ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان

راه و رﺳﻢ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺤﻮل ﮔﺮا
ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮ اﺷﺮف واﻗﻔﯽ

اﺷﺎره  :اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺎﺋﺮی ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ،1357از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮑﻮة ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .وي
ﭘﺲ از ﮔﺬرﻧﺪان دوره ﺳﻄﺢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺎج آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﮋاد ﻣﺸﻬﺪ،ﺪروس ﺧﺎرج را در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪی ﭼﻮن ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﺷﻬﯿﺪی،
اﺣﻤﺪی ﺷﺎﻫﺮودی ،ﮔﻨﺠﯽ ،ﻗﺎﺋﻨﯽ و آﻣﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ در ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .وی اﮐﻨﻮن در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎری از ﺗﺪرﯾﺲ
و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺎدی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل ،ﭘﺲ از ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺪارﺳﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻪ و اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮑﻮة ﻗﺪم ﻧﻬﺎده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﻠﻘﺎت و ﻣﮑﺎﺳﺐ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ؛ وی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واﺣﺪ ﺗﺪوﯾﻦ آﺛﺎر
رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

اﺳﺘﺎد ﮔﺮاﻣﯽ! ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮاردادﯾﺪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻮة آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ و ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺸﺮﯾﻒ آوردﯾﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﺳﺎل  75وارد ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺪم از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﭼﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿّﺖ و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺪون اﺗﻼف وﻗﺖ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه آﺷﻨﺎ ﺷﺪم ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﻣﻘﺪاری ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﭘﯿﻤﻮدن ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺳﻮم ﺣﻮزه اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﻣﺮﺳﻮم را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ادﺑﯿﺎت ،در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﺎﻟﻢ ،اﺻﻮل اﺳﺘﻨﺒﺎط ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ و ﻟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم وﻟﯽ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از
دوﺳﺘﺎن ،ﺣﻠﻘﺎت و ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ درس ﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﺣﻮزه را ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟﯽ روی ﺣﻠﻘﺎت و ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺷﺐ ﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ را درس ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﯿﺰ رﺟﺎل ،دراﯾﻪ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯿّﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ
دﯾﮕﺮی اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺸﻬﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﻼس درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻮد .ﺣﺎل ،ﺳﺨﺘﯽ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼس داﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺮض ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺮح
ﻣﺸﮑﻮة اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ،ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼب از ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻮد ﺟﻮش ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼش ﻫﺎی اﺳﺎﺗﯿﺪ و دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس را اداﻣﻪ دادﻧﺪ اﻵن از ﻃﻼب ﻣﻮﻓﻖ ﺣﻮزه اﻧﺪ.ﺑﺤﻤﺪ
اﻟﻠﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﮑﻮة ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﭘﯽ ﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮدم و اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﮐﻼس ﻫﺎی ﺣﻠﻘﺎت ،ﻓﻘﻪ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ،رﺟﺎل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯿّﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروس ﺟﻨﺒﯽ ﺣﻮزه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدم .از ﺳﺎل اوّل
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و دوﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪرﯾﺲ را ﻧﯿﺰ دادﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ
داﺷﺘﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻌﻮﺑﺖ و دﺷﻮاری رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﻢ و ﺗﻬﺮان ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐﺮدم و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ در ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻮزوی و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

ﻋﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از اﺑﺘﺪا ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ ﻃﻼب ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﭼﻮن در ﺣﻮزه ،درس ﺟﻨﺒﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و دواﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ آن ﮐﻢ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﺮاوان ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮه ای ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ .در ﺳﺎل  83ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻢ ﻣﺸﺮف ﺷﺪم ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ از
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ از ﻣﺸﻬﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺷﻨﺎﺋﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﮑﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای درس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﺬا درس ﺷﺐ ﻫﺎ در ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮا
ﺳﺮد ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم از ﺻﺤﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻤﺮﮐﺰ در درس ﻣﯽ ﺷﺪ .رﻓﺘﯿﻢ
ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻓﯿﻀﯿﻪ؛ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺐ درﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ؛ ﭼﻮن آﻧﺠﺎ دو ﺧﺎدم داﺷﺖ ،ﺧﺎدم ﺷﺐ ﻫﺎی زوج،
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﺮق ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺧﺎدم ﺷﺐ ﻫﺎی ﻓﺮد ،ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﺴﺖ
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﭼﺮاغ ﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ آن ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺨﺎن .آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﺗﺎق
ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻼس ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﺎد آن ﺟﻠﺴﺎت درس ﻣﯽ اﻓﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ،ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺑﺮﺧﯽ
از ﻫﻤﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺳﯿﺎﺣﺖ ﺷﺮق ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪر ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  90ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪم ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل اوّل را ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﮑﻨﻢ و ﻗﺪری ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه را اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ .در اﯾﺎم ﺣﺞ ،دوﺳﺖ ﮔﺮاﻣﯽ ﺣﺎج آﻗﺎی ﺣﺎج اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺮف داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺟﺎی اﯾﺸﺎن
ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﺣﺎج آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻤﯿﺎن ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﮑﻮة ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻮزوی اﺳﺖ؛ ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﺤﻮل در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﮑﻮة را ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﮑﻮة و دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ؟
در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل اﻧﺪک اﻣﮑﺎن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﮑﻮة ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻄﻠﺐ را در ﺳﻪ
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪه ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :ﻗﺎﺋﻠﻢ در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( آن دﺳﺘﻪ از وﻇﺎﺋﻒ ﻫﺪاﯾﺘﯽ ـ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم

ﻫﺪاﯾﺖ در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی ـ ﮐﻪ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺣﻀﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺣﻮزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮزه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ دوش ﺑﮑﺸﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎً ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ ﺑﺎزوی اﺟﺘﻬﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ را ﻧﺪارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺠﺘﻬﺪ در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ آﻣﻮزش در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﺟﺘﻬﺎد ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻣﺸﮑﻮة را دو ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻠﻘﺎت و
ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯿّﺖ و ﮐﯿﻔﯿّﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎء
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ و زﻣﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ده ﻫﺎ اﻣﺘﯿﺎز دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﺗﺤﻮل« ،ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ» ﺧﻮب اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر ،اﮔﺮ ﻣﺘﻦ ﺧﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺘﻮن ﺧﻮب در ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﺪاف را ﺑﺮآورده ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻮن در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻮزه ﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﻦ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺤﺎﺳﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ دارد.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪ دوره ﺗﺪرﯾﺲ اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ و ﻧﻘﺎﺋﺺ آن را اﺳﺘﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ام.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﻃﻼع دارﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻣﺸﮑﻮة ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮده ،آﻣﻮزشِ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼح را ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ آﻣﻮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻟﮑﻦ ﻣﻦ از آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ اﻣﺮ
آﻣﻮزش در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ دو اﻣﺮ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺶ ﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻘﺮاء ﺧﻮدم از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در واﻗﻊ ،ﭘﮋوﻫﺶ در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ.
دو ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺧﻮدم درﮔﯿﺮ آن ﺑﻮدم را ﻣﺜﺎل ﻣﯽ زﻧﻢ ﺗﺎ ﻗﺪری روﺷﻦ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻪ ﻗﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر را دادﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﯽ ،رﺟﺎﻟﯽ و ...
را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻈﺎم ﺳﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﻋﻠﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ .ﻗﺪری ﮔﺸﺘﻢ و دﯾﺪم در ﻋﻠﻮم ﺣﻮزوی ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯿﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺪارد و در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﯾﻦ
ﻋﻠﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﺘﻮاﺋﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؛ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم و در ﮐﻼس ،ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﮐﺎر را
ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﯽ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺲ ﮐﺎرﮔﺎه ﯾﮏ ﻣﺼﺪاق
آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺳﺆال را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ راه را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻃﻼب ﺑﺎ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮﺳﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﻧﺘﯿﺠﻪ را ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺻﻼح ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ» ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿّﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻃﺮح و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻻزم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﻼً در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ آن
ﻫﺴﺘﯿﻢ .آن ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای
ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺎﺋﺺ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻻزم را در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﯿﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻃﻼب اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ .ﭘﺲ
ﻫﺪف آﻣﻮزش اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ ﭘﮋوﻫﺶ را آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﻫﻢ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان
ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ در ﮐﻨﺎر آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد آﺷﻨﺎﺋﯽ ،ﻣﻬﺎرت
و اﻧﮕﯿﺰه در ﻃﻼب ﺑﺮای اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷﺘﻪ ام ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﯿّﺖ و ﮐﯿﻔﯿّﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ ،ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﮑﻮة ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺗﺄﻣﻞ دارد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷﮑﻠﯽ در آن ﻫﺎ از وزن زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً دوﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،و

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از آن ،ﭼﻪ روﻧﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد؟
ﻣﻦ وارد ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮم ﭼﻮن ﻗﻄﻌﺎً دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯽ را
در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮف ﺑﯽ رﺑﻄﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻋﺮﺿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺳﺎل ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﻨﺪ و آﺧﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻃﻮری درس ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﺷﺪ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﻃﻼب ﻣﺒﺘﺪی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ،درک ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮐﺜﺮ
ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در اﺑﺘﺪای ﻃﻠﺒﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدم ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در اﺑﺘﺪا ﻏﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻠﺖ دارد ﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.
ﻃﻠﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در ﺣﻮزه درس ﺧﻮاﻧﺪه و اﮐﻨﻮن ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اش از دﯾﻦ و ﻧﮕﺎه اش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را از ﻧﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻠﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﯾﺪه و ﻓﻬﻢ اش از دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از دوﺳﺘﺎن ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮﻃﺸﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﺪ راه ﮐﺎر ﮐﻠﯽ ،آن ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﯾﺎ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اش ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ذوﻗﺶ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ .ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻧﺨﻮردم ﮐﻪ درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻧﯿﺎز ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ اوﻟﯿﺖ ﺳﻨﺠﯽ ای ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه وارد ﺣﻮزه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻧﯿﺎزی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮی ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دور از واﻗﻌﯿّﺖ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺣﻮزه و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت آن ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ،ﺧﻮدِ ﺣﻮزه
اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺮاﺋﻂ زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ
اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼً ﻃﻠﺒﻪ ای را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﻣﺆﺳﺴﻪ ای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮآﯾﺪ.
ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎر آﺑﺮوﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ اﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ رﻓﻊ و رﺟﻮع ﮐﺎر ﻣﺮدم ﺑﭙﺮدازد .ﻟﺬا اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎوری رﻫﺒﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻦ آرﻣﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻬﺪوی ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮕﯽ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻮم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻘﻪ و
اﺻﻮل ﻣﺘﻤﺤﺾ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﺣﺮف ات ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام را ﭼﻪ ﮐﻨﻢ.ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺢ ،ﺟﺰ
درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﯿﭻ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿّﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻼب ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و از ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار آﻧﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺆال ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ،ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره روﺣﯿﺎت و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﻃﻼب ﻣﺸﮑﻮة ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻫﻮﯾﺖ ﻃﻠﺒﮕﯽ دارم ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن دوره اول و دوم ﻣﺨﺘﺼﺮ آن را در ﺳﺮ ﮐﻼس ﮔﻔﺘﻪ ام اﻧﺸﺎء
اﻟﻠﻪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺮح ﻣﯽ دﻫﻢ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺠﺪد از ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﯽ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺰﯾﺪ اﻣﺘﻨﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﻼب ﺟﻮان و
ﺗﺎزه وارد را از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻧﺎب ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﻨﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮم از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺮاﺋﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺻﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮد در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی آﯾﻨﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .از ﺗﻤﺎم دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ
ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ وﯾﮋه دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎی واﻗﻔﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ دارم.

