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دوره اول حیات صنفی حوزویان دوره رشد و تحصیل آنان 
است. در این دوره، طلبه به فراگیری و بهره جویی می پردازد 
ــای مورد نیاز  ــم و تقوا و مهارت ه ــود خود را به عل و وج
ــد. اطالق عنوان طلبه بر او نیز اشاره به  ــترش می بخش گس
همین معنای جستجوگری و طلب است و ماهیت بایسته او 

را آشکار می سازد.
ــتر مالحظه  ــد طلبه را به دقتی بیش در این دفتر، دوره رش
ــی  می کنیم. ابتدا در باب کلیات فعالیت های علمی و آموزش
و سپس در معنای جامع رشد که شامل رشد علمی، معنوی، 
ــمی، و صنفی است مطالبی  اخالقی، اجتماعی، هنری، جس
ــیم  ــه طلبه را در برنامه ریزی جامع و ترس ــرد آورده ایم ک گ

الگوی متوازن حیات یاری رساند.
امید که این مختصر منظور نظر پیشوای چهاردهم قرار 

گیرد و با حسن عنایت او مدال برکت دریافت کند.
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دانش آموزی و تحصیل برای طلبه
ــته آموختیم به دست آمد که تحصیل  از آنچه در دفتر گذش
ــت از گام برداشتن به سمت شناخت عمیق  طلبه، عبارت اس
دین. یعنی به دست آوردن علوم و مهارت هایی که یا مستقیم 
ــی« دارد و یا مقدمة آن محسوب می شود.  عنوان »دین شناس
ــه باید صرف آموختن معارف دینی  عمدة توان و وقت طلب
ــردد و هر فعالیت دیگری  ــت آوردن مقدمات آن گ و به دس
به شرطی در زمرة فعالیت های صنفی طلبگی قرار می گیرد که 
ــتا باشد. مثاًل تحصیل در رشته های دانشگاهی  در همین راس
مثل پزشکی و مهندسی مستقیم در راستای هدف طلبه قرار 
ــرد. طلبه ای که ضمن تحصیل علوم دینی به تحصیل  نمی گی
ــگاه می پردازد، نه طلبة  ــته های علوم تجربی در دانش در رش
ــدس معتبری! واین  ــک یا مهن ــی خواهد بود و نه پزش خوب
افتخار بزرگی نیست. این چنین برنامه ای نشان دهندة نوعی 
ــخصیت و به نتیجه  نرسیدن در انتخاب شاهراه  دوگانگی ش

حرکت زندگی است.
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ــر به هدف  ــانی هم اگ ــته های علوم انس ــل در رش تحصی
ــتقیم از آموزه های این علوم باشد،  ــتفادة مس فراگیری و اس
ــته  ــه می خواهد در رش ــی ک ــت. کس فعالیتی حوزوی نیس
روان شناسی یا اقتصاد، آراء مکاتب مختلف غربی را فراگیرد 
و به عنوان یک روان شناس یا اقتصاددان مصطلح، استخدام 
ــود، بهتر است به دانشگاه برود و در این رشته ها تحصیل  ش
ــته از دانش ها تنها در صورتی فعالیتی  کند. فراگیری این دس
ــت که به هدف فهم، تبلیغ، اجرا یا دفاع از دین  حوزوی اس
باشد. مثاًل پاره ای از مباحث این علوم، »موضوِع« تحقیق در 
منابع دینی را آماده می سازد و با ایجاد پرسش، به روند فهم 
ــة دین کمک می کند و پاره ای دیگر در ابالغ یا  زوایای نهفت
ــمانی قابل استخدام است. طبیعی است  تحقق آموزه های آس
ــت تحصیل طلبه در این  ــا در نظر گرفتن این هدف، کیفی ب
رشته ها با تحصیل دانشجو در همین رشته ها، بسیار متفاوت 

خواهد بود. 
ــون و مهارت های مختلف، گرچه  ــنایی با دانش ها، فن آش
ــت، اما باید به خوبی روشن  مفید و در مواردی ضروری اس
ــد که این فعالیت ها تنها هنگامی »کارِ طلبگی« محسوب  باش
ــد. اگر این  ــداف حوزوی باش ــه هم جهت با اه ــود ک می ش
مسئله به خوبی روشن باشد، در توزیع عادالنة توان و زمان، 
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ــهم اصلی به کار طلبگی، و تراشه ها به امور پراکندة دیگر  س
اختصاص می یابد.

ــبتی با دین خدا دارد. لباس امام عصر در بر و  طلبه نس
تاج پیامبر به سر می گذارد. و باید »پیام خدا« را به جامعه 
ــت آگاهی  ابالغ کند نه »نظر خود« را. به این منظور الزم اس
ــته ای از محتوای دین خدا کسب کند و با منابع دین،  شایس
ــتفاده از آن ها و قواعد فهم روش مند دین به خوبی  شیوة اس
آشنا باشد تا در ارائة نظر دین امانت داری کند. این توانایی ها 
در دورة تحصیل، کسب می شود و محور اصلی کار طلبه را 

تشکیل می دهد.

ضرورت تحصیل
ــت؟ آیا  ــرایط کنونی الزم اس ــوزوی در ش ــا تحصیل ح آی
ــت در بحران فرهنگی موجود نیروهای  ــب تر نیس آیا مناس
ــه علوم کش دار حوزوی به  ــوان حوزه به جای پرداختن ب ج
ــی روی آورند؟ چرا مراجع  ــای فرهنگی، اجتماع فعالیت ه

تقلید تحصیل دانش دین را واجب شرعی می شمارند؟
پاسخ این سؤال را در عناوین زیر جستجو می کنیم: 
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1 ـ ارزش تفقه
روایات فراوان از پیشوایان بزرگ اسالم بر ارزش ذاتی تفقه 
و آشنایی عمیق با دین خدا تأکید می ورزد. از امام صادق 

نقل شده که فرمودند:
َفقَُّهوا1 یاَط َعَلی رُُءوِس َأْصَحاِبی َح�َّی ی�تَ َلیَت السِّ

کاش تازیانه بر سر یاران من می بود تا آنان با دین خدا آشنا 
می شدند. 

ــت و عبارت  ــن حدیث بیانگر اهمیت معرفت دین اس ای
تازیانه در این روایت اشاره به جایگاه واالی آشنایی با دین 
ــة امام از یاران خود را نیز  ــت. در ضمن نوعی گالی خدا اس

نسبت به کوتاهی آنان در این امر مهم بیان می دارد.
َفّقه فی دیِن اهلِل  �تَ َفقَّهوا ِفی دیِن اهلِل َو الَتكونوا َاعرابًا َفانَُّه َمن َلم یتَ تتَ

َلم َینُظِر اهلُل الیِه َیوَم الِقیامِة َو َلم یتَُزكِّ َلُه َعَمالً. 2
دین خدا را درست بفهمید و جاهل مباشید، زیرا کسی که در 
دین خدا فقیه نگردد خدا در روز قیامت به او نظر نمی کند و 

عمل او را پاک نمی گرداند )و نمی پذیرد(. 
امام باقر نیز فرموده اند: 

ْقِدیُر  ُر َعَلی النَّاِئَبِة َو تتَ بتْ یِن َو الصَّ َفقُُّه ِفی الدِّ اْلكَماُل كلُّ اْلكَماِل ال�تَّ
اْلَمِعیَشِة. 3

1. بحاراالنوار ج1،  ص 213.
2. بحاراالنوار ج1، ص214.

3. الکافی ج1، ص 32.
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کمال مطلوب انسان در سه چیز است: آشنایی عمیق با دین، 
صبر بر مشکالت و حسابگری در زندگی.

ــادق در بارة  ــد از امام ص ــد می گوی ــلیمان بن خال س
َقْد ُأوِتی َخیرًا كِثیرًا«  »حکمت« در آیة شریفة »َو َمْن یْؤَت اْلِحكَمَة فتَ

سؤال کردم حضرت فرمودند:
ُهَو حكیٌم  ُقَه ِمْنكْم فتَ یِن َفَمْن فتَ َفقُُّه ِفی الدِّ ِإنَّ اْلِحكَمَة اْلَمْعِرَفُة َو ال�تَّ

َو َما َأَحٌد یُموُت ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأَحبَّ ِإَلی ِإْبِلیَس ِمْن َفِقیٍه1
ــده ـ  ــه در قرآن کریم از آن به خیر کثیر یاد ش ــت ـ ک حکم
ــما که  ــت. پس هرکس از ش همان معرفت و تفقه در دین اس
ــد او حکیم ـ و برخوردار از آن خیر  ــنا باش با دین خدا آش
فراوان ـ است و مرگ هیچ مؤمنی برای ابلیس از مرگ فقیه 

دوست داشتنی تر نیست.
امام جواد نیز فرمودند: 

َفقُُّه َثَمٌن ِلكلِّ َغاٍل َو ُسلٌَّم ِإَلی كلِّ َعاٍل2 ال�تَّ
دین شناسی بهای هر چیز گران بها و نردبان همه بلندی ها است.
از امام امیرالمؤمنین نیز روایت شده که فرمودند: خوشا 

به حال کسی که با اهل تفقه همنشین باشد.3
ــن باید برای آن  ــه ارزش باالی تفقه و معرفت دی ــا توجه ب ب
زحمت کشید و آن راـ  هرچند در زمان طوالنیـ  به دست آورد.

1. بحاراالنوار ج1، ص 215.

2. بحاراالنوار ج1،  ص 218.
َفقُِّه َو  َقَصتتتتتتتٍه َو َجاَلَس َأْهَل ال�تَّ َواَضَع ِمْن َغْیِر َمنتْ َهتتتتتتتا النَّاُس ُطوَبى ِلَمْن َشتتتتتتتَغَلُه َعْیبُتتتتتتتُه َعْن ُعُیوِب النَّاِس َو تتَ 3. َایتُّ
َفَق َمااًل َجَمَعُه ِفي َغْیِر َمْعِصَیه )بحاراالنوار ج66،  ص380( الرَّْحَمه َو َجاَلَس َأْهَل الذِّْكِر َو اْلَمْسَكَنِه َو َأنتْ
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2 ـ سربازان نبرد فرهنگی
ــعله های تجاوز  ــی که ش ــدسـ  هنگام ــاع مق ــان دف در زم
ــید و  ــور ما روزبه روز زبانه می کش ــتکبار جهانی به کش اس
ــب و جنگ را در  ــرکت در جبهه را واج ــیجیان، ش امام بس
ــتند ـ هزاران نفر از جوانان مخلص  رأس همه امور می دانس
بسیحی در پادگان ها به آموزش نظامی اشتغال داشتند. گرچه 
ــود اما در یک  ــنة حضور این جوانان ب ــای نبرد، تش جبهه ه
ــبة عقالنی، معطل نگهداشتن این جوانان در پادگان و  محاس
ــرده، از حضور ابتدایی آن ها در  طی دوره های آموزشی فش
ــده بود. زیرا گذران این دورة  ــخیص داده  ش جبهه، بهتر تش
ــی، کارآیی نیروها را باال می بَرد و یک سرباز ضعیف  آموزش
ــش و توان دفاع از خود را ندارد، تبدیل به نیروی  را که دان

توانمندی می کند که بسیار مؤثر و مفید است. 
ــرو می طلبد اما  ــه صحنة نبرد فرهنگی نی ــروز نیز گرچ ام
ــربازان ناتوان محتاج  ــکر و س ــیاهی لش بیش از آن که به س
باشد به نیروهای مقتدری نیاز دارد که در مدیریت این نبرد 
ــات بزرگ فرهنگی را  ــنگین فعاالنه حضور یابند و عملی س
ــالمی تدبیر و اداره نمایند. از این  رو نیاز  بر مدار معارف اس
ــتردة جامعه به حضور فرهنگی طلبه در شرایط کنونی،  گس
بهانة موجهی برای کنارگذاشتن تحصیل دانش دین نیست. 
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3 ـ نهال فروشی حوزه
ــال ناپیدایی که حوزه را  ــیب های مهم و درعین ح یکی از آس
تهدید می کند آفتی است که حضرت آیه الّل جوادی آملی از 

آن به نهال چینی تعبیر فرموده اند. 
طلبه پس از چند سال تحصیل حوزوی، توانایی های چندی 
ــرای رفع نیازهای جامعه  ــت می آورد و آمادگی اولیه ب به دس
ــت تقاضای مردم شهرها و  ــرایط دس پیدا می کند. در این ش
ــگاه ها و مراکز  ــدارس، دانش ــا، نهادها، م ــتاها، ارگان ه روس
ــی یا تحقیقاتی جهت امامت جماعت، تبلیغ، تدریس،  فرهنگ
پژوهش، تشکیل کانون های فرهنگی، ارائه مقاله یا طرح های 
ــز دینی، تدوین جزوه،  ــی، ارتباط با جوانان، ادارة مراک مذهب
ــوی طلبه دراز می شود و از او دعوت  تألیف کتاب و... به  س
ــاز فراوان جامعه و  ــاهدة نی به همکاری می گردد. طلبه با مش
ــاس ضرورت می کند و جذب این فعالیت ها  توان خود احس

می شود.
ــال در حوزه تحصیل کرده، در این  طلبه ای که تنها چند س
موقعیت به  منزله نهالی است که تازه به  ثمر نشسته و چند میوه 
ــرنگ و جذاب را به رهگذران می نمایاند.  نورس، زیبا، خوش
ــد و تکامل بازداشته شود تا پایان، همین  اگر این نهال از رش

میوه ها را خواهد داد. 
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طلبه نیز اگر در این موقعیت از خدمت ارزنده و میوه زیبایی 
ــت احساس رضایت کند و از زمینه رشد و  که ارائه کرده اس
ــود تا پایان، میوه هایی کوچک و اندک  تحصیل خود جدا ش
ــت. و در مقابِل بادهای نامالیم  ــت خواهد داش از همین دس
مقاومتش درهم خواهد شکست. ولی اگر ارتباط این نهال با 
زمینة علمی و معنوی خود محفوظ بماند و مرتب از آن زمینه 
تغذیه گردد به رشد و پویش خود ادامه می دهد و به درخت 
بالغ تناوری تبدیل می شود که عالوه بر میوه های آبدار فراوان 
ـ بسیار بیشتر از آنچه ابتدا عرضه می کرد ـ سایة پهناوری بر 
ــترده  جامعه می افکند و تکیه گاه علمی و معنوی جمعی گس
می شود. ریشه و تنه و ساقه ای مستحکم به دست می آورد که 
در طوفان فتنه ها قامت استوار خود خم نکند و آفات شبهات، 
آسیبش نرساند و با شکستن چند شاخه ضعیف از پای  نیفتد. 
ــی  ــرایط کنونی نهال چینی و نهال فروش حوزه علمیه در ش
ــه تازه به بار  ــی نیروهای خود را در موقعیتی ک ــد. یعن می کن
ــد. درحالی که با در نظر  ــته، یکباره جدا و عرضه می کن نشس
ــری و توانمندی بالقوة طلبه باید  گرفتن نیاز آینده جوامع بش
به گونه ای دیگر برنامه ریزی کرد. زیرا رسالت سنگین حوزه، 
ــوان نیروهای  ــرار نمی گیرد. ت ــر دوش نیروهای ضعیف ق ب

حوزوی باید متناسب با آن وظایف عظیم فعال شود. 
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4 ـ ثمرات متفاوت
ــط عالمان دین و مراکز  انواع خدمات دینی و حوزوی، توس
پژوهشی و فرهنگی در سطح جامعه ارائه و منتشر می شود. 
ــرار ندارند. این  ــطح ق ــه فعالیت ها همه در یک س این گون
ــت و  ــا فراورده و ثمره دوره تحصیل حوزوی اس فعالیت ه
ــبیه  ــت. ش ــته به نوع کار و توان متولیان آن متفاوت اس بس

اختالف گردو و خربزه یا خرما وخیار چنبر.
بوته خربزه در کمتر از نیم سال به سرعت رشد می کند و 
زمین فراوانی را اشغال می نماید. با کمی رسیدگی شکوفه ها 
ــدک زمانی میوه های طالیی  ــود و در ان به میوه تبدیل می ش
ــیرین و آبدار، در ابعادی  ــیار ش رنگ، خوش عطر و بو، بس
ــیار درشت و چشمگیر رهگذران را می فریبد. اما پس از  بس
یک سال از بیخ و بن در می آید و دیگر اثری از آن بر جای 
ــردو از آن روز که درون خاک  ــد. در مقابل، دانة گ نمی مان
ــود به  ــرار می گیرد تا آن هنگام که به نهال بالغی تبدیل ش ق
سال ها رسیدگی و تیمار احتیاج دارد. پس از سال ها تالش و 
ــار این نهال می آویزد به ظاهر بسیار  انتظار میوه ای بر شاخس
ــوه و رونمایی،  ــبز تیره، بدون جل ــک، دارای رنگ س کوچ
ــخت، حاوی دانه ای بی مقدار و دیریاب،  درون پوسته ای س
ــال  ــالیان س اما به غایت مقوی، مؤثر، مفید و پرانرژی... و س
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این درخت، پربار و سایه سار گسترده اش برقرار.
پاره ای از فعالیت های فرهنگی که با تالش کم، آن هم در 
ــیند و میوه های بزرگ و چشمگیر  مدتی کوتاه به  بار می نش
ــت و دوام و  ــد خربزه ای بیش نیس ــیرین عرضه می کن و ش
استمراری ندارد. اما پاره ای دیگر به پشتوانة کوششی پی گیر 
و در زمانی دراز به  بار می نشیند و محصول آن، گاه، به چشم 
هم نمی آید. اما بی نهایت سودمند و عمیق و پرمحتوا و مؤثر 
است. نادرند کسانی که با حوصله و استقامت فراوان و بیش 
ــخیِص به موقع، متولی این دسته  از آن، با فکر و تدبیر و تش
ــت با  از فعالیت ها گردند. حوزة امروز ما نیازمند مردانی اس
پشتوانة علمی و فکری مستحکم، زمان آگاه و بصیر، خالق 
ــئولیت های سنگین حوزه را بر  ــا که مس و پر تالش و پارس
دوش گیرند و جریان فکری جامعه را هدایت دینی نمایند. 
تربیت این مردان کارآمد برای فردای حوزه در پرتو تحصیل 
انبانی از توانمندی های علمی، فکری، روحی و مهارت های 
جمعی ممکن است. تربیت امروز ما، برای خدمت فرداست 

و ما، نه موجودی امروز که نیروی فرداییم.1

1. این فراز موجب دل سردی و ناامیدی نمی شود. زیرا گردو و خربزه هر دو الزم است 
و نباید تصور کرد که طلبه یا باید مطهری شود یا از حوزه بیرون رود!
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5 ـ یاوران امام عصر
همة ما آرزو داریم از یاوران خاص امام زمان و در زمرة 
ــیم، ولی نباید انتظار داشته   ــربازان ویژه آن حضرت باش س
باشیم بدون هیچ تالش و زحمتی یکباره چنان تغییر کنیم که 
توان الزم برای این افتخار مهم را بیابیم! باید شرایط سربازی 
ــردن کماالت و  ــل نماییم و با باال ب ــرت را تحصی آن حض
توانمندی ها، قابلیت بیشتری به دست آوریم. و همین است 

مفهوم عمیق »انتظار فرج«.
امام عصر پس از ظهور با تصرفات تکوینی و از راه های 
ــت که  ــاده جهان را اداره نمی کنند. بنا، بر این نیس خارق الع
حضرتش نظام موجود عالم طبیعت را یکباره برهم زند و با 
معجزه و کرامت، دولت عدالت را تشکیل دهد. آن حضرت 
شبیه روش پیامبر و امیرالمؤمنین با استفاده از امکانات 
عادی، نهضت خود را آغاز می کنند و با استفاده از نیروهای 
ــانی مانند من و شما ـ به اصالح امر دنیا  موجود ـ یعنی کس
و اقامه قسط و داد می پردازند. این که گفته می شود طوالنی 
ــمار یاوران آن  ــدن غیبت امام به جهت کامل نبودن ش ش
ــت که حضرت با نیروهای  ــت به این معنی اس حضرت اس

موجود، توان برپایی آن نهضت عظیم را ندارند. 
ــت مهدوی )همان 313 نفر(  تا هنگامی که کادر نهض
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ــند این نهضت پیش نخواهد رفت. برای تربیت و  آماده نباش
ــت.  آمادگی آن بازوان اصلی، تالش اختیاری آن ها الزم اس
بنابراین هریک از ما، با تالش ارادی خود می توانیم در شمار 
همان یاوران خاص قرارگیریم به شرط آن که توانمندی های 
ــمی، علمی، معنوی و اجتماعی خود را در حد نصاب  جس
باال بیاوریم. در زیارت جامعه کبیره خطاب به امامان معصوم 

می گوییم: 
تتتتتتتن یقَ�صُّ آثارَكم، َو یستتتتتتتُلك َستتتتتتتبیَلكم، َو یهَ�دی  َو َجَعَلنتتتتتتتی ِممَّ
ِبُهداكم، َو یحَشتتتتتتتُر فی ُزمرَِتكم، َو یكرُّ فی َرجَعِ�كم، َو یَملَّك فی 
َدوَلِ�كم، َو یَشرَُّف فی عاِفیِ�كم، َو یَمكُن فی َأیاِمكم، َو َتِقرُّ َعیُنُه 

َغدًا ِبُرؤیِ�كم، ِبَأبی َأنُ�م، َو ُأّمی َو َنفسی َو َأهلی َو مالی. 
ــما را دنبال می کند،  ــرار دهد که اثر ش ــانی ق خدا مرا از کس
ــده و در میان  ــما درآم ــما می رود، به هدایت ش ــه راه ش و ب
ــود، و در رجعت و بازگشت شما دوباره  ــما محشور می ش ش
ــما  ــما کارگزار و در زمان عافیت ش برمی گردد، در دولت ش
ــرافت و در روزگار شما صاحب مکانت است، و  صاحب ش
ــن می شود. پدرم، مادرم،  ــما روش فردا دیدگانش به دیدار ش

جانم، خانواده ام و داراییم به فدای شما باد... . 
این فراز از زیارت، درس همت می آموزد. آنچه ما از درگاه 
خدا می طلبیم تنها امان از ناخرسندی امامان معصوم نیست، 
ــیمای دلربایشان نیز به تنهایی ما را کافی نیست، به  دیدار س
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ــنده نمی کنیم. همت ما آن است که  ــنودی آن ها هم بس خش
ــان  ــیعیان خاص آنان و کارگزار مؤثر دولتش از یاوران و ش
ــم امید امام عصر به ما دوخته شود  ــیم. آرزو داریم چش باش
ــت ما انجام پذیرد.  ــی آن دولت جهانی به دس و امور اساس
شبیه مناسبتی که میان مالک اشتر و امیرمؤمنان و یا در مقیاس 
بسیار کوچک تر میان بهشتی و خمینی برقرار بود. امام راحل 
ــود می بالید. اما  ــنود بود وبه خ از ملت ایران یکپارچه خش
ــهادت بهشتی برای او همسنگ فقدان یک امت، غمبار و  ش
ــا بود. رضایت امام از بهشتی و مطهری با خشنودی  جانفرس

او از مردم عادی بسیار تفاوت داشت.
امام زمان هم پس از ظهور، در رتق و فتق امور اجتماع نیاز 
ــیار توانمندی دارند  به بازوان فکری، اجرایی و مدیریتی بس
ــکیل  ــزاران ردة اول و کادر نهضت آن امام را تش ــه کارگ ک
ــته است.  می دهند و ظهور آن حضرت به حضور آنان وابس
ــت  ــن فراز از زیارت جامعه از خدای بزرگ درخواس در ای
ــیم  ــمار آن بزرگان و کارگزاران باش می کنیم که ما نیز در ش
ــرافتی عظیم  ــم و قلب حضرتش مکانتی واال و ش و در چش

داشته باشیم.1

ــألت می نماییم. )َو  ــت البته نیل به زیارت جمال آن دلربا را مس 1. پس از این درخواس
َتِقرَّ َعیُنُه َغدًا ِبُرؤیِ�ُكم( وتوجه داریم که رسیدن به این درجات، مشروط به دست شستن از 
مال و جان و پدر و مادر و خانواده و گسست همه دلبستگی هاست. )ِبَأبی َأنُ�م َو ُأّمی َو...(
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ــروز در حوزه  ــطی که ام ــتعدادهای متوس ــر یک از اس ه
ــا، در آینده ای  ــک از ما طلبه ه ــد یعنی هری ــل می کن تحصی
نه چندان دور می تواند عالمی اسالم شناس، ربانی و زمان آگاه 
باشد. میان امروز، و آن فردا فاصله ای است که با پای همت 
ــود. همه ما می توانیم »مطهری« عصر  و مجاهدت طی می ش
ــرطی که اخالص و پشتکار و تالش الزم  ــیم به ش آینده باش
ــیدن به آن هدف،  ــان دهیم. بدون تعارف، رس را از خود نش
دور از دسترس نیست گرچه با تن آسایی و سستی هم میسر 

نمی گردد.
»شهید مطهری« مانند بسیاری از بزرگان حوزه و غیرحوزه 
نابغه نبود. مانند همه ما نعمت استعداد متوسط و توان ذهنی 
ــت او در پرتو عنایت الهی و تالش  ــت. موفقی متعارفی داش
ــر از فرصت ها و  ــا نیز اگ ــت. م ــت فراوان خود اوس و هم
نعمت های خدادادی )توان جسمی، فکری، روحی و جمعی 
ــان عنایات الهی »مطهری«  ــود( خوب بهره بگیریم با هم خ

فردا هستیم.
ــخصیت های بزرگ به نقاط ضعف و  غالبًا در توصیف ش
محدودیت های آن ها نمی پردازند. از این جهت گاهی تصور 
ــود آن ها موجودات ویژه ای بوده اند که با لطف خاص  می ش
ــی در چنان موقعیتی قرار گرفته اند. لطف خاص خدا هم  اله
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منحصر به آن ها است! درحالی که آن ها هم انسان هایی عادی، 
از سویی واجد مزیت ها و از سوی دیگر دچار محدودیت ها 
ــتکار، به از  ــتی ها بوده اند که به مرور و با تالش و پش و کاس
ــده اند. عنایات و الطاف  بین  بردن این و تقویت آن موفق ش
ــامل همة ما می شود اگر در پیمودن  خاص خداوندی هم ش

مسیر بندگیش ثابت قدم باشیم. 

دورنمای برنامه تحصیلی
ــی کنونی در حوزه مشتمل بر دو بخش است  برنامه آموزش
ــری برنامه های خاص  ــی عمومی و دیگ یکی برنامة آموزش
ــز تخصصی و  ــه نوعا در مراک ــای تخصصی ک و گرایش ه
ــته به حوزه برگزار می شود. برنامة آموزشی  موسسات وابس
ــی و برنامه تخصصی کامال  ــی برای همه طالب الزام عموم
ــت. ورود به مراکز تخصصی نوعا پس از شش  اختیاری اس
سال تحصیل عمومی یعنی پایان سطح یک امکان پذیر است. 
ــا برنامه تحصیل عمومی در حین تحصیل تخصصی و در  ام

کنار آن ادامه دارد.
دورنمای برنامه درسی عمومی حوزه این چنین است: 
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دروس اصلی
صرف سال اول   مقدمات 

نحو، منطق سال دوم     
بالغت)معانی، بیان، بدیع( سال سوم     

فقه، اصول فقه، کالم سال چهارم  سطح 1  
فقه، اصول فقه، کالم سال پنجم     
فقه، اصول فقه، کالم سال ششم    

فقه، اصول فقه، فلسفه سال هفتم   سطح 2  
فقه، اصول فقه، فلسفه سال هشتم     
فقه، اصول فقه، فلسفه سال نهم     
فقه، اصول فقه، فلسفه سال دهم     

سال یازدهم به بعد درس خارج  
ــیر، تجوید،  دروس دیگر دوره مقدمات عبارت اند از تفس
ــی، عقاید، اخالق و... و در دوره سطح  تاریخ، ادبیات فارس

عالوه بر این ها رجال، درایه و... آموخته می شود.
با پایان دوره سه سالة مقدمات، طلبه بر زبان منابع دینی ـ 
ــلط پیدا می کند. پس از آن دورة عمومی  ادبیات عربی ـ تس
ــا کار اجتهادی در منابع  ــنایی ب فقه و اصول فقه را برای آش
ــه تقریبًا بر  ــطح اول، طلب ــد. تا انتهای س ــی آغاز می کن دین
ــاختار کلی و  ــات )مفاهیم، اصطالحات( و جغرافیا )س ادبی
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مسائل( شاخه های مختلف علوم پایة اسالمی احاطه یافته و 
ــمندان علوم اسالمی  قدرت مفاهمه و مکالمة علمی با دانش
را به دست آورده است. توان تازه ای که طلبه به برکت شش 
ــال تحصیل حوزوی کسب کرده، به او امکان مطالعة آثار  س
ــرای پژوهش عمیق  ــالمی را می دهد. اما ب ــمندان اس اندیش
ــتقالل نظر، الزم است به حوزة  ــب اس در منابع دینی و کس

مباحث تخصصی علوم اسالمی راه یابد.1
ــطح دوم، الیة زیرین و مرحلة عمیق تری از دانش های  س
ــت که طلبه را به موشکافی  ــده در سطح اول اس آموخته ش
ــی در علوم اسالمی عادت می دهد. در  و دقت  نظر کارشناس
ــاخه های اصلی  ــته فقه و اصول فقه، که ش این دوره در رش
ــاهدة دقیق«  ــی رود طلبه به »مش ــمار م ــوم حوزوی به ش عل
ــرفته می پردازد.  ــطوح پیش فعالیت عالمان بزرگ دین در س
ــرای دریافت ظرافت کار آن ها و  ــاهدة دقیق، او را ب این مش

»جذب« شیوه های تحقیق آماده می کند.
ــبیه  ــی ش تحقیق در منابع دینی، روش تاریخی دارد و دانش

ــور در مراکز تخصصی حوزه و نیز  ــطح یک، امکان حض ــا پایان گرفتن دروس س 1. ب
ــی وابسته برای طلبه فراهم می شود. طلبه می تواند  دیگر موسسات آموزشی و پژوهش
ــالمی یا علوم انسانی مربوط، به یکی  پس از انتخاب یک گرایش تحصیلی از علوم اس
ــته  ــده و در کنار دروس عمومی به صورت تخصصی در آن رش از این مراکز وارد ش
ادامه تحصیل دهد. همچنین امکان تشرف به لباس روحانیت و نیز امکان تبلیغ اندیشه 
اسالمی در همین مقطع برای طالب فراهم می شود. در زمینه لباس روحانیت و بهره ها 

و بایدهای آن به کتاب »لباس روحانیت چراها و بایدها« از همین قلم مراجعه شود.
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باستان شناسی است. باستان شناس تالش می کند پس از اطمینان 
ــود و پیام  از اصالت کتیبه های تاریخی، با زباِن آن ها، مأنوس ش
ــف، به زبان روز ترجمه و برای دیگران بازگو کند.  آن ها را کش
فقیه نیز به کاوش عمیق در اسناد و مدارک باستانی 1400 ساله 
ــرآن و حدیثـ  می پردازد و با روش تحقیق تاریخی تالش  ـ ق
ــود. پیام  می کند از اصالت آن ها مطمئن و به پیام آن نزدیک ش
ــته بیان شده  ــت که به زبان عربی گذش این مدارک، پیام خداس
است. تحقیق در آن هم نیازمند بررسی های تاریخی از این دست 
است: آشنایی با قواعد مفاهمه عرفی، و ادبیات عصر صدور پیام، 
آشنایی با فضا و فرهنگ حاکم بر آن دوره، آشنایی با تحوالت 
ــال پیرامون  ــیب هایی که در گذر 1400 س تاریخی و فراز و نش

آیات و روایات رخ داده و... . 
ــتخراج پیام از کتیبه های دینی را در علم فقه  طلبه اصول اس
ــاحت های دیگر  ــن اصول را در س ــن می کند. ولی همی تمری
ــانی و... ( می تواند به کار گیرد. او با  ــالق، عقاید، علوم انس )اخ
ــلح به ابزاری می شود که امکان  ــتنباط، مس آموختن روش اس
ــخن دین و نظر وحی را به  صورت روش مند در  ــتخراج س اس
موضوعات مختلف به او می دهد و این مهم ترین توانمندی الزم 

برای عالم دین است.
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درس خارج
با وارد شدن به فضای درس خارج، »تمرین استنباط«، جدی 
ــتقل طلبه تحت اشراف استاد، او را  ــود. اکنون کار مس می ش
ــنا و قدرت او را  ــکالت عملی پژوهش از نزدیک آش با مش

بسیار بارور می سازد. 
ــل نجاری عالقه دارد  ــه به آموختن حرفه ای مث جوانی ک
ــاهده دقیق« می پردازد.  ــتادِ این فن به »مش مدتی درکنار اس
ــاختن میز، تخته ها را اندازه  ــتادکار برای س در هفته اول، اس
ــب  ــرد، رنده می کند، می برد، کم و زبانه می دهد، چس می گی
می زند، درون یکدیگر می کند و با میخ، محکم و پس از آن 
ــاس  ــزی می نماید. هفته دوم همین مراحل را براس رنگ آمی
طرح دیگرن برای ساختن صندلی اجرا می کند؛ اندازه گیری، 
رنده، اره، زبانه، چسب، میخ، و... هفته های بعد، استاد همین 
ــاگرد برای ساختن کمد، در و پنجره،  مراحل را در منظر ش
ــاگرد این مراحل را یک به یک می بیند و  تکرار می کند. و ش
می آموزد. این »مشاهده« برای آموختن نجاری کافی نیست. 
ــل را عماًل »تمرین« کند و  ــاگرد باید هریک از این مراح ش
ــود. شاگرد، که از بیروِن  ــنا ش با فوت وفن آن از نزدیک آش
گود، اّره کردن و رنده کشیدن را ساده تصور می نمود، وقتی 
خود مستقاًل با اره و رنده و چکش کار کند آرام آرام توانایی 
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ــب می کند و پس از مدتی تمرین و استقامت  نجاری را کس
ــفارش  ــتاد می تواند س ــد که در غیاب اس به نقطه ای می رس
ــد. در این نقطه، شاگرد می تواند  ــخ گو باش قبول کند و پاس
ــاختن تخت خواب  ــازد، با این که تاکنون س تخت خواب بس

را ندیده است. 
ــن حرفه را  ــده یعنی ملکة ای ــاگرد، نجار ش ــک آن ش این
به دست آورده است. البته تخت خوابی که این شاگرد در ابتدا 
ــتاد او پس از سال ها تجربه  ــازد با تخت خوابی که اس می س
می سازد، از نظر ظرافت، استحکام، زیبایی و کیفیت، زمین تا 
آسمان فرق دارد. اما در هر صورت به آن، تخت خواب گفته 
می شود و حد نصاب شرایط یک تخت خواب را دارا است. 
طلبه در دورة سطح، فعالیت فقهای بزرگ را در بررسی های 
فقهی مشاهده می کند و با مراحل مختلف استنباط )مراجعه 
ــی داللت، کشف نسبت بین  ــند، بررس ــی س به منابع، بررس
ــود. در درس خارج  ــنا می ش ــه، رفع تعارض ها و..( آش ادل
ــتاد  ــتقل البته تحت نظر اس این اطالعات را به صورت مس
ــن تمرین و تجربه  ــرد و تجربه می کند. اگر ای ــه کار می گی ب
ــالمت طی شود طلبه به نقطه ای می رسد  با استقامت و به س
ــتنباطی خود را در  ــتاد می تواند توان اس که بدون نیاز به اس
ــائلی که تاکنون حل آن ها را ندیده، به کار گیرد و تحقیق  مس
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نوینی عرضه کند. 
اینک طلبه صاحب  نظر شده یعنی ملکه »اجتهاد« را به دست 
ــت. گرچه نمی توان انتظار داشت قوت استدالل و  آورده اس

شیوه پژوهش او هم تراز کار اساتید صاحب تجربه باشد. 
ــع اصلی، قدرت  ــام خدا از مناب ــف پی اجتهاد یاتوان کش
ــت که در دریای مسائل فقهی تمرین  صیادی و غواصی اس
ــر هم قابل  ــت می آید و در دریاهای دیگ ــود و به دس می ش

استفاده است. 
تحصیل تا قبل از درس خارج، »متن محور« است. یعنی از 
ــوی مدیریت حوزه برای هر پایة تحصیلی متون آموزشی  س
ــن تدریس تا حد  ــتاد، در ضم ویژه ای معین گردیده که اس
ــت در  ــه آن وفادار باقی می ماند و طلبه موظف اس امکان ب
ــال همین »متن« را امتحان دهد. با رسیدن به درس  پایان س
خارج، شیوة تحصیل عوض می شود. در فضای درس خارج، 
استاد، موضوع بحث را از منابع مختلف تحقیق می کند و به 
بررسی و نقد آراء عالمان دیگر در همان موضوع می پردازد. 
درس استاد در چارچوب عبارت و کتابی منحصر نمی شود 
ــی معین عرضه می گردد. به همین  و »خارج« از متن آموزش
جهت به آن »درس خارج« گفته می شود. طلبه موظف است 
ــته استنباط مستقل خود  پس از مراجعه به آثار عالمان گذش
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ــه داوری گذارد.  ــش دیگران به بوت ــه با پژوه را در مقایس
حدود 5 سال حضور فعال و پرمحتوا در درس خارج برای 
دست یابی به اجتهاد کافی است، مشروط بر آن که اشتغاالت 

مزاحم، وقت تحصیلی طلبه را تباه نگرداند.1

1. در این جا بررسی مختصر اختالف نظر عالمان خالی از فایده نیست.
 هر یک از ما که دچار سرماخوردگی شود با مراجعه، به پزشک نسخه ای دریافت می کند که 
عناصر آن داروهایی از قبیل استامینوفن، ادولت کلد و آنتی هیستأمین است. داروی این بیماری 
چنان روشن است که بسیاری از مردم برای درمان سرماخوردگی نیازی به مراجعه به پزشک 
نمی بینند و خود به تهیه و مصرف دارو اقدام می کنند. اما برای درمان سردردهای کهنه و مزمن 
مراجعه به پزشک ضروری تلقی می شود. برای تشخیص عامل این بیماری غالباً پزشک به تهیه 

آزمایش ها و عکس های رادیولوژی دستور می دهد. 
ــم، احتماالً با  ــک متخصص ببری ــاو عکس ها را نزد چند پزش ــه این آزمایش ه ــر نتیج اگ
ــویم. یکی، پس از بررسی دقیق، این بیماری را از نوع  تشخیص های مختلف روبه رو می ش
میگرن می شناسد و نسخه میگرن می نویسد. دیگری، نسخه سینوزیت و سومی، داروی عصبی 
و آرام بخش تجویز می کند. بیمار که در این موقعیت قرار می گیرد عالوه بر سردرد به حیرت 
نیز دچار می شود. زیرا یقین دارد که از این سه، حداقل دو نفر در تشخیص بیماری او اشتباه 
ــت. اما این حیـرت چنـدان دوام ندارد. زیرا روش  ــخه آن ها درمان بخش نیس کرده اند و نس
عقالنی در حل چنیـن مشکلی مراجعـه به پزشک پرتجربـه و آگاه تر است. احتمال اشتبـاه 

این پزشک تنها 5 درصد است درحالی که دیگران بیش از 20 درصد احتمال اشتباه دارند. 
برای تشخیص پزشک برتر نباید به شاخص هایی مانند زیبایی چهره، تمیزی مطب یا کمی 
ــب محله یا راننده تاکسی هم اعتباری ندارد. پزشکی که  ویزیت توجه کرد. اظهار نظر کاس
دانشجویاِن این رشته در ارتباط علمی و تخصصی با او به برتری او گواهی دهند از نظر عقلی 
برای ما معتبر محسوب می شود. بیمار با استفاده از همین راهنمایی عقل بالفاصله نسخه درمانی 
او را به کار می بندد. اگر پس از مصرف دارو سردرد او معالجه شد که دعاگوی او خواهد بود. اما 

اگر پس از طی دوره درمان سردرد او افزون تر گشت و نتیجه معکوس حاصل شد...
در این شرایط »بیمار«، مقصر و محکوم نیست. زیرا او به بهترین کاری که از نظر عقلی پسندیده 
است اقدام کرده  بود. مراجعه به هر پزشک دیگر، کاری خالف دستور عقل بود. زیرا احتمال 
ــک« هم مقصر و محکوم نیست. زیرا اگر بازخواست  ــتر از این بود. »پزش خطای آن ها بیش
گردد، به سرافرازی خواهد گفت: »من دوران تحصیل خود را به خوبی گذرانده ام. سابقه علمی 
نیکویی دارم. در تشخیص بیماری نیز نهایت تالش خود را به کارگرفتم. بدون غرض ورزی و 
با رعایت روش متعارف به کار خود پرداختم. البته تصادفاً در مواردی هم اشتباه کرده ام. این 
موارد اشتباه در مقایسه با 95 درصد دیگر که درمان من نتیجه داده است طبیعی و الزمه حرکت 

انسان غیرمعصوم است.« 
سخن این پزشک برپایه منطقی استوار، بنا شده است و او، اگر کوتاهی نکرده باشد، مستحق 
ــت. زیرا وجود این  ــت. بلکه در دریافت اجرت ویزیت نیز معذور اس تنبیه و مجازات نیس
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پزشک در میان مردم مغتنم و موجب درمان 95 درصد بیماران خواهد بود. 
ــکان در تشخیص بیماری مذکور نیز بنیان علم پزشکی را ویران نمی کند  اختالف نظر پزش
و نباید مارا یکباره از هر پزشک متخصص ناامید و متنفر گرداند. این گونه اختالف ها از نظر 
ــکی وارد نمی کند. زیرا موارد آن در مقایسه با  ــاختار دانش پزش کّمی و کیفی لطمه ای به س
موارد غیراختالفی زیاد نیست و از نظر کیفیت هم تنها در بیماری های خاص و بسیار پیچیده 

مشاهده می شود. 
ــتان در علوم حوزوی موبه مو جاری است؛ پاسخ دسته ای از مسائل فقهی،  ــبیه همین داس ش
فلسفی، تفسیری و... روشن و به منزله نسخة سرماخوردگی، اجماعی است. در این مسائل، 
تقلید )پیروی از عالم کارشناس( هم نیاز نیست. اما پاره ای از مسائل پیچیده در میان عالمان دین 
دچار اختالف نظر می شود. در این اختالف  نظر تنها یکی از آن آرا می تواند حق و مطابق واقع 
باشد. آرای دیگر همه باطل و اشتباه است. اگر این اختالف  نظر مربوط به مسائل فقهی و احکام 
عملی باشد انسان برای رفع سرگردانی خود باید به فقیه اعلم یعنی متخصص کارکشته ای که 
احتمال اشتباهش از دیگران کم تر است مراجعه کند. برای تشخیص صاحب نظر اعلم، نیز نباید 
به نظر خود یا امثال خود اکتفا کرد. الزم است از کسانی که با حوزه درس عالمان فقه، ارتباط 

علمی دارند سؤال، و نظر آن ها مقدم شود. 
در این مرحله، مراجعه به این فقیه و عمل به فتوای او، دلیل عقلی کامل و حجت شرعی دارد. 
زیرا مراجعه به هر فقیه دیگر با احتمال اشتباه باالتری روبه رو است. پس از این اگرـ  در این 
دنیا یا در سرای دیگرـ  معلوم شود که فتوای این فقیه نسخه ای خالف واقع بوده، »مکلف«، 
ــت. زیرا به بهترین طریق ممکن، اقدام کرده است. »فقیه« هم محکوم  مقصر و محکوم نیس
نیست. زیرا مراحل تحصیل خود را به خوبی گذرانده و به هنگام صدور فتوا نهایت تالش خود 
را )اجتهاد( به کار گرفته است. لذا پیش خود و خدا سرافراز است. این مقدار اشتباه هم الزمة 

جایزالخطا بودن نوع انسان است. 
این فقیه اجر معنوی »تالش« خود را دریافت خواهد کرد. زیرا مجموعاً وجود این فقیه در 
ــخ گویی به نیاز جامعه ضروری و کارگشا است. فقیه حق ندارد به بهانه احتمال خطا از  پاس

مسئولیت فتوا شانه خالی کند همان طور که پزشک... 
در مواردی که فقیه به حکم واقعی دست پیدا می کند و تالش او نتیجه مطلوب می دهد تشویق 
ویژه ای نیز نصیب او می گردد. »لِلُمصیِب أَجراِن َو لِلُمخِطی أَجٌر واِحٌد.« فقیهی که به حکم 

واقعی رسیده است دو پاداش و آن که خطا کرده، یک پاداش دارد. 
اختالف نظر عالمان دین در پاره ای مباحث، بهانه موجهی برای به دریا ریختن کل میراث فقهی 
و دینی نیست و نباید ما را نسبت به دانش دین دل سرد و بدبین نماید. دانش فقه تالش بشر 
برای کشف پیام خداست که در دامنة پهناوری نتیجه داده و در مناطقی هنوز به نتیجه قطعی 

نرسیده است. این موارد ابهام، نباید آن دامنة پهناور را سیاه و تاریک کند. 
ــایر نظریه ها برتری یابد و در  ــت »یک رأی فقهی« بر س ــکالت عام اجتماعی، الزم اس در مش
صحنة مناسبات اجتماعی، بر اساس آن عمل شود، گرچه حرمت سایر نظریه های علمی نیز 
در جای خود محفوظ باقی می ماند. همان گونه که پزشکی جدید، طب گیاهی، انرژی درمانی، 
طب سوزنی، هامیوپاتی، طب فشاری و چندین سبک درمانی دیگر با اختالف نظرهای بنیادین 
و شیوه های تحقیق کامالً متفاوت، هر یک مدعی درمان انواع بیماری ها هستند ولی سیاست های 
بهداشتی درمانی کالن یک کشور، تنها بر اساس یکی از این شاخه های پراکنده تنظیم می شود. در 
همان حال ارزش علمی دیگر شاخه ها نیز محفوظ و در مراکز تخصصی به آن ها پرداخته می شود.
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ــته ای از نیازهای طلبه در برنامه آموزشی حوزه به خوبی  دس
ــت و تالش  ــته دیگر به هم ــا رفع دس ــود. ام ــن می ش تأمی
ــت. آگاهی از این مسئله،  ــخصی خود او واگذار شده اس ش
ــم طمع از برنامه ریزی دیگران  ــود طلبه، چش موجب می ش
ــت گیرد، مردانه چاره ای بیندیشد  بردارد، ابتکار عمل به دس

و اقدامی کند. 
قدم اول در طراحی این برنامه تشخیص عناصر مورد نیاز 
است. این قلم، در این فراز به معرفی این عناصر می پردازد. 
اما ارزش گذاری، درجه بندی و توزیع آن ها بر زمان در قالب 
ــت، گرچه گاهی  یک برنامة جزئی فراخور این مختصر نیس

به آن پرداخته است. 
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ــیر بندگی خدا و تالش برای سربازی  ــانی در مس هر انس
ــد کند  ــر در ابعاد مختلف »باید« رش ــرت ولی عص حض
ــود؛ بُعد اخالقی و معنوی ـ بعد علمی ـ بعد  ــکوفا ش و ش
جسمیـ  بعد اجتماعیـ  بعد هنریـ  بعد حرفه ای یا صنفی. 
ــده، اختصاصی به طلبه  ــد«ی که در این جمله ادعا ش »بای
ندارد. هر انسان مسئولی در هر شغل و موقعیتی، اگر بخواهد 
ــبرد اهداف دین باشد، باید  خدمتگزار شایسته ای برای پیش
ــخصیت خود را این چنین، جامع و متوازن و معتدل  بنای ش
ــان، اصالت و  ــد معنوی انس ــازد. از میان این ابعاد، رش بس
ضرورت دارد، و رشد انسان در سایر ابعاد، باید در خدمت 

و به هدف رشد معنوی صورت گیرد. 

1 ـ بعد معنوی و اخالقی
ارتقای معنوی و تهذیب نفس، وظیفه طلبگی طلبه محسوب 
ــت. طلبه پیش از آن که  ــود؛ بلکه رسالت انسانی اوس نمی ش
ــانی در هر صنف  ــر انس ــت. ه ــان اس ــد یک انس طلبه باش
اجتماعی که خدمت می کند وظیفه تالش برای کسب کمال 
روحی را برعهده دارد. این امانت، به دوش انسان با وصف 

انسان نهاده شده نه به دوش انسان با وصف طلبه. 
ــوم دینی به جهت  ــت که طالب عل ــه قابل انکار نیس البت
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ــبتی که با دین خدا، دارند، در بعد تهذیب نفس و عمل  نس
به آموزه های شریعت، مسئولیت بیشتری پیدا می کنند. عالم 
ــیر  ــت که به زودی اس ــته ای اس بدون تهذیب مرغ پر شکس
ــادق به یکی از یاوران و  ــود. امام ص گرگ و روباه می ش

شیعیان نزدیک خود فرمودند:
الَحَسُن ِمن كلِّ َأَحٍد َحَسٌن َو ِمنك َأحَسن، ِلَمكاِنك ِمّنا. َو الَقبیُح 

ِمن كلِّ َأَحٍد َقبیٌح َو ِمنك َأقَبح، ِلَمكاِنك ِمّنا.1
ــت. اما از تو خوب تر است.  کار خوب، از هر کس خوب اس
به جهت نسبتی که با ما داری. کار بد، از هر کس بد است و 

از تو بدتر. به جهت نسبتی که با ما داری. 
ــت که  ــه اخالقی نیازمند بحث جداگانه ای اس ارائه برنام
ــدارد و اما از  ــب ن ــات آن با موضوع این گفتار تناس جزئی
آن جا که ارتباط مداوم با آثار اخالقی، انگیزه و نشاط انسان 
ــاالت معنوی تأمین و ناآگاهی و  ــوی کم را در حرکت به س
ندانم کاری او را کم تر می کند، بنا بر توصیه بزرگان، مناسب 
است این قبیل آثار، کتاب بالینی ما قرار گیرد. یعنی به هنگام 
خواب یا وقت مناسب دیگر در هر شبانه روز خود را موظف 

به مطالعة بخشی از آن بدانیم.
ــبانه روز، ساعتی برای خود  همچنین الزم است در هر ش
ــرار دهیم که در آن به خلوت و توجه بپردازیم. برنامه این  ق

1. بحاراالنوار ج 47، ص 349 و شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ج 18،  ص 205.
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ــتغفار، دعا، نماز، مناجات، محاسبه،  ساعت ممکن است اس
ــب ترین زمان برای این  ــل باشد. مناس قرائت قرآن، یا توس

خلوت، سحرگاه است.

2 ـ بعد علمی
ــش گانه در گرو  ــخصیت ما در هر یک از ابعاد ش ــد ش رش
به دست آوردن آگاهی هایی است. این آگاهی ها باید به مرور 
در ذهن ما حضور یابد و پس از آن به دایره عمل نفوذ کند 
ــن آگاهی ها به بیان  ــود. در میان همه ای ــه کار گرفته ش و ب

تفصیلی یک مورد مهم می پردازیم. 

آشنایی با محتوای دین در دوره تحصیل

ــت، بیشتر تالش  ــال های نخس ــی حوزه در س نظام آموزش
ــت فهم عمیق دین را  ــد تا »توانایی ها«ی الزم در جه می کن
ــال اول با دین خدا آشنا  در اختیار طلبه بگذارد. طلبه در س
نمی شود؛ صرف می خواند. سال دوم، نحو و منطق می آموزد. 
ــتور کار اوست. پس  از آن هم به  ــال سوم بالغت در دس س
ــردازد و تا پایان دورة تحصیل،  ــنایی با فقه و اصول می پ آش
ــد چندان با متن  ــی حوزه اکتفا کرده باش اگر به برنامة درس
محتوای دین )جز در دایرة گزاره های فقهی( انس نمی گیرد. 
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ــال در حوزه به  اطالعات دینی و مذهبی طلبه ای که 10 س
متون رسمی اکتفا نموده با دوست دبیرستانی او که اکنون فارغ 
ــت، چندان )یعنی متناسب با 10 سال  ــگاه اس التحصیل دانش
تحصیل( تفاوت ندارد. زیرا منبع تغذیة فکری هردو مشترک 
ــات  ــخصی، جلس ــت: مجالس مذهبی، مطالعات ش بوده اس
ــت  ــی و... تفاوت طلبه با این دوس ــانه های جمع وعظ، رس
دانشجو در آگاهی های بالفعل نیست. یا دست کم به اندازه 10 
سال اختالف ندارند. تفاوت این دو، در توانایی ها و قابلیت ها 
ــب نموده که  ــت. طلبه، ابزارها و تجهیزات کارآمدی کس اس
ــق در معارف دینی  ــنایی عمیق با دین خدا یا تحقی برای آش
ــت. هر دو در ابتدای مسیر قرار  ــیار آماده تر از دیگران اس بس
ــرعت و شتاب او  دارند. اما َمرکبی که طلبه در اختیار دارد س
را در حرکت آینده بسیار افزون خواهد نمود. به  هرحال الزم 
است طلبه از ابتدای تحصیل، موازی با کسب توانمندی ها و 
مقدمات، برای انس با متن پیام دین نیز تالش کند. تعطیالت 
فراوان حوزه، فرصت بسیار مغتنمی برای تأمین این نیاز مهم 
است. کمبود این برنامه در فعالیت های طلبه موجب دل سردی 

و یأس او از ادامه تحصیل حوزوی می شود. 
ــود  ــنهاد می ش ــرای رفع این نیاز، پیش ــه ب ــی ک برنامه های
اختصاصی به طلبه ندارد. دیگران نیز می توانند برای تقویت 
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ــتور  بنیان اعتقادی و انس با پیام خدا، این برنامه ها را در دس
ــن برنامه ها با نوع  ــی از آنجا که ای ــرار دهند ول ــود ق کار خ
وظایف صنفی طلبه بسیار همخوان است طلبه موظف است 
بیش از دیگران این برنامه ها را دنبال کند و مجاز است بخشی 

از زمان فعالیت های صنفی خود را نیز برای آن قرار دهد. 

ارتباط مستمر با قرآن

ــالوت و تدبر در آیات و یا  ــت روزانة طلبه نباید از ت فعالی
ــد. پیوند دائم طلبه با قرآن، شاکلة  ــیر خالی باش مطالعة تفس
ــی و فکری او را بیمه و بهرة معنوی و معرفتی فراوانی  روح
نصیب او می گرداند. انس با قرآن نیاز دائمی طلبه است. البته 
این نیاز، در شرایط سنی و علمی مختلف، مراتب گوناگون 
ــد علمی طلبه، به او اجازه خواهد داد این انس را  دارد. رش

در مراتب باالتر نیز تجربه کند. فاقرؤوا ما تیّسر من القرآن 1

ارتباط مستمر با احادیث

ــروف ثقلین،  ــه در حدیث مع ــوایان معصوم، ک ــار پیش گفت
ــته اند، در شکل دهی به شخصیت  هم تراز قرآن معرفی گش
اخالقی و معنوی انسان بسیار مؤثر است. انس درازمدت با 

1. مزمل 73: 20. 
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ــای منابع دین، به  مرور ما را با  ــنایی با جغرافی روایات و آش
ــنا می کند و در فرهنگ آموزه های  ــه معارف دینی آش هندس

وحیانی پرورش می دهد. 
ــدادی از کتب  ــور، تع ــرای این منظ ــود ب ــنهاد می ش پیش
ــی، نهج البالغه، تحف العقول،  ــی معتبر )مثل اصول کاف روای
ــد، میزان الحکمه و...( با  ــال، توحی ــم، أمالی، خص غررالحک
ــی در دسترس باشد و پیش از آغاز هر درس،  ترجمه فارس
ــی دو حدیث اقدام  ــه، حتمًا به تالوت یک ــه یا مطالع مباحث
شود. این التزام موجب می شود روزانه بیش از 5 حدیث، به 
ــای طلبه افزوده گردد که قطره قطره، به گردآوری  آموخته ه
ــن فایده، غیر از بهرة  ــره پربهایی برای او می انجامد. ای ذخی
ــت می آید. گاهی  ــه در کوتاه مدت به دس ــت ک نقدتری اس
ــا عناوین  ــب روایی ی ــت موضوعات کت ــنایی با فهرس آش
ــان دارد.  ــواب آن، تأثیر عمیقی در جهت گیری عملی انس اب
ــث، فصلی تحت عنوان  ــتن این که در کتب حدی مثاًل دانس
ــوع برنامه ریزی  ــادت«1 وجود دارد، در ن ــه روی در عب »میان
عبادی شخص تأثیر می گذارد. حتی اگر به محتوای آن آگاه 
ــال تحصیل،  ــد. در غیر این  صورت طلبه پس از 10 س نباش
خود را از یک  دور مطالعة نهج البالغه یا اصول کافی محروم 

1. اصول کافی ج2 ص 86، ونیز بحار االنوار ج 71. ص 209، باب االقتصاد فی العباده.
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و سرافکنده می بیند.
اساتید محترم نیز با التزام عملی خود به این برنامه در آغاز 
ــاز را برعهده می گیرند و  ــی از این نی هر درس، تأمین بخش

الگوی عملی شایسته ای برای طالب خواهند بود. 

مطالعه آثار اندیشمندان اسالمی

ــالمی پس از سال ها مجاهدت علمی  اندیشمندان بزرگ اس
ــت  و عملی، دریافت ناب و کاملی از آموزه های دینی به دس
ــنا  ــالمی به صورتی عمیق آش ــام معارف اس ــا نظ آورده و ب
ــار ژرف و در عین  ــمندان آث ــته اند. برخی از این اندیش گش
حال روانی به زبان فارسی برای عموم مردم تدوین کرده اند 
که دست یابی به دریای معارف دین را به سرعت و سهولت 
ــازد. این بزرگان و فرزانگان در فهم تعالیم  امکان پذیر می س
ــیار  ــتاوردهای بس آموزنده دین قله هایی را فتح کرده و دس
مغتنمی همراه دارند که یک دانشمند متوسط حوزوی هرگز 
ــا آن را در کوتاه زمان ندارد. معقول و منطقی  توان ارتباط ب
آن است که طلبه در آغاز تحصیل خود برای آشنایی با دین 
ــره گیرد و فهم  ــترده و آثار آماده به ــفره گس خدا از این س
ــت آورد. جامع ترین  ــالم به دس ــق و نابی از مکتب اس عمی
 ، ــام خمینی ــد از حضرت ام ــمندان عبارت ان ــن اندیش ای
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ــهید مرتضی مطهری، شهید سید  مرحوم عالمه طباطبایی، ش
ــید محمدحسین حسینی بهشتی،  محمدباقر صدر، شهید س
ــام رهبری حضرت  ــاح یزدی، مق ــت الل محمدتقی مصب آی

آیت الل خامنه ای.
ــمندان، عالوه بر آشنایی با محتوای  مطالعه آثار این اندیش
ــت، ویژگی های  ــی طلبه اس ــرورت زندگ ــام دین که ض پی
ــرد و فواید پیدا و پنهان دیگری دارد. از جمله  منحصر به ف
ــن ویژگی ها روان بودن بیان و قدرت ارائه فوق العاده در  ای
ــات، تحلیل محکم،  ــر مطالب، جامعیت، تنوع موضوع تقری
ــوا، اصالت و  ــجام درونی محت ــتدالل، عمق و انس قوت اس
ــتناد به آموزه های دینی، اهمیت موضوعات، به روز بودن  اس

مطالب و پاسخ گویی به پرسش های نوین عصری است.
برخی از فوایدی که بر این برنامه مطالعاتی مترتب می شود 

از این قرار است:
ـ اسالم شناسی جامع و اصیل و تقویت بنیان عقیدتی.

ـ توان پاسخ گویی به نیاز فکری نسل امروز.
ــوع نگاه،  ــبک ارائه، ن ــیوه تحلیل، س ــری از ش ـ الگوگی
ــه های مخالف و نقد سخن دیگران،  روش مواجهه با اندیش
ــرت  ــی و... که محصول معاش ــیت و تعهد اجتماع حساس
ــخصیت هایی است که توانمندی علمی حوزوی  فکری با ش
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را با زمان شناسی جمع کرده اند. 
برای بهرة بیشتر از این آثار پیشنهاد می شود سیر مطالعاتی 
از ساده به مشکل1 محور کار قرارگیرد. البته اشتیاق و انگیزه 
ــد. یعنی  ــخصی در انتخاب کتاب ها، حتمًا مورد نظر باش ش
ــود.  ــی ش ــب، اولین کتاب انتخاب و بررس ــت کت از فهرس
ــت  ــخص نیس اگر عنوان کتاب و مطالب آن مورد عالقه ش
ــود  ــدان جلب توجه نمی کند، به کتاب بعد مراجعه ش و چن
ــی مطالعه و حتمًا  ــورت همان کتاب به خوب ــر این ص در غی

خالصه نویسی شود. 
***

ــا محتوا و متن  ــنایی ب ــه اگر در برنامه خود برای آش طلب
ــی رسمی،  ــه دینی جایی باز نکند و به برنامه آموزش اندیش
ــارت می کند  ــاس خس اکتفا نماید، پس از اندک زمانی احس
ــردی، ناامیدی و انصراف از ادامة طلبگی او را  و خطر دل س
ــدت به مطلوب خود از  ــد می کند. زیرا نه در کوتاه  م تهدی
حوزه رسیده است و نه توان مواجهه با اجتماع و پاسخ گویی 
به پرسش های روز را دارد. نظام آموزشی حوزه به جای دادن 
ماهی، در زمان درازی، ماهی گیری می آموزد و از این جهت 
ــروز طلبه هم باید  ــت. ولی نیاز ام ــادی به آن وارد نیس انتق

1. سیر مطالعاتی از ساده به مشکل آثار شهید مطهری در ضمائم همین دفتر آمده است.
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ــا توانایی و  ــود. با این فعالیت ه ــا تالش خود او تأمین ش ب
اطالعات بالفعل طلبه به  نحو هماهنگ رشد می کند و فشارِ 

کاری زیادی هم بر او وارد نمی شود. 

3 ـ بعد جسمی
ــمی، الزمه حرکت به سوی  ــاط جس ــتی و نش حفظ تندرس
کمال است. به این منظور اهتمام به ورزش، استراحت کافی، 
ــت، ضروری است. طلبه باید  تغذیه مناسب و حفظ بهداش
ــه ضروری، آگاهی های الزم را در هر  برای انجام این وظیف

مورد کسب کند و پس از آن به کار گیرد. 

4 ـ بعد اجتماعی
ارتباط با اجتماع ضرورت زندگی انسان است. در این ارتباط 
هم جامعه بر انسان اثر می گذارد و هم فرد فردِ انسان ها ـ به 

اندازه ابعاد وجودی خود ـ بر جامعه. 
موفقیت انسان در این تعامل در گرو رشد اجتماعی است. 
ــد سیاسی است که در  ــد اجتماعی، رش مهم ترین مولفه رش
ــا، توانمندی های ذهنی، روحیات و  مجموعه ای از آگاهی ه
ــود. کسب هوشمندی سیاسی، قدرت  رفتارها، متجلی می ش
ــی، آشنایی با نظام ها و نهادهای  تجزیه و تحلیل، زمان شناس
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ــی قدر متیقن  ــوالت عمده جهان ــی کالن و نیز تح اجتماع
وظایف ما در این بعد است. 

5 ـ بعد هنری
وجود ذائقة جوشان و حس سرشار هنری که نشان از توازن 
ــجام روحی دارد، موجب بهره مندی شخص از مظاهر  و انس
ــاط خاطر می گردد. عالوه بر  ــاط و انبس زیبایی و نوعی نش
ــخصی از جلوه های هنر، فوران ذوق و سلیقه و  این بهرة ش
نیز قدرت خالقیت هنری از دارایی های ارزشمند یک طلبه 
ــت که در قلم و بیان او سرازیر می گردد و آثار علمی او  اس
ــدازد. لذا تقویت لطافت  ــیده و به جریان می ان را جان بخش
ــتور کار او  ــی و ظرافت هنری تا اندازة ممکن در دس روح

قرار می گیرد. 

6 ـ بعد صنفی
ــتر ناظر به هویت  ــه در این کتاب به آن پرداخته ایم بیش آنچ
ــت. در این جا هم به  صنفی طلبه و ممیزات او از دیگران اس

محورهای عمدة رشد صنفی اشاره ای خواهیم داشت. 
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مطالعه پیرامون حوزه
ــان از موقعیت و محیطی که در آن قرار گرفته به  اطالع انس
ــتفاده  ــک می کند که از فرصت ها و امکانات، بهتر اس او کم
ــد و یا با  ــه امکانات خود را خوب نمی شناس ــی ک کند. کس
ــت، در تشخیص وطیفة خود  خطرات و آسیب ها آشنا نیس
دچار مشکل می شود. بسیار مناسب است طلبه در ضمن کار 
حوزوی خود گاه گاهی از فضای روزمره فاصله بگیرد و از 
ــالت ها  افقی دورتر به محیط حوزه، اهداف، امکانات و رس
ــم انداز وظایف آینده خود را بر اساس آن  نظر افکند و چش
ــی جهت گیری اصلی حرکت او را  ــیم کند. چنین نگاه ترس
اصالح می نماید و موجب پیدایش بصیرت صنفی می گردد. 
ــما است به همین هدف  مجموعه ای که اکنون پیش روی ش
آغاز سخن کرده است. مطالعه آثاری که در انتهای دفتر دّوم  

معرفی شده نیز در این باره مفید است. 

فنون و مهارت ها
تسلط بر فنون و مهارت ها به منزله در اختیار گرفتن ابزارها 
و تجهیزات است. کسی که ابزار پیشرفته ای در دست دارد، 
ــان کوتاه و با صرف نیروی اندک، کاری بزرگ انجام  در زم
ــش علمی مهم ترین  ــد. از آن جا که تحصیل و کوش می ده
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ــت الزم است طلبه مهارت ها و فنون  وظیفه صنفی طلبه اس
ــب نماید. این مهارت ها  مرتبط با فعالیت های علمی را کس
مسیر تحصیل طلبه را هموار و کوتاه می کند و در بهره گیری 
ــیار او را یاری می دهد. از این قبیل است:  ــرمایه ها بس از س
ــب، تقویت حافظه،  ــه فعال، درک مطل ــی و مطالع تندخوان
تمرکز، خالصه برداری، یادداشت برداری، آشنایی عمومی با 
ــرم افزارهای کاربردی، تایپ صحیح  کامپیوتر، اینترنت و ن
ــتی به عنوان قلم کتابت در دنیای جدید،  ــریع ده انگش و س
ــی،  ــی، تندنویس ــه، برنامه ریزی تحصیلی، خوشنویس مباحث
ــی و ... که هر یک نیاز به مطالعه یا  کتاب داری، کتاب شناس

طی دوره های آموزشی و تمرین فراوان دارد.
ــه فعالیت های  ــتر مربوط ب ــته ای از مهارت ها که بیش دس
فرهنگی طلبه می شود عبارت اند از: نویسندگی، ویراستاری، 

پژوهش، سخن وری و خطابه، تبلیغ، مرثیه خوانی و.. 
ــری آن مفید و در  ــای عمومی که فراگی ــی مهارت ه برخ
ــت: تجوید و قرائت قرآن، رانندگی  کارآمدی طلبه مؤثر اس

وسایط نقلیه، فنون نظامی.
ــن است که همه این توانایی ها در یک  البته به خوبی روش
سطح قرار ندارد. گروهی بسیار مفید، موثر و ضروری، گروه 
ــی مفید، پاره ای قابل تحصیل در  دیگر غیرضروری اما گاه
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ــاره  دیگری نیازمند طی دوره های طوالنی و  زمان کوتاه و پ
تمرین درازمدت، دسته ای نیاز امروز طلبه و دسته دیگر نیاز 
فردای او است. توجه به این شاخصه ها در برنامه ریزی برای 
ــاب توانایی ها الزم است. آن چه بیشتر در این نوشتار  اکتس
ــه چنین مهارت هایی  ــود اصل نیاز طلبه ب به آن تأکید می ش
ــخصی به آن  ــت که باید با برنامه و تالش و پی گیری ش اس
ــت هر یک از این ها و  ــردازد. درجه اولویت و رتبه اهمی بپ
ــب برای تحصیل آن با تأمل خود طلبه و مشاوره  زمان مناس

صاحب نظران روشن می شود. 

تدریس علوم حوزوی
ــس علوم حوزوی  ــای جانبی، تدری ــان همة فعالیت ه از می
ــس به تعمیق  ــرا طلبه در ضمن تدری ــی ویژه دارد. زی مزیت
ــت پیدا می کند و  ــه کامل بر آن علم دس ــات و احاط اطالع
ــته را در ذهن خود  ــن تکرار آموزه ها موضوعات گذش ضم
ــایر امور،  ــبت به س تثبیت می نماید.1 از این رو تدریس نس
ــت کاری طلبه،  ــا هوی ــتری دارد و ب ــی بیش ــگ تحصیل رن
هماهنگ تر است. لذا گفته اند اگر امر بین تحصیل و تدریس 

ــه هر یک حایز  ــت می آید ک ــی دیگری در ضمن تدریس به دس ــای جانب 1. توانایی ه
اهمیت بسیار است.
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دائر شود، تدریس مقدم است. زیرا تدریس، فرایند تحصیل 
را به سامان و نتیجه کامل می رساند. 

فعالیت های گروهی
ــی کرد. از  ضرورت کار جمعی را از دو جنبه می توان بررس
یک طرف برخی کارها به صورت فردی امکان پذیر نیست. 
ــنگین که به نیروی افراد زیادی  مثل بلند کردن یک وزنه س
ــام کار به صورت  ــی نیز هر چند امکان انج ــاز دارد، گاه نی
ــار  ــتلزم تحمل هزینه فراوان و فش فردی وجود دارد اما مس
زیاد است و از لحاظ کیفیت اجرا نیز قابل مقایسه با صورت 
ــدادن کار به معنی عدم  ــت. گروهی انجام ن جمعی آن نیس
ــت که در اختیار داریم، کسانی که  ــتفاده از امکاناتی اس اس
ــروه را دارند، با  ــار ما در یک گ ــن در کن ــت قرارگرفت قابلی
ــرمایه بالقوه ای هستند  توانایی های مختلف خود، هر یک س

که بی توجهی به آن عقالیی نیست.
از طرف دیگر در عصر جهش های تکنولوژیک، ما در شرایط 
رقابتی سنگینی در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
قرار داریم. در شرایطی که رقبا با استفاده از فعالیت های جمعی 
ــیله سلطه خود  پروژه های بزرگی را اجرا می کنند و بدین وس
ــبت به فواید کار جمعی  را بر جهان می افزایند، بی تفاوتی نس
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می تواند موقعیت ما را در جهان تضعیف کند. ضمن اینکه بدون 
ــت ما کار  فعالیت های گروهی آگاهانه و هماهنگ، ممکن اس

یکدیگر را خنثی، تخریب و یا تکرار کنیم.
بر اساس برخی شواهد خدای متعال نوعاً اصل تکلیف را از 
انسان خواسته و شیوه اجرای آن را در بسیاری موارد به سلیقه 
ــت. اینکه یک وظیفه را به  و انتخاب خود ما واگذار کرده اس

شکل جمعی یا فردی انجام دهیم نوعا مورد تأکید نیست.
ــات، مضامینی وجود دارد که  ــا در برخی آیات و روای ام
ــت. سیره انبیا  حاکی از اهمیت گروهی انجام دادن کارها اس
ــی خویش قابل  ــز در انجام ماموریت اله ــزرگان دین نی و ب
ــالت ابالغ پیام را  ــی است. بی تردید خدای متعال رس بررس
ــت و اگر برخی پیامبران  ــخص انبیا قرارداده اس بر دوش ش
ــا با کمک گرفتن از  ــالت را به صورت گروهی و ی این رس
ــل مزیت هایی بوده که در آن  ــران پیش می بردند، به دلی دیگ

وجود داشته است.
ــواهد و مویداتی برای ضرورت  در متون دینی می توان ش
ــا توجه به مطالب پیش، این  ــی پیدا کرد که البته ب کار جمع

بیانات ارشاد به حکم عقل خواهد بود. 
اذ ارسلنا الیهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیكم مرسلون.1

1.یس : 14. 
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ــه ابتدا دو پیامبر  ــال برای هدایت مردم انطاکی خدای متع
می فرستد و بعد از تکذیب آنان توسط مردم، پیامبر سومی را 
ــال می دارد. از ظاهر این آیه به دست می آید که حضور  ارس
جمعی آنها از سوی خداوند در بین مردم امری الزم دانسته 
ــت. البته قرآن کریم از نحوه هماهنگی و همکاری  شده اس
ــتری بیان نمی کند. ممکن است  ــوالن جزئیات بیش این رس
ــد که اصل انذار و تبشیر  عدم ذکر جزئیات به این دلیل باش
ــده و نحوه اجرای این مأموریت  ــوالن مهم دیده ش این رس

)فردی یا گروهی بودن آن( قابل ذکر تلقی نشده است. 
ْقوی  َو ال َتعاَوُنوا َعَلی اْلِْثِم َو اْلُعْدواِن َو  َو َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو ال�تَّ

ُقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشدیُد اْلِعقاِب. 1 اتتَّ
ــریفه، به تعاون و همکاری در همه کارهای  در این آیه ش
ــوان به اهمیت  ــت. از آیات زیر نیز می ت ــده اس خیر امر ش

فعالیت های جمعی و همکاری های گروهی پی برد.
َفرَُّقوا َو اْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلیُكْم  واع�صموا بحبل اهلل جمیعا وال تتَ
ُلوِبُكم َفَأْصَبْحُ�ْم ِبِنْعَمِ�ِه ِإْخوانًا َو ُكْنُ�ْم  ِإْذ ُكْن�ُتتتتتتتْم َأْعداًء َفَألََّف َبیَن قتُ
َقَذُكْم ِمْنها َكذِلَك یَبیُن اللَُّه َلُكْم آیاِتِه  َعلی  َشتتتتتتتفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأنتْ
ْه�َتتتتتتتُدوَن َو ْلَ�ُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة یْدُعوَن ِإلَتتتتتتتی اْلَخیِر َو یْأُمُروَن  َلَعلَُّكم تتَ
َهْوَن َعتتتتتتتِن اْلُمْنَكِر َو ُأولِئَك ُهتتتتتتتُم اْلُمْفِلُحوَن َو ال  ِباْلَمْعتتتتتتتُروِف َو ینتْ

1. مائده: 2
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ْعِد متتتتتتتا جاَءُهُم اْلَبیناُت َو  َلُفوا ِمْن بتَ َفرَُّقوا َو اْخ�تَ َتُكوُنوا َكالَّذیتتتتتتتَن تتَ
ُأولِئَك َلُهْم َعذاٌب َعظیٌم. 1

ُروا  َفكَّ �تَ ُقوُموا ِللَِّه َمْثنی  َو ُفرادی  ُثمَّ تتَ ُقْل ِإنَّما َأِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن تتَ
ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنذیٌر َلُكْم َبیَن یَدی َعذاٍب َشدیٍد2

ُقوا الّلَه َلَعلَّكْم  یتتتتتتتا َأیَها الَّذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتتَّ
ْفِلُحونَ  3 تتُ

َواَد اْلَْعَظَم َفِإنَّ یَد اللَِّه َمَع اْلَجَماَعِة َو ِإیاُكْم َو اْلُفْرَقَة  َو اْلَزُموا السَّ
ْئِب4 اذَّ ِمَن اْلَغَنِم ِللذِّ یَطاِن َكَما َأنَّ الشَّ اذَّ ِمَن النَّاِس ِللشَّ َفِإنَّ الشَّ

بهره ها و برکات کار گروهی
فعالیت های گروهی چند فایدة مهم دارد: 

همفکری و تقویت اندیشه ها: از گرد هم آمدن افراد، علم 
ــان ها به یک دیگر گره می خورد  و عقل و دانش و تجربه انس
ــد. طالب  ــای قوی و آرای محکم تولید خواهد ش و ایده ه
علوم دینی تجربه مباحثه را دارند و با بهره های تضارب آرا 
و تولید جرقه های فکری در خالل مباحثه کامال آشنا هستند. 

امام علی در این باره فرموده اند:

1. آل عمران: 103 تا 105
2. سبا: 46

3. آل عمران: 200
4. نهج البالغه، خطبه 127
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اضربوا بعض الرأی ببعض ی�ولد منه الصواب1
ــت که موجب  ــت گروهی کوچک اس ــه یک فعالی مباحث
استمرار مطالعه، باالرفتن کیفیت تحصیل، و تولیدات فکری 
ــود. وقتی افرادی برای انجام یک کار  و علمی فراوان می ش
گرد هم آیند و نسبت به چگونگی آن فکر و اظهار نظر کنند 
ــیار غنی و جامع از آب در می آید.  طرح اولیه انجام کار بس
ــه کند،  در صورتی که اگر تنها یک نفر در آن موضوع اندیش
حاصل نهایی آن چندان ممتاز و ویژه نیست. وقتی با دیگران 
ــتری به کار  ــویم، در تصمیم گیری ها توجه بیش همراه می ش
ــیت های خود نقطه  می گیریم. هر کس با آگاهی ها و حساس
خاصی را در آن موضوع می نمایاند و اطالعات و حساسیت 
خود را به دیگران انتقال می دهد. انباشته شدن این توجهات، 

تصمیم نهایی را بسیار دقیق و پخته می کند. 
ــان در جمع تشدید  همدلی و تقویت انگیزه ها: انگیزه انس
ــم امیدمان به اتمام  ــود. وقتی ما با دیگران پیوند می یابی می ش
ــتر می گردد و استقامت ما برای پافشاری در پی گیری  کار بیش
مقصد افزایش می یابد. مشاهده حرکت و عمل دیگران ما را به 
تحرک و عمل وا می دارد و فرسایش انگیزه را به مرور ترمیم 
ــفر کرده است، در میانه راه  می کند. کوه نوردی که به تنهایی س

1. غررالحکم: حدیث 10063.
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ــت می دهد و به قله نمی رسد اما  عزم و اهتمام خود را از دس
یک گروه کوه نورد با همکاری و همدلی به احتمال قوی قله را 
فتح خواهند کرد. اجرا و انجام یک تصمیم در گروه به موفقیت 
ــت. معموال انگیزه یک نفر برای اقدام به عمل یا  نزدیک تر اس
ــتمرار آن کافی نیست. وقتی به هم می پیوندیم، انگیزه های  اس
ــود. در ضمِن عمل هم این انگیزه های  ما، در هم ضرب می ش

پرورده، پشتیبان نیرومندی برای استمرار آن خواهد بود. 
ــع افزایش می یابد.  افزایش ت��وان: توانایی ما هم در جم
ــتن  ــت های فراوانی که کنار هم قرار گرفته، برای برداش دس
ــت  ــنگین آمادگی دارد. اگر چند دوس ــای بزرگ و س باره
همراه فراهم آوریم، هم، انگیزه بیشتری پیدا می کنیم. هم در 
تصمیم گیری مالحظات بیشتری را رعایت می کنیم. هم توان 
ــم که محموله بزرگی را جابجا کنیم. با هم کاری،  آن را داری
ــری، فکرهای بزرگ،  و با هم دلی،  کارهای بزرگ، با هم فک

دل های بزرگ ایجاد می شود.
ه��م افزایی در کمیت و کیفی��ت محصول: کار گروهی 
سبب می شود کمیت و کیفیت کار انجام شده باالتر و بهتر از 
کار فردی افراد گروه شود. به تعبیر دیگر نتیجه کار گروهی 

و بازده جمع از جمع بازده افراد همواره بیشتر است.
ــردی به اهداف  ــان به صورت ف باالرفت��ن همت ها: انس
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ــا وقتی که خود را میان  ــد ام بزرگ و فوق العاده نمی اندیش
ــاس کند تصور پدید آوردن آثار بزرگ برای  یک جمع احس
ــه تنهایی تصور  ــت. مثاًل هیچ یک از ما ب ــر اس او امکان پذی
ساختن یک آپارتمان را نمی کند و برای آن نقشه نمی کشد. 
ــت برای  ــروه همدل گرد هم آیند ممکن اس ــا اگر یک گ ام

ساختن یک آپارتمان بزرگ اهتمام و اقدام نمایند.
ــد قدرت فکری و  تربی��ت نیرو: کار گروهی موجب رش
عملی اعضا می شود. در گروه افراد از یک دیگر کار می آموزند 
ــرعت و سهولت بیشتری نیروی انسانی پدید می آید.  و به س
این قدرت ناشی از آن است که اندیشه های انسان در معرض 
آزمایش و نقد قرار می گیرد و نقاط ضعف و قوت آن آشکار 
می گردد. تجارب انسانی نیز به صورتی انباشته فراهم می آید. 
کسانی که به صورت فردی کار می کنند هرچند منشأ پیدایش 
ــی که راهشان را ادامه  ــوند اما با رفتن آنان کس آثار بزرگی ش
ــود یافت نمی شود. اما در یک گروه  دهد و جایگزین آنان ش
همه باهم رشد می کنند و از یک دیگر بهره می برند و فعالیت 

گروهی قائم به شخص نخواهد بود.
احس��اس تعلق نسبت به دیگران: در کار جمعی همه 
ــوولیت دارند و خود را  ــاس مس ــبت به کار احس اعضا نس
ــوب و متعلق به آن می بینند. همه با یک رسالت و یک  منس
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ــدف حرکت می کنند و از این که می بینند جز با همکاری  ه
ــاس  ــبت به دیگران نیز احس دیگران کار پیش نمی رود نس
ــتند و مانند یک  ــتگی می کنند. همه در یک جبهه هس وابس
ــره واحد عمل می کنند. بدین ترتیب پیروزی و موفقیت  پیک
هر یک، پیروزی همه و موجب سرفرازی و خوشحالی همه 
ــت و شکست و ناکامی هر یک، ناکامی همه. امتیازی که  اس
ــخص از فعالیت موفقیت آمیز خود به دست می آورد  هر ش
ــت و به پای تیم او نوشته می شود. در  تنها مال خود او نیس
ــوند.  ــحال می ش یک تیم وقتی یک نفر گل بزند همه خوش
ــاس مسوولیت دارند و  همه در مقابل موفقیت دیگران احس
ــاس رقابت و حسادت از بین می رود که تالش  نه تنها احس
ــد توانمندی ها و فراورده های  ــرای موفقیت دیگران و رش ب

آنان الزم شمرده می شود.1 

ــرفته، از آغاز دوره ابتدایی دانش آموزان را با کار گروهی  1. در برخی از مدارس پیش
ــازند. مثاًل معلم نقاشی به جای آنکه از  ــنا می س و قواعد و ضوابط و مقتضیات آن آش
ــد، یک مقوای  ــی خود، طرحی بکش ــش آموزان بخواهد که هر یک در دفتر نقاش دان
ــزرگ در اختیار گروهی از دانش آموزان قرار داده و از آنها می خواهد که به صورت  ب
جمعی یک نقاشی بزرگ تحویل دهند. طبیعی است که در نوبت های اول، فراورده این 
ــیار ضعیف و زشت خواهد شد. اما این کودکان به مرور می آموزند که  کار گروهی بس
برای موفقیت در کار گروهی باید ابتدا یک مدیر برای گروه خود تعیین کنند و تحت 
ــیم کار  ــانند، تقس امر او قرار گیرند، طرح خود را پیش از اجرا به تصویب گروه برس
کنند، توانایی های فردی را در نظر گیرند، تعهد خود را در اجرای مسئولیت موظف به 
ــان موفقیت خود را در  ــت. وقتی که انس کار گیرند و ... . این ها قواعد کار گروهی اس
ــبت به موفقیت و  موفقیت جمع ببیند، از کمک کردن به دیگران دریغ نمی ورزد و نس

کامیابی دیگران نه تنها احساس حسادت نمی کند که آرزوی آن را نیز دارد. 
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در دنیای طلبگی، هم در تحصیل، هم در تحقیق و هم در 
ــوان و باید از همت جمعی، بهره   فعالیت های فرهنگی می ت
گرفت. مشکالت بزرگ اجتماع را با تالش فردی نمی توان 
حل کرد. همان طور که یک کاخ رفیع را به تنهایی نمی توان 
ــت ناآگاهی از برکات جمع،  ــت. برخی از ما به جه برافراش
برخی به جهت روحیه انزوا و برخی به جهت فرار از آفاتی 
ــیب می رساند، از فعالیت های جمعی  که به کار گروهی آس
ــه و این آفات غلبه  ــم، اما اگر بر آن روحی ــتقبال نمی کنی اس
ــته ای برای خود گرد آوریم، سرعت،  کنیم و همراهان شایس

قدرت و کیفیت حرکت ما فوق العاده خواهد بود.1

فعالیت های فرهنگی و تبلیغی
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی از عمده ترین و در عین حال 
حساس ترین فعالیت های صنفی طلبه است که در دورة دوم 
حیات صنفی او یعنی دورة ثمردهی و خدمت رسانی ظهور 
ــد، به جهت اهمیت فعالیت های فرهنگی در دفتر دّوم  می یاب

به صورت تفصیلی بدان پرداختیم.

1. یکی از موضوعات مهمی که می توان با تشکیل گروه مباحثاتی و دعوت از اساتید به 
آن پرداخت، مباحثی از نوع نوشتار حاضر است که آگاهی های صنفی ما را باال می برد، 
به تشخیص وظیفه الهی ما کمک می کند و در اجرا و عمل به ما نیرو می بخشد. طالب 
پایه های اول برای تداوم و تکامل انگیزه های متعالی و شورآفرین خود نیاز فراوانی به 

این حرکت جمعی دارند.
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ــت که با فعالیت های  ــن بخش حاوی مقاالتی متنوع اس ای
ــال های  ــه ارتباط دارد. طلبه در س ــی طلب تحصیلی و آموزش
آغازین طلبگی با ادبیات عربی )صرف و نحو و لغت و معانی 
ــنا می شود و پس از طی دوره مقدمات به  و بیان و بدیع( آش
فقه و اصول می پردازد. اولین متن مفصل فقهی که به صورتی 
ــرار می گیرد، کتاب  ــی طلبه ق ــتداللی در برنامه درس نیمه اس
ــریف لمعه است. در صفحات آینده ابتدا به دانش نحو در  ش
ــده و برخی از دغدغه های طالب  صورت کالن خود نظر ش
طرح گردیده است و سپس جایگاه کتاب شرح لمعه در متون 
ــی و بهره های  ــده و پس از ذکر فواید اصل ــوزوی بیان ش ح

جانبی، به شیوه تحصیل آن اشارتی رفته است.
ــا در فرایند  ــش تکرار آموخته ه ــوم با عنوان »نق مقاله س
ــت و فواید تکرار و گونه های آن پرداخته  تحصیل« به اهمی
و تالش دارد توصیه معروف »الدرس حرف و التکرار الف« 
ــازد و طلبه را به ضرورت  را به بیان علمی توجیه و تبیین س

تکرار و مرور آشنا سازد. 
طرح آشنایی با قرآن و سیر مطالعه آثار شهید مطهری )از 

ساده به مشکل( نیز پایان بخش کتاب حاضر خواهد بود.
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ضمیمه اول:
باز اندیشی در دانش نحو

ــمندان و  ــه اندیش ــت ک ــال اس ــزار س ــک ه ــاوز از ی متج
صاحب نظران پیرامون علم نحو، وظایف و مسائل آن، تأمل 

و قلم فرسایی کرده اند.
ــق و تفحص و  ــا در تحقی ــالف م ــج و زحمتی که اس رن
ــدند، اینک  ــوآوری در مباحث نحوی متحمل ش ابتکار و ن
ــا را وارث  ــوار نموده و م ــت ما را هم ــواری های حرک دش
ــاخته، به  ــه ای گران قدر س ــمند و اندوخت ــرمایه ای ارزش س
ــه ای که امروزه هیچ محقق و متتبع ادبیات عرب، بدون  گون
ــتگی اظهار  غور و تعّمق در متون کهن ادبیات تازی، شایس
ــی نه  آنگونه که  ــائل آن را ندارد. ول ــر و قضاوت در مس نظ
ــوب خویش را یافته و  ــو، از هر جهت، کمال مطل ــم نح عل
سخن نهایی پیرامون آن گفته شده و از تکامل و بالندگی باز 
ــد. که امروز نیز دریچة دقت و پویش بر روی  ــتاده باش ایس
باریک اندیشان و جستجوگران مفتوح و راه برای تأمل بیشتر 
ــرفت و تکامل علم ادب  ــاده، و پیش ــر گش و کاوش دقیق ت

ممکن، مطلوب و بلکه ضروری است. 
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ــاعدت در تسریع  باری، هر کس قصد تحقیق و بنای مس
حرکت نحو و علوم دیگر را دارد، الزم است عالوه بر تتبع 
و دقت در آثار گذشتگان عمیقًا به تأمل و تفکر پردازد، زیرا 
فرآورده های تحقیقی آنگاه کامل و مقبول اهل  نظر است که 

واجد دو خصوصیت باشد: 
ـ اّول: تتبّع و تفحص کافی در منابع موجود.

ـ دّوم: اندیشة متعالی، عمیق و مستقل در شیوه ها، گزاره ها، 
ــی  ــتدالل ها و راه های ارائه و عرضه علوم و نقد و بررس اس

منصفانه و موشکافانه در این میان. 
ــت از  ــد این مقّدمه می گردد، مجموعه ای اس آنچه پی آین
ــه از کتاب ها و مقاالت و  ــرات برخی اهل دقّت ک آرا و نظ
گفتگوهای مختلف ـ به طور ناقص ـ تهیه گشته و نویسنده 
تنها عهده دار جمع آوری و پیوند میان آنها می باشد و به قصد 
ــاعدت در تعالی دانش ادب تنظیم و به جهت جلب آرا  مس
و نظرات و انتقادات، به محضر ارباب  نظر تقدیم می گردد.

ــال می آورد،  ــدارد، آنچه در این مق ــز اّدعا ن ــف هرگ مؤل
ــخنی بدیع یا نتیجة تتبّعی وسیع و تفحصی عمیق در آثار  س
ــوران و اهل  نظر است. بلکه این مختصر را  بزرگان و اندیش
ــراری ـ در بهبود وضعیت موجود  ــر چند ابتدایی یا تک ـ ه
و اصالح برخی نارسایی ها مفید و مؤثر می داند و پیشاپیش 
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ــتی های آن اعتراف دارد و آرای  ــه نقایص و معایب و کاس ب
محققان و شایستگان را به توجه و مالحظه می طلبد.

علوم ادبی، گزارش و تحلیل استعماالت
ــه تنهایی و بدون در نظر گرفتن کلمات دیگرـ  هر کلمه ـ ب
دارای خصوصیات و ویژگی هایی است. آنچه در علم صرف 
بیان می شود، احوال و خصوصیات ساختار کلمه است، آنگاه 
ــی قرار گیرد. بیان احکام یک  ــتقل مورد بررس که تنها و مس
کلمه، آنگاه که به تنهایی مورد بررسی واقع شود »تجزیه« نام 
ــاهد« اسمی است ثالثی، مزید، صحیح،  دارد. مثاًل کلمه »الش

سالم، مشتق، متصرف، مفرد، منصرف و... . 
ــود،  ــا کلمات دیگر ترکیب ش ــه هنگامی که ب همین کلم
ــان عربی، این احکام  ــکام جدیدی پیدا می کند که در زب اح
ــب تغییر یا تغییراتی در کلمه می گردد. مثاًل کلمه  غالبًا موج
ــل و مرفوع و در  ــاهُد« فاع ــب »قام الش ــاهد« در ترکی »الش
ــوب و در ترکیب  ــاهَد« مفعول و منص ــب »عرفت الش ترکی
»عیُن الشاهِد« مضاف الیه و مجرور است. در حالی که بدون 
در نظر گرفتن کلمات دیگر نه عنوان فاعل دارد، نه مفعول، 
ــت، نه منصوب و نه مجرور.  و نه مضاف الیه، نه مرفوع اس
ــات »ترکیب« نام دارد. در  ــی نقش یک کلمه در ترکیب بررس
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ــه عنوانی ذکر می گردد  ــب عبارات عربی برای هر کلم ترکی
ــو عهده دار بیان  ــخص کند. علم نح که اعراب آنرا نیز مش
تغییراتی است که به سبب پیوند و ترکیب کلمات، در کلمه 

ایجاد می شود. 
ــیاری از علوم ادب ـ علومی هستند  صرف و نحو ـ و بس
ن و مکتوب گردند، و به عنوان »علم«  ــدوَّ ــه قبل از آنکه م ک
ــوند، توسط اهل زبان به  گونه ای ارتکازی به  کار  شناخته ش
ــدند و این، از جهتی مهم ترین خصوصیت این  گرفته می ش
علوم است. در این مقال سخن، بیشتر پیرامون »نحو« است. 
اّما بسیاری از احکامی که بیان می شود قابل تعمیم و تسّری 

به علوم دیگر نیز می باشد. 
»نحو« علمی است که پس از استعمال کالم، از سوی اهل 
ــت، علمی که  زبان تنظیم و در اختیار عالمان قرار گرفته اس
قراردادها و اعتبارات اهل زبان را کشف، جمع آوری و ارائه 
ــتعماالت زبان عرب را تحلیل و  ــت، علمی که اس نموده اس

قواعد عاّم1 حاکم بر آن را یافته و عرضه نموده است. 
نحویان اجازه ندارند بر اساس استحسانات عقلی، از پیش 
خود قواعد مناسبی برای زبان، وضع و استعمال آن را توصیه 
ــر زبان و ایجاد یک زبان جدید  نمایند. چنین رویه ای، تغیی

1. پیرامون قید »عام« در آینده سخنی خواهد آمد.
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است و به حال استعماالت گذشته اهل  زبان سودمند نیست. 
ــرف زبان عربی  ــامی غیر منص ــنهاد که ما، اس مثاًل این پیش
ــره و تنوین استعمال  ــامی منصرف با کس را نیز همچون اس
ــت که با قیاس و استحسان عقلی  کنیم، پیشنهاد مناسبی اس
هماهنگ است و همگونی و یکرنگی کلمات زبان عربی را 
در پی دارد. اّما چه کنیم که عرب تاکنون چنین نکرده و در 
ــره را بر اسامی غیرمنصرف  ــتعماالت خود تنوین و کس اس
ــته است. حتّی اگر فرض کنیم عرب  زبان از این  حرام دانس
ــل کند، بیان قواعد و اصول  ــس بر طبق قرارداد جدید عم پ
ــت ـ  ــتة عربی ـ که محّل احتیاج ماس ــم بر متون گذش حاک

ضرورت دارد.
اگر در صدد ایجاد زبان جدیدی، صد در صد قانون مند و 
هماهنگ هستیم، همان بهتر که اشتغال به نحو را رها سازیم 

و به اصحاب زبان »اسپرانتو« بپیوندیم... . 
ــرون و ادوار  ــان در طول ق ــرد که زب ــکار نمی توان ک ان
ــاناتی می شود. برخی از انواع  متمادی، دچار تغییرات و نوس
استعماالت، منسوخ و برخی دیگر، متداول می گردد و قواعد 
و احکام جدیدی می طلبد. اّما مهم ترین نیاز ما انسان ها ـ که 
ــت ـ ایجاب می کند که  ــا نیاز به وحی و کالم الهی اس همان
ــی و پیدایش عربی  ــخ کامل زبان عرب ــی در صورت نس حتّ
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جدیدی که کمترین اشتراک را با زبان قرآن و روایات دارد، 
در صدد آموختن قواعد عربی چهارده قرن پیش و فهم کامل 

متون عصر نزول وحی باشیم.
ــف« قواعد و اصول حاکم بر  نحوی، عهده دار وظیفة »کش
ــت. قواعد و اصولی که عرب  ــتعماالت پیشین عربی اس اس
ــد، ارتکازاً و بدون  جاهلی بدون آنکه تفصیاًل آنها را بشناس
ــوده و همین ارتکاز و ذائقة خویش  ــه، به آنها پای بند ب توج
را معیار تمیز صحیح از سقیم می دانسته است. عرب جاهلی 
ــتناد به  ــخن برتر و اثر ادبی کامل تر، اس ــخیص س برای تش
شیرینی، دل انگیزی، دل نشینی و جذابیت آن می کرده، بدون 
ــیرینی و دل نشینی از کجا ناشی شده است  آنکه بداند این ش

و چه عامل مشخصی در آن تأثیر دارد؟ 
عرب جاهلی، فاعل را مرفوع استعمال می کند. رفع فاعل 
نه امری فطری است و نه حقیقتی تکوینی. قراردادی عرفی 
ــکل گرفته و بدون  ــت که به مرور، در میان اهل زبان ش اس
ــود. اگر اهل زبان بر اثر شرایط اجتماعی  توجه، اعمال می ش
ــتعمال می کردند، هیچ  ــه مجرور اس خاّصی، فاعل را همیش
ــه ای در عالم تکوین رخ نمی داد و ما نیز اینک تابع آن  حادث

استعمال بودیم. 
ــیر و تحلیل استعماالت  از این جهت نحوی، به دنبال تفس
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ــت و حق تغییر و تبدیل آن را  ــف« آن قراردادها اس و »کش
ــت که »عرب چنین  ــان حال او این اس ــه لس ندارد و همیش

استعمال کرده، ما هم چنین می کنیم.«
ــزارش از یک  ــت که گ ــن نکته نیز قابل انکار نیس ــا ای اّم
ــه در معرض  ــت. صحنه ای ک ــه واحد نیس واقعیت، همیش
ــب سالیق آن افراد،  رؤیت افراد مختلف قرار گیرد، به تناس
متفاوت تفسیر می شود و شاید همة این تفسیرها و تحلیل ها، 
صحیح و مطابق واقع باشد. اّما نحوة بیان و شیوه ارائة آن در 

مواردی دارای تفاوت و اختالف باشد. 
ــوی، ضوابط عاّمی که عرب، ناآگاهانه التزام بدان ها را  نح
ــف می کند و آنگاه مطابق ذوق و سلیقة خود از  پذیرفته کش
آن حکایت می نماید. نحوی دیگری نیز ممکن است همین 
ــیر  ضوابط را به گونه ای دیگر حکایت کند و تحلیل و تفس
ــتعمال  جدیدی ارائه دهد. نحویان، متعهدند از محدودة اس
ــوند. اّما متعهد نیستند که از یکدیگر تبعیت  عرب خارج نش
ــان چنین گفته اند ما هم  ــد و هرگز نباید بگویند نحوی نماین
ــیوة بیان  چنین می گوییم. خالصه آنکه نحوی خود را در ش
ــه می یابد، آزاد و مختار می بیند و تنها ملتزم به مطابقت  آنچ

با استعمال عرب است. 
از میان تحلیل ها و تفسیرهایی که نحویان دربارة استعماالت 
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زبان ارائه می دهند، هر کدام واجد دو خصوصیت زیر باشد 
برگزیده تر و مقبول تر است. 

اّول: صّحت و مطابقت با واقع.
دّوم: سادگی و بساطت در مقایسه با دیگر تفاسیر.

ــنجش عمل نحوی  ــرازوی س ــالک و معیار، ت ــن دو م ای
ــیدن به مقصد و  ــک تحلیل به منزلة رس ــت. »صّحِت« ی اس
درک مطلوب است و »سادگی« آن تحلیل، زودتر رسیدن به 
ــق میان بر، صرف هزینة اندک و به کار  مقصد، انتخاب طری

گرفتن توان کمتر.
ــت از مکتب  ــد النحو« به تبعی ــاًل مؤلف کتاب »تجدی مث
ــت »کان« و اخوات آن به مانند دیگر  نحوی کوفی معتقد اس
افعال، فعل تاّمه و محتاج فاعل هستند. در این صورت اسم 
ــوب، به عنوان حال  ــم منص ــوِع پس از آنها فاعل، و اس مرف
ــافراً«، کلمة  ــود. مثاًل در مثال »کاَن محّمٌد مس ترکیب می ش

محّمد، فاعِل »کان« و »مسافر« حال برای آن است.
ــک اصل استعمال این عبارت ـ کاَن محّمٌد مسافراً ـ  بی ش
ــت. اینک بر  و مقبولیت آن نزد عرب مورد اتفاق نحویان اس
عهدة نحوی است تا تحلیل و تفسیر مناسبی از متد استعمال 
ــافر را توجیه و  ــرب ارائه دهد، رفع و نصب محمد و مس ع
ــان کند به گونه ای که به  ــل نماید و نقش هر یک را بی تحلی
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معنا خللی وارد نگردد.
ــیس  نحویان بصری برای توجیه این عبارت اقدام به تأس
یک باِب جدید در نحو تحت عنوان »افعال ناقصه« نموده اند 
ــرایط و ویژگی های خاّص خود را دارد. بدین ترتیب  که ش
ــیم کرده اند. قاعده  ــه دو گروه تاّمه و ناقصه تقس افعال را ب
ــاخته اند و اعراب  ــاّم »هرفعلی فاعل دارد« را مخدوش س ع
ــبت داده اند. در مقابل، نحویان  جدیدی )نصب( به خبر نس
کوفه برای تحلیل این عبارت، مبتالی به هیچ یک از این سه 
ــتند. در نزد کوفیان، خبر همواره مرفوع و فعل، همواره  نیس
تاّمه و محتاج فاعل است؛ راهی کوتاه تر و توجیه و تفسیری 
ــیس ابواب جدید و اختراع قواعد  ــاده تر که ما را به تأس س

بدیع دچار نسازد.
ــن رویه را در حروف  ــابه همی مؤلف »تجدید النحو« مش
مشبهة به لیس، افعال مقاربه، افعال قلوب، افعال سه مفعولی، 
ــت.1 ما اینک  و برخی از دیگر ابواب نحوی جاری کرده اس
ــی نداریم، اما بر  ــن ترکیب ها قضاوت ــقم ای در صّحت و س
ــکاالت و  آنیم در صورتی که این فرضیه از میدان تمامی اش
ــد، از آن جهت که محتاج مؤونة  ــرفراز بیرون آی انتقادات س
ــته است در  ــت بر دیگری اولویت دارد و شایس کمتری اس

1. تجدید النحو، شوقی ضیف، نشر ادب حوزه، ص 23 ـ 11.
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ــده گردد و از این پس توصیه  ــه و داوری برگزی مقام مقایس
و اعمال شود.

ــت که علم نحو همچنان قابلیت تکامل و  هم از این روس
ــا به علم نحو، این گونه نظر  ــرفت را دارد. اگر امروزه م پیش
ــرفت و شایستة تلخیص و تهذیب  ــتعد پیش کنیم و آنرا مس
ــزاوارِ اظهار  بدانیم و خود را همچون واضعاِن علم نحو، س
ــی ببینیم،  ــتعماالت عرب ــتقل اس نظر و تجزیه و تحلیل مس
می توانیم با تقلیل قواعد نحوی و تداخل ابواب آن و حذف 
ــد، مّدت تحصیل آن را کوتاه تر و هزینة الزم برای آن را  زوائ

کمتر نماییم و مبتالی به اکل از قفا نشویم.
ــاید به جای تألیف شرح ها،  اگر به نحو چنین بنگریم، ش
ــن، و یا تغییر صورت  ــی برای متون که توضیح ها و حواش
ــی  ــب در جهت اصالح اساس ــری کتب، اقدامی مناس ظاه
ساختار مباحث نحوی نماییم و گمان می رود این اقدام رتبتًا 

بر اصالح کتب درسی از نظر آموزشی مقّدم باشد.
ــی باید بیانی ساده و گویا داشته، دچار تطویل  کتاب درس
ممل یا ایجاز مخل، تعقید یا اختالف نباشد. مطالب هر درس 
فقط بر دروس گذشته مبتنی باشد، کاربرد عملی هر درس و 
ـ در  ــن شود، از مثال های متنوع و گویا  ثمرات آن قباًل روش
ــه ای و  ــای مختلف ـ بهره گیرد و به مثال های کلیش قالب ه
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ــنده ننماید، جغرافیا و جایگاه منطقی هر بحث  تکراری بس
ــزد شود، خالصة هر درس پس از  در آن به دانش پژوه گوش
ــردد و در البالی درس ها از  ــای کتاب ذکر گ ــا در انته آن ی
ــکل، نمودار، تقسیم بندی های درختی و هر  انواع جدول، ش
چه فهم مطلب را آسان می نماید، استفاده شده باشد، دارای 

مراحل و حلقات مناسب باشد و... . 
ــت ـ  اّما همة این توّجهات ـ که به مقام اثبات مربوط اس
ــبی  ــت که قباًل محتوای مناس در صورتی موّجه و مقبول اس
برای آموزش تدوین و مهیا شود که ثبوتًا پیراسته از زوائد و 

آراسته به استدالل ها و تحلیل های شایسته باشد.
ــت که تا رسیدن به چنین  ــخن بدین معنا نیس البته این س
هدفی دست به کار اصالح کتب درسی نشویم و روش های 
صحیح آموزشی را در تدوین کتب درسی نحو نادیده بگیریم، 
ــخن در تقدم رتبی و اولویت واقعی است. سخن در  بلکه س
این است که ادیبان محقق و اندیشمند، نهایت هّمت خویش 
ــته و ارائة برداشت های آنان قرار  را فهم کالم نحویان گذش
ــینیان، حق اظهار نظر  ندهند و برای خود نیز هم عرض پیش
ــوند و در صدد تهذیب و تکامل علم  ــان عقیده قائل ش و بی
ــیری از کم  ــو برآیند و بر فرِض قدم نهادن در چنین مس نح
ــدن برخی از ابواب، یا حذف بسیاری از قواعد، یا  و زیاد ش



71 دفتر سوم: طلبه در دوران رشد و تحصیل

ــته باشند. زیرا  تغییر تعاریف و اصطالحات، واهمه ای نداش
ــاس استدالل متین و منطق مستحکم  چنانچه این همه بر اس
ــد به دانش پژوهان این  ــورت پذیرد، خدمتی بس ارجمن ص

رشته ارائه شده است.
اّما این دغدغه که »در صورت ظهور چنین تحّولی بسیاری 
از عناوین نحوی به کار رفته در متون علمی فقهی، اصولی، 
ــل آینده بی معنی و نامأنوس  ــیری، لغوی و... برای نس تفس
ــخن مؤلف »تجدید النحو« را بپذیریم  می گردد« )مثاًل اگر س
»فعل ناقص« بی معنی می شود حال آنکه در بسیاری از کتب 
علمی به مناسبت های مختلف از افعال ناقصه ذکری به میان 
آمده و یا در ترکیب آیات و عبارات تاکنون از این اصطالح 
بارها استفاده شده، ما نیز نیازمند استفاده از این کتب و فهم 

محتوای آن هستیم، ...( 
ــتة تأملی است، اّما  این دغدغه گرچه، توجه بجا و شایس
ــت که این نقطة ضعف در  نظر به این نکته نیز ضروری اس
ــماری که از آن تحّول انتظار می رود  ــه با فوائد بی ش مقایس
ــّب قدیم یا هیأت  ــت. آنچه در ط ــیار ناچیز و حقیر اس بس
بطلمیوس رخ داد مگر شبیه همین تحّول نبود؟ مگر علمای 
امروز طّب و هیأت از اصطالحات و تعاریف ومسائل علوم 
ــد نهایتًا به  ــم بهره نمی برند؟ آنچه در این علوم واقع ش قدی
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سود کاروان دانش تمام شد. یقینًا هر تحّول و دگرگونی در 
نحو قدیم نیز همین فایده را دارد و بیش از آنچه در آن علوم 

رخ داده، ضایعه نخواهد داشت.
ــقیم و  ــخن صحیح از س ــناخت س لذا نحوی به هدف ش
کشف معیارها و موازینی که استعمال درست عبارات عربی 
ــبی برای استعماالت عرب گردد به  را بیاموزد و توجیه مناس
ــبت  ــال کوتاه ترین و مؤثرترین تحلیل ها و روش ها، نس دنب
ــت؛  ــه تصّرفی در نحو موجود مختار اس ــه إعمال هرگون ب
راهی که حوزه های غیر شیعی مّدتی است آغاز کرده و آثار 

ارزشمندی نیز از خود بر جای نهاده است1.

1. در فرهنگ اسالمی، نخستین بانگ اعتراضی که علیه نحو به گوش رسید از اندلس 
ــت. حدود هفت صد سال پیش، ابن مضاء قرطبی کتابی به عنوان »الرّدعلی النحاه«  برخاس
نگاشت و در آن برخی از اصول نحوی، خاّصه قضیة عامل را مردود شمارد. اّما کتاب 
ــس از خود او نیز دیگر  ــدان مورد توّجه قرار نگرفت و پ ــدة اخیر چن ــن مضاء تا س اب
ــاجد  ــه راه او نکرد و نحو همچنان یّکه تاز مدارس و مس ــی اقدامی جّدی در ادام کس
ــاختمان نحو  ــمندان، اندک اندک به بازنگری در س بود. تا اینکه در دهه های اخیر دانش
ــش های این دانشمندان، حدود چهل سال پیش، در مصر به اوج  هّمت گماردند. کوش
ــاب »احیاء النحو« به وزارت فرهنگ  ــید و ابراهیم مصطفی قواعدی تازه در کت خود رس
ــتان قاهره رسیده  ــنهادهای او، که به تأیید ادیبان زمان و فرهنگس مصر تقدیم کرد. پیش
ــد. اّما  ــور دیگر ابالغ ش بود، برای اجرا به مدارس مصر و از آنجا به مدارس چند کش
ــگ، آن را پیش از آنکه جامة  ــدید بود که وزارت فرهن ــه با آن برنامه چندان ش معارض
ــد، باز پس گرفت. با این همه، نه ابراهیم مصطفی، مأیوس شد و نه محققان  عمل بپوش
جوانی که دشواری های آموزش زبان را دریافته بودند. کار آنان ادامه یافت و در نقاط 
گوناگون جهان، خاصه در اروپا و آمریکا به کشف راه های نوینی نیز موفق شد. اینک 
ــتفاده از زبان شناسی و دستور مقارن، به بازنگری  پژوهندگان عرب و غیر عرب، با اس
ــاختمان زبان عربی مشغول اند و آثار خود را پیوسته به زبان های گوناگون انتشار  در س

می دهند.« )آذرتاش آذرنوش، آموزش زبان عربی، ج1، مقدمه(
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شیوه عمل نحویان
ــیوه عمل نحویان چیزی شبیه روش کار دانشمندان علوم  ش
تجربی است. دانشمندان علوم طبیعی به دنبال کشف حقایق 
تکوینی عالَم و قواعد عام حاکم بر طبیعت و برای تحلیل و 
ــیر رخدادهای طبیعی فرضیه پروری و آزمایش می کنند.  تفس
نحویان هم به دنبال کشف قراردادهای عرب جاهلی و قواعد 
ــتعماالت  ــیر اس عام حاکم بر کالم او و برای تحلیل و تفس
اصیل عرب و پیروی از آن نظریه پردازی و آزمایش می کنند.
ــس از بیان هر قاعده و اصلی، از آن  نحوی وظیفه دارد پ
ــتعماالت زبان عربی بر محور  ــان دهد که اس دفاع کند و نش
ــتثنا از آن  آن می گردد و جز به میزان ضرورت و در حد اس
تخّلف نشده است. پس وظیفة اصلی نحوی بیان قواعد کلی 
ــئولیت توجیه استعماالت مخالف و  ــت و به تبع آن مس اس
ــاع از آن قواعد را در موارد نقض دارد. در این میان الزم  دف
ــه »کلی ترین قواعد« را جستجو نماید و  است نحوی همیش

تالش کند تا نحو را در »کمترین قواعد« خالصه سازد. 
ــد از »کل فاعل و  ــی ترین اصول علم نحو عبارت ان اساس
ــوع«، »کل مفعول منصوب« و »کل مضاف  مبتدا و خبر مرف
الیه مجرور«. در آغاز، نحوی کوشش می کند بر مبنای همین 
ــی کند و  ــتعماالت عربی را بررس ــد و اصول عام، اس قواع
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ــخ گوی  ــت که همین احکام کّلی، پاس ــیار عالقه مند اس بس
ــکالت او باشد. اّما علی رغم میل باطنی او، عرب  تمامی مش
ــتعمال نموده  ــادی خالف این قواعد را نیز اس در موارد زی
ــم  ــت؛ مثاًل در جمله »ان اللَّ علیٌم حکیٌم« و مانند آن اس اس
ــتـ  در میان  ــر چند تعریف مبتدا بر آن صادق اس »إّن«ـ  ه
ــده. همین امر نحویان را به  ــتعمال ش اهل زبان، منصوب اس
ــتقلی در باب حروف مشبهة بالفعل مضطر  تدوین فصل مس
ــت. یا در مواردی با حذف حرف جّر اعراب اسم  نموده اس
ــط اهل زبان تبدیل به نصب شده. نحویان قلبًا  مجرور، توس
ــب می دانند  ــیار مناس ــه اقدامات ناراضی اند و بس از اینگون
ــه به تمایالت  ــده، ذکر گردد. اّما عرب همیش آنچه اراده ش
ــیس  ــت نمی دهد. لذا ارباب نحو به تأس ــخ مثب نحویان پاس
باب مستقلی تحت عنوان »منصوب به نزع خافض« آنهم در 
شرایط کاماًل اضطراری گردن می نهند. به تعبیر دیگر اگر امر 
ــتعماالت زبان عربی به دست نحویان و تحت حکومت  اس
ــم مجرور را با  آنان بود هرگز به احدی اجازه نمی دادند اس
ــتند متکلم تمام  نزع خافض، منصوب کند. بلکه انتظار داش
ــان آورد و هیچگاه مرتکب نزع و  ــه را قصد کرده بر زب آنچ

تقدیر و حذف نشود.
ــز نمونه دارد. مثاًل در زبان  ــئله در دیگر زبان ها نی این مس
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ــی، اگر امر کتابت کلمات را به ارباب نگارش تفویض  فارس
نموده و همه پارسی زبانان در پهنة تاریخ مقید به پیروی از 
آنها بودند، آنان هرگز اجازه نمی دادند کسی از پارسیان کلمه 
»خواهر« را با »واو« و یا مدرسه را با »ه« بنویسد. حسابگری 
ــود باید نوشته شود و  ــت: آنچه خوانده می ش آنان چنین اس
ــود نباید مکتوب گردد. اصل، آن است  آنچه خوانده نمی ش
ــود. اّما از  ــته ش که »خواهر« بدون »واو« و تنها با الف نگاش
ــتعماالت هر زبان و کتابت آن بر دستور زبان و  آنجا که اس
ــان در پاره ای از تاریخ،  ــت و اهل زب آئین نگارش مقدم اس
خود را در بند قواعد نمی دیدند، امثال این وقایع در زبان های 
مختلف دنیا رخ داده. کسی دقیقًا نمی داند اسالف ما در چه 
ــاس چه صالح دید متینی کلمه  ــرایط اجتماعی، یا بر اس ش
ــته اند؟ چرا از اصل، تخلف نموده و  خواهر را اینگونه نوش
ــاید امثال این وقایع  ــادة اّولیه را زیر پا نهاده اند؟ ش روش س
حکمتی داشته باشد و شاید صرفًا یک تصادف باشد. اّما در 
هر صورت آن نسِل ما قبِل قاعده، امروز بر قواعِد دستوری 
ــتوریان را به  ــماری دس ما حکومت می کند و در موارد بی ش

وضع اصطالحات، قوانین و قواعد تازه وادار می نماید.
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نمونه های خارج از قاعده
ــان غالبًا بیش از اصول و  این موارد خالف اصل که شمارش

قواعد اّولیه است به دسته های زیر تقسیم می شوند. 
1. موارد خالف اصلی که در حّد استثنا باقی مانده و نظیر 
ــت. »صنفان« در  ــایع نیس ــان امروزه در میان اهل زبان ش آن
عبارت »كاَن الناُس صنفان«، »أكلوا« در عبارت »أكلونی البراغیُث« 
 » و »هذان« در آیة شریفة »ِانَّ هذان لساحران«1 ـ بنابر قرائت »إنَّ

به صورت مکسور و مّشدد ـ از این قبیل اند.
ــتعمال چنین  ــه خود جرأت اس ــروزه هیچ عرب زبانی ب ام
جمالتی را نمی دهد و از استعمال آن شرم بلکه بیم دارد. گمان 
می رود در زمان استعمال این جمالت نیز اهل زبان چندان صالح 
نمی دیدند مشابه این ترکیبات را به کار برند. چنانچه تاریخ، تنها 
ــتعماالت را به ثبت رسانده است.  تعداد اندکی از این گونه اس
ــاید عرب جاهلی این موارد را نادیده گرفته است. شاید از  ش
آنجا که به جای استناد به قوانین مدّون تنها اتّکا به ذوق شخصی 
و دل نشینی کالم می نموده و خوشایند خود را محک تشخیص 
فصیح از غیر فصیح می دانسته، تن به چنین استعماالتی داده و 
کسی چه می داند شاید عظمت شخصیت گوینده و محبوبیت 
آثار ادبی او دیده دقّت را بسته یا شاید مجموع کالم، از مطلع تا 

1. طه 20: 63.
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ختام آن چنان زیبا و دل انگیز و اعجاب آور بوده که این موضوع 
ــعاع آن قرار گرفته و ذوق مشکل پسند او را  کوچک تحت الش

مجروح نساخته است و شاید...
ــه هر صورت عرب جاهلی نه خود حاضر بوده امثال این  ب
موارد را بر زبان آورد و نه به دیگران اجازه می داده است. این 
ــازد و  ــوارد به واقع کّلیت قواعد نحوی را مخدوش نمی س م
ــان را مجبور به وضع ابواب جدید نمی کند، گر چه گاه  نحوی
ــات خنده آوری در تصحیح این موارد از نحویان دیده  توجیه
می شود. با این موارد استثنایی دو گونه برخورد، ممکن است:
اّول آنکه در پایان هر بحث نحوی به عنوان استثنا از آنها یاد 
شود و صریحاً اعالم گردد که استعمال این موارد تنها به دلیل 
آن است که عرب استعمال نموده و هیچ توجیه دیگری ندارد.
ــه این موارد را  ــوی این موارد. نحویانی ک ــهِ نح دّوم توجی
ــد ترکیب این عبارات  ــر می دانند به واقع مّدعی ان توجیه پذی
ــوار، خارج از توان مبتدیان و نیازمند تخصص و مهارت  دش
ــت. بر این اساس الزم است این موارد را نه در متن کتاب  اس
ــات، تمرین یا زیرنویس ذکر نمایند  بلکه تحت عنوان تطبیق
ــتقل،  و یا با گردآوری این امثله در یک مجموعه مجّزا و مس
ــبیه روشی که صرفیان در کتاب صیغ مشکله پی گرفته اند،  ش
ــت که با  ــته تر نگه دارند. ولی باید دانس کتب نحوی را پیراس
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به کارگیری این روش دیگر هیچ ترکیب نامأنوس و هیچ شاّذی 
ــتترها و  بدون جواب باقی نمی ماند، و به کمک تقدیرها، مس
محذوف ها همه چیز حتّی غلط های فاحش را می توان توجیه 
کرد. برخی از این توجیه ها ـ شبیه آنچه در کان الناس صنفان 

گفته می شود ـ زیربنای قواعد باب را فرو می ریزد.
2. موارد خالف اصلی که در نزد عرب استثنا و نادر محسوب 
نمی گردد بلکه نظایر آن، هم در عربی قدیم به کار می رفته و هم 
امروزه، اهل زبان ُمجازند در متون و کلمات خود از آن استفاده 
ــرایط و محدودیت هایی  ــروط به ش ــد. اّما کاربرد آنها مش کنن
است. مثاًل این قاعده که »ادات شرط تنها بر جملة فعلیه وارد 
ــده. تنها  ــیاری، در عبارات عربی نقض ش می گردد«، موارد بس
سورة تکویر شاهد گویایی بر این مّدعا است. عرب زباِن کنونی 

نیز در استعمال مشابه این جمالت مختار است. 
ــت در کتب نحوی چنین قواعدی از ابتدا به  ــته اس شایس
عنوان قواعد غالبی طرح شود و موارد خالف آن نیز بیهوده 
ــمی که جملة شرط را  توجیه نگردد. تقدیر فعل، قبل از اس
ــه فعلیه تالش مبارکی  ــمیه ب آغاز می کند و تبدیل جملة اس
ــت. چه لزومی دارد قانونی وضع نماییم که گریبان گیر  نیس
ــن قاعده خود را به  ــیدن به ای ــا گردد؟ چرا با کّلیت بخش م
ورطة توجیه و تأویل اندازیم؟ واقعیت آن است که عرب در 
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ــتعمال خالف این قانوِن کلی مجاز است، هر چند موارد  اس
ــتعمال می کند. همین واقعیت را صریح و  خالف را کمتر اس
رسا بیان کنیم. به زبان دیگر رویه و روشی که عرب به طور 
ــت، دخول  ــتعماالت به آن پای بند اس ــول در غالب اس معم
ادات شرط بر جملة فعلیه است. ولی هر جا که خود صالح 
ــی و روش غالب را کنار نهاده و ادات  ــد این رویة اصل بدان
ــرط را بر جملة اسمیه داخل می کند، حتّی اگر نحویان با  ش
ــتحالة آن  را ثابت نموده باشند. چه  ــبِه  استدالل عقلی، اس ش
بهتر که نحویان نیز بی جهت خود را به تکّلف وادار نکنند و 
از ابتدا حقیقت آنچه عرب انجام داده است را بدون تغییر و 
ــیر غیر واقعی ارائه دهند و استدالالت عقلی را با مسائل  تفس
ــرط نه  ــراردادی نیامیزند و بی واهمه اعالم کنند »ادات ش ق

همیشه که غالبًا بر جملة فعلیه وارد می شود«.
ــتعمال، نحویان  3. موارد خالف اصلی که بر اثر کثرت اس
ــت کاری در تعاریف  ــه وضع ابواب نحوی جدید یا دس را ب
ــن به مبحث غیر  ــت. پیش از ای ــد مجبور نموده اس و قواع
ــبهة بالفعل  منصرف، منصوب به نزع خافض و حروف مش

اشاره کردیم. اینک نمونه هایی دیگر:
ــم را شایستة  نحویان همان گونه که اعتراف نموده اند1 اس

1. َو االستتتتتتتُم ِمنه ای َبعُضُه ُم�َمّكٌن َو ُهَو ُمعَرٌب جاٍر َعلی االصِل َو َبعُضه اآلَخر َغیُرُمَ�َمّكٌن َو ُهَو َمبِنی جاٍر 
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ــم مبنی« در  ــزاوار حروف می دانند. »اس ــراب و بنا را س اع
ــت و هنوز  نظر آن نحوی ای که در مرحلة نظریه پردازی اس
ــتعماالت عربی، محک نزده، ترکیبی  فرضیة خویش را با اس
ــت. نحوی بسیار مشتاق است همة اسامی را  تناقض آمیز اس
ــیطرة قوانین واحد در آورد و با  در یک مجموعه و تحت س
ــیم به معرب و مبنی، باب اختالف و تفرقه، میان اسامی  تقس
ــان منصفی وحدت رویه را در  ــاید. عقل سلیِم هر انس نگش
مواردی که عنوان واحد حاکم است، مستحسن می شمارد و 

اختالف بی جهت را روا نمی بینید.
ــی  ــتعماالت عربی را بررس همین نحوی آن هنگام که اس
می کند و فرضیة خویش را در معرض تطبیق بر متون عربی 
ــه می بیند. عرب  ــبات خویش را بربادرفت ــذارد، محاس می گ
ــاری استحسانات  بدون مالحظة این نکات و علی رغم پافش
ــامی را نه بر سبیل استثنا و ندرت،  ــتدالالت، برخی اس و اس
ــتعمال نموده و خود را در این  ــایع، مبنی اس بلکه کثیر و ش
ــروز نحوی ره به  ــت. اعتراِض ام ــتعمال ُمحق دیده اس اس
ــرد و چیزی را تغییر نمی دهد. باید این واقعیت  جایی نمی ب
ــتعمال اسامی، قید وبند قیاسات  را پذیرفت که عرب در اس
ــت، نحوی وظیفه  ــه. با پذیرش این واقعی ــی را نپذیرفت عقل

َعلی ِخالِف االصِل ت َو ُكلُّ َحرٍف مسَ�ِحّق للِبناِء ـ )البهجه المرضیه باب المعرب و المبنی(.
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ــازد و آنها را تحت  ــن س ــامی را روش دارد تکلیف این اس
ــکام و قواعد  ــتی نماید. اح ــتقل سرپرس یک مجموعة مس
ــد. این اقدام  ــتخراج، اعالم و اعمال نمای ــان را اس مناسبش
ــه در جوامع مختلف  ــکیل مراکزی می ماند ک نحوی به تش
برای سرپرستی مجانین و معلولین در نظر گرفته میشود. اگر 
ــمار و معدود بود،  ــت ش تعداد این افرادِ خالف اصل، انگش
ــاتی نمی بود. اّما چون شمار  ــکیل چنین مؤسس نیازی به تش
ــکیل می دهد، بر متولیان امور  ــان رقم قابل توجهی را تش آن
جامعه الزم است با ایجاد مجموعه هایی مناسب و با احکام 

و قوانین مستقل ایشان را سامان دهی نمایند.
داستان پیدایش باب اشتغال نیز چیزی شبیه همین ماجراست. 
نحوی در بررسی متون عربی با این جمالت مواجه می شود؛ 
»نصرُت محمداً«، »محمداً نصرُت« و »محمٌد نصرتُه« و هریک 
را مطابق قواعد ترکیب می کند. او انتظار ندارد جمله »محمداً 
ــنود. زیرا نصرت فاعل و مفعول  نصرتُه« را از زبان عرب بش
ــد. اّما بر خالف انتظار  ــد نیز نمی تواند مبتدا باش دارد و محم
او استعمال این جمله نزد اهل زبان شایع است. همین مسئله 

نحوی را به عرضة باب اشتغال مضطر می سازد1.

ــف آنهاـ  با نحویان بود و قراردادهای  ــئولیت وضع قوانینـ  نه کش 1. همچنین چنانچه مس
ــتعمال کلمات، تحت اراده و نظر ایشان تنظیم می گشت هرگز احدیـ  جز گستاخان و  اس
الابالیانـ  به خود جرأت استعمال تعابیری مشابه »أقائٌم الرجالن« را نمی داد. اّما اینک که چنین 
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دقت در این گروه بندی، دورنمای تدوین کتب درسی نحو 
در حلقات مناسب را نیز روشن می سازد. مبتدیان و نوآموزان، 
تنها با محکمات این علمـ  یعنی اصول اّولیة قراردادهای کالمی 
ـ آشنا می شوند. در مرحلة دّوم ابواب اضطراری نحو )اعضای 
گروه سّوم( نیز ضمیمه می گردد. بیان جزئیات و فروعات قواعد 

بر عهدة حلقات نهایی این علم است. 

نیست و عرب با افتخار و بدون شرم یا واهمه، چنین تعابیری را بر زبان آورده، نحوی چاره ای 
جز تصرف در تعریف مبتدا و تعمیم آن به »مبتدای وصفی« ندارد. وضع چنین بابی در نحو، 
ضرورتی است که واقعیات )استعمال عرب( ایجاب نموده است. پس از اختراع مفهوم مبتدای 
وصفی و وضع احکام جدید، همین اعراب را در غیر موارد ضرورت نیز می توان جاری نمود.
مسیر حرکت نحوی چنین است: در بررسی متون عربی، نحوی با این تعابیر مواجه میشود: 

محّمٌد قائٌم ت أمحّمٌد قائٌم؟ ت أقائٌم محّمٌد؟ ت أمحمدان قائمان؟ ت أقائمان محمدان؟ ت أقائٌم محّمدان؟ 
او برای ترکیب 5 جمله اّول مطابق تعریف مبتدا و خبر کلمه »محمد« را مبتدا و »قائم« را 
خبر می گیرد. نحوی می داند اگر همین ترکیب را در جمله ششم اجرا کند، اصل مطابقت 
ــته است. لذا از سر درماندگی و استیصال دست  به  کار اختراع  مبتدا و خبر را زیر پا گذاش
ــم بر  ــود. پس از پیدایش چنین پدیده ای و تأویل جملة شش مفهوم »مبتدای وصفی« می ش
اساس آن، چون به جمالت گذشته نظر می کند همین ترکیب را به اندام جملة سّوم مناسب 
می یابد و دربارة آن نیز اعمال می کند. بدین ترتیب جملة سّوم، دارای دو ترکیب و هر یک 

از جمالت دیگر تنها دارای یک ترکیب می شود. 
در مقابل، برخی معتقدند مبتدای وصفی از افراد گروه اّول محسوب میشود و استعمال آن در 
مواردی که تنها مبتدای وصفی باشد و اعراب دیگری در باره آن صادق نباشد بسیار اندک و 
به قدر استثنا در میان عرب سابقه دارد. اثبات چنین مدعایی نیازمند بررسی متون عربی است. 
اگر چنین باشد، پرداختن به مبحث مبتدای وصفی بیهوده و اتالف وقت است و شایسته است 
به سان دیگر افراد گروه اّول مثال های نادر مبتدای وصفی را به باب استعماالت استثنایی منتقل 

نموده و هیچ توجیه و تأویلی درباره آن نتراشیم. )تجدید النحو ص 39 و 40( 
نحویان مشابه مسیری را که در اختراع مفهوم مبتدای وصفی رفته اند در پیدایش مفهوم »عسی 
تاّمه« پیموده اند: عسی محمٌد أن یقوَم ت محمٌد عسی أن یقوَم ت محمدان عَسیا أن یقوما ت عسی أن یقوَم محّمٌد ت عسی 
أن یقوَم محّمدان. نحویان در چهار جمله اول »أَن« و فعل مضارع را خبر عسی می دانند. اّما اگر 
این ترکیب را در جملة پنجم اعمال کنند به محظور عدم مطابقت مبتدا و خبر مبتال می گردند. 
لذا با تعریف »عسی تامه« مفهوم نحوی تازه ای ارائه می دهند و جملة پنجم را بر اساس آن 
ترکیب می کنند. آنگاه با مراجعه به جمالت ماقبل این ترکیب را در جمالت 2 و 4 نیز جاری 

می نمایند. در این زمینه نیز به تجدید النحو صفحه های 15 و 16 مراجعه نمائید.
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نگاهی به کتب نحو
ــد کاستی های کتب  ــاره ش همان گونه که پیش از این نیز اش
نحو در زمینه شیوه های آموزشی فعاًل محّل بحث ما نیست. 
ــایی های  ــود برخی از نارس آنچه در این فصل عنوان می ش
کتب متداول نحو است که مستقیمًا به علم نحو مرتبط است 

و به طریق ارائة آن نظری ندارد.

 تفکیک کامل نحو از دانش های دیگر
علوم در بستر حرکت خویش هر چه پیش تر می روند، متمایزتر 
و مشخص تر می گردند و این به برکت موشکافی، ژرف کاوی 
و دقت در تعاریف علوم است. با تعریف کامل دانش ها می توان 
مسائل علمی گوناگون را در جایگاه شایستة خود قرار داد. کتب 
ــایند که  نحوی موجود به خوبی پرده از این حقیقت می گش
ــته اند  ــته یا نخواس متصدیان علم نحو ـ به هر دلیل ـ نتوانس
ــتقل  که نحو را از علوم دیگر منفک و به عنوان یک علم مس
ــه اکنون در اختیار  ــد. آمیخته های ناهنجاری ک مطرح نماین
ماست، معجونی از نحو و صرف و لغت و بالغت و فلسفه! 
و... شاید علوم دیگر است. چنانچه پیش از این هم ذکر شد 
ــف« قواعد عامی است که بر استعماالت  ــئول »کش نحو مس



راه و رسم طلبگی 84

کلمه در ترکیبات حاکم است. بخش جمل در کتب نحو که 
ــه و احکام هر یک بحث می نماید از آن  پیرامون انواع جمل
جهت در کتب نحوی آمده، که برخی از جمالت، جایگزین 
ــات مفرد می گردند و مانند آنها نقش اعرابی می پذیرند:  کلم
ــین خبر مفرد، جملة مفعول بها جانشین  جملة خبریه جانش

مفعول به و... 
ــن رو ذکر جمالتی که محلی از اعراب ندارند، کاماًل  از ای
استطرادی و خارج از موضوع نحو است و تنها برای تکمیل 
بحث و بیان کامل انواع جمله است. لذا الزم است ذکر این 

دسته از جمله ها به پاورقی کتب نحو انتقال یابد.
ــتعمال  ــت و مربوط به اس و نیز بیان قواعدی که عام نیس
ــوزة وظایف علم نحو  ــخص می گردد، از ح ــک کلمه مش ی
ــت یا متعدی،  ــاًل اینکه فالن فعل الزم اس ــت. مث خارج اس
ــتعمال آن  ــود و برای اس ــتعمال میش ــا کدام حرف جر اس ب
ــت بحثی جزئی و اختصاصی  ــرایطی الزم اس چه قیود و ش
ــخ گوی قواعد عمومی حاکم بر  است. درحالی که نحو پاس
ــت. کتب نحوی ما در بخش مفردات از دو  ــتعماالت اس اس
جهت پا از گلیم خویش فراتر نهاده اند. یکی از همین جهت 
که متعرض احکام شخصی و اختصاصی استعمال برخی از 
کلمات شده اند و دیگر تجاوز به محدودة وظایف لغویین و 
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بیان معانی و مفاهیم مفردات. 
ــتعمال  ــا الم فارقه اس ــه »أَن مخففه همواره ب ــاًل اینک مث
ــم ظاهر دارد«، »اذا  ــود«، »حتّی جاره، اختصاص به اس می ش
ــردد« یا بیان معانی  ــمیه وارد می گ فجائیه فقط بر جملة اس
ــف همزه، أَن، فا، لّما و... هیچ ارتباطی به موضوع علم  مختل
ــخص می کند، نه  ــو ندارد. نه نقش کلمه را در کالم مش نح
ــتعمال دارد و نه احوال کلمه را از  ــخن از قواعد عام اس س
ــتن  جهت اعراب و بنا بیان می نماید. انکار نمی کنیم که دانس
ــس با زبان عربی  ــی که در صدد ان این معلومات برای کس
است، مفید بلکه ضروری است. اّما آیا باید در کتب نحو، و 
ــتن معانی لغات دیگر  به عنوان نحو مطرح گردد؟ مگر دانس
ــر اطالعات بالغی  ــی ضرورت ندارد؟ مگ برای چنین کس
ــب نحو مطرح  ــا همة اینها در کت ــت؟ آی برای او مفید نیس

می شود؟ آیا نباید علوم مختلف را از یکدیگر جدا نمود؟ 
ــاب جداگانه ایـ   ــکام مفردات را در کت ــا نمی توان اح آی
شبیه باب اّول کتاب مغنی اللبیب ـ عرضه کرد؟ دانشجویی 
ــرکت می کند و یا کتاب نحو در دست  که در کالس نحو ش
ــو را عمدتًا پیرامون  ــار دارد مباحث علم نح ــرد، انتظ می گی
ــر در آن رضایت  ــد و به تداخل علوم دیگ ــوع آن ببین موض
ــه کتب »ادبیات عرب«  ــد. یا باید نام کتب نحو را ب نمی ده
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تغییر دهیم و معجونی از صرف و نحو و لغت و بالغت گرد 
ــتیم آنچه واقعًا نحو  ــم و یا اگر مّدعی عرضة نحو هس آوری
است ارائه دهیم و آنچه نحو نیست، اگر مقّدمة ضروری فهم 
مباحث نحوی است در زیرنویس کتب بیاوریم و اگر چنین 

ضرورتی ندارد آنرا به مکان بایسته اش منتقل سازیم. 
ــیم اسم به معرفه و  ــاختن فعل مجهول«، »تقس »طریقة س
ــاختن اسم تفضیل«  ــام معارف«، »طریقة س نکره و بیان اقس
ــیاری عناوین دیگر مباحث صرفی هستند که در کتب  و بس
نحو راه یافته اند. معانی مختلف حروف جر و دیگر مفردات 
ــکال مختلف استعمال یک لغت مثل حاشا، سوی، قط  و اش
و... مربوط به علم لغت است. بحث عدم جواز ابتدا به نکره 
جز در مواردی که فایده ای بر آن مترتب است و چند بحث 
ــابه آن از زمره مباحث علم بالغت به شمار می آید. تنها  مش
ــک  ــت مستمس ــن بهانه که طلبه محتاج این معلومات اس ای
موّجهی برای ادخال آن در کتب نحو نیست. باید برای ارائة 

علوم مختلفی که مورد نیاز طلبه است راه مناسب پیمود.
ــتنباط  برخی معتقدند »چون مهم ترین وظیفة یک طلبه اس
ــتخراج رأی معصوم از  ــی از کالم خداوند و اس ــن اله قوانی
ــت الزم است از ابتدا با قراردادن متون  روایات اهل بیت اس
ــوار، پیش پای او آرام آرام  ــی و عباراِت دش ــنگیِن درس س
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ــرورش دهیم.« اینان  ــت از متون را در طلبه پ قدرت برداش
ــنایی با  ــار دیگری نیز روا می دانند: آش ــع از نحو انتظ به واق
ــون کهن. درنتیجه دانش آموزی که از او انتظار می رود در  مت
کالسی به اسم نحو، صرف و نحو و بالغت و فلسفه بافی و 
لغت و متون بیاموزد، نه نحو آموخته است و نه هیچ یک از 
علوم دیگر را. و جز آشفتگی ذهنی که محصول طبیعی این 

بی نظمی است بهره ای نبرده است. 
آنان که اندیشة اصالح وضعیت موجود را دارند، باید ابتدا 
با تعریف کامل علم نحو، علوم بیگانة دیگر را خارج سازند. 
ــپس هر یک از مطالب ضروری را که خارج نموده اند، در  س
ــد: مباحث صرفی از ابتدا تا  ــتة خود قرار دهن جایگاه شایس
ــا در کتب صرفی، مباحث بالغی در کتب علم بالغت و  انته
ــتقل  ــث ادبی مربوط به علم لغت در یک مجموعه مس مباح

مثاًل تحت عنوان مفردات و... 
ــنایی با سبک های مختلف  ــت برای آش در ضمن الزم اس
ــی از متون اعصار مختلف را در کتاب  زبان عربی نمونه های
جداگانه ای گردآورند و پس از آموزش کامل قواعد ادبیات 
ــتفاده طالب  ــی در معرض اس ــه عنوان یکی از کتب درس ب
ــبت به زبان فارسی در کتب درسی  قرار دهند؛ کاری که نس
ــت. چنین کتابی یقینًا حاوی برخی  دبیرستان انجام شده اس
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از کلمات امیرمؤمنان علی خواهد بود که به حق فراتر از 
کالم مخلوق و فروتر از سخن خالق است. 

 ترتیب منطقی مباحث
ــائلی که  پس از تفکیک کامل نحو از علوم دیگر، از جمله مس
محتاج تأمل و بررسی مجّدد است سیر مباحث نحوی است. 
آغاز و انجام مسائل علم نحو آنگونه که اکنون در دسترس ما 
است، از جهاتی دارای اشکال و نقص است. صاحب نظران و 
اندیشمندان در این زمینه، توّجهات شایسته ای نموده و به نتایج 
گرانقدری دست یافته اند. برخی با نظر به این مسئله که هریک 
از مباحث نحوی باید بالفاصله کاربرد خود را در تمارین نشان 
ــیم جمله به اسمیه و فعلیه آغاز نموده اند  دهد، نحو را با تقس
ــراب و بنا را محور  ــگاه با توجه به تعریف علم نحو، اع و آن
ــمرده اند. دیگران نیز با تقسیم بندی های  ــیمات دیگر ش تقس
متفاوت اشکال دیگری برای مباحث نحوی در نظر گرفته اند. 
ظاهراً مقبول تر از همه در میان کتب نحو، ترتیب الفیة ابن مالک 

است که پایگاه تاریخی استواری یافته است. 
ــن  ــیر مباحث الفیه، دارای مزایا و محاس ــک س بدون ش
ــت. اّما تلقی آن به صورت آخرین مدل و برترین  زیادی اس
الگوی ترتیب مباحث کتب نحوی که فراتری برایش ممکن 
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ــد در این باره هنوز زمینة  ــد، تام نیست. به نظر می رس نباش
ــتر، باقی است و قضاوت شایسته آن بر  اندیشه و دقت بیش
عهدة گروه های نحوی است که به قصد تجدید نظر در این 

مباحث تشکیل می گردد.

 تحلیل صادق
تحلیل ها و استدالل هایی که در علوم مختلف به کار می رود 
ــب باشد. نحو علمی  ــازگار و متناس باید با نوع آن علوم س
اعتباری و قراردادی است؛ آنهم نه به این صورت که نحوی، 
ــد. بلکه تنها به دریافت  جاعل قوانین و واضع قراردادها باش
و کشف ضوابط می پردازد. از این جهت مهم ترین استداللی 
که نحوی در اثبات مّدعای خویش باید بیان کند، »استعمال 
عرب« است. توجیه ساختن برای این استعمال ها یا عقالنی 
ــفانه نحویان  جلوه دادن عملکرد عرب ضرورتی ندارد. متأس
ــیرهایی  در برخی از مباحث اقدام به چنین توجیه ها و تفس
ــم کتب نحوی افزوده اند. این موارد  نموده و بیهوده بر حج
ــی و تبادل نظر  ــه در کالس های درس عمیقًا مورد بررس ک
ــته  ــرة مقبول و موّجهی داش ــرد، بدون آنکه ثم ــرار می گی ق
ــتغال ذهنی بی فایده ای برای طالب فراهم آورده  ــد، اش باش
ــاعت ها وقت دانش پژوهان را ضایع می سازد: مصداق  و س
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بارزِ علم الینفع.
ــامی  ــت که نحویان برای اس از جملة این موارد، تحلیلی اس
ــم مبنی به جهت  ــی، ارائه می دهند. نحویان معتقدند اس مبن
ــده. آنگاه  ــرف دارد مانند حرف مبنی ش ــباهتی که به ح ش
ــروی پرارزش ذهن و  ــباهت ها، و صرف نی با ذکر انواع ش
ساعت ها فّعالیت فکری برآنند تا هر یک از دسته های اسامی 
ــبیه گردانند و مبنی بودن آن  مبنی را به گونه ای با حروف، ش
را به جرم همین مشابهت، موّجه جلوه دهند؛ بسی تکّلف و 

زحمت برای آنچه واقعیتی ندارد. 
ــت که عرب این موارد را بر خالف قانون  حقیقت آن اس
طبیعی اسامی ـ تحت شرایط خاصی ـ مبنی استعمال نموده. 
قبل از استعمال عرب اسمی نبوده تا شباهتی به حرف داشته 
باشد! عّلت واقعی این عملکرد عرب بر کسی معلوم نیست 

و اگر معلوم شود، دانستنش برای کسی ضرورت ندارد. 
ــتند و از پیش  ــگر عملکرد عرب هس نحویان تنها گزارش
ــوی انتظار می رود که  ــق وضع قانون ندارند. از نح خود ح
ــف« این ضوابط را  ــرای مدعای »خود« دلیل آورد و »کش ب
ــتند سازد. نه آنکه استعمال »دیگران« را به زور و تکّلف  مس
مستدل سازد و برای »وضع« قوانین توجیه و تأویل تراشد.

همچنین نحویان معتقدند سبب منع صرف در اسامی غیر 
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ــت و اسم غیر منصرف  ــابهت آنها به افعال اس منصرف، مش
ــره و تنوین نمی پذیرد. چنین  ــبب مانند افعال کس بهمین س
ــاعت ها وقت و مقدار زیادی توان فکری  اعتقادی طبیعتًا س
ــباهت های عجیب و غریبی برای اسم و  هزینه می کند تا ش
فعل ارائه دهد. حقیقت آن است که عرب 11 دسته از اسامی 
ــره و تنوین استعمال  ــیوة طبیعی، بدون کس را بر خالف ش
نموده و استثناهایی نیز قرار داده است. اگر امروزه ما نیز این 
ــباهت آنها به  ــامی را اینگونه بکار می بریم نه به جهت ش اس

افعال بلکه به خاطر تبعیت از روش اهل زبان است. 
ــت که برای اسم و فعل و حرف  نمونه دیگر، ممیزاتی اس
ــود: ِبالَجرِّ َوال�َّنویِن َوالنِّدا َوَأل َوُمستتتتتتتَنٍد  ــب نحوی بیان می ش در کت
ِلالستتتتتتتِم َتمییٌز َحَصل. تاکنون کدام ادیب دانشور یا طلبة مبتدی، 
اسامی عربی را با این عالمت ها از افعال و حروف تشخیص 
ــز هریک از انواع کلمه از دیگری با تعریف کامل  داده؟ تمی
ــا. انکار نمی کنیم که  ــود نه با این عالمت ه آن حاصل می ش
ــم اختصاص دارد و در فعل و حرف دیده  این موارد به اس
ــت و برای تمیز اسم از  ــود. اّما حقیقتًا ممیز اسم نیس نمی ش

فعل و حرف، هیچگاه از آن استفاده نمی شود.
ــاختگی در موارد زیادی در کتب  امثال این تفسیرهای س
ــه در ترکیب افعال  ــورد. »مراحلی ک ــم می خ نحوی به چش
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ــب پیدایش أّما« و فرق  ــانه غری تعجب ذکر می گردد«، »افس
ــت  ــان عطف بیان و بدِل کل از کل« نمونه هایی از آن اس می
ــائل، باعث شده تا برخی به انکار  ــاید مشابه همین مس و ش

»نظریه عوامل« جرأت نمایند. 
ــه کار توجیه های بارد  ــت ب چرا به جای بیان حقیقت، دس
ــای بی مزه گردیم و علم نحو را از مقام درخوری  و تأویل ه
ــدار تنّزل دهیم؟ آیا احتمال نمی دهیم همین  که دارد این مق
افسانه سرایی ها، دانش آموزان را در مسائل فردی یا اجتماعی 
ــوق دهد و راه فرار از  دیگر به توجیهات دور از واقعیت س

حقیقت و تمّسک به شیطنت را بر آنان بگشاید؟
به هر حال کتب آیندة نحو باید از این گونه توجیهات ناروا 
و تأویالت ناسزا و تفاسیر واهی پاکیزه گشته و روح صداقت 

و حقیقت بر استدالل ها و تحلیل های نحوی حاکم گردد.

خاتمه
ــه در این گفتار بدان پرداختیم، عمدتًا پیرامون علم نحو  آنچ
ــایی ها  ــائل آن بود. اّما این، به معنی انحصار این نارس و مس
ــوم دیگر نیز، در مواردی  ــت. برخی از عل در علم نحو نیس
ــکالت هستند. فاضالن و  ــتی ها و مش دچار همین قبیل کاس
ــمندانی که در صدد اصالح چگونگی موجودند، اگر  اندیش
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ــت انگشت  ــته اس ــینه ای فراخ دارند شایس همتی بلند و س
ــاس ترین نقاط ضعف علوم نهاده و با تشکیل  دقت بر حس
ــب برایش فراهم آورند و از  گروه های تحقیق مرهمی مناس

این طریق خدمتگزار فرهنگ غنی معارف دینی گردند.
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ضمیمه دّوم:
جایگاه »شرح لمعه« در متون حوزوی

ــرح اللمعة الدمشقیة اولین کتاب  کتاب الروضة البهیة فی ش
ــی فقه در حوزه است. اصل کتاب، نوشته شهید محمد  درس
ــی )786 ـ 734 ق( معروف به  ــن جمال الدین مکی عامل ب
شهید اول است که در قرن دهم، توسط شهید ثانی زین الدین 
جبعی عاملی )966 ـ 911 ق( شرح گشته و از همان تاریخ 
به عنوان کتاب درسی حوزه های علمی مطرح گردیده است. 
با این حساب حدود چهار قرن است که طالبان علوم دین از 
رهگذر این اثر پرقیمت با کلیات دانش فقه آشنا می گردند.



راه و رسم طلبگی 96

ــوزه، دورة این کتاب حدود  ــاس برنامة مدیریت ح بر اس
ــال )پایه های چهارم و پنجم و ششم( طول می کشد  ــه س س
ــه از ابتدا تا انتها در  ــم اصول فق ــار آن، دو دورة عل و در کن
ــرح لمعه« اولین تجربة طلبه در  ــده است. »ش نظر گرفته ش
ــرت طوالنی با یک کتاب درسی است که گاه موجب  معاش
ــت تنوع فضای  ــردد و گاه به جه ــتگی و ماللت می گ خس
ابواب و تازگی مباحث و دقت های ویژه، طراوت و اشتیاق 

می آفریند.
ــه رساله در ابواب مختلف  این کتاب مجموعه پنجاه و س
ــت که به ترتیب زیر از »طهارت« آغاز و به »دیات«  فقه اس

پایان می پذیرد:
ــوم، اعتکاف، حج،  ــالت، زکات، خمس، ص طهارت، ص
ــی از منکر، کفارات، نذر و عهد  ــاد، امر به معروف و نه جه
ــه، متاجر، دین، رهن،  ــهادات، وقف، عطی و یمین، قضا، ش
حجر، ضمان، حواله، کفالت، صلح، شرکت، مضاربه، ودیعه، 
عاریه، مزارعه، مساقات، اجاره، وکالت، شفعه، سبق و رمایه، 
ــارات، ظهار، ایالء،  ــه، وصایا، نکاح، طالق، خلع و مب جعال
ــب، لقطه، احیاءالموات، صید  ــان، عتق، تدبیر، اقرار، غص لع

و ذباحه، اطعمه و اشربه، ارث، حدود، قصاص، و دیات.
ــت  ــور اس ــگام تحصیل لمعه، جوانی پویا و پرش طلبه، هن



97 دفتر سوم: طلبه در دوران رشد و تحصیل

ــد عقالنی  ــال حضور در حوزه، او را از رش که تجربة چند س
درخوری بهره مند ساخته و توجهات ویژه ای در هدف و مسیر 
حرکت به او عطا کرده است. با این ویژگی ها، طبیعی است که 
پرسش هایی از این دست در کالس های فقه فراوان شنیده شود:
1. چرا این کتاب را می خوانیم؟ چرا این همه سرمایه گذاری 

مطلوب است؟ چه فایده ای بر این کتاب مترتب است؟
ــدود 7 قرن پیش  ــت که ح ــاوای فقیهی اس ــه، فت 2. لمع
ــت؛ آیا خواندن توضیح المسائل مراجع تقلید  می زیسته اس
ــت؟ آیا مناسب تر نیست با خواندن رساله، هم با  مفیدتر نیس
ــویم و هم آمادة پاسخ گویی به  ــنا ش تکلیف عملی خود آش

پرسش های دیگران باشیم؟
3. بخشی از ابواب این کتاب ـ مانند لعان، ارث، قصاص، 
ــت و فایدة عملی ندارد؛  قضا و ظهار ـ مورد ابتالی ما نیس
ــایر مسائل  برخی از ابواب هم، مثل عتق، تدبیر، مکاتبه و س
مربوط به بردگان، به کلی در شرایط فعلی موضوعیت خود 
ــت داده اند. چرا باید برای یادگیری آن ها این همه  را از دس

زمان و انرژی هزینه کنیم؟
ــه وجود ندارد؟ امروزه، با  4. آیا جایگزین بهتری برای لمع
پیشرفت تکنولوژی آموزشی، آیا نیاز به متونی مناسب تر نیست؟
حضور این پرسش ها در فضای ذهن طلبه، اگر همراه با پاسخ 
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ــن، روان و قانع کننده نباشد، به فرسایش انگیزه تحصیل  روش
و از دست رفتن نشاط علمی می انجامد و حاصلی جز فعالیت 
سست و بی مایه ندارد. از سوی دیگر، بهانة موجهی! برای کم 
ــوب می شود. توصیه به تعبد و پیروی از  کاری و تنبلی محس
ــلف ـ تا آشنایی کامل با علم فقه ـ و ارائة پاسخ های  سیره س
ــان کاملی برای این  ــای تبیین تفصیلیـ  درم ــیـ  به ج اجمال
تالطم روحی و فکری نیست؛ خصوصاً جواِن حقیقت جویی 
که عالقه مند است بسیار سریع خود را برای حضور در جبهة 

نبرد فرهنگی آماده سازد، این چراها را برنمی تابد.
ــاره می گردد، در یافتن  ــه در این گفتار به آن اش نکاتی ک

پاسخ این پرسش ها مفید است.

ویژگی اصلی
ــنایی با یک دورة کامل  ــن ویژگی کتاب لمعه، آش عمده تری
ــتمل بر تمام  ــت. لمعه تنها کتاب درسی مش ــیعی اس فقه ش
ــا تدریس می گردد. پیش از  ــت که در حوزه ه ابواب فقه اس
ــاده و پس از آن نیز  ــه چند واحد درس احکام و فقه س لمع
ــیخ انصاری که تنها یکی از پنجاه و چند باب  »مکاسب« ش
ــمار می رود، در برنامة درسی دورة سطح در نظر  فقهی به ش
ــت. در دورة عالی و تخّصصی فقه )خارج(  ــده اس گرفته ش
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ــال ها به طول می انجامد و  ــی هر یک از ابواب، س نیز بررس
ــکان حضور در بیش از یک یا  ــًا عمر تحصیلی طلبه، ام غالب

دو موضوع را نمی دهد.
ــدد تفّقه در دین و  ــرای طلبه که در ص ــن چگونگی، ب ای
آشنایی عمیق با پیام خداست، بسیار مهم و قابل توجه است. 
طلبه باید با تمام اجزای پیکره دین، همة جاهایی که خدای 
ــت، دست  حکیم اظهار نظر نموده یا حکمی صادر کرده اس
ــطح کلیات آشنا باشد. بدون نظر به عناصر  کم یک بار در س

تشکیل دهندة دین چگونه می توان با آن آشنا شد؟
ــویم؛  ــنا می ش ما در کتاب لمعه با جغرافیا و پیکرة فقه آش
ــدا در چه موضوع هایی حکم دارد  اجماالً در می یابیم که خ
و روی چه عناوینی انگشت حساسیت نهاده است. مناسبات 
ــواده و جامعه )روابط  ــا خدا، دین، خود، طبیعت، خان فرد ب
ــر ما معلوم  ــی( از نگاه وحی ب ــی، سیاس ــادی، فرهنگ اقتص
ــن مباحث در مجموعة فقه  ــود و جایگاه هر یک از ای می ش
ــث در جایگاه ویژه ای قرار  ــکار می گردد؛ برخی از مباح آش
دارد که آشنایی طلبه با جایگاه آن ضروری است، مثل احکام 
ــاب طهارت و احکام  ــم خوردة حیوانات در کت اموات و نی
فقهی غیبت که در کتاب مکاسب بحث می شود. ما در کتاب 
ــنا می شویم. مجموعه ای از اصطالحات  لمعه با زبان فقه آش
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و مفاهیم که الفبای مباحث فقهی و حقوقی به شمار می رود 
ــد  ـ از جمله، همین عناوین ابواب که در ابتدای مقاله ذکر ش
ــه بر آن، در فهم بخش  ــاب لمعه گرد آمده که احاط ـ در کت
بزرگی از آیات قرآن و روایات، به ما کمک می کند؛ آیات و 

روایاتی که جز با دانستن بحث فقهی قابل فهم نیست. 
ــان دین ایجاد  ــا و عالم ــترکی میان م ــن زبان مش همچنی
می نماید. از آن پس، استفاده از آثار اندیشمندان بزرگ دین، 
ــاده و شیرین  ــان و مطالعه کتب آن ها، روان و س برای ما آس
ــمندی است  ــد. این هم زبانی به منزلة ابزار ارزش خواهد ش
ــن و آرای متفکران دینی از آن  ــه برای تحقیق در منابع دی ک

بهره های فراوان می توان جست.
ما در لمعه زمینه آشنایی با »روح فقه« را به دست می آوریم 
ــریع  ــی از فروع فقهی آرام آرام، ما را در جریان تش و آگاه
ــر آشنا  ــاد بش ــلیقة خدا در ارش احکام قرار می دهد و با س
می کند. در زبان فقها از این پدیده که بسیار دیریاب و مغتنم 
ــم فقهی«، »ارتکاز متشرعه«،  ــارع«، »ش ــت، به »مذاق ش اس
»ذوق فقاهت« و »االنصاف!« یاد می شود. ریشه یابی و تحلیل 
ــئله، نیازمند یک پژوهش اصولی است. گویی  کامل این مس
ــته ای از عناصر و کشف تناسب میان آن ها  با اشراف بر دس
ــایر گزاره ها و  چارچوب معینی در ذهن نقش می بندد که س
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ــار نظرها تنها در حیطة آن، مورد پذیرش قرار می گیرد؛  اظه
ــان  ــخ در وجود انس به بیان دیگر، یک نوع جهت گیری راس
ــازگار نیست و برخی از گزاره ها را در  که با هر قضاوتی س

همان مواجهة اول طرد می کند. 
ــریعت، تنها پس از سال ها  ــیدن به این نقطه در فهم ش رس
ممارست و انس با آموزه های دینی امکان پذیر است که قدم های 

اول این حرکت طوالنی در کتاب لمعه برداشته می شود. 
ــنایی ها یک تصویر کالن از »ساختار علم فقه« در  این آش
ذهن ما ایجاد می کند؛ شبیه تصویری که در سال های نخست 
ــت آورده ایم. پس از  ــی از علم صرف یا منطق به دس طلبگ
ــات صرفی و منطقی،  ــات، ما با اصطالح ــان دورة مقدم پای
ــنا می شویم  ــائل این دو علم و غرض حاکم بر آن ها آش مس
ــن در این علوم درس گرفته ایم،  ــه تنها یک یا دو مت و گرچ
ــای صرف یا منطق را داریم  ــدرت مراجعه به همه کتاب ه ق

و می توانیم یک گزارش توصیفی از این علوم ارائه دهیم.
ــوان مراجعه به  ــرح لمعه« نیز، طلبه ت ــا پایان گرفتن »ش ب
ــون فقهی را پیدا کرده و برای ارائة یک گزارش توصیفی  مت
ــیر مباحث فقهی آمادگی دارد. درست به همین جهت  از س
ــت که مراجعه به رساله های توضیح المسائل و استخراج  اس
ــًا در ابوابی که کمتر در معرض عمل  فتاوای فقها، خصوص
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ــته؛ مثل ارث، معامالت و صید، در این نقطه  طلبه قرار داش
ــان و روان می شود و از حیرت یا کج  ــیار آس برای طلبه بس

فهمی نجات می یابد. 
ــؤال  ــخ س طلبه با تحصیل لمعه، تکلیف عمل خود و پاس
فقهی مردم را مستقیم نمی آموزد؛ اّما توان باالیی در به دست 
آوردن سریع آن کسب می کند. به تعبیری دیگر، به او ماهی 

نمی دهند؛ اّما ماهی گیری می آموزند. 
ــت که طلبه  لمعه تنها باب طهارت و صالت و صوم نیس
ــائل جزئی و فرعی  ــد و به دنبال مس ــنا باش با کّلیت آن آش
ــت که کمتر به  ــم این کتاب مباحثی اس ــردد. بخش اعظ بگ
ــطح کلیات عرضه  گوش مخاطب خورده و فقط باید در س
شود. اگر قسمت هایی از کتاب طهارت و صالت لمعه برای 
ــه نظر می آید،  ــته کننده و تکراری ب ــی از طلبه ها خس بعض
نباید قضاوت را به کل آن کتاب سرایت دهند. دستور کامل 
ــس اموال، به  ــبة خم ــال حج و عمره، چگونگی محاس اعم
دست آوردن سهم هر یک از ورثة متوفّی و... هم اطالعاتی 
ــنا باشد یا دست  ــت که یک طلبه باید به خوبی با آن آش اس

کم قدرت مراجعة آن را داشته باشد. 
برای رسیدن به این هدف نباید نگاه خود را به مسائل مورد 
ــائل فقهی، حتّی بخش هایی  ابتال متمرکز کنیم، بلکه همة مس
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که امروزه موضوع خود را از دست داده اند؛ مثل ابواب بردگان 
ــا ذهنیت کاملی از  ــورد مطالعه قرار گیرند ت ــد به دقّت م بای
ترکیب گزاره های فقهی حاصل آید. برای مثال، مرحوم شهید 
مطهری در بحث بیمه در اثبات حکم جواز عقد بیمه و یا رفع 

استبعاد از آن به حکم ضمان جریره استشهاد کرده اند1.

فواید جانبی
ــنایی با استدالل های  غرض اصلی از تحصیل این کتاب آش
ــارح لمعه در موارد زیادی به دلیل  ــت. ش مسائل فقهی نیس
ــم که دلیل را  ــته و در مواردی ه ــرعی توّجه نداش حکم ش
ذکر می کند، با سرعت و به اشاره از آن عبور می نماید )مثاًل 

لالصل، للروایه، الطالق الخبر و...( 
ــبک، برای کتابی مثل لمعه که حلقه اّول از سلسلة  این س
بلند فقه به شمار می رود و طبعًا باید جامع و مختصر باشد، 
ــاره های کوتاه، زمینه ورود  ــت و البتّه همین اش مطلوب اس
طلبه به ساحِت استدالل های فقهی )استدالل به آیات قرآن، 
ــوار می کند و تمرین  ــات، عقل و اصول علمیه( را هم روای

َسبُکی برای آیندة طلبه محسوب می شود. 
ــی تفکیک  می توان گفت که در این کتاب، اهداف آموزش

1. مسئله ربا به ضمیمة بیمه، ص323.
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ــم فقه و زبان  ــنایی با کلیت عل ــده و هدف اصلی که آش ش
ــده و اهداف جانبی  ــوده، به خوبی دنبال ش اصطالحی آن ب
ــتدالل فقهی، تنها در حاشیه، مورد  ــنایی با متد اس مانند آش

توّجه قرار گرفته است. 
ــط شهید ثانی بسیار  دقّت در روش تحقیق متن لمعه توس
ــی طوالنی موارد  ــون در فرصت زمان ــت و چ آموزنده اس
ــهید به صورت مکرر  زیادی از انواع فّعالیت های تحقیقی ش
ــاهده می شود، مزایای کار او برای طلبه ملکه می شود. از  مش
جملة این فعالیت ها دقت نظر در تجزیه و ترکیب عبارات و 
ــة عبارات متن کتاب با سایر  معانی دقیق واژه ها و نیز مقایس
ــت. شهید ثانی از این مقایسه دو بهرة اساسی  آثار مؤلّف اس
را دنبال کرده است: یکی، تفسیر عبارات متن بر اساس نظر 
ــف موارد فراموش شده یا  ــایر کتب. دّوم، کش مصنف در س
ــیوه ها که به صورت  ــر مصنف. این ش ــکال ب متهافت و اش
عادت و ملکه در می آید، توان طلبه را در تحقیق متون بسیار 
باال می برد. به همین جهت است که دقت نظر طاّلب فاضل 
ــمندان  ــم آیات و روایات، قوانین و حتّی متون اندیش در فه

غربی تحسین برانگیز است. 
آشنایی با قلم فقیهان گذشتهـ  هر چند مورد رضایت کامل 
ــت دارد. به یقین، هر پژوهش  ــدـ  برای طلبه موضوعی نباش
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ــتناد به منابع دین )کتاب و سنّت(  فقهی جدید عالوه بر اس
ــوار باشد و  ــته س باید بر دوش تالش و تجربة عالمان گذش
دستاورد ارزشمند دقّت و فکر و نبوغ آنان را به خوبی جذب 
ــد، آن گاه یک قدم پیش تر یا باالتر، ظاهر شود. به  کرده باش
ــت.  این منظور، مراجعه به آثار آن بزرگان یک ضرورت اس
ــل یک متن فقهی قدیمی، ما را به این قلم ها و قدم ها  تحصی
ــینة علم را در آیندة علمی  نزدیک تر می کند و ارتباط با پیش

ما امکان پذیر می سازد.
ــیه تحصیل کتاب لمعه، اندکی با تاریخ فقه  طلبه در حاش
ــرفت این علم، کتب  ــخصیت های مطرح و مؤثر در پیش ش
ــخ پاره ای از  ــی و تاری ــی معتبر، اختالف نظرهای اساس فقه

رخدادهای مهم در صحنه علم فقه، آشنا می شود. 
به صورت خالصه این ویژگی ها را می توان این گونه بیان کرد.

1. ویژگی های عمده
الف( آشنایی با ساختار دانش فقه ـ توان فقهی

ب( آشنایی با جغرافیا و پیکرة علم فقه )گزاره ها ـ ابواب 
ـ جایگاه ها( 

ج( آشنایی با زبان، اصطالحات و مفاهیم فقهی
د( آشنایی مقدماتی با روح فقه و سلیقة حاکم بر تشریع
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2. فواید جانبی
الف( آشنایی ابتدایی با استدالل فقهی

ب( آشنایی با زبان و سبک بیان فقهای گذشته
ج( آشنایی مختصر با تاریخ فقه )فقها ـ کتب ـ مباحث(

د( آشنایی با آراء و نظریات مهم، اقوال مشهور فقهای شیعه

جایگزین ها
ــیدن به این اهداف، کتاب »تحریر الوسیله«  برخی برای رس
ــید محمد کاظم طباطبایی  امام خمینی یا »عروه الوثقی« س
ــه پرداختن به  ــت ک ــن اس ــنهاد می کنند. روش یزدی را پیش
ــاختار  ــی فراوان در این دو کتاب، تصویر س فروعات جزئ
ــت. عالوه بر آن،  ــعاع قرار داده اس کلی ابواب را تحت الش

این کتاب ها مشتمل بر همة ابواب فقه نیستند.
گروهی دیگر، معتقدند برای رسیدن به این اهداف، کتاب 
»شرایع االسالم« محقق حلی، به جهت تنظیم بهتر، اختصار 
ــتر، مقبولیت تاریخی و شروح فراوان، مناسب تر است.  بیش
ــهید ثانی، »فقه االمام  ــالک االفهام« ش عده ای هم کتاب »مس
ــتداللی«  « محمد جواد معنیه، یا »الفقه االس جعفر الصادق

محقق ایروانی را پیشنهاد می کنند.
اما همین قدر معلوم است که تفاوت این متون با یکدیگر 
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ــری برانگیزد و  ــت که دغدغة خاط ــا لمعه آن قدر نیس و ب
موجب احساس خسارت یا ندامت گردد.

افزون بر این از نگاه طلبه، امکاناتی که اینک برای تحصیل 
لمعه وجود دارد ـ استاد مسلط، هم بحث فراوان، کالس های 
ــمیت برنامه در  ــرح، نوار، ترجمه و... و نیز رس ــمی، ش رس
ــتند که این  ــرای امتحان ـ امتیازاتی هس ــوزه و آمادگی ب ح
ــا روزی که مدیریت  ــایر متون دارد و ت ــبت به س کتاب نس
ــن امتیازات باقی  ــری در برنامه ایجاد نکرده، ای حوزه، تغیی
خواهد ماند. »تا برنامه تغییر نکرده است، همین برنامه ای که 

وجود دارد، باید با جدیت دنبال بشود.«1

شیوة تحصیل
ــه گرفت که کتاب  ــات، به راحتی می توان نتیج ــا این مقدم ب
ــود. البته. »خوب  لمعه باید از ابتدا تا انتها به خوبی خوانده ش
ــرایط مختلف تفاوت دارد؛ پاره ای از ابواب ـ  خواندن« در ش
خصوصاً در ابتدای کار تا آشنایی با عبارت و سبک بیان کتاب 
باید با تأنی و حوصلة بیشتر تحصیل شود و در مورد پاره ای از 
ابواب می توان در ایام تعطیل با شرح، نوار یا استاد خصوصی 
و با سرعت بیشتری پیش رفت. آنچه مهم است، باقی ماندن 

1. آیه الل خامنه ای در دیدار با حوزویان.
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اصطالحات فقهی و نیز استخوان بندی اصلی مباحث در ذهن 
است که با خالصه نویسی و مرور حاصل خواهد شد.

ــت ضمن تحصیل کتاب لمعه، دست کم در  ــته اس شایس
ــایل الشیعه« مراجعه  برخی موارد به متن روایات کتاب »وس
ــود تا اندک اندک فضای منابع فقه بر طلبه روشن تر شود.  ش
ــکل »شرح لمعه« هم استفاده از کتاب  برای حل عبارات مش

»مسالک االفهام« شهیدثانی، مفید است.
ــایر کتبی که از آنها در شرح لمعه  همچنین، مراجعه به س
ــی به میان آمدهـ  مانند تذکره، دروس، ذکری، قواعد و...  نام
ــیار مفید است؛ زیرا،  ـ به صورت موردی و از باب تنوع بس
عالوه بر آشنایی با عبارت سایر فقیهان و سبک نگارش آنها، 

اطالعات کتاب شناسی طلبه به مرور افزایش می یابد.

در حاشیة تحصیل
ــی مفیدی از این  ــه فعالیت های جانب ــار تحصیل لمع در کن

دست می توان انجام داد:
ــذاری و  ــی؛ عنوان گ ــتدالل های فقه ــع آوری اس 1. جم
دسته بندی آنها؛ تهیة مجموعه ای کامل از انواع استدالل های 

فقهی و نیز مثال هایی زنده برای قواعد اصولی.
2. جمع آوری اصطالحات فقهی هر یک از ابواب؛ تنظیم 
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ــت کم  ــة یک فرهنگ مفاهیم فقهی و دس ــی آنها؛ تهی الفبای
عالمت گذاری یا رنگ آمیزی اصطالحات در کتاب.

3. تصحیح و ویرایش کامل متن.
4. خالصة نموداری مباحث و تسهیل فهم آن.

ــة  ــع آوری هم ــارح؛ جم ــق ش ــت در روش تحقی 5. دق
فعالیت هایی که شهید ثانی در شرح کتاب انجام داده است؛ 
نگارش مقاله ای توصیفی یا گزارشی انتقادی در این موضوع 

و ارزیابی شخصیت علمی شارح.
6. جمع آوری آیات مرتبط با هر باب.

7. مقایسة آرای شهید با فتاوای برخی از فقهای معاصر  
و... . 

این فعالیت ها عالوه بر ارزش ذاتی، قابلیت ارائه و بهره ای که 
برای دیگران دارد، نشاط علمی ما را حین تحصیل بیشتر می کند.
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ضمیمه سّوم:
نقش تکرار آموخته ها در فرایند تحصیل

یکی از عناصر مهم تحصیل علم که بدون آن فرایند آموزش 
ــت.  ــت »مرور و تکرار« آموخته ها اس نیمه تمام و ناقص اس
ــر به گونه ای است که برای دریافت کامل  ــاختار ذهن بش س
ــداری آن نیازمند چند مرتبه  ــا و نیز نگه ــم و گزاره ه مفاهی
ــت. یک مطلب تنها در صورتی  برخورد و درگیری با آن اس
ــر را به خود  ــن را تجربه کند و فک ــه چند بار فضای ذه ک
ــغول سازد حق باقیماندن در آن را دارد. استقرار و ثبات  مش
ــبیه به تشکیل  ــان پدیده ای ش آگاهی ها در صفحه ذهن انس
ملکه در جان آدمی است. همان گونه که هیچ ملکه ای یکباره 
ــوای کتاب یک بار  ــیند برای فهمیدن محت ــان نمی نش در ج
مطالعة آن به هیچ وجه کافی نیست و اگر پاره ای از کتاب ها 
ــر زمینه های ذهنی  ــد تنها به خاط این چنین به نظر نمی رس
است که از مطالعة کتب مشابه یا مواجهه با گزاره های مشابه 

آن قباًل پدید آمده است.
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همه ما تجربه کرده ایم که مطالعه مجدد یک کتاب یا مقاله 
از مطالعه اولیه، مفیدتر است و ما را با زوایای مطلب بیشتر 
ــازد، همان گونه که درک کامل پیام یک سخنرانی  آشنا می س

یا فیلم نیازمند تکرار و تجدید نظر است.

فوائد مرور
تکرار و دورة مطالب چند اثر مهم دارد:

ــوا و فهم عمیق  ــلط بر محت الف( فهم عمیق محتوا: تس
ــرر امکان پذیر  ــة مک ــایة مراجع ــی جز در س ــث علم مباح
ــان باید چند بار در آن قدم  ــت. برای توصیف یک خیاب نیس
بگذاریم و جزئیات و کلیات آن را به دقت مرور کنیم؛ برای 
ــراف و احاطه بر یک کتاب هم الزم است چند بار آن را  اش
ــه نماییم. این انتظار که مباحث یک کتاِب علمی ـ که  مطالع
هیچ گونه سابقه ای برای ما نداشته ـ یکباره به فضای ذهن ما 
منتقل شود از ابتدا نابجا است و با واقعیت ساختار ذهنی ما 
ــازگار نیست. به همین جهت است که تا هنگامی که چند  س
بار بحث را دوره نکنیم توانایی »دفاع جدی از آن« یا »ارائة 

دقیق آن« را نداریم.
ــات،  ــاب، آرام آرام از جزئی ــک کت ــب ی ــرور مطال ــا م ب
ــواهد و  ــات افزوده، مثال ها، ش ــا، توضیح عبارت پردازی ه
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ــبت  ــر فاصله می گیریم و افق دید ما نس ــای غیرمؤث بحث ه
ــترده تر می گردد و پیام های  به محتوا باالتر و زاویة نگاه، گس
پراکنده کتاب به وحدت می رسد. هرگاه شهر را از فراز بامی 
ــبت ها و روابطی را  ــاهده کنیم نس بلند یا درون هواپیما مش
کشف می نماییم که از درون شهر دریافت آنها بسیار دشوار 
ــت؛ مثاًل می یابیم خیابان الف بر فالن خیابان عمود است  اس
و با کوچة دیگر موازی، مسجد شهر در شمال و مدرسه در 
ــعت پارک چند مرتبه کمتر از وسعت  جنوب قرار دارد، وس
ــت، ترافیک در کدام میدان مشکل ساز شده و...  دانشگاه اس
درک این پدیده ها پس از چشم پوشی از جزئیات است و در 
عین حال آشنایی کامل با شهر، وابسته به این آگاهی هاست 

و وحدت شهر این گونه قابل درک است.
ــت آن را  ــب اس از این رو برای فهم بهتر یک کتاب مناس
خالصه نماییم و برای تلخیص کتاب ناگزیر باید آن را چند 
ــده نیز چند بار مطالعه  ــار مرور نمود. اگر خالصة تهیه ش ب

شود فرایند آموزش بسیار غنا می یابد.
ــزء به جزء و پراکنده تدریس  ــی، از آنجا که ج کتب درس
ــوند بیش از کتاب های دیگر محتاج تکرار و مرورند.  می ش
رشتة انسجام مطالبی که در جلسات متعدد ارائه شده تنها با 
ــف می شود. می توان ادعا کرد شاگرد  تأمل و نگاه مجدد کش
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ــتاد  ــد مطلب هر درس را به اندازة اس ــر چقدر تالش کن ه
نمی فهمد، زیرا استاد روابط این بحث را با بحث های دیگر 
ــن درس را بدون پیوند با  ــاگرد ای ــه خوبی می بیند ولی ش ب
ــده قبل از  ــب دیگر می نگرد. به همین جهت توصیه ش مطال
ــه طور کامل مالحظه  ــت آن ب مطالعه کتاب در آغاز، فهرس
ــرعت و بار دیگر به دقت  ــپس متن کتاب یک بار به س و س
ــت آید.  ــا احاطه بر کلیت مباحث نیز به دس ــود ت مطالعه ش
ــر یک علم را به پیدایش یک  ــاب مثال می توان احاطه ب از ب
ــبیه نمود. برای ایجاد یک ساختمان ابتدا  بنای چند طبقه تش
ــر فراهم می نمایند  ــکلت فلزی آن را از طبقة اول تا آخ اس
ــپس از طبقة اول تا آخر سقف و دیوار می زنند. آن گاه از  س
ــفیدکاری می پردازند و مراحل بعدی  طبقة اول تا آخر به س
نقاشی، سیم کشی، لوله کشی و... انجام می گیرد و این تصور 
ــی نماییم و  ــاختن هر دیوار آن را گچکاری و نقاش که با س
ــپس به ساختن دیوار دیگر مشغول شویم بیشتر به فکاهه  س

شبیه است.
ــود دارد و به  ــئله در تحصیل دانش ها نیز وج ــن مس همی
همین سبب، آموزش هر علم در چند حلقة متوالی از اجمال 
ــود. مثاًل کتاب اول در علم فیزیک به  به تفصیل انجام می ش
ذکر جزئیات و مطالب دقیق نمی پردازد ولی در کتب بعدی 



115 دفتر سوم: طلبه در دوران رشد و تحصیل

هر بحث، فربه تر و کامل تر عرضه می شود.
ــل پیام، برای  ب( یادس��پاری مطال��ب: پس از درک کام
ــد آن را تکرار نمود و بدون  ــتن آن نیز بای به خاطر نگهداش

تکرار، ثبت آموخته ها در ذهن امکان پذیر نیست.
ــرار و مرورِ یک  ج( ایج��اد باور راس��خ و تصدیق: تک
گزاره، به تدریج آن را در ذهن، استوار نموده و اعتقاد راسخ 
به آن تولید می نماید. حتی مطالب غیرواقعی و بدون برهان 
ــم با مرور و تکرار می توان القا نمود و این آفت مهمی  را ه
ــترش یک  ــورد توجه قرار گیرد. برای گس ــت که باید م اس
ــایعه یا دروغ بزرگ کافی است آن را به بیان های مختلف  ش
ــود. راز تأثیر  ــرار نمود تا به صورت خبر متواتر تلقی ش تک
ــت. به جهت همین ویژگی  ــات بر اذهان نیز همین اس تبلیغ
توصیه می شود که در انتخاب مجاری سالم علمی و مباحث 
مطمئن نظری از ابتدا دقت کافی به عمل آوریم. هر کتابی را 

نخوانیم و به هر سخنی گوش نسپاریم.
 : قال الباقر

َقد َعَبد  َقد َعَبَده َفإن كاَن الناِطُق َعِن اللَِّه فتَ َمن أصغی إلی ناطٍق فتَ
َقد َعَبَد إبلیَس. اللََّه َو إن كاَن الّناِطُق ینِطُق َعن ِلساِن إبلیِس فتَ

ــل یابد او را  ــرا دهد و تمای ــه گوینده ای گوش ف ــر کس ب ه
پرستیده است پس اگر او از خدا سخن گوید خدا را پرستیده 
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و اگر از زبان شیطان سخن گوید شیطان را پرستیده است.
ــی در صفحه  ــکیل یک بنای علم ــار مطالعه، به تش هر ب
ــچ گاه اثر آن از بین  ــاند و هی ــن ما یک قدم یاری می رس ذه
نمی رود ـ هر چند به کلی فراموش شود ـ این مطالعه اگر به 
ــابه خود ضمیمه گردد، یک ساختار کامل علمی را  چند مش
تشکیل می دهد که به زودی فرو نمی ریزد و محو نمی شود. 
ــار مطالعه به نتیجة  ــت که با یک ب لذا نه می توان توقع داش
کامل دست یابیم و نه شایسته است به بهانة اینکه مطالعة ما 
ــی کنیم. هر بار مطالعه، فقط به  اثری ندارد، از آن چشم پوش
ــتر؛ اما اثر آن حتمی  اندازة یک بار مطالعه اثر دارد و نه بیش

و مسلم است.

گونه های تکرار
ــورت قهری و  ــات گاهی به ص ــا و اطالع ــرار گزاره ه تک
ــر توجه و اراده.  ــورت می گیرد و گاهی از س ــار ص بی اختی
ــرایط  ــد و در ش ــیار جذاب و بدیع باش اگر یک مطلب، بس
ــهید صدر در ظرف مؤثری( بر  ــاده )و به تعبیر مرحوم ش آم
ــان به جهت عالقه مندی شدید  انسان عرضه شود ذهن انس
ــی رود و آن را  ــراغ آن م ــب چندین مرتبه به س ــه آن مطل ب
ــی که لطیفه شیرینی را می شنود،  بازخوانی می کند. مثاًل کس
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ــه آن را به یاد می آورد و از  ــک بار پس از خروج از جلس ی
ــدی می زند و یک بار با ورود به منزل آن را  تصور آن لبخن
ــب هنگام، قبل از  ــرای اعضای خانواده تعریف می کند. ش ب
خوابیدن و بامدادان پس از بیدار شدن چند مرتبه آن را مرور 
ــبتی دیگر این لطیفه در  می کند و پس از چندی نیز به مناس
ــود. این همه، تقریبًا بدون اراده و انگیزة  ذهنش حاضر می ش
تفصیلی انجام می گیرد. ولی در اثر این تکرار، آن لطیفه ثابت 

می شود و از آفت فراموشی نجات پیدا می کند.
ــان گویای هنر در ذهن  ــگاه به زب پیامی که در یک نمایش
آدمی نقش می بندد، در موقعیت های دیگر ناخودآگاه به یاد 
می آید. به طور کلی مهم ترین نقشی که هنر ایفا می کند، همین 
ــت که موجب تجدید مکرر خاطره و در نتیجه،  جذابیتی اس
ــود. اکنون به خوبی درمی یابیم که  تثبیت پیام در ذهن می ش
چرا مطالب مورد عالقه خود را بهتر و سریع تر یاد می گیریم. 
ــع مراحل تکرار این مطالب به طور خودکار و بدون  در واق

توجه انجام می شود.
برنامه ریزی برای تکرار قهری به این معنا است که خود را 
در شرایط مؤثر قرار دهیم یا برای خود ظرف مؤثری فراهم 
سازیم. هرگونه اعمال ذوق و سلیقه و هنر که مطالب علمی 
ــه این هدف کمک  ــگفت تر جلوه دهد ب ــر یا ش را جذاب ت
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ــاند. هنر معلمان موفق، ایجاد ظرف مؤثری است که  می رس
یادگیری را بر شاگردان تسهیل می نماید.

ــات علمی ویژه مثل مناظره ها، سمینارها و اردوهای  جلس
ــد اما چون  ــتر از مطالعه می طلب ــی گرچه فرصتی بیش علم
ــود، زمینة تکرار  ــاس می ش نوعی تنوع و تازگی در آن احس
قهری را فراهم می سازد. مطالب عنوان شده در این جلسات 
ــغال می کند و  ــان را اش مدت زمان طوالنی صفحة فکر انس
شانس بیشتری برای تجدید خاطره دارد، از این رو پایدارتر 
ــرار ارادی نیز باید برنامه ریزی  ــت. برای تک و ماندگارتر اس
ــت تنوع طلب آدمی تحمل تکرار را برای انسان  نمود. سرش
ــازد و انسان به سبب همین طبیعت زودرنج از  سخت می س
دوره و مرور کتاب می گریزد. رغبت و انگیزه ما برای مطالعة 
ــت. ولی  ــب جدید به مراتب بیش از دورة کتب قبلی اس کت
الزم است با توجه به ضرورت تکرار، به شیوه های مختلف 
به این مهم اقدام نماییم. پیش مطالعه، کالس درس، مطالعه 
پس از درس و مباحثه هر کدام عهده دار یک مرحله از تکرار 
می شوند. می توان به بهانة تلخیص یا تدریس، مراحل تکرار 
را کامل نمود. یا با ارائة بحث در نشست های دوستانه به این 
ــید. مطالعه کتب دیگری که در موضوع مورد نظر  هدف رس
ــگرد دیگری است که نیاز ما را به تکرار،  ما نوشته شده، ش
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ــا می نماید. یکی از  ــم و روح تنوع جوی ما را نیز ارض فراه
ــای خود، خالصه  ــه مرور آموخته ه ــتان برای التزام ب دوس
مباحث را در صفحات کوچکی نوشته و چندی بر رشته ای 
ــته که معموالً در معرض مشاهده او قرار  می آویزد. این رش
ــگاه متنوعی از مطالب علمی است که با مطالعة  دارد، نمایش
ــود، خالصه آنکه  ــرر، در ذهن او ثابت و ماندگار می ش مک
ــای ذهنی باید برنامه ریزی و طراحی  برای تکرار اندوخته ه
ــة فراگیری« در وجود ما افزایش  نمود تا به تدریج »حوصل

یابد و »روح تنوع جو« اندکی مهار شود. 
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ضمیمه چهارم:
طرح آشنایی با قرآن

َو قاَل الرَّسوُل یا َربِّ ِإنَّ َقوِمی اتََّخذوا هَذا الُقرآَن َمهجورًا 1
پیامبر فرمود: پروردگارا، قوم من این قرآن را رها کردند.

أَفال یَ�َدبَّروَن الُقرآَنكم َعلی ُقلوٍب َأقفاُلها؟2
آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر دل هایشان قفل هایی است؟

ما جاَلَس هَذا الُقرآَن َأَحٌد إاّل قاَم َعنُه ِبزِیاَدٍة َأو ُنقصاٍن: زِیاَدٍة ِفی 
ُهدی َأو ُنقصاٍن ِفی َعمی. َو اعَلموا ِإنَُّه َلیَس َعلی َأَحٍد َبعَد الُقرآِن 
ِمن فاَقٍة َو ال َلَحٍد َقبَل الُقرآِن ِمن ِغنی، َفاسَ�شتتتتتتتُفوُه ِمن َأدواِئكم 

َو اسَ�عینوا ِبِه َعلی َلواِئكم. 3
ــه از مجلس آن با  ــت مگر این ک هیچ کس با این قرآن ننشس
ــت. فزونی در هدایت و کاستی در  ــتی برخاس فزونی و کاس
ــتی و  کوردلی و نیز بدانید که هیچ کس را بعد از قرآن تهی دس
ــت و هیچ کس را قبل از قرآن توانگری نباشد. پس  نیاز نیس
ــای خویش، از قرآن طلب بهبودی کنید و از آن  از بیماری ه

بر شداید خود یاری طلبید.
1. فرقان 25: 30. 
2. محمد 47: 24.

3. نهج البالغه، خطبه 176
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ــمندان  ــای اعالم و فرزندان قرآن و دانش ــی علم »از تمام
ــی که »تبیان کل شی«  ارجمند تقاضا دارم که از کتاب مقدس
است... غفلت نفرمایند... و این  جانب از روی جد نه تعارف 
ــتباه  ــه  باد رفته خود در راه اش ــی می گویم از عمر ب معمول
ــما ای فرزندان برومند اسالم،  ــف دارم. و ش و جهالت تأس
ــؤونات قرآن و ابعاد  ــگاه ها را با توجه به ش حوزه ها و دانش
بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از 
آن را موردنظر و مقصد اعالی خود قرار دهید. مبادا خدای 
ــته در آخر عمر که ضعف پیری به شما هجوم کرد  ناخواس
از کرده ها پشیمان، و تأسف بر ایام جوانی بخورید همچون 

نویسنده.«1
توجه، آشنایی و انس با قرآن برای همة انسان ها ضروری 
ــمندان و اهل علم چندین  ــت و این ضرورت، برای دانش اس
ــته ای را برای  ــالب علوم دینی ـ هر فعالیت یا رش برابر. ط
ــندـ  به مناسبت وظیفه ای که بر  آینده خود اختیار نموده باش
عهده دارند بیشترین نیاز را به فهم قرآن دارند. این نیاز مهم 
ــرـ  باید گام  به  گام و مرحله  به  مرحله  ــون امور دیگ ـ همچ

پی گیری شود و از اجمال به تفصیل پیش رود. 
ــرآن، دریافت ترجمة  ــنایی با محتوای ق اولین گام در آش

، صحیفه نور 20:20. 1. امام خمینی
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ظاهری آیات است که خود، حاصل و نشان تسّلط بر واژه ها 
ــت یابی  و جمالت خواهد بود. به  همین منظور و جهت دس
ــریع تر به این هدف »طرح آشنایی با قرآن« تنظیم و ارائه  س

شده است.

ویژگی ها
ــنی یا علمی مفید و قابل  ــل این طرح برای هر گروه س 1. اص
اجرا است. اما منابعی که در این گفتار به آن اشاره می شود بیشتر 
ــب با سطح علمی طاّلب حوزه های علمی پس از پایان  متناس
دوره ادبیات عرب است. دانش آموزان دبیرستان و اقشار دیگر 

نیز می توانند همین طرح را در سطوح مختلف اجرا نمایند. 
2. این طرح از نوع کار مطالعاتی فردی است ولی ضمیمة 
ــرعت« و  ــکال یا مباحثه به آن اگر از »س ــات رفع اش جلس

»سهولت« آن نکاهد مفید است.
3. اقدام به این فعالیت حتماً باید همراه »مداومت« و »استقامت« 
ــد. از این  رو برای هر روز حداقل یک صفحهـ  که به  طور  باش
متوسط کمتر از یک ساعت وقت نیاز داردـ  در نظر گرفته می شود 

تا کل قرآن مجموعاً در کمتر از دو سال پایان پذیرد.
4. عالوه بر بهره معنوی و معرفتی که از ارتباط با قرآن حاصل 

می شود، این فواید جنبی نیز از این طرح به دست می آید:
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ـ  آشنایی بیشتر با زبان عربی و تمرین قواعد صرفی، نحوی، بالغی.
ـ کسب مهارت مراجعه به و استفاده از کتب لغت.

ــلیقه تدوین و مطالب  ــنایی اجمالی با شیوة بیان، س ـ آش
کتب تفسیری.

ـ آشنایی ابتدایی با علوم قرآن.
ـ فراهم آوردن مجموعه ای که مراجعه ما را به قرآن آسان می نماید.
ــیاری از اطالعات قرآنی بر اثر تالش  ــپاری بس ـ به  یاد س

شخصی در به  دست آوردن آن. 
5. شبیه این فعالیت را برای آشنایی با متون مهم دیگر مثل 

نهج البالغه و صحیفه سجادیه نیز می توان انجام داد.

کیفیت اجرا
1. آیات قرآن از ابتدا یک  به  یک مورد بررسی قرار می گیرد. 
ــاختار کلمه، ترکیب  ــه ابهام در ناحیة معنای واژه، س هرگون
ــیر آن ـ مراجعه به  ــارت یا محتوای کلی آیه ـ و نه تفس عب
ــد و پس از  ــون آن را تجویز می نمای ــب و تحقیق پیرام کت
مراجعه، هرگاه اطمینان نسبی به فهم ظاهر مطلب پدید آمد 

پژوهش تمام می شود.
2. عالوه بر کتب لغت و ادبیات عرب مراجعه به کتب تفسیر 
برای دریافت ترجمه ظاهری در موارد زیادی ضروری است. 
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ــیاری از کتب تفسیر به جهات ادبی و معانی واژگان قرآن  بس
پرداخته اند. ولی تذکر این نکته الزم است که این برنامه اولین 
ــت و در آن عالوه بر »دقت«،  ــنایی با قرآن اس قدم در راه آش
ــهولت« اهمیت دارد. به این جهت هریک از  ــرعت« و »س »س
آیات، که در حد ترجمة ظاهری و نیز از نظر ساختار کلمه یا 
جمله، واضح باشد بدون مراجعه و تحقیق رها می شود و تنها 

نقاط مبهم یا تردید، بررسی می شود.
3. اطالعاتی که در مراجعه به  دست می آید حتمًا در خود 
ــود. این کار عالوه بر مؤونه و تکّلف کمتری  قرآن ثبت می ش
ــی می کند و نیز به  ــان و عمل ــه دارد، مراجعه بعدی را آس ک
علت محدودیت فضای حاشیه کتاب، امکان تطویِل کم فایده 
ــهولت« و  ــلب می کند و به »س یا تحقیِق بیش  از اندازه را س

»سرعت« کار می افزاید.
ــطور، جز عالیم و اعداد هیچ  4. در متن قرآن و البالی س
ــود و هر گونه توضیحی با ذکر  ــته نمی ش چیز دیگری نوش

شماره به حاشیه قرآن منتقل می گردد.
5. مراد از عالیم، عالیم ویرایشی موجود، و عالیم دیگری 
است که توسط خود شخص، برای تسهیل متن وضع شده. 
ــود تا قابل  ــن عالیم حتمًا در صفحة اول کتاب معرفی ش ای
ــد و فراموش نگردد. همچنین استفاده از  مراجعه بعدی باش
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این قرآن برای دیگران نیز آسان شود.
ــته می شود  ــیه نوش 6. در انتهای هر توضیحی که در حاش
ــب  ــاری ـ ذکر گردد. مناس ــا عالمت اختص ــذ آن ـ ب مأخ
ــود و  ــت توضیحاتی که از منابع غیر مکتوب نقل می ش اس
ــیده است داخل  ــخص رس یا احتماالتی که به ذهن خود ش
ــتناد و اطمینان متن باقی  ــود تا دقت، اس ــه نوشته ش کروش
بماند و نیز موارد اقتباس یا جمالت تلخیص شده با عالمت 

خاص کاماًل مشخص شود.
ــته ها تنها ناظر به نیاز خود شخص می باشد و  7. این نوش
ــت توضیحاتی که تنها به  کار دیگران می آید خودداری  از ثب
ــود و هم حاشیة قرآن  ــود، تا هم سرعت کار حفظ ش می ش

برای توضیحات الزم گنجایش کافی داشته باشد. 
ــی نوشته می شود از این قبیل  8. توضیحاتی که در حواش
ــت؛ معانی لغات، نکات صرفی قابل توجه و مهم، نکات  اس
ــر محذوف ها در موارد الزم، نکات  ــوی مؤثر و مهم، ذک نح

بالغی، نکات تفسیری که در ترجمة آیه الزم است. 
ــاز ـ مثل مکی یا  ــات قرآنی مورد نی ــی از اطالع 9. برخ
ــوره، ترتیب نزول، تعداد آیات سوره و...ـ  را  مدنی بودن س

می توان در کنار هر صفحه ثبت نمود.
10. مهم ترین منابع پیشنهادی این طرح عبارت اند از: 
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ــیط، المصباح المنیر،  1. کتب لغت عام، مثل المنجد، الوس
لسان العرب و... 

ــردات راغب، مجمع  ــاص قرآن، مثل مف ــب لغت خ 2. کت
البحرین، نهایه ابن  اثیر، التحقیق، قاموس قرآن، نثر طوبی و...

3. کتب اعراب قرآن، مثل الجدول، البیان فی غریب اعراب 
القرآن، امالء ما مّن به الرحمن، مشکل اعراب القرآن و...

ــیر )بویژه تفاسیر ادبی( مثل مجمع البیان، کشاف،  4. تفاس
ــبّر ـ التفسیر المبین  ــیر مختصر مثل تفسیر ش المیزان. تفاس

)محمد جواد مغنیه(، گزیدة تفسیر نمونه و... 
ــه ای، مکارم  ــای قرآن مثل ترجمه الهی قمش 5. ترجمه ه

شیرازی، فوالدوند، خرمشاهی و... 
ــع و مراجعه به آن ها در این طرح  ــه تهیة همه این مناب البت
ــرد کار باید از افراط در  ــت. بلکه برای پیش ب ضروری نیس

مراجعه پرهیز شود.
ــش های  ــِن این برنامه می توان مجموعه پرس 11. در ضم
ــت نمود تا در  ــی یا محتوایی که پدید می آید را یادداش لفظ
برنامه ای دیگر آن پرسش ها موضوعات پژوهش قرار گیرند.
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ضمیمه پنجم:
سیر مطالعة آثار شهید مطهری 

)از ساده به مشکل( 
1. داستان راستان

2. حکمت ها و اندرزها
3. حماسه حسینی

4. گفتارهای معنوی
5. ده گفتار

6. پانزده گفتار
7. بیست گفتار

8. سیری در سیرة نبوی
9. سیری در سیرة ائمه اطهار
10. جاذبه و دافعة علی 
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11. والءها و والیت ها
12. خاتمیت

13. ختم نبوت
14. پیامبر امی

15. اسالم و مقتضیات زمان
16. امدادهای غیبی در زندگی بشر

17. توکل و رضا
18. گریز از ایمان و گریز از عمل

19. تکامل اجتماعی انسان
20. انسان کامل

21. انسان شناسی
22. تعلیم و تربیت

23. عرفان حافظ
24. حق و باطل

25. مسئلة حجاب
26. پاسخ های استاد به مسئلة حجاب

27. نظام حقوق زن در اسالم
28. اخالق جنسی در ایران و غرب

29. نهضت های اسالمی در صد سالة اخیر
30. پیرامون جمهوری اسالمی

31. پیرامون انقالب اسالمی
32. خدمات متقابل اسالم و ایران
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33. سیری در نهج البالغه
34. جهاد

35. آشنایی با قرآن )15 جلد(
36. مسئلة شناخت

37. شناخت در قرآن
38. فطرت

39. فلسفة اخالق
40. انسان و سرنوشت

41. عدل الهی
42. علل گرایش به مادی گری

43. علوم اسالمی
44. توحید
45. نبوت
46. معاد

47. آشنایی با جهان بینی اسالمی
48. امامت و رهبری

49. قیام و انقالب مهدی ـ شهید
50. تاریخ عقاید اقتصادی
51. نظام اقتصادی اسالم

52. مسئلة ربا
53. نقدی بر مارکسیسم

54. فلسفة تاریخ
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55. مقاالت فلسفی
56. تعارضات منطق

57. اصول فلسفه و روش رئالیسم
58. شرح منظومه

59. شرح مبسوط منظومه
60. حرکت و زمان

61. الهیات شفا
تذکر: آثار انتهای فهرست که کتب تخصصی و فنی استاد است 
ــماره 53 به بعد( در مراحل آغاز طلبگی پیشنهاد نمی شود.  )از ش

مطالعه این کتب مقارن با تحصیل آن علوم سزاوارتر است.
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