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ــن چالش های نظری میان  ــی از مهم ترین و فراگیرتری یک
ــری و عمل برای آنان حیرت  ــالب که در مقام تصمیم گی ط
ــت.  ــف می آفریند، موضوع جهت گیری تخصصی اس و توق
ــن چالش و بیان برخی از ابعاد  ــش های زیر نمایانگر ای پرس

آن است؛ 
ــا الگوی  ــت ی ــه الگوی جامع اس ــوب طلب ــوی مطل الگ
ــخصیتی جامع و  ــود ش ــد از خ ــا طلبه بای ــص؟ آی متخص
همه جانبه بسازد یا اینکه نظر به یک نیاز خاص داشته باشد 
ــا طلبه باید  ــود؟ آی ــخص متخصص ش و در یک زمینه مش
نقش های اجتماعی متعددی را برعهده بگیرد یا تنها در یکی 

از فعالیت ها حضور داشته باشد؟
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ــالوه بر این  ــوی تخصص محور ع ــرش الگ ــس از پذی پ
ــاره انواع  ــری نیز در ب ــؤال های دیگ ــام، س ــش های ع پرس
نقش های اجتماعی، رشته های تحصیلی، مراکز تخصصی و 
ــته وجود دارد که طلبه برای انتخاب، باید  ــات وابس موسس
ــش های مربوط به تناسب  ــخ آنها را بیابد. همچنین پرس پاس
ــرایط الزم بر وضعیت فعلی  طلبه با هر گرایش، یا تطبیق ش
ــف ویژگی های فردی، معضالت دیگری است که  او و کش

باید به صورت موردی بدان پرداخته شود.
ــائلی، جز با  بی تردید اظهار نظر نهایی در مورد چنین مس
اهتمام جدی صاحب نظران و مباحثة فعال اندیشمندان قابل 
اعتماد نیست و این قلم هرگز ادعا ندارد که پاسخ این ابهام 
دشوار را یافته و ارائه داده است. اما اگر باب گفتگو در این 
ــوده و توانسته باشد زوایای مختلف مسئله و  موضوع را گش
ابعاد اهمیت و پیچیدگی آنرا نمایانده باشد، خود را کامیاب 
ــش و ارائة مواد خام و مایة  می پندارد. زیرا طرح کامل پرس
ــود درگیر این موضوع  ــة فکری، هم برای طالب که خ اولی
ــه در مقام راهنمایی طالب قرار  ــتند و هم برای فضال ک هس

دارند مفید است؛ که ُحسُن الّسؤاِل ِنصُف الِعلم2.1ِ

1. بحاراالنوار، ج 1 ص 224. از رسول مکرم اسالم
2. زوایایی از این بحث در مقاله  »تخصص« از کتاب تأملی در نظام آموزش حوزه ص 

90 بررسیده شده است.
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برای آغاز بحث الزم است به پیرایش این پرسش و تعیین 
دقیق محل ابهام بپردازیم. این موضوع زوایا و ابعاد مختلفی 

دارد و خود آبستن پرسش ها و ابهام های چندی است. 
ــش اجتماعی طلبه و  ــش ها نق ــا نقطه آغاز این پرس گوی

کارکردهای او در دوره ثمربخشی1 است.
طلبه مانند هرکس دیگر باید در نظام تقسیم کار اجتماعی 

کاری را برعهده گیرد و دغدغة انجام آن را داشته باشد. 
1. طلبه دو دوره بزرگ را پیش رو دارد. دوره اول دوره تحصیل و رشد شخصی است 
ــتعداد های خود را به فعلیت می رساند و ظرفیت های خود را پر می سازد.  که در آن اس
ــت که در دوره  ــتاورد فعلیتی اس دوره دوم دوره ثمردهی اجتماعی و بهره گیری از دس
رشد پدید آمده است. در این دوره به ارائه خدمت به دیگران می پردازد و نیاز اجتماع 
را در نظر می گیرد. این دو دوره مرز ظریف خطی ندارند و این گونه نیست که در یک 
ــخص طلبه از دوره اول به دوره دوم پای گذارد. بلکه انتقال از یک دوره به  لحظه مش
دوره دیگر نیازمند زمان طوالنی است و آرام آرام اتفاق می افتد. نکته قابل توجه دیگر 
این که این گونه نیست که در دوره اول تنها به کار تحصیل بپردازد و از هرگونه فعالیت 
ــات فرهنگی بپردازد و از  ــد و در دوره دوم تنها به خدم ــی و فرهنگی فارغ باش تبلیغ
ــردد. بلکه در دوره اول عمده زمان و توان خود را به  ــه فعالیت تحصیلی رها گ هرگون
تحصیل و در دوره دوم عمده زمان و توان خود را به فعالیت فرهنگی و ارائه خدمات 
ــیه تحصیل خود به فعالیت های  علمی – تربیتی می پردازد. طبعا در دوره اول در حاش
ــد  ــیه وظایف اجتماعی به تحصیل و رش ــی می پردازد و در دوره دوم در حاش فرهنگ

شخصی خود نیز نظر دارد.
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ــد باری را از زمین بردارد،  ــه پس از دورة تحصیل بای طلب
گرهی ناگشوده را باز کند، دردی را دوا کند و حضور خود 
را بنمایاند. طلبه باید دست به اقدامی زند، کاری عرضه کند، 
نتیجه ای تحویل دهد، خروجی ای داشته باشد، طرح مفیدی 
ــرانجام رساند ... و هرگز نباید وجود و عدم او برای  را به س
ــاوی باشد. طلبه باید خود را مکلف به یاری دین  جامعه مس
ــدا1 و ارائه خدمتی بداند و برای آن خود را از پیش آماده  خ
ــش اجتماعی و کارکرد مثبت  ــد. طلبه باید یک نق کرده باش
ــرای اجرای یک برنامه  ــرای خود تعریف کند و تعهدی ب ب
بدهد و سنگری را با مسئولیت و تعهد پر کند و گوشه ای از 
مرز فرهنگی را پاسداری نماید به گونه ای که خیال دیگران 
ــوده گردد. طلبه باید  از حضور و ظهور او در آن عرصه آس
ــد؛ یک بازوی توانا،  یک عضو مفید برای پیکرة اجتماع باش
ــنوا، زبان گویا یا... . یک کارگزار امین  ــم بینا، گوش ش چش
، و با قوت و قدرت آن وظیفه را  برای اهداف امام عصر
به انجام رساند2. در این صورت رسالت  مند و هدفدار است 
و َدین خود را به جامعه ادا کرده است. برای این منظور الزم 
است طلبه از آغاز طلبگی احساس تعهد کند، برای یافتن آن 

1. ان تنصروا اهلل ینصرکم )محمد 47: 7(
2. فخذها بقوه، اعراف 7: 145.
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نقطة کور یا آن بار زمین مانده با مطالعه و مشاوره و تأمل تالشی 
کند و از میان فهرست بلند نیازهای اجتماعیـ  به تناسب توان و 
استعداد و هویت صنفی خود و رسالت روحانیتـ  مسئولیتی را 
انتخاب کرده و خود را برای انجام آن آماده و داوطلب گرداند. 

اما این انتخاب چگونه صورت می گیرد؟
به صورت طبیعی طلبه از میان خدمات اجتماعی رانندگی 
و فروشندگی و صنعتگری را انتخاب نمی کند. طلبه هویتی 
ــئولیت او از مقولة تعلیم و تربیت  فرهنگی دارد و اصالتا مس
ــی از خدمات و  ــتة خاص ــت. هویت صنفی طلبه به دس اس
ــت که در این انتخاب باید  فعالیت های فرهنگی معطوف اس

مورد توجه قرار گیرد.
سازمان روحانیت چند تعهد کالن اجتماعی دارد. مهم ترین 

تعهدات این سازمان عبارت اند از:
ــازی معرفت دینی و فهم شریعت 	• حفظ، ترمیم و بالنده س

نبوی، تحقیق1 و تالش برای به فهمی منابع دینی و کشف 
آفاق نظری ناگشوده و تبیین نظامات فکری دینی.2

1. مراد از تحقیق تولید اندیشه و کشف مجهوالت است نه صرفا مطالعه کتب دینی و 
احیانا گردآوری، تألیف و گزینش پاره ای از مطالب پیرامون موضوعی خاص.

ــطوحی، موظف است تبلیغ هم بکند.  ــت کم در س 2. محقق دین به صورت طبیعی دس
ــه خود را ارائه می کند و  ــاًلً در همایش های علمی و مراکز تخصصی حاصل اندیش مث
ــت که  ــران را در جریان یافته های خود قرار می دهد. اما انتظار اصلی از او این اس دیگ
ــکالت نظری صرف کند  عمده توان و زمان خود را در بازپژوهی منابع دین و حل مش
ــی از زمان و توان خود به تبلیغ هم  ــا بپردازد گرچه در بخش و به تولید دانِش گره گش
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تبلیغ دین، و حفظ، ترمیم و بالنده سازی فرایند آن.1	•
تربیت الهی انسان ها و تزکیه نفوس	•
تالش برای تحقق دین در سطح جامعه و اداره دینی نظام 	•

اجتماعی.
دفاع از دین در مقابل دشمنی ها2	•

ــازمان روحانیت با وظایف متعدد و  با توجه به این که س
ــماری روبرو است، آیا طلبة موفق می تواند در  تعهدات پرش
ــة این زمینه ها به خوبی نقش ایفا کند؟ آیا عالم دین باید  هم
همة این نقش ها را برعهده بگیرد و ایفا کند یا برای بهتر انجام 
دادن مسئولیت، خود را تنها وقف یکی از این رسالت ها کند 
ــرای انجام آن تمام قوای خود را به کار گیرد؟ یا به یک  و ب

ــط. مثاًلً مرحوم عالمه  ــد و مبلغ متوس ــت محقق حرفه ای باش می پردازد، اما ممکن اس
طباطبایی چنین شانی برای خود برگزیده بود.

ــخن اصیل دین ناگزیر باید مطالعه و فعالیت علمی فراوانی  1. مبلغ دین برای ارائه س
داشته باشد، ممکن است این مطالعه صرفا به انگیزه فهم منابع دین، سخن اندیشمندان 
ــت به یک تحقیق و تولید سخنی تازه نیز منتهی  ــالمی و محققان باشد و ممکن اس اس
شود. اما آنچه اصالتا از یک مبلغ انتظار می رود این است که توان، مهارت و ذوق انتقال 
معارف دینی را داشته باشد و انرژی و همت خود را صرف آن گرداند و همه مقدمات 
الزم آن را فراهم آورد. بنابراین او یک مبلغ توانمند است گرچه یک محقق درجه یک 
ــوب نشود یا زمان الزم برای پژوهش را نداشته باشد. تبلیغ اگر مستند به تحقیق  محس
ــمندان اسالمی نباشد کم فایده یا مضر است. همانگونه که تحقیق  خود یا دیگر اندیش
هم اگر در اختیار دیگران قرار نگیرد و تبلیغ نشود سودمند نیست. از باب مثال مرحوم 
شهید دستغیب یا مسئوالن دفاتر نهاد رهبری در دانشگاه ها بیشتر مبلغ به شمار می روند 

هرچند توانمندی تحقیق را نیز داشته باشند. 
ــا به صورت عملی مانند دفاع  ــت و ی ــاع از دین یا به صورت نظری و علمی اس 2. دف
ــت و یا با  ــه دینی اس ــاد. دفاع نظری از دین نیز یا با تولید یک اندیش ــه جه در هنگام
تبلیغ، ارائه و انتقال معارف دینی به انسان ها. بنابر این می توان این عنوان را در عناوین 

گذشته نیز وارد کرد.
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ــی از عمر خود جامع و  مدل تلفیقی عمل کند مثاًلً در بخش
در بخش دیگر تخصصی عمل کند؟ و یا در انتخاب هر یک 
ــوزة علمیه باید هر دو  ــت. زیرا ح از این دو الگو مختار اس
الگوی تخصص محور و جامع را درون خود پرورده باشد و 
ــانی را برای شرایط مختلف در دست  گونه های مختلف انس
ــد و هر یک را به کاری که از دیگری بر نمی آید  داشته باش
ــا و کارکردهای متعدد را  ــارد؟ به بیان دیگر آیا نقش ه بگم
ــکن کردن وظایف،  ــد میان طالب توزیع کرد و با سرش بای
ــیم کار روی آورد )تخصص( یا الزم است  به یک نوع تقس
ــة طالب به تمام نقش های فراروی حوزویان بپردازند و  هم
ُعرضة انجام وظایف گوناگون را داشته باشند )جامعیت( و 

یا تلفیقی از این دو پیشنهاد می شود؟
زاویه دیگر این پرسش مربوط به دوره تحصیل طلبه است. 
بی شک طلبه موظف به آشنایی عمیق و فهم دقیق معارف 
ــخن خود به خدا و دین او باید  ــناد س ــت و در اس دینی اس
ــته باشد. سخن طلبه حتی اگر  حجت معتبری در اختیار داش
ــخن دین و نظر خدا تلقی می شود  خود نداند و نخواهد س
ــی در آن، به ارتکاب  ــتی و انحراف ــر گونه کمی و کاس و ه
کثیف ترین گناه یعنی بدعت می انجامد. سخن بی پایه به نام 
ــخت مورد توبیخ و مؤاخذه  ــن گفتن افترای بر خدا و س دی
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ــق ـ در تعریف و  ــی عمی ــت. تفقه ـ به معنی دین شناس اس
ــده و آیة کریمه قرآن نیز به صراحت بر  ماهیت طلبه اخذ ش
ــی که در  ــت.1 بدین روی طلبه با هر نقش آن تأکید کرده اس
ــد و هر کارکردی که برای خود تعریف  اجتماع پذیرفته باش
ــد از فهم عمیق دین بی نیاز نیست، مگر آنکه طلبه  کرده باش

نباشد! 
ــنایی با عناصر متعدد و اجزای  فهم عمیق دین در گرو آش
ــت. از  ــبت ها و روابط میان آنها اس مختلف دین و درک نس
ــد باید با ابعاد  ــناس باش ــی بخواهد دین ش این رو اگر کس
مختلف فقهی حقوقی کالمی فلسفی تاریخی اخالقی تربیتی 
اجتماعی و... دین آشنا باشد و یک عالم جامع گردد. در غیر 

این صورت ادعای دین شناسی تحقق نمی یابد. 
ــت. طلبه برای  ــی )تفقه در دین( چیس ــای دین شناس معن
ــود و  ــنا ش ایفای نقش خود چقدر و چگونه با دین خدا آش

چه پیش نیاز هایی را بگذراند؟
ــدر و چگونه این نیاز را تأمین  ــالمی موجود چق علوم اس

می کند؟
دانش پژوه علوم دینی برای انجام رسالت بزرگ خود چه 

1. م�������ا کان المؤمنون لینفروا کافه فل�������وال نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا 
رجعوا الیهم لعلهم یحذرون )توبه 9: 122(
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مقدار نیاز به علوم اسالمی حوزوی دارد و با چه گستره و تا 
ــطحی باید بدان بپردازد؟ منشأ اهمیت این سؤال تأثیر  چه س

اجمالی ولی قابل توجه این علوم در فهم پیام خدا است. 
ــرایطی که این  ــالمی در ش ــلط کامل بر همه علوم اس تس
ــت عالمان  ــالمی، به دس ــگ اس ــان فرهن ــا در دام دانش ه
سخت کوش و سخت اندیش، طی بیش از هزار سال پرورده 
ــده، ابدا امکان پذیر نیست. جامعیت علمی به  ــترده ش و گس
معنای تسلط بر همة علوم بشری و غیر بشری دیگر آرزویی 
ــت نایافتنی و رؤیایی غیر قابل تعبیر است و با گسترش  دس
ــار نظر یا تصوری  ــز دانش ها جرأت چنین اظه حیرت انگی

گرفته شده است. 
ــی و  ــای نوین پژوهش ــه برکت ابزاره ــروزه ب ــه ام گرچ
ــت یابی به منابع، سهل تر و سریع تر شده، اما به  ارتباطی، دس
همان نسبت زایش و افزایش پرسش ها و پاسخ ها و نظریه ها 
باال رفته و حجم اطالعات قابل دسترسی، انبوه تر و متراکم تر 
ــتعداد  ــچ وجه از فردی با اس ــت. از این رو به هی ــده اس ش
ــت که با عمر  ــی یا فوق معمولی نمی توان انتظار داش معمول
متوسط انسانی، بر همه دانش های اسالمی تسلط پیدا کند و 
صاحب نظر و مجتهد و متخصص گردد. اگر دین شناسی به 
ــالمی و آگاهی عمیق از  معنی احاطه کامل بر تمام علوم اس
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ــد بدون شک در مدت زماِن در اختیارِ یک  محتوای آنها باش
ــت. بنابراین باید پرسید حد نصاب  ــان، امکان پذیر نیس انس
ــة جامعیت علمی برای  ــطح پای دارایی های علمی طلبه و س
ــت و عالم دین با علوم مختلف اسالمی در چه  او چقدر اس
ــدودی باید ارتباط برقرار کند؟ اطالعات دینی الزم برای  ح
ــت به تخصص  ــة عبور از جامعی ــت و نقط یک طلبه چیس
ــات بنیادینی به  ــه بیان دیگر طلبه چه اطالع ــت؟ یا ب کجاس
ــه خود را در حد  ــد ک ــته باش عنوان اطالعات پایه باید داش
ــی ببیند و مجّوز عبور به گرایش تخصصی را  اقل دین شناس

دریافت کند؟ 
ــت و لغت(، منطق،  ــات عربی )صرف و نحو و بالغ ادبی
ــیر و... هریک چه  ــفه، عرفان، تفس ــول، کالم، فقه، فلس اص

میزان در فهم دین نقش دارد؟
ــش و کشف  در مرحله بعد یعنی پس از عبور از این پرس
ــت برنامة موجود علمی و آموزشی  ــته اس پاسخ آن، شایس

حوزه های علمیه بررسی گردد؛
ــی موجود حوزه چه مقدار  ــید که برنامة آموزش باید پرس
ــی برای طلبه است ؟ آیا طلبه در  تأمین کنندة نیاز دین شناس
ــاج نظری و معرفتی الزم خود  همین نظام موجود به مایحت
ــت از چه مقطعی این حادثه  ــت می یابد؟ اگر چنین اس دس
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ــال تحصیل در این برنامه، نیاز  روی می دهد؟ پس از چند س
ــود؟ طلبه پس از چند سال مطمئن  دین شناسی تأمین می ش
ــد که پیش نیازهای عمومی را طی کرده و برای ورود به  باش
ــت؟ چه سطحی  ــده اس عرصة نگاه های تخصصی آماده ش
ــه از آن فراتر رود  ــت که اگر طلب از دانش های حوزوی اس
ــب کرده و  ــتة خاص را کس ــتگی تمرکز در یک رش شایس
ــود که اشتغال تخصصی او به آن شاخة علمی،  مطمئن می ش
ــی  ــت؟ و اگر نظام آموزش ــکال اس قابل اعتماد و بدون اش
ــه نقیصه ای دارد و  ــاز را برآورده نمی کند چ موجود این نی

چگونه می توان این نقیصه را ترمیم کرد؟

خالصةپرسشها
آیا طلبه در دورة ثمردهی باید همة نقش ها را برعهده بگیرد 

یا یک نقش خاص را؟
طلبه برای انجام وظیفه در آن دوره، در دورة تحصیل چه 

مقدار نیاز به دین شناسی دارد؟
علوم اسالمی چه میزان این نیاز را برآورده می سازد ؟

ــه این نیاز را  ــود چه قدر و چگون ــی موج برنامة آموزش
برآورده می سازد؟
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پاسخسؤالاول:یکبعدییاچندبعدی؟

ــتر تصور  ــؤال ابعاد آن را بیش ــخ دادن به این س ــرای پاس ب
می کنیم. فرض کنیم که یک طلبه بنا دارد برای همة نقش ها 
و کارکردهای نظام روحانیت داوطلب شود و اعالم آمادگی 
ــغ توانایی، هم  ــد، هم مبل ــد یعنی هم محقق خوبی باش کن
ــتاق، هم مدافع جدی حریم وحی و هم  مربی جان های مش

مجاهدی در راه تحقق احکام و اهداف دین. 
ــی  برای این اعالم آمادگی نیاز به گذران دوره های آموزش
متعدد و کسب دانش و تجربه و مهارت فراوانی وجود دارد 
ــت آوردن  ــان و توان زیادی از طلبه می طلبد. به دس که زم
ــتگی تربیت انسان ها، هنر  توان تحقیق، مهارت تبلیغ، شایس
اجرا و تحقق دین، و قوت و قدرت الزم برای دفاع از حریم 
ــت و یک عمر تالش و  ــاده ای نیس ــالمی کار س معارف اس
ــدت نیاز دارد. بنابراین چنین طلبه ای دیرتر از دیگران  مجاه
ــئولیت می شود. در  ــانی و قبول مس وارد عرصة خدمت رس
حالی که اگر یکی از این مسئولیت ها را به صورت تخصصی 
ــتری به  ــهولت بیش دنبال کند در مدت زمان کوتاه تر و با س

مرحلة بازدهی و ثمربخشی وارد می شود. 
ــت  ــئولیت ها نوعا امکان پذیر نیس اجرای هم زمان این مس
ــتغال می یابد یا  ــه به یکی از این امور اش ــت، طلب و در نهای
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ــورت علی البدل و متناوب یعنی در زمان های  حداکثر به ص
ــال به امر  ــه کارهای متنوع می پردازد مثاًلً یک س متفاوت ب
ــردازد. این برنامه ریزی  ــال به تبلیغ و... می پ تحقیق، یک س
ــت  ــته به دس ــود که تمرکز الزم را در یک رش باعث می ش
ــته باشد. آنگاه کار کسی  نیاورد و تجربه های متراکمی نداش
ــته متمرکز شده نسبت به چنین طلبه ای ثمرة  که در یک رش

بیشتری خواهد داشت. 
ــت که استعداد فردی و قابلیت ذاتی برای همة  معلوم نیس
ــته باشد.  این هنرها و توانمندی ها، در همة افراد وجود داش
ــان ها با آمادگی های متفاوتی آفریده شده اند1 و هر  گویا انس
ــوان از یک نفر انتظار  ــاخته اند. نمی ت ــی را بهر کاری س کس
ــه به درد هر کاری بخورد و از پس  ــت مثل آچار فرانس داش
ــر کاری برآید. اصل انتخاب طلبگی از میان این همه کار،  ه
نوعی رویکرد تخصص محور است. به همان دلیل که از میان 
همه کارها و نقش های اجتماعی طلبگی برگزیده شده است، 
ــای مختلِف روحانیت نیز  ــت اگر از میان نقش ه منطقی اس
ــی را برگزینیم. به همان دلیل که انتظار نمی رود یک نفر  یک
آدم، هم پزشک باشد، هم روحانی، هم معمار، هم بازرگان، 
ــی... انتظار نمی رود یک  ــم مدیر عامل یک واحد صنعت و ه

1. و قد خلقکم اطوارا )نوح 71: 14(
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طلبه هم محقق باشد و هم مبلغ و هم... 
ــود.  ــک نفر انجام ش ــت ی ــت همة کارها به دس ــا نیس بن
انسان ها در یک همکاری اجتماعی نیازهای متعدد یکدیگر 
ــت  را برآورده می کنند. خصوصا کارهای بزرگ تنها به دس
تیم های همکار انجام می پذیرد. هر چه مسئولیت، سنگین تر 
و کار، بزرگ تر باشد ضرورت کار گروهی و تیمی نمایان تر 
می شود. هرگز یک نفر به تنهایی توان ساخت یک آپارتمان 
عظیم را ندارد، هرچند شاید از پس ساختن یک کلبة کوچک 
برآید. مسئولیتی که بر دوش روحانیت است بسیار سنگین و 
ــا است. از این رو باید در یک شبکة انسانی بزرگ  توان فرس
ــود و با اهتمام جمعی به سرانجام رسد.1  تقسیم و توزیع ش

ــا و وظایف  ــت نقش ه ــا عدم درک درس ــای دوره خدمت منش ــام در ویژگی ه 1. ابه
ــر مقام  معظم   ــرایط زرین کنونی، به تعبی ــیر کالن جامعه ما در ش ــت. س اجتماعی اس
رهبری حرکت به سوی تمدن سازی اسالمی است. برای این منظور متناسب با نیازهای 
ــاید نیم نگاهی به تمدن  فراوان موجود، نیاز به طلبه و تخصص طلبگی وجود دارد. ش
رقیبـ  یعنی تمدن غربـ  بهتر این مطلب را روشن کند. تمامی رشته ها و گرایش های 
ــی، اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، و...  ــانی مانند علوم تربیتی، روان شناس انس
ــته به این سنخ موضوعات در حیطه کار روحانیت قرار  همچنین تمامی نقش های وابس
دارد و این حداقلی است که برای نظام سازی و بنای تمدن اسالمی باید در نظر داشت. 
ــن دغدغه هایی که به دلیل برخورد با نظام های فکری مادی به وجود آمده  عالوه بر ای
ــمار نیاید، به این فهرست باید افزوده شود.  ــالمی به ش ــئله اصلی تفکر اس هرچند مس
ــود. از  ــی به این بزرگی را تنها با یک عزم جمعی و همکاری تاریخی دنبال می ش غایت
این رو تأکید بر تخصص با جامعیت علمی در سطوح کالن منافات ندارد بلکه تکمیل 
می گردد. این جامعیت صفت نظام علمی است نه صفت فرد. به عبارت دیگر در آینده 
ــه افراد جامع المغقول و  ــام جامع المعقول و  المنقول وجود دارد ن ــی حوزه ها، نظ علم
المنقول. بدین ترتیب مزایای جامعیت علمی در یک نظام گسترده دانش تأمین خواهد 
ــته ای است.  ــد. عامل پیوند میان این تخصص ها و آن جامعیت دانش های میان رش ش
ــت، وظیفه نهاد روحانیت است. یعنی یک  جامعیت به معنای کامل آن وظیفه افراد نیس
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ــی  ــود »ایفای چه نقش ــؤال می ش به عبارت دیگر از طلبه س
ــد می گردی؟ « و  ــولیتی را در جامعه متعه ــام چه مس و انج
ــا و نقش مصلحان  ــالت انبی او بی درنگ خواهد گفت »رس
ــیم »آیا این کار را به تنهایی  دینی را« بار دیگر از او می پرس
ــی انجام دهی؟ « طلبه هرگز نمی تواند ادعا کند که  می خواه
ــردارد بلکه به یقین خود را  ــن بار را به تنهایی می تواند ب ای
ــد دید. اگر نیاز به همکاری  محتاج همکاری دیگران خواه
ــت نیاز به سازماندهی  ــلم اس دیگران برای انجام وظیفه مس
نیروهای انسانی )تقسیم کار و توزیع نقش( نیز مسلم است 

و نیاز به حجت پیچیده یا برهان دشواری ندارد. 
در نظام تقسیم کار اجتماعی افراد به کار دیگران یا اظهار 
ــد که راهی را که  ــاد می کنند و الزم نمی بینن ــر آنان اعتم نظ
ــی را که دیگران با هزینة  دیگران پیموده اند و تجربه  و دانش
ــرار کنند. مثاًلًً در  ــت آورده اند تک ــوان و عمر خود به دس ت
علوم حوزوی هرگز نمی توان از یک فقیه مجتهد که وظیفة 
اصلی او استنباط حکم فقهی از منابع است انتظار داشت که 
ــد. هر مجتهِد  ــو و لغت و رجال نیز صاحب نظر باش در نح
ــتاورد تالش دیگران اعتماد  فقیه الجرم در این علوم به دس

ــت. بلکه وظایف سنگین انبیا بر دوش  ــالم نیس روحانی وارث تمام وظایف پیامبر اس
ــت و هر فرد در این سازمان بزرگ باید متناسب با توان خود  نهاد بزرگ روحانیت اس

متعهد انجام بخشی از این رسالت گسترده باشد.
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ــئولیتی که بر دوش  ــد و نیرو و فرصت خود را به مس می کن
دارد اختصاص می دهد.

تجربه ثابت کرده که هرچه انسان ها جامع تر باشند از عمق 
ــود. دلیل این امر نیز روشن  ــان کاسته می ش و کیفیت کارش
ــانی و ظرفیت های افراد  ــت. محدودیت سرمایه های انس اس
ــت کار  ــت که نمی توان از یک نفر انتظار داش به گونه ای اس
ــاک، مثال زدنی،  ــای ماندگار، آثار تابن ــر را کند! کاره ده نف
ــال ها تمرکز، تالش و  ــذار، عمیق و متقن حاصل س تأثیرگ
اهتمام است و خلق الساعه تولید نمی شود. گلیم را می توان 
ــک عمر زحمت و رنج،  ــمی ی دوروزه بافت اما قالی ابریش
ــیدن به  ــش از آن مهارت و ظرافت می خواهد. اگر رس و بی
ــالت  ــت و روحانیت می خواهد وظیفه و رس نتیجه، مهم اس
ــد، باید نیروهای ورزیده و توانا  خود را به خوبی انجام ده
ــچ کاره! اگر عمق و  ــای هی ــه همه کاره ه ــد، ن پرورده باش
ــت1 چاره ای  ــتحکامِ نتیجه، مطلوب اس کیفیت و دقت و اس
ــأ  ــت. کارهای ضعیف و بی مایه منش از تخصص گرایی نیس
ــود و وجود و عدمش چندان  ــر چندانی در جامعه نمی ش اث
متفاوت نیست؛ هرچند چشم گیر و جذاب جلوه کند. کسی 

1. پیامبر اکرم فرمودند: اّن اهلَل ُیِحّب َعبدا اذا َعِمَل َعَمال َاحَکَمهُ، خداوند بنده ای را دوست 
ــی، ص  ــتوار و محکم انجام می دهد. امالی طوس دارد که هرگاه کاری می کند آن را اس

427، مجلس 15.
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ــیعی  ــترة وس ــه نیروی خود را متمرکز نمی کند و در گس ک
توزیع می نماید مانند هیزم شکنی است که هر بار تبر خویش 
ــی هیچ وقت به  را در نقطه ای فرو می آورد. این چنین تالش
ــد. برای قطع درختان  ــرود آوردن درختان کهن نمی انجام ف
کهن و کنده های بزرگ هیزم باید این ضربه ها را به صورت 
ــیخ بهاءالدین عاملی که  ــز بر یک نقطه فرود آورد. ش متمرک
از نوابغ علمای شیعه در طول تاریخ است پیوسته می گفت: 
»من بر کسانی که متخصص در همة فنون هستند غلبه کردم 
اما همواره متخصصان در یک فن بر من غلبه کرده اند.« بدین 
ــب می توان گفت که تخصص گرایی هم در کمیت کار،  ترتی
ــیدن به نتیجه تأثیر  ــرعت رس هم در کیفیت کار و هم در س
ــه دفاع از تخصص گرایی  ــذارد. و نیز می توان گفت ک می گ
ــه جامعیت در  ــت اما ن ــود به نوعی دفاع از جامعیت اس خ
ــه جامعیت در انجام یک  ــب همة علوم و مهارت ها بلک کس
کار؛ یک بررسی جامع، یک پژوهش جامع، یک تبلیغ جامع، 

یک تألیف جامع و... 
ــان به  ــان ارزش اجتماعی انس ــته در بی در مباحث گذش
ــعت دایرة تأثیر اشاره کردیم  کارآمدی در ایفای نقش و وس
ــان تنها ارزش اجتماعی او را  و گفتیم که نقش اجتماعی انس
ــانی او را، یعنی ممکن است یک  معین می کند نه ارزش انس
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نفر در ابعاد فردی ارزش باالیی کسب کرده باشد اما در بعد 
ــمند نباشد. بدین ترتیب هر  اجتماعی چندان موفق و ارزش
ــس در عمل اجتماعی باید به گونه ای عمل کند که برآیند  ک
نهایی کار باال رود و بیشترین نتیجه عاید جامعه شود؛ هرچند 
کاری که انجام می دهد به حساب ظاهری کوچک و بی مقدار 
باشد. برای تشخیص وظیفة اجتماعی باید به نتیجه نظر کرد؛ 
ــترین نتیجه  ــت که موجب پیدایش بیش ــة ما همان اس وظیف
ــود هرچند به طبیعت خود بی ارزش  در کالن اجتماع می ش
ــت کسی مانند موسای کلیم اهلل  پنداشته شود. ممکن اس
، نجاری یا مانند پیامبر اکرم  چوپانی کند یا مانند نوح
ــی، یا همچون حضرت علی باغبانی و چاه َکنی و  بازرگان
ــه داری و خانه داری ... مهم، این  یا مثل حضرت زهرا بچ
ــای مؤثرترین نقش  ــف اجتماعی به ایف ــت که این وظای اس
ــانی انسان نیز حفظ  ــخصیت انس بیانجامد و در این میان ش
شود. بالندگی اجتماع غایت فعالیت های اجتماعی است. اگر 
ــت  این بالندگی و موفقیت در گرو انجام کارهای بزرگ اس
همان کارها وظیفه است و اگر این بالندگی در گرو پرداختن 
ــت همان کارها وظیفه و  افراد به کارهای کوچک و خرد اس
در نتیجه مایة افتخار است. رسالت اجتماعی ما با یک تالش 
جمعی تحقق می یابد. در میان این جمع که به منزله یک تیم 
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ــت هرکس باید برای موفقیت این  بزرگ بازی اجتماعی اس
ــالش کند هرچند در  ــردن نتیجة کار گروهی ت ــم و باال ب تی
نگاه ظاهری عامِل مباشِر موفقیت کس دیگری باشد. در این 
ــرای موفقیت دیگران همان  قدر تالش می کند  حالت، فرد ب
که برای موفقیت خود. زیرا موفقیت دیگران نیز موفقیت او 
است و امتیاز نهایی را برای تیم او رقم خواهد زد و پیروزی 
جبهة اسالم را به دنبال خواهد داشت. بنابراین میان زندگی 
شخصی و صنفی از این جهت تفاوت هست که در زندگی 
ــخصی هر فرد باید اصل جامعیت را مراعات کند و خود  ش
ــانی مجهز سازد اما در زندگی  را به همه نیازمندی های انس
ــده می گیرد و  ــئولیت را بر عه ــی هر فرد تنها یک مس صنف
ــردد. در اینجا جامعه و نه  ــایر نقش ها فارغ گ می تواند از س
ــد و خود را به همه  ــته باش فرد باید به صفت جامعیت آراس

نیازمندی های اجتماعی مجهز سازد.
عمل معصوم تابلوی زیبایی است که باید سرمشق حرکت 
همة ما باشد. حوزة امام صادق نمونة مطلوب یک حوزة 
ــوم اداره  ــخص معص ــت که زیر نظر ش ــالمی اس علمیة اس
می شده است. آن گونه که از روایات بر می آید اصحاب امام 
صادق با توانایی های مختلف، آمادگی های متفاوتی برای 
ــالمی متنوع کسب کرده بودند و به تناسب  ارائة خدمات اس
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این آمادگی ها در شرایط مختلف بهره می رسانند. محمد بن 
ــام بن  ــن تغلب و زراره بن اعین در فقه، هش ــلم، ابان ب مس
ــاق در بحث های کالمی و عقیدتی، جابر  حکم و مؤمن الط
ــیمی و... زبان زد بوده و در همان رشته،  بن حیان در علم ش
ــمندانی را که برای  خدمتی ارائه می کردند. گاهی امام، دانش
ــه می کردند، راهنمایی می کردند تا با  بحث و مناظره مراجع
ــته تخصص داشت، مناظره  ــاگردان که در آن رش یکی از ش

کنند. 
ــام بن سالم« می گوید: روزی با گروهی از یاران امام  »هش
صادق در محضر آن حضرت نشسته بودیم. یک نفر مرد 
ــب اجازه، وارد  ــت و پس از کس ــامی اجازة ورود خواس ش
مجلس شد. امام فرمود: بنشین. آنگاه پرسید: چه می خواهی؟ 
مرد شامی گفت: شنیده ام شما به سؤاالت و مشکالت مردم 

پاسخ می گویید. آمده ام با شما بحث و مناظره کنم. 
امام فرمود: در چه موضوعی؟ شامی گفت: در بارة کیفیت 
ــرد و فرمود؟ جواب این  ــت قرآن. امام رو به حمران ک قرائ
ــخص با تو است. مرد شامی گفت: من می خواهم با شما  ش
ــد: اگر حمران را  ــم نه با حمران. حضرت فرمودن بحث کن
ــامی ناگزیر با  ــردی، مرا محکوم کرده ای. مرد ش محکوم ک
ــد. هرچه شامی پرسید، پاسخ قاطع و  حمران وارد بحث ش
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ــرانجام از ادامة بحث  ــتدلی از او شنید، به طوری که س مس
فروماند و سخت ناراحت و خسته شد. امام فرمود: )حمران 
را( چگونه دیدی؟ گفت: راستی که حمران خیلی زبردست 

است، هرچه پرسیدم به نحو شایسته ای پاسخ داد. 
ــت و ادبیات عرب با  ــامی گفت: می خواهم در باره لغ ش
شما بحث کنم. امام رو به ابان بن تغلب کرد و فرمود: با او 
ــت و  مناظره کن. ابان نیز راه هرگونه گریز را به روی او بس

وی را محکوم ساخت. 
ــما مناظره کنم.  ــامی گفت: می خواهم در بارة فقه با ش ش
امام به زراره فرمود: با او مناظره کن. زراره هم با او به بحث 

پرداخت و به سرعت او را به بن بست کشاند.
ــما مناظره  ــارة کالم با ش ــت: می خواهم در ب ــامی گف ش
ــه مناظره  ــا او ب ــتور داد ب ــاق دس ــه مؤمن ط ــام ب ــم. ام کن
ــاق نیز ــامی از مؤمن ط ــه ش ــید ک ــی نکش ــردازد. طول  بپ

 شکست خورد. 
به همین ترتیب وقتی که شامی درخواست مناظره در بارة 
ــتطاعت )قدرت و توانایی انسان بر انجام یا ترک خیر و  اس
ــه ترتیب به حمزة طیار،  ــر( توحید و امامت نمود، امام ب ش
هشام بن سالم، و هشام بن حکم دستور داد با وی به مناظره 
ــامی را  ــه، با دالیل قاطع و منطق قوی، ش بپردازند و هر س
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ــاهدة این وضع،  امام از خوشحالی  ــاختند. با مش محکوم س
تبسم فرمودند.1

ــر این گزاره  ــت. اگ ــان طبیعتا موجودی اجتماعی اس انس
ــای اجتماع بهره  ــد از ظرفیت ه ــود بای ــورد قبول واقع ش م
ــان جمع بودن  ــان صرفا در می ــت. اجتماعی بودن انس گرف
ــیاری از حیوانات گروهی زندگی می کنند ولی  ــت. بس نیس
ــروه هریک به کار  ــد و در میان گ ــی اجتماعی ندارن زندگ
ــت، یعنی همان کاری را می کند که اگر  خویش مشغول اس
ــی مقتضای مدنیت و  ــیم کار اجتماع ــا بود می کرد. تقس تنه
ــت و جوامع انسانی هر چه پیش تر رفته اند در این  تمدن اس
ــب کرده اند. در جوامع بدوی  ــتری کس موضوع دارایی بیش
ــغول است. گندم  هر کس به کار خویش و نیاز خویش مش
ــود را می کارد، نان خود را می پزد، دام خود را می پرورد،  خ
ــه نیازهایش را  ــد و خالص ــودش می دوش ــیرش را خ و ش
ــود،  ــترده تر می ش خود تأمین می کند. اما هر چه مدنیت گس
ــتگی اجتماعی، تقسیم کار و اعتماد به زحمت دیگران  پیوس
ــود و در مقابل بهرة کار افزایش می یابد و آثار  ــتر می ش بیش

بزرگ تری خلق می شود... 

ــیخ طوسی، ص 278. قاموس الرجال، محمد تقی تستری،  1. اختیار معرفه الرجال، ش
ص 416، سیرة پیشوایان، مهدی پیشوایی، ص362.
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***
ــئولیت تنها  ــی از میان این همه مس ــال فرض کنیم کس ح
یکی را برگزیده و می خواهد مثاًلً محقق یا مبلغ باشد. چنین 
ــاخه ها و  ــتة کاری خود همة ش ــی هم نمی تواند در رش کس
انواع آن را پی گیرد مگر آنکه به ارائة کارهای کامال عمومی 
ــد. تحقیق عمیق در هر یک از  ــنده کرده باش ــطحی بس و س
علوم اسالمی نیاز به مطالعات و آمادگی های خاص به خود 
ــت که  دارد و عمر و انرژی می طلبد. آیا می توان انتظار داش
ــالم،  ــد، هم تاریخ اس ــک نفر هم محقق فقه و حقوق باش ی
ــیر، هم اصول، هم فلسفه، هم عرفان، هم  هم کالم، هم تفس
ــم حدیث و رجال و درایه، هم  ــات عرب، هم منطق، ه ادبی
اخالق و تربیت اسالمی، هم اندیشه سیاسی اسالم، و هم... 

در عین حال سخن عمیق و ویژه داشته باشد؟
تصور چنین پژوهشگری جز با عمر حضرت نوح و نبوغ 
ــینا امکان پذیر نیست. آنچه تاکنون بیان داشتیم سخنی  ابن س
ــدون تردید  ــش اجتماعی« بود. ب ــاره »تخصص در نق در ب
ــد تخصص در نقش اجتماعی  ــص در علوم« نیز مانن »تخص
یک ضرورت است، بلکه ضرورت آن از جهتی بیشتر است؛ 
زیرا به دست آوردن مهارت ها در سطوح تخصصی زمان و 
ــب دانش ها معموال زمان و  انرژی زیادی نمی خواهد اما کس
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نیروی فراوانی می طلبد. مثاًلً اگر فرض کنیم هر مهارت را در 
6 ماه می توان آموخت کسب هر دانش به صورت تخصصی 
ــال تالش دارد. بنابراین می توان فرض کرد  اقال نیاز به 3 س
طلبه ای که در یک رشتة علمی فعالیت تخصصی دارد انواع 
ــای طلبگی را آموخته و از آنها به صورت متناوب  مهارت ه
ــتفاده کند، اما فرض کسی که همة دانش ها را به صورت  اس
تخصصی آموخته باشد در شرایط فعلی تحقق ناپذیر است.

ــی  ــت. کس ــر تبلیغ نیز تخصص یک ضرورت اس در ام
نمی تواند هم توان فعالیت فرهنگی در دانشگاه داشته باشد، 
هم در روستا، هم در شهر، هم در زندان، هم در کودکستان، 
ــت، هم برای زنان، هم برای ایرانیان، هم برای  هم در اینترن
ــیایی، اروپایی، آفریقایی و... (، هم  کشورهای خارجی )آس
ــورت کالمی، هم به صورت  ــه صورت مکتوب، هم به ص ب
ــیوه های نوین هنری، هم... . و سخن  تصویر و نمایش و ش
ــب تحویل دهد! وجود چنین پدیده ای  محکم و قالب متناس
واقعا دیدنی و اعجاز آمیز است. گویا این اَبَر انسان ها تنها در 

عالم اوهام و فیلم های تخیلی پدید آمده اند!
ــوان فرض کرد، در مقام  ــی را هم بت اگر وجود چنین کس
ــر و اعجاز  ــه او با این همه هن ــل می توان حدس زد ک عم
ــتغال دارد و  ــان واحد تنها به یک کار اش ــی در زم و توانای



31دفتر پنجم: طلبه و جهت گیری تخصصی

ــت. پس  ــی که این همه آمادگی ندارد برابر اس عمال با کس
ــته ها  ــخاص در هر یک از رش ــی اگر فرض کنیم که اش حت
می توانند به نحو تخصصی انجام وظیفه کنند نمی توان انکار 
ــر نمی توانند نقش ایفا  ــته ها با همدیگ ــرد که در همة رش ک
کنند. به عنوان مثال فرض کنیم یک معمار توانا، مهارت های 
ساختمانی را در حد قابل توجهی آموخته باشد و هنر بنایی 
و لوله کشی و گچ کاری و کاشی کاری و نقاشی و شیشه بری 
و برق کشی و... را به موازات هم داشته باشد. این معمار اگر 
ــازد دست کم دو سال به  ــاختمانی بس بخواهد به تنهایی س
ــد اما اگر در پاره ای از این توانایی ها به  طول خواهد انجامی
ــران اعتماد کند هم در زمان کوتاه تری آن  هنر و تالش دیگ
ــاخته خواهد شد و هم بی تردید حاصِل کار مطلوب تر  بنا س
ــاختن این بنا هرگز الزم  ــا کیفیت تر خواهد بود. برای س و ب
ــند بلکه اگر هر یک از  ــت همة کارگران همه کاره باش نیس
ــته باشد از دو جهت بهتر است؛ یکی  آنان تنها یک هنر داش
افزایش کیفیت کار و دوم کوتاه شدن زمان آموزش و الحاق 

یک نیروی عملیاتی به این پروژة ساختمانی.
بنابراین تخصص گرایی یک ضرورت اجتماعی و مقتضای 
ــیم کار و توزیع نقش ها است که با پیچیده شدن بافت  تقس
ــا و مهارت ها روز به روز  ــع و افزایش نیاز ها، دانش ه جوام
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ــتر  ــان ها بیش ــر می گردد و مقتضیات خود را به انس بدیهی ت
ــر نیز همین را تأیید کرده  تحمیل می کند. تجربة تاریخی بش
ــت. اگر بنا  ــص متفرع بر انجام کار اس ــت. نیاز به تخص اس
ــازیم نیاز به  ــا تعهدی را محقق س ــد اثری ارائه کنیم ی باش
ــر تعهدی برای  ــه خوبی درک می کنیم اما اگ ــص را ب تخص
ــیم می توانیم همواره تنوع جویی کنیم و از  ــته باش ارائه نداش
ــای مختلف بهره گیریم. کودکی را در نظر بگیرید که  فضاه
ــودک می تواند از انواع  ــت. این ک متعهد به انجام کاری نیس
ــا بهره گیرد و روح تنوع جوی خود را  کتاب ها یا نرم افزاره
ــد این کودک  ــر بار با برنامه ای ارضا نماید. اما اگر بنا باش ه
ــرکت کند یا  ــرودی ش ــد، مثاًلً در گروه س ــری تولید کن اث
ــد الزم است  برنامه تالوت قرآن اجرا کند یا مقاله ای بنویس
ــاعت ها در آن موضوع خاص متمرکز  ــن کند یعنی س تمری
ــود. این مثال را در ابعاد بسیار بزرگ تر در سطح اجتماع  ش
ــئولیتی در قبال اجتماع  ــاهده کرد. طلبه اگر مس می توان مش
ــته باشد از مطالعه انواع کتاب ها و آشنایی با دانش ها و  نداش
مهارت های مختلف بسیار احساس رضایت می کند و خوش 
خواهد بود، اما اگر بنا باشد خدمتی ارائه کند الزم است در 
ــوان و فرصت خود را بدان  ــود یعنی ت یک زمینه متمرکز ش

معطوف دارد و آن را با همه وجود دریابد.



33دفتر پنجم: طلبه و جهت گیری تخصصی

ــی فراوانی دارد و  ــه اطالعات عموم ــک طلبه نیاز ب بی ش
ــد اما این پرخوانی و پردانی  ــنا باش باید با علوم مختلف آش
نباید مانع از آن شود که او در یک رشتة علمی سخن کامل 
عرضه کند و عمق و پختگی و وسعت نگاه خود را بنمایاند. 
ــلط  ــت کم در یک موضوع، طلبه باید بر همة منابع مس دس
ــخن نهایی ارائه دهد. البته حوزه در ابعاد کالن  ــد و س باش
خود باید بر همة دانش های اسالمی و فنون مورد نیاز تسلط 
داشته باشد یعنی همة انواع دانش و مهارت را برای اهداف 
خود تأمین کرده باشد. اما هر طلبه در این میان عهده دار یک 

رشته و پاسدار یک سنگر است.
ــاید به همین جهات باشد که بزرگان حوزه بر حرکت  ش

حوزه به سوی تخصصی شدن تأکید می ورزند؛
ــدن پیش برود.  ــمت تخصصی ش »... حوزه باید به س
ــده و اقدامات مقدماتی  ــبختانه اآلن کارهایی ش خوش
ــود و  ــتری بش ــا باید جدیت بیش ــه، ام ــام گرفت انج
ــدن  ــتی تخصصی ش زمان بندی صورت گیرد... . بایس
ــود. با این سطح وسیع و کار  در حوزه جدی گرفته ش
عظیمی که وجود دارد، حتی خود فقاهت ـ معامالت 
و عباداتـ  را تخصصی کنند. درست است که اینها به 
ــت در دیگری  کار هم می خورند و هر کدام ممکن اس
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اثر بگذارند، اما در عین حال، هرکدام خودش یک کار 
جداگانه است که می تواند یک متخصص داشته باشد 
ــف فقه و تخصص و  ــه و ابواب مختل ــول و فق و اص
درجات تخصص و روش های دیگر را باید در حوزه 

جدی گرفت.«1 
ــالمی مانند تفسیر و حدیث و فلسفه  »دیگر علوم اس
ــال و غیره، باید مورد اهتمام کامل و در  و کالم و رج
متن اصلی برنامه های حوزه باشد و برای آنها مدارس 
ــکیل گردد، تا این علوم که حوزه علمیه  تخصصی تش
زادگاه و پرورشگاه آن است، از مهد خود بیگانه نگردد 

و در آنها، حوزه به بیرون ازخود نیازمند نشود.«2 
ــرفت و ترقی فقه  ــنهادی دارم که برای پیش »من پیش
ــت. این مطلب را آیت اهلل حائری قبال  بسیار مفید اس
ــان اضافه می کنم که  ــرح کردند. من به مطلب ایش مط
ــته های  ــیم کار در فقه و به وجود آمدن رش ما به تقس
تخصصی، احتیاج داریم. از صد سال پیش تا به امروز 
ــت. در وضع  ــدا کرده اس ــوع ضرورت پی ــن موض ای
ــد و تکامل علم فقه را  موجود فقها یا باید جلوی رش

1. مقام معظم رهبری در آغاز درس خارج فقه 31/ 6/ 70. 
2. مقام معظم رهبری در پیام به جامعة مدرسین حوزه علمیه قم 24/ 8/ 71.
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ــنهاد متین و مترقی را عملی  بگیرند و یا اینکه این پیش
ــته های تخصصی را ایجاد کنند و مردم  سازند که رش
ــد، تبعیض کنند، همان گونه که در رجوع  هم در تقلی
ــه طبیب تبعیض می کنند. این تبعیض در تکلیف، در  ب
ــده است. در مقدمه العروه الوثقی  فقه ما هم مطرح ش
ــده است که اگر  ــئلة اجتهاد و تقلید تصریح ش در مس
ــی در عبادات،  ــالت اعلم بود و فقیه ــی در معام فقیه
ــت. یعنی نه اینکه  وظیفه مقلد، تبعیض در تکلیف اس
ــناس  می تواند تبعیض کند بلکه وظیفه مقلِد وظیفه ش

تبعیض در تقلید است.«1
ــهور »الُعَلماُء َورََثُه  به بیان دیگر می توان گفت که روایت مش
األنِبیاء« در صدد بیان رسالت جامعة عالمان و نهاد روحانیت 
ــالت یک عالم دین. الگوی مطلوب طلبه در  ــت، نه رس اس
زمان کنونی ایفای وظایف پیامبران به صورت جامع نیست. 
ــترش دانش ها و مهارت ها در زمان حاضر طلبه  یعنی با گس
ــد تمام نقش های انبیا را یک باره بر عهده بگیرد. اما  نمی توان
حوزة علمیه با توزیع نقش ها و تقسیم مسئولیت ها می تواند 
و باید این کار را بکند. حوزه علمیه با هیأت ترکیبی خود و 
ــؤون  نهاد روحانیت با هویت جمعی خویش، وارث تمام ش

1. شهید مرتضی مطهری، ده  گفتار، ص 124.
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ــت. اما هر طلبه تنها به بخشی از این  و رسالت های انبیا اس
رسالت ها که بهتر و مؤثرتر می تواند ایفا کند متعهد می شود.
ــی و تربیتی طالب همواره مشترک  بنابراین برنامة آموزش
ــی حوزه نباید اصرار  ــت و مسئوالن آموزشی و پرورش نیس
ــابه و یکسانی از طالب پدید  ــته باشند که الگوهای مش داش
ــای متفاوت انتظار  ــرا از آنان نقش ها و کارکرده آورند؛ زی
می رود و آمادگی های مختلفی باید در آنها فراهم آمده باشد. 
ــن ترتیب در تعریف طلبه موفق تنها یک مدِل تیپ ارائه  بدی
ــوی عمل اجتماعی  ــود؛ بلکه طلبه های متعدد با الگ نمی ش
مختلف ـ که همه در راستای تحقق بهینه اهداف دین است 
ــند. در این میانه  ـ می توانند الگوی مطلوب طلبه را دارا باش
گرچه به ظاهر هر کسی سازی می نوازد، اما برایند همه این 
ساز و نوازها یک سمفونی هماهنگ و کنسرت موزون است 

که هر شنونده ای را میخکوب و مسحور می گرداند.
ــن گردیده  ــص و مراد ما از آن روش ــون معنای تخص اکن
ــت؛ تخصِص هر کس موضوعی است که عمدة زمان و  اس
ــوان صنفی خود را بدان اختصاص داده و عمر خود را در  ت
ــب پیدایش توانایی در  ــرف می کند. این ویژگی موج آن ص
ــه او را در آن کار بر دیگران امتیاز  ــود ک انجام آن کار می ش
ــطوح باالی تخصص نوعی قهرمانی و توانایی  می بخشد. س
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ــته ها  ــک این صفت قهرمانی در همة رش ــت. بی ش ویژه اس
ــود، و تنها در یکی دو رشته امکان پذیر است  حاصل نمی ش
ــای مختلف قابل  ــالف توانایی عمومی که در عرصه ه برخ

تحصیل است.
ــت،  ــا توجه به اینکه مأموریت طلبه فعالیت فرهنگی اس ب
ــای می گذارد طبعا  ــار فرهنگی به ج ــی طلبه از خود آث یعن
ــت. هر اثر فرهنگی  تخصص طلبه نیز تخصص فرهنگی اس
ــد مخاطب، قالب  ــه بع ــه پیش تر نیز گفتیم دارای س چنانچ
ــد محتوای معینی را در  ــت. یعنی طلبه می کوش و محتوا اس
ــه بُعد  ــی عرضه کند. بدون این س ــب خاصی به مخاطب قال
ــچ اثر فرهنگی قابلیت تحقق ندارد. به یک لحاظ می توان  هی
تخصص های فرهنگی را از این سه زاویه برش داد. می توان 
ــی را فرض کرد که تخصص در محتوای خاصی )مانند  کس
ــه برای مخاطب  ــی ک ــت، زن یا اخالق( دارد یا کس مهدوی
ــجویان( به صورت  ــی )مانند جوانان، کودکان یا دانش خاص
تخصصی می تواند آثاری عرضه کند یا کسی که در استفاده 
ــخنرانی یا مناظره(  ــخصی )همچون نشریه، س از قالب مش

تخصص دارد و آثار ویژه ای خلق می کند.
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پاسخسؤالدوم:

نیازبهدینشناسیچقدروچگونه؟

ج و دارای مراتب  ــدرَّ ک، ُم ــکَّ ــی یک مفهوم مش دین شناس
ــتایی که تنها چند حدیث و آیه  است. پیرمرد بی سواد روس
ــناختی از دین دارد. عالم ورزیده ای  ــنیده است ش از دین ش
ــالمی  ــال به مطالعه و تحقیق و تعمق در علوم اس که 60 س
ــن دارد. نه می توان آن را تخطئه  ــناختی از دی پرداخته نیز ش
ــناس  ــت و نه می توان این را دین ش ــرد و الزاما خطا دانس ک
ــت یا از خطا مبرا دید. همچنین نمی توان برنامة  کامل دانس
ــا از همگان چنین  ــه همگان توصیه کرد و ی ــن را ب کاری ای
دین شناسی را انتظار داشت. دین شناسی به معنای حداکثری 
ــنایی با همه مسائل دین و همه علوم دینی در حد  یعنی آش
باالترین تخصص برای یک نفر امکان پذیر نیست. به همین 
ــی متفاوت  ــان دین نیز نوع دین شناس ــت در میان عالم جه
ــمند فقیهی که تمام عمر برای استنباط احکام  ــت. دانش اس
الهی از منابع زحمت کشیده، با دانشمند متکلمی که سال ها 
ــات و روایات  ــی و اعتقادی پرداخته و آی ــه معارف کالم ب
ــوع درک از دین و  ــت، در ن ــیده اس ــن منظر بررس را از ای
اسالم شناسی متفاوت اند. آیا دین شناسی فقها و مراجع تقلید، 
ــمة اسالم شناسی است؟ آیا می توان  کامل و وجود آنها مجس
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آنها را نمونه های اعلی و صددرصِد شناخت اسالم دانست؟ 
ــه بهترین متخصص ها و  ــک مراجع تقلید در زمینة فق بی ش
زبده ترین دانشمندان هستند. اما آیا معارف اسالمی منحصر 
در فقه است که این دانشمندان را اسالم شناس کامل بدانیم؟ 
با این توجه، دین شناسِی حداکثری در مجموعة حوزه دنبال 
ــود و در نظام دین شناسان نه در وجود یک فرد تحقق  می ش

می یابد. 
شناخت دین چگونه حاصل می شود؟ بی شک این شناخت 
باید معتبر و روشمند باشد. صرف ادعای دین شناسی و پس 
ــت. برای شناخت  از آن نظریه پردازی به نام دین کافی نیس
ــت و از مقدمات معتبر  ــب به کار گرف دین باید روش مناس
پیش رفت. برای کشف سخن دین استناد به رؤیا و مکاشفه 
صحیح نیست. همچنین روش شناخت نظر خدا، مراجعه به 
ــنجی از مردم نیست. نیز با خودکاوی  آرای عمومی و نظرس
ــتدالل عقلی  ــخصی یا تجربه و اس ــان و ذائقة ش و استحس
ــتن رأی خدا  ــف کرد. برای دانس نمی توان پیام دین را کش
ــای علمی تفقه که  ــک موضوع، ناگزیر باید از روش ه در ی
ــت استفاده کرد1. حوزویان  نوعی روش تحقیق تاریخی اس

1. تحقیق در منابع دینی، روش تاریخی دارد و دانشی شبیه باستان شناسی است. باستان 
شناس تالش می کند پس از اطمینان از اصالت کتیبه های تاریخی با زباِن آن ها، مأنوس 
ــود و پیام آن ها را کشف، به زبان روز ترجمه و برای دیگران بازگو کند. فقیه نیز به  ش
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در دورة تحصیل خود با این روش آشنا می گردند، مهارت ها 
ــب می کنند و  ــن موضوع را کس ــرای ای ــات الزم ب و مقدم
ــالم به  ــنایی با اس ــف پیام دین و آش ــد که در کش موظف ان

گونه ای روشمند عمل کنند. 
ــت. دین  ــدان قابل تبعیض و تجزیه نیس ــی چن دین شناس
ــته اما در عین حال گسترده، عمیق و  یک واحد به هم پیوس
ــت. برای آشنایی با چنین پدیده ای  دارای روابط پیچیده اس
ــی کرد. در این صورت این  ــم پوش نباید از برخی اجزا چش
دین شناسی مانند همان فیل شناسی در داستان معروف مثنوی 
است. اظهار نظرهای یک سویه، تک بعدی و ناقص، چهرة 
ــوه می کند و ابعاد هندسة دین را بر هم می زند و  دین را مش
از دین خدا یک تصویر ناموزون کاریکاتوری ارائه می دهد، 
ــش از آنکه به تبلیغ دین بینجامد به تضعیف دین منتهی  و بی

می گردد.

کاوش عمیق در اسناد و مدارک باستانی 1400 ساله ـ قرآن و حدیث ـ می پردازد و با 
ــود.  روش تحقیق تاریخی تالش می کند از اصالت آن ها مطمئن و به پیام آن نزدیک ش
ــت که به زبان عربی گذشته بیان شده است. تحقیق در آن  پیام این مدارک، پیام خداس
ــنایی با قواعد مفاهمه عرفی،  ــی های تاریخی از این دست است: آش هم نیازمند بررس
ــنایی با  ــنایی با فضا و فرهنگ حاکم بر آن دوره، آش ــر صدور پیام، آش ــات عص و ادبی
ــیب هایی که در گذر 1400 سال پیرامون آیات و روایات  تحوالت تاریخی و فراز ونش
رخ داده و... طلبه اصول استخراج پیام از کتیبه های دینی را در علم فقه تمرین می کند. 
ــاحت های دیگر )اخالق، عقاید، علوم انسانی و...( می تواند  ولی همین اصول را در س
ــتنباط، مسلح به ابزاری می شود که امکان استخراج  به کار گیرد. او با آموختن روش اس
ــمند در موضوعات مختلف به او می دهد و  ــخن دین و نظر وحی را به صورت روش س

این مهم ترین توانمندی الزم برای عالم دین است.
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ــه در همان  ــد فرایند تفق ــک تا این نگاه کالن نباش بی ش
ــود و قابل اعتماد  جزئیات نیز کامیاب و کامل تصور نمی ش
ــی کلی، عالوه بر اینکه  ــت. این نگاه کالن و دین شناس نیس
نیاز صنفی طلبه است، نیاز شخصی او هم هست. همه کس 
ــی در این حدود کلی  ــر طلبه موظف به دین شناس حتی غی
ــی دینی هرگز موفق  ــتند و بدون این معرفت، در زندگ هس
ــالمی زندگی  ــلمان وظیفه دارد که اس نخواهند بود. اگر مس
ــن پایه ریزی کند  ــود را بر مدار دی ــد و حیات دنیوی خ کن
ــت کم در حدود کلی  ــناخت دین ـ دس بی تردید باید در ش
ــبت ها و روابط کلی آن را  ــی نکند و نس و کالن آنـ  کوتاه

دریافته باشد. 
ــه نوعی جامعیِت علمی  ــد نیاز ب از این رو به نظر می رس
ــت. حتی  در دایرة معارف دین، برای طلبه محل گفتگو نیس
اگر بحث از ضرورت گرایش های تخصصی را یک موضوع 
ــته ای از  ــه بدانیم، طلبه در هر رش ــده و مفروغ عن اثبات ش
ــاخه های متنوع علوم اسالمی، برای پژوهش و اظهار نظر  ش
نیاز به بینش دینی یعنی شناخت عمومی دین و کلیت اندیشة 
ــوازن و کاملی از پیام وحی و  ــالمی دارد، و تا تصویر مت اس
سخن معصوم نداشته باشد، نمی تواند در خدمت اهداف آن 
قرار گیرد. دانشمند فقیه اگر در طول مدت تحصیل و تحقیق 
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ــة  ــد و با موضوعات دیگر اندیش خود تنها فقه خوانده باش
اسالمی آشنا نباشد، در فقه پژوهی هم موفق نیست. دانشمند 
ــالمی هم باید آموزه های فقهی را بشناسد  کالم یا اخالق اس
و توانمندی های تفقه را داشته باشد. بی شک پژوهش فقهی 
ــت  در چارچوب کالمی و مبتنی بر نظام اعتقادی خاصی اس
ــته باشد در استنباطات فقهی  که اگر فقیه بر آن نظارت نداش
خود از دایرة مبانی، خارج می شود؛ همان گونه که بی توجهی 
ــاعدی دارد.  به آموزه های اخالقی برای او پیامد نظری نامس
ــوی اهداف دین  احکام دین باید در چارچوب مبانی و به س
درک شود. از این رو الزم است پیوند میان گزاره های دینی 
به خوبی ملحوظ باشد و ربط و نسبت میان آنها و نیز درجة 

اولویت آنها ـ هرچند در حدود کالن ـ روشن گردد.1

ــه رابطه میان گزاره های دینی وجود دارد؛ یکی رابطة میان اجزا )مدل رابطة  1. دو گون
ــزای یک پازل( و دیگر رابطة کلی و جزئی. پاره ای از گزاره ها، به مثابه گزارة  ــان اج می
ــماری در دامان دارد. شاید بتوان  ــت و جزئیات بی ش مادر زایندة مصادیق متنوعی اس
ــتمل بر همه  گزاره های دینی را در یک هرم معرفتی چند طبقه نمایاند که رأس آن مش
ــالمی را در یک جمله زاینده  ــه همین جهت همة معارف اس ــد. ب الیه های زیرین باش
ــعة این  ــط و تفصیل و توس ــرد. قولوا الاله اال اهلل تفلحوا. بس ــص و ارائه ک ــوان تلخی می ت
ــال دارد. یعنی تمام دین مصداق  ــتخراج همة آموزه های دینی را به دنب ــک گزاره، اس ی
ــعه یافته تر، نه اینکه جزء دیگری هم عرض و  ــت ولی در صورت نازل تر و توس آن اس
ــطح نیستند و مرتبه برخی از معارف  ــد. معارف دینی در یک الیه و س هم تراز آن باش
ــناخت دین دو امر مهم باید مورد توجه  ــت. بنابراین در ش ــبت به دیگران برتر اس نس
ــد یکی جامع نگری که ناظر به رابطة اول میان گزاره  ها است و دیگر مبناگرایی که  باش
ناظر به رابطه دوم است. اگر کسی در مقام دین شناسی مبناگرا باشد یعنی آن کلیات و 
ــهولت در یابد. زیرا معرفت حاکم  امهات را دریابد، می تواند جزئیات و فروع را به س
ــاس تخصص گرایی تنها پس از مبناگرایی و  نیازی به معرفت محکوم ندارد. براین اس
ــت. زیرا تا مبانی در اختیار کسی نباشد نمی تواند شناخت  جامع نگری قابل توجیه اس
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»مباحثات و تحقیقات اسالمی... از این که بتواند مجموعًا 
ــة یک آیین متحداالجزا و متماسک را ارائه  طرح و نقش
دهد و نسبت آن را با مکتب ها و آیین های دیگر مشخص 
ــت... . ]الزم است[ مسائل فکری  سازد، عاجز مانده اس
ــته و به عنوان اجزای یک واحد  اسالم به صورت پیوس
ــورد مطالعه قرار گیرد و هر یک به لحاظ آن که جزئی  م
از مجموعة دین و عنصری از این مرّکب و استوانه ای در 
این بنای استوار است و با دیگر اجزا و عناصر، هم آهنگ 
ــی ارتباط با دیگر اجزاـ   ــتـ  و نه جدا و ب و مرتبط اس
بررسی شود تا مجموعاً از شناخت این اصول، طرح کلی 
ــه ای از دین به صورت یک ایدئولوژی کامل  و همه جانب
و بی ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چند بعدی 

انسان، استنتاج شود.«1
ــت. یک  ــک اندام اس ــت. ی ــک مکتب اس ــالم ی »اس
ــت، یعنی اگر تک تک شناختیم  مجموعة هماهنگ اس
ــدام و ترکیبی که  ــد همه را در آن ان ــده ندارد، بای فای
وجود دارد بشناسیم. ارزیابی ما دربارة مسائل اسالمی 

کاملی از این هرم داشته باشد حتی اگر اجزای یک طبقه را به خوبی شناخته باشد. اما 
ــعه این مبانی را بداند یعنی نظری به گستره و  ــت. باید حدود توس مبناگرایی کافی نیس

جامعیت آن نیز داشته باشد.
1. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، سید علی حسینی خامنه ای، پیشگفتار.



راه و رسم طلبگی 44

باید درست باشد. برای یک اندام، یک عضو به تنهایی 
ــت، پا و... هر کدام  ــان، دس ارزش ندارد. در اندام انس
ــن اعضا در این  ــتند. ولی آیا ارزش ای یک عضو هس
اندامـ  با این که همه الزم و واجب هستندـ  یک جور 
ــود یک عضو را فدای عضو دیگر  است؟ اگر الزم ش
کنیم کدام عضو را فدای دیگری می کنیم؟ آیا قلب را 
فدای دست می کنیم؟... اسالم هم این طور است. این 

بحثی است به عنوان اهم و مهم.«1
ــه قرآن جای  ــتنادش ب ــه عرضه می کنیم باید اس »آنچ
ــد و در عین حال  ــبهه ای نداشته باش ــک و ش هیچ ش
ــد،  به صورت پراکنده و بدون ارتباط و نظم هم نباش
ــرا اگر مطالبی را پراکنده عرضه کنیم. عالوه بر این  زی
ــکل است، فایده ای را که از یک نظام  که یادگیری مش
ــری غلط باید  ــح در مقابل نظام های فک فکری صحی
ــت. همة مکتب های منحرف  گرفت. نیز نخواهد داش
کوشیده اند به افکار و اندیشه های خود شکل و نطامی 
ــان ریشه ای معرفی کنند و  بدهند، یعنی برای مطالبش
ــله مسائلی منسجم، یک کل  با ارتباط و پیوند با سلس
ــد، ما که در جهت  ــم و همآهنگ به وجود آوردن منظ

1. حماسه حسینی،  شهید مرتضی مطهری،  ج1،  ص 349.
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ــا عینًا باید همین کار را  ــتیم، در مقابل آنه صحیح هس
ــتماتیک  بکنیم. یعنی معارف قرآن را به صورت سیس
ــگر بتواند  و منطم عرضه کنیم. به صورتی که پژوهش
از یک نقطه شروع کند و زنجیروار حلقه های معارف 
اسالمی را به هم ربط بدهد و در نهایت به آنچه هدف 

قرآن واسالم است، نائل شود«1
ــالم هنگامی معتبر است که نظاموارگی  آشنایی با دین اس
ــن به خوبی  ــی اجزای این دی ــی بماند یعن ــوظ باق آن محف

شناخته شود. 
ــت کم اجزا و عناصر اصلی ـ معلوم  تمام اجزای آن ـ دس

گردد و چیزی از قلم نیفتد.
غایات کلی و جهت گیری اصلی دین معلوم باشد.

ــد و  درجة اهمیت و ابعاد ارزش اجزا، به هم نخورده باش
توازن و تناسب الزم میان آنها برقرار باشد.

روابط و مناسبات میان آنها نیز روشن باشد. مثاًلً تأثیرات 
این اجزا بر یکدیگر و اصل و فرع میان آنها.2

1. معارف قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، ج1، ص 8
ــتند که از آنها یک  2. گزاره های دینی در درون خود دارای پیوند و ارتباط وثیقی هس
ــد از درجه اعتبار  ــد. این آموزه ها در آن مجموعه واح ــکیل می ده مجموعه واحد تش
ــخیص  ــاره ای کلی و کالن و پارة دیگر جزئی و خرداند. تش ــی برخوردارند؛ پ متفاوت
ــا از فرع ها و  ــام اولویت ها و تفکیک اصل ه ــتخراج نظ ــب اهمیت گزاره ها و اس ضری
ــف گزاره های مادر و تعیین جایگاه و نوع مناسبت هریک با دیگران نیاز به تالش  کش
ویژه دارد. از جمله این روابط می توان به نسب و روابط میان احکام، اخالق، معارف و 
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کودک نوپا در آغاز، دین داری را در نماز و دعا و تالوت 
ــت  ــی، کامل نیس قرآن خالصه می کند، طبعا این دین شناس
ــناخته نشده  ــرط دوم را ندارد و تمام اجزای دین ش زیرا ش
ــود که مهرورزی و  ــت. به مرور این کودک متوجه می ش اس
ــت.  علم آموزی و جهاد و خدمت به مردم نیز جزو دین اس
اکنون تصویرش از دین کامل تر شده و دین شناسی اش افزون 
ــت در نظر او زیارت مرقد ائمة  ــته است. اما ممکن اس گش

مسائل اجتماعی و یا نسب میان احکام دین و اهداف دین اشاره کرد، روشن است که 
ــتن احکام به دانستن اهداف کمک می کند اما الزاما آن را تأمین نمی کند بلکه یک  دانس

تالش مستقل باید در این زمینه انجام گیرد. 
ــام تبلیغ دین و هم در  ــناختی، هم در مقام فهم دین و هم در مق ــرکات این چنین ش ب
ــت؛ زیرا شناخت دین  ــکار اس مقام دفاع از دین و هم در مقام تحقق و اجرای دین آش
ــان می شود. روند تولید فکر دینی سامان می یابد و امکان  جامع، عمیق، هماهنگ و آس
ــتری می گیرد. فضاهای تاریک و نقاط کور )موارد فقدان نص( روشن  ــرعت بیش و س
ــابه )موارد  ــی هماهنگ رفع می گردد. ادله مجمل و متش ــود و ابهامات به صورت می ش
ــیاری از تعارض ها  ــود. گره بس ــال نص( با نظر به محکمات و مبینات معنا می ش اجم
ــی  ــود. بخش )موارد تعارض نص( با نظر به کلیت دین و رد فروع بر اصول حل می ش
ــطح فروع و شاخه ها با نظر به بنیان ها و ریشه ها  از اختالف نطرهای عالمان دین در س
ــتری در معرفت دینی  ــجام بیش ــاس وضوح و انس ــود. همچنین احس ــوش می ش خام
ــود. در مقام تبلیغ نیز عرضه دین سهل و سازمان یافته خواهد شد. سرمایه گذاری  می ش
ــت و از تأکید بر امور جزئی یا  ــخص خواهد یاف ــه در امر تبلیغ دین مالک مش عادالن
ــر دینی و نیز  ــد. هیبت و هیمنه فک ــای زرین جلوگیری خواهد ش ــت از آموزه ه غفل
ــاع از دین قضاوت در باره  ــت. در مقام دف ــجام آن نمایان خواهد گش جامعیت و انس
ــه های موازی سهل و قاطع و عمیق و صریح می گردد. پاسخ گویی به شبهات از  اندیش
ــطح که از بنیاد مرتفع می گردند. در  ــه و بنیان انجام می گیرد و مغالطات نه در س ریش
مقابله فکر دینی با اندیشه های نظام وار اقتدار فکر دینی اثبات خواهد گشت. برای اجرا 
ــت که از افراط و  ــن و هماهنگی فراهم خواهد گش و تحقق دین نیز الگوی عمل روش
تفریط یا تأکیدهای نابجا جلوگیری خواهد کرد. همه این موارد بهره هایی است که در 
ــالت صنفی حاصل می شود. عالوه بر اینها در زندگی دینی، هر مسلمان نیاز  انجام رس
به چنین شناخت هماهنگ و کاملی دارد. این شناخت باعث می شود که سیستم ایمنی 
ــان در مقابل دیدگاه های بیگانه تقویت شود و اثرپذیری او از اندیشه های پرزرق و  انس

برق غیر اسالمی مهار گردد.
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اطهار و یا عزاداری برای آنان برتر از نماز و روزه و و مهم تر 
ــالمی باشد. این تصور باعث می شود که  از وحدت امت اس
ــة دین نزد او برهم خورد و دین شناسی اش ـ به  ابعاد هندس
ــرط سوم ـ از اعتبار ساقط گردد. پس از آن  جهت فقدان ش
ــادات، اخالقیات، احکام و  ــبت میان اعتق باید این فرد، نس
ــناس  ــن را دریابد تا بتوان او را دین ش ــائل اجتماعی دی مس

نامید و اسالم شناسی او در حد نصاب قرار گیرد.
ــئله  به همین ترتیب طلبه ای که با ابعاد متنوع دین مثل مس
ــنا  بداء، احکام اجتماعی یا معنای زهد و توکل و انتظار آش
ــود. اگر طلبه مسائل  ــی اش کامل می ش ــود دین شناس می ش
اجتماعی و حماسی دین را ببیند ولی معنای دعا و مناجات 
ــناس نیست. اگر از زندگی  و ندبه و تضرع را نفهمد دین ش
ــد اما  ــته باش ــین و امام مهدی رضایت داش امام حس
، دعا و  ، صلح امام حسن سکوت 25 سالة امیرالمومنین
، کالس درس امام صادق و والیت  مناجات امام سجاد
ــناخته و  ــندد دین را نش عهدی امام رضا را نفهمد و نپس

اسالم شناسی او ناموزون و کاریکاتوری است. 
بنابراین کشف هندسة معارف اسالمی و احاطه بر منظومة 
معرفتی دین یا شبکة ارتباطی آموزه  های اسالم و دست یابی 
ــه و نمودار کالن اندیشه اسالمی و دستگاه هماهنگ  به نقش
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تفکر دینی یک ضرورت در فهم دین است. برای رسیدن به 
ــناختی مراحل دین شناسی باید به صورت الیه الیه  چنین ش
ــان های متوسط برای  ــود. اگر ذهن انس و مرحله ای دنبال ش
آشنایی با یک پدیدة پیچیده، مثاًلً نیاز به 3 مرتبه مرور داشته 
باشد، الزم است برای شناخت دین در سه حلقة متوالی ولی 
ــنی ثابت شده که  ــود. امروزه به روش کامل، برنامه ریزی ش
ــان در مواجهه اول، ظرفیت درک کامل یک پیام را  ذهن انس
با همة جزئیات آن ندارد و تکرار و مرور الزمة جذب کامل 
ــه بر یک نظریه یا یک  ــت. مثاًلً برای احاط و عمیق پیام اس
ــه سطح با آن ارتباط برقرار کرد و از همان  دانش، باید در س
ــت  ــوان به جزئیات آن پی برد. به همین جهت اس اول نمی ت
ــوند و  ــطح آموخته می ش که دانش های حوزوی در چند س

کتاب های درسی در چند حلقه تدوین می یابند. 
ــی را یک کتاب فرض  ــون اگر کل دین و معارف دین اکن
کنیم مثل هر کتاب دیگری بهتر است برای آشنایی با آن در 
آغاز، از فهرست مندرجات آن آگاهی یافت و مطالعه آن را 
ــه مرحله انجام داد. یک بار تندخوانی و مرور اجمالی،  در س
ــکافی و تأمل.  ــط و یک بار نیز با موش یک بار با دقت متوس
ــه از این مراحل، کل  ــت که در هر مرحل ــه مهم این اس نکت
ــت که در  ــاب باید مورد لحاظ قرار گیرد. البته طبیعی اس کت
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هر مرحله، الیه عمیق تری از محتوا نصیب انسان می شود.
از این رو برای شناخت دین و سخن خدا مطالعة یک دور 
ــل، مفیدتر از درس گرفتن کل  ترجمة قرآن به صورت کام
ــال تحصیلی است. زیرا  ــب شیخ انصاری در چهار س مکاس
قرآن کریم مجموعه گزاره های دینی یا دست کم بنیادی ترین 
ــع در اختیار می نهد،  ــا را به صورت جام ــن آنه و عمده تری
ــد راه طوالنی دیگری  ــیدن به عمق آن بای ــه برای رس گرچ
ــی کافی  پیمود. همچنین اکتفا به منابع فقهی برای دین شناس
نیست و باید در هر مرحله فقه، اخالق، معارِف هستیشناختی 
ــائل اجتماعی اسالم به موازات هم مورد بررسی قرار  و مس
ــت هم دهند. طلبه ای که کل گسترة  ــت به دس گیرند و دس
ــد مثاًلً یک دور مجموعة روایی میزان  احادیث را می شناس
ــی که تنها در مسائل  ــبت به کس الحکمه را مطالعه کرده نس
اعتقادی و کالمی دین مطالعه کرده و متبحر شده است قطعا 

با دین خدا آشناتر است. 
ــبت ها و روابط  ــنایی با نس نکتة مهم دیگر اینکه برای آش
ناگزیر باید از جزئیات چشم پوشی کرد. پرداختن به جزئیات 
معموالً حجاِب دیدن روابط و مناسبات کالن می شود. وقتی 
وارد شهری می شویم آسان ترین راه برای آشنایی با آن شهر 
ــت وگذار لذت بخش در  ــة آن شهر است، نه گش تهیة نقش
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ــهر و  ــهر، یعنی َصرف نظر از جزئیات ش ــة ش آن. تهیة نقش
ــب کالن. در مقابل، گشت و گذار  پرداختن به روابط و نس
در شهر عبارت است از دقت در جزئیات که انرژی و زمان 
ــت ما را در  ــد و در نهایت نیز معلوم نیس ــی می طلب فراوان
ــم درست نقشة هوایی قرار دهد  جریان کامل کلیات و تجس

بلکه گاهی حیرت نیز می آفریند.1
ــاعت ها  ــه یعنی اعتماد به دیگرانی که پس از س تهیة نقش
ــال ها تالش این کلیات را کشف کرده و به صورتی  بلکه س
منسجم و قابل فهم در اختیار ما نهاده اند. همان گونه که در 
اینجا به گزارش دیگران اعتماد می کنیم و نقشة شهر را برای 
ــنایی اولیه مفید بلکه ضروری می دانیم در شناخت دین  آش
ــناخت دین را تازه آغاز کرده، مناسب تر  هم، غریبه ای که ش
ــت که به نقشه ای که عالمان دین شناس از کلیت دین  آن اس
ــه کرده اند اعتماد کند و در کوتاه ترین زمان و معتبرترین  ارائ

راه با صحنة گستردة دین آشنا شود.2

ْوَقَك َفِحْرَت  ْنُظْر ف�َ 1. امام علی به حارث بن حوط فرمود: یا َحاِرُث ِإنََّك َنَظْرَت َتْحَتَك َو َلْم ت�َ
)نهج البالغه خطبه 262( یعنی ای حارث تو به زیر پایت نگاه کرده ای و باال را ندیده 

ای، لذا حیران و سرگردان شده ای.
ــالم، و قرآن در اسالم عالمه طباطبایی،  ــیعه در اس 2. برای مثال کتاب آموزش دین، ش
ــتاد مصباح یزدی برای  ــتی، یا دوره معارف قرآن اس ــناخت اسالم اثر شهید بهش یا ش
ــنایی با اسالم بسیار مفید تر از مطالعه کتب تفصیلی است. همچنین کتاب سیری در  آش
ــهید مطهری برای آشنایی اولیه با نهج البالغه بسیار مناسب تر و مفید تر  نهج البالغه ش
ــبت ها و روابط نیز به  ــنایی نس ــت. زیرا در این نوع آش از مطالعه خود نهج البالغه اس
خوبی نمایانده می شود؛ چیزی که خود ما از گشت و گذار در نهج البالغه به سهولت 
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ــا ویژگی هایی دارند که این ویژگی ها را باید  منابع دین م
ــیم. از جمله این که معرفت دینی در این منابع منظم،  بشناس
ــته بندی شده، و بدون تکرار نیست. در بسیاری از موارد  دس
ــتان و عبارات مختلف  ــده یا با مثال و داس ــوا تکرار ش محت
ــود دارد؛ در مواردی  ــت. عکس آن نیز وج تفصیل یافته اس
وضوح الزم به چشم نمی خورد و به اشاره و اجمال برگزار 
ــائل را تنها از لوازم مخفی کلمات  ــت. برخی مس ــده اس ش
ــان عبارات و  ــا پیوند می ــرد. خیلی جاه ــف ک می توان کش
ــخص  ــت. خیلی جاها تأکید ها مش ــات معلوم نیس موضوع
ــوری و مهم خطی  ــر مطالب کلیدی، مح ــت. هرگز زی نیس
ــازی کشیده نشده، آهنگ ادای این جمالت  برای برجسته س
ــت نیست که از طنین اصوات و تن صدا  نیز امروزه در دس
ــم.1 گویا به جهت همین  ــی از این تأکید ها پی ببری ــه برخ ب
ــیر متعدد و مختلفی پدید آمده و  دشواری ها است که تفاس

بدان دست نمی یابیم. در مطالعه تفصیلی نهج البالغه توجه به جزئیات ما را از دریافت 
ــبات دور می گرداند. همچنین برای شناخت نقش محوری آموزه توحید  کلیات و مناس
در هندسه معارف دینی کتاب توحید در نظام ارزشی و اعتقادی اسالم اثر استاد مصباح 
یزدی و مقاله »روح توحید نفی عبودیت غیر خدا« اثر رهبر انقالب سید علی حسینی 

خامنه ای در کتاب دیدگاه های توحیدی پیشنهاد می شود.
1. صرف تکرار هم عالمت تأکید نیست و نمی توان از فراوانی بیان یک موضوع الزاما 
ــر این مسئله این است که منابع اسالم به خصوص  کلیدی بودن آن را نتیجه گرفت. س
قرآن کریم عالوه بر ارائة یک دستگاه نظری و نظام معرفتی، در پی تأثیرگذاری تربیتی 
و ایجاد تحول عمیق در شخصیت انسان هستند. تکرار ممکن است این هدف دوم را 

محقق سازد یا به جهات دیگری بوده باشد.
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این منابع تاب برداشت های فراوان یافته است. از این رو در 
ــتمداد از عالمان چیره دست نمی توان  مرحلة اول، جز با اس
ــد. باید به توصیف عالمان دین مراجعه و با  ــنا ش با دین آش
آن آغاز کرد. عالم دین این گزاره های پراکنده را جمع آوری 
ــا را حذف نموده، پیام را منظم کرده، تأکید ها را  کرده، تکراره
ــا و هماهنگ و  ــاخته و یکج یافته، تعارض ها را هماهنگ س
ــجم و متناسب و صریح و گویا و کامل و مختصر و شیوا  منس
و روان و آسان عرضه اش کرده است.1 و برای دین شناسی چه 

از این بهتر؟! 
ــدی و  ــی تقلی ــت. دین شناس ــه اس ــی دو گون دین شناس
ــی تحقیقی. و این هر دو صورت بسیار ارزشمند  دین شناس

ــن زمینه انجام گرفته زیاد  ــد اعتراف کرد تالش هایی که تا کنون در ای ــفانه بای 1. متاس
نیست و مجموع آثاری که به این صورت نگاشته شده انگشت شمار است. تأسف بارتر 
ــت. با اینکه  ــه همین تالش ها نیز مورد توجه قرار نمی گیرد و گرفتار بی مهری اس اینک
ــت که به اجزا  ــی به این کتاب ها به مراتب بیش از کتاب هایی اس نیاز ما در دین شناس
ــماری که دارد  ــدنـ  علی رغم بهره های بی ش ــال ها فقه و اصول خوان ــد. س پرداخته ان
ــد ـ تحویل نمی دهد. از باب نمونه  ــیم ش ــرایطی که ترس ــناس – با ش ـ عالم دین ش
ــخصات اسالم« از کتاب »جهان بینی اسالمی« شهید مطهری را یک بار دیگر  بحث »مش
ــس از مطالعه این اثر حاصل  ــت آگاهی و اطالعی که پ ــن اس بخوانید. به خوبی روش
می شود هرگز با تحصیل و تدریس فقه و اصول به دست نمی آید. اینها مالکاتی است 
ــالم ممتاز می گرداند. این توجهات وقتی که  ــالمی را از حکم مغایر با اس که حکم اس
ــالم قدم می زنی و به کوچه ها و ویترین  های احکام توجه می کنی حاصل  ــهر اس در ش
ــناس است که مرتب از باال به کلیت دین نگاه  ــود. این دسترنج یک عالم دین ش نمی ش
ــر با عنوان  ــد. ای کاش ده ها اث ــف کن ــبت ها وروابط را کش ــعی کرده نس می کند و س
ــن و صریح و  ــالم در اختیار بود تا چهرة واقعی این دین جهانی، روش ویژگی های اس

کامل معرفی می گشت. متأسفانه کمتر اثری با این عنوان نگاشته شده است.
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و گران بها است1. دین شناسی تقلیدی همین تصویر کامل و 
متوازن از دین است که به یاری یک استاد فن و اسالم شناس 
ــت آمده است. دین شناس مقلد به تنهایی توان  محقق به دس
استفاده از منابع دین را ندارد و برای تجسم چهرة اسالم نیاز 
به یاری دیگران دارد. اما محققان دین شناس عالمانی هستند 
ــرآن و روایات ـ  ــی از منابع دین ـ ق ــه می توانند به تنهای ک
ــتخراج کنند، پیام آن را دریابند و سیمای  مطالب دین را اس

ــنایی با سخن خدا و معارف حقه  ــت. زیرا آش ــی تقلیدی هم ارزشمنداس 1. دین شناس
ــت، هرچند استناد آن به کتب اصلی و فرایند استخراج آن از منابع روشن نیست و  اس
شخص خود زحمت استخراج و پاالیش آن را نکشیده است. مثل سرمایه داری که به 
ــر زحمت کش، حجم فراوانی از طال دارد.  ــتوانه تالش دهها مهندس معدن و کارگ پش
ــمند است حتی اگر انسان بدون زحمت به دست آورده باشد. این واقعیت را  طال ارزش
نیز نباید نادیده گرفت که به جهت گسترش علوم گویا همه عالمانـ  در هر مقام علمی 
و با هر درجه و عنوان، حوزوی و غیر حوزوی ـ الزاما در قسمت هایی تقلید و اعتماد 
ــه دیگران می کنند. به واقع هیچ مجتهدی نمی توان یافت که الاقل در پار ه ای موارد به  ب
اجتهاد مجتهدان دیگر وابسته نباشد و اعتماد نکند. کار علم با همکاری گروهی سامان 
ــد و اگر معرفت تقلیدی  ــد، یک نفر نمی تواند در همه زمینه ها صاحب نظر باش می یاب
ــش نمی رود. ما در  ــواری فراوان پدید می آید و کار علم پی ــیم دش را بی ارزش بشناس
پژوهش  های دینی به تحقیقات لغویان، صرفیان و نحویان اعتماد می کنیم. به تحقیقات 
ــت عالم فقه با اینکه توان الزم برای استنباط  رجالیان بزرگ اعتماد می کنیم. ممکن اس
پیام  های کالمی و اخالقی را دارد، اما فرصت الزم برای این کار را پیدا نکرده باشد. در 
این موارد طبعا عالم نیست، عوام است. یا عالم کالم و عقاید نیز فرصت بررسی کامل 
ــا را باید از هم تفکیک  ــد و در این زمینه ها تقلید کند. این ه ــروع فقهی را نیافته باش ف
ــد علم متوقف می شود  ــد رش کرد. اگر اعتماد علمی به صاحب نظران و محققان نباش
ــد از صفر آغاز کرد. در حالی که  ــه بای ــه چیز مبهم و محتاج پژوهش...! و همیش و هم
ــفیات دیگران را دوباره کشف کرد. آنچه  نباید یافته  های دیگران را دوباره یافت و کش
ــت و نباید هر روز برای کشف آن تالش جدیدی داشت.  ــف شده کشف شده اس کش
نوجوان 13 ساله ای یک رابطه ریاضی را پس از ساعت ها تالش و تأمل یافته بود، مورد 
تشویف فراوان معلمان و مربیان قرار گرفت اما به او گوشزد شد که این فرمول 2000 
ــف شده بوده و تو اگر هنری داری باید در کشف آفاق ناگشوده به کار  ــال پیش کش س
ــائل صوم و صاله در درس های خارج جنبه تعلیمی دارد و  گیری! تحقیق فقها در مس

هرگز به معنای کشف تازه نیست.
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آنرا درک کنند. 
ــناخت دارد و می تواند با  ــن ش ــه منابع دی ــق دین ب محق
ــد.  ــا ارتباط برقرار کند یعنی منابع را به خوبی می شناس آنه
ــطه )مصادر اولیه و ثانویه( و  کتاب های روایی اصلی و واس

درجة اعتبار آنها را می داند.
ــلط است و بدون نیاز به ترجمه می تواند  بر زبان آنها مس
از آنها بهره گیرد. همچنین اصطالحات و مفاهیم تخصصی 

را می فهمد.
با جغرافیای مباحث آشناست. یعنی می داند که چه مطالبی 
در این کتاب ها آمده و کجا و چقدر به آنها پرداخته شده است. 
توان درک مطالب و استناد بدان ها را دارد و دچار کج فهمی و 
تفسیر به رأی نمی شود و از داللت آن ها بر محتوا مطمئن می گردد. 
ــیدن به آنها را دارد و  ــجام بخش هنر جمع میان ادله و انس

می تواند تعارض های ظاهری میان آن ها را رفع کند.
و خالصه توان استفاده از منابع را دارد. مانند یک پزشک 
ــر یک و نیز موارد  ــکی و درجة اعتبار ه که منابع مهم پزش
ــتفاده آنها را می شناسد، با زبان تخصصی و اصطالحات  اس
فنی آنها آشنا است. قدرت مراجعه، کشف مطالب مورد نیاز 
ــتخراج پاسخ سؤال های خود را از آنها دارد و می تواند  و اس

طبیعی، بدون تحمیل و تعارض مباحث آن را درک کند. 
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ــعة مفهومی به قدرت  ــی را با اندکی توس ــر منبع شناس اگ
ــتفاده از منابع اطالق کنیم می توان گفت که حوزویان با  اس
داشتن این مهارت ها منبع شناس دین هستند. نکته بسیار مهم 
در این دایره، تفاوت منبع شناسی با دین شناسی است. ممکن 
ــد اما منبع شناس خوبی  ــی دین شناس خوبی باش است کس
ــد؛ یعنی به یاری عالمان دین و مطالعه کتب مفید و به  نباش
ــات مذهبی، فهم درست و متوازنی  برکت شرکت در جلس
از دین پیدا کرده است، اما توان بهره برداری مستقل از قرآن 
ــت کسی منبع شناس  و حدیث را ندارد. در مقابل، ممکن اس
ــد، اما دین شناس خوبی نباشد؛ مثاًلً طلبه ای که  متبحری باش
با تالش و اجتهاد، قدرت استنباط از منابع دین را پیدا کرده، 
ــته  ــتفاده از این توان را نیافته و نتوانس ولی هنوز فرصت اس
ــرعی  ــی – نه فقط احکام ش ــارف دین ــک دور در کل مع ی
ــی کند. این شخص مجتهد  فقهی– آیات و روایات را بررس
ــت زیرا توان بهره گیری از منابع را  ــت. مجتهد اس مقلد اس
دارد، مقلد است چون شناخت او از دین به استناد اجتهادش 
ــناخت او از دین ناقص باشد  ــت. اگر فرض کنیم که ش نیس
دین شناس هم نیست و از شخص اول عقب تر است. بنابراین 
دین شناسی حتما الزم نیست اجتهادی باشد. نه هر مجتهدی 
ــت و نه هر دین شناسی مجتهد. ممکن است  دین شناس اس
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ــلم دین شناس تر باشد،  یک طلبه معمولی از یک مجتهد مس
ــناس تر و در  گرچه هر مجتهدی از طلبه غیر مجتهد منبع ش

استفاده از منابع دین، هنر مندتر و تواناتر است.
ــدی )بدون  ــی تقلی ــما اگر امر میان دین شناس ــه نظر ش ب
ــی  ــی )منبع شناس ــص بدون دین شناس ــص( و تخص تخص

بالاستفاده( دایر شود از این دو کدام مقدم است؟1
ــنا شدیم به  ــی و انواع آن آش اکنون که با معنای دین شناس
ــؤال اولیه باز می گردیم. اگر طلبه برای آیندة صنفی خود  س
ــی  ــد الجرم باید عالوه بر دین شناس تحقیق را برگزیده باش
منبع شناسی هم بداند. اما اگر بخواهد مبلغ خوبی باشد آنچه 
مهم است شناخت قابل اعتماد از دین است، هرچند به تقلید 
)پیروی( و یاری عالمان دین شناس باشد. کسی که بتواند از 
آثار محققان اسالمی خوب استفاده کند و آنرا با تعهد انتقال 

1. ذکر این نکته در حاشیه مفید است که شناخت دین با اعتقاد به دین متفاوت است؛ 
ممکن است کسی دین را شناخته باشد ولی بدان اعتقادی نداشته باشد. مانند یک عالم 
ــد و بتواند در باره مسائل آن اظهار نظر  ــایر ادیان به خوبی آشنا باش ــلمان که با س مس
تخصصی ارائه دهد. در احوال برخی از علمای بزرگ شیعه مانند سید بحرالعلوم آمده 
ــلط بودند و برای اهل آن فَِرق نوعی مرجعیت  ــنت مس که آنان بر مبانی فقهی اهل س
علمی نیز داشته اند، بدون اینکه به آن اعتقاد داشته باشند. در فقه و اصول و سایر علوم 
ــلمان با تالش و جدیت به مقام  ــت یک غیر مس ــت ممکن اس حوزوی نیز چنین اس
ــالم آشنا گردد و قدرت استنباط روشمند از آنها  ــد و کامال با منابع دین اس اجتهاد برس
را بنا بر مبانی علمی به دست آورد، بدون اینکه بدان اعتقادی داشته باشد. مثاًلً محقق 
ــیهیکو ایزوتسو مؤلف کتاب های »خدا و انسان در قرآن« و »مفاهیم اخالقی  ژاپنی توش
ــته این دو اثر تحقیقی پرنکته و  ــالم نداش تربیتی در قرآن کریم« که اعتقادی به دین اس

مفید را تولید کرده است.
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ــد1. برای  دهد مبلغ خوبی خواهد بود حتی اگر مجتهد نباش
ــبهات نظری مستحدث، یقینا یک  دفاع از دین، در مقابل ش
ــایی کند؛ اما در مقابل  ــناس باید گره گش عالم محقق منبع ش
ــناسـ  هرچند مجتهد  ــبهات کهنه و مکرر، طالب دین ش ش

نباشندـ نیز می توانند وارد میدان شوند.
ــد.  ــده باش ــی نیز معلوم ش ــی رود راه دین شناس گمان م
ــد نه در گرو  ــی با معنای خاصی که از آن ارائه ش دین شناس
ــرو اجتهاد.  ــت و نه در گ ــاوای همة مراجع اس ــتن فت دانس
ــت آوردن آن باید ضمن احاطة نسبی بر کلیات  برای به دس
ــورد ابتال ـ با آثار جامع  ــرعی ـ خصوصا ابواب م احکام ش
اندیشمندان اسالمی )مثل شهید مطهری، عالمه طباطبایی و 

شهید سید محمد باقر صدر( آشنا شد. 
ــهولت می توان داد؛ آیا  ــخ این پرسش را به س اکنون پاس

ــمندان معتبر اسالمی را بشناسد و بتواند  ــد اما اندیش 1. و بلکه حتی اگر طلبه هم نباش
با آنها که حلقه واسط شناخت دین هستند ارتباط برقرار کند و توان فهم کالم آنان را 
ــد و با تعهد، در انتقال کامل و درست سخن آنان بکوشد چنین کسی مبلغ  ــته باش داش
خوبی خواهد بود. کما اینکه در صدر اسالم نومسلمانانی که توان درک درست معارف 
ــتند برای انتقال آن به دیگران می کوشیدند. البته طلبه چون زبان تخصصی  دینی را داش
ــتفاده عالمان محقق را می شناسد زودتر و روان تر با این آثار ارتباط  و مفاهیم مورد اس

برقرار می کند و بیشتر احتمال وجود این شرایط در او می رود.
ــت. مثاًلً رییس جمهور که مسئول ترین فرد برای  مجری احکام دین هم همین طور اس
اجرای اسالم در جامعه است الزم نیست مجتهد باشد ولی قطعا باید دین شناس باشد. 
ــالمی حتما باید زیر نظر یک مجتهد دین شناس قرار  ــت که حکومت اس ناگفته پیدا اس
ــطح جامعه و مرجعی برای مسائل  ــته باشد که ضامن اجرای کامل شریعت در س داش

مستحدثه و رفع تزاحمات اجتماعی باشد.
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ــمندانی مثل شهید صدر، شهید مطهری و  مطالعة آثار اندیش
عالمه طباطبایی بیشتر انسان را دین شناس می کند یا مطالعة 
ــاعت ها تحقیق و پژوهش در حل  عمیق یک فرع فقهی و س
ــاهدة نقشة کالن یک شهر از  و فصل احکام عملی؟ آیا مش
ــهر آشناتر می سازد یا  ــان را با ش افقی بلند مثل هواپیما، انس
ــهر؟  ــازل و درختان یک کوچه در آن ش ــمارش دقیق من ش

سخن همان سخن است. 
ــته باشد یعنی با دین در  طلبه الجرم باید بینش دینی داش
ــد و از این مهارت به عنوان یک  ــنا باش ــطح کلی آن آش س
ــد. طلبه با هر نقش اجتماعی  مهارت عمومی برخوردار باش
ــود ـ محقق، مدرس، مبلغ،  و کارکردی که برای او فرض ش
ــة کالن دین ندارد و  ــتن هندس قاضی یا...ـ  عذری از ندانس
ــت و  ــت. طلبه، خدمتگزار دین اس از این مقدار بی نیاز نیس
ــنا نباشد  ــی آن آش ــخنان اصلی و اساس تا با کلیت دین و س

نمی تواند به آن خدمتی کند.
ــته  ــخن دین باید حجت در اختیار داش طلبه برای بیان س
باشد و این حجت دو گونه است، یا اجتهاد شخصی روشمند 
ــناس کامِل برجسته. اگر  و یا بهره گیری از دانِش یک دین ش
ــخن طلبه در بیان معارف دین مستند به پژوهش صاحب  س

نظران شایسته باشد، بی تردید حجتمند است.
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پاسخسؤالسوم:جایگاهعلوماسالمی

ــاختار این علوم و مفاهیم آنها، نه  ــنایی با س طلبه بدون آش
توان درک کامل ابعاد موضوع را دارد و نه توان درک سخن 
پژوهشگران دیگر را و نه توان استخراج سخن عمیق از منابع 
اصلی دین را. به واقع این دانش ها به منزلة ابزارهای کارآمدی 
هستند که برای انجام رسالت بزرگ طلبگی در خدمت عالمان 

دین قرار می گیرند و عالم دین از آنها ناگزیر است.
ــک تخصص های مختلف از حیث این پیش نیازها با  بی ش
ــرانجام  یکدیگر متفاوت اند. بحث کنونی ما، آن هنگام به س
ــخنی گفته   ــد که در بارة علوم مختلف به تفکیک س می رس
ــایر علوم حوزوی  ــور نیاز هر یک به س ــد و حدود و ثغ آی
ــنی معلوم گردد. با این  ــا غیر حوزوی ـ به دقت و روش ـ ی
ــه نمی توان انکار کرد که مباحثی کلی نیز وجود دارد که  هم
شایسته است قبل از ورود به مصادیق و اقسام، بدان پرداخته 
ــمی  ــا ناظر به این مباحث کلی و مقس ــود. این مقال تنه ش

نگاشته شده است.1
برای استفادة اجتهادی و مستقل از منابع دین باید تخصِص 

ــی و پردامنه ترابط علوم اسالمی با یکدیگر و  ــئله بحث اساس 1. پیش نیاز حل این مس
ــانی است که نحوه تعامل میان حوزه و دانشگاه را  ــالمی و علوم انس نیز رابطه علوم اس

نیز معلوم می کند.
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ــب دانش های حوزوی  ــت و این تخصص در قال الزم را داش
ــه و اخالق و  ــن دانش های دین، فق ــال می یابد. عمده تری انتق
ــت که نظام حقوقی، ارزشی و معرفتی مورد  هستی شناسی اس
نظر خدا را متناسب با سه ساحت وجودی انسان )رفتار، امیال و 
اندیشه( بیان کرده است. ادبیات عربی، منطق، اصول فقه، رجال، 
درایه، علوم قرآنی، علوم حدیث و.. به عنوان دانش های آلی در 
ــی که ادعای تحقیق  خدمت این علوم قرار می گیرند. طبعا کس
در دین دارد باید با این علوم کامال آشنا باشد. بدون این دانش ها 
هرگز نمی توان به گونه ای روشمند از کالم خدا و روایات اهل 
ــی و تخصصی در گرو  ــی تحقیق بیت: بهره گرفت. دین شناس
تسلط بر این مقدمات است. گرچه همان گونه که پیش تر گفته 

شد دین شناسی تقلیدی بدون این مقدمات حاصل می شود. 
ــی هر چه  ــه به طور طبیع ــت ک ــن نکته نیز گفتنی اس ای
ــوند و دایرة فعالیت  علوم پیش تر می روند تخصصی تر می ش
متخصصین تنگ تر می گردد. عمومی یا تخصصی بودن یک 
گرایش مفهومی نسبی است. هر مرحلة تخصصی نسبت به 
ــت و هر مرحلة عمومی نسبت به  مراحل بعدی عمومی اس
مراحل قبل از آن تخصصی به شمار می آید. در این میان اگر 
ــله به شکل پیشینی ادامه یابد یعنی هر مرحله  یک  این سلس
ــد دچار تسلسل خواهیم  ــین داشته باش مرحلة عمومی پیش
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شد. بنابراین یک مرحلة عمومی برای صنف روحانی وجود 
ــاوی با نبود  ــی از آن از لحاظ علمی مس ــه بی اطالع دارد ک
هویت علمی برای طلبه است. در این ماده اولیه همة طلبه ها 
اشتراک دارند. به بیان دیگر این بخش، زبان مشترک طالب 
ــا همدیگر خواهد بود و هر طلبه ای با هر تخصصی در آن  ب
ــت از فهم  عرصه حضور دارد. آن مرحلة عمومی عبارت اس
ــته بدان  ــنت و بینش دینی که در صفحات گذش کتاب و س

پرداختیم.
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پاسخسؤالچهارم:

نسبتبرنامهآموزشیحوزهبادینشناسی

ــی حوزه این نیاز را برآورده می سازد و این  آیا نظام آموزش
مقدار از تفقه را برای ما تأمین می کند؟

دانش های رسمی که امروزه در حوزه های علمیه تحصیل 
و تدریس می گردد عبارت اند از ادبیات عربی )شامل صرف 
و نحو لغت و بالغت(، منطق، فقه، اصول فقه، کالم، تفسیر 
ــالم، فلسفه. ادبیات عربی،  و علوم قرآنی، اخالق، تاریخ اس
ــای معرفی دین خدا را  ــول فقه که از ابتدا ادع ــق و اص منط
ــنایی با دانش  ــلة مقدمات آش ــنی در سلس ندارند و به روش
ــنایی  ــن و تفقه قرار می گیرند1. دانش فقه نیز پس از آش دی

1. خوش اقبال ترین علوم در دوره آموزشی حوزه، نحو و اصول فقه است که هر کدام 
در چند حلقه کامل دنبال می شوند. نحو در کتابهایی مثل نحو مقدماتی، هدایه، صمدیه، 
البهجه المرضیه، و مغنی؛ و اصول در کتابهایی مثل الموجز، اصول مظفر، رسائل، کفایه، 
ــارج. هیچ یک از دیگر علوم حوزوی در دوره آموزش حوزه اقبال 5 حلقه  و درس خ

متوالی کامل را ندارند. 
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ــاله های عملیه، تنها یک دورة کامل در کتاب الروضه  با رس
ــرح لمعه( خوانده می شود. حلقة دوم آموزش فقه  البهیه )ش
ــش از 50 کتاب  ــب، تنها یک باب از بی ــی کتاب مکاس یعن
فقهی را در بر دارد. کل متن مکاسب شیخ انصاری که کتاب 
ــطح دوم حوزه است، به احکام فقهی  ــی چهار سال س درس
ــب محرمه اختصاص دارد و هرگز نگاهی کالن  بیع و مکاس
ــالمی و روابط داخلی و خارجی میان آنها  به نظام احکام اس
ــالم( در ذهن طلبه ایجاد  )حتی نظام اقتصادی و معاملی اس
ــز طلبه در بهترین  ــد. در دروس تخصصی خارج نی نمی کن
فرض تنها توان بررسی دقیق و فنی دو باب فقهی را خواهد 

داشت. 
دانش کالم اسالمی در چند حلقة متوالی دنبال می شود که 
ــت، گرچه نیاز طلبه به مباحث کالمی  ــبتاً غنی و پربار اس نس
جدید را برآورده نمی سازد و نیز در ایجاد یک دستگاه معرفتی 
ــالمی، فعال در  ــناختی نیاز به تکمیل دارد. اخالق اس هستی ش
حوزه به عنوان یک علم، شناخته شده نیست و طلبه ها بیشتر 
در کالس اخالق از زبان اساتید وارسته پند و موعظه و تذکر 
می شوند. بنابراین سیمای علمی منسجمی از دانش اخالق در 
ذهن آنان نقش نمی بندد، گرچه گزاره های فراوانی به صورت 
پراکنده در این منابر اخالقی دریافت می کنند و از ناحیة آن با 
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ابعاد تازه ای از دین خدا آشنا می گردند. 
ــی خود به ایجاد  ــکل فعل نهایت اینکه علوم حوزه در ش
ــوزون و هماهنگ از دین در اذهان  ــجم، م یک معرفت منس
ــود طلبه را پس از  ــاختار علوم موج ــه نمی انجامد و س طلب
ــال تحصیل، به معنای واقعی کلمه، دین شناس  10 یا 20 س
نمی کند. این نقیصه، کّمی نیست و به مقدار سنوات تحصیل 
ارتباطی ندارد. این رویّه اگر 20 سال دیگر هم استمرار یابد 
ــب بینش دینی  ــت. برای کس نتیجه ای جز این نخواهد داش
ــد کار دیگری  ــة کالن معارف دینی بای ــنایی با هندس و آش
ــم آورد. البته نباید از نظر دور  ــرد و خوراک دیگری فراه ک
ــای مقدماتی الزم را  ــت که تحصیل حوزوی آمادگی ه داش
ــنایی طلبه با دین خدا فراهم می آورد. یعنی گرچه  برای آش
ــه ای تربیت می کند که  ــناس نمی گرداند اما طلب او را دین ش
برای رسیدن به هدف دین شناسی، راه کوتاه و تالش اندکی 
نیاز دارد. تفاوت طلبه ای که 10 سال در حوزه درس خوانده 
ــجویی که هرگز حوزه را ندیده است ولی مطالعات  با دانش
اسالمی متوسطی داشته و از منابر و جلسات مذهبی محروم 
ــت، در اطالعات بالفعل دینی نیست. معلوم نیست  نبوده اس
ــجو دین شناس تر باشد  ــال از آن دانش که طلبه پس از 10 س
ــد یا فهم  ــته باش ــری در اختیار داش ــای فراوان ت و آموزه ه
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ــت که  ــد. اما این مقدار هس ــری دریافت کرده باش عمیق ت
ــاز کنند، طلبه قدرت،  ــی را آغ اگر هر دو حرکت دین شناس
مهارت و تجهیزات بیشتری برای رسیدن دارد و با سرعت و 
شتاب بیشتری دین شناس خواهد شد. بنابراین ساختار علوم 
ــتقیم به دین شناسی و  ــی موجود به صورتی غیر مس آموزش
تفقه کمک می کند و ماهی گیری را به طلبه می آموزد. گرچه 
ــب، طلبه باید خود همت  برای تأمین ماهی مورد نیاز هر ش
و اقدامی داشته باشد. یعنی باید پس از آموختن ماهی گیری 
ــی، این هنر به  ــت آوردن توان الزم برای دین شناس و به دس
ــنایی با دین به دست  آید نه آنکه این  ــود و آش کار گرفته ش
ــود. زیرا توان اندکی که به  ــتفاده احتکار ش توانمندی بال اس
کار  آید بهتر از توان فراوانی است که بی نتیجه تنها انبار شده 
باشد. گاهی دیده می شود که یک عمر به تحصیل تجهیزات، 
ــی می گذرد ولی نوبت به  توانمندی ها و مقدمات دین شناس

ذی المقدمه نمی رسد!
ــر ــود ای پس ــوردن ب ــر خ زر از به
ــنگ و چه زر ــادن چه س ــه بهر نه ک

ــت طالب علوم دینی از آغاز ورود به حوزه،  شایسته اس
ــة  در کنار صرف و نحو و دانش های مقدماتی با نظام اندیش
اسالمی در حدود کالن، آشنا شوند و هندسة معرفتی اسالم 
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ــطح کلی ولی کامل آن دریابند. داشتن چنین نگاهی  را در س
در تشخیص گزارة دینی از غیر دین، و تمیز بدعت از سنت، 
و انحراف از اصالت و نیز در شناخت اولویت ها و اهمیت ها 

بسیار مؤثر و الزم است.1

1. در سال های پیش از انقالب پاره ای از اندیشمندان اسالمی به صدد کشف این نظام 
معرفتی کالن برآمده و آثار ارزشمندی تولید کردند. البته باید اعتراف کرد که شمار این 
ــیار کمتر از حد انتظار است. حوزه های علمیه که متکفل شناختن و شناساندن  آثار بس
ــتند بسیار بیش از حساسیتی که برای کشف جزئیات آموزه های دینی به  دین خدا هس
ــه کالن معرفت اسالمی و تصویر کامل آن  ــیم نقش خرج می دهند باید در تکاپوی ترس
ــوگمندانه باید گفت که این تالش ها پس از انقالب نیز چندان  ــند. س از افقی باال باش
ــی با عنوان نظام اندیشه اسالمی  ــده است. شاید قرار دادن یک متن درس پی گیری نش
در برنامه آموزشی طالب علوم دینی این حساسیت را برانگیزد و مبدأ پیدایش برکات 
ــه طباطبایی، طرح کلی  ــار کتاب آموزش دین اثر عالم ــازه ای گردد. از جمله این آث ت
ــید علی خامنه ای، معارف قرآن اثر محمد تقی مصباح  ــه اسالمی در قرآن اثر س اندیش

یزدی، و جهان بینی اسالمی شهید مطهری است.
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ــال  هم اکنون در کالس های درس خارج برخی افراد میان س
یا مسن دیده می شوند که به صورت منظم در دروس شرکت 
ــؤال پیش می آید که طلبه  می کنند. به صورت طبیعی این س
چند سال الزم است درس بخواند و از چه تاریخی تحصیل 
خود را خاتمه یافته تلقی کند؟ آیا این سبک دانش آموزی تا 
ــمار می رود؟ برخی می گویند طلبه تا  پایان عمر ارزش به ش
آخر عمر باید درس بخواند و هرگز کار دانش آموزی و طلبگی 
ــریف »اطلبوا العلم من المهد الی  را رها نکند. این گروه به بیان ش
اللحد« و »طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه« استناد می کنند. 
ــه دوره دوم زندگی حوزوی  ــش پدید می آید ک اینجا این پرس
از کی آغاز می شود یعنی هویت تحصیلی طلبه از چه زمان به 
هویت فرهنگی تغییر می کند؟ و از چه تاریخی او باید به تعهد 
ــا تحصیل علم تا پایان عمر  ــغول گردد؟ آی اجتماعی خود مش
بدین ترتیب مصداق علم الینفع قرار نمی گیرد؟ علمی که باید 

از آن به خدا پناه برد؛
الّلُهّم اّنی َاعوُذ ِبَک ِمن ِعلم الَینَفع.

ــطح اول یعنی یک  ــس از اتمام س ــت پ ــه ممکن اس طلب
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ــالمی درس را رها کند و  ــی با علوم اس ــنایی اجمال دور آش
ــی از طالب نیز تا پایان  ــه خدمات اجتماعی بپردازد. برخ ب
ــطح دوم یعنی ابتدای درس خارج به تحصیل خود ادامه  س
ــد و پس از آن به ارائة خدمات اجتماعی می پردازند.  می دهن
بی شک برای خدمت بیشتر باید دانش و مهارت بیشتری در 
ــت. اما باید بدانیم که این دانش و مهارت الزاما  اختیار داش
ــود. چه  ــمی حوزه حاصل نمی ش در کالس های دروس رس
بسا دوره های آموزشی و کارگاه های علمی متفرقه در حوزه 
ــت آوردن دانش الزم برای خدمت  یا خارج از آن در به دس
ــا دانش و مهارت انسان در ضمن کار  مفیدتر باشد. چه بس
ــه جدی اجتماعی افزایش یابد. به یقین طلب علم تا  و تجرب
پایان عمر شامل همه این مصادیق می شود. آنچه مهم است 
ــد علمی مستمر در طول دوره حیات  تالش جدی برای رش
ــت از مطالعة فراوان یا از  ــت. این رشد علمی ممکن اس اس
ارتباط با فضاهای علمی و پژوهشی یا از تعامل با صحنة عمل 
ــود. هیچ یک از شخصیت های موفق و  اجتماعی حاصل ش
خدوم جامعه در کالس درس شرکت نمی کند و به صورت 
ــتاد نمی رسد. البته همة این بزرگان در  مستمر به محضر اس
طول حیات خود روز به روز رشد علمی و اجتماعی دارند. 
اینان فرایند تحصیالت رسمی خود را به خوبی طی کرده و 
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از آن فارغ گردیده اند و امروزه دانش جویی و مهارت افزایی 
خود را با دوره های آموزشی کوتاه مدت و مطالعة مستمر و 
ــراوان تأمین می کنند و تجربة کاری خود را ضمن خدمت  ف

و ارتباط افزایش می دهند.
ــه از هویت  ــه انتقال طلب ــاره کرده ایم ک ــش از این اش پی
ــی در یک نقطة  ــات فرهنگی و اجتماع ــی به خدم تحصیل
ــة معینی را برای  ــخص اتفاق نمی افتد و نمی توان لحظ مش
ــن تحول تدریجی الحصول و  ــن تحول در نظر گرفت. ای ای
ــت. دغدغة مبارک طلبه برای  نیاز مند زمان قابل توجهی اس
ــش اجتماعی در آغاز، تنها در  ــة یک اثر و ایفای یک نق ارائ
ــیة فعالیت های تحصیلی او قرار دارد ولی به مرور در  حاش
فضای کاری او سهم بیشتری می یابد و گسترش پیدا می کند 
ــا اندازه ای که بخش عمدة توان و زمان او را در برمی گیرد  ت

و تالش تحصیلی را در حاشیه قرار می دهد. 
ــمی گردد  اینکه دقیقًا از چه زمانی طلبه فارغ التحصیل رس
ــالت های اجتماعی را در دستور کار جدی خود  و انجام رس
ــته به همت علمی و به مقتضای شرایط فردی  قرار دهد بس
ــه نمی توان انتظار  ــت. از هم ــی و... او متغیر اس و خانوادگ
ــد کنند و نباید  ــاالی دانش دین رش ــت که تا مراحل ب داش
ــان همه و هیچ یا صفر و صد  ــی در نظر گرفت که می الگوی



راه و رسم طلبگی 72

ــان می کنند که طلبه باید  ــطه ای نبیند. برخی گم حالت واس
مانند شهید مطهری گردد و اگر به آن درجه از علم و فضل 
ــه عرصة اجتماع را  ــد حق اظهار نظر و ورود ب ــوا نرس و تق
ــت که برنامة تحصیلی خود را تا  ندارد. برای همین الزم اس
رسیدن به اجتهاد کامل در شاخه های مختلف علوم اسالمی 
ــارف الهی ادامه دهد. غافل  ــب توانمندی عالی در مع و کس
ــت ذاتی چنین  ــی از افراد زمینه و ظرفی ــه اوال برخ از اینک
مرتبه ای را ندارند. برخی نیز زمینه های خداداد فراوانی برای 
ایفای نقش های دیگر دارند گرچه ممکن است در تحقیقات 
ــند. عالوه بر این برای مطهری شدن نیز  اسالمی موفق نباش
ــت و با اکتفا به برنامة دروس  ارتباط اجتماعی فعال الزم اس

رسمی حوزه نمی توان مطهری شد.1

1. گاهی گفته می شود که طلبه برای هر گونه خدمت اجتماعی و ورود در هر رشته ای 
نیاز به اجتهاد و ملکه استنباط دارد. از این رو همه طالب باید در مراحل تحصیل خود 
ــغولیت مزاحم پرهیز  ــیدن به این نقطه از هر مش این موضوع را قطعی گرفته و تا رس
ــایر رشته ها،  کنند. برخی نیز توصیه می کنند در کنار فعالیت های علمی تخصصی در س
ــته  ــا یک درس فقه و یک درس اصول فقه، در رژیم علمی روزانه طلبه قرار داش حتم
باشد تا تسلط او بر این مهارت دائما تقویت گردد و جزئیات و ظرافتهای آن ـ به ساِن 

فوِت کوزه گری ـ به دست آید..
ــت. مراد از اجتهاد، تخصص و توان  ــی مجدد اس ــخن نیازمند مطالعه و بررس این س
ــلط بر دانش های مقدماتی مانند ادبیات عرب و اصول فقه  ــتنباط از منابع دین با تس اس
ــص و توانایی – که ما آن  ــرای تحقیق در منابع دین این مقدار از تخص ــت. یقینًا ب اس
ــت. اما آیا برای تبلیغ دین، دفاع از دین  ــی نامیده ایمـ  الزم و ضروری اس را منبع شناس
ــت؟  ــطوح باال هس و اجرای دین در جامعه، همواره نیاز به این توانمندی آن هم در س
ــخ این پرسش با عنایت به بحث تفصیلی گذشته نیازمند تأمل بیشتری است که به  پاس

مجال دیگر واگذار می شود.
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برنامه ریزی طلبه باید به گونه ای باشد که در نهایت دورة 
ــد. یعنی به خوبی  ــده باش ــل و آموزش خود توانا ش تحصی
بتواند در یک موضوع ظاهر شود و اثری ارائه کند. طلبه باید 
دست کم در یک زمینه یا موضوع، جلوة ویژه داشته باشد و 
ــانی از خود عرضه کند. در  ــد کار ماندگار و اثر درخش بتوان
آن زمینة تخصصی ضرب المثل و انگشت نما و مورد اعتماد 
ــؤال کند »تصمیم داری 10 سال  ــد. طلبه باید از خود س باش
ــئولیت و خدمتی را بر عهده گیری و  دیگر در جامعه چه مس
ــخ  ــی را ایفا کنی؟« و به گونه ای تفصیلی به آن پاس چه نقش
دهد و در آن به یک نتیجه قاطع برسد. این پاسخ به یک انتخاب 
بزرگ می انجامد که رنگ عمومی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار 

داده و آیندة او را جهت می بخشد.
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  چنین انتخاب بزرگی مانند هر امر کوچک و بزرگ دیگری 
ــت و جز با استمداد  نیاز مند عنایت ویژه و هدایت الهی اس
ــت. درخواست  ــده و اطمینان بخش نیس از خدا تضمین ش
ــه و متضرعانه از پروردگار و طلب هدایت از درگاه  عاجزان

دلیل المتحیرین الزمه بی جایگزین این اقدام خطیر است.
ــی نیاز دارد که طلبه به مرور باید  ــی این فرایند مقدمات   ط
ــت گرایش تخصصی  این مقدمات را طی کند. انتخاب درس
ــبه یا یک باره امکان پذیر نیست و با قرعه و استخاره،  یک ش
یا تعبد به سخن یک استاد مورد اعتماد حاصل نمی شود. این 
انتخاب تنها در یک فرایند طوالنی مدت صورت می پذیرد. 
برای تشخیص گرایش تخصصی هرگز نباید شتاب زده عمل 
ــته ای صرف گردد و  کرد؛ باید حوصله، تالش و زمان شایس

آگاهی و اطالعات فراوانی به دست  آید.
  کسی  که در سال های نخست طلبگی برای گرایش آیندة 
ــت که  ــتانی اس خود تصمیم قطعی گرفته، مانند کودک دبس
ــر می پروراند و ادعا می کند که در آینده  آرزوی پرواز در س
ــده خلبان  ــا این کودک در آین ــد. چه بس ــان خواهد ش خلب
ــنهاد کرد که در  ــود ولی از امروز نمی توان به او پیش هم بش
دانشگاه ثبت نام کند و آموزش تخصصی پرواز ببیند. همین 
ــود  ــتان خوانده می ش دانش های عمومی که تا انتهای دبیرس
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ــدن اوست. انبوه خوانی و اطالع  مقدمة الزم برای خلبان ش
ــت؛ یکی به جهت  ــای متنوع به دو جهت الزم اس از فضاه
ــه گزینه های رقیب و  ــتی انتخاب با نظر ب ــان از درس اطمین
ــتفاده از آن دانش های عمومی  راه های جایگزین و دیگر اس

در حوزة تخصصی انتخاب شده.
ــوی تخصص در یک مدل مخروطی    حرکت منطقی به س
ــا و فعالیت های متفرق  ــی دایرة دانش ه ــاق می افتد. یعن اتف
ــخص آرام آرام و الیه الیه تنگ تر می شود. تا به نقطه ای  ش
می رسد که تمام فعالیت های او بر موضوع تخصصی متمرکز 
ــا و مهارت ها پیش نیاز  ــود. به بیان دیگر تنوع دانش ه می ش
ــا در موضوع تخصص  ــاز تنه ــت. این پیش نی تخصص اس
منحصر نمی شود و از یک حوزة گسترده آرام آرام به سوی 
ــی رود و دامنة دانش ها محدودتر  ــک کانون تمرکز پیش م ی
ــود. بنابراین تأکید بر الگوی تخصص محور به معنای  می ش
نفی جامعیت به صورت مطلق نیست. بی شک پیش از ورود 
ــی را گذراند و جامعیت  ــص باید دوره های عموم به تخص
ــکار کرد که  ــا نمی توان ان ــت آورد. ام ــدودی را به دس مح
جامعیت به معنای گستردة آن ممکن نیست. بنابراین باید به 
ــبی معتقد بود. حدود و ثغور این جامعیت  یک جامعیت نس
ــته به توانایی افراد، حوصله و تالش و همت آنان و نوع  بس
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ــت. بدیهی است که با  ــده متفاوت اس گزینه های انتخاب ش
ــتر بهتر می توان خدمت کرد و مؤثرتر می توان بود.  علم بیش
اگر کسی بتواند در چند رشته صاحب نظر و متخصص شود 
به یقین از کسی که تنها در یک رشته متخصص شده قوی تر 

و کارآمدتر خواهد بود.
به همین جهت برای به دست آوردن تخصص نمی توان در 
یک مدل خطی و مستقیم به سوی آن حرکت کرد و از همان 
ــات دیگر را تعطیل  ــاب، تمام فعالیت ها و مطالع آغازِ انتخ
ــا و مهارت ها نهفته  ــّر این توصیه در ترابط دانش ه کرد. س
ــتجوی  ــد وثیق علوم، چاره ای از جس ــت. به جهت پیون اس
ــا این پرخوانی و پردانی و  ــت. ام موازی و عرضی آنان نیس
ــرور و درگذر زمان کنترل و محدود  اطالعات عمومی به م

می شود. 
مراحل و فرایند تحصیل دانش و مهارت به سان یک هرم 
ــه در قاعده قرار  ــت. طبقة زیرین این هرم ک چهارطبقه اس
ــت و باالتر از آن به ترتیب تسلط و  ــنایی اس گرفته طبقة آش

تخصص و تحقیق قرار دارد. 
ــرض می گیریم و در محور  ــور افقی دانش ها را ف در مح
ــز زمان را که با  ــلط علمی و عمق نگاه را و نی ــودی تس عم
ــلط و عمق نگاه نسبت مستقیم دارد. هرچه زمان  کسب تس
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پیش رود گسترة کاری محدودتر می شود اما تخصص یعنی 
اشراف علمی و مهارتی افزایش می یابد. همان طور که هرچه 

تسلط بیشتر شود دایرة دانش ها محدودتر می شود.
ــیار گسترده و مشتمل بر علوم و مهارت های  طبقة اول بس
ــا و مهارت ها به رغم  ــت. این دانش ه ــوع و فراوانی اس متن
ــطح نازلی قرار دارند. در این مرحله طلبه باید  فراوانی در س
از دانش های فراوانی آگاه باشد و مهارت های بی شماری داشته 
ــد و به معنای واقعی کلمه جامع المقدمات باشد، یعنی با  باش
همة علوم )عقلی، نقلی، انسانی، غریبه و... ( در سطح آشنایی 
مقدماتی و اجمالی ارتباط برقرار کند و بدان ها مجهز گردد. 
ــوند. یعنی  ــة دوم دانش ها و مهارت ها کمتر می ش در طبق
ــته برخی انتخاب  از میان همان دانش ها و مهارت های گذش
شده و با عنایت بیشتری دنبال می گردند به صورتی که طلبه 
در آن به تسلط برسد. مالک تسلط این است که طلبه بتواند 
ــرار کند و از آخرین  ــون تخصصی آن علم ارتباط برق با مت
ــتفاده کند. گرچه خود آمادگی تولید چنین  دستاورد آنها اس
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دستاوردی را ندارد. 
ــوم تنها مشتمل بر چند دانش است. اما این حوزه  طبقة س
ــت و در سطح بسیار باالتری قرار گرفته  کامال تخصصی اس
ــته است. طلبه در  و ریزبینی و ژرف کاوی در آن افزون گش
ــخن محکم  ــن الیه آمادگی و قابلیت تولید آثار ویژه و س ای

فنی دارد و می تواند عرضة ممتازی داشته باشد. 
ــه طبیعتا جز در  ــرم تحقیق قرار گرفته ک ــن ه در رأس ای
ــوزة تخصصی امکان پذیر  ــد موضوع از همان ح یک یا چن
ــده  ــت. یعنی قابلیت تحقیقی که در طبقة قبل احراز ش نیس
ــد یعنی آثار  تنها در یکی دو موضوع به فعلیت کامل می رس
ــیار کمتر از اندازه  ــط یک نفر بس تحقیقی فراهم آمده توس

توان تخصصی او است.
ــخیص نهایی گرایش  ــد و تش ــت طی این فراین   فرص
ــرای این منظور نمی توان همة  ــت. ب تخصصی بی نهایت نیس
ــت نقطة پایان  فرصت تحصیل را هزینه کرد! بنابراین الزم اس
ــطح یک  ــد. طلبه پس از اتمام س این تصمیم گیری معلوم باش
ــد و اگر به هر جهت نتیجه ای  )پایان لمعه( باید به نتیجه برس
ــد حداکثر تا پایان سطح 2 )مکاسب و کفایه( باید  حاصل نش
تصمیم خود را نهایی کند، یا با مطالعه و مشاوره و تأمل، و یا با 
ترجیحات ثانویه مثل استخاره و قرعه و اصول عملیه که احکام 
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ظرف تردید اند...1 زیرا کمی اشتباه در تشخیص بهتر از یک عمر 
تحیر است. پس از پایان 10 سال هر انتخابی که صورت گرفت 

هرگز نباید تغییر کند. 
ــرای این منظور  ــر مقدمات و عناصر الزم ب ــون به ذک اکن

می پردازیم.

ــیار باالیی دارد، و با تالش و مداومت،  ــان در ایام جوانی استعداد فراگیری بس 1. انس
ــود.  ــر مقولة علمی یا مهارتی می تواند ارتباط برقرار کند و در آن موفق ش ــا با ه تقریب
ــته ای که موفق شود و پیشرفتی برایش حاصل آید، ذوق  ــوی دیگر نیز در هر رش از س
ــتعداد تا حدودی  ــتیاقش باال می رود. بنابر این می توان گفت عالقه و اس و انگیزه و اش
اکتسابی است. اگر فرض کنیم که طلبه پس از ده سال تحصیل در حوزه به نتیجة نهایی 
ــد، استفاده از این اصول  ــیده باشد و هنوز تخصصی برای خود معلوم نکرده باش نرس
ــت ـ نسبت  عملیه و تعیین تکلیف اجباری برای آینده ـ که موجب این موفقیت ها اس

به پراکنده کاری و سرگردانی یقینا ترجیح بیشتری دارد. 
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1.آشناییباگزینهها
برای هر انتخابی دست کم باید چند گزینه پیش روی ما قرار 
داشته باشد. یعنی باید نسبت به چند مسیر مختلف شناخت 
داشته باشیم تا در میان آنها بهترین را انتخاب کنیم. طلبه در 
ــت باید یک نقش اجتماعی را برای خود برگزیند. برای  نهای
این منظور الزم است با گونه های متنوع خدمت اجتماعی و 
انواع نقش هایی که به عنوان طلبه می توان ایفا کرد از نزدیک 
ــد. باید فعالیت های متنوعی که در معرض انتخاب  آشنا باش
ــد را هرچند در مقیاس کوچک تجربه و مزمزه  او قرار دارن

کرده باشد. 



راه و رسم طلبگی 82

ــه مفید تألیف،  ــت طلبه یک تجرب ــب اس بدین جهت مناس
ــه تدریس، یک تجربه  ــک تجربه موفق تحقیق، یک تجرب ی
ــخنرانی ـ در محیط های متنوع  مدیریت فرهنگی، تبلیغ و س
ــد تا از نزدیک با مقتضیات این فعالیت ها آشنا  ــته باش ـ داش
شود و بصیرت شخصی بیشتری در تصمیم گیری کسب کند. 
طلبه باید با جنس فعالیت های فرهنگی )مانند تحقیق، تدریس، 
ــد  ــنا باش ــف، تربیت، مدیریت فرهنگی، مناظره و... ( آش تألی
همانگونه که یک معمار موفق با جنس فعالیت های ساختمانی 
ــنا است یا یک رزمندة جهادگر با جنس فعالیت های رزمی  آش

باید آشنا باشد.
ــی نیز جمع آوری  ــتة تخصصی تحصیل برای انتخاب رش
ــت.  ــترده ای از علوم مختلف الزم اس اطالعات عمومی گس
ــترة علوم و  ــراد از اطالعات عمومی اطالع جامعی از گس م
قلمرو آنها و انواع موضوعات مورد تأکید هر یک و نیز مراکز 
ــت. برای این منظور یک دوره مطالعه  تخصصی وابسته اس
ــف و حوزه های متنوع  ــه فضاهای مختل ــی ب انبوه و سرکش
ــت. زیرا انتخاب گرایش تحصیلی  دانش مفید بلکه الزم اس
متوقف بر آگاهی عمومی از شاخه های مختلف علوم است. 
ــبت به عالقه یا  ــنایی اجمالی، داوری نس تا پیش از این آش
استعداد خود، قضاوتی نابهنگام و بدون بصیرت است. البته 



83دفتر پنجم: طلبه و جهت گیری تخصصی

ــتة  ــن انبوه خوانی و اطالعات عمومی پس از انتخاب رش ای
قطعی، در آن رشته هم، مفید واقع می شود. 

ــی که از ساختار و مفاهیم یک علمـ  مثاًلً عرفان نظری  کس
ــتعداد علمی خود در  ـ اطالع ندارد هرگز نمی تواند در بارة اس
آن علم به نتیجه ای برسد. از این جهت مقدمة استعداد شناسی 
ــالمی است. پس طلبه به  ــنایی مؤثر با شاخه های علوم اس آش
ــالمی از طریق مطالعات  ــنایی با علوم اس دو جهت نیاز به آش
پرمایه، متنوع و انبوه دارد. یکی برای تشخیص استعداد خود، 
و دیگری به جهت نیاز به آشنایی جامع با دین که در فصول 

گذشته بدان اشاره کردیم.
ــه یکی از تخصص های الزم  ــت ک این نکته نیز گفتنی اس
ــد  ــه باید در صدد تأمین آن باش ــام حوزه های علمی ــه نظ ک
ــوم و تخصص ها  ــی عل ــص مدیریت دانش و مهندس تخص
ــیم کار هوشمندانه ای  ــت. فراتدبیری که بتواند نظام تقس اس
ــتره، میزان ثقل  برای همیاری متخصصان طراحی کند و گس
ــازد و با توجه  و مرکز ثقل دانش ها و مهارت ها را معلوم س
ــه آرایش دانش ها و  ــواع خدمات حوزوی در جامعه ب به ان
ــت در میان طالب کسانی  تخصص ها همت گمارد. الزم اس
ــب و روابط علوم  ــند که بتوانند در تعیین جایگاه و نس باش
ــته ای اظهار نظر کنند. خالها را دریابند  و ارتباطات میان رش
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ــد کنند. الزمة چنین  ــا را به موقع رص ــا و اولویت ه و نیازه
ــت.  ــنایی اجمالی با همة علوم اس تخصصی جامعیت و آش
ــر به انجام کاری و ایفای نقش خاصی  اما این جامعیت ناظ
است. چنین متخصصی در هیچ یک از علوم نمی تواند تولید 
ــت مؤثری بزند، اما هنر ویژه ای که  ــته  باشد یا مش ویژه ای داش
ــی را که او انجام می دهد از هیچ کس دیگر  او دارد و کار مهم

نمی توان انتظار داشت. 
ــاختمانی را در  ــان س ــب مهندس ــر مطل ــرای درک بهت ب
ــت بر  ــاختمان گرچه ممکن اس ــدس س ــر بگیرید. مهن نظ
تخصص های فراوان ساختمان سازی به خوبی مسلط نباشد 
اما با شناخت و احاطه ای که به همة آنها دارد در صدد انجام 
ــت که هیچ یک از متخصص های دیگر نمی تواند  کاری اس
ــم یک تخصص باید  ــام دهد. پس به این مقوله به چش انج
ــایر تخصص ها آن را برپا داشت و  ــت و در کنار س نگریس
ــود را برای این  ــی از نیروهای حوزوی باید خ ــا بخش قطع
ایفای این نقش آماده کنند. با این توضیح تخصص مهندسی 
ــایر تخصص ها و تنها به عنوان یک نیاز از  علوم در کنار س
ــه عنوان تنها تخصص  ــود و هرگز ب انواع نیازها دیده می ش

مشروع و معتبر به همگان توصیه نمی شود.
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2.تشخیصنیازاجتماعی
ــر به نیازها و  ــات جهت گیری تخصصی، نظ ــی از مقدم یک
ــت. اگر فرض  ــه میان آنها اس چالش های اجتماعی و مقایس
ــت اجتماعی خأل جدی  ــم در یکی از عرصه های خدم کنی
ــد از باب واجب کفایی الزم است نیروی  وجود داشته باش
ــنگر خالی پر گردد.  ــود و آن س الزم برای آن عرصه تأمین ش
هر چه موقعیت این سنگر مهم تر و حساس تر باشد ضرورت 
حضور نیروی توانا در آن بیشتر خواهد بود و ضریب توجه ما 

نسبت به آن باید افزایش یابد.
ــایر معیارها مالحظه  البته این اصل کلی را باید در کنار س
کرد. یعنی به عالقه و استعداد و واقعیت های زندگی شخصی 
ــت و حاصل جمع جبری میان این  خود نیز باید توجه داش

معیارها را در انتخاب نهایی در نظر گرفت.
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ــد، در شرایط  ــاره ش همان گونه که در فصول پیش هم اش
موجود نیاز های اجتماعی بسیار فراوان و منابع انسانی حوزه 
ــت. همة عرصه های  ــبت به دایرة نیازها بسیار اندک اس نس
ــرد و کالنـ  نیاز به نیرو دارد و هر کس با هر  ــتـ  خ خدم
استعدادی می تواند در حوزة علمیه بهترین نقش را ایفا کند. 
همة عرصه های تحقیقی در همة دانش های اسالمی نیاز  مند 
ــت. در شرایط جدید با  ــی جدی اس بازنگری و کار پژوهش
ورود دین به صحنة عمل اجتماعی قلمرو موضوعات مورد 
نیاز بسیار گسترده شده و ابهام های فراوان و مسائل نوپدید 
ــت. در شرایطی که بشر برای ادارة  پرشماری رخ نموده اس
زندگی اجتماعی خود نیز دست به دامان دین شده و از دین 
نسخة حیات بخش راهگشا در نظام پیچیدة نوین را می طلبد 

نیاز به نهضت تولید دانش بسیار نمایان است.
امروزه سخن از اولویت قطعی یک علم از علوم حوزوی 
ــته و نوعا اندیشمندان و  ــوار گش ــایر علوم بسیار دش بر س
ــنایان، با نظر به خأل عمیق دانش، هیچ دستورالعمل  درد آش
ــتة تحصیلی ندارند. به روشنی  قاطعی برای انتخاب یک رش
ــتة  ــه فقه به عنوان رش ــرد که پرداختن ب ــوان ادعا ک نمی ت
ــیر،  ــت یا پرداختن به حدیث، تفس تخصصی ضروری تر اس

کالم، دانش های عقلی، علوم انسانی یا علوم دیگر. 
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به بیان دیگر به جای توصیه به انتخاب رشتة خاص بیشتر 
ــب توانمندی باال و چیرگی تخصصی تأکید می رود.  بر کس
ــت فراوان  ــط و ضعیف ممکن اس ــای کم بنیه، متوس نیروه
باشند اما برای سپردن مسئولیت و اخذ تعهد خدمت مناسب 
ــتند. نیاز امروز جامعة ما، دانشمند چاالک و متخصصی  نیس
ــی باز می کند  ــی قدم گذارد گره ــت که در هر موضوع اس
ــنگری که قرار گیرد،  ــاید و در هر س ــته ای می گش و راه بس
مرزبان قدرت مندی برای پاسداری از آن است. مقایسة میان 
نیازهای علمی و تخصصی حوزة امروز، مقایسه میان چاه و 
چاله نیست که به سرعت به داوری نهایی رسد بلکه به سان 
ــت که نهایت آن آشکار  ــة میان دو شکاف عمیق اس مقایس
ــت. در چنین وضعیتی ادعای اولویت میان پرکردن این  نیس

شکاف یا آن شکاف گزاف خواهد بود.
به عنوان نمونه با اینکه حوزه های علمیه قرن ها است که در 
فقه و اصول متمرکز شده و عمدة منابع خود را به این شاخه ها 
اختصاص داده است اما همچنان در این دانش های خوش اقبال 
نیز نیاز به پژوهش های عمیق در موضوعات نوین باقی است.1 
بنابراین توجه به استعداد و عالقة شخصی برای جهت گیری 

تخصصی در شرایط جدید اهمیت بیشتری دارد.

1. تفصیل این بحث را در کتاب »تأملی در نظام آموزشی حوزه« ببینید.
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3.استعدادوعالقهشخصی
بدون شک در انتخاب رشتة تخصصی باید به آمادگی فردی و 
ذائقة شخصی توجه کرد. عالقه های انسان موتور محرک وجود 
اوست و تمام فعالیت های او را پیش می برد. بدون عالقه، انسان 
در هیچ کاری طراوت الزم را ندارد و با تکلف و کسالت وارد 
ــود. این چگونگی باعث می شود که دقت الزم را در  آن می ش
ــقاط مسئولیت و  آن به کار نیاورد و به قول معروف تنها به اس
ــیار تُنُک و کم  رفع تکلیف بپردازد. بدین ترتیب ثمرة کار بس
ــی یا درمان دردی نخواهد آمد.  ــد و به کار کس مایه خواهد ش
بدون عالقه و استعداد، توان انجام کار به گونه ای رضایت بخش 
ــان  ــئولیت از گردن انس وجود ندارد و به تبع آن تکلیف و مس
ــت. بنابراین به بهانة نیاز اجتماعی نباید به عالقه ها  ــاقط اس س
بی اعتنایی کرد. زیرا ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تحت سیطرة 
ــتیم و از بی توجهی به آن در فشار و  عواطف درونی خود هس

دشواری قرار خواهیم گرفت.
ــان به طبیعت اولیة خود استعداد  البته می توان ادعا کرد انس
ــت کم در حدود  ــب مهارت ها و دانش ها را دس همه یا اغل
ــالش و تمرین می تواند به مراتب باالی  عمومی دارد و با ت
ــه در بعضی  ــت ک ــت یابد اما این نکته نیز هس ــز دس آن نی
ــکوفا تر و آمادگی او بیشتر است.  زمینه ها استعداد انسان ش
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این موارد، انگشت شمار و اندک اند و مقرون به صرفه تر این 
ــرمایة عمر در همین موارد به کار گرفته شود تا  است که س

نتیجة بیشتر و بهرة فراوان تری به کف  آید.
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فرایندتشخیصاستعدادونشانههایآن
بسیاری از طالب از چگونگی دست یابی به این خودشناسی 
و راهکار کشف استعداد خود ناآگاه اند؛ به همین جهت این 
ــی و فراگیر آنها تبدیل  موضوع به یکی از دغدغه های اساس
شده است. توجه به این گزاره ها چه بسا در فرایند تشخیص 

استعداد به کار  آید و از این دشواری و نگرانی بکاهد؛
  جوان استعداد انجام هر کاری و موفقیت در هر رشته ای 
ــد توانایی های علمی و مهارتی  ــه همین جهت بای را دارد. ب
الزم را در عرض هم دنبال و در حد نصاب کسب نماید. اما 
در کنار این توانایی های متفرقه و اطالعات عمومی فراوان، 
ــخص، الزم است مهارت ویژه داشته باشد  در یک زمینة مش
و اثر استثنایی ارزشمند تولید کند. در این موضوع او سرآمد 
ــمار می رود و سخن یا اثرش کامال مورد  و عنصر اول به ش
ــود. این اقبال نیز نشان دهندة درجة مهارت  اقبال واقع می ش
و اشراف او بر تمام تولیدات آن عرصه خواهد بود. به عنوان 
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نمونه در یک رشتة علمیـ  پژوهشی یا در تبلیغ برای کودکان 
یا در بیان احکام شرعی یا در اشراف بر صحیفة سجادیه یا در 
ــرآمد و  ــتفاده از فالن هنر در تبلیغ آموزه های دینی یا... س اس
مرجع دیگران باشد و بر تمام فضای آن احاطه داشته باشد. به 
تعبیر دیگر در مقام بهره گیری هر کس باید از امور فراوان بهره 
ــد و بداند و انواع  ــرد. انواع کتاب ها و موضوعات را بخوان گی
مهارت ها را داشته باشد، اما در مقام بهره رساندن بداند که عماًل 
تنها در یک نقش اجتماعی می تواند فایدة ویژه برساند و تنها در 

یک سنگر می تواند پاسدار قابل اعتمادی باشد. 
ــتعداد رخ  ــخیص عالقه و اس ــزرگ در تش ــتباه ب   دو اش
ــا اجرایی ـ فرد  ــختی کارـ  علمی ی ــد. یکی اینکه س می ده
ــی نتیجه گیری کند که  ــد و به دنبال این کالفگ ــه کن را کالف
ــتعداد فالن کار را ندارد. در حالی  که سختی کار را نباید  اس
ــتباه کرد. دیگر اینکه به جهت تازگی  با نداشتن استعداد اش
کار و و موفقیت طبیعی که بر اثر تالش حاصل می شود روح 
ــان لذت برد و گمان کند که استعداد استمرار  تنوع جوی انس
ــتباه عمومی و نقطة خطرخیز باید مد  آن را دارد. این دو اش
ــالمت انتخاب با  ــر افراد قرار گیرد و برای اطمینان از س نظ
ــود. راه مقابله با آن نیز آزمایش گزینة انتخاب  آنها مقابله ش

شده در زمان نسبتًا گسترده است.
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ــخ تفصیلی به این سؤال و کشف استعداد خود    برای پاس
ــن اقدامات نظر  ــت. اکنون به ای ــات متعددی الزم اس اقدام

می افکنیم:  

نظربهآینده

ــم کند، خود را  ــد آیندة خود را به خوبی مجس ــخص بای ش
ــد و روحیات  در موقعیت های عینی مختلف به تصویر کش
ــک از آن  ــود را در هر ی ــای خ ــیت ها و آرمان ه و حساس

موقعیت ها محک زند. 

نظربهدیگران

ــخصیت هایی که در آن نقش ها هستند و نوع فعالیت ها  به ش
و ساعات زندگی آنها نظر دقیق اندازد و برنامة کاری روزانه 
آنها را از نزدیک مرور کند. مثاًلً زندگی یک محقق حوزوی 
ــد که آیا  ــرد و از خود بپرس ــر بگی ــا در نظ را در کتابخانه ه
ظرفیت، تحمل و توان آن را دارد که تمام عمر را به مطالعه 
ــه و کتاب تألیف کند؟  ــق و تدریس بگذراند و مقال و تحقی
ــئول اجرایی کارآمد، یک  یا زندگی یک مبلغ موفق، یک مس
مدیر موفق مدرسة علمیه، یک قاضی موفق دادگستری، یک 
ــتاد برجسته، یک  امام جماعت یا امام جمعة کارآمد، یک اس
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مشاور کاردان، یک مربی شایسته، و... را بررسی کند و خود 
را در ظرف زمانی 10 سال بعد جای گزین آنها نماید. 

ــند و عالقة  ــود در بارة این تصویرها یا پس ــه داوری خ ب
ــی خود را افزایش دهد.  ــود و خود شناس ــاس ش خود حس
ــا چهره های موفق  ــرت ب ــرای این منظور می توان از معاش ب
ــی ـ عالوه بر تصویر های فرضی ـ بهره گرفت. مطالعة  واقع
سرگذشت بزرگان علم و عمل و دقت در نظام فعالیت های 

روزمرة آنان نیز در این زمینه بسیار مفید است.

خودکاوی

تشخیص استعداد از مقولة خودشناسی است. خودشناسی با 
شناخت دیگران شباهت و مشترکاتی دارد. ما برای شناخت 
ــای آنها دقت می کنیم و از  ــران چه می کنیم؟ در رفتاره دیگ
ــد رفتارهای آنها و ارزیابی آماری آن به داوری در بارة  برآین

آنان می رسیم. 
ــت  ــیم الزم اس برای آنکه در بارة خود نیز به داوری برس
رفتارهای گذشتة خود را به یاد آوریم و فهرست مفصلی از آن 
تهیه کنیم. با توجه به اشرافی که نسبت به رفتارهای ظاهری و 
باطنی خود داریم در نگاشتن این فهرست موفق تر از هنگامی 
ــل خواهیم کرد. این  ــه در باره دیگران قضاوت می کنیم عم ک
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فهرست را در فرصت شایسته ای بارها و بارها بررسی و تجزیه 
و تحلیل نماییم تا به معانی و بواطن آن دست یابیم. 

ــات خود، مختصات  با تجزیه و تحلیل رفتارها و احساس
ــخصیتی خود را به دست می آوریم. بدین منظور باید در  ش
ــته تأمل کنیم، در دورة زمانی نسبتا درازی به  خاطرات گذش
ــی را در تاریخ زندگی  ــانگان خاص خود نظر افکنیم، و نش
ــانه ها به منزلة صدای زنگ هشدار  خود رصد کنیم. این نش

باید حساسیت و توجه ما را برانگیزد. 
ــا فعالیت هایی غوطه ور  ــم که در چه مطالعات ی مثاًلً بنگری
می شویم و از پرداختن به چه نوع کارهایی احساس خستگی 
ــواری و دل زدگی نمی کنیم؟ در چه کارهایی گذشت  و دش

زمان را درک نمی کنیم؟ 
ــام می دهیم و با  ــر انج ــتاب و بی دردس چه کارهایی را با ش
کم ترین تجربه، در آن به آسانی با موفقیت ظاهر می شویم؟ 
چه کارهایی را ساده و سهل و روان تصور می کنیم و در آن 
ــتمرار داریم، در مقابل  جرأِت اقدام و حوصلة ویژه برای اس
از چه کارهایی نوعا فرار می کنیم و رغبت و رمق کافی برای 

آن نداریم؟ 
ــؤال های متعدد و  ــدام مطالب س ــن مطالعه یا مباحثة ک حی
ــکال های جدی برای ما پیش می آید و از استاد یا مؤلِف  اش
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کتاب، مچ گیری می کنیم؟ 
ــم و ذهن ما به  ــی قدرت جذب باال داری ــه موضوعات در چ

خوبی درگیر می شود؟ 
ــه آموزه هایی نظر ما را جلب و گوش ما را تیز می گرداند  چ
و هوش و حواس ما در آنجا زنده تر و فعال تر عمل می کند ؟ 
ــتمر ما می گردد و ذهن ما آنرا به  چه موضوعاتی دغدغة مس

سرعت رها نمی کند؟ 
در چه مواردی خالقیت داریم و نظریات نوین یا ابتکارات قابل 

توجهی تولید می کنیم که اعجاب اطرافیان را برمی انگیزد؟ 
از کدام سوژه ها استقبال جدی می کنیم؟ 

تجزیه و تحلیل و نگاه ما از زاویه چه موضوعی است و در 
ــتر با چه کلماتی و با چه نگاهی اظهار  نطق باطنی خود بیش

نظر می کنیم؟ 
ــت و کدام یک را به  ــوژه ها برای ما لذت بخش اس کدام س

تکّلف تحّمل می کنیم؟ 
ــه با اطرافیان و دوستان  ویژگی ها و نقاط قوت ما در مقایس

هم ردیفمان چیست؟ 
موفقیت ها و ناکامی های ما چه چیزهایی بوده است؟ 

ــتر  ــتان که قرار می گیریم در چه مطالبی بیش ــع دوس در جم
حضور ذهن داریم و نظر می دهیم؟ 
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ــه چهار سال  اکثر کتاب هایی که طی مدتی طوالنی ـ  مثاًلً س
گذشته ـ خوانده ایم در چه موضوعاتی بوده است؟ 

فراوانی کدام یک از مباحث در دست نوشته های ما بیشتر است؟ 
قفسة کتابخانة ما بیشتر شامل چه نوع کتاب هایی است؟ 

در کتاب فروشی ها نوعا مقابل کدام قفسه ها بیشتر درنگ می کنیم؟ 
در ساعات فراغت و نشاط خود جذب چه کارهایی می شویم؟ 

استفادهازدیگران

ــت.  ــیار مفید اس ــر دیگران در این زمینه بس ــتفاده از نظ اس
ــران نوعا دقت های  ــود از زبان دیگ ــنیدن ویژگی های خ ش
ــتاوردهای شیرینی را برای ما ایجاد می کند. آنچه  تازه و دس
دیگران از ما می بینند و به زبان می آورند چه بسا بر خود ما 
ــکار نباشد. دوستان  ــد یا به تفصیل و وضوح آش مخفی باش
نزدیکی که در دورة زمانی بلندی با ما مرتبط بوده و رفتارها، 
حساسیت ها و اظهار نظرهای ما را دیده یا شنیده اند، می توانند 
ــانند. بسیار  ــانگان ما را مدد رس ــف برخی از آن نش در کش
شایسته است در این زمینه پیش قدم شویم و از دوستان اهل 
ــاتید نزدیک خود بپرسیم که آنها حساسیت ها و  دقت یا اس
عالقه های ما را چگونه یافته اند و ما را مناسب چه فضاهایی 
می دانند؟ این اطالعات را نیز به یادداشت هایمان بیافزاییم و 
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فهرست ویژگی های خود را تکمیل کنیم.

مشاورهوتستروانشناختی

ــی  ــتعداد در دانش نوین روان شناس ــخیص اس موضوع تش
مورد عنایت واقع شده و دستاورد ارزشمندی یافته است. با 
مراجعه به مشاور و مطالعة کتب مربوط می توان از این دانش 
ــتفاده از تست های هوش و شخصیت  نیز بهره گرفت. نیز اس
و رغبت سنجی تا اندازه ای به این خودشناسی کمک می کند.

* * *
ــخصیتی و تهیة فهرست مکتوبی  ثبت این ویژگی های ش
ــخ ها امکان بازخوانی و بررسی دقیق آن را فراهم  از این پاس
ــیت، گرایش، عالقه، سلیقه، جهت گیری و  می کند و حساس

ذائقة ما را تا مرز اطمینان بخشی آشکار می گرداند. 
ــخ هریک از این سؤال ها تنها درجه ای از احتمال  البته پاس
ــخ ها به  در ذهن ما ایجاد می کند. یعنی هیچ یک از این پاس
ــتعداد و عالقة ذاتی مان منتقل  ــی، نمی تواند ما را به اس تنهای
ــوع به گونه ای  ــازد و همواره احتمال می دهیم این موض س
ــد. اما  ــطة متفرقه پدید آمده باش اتفاقی یا بر اثر عوامِل واس
ــت یک معدل کلی از این  ــم این احتماالت و برداش از تراک
پاسخ ها به کشف نهایی نزدیک خواهیم شد. اگر فرض کنیم 



99دفتر پنجم: طلبه و جهت گیری تخصصی

که اکثر این پاسخ ها در زمان نسبتا درازی، همگون و در یک 
ــند در بارة ویژگی های خود  ــته باش ردة موضوعی قرار داش

حدس های قریب به یقین و قابل اعتمادی می زنیم. 
ــرایط بیرونی  ــان و مقداری تابع ش ــان در نوس عالقه انس
ــان خصوصا در ایام جوانی که آمادگی فراگیری  ــت. انس اس
ــب هر مهارتی  ــی و کس ــنایی با هر دانش باالیی دارد از آش
ــاس لذت و رضایت و مالکیت می کند. لذا اجماال هر  احس
ــئله باعث می شود امر  ــتعدادی هم دارد. همین مس گونه اس
ــخیص استعداد اندکی دشوار می شود و مقداری ضریب  تش
ــت.  ــا ایجاد می کند. به این احتمال خطا باید توجه داش خط
ــید. اگر اطالعات فراوانی از قبیل آنچه  اما از آن نباید هراس
گفته شد در باره خود فراهم آوریم می توانیم بر این احتمال 

خطا غلبه کنیم.
ــخ اطمینان بخش تالش کنیم  ــیدن به یک پاس پس از رس
ــق ذائقه و عالقة فطری خود  ــیم. یعنی مطاب که خودمان باش
ــل کنیم و آمادگی ذاتی خود را فعال کنیم. بی جهت و با  عم
تکّلف ادای دیگران را در نیاوریم و حسرت نعمت دیگران را 
نخوریم. خدای متعال انسان ها را به گونه های مختلف و برای 
ــت و از هر کس متناسب با  مأموریت های متفاوت آفریده اس

نعمتی که ارزانی اش ساخته مسئولیت خواسته است.
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ــت  ــنایی با مراکز تخصصی از جمله نیازهای مهمی اس آش
ــت. دقت نظر  که در مقام تصمیم گیری باید بدان توجه داش
تفصیلی در این گزاره ها بصیرت ما را در مقام تصمیم گیری 

و پس از آن افزایش می دهد:
ــت یابی به غایت مطلوب    غالب مراکز تخصصی برای دس
ــتند. امکاناتی که می تواند ما  خود دارای امکانات خوبی هس
ــیدن و بهتر رسیدن به هدف کمک کند.  را نیز در زودتر رس
مراد از امکانات تحصیلی عالوه بر امکانات ظاهری اموری 
ــی، کتابخانة تخصصی، هم درس و  ــتاد، برنامة  درس نظیر اس
ــت. این امکانات نوعا انگیزه و  هم راه، فضای علمی و... اس
ــیدن به نتیجه را  ــت ما را افزایش می دهد و احتمال رس رغب

باال می برد. 
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ــی با مطالعه  ــیاری از مواد آموزش به قوت می توان گفت بس
ــخصی قابل تحصیل است. اما نوع ما انسان های  و مباحثه ش
ــرار نگیریم، انگیزة الزم  ــادی تا در فضای علمی خاص ق ع
برای سرمایه گذاری زمان و توان خود در به دست آوردن آن 
ــاخص های موفقیت  دانش ها را نداریم. یکی از مهم ترین ش
ــی همین انگیزه سازی و ایجاد شوق و طراوت  مراکز آموزش

تحصیلی در دانشجویان است.
ــط افراد  ــب با ظرفیت متوس   برنامه های این مراکز متناس
تنظیم شده است. به دالیل کامال منطقی در نظام های آموزشی 
نه مالحظة استعدادهای ضعیف می شود و نه مالحظة نوابغ. 
ــا برنامه ها  ــدی از افراد در مواجهه ب ــه همین جهت درص ب
ــنگینی دارند و کسری از افراد نیز از  احساس خستگی و س
ــاکی اند. اما تودة  ــادگی و بی مایگی آن، دائم گالیه  مند و ش س
ــط استعداد ذهنی و نیز امکان  جمعیت با در نظر گرفتن متوس
اختصاص فرصت عادی می توانند با موفقیت از آن برنامه عبور 
کنند. اجرای قوانین حضور و غیاب و ایجاد محدودیت و کنترل 
در نظام های آموزشی ضامن اجرای بهینة برنامه ها و در راستای 
همان انگیزه سازی است. بر پایة این واقعیت نباید از برنامه های 
آموزشی انتظار داشت که بدون هیچ کم و زیاد به مطالب کامال 
نو و مهم بپردازد. مقداری معطلی که به صورت طبیعی در این 
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برنامه ها وجود دارد باید تحمل گردد.
  انسان به صورت طبیعی از تکلیف و برنامه گریزان است 
ــاده ترین و  ــر برد؛ س ــت دارد در آزادی کامل به س و دوس
ــوردن نیز وقتی که به  ــن فعالیت ها مانند تخمه خ عادی تری
صورت برنامه و تکلیف در  آید مالل انگیز می شود. اما تجربة 
قاطِع هر کس بر او ثابت می کند که اگر این الزام و تکلیف و 
تحمیل ـ از خارج یا به صورت خودانگیخته ـ نباشد سستی 
و تنبلی و کاهلی رخ می دهد و اقدامی صورت نمی گیرد. به 
شهادت تجربه ، نوع ما انسان ها در شرایط آزادی مطلق یعنی 
بدون نوعی اجبار بیرونی یا درونی نمی توانیم از همة توان و 
استعداد خود بهره گیریم. بسیاری از تصمیم ها و برنامه های 
ــی یا التزام  ــتن قوة الزام بیرون ــر ما به خاطر نداش مورد نظ
ــیب تسویف قرار گرفته و عمال اجرا  درونی در معرض آس
نمی شود. جز صاحبان انگیزه های قوی و اراده های پوالدین 
که انگشت شمار و نادرند نمی توانند از انرژی فراوان انسانی 
ــواری ها پایدار بمانند. همة ما می دانیم  بهره گیرند و در دش
که همواره توان ما، بیش از مقداری است که تصور می کنیم. 
ــب های امتحان یا هنگامة خطر  ــتی این مطلب را در ش درس
ــرایطی به صورت اعجازآمیزی  تجربه کرده ایم. در چنین ش
ــانی را در وجود  ــاس نیرو می کنیم و قدرت ارادة انس احس
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ــق به هدف نیز یک نیروی حرارت بخش  خود می یابیم. عش
و محرک فوق العاده است که جز در معدودی از افراد یافت 
نمی شود. با این وصف اگر بخواهیم برای تودة طالب ارشاد 
ــته باشیم، باید وضع عموم را در نظر بگیریم و از  عامی داش
شخصیت های انگشت شمار صرف نظر کنیم. برای تودة طالب 
ــط این گونه مراکز مفید و انگیزه ساز  ــتعداد متوس با اراده و اس
ــت یعنی همان منطقی که در انتخاب نظام آموزشی حوزه  اس
ــتفاده از این  ــالمی وجود دارد، در اس برای تحصیل معارف اس

مراکز تخصصی نیز حاکم است.
  این همه فایده در باره مراکز تخصصی قابل انکار نیست، 
اما اکتفا به برنامة آموزشی و پرورشی این مراکز برای کسی 
که می خواهد در یکی از رشته های علوم اسالمی متخصص 
شود یک اشتباه بزرگ است. ظرف زمانی دوره های تحصیلی، 
ــاز را به صورت  ــات مورد نی ــال همة اطالع ــش انتق گنجای
ــتقیم آموزه ها،  ــتقیم ندارد. از این رو به جای انتقال مس مس
ــجو  روش ها آموخته و منابع معرفی می گردد تا طلبه یا دانش
ــت  ــتقل علمی را به دس قابلیت های اولیه برای حرکت مس
آورد و بتواند ادامة راه را بدون همکاری و دست گیری استاد 
بپیماید. به تعبیر دیگر می توان گفت این مراکز تنها هنر ارائة 
ــق دارند نه توان ایصال الی المطلوب. بدین جهت طلبه  طری
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باید ادامة راه را بدون اتکا به دست گیری اساتید با قدم اراده 
و همت خویش بپیماید.

ــر به همت  ــات پر ثم ــی و موسس ــز تخصص ــن مراک   ای
ــمندان پرتالش تأسیس  ــخصیت های علمی موفق و دانش ش
ــخصیت ها نمی بودند تأسیس این  ــت. اگر این ش ــده اس ش
ــت و اختصاص بودجه  مراکز عریض و طویل بهره ای نداش
ــل نمی کرد. این مطلب، اهمیت  ــکلی را ح و امکان مالی مش
ــانی را آشکار می سازد. برای اینکه در آینده  توانمندی های انس
مجموعه های مشابهی پدید آاید یا کارهای بزرگ دیگری مانند 
ــن نمونه ها یا برتر از آن انجام گیرد نیز باید نیروهای توانایی  ای
ــند. این نیروهای توانا، ما هستیم که باید با  ــته باش وجود داش
استفاده از فرصت و امکان موجود آمادگی های الزم را به دست 
ــته، با آگاهی  و خالقیت و  ــوار بر تجربه های گذش آورده و س

سلیقه، آماده خدمات بزرگ تری باشیم. 
ــب تخصص و پیشرفت علمی مطلوب برای طلبه  آیا کس
ــته به حوزه  ــات وابس ــز تخصصی و مؤسس ــا در مراک الزام
ــد  ــت همة طالب برای رش ــت، آیا الزم اس امکان پذیر اس
ــوند؟ آیا خارج  رضایت بخش تخصصی جذب این مراکز ش
ــود ندارد؟  ــد تخصصی وج ــن مجموعه ها امکان رش از ای
بی شک برای همة طلبه هاـ  با استعدادها، عالقه ها و توان های 
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ــد و ثابتی ارائه کرد.  ــتورالعمل واح مختلف ـ نمی توان دس
ــی الگوهای متفاوتی وجود  ــرای برنامه ریزی مطلوب علم ب
ــود می تواند از میان  ــب وضعیت خ دارد که هر کس متناس
ــتفاده از این مراکز  آنها یکی را انتخاب نماید. الگوی اول اس
ــد تخصصی است.  و امکانات مادی و معنوی آنها برای رش
ــت که طلبه تالش کند با اهتمام شخصی  الگوی دوم این اس
و فعالیت متمرکز مضاعف، یک تخصص را پی گیری نماید. 
ــد از مزایای فراوانی  ــی که الگوی اول را انتخاب می کن کس
بهره  مند می گردد، اما به موازات این بهره  مندی بهای متناسب 
ــت پاره ای از اجزای  ــز باید بپردازد. زیرا ممکن اس آن را نی
ــد و  ــی این مراکز برای او مطلوب یا مفید نباش نظام آموزش
ــاس معطلی و نارضایتی کند. در ضمن چنانچه پیش تر  احس
ــد نباید به برنامة آموزشی آنها اکتفا کند بلکه باید با  گفته ش
ــتفاده از آن برنامه به فعالیت مجدانه شخصی و گستردن  اس
ــه مدل دوم را انتخاب می کند  ــی ک ابعاد کار بپردازد. اما کس
ــده ببیند مگر این  ــز نمی تواند موفقیت خود را تضمین ش نی
که انگیزة قوی برای استمرار راه داشته باشد. موفقیت چنین 
ــت که یا به صورت  ــی تنها در گرو این انگیزة قوی اس کس
ــود و یا با تدابیر  ــق و ایمان راسخ به هدف ظاهر می ش عش
ــت که  ــردد. مراد از انگیزة ثانویه این اس ــه تأمین می گ ثانوی
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ــتفاده از تدابیری، مانع از فرسایش  شخص تالش کند با اس
ــت رفته را بازگرداند. از  ــود یا انگیزة از دس انگیزه خود ش
جمله تشکیل گروه مطالعاتی و تعهد متقابل جمعی می تواند 
ضامن کیفیت و استمرار کار باشد. به هر حال حتی اگر طلبه 
ــمی در آنان  جذب این مجموعه ها نگردد و به صورت رس

تحصیل نکند از ارتباط با این مراکز بی نیاز نیست.
ــیم  ــته تقس مراکز تخصصی حوزه در یک نگاه، به دو دس
ــزی که به صورت تخصصی در  ــتة اول، مراک می گردند. دس
باره دانش های مرسوم حوزوی فعالیت می کنند. دانش هایی 
ــده و ریشه  در سابقة  که در دامان حوزه های علمیه متولد ش
ــی دوره تحصیل  ــن علومی که طلبه ط ــی همی آن دارد. یعن
ــتر و  ــطح باالتر و با هدایت بیش ــود فرامی گیرد را در س خ
برنامه ریزی خاص ارائه می کنند. مثل مرکز تخصصی کالم، 
ــیر، فقه و اصول، حدیث و نهج البالغه. گروه دوم مراکزی  تفس
که به صورت تخصصی به علوم انسانی جدید می پردازند، این 
ــد یافته اما در  ــاً در دامان تمدن غربی تولد و رش ــوم عمدت عل
ــالمی بدان ها نیاز است و باید صورت اسالمی  بنای تمدن اس
آنان توسط حوزه های علمیه تدوین گردد. مانند روان شناسی، 
ــی، مدیریت، حقوق، علوم تربیتی،  جامعه شناسی، علوم سیاس

اقتصاد و... در باره این گروه دوم سخنی خواهیم داشت.
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ــر می توان به  ــک زاویه دیگ ــود را از ی ــات موج موسس
ــی و فرهنگی تقسیم کرد؛ مراکز آموزشی  آموزشی، پژوهش
ــه را افزایش  ــطح دانش و مهارت طلب ــت که س مراکزی اس
ــوزش و پرورش نیروی  ــی اصالتا به هدف آم می دهند یعن
ــده اند گرچه تولیدات فرهنگی محدودی  انسانی تشکیل ش
ــدد ارائة خدمات  ــی اصالتا در ص ــز دارند، مراکز فرهنگ نی
ــتند. البته  ــی به جامعه و متعهد به تولید فرهنگی هس فرهنگ
کسانی که در یک مرکز فرهنگی مشغول خدمت می شوند، به 
مرور تجربة کاری و مهارت باالتری کسب می کنند و در حین 
خدمت آموزش می یابند. مراکز پژوهشی نیز یک نوع خاص از 
مراکز فرهنگی است که متعهد به تولید اندیشه هستند. در این 
ــخن ما در باره مراکز آموزشی تخصصی بود و مراکز  بحث س

فرهنگی یا پژوهشی را در نظر نداشتیم.
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پسازانتخابتخصص
ــک دورة مطالعه انبوه، در حدود عمومی  اگر طلبه پس از ی
ــبتا روشن و هماهنگی  ــنا شده و تصویر نس با دین خدا آش
ــد، پس از انتخاب  ــالمی به دست آورده باش ــة اس از اندیش
ــت عمدة توان و زمان خود را – حتی در  تخصص الزم اس
ــود اختصاص دهد.  ــل – به موضوع تخصص خ ایام تعطی
ــود را بیافزاید و هم محصولی برای  ــا هم دانش و توان خ ت
ارائه آماده سازد. اما اگر این آشنایی حاصل نباشد مطالعات 
ــی گرایش تخصصی هم  ــی طلبه پس از انتخاب قطع عموم
باید ادامه یابد تا پشتوانة محکمی برای موضوِع تخصصی او 
قرار گیرد. اما بعد از انتخاب بهنگام و از روی بصیرت، الزم 
است فعالیت های علمی، یک باره در کانون آن رشته متمرکز 
ــعبه های  ــروی فراوان فکری در ش ــردد و از هرزدادن نی گ

مختلف پرهیز شود. 
ــت  ــس از انتخاب گرایش تخصصی الزم اس بالفاصله پ
ــه منزله ابزارهای علمی  ــات نرم افزاری مورد نیاز که ب امکان
ــود جمع آوری گردد.  ــته محسوب می ش موفقیت در آن رش
ــص مصمم،  ــه یک متخص ــترده ای ک ــی اطالعات گس یعن
ــاز دارد فراهم  آید.  ــدی و توانا از آن حوزة تخصصی نی ج
ــوارد خواهد بود:  ــتمل بر این م این اطالعات از جمله مش
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ــخصیت ها، مهم ترین منابع و آثار تولید شده نظیر  مراکز، ش
کتاب ها، مجالت تخصصی، مقاالت، سایت ها، پایان نامه ها، 
ــش های مهم،  و نیز فضاهای نوین، موضوعات نوپدید، پرس
ــجویان فعال که تیم همراه آینده خواهند بود و... تشکیل  دانش
ــی که مشتمل بر این  یک بانک اطالعات و اطلس جامع دانش
موارد باشد مقدمه ای برای شناخت ظرفیت ها و استفادة بیشتر از 
آنها خواهد بود. همچنین فراهم ساختن نگاه های درجة 2 به آن 
حوزه که شامل منابع، روش ها، غایات، قلمرو، مبانی، دانش های 
ــد می تواند بصیرت طلبه را نسبت به آن حوزه  مجاور و... باش

تخصصی باال برد. 
ــام دانش ها  ــته خاص باید تم ــه در تمرکز بر آن رش طلب
ــرده و فراگیرد و با  ــایی ک ــای مرتبط را شناس و تخصص ه
ــردد. مثاًلً محقق اخالق  ــنا گ زبان تخصصی آن علم نیز آش
ــتفاده از منابع دینی،  ــت عالوه بر توان اس ــالمی الزم اس اس
ــفة اخالق، معرفت نفس،  ــی، فلس در دانش های روان شناس
ــی، علوم تربیتی و عرفان عملی نیز تبحر داشته  انسان شناس
باشد تا بتواند سخن جامع و استواری عرضه کند. همچنین 
ــای موجود در دانش های دیگر مانند فقه و کالم و  ظرفیت ه
ــای اخالقی به کار گیرد.  ــول و... را نیز برای پژوهش ه اص
بی شک میان فعالیت علمی و پژوهشی در این عصر و همین 
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ــال پیش تفاوت هایی وجود دارد که باید  فعالیت در 500 س
ــود. طلبه نباید از فراورده های علمی،  به خوبی شناسایی ش
ــی و تکنولوژیک امروز و امکان و فرصتی  ــی، ارتباط پژوهش

که این ابزارها در اختیار او قرار می دهند محروم و غافل ماند.
ــت  ــالش متمرکزی این اس ــتاورد چنین ت ــن دس مهم تری
ــد و تخصصی، طلبه  ــال فعالیت هدف من که پس از چند س
ــخِن معتبر، پخته و  می تواند در یک زمینة خاص صاحب س
ــد. یعنی نوعی مرجعیت علمی یا تخصصی در  ــین باش آتش
ــته به دست آورده و با تسلط بر همة تجارب گذشته  آن رش
ــتوار و جامعی در  ــخن اس و بهره گیری از تالش دیگران س
موضوع خود ارائه دهد و با خالقیت و نوگرایی کار خود را 
در آن زمینه توسعه بخشد.1 تخصص، خواه و ناخواه اعتماد 
و اتکا می آورد و دیگران را به خضوع و تسلیم فرامی خواند. 
ــة تخصصی خود اظهار نظر  ــرگاه یک متخصص، در زمین ه
می کند، دیگران با آرامش و سکون به سخن او گردن می نهند 
ــبت زمینه برای عرضة سخنان سست و  و البته به همین نس

بی پشتوانه تنگ می گردد.

1. مثاًل مرحوم عالمه طباطبایی در فلسفه و تفسیر و عرفان، مرحوم فلسفی در خطابه، 
ــتاد قرائتی در کالس داری و تفسیر قرآن در سطح  ــول جعفریان در تاریخ، اس آقای رس
ــالح زاده در بیان احکام و آقای  ــتگو در مربی گری کودک، آقای ف ــی، آقای راس عموم
ــتند.  ــتی در نهج البالغه چنین الگوهایی هس ــهری در علوم حدیث و آقای دش ری ش
گرچه اگر این تمرکز و تخصص بیشتر می بود برخی از این نمونه ها کامل تر می بودند.
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مدرکتحصیلی
ــانه به کار رفته  ــند، دلیل و نش ــدرک در لغت به معنای س م
است. مدرک وسیله اثبات است و می توان با آن یک حقیقت 
ــت که با آن میزان  ــیله ای اس را ثابت کرد. مدرک تحصیلی وس
ــد، توانایی، دانش و مهارت افراد را ثابت می کنند  تحصیل، رش
و برخی از ابعاد پنهان شخصیت را آشکار می سازند. استخدام 
مدرک تحصیلی برای اثبات این ویژگی ها یک ضرورت زندگی 
اجتماعی است. انسان ها در شبکة پیچیدة روابط اجتماعی نیاز به 
ارتباط و هم کاری دارند و باید به صورت یک پیکرة واحد عمل 
کنند. طبعا برای اینکه از یک دیگر به صورت مناسبی بهره گیرند 
ــناخت کافی داشته و ظرفیت ها، قوت ها،  باید نسبت به هم ش
ــو و نقاط  ــای همدیگر را از یک س ــا و مهارت ه توانمندی ه
ضعف و کاستی های شخصیتی هم را از سوی دیگر بشناسند تا 
ــت و مؤثری را میان خود تعریف کنند و از  همکاری های درس
هرکس انتظار متناسبی داشته باشند. مدرک ها، عنوان ها، نشان ها 
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و نمادها این ارتباط اجتماعی تسهیل کرده و موجب می شوند 
ــاه و با هزینة اندک  ــراد به یکدیگر در زمان کوت ــه معرفی اف ک

حاصل شود.1
مدرک دو گونه است؛ مدرک رسمی و مدرک غیر رسمی. 
ــابقة تألیف و تدریس و فعالیت های  مثاًل اعتبار حاصل از س
ــت. مراجع  ــمی اس اجرایی یا فرهنگی نوعی مدرک غیررس
ــابقة تدریس و تألیف مورد اعتماد قرار گرفته  عظام بر اثر س
ــی و اجتماعی یافته اند. امروزه برای اطالع  و مرجعیت علم
از توانمندی های افراد از رزومه یعنی شرح فعالیت های آنان 
ــود. این رزومه شامل مقدار تحصیل افراد،  بهره گرفته می ش
نمرات پایانی آنان، سابقة تحقیق، تألیف، تبلیغ، فعالیت های 
فرهنگی، اجرایی و نیز عنوان پایان نامه ها و موضوع کتاب ها 

است که هریک گویای بخشی از شخصیت افراد است.
استفاده از مدرک برای معرفی، اختصاصی به عصر جدید 
ــدارد. اجازة اجتهاد یا اجازة نقل حدیث در مدارس علمیة  ن
قدیم یک نوع مدرک تحصیلی کارآمد برای معرفی افراد به 
ــت. لباس روحانیت نیز  جامعه و جلب اعتماد آنان بوده اس
ــت که اصل هویت صنفی طلبه را به جامعه  نوعی مدرک اس
ــه علمای بزرگ در  ــات می کند. تقریظ هایی ک معرفی و اثب

1. رک: لباس روحانیت چراها و بایدها، مقاله نماد.
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ــتند و در آن به معرفی  ــاگردان خود می نوش ــدای آثار ش ابت
مؤلف و اثر او می پرداختند نوع دیگری از مدرک بوده است. 
ــته باشد ارائة  ــت که اگر حقیقتی وجود نداش ــن اس روش
ــت. یعنی مدرک  مدرک برای آن، گونه ای جعل و فریب اس
ــدارد و ارزش آن به تبع ارزش حقیقت آن  ارزش بالذات ن
ــت. وجود مدرک در وجود آن حقیقت هضم می شود و  اس
تو گویی مدرک همان حقیقت در لباسی دیگر است. مدرک 
ــت که  وجود اعتباری و قراردادی یک حقیقت خارجی اس
ــروز داد اما آن را به کمک  ــادگی ب نمی توان اصل آنرا به س
نشانه های قراردادی و اعتباری می توان تداعی کرد و نمایاند.
ــد و تمام هم  طلبه باید اصالتًا به دنبال خدمت به دین باش
ــم خود را برای افزایش مهارت و دانش مرتبط با آن به  و غ
ــت آوردن مهارت الزم و توانایی  کار گیرد. اما پس از به دس
ــت در مقام اثبات نیز موجه شمرده  واقعی خدمت، الزم اس
ــود دارد اما مقدمات  ــی توانایی واقعی وج ــود. زیرا گاه ش
ــته است مفقود  ضروری دیگری که ارائة خدمت بدان وابس
ــت. مثاًل کسی ممکن است هنر رانندگی را آموخته باشد  اس
ــد اما  ــت آورده باش ــا تمرین فراوان مهارت کافی به دس و ب
ــتفاده از این مهارت  ــتن گواهی نامه اجازة اس به جهت نداش
ــته  ــری از این توانایی را نداش ــت بهره گی ــدان و فرص و می
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ــد. بدین ترتیب ما گاهی وظیفه داریم خود را به جامعه  باش
ــانیم و آمادگی خود را برای انجام برخی از خدمات  بشناس
ــی گفته می شود  اجتماعی اعالم داریم.1 بنابراین اگر به کس
ــت که  که برای گرفتن گواهی نامه اقدام کند به این معنی اس
ــب مهارت رانندگی اقدام کند نه اینکه تنها مدرک  برای کس
ــم آورد. از آنجا که تالش  ــتوانه ای فراه بدون حقیقت و پش
برای گرفتن مدرک نوعًا با تالش برای کسب مهارت مالزمه 
ــت. گاهی نیز به جهت ارتباط وثیق  دارد این توصیه بجا اس
ــان  میان مهارت و عمل )تمرین( در میدان عمل مهارت انس
ــرای انجام یک کار  ــت که ب ــکی نیس افزایش می یابد. اما ش
ــد نصابی از مهارت و دانش که  خصوصا کارهای بزرگ ح
در فضای آموزش حاصل می شود نیاز است که این تجربه و 

مهارت با گذر زمان و به کار گیری آن افزوده می شود. 
ــه معنی اصالت قائل  ــی ـ مانند دنیاگرایی ـ ب مدرک گرای
شدن برای مدرک و تالش مستقل برای اخذ آن حتی بدون 
ــرایِط الزم است. داشتن مدرک هیچ  تحصیل مهارت ها و ش
ــتن  ــی با داش ــت. جز کودکان و نوآموزان کس افتخاری نیس
گواهی نامة رانندگی، فخر بر دیگران نمی فروشد و احساس 

ــورت پذیرد و با تبلیغ کاالهای  ــن معرفی باید به صورتی کامال وزین و متین ص 1. ای
مصرفی یا خدمات صنعتی تفاوت دارد.
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ــه ای برای  ــن گواهی نامه را زمین ــد، بلکه ای ــی نمی کن بزرگ
استفاده شخصی خود و خدمت اجتماعی می داند. اگر طلبه 
ــه هدف خدمت به کاروان وحی و نصرت دین خدا جهاد  ب
ــد، اخذ  ــت یافته باش ــته و به توانمندی الزم دس علمی داش
نشانی که داللت بر این توانایی کند نه هیچ اشکالی دارد، و 

نه هیچ افتخاری به شمار می رود. 
ــت؟  آیا بدون مدرک، خدمت به دین خدا امکان پذیر نیس
ــا بی واهمه می توان  ــن ادعایی کرد؛ ام ــز نمی توان چنی هرگ
ــد ـ  ــاس حقیقتی باش ــتن مدرک ـ اگر بر اس گفت که داش
ــد و رنج برخی  ــت را افزایش می ده ــتره و تأثیر خدم گس
ــی دارد. به بیان دیگر  ــد را از دوش ما بر م ــای زائ فعالیت ه
برخی از رسالت های طلبه بدون هیچ گونه مدرک تحصیلی 
ــناخته شده تر باشد و  ــت. البته هرچه طلبه ش قابل انجام اس
ــته باشد مخاطب بیشتری برای خود جمع کند اثر کار  توانس
او بیشتر است. بنابراین برخی از رسالت های بزرگ را جز با 

داشتن اعتبار اجتماعی باال نمی توان انجام داد.1

ــگاهیان متفاوت است مدرک  1. از آنجا که نقش و کارکرد اجتماعی حوزویان با دانش
ــی دریافت می کنند و  ــال مدرک ــگاهیان بعد از 4 س ــت اگر دانش ــان نیز متفاوت اس آن
حوزویان پس از 9 سال، به جهت آن است که حوزوی مسئولیت دشوارتری بر دوش 
دارد و برای انجام آن رسالت سنگین نیاز به آموزش بیشتر و فعالیت فراوان تری دارد. 
ــرای کار خودمان و نباید فریب  ــت مدرک ما ب ــان اس لذا مدرک آنها برای کار خودش
ــود  ــتراک لفظی را بخوریم. البته معادله ای که میان این دو نوع مدرک برقرار می ش اش

مشکالتی دارد که مجال پرداختن به آن نیست.
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