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  هاي علميه برخي اشكاالت موجود در نظام آموزشي حوزه
 ديبا »نظم« /ها دشوار است طلبه يتقوا برا ة، كسب ملكآموزشي كنوني وجود مقررات باپناهيان: 

نظام  /»يمقررات سختگيرانة آموزش«، نه باشداستقالل افراد  تيمده از رعاآبر وتقوا  ةجينت
سه تاكيد بر / كند يم فيتضع ها خيليكسب تقوا را در  ةنيزم ه،يموجود در مقررات مدارس علم

  و ارزشمنداصيل  »تيو معنو  نظم، درس«روش رسيدن به  »طالب استقالل، ادب و تعاون«عنصر 
ويژگي تأكيد كند، كه  خواهد فرايند صحيحي براي رسيدن به وضع مطلوب داشته باشد، بايد بر سه اي كه مي پناهيان: مدرسه

تواند فضاي مناسب رشد براي رسيدن به نظم، تحصيل موفق و  ها در كنار هم مي اين ويژگي» استقالل، ادب و تعاون«عبارتند از: 
  مراتب عالي معنويت را فراهم كند.

كه پنج سال از تأسـيس و ادارة آن تحـت اشـراف حجـت االسـالم       »علمية دارالحكمةحوزة «سال تحصيلي جديد و آغاز افتتاحيه مراسم 
 يژگـ يسـه و ضمن بيـان  در اين مراسم  انيپناه رضايعل نيالمسلم و االسالم حجتگذرد در حسينية دارالحكمة برگزار شد.  مي ضا پناهيانعلير

ادامه در به ذكر برخي اشكاالت موجود در نظام آموزشي فعلي حوزه پرداخت كه ، تيمناسب رشد و ترب يفضا جاديا يبرا هيعلم ةمهم مدرس
  خوانيد: سخنراني را مياين  فرازهايي از

   » استقالل، ادب و تعاون« :مناسب رشد يفضا جاديا يبرا ،هيعلم ةمهم مدرس يژگيسه و

 ًـ ا ،باشد يموفق ةمهم داشته باشد تا مدرس يژگيسه و ديبا هيعلم ةكه مدرس شود يم يتلق گونه نيا معموال  اًرا اكثـر  يژگـ يسـه و  ني
مدرسه باشـد   كي تيشاخص موفق يتا حد تواند يمهم است و م ،يژگيسه و نيگرچه ا. ادانند يم »تيخواندن و معنو نظم، درس«

  !ستيمدرسه ن كيدر  تيو ترب ميتعل حيصح نديافر ةدهند نشان لزوماً يژگيسه و نياما ا

 ـ بلكـه طر  ؛سـت ين يمتيبه هر ق »تيخواندن و معنو نظم، درس«به سه شاخص  دنيرس ،مهم باشدبايد مدرسه  كي يآنچه برا  قي
 حيصـح  نديفرا دياست كه با ييجا  . مدرسهدهد يرا شكل م تيو ترب ميتعل نديدارد و فرا تياست كه اهم يژگيسه و نيبه ا دنيرس
تحقـق   يبـرا  يا لهياز هر وس يگاه ،ميتوجه كن تيموفق جيتنها به نتا ت،يترب ريتوجه به مس بدونرا فراهم كند. اگر  تيو ترب ميتعل
   استفاده خواهد شد. جينتا

 كنـد، كـه عبارتنـد از:     تأكيد يژگيبر سه و ديبا ،به وضع مطلوب داشته باشد دنيرس يبرا يحيصح نديفرا خواهد يكه م يا مدرسه
موفـق و مراتـب    ليبه نظـم، تحصـ   دنيرس يمناسب رشد برا يفضا تواند يدر كنار هم م ها يژگيو نيا» استقالل، ادب و تعاون«
 را فراهم كند. تيمعنو يعال

  تقواستبراي رسيدن به  يدياز عناصر كل يكياستقالل  /در مدرسه مهم است؟» استقاللعايت ر«را چ
 ـ  يهـا  زهيـ پرورش انگ ياست كه برا نياستقالل ا تيدر مدرسه مهم است؟ منظور از رعا» استقالل«را چ . ميفرصـت بـده   يدرون

آثـار   اًيـ باشد. ثان يكه نظم مستمر و مداوم ستيلوم نافراد در مدرسه برقرار شود اوالً مع تياستقالل شخص تيكه بدون رعا ينظم
ـ  ةسـت ياز افـراد شا  يبرخـ  است. ثالثـاً  رونياز ب يلينظم تحم كينخواهد شد، چون  تبمتر غالباً ينظم نيخوبِ نظم بر چن و  ميتعل

  .اورديبه نظم درب تواند يرا نم تيترب
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  تقواسـت.   يديـ از عناصـر كل  يكـ يباشد. استقالل  يدرون يا زهيا انگب ديخواندن هم با باشد و درس دهياز درون افراد جوش ديبانظم
نه  ؛برآمده از تقوا بود ينظممقصودشان  )47نامه البالغه/ (نهج » بِتَقْوى اللَّه و نَظْمِ أَمرِكُم كُمايأُوص« فرمودند: )ع(نيمنؤرالميام نكهيا

   !يهر نظم

 تيمده از رعاآبر وتقوا  ةجينت دينظم با/ اشدعامل نظم ب ،يآموزش ةرانيسختگ رراتمق ستيخوب ن
 باشداستقالل افراد 

 بـا  ميكنـ  نيتقوا را در مدرسه تمر ديما با عامل نظم باشد. ،يآموزش ةرانيسختگ رراتمق كه ستيخوب ن ،يطلبگ طيمح كي يبرا .
ـ با ماند؟ يم يباق طهايمح گريبا د يمقدس طلبگ طيمح نيب يچه تفاوت گريد ،اجرا شود تواند يم يطيكه در هر مح يمقررات نيا  دي

در برابر  ييو پاسخگو تياحساس مسئول ،مقررات به صورت مطلق حاكم شد يتقوا داد. وقت نيمقررات را كم كرد و فرصت به تمر
ـ كه برآمده از رعاباشد تقوا  نيا ةجينت دي. نظم باكند ينم دايفرصت رشد پ - تقواست يكه عنصر اصل- پروردگار راد اسـتقالل افـ   تي

  است. 

 دسـت   در بـه  يآثـار سـوئ   ،ينظام آموزشـ  نيكه ا ميدان ي. اما مميكن يم يهمراه ه،يعلم ةخودمان با مقررات حوز ةالبته ما در مدرس
را مرتـب   شيخود، كارها يخود و خدا نيانسان ب نكهيا يعنياست؛  »يدرون يبازدارندگ« يتقوا نوع يديآوردن تقوا دارد. عنصر كل

 فرد وجود داشته باشد. ميتنظ يبرا يعوامل رونياز ب اًرتبم نكهينه ا ،كند

  ها دشوار است طلبه يتقوا برا ة، كسب ملككنوني آموزشي وجود مقررات با
 سـرِ كـالس    اب،يو فشار حضور و غ يكه با مقررات آموزش يا ها دشوار است. طلبه طلبه يتقوا برا ةمقررات، كسب ملك نيباوجود ا

مـردم را بـه تقـوا     توانـد  يبعدها چطور م يفرد نيبرخوردار نخواهد بود. چن ياز رشد كاف دهد، معموالًبدرس حاضر شود و امتحان 
هسـتند   يافراد شهي! هرچند هم؟كرده است يكند، بلكه با مقررات زندگ يبا تقوا زندگ افتهين صتخودش فر كه يدعوت كند؛ درحال
  قوا بپردازند.به كسب ت يطيدر هر شرا توانند يخود م يكه با قوت روح

 و مع يفور ينظام پاداش و جزا يمقررات و نظارت مستمر با برقرارن،ي كه پاداش - را رفتار از سر تقوا يمند شدن برا زهيانگ فرصت
ـ  ييايدن يي. البته تقوا پاداش و جزارديگ ياز انسان م - آن در آخرت است يو جزا اسـت و زمـان و مكـان آن     نينـامع  يهم دارد ول

  بهتر تقوا خواهد شد.  نيموجب رشد استقالل انسان و تمر ،پاداش و جزا ودنمعلوم نب ني. همتسيمعلوم ن

 ـ با ،به بعـد  يسالگ از چهاردهدر هفت سال دبستان است.  بر افراد، دوران اعمال مقررات و نظارت مستمر ،اتيبراساس روا جـوان   دي
ـ ها ز در دبستان تيترب ةويشامروزه كمك كنند. البته  نهيزم نيا در ااو رهم  اءيتقوا بپردازد و اول نياحساس كرامت كند و به تمر  ادي

 ندارد. تحصيلي در آن مقطع يريثأحوزه هم ت، ضمن اينكه شود ياز آنجا آغاز م هم و مشكالت ستين قيدق

 يليمقاطع تحص انيدر پا استبهتر  /استل سا ميندر هر گرفتن  امتحان، از اشكاالت نظام حوزه يكي
  امتحان گرفته شود ،تر يطوالن
 كه غالـب طـالب    ميهست نيما نگران ا يياست. گول سا مين سرِگرفتن  امتحان، همين از اشكاالت نظام حوزه يكي ،اساس نيبر ا

ـ با كـه  ! درحاليميخوان كن آنها را درس مان،با كنترل خود ميخواه يم لذاخواندن نداشته باشند و  درس يبرا يقو يشخص ةزيانگ  دي
. بهتر بود نديمدت بب انيخود را در م تيعدم موفق قرار دهد، »اهللا يال قربتاً«را  خود يليتحص ةزيانگ تواند يكه نم يا طلبه ميدهاجازه 
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 اتيامتحان ادب ،سه سال يا ميدو سال و ن انيدر پابراي درس ادبيات،  مثالً ؛امتحان گرفته شود ،تر يطوالن يليمقاطع تحص انيدر پا
  گرفته شود.

 ـ    نجـا يدر ا» ممكن است درس نخوانند! د،يريها امتحان نگ اگر از طلبه: «نديبگو يبرخ ديشا و  ميكشـ  يمـ  شيبحـث اسـتقالل را پ
 داريب دياو نبا يليوجدان تحص ايكند؟! آ جاديدرس خواندن و مطالعه ا ةزيخودش انگ يبرا تواند يطلبه نم كيواقعاً  يعني: مييگو يم

 كند. ليموجود منفعل تبد كيگرفتن، او را به  با امتحان نكهيطلبه باشد نه ا يليوجدان تحصمراقب  ديو فعال شود؟! مدرسه با

  خوانند يدرس مهم  شتريب يحت ،مقرراتاين بدون  م،يقد ةها در حوز طلبه
 چـون   خواننـد،  يدرس مهم  شتريب يحت ،بدون مقررات م،يقد ةها در حوز كه طلبه دانند ياند م را تجربه كرده ميقد ةكه حوز يكسان

استاد  نييتع يها برا . در آن فضا، خود طلبهكرد يم ابيو خودش حضور و غ كرد يم ميخود را تنظ يدرس ةخودش برنام يا هر طلبه
ـ ا ةداشتند. امـا حـاال همـ    ييباال ةزيانگ ،علم ليدر تحص ت خودشانيو موفق خود اتاوق ميتنظ ،يا مباحثه و هم هـا بـه    زهيـ انگ ني
  سپرده شده است.مدرسه  نيمسئول

 نكند و بنا باشد كـه   مند زهيخواندن، انگ نظمِ حضور در كالس و خوب درس ياگر طلبه، استقالل خود را حفظ نكند و خودش را برا
 او فراهم خواهد شد؟! يكسب تقوا برا يبرا يا نهيكنترل كند، چگونه زم ،ابيحضور و غ ، مانندياو را مقررات آموزش يرفتارها ةهم

  كند يم فياز افراد تضع ياريكسب تقوا را در بس ةنيزم ه،يود در مقررات مدارس علمنظام موج
 ها را  و طلبه كند يم فياز افراد تضع ياريكسب تقوا را در بس ةنياست كه زم ينظام ه،ينظام موجود در مقررات مدارس علم ديترد يب

از  دينبا يمدار ندارد؛ چون قانون يارزش گريمدار هم بشوند، د وناگر آنها قان يحت ،يطيمح ني. در چنكند يم ليمنفعل تبد يبه افراد
  باشد. ينونخوف مجازات قا

 نيهرچنـد در چنـ   د؛يـ كه اسـتقالل خودتـان را حفـظ كن    خواهم يم د،يخوان يموجود درس م يفضا نيها كه در ا البته از شما طلبه 
خاطر امتحان   به ديكن ياما شما سع م،يرياز شما امتحان بگحوزه،  يطبق مقررات نظام آموزش ميسخت است. االن ما مجبور ييفضا

 ! ديدرس نخوان

  نظمي در مدرسه شود تواند موجب بي ، مي»تعاون«و » ادب«بدون تأكيد بر  »استقاللرعايت «
 م هست كـه  ه گريشود، اما در كنار استقالل، دو عنصر د ينظم يممكن است موجب ب ييتنها بر استقالل افراد در مدرسه، به ديتأك

  ».تعاون« يگرياست و د» ادب«از آنها  يكي كند؛ يم جاديتعادل ا

 در  شـه ير كي. ادب ديآ يم شيپ ينظم يصورت ب نيدر ا م،يرا در مدرسه باب نكن ايادب و ح يول ميها بها بده اگر به استقالل بچه
قابـل   ،مسـئوالن مدرسـه   يو قـانون  ياقتدار معنو شياستقالل با افزا تيرعا يها بيدارد. آس يتمداريدر وال شهير كيدارد و  ايح

 جبران خواهد بود.  
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و نقش  ميا سپرده نيرا به قوان زيچ همه /است يتمداريوال نيتمر ينوع، ادب نسبت به مسئوالن مدرسه
  !ميا و معلم را كم كرده ريمد

 ي. مـثالً اگـر معـاون آموزشـ    ميكنـ  تيوتق - است يتمداريوال نيتمر يكه نوع- را مدرسهادب نسبت به مسئوالن  ديدر مدرسه، با 
ـ مطاع باشد و آن طلبـه با  ديبا شانينظر ا» ندارد يطلبگ يستگيو شا ستيخوان ن فرد، درس نيا«مدرسه، نظر بدهد كه  اخـراج   دي
 .كند يم دايپ »تيوال« ياو نوع عتاًيقابل اعتماد باشد، طب قدر نيا يشود. اگر معاون آموزش

 ييجا كي! البته ممكن است در م؟يا معاون و معلمان دلسوز مدارس را كم كرده ر،يو نقش مد ميا سپرده نيرا به قوان زيچ چرا ما همه 
خودمان  يها مسئله كمتر از آن است كه قضاوت نيا بيو صائب نباشد! بله، اما آفات و آس حيمدرسه صح يهم نظر معاون آموزش
  .ميكن ودمحد يرا به مقررات آموزش

 را به  يامتحان ةو برگ رديامتحان بگ ميطلبه، از او بخواه كي ةقراردادنِ نظر او دربار مالك يجا علم است كه بهبه م ياحترام يب نيا
ـ  چيباشد كه هـ  طور نيا دينبا» نكند؟! تيتقوا را رعا ،ممكن است استاد حوزه« نكهيا يمركز بفرستد! چرا؟ برا  يتقـوا  يبـرا  يمحل

 .مينگذار يمدرسه باق اءياول

  شود يدر آن كمرنگ م ييشود، نظام وال تيدر مدرسه تقو يساالر وانيهرچه د
 ـ افراد د خواهد يكه م يطيبه نفع مح نيو ا ميا را در مدرسه كمرنگ كرده يينظام وال م،يكن تيرا تقو يساالر وانيهرچقدر د  دار ني

ها در خانه،  طور كه بچه كنند؛ همان نيرا تمر يتمداريدر آن تقوا و والافراد كه بشود  ميكن جاديا ييفضا دي. ما باستيكند، ن تيترب
  .كنند يم نيبا پدر و مادر، تمر تباطرا در ار يتمداريوال

 در مدرسـه   يكه كس ستينظمِ بدون ناظم، نظم بدون ناظر ن ي. معناميا را شعار قرار داده» ظم بدون ناظمن«خودمان  ةما در مدرس
كه متناسب با اقتضائات  شود يمدرسه سپرده م اءيبه اول شترياعمال نظارت ب ةويا شنظارت وجود دارد ام يينظارت نكند. در نظام وال

ـ برخـورد نكنـد، بلكـه او در     يبـا افـراد خـاط    يممكن است مهلت بدهد و فـور ولي مدرسه، تك افراد عمل كند.  تك  نـد يفرآ كي
 برخورد كند. خاطي فرد با مدت يطوالن

  خواهد شدطالب  »يالتيتشك تيترب«عنصر تعاون موجب 
 التَّقْو«بر اساس  ديها با است. بچه» تعاون« رديمورد توجه قرار گ ديكه در مدرسه با يگريعنصر د لَى الْبِرِّ ونُوا عرا  گريهمد »يتَعاو

 رمسئوليو غ علها منف بچه نكهيبه آنها تذكر دهند؛ نه ا ديبا هيبق ند،يآ يسرِ كالس م ريها د از طلبه ي. مثالً اگر برخاورندينظم در ب به
  كند! جاديرا تذكر دهد و نظم ا ها ينظم يو ب رهايطبق مقررات، تأخ يباشند و فقط معاون آموزش

 كـه اهـل    يكسـ ، دانسـتند  يتعاون مـ  ةرا الزم التيتشك ،يمطهر ديشهطالب خواهد شد.  يالتيتشك تيعنصر تعاون موجب ترب
ـ   ها و تعامل تعاون گونه نيداشته باشند. ا يمطلوب تأثيرفردا در جامعه  تواند ينم، نباشد التيتشك ـ يطـالب در مدرسـه خ   نيهـا ب  يل

  خواهد شد. بيموجب تهذ

 افراد، اسـتقالل   تيدر شخص يكرد، اما وقت جاديمسئوالن مدرسه، بتوان در مدرسه نظم ا يريو سختگ قيدق نيممكن است با قوان
تعاون بـر تقـوا    ط،يمح نيدارد؟! چون در ا ينظم چه ارزش نينباشد، اطالب  نيتعاون ب يةبرآمده از روح ،نظم نيا اينشود، و  جاديا
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و بـه كارهـا بركـت و     كنـد  يرا حفـظ مـ   مانيتقواست كه ا نيمسئوالنه تجربه نشده است. ا حيصح ينكرده، و زندگ دايپرورش پ
 )27ه منَ الْمتَّقين؛ مائده/(إِنَّما يتَقَبلُ اللَّ .دهد يم تيمقبول

  نظر معلم حاكم باشد دينمره، با يجا به /و تقليل يابد رييتغ ديدر حوزه، با يمقررات آموزش
 دايـ پ ليـ و تقل رييدر حوزه، تغ يمقررات آموزش ديبا ليدل نيآنها استحصال شود، و به هم ييتقوا يةاز روح ديها با خواندن طلبه درس 

معاونت  تيمسئول يجا حاكم باشد. به ينظر معاون آموزش دياب اب،يحضور و غ يجا نظر معلم حاكم باشد. به دينمره، با يجا كند. به
  ها پررنگ شود. طلبه نيتعاون ب دينظم، با جاديا يآموزش برا

 خـوان هـم    تقـوا، آدم را درس  نيوقـت همـ   آن م،يكسب تقوا و تعاون بر تقوا فراهم كنـ  يرا برا نهيدر مدرسه، زم ميكن يم يما سع
  و هم علمش بركت خواهد داشت. فهمد يو هم خوب م خواند يبخواند، هم خوب درس مكه بر اساس  تقوا درس  ي. كسكند يم

مدرسه  واريامام(ره) را به د ةدهند كالم تكان نيا ،ياز مقررات آموزش ياريبس يجا به ميتوانست يكاش م
  ميبزن

 ـ ه) را بـه د حضرت امام(ر ةدهند كالم تكان نيا ،ياز مقررات آموزش ياريبس يجا به ميتوانست يكاش م يا كـه   ميمدرسـه بـزن   واري
حضرت امام را محـل   شيفرما نيو ا!» ديحرام است در مدرسه بمان د،ينخواسته، درس نخوان ياگر، خدا«ها فرمود:  خطاب به طلبه

  شود. تيرعاهم  يآداب اخوت اسالم دي. البته باميقرار ده گريكديطلبه ها نسبت به  يامر و نه

 و معلمان مثـل كارمنـدان    رانيداشته باشد، و با مد يآموزش يها طيمح گريتفاوت را با نظامات د نيا ه،يعلم ةنظام مدرس ميدواريام
ـ رعا ةزيـ كه فقط با انگ يمانند افراد منفعل ،ينيبرخورد نشود و با محصالن علوم د برخـورد نشـود.    خواننـد،  يمقـررات درس مـ   تي

 .ديكن جاديتان اخود ةدر مدرسرا مطلوب  يفضا نيا ديشاءاهللا شما بتوان ان

 


