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سعید عدالت نژاد
Saeid Edalatnejad 

پیامبر اکرم که از طریق امامان خویش دریافته، و نیز 
با اتکا بر تعلیمات خود امامان و بهره گیری از قدرت 
عقل بشری به ساخت منابع و مفاهیم الزم برای بیان 

اندیشه های خود همت گماشته است. عالمان شیعی سهمی 
بزرگ در تاریخ اندیشۀ بشری دارند و در رشته های 

مختلف علوم اسالمی بویژه فقه، اصول فقه، فلسفه، کالم، 
عرفان و تفسیر میراثی بزرگ برجای گذاشته اند. حوزه های 

علمیه خود را مسئول نگهداری این میراث و بالندگی 
آن می دانند. میراثی که پاره ای از جنبه های آن هم چنان 

ناشناخته مانده است. 

غالب مدارس یا حوزه های علمیه شیعۀ امامی در کنار 
مرقد امامان مدفون در عراق و ایران )مرقد اولین امام، 
امام علی )ع( شهید در ۴0 هجری در کوفه و مدفون در 
نجف؛ سومین امام، امام حسین )ع(، شهید در سال 6۱ 
هجری در کربال؛ هشتمین امام، امام رضا )ع(، متوفی 

۲0۳ هجری در مشهد و مرقد امام یازدهم، امام حسن 
عسکری )ع(، متوفی ۲60 هجری، در سامرا( یا منسوبان 
به آنها )مانند مرقد حضرت معصومه، متوفی حدود ۲00 

هجری، دختر امام هفتم در قم( تأسیس شده اند. گفته 
شده قدمت بعضی از مدارس به هزار سال می رسد. 

شیعیان بر این باورند که امامان در زمان حیات به لحاظ 
دانش و تقوا در درجۀ اعلی قرار داشتند و برترین مردم 
بودند و به همین سبب در زمان حیات، خودشان، و در 
زمان ممات مرقد و فضاهای منسوب به آنان )به تعبیر 

شیعیان حرم( محترم و مقدس اند. در کنار این مکان های 
مقدس بافت های شهری مرکب از مدرسۀ دینی، مسجد، 
بازار و گاهی منازل مسکونی علما با معماری های خاص 
دوره های تاریخی مختلف شکل گرفته و این بافت ها به 

عکس های هانس گئورگ برگر از حوزه های علمیه 
)مدارس و محیط های سنتی آموزشی و پژوهشی تربیت 
روحانیون شیعه( ایران در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ گرفته 

شده است. نویسندۀ این متن که بیش از چهارده سال 
از عمر خویش را در حوزۀ علمیۀ قم صرف تحصیل، 

تدریس و پژوهش کرده، حدود سه سال مسئولیت گروه 
ادیان مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها )زیر نظر رئیس 

جمهور وقت( را بر عهده داشت. بدین ترتیب با حمایت 
این مرکز و با همکاری مسئوالن حوزه های علمیه قم، 

مشهد و اصفهان امکان ورود برگر به مکان هایی فراهم 
شد که، به دلیل مالحظات و سنت های تحصیلی و 

اخالقی، به طور عادی ورود مردان غیر طلبه و زنان به 
مدرسۀ مردان دشوار است و هیچ زن غیر طلبه و مردی 

که استاد نباشد حق ورود به مدارس شیعی زنان را 
ندارد. عکس های برگر از جنبۀ دیگری نیز اهمیت پیدا 

می کنند. عکاس یک مورخ ادیان است و بنا بر این به سان 
عکاسی نیست که صرفا وارد محیط یا مدرسه ای شده تا 
چند عکس به آثار هنری خویش بیفزاید بلکه با صاحبان 

عکس به گفتگو نشسته و از سبک زندگی و از سبک 
تحصیل و از سبک رفتارهای آنان با دیگران جویا شده و 
به تعبیر خودش درس آموخته است. او در این نمایشگاه 
گوشه ای از یافته ها و دیدگاه های خود را عرضه می کند؛ 

تصویری از سوژه ای کمتر شناخته شده که در سایۀ 
مباحث سیاسی و رسانه ای مات شده است. 

پیدایش مکتب شیعه امامی در قرون نخستین ریشه های 
سیاسی و اعتقادی داشت. پیروان این مکتب از ابتدا و 
تاکنون در طول تاریخ در جهان اسالم در اقلیت بوده اند 

ولی این اقلیت با اتکا بر قرآن، و بر آن دسته از تعلیمات 

نگاهی به نظام آموزشی و تربیتی روحانیون شیعه

۲0

WWW.ATHAREBARTAR.COM



228

اول، فرض بر این است که طلبه یا دانشجو در این نظام 
آموزندۀ میراث گرانقدری است که منشأیی الهی دارد، 

تعلیماتی از پیامبر اکرم و امامان شیعی علیهم السالم 
که برای حفظ آن تا به امروز کوشش های فراوان شده 

است. طلبه یکی از هزاران یادگیرندۀ این میراث در بستر 
تاریخ و در حضور معنوی صاحب این میراث یعنی 

امام دوازدهم امام مهدی امام غایب است. پس با چنین 
فرضی در چهرۀ یکایک طالب، مرد یا زن، ادب حضور 

و لبخند رضایت بر انتخاب مسیر و گونه ای ُحجب و 
حیا و ادب را می توان دید.

دوم، ساده پوشی، ساده نشینی و ساده زیستی رکن اصلی 
این نظام تربیتی است. غالب آنان از طبقات متوسط 

اجتماعی شهری و روستایی و پایین تر از طبقۀ متوسط به 
مدارس آمده اند و در این مسیر سودای به دست آوردن 

ثروت یا ارتقای طبقۀ اجتماعی خویش را ندارند. بسیاری 
از آنان تا آخر عمر همان سبک سادۀ زندگی اولیه را 

حفظ می کنند. سبک لباس خویش را منسوب به پیامبر و 
امام می دانند، اما شواهد تاریخی بر این ادعا، به خصوص 

بر سبک رایج این لباس در دورۀ معاصر، چندان قوی 
نیستند. مراد از سبک لباس، َعمامه بستن، سفید یا سیاه 

)منسوبان به خاندان پیامبر یا بنی هاشم از طوایف حجاز 
امروزه از رنگ سیاه استفاده می کنند و در گذشته گاهی 

رنگ سبز هم مرسوم بوده است(، پوشیدن لباس بلند 
زیرین به نام قبا و استفاده از رواندازی به نام عباست. 

بازی رقابت در این نظام مثل هر نظام تحصیلی و تربیتی 
دیگر وجود دارد ولی رقابت در این جا قواعد نانوشتۀ 

خاص خود را دارد، یکی از آنها این است که تو مخواه 
که به سبب دانش ات بزرگ و مشهور شوی. به دلیل 

لحاظ اجتماعی و اقتصادی کارکردهای ویژه داشته اند و 
دارند. در بخشی از عکس های هانس برگر معماری های 
این بافت ها دیده می شوند. بازار مرکز تجاری است که 

غالب مغازه داران متدین اند و خود را موظف به پرداخت 
مالیات های اسالمی )مانند خمس یعنی یک پنجم مازاد 

بر درآمد ساالنۀ خود( می دانند. گیرندۀ این مالیات ها 
بعضی علمای برجستۀ حوزه اند و چنین مرسوم بوده 

که آنها بخش اعظم این درآمد را به عالوۀ درآمدهایی 
که از موقوفات به دست می آید، صرف شهریه طالب 

و استادان حوزه و صرف نگهداری ساختمان حوزه های 
علمیه می کرده اند. باور علما بر این بوده که با این شیوه 
استقالل اقتصادی و به تبع آن استقالل فکری طالب و 

علمای حوزه را از حکومت های دوره های مختلف حفظ 
می کنند و با حفظ استقالل شان می توانند حوزه را از 

آسیب های سیاسی و اجتماعی محفوظ نگهدارند. درآمد 
طالب معموال همان شهریه ای است که ماهانه دریافت 

می کنند و در طول تاریخ و حتی در دورۀ جمهوری 
اسالمی میزان آن از سطح حقوق ماهانۀ طبقات متوسط 

جامعه پایین تر بوده است. این امکان وجود دارد که طلبه 
در کنار تحصیل به شغل های متناسب با شأن خود روی 
آورد ولی معموال چنین رویه ای مانع پیشرفت تحصیلی 
است و به همین دلیل توصیه نمی شود. بنا بر این، تقریبا 
عموم طالب و روحانیون با مفهوم تلخ فقر به خوبی 

آشنا هستند.               

حوزه ها نظام تربیتی و آموزشی خاصی از قدیم داشته اند. 
در نگاه اول به نظام تربیتی این مدارس و محیط ها چند 
جنبۀ اخالقی بیشتر نُمود دارد و در عکس های قدیم و 

جدید کم و بیش بازتاب پیدا کرده است. 
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شوند که یادگیری مطلبی یا مهارتی در حفظ میراث شیعه 
مؤثر است از هیچ تالشی دریغ نمی کنند. بهترین نمونۀ 
این تالش، یادگیری و رایج کردن آموزه هایی از فلسفۀ 
ارسطو، افالطون و فلوطین در گذشته و حال و اخیرا 

فلسفۀ ویتگنشتاین۱ و دیدگاه های بعضی معرفت شناسان 
غربی مثل اِلوین پالنتینگا۲ و َمکین تایر۳ در حوزه ها 

است. انتخاب هدفمند بعضی از مطالب، اصطالحات و 
روش های فلسفی برآمده از فرهنگ های دیگر در فلسفه، 

الهیات، تفسیر و اصول فقه شیعۀ امامی کامال مشهود 
است. نمونۀ دیگِر چنین تالشی، یادگیری و رواج دانش 
و مهارت کامپیوتر و کار با نرم افزارهای الکترونیکی در 

حوزه های شیعی امروز است. آن فلسفه و این مهارت در 
حوزه ها خادم یا خادمۀ میراث شیعی اند و فی نفسه ارزش 

یادگیری ندارند. در سال های اخیر به تعداد این خادمان 
افزوده شده است و کسانی در حوزه ها با قلمرو علوم 

انسانی هم کم و بیش با همین نگاه یعنی خادم بودن این 
علوم آشنا شده اند، هر چند علمای سنتی حوزه در گذشته 
و حال با ورود این خادمان به حوزه ها موافق نبوده اند.            

در نظام آموزشی حوزه دانش های مختلف آموخته می شود 
و دورۀ تحصیلی آن طوالنی است. از فقه و اصوِل فقه 
گرفته تا حدیث، تفسیر قرآن، کالم )الهیات(، فلسفه، 
عرفان و اخالق و کمی تاریخ. از آن جا که مهمترین 

متون اولیه در این زمینه ها به عربی نوشته شده اند ناچار 
طالب ایرانی و غیر ایرانی بخشی از سال  های تحصیلی 

اولیه خود را صرف فراگیری علوم صرفی نحوی و بالغی 
زبان کالسیک عربی می کنند. اما در عمل قرن هاست که 

تمرکز آموزش ها پس از فراگیری مقدمات صرف و نحو 
عربی و منطق ارسطو، بر فقه و اصول فقه بوده و گویا 

همین قاعده، خودنمایی طالب و عالمان از هر نوع آن 
خواه علمی و خواه سیاسی- اجتماعی در جامعۀ متدینان 
و اهل حوزه مذموم شمرده می شود و تربیت یافتگان این 

مراکز غالبا در دوره های مختلف تاریخی کوشیده اند از 
خودنمایی و ورود به عالم سیاست و نزدیک شدن به 

مناصب حکومتی اجتناب ورزند، جز آن که قبول مناصب 
حکومتی را وظیفۀ خویش تلقی کنند. 

سوم، در این نظام سلسله مراتب علمی وجود دارد ولی 
در طول تاریخ حوزه ها القاب رایج مثل آیهًْ اهلل، حجهًْ 

االسالم، حجهًْ االسالم و المسلمین، ثقهًْ االسالم تعریفی 
دقیق نداشته اند و کاربرد آنها کامال عرفی )یعنی به میزان 

عالقۀ دوستداران و طرفداران آنان بستگی داشته( و گاهی 
هم سیاسی بوده است. تاکنون هیچ نهادی متولی اِعطای 

این القاب نشده، هر چند در سه دهۀ اخیر قواعدی اداری 
برای تعیین سلسله مراتب علمی در حوزه های ایران 

طراحی شده است. با وجود این، احترام طلبه به استاد و 
بزرگتر خویش و احترام همساالن به یکدیگر، هر چند به 
لحاظ نظری با هم مخالف باشند، در کنار فضایی صمیمی 
و دوست داشتنی در همان نگاه اول به حوزه ها به چشم 

می آید. نتیجۀ رواج چنین اخالقی در حوزه وجود 
گونه ای پلورالیسم فرهنگی است و نمی توان بر اساس 
وحدت لباس یا چهره یا وحدت موضوعات درسی یا 

وحدت القاب آنان نتیجه گرفت که همۀ آنان هم فکرند. 

چهارم، جدیت در یادگیری و فهم مطالب، نه برای فخر 
فروشی به دیگران بلکه برای ایفای درست مسئولیت 

خویش در حفظ میراث است. از این رو، اگر در دوره ای، 
به درستی یا به خطا، استادان و طالب حوزه ها متقاعد 
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در سه دهه گذشته مجله هایی غالبا به زبان فارسی در 
حوزه منتشر شده است. 

روش تدریس در همۀ رشته ها چنین است که استاد یک 
کتاب قدیم یا جدید را انتخاب می کند و آن را با حوصله 

و با پرداختن به همۀ زوایا برای شاگردان می خواند و 
توضیح می دهد. از آن جا که غالب این کتاب ها تاکنون 

کتاب های غیر آموزشی و حاصل پژوهش مؤلف بوده اند، 
زمان زیادی صرف خواندن و فهمیدن همۀ مطالب و 
نکته های متن می شود. در نظر استاد خوانش آهسته و 
دقیق متن وجه مثبت این نظام درسی است و ستایش 

می شود. گویی زمان انتها ندارد و همه از عمر نوح 
برخوردارند. پس از درس، شاگردان در گروه هایی دو 
یا سه نفره همان درس استاد را، اعم از آن که مکتوب 
باشد یا شفاهی، بازگو، بحث و نقادی می کنند. به این 
کار »مباحثه« گفته می شود. این روش تدریس و سنت 
مباحثه گرچه زمانبر است و فارغ التحصیلی را به تأخیر 

می اندازد، اما نتیجۀ آن پختگی و اِشراف کامل دانشجو بر 
مطلب است و اگر او به درستی این فرایند را طی کرده 

باشد می تواند از عهدۀ فهم و خواندن کتاب های مشابه در 
آن زمینه کم و بیش برآید، هر چند آنها را در حضور هیچ 

استادی نخوانده باشد. روش مباحثه تا عالیترین سطوح 
علمی پابرجاست حتی در سطحی که بعضی عالمان 

شیعی مقام افتاء و مرجعیت پیدا می کنند، »مباحثه« برای 
فهم بهتر مطالب برقرار است. سوژۀ پاره ای از عکس های 

هانس برگر صحنه های مباحثه است. 

در روش تدریس، فقه و اصول فقه از دیگر رشته ها 
متمایزند. در این دو موضوع دو سطح عادی و پیشرفته 

کار اصلی این نظام آموزشی تربیت فقیه مجتهد است. 
هر که عالئق شخصی دیگری دارد یا آن قدر فرصت 
و استعداد دارد که هم به فقه و اصول فقه )دانش های 
مطلوب نظام حوزه( بپردازد و هم به رشته های دیگر، 
به سراغ رشته های درسی دیگر می رود. البته بسیاری 

و شاید اکثر طالب و روحانیون در نیمۀ راه تحصیل و 
پژوهش به دالیل مختلف از ادامۀ راه باز می مانند و کار 

تدریس در سطوح پایین، امامت نماز، اشتغال به امور 
تبلیغی و، پس از پیروزی انقالب اسالمی ۱۳5۷، کار در 

مراکز قضایی را ترجیح می دهند یا شرایط زندگی آنها 
را به یکی از این انتخاب ها وادار می کند. نظام حوزه 

برای تربیت این اکثریت برنامۀ نظام مند آموزشی ندارد 
به گونه ای که متناسب با شغل های آینده آنها باشد و 
در عمل این افراد از طریق دوستان و آشنایان شغلی 

متناسب با روحانیون پیدا می کنند و به عرصۀ فعالیت های 
اجتماعی وارد می شوند. در میان کسانی که از راه نهایی 
باز نمی مانند، گروه اندکی از روحانیونی هستند که در 

رشته هایی غیر از فقه و اصول دانشی کسب کرده اند و در 
آن زمینه متخصص شده  اند، یا زبانی خارجی فراگرفته اند، 

یا مهارتی دارند، این گروه تخصص ها و مهارت های 
خود را از نظام آموزشی حوزه نیاموخته اند بلکه تالش 

و استعداد شخصی، اشتیاق سیری ناپذیر آنان به دانش و 
محیط نسبتا آزاد آموزشی و فرهنگی حوزه چنین امکانی 
را برای آنان فراهم کرده است. در سال های اخیر مراکزی 
تاسیس و برنامه ریزی هایی طراحی شده تا متخصصانی 
در زمینۀ علوم اسالمی غیر از فقه و اصول و در مواردی 
در زمینۀ علوم انسانی و اجتماعی پرورش یابند. ارزیابی 

این برنامه ها و فارغ التحصیالن این مراکز در حوصلۀ این 
نوشتار نیست. در زمینۀ  علوم اسالمی و نیز علوم انسانی 
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انتخاب می شوند، البته هیچ فرایند تعریف شده ای برای 
این انتخاب وجود ندارد. اما معقول نیست کسی بدون 
گذراندن دورۀ طوالنی استادِی سطح پیشرفته به مقام 

مرجعیت برسد. گفته می شود انتخاب افراد برای این مقام 
با لطف خدا و نظر امام زمان صورت می پذیرد. حدود 

دو دهه است که چند زن توانسته اند به مقام استاد سطح 
پیشرفته فقه و اصول فقه )استاد درس خارج( در مدارس 

مخصوص بانوان برسند ولی هنوز در سنت شیعه هیچ 
زنی مقام مرجعیت علمی افتا پیدا نکرده است.         

برای اقبال بیشتر حوزه ها به فقه و اصول فقه دالیل 
مختلف الهیاتی و سیاسی اجتماعی وجود دارد. به لحاظ 

الهیاتی گویا باور بر این است که فقهای مجتهد در عصر 
غیبت امام دوازدهم فقط وظیفه دارند پاسخگوی احکام 

فقهی مورد نیاز شیعیان باشند و دایرۀ نیابت آنان از امام 
و دایرۀ والیت خود را به همین مقدار محدود کرده اند. 

سؤال ها و نیازهای دیگر شیعیان در قلمرو الهیات، 
تفسیر قرآن و حدیث، تاریخ و سایر دانش ها از درجۀ 
اول اهمیت برخوردار نبوده است و چنان که گفته شد 

به طور رسمی سطح پیشرفته برای این رشته ها در نظر 
گرفته نشده است. به لحاظ سیاسی اجتماعی هم این 

فقیه مجتهد است که محل مراجعۀ مؤمنان شیعی برای 
دریافت مالیات شرعی و پذیرفتن مالکیت اموال مجهول 
المالک و مانند آن و تعیین نحوۀ توزیع و مصرف این 
درآمدها بوده است و نه متخصص رشته های دیگر علوم 
حوزه های شیعه. به طور طبیعی این فقیه مجتهد است که 
قدرت اقتصادی پیدا می کند و تأثیر گذاری اجتماعی و 
احیانا سیاسی خواهد داشت. نتیجۀ طبیعی چنین تقسیم 
کاری این است که هم نظام آموزشی و هم دانشجویان 

برای طالب در نظر گرفته شده است: سطح اول انتقال 
و فهم مطالب مانند رشته های دیگر از طریق تدریس 
یک کتاب یا چند متن انجام می شود. این متون گرچه 

درجه بندی شده اند ولی آموزشی نیستند و سال هاست که 
تجدید نظر در محتوا و حتی گاهی در چاپ آنها صورت 

نگرفته است. رسیدن به انتهای این دوره )به تعبیر رایج 
در حوزه »سطح«( به طور عادی حدود نه سال طول 

می کشد. سطح دوم یا به تعبیر رایج در حوزه ها »خارج 
فقه یا خارِج اصول فقه«، انتقال مطلب و نظر تخصصی 
استاد از طریق یک متن خاص نیست )در حقیقت باید 
این دوره را »خارِج متن« نامید( بلکه استاد، به ترتیب 

سنتِی مباحث فقهی و اصولی، ابتدا موضوعات و مسائل 
را بر اساس مهمترین نظرات عالمان گذشته طرح و سپس 
نظر تخصصی )اجتهادی( خود را تبیین می کند. طول این 

دوره بسته به سرعت استاد و استعداد استاد و دانشجو 
متفاوت است و گاهی بیش از ده سال طول می کشد. در 
این دوره انتظار بر این است که احتیاط، انضباط و جامع 
بینی در اظهار نظر از ویژگی های اصلی آن باشد. استادان 

در این سطح، برای تدریس خود هیچ حقوقی دریافت 
نمی کنند. در غالب این درس ها نکته های بدیع و جزئی 

تخصصی در نقد حدیث یا تفسیری از قرآن یا رأیی 
فقهی هست که سزاوارند در قالب مقاله های آکادمیک 

مطرح و منتشر شوند ولی از آن جا که در بافت و نظام 
سنتی حوزه گمان بر این است که آثارشان باید در قالب 
کتاب هایی ضخیم و چند جلدی و غالبا پس از مرگشان 

منتشر شوند، این نکته ها در البالی انبوه مطالب گم 
می شوند. مراجع یا روحانیونی که در میان مردم مقام اِفتا 
و مرجعیت علمی به دست می آورند و گاهی به آنها »آیهًْ 
اهلل العظمی« گفته می شود، از میان استاداِن سطح پیشرفته 
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آموختگان رشتۀ فقه حوزه های علمیه انتخاب شده اند. 
بعالوه، احساس پاسخ گویی به مسائل مربوط به دیگر 

رشته  ها و تربیت متخصص در آن زمینه ها از جمله 
حقوق با همۀ شاخه های آن، فقه اجتماعی، مباحث 

سیاسی اقتصادی، مسائل الهیاتی، تفسیری و تاریخی در 
حوزه ها ایجاد شده ولی هنوز این احساس به برنامه ای 

نظام مند تبدیل نشده است.  

1 Ludwig Wittgenstein (d. 1951) 2 Alvin Plantinga (b. 1932)  

3 Alasdair MacIntyre (b. 1929)

نسبت به فراگیری دانش فقه و اصول فقه بیش از سایر 
دانش ها رغبت نشان دهند. با پیروزی انقالب اسالمی 
۱۳5۷ در ایران و ورود افرادی از بدنۀ حوزه به عالم 

سیاست و گسترده تر شدن دایرۀ نیابت از امام معصوم 
و دایرۀ والیت فقها در سایۀ نظریه والیت فقیه، باز هم 
دانش فقه بر صدر نشست به خصوص با توجه به این 
که بر اساس سیاست جمهوری اسالمی قضات دادگاه ها 
و فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و پاره ای دیگر 

از مناصب سیاسی حکومتی تاکنون فقط از میان دانش 
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  بخش نسخۀ های خطی کتابخانۀ
آیهًْ اهلل مرعشی نجفی، قم ۱۳۸۳
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