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بررسی شیوههای انتخاب استاد در حوزههای علمیه

سیداحمد مددی سال  1320در نجف اشرف دیده به جهان گشود .وی در پنج سالگی به
همراه خانواده به شهر مقدس مشهد مهاجرت کرد .ایشان مراتب تحصیل خود را در همان
شهرطی کرد و سپس وارد حوزه علمیه مشهد شده و از کرسی درس بسیاری از اساتید
از جمله ادیب نیشابوری بهره برد و لمعه را نیز نزد پدرخواند .در سال  1346حوزۀ علمیه
مشهد را به قصد نجف اشرف ترک  کرد .از جمله استادان ایشان حضرات شیخ صدرا
بادکوبه ،آیتاهلل خویی ،امام خمینی (ره) و آیتاهلل بجنوردی میباشند .درس خارج فقه و
اصول آیتاهلل سیداحمد مددی  شاهد حضور پرنشاط طالب در حوزه علمیه قم است.
انتخاب آزادانة استاد یکی از استوارترین پایههای چارچوب نظام
درسی حوزههای علمیه قدیم و معاصر به حساب میآید که به نظر
میرسد عناصر دیگری این چارچوب را همراهی میکنند .به نظر
حضرتعالی بر چه مبنایی انتخاب آزادانه استاد ،پایه درسی نظام
حوزههای علمیه قرار گرفته است؟
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انتخاب استاد

حوزههای علمیه ،همیشه مظهر دو عنصر آگاهی و آزادی بودهاند؛ یعنی
اگر در دستگاه ناصرالدین شاه دیکتاتوری بود ،نزد شیخ انصاری دیکتاتوری
مجالی نداشت؛ زیرا هر سیستم دارای پایههای اخالقی را ترسیم
میکردند که دروغگویی ،پردهپوشی و سیاسیکاری خط جداکننده به
حساب میآمد .من معتقدم که آگاهی و آزادی برای جوامع شرق ،دو
عنصر اساسی است؛ زیرا ما نمیتوانیم بدون آگاهی و آزادی در جوامع
رشدی داشته باشیم .البته در طرح جمهوری اسالمی و نیز طرحهای
نظام اسالمی سنی ،شیعی یا زیدی ،این دو عنصر اساسی به همراه عنصر
ایمان همراهی میشد؛ یعنی ایمان ،آگاهی و آزادی .بدون آزادی و آگاهی
ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم و حوزههای ما همیشه این دو عنصر را به
همراه ایمان داشتهاند و اینگونه بوده است که ما آزادانه فکرمان را مطرح
میکردیم و آزادانه انتخاب میکردیم ،البته به همراه تعبد دینی.
بنابراین یکی از ویژگیهای برجستۀ شیوۀ آموزشی در حوزههای علمیه،
آزادیِ انتخاب استاد است که به همین دلیل بین حوزههای علمیه ما و
دانشگاههای آکادمیک تفاوت است .انصافاً شیوه انتخاب آزادانه استاد هم
در حوزههای ما خیلی خوب بوده است .آزادی انتخاب استاد مزایایی دارد.
از آنجا که شاگردها (طالب یا دانشجویان دینی) مراتب هوش ،استعداد و
ذکاوتشان و نیز سابقههای علمیشان متفاوت است ،میتوانند به حسب
ذوق ،استعداد و قابلیتی که دارند ،استاد مناسب خود را گزینش کنند.
به نظر میرسد انتخاب آزادانه استاد ،انتخاب آزادانه حوزههای
علمیه را نیز به همراه داشته باشد .مالک و معیار این انتخاب آزادانه
در دو سطح از حوزه چگونه ترسیم
میگردد؟
منتخب
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در گذشته در انتخاب حوزه ،هیچ
محدودیت هوشی ،امتحان ضریب هوش،
سابقه و مواردی از این دست وجود نداشت؛
زیرا برخالف آنچه دانشگاه به عنوان
استاندارد علمی برای سیستم آموزشی و
استادان تعیین میکند ،حوزۀ قدیم یک
استاندارد علمی تنقیحشده نداشت؛ زیرا
مالک و ضابطه حوزههای علمیه را ،ارتباط
مستقیم با مردم حدود و ثغور میبخشید.

اینکه چه کسی باید منبر برود و تا چه اندازه معلومات باید داشته باشد؟
استاد حوزه در کالس درس با شاگردهای صفر تا بیست روبهرو میشود،
ی و سطح مشخصی دارند؛ به همین
نه با دانشجویانی که سابقۀ تحصیل 
دلیل دامنه انتخاب استاد به شکل آزادانه باقی مانده است .البته این نکته
را باید در نظر گرفت که بررسی پدیدهای بیرون از مجموعهاش ،نتیجۀ
درستی را در بر نخواهد داشت؛ یعنی برای بررسی پدیدهای میبایست کل
مجموعه را با زوایای مختلف آن بنگریم و آن پدیده را ضمن آن مجموعه
تفسیر کنیم .مسأله انتخاب آزادانه استاد در حوزههای قدیم خیلی خوب
معنا میداد ،ا ّما اکنون تا حدی آن شرایط حوزه ،خصوصیات و زیربناها،
تغییر کرده و جهات مختلف ثانوی وارد شده است .بنابراین اگر بخواهیم
دوباره همان پدیدۀ اختیار استاد را تفسیر نماییم ،اندکی با مشکل روبهرو
میشویم .برای نمونه در قدیم کسی که میخواست وارد حوزه شود،
معموالً معلومات سابق نداشت .در بهترین حالت مکتبخانه رفته بود که
در آن قرآن ،گلستان سعدی و دیوان حافظ میخوانند؛ اما اکنون طلبهای
که وارد حوزه میشود ،معلوماتی را از سابق بهدست آورده است .یعنی در
حوزهها براساس نیروی انسانی به بررسی سه مرحلۀ گذشته (سابق چه
داشتهایم؟) ،حال (االن چه داریم؟) ،آینده (میخواهیم چه چیزی بهدست
آوریم؟) پرداخته نشده است .در حوزۀ قدیم یکسری عوامل خارجی مانند
دیانت ،تقوا ،ورع ،مسؤولیت دینی و عالقه به امام زمان(عج) موج میزد
و این باور که ما نسبت به این میراث  1400سالۀ اولیاء و صالحین،
وظیفه داریم موج میزد .بسیاری از مسایل همانند آزادی انتخاب استاد،
محل اختالف نبود .به دلیل محدویت حوزهها ،وضع افراد مشخص بود
و افراد نسبت به یکدیگر شناخت داشتند .البته به دلیل درگیریِ ثمره
علمی طلبه با مردم ،انگیزهها و قابلیتهای متفاوت بودند؛ یکی بااستعداد،
یکی کماستعداد ،یکی به فکر درس و دیگری در فکر تمرین صدا برای
روضهخوانی و مداحی .یکی از خاندان مشهور ،یکی از خاندان عادی و
دیگری از خاندان مجهول.

  حوزههای علمیه همیشه مظهر دو عنصر آگاهی و
آزادی بودهاند .به نظر میرسد نظام درسی حوزههای
علمیه با برزخی روبهرو شده ،به گونهای که نیمی از
حوزه علمیه مانند نظام دانشگاهی اداره میشود
و نیمی دیگر دستنخورده باقی مانده است که
میخواهیم آن را مثل قدیم نگه داریم .برای تحقق
انتخاب آزادانه استاد ،باید روحیه معنوی حوزههای
علمیه قدیم حاکم شوند.

به نظر حضرتعالی آیا ظرفیت حوزههای
علمیة معاصر در دستیابی به انتخاب آزادانه
استاد مهیاست؟

به نظر میرسد برای تحقق انتخاب آزادانة استاد
باید روحیه معنوی حوزههای علمیه قدیم حاکم
شوند .صفا ،صمیمیت ،ارتباط روحی ،خضوع،
خشوع ،معنویت و اخالص همه با هم در یک
نظام اخالقی مالحظه میشوند؛ بهگونهای که
تحصیل علم را در کنار احساس مسؤولیت
ترسیم میکنند .استادانی که طلبهها انتخاب
میکنند ،معنویات را جدی بگیرند .رابطههای
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روحی موثری با ایشان برقرار سازند ،طلبهها را مشتاق کنند تا راه
خودشان را بیابند .احساس وظیفه کنند .آنان را مطلع سازندکه جای
چه کسانی نشستهاند؟
علوم حوزههای علمیه از قداستی برخوردار است که طلبه مکلّف به انجام
وظیفه دینی است؛ بنابراین در حوزة علمیه اختیار استاد و انتخاب آزادانه،
در ضمن این مجموعه تعریف میشود .اکنون زمزمههایی در حوزه علمیه
وجود دارد که درسها را مثل کالسهای درس دانشگاه اداره کنند .من
معتقدم نظام درسی حوزههای علمیه با مرحلۀ برزخی روبهرو شدهکه
نیمی از حوزه علمیه مانند نظام دانشگاهی اداره میشود و نیمی دیگر
دستنخورده باقی مانده است که ما میخواهیم آن را مانند قدیم نگه
داریم و این مقدور نیست؛ زیرا با استحالة برخی از مظاهر ،تداخل دو
جریان تقلیدی و سنتی با گردبادی مواجه شده است .در مسأله انتخاب
آزادانة استاد ،دو مرحله فکری را در پیش داریم :مرحله شناخت و تحلیل
قدیم حوزه علمیه،
ظرافتهای آن و مرحلۀ دوم تصمیمگیری .در نظام
ِ
بحث امتحان مطرح نبود ،چرا؟ زیرا وضعیت علمی طلبه مشخص بود.
چرا نظام امتحان درسی را بنا گذاشتهاند؟ برای اینکه ببینند این آقا طلبه

است یا طلبه نیست؟ امتحان درسی پنجرهای برای تشخیص طلبگی
است .نظام امتحان درسی یک سیستم پیوستة واحد است که انتخاب
آزادانة استاد را محدود میکند .من عرض کردم آزادی انتخاب استاد ،در
سیستمهای خاص و یک نظام و مجموعۀ خاص تعریف میشود.

ِ
کثرت گرایش به
به نظر حضرتعالی آزادی انتخاب استاد در کنار
تحصیل در حوزههای علمیه میتواند ساز وکار عملی پیدا کند؟

بله ،در حال حاضر یکی از مشکالت دنیای امروز کثرت جمعیت است؛
اما در دنیا سعی شده با برنامهریزی ،کثرت تقاضا را حل کنند .در شرق،
تفکر برنامهریزی ،کم انجام میشود و بیشترین تکیهها روی چهرهها است.
به جای تأکید بر ادارة مشکالت براساس تفکر سیستمی ،میخواهیم با
ت چهرهها ،مسائل را پیش ببریم .ممکن است بیشتر افراد اتفاق نظر
قداس 
درسی حوزه تحمیل
داشته باشند که این گردباد ،حالت برزخی را به نظام
ِ
کرده است .اما راهکار پیشنهادی برای حل بحران ارایه نشده است .به
اعتقاد بنده راهحل بحران نظام درسی بازگشت به سیستم قدیم ادارۀ
حوزهها است ،به شیوهای که در حوزهها علم ،معنویت ،اخالص ،تقوا و
انساندوستی و مواردی از این دست حاکم شود.
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يادداشت
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علم یا اخالق؟ البته ،هر دو

«الهی! دود از آتش چنان نشان ندهد و خاک از باد که ظاهر از باطن
و شاگرد از استاد».
ادارة جامعه فقط براساس اخالق و وجدان ميسر نمیشود؛ زیرا آگاهي
از رفتارها و هنجارهاي مقبول هر جامعه ،بستر كنترل دروني و بيروني
را ممكن ميسازد.كنترل دروني ،همان وجدان و كنترل بيروني،
قوانين اخالقي حاكم بر جامعه است كه رعايتنكردن آن موجب
پيگرد قانوني فرد خاطي ميشود .بيترديد پايبندي به اصول اخالقي،
باعث بهبود عملكرد دروني و بيروني افراد و جوامع مختلف ميشود.
رعايت اصول اخالق علمي در بين فرهيختگان ،پژوهشگران و طالب
به دلیل ارزش و جايگاه علم و دانش ضرورتي افزون دارد؛ زيرا استادان،
متفكران و عالمان ،الگو تلقي ميشوند و رفتار ،گفتار و كردار ايشان در
فرهنگسازي جوامع نقش كليدي دارد .هنگامی که شخصیت استاد
در ذهن شاگرد انتخاب می شود ،به همراه شیفتگی در کماالت استاد،
در وجودش یک اتفاق ناخودآگاه رخ می دهد؛ باوری که رسیدن به این
هدف را شدنی میداند.
استادی ،نوعی حس سوز و گداز به طلبه را میپروراند .تدریس استاد
رسالت الهی تلقی می شود .چگونه است برخی می پندارند این دو مقام
را میتوان جدا از هم فرض کرد؟ ويژگيهاي «علمي» و «اخالقي»
هر استادي که الزم و ملزوم يكديگرند و هر يك بدون ديگري عقيم
و ستَر َون است .البته برخورداري توأمان از اين دو ويژگي نيز بسی
دشوار است.
به هوس راست نيايد به تمنا نشود
كاندرين راه بسي خون جگر بايد خورد

انتخاب استاد

کیف توی دستم سنگینی میکرد .هاج و واج به تابلو نگاه
میکردم .چشمهایم البهالی اسامی میچرخید ولی بعضی از
استادان رو نمیشناختم .قب ً
ال که مدرسه بودم با اسامی درگیر
نبودم .به راحتی از بین چند استاد با یک پرسوجوی کوچک
و تجربه شخصی ،تصمیم میگرفتم؛ اما االن کدام استاد رو باید
انتخاب کنم؟ چه ویژگیهایی استاد مطلوب را متمایز میکند؟

تعامل اجتماعی استاد با طلبه
شکلیابی رابطة تعاملی استاد با طلبه که برخاسته از روابط غیررسمی
است ،میتواند تأثیر مستقیمی بر رشد فکری و تواناییهای طالب بگذارد.
همچنین میتواند احساس هدفمندیشان را تقویت کند .این روابط
میتواند منجر به بهبود موفقیت تحصیلی و تقویت انگیزههای طالب
شود .تعامل اجتماعی استاد و طلبه میتواند تقویتکننده باشد .هنگامی
که طلبه احساس میکند استاد او را می شناسد ،احساس تعهد بیشتری
به استاد و خواستههای او خواهد داشت .روشن است که این احساس
همدلی به رفع مشکالت درسی به شکل کارآمدتر ،شکلگیری سنتهای
طلبگی و قضاوتهای مثبت بین هر دو طرف منجر میشود .استاد خلاّ ق
و مسألهمحور با ارزیابی واقعبینانه از طلبه ،میتواند اعتماد به نفس و انگیزه
پیشرفت علمی را خلق کند.

28

حاشیه،شمارهیک

احترام استاد به محتوای متون درسی
بنیان تدریس در حوزههای علمیه بر پایة متنمحوری قرار گرفته است؛
گونهای که استاد موظف است کارآمدی محتوای متن درسی را در سطح
باالیی نگه دارد؛ یعنی به شیوهای طلبه را به متن درس مسلط سازد

نکتهایدراین
مهارتهایی برای انتخاب استاد مطلوب در مدارس

که برای دروس بعدی آماده شود .استاد مطلوب ،محل اختالفنظر یا
برداشتهای متفاوت از متن را به همراه دورنمای دیدگاههای متنوع
در اختیار طلبه قرار میدهد .برای دستیابی به این امر ،استاد گامهای
راسخی در راستای بهروزکردن اطالعات خود در زمینههای مرتبط با
درس برمیدارد .از محتوای دروس ،پیشنیاز درس مربوط یا دروسی
که آن درس پیشنیاز آنها است ،آگاهی کسب میکند تا عناوین مهم و
دیدگاههای مختلف مرتبط با درس را ارایه دهد.
نمونههای بارز ناتوانی استاد در دستیابی به کارآمدی محتوای درسی،
زمانی رخ میدهند که یک مدرس ،درسی را آموزش دهد که در زمینه
آن پایة علمی کافی نداشته باشد ،متنهای درسی را برای حمایت از نظر
مورد عالقه خود به اشتباه تفسیر کند یا در حالی که موظف است یک
درس پیشنیاز را تدریس کند ،تنها به موضوعاتی بپردازد که نسبت به
آنها عالقة شخصی دارد.
توجه استاد به ویژگیهای فردی طلبه
تفاوتهای فرهنگی دریک کالس ،ممکن است بین طالب سوءتفاهمهایی
را ایجاد کند؛ زیرا هر فرهنگ ،روش اعتمادسازی و تفسیر خاص خودش
را از اعتماد دارد؛ بنابراین استاد باید با مشکالتی که از وجود تفاوت در
رفتار ،دیدگاهها ،ارزشها ،تجربهها ،پیشینة ذهنی و فکری ،انتظارات و
حتی زبان ناشی می شود ،مقابله کند .تعامل با طلبه و توجهکردن به همه
نظرات ،همیشه یک چالش برای استاد بوده است .استاد مطلوب بایستی
توانايي برقراری ارتباط و تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف
را دارا باشد .فرهنگ ،نقش مهمی در ادراک طلبه ایفا میكند .استاد ضمن
آشنایی با فرهنگهاي مختلف ،باید به طور مناسب با افراد ساير فرهنگها
ارتباط برقرار کنند.

نحاشیهاست

شیوه پرداختن استاد به موضوعات حساس
موضوعاتی که از نظر طالب حساس یا ناراحتکننده هستند ،باید در
مدرس باید موضوعاتی را که
فضایی باز ،صادقانه و مثبت بررسی شوندّ .

از دید طالب حساساند ،شناسایی کرده و ابتدا توضیح دهد که چرا الزم
است در برنامه درسی به آنها پرداخته شود .سپس استاد دیدگاه خود را
در مورد آن موضوع مطرح میکند و آن را با سایر دیدگاهها یا برداشتها
مقایسه میکند و به این ترتیب پیچیدگی موضوع را برای طالب مشخص
میکند و به آنها القا میکند که رسیدن به یک نتیجهگیری بیطرفانه
بسیار دشوار است .در نهایت به منظور ایجاد فضایی سالم و باز برای بحث
کالسی ،استاد از همة طالب دعوت میکند ،نظر خود را در مورد موضوع
بیان کنند و برای بحث قوانینی را به شکل غیررسمی ارایه میکند .استاد
خوب ،همواره با طالب برخورد محترمانه دارد و در صورت لزوم با نظر آنها
مخالفتمیکند.
توجه استاد به رشد فکری طلبه
استاد مطلوب باید آموزشهایی را طراحی کند که طلبه را به سوی
یادگیری ،استقالل و داشتن تفکری مستقل تشویق نماید .باید با طلبه
رفتار همراه با احترام و متانت داشته باشد و از انجام رفتارهایی که رشد
فکری طلبه را دچار اختالل میکند ،خودداری کند .عدم موفقیت در
مسؤولیتپذیری در قبال رشد طلبه ،زمانی حادث میشود که استاد
بدون آمادگی الزم به کالس بیاید و نتواند آموزشهای مؤثری را طراحی
کند و طالب را مجبور به پذیرفتن یک ارزش یا دیدگاه خاص نماید یا
جایگزین دیدگاه خود را بررسی نکند.
برداشتهای نظری
ِ
در برخی موارد ممکن است مسئولیت استاد در برابر کمک به رشد طلبه،
در مقابل مسؤولیتهای او نسبت به قوانین انضباطی ،یا جامعه قرار گیرند.
زمانی چنین حالتی اتفاق میافتد که یک طلبة ضعیف از استاد درخواست
توصیهنامه برای مقاطع تحصیلی باالتر نماید یا زمانی که طلبه با
ناتوانیهای آموزشی درخواست محل سکونت در اختیار حوزه را نماید که

انتخاب استاد

احترام استاد به کارآمدی آموزشی
یک مدرس کارآمد در زمینههای آموزشی ،اهداف درس را برای طلبه
تشریح میکند؛ از روشها و رویکردهای جایگزین آموزشی آگاه است و
برای تدریس خود روشهایی را انتخاب میکند که طبق مدارک تحقیقاتی
(شامل تحقیقات شخصی) در کمک به طلبه برای رسیدن به اهداف
درسی ،مؤثر باشد .به این بیان یک مدرس باید عالوه بر دانستن مفاهیم
درس ،در زمینه نحوة تدریس از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد.
تشریح اهداف ،انتخاب روشهای تدریس مؤثر ،ایجاد موقعیت برای تمرین
و دریافت بازخورد و توجه به تفاوتهای طالب ،نمونههایی از رفتارهای
نشاندهندة کارآمدی آموزشی است .در صورتی که تبحر در یک مهارت
خاص جزو اهداف درس است و در آزمون نهایی نیز سنجیده میشود،
مدرس در طول سال به طالب فرصت کافی میدهد تا آن مهارت را
ّ
تمرین کنند و از نحوة عملکرد خود ،بازخورد دریافت نمایند .اگر روشهای
مدرس از این تفاوتها آگاه
یادگیری طالب با یکدیگر تفاوت عمده دارندّ ،
است و در صورت امکان ،روش تدریس خود را مورد به مورد تغییر میدهد.
نمونههای بارز ناتوانی استاد در دستیابی به کارآمدی آموزشی عبارتند
از :بهکارگیری روشهای آموزشی ناسازگار با اهداف درس مانند برگزاری
امتحانی که تنها سؤاالت حفظی را در برمیگیرد؛ در حالی که هدف درس
آموزش مهارتهای حل مسأله است و ندادن فرصت کافی به طالب برای
تمرین یا یادگیری مهارتهایی که جزو اهداف درس هستند و در آزمون
پایان سال نیز سنجیده میشوند.
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موافقت با درخواست او مستلزم ایجاد تغییراتی در استانداردهای رتبهدهی
معمول میباشد البته قاعدة سریع و مشخصی در چنین موقعیتهایی
وجود ندارد .در چنین وضعیتی استاد باید تمام مسؤولیتهای مغایر با
یکدیگر را ارزیابی کند ،در صورت امکان با افراد دیگری مشورت نماید و به
یک تصمیمگیری عقالنی برسد.

نماید ،برای نمونه ممکن است یکی از استادان اطالعات تدریسشده توسط
استاد دیگری را بیثمر خوانده و مطالب خود را جایگزین آنها کند یا یکی
از استادان به طلبه خود اجازه ندهد درسی را با استاد خاصی که مورد
عالقة او نیست بردارد؛ در حالی که گذراندن درس مذکور میتواند برای
طلبه مفید باشد.

توجه استاد به رازداری
نمرات طالب ،سوابق حضور و غیاب آنها و مکالمات خصوصیشان،
محرمانه تلقی میشود و تنها در صورتی میتوان آنها را پخش کرد که
طلبه رضایت داشته باشد یا در صورتی که مدارک منطقی گواه بر باشد
مانع آسیبرسیدن
که آشکارساختن آنها برای طلبه سودمند خواهد بود یا ِ
به دیگران میشود.
در میان گذاشتن نمرات یا مشکالت تحصیلی یک طلبه با استادان دیگر و
به کارگیری تجربیات شخصی یک طلبه به عنوان ابزار تحقیق یا تدریس،
انباشتن برگههای تصحیحشده طالب در جعبهای خارج از دفتر استادان
که به همه طالب اجازه میدهد نمرات سایرین را ببینند ،در نتیجه منجر
به نقض محرمانه بودن نمرات طالب خواهد شد .برای جلوگیری از بروز
این مشکل میتوان به طالب اجازه داد در ساعتهای تدریس ،شخصاً
برگههای خود را از استاد تحویل بگیرند و یا برگهها را بدون قراردادن
نمره یا مشخصات طلبه بر روی صفحة اول به
منتخب
طالب بازگردانند.

ارزیابی واقعبینانه از طالب
با توجه به آنکه ارزیابی علمی طلبه در حوزة علمیه ،در زندگی و فعالیتهای
دینی طلبه بسیار حایز اهمیت است ،مدرسان موظفاند اقدامات الزم را
برای اطمینان از آنکه ارزیابی طالب صحیح ،منصفانه و سازگار با اهداف
درس است ،انجام دهند .امتحانات طالب ،برگههای آنها و تکالیفشان با
دقت و منصفانه و با استفاده از یک سیستم نمرهدهی منطقی که قابل
تشریح برای طالب است ،تصحیح گردد .با توجه به تعداد طالب کالس،
روشی سریع و دقیق برای دریافت بازخورد طالب از عملکردشان در کالس
اتخاذ شود .به آنها در مورد نحوة نمرهدهی به کارهایشان توضیح داده شود
و پیشنهادات سازندهای برای بهبود وضعیت آنها در درس ارایه گردد.
نمونهای از ارزشیابی نادرست هنگامی رخ میدهد که یک درس توسط دو
استاد مختلف تدریس شود؛ اما نحوه ارزشیابی یا نمرهدهی آنها طوری باشد
که طالبی با سطح عملکرد یکسان ،نمرات متفاوتی کسب کنند.

احترام به سایر استادان
استادان میبایست در برخوردهای درسی
با یکدیگر ،پرورش طالب را در مرتبه اول
اهمیت قرار دهند .اختالفنظرهای بین
استادان در ارتباط با تدریس میبایست
به صورت خصوصی و تا حد امکان بدون
لطمهزدن به پرورش طالب رفع شوند .اگر
یکی از استادان نسبت به کارآمدی سایر
استادها مشکوک است ،وظیفه دارد موضوع
را به طور کامل بررسی کند و پیش از انجام
هر عملی ،به صورت خصوصی با وی مشورت

استاد مطلوب بایستی توانايي برقراری ارتباط و
تطبيق مستمر با افرادي از فرهنگهاي مختلف را
دارا باشد .هنگامی که طلبه احساس میکند که استاد
او را می شناسد ،احساس تعهد بیشتری به استاد و
خواستههای او خواهد داشت.
استاد مطلوب محل اختالفنظر یا برداشتهای
متفاوت از متن را به همراه دورنمای دیدگاههای
متنوع ،در اختیار طلبه قرار میدهد و اگر روشهای
یادگیری طالب با یکدیگر تفاوت عمده دارند ،مدّ رس
از این تفاوتها آگاه است و در صورت امکان روش
تدریس خود را مورد به مورد تغییر میدهد.

احترام استاد به آموزش حوزه علمیه
با هدف پرورش طلبه ،یک استاد حوزه
از اهداف و سیاستهای آموزشی و
استانداردهای حوزهای که در آن مشغول
به تدریس است آگاه بوده و به آنها احترام
میگذارد .نمونههای بارز آن مشغولشدن
بیش از حد به مشاغل خارج از حوزه است؛
به گونهای که انجام مسؤولیتهای آموزشی را
دچار اختالل سازد و همچنین ناآگاهبودن و یا
بیتوجهیکردن نسبت به قوانین حوزه مانند
زمانبندی امتحانات و یا تدریس مسؤولین
اجرایی در حوزه علمیه به نحوی که مغایر با
اهداف آموزشی باشد.

درقابخاطره
قبل از استاد

حضرت امام خمینی (ره) در دوران تحصیل ،همیشه منظم بود و به موقع در جلسات درس حاضر میشد .مرحوم آیتاهلل
شاهآبادی(ره) (استاد امام) میگفت :روحاهلل ،واقع ًا روحاهلل است .نشد یک روز ببینم ایشان بعد از بسم اهلل در درس
حاضر باشد .همیشه پیش از آنکه بسم ا ِ
هلل درس را بگویم ،در درس حاضر بود.

قوت الیموت
سیدمرتضی علمالهدی ،علوم متنوعی تدریس میکرد ،به هر یک
از شاگردانش هم شهریه معینی میداد؛ به هر کسی فراخور حالش؛
مث ً
ال به شیخ طوسی ماهی دوازده دینار میداد و به قاضی ابنالب ّراج،
ماهی هشت دینار.
وقتی قحطی شدید شد ،مردی یهودی تصمیم گرفت برای
بهدستآوردن قوت الیموت پیش سید برود و نجوم بخواند .بعد از
گرفتن اجازه ،در کالس درس حاضر شد .سید هم برایش پول روزانه
تعیین کرد .مرد یهودی هر روز به درس میرفت ،بعد از درس پولش
را میگرفت و خرج ضروریات زندگیاش میکرد .طولی نکشید که
هم خودش و هم خانوادهاش مسلمان شدند.

در کالس درس آخوند خراسانی (ره) هزار
و دویست نفر شرکت میکردند که شاید
پانصد نفرشان مجتهد بودند .مرحوم آخوند،
صدای رسایی داشت و صدایش بدون بلندگو،
در فضای مسجد طنین میانداخت .اگر یک
شاگرد ،اشکال یا اعتراض داشت ،باید از جای خود برمیخاست تا
بتواند حرفش را به استاد برساند.
یک روز آیتاهلل بروجردی (ره) برخاست و نکتهای را یادآور شد.
استاد گفت« :یکبار دیگر بگو» .وقتی استاد فهمید که اشکال
شاگردش درست است ،گفت« :الحمدهلل نمردم و از شاگرد خودم
استفاده کردم».

مرحوم آیتاهلل بهاءالدینی (ره) میفرمایند:
« ...شانزدهساله بودم و حجرهای در مدرسه
فیضیه داشتم .در آن ایام ،نشاط عجیبی در
طلبهها وجود داشت .عشق و ارادت بسیاری
بین شاگردان و استادان حوزه وجود داشت؛ به طوری که کمتر کسی
باور میکرد رابطة آنان بدینگونه باشد .صفا و صمیمت بسیاری
بین طلبهها و استادان دیده میشد ،چون طلبهها را درسخوان
و مستعد میدیدند و از نظرها و سخنان طلبه آگاه میشدند و در
حد توان ،به گفتة آنان ترتیب اثر میدادند( »....حسن شفیعی؛ آیت
بصیرت؛ ص .)93-94

یک درس هم پایین منبر!
آیتاهلل فشارکی(ره) استاد آیتاهلل حاج
شیخ عبدالکریم حائری(ره) ،بعد از درس ،از
منبر پایین میآمد و شاگردان اطراف ایشان
را میگرفتند و ایشان با صبر و حوصله ،گاهی
تا یک ساعت ،به پرسشهای شاگردانش
پاسخ میداد .روزی یکی از شاگردان گفت« :آقا! شما خسته شدید،
یک درس روی منبر گفتید ،یک درس هم پایین منبر!» .ایشان در
پاسخ فرمودند« :من خودم را مسؤول و موظف عنداهلل میدانم که
وقتی کسی چیزی را نفهمیده ،تفهیم کنم و مطمئن شوم چیزی را
که سؤال کرده ،فهمیده است .بنابراین برای من مسأله نیست .من
یها را تحمل میکنم».
خستگیها و سخت 
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یکبار دیگر بگو

ارادت استاد

بزرگواری و شاگردپروری
حضرت آیتاهلل جوادی آملی میفرمایند
«استادان بزرگوار ما ...سعی میکردند با
عالقهای خاص و با دلباختگی و دلسوختگی
وصفناپذیر ،علوم ومعارف دینی و الهی
را به شاگردان خود منتقل کنند ،از اینرو
شاگردپرور بودند و میکوشیدند تا کسی که به کنار سفره علمی
آنها میآید با دست پر برگردد و با عالقه و ولعی خاص تدریس
میکردند .هرگاه در درس اشکال داشتیم و در جلسه درس حل
نمی شد ،به همراه این استادان بزرگوار تا نزدیکی منزل آنان
میرفتیم و آنان به سؤاالت ما پاسخ میدادند .یادم هست که
اگر در درس اصول حضرت امام(ره) ،مسألهای برای من مشکل
بود و سر درس با سؤال و جواب حل نمیشد و پس از درس

ابهامی باقی میماند ،به همراه ایشان تا در منزلشان میرفتیم
و ایشان با توضیحات و بیانات شیرین خود ،اشکاالت و شبهات
ما را پاسخ میدادند .آنان هرگز اظهارخستگی نمیکردند و
نمیگفتند که ما به ستوه آمدیم و بس است یا نمیگفتند که
پس از جلسه درس ،خیابان جای این سؤال و پرسشها نیست.
االن که متأسفانه بر اثر پیدایش شرایط جدید اوضاع فرق
کرده و رابطه استاد و شاگردی به این اندازه عمیق و تنگاتنگ
نیست...یادداشتها و نوشتههای درسی ما را که به محضرشان
ارایه میکردیم تحویل میگرفتند و پس از مالحظه و مطالعه،
اصالحات الزم و راهنماییهای ضروری را برای ارتقای علمی
وتحریص و تشویق ما انجام میدادند» (حضرت آیتاهلل جوادی
آملی؛ مهر استاد؛ ص .)176
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برشی

از متون درمناطق کردنشین ،مدارس علوم
قدیم در نهایت رونق و رواج بود و
خاندانهای علمی چندساله با کتابخانههای بسیار
نفیس وجود داشت .دراین مدارس طرز تدریس
خیلی ژرف و عمیق بود و نهایت احترام و ادب
در میان طالب نسبت به استاد حکمفرما .استاد
با صوت جلی با جمله بسم اهلل الرحمن الرحیم
درس را شروع میکرد و شاگرد خطاب به استاد
میگفت :بارک اهلل فی مقاصدکم و اگر فیالمثل
کلمه «اال تری» درعبارت کتاب بود شاگرد «اال
تری» را به تصحیف «اال یری» میخواند؛ یعنی
فعل معلوم مخاطب را به فعل مجهول مخاطب
مضارع میکرد که مبادا نسبت نابینایی را به
استاد داده باشد .نشانه پایانیافتن درس این بود
که استاد میگفت رحمه اهلل علیه .مرجع ضمیر
علیه مؤلف کتاب بود و شاگرد میگفت علینا و
علیک و علیه.
شرح معلقات سبع؛ زندگینامه خودنوشت
احمد ترجانیزاده (معاصر)
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أصر الشيخ على قول أو دليل ،ولم يظهر له
وإذا َّ
أو على خالف صواب سهواً ،فال يغير وجهه أو
عينه أو يشير إلى غيره كالمنكر عليه لما قاله
بل يأخذه ببشر ظاهر ،وإن لم يكن الشيخ مصيباً
لغفلة أو سهو ،أو قصور نظر في تلك الحال فليس
بمعصوم ،وليتحفظ من مخاطبه الشيخ بما يعتاده
بعض الناس في كالمه وال يليق خطابه به ،مثل
أيش بك؟ وفهمت! وسمعت! وتدري! ويا إنسان
ونحو ذلك.
الحسينبن المنصور باهلل القاسم بن
محمد (متوفای  1050هـ )؛ آداب العلماء
والمتعلمين؛ ص 64
أن يَث ُْب َت ويَ ْصب َِر على ا ُ ْستاذ وعلى كِتابٍ
فينبغي ْ
حتّى ال يكون  -بتركِه – أبْت ََر وعلى َفن ،حتّى ال
َ
يصير ماهرا فيه وعلى
أن
يشتغل بفَن آخَ َر َق ْب َل ْ
َ
بَلَدٍ ،حتّى ال يَ ْن َتق َِل إلى بَلَ ٍد آخَ ر ،من َغ ْير ضَ ُروره
المقَربه إلى التحصيل،
ّ
مور ُ
فإن ذلك كلَه يُف َّرقُ ا ُال َ
ويُشْ غل ال َقلْ َب ،ويُضَ ّي ُع األوقات
خواجه نصیر طوسی ( متوفای  672هـ )؛
آداب المتعلمین؛ ص 69
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عن أبي عبداهلل(عليه السالم) قال :كان أمير
المؤمنين عليه السالم يقول :إن من حق العالم
أن ال تكثر عليه السؤال وال تأخذ بثوبه وإذا دخلت
عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعا وخصه
بالتحية دونهم ،واجلس بين يديه وال تجلس خلفه
وال تغمز بعينك وال تشر بيدك ،وال تكثر من

تذکره السامع و الم
فی ادب العالم و الم

7

معرفی
کتاب

6

بدرالدینابنجماعهالکتانی

 .1الرساله المفصله الحوال المتعلمین و احکام
المعلمین و المتعلمین

ابوالحسن علی القابسی متوفای  403هـ  ،از فقها و زهاد بنام مغرب اسالمی ،در
رسالة مفصلی که در باب تعلیم و تعلم نوشته مانند ابنسحنون ،در پی ترسیم مسیر
برای معلمان بوده است .از کتاب او نیز میتوان به بسیاری از آداب میان استاد و
دانشجو از نگاه وی ،دست یافت .وی در بخش زیادی از کتابش به دلیل تعلقاتی که
به مسائل معرفتی داشته ،به مباحثی از آن دست ،رو آورده است و از این جهت،
بر خالف ابنسحنون کتاب را نمیتوان اثری یکدست ،در باب علم و علماندوزی
شمرد .این رساله را احمد خالد به همراه ترجمه فرانسوی آن در تونس و در سال
 1986به چاپ رساند.

 .2آداب العلماء و المتعلمين

الحسينبن المنصور باهلل القاسمبن محمد (متوفای  1050هـ ) از علمای زیدیه است.
این کتاب را میتوان نشانی از بحث تربیت و تعلیم میان زیدیان دانست .کتاب به
صورت مختصر و در هفت فصل به آداب عالم ،متعلم و آداب تعامل ایشان با همدیگر
و نیز با کتب میپردازد و به شکلی واضح از کتب اهل سنت متأثر است .این کتاب به
کوشش محمد قاسم محمد المتوكل در صنعا به چاپ رسیده است.

 .3آداب المتعلمین

از آنجا که این کتاب همیشه در ضمن مجموعة جامع المقدمات به چاپ میرسید،
کمتر اسمی از نویسندة آن به میان میآمد؛ در حالی که نویسندة آن از بزرگترین
عالمان شیعه ،یعنی خواجه نصیر (متوفای  672هـ) است .اختصار کتاب باعث شد تا
کتاب بیشتر در ضمن مجموعهها یا مجالت منتشر شود .البته سیدمحمدرضا جاللی
در سال  1416هـ و توسط انتشارات مدرسه ولیعصر(عج) آن را به صورت مستقل
به چاپ رساند.
شباهت بسیار زیاد متن این کتاب با اثر زرنوجی ،تعلیم المتعلم ،محمدتقی دانشپژوه
را بر آن داشت که احتمال یکیبودن این دو اثر را بدهد؛ احتمالی که هر چند در
کلیت کمی نادرست به نظر میرسید .کتاب آداب المتعلمین از نقلقولهای تعلیم
المتعلم به کلی خالی است و از سوی دیگر در بسیاری از منابع به صورت نام برده
شده است .اما احتمال اینکه خواجه تلخیصی از کتاب مشهور تعلیم المتعلم را فراهم
کرده و به دلیل اشتهار وی کتاب چنین رایج شده باشد ،بسیار درخور توجه است.

 .4آداب المعلمین

اثر بسیار مختصر محمد بن سحنون متوفای  256هـ  ،بهخوبی نمایانگر شکوفایی
دانش در میان جهان در قرنهای نخستین است .این اثر در غرب جهان اسالم و
نیمه قرن سوم هجری تدوین شده است و از رونق جلسههای تعلیم و تربیت تا
دورافتادهترین نقاط عالم اسالمی خبر میدهد .هرچند موضوع اصلی کتاب یادآوری
نکات و سنن تدریس به معلمین است؛ اما درگوشه و کنار ،از آداب تعامل میان استاد

متکلم
متعلم

ی

5

4

3

و شاگردان حکایت میکند .محمد العروسی المطوی در  1972میالدی با افزودن
مقدمه و مؤخرههای سودمندی ،این کتاب را در  192صفحه در دارالکتب الشرقیه
تونس به چاپ رساند .همچنین احمد فؤاد االهوانی این رساله را ذیل کتاب خود
التربیه فی االسالم در  1967میالدی به چاپ رساند.

.5تذکره السامع و المتکلم فی ادب العالم و المتعلم

 .6تعليم المتعلم طريق التعلم

اين كتاب مختصر اثر برهان اإلسالم الزرنوجي (قرن  6هجری) و یکی از معروفترین
آثار تدوینشده در موضوع ادب تعلیم و تعلم است؛ تا جایی که در کشف الظنون،
ذیل «علم آداب النفس» ،تنها به این کتاب اشاره شده است و آن را برای تمام
مباحث این حوزه کافی میداند .کتاب مشتمل بر سیزده فصل است و در هر فصل
به توصیهای برای طالبان علم پرداخته است .این کتاب بارها شرح شده است و به
دلیل اختصارش ،شهرت بسزایی دارد و مکرر به چاپ رسیده است؛ از جمله در
مصر  1311و  1319هـ و در دمشق در دار ابن کثیر  1406هـ  .نعمتاهلل کشانی
نیز در سال  1379این کتاب را به فارسی ترجمه و با عنوان «آداب فراگیری علم»
منتشر کرده است.

 .7جامع بیان العلم و فضله

الحافظ ابنعبدالبر متوفای  463هجری در کتاب خود ،به سنت محدثین ،به مسأله
آداب دانشآموزی پرداخته و اثری بزرگ و سراسر نقلهای تاریخی ،حدیثی و ادبی
را گردآورده است .ابن عبدالبر در این کتاب ،هر آنچه در باب علم و عالمان و تعلیم
و تعلم دیده ،گردآورده است و قریب به  2500نقل از پیامبران(ع) ،صحابه ،تابعین،
مردان مسلمان پیش از خود ،برای آیندگان فراهم کرده است .در
حکما و دانشی
ِ
سراسر این اثر میتوان ،سنتهایی را دید که در جهان اسالم برای متعلّم و در
پیشگاه عالم توصیه میشده است .این کتاب بارها به چاپ رسید؛ منجمله تحقیق
محقق کتاب ،در
ابواالشبال الزهیری در دار ابن الجوزی عربستان به سال  ،1994که
ِ
کوششی به بررسی اسناد تمامی روایات کتاب پرداخته و ارزش این نقل قولها را با
شناختی اهل سنت سنجیده است.
معیارهای حدیث
ِ

القول :قال فالن وقال فالن خالفا لقوله وال تضجر
بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخله تنتظرها
حتى يسقط عليك منها شئ ،والعالم أعظم أجرا
من الصائم القائم الغازي في سبيل اهلل.
محمدبن یعقوب الکلینی (متوفای  329هـ)؛
الکافی ،باب حق العالم (روایت دیگری از این
حدیث را بنگرید  :ابنعبدالبر؛ جامع بیان
العلم و فضله؛ ج ،1ص )519

واليغتر الطالب بمن زاد علمه مع نقص في ورعه أو
دينه أو خلقه  ،فإن ضرره في خلق المتعلم و دينه
أصعب من الجهل الذي يطلب زواله  ،وأشد ضررا ،
وعن جماعه من السلف  :هذا العلم دين  ،فانظروا
عمن تأخذون دينكم.
شهید ثانی (متوفای  965هـ )؛ منیه المرید؛
ص 239
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کتاب بدرالدین ابنجماعه الکتانی (متوفای  733هـ) یکی از آثار مختصر و در عین
حال مفید در وادی تربیت ،آداب معلمی و دانشآموزی است .این کتاب از پنج فصل
تشکیل شده است و به ترتیب به فضل علم ،علما ،تعلیم و تربیت ،آداب مربوط
به عالمان و معلمان ،آداب متعلمین ،آداب تعامل با کتب علمی و در آخر آداب
حجرهنشینی پرداخته است .در هر یک از این فصلها به آداب و سنن به صورتی
مختصر اشاره شده است .از این کتاب چاپهای متعددی در دست است؛ اما چاپی
که دارالکتب العلمیه بیروت در سال  2005میالدی و به تحقیق سیدمحمدهاشم
ندوی منتشر کرده است ،ارزشی دوچندان دارد؛ چرا که محقق کتاب در حاشیة
صفحات کتاب و ذیل هر نکتهای که نویسنده آورده ،به نقل داستانها و کلمات
مرتبطی که از بین  36کتاب مختلف انتخاب کرده ،پرداخته و بر غنای علمی کتاب
افزوده است.

2

1

وكان الشيخ اإلمام األجل األستاد برهان الدين
يقول كان طلبه العلم في الزمان األول يفوضون
أمورهم في التعلم إلى أستاذهم فكانوا يصلون إلى
مقاصدهم ومرادهم واآلن يختارون بأنفسهم فال
يحصل مقصودهم من العلم والفقه.
برهان اإلسالم الزرنوجي (قرن  6هـ)؛ تعليم
المتعلم طريق التعلم؛ ص 10
اعلم أن للمتعلم في زمان تعلمه ملقا و تذلال إن
استعملها غنم و إن تركها ندم ألن التملق للعالم
يظهر مكنون علمه و التذلل له سبب إلدامه صبره
وبإظهار مكنونه تكون الفائده وباستدامه صبره
يكون اإلكثار .وقد روى معاذ عن النبي (ص) أنه
قال  :ليس من أخالق المؤمن الملق إال في طلب
العلم ،وقال عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما:
ذللت طالبا فعززت مطلوبا .و قال بعض الحكماء :من
لم يحتمل ذل التعلم ساعه بقي في ذل الجهل أبدا.
ماوردي (متوفای  450هـ )؛ أدب الدنيا
والدين؛ ص 77
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چراغیکهخاموشنمیشود
برشی از رساله منیه المرید درباره ضرورت کاوش از استاد شايسته

او در ميان خانداني پرورش يافت که به فضل ،دانش و تقوا شناخته میشدند :زين الدين بن نورالدين علي بن مشرف عاملي ،معروف به شهيد
ثاني در سيزدهم شوال  911ه ق در شهر جبع  زاده شد ،و در روز جمعه ،رجب  966يا  965ه ق درقسطنطنيه به شهادت رسيد .شهید ثانی در
کتاب منارالقاصدين في اسرار معالم الدين از آداب دانش اندوزی و تعلیم به اجمال سخن گفته است اما در کتابی مستقل ،پارهاي از شرایط تعليم
و تعلم ،آداب ،آئينها و مسایل مربوط به آن ،مطالبی را بازگو میکند .متن پیشرو از نوع سوم کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ،به
ترجمه محمد باقر حجتی با عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسالم برگزیده شده است.
مقصد4
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«مهمترين و پرارزشترين آداب و وظایف شاگرد درباره استاد ،اين است
که بايد درباره کسي که سرمايه علمي خويش را از ناحيه او به دست نکتهای از منیة المرید که تاکنون نخواندهاید!
ميآورد و حسن خلق ،آداب و آیينهاي رفتار خود را تحت رهبري
میرزای شیرازی در شأن این کتاب چنین
او فراهم ميکند ،مطالعه و بررسي نمايد؛ زيرا اگر ما در نظر گيريم
فرموده بود« :ما أحرى بأهل العلم أن يواظبوا
که استاد ميخواهد شاگرد خود را تربيت کند و آاليشها و خويهاي
على مطالعه هذا الكتاب الشريف وأن يتأدبوا
ناپسند و ريشههاي رذایل اخالقي را از دل و جان او بزدايد و خلقهاي
باآلداب المذكوره فيه»
نيکو و فضائل اخالقي را جايگزين آنها سازد ،اين کار و کوشش استاد
شهید ثانی (ره) خود اولین کسی بود که به
درباره شاگردش ،همانند کار و کوشش کشاورزي است که ميخواهد
اختصار کتابش اقدام کرد.
خس و خار را از زمين کشاورزي ،ريشهکن ساخته و گياههاي هرز و
اعتنای بسیار زیاد علما به این کتاب باعث
زيانبخش را از محيط کشاورزي از بيخ و بن بر کند تا کشته و زراعت
شد ،عالوه بر ترجمههای مکرر این اثر به
او به خوبي از زمين سر بر آورده و به نحو مطلوبي برويد و رشد و نمو و
فارسی ،برخی این کتاب را به نظم درآورند.
برکت و فزوني آن ،کامل گردد.
چاپهای متعدد و مختلف این کتاب
هر استادي نميتواند واجد چنين اوصاف و خصوصياتي باشد .استاداني
نیز ،شاهدی دیگر بر این مدعاست .تحقیق رضا مختاری که در سال
که واجد شرایط مذکور باشند شديدا ً در اقليت قرار دارند؛ زيرا استاد
 1368شمسی توسط دفتر تبلیغات اسالمی به چاپ رسید را میتوان
واقعي حقاً جانشين پيامبر اکرم (ص) و نایب رسول خدا است .هر فرد
محققانهترین چاپ کتاب دانست.
عالم و دانشمندي ،در خور احراز مقام نيابت از رسول گرامي اسالم(ص)
شهید ثانی در این کتاب ،اعتنای زیادی به آثار اهل سنت داشته و کتابی
نيست.
آکنده از روایات و اقوال عامه گرد آورده است .این تأثّر چنان زیاد بوده که
بنابراين ،شاگرد و طلبه بايد استادي را انتخاب کند که از لحاظ اهليت
و شايستگي در حد کمال بوده و دينداري او محرز و مراتب شناخت و
معرفت او مسلم و به پاکدامني معروف بوده و صيانت نفس او در برابر مراتب سختتر و شديدتر از تيرگيهاي جهل و ناداني است ،همان
خواهشهاي دل مشهور باشد .مروت ،جوانمردي ،مردانگي ،احترام او به جهل و ناداني که طلبه ميکوشد هاله تيره آن را از محيط افکار و
افکار عمومي و انصاف او محرز باشد .همچنین از نظر فن تعليم به عنوان انديشه خويش بسترد .قطعاً زيان استاداني اين چنين ،از زيان جهل
و ناداني شديدتر است .اين علم و دانش الهي ،عبارت از همان دين و
فردي باکفايت تلقي گردد ،از لحاظ تفهيم
آیين آسماني است .دقيق بنگريد که دين و
مطالب علمي ،از بياني رسا و ذهني پويا و
منتخب
آیين خود را از چه استادان و معلماني فرا
شرایط مطلوبي برخوردار باشد.
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راه مناسب و روش مانوس در شناختن استاد
معلومات و آگاهيهاي علمي استاد گردد،
آن هم استادي که از نظر تقوي ،ديانت و را نزد اساتيد فن بخوانند  -فراهم آوردهاند؛ چون اين شايسته ،اين است که طلبه بايد با اساتيد
جهات اخالقي گرفتار نقص و کمبودهاي احتمال قوي ًا وجود دارد که چنين استاداني در فهم معاصر ،بسیار به بحث و گفتگو نشسته و
آشکاري ميباشد؛ چون زيانبار بودن چنين متون علمي از تحريف و تصحيف ،اشتباه و لغزش ،مجالست با آنان را ادامه دهد و هر چه بيشتر
مصون نباشند و در نتيجه ،شاگردان را نيز بلغزانند.
آنان را بيازمايد و تحقيق کند که آيا اساتيد
استادي به اخالق ،دين و آیين شاگرد ،به
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بنشينند و از درس او مستفيض گردند _ مطالب را از البهالي کتب
گاه با وجود آنکه روایتی در منابع دست اول شیعی یافت میشده ،وی به
علمي و نبشتارها ،استخراج و استنباط ميکنند؛ از اينگونه اساتيد
نقل از منابع عامه رو آورده است و البته گاهی اعتماد وی بر این منابع و
دوري گزينيد .زيرا تباهکاريها و لغزانندگي آنان از اصالحات و
اتکای عالمان بعدی بر وی ،باعث شده حدیثی از مصادر عامه پس از ده
درستکاريهاي آنها فزونتر است.
قرن به کتب شیعه راه یابد .نمونة مشهور این خلط ،حدیث مشهو ِر تکفل
نبايد طلبه خود را مقيد سازد که نزد استادان معروف و نامور به تحصيل
رزق طالب علم است که بحثهای بسیاری در تعارض میان تعلم و تکسب
پردازد و از اساتيد منزوي و گمنام دوری گزیند؛ زيرا پايبند بودن به
میان علمای شیعه بر انگیخت.
استاد مشهور و عدم توجه به اساتيد گمنام ،بازده روح کبر و گردن
کتاب منیه المرید فی آداب المفید و المستفید بر مقدمه ،ابواب و خاتمه
فرازي شاگرد در برابر علم و دانش ميباشد .بلکه بايد گفت گرايش به
تنظیم شده است .مقدمة کتاب به شواهد عقلی و نقلی بر فضل علم و
چنين روحيهاي ،عين حماقت و نابخردي است؛ چون علم و حکمت،
عاملین و متعلمین آنها و اهتمام خداوند به شؤون آنها میپردازد .باب اول
گمگشته هر مؤمن و انسان پايبند به ايمان است ،او علم و حکمت را
کتاب در آداب معلّم و متعلّم بیشترین تناسب را با معرفی این کتاب در
هر جا بيابد بدان دست مييازد و آنرا بر ميگيرد ،و وجود آن را غنيمت
پرونده داشت که در سه بخش آداب مشترک معلم و متعلّم ،آداب مختص
ميشمارد و طوق منت و احسان هر کسي که او را در جهت علم و
به معلم و آداب مختص به متعلّم قابل استفاده برای مخاطبان است.
حکمت سوق ميدهد به گردن مينهد.
نوع اول آداب اشتراکی معلم و متعلم در دو قسم مطرح میشود که آداب
چه بسا ممکن است يک استاد گمنام از چنان لياقت و شايستگي علمي
مجلس درس و آدابشان فی حد نفسه میباشد.
معلم و متعلّم در
ِ
و اخالقي برخوردار باشد که بايد براي خير و برکت علم ،به وي چشم
نوع دوم نیز آداب ویژه معلم در سه بخش آداب و وظایف معلم نسبت
اميد دوخت؛ چون اگر استادي در عين خمول و گمنامي ،شايسته
به خود ،نسبت به شاگردان و در امر تدریس و جلسة درس ارائه شده
باشد ،سود و بهره او گستردهتر و تحصيل علم از ناحيه او داراي کمال
است و الخ.
فزونتري است.
اگر در احوال پيشينيان و پسينيان ،سير و سياحتي کنيم به اين
فن ،استاد مورد نظر او را از لحاظ تعليم و تدريس تأييد ميکنند و آيا نتيجه ميرسيم که سودمندترين عواید علمي صرفاً از سوي اساتيدي
سمت تعليم و اخالق او را ميستايند و کيفيت بحث و تحقيق او را عاید ميگشته است که از لحاظ تقوي ،نصيحت و دلسوزي نسبت
ميپسندند.
به شاگردان ،حظ و نصيب فراواني را دارا بودهاند و اگر آثار علمي
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  نبايد شاگرد ،شيفته و فريفته فزوني آگاهيهاي پرهيزکارتر ،فزونتر بوده و موفقيت و
چون اين احتمال قوياً
چنين
که
دارد
وجود
علمي استاد گردد ،آن هم استادي که از نظر تقوي کاميابي طالبی که سرگرم تحصيل از روي
استاداني در فهم متون علمي از تحريف و و جهات اخالقي گرفتار نقص و کمبودهاي آشکاري متن چنين آثاري بودهاند ،بيشتر ميباشد.
تصحيف ،اشتباه و لغزش مصون نباشند و
اين قضيه در مورد دانشمندان فاقد تقوي و
ميباشد؛ زیرا زيانبار بودن چنين استادي به اخالق،
در نتيجه ،شاگردان را نيز بلغزانند.
عاري از مزاياي انساني و نيز در مورد آثار
از صحفيون بر حذر باشيد ،يعني از کساني دين و آئين شاگرد ،به مراتب سختتر و شديدتر از
علمي آنان ،نتيجه معکوسي را عايد طالب
که شخصاً _ و بدون آنکه در محضر استاد تيرگيهاي جهل و ناداني است.
ميگرداند».
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او را به این نام میشناسند؛

مؤسس
آیتاهلل ّ
مروری بر زندگی آیتاهلل عبدالکریم حائری یزدی (ره)

بعد از ارتحال میرزای قمی (متوفای  1231ق) حوزه علمیۀ قم رو به سردی گرایید و تبدیل به مخروبه و محل اسکان گدایان و دیوانگان و
انبار مغازهداران شده بود .در اواخر سال  1300شمسی مردی از دیار یزد ،متربی مکتب حسین (ع) به قم آمد و با تربیت نیروی کارآمد ،به
نابسامانیهای بهوجودآمده ،سروسامانی داد و با صبر و حوصله بسیار در جهت رشد و تعالی حوزۀ علمیۀ قم تالش نمود و بدین ترتیب،
حوزة قم در ردیف بزرگترین حوزههای علمیۀ جهان تشیع قرار گرفت .آیتاهلل حائری(ره) ،از سال  ۱۳۰۱تا سال  ۱۳۱۵ریاست تا ّمه حوزه
و مرجعیت کامل شیعیان را برعهده داشت.

مقصد4

پروندهماه

انتخاب استاد
36

حاشیه،شمارهیک

عبدالکریم در سال  ۱۲۳۸شمسی ( 1276ق) در
الف.
نصیریپور روستای مهرجرد میبد از توابع اردکان به دنیا آمد.
پدرش محمدجعفر ،کشاورزی پرهیزکار ،با تقوا ،صالح
ی خود را در همان روستا که فاقد
و صادق بود .عبدالکریم دوران کودک 
هرگونه امکانات آموزشی و تحصیلی بود ،گذراند .او در سن شش سالگی به
همراه شیخ میرجعفر ،از بستگان آیتاهلل حائری در اردکان ،برای تحصیل
به اردکان رفت و این نخستین هجرت عبدالکریم بود .او در مکتبخانۀ
میرزا علیاصغر ُمجددالعلمای اردکانی صاحب هدایه المهدویه مشغول به
فراگیری علم شد.
دینی پُررونقی داشت که از معروفترین
اواخر قرن  13ق ،شهر یزد مدارس ِ
آن مدارس ،مدرسۀ محمدتقیخان بود .در این مدرسه ،دروس سطح و
خارج تدریس میشد .به همین جهت عبدالکریم عزم جزم کرد تا به یزد
مهاجرت کند .در این هنگام او نوجوانی تازه به بلوغ رسیده بود .عبدالکریم
پس از هجرت به یزد در مدرسۀ محمدتقیخان حجره گرفت و در محضر
استادانی همچون :حاج میرزا سیدحسین وامق و آقا سیدیحیی کبیر
مجتهد یزدی ،میرزا سیدعلی مدرس یزدی و سلطانالعلما به علمآموزی
اشتغال یافت و دروس مقدماتی حوزوی و مبادی فقه و اصول را فراگرفت.
شعلههای عشق و عالقه به علمآموزی روزبه روز در عبدالکریم مشتعلتر
میشدند؛ به گونهای که در سن هجده سالگی (در سال  1294ش)
سومین هجرت خود را همراه با مادرش به کربال ،برای استفاده از کرسی
درس آیتاهلل مالحسین اردکانی معروف به فاضل اردکانی ( 1235ـ
 1302ق) انجام داد .او پس از سکنیگزیدن در کربال به مدرسۀ علمیۀ
حسنخان رفت تا در کرسی درس ایشان حاضر شود .عبدالکریم در محضر
آیتاهلل فاضل اردکانی(ره) شرح لمعه ،قوانین و  ...را فراگرفت .افزون بر این،
او در کربال به تحصیل سطوح پرداخت و پایههای فقه و اصول را فراگرفت.
در سن بیستسالگی با راهنمایی و نامة آیتاهلل فاضل اردکانی(ره) قصد
عزیمت به سامرا کرد .آیتاهلل العظمی سیدمحمدحسن شیرازی(ره)
(صاحب فتوای تحریم تنباکو) نیز او را در منزل خود سکنی داد .شیخ
عبدالکریم از خاطرات شیرین آن دوران چنین یاد میکند« :سرداب منزل
آیتاهلل محل مطالعه و استراحتم بود و در ماه مبارک رمضان در همانجا
سحری میخوردم و افطار را برای کاهش شدت گرمای طاقتفرسای سامرا
به کنار شط فرات میرفتم تا شنایی کرده باشم».
شیخ عبدالکریم دوازده سال در سامرا به تحصیل پرداخت و در این مدت
از محضر درس استادان بزرگی مانند میرزا ابراهیم محالتی(ره) ،آیتاهلل
محمدتقی شیرازی (ره) (صاحب حکم جهاد علیه انگلیس) و شهید شیخ
فضلاهلل نوری بهره برد و سطوح عالی را به پایان رساند .او پس از آن در
درس خارج اصول آیتاهلل سیدمحمد طباطبایی فشارکی اصفهانی (ره) و
خارج فقه آیتاهلل شیرازی بزرگ شرکت نمود تا به درجۀ اجتهاد نایل آمد.
آیتاهلل عبدالکریم حائری پس از ارتحال آیتاهلل شیرازی بزرگ

(چهارشنبه  24شعبان  1312ق) به همراه آیتاهلل طباطبایی فشارکی
سامرا را به مقصد نجف اشرف ترک کرد .در آنجا از محضر درس فقه
آیتاهلل سیدمحمدکاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی) و نیز درس اصول
آیتاهلل محمدکاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی(ره) استفاده کرد
و نیز علمالحدیث را از محضر میرزاحسن نوری صاحب مستدرکالوسایل
فراگرفت و از ایشان اجازۀ روایی دریافت نمود.
بعد از ارتحال آیتاهلل فاضل اردکانی(ره) حوزۀ علمیۀ کربال رو به سردی
و بیرونقی گذاشت که آیتاهلل عبدالکریم در یکی از سفرهای زیارتیاش
به کربال ،متوجه این امر شد و تصمیم گرفت ،برای رونق آن حوزه از نجف
اشرف به کربال مهاجرت نماید .اینجا بود که او لقب حائری را برای خود
برگزید .آیتاهلل حائری در آن زمان از مجتهدان برجسته بود؛ بهگونهای
که به نقل از مرحوم عالمه آقا بزرگ تهرانی ،مرحوم میرزای شیرازی
مکرر احتیاطهای خود را به آیتاهلل حائری ارجاع میداد .بدین ترتیب
ّ
حوزۀ علمیه کربال با حضور آیتاهلل عبدالکریم حائری رونق درباره یافت و
بحثهای علمی دوباره احیا گردید .در مدتی که او در کربال بود ،دروس
خارج فقه و اصول را برگزار میکرد.
اواخر سال  1332ق ،هنگامی که دامنه آشوبهای ضد انگلیس در
بینالنهرین به شهر کربال نیز کشیده شده بود ،آیتاهلل حائری ،عازم ایران
شد .البته قبل از این عزیمت نیز مدت کوتاهی را در سال  1316ق به
دعوت علما (از جمله حاجمحسن اراکی) و مردم سلطانآباد (اراک) ،در
سلطانآباد اقامت داشت که در این مدت به تدریس طالب علوم دینی
و تدوین کتاب درراالصول مشغول بود؛ ا ّما از آنجا که حوزۀ اراک مورد
رضایتش نبود ،در سال  1324ق آنجا را به مقصد کربال ترک میکند.
در  1331ق آیتاهلل حائری از طرف حاج سیداسماعیل عراقی فرزند
حاجمحسن عراقی و دیگر علمای شهر اراک به حوزۀ علمیه اراک دعوت
شد .ایشان در جواب دعوتنامه ،برای شیخ محمد قاضی نوشت« :در
صورتی به اراک خواهم آمد که زندگی روحانیون بههیچوجه بستگی به
آقازادههای حاج آقا محسن عراقی نداشته باشد حوزه قبلی اراک مورد
رضایتم نبود» .با رسیدن جواب آیتاهلل حائری به حوزة علمیه اراک،
سیداسماعیل عراقی از طرف حوزة علمیه اراک به عتبات رفته ،با اعالم
قبولی شرط آیتاهلل از ایشان به شکل حضوری دعوت میکند و خود در
کربال میماند تا آیتاهلل حائری را در سال  1332به اراک آورد .حضور
علمی آیتاهلل حائری در این شهر سبب رونق سه مدرسۀ آقا ضیاء ،سپهدار
و حاج ابراهیم گردید ،بهگونهای که شهر اراک در ردیف نجف و کربال قرار
گرفت و که آوازۀ حوزۀ علمیه آیتاهلل حائری تا آنجا رفت که در سال
 1339ق ( 1300ش) امام خمینی (ره) را که قصد عزیمت به اصفهان
داشت ،به اراک کشاند و امام یک سال در این حوزه به تحصیل اشتغال
داشتند.
پس از مدتی آیتاهلل حائری برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد مشرف
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میشود .در توقفی که در شهر مقدس قم داشت متوجه میشود ،مدرسه
فیضیه و دارالشفاء بعد از ارتحال میرزای قمی (م  1231ق) صاحب
قوانیناالصول رو به سردی گراییده و تبدیل به مخروبه و محل اسکان
گدایان و دیوانگان و انبار مغازهداران شده است .در مدت اقامت آیتاهلل
عبدالکریم حائری ،علمای شهر قم که آیتاهلل حائری را عالمی بزرگ و
مملو از عقل ،کیاست ،علم و فضل یافتند ،متوجه شدند که میتواند حوزة
علمیه قم را تأسیس کند .ضمن بهرهمندی از محضر ایشان ،از او به اصرار
درخواست کردند در این شهر بماند تا آنجا که سلطان الواعظین ،باالی منبر
رفت و گفت« :ای اهل قم ،زمانی که دعبل خزاعی به قم آمد و پیراهن
امام رضا(ع) را به همراه آورد ،شما نگذاشتید که پیراهن امام رضا(ع) را از
شهرتان بیرون ببرند .این شخص علم امام رضا(ع) را به همراه آورده است،
نگذارید که او از این شهر برود» .از سوی دیگر شیخ محمدتقی بافقی نیز
به تشویق و ترغیب آیتاهلل حائری پرداختند و وضعیت اسفناک مدارس
دینی قم را گوشزد کردند .ایشان به آیتاهلل حائری پیشنهاد میکرد که
پیشگام احیای حوزۀ علمیۀ قم شود و در اصرارهای خود ،او را متوجه
اخبار و روایات معصومین(علیهمالسالم) دربارۀ مرکز علم و دانششدن
شهر قم در آخرالزمان ،میکرد .از امام صادق (ع) نقل میکنند که فرمود:
« به زودی کوفه از مؤمنان خالی میگردد و علم از آن همچون ماری که
در النهاش جمع میشود ،جمع و پیچیده میشود و سپس در شهری که
آن را قم میگویند آشکار میشود و آنجا مرکز علم و فضیلت خواهد شد».
آیتاهلل حائری بعد از بازگشت از سفر مشهد ،نامه آیتاهلل محمدتقی
شیرازی (شیرازی دوم) که حاکی از ضرورت وجود آیتاهلل حائری در
عتبات بود را دریافت نمود .در جواب نوشت« :شما به ایران بیایید تا با
تشکیل حوزه در سیر سریع ایران به سوی تباهی ،وقفهای ایجاد کنیم».
ولی میرزای شیرازی با عذر کهولت سن نپذیرفت .سرانجام ،آیتاهلل حائری
با مشاهدۀ نیازهای علمی و فرهنگی ایران و نیز نابسامانیهای بهوجودآمده
توسط حکومت وقت و ایادی استعمار ،در اواخر سال  1300شمسی دعوت
آیتاهلل حائری که با تأسیس حوزه علمیه قم به
علما و مردم شهر قم را اجابت کرد و به این شهر عزیمت نمود تا حوزه
آیتاهلل مؤسس ملقب شد ،دستور داد ،مدرسه فیضیه
را گسترش دهد و با تربیت نیروی کارآمد با نابسامانیهای بهوجودآمده
یعنی مرکز اصلی این حوزه ،تعمیر شد.
مبارزه کند .اوایل بهار  1301شمسی ،پس از دو ماه اقامت آیتاهلل حائری
در شهر قم ،در جلسهای با حضور علمایی همچون آیتاهلل بافقی ،آیتاهلل
کبیر و آیتاهلل فیض ،بازاریان و کسبۀ تهران ،مدیریت حوزۀ علمیۀ قم به ترقی نهاد به نحویکه در ردیف بزرگترین حوزههای علمیۀ جهان تشیع
آیتاهلل حائری محول شد و بسیاری از بازاریان و کسبه در تأمین مالی قرار گرفت.
مدارس دینی اعالم آمادگی نمودند .آیتاهلل حائری ابتدا بر این عقیده بود خطمشی سیاسیای که آیتاهلل حائری دربارۀ حوزه به آن بسیار توجه
که بزرگان قم خود این کار را انجام دهند؛ اما چون اصرار بیحد علما را داشت ،استقالل کامل حوزه از هرگونه قدرت دولتی و غیردولتی بود .بدین
ّ
مشاهده کرد و تکلیف را بر عهده خود ثابت دید ،به قرآن استخارهکرد ترتیب با چنین مشی سیاسی ،تالشهای رضاخان برای آنکه چتر حمایت
ِین» خطمشی آینده او را دولتی را به روی حوزه بگشاید ،ناکام ماند .آیتاهلل مؤسس برای حفظ
و آی ه مناسب حالشَ ...« :و أْتُون ِی ب َِأ ْهل ِ ُک ْم أَ ْج َمع َ
ترسیم نمود و آیتاهلل حائری را مصمم کرد ،حوزۀ علمیۀ قم را سامان حوزة علمیه قم آنقدر صبر و حوصله به خرج داد که رضا شاه گفت« :تمام
ّ
دهد .پس از قبول این مسؤولیت ،آیتاهلل حائری ،شاگردان خود را از اراک علما را از بین بردم جز این یک نفر (حائری) .این را هم اگر برمیداشتم،
اسالم را برمیداشتم».
به قم فراخواند.
آیتاهلل حائری که با تأسیس حوزه علمیه قم به آیتاهلل مؤسس ملقب از فضایل اخالقی آیتاهلل حائری میتوان به زهد و سادهزیستی و زندگی
شد ،دستور داد ،مدرسه فیضیه یعنی مرکز اصلی این حوزه ،تعمیر شود .بیآالیش این عالم فرزانه اشاره نمود .امام خمینی (ره) در خصوص زندگی
در اقدام بعدی به وضعیت معیشت طالب سر و سامان داد .اساسیترین زاهدانة آیتاهلل حائری مینویسد« :استاد معظم و فقید مکرم جناب حاج
گام او پس از تأسیس و تعمیر مدارس دینی ،تغییر روش آموزشی بود .او شیخ عبدالکریم حائری یزدی ،سیرهاش تالیتلو سیرة رسول اکرم(ص)
برای حوزه و روحانیون قواعد و قوانین ابتکاریای قرار داد :از هر کس که بود و در نهایت زهد و سادگی زندگی میکرد .در مخارج زندگی به شدت
احتیاط میکرد به گونهای که بعد از رحتلش
قصد تحصیل علوم حوزوی را داشت ،امتحان
منتخب
مقداری مقروض بود.
میگرفت اگر کسی را برای روحانی شدن
آیتاهلل حائری در طول زندگی پربار خود
مناسب نمیدید ،به کار دیگری میگمارد.
اساسیترین گام ایشان پس از تأسیس و تعمیر
افزون بر خدمات فرهنگی -اجتماعی ،از جمله
از طالب برای تبلیغ امتحان میگرفت .به مدارس دینی ،تغییر روش آموزشی بود .او برای حوزه
تأسیس حوزه علمیه قم ،تعمیر مدرسه فیضیه
هر کس اجازه تبلیغ نمیداد .هر روحانی را و روحانیون قواعد و قوانین ابتکاریای قرار داد :از هر
و دارالشفاء و بنای طبقة دوم آنها ،کتابخانه
مناسب و فراخور خودش به کار میگرفت؛
همچنین به اخالق طالب توجه خاصی کس که قصد تحصیل علوم حوزوی را داشت ،امتحان مدرسه فیضیه ،مریضخانه برای فقرا و
مناسب
شدن
ی
روحان
برای
را
کسی
اگر
گرفت.
ی
م
آوردن سیداالطباء ،داراالطعام برای فقیران،
داشت .بدین ترتیب بنیان حوزۀ علمیۀ قم
گذارده شد و به تدریج این حوزه رو به رشد و نمیدید ،به کار دیگری میگمارد .به اخالق طالب بیمارستان سهامی به کمک آقای سهامی،
توجه خاصی داشت.
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و سیاست ،ص  .316نقش روحانیت در دوره پهلوی ،صص  125و 124؛ گنجینه دانشمندان ،ج
بیمارستان فاطمی با کمک آقای فاطمی ،سد رودخانه قمرود ،منزل برای
 ،1ص  284و حاج میرزاعلی واعظ خیابانی ،علمای معاصر ،قم :نوید اسالم ،1383 ،ص .289
سیلزدگان خرداد  ،1313احداث قبرستان قم نو و غسالخانه آن ،آثار قلمی
 .حائر در لغت به گودالی گفته میشود که در آنجا آب جمع میشود .زمین کربال را حائر میخوانند.
مهمی را نیز تألیف نمود که عبارتند از :تقریرات درس آیتاهلل سیدمحمد
 .مجله یاد ،شماره  ،4پاییز  ،1365ص  .24مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست ،ص  .319حمید
بصیرتمنش ،علما و رژیم شاه؛ چ ،2تهران :عروج ،1378 ،ص  235و مهدی بامداد؛ شرح حال
طباطبایی فشارکی اصفهانیُ ،دررالفوائد(دو جلد) ،کتاب الرضاع ،کتاب
رجال ایران؛ تهران :ز ّوار ،1357 ،ص .275
الصلوه ،کتاب المواریث ،کتاب النکاح ،حاشیه بر عروهالوثقی ،کتاب مناسک
 .گلشن ابرار ،ج  ،2ص  .555آثار الحجة ،ج  ،1ص  23و  22و نورالدین شاهرودی؛ المرجعیه الدینیه
التجار و کتاب ذخیرةالمعاد .همچنین
و مراجع االمیه؛ چ ،1تهران 1417 :ق ،ص .123
حج ،منتخبالرسائل ،حاشیه انیس ّ
 .مجله یاد ،شماره  ،4ص  26و محمدحسین ناصرالشریعه؛ تاریخ قم؛ بیجا ،بیتا ،ص  274و .275
آیتاهلل حائری در مکتب خود بزرگانی همچون امام خمینی(ره) ،حضرات
 .مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست ،ص  319و آثار الحجه ،ج  ،1ص .23
ت گلپایگانی ،مرعشی ،آملی ،صدر ،حجت ،اراکی ،محقق داماد ،رفیعی
آیا 
 .سیدحسین معتمدی؛ عزاداری سنتی شیعیان؛ چ ،1ج  ،2قم :مؤلف ،1379 ،ص  17و آثار
قزوینی و  ...را تربیت کرد.
الحجة ،ج  ،1ص .59
 .سیدحجت موحد ابطحی؛ آشنایی با حوزههای علمیه شیعه در طول تاریخ؛ ج  ،1چ ،1اصفهان:
این عارف جلیل القدر و پیر فرزانه ،آیتاهلل مؤسس ،در صبح هفدهم
 ،1365ص  312و .313
ذیقعده  1355ق برابر با نه بهمن  1315شمسی) دار فانی را وداع گفت و
 .محمدباقر عالمه مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،57باب ،36ص .213
در جوار مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.
 .تاریخ شفاهی انقالب اسالمی ،خاطرات آیتاهلل اراکی ،ص .26
 .عمادالدین فیاضی؛ حاج شیخ عبدالکریم حائری؛ ص .61
  منابع
 .بحاراالنوار ،ج  ،60ص .216
 .محمد شریف رازی؛ آثارالحجه یا تاریخ دائرة المعارف حوزه علمیه قم؛ چ ،1ج  ،1قم :کتابفروشی
 .گنجینه دانشمندان ،ج  ،1ص .284
برقعی ،1332 ،ص .22
 .ر.ک به :گنجینۀ دانشمندان ،ج  ،1ص .288
 .گلشن ابرار؛ ص  .554حسن مرسلوند ،زندگینامه رجال و
 .آینة دانشوران ،ص .19
منتخب
مشاهیر ایران ،چ ،1ج  ،3تهران :الهام ،1373 ،ص  .59دائرة
 .آثارالحجة ،ج  ،1ص  26تا  24و امام خمینی؛ صحیفه
المعارف تشیع؛ ج  ،6ص  .44سیدمحمود مرعشی نجفی،
در زمان حضور آیت اهلل حائری در قم سلطان نور؛ ج  ،3ص .243
المسلسالت فی االجازات؛ چ ،1ج  ،2قم1416 ،ق ،ص 150
 .علما و رژیم رضا شاه ،ص  247و .248
و محمدحسین منظور االجداد؛ مرجعیت در عرصه اجتماع و الواعظین ،باالی منبر رفت و چنین گفت« :ای اهل  .مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست ،ص .335
سیاست ،تهران :شیرازه ،چاپ اول ،1379 ،ص .316
قم ،زمانی که دعبل خزاعی به قم آمد و پیراهن امام  .آثارالحجة ،ج  ،1ص .61
 .محمد شریف رازی؛ گنجینه دانشمندان ،ج  ،1تهران:
 .آثار الحجة ،ج  ،1ص  .72اثرآفرینان ،ج  ،2ص  259و
پیراهن
که
نگذاشتید
شما
آورد،
همراه
به
را
رضا(ع)
کتابفروشی اسالمی ،1352 ،ص  284و حسن رمضانپور؛
دایرهالمعارف تشیع ،ج  ،6ص .45
نقش روحانیت در دوره پهلوی ،1377 ،ص  124و .125
امام رضا (ع) را از شهرتان بیرون ببرند .این شخص  .آثار الحجه ،ج  ،1ص  88ـ  .86اثرآفرینان ،ج  ،2ص 259
 .سیدجواد مهری؛ پاسدار اسالم ،شماره  ،28فروردین  ،1363علم امام رضا(ع) را به همراه آورده است ،نگذارید که و دایرة المعارف تشیع ،ج  ،6ص .304
ص .55
 .گنجینه دانشمندان ،ج  ،1ص  199و هفتاد سال خاطره،
 .آثار الحجة ،ج  ،1ص  23و  .22مرجعیت در عرصه اجتماع او از این شهر برود».
ص  83و .84
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 90سال شاگردی ،زندگی و استادی
طلبگی؛ تمرین بندگی

تصمیمی برای یک عمر
تحصیل از نوع دیگر

همهچیز برای رشد مهیاست
زن ،مفسر ،اندیشمند مسلمان

آن چه از شواهد برمیآید ،زنان در بسیاری از عرصهها ورود پیدا
کردهاند به گونهای که تاریخ تشیع ،شاهد حضور کمنظیر علمی و
تبلیغی بانوان طلبه در مدارج عالی حوزوی است .با عنایت به این
رسالت رهبر فرهمند انقالب خواهران طلبه را پديد های عظيم و مبارك 
خطاب میکنند و این قشر را آبروی انقالب عنوان  میکنند و هدف
نهایی تحصیل آنان را اینگونه تبیین مینمایند« :بانوان بايد خوب درس
بخوانند .البته هدف نهایى درسخواندن بانوان ،تنها مجتهد شدن يا
فيلسوف شدن نيست  -ممكن است عدهاى عالقهاش را داشته باشند،
استعدادش را داشته باشند ،وقتش را داشته باشند ،عدهاى هم نه -
آشنایى با معارف اسالمى و قرآنى است كه ميتواند براى خود آنها و
براى ديگران مورد استفاده قرار بگيرد».
در این پرونده حاشیه قصد دارد در سطوری این مجال را مورد بازخوانی
قرار دهد .مجالی اگر چه کمفروغ اما فروزان.
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بانو مجتهده امین
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در جهان اسالم همواره زنان شایسته و متعهدی در عرصههای
مختلف منشأ آثار و بركات فراوانی بودهاند .در مذهب شیعه،
نمونههای بسیاری از این قبیل بانوان به چشم میخورد كه از
جمله آنها میتوان به مادر س ّیدرضی و س ّیدمرتضی علمالهدی،
دختر شیخ طوسی و نیز دختر م ّ
ال مح ّمدتقی مجلسی ،یعنی
آمنه بیگم و ...اشاره نمود .در این میان بجاست ،نگاهی گذرا به
شخصیت یكی از اسوههای جامعه ،كه از مراتب علمی و عملی
واالیی برخوردار بود و از مفاخر زنان دنیای اسالم به شمار میآید،
داشته باشیم .این بانوی مجتهد بزرگوار و متواضع ،سیده نصرت
بیگم امین معروف به بانوی ایرانی است.

در سال ۱۲۶۵ه.ش ( 1308هجری قمری)« ،سیده نصرت بیگم» در
خانوادهای اصیل و مذهبی ،در اصفهان پا به عرصۀ وجود نهاد .نقل
است نسب او با سی واسطه به امام علیبنابیطالب (ع) میرسد .دوران
اولیه زندگی سیده همزمان با حکومت ستم شاهی قاجار و نفوذ غرب
و تهاجم وسیع فرهنگ غربزدگی ،تجملگرایی و دور شدن از هویت
اصلی و حقیقت دینی بود .سیده نصرت بعد از رسیدن به سن چهار
سالگی ،به تشویق مادر به منظور آموزش قرآن و فراگیری خواندن و
نوشتن عازم مکتب میشود و این در حالی بود که با توجه به فضای
حاکم آن زمان ،کمتر خانوادهای به خود اجازه میداد دختری را
برای کسب دانش به مکتب یا مدرسه بفرستد و چه بسیار والدینی
كه آموزش و آشنایی با خط و نوشتن را برای دختران خود جایز
نمیدانستند! پس از مکتبخانه ،نصرت بیگم در سن یازده سالگی
تحصیل علم را به صورت جدی و با کمک اساتیدی در منزل آغاز
نمود.
وی در سن  15سالگی با پسر عموی خود به نام «حاج میرزا» ملقب
به «معین التجار» که از بازرگانان سرشناس اصفهانی بود ،ازدواج
میکند .اما از آنجایی که شوق به علم و ادامه تحصیل در وجود او
شعله میکشید ،حتی پس از ازدواج و همزمان با به دوش کشیدن دو
وظیفۀ خطیر همسرداری و مادری ،لحظهای از یادگیری و علمآموزی
فروگذاری نکرد .بانو امین آنچنان در جهت كسب علوم دينى از
خود جديت نشان داد كه موافقت و مساعدت همسرش را براى ادامه
تحصيالت در علوم دينى ،فقه و اصول و زبان عربى به دست آورد و
همزمان به فراگيری حکمت و فلسفه مبادرت ورزيد .او بیشتر علوم را
هلل سیدمحمدعلی نجفآبادی و شیخ
تا 
در خانه و نزد عالمه فقیه آی 
مرتضی مظاهری فرا گرفت .بانو ،با پشتکار و تالشی بینظیر پس
از آن که صرف ،نحو ،بالغت ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول و فلسفه را
آموخت ،به مطالعات خود در سطوح عالیه ادامه داد و سرانجام در سن

چهل سالگی مرتبت و تسلط علمی ایشان مورد تأیید علما و مراجع
تقلید وقت قرار گرفته و به دریافت درجه اجتهاد و روایت از طرف
سه تن از علمای نجف :حضرت آیت اهلل محمد کاظم شیرازی ،آیت
اهلل شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم و حضرت
آیت اهلل ابراهیم حسینی شیرازی اصطهباناتی ،نایل میگردد .در سال
 1316پس از ارسال یک نسخه از کتاب اربعین الهاشمیه که حفظ
و ثبت چهل حدیث به زبان عربی بود ،برای نجف ،آیت اهلل شیخ
محمدرضا نجفی به بانو امین اجازة روایت میدهند .عالوه بر این،
مرتبۀ علمی بانو به جایی رسید که حتی دانشمند و فقیه بزرگ
اهلبیت ،آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی ،از او درخواست اجازه روایت
نمود و ایشان در قسمتی از این اجازهنامه که به تاریخ اول محرمالحرام
1358هجری قمری نوشته ،چنین آورده است« :پس از استخاره به
ایشان اجازه دادم كه روایت كند از من هر چه را كه روایتش برای من
صحیح است از كتب تفسیر و ادعیه و حدیث و فقه و غیره ،اینها كه
از تألیفات شیعه ،آنچه اصحاب ،از غیر شیعه روایت كردهاند ،به جمیع
طرقی كه معلوم و در خود مضبوط است».
جدیّت بانو در امرتحصیل به حدی بودکه میفرمود« :هیچ چیز
نمیتواند کالس درس را تعطیل کند ،حتی مرگ فرزند ».و حقیقتاً
نیز حتی پس از فوت هفت فرزند بر اثر بیماریهای مختلف ناامید و
دستبردار نبود و مصایب نتوانست خللی در عزم و ارادۀ او به وجود
آورد.
این سالها مصادف میشود با حکومت رضاخان و ترویج فساد و
بی بندوباری توسط وی و کشیدن چادر از سر زنان ،به همین علت
مشغول پرورش و تربیت دختران مؤمنه و کوشایی که
بانو امین
ِ
نمیخواهند در جامعه حضور یابند ،نمود .زینب السادات همایونی
یکی از این شاگردان است که به خوبی راه او را میپیماید و همراه و
طی الباقی طریق میشود.
هم مسیر او در ّ

  آرامگاه بانو مجتهده امین ،تخت فوالد اصفهان

يادداشت

طلبگی؛ تمرین بندگی

وقتی قرار است همهچیز رنگ خدا بگیرد ،ناخودآگاه
احساس شوقی همة وجود انسان را فرامیگیرد و فطرت هر کسی
از اینکه فراموش نشده است ،به وجد میآید .گاه درالبهالی همه این
اشتیاقها ،در دلت جرقهای میخورد .جرقهای که بر خالف دنیای
بیرون ،اگر به آن اهمیت بدهی ،آتش میگیرد و تمام هست و نیست
اشتیاقت را میسوزاند .جرقهای که از سر تردید به دلت میافتد.
تردید برای آزادبودن ،تردید برای رهابودن از قید و بندهایی که برای
خداییشدن ممکن است بهظاهر بر دست و پایت بیفتد و زندانیات
کند .برای نفس آدمی هیچچیز دردناکتر از زندانیشدن نیست؛ به
ویژه اگر پیش از آن سرکش باشد و تو تا وقتی این سرکش را به زندان
نیندازی ،رنگ خدا را که همهجا پاشیده شده است ،نمیبینی .حوزه،
طلبگی ،کتاب ،درس ،مباحثه همه و همه بهانهاند برای تمریندادن.
تمرین بندگیکردن و تمرین دیدن آنچه شاید دیگران بهراحتی
نمیبینند و بانوانی که عزمشان بر این است که الگو باشند ،نهتنها
برای نفس خود ،بلکه برای دیگران.

بانوانطلبه

بانو در طول سالهای  1316تا  1329کتابهای زیادی را تألیف نگرش بانو امین ،نسبت به قشر زن به حدی بود که خوشبختی و راه
مینماید که از جملۀ آنها میتوان به اخالق و راه سعادت بشر ،سیر و وصول به سعادت را برای خانمها مرهون «آرامش قلب» میدانست؛
سلوک در روش اولیا و النفحات الرحمانیه فی الواردات القلبیه اشاره ایشان به همین منظور یکی از تألیفات ارزنده خویش را به روش
کرد .او در سال  1336شروع به نگارش تفسیر پانزده جلدی مخزن خوشبختی و توصیه به خواهران ایمانی اختصاص داده است.
العرفان مینماید که تا سال  1353به طول میانجامد  .عالوه بر این الزم به ذکر است روش نیل به سعادت از دیدگاه بانو امین به دو
آثار قلمی ،بانو در سال  1344با کمک برخی شاگردان ،دبیرستان جنبه «جسمانی» و «روحانی» بستگی دارد که باید مراقب هر دو
امین و پس از آن نیز در سال  1346حوزه علمیه خواهران با نام بود .چراکه جنبه روحانی چیزی جز تکمیل صفات نیک انسانی ،و
مکتب فاطمه(س) ،را تأسیس مینماید که نقش بسیار مهمی در جنبه جسمانی چیزی جز عنصر عفت و پاکدامنی که عمده شرافت
یک زن است نیست ،همانگونه که عمده شرافت یک مرد در شجاعت
تعلیم و تربیت دختران مؤمنه و انقالبی ایفا میکند.
شاگردان این بزرگوار نقل قول کردهاند« :ایشان در عین تواضع وی قلمداد میگردد.
و سادگی ،دارای جاذبه معنوی و ابهت خاصی بود .کتاب روش جالب اینجاست که طرز نگرش این بانو دقیقاً با نظریه خواجه
خوشبختی را به زبان ساده و شیرین و دلپذیر به عنوان زیربنای نصیرالدین طوسی در ارتباط با عنصر عفت در زن و شجاعت در
معتقدات اخالقی تدریس مینمود ،تمام زندگیاش در امر تعلیم و مرد همخوانی دارد .بانو امین معتقد بود که «در موقعیت امروز آنچه
تربیت و تحقیق و تألیف و حفظ مکتب خالصه شده بود .از جمله ابعاد برای زنان در درجه اول مورد اهمیت قرار دارد این است که با نفس
شخصیت این بزرگوار دیانت و اعتماد به نفس بود و به همین دلیل و دمخواهیهای خود در مورد زر و زیور و طرز لباس پوشیدن خود و
است که پرورشیافتگان او از این فضایل معنوی بهرهمند میشدند .به مدلهای گوناگون در آمدن مبارزه کنند .با اینکه این کار مشکل
دانش را رهگشای حیات بشری میدانست و عقیده داشت باید از به نظر میرسد ولی در نتیجه به کمال معنوی زودتر نایل میشوند.
گنجینههای گرانقدر بشری استفاده نمود .عشق و عالقه او به قرآن پس بهترین جهاد حفظ پوشش زنان است ».و در پیامی که ایشان
کریم در قالب زبان و بیان نمیگنجد و تفاسیر مخزن العرفانش در برای دختران جوان دارد چنین آمده است« :از صفات بارز زن همان
پاکدامنی و عفت است .به طوری که
پانزده مجلد خود دلیل این اشتیاق است».
منتخب
علمای اخالق گفتهاند :عمده شرافت زن
به اعتقاد بانو امین ،علم با عمل ،تهذیب
جدیّت بانو در امرتحصیل به حدی بودکه میفرمود نزد تمام عقال ،در جامعه ،در عفت اوست».
و تزكیه همراه است .اگر علم بدون تزكیه
شد ،برای انسان غرور و حجاب میآورد« ،هیچ چیز نمیتواند کالس درس را تعطیل کند ،حتی بانو امین سرانجام پس از یک عمر خدمت
ممكن نیست كه انسان بتواند صعود مرگ فرزند ».و حقیقت ًا نیز حتی پس از فوت هفت خالصانه در سن  97سالگی در بیست و
كند ،سقوط ،حتمی و صد در صد است .فرزند بر اثر بیماریهای مختلف ،مصایب نتوانست سوم خردادماه 1362هجری قمری به
جوار رحمت الهی شتافت و مزارش در
میفرمودند« :نفس را تزكیه كنید كه خللی در عزم و ارادۀ او به وجود آورد.
اصفهان زیارتگاه اهل علم و تقوا گردید.
بعثت انبیا به همین دلیل بوده است».

مقصد4

پروندهماه
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تصمیمی برای یک عمر
دل نوشته های یک طلبه

بانوانطلبه

میخواستم قدم در راهی بگذارم که در آن فوتو فن راهسازی را یاد
مقصد 4بگیرم و راه خوب و محکمی بسازم که سریع و درست به مقصد برسد.
پروندهماه باید ب ّنای ماهری میشدم؛ چون میدانستم خشت اول گر نهد معمار
کج تا ثریا میرود دیوار کج .باید از ادبیات سررشته مییافتم تا بتوانم با
کمترین واژهها ،کاربردیترین مفاهیم را برسانم و بگویم جایگاه واژهها در
جملهجملة زندگی کجاست .باید حقوقدان میشدم تا حق را بشناسم و
همواره پشت سرش گام بردارم و هر جا حقی پایمال شد ،قدرت دفاع از
آن را داشته باشم .باید کشاورز ماهری میشدم تا بدانم چه دانهای ،در چه
زمینی و چگونه بکارم تا خوب رشد کند و آفتها را شناسایی و سریع
نابود کنم .باید ستارهها را میشناختم تا در تاریکی شب نیز ،بتوانم راه
را بیابم .باید پزشک میشدم تا راههای پیشگیری از بیماریها را بدانم و
دردها را تشخیص دهم و دارو و درمان متناسب با آن را تجویز کنم .باید
راننده خوبی میشدم ،تابلوهای ورود ممنوع را میشناختم و از چراغقرمزها
عبور نمیکردم .تصمیمم را گرفتم و بودن در اینجا بهترین فرصت است
برای همهفنحریفشدن .با اینهمه ،هنوز پرسشهایی گوشه ذهنم را پر
کرده بود که نیاز به دانستن پاسخ آنها داشتم .سراغ مدیر حوزه علمیهای
که قرار بود در آن درس بخوانم رفتم ،کمی مقدمهچینی کردم و دستآخر
پرسیدم :در حوزه مدرک هم میدهند؟
چند لحظه نگاه عمیقی به من کردند .کمی دستپاچه شدم .پیش از اینکه
بخواهم جم عوجورش کنم ،گفتند:
ـ دخترم ،یک اسکناس بدون آن نخ باریک و ظریف وسطش که باید خیلی
دقت کنی تا بتوانی ببینیاش ،هیچ ارزشی ندارد .اخالص هم برای کسی که
میخواهد وارد حوزه علمیه بشود ،حکم همان نخ را دارد .اگر خالصانه تالش
کنی ،خود خدا دستت را میگیرد (ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا).
اولین کار طلبه این است که این آیه را حفظ کند .حاال مدرک دادند ،دادند؛
ندادند ،ما کار خودمان را میکنیم .البته نظام آموزشی حوزهها ،پس از
انقالب ،حالت نظاممند و منسجم به خود گرفت ،سطحبندی شد و پایان
هر سطح مدرک مطابق خودش را دارد؛ مث ً
ال مدرک سطح دو (لیسانس و
کارشناسی) ،که پس از پنج سال ،ورودیهای دیپلم و پس از هفت سال،
ورودیهای سیکل دریافت میکنند.
همان وقت یکی از استادان اخالق وارد اتاق شدند و در جریان بحث ما قرار
گرفتند .من که به دنبال راهی برای فرار از نگاه سنگین استادم میگشتم،
44
حاشیه،شمارهیک نظر ایشان را نیز پرسیدم .ایشان پس از مکث کوتاهی گفتند:

ـ بعضیها وقتی وارد حوزه میشوند ،هدف را فراموش میکنند و ناخودآگاه
نمره و مدرک برایشان مهم میشود.
نمیدانستم چطور درستش کنم .گفتم:
ـ خب نمره هم در جای خودش مهم است دیگر.
لبخندی زدند و گفتند:
ـ بله ،مهم است؛ اما در جای خودش .طلبه باید درسش عالی باشد و با
عالیترین معدل ،درسش را تمام کند؛ اما پس از آن باید از علمش استفاده
کند ،نه اینکه نام طلبه را یدک بکشد.
من نیز ازخداخواسته بحث را عوض کردم:
ـ یعنی حتماً باید شاغل شویم؟
ـ شاغل نه به این معنا که جایی استخدام شود ،بلکه به این معنا که طلبگی،
در زندگیاش نمود یابد؛ مث ً
ال برای هر خانمی ،همسر نمونه و آگاهبودن و
فراهمکردن محیط امن و آرام برای خانواده از وظایف اصلی است که این
وظیفه برای طلبه به نسبت جایگاهش ،سنگینتر است؛ تا جایی که اگر
درسخواندن جلوی ایفای وظیفه درست را بگیرد ،همسر و فرزندانش را به
درسخواندن ترجیح میدهد .البته اگر کسی توانایی تبلیغ دین را داشته
باشد و بتواند خانه و درس و تبلیغ را در کنار هم مدیریت کند ،باید به هر
شیوهای که میتواند زکات علمش را بپردازد ،به هر شیوهای که میتواند.
یکی قلم خوب دارد و یکی بیان خوب؛ تشخیص با خود فرد است .اگر طلبه
اخالص و تقوا داشته باشد ،میتواند وظیفهاش را تشخیص بدهد و درست
هم ایفای وظیفه کند.
همان شب تا دیروقت بیدار بودم و به حرفهای استادم فکر میکردم.
سه نیمهشب از جا پریدم؛ مانند کسی که قرارش دیر شده باشد .خواستم
دوباره بخوابم که یادم آمد بعد عمری یک وقت خصوصی به من داده شده
است .بیمعرفتی بود اگر میخوابیدم .وضو گرفتم و سجادهام را پهن کردم
و برای دومین بار در عمرم نماز شب خواندم .اولین نماز را زمانی خواندم
که تازه دبیرستانم تمام شده بود و به دنبال راهی برای ادامهدادن میگشتم
و دومین نماز را اکنون که تصمیم گرفتم طلبه شوم .اولی مثل یک دعوت
دوستانه بود و این یکی مثل یک خوشامدگویی.
رفتم سراغ کتابش تا کمی برایم حرف بزند .نمیدانستم چه بخوانم .سپردم
به خودش و قرآن را باز کردم( .و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلو ال نفر
من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الذین.)...
تصمیمم را گرفتم .سر به سجده گذاشتم و با همه وجود توکل کردم.

تحصیل از نوع دیگر

نگاهی اجمالی به وضعیت حوزههای علمیه خواهران و جامعهالزهرای قم
تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی تحصیل دینی خواهران ،بیشتر
به امکانات و انگیزههای شخصی آنان بستگی داشت .مدارس
علمیۀ خواهران بهشدت محدود بودند و با عنوان مکتب فعالیت
میکردند؛ اما امروزه «مركز مديريت حوزههاى علميه خواهران»
با مسؤولیت آموزش حضوری در سراسر ایران و «جامعه الزهرای
قم» به صورت حضوری و غیرحضوری از سراسر دنیا ،پذیرای
تحصیل خواهران طلبه میباشد .بسیاری از طالب خواهر در
جایگاه مديريت و تدريس در حوزههاي خواهران ،مراكز آموزشي
و دانشگاهي ،آموزشوپرورش و همچنین فعالیتهایی در عرصة
دين و فرهنگ اصيل اسالمي مانند سخنراني ،ارایه مشاوره ،اداره
نشريه ،پژوهش و تأليف كتاب و مقاله مشغولاند .این گزارش به
بررسی وضعیت این دو مرکز مهم پرداخته است.

  نمایی از جامعه الزهرا (س) ،قم

مقصد4

پروندهماه

بانوانطلبه

  جامعه الزهرای قم
زهرا
در سال  1363با حکم حضرت امام خمینی(ره) و به
هنرمند
همت هیئت مؤسسان جامعه الزهرای (س) قم با اهداف
عمقبخشيدن بيشتر به آموزش ،گسترش و عجينساختن تعليم با تربیت
برای معرفي و اشاعۀ فرهنگ و معارف اسالم با استفاده از روشهاي تعليم
و تربيت اسالمي تأسيس شده تا زناني انديشمند ،اسالمشناس ،صاحبنظر،
وارسته و الگو براي ديگر زنان مسلمان در داخل كشور و ساير كشورها تربيت
کند.
عمده فعالیتهای جامعهالزهراء(س) آموزشی ـ پژوهشي و فرهنگي ـ
تبليغي است و برای به بار نشاندن اهداف آن ،هیچ محدودیت سنی ،قشری
و منطقهای ندارد .در پرتو اين تنوع ،هماكنون بانواني با درجه دكترا و داراي
كرسي تدريس در دانشگاه و نیز بانوان فاقد هرگونه مدرك تحصيلي ،قمي
و غيرقمي ،شهري و روستايي ،ايراني و غيرايراني ،به صورت حضوري و
غيرحضوري ،با توجه به موقعیت ویژۀ خود ،مشغول تحصیل علوم دینی در
جامعهالزهراء(س)هستند.
مهدكودك جامعهالزهراء(س) بنا بر گفتههای نماينده يونيسف در بازديدي
كه از اين مهد داشت ،در كشورهاي جهان سوم بينظير است .این مهد
میتواند بيش از دو هزار كودك را از شيرخوار تا پيشدبستاني ،تحت پوشش
داشته باشد .همچنین مقاطع دبستان ،راهنمايي ،دبيرستان و چندي پيش
رسمي جامعهالزهراء(س) با موفقيتي چشمگير،
دانشكده ،واحدهاي آموزشي
ِ

در ميان مراكز مشابه ،به تعليم و تربيت قشرهاي مختلف در بیان خواهران
میپردازد.
طالب جامعهالزهراء(س) تحصیالت خود را در دو دورۀ عمومی و تکمیلی
میگذرانند.
دوره عمومي ،چهارساله است و به آن مدرک رسمی سطح دو داده ميشود
که برابر با مدرک کارشناسی دانشگاهی است و تاكنون افراد بسیاری با این
مدرک ،فارغالتحصيل شدهاند .برنامۀ دوره تكميلي نیز در چندين رشته از
قبيل فقه و اصول ،تفسير و علوم قرآني ،فلسفه و كالم ،تاريخ ،ادبيات عرب
و تعليم و تربيت تنظيم شده است .به فارغالتحصيالن دورۀ تكميلي ،مدرك
رسمي سطح سه داده ميشود که برابر با مدرک کارشناسی ارشد دانشگاهی
است .از این میان تنها رشته فقه و اصول تا دوره خارج ادامه دارد و افراد واجد
شرايط ميتوانند تحصيالت خود را تا مرحله اجتهاد در این رشته ادامه دهند.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران دارای  318مدرسه علمیه خواهران
سطح دو و سه در کشور است .گروهی با مدرک دیپلم وارد حوزههای علمیه
میشوند و در سطح دو تحصیل میکنند ،تقریباً دو برابر واحدهای مقطع
کارشناسی دانشگاهها را میگذرانند که این نشان از سطح علمی باالی
حوزههای علمیه خواهران دارد .در زمینه برنامههای درسی این مرکز ،تاکنون
 75عنوان کتاب تألیف شده است.
از ابتدای تشکیل حوزههای علمیه عالوه بر برنامههای آموزشی بر پژوهش نیز
تاکید میشد؛ بهگونهای که روش تحقیق برای بسیاری از واحدهای درسی
در نظر گرفته میشود .تا کنون نیز تدوین پایاننامه از مهمترین دغدغههای
طالب به شمار میرود .همه مدارس خواهران ،معاون پژوهشی داشت ه و دارند
و برنامهریزی در زمینه محتوا و اجرا ،باعث شده است تا حوزههای علمیه
خواهران در بخش پژوهش به نسبت موفقتر از حوزههای برادران باشند.
  مرکز مدیریت حوز ه علمیۀ استان خراسان
در تاریخ  1375/12/10مرکز مدیریت حوزههای علمیه خراسان توسط
ي عالي حوزه علمية قم با هدف ساماندهي تربيت طالب
هیئت مؤسس شورا 
خواهر در مدارس علميه فصل نوینی در ورود بانوان به حوزه علمیه گشود .در
حال حاضر ،مرکز مدیریت خواهران استان خراسان به صورت مستقل اداره
میشود که مدیریت استانی حوزههای علمیه خواهران کرمانشاه ،کهگیلویه
وبویراحمد ،سمنان ،چهارمحالو بختیاری ،ایالم ،البرز و آذربایجان غربی
نیز راهاندازی شده است.
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هم ه چیز
برای رشد مهیاست

گفتوگو با مدیر مدرسه عالی معصومیه خواهران

آنچه در پی خواهید خواند ،حاصل گفتوگوی کوتاهی است با حجتاالسالم و المسلمین مهدی زندیه ،مدیر مدرسه عالی معصومیه
خواهران .ایشان در سال 1352وارد حوزه شده و دروس حوزوی را در سطح چهار به اتمام رساندهاند .تحصیالت مقطع لیسانس خود را در
رشته ادبیات عرب و در مقطع فوق لیسانس در رشته فلسفه و کالم ادامه دادهاند.
مقصد4

پروندهماه

  وقتی قرار شد با مدیر حوزه علمیه معصومیه
فاطمه
عربشیبانی مصاحبه کنم ،فکر میکردم با یک خانم روبرو
میشوم .االن این سؤال برایم هست که چرا مدیر
یک مدرسه علمیه بانوان ،یک آقاست .چند مورد دیگر هم قب ً
ال  
دیدهام .آیا این یک قانون است؟

بانوانطلبه

چنین نیست که اکثر مدیران مدارس حوزه علمیه خواهران ،مرد باشند.
اساساً یکی از قوانین مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران لزوم استفاده
از مدیران خواهر است و در مواردی که استفاده از مدیران مرد اجتنابناپذیر
باشد ،مث ً
ال شهری فاقد مدیر شایسته خانم باشد ،باید رابط محرمی از
اعضای خانوادهاش بین کادر خواهر و دانشپژوهان از یکسو و مدیر مدرسه
از سوی دیگر ،وجود داشته باشد .البته اکثر مدیران حوزههای خواهر از
خواهراناند و این موارد استثنا ،به دلیل کمبود مدیر خواهر در بعضی
شهرها یا مشکالت ساختاری در برخی مدرسههاست که با برنامهریزیهایی
که شده ،امیدواریم در آیندهای نزدیک همگی مدیران حوزههای علمیه
خواهران از طالب شایستة خواهر باشند.
   ضرورت وجود حوزههای خواهران از کی احساس شد و این
ضرورتها چه بود؟ آیا این ضرورتها آیندهای را برای طالب خواهر
ِ
ِ
هدف یک بانوی طلبه اتمام دروس حوزه
نهایت
ترسیم میکنند یا نه،
است؟

تحصیل علوم دینی توسط خواهران همزمان با برادران آغاز شده و تاکنون
معرفی
کتاب
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زن ،مفسر ،اندیشمند مسلمان

  نگاهی به کتاب التفسیر البیانی للقرآن الکریم

عایشة محمد علی عبدالرحمن (  1912تا  1988میالدی ) که در جهان
اسالم به نام عایشه بنت الشاطی شناخته میشد ،با کتاب «السیده زینب
عقیله بنی هاشم» بین شیعیان ،مشهور گشت .او در سال  1962میالدی
دست به تألیف تفسیری دو جلدی زد که آن را میتوان یکی از مقبولترین
تفاسیر نوشتهشده ،از سوی زنان مسلمان در بین محققان اسالمی دانست.
تفسیر کوتاه وی ،هرچند محدود به چند سوره انتهایی قرآن _ یعنی ضحی،
انشراح ،زلزله ،عادیات ،نازعات ،بلد ،تکاثر ،علق ،قلم ،عصر ،لیل ،فجر ،همزه و

ادامه داشته است .با آغاز شکلگیری حوزههای علمیة شیعه که از عصر
حضور معصوم(ع) آغاز شده و در عصر غیبت ادامه یافت ،تحصیل علوم
دینی توسط خواهران نیز ـ اگرچه به صورت منفرد و پراکنده ـ آغاز شد
و در خالل آن ،زنان دانشمند بسیاری پا به عرصه جامعه گذاشتند .در
سال  ،۱۳۷۵شورای عالی حوزه علمیه قم بر اساس ضرورتهای موجود
در جامعه ،مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران را با وظایف و اهداف
معین تأسیس نمود .از این تاریخ به بعد حوزههای علمیة خواهران در
شهرهای مختلف توسعه پیدا کردند .برخی از این ضرورتها عبارتاند از:
تربیت دینی خواهران ،تربیت خانمهای آشنا به معارف اهلبیت (ع) و
دستورات دینی ،پاسخ مثبت به درخواست بسیاری از خواهران در درک
ارزشهای حقیقی و نیاز جامعه به بانوان متخصص در زمینه مسائل خاص
بانوان .در مورد رسالت بانوان طلبه باید بگویم به نظر من تفاوتی وجود
ندارد .خانمها هم مثل آقایان حق دارند در جهت کسب علوم و ارزشهای
حقیقی تالش کنند .خانمها هم باید در عرصههای سیاسی و اجتماعی
دخالت و فعالیت داشته باشند .باید بتوانند معارف دینی را درک و دین را
تبلیغ کنند .بسیاری از برادران و خواهران مشغول به تحصیل در حوزهها،
به منظور اتمام درس و اشتغال وارد
حوزهها نشدهاند .در حوزهها بر خالف
سایر مراکز آموزشی ،هدف یک طلبه
کسب معارف دینی به نحو مطلوب و

ماعون است _ اما به تأثّر از جریانهای
ادبی و تفسیری نوظهوری که در مصر
میانة قرن بیستم میالدی پدید آمده
بود و به پیروی از استاد و همسر خود
امین الخولی به رشته تحریر درآمد
و میتوان آن را تفسیری بهروزتر در
میان سنت کالسیک تفسیرنویسی مسلمانان دانست.
ِ
معیارهایی که وی در این تفسیر لحاظ کرده همان معیارهایی است که
از کتاب استادش مناهج تجدید به دست آورده است؛ البته در مقام عمل
میتوان تفسیر وی را تفسیری با نگاهی ادبی دید و از این جهت به تعبیر

تخصصی ،تهذیب و خودسازی و کسب ارزشهای معنوی در حوزه است
و اینکه بعد از آن در جامعه آنچه را فراگرفته است ،به مردم ارایه کند و در
جامعه تحول ایجاد کند.
  با توجه به محدودیتهایی که بانوان دارند مثل حجاب ،خواهران
طلبه چطور به این رسالت میپردازند؟ آیا این رسالت متناسب با
محدودیتهایشان ،محدود شده است؟

در طول تاریخ ،زنان بسیاری داشتهایم که با تأسی از حضرت فاطمه(س)
و ائمه معصومین (ع) به پایه اجتهاد رسیدهاند؛ مثل بانو مجتهده امین که
اجازههای روایت بسیاری به مراجع تقلید دادهاند؛ یعنی محدودیتهایی که
شما بیان میکنید ،در عین حفظ حریمها و با وجود تعهد ،محدودیت به
حساب نمی آیند« .طلبه العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه :طلب دانش
بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است»؛ بنابراین حجاب مانع حضور بانوان
در جامعه و پیشرفت ایشان نیست.
  جامعه چه انتظاراتی از یک بانوی طلبه دارد؟ تلقی مردم از بانوان
طلبه و مبلغه یک تلقی درست است یا باید اصالح شود؟

باشند .به نظر بنده زبان و ادبیات عربی ،مکالمه عربی ،ادبیات فارسی
که حوزه موفقیت بانوان است ،زبان انگلیسی و مباحث اعتقادی که
در جامعه امروز برای پاسخ به شبهات به آن نیاز زیادی داریم ،باید به
شکل مناسبتری ارایه شوند (هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی) و
کتابهای مرتبط اصالح و تقویت شوند و در عوض بسیاری از درسهایی
که طالب میتوانند خود مطالعه کنند و فراگیرند ،از گردونه واحدهای
درسی حذف شوند.
  روش تدریس در حوزه شما چگونه است؟ آیا سنتی است؟ یا از
روشهای پیشرفتهتر استفاده می شود؟

دغدغه مرکز مدیریت این بوده که تدریس بهروز ارایه گردد و از وسایل
کمکآموزشی استفاده متناسبی شود .ما کالسهای متعددی را برای
استادان درباره فنون جدید تدریس برگزار کردهایم .همچنین روش تدریس
یکی از واحدهای درسی طالب است که در آن با روشهای پیشرفتة
تدریس آشنا میشوند .بر خالف حوزههای برادران که تدریسشان سنتی
است ،تدریس در اینجا پیشرفته است و از وسایل کمکآموزشی هم
استفاده میشود (البته هم در زمینه فنون و هم در زمینه ابزارهای تدریس
جای کار وجود دارد) .استاد در اینجا طرح درس میکند ،سؤاالت مهم را
مطرح میکند ،سؤاالت مهم را میگوید ،ذهنشان را درگیر میکند و بعد با
کنفرانس در کالس مشارکتشان میدهد.

بیانی که در نام کتاب خود آورده ،پایبند دانست؛ اما به نظر میرسد با وجود
اینکه وی از میان طیف سنتی عالمان دینی برخاسته و با آنچه تفسیر
عصری خوانده میشد ،به شدت مخالف بوده است ،چندان به بررسیهای
نحوی ،لغوی و حتی تاریخی ـ لغوی عالقهای ندارد و بیشتر بر حس
عربیزبانانه تکیه دارد؛ برای نمونه درآیة شریفه «و وجدک ضاال فهدی»،
توجه چندانی به مباحث کالمی و حتی لغوی نکرده و بیشتر با کنار هم
چیدن استعماالت قرآنی واژة ضالل _ که البته در استقصای آنها نیز چندان
موفق نمیشود _ در پی کشف مراد آیه است .نتیجهای که به گفتة او با
بیش از بیست تأویلی که مفسران پیشین گفتهاند ،متفاوت است .با این
حال وی انکار نمیکند که این برداشت را وامدار محمد عبده و تفسیر وی

از جزء سیام قرآن است .تأثیری که بارها تکرار میشود و گویا انگیزة اصلی
وی در اهتمام به سور قصار انتهایی قرآن ،وجود همین تفسیر و تأثیرپذیری
شدید وی از عبده باشد.
در مجموع میتوان تفسیر وی را تفسیری ادبی دانست که به قراین و
شواه ِد خارج از متن کمتر اعتماد کرده و بیشتر به دنبال شواهد درونمتنی
بوده است؛ چیزی مشابه آنچه تفسیر قرآن به قرآن خوانده میشود .از
سوی دیگر سورههایی که وی به تفسیر آنها پرداخته ،محدود و کوتاه و از
نزاعهای کالمی ،فقهی و تاریخی خالی است .از اینرو در این تفسیر جای
آرا و تحلیلهای خاصی که یک مفسر و اندیشمند مسلمان زن میتوانست
عرضه کند ،بسیار خالی است.

مقصد4

پروندهماه

بانوانطلبه

انتظار مردم این است که آنها در همه ابعاد معنوی و علمی و مباحث
خاص بانوان تخصص داشته و سرآمد دیگر بانوان تحصیلکرده باشند.
مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در این جهت برنامهریزیهای
کالنی تدارک دیده که یکی از آنها طراحی نظامهای آموزشی و تربیتی و
پژوهشی برای این سرآمدی است .البته انتظار مردم مبنی بر این سرآمدی
سؤال آخر اینکه برنامهای برای ورود طالب به عرصههای هنری و
بجاست و تا جایی که من سراغ دارم ،بانوان طلبه توانستهاند این انتظار را رسانهای و کسب مهارتهای امروزی داشتهاید؟
برآورده کنند .اگر طلبه _ چه خانم و چه آقا_ مهذب و عالم باشد ،مردم در حال حاضر بسیاری از خواهران طلبه در زمینه ادبیات داستانی ،ادبیات
دید خوبی نسبت به او دارند و او هم انتظارات مردم را برآورده میکند ،نمایشی ،هنرهای تجسمی ،خوشنویسی و غیره حلقههایی تشکیل و
وگرنه به گونة دیگری خواهد بود .در تعامل طلبه با مردم علم و حلم ،دو به این وسیله استعدادهای خویش را بروز دادهاند و در این عرصهها به
عنصر مهم تلقی میشود که ما چنین طلبههایی را در حوزههای خواهران تکمیل توانمندی خود مشغولاند .در عرصه کسب مهارتهای رایانهای
تربیت کردهایم .حوزههای برادران از نظر سازمانی قدمتی هزارساله دارند و هم کالسهای فوقالعاده برگزار شده و میشود؛ مانند رایانه ،جستجو
حوزههای خواهران عمری سی _ چهل ساله.
در منابع اینترنتی و کالسهای نقد فیلم و
مرورگر
نباید انتظار داشت پابهپای حوزههای برادران
رسانه .بعضی از فارغالتحصیالن در سطح
پیشرفت کرده باشد .البته در عرصه هایی
  تحصیل علوم دینی توسط خواهران ـ اگرچه به فوقلیسانس در رشتههای کارگردانی و
هم خواهران طلبه پیشرو هستند .برای نمونه صورت منفرد و پراکنده ـ با آغاز شکلگیری حوزههای فلسفه هنر مشغول تحصیلاند.
خواهران در سطح دو پایاننامه مینویسند و علمیة شیعه از عصر حضور معصوم(ع) آغاز شده و در به نظر من خألهایی در حوزه خواهران
برادران سطح سه .مباحث نویسندگی ،ادبیات
هست که باید پر شود .برای نمونه در سطح
عصر غیبت ادامه یافته است .به برکت انقالب اسالمی
و روش تدریس در حوزههای خواهران در حال
چهار ،حوزه معصومیه برای اولین بار در
حوزه معصومیه ،برای اولینبار در سراسر کشور رشته
گسترش است حتی بیش از حوزههای برادران.
سراسر کشور رشته فقه با گرایش مباحث
فقه با گرایش مباحث تخصصی زنان را برگزار کرده
تخصصی زنان را برگزار کرده است .به نظر
  طالب شما چه درسهایی می خوانند؟ این است.
میرسد قم بهترین مکان برای تربیت استاد
علمیه
حوزه
تدریس،
ابزارهای
و
فنون
زمینه
   در
درسها با نیازشان و رسالتشان متناسب
در مقطع سطح سه (فوق لیسانس) است
است؟
معصومیه پیشرفته است .زیرا حوزههای علمیه که باید بهسرعت ،پذیرش طلبه در سطح
بانوان طلبه در سطح دو ۱۹۰ ،واحد را خواهران بیشتر از دیگر حوزههای علمیه ،برای ورود چهار (دکترا) گسترش یابد تا کمبودی که
میگذرانند که سی واحد آن اختیاری است .طالب در عرصههای هنری و کسب مهارتهای روز در حوزهها از نظر اساتید متخصص خانم
بسیاری از این واحدها میتوانند خودخوان دنیا برنامهریزی کردهاند.
احساس نشود.
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