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 «حوزه برای همه»کلیات طرح جامع 

 پیش گفتار

که اآلن نام آن، ماده  01هستم که از طریق قانونی)تبصره ماده  0731ای متولد سال بنده احمد میرزائی، طلبه

، طلبه رسمی شدم و 0730در سال شد سال اول حوزه یک جا امتحان گرفته می 6است( که بر اساس آن،  0111

 مسیر دروس طلبگی را با سرعت زیادی سپری کردم. 

 شدم.از طرفی در نظر عموم افرادی که با آنها ارتباط داشتم طلبه موفقی محسوب می

از طرفی دیگر مسیر دانشجویی را تجربه کرده بودم و سپس وارد حوزه علمیه شده بودم و لذا افراد زیادی از 

 گرفتند.از من مشاوره میاین جهت 

همچنین چون مسیر تحصیلی را با سرعت خاصی طی کرده بودم، دائما بابت مسأله تحصیل مورد مشاوره قرار 

 گرفتم.می

های دانشجویی، سبب شده بود که از طرف دانشجویان این عوامل در کنار حضور تقریبا منظم در خوابگاه

گرفتم. دانشجویان بسیاری که عالقه به مورد مشاوره قرار می متعددی دائما در مسأله تحصیل دروس حوزه

 خواستند.گرفتند و راهنمایی میآشنایی با دروس اسالمی داشتند، با حقیر ارتباط می

القه ن، اگرچه عبرخی از این دانشجویان قصد داشتند که رسما مسیر طلبگی را طی کنند ولی بسیاری از ایشا

 سالمی را داشتند ولی قصد نداشتند رسما وارد حوزه علمیه شوند.زیادی به آشنایی با علوم ا

های طلبگی و علوم اسالمی به سبک ها این دغدغه را داشتم که از طرفی برای این افراد خواندن درسمدت

خیلی اوقات این افراد بعد از مراجعه به دروس متعارف حوزوی، عمال شود و ها توصیه نمیمتعارف حوزه

شد و از طرفی این سطح از شدند چون از طرفی نیاز آنها در این علوم بر آورده نمینا امید می سرخورده یا

آشنایی عمیق با برخی دروس که در حوزه متعارف است، برای آنها نیاز نیست و از طرفی زمان سپری کردن این 

 ندارند.  دروس بسیار زیاد است و عمال این افراد فرصت زمانی وقت گذاری در این سطح را



بروم که « حوزه برای همه»مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا به سمت تدوین طرحی جامع با عنوان 

ها نیست این طرح فقط برای غیر طلبه. البته بنا داریم در این نوشتار در مورد کلیات و مراحل آن سخن بگوییم

 .های آن مناسب طالب حوزه عملیه نیز هستبلکه برخی قسمت

 مقدمات و مبانی

 مبنای اول: هدف رشد است نه بزرگ شدن کله! 

اطالع از علوم حوزوی به درد کسانی ای که باید قبل از ورود به این برنامه تذکر داد این است که اولین نکته

ای جز بزرگ خورد که حقیقتا برای رشد همه جانبه خود برنامه جدی دارند و اال خواندن این دروس نتیجهمی

محتویات ذهنی ندارد! اتفاقا بعد از دانستن این علوم، چه بسا از خدا دورتر شود! این  کله و بیشتر شدن شدن

ای برای رشد حقیقی و همه جانبه انسان شود، خوب است و اال علوم موضوعیت ندارند. این علوم اگر بهانه

ر دارد بلکه چه بسا دانستن آنها کم ضررتهیچ ارزشی ندارد و فرق چندانی با دانستن فیزیک و شیمی و ریاضی ن

داری است و چه بسا بار مسئولیت کمتری بر دوش ربط به حوزه دینها بیاز دانستن علوم حوزه باشد چون آن

ا کند که اگر حقیقتهای حوزوی بار مسئولیت بسیار زیادی روی انسان ایجاد میانسان ایجاد کند ولی دانسته

 شود.ها را نداشته باشد، روز به روز از خدا دورتر میرای عملی ساختن آن دانستهانسان دغدغه بسیار جدی ب

ورود به حوزه یک پیش شرط مهم دارد و تا زمانی که  :گویمخواهند حوزه بیایند، میبه عزیزانی که میمعموال 

 بچشید، یعنیرا « حقانیت دین»آن شرط در شما محقق نشده است، حوزه نیایید! آن پیش شرط این است که 

ید و در شحقیقتا به حالتی برسید که در دل خودتان لذت ایمان را بچشید و واقعا شیفته عمل به معارف شده با

از فهم حقیقت و باطن دین رسیده باشید. اما اگر هنوز به چنین حالتی  دل خود به درجات قابل توجهی

ون ماهیت ابزارهای علوم دینی به صورتی است که اید هرگز به امید رسیدن به آن حالت حوزه نیایید چنرسیده

انم دکند. تنها راهی که من برای نجات از این مسأله میهمان اندک محکمات شما را نیز تبدیل به متشابهات می

این است که قبل از ورود به حوزه و این ساحت از ابزارها، به قدری در عمل جلو بیفتید که یقین حقیقی در 

 ابزاری از راه منحرف نشوید! د و بعد با مشتبهاتِدلتان شکل بگیر

دغدغه اصلی عمل است و نه سرعت و نه عمق دانش و نه اگر هدف بزرگ شدن و رشد همه جانبه باشد، 

ی یعن هایی برای آدم شدن است،نها بهانهتسلط به محتوا! البته در رشد همه جانبه، همه اینها هست ولی همه ای

یست بلکه واقعا نیت باطنی ما از سرعت، عمل به وظیفه و مجاهده با تنبلی نفس مثال علت سرعت، شهوت ن



. هدف از عمق دانش، علم دوستی نیست بلکه عمل به تکلیف به بهترین شکل خواهد بود. تسلط به محتوا است

گوییم یم. اینها که بلکه به هدف بندگی بهتر استنه برای کالس گذاشتن نزد این و آن و جلب اعتماد آنهاست 

حرف نیست بلکه زبان حال فردی است که واقعا دغدغه رشد همه جانبه دارد و اگرچه ظاهر کارش در نظر 

ساده انگاران با ظاهر کار دیگران مساوی است ولی در همان ظاهر مساوی، از جهات متعددی فرق دارد که بر 

هوت باشد، فرد را از وظائف دیگرش اهلش روشن است. به عنوان مثال اگر منشأ سرعت و تعجیل در کار، ش

ذارد گهایش نمیدارد و مثال فرد، وقت کافی برای زن و فرزند و سالمت و و صله رحم و دیگر مسئولیتباز می

ولی هنگامی که واقعا از روی وظیفه به سمت سرعت حرکت کرده باشد، در تصمیم گیری نسبت به وظائف 

 فه عمل کند و از وظائف دیگرش باز نماند.دیگرش، همواره حواسش هست که مطابق وظی

حتی در خود تحصیل هم، جهات رشد متفاوت است. برخی صرفا به دنبال یادگیری علوم و تسلط بر محتوای 

کند. به عنوان نمونه، پژوهش و تدریس و شان رشد میهای تحصیلیآنها هستند ولی برخی دیگر همه مهارت

 کند.ن نیز رشد میهای دیگرشاخودآموزی و سائر مهارت

شویم مبنای اول ما این است که باید رشد همه جانبه داشته باشیم و اال بعد از یک مدت، به موجودی تبدیل می

اش روی خودش یا دیگری بیفتد، خود و به نام گودزیال! یک درنده وحشی که کله بزرگی دارد و اگر بار کله

 آنها را نابود خواهد کرد! 

انسان  های خود نساخته نیستیم. به فکر تربیتت دایناسور نیستیم. به فکر ساختن کله گندهما به دنبال تربی

ای باید باشد برای تولید محصولی به نام انسان که صرفا یک بُعد او، کله اوست! هستیم و این دروس هم بهانه

هایشان را و رسالت محوری ستهای برای انسان سازی است تا افراد عمل به دانهای آموزشی هم بهانهاین برنامه

ها را و مجاهده با نفس را در این بستر تمرین کنند را و صبر و فداکاری را و رضا و یقین را و رهایی از اسارت

 و به بهانه آموزش و تحصیل، ساخته شوند. 

بسترِ امکانِ ایم که در آموزشمان، این هدف ماست و حتی آموزشمان را متناسب با این هدف برنامه ریزی کرده

 ای فراهم شود.چنین رشدِ همه جانبه

اگرچه عنوان کار ما آموزش است ولی سعی کردیم در آموزش خود بستر تربیتی فراهم کنیم به صورتی که 

 صرف و نحو و اصول فقه و رجال هم بخضی از نیازهای تربیتی مخاطب را فراهم کند. 



همه جانبه است و نه تک بُعدی. اینکه مخاطب ما صرفا به  عالوه بر این هدف ما، حتی در بحث علمی، تقویت

مباحث مسلط شود و بتواند آنها را تدریس کند، برای ما کافی نیست. لذا اگر ما به دنبال آموختن صرف بودیم، 

ای بود که مخاطب به سبک های چند رسانهای صوت و آموزشکردیم مجموعهطبیعتا بستری که فراهم می

و جذاب، هر آنچه الزم است، به سرعت بیاموزد و عمال برنامه به صورت کامال یک طرفه تنظیم  و شیرین« هلو»

شد. اما ما به دنبال چنین چیزی نیستیم و لذا در مراحل مختلف آموزش، برای تقویت انواع و اقسام می

اش! هم فهمش وزیاش باال برود و هم خود آمهای تحصیلی مخاطب خود برنامه داریم تا هم یادگیریمهارت

تقویت شود و هم بیانش و هم قلمش. هم علمش رشد کند و هم عملش! البته یقینا اگر خود مخاطب از جانب 

خود، همکاری الزم را نداشته باشد و عمال بستر تعاملی الزم شکل نگیرد، هیچ یک از این اتفاقات رخ نخواهد 

ود فرد باید بر اساس اختیار خود به تصمیم برسد و همکاری ایم و خداد ولی ما بنای کار را به این سبک گذاشته

ها را مو به مو، با دقتی که باید با نظارت خودش اجرا کند و البته و تعامل سازنده را با ما، ایجاد کند و برنامه

 های الزم را نسبت به او داشته باشیم.سعی ما این است که پشتیبانی

ها بخشی از پازل دین شناسی افراد را که باشد به صورتی که هر یک از آن ها باید جامععالوه بر این، آموزش

 بناست، در بخشی از زندگی ایشان تأثیر مستقیم بگذارد تکمیل کند. 

 مبنای دوم: در کنار و مؤثر در همه

ه آن ب زد وکرد و بر اساس آن قلم میفهمید و فهمش را بیان میاگر در پایان دوره به جایی رسید که شخص می

 جایان شاء اهلل ایم و چنین کسی توانست ادامه مسیر را خودش بپیماید، ما به هدف رسیدهکرد و میعمل می

اگر هم به هر یک از این مراحل نرسد به همان اندازه که نرسیده است، در  احتماال خود را پیدا خواهد کرد و

های رسمی زندگی افراد ای همه، در کنار برنامهتری نقش آفرینی خواهد کرد! برنامه حوزه برجایگاه ضعیف

شود که اگرچه در تمامی ابعاد زندگی آنها تأثیر بگذارد ولی به هیچ وجه، خود آن ای تنظیم میاست و به گونه

 شود.یک برنامه رسمی تلقی نمی

ما این داشته باشد! اای رسمی شد، باید زمان معین داشته باشد! باید جبر داشته باشد! باید مدرک وقتی برنامه

رش های دیگطرح هدفش از پایه این است که بر محور توانمندی فرد باشد و فرد با اختیار خود در کنار برنامه

 با خود بجنگد و وقت بگذارد تا جواب نیازهای خود را از دل آن برنامه بگیرد.



زنده است که افراد با آن زندگی  اگر برنامه حوزه برای همه، چنین ماهیتی داشته باشد، یک برنامه و طرح

کنند! اما اگر هر مقدار از این فضا فاصله گرفت، به انحراف کنند و ابعاد زندگی خود را با آن، تنظیم میمی

 های مرده در این گوشه و آن گوشه، شبیه خواهد شد.کشیده شده است و به طرح

 تأکید بر محور محتوایی در کنار ابزاریمبنای سوم: 

های آن، بیش از درصد آموزش 31های آموزش حوزه عملیه رسمی این است که تقریبا بیش از آفت یکی از

آنکه بر محور محتوای دین و دین شناسی، تنظیم شده باشد، بر محور ابزارهای دین شناسی متمرکز شده است. 

پیاده شدن در بستر محتوا و  رسد حتی زنده و واقعی شدن آنها نیازمندابزارها اگرچه مهم هستند ولی به نظر می

ابزاری خود  شوند و حتی از ماهیتهم تخیلی می متن دین است و اگر این مسیر کمرنگ شود، خود ابزارها

 فقه و ادبیات عرب و گاهی فلسفه و گیرند و مشابه این داستان غم انگیز را کم و بیش در علم اصولفاصله می

 کنیم.مشاهده می منطق

کنیم و اتفاقا بیشتر رای همه، از دو جهت، خالف آن چیزی که در حوزه رواج دارد عمل میدر برنامه حوزه ب

دهیم. جهت اول همان است که در سطور پیش بیان کردم و جهت تأکید را بر محور محتوا و متن دین قرار می

کمتر است و همین مخاطبین طرح حوزه برای همه، نیازشان به ابزار از مجتهدین  بسیاری از دوم این است که

 البته برنامه حوزه برای همه، برای کسانی که به دنبال مقدار که با کلیت ابزارها آشنا شوند برای ایشان کافیست.

 اهداف واالتر و اجتهاد با کیفیت هستند نیز بسته هایی را پیشنهاد میکند.

 مبنای چهارم: زمان کم و کیفیت باال

تا امکان دارد زمان آموزش را کاهش دهیم و در عین حال کیفیت را باال یکی از مبانی ما این است که باید 

 گذرانیم.کنیم که از منظر شما میرای این منظور ما از  نکاتی روشی استفاده میببریم. ب

 نکته صفرم: مهمترین اصل روشی برای افزایش سرعت و تعمیق! : روش چاه و رودخانه

طالب در زمان ما دو دسته بودند.  یفرمودندم یشانکه ا یکردندجت نقل ماهلل به یتاز مرحوم آ یداز اسات یکی

بود که دانش  ینمشهور بودند به رودخانه که منظورشان ا یسامرائ ی. طلبه هایو نجف یسامرائ یطلبه ها

ارند د یادیعمق ز یعنیبه چاه کن.  دهم مشهور بودن ینجف یدارند. طلبه ها یکم یارعمق بس یدارند ول یعیوس

 وسعت اطالعات کم. یول



دانش  یک یاست که ابتداء انسان در هر مطلب ینکه روش درست درس خواندن ا یفرمودندآن استاد م بعد

 الزم را حفر کند.  یالزم چاه ها یکسب کند و بعد در مکانها یو کل یرودخانه ا

 کار چند فائده دارد:  این

 اریکه چاهها را بس یدهدبه انسان م کردن آالت حفر و بزارا ،یعرا که دانش وسزی یشودم تریادز عمق ینکها اول

 . یکندم یقعم

است که  ی. شخص بعد از کسب دانش کلیدهدم ییثمر رها یب یاز کندن چاهها انسان را کار ینا ینکها دوم

  .و چه بسا قبل از آن در جاهایی چاه بکند که الزم نیست یستچاه حفر کند و کجا الزم ن یدکجا با یفهمدم

 چهارم اینکه دانش انسان را شبکه ای و سیستمی میکند.. یدهدسرعت م یاربه کار بس ینکها سوم

سال  کیبعد از  یآمده بودند حوزه ول یفکه مثال از دانشگاه شر یقو یاربس یبا استعدادها ینبودند دوستان کم

 یعنی ،بنده یوطیدو ماه س مسأله بود که ینرا نداشتند. علتش هم هم نماهه م 2 یوطیخواندن عمق س یوطیس

مثل علل  یخودیرا خواندن و دو بار از اول تا آخر حفر چاه. آنها آمده بودند در مباحث ب یوطیبار کل س یک

 یمطلب نیبودم که دانستن چن یافتهبودم در یدهرا د یربنده که جلوتر مس یاعراب و بناء دو ماه فکر کرده بودند ول

که حفر کرده بودم به واسطه اصول و فقه و  ییو از آن سو چاهها یستذار نگ یرثوجه تأ یچاجتهاد به ه یردر مس

سال بدون ابزار با انگشت  یککه ذکر کردم  یزیتر شده بود و حال آنکه دوستان عز یقفلسفه خواندن عم

د هر ویگچاه و رودخانه می روش کم بود. شانثمره کار یبه زحمت افتاده بودند ول یلیمشغول حفر بوده اند. خ

کاری را باید در زمانش انجام داد! وقتی بیل پیدا کردی، بیا چاه بکن! تو در زمانی که قاشق چایی خوری داری، 

و  رسی! فعال به عمق ابتدائی اکتفا کندهی ولی به نتیجه کمی میوقت زیادی را برای گود برداری اختصاص می

 صبر کن تا به بیل مکانیکی برسی!

 یء. لذا فخذ من کل شیمکن یتمام حدود علم را خاک بردار یتوانیمکه ما هرگز نم یمنباور ک یدبا البته

 .)پس از هر چیز احسن آن را برگزین(احسنه

در خصوص  یحت یدمبعدها فهم یشد ول یقم عموعل ه هایحدودمدر تمام  یتوانمم که روزگاری گمان میکردم

ص تخص یاست ول یرامکان پذ یعلوم حوزو تریناصلی. بله تخصص در یستن یرهم امکان پذ یعلوم اسالم

 است.  یارچاه نفت فاصله بس یاست و تا عمقها ینسب یودبردارگ



نکردن آن تلف شده  یتبه خاطررعا ییاست که چه استعدادها تحصیل و مدیریت زماناصل از اهم اصول  این

ه ولی، عرضی تحصیل کنید! بکنند که به جای تحصیل طچه بسیار هستند که طالب را چنین توصیه می اند.

جای اینکه سریع پایه یک و دو و سه تا ده را سپری کنید، همان پایه یک را با خواندن کتب دیگر در همان 

گویند شما زمینه دروس پایه یک، عمیق کار کنید! این توصیه به نظر من معنایش این است که به طلبه بیچاره می

گویم طولی تحصیل کن و اند! اما من به او میرا فقط به زحمت انداخته با قاشق چایی خوری، چاه بکن! بیچاره

آوری از نو تدریس کن و در های باالتر به دست میها را با ابزارهای جدیدی که از سالبعدا برگرد این درس

یتی که قکنار آن کتب دیگر را هم بخوان! این طوری عالوه بر نشاط بسیار باالی علمی برای طلبه و احساس موف

کرد به دست ها برابر بیشتر از عمقی که اگر یک سال وقتش را در پایه اول تلف میدهد، دهبه او دست می

 یاول یافاعتبروا رسد! آورد، در طول مدتی شاید کمتر از یک دهم آن زمان، به عمق به مراتب بیشتری میمی

 االبصار.

 فا به زمینه آماده کنندهنکته اول: اجتناب از اطراد در استطراد و اکت

اید اسااتیدی را که یک شاعر ساایوطی را بعد از شاارح اینکه چرا این شعر در اینجا آمده است و   تا به حال دیده

ه در اید ککنند!؟ آیا تا به حال اساتیدی دیدهشااهد بر چه مطلبی است، چندین جلسه در مورد آن شعر بحث می 

بگویند و مطالب به ظاهر عمیقی از آینده را قبل از ورود به کتاب به « فلساافه اصااول»جلسااه مقدمه  21الموجز، 

اید که در بحث معانی مفردات صاامدیه، یک دور باب اول مغنی طلبه تدریس کنند؟ آیا تا به حال اساااتیدی دیده

 اید که در شرح یک خط کتاب، ده جلسه سخن بگویند؟را تدریس کنند؟ آیا تا به حال اساتیدی دیده

های متعارف آقایانی که در فضااای فعالیت تحصاایلی روشاامند معضااالت بساایار عظیم در روش تدریس یکی از

اصطالحی است که از عبارتی در کتاب کفایه « اطراد در استطراد»کنند، عدم رعایت همین اصل است. فعالیت می

ای و خارج از حاشاایهین عبارت این اساات که به قدری در تدریس، به مطالب ابر گرفته شااده اساات. منظور از 

شااود، که گویا رسااالت اصاالی این اسااتاد، متن، که قرار اساات در آینده در کتب بعدی خوانده شااود، اشاااره می

ی ال گوید: علیکم بالحواشتدریس کتب بعدی اسات و نه کتاب حاضار! به قول یکی از دوساتان گویا اساتاد می    

 بالمتون!

ای پردازد!! بنر از چندی به حواشی)یعنی متن کتاب!!!( نیز میگویا شارح حال کالس این طور اسات که استاد ه  

 ها اصل هستند.کالس به مطالبی خارج از متن کتاب است که آن



 رسد در تدریس روشمند، باید استاد تمرکز خود را بر چند چیز قرار دهد:به نظر می

 به. این کار باید در سراسر فرآیند تدریسبرای طل واقعی)نه موهوم( اول: بیان کاربرد مطالب کتاب و ایجاد انگیزه

 کتاب لحاظ شود تا هر لحظه انگیزه مخاطب حفظ شود.

 دوم: تبیین بی کم و کاست خود متن، و نه مطالبی که قرار است در آینده آموخته شود.

 ودساوم: اشااره به زیر بناهای هر مطلب و اینکه چه شاده است که مطلب موجود در اینجا شکل کنونی را به خ   

 شود.های دیگر محقق میگرفته است. گاهی این کار با اشاره به تاریخچه و گاهی از روش

چهارم: اشاااره اجمالی به مطالب پیشاارفته تر، صاارفا در حد ایجاد آمادگی ذهنی برای مخاطب. این مطلب را در 

 اصول بعدی شرح خواهیم داد.

ز این اساات که دو بار وقت طلبه را به آموختن آن حذف مطالبی که قرار اساات در آینده خوانده شااود، نی  ساارّ

 تر است( برای رسیدن به ساحتیمطلب نگذرانیم. در ضامن معموال طلبه مبتدی)که در حال خواندن کتاب پایین 

که مطالب کتابهای باالتر را درک کند، نیاز به ساااپردن وقت بیشاااتری نیز دارد که این نیز به نوبه خود کم کننده 

های استاد بعدها به طور تفصیلیتر بدون همچنین باید توجه داشات که بسایاری از برداشات    سارعت کار اسات.  

ه کند، گرفتن وقت طلبساپری شادن وقت ویژه برای طلبه نخبه حاصل خواهد شد و در واقع کاری که استاد می  

بلکه به  برای حاصل شدن چیزی در وجود مخاطبش است که وقت آن که برسد، خود به خود ظاهر خواهد شد،

 طور تفصیلیتر و عمیقتر و چه بسا جهت دهی استاد سبب محدودتر شدن تحقق آن در آینده نیز بشود.

شااود در البته همانطور که عرض کردم، اشاااره به اقوال مهم در مسااأله یا برخی مطالبی که در آینده خوانده می 

که چنین چیزی وقت چندانی از  پدیده نیکویی اساات ولی طبیعی اساات« خیس خوردن ذهن مخاطب به آن»حد

 گیرد.  درس را به خود نمی

شود این است که هایی که در دروس حوزه بسیار مشاهده میهمچنین باید توجه داشت که معموال یکی از پدیده

جالب  شود ومطلبی در چندنوبت تکرار می« سیر تا پیاز»به دلیل طوالنی شادن مدت زمان تدریس کتب، گاهی  

ای نداشاااتن برنامه ویژه برای تثبیت مطلب و نیز ر نیز برای طلبه تازگی دارد!! منشاااأ چنین پدیدهاینکاه هر باا  

ای به اساات! وقتی اطالعات به صااورت غیر شاابکه « اطراد در اسااتطراد»ای نبودن ارائه محتوا در روش شاابکه

اطراد »با متن در روش مخاطب منتقل شاود، ماندگاری آن بسایار کم خواهد شد. همچنین هدفمند نبودن تعامل   



کند که در اصول آینده به آن خواهیم پرداخت. در هایی ایجاد میای دیگر اسات که آفت نیز مساأله « در اساتطراد 

آنجا عرض خواهیم کرد که تدریس یک خط در ده جلسااه، ممکن اساات درساات هم باشااد و تنها در صااورتی 

نگامی که در راستای تعمیق همسو با غرض از تدریس باشد و نه ه« اطراد در استطراد»نادرست است که مصداق 

 آن درس باشد.

 ها در طرح زمینه واحدنکته دوم: ریشه یابی اقوال و تبیین آن

اسااتاد جلسااه اول را به تبیین نظر شاایر انصاااری رحمه اهلل در حجیت ذاتی قطع پرداخت. جلسااه دوم به نظر  

چهارم به نظر آ شیر محمد حسین اصفهانی و جلسه  صااحب کفایه گذشات. جلسه سوم به نظر نائینی و جلسه  

شد و به بعد به نظر مرحوم عالمه طباطبائی در حاشیه کفایه. الحمد هلل در هر جلسه تنها نظر بزرگواران تبیین می

اشکاالت ناظر به هر یک و ان قیل و قلت های مطرح شده پرداخته نمیشد. جالب اینکه بعد از جلسات اول، نیم 

جلسه به تبیین و نیمه بعدی آن به ان قیل و قلت پرداخته میشد. خالصه بحث حجیت ذاتی قطع، یک جلسه هر 

 ماه در درس خارج استاد فالن به طول انجامید!

 این شرح حال یک درس خارج ساده است که به قول خود استاد، یک چندم مطلب هم در درس گفته نمیشد!

ما مطلب ما را بخوانید تا سرّ کوتاه شدن این درسها را بدون کم گذاشتن اید حتای مواجه شدهاگر با چنین پدیده

 ببرید. توایش عمیقا درک کنید و از آن بهرهدر مح

گاهی اساتاد به شابکه ارتباطی بین مطالب دسات نیافته است و یا حداقل به قدرت تبیین این شبکه دست نیافته    

 اش را جدا جدا«بدایه تا نهایه»یح بدهد، مجبور شود از اسات و این سبب میشود که هر قول را که بخواهد توض 

در مقام بیان اشکاالت نیز این اتفاق ضرب  توضایح دهد. طبیعتا توضایح هر قول یک جلسه به طول می انجامد.  

در چند و به توان چندین خواهد رساید و طلبه با پدیده چند ماهه شادن برخی از مباحث خارج اصاول میشود!    

 صرفا در خارج اصول نیست بلکه در دروس دیگر نیز کم و بیش رخ میدهد. البته این مطلب

اما وقتی اساتاد به نظام شابکه ای مباحث دسات پیدا کند و قدرت بیان آن را نیز داشاته باشد، کل مباحث را در     

 کند که آن زمینه دارای چندین پرسااش نانوشااته مباحث که دوران کل مباحث حول مطرح می« زمینه»قالب یک 

محور آنهاست، آشکار میکند و بعد با پاسخهای آری یا خیر، یا چیزی شبیه به آن، تمامی اقوال را در زمینه واحد 

 کند.مطرح می



قرائت مختلف نسابت به مسأله بین معاصرین وجود   5به عنوان مثال در بحث اصاالت وجود در زمان ما حداقل  

اب عالمه طباطبائی و جناب آ مصباح و جناب استاد عبودیت این دارد. نظر استاد فیاضی و استاد یزدان پناه و جن

 نظر هساااتناد. خالصاااه این اقوال برای کسااای کاه ارتباط اقوال را کامال درک کرده اسااات چنین اسااات:    5

این اقوال یا قائل به وجود ماهیت در خارج هساااتند یا نیساااتند و هر یک از اینها یا ماهیت را امر عدمی و حد 

 یا اینکه ماهیت را امر وجودی میداند.  وجود میداند و 

قولی که ماهیت و وجود را در خارج موجود میداند و ماهیت را امر وجودی میداند، قول جناب اسااتاد فیاضی و 

 جناب استاد یزدان پناه است.

 ود.شقولی که ماهیت را در خارج موجود ولی صرفا عدمی میداند از برخی از عبارات عالمه طباطبائی استظهار می

 قولی که ماهیت را در خارج موجود نمیداند ولی امر عدمی نیز آن را نمیداند، قول استاد عبودیت است.

 قولی که ماهیت را در خارج موجود نمیداند و آن را امر عدمی میداند، قول آ مصباح است.

 فرق بین قول اول و دوم نیز در نکات عمیقی است که اینجا بنای شرحش را ندارم.

نید، که بحثی مثل اصااالت وجود با آن پیچیدگیها و ظرافتهای اقوال به چه سااادگی میشااود در چند سااطر    میبی

توضایح داده شود. کافی است اصل معنای وجود داشتن یا نداشتن در خارج و نیز اصل معنای عدمی یا وجودی  

 ر مسأله شرح داده شود.داشتن ماهیت شرح داده شود و بعد به راحتی در همین زمینه، همه اقوال موجود د

 یعنی اقوال متعدد در شبکه واحدی طرح شود و نه در عرض هم در نظامها و زمینه های در عرض.

این کار  که نوعی مهندسای مباحث علمی نیز هسات، نیازمند اوال فهم عمیق محتوا در وجود استاد و در مرحله   

ا وجود اینکه مقداری نبوغ میطلبد، امری است که بعد تالش اساتاد برای ارائه قوی و روشمند مباحث است که ب 

 تا حد زیادی قابل اکتساب است.

در واقع باید برای دساتیابی به این روش، مساأله توساط استاد ریشه یابی شود. نمونه عمیقی از این روش را در    

ت بسیار ا قدربه تفصیل نشان داده ایم. آن نوشتار ب« مهندسی معکوس مباحث اصول فقه»نوشتاری تحت عنوان 

زیادی سااالهای ناخود آگاه اصولیین را در ذهن شما زنده میکند و کمک میکند که شما با سیر سااالت خودتان  

 نظریه تک تک اصولیین را تولید کنید بدون اینکه از قبل آن نظریه ها را شنیده باشید.



شأن بزرگان معموال اجل از این است که این فرآیند، مرحله ان قیل و قلت را نیز کال حذف میکند. توضیح اینکه 

در صورت استدالل اشتباه کنند. معموال با پیگیری نظریات بزرگان در می یابیم که آنها در گزاره هایی بسیار اولیه 

با یکدیگر اختالف نظر دارند که معموال هر طرف، آن چه را که فکر میکند بدیهی نیز میداند! با آشااکار شدن آن 

تا انتهای راه به سارعت پیموده میشود و فرآیند اشکال و جواب صرفا در مرحله گزاره های اولیه   مقدمات اولیه،

اساات که باید نشااان داد چرا درساات یا غلط هسااتند که همانطور که عرض کردم معموال ادعای بداهت آنها در 

ت گزاره ای غلط قائل کالم بزرگان نهفته اساات و وظیفه اسااتاد این اساات که روشاان کند چرا آن بزرگ به بداه

 شده است!

 قابل مشاهده است.« مهندسی معکوس مباحث اصول فقه»مثالهای بسیاری از این مسأله در 

 های تثبیت از تدریسنکته سوم: جدا سازی تمرین و تکرار و مجموعه روش

ه ه اموری کپیشاتر در اصال اول عرض کردیم که متأسفانه در حوزه برنامه جدی برای تمرین و تکرار و مجموع  

سبب تثبیت و تسلط محتوا میشود، چندان وجود ندارد. شاید ده سالی باشد که رسم شده است برخی از مدارس 

کالساهای کارگاهی نیز اجرا میکنند که خودش معضل دیگری است که نمیخواهم اشکاالتش را مطرح کنم ولی  

کاالتی به دلیل اش است، قابل تقدیر است ولی (دانش )و کاربردی کردناز این جهت که گامی در راساتای تثبیت 

 که دارد، در بسیاری از موارد نبودنش بهتر از بودنش است.   

اینها سابب میشاود که بسایاری از اساتید تالشی به منظور تحقق تثبیث در ضمن فرآیند تدریس میکنند که خود    

سهای نیز سابب میشاود که فرآیند تدریس بسایار طوالنی شاود. توصایه بر این است که چنین کاری جز در کال     

فردی رخ ندهد، زیرا در کالسهای جمعی سبب تضییع وقت بیشتر کار کرده ها و با استعدادتر ها میشود که خود 

جرمی آشاکار اسات که روز قیامت جوابی باید برای آن دسات و پا کرد. بله در کالساها فردی بر اساس صالح     

موال سبب اتالف عمر برخی و از طرفی دید استاد و رضایت شاگرد، اتفاق خوبی است ولی در فضای جمعی مع

از بین بردن انگیزه کار بیرون کالس در وجود طلبه پرکار تر شاااود زیرا میبیند که کالس شااارکت کردن تنها در 

صاااورتی برایش نفع دارد کاه خودش بیرون کالس کاار نکناد! یا به عبارت دیگر میبیند که اگر زحمت بیرون    

 ه محتوا دست می یافت.کالس را نکشیده بود نیز در کالس ب

ما در تدریس خود در صااوتهای مختلف، تا حد امکان مرور و فرآیند تثبیت را حذف کرده ایم و جز در مواردی 

 که فهم آن مطلب ارتباط مستقیم با سابق ندارد، از مرور مطالب پرهیز کرده ایم.



 نکته چهارم:  ادغام حداکثری فرآیند تطبیق و توضیح

دهند و بعد در ضمن متن نیز آن را اسات که اساتید حوزه ابتدا مطلب را از بیرون شرح می  معموال رسام بر این 

کنند. اما همه مطالب در درجه یکسانی از سختی نیستند. برخی از مطالب در صرف فرآیند تطبیق، قابل تطبیق می

ه بب فهم عمیقتر و البتفهم هسااتند و نیاز به سااپردن وقتی خارج از متن در آن نیساات. همچنین امثله گاهی ساا 

 سریعتر متن نیز میشوند و حال اینکه در توضیح تئوری مطلب چنین اتفاقی رخ نمیدهد.

جالب تر اینکه در بساایاری از دروس مشاااهده میکنیم که اسااتاد ابتداء یک پاراگراف را به زبان عربی میخواند و 

ازد! مرحله اول گرفتن آشکار وقت طلبه است. بعد مطلب را از بیرون شارح میدهد و بعد به تطبیق عبارت میپرد 

طلبه اگر میخواهد پیش مطالعه کند، قبل از کالس چنین میکند. خود استاد نیز باید از پیش بر مطلب مسلط باشد 

و نه اینکه با خواندن پاراگراف ساار کالس تازه یادش بیاید بحث بر ساار چیساات. لذا حکمت واضااحی برای   

 یافت نشد.خواندن متن در مرحله اول 

 ...(-نمودار -تخته-نکته پنجم: استفاده از ابزارهای کمک آموزشی)نرم افزارها

گویا برخی از اساااتید قساام خورده اند که از جایشااان بلند نشااوند. برخی هم قساام خورده اند که از ابزارهای  

ه برخی هم عذر موج پیشارفته اساتفاده نکنند و برخی هم قسم خورده اند که مطلب را مرتب و نموداری نکنند.  

 کنند و ...شود و از تکنولوژی استفاده نمیکمردرد یا چشم درد و امثال آن را دارند و لذا بلند نمی

نرم افزارهاا بسااایاار مفید هساااتند. هم نرم افزارهای حوزوی مثل نرم افزار نور و امثال آن و هم نرم افزارهای   

ارهای نقشه های ذهنی و نرم افزارهای ارائه مطلب و سایر نرم افزMindMapper و  Onenoteعمومی مثل 

و نرم افزارهای ویرایش صادا و نرم افزارهای صفحه آرایی و بسیاری از نرم افزارهای دیگر که هر یک از جهتی  

 به آسان شدن فرآیند تحصیل و تسریع آن کمک میکنند.

وشته ام، حداقل برخی از آنها بدون نرم افزار اگر نرم افزارهای نور نبود، بنده که اآلن شااید نزدیک به ده کتاب ن 

چند ساااال به طول می انجامید به طوری که شااااید دو ساااه کتاب، به اندازه کل عمر حوزوی بودن بنده وقت  

 میگرفت.

پانزده روز نوشاته شده است! نوشته هایی که برخی باور نمیکنند کمتر از  -معمول نوشاته های بنده در حدود ده 

شاارح و »روز بود. کتاب  51باشااد. بیشااترین زمانی که یکی از کتب وقت گرفت، کمتر از  دو سااال وقت گرفته

روز از بنده وقت  51کمتر از « تحقیق طب االئمة به همراه مقدمه ای روشمند در فرآیند دستیابی به طب اسالمی



ن بدون ط خواندکتاب حدیثی و طب قدیم و ... اسااتفاده شااده اساات که به نظرم فق  061گرفت تنها نزدیک به 

 روز این فرآیند انجام شد.   51گرفت ولی در مدت کمتر از فیش برداری آن کتب، شاید بیش از ده سال وقت می

یکی از مهمترین نکاات در تساااریع این فرآیناد همین قدرت تعامل و به کارگیری از نرم افزارهای مختلف در   

بخشند. بعد از مقداری منبع شناسی و قدرت ه سرعت میفرآیند تحقیق اسات. انصاافا این نرم افزارها فوق العاد  

تعامل با نرم افزارها، مراحل بعدی بسایار ساریع محقق خواهد شاد. در تدریس نیز همین طور است. پیدا کردن    

های مختلف و بساایاری مباحث دیگر در حال تدریس و نشااان دادن اصل کتب و نقل های زنده برای بحثمثال

ای از فوائد اساااتفاده از نرم ن مادت و تقویات روحیاه پژوهش در مخاطب، تنها گوشاااه   تریهاا در کوتااه  قول

 افزارهاست.

 نکته ششم: هدفمند کردن تدریس

م و گردیدانیم که در هر قسمت به دنبال چه میاگر در هر کتابی روشان شاود که در آن به دنبال چه هستیم، می  

 کتاب سیوطی به دنبال تقویت متن خوانی هستیم و نه قواعد،فرآیند تدریس سریعتر خواهد شد. وقتی بدانیم در 

زاویه توجهات ما به مباحث متنی بیشااتر خواهد شااد و از طرفی توجه به قواعد با زاویه مرور و تعمیق خواهد  

تقویت متن خوانی داشته باشد؟!  01و  3بود. چرا باید کتابی مثل کفایه خوانده شود؟ آیا قرار است طلبه در پایه 

 گر مطلب اصولی اهمیت داشته باشد، چه اهمتی دارد که به دقت به بررسی متن کفایه بپردازیم؟  ا

اگر هدف ما از خواندن شعری در کتاب مغنی، بررسی این است که این شعر شاهدی بر مطلب نحوی گفته شده 

 اهمیت دارد؟است، آیا بررسی مفصل مفردات آن الزم است؟ آیا خواندن صدر و ذیل شعر در دیوان او 

آیا اگر بدانیم هدف ما در منطق در سطح مقدماتی)قبل از فلسفه خوانی( صرفا آشنایی و تسلط بر اصطالحات به 

ها خود را با اصطالحات منطق موجهات که تقریبا در هیچ جا از کتب حوزوی منظور فهم کتب است، آیا ساعت

ح اقسام امکان و ضرورت ذاتی و ازلی آن هم بیشتر در به کار برده نمیشود مشغول میکنیم؟)تنها اصطالح اصطال

 کتب فلسفی رواج دارد(

اگر کسای بداند که هدف از لمعه صارفا آشنایی با یک دوره فقه شیعه و اقوال در آن است، آیا با دست خالی از   

 ا به همینابزارهای اصااولی و حدیثی و ... به سااراغ اسااتداللهای عمیق فقهی میرود یا اینکه صاارفا وقت خود ر 

 تسلط بر محتوای فقهی و فضای اقوال یک دوره فقه خواهد کرد؟



 فهم عمیق هدف ما از خواندن هر کتاب، فرآیند مطالعه آن کتاب را بسیار تسریع خواهد بخشید.  

 اینکته هفتم: تدریس الیه

بسااایااری از مبااحث دروس حوزوی چندین الیه دارد و اگر بخواهیم از اول مطلب نهایی را بگوییم، عالوه بر   

پیچیدگی بساایار و دیر فهم شاادن مطلب و نیاز به تکرار زیاد مطلب، معموال در نهایت فرآیند تدریس را بساایار 

مطلب و درجات آن، ساارعت تدریس  کند اما روش تدریس الیه به الیه، عالوه بر آسااان فهم شاادنطوالنی می

در  «مهندسی معکوس مباحث اصول فقه»توان در بسیار افزایش پیدا میکند. نمونه ای از این سبک تدریس را می

 ایم.مبحث حکومت و ورود مشاهده کرد که مطلب را الیه های متعددی تبیین کرده

 م آرام به شاخ و برگها و ظرافتهای آن افزودنیک تصویر و آراای چیزی شبیه به کشیدن گنگ و تارتدریس الیه 

 است.  

 نکته هشتم: حداقلی کردن شرح محتوای نادرست

اند و نیاز چندانی به طرح شوند، امروزه کامال رد شدهبسایاری از مطالبی که در کتب قدیمی حوزوی مشاهده می 

ائده تاریخی دارند و اینکه بدانیم و بررساای ندارند. بنده مخالف مطرح نکردن این مباحث هسااتم، زیرا حداقل ف

چه مباحثی در حوزه بوده است، بسیار مهم است، هم به جهت فهم تاریر علم و هم به جهت فهم عبارات کتب 

قدیمی و هم به جهت واقع نگری علمی  به اینکه مطالب حوزوی ممکن اسات صدها سال به صورت باطل بین  

 علماء معروف باشد.

ازی نیساات که این مطالب را به صااورت تفصاایلی و با فروعات آن مطرح کرد، بلکه باید رسااد، نیاما به نظر می

اصال مدعای آن و ریشاه آن را عمیقا و به همراه دلیل به صورت کامل مطرح کرد و اصل آن را عمیقا رد کرد تا   

و  ی ندارندطلبه مقلد کساای نباشااد و دقیقا به وجه قول و رد آن مساالط شااود ولی فروعات نیاز به بررساای جد

توان باه تنهاا فهم عادی متن اکتفا کرد. به عنوان مثال مباحث علل اعراب و بناء بر پایه تفکر تکوینی به زبان   می

اساات که امروزه به وضااوح باطل شااده اساات و لذا نیازی نیساات که این مباحث را با تمام فروعات و جزئیات 

دی که هدف تقویت متن خوانی محقق شااود، از روی بررساای کرد، بلکه به عنوان مثال در کتاب ساایوطی در ح

 عبارات گذشت.  



 نکته نهم: تهیه جزوه متناسب با محتوای تدریس

بساایاری از مطالب هسااتند که واقعا نیازی به تدریس ندارند و با مطالعه شاااگرد به بهترین نحو محقق میشااود و 

 یس شوند؟  واقعا نیازی به درس گرفتن آنها نیست. چرا این مباحث باید تدر

البته ما در تدریس کتب مختلف، برای اینکه بعدها انگ نخوریم، مجبور شده ایم که کل کتاب را تدریس کنیم تا 

بدون جا انداختن واو، در مدت زمانهای گفته شااده تدریس « کل اصااول مظفر« »کل ساایوطی»بتوانیم بگوییم که 

ث نیازی به تدریس نیست و با صرف مطالعه طلبه، کار اند ولی واقعیت این است که در بسیاری از این مباحشده

 به بهترین نحو محقق خواهد شد و عمر استاد و طلبه کمتر تلف خواهد شد.

این جزوات عالوه بر کماک باه بهبود فرآیند تثبیت مطلب و تعمیق محتوا، فائده بسااایار مهم دیگری نیز دارند.   

تمام روز وقتش را در اختیار طلبه قرار دهد. این جزوات و اساااتااد، معموال وقات محدودی دارد و نمیتواند در   

فایلهای کمک آموزشی مطالعاتی یا صوتی، میتواند سرعت تحصیل طلبه را باال ببرد به این صورت که به صورت 

منظم در خارج از وقتی که با اساتاد روزانه دارد، به این ساایر بپردازد و به صااورت برنامه ای در عرض، سرعت  

 را باال ببر. کار خود

 نکته دهم: برداشتن قید محدودیت زمانی جلسه

یکی از مساائلی که سبب کند شدن تدریس میشود محدودیت وقت جلسه است. در مباحثی که فروعات زیادی  

دارد، استاد زحمت زیادی میکشد و در یک ساعت مطلب را به جایی میرساند و فردا مجبور است وقت معتنا به 

طلب ساابق کند تا طلبه به موقعیتی برسد که بتواند مطالب جدید را بفهمد. اگر محدودیت  ای را صارف مرور م 

وقت جلساه نباشاد، اساتاد در یک جلساه صفر تا صد مطلب را میگوید و بعدا نیاز به تکرار توسط او نیست و     

اخ و درسهایی که شصرفا خود طلبه به مرور محتوا میپردازد. در برخی از رشته های دانشگاهی نیز این سبک در 

واحد درس قلب را به عنوان مثال در تنها  06برگ بسایار دارد، این روش متداول اسات. مثال در رشاته پزشکی    

 گذرانند.  چند هفته به صورت متمرکز با ساعات طوالنی در روز، می

 نکته یازدهم: کد گذاری

موزش در مطالبی اساات که حفظیات های بساایار ماثر در تقویت ماندگاری و حتی ساارعت آ این یکی از روش

بسایاری دارند. کد گذاری روشای است که با اتصال محتوای آموزشی به یک داستان به یاد ماندنی)حتی االمکان   

چندش آور و خنده دار و عجیب( مطلب را گره میزنیم و قوت ارتباط بین محتوا و داسااتان ساابب میشااود که   



تری بخواهد. ابتداء به نظر میرسد که این روش، سرعت تدریس را مطلب بهتر به حافظه ساپرده شود و مرور کم 

کاهش دهد ولی دقیقا به عکس اسات، زیرا نیاز استاد به مرور را بسیار کم میکند. مرورهایی که چاره ای از آنها  

   نیست، با این روش بسیار سرعت میگیرند.

البته الزم به ذکر اسات که این روش، از جهاتی تربیتی مشاکالتی دارد که بنده راهکار حل آن را دارم ولی شرح   

 م.  شوطلبد و لذا فعال اینجا متعرض آن نمیمشکل تربیتی و چگونگی راهکار صحیح، شرحی مفصل می

 نکته دوازدهم: تطبیق متن بر مثال

توایی سانگین بیان میشود که فهم آن بدون مثال بسیار مشکل است و بعد برای  در بسایاری از متون حوزوی، مح 

آن مثالی آورده میشااود. معموال اساااتید محتوا را به زحمت توضاایح میدهند و کساای نمیفهمد. بعد در مثال که   

ال شرح مث تطبیق شاد تا  حدی فهم حاصل میشود و بعد دوباره متن را مرور میکنند. اگر از ابتدا محتوا در قالب 

 داده شود و بعد به سراغ محتوای اولیه بروند، مطلب بسیار قابل فهم تر میشود.  

البته در اینجا الزم اساات این تذکر را عرض کنم که ساااده کردن تدریس، اگرچه ساارعت را باال میبرد و حتی به 

به فهم مطالب ساده  کیفیت آموزش آن مطلب خاص میافزاید ولی یک مشکل دارد و آن این است که ذهن طلبه

عادت میکند و به مرور زمان قدرت فهم مطالب ساخت را از دسات میدهد. راه حل چیست؟ راه حل این است   

که استاد با ارائه محتوای مشکل و باالتر از سطح متن، چه در تدریس و چه در تکالیف و چه در امتحانات، ذهن 

ت انداختن طلبه در فهم مطالب آساااان، با روش تدریس طلباه را ورزیاده کند. به عبارت دیگر به جای به زحم  

مطالب مساائل ساخت را سااده فهمتر کنیم و در اختیار طلبه قرار دهیم و البته به دلیل سخت بودن ذاتی محتوا،    

ورزیدگی ذهنی حاصل خواهد شد. به عبارت دیگر، ارائه محتوای ساده در قالبی پیچیده، جز مأیوس کردن طلبه 

یده در قالبی ساده تر به ورزیدگی و حتی رشد طلبه می انجامد. گویا دارد ولی ارائه محتواهای پیچثمره چندانی ن

ون دما انرژی طلبه را در جایی که ذاتا مشاکل است و نیاز به انرژی دارد خرج میکنیم و نه در جایی که میتوان ب 

در  ا صاارفه جوییف کنیم، ببی رویه مصااریعنی ما به جای اینکه انرژی طلبه را انرژی چندانی مطلب را فهماند، 

یی او را چندین برابر میکنیم زیرا برای او انرژی فعالیت در قساامتهای مشکلتر نیز باقی میماند. عالوه بر آن، کارا

آید و نیز تدریس با محوریت فعالیت مخاطب، این، پروژه محوری که جزو مبانی اسااسی ماست که در ادامه می 

 کنند.حد زیادی این مشکل را حل میاز اموری است که تا 



 نکته سیزدهم: تکالیف هدفمند

باه طور کلی میتوان سااایر آموزش را در چند مرحله بیان کرد. در مرحله اول حفظ اسااات. در این مرحله باید  

مخاطب قدرت تقلید از شاما و بیان محتوای شااما را به همان طوری که شااما گفته اید داشته باشد. مرحله دوم  

ت. در این مرحله باید شااگرد شاما بتواند مطلب را به بیان خودش، بازگو و باز تولید کند. مرحله سوم   فهم اسا 

تجزیه و تحلیل اسات که در آن باید بتواند به مالزمات مطلب و ریشه های آن اشاره کند. مرحله چهارم مقایسه  

یسه کند و وجوه اشتراک و افتراق آن اسات. در این مرحله مخاطب شاما میتواند مطلب شما را با آرای دیگر مقا  

را بازگو کند و به ارتباط شبکه ای بین اقوال دست پیدا کند. مرحله پنجم نقادی است که میتواند در مورد نظریه 

اظهار نظر کند و در برخی از مقدمات آن خدشاه وارد کند یا برای آنها استداللی بیاورد. مرحله ششم ابداع است  

هایی دارد و شامل البته این تقساایم بندی از زوایایی نقصااان د نظریه جدید خواهد داشاات.که در آن قدرت ایجا

 شود در حالی که جنس علوم حوزوی باید به سمت عملگرایی حرکت کند.علوم عملگرا نمی

همچنین در عرض سایر آموزشای، مخاطب شما نیاز به توانمندی در ملکه پژوهش و تفکر دارد و این نیز دارای   

 مراحلی است.

سااایر آموزشااای کامل باید برای تمامی مراحل دانش و مهارت مخاطب، برنامه داشاااته باشاااد. تکالیف یکی از 

نین هدفی هستند. اگر تکالیف بر اساس سطح مخاطب تعیین شوند در هر محوریترین مسائل برای دستیابی به چ

مرحله میتوانند مفید باشااند. فرض کنید مخاطبی به مرحله سااوم آموزش نرساایده اساات. طبیعی اساات که دادن 

تکالیفی که به او قدرت فهم مالزمات را بدهد مناساب اسات. اگر این را میفهمید، ولی به مرحله چهارم نرسیده   

، تکالیفی مقایساه ای مفید خواهد بود و اگر به این قدرت رسیده بود، تکالیفی که او را به نقادی وادارد مفید  بود

 است و اگر به این مرحله نیز رسیده بود، تکالیفی که خالقیت او را تحریک کند مفید خواهد بود.

که این توان افزایش پیدا کند. در این  همچنین در مهارتها نیز بر اسااس قدرت مهارتی او باید تکالیفی داده شود 

مرحله تکالیفی که او را به عنوان مثال مجبور به اسااتفاده از نرم افزارها یا سااخت افزارهای پژوهشی کند، بسیار 

 کند.مناسب است. همچنین بر اثر ممارست و تمرین مهارت پژوهشی او افزایش پیدا می

 نکته چهاردهم: تسلط محوری

ایم که غالب علوم حوزوی ابزارهای فهم دین هساااتند و این ابزارها برای طلبه به منزله آچار بارها عرض کرده 

برای مکانیک خودرو است. اگر مکانیکی آچارهایش در منزل باشد و برای باز کردن هر پیچی از ماشین، محتاج 



لبه ای ول خواهد انجامید. طرفتن به منزل باشد، بهتر است مکانیکی اش را ببندد چون تعمیری ساده ساعتها به ط

که ابزارهایش همراهش نباشاد، عمال قدرت پژوهش و فهم دین را نخواهد داشت. با توجه به این نکته آنچه ما  

در ادبیات و اصاول و حدیث شاناسای و امثال اینها به دنبالش هستیم، تسلط بر محتوای آموزشی آنهاست و لذا    

ته تا مطالعه و پژوهش و مباحثه و امتحان، برنامه ای جدی برای بااید در جهات مختلف آموزش از تدریس گرف 

دست یابی به این هدف داشته باشیم. تا زمانی که این تسلط تا حد خوبی حاصل نشود، امکان رسیدن به بسیاری 

 از ساحتهای عمیق مطلب امکان پذیر نخواهد بود.

 نکته پانزدهم: امتحانات

، آموزش مراحل متفاوتی دارد. امتحان باید برای همه مراحل آموزش، همانطور که در اصااال پنجم عرض کردیم

امتحان باشاد. آنچه امروزه در امتحانات حوزه رساام اساات، صرفا برنامه ای برای مرحله حفظ و نهایتا بازگویی  

مطلب است و به ندرت گاهی به مرحله سوم و چهارم نیز میرسد که معموال منجر به اعتراض طالب نیز میشود. 

آموزش  4و  7البته طالب حق دارند زیرا آموزشاای که به آنها داده شااده، متناسااب با امتحان گرفتن در سااطح   

برنامه نداشته باشد( گاهی منجر به یأس مخاطب  6نیست. در تدریس ایده آل اگر امتحان شیرین نباشد)تا سطح 

ینکه حتی امتحانهای علمی ویژه ای که میشااود زیرا میبیند که بساایاری از توانمندیهایش ظاهر نمیشااود. جالب ا 

 حوزه بر گزار میکند هنوز در همان سطح اول و دوم مانده است و به سطوح بعدی دست نیافته است.

 نکته شانزدهم: فرصت جدی رفع اشکال

 این اسات که حداقل به اندازه وقت تدریس به او فرصت حرف زدن و اشکال کردن  د مهم تدریسیکی از قواع

توجه  مطلب و مباحثه با اساتاد بدهیم. این اصلی بسیار مهم است، زیرا معموال هر چه هم که استاد به ظرافتهای 

 گوشه هایی دارای اشکاالتی هستند که باید حل شود و به مرحله بعد رفت. بدهد، برای مخاطب

 نکته هفدهم: منبع شناسی و مواجهه از نزدیک با منابع

کات در دروس حوزوی این اسات که انسان بداند چه کتابی برای چیست و اینکه محل یافتن  یکی از مهمترین ن

هر دانشاای کجاساات. از طرف دیگر نکته بساایار مهم دیگر، انس با منابع و مواجهه مسااتقیم با خود آنها و نه به  

یلی سریع کننده خواساطه نقل قولهای متأخرین است. در تدریس یکی از روشهای مهم تعمیق که البته تا حدی ت 

 از مباحث هم هست، ارتباط مستقیم بر قرار کردن با منابع خصوصا منابع دسته اول است.



 نکته هجدهم: تاریخچه

یکی از بهترین ابزارهای دسااتیابی به تعمیق بیان تاریخچه هر مطلبی اساات. وقتی انسااان معنای یک قول را بهتر 

ر و با چه زمینه ای ایجاد شاده است. این گونه هم میتواند آن را  میفهمد که بداند آن قول در چه بساتری از تاری 

بهتر بفهماد و هم میتواند بهتر نقد و بررسااای کند. تاریخچه حتی در علوم عقلی صااارف مثل فلسااافه و حتی   

 ریاضیات نیز مفید است چه برسد به علوم نقلی.

 نکته نوزدهم: تطبیق بر مسائل روز

طرفی موجب تعمیق فهم نیز میشود، تطبیق مسائل خوانده شده بر دغدغه ها و یکی از مساائل انگیزه ساز که از  

ام  4مساائل امروز است که باید در فرآیند تدریس گنجانده شود. در واقع این مسأله هم زیر شاخه ای از مرحله  

 آموزش و هم زیر شاخه ای از مهارتهاست که به دلیل اهمیت ویژه آن را ذکر کردیم.

 قویت روحیه آزاد اندیشینکته بیستم: ت

یکی از مهمترین روحیه هایی که یک محقق به آن نیاز دارد آزاد اندیشاای اساات. وقتی انسان در قید و بند اقوال 

باشااد، هیچ وقت نمی تواند حق را ببیند. آزاد اندیشاای نه به معنای تقویت روحیه تخریب و نقد اساات. روحیه  

روحیه بسیار خوبی است هر چند به تخریب اقوال دیگر بیانجامد.  تخریب روحیه خوبی نیسات. اما آزاد اندشی 

باالخره هر کسااای که که نظری دارد باید همه نظرات دیگر را باطل کند و حال یا نظر جدیدی بدهد یا یک نظر 

 از میان نظرهای موجود را انتخاب کند.  

 میدهد. کسی که آزاد اندیش نیستشود و به طلبه جرأت تفحص و تعمیق روحیه آزاد اندیشای سبب تعمیق می 

مثل شااناگری اساات که جرأت رفتن به زیر آب را ندارد. .تنها کار او حرکت کردن در سااطح آب اساات و هیچ 

 کند.های پنهان در کف دریا دست پیدا نمیوقت به گنج

یکنم. تعبیر م «تبیین علمی»شااید مهمترین روش ایجاد روحیه آزاد اندیشی در مخاطب، روشی باشد که از آن به  

شود باردار و جهتدار ها مشااهده می معموال عناوین و عباراتی که در نوشاته ها یا گفته های خبرگاران و روزنامه 

به محض اینکه این عنوان به کار برده میشود معنایش این است که قتلی که «. افساانه قتل »هساتند. مثال میگوید :  

 نها مملو است از جهت و تهییج به منظور اقناع حداکثری مخاطب.  ادعا شده را ما قبول نداریم! عبارات ای

اماا اگر مادرس، هنکاام تدریس مطالب را بدون بار مطرح کند و به گونه ای که مخاطب را تا دمِ در نظر مختار    

خویش بیااورد تاا خود مخاطب در آن بیفتد و تا حد امکان از عبارات باردار و جهت دار اساااتفاده نکند، عمال   



عنی ی ه نکند و آزاد باشااد،رت باردار توجب میشااود که بعد از مدتی مخاطب یادبگیرد که به مطالب به صااوسااب

وقتی دید که مالصادرا گفته اسات یا هر فیلساوف دیگری، برایش اهمیت نداشاته باشاد و اینکه مالصدرا گفته      

 است برای او هیچ جهت و باری ایجاد نکند که به آن نظر خوش بین شود.  

از بزرگترین آفات خواندن میراث فلسفی عرفا و مالصدرا همین باشد. عبارات کامال ژورنالیستی و باردار  شااید 

و تهییج کننده هساتند و حتی انساان آزاد اندیش بعد از مدتی تعامل با میراث آنها جهتدار و تهییج شاده میشود.    

حرف بزند زیرا بنا نیست فرمایش خدا بله گاهی ساخنگو خداسات که حق مطلق اسات، مانعی ندارد که باردار    

نقادی شاود. همچنین هساتند اهل بیت علیهم السالم. ولی کسی که بناست فرمایش او فهم و بعد نقد و بررسی   

شاود، نباید چنین عباراتی داشاته باشد یا باید کمترین مقدار باشد تا مخاطب از نظر عاطفی راحتتر بتواند آزادانه   

ی این مطلبی که گفتم مطلبی اسات که فقط اهل اهلل و راسخین در علم میفهمند و بعد  فکر کند. وقتی شاما بگوی 

آن را بیان کردی، ناخودآگاه مخاطب را دچار تعارض درونی میکنی به طوری که احساااس میکند اگر این مطلب 

 را نفهمید یا خالفش را فهمید بد است و تنها در صورتی که آن را درک کرد، خوب است!  

اگر عالمی قوت علمی واقعی داشته باشد، به قدری مقدمات را قوی کنار هم جفت و جور میکند که خود اصوال 

به خود مخاطبش را به مقصااود خویش میرساااند و نیازی به این ساانر عبارات ندارد. البته عیبی ندارد که بعد از 

ارات به دلیل نکاتی تعرضی پذیرش عمیقی حاصال شاده اساات، به برخی از عب   اینکه اساتاد دید که در شااگرد  

 کنیم.تعبیر می« رساندن و نه قبوالندن»از آن به  این اصلی است کهداشته باشد. 

 اینکته بیست و یکم: نقشه راه و ارتباط شبکه

تر درک ها و نظریات آن علم نمایش داده شود، مخاطب خیلی عمیقاگر در آموزش اولیه نقشه کلی پیشرفت

تواند به مجموعه آنها احاطه پیدا کند و لذا به نظر من در ابتدای هر یک از این علوم، میکند و حتی سریعتر می

های ارتباطی و در طول مباحث دائما شاه راه باید تا آخرین تحقیقات علمی آن علم به صورت کلی مرور شود

های در قالب پرسش های پنهان و کوچک نیز بیان شود یامسائل با یکدیگر تبیین شود و حتی گاهی ارتباط

 .هدفمند به متعلم آموخته شود

 پروژه محوری–مبنای پنجم: خروجی محوری 

ای تنظیم شده باشد که شخص برای آموزش، وادار به کار عملی شود و خود فرد در باید مسیر آموزش به گونه

 سد.از مسیر، به آموزش بر مشخص خروجیِ داشتنِ تعامل با مسائل و مشکالت آموزش به هدفِ



یکی از بدبختیهای نخبه های ما این اسات که خیلی اوقات با بیان اینکه این کار ثمراتی دارد، اقناع نمیشوند و از  

طرفی بعد از مدتی که دریایی از علم میشوند تازه میخواهند ابتدایی ترین کارهای علمی خویش را بیرون بدهند 

د یف کتاب آشنا نیستند در این فرآیند آن قدر بازی میخورنو چون اصال با ضوابط و نکات نوشتار و تحقیق و تأل

 و آن قدر اذیت میشوند که پشت دست داغ میکنند که بخواهند کاری از خود منتشر کنند!

ا مثال بنده معموال ب یکی از بهترین راهها برای حل این مشکل این است که تدریس استاد پروژه محور باشد.

را برایش مروری داشته  مهمترین مباحث دینیهدف من این بود که یک دور  .مادوستانم پروژه ای تعریف کرده

باشم و به او درس بگویم و از طرفی در پایان کار او با عمده مهارتهای پژوهشی از نزدیک آشنا شده باشد و 

بود به اینکه  شروطالبته پایان کار بتواند یک کتاب کم نظیر یا بی نظیر نیز از خود ارائه داده باشد. تدریس من م

ایشان بعد از هر درس تا قسمتی که انجام داده ایم، آماده کرده باشند و در عرض درس، پروژه نیز پیش رفته 

باشد. پروژه محوری روشی بسیار عالی برای ایجاد انگیزه و ایجاد سابقه مفید و البته خدمت به جامعه علمی 

  نیز بسیار کمک میکند. است و به تعمیق و نیز تقویت مهارتهای پژوهشی

البته باید در نظر داشت که پروژه باید بر اساس توان مخاطب تنظیم شود ولی باید در نظر داشت که توان واقعی 

اند. او معیار است نه آنچه او از توان خود به آن آگاه است! معمول افراد عمده استعدادهای خود را کشف نکرده

خاطب برسد که بر اساس توان واقعی او پروژه تعریف کند و نه آنچه ابتداء استاد باید به شناختی عمیق از م

داند. البته برای رشد مخاطب باید برنامه ریخت تا خود او به خود آگاهی برسد و از طرفی مخاطب از خود می

 آید.او را پشتیبانی کرد تا او باور کند که از پس این کار بر می

مال تعاملی عمل کرد تا خود مخاطب به ضرورت این کار برسد و در مورد موضوع البته باید در تنظیم پروژه کا

 آن به تصمیم برسد تا هم از طرفی انگیزه کافی داشته باشد و هم اینکه خودش با این انتخاب آگاهانه رشد کند.

پژوهشی های های مخاطب در قالبها و ظرفیتحداقل پروژه کاری، ارائه مخاطب است و بسته به توانایی

 توان این خروجی را انتظار داشت.می

 تک درسی و نه چند درسی)یک درس اصلی و یک درس جنبی(مبنای ششم: 

از بزرگان نقل میکنند که یک درس کم است و دو درس زیاد. بنده معموال این فرمایش را به این صورت تفسیر 

لی داشته باشد و یک درس جنبی.  میکنم که خوب است طلبه در طول مسیر آموزشها روزانه یک درس اص

یعنی روزانه متمرکز در یک درس کار کند و حداکثر تا دو ساعت روزانه برای درس دیگری وقت گذاری کند. 



نیازهای طلبگی بسیار است و باید یک فکری برای بر طرف شدن آن نیازها داشته باشیم و از مهمترین این راه 

 تنظیم میشود.  نیازهاکه بر اساس حلهای استفاده از وقت درس جنبی است 

 ریز مراحل اجرایی طرح حوزه برای همه

نکاتی را به صورت جزئی و ریز در مورد مرحله به  dinshenasi.comدر سایت « حوزه برای همه»در بخش 

مرحله طرح حوزه برای همه قرار خواهیم داد تا به صورت جزئی و موردی دقیقا روشن شود که هر کسی در 

 هر سطحی چه باید بکند. 

 سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد هلل رب العالمین


