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مــن متواضعانــه و بــه عنــوان یــک پــدر پیــر از همــۀ فرزنــدان و عزیــزان روحانی 

ــد برعلمــاء و روحانیــون منــت  کــه خداون ــی  کــه در زمان خــود مــی خواهــم 

نهــاده اســت و ادارۀ کشــور بــزرگ و تبلیــغ رســالت انبیــاء را بــه آنــان محــول 

فرمــوده اســت از زّی روحانــی خــود خــارج نشــوند و از گرایــش بــه تجمــات 

اعتبــار نظــام جمهــوری  و  کــه دون شــأن روحانیــت  بــرق دنیــا  و  و زرق 

اســامی ایــران اســت پرهیــز کننــد و بــر حذر باشــند کــه هیچ آفــت و خطری 

بــرای روحانیــت و بــرای دنیــا و آخــرت آنــان باالتــر از توجــه بــه رفــاه و حرکــت 

در مســیر دنیــا نیســت.

امام خمینی ، صحیفه نور،ج02،ص 343



مسأله  دکتری افتخاری؛ خوب، البته این یک افتخار است که این دانشگاه 

این اظهار محبت را به ما بکند؛ لیکن من اهل دکتری نیستم؛ همان طلبگی 

گر بتوانیم به میثاق طلبگی متعهد و پایبند بمانیم -که  کافی است. ا ما 

 و فعًا این میثاق را از دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم- 
ً
قوال

گر خداوند کمک کند و ما بتوانیم این میثاق را حفظ کنیم و در همین عالم  ا

کردید و این  طلبگی پیش برویم، من این را ترجیح می دهم. شما لطف 

برای ما هم مایۀ مباهات است، لیکن من پیشنهاد شما را قبول نمی کنم.

مقام معظم رهبر ی  در یکی از دیدارها با مسئوالن وزارت علوم

در پاسخ به پیشنهاد اعطای دکترای افتخاری به ایشان
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11 فصل اول: کلیات

مقدمه
1 . ین  ِمَن امُلسِلمینَ

َ
 ِإّن

َ
 َو قال

ً
 صاِلا

َ
ن َدعا ِإَل اهَّلِل َو َعِمل حَسُن  َقواًل ِمَّ

َ
َو َمن أ

مسیر علم آموزی و عمل به دستورات دینی و پاسداری از مرز دین و باورهای اسالمی 

که قدم در میدان علم  مسیر انبیا و اولیا و بندگان برگزیدۀ خدا است. طالب علوم دینی 

و عمل می گذارند از مصادیق آیۀ فوق و از بهترین بندگان خدا هستند. طالب راستین 

گفتار  علوم دینی، هم دعوت به سوی خدا می کنند و دارای عمل صالح اند و هم در 

گاهی طالب  آ از مصادیق مسلمان واقعی می باشند.  و  رفتار تسلیم دستورات دین  و 

جدید الورود نسبت به نظام تعلیم و تربیت حوزه موجب می شود تا آنها با بینش درست 

گاهانه پای در این عرصه پر مسئولیت و خطیر بگذارند و با  و شناخت کافی و انتخابی آ

انگیزه و نشاط بیشتری خود را برای سربازی حضرت ولی عصر   آماده نمایند. 

بــا اســتعانت از  مدیریــت اخــالق و تربیــت معاونــت تهذیــب و تربیــت در نظــر دارد 

خداونــد متعــال و توجهــات خاصــۀ حضــرت حجــت   و بــا بهره گیــری از عالمــان 

کارشناســان تربیــت اخالقــی در ایجــاد بینــش صحیــح نســبت بــه راه و رســم  فاضــل و 

کتاب هــای »میثــاق طلبگــی« و برپایــی  طلبگــی تدابیــری اتخــاذ نمایــد. چــاپ مجموعــه 

دورۀ تربیــت اخالقــی بــا همیــن نــام بــرای طــالب جدیــد الــورود در راســتای همیــن هــدف 

آقــای علی اصغــر  المســلمین  و  االســالم  ارجمنــد حجــت  فاضــل  از  پایــان  اســت.در  

همتیــان کــه کتــاب حاضــر بــه همــت ایشــان تدویــن شــده اســت، تقدیر و تشــکر می شــود.    

                                                   مدیریت اخالق و تربیت 
                                                           معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه

ــر خــدا[ از  ــد مــن ]در براب گوی کنــد و  کار نیــك  ــد و  ــه ســوى خــدا دعــوت نمای کــه ب کــس  ــر از آن  1 . و کیســت  خوش گفتارت
تسلیم شــدگانم. )فصلــت، آیــه 33(





13 پیشگفتار

پیشگفتار
کز دیگر تفاوت دارد؟ آیا نظام تعلیم و تربیت حوزۀ علمیه با مرا

ــا نظــام تعلیــم و تربیــت آمــوزش و پــرورش و  تفــاوت نظــام تعلیــم و تربیــت حــوزۀ علمیــه ب

کــز آمــوزش عالــی چیســت؟ مرا

ویژگی های نظام آموزشی حوزۀ علمیه چیست؟

در نظام آموزشی حوزۀ علمیه چه دوره هایی از تحصیل وجود دارد؟

در نظام آموزشی حوزۀ علمیه چه مهارت های مورد نیاز است؟

آیا ما می توانیم در تحصیل در حوزۀ علمیه موفق باشیم؟

در حوزۀ علمیه تعلیم مهم تر است یا تربیت؟ 

حوزۀ علمیه از چه راهکارها و ابزارهایی برای تربیت و تهذیب طالب بهره می گیرد؟

گویی به پرسش های فوق و پرسش های دیگری  که پیش رو دارید با هدف پاسخ  کتابی 

در همین زمینه نوشته شده است و در تدوین آن سعی بر این بوده مطالب به سادگی بیان 

گردد و در عین پاسخ گویی به این پرسش ها، نکات دیگری را نیز مطرح سازد.

آنچــه در ایــن کتــاب ارایــه می گــردد مجموعــه نکاتی اســت که در چندین دوره  تابســتانی 

میثــاق طلبگــی حــوزه علمیــه قــم و ســایر اســتان ها بــرای طــالب جدیــد الــورود در مقاطــع 

کالس هایــی بــا عنــوان »آشــنایی بــا نظــام  گــون )ســیکل، دیپلــم و دانشــگاهی( در  گونا

گردیــده و بــر اســاس ارزیابی هــا، نیــاز و عالقــه طــالب  تعلیــم و تربیــت حــوزه علمیــه« ارایــه 

گردیــده اســت. بــه آن احــراز 

گاهانــه ورودی هــای جدیــد حــوزه مؤثــر بــوده  کوچــک در انتخــاب آ امیــد اســت ایــن قــدم 
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کــه »الینفــع  و بتوانــد در انتخــاب درســت، آن هــا را یــاری کنــد و ایــن تــالش ناچیــز در روزی 

مــال و البنــون« اســت، دســت گیر مــا باشــد. 

در پایــان بــر خــود الزم می دانــم از مدیریــت اخــالق و تربیــت معاونــت تهذیــب و تربیــت 

کتــاب حاضــر بــه ســفارش و نظــارت آن مجموعــه تدویــن شــد و نیــز حجــج االســالم و  کــه 

یابــی، بازبینــی،  کــه ارز کاظــم علی محمــدی  المســلمین آقایــان محمــد عالــم زاده نــوری و 

کمــال تشــکر را داشــته باشــم. اصــالح و ویرایــش ایــن اثــر را بــر عهــده داشــته اند، 

                                                                                                    علی اصغر همتیان

                                                                                                          تابستان 1399
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کلیات

نظام تعلیم و تربیت
یــد و جــز آن، رشــته جواهــر،  نظــام در فرهنــگ لغــت فارســی دهخــدا بــه معنــای »رشــته مروار

کــه لؤلــؤ و جــز آن را بــدان درکشــند و واســطه نظــم و آراســتگی« آمــده اســت.  رشــته ای 

چنانچــه از معنــای لغــوی نظــام بــه دســت می آیــد نظــام در واقــع ارتباطــی اســت بیــن 

گرفته انــد.  کنــار هــم قــرار  کــه در جهــت تحقــق یــک هــدف معیــن  مجموعــه ای از عناصــر 

ــرده می شــود منظومــه اســت. کار ب ــه  کــه معــادل نظــام ب واژه دیگــری 

نظــام تعلیــم و تربیــت عبــارت اســت از: مجموعــه ای از برنامه هــای آموزشــی و تهذیبــی 

کــه حــوزۀ علمیــه بــرای رشــد و تعالــی طــالب برنامه ریــزی و اجــرا می نمایــد و حلقــه اتصــال 

ایــن برنامه هــا اهــداف تربیتــی و آموزشــی اســت.

ورت آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه ضر
امیر مؤمنان امام علی  به کمیل می فرمایند: 

نَت ُمَتاٌج ِفهَیا ِإَل َمعِرَفه؛1  
َ
 َو أ

َّ
 َما ِمن  َحَرَكٍه ِإال

ُ
ُكَمیل َیا 

ای کمیل هیچ حرکتی نیست جز اینکه تو در آن نیاز به شناخت داری!

ورود بــه حــوزه بــرای طلبــه یــک انتخــاب سرنوشت ســاز اســت و آینــدۀ عمــر فــرد را رقــم 

گاهانه تــر باشــد موفقیــت و پیشــرفت بیشــتر  کــه هــر چــه انتخــاب آ خواهــد زد. از آنجــا 

خواهــد بــود، شایســته اســت داوطلبــان ورود بــه حــوزه بــرای شــناخت بیشــتر حــوزۀ علمیــه 

اقــدام نمــوده و اطالعــات خــود را افزایــش دهیــد. از نخســتین قدم هــا در شــناخت حــوزۀ 

1 . بحار االنوار، ج 74، ص 267 و ص 412 و مستدرک الوسایل، ج 17، ص 268.
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علمیــه، شــناخت نظــام تعلیــم و تربیــت آن اســت. 

طــالب پیــش از تحصیــل در حــوزۀ علمیــه در یــک مرکــز علمــی )مــدارس آمــوزش و 

کــه نظــام تعلیــم و تربیــت خــاص خــود را  پــرورش یــا دانشــگاه ها( تحصیــل می کردنــد 

کــه حــوزه علمیــه نظــام تعلیــم و  ــه ایــن نکتــه توجــه داشــت  ــد ب کنــون بای داشــته اســت. ا

کــز علمــی دیگــر متفــاوت اســت.  کــه از جهاتــی بــا مرا تربیتــی دارد 

گــر داوطلبــان بــه ویژگی هــای ایــن نظــام توجــه نکننــد، ممکــن اســت پــس از تحصیــل  ا

طوالنــی در حــوزه احســاس خســارت و پشــیمانی نماینــد.

شناخت نظام تعلیم و تربیت حوزه حداقل به دو دلیل ضروری به نظر می رسد:

ــه ایــن  ــا شــناخت نظــام تعلیــم و تربیــت حــوزه ب کســی ب نخســت اینکــه ممکــن اســت 

نتیجــه برســد کــه تحصیــل در حــوزۀ علمیــه - بــه هــر جهــت - با شــرایط او ســازگار نیســت. 

کســی نتوانــد بــا شــرایط تحصیــل در حــوزه  ایــن البتــه دلیــل نقــص نیســت؛ ممکــن اســت 

تطببیــق یابــد؛ امــا همیــن فــرد در یــک مرکــز علمــی دیگــر، موفــق باشــد و بتوانــد بــه عنــوان 

کنــد. یــک دانش آموختــۀ متعهــد بــه نظــام اســالمی خدمــت 

دوم اینکــه شــناخت نظــام تعلیــم و تربیــت حــوزه می توانــد عامــل مؤثــری در تحصیــل و 

ــد از تمــام فرصت هــای  ــا ایــن شــناخت می توان تربیــت صحیــح و موفــق باشــد و طلبــه ب

ــد. خــود اســتفاده و مســیر پیشــرفت را ســریع تر و حســاب شــده تر طــی نمای

تاریخچه
کلمــه حــوزه یــا حوزه هــای علمیــه اصطالحــی اســت رائــج در جهــان بــه ویــژه نــزد شــیعیان 

گیــری علــوم دینــی اســت کــه بــا در اختیار داشــتن میــراث به  بــه معنــای مرکــز تحصیــل و فرا

یــادگار مانــده از خانــدان نبــوت و عتــرت، فرهنــگ بی نظیــری را در تمــام زمینه هــای 

علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی از خــود بــه یــادگار گــذارده اســت. 

یــج و در طــول ســال های  ایــن نهــاد مقــدس ماننــد همــه نهادهــای اجتماعــی بــه تدر
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متمــادی شــکل گرفتــه اســت و ریشــه شــکل گیری آن بــه صــدر اســالم و آغــاز بعثــت پیامبــر 

کــرم  بازمی گــردد. ا

بــا آغــاز رســالت حضــرت محمــد  در مکــه، اولیــن حلقه هــای رســمی آمــوزش اســالم 

گردیــد. بعــد از هجــرت مســلمین بــه مدینــه و نــزول آیــه نفــر تــالش بیشــتری بــرای  تشــکیل 

گیــری احــکام و معــارف اســالمی صــورت پذیرفــت و مســجد بــه عنــوان کانــون  آمــوزش و فرا

گونــه »جوشــش و جنبــش علمــی  برگــزاری جلســات آمــوزش دیــن معرفــی شــد و بدیــن 

مســلمین« از مدینــه آغــاز شــد.

با رحلت رسول مکرم اسالم   این رسالت عظیم توسط حضرت علی   و امامان 

بعد از ایشان به بهترین وجه عملی شد و تشنگان معارف اصیل اسالم با حضور یافتن در 

گردان آن ها، کام تشنه خود را سیراب می کردند. محضر این بزرگان و شا

ــد  ــر   و امــام صــادق   تحولــی عظیــم در آمــوزش اســالمی پدی در عصــر امــام باق

آمــد؛ ایــن دو بزرگــوار در مســجد نبــوی  رواقــی بــرای تدریــس داشــتند و جلســات درس 

کــه روایــان و طالبــان علــم در آن هــا حضــور  و گفت وگــوی علمــی در منازل شــان نیــز برپــا بــود 

ــرای  ــرداری ب ــتفاده و بهره ب ــل اس ــاده و قاب ــی، س ــای درس ــن حوزه ه ــازمان ای ــد. س می یافتن

همــگان و پاســخ گوی نیازهــای زمــان بــود. 

دانشــمندان متعــددی در رشــته های مختلــف علــوم اســالمی، علــوم عقلــی و علــوم 

کــه دارای  طبیعــی در ایــن عصــر پــرورش یافتنــد. چندیــن نســل از فقهــا تربیــت شــدند 

کالم  قــدرت اجتهــاد بودنــد. قواعــد مهــم فقهــی و اصولــی وضــع شــد و مــدارس فلســفه و 

کتاب هــای مختلفــی توســط دانشــمندان تعلیم یافتــه در محضــر ایــن  ــد و  گردی تأســیس 

بزرگــواران نگاشــته شــد.

حــوزه علمــی و درســی امــام صــادق  ، الگــوی تأســیس و اداره حوزه هــای علمیــه در 

قــرون بعــد و خصوصــا در عصــر غیبــت شــد. 
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واۀ حدیثنــا فإهنــم  بــر اســاس حدیــث شــریف »و أمــا الــوادث الواقعــۀ فارجعــوا فهیــا ال ر

حجــی علیکــم و أنــا حجــۀ اهَّلل ...«، در عصــر غیبــت کبــری مســئولیت اداره امــور فرهنگی 
گــذار شــد و از همیــن جا ســازمان  و مرجعیــت دینــی بــه فقهــای مکتــب اهــل بیــت وا

روحانیــت شــکل گرفــت و در حوزه هــای علمیــه ری، بغــداد، حلــب، حلــه، شــام، نجــف، 

مشــهد، اصفهــان، قــم و برخــی دیگــر از شــهرهای ایــران تبلــور یافــت.

آیــت اهلل العظمــی حــاج شــیخ  بــا هجــرت  ایــران  دورۀ جدیــد شــکوفائی حوزه هــا در 

عبدالکریــم حائــری از نجــف بــه قــم آغــاز می شــود و ســپس بــا زعامــت و مرجعیــت 

عامــۀ آیــت اهلل العظمــی بروجــردی رونــق بیشــتری یافــت.

با پیروزی انقالب اسالمی در ایران و تحت فشار قرار گرفتن علما در نجف از سوی رژیم 
بعــث عــراق حــوزۀ علمیــه قــم تبدیــل بــه محــور و مرکــز حوزه هــای علمیــه در جهــان  گردیــد.1

ساختار و تشکیالت حوزه های علمیه 
در ایــن بخــش توضیحــات مختصــری در مــورد ســاختار و تشــکیالت حوزه هــای علمیــه 

ارایــه می شــود تــا شــناخت شــما از حــوزه افزایــش یابــد.

شورای عالی حوزه  های علمیه
شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، عالی تریــن مرجــع تصمیم گیــری، سیاســت گذاری و 

کالن حوزه هــای علمیــه ایــران می باشــد.  برنامه ریــزی 

ــین  ــۀ مدرس ــیلۀ جامع ــه به وس ک ــد  ــته حوزه ان ــاتید برجس ــر از اس ــت نف ــورا، هف ــاء ش اعض

نامــزد شــده و بــه مراجــع عظــام تقلیــد قــم و مقــام معظــم رهبــری معرفــی و از ســوی ایشــان 

تعییــن می گردنــد. 

1 . اقتباس از: دانش نامه جهان اسالم، مدخل حوزه علمیه.
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مرکز مدیریت حوزه های علمیه
کشور، مأموریت سیاست گذاری  این مرکز به عنوان ستاد مرکزی اداره حوزه های علمیه 

توسط  مرکز  مدیر  دارد.  برعهده  را  علمیه  حوزه های  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  اجرایی، 

اعضای محترم شورای عالی انتخاب می شود.

گونــی متناســب بــا مأموریت هــای حــوزه  گونا در مرکــز مدیریــت بخش هــا و معاونت هــای 

در عرصه هــای تهذیــب و تربیــت، آمــوزش، پژوهــش، تبلیــغ، بیــن الملــل، امــور طــالب و 

ــد.  ــت می کنن ــگان و ... فعالی دانش آموخت

در هــر اســتان نیــز جمعــی از علمــا و بــزرگان حــوزه به عنــوان »شــورای حــوزه علمیه اســتان« 

کالن حــوزه اســتان را برعهــده دارنــد. حکــم اعضــای ایــن  انتخــاب و مســئولیت امــور 

شــورا توســط مدیــر حوزه هــای علمیــه صــادر می شــود. در هــر اســتان، مدیریتــی به عنــوان 

»مدیریــت حــوزۀ علمیــۀ اســتان« تشــکیل شــده و مســئولیت اداره و مدیریــت بــر واحدهــا و 

کــز حــوزوی آن اســتان را برعهــده دارد. حکــم مدیر هر اســتان، پس از انتخاب  مــدارس و مرا

شــورای حــوزه علمیــه اســتان و تأییــد و تصویــب شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه، توســط 

مدیــر حوزه هــای علمیــه صــادر می شــود.
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نظام تربیت

ــگاه تربیــت در حــوزه، راهکارهــا و ابزارهــای تربیتــی حــوزه و  ــه تبییــن جای در ایــن فصــل ب

یــم. معرفــی فعالیت هــای معاونــت تهذیــب می پرداز

جایگاه تربیت در حوزه 
کــز علمــی جهــان تنهــا بــه دنبــال انتقــال دانــش تخصصــی بــه دانش پژوهــان  بســیاری از مرا

خــود هســتند و غیــر از انتقــال آموزه هــا هــدف دیگــری را دنبــال نمی کننــد. طبعــًا جامعه نیز 

کــز توقعــی بیــش از آن رشــتۀ تخصصــی نــدارد. کســی کــه در رشــته  از دانــش پژوهــان ایــن مرا

ــه عنــوان  ــا عمــران را فرامی گیــرد و وقتــی ب عمــران تحصیــل می کنــد، دانش هــای مرتبــط ب

کــه آن دانــش را در خدمــت  مهنــدس عمــران وارد جامعــه شــد جامعــه نیــز از او توقــع دارد 

گیــرد.  کار  بــه مــردم بــه 

کــز علمــی تفــاوت دارد. حــوزه  کــه در جامعــه دارد بــا ســایر مرا امــا حــوزه بــر اســاس رســالتی 

کنــد؛ بلکــه تــالش  نمی توانــد بــه انتقــال دانــش و مجموعــه ای از اصطالحــات بســنده 

ــز از  ــه نی ــوند. جامع ــذب ش ــق و مه ــاص متخل ــوم خ ــار عل کن ــش در  ــد دانش پژوهان می کن

ــار توانمندی هــای علمــی  کن ــدارد؛ بلکــه انتظــار دارد در  ــع علــم و دانــش ن آن هــا تنهــا توق

ب باشــند.
َّ

ــق و مهــذ ِ
ّ
متخل

بــرای اینکــه ایــن مطلــب بــه خوبــی روشــن شــود، ســخنی از امــام خمینــی خطــاب 

بــه طــالب را مــرور می کنیــم:

و  رهبــرى  فــردا  و می خواهیــد  ایــن حوزه هــا تحصیــل می کنیــد  در  امــروز  کــه  شــما 
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یــد، خیــال نکنیــد تنهــا وظیفــه شــما یــاد گرفتــن مشــتی  هدایــت جامعــه را بــه عهــده بگیر

ــد در ایــن حوزه هــا  ــد. شــما بای ی ــز دار اصطالحــات می باشــد، وظیفه هــاى دیگــرى نی

ید و تربیــت کنیــد کــه وقتــی بــه یــك شــهر یــا ده رفتید، بتوانیــد اهالی  خــود را چنــان بســاز
آنجــا را هدایــت کنیــد و مهــذب نماییــد.1

نداریم.   معصوم امامان  و    اسالم پیامبر  از  باالتر  انسانی  خلقت  مجموعۀ  در 

که منسوب به این بزرگان بوده و وارث آنها محسوب می شوند و  افتخار طالب این است 

در ایام تحصیل و حضور در حوزۀ علمیه باید خود را شبیه ترین فرد به رسول اهلل  نموده 

که مردم به او می نگرند یاد  گردند. هنگامی  که نماد عینی آن بزرگان  گونه ای باشند  و به 

خدا، رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارتدر دل آن ها زنده شود. 

 برای اینکه دانش پژوه علوم دینی بتواند نماد عینی رسول اهلل و ائمه معصومین

که در سر می پروراند اصالح نفس و تهذیب آلودگی های نفسانی  گردد باید اولین هدفی 

باشد، اگر کسی خود را اصالح نموده و از دنیاطلبی رها گردد در تأثیرگذاری بر دیگران نیز 

موفق است. خداوند در سوره یس می فرماید:

ِبُعــوا َمــْن ال                    
َ
ْرَســِلینَ * اّت ُ ِبُعــوا املْ

َ
 َیــا َقــْوِم اّت

َ
 َیْســَعى َقــال

ٌ
ِدیَنــِه َرُجــل َ ْقــَى املْ

َ
َوَجــاَء ِمــْن أ

 َوُهــْم ُمْهَتــُدوَن؛2
ً
ْجــرا

َ
ْم أ

ُ
ک

ُ
ل

َ
َیْســأ

ین نقطه شهر با شتاب آمد و گفت: ای قوم من! از فرستادگان الهی پیروی  مردی از دورتر

کنید از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته اند.

که خود هدایت یافته اند.  بر اساس آیه فوق یکی از ویژگی های پیامبران الهی این است 

امیر مؤمنان علی   می فرماید: 

آنچــه مــردم را نســبت بــه تحصیــل و طلــب علــم بی رغبــت کــرده ایــن اســت کــه عالمــان 

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص 12.
2 . یس، آیات 20 و 21.
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یــاد دیده انــد.1  بــدون عمــل را ز

کــه هــدف اصلــی از تحصیــل علــم، خودســازی نباشــد  براســاس ایــن روایــت در صورتــی 

علــم بــه تنهایــی گاه باعــث دورتــر شــدن مــردم از دعوت کننــدگان بــه خــدا مــی شــود. طلبــه 

بــرای انجــام رســالت الهــی، اصلی تریــن هدفــی کــه بایــد در ســر پرورانــده و به دنبــال آن برود 

و خــود را - تحــت نظــارت رهیافتــگان فقیــه - بــه تعــب و رنــج انــدازد اصــالح و تهذیــب 

نفــس اســت. عالمــۀ مجلســی می فرمایــد: 

 بــر عالــم عامــل خبیــر بــه عیــوب نفــس و خبیــر بــه آفــات نفــس 
ً
فقیــه در روایــات غالبــا

اطــالق می شــود؛ همــان عالمــی کــه تــارك دنیــا و زاهــد باشــد، بــه آنچــه نــزد خداســت 
راغــب باشــد از قبیــل نعیــم جاودانــه او و قــرب و وصــال او.2

بنابرایــن موفقیــت در ایــن حــوزۀ علمیــه فقــط بــه دانــش و علــم نیســت؛ بلکــه در کنــار علــم 

گــر عــزم بــر تحقــق  کــرد. البتــه ا و دانــش مجموعــه ای از بایدهــا و نبایدهــا را بایــد مراعــات 

کــرد. کمــک خواهــد  ایــن مهــم باشــد خداونــد متعــال نیــز 

گردان عالمه طباطبایی نقل می کرد:  یکی از شا

یــا بــه نظــر  یــه کــردن )گو روزی بــه محضــر عالمــه طباطبایــی رســیدم و شــروع کــردم بــه گر

خــودش بایــد توفیقــات بیشــتری داشــته باشــد و گالیــه منــد بوده اســت( عالمه نگاهی 

کردنــد و فرمودنــد: بــه وعده هــای خــدا ایمــان داری؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش متوقــف 

یــرا آنگونــه کــه شایســته  یــم ایمــان دارم درســت نیســت ز گــر بگو شــدم. بــا خــود گفتــم ا

یــم ایمــان نــدارم نیــز درســت نیســت. بــدون اینکــه پاســخی  گــر بگو اســت ایمــان نــدارم. ا

یــم دســتانم را بــه گونــه ای حرکــت دادم کــه از آن فهمیــده شــود کــه هــم ایمــان دارم  بگو

1 . انما زّهد الناس فی طلب العلم کثره ما یرون من قله  من عمل بما علم. )تمیمی آمدی، غررالحكم، ص 275، ش36( 
2 . یطلــق الفقیــه غالبــا فــی االخبــار علــی العالــم العامــل الخبیــر بعیــوب النفــس و آفاتهــا التــارك للدنیــا الزاهد فیهــا الراغب 

الــی ماعنــده تعالــی مــن نعیمــه و قربه ووصالــه. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج 2، ص 158(
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ــه  ــه ک ــدارم چــون آنگون ــم و ایمــان ن ــر حــال مؤمن ــه ه ــدارم، ایمــان دارم چــون ب هــم ن

ــرآن  ــد متعــال در ق ــد: خداون ــی فرمودن ــه طباطبای ــدارم. عالم شایســته اســت ایمــان ن
َمــَع الُمحِســنیَن«.1

َ
نا َو ِإّنَ اهَّلَل ل

َ
ُهــم ُســُبل َنهِدَیّنَ

َ
ذیــَن جاَهــُدوا فینــا ل

َّ
می فرمایــد: »َو ال

از آن بــه بعــد ایــن آیــه همیشــه در ذهــن و وجــودم بــود و همیشــه بــر اســاس ایــن آیــه 

تــالش می کــردم. 

شــهید ثانــی در کتــاب »شــرح لمعــه« در مــورد شــرایط قاضــی بــه شــرط  اجتهــاد اشــاره 

می کنــد و پــس از اینکــه علــوم مقدماتــی اجتهــاد را تشــریح می کنــد، می فرمایــد: 

کــه توفیقــش دســت خــدای متعــال اســت؛  قــوه اجتهــاد و اســتنباط قــوه ای اســت 

ــر اســاس حکمــت و اراده اش عنایــت می کنــد و البتــه تــالش و  ــه هرکــس بخواهــد ب ب

ــُدوا  ذیــَن جاَه
َّ
ــه آیــۀ »َو ال ــر اســت.« و در ادامــه ب کوشــش در کســب ایــن توفیــق مؤث

نا« اشــاره مــی کنــد.2
َ
ــُبل ُهــم ُس َنهِدَیّنَ

َ
فینــا ل

کنیــم خداونــد متعــال بــه  گــر بــا تمــام وجــود بــرای تحصیــل در حــوزۀ علمیــه تــالش  مــا نیــز ا

کــرد.  کمــک خواهــد  مــا 

راهکارها و ابزار تربیت
حوزۀ علمیه برای تربیت طالب چه راهکارهایی را طراحی نموده و چه ابزاری در اختیار دارد؟ 

مهم تریــن راهکارهــا و ابــزار حــوزۀ علمیــه بــرای تربیــت طــالب عبارت انــد از: فضــای 

عمومــی حــوزۀ علمیــه، محتــوای متــون درســی، ارتبــاط طــالب بــا اســاتید مهــذب، دروس 

گــون معاونــت تهذیــب وتربیــت. گونا اخــالق، مشــاوره و برنامه هــای 

اکنون به توضیح مختصر این امور می پردازیم:

ــا  کــرد و خداونــد ب کننــد، قطعــًا بــه راه هــاى خــود، هدایتشــان خواهیــم  ــا خلــوص نّیــت( جهــاد  کــه در راه مــا )ب 1 . و آنهــا 
ــه 69( نیكــوکاران اســت. )عنكبــوت، آی

2 . ر.ک: شهید ثانی، الروضه البهیه )شرح لمعه(، ج 2، باب القضاء.
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فضای عمومی حوزه 
انسان موجودی است که از محیط اطراف خود تأثیر می پذیرد؛ البته میزان این تأثر نسبت 

بر فرد اجتناب ناپذیر است  تأثیر فضا  اینکه  اما مسلم  گون متفاوت است؛  گونا افراد  به 

که وارد  کسی  که بتوانند در امان باشند. به صورت طبیعی  مگر نسبت به افراد خاصی 

گارد دفاعی نمی گیرد. حوزه می شود به آن عالقه دارد و در برخورد با فضای حوزۀ علمیه 

کنــد، فضــای  کمــک  کــه می توانــد بــه تربیــت طــالب  از مهم تریــن ویژگی هــای حــوزه 

کــه طلبــه در آن تحصیــل می کنــد و بــا دیگــران  عمومــی آن اســت. منظــور فضایــی اســت 

ارتبــاط دارد. فضــای حــوزه ویژگی هایــی دارد در اینجــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره می کنیــم:

وجــود جوانــان متدیــن: یکــی از ویژگی هــای برجســته فضــای حــوزه، وجــود جوانــان متدین 

اســت. تأثیــر دوســتان و همراهــان متدیــن در تربیــت آشــکار اســت و تصدیــق بــه ایــن 

گونــی در  گونا موضــوع بــرای شــما مشــکل نیســت؛ حتمــا در دوران تحصیــل خــود بــا افــراد 

کرده ایــد.  ارتبــاط بوده ایــد و تأثیــر ایــن افــراد را بــر خــود و دیگــران از نزدیــک لمــس 

کــه ســعی  کــه بــه عنــوان طلبــه وارد حــوزه می شــود بــا افــرادی ارتبــاط پیــدا می کنــد  جوانــی 

می کننــد نمازشــان را در اول وقــت و بــه جماعــت بخواننــد، از دروغ و غیبــت و تهمــت 

کننــد، حــق دیگــران را ضایــع نکننــد، بــه بزرگترهــا احتــرام بگذارنــد و در یــک جملــه  پرهیــز 

می کوشــند بــر اســاس دیــن اســالم عمــل کننــد. ارتبــاط بــا اینگونــه افــراد خــود بــه خــود زمینه 

رشــد و تربیــت مــا را فراهــم می ســازد. 

شهید مرتضی مطهری در بیان زیبایی فضای حوزه های علمیه را این گونه معرفی 

می کند:

که  محیط حوزه هاى علوم دینیه ما امتیازات و مشخصات مخصوص به خود دارد 

در سایر محیط ها نظیر آن را نمی توان یافت. محیط حوزه هاى علوم دینی محیط صفا 

که بر این حوزه ها  یت است، یعنی آن روح عمومی  و صمیمیت و اخالص و معنو
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حکومت می کند همین روح است. ... تقدم و احترام واقعی یك طلبه نسبت به دیگران 

جز بر مبناى تحصیالت و قدس و تقوا نمی تواند باشد. ... محیط حوزه هاى علوم 

که در  دینی محیط زهد و قناعت است، از اسراف و عیاشی و مجالس شب نشینی 

یان غیر رشته علوم دینی در آن مجالس شرکت   دانشجو
ً
سایر طبقات است و احیانا

می کنند، خبرى نیست و حتی اندیشه این گونه امور نیز در ِدماغ یك محصل دینی 

ین تمایلی به این امور نشان بدهد سقوطش قطعی  گر کسی کوچك تر پیدا نمی شود و ا

گرد در میان طالب، صمیمی و احترام آمیز است. شاگردان  است. ... روابط استاد و شا

کمال ادب رعایت می کنند و حتی بعد  احترام استادان خود را در حضور و غیاب با 

از فوت آنها همواره آنها را به نیکی و دعاى خیر یاد می کنند. ... در سایر محیط هاى 
تحصیلی- چنان که می دانیم- این امور کمتر وجود دارد. 1

کــه در مــدارس علمیــه وجــود دارد  برنامه هــای مناســبتی و مذهبــی: یکــی از برنامه هایــی 

کــه ایــن برنامه هــا نیــز می توانــد طلبــه را تربیــت  برنامه هــای دعــا، نیایــش، روضــه و... اســت 

کــه در مجالــس دعــا و توســل شــرکت می کنــد، آرام آرام زمینــه ارتبــاط  کنــد. طلبــه ای 

کــرم  و ائمــه معصــوم را پیــدا می کنــد و همیــن امــر باعــث می شــود  بــا پیامبــر ا

آمادگــی الزم بــرای تربیــت را در بســیاری از عرصه هــا پیــدا نمایــد. طلبــه ای که در جلســات 

ــرای  دعــا و نیایــش و در مقــام عبــد، خــدای خــود را خاشــعانه می خوانــد بهتریــن زمینــه ب

ــا خــدا را پیــدا می کنــد.  ارتبــاط ب

محتوای متون درسی حوزه 
متــون درســی حــوزۀ علمیــه بــه ویــژه پــس از دوره مقدمــات، اغلــب برگرفتــه از آیــات و 

کــه آثــار تربیتــی و تهذیبــی خــاص خــود را دارد. روایــات اســت 

1 . مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، ص488.
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علــوم قرآنــی، تفســیر قــرآن، نهــج البالغــه، فقــه و اصــول از جملــه ایــن متــون درســی اســت 

کــه بــا قــرآن و روایــات پیــدا می کنــد زمینــه تربیــت و تهذیــب  کــه طلبــه بــه واســطه ارتباطــی 

بــرای او فراهــم می شــود. 

کالم و اعتقــادات، زمینــه تعمیــق باورهــای  ــا علومــی مثــل منطــق، فلســفه و  آشــنایی ب

کــه تصحیــح بینش هــا و باورهــا  اعتقــادی را در طلبــه فراهــم می کنــد و تردیــد نیســت 

زیربنــای اصــالح و تهذیــب نفــس به شــمار می آیــد. 

ارتباط طالب با اساتید مهذب 
ارتبــاط روزانــه طلبــه بــا اســاتید متخلــق و مهــذب می توانــد زمینــه تربیــت او را فراهــم ســازد. 

گرد ارتبــاط پــدر و فرزنــدی اســت.  در حــوزۀ علمیــه ارتبــاط اســتاد و شــا

پیامبر اسالم  می فرماید:
مك؛1

ّ
ّوجك و أب  عل دك و أب ز

ّ
 اآلباء ثالثه: أب ول

یــج   پدرهــا ســه دســته اند: پــدری کــه باعــث تولــد توســت، پــدری کــه دختــرش را بــه تزو

تــو درمــی آورد و پــدری کــه بــه تــو تعلیــم می دهــد.

درس اخالق
درس اخــالق در حــوزه دو شــکل دارد. یکــی درس هــای اخــالق رســمی در برنامه هــای 

کــه بــه اخــالق نظــری معــروف اســت. دوم: درس اخــالق عمومــی. آموزشــی حــوزه 

اخالق نظری به هدف آشنایی با علم اخالق و آداب اسالمی در برنامه آموزشی حوزه 

قرار گرفته و به صورت کالسیک تدریس می شود و در پایان آزمون مربوطه برگزار می گردد. 

عــالوه بــر ایــن، در حوزه هــای علمیــه درس اخــالق عمومــی نیــز بــه هــدف تأثیرپذیــری و 

ارتقــای روحــی و افزایــش قــدرت عمــل برگــزار می گــردد. بخشــی از ایــن دروس، بــه صــورت 

1 . مشكینی، تحریر المواعظ العددیه، ص241.
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هفتگــی در مدرســه علمیــه و برخــی در فضــای عمومــی شــهر و به اهتمــام معاونت تهذیب 

حــوزه توســط عالمــان وارســته برگــزار می گــردد. دروس اخــالق عمومــی اختصــاص بــه ســن 

و ســال مشــخصی نــدارد و همــۀ طــالب حتــی کســانی کــه در مراتــب بــاالی علمی هســتند 

کالس هــا اســتفاده می کننــد.  از ایــن 

دروس نــوع اول بــه هــدف انتقــال آموزه هــای علــم اخــالق و بررســی عالمانــۀ موضوعــات 

کــه دروس نــوع دوم بیشــتر از مقولــه موعظــه و بــه هــدف انبعــاث  اخالقــی اســت در حالــی 

عملــی، تأثــر روحــی و پاالیــش نفــس اســت و انســان بیــش از آن و پیــش از آن کــه بــه آموختن 

اخــالق نیازمنــد باشــد محتــاج موعظــه و تذکــر اســت. اســتاد در دروس نــوع اول معلــم 

اســت و اســتاد در دروس نــوع دوم واعــظ و مربــی.

گزاره هــای جدیــد در ذهــن  کالس درس انجــام می دهــد، ایجــاد  کــه معلــم در  کاری 

کــه واعــظ بــر فــراز منبــر بــر عهــده دارد برانگیختــن اراده و  انســان اســت؛ امــا وظیفــه ای 

حرکــت اســت. مخاطــب معلــم »ذهــن« آدمــی و مخاطــب مربــی و واعــظ »جــان« اوســت. 

کــه معلومــات بیشــتری رابــه بیــان رســا منتقــل ســازد  معلــم چیره دســت آمــوزگاری اســت 

کــه چــون از ســخن فــارغ شــود، مخاطبــش تصمیــم بــه عمــل  کســی اســت  و مربــی موفــق 

گاهــی مربــی و واعــظ در مجلــس موعظــه،  کنــد.  گیــرد و عــزم بــر اقــدام و حرکــت جــزم 

هیــچ دانــش جدیــدی بیــان نمی کنــد و ســخن تــازه ای نمی آمــوزد امــا بــا تکــرار دانســته ها و 

گاهی هــای افســرده و غفلت زدایــی زمینــۀ اراده را فراهــم می کنــد. تحریــک آ

گردیــم،  بــه همیــن جهــت نبایــد از تکــرار و یــادآوری آموخته هــا دل آزرده و رنجیده خاطــر 

بلکــه شایسته اســت در برنامــۀ زندگــی خویــش، شــرکت در مجالــس موعظــه و ذکــر را نیــز 

قــرار دهیــم و بــه ایــن نیــاز ضــروری و حیاتــی توجهــی در خــور اهمیتــش نماییــم. در فرمایش 

ائمــه هــدی  آمــده اســت:
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كر«.2ٌ كِر اهَّلِل ذا كر«1ِ و »ساِمُع ِذ ِ
ّ

جاِلِس الذ یک ِبَ
َ
»َعل

خداوند متعال نیز می فرماید:
كرون«.4

َ
کم َتذ

َّ
َعل

َ
«3 و »یِعُظکم ل كری َتنَفُع امُلؤِمنینَ ِ

ّ
كر َفِإّنَ الذ

َ
»َو ذ

گمــان می کننــد در درس اخــالق عملــی نیــز ماننــد دروس دیگــر بایــد مطالــب  برخــی 

کی و معتــرض  گــر مطلــب تــازه ای نیاموختنــد شــا جدیــدی بیاموزنــد. از ایــن جهــت ا

کــه در شــنیدن هســت در  کــه انســان نیازمنــد شــنیدن اســت و اثــری  می گردنــد. در حالــی 

دانســتن نیســت. 

     جانور فربه شود از راه نوش       آدمی فربه شود از راه گوش

امورتربیــت اخالقــی معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه عهــده دار شناســایی،  دفتــر 

کشــور اســت.  جــذب و اعــزام اســاتید اخــالق بــه مــدارس علمیــه سراســر 

مشاوره 
کنــد مشــاوره  کمــک  کــه می توانــد بــه تربیــت و تهذیــب طــالب  یکــی دیگــر از برنامه هایــی 

اســت. امیــر مؤمنــان علی  می فرماینــد: 
ال ظهیر كاملشاوره؛5

هیچ پشتوانه ای مانند مشاوره نیست.

کــه طــالب می تواننــد در امــور مختلــف  در برخــی از مــدارس مشــاوران ثابتــی حضــور دارنــد 

کننــد و از راهنمایی هــای آن هــا بهــره  اخالقــی، تربیتــی، تحصیلــی و ... بــه آنهــا مراجعــه 

گیرند.

1 . بر تو باد به مجالس ذکر. )مجلسی، بحاراالنوار، ج75، ص 465(
2 . شنونده ذکر خدا، ذاکر خداست. )تمیمی آمدی، غررالحكم، حدیث 5579( 

یات، آیه 55(  یرا تذّکر و پند مؤمنان را سود می بخشد. )ذار 3 . و ) مؤمنان را ( تذکر ده، ز
4 . خداوند به شما اندرز می دهد، شاید متذّکر شوید! )نحل، آیه 90( 

5 .  شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 12 ص 40.
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ضــروری اســت بدانیــم مشــاوره اختصاصــی بــه آدم هــای بیمــار و مشــکل دار نــدارد، 

ــرای  ــا ب ــد. ام کن ــک  کم ــا  ــه م ــی ب ــی و روان ــکالت روح ــل مش ــد در ح ــاور می توان ــه مش گرچ

دریافــت راهنمایــی و پیش گیــری از بــروز مشــکالت روحــی و اخالقــی احتمالــی نیــز بایــد 

کــرد.  ــه مشــاور مراجعــه  ب

ــواده وجــود  ــام دفتــر امــور مشــاوره و خان ــه ن کارآمــد ب در حــوزه یــک مجموعــه منســجم و 

کــه بــه صــورت دوره ای اســاتید مشــاور خــود را بــه مــدارس علمیــه سراســر کشــور اعــزام  دارد 

ــز  ــه عنــوان مرک می کنــد. همچنیــن در برخــی از مدیریت هــای اســتانی مــکان مســتقلی ب

گــون آمــاده پاســخ گویی بــه  گونا کــه مشــاوران بــا تخصص هــای  مشــاوره حــوزه وجــود دارد 

نیازهــای مشــاوره ای طــالب و خانواده هــای آنهــا هســتند.

یک پرسش مهم 
ــک  ــته و ی ــی داش ــالق خصوص ــتاد اخ ــه اس ک ــتند  ــن هس ــال ای ــه دنب ــالب ب ــیاری از ط بس

کننــد و تحــت نظــارت اســتادی شناخته شــده ســیر و  برنامــۀ اخالقــی اختصاصــی را طــی 

کــه آیــا در مســیر تربیــت نیــاز بــه اســتاد اخــالق  ســلوک داشــته باشــند. پرســش ایــن اســت 

یــم؟ پاســخ ایــن پرســش از کتــاب »اخالق در قــرآن« آیت اهلل مکارم شــیرازی  خصوصــی دار

 نقــل می شــود. 

بســیاری از علمــای ســیر و ســلوک عقیــده دارنــد کــه رهــروان راه کمــال و فضیلــت و تقــوا 

گاهــان ذی فــن  یــر نظــر اســتادی کار کننــد؛... ولــی آ و اخــالق و قــرب الــی اهلل بایــد ز

هشــدار می دهنــد کــه رهــروان راه تقــوا و تهذیــب نفــس نبایــد بــه آســانی خــود را بــه ایــن 

ــد و از صالحیــت علمــی و  ــه قــدر کافــی آزمایــش نکنن ــا کســی را ب و آن بســپارند، و ت

گاه نگردنــد، خــود را در اختیــار آنــان قــرار ندهنــد، و حتــی بــه ظاهــر شــدن  دینــی آنهــا آ

کارهــای خــارق العــاده و خبــر از اســرار پنهانــی یــا مربــوط بــه آینــده و حتــی عبــور از روی 

آب و آتــش قناعــت نکننــد، چــرا کــه صــدور ایــن گونــه اعمــال از مرتاضــان غیــر مهــذب 
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نیــز امــکان پذیــر اســت.... 

از مجمــوع آنچــه گفتــه شــد اســتفاده نمی شــود کــه در مباحــث اخالقــی همیشــه اســتاد 

گــر نباشــد برنامــه تربیــت و پــرورش اخــالق و تقــوا  خصوصــی الزم اســت به طــوری کــه ا

و ادامــه ســیر و ســلوک مختــل گــردد، چــه بســیارند کســانی کــه بــا اســتفاده از آیــات قــرآن 

ــزرگان در کتــب اخالقــی و التــزام عملــی بــه آنهــا، ایــن  و روایــات اســالمی و کلمــات ب

راه را پیمــوده و بــه مقــاالت واالیــی رســیده اند، هــر چنــد نمی تــوان انــکار کــرد کــه وجــود 

اســتاد خصوصــی ومــدد گرفتــن از انفــاس قدســّیه نیــکان و پــاکان وســیله خوبــی بــرای 

یــن مــدت و حــل مشــکالت اخالقی می باشــد. در  یــق در کوتاهتر نیــل کمــال و طــی طر

نهــج البالغــه نیــز آمــده اســت: »یــا ایهــا النــاس اســتصبحوا من شــعله مصبــاح واعظ 

ید«.1 ولــی  متعــظ؛ ای مــردم چــراغ دل را از شــعله گفتــار واعظــی بــا عمــل، روشــن ســاز
متأســفانه در بســیاری از ایــن مــوارد نتیجــه معکــوس حاصــل شــده اســت، و افــرادی به 

یــن مختلــف، خــود را بــه عنــوان مربــی اخــالق و اســتاد مقــام ارشــاد قلمــداد کــرده،  عناو

کــدل و حــق طلــب را بــه راه تصــّوف  در حالــی کــه از رهزنــان ایــن راه بوده انــد و افــراد پا

یــا طــرق انحرافــی دیگــر، و یــا خــدای نکــرده بــه مفاســد اخالقــی ننگیــن کشــانیده انــد، 

گــر می خواهنــد  ینــدگان ایــن راه هشــدار می دهیــم کــه ا بــه همیــن دلیــل، مــا بــه تمــام پو

ــد و در  ــاط گام بردارن ــا احتی ــد بســیار ب ــی انتخــاب کنن ــرای مســایل اخالق اســتادی ب

ایــن انتخــاب ســخت گیر و دقیــق باشــند و هرگــز بــه ظواهــر عمــل نکننــد و بــه ســوابق 

گاهــان دســت بــه چنیــن انتخابــی بزننــد تــا  اشــخاص، خــوب بنگرنــد و بــا مشــورت بــا آ
بــه مقصــود خــود نایــل گردنــد.2

1 .  نهج البالغه، خطبه 105.
گاهــی بیشــتر ر.ک: عالــم زاده نوری، محمد  2 . مــكارم شــیرازی، اخــالق در قــرآن، جلــد اول، ص 145-146-147؛ بــرای آ

و دیگــران؛ نقــش مربــی در تربیــت اخالقی معنوی.
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نظام آموزش

در این فصل به ویژگی ها و امتیازهای نظام آموزش، سطوح علمی و مدارک حوزه، مهارت های 

مورد نیاز در زمان تحصیل و آشنایی با معاونت آموزش و ادارات آن خواهیم پرداخت.

ویژگی ها و امتیازهای نظام آموزشی حوزه
کهــن آموزشــی و دارای ویژگی هــای ممتــازی اســت و  نظــام آموزشــی حــوزه از نظام هــای 

هــر چــه زمــان می گــذرد اهمیــت و ضــرورت ایــن ویژگی هــا بیشــتر آشــکار می شــود. در ایــن 

بخــش مهم تریــن ویژگی هــای نظــام تعلیــم حــوزۀ علمیــه معرفــی می گــردد:

رسالت مداری و جهت گیری الهی در آموزش
کــی قــرار دارد.  تحصیــل و آمــوزش در حوزه هــای علمیــه، ذیــل عبودیــت، تقــوا، قــدس و پا

طــالب علــوم دینــی تحصیــل علــوم دینی را یــک عبادت، وظیفــه ای دینی و رســالتی الهی 

تلقــی می کننــد، بــه اشــتغاالت حــوزوی بــه چشــم یــک شــغل و حرفــه نــگاه نمی کننــد و از 

اغــراض دنیــوی و مــادی می پرهیزنــد. پای بنــدی بــه اصــول و رعایــت ضوابــط و مقــررات 

آموزشــی نیــز بــه هــدف کســب رضایــت خــدا و ولــی خــدا امــام زمــان   اســت. در حــوزه 

ــه پســت و مقــام  ــرای راهیابــی ب درس خوانــدن پلــکان ترقــی مــادی نیســت. آمــوزش نیــز ب

یــا ثــروت و جــالل مــادی، صــورت نمی گیــرد. همیــن جاذبــۀ معنــوی، بســیاری از طالبــان 

کشــانیده اســت. عجیــن شــدن اخــالص، معنویــت  کمــال را بــه ســوی حوزه هــای علمیــه 

و تقــوای الهــی بــا نظــام آموزشــی حــوزه، ترکیــب بی بدیــل و منحصــر بــه فــردی پدیــد آورده و 
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یــخ بــه جامعــۀ بشــری، تحویــل داده اســت. مقــام  بــی را در طــول تار
ّ

عالمــان متعّهــد و مهذ

معظــم رهبــری  فرموده انــد:

کــه درس خوانــدن بــرای مقــام یــا  کــه درس می خواندیــم بــه مــا یــاد دادنــد  از اول 

پــول، بــد و عیــب اســت. در تحصیــالت دیگــر، در فرهنگ هــای دیگــر، در نظام هــای 

ینــد بــرای چــه درس  گــر بگو کســی درس را شــروع می کنــد، ا آموزشــی دیگــر، وقتــی 

ــر از ایــن اســت؟  ــم شــغل بگیــرم. غی ــرای اینکــه در آینــده بتوان ــد: ب ی می خوانــی می گو

ینــد: چــرا شــروع بــه درس خوانــدن کردیــد و چــرا طلبــه شــدید؟  گــر از اول بــه مــا بگو ا

ییــم بــرای ایــن اســت کــه در آینــده شــغل بگیــرم، یــک نقطــه منفــی بــه  چنانچــه بگو

ــاد داده اســت. ــن را ی ــا ای ــط م ــد. فرهنــگ و محی حســاب می آی

مجلــس درس در حــوزه بســیار مقــدس اســت، ســعی طــالب علــوم دینی و اســاتید حوزوی 

کنــار تحصیــل، قصــد قربــت  ــه عبــادت در  ــر ایجــاد تقــارن میــان علــم و عمــل، التــزام ب ب

الهــی در تحصیــل و تدریــس، حضــور بــا وضــو در کالس درس، ذکــر نــام و یــاد خــدا در ابتــدا 

ــر اســالم  و اهــل بیــت عصمــت و  ــه پیامب و انتهــای درس، درود و صلــوات و توســل ب

کتاب هــا و منابــع  طهــارت:، احتــرام و تواضــع در مقابــل اســتاد و ســایر طــالب، احتــرام بــه 

علمــی، تعظیــم علمــا و دانشــمندان در گفتــار و نوشــتار، همــه نمودهایــی از آمیخته شــدن 

گیــری علــم اســت. اخــالق و معنویــت در مســیر فرا

ــا میــل و ارادۀ  کثــر طــالب ب کــه در نظــام آمــوزش طلبگــی ا همیــن موضــوع باعــث شــده 

شــخصی و عالقــۀ قلبــی و در کمــال آزادی بــه تحصیــل مشــغول اند، در نتیجــه انگیزه های 

گریــز و بیــزاری از محیــط آموزشــی وجــود نــدارد و محیــط آمــوزش بــر آنــان قیــدی از نــوع 

ــورت  ــی ص ــررات انضباط ــار اداری و مق ــدون فش ــوزش ب ــد. آم ــی نمی نه ــای بیرون انگیزه ه

ــی دنبــال می شــود. ــا شــور و انگیــزه درون می گیــرد و ب
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چرخۀ فراگیری کامل
گیــری  گیــری اســت. فراینــد فرا کامــل فرا یکــی از ویژگی هــای نظــام آموزشــی حــوزه، چرخــۀ 

در حــوزه، مشــتمل بــر ایــن مراحــل اســت: »پیــش مطالعــه، حضــور در کالس، مطالعــۀ پــس 

از درس، مباحثــه، تفکــر، پژوهــش، نــگارش و تکــرار« .

یــم و توضیحات بیشــتر  گیــری می پرداز در اینجــا بــه اختصــار بــه معرفــی مراحــل فراینــد فرا

کــدام در فصــل مهارت هــای مــورد نیــاز طلبــه ارایــه می گــردد. در مــورد هــر 

پیشمطالعه

گیــری بــوده و عبــارت اســت از: مطالعــه متــن  پیش مطالعــه نخســتین مرحلــه در فراینــد فرا

کــردن آمادگــی الزم بــرای بهره منــدی از  کالس بــا هــدف پیــدا  درس قبــل از حضــور در 

ــتاد.  ــر اس کالس و محض

کلــی و  پیش مطالعــه آثــار و فوایــد فراوانــی دارد؛ از جملــه اینکــه طلبــه را بــا ســاختار 

جغرافیــای مطالــب درس آشــنا می ســازد. توجــه بــه ســاختار درس، میــزان بهره بــرداری از 

کالس را بــه صــورت قابــل توجهــی افزایــش می دهــد.

پیش مطالعه  طلبه  وقتی  زیرا  می سازد؛  فعال  درس  کالس  در  را  طلبه  پیش مطالعه 

می کند به صورت طبیعی بخشی از مطالب را متوجه می شود و بخشی را نیز به جهت 

کالس  کند. همین موضوع باعث می شود در  کامل درک  پیچیدگی نمی تواند به صورت 

کالس افزایش یابد. در  کند و بهرۀ  درس نسبت به مطالب مشکل توجه بیشتری پیدا 

صورتی که استاد به آن مطلب نپردازد، طلبه با سؤال به موقع، پاسخ خود را خواهد یافت. 

مقام معظم رهبری در توصیه به طالب می فرمایند:

)ســنت( دیگــر، ســنت پیش مطالعــه اســت. قبــل از اینکــه درس بخوانیــد بایــد مطالعــه 

بکنیــد. ایــن کار بــه درس خیلــی کمــک مــی کنــد و آن قــدر مهــم اســت کــه بعضــی از 

ــر بیــن پیش مطالعــه و پس مطالعــه  ــان دای ــر امرت گ ــد: ا ــا، آن وقت هــا می گفتن اســاتید م
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اســت، پس مطالعــه نکنیــد، پیش مطالعــه کنیــد.1

کتــاب را قبــل از  کــه در طــول یــک ســال تحصیلــی هــر شــب بخشــی از یــک  طلبــه ای 

تدریــس اســتاد پیش مطالعــه کــرده، به مــرور بــا قلــم نویســنده آشــنا می شــود و هــر چــه جلوتــر 

کتــاب افزایــش می یابــد. ممکــن اســت طلبــه در  مــی رود میــزان بهــرۀ او از آن علــم و آن 

کتــاب را متوجــه شــود  کمــی از مطالــب  ابتــدای ســال، هنــگام پیش مطالعــه تنهــا درصــد 

یــج ایــن درصــد افزایــش پیــدا می کنــد. بــه ایــن ترتیــب طلبــه قــدرت  امــا در ادامــه و به تدر

مطالعــه، درک مطلــب و تفکــر بیشــتری خواهــد یافــت.

تذکر چند نکته در مورد پیش مطالعه ضروری به نظر می رسد:

- بــرای پیش مطالعــه در هــر درس - بــه ویــژه در دروس ســال های اولیــه حــوزه - بیــن 10 تــا 

20 دقیقــه پیشــنهاد می شــود و بیــش از ایــن توصیــه نمی شــود؛ زیــرا اوال بــا توجــه بــه تعــداد 

درس هــا دریــک روز امــکان پیش مطالعــه طوالنــی نســبت بــه همــۀ درس هــا وجــود نــدارد و 

یــادی از طلبــه می گیــرد باعــث خســتگی و  ثانیــا اختصــاص بیــش از ایــن مقــدار انــرژی ز

ماللــت می گــردد و موجــب می شــود پیش مطالعــه اســتمرار پیــدا نکنــد.

گــر طلبــه ای در پیش مطالعــه تنهــا  - میــزان فهــم در پیش مطالعــه چنــدان مهــم نیســت. ا

کــه بــرای حضــور در  کمــی مطالــب را متوجــه شــد نگــران نباشــد، مهــم ایــن اســت  درصــد 

کنــد. کالس آمادگــی الزم را پیــدا 

کالس نزدیک تــر باشــد مناســب تر  - هــر چــه زمــان پیش مطالعــه بــه زمــان حضــور در 

کالس 20 دقیقــه فرصــت داشــته باشــد  اســت. ممکــن اســت طلبــه ای قبــل از حضــور در 

گــر فرصــت پیش مطالعــه  کنــد، حتــی ا می توانــد از ایــن زمــان بــرای پیش مطالعــه اســتفاده 

از بیــن رفتــه باشــد می توانــد دقایــق اول کالس درس را بــه مــرور ســریع مطالــب اختصــاص 

کالس درس حاضــر شــود. دهــد و بــه صــورت فعــال در 

1 . حوزه و روحانیت در آینه رهنمودهای رهبری، ج2، ص25.
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کتــاب درســی یکــی از نــکات مهــم در پیش مطالعــه اســت. مراجعــه بــه  - تمرکــز بــر متــن 

کتاب هــای شــرح در پیش مطالعــه مفیــد نیســت.

ــار  گرفت ــزد و  ــه بپرهی ــود در پیش مطالع ــم و درک خ ــه فه ــل ب کام ــاد  ــد از اعتم ــه بای - طلب

ــا بیــان  ــد در محضــر اســتاد تســت شــود و ب عجــب علمــی نشــود. فهــم طلبــه از درس بای

ــه  ــه ب ــه طلب ک ــت  ــن اس ــه ای ــیب های پیش مطالع ــود. از آس ــح ش ــل و تصحی ــتاد تکمی اس

کافــی بــه مطالــب اســتاد نداشــته باشــد و  کالس درس توجــه  کنــد و در  فهــم خــود اعتمــاد 

یــا توضیــح اســتاد را نپذیــرد.

حضوردرکالس

ــه درک محضــر  گیــری یــک درس اســت و ب کالس دومیــن مرحلــه از فراینــد فرا حضــور در 

گفتــه می شــود. در ایــن  کالس درس  ــا او در  اســتاد و ارتبــاط مســتقیم و چهــره بــه چهــره ب

ارتبــاط مطالــب درســی از زبــان اســتاد شــنیده می شــود و امــکان رفــع اشــکال و پرســش و 

گیــری در ایــن مرحلــه اتفــاق می افتــد. پاســخ نیــز وجــود دارد. مهم تریــن بخــش فرا

کالس بهره بــرداری  کــه باعــث می شــود طلبــه در هنــگام حضــور در  از مهم تریــن عواملــی 

کامــل از کالس را داشــته باشــد، تمرکــز اســت. برخــی از عوامل حفظ تمرکــز در کالس درس 

بــه قــرار زیــر اســت: 

-توجه به هدف از حضور در کالس؛

- نشستن در جای مناسب در کالس؛ 

- مقید بودن به یادداشت نکات مهم؛ 

- پیش مطالعه؛

- مقید بودن به فهم کامل درس؛ 

- مقید بودن به حضور فعال در کالس؛ 

کــه تمرکــز انســان را بــه هــم  - تــالش بــرای از بیــن بــردن موانــع تمرکــز ماننــد چیزهایــی 
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کالس و  می زنــد، نشســتن در مــکان نامناســب، داشــتن اشــتغاالت فــراوان در خــارج از 

. و...  گــون  گونا دل مشــغولی های 

مطالعهپسازدرس

کالس مطالعــه  طلبــه در ایــن مرحلــه، آنچــه از اســتاد آموختــه اســت را پــس از ســاعت 

گیــری خــود را به گونــه ای تکمیــل کنــد کــه بتواند در مباحثه شــرکت  می کنــد و می کوشــد فرا

کــرده و آن درس را بــه دیگــران ارایــه نمایــد. 

زمــان مطالعــۀ پــس از درس، برخــالف پیش مطالعــه چنــدان محــدود نیســت؛ بلکــه 

کامــل  کامــل درس ادامــه یابــد. بنابرایــن برخــالف پیش مطالعــه فهــم و درک  بایــد تــا فهــم 

مطلــب، در اینجــا مهــم اســت.

کتــاب می گذرانــد مطالعــۀ  ــا  کــه عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را بــه مطالعــه و ب بــرای طلبــه 

درســت و موفــق یــک مهــارت بســیار مفیــد و ضــروری اســت. از جملــه مهــارت تندخوانــی 

کار طلبــه چنــد برابــر شــود.  کــه بــازده  و تمرکــز باعــث می شــود 

بــی شــک تندخوانــی بــه معنــی ســرهم بندی، نفهمیــدن و جانیفتــادن مطالــب نیســت. 

تندخوانــی یعنــی رســیدن بــه درک مطلــب با تمرکز بــاال در کمترین زمان ممکن و اســتفادۀ 

بهینــه از فرصــت مطالعــه با تســلط بیشــتر بــر آن. 

در اینجــا مجــال بیــان نحــوۀ تندخوانــی و اصــول و راهکارهــا و موانــع آن نیســت. مهندس 

مرتضــی نصــرت عضــو انجمــن بین المللــی مطالعــه و بنیان گــذار تندخوانــی در ایــران در 

مــورد ضــرورت پرداختــن بــه تندخوانــی می گویــد:

کــی اســت کــه ســرعت متوســط مطالعــه در کشــور مــا 150  تحقیقــات انجــام گرفتــه حا

کلمــه در دقیقــه اســت. همیــن ســرعت پاییــن همــراه بــا ســایر مشــکالت و موانــع موجــود 

در روش هــای متــداول مطالعــه باعــث ســرخوردگی و عــدم عالقــه بــه مطالعــه می شــود. 

کــی از ایــن  تحقیقــات جالبــی کــه در مــورد کارایــی روش ســنتی مطالعــه انجــام شــده حا
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اســت کــه افــرادی کــه بــا ایــن روش مطالعــه می کننــد پــس از گذشــت فقــط یــک روز 

بیــش از 80 درصــد آنچــه را کــه خوانده انــد فرامــوش می کننــد و پــس از گذشــت حــدود 

ــارت ســاده تر 90  ــه عب ــد ب ــز از خاطــر می برن ــه را نی ــی 3 روز نیمــی از 20 درصــد بقی 2 ال

درصــد اطالعــات در مــدت بســیار کوتاهــی از بیــن مــی رود. تندخوانــی بــه شــما کمــک 

می کنــد بــا تمرکــز بــر مطالعــه ســرعت مطالعــه را افزایــش دهیــد و در عیــن حــال از کیفیت 

یادگیــری شــما کاســته نشــود. تندخوانــی مجموعــه ای از مهارت هــای ســاده اســت کــه 

هــر کــس بــدون هیچ گونــه محدودیتــی از نظــر ســن، شــغل، حرفــه، تــوارث و یــا میــزان 
هــوش می توانــد در مــدت کوتاهــی بــا اندکــی ســعی و تــالش آن هــا را فــرا بگیــرد.1

کــه بســیاری از بــزرگان مــا در حــوزه  کافــی اســت  در اهمیــت تندخوانــی ذکــر همیــن نکتــه 

بــه ایــن امــر اهتمــام داشــته و در تندخوانــی دارای رکــورد هســتند. البتــه مهــارت تندخوانــی 

بیشــتر بــا تمریــن و تکــرار بــه دســت می آیــد ولــی بــرای شــروع، نیــاز بــه آموز ش هــای اولیــه و 

طــی دوره هــای معتبــر دارد.

مباحثه

مباحثه از روش های بسیار مؤثر آموزشی و از ویژگی های خاص نظام آموزشی حوزه است. 

مباحثــه عبــارت اســت از: کاوش و جســت وجوی جمعــی، بــرای یافتــن پاســخ به ســؤالی 

گزاره هــای  کــردن راه ّحــل مشــکلی، یــا تثبیــت و تعمیــق یــك ســری مفاهیــم و  و پیــدا 

کــه متضّمــن  گونــه ای  گفت وگــو و تبــادل دیدگاه هــا و نظــرات بــه  آموختــه شــده، از طریــق 

نوعــی تأثیــر و تأثــر متقابــل باشــد.2 

کالس و مطالعــۀ درس،  کــه طلبــه پــس از حضــور در  مباحثــه بــه ایــن صــورت اســت 

ــک  ــل ی ــا حداق ــده - ب ــوم ش ــه معل ــه طلب ــه روزان ــه در برنام ک ــخص -  ــاعت مش ــک س در ی

1 . مجله گزارش، شماره 39، ص 73 .
2 . ثریا، مهدی، روش بحث و مذاکره، ص 38.



میثاق طلبگی /دفتر سوم: آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه های علمیه46

کــه از اســتاد  کــه در همــان درس شــرکت داشــته درســی را  نفــر از هم کالســی های خــود 

گــروه  گفت وگــو قــرار می دهــد. در مباحثــه یــک نفــر از طــالب  گرفتــه، مــورد بحــث و  فرا

گرفتــه را شــبیه  مباحثــه - بــدون تعییــن قبلــی - شــروع بــه ارائــه می کنــد و مطالــب درس فرا

کلیــات مطالــب  ــا  گــروه از جزئیــات ی اســتاد توضیــح می دهــد. ضمــن ســخنان او، افــراد 

گفته هــای او انتقــاد می کننــد و دلیــل می خواهنــد، مطالــب  ــه  از او می پرســند، نســبت ب

ــه  ــوند. در ادام ــر می ش ــد متذک ــی یافتن ــا ابهام ــتباهی ی ــا اش ــر ج ــد و ه ــل می کنن او را تکمی

گــر در مباحثــه ســؤاالت  کتــاب نیــز تطبیــق می کننــد. ا گفتــه شــده را بــر متــن  نیــز مطالــب 

ــرده و از  ــش ب ــتاد خوی ــزد اس ــد، آن را ن ــم آن برنیاین ــدۀ فه ــروه از عه گ ــد و  ــد آی ــدی پدی جدی

طریــق وی شــبهه خویــش را حــل می کننــد. بنابرایــن مباحثــه تکــرار مطالــب و روخوانــی 

کــردن بــه یــک ســخنرانی هــم نیســت،  گــوش  کتــاب نیســت، القــای یک جانبــه و  جمعــِی 

بلکــه یــک تعمیــق و بررســی تحلیلــی گروهــی و گفت وگــوی دو یــا چندجانبــه اســت کــه در 

آن همــۀ اعضــا مشــارکت علمــی و حضــور فعــال دارنــد. شــهید مطهــری در مــورد روش 

تحصیــل در حــوزه می نویســد:

امتیــاز متــد تحصیلــی  طــالب نســبت بــه ســایر متدهــا همیــن اســت کــه طــالب، درســی  

 مطالعــه می کننــد و ســپس مباحثــه می کننــد و 
ً
کــه از اســتاد فــرا می گیرنــد دقیقــا را 

ــد. ایــن جهــات ســبب  یــس می کنن یســند و در همــان حــال دروس دیگــر را تدر می نو
ــد.1 ــق می گردن ــالت خــود عمی ــه طــالب در حــدود تحصی می شــود ک

مقام معظم رهبری نیز دربارۀ مباحثه فرموده اند:

است  هنوز  که  هم  هنوز  مباحثه،  ین سنت هاست.  بی بدیل تر جزو  مباحثه،  سنت 

ین استادی. استاد آن  در مجامع فرهنگی جدید جا نیفتاده است. مباحثه یعنی تمر

کند، بر آن مسلط است، این نیست  که وقتی می خواهد مطلبی را بیان  کسی است 

1 . مجموعه آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، ص 489.
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کتاب  ید، آدم  که فهمیده باشد، بلکه بر آن مسلط است. وقتی استاد درس می گو

را نگاه می کند، خیال می کند مطلب را فهمیده است، اما وقتی می خواهد به زبان 

بیاورد، می بیند لنگ لنگ است. مباحثه شما را به لنگی تان آشنا می کند و شجاعت 

و گستاخی تعلیم دادن می دهد، چون هم مباحثه تان، امروز شاگرد شماست و فردا هم 

یید و قشنگ گوش می دهید تا او برای شما خوب بیان کند.1  گرد او شما شا

ــه نظــم و وظیفه شناســی، تناســب اســتعداد، قــدرت فهــم  در انتخــاب هم بحــث، بایــد ب

کــرد. گروهــی توجــه  کار  مطالــب، تناســب روحیــات اخالقــی و تخلــق بــه اخــالق 

گــروه مباحثــه 2 نفــر اســت. مناســب اســت ایــن تعــداد از 4 نفــر تجــاوز  حداقــل تعــداد افــراد 

ــدی  ــکان جمع بن ــد و ام ــول می کش ــه ط ــروه، مباحث گ ــراد  ــداد اف ــش تع ــا افزای ــرا ب ــد، زی نکن

مطالــب از بیــن مــی رود. مناســب ترین تعــداد بــرای مباحثــه 3 نفــر اســت تــا بــا غیبــت یــک 

نفــر مباحثــه بــه تعطیلــی نکشــد. 

مباحثه نسبت به سایر مراحل آموزش، برتری دارد. توجیه این برتری در واژه »درگیری« 

خالصه می شود. ساده ترین مثال برای درك بهتر مفهوم »درگیری« حالت های دو حریف 

که  از طرفین، در عین حال  کشتی هریك  گرفتن می باشد. در جریان  کشتی  در حال 

باعث حرکات طرف دیگر است، از حرکات او نیز تأثیر می گیرد.

فوائد اصلی مباحثه به قرار زیر است:

 1. تنظیم و ترتیب مطالب در ذهن و در نتیجه انسجام فکری )چون قصد ارائه وجود دارد(؛

کمــك  ــه   2. ترمیــم مطالــب در ذهــن و روشــن شــدن نقــاط مبهــم )مطالــب جاافتــاده ب

طــرف مقابــل یــادآوری و زنــده می شــود(؛ 

 3. تصحیح دریافت ها و تلّقیات غیرصحیح و کشف نقاط ابهام و ایراد؛

 4. تعمیق فراگیری و تحکیم آموخته ها و دریافت ها و رهایی از سطحی نگری؛ 

1 . حوزه و روحانیت در آئینه رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج 2، ص 25.
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 5. پرورش روحیه نقادی و نقدپذیری و بارور شدن اعتماد به نفس علمی؛

ــرورش قــدرت  کــه زمینــه پ ــاع از یــك رأی  ــرای دف  6. تقویــت فعالیت هــای اســتداللی ب

اجتهــاد اســت؛

 7. کســب توانایــی در بیــان مقصــود )بــا ورود و خــروج موّفــق و...( و ارائــه راه هــای مؤثــر در 

جــا انداختــن مــراد؛

 8. الزام به مطالعه و نظم قهری؛

 9. تمرین برای تدریس، کسب توانایی در ارائه مطلب و تقویت مهارت های کالس داری 

و مناظره؛

10. مرور آموخته ها، تثبیت یادگیری و حفظ معلومات؛ 

11. ایجاد سؤاالت جدید و فراهم شدن زمینه مطالعات و تحقیقات بعدی؛

12. افزایش دقت در مطالب علمی و قدرت تجزیه و تحلیل.

عــالوه بــر ایــن، مباحثــه بــه افزایــش قــدرت بیــان و مهارت های گفتــاری، ایجــاد و تحکیم 

مناســبات گروهــی، تقویــت جنبــۀ اجتماعی و معاشــرتی و کســب ادب مواجهــه و تقویت 

قــدرت ارتبــاط بــا دیگــران نیــز می انجامد.

گرفتــه شــود بــه صورتــی  شایســته اســت یــک زمــان ثابــت بــرای مباحثــۀ هــر درس در نظــر 

کافــی و پــردازش مطالــب وجــود داشــته باشــد و از طرفــی خســتگی  کــه فرصــت مطالعــه 

کالس پیــش رود و دچــار  ــا بــه پــای  روحــی و ذهنــی نباشــد. ضمنــًا مباحثــۀ دروس بایــد پ

عقب ماندگــی نشــود. نیــز در مباحثــه بایــد ایــن امــور مراعــات شــود:

 1. آغاز و انجام با یاد و نام خداوند متعال؛ 

 2. حفظ احترام افراد به صورت متقابل؛ 

 3. تواضع در مباحثه )چگونگی حرف زدن، نگاه کردن، و...(؛ 

 4. خوب به حرف های طرف مقابل گوش کنیم و آنگاه:  

 - نشان دهیم حرف هایش را فهمیده ایم )سخنانش را چکیده و دسته بندی شده تقریر کنیم(؛
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کنیــم و یــا  یــم )یــا از آن قســمت ها دفــاع  کجــای حرفــش را قبــول دار -  نشــان دهیــم 

یــم؛ کجــای حرفــش را قبــول ندار کــه  کنیــم  یــم( و بیــان  حداقــل بــه تأییــد صــرف بپرداز

 5. بســیاری از مناقشــات صرفــًا در حیطــه الفــاظ و قالب هاســت؛ بــرای صرفه جویــی در 

کت باشــیم، حــرف طــرف مقابــل کــه تمــام شــد، آن را نقــد کنیــم؛ وقــت ســا

ــم  گرفته ای ــرای رّد ســخنانش موضــع دفاعــی  کــه مــا ب گــر مخاطــب مــا متوجــه شــود   6. ا

و تنهــا منتظــر اتمــام ســخنانش هســتیم، در بیــان و انســجام بخشــیدن بــه ســخنان خــود 

کمتــری خواهــد داشــت؛ توفیــق 

کــردن بــه دیدگاه هــای ابتــکاری طــرف مقابــل از خــود شــوق نشــان داده او را  گــوش   7. در 

بــرای جــوالن فکــری بیشــتر تشــویق کنیــم )یکــی از عالمت هــای عــدم تکّبر(؛ 

 8. پرهیز از بروز تشنج در مباحثه )افزایش صوت، تحریك عصبی(؛

 9. تمرکز داشتن کامل روی مطالب )به ویژه مطالب دقیق(؛ 

 10. اتکاء به خود و باور استعدادهای خداوندی.

 برخی از آفت های مباحثه به قرار زیر است:

 1. خودبزرگ بینی و فخر فروشی علمی؛ 

 2. استبداد رأی و استکبار از پذیرش حّق؛ 

 3. پرخاشگری و انفعال سریع؛ 

4. اثرپذیری ناخواسته از اخالقیات مذموم یکدیگر؛ 

 5. تحقیر و تمسخر )پرهیز از الفاظ تحقیرآمیز  مانند این بافتنی ها...، توجیه الکی...(؛ 

 6.  خروج از موضوع مباحثه )حاشیه رفتن بیش از اندازه(؛ 

 7. اتالف وقت و صرف انرژی بسیار در مسائل غیر مهم؛ 

 8. بی نزاکتی در مباحثه )دراز کشیدن، الفاظ بی ادبانه، بلند بلند صحبت کردن...(؛ 

 10. خوشمزگی های بی مورد و جّدی نبودن. 

 برای داشتن یک مباحثۀ مفید الزم است این امور مراعات شود: 
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- شخصی که متکفل آغاز بحث است نباید از پیش تعیین شده باشد. 

- در ابتدا بایستی ارتباط منطقی بحث جدید با مباحث گذشته روشن شود. 

گیــرد تــا افــق  کــه قــرار اســت بیــان شــود صــورت   - نگاهــی اجمالــی بــه فهرســت مطالبــی 

گــردد.  گــروه افزایــش یابــد و مطالــب منســجم  دیــد 

 - بعــد از بیــان فهرســت، ارائــۀ تفصیلــی مطالــب، القــای تدریجــی هریــک و باالخــره 

رســیدن بــه اوج بحــث صــورت می گیــرد. 

کــم از روی یــك یادداشــت مختصــر   - بیــان مطالــب، بایســتی از حفــظ باشــد یــا دســت 

کتــاب مباحثــه نیســت. گیــرد. هم خوانــی متــن  کوچــک صــورت  کاغــذی  در 

 - برای ارائه بهتر بحث، مبادی کمك کننده به فهم آن یا مثال های مناسب، مطرح گردد. 

- در مباحثه باید عینك استداللی به چشم زد؛ هیچ حرفی بدون دلیل معتبر نیست.

- یــك هــم بحــث خــوب چکشــی اســت بــرای دیدگاههــا و نظــرات طــرف مقابل تــا خوب 

پخته شــود. 

گــروه را بــا میــدان دادن، نظرخواهــی و تشــویق معقــول می تــوان وادار بــه  کت  - عضــو ســا

کــرد.  درگیــری فکــری 

- در انتهــا الزم اســت مباحــث مطروحــه جمع بنــدی و نتیجه گیــری شــود و بــدون اجــرای 

ایــن مرحلــه، مباحثه ناقص اســت. 

کــه حتمــًا بایســتی  - در البــه الی بحث هــا، نــکات بســیار ارزشــمندی بــه دســت می آیــد 

گوشــه ای  ــاه آن را در  کوت ــا و  گوی کلمــه  ــا چنــد  کــه ب ــد راه آن هــم ایــن اســت  محفــوظ بمان

کنیــم.  بنویســیم و پــس از مباحثــه آن را بــه طــور تفصیلــی یادداشــت 

کتــاب تطبیــق داده شــود. بــرای ایــن  گفتــه شــده بــر متــن  - در انتهــا الزم اســت مطالــب 

کار خــوب اســت شــخص دیگــری - بــدون تعییــن قبلــی - انتخــاب شــود. 

- برای تقویت متن خوانی، الزم است در این مرحله سخت گیری شود.

غوی ضروری است. 
ُ
- در موارد مهم، بررسی یا ارجاع های ل
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کتــب تحقیقــی  - در مــوارد مقتضــی، بــرای حــل مطالــب حــل ناشــده و غیــر مختومــه بــه 

معتبــر و مبســوط مراجعــه شــود.

 - فعالیت های تکمیلی باید بین اعضای گروه تقسیم شود. 

کــه از آن حاصــل   - مناســب اســت اســتاد خــود را از ســیر مباحثــه و نتایــج مهمــی 
ســازیم.1 مطلــع  می شــود؛ 

تفکر

گرچه شاید مانند دیگر  از مراحل فراگیری در حوزۀ علمیه تفکر است. تفکر بر آموخته ها 

مراحل فراگیری ساعث مشخصی نداشته باشد، اما بخشی از فرایند فراگیری است. الزم 

است طلبه آنچه را آموخته به صورت تعبدی نپذیرد بلکه مطالب را به خوبی بشنود، 

گر برای او ثابت شد بپذیرد و اگر  کند؛ ا کند و مورد دقت قرار دهد و دربارۀ آن فکر  تحلیل 

کتاب حاشیه بزند. کتاب را مورد نقد قرار دهد و بر  گیرد و  ثابت نشد به استاد اشکال 

کتاب هــا  ــر متــون  کــه علمــا ب بخشــی از متــون حــوزه را حاشــیه هایی تشــکیل می دهــد 

کــی از اهمیــت تفکــر  زده انــد. ایــن حاشــیه ها محصــول اندیشــیدن در مطالــب بــوده و حا

در تحصیــل حــوزوی اســت. شــهید مطهــری در مــورد ایــن ویژگــی حــوزۀ علمیــه می نویســد:

عادت طالب بر این است که روى درسی که از استاد می گیرند بعد خودشان فکر کنند. 

لذا درس خود را از روى کتاب مطالعه می کنند. به عالوه بعد با یکی از هم درس هاى 

خود آن درس ها را مباحثه می کنند. در درس هاى عالی آنچه را از استاد در مجلس 

کردن  یسند. بناى طالب بر حفظ  درس فرامی گیرند به ذهن می سپارند و شب می نو

و طوطی وارى یاد گرفتن نیست- چنان که عادت معمول محصلین جدید است- بر 
یه و تحلیل است. 2 تعمق و تفکر و تجز

ین این بخش از جزوه »مباحثه« اثر سید جالل جمالی بهره گرفته ایم. 1 . در تدو
2 . مجموعه  آثار استاد شهید مطهرى، ج 24، ص 488.
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پژوهش

پژوهــش مرحلــه دیگــری از فراینــد یادگیــری در حــوزه اســت. طلبــه از ابتــدای تحصیــل بــا 

ــا ســطح علمــی خــود آشــنا می شــود و در ادامــه وقتــی وارد  تحقیــق و پژوهــش متناســب ب

ــود.  ــام می ش ــر انج ــر و نهادینه ت ــات، علمی ت ــن تحقیق ــود ای ــر می ش ــل باالت مراح

نگارش

مرحلــۀ دیگــر از فراینــد یادگیــری، مرحلــۀ نــگارش اســت. نــگارش یــا همــان نوشــتن و 

گذشــته انجــام می شــود.  کــه پــس از مراحــل  مکتــوب نمــودن دروس، مرحلــه ای اســت 

گونــی دارد. در یــک تقســیم بنــدی نــگارش بــه »یادداشــت برداری در  گونا نــگارش انــواع 

کــدام از ایــن مــوارد  کــدوار« تقســیم می شــود. در اینجــا هــر  کالس، نوشــتۀ تفصیلــی، نوشــته 

بــه اختصــار توضیــح داده می شــود.

یک: یادداشت برداری کالسی
کار تعلیــم  کالس درس، ضــرورت تحصیــل اســت. بــدون قلــم  قلــم بــه دســت داشــتن در 

و تعلــم ناقــص اســت و عمــدۀ فرصــت آمــوزش هــدر مــی رود. خــدای متعــال در اولیــن 

گوشــزد فرمــوده  کلمــات خــود بــه نبــی مکــرم  اهمیــت قلــم و جایــگاه آن را در آموختــن 

اســت: الــذی علــم بالقلــم.

برای نوشتن در کالس با سه نوع عملکرد مواجه هستیم:

گاهــی ابــزار نوشــتن بــه همــراه  کالس درس هیــچ یادداشــتی ندارنــد، حتــی  برخــی در 

کرده انــد! البتــه  گویــا در یــک جلســه ســخنرانی عمومــی یــا نمازجمعــه شــرکت  نمی آورنــد؛ 

که در صورت نیاز یادداشــت  در این موارد نیز شایســته اســت وســیله نوشــتن همراه باشــد 

کــه مطالــب افــزودۀ اســتاد نوعــا  شــود. مهم تریــن اشــکال ایــن نــوع عملکــرد ایــن اســت 

ــه آن از بیــن مــی رود. فرامــوش می شــود و دسترســی ب

برخی هرچه استاد در کالس مطرح می کند از ابتدا تا انتها مانند یک خبرنگار حرفه ای 
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به  یادداشت ها  این  اینکه  جمله  از  دارد.  اشکاالتی  نیز  روش  این  می کنند؛  یادداشت 

که استفاده از آن ها سخت و  مرورحجم زیادی پیدا می کند و همین امر باعث می شود 

کم تمرکز طلبه را نسبت به اصل  کم  بر باشد. از سوی دیگر توجه زیاد به نوشتن  زمان 

کم می کند و تمام انرژی او را صرف یادداشت می نماید. همچنین طلبه  مطالب استاد 

کم نسبت به فهم همراه با نوشتن شرطی می شود یعنی تا یادداشت نکند نمی تواند  کم 

کند و اگر یک جلسه به هر دلیل  مطلبی را یاد بگیرد و تا ننویسند نمی تواند تمرکز پیدا 

امکان نوشتن نباشد از درس استفاده ای نمی کند. 

کالس درس آمادگــی یادداشــت و  کــه طلبــه در  کــه توصیــه می شــود ایــن اســت  روشــی 

کنــد. یعنــی خالصــه ای از نــکات اســتاد را بــه  گزیــده نویســی  ابــزار آن را داشــته باشــد؛ امــا 

صــورت فشــرده و گویــا بنویســد. همچنیــن مطالــب یــا مثال هایــی که اســتاد فراتــر از کتاب 

کــه اســتاد نســبت  ــا ارجاعاتــی  ــر اســت ی مطــرح می کنــد و در تکمیــل و تعمیــق درس مؤث

کــه معرفــی می کنــد  کتــاب می دهــد یــا منابــع دیگــری  بــه درس هــا و صفحــات دیگــر 

یادداشــت شــود.

دو: نوشته تفصیلی
کالس، مطالعــه و  کــه بعــد از  نــوع دیگــر نــگارش، نوشــتن تفصیلــی اســت ایــن نــوع نوشــتن 

کامــل اســت. محتــوای ایــن نوشــته را مــوارد  مباحثــه انجــام می گیــرد یــک نوشــتۀ جامــع و 

ذیــل تشــکیل می دهــد:

1. مطالب درس: برای این قسمت مطلوب است که طلبه بعد از اینکه درس را به خوبی 

فراگرفت مطالب آن را با بیان و قلم خود به صورت دسته بندی شده و منظم بنویسد 

ورزد. اجتناب  نیاز  موارد  در  جز  آن  اللفظی  تحت  ترجمه  یا  کتاب  عبارات  عین  از  و 

2. مطالــب اســتاد: مطالــب افــزوده ای کــه اســتاد در کالس بیــان کــرده بــه عنــوان مطالــب 

تکمیلــی بــه صورتــی متمایــز از مطالــب اصلــی کتاب نوشــته شــود.
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کــه در منابــع دیگــر - طبــق معرفــی اســتاد یــا مراجعــه  3. مطالــب منابــع دیگــر: مطالبــی 

کــرده اســت و بــه نظــر مفیــد می آیــد بخــش دیگــری از نوشــته تفصیلــی را  شــخصی - پیــدا 

تشــکیل می دهــد. البتــه در اســتفاده از منابــع دیگــر و انتقــال بــه نوشــته تفصیلــی بایــد از 

گرفــت. کــرد و از نظــر اســاتید بهــره  افــراط اجتنــاب 

کــدام از مــوارد فــوق  کــه بــه ذهــن خــود طلبــه برســد و در هیــچ  4. آرای شــخصی: مطالبــی 

کــه بایــد بــه صــورت متمایــز  نباشــد بخــش دیگــری از نوشــته تفصیلــی را تشــکیل می دهــد 

گــردد. معلوم 

در ایــن بخــش الزم نیســت طلبــه بــه صحــت نظــرات خــود اطمینــان کامــل داشــته باشــد 

بلکــه بــه صــورت نظــر بــدوی ثبــت گــردد؛ چــه بســا همیــن مطالــب در آینــده منشــا تفکرات 

جدیــد و مطالــب تــازه گــردد و بــرای دیگــران نیــز قابــل اســتفاده باشــد. 

سه: خالصه نویسی
کالس،  در  حضــور  )پیش مطالعــه،  قبــل  مراحــل  همــۀ  پایــان  در  نــگارش  نــوع  ایــن 

کالســی، مطالعــه پــس از درس، مباحثــه، نوشــتن تفصیلــی( انجــام  یادداشــت بردای 

می گیــرد و در واقــع نتیجــۀ همــۀ مراحــل قبــل می باشــد و عصــارۀ بحــث بــه شــمار مــی رود. 

این خالصه باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

1.دارا بودن مطالب اصلی و ارکان مباحث درس؛

2.قابلیت یادسپاری سریع و آسان؛

3.اختصار؛

4.قابلیت انتقال مطالب اصلی.

مهم تریــن فایــده خالصه نویســی فراهــم ســازی امــکان مــرور ماهانــه، دو ماهانــه، فصلــی، 

نیــم ســالی و ســاالنه مطالــب اصلــی یــک علــم اســت. 

کــه حجــم مطالــب  کــه بســیاری از طــالب بــا آن مواجــه هســتند ایــن اســت  تی   از مشــکال
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یــادی در ذهــن طلبــه نــدارد.   یــاد و عمــدۀ مطالــب فــّرار اســت و مانــدگاری ز آموزشــی ز

بنابرایــن بــا اینکــه طلبــه هنــگام تحصیــل، مطالــب را بــه خوبــی فرامی گیــرد امــا بعــد 

ــه دارد.  ــه مراجع ــاز ب ــری آن  نی کارگی ــه  ــرای ب ــد و ب ــوش می کن ــا را فرام ــی آنه کوتاه ــدت  از م

ــاس و  ــه مــرور او را دچــار ی در بیشــتر مــوارد ایــن مراجعــات مشــکل و طاقت فرساســت و ب

دلســردی می کنــد. ایــن مشــکل بــرای اســتعدادهای خــوب هــم اتفــاق می افتــد و عــالوه بــر 

ــی نیــز دارد.  پیامدهــای علمــی، پیامدهــای روحــی فراوان

خالصه نویســِی درس هــا بهانــه و وســیله ای بــرای مــرور، یادســپاری و انتقــال آنهــا بــه 

حافظــه درازمــدت اســت. 

بهتریــن زمــان بــرای خالصه نویســی درس هــا، آخــر هفتــه و پنج شــنبه ها و جمعه هــا 

گرفتــه ، مــرور  کــه در طــول هفتــه یــاد  اســت. در واقــع فــرد بــا ایــن روش، هــم مباحثــی را 

می کنــد و هــم آموخته هــای خــود را بــا خالصــه نویســی ســامان می دهــد و نیــز زمینــه را بــرای 

مرورهــای ماهانــه و دوره ای آمــاده می کنــد.

تکرار

بــا تکمیــل مراحــل گذشــته، امــر آمــوزش تقریبــا انجــام یافتــه اســت؛ اما ایــن آموخته هــا برای 

ــا  ــد. اهمیــت دوره و تکــراِر دروس ت ــه تکــرار و مــرور بیشــتر دارن ــدگاری نیــاز ب تثبیــت و مان

گفته انــد: »الــدرس حــرف و التکــرار الــف«. کــه  حــدی اســت 

بــدون تکــرار فراینــد آمــوزش نیمه تمــام و ناقــص اســت؛ زیــرا ســاختار ذهــن مــا بــرای 

دریافــت کامــل مفاهیــم و گزاره هــا و نیــز نگــه داری آن نیازمند چند نوبت برخــورد و درگیری 

کــه چنــد  بــا آن اســت. یــک مطلــب تنهــا در صورتــی امــکان باقی مانــدن در ذهــن مــا را دارد 

بــار مــرور شــود و ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول ســازد. بــرای فهمیــدن و یادســپاری محتــوای 

کتاب هــا ایــن  ــاره ای از  گــر پ کافــی نیســت و ا ــه هیــچ وجــه  ــار مطالعــۀ آن ب کتــاب، یــک ب

کتــب  کــه از مطالعــۀ  چنیــن بــه نظــر نمی رســد تنهــا بــه خاطــر زمینه هــای ذهنــی ای اســت 
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گزاره هــای مشــابه قبلــی پدیــد آمــده اســت. مشــابه یــا مواجهــه بــا 

ــا مقالــه از مطالعــۀ اولیــه آن،  کتــاب ی ــاره یــک  کــه مطالعــۀ دوب کرده ایــم  همــۀ مــا تجربــه 

کامــل  کــه درک  ــا زوایــای مطلــب بیشــتر آشــنا می ســازد، همان گونــه  ــر بــوده و مــا را ب مفیدت

پیــام یــک ســخنرانی یــا فیلــم نیازمنــد تکــرار و تجدیــد نظــر اســت.

تکرار و دورۀ مطالب چند اثر مهم دارد:

الــف( فهــم عمیــق: تســلط بــر محتــوا و فهــم عمیــق مباحــث علمــی جــز در ســایۀ مراجعــۀ 

یــم  مکــرر امکان پذیــر نیســت. بــرای توصیــف یــک خیابــان بایــد چنــد بــار در آن قــدم بگذار

کتــاب هــم  کنیــم؛ بــرای اشــراف و احاطــه بــر یــک  کلیــات آن را بــه دقــت مــرور  و جزئیــات و 

کتــاِب علمــی  کــه مباحــث یــک  الزم اســت چنــد بــار آن را مطالعــه نماییــم. ایــن انتظــار 

یکبــاره بــه فضــای ذهــن مــا منتقــل شــود از ابتــدا نابجاســت و بــا ســاختار ذهنــی مــا ســازگار 

نیســت. بــه همیــن جهــت اســت کــه تــا هنگامی که چند بــار بحــث را دوره نکنیــم توانایی 

یــم. »دفــاع جــدی از آن« یــا »ارائــۀ دقیــق آن« را ندار

بــا مــرور مطالــب یــک کتــاب، آرام آرام از جزئیــات، توضیحــات افــزوده، مثال هــا، شــواهد 

ــۀ  ی ــر و زاو ــه محتــوا باالت ــد مــا نســبت ب ــم و افــق دی ــده فاصلــه می گیری و بحث هــای بی فای

کتــاب بــه وحــدت می رســد. هــرگاه شــهر را  کنــده  نــگاه، گســترده تر می گــردد و پیام هــای پرا

از فــراز بامــی بلنــد یــا درون هواپیمــا مشــاهده کنیــم نســبت ها و روابطــی را کشــف می کنیــم 

کــه از درون شــهر دریافــت آنهــا بســیار دشــوار اســت؛ مثــاًل می یابیــم خیابــان الــف بــر فــالن 

خیابــان عمــود اســت و بــا کوچــۀ دیگر موازی، مســجد شــهر در شــمال و مدرســه در جنوب 

کــدام  کمتــر از وســعت دانشــگاه اســت، ترافیــک در  قــرار دارد، وســعت پــارک چنــد مرتبــه 

میــدان مشکل ســاز شــده و.. . درک ایــن پدیده هــا پــس از چشم پوشــی از جزئیــات اســت و 

گاهی هاســت و وحــدت شــهر ایــن  کامــل بــا شــهر، وابســته بــه ایــن آ در عیــن حــال آشــنایی 

گونــه قابــل درک اســت.

کتــاب مناســب اســت آن را خالصــه نماییــم و بــرای  از ایــن رو بــرای فهــم بهتــر یــک 
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گــر خالصــۀ تهیــه شــده نیــز چنــد  گزیــر بایــد آن را چنــد بــار مــرور نمــود. ا کتــاب نا تلخیــص 

ــد. ــا می یاب ــیار غن ــوزش بس ــد آم ــود فراین ــه ش ــار مطالع ب

کنــده تدریــس می شــوند بیــش از کتاب هــای  کتــب درســی، از آنجــا کــه جــزء بــه جــزء و پرا

کــه در جلســات متعــدد ارائــه شــده  دیگــر محتــاج تکــرار و مرورنــد. رشــتۀ انســجام مطالبــی 

گرد هرقــدر تالش کنــد مطلب هــر درس را  تنهــا بــا تأمــل و نــگاه مجــدد کشــف می شــود. شــا

بــه انــدازۀ اســتاد نمی فهمــد، زیــرا اســتاد روابــط ایــن بحــث را بــا بحث هــای دیگــر می بینــد 

گرد ایــن درس را بــدون پیونــد بــا مطالــب دیگــر می نگــرد. بــه همیــن جهــت توصیــه  ولــی شــا

کامــل مالحظــه و ســپس متــن  کتــاب در آغــاز، فهرســت آن بــه طــور  شــده قبــل از مطالعــه 

کتــاب یــک بــار بــه ســرعت و بــار دیگــر بــه دقــت مطالعــه شــود تــا احاطــه بــر کلیــت مباحــث 

نیــز بــه دســت آیــد. از بــاب مثــال می تــوان احاطــه بر یــک علم را بــه پیدایش یــک بنای چند 

طبقــه تشــبیه نمــود. بــرای ایجــاد یــک ســاختمان ابتــدا اســکلت فلــزی آن را از طبقــۀ اول تــا 

آخــر فراهــم می نماینــد ســپس از طبقــۀ اول تــا آخــر ســقف و دیــوار می زننــد. آن گاه از طبقــۀ 

اول تــا آخــر بــه ســفیدکاری می پردازنــد و مراحــل بعــدی نقاشــی، سیم کشــی، لوله کشــی 

گچــکاری و نقاشــی  کــه بــا ســاختن هــر دیــوار آن را  و.. . انجــام می گیــرد و ایــن تصــور 

نماییــم و ســپس بــه ســاختن دیــوار دیگــر مشــغول شــویم بیشــتر بــه فکاهــه شــبیه اســت.

همیــن مســأله در تحصیــل دانش هــا نیــز وجــود دارد و بــه همیــن ســبب، آمــوزش هــر علــم 

کتــاب اول در علــم  ــاًل  ــه تفصیــل انجــام می شــود. مث ــی از اجمــال ب در چنــد حلقــۀ متوال

کتــب بعــدی هــر بحــث،  ــه ذکــر جزئیــات و مطالــب دقیــق نمی پــردازد ولــی در  فیزیــک ب

کامل تــر عرضــه می شــود. فربه تــر و 

ــز  ــه خاطــر نگهداشــتن آن نی ــرای ب کامــل پیــام، ب ب( یادســپاری مطالــب: پــس از درک 

بایــد آن را تکــرار نمــود و بــدون تکــرار، ثبــت آموخته هــا در ذهــن امکان پذیــر نیســت.

یــج آن را در ذهــن،  گــزاره، بــه تدر ج( ایجــاد بــاور راســخ و تصدیــق: تکــرار و مــروِر یــک 

اســتوار نمــوده و اعتقــاد راســخ بــه آن تولیــد می نمایــد. حتــی مطالــب غیرواقعــی و بــدون 
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کــه بایــد مــورد  برهــان را هــم بــا مــرور و تکــرار می تــوان القــا نمــود و ایــن آفــت مهمــی اســت 

کافــی اســت آن را بــه بیان هــای  گیــرد. بــرای گســترش یــک شــایعه یــا دروغ بــزرگ  توجــه قــرار 

مختلــف تکــرار نمــود تــا بــه صــورت خبــر متواتــر تلقــی شــود. راز تأثیــر تبلیغــات بــر اذهــان 

کــه در انتخــاب مجــاری  نیــز همیــن اســت. بــه جهــت همیــن ویژگــی توصیــه می شــود 

کتابــی را  یــم. هــر  کافــی بــه عمــل آور ســالم علمــی و مباحــث مطمئــن نظــری از ابتــدا دقــت 

گــوش نســپاریم. نخوانیــم و بــه هــر ســخنی 

ــاری می رســاند و  ــه تشــکیل یــک بنــای علمــی در صفحــۀ ذهــن مــا ی ــار مطالعــه، ب هــر ب

گــر بــه  کلــی فرامــوش شــود - ایــن مطالعــه ا ــر آن از بیــن نمــی رود - هــر چنــد بــه  هیــچ گاه اث

کــه بــه  کامــل علمــی را تشــکیل می دهــد  گــردد، یــک ســاختار  چنــد مشــابه خــود ضمیمــه 

کــه بــا یــک بــار مطالعــه  زودی فــرو نمی ریــزد و محــو نمی شــود. لــذا نــه می تــوان توقــع داشــت 

بــه نتیجــۀ کامــل دســت یابیــم و نــه شایســته اســت بــه بهانــۀ اینکــه مطالعــۀ مــا اثــری نــدارد، 

ــه  ــر دارد و ن ــار مطالعــه اث ــدازۀ یــک ب ــه ان ــار مطالعــه، فقــط ب کنیــم. هــر ب از آن چشم پوشــی 

بیشــتر؛ امــا اثــر آن حتمــی و مســلم اســت.

گاهــی  گاهــی بــه صــورت قهــری و بی اختیــار صــورت می گیــرد و  گونه هــای تکــرار: تکــرار 

گــر یــک مطلــب، بســیار جــذاب و بدیــع باشــد و در شــرایط آمــاده )و  از ســر توجــه و اراده. ا

بــه تعبیــر شــهید صــدر، در ظــرف مؤثــر( بــر انســان عرضــه شــود ذهــن انســان بــه جهــت 

عالقه منــدی شــدید بــه آن، چندیــن مرتبــه بــه ســراغ آن مــی رود و آن را بازخوانــی می کنــد. 

کــه لطیفــۀ شــیرینی را می شــنود، یــک بــار پــس از خــروج از جلســه آن را بــه یــاد  کســی  مثــاًل 

ــرای اعضــای  ــه منــزل، آن را ب ــا ورود ب ــار ب ــد و یــک ب مــی آورد و از تصــور آن لبخنــدی می زن

خانــواده تعریــف می کنــد. شــب هنــگام، قبــل از خوابیــدن و بامــدادان پــس از بیــدار شــدن 

چنــد مرتبــه آن را مــرور می کنــد و پــس از چنــدی نیــز بــه مناســبتی دیگــر ایــن لطیفــه در 

ذهنــش حاضــر می شــود. ایــن همــه، تقریبــًا بــدون اراده و انگیــزۀ تفصیلــی انجــام می گیــرد. 

ولــی در اثــر ایــن تکــرار، آن لطیفــه ثابــت می شــود و از آفــت فراموشــی نجــات می یابــد.
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ــر در ذهــن آدمــی نقــش می بنــدد، در  ــای هن گوی ــان  ــه زب کــه در یــک نمایشــگاه ب پیامــی 

کــه هنــر ایفــا  گاه بــه یــاد می آیــد. بــه طــور کلــی مهم تریــن نقشــی  موقعیت هــای دیگــر ناخــودآ

کــه موجــب تجدیــد مکــرر خاطــره و در نتیجــه، تثبیــت  می کنــد، همیــن جذابیتــی اســت 

کــه چــرا مطالــب مــورد عالقــه خــود را  کنــون بــه خوبــی درمی یابیــم  پیــام در ذهــن می شــود. ا

بهتــر و ســریع تر یــاد می گیریــم. در واقــع مراحــل تکــرار ایــن مطالــب بــه طــور خــودکار و بــدون 

توجــه انجــام می شــود.

کــه مطالــب علمــی را جذاب تــر یــا شــگفت تر جلــوه  هرگونــه اعمــال ذوق، ســلیقه و هنــر 

کــه  ــری اســت  کمــک می کنــد. هنــر معلمــان موفــق، ایجــاد ظــرف مؤث ــه یادگیــری  دهــد ب

گردان تســهیل می نمایــد. ــر شــا یادگیــری را ب

بــرای تکــرار ارادی نیــز بایــد برنامه ریــزی نمــود. سرشــت تنوع طلــب آدمــی تحمــل تکــرار را 

بــرای انســان ســخت می ســازد و انســان بــه ســبب همیــن طبیعــت زودرنــج از دوره و مــرور 

کتــب جدیــد بــه مراتــب بیــش از دوره  کتــاب می گریــزد. رغبــت و انگیــزه مــا بــرای مطالعــۀ 

کتــب قبلــی اســت. ولــی الزم اســت بــا توجــه بــه ضــرورت تکــرار، بــه شــیوه های  و مــرور 

کالس درس،  گــر چرخــۀ آمــوزش )پیش مطالعــه،  ــه ایــن مهــم اقــدام نماییــم. ا مختلــف ب

کنیــم چنــد نوبــت تکــرار حاصــل شــده  کامــل  مطالعــه پــس از درس، مباحثــه و ...( را 

ــۀ  ــا ارائ ــا ب کامــل نمــود. ی ــا تدریــس، مراحــل تکــرار را  ــۀ تلخیــص ی ــه بهان ــوان ب اســت. می ت

ــه ایــن هــدف رســید.  بحــث در نشســت های دوســتانه ب

کــه در موضــوع مــورد نظــر مــا نوشــته شــده، شــگرد دیگــری اســت  کتــب دیگــری  مطالعــه 

ــد. خالصــه آنکــه  ــه تکــرار، فراهــم و روح تنوع جــوی مــا را نیــز ارضــا می نمای کــه نیــاز مــا را ب

گیــری« در وجــود مــا  کــرد تــا بــه تدریــج »حوصلــۀ فرا بــرای تکــرار بایــد برنامه ریــزی و طراحــی 

افزایــش یابــد و »روح تنوع جــو« اندکــی مهــار شــود.
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وهش گرا بودن پژ
از ویژگی های نظام آموزش حوزه، پژوهش گرایی است. طلبه از همان سال های آغازین 

در کنار تحصیل، به فعالیت های پژوهشی نیز می پردازد و با روش تحقیق کارآمد از منابع 

معتبر آشنا می گردد؛ یعنی عالوه بر متون درسی رسمی به منابع دیگر نیز مراجعه می کند 

و اطالعات خود را گسترده می سازد تا با تجزیه و تحلیل این اطالعات به داوری برسد.

یــه در دورۀ درس خــارج بــه نقطــۀ اوج خــود می رســد؛ یعنــی اساســًا حضــور در  ایــن رو

درس خــارج و موفقیــت در آن وابســته بــه تــالش تحقیقــی فــراوان و مراجعــات مکــرر بــه 

ــع علمــی متعــدد اســت. مناب

ارتباط تنگاتنگ علوم در حوزه 
کــه علــوم حــوزوی بــا  از دیگــر ویژگی هــای نظــام آموزشــی حــوزه، ارتبــاط تنگاتنگــی اســت 

کــه تحصیــل فقــه و کســب درجــۀ اجتهــاد در  یکدیگــر دارنــد و طلبــه در اوج تحصیــل خــود 

کــه  علــم فقــه می باشــد نیــاز بــه همــۀ علــوم دارد و در صورتــی می توانــد توفیــق داشــته باشــد 

گرفتــه تســلط داشــته باشــد. کــه در گذشــته فرا بــر علومــی 

یــک  اســت  ممکــن  کنیــم:  توجــه  دبیرســتان  دوران  دروس  بــه  شــدن  روشــن تر  بــرای 

دانش آمــوز بــه هــر علــت در درس جغرافــی ضعیــف ولــی در درس ریاضــی قــوی باشــد. 

گیــری ریاضــی نــدارد.  گیــری جغرافــی تأثیــری در فرا فرا

گــر  امــا در حــوزه این گونــه نیســت و علــوم حــوزوی نوعــا بــه هــم آمیختــه و وابســته اند. ا

گیــری صــرف بــا مشــکل مواجــه گــردد در علــم نحــو نیز مشــکل خواهد داشــت.  کســی در فرا

کــرد و  مشــکل در  مشــکل در صــرف و نحــو بــه منطــق و فقــه و اصــول نیــز ســرایت خواهــد 

ایــن علــوم بــه تحصیــل فقــه نیــز آســیب می رســاند. 

توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنــگ علــوم حــوزوی بــا یکدیگــر حیــن تحصیــل می توانــد آن را 

کنــد.  هدفمنــد و توفیــق تحصیلــی طلبــه را بیشــتر 
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استمرار تحصیل
گــور دانــش بجــوی«1 را بارهــا شــنیده اید. از  گهــواره تــا  ایــن حدیــث نبوی شــریف »ز 

کســب دانــش در حوزه هــای علمیــه اســت. دانش انــدوزی  کاربــرد ایــن فرمایــش،  مــوارد 

در حــوزه پایانــی نــدارد و طــالب علــوم دینــی هیــچ وقــت فــارغ التحصیــل )بــه معنــای 

دانشــگاهی آن( نمی شــوند. باالتریــن اســاتید حــوزه - یعنــی علمــای بــزرگ و اســاتید 

ســطوح عالــی - علی رغــم ســن و ســال بــاال از تمــام عمــر بــا برکــت خــود بــرای تحصیــل و 

تعلیــم اســتفاده می کننــد. 

امیرمؤمنان علی    فرمودند: 

 َدْرَسُه؛2 
ُ

 َمْن ُیِطیل
َّ

َم ِإال
ْ
ِعل

ْ
ْن ُیْحِرَز ال

َ
ل

کسی به )حقیقت( علم دست نمی یابد مگر آنکه درس آموزی اش در مدتی طوالنی باشد.

گاهی با مطالعه،  کالس درس است و  گاهی با حضور مستقیم در  البته تحصیل علم 

گردان شهید صدر دربارۀ ایشان چنین می نقل می کنند: تحقیق و تفکر. یکی از شا

متعــارف بــود کــه شــهید صــدر در مســیر خانــه و مســجدی کــه در آن درس می گفــت، 

یــش مــرور می کــرد.  مباحــث آن روز و نیــز چگونگــی عرضــه و بیــان آن را در ذهــن خو

ایشــان بــه برخــی از شــاگردان کــه هنــگام عبــور و مــرور ایــن طــرف و آن طــرف را نــگاه 

یــد ضایــع  کــه در حــال راه رفتــن دار کــه چــرا فرصتــی را  می کردنــد اعتــراض می کــرد 

می کنیــد و مســاله ای را در ذهنتــان حالجــی نمی کنیــد و بــه راه حلــش نمی اندیشــید، 
شــاید بــه راه حلــی برســید.3

آیت اهلل شیخ جواد تبریزی از مراجع تقلید می فرمودند: 

1 . اطلب العلم من المهد الی اللحد. )پاینده، نهج الفصاحه، ص 218(
2 .تمیمی آمدی، غرر الحكم، حدیث 553.

3 . جعفری، صدر شهادت، ص 33 به نقل از آیت اهلل محمدعلی تسخیری.
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من چهل سال است معنای تعطیلی را نفهمیده ام.1

ــه  ک ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت. ای ــی اس ــه طوالن ــای علمی ــل در حوزه ه دوران تحصی

طلبــه در فضــای تحصیــل بــرای خــود آفــاق دوری را می نگــرد و خــود را بــرای ســالیان 

طوالنــی آمــاده می کنــد، بــا نگرشــی متأمالنــه و متعمقانــه، بــا موضوعــات درســی برخــورد 

پیشــه  علمــی  ریاضــت  می مانــد،  دور  مضــر  شــتاب های  و  ســاده انگاری  از  می کنــد، 

می کنــد و خــود را بــرای راهــی دور و دراز آمــاده می ســازد.

رابطۀ اخالقی و معنوی میان استاد و شاگرد
گرد اســتوار اســت و ایــن رابطــه رابطــه ای اخالقی  نظــام آموزشــی حــوزه بــر محــور اســتاد - شــا

- معنــوی اســت؛ یعنــی از یــک ســو اســتاد تدریــس را شــغل خــود و راهــی بــرای امــرار معــاش 

گرد به اجبار  نمی دانــد و بــا عشــق و عالقــه در حــق طلبــه پــدری می کنــد و از ســوی دیگر شــا

و تحمیــل یــا از ســر ناچــاری حضــور اســتاد را تحمــل نمی کنــد، بلکــه از صمیــم جــان بــه او 

ارادت مــی ورزد و در امــور مختلــف زندگــی از او راهنمایــی و مشــورت می گیــرد، و تــا پایــان 

ــا  گرامــی مــی دارد. ب ــام او را  ــاد و ن گــوی او می مانــد و ی عمــر قدرشــناس و سپاســگزار و دعا

گردی طلبــه پایان یافتــه تلقــی نمی شــود؛ بلکــه تا واپســین  اتمــام آمــوزش نزدیــک اســتاد، شــا

ــت  ــی ورزد و مرتب ــغ نم ی ــع، در ــت و تواض ــی آورد و از بزرگداش ــا م ــه ج گردی ب ــا دم، ادب ش

خــود را هــر چنــد واال، مانــع از تجلیــل اســتاد نمی دانــد. ایــن رویــه برآمده از تعلیماتی اســت 

کــه از اولیــای دیــن دربــاره قداســت علــم و احتــرام معلــم رســیده اســت.

گرد رابطــه بیــن مربــی و متربــی اســت. اغلــب  در حوزه هــای علمیــه، روابــط اســتاد و شــا

کمــی پیــش از ارائــه درس و نیــز زمانــی بعــد از آن در محــل درس می ماننــد و بــه  اســتادان 

ســؤاالت طــالب علمــی، مشــکالت درســی و ابهام هــای درس و نیــز بــه مســائل شــخصی و 

1 . پایــگاه اطــالع رســانی مرحــوم آیــت اهلل شــیخ جــواد تبریــزی، بخــش زّی طلبگــی، عنــوان َمَثــل خســتگی ناپذیری، 
.  http://fa.tabrizi.org  :1388/12/8
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زندگــی طــالب پاســخ می دهنــد و مشــکالت آنــان را برطــرف می کننــد. 

انتخابی بودن استاد 
از ویژگی هــای نظــام آموزشــی حــوزه انتخابــی بــودن اســتاد می باشــد. انتخابــی بــودن 

کنــد  اســتاد باعــث می شــود طلبــه بــر اســاس معیارهــای مــورد نظــر خــود اســتاد را انتخــاب 

و بــا شــور و اشــتیاق بیشــتری بــه تحصیــل بپــردازد. بدیهــی اســت هرچــه تحصیــل همــراه با 

عشــق و عالقــه بیشــتری باشــد نتایــج بهتــری نیــز بــه دســت می آیــد.

کــز دیگــر  دایــره انتخــاب اســتاد در حــوزه علمیــه قــم در ســطوح عالــی بســیار وســیع تر از مرا

ــه می شــود و طلبــه از ایــن  گاهــی یــک مــاده درســی توســط بیــش از 100 اســتاد ارای اســت. 

کــز  کــه در برخــی مرا میــان، اســتاد مــورد نظــر خــود را انتخــاب می کنــد. ایــن در حالــی اســت 

دیگــر ایــن انتخــاب آزادانــه وجــود نــدارد و انتخــاب اســتاد اختیــاری - اجبــاری! اســت؛ 

گویــا اجبــاری اســت. کــه  یعنــی دایــرۀ انتخــاب بــه قــدری محــدود اســت 
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تدریس در کنار تحصیل
ــس  ــوده، تدری ــه ب ــورد توج ــم، م ــه از قدی ک ــه  ــای علمی ــج در حوزه ه ــنت های رای ــی از س یک

کــه بتوانــد متــن آموزشــِی  کنــار تحصیــل اســت. طلبــه به صورتــی درس می خوانــد  در 

کنــد. از ایــن رو همــواره در حــوزه کســانی هســتند،  خوانده شــده را پــس از آموختــن تدریــس 

کــه هــم زمــان بــه تحصیــل و تدریــس اشــتغال دارنــد.

این امر عالوه بر آنکه موجب یادآوری دروس پیشین است، موجب فهم عمیق مطالب 

گذشته و رفع اشکاالت احتمالی نیز می گردد. یکی از ویژگی های خاص حوزه برقراری 

که از اصل اسالمی  گرد است و این مساله  کالس های خصوصی حتی در حد یک شا

»زکات علم نشر آن است« سرچشمه می گیرد در میان حوزویان متداول است.

کنــار  یــس در  فراهــم آمــدن زمینــه بــرای بــروز توانمندی هــای علمــی، از ثمره هــای تدر

تحصیــل اســت.

توجه به زبان عربی به عنوان زبان مرجع
کــرم و اهل بیت  دو خاســتگاه اصلــی علــوم حــوزوی یعنــی قــرآن کریــم و ســنت پیامبــر ا

ــان مرجــع،  ــه عنــوان زب ــان ب ــه همیــن دلیــل ایــن زب ــان عربــی اســت. ب ــه زب ایشــان  ب

کــه تصمیــم بــه  کســی  همــواره مــورد توجــه حوزویــان بــوده اســت. اهمیــت ایــن زبــان بــرای 

ــای  ــوان دانش ه ــری آن، نمی ت گی ــدون فرا ــه ب ک ــت  ــا آنجاس ــوزوی دارد ت ــوم ح ــن عل آموخت

کتاب هــای درســی بــه  ــر متــن قــرآن و احادیــث، بیشــتر  حــوزوی را فراگرفــت؛ زیــرا عــالوه ب

کــه بــدون تســلط بــر ایــن زبــان، امــکان رشــد علمــی و  زبــان عربــی اســت. بدیهــی اســت 

نهایتــا دســت یابی بــه مقــام »اجتهــاد« وجــود نــدارد.
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تعقل گرایی و استدالل محوری
گرد  کــه اســتاد بــه شــا نظــام آموزشــی حــوزه، تعقل گــرا و اســتدالل محور اســت. هــر آمــوزه ای 

گرد می توانــد دلیــل آن را مطالبــه کنــد؛ تــا بــر اســاس آن، درســتی مطلــب  ارائــه می دهــد، شــا

گرد با تحلیل عقلی، آن را بپذیرد؛ اعم از اینکه گزارۀ مورد نظر در  ثابت شود و در نتیجه شا

حــوزه امــور تعقلــی باشــد و دلیــل عقلــی بطلبــد، یــا در حوزۀ امور شــرعی و تعبدیات باشــد و 

دلیــل تعبــدی شــرعی بطلبــد. ایــن رویــه، طلبــه را دلیل محور و اســتداللی تربیــت می کند.

متن محوری
گام برای طلبه،  نظام تعلیمی حوزه در دوره مقدمات و سطح، متن محور است و اولین 

کی  کسب توانایی فهم درست متن است. تألیف شروح متعدد بر کتاب های درسی، حا

از اهتمام حوزه ها به متون درسی است. این متون تألیف استادان برجسته حوزه ها بوده 

که مدّرسان در هنگام درس تبیین می کنند؛  و غالبًا پیچیدگی ها و دشواری هایی دارد 

متن  دشواری های  و  ابهامات  رفع  و  شرح  همین  با  را  استاد  ورزیدگی  که  گونه ای  به 

می سنجند، هم چنان که برای سنجش رتبه علمی طلبه نیز توانایی او را در توضیح این 

ک قرار می دهند. حتی گاهی بخشی از درس های عمیق خارج فقه و اصول نیز  متون مال

به تبیین نکته هایی از متون اختصاص می یابد.

وزهای تعطیل استفاده از ر
گفتــه شــد، در نظــام آموزشــی و تربیتــی حــوزه تعطیــالت بــه  کــه پیش تــر نیــز  همان گونــه 

معنــای دســت شســتن از درس و بحــث و یادگیــری، معنــا نــدارد و طــالب علــوم دینــی 

همیشــه و همــه جــا در صــدد یادگیــری و توســعه دانــش و مهارت هــای خــود هســتند.

بــرای مثــال، از فرصــت تعطیــالت آخــر هفته بــرای تقریر و خالصه نویســی، مــرور درس ها، 

جبــران ضعف هــا و عقب ماندگی هــا، پیش مطالعــه درس هــای هفتــه آتــی، مطالعــات 
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روایــی، تفســیری و تاریخــی و نیــز یادگیــری مهارت هــای زندگــی بهــره می برنــد.

انجــام امــور شــخصی )اســتحمام و نظافــت و...(، سرکشــی بــه والدیــن و بســتگان و 

ــا آن هــا و انجــام فعالیت هــای ورزشــی و تفریحــی نیــز از جملــه امــوری  ــا تمــاس تلفنــی ب ی

ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــه را ب ــر هفت ــات آخ ــی از اوق ــه بخش ک ــت  اس

یکــی از برنامه هــای روزهــای تعطیــل در برخــی حوزه هــا، برگــزاری جلســات هفتگــی 

ــه  ــرا یکــی از اهــداف مهــم آمــوزش حــوزوی ورود طلبــه ب ــه اســت؛ زی تعلیــم وعــظ و خطاب

عرصــه وعــظ و ارشــاد اســت. در ایــن جلســات، معمــوال چنــد تــن از پیش کســوتان امــر 

تبلیــغ حضــور دارنــد و طــالب جــوان، بــا ارائــه خطابــه در جمــع، از تجربــه ایــن افــراد بهــره 

کاســتی های آن را می شناســند و بــرای رفــع  می برنــد، توانایی هــای خــود را می آزماینــد، 

آن اقــدام می کننــد.

کــه  ــه ای  گون ــه  ــراد خطابه هــای عمومــی، ب ــرای ای ــوع موضوعــات مناســب ب ــه عــالوه، ن ب

گاهــی عمــوم را در حــوزۀ معرفــت دینــی بیفزایــد و هــم بــه اقتضائــات عصــری التفــات  هــم آ

داشــته باشــد، نیــز در همیــن جلســات بــه طــور طبیعــی بررســی می شــود.

عــالوه بــر جمعه هــا و بخشــی از فصــل تابســتان، در برخــی مناســبت ها نیــز دروس رســمی 

حــوزه تعطیــل اســت. از پایــۀ هفــت یعنــی آغــاز ســطح دو، مــاه رمضــان، نیمــه اول محــّرم 

ــرای تبلیــغ  ــا طــالب ب ــام فاطمیــه نیــز دروس تعطیــل می شــود ت و نیمــه آخــر مــاه صفــر و ای

کننــد. طــالب فاضــل  ــه مناطــق مختلــف ســفر  و فعالیت هــای فرهنگــی - اجتماعــی ب

می کوشــند از ایــام تعطیــل عــالوه بــر ارتباطــات مردمــی و تبلیــغ پیــام دیــن بــرای اشــتغاالت 

کننــد. علمــی غیررســمی نیــز اســتفاده 
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وزانه نه هفتگی  برنامه ریزی ر
در مــدارس راهنمایــی، دبیرســتان و حتــی دانشــگاه برنامه ریــزی آموزشــی بــه صــورت 

هفتگــی اســت. در هــر هفتــه یــک یــا دو جلســه ریاضــی، یــک جلســه فیزیــک و...، امــا در 

نظــام آموزشــی حــوزۀ علمیــه برنامه ریــزی آموزشــی روزانــه اســت؛ یعنــی طلبــه بــرای هــر روز 

خــود چنــد درس انتخــاب می کنــد و درس هــا در ادامــۀ درس هــای روز قبــل و در همــان 

ســاعت، برگــزار مــی شــود. مثــال در طــول ســال هــر روز ســاعت 8 تــا 9 بــرای درس خاصــی 

گرفتــه شــده اســت.  در نظــر 

شاید به ذهن آید که این روش خسته کننده است و ممکن است فرد نتواند با این برنامه 

هماهنگ شود؛ اما اتفاقا با برنامۀ روزانه، امکان ارتباط بیشتر با علوم فراهم می شود. چه 

که بین درس ها  که با فاصله ای  بسا یکی از آفت های نظام های آموزشی دیگر این باشد 

وجود دارد امکان استفادۀ وافی و ارتباط مؤثر با درس ها فراهم نمی شود.

سطوح علمی حوزه 
یکــی از پرســش های شــایع در میــان جوانــان پرســش از ســطوح علمــی حوزه هــای علمیــه 

اســت. اینکــه مقاطــع تحصیلــی در حــوزه چگونــه اســت و مــدارک علمــی در چــه زمانــی 

ارایــه می شــود؟ در پاســخ بــه ایــن پرســش نخســت اشــاره ای بــه دورنمــای برنامــه تحصیلــی 

حــوزۀ علمیــه می شــود و در ادامــه توضیحاتــی در مــورد مــدارک علمــی حــوزۀ علمیــه ارایــه 

می گــردد.

دورنمای برنامه تحصیلی
کنونــی در حــوزه مشــتمل بــر دو بخــش اســت: یــک بخــش برنامــۀ آموزشــی  برنامــۀ آموزشــی 

کــز و  کــه نوعــًا در مرا گرایش هــای تخصصــی  عمومــی و بخــش دیگــر برنامه هــای خــاِص 

مؤسســات وابســته برگــزار می شــود. برنامــۀ عمومــی بــرای همــۀ طــالب الزامــی و برنامــۀ 
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کــز تخصصــی نوعــًا پــس از شــش ســال تحصیــل  تخصصــی اختیــاری اســت. ورود بــه مرا

عمومــی - یعنــی پایــان ســطح یــک - امکان پذیــر اســت؛ امــا برنامــۀ تحصیــل عمومــی در 

ــه مــوازات آن ادامــه دارد. حیــن تحصیــل تخصصــی و ب

نظام آموزشی عمومی حوزه از چهار بخش » مقدمات، سطح یک، سطح دو و سه و 

خارج « تشکیل شده است. در اینجا به اختصار این بخش های چهارگانه معرفی می گردد. 

مقدمات

نحــو،  ماننــد صــرف،  ادبیــات عربــی  برخــی علــوم  در دوره سه ســالۀ مقدمــات طلبــه 

بالغــت، لغــت را فــرا می گیــرد. عــالوه بــر ایــن علــم منطــق، تفســیر، تجویــد، تاریــخ، ادبیــات 

فارســی، عقایــد، اخــالق و... نیــز در برنامه هــای آموزشــی طــالب قــرار دارد. طلبــه بــا پایــان 

دوره ســه ســالۀ مقدمــات، بــر زبــان منابــع دینــی - ادبیــات عربــی - تســلط پیــدا می کنــد. 

سطحیک

پــس از اتمــام دوره ســه ســاله مقدمــات، طلبــه در یــک دوره سه ســالۀ دیگــر بــا فقــه، اصــول 

کالم در ســطح عمومــی آشــنا می شــود.  فقــه و 

کلــی و مســائل(  ــر ادبیــات و جغرافیــای )ســاختار  ــا اتمــام ســطح یــک، تقریبــًا ب طلبــه ب

شــاخه های مختلــف علــوم پایــۀ اســالمی احاطــه یافتــه و قــدرت مفاهمــه و مکالمۀ علمی 

بــا دانشــمندان علــوم اســالمی را به دســت آورده اســت.

کرده، به او امکان  کسب  که طلبه به برکت شش سال تحصیل حوزوی  توان تازه ای 

و  پژوهش عمیق در منابع دینی  برای  اما  را می دهد؛  اندیشمندان اسالمی  آثار  مطالعۀ 

کسب استقالل نظر، الزم است به حوزۀ مباحث تخصصی علوم اسالمی راه یابد.

گرفتــن دروس ســطح یــک، امــکان حضــور در ســطح علــی حوزه هــای علمیــه  ــا پایــان  ب

کــز تخصصــی حــوزه و نیــز دیگــر مؤسســات  فراهــم می شــود و البتــه امــکان حضــور در مرا

آموزشــی و پژوهشــی وابســته بــرای طلبــه فراهــم می شــود. طلبــه می توانــد پــس از انتخــاب 
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کالم، تبلیــغ، حدیــث،  گرایــش تحصیلــی از علــوم اســالمی )فقــه، اخــالق، تفســیر،  یــک 

ــوط )روان شناســی، جامعه شناســی، علــوم تربیتــی، اقتصــاد،  ــا علــوم انســانی مرب و ...( ی

کنــار دروس عمومــی  کــز وارد شــده و در  علــوم سیاســی، مدیریــت و...( بــه یکــی از ایــن مرا

به صــورت تخصصــی در آن رشــته ادامــه تحصیــل دهــد. 

که با اتمام دوره شش ساله مقدمات و سطح یک برای طلبه فراهم  زمینه های دیگری 

می شود امکان تشرف به لباس روحانیت و نیز امکان تبلیغ اندیشۀ اسالمی می باشد. 

سطح دو و سه
ایــن ســطح، الیــۀ زیریــن و مرحلــۀ عمیق تــری از دانش هــای آموختــه شــده در ســطح 

کارشناســی در علــوم اســالمی عــادت  ــه موشــکافی و دقــت  نظــر  کــه طلبــه را ب اول اســت 

کــه شــاخه های اصلــی علــوم حــوزوی  می دهــد. در ایــن دوره در رشــتۀ فقــه و اصــول فقــه، 

به شــمار مــی رود طلبــه بــه »مشــاهدۀ دقیــق« فعالیــت عالمــان بــزرگ دیــن در ســطوح 

کار آنهــا و »جــذب«  پیشــرفته می پــردازد. ایــن مشــاهدۀ دقیــق، او را بــرای دریافــت ظرافــت 

شــیوه های تحقیــق آمــاده می کنــد.

تحقیــق در منابــع دینــی، روش تاریخــی دارد و دانشــی شــبیه باستان شناســی اســت. 

کتیبه هــای تاریخــی بــا زبــاِن  باستان شــناس تــالش می کنــد پــس از اطمینــان از اصالــت 

کنــد.  کشــف، بــه زبــان روز ترجمــه و بــرای دیگــران بازگــو  آن هــا، مأنــوس شــود و پیــام آنهــا را 

ــث -  ــرآن و حدی ــاله - ق ــتانی 1400 س ــدارک باس ــناد و م ــق در اس کاوش عمی ــه  ــز ب ــه نی فقی

ــه پیــام  ــا روش تحقیــق تاریخــی تــالش می کنــد از اصالــت آنهــا مطمئــن و ب می پــردازد و ب

کــه بــه زبــان عربــی بیــان شــده اســت.  آن نزدیــک شــود. پیــام ایــن مــدارک، پیــام خداســت 

تحقیــق در آن هــم نیازمنــد بررســی های تاریخــی از قبیــل »آشــنایی بــا قواعــد مفاهمــۀ 

کــم بــر آن دوره،  عرفــی، و ادبیــات عصــر صــدور پیــام، آشــنایی بــا فضــا و فرهنــگ حا

گــذر 1400 ســال پیرامــون آیــات  کــه در  آشــنایی بــا تحــوالت تاریخــی و فــراز و نشــیب هایی 
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و روایــات رخ داده و...« می باشــد. 

کتیبه هــای دینــی را در علــم فقــه تمریــن می کنــد. ولــی  طلبــه اصــول اســتخراج پیــام از 

همیــن اصــول را در ســاحت های دیگــر )اخــالق، عقایــد، علــوم انســانی و... ( می توانــد 

کــه امــکان  ــزار اجتهــاد می شــود  ــه اب ــا آموختــن روش اســتنباط، مســلح ب گیــرد. او ب بــه کار 

اســتخراج ســخن دیــن و نظــر وحــی را به صــورت روشــمند در موضوعــات مختلــف بــه او 

ــم دیــن اســت. ــرای عال می دهــد و ایــن مهم تریــن توانمنــدی ب

درسخارج

بــا وارد شــدن بــه فضــای درس خــارج، »تمریــن اســتنباط«، جــدی می شــود. طــالب تحــت 

ــری  ــکل جدی ت ــه ش ــش ب ــی پژوه ــای عمل ــواری ها و پیچیدگی ه ــا دش ــاتید، ب ــراف اس اش

درگیــر می شــوند و تــوان علمــی و پژوهشــی خــود را روز بــه روز ارتقــاء می دهنــد. 

کــه بــه آموختــن حرفــه ای مثــل نجــاری عالقــه دارد مدتــی درکنــار اســتاِد ایــن فــن  جوانــی 

بــه »مشــاهدۀ دقیــق« می پــردازد. در هفتــۀ اول، اســتادکار بــرای ســاختن میــز، تخته هــا 

ُکــم و زبانــه می دهــد، چســب می زنــد، درون  را انــدازه می گیــرد، رنــده می کنــد، می ُبــرد، 

یکدیگــر می کنــد و بــا میــخ، محکــم و پــس از آن رنگ آمیــزی می نمایــد. هفتــۀ دوم همیــن 

مراحــل را براســاس طــرح دیگــرن بــرای ســاختن صندلــی اجــرا می کنــد؛ اندازه گیــری، رنــده، 

گرد  اره، زبانــه، چســب، میــخ، و... هفته هــای بعــد، اســتاد همیــن مراحــل را در منظــر شــا

گرد ایــن مراحــل را یک به یــک  کمــد، در و پنجــره، تکــرار می کنــد. و شــا بــرای ســاختن 

گرد بایــد  کافــی نیســت. شــا می بینــد و می آمــوزد. ایــن »مشــاهده« بــرای آموختــن نجــاری 

کنــد و بــا فــوت و فــن آن از نزدیــک آشــنا شــود.  هریــک از ایــن مراحــل را عمــاًل »تمریــن« 

کشــیدن را ســاده تصــور می نمــود، وقتــی خــود  کــردن و رنــده  گــود، اّره  کــه از بیــروِن  گرد،  شــا

کســب می کنــد و پــس  کنــد آرام آرام توانایــی نجــاری را  کار  مســتقاًل بــا اره و رنــده و چکــش 

کــه در غیــاب اســتاد می توانــد ســفارش  از مدتــی تمریــن و اســتقامت بــه نقطــه ای می رســد 
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گرد می توانــد تخت خــواب بســازد، بــا  کنــد و پاســخ گو باشــد. در ایــن نقطــه، شــا قبــول 

ــده اســت.  کنــون ســاختن تخت خــواب را ندی ــه تا این ک

گرد، نجــار شــده یعنــی ملکــۀ ایــن حرفــه را به دســت آورده اســت. البتــه  اینــک آن شــا

کــه اســتاد او پــس از  گرد در ابتــدا می ســازد بــا تخت خوابــی  کــه ایــن شــا تخت خوابــی 

کیفیــت، بســیار فــرق  ســال ها تجربــه می ســازد، از نظــر ظرافــت، اســتحکام، زیبایــی و 

گفتــه می شــود و حــد نصــاب شــرایط یــک  ــه آن، تخت خــواب  دارد؛ امــا در هــر صــورت ب

تخت خــواب را دارا اســت. طلبــه در دوره ســطح، فعالیــت فقهــای بــزرگ را در بررســی های 

فقهــی مشــاهده می کنــد و بــا مراحــل مختلــف اســتنباط )مراجعــه بــه منابــع، بررســی 

کشــف نســبت بیــن ادلــه، رفــع تعارض هــا و..( آشــنا می شــود. در  ســند، بررســی داللــت، 

درس خــارج ایــن اطالعــات را به صــورت مســتقل البتــه تحــت نظــر اســتاد بــه کار می گیــرد 

گــر ایــن تمریــن و تجربــه بــا اســتقامت و به ســالمت طــی شــود طلبــه بــه  و تجربــه می کنــد. ا

کــه بــدون نیــاز بــه اســتاد می توانــد تــوان اســتنباطی خــود را در مســائلی  نقطــه ای می رســد 

کنــد. گیــرد و تحقیــق نوینــی عرضــه  کنــون حــل آنهــا را ندیــده، بــه کار  کــه تا

آورده  اســت.  به دســت  را  »اجتهــاد«  ملکــه  یعنــی  شــده  نظــر  صاحــب   طلبــه  اینــک 

کار اســاتید  گرچــه نمی تــوان انتظــار داشــت قــوت اســتدالل و شــیوۀ پژوهــش او هم تــراز 

باشــد.  صاحب تجربــه 

کشــف پیــام خــدا از منابــع اصلــی، قــدرت صیــادی و غواصــی اســت  اجتهــاد یــا تــوان 

یــای مســائل فقهــی تمریــن می شــود و به دســت می آیــد و در دریاهــای دیگــر هــم  کــه در در

قابــل اســتفاده اســت. 

تحصیــل تــا قبــل از درس خــارج، »متن محور« اســت. یعنی از ســوی مدیریــت حوزه برای 

کــه اســتاد، در ضمــن تدریــس  گردیــده  هــر پایــۀ تحصیلــی متــون آموزشــی ویــژه ای معیــن 

ــه آن وفــادار باقــی می مانــد و طلبــه موظــف اســت در پایــان ســال همیــن  ــا حــد امــکان ب ت

»متــن« را امتحــان دهــد. بــا رســیدن بــه درس خــارج، شــیوۀ تحصیــل عــوض می شــود. در 



میثاق طلبگی /دفتر سوم: آشنایی با نظام تعلیم و تربیت حوزه های علمیه72

ــه  ــع مختلــف تحقیــق می کنــد و ب فضــای درس خــارج، اســتاد، موضــوع بحــث را از مناب

بررســی و نقــد آرای عالمــان دیگــر در همــان موضــوع می پــردازد. درس اســتاد در چارچــوب 

عبــارت و کتابــی منحصــر نمی شــود و »خــارج« از متــن آموزشــی معیــن عرضــه می گــردد. به 

گفتــه می شــود. طلبــه موظــف اســت پــس از مراجعــه  همیــن جهــت بــه آن »درس خــارج« 

گذشــته، اســتنباط خــود را در مقایســه بــا پژوهــش دیگــران بــه بوتــۀ داوری  بــه آثــار عالمــان 

گــذارد. بــه گفتــه برخــی از اســاتید پنــج تــا ده ســال حضــور فعــال و پرمحتــوا در درس خــارج 

کافــی اســت، مشــروط بــر آنکــه اشــتغاالت متعــدد و مزاحــم،  بــرای دســت یابی بــه اجتهــاد 

وقــت تحصیلــی طلبــه را تبــاه نگردانــد.

کزتخصصی مرا

کــه بــه طــور معمــول خوانــده می شــود، زمینــه  کنــار دروس حــوزوی  در ســال های اخیــر، در 

کــه مایــل بــه  بــی 
ّ

بــرای تحصیــل در رشــته های تخصصــی نیــز فراهــم شــده اســت. طال

شــرکت در رشــته های تخصصــی هســتند، پــس از آزمــون، ایــن دروس را بــه طــور تخصصی 

دنبــال می کننــد. برخــی از ایــن رشــته های تخصصــی عبارتنــد از:

کالم اســالمی، فقــه، علــوم حدیــث، مهدویــت،  تفســیر و علــوم قرآنــی، تبلیــغ، عقایــد و 

یــخ، حقــوق و قضــای اســالمی، فلســفه  شیعه شناســی، امامــت، ادیــان و مذاهــب، تار

اســالمی، نهــج البالغــه، روان شناســی اســالمی و... .

در مورد مراکز تخصصی تذکر چند نکته ضروری است:

کــه ســطح یــک حــوزه )پایــه ششــم( را  کــز تخصصــی طالبــی را جــذب می کننــد  بیشــتر مرا

بــا موفقیــت بــه اتمــام رســانده اند.

گرفتــن طلبــه از دروس اصلــی  کــز تخصصــی بــه معنــای فاصلــه  ورود طــالب بــه مرا

کــز  کنــار تحصیــل در دوره عمومــی حــوزۀ علمیــه در مرا حــوزه نیســت بلکــه طلبــه بایــد در 

ــود. ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــز مش ــی نی تخصص
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کــرد بلکــه شایســته اســت  در انتخــاب رشــته تحصیلــی و مرکــز تخصصــی نبایــد عجلــه 

ــان برســاند و  ــه پای ــا قــوت ب ــی و ب ــه خوب طلبــه ابتــدا تحصیــل مقدمــات و ســطح یــک را ب

کارشناســان رشــته و مرکــز تخصصــی را  ــا اســتفاده از نظــر مشــاوران و  در زمــان مناســب ب

کــه بــا لحــاظ عالیــق شــخصی و نیــاز جامعــه اســالمی در اولویــت باشــد. کننــد  انتخــاب 

ــا بــه حــال نســبت بــه تحصیــل تخصصــی برخــی از شــاخه های علــوم اســالمی  آنچــه ت

کــه االن در حــوزۀ علمیــه در جریــان اســت امــا نکتــه  گزارشــی بــود از اتفاقــی  گردیــد  مطــرح 

قابــل توجــه اینکــه تحصیــل تخصصــی شــاخه ای از علــوم اســالمی حتمــا وابســته بــه ورود 

گذرانــدن ســطح عالــی  ــه یــک مرکــز تخصصــی نیســت ممکــن اســت طلبــه ای پــس از  ب

حــوزۀ علمیــه و چنــد ســالی تحصیــل درس خــارج و رســیدن بــه درجــه ای از اجتهــاد، 
کنــد.1 ــر شــاخه ای از علــوم اســالمی متمرکــز شــود و تخصــص الزم را پیــدا  خــودش ب

تحصیلارتقایی

از پرسش های رایج طالب، پرسش از تحصیل فشرده و جهشی است. آیا ارتقایی خواندِن 

گر پاسخ مثبت است از چه زمانی و در چه مقاطعی؟ دروس پیشنهاد می شود؟ ا

گفــت: نظــام آموزشــی حــوزه اجــازه تحصیــل ارتقائــی را می دهــد و چنیــن  در پاســخ بایــد 

کیــد می شــود: فرصتــی بــرای همــه طــالب فراهــم اســت. در ایــن رابطــه بــه چنــد نکتــه تأ

کــرد. ممکــن اســت  یکــم: در ایــن موضــوع نمی تــوان بــرای همــۀ افــراد نســخۀ واحــد تجویــز 

ارتقایــی خوانــدن بــرای کســی ضــرورت داشــته باشــد و بــرای دیگــری ممنوعیــت. بنابرایــن 

هــر کــس بایــد بــا بررســی شــخصی و مشــورت بــا اســاتید در ایــن بــاره تصمیــم بگیــرد.

دوم: بایــد اصــل را بــر تحصیــل بــه صــورت معمــول گذاشــت، مگــر اینکــه دلیــل قاطعــی بر 

تحصیــل ارتقایی باشــد.

ــرای اطــالع بیشــتر از ضــرورت تخصــص، پیش نیازهــای آن، نحــوه انتخــاب رشــته تخصصــی و راه هــای شــناخت  1 . ب
اســتعداد ر.ک: عالــم زاده نــوری، راه و رســم طلبگــی، دفتــر پنجــم.
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ســوم: رویکــرد طلبــه در تحصیــل علــم بایــد فهــم و تســلط بــر دروس باشــد و بــه هیــچ 

کســب نمــره را هــدف نگیــرد.  گذرانــدن درس و  عنــوان 

گفــت: زمــان ارتقایــی خوانــدن و درس هایــی  دربــارۀ زمــان ارتقایــی خوانــدن نیــز بایــد 

کــه می تــوان ارتقایــی خوانــد بســتگی بــه ویژگی هــا، شــرایط و تــوان افــراد دارد؛ بنابرایــن هــر 

فــرد بایــد ضمــن بررســی توانمندی هــای فــردی و شــرایط و لــوازم مربــوط، بــا اســاتید خــود و 

مشــاوران مشــورت نمــوده و مســیر صحیــح و مطمئنــی را انتخــاب نمایــد. 

ــرای تحصیــل ارتقائــی را ندارنــد، در  کــه شــرایط و توانایــی الزم ب گاهــی برخــی از طــالب 

گرچــه در اصــل »بهره بــرداری از  گــروه،  ایــام تابســتان بــه ایــن امــر اقــدام می کننــد. ایــن 

گزنــد دو آســیب،  گاهــی از  کوشــی«، شایســته ســتایش اند، امــا  فرصــت عمــر« و »ســخت 

ســالم نمی ماننــد:

کــه موجــب عــدم آمادگــی بــرای ادامــۀ راه، در ســال  اول: خســتگی فکــری و روحــی 

تحمــل  هــم،  ســر  پشــت  و  یک نواخــت  آموزشــی  برنامــه  می شــود؛  آینــده  تحصیلــی 

کســالت و افســردگی  انســان های معمولــی را درمی نــوردد و دیــر یــا زود، موجــب ســردرد، 

کــه بــرای  می شــود. طــراوت و اشــتیاق در تحصیــل، نعمتــی اســت بــه دســت آوردنــی 

کــرد؛ یکــی از مهم تریــن عوامــل حفــظ طــراوت و نشــاط، تنــوع  نگاهــداری آن تــالش بایــد 

می فرماینــد:    علــی اســت.  فعالیت هــا 
ا َطراِئَف اِلکم؛1

َ
 االبداُن فَابَتغوا ل

ّ
 كما َتل

ُّ
اّن هِذِه الُقلوَب تَمل

بــرای آن  پــس  مــا - ملــول و خســته می شــود؛  تــن  مــا آدمیــان - همچــون  جــان 

ییــد. بجو تــازه  و  جدیــد  حکمت هــای 

گــر رنــگ و آهنــگ پاییــز، زمســتان و بهــار را حفــظ کنــد، از دایــرۀ حوصلــه مــا فــرا  تابســتان ا

کــه طــی چنــد ســال، موجــب موفقیــت ســریع طلبــه شــده  خواهــد گذشــت، آنــگاه تالشــی 

1 . نهج البالغه، حكمت 91 و 197.
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بــود، بــر اثــر خســتگی و فرســودگی یکبــاره، متوقــف خواهــد شــد.

کــه در غیــر تابســتان، فرصــت  کســب امــور الزمــی اســت  آســیب دیگــر، محــروم مانــدن از 

گیــری آن هــا نیســت؛ طلبــه عــالوه بــر برنامــۀ درســی حــوزه، بــه دانش هــا و مهارت هایــی  فرا

نیــاز دارد کــه خــارج از سیســتم رســمی حــوزه، بایــد بــرای پی گیــری و کســب آن اقــدام کنــد. 

اکتفــا بــه رونــد آموزشــی حــوزه، موجــب بقــای پــاره ای از خألهــا در شــخصیت طلبــه و در 

کارآمــدی صنفــی خواهــد شــد. نهایــت نا

نظــام آموزشــی حــوزه بــرای ایجــاد دســته ای توانمندی هــای اساســی در شــناخت دیــن، 

ــم  ــتنباط )عل ــوری، روش اس ــق ص ــی، منط ــات عرب ــر ادبی ــلط ب ــت؛ تس ــده اس ــی ش طراح

ــی ایــن آمــوزش نیــز بیــش  اصــول فقــه( و... از جملــه ایــن توانمنــدی هاســت. ظــرف زمان

ــا  ــد ب ــه بای ک ــم دارد  ــری ه ــوری دیگ ــای ف ــال ها، نیازه ــن س ــه در ای ــت. طلب ــال اس از 15 س

ــر آمــوزش ماهی گیــری،  تدبیــر هوشــمندانه، در پــی رفــع آن باشــد؛ بــه بیــان دیگــر، عــالوه ب

ــرای هــر طلبــه و بلکــه  ــا قــرآن و حدیــث، ب ــرای مثــال آشــنایی ب ــه ماهــی هــم نیــاز دارد. ب ب

بــرای هــر مســلمان، یــک ضــرورت اســت. طلبــه در دوره تحصیــل خــود، مقدمــات، ابــزار 

و امکانــات آشــنایی بــا قــرآن و حدیــث را فــرا می گیــرد، همچنیــن قــدرت تجزیــه و ترکیــب 

کتــب لغــت، شناســایی منابــع، آشــنایی اجمالــی بــا علــوم قرآنــی  متــون، تــوان مراجعــه بــه 

و علــوم حدیــث، تــوان بهره گیــری از تفاســیر مختلــف، تفکــر اصولــی بــرای اســتظهار و 

کــه طلبــه پــس از ســال ها  اســتنباط از عبــارت، روش فهــم متــون و... ، تجهیزاتــی اســت 

تحصیــل در حــوزه، آرام آرام آن هــا را فراهــم می کنــد و بــا داشــتن ایــن تجهیــزات، می توانــد 

کــه هــر طلبــه - بلکــه  کــرد  بهــرۀ خوبــی از معــارف دیــن بــه دســت آورد. امــا نمی تــوان انــکار 

هــر مســلمان - در طــول مــدت تحصیــل، بــرای زندگــی خویــش، بــه آشــنایی بــا محتــوای 

کــه تابســتان و  کنیــم  گــر فــرض  قــرآن و حدیــث - هــر چنــد در مراتــب پاییــن - نیــاز دارد. ا

زمســتان طلبــه، بــه همیــن دروس متعــارف صــرف شــود، چــه زمانــی بــرای تأمیــن ایــن نیــاز 

کاســتی برطــرف خواهــد شــد؟ باقــی خواهــد مانــد و چگونــه ایــن 
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کنــار دروس خــود، حداقــل یــک  کــه در  همچنیــن، در روزگار مــا، بــر طلبــه الزم اســت 

دوره آثــار شــهید مطهــری را خوانــده باشــد؛ ایــن آثــار عــالوه بــر این کــه طلبــه را بــا 

گزاره هــای محــوری دیــن آشــنا می کنــد، بــه پــاره ای از مهم تریــن پرســش های عصــر مــا 

پاســخ می دهــد، تــوان مواجهــه بــا نســل جــوان را بــه مــا می آمــوزد و در حقیقــت معاشــرت 

بــا اسالم شــناس دردآشــنای بصیــری چــون شــهید مطهــری اســت. ایــن معاشــرت 

ــه انتقــال حساســیت ها، نگرش هــا، ســلیقه ها، روحیــات و دســتگاه معرفتــی  ــی، ب طوالن

کــه ایــن مهــم بــرای طلبــه بســیار مغتنــم و حیاتــی اســت. آن بزرگ مــرد می انجامــد 

بر این اساس تحصیل ارتقایی جز برای افراد توانمند و در شرایط خاص پیشنهاد نمی شود.

مدارک علمی حوزه 
مــدارک علمــی حــوزه از ســطح یــک تا چهار، براســاس مصوبــه 313 شــورای عالی حوز های 

علمیــه و مصوبــه 368 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی صــادر می شــود و از مزایــای علمــی 

و اســتخدامی هم تــراز دانشــگاهی آن برخــوردار می باشــد. در اینجــا بــه اختصــار بــه معرفــی 

مــدارک چهارگانــه حــوزۀ علمیــه می پردازیم.

سطحیک

کــرده باشــد، مــدرک  ــۀ شــش را تکمیــل  کتبــی و شــفاهی پای کــه طلبــه دروس  در صورتــی 

کلیــه مزایــای علمــی  تحصیلــی اتمــام ســطح یــک بــرای او صــادر می گــردد. ایــن مــدرک از 

ــد. ــوردار می باش ــگاه ها برخ ــی« دانش ــدرک »کاردان ــتخدامی م و اس

سطحدو

کــرده باشــد مــدرک  کتبــی و شــفاهی پایــۀ نــه را تکمیــل  کــه طلبــه دروس  در صورتــی 

کلیــه مزایــای علمــی و  تحصیلــی اتمــام ســطح دو بــرای او صــادر می گــردد. ایــن مــدرک از 

برخــوردار می باشــد. مــدرک »کارشناســی« دانشــگاه ها  اســتخدامی 
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سطحسه

کتبــی وشــفاهی پایــه ده  کــه دروس  مــدرک تحصیلــی ســطح ســه بــه طالبــی اعطــا می شــود 

کــرده و ملّبــس بــه لبــاس مقــدس روحانیــت باشــند. ایــن  را بــا حداقــل معــدل 14 تکمیــل 

طــالب بــا تدویــن پایــان نامــه ســطح ســه و کســب نمــره قبولــی در جلســه دفاعیــۀ، موفــق بــه 

اخــذ مــدرک علمــی ســطح ســه خواهنــد شــد. 

ایــن مــدرک از کلیــه مزایــای علمــی و اســتخدامی مدرک »کارشناســی ارشــد« دانشــگاه ها 

برخــوردار می باشــد.

سطحچهار

کــه بنــا دارنــد بــرای ثبــت نــام مــدرک ســطح چهــار حــوزۀ علمیــه اقــدام نماینــد الزم  طالبــی 

اســت عــالوه بــر داشــتن مــدرک ســطح ســه، چهارســال ســابقه شــرکت در درس خــارج 

یابــی آنــان، چهــار دوره مصاحبــه فقــه و چهــار دوره مصاحبــه اصــول  داشــته باشــند و در ارز

بــا معــدل 14 بــه بــاال ثبــت شــده باشــد. 

ــی در جلســه  کســب نمــره قبول گــروه پــس از نوشــتن رســاله علمــی ســطح چهــار و  ایــن 

ــوند.  ــوزۀ می ش ــار ح ــطح چه ــی س ــدرک تحصیل ــذ م ــه اخ ــق ب ــه، موف دفاعی

کلیــه مزایــای علمــی و اســتخدامی مــدرک »دکتــری« دانشــگاه ها برخــوردار  ایــن مــدرک از 

می باشــد.

مدرکتحصیلی

کــه مدرک گرایــی امــر پســندیده ای نیســت و  شــاید شــما هــم ایــن ســخن را شــنیده باشــید 

کنــار ایــن  پیامدهــای منفــی علمــی و غیــر علمــی فراوانــی بــرای حوزه هــای علمیــه دارد. در 

کــه پــس چــرا حــوزۀ علمیــه بــه ســمت اعطــای مــدرک  کنــد  ســخن شــاید بــه ذهــن خطــور 

ــه  ــی ب ــد و توجه ــدرک درس بخوانن ــدون م ــا ب ــته طلبه ه گذش ــد  ــود مانن ــر نب ــا بهت ــه؟ آی رفت

مــدرک نداشــته باشــند؟ 
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بــرای روشــن شــدن ایــن مطلــب توضیحــی در مــورد اصــل ورود مــدرک بــه حــوزۀ علمیــه ارایه 

می شــود شــاید برخــی از مطلــب روشــن شــود.

در اوایــل انقــالب برخــی از ادارات و نهادهــای انقالبــی نســبت بــه جذب برخــی از طالب 

و روحانیــون اقــدام نمودنــد و از وجــود آنهــا در برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی بهره منــد 

ــرای تعییــن میــزان حقــوق، از حــوزۀ علمیــه  ــرارداد ب ــز هنــگام بســتن ق ک می شــدند. آن مرا

ــادل  ــوزوی، مع ــی از دروس ح ــباتی، میزان ــاس محاس ــر اس ــان ب ــد. در آن زم کردن ــتعالم  اس

مــدارک دانشــگاهی قــرار داده شــد. 

کــرد و حــوزه بــه ناچــار تحصیــالت حــوزوی را  کم کــم ایــن اســتعالم ها افزایــش پیــدا 

بــه جــای اینکــه جــواب  کــرد و  بــا مــدارک رایــج اســتخدامی معادل ســازی  متناســب 

کنــد مدرکــی بــه صــورت معــادل، بــه طــالب  اســتعالمات را بــه صــورت نامــۀ اداری ارایــه 

ــب  ــی تصوی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــا ش ــرد ت ک ــدا  ــه پی ــر ادام ــن ام ــه داد. ای ــاغل ارای ش

کــه مــدارک ســطح یــک و دو و ســه و چهــار حوزه هــای علمیــه از اعتبــار علمــی و  کــرد 

کارشناســی ارشــد و دکتــری دانشــگاه ها برخــوردار  کارشناســی،  کاردانــی،  اســتخدامی 

کــه بــه ایــن مــدارک نیــاز دارنــد بــرای اخــذ آن اقــدام می کننــد؛ البتــه  کنــون طالبــی  باشــد. ا

کــه نیــاز بــه ایــن مــدارک نداشــته و اقــدام بــه اخــذ آن نکرده انــد  طــالب فراوانــی هــم هســتند 

و از نظــر علمــی هــم موفــق هســتند. 

کار رفتــه و وســیله ای بــرای اثبــات  مــدرک در لغــت بــه معنــای ســند، دلیــل و نشــانه بــه 

یــک حقیقــت اســت. مــدرک تحصیلــی وســیله ای اســت کــه بــا آن میــزان تحصیل، رشــد، 

توانایــی، دانــش و مهــارت افــراد را ثابــت می کننــد و برخــی از ابعــاد پنهــان شــخصیت او را 

آشــکار می ســازند. اســتفاده از مــدرک تحصیلــی بــرای اثبــات ایــن ویژگی هــا یــک ضــرورت 

در زندگــی اجتماعــی اســت. انســان ها در شــبکۀ پیچیــدۀ روابــط اجتماعــی نیاز بــه ارتباط 

کننــد. طبعــًا بــرای اینکــه از  و هــم کاری دارنــد و بایــد بــه صــورت یــک پیکــرۀ واحــد عمــل 

کافــی داشــته و  گیرنــد بایــد نســبت بــه هــم شــناخت  یک دیگــر بــه صــورت مناســبی بهــره 



79 فصل سوم : نظام آموزش

ظرفیت هــا، قوت هــا، توان مندی هــا و مهارت هــای همدیگــر را از یــک ســو و نقــاط ضعــف 

کاســتی های شــخصیتی هــم را از ســوی دیگــر بشناســند تــا همکاری هــای درســت و  و 

مؤثــری را میــان خــود تعریــف کننــد و از هرکــس انتظــار متناســبی داشــته باشــند. مدرک ها، 

کــه  کــرده و موجــب می شــوند  عنوان هــا، نشــان ها و نمادهــا ایــن ارتبــاط اجتماعــی تســهیل 
کوتــاه و بــا هزینــۀ انــدک حاصــل شــود.1 معرفــی افــراد بــه یکدیگــر در زمــان 

گونــه اســت؛ مــدرک رســمی و مــدرک غیــر رســمی؛ مثــاًل اعتبــار حاصــل از  مــدرک دو 

ــمی  ــدرک غیررس ــی م ــی نوع ــا فرهنگ ــی ی ــای اجرای ــس و فعالیت ه ــف و تدری ــابقۀ تألی س

گرفتــه و مرجعیــت  اســت. مراجــع عظــام بــر اثــر ســابقۀ تدریــس و تألیــف مــورد اعتمــاد قــرار 

علمــی و اجتماعــی یافته انــد. 

بهره  آنان  فعالیت های  یعنی شرح  رزومه  از  افراد  توان مندی های  از  برای اطالع  امروزه 

گرفته می شود. این رزومه شامل مقدار تحصیل افراد، نمرات پایانی آنان، سابقۀ تحقیق، 

تألیف، تبلیغ، فعالیت های فرهنگی، اجرایی و نیز عنوان پایان نامه ها و موضوع کتاب ها 

است. غیررسمی  مدرک  نوعی  و  افراد  شخصیت  از  بخشی  گویای  هریک  که  است 

طلبه باید اصالتا به دنبال خدمت به دین باشد و تمام هم و غم خود را برای افزایش 

گیرد؛ اما پس از به دست آوردن مهارت الزم و توانایی  کار  مهارت و دانش مرتبط با آن به 

توانایی  گاهی  زیرا  شود؛  شمرده  موجه  نیز  اثبات  مقام  در  است  الزم  خدمت،  واقعی 

که ارائۀ خدمت بدان وابسته است مفقود  واقعی وجود دارد اما مقدمات ضروری دیگری 

کافی در  کسی ممکن است هنر رانندگی را آموخته و با تمرین فراوان مهارت  است. مثال 

گواهی نامه، اجازۀ استفاده از این مهارت  آن به دست آورده باشد؛ اما به جهت نداشتن 

گاهی وظیفه داریم  توانایی را نداشته باشد. بدین ترتیب ما  از این  و میدان بهره گیری 

خود را به جامعه بشناسانیم و آمادگی خود را برای انجام برخی از خدمات اجتماعی 

1 . رک: عالم زاده نوری، لباس روحانیت چراها و بایدها، مقاله نماد.
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کند به  گواهی نامه اقدام  گرفتن  که برای  گفته می شود  کسی  گر به  اعالم داریم.1 بنابراین ا

کند نه اینکه تنها مدرک بدون  کسب مهارت رانندگی اقدام  که برای  این معنی است 

گرفتن مدرک نوعًا با تالش برای  که تالش برای  حقیقت و پشتوانه ای فراهم آورد. از آنجا 

کسب مهارت مالزمه دارد این توصیه به جا است. 

گرایــی - بــه معنــی اصالــت قائــل شــدن بــرای مــدرک و تــالش  مدرک گرایــی - ماننــد دنیا

مســتقل بــرای اخــذ آن حتــی بــدون تحصیــل مهارت هــا و شــرایِط الزم اســت. داشــتن 

گواهی نامــۀ  کســی بــا داشــتن  کــودکان و نوآمــوزان  مــدرک هیــچ افتخــاری نیســت. جــز 

گواهی نامــه  رانندگــی، فخــر بــر دیگــران نمی فروشــد و احســاس بزرگــی نمی کنــد، بلکــه ایــن 

ــه  گــر طلبــه ب ــد. ا ــه دیگــران می دان ــرای اســتفاده شــخصی خــود و خدمــت ب را زمینــه ای ب

هــدف خدمــت بــه کاروان وحــی و نصــرت دیــن خــدا جهــاد علمــی داشــته و بــه توان  مندی 

کنــد نــه هیــچ اشــکالی  کــه داللــت بــر ایــن توانایــی  الزم دســت یافتــه باشــد، اخــذ نشــانی 

دارد، و نــه هیــچ افتخــاری بــه شــمار مــی رود. 

ــن  ــوان چنی ــز نمی ت ــت؟ هرگ ــر نیس ــدا امکان پذی ــن خ ــه دی ــت ب ــدرک، خدم ــدون م ــا ب آی

گــر بــر اســاس حقیقتــی  کــه داشــتن مــدرک - ا گفــت  کــرد؛ امــا بی واهمــه می تــوان  ادعایــی 

گســتره و تأثیــر خدمــت را افزایــش می دهــد و رنــج برخــی فعالیت هــای اثباتــی  باشــد - 

گونــه  زائــد را از دوش مــا برمــی دارد. بــه بیــان دیگــر برخــی از رســالت های طلبــه بــدون هیــچ 

مــدرک تحصیلــی قابــل انجــام اســت؛ ولــی هرچــه طلبه شــناخته شــده تر باشــد و مخاطب 

بیشــتری بــرای داشــته باشــد کارآمــدی او بیشــتر اســت. زیــرا برخــی از رســالت های بــزرگ را 

کاالهــای مصرفــی یــا خدمــات صنعتــی  یــن و متیــن صــورت پذیــرد و بــا تبلیــغ  کامــال وز 1 . ایــن معرفــی بایــد بــه صورتــی 
تفــاوت دارد.
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جز با داشتن اعتبار اجتماعی باال نمی توان انجام داد.1

برخی از قوانین نظام آموزشی حوزه های علمیه
در ادامــه بــه برخــی از قوانیــن نظــام آموزشــی حوزه هــای علمیــه اشــاره می شــود. در قوانیــن 

ــدارد و در  ــی وجــود ن ــد تفاوت ــم و جدی مــورد اشــاره در بیشــتر مــوارد بیــن نظــام آموزشــی قدی

کــه تفــاوت وجــود دارد هــر دو قانــون درج شــده اســت.  مــوارد محــدودی 

نظــام آموزشــی در برنامــه آموزشــی حوزه هــای علمیــه حضــوری، نیم ســالی و درســی - 	 

ســاعتی اســت.

هــر ســال تحصیلــی از دو نیم ســال مســتقل تشــکیل شــده و قبولــی یــا عــدم قبولــی در هــر 	 

درس از هــر نیم ســال، بــه همــان درس محــدود می شــود.

در هــر ســال تحصیلــی ، عــالوه بــر دو نیــم ســال تحصیلــی، برگــزاری دوره تابســتانی نیــز 	 

مجــاز می باشــد.

طــول مــدت در برنامــه آموزشــی جــاری ســطح یــک )نظــام قدیــم( به طــور معمــول 6 ســال 	 

و طــی 12 نیــم ســال می باشــد.

کاهــش ســنوات تحصیــل بــرای طــالب واجــد شــرایط براســاس ضوابــط مربوطــه  تبصــره: 

از طریــق دوره هــای تابســتانی یــا ارتقایــی و همچنیــن افزایــش ســنوات تحصیــل بــا رعایــت 

بــرای ورودی هــای ســیکل،  انتخــاب درس،  بــرای  کثــر ســاعات مجــاز  حداقــل و حدا

1 . از آنجا که نقش و کارکرد اجتماعی حوزویان با دانشگاهیان متفاوت است، مدرک آنان نیز متفاوت است. اگر دانشگاهیان 
بعد از چهار سال مدرکی دریافت می کنند و حوزویان پس از نه سال همان مدرک را می گیرند، به جهت آن است که حوزوی 
مسئولیت دشوارتری بر دوش دارد و برای انجام آن نیاز به آموزش بیشتر و فعالیت فراوان تری دارد. برای تبین این موضوع 
به مقایسه ای میان چند نقش اجتماعی می پردازیم. ایفای هر نقش اجتماعی نیاز به کسب آمادگی و آموزشی به تناسب 
اهمیت خود دارد. برای انجام برخی از مشاغل خدماتی مانند رفتگری دو ساعت آموزش کافی است، برای برخی دیگر مانند 
منشی گری دو هفته آموزش نیاز است، به همین ترتیب پرستاری، دو سال، پزشكی، هفت سال و جراحی قلب دوازده سال 
آموزش نیاز دارد؛ یعنی کارشناس شدن در هر کاری به تناسب سهولت و دشواری آن و گستره و ابعاد آن متفاوت است.
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ــع اســت. ــا 16 نیم ســال بالمان کثــر ت حدا

طــول دوره تحصیــل بــه طــور متوســط بــرای ورودی هــای ســیکل 12 نیم ســال و بــرای 	 

ورودی هــای دیپلــم و دانشــگاهی، 10 نیم ســال اســت )نظــام جدیــد(.

کاهــش ســنوات تحصیــل بــرای طــالب واجــد شــرایط براســاس ضوابــط مربوطــه  تبصــره: 

از طریــق دوره هــای تابســتانی یــا ارتقایــی و همچنیــن افزایــش ســنوات تحصیــل بــا رعایــت 

بــرای ورودی هــای ســیکل،  انتخــاب درس،  بــرای  کثــر ســاعات مجــاز  حداقــل و حدا

کثــر تــا 14 نیم ســال  کثــر تــا 16 نیم ســال و بــرای ورودی هــای دیپلــم و دانشــگاه حدا حدا

بالمانــع اســت.

مــدارس علمیــه، دوره هــای تابســتان را پــس از اخــذ مجــوز از شــورای آمــوزش اســتان و 	 

کننــد.  طبــق ضوابــط و شــرایط ابالغــی معاونــت آمــوزش ســتاد برگــزاری مــی 

ــام امتحانــی 	  ــام درســی، ای تقویــم تحصیلــی مــدارس در هــر ســال تحصیلــی )شــامل ای

و دوره تابســتانی( پــس از تأییــد مدیریــت حــوزه علمیــه اســتان طبــق ضوابــط ابالغــی 

ــد. ــرا می باش ــتاد الزم االج ــوزش س ــت آم معاون

طلبــه متعهــد اســت در زمــان تحصیــل در ســطح یــک به صــورت تمام وقــت و حضوری 	 

در تمامی برنامه های درســی و غیردرســی مدرســه شــرکت نماید.

کــز غیرحــوزوی تحصیــل 	  طلبــه تــا پیــش از تکمیــل ســطح دو نمی توانــد همزمــان در مرا

کنــد. 

تبصــره: هرگونــه تحصیــل همزمــان پــس از تکمیــل ســطح 2 و صرفــًا براســاس ضوابــط و 

آیین نامــه مربوطــه، امکان پذیــر می باشــد.

ارائــه دروس مصــوب برنامــه آموزشــی جدیــد و رعایــت منابــع آموزشــی آن هــا و همچنیــن 	 

برنامه ریــزی دروس براســاس آنهــا ضــروری می باشــد.

مدت زمان مجاز تحصیل در حوزه های علمیه گذراندن 1500 ساعت درس در حداقل 	 

یک سال و حداکثر 3 سال تحصیلی طبق ضوابط بوده و محاسبه رشد تحصیلی 
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طالب بر اساس مقدار ساعت مذکور می باشد )نظام قدیم(. 

گذرانــدن حداقــل 1500 ســاعت درس در هــر 	  طــالب ورودی مقطــع ســیکل موظــف بــه 

ــل  ــدن حداق گذران ــه  ــف ب ــگاهی موظ ــم و  دانش ــالب ورودی دیپل ــال و ط ــم س ــش نی ش

ــد(. 1240 ســاعت درس در هــر پنــج نیم ســال هســتند )نظــام جدی

مهارت های مورد نیاز در طلبگی
کنیــم الزم اســت اندکــی  پیــش از آنکــه مهارت هــای مــورد نیــاز در طلبگــی را فهرســت 

دربــارۀ اصــل مهارت هــای انســان و موضــوع مهارت آمــوزی ســخنی داشــته باشــیم.

اهمیت مهارت ها و انواع آن
کند. این توانمندی های  انســان قابلیت دارد به مرور زمان، توانایی های مختلفی کســب 

کــه بــا اراده و اختیــار  نفــس را »مهــارت« نامیده انــد. هــر مهــارت صفتــی بــرای انســان اســت 

و بــر اثــر تکــرار عمــل، در طــی زمــان، پدیــد آمــده و پــس از پیدایــش، انجــام عمــل را ســرعت 

و ســهولت می بخشــد.

مهارت ها را به چند گروه می توان تقسیم نمود: 

1.مهارت های جسمی مانند: انواع ورزش ها؛ 

2.مهارت هــای ذهنــی ماننــد: تمرکــز، دقــت، یادســپاری، یــادآوری، ســرعت انتقــال، 

ــادی؛  ــل و نق ــه و تحلی ــدرت تجزی ق

3.مهارت های روحی و روانی مانند: انواع ملکات اخالقی و صفات شخصیتی؛

4.مهارت های ارتباطی و اجتماعی؛

5.مهارت های مرکب مانند: اکثر هنرها و حرفه ها.
کارگیــری آن  کــه از بــه  هــر مهــارت بــه منزلــۀ یــک ابــزار مفیــد و مؤثــر در اختیــار انســان اســت 
گــر بــرای  کوتــاه، بهــره ای شایســته بــه دســت می آیــد؛ مثــاًل ا کــم، در زمانــی  بــا صــرف تــوان 
کنــدن یــک گــودال کوچــک بــا انگشــتان دســت، یــک ســاعت وقــت نیــاز باشــد، با داشــتن 
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کارگیــری تالشــی محــدود،  کمتــر از یــک ســاعت می تــوان بــه ســهولت و بــا بــه  یــک بیــل در 
کارآتــر و پیشــرفته تر باشــد،  گودالــی بــه مراتــب، بزرگ تــر فراهــم آورد. هــر چــه ایــن ابــزار 
کســی  صرفه جویــی بیشــتر در زمــان و تــوان می شــود و بــازده باالتــری بــه دســت می آیــد. 
ــد  ــام می ده کاری انج ــم،  ک ــروی  ــا نی ــاه و ب کوت ــی  ــار دارد در زمان ــدوزر در اختی ــک بل ــه ی ک
گســترده عاجزنــد. کارگیــری تالشــی  کــه دیگــران از انجــام آن در روزهــای متمــادی و بــا بــه 
کــودک مبتــدی، نیازمنــد صــرف تــوان جســمی و  نوشــتن یــک صفحــه مطلــب بــرای 
کــه  کار او هــم ارزش چندانــی نــدارد؛ امــا کســی  یــاد و زمانــی دراز اســت. محصــول  فکــری ز
گرفتــه اســت بــا صــرف زمــان محــدود، نیــروی اندک  مهــارت خوش نویســی و خطاطــی را فرا
کــم، تابلویــی ارزش منــد و نفیــس می آفرینــد. بــه همیــن ترتیــب نوشــتن یــک مقالــه  و توجــه 

بــرای نوجــواِن تــازه کار در مقایســه بــا نویســنده ای زبردســت. 
کــه در ابتــدا دشــوار، پرزحمــت و یــا نشــدنی بــه نظــر می رســد همیشــه  کاری  بنابرایــن 
می گــردد.  امکان پذیــر  و  روان  و  ســهل  زمــان  مــرور  بــه  و  مانــد  نخواهــد  باقــی  این گونــه 
مبــارک  و  پــرارزش  دســت آوردهای  »وســعت«  و  »کیفیــت«  »ســهولت«،  »ســرعت«، 
مهارت آمــوزی اســت کــه هــر انســان خردمنــِد هــدف دار را بــه تحصیــل آن دعــوت و تشــویق 
کــه بــه انجــام عمــل و رســیدن بــه نتیجــه معطــوف دارد بــه  می کنــد و توجــه مــا را بیــش از آن 
کســب توانایــی انجــام آن ســوق می دهــد. ضرب المثــل »بــه جــای ماهــی  کیفیــت عمــل و 

ــم دارد. ــۀ مه ــن نکت ــه همی ــاره ب ــوز« اش ــری بیام ــه او ماهی گی دادن، ب
البتــه محدودیــت عمــر انســان بــه او اجــازۀ بــه دســت آوردن همــۀ مهارت هــا را نمی دهــد. 
گران قــدر عمــر بــه  از ایــن رو شایســته اســت اهمیــت مهارت هــا، شناســایی و ســرمایۀ 

ــد.1 توانمندی هــای ضــروری و مفیــد اختصــاص یاب

1 . ر.ک: عالم زاده نوری، به کجا و چگونه، فصل دوم.
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مهارت آموزی
1. آموختــن مهارت هــا بــرای انســان در هــر ســن و ســالی امکان پذیــر اســت؛ امــا در جوانــی 

بســیار آســان تر و دســت یافتنی تر اســت.

2. پیدایــش مهــارت محتــاج زمــان و تدریجــی اســت و هیــچ صفتــی یکبــاره در وجــود 

یــادی  کــه رشــد جســمی انســان نیازمنــد ســال های ز آدمــی پدیــد نمی آیــد. همان گونــه 

اســت و یک شــبه صــورت نمی پذیــرد، رشــد فکــری و تعالــی روحــی او هــم یک شــبه و 

و  ســرخوردگی  و  شکســت  جــز  شــتابزده،  برنامه ریزی هــای  نیســت.  انجام پذیــر  دفعــی 

ناامیــدی ارمغانــی نــدارد و نتیجــه ای نمی دهــد.

مهــارت  آوردن  به دســت  بــرای  اســت.  عمــل  تکــرار  اثــر  بــر  مهــارت  پیدایــش   .3

کــرد.  کســب مهــارت رانندگــی بایــد رانندگــی  خوش نویســی بایــد بســیار نوشــت، بــرای 

یــاد یــک عمــل، آن عمــل را بــا تــار و پــود وجــود مــا آشــنا می گردانــد و منتهــی بــه  تکــرار ز

کــه می خواهــد بــه  کســی  کــردن از پرکــردن اســت«.  ایجــاد مهــارت می شــود. »کار نیکــو 

هنــر، حرفــه، مهــارت یــا صفتــی دســت یابــد، بایــد پیاپــی مصادیــق آن را تجربــه کنــد، برای 

کــردن  کســب صفــت شــجاعت، هنــِر تندخوانــی یــا مهــارت ســخنوری تنهــا آرزو یــا دعــا 

کافــی نیســت، اقــدام عملــی متعــدد شــرط ضــروری تحصیــل ایــن توانمندی هــا اســت.

کــم  هــر بــار کــه عملــی را تجربــه می کنیــم یــک قــدم بــه مهــارت آن، نزدیــک می شــویم. از ترا

گاه بــه ده هــا عمــل مشــابه  ایــن تجربه هــا و اقدام هــا مهــارت متولــد می شــود. یــک عمــل هــر 

کــه یــک آجــر هــرگاه بــه  خــود ضمیمــه شــود توانمنــدی ثابتــی ایجــاد می کنــد، همان گونــه 

ــد مــی آورد. بدیــن ترتیــب انجــام هــر عمــل  کاملــی پدی ــدد بنــای  ده هــا مشــابه خــود بپیون

کوچکــی در توانمنــد نمــودن مــا دارد.  ســهم 
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امیرمؤمنان علی   می فرمایند:
ر ِف الَعَمِل یزَدد َفتَرًۀ؛1 ًۀ َو َمن یَقّصِ َمن یعَمل یزَدد ُقّوَ

یــش افزایــش می یابــد و هــر کــس در عمــل کوتاهــی ورزد،  هــر کــس عمــل کنــد نیرو

سســتی و ناتوانــی اش بیشــتر می شــود.

گرفته شود و به فعالیت درآید تقویت می شود  که به کار  به طور کلی هر یک از قوای انسان 

و هریک معطل و بی کار باشد ضعیف و سست، باقی می ماند. ماهیچه های بدن انسان 

گرفته شود، ورزیده می گردد. تقویت حافظه، قوای  که به حرکت و فعالیت  تنها هنگامی 

کردن از حافظه، ذهن و اراده  گرو به کار انداختن و استفاده  ذهنی و قدرت اراده نیز در 

پایدار  و  راسخ  همچنان  و  می آید  پدید  عمل«  »انجام  با  مهارت  که  آن  خالصه  است. 

می شود، تا آنجا که صورتی غیر قابل تغییر به خمیرمایۀ نفس می بخشد.

ــه  ــر آن معمــواًل ب ــا تأثی ــه نوعــی در پیدایــش مهــارت نقــش دارد، ام گرچــه هــر عمــل ب  .4

ــرای پیدایــش مهــارت خوش نویســی نوشــتن  ــر ب گ ــد و احســاس نمی شــود. ا چشــم نمی آی

هــزار صفحــه الزم باشــد، هــر صفحــه تنهــا یــک هــزارم مســیر را طــی می کنــد و لــذا پــس از 

یــارت  کــه قصــد ز نوشــتن یــک صفحــه تغییــر قابــل توجهــی مشــاهده نمی شــود. مســافری 

گــر تنهــا یــک قــدم پیــش رود، نزدیــک شــدن خــود بــه مشــهد  حــرم امــام هشــتم را دارد ا

ــه هــر صــورت، واقعــًا نزدیــک شده اســت.  مقــدس را مشــاهده نمی کنــد، امــا ب

کــه واجــد مهــارت  کســی  5. دوران مهارت آمــوزی بــر انســان ســخت می گــذرد؛ زیــرا 

کار می گیــرد، توجــه و تمرکــز فراوانــی هزینــه می کنــد، زمــان قابــل  نیســت تــوان بســیاری بــه 

کافــی  توجهــی معطــل می شــود امــا محصــول چندانــی بــه چنــگ نمــی آورد. ایــن مجموعــه 

اســت تــا انســان ضعیــف را بــه ســتوه آورد و از زیــر بــار ســنگین عمــل و تمریــن بیــرون کشــد.

کارگیــری  کار، انســان از بــه  6. پــس از پیدایــش یــک مهــارت، عــالوه بــر ســهولت انجــام 

1 . محمدی ری شهری، میزان الحكمه، حدیت 14259.
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کــه بــا تــالش انــدک و در زمــان  توانمنــدی خــود لــذت می بــرد، زیــرا محصــول ارزش منــدی 

کوتاهــی بــرای  کوتــاه بــه دســت آمــده او و دیگــران را بــه اعجــاب مــی آورد و چــون مســیر 

رســیدن بــه مطلــوب در پیــش دارد شــوق و انگیــزه بیشــتری بــرای عمــل در خــود می یابــد از 

ایــن رو بســیار مشــتاق اســت مهــارت خــود را تجربــه کنــد و یــا با دیگران به مســابقه نشــیند.

ــراه  ــت هایی هم ــی و شکس کام ــا نا ــارت ب ــک مه ــب ی کس ــرای  ــت ب ــاز حرک ــًا آغ 7. غالب

کامــاًل طبیعــی و قابــل پیــش بینــی  اســت. اشــتباه و تجربــۀ ناموفــق در ابتــدای مســیر امــری 

کامــل بــر ایــن توانایــی -  کــه مهــارت راه رفتــن را تمریــن می کنــد - تــا تســلط  کودکــی  اســت 

کنــد، جرعه هایــی  گر تــازه کار هــر چــه تــالش و دقــت  افــت و خیزهایــی در پیــش دارد، شــنا

از آب خواهــد نوشــید.

8. هــر چــه مراحــل مهارت آمــوزی بــا توجــه و دقــت بیشــتری انجــام پذیرد، ســهم بیشــتری 

کــه بــا نشــاط و حوصلــه نوشــته می شــود در  در پیدایــش آن مهــارت دارد؛ مثــاًل صفحاتــی 

ــری  ــری دارد و قــدم بزرگ ت ــر افزون ت ــر نویســندگی تأثی ــا تســلط ب ایجــاد هنــر خوش نویســی ی

محســوب می شــود.

که در همۀ اعمال و رفتار خود دقت و تأمل به خرج می دهند،  کسانی  به همین جهت 

کمتری دارند و دیرتر به نتیجه می رسند اما پس از به دست  گرچه به ظاهر سرعت عمل 

آوردن توانمندی های مختلف، به سرعت از همراهان خود پیشی می گیرند.
 

َ
حمَکــه و قــال: ِإذا َعِمــل

َ
 أ

ً
 َعَمــال

َ
 ِإذا َعِمــل

ً
قــال رســول اهَّلل : ِإّنَ اهَّلَل حِیــّبُ َعبــدا

ــن؛1  َفلیتِق
ً
ــال ــم َعَم َحُدك

َ
أ

خداوند بنده ای را دوست دارد که هر گاه کاری انجام می دهد آنرا استوار و محکم سازد 

و نیز فرمود: هر گاه کسی از شما کاری می کند باید آنرا شایسته و متقن انجام دهد.

1 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص 884 و 882.
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بــا گســترش توانمندی هــا، بــه مــرور »بــه دســت آوردن مهارت هــای جدیــد« و انــس گرفتــن 

بــا فضاهــای تــازه نیــز بــرای انســان آســان می شــود.

فرمول هــای  از  گاهــی  آ می بخشــد.  بهبــود  را  مهارت آمــوزی  برنامه ریــزی،  و  تفکــر   .9

کــم بــر آن توانمنــدی، اســتفاده از تجربــۀ دیگــران، مشــاوره و داشــتن اســتاد، مــدت زمــان  حا

کمتریــن مقــدار  کوتــاه می کنــد و افــت و خیزهــا و اشــتباهات را بــه  تحصیــل مهــارت را 

کاهــش می دهــد.

ــر عهــدۀ خــود انســان اســت و  ــدون اســتثنا - ب 10. طــی تمــام مراحــل مهارت آمــوزی - ب

ــه ملکــه نزدیــک می شــود. اســتاد، نیرویــی  ــالش خــود ب ــار و ت ــا اراده و اختی انســان تنهــا ب

گرد ایجــاد نمی کنــد و بــاری از دوش او بــر نمــی دارد. تحمیــل و اجبــار اســتاد  در وجــود شــا

کــه تنهــا بــه قصــد رفــع تکلیــف  گــر انگیزه بخــش نباشــد، فایــده ای نــدارد، زیــرا عملــی  هــم ا

کمــی در جــان دارد. بــرای درک  و بــا حداقــل توجــه و عنایــت انجــام می شــود تأثیــر بســیار 

کنیــم. تــا هنگامــی  ایــن نکتــه بــه مراحــل تکویــن ملکــۀ خوش نویســی یــا نویســندگی دقــت 

گرفتــه  کار  کــه قواعــد خوش نویســی یــا نویســندگی توســط شــخص، بــا رغبــت و دقــت بــه 

ــا  کــه انســان بایــد ب نشــود، تــالش اســتاد بــه نتیجــه ای نمی انجامــد، اســتاد فقــط راهــی را 

پــای خویــش بپیمایــد به خوبــی بــه او نشــان می دهــد امــا پیمــودن آن را نمی توانــد بــر عهــده 

کالم اســتاد تنهــا »راهنمــا« اســت و نــه »راهبــر«. کنــد. و در یــک  بگیــرد و ضمانــت 

طبیعــی اســت هــر فــرد پــس از تجربــۀ عملــی و تــالش شــخصی، کاســتی ها و ناتوانی های 

خــود را بــا وضــوح بیشــتری می بینــد و زمینــۀ بهره گیــری افزون تــر از اســتاد برایــش فراهــم 

کیــد میــان »علــم« و »عمــل« در مجموعــۀ معــارف دینــی ناظــر بــه همیــن  می گــردد. پیونــد ا
واقعیــت اســت.1

11. پس از تشــکیل مهارت در وجود انســان، به کارگیری آن و بهره مندی از آثار و فواید آن 

1 . ر.ک: میزان الحكمه ذیل عنوان »علم«. 
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نیــز بــه اختیــار انســان اســت. ممکــن اســت کســی مهارت خوش نویســی داشــته باشــد ولی 

گرچــه بــرای هنرمنــِد خطــاط آســان  از آن اســتفاده نکنــد و بدخــط بنویســد. خوش نویســی 

گــر هنرمنــد خوش نویــس از صــرف  ــوان و همتــی می طلبــد. ا ــدازۀ خــود، ت ــه ان اســت امــا ب

گــر در  یــغ ورزد، مهــارت خــود را معطــل و بی فایــده واگذاشــته  اســت و ا همیــن تــوان انــدک در

نوشــتن تابلوهــا بی دقتــی و کــم حوصلگــی نمایــد بعیــد نیســت کــه در گــذر زمــان و بــا تکــرار 

کارگیــری مــداوم  عمــل، بی دقتــی و شــتاب زدگی در وجــود او بــه صــورت عــادت درآیــد. بــه 

کار، ملکــۀ پــرکاری، سخت کوشــی، فعالیــت،  توانمندی هــا عــالوه بــر بهره منــدی از نتایــج 

اســتقامت و نشــاط را در وجــود آدمــی ایجــاد می کنــد و سســتی، کاهلــی، تنبلــی و کســالت 

را از بیــن می بــرد.

12. تــا قبــل از پیدایــش کامــل یــک مهــارت، تمریــن و تــالش بایــد اســتمرار داشــته باشــد و 
گــر در نیمــۀ راه قطــع شــود، رشــد آن متوقــف می گــردد. 1 ا

؛ 2
َّ

یِه الَعبُد َو ِإن َقل
َ
عماِل ِإل اهَّلِل َتعال ماداَم َعل

َ
َحّبُ األ

َ
 الباِقُر  : أ

َ
قال

یــن عمــل در نــزد خــدای متعــال، عملــی اســت کــه بــر آن مداومــت شــود  محبوب تر

ــدک باشــد. گرچــه ان

مهارت های طلبگی
از آنجا که مسئولیت طلبگی بسیار سنگین است، مهارت های مورد نیاز طلبه نیز بسیار 

دین،  تحصیل   : از  است  عبارت  حوزویان  رسالت های  اینکه  به  توجه  با  است.  زیاد 

تحقیق در دین، تبلیغ دین، تربیت دینی و جامعه سازی اسالمی، بنابراین طلبه عالوه 

بر مهارت های عمومی فردی، باید در مسیر طلبگی مهارت های دیگری را نیز به  دست 

تبلیغی،  مهارت های  پژوهشی،  مهارت های  تحصیلی،  مهارت های  جمله:  از  آورد؛ 

1 . ر.ک: عالم زاده نوری، به کجا و چگونه، فصل دوم.
2 . کلینی،  الكافی، ج2، ص 82. 
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مهارت های تربیتی، مهارت های مدیریتی و اجرایی.

برخی از  مهارت های تحصیلی عبارت اند از: 

مهارت هــای  مباحثــه،  تمرکــز،  تندخوانــی،  و  موفــق  مطالعــه  تحصیلــی،  برنامه ریــزی 

نوشــتاری ماننــد: خوش نویســی، تندنویســی، تایــپ، آشــنایی بــا رایانــه و برخــی از برنامه هــا 

کاربــرد، روان نویســی، رســا و ســاده و شیوانویســی، مختصرنویســی،  پــر  نرم افزارهــای  و 

نمایه زنــی،  متــن،  درون  عالمت گــذاری  )یعنــی  متــن  تســهیل  صورت جلسه نویســی، 

یــک  تفســیم بندی مطالــب و شــماره گذاری، ذکــر منابــع و مصــادر، رنگ آمیــزی بــا ماژ

کــردن مطالــب مهــم و ...(، خالصه نویســی )بــه روش هــای متعــدد  فســفری، مشــخص 

ماننــد متنــی، نمــودار درختــی و نمــودار هســته ای(، ویرایــش، تعلیقه نویســی )اظهــار نظــر 

نســبت بــه یــک متــن(، تقریــر نویســی، شــرح نگاری، فیش بــرداری، بایگانــی، نویســندگی 

)مقاله نویســی، داســتان نویســی، تألیــف و ...(.

برخی از مهارت های پژوهشی عبارت اند از:

و  دســته بندی  ایده پــردازی،  نقــد،  یادداشــت برداری،  موضــوع،  انتخــاب  مهــارت 

پژوهشــی. نرم افزارهــای  و  برنامه هــا  بــا  آشــنایی  تدویــن، 

برخی از مهارت های تبلیغی نیز عبارت اند از:

و  قرائــت  مداحــی،  و  مرثیه خوانــی  کالس داری،  و  یــس  تدر ســخنرانی،  و  خطابــه 

زبان هــای  بــا  آشــنایی  مخاطب شناســی،  پاســخ گویی،  مناظــره،  قــرآن،  ترتیل خوانــی 

. و...  مجــازی  فضــای  در  فعالیــت  مهارت هــای  راهنمایــی،  و  مشــاوره  خارجــی، 

از مهارت های عمومی نیز می توان به این موارد اشاره کرد: 

برنامه ریــزی، تصمیم گیــری، آینده نگــری و پیش بینــی، مدیریــت زمــان، تفکــر انتقــادی، 

کمک هــای  تی، امــداد و  گروهــی، فعالیــت تشــکیال کار  ــر اجتماعــی،  ــز، ارتبــاط مؤث تمرک

اولیــه، فنــون ورزشــی، دفاعــی و نظامــی، رانندگــی، خالقیــت، امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر و آراســتگی.
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مهارت علمی در علوم کاربردی
کاربــردی  کــه در ســال های آغازیــن حــوزه آمــوزش داده می شــود بیشــتر علومــی  علومــی 

ــزار محســوب می شــود. صــرف، نحــو، منطــق و  ــرای علــوم بعــدی مقدمــه و اب کــه ب اســت 

اصــول از ایــن علــوم ابــزاری و کاربــردی هســتند. تحصیل این علوم دو مرحلــه دارد. مرحله 

کاربــرد و تطبیــق.  کلیــات، و مرحلــۀ دوم مرحلــۀ  گیــری و آموختــن  نخســت مرحلــۀ فرا

در مرحلــۀ نخســت، قواعــد آن علــم توســط اســتاد بــه کمــک متــن آموزشــی ارایــه می گــردد 

کاربــرد  کلــی اســت. مرحلــۀ دوم، مرحلــۀ تطبیــق و  و هــدف نهایــی از آن فهــم ایــن قواعــد 

اســت؛ در ایــن مرحلــه بیشــترین فعالیــت بــر دوش طلبــه اســت؛ زیــرا فهــم قاعــده الزامــا بــه 

کامــل قاعــده، بایــد آن را  کاربــرد و تطبیــق آن نیســت؛ یعنــی پــس از درک  معنــای قــدرت 

گرفــت. ایــن مهــارت، چیــزی عــالوه بــر حفــظ قواعــد  کــرد و در مصادیقــش بــه کار  تمریــن 

کلــی اســت. 

کتبــی آن بــه  کســب نمــرۀ قبولــی در آزمــون  کامــل قواعــد رانندگــی و  کــه فهــم  نظیــر ایــن 

گیــری مهــارت رانندگی عــالوه بر آن، تمرین و تســلط  گیــری رانندگــی نیســت؛ فرا  معنــای فرا

کاربــردی نیــاز دارد. عملــی و 

گیــری ایــن علــوم، بــه تمریــن، تطبیــق و  بنابرایــن شایســته اســت بــرای موفقیــت در فرا

کتاب هــای تمرینــی بــا نظــر و مشــورت  کاربــرد نیــز اهمیــت داده شــود. بــرای ایــن منظــور از 

گیریــد. اســاتید خــود بهــره 
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سفیران هدایت

تعریف

مجموعــه آموزشــی ســفیران هدایــت بــه منظــور »تربیــت مبلــغ جهت نشــر احــکام و معارف 

اســالمی در ســطح عمــوم بــرای مناطــق مــورد نیــاز« طراحــی شــده اســت. در ایــن مجموعــه 

آموزشــی، طــالب بــا مبانــی اعتقــادی، ادبیــات عــرب، منطــق، فقــه، اصــول و اخــالق 

کمتــر توســعه یافتــه فرهنگــی  ــه منظــور تبلیــغ در مناطــق مــورد نیــاز و مناطــق  اســالمی، ب

کســب می کننــد. آشــنا و صالحیت هــای اخالقــی و توانایی هــای علمــی و مهارتــی الزم را 

کلی اهداف

کــرم و اهــل  1.ارتقــای معرفــت و ایمــان اســالمی و روحیــه محبــت و والیــت پیامبــر ا

بیــت ؛

2.آشــنایی بــا هویــت حــوزه و روحانیــت و تخلــق و تــأدب بــه اخــالق و آداب اســالمی و 

زّی طلبگــی؛ 

3.شناخت صرف و نحو، تجوید، منطق، فقه و اصول فقه و مهارت به کارگیری آن ها؛

ــت  ــل بی ــالمی و اه ــخ اس ــکام و تاری ــالمی، اح ــالق اس ــد، اخ ــارف و عقائ ــناخت مع 4.ش

؛

5.آشــنایی بــا علــوم قرآنــی، علــم لغــت، علــوم حدیــث، بالغت، حکمت اســالمی، تفســیر 

یــخ انقالب اســالمی؛ و تار

6.ایجاد توان تبلیغ و دفاع علمی از اسالم، مکتب اهل بیت و نظام اسالمی؛

7.ایجاد آمادگی جهت مدیریت مساجد و کانون های فرهنگی؛

یــس، پژوهــش و پاســخ گویی بــه  8.ایجــاد و تقویــت مهارت هــای عمومــی تبلیــغ، تدر

نویــن. فناوری هــای  از  بهره گیــری  بــا  دینــی  پرســش های 
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سیاستها

1.اهتمام به رشد اعتقادی و اخالقی طالب؛

2.اهتمــام بــه برنامه ریــزی جامــع و هماهنــگ در ابعــاد شــناختی، مهارتــی و نگرشــی، بــا 

کــرم  و اهــل بیــت؛ محوریــت قــرآن و ســنت پیامبــر ا

3.اهتمام به کاربردی کردن آموزش و آموزه های تربیتی؛

4.اهتمام به سنت های حسنه حوزوی در تعلیم، تهذیب، تحقیق و تبلیغ؛

5.اهتمــام بــه معرفــی عالمــان ربانــی، بــه عنــوان الگــو در حیــات علمــی و معنــوی و ارتبــاط 

مؤثــر بــا بــزرگان و فضــال؛ 

6.توجه به نیاز جامعه و نظام اسالمی؛

کید بر بهره گیری از مهارت ها، روش ها و ابزارهای کارآمد آموزشی و تبلیغی؛  7.تأ

کید بر شناسایی طالب مستعد و هدایت و حمایت از آن ها؛ 8.تأ

کارکنــان متدیــن، مهــذب، منظــم، خــالق  ــر بهره منــدی از اســاتید، مدیــران و  کیــد ب 9.تأ

و فعــال؛

10.توجه به سالمت جسمی و نشاط و شادابی طالب.

شرایطداوطلبانورودبهمدارسسفیرانهدایت

داوطلبــان مــدارس ســفیران هدایــت بــا مــدرک دیپلــم و از طریــق آزمون سراســری حوزه های 

علمیه و پس از قبولی در مصاحبه و تحقیقات محلی و گذراندن دوره میثاق پذیرفته شوند.

ایــن افــراد بــه تحصیــل علــوم حــوزوی ماننــد: صــرف، نحــو، منطــق، بالغت، فقــه و اصول 

یــخ و ســیره معصومیــن  کریــم، نهج البالغــه، تار پرداختــه و در مباحثــی ماننــد: تفســیر قــرآن 

کالم اســالمی و شــبهات، شــناخت ادیــان و فــرق و شــیوه های مختلــف  علیهــم الســالم، 

ــغ دینــی آمــوزش می بیننــد.
ّ
تبلیغــی در حــّد نیــاز یــک مبل

در نتیجه فارغ التحصیالن این مجموعه آموزشی، توانایی های ذیل را کسب می کنند:
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مدیریت مساجد و امامت جماعت؛	 

بیان مسائل شرعی؛ 	 

موعظه و تبلیغ با توجه به نیازهای منطقه ای؛ 	 

اداره جلسات موالید و عزاداری معصومین  ؛ 	 

برگزاری جلسات آموزش و قرائت قرآن؛ 	 

اداره کالس های دینی و عربی مدارس آموزش و پرورش؛ 	 

راهنمایی و هدایت جوانان و نوجوانان در امور دینی؛ 	 

انجام وظایف اجتماعی مربوط به روحانیون.	 

برخی از ویژگی های آموزشی سفیران هدایت
کــم بــر حــوزه،  مجموعــه آموزشــی »ســفیران هدایــت« ضمــن پاســداری از ارزش هــای حا

دارای ویژگی هــای می باشــد. برخــی از ایــن ویژگی هــا عبارتنــد از: 

جامعیت و کاربردی بودن آموزش ها
ــزاری دارد ـ  ــه اب ــه جنب ک ــه ای ـ  ــر دروس پای ــه ب ــت«، اضاف ــفیران هدای ــی »س ــام آموزش در نظ

بــه اجتمــاع  کــه قابــل عرضــه  قســمت عمــده ای از آموزش هــا حــاوی مطالبــی اســت 

می باشــد و دانش آموختــگان را از جامعیــت نســبی در علــوم مــورد نیــاز برخــوردار می ســازد.

علم محوری
کــه بایــد در ســاعات تدریــس بیــان شــود مــدّون  بــرای هــر یــک از دروس، ســرفصل مباحثــی 

گردیــده، متــن آموزشــی براســاس همــان ســرفصل ها تعییــن می گــردد و چنانچــه بعدهــا 

متــن بهتــری نــگارش یابــد، بــا تصویــب گــروه علمــی مربوطــه، متــن آموزشــی تغییــر می کنــد. 

از ایــن رو آموزش هــا بــر اســاس دانــش و علــم اســتوار اســت، نــه آنکــه متــن خاّصــی محــور 

کنــد. باشــد و از جایگزینــی متــون مناســب تر ممانعــت 
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 اهتمام به پژوهش و تحقیق
گیــری روش تحقیــق در ســال اول تحصیــل، حداقــل یــک تحقیــق در  طــالب پــس از فرا

کــه اســتاد آن را تعییــن می کنــد، انجــام  هــر ســال پیرامــون یکــی از موضوعــات درســی 

می دهنــد. دقــت در پژوهــش و نــوآوری و نظــارت بــر ایــن امــر، از دیگــر ویژگی هــای »ســفیران 

هدایــت« اســت.

 روش شناسی
در نظام آموزشــی ســفیران هدایت به شــناخت روش ها در زمینه ســخنرانی، کالس داری، 

تحقیــق، تحلیــل مســایل سیاســی، مشــاوره و راهنمایــی و... توجــه ویــژه ای شــده اســت 

کننــد. تــا طــالب بتواننــد بــا اســتفاده از ایــن روش هــا، نقــش بهتــری را در جامعــه ایفــا 

کسب مهارت ها
توانایــی شــخص در به کارگیــری آموزش هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. بــرای 

ــه ایــن امــر، بعضــی از درس هــا هــم بــه صــورت نظــری و هــم بــه صــورت عملــی  رســیدن ب

گیــری نظــری آنهــا در  کــه توانایــی عملــی طــالب هماننــد فرا گونــه ای  ارائــه می شــود، بــه 

گذرانــدن درس نقــش دارد. همچنیــن، جهــت دســتیابی بــه مهــارت تبلیغــی، طــالب در 

مــدت ســه ســال بــه صــورت روشــمند هــر هفتــه در گروه هــای مهارتــِی خطابی شــرکت کرده 

و تمرین هــای از پیــش تعییــن شــده ای را انجــام مــی دهنــد.
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برخی از قوانین نظام آموزشی سفیران هدایت
	نظــام آموزشــی در برنامــه آموزشــی ســفیران هدایــت در مقطــع ســطح دو حضــوری، 

نیم ســالی و درســی ســاعتی اســت.

	هــر ســال تحصیلــی از دو نیم ســال مســتقل تشــکیل شــده و قبولــی یــا عــدم قبولــی در هــر 

درس از هــر نیم ســال، بــه همــان درس محــدود می شــود.

	در هــر ســال تحصیلــی، عــالوه بــر دو نیم ســال تحصیلــی، برگــزاری دوره تابســتانی نیــز 

مجــاز می باشــد.

تبصــره 1: برگــزاری دوره آموزشــی تابســتانی در برنامــه آموزشــی ســفیران هدایــت بــه شــرط 

فراهــم آمــدن انجــام فعالیت هــای تبلیغــی، بالمانــع می باشــد.

تبصــره 2: ایــن دوره بــه صــورت حضــوری و بــا رعایــت ســقف ســاعات مصــوب درســی 

کــه دارای پرونــده فعــال تحصیلــی هســتند، مجــاز بــه شــرکت در  اجــرا می شــود و طالبــی 

آن می باشــند.

	مــدارس علمیــه می تواننــد دوره هــای تابســتانی را پــس از اخــذ مجــوز از شــورای آمــوزش 

کننــد.  اســتان و طبــق ضوابــط و شــرایط ابالغــی معاونــت آمــوزش ســتاد برگــزار 

	طــول مــدت تحصیــل در ســطح دو ســفیران هدایــت بــه طــور معمــول 10 نیم ســال و 

کثــر تــا 14 نیم ســال تحصیلــی اســت. حدا

کاهــش ســنوات تحصیــل بــرای طــالب واجــد شــرایط براســاس ضوابــط مربوطــه  تبصــره: 

کثــری از تقویــم آموزشــی  از طریــق دوره هــای تابســتانی یــا اخــذ درس مــازاد یــا اســتفاده حدا

کثــر ســاعات مجــاز بــرای  و همچنیــن افزایــش ســنوات تحصیــل بــا رعایــت حداقــل و حدا

انتخــاب درس بالمانــع می باشــد.

	تقویــم تحصیلــی مــدارس در هــر ســال تحصیلــی )شــامل ایــام درســی، ایــام امتحانــی و 

دوره تابســتانی( پــس از تصویــب در شــورای مدرســه و تأییــد مدیریــت حــوزه علمیه اســتان 
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طبــق ضوابــط ابالغــی معاونــت آمــوزش ســتاد الزم االجــرا می باشــد.

	طلبــه متعهــد اســت در زمــان تحصیــل در ســطح دو ســفیران هدایــت بــه صــورت تمــام 

وقــت و حضــوری در تمــام برنامه هــای درســی و غیردرســی مدرســه شــرکت نمــوده و در 

اختیــار مدرســه باشــد.

	تحصیــل همزمــان طــالب ســطح دو ســفیران هدایــت تــا پیــش از تکمیــل مقطــع مذکــور 

کــز غیرحــوزوی مجــاز نمی باشــد. در مرا

تبصــره: هرگونــه تحصیــل همزمــان پــس از تکمیــل ســطح دو ســفیران هدایــت صرفــًا 

براســاس ضوابــط و آییــن نامــه مربوطــه و بــه شــرط عــدم تنافــی بــا فعالیت هــای تبلیغــی، 

می باشــد. امکان پذیــر 

	ارائــه دروس مصــوب برنامــه آموزشــی ســفیران هدایــت و رعایــت منابــع آموزشــی آن هــا و 

همچنیــن برنامه ریــزی دروس براســاس آن هــا ضــروری می باشــد.
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