پژوهشمحوری دروس خارج حوزههای علمیه (بیان کاستیها و بایستهها)
رضا فخاری*
چکیده :پژوهشمحوری از رویکردهای فعّال و فرآیندمحور آموزش است .در این
رویکرد ،فراگیران به دنبال کشف و حل مسأله هستند .در فرایند آن از شیوههای کاوشگری،
تفکر و مباحثه گروهی استفاده میشود و معلّم صرفاً تسهیلکننده فرایند یادگیری است .این
رویکرد آموزشی که در ادبیات دینی ما «تعلیم و تعلّم همراه با تفقه ،تفکر و درایه» شناخته می-
شود ،همواره مبنای تعلیم و تربیت حوزههای علمیه ،بخصوص در مرحله نهایی آموزشی حوزه
علمیه ،یعنی «درس خارج» بوده است .در این مرحله آموزشی ،فرایندها ،اصول و روششناسی
اجتهاد به طالب آموزش داده میشود .شاخص مطلوب آن را میتوان در الگوی «سامرایی»
مشاهده کرد .در این مقاله ،دروس خارج حوزههای علمیه ،متناظر با مؤلفههای الگوی آموزش
پژوهشمحور ،در  5محور (مبانی ،اهداف ،برنامهها ،عوامل اجرایی و شرایط و امکانات) مورد
بررسی کیفی قرار گرفته و کاستیها و بایستههای آن با استناد به دیدگاههای چند تن از فقهای
اجتماعی معاصر ،مورد بازخوانی قرار گرفته است .بررسیها حاکی از آن است ،هرچند اساس
دروس خارج حوزههای علمیه بر پایه پژوهشمحوری و تفقه بنیان نهاده شده است ،و چه به
لحاظ قدمت و چه بهلحاظ مبانی ،پیشروتر از الگوی آموزش پژوهشمحور مطرح در نظامات
جدید آموزشی محسوب میگردد؛ اما به دلیل شرایط تاریخی ،آسیبهایی به این روش ناب
حوزوی وارد آمده است که ایستایی روشها و اصول استنباط ،فردگرایی و جزءنگری،
رویکرد غیرمشارکتی در بحث ،تربیت مجتهد مدرسهای و تئوریک ،کالسهاس خطابهای و
منبری ،عدم امکانات و تجهیزات تخصصی ،از جمله کاستیهای آنهاست .و در مقابل ،طلبه-
محوری ،مشارکت در بحث به جای رویکرد انفعالی ،پویایی در روش استنباط ،توجه به
واقعیت خارجی و بهرهگیری از رویکرد مسألهمحور ،تربیت مجتهد جامع ،تولید نظریه ،داشتن
سواد اطالعاتی و بهکارگیری تجهیزات تخصصی از جمله بایستههای پژوهشمحوری دروس
خارج تلقی میشود.
واژگان کلیدی :آموزش پژوهشمحور ،نظام آموزشی ،اجتهاد ،برنامه درسی ،درس خارج.
* دانشآموخته حوزوی و کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی پژوهشی حوزههای علمیه
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تبیین مسأله
امروزه آموزش مهارتهای تفکر و استدالل در فرایندهای آموزشی ،بجای حافظهمداری و
انتقال صرف اطالعات ،از دغدغههای اصلی نظامات آموزشی محسوب میشود .منشأ این دغدغه
عبارت است از . 1 :فراوانی و تکثر اطالعات حاصل از رشد و توسعه علم و اطالعات؛ بهطوری
که امکان ثبت و ضبط این حجم از اطالعات توسط فرد را ناممکن کرده است؛  .2ناکارامدی و
عدم جاذبه و کسالتآوری روشهای انتقالی علم؛  .3عدم تطابق آموزههای رویکردهای رایج
آموزشی با مبانی معرفتی و فلسفی نحلههای جدید .از این رو ،متخصصان علم تعلیم و تربیت را
وا داشته که به طرح الگوهای نوینی برای فرایندهای کسب علم و دانش فکر کنند ،که آموزش
پژوهشمحور یکی از آن الگوهاست.
هرچند تاریخچه مطالعات آموزش پژوهشمحور بهصورت آکادمیک و مضبوط به تحقیقات
اخیر دانشمندان غربی برمیگردد؛ اما ریشههای اصلی آن را میتوان در کالم اندیشمندان قدیم و
تعالیم بزرگان دین مشاهده کرد .تأثیر این تعالیم را میتوان در ساخت نظام آموزشی حوزههای
علمیه ،بخصوص در مرحله نهایی آن ،یعنی «درس خارج» مشاهده کرد که هدف آن آموزش
فرایندها ،اصول و روششناسی اجتهاد به طالب است .نمود بارز و مشهودتر آن را میتوان در
سبک درسی که به «سامرایی» معروف است ،پی گرفت .سابقه این روش آموزشی در پیشینه
آموزشی حوزه ،حکایت از دقت و پیشرو بودن نظام آموزشی حوزه علمیه در بین نظامات
آموزشی دیگر دارد.
در این الگوی آموزشی« ،یادگیرنده» شخص فعّالی است که دائماً از طریق پژوهش و تفکر
به تولید اندیشه و حل مسئله میپردازد .در این الگو ،عالوه بر کسب دانش ،فهم و تحلیل
موضوع ،مهارت فرایندهای تحقیق ،جستجوگری و روحیه همکارى مورد توجه قرار میگیرد.
علی رغم پژوهشمحوری و مجتهدپروری الگوی آموزشی حوزههای علمیه ،اما همچنان
گفتمان پژوهشمحوری در نظام آموزشی حوزهها به عنوان یک امر ضروری و مطالبه واقعی
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مطرح میگردد؟ (ر.ک .مرکز مدریت حوزههای علمیه )1396 ،چرایی این مسأله را باید در
میزان تطابق فرایندهای علمی و آموزشی حوزه با روندهای رو به رشد زمانه جستجو کرد .آیا
میتوان ادعا کرد که نظام آموزشی حوزه ،در موازنه با نظامات علمی دیگر ،در آشنا کردن
فراگیران با مسائل جدید و تربیت نیروهای با مهارت پژوهشگری و تفکر خالق و آماده و
پاسخگو به مسائل نوشونده ،همچنان از پویایی الزم برخوردار است؟
بخشی از این مسأله مربوط به برنامههای درسی قبل از دروس خارج حوزههای علمیه است؛
از این حیث که در این مراحل و برنامهها ،چقدر عنصر مسئلهمحوری و کارکردگرایی در
محتوای دروس لحاظ گردیده است؟ بخش مهمتر آن به فرایندهای دروس خارج حوزههای
علمیه به عنوان مصداق بارز آموزش به شیوه پژوهشمحور و دروازه اصلی ورود به عرصه
پژوهش و تربیت پژوهشگر مربوط میشود.
قصد داریم در این پژوهش ،این مرحله از نظام آموزشی حوزه را محور بحث قرار داده و آن
را از حیث استانداردهای پژوهشمحوری  -متناظر با هر یک از محورها و عناصر اصلی الگوی
آموزشی پژوهشمحورِ مطرح در نظامات آموزشی -مورد مطالعه و سنجش قرار دهیم .سؤال
اصلی این است که مؤلفههای اصلی پژوهشمحوری و آنچه یک درس خارج را به سمت
پژوهشمحوری سوق میدهد چیست؟ و اکنون در چه وضعی قرار دارد؟ و راهحلهای رسیدن
به استانداردهای آن چیست؟

روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .ابتدا مفهوم آموزش پژوهش-
محور و جایگاه آن در نظام آموزشی حوزه بیان میگردد؛ آنگاه در یک مطالعه تطبیقی،
تمایزات و اشتراکات الگوی آموزش پژوهشمحور و درس خارج حوزههای علمیه ،در هر یک
از عناصر و مؤلفههای متناظر ،مورد بررسی قرار گرفته و سپس کاستیها ،موانع و بایستههای
پژوهشمحوری دروس خارج مورد بازخوانی قرار میگیرد .در بررسی بایستهها و کاستیها ،به
دیدگاه های برخی اندیشمندان اجتماعی حوزه ،مانند شهید صدر (ره) ،امام خمینی (ره) و آیت-
اهلل خامنهای (حفظهاهلل) درباره روندهای تعلیم و تحقیق در حوزه استناد شده است .در پایان،
الگوی بایسته و استاندارد از پژوهشمحوری بر اساس دیدگاه این بزرگواران و نیز تحلیل منطقی
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مؤلفههای دروس خارج حوزههای علمیه ارائه شده است .مجال و هدف این پژوهش ،برشمردن
تمامی ویژگیهای مثبت دروس خارج بهلحاظ پژوهشمحوری نبوده ،بلکه تأکید بر شناسایی
خألها و کاستیها و معرفی بایستههای جبرانکننده این خألها بوده است.

آموزش پژوهشمحور
رویکرد پژوهشمحور از رویکردهای فعّال ،فرایندمحور و تلفیقی آموزش است« .در این
رویکرد ،موضوعات درسی به صورت مسأله مطرح میشود و دانشآموزان به دنبال کشف
مفاهیم و راهحلهای مسأله هستند .در فرایند آن از شیوههایی همچون مشاهده ،پرسش ،تفکر،
کاوشگری ،آزمایش و استدالل استفاده میشود .کشف مفاهیم به صورت گروهی یا فردی به
عهده دانشآموزان است ،به دانشآموزان آزادی و فرصت تصمیمگیری داده میشود تا نحوه
یادگیری را تمرین کنند ،به جای نتیجه ،تأکید بر فرآیند یادگیری است و معلم صرفاً تسهیل-
کننده است و وسایل و امکانات را فراهم میکند( ».صادقی بجد و احمدی درمیان)1392 ،
«در رویکرد پژوهشمحور ،علوم را باید به همان شیوهای که دانشمندان آنها را تولید
کردهاند ،آموخت .بنابراین دانشآموزان در جریان یادگیری علوم به جای دریافت مستقیم
حقایق علمی با فرایند تولید علم آشنا میشوند( ».شواب1996 ،؛ نقل در :شجاع نورى)1391 ،

درس خارج حوزههای علمیه
درس خارج ،عالی ترین سطح دروس حوزه علمیه است .این دوره به صورت سنتی ،پس از
طی دو دوره مقدمات و سطح آغاز میشود .درس خارج ،کانون ارائه آخرین دستاوردهای
علمی استادان و نیز فرصتی برای آموختن روش اجتهاد و ورزیده شدن در آن است .درس خارج
را میتوان اینگونه تعریف کرد :ارائه استداللی درس ،بدون تکیه بر متن خاص .در این درس،
استاد نظرات مختلف درباره موضوع مورد بحث را مطرح میکند و ادله آن را بازگو و نقد
مینماید و در آخر نظر خود را ارائه میدهد( .پایگاه الکترونیکی تقریر؛ )www.taghrir.ir
هرچند دروس خارج حوزههای علمیه با هدف آموزش روش استنباط و تحقیق برگزار می-
شود ،و ذاتا دارای صبغه پژوهشی بوده و پژوهشمحوری در فرایندهای آن لحاظ شده است؛ اما
همه سبکهای این دروس ،یکسان نبوده ،بلکه به لحاظ روشی تفاوتهایی با هم دارند .بدین
معنا که برخی سبکها به استانداردهای پژوهشمحوری نزدیکتر از بقیهاند .اوج پژوهش-
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محوری دروس خارج را میتوان در «سبک سامرایی» مشاهده کرد .با این حال میتوان قدر
متیقن و شاخصهای حداقلی از ویژگیهای دروس خارج حوزه علمیه را با رویکرد پژوهش-
محوری ارائه کرد.
شایان ذکر است ،هرچند دروس خارج در حوزههای علمیه به فقه و اصول فقه خالصه نمی-
شود؛ اما غلبه کاربرد این اصطالح بر فقه و اصول است .بنابراین در این پژوهش ،نگاه و تأکید بر
وضعیت شناسی دروس خارج این دو علم است؛ هرچند مطالب گفته شده به سایر علوم نیز قابل
تعمیم است.

آموزش پژوهشمحور در نظام علمی حوزههای علمیه
در صدر اسالم ،اهل سنت برخالف شیعه ،با اجتهاد و تفکر بر آیات و روایات مخالفت
میورزیدند و به نقل حدیث تمسک و اکتفا میکردند؛ اما در گذر زمان به دلیل ضرورتهای
اجتماعی تسلیم اصل اجتهاد و درایت در روایت شدند .در برخی از ازمنه ،اجتهاد و روش
اجتهادی در فقه شیعه نیز با ظهور مکتب اخباریگری کمرنگ شد .اخباریان با محوریتبخشی
به روایات به عنوان منبع استنباط و با نفی اجتهاد مصطلح اصولیان ،مدعی فهم قطعی دین بر این
اساس بودند؛ (ر.ک .مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش ،فرهنگ واژگان
پژوهشی )1397 ،اما در مدت کوتاهی دوباره اجتهاد راه تجدید حیات مداوم خویش را یافت؛ به
طوری که می توان گفت ،فقه شیعه در طول حیات خود ،همواره بر مبنای اجتهادگرایی و
کوشش برای فهم و درایت دین استوار بوده است .به تعبیر آیت اهلل خامنهای« :فقه ما ،فقهی است
که [ ...دارای] روش استداللی قوی و منطقی است؛ یعنی رد فروع به اصول...؛ همانی که ما به آن
می گوییم طریقه اجتهاد و استنباط .این ،محکم و متقن است .هیچ فقهی از فقههای اسالمی ،به
این استحکام نیست( .آیت اهلل خامنهای ،بیانات)64/9/29 ،
فلسفه اجتهاد در حقیقت کلید و راز پویایی شریعت و جلوگیری آن از انجماد و ایستایی
است .اجتهاد روشی است که بر اساس اصول اساسی شریعت ،به تطبیق فروع بر این اصول
میپردازد 1 ،و نقش زمان و مکان را در آن منظور میکند .به عبارت دیگر اجتهاد با اندیشهورزی
« .1علینا القاء االصول و علیکم بالتفریع» (شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج 19صص  ،41 - 43الباب  6من
أبواب صفات القاضی ،ح )52
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و فهم درست شریعت از یکسو و شناخت موضوعات جدید و تطبیق آن به شریعت ،بدون
خروج از شالودهها و اصول اساسیاش از سوی دیگر ،دین را روزآمد مینماید.
نظام آموزشی حوزه ،نظامی اجتهادمحور بوده و به گونهای برنامهریزی شده است که هدف
نهایی آن تربیت مجتهد و فقیه باشد .بنابراین ،در این نظام آموزشی ،نقلگرایی و آموزش و
انتقال صِرف دانش ،هیچگاه به تنهایی مد نظر نبوده ،بلکه همواره یک هدف عالیتری چون
کسب مهارتهای فهم دین را دنبال میکند.
منطق روندهای علمی حوزه بدینگونه هست که ابتدا با آموزش محض (انتقالی) شروع می-
شود .در این مرحله مبادی و مقدمات علوم اسالمی و علوم ابزاری به صورت انتقالی آموزش داده
میشود .فقه در این مرحله بهصورت فتوایی بیان میشود .سپس وارد مرحله آموزش نیمه
استداللی (نیمه پژوهشی) میگردد .در این مرحله ،علوم اسالمی همراه با دیدگاهها و بیان
استدالالت مختلف علما بیان میشود .هدف در این مرحله ،آشنایی با دیدگاهها و ورزیدگی
فکری طلبه به لحاظ تفکر و استداللورزی است .در این مرحله ،هرچند فراگیر با نظریات ،اقوال
و تعاریف مختلف مواجه است؛ ولی صرفا تماشاگر صحنههایی از فرایندهای پژوهش بوده و در
بسیاری از موارد ،استدالالت به نهایت و نتیجه نهایی نمیرسد .بنابراین از طلبه انتظار کار
پژوهشی و تفحص ادّله و دیدگاه صاحبنظران معاصر و ارائه نظریه مختار نمیرورد .مرحله سوم
(دروس خارج) ،آموزش استداللی و مبتنی بر پژوهش است .در این مرحله ،آموزش و پژوهش
تلفیق شده و آموزش کامال صبغه پژوهشی میگیرد ،و فراگیر گام به گام تمامی مراحل یک
پژوهش را همراه با استاد طی میکند( .ر.ک .مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش،
 )1397در واقع دروس خارج از طرفی ادامه فرایند آموزش است و از مؤلفههای یک کالس
درس (یادهی  -یادگیری) برخوردار است ،و از طرفی فرایندهای پژوهش و روش تحقیق در این
مرحله به صورت عملی و در ضمن حلّ یک مسئله پی گرفته میشود .به عبارت دیگر ،درس
خارج به مثابه یک کارگاه آموزشی است که فرایند تولید و به نتیجه رسیدن یک محصول را از
ابتدا تا انتها نشان میدهد .مرحله چهارم و نهایی ورود به عرصه پژوهش محض است.
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ویژگیهای پژوهشمحوری دروس خارج
اکنون به بررسی مؤلفههای پژوهشمحوری دروس خارج حوزههای علمیه ،متناظر با هر یک
از مؤلفههای الگوی آموزش پژوهشمحور مطرح در نظامات آموزشی میپردازیم.

یک .مبانی شناختشناسی
یکی از مؤلفههای تأثیرگذار در الگوی آموزشی پژوهشمحور ،مبانی معرفتشناسی است.
«معرفتشناسی یا شناختشناسی عبارت است از علمی که درباره شناختهای انسانی و ارزشیابی
انواع و تعیین مالک صحّت و خطای آنها بحث میکند( ».مصباح یزدی ،1364 ،ج،1
صص137 -136؛ نقل در :سلیمانی ،1399 ،ص)229
شناختشنان را در یک تقسیمبندی به دو گروه واقعگرا و نسبیگرا تقسیم میکنند .در
گذشته سیستمهای آموزشی بر پایه مبانی واقعگرایی استوار بود .علم در این نگاه ،عبارت بود از
واقعیتهای خارجی و دستیافتنیکه میتوان با روشهای علمی بدان دست یافت و به همان
صورت به دیگران منتقل کرد .این مبنا ،اساس و پایه روش آموزشی گذشته (انتقالی و حافظه-
محور) تلقی میشد .آموزش پژوهشمحور در غرب با رویکارآمدن تفکر نسبیگرایی ظهور
یافت .در این مبنا ،علم و معرفت ،مجموعهای از حقایق ،مفاهیم یا قوانین مورد انتظار برای کشف
نیست ،و پدیدهای نیست که در خارج از فرد و مستقل از او وجود داشته باشد؛ بلکه «انسان»
سازنده دانش در فرایند تجربه و تحقیق است و معرفت انسان ،ساخته خود اوست( .زاهوک،
1995؛ نقل در :شعبانی ،1392 ،ص)32
دانشهای حوزوی به لحاظ معرفتشناختی ،نسبتی با نسبیگرایی نداشته ،بلکه در راستای
شناخت واقعیتهای عالم هستی و احکام آن از زاویه نگاه عقل ،نقل ،تجربه و شهود گام برمی-
دارد .منطق دینی ،حجیت و اصل صحت در معرفت را قطع و یقین دانسته و راههای رسیدن به
معرفت یقینی را متکثر میداند .در واقع هر روش و منبع معرفتی که ما را به قطع و یقین برساند،
حجت است.
در بدائت امر مکن است بهنظر برسد ،پژوهشهای نقلی و تعبدی ،شباهتهایی با نظریه
نسبیگرایی و عدم قطعیت دارند که عبارت باشد از «انسداد باب علم در احکام» .به اعتقاد اکثر
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اصولیون متأخر ،باب علم و یقین (به نتیجه و مفاد بسیاری از اخبار و روایات) منسد است .بنابراین
راه چاره ،عمل به ادله اجتهادی ظنی است که اماره نامیده میشود؛ چراکه پس از عصر معصوم
(ع) ،غالباً اجتهاد به چیزی جز گمان ختم نمیشود .لذا هدف اجتهاد چیزی جز «تحصیل ظن
غالب» نیست( .حلی1433 ،ق ،ص )179بنابراین معرفتشناسی دینی ،معیار و مالک حجیت
(معذریّت و منجزیّت) را نه رسیدن و اصابت به واقع ،بلکه تالش و کوشش و فحص از دلیل بر
اساس روش علمی و ادله اجتهادی میدانند .بنابراین فرمودند :چنانچه فرایند اجتهاد علمی به واقع
اصابت کرد ،دو ثواب و چنالنچه اصابت نکرد ،یک ثواب 1بر آن مترتب است.
این دیدگاه شبیه دیدگاه «عدم امکان قطعیت و دسترسی به واقعیت مطلق» در نظریه معرفتی
نسبیگرای حاکم بر الگوی آموزشی پژوهشمحور است .اما آنچه با دقت در مبانی دینی به
دست می آید ،شباهت مذکور ،به معنی اشتراکات مبانی اجتهاد دینی با نظریه معرفتی مذکور
نبوده و مراد از انسداد باب علم ،این نیست که در عالم واقع ،چیزی به نام واقعیت احکام (احکام
قطعی) وجود ندارد؛ و یا بدان معنا نیست که هدف از اجتهاد ،کشف واقع نیست؛ بلکه طبق
اعتقاد اصولیون ،هر چند باب علم و قطع به بسیاری از احکام بسته است؛ اما اوالً بسیاری از احکام
و معارف دینی ،از ویژگی نص و یقینیبودن برخوردارند؛ و ثانیا باب علمی (ادله اجتهادی) باز
بوده و برای رسیدن به واقعیت حداکثری احکام ،شارع راه مطمئن و یقینآوری پیش پای ما
گذارده است .به عبارت دیگر« ،گمانها و ظنون ،همواره بر یک سلسله منابع و مبانی ثابت شده
و مطمئن از نظر مجتهدان بنا میشود ،که این مبانی و ادله قطعی ،حجّت بر حکم شرعیاند.
بنابراین ،اساس اجتهاد بر یقین و حجّت [مستقیم و غیرمستقیم] استوار است( ».بهبهانی1415 ،ق،
صص)137-127

دو .مبانی آموزشی
مبانی نظری آموزشی حاکم بر آموزش پژوهشمحور به «ساختنگرایی» یا «سازندهگرایی»
معروف است .در این رویکرد معرفتی« ،انتقال علم» معنا نداشته ،بلکه «ساخت دانش» هدف
فرایندهای علمی تلقی میشود ،و مهارت کسب علم بجای خود علم اهمیت دوچندان مییابد.

1

 « .اذا حکم الحکام فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد ثمّ اخطأ فله اجر» (شافعی ،ج ،7ص )93
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سازنده گرایی به خلق دانش توسط یادگیرنده باور دارد و بر آن است که «واقعیت» مقولهای
درونی است و این یادگیرنده است که مفاهیم و دانش و ایدهها را بر اساس دانش حال و گذشته
خود میسازد .یادگیرنده ،اکتشافگر و یاددهنده ،تسهیلگر است .در منابع و متون ،نظریه سازنده-
گرایی به نظریههای «یادگیری خودبنیاد»« ،یادگیری دگرساز» ،و «یادگیری انعکاسی» نامیده می-
شود .این دیدگاه آموزشی ،بر معرفتشناسی نسبیگرا استوار بوده ،حقیقت مستقل را انکار می-
کند و یا حداقل آن را غیرممکن میداند .نکته کلیدی نظریه سازندهگرایی ،تعاملی و اجتماعی
بودن علم و معرفت است( .خورسندی طاسکوه ،1397 ،صص)322-321
علوم حوزوی به لحاظ نظریه آموزشی ،نسبتی با سازندهگرای ندارد .هرچند دیدگاه اسالمی،
جامعه ،پیشداشتههای ذهنی ،روحیه فرد و  ...را در یادگیری و کسب علم مؤثر میداند؛ اما
«واقعیت» را حقیقت عریان و مستقلی میداند که خارج از فاعل شناسا وجود داشته و اگر
روندهای آموزشی و پژوهشی به صورت کامال علمی طی شود ،واقعیت به همان صورت برای
فاعل شناسا منکشف میگردد.
هرچند علوم نقلی و تعبدی ،شباهتهایی با نظریه سازندهگرایی در مبنای آموزشی دارند،
که عبارت باشد از ابتنای اجتهاد بر فهم مجتهد؛ چراکه اجتهاد فرآیندی است که نتیجه آن ظنّی
است و صرفاً برای خود مجتهد ارجح است؛ ولی به رغم این ،اسالم اجازه عمل به این نظر را
داده است؛ البته در چارچوب قواعدی که در علم اصول مطرح شده است( .ر.ک .صدر،
موسوعه الشهید الصدر ،ج ،3صص )461 – 463این دیدگاه از این جهت شبیه دیدگاه ساختن-
گرایی است که ساختنگرایی ،علم را چیزی میداند که در ذهن فرد ساخته و پرداخته میشود.
علم -چه در مقام اکتشاف و چه در مقام تأیید -تحت تأثیر ویژگیهای فاعل شناسا قرار دارد ،و
معرفت ،ساخته ذهن انسان است و پدیدهای نیست که در خارج از فرد و مستقل از او وجود
داشته باشد( .زاهوک1995 ،؛ نقل در :شعبانی ،1392 ،ص)32
باید گفت ،ابتنای اجتهاد بر فهم اجتهادکننده ،به معنی ساخته و پرداخته شدن علم به وسیله
مجتهد نیست؛ بلکه این علم مقید به چارچوبها ،قواعد و اصول و ادله اجتهادی است ،و حجیت
فهم مجتهد ،مبتنی بر کوشش در فحص از دلیل و عمل به این چارچوبها ،روش و ادله
اجتهادی است.
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سه .روششناسی (مبانی روشی)
در نظامات آموزشی پژوهشمحور یکی از عناصری که به لحاظ مبنایی بسیار اهمیت دارد،
فراشناخت است .فراگیران عالوه بر اینکه پردازشگران فعّال و اصلی اطالعات هستند ،باید
بتوانند مدام فرایندهای پردازش اطالعات و تفکر خویش را از باال ارزیابی کنند ،و یک
خودآگاهی نسبت به روندها و فرایندهای تفکر و استدالل خویش داشته باشند( .شعبانی،1392 ،
صص)43-39
از آنجاکه در آموزش پژوهشمحور ،فرایندهای آموزش و پژوهش با هم تلفیق میشوند،
آگاهی و فراشناخت نسبت به فرایندهای پژوهش ضروری است؛ چراکه اوالً آنچه فصل مقوم
این نوع الگوهای آموزشی و به عنوان هدف اصلی تلقی میشود ،پژوهش است ،و آموزش جنبه
زمینهای دارد .همچنین از جمله هدفهای اصلی در آموزش پژوهشمحور ،تولید دانش بجای
انتقال دانش موجود است .از آنجا که تولید دانش باید بر معیارها و متدهای صحیح استوار باشد،
بنابراین نظارت بر الگوها و متدهای پژوهشی همواره باید مد نظر قرار بگیرد.
شایان ذکر است ،تمایز گذاردن میان شناختشناسی و روششناسی امر ضروری است.
شناختشناسی ،از شناختهای انسانی به لحاظ میزان حکایتگری و معیارهای مطابقت با واقع
بحث میکند( .مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش)1396 ،؛ اما روششناسی،
ظرفیت حکایتگری هر یک از معرفتشناسیها را مورد سنجش قرار میدهد .بنابراین از این
جهت ادامه و تکمیلی بر معرفتشناسی است .در واقع« ،روششناسی یا فلسفه روش ،مطالعات
نظری در خصوص روشهای تحقیق است و عهدهدار شناخت مبادی مؤثر بر روش است».
(خسروپناه ،1393 ،صص)64-57
روششناسی پژوهش در مکتب ساختنگرایی میتواند شامل طیف وسیعی از روششناسی-
های ایدهآلیستی باشد که در مقابل پوزیتیویسم (کمیّگرایی) سربرآوردند .از جمله آنها،
روششناسی کیفیگرا (هرمنوتیک ،پدیدارشناسی ،ساختارگرایی و ،)...روششناسی انتقادی و
روششناسی پستمدرن (فرا روش) هستند .آنچه که امروزه حاکم بر رویکرهای روششناختی
است ،روششناسی پستمدرن است« .روششناسی پستمدرن ،رویکردی است ساختارشکن و
تکثرگرا ،مبتنی بر ع دم تمایز فاعل شناسا از موضوع شناسایی (عدم تمایز آبژه از سوژه) که بر
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فعّال بودن نقش فاعل شناسا در شکلگیری ادراکات و نفی واقعگرایی و ذاتانگاری تأکید
دارد( ».مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش ،فرهنگ )1397 ،پستمدرنیسم ایده
تکروشی مدرنیسم را رد میکند .به عبارت دیگر در مدرنیته بحث بر سر یک روش جامع است
و مدرنیسم با بحث متد شکل میگیرد؛ ولی پستمدرنها به تکثر روش قائلند( .ر.ک .مؤمنی،
)www.pajoohe.com
روششناسی علوم حوزوی یا همان اصول و منطق حاکم بر روشهای تحقیق علوم حوزوی،
بجز در دورهایی که اخباریان و نصگرایان بر کرسی حاکمیت علمی شیعه تکیه زده بودند ،بر
مبنای روششناسی اجتهادی بوده است.
«اجتهاد همان استدالل است( .ماوردی ،1414 ،ج ،16ص 119و  )127برخی اجتهاد را صرف
استدالل به ظواهر کتاب و سنّت میدانند؛ (ابنحزم1437 ،ق ،ج ،1ص )45شیخ طوسی «استنباط»
را مترادف با «استدالل» در حوزه تشریع و شناخت احکام شرعی دانسته است( .شیخ طوسی ،بی-
تا ،ج ،3ص )273بنابراین« ،اجتهاد به معنی «تحصیل حکم شرعی از بیانات دینی بهوسیله استدالل
و نظر ،از راه اعمال یک رشته قواعد مناسب میباشد( ».طباطبایی و دیگران ،1341 ،ص )16یا
«تالش و جدیّت برای دریافت حکم شرعی با استدالل و احتجاج( ».آخوند خراسانی ،بیتا ،ج،2
ص ) 422به گواهی اخبار و روایات نیز ،تفقّه و اجتهاد در دین به معنای پژوهش در همه
آموزههای دین است( .خطیب بغدادی ،همان ،صص( »)26 -2ر.ک .عزیزی ،1399 ،ص)23
در بدو نظر ممکن است روششناسی اجتهادی -از حیث تکثر روشی -شبیه روششناسی
پستمدرن تلقی گردد؛ چراکه که در روش اجتهادی ،تمامی روشهای علوم ،از جمله روش
تجربی (کمی ،کیفی و ترکیبی) ،روش عقلی و نقلی میتواند معیار استنباط قرار گیرد؛ اما با دقت
در مبانی این دو روششناسی خواهیم فهمید که هیچ نسبتی باهم نداشته و اساسا در تقابل با یک-
دیگر قرار دارند .کثرتگرایی روششناختی پستمدرن ،ناشی از باور به آرنارشیست معرفتی و
نبود معیار و مالکی برای شناخت واقعی و قطعی واقعیتهاست .در نظر آنان ،راه قطعی که
مطمئن اٌ ما را به واقعیت برساند ،وجود ندارد .بنابراین هر راهی که بتواند به هر دلیلی انتخاب شده،
می تواند مورد استفاده در تحقیق قرار گیرد .این در حالی است که روششناسی اجتهاد ،باور به
مجموعه روشهایی است که بکارگیری آنها میتواند طریق ما به سوی واقعیت باشد( .حائری،
تقریرات درس آیت اهلل صدر ،ج ،1391 ،1ص )476
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هرچند اصل اجتهاد و استنباط همواره مبنای روششناسی علوم حوزوی بوده است؛ اما این
اصل بنابر شرایط و موقعیتهایی دچار کاستیهایی میشده است؛ به طوری که آن را از پویایی و
فعّالیت به ایستایی میکشانده است .در ذیل ،ضمن برشمردن این موانع و کاستیها ،اصول و
بایستههای روششناختی اجتهاد پویا و پژوهشمحور را در دروس خارج حوزههای علمیه مرور
میکنیم.

 .1موضوعشناسی
اجتهاد پدیدهای مرکب از سه جزء :موضوعشناسی ،حکمشناسی و بررسی تزاحمات احکام
در مقام امتثال و اجرا است .برداشت غیرپویا و غیرپژوهشی درباره فرایند اجتهاد ،آن را تنها در
«حکمشناسی» محدود میکند ،و به موضوعشناسی و نقش اساسی آن در صدور حکم و همچنین
مسأله تزاحم در مقام امتثال کمتر توجه دارد ؛ و حال آنکه شناخت موضوع گاهی از حکمشناسی
مقدم است و بدون شناخت آن ،حکمشناسی صحیح صورت نمیپذیرد .بایستههای موضوع-
شناسی عبارتند از:

 .1.1مسألهمحوری
در رویکرد آموزشی پژوهشمحور مطرح در نظامات آموزشی ،هدف اساسی آموزش،
فراخوانی انسان و جامعه برای کسب مهارتهای خالق و استفاده از آنها برای حل مسائل است.
(جهانی)1397 ،
مسأله ،پرسش و مطالبه آگاهانه محقق ،ناظر به رفع نیاز و حل مشکل است که اجزا و
مؤلفه های آن روشن بوده و محقق در صدد است به آن پاسخ دهد( .مرکز مدیریت حوزههای
علمیه ،معاونت پژوهش)1397 ،
مسئلهمحوری گاهی در مقابل موضوعمحوری قرار دارد .موضوع پژوهش ،سوژهای است
که پژوهش در صدد دست یابی به پاسخ مسأله مرتبط با آن است .موضوع ،یک زمینه کلی است
که درباره آن تحقیق میشود؛ اما مسأله از آن جزئیتر است .تا زمانی که موضوع محدود نشود،
نمیتوان به عنوان یک مسأله پژوهشی در آن کار کرد( .اسالمپور کریمی ،1393 ،ص)55
گاهی مسئلهمحوری در مقابل متنمحوری قرار میگیرد؛ یعنی بجای آموزش متن و دانش
موجود ،به حل مسائل و نیازهای جدید پرداخته میشود .لذا رویکرد مسئلهمحور در آموزش
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فعّال 1که با ایجاد سؤال و چالشهای جدی به منظور ایجاد جاذبه و درگیری ذهنی فراگیر و در
نتیجه مشارکت فعّال او در فرایندهای یادگیری انجام میگیرد ،در این معنا مسئلهمحور محسوب
نمی گردد؛ چراکه تمرکز آن بر یادگیری دانش موجود است ،نه دانش جدید( .حسینپور
طوالزدهی)1396 ،
اصوالً گرایش اجتهاد فقهی بر اساس واقعیتهای زندگی و پاسخگویی به سؤال مکلفین در
زمینههای مختلف معاملهای ،جزایی و ...بوده است و در ذیل هر موضوع احادیث و ادّله دیگر آن
گرد آوری و نظر اسالم در خصوص آن واقعیت زندگی از دیدگاه فقیه توضیح داده شده است.
(صدر ،1391 ،صص  )29 – 27اما این توجه گاهی به دلیل شرایط و موقعیتهای زیستی و
تاریخی فقهای شیعه  ،به موضوعات و مسائل فردی و فارغ از نیازهای عینی جامعه جهت می-
گرفته است .لذا شهید صدر پس از تأیید رویکرد فقها در زمینه مسئلهمحوری در مقابل رویکرد
مفسران تفسیر ترتیبی ،عمل فقها را در عدم پیروی کامل از این رویکرد زیر سؤال میبرد و معتقد
است :فقها به دلیل برکنار بودن از حکومت و جامعه در طور سالهای گذشته ،چه در تدریس و
چه در تحقیق نتوانستند کامال از این روش پیروی کنند ،و بیشتر در صدد استخراج احکام
موضوعات فردی مکلفین بودهاند ،تا واقعیات زندگی اجتماعی( .صدر ،1359 ،ص)7
بنابر فرمایش شهید صدر« :در تمامی این دورانها ،فقه بهگونهای نگارش و سامان یافته است
که برای حفظ دینداری تک تک افراد راهگشایی دارد ،نه برای دینی کردن پیوندها و
پیوستگیهای اجتماعی و برابرسازی رفتارهای جمعی با شریعت اسالمی .در حالی که حرکت
اجتهاد باید به سوی دو هدف پیش میرفت :یکی برابرسازی رفتار مؤمنان با دین در عرصه
زندگی فردی و دیگر برابرسازی در عرصه زندگی جمعی( »..صدر ،1359 ،ص 7؛ ناصر مکارم
شیرازی ،1395 ،ج ،1ص)129
در این دوران تکیه بر موضوعات و ابواب فردی و تکراری ،چون صوم ،صاله ،طهارت و
غیره ،دروس خارج را به ایستایی و عدم تحرک الزم در تحقیق و تدریس مبتال ساخت .به
عبارت آیتاهلل خامنهای « :فقه سنتی با مسائل عصری و نوپیدا الفت نداشت؛ نه در تدریس و نه
1

 .در این روش ابتدا مسألههایی مشخص میشود ،سپس دانشآموزان اطالعات را جمعآوری کرده و سپس بر اساس

این اطالعات فرضیهسازی می کنند ،و در نهایت آزمون را تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری میکنند( .ر.ک .عبداللهی،
 ،1394صص)92-75
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در تحقیق و تألیف ،موضوعات جدید ،مورد توجه جدی نبود( ».آیت اهلل خامنهای ،بیانات،
)74/9/14
امام خمینی برای آن که این کاستی را بنمایاند ،رسالههای عملیه و مباحث دروس علما را در
مقایسه با آموزهها و رهنمودهای قرآن و حدیث قرار میدهد و همگان را به داوری میخواند و
میفرمایند« :ما محصور شده بودیم در یک [سری] کتابها و عقاید خاصی .کتابها از حیث
تعلیم و تعلّم ،از طهارت و تجارت وصاله -غالباً -تجاوز نمیکرد .علوم قضایی و حدود و دیات
و اینها از علوم غریبه بود( ».امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،19ص)132
مسألهسازی و توجه به مسائل فرضی و ذهنی ،یکی دیگر از آسیبهای دروس خارج و فقه
رایج ما از حیث مسألهمحوری بوده است .به نعبیر آیت اهلل خامنهای« :این استنباط و این اجتهاد،
گاهی در مسائلی به کار میرفت که حتی خیلی هم ارزش عملی نداشت[ .فقیهی] درباره یک
مسأله فقه  -مثل لباس مشکوک -شش ماه وقت میگذاشت .علمای عظیم الشأن و فقهای بزرگ
ما ،برای فروع علم اجمالی و امثال اینها ،این قدر قوت استعداد و ذهن باالی خودشان را به کار
میبردند که انسان از این عظمت فکر ،حیرت میکند؛ با این که این مسائل ،مسائلی است که
برای زندگی روزمره مردم هیچ تأثیری ندارد( ».آیت اهلل خامنهای ،بیانات)1363/9/23 ،
نکتهای که باید بر آن تأکید داشت این است که رویکرد فردی به عاملی تاریخی ،و نه فکری
برمی گردد .بدین معنا که فتور و ضعف و سستی در اندیشه فقهی شیعه نبود که چنین وضعی را
پدید آورد؛ بلکه عامل تاریخی یعنی انزوا و برکنار بودن از قدرت و حکومت ،این امر را سبب
شده بود( .محمد مهدی شمس الدین ،االجتهاد و الحیاه ،1417 ،ص )12
«علت آن بود که اجتماعات آن روز و کشورها و جوامع و حکومتها و رژیمها ،هرگز از
فقه اسالم سؤال نمی کردند ،تا فقهاء بخواهند جواب آنها را به صورت یک نیاز و یک ضرورت
بگردند و د ر ابواب فقهی پیدا کنند .تنها پاسخ به سؤاالتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان
الزم است( ».آیت اهلل خامنهای ،بیانات)63/9/23 ،
شاید رویکرد دروننگری و فردی در شرایطی که جامعه در اختیار علما نبود ،قابل توجیه،
بلکه بایسته باشد؛ ولی امروزه که فقه بر اریکه حکومت تکیه زده و انواع پرسشها از هر سو به
سمت فقها سرازیر است ،انتظار از تفقه دینی بهگونه دیگر است؛ این در حالی است که هنوز
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بسیاری از دروس خارج حوزوی ،نه بر مدار مسائل مستحدثه و اجتماعی ،بلکه همچنان بر مدار
موضوعات فردی و عبادی است.

 .1.2توجه به تحوالت موضوعی
از آنجا که تغییر حکم اولیه شرعی با فرض ثابت بودن موضوع آن ،به معنای نسخ آن خواهد
بود ،و نسخ هم پس از پایان دوره تشریع ،بعد از پیامبر اکرم (ص) در احکام شرعی وجود ندارد؛
بنابراین نمیتوان چنین پنداشت که با گذشت زمان و ترقی و تعالی مردم و رشد فکری و علمی
جوامع بشری ،احکام خداوند تغییر کند .تغییر احکام شرعی ،تنها با تغییر و تحول موضوعات
احکام امکانپذیر است .در واقع در شرایط زمانی و مکانی متفاوت ،موضوع مورد نظر از عنوان
خود خارج میشود و تحت عنوان دیگر قرار میگیرد.
در گذشته به دلیل نوع نگاه به فقه که فردمحورانه بود ،تالش فقها بیشتر به شناسایی حکم و
موضوعات فردی و تغییر و تحوالت آن محدود میشد؛ لذا این امر بیشتر در مسائل عبادی خود
را نشان می داده است؛ اما فقه که بخواهد در دنیای جدید نقش فعّال بازی کند و برای مسائل
گوناگون و پیچیده سیاست و اقتصاد ،برنامه بریزد ،نمیتواند برکنار از شناخت و رصد مسائل و
موضوعات چندالیه جامعه و تغییر و تحوالت آن باشد ،و فقیه ،بدون لحاظ آن شرایط و
مقتضیات ،حکم صادر کند.
امروزه این مسأله از این جهت حائز اهمیت بیشتری است که گسترش جامعه و پیشرفت
وسایل ارتباطی ،روابط جدیدی در صحنه اجتماع انسانی ایجاد کرده و این روابط جدید ،در
موضوعات تغییرات جدیدی را پدید میآورد که نیازمند حکم شرعی جدید و مناسب خویش
است؛ به طوری که با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی ،ممکن است فرعی از تحت عنوان اصلی
خارج شود و در اصول دیگر شریعت قرار گیرد( .مهدوی ،1399 ،ص)133
امام خمینی در خطابی به جامعه مدرسین ،ضمن تأکید بر فقه سنتی و اجتهاد جواهری ،در
ضرورت پویایی فقه میفرمایند« :زمان و مکان دو عنصر تعیینکننده در اجتهادند .مسألهای که در
قدیم دارای حکمی بوده است ،به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و
اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند .بدان معنا که با شناخت دقیق روابط
اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ،همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است،
111

پژوهشمحوری دروس خارج حوزههای علمیه (بیان کاستیها و بایستهها)

واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد .مجتهد باید به مسائل زمان خود
احاطه داشته باشد( ».امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،21ص)299
در گذشته «تبدل موضوع» صرفاً در مسئله «استصحاب» مطرح بود .حضرت امام با نگاه پویا به
فقه ،تبدل موضوع را به ساحت اجتماع کشاند و به عنوان یک عنصر روشی برای استنباط به کار
بست .این عنصر ،پاسخگویی دقیق به موضوعات زمان را بر پایه روابط پیچیده اقتصادی و
اجتماعی حاکم میسر میکرد که به تزریق آن به حوزههای علمیه نام فقه پویا گرفت( .مبلغی،
1391؛ نقل در :ضیائیفر ،1391 ،ص)97

 .2حکمشناسی
دومین مرحله اجتهاد ،پس از شناخت موضوع و و ابعاد آن ،حکمشناسی یا استنباط حکم
متناظر از منابع احکام است .در اینجا قصد نداریم به همه مباحث حکمشناسی بپردازیم؛ بلکه به
مهمترین خألهای آن در روندهای تحقیق و تدریس در فقه موجود میپردازیم.
احکام در یک دستهبندی به سه دسته احکام منفرده ،احکام ساختارها و احکام جهتها
تقسیم میشوند .احکام منفرده ،همان احکام خرد و بسیط است ،و احکام ساختارها (نظام) متوجه
نسبت بین احکام است ،و احکام جهت ،ناظر به جهت تغییرات و بهینهسازی کل مجموعه و
ساختارها است .احکامی که در حوزه بررسی فقه رایج قرار دارد ،بیشتر ناظر به احکام منفرده
است؛ اما اگر فقه بخواهد موثر و پویا در عرصههای مختلف حیات نقشآفرینی کند ،باید دامنه
خود را گسترش دهد و در سطح احکام نظامات به ارائه حکم بپردازد.

 .2.1حکمشناسی نظاممند (فقه نظامساز)
مفهوم «نظام» و «سیستم»  ،هرچند از علوم تجربی وارد علوم انسانی شده است ،اما ویژگی-
هایی که دارد ،می تواند به هر دستگاه فکری تطبیق داده شود .در سیستم به جای تحلیل یک چیز
به خواص ،اجزاء و عناصر آن ،به ترکیبات و روابط میان اجزاء که آن را در یک «کل» به هم
پیوند میدهد تأکید دارد.
در تعریفی کوتاه و فشرده ،نظامسازی عبارت است از« :ایجاد منسجمترین و معقولترین
ساختار بین اجزای یک مجموعه که کوتاهترین و سریعترین مسیر به سوی هدف را موجب
شود( ».اراکی ،1393 ،ص)13
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شهید صدر عنوان «مکتب» را بجای واژه «نظام» بکار میبرد .مراد وی از مکتب یا نظام ،روح
حاکمی است که بر مجموعه احکام جزئی سایه دارد .یعنی در ورای این احکام روبنایی ،احکام
عمیقتر و زیربناییتری داریم که حوزه «مکتب» بهشمار میرود ،و در آنجا نظام یا مکتب یا
مذهب اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و ...محقق میشود( .صدر ،موسوعه الشهید الصدر ،ج،3
ص)425
«در نگاه سنتی ،فقیه متکفل نظاموارگی  ...احکام نیست و بر اساس یک دیدگاه کالمی
معتقد است ،در هر مسألهای که طرح میشود ،باید به فهم حکم آن پرداخت و ارتباط آن با سایر
بخشها  ...بر عهده فقیه نیست؛ بلکه شارع خود آن را لحاظ کرده است و فقیه نفیاً و اثباتاً درباره
آن نظر نمیدهد( .قاضیزاده ،1391 ،نقل در :ضیائیفر ،1391 ،ص )57وقتی سؤال میشود که
ارتباط میان زکات و سایر احکام چیست؟ میگویند :ارتباطش را خدا خودش درست کرده
است .آنچه من فقیه وظیفه دارم ،مراجعه به این ادلّه و استنباط حکم است( ».همان ،ص)69
اینان چنانچه بخواهند نظامی از فقه ارائه دهند ،مثال نظام خانواده ،نظام تربیت در اسالم و...
صرفاً به گردآوری احکام و یا نصوصی که در موضوع واحدی با هم اشتراک دارند -بدون نگاه
سیستمی و ارتباط و تأثیر و تأثری که احکام میتوانند داشته باشند -میپردازند .این روش
استنباط ،در نشان دادن احکام خُرد و فردی کارآمد است؛ اما در ارائه سیستمهای اجتماعی دینی
کارآیی چندانی ندارد و در بسیاری از اوقات ،سیستمی میآفریند که بعضی احکام آن در ابواب
مختلف با هم قابل جمع نیست.
برای مثال ،احکامی نظیر:
 .1مالکیت امام نسبت به انفال؛
 .2عدم ترتیب اثر مالکیت زمین بر تحجیر یا حیازت زمین موات؛
 . 3عدم مالکیت صاحب زمین ،آبی را که به وسیله باران یا سیالب و طوفان وارد زمین او
شده است؛
 .4عدم مالکیت احیاکننده معدن بررگهها و ریشههای کانی دور از دهانه معدن؛
 . 5عدم مالکیت صاحب زمین ،آبزیانی را که امواج سیالب به درون زمین او سرازیر کرده
است ،مگر با حیازت آنها؛
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 .6عدم مالکیت پرنده هایی که در ملک کسی وارد شده باشد؛ مگر با حیازت یا سلب قدرت
پرواز از او.
و احکامی دیگر از این دست را اگر با نگاه غیرسیستمی به آنها بنگریم ،هر یک حکمی
مستقل و جدای از دیگری به نظر میرسد؛ لکن اگر در چارچوب فقه نظاممند به این مجموعه از
احکام بنگریم ،همه این احکام را بخشهایی از اندام واحد نظریه «انحصار سبب مالکیت
خصوصی نخستین ثروتهای طبیعی در عامل کار اقتصادی» میشناسیم؛ که این نظریه اندامگونه
نیز ،خود بخشی از یک ساختواره بههمپیوستهای است که اندام کالن سیستم اقتصادی اسالم را
تشکیل میدهد( .اراکی ،1393 ،صص)17 –15
ماهیّت این استنباط ،یک ماهیّت نظریهپردازانه است و ماهیّت نظریهپردازی هم یک
استکشاف است .نظریه پردازی فقهی یک فعّالیّت توصیفی است و متعلّق این توصیف ،مکتبِ نزد
شارع است؛ آن منظومه و مجموعه و اصولی که نزد شارع در پیوند با هم هستند( ».میرباقری،
)www.isaq.ir .1391
هرچند با تتبع در فقه گذشته و رایج به مواردی بر میخوریم که حاکی از این است که
روش هایی در فقه برای استنباط احکام نظام وجود داشته است؛ شم الفقاهه ،نکته التشریع ،تنقیح
مناط ،مذاق شریعت و غیره از جمله کلیدواژههایی است که ما را به این واقعیت هدایت میکند؛
اما به دلیل بساطت و رویکرد جزءنگر در استنباطات فقهی ،آنچنان به استفاده از این قواعد نیاز
نمیشد؛ اما در عصر حاضر که اداره و مدیریت اجتماعی ،بیش از همه از طریق ساختارها و
نظامات اجتماعی کالن صورت میپذیرد ،انتظار بهگونه دیگر است .این سیستمها را میتوان
موضوعاتی نوپدید دانست که میبایست آن را از دین استنباط نمود؛ چراکه در غیر این صورت،
جامعه با کاربست الگوها و نظامهای اجتماعی برگرفته از تمدن غرب ،عمالً در مسیر تحقق مبانی
و اهداف تجدد و مدرنیته قدم برمیدارد که در این میان ،دین و فرهنگ منزوی شده و به
مناسک شخصی در کنج منزل و درون مسجد محدود می شود ،و یا استحاله خواهد شد.

 .2.2پویایی در استفاده از منابع و مصادر استنباط حکم
منابع استنباط با عناوینی همچون «ادله احکام»« ،مصادر احکام» و ...در دانش اصول فقه امامیه
و اهل سنت از دیرباز موضوع بررسی بوده است .این واژه گاه با روشهای استنباط همپوشانی
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دارد .آنچه در باال گفته شده در واقع روش و اصول استنباط احکام از کتاب و سنت بوده است.
مصادر استنباط صرفاً به کتاب و سنت خالصه نمیشود؛ بلکه مصادر استنباط ،هر منبع و روشی
است که مفید قطع باشد« .آنچه تحت عنوان «عقل» به عنوان یکی از منابع صدور احکام گفته
میشود ،قوّه عاقله به معنای فلسفیاش نیست ،بلکه حکمی است که خرد به طور یقین ،بدون
استناد به قرآن و سّنت صادر می کند؛ چه برخواسته از عقل باشد ،و یا قوای دیگر( ».حائری،
تقریرات درس آیت اهلل صدر ،ج ،1391 ،1ص)476
ولی این اندیشه فقهی تنها در حد اصول و نظریه باقی مانده و در مقام صدور حکم و فتوا،
فقها تنها خِرَد را ابزار فهم و فرانمایی یافتهها و داللتهای التزامی و سرانجام کشف احکام عقلی
غیرمستقل به کار گرفتهاند .همین اندازه به خِرَد میدان دادهاند که در مقام اثبات ،استدالل بیاورد؛
نه آن که خود برای موضوعی حکم داشته باشد و منبع حکم شناخته شود( .مخلصی )1396 ،تا
جایی که برخی بر این باور شدند که حجیت خِرَد در استنباط ،کبرایی است که صغرایی برای آن
یافت نمیشود( .فیاض ،تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی ،ج ،3بی تا ،ص )73این مطلب
بدین دلیل است که سالها زیست در سایه فقه عبادی و فردی و عدم بروز و ظهور ابعاد و
پیچیدگی های اجتماعی ،فقها را بر باور بسندگی نقل و عدم نیاز به عقل راضی نگه داشت.
بنابراین هیچگاه از این عنصر و منبع ارزشمند به صورت مستقل استفاده نکردند.
اما از سوی برخی مجتهدین آشنا با مسائل روز ،تکاپوهای قابل ستایش در عرصه استنباط
ارائه گردید ،و ظرفیت های نهفته در آن به ظهور رسیده است .امام خمینی در اصلیترین گزاره
فقه حکومتی ،یعنی بایستگی حکومت بر حکم عقل تکیه کرده و این گزاره را از نگاه عقلی
بررسی می کند و معتقد به بسندگی عقلی در این مقوله است؛ از این روی ،نصوص دینی را صرفاً
به عنوان تأیید و تأکید میآورند نه برای اثبات.
« لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و
حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان از بدیهیترین امور است ،بخاطر آنکه
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بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی نیست .مع ذالک برخی ادله شرعی
نیز بر آن داللت دارند( 1».امام خمینی ،1399 ،ص)462

 .2.9رویکرد اجتهادی جامع
رویکرد با روش متفاوت است .هر روشی از ساماندهی مجموعهای از قواعد و دالیل همسنخ
و همصنف فراهم میگردد؛ اما رویکرد تحقیق به سمتگیری ناشی از قصد محقق در مقام بحث
و بیان اطالق میشود .مثال اینکه رویکرد محقق در تحقیق در جهت توصیف است و یا تبیین.
(خسروپناه ،1393 ،ص )51بنابراین رویکرد ،به معنی رویه و جهتگیری خاص در برخورد با
یک مسأله است .مثال یک وقت یک دستگاه فقاهتی را با هدف و جهت مدیریت فرد بهکار می-
گیریم ،که یک برونسپاری خاص را باید از آن انتظار داشت؛ اما گاهی با هدف و سمتگیری
مدیریت فرد و جامعه بهکار میگیریم ،و این برونداد دیگری را نتیجه میدهد.
رویکردهای فقهی به لحاظهای گوناگون تقسیمات گوناگونی مییابند :رویکرد اخالقی،
علمی ،فردی ،اجتماعی ،حکومتی ،تمدنی و غیره.
در نگاه فردی «مجتهد در ذهن خود چهره فرد مسلمان را مجسم میکند که میخواهد در
زندگی روش و رفتار خود را بر نظریه اسالم منطبق گرداند ،نه این که چهره جامعه مسلمانی را
مجسم نماید که می خواهد زندگی و روابط خود را بر اساس اسالم پرورش دهد( ».صدر،1359 ،
ص )7مثال «نظام بانکداری که بر بنیاد رباخواری استوار است ،با این عنوان که جزئی از واقعیت
اجتماعی معاشی است ،فقیه را وادار مینماید که بیاندیشد ،فرد مسلمان برای تعیین تکلیف خود
در مورد معامله با بانکهای ربوی ،دچار دشواریهایی است .و به این جهت ،بحث خود را
متوجه این هدف مینماید که با یافتن و نشان دادن راهی قانونی برای گذران معاش ،مشکل فرد
مسلمان را حل نماید .در حالی که باید احساس کند که نظام بانکداری ربوی ،دشواری شمرده
میشود؛ در داخل یک مجموعه و کل -که زندگی اجتماعی باشد .وقتی پس از آن که یک
« .1فانّ لزوم الحکومه بسط العداله و التعلیم و التربیه و حفظ النظم ،و رفع الظلم ،و سدّ الثغور ،و المنع عن
تجاوز األجانب من أوضح أحکام العقول ،من غیر فرق بین عصر و عصر ،أو مصر و مصر ،و مع ذلک فقد دلّ
علیه الدلیل الشرعیّ أیضاً».
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توجیه مشروع و قانونی برای واقعیت معاش با جنبه فردی به دست دادیم ،جنبه اجتماعی مشکل
همچنان باقی است»( .همان ،ص)15
توضیح بیشتر آنکه« :احکام فقهی را به دو صورت میشود مورد مطالعه و مالحظه قرار داد؛
یک جور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد ،منهای این که حاال این فرد در کجای عالم
زندگی می کند  ...یک وقت همین حکم فقهی را به عنوان یک بخشی (کوچک یا بزرگ) از
چگونگی اداره یک جامعه بررسی میکند .اینها با هم متفاوت است .حتی در استنباط حکم
فقهی هم تفاوتهایی به وجود میآید؛ حتی مسأله طهارت و نجاست ،حتی مسائل شخصی».
(آیت اهلل خامنهای ،بیانات )1376/2/13 ،بنابراین سفارش میشود« :فقه ما از طهارت تا دیات باید
ناظر بر اداره یک کشور ،یک جامعه و یک نظام باشد( ».آیت اهلل خامنهای ،بیانات)1373/6/31 ،
«مثال وقتی که در فقه از خمس و زکات بحث میکنیم ،این طوری بحث میکنیم که من
مکلف اگر این قدر مال داشته باشم ،وظیفهام چیست؟ یعنی بحث ،بحث فرد مکلف است؛ در
حالی که این همه وظایف عملی نیست .ما وقتی در باب مسائل مالی اسالم بحث میکنیم ،باید
این نکته را مورد نظر قرار بدهیم که امور مالی جامعه و نظام اسالمی -مجتمعی که از مجموعه
انسانها تشکیل شده -چگونه باید بگذرد( ».آیت اهلل خامنهای ،بیانات)1366/1/5 ،

 .9توجه به تزاحمات احکام در استنباط
مرحله سوم از فرایندهای اجتهاد ،حل تزاحمات احکام در استنباط است .در واقع آنچه
تاکنون در باره رروششناسی استنباط رفت ،ناظر به مقام «استنباط محض» بود؛ اما این بخش ناظر
به مرحله «استنباط و اجرا» است( .علیدوست ،1393 ،ص)561
مسئله تزاحمات و تقدیم اهم بر مهم در اجرای حکم شرعی و فقهی کشف شده ،از قدیم در
استنباطهای فقهی بهوفور وجود داشته است .از آنجا که در گذشته فقه در بستر رویکرد فردی و
عبادی خود آرمیده بود ،تزاحمات بیشتر در همان سطح خالصه میشد؛ اما امروزه با ورود فقه به
عرصه اجتماعی ،مسئله متفاوت است؛ چراکه در حوزه اجتماعی ،که روابط میان اشخاص در آن
اهمیت بسیاری دارد ،تزاحمهای بسیار زیادی قابل تصور است.
فرق بین تعارض و تزاحم این است که مفروض در تعارض ،ناسازگاری مدلول دو دلیل یا
چند دلیل با یکدیگر است .در تعارض ادله ،مشکل در جعل و تشریع است و این مجعول الهی
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است که مشکوک و مردد است؛ لکن در تزاحم ،سخن از ناسازگاری دو دلیل در مقام امتثال
است.
در واقع در این گام ،وقتی میخواهیم احکام اجتماعی را محقق کنیم ،در مقام تحقق ،یک
سلسله تزاحماتی واقعی بین احکام پیدا میشود که این تزاحمات قبل از مقام تحقق متصور
نیست .حل و فصل این تزاحمات باید به روش فقهی اتفاق بیافتد .آنچه قانون و روح حاکم بر
همه این موارد است ،قانون (لزوم تقدیم اهمّ بر مهم) است که هرچند یک قاعده عقلی است ولی
تشخیص و اجرای آن منوط به روش اجتهادی است.

سه .روشها و تکنیکها
در آموزش پژوهشمحور از مجموعه تکنیکها و روشهای فعّال تدریس استفاده میشود.
در واقع ،الگوی پژوهشمحور ،الگویی جامع است که در بردارنده مجموع الگویهایی چون
حل مسأله ،اکتشافی ،تفکر انتقادی ،الگوی استقرایی و غیره است .پژوهشگر میتواند از هر یک
از الگوها یا ترکیبی از آنها به تناسب شرایط و موقعیت بهره بگیرد( .طوالزدهی)1396 ،
از آنجا که در آموزش پژوهشمحور ،آموزش و پژوهش با هم تلفیق میشوند ،برخی از
وجوه تکنیک ها مربوط به فرایندهای تحقیق و برخی مربوط به نحوه مدیریت فرایندهای آموزش
است .مثال «روش پروژهای» از آنجاکه تحت کنترل و هدایت راهنما و مشاور انجام میگیرد،
یک تکنیک آموزشی است؛ از آنجا که یک فرایند پژوهشی را طی میکند ،از تکنیکهای
پژوهشی استفاده میکند .در ذیل به برخی از ویژگیهای روشی که در دروس خارج حوزههای
علمیه مورد استفاده قرار میگیرد میپردازیم ،و در ضمن ،به کاستیها و بایستههای آن اشاره
میکنیم.

 .1پیمایش و استقرای استنطاقی
دین پژوهان و مجتهدان از گذشته بر این روش بودند که برای روشن شدن دیدگاه قرآن و
روایات در موضوعی ،معموالً همه آیات و روایات یک موضوع را جمعآوری میکردند و سپس
هر یک بر اساس روش خاص خود به بررسی نسبت آنها با یکدیگر میپرداختند .این روش و
تکنیک در پژوهشهای دینی درونگرایانه بود .به این معنا که پژوهش از قرآن و روایات آغاز و
به قرآن وروایات ختم میشد.
111

سال دوازدهم ،شماره 93

ژپوهش وحوزه

در نظر شهید صدر[« :دین پژوه] قبل از اینکه بخواهد به یکی از موضوعات زندگی ،یا
ایدئولوژی اجتماعی و جهانی دست یازد ،باید به حد کافی روی آن موضوع دقت و تمرکز
ذهنی مبذول داشته ،از تجارب و اندیشههای دیگران تا آنجا که اندیشهها راهگشائی کند ،مطالبی
بیندوزد و از مشکالت و راه حلهائی که اندیشه انسانی مطرح کرده چیزهائی بداند  ...و سرانجام
از خألهای موجود باخبر باشد .وقتی با آگاهیهای قبلی اینگونه آیههای قرآن را بررسی کند،
دیگر تنها شنوندهای جامد و گزارشگری بی تالش نیست ،بلکه برای طرح مسأله در برابر قرآن
به عنوان یک موضوع عرضه شده که با اندیشهها و مطالعات وسیع بشری سر و کار دارد،
گفتگوی خود را با متن قرآن آغاز میکند .اینک مفسر و [مجتهد] است که میپرسد و قرآن
است که پاسخ میدهد( ».صدر ،1391 ،ص )33
آنچه از دیدگاه شهید صدر بهدست میآید ،در دینپژوهی این مراحل باید طی شود :تعیین
موضوع با توجه به مهمترین نیازها و مسأله جامعه ،مطالعه دیدگاهها و نظریات و تجربیات علمی
گوناگون پیرامون موضوع ،شناسایی و استخراج پرسشها و عناصر اصلی مربوط به موضوع و
ارتباط بین آنها ،عرضه هر یک از پرسشها به آیات قرآنی و روایات ،گردآوری همه دادههای
قرآنی و روایی پیرامون آن موضوع ،تجزیه و تحلیل نصوص بر اساس روش منطقی و اصولی
شناخته شده و دستیابی به پاسخهای روشن و صریح در اینباره ،ساختاربندی پاسخهای بدست
آمده و طرح مکتب و نظریه دینی پیرامون موضوع و در آخر مقایسه و نقد دیدگاه رغیب.

 .2مباحثه گروهی (مشارکت فعّال در فرایندها)
گفتیم که آموزش پژوهشمحور دانشآموزان را در یک فرآیند فعّال مشارکت میدهد.
(کوبرن1994 ،؛ نقل در :شعبانی ،1392 ،ص )33مشارکت فعّال فراگیران در دروس خارج از
پیششرطهای این مرحله آموزش پژوهشی است که اوج آن را در روش سامرایی میبینیم .بنیان-
گذار این روش تدریس ،آیت اهلل محمدحسن میرزاى شیرازى (ره) است .در فرآیند این روش،
هر طلبه می بایست قبل از درس ،آراء دیگران را مطالعه و سپس در درس شرکت کند .برای
تبادل افکار ،زمینهاى مناسب فراهم و به افکار و نظریات شاگردان احترام گذاشته مىشد .درس
به صورت مباحثه تشکیل و تکمیل میشد؛ تا آن جا که وقتى از میرزا (ره) سؤالى پرسیده میشد،
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ایشان ابتدا از شاگردان نظر مىخواست و پس از اظهارنظر آنها جواب مىداد و به این طریق هم
استعداد شاگردان را شناسایى میکرد و هم از فکر آنان استفاده میکرد.
میرزاى شیرازى مطالب اساسى درس را مطرح میکرد و مطالب سهل الوصول را به شاگردان
واگذار مىکرد ،تا خود آنها تحقیق کنند .در این شیوه ،شاگردان محور بحث بوده و استاد
سخنران جلسه نیست؛ بلکه استاد در پایان به جمعبندى نظریات و نتیجهگیرى مىپرداخت.
(رضایی اصفهانی1396 ،؛ نقل در :شجاع نورى )1391 ،تالش این شیوه آموزشى بر آن بود تا با
روشهاى گوناگون ،طلبه را وادار به تفکر و تحقیق کند.
آداب روش سامرایی بر اساس یک الگوی استاندارد عبارت است از .1 :حضور بدون مطالعه
ممنوع؛  .2شرکت غیرفعّال در کالس ممنوع؛  .3بی برنامگی ممنوع؛ .4نفهمیدن و رد شدن
ممنوع؛  .5بدون تخصص نظر دادن ممنوع؛  .6فرصت گرفتن برای جواب دادن آزاد؛  .7بدون
مراجعه به منابع نظردادن ممنوع؛  .9مدیریت زمان؛  .9نقد ناشیانه ممنوع؛ .13تقلید کورکورانه
ممنوع؛  .11بدون فکر سؤال کردن و جواب دادن ممنوع؛  .12طرح سؤاالت فرعی و نامربوط
ممنوع؛  .13بحث با استاد آزاد؛  .14طرح سؤاالت با تفکر آزاد؛  .15تکروی و اجازه
مشارکتندادن دیگران ممنوع( .شجاع نورى)1391 ،

 .9پروژه تحقیقاتی
روش پروژهای یکی از روشهای فعّال یادگیری است که در رویکرد پژوهشمحور کاربرد
اساسی دارد .در این روش به دانشآموزان امکان میدهد تا با مدیریت ،برنامهریزی و خود-
کنترلی پروژهایی را شروع و پایان برسانند.
پروژه پژوهشی مجموعهای همگون از فعّالیتهای علمی و فرهنگی است که در محدوده
زمانی مشخص و با اهداف معین توسط پژوهشگران و همکاران آنها با روشهای علمی اجرا می-
شود( .مرکز آمار ایران1391 ،؛ نقل در :شورای عالی انقالب فرهنگی ،هیأت نظارت و ارزیابی
فرهنگی و علمی شورای عالی انقالب فرهنگی ،1394 ،ص )56پایاننامههای کارشناسی ارشد و
دکترا نیز پروژه پژوهشی تلقی میشوند( .مرکز آمار ایران)www.amar.org.ir ،
از دیگر ویژگى آموزشی درس خارج ،پروژهمحور بودن آن است .در این روش ،استاد،
شاگرد را در راه تحصیل آزموده ساخته و شاگرد برحسب استعداد و عالقهاش موضوعی را پی-
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گیری میکند .در همان موضوع تحقیق ،شاگرد ،پیگیرانه با استاد سخن مىگوید .این شیوه باعث
مى شود ،هر شاگردى در موضوع مورد عالقه خود تالش کند و با دقیق شدن بر روى یک
م طلب ،روش تحقیق را نیز در حین کار بیاموزد .استاد نیز در این راه همراه او بوده و به او کمک
مىکند( .جمعى از پژوهشگران حوزه علمیه قم1392 ،؛ نقل در :شجاع نورى)1391 ،
این روش در سابقه آموزش حوزههای علمیه وجود نداشته ،بلکه از ویژگیهای آموزشی
جدید حوزههای علمیه محسوب میگردد.

چهار .به لحاظ عوامل انسانی
 .1مدرس یا استاد
در نظریه آموزش پژوهشمحور ،معلم و مدرس باید خود یک پژوهشگر باشد تا در فرآیند
مؤثر یاددهی-یادگیری بتواند زمینه تحقیق دانشآموز متفکر و پژوهنده را فراهم سازد .به
عبارتی ،معلم باید بتواند دقیق مشاهده کند ،نتایج مشاهدات را گردآوری ،تجزیه و تحلیل و
تفسیر و ارزیابی کند و همچنین دانش الزم را برای درک پژوهش و کاربرد آن را در محیط
تعلیم و تربیت دارا باشد( .صادقی بجد )1392 ،بهطور کل سواد اطالعاتی الزم در این زمینه
(آموزشپژوهشمحور) را داشته باشد.
بر اساس این آموزه ،مدرس درس خارج باید دارای ملکه اجتهاد بوده و توانایی پژوهشی در
این سطح را داشته باشد .چراکه «اجتهاد فرایندی چندالیه و درهم و پیچیده از کنشهای مختلف
معرفتی ،مهارتی ،ذهنی و عینی است که به بدون آن امکان استنباط حکم شرعی وجود ندارد».
(شرفالدین ،مصاحبه ،نقل در :ربانی ،1393 ،ص )137در ذیل ،ویژگیها و بایستههای یک
مجتهد و مدرس درس خارج را در رویکرد پژوهشمحوری برمیشماریم:

 .1.1توانایی علمی الزم در شناخت نظاممند شریعت
یکی از شرایطی که برای مجتهد ذکر میشود  ،توانایی علمی و مهارتی است .در گذشته
توانایی علمی یا قوه و ملکه استنباط را در تسلط به دانشهایی چون اصول ،نحو ،صرف ،لغت
عرب ،قواعد فقهیه ،علم رجال و غیره میدانستند؛ اما امروزه این حد از دانش را کافی ندانسته،
مجموعهنگری و فهم نظاممند اسالم برای شناخت همهجانبه شریعت را از اصول اساسی اجتهاد
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میدانند .از آن رو است که گفته میشود« :فقه و فقاهت ،اختصاصی به مسائل فرعی همچون بیع،
اجاره ،طالق و صاله ندارد؛ بلکه فقه ،معادل واژگان دینشناسی و اسالمشناسی است( ».مکارم
شیرازی ،1395 ،ص )39و «فقیه به کسی اطالق میشود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی
در اسالم ،بلکه عالم به عقاید و قوانین ،نظامات و اخالق باشد؛ یعنی دینشناس به تمام معنای
کلمه باشد( ».امام خمینی ،1399 ،ص).97
از این منظر ،اگر کسی فقه جامع را نداند ،اسالم را نمیشناسد .بنابراین باید دانشهایی چون
کالم ،فلسفه احکام ،تفسیر ،علم مقاصد الشریعه و غیره را به منظور شناخت نظامات شریعت به
علوم مورد نیاز افزود.

 .1.2موضوعشناس و آگاهی به زمان
در گذشته رویکرد استنباطی فقها در بسیاری از موارد مدرسهای و تئوریک تلقی میشد .فقیه
بیشتر به متون و منابع نظر داشت .در مقابل ،کار احراز و شناخت موضوع ،کاری عرفی و به عهده
مکلف بود .این رویکرد در فقه فردی که امتثال و اجرای آن به دست خود مکلفین است،
اشکالی ایجاد نمیکند؛ اما در فقه اجتماعی ،شناخت و احراز موضوع کار فقیه و از ارکان اجتهاد
به حساب میآید .بنابراین از شرایط اجتهاد ،عالوه بر حکمشناسی ،معارف دیگری از جمله انس
با محاورات و فهم موضوعات عرفی ،تغییر و تحول در علوم و فنون و همچنین تحول روابط
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره است .اگر فقیه نتواند آنها را شناسایی کند ،از دادن حکم
شرعی خاص آنها نیز ناتوان خواهد بود.
در نتیجه در نگاه جامع ،اعلمیت معنایی فراتر دارد :اعلم در احکام ،شناخت موضوعات،
واقعیت های زندگی جمعی ،شناخت مصالح و مفاسد اجتماعی و . ...از اینرو ،اجتهاد به معنای
رایج آن که با تحصیل علومی مانند ادبیات ،منطق ،اصول ،رجال و تفسیر همراه است ،کافی
نبوده و نمیتواند گره ای از کار فقاهت بگشاید .لذا الزم است فقیه به متن جامعه رجوع کند و از
موضوعات شناخت کافی و دقیق پیدا کند( .آیت اهلل خامنهای ،بیانات)1361/13/4 ،
در این تلقی ،حضور اجتماعی فقیه در جامعه ،شرط اساسی در شناخت و استنباط درست
احکام و نوع تصمیمگیریها است؛ به طوری که اگر مجتهد در عرصههای اجتماعی و حکومتی
حضور نداشته باشد ،نمی تواند درک درستی از شرایط موضوعات ،تغییر و نیز تزاحمات آنها
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داشته باشد .در واقع فقیه امروزی ،عالوه بر شرایطی که در هزار سال پیش باید میداشت ،الزم
است شرط هوشمندی و هوشیاری و آگاهی از جامعه را نیز داشته باشد( .آیت اهلل خامنهای،
بیانات )61/13/4 ،در این راستا ،امام خمینی عالوه بر اعلمیت مذکور در رسالههای عملیه،
توانمندیهای دیگری را نیز برای مجتهد شرط میدانند و میفرمایند« :روحانیت تا در همه مسائل
حضور فعّال نداشته باشد ،نمیتواند درک بکند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی
نیست( ».امام خمینی ،صحیفه امام ،ج ،21ص)292
تفاوت امام خمینی با دیگرانی که در طول تاریخ به استنباط فقهی میپرداختند ،در درک از
مأموریت فقیه است .در نظر امام خمینی ،مأموریت فقیه فقط پاسخگویی به مسائل و احکام فردی
عبادی نیست؛ بلکه مأموریت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حرکت
کردن و راهبری جامعه به سوی اهداف الهی است .ایشان میفرمایند« :آشنایی با روش برخورد با
حیلهها و تزویر های حاکم بر جهان ،داشتن بصیرت و دید اقتصادی ،اطالع از کیفیت برخورد با
اقتصاد حاکم بر جهان ،شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و
درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی
حکومت بر جهان را ترسیم میکنند ،از ویژگیهای یک مجتهد جامع است .مجتهد باید زیرکی
و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسالمی و غیر اسالمی را داشته باشد و عالوه بر
خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است ،واقعاً مدیر و مدبر باشد( ».امام خمینی،
صحیفه امام ،ج ،21ص)299
در این نگاه ،توانایی صدور احکام حکومتی ،به عنوان یکی از شرایط و وظایف ولی فقیه و
عدم لزوم این توانایی در مجتهد عادی صحیح نمیباشد؛ چراکه اوالً ولی فقیه از بین همین
مجتهدین انتخاب میشود .لذا مجتهد طبیعتا باید از آن ویژگیهای مذکور برخوردار باشد؛ ثانیا
همه مجتهدین به نحو عام منصوب به والیتند .بله در صورت تزاحم بین احکام مجتهدین و پرهیز
از اختالل نظام ،ناچار احکام والیت مورد لحاظ قرار میگیرد.

 .2فراگیران
فراگیران در نظام آموزشی پژوهشمحور دارای ویژگیهای خاصی هستند و بر اساس
معیارهای پژوهشی ،پذیرفته و انتخاب میشوند .در ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکترای
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پژوهشمحور دانشگاهها آمده است« :چاپ حداقل یک مقاله علمی -پژوهشی مورد تأیید

وزارت و یا چاپ در ( »isiدانشگاه آزاد اسالمی ،بخشنامه شماره  73/35691مورخ 92/13/22

ماده  11و )12
از جمله ویژگیهایی که فراگیر در رویکرد آموزش پژوهسمحور  -عالوه بر دانش الزم
در عرصه علوم مرتبط با رشته علمی -باید داشته باشد ،شامل .1:عالقه به پژوهش؛  .2سواد
اطالعاتی الزم با قدرت شناخت منابع مهم و یافتههای فکری؛ (شکیبایی ،1399 ،ص .3 )69
قدرت تجزیه و تحلیل اطالعات و تولید و افزایش بهرهوری در اطالعات و دانش است.
در نظام آموزشی حوزه ،فراگیر و طلبه درس خارج حوزه کسی است که به لحاظ روندهای
علمی و آموزشی ،دروس نیمه استداللی یا نیمهپژوهشی سطوح عالی را طی کرده و در امتحانات
شفاهی و علمی در محضر اساتید فن ،نمره الزم را آورده است؛ و همچنین موفق به تدوین و
نگارش یک پایاننامه حداقل در سطح علمی -ترویجی شده است.
اما متأسفانه مشاهده میشود ،در بسیاری از موارد ،طلبه درس خارج ،متأثر از فضای آموزشی
دروس ،فاقد انگیزه و ویژگیهای پژوهشمحوری بوده و سواد اطالعاتی الزم در قدرت
شناخت منابع مهم و یافتههای فکری و قدرت تجزیه و تحلیل اطالعات و تولید دانش را ندارد .به
منظور ایجاد فضای درسی مبتنی بر پژوهشمحوری ،فعّالیتهای مربوط به طلبه در فرایند درس
خارج را باید در سه محور تقسیم کرد .1 :فعّالیتهای پیش از درس ،مثل پیشمطالعه؛ .2فعّالیت-
های حین درس ،مثل مشارکت فعّال و منتقدانه؛  .3فعّالیتهای پس از درس ،شامل تجزیه و
تحلیل نتایج یادگیری ،به صورت مباحثه ،تقریر ،مقاله علمی و غیره.

 .9مجریان
مجریان ،یکی از مؤلفههای اساسی نظام آموزش پژوهشمحور تلقی میشوند .مجریان
تسهیلکننده ،برنامهریز ،سیاستگذار ،نظارتکننده ،راهنما و پشتیبانیکننده نظام آموزشی
هستتند و کارکرد آنها پیرامونی و فراتر از کالس درس تعریف میشود .در واقع مجریان بهطور
مستقیم در فرایند کالس درس دخالت ندارند؛ بلکه به شرایط و مسائل پیرامونی که به برگزاری
چنین فرایندی بیانجامد میپردازند .اموری چون:

116

سال دوازدهم ،شماره 93

ژپوهش وحوزه

« .1امکانات و تجهیزات الزم در مدرسه برای انجام پژوهشها ،مانند کتابخانههای مجهز در
سطح نیازهای فراگیران؛
 .2آزمایشگاهها و کارگاهها برای رشتههای مختلف تحصیلی دانشآموزان که میتوانند
امکان پژوهشهای کاربردی را فراهم سازد؛
 .3امکانات کسب اطالعات به روز از طریق شبکههای اطالعاتی دانش انفورماتیک یا
شبکههای اینترنتی»؛ (رئوف ،1399 ،ص)134
 .4فضاها و ساختارهای مناسب برای اجرای چنین الگوی آموزشی؛
 .5کادر آموزشی مناسب و ماهر برای این الگوی آموزشی و. ...
متأسفانه سرپرستی و مدیریت (برنامهریزی ،اجرا و کنترل) دروس خارج حوزه علمیه در
بسیاری از زمانها بهصورت یکپارچه و فعّال نبوده ،بلکه در دورههای مختلف بر پایه شعار «نظم
ما در بینظمی است» سپری میشده است .شاهد آن این است که معاونت پژوهشی مرکز
مدیریت حوزه های علمیه تا دو سال اخیر ،صرفا وظیفه سرپرستی و هدایت پژوهشی مدارس
سطوح مقدماتی حوزه را برعهده خویش قرار داده و آموزش پژوهشمحور را برای این سطوح
از مراحل آموزشی پی میگرفته است .خوشبختانه اخیرا به ضرورت مدیریت و ساماندهی دروس
خارج حوزههای علمیه پی برده است و با تأسیس «واحد ترویج پژوهش در سطوح عالی و
خارج» ،طرحهایی مانند «طرح احیاء سنتهای پژوهشی»« ،فقه مسائل مستحدثه» و ...را برای
ارتقاء بهره وری دروس خارج حوزه در دستور کار قرار داده است( .ر.ک .مرکز مدیریت
حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش ،واحد ترویج پژوهش در سطوح عالی)1397 ،

پنج .محتوای آموزشی
در الگوی آموزشی پژوهشمحور ،محتوای آموزشی محدود به کتاب درسی و آنچه معلم
میگوید نیست؛ بلکه اسناد و منابع دست اول ،مصاحبهها و مشاهدات ،کتابخانهها ،آزمایشگاه و
محیط واقعی زندگی دانشآموزان محتوای آموزشی را تشکیل میدهد( .شعبانی)1395 ،
مواد و کتابهای درسی ،که همه فراگیرا ن باید بطور یکنواخت از آن استفاده کنند ،در
یادگیری پژوهشمحور اثری منفی دارد .در محیطهای آموزشی که از پرورش تفکر و مهارت-
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های آن حمایت میشود ،فراگیران به جای استفاده از محتواهای ثابت و از پیشتعیینشده ،به
تجزیه و تحلیل مباحث و کیفیت استداللهای ارائه شده یا اظهار نظرها میپردازند.
آنچه درس خارج را از دروس ماقبل خود جدا میکند ،همین نکته ،یعنی فرامتن بودن درس
خارج است .در دروس خارج حوزههای علمیه ،بجای تمرکز بر محتوا و نظریات ثبتشده
درکتب خاص  ،بر تبادل نظر ،مشارکت و همکاری علمی و بررسی آراء و اندیشههای جدید
تأکید میشود .در واقع باید شرایطی فراهم شود که همه افکار و اندیشههای معاصر نقد و بررسی
گردد.
شهید مصطفی خمینی در این زمینه نکته باریکی دارد .وی معتقد است« :در دوران ما ،باید
توجه تام به مشارکت علمی داشت  ...تبادل نظر و مشارکت در آراء فقهی را بهای فراوان باید
داد  ...به سبب همین عدم مشارکت و دوری از تبادل نظر میبینیم که برخی از فقها در طول
زندگانی علمی خویش چقدر تبدل رأی دارند( ».خمینی ،ج ،1376 ،2ص524؛ نقل در :مهریزی،
)1376
اگر وظیفه استنباط را از احکام منفرده ،به استنباط نظامات احکام ارتقا دادیم ،آنگاه بررسی
دیدگاهها و نظرات دیگر مجتهدان اهمیت دیگر مییابد .نام روشی که شهید صدر ارائه میدهد،
اجتهاد ملفق است .یعنی مجتهد باید از فتاوای دیگر مجتهدین که در راستای خطوط کلی
نظامات شرعی قرار دارد بهره بگیرد؛ چرا که ممکن است کسی که در پی کشف مکتب (نظام)
اسالم است به هنگام کوشش در کشف جزئیات حکم شرعی ،مواضع متفاوتی داشته باشد و مثالً
موضع وی به عنوان مجتهدی که حکم شرعی را کشف میکند به نتیجهای منجر گردد که با
دیگر احکامی که خود معتقد است در خط کلی این مکتب قرار دارد ،همسو وهماهنگ نباشد.
نتیجه آنکه او احکام ناهمسو را با عناصر یا احکام دیگر محتهدان که هماهنگی بیشتری با نظام
مکشوف وی دارد ،عوض میکند .به دیدگاه شهید صدر« :چنین امکانی ،هرگز کمتر از انطباق
هر تصویر دیگری که در بعد فقهی و اجتهادی فراوان هم هستند ،نیست .و به همین دلیل دارای
توجیههای شرعی خویش است .زیرا بیانگر اجتهاد اسالمی مشروعی است که در چارچوب
کتاب خدا و سنت نبوی صورت گرفته است .از این رو جامعه اسالمی نیز میتواند در زمینههای
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اجرایی ،آن را از میان تصاویر فراوان دیگری که از شریعت اسالمی ارایه شده است و باید یکی
از آنها را برگزینید ،اختیار کند( 1».صدر ،موسوعه الشهید الصدر ،ج ،3ص )467

شش .شرایط و امکانات آموزش و پژوهشی
در محیط پژوهشمحور ،نه تنها رفتارهای معلمان و دانشآموزان عامل تحول فکری است،
بلکه عوامل فیزیکی و نحوه سازماندهی و شرایط و فضای محیطی آنها نیز در تعامل و تحول
فکری نقش بسزایی دارد .در رویکرد پژوهشمحور ،میتوان با سازماندهی فیزیکی کالس درس
و بهکارگیری انواع منابع مفید و کارآمد و ایجاد شرایط و محیطهای علمی ،تحول فکری و
ثبات عاطفی را در محیطهای آموزشی بوجود آورد( .شعبانی)1392 ،
ویژگی الزم برای محیط آموزشی پژوهشمحور عبارتند از:
« .1برخورداری از فضای آموزشی پژوهشی منعطف؛
 .2برخورداری از امکانات و تجهیزات پژوهشی کارگاهها ،آزمایشگاهها ،کتابخانههای
تخصصی و...؛
 .3استقرار و پیوند پایگاهها و شبکههای اطالعاتی از منابع متفاوت( ».شکیبایی،1399 ،
ص)69
متأسفانه در دروس خارج مطرح حوزههای علمیه بخاطر عدم استفاده از امکانات ،فناوری و
شیوههای جدید آموزشی ،نمیتوان در یکجا به همه دیدگاهها و نظریات ،بخصوص دیدگاههای
مجتهدان همعصر و دیگر کالسهای درس خارج دست پیدا کرد .مضاف بر اینکه شلوغ بودن
زیاد کالسها ،امکان طرح نقد و اشکال را در کالس بسیار کم کرده و بعضا کالس را به
سخنرانی یک طرفه تبدیل میکند.

هفت .سیستم ارزشیابی

 « .1ولیس إمکان صدقها أبعد من إمکان صدق أیّ صوره اخرى من الصور الکثیره التی یزخر بها الصعید الفقهی
االجتها دی .وهی بعد ذلک تحمل مبرّراتها الشرعیّه؛ ألنّها تعبّر عن اجتهادات إسالمیّه مشروعه تدور کلّها فی فلک
الکتاب والسنّه؛ وألجل ذلک یصبح باإلمکان للمجتمع اإلسالمی أن یختارها فی مجال التطبیق من بین الصور االجتهادیّه
الکثیره للشریعه التی یجب علیه أن یختار واحده منها.».
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ارزشیابی در رویکرد پژوهشمحور صرفاً نتیجهمدار نیست؛ بلکه قابلیتها ،تواناییها و
پیشرفتهای خود دانشآموزان در طول زمان یادگیری در مقایسه با خودش ،نه در مقایسه با
دیگران نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد( .رئیس دانا 1396 ،نقل در :اسدیان )1394 ،در ارزشیابی
از آموختههای فراگیران ،باید استفاده از آزمونهای قلمی و کاغذی را به عنوان تنها وسیله ارائه
آنچه آموختهاند کنار گذاشت و استفاده از روشها ،رسانهها و ابزارهای مختلفی را مجاز شمرد.
(آیزنر1994 ،؛ نقل در :اسدیان)1394 ،
طبق آییننامه جذب دکترای پروژهمحور دانشگاه ،نحوه سنجش دکترای پروژهمحور بر
اساس کیفیت علمی پژوهشهای انجام شده ،میزان نوآوری ،چگونگی دفاع از یافتههای
پژوهشی و نحوه نگارش طرح پژوهشی ،نحوه دفاع از طرح پژوهشی ،چاپ مقاله علمی-
پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی در یکی از نشریههای علمی -پژوهشی انجام میشود.
(دانشگاه آزاد اسالمی ،بخشنامه شماره  73/35691مورخ  92/13/22ماده  11و )12
ارزشیابی طالب دروس خارج در بدو ورود ،از طریق مصاحبه و امتحان شفاهی از دروس
پیشین ،و همچنین توانایی ارائه یک پایاننامه در سطح علمی-ترویجی انجام میشود .ارزشیابی
طلبه درس خارج نیز از طریق امتحانات شفاهی و نیز درخواست ارائه پروژه تحقیقاتی تحت نظر
استاد راهنما و در سطح پروژه علمی -پژوهشی انجام میگیرد .پایان و اتمام دروس خارج که
مرحله نهایی است ،تقریرنویسی (انتقادی) و تعلیقهنویسی و نیز توانایی بحث علمی با اساتید مبرّز
اجتهاد ،مالک ارزشیابی است .چنانچه در این تعلیقات و یا مباحثات ،توانایی و ملکه اجتهاد در
او دیده شد ،موفق به اخذ درجه اجتهاد میگردد.

هشت .به لحاظ نتایج و خروجی
خروجی ،آن چیزی است که از یک الگوی آموزشی پژوهشمحور به عنوان نتیجه و برونداد
مورد انتظار است .نتایج مورد انتظار نظام آموزشی پژوهشمحور ،عبارت است از:

 .1تولید و توسعه علم بجای انتقال علم
گفتیم اهداف آموزش مبتنی بر پژوهش ،تولید و توسعه علم بجای انتقال علم است .تولید
علم به معنای نظریهپردازی و دانشافزایی با استفاده از روششناسایی علمی و رسیدن به
اندیشههای ناب و جدید است( .دانشگاه عالی دفاع ملی1396 ،؛ نقل در :کینژاد ،1399 ،ص)15
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«تولید علم باید با توجه به معیارهای صحیح جهانی آن تعریف شود .تولید علم شامل چند معیار
است که عبارت است از .1 :نظریه ،متد و یا دستاوردی که دست اول باشد...؛  .2این نظریه و یا
دستاورد در یک مجله علمی به چاپ برسد بهگونهای که این دستاورد مورد داوری تخصصی
قرار گیرد...؛  . 3دستاورد یا نظریه علمی باید در دسترس قرار گیرد...؛  .4نظریهای که در دسترس
قرار گرفته است ،باید مورد رجوع باشد( ».موسوی موحد ،1391 ،ش )29

 .1.1نظریه و نوآوری
گفتیم یکی از شاخصهای تولید علم ،نظریهپردازی و نوآوری است .نظریه ،مجموعهای
نظاممند و سازگار از مفاهیم و گزارههای کلی است که تبیینی درباره چیستی ،چرایی یا
چگونگی موضوع مورد نظر ارائه میدهد و محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از
وجاهت و سطح علمی الزم بوده ،دارای مبانی ،فرضیه و دالیل کافی و ساختار علمی منطقی
باشد( .شورای عالی حوزههای علمیه ،شورای اعطای مجوزها ،1397 ،مصوبه )1397
با توجه به اینکه هر تولید علمی ،مجموعهای از نظریهها در برابر مجموعهای از مسائل است،
هرگاه یکی از امور زیر تحقق یابد ،نظریهپردازی انجام شده و در نتیجه توسعه یا پیشرفت علم
صورت گرفته است:
 .1مشخص شود بخشی از یک نظریه که به عنوان راه حل یک مسأله ارائه شده ،نادرست
است (نقد و یا رد یک نظریه :ابطال جزئی)؛
 .2دفاع از نظریه در برابر نقد جزئی؛
 . 3مشخص شود کل یک نظریه که به عنوان راه حل یک مسأله ارائه شده ،نادرست است
(نقد و رد کل یک نظریه :ابطال کلی)؛
 .4دفاع از نظریه در برابر نقد کلی؛
 .5نقص یا کمبود یک نظریه مشخص شود (شناخت نقص یا کمبود یک نظریه)؛
 .6جبران نقص یا کمبود یک نظریه (تکمیل یک نظریه)؛
 .7ارائه نظریهای جدید در راستای نظریه موجود (خلق نظریه مؤید)؛
 .9ارائه نظریهای بهتر بهجای نظریه موجود (تولید نظریه برتر)؛
 .9تولید نظریه یا ارائه راه حل برای مسائل مستحدث و نوظهور؛
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 .13تولید مسائل مستحدث و نوظهور بهصورت نظاممند و برنامهریزی شده به عنوان یک
هدف علمی در راستای پیشنیاز تولید نظریه( .مرکز مدیریت حوزههای علمیه ،معاونت پژوهش،
)1396
در دروس خارج حوزههای علمیه ،نوآوری و نظریهپردازی و در نتیجه حرکت دادن مرزهای
دانش از ضروریات این مرحله از نظام آموزشی است .در گذشته به تناسب محدودیت گستره فقه
در ابعاد فردی و عبادی  ،وجوه استفاده از نظریه و نوآوری به همان اندازه محدود و کمفروغ بود.
بنابراین در بسیاری از موارد بجای تولید نظریه و نوآوری ،به بازتولید نظرات گذشتگان یا اتخاذ
موضع در بین نظرات مختلف ،و گاهی نیز قبول و یا عدم اتخاذ موضع در خصوص نظریات و
نظامات وارداتی (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و )...گرفتار میشد .امروزه با گسترش حضور فقه
به تمامی عرصههای حیات بشری ،و نیاز به استنباط و اجتهاد در مقیاس کشف نظام و نظریه اسالم
در موضوعات کالن ،حضور عنصر نظریهپردازی و نوآوری نیز به تناسب باید ارتقاء یافته و در
این زمینه باید شاهد تحولی باشیم.
به دیدگاه شهید صدر« ،این موضعگیری فقیه [توجه به احکام فردی] ،نه تنها به یک
سونگری فقیه از جنبه عینی میانجامد ،بلکه به تدریج ،فقیه را درباره خود قانون نیز به فردگرایی
میکشاند؛ زیرا از آنجا که جنبه فردی در ذهن فقیه رسوخ دارد و عادت کرده که فرد و
دشواریهای او را در نظر بگیرد ،این خاستگاه وی بر نظریهای که از خود قانون دارد نیز اثر
میگذارد و در نتیجه ،رنگ فردی میگیرد و قانون و شریعت را در صحنه جوالنگاه فردی
مینگرد( ».صدر ،همراه ،1359 ،ص )25این رکود و ایستایی تا آنجا ادامه مییابد که حتی
احکام حکومتی شرعی پنداشته میشود و قواعد اصولی با نگرش محدد و فردی تدوین می-
گردد( .صدر ،موسوعه الشهید الصدر ،ج ،16ص)13
«با پیشرفت فنی و صنعتی و علمیِ بشر که بر روی همه شؤون زندگی وی اثر گذارده و
سرعت حوادث و پدیده های نوین را نسبت به روزگار گذشته چند و چندین برابر کرده است ...
در چنین مواردی است که فقهای عصر باید با روشنبینی و احاطه علمی و پایبندی به روش
فقاهت از یکسو ،و آزاداندیشی و شجاعت علمی از سوی دیگر ،مفاهیم جدیدی را در فقه
کشف کرده و احکام تازه ای را با استناد به کتاب و سنت ،عرضه کنند .و این تکمیل فقه است.
عالوه بر اینها ،استفاده از سبکهای نوین در تدوین و نگارش کتب و رسالههای فقهی ،عمومی و
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تخصصی ،و نیز استفاده از روشهای تحقیق فنی و علمیِ جدید و حتی استفاده از روشهای
پیشرفته بحث علمی و بهک ار بردن ابزارهایی که امروز در تسهیل کار علمی دارای سهم مؤثری
است ،همه اینها به وظیفه تکمیل فقه کمک میکند( ».آیت اهلل خامنهای)14/11/1372،

 .1.2ارائه اثر
گفتیم یکی از معیارهای تولید علم این است که این نظریه یا دستاورد تولید شده ،در جامعه
علمی ارائه شود؛ بهگونهای که بتواند این دستاورد علمی ،مورد داوری تخصصی دیگران قرار
گیرد .در سنتهای دروس خارج حوزههای علمیه ،روشها و شیوههای نگارشی و ارائه آثار
متنوعی وجود داشته است .از جمله این شیوهها شامل :امالء ،تقریرنویسی ،تعلیق و تحشیه ،تکمله
و . ...متأسفانه در سالهای اخیر این سنتهای پژوهشی رو به افول نهاده و در برخی موارد جای
خود را به جزوهنگاری و یا استماع صرف مطالب استاد داده است .حتی در برخی از دروس،
استاد زحمت شاگرد را کم کرده و خود به ارائه جزوه اقدام میکند؛ که البته اگر صرفاً برای
معرفی سرفصلها و مباحث مهم دروس باشد ،اشکالی ندارد ،و زمینهساز پیشمطالعه و تتبع و
کاوشگری بهتر طلبه میشود .اکنون هر یک از روشهای ارائه اثر و تولیدات علمی دروس
خارج را به تفصیل معرفی کرده و بایستههای آن را به جهت پژوهشمحوری مرور میکنیم.

 .1.2.1تقریرنویسی
در تقریرنویسی ،طالب پس از پایان هر نوبت درس استاد ،آن درس را به قلم خود
می نویسند .در تقریرات ،طالب آنچه را که از مباحث درس به حسب استعداد خود میفهمند،
مینگارند و حاصل کار ،تألیف خود آنها بهشمار میآید( .آقابزرگ طهرانی ،1433 ،ج،4
ص366؛ نقل در :بنیاد دائره المعارف اسالمی)www. rch.ac.ir :
در تقریرنویسی ممکن است تقریرنویس نسبت به بعضی آرای استاد خود مناقشه کند و پس
از بیان نظر او ،آن را نقد کند و سپس نظر خود را شرح دهد .این امر حاکی از صاحبنظر بودن،
و چه بسا مجتهد بودن مقرّر است.

 .1.2.2حاشیهنویسی

161

پژوهشمحوری دروس خارج حوزههای علمیه (بیان کاستیها و بایستهها)

تعلیقهنگاری یا حاشیهنویسی ،بهمعنای نوشتن نکاتی در کنارههای (هوامش) یک متن برای
توضیح یا نقد یا تصحیح آن و نیز تألیف آثاری مستقل با همین هدف است( .خلیل بن احمد،
 ،1435ج ،3صص261-263؛ نقل در :بنیاد دائره المعارف اسالمی)www. rch.ac.ir :
حاشیهها را توشیح و تعلیق یا تعلیقه نیز نامیدهاند.
در سنتهای پژوهشی حوزههای علمیه ،تعلیقه و تحشیه،کاربرد ویژهای داشت ،و آن اثبات
پختگی و بلوغ اجتهادی طلبه یا دانشآموخته دروس خارج بود .دانشپژوه برای اثبات بلوغ
علمی خویش و رسیدن به ملکه اجتهاد ،بر یکی از متون مهم علمی ،تعلیق و یا حاشیه میزد و
اینگونه اجتهاد خود را به جامعه علمی نشان میداد.

 .1.2.9گزارشنویسی علمی
در نوشتههای علمی ،اصطالح گزارش پژوهشی نشاندهنده مدرکی است که نتایج یک
پژوهش را ارائه میدهد .گزارشنویسی بیشتر فعّالیتی فکری است تا اینکه فرمول خاصی را دنبال
کند( .پارادیس و زیمرمن2332 ،؛ نقل در :حیاتی ،1396 ،ص)243
چون هر محصول پژوهشیِ پایانیافتهای ،به نوبه خود تا حدودی منحصر به فرد است،
نمیتوان به صورت دقیق مشخص کرد که یک گزارش به چه نیازمندیهایی (نظیر تعداد
صفحهها ،تعداد منابع و مراجع ،نحوه و میزان مبانی نظری پژوهش ،چارچوب زمانی و غیره) نیاز
دارد؛ امّا معموالً یک الگوی نسبتاً معیاری وجود دارد که پژوهشگران میتوانند از آن پیروی
نمایند .برای نمونه ،برخی چیدمان سازمان اصلی گزارش را در دو فصل مناسب میدانند که
فصل اول به طرح ،روششناسی و مبانی نظری پژوهش میپردازد ،و فصل دوم به یافتههای
پژوهش و برخی دیگر چیدمان سازمان اصلی گزارش را در پنج فصل مناسب در نظر میگیرند.
(میرزایی ،1399 ،ص)931
متأسفانه این نوع فعّالیت علمی در سابقه پژوهشی حوزههای علمیه وجود نداشته و در حد
طرح و ایده باقی مانده است .گزارش پژوهشی از یک درس خارج میتواند ،به عنوان فعّالیت-
های پژوهشی طلبه محسوب گردیده و مالک ارزشیابی و سنجش وی قرار گیرد.

 .1.2.4مقاله علمی متخذ از درس خارج
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مقاله علمی ،مقالهای است مبتنی بر پژوهشها و مستندات علمی با منابع و مآخذ معتبر که در
یکی از نشریات معتبر داخلی (علمی -پژوهشی یا علمی -ترویجی) یا نشریات نمایه شده ،چاپ
و منتشر شده و یا در گردهماییهای علمی ارائه شده باشد( .مرکز آمار ایران،
 )www.amar.org.irمقاله علمی به مقاله علمی -ترویجی ،علمی -مروری و علمی -ترویجی
تقسیم میشود .مقالهنویسی متخذ از دروس خارج میتواند از هر سه نوع باشد .مقاله متخذ از
درس خارج ،چنانچه صرفاً به ارائه نظریات و دیدگاههای مختلف علما و اتخاذ موضع مدرس
مربوطه بپردازد ،مقالهای است علمی-ترویجی؛ 1چنانچه به نقد و بررسی دیدگاهها نیز بپردازد،
مقالهای است علمی -مروری؛ و اگر نظریات و دیدگاههای جدیدی را مطرح کند ،مقالهای است
علمی -پژوهشی.

2

در همه انواع مقاله اگر نگارنده صرفاً یک دستیار پژوهشی است و صرفاً به تقریر و دسته-
بندی مطالب میپردازد ،می تواند نامش به عنوان نفر دوم مقاله ،همراه با نام مدرس درس خارج
ق ید شود؛ اما اگر نقد و بررسی و نظریه نهایی از سوی نگارنده صورت گیرد ،حتی میتواند به
عنوان نفر اول و یا تنها نویسنده مقاله معرفی گردد.
متأسفانه این نوع فعّالیت علمی نیز در سابقه پژوهشی حوزههای علمیه وجود نداشته است.

 .2مجتهد و پژوهشگر ماهر
تربیت پژوهشگر ماهر و مجتهد جامع از دیگر اهداف و نتایج دروس خارج پژوهشمحور
است .در گذشته شرایط مجتهد را در بخش مدرس و معلم بررسی کردیم .بخاطر عدم اطناب در
کالم ،به بخش مربوط به شرایط مجتهد ارجاع میدهیم.

1

 .مقاله علمی -ترویجی ،مقاله ای است که به تبیین و بسط علم بپردازد و سطح آگاهیها و دانش را ارتقاء بخشد و

مخاطبان را با مفاهیم جدید علم آشنا سازد( .ر.ک .شورای عالی حوزههای علمیه ،شورای اعطای مجوزها،1392 ،
مصوبه )113
2

 .مقاله علمی – پژوهشی ،نوشته ای مبتنی بر تحقیقات و مستندات علمی که در آن نتایج جدید پژوهشی ارائه شده

است ( .وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی ،کمّیته آمار بخشی علوم،
تحقیقات و فناوری ،1397 ،ص)69
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نتیجهگیری
پیروان دیدگاه تعلیم و تربیت پژوهشمحور به روشهایى تأکید دارند که پرورش روحیه
پژوهشگرى و مواجه شدن فراگیران با زمینهها و موقعیت مبهم و مسألهدار را مورد توجه قرار
مىدهد.
هرچند این رویکرد آموزشی از دل یکسری مبانی نظری خاص در تعلیم و تربیت ،یعنی
«سازندهگرایی» برخاسته که مبتنی بر مبانی فلسفی و معرفتشناختی نسبیگرایی بوده و با مبانی
اسالمی ما دچار تعارض است .از این رو ،بدون توجه به این اشکاالت و الگوبرداری صرف از
آنها ،ممکن است نظام آموزشی ما را دچار چالشهایی ناخواسته کند؛ اما این الگوی آموزشی،
فارغ از مبانی معرفتی خاص ،به دالیل آموزههای مفید و منطقی فراوانی که دارد ،میتواند مبنای
نظامات آموزشی غیرنسبیگرا نیز واقع گردد .مضاف بر اینکه بین این شیوه و آنچه در حوزههاى
علمیه «درس خارج» گفته میشود ،بهویژه «سبک سامرایی» آن در بسیاری از اصول و روشها
شباهتهایى وجود دارد .در هر دو روش ،یادگیرنده شخص فعّالی است که دائماً از طریق
پژوهش و تفکر به تولید اندیشه میپردازد ،در هر دو روش ،عالوه بر دانش علمى ،فهم و تحلیل
موضوع ،مهارت در روند تحقیق ،جستجوگری و روحیه همکارى دیده میشود؛ اما متاسفانه به
دلیل شرایط تاریخی و زیست غیراجتماعی تفقه شیعه ،آسیبهایی به این روش ناب حوزوی
وارد آمده است؛ بهطوری که بعضا عناصر پژوهشمحوری در آن کمرنگ شده و به رویکرد
آموزشمحوری نزدیک شده است.
با عنایت به نقش دروس خارج در تربیت طالب پژوهشگر و نیز تولید و توسعه دانش دینی و
حل مسائل مستحدثه ،موظف به بازنگری و در صورت لزوم اصالح این خردهنظام آموزشی
هستیم؛ تا ضمن ارتقاى کیفیت آموزشی و پژوهشی آن ،به تولید و توسعه دانش دینی کمک
درخوری شود.
با بررسی تمایزات و اشتراکات الگوی آموزش پژوهشمحور با درس خارج حوزههای
علمیه ،و با بررسی ،تحلیل و بازخوانی روندها ،و آنچه بایسته پژوهشمحوری در این دروس
است و نیز رصد کاستیها و موانع در این زمینه ،میتوان با مطالعه دیدگاههای برخی اندیشمندان
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حوزوی که صبغه اجتماعی دارند ،الگویی بایسته و استاندارد از الگوی آموزشی پژوهشمحور
برای دروس خارج حوزههای علمیه ارائه کرد که در جدولی ارائه شده است.
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ویژگیهای پژوهشمحوری دروس خارج و تفاوت آن با رویکرد آموزشمحور
محورها

عناصر کالن

عناصرجزئی

شناختشناسی

مبانی

آموزشی
روششناختی

ویژگیهایپژوهشمحوری

ویژگیهایآموزشمحوری

حجیت ذاتی قطع و منابع معرفتی یقینآور،

حجیت ذاتی قطع و منابع معرفتی یقین-

انسداد باب علم و انفتاح باب علمی در شناخت

آور ،انسداد باب علم و انفتاح باب علمی

احکام

در شناخت احکام

ابتنای اجتهاد بر فهم مجتهد؛ اما بر پایه

ابتنای اجتهاد بر فهم مجتهد؛ اما بر پایه

روششناسی خاص

روششناسی خاص

اجتهادیِ پویا (مسئلهمحور و توجه به واقعیت

اجتهادیِایستا (رویکرد فردی و عبادی)؛

خارجی)؛ نظامساز و کثرتگرایی روشی

حکممحور وجزءنگر؛تئوریک ومدرسه-
ای؛ انحصارگرایی(درکتاب وسنت)

مأموریت

اجتماعی و تولید نظریه

مدرسهای ،حل مسائل خرد و فردی و

اهداف و

تربیت مجتهد جامع ،حل مسائل نوپدید و کالن

تربیت مجتهد فردگرا و جزءنگر و
اتخاذ موضع بین نظرات گذشته

محتوا (متون)

محتوا آزاد (همه منابع و ظرفیتهای شناخت

محتوا از پیش تعیین شده و اتکا به کتاب

فقهی ،استفاده از نظریات همه فقهای معاصر

و سنت و تکرار و تأکید بر محتوا و

و)...
برنامه

روش

تدریس
تحقیق
ارزشیابی

فراگیران
عوامل انسانی

مربی (مدرس)

دیدگاه گذشتگان.

طلبهمحور ،فعّال ،مشارکتی و سامرایی

استادمحور ،غیرمشارکتی و غیرفعّال

استنطاقی (حرکت از مسئله به متن) و بهرهگیری

حرکت از متن به متن و محصور شدن در

از همه ابزارها و روشهای تحقیق

متنپژوهی.

میزان تولید آثار علمی (مقاله ،تقریرات ،پایان-

امتحانات شفاهی

نامه و) ...
فعّال ،مشارکتکننده در بحث ،دارای سواد

منفعل ،منفرد ،عدم سواد اطالعاتی

اطالعاتی
مجتهد جامع ،در موضع شریک یادگیری -

مجتهد مدرسهای و تئوریک ،در موضع

طالب و آسانکننده فرایند یادگیری

فردی آگاه و دارای اقتدار علمیو انتقال-
دهنده اطالعات

مدیران
فضای

تسهیلکننده و برنامهریز پژوهشی
کارگاهی ،حلقه درسی و...

سرپرست و برنامهریز آموزشی
کالسهای منبری و خطابهای

امکانات

شرایط و

آموزشی
تجهیزاتو-
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