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 ۳۱ وگو با حجت االسالم و المسلمین قوامی گفت
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 ۱۸ وگو با استاد حسینی خراسانی گفت

 ۴۱ وگو با استاد واعظ موسوی گفت

 ۴۱ های علمی اخالقی بزرگان به طالب توصیه

 ۷۱ نگاهی از درون به درس خارج
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 ایم هنوز به فقه اقتصاد احساس نیاز نکرده
 حجت االسالم و المسلمین نظری شاهرودی: 

های بسیار مهم و جدی فقهی را پیش رو نهاده است، اقتصاد است. اقتصاد  هایی که پرسش اشاره: یکی از عرصه

های علمیه   نظران فقهی نهاده است و جامعه اسالمی انتظار دارد حوزه هایی جدی فراروی فقها و صاحب اینک چالش هم

ایم که اوال  برای بررسی این موضوع به سراغ یکی از اساتید حوزه رفته ای در این زمینه ارائه دهند. کننده های قانع پاسخ

در رشته اقتصاد تحصیل کرده و گذشته از آن، مقاالت متعدد تخصصی در زمینه فقه و اقتصاد دارد. حجت االسالم 

 های متعدد دانشگاهی در زمینه اقتصاد است. نامه اینک مشاور پایان والمسلمین نظری شاهرودی هم
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برای ورود به بحث به صورت صریح بفرمایید آیاا    

های علمیه تاوانساتاه       ساختار و متون درسی حوزه

است پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فقه اقتصاد 

 باشد؟

یک اصل کلی به نام احساس نیاز وجود دارد. به طوور   

مثال اگر کسی کسالت داشته باشد، ولی احساس نیازی 

افتد؟ هیچ وقوت     به طبیب نداشته باشد، چه اتفاقی می

کونود.    کند چون احساس نیاز نمی به طبیب مراجعه نمی

آخر هم زمانی متوجه خواهد شد و به دکتر موراجوعوه    

اش    خواهد کرد که فرصت محدود شوده و هوزیونوه        

افزایش یافته است. طبیعی است که اگر حوزه احساس  

کند. در گام اول باید حووزه    نیاز نکند، طرح مسئله نمی

 را به این احساس نیاز رساند.

مایلم به صورت کامال مصداقی نکاتی را بیان کنم. در    

کنم، همه با بیمه کار  حال حاضر که با شما صحبت می

کنند؛ شهری و روستایی همه با بیمه سور و کوار          می

دارند. بیمه از چه زمانی در میان استفتوائوات موراجو         

تقلید مطرح شد؟ در زمان مرحوم صاحب عروه، یوک  

شرکت انگلیسی باید به یکی از شیعیان هند به عولوت     

کرد. این مسوئلوه       اش بیمه پرداخت می فعالیت تجاری

برای آن شخص شبهه شرعی به وجود آورده بود و از   

مرحوم صاحب عروه سؤال کرد و بیمه را برای ایشوان  

توضیح داد و تکلیف را جویا شد. مرحووم صواحوب       

دهند کوه آن     عروه نیز پاسخ استفتاء این شخص را می

 پاسخ هنوز موجود است.

بیمه در استفتائات زمان مرحوم صاحب عروه موطورح     

بوده و در حال حاضر هم هر یک از کتب فتوا از بواب  

تعمیم، هفت یا هشت فرع فقهی درباره بیمه را مطورح  

کرده است. ولی متاسفانه هیچ گاه احساس نویواز بوه         

سال  ۸۳کردند. بیش از   بحث استداللی درباره بیمه نمی

است که بحث بیمه فقط در ادبیات استفوتوایوی و در        

های فتوایی موجود است ولی از آنجا که از نوظور    کتاب

کردیم، در ایون بواره      بحث استداللی احساس نیاز نمی

 کار چندانی نشده است.

خواهیم احکام رفتار انسوان را     مگر نه این است که می

بیان کنیم؟ ادعای ما این است که احکام رفتار و افعوال  

ای که برای موثوال عور          کنیم. بیمه  انسان را بیان می

کردم، قراردادی است که همه افراد با او سروکار دارند، 

پس بحث استداللی آن کوجواسوت؟ نوداریوم. چوون            

کردیم که چنین بحثی داشته بواشویوم.     احساس نیاز نمی

کنیم. احساس نیاز ما همیون    هنوز هم احساس نیاز نمی

کنند جواب دهیم. االن برای   مقدار بود که اگر استفتا می

 ۷۳کنیم ولی اگور       صفحه بحث استداللی می ۳۷بیمه 

شود، اموروز        سال پیش ادبیات استداللی آن شروع می

 کردیم. صفحه درباره آن، بحث می ۴۳۳

صوفوحوه     ۱۳بحث باب اجاره در زمان شیخ طوسی به 

شد ولی االن دو جلد کتاب اسوت؛ چوون        محدود می

اش بحث شده است. بیمه را نیاز داشتیم و     مدام درباره

مورد اطالع هم بود، ولی امروز اگر کسی توموام تووان      

اش بحث استداللی کنود،   خود را به کار بگیرد و درباره

شود. اموام رره  در درس              صفحه می ۱۳یا  ۱۷نهایتا 

خارج تابستانی خود بیمه را به وجه استداللی بوحوث     

کرده است که در بعضی از مجالت فقهی هم منوتوشور    

شده است. اگر همان رویه درس خارج بیمه ادامه پیودا   

صوفوحوه       ۱۳۳کرد، االن از جهت بحث استداللی    می

پسند موجود بود. بنابراین در گام اول، منِ اسوتواد،     فقیه

شاگرد یا منِ مسئول در حوزه باید احساس نیاز کنم و   

 بدانم که عقب هستم.

گیریم که بانک نباید جریمه تأخیر  ما همیشه اشکال می

دریافت کند. البته مرحوم آیت اهلل صافی زمانی کوه در     

شورای نگهبان بودند، جریمه تأخیر را پذیرفتند و لوذا    

بانکها بر اساس طرح ایشان که در شورای نوگوهوبوان       

گویند کسوی کوه      ها می کنند. بانک  مطرح شد، عمل می

 ۰۸بیش از     

سال است که 

بحث بیییمیه    

فقط در ادبیات 

استفتایی و در 

هییای    کیتییا  

فتوایی موجود 

 است.

اگییر حییوزه    

احساس نییاز  

نکنی،  ریر      

مسیییی لییییه 

کنی،. در      نمی

گام اول بایی،  

حوزه را بیه      

این احسیاس  

 نیاز برسان،.
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سرمایه را گرفته و در سررسید معین بوازنوگوردانوده       

شود نتوانیم تعهدات دیگرمان را عمل کنیم و  باعث می

با مشکل مواجه خواهیم شد؛ به همین سبب، مجوبوور   

به دریافت جریمه تأخیریم. به بیان دیگور، از طور         

ها این پرسش مطرح است که اگور شوخوصوی          بانک

اقساط خود را پرداخت نکرد و مشکالتی برای بانوک  

پیش آمد باید چه کرد. آیا ما حوزویان تصوویوری از      

مشکل بانک داریم؟ اگر تصویری از مشکل او داریوم،  

 آیا راهکار بهتری از جهت فقهی برای او داریم؟

گوییم فالن قرارداد بانکی، شبهه ربوا دارد.       یا مثال می

توانیوم فوقوط بوه          خوب، راهکار ما چیست؟ ما نمی

ها بگوییم کارشان مشکل دارد، بلکه باید راهکوار   بانک

عملی جدید فقهی ارائه دهیم. زمانی کوه راهوکواری       

تووانویوم       ایم، نموی  نداریم و راه حل را طراحی نکرده

 بگوییم کار شما مشکل دارد.

های علمیه پاسخگوی این نیاز  آیا متون درسی حوزه

 است؟

مشکالت …  ها و های مختلف از جمله بانک ما در زمینه

بسیاری داریم و کسی هم منکر این قضیه نیست. آیوا     

خواهیم به راه حول       راه حلی هم داریم؟ خیر. اگر می 

دست پیدا کنیم باید به دنبال تخصص بواشویوم. بوه          

عبارت دیگر طلبه حوزه بعد از اینکه هفت یا هشوت    

سال درس خارج عمومی را طی کرد، دیگر آن فوقوه     

سواز ایون        جوابگوی این مشکالت نیست. البته زمینه 

است که طلبه، توانایی پیدا کردن راه حل مشوکول را     

داشته باشد و زمانی که به تخصص رسید، توان بالفعل 

هم پیدا خواهد کرد و تخصص در فقه عملیات بانکی 

 را هم پیدا خواهد کرد.

 برای این نیازها استاد به اندازه کافی وجود دارد؟

نفر شروع کنید، پوس   ۱۳اگر امروز این تخصص را با 

توانیود اسوتواد را         های الزم می سال با آموزش ۳۳از 

تأمین کنید. مگر روزهای اول برای منطق، فلوسوفوه و       

استاد داشتیم؟ راه حل این است که امروز با اسواتویود      

هوا   حداقلی کار را شروع کنیم و با گذشت زمان آسیب

سال، از هومویون     ۳۳و نواقص را برطر  کنیم. پس از  

افراد استاد تربیت خواهد شد و سرفصل و موتون در       

 خواهد آمد.

های تخاصاصای     بعضی از مؤسسات حوزوی رشته

اناد     ها پیش داشتند. چرا نتوانستاه   اقتصاد را از سال

 موفق باشند؟

چون رویکرد فقهی نداشتند و رویوکوردشوان فوقوط          

انود. چوه         اقتصادی بود. آنها تحت تأثیر آموزش عالی 

شان را از آمووزش     دولتی باشند، چه خصوصی، برنامه

گیرند و دغدغه شما را ندارند. هومویون کوه           عالی می راه حل ایین    

است که امروز 

با اسیاتییی،      

ح،اقلی کار را 

شروع کنیم و   

بییا گیی شییت   

ها  زمان آسیب

و نواقی  را    

 برررف کنیم. 
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گویورنود چوون        اند، از آموزش عالی برنامه می دانشگاه

ها و مؤسوسوات    ها را آموزش عالی به دانشگاه سرفصل

دهد. در واق ، شما به عنوان یک دانشگواه، تونوهوا         می

اختیار دارید چند سرفصل به آنها اضافه کنید. صور      

ای، وابسته به حوزه اسوت و اقوتوصواد          اینکه مؤسسه

شود که رویکرد فقوهوی هوم       کند دلیل نمی تدریس می

داشته باشد. باید رویکرد آموزشی آن را بررسی کورد.     

آیا تمرکز آموزش آن بر روی فقه بانک است؟ یا اینکه 

هاست و جزء دروس    درس فقه بانک در حاشیه درس

شود؟ خواندن چند درس فقه در ایون   عمومی تلقی می

مؤسسات کافی نیست. هد  آنها بورخوال  اهودا        

شماست. تأکید شما بر طراحی رشته تخصصی دربواره   

عملیات بانکداری و متمرکز بر جهت فقهی برای طلبه 

است، در حالی که دغدغه آنها آشنایی بوا عومولویوات        

بانکی است و در کنار عملیات بانکداری، چند واحود    

شود. در حالی که هود  موا ایون          هم فقه خوانده می

است که عملیات بانکداری را به صورت فشورده یواد     

بگیریم و بیشترین تمرکز کار بر روی فقه بواشود توا        

بتوانیم مشکالت بانکداری را بفهمیم و از لحاظ فقهوی  

 بر روی آن مشکالت کار شود.

دانیم که جریمه تأخیر جایوز   سال نمی ۱۳هنوز پس از 

طور است. از   است یا خیر. در مسائل سیاسی هم همین 

دور دستی بر آتش داریم در حالی که باید در مسوائول   

سیاسی هم تخصص را مطرح کنیم توا در نوتویوجوه،          

ها مطرح شود که فقه حکومتی به چه معنواسوت.    زمینه

اکنون تصویری از فقه حکومتی نداریوم چوون فوقوه         

های متفاوت اقوتوصوادی، سویواسوی،            حکومتی بحث

هوا     های حکومت فرهنگی و قضایی دارد. همه فعالیت 

 باید زیر پوشش مسائل فقهی قرار گیرد.

در درجه اول باید این تخصص را به شدت فرابگیریوم  

و سپس بر بعد فقهی آن متمرکز شویم. راهی بسویوار      

ایوم.     طوالنی در پیش داریم و خیلی دیر شروع کورده   

شود بوایود    ای که به روستا فرستاده می امروزه حتی طلبه

برای برقراری ارتباط با روستاییان، تخوصوص الزم را       

داشته باشد؛ زیرا روستایی امروز با روستوایوی سوابوق       

ها به تلویزیون و  سال پیش، روستایی ۱۳متفاوت است.  

کورده و       رسانه دسترسی نداشتند و فرزندان تحصویول  

هوا اطوالعوات         دانشگاه نداشتند، ولی امروز روستایوی 

ها دارند و با توجه بوه داشوتون       بیشتری از طریق رسانه

کرده، الزم است منِ طلبه با تخصص  فرزندهای تحصیل

تر بواشوم و        و آمادگی بیشتری به روستا بروم تا موفق

 فعالیتم بازدهی بهتری داشته باشد.

ویاژه   هاست مکاسب محرمه به بسیاری از اساتید سال

کنند. چرا از ایان افاراد       بیع و معامالت تدریس می

 حرکت جدی مشاهده نشده است؟

توان بیش از ایون     ها نمی از سیستم فعلی حوزه و درس

دهویود،      انتظار داشت؛ باید همان قدر که آموزش موی   

های خارج فعلی فقط  انتظار داشته باشید. حتی در درس 

شود استاد داریم. مگر   هایی که تدریس می در همان باب

اش درس      اینکه خود شخص با استعدادهای شخصوی 

تازه اگر شاگردی پویودا      خارج مثال بیمه را شروع کند، 

شود! زیرا فضای عمومی حوزه مفهومی از فقه بویوموه       

 ندارد.

سیستم آموزشی حوزه پاسخگوی این نیازها نیست زیرا 

های بااستعودادی   تصویر روشنی از آن ندارند. البته طلبه 

شان  تواند نیازهای علمی کنند حوزه نمی که احساس می

کونونود. بوه         ها سوق پیدا می را برطر  کند، به دانشگاه

شوود     همین سبب، با فرار نیروها مواجهیم. اینچنین می 

شوند و پوس از         ها از حیطه کار ما خارج می که طلبه

شوند و به نودرت     گرفتن مدرک از دانشگاه، شاغل می

آید که دوباره از دانشگاه به حوزه برگردنود و     پیش می

 کار علمی خود را در حوزه ادامه دهند.

 

اکنون تصویری 

از فقه حکومتی 

ن،ارییم ویون     

فقه حکومیتیی   

هییای    بییحییث

میییتیییفیییاوت 

اقییتییصییادی    

سیییییاسییی    

فرهینیگیی و      

 قضایی دارد. 



 

 

اشاره: یکی از قلمروهای مورد نیاز و ضروری در جامعه امروز، حوزه کالم و عقاید است که البته آن طور که باید و                         

شاید مورد توجه نیست؛ با این حال، اساتیدی در حوزه هستند که درس خود را به این موضوعات اختصاص داده و                       

نام   اند. یکی از این اساتید صاحب    اندازی کرده ها راه در کنار آن، مراکز تخصصی برای پرورش متخصصان در این حوزه

وگوی حاضر، به بهانه آغاز سال        و متخصص، حجت االسالم والمسلمین استاد نجم الدین مرّوجی طبسی است که گفت            

 تحصیلی حوزه علمیه با ایشان انجام شده است.

 حجت االسالم و المسلمین نجم الدین طبسی: 

 های امروز حوزه است درس خارج کالم از ضرورت

http://mobahesat.ir/1392/06/1028.html
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با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به               

عنوان اولین سؤال بفرمایید آیا دروس کنونی حوزه،        

پاسخگوی نیازها و انتظاراتی که از حوزه علمیه در          

 سطح جامعه وجود دارد، هست؟

به نظر بنده، همه جوانب باید حفظ شود. حوزه مقدسه          

باید کامال به فقه و اصول بپردازد، ولی در کنار آن                

حتما باید دروس اعتقادی، تفسیر، مباحث اخالقی،           

مباحث تاریخی، مباحث حدیثی و فلسفی نیز بازگو           

 شود.

عالی نیز متولی مرکزی در       با توجه به اینکه حضرت    

راستای پژوهش و آموزش در زمینه مباحث کالمی         

و عقیدتی هستید، ضرورت پرداختن به این حوزه          

یعنی مباحث کالمی و عقاید را چگونه ارزیابی            

 فرمایید؟ می

امروز در حوزه، عقائد هم مورد توجه است و تدریس           

شود ولی باید بیش از این به عقائد پرداخته شود.              می

ام در    اندازی کرده   ای که بنده راه      برای نمونه، مؤسسه  

تر در زمانی که دفترم در طبقه         آغاز راه است ولی پیش    

نفر را در     ۷۳الی    ۴۳پایین منزل قرار داشت، توانستیم      

زمینه مسائل اعتقادی تربیت کرده،           

پرورش دهیم. امروز این افراد، محقق و        

مؤلف و نویسنده و سخنورند و در            

کنند و    های شیعی حضور پیدا می      ماهواره

 نمایند. با قوت از شیعه دفاع می

عالی به عنوان متولی       انتظار حضرت 

این مرکز تخصصی، از مسئوالن حوزه      

 چیست؟

انتظار بنده از حوزه در قبائل این               

مؤسسات این است که تا حد امکان            

همکاری داشته باشند. در اصل این            

مؤسسات، جدا از حوزه نیستند و جزئی از حوزه               

کنیم   ایم و افتخار می     شوند. ما طلبه حوزه     محسوب می 

کنیم. به نظر من، این    که در شهر پربرکت قم زندگی می

گونه مؤسسات باید با علما و فضالیی که به عنوان              

خادم در حوزه حضور دارند، مرتبط باشند. شایسته            

است که حوزه و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با             

این مؤسسات در ارتباط باشند و نه فقط از لحاظ مالی            

بلکه از لحاظ مطرح کردن نیازها نیز با آنها در ارتباط             

هایی را که این مؤسسات        باشند. به طور مثال، مبلّوغ     

 احتیاج دارند، در اختیارشان قرار دهند.

رسیم که بسیار     اگر جهانی فکر کنیم به این نتیجه می         

عقبیم. یک حوزه مقدسه قم است و کل دنیای اسالم.            

های بلندتر و      باید خیلی تحرک داشته باشیم و گام         

تری برداریم. اساتید باید این را مد نظر داشته              سری 

داد   باشند که در حوزه و دروس حوزه، دارای برون            

 های جوان استفاده بیشتری ببرند. باشند تا طلبه

عالی درس خارج      چند سال است که حضرت       

اید. چه انتظار و توقعی از         مهدویت را آغاز کرده    

طالب و اساتید حوزه علمیه در زمینه همراهی با            

 چنین مباحثی دارید؟

بای، در کینیار   

فقه به اصیول  

نیز پرداخیتیه   

شود و ایین      

مباحث را بیه    

رال  آموزش 

 دهیم.

اگر جیهیانیی    

فکر کنیم بیه    

این نتییی یه    

رسیم کیه     می

بسیار عقبییم.  

یییح حییوزه    

مق،سیه قیم     

است و کیل      

 دنیای اسالم.
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از حوزه علمیه توقعات بسیار زیادی در زمینه مهدویت         

وجود دارد که البته بخشی از این نیازها با ایجاد مرکز            

تخصصی مهدویت برطر  شد، ولی هنوز هم از              

رود که کار بیشتری در این زمینه         حوزه علمیه انتظار می   

انجام دهد. اینکه در حوزه علمیه اصول اسالم را رها            

کرده، به فرعیات بپردازیم، باعث ضعف ما خواهد شد.         

گویم نیازی به فروع نداریم، بله، یکی از              البته نمی 

ترین نیازهایمان همین فقه است، ولی باید در کنار           مهم

فقه به اصول نیز پرداخته شود و این مباحث را به                

 طالب آموزش دهیم.

یکی از مسائلی که شما در چند سال گذشته اهتمام           

اید نقد وهابیت است. لطفا         خاصی به آن داشته     

های خودتان و دیگر          توضیحی درباره فعالیت    

 بزرگواران در این زمینه بفرمایید.

پژوهی و تحقیق درباره انحرافات و  هرحال، وهابیت به 

جنایات آنان از قدیم بوده، ولی امروز این بحث با 

ها با این عنوان به  عنوان وهابیت مطرح شده و حوزه

قمری که وهابیت به  ۳۳۴۱اند. از سال  بحث پرداخته

عنوان یک مظهر انحرافی در نجد سر  

کشی و  درآورد، رسما دست به مسلمان

هتک نوامیس زدند. علمای شیعه از 

همان روز در کنار علمای اهل سنّت به 

تبیین حقایق و روشنگری پرداختند و 

های زیادی تا زمان شیخ جعفر  کتاب

کاشف الغطاء نوشته شد. ایشان حتی 

ای به آل سعود نوشت. یا مثال  نامه

مرحوم سید محمدجواد عاملی در 

جلدهای پنجم تا هفتم کتاب مفتاح 

الکرامة به تبیین جریان انحرافی وهابیت 

و حقایق آن پرداخت و از آنان تعبیر به 

کرد. ایشان در این کتاب  خارجی

فرماید: ما اآلن در سنگر دفاع هستیم  می

اداره  و نجف تحت محاصره است.

های علمیه، دفاع از نجف اشر ،  حوزه

دهی تمام این  بسیج مردم و سازمان

قضایا، به فرماندهی آیت اهلل شیخ جعفر 

کاشف الغطاء رره  صورت گرفت. 

های مقدّسه کمر همّت بستند و در  حوزه

های قلم، علم، عمل و جهاد با  میدان

جدیت عمل کردند و به موفقیت دست 

 یافتند.

بای، در کینیار   

فقه به اصیول  

نیز پرداخیتیه   

شود و ایین      

مباحث را بیه    

رال  آموزش 

 دهیم.
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مرحوم آقای بالغی کتابی علیه وهابیت نوشتند. کتاب         

کشف اإلرتیاب مرحوم سید محسن امین از بهترین            

ها در رّد این حزب است. علّامه امینی نیز در این             کتاب

زمینه کوتاهی نکرد و در جلدهای سوم و پنجم الغدیر           

مفّصاًل اعتقادات اینها را نقد و رّد کرد. یک بار با                 

های او جواب      شود و به تهمت      تیمیه درگیر می     ابن

کند؛ بار دیگر با آقای عبداهلل         دهد و آن را نقد می        می

 إلرصإع بنی إل سالم و إلوثنیةقصیمی، صاحب کتاب     

شده درباره زیارات و      شود و اشکاالت مطرح     بحث می 

کند که خود، کتابی قطور          توّسالت و را نقد می       

شود. خدا آقای مغنیه را رحمت کند! ایشان هم در             می

را نوشت. اساتید ما،     هذه هی إلوهإبیةردّ این فرقه، کتاب     

آیت اهلل مکارم شیرازی رزیدعزه  و آیت اهلل سبحانی           

 رزیدعزه ، نیز کوتاهی نکردند.

سال پیش احساس کردم. برای         ۱۷من این خطر را       

همین معتقد بودم که باید از هر فرصتی استفاده کرد.            

ها تدریس داشتم؛ از سطح تا          در جامعة الزهراء سال    

خارج. یک بار از من درخواست شد که برای طلّاب             

خواهند به تبلیغ بروند، موضوعی            خارجی که می    

 ۱۷کاربردی را درس بدهم. من بحث وهابیت را در             

جلسه مطرح کردم و استقبال خوبی هم شد. سپس این          

یل عقإئد إل سالم مباحث را تحت عنوان       روإفد إل میإن إ 

بار   ۱۳رچاپ بیروت  تنظیم کردیم و تا کنون بیش از           

چاپ شده است. بعدها همین بحث را در بیروت، هم           

در حوزه خواهران و هم در حوزه برادران، مطرح              

 کردم.

رود استادم آیت اهلل فاضل یکی از                  یادم نمی  

کسوتان جدّی مبارزه با وهابیت بودند. ایشان             پیش

دستور دادند همین کتاب را در شش جلد ترجمه کنند           

و با عنوان رویکرد عقالنی بر آیین وهابیت، چندین بار          

تجدید چاپ شد. همین کتاب را به دستور ایشان در            

را   حوزه علمیه قم به مسابقه گذاشتند تا طالب آن              

گیویینی،       می

عصای شاگرد 

ابیییییییییین 

عب،الوها  از   

پیامبر بیاتتیر   

است! بیایی،      

آنیییهیییا را    

گونه بیه     این

وییییالییییش 

. بایی،    بکشیم

مسلمیانیی و     

عقای،شان را   

زیییر سیی ال    

 ببریم!
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های علمیه    زمان در حوزه    مطالعه کنند. این آزمون، هم    

ها استقبال خوبی     شهرهای دیگر نیز برگزار شد و طلبه      

دهد که مراج  حوزه و        از آن کردند. اینها نشان می       

 اند. مسئوالن مربوط، به این امر اهتمام داشته

پس از کتاب روافد اإلیمان که به چندین زبان هم               

هایی در    چاپ شد، بیشتر به این مسئله پرداختم. درس        

کتاب دیگری است که نوشتم و در چهار          نقد وهابیت 

جلد جیبی به زبان اردو چاپ شد و در یک سال به               

چاپ سوم رسید و به کشورهای هند و پاکستان منتقل          

هایی از پاکستان و کشورهای         شد. به دنبال آن، نامه      

ها نیز    دیگر آمد و از ما قدردانی کردند. خود سنی            

قدردانی و اظهار کردند که این کتاب برای مقابله با              

وهابیت بسیار خوب بوده است و پیش از این، کتابی            

های   اند. پس از آن هم کتاب         در این موضوع نداشته    

نوشتم که کتابی درسی      دیگری مثل درسنامه وهابیت    

است و به زودی به بازار خواهد آمد. کتاب دیگرم              

است که کتاب مرج  حساب          آشنایی با وهابیت    

زودی در یک جلد قطور وارد بازار            شود و به       می

 خواهد شد؛ إن شاء اهلل.

مراکز فرهنگی حوزه مقدّسه اعم از دفتر و سازمان             

تبلیغات و خود شورای مدیریت در مدارس قم و سایر          

های خوبی در     مراکز فرهنگی در سطح کشور، برنامه       

های متعددی تحت عنوان      اند. نشست   این زمینه داشته  

سلفیه برگزار شده است که مطالب آن هم با عنوان              

گری، توسل و مباحثی دیگر چاپ شده است.             سلفی

هایی است که تاکنون برداشته شده؛ هر چند            اینها گام 

 توق  ما بیش از این است.

عالی روحانیت و حوزه باید چه          به نظر حضرت   

سیاستی را در نقد وهابیت در پیش بگیرد؟ آیا باید           

 روشی تدافعی داشت، یا روش تهاجمی بهتر است؟

ما باید عقاید اینها را به چالش بکشیم. باید شفا                

گویند   بپرسیم که آیا شما مسلمان هستید؟ آنها می          

خداوند عزّوجل قبل از اینکه خودش را خلق کند،            

اسب را خلق کرد و خودش را از عرق اسب به                 

ای دارد، مسلمان     که چنین عقیده    وجود آورد! آیا کسی   

ای ندارند. آیا     است؟ مسیح و یهود هم چنین عقیده        

کنند، خدای مسلمین است      خدایی که آنها ترسیم می    

یا خدای آل سعود؟ از آنها باید خواست که پیامبر را            

گویند عصای شاگرد ابن عبدالوهاب       معرفی کنند. می  

گونه به چالش     از پیامبر باالتر است! باید آنها را این         

 بکشیم. باید مسلمانی و عقایدشان را زیر سؤال ببریم!

ای مسلمین را     یکی از علمای قبطی مصر در مصاحبه      

ها ثابت    به چالش کشانده و به استناد سخنان سلفی         

کرده که حضرت عیسی رع  از حضرت محمد رص          

باالتر بوده است. متأسفانه یکی از علمای األزهر که           

های کلیسا رفته بود،        به جلسه عذرخواهی کشیش     

نتوانسته بود جواب بدهد. دالیل و استنادات این             

های وهابی    شخص قبطی، همه برگرفته از آموزه         

 است.

شبکه المستقله لندن که وابسته به وهابیت است و از           

شود، سعی در نشر      ها حمایت می    سوی خود سعودی  

همین افکار غلط دارد. دو سال پیش این شبکه به              

های مصر حمله کرد و انصافاً            ها و سنی     صوفی

 خوبی از عهده دفاع برآمدند.  های مصر به سنی

امیدوارم امت اسالم و باألخص پیروان مکتب اهل           

بیت رعلیهم السالم  در ادای رسالت خود که همان           

تبیین حقایق، روشنگری و جلوگیری از نشر مذهب          

پوشالی و ساختگی وهابیت است، موفق و مؤید             

 باشند.

 

شیییبیییکیییه  

المستقله لن،ن 

که وابسته بیه  

وهابیت اسیت  

و از سوی خود 

هیا     سعیودی 

حییمییاییییت   

شود  سعی  می

در نشر همین 

افکار غیلیط     

 دارد.  

کتا  دیگیرم  

آشنایی بیا    »

 «وهییابیییییت

است که کتا  

مرجع حسا  

شود و بیه   می

زودی در ییح   

جل، قطور وارد 

بازار خیواهی،   

ش،؛ إن شیا   

 اهلل.



 

 

اشاره: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه به سراغ حجت االسالم والمسلمین دکتر سید 

صمصام الدین قوامی از اساتید سطوح عالی حوزه، مدیر سابق مدرسه علمیه معصومیه و رئیس فعلی 

بنیاد فقهی مدیریت اسالمی رفتیم تا با ایشان در باب انتظارات از حوزه علمیه، وضعیت فعلی مراکز 

ای از مصاحبه مباحثات با این  وگو کنیم. متن حاضر، خالصه تخصصی حوزه و نیز فقه حکومتی گفت

  استاد سطح عالی حوزه علمیه قم است.

 االسالم والمسلمین قوامی:  حجت

 کننده نیاز حکومت نیست حوزه هنوز تأمین



14  

با تشکر از وقتی که در اختیار سایت مباحثات قارار  

دادید، به عنوان اولین سؤال بفرماییاد آیاا دروس       

متداول حوزه توانسته انتظاراتی که از حوزه علمیاه  

 است را برآورده کند؟

قطعا نظام آموزشی و پژوهشی حوزه بورای توأمویون         

نیازهای نظام آماده نیست. مقام معظوم رهوبوری هوم          

زمانی که در سفرشان به شهر مقدس قم به دارالشوفواء   

تشریف آورده بودند، در دیدار با طالب و اسواتویود        

فرمودند آموزش و پرورش بوا چونودیون مویولویوون             

آموز، یک مهد بسیار آماده است، حتی آنها اعوالم   دانش

انودازی شوده ولوی         اند و مرکزی هم راه آمادگی کرده

بایست برای اینهوا   متأسفانه حوزه به آن صورتی که می

 برنامه داشته باشد، مهیا نبوده است.

برای نمونه، جزء محاالت است که از سووی حووزه         

علمیه، کتابی برای اول دبستان منتشر شود؛ چه بورسود   

دهود کوه نوظوام            های بعدی آن. این نشان می  به رتبه

آموزشی حوزه، ضعیف است. مناب  آموزشوی حووزه،      

غنی است و روش اجتهاد بسیار قوی و پیشرفته اسوت  

ولی موضوعاتی که بوایود کوار شوود مووضووعوات              

ای است. موضوعات فعلی، نردبان پیشرفت   پاافتاده پیش

ای برای پیشرفت علم. به طوور      اساتید است، نه وسیله

های رسائل و مکاسب، شما را به ایونوجوا       مثال، کتاب

رساند. این تابو را باید به نحوی شکست. ایونوکوه         می

کنونود،    ای با خواندن این دو کتاب، مهارت پیدا می عده

 دلیلی بر حفظ آن نیست.

مدیر حوزه، یک نوع والیت دارد، جامعه مدرسین هوم  

به نحوی دیگر والیت دارد و مراج  تقلید هوم یوک       

گیری، موانو     نوع والیت دارند. این تعدد مراکز تصمیم 

شود و چون حوزه راهبرد  ریزی خوب می از یک برنامه

اخیرا از ما دعووت کوردنود و         شود.  ندارد، موفق نمی

مشاهده کردیم که آن جم  مستعود نویوسوت. بورای           

پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری و مراج  تقلیود،  

ستادی تشکیل شده که گوویوا آقوای یوزدی، آقوای            

ماهی یک بار یا دو ماه یوک  …  بوشهری، آقای عماد و 

جز  محیاتت  

است کیه از      

سوی حیوزه    

علمیه  کتابیی  

بیییرای اول    

دبسیییتیییان  

منتشر شیود؛  

وه برس، بیه    

هییای    رتییبییه

بع،ی آن. این  

ده،  نشان می

کییه نیی ییام    

آمیییوزشیییی  

حوزه  ضعیی   

 است. 
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ای    شوند و در نهایوت نوتویوجوه        بار دور هم جم  می

شود. البته بنده مدتی است که کمتر در این   حاصل نمی

 کنم. جلسات شرکت می

ریزی حوزه و مراکز تخصصای در ایان        آیا برنامه

 رابطه خوب بوده است؟

متأسفانه در حوزه علمیه دچار کوموبوود نویوروهوای           

ریزهایی که بتوانند مورد اعتماد  ریز هستیم؛ برنامه برنامه

ریزی حوزه هومویوشوه        بزرگان حوزه باشند. لذا برنامه 

حتی در حال حاضر هم مسئول درستی ندارد. مودتوی    

ریوزی حووزه،        آقای علم الهدی بودند. ولی در برنامه 

مشکل زیادی وجود دارد. مدیریت طوری بود کوه در     

ها از معاون نیروی انسانی رئیس جموهوور    یکی از سال

دعوت به عمل آمد تا مدیریت را سروسامان دهد. آن    

ای از طور      سال مشاهده کردیم که آقاباالسرها با نامه

  کسی و اعترا  از طر  کسان دیگر، همه چیز را بوه 

ریزند. به نظر بنده تنهوا راه حول، تشوکویول              هم می

   است.NGOنهاد ر های مردم سازمان

برای نمونه، در بنیاد فقهی مدیریت اسالمی که تووسوط   

خودمان تأسیس شده است، با توالش موا مودیوریوت          

اش نیز در حال تصوویوب     اسالمی تصویب شد و رشته

است. این یک دید مثبت است. همین که ما را به عنوان   

مؤسس در مرکز پذیرفتند یک گام مثبوت موحوسووب       

شود. این کارها باید تکرار شود. به بیان دیگر، بایود     می

فدا در اقتصاد  ای جان فدا در مدیریت و عده ای جان عده

ها خودشان را به تهران عورضوه    باشند که به این زودی

نکنند. به عبارت بهتر، اینها نباید غذای خام بوه موردم      

بدهند، بلکه اول باید قوی شوند، سپس خوود را بوه         

 تهران عرضه نمایند.

اند انتظارات موجاود از     آیا مراکز تخصصی توانسته

هایی چاون   ویژه در حوزه حوزه را برآورده کنند؟ به

فقه حکومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری نایاز   

 بوده و هست.

خواهند بوه اموام        حوزه بزرگ و مراج  تقلید، اگر می

عصر رعج  و نسل جدید و انقالب اسالمی خودموتوی      

نهاد رسمن  را مورد حموایوت      های مردم  بکنند، سازمان

متأسفانیه در    

حوزه علمیییه   

دوار کمیبیود   

نیییییروهییای   

رییز     برنیامیه  

هسییتیییییم؛   

ریزهایی  برنامه

که بتیوانینی،    

مورد اعتیمیاد   

بزرگان حیوزه  

 باشن،. 
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ها تعریف خاصوی دارد.     حمایت از سمن قرار دهند. 

در درجه اول باید از دخال در کار آنها پرهیز کنویود.   

حمایت بعدی این است که کلیات آنها را بپذیوریود،   

ها  تصویب کنید و بعد مورد حمایت قرار دهید. سمن 

قدر عاشق کارند کوه از هسوتوی خوود موایوه                آن

گذارند. برای حمایت از آنها الزم است از نفورات    می

و کارمندان آنها، تعداد مجوالت و سواعوات کوار           

پژوهشی آنها جویا شوند و آنها را تأمین و دلوگورم     

ها را حمایت نکنند، تضوعویوف     کنند. اگر این تشکل 

خواهند شد. انتقاد صر  و اینکه بگوییم این خووب   

است و تنها راه است، جواب نخواهد داد. موا بوایود       

ها تووزیو  کونویوم و           های خارج را بین سمن درس

مشخص شود که متولی هر بخش از درس خوارج،      

 کیست.

و  متأسفانه در حال حاضر فقه حکومتی یا فقه الدوله

وجود ندارد. چیزی که اکنوون تودریوس        فقه النظام

شود فقه حکومتی نیست. فقه حکوموتوی عولوت         می

موجه نظام بود و تأثیر بسیاری در پیدایش حکوموت  

داشت. ولی فقه حکومتی، علت مبقیه نظام هم هست  

 روز کند. و برای تداوم، باید خودش را به

در فقه ما مخصوصا دوره عالی، غلبه بوا پوژوهوش        

است زیرا در دوره سطح، غلبه بوا آمووزش اسوت.        

نشویونود یوک          کسی که بر کرسی درس خارج موی 

پرداز است. کسی هم که بر کرسی   پژوهشگر و نظریه

نشیند، در حقیقت در حال آمووزش دادن       سطح می

است، نه پژوهش. فقه حکومتی بسیار غریب است و  

کند. فقه حکومتی دو بوخوش       کسی به آن عمل نمی

دارد؛ یکی حکومت و دیگری فقه. به بیان دیگر، فقه  

کننده حکووموت اسوت. اکونوون،            پیشتیبان و تغذیه

حکومت اسالمی بالفعل است. اگر ناشکری کنیم از    

از آن یواد      دست خواهد رفت و بعد باید با حسرت

 کنیم.

خدا رحمت کند مرحوم آقای فاضل لنکرانی را. بونوده    

گویویود؟ ایشوان       به ایشان گفتم چرا فقه حکومتی نمی

گفتند اگر بگوییم به ضرر آقایان است. ممکن است بوه   

فتوایی برسیم که حکومت خوشش نیاید. بوه ایشوان        

عر  کردم فقه حکومتی، فقط فتوا نیست، بلکه تولید 

علم است. نهادهای حکومت باید حوزه را به رسمیوت   

گوونوه نویوسوت و             بشناسند ولی در حال حاضر این

شوند. باید این طور باشود   اعتمادتر می روز هم بی روزبه

که نهادهای حکومتی پروژه و سؤال بدهند و حوزه هم 

با تمام توان در مقام برآورده کردن پاسوخ بواشود. آن         

زمان است که حکومت بر مبنای فقه اداره خواهد شود.  

شوود و       در حال حاضر حکومت توسط فقیه اداره می

نووظووام مووا بووه صووورت        

اورژانسی و سرپایوی اداره    

شود ولی ایون کوافوی         می

نیست. حوزه علمیه قم باید  

از راه فقه و اجتهاد، مسائول  

حکومتی و مووضووعوات        

حکومتی را سامانودهوی و     

حل کند و همان طور کوه    

سال پیش عور  کوردم،       

زمانی که تهران از قم سؤال 

کرد، قم باید نواموه را بوه        

 مرج  خود بنویسد.

اخیرا آقای عومواد طورح        

خوبی ریختند و گوفوتونود       

هوا شوروع        شمارش سمن

شده است. این شکل بسیار خامی از یک حرکت خیلی  

خوب است. معاون پژوهش حوزه باید پژوهش فوقوه      

 ها توزی  کند. حکومتی را بین این بخش

خ،ا رحیمیت   

کن، میرحیوم   

آقای فیاضیل   

لنکیرانیی را.     

بن،ه به ایشان 

گفتم ورا فقیه  

حییکییومییتییی  

گویییی،     نمی

ایشان گفتنی،  

اگر بگوییم به 

ضرر آقیاییان   

 است. 



 

 

 استاد حیدری فسائی:

تکلفی رفتارشان به  اشاره: اگر استاد حیدری را خارج از فضای آموزشی مالقات کنیم، از تواضع و بی

های درس  ترین کرسی ترین و بانشاط توان حدس زد که ایشان صاحب یکی از پرتجمع هیچ وجه نمی

ها در درس ایشان حضور یافته،  ل حوزه است. نوع بیان و روش تدریس استاد باعث شده صدها نفر سا

  شود. رو در منزل استاد انجام شده است که تقدیم می وگوی پیش از محضرشان استفاده کنند. گفت

 استاد باید اخالص داشته باشد
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های   کرسی تدریس و جایگاه اساتید معظم در حوزه       

بدیل بوده و تأثیر اصلی را در تربیت             علمیه، بی 

هزاران نفر از شاگردان مکتب امام صادق )ع( تا            

عالی آیا مقام استاد      کنون داشته است. به نظر جناب     

از جهت ارتباط معنوی و علمی با شاگردان در عصر        

های گذشته تغییر کرده است یا        کنونی نسبت به سده   

 خیر؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم. الحمداهلل رب العالمین و             

در تمامی ادوار به     صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

نحو قضیه مهمله، ارتباط معنوی و علمی خاصی بین           

استاد و محصّل بوده است، حتی امروز. ولی به نظر              

رسد این ارتباط نسبت به گذشته رو به کاستی                می

تواند یکی از این دو امر باشد.         است. منشأ این تغییر می 

یک، اشتغال زیاد استاد یا محصل. معموال برای استاد و          

محصل امور و اهدا  فراوانی تعریف شده و یا خود            

اند که حتی اگر در طرفین رغبت هم              تعریف کرده 

وجود داشته باشد، مان  ارتباط خاص است. مثال              

شود که استاد     کثرت تدریس برای اساتید موجب می       

های   حتی نتواند پیش یا پس از درس، به پرسش              

شاگردانش پاسخ دهد، به ویژه که بعضی از اساتید که           

رسند، بر اشتغاالتشان افزوده      به مراحل عالیه علمی می    

شود. مشکالت مالی و تأمین معاش نیز مان  پیگیری           می

رغبتی   شود. منشأ دیگر، بی     علمی شاگردان از استاد می    

رغبتی استاد و محصل به هر علتی از علل نیز             است. بی 

فایده دانستن    عاملی برای تغییر یادشده است. گاهی بی       

 شود. رغبتی می این رابطه، سبب بی

به دالیل مختلفی شاهد تغییر ارتباط استاد و شاگرد          

های علمیه هستیم. چه راهکاری برای           در حوزه 

احیای روابط معنوی و اخالقی بین اساتید و              

 کنید؟ شاگردان پیشنهاد می

بعد از علم به منشأ تغییر، قهرًا احیای ارتباط منوط به             

از بین بردن منشأ خواهد بود و لزوم از بین بردن منشأ             

با توجه به مناف  فراوانی که در ارتباط نهفته است،               

رسد. وقتی درباره بزرگان علمی       امری بدیهی به نظر می    

در تمامی ادوار 

ارتباط معنوی 

و علمی خاصی 

بین استیاد و    

محصّل بیوده    

است  حیتیی   

امروز. ولی بیه   

رسی،   ن ر می

این ارتیبیاط     

نسییبییت بییه   

گ شته رو بیه  

 کاستی است. 
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بینیم که تاریخ      نشینیم، می   و معنوی به مطالعه می       

بزرگان معموال خالی از ارتباط نیست و بعضا خودشان         

نیز به اهمیت ارتباط و مؤثر بودن آن در زندگی علمی            

اند. اگر بخواهم در یک        و معنوی خود تصریح کرده     

کلمه عر  کنم، بزرگانی که ارتباط خاص علمی و            

اند، در رسیدن به اهدا         معنوی با اساتید خود داشته     

هدفی و    اند و بی    خود با مشکالت کمتری مواجه شده      

خو  از متعالی نبودن هد  و نرسیدن به آن، دغدغه           

آنها نبوده است. انتقال تجربیات اساتید به شاگردان از          

تواند بر این ارتباط مترتب        جمله فوایدی است که می     

شود که البته فواید دیگری نیز از همین انتقال تجربیات          

 شود. حاصل می

به نظر شما در وضعیت کنونی      

آیا اساتید سطوح عالی روند       

درست و مناسبی در پیمودن       

اند؟ به    های ترقی طی کرده     پله

بیان دیگر، یک استاد از نظر        

شما باید چه مراحل علمی را       

طی کند تا بتواند در سطوح        

عالی حوزه علمیه به عنوان        

استاد مبّرز به تربیت شاگرد        

 بپردازد؟

یک استاد علمی چه در مرحله        

سطح عالی، چه در مرحله           

مقدمات، اگر اموری را پیش از       

درس، حین درس و پس از درس رعایت کند، موفق            

خواهد بود. یکی از امور پیش از درس این است که              

کتابی را که قصد تدریس آن را دارد، دو بار از ابتدا تا              

انتها مطالعه کند و تمامی نقاط کور متن را برای خود             

روشن سازد. استاد باید همه اشکاالت احتمالی را پیدا          

و جواب آنها را به دست بیاورد، مطالب را تقسیم               

های واقعی متعدد     منطقی کند و برای هر مطلبی مثال        

پیدا کند. استاد باید زودتر جزوه درس را تا پایان                

ای   های درسی هیچ گونه دغدغه       بنویسد که در شب    

درباره جزوه نداشته باشد و وقت خود را صر  تتب             

های مفقوده    خوب و تفکر عمیق کند تا بتواند حلقه          

ها، یعنی صغرا، کبرا و نتیجه محذو  را با               استدالل

تتب  و تفکر پیدا کند و استدالل را به صورت کامل               

درآورد. استاد باید برای هر مطلب، بیانی شفا  و              

مستدل داشته باشد و در یک کلمه عالم و مدرس و              

 مخلص باشد.

امور مربوط به درس مانند طرح صحیح موضوع بحث،         

تشویق محصلین به اشکال و استقبال از اشکال در حد           

گویی و    امکان، ایجاد روحیه نقادی در محصل، کم         

پرمحتواگویی، ارائه جزوه، قان  کردن مستشکل با            

توان گفت استاد باید       پاسخ صحیح. در یک کلمه می       

 برای محصل درس بگوید.

اما امور مربوط به پس از درس مثل نظارت بر مطالعه            

و مباحثه محصالن، گرفتن امتحان هر دو هفته یک بار           

یکی از امیور    

پیش از درس 

این است کیه  

کتابی را کیه    

قص، ت،ریی   

آن را دارد  دو 

بار از ابت،ا تیا  

انتها مطالیعیه   

 کن، 
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از ابتدای درس و در یک کلمه دلسوز بودن برای                

آخرین نکته هم اینکه استاد باید در تدریس          محصلین.

های   کتب، نظم را رعایت کند؛ یعنی تدریس را از پایه          

 ابتدایی شروع کند.

طالب جوانی که در خود استعداد تدریس را 

کنند باید چه مراحل علمی را برای  احساس می

اشراف بیشتر و مبرز بودن در رشته تدریس خود طی 

 کنند؟

عالوه بر مطالبی که در جواب        

سؤال قبل عر  کردم، طلبه        

طالب تدریس، باید حداقل سه      

یا چهار پایه از پایه تدریسی         

خود باالتر باشد. پیشنهاد          

کنم که حوزه علمیه،              می

کارگروهی علمی برای            

تشخیص صالحیت مدرسین      

تشکیل دهد و فقط طالبی که        

های این کمیته، قبول      در بررسی 

شوند، اجازه تدریس پیدا        می

کنند. البته نظر بنده در              

خصوص تدریس اصول و فقه      

این است که مدرس این دو باید در مرحله تحصیل              

 خارج فقه و اصول باشد.

چه روش تدریسی را در زمینه فقه و اصول تجربه            

 نمایید؟ اید و برای سایر اساتید توصیه می نموده

ها باشد:    تدریس خارج اصول باید واجد این ویژگی        

طرح صحیح موضوع بحث؛ ذکر اقوال مهم با ادله هر            

یک از اقوال، چنانکه سزاوار است؛ انتخاب یک نظریه          

با دلیل و رد ادله نظریات دیگر با دلیل؛ تشویق به                

اشکال و استقبال از اشکال در حد امکان؛ ایجاد روحیه          

نقادی در محصل؛ انصا  در بحث؛ معرفی کتب مورد          

دادن ویژه به مسائلی که       استفاده در جلسه بعد؛ اهمیت    

گویی و پرمحتواگویی؛ ارائه جزوه       ثمره عملی دارد؛ کم   

منظم و شفا ؛ موکول کردن انتخاب بعضی از                

نظریات به محصلین؛ قان  کردن مستشکل با پاسخ            

صحیح؛ نظارت بر مباحثه محصلین؛ امتحان و به تفکر          

 انداختن محصلین در مسائل فکری.

نظر بنده اجماال در خارج فقه این است که استاد باید            

این امور را به صورت مرتب رعایت کند: بیان موضوع          

همراه با تمامی شقوقات آن؛ مراجعه به ادله اربعه که            

قهرا قوت در علوم پایه مخصوصا علم اصول را                

طلبد؛ بررسی دقیق هر یک از ادله؛ پیاده کردن دقیق            می

مباحث تعادل و تراجیح در صورت تعار  ادله؛ ارائه         

نظریه و سپس مراجعه تفصیلی به اقوال علماء. قهرا            

این ترتیب در همه مسائل نیست بلکه بستگی به نوع            

مسئله دارد. در این روش، کتاب خاصی مد نظر نیست          

بلکه ابزار مدرس، موضوع و ادله اربعه است. البته بیان          

تفصیلی این روش که به نظر بنده مؤثرترین روش             

 طلبد. است، وقتی دیگر می

رلبه ریالیب     

ت،ری   بایی،  

ح،اقل سه ییا  

وهار پایه از   

پایه ت،ریسی 

خود بیاتتیر     

 باش،.



 

 

 آیت اهلل مسعودی خمینی:

اشاره: آیت اهلل مسعودی خمینی از معدود افرادی است که توفیق مالزمت با حضرت امام خمینی را 

داشته است. وی خاطرات بسیاری از امام خمینی به یاد دارد که به مناسبت آغاز سال  ۶۳۳۱از سال 

  ایم. وگو نشسته های علمیه درباره سیره علمی و اخالقی و سبک تدریس ایشان به گفت تحصیلی حوزه

 دادند امام )ره( با عمل خود آموزش می
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وگو نکات و خاطرات خود       لطفا در ابتدای گفت     -

را از شرکت در دروس خضرت امام خمینی )ره(           

 بفرمایید.

بنده در مقط  سطح، توفیق درک محضر ایشان را               

نداشتم؛ اما در مرحله درس خارج، خاطرات بسیار            

است. آقای حاج شیخ ابراهیم امینی امام جمعه موقت           

کرد که به همراه هفت هشت نفر از دوستان           قم نقل می  

خوان خدمت حضرت امام رسیدیم و از           خارج  درس

ایشان تقاضا کردیم که درس خارج را با ما شروع کنند.        

حضرت امام، زیر بار نرفتند و ابراز کردند که آقایان             

اساتید به وفور هستند و بهتر است که شما از محضر             

آقایان دیگر استفاده کنید. وقتی با اصرار ما مواجه              

ام هست    دانم که آیا وظیفه   شدند، فرمودند: واهلل من نمی

یا نیست و با درس خارج دنبال چه هدفی هستیم. از             

آید که ایشان در همین بدو امر هم از سر            این بیان برمی  

آورد و مقصد جدی را در نظر         تفنّن به این امر رو نمی     

دارد. هد  ایشان ارتقای رتبه نیست. در حالی که م            

ای   األسف، برخی از ما روحانیون، درس خارج را بهانه        

دانیم؛ ضمن اینکه درس       برای باال بردن رتبه خود می      

خارج را باید اساتید متبحر تقبل کنند و امثال بنده نباید        

در این خصوص قدم جلو بگذارند. به هر تقدیر               

اگر واقعا وظیفه من است که      »گوید:    حضرت امام می  

 .«کند درس خارج شروع کنم، این کار را می

پس از آن بود که اولین درس خارج ایشان در مسجد             

کوچکی کنار مسجد محمدیه که در حال حاضر هم            

وجود دارد، شروع شد. چند روز پس از این ماجرا              

شوند. آقای امینی     شاگردان ایشان سر درس حاضر نمی     

در وجه اینکه آقایان نیامدند، به من گفت: آقای خمینی          

به ما گفتند که من بنای درس خارج ندارم. شما هم              

توانید از دیگران استفاده کنید و جلسه را تعطیل              می

کنیم. آقای امینی ظاهرا به امام گفته بود که من                 می

 مایلم درس خارج شما ادامه یابد.
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ای از آقایان خدمت امام رسیدند و           بعد از مدتی عده    

خوان زیادند. اگر      های مکاسب   ابراز کردند که طلبه     

ممکن است، درس خارج فقه کتاب طهارت شروع            

کند. امام فرموده بودند: من هدفم درس گفتن است و           

 کند چه چیزی درس بدهم. تفاوتی نمی

ای جم  شدند و درس طهارت شروع         به هر حال، عده   

شد. بعد از چند روز، تنی چند از علما و فضال از                 

جمله شهید مطهری و آقایان منتظری و میرزا جعفر             

سبحانی هم در حلقه درس حضرت امام حاضر شدند          

و جمعیت به قدری زیاد شد که           

مکان درس را به مسجد محمدیه         

 منتقل کردند.

حضرت امام رره  مبحث طهارت        

فقه را در چهار جلد به رشته تحریر         

در آوردند که مشتمل بر تیمم، دماء        

ثالثه، نجاسات و احکام نجاسات        

که   ۴۱بود. یک بار در بحبوحه سال       

حضرت امام درگیر مسائل مبارزه        

بودند، به ایشان پیشنهاد کردم اجازه       

بدهند کتاب دماء ثالثه را به چاپ         

برسانیم. ایشان اجازه ندادند. ما          

ها را    تصمیم گرفتیم خودمان آستین    

باال بزنیم. این بود که جزوات این         

مبحث فقهی را یافتیم و به دست چاپ سپردیم. امام             

در این خصوص، هیچ گونه کمک مالی نکردند. من با           

همکاری یکی از آقایان، برای ابتدای این کتاب،               

ای به زبان عربی نوشتم و در آن آوردم که                  مقدمه

حضرت امام از شاگردان مرحوم آقای حاج شیخ              

 اند. عبدالکریم حائری

در آن مقط ، تابستان بود و حضرت امام در امامزاده             

بردند. من خدمت ایشان رسیدم و           قاسم به سر می    

مقدمه را ارائه کردم. یادآوری کنم که کسی در آن ایام            

به علت ترس از ساواک، حاضر نشد مقدمه مزبور را             

امضا کند. وقتی امام مقدمه را خواندند، به بخشی که             

در مورد مرحوم حاج شیخ عبدالکریم صحبت کرده           

بودم، رسیدند. من برای مرحوم حائری از پیشوند             

استفاده کرده بودم. امام وقتی به این         حضرت آیت اهلل  

جمله رسیدند، ناراحت شدند و فرمودند: باید                

نوشتی آیت اهلل العظمی! زیرا ایشان بطنی بودند در            می

علم. لذا عبارت را عو  کردیم. معموال مرحوم امام           

آوردند،   هر بار که ذکری از مرحوم حائری به میان می           

 بردند. از ایشان نام می شیخنابه عنوان 

عالی عالوه بر آنکه توفیق شاگردی            حضرت  -

های متمادی در بیت       حضرت امام را داشتید، سال     

ایشان حضور داشتید و جزء مالزمین ایشان هم            

اید. درباره مطالعات علمی ایشان هم اگر              بوده

 ای دارید بفرمایید. خاطره

حضرت امام در مطالعه کردن بسیار دقیق بودند. ایشان          

در شمار افراد پرمطالعه با تمرکز عجیب محسوب             

شدند. استعدادشان هم بسیار باال بود. برنامه                 می

ها بعد از     مطالعاتی ایشان به این صورت بود که صبح         

معموت مرحوم 

امام هر بار که 

ذکیییری از     

مرحوم حائری 

بییه میییییان    

آوردن،  بیه   می

عیییینییییوان 

از » شیخنیا «

ایشییان نییام   

 بردن،. می
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، برنامه مطالعه و درس و       ۸صبحانه در حدود ساعت      

. لذا پس از      ۳۱شد، تا ساعت        بحثشان شروع می   

بازگشت از درس هم مطالعاتشان ادامه داشت. یکی از          

خصوصیات ایشان این بود که در طی این ساعات              

کردند؛ در    خودشان را درگیر زندگی داخلیشان نمی        

اند که    حالی که برخی از مردم، خودشان را مقید کرده         

حتما در طول روز به خانه و آشپزخانه سر بزنند و به              

همسرشان سرکشی کنند. حضرت امام سرشان به کار          

خودشان بود و کاری به اینکه فالن قسمت رُفته شده            

 یا نه، نداشتند.

وقتی حضرت امام در منزل مشغول کار مطالعه 

دادند  شدند، به هیچ اندیشه مزاحمی اجازه نمی می

صبح تا هنگام  ۸شان را مختل کند. از ساعت  مطالعه

ظهر که در کتابخانه مشغول مطالعه بودند، به هیچ فکر 

دادند برایشان ایجاد  مشغولی دیگری اجازه نمی و دل

مزاحمت کند. هیچ کس هم در خالل مطالعه با ایشان 

گفتند.  کرد. ایشان هم با کسی سخن نمی صحبت نمی

کردند.  پس از یک ساعت مطالعه، شروع به نوشتن می

دانید که قلم ایشان بسیار روان بود و من کمتر  می

نویس  ام که ایشان نخست به نگارش چرک دیده

کردند و تا به آخر  نویسی می مبادرت کنند؛ بلکه بداهه

های مفصل  ها و اعالمیه رفتند. حتی در اطالعیه پیش می

کردند. تنها در  هم به نحو ارتجال اقدام به نگارش می

موارد معدودی اقدام به افزودن یا کاستن یک کلمه 

 دانستند. کردند و تغییر دیگری را الزم نمی می

روز   ساعت در شبانه     ۳۳حضرت امام در مجموع،        

مطالعه مفید داشتند. یک بار ایشان در ایام تابستان به            

محالت آمده بودند و آنجا به غیر از روزهای دوشنبه            

پذیرفتند و با آنکه این سفر در          کسی را به حضور نمی    

ظاهر برای هواخوری بود، در عمل، پیوسته به مطالعه           

اشتغال داشتند. در طول مدتی هم که در امامزاده قاسم           

مستقر بودند و بنده برای سؤالی خدمتشان رسیدم،            

شان به همین منوال بود. به هر حال در هنگام                برنامه

شدند که اگر از      مطالعه آنچنان روی کتاب متمرکز می      

کرد، توجهشان جلب      آن دور و بر کسی عبور می          

کنم امثال ما بتوانیم چنین تمرکزی         شد. گمان نمی    نمی

در خالل یک ساعت مطالعه داشته باشیم و خواه ناخواه        

 شود. رشته حواسمان پاره می

برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی ایشان هم بیشتر در زمینه           

های عروة    ای بر کتاب    فقه و اصول بود. ایشان حاشیه      

الوثقی و وسیلة النجاة نوشته بودند که غالبا محصول            

اوقات فراغت ایشان در تابستان بود. تا جایی که در              

خاطر دارم، ایشان را در حال مطالعات جنبی و غیر از             

دانند،   فقه و اصول ندیدم. البته همان طور که همه می           

ایشیییییییان 

ای بیر   حاشیه

عروة الوثقی و 

وسیلة الن یاة  

نوشته بودنی،  

کییه غییالییبییا   

مییحییصییول   

اوقات فراغت 

ایشیییان در    

 تابستان بود.
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ایشان به مطالب فلسفی و عرفانی هم تعلق خاطر              

داشتند؛ ولی این هرگز سبب نشد که از فقه و اصول،             

 کم بگذارند.

های مطالعاتی، قرائت     نکته دیگر اینکه در کنار برنامه      

ای در برنامه روزانه امام داشت.         قرآن هم جایگاه ویژه   

شیوه قرائت قرآن امام بسیار جالب بود. حضرت امام           

خواستند قرآن بخوانند، به شیوه مردم عادی           وقتی می 

کردند؛ طوری که اگر       نشستند و تالوت قرآن می       می

دید، اصال احتمال      کسی ایشان را در این حال می          

داد که ایشان همان کسی است که بر کرسی درس             نمی

کند. این امر     قدر محقّقانه با مسائل علمی برخورد می        آن

ناشی از صفات متضادی بود که در وجودشان جم             

 شده بود.

برگردیم به کرسی درس امام. شیوه ایشان در             -

درس خارج به چه صورت بود که توانست               

 شاگردان متبحر زیادی را جذب خود کند؟

ای   شیوه تدریس امام به این صورت بود که ابتدا مسئله         

فرمودند این مسئله دارای       کردند و می     را مطرح می   

مقدماتی است. پس از ذکر مقدمات، در خالل                

هایشان اقوال علمایی همچون مرحوم نائینی و          صحبت

کردند و به نقد آنها         آخوند خراسانی را مطرح می      

توانست مقابل ایشان      پرداختند. معموال کسی نمی      می

 ایستادگی کند.

یکی از خصوصیّات حضرت امام این بود که اگر               

تر، بحثی را مطالعه عمیق و دقیق نکرده بودند، آن            پیش

کردند. به همین سبب،      بحث را سر کالس عنوان نمی      

در مجالس خصوصی از طرح و دنبال کردن مباحث            

نمودند و توجیهشان این بود که          علمی خودداری می  

و از   اند.  قرار بر این بحث نبوده و مطالعه نکرده            

های کلی و غیر مستند و صرفا متکی بر                 صحبت

نمودند. در عو  وقتی          محفوظات خودداری می    
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نشستند،   کردند و بر کرسی تدریس می        مطالعه می   پیش

کرد و مباحث      دقت علمی باالیی از ایشان بروز می         

 نمودند. مستوفایی را مطرح می

نکته دیگر اینکه وقتی حضرت امام در محافل درس،           

کردند، احدی از      اقوال و آرای دیگری را مطرح می         

شاگردان حق اظهار نظر نداشت؛ ولی وقتی نوبت به            

رسید، فضا را باز        گیری خود ایشان فرا می         موض 

 ها انتقاد کنند. گذاشتند که طلبه می

آورم که یک بار در مسجد سلماسی در            به خاطر می  

خالل یکی از مباحث اصول فقه، یکی از آقایان                

شد و هنوز هم در    زبان که در درس امام حاضر می ترک

قید حیات است، به امام اشکال کرد. امام جواب او را            

دادند. او مجددا ایراد دیگری گرفت. باز هم امام پاسخ          

گفتند. شیخ، وارد اشکال سوم شد؛ شاید هم همان             

اشکال دوم را تکرار کرد. اینجا بود که امام عصبانی             

شدند و حرکتی به دستشان دادند. عینک حضرت امام          

روی کتابشان بود. دستشان به عینک اصابت کرد و             

اش شکست! بهتی در جلسه درس حاکم شد.             شیشه

بعد امام فرمود: آقا شیخ! حاال چه کسی ضامن این              

  عینک ماست؟

با این حال اشکال شیخ را استماع کردند و به رغم               

اینکه اشکال را قبول نداشتند، راه را باز گذاشتند و              

سپس این آیه را       فرمودند: شاید حق با تو باشد.        

یعنی:  *لعّل هللا حْیدث بْعد ذلک أ ْمرإتالوت کردند:   

ای حاصل شود و      شاید برای ما هم فردا استدراک تازه      

از نظرمان عدول کنیم. ظاهرا فردای آن روز وقتی              

جلسه درس تشکیل شد، حضرت امام مطرح کردند که 

اند که اشکال طلبه      با مطالعه مجدد به این نتیجه رسیده      

مزبور بجا بوده است. البته این مورد تنها موردی بود            

 که ایشان اشکال کسی را پذیرفتند.

حضرت امام، دو دوره طهارت را تدریس کردند که            

هر دوره حدود دو سال به طول انجامید. حاصل               

تدریس طهارت، چهار جلد کتاب است که به چاپ            

رسیده است. وقتی دوره دوم را شروع کردند، به               

قدری تعداد شاگردان زیاد شده بود که حتی مسجد            

محمدیه هم گنجایش آن را نداشت. به خاطر دارم که           

ای کنار    دیدم عده   شدم، می   وقتی وارد مسجد می     

اند. من در آن مقط  هنوز به طور               ورودی نشسته 

شدم و تنها برای       مستمر در درس ایشان حاضر نمی       

رفتم. دوره دوم تدریس خارج فقه         تماشا به آنجا می    

ایشان در مسجد سلماسی واق  در کوچه آقازاده بود            

که نزدیکی منزل حضرت امام     

قرار داشت. از آنجا دیگر          

رسما خدمت ایشان             

کنم که    رسیدم. یادآوری می    می

من کتاب مکاسب شیخ را از        

ابتدا تا اواسط یا انتهای مبحث      

بی  فضولی در خدمت امام        

گذراندم و بعد از آن بود که         

ایشان به ترکیه تبعید شدند.        

پس از آن هم مابقی درس را        

در کشور عراق تدریس          

یکی دیگر از   

خصوصیییات   

تییی،ریییی   

حضرت امیام  

که کمتیر در    

آقایان دییگیر   

مشیییاهییی،ه  

ام  ایین   کرده

بییود کییه در     

تقریر مطالب  

بسیار محکم و 

 قارع بودن،. 
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 فرمودند.

شیوه تدریس ایشان بدین نحو بود که در ابتدا فرعی را           

کردند و سپس به نقل دیدگاه علمای بزرگی            بیان می 

همچون شیخ انصاری، صاحب کفایه و میرزای نائینی          

کردند و پس از آن هم به نقد کلمات                مبادرت می 

پرداختند. در ضمن اگر نسبت به دیدگاهی           منقول می 

کردند. در نهایت     ایراد و اشکال نداشتند، آن را نقل نمی  

کردند و در تأیید آن به بیان         هم نظر نهایی را عنوان می     

پرداختند. گاهی از اوقات هم در ابتدا          روایات باب می  

پرداختند و سپس         به قرائت روایات باب می          

فرمودند: حال باید دید کدام یک از اقوال عقال در              می

 این مسئله با روایات سازگاری بیشتری دارد.

های   تا آنجا که در خاطرم مانده است، از نقل دیدگاه           

نمودند. حضرت امام همچنین در        عامه خودداری می  

کردند، راویانش    شان روایتی نقل می     وقتی در درس فقه   

بردند و آنان را به ضعف یا وثوق           یک نام می    به  را یک 

کردند ولی به ذکر دلیل و مبانی رجالی              متصّف می 

پرداختند و این کار را به درس رجال محول                 نمی

 نمودند. می

یکی دیگر از خصوصیات تدریس حضرت امام که            

ام، این بود که در        کمتر در آقایان دیگر مشاهده کرده      

تقریر مطالب، بسیار محکم و قاط  بودند. چنان در             

دادند که گویی      هنگام مطالعه، کار را دقیق انجام می         

کنند. و وقتی نوبت به نقل و           وحی منزل را بیان می     

رسید، این قاطعیت به اوج       استدالل دیدگاه خودشان می   

 رسید. خود می

امام در هنگام تدریس، چنان افکار شاگردانشان را به            

زدند و آنها را درگیر موضوع          درس و بحث گره می     

برد. ایشان همچنین در      کردند که کسی خوابش نمی      می

هنگام تدریس به تمام جزئیات جلسه و حاالت               

شاگردان اشرا  داشتند. یک روز که برای شرکت در           

جلسه درس به مسجد سلماسی رفته بودم، دیدم               

اند.   ای از افراد، در کنار دیوار نشسته         عده

امام در خالل تدریس فرمودند: آن             

اند،   اصحاب چرند هم که در آنجا نشسته       

 گوش کنند!

صدای حضرت امام در هنگام تدریس          

بسیار قرّا و رسا بود و هرگز نیاز به بلندگو       

نداشتند. البته پس از اینکه جلسه تدریس        

ایشان به مسجد اعظم منتقل شد، برایشان        

بلندگو گذاشتند. بیان ایشان آن قدر شیوا         

بود و چنان مطالب سنگین را با بیان              

دادند که برخی از      سلیس خود تحویل می   

کسانی که در درس ایشان حاضر               

گفتند: وجه اینکه ما در         شدند، می   نمی

شویم این است که مبانی       درس آقای خمینی حاضر نمی    

دهد که    ایشان چندان عمیق نیست و این نشان می           

 !ای است و عمق ندارد درس ساده

، حضرت امام دیدگاه     ترتّببه یاد دارم که در بحث         

امام در هنگام 

ت،ری   ونان 

افییییکییییار  

شاگردانشیان  

را به درس و   

بیحییث گییره    

زدن، و آنها  می

را درگیییییر     

میییوضیییوع  

کردن، کیه   می

کسی خوابش 

 برد.  نمی
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مرحوم فشارکی را قبول نداشتند و شروع کردند به نقل      

مدعای فشارکی و نقل کالم دیگر علما. بعد به قول             

معرو ، زیرآب ترتّب را زدند و نحوه تقریر و تنزیل            

مطالب به قدری جالب بود که آقایانی که در درس              

شرکت کرده بودند، گمان بردند که درس آسانی است.         

بعد که از جلسه خارج شدند و هنگام مباحثه فرا                

رسید، اشکاالت بروز کرد! با این همه با توجه به                

ها    کلیدهایی که حضرت امام در اختیار طلبه               

آمدند.   گذاشتند، خودشان از عهده حل مسائل برمی         می

پرور بود و هر کس       درس حضرت امام یک درس استاد   

یافت، خودش      که در درس ایشان حضور می            

 توانست پس از مدت کوتاهی تدریس کند. می

در میان کسانی که در درس حضرت امام به ایشان              

توانم از آقایان: آیت اهلل نهاوندی،        کردند، می   اشکال می 

آیت اهلل میرزا جعفر سبحانی و آیت اهلل ملک حسینی            

 و نیز مرحوم حاج آقا مصطفی یاد کنم.

نظریات محقق نائینی در نظر حضرت امام بسیار قابل           

خدشه بود. من به خاطر ندارم که امام مطلبی را از               

مرحوم نائینی نقل کرده و پذیرفته باشند. هر وقت هم           

کردند، با صدای     که شاگردان امام به ایشان اشکال می       

کشیدند و روی نظریه خود       بلندی که داشتند، فریاد می    

فشردند. یک بار به یاد دارم که مشتشان را در             پای می 

هنگام بیان یک مطلب باال بردند و محکم روی زمین            

زدند که به عینکشان اصابت کرد! عینک ایشان                

عجب! دیگر چشم ما از بین       »شکست! امام فرمودند:    

 «رفت!

یک بار هم آقا میرزای ترک به ایشان اشکال کرد. امام            

جواب دادند. مجددا اشکال کرد. باز هم امام جواب            

دادند. بار سوم که این معنا تکرار شد، امام فرمودند:             

آقا! ”میرزا در جواب گفت:      ”  آقای میرزا! مطالعه کن!   ”

” پس دیگر متأسفم.  ”امام فرمودند:   ”  ام.  من مطالعه کرده  

در این حال خنده علما و شاگردان امام بلند شد. بعد             

از درس البته امام، از آقای میرزا عذرخواهی کردند.            

امام جهات اخالقی را خیلی رعایت می کردند. یک            

بار هم که میرزا کالم امام را برای اشکال قط  کردند،            

آقای حج شیخ جعفر    ”.  صبراله! صبر اله!  ”امام فرمودند: 

 ”آقا! ترکی بلند نیستید!”سبحانی گفتند:

یکی از خصوصیات حضرت امام این بود که در               

کردند.   مجالس، در مباحث بین اإلثنینی شرکت نمی         

یک روز چند تن از       ”گفت:    یک بار آقای امینی می      

بزرگان از جمله حضرت امام و مرحوم عالمه                

طباطبایی را به مدرسه حجتیه مهمان کردم. بعد یک            

بحث فلسفی را شروع کردم. در واق  هدفم این بود             

که آقایان را به حر  بکشانم؛ ولی حضرت امام وارد           

هایم برای این منظور        بحث نشدند و تمام تالش       

نتیجه ماند. علتش هم این بود که این گونه مباحث             بی

شد و    جویی بر حریف می     منجر به تالش برای تفوق     

امام این را خوش نداشتند. بنابراین از همان ابتدا و              

پیش از اینکه بحث به جاهای باریک بکشد، از ورود            

 ” کردند. به بحث اجتناب می

رسید، از قبل     همین امام وقتی نوبت تدریسشان فرا می      

خواستند در هنگام تدریس       هایی که می    روی دیدگاه 

کردند و بر کرسی تدریس چنان         اثباتش کنند، فکر می   

کردند که گویی     قاط  و استوار از مواض  خود دفاع می       

توانند مدعای ایشان را      همه عالم اگر جم  شوند، نمی     

 ابطال کنند.

زمانی که به اتفاق آقای مصباح در درس اصول ایشان           

کردیم، ابتدای بحث مقدمه واجب، حدودا         شرکت می 

یک ماه این به طول انجامید. وقتی در خالل درس به            

نقل و نقد اقوال علمایی همچون مرحوم نائینی و آقا            

ضیاء عراقی و محقق خراسانی و نیز آقای بروجردی           

پرداختند، چنان با قدرت و قاطعیت و استحکام به            می

پرداختند که    انتقاد مبانی دیگران و اثبات مبنای خود می     

ای در    توانست خدشه   هیچ یک از شاگردان ایشان نمی     

امام در هنگام 

ت،ری   ونان 

افییییکییییار  

شاگردانشیان  

را به درس و   

بیحییث گییره    

زدن، و آنها  می

را درگیییییر     

میییوضیییوع  

کردن، کیه   می

کسی خوابش 

 برد.  نمی

ایشیییییییان 

ای بیر   حاشیه

عروة الوثقی و 

وسیلة الن یاة  

نوشته بودنی،  

کییه غییالییبییا   

مییحییصییول   

اوقات فراغت 

ایشیییان در    

 تابستان بود.
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 کالم ایشان وارد کند.

یک روز به اتفاق آقای مصباح نشسته بودیم و یکی از           

مباحث مشکل مربوط به اصول فقه را با هم بررسی             

کردیم. در این حال چنان به وجد آمدیم که از جا              می

جدّا چقدر ایشان خوب      ”حرکت کردیم و گفتیم:        

در آن مقط ، هنوز حضرت امام به        ”  کند!  تدریس می 

عنوان یک فرد انقالبی و حتی یک مرج  تقلید مطرح           

 نبودند.

های بارز حضرت امام خمینی        یکی از ویژگی    -

)ره( روحیه شاگردپروری ایشان بود. در این زمینه         

 مشاهدات خود را بفرمایید.

ای   العاده  در مجموع شاگردان حضرت امام، عشق فوق       

به ایشان داشتند و حضرت امام هم متقابال شاگردان            

تر بودند،    خود به خصوص آن دسته را که فاضل            

دوست داشتند. یکی از خصوصیات حضرت امام این         

کردند.   بود که شاگردان خود را وادار به مطالعه می            

دلیلش هم این بود که حضرت امام در خالل درس از            

کلمات بزرگانی همچون آقایان نائینی، آقا ضیاء عراقی         

کردند و الزم بود که          و آقای کمپانی استفاده می       

شاگردان ایشان به مناب  و مئاخذ مربوطه رجوع کرده و          

 خود، عین عبارت بزرگان یادشده را مالحظه کنند.

از دیگر خصوصیات امام این بود که شاگردان را وادار           

کردند و معتقد بودند هر یک از آقایان          به اظهار نظر می   

که در موردی از موارد دیدگاهی دارد، باید زمینه را             

ای از    برای اظهار نظر خود مهیا ببیند. یک بار هم جمله         

استادشان مرحوم حاج شیخ نقل کردند که شاگرد             

همیشه باید اهل نق زدن باشد. نیز از مرحوم حاج شیخ        

کردند که یک بار فرمود؛ من به            عبدالکریم نقل می   

شدم که به      محضر درس مرحوم فشارکی حاضر می       

سید استاد معرو  بود. مباحثی که ایشان در درس             

آوردم و به دقت       کردند را روی کاغذ می        مطرح می 

نوشتم. یک بار که دفترم را به ایشان نشان دادم،                می

نویسید، چرا در     شما که این مطالب را می      ”فرمودند:  

ها إن قلت      مورد آنها اظهار نظر و به قول طلبه             

کنید؟ بهتر است در ذیل هر بحث نظر خودتان را             نمی

هم قید کنید. نظر من این است که شاگرد درس خارج           

های استاد اهتمام ورزد،      باید ضمن اینکه به ثبت دیدگاه     

در جاهای الزم زیر نظر استاد خط بکشد و إن قلتی              

رسد، دست کم چیزی      بزند و اگر چیزی به نظرش نمی      

بعد، مرحوم حاج شیخ در ادامه          ”  به استاد بگوید!   

از آن به بعد دیگر روش درس خواندن        ”فرموده بودند:   

کردیم روح نقادی و اجتهادی       ما عو  شد و سعی می     

 ”را در خودمان تقویت کنیم و پرورش دهیم.

حضرت امام نسبت به مرحوم آقای حاج شیخ محمد           

حسین کمپانی، آقای حاج سیدمحمد کاظم یزدی و نیز         

از دیییگییر     

خصوصیییات   

امام این بیود  

که شاگیردان  

را وادار بییه     

اظهار نی یر     

 کردن،  می
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شیخ انصاری به هنگام تدریس مکاسب محرمه، اظهار         

 نمودند. عالقه بسیاری می

ایشان حدود هزار نفر شاگرد در زمان حیات مرحوم           

آقای بروجردی داشتند. یک بار با آقای مصباح                

صحبت بود که چند درصد از افرادی که اینجا حضور           

شوند؟ طرح این      دارند، به انگیزه درس حاضر می        

ها داشت.    مطلب بسیار تلخ بود؛ اما اشاره به واقعیت         

کردند، بعضی از     برخی از بزرگان ما وقتی تدریس می       

ها به انگیزه تحصیل و استفاده علمی در درس               طلبه

شان   شدند؛ بلکه تنها از قیافه آقا خوش           حاضر نمی 

مند شوند.    خواستند از جهات مالی بهره       آمد؛ یا می    می

در برخی موارد هم پای دوستی در میان بود. به هر               

حال وقتی با آقای مصباح به صورت سرانگشتی               

 ۰۷تا    ۰۳حساب کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بین          

شوند،   درصد از افرادی که در درس امام حاضر می            

اهدا  جدی و مرتبط با درس و بحث دارند. وقتی به            

کردیم که غالب افرادی      رفتیم، مشاهده می    کتابخانه می 

گیرند و    شوند و کتاب امانت می      که در آنجا حاضر می    

اند. روز بعد     کنند، از شاگرادان حضرت امام      مطالعه می 

هم همین افراد با هیجان و عطش خاصی خودشان را            

رساندند و سراپا گوش بودند و           به درس امام می     

 داشتند. یادداشت برمی

هایی که برای تشخیص توفیق یک استاد           یکی از راه  

وجود دارد، این است که نگاه کنید در ابتدای شروع             

هر جلسه درس، آیا مجلس پر است یا نه. در برخی              

شود که یک استاد دقایق زیادی از           موارد مشاهده می  

شروع تدریسش گذشته است و تازه برخی از شاگردان         

شوند. این خود نشان از عدم توفیق         لنگان وارد می    لنگ

مدرّس دارد. اما وقتی امام در مسجد سلماسی درس را          

کرد، اسکلت اصلی کالس تشکیل شده بود و           آغاز می 

هایی که دیر سر جلسه        شدند طلبه   به ندرت یافت می   

رسیدند، ناچار بودند روی      حاضر شوند، آنها که دیر می     

 های ورودی مسجد بنشینند. پله

ترین خصوصیت بارز امام خمینی        یکی از مهم    -

حاالت عرفانی و اخالقی ایشان است که در همه            

ابعاد زندگی چه زمان فعالیت علمی و چه مبارزانی          

برایشان حاکم بوده است. در آن زمان چه حاالت           

 کردید؟ اخالقی از حضرت امام مشاهده می

از جهاتی که در وجود امام بود و همواره برای ما                 

ارزش داشت، این بود که ایشان همواره در صدد بودند          

که اخالق را به صورت عملی آموزش دهند. البته به             

صورت تئوری هم در دروس و نیز منزل، مواردی را            

کردند، ولی در حوزه عمل بیشتر      یادآوری و تدریس می

داد. برای مثال در تمام مدتی که در جلسه            آموزش می 

نشستند، هرگز مشاهده نشد که عبا از روی          تدریس می 

پایشان کنار برود. در منزل هم که بودند، هرگز مشاهده          

 نکردم که لم بدهند.

های ایشان این بود که موق  حر  زدن  از دیگر ویژگی

کردند. در کل به نظر  بیش از اندازه به افراد نگاه نمی

شده  رسید که تمام حرکات و سکنات ایشان حساب می

کردند، پی  است که اگر افراد در این حرکات دقت می

در تمام م،تی 

که در جلسیه  

تییی،ریییی   

نشستینی،     می

هرگز مشاه،ه 

نش، که عبا از 

روی پایشیان  

کنار برود. در    

منزل هم کیه    

بودن،  هیرگیز   

مشیییاهییی،ه  

نکردم که لیم  

 ب،هن،.
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بردند که خود باالترین درس اخالق است. بعد  می

دیگری از اخالق عملی امام مربوط به حاالت معنوی 

شود. این حاالت امام اختصاص به خلوت  امام می

داشت. در ظاهر اهل ذکرگویی آشکار نبودند. اما 

توانم به جرئت بگویم که شاید حتی یک شب هم  می

 شان ترک نشد. نماز شب

کردند، به اندازه     اگر از ایشان سؤال بجا و مربوطی می       

دادند و اگر نامربوط بود، با سکوت          به آن جواب می   

دادند و هرگز به زبان             خود واکنش نشان می      

 گویی. ربط می آوردند که چرا بی نمی

حضرت امام حتی نسبت به همگنان و اقرانشان تند           

کنم   کردند. البته یک بار دیگر تأکید می         برخورد نمی 

که اگر کسی در مجلسی که ایشان حضور داشت،             

شد، ایشان به شدت      مرتکب گناه غیبت و تهمت می      

آشفتند؛ گویی اسالم و احکام نورانی آن در              برمی

وجود او خالصه شده بود. حتی اگر کسی در قالب            

خاستند و    زد، برمی   کنایه، به دیگری تعریضی می       

فرمودند: مجلس،    گفتند و می     مجلس را ترک می     

مجلس غیبت و تهمت و گوشه و کنایه نیست. جلسه          

 ما و خانه ما باید سالم باشد.

اصرار دارم که بگویم حضرت امام بیشتر، از راه عمل            

دادند. البته ایشان درس اخالق شفاهی هم          آموزش می 

داشتند. در همین مدرسه فیضیه قبل از ورود ما، درس           

ای از بازاریان و غیر طالب هم          اخالق داشتند و عده   

سازی بود به نام آقای       یافتند. شخص ساعت    حضور می 

راه موزه مغازه داشت و فرد بسیار         ارجمندی که در سه   

روزهایی که  ”کرد:    ای بود. ایشان نقل می         فهمیده

گفتند،   حضرت امام در مدرسه فیضیه درس اخالق می        

 ” یافتم. بنده حضور می

آقای ارجمندی با مسائل عرفانی آشنا بود، با دیوان             

حافظ سر و کار داشت و کل مثنوی را حفظ بود.                

وقتی حاج آقا روح اهلل درس         ”کرد:    ایشان نقل می   

گفتند، هیچ کس نبود که تحت تأثیر نفوذ            اخالق می 

اش نگیرد. حتی خود من با اینکه زیاد          کالم ایشان گریه  

گرفتم.   کنم، تحت تأثیر کالم ایشان قرار می         گریه نمی 

یک روز حضرت امام جمالت حضرت سجاد رعلیه           

السالم  در مناجات خمس عشر را نقل و ترجمه               

کردند. رسیدند به این جمله که من با زبان الکن                

توانم وصف تو را بگویم، فرمودند: سید السجادین          نمی

ترین مرد روزگار بود، وقتی اعترا  به          زبان  که شیرین 

کند، ما چه بگوییم؟! وقتی حضرت امام         لکنت زبان می  

به اینجا رسیدند، حضار پای درس اخالق ایشان،             

شروع کردند به گریه کردن و حالت خاصی مجلس           

 ”را فراگرفت.

اندیش،   ای از افراد کج     جای بسی تأسف است که عده     

وجود چنین درسی را در کنار جوار ملکوتی حضرت          

معصومه رسالم اهلل علیها  تحمل نکردند و مان               

استمرار این درس شدند. و ما دیگر پس از تعطیل             

 شدن این درس اخالق، مشابه آن را ندیدیم.

باتشکر از اینکه فرصت خود را در اختیار               -

 مباحثات قرار دادید.

اگر کسی در   

م لسی کیه    

ایشان حضور 

داشیییییییت  

مرتکب گینیاه   

غیبت و تهمت 

ش،  ایشان  می

بییه شیی،ت    

 آشفتن،؛ برمی



 

 

 های علمیه خواهران:  مدیر حوزه

های  ظرفیت خواهران طلبه در فعالیت

 علمی و فرهنگی نادیده گرفته نشود
خواهران طلبه و تحصیل آنها هر روز بیشتر از گذشته مورد توجه جامعه قرار گرفته است. چه آناکاه    

نیازهای مختلف فرهنگی و علمی به این قشر از جامعه گسترش یافته و به یک امر کااماال ضاروری      

وگویی با حجت االسالم والمسالامایان      تبدیل شده است. برای اطالع از فعالیت خواهران طلبه گفت 

  ایم. های علمیه خواهران ترتیب داده جمشیدی مدیر حوزه
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های فراوان این     رغم مشغله   با تشکر از اینکه علی      -

اید، به    فرصت را در اختیار سایت مباحثات قرار داده       

های   رسد با وجود گستره وسیع فعالیت حوزه        نظر می 

علمیه خواهران هنوز ابعاد این مسئله حتی برای            

های علمیه    برادران طلبه و اساتید بزرگوار حوزه       

مبهم است. لطفا در ابتدا گزارشی آماری از وضعیت         

 های علمیه خواهران ارائه بفرمایید. حوزه

به نظر من پاسخ به این سؤال شما یکی از مسائل                

های علمیه خواهران به        ضروری است. امروز حوزه    

تعریف مقام معظم رهبری رحفظه اهلل  به یک پدیده            

هزار طلبه مشغول به       ۵۷اند، ما بیش از        تبدیل شده 

هزار فارغ التحصیل.     ۱۷تحصیل در کشور داریم، و        

واحد   ۱۰۳این، سرمایه بزرگی برای ماست. بیش از           

آموزشی در سراسر کشور داریم، یعنی تقریبًا در هر            

شهر یک حوزه علمیه که این تعداد در مدت کوتاهی            

 رشد کرده است.

پیش از پیروزی انقالب، آموزش خواهران را به شکل          

یافته نداشتیم. به ندرت مدارس یا مکاتبی در            سازمان

کشور داشتیم که تعدادش کمتر از انگشتان یک دست          

سال خبری از     ۳۴۳۳بود و قبل از آن هم قریب به            

های خواهران نبود. البته در طول تاریخ، خواهران          حوزه

ایم، ولی تربیت آنها حاصل       ای داشته   فاضل و فرهیخته  

 یک کار فردی بود.

به برکت پیروزی انقالب اسالمی و نگاه بلندی که امام           

های علمیه خواهران شکل گرفت.             داشتند، حوزه  

سال سابقه و با      ۱۳تشکیالت جامعة الزهراء با بیش از       

نظر امام و با یک هیئت امنای بسیار وزین که مرحوم             

آیت اهلل العظمی مشکینی، آیت اهلل العظمی فاضل، آیت         

اهلل اردبیلی، آیت اهلل صانعی، آیت اهلل جنتی و بعضی            

دیگر از بزرگواران همچون آیت اهلل شرعی در آن              

 حضور داشتند مدیریت شد.

ای داشتند.    حضرت امام به این موضوع اهتمام ویژه         

شواری عالی حوزه وارد شد.         ۳۱۱۷سپس در سال     

بخش خواهران، ابتدا در قالب یک معاونت و سپس در          

تبدیل به یک مدیریت ستادی شد که کل              ۱۵سال  

های خواهران را تحت پوشش خود گرفت. در            حوزه

آن موق  تا جایی که در خاطر من مانده است، مجموعاً           

مدرسه علمیه در کشور داشتیم. ما         ۳۸۳تا    ۳۷۳حدود  

های خواهران را ارزیابی و به چهار گروه             این حوزه 

تا   ۳۷۳الف، ب، ج و د تبدیل کردیم. این تردید بین             

به این جهت است که         ۳۸۳

بعضی از این مراکز، تماماً         

حوزوی نبودند. برخی هم به     

یا به تعبیر        وقت  شیوه پاره 

هاپودمانی بودند. به      امروزی

به آنهایی   الفهر حال، مراکز  

گفته شد که واجد شرایط         

به  بکامل بودند. مراکز       

آنهایی گفتیم که به این           

شرایط، نزدیک بودند. دسته      

یعنی باید برای اصالحشان     ج

هم  دشد و دسته       تالش می 

تقریباً پ  از 

 ۰۸گ شیت    

سال یعنی تیا  

  ۰۸۰۱سال   

در تییمییام     

هییای    حییوزه

خواهران ییح  

زیییرسییاخییت 

اولیییییییه را    

نهادینه کردیم 

و از سییال      

۰ ۸ ۰ ۱ 

تحیصیییالت    

تکمیلی را در   

 ۸سییطیی      

 شروع کردیم

امروز کیه در    

خ،مت شیمیا   

هستیم  بییش  

واحی،     ۱۸از 

آموزشی داریم 

را  ۸که سط  

رشتیه   ۰۱در 

بییییرگییییزار 

 کنن،. می
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شدند. به تعبیر دیگر،      آنهایی بودند که باید تعطیل می      

یک نظام آموزشی واحد هماهنگ وجود نداشت، بلکه         

هفت الی هشت نوع نظام آموزشی در آن زمان، اجرا            

 شد. می

 این ارزیابی مربوط به چه سالی است؟ -

است. در آن     ۱۵این ارزیابی متعلق به همان اردیبهشت       

اش همان برنامه     ای طراحی کردیم که پایه       سال، برنامه 

جامعة الزهرا بود و اضافاتی نیز داشت. آن برنامه در             

به تصویب شورای عالی رسید و از همان           ۳۱۱۵پاییز  

 ۳۳سال، اجرایش را آغاز کردیم. تقریبًا پس از گذشت          

های خواهران    ، در تمام حوزه   ۳۱۸۷سال یعنی تا سال     

 ۳۱۸۵یک زیرساخت اولیه را نهادینه کردیم. از سال            

شروع کردیم و      ۱تحصیالت تکمیلی را در سطح         

واحد   ۷۳امروز که در خدمت شما هستیم، بیش از            

رشته برگزار    ۳۴را در      ۱آموزشی داریم که سطح       

نفر در بخش حضوری و        ۵۳۳۳کنند و نزدیک به        می

اند و تعدادی از اینها        غیرحضوری مشغول به تحصیل   

 شوند. هم به زودی فارغ التحصیل می

های علمیه خواهران تقریباً        در ابتدای تشکیل حوزه     

ها واجد شرایط و از این          کمتر از پنج درصد مدرسه     

مقدار هم تنها دو سه درصد واجد شرایط تملک حوزه          

بودند. غالبًا در اختیار یا اساسًا غیر واجد شرایط بودند           

مدرسه در دست     ۱۳۳ولی امروز به لطف الهی بیش از        

 ۳۸۳مدرسه، نزدیک به      ۱۳۳احداث داریم که از این       

درصد   ۰۷تا    ۳۳واحد افتتاح شده است و بقیه هم بین         

اند. امیدواریم در همین ایام چند مدرسه         پیشرفت داشته 

دیگر هم افتتاح کنیم. چند روز پیش چهار مدرسه در            

استان اصفهان افتتاح کردیم؛ در شهرهای دورچه،             

گلدشت و فوالدشهر. انسان در هنگام حضور در هر            

کدام از این مدارس، احساس غرور و شکر به درگاه             

کند. واقعًا جای شکر داشت که در یک            الهی پیدا می  

ای با    زمین حدودا هفت هشت هزار متری، مدرسه         

چهار پنج هزار متر زیربنا ساخته شده است و امکانات در              

نظر گرفته شده مانند کتابخانه، سایت کامپیوتر، کالس و             

 همگی در حد قابل توجهی است.

فرد حوزه علمیه خواهران،      های منحصربه   یکی از ویِژگی    -

های امنایی است که به خوبی امور مدارس           وجود هیئت 

علمیه از جمله پشتیبانی مالی آنها را بر عهده دارند.              

 درباره این موضوع هم توضیحاتی بفرمایید.

های خواهران هیئت     ما از ابتدا تا امروز تقریبا در همه حوزه         

های   امنا داریم. در واق  یکی از رموز توسعه در حوزه               

ها و چه در پیشرفت علمی،        علمیه، چه در توسعه زیرساخت    

همین اداره شدن به شیوه هیئت امنایی و توجه به یک روش            

در ابییتیی،ای    

تشییکیییییل   

هییای    حییوزه

عییلییمیییییه    

خیییواهیییران 

تقریباً کمتر از 

پنی  درصی،     

هییا    میی،رسییه

واج، شرایط و 

از این مقی،ار  

هم تنیهیا دو     

سییه درصیی،   

واج، شراییط  

تملح حیوزه    

 بودن،. 
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سنتی است. هر جا مدرسه علمیه داریم، مؤسسانی هم          

داریم، هیئت امنایی هم داریم و آنها را در امور                  

ها از همان     دهیم. مدیران مدرسه    مختلف، مشارکت می  

ها و مسائل     مدرسه و هیئت امنا هستند. در پشتیبانی        

 کنیم. های امنا اعالم می مالی هم سهم مرکز را به هیئت

االن به صورت میانگین میزان مشارکت مالی            -

 های امنا چند درصد است؟ هیئت

درصد هزینه را هیئت امنا       ۱۳تا    ۱۳متفاوت است. بین    

دهد. در سال گذشته به خاطر مشکالت مالی دولت           می

و شرایط اقتصادی کشور، دچار مسائلی شدیم.               

درآمدهای مدیریت حوزه علمیه خواهران هم کم بود.         

ها را جم  کردیم و      به همین سبب، مؤسسان همه استان

کردیم   درصد کمک می    ۱۳به آنها گفتیم که ما تا امروز،     

درصد، اما االن وض  مالی ما و شرایط به             ۱۳و شما   

ای است که شما باید بیشتر کمک کنید. و این غیر             گونه

های ساخت    تر در بخش    هایی بود که آنها پیش      از کمک 

 کردند. و ساز می

 های جاری مدارس؟ در واقع همان هزینه -

بله. در حقیقت حقوق مدیران و کادر مدارس و                

های جاری مدارس همگی به عهده هیئت                هزینه

های علمیه خواهران است. ما سهمی را          امناهای حوزه 

گوییم هزینه    دهیم و می    به عنوان کمک به هیئت امنا می      

شما هر چقدر هست، این همه مقداری است که ما              

اش را باید      توانیم امسال به شما کمک کنیم. بقیه          می

 کنند. خودتان فراهم کنید. غالباً هم این کار را می

متأسفانه این الگوی کامال سنتی و موفق، در              -

های علمیه برادران و دیگر مراکز و مؤسسات           حوزه

 حوزوی تبیین نشده است.

به نظر من اگر حوزه بخواهد همچنان که سنت اصیل            

حوزه و خواست بزرگان و مراج  تقلید بوده است،             

طور شود؛ یعنی      روی پای خودش بماند باید همین        

مردم حوزه را اداره کنند. در حوزه علمیه خواهران، اگر          

هایی توسط دولت انجام شده است، غالبا آن           هم کمک 

اتن حییوزه    

عییلییمیییییه    

خیییواهیییران 

ظرفیت مقابله 

با شیبیهیات     

هیای     عرفیان 

کاذ  و ایین    

هییی یییمیییه 

فرهنیگیی و     

حیییییتیییییی 

ای که  سیاسی

به اسیالم و      

م هب تشییع  

شیود را       می

 داراست. 

اگییر حییوزه    

بییخییواهیی،   

همچنان کیه    

سنت اصیییل   

حییییوزه و     

خیییواسیییت  

بییزرگییان و    

مراجع تقلیی،  

بیوده اسییت     

روی پیییای    

خودش بمانی،  

رور  بای، همین

شود؛ ییعینیی    

مردم حوزه را 

 اداره کنن،. 
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ایم. البته من      ها سوق داده     ها را به زیرساخت      کمک

معتقدم نظام مقدس جمهوری اسالمی باید به                

نژاد   ها کمک کند. یک بار به آقای احمدی           زیرساخت

عر  کردم و ایشان کمک کرد. یک بار هم آقای               

کیا وزیر راه و ترابری تشریف آورده بودند              سعیدی

جامعه مدرسین، من آنجا در جلسه هیئت رئیسه جامعه         

خدمتشان گفتم که صفویه در یک برش تاریخی چند           

سازد. خیلی خوب     صد مدرسه، مسجد و امامزاده می      

اید ولی برای فرهنگ      است که شما پُل، سد و... ساخته      

اید؟ آقای سعیدی     دینی مردم چند مدرسه علمیه ساخته     

خواستند از در خارج بشوند آمدند پیش          کیا وقتی می  

من و گفتند: فالنی! خیلی حر  حسابی زدی. ما تا به            

رویم   حال به این فکر نکرده بودیم. از اینجا که می             

 کنیم. راج  به این موضوع فکر می

اتفاقًا ایشان از آنجا که رفت بعد از مدت کوتاهی از              

مسئولیت برکنار شد. این قابل توجه مسئوالن است که          

دار توسعه تشی  بود، در یک          واقعاً صفویه که داعیه    

سال   ۴۳۳برش تاریخی این کار را کرد. اثر کار صفویه،   

بعد در تمدن سازی اسالمی خودش را نشان داد. ما در           

جمهوری اسالمی باید این کار را بکنیم. این کار از              

کارهایی است که حتما در انتشار تمدن اسالمی و              

سازی اسالمی نقش دارد. البته دولت در این              تمدن

هایی کرد که جای تقدیر       ها کمک   ها به زیرساخت    سال

ها وابسته باشد؛ حوزه      دارد اما حوزه نباید به این کمک      

 را باید مردم اداره کنند.

ها این دغدغه را       راه حلش همین است. خیلی       -

های جایگزینش    دارند که وابسته نباشد اما راه حل       

 مهم است.

به مؤسسین و هیئت امنا گفتیم ما به پول شما کاری              

گوییم پولتان را در مدرسه ما خرج کنید.          نداریم، اما می  

گوییم از شما        لذا ما به مدارس و مؤسسین می            

خواهیم پول را به ما بدهید، ولی اگر کمکی                 نمی

کنید به ما اعالم کنید. یعنی در حوزه علمیه                  می

شهرستان خودشان خرج کنند و ما هم این کمک را به           

کنیم. شما هم در همین مسیر خرج            شما اضافه می   

ها مقداری آرامش خاطر      کنید. مؤسسان با این صحبت    

ها وقتی ببینند که        کنند، چون گاهی وقت       پیدا می 

گویند: ما چرا خرج      های دولتی در کار است، می        پول

دهند و نهایتا      شان را از دست می         و انگیزه  کنیم؟

 کنند. پولشان را جای دیگر خرج می

 در پایان اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید. -

من مایلم دو نکته را اینجا بگویم. این حرکت عظیم به           

ها و      لطف حضرت ولی عصر رعج  بازتاب             

ای   هایی هم داشته است. ما االن در نقطه              انعکاس

هستیم که به تعبیر من، حوزه علمیه خواهران ظرفیت           

های   مقابله با شبهات، پاسخگویی به انحرافات، جریان       

های کاذب و این هجمه فرهنگی و حتی          کاذب، عرفان 

ما اکنیون دو    

هزار خیواهیر   

نویی    وبالگ

داریییم کییه    

م موع بازدی، 

ها و    از سایت

هایشان  وبالگ

در ماه  بییش  

از یح میلیون 

 نفر است. 
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شود را    ای که به اسالم و مذهب تشی  می             سیاسی

داراست. این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود. ما یک           

سپاه عظیم علمی، فرهنگی و تبلیغی داریم و ساالنه            

های خواهران،    چند صد هزار فرصت تبلیغی در حوزه       

خورد. این چیز کمی       توسط خواهران مبلغه رقم می      

نیست. تعداد فارغ التحصیالن ما را به اضافه تعداد             

اند، در تعداد جلسات      هایی که واجد شرایط تبلیغ      طلبه

 تبلیغی ضرب کنید؛ رقم سنگینی خواهد شد.

ها به موازات اینکه فارغ التحصیل پیدا  در این سال

کردیم.  ریزی می کردیم، برای فارغ التحصیالن برنامه می

ها میدان پژوهش بوده است. در این  یکی از میدان

ها، هم شاغالن به تحصیل و هم فارغ التحصیالن  سال

حوزه علمیه خواهران، در چهار سال متوالی در 

های خوبی از جهت  های مشترک، حایز رتبه جشنواره

دهد که بستر  کمّی و کیفی شدند. این موفقیت نشان می

 آماده است و باید به آن توجه شود.

های   های آزاداندیشی را در حوزه       سال گذشته، کرسی  

اندازی کردیم که استقبال خیلی جدی از          خواهران راه 

آنها شد. اگر کمی ضعف آموزش را برطر  کنیم و             

های خواهران را باال بکشیم، راه           سطح علمی حوزه   

اندازی    های آزاداندیشی نوید راه           افتادن کرسی  

دهد اما باید یک قوت       پردازی را می    های نظریه   کرسی

علمی هم در کنارش وجود داشته باشد تا بتواند به              

پردازی برسد. بیش از هزار هسته پژوهشی و              نظریه

ها کانون پژوهشی در کشور تشکیل شده است که             ده

 ظرفیت کمی نیست.

ما همچنین کاری را در فضای مجازی شروع کردیم،            

غیر از آموزش مجازی که برای کادر و مدیرانمان در             

سطح سه داشتیم. این کار جدید، حضور خواهران در           

فضای مجازی بود. ما اکنون دو هزار خواهر                   

ها و    نویس داریم که مجموع بازدید از سایت          وبالگ

هایشان در ماه، بیش از یک میلیون نفر است.              وبالگ

این ظرفیت کمی نیست. ما در این فکریم که در ابتدا             

هزار   ۳۳اساتید و کادر حوزه که تعدادشان نزدیک به           

نویسی   ای با وبالگ    نفر است و در مرحله بعد، هر طلبه       

هایش را    تهدیدها و فرصت      و فضای مجازی آشنا شود،    

هایش را بداند.     بشناسد، نحوه ورود و خروج و آفت        

الزم است که یک سیستم نظارتی، حمایتی و کنترلی            

هم باشد. برای کار در فضای مجازی باید منشأ تأثیر             

ها   باشیم. این چیز کمی نیست و امیدواریم این تالش          

مورد رضایت حضرت ولی عصررارواحنا فداه  قرار          

 بگیرد.

سال گ شتیه   

هیای     کرسی

آزادان،یشی را 

هیای   در حوزه

خیییواهیییران 

انییی،ازی     راه

کیردییم کییه     

استقبال خیلی 

ج،ی از آنهیا  

 ش،. 



 

 

 استاد حسینی خراسانی: 

 باید رابطه استاد و شاگردی احیا شود
استاد حسینی خراسانی یکی از اساتید مبرز حوزه علمیه قم است که بیش از بیست سال سابقه تدریس 

تر از آن، رابطه استاد و  های علمیه و مهم سطوح عالی و خارج را دارد. درباره وضعیت تحصیلی حوزه

  ایم. وگو نشسته شاگردی با ایشان به گفت
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وگو بفرمایید وضعیت درسی       در ابتدای گفت     -

بینید؟ آیا پیش از این       های علمیه را چگونه می      حوزه

هم نقد یا تذکری درباره وضعیت آموزشی دروس         

 اید؟ سطح داشته

برخی از نکات مربوط به مسائل آموزشی حوزه تا             

کنون چند بار خدمت مسئوالن محترم تذکر داده شده          

است. مثاًل درباره اینکه متون آموزشی مانند کفایه،            

رسائل و مکاسب در سال تحصیلی از کجا تا کجا               

باشد، بارها صحبت و کارشناسی انجام شده است.            

براساس تجربه عملی که در یک سال تحصیلی مثاًل ما          

جلسه درسی    ۳۱۳جلسه درسی داریم و میانگین        ۳۱۳

از اینجا تا آنجاست و باقیمانده کتاب که باید خوانده            

شود بهتر است جزء برنامه سال آینده باشد. تصمیم            

گرفتیم آزمون پایان ترم بر اساس بخشی که مورد              

ها مجبور به      پذیرش واق  شده انجام گیرد تا طلبه         

خوانی و استخراج سؤاالت تستی نشوند. این            جزوه

برای حوزه علمیه افت است و بارها هم گفته شده              

ولی متأسفانه توجه نکردند که بخشی از متون درسی،           

شود یا نخوانده از آن امتحان         یا بدون امتحان رها می     

هایی به    ای جزوه   شود که عده    گیرند. این باعث می     می

هایی بر    کنند و سؤال و جواب        زبان فارسی تنظیم     

ها طراحی کنند و افرادی که در            اساس همان جزوه   

ها در    اند با استفاده از همان جزوه        درس شرکت نکرده  

کنند و حتی نمره قبولی خوبی            آزمون شرکت می   

 آورند. می

های تدریس را     ها و کرسی    شما وضعیت تدریس    -

بینید؟ حضور اساتید را با این تعداد الزم           چطور می 

دانید یا احیانًا به نظر شما آیا الزم          دانید یا کم می     می

است فیلتری برای ورود افراد به کرسی تدریس            

 وجود داشته باشد؟

تکثر حلقات درس در حوزه علمیه، مطلوب است.            

تنوع و تکثر در این حوزه برای ما مطلوب است تا هر             

کسی بتواند هر درسی را در هر ساعت و هر جایی که             

تنوع و تکیثیر   

در این حیوزه  

بییرای مییا     

مطلو  اسیت  

تا هر کسیی    

بتیوانی، هیر      

درسی را در     

هر ساعیت و    

هر جایی کیه    

خیییواسیییت  

 انتخا  کن،.
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خواست انتخاب کند. البته طبیعی است که در این              

میان، بعضی از افرادی که شایستگی الزم را ندارند نیز           

این کرسی را اشغال کنند ولی اگر حوزه را تقویت              

شوند. در واق      خود به حاشیه رانده می      کنیم اینها خودبه  

بهتر است فیلتر نگذاریم، ولی با قوتی عمل کنیم که             

ها را به حاشیه براند. انتخاب         این قوت حوزه، ضعف   

استاد فقط براساس تشخیص، انتخاب و اراده خود            

طلبه است و این انتخاب طلبه یعنی حرّیّت کامل برای           

این امر، که از امتیازات حوزه است و لذا گاهی مواق             

های ویژه مدارس تحت برنامه را           ای برنامه   که عده 

های تحصیلی را بردند       مطرح کردند و بخشی از رتبه      

ها بلند شد،     تحت پوشش برنامه مدارس، هم داد طلبه       

هم داد اساتید و بزرگان که این کار چیز مطلوبی                

ها در انتخاب درس، استاد و حتی         نیست؛ بگذارید طلبه  

 رشته مورد عالقه خود حریت داشته باشند.

ها را    البته در مقاطعی بعضی از بزرگان بعضی از رشته         

کردند ولی حوزه علمیه قم که          ممنوع یا تحریم می    

خداوند بر عزت و صالبت و نشاطش روز به روز              

تابد. باید رشته فلسفه باشد، رشته        بیفزاید اینها را برنمی   

خواهند، بروند دنبال این      عرفان باشد و آنهایی که می      

ها. رشته کالم قدیم و جدید هم باشد. البته خود             رشته

داند چه کند، یعنی خود حوزه علمیه این          حوزه هم می  

 کند. را تعبیه می

اند و محور و اساس آن         فقه و اصول در رأس حوزه      

شوند. وقتی مدام گفتیم فقاهت و اجتهاد          محسوب می 

اصل است، فقه و اصول محورند، بقیه هم باید باشند.           

البته طبیعی است که با محوریت این دو دانش، مدام بر           

شود و حوزه نیز        مجد و عظمت حوزه افزوده می        

 شود. تر می تر و پر جمعیت تر، پر جاذبه فعال

عالی مشغول    سال است که حضرت     ۶۱بیش از     -

های   اید و ویژگی    تدریس در سطوح مختلف حوزه     

اید. از نظر شما      اساتید معظم را زیاد مشاهده کرده      

های مثبت و رموز موفقیت یک استاد              ویژگی

 چیست؟

کمال اولی و سرمایه اصلی برای یک استاد، قوت               

های   ای از تالش     علمی است. قوت علمی مجموعه      

گسترده و جدیت تحصیلی، تحقیقی و پژوهشی خود          

های خدادادی    استاد به اضافه استعدادها و موهبت         

ها خیلی تالش کنند اما       است. یعنی ممکن است بعضی    

ها هم ممکن است استعداد        راه به جایی نبرند. بعضی     

خدادادی و موهبت الهی داشته باشند ولی تالش              

های   ای از اعطائیات و موهبت        نکنند. یعنی مجموعه   

الهی و کسبیات اکتسابی از خود انسان است که قوت            

کند. در کنار قوت علمی که یک بال           علمی درست می  

شود، تهذیب و تقوا و معنویت هم دخیل           محسوب می 

ها را دور خودش      است در اینکه یک استاد بتواند طلبه      

جذب کند و به عنوان یک استاد محبوب و طر                

مشورت، مطرح باشد. این شاخصه در همه اساتید             

موفق حوزه محسوس و ملموس است. همگی دارای          

اند. اگر طلبه     بنیه قوی علمی و منش و شخصیت مثبت       

دل به استاد ندهد و او را نپسندد، در درسش شرکت             

 کند. نمی

شاگردی به آن معنا    –االن مثل قدیم، ارتباط استاد  -

نداریم. در قدیم وقتی یک نفر از نظر علمی موفق            

شد و بیشتر از بهره علمی که         شد، مالزم استاد می     می

برد از سیره عملی استاد        در آن یکی دو ساعت می      

رسید. ولی با توجه      کرد و به کماالت می      استفاده می 

به وضعیت اجتماعی، امروز چه کنیم؟ باالخره            

ها نیاز داریم سیره عملی استاد را          بعضی از ما طلبه   

 ببینیم.

بله بخشی از پاسخ را خود شما فرمودید. شرایط               

ای شده که قاعدتًا دیگر آن حال و             زندگی به گونه   

هوای گذشته و آن ارتباط بین استاد و شاگرد که در              

انتخا  استاد 

فقط براساس 

تشییخییییی   

انتخا  و اراده 

خود ریلیبیه      

است و ایین    

انتخا  رلبیه  

یعنی حیرییّیت   

کامیل بیرای     

 این امر.

قوت عیلیمیی    

ای از  م موعه

هییای    تییالش

گسییتییرده و   

جیییی،یییییت 

تحیصیییلیی      

تحقییقیی و     

پژوهشی خود 

اسییتییاد بییه    

اضییییافییییه  

استع،ادهیا و    

هیای     موهبت

خییییی،ادادی 

 است. 
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گذشته بود، کمتر شده است. این شرایط زندگی که             

 گردد. ها برمی گوییم، بخشی به دوری مسافت می

از یکی از بزرگان شنیدم که گفت وقتی مرحوم آیت             

اهلل العظمی بروجردی رره  از بروجرد تشریف آوردند         

قم، در این بیتی که مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت این           

کردند ساکن شدند که در کوچه           اواخر زندگی می   

شد. یک    عشقعلی بود و به مسجد سلماسی منتهی می         

نفر شنیده بود که خانه آقای بروجردی کجاست، گفته          

ها مزاحمش    ای بابا سید اوالد پیغمبر آنجا شغال       ”بود:  

 یعنی دور است.” شوند. می

آمدند. امام از     گویند امام هر روز پیاده به درس می          می

آمدند؟   کجا به مسجد سلماسی یا مسجد اعظم می           

کنند که    مسافت را در نظر بگیرید. خیلی هم تعریف می        

اند. ولی امروز با       کرده  ها را پیاده طی می       این مسافت 

بندان و چراغ قرمز      اینکه وسیله هست، اما ترافیک و راه      

هم هست. طرح ترافیکی که اخیرا در شهر پیاده                

اند شرایطی به وجود آورده که باید چندین خیابان           کرده

را دور بزنید تا به مقصد برسید. نهایتًا هر چقدر                 

خواهند پارکینگ طبقاتی احداث      مثال می     پیشرفت کند، 

کنند ولی آن موق  هم باید در صف آسانسور آنجا              

ای   بر است. اگر هم طلبه       منتظر ماند و همه اینها زمان      

وسیله شخصی نداشته باشد و بخواهد با مثال                 

از راه دور بیاید و کنار شبستان امام              های ون   تاکسی

 برد. پیاده شود، همه اینها زمان می

وآمدها، خیلی فرق      مضا  بر مسئله ترددها و رفت       

کند که مثاًل منازل شاگردها حول و حوش منزل              می

استاد باشد و مثال در یک مسجد نماز بخوانند. در               

گذشته گاهی خیلی از شاگردها هم در نماز مغرب و            

عشا، هم ظهر و عصر و حتی نماز جماعت صبح استاد           

کردند. این خودش درس دیگری غیر از آن          شرکت می 

شده، بوده است. یا هر        درسی که در حوزه برگزار می      

ای یکی دو بار در صف نانوایی یا در مسیر            روز یا هفته  

دیدند. االن خیلی از اساتید و          حمام همدیگر را می    

شاگردها غیر از آن محیط درسی اصاًل تالقی و                 

 برخوردی ندارند.

دیگر، اشتغاالتی است که امروزه به وجود آمده             مسئله

است. همین تکنولوژی، مسئله کوچکی نیست و وقت         

خواهم بگویم سختی معیشت      کند. نمی   ها را پر می     طلبه

ولی ارتقاء سطح معیشت جامعه و بالطب  ارتقاء سطح          

ها را لحاظ کنید. االن دیگر این طور               زندگی طلبه 

نیست که بگویند: مسکن الزم داریم، یک سرپناه الزم          

داریم؛ حاال ملکی یا استیجاری فرقی ندارد. االن همه           

 خواهند مسکن و مأوای ملکی داشته باشند. ها می طلبه

ها کردند و برایشان      آقایان در پردیسان خدمتی به طلبه     

خانه ساختند. ولی این خدمت از حیثی خدمت است و     

ها باید قسط بدهند.      از حیثی دیگر، زحمت. االن طلبه      



42  

دهد و به     برای پرداخت اقساطشان شهریه کفا  نمی      

خواهم   شوند. نمی   یک شغل فوق العاده نیازمند می        

بگویم راننده تاکسی یا بیل برداشتن و سرگذر                

ایستادن، ولی به هر حال اشتغال فوق العاده این است           

کنند. اسمش را     شوند و کار می     ای می که جذب مؤسسه

گذارند تحقیق و پژوهش ولی در واق  تحقیق و              می

رود آنجا به عنوان یک ویراستار یا         پژوهش نیست؛ می  

کند و خالصه وقتش پُر       ها را اصالح می     دستیار، نسخه 

ماند که به استادش      شود. دیگر مجال و فرصتی نمی       می

زنگ بزند و پیش او برود و احوالش را بپرسد و این              

نهادینه شود و همه بدانند که مثاًل پیش از ظهر                  

ها استادشان جلوس دارد. ولی امروز دیگر            پنجشنبه

توایند آن جلوس را داشته باشد.                استادها نمی  

پُرکارترین روزهای اساتید، روزهای جمعه و تعطیلی         

شود و دعوتشان     حوزه است. چون به آنها مراجعه می       

ها و    ها و کنفرانس     کنند برای سفر به شهرستان        می

جلسات. بنابراین من حیث المجموع دیگر مثل              

گذشته، بستر الزم برای رابطه شاگرد و استاد فراهم            

 نیست.

همان طور که گفتم، تعطیالت حوزه از پرکارترین ایام 

شوند و برنامه  اساتید است؛ چون هر جا دعوت می

توانند شرکت کنند.  گویند روز درسی نمی دارند می

ها و  اش را برای پنجشنبه کننده هم برنامه دعوت

کند. بنابراین، دیدار پنجشنبه با  ها تنظیم می جمعه

شود. ولی هیچ کدام از  اصحاب بحث هم منتفی می

تواند دلیل باشد برای اینکه ما به این مسئله  اینها نمی

اهمیت ندهیم. فرق امروز با آن زمان در این است که  

آن زمان، رابطه استاد و شاگرد به طور اتوماتیک و 

شد ولی االن باید تدبیر کنیم که رابطه  طبیعی برقرار می

 برقرار شود و محفوظ بماند.

باید یک اراده مضاعف برای این کار به وجود             -

 آید.

ریزی و مدیریت کرد. الزم        احسنت! باید این را برنامه     

هایی را برای این منظور در نظر گرفت که           است فرصت 

تواند عناوین    رابطه شاگرد و استاد برقرار باشد. می         

مختلفی داشته باشد. مثاًل یک روز از هفته را قرار دهند           

برای اینکه آقایان تشریف بیاورند و باالخره سالم و            

احوالپرسی داشته باشند و با همدیگر یک بحث جنبی          

خوانی یا پرسش و       تواند حدیث   را شروع کنند. می    

پاسخ باشد، جواب به اشکاالت درسی هفته باشد ولی          

خالصه باید این را به عنوان یک کار فوق العاده، جدی           

بگیریم. متأسفانه این کار به شکل طبیعی انجام                

گیرد و باید خودمان این را مدیریت کنیم تا این               نمی

 رابطه محفوظ باشد.

ام. گاهی کسی هست      من هر دو نوعش را تجربه کرده       

پنج سال در درس و بحث با شما مرتبط است ولی               

شود. چرا؟    درس و بحث که تمام شد دیگر غریبه می         

چون شما را فقط در جلسه درس و به عنوان استاد               

شناخته ولی هیچ وقت شما را به عنوان یک                  می

راهنمای دلسوز، پشتیبان، حامی و پدری ورای جلسه          

کند، لذا وقتی از درس و بحث         درس باور نکرده و نمی    

اید. گاهی    فارغ شد انگار نه انگار که شما استادش بوده        

کردند که شاگردها به ما اهمیت        مواق ، اساتید گالیه می   

  دهند. این اهمیت ندادن به خاطر آن است که تلقی           نمی

اش را با استاد حفظ        شاگرد این نیست که باید رابطه      

کند. این تلقی نادرست، به سبب فقدان این جلسات            

 است.

تییعییطیییییالت 

حیییوزه از     

پرکیارتیریین    

ایام اساتییی،   

است؛ ویون    

هر جا دعیوت  

شیونی، و      می

برنامه دارنی،    

گوین، روز    می

درسیییییییی 

تیوانینی،     نمی

 شرکت کنن،. 



 

 

 استاد واعظ موسوی: 

های اخیر مورد توجه طاالب     حجت االسالم والمسلمین واعظ موسوی از اساتیدی است که در سال

تواناد هاماه       جوان سطوح عالی قرار گرفته است. به اعتقاد وی سیستم آموزشی حوزه به خوبی می 

  ایم. وگو نشسته ها و نیازهای یک سیستم آموزشی را تأمین کند. در این باره با ایشان به گفت بایسته

 مواجهه طالب، بهترین روش ارزیابی اساتید است
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های علمیه    از نظر شما سیستم آموزشی حوزه         -

ویژه سطوح عالی چه ویژگی یا امتیازی دارد و آیا            به

ای هست که     امتیازات این سیستم آموزشی به گونه      

 بتواند مشکالت و معایب درونی را برطرف کند؟

حوزه علمیه به عنوان دیرپاترین سیستم آموزشی،            

دارای محسّنات بسیار زیادی است. از جمله این              

محسّنات، آزادی دروس و آزادی انتخاب استاد است.         

اکثریت قریب به اتفاق طالب پس از پنج یا شش سال           

توانند به این تشخیص برسند که برای ارتقاء سطح            می

مند   علمی خود باید از کدام استاد یا روش درسی بهره          

شوند. توجه به مراتب مختلف فضل اساتید و                 

کنند و تفاوت در        هایی که از آن استفاده می          شیوه

های مختلفی که ممکن است وجود داشته باشد هر           بیان

 گیرند. کدام مورد آزمایش طالب قرار می

ایم   های اخیر داشته    ای که در سال     احساس ما و تجربه   

این است که استادهای حوزه هر روز تحت فیلتر و              

اند. مشاهده شده است که برخی از             گزینش طالب 

اند ولی تعداد     اساتید در ابتدا مورد اقبال طالب بوده        

شاگردانشان پس از گذشت چند جلسه، به صورت            

ملموسی کاهش یافته است؛ چرا که طالب احساس           

کنند. خال     کنند استفاده الزم را از این استاد نمی          می

این مسئله هم بسیار مشاهده شده است. برخی از              

رسانی زیادی      اساتید گمنام یا آنهایی که اطالع           

اند با شاگردان محدودی دروس خود را آغاز             نداشته

کنند و با گذشت زمان کوتاهی، تعداد شاگردانشان           می

 شوند. افزون شده، مجبور به تغییر مدرس می

در کنار همه این امتیازات، به نظر شما روش              -

 گذاری اساتید باید به چه صورتی باشد؟ ارزش

عالوه بر سؤال شما، نکته دیگری نیز وجود دارد که آیا        

الزم است سیستم یا مرکز خاصی تعداد دروس و              

مقطعی که افراد باید تدریس کنند را مشخص کند؟            

برای پاسخ به این سؤال تعداد دروس و محدوده               

ها را در طول چند سال بررسی کردیم. پیش از            تدریس

کردیم   ساله فکر می    این تحقیق و بر اساس ارزیابی یک      

شاید برخی از مواد درسی، اساتید سطح باال ندارد یا            

شاید تعداد دروس برخی از مواد درسی، کمتر یا بیشتر          

احساس ما و   

ای کیه   ت ربه

هیای     در سال

ایم  اخیر داشته

این است کیه  

اسییتییادهییای 

حوزه هر روز   

تحت فیلتر و   

گییزییینییش   

 ان،.  رال 
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از میزان مورد نیاز باشد. ولی وقتی دامنه آمارگیری و            

تحقیق را به چند سال گسترش دادیم، متوجه شدیم که          

به صورت جالبی یک نظم درونی وجود دارد و در              

ها و حتی      نتیجه، اختال  فاحشی در تعداد درس         

کیفیت آنها وجود ندارد. در واق  ساختار و نوع عرضه           

و تقاضای تدریس، خود به خود یک ساماندهی               

نامحسوس دارد. بنابراین، نیازی نیست برای اساتید           

گذاری سیستماتیک انجام شود؛ چون          حوزه، ارزش 

استقبال و نوع مواجهه طالب با اساتید، بهترین روش           

ارزیابی توانایی آنهاست. اگر استادی توانایی الزم را در         

تدریس نداشته باشد قطعا مورد توجه قرار نگرفته و            

کرسی درسش خود به خود تعطیل خواهد شد؛ چنانکه         

اگر استادی توانمند باشد، نیازی نیست تشکیالتی از او         

حمایت کند و در مدت زمان کوتاهی مورد استقبال            

طالب قرار خواهد گرفت و به جایگاه خود خواهد            

 رسید.

یکی از انتقادها این است که برخی از اساتید              -

زمان کافی برای تدریس دروس سطح صرف             

کنند و برای رسیدن به کرسی تدریس درس             نمی

 خارج عجله دارند. آیا با این نظریه موافقید؟

گاهی برخی از اساتید که در مقط  سطح شاگردان قابل          

اند، به دعوت شاگردان خود دروس            توجهی داشته 

اند ولی اقبال الزم از درس خارج          خارج را آغاز کرده   

اند به تدریس سطح          ایشان نشده و مجبور شده        

دهد که یک مکانیزم       بازگردند. این موضوع نشان می     

کامال دقیق و در عین حال غیر سازمانی، تدریس در             

 بخشد. ها را توازن می حوزه

طور که گفتم، آزاد بودن انتخاب درس و استاد              همان

ترین مزایای آموزش حوزه است. همین          یکی از مهم  

شود گاهی یک استاد با وجود سن            مزیت باعث می   

هایش به تدریس سطوح      پایین خود، به خاطر شایستگی    

خارج برسد. در بین مراج  معظم تقلید و علمای ما کم       

نبودند کسانی که در اوایل جوانی در سطوح عالی              

 اند. حوزه، کرسی درس داشته

استقبال و نوع 

مواجهه رال  

با اسیاتییی،       

بهترین روش 

ارزییییابیییی  

تییوانییایییی   

 آنهاست. 
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شایسته است که با سعه صدر به این مسائل بپردازیم و           

های علمیه صاحب معنوی      یقین داشته باشیم که حوزه    

دارند و افرادی که بخواهند از طرق نادرست رشد              

 کنند، خود به خود مورد اقبال قرار نخواهند گرفت.

طالب جوانی وجود دارند که در خود استعداد            -

کنند، یا عالقه دارند در آینده        تدریس را احساس می   

ای به این قشر      جزء مدرسان حوزه باشند. چه توصیه     

 از طالب دارید؟

ای   باید توجه کرد که نظام آموزشی حوزه تفاوت عمده        

ها هر    های آموزشی رایج دنیا دارد. در سایر نظام         با نظام 

استادی باید در علوم و رشته مربوط خود تخصص             

داشته باشد ولی در حوزه علمیه، یک استاد زبردست           

که بخواهد شاگردانی توانمند تربیت کند، باید دارای          

خواد فقه تدریس کند       جامعیت باشد. استادی که می     

تواند خود را از ادبیات، منطق و فلسفه فارغ بداند.            نمی

کسی بدون اشرا  به مباحث کالمی و فلسفی                

تواند مدعی تدریس شود. در عر  مردم هم               نمی

ای متخصص خود را دارد و         گونه است. هر رشته     این

مردم از هر متخصصی توق  تخصص در رشته خودش         

بینند توق     را دارند ولی وقتی یک طلبه معمم را می           

های دینی مانند احکام،        دارند که بر همه تخصص       

 روایات، آیات قرآن، اخالق و اشرا  داشته باشد.

طالب جوانی که آینده حوزه و نظام اسالمی و بلکه             

جهان تشی  در انتظار آنان است باید از همان اوایل              

جوانی، خود را برای آینده آماده کنند. حداقل طالب           

های به    جوان باید حواسشان باشد که برخی از درس         

اصطالح جنبی مانند کالم و تفسیر برای آینده                 

شان بسیار مهم است. این دروس را جنبی                درسی

نامند چون فقه و اصول در حوزه علمیه، محوریت            می

دارد ولی این به معنای غیر ضروری بودن این دروس           

نیست؛ مثال اولین مسئله در بحث حجّیّت خیر واحد،           

ای با این      ادبیات، منطق و بالغت است واگر طلبه          

تواند حجت    مباحث آشنایی کافی نداشته باشد نمی        

 بودن خبر واحد را تبیین کند.

رال  جوانیی  

که آین،ه حوزه 

و نییی یییام    

اسالمی و بلکه 

جهان تشییع  

در انت ار آنان 

است بای، از   

همان اواییل    

جوانی  خود را 

برای آیینی،ه     

 آماده کنن،. 



 

 

 های علمی اخالقی بزرگان به طالب توصیه
های علمیه پرداختن ویژه به مسائل اخالقی و تربیتی است و از      ها و افتخارات حوزه یکی از ویژگی

های مهم حوزه علمیه درس اخالق بوده است. با توجه باه آغااز ساال            قدیم االیام یکی از درس

های تنی چند از علما و مراجاع تاقالایاد و           کنیم بر بیانات و رهنمون تحصیلی جدید، مروری می

  های آنان به طالب حوزه علمیه. توصیه
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 آیت اهلل بهجت

علم و تقوا دو بال پرواز برای هر طلبه است که اگر به              

های فراوانی    توجهی شود زیان    هر کدام از این دو کم      

متوجه طلبه خواهد شد. معراج السعاده مرحوم نراقی          

را روزی یک صفحه بخوانید و تا حد توان به آن عمل            

  ۳کنید. ر

های آیت اهلل بهجت به طالب علوم دینی:  دیگر توصیه

  ۱ر

. هر شب محاسبه نفس کنید. حاسبوا قبل أن ۳

 تحاسبوا.

. من عمل بما علم، علّمه اهلل علم ما لم یعلم. هر کس ۱

داند عمل کند خداوند دانش آنچه را  به آنچه می

 داند به او خواهد آموخت. نمی

. هر کس محاسبه نفس کند و نیز به علمش عمل ۱

کند، خداوند محاسبه آخر عمر را به او الهام خواهد 

 کرد.

. قدم به قدم انسان باید مستغفر و تائب باشد تا ۴

 خداوند او را نجات دهد.

. هیچ شاگردی نباید در بهشت و جهنم رفتن به ۷

استادش نگاه کند. باید خود انسان فکر بهشت و جهنم 

خود باشد و به دیگران نگاه نکند. باید ببیند تکلیفش 

چیست و به آن عمل کند. باید موازین را شناخت و از 

 موازین پیروی کرد، نه اشخاص.

های امین مشورت کنید تا چنانچه زهر  . با آدم۵

 خورید به شما بگویند. می

. انسان نباید برای چهار تا شاهی حقوق، خود را ۱

بفروشد. خدایی که رزّاق است، حتی حیوانات را 

 دهد. روزی می

. اگر خدا را نصرت نکردی، خداوند هم شما را یاری ۸

نخواهد کرد. اگر خدا را یاری نکردی و به کسی ظلم 

 کند. کردی، بعداً دیگری در حق تو ظلم می

 . عامل بودن با عالم بودن فرق دارد.۰

 . درس را رها نکنید.۳۳

 آیت اهلل جوادی آملی 

ای از فراگیری علوم غفلت نکنید! هیچ گاه                لحظه

طهارت نباشید. همیشه نمازتان اول وقت و با                بی

جماعت باشد. درس را طوری بخوانید که بعد بتوانید           

 تدریس کنید، نه برای اینکه نمره بگیرید.

اگر طرزی درس خواندید که نتوانستید تدریس بکنید          

شود درس را        دوباره بخوانید؛ چون معلوم می          

اید. دو بار مطالعه کنید؛ یکی اینکه کتاب چه             نفهمیده

گوید، یکی اینکه من اگر دست به بنان یا بیان بردم              می

و خواستم تدریس کنم چه بگویم، درس به قلم بردم            

درس را       

روری بخوانی، 

که بع، بتوانی، 

ت،ری  کنی،  

نه برای اینکه 

 نمره بگیری،.
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خواستم بنویسم چطور بنگارم وگرنه انسان عمر              

گیرد. طرزی درس بخوانید که        دهد و چیزی نمی      می

بتوانید خوانده را به دیگران منتقل کنید و تدریس کنید          

که بعد از چند مدّت به لطف الهی از نظر استاد حوزه             

 علمیه و مدرسه پربرکت شما خودکفا باشد.

راه برای همیشه مَهیعه و وسی  است. بسیاری از علوم           

َمن َجإَء جوشد اگر خدای سبحان فرمود:         از درون می  

نَِة فَََلُ َعْْشُ َأْمثَإِلهَإ این تنها مربوط به ثواب در         ِِبلَْحس َ

قیامت نیست. هر کس هر قدمی در راه خدا بردارد              

دهد. اگر کسی در حوزه یا          برابر پاداش می    ۳۳خدا  

دانشگاه برای رضای خدا یک ساعت محّققانه زحمت         

برد. این وعده الهی است و        ساعته را می    کشید نتیجه ده  

همیشه سعی کنید به لطف الهی علومی را که قرآن و             

عترت به ما آموخت که قابل احصاء نیست و در همین           

اند بهره    خوانیم اینها معدن علم     دعاهای ماه شعبان می   

 وافی و کافی ببریم.

ما اگر خواستیم ببینیم این درسی که به ما دادند عاِلم             

شدیم یا نه، این دو نشان دارد؛ یک نشاِن ظاهری که             

قباًل بیان شده، یعنی اگر ما توانستیم خوب تدریس             

شود این مطلب     بکنیم یا خوب تألیف بکنیم معلوم می       

ایم. ولی یک نشان باطنی دارد که بسیار              را فهمیده 

عمیق است و آن این است که اگر مطلبی را فهمیدیم             

شویم وَزین، سنگین،     عالِم شدیم، اگر عالِم شدیم می      

جا کار    زنیم، نه بی    جا حر  می    باوقار، متواض ؛ نه بی   

دهیم. طرز نشستن ما، خوابیدن ما، گفتار ما،           انجام می 

نشینیم، مؤدّب    رفتار ما ادیبانه است. یعنی مؤدّب می        

خوریم، ادبِ دینی داریم.      زنیم، مؤدّب غذا می حر  می

کند حر ِ    در تمام شئون زندگی علم آدم را سنگین می        

دهیم،    زنیم، حر  سبک گوش نمی            سبک نمی  

های سبک را         های سبک نداریم، نوشته          نوشته

 خوانیم، حر ِ سنگین برای انسانِ سنگین است. نمی

ُنلِْقی اینکه ذات اقدس الهی به رسولش فرمود:            ِإَّنَّ س َ

، یعنی این حر  وزین است. سنگ،         عَلَْیَک قَْوًل ثَِقیالً 

سنگین است ولی وزین نیست. علم وزین است، وزنه          

 دارد، قرآن وزنه دارد، روایات و ادعیه وزنه دارند.

کنند بسیار وسی      راهی که طالبان علوم الهی طی می        

ای ندارد زیرا این راه هم وسی           است. هیچ کسی بهانه   

است و هم همراهان خوبی در این راه انسان را                  

تواند بگوید این راه       کنند. هیچ کسی نمی      همراهی می 

سخت است، رفتنش دشوار است، مزاحمت فراهم           

های علمی به     است. بسیاری از بزرگانی که در حوزه        

مقاماتی رسیدند بسیاری از آنها امکاناتشان از طالب           

کنونی کمتر بود و بسیاری از آنها هم از مناطق                  

های حکمت، چه در      روستایی برخاستند. چه در بخش    

های فقه، چه در        های تفسیر، چه در بخش         بخش

مییا هییر روز     

تیریین      مهیم 

سرمیاییه را     

داریم صیرف    

کنیم. کسی   می

کییه عییمییر     

مح،ودی دارد 

هر روز دارد     

سرمایه صرف 

کنی،  نیه      می

تنها هر روز    

هر دَم و هیر    

 نف . 
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هایی از    های اصول و در سایر علوم اسالمی طلبه         بخش

همین روستاها برخاستند و به مقامات واالی علمی            

 رسیدند.

کنیم.   ترین سرمایه را داریم صر  می        ما هر روز مهم   

کسی که عمِر محدودی دارد هر روز دارد سرمایه              

کند، نه تنها هر روز، هر َدم و هر نفس. این              صر  می 

طالب رع  است که       ابی  بن  بیان نورانی امیرمؤمنان علی    

یَل َأَجَِلِ فرمود:  
ِ
؛ یعنی هر نفسی که      نََفُس إلَْمْرِء ُخَطإُه إ

 شود. تر می زند یک قدم به قبر نزدیک انسان می

کردن و    گاهی اوقات یک جوان وقتش را به بازی           

شود یک    سال می   ۱۳کند، بعد از       اتال  صر  می   

نیروی قراضه، یک وقت است که در تحصیل علمِ              

شود یک    سال می   ۱۳کوشد بعد از      حوزه و دانشگاه می   

درخت سیب، یک درخت گالبی. حرکت، گاهی             

سر است چیزی در دست نیست گاهی          بازدهش پشت 

شود   دهد می   همه حرکت را انسان به ریشه خود می         

   ۱شجره طیّب. ر

 آیت اهلل مشکینی

انسان موجود مرکبی از ساعات، ایام، شهور و سنوات          

گذرد یک مقدار از وجودش        است. هر ساعتی که می     

شود مانند یک بطری پر از مای  است که قطره              کم می 

ای که از او بریزد،       شود و هر قطره     قطره از او کاسته می    

خواهید   شود. بنابراین اگر می     همان اندازه از مای  کم می 

افتخار سربازی امام زمانرعج  را پیدا کنید و یک               

روزی شیخ مفید و شیخ طوسی شوید، از حاال باید              

تان چیست و در این زمینه سه نکته را              بفهمید، وقت 

ایم   مهم شمرده و لحاظ کنید؛ اول: برای چه به دنیا آمده          

و هد  چیست؟ دوم: حرکت به سوی هد  و                

کوشش برای رسیدن به آن. سوم: تهیه شرایط وصول           

 به هد  را مشخص کنید.

انسان عاقل کسی است که کماالت خود را بسنجد و            

براساس آن وزن بدن خویش را بفهمد، مقدار عقل و            

معلومات خود را نیز تشخیص دهد و از حدود خود             

گونه نیست که بیشتر از        تجاوز نکند. انسان عاقل این     

این مقدار برای خودش ارزش قائل شود و تالش کند           

های خویش را     بیشتر از معلومات و عقل خود توانایی       

خواهد متصدی    به دیگران نشان دهد. کسی که می          

ای را به عهده بگیرد باید بهره           منصب و هدایت عده    

وافی از اصول و فروع، علوم ادبیات، تفسیر و اخبار،             

سیره پیامبراکرم رص ، سایر پیغمبران و ائمه اطهار             

داشته باشد و الزم است که تا حدودی در اخالقیات،            

کماالت نفسانی، تصفیه روح و باطن تجربه دیده باشد          

و جمال انسانیت خویش را از آالیش صفات زشت و            

گاه به اصالح دیگران       ناپسند، پاکیزه و منزه کند. آن       

 بپردازد.

درسی بخوانید که ملکوت را ببینید! علمی را بطلبید که          

ای که لقمه حرام در معده او           به دل، نور است. طلبه     

وارد شود یا بفهمد مشتبه است، اما آن را بخورد، هیچ            

تواند مقامی به دست آورد. حوزه جایگاه کمال          گاه نمی 

و علم است و راهی است که خدا این گونه انتخاب              

خواهد، بگذرد و     کرده است. هر کس غیر از این را می         

 به دنبال کارهای دنیوی برود.

توصیییه بیه      

رعییییایییییت 

اخییالد در    

کنیم.   نماز می

از اول تا آخیر  

نماز بکوشیی،  

تیان     که توجه

به خ،ا باش، و 

هر ویه کیه       

توانی، نماز  می

را کامل کنیی،  

تا روحتان از   

نماز سیییرا    

 شود. 
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اگر طالب محترم و عالم روحانی در شبانه روز، پنجاه           

و یک رکعت نماز نخوانند و به هفده رکعت قناعت             

کنند، پس این مستحبات و نوافلی که تا امروز در                

ها نوشته شده است برای چیست و چه کسی               کتاب

 باید به آنها عمل کند؟

کنم. از اول تا       توصیه به رعایت اخالص در نماز می        

تان به خدا باشد و هر چه          آخر نماز بکوشید که توجه    

توانید نماز را کامل کنید تا روحتان از نماز                که می 

های طوالنی انجام دهید و        سیراب شود. گاهی سجده    

اصرار کنید تا اشکتان جاری شود. روایت هست که با           

شود و خداوند     اصرارهای فراوان، درهای آسمان باز می   

 کند. فرماید: مالئک ببینید بنده من چه می می

یکی از وظایف انسانی تفکر است. انسان باید اهل             

تفکر باشد. تفکر یعنی فکر را به کار انداختن. تدبر نیز           

در لغت به معنی دنبال کردن است یعنی مطالبی را که             

درباره وض  خودش یا راج  به عالم است، دنبال کند؛           

نظر هم به همین معناست. انسانی که تفکر و تدبر در             

اش نداشته باشد،      خودش، کارش، حالش و زندگی      

شود تفکر خودش     ناقص است. در صورتی که گفته می      

عبادت است. در روایت آمده که گاهی یک ساعت             

سال عبادت و یا بیشتر از آن ارزش          ۱۳تفکر، به اندازه    

 دارد.

شود   بعضی از اوصا  روحی انسان ملکات نامیده می        

رسد و    که به سختی در انسان به این درجه و مقام می           

رود مثل ملکه عدالت در انسان.          زود هم از بین نمی     

ها باید انسان با شیاطین و نفس اماره بجنگد،                سال

کشتی بگیرد، زمین بخورد و زمین بزند تا نیروی               

روحی انسان این قدرت را پیدا کند و قوی بشود تا               

دیگر در مقابل هوای نفس اسیر نشود. به آنجا که                

شود ملکه عدالت؛ این همان تقواست ملکه          رسید، می 

  ۴عدالت باالترین صفت انسان است. ر

 ای آیت اهلل خامنه

حوزه امروز به فهم سیاسی نیازمندتر است. آمیختگی          

توانند   روحانیت و انقالب چنان است که هیچ یک نمی         

یکدیگر را نادیده بینگارند و به تغافل عبورکنند. حوزه          

در مسند سکانداری انقالب بایستی بداند که بر کدامین         

موج قرار دارد و به کدامین سمت و سو کشتی                  

حوزه امروز به 

فهم سیاسیی  

نییازمینی،تیر     

اسییییییییت. 

آمییخیتیگیی     

روحانیییت و     

انقال  ونیان  

است که هیی   

توانن،  یح نمی

یک،ییگیر را     

نییییادییییی،ه 

بینگارن، و بیه  

تیییلیییافیییل  

 عبورکنن،. 
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 کند. زده را راهبری می طوفان

امروز دیگر مثل سابق نیست که علما بروند کنج               

خلوتی را پیدا کنند و با خیال راحت در آنجا درس              

بخوانند. نه، عالمی که فردای این مملکت احتیاج دارد،         

باید با مسائل زندگی و مسائل روز آشنا باشد. سیاست          

شناسی سیاسی جزو شؤون عالم       و فهم سیاسی و جهت    

 است.

تواند با درس خواندن وظیفه خود را          طلبه امروز نمی  

تمام شده بینگارد، باب فهم سیاسی را بر خود مسدود           

های اجتهاد را از کانال عزلت در مدرسه و           کند، دروازه 

گیری از دنیای سیاست بداند، با عمل سیاسی             گوشه

احساس بیگانگی کند، توغل در کتاب و دفتر را از هر            

تکلیف اجتماعی برتر بپندارد و افتخار خود را در              

 پرهیز از زندگی سیاسی و کار اجتماعی تلقی کند.

اگرچه درس خواندن و آشنایی به معار  و خودسازی      

و پرداختن به درون و باطن، خود یکی          

ترین فرایض    از فرایض مهم بلکه مهم      

است اما این فریضه مهم نبایستی ما را از         

گذرد و      جریاناتی که در کشور می         

وظایفی که در مقابل این جریانات داریم        

های اجتماعی    و نیز از حضور در صحنه      

و کمک به پیشرفت انقالب و شناخت          

های دشمنان انقالب و پیگیری          توطئه

ها را خنثی      هایی که این توطئه       شیوه

کند و لبیک گفتن به نیازهای عمومی          می

های خطر و      جامعه و رفتن در جبهه       

احیانا جانبازی کردن و جان دادن غافل         

 کند.

گوییم که شما به یک مدرسه بروید و درس              ما نمی 

بخوانید و فقط در و دیوار مدرسه و کتاب درس و               

استاد را ببینید و دیگر کارتان به سیاه و سفید آنچه در             

گذرد   این برهه عظیم حساس در این مملکت می            

کنیم بلکه توصیه      ای نمی   نباشد. نه، ما چنین توصیه      

 کنیم که شما شیران روز و راهبان شب باشید. می

نظام انقالبی با مشکالت و فراز و نشیب فراوان                

رو بوده و خواهد بود. جامعه ما بایستی از چون و             روبه

های مقاومت و     چرای آن مطل  باشد و در خود زمینه        

تداوم انقالب را پدید آورد. این مهم نیازمند فهم و              

تحلیل درست سیاسی است. در این زمینه حوزه              

تکلیفی مضاعف دارد. از یک سو خود به عنوان یک            

عضو جامعه باید سمت و سوی انقالب را درک کند و           

همگامی نشان دهد، از سوی دیگر در مکانت                 

ای که دارد مورد توجه و مرج  مردم است و            اجتماعی

های مردمی داشته باشد و با         باید پاسخی برای پرسش   

درک معادالت آشکار و پنهان و ارائه آن همگامی              

 تر سازد. جامعه و انقالب را بسامان

یکی دیگر از کارهایی که در حوزه الزم است و حوزه            

روست، این است که مسئوالن و اکابر و          به  با خأل آن رو   

ها و رهبران حوزه مثل مراج  تقلید و                شخصیت

مدرسان بزرگ و شورای مدیریت و امثال اینها باید            

افراد زییادی     

کییییییییییه 

استع،ادهیای  

خوبی داشتن،  

بییه دلیییییل     

ن،اشتن تحمل 

بییه جییایییی    

ان،  از  نرسی،ه

سویی دییگیر   

افرادی نیییز      

اسییتییعیی،اد   

مییتییوسییطییی 

داشتن، اما بیا  

تحمل و صبیر  

به مقامیات و    

درجات عالییه  

 دست یافتن،. 



53  

کاری کنند که در داخل حوزه علمیه درک از مسائل             

جاری عالم و قدرت تحلیل و فهم این مسائل در                

ترین سطح خودش در کشور وجود داشته باشد.           عالی

یعنی ما باید کاری کنیم که حوزه علمیه قادر باشد به             

گوییم همه افراد، در       وسیله اغلب افرادش، حاال نمی     

فضای عمومی کشور بینش درست سیاسی و فهم             

مسائل جاری را در اختیار دیگران بگذارد و مردم را             

 هدایت کند و پیش ببرد.

 آیت اهلل مکارم شیرازی 

برند ناشی از تفاوت       های متفاوت می     اگر افراد بهره   

شان است، بنابراین باید ظرفیت         ظرفیت و گنجایش   

وجودی خود را با تقویت و ارتقای ایمان و معرفت             

گسترش دهیم. هر اندازه اخالص ما بیشتر شود               

گنجایش وجودی ما بیشتر خواهد شد و در نتیجه بهتر          

و بیشتر خواهیم توانست از فیوضات الهی استفاده کنیم         

 و بهره ببریم.

در حوزه افراد زیادی سراغ داریم که استعدادهای             

خوبی داشتند اما به دلیل نداشتن تحمل به جایی               

اند، از سویی دیگر افرادی نیز بودند که استعداد           نرسیده

متوسطی داشتند اما به دلیل برخورداری از روحیه             

تحمل و صبر به مقامات و درجات عالیه دست یافتند           

 ای برخوردار بودند. و علمای بزرگ ما از چنین روحیه

در حال حاضر زحمت طالبان علم در مقایسه با                

های قدیم بسیار کمتر است و از این جهت شما              زمان

توانید با قدرت بیشتر با        باید قدر خود را بدانید و می       

استفاده از امکانات و مناب  در خدمت ترویج معار             

اهل بیت رع  باشید. به هر میزان خلوص نیت و تقوای           

های موفقیت شما بیشتر فراهم        شما بیشتر باشد زمینه    

  ۷خواهد شد. ر

تمام خواهران و برادران طلبه امروز باید مجهز به               

سالح سخن و قلم باشند تا بتوانند به خوبی سخنرانی           

کرده و خوب بنویسند. امروز مسائل اخالقی شدیدا           

مورد هجوم دشمنان است و اگر ما از این نکته غافل              

آید که بر سر مردم اندلس         شویم بر سرمان همان می     

آمد. اگر غفلتی که آن زمان رخ داد، نبود امروز تمام              

ریزی   اروپا مسلمان شده بودند اما دشمنان با برنامه           

فساد اخالقی و عقیدتی را در میان مردم اندلس رواج            

 دادند و با یک هجوم همه چیز را از بین بردند.

های علمیه در عصر و زمان        به چند دلیل تشکیل حوزه    

های علمیه خواهران و برادران       ما ضرورت دارد. حوزه   

باید بکوشند تا زیربنای نظام اسالمی را محکم کنند.            

های علمیه و        انقالب اسالمی برخاسته از حوزه         

های علمیه باید پاسدار و       مرجعیت است، بنابراین حوزه   

پشتیبان نظام اسالمی       

باشند که اگر این از بین       

برود امیدی به دوام نظام     

 اسالمی نخواهد بود.

در عصر و زمان حاضر       

های گذشته    بیش از زمان  

وسائل فساد فراهم شده     

است. هیچکس تصور      

کرد زمانی برسد که       نمی

کسی بتواند در خانه        

خود بنشیند و با یک         

تمام خواهران 

و برادران رلبه 

امروز بیایی،     

م یهیز بیه      

سال  سخن و 

قلم باشن، تیا  

بتوانینی، بیه      

خییییوبییییی  

سییخیینییرانییی 

کرده و خیو   

 بنویسن،. 
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ماهواره به تمام دنیا مرتبط شده و تمام مفاسد به سمت           

وی سرازیر باشد. گرچه این وسائل و ابزارها قابل              

استفاده دوگانه است اما اکثرا از آنها استفاده نامشروع           

 شود. می

مسائل مذهبی و سیاسی با یکدیگر گره خورده است.           

در گذشته تنها مخالفین مذهبی بودند که با اسالم و              

کردند اما امروزه چون مذهب و          مسلمانان مبارزه می  

سیاست با یکدیگر گره خورده است سران سیاسی             

کشورهای غربی که اسالم را مان  مناف  نامشروع خود          

ها و    اند و با ماهواره      بینند دست به دست هم داده        می

های تلویزیونی خود به شکل مستقیم بر ضد              کانال

اند. چون مبارزه مسلمانان نیز یک          اسالم بسیج شده   

مبارزه دفاعی است فرقی بین زن و مرد وجود ندارد و            

 همه باید به میدان بیایند و از اسالم دفاع کنند.

مسیحیت از نظر فرهنگ و معار  واقعا مرده است اما           

کنند و    بینیم که آنان چگونه برای دین خود تبلیغ می          می

اسالم نیز با معار  قوی و دنیا پسندی که دارد باید              

  ۵تر به تبلیغ بپردازد. ر بسیار فعال

 آیت اهلل سبحانی 

برای فراگیری علوم، استعداد، تالش و ممارست باید          

توأمان باشد. در سال تحصیلی جدید، طالب و فضال          

باید کارهای جانبی را کم کرده و به درس و بحث               

خود داشته باشند، رادیو گوش دادن، تماشای                

تلویزیون، پیگیری مباحث و مسائل سیاسی، جزء            

 مسائل جانبی است.

روز حداقل هشت ساعت مطالعه       طالب باید در شبانه   

مفید داشته باشند. تحصیل، تدریس، مطالعه و نوشتن،         

ساز رشد علمی انسان است و اگر این اشتغاالت            زمینه

علمی وجود نداشته باشد، موفقیتی حاصل نخواهد           

شد. دیگر اینکه تقریرات دروس گذشتگان را با دقت          

  طالب باید بدانند که درس را برای        ۱بیشتر بخوانید. ر  

خوانند و اگر از این مقوله استفاده          هدایت دیگران می  

 ای ندارد. نکنند درس خواندن فایده

برای اعزام مبلغ به یکی از کشورهای همسایه برای            

مقابله با بهائیت و تبلیغات مسیحیان دچار مشکل             

اند دو    هستیم. آن تعداد اندکی هم که قول مساعد داده         

پذیری   دل هستند و این نشان دهنده عدم مسئولیت          

 طالب در امر تبلیغ است.

هنگامی که آیت اهلل بروجردی به آیت اهلل خوانساری           

پیشنهاد دادند که امام جماعت یکی از مساجد تهران           

شود، وی در حد آیات عظام حجت و صدر بود، اما             

دستور آیت اهلل بروجردی را اجابت کرد. آیت اهلل              

خوانساری در جواب منتقدین نیز گفت: بر من واجب         

است که دستور مجتهد جام  الشرایط را اطاعت کنم و          

دهنده احساس مسئولیت آن          این به خوبی نشان      

 بزرگوار در امر تبلیغ بود.

کوشی برای طلبه امری حیاتی است و امروزه با            سخت

کوشی را    توان آن سخت    دی نمی   گیری از یک سی     بهره

محقق کرد. باید طالب را تشویق کنیم تا به مسائل              

مشکل بپردازند و تنها در این صورت است که رشد            

هرویه ییح     

عالم دیینیی     

بیشتر مقیّ، به 

خودنگهی،اری  

در برابر دنیییا   

بییییاشیییی،   

تییوفیییییقییش  

ش اعتش در 

امر به معروف 

و نهی از منکر 

و حفظ ش ون 

دینی بیشیتیر   

 خواه، ش،. 
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خواهند کرد و گرنه با تنبلی هیچ دانشی حاصل                

 نخواهد شد.

طلبه باید خود را از مردم مستغنی بداند و تمام تالش            

خود را در راه حق انجام دهد. نظام پرداخت باید به              

ای باشد که بر غنای طالب و عزت نفس ایشان              گونه

تواند در    آسیب نرساند چرا که انسان بدون عزت نمی        

 اش اثرگذار باشد. جامعه

کار استاد تنها القای مطالب به ذهن طلبه نیست بلکه             

باید ببیند که این طلبه بعد از چهار سال که پیش او                

درس خوانده چه مقدار از علوم را فرا گرفته است. در            

قدیم که تعداد شاگردان کمتر بود این نظارت بیشتر            

شد اما اکنون با ازدیاد طالب و قلّت اساتید             انجام می 

روبروییم و به این دلیل این اشرا  بسیار کم شده               

  ۸است. ر

 آیت اهلل صافی گلپایگانی 

ای که خود و طالب عزیز و مدرسین               اولین نکته 

نمایم این است که در سیر        مقام را به آن توصیه می       عالی

دانشوری و دانشجویی، دو بال کتاب و سنت؛ قرآن             

مجید و احادیث شریفه را وسیله پرواز و عروج به              

معارج علم و معرفت بدانند و الهام از کتاب خدا و               

های اهل بیت رع  را در خودسازی و                    هدایت

افزایی و تکمیل بصیرت دینی، مصدر همه             معرفت

 ها و کماالت علمی و عملی بدانیم. بینش

نکته دوم که باید طلبه این علوم و شاگرد این مکتب             

وحیانی به آن آراسته باشد، خود نگهداری در برابر             

های مادی و شهوات حیوانی و مقامات و            دنیا، جلوه 

مناصب ظاهری است که هرچه یک عالم دینی به آن            

بیشتر مقّید باشد، توفیقش، شجاعتش در امر به معرو          

و نهی از منکر و حفظ شئون دینی بیشتر خواهد شد.             

طم  به این زخار  دنیا، انسان را ذلیل و از استقالل             

جویی هم،    نماید. عالقه به ریاست و برتری        ساقط می 

نماید حتی به مقامات      انسان را ضعیف و خودباخته می     

 داشتن، مذموم است. دینی نیز نظر استقاللی

ای از این تأکید باالتر نیست که سومین نکته              فرموده

اینکه در درس، تدریس، بحث و تحقیق، خلوص نیت          

و خدمت به بسط علم و دف  جهل از خود و دیگران              

ترین   را وجهه همت قرار دهند و بدانند که بزرگ             

خدمت به بندگان خدا و باالترین سعی، در افزایش             

زدایی   بینش و معرفت بندگان خدا به خدا و جهل             

 است.

های مختلف کماالت      قرآن کریم و حدیث در رشته       

ترین دستورات را در       انسانی در نهایت ایجاز، جام       

اختیار بشر قرار داده است. از شخص حضرت رسول           

اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم عالوه بر قرآن کریم               

که کالم الهی است، هزاران کلمات علم و حکمت              

روایت شده است و بحمداهلل در فرهنگ و علم و               

ها و تعلیمات را در       ترین و بهترین مکتب     معرفت غنی 

 اختیار داریم.

نکته چهارم این است که در مقام هدایت مردم و                

دعوت آنها به خدا و عمل به احکام، باید از کمال                

برخوردی و ادب استفاده       حسن خلق، نرمی، خوش    

رلبه بای، خود 

را از مییردم     

مستلنی ب،ان، 

و تمام تیالش  

خود را در راه   

حق انی یام     

 ده،. 
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ٍة ِمَن فرماید:    نمود که خداوند به پیامبر اکرم می       فَِبام َرْْحَ
وإ ِمْن  إ غَلیظَ إلْقَلِْب َلنَْفضُّ هللا ِلْنَت لَهُْم َو لَْو کُْنَت فَظًّ

به ربرکت  رحمت الهی، در برابر آنان ]=مردم[           َحْوِلک

نرم رو مهربان  شدی! و اگر خشن و سنگ دل بودی،            

  ۳۷۰از اطرا  تو، پراکنده می شدند. رآل عمران/آیه 

یک روحانی باید همیشه با مردم بوده و ملجأ و                 

پناهگاه آنان در مشکالت دینی، اجتماعی و فکری             

باشد و همیشه و در همه حال، خودش به یاد حضرت           

بقیة اهلل االعظم ارواح العالمین له الفدا بوده و مردم را            

نیز به آن امام عزیز و مهربان دعوت نماید. انشاء اهلل              

  ۰همیشه موفق باشید. ر

 آیت اهلل علوی گرگانی

اگر علم و عمل برای خدا باشد قطعا نورانیتی که در             

آیات و روایات بر آن تأکید شده برای انسان حاصل             

اهلل سید محمدعلی علوی گرگانی استاد         شود. آیت   می

برجسته درس خارج حوزه علمیه قم در دیدار طالب          

مدرسه علمیه ثامن االئمه زیرکوه قائنات با اشاره به             

آیات و روایات بر ضرورت علم اندوزی تأکید کرده،           

گفتند: درس خواندن فراوان موجب پیدایش علم             

نیست. علم نوری است که خداوند آن را در دل هر              

دهد. اگر انسان در زندگی       ای که بخواهد قرار می      بنده

گونه به دنبال علم و دانش باشد خداوند نیز نتیجه             این

کار او را در آخرت خواهد داد. اگر عالم به این وظیفه            

الهی خود به درستی عمل کند خداوند پاداش بزرگی           

در دنیا و آخرت به او عطا خواهد کرد. خداوند مزد              

عمل کننده به علم را هم در دنیا و هم در آخرت می               

های حق الهی     دهد اما مزد و پاداش واقعی او وعده          

شود. اگر علم و عمل        است که در آخرت نصیبش می      

برای خدا باشد قطعا نورانیتی که در آیات و روایات بر           

  ۳۳شود. ر آن تأکید شده برای انسان حاصل می

  

 

 

 

 ها: پانوشت

وگو با    . حجت االسالم و المسلمین فرحزاد در گفت        ۳

 خبرگزاری رسا

 . پایگاه خبری آینده.۱
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 رسانی زائرین . پایگاه اطالع۴

 . پایگاه نور حوزه۷
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 رسانی مرج  ما . پایگاه اطالع۱

 . خبرگزاری مهر۸

 . تبیان۰

 . خبرگزاری رسا۳۳

یح روحیانیی   

بای، همیشه با 

مردم بیوده و    

مل أ و پناهگاه 

آنییییان در     

مشیییکیییالت 

دییییینییییی   

اجتمیاعیی و     

 فکری باش،.



 

 

 نگاهی از درون به درس خارج
جلسه درس خارج فقه و اصول و صدها جلسه درس سطوح عالی این دو رشته به همراه  ۰۲۲بیش از 

جلسه درس فلسفه و تعدادی جلسه عرفان، رجال، درایه، کالم و تفسیر در کنار صدها  ۰۲بیش از 

جلسه درس سطوح مقدماتی حوزه علمیه قم، حاصل فعالیت بیش از دو هزار استاد این حوزه علمیه 

  مهم شیعه است.
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دروس خارج حوزه علمیه قم در سال تحصیلی جدید          

که به تدریج از میانه شهریور آغاز شده است، با                 

شود. هنوز مشخص     حضور چند هزار طلبه تشکیل می     

به این   درس خارج نیست که از چه زمانی عنوان           

مرحله نهایی از تحصیالت حوزوی طالق شده است،         

توان گفت که در یک قرن اخیر از            اما قدر متیقن می   

شده و تصویر درس خارج فقه         این عنوان استفاده می   

مرحوم آخوند مالمحمدکاظم خراسانی که مرحوم          
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اهلل شیخ محمدحسین غروی اصفهانی رکمپانی  و          آیت

شوند،   العظمی بروجردی در آن دیده می       اهلل  مرحوم آیت 

ترین تصویر از درس خارج در یک حوزه               قدیمی

 علمیه شیعه است.

ترین تصویری که از       در حوزه علمیه قم نیز قدیمی       

دروس خارج مراج  بزرگ این حوزه وجود دارد،            

العظمی سید    اهلل  تصویری از درس خارج مرحوم آیت      

شمسی  است    ۳۱۱۳کمری رمتوفی     محمد حجت کوه  

که در ایوان شرقی صحن اتابکی حرم حضرت                

  معصومه رس  در حال تدریس است.

ترین دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم،             مهم

در نیم قرن اخیر و پس از ساخت مسجد اعظم قم به              

العظمی بروجردی، در         اهلل   ابتکار مرحوم آیت     

شود. حضرات آیات     های این مسجد برگزار می      شبستان

عظام بروجردی، امام خمینی، گلپایگانی، شریعتمداری،      

ترین مراج  تقلید      تبریزی و فاضل لنکرانی از مهم        

اند که جلسات درس خارج خود را در این           فقیدی بوده 

اند. البته برخی از مراج  تقلید نیز          کرده  مسجد برپا می  

به دالیل مختلف از جمله وضعیت مزاجی یا                  

مالحظات دیگر، دروس خارج خود را در مدرسه             

العظمی گلپایگانی و یا دفاتر         اهلل  فیضیه، مدرسه آیت   

کنند. به عنوان نمونه            خود برپا کرده و می           

العظمی صافی گلپایگانی اگرچه امسال به دلیل          اهلل  آیت

وضعیت مزاجی و کهنسالی، درس خارج خود را              

اند، اما تا سال تحصیلی گذشته درس خود          تعطیل کرده 

العظمی گلپایگانی برپا      اهلل  را در مدرسه مرحوم آیت      

العظمی بهجت نیز در مسجد       اهلل  کردند. مرحوم آیت    می

کردند و اکنون نیز مراجعی همچون         خود تدریس می  

 کنند. اهلل موسوی اردبیلی در دفتر خود تدریس می آیت

پس از رده مراج  تقلید، دیگر مجتهدین نیز در                

اهلل گلپایگانی،    مدارسی چون فیضیه، دارالشفاء، آیت      

ها   اهلل بروجردی رخان  و برخی مساجد و حسینیه          آیت

جلسات درس خارج فقه و اصول خود را برگزار              

دهد که تعداد دروس خارج فقه        کنند. آمار نشان می     می

از دروس خارج اصول بیشتر است، این مسئله یا ناشی          

از استقبال بیشتر طالب و روحانیون از مباحث فقهی           

آمییار نشییان   

دهی، کیه      می

تع،اد دروس   

خارج فقیه از    

دروس خیارج  

اصول بیشتیر  

 است.
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است و یا نشان از گرایش بیشتر استادان به اولویت              

دادن جلسات فقهی بر اصولی دارد. تعداد جلسات            

اصول فقه مراج  و فقهایی که در مسجد اعظم قم               

به دو درس     ۰۳کنند، از سه درس در سال         تدریس می 

در سال جاری رسیده و در مقابل، تعداد جلسات فقه            

جلسه افزایش یافته است. در غالب         ۸جلسه به     ۵از  

مدارس و مراکز دیگر نیز تعداد دروس فقه به گونه             

کامال محسوسی بیش از دروس اصول فقه است. دو            

درس فقه    ۴۳سال پیش در مدرسه فیضیه و دارالشفا          

درس رسیده است، این      ۴۱شد که اکنون به       برگزار می 

در حالی است که تعداد دروس اصول فقه هیچ تغییری          

 نکرده است.

تحول در دروس خارج فقه و اصول از موضوعاتی             

سال در چند سال      است که برخی استادان جوان یا میان      

اند. آنها معتقدند که دروس خارج          اخیر مطرح کرده   

باید از حالت شبیه وعظ و خطابه بیرون بیاید و ارتباط            

میان استاد و شاگرد پویاتر شود. برخی از این استادان            

از امکانات مدرن مثل ویدئو پروژکتور و رایانه در              

کنند. برخی از آنها جزواتی        هنگام تدریس استفاده می   

تر کردن طالب و شاگردان خود در هر              برای فعال 

خواهند درباره    کنند و از آنها می         جلسه توزی  می   

موضوعات مورد بحث تحقیقات مختصری ارائه دهند.        

برخی از آنها نیز برای تشویق طالب، جوایزی به               

دهند. همچنین برخی      طالب فعال و ممتاز خود می        

استادان در چند سال اخیر، موضوعات جدیدی               

را محور مباحث خود     همچون فقه رسانه و ارتباطات     

رو نشده و     قرار دادند که البته با استقبال چندانی روبه         

ها در ابتدای راه خود        شاید بتوان گفت که این روش      

حده نیاز    قرار دارند و تثبیت آنها به عنوان یک امر علی          

 به مرور زمان دارد.

 محل درس / دروس سطح فقه اصول

 مدرسه فیضیه و دارالشفاء درس خارج ۵۸ درس خارج ۴۸

 مدرسه آیت اهلل گلپایگانی درس خارج ۷۳ درس خارج ۱۴

 مدرسه آیت اهلل بروجردی درس خارج ۳۱ درس خارج ۳۸

 مسجد اعظم درس خارج ۸ درس خارج ۱

 تعداد دروس خارج ۳۳۰ ۱۴

 ۱دروس سطوح عالی حوزه ر ۱۱۱ ۱۵۳

  ۳۳تا 

برخی معتق،ن، 

کییه دروس    

خارج بای، از   

حالت شبیییه   

وعظ و خطابه 

بیرون بیای، و   

ارتباط میییان   

استاد و شاگرد 

 پویاتر شود.


