار  كــنــار دي
فرش  حياط، 
و  كردم  پهن 
نهادم.  پشتى 
كه  وقــتــى 
شد  بيدار  او 
هواى  آن  از  كــردم:  عرض 
آيند  بيرون  سرداب  گرفته ى 
آزاد  هواى  در  حياط،  در  و 
من  نشست.  و  آمد  بنشينند. 
بودم و حاج شيخ. وقتى ديدم 
از آن حالت قبل از ظهر بيرون 
شما  شيخ!  حاج  گفتم:  آمده، 
هستيد،  ــا  آق
هستيد،  عالم 
ـــــت اهللا و  آي
تقليِد  مرجع 
مــســلــمــيــن 
وضع  هستيد. 
ــط  ــراي ش و 
بايد  كه  است  طورى  كشور، 
حيثيت  يا  و  كنيد  تلگراف 
آلوده  زدن  تهمت  با  را  شما 
مى كنند. حاج شيخ گفت: به 
نظر من تلگراف كردن براى 
كه  است  اين  مثل  كار  اين 
خودش  كسى 
چــاه  ــه  ب را 
من  بيندازد. 
كه  مــى دانــم 
دارد.  ــرر  ض
اينكه  با  گفتم 
بايد  ميدانيد 
اين كار را بكنيد. مرحوم حاج 
هنگامى  عادت  بنابر  شيخ 
را  پنجه اش  مى كرد  فكر  كه 
مى كشيد.  محاسنش  داخل 
گفت:  لحظه  چند  از  پس 
قلم  و  كاغذ  خــوب،  خيلى 
حاج  آوردم.  هم  من  بياوريد. 

شيخ كلمه به كلمه مى گفت 
و من مى نوشتم، بعد هم امضا 
تلگراف  متن  از  بخشى  كرد. 
آيت اهللا حائرى كه در تاريخ 
به  خطاب   1314 تيرماه   11
چنين  كرد،  مخابره  رضاخان 
بر  كه  حاضر  «اوضــاع  بود: 
خالف قوانين شرع مقدس و 
السالم  عليه  جعفرى  مذهب 
است، موجب نگرانى داعى و 
عموم مسلمين مى باشد. حتم 
جلوگيرى  كه  است  الزم  و 
رفع  است  اميد  فرماييد... 
و  ضعيف  ــن  اي اضــطــراب 
بشود».  شيعه  ملت  عموم 
ماجراى  در  حائرى  اهللا  آيت 
عنوان  به  حجاب،  كشف 
اعتراض درس خود را تعطيل 
را  خود  جماعت  نماز  و  كرد 
نشان  امور  اين  و  نمود  ترك 
ميداد كه ايشان با شيوه هاى 
مختلف نارضايتى و اعتراض 

خود را آشكار مى كرد.
آيت اهللا حاج شيخ عبدالكريم 
ــس از يك  ــرى يزدى پ حائ
ــالش و تحمل رنج ها  عمر ت
ــح هفدهم  ــكالت صب و مش
ق.   . ـــ  ه  1355 ــده  ذيقع
ــى  ــا 1315 شمس ــق ب مطاب
ــى را وداع گفت و در  دار فان
حضرت  ــدس  مق مرقد  جوار 
ــالم اهللا  ــه معصومه س فاطم
عليها به خاك سپرده شد. بر 
خالف ميل رضاخان و حضور 
مانع  ميخواستند  كه  ماموران 
ــكوه برگزار شدن مراسم  باش
ــوند، پيكر  ــييع ايشان بش تش
ــان انبوه مردم  ــان در مي ايش
ــرت  ــرم حض ــه ح ــزادار ب ع
ــد و  معصومه (س) منتقل ش
آيت اهللا سيد فخرالدين قمى 
ــاز خواند  ــان نم بر جنازه ايش
ــازه مطّهر را در  ــپس جن و س
منّور  مرقد  ــِر  باالس ــجد  مس
ــه (س) به  ــرت معصوم حض

خاك سپردند.


 ︤﹫︠︣ ︣ ﹋︀ر و︨  ﹠︀︠️ ︵﹑ب︎  ︣﹋︪﹩ و︫  ︣ای︨   ︋︣ ﹨﹠﹍︀م︨ 
را﹨﹩ ﹝︡ارس ﹝﹩ ︫︡ و در ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ر﹁︀﹨﹩ آ﹡︀ن 

︑﹑ش ﹝﹩ ﹋︣د.




️ ا    ً ︀︣ی در ﹝︀︗︣ای ﹋︪︿ ︖︀ب، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︐︣اض  آ 

درس ︠﹢د را ︑︺︴﹫﹏ ﹋︣د و ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ︠﹢د را ︑︣ک ﹡﹞﹢د.




︭﹢︮﹫︀ت ا︠﹑﹇﹩   ︠︣︀ ️ ا      ً ︀︣ی ﹋﹥︨  ︀رز  آ ︭﹢︮﹫︀ت︋  از︠ 
و   ﹩︐︧︨︀ده ز و  ز﹨︡  ﹝﹩ داد،  ﹇︣ار  ️ ا﹜︪︺︀ع  ︑ را  او   ︣﹍د

ز﹡︡﹎﹩ ︋﹩ آ﹐︩ او ︋﹢د.





٧٧

ــرن اول، زمينه  ــه دوم ق در نيم
ــوزه علميه  ــزى ح ــراى پى ري ب
ــد و امامان  ــود آم ــم بوج در ق
ــالم از وجود   معصوم عليهم الس
ــر دادند، از  ــوزه اى خب چنين ح
ــده است  امام صادق (ع) نقل ش
ــه زودى كوفه از  كه فرمود: «ب
ــردد و علم  ــان خالى مى گ مؤمن
ــه در  ــارى ك ــون م از آن همچ
ــود، جمع و  النه اش جمع مى ش
ــپس در  ــده مى گردد و س پيچي
ــهرى كه آن را قم مى گويند  ش
آشكار مى شود و آنجا مركز علم 

و فضيلت خواهد شد».٢
ــد: «در  ــاس فيض مى نويس عب
خراسانى،  ــلم  ابومس قيام  زمان 
ــد...  ــيعه اماميه ش قم پايگاه ش
ــار مكتب  ــتين ب ــراى نخس و ب
ــعرى  ــط اعراب اش اماميه، توس
در قم افتتاح گرديد و فقه شيعه 
ــمى در آن تدريس  ــه طور رس ب
ــد». در سال 201 هـ . ق.  مى ش
ــدند  امام رضا (ع) به قم وارد ش
ايشان  از  ــكوهى  باش واستقبال 
صورت گرفت، استقبال تاريخى 
ــهر از ايشان بيانگر  مردم اين ش
ــب براى  وجود زمينه هاى مناس
ــيع و فقه  ــگ تش ــاعه فرهن اش
ــدن  آل محمد (ص) و پديدار ش
ــيعى و پر رونق  حوزه علميه ش

شدن آن بوده است.٣
ــال 201 هـ . ق. به دنبال  در س
ــان،  ورود امام رضا (ع) به خراس
ــه (س) دختر  ــرت معصوم حض
ــى كاظم (ع) از مدينه  امام موس
به سوى خراسان حركت كرد و 
در راه بر اثر بيمارى وفات يافت 
ــپرده  ــهر قم به خاك س و در ش
ــد.۴ مدفن و بارگاه ايشان در  ش
ــام زادگان  ــب ورود ام ــم موج ق
ــهر  ــيار به اين ش و علماى بس

باعث  كه  ــد  ش
تازه  ــوالت  تح
ــترش  گس در 
گرديد  ــيع  تش
ــر  ــن ام و همي
ــزايى  بس نقش 
و  ــم  تحكي در 
مركز  گسترش 

ــت، زيرا  ــه قم داش حوزه علمي
ــاط علما و  ــد و ارتب ــت و آم رف
راويان و شاگردان برجسته امام 
ــهر را فراهم  ــوم به اين ش معص
آورد و مركزى براى نقل حديث 
ــر افكار شيعه گرديد. شيخ  و نش
ــى در طبقات  ــزرگ تهران آقا ب
اعالم الشيعه نام دهها دانشمند 
ــارم ذكر  ــرن چه ــى را در ق قم
ــت. در قرن هاى پنجم  كرده اس

ــم، مركزى  ــوزه ق ــم، ح و شش
ــيعه بود  ــزرگ براى فقهاى ش ب
ــده اى براى تحصيل به اين  و ع
ــهر مى آمدند و مدارسى داير  ش
رازى  عبدالجليل  ــيخ  ش گشت. 
وضع علمى قم را در قرن ششم 
ــدارس  ــرح داد: «م ــه ش اينگون
ــايل كافى  ــى قم داراى وس دين
ــران  ــان و مفس و علما و مدرس
بزرگ مى باشد و كتابخانه هايى 
پر از كتب فرقه هاى مختلف در 

آن يافت مى شود».۵
ــرت  هج ــا  ب ــم  ده ــرن  ق در 
ــيرازى به قم،  صدرالمتألهين ش
دانشهاى عقلى در حوزه علميه 
ــا پرورش  ــم رونق گرفت و ب ق
ــش  ــات خوي ــاگردان و تاليف ش
ــر اصولى را  زمينه پذيرش تفك
ــوزه علميه قم بوجود آورد.  در ح
در قرن يازده، ميرزاى قمى پس 

ــات عاليات  ــل در عتب از تحصي
ــاتيد فقه و  ــدى از اس و بهره من
ــه و اصول را  ــول، دامنه فق اص
ــاند.  از كربال و نجف به قم كش
ــان با ورود به حوزه علميه  ايش
قم، تشنگان معارف جعفرى را با 
فقه شيعى و مبانى اجتهادى آشنا 
ساخت و مرجع دينى شيعيان در 
عصر خود شد. حضرت آيت اهللا 
ميرزاى قمى با سعى وافرى كه 
ــاد جنبش اصولى از خود  در ايج
ــه  ــان داد ب نش
احياگر  ــوان  عن
ــم اصول در  عل
حوزة علمية قم 
اما  شد  شناخته 
ــان  با فوت ايش
حوزة قم نيز به 
ــف گراييد.  ضع
ــير تاريخ به  حوزة علمية در مس
ــير خود ادامه داد تا در اواخر  س
ــه تحولى  ــيزدهم نقط ــرن س ق
ــث تثبيت  ــد كه باع ــود آم بوج
اين شهر به عنوان مركز اصلى 
ــى و موجب  تحصيل علوم دين
ــزرگان  ب و  ــا  علم آوردن  روى 
ــهر  ــش پژوهان به اين ش و دان

مقدس شد.
نقـش آيـت اهللا حائرى در 
احياى حوزه علميه اراك

ــوزه  ح در  ــرى  حائ اهللا  ــت  آي
ــد و پس  ــرورش يافتن ــامرا پ س
ــهاى الزم و  ــرى دانش از فراگي
ــيدن به مقام اجتهاد، كرسى  رس
ــال  ــكيل دادند. در س درس تش
ــهد  مش ــارت  زي ــراى  ب  1322
ــد و در  ــران آمدن ــدس به اي مق
ــدند.  ــير خود وارد اراك ش مس
ــرزا محمود  ــت حاج مي درخواس
ــن اراكى  ــد حاج آقا محس فرزن
ــهر مبنى بر  ــر علماى ش و ديگ
اقامت گزيدن در اراك را اجابت 
كردند و بيش از هشت سال در 
ــده دار اداره حوزه  ــهر عه آن ش
ــت طالب و علما  علميه و تربي
شدند تا جايى كه عدد طالب در 
ــيصدنفر  حوزه علميه اراك از س
ــرد و اراك يك مركز  ــاوز ك تج
عظيم علمى و تحقيقى شد؛ چرا 
ــيخ  كه آوازه حضور آيت اهللا ش
عبدالكريم حائرى، علماى ساير 
بالد را به اين شهر كشاند و طى 
چند سال، اراك مركز تدريس و 
تحصيل علوم اسالمى در ايران 

شد.
ــكيل اين حوزه در  ضرورت تش
ــه جامعة  ــن بود ك ــان اي آن زم
ــاز به يك  ــان ني ــى آن زم ايران
پايگاه علوم دينى داشت، چيزى 
ــكيالت دينى  كه خأل آن در تش

زۀ ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ در ﹎︢ر ︑︀ر﹢

️ ا    ً ︀︣ی آ 
ا ︣﹎︀﹫﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛

︫︣ ﹇﹛ در ︨︀ل ٢٣ ﹨ـ . ق. ︋﹥ د︨️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹁︐ ︫︡. ﹝﹢ر︠﹫﹟، آ︾︀ز ورود ︻﹙﹞︀ و ﹝︡︔︀ن و 
 ︡﹝﹞ ﹫︫ .︡﹠﹡در ︨︀ل ٨٣ ﹨ـ . ق. ﹝﹩ دا ﹩﹠︺ ︀﹨ را در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم ﹇﹛ ︎︦ از ورود ا︫︺︣ی ︀﹆﹁
رازی ﹝﹩ ﹡﹢» :︧︡﹊﹩ از ﹁︣ز﹡︡ان (﹝︀﹜﹉ ︋﹟ ︻︀﹝︣ ا︫︺︣ی) ︻︊︡ا﹜﹙﹥ ﹡︀م دا︫️ و ︻︊︡ا﹜﹙﹥ ﹡﹫︤ ︎︧︣ی 
︋﹥ ﹡︀م (︨︺︡) دا︫️ ﹋﹥ او دارای دوازده ︎︧︣ ︋﹢د و آ﹡︀ از راو︀ن ا﹝︀م ︗︺﹀︣ ︮︀دق (ع) در ﹋﹢﹁﹥ 
 ﹟︋  ︡﹝﹞ ︻︊︡ا﹜︣﹞︀ن   ️︧﹊︫  ︀︋ ﹨﹞︤﹝︀ن  و  ّ︖︀ج  ز﹝︀ن  در   ︡︺︨ ﹁︣ز﹡︡ان  از   ︣﹀﹡  ︕﹠︎ ︋﹢د﹡︡، 
︡ و ﹝︣﹋︤ ︻﹙﹞︀ و ﹝︡︔︀ن  ︀ ورود ا︪︀ن ﹇﹛ د﹎︣﹎﹢ن︫  ︡﹡︡ و︋  ︍︀ه ︖︀ج، وارد ﹇﹛︫  ︣ا︋︨︣  ا︫︺︒، در︋ 

 «.︡︀ن ﹎︣د﹫﹆﹁ ︀ن وو راو

﹝︡ی ︻﹙﹞﹩ 
دا﹡︪﹢ر ﹤﹛︀﹆﹞


️ ا    ً ︀︣ی ︨️ ﹝﹆︀و﹝️ ﹋︣د ﹋﹥ ﹢زه از ﹎︣دو﹡﹥ ﹇︡رت  آ 
 ︣﹨ ر︲︀︠︀ن   .︡﹠﹋  ️﹋︣ ︋︧﹫︀ر   ﹤﹚︮︀﹁  ︀︋ ر︲︀︠︀﹡﹩  ﹡︀﹝︪︣وع 
﹥ ︑﹑ش ﹋︣د ︑︀ ︀﹝ ︣︐︐﹩ دو﹜︐﹩ ︋﹥ روی ﹢زه ا︖︀د ﹋﹠︡، 

.︪︡﹡ ﹅﹁﹢﹞





ــاس مى شد؛ چرا  به شدت احس
ــل از اين تاريخ، مراكز  كه تا قب
ــم و تعلّم علوم دينى  عمدة تعلي
ــال و نجف و  ــهرهاى كرب در ش
ــامرا و كاظمين قرار داشت و  س
طالب علوم دينى براى استفاده 
ــى روحانيون و  ــل درس از محاف
ــور بودند  ــته مجب علماى برجس
كه رنج سفر و مشكالت زندگى 
ــار غربت را به خود هموار  در دي
ــرايط بوجود آمده در  ــازند. ش س
ــوص در زمان  ــه ـ بخص منطق
ــت و  ــى اول ـ رف ــگ جهان جن
ــهرهاى  ــا و ترّددها به ش آمده
ــوارى مضاعفى  ــراق را با دش ع
ــاخته بود و به محض  هموار س
ــته اى  برجس ــخصيت  ش ورود 
ــون آيت اهللا حائرى به ايران،  چ
ــتاقان علوم دينى از فرصت  مش
ــتفاده كردند و  اندك ايشان اس
ــا محوريت  ــات درس را ب جلس
ــد. آيت اهللا  ــان به پا كردن ايش
ــو استقبال گرم  حائرى از يك س
ــوم دينى را  ــوق طالب عل و ش
ــو  ــرد و از ديگر س ــد مى ك رص
نيازهاى علمى و فرهنگى ايران 
ــامانى هايى كه حكومت  و نابس
و  ــدا  پي ــت هاى  دس و  ــت  وق
ناپيداى استعمار آن را پديدآورده 
بود مى ديد. از اين روى عزم بر 
ماندن كردند تا حوزه را گسترش 
دهند و تا با تربيت نيروى كارآمد 
با نابسامانى ها مبارزه كند، و در 
پاسخ ميرزا محمد تقى شيرازى 
بر رجعت به عراق مى نويسد: « 
ــراق بيايم،  ــن نمى توانم به ع م
ــم آينده  ــاس مى كن چون احس
ايران سياه خواهد بود و وضعيت 
ــراى اين  ــدى را ب ــى ب اجتماع
ــى مى كنم. اگر  ــور پيش بين كش
ــما به اينجا بياييد.  مى توانيد ش
ــه نظر من مركز روحانيت بايد  ب
ــكيل شود و قدرت  در اينجا تش

زيادى هم داشته باشد».
آيـت اهللا  تاريخـى  ورود 

حائرى به قم
ــال 1340 هـ . ق. آيت اهللا  در س
حائرى به همراه آيت اهللا محمد 
ــراى تحويل  ــارى ب تقى خوانس
ــارت حرم  ــال نو به قصد زي س

حضرت معصومه (س) وارد شهر 
ــدند. با انتشار خبر  مقدس قم ش
عبدالكريم  ــيخ  ش آيت اهللا  ورود 
ــعف، مردم و  ــور و ش به قم، ش
ــالب  ــان و ط ــوص عالم بخص

قم  دينى  علوم 
را فراگرفت.۶

ــهرى كه در  ش
مركز  ــته  گذش
ــود،  ــيعيان ب ش
ــه  مدرس اينك 
ش  ــه ا فيضي
ــه  ب ــل  تبدي
نه  خا فر ــا مس
عمًال  و  ــده  ش
ــر  ب ــه  عرص
ــم  عل ــان  طالب
ــده  ــر ش تنگ ت
ــور  حض ــود.  ب
ــى  لم عا
ــيخ  ش ــون  چ
ــم  ي لكر ا عبد
در  ــرى  حائ
ــهر  ش ــن  اي
ــت  نس ا مى تو
ــكون  ــار س غب
از  را  ــود  رك و 
ــوزه  ح ــره  چه
ــم  ق ــه  علمي
و  ــد  بزداي
در  ــازه  ت جانى 
بدمد.  كالبدش 
ــم  ق ــاى  علم
را  خود  ــرار  اص
ــكونت  س ــر  ب
ــيخ  ش ــى  دايم
ــم در  عبدالكري
ــم روز به روز  ق
ــد  ن د و فز مى ا
ــى  جاي ــا  ت
ــلطان  س ــه  ك
 ، ــن عظي ا لو ا
ــى از وعاظ  يك
ــر  ب ــروف  مع
ــر  منب ــاالى  ب

ــم، زمانى  ــل ق ــت:« اى اه گف
ــى به قم آمد و  كه دعبل خزاع
ــا را به همراه  ــن امام رض پيراه
آورد، شما نگذاشتيد كه پيراهن 
ــهرتان بيرون  امام رضا را از ش

ببرند، اين شخص علم امام رضا 
را به همراه آورده است، نگذاريد 

كه او از اين شهر برود».٧
ــر در  ــاى موث ــر چهره ه از ديگ
ــت اهللا  آي ــب  ترغي و  ــويق  تش

حائرى بر سكنى گزيدن در قم 
ــيخ  ــيس حوزه علميه، ش و تاس
محمد تقى بافقى بود. ايشان با 
توجه به آشنايى نزديك با شيخ 
ــفناك  ــم، وضعيت اس عبدالكري

ــان گوشزد  مدارس قم را به ايش
ــد مركز علوم  ــرا باي كرد كه چ
ــى جايگاه اعالم  دينى كه زمان
ــن  ــى همچون مال محس بزرگ
فيض، صدرالمتالهين شيرازى و 
فياض الهيجى 
مركز  ــه  ب بود، 
بيماران  و  فقرا 
ــگان  ديوان و 
ــود  ش ــل  تبدي
ــه  ب ــرراً  مك و 
حائرى  آيت اهللا 
د  ــنها پيش
ــه  ك ــرد  مى ك
احياى  پيشگام 
علوم  ــدارس  م
ــود  دينى قم ش
ــن  اي در  و 
ى  ــا ه ر ا صر ا
ــت  آي ــى،  پياپ
را  ــرى  حائ اهللا 
ــار  ــه اخب متوج
ــات  رواي و 
(ع)  معصومين 
كه،  ــود  مى نم
ــر الزمان  در آخ
علم  مركز  قم، 
و دانش خواهد 

شد.٨
ــا  ب ــان  ايش
ه  هد ــا مش
ــاع، امر را  اوض
ــتخاره  اس ــه  ب
محول كردند و 
جواب  آيه  اين 
آمد كه «اذهبوا 
هذا  ــى  بقيمص
ــى  عل ــوه  فالق
ــى  اب ــه  وج
ــرا  بصي ــأت  ي
باهلكم  وأتونى 
 « ــن جمعي ا
پيراهن  (اكنون 
پدرم  ــزد  ن مرا 
برده،  ــوب  يعق
ــرة او افكنيد، تا ديدگانش  برچه
ــگاه او را با همه  ــود، آن ــا ش بين
ــان از كنعان  ــت و خويش اهل بي
به مصر آوريد)٩. با آمدن چنين 

ــرى عزم  ــت اهللا حائ ــه اى آي آي
ــرد و بنا بر  ــزم ك ــش را ج خوي

اقامت در قم نهادند.١٠
ــاى  جهت ه از  ــش  گزين ــن  اي
ــت و  ــاب درس ــون انتخ گوناگ

مناسبى بود:
ــينه علمى و  1- قم داراى پيش
ــود. 2- مرقد حضرت  حوزوى ب
ــم جايگاه  ــه (س) در ق معصوم
ــيد و  ــم مى بخش ــى به ق خاّص
ــه حوزه اى كه  ــور طبيعى ب به ط
در اين سامان تشكيل مى شد به 
ــم و نگاه ديگرى نگريسته  چش
مى شد و در نزد مردم از جايگاه 
خاصى برخوردار بود. 3- روايات 
رسيده از ائمه (ع) درباره شرافت 
ــرزمين قم و اينكه قم مركز  س
آل محمد و مكان پيروان ايشان 
است. 4- وجود عالمان پارسا در 
ــيخ  قم و دعوت آنان از حاج ش
افكندن  بر  ــرى  حائ عبدالكريم 
ــم و احيا و  ــت در ق ــل اقام رح
ــول عظيم در  ــذارى تح بنيان گ

حوزه علميه قم.
عبدالكريم،  ــيخ  ش ــتور  دس ــا  ب
ــه عنوان  ــه فيضيه قم ب مدرس
ــوزه، تعمير  ــز اصلى اين ح مرك
ــه  ــامان دادن ب ــر و س ــد. س ش
نيز  ــالب  ط ــت  معيش وضعيت 
ــان بود.  ــر اقدامات ايش از ديگ
طالب حوزه علميه از نظر تأمين 
مخارج و تقسيم شهريه متفاوت 
ــتقل بودند و  بودند. گروهى مس
ــت نمى كردند. به  كمكى درياف
ــا تجار و اعيان هر  برخى از آنه
شهر كمك مى كردند و گروهى 
تنها نيمى از هزينه هاى خود را 
ــرى مى گرفتند و  از آيت اهللا حائ
سرانجام گروه آخر، تمام هزينه 
ــيخ  ــان به عهده ش و مخارجش

عبدالكريم بود.١١
ــكارات  ابت ــى ترين  اساس از 
ــس از توجه  ــت اهللا حائرى پ آي
ــى  ــوم دين ــن عل دادن محصلي
و  درس  در  ــرى  ژرف نگ ــه  ب
گزينش «هيئت  ــى،  علم بحث 
از  ــان  امتح ــراى  ب ــه»  ممتحن

دروس حوزوى بود.١٢
ــرى فراوان از تجارب  با بهره گي
ــته كه در حوزه هاى سامرا  گذش


در ز﹝︀ن ﹇﹫︀م ا︋﹢﹝︧﹙﹛ ︠︣ا︨︀﹡﹩ ﹇﹛ ︀︎﹍︀ه ︫﹫︺﹥ ا﹝︀﹝﹫﹥ ︫︡.




 ︣︀︨ ︻﹙﹞︀ی  ︀︣ی،   ﹜︣﹊﹛︊︡ا︻  ﹫︫ ️ ا   ً  آ ︱﹢ر   آوازه 
 ︨︦︀ل، اراک ﹝︣﹋︤ ︑︡ر ︡﹠ ﹩︵ و ︡﹡︀︪﹋ ︫︣ ﹟د را ︋﹥ ا﹑︋

و ︑︭﹫﹏ ︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹩ در ا︣ان ︫︡.





ــد بر اين  ــت آورده بودن و اراك بدس
نظر تأكيد داشتند كه اداره حوزه بايد 
ــد و ديگران در  زير نظر يك نفر باش
ــانند  هر مقام علمى، به او يارى برس
ــن و كارگشاى  و با ديدگاه هاى روش

ــود، راه هاى صحيح  خ
ــوزه  ــن اداره ح و روش
را به روى او بگشايند. 
ــيخ،  ش موفقيت  ــز  رم
ــودن علما  هماهنگ ب
ــت  ــان بوده اس با ايش
ــه  ــه ب ــورى ك ــه ط ب
ــت و تدبيرهاى  مديري
ــردن  گ ــه  خالصان او، 

ــر اين اتفاق  ــا اگ مى نهادند و چه بس
ــرى به اين  ــت اهللا حائ ــاد، آي نمى افت

پيروزى ها دست پيدا نمى كرد.
ــكل گيرى حوزه علميه قم،  پس از ش
بار ديگر افتخارات تاريخى در ايران 
زنده شد و علوم اسالمى به شكوفايى 
ــمندان  دانش ــم  ق ــوزه  ح ــت.  نشس
ــناس را از  ــالمى و فقهاى دين ش اس

گوشه و كنار كشور در 
ــرد آورد، افزون  خود گ
ــيارى  ــر هجرت بس ب
ــر  سرتاس از  ــا  علم از 
ــور به قم، شمارى  كش
مصلحان  و  عالمان  از 
ــف  كاش ــون،  همچ
ــيد  ــاء، عالمه س الغط
ــيد  س امين،  ــن  محس

ــى و ... براى بيان  ــرف الدين عامل ش
ــات خود و ديدن شكوفايى و  احساس

بالندگى اين حوزه به قم آمدند.
آيـت اهللا حائـرى و اصالحات 

رضاخانى
ــوزه اى را مورد  ــرى ح ــت اهللا حائ آي

ــه  ك ــت  داش ــه  توج
ــتقالل داشته باشد  اس
ــچ قدرتى در آن  و هي
ــد.  نكن ــى  نقش آفرين
حوزه اى باشد كه روى 
پاى خود بايستد و هيچ 
وابستگى به دولت و به 
خوانين نداشته باشد و 

ــر گونه قدرت اثرگذارى  به دور از ه
ــه دهد و طالب علم  به راه خود ادام
ــاس نكند كه از مركزى خاص  احس
ــم از او دارد تغذيه  كه انتظارهايى ه
ــر در روزگارى  ــود.١٣ اين فك مى ش

ــرب زده و  ــنفكران غ ــه روش بود ك
گردانندگان دستگاه فكرى رضاخانى 
بر اين باور بودند و روى آن به شدت 
ــور دين و  ــردند كه ام ــاى مى فش پ
روحانيت بايد زير پوشش دولت قرار 

ــور كامل دولتى  بگيرد و حوزه به ط
باشد.١۴ اين سخنان كه  تحت عنوان 
ــد به دنبال  اصالحات پيگيرى مى ش
ــوزه از درون بود.  ــتحاله دين و ح اس
اين شگرد از چشم تيزبين ايشان دور 
نماند. آيت اهللا سيد على محقق داماد، 
نواده مرحوم شيخ عبدالكريم حائرى 
در اين زمينه چنين مى گويد:« فشار 

دستگاه رضاخانى سبب گرديده بود، 
ــه ضايعات بودند از حوزه جدا  آنان ك
ــوند و آنان كه مانده بودند، با همه  ش
ــختى ها و رنج ها، در به درى ها و  س
ــد و قصد  ــص بودن ــا، مخل ناكامى ه
ــتند و با تمام وجود  قربت و تعبد داش

مى خواستند طلبه باشند و خدمت گذار 
ــا اين همه ديدم چيزى  دين ... . و ب
از دست نرفت و حوزه بازدهى خوبى 
ــين بدال  ــت اهللا حس ــت».١۵ آي داش

ــن مى گويد:«  ــل آن ايام چني در نق
ــيخ (ره) با  ــفانه روزگار حاج ش متاس
ــى همزمان  ــاى رضاخان قلدرمآبى ه
شده بود و آنچه اين عالم جليل القدر 
در حفظ اسالم و توسعه حوزه علميه 
مى كوشيد، رضاخان در 
راه انهدام و اضمحالل 
حوزه تازه قوت گرفته 
ــتاخى از خود  قم، گس

نشان مى داد».١۶
مقام  حائرى  «آيت اهللا 
واال  ــيار  بس را  ــوزه  ح
مى خواست  نه  مى ديد 
چون االزهر اداره شود 
و نه (همچون) واتيكان. چرا كه اگر 
ــن  ــود روش ــوزه اى چنين اداره ش ح
ــدارد و نمى تواند  ــت كه كارايى ن اس
نماد دين باشد، چه اين گونه حوزه اى 
در چارچوب سياست هاى دولتى بايد 
ــتم  ــت كند و توجيه گر نظام س حرك

باشد.»١٧
ــخت مقاومت كرد  آيت اهللا حائرى س
ــوزه از گردونه  ــه ح ك
ــروع  نامش ــدرت  ق
فاصله  ــا  ب ــى  رضاخان
كند.  ــت  حرك ــيار  بس
رضاخان هر چه تالش 
ــر حمايتى  ــرد تا چت ك
ــه روى حوزه  دولتى ب
ايجاد كند، موفق نشد. 
شيخ عبدالكريم فريب 
ــردار سپه را حتى در دورانى كه او  س
اظهار تدين و ديندارى و همراهى و 
ــى با علما مى كرد نخورد و با  همگام
ــختى حوزه را اداره كرد  قناعت و س
ــيار ساده و ابتدايى  و خود زندگى بس
داشت و طالب را نيز به يك زندگى 
ــوق داد تا نياز  ساده س

حوزه به دولت نيفتد.
ــاى  صحنه ه ــخ،  تاري
ــت  وضعي و  ــك  تاري
ــايى براى  طاقت فرس
ــر  ــون آن عص روحاني
روايت مى كند و نشان 
صدر  ــعه  س ــد  مى ده
شيخ عبدالكريم حائرى تا چه ميزان 
ــته  بر طالب و روحانيون تاثير گذاش

بود.
ــان  ــان رضاخ ــدور فرم ــس از ص پ


آ﹠︡ه   ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ا︧︀س  ﹢ن   ،﹜︀﹫︋ ︻︣اق   ﹤︋ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛   ﹟﹞
 ﹟︣ان ︨﹫︀ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و و︲︺﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︡ی را ︋︣ای اا
در   ︡︀︋  ️﹫﹡︀رو  ︤﹋︣﹞  ﹟﹞  ︣︷﹡  ﹤︋  .﹜﹠﹋ ﹩﹞  ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎ ﹋︪﹢ر 

ا﹠︖︀ ︑︪﹊﹫﹏ ︫﹢د و ﹇︡رت ز︀دی ﹨﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.




︨﹙︴︀ن ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟ ﹎﹀️: ای ا﹨﹏ ﹇﹛، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د︻︊﹏ ︠︤ا︻﹩ ︋﹥ 
﹇﹛ آ﹝︡ و ︎﹫︣ا﹨﹟ ا﹝︀م ر︲︀ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه آورد، ︫﹞︀ ﹡﹍︢ا︫︐﹫︡ 
 ︬︫ ﹟︀ن ︋﹫︣ون ︋︊︣﹡︡، ا︑︫︣ ︣ا﹨﹟ ا﹝︀م ر︲︀ را از﹫︎ ﹤﹋
 ﹟او از ا ﹤﹋ ︡ا﹝︀م ر︲︀ را ︋﹥ ﹨﹞︣اه آورده ا︨️، ﹡﹍︢ار ﹜﹚︻

︫︣ ︋︣ود.




دادن   ﹤︗﹢︑ از   ︦︎ ︀︣ی  ️ ا  ً  آ ا︋︐﹊︀ر   ﹟︣︑ ﹩︨︀︨ا از 
 ﹩﹝﹚︻  ︒︋ و  درس  در  ژرف ﹡﹍︣ی   ﹤︋  ﹩﹠د ︻﹙﹢م   ﹟﹫﹚︭﹞

﹎︐﹝﹞ ️﹫﹨» ︩﹠︤﹠﹥» ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹟ از درس ﹢زوی ︋﹢د.



﹨︣﹎︤ ︨ـ﹠﹍︣ را ر﹨ـ︀ ﹡﹊﹠﹫︡، ︸﹙﹛
﹞︀ ︋︀﹇﹩ ︠﹢ا﹨﹫︡ ︠﹢ا﹨︡ ر﹁️ و︫ 

.︡﹡︀﹞

︫ـ﹫ ︻︊︡ا﹜﹊︀ ﹜︣︣ی «ره»

٧٩



ساختن  ــكل  متحدالش بر  مبنى 
ــار  ــردم، طالب نيز تحت فش م
ــد. مأموران رضاخان  قرار گرفتن
ــه، طلبه ها را  ــه فيضي در مدرس
اذيت مى كردند و عمامه ها را از 
ــان بر مى داشتند تا به اين  سرش
بهانه آنان را متحدالشكل سازند. 
هر روز صبح يكى از پاسبانان به 
ــه مى آمد و طلبه ها را به  مدرس
شهربانى مى برد و از آنان التزام 
ــكل  ــه متحدالش ــت ك مى گرف
ــر از طلبه ها  ــوند. يكى دو نف ش
ــدند.  التزام مى دادند و آزاد مى ش
آنها براى فرار از دست مأموران، 
از قم بيرون مى رفتند، روزها در 
بيابان ها و باغهاى اطراف شهر 
زندگى مى كردند و شب هنگام 

به مدرسه بر مى گشتند.١٨
ــارهاى  ــختى ها و فش در اوج س
ــوزه علميه  ــى موجود، ح سياس
ــد.  ــكوفا مى ش قم روز به روز ش
ــى از علما آمده  در خاطرات يك
است: «روزهاى درسى را در قم 
اينگونه آغاز مى كردم: هر روز تا 
طلوع آفتاب دو درس گفته بودم 
ــاب جمعًا يازده  ــا غروب آفت و ت
درس و بحث داشتم. هفت نفر 
ــاكن بوديم كه  در يك حجره س
اين خود در نظر بدوى، مشكل 
ــت نفر  ــه هف ــت ك بزرگى اس
ــك درس و بحث  ــه، هر ي طلب
ــد، در يك حجره  و مطالعه دارن
باشند، اما مشكلى نداشتيم و در 
كمال صفا و صميميت، هر يك 
ــود بوديم و به  ــغول امور خ مش
ــان مى پرداختيم.  درس و بحثم
ــى از ما هفت  ــگام نماز، يك هن
ــتاد و بقيه به  ــو مى ايس نفر جل
ــم. در مخارج  ــدا مى كردي او اقت
ــه بود كه هر  روزانه هم اينگون
هفت نفر شهريه خود را در اول 
ــه اى مى ريختيم  ماه درون كيس
ــى به  ــاه هر كس ــول م و در ط
مقدارى كه احتياج داشت از آن 

بر مى داشت».١٩
آيت اهللا حائرى به مسأله تبليغ و 
ــيار اهميت  اخالق روحانيون بس
روحانيون  از  ــخصًا  ش ــى داد.  م
ــغ، امتحان منبر مى گرفت و  مبلّ

ــى چون، حاج  ــاى اخالق از علم
ميرزا على آقاى اصفهانى دعوت 
مى كردند تا طالب را موعظه و 

درس اخالق بگويند.٢٠
ــيخ با  ــاج ش ح
ــالق نيكو و  اخ
دادن  ــدان  مي
و  ــا  فكره ــه  ب
حوزه  سليقه ها، 
ــرادرى  ــا ب را ب
و  ــا  صف و 
ــارى دادن از  ي

ــه هاى ناب اداره مى كرد  انديش
ــامانى ها و كج  ــر نابس و در براب
از  و  ــتاد  مى ايس ــليقگى ها  س

ــادن  افت ــرو  ف
در  ــوزه،  ح
و  ــى  بى برنامگ
سليقه اى  اداره 
ى  ــر گي جلو
ــرد و اين  مى ك
ــز  ني را  كار 
مسامحه  بدون 

ــى داد. در هر بخش از  ــام م انج
ــوزه، تدبير و برنامه هاى  اداره ح
خردمندانة او جلوه گر بود و نمود 
داشت. هر ناظر بيرونى و درونى 

تدبيرگرى  اين 
ــت  حرك و 
ــه  ن ا مند د خر
از  ــد،  مى دي را 
در  روى  ــن  اي
ى  ــها ش ر ا گز
ــه  ك ــانى  كس

ــوزه آن روز را گزارش  اوضاع ح
داده اند اين مسأله ديده مى شود. 

آقا بزرگ تهرانى مى نويسد:
ــان طالب علوم دينى را به  ايش

ــيوه  ش بهترين 
داد،  ــازمان  س
و  ــدف  ه از 
ــه خود به  برنام
به  قم  گزينش 
مركزى  عنوان 
براى خدمت به 
اسالم و تحكيم 

ــت.٢١  پايه هاى دين پرده برداش
اداره  روى  ــم  عبدالكري ــيخ  ش
ــالب و عالمان حوزه  زندگى ط

ــت  ــه گونه دقيق و از راه درس ب
ــاس بود.  ــالم، تأكيد و حس و س
ــزى صحيح و دقيق  با برنامه ري
ــط نوين به  ــى و ثبت و ضب مال

ــى پرداخت و در اين  اين كار م
چنين  شرف الدين  عالمه  زمينه 
ــجددت اقتصاديه  مى گويد: «س
ــه جرت على رفق االصول  دقيق

الموسسات  فى  المعروفه  الماليه 
ــامانى به  ــر و س المنظمه...» س
ــر نوع  ــى داد و از ه ــع مال وض
ــرمايه هاى حاللى  هدر رفتن س

ــروع براى  ــاى مش ــه از راه ه ك
ــت مى آورد  ــوزه به دس اداره ح
ــه گونه  ــرى مى كرد و ب جلوگي
عادالنه طالب را از آن بهره مند 

ــاخت. با اينكه فقر شديد  مى س
ــر جامعه و حوزه  در آن روزگار ب
ــايه افكنده بود، اما طالب در  س
چگونگى اداره مالى خود راضى 

بودند و اين توفيق بزرگى براى 
مرحوم شيخ بود.٢٢

آقاى گلپايگانى شاگرد برجسته 
ــى آيت اهللا حائرى از  حوزه درس
چنين  ــان  ايش
مى كند:«  نقل 
م  ــو ح مر
روى  ــيخ  ش
افراد  ــش  گزين
ــراوان  ف دقت 
و  ــد  مى كردن
كسانى را مامور 
ــازه واردان  ــيدگى به وضع ت رس
كرده بودند. كسى كه وارد حوزه 
ــد، ارزيابى مى گرديد، اگر  مى ش
استعداد و توان 
ــوش الزم  و ه
و  ــت  داش را 
فراگيرى  براى 
ى  ــا نش ه ا د
حوزوى مناسب 
ــده  ــود برگزي ب
وگرنه  مى شد، 
ــد كه به  ــويق مى كردن او را تش
ــيخ  كار ديگرى بپردازد. حاج ش
در برنامه تربيتى با عملكرد خود 
و الگوهاى حوزه، در گام نخست 
ى  ز ــا س فضا
ــد  ن د مى كر
را  ــا  فض و 
ــه اى  گون ــه  ب
كه  مى ساختند 
و  ــد  رش طلبه، 
كمال خود را در 
حركت در اين مدار و محور ببيند 
ــوى كمال  و دريابد راهى به س
ــت و بايد تالش  ــن نيس جز اي
ــم در مرحله اخالقى بار  كند. ه
بگيرد  را  ــود  خ
حوزه  در  هم  و 
دانش و هم در 
ــاندن  حوزه رس
و  ــم  مفاهي
ــه  ب ــارف  مع

ديگران».٢٣
ــى  س شنا ر فتا ر
سياسى مؤّسس حوزه علميه به 
وضوح اين امر را نشان مى دهد 
كه رفتار مدبرانه و در عين حال 

ــات  ــا قاطعيت و بدون احساس ب
ــان چقدر در حفظ و صيانت  ايش
ــرورش حوزة نوپاى قم مؤثّر  و پ
بود تا جايى كه امام خمينى (ره) 
ــيخ  معتقد بودند: اگر مرحوم ش
ــر بودند، كارى را  در حال حاض
ــه من انجام  ــام مى دادند ك انج
ــيس حوزه علميه در  دادم و تاس
آن روز، از جهت سياسى، كمتر 
از تأسيس جمهورى اسالمى در 

ايران امروز نبود.٢۴
ــا تالش هاى  ــت اهللا حائرى ب آي
ــبانه روزيش در طى 15 سال،  ش
ــوزه علميه  ــتحكم ح بنيان مس
ــا نهادند. پس از رحلت  قم را بن
ــه و آيات  ــع ثالث ــان مراج ايش
عظام حجت، صدر، خوانسارى، 
ــت مديريتى و  ــتركًا محوري مش
فكرى حوزه را عهده دار شدند و 
اين ميراث گرانسنگ را با همه 
ــت اهللا العظمى  ــكالت به آي مش
ــذار كردند. اينك  بروجردى واگ
ــال از  ــتاد و اندى س پس از هش
تالش هاى مؤّسس حوزة علمية 
ــيعى،  ــم، اين پايگاه اصيل ش ق
منجى دنياى آشوب زده و حيران 
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و  ︻︀﹜﹞︀ن  از  ︫﹞︀ری   ،︀﹝﹚︻ از  ︋︧﹫︀ری  ﹨︖︣ت   ︣︋ ا﹁︤ون 
﹝︭﹙︀ن ﹢ن، ﹋︀︫︿ ا﹜︽︴︀ء، ︻﹑﹝﹥ ︨﹫︡ ﹝︧﹟ ا﹝﹫﹟، ︨﹫︡ 
د︡ن  و  ︠﹢د  ا︧︀︨︀ت  ︋﹫︀ن  ︋︣ای   ... و   ﹩﹚﹞︀︻  ﹟︡﹛︫︣ف ا

︫﹊﹢﹁︀﹩ و ︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ا ﹟﹢زه ︋﹥ ﹇﹛ آ﹝︡﹡︡.




︧﹫︀ر وا﹐ ﹝﹩ د︡ ﹡﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا︨️  ️ ا     ً ︀︣ی ﹝﹆︀م ﹢زه را︋  آ 

﹢ن ا﹐ز﹨︣ اداره ︫﹢د و ﹡﹥ (﹨﹞︙﹢ن) وا︑﹫﹊︀ن.




 ﹤︋ ﹢زه  ︻︀﹜﹞︀ن  و  ︵﹑ب  ز﹡︡﹎﹩  اداره  روی   ﹜︣﹊﹛︊︡ا︻  ﹫︫
﹢د. ︀﹜﹛ ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋︣د و ︧︀س︋  ﹎﹢﹡﹥ د﹇﹫﹅ و از راه در︨️ و︨ 




ا﹎︣ ﹝︣﹢م ︫﹫ در ︀ل ︀︲︣ ︋﹢د﹡︡، ﹋︀ری را ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد﹡︡ 
 ️︗ در آن روز، از ﹤﹫﹝﹚︻ زه﹢ ︦﹫︨︀︑ ا﹡︖︀م دادم و ﹟﹞ ﹤﹋
ا﹝︣وز  ا︣ان  در  ا︨﹑﹝﹩  ︗﹞﹢ری   ︦﹫︨︃︑ از   ︣︑ ﹜﹋  ،﹩︨︀﹫︨

﹡︊﹢د.





٨١

 ١٣٢۴ در  دا﹝︀د،   ﹅﹆ّ﹞  ︡﹝﹞  ︡﹫︨ ا﹜ّ﹙﹥     ️ آ ﹁︣ز﹡︡  آ︋︀دی )،   ︡﹝ا) دا﹝︀د    ﹅﹆﹞   ﹩﹀︴︭﹞  ︡﹫︨
︫﹞︧﹩  در ︫︣ ﹇﹛  ︋﹥  د﹡﹫︀ آ﹝︡، وی  ︻﹙﹢م  د﹠﹩  را ﹡︤د ا︨︐︀دان  ︋︤رگ  ﹢زة  ︻﹙﹞﹫﹤  ﹇﹛  ﹁︣ا ﹎︣﹁️. 
﹝︡رک ﹁﹢ق ﹜﹫︧︀﹡︦ ﹁﹙︧﹀﹥ ا︨﹙︀﹝﹩ و ﹆﹢ق و ︨︍︦ ﹝︡رک د﹋︐︣ای ﹆﹢ق را در︀﹁️ ﹡﹞﹢د و در 
︀ل  ︣︲︀﹫︀ت ︻﹙﹞﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀د و ر﹫︦ ﹎︣وه ﹆﹢ق دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان و 
︻︱﹢ ﹨﹫️ داوران ︠︊︣﹎︀ن ︋︡ون ﹝︡رک و ︨︣د︋﹫︣ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹁︣﹨﹠﹍︧︐︀ن ︻﹙﹢م و ... ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡.

مهمتريـن  از  يكـى   
كاركردهاى حوزه هاى علميه، 
كه هـدف از سـاختار آن نيز 
و  اسـت  اجتهـاد  ميباشـد 
باتوجـه بـه اينكـه اجتهاد را 
گفتگوى ميان عقل و دين نيز 
دانسته اند، اين ارتباط و اين 
نگـرش از چـه زمانـى مورد 

اهميت قرار گرفت؟
مطالعه در تاريخ اديان نشان مى دهد 
ــان عقل و دين از  كه گفتگوى مي
ــوع چالش بوده  ــام موض قديم االي
ــالم بحث انگيزترين  است و در اس
مباحث فلسفى و كالمى را تشكيل 
داده است. چالش مزبور در دو حوزه 
ــائل بنيادى  ــت؛ حوزة مس بوده اس
ــريعت و احكام  اعتقادى و حوزه ش
ــتين مسائلى  عملى. در حوزه نخس
نظير صفات خداوند يا مجبور بودن 
ــرح بوده  ــر مط يا مختار بودن بش
ــت، در حالى كه در حوزة اخير،  اس
ــتنباط  ــت عقل در اس ــدود دخال ح
ــزاع قرار  ــورد ن ــريعت م احكام ش
مى گرفته است. پيدايش گروه ها و 
نحله هاى مختلف كالمى يا فقهى 
ــت.  نتيجة همين چالش ها بوده اس
دو مكتب كالمى اشاعره و معتزله 
ــالمى و به دنبال  در قرون اولية اس
ــا  ــعب از آنه ــاخه هاى منش آن، ش
ــش پديدار  ــا محوريت همين چال ب

شده؛ همانطور كه مكاتب چندگانة 
ــوان بر همين محور  فقهى را مى ت
ــج، پيروى  ــود. به تدري ــف نم تعري
ــريعت، عنوان  ــل در معرفت ش عق
ــود گرفت،  ــاّص «اجتهاد» به خ خ
ــتر تاريخ  هر چند كه اجتهاد در بس
اسالم تعريف و هويت واحد و ثابتى 
ــب  براى خود حفظ ننمود و به حس
ــى و  ــرايط سياس ــات و ش مقتضي
اقتصادى توسط متفكرين اسالمى 
ــخن،  ــد و به ديگر س ــون ش دگرگ
ــرار گرفت.  ــاد مورد اجتهاد ق اجته
امروزه در مكاتب مختلف اسالمى 
واژة اجتهاد به كار مى رود، ولى چه 
بسا به يك معنى نيست هر چند كه 
عقل گرايى در فهم دين را مى توان 
ــترك ميان همه محسوب  وجه مش
ــان كه بر  ــد حنفي ــت. بى تردي داش
ــارند، با آنچه  ــاى مى فش اجتهاد پ
ــور دارند  ــيعه از آن تص ــاى ش فقه
ــت، هر چند كه هر دو  متفاوت اس

عقل گرا هستند.
ــوالت قرون اخير در  نگاهى به تح
ــورهاى اسالمى نشان مى دهد  كش
ــرورت تداوم و  ــراف به ض كه اعت
ــه تعبير ديگر،  ــتمرار اجتهاد و ب اس
ــاب آن،  ــداد ب ــزوم مقابله با انس ل
ــرى در  ــّدد فك ــى از اركان تج يك
جوامع اسالمى سّنى بوده و بيش تر 
ــش از ترك، عرب  ــران نواندي رهب

ــتان  ــاره هم داس ــدى در اينب و هن
بوده اند و همين امر، هموارترين راه 
ــيعيان به شمار مى آمده  تفاهم با ش
است. شيعيان براى اجتهاد معنايى 
ــيع و آن را از لوازم تفكر دينى  وس
محسوب مى كردند. آنان از يك سو 
ــه گرى در مسائل كالمى  با انديش
ــى الهيات از پاى بندى  و حوزة عقل
ــر عقالنى متكلمين  به تفكرات غي
ــا كردند و به  ــه تدريج خود را ره ب
ــوى حكمت متعاليه  جاى آن به س
ــوان  ــه عن ــد و آن را ب روى آوردن
ــوى ديگر،  ــيعى و از س حكمت ش
ــه بر پايه  ــول فقه كه تفّق علم اص
ــد، در ميان  ــل را توجيه مى كن تعق
ــيعه به سرعت  حوزه هاى علمى ش
ــى خود ادامه داد و از اين  به بالندگ
ــمند تفقه اثر  رهگذر بر تحول روش
بخشيد، ولى تجددخواهان سنى به 
ــكالت فلسفى، ذوق  جاى حّل مش
ــود را در زمينة نظام  ــادى خ اجته
ــى و قوانين زندگى اجتماعى  حقوق
ــرا اوال جنبش  ــد، زي ــه كار بردن ب
تجددخواهى در عالم اسالمى جنبه 
ــه  ــال هجوم انديش ــى در قب تدافع
ــدت  ــى بود و اين امر چنان ش غرب
ــراى بحث و  ــت كه فرصت ب داش
تفكر فلسفى، و بازنگرى در مسائل 
ــت  بنيادى فكرى، باقى نمى گذاش
ــان معتقد بودند  ــًا تجددخواه و ثاني

ــكالت درونى  ــيارى از مش كه بس
ــى مكاتب  ــالم از ناتوان ــم اس عال
ــا اوضاع  ــن در مقابله ب ــى كه فقه
ــزد و ثالثًا  ــر مى خي ــر امروز ب متغي
ــلمانان  انتقاد غربيان از زندگى مس
بيش تر متوجه نظام ها و تأسيسات 
ــان بوده است و  حقوقى و اجتماعش
ــان مى رفت كه اگر اين نظام ها  گم
ــات اصالح شود، مخالفان  و تاسيس
عليه  ــى  تلخ گوي ــراى  ب ــه اى  بهان
ــت.١ ولى  ــلمانان نخواهند داش مس
ــر همة اين جهات و باالتر  افزون ب
از همه از فقر فلسفى در ميان اهل 
سنت نبايد غافل بود. اجتهاد به هر 
ــير  ــد و هر گونه تفس معنا كه باش
شود، آنچه مسلم است به سطحى 
ــفى  باال از تفكر عقلى و ذوق فلس
ــرت نظرى نياز دارد و چنين  و بصي
ــت  ــه بركت محيطى دس ــرى ب ام
ــده آزادى  ــه تأمين كنن ــد ك مى ده
ــث و رونق بخش  ــويق گر بح و تش
بازار اهل نظر باشد و محيط اسالم 
ــنى از قرن سوم تا قرن سيزدهم  س
ــاعدى براى  ــة مس ــرى زمين هج
ــه هاى  ــكفتن انديش ــدن و ش رويي

فلسفى نبود.
ــالمى ـ  ــن ـ اس ــرون آغازي در ق
روش  ــاية  س در  ــى  كوتاه دوران 
ــى كه مبنى بر  مأمون، خليفة عباس
ــويق بحث هاى نظرى بود بازار  تش

ــق گرفت، ولى  ــر عقالنى رون تفك
طولى نكشيد كه با روى كار آمدن 
متوكل، خليفه عباسى، سياستى كه 
ــردن آثار روش  وى براى خنثى ك
ــرفت  ــش گرفت، پيش ــون پي مأم
ــوارى  ــالمى را با دش ــه اس انديش
ــد كه اين  ــاخت و هر چن مواجه س
عوام پسندانه  ــعارهاى  ش تحت  امر 
ــورت  ص ــن  دي از  ــب دارى  جان
ــى تحكيم  مى گرفت، انگيزة سياس
ــار خالفت نقش  قدرت مطلقة درب
اصلى را در اين امر ايفا مى ساخت. 
ــال 241 هجرى، يعنى دقيقًا  در س
ــا  ــرن دوم، ب ــى ق ــال هاى ميان س
ــعار  مرگ احمد بن حنبل تحت ش
ــرج و مرج دينى و  ــرى از ه جلوگي
ــن جريان امور  ايجاد انضباط و حس
ــمًا اجتهاد ممنوع شد و  شرعى رس
ــدود و  به اصطالح باب اجتهاد مس
ــلمانان سنى را به شيوة  جامعة مس

تقليد وادار ساخت.
 شما فرموديد دستگاه 
حكومـت پرچمـدار انسـداد 
بـاب اجتهاد بود. آيـا علما و 
بـزرگان نيـز از ايـن رويـه 

پيروى مى كردند؟
ــى از تاريخ زندگى  غزالى در مقطع
ــه رفتار  ــور توجي ــش به منظ خوي
ــى خواجه نظام الملك دست  سياس
به تأليف كتاب «تهافت الفالسفه» 
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﹝︡ی ︤دی، ﹝︡ی 
︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹢ر ﹤︊︀︭﹞



ــن رهگذر مهم ترين  مى زند و از اي
ــى  ــر عقل گراي ــر پيك ــه را ب ضرب
ــدام وى با  ــازد. اق دينى وارد مى س
ــد اندلسى  رويارويى قاطع ابن رش
ــالمى مواجه مى گردد.  در غرب اس
ــد كه فردى جامع، معقول  ابن رش
ــت، در هر دو حوزه به  و منقول اس
توليد آثارى دست مى زند كه حاوى 
محوريت تعقل در الهيات به معناى 
ــيع آن است و انصاف آن است  وس
ــه براى  ــم عظمتى ك ــه على رغ ك
ــرفت  ــى و جايگاه وى در پيش غزال
ــتى قائل باشيم، ابن  ــه بايس انديش
ــت التهافت»  ــد با تأليف «تهاف رش
ــانده  ــى را به جاى خويش نش غزال
است.٢ درباره وى چنين گفته شده 
ــة دو حقيقت يا به  كه «وى ضابط
ــه وحى را  ــر، دو گون ــى ديگ عبارت
ــت؛ يكى فلسفى  به ميان آورده اس
ــى در تحليل  ــرى دينى، ول و ديگ
ــه يك نتيجه  ــى هر دو بايد ب نهاي
ــند.»٣ وى فقيه است و مالكى  برس
ــى او «بدايه  ــاب فقه ــب. كت مذه
ــد و نهاية المقتصد» عنوان  المجته
ــوان را على الظاهر از  ــن عن دارد. اي
ــت  يكى از آيات قرآن بر گرفته اس
ــردم را در مقابل انبياى الهى  كه م
ــه دسته تقسيم مى كند. دسته  به س

ــا نپذيرفتن تعليمات  اول آنان كه ب
ــتم كرده اند و  ــش س ــا به خوي انبي
ــته دوم آنان كه مقتصد، يعنى  دس
ــه خود مى كنند و  ميانه روى را پيش
دسته سوم به تعبير قرآن پيشتازان 
ــوى خير هستند.۴ به نظر ابن  به س
ــوم خردگرايانند. وى  رشد دسته س
مجتهدين را دستة سوم مى داند، لذا 
ــان ميانه روى و آغاز  كتابش را پاي
ــل ناميده و از جاى جاى كتاب  تعق
مزبور عقل گرايى وى كامًال مشهود 

است.
آنجا  نمونه  براى 
كه عموم فقيهان 
برابرى  ــدم  ع به 
زن در مقابل مرد 
قائلند  قصاص  در 
و معتقدند كه مرد 
ــل  ــل قت در مقاب

ــود،  زن به قصاص محكوم نمى ش
مى گوييد «مصلحت اقتضا مى كند 
ــرد را در قصاص برابر  ــه زن و م ك
بدانيم.»۵ ولى ابن رشد با مخالفت 
و انتقاد مخالفان تعقل دينى مواجه 
ــهود  ــًال در آثارش مش ــد و كام ش
ــيدن به هدف  ــت كه براى رس اس
ــنگرى  ــى خويش، يعنى روش نهاي
ــتى ميان  ــى و رفع تحجر و آش دين

عقل و دين تحت فشار شديد قرار 
ــته و به هيچ وجه از فضاى باز  داش
ــت. وى در سال  برخوردار نبوده اس
ــت.  598 غريبانه در قرطبه درگذش
نويسندگان غربى مرگ او را نمودار 
ــين مرحلة رونق تفكر فلسفى  واپس

در اسالم دانسته اند.
 آيا اين رويه خاموشى 
در تمام جهان اسـالم سايه 

انداخته بود؟
ــه مدعا در  ــه اين روي ــه هيچ وج ب

ــرق اسالمى به ويژه ايران وجود  ش
ــوم عقلى  ــش عل ــت. در بخ نداش
ــط  ــتى اين مدعا توس الهى، نادرس
كربن،  هانرى  ــور  پروفس شادروان 
كتاب  در  ــوى،  فرانس اسالم شناس 
ــفة اسالمى» به اثبات  «تاريخ فلس
ــفه  ــيده و معلوم گرديد كه فلس رس
پس از ابن رشد نيز همچنان پاينده 
ــت و چنان نيست  و بالنده بوده اس

ــنت  ــا انتقادهاى غزالى از س كه ب
ــان پذيرفته  ــينا پاي ــفى ابن س فلس

باشد.۶
ــور  پروفس ــر  نظ ــور  منظ ــه  آنچ
ــت  ــًال «پيداس ــت، كام ــن اس كرب
ــفى در ميان  ــه جنبش هاى فلس ك
ايرانيان است»٧ و به عبارت ديگر، 
ــان به حركت هاى فلسفى  نظر ايش
ــه معطوف  ــاى خاّص كلم ــه معن ب
ــان از  ــت، لذا در آثارش گرديده اس
ــام بردند.  ــاى ايرانى صرفًا ن حكم
ــى كه در  در حال
ــر و نگرش  تفك
ــه  ب ــى  عقالن
ــان  الهيات، ايش
ــش  پيداي از 
درخشان  ستارة 
در  پنجم  ــرن  ق
ــالم  ــان اس جه
ــى نام دارد  ــيعى كه شيخ طوس ش
ــط آثار  ــّول عظيمى كه توس و تح
ــى و نيز  ــث كالم ــان در مباح ايش
ــت، غفلت  ــدار گش ــاد پدي در اجته
كرده اند. شيخ طوسى روش كامًال 
ــراى اجتهاد پيش بينى  جديدى را ب
ــيع مدت ها  ــه در جهان تش كرد ك
ــد. در شيوة وى علوم  پيروى مى ش
معقول و منقول به يكديگر آميخته 

ــالم  بود و تا چند قرن در جهان اس
ــيعى عالمان جامع فراوان ديده  ش
مى شوند. خواجه طوسى با تكيه بر 
همين گونه تفكر كالمى و اجتهاد 
ــت بغداد را  ــت كه حكوم فقهى اس
ــد و به كمك  ــر معرفى مى كن جائ
ــت ايران در براندازى  قدرت حكوم
آن تالش مى كند و موفق مى شود. 
على رغم آنكه در رأس آن شخصى 
كه خود را خليفه رسول اهللا مى داند، 
قرار داشت و توده مردم چنان او را 
ــاس  ــتند كه براس مقدس مى دانس
ــى برگرفته از عالمان  تعليمات دين
ــه حتى به  ــه دربار خليف ــته ب وابس
ــازه تغليظ صوت نمى دادند  خود اج
ــى اندك  و معتقد بودند كه اگر كس
ــوى خليفه دراز كند،  ــتى به س دس
آسمان بر زمين فرود خواهد آمد و 
خلق را نابود خواهد ساخت. خواجه 
ــى خليفه را دستگير كرد و او  طوس
ــكات  را در نمدى پيچيد و براى اس
ــردم نادان گفت تا او را به تدريج  م
ــار دهند و نگاهشان به آسمان  فش
ــد، اگر تغييرى در اوضاع پيش  باش
ــت از ادامه كار بر گيرند و  آمد، دس
به اين طريق او را كشت (1285).

ــرن پيش  ــه در يك ق ــى ك تحول
ــى  ــه فروپاش ــران رخ داد و ب در اي
ــكيل  تش و  ــتبدادى  اس ــت  حكوم
ــاى  ــروطه و نهاده ــت مش حكوم
ــوراى  ــى آن نظير مجلس ش مردم
ــاية اجتهاد آزاد  ملى انجاميد، در س
ــى آن  ــاى عقالن ــيعى و پايه ه ش
ــانى٨ و  بود. مالمحمد كاظم خراس
شاگردش، ميرزا حسين نائينى، دو 
ــيعى  تن از مجتهدان عقل گراى ش
ــت مبتنى بر  ــر حكوم ــد كه ب بودن
ــردند و مردم  ــردم پاى فش آراى م
ــد كردند تا  ــته تأيي را در اين خواس
سرانجام موفق شدند با حفظ سنت 
ــتن از  ــى در ايران و بدون كاس دين
ــت، حكومتى  ــى مل ــگ دين فرهن
ــيس نمايند.٩ پس از  مردمى را تأس
تاسيس حكومت مشروطه، تصويب 
ــرع و  ــى منطبق با ش ــن مدن قواني
ــترى، ثبت اسناد و  تأسيس دادگس
امالك و ساير نهادهاى مدنى مورد 

تأييد فقيهان قرار گرفت.
 اين روشـنى و آگاهى 
ميـان عالمان ايرانـى از چه 
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جهتى بود، و ايـن اجتهاد از كجا 
نشأت مى گرفت؟

ــيعى عالمان  ــوان معلول اجتهاد ش مى ت
ــه  ــت و مقايس ــان آن دوره دانس و فقيه
ــاهد  ــن ايران و تركيه را به عنوان  ش بي
ــرد. آتاتورك در تركيه  اين مدعا ارائه ك
ــگ غرب گرايى موفق به  با تهاجم فرهن
ــه در ايران  ــد. در حالى ك دين زدايى ش
چنين اتفاقى روى نداد. عالمان سنى به 
ــاد به روى آنان  ــداد باب اجته علت انس
راهى براى انطباق احكام دين با نيازها و 
رويدادهاى جديد و حّل مشكالت زندگى 

روزمرة مردم نداشتند، در 
حالى كه اين راه به روى 
گشوده  شيعى  مجتهدان 

بود.
 ايـن جريانها 
در كجا واز چه  غالباً 
جرقـه  زمانـى 

مى خورد؟
ــهر   در مركز ايران، تهران وخصوصًا ش
ــهر قم، ،  ــال ها در ش ــم. در همان س ق
ــط يكى از فقيهان نامدار شيعى به  توس
نام عبدالكريم حائرى يزدى مدرسه و به 
اصطالح سنتى حوزه اى تأسيس مى شود 
ــكيل كالس هاى فقه، اصول،  كه با تش
ــفه، كالم، عرفان،  ــير، منطق، فلس تفس
ــه  ادبيات عرب و حتى تعليم زبان فرانس
به تربيت عالمان و اسالم شناسان بزرگ 
ــم طالبى كه در آن  موفق مى گردد. رق
ــل  فارغ التحصي اول  دورة  در  ــه  مدرس
ــه تقريبًا  ــدودد 400 نفرند ك ــده اند ح ش

ــآنان به زودى  تمامى س
و  ــا  اِفت ــمت هاى  س
ــغ دين را  تحقيق و تبلي
ــس  ــراز نمودند. موس اح
ــه مزبور با درايت  مدرس
ــت  ــى و تح و دورانديش
ــت  دخال ــدم  ع ــوان  عن
سياسى  امور  در  مستقيم 

ــو روحانيت را از  موفق شد كه از يك س
ــيب زمان حفظ كند و از سوى ديگر  آس
با تعليم اجتهاد شيعى و اصل خردورزى 
ــرايط زمان  دينى و زندگى منطبق با ش
به دانش آموختگان آن مدرسه، روحانيت 
ــازد، به گونهاى كه  را با مردم مأنوس س
ــيعه را ملجأ و پناه  مردم ايران عالمانه ش
ــش بدانند.  ــع تظلمات خوي خود و مرج
ــة مزبور به تدريج توسعه يافت و  مدرس
تحت عنوان حوزة علميه به مركز تشيع 

در ايران و قسمتى از شيعيان مقيم ساير 
ــد. فارغ التحصيالن  ــورها تبديل ش كش
ــه از ايران كه  ــر نقط ــة قم در ه مدرس
ــكونت يافتند، از طرفى به ساماندهى  س
ــار پرداختند و از  ــور دينى مردم آن دي ام
ــوى ديگر، با ارتباط مستقيم با مركز،  س
ــن جريان امور  ــبت به حس يعنى قم، نس
ــور نظارت خود را به دقت  ــى كش سياس

اعمال ميكردند.
 آيـت اهللا حائـرى بـا چـه 
روشـى ايـن جريـان را رهبـرى 

ميكرد؟ 

ــس حوزة قم را اگر بخواهيم  روش مؤس
در يك جمله خالصه كنيم، ميتوانيم در 
واژههاى «اجتهاد و اعتدال» همة سلوك 
ــان دهيم. وى در انديشه هاى  وى را نش
ــراى مفرط  ــى و فقهيش نه عقلگ اصول
است و نه متنگراى بى چون و چرا است. 
ــر اجتهادى همراه با  براى نمونه به تفك
اعتدال وى به مسألة زير توجه فرماييد: 
موضوع اختيار طالق به دست شوهران 
در شريعت مقّدسه از امورى است كه چه 
بسا موجب سوء استفاده از قانون توسط 
شوهران و آزار و اذيت و ستم به خانمها 

ــوهران ناتوان از مديريت  شده است. ش
ــالمى و ناتوان از  ــانى و اس اخالقى، انس
ــق و  ــاط، عش ادامة زندگى همراه با نش
ــت همراه با تلخى،  مودت بر دوام زوجي
ــرار و على  ــزگارى اص ــرويى و ناس ترش
ــت همسرانشان نسبت به  رغم درخواس
طالق امتناع ميورزند. به نظر بسيارى از 
فقيهان با استفاده از اطالق ادلهاى مانند 
ــاق»  ــث «الطالق بيد من اخذ بالس حدي
ــه دادگاه نميدهند  اجازة اجراى طالق ب

ــد همراه با  ــان را به تحمل هر چن و زن
ــوارى ناچار مى دانند. اين  ــختى و دش س
ــس مورد عمل  ــيخ مؤس فتوا در زمان ش
ــوب  عمومى و عادى مردم ايران محس
ــاى تحميلى براى زنان امرى  و  زندگيه
ــيخ مؤسس در همان ايام با  رايج بود. ش
استفاده از آيات قرآن مجيد به كارگيرى 
ــه نحو ترتيبى محور  اجتهاد و اصل را ب
اصلى براى تدوين حقوق خانواده از نظر 
ــت كه هر  ــه اعالم داش ــريعت مقّدس ش
ــى از آن دو را  ــد در زندگى يك كس باي
ــرا نمايد و در صورت  الزامًا رعايت و اج
ــدم توان بر امر اول به  ع
ــراى اصل ديگر ملزم  اج

ميگردد: 
دوام زندگى شايسته 

جدايى شايسته 
ــان به منظور اثبات  ايش
ــراى زنى كه  ــالق، ب ط
ــبب  س ــه  ب ــوهرش،  ش
اعسار، از پرداخت نفقه عاجز شده است، 
ضمن طرح دو مقدمه، به آية «فامساك 
ــريح باحسان» استدالل  بمعروف او تس
ــت. البته استدالل ايشان قابل  نموده اس
تعميم در بسيارى از موارد حقوق خانواده 
ميباشد. گزيدهاى از آن سخن ايشان در 
ــل از مقّرر بزرگوار  ــة درس را به نق جلس
ــتيانى  ــان، مرحوم ميرزا محمود آش ايش
ــان براى اثبات نظرية خود  ميآوريم. ايش

دو مقدمه ميآورند به شرح زير: 
ــم اصول،  ــدگاه عل ــة اول: از دي «مقدم
ــف عقًال مقّيد  ــر چند خطابات و تكالي ه
ــى  تواناي و  ــدرت  ق ــه  ب
ــد (كه در  مكلفين ميباش
گفته  اصوليين،  اصطالح 
ــود: هيأت خطابات  ميش
ــف، فاقد اطالق  و تكالي
نسبت به دو حالت عجز 
و قدرت است.) و استناد 
به اطالق هيأت خطاب، 
ــمول و تسرّى حكم نسبت  به منظور ش
به عاجزين، صحيح نيست، ولى از سوى 
ــادة خطابات،  ــه دليل اطالق م ديگر، ب
ميتوان عدم اختصاص مصلحت و مالك 
احكام را نسبت به حالت قدرت مكلفين 
احراز نمود و بدين وسيله، مفاد خطاب را 

نسبت به عاجزين نيز سرايت داد. 
ــن  ــه متضم ــى ك ــة دوم: خطابات مقدم
احكامى در ارتباط با رعايت حال ديگران 
ــب بعضكم  ــة «و اليغت ــت، مانند آي اس


ا︗︐︀د ︋﹥ ﹨︣ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥ ︋︀︫︡ و ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︑﹀︧﹫︣ ︫﹢د، آ﹡︙﹥ ﹝︧﹙﹛ 
ا︨️ ︋﹥ ︨︴﹩ ︋︀﹐ از ︑﹀﹊︣ ︻﹆﹙﹩ و ذوق ﹁﹙︧﹀﹩ و ︋︭﹫︣ت 

﹡︷︣ی ﹡﹫︀ز دارد.




︵︣ح  از   ︦︎ ا︣ان،  در   ﹩﹠د  ︣﹊﹀︑ ︋﹆︀ی  راز  ﹡﹍︀ر﹡︡ه   ︣︷﹡  ﹤︋
ا︗︐︀د  ﹝︺﹙﹢ل  ﹝﹩ ︑﹢ان  را  ﹝︤︋﹢ر  ا﹁﹊︀ر  ﹨︖﹢م  و   ﹩︡د﹎︣ا︖︑

︫﹫︺﹩ ︻︀﹜﹞︀ن و ﹁﹆﹫︀ن آن دوره دا﹡︧️.



ز﹝︀ن ا﹝ـ︀م   ︀﹞ ︨︣︎︨︣ـ️  ا﹝︣وز 
(︻ـ︕) ا︨ـ️. را︋︴﹥ ︑ـ︀ن را ︋︀ او
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ــًا يك حكم تكليفى  بعضًا»... صرف
ــود، بلكه عالوه بر  ــتفاده نميش اس
آن، حقى براى شخصى كه خطاب 
ــده  ــراى رعايت حال او صادر ش ب
ــتفاد ميگردد. از اين  است نيز، مس
روست كه هر گاه مكلف اين گونه 
ــات را مخالفت كند؛ توبه، به  خطاب
ــر را از او دور  تنهايى نميتواند كيف
ــر آن (توبه)،  ــه، عالوه ب كند، بلك
استرضا (رضايت طلبيدن) از فردى 
كه مراعات حال او نشده است نيز، 

الزم است.» 
وى آن گاه با استناد به مقدمه اول 

گويد: 
«هر چند خطاب امساك بمعروف، 
ــان، متوجه فردى  او تسريح باحس
ــت كه متمكن از پرداخت نفقه  اس
ــالق مادة  ــت، ولى به دليل اط اس
ــى از دو  ــه يك ــف ب ــاب، تكلي خط
ــريح  ــاك بمعروف او تس امر (امس
باحسان) به صورت واجب تخييرى 
ــر اختصاص ندارد و شامل  به موس
ــر نيز خواهد بود و چون، يكى  معس
ــاك  از دو فرد واجب تخييرى (امس
ــت، لذا  ــده اس ــروف) متعذر ش بمع
ــريح  فرد ديگر واجب تخييرى (تس
ــر  ــان = طالق) در حق معس باحس
ــود و از آنجايى  ــد ب ــن خواه متعي
ــوب تخييرى  ــه اين تكليف (وج ك
امساك بمعروف يا تسريح باحسان) 
ــه منظور رعايت حال زوجه صادر  ب
ــناد مقدمة  ــده است، پس به اس ش
ــان حقى نيز براى  دوم، در اين مي
ــد. يعنى  ــاد خواهد ش ــه ايج زوج
ــوهر از  زوجه، در صورت تمّكن ش
انفاق، حق مطالبه نفقه و در فرض 
اعسار شوهر، حق درخواست طالق 
ــت. از اين روست كه  را خواهد داش
ــوهر  ــورت عجز، يا امتناع ش در ص
ــد به حاكم  ــاق، زوجه ميتوان از انف
ــاى طالق  ــوده، تقاض ــه نم مراجع
ــرايط،  نمايد و حاكم نيز، با احراز ش
ابتدا شوهر را به طالق اجبار كرده 
ــه  ــتنكاف وى، ب ــورت اس و در ص
عنوان ولّى ممتنع، قهراً همسر وى 

را طالق خواهد داد.»١٠
عبدالكريـم  شـيخ   
حائرى با توجه بـه اينكه در 
و  بوده انـد  قـم  و  نجـف 
شيوه هاى نجفى ها با قمى ها 

تفـاوت دارد و ايـن تفـاوت 
نسبت به فلسـفه و عرفان و 
مسـلك اصولى شان هست و 
اينكـه مرحـوم مؤسـس در 
مكتب سـامرا نيـز بوده اند با 
بيان خالصه اى از ويژگى هاى 
توضيحـى  مكتـب  دو  ايـن 

بفرماييد.
ــب  مكت ــرو  پي ــس  مؤس ــوم  مرح
ــت. وقتى به نجف مى رود  سامراس
ــامرا را  ــار مكتب س ــت آث در حقيق

خودش  ــراه  هم
ــا در  ــرد. م مى ب
ــه در  ــى ك مباح
ــكدة  دانش مجلة 
ــى  ط ــوق  حق
دنبال  سال  چند 
ــم گفته ايم  كردي
نجف  مكتب  كه 
ويژگى هايى  چه 

ــود دارد. به طور  ــوص به خ مخص
مكتب  ويژگى  ــم  مى تواني خالصه 
ــوان «اجتهاد  ــت عن ــف را تح نج

صناعت محور» بياوريم.
ــت محور»  ــف، «اجتهاد صناع نج
ــامرا  ــه مكتب س ــت در حاليك اس
ــت. سيد  «اجتهاد عرف محور» اس
ــى وقتى به  ــد كاظم طباطباي محم
ــى رود در حقيقت پرورش  نجف م
يافته سامراست كه به نجف مى رود. 
ــى صاحب  ــيد طباطباي ــب س مكت
ــيار عميق با آخوند  عروة تمايز بس

دارد.  ــانى  خراس
ــدم  معتق ــده  بن
ــوزه  ــس ح مؤس
ــيوه ى  ش ــك  ي
ــه  ــوص ب مخص
خود داشته است 
ــه  برگرفت ــه  ك

ــيرازى و آقا  ــوم ميرزاى ش از مرح
ــاركى بوده است  ــيد محمد فش س
كه اين شيوه در سيد محمد كاظم 
ــهود است. و آن  طباطبايى هم مش
ــيوه ى مخصوص، شيوه ى عرف  ش
ــط صناعت  ــت. نه فق محورى اس

محور.
 اگر ممكن است راجع 
به اين دو شيوه هم توضيحى 

بفرماييد.
ــان  ــانى در مكتب ش ــد خراس آخون

مباحث فلسفى و عقلى را كه تحت 
تاثير حاج مالهادى سبزوارى بوده 
ــت، وارد اصول مى كند. محقق  اس
ــول نزد حاج  ــانى اندكى معق خراس
ــبزوارى و اندكى نزد  ــادى س ماله
ميرزاى جلوه در مدرسة صدر تهران 
تلّمذ كرده بوده است. ايشان قبل از 
آمدن به نجف مدت مختصرى در 
تهران و در مدرسة صدر پاى درس 
ــت. ميرزاى  ميرزاى جلوه بوده اس
ــة  ــت مدرس مدرس ــوه آن وق جل

ــت و آخوند  ــفة تهران بوده اس فلس
ــدارى دنبال  ــانى كه يك مق خراس
ــراً از مباحث عقالنى  مى كرده ظاه
ــعوف و مبتهج و به آنها  خيلى مش
ــاى تفكر  ــود. رد پ ــتاق مى ش مش
ــه هاى  ــبزوارى در انديش محقق س
ــهود  ــانى كامًال مش ــد خراس آخون
ــاگردان مرحوم  ــه ش ــه ب ــت ك اس
ــت. از  ــرايت كرده اس آخوند هم س
ــث تعريف قضاياى  جمله در مباح
ــاگردان آخوند  حقيقيه و خارجيه، ش
كه  مى كنند  ــيم  تقس ــورى  همانط

مرحوم محقق سبزوارى در منطق 
ــت. ولى  ــيم كرده اس منظومه تقس
يزدى  عبدالكريم  ــيخ  ش ــيوه ى  ش
ــت.  ــيوه ى عرف محور بوده اس ش
اگرچه با معقول مخالف نبوده است 
ــدن معقول چندان  و در قبال خوان
ــت.  موضع گيرى مخالف نكرده اس
ــكيل مى شود  وقتى حوزه ى قم تش
اساتيد بزرگى براى تدريس معقول 
ــان به  ــت و عرف ــفه و حكم و فلس
ــاال يا به  ــوزه ى قم مى آيند ـ ح ح

دعوت ايشان يا خودشان مى آيند ـ 
ــاه آبادى از جمله كسانى  مرحوم ش
است كه در دوران حيات حاج شيخ 
ــس مى كرده اند. منزل  در قم تدري
ــاه آبادى خانه اى است در  شيخ ش
ــق على.  ــجد عش كوچه ى كنار مس
ــزل مدت ها  ــان در خود آن من ايش
درس مى گفت. به قدرى هم طالب 
ازدحام مى كردند كه در بلندى ها و 
ــاى آن اتاق هاى بزرگ و  طاقچه ه
بر سكوها هم مى نشستند، چون جا 
ــد درس  تنگ ش
ــجد  مس ــه  ب را 
بردند  عشق على 
تدريس  ــًا  علن و 
معقول در مسجد 
انجام  عشق على 
مى شد. در مرئى 
ــوده  ب ــر  منظ و 
ــورد  م ــچ  هي و 
مخالفت كسى هم قرار نمى گرفته 
است و از جمله مرحوم امام رضوان 
اهللا عليه هم درس ايشان مى رفتند.
 آيـا ايشـان هـم مثل 
مرحوم حائـرى در دو مكتب 

بوده اند؟
ــادى بنده  ــاه آب در مورد مرحوم ش

اطالع درستى ندارم.
 ايشـان هـم شـاگرد 
آخونـد بوده انـد هم شـاگرد 

ميرزاى شيرازى.
ــاه  ــن از زندگى آيت اهللا ش خير، م
ــادى و از نظر  آب
اصولشان  و  فقه 
ــى  كاف ــالع  اط
از  ــا  ام ــدارم.  ن
ــان  نظر فلسفه ش
ــه  ك ــم  مى داني
مرحوم  ــاگرد  ش
ــا  ــاگرد آق ــت. او ش ــكورى اس اش
ــه اى است. مرحوم  محمدرضا قمش
ــان در مورد  امام در كتابهاى خودش
ــه اى مى گويند  آقا محمدرضا قمش
ــورش  ــايخنا» و منظ ــيخ مش «ش
ــت كه او از نظر عرفانى شيخ  اينس

مرحوم شاه آبادى است.
در  شـيخ  مشـى   
پياده سـازى اجتهادى كه در 
بود  آموختـه  سـامرا  مكتـب 

چگونه بود؟

ــيخ عبدالكريم به  در هر صورت ش
ــامرا سعيش بر  پيروى از مكتب س
ــادش را اجتهاد  ــن بوده كه اجته اي
ــاده نگرى و  ــورى و س ــرف مح ع
براساس فهم عرفى از روايات قرار 
دهد ولى در عين حال مخالف نبوده 
ــول بخوانند.  ــت كه طالب معق اس
ــادى مرحوم حاج  ــبك اجته اين س

شيخ است.
ــت.  اين مكتب، مكتب اعتدال اس
ــه با معقول چندان مخالفت  يعنى ن
مى كند و نه اجتهاد را تسليم تعقل 

محض و مباحث فلسفى مى كند.
ــودش يك تفكر  ــاد اصوًال خ اجته
ــه و تعقل است اما منظور  و انديش
ــره  ــاد را يكس ــه اجته ــت ك اينس
ــل  ــطويى تحوي ــث ارس ــه مباح ب
ــا در عين حال براى  نمى دادند، ام
ــت كه اينها  يك طلبه فضيلت اس
را بداند. معتقد بوده است كه كسى 
كه اينها را بداند داراى يك فضيلت 
ــت. فلذا مى بينيد فرزندان خود  اس
ــان هم ـ كه دايى ما مى شوند  ايش
ـ در زمان خودشان معقول خواندن 
ــد و دو دايى بزرگ  ــروع كردن را ش
ما، مرحوم حاج آقا مرتضى حائرى 
ــدى، هر دو  ــوم حاج آقا مه و مرح
ــى در مباحث  ــام خمين ــاگرد ام ش
ــوم عقليه  ــول و عل ــات و معق الهي
ــاج آقا مهدى كه  بودند. مرحوم ح
ــيار موفق ايشان  ــاگردان بس از ش
بودند و بسيار زياد پيش امام درس 
ــد و مرحوم حاج آقا مرتضى  خواندن
هم دوران معقول خودشان را پيش 
ــام خمينى  ــد و درباره ام امام بودن
ــوم  ــى العل ــتادنا ف ــد «اس مى گفتن

االلهيه».
ــك مكتب  ــن حال ي ــى در عي ول
ــه  ــت ن ــوده اس ــم ب ــدال در ق اعت
ــديد و نه تسليم محض  مخالفت ش

به مباحث غير عرفى.
ــم  ــر ه ــاى ديگ در موضع گيرى ه
همينطور است. در فهم و قرائت از 
اسالم و معرفى اسالم هم، شيوه ى 
ــيوه ى اعتدال و ميانه و  قم يك ش
ــيوه ى افراطى و  متوسط بوده و ش

تفريطى نبوده است.
 با تعريفى كه شـما از 
مكتـب قم مى كنيد يعنى اين 
مكتـب بعد از مرحوم حائرى 
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ادامه پيدا كرده است؟
ــب ادامه پيدا كرد. در  بله. اين مكت
ــت اهللا بروجردى  ــوم آي زمان مرح
در  ــد.  رفتن را  راه  ــن  همي ــًا  دقيق
ــل از آقاى  ــان علماى ثالث قب زم
ــد.  ــن راه را رفتن ــردى همي بروج
ــت.  ــن حالت اعتدال بوده اس همي
ــت اهللا حجت با وجودى  مرحوم آي
ــد در عين حال  ــف آمدن كه از نج
ــدند. اينها  ــم ش ــليم مكتب ق تس
ــى در قم  ــف آمدند ول ــًا از نج غالب
ــيوه و روشى توسط مرحوم  يك ش
شد  بنيان گذارى  عبدالكريم  ــيخ  ش
كه همه تسليم همان روش شدند. 
ــردى مكرر  ــوم آيت اهللا بروج مرح
ــليقه  ــد كه س ــه بودن در درس گفت
ــم حائرى  ــيخ عبدالكري و روش ش
ــان  در كتاب درراالصول كامًال نش
ــت اهللا بروجردى  ــود. آي داده مى ش
همان روش را دنبال كردند. روش 
ــردى روش مكتب  ــت اهللا بروج آي
آخوند خراسانى نيست، روشى است 
مخصوص به خودشان. مخصوص 
حوزه ى قم است و به دنبال مكتبى 
ــت كه مرحوم مؤّسس حوزة قم  اس

بنيانگذارى مى كند.
 حتى آيت اهللا داماد؟

ــاگردان  ــوم داماد و ش ــى مرح حت
ــان به  مرحوم آيت اهللا حائرى، ايش
ــت در روايات  ــات و دق ــم رواي فه
ــد و فهم عرفى را در  توجه مى كنن
فهم روايات اصل قرار مى دهند نه 
ــى را. اين يك  ــك صناعت خاص ي
ــم بر آن  ــت كه بنياد ق ــى اس روش

نهاده شده است.
مـا  مخاطـب  چـون   
طلبه هاى جوان هستند، لطفاً 
تعريفى از صناعت محورى و 

عرف محورى بفرماييد.
صناعت محورى آنست كه در يك 
مسأله فقهى مطرح شده دو سبك 
ــورت پذيرد. اول بدون  كار بايد ص
ــات و منابع اصيل  ــه به رواي مراجع
ــيس  ــنت تأس فقه يعنى كتاب و س
مقتضاى  مى گوييم  مى كنيم.  اصل 
اصل چيست؟ به مقتضاى اصل كه 
رسيديم، بعد سعى مى كنيم روايات 

را با اصل منطبق كنيم.
اجتهاد عرف محور اينست كه اصل 
ــات مى گذارند. اول  را بر فهم رواي

روايات را مطرح مى كنند و در آنها 
دقت مى كنند.

 آيا اجتهاد عرف محور 
واقع گرايانه تر است؟

ــى نمى خواهم  ــور ارزياب بنده اينط
ــت تر  ــم كه كدام درس ــته باش داش
است. بنده هيچ نظرى نمى خواهم 
بدهم كه كدام بهتر است. من فقط 
توصيف مى كنم كه اين دو مكتب 

اينگونه است.
 استدالل عرف محورى 

چيست؟
ــال منابع ما  ــر ح ــد به ه مى گوين
ــات و بعد به  ــت. اول به آي اينهاس

روايات رجوع مى كنيم.
اگر فقه آقا ضياء عراقى را در شرح 
ــيخ محمد حسين  تبصره يا فقه ش
ــانى را  كمپانى يا فقه آخوند خراس
ــيه ى بر مكاسب مالحظه  در حاش
ــد مى بينيد چقدر به روايات  بفرمايي
ــروع  ــه كرده اند؟ و از كجا ش توج

در  ــد؟  مى كنن
حاليكه در مكتب 
ــم اول از آيات  ق
مى شود.  ــروع  ش
ــرآن در  ــات ق آي
ــه چه  ــن زمين اي
ــد  ــد؟ بع مى گوي
ــه  چ ــات  رواي

ــت؟  چيس متعارضاتش  مى گويند؟ 
ــر روايات كه  ــى ب ــلط كاف بعد تس
ــواهد مختلفى  ــواب مختلف و ش اب
كه در مورد مسأله هست و بعد اگر 
احيانًا دليل محكمى نبود به اصول 
عمليه مراجعه مى كنند. در حقيقت 
ــير متقابل هست. يكى اول  دو مس
تأسيس اصل مى كند و بعد روايات 
را منطبق با اصل مى كند در مكتب 

ديگر اينطور نيست.
 مرحـوم حائرى عرف 

محور بودند؟
ــيد محمد  بله عرف محور بودند س
كاظم يزدى هم عرف محور است 
ــرار دارد. چون او  و مقابل آخوند ق
ــاگرد ميرزاى شيرازى است  هم، ش
و ره آورد ميرزا و تربيت سامرا را به 

نجف برگردانده است.
مكتـب  ايشـان  آيـا   
هـم  تكامـل  را  سـامرا 

بخشيده اند؟

ــيد محمد  كامال. در عروه الوثقى س
ــه در  ــم ك ــزدى مى بيني ــم ي كاظ
ــيارى موارد فتاواى نو و ابداعى  بس
ــيوه  ــان دهنده ش وجود دارد كه نش
سامرا و تحول در فتواست. اين هم 
ــات ديگر مكتب  ــى از خصوصي يك
سامرا است كه به قم سرايت كرده 

است.
 آيا آيت اهللا حائرى در 
مشى سياسى خود نيز از اين 
قبيل اعتدال ورزيها داشتند؟

ــى شيخ نيز شواهد  در روش سياس
ــت. وى  ــى اعتدال، هويداس تاريخ
ــخ به مرحوم مدرس كه به  در پاس
ــان به نحو  ــده بود تا از ايش قم آم
ــه چرا در  ــد ك اعتراض گونه بپرس
سياست دخالت نميكند، گفته است: 
ــه از كنه آن  ــائلى ك ــن در مس «م
ــدارم، به هيچ وجه دخالت  آگاهى ن
ــور  نميكنم و از آنجا كه ايران كش
ضعيفى است و پيوسته تحت فشار 

ــورهاى قدرتمندى  ــتعمار كش و اس
ــد،  ــس ميباش ــون روس و انگلي چ
ــوط  ــتها و خط ــكان دارد سياس ام
ــود دارد  ــى كه در ايران وج سياس
ــوى اين قدرتهاى استعمارى  از س
ــانى كه  ــده باشد و كس ــيم ش ترس
ــت ميكنند ملعبة  ــت دخال در سياس
ــوده و ناآگاهانه آب  ــت اينها ب دس
ــمن بريزند. من اگر  به آسياب دش
ــس و روس بودم،  ــور انگلي در كش
مسلمًا در سياست دخالت ميكردم، 
ــا  ــى در آنج ــوط سياس ــون خط چ
ــى ديگر اين  ــن بوده و از جاي روش
جريانات تحميل نميشود. بنابراين، 
ــت مقدور  دخالت خود را در سياس

نميبينم.»١١ 
ــش براى آگاهى كامل  ارباب پژوه
ــيخ  ــه روش معتدالنة ش ــبت ب نس
ــس حوزة قم، بايستى قبل از  مؤس
هر چيز نسبت به اوضاع اجتماعى، 
دينى و فرهنگى آن مقطع تاريخى 

ــًال به اين  ــنايى كامل يابند. مث آش
سند توجه فرماييد. 

ــيس مشروطه در ايران  پس از تاس
ــى،  ــش جّو آزاديهاى سياس و پيداي
ــندگان، گويندگان و  ــى نويس برخ
ــاس  ــران دينى با احس صاحب نظ
ــران و  ــم در ته ــان و قل آزادى بي
ــه ابراز  ــاط ديگر ايران ب برخى نق
ميپرداختند  ــنفكرانه  روش نظرهاى 
كه با اعتقادات سنتى مردم متدين 
منطبق نبود و موجب ناخوشايندى 
آنان ميشد. مطالب عنوان شده على 
ــا ميتوانست قابل  رغم آنكه چه بس
ــرح در محافل علمى و گفتگوى  ط
ــد، ولى متأسفانه مورد  عالمانه باش
ــراض و اهداف  ــتفادة اغ ــوء اس س
ــرار  ق ــى  اجتماع ــته بنديهاى  دس
ــه محافل عوام الناس  ميگرفت و ب
ــها،  ــيد و منجر به كشمكش ميكش
حيثيتها  هتك  تشاجرات،  تنازعات، 
ــد. براى  ــفك دماء ميش و احيانًا س
اين  ــه  ب ــه  نمون
ــز توجه  ــند ني س

فرماييد: 
ــى از عالمان  يك
ــم  مقي ــدار  نام
ــران در اخبار  ته
جسمانى  رجعت 
بود.  كرده  ترديد 
عده اى از مردم متدين به تحريك 
ــان غيور عليه او به  برخى از مدافع
تظاهرات پرداخته و بر آن بودند تا 
ــر وى از مرجع  با گرفتن حكم كف
ــازات كنند،  ــى وقت وى را مج دين
ــال نامهايى به شرح زير  لذا به ارس
به حضور ايشان مبادرت ورزيدند: 

ــوث االنام و غياث  «محضر انور غ
ــت اهللا حايرى  ــرت آي ــام حض االي

مدظله العالى. 
ــع به  ــه: راج ــد آنك ــع ميده تصدي
ــمانى مذكور  ــوع رجعت جس موض
ــريفة اماميه و مذهب  در طريقة ش
ــوات اهللا آنچه  مقدس جعفرى صل
ــتطاب بندگان  ــد حضرت مس معتق
ــت و  ــه العالى اس ــت اهللا مدظل آي
مستحصل از كتاب و سنت ميدانند 
ــورد حاجت  ــوم فرمايند كه م مرق
ــلمين بطور  ــع اهللا المس ــت. مت اس

بقائكم.»
ــخ براى آرام ساختن  ايشان در پاس

ــزاع چنين  ــدن ن مردم بر طرف ش
نوشتند: 

«احقر به واسطة كثرت اخبار اعتقاد 
به رجعت دارم به نحو اجمالى. ولى 
ــول دين و  ــه از اص ــن مطلب ن اي
ــى  ــت كه اگر فرضًا كس مذهب اس
معتقد نباشد خارج از دين يا مذهب 
ــود و نه از مسائل عمليه  شمرده ش
ــد  ــر مكلفين الزم باش ــت كه ب اس
ــت آورند.  ــداً بدس ــاداً يا تقلي اجته
ــد به نحوى  ــل اين زمان باي در مث
ــظ ديانت مردم  ــل كرد كه حف عم
ــوى اين نحو مطالب  نمود و گفتگ
ــلمين و ايجاد  بجز تفرقة كلمة مس
يك عداوت مضر بين آنها فايده اى 
ندارد. االحقر عبدالكريم حائرى.»١٢ 
 رضاخان با اين رويه و 
ايشـان  موضع گيرى هـاى 
چگونـه برخـورد مى كـرد؟ و 
آيـت اهللا حائـرى در برابـر 
مواضـع جديـد رضاخان چه 

تدابيرى اتخاذ مى كردند؟
حاكمه  ــتگاه  دس تبليغاتى  وضعيت 
در دوران تأسيس حوزة قم (1300 
ــت را به  ــى) روحاني هجرى شمس
ــعه  ــرفت و توس ــع ترقى، پيش مان
معرفى كرده بود. شيخ با پشتيبانى 
ــال، منطقى و  ــع و در عين ح قاط
ــبت به اقدامات مفيد از  معتدل نس
جلوگيرى  عاميانه  گيريهاى  موضع 
ــديه،  ــين رش ــت. مالحس كرده اس
ــبك  ــس اولين مدارس به س موس
ــار بحران  ــن بار دچ ــد ، چندي جدي
ــى و توطئه هاى مقرضانة  عوامزدگ
ــد و به  ــان خود ش ــودجويان زم س
تخريب ساختمانهاى مدارس او در 
تهران و تبريزمنجر شد، سرانجام او 
را به قتل تهديد كرده بودند، عاقبت 
ــه  ــيخ مدرس به قم آمد و در پناه ش
ــت  ــى نتوانس ــيس كرد و كس تأس
ــيبى برساند، بقية  به مدرسة او آس
ــر برد  عمر خود را با موفقيت به س
ــات كرد و در  ــهر وف و در همان ش
ــيخ تأسيس كرده  قبرستانى كه ش

بود به خاك سپرده شد.١٣
 آيت اهللا بروجردى چه 
زمانى مرجعيت را پذيرفتند؟ 
آيا صحيح اسـت ايشـان با 

حكومت مدارا مى كردند؟
 1340 ــا  ت  1323 ــال هاى  س در 
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ــم و مرجعيت  ــوزة ق ــت ح مديري
شيعه به دست آيت اهللا بروجردى١۴ 
ــوارد  ــت. وى در م ــام مى گرف انج
ــبت به  متعدد به حكومت ايران نس
ــاى مخالف دين، اعتراض  جريان ه
ــام آن جلوگيرى كرد، ولى  و از انج
با حركت هاى افراطى عليه دستگاه 
سياسى حاكم به شدت مخالف بود. 
شاهد روشن اين مدعا موضع گيرى 
ــان در خصوص گروهى است  ايش
ــان  ــت ايش ــان مرجعي ــه در زم ك
ــكيل يافته بود و معتقد به اقدام  تش
ــلحانه عليه رژيم حاكم بودند.  مس
ــه اى حكم  ــدور گون ــان با ص ايش
شرعى عليه آنان، گروه مزبور را از 

مدرسه بيرون راندند.
ــت اهللا بروجردى  ــوت آي ــس از ف پ
ــات و تصويب  حركت ها و تصميم
ــريعت  ــر منطبق با ش ــن غي قواني
حكومت ايران با اعتراض حوزة قم 
ــد كه منجر به انقالب  مواجه گردي
ــالمى به رهبرى امام خمينى و  اس
فروپاشى سلطنت پهلوى و تشكيل 

جمهورى اسالمى شد.
 حركت اجتهادى حوزة 
علمية قـم را بعـد از انقالب 

چگونه ميبينيد؟
ــم و روش اجتهادى  حوزة علميه ق
ــادى  ــال هاى متم ــول س آن در ط
ــوم افكار  ــران را از هج ــور اي كش
ــوظ  ــى محف ــه هاى افراط و انديش
ــال هايى تحت  ــته است. در س داش
ــرقى منطقه  ــر حركت هاى ش تاثي
ــوم افكار تند  ــه مورد هج خاورميان
ــت. افكار  ــتى قرار گرف سوسياليس
ــتفاده  مزبور گاه بى پرده و گاه با اس
ــش هاى دينى و التقاطى به  از پوش
ــل خود مى پرداخت. در ايران  تحمي
ــت و  ــش حكم ــرى بخ موضع گي
ــفة قم به رهبرى عالمه سيد  فلس
ــين طباطبايى و تشكيل  محمدحس
جلسات بحث و گفتگو و تأليف اثر 
ــنگ اصول فلسفه و روش  گران س
ــه مقابلة  ــد ك ــم موجب ش رئاليس
ــتا  ــى در اين راس ــى عميق فرهنگ
صورت گيرد و از پيشرفت و توسعة 
به  ــرى  جلوگي ــه  چپ گرايان ــر  فك
عمل آيد. در سال هاى 1350 فكر 
ــه چپ در ايران  التقاطى متمايل ب
ــد.  ــكال گوناگون نمايان ش به اش

تربيت يافتگان مدرسة قم به مقابله 
ــتاد  ــا اس ــد و در رأس آنه پرداختن
ــرى كه آن روزها در  مرتضى مطه
ــت، به منظور مقابله  تهران مى زيس
با اين حركت به قم آمد و با تشكيل 
جلسات به مقابله با افكار التقاطى و 
افراطى چپ گرايانه و سوسياليستى 
ــش قالب هاى دينى  كه تحت پوش
ــت. موج  ــت پرداخ ــكل مى گرف ش
ــن گونه افكار آن چنان قوى بود  اي
ــيارى از مجامع دينى  كه حتى بس
ــوزة روحانيت  ــى از ح و حتى بخش
ــهد را در نورديده بود.  تهران و مش
در همان ايام كتابى توسط يكى از 
ــوان «توحيد»  عن تحت  روحانيون 
تأليف شد كه در آن كتاب هرگونه 
مفهوم قداست و جنبه هاى آسمانى 
دين زدوده و كلية مفاهيم انقالبى 
ــش  ــت پوش ــتى در تح سوسياليس
ــر  غي ــت هاى  برداش و  ــيرها  تفس
ــى تعليم داده  منطقى از متون دين

اثر  ــود.  ب ــده  ش
ــًال  كام ــور  مزب
ــى داد  م ــان  نش
ــر موجود  كه فك
ــل  حاص آن،  در 
ــن  ــه گرفت فاصل
ــى  دين ــة  انديش
ــاد،  اجته از 

ــت. مطهرى  عقالنيت و اعتدال اس
كه مجتهدى عقل گرا بود به مقابله 
ــت، هر چند  ــا فكر مزبور برخواس ب
ــر آن نهاد و به  ــه جانش را بر س ك
ــت پيروان فكر مزبور ترور شد.  دس

(1358)
 در كشـورهاى ديگـر 
چطور؟ يعنـى اين نقش بارز 
اجتهـاد و خردورزى دينى در 
آمده  بوجود  ديگر  كشورهاى 

بود؟
در پاكستان عالمه اقبال پاكستانى 
ــه عقل گرايى و  ــم كه ب را مى بيني
ــده  طرفدارى از اجتهاد معروف ش
ــت كه  ــت. البته جاى انكار نيس اس
ــنى  اگر بتوان از ميان متفكرين س
ــر يك تن را  ــواه قرون اخي تجددخ
ــفى شمرد، آن  ــة فلس داراى انديش
ــال الهورى  ــد اقب ــن محم يك ت
ــتة خود،  ــت. او معتبرترين نوش اس
ــى در  ــر دين ــاى فك ــى «احي يعن

ــتين بار در سال  ــالم» را نخس اس
1313 هجرى (1934 ميالدى) در 
ــاند. مطالعة  الهور به چاپ مى رس
ــان مى دهد  آن كتاب به خوبى نش
ــى و اجتهادى كه او  ــه عقل گراي ك
ــا عقل گرايى و  ــد، ب ــرح مى كن مط
اجتهاد شيعى كامًال متفاوت است. 
ــود را در  ــه مدتى از عمر خ وى ك
انگلستان گذرانده و كامًال متأثر از 
غرب است، در اين كتاب كه ظاهراً 
ــش را از «احياى علوم دين»  عنوان
ــيده است تا  غزالى بر گرفته، كوش
ــا موازين علم و  ــالم را ب اصول اس
فلسفة جهان امروز، به ويژه مغرب 
ــد. وى على رغم  ــن، توجيه كن زمي
ــعار  ــه در آثارش ضّد غرب ش آنك
ــد و مى گويد  ــر مى ده ــح س صري
ــت فرنگ» و جوانان  «واى از دس
ــتان تحريك  عجم را عليه فرنگس
ــق، كامًال از متد  مى كند، در تحقي
ــى پيروى مى كند، نه از اجتهاد  غرب

شرقى.
ــراى عقل، به تعبير خودش  اقبال ب
ــتقرايى، جايگاه رفيعى در  عقل اس
ــت و آن چنان پيش  دين قايل اس
مى رود كه مى گويد «ظهور اسالم، 

ظهور عقل استقرايى است.»١۵
ــى در  ــم آزادانديش ــال على رغ اقب
ــائل  ــاحت معرفت دينى در مس س
و  ــطحى  س ــرى  تفك ــى،  سياس
ــه اش  ــادى دارد و نمون ــر اجته غي
خوش بينى وى است به آيندة جنبش 
ــركان در زمان كمال آتاتورك. او  ت
اقدام تركان را در بر چيدن دستگاه 
ــن از  ــردن دي ــدا ك ــت و ج خالف
سياست مى ستود و مسلمانان ديگر 
ــهامت تركان فرا  ــه تقليد از ش را ب
ــت  مى پنداش چنين  زيرا  مى خواند، 
ــران ترك از  ــه مقصد غايى رهب ك
ــظ مصالح ملى  ــات، حف آن اصالح
ــت، بلكه نجات اسالم است.١۶  نيس
ــركان در نظر  ــم ت البته ناسيوناليس

ــالم  اقبال هيچ گونه تعارضى با اس
ــت كم  ــت، زيرا او آن را دس نداش
ــت ترين آيين  ــور موقت درس به ط
ــورهاى مسلمان  سياسى براى كش
ــت كه  ــده داش ــت و عقي مى دانس
«در حال حاضر، هر ملت مسلمان 
ــاد خويش فرو رود  ــد به كنه نه باي
ــة توجه خود  ــه طور موقت هم و ب
ــتن معطوف دارد،  را تنها به خويش
ــالمى  ــه همة ملت هاى اس تا آنك
ــوند كه  چندان نيرومند و پرتوان ش
ــان  ــواده اى زنده از كشورهايش خان
بسازند.»١٧ ولى اقبال معلوم نكرده 
است كه اين ناسيوناليسم، از لحاظ 
ــى، بايد بر چه  اقتصادى و اجتماع
ناسيوناليسم  ــد.  باش استوار  اصولى 
ــلمًا در بنيادگذارى  ــوب او مس مطل
ــيار مؤثر بوده  ــور پاكستان بس كش
ــالم را نيز  ــت، ولى اينكه آيا اس اس
ــرى رهنمون كرده يا  به احياى فك

نه محل ترديد است.
ــت  زيس دوران 
ــتانى  اقبال پاكس
تقريبًا همزمان با 
عبدالكريم  شيخ 
ــزدى،  ي حائرى 
ــوزة  ــس ح مؤس
ــان  زم و  ــم  ق
ى  ــكل گير ش
ــر با  ــار معاص ــكار وى در آن دي اف
ــوزة پر  ــكل گيرى آن ح دوران ش
ــد، ولى مى بينيم كه  فيض مى باش
در پاكستان پس از مدتى نه چندان 
مى شود  ــكيل  تش ــه اى  مدرس دور 
ــه فارغ التحصيالن آن «طالبان»  ك
ــان ما  ــه در زم ــت. گروهى ك اس
ــراى منزوى  ــش را ب ــن نق بهتري
ــالم از صحنة زندگى  ــاختن اس س
ــا كردند. آنان  اجتماعى معاصر ايف
ــد و نه معتقد  ــل اجتهاد بودن نه اه

به اعتدال.
ــال در عقل گرايى نه اعتدال كه  اقب
ــرد و هر چند دم از  كامًال افراط ك
ــه هيچ وجه  ــى زد، ولى ب ــاد م اجته
موفق نشد كه يك اجتهاد منطقى 
و معتدل را در آن ديار نهادينه كند 
ــن نتيجة  ــة كوتاه چني ــا در فاصل ت
ــت ندهد. اين يك  ــى دس معكوس
قاعدة فلسفى است كه «كلما ازداد 
حدا انعكس ضدا.»١٨ نتيجة همان 

ــه امروز  ــت ك ــدروى همين اس تن
ــالم را گرفتار ساخته. در  دنياى اس
ــنت اعتدال گرايانة  حالى كه اگر س
ــًا تفكراتى از  ــم نبود، يقين مقاوم ق
ــتى،  سوسياليس ــات  گرايش ــل  قبي
برداشت هاى فرقانى و حركت هاى 
ــف كتاب هايى نظير  ــة مؤل جاهالن
ــر عالم اسالم چنان  «توحيد» بر س
ــه طالبان در  ــى مى آوردند ك بالي
ــالم و مسلمين  ــر اس زمان ما بر س
ــد كه به نظر اينجانب بهره ور  آوردن
اصلى اين جريان صهيونيزم است.

 اسـتاد از شـما كمال 
تشـكر را داريم كه با سـعه 
صـدر به سـؤاالت ما پاسـخ 
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ا﹇︊︀ل در ︻﹆﹏ ﹎︣ا﹩ ﹡﹥ ا︻︐︡ال ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ ا﹁︣اط ﹋︣د و ﹨︣ ﹠︡ دم 
از ا︗︐︀د ﹝﹩ زد، و﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ﹝﹢﹁﹅ ﹡︪︡ ﹋﹥ ﹉ ا︗︐︀د 
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