
 ميكنیماجرا  ناقص رااصيل و كارآمد حوزه ی هاسنت

 ادـرش اكبر صادقيعلي المسلمين و االسالمحجتبا گفتگو 

 اشاره

مؤسس و رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و  استان تهرانعلميه های رئيس شورای حوزه ،اكبر صادقي رشادعلي

با اكنون به تدريس خارج اصول نيز مشغول است. ئي، همباشد و در كنار اشتغاالت فراوان علمي و اجرامياسالمي 

 ايم. های علمي حوزه و مقايسه آن با نظام آموزشي دانشگاهي به گفتگو نشستهسنتايشان درباره 

 

 پرور باشد؟ تواند محققدر نظام آموزشی حوزه، آیا چنين روشی می «محورمتن»با توجه به رویکرد 

ي آموزشـ روش كـه تصور نيا بايد بگويم ،نه اي آورديم بار محقق را هاطلبه حوزه،ي موزشآی هاوهيش ايآ نکهيادرباره 

 آموزش كالن مقطع دو به را ليتحص طول حوزه،چون  .ستيني درستي تلق است، ترپرورنده و محورپژوهش ،دانشگاه

زيـرا علـم كـافي  ؛سـتين پـژوهش بر بنا ،است محورمتن ،تحصيل كه سطوح مقطح در. است كرده ميتقس پژوهش و

همـه  هيشـبايـن مقطـع . نه پژوهشي و اقتضـائات خـود را دارد ،استي آموزش دوره دوره،اين . فراچنگ طلبه نيست

 يعملـ دوره واردفراگيـران  بعـد و دهنـديم آمـوزش و دارنـدی نظر دوره وي كالس دوره كهاست ي آموزشی هانظام

ايـن  گويمينم. ميكنيم قلمداد محض آموزش دوره را حسطمقدمات و  دوره حوزه، در ما. كننديم تجربه و شونديم

 نيهمـ در و بـوده هـاحوزه در كه یكارآمد و ايپو اريبسی هاسنتكه  كنمينم عرض و است نقص و بيعيبفرآيند، 

 غفولم كرده،يم تيتقو و اياح هاطلبه در رای گرپرسش وی جستجوگر و تفحص و پژوهش و قيتحق روح هم مقاطع

 بـابايد  را يليتحص مقطع نيا .است آموزش ،شتريب حوزه در يليتحص عقطم نيا رسالت و فهيوظ ،واقع در اما ،نمانده

 بهتری حوزو آموزش ايآ كه مييبگو سپس .دارد غلبه آموزش آنها در كه ميكن سهيمقاي دانشگاه ليتحص ازيي هادوره

 حوزهي كنون جيرای هاوهيش دريي هايكاست و داردي ازاتيامتي هدانشگای هاوهيش كه است درست ؟يدانشگاه اي است

 دارد وجود حوزه در محورمتني آموزشی هادوره نيهم در زيني محسنات اما دارد، وجود پژوهش و آموزش مرحله در

 است ترموفق مهم، اشکاالتبرخي  وجودبا ی حوزو آموزش ،يليدال به ،من نظر به .دنبمان دور نظر از دينبا كه

 كه بناست اصوالً .است محورپژوهش وی اجتهاد كامالًای دوره ،خارج سودر ةدور يعني ،پس از سطح مقطع آموزشي

، اشـکال و پرسشبا طرح  ان مستشکلپژوهدانش و بدهد قرار نقد موضع در گاه و كند عرضه را خودی هاافتهي ،استاد

 ،كـار نيادر  حوزه ،من نظر به .دينايب بار محقق ،پژوهاندانش و هاطلبهعلم و نظريه توليد شود و  تا ندنك نقد را آنها

 . است موفق

 چيست؟در حوزه تحقيق آموزش روش وضعيت نظرتان در مورد 

روش تحقيـق بـه دانشـجويان  ،در دانشـگاه»اسـت كـه  ناي ،كلي غلط استهاما ب ،ناصوابي كه بسيار شايع است ةنکت

؛ حق اين است كه «.گونه نيستندو حوزويان اين حوزه چنين نيستدر اما  ،بلدندشود و دانشگاهيان روش آموخته مي

ولي در حوزه از سال اول  ،شودتنها چند واحد محدود روش تحقيق ارائه مي ،تحصيلي در مجموع مقاطع ،در دانشگاه



طق كـه از آسـان و چند دوره من ،شود و در طي ادوار تحصيليآغاز مي ،منطق كه روش تفکر و تحقيق است ،آموزش

شـيوه دانـش اصول كه نيز علم  از سال چهارم ،عالوه بر اين .شودآموخته مي ،رودپيش مياجمال به سخت و تفصيل 

 مرجعيـت نيـز ةتا حد مرجعيـت و در دور يو هميشه حت پيوسته وشود مي، آغاز منطق تحقيق شريعت است فهم و

 .شـودمي طلبـان ارائـهبرای دانشهمواره اصول نيز  ، در كنار فقه،خارجو تدريس س تدردر دوره طوالني  .ادامه دارد

غلبـه در  شـود و اصـوالًروش تحقيـق آموختـه مي ،بـا دانشـگاه بيش و بلکه در حدی غيرقابل قيـاس ،پس در حوزه

شدت ضـعي  ه ب آموزش پژوهش تحصيالت حوزه با روش تحقيق است، البته بايد اذعان كرد در حوزه وجه كاربردی

 است. كشسوز و موفقيتفرصت و اين آفت بسيار مهلك، تاس

 شود.در هر صورت، خود تحقيق و پژوهش به زمان دوری نسبت به شروع تحصيل موكول می

 كارآمد و كاميـا  ،اصيل ،آزموده يپرورش وي پژوهش ،يآموزش ،يعلمی هاسنتاين است كه  حوزه دراشکال اساسي 

 ،پـرورش پـژوهش، آمـوزش، مختلـ ی هاعرصـه در كـهي سنن مجموعه معتقدم تشدهب من. ميكنيماجرا  ناقص را

 و دنشـو دهيـد دسـتگاه كيـ مثابه به و دنشو شناخته خو  اگر ،است شده تجربه حوزه خيتار در تيريمد و شتيمع

 كـه تاسـ دليـل ايـن به دارد، وجود صيينقا مينيبمي ما نکهيا .دندهيم جوا  ند،شواجرا ي علم دستگاه كي چونان

. ميكنيمـاجـرا  نـاقص ،اسـت شده ليتشک آزموده سنن ازی امجموعه از كه را شدهتجربهی هاوارهدستگاه و هاسامان

 بيايـد صـبح استاد و كند تهيه را متن آن شاگرد و كند مشخص راي متن استاد كه ستين اينی محورمتن روش مثالً

ی حـوزو روش. ستينی حوزو روش روش، نيا. كند حفظ را تنم نيا هم شاگرد و دهد حيتوض و كند ترجمه را متن

 :كه است نيا

 مطالعـه،شيپ در. كنديم مطالعهشيپ ،ديايب درس جلسه به نکهيا از شيپ شاگرد و كنديم مشخص را متن استاد. 1

 اتيادب همان به ديبا بلکه ،يفارس قيتعال و شروح نه البته .را آن تعليقات و شروح ،يحواش هم و نديبب ديبا را متن هم

ي فارسـ شـروح. نـداآفت علم های فارسيترجمه .كتب جانبي را مطالعه كنداست،  شده نوشته اصلي متن كه يزبان و

علمـي را  تئجر و ،آورديم بار گيرو آسان شياندآسان ،يسطح تنبل، را طلبه ذهن .است روآانيز اريبس هاطلبهی برا

 تعب و مشقت با مأتو كاراز لذت  را طلبههمچنين كند. را از محصل سلب مي جديد ةتجربفرصت  و گيرداز طلبه مي

 .كندمي محروم ،كه جوهر كار علمي است

 ،دوم بـار و كنـديم القـا و انيـباز خـارج مـتن  را درس استاد بار ك. يشوديم تکرار درس دوبار درس، جلسه ر. د2

 .كنديم قيتطب مطالب را با متن

  .نديببدوباره با دقت  را شروح و هاهقيتعل وي حواش و بخواند حوصله با را متن است موظ  طلبه درس، از بعد .3

 مباحثه شود.  ،اعضا برتر است رقرر باصالحيتي كه يك سر و گردن از ديگمُاست كه بهتر است با  مباحثهنوبت  بعد. 4

  آغاز درس بعدی با استاد مطرح كند. پيش ازاست، باقي مانده برای شاگرد . اگر اشکال و ابهامي از درس قبلي 5



 در در مقطع سطوح، يآموزش روش ،واقع در .است حوزه در ادوار سطوح يآموزش روش يندآمراحل و فر مجموعه نيا

 اجـرا نـاقص را آن ما اما ،است يسيتدر دستگاه نيا كانون ةنقط و گاهگراني ،یمحورمتن كه است دستگاه كي حوزه

 ريش به و ميگرفت را دستگاه نيا ما. ميكنيم حملهی محورمتن به و دهدينم جوا كه  مييگويمهم  بعد و .ميكنيم

 ؟ندارد ابهت مهابت و ريش نياگوييم چرا بعد مي .يماهكرد تبديلاشکم  و دم و الييب

فصـيل و تشـريفاتي ت ،هريك برای خود گرنه شرح دهم و ،يندی را كه اشاره كردمآرفتا اكنون مجال اين نيست  البته

 چگونـه ،باشند نفر چندحلقه مباحثه  ،كنيم تمام چگونه ،كنيم آغاز چگونه كه است فن كي ،خود ،مباحثهمثالً  .دارد

 .دارد دهيـفابسـيار  درسی القـا نيـا خـود) .باشد چگونه درسی القاو  بچرخد ارائه درس چگونه و كنيم كار ميتقس

 ،باشـد كـردهي ط را تلمذ و آموزش نديفرا و باشد كرده مباحثه خو  واقعاً محصلي، اگر كه شوديم سببامر  نيهم

 فکـر. شـودينم تيرعا نهايا متأسفانه .(كند تدريس را قبل سال درس بعد سال در كه باشد داشته را و توان حق اين

 تيـرعا بـا و و يـع رفـع شـر ه بـ البتـه و هايژگيو مجموع به توجه باي ليتحص مقطع نيا دری محورمتن كنميم

در  كه طورآن و قيدق را هاوهيش نيا منتها. استي آموزش روش نيبهتر وه،يش نيا به متعلق و مرتبط عناصر مجموعه

 .گيريمعکس مي ةگيريم يا نتيججوا  نمي ،ميكنيم اجرا ناقص چون و ميكنينم اعمالاست،  تجربه شده خيرتا

 .اسـت شـده بارانيز ،های آموزشي حوزویسنتناقص اجرای  ي ياالتقاط ،تربه تعبير دقيق های تلفيقي وشيوهامروز، 

قريـب  ،های علمي حوزه فقط ادوار سطوح را طـي كنـدصحيح و دقيق سنت ةكنم اگر گروهي با شيومن تضمين مي

 .ای ترديد ندارمذرهامر در اين  .شوداإلجتهاد 

 های علمی حوزه چه باید كرد؟سنت یبه نظر شما برای احيا

ی هاسـنت مجموعـه ،يفنـ علمـي و كـالن طـرحيـك  قالبدر  ،باذكاوت و ، باظرفيتزهيانگپر پرحوصله،ي جمعبايد 

سپس با  .دانتظام بخشكرده و به آنها و كش   كاوش را حوزهي تيريمد وي منش ،يستيز ،يپرورش ،يپژوهش ،يآموزش

 ارآماده اج تبديل و ی نظام آموزشي حوزه و دانشگاهشفابخشي برا ةتنقيح و بازپيراست و روزآمدسازی، آنها را به نسخ

 صـورت بـه آن از يبخشـ .اسـت مغفول كامالً و شده متروکبرخي از آنها  .مجهول است هاسنت اين ازی اريبس. دكن

 كـار ،ميهـد نشان منطق هركدام راو مبنا  و دربياوريم مندنظام صورت به را آنها توانستيممي اگر. شوديم اجرا ناقص

و  شدهويتي كنوني خارج ميكشور و محيط علمي ما از بحران و بي آموزشي نظام . در اين صورت،بوديم كرده زرگيب

 . داديمبهايي را در اختيار بشريت قرار ميگران ةتجرب

 حطر اين بتوانيم اگر ،ديآيم ما ه سویب يغرب يشناختمعرفت هایدگاهيد وي شناختروش تجار  طور كهامروز همان

 .كنـدجهان از آن استقبال شـاياني مي ،كنيم ترجمه مختل ی هازبان به و كنيم كش  را هاسنت نيا و كنيم اجرا را

 يمـيعظ هيسـرما به ،ميبده انجام را كار نيا ميبتوان اگر اند.مغفول ،ناشناختهي ول ،هستند كارآمد و بايز ،هاسنت اين

 كـه گفـت شوديم وقتآن. نهيمقدس را در اختيار اقوام و اقاليم ديگر ميبلکه مفخيم و تجربه اين بيم و اييم دست

 زدهدانشـگاه ميـدار شـدت بـه سـفانهأمت اآلن. ميسـتين دانشگاه محتاج گريد وقتآن. ايمهكرد اياح متحول و را حوزه

 .ميشويم



 نمايدانشـگاه و حـوزهي شـدگهدانشگا، آفت كندمي تهديد را حوزهكه ي زدگسنت از ترمهمی خطر ماهگفت بارها من

 و تيـهو بـه كـه اسـت نيـا نيز آن ةچار راه. كنديم ديتهد را حوزه تيهوهستي و  ،خطر . ايناست انيحوزو شدن

  .ميكن اجرا و نييتب ،مندسامان كامالً و ييشناسا را تجار  و ميبرگرد خودمان خيتار ةنيشيپ

 

 

 خانه طال  جوان


