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اصالح و اصالح  گری 
در حوزه علميه قم

مقدمه
و تربیـت آمـوزش، نهـاد اصلیتریـن علمیـه، حوزههـای
سـازماندهیصاحبنظرانومبلغاناسالمیدرسطوحمختلف
اسـتکـهپیشـینهایدرازوبـهمنزلـهیـکسـازماناجتماعی
دارایاهـداف،سـاختار،سـازوکارونقـشوکارکـرددرونـی
خاصـیبودهاسـت.ازسـویدیگرشـناختدیـنوعملکردن
بـهدسـتوراتدیـن،مسـتلزمایجـادنهـادتعلیمـیوتربیتیدر
ایـنحـوزهاسـت.درمیـانادیـانومذاهبگوناگـونجهان،
همـوارهنهادهایـیبهامـرآموزشدینپرداختهانـدچنانکهدر
مکتـبجعفری،حوزههایعلمیهشـیعهتوسـطعالمـاندینیو
روحانیـتادارهمیشـوند.حـوزهعلمیهشـیعهازابتـدایظهور
اسـالمبـهگونههـایمختلفـیدایربودهاسـت؛بویـژهدرزمان
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امامـتامـامباقروامامصادقرونقبیشـتریپیدا
کـرداگرچـهتأسـیسرسـمیحوزهبهدسـتشـیخ
الطایفـه،طوسـیدرنجـفبودهوسـپسدرشـهرها
وبـالدگوناگـونبوجـودآمـدهاسـت.شـهرقـمنیز
یکـیازشـهرهایمهـممکتـبجعفریبـودهوحوزه
آن،شـاهدفـرازوفـرودهایـیدرزمـانفعالیتخود

بودهاسـت.
ــان  ــی در می ــوم دین ــدرس عل ــس و ت تدری

مســلمین از مکتــب خانــه هــا آغــاز شــد و در 

نهایــت منجــر بــه تاســیس حوزه  هــا گردیــد و 

پــس از آن نهــاد مرجعیــت ســامان گرفــت. این 

نهــاد پــس از شــیخ مرتضــی انصــاری، و تــداوم 

آن در عصــر عالمــان بزرگــی چــون میــرزای 

ــردی،  ــی، بروج ــن اصفهان ــیرازی، ابوالحس ش

حکیــم و ... جایــگاه مراجــع را بــه عنــوان 

متولیــان اصلــی حــوزه هــای علمیــه برجســته 

ــی در  ــوم گوناگون ــه عل ــی ک ــاخت. در حال س

حوزه هــای علیمــه تدریــس می شــد، امــا 

ــا  ــن ب ــم دی ــوزه فه ــان در ح ــاش آن ــده ت عم

توجــه بــه منابــع اصیــل صــورت می  گرفــت. بــا 

پدیــداری نهادهــای آموزشــی جدیــد، تقســیم 

علــوم، بــر علــوم جدیــد و قدیــم امــری اجتناب 

ناپذیــر گردیــد. شــکل گیری نهادهــای آموزشــی 

مــدرن در جوامــع شــیعه و بســیاری از دیگــر 

تحــوالت جهانــی در حــوزه آمــوزش و زیســت 

اجتماعــی و ســاختاری، چالش  هایــی فــراروی 

ــرفت  ــد پیش ــرار داد. رون ــه ق ــای علمی حوزه  ه

جوامــع بــه مــدد علــوم جدیــد، بســیار ســریع و 

شــگفت  انگیز بــود و پرســش  ها و چالش  هــای 

اساســی فــرا روی عالمــان دیــن قــرار داد و 

ــد  ــع تقلی ــش روی مراج ــت را پی ــن واقعی ای

و عالمــان و فاضــان حــوزه، نهــاد کــه آیــا بــا 

ســاختار موجــود حوزه  هــای علمیــه می تــوان 

پاســخگوی نیازهــای شــیعیان و غیرشــیعیان 

ــود؟!  در اقصــی  نقــاط جهــان ب

در مجمــوع می  تــوان گفــت کــه عوامــل 

متعــددی در تحــوالت ســده اخیــر حوزه  هــای 

علمیــه شــیعی نقــش داشــته اســت کــه 

مهم  تریــن آنهــا عبارت  انــد از: ورود فعــال 

حوزه  هــا بــه صحنه  هــای جدیــد سیاســی و 

ــش  ــو و جنب ــش تنباک ــد جنب ــی مانن اجتماع

مشــروطیت، افزایــش آگاهــی نســبت بــه 

ــای  ــا علم ــراوده ب ــترش م ــرب، گس ــدن غ تم

ــات  ــی اقدام ــا برخ ــی ب ــنت، رویاروی ــل س اه

ــاب  ــری از ط ــد آزمون  گی ــته مانن ــم گذش رژی

و تأســیس دانشــکده الهیــات و مؤسســه وعــظ 

و خطابــه بــه عنــوان رقیــب دولتــی حوزه  هــا، 

پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران و تشــکیل 

حکومــت اســامی و پیدایــش پرســش  ها 

ــوی  ــب از س ــخی مناس ــه پاس ــی ک و نیازهای

ــوزش  ــارف آم ــد. )دائره  المع ــا می  طلب حوزه  ه

عالــی، 1383، ص 374(
در یــک ســده ی اخیــر حــوزه علمیــه قــم در 

مواجهــه بــا جهــان متحــول پیرامــون خویــش، 

کوشــیده اســت تــا متناســب بــا شــرایط متغیــر 

زمانــه، رونــد اصاحــات در حــوزه را پــی گیــرد.

ضــرورت اصــاح و تحــول در حوزه  هــای 

از  آن،  تقویــت  و  حفــظ  ضمــن  علمیــه 

اتفــاق  بــه  قریــب  اکثــر  دغدغه  هــای 

اندیشــمندان حــوزوی در دهه  هــا و بلکــه ســده 
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اخیــر بــوده اســت. ایــن اعتقــاد 

برآمــده از درک کاســتی  هایی 

ــوده  ــوزه ب ــف ح ــاد مختل در ابع

از  کاســتی  ها  برخــی  اســت. 

منظــر حوزویــان را می  تــوان 

چنیــن برشــمرد: عــدم تحــول در 

محتــوای آمــوزش متناســب بــا 

نیازهــای جدیــد، عقب  مانــدن از 

زمــان، گســترش نیافتــن فقــه بــه زمینه  هــای 

تدریــس  شــیوه  های  ناکارآمــدی  نوظهــور، 

و  آموزشــی  متــون  قدمــت  تحصیــل،  و 

ــدم تناســب شــیوه  های  ــا، ع ناپیراســتگی آنه

تبلیــغ متناســب بــا شــرایط جدیــد، نبــود روالی 

مشــخص بــرای گزینــش اســتاد و آمــوزش 

روش تدریــس بــه آنهــا، عــدم توزیــع مناســب 

طــاب در حوزه  هــا و تمرکــز در حوزه  هــای 

ــان( ــزرگ. )هم ب

پرســش  ها، چالش  هــا و کاســتی  های ایــن 

چنیــن، انگیــزه و زمینــه هایــی را فراهــم کــرد 

ــاح  ــه اص ــا، در اندیش ــوزه ه ــان ح ــا متولی ت

در ســاختارها و روش  هــای موجــود در درون 

ــد. ــر برن ــه س ــه ب ــای علیم حوزه  ه

 مبانی اصالحگری
اصــاح و اصاحگــری الزم اســت مبتنــی بــر 

ــر اســاس همــان  ــی باشــد کــه ب ــه و اصول پای

اصــول و مبانــی، اقــدام بــه اصــاح ســازمان و 

ــه  ــه مثاب نهــاد کــرد. حوزه  هــای علمیــه نیــز ب

ــازمانی،  ــرای اصــاح درون س ــازمان ب ــک س ی

الزم اســت دارای مبــادی و مبانــی باشــد، 

چــرا کــه بــدون آن، احتمــال 

کجــروی در پایــش و پویــش 

ســازمان وجــود دارد. اصاحــات 

انقــاب  از  پیــش  در حــوزه، 

بــر  حــوزه  تمرکــز  اســامی، 

ــه شــبهات  ــوان پاســخگویی ب ت

روشــنفکران،  پرســش  های  و 

معانــدان و ملحــدان دیــن بــود 

تــا بــه عنــوان متولیــان دیــن، بــه پرســش  های 

نــو ظهــور پاســخ دهنــد. پس از انقاب اســامی 

و تشــکیل حکومــت مبتنــی بــر دیــن، مبانــی 

اصــاح در حــوزه نســبت بــه پیــش از انقــاب 

اســامی، دگرگــون شــد. بدیــن معنــا کــه عاوه 

ــزون،  ــدد و روزاف ــبهات متع ــه ش ــخ ب ــر پاس ب

ــز  ــی را نی ــت دین ــری حکوم ــی فک ــد مبان بای

ــه پرســش  های  ــد و ضمــن پاســخ ب تولیــد کن

ــرای  ــت اســامی، ب ــده از تشــکیل حکوم برآم

ــواع دیگــر حکومت  هــا  ــل ان ــه الگــوی بدی ارائ

ــد. ــاش کن ت

امــام خمینــی بنیان گــذار جمهــوری 

اســامی ایــران و مرجــع بــزرگ شــیعیان، بــرای 

اصــاح در حــوزه بــر دو اصــل تأکیــد داشــتند:

1. دگرگونی فکری 
ــود  ــرح ب ــده مط ــن ای ــاب ای ــش از انق پی

ــن  ــج دی ــوزه، تروی ــالت ح ــن رس ــه  مهم  تری ک

درجامعــه بــود و تمام تــاش حوزه صرف دوری 

 ــی ــام خمین ــا ام از سیاســت می  گشــت. ام

بــه عنــوان مرجــع تقلیــد، زعیــم حــوزه و رهبــر 

انقــاب، بــر عــدم انفــکاک سیاســت و دیانــت 

ــان  ــه متولی ــان ک ــرد و از حوزوی ــد می  ک تأکی

حوزه  هــای علمیــه نیــز بــه مثابــه 
یــک ســازمان بــرای اصــاح درون 
دارای  اســت  الزم  ســازمانی، 
مبــادی و مبانــی باشــد، چــرا کــه 
در  کجــروی  احتمــال  آن،  بــدون 
پایــش و پویــش ســازمان وجــود 

دارد.
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دیــن در جامعــه بودنــد، انتظــار داشــت تــا در 

حــل مســائل جامعــه از منظــر امتــزاج دیــن و 

ــد  ــوع نگــرش نیازمن ــن ن ــد. ای سیاســت بنگرن

دگرگونــی فکــری حوزویــان بــود. ایشــان، تفکــر 

ــمن  ــای دش ــت را، الق ــن از سیاس ــی دی جدای

و از توطئه  هــای اســتکبار می  دانســت کــه 

ــده  ــر ش ــر کارگ ــن تفک ــوزه ای ــفانه در ح متاس

اســت. ایشــان در ایــن زمینــه تأکیــد دارد کــه:

»اولیــن و مهم  تریــن حرکــت، القــای شــعار 

جدایــی دیــن از سیاســت اســت کــه متأســفانه 

ایــن حربــه در حــوزه و روحانیــت تــا انــدازه   ای 

ــت در  ــا جایــی کــه دخال کارگــر شــده اســت ت

ــه  ــه و ورود در معرک ــأن فقی ــت دون ش سیاس

سیاســیون تهمــت وابســتگی بــه اجانــب را بــه 

همــراه مــی  آورد... وقتــی شــعار جدایــی دیــن 

ــق  ــت در منط ــاد و فقاه ــا افت ــت ج از سیاس

ناآگاهــان غــرق شــدن در احــکام فــردی و 

عبــادی شــد و قهــرًا فقیــه هــم مجــاز نبــود که از 

ایــن دایــره و حصار بیــرون رود و 

در سیاســت ]و[ حکومت دخالت 

نمایــد، حماقــت روحانــی در 

معاشــرت بــا مــردم فضیلــت 

شــد. بــه زعــم بعــض افــراد، 

روحانیــت زمانــی قابــل احتــرام 

ــت از  ــه حماق ــود ک ــم ب و تکری

و  ببــارد  وجــودش  ســراپای  

ااّل عالــم ســّیاس و روحانــی 

ــر  ــه ای زی ــرک، کاس کاردان و زی

ــن از  ــت. و ای ــه داش ــم کاس نی

مســائل رایــج حوزه   هــا بــود 

کــه هــر کــس کــج راه می رفــت متدین  تــر 

بــود. یادگرفتــن زبــان خارجــی، کفــر و فلســفه 

ــت«.  ــمار می  رف ــرک بش ــاه و ش ــان، گن و عرف

)صحیفــه امــام،ج20، ص278(

از  برخــی   ،خمینــی امــام  نظــر  از 

ــا اســتعمارگران،  مقدس  نماهــا نیــز همــگام ب

القاکننــده تفکــر جدایــی دیــن و سیاســت 

ــوزه  ــاح ح ــان اص ــر ایش ــذا در نظ ــتند، ل هس

نبایــد بــه دســت چنیــن افــرادی بیافتــد، چــرا 

کــه مقدس  نماهــا و متحجــران همــواره بــا 

ــتند  ــف هس ــاح مخال ــول و اص ــوع تح ــر ن ه

و چــوب الی چــرخ اصاحــات گذاشــته، 

می کرده  انــد:  دل  بــه  خــون  را  مصلحــان 

»عــده   ای مقدس  نمــای واپســگرا همــه چیــز را 

ــن  ــدرت ای ــس ق ــرام می   دانســتند و هیچ  ک ح

را نداشــت کــه در مقابــل آنهــا قــد علــم کنــد. 

ــته  ــن دس ــان از ای ــدر پیرت ــه پ ــی ک ــون دل خ

ــارها و  ــز از فش ــر گ ــت ه ــورده اس ــر خ متحج

ســختی  های دیگــران نخــورده 

اســت«. )همــان( 

انقــاب  از  پــس  ایشــان 

اســامی نیــز بــر ایــن بــاور 

ــانی  ــم کس ــروزه ه ــه ام ــود ک ب

هســتند  کــه پــا جــای پــای 

ــر  ــا ه ــته ب ــود گذاش ــلف خ س

ــد  ــت می نماین اصاحــی مخالف

و خطرشــان همچنــان باقــی 

تحجرگرایــان  »خطــر  اســت: 

احمــق  مقدس  نمایــان  و 

کــم  علمیــه  حوزه   هــای  در 

ایشــان پــس از انقــاب اســامی 
نیــز بــر ایــن بــاور بــود کــه امــروزه 
هــم کســانی هســتند  کــه پــا جــای 
ــر  ــا ه ــته ب ــود گذاش ــلف خ ــای س پ
می نماینــد  مخالفــت  اصاحــی 
باقــی  همچنــان  خطرشــان  و 
تحجرگرایــان  »خطــر  اســت: 
در  احمــق  مقدس  نمایــان  و 
کــم نیســت.  حوزه   هــای علمیــه 
فکــر  از  لحظــه  ای  عزیــز  طــاب 
ایــن مارهــای خــوش خــط و خــال 

نکننــد. کوتاهــی 
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ــن  ــر ای ــه  ای از فک ــز لحظ نیســت. طــاب عزی

مارهــای خــوش خــط و خــال کوتاهــی نکننــد، 

ــمن  ــد و دش ــام آمریکایی   ان ــرّوج اس ــا م اینه

)همــان( رســول  اللَّه.« 

2. اجتهاد جواهری
فعالیــت اصلــی حوزه  هــای علمیــه، مبتنــی 

بــر اجتهــاد و اســتنباط از متــون اصیــل 

اســامی یعنــی کتــاب و ســنت اســت. یکــی 

از اصــول و مبانــی اصلــی در تحــول و اصــاح 

در حــوزه، توجــه اجتهــاد علمــای ســلف و بــه 

تعبیــری، اجتهــاد جواهــری هســت. اجتهــاد 

جواهــری کــه از کتــاب جواهرالــکام اقتبــاس 

ــر آن و  ــوزه ب ــرزگان ح ــد ب ــده اســت و تاکی ش

ــاد  ــوع اجته ــن ن ــه ای ــام ب ــد ام ــفارش اکی س

ــرح  ــاب ش ــن کت ــه  ای ــر آن اســت ک ــه خاط ب

شرایع  االســام محقق حلــی اســت کــه صدهــا 

ــم و  ــت نظ ــوده و از جه ــی ب ــن درس ــال مت س

ــث  ــت و از حی ــر اس ــاز کم نظی ــب و ایج ترتی

دقــت و اشــتمال بــر فــروع فقهــی و شــیوه طرح 

مســائل و اتقــان و اســتحکام کم ماننــد اســت. 

ــی را شــرح  ــن کتاب ــر چنی آن  گاه صاحب جواه

کــرده اســت. در یــک جملــه هیــچ فقیهــی از آن 

بی نیــاز نیســت چــون در واقــع دائره المعــارف 

ــادر  ــاب و ن ــروع کمی ــت و ف ــیعه اس ــه ش فق

فقهــی کــه چه بســا در ســایر کتــب فقهــی 

یافــت نمی شــود، در آن مــورد اشــاره قــرار 

ــه اســت. گرفت

از  یکــی  ادعــا کــه  بنابرایــن می  تــوان 

دســتاوردهای هــزار ســاله حوزه هــای علمیــه، 

اجتهــاد بــوده و بــا توجــه بــه تحــوالت جوامــع، 

ــه  ــای زمان ــا نیازه ــق احــکام اســامی ب تطبی

نیــز از اولویــت هــای اجتهــاد بــوده اســت کــه 

در عیــن حــال، متکــی بــر منابــع اصیل و شــیوه 

شناخته  شــده فقهــای ســلف می باشــد. بــه 

اعتقــاد امــام خمینــی کــه یکــی اصاح  گــران 

قــرن گذشــته در جامعــه و حــوزه بــوده ، تأکیــد 

ــد  ــوزه نبای ــی ح ــد اصاح ــه در رون ــت ک داش

ــه  ــه ایــن اصــل اصیــل خدشــه وارد شــده، ب ب

ــیوه  ــه، ش ــردن فق ــد ک ــی و روزآم ــه پویای بهان

گذشــتگان متــروک گــردد؛ اگــر چــه فقــه 

شــیعه در عیــن حــال پویــا نیــز می باشــد: »در 

مــورد دروس تحصیــل و تحقیــق حوزه  هــا، 

ایــن جانــب معتقــد بــه فقــه ســنتی و اجتهــاد 

جواهــری هســتم و تخلــف از آن را جایــز 

نمی   دانــم. اجتهــاد بــه همــان ســبک صحیــح 

اســت ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه فقــه 

اســام پویــا نیســت، زمــان و مــکان دو عنصــر 

تعیین کننــده در اجتهادنــد. مســئله   ای کــه در 

ــر  ــه ظاه ــت ب ــوده اس ــی ب ــم دارای حکم قدی

همــان مســأله در روابــط حاکــم بــر سیاســت و 

اجتمــاع و اقتصــاد یــک نظــام ممکــن اســت 

حکــم جدیــدی پیــدا کنــد، بــدان معنــا کــه بــا 

شــناخت دقیــق روابــط اقتصــادی و اجتماعــی 

ــر  ــه از نظ ــوع اول، ک ــان موض ــی هم و سیاس

ــًا  ــرده اســت، واقع ــی نک ــم فرق ــا قدی ــر ب ظاه

موضــوع جدیــدی شــده اســت کــه قهــرًا حکــم 

ــان، ج21، ص289( ــد.« )هم ــدی می   طلب جدی

 آغاز اصالحگری
 نخســتین دور تاش هــا بــرای اصــاح 
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دوران  در  حــوزه  ســاختار 

ــن  ــت اهلل ابوالحس ــت آی مرجعی

اصفهانــی آغــاز شــد. محــرک 

ــا،  ــوع از تاش ه ــن ن ــه  ای اولی

ــی  ــامان آموزش ــت نابس وضعی

ایــن  در  بــود.  نجــف  حــوزه  

مدرســان  از  شــماری  دوران، 

برجســته حــوزه نجــف، طرحــی 

بــرای اصــاح حــوزه بــه آیــت اهلل 

می دهنــد،  ارائــه  اصفهانــی 

امــا پــس از مدتــی  محمدرضــا 

مظفــر بــا حمایــت آیــت اهلل 

ــیس  ــه تاس ــت ب ــی دس اصفهان

»منتدی النشــر«  جمعیــت 

ــاح  ــدف آن اص ــه ه ــد ک می  زن

نظــام آموزشــی و تبلیغــی حــوزه 

نجــف بــود. ایشــان دربــاره ایــن 

می  نویســد: جمعیــت 

جمعیــت منتدی  النشــر، نهــادی بــود کــه در 

ســال 1353 قمــری بــه منظــور نشــر فرهنــگ 

ــان  ــه اســامی در می ــاد روحی اســامی و ایج

طبقــات جامعــه تأســیس شــد. )اصول  الفقــه، 

شــیخ محمدرضــا مظفــر، مؤسســة النشــر 

ــم  ــة المدرســین بق االســامی التابعــة لجماع

ــز  ــن مرک ــا، ج 1، ص 44(، ای ــی ت المقدســة، ب

ــه و  ــه اهــداف خــود، کتابخان ــرای رســیدن ب ب

دانشــکده و مدارســی را تأســیس کــرد کــه در 

آن دروس جدیــد بــا گرایــش ترویــج فرهنــگ 

دینــی آمــوزش داده می  شــد و مرحــوم مظفــر 

معتقــد بــود برنامه  هــای اصاحــی ایــن نهــاد 

گامــی در جهــت اصــاح جامعــه 

اســت.

ایــن جمعیــت بــا گــردآوردن 

متخصصــان  و  مشــاوران 

شــاخه های  توانســت 

ــا  ــد و ب ــکیل ده ــددی تش متع

تأســیس دانشــکده های فقــه 

و تبلیــغ، و ســاخت مــدارس 

علمیــه و تدویــن کتاب هــای 

ــی  ــا، دگرگون ــرای آن ه درســی ب

بزرگــی را در نظــام حــوزه نجــف 

ــینی،  ــد آورد)ر.ک: ابوالحس پدی

»پیشــگامان  رحیــم)1384(، 

محمدرضــا  شــیخ  تقریــب: 

مظفــر »اصاح گــر حوزه هــا«، 

ــز 1384،  ــب، پایی اندیشــه تقری

).115-129 ص  شــماره4، 

تحول  خواهــی  مســئله 

و تحول  گــری در حــوزه نجــف و در زمــان 

مرجعیــت آیــت  اهلل حکیــم نیــز ادامــه داشــت 

آن شــهید  راس  در  و  ایشــان  و شــاگردان 

ــر صــدر، خواســتار اصــاح و تحــول  محمدباق

در حــوزه بودنــد و حتــی ایشــان در دروس 

ــل  تخصصــی مثــل اقتصــاد و فلســفه در مقاب

مکاتــب لیبرالــی و مارکسیســتی وارد شــد و بــا 

نــگارش اقتصادنــا و فلســفتنا، در ایــن مســیر 

گام نهــاد. 

ــم،  ــه ق ــوزه علمی ــاختاری در ح ــول س تح

هم  زمــان بــا حضــور آیــت  اهلل حائــری پــی 

گرفتــه شــد. امــا بیــش و پیــش از آن، تحــوالت 

آیــت اهلل  مرجعیــت  دوران  در 
و  اصــاح  دغدغــه  بروجــردی 
تحــول حــوزه بــا جدیــت بیشــتری 
دنبــال شــد. ایشــان طــی دوران 
مرجعیــت عامــه  1۵ ســاله خــود، 
مجموعــه اقدامــات زیــادی را برای 
ســامان  دادن بــه وضعیــت حــوزه   
علمیه صورت داد. ســامان  دادن 
بــه وضعیــت وعــظ و تبلیــغ دینــی، 
علمیــه  حوزه هــای  فعال  کــردن 
کــز دینــی در مناطــق  محلــی و مرا
مختلــف ایــران و جهــان، جدیــت 
بــرای تنظیــم، تصحیــح و نشــر آثــار 
فقهــی شــیعه، تشــکیل نهادهــای 
رســیدگی  هیئــت  نظیــر  اداری 
بــرای بررســی تخلفــات طــاب و 
اقدامــات  شــماری  و  حوزویــان 
آیــت اهلل  کارنامــه  در  کــه  دیگــر 
ــرای اصــاح ســاختار  بروجــردی ب

حــوزه ثبــت شــده اســت.
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سیاســی در کشــور، ســایه ســنگین خــود را بــر 

حــوزه گســتراند. تأســیس حوزه علمیه در ســال 

1301 در دوران اقتــدار رضاخــان، اگرچــه در ابتدا 

ــت  ــرو نگش ــد روب ــان جدی ــش حاکم ــا واکن ب

ــم گســترش حــوزه و برجسته  شــدن  ــا کم  ک ام

جایــگاه آن در جامعــه دینــی ایــران و مواجهــه 

برخــی عالمــان دینــی بــا کردارهــای غیردینــی 

حکومــت، حساســیت  هایی را علیــه حــوزه 

ــزاران  ــن ترتیــب کارگ ــه برانگیخــت. بدی علمی

ــوزه از  ــر اصــاح ح ــه فک ــاه ب ــت رضاش حکوم

ــد؛  ــه در امــور حــوزه افتادن خــارج آن و مداخل

تــا از ایــن طریــق حــوزه و روحانیــت را بــه 

کنتــرل خــود درآورنــد. آنــان بــه بهانــه قانــون 

ــتثناءکردن  ــه و اس ــردن البس ــکل ک متحدالش

روحانیــون از ایــن قانــون، مشــروط بــه شــرکت 

در آزمون  هــای دولتــی بنــای مداخلــه در حــوزه 

را گذاشــتند. در چنیــن وضعیتــی، آیــت  اهلل 

حائــری تمــام هــّم خــود را صــرف بی  اثرکــردن 

ــه حکومــت کــرد.  سیاســت  های مداخله  جویان

در دوران مرجعیــت آیــت اهلل بروجــردی 

ــت  ــا جدی ــوزه ب ــول ح ــاح و تح ــه اص دغدغ

بیشــتری دنبــال شــد. ایشــان طــی دوران 

ــه  ــود، مجموع ــاله خ ــه  15 س ــت عام مرجعی

ســامان  دادن  بــرای  را  زیــادی  اقدامــات 

بــه وضعیــت حــوزه   علمیــه صــورت داد. 

ســامان  دادن بــه وضعیــت وعــظ و تبلیــغ 

دینــی، فعال  کــردن حوزه هــای علمیــه محلــی 

ــران و  ــف ای ــق مختل ــی در مناط ــز دین و مراک

جهــان، جدیــت بــرای تنظیــم، تصحیــح و نشــر 

ــار فقهــی شــیعه، تشــکیل نهادهــای اداری  آث

نظیــر هیئــت رســیدگی بــرای بررســی تخلفــات 

طــاب و حوزویــان و شــماری اقدامــات دیگــر 

کــه در کارنامــه آیــت اهلل بروجــردی بــرای 

ــت. ــده اس ــت ش ــوزه ثب ــاختار ح ــاح س اص

 در دهــه بیســت شمســی امــام خمینــی

کــه از شــاگردان برجســته آیــات عظــام حائــری 

ــا  ــه ب ــت، در مقابل ــمار می  رف ــردی بش و بروج

ــه  ــته ب ــنفکران وابس ــان و روش ــاش حاکم ت

حکومــت، در کتــاب کشــف اســرار، بــه موضــوع 

ــه و  ــت پرداخت ــازمان روحانی ــات در س اصاح

تصریــح می کنــد:

ــن  ــه ای ــِت اصــاح، ب ــد دس کســی می توان

دســتگاه دراز کنــد کــه چنــد شــرط زیــر را 

ــد: ــته باش داش

کــه  روحانیــه  علــوم  در  تخصــص   .1

ســخن های او کورکورانــه و از روی جهالــت 

نباشــد.

2. عاقه  منــدی بــه دیانــت و روحانیــت 

ــه اینکــه روحانیــت در کشــور الزم  ــده ب و عقی

ــت. اس

3. پاک  بــودن نیــت او کــه دســت درازیــش 

بــرای نفــع طلبــی نباشــد.

4. عقــل تدبیــر و تمیــز صــاح و فســاد تــا 

کارهایــش از روی نقشــه های خردمنــد باشــد.

ــود را  ــه های خ ــه نقش ــی ک ــوذ روحان 5. نف

ــد. ــی کن ــد عمل بتوان

هــا  ویژگــی  ادامــه  در  امــام خمینــی 

می افزایــد: »ایــن شــرایط اگــر پیــدا شــود 

فقــط در روحانییــن درجــه اول پیــدا می شــود، 

ــد.  ــن حســاب خارج ان ــی از ای ــه کل ــران ب دیگ
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)کشــف اســرار، ص 255(

 تأکیــد امــام خمینــی بــر اصــالح حــوزه از 
درون

دغدغه  هــای  از  یکــی  درون  از  اصــاح 

اساســی زعمــای حــوزه بــوده و آنــان همــواره بــر 

 ایــن امــر تاکیــد داشــته  اند. امــام خمینــی

پیــش از انقــاب اســامی بــا مــردود دانســتن 

ــور  ــوزه در ام ــارج ح ــروی خ ــر نی ــت ه دخال

ــر  ــود اصاحــات در حــوزه اگ ــد ب حــوزه، معتق

ــود  ــت خ ــه دس ــد ب ــا بای ــت ام ــه الزم اس چ

ــرد: ــورت گی ــان ص حوزوی

در حوزه  هــای علمیــه نظــم و انضبــاط 

بیاینــد  دیگــران  نگذاریــد  ســازید؛  برقــرار 

حوزه هــا را منظــم کننــد؛ اجــازه 

ندهیــد دشــمنان، بــه بهانــه 

اینکــه اینــان الیــق نیســتند، 

ــت  ــاخته نیس ــان س کاری از آن

و مشــتی بیــکاره در حوزه هــا 

گــرد آمده  انــد، بــه حوزه  هــای 

و  بیندازنــد،  دســت  علمیــه 

بــه اســم نظــم و اصاحــات، 

و  فاســد ســازند،  را  حوزه هــا 

شــما را تحــت ســلطه خــود 

درآورنــد. بهانــه دســت آنــان 

ندهیــد. اگــر شــما منظــم و 

ــات  ــه جه ــوید، هم ــذب ش مه

شــما تحــت نظــم و ترتیــب 

باشــد، دیگــران بــه شــما طمــع 

نمی  کننــد؛ راه ندارنــد کــه در 

حوزه  هــای علمیــه و جامعــه روحانیــت نفــوذ 

کنند.)جهــاد اکبــر، ص 60 و 61 (

پــس از تاســیس نظــام جمهــوری اســامی 

و افزایــش روزافــزون نقــش حکومــت در 

برنامه ریــزی و مدیریــت بــرای حــوزه )بــا 

ــت  ــی چــون شــورای مدیری تاســیس نهادهای

حــوزه  علمیــه قــم و شــورای عالــی مدیریــت( و 

بــه ویــژه در ســال های اخیــر، گام هــای بزرگــی 

بــرای تغییــر و تحــول در ســاختار ســنتی 

حــوزه، تحــت عنــوان »اصــاح ســاختار حــوزه« 

برداشــته شــده اســت. )ر.ک: علــی شــیرخانی، 

ــاب  ــس از انق ــم پ ــه ق ــوزه علمی تحــوالت ح

ــامی ( ــاب اس ــناد انق ــز اس ــامی ، مرک اس

ــری  ــه رهب ــاب اســامی ب ــروزی انق ــا پی ب

ــت و  ــا زعام ــی و ب ــام خمین ام

رهبــری امــام و بدســت گرفتــن 

حکومــت، ایشــان بــا تأکیــد 

بــر اصــاح از درون، معتقــد 

ــط  ــوزه فق ــاح ح ــه اص ــود ک ب

ــرم و  ــین محت ــق »مدرس از طری

ــورد  ــه م ــابقه دار« ک ــل س افاض

تأییــد »مراجــع وقــت« نیــز 

باشــند)صحیفه امــام، ج 21، ص 

425 (، میســور خواهــد بــود.

در جــای دیگــری خطــاب 

حوزه هــا  و  روحانیــت  بــه 

می  گویــد: »چــه بــاب تعلیــم 

ــه  ــاز تصفی ــد ب ــه بای ــم ک و تعل

ــزرگان مــا  ــه دســت ب بشــود و ب

ــه  ــود، و چ ــح بش اداره و تصحی

تنهــا کافــی بــود یــک طلبــه علــوم 
حــوزوی، دانش  هــای مــورد نظــر را 
 دارای مقــام 

ً
گیــرد و ثبوتــا خــوب فرا

علمــی گردد. ســپس چنیــن فردی 
گردان و پیــروان،  بــا دارابــودن شــا
 مــورد تاییــد قــرار می  گرفــت 

ً
ــا اثبات

علمــی  عناویــن  بــه  نیــازی  و 
ایــن  قرن  هــا  نبــود.  دانشــگاهی 
روش در حوزه  هــای علمیــه رایــج 
ــود، امــا پــس از پیــروزی انقــاب  ب
اســامی فعالیــت حوزه  هــا مبتنــی 
جهــت  دقیــق  برنامه ریــزی  بــر 
تعلیــم و تربیــت نیروهــای کارآمــد 
تحقــق  درپــی  صاحیــت،  بــا  و 
اهــداف مشــخص و در راســتای 
اهــداف انقــاب اســامی تعریــف 

گردیــد.
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ــر  ــد نظ ــد تجدی ــه بای ــل ک ــت تحصی در کیفی

بشــود. مــا بــه همــه آقایــان بــا کمــال خضــوع 

عــرض می کنیــم کــه شــمایی کــه بایــد ارشــاد 

کنیــد ایــن ملــت را، بایــد مجهــز بشــوید؛ بایــد 

ــردم  ــادات. م ــای ارش ــع انح ــه جمی ــز ب مجه

از شــما توقــع جمیــع انحــای ارشــادات را 

دارند.«)صحیفــه امــام، ج 6، ص 400( یــا در 

ــد:  ــاره می کنن ــاب اش ــون و ط ــع روحانی جم

ــم  ــا را تنظی ــا برنامه ه ــای حوزه ه ــود علم »خ

کننــد.« )همــان، ج 12، ص 341(

اواخــر ســال 59، اســاتیدی از حــوزه علمیــه 

قــم کــه دغدغــه اصــاح و لــزوم ایجــاد نظــم 

ــی و  ــی و اخاق ــاع درس ــه اوض ــیدگی ب و رس

ــی حــوزه را داشــتند، در صــدد  ــات داخل جریان

تشــکیل شــورای مدیریــت برمی  آینــد و از 

نظرخواهــی  و  رهنمــود  درخواســت  امــام 

ــورای  ــد: »ش ــخ می ده ــان پاس ــد؛ ایش می کنن

مزبــور کارهایــی را کــه می   خواهنــد انجــام 

دهنــد، پــس از نظرخواهــی در امــور مهمــه از 

ــه  ــی دامــت برکات حضــرت آیــت اهلل گلپایگان

ــید.«)  ــق باش ــاء اهلل موف ــدارد. ان ش ــی ن مانع

همــان، ج 14، ص 160 ( ایشــان بــه جــای احالــه 

ــه نهادهــای بیــرون حــوزه، اعتقــاد  موضــوع ب

ــد توســط خــود حــوزه و  ــن کار بای داشــتند ای

ــرد. ــام بگی ــاء انج خــود علم

ســال ها پــس از تشــکیل شــورای مدیریــت 

ــام  ــه، اعضــای شــورا، خدمــت ام حــوزه علمی

می رســند. ایشــان در توصیــه ای می   گویــد: 

ــه   ام، ... شــما  ــز گفت ــن چنانچــه ســابقًا نی »م

همیشــه بــا حضــرات مراجــع و ســایر بــزرگان 

مشــورت کنیــد و از آنهــا نظــر بخواهیــد و مــن 

ــان، ج 20، ص  ــا کنم.«)هم ــما دع ــه ش ــم ب ه
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 موضوعات اصالح در دوره اخیر
درحوزه هــای علمیــه، شــیوه تدریــس و 

تــدرس بدیــن شــکل بــوده اســت کــه عالمــان 

ــر اســاس متــون  دیــن در ســه عرضــه ذیــل، ب

ــند: ــی پاســخگو باش دین

ــا  ــب ب ــر و  متناس ــخگویی ماه ــف( پاس ال
ــر  ــامی در عص ــع اس ــوع جوام ــای متن نیازه

ــه  ــایل جامع ــه مس ــد ب ــد، و بتوان ــر باش حاض

ــب  ــخ  های مناس ــی پاس ــون دین ــاس مت براس

ــد؛ ده

ب( تناســب بــا همــاوردی بــا رقبــای دینــی، 
فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی اســام، 

ــد. ــه کن ــی ارای ــی و عمل ــای علم گزاره  ه

ج( در صــورت تشــکیل حکومــت، متناســب 
بــا نیازهــای علمــی و عملــی حکومت اســامی، 

ــا را  ــاد و آنه ــی را اجته ــن علم ــد و قوانی قواع

عملیاتــی بنمایــد.

بــرای تحقــق عرصه  هــای فــوق در حــوزه 

علمیــه قــم، پــس از انقاب اســامی، اقداماتی 

صــورت گرفتــه اســت کــه شــامل برنامــه ریــزی 

بلنــد مــدت، تخصصــی شــدن علــوم اســامی و 

اصــاح کتــب درســی، می  شــود:

1. برنامه ریزی بلندمدت
ــدو پیدایــش خــود،  ــه از ب حوزه  هــای علمی

ــی،  ــی و عرف ــم طبیع ــرش نظ ــر پذی ــی ب مبتن

بــوده اســت. بدیــن معنــا کــه فــردی بــه 
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عنــوان طلبــه وارد حــوزه علمیــه می  شــد و 

بــا انتخــاب اســتاد مناســب، در نــزد وی تلّمــذ 

ــر،  ــتاد قوی ت ــب تر، اس ــاب مناس ــرد. کت می  ک

ــاز  ــود و نی ــذ در حــوزه ب ــی تلم ــل اصل از عوام

بــه تمهیــد مقدمــات و چیــدن اســباب اداری و 

داشــتن برنامه  ریــزی نبــود. چــه بســا طلبــه  ای 

از ابتــدای مقدمــات عربــی تــا ســطوح عالیــه 

ــاگردی  ــتاد، ش ــک اس ــزد ی ــوزوی، ن دروس ح

می  کــرد و از آنجــا کــه مــدرک رســمی در 

ــی  ــا کاف ــد تنه ــا نمی  ش ــراد اعط ــه اف ــوزه ب ح

ــای  ــوم حــوزوی، دانش  ه ــه عل ــک طلب ــود ی ب

ــًا دارای  ــرد و ثبوت ــوب فراگی ــر را خ ــورد نظ م

مقــام علمــی گــردد. ســپس چنیــن فــردی بــا 

ــورد  ــًا م ــروان، اثبات ــاگردان و پی ــودن ش داراب

ــن  ــه عناوی ــازی ب ــت و نی ــرار می  گرف ــد ق تایی

ایــن  قرن  هــا  نبــود.  دانشــگاهی  علمــی 

ــا  ــود، ام ــج ب ــه رای ــای علمی روش در حوزه  ه

ــت  ــامی فعالی ــاب اس ــروزی انق ــس از پی پ

دقیــق  برنامه ریــزی  بــر  مبتنــی  حوزه  هــا 

ــد و  ــای کارآم ــت نیروه ــم و تربی ــت تعلی جه

بــا صاحیــت، درپــی تحقــق اهــداف مشــخص 

و در راســتای اهــداف انقــاب اســامی تعریــف 

ــامی،  ــاب اس ــدای انق ــن ابت ــد. بنابرای گردی

شــورای مدیریــت حــوزه علیمــه قــم و ســپس 

شــورای عالــی حوزه  هــای علمیــه و مرکــز 

مدیریــت حوزه  هــای علمیــه و مرکــز خدمــات 

ــا نظــام اداری گســترده،  حوزه  هــای علمیــه، ب

ــان  ــاه مــدت، می جهــت برنامه  ریزی  هــای کوت

ــود  ــه وج ــه عرص ــا ب ــدت، پ ــد م ــدت و بلن م

نهــاد و هــم اکنــون ایــن نــوع مدیریــت، اداره 

ــاختار و  ــاظ س ــده دارد و از لح ــر عه ــوزه را ب ح

تشــکیات، همچنــان رو بــه گســترش اســت.

)ر.ک، شــیرخانی ،پیشــین(

2. ایجاد رشته  های تخصصی
ــودن و  ــودی ب ــوم، صع یکــی از مســائل عل

ــه  ــا ک ــن معن ــودن آن اســت. بدی ــا حلقوی  ب ی

اگــر بــاور بــه صعودی  بــودن آن  داشــته باشــیم 

ــم،  ــال بدانی ــه کم ــم را رو ب ــور عل ــد تط و رون

ــد و  ــًا، رش ــًا و کیف ــم کّم ــورت عل ــن ص در ای

ــی،  ــوغ و ترق ــن بل ــرد و همی ــی خواهــد ک ترق

لــزوم تخصصی  شــدن علــوم را می طلبــد؛ چــرا 

کــه بــا افزایــش عرصــه، دامنــه، موضوعــات و 

مســائل علــم، یــک فــرد تــوان دریافــت همــه 

ــه ایجــاد  ــًا ب ــا را نخواهــد داشــت و ضرورت آنه

رشــته  ها  میــان  و  گرایش  هــا  رشــته  ها، 

مدعیــان  دیگــر  ســوی  از  می  انجامــد. 

ــد  ــد دارن ــم، تأکی ــورات عل ــودن تط صعودی  ب

کــه پیشــرفت و گســتردگی فــراوان علــوم، 

لــزوم پرداختــن عمیــق هــر فــرد بــه یــک رشــته 

ــه  ــت. البت ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب علم

ایــرادی کــه بــر ایــن نــوع تفکــر ممکــن اســت 

وارد شــود ایــن اســت کــه آشــنائی عمومــی بــا 

ــم دینــی فــرض  ــر عال ابعــاد گوناگــون دیــن ب

اســت. بــرای رفــع ایــن ایرادگفتــه شــده اســت 

جامعیــت عمومــی و نســبی را بــا تخصــص در 

ــک  ــرا از ی ــرد؛ زی ــع ک ــوان جم ــته ای می  ت رش

ســو جامعیــت مطلــق بــا توجــه بــه گســتردگی 

و وســعت علــوم اســامی ممکــن نیســت و از 

ســوی دیگــر تخصــص محــض در یــک رشــته 

از علــوم اســامی بــدون اطــاع از دیگــر ابعــاد 
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ــی  ــی حت ــاع کاف ــتن اط ــه نداش ــوم، ب آن عل

ــر  ــد. ب ــی می انجام ــته تخصص ــان رش در هم

ــر،  ــوم، در دوره اخی ــای تخصصی  شــدن عل مبن

طــرح تحصیــل حــوزوی بــه ســه بخــش 

تقســیم شــد: مرحلــه مقدماتــی، مرحلــه 

ــی. ــه تخصص ــی، مرحل عموم

مرحلــه تخصصــی در مــدارس و مؤسســات و 

در قالــب رشــته  های تخصصــی دایــر می  گــردد 

و  بــر اســاس برنامــه و طــول زمــان تحصیــل، بــا 

امتحــان ورودی، امتحانــات مقطعــی و نهایــی 

اداره خواهنــد شــد. هــر مدرســه تخصصــی 

ــر نظــر یــک هیــأت علمــی انجــام وظیفــه  زی

مســلط  طــاب  بدین  گونــه  تــا  می کنــد 

ــای   ــه نیازه ــه ب ــا توج ــامی ب ــوم اس ــه عل ب

ــت شــوند.)ر.ک: شــیرخانی،  ــان خــود تربی زم

ــین( پیش

3. اصالح کتاب  های درسی
در مراکــز آموزشــی،کتب درســی بــرای 

آمــوزش بــه دانش  آمــوزان، دانشــجویان و 

دانــش پژوهــان، تالیــف و تدوین می  گــردد و از 

آنجــا کــه در ایــن مراکــز، کتــب و منابــع درســی 

بــرای رفــع نیازهــا و مشــکات جوامــع، تدویــن 

ــرات  ــع تغیی ــه تب ــود، ب ــوزش داده می  ش و آم

بنیادیــن در جوامــع، کتــب درســی نیــز تغییــر 

ــر  پیــدا می  کنــد و متولیــان مراکــز آموزشــی ب

ــف  ــه تألی ــدام ب ــه، اق ــای زمان ــاس نیازه اس

ــان( ــد می  نمایند)هم ــی جدی ــع درس مناب

ایــن مســئله در حوزه  هــای علمیــه بــا مراکــز 

دیگــر متفــاوت بــوده و کتــب درســی تــا پیــش 

از انقــاب اســامی کمتــر دســتخوش تغییــر 

و تحــول بــوده اســت و در برخــی مــوارد بخاطــر 

ــر  ــار نظ ــرأت اظه ــی ج ــف، کس ــه مؤل هیمن

دربــاره تغییــر آن منابــع را بــه خــود نمــی  داد. در 

میــان طــاب دربــاره کتــب رســائل، مکاســب و 

کفایــه ایــن عبــارت معــروف هســت کــه:

ــا  ــه        لیــس له رســائل، مکاســب و کفای

ــه النهای

ــد  ــوزه می  دانن ــاتید ح ــاب و اس ــام ط تم

کــه ســه کتــاب فــوق، کتــاب درســی نیســتند 

و شــیخ انصــاری و آخونــد خراســانی نیــز، ایــن 

کتــب را بــه عنــوان کتــب درســی ننوشــته  اند، 

چــرا کــه یــک کتــاب درســی:

: بایــد دارای تقســیم بندی مناســب 
ً
 اوال

ــد؛ ــی باش علم

: در پایــان هــر فصــل نتیجــه و خاصــه 
ً
 ثانیــا

موجــزی از مباحــث فصــل را ارائــه داده، 

تمرین  هــا و پرســش  های مربوطــه بیایــد؛

: بــا کتــاب قبــل و بعــد درســی همــان 
ً
 ثالثــا

عنــوان و گرایــش تناســب داشــته باشــد؛

دقــت و موشــکافی  ها و ســطح   :
ً
 رابعــا

علمــی آنهــا هماهنــگ و متناســب بــا اهــداف 

ــی  ــل تحصیل ــی  و مراح ــوزه علم ــام آن ح ع

مختلــف آن باشــد؛

جدیدتریــن  و  آخریــن   حــاوی   :
ً
خامســا

باشــد. رشــته  آن  علمــی  دســتاوردهای 

ــا  ــوان ادع ــوق می  ت ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب

کــرد بعضــی از کتــب درســی رایــج در حوزه هــا، 

کتــاب مرجــع هســتند  نــه کتــاب درســی.

ویژگــی دیگــر کتــب درســی رایــج در حــوزه، 

غامض  نویســی اســت و دانــش پــژوه بایــد کلــی 
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وقــت دربــاره فهــم متــن پیچیــده آن بنماید. آیا 

نمی تــوان غامض  نویســی و رمزنویســی ســلف 

صالــح را بــه علمی نویســی و منقح نویســی، 

ــوز کتــب درســی  ــرد؟ متاســفانه هن ــل ک تبدی

روان و بــا ویژگی  هــای درســی، در حــوزه 

نــگارش نیافتــه و اگــر نگارشــی صــورت گیــرد، 

ــع از تدریــس و بســط  حجــاب معاصــرت، مان

آن کتــب بــوده اســت.

ــی  ــب درس ــه کت ــرای تهی ــزی ب ــه مرک البت

در مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه ایجــاد شــده 

ــه  ــه و ب ــی را تهی ــز کتاب  های ــت و آن مرک اس

ــه  ــان وج ــی همچن ــت ول ــانده اس ــاپ رس چ

ــتند. ــی هس ــب قدیم ــس، کت ــب تدری غال

در پایــان، بایــد بــه ایــن نکتــه اذعــان کرد که 

ــا وجــود آغــاز اصاحــات  حوزه  هــای علمیــه ب

ــوز نتوانســته اســت  ــاد، هن ــول در آن نه و تح

اصاحــات الزم را بــرای پاســخگویی، رفــع 

نیازهــا و ارائــه الگوهــای جدیــدی متناســب بــا 

نیازهــای جامعــه امــروز انجــام دهــد. جهــان 

ــا ســرعت برق  آســائی در حــال تحــول  امــروز ب

اســت و ســرعت اصاحــات و تحــوالت در 

حــوزه نســبت بــه ایــن تحــوالت، بســیار کنــد 

ــورس،  ــک، ب ــول، بان ــئله پ ــت. مس ــوده اس ب

ــر  ــات دیگ ــیاری از موضوع ــا، و بس ــز ارزه رم

ــان  ــو از متولی ــخ و الگ ــر پاس ــان منتظ همچن

ــتند. ــوزه هس ح

* علـی شـیرخانی )عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه آزاد 
اسـالمی – واحـد قـم(

* حسین شیرخانی )پژوهشگر و نویسنده(

منابع:
تقریـب:  »پیشـگامان  رحیـم)1384(،  ابوالحسـینی، 
شـیخ محمدرضـا مظفـر »اصالح گـر حوزه ها«، اندیشـه 

تقریـب، پاییـز 1384، شـماره4.
امـام خمینـی، صحیفـه امـام، 1385،تهـران، موسسـه 

تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی.
امام خمینی؛ کشف اسـرار؛1323، تهران، کتابفروشی 

علیمه اسالمیه.
نادرقلـی قورچیـان،  نظـر  زیـر  نویسـندگان  از  جمعـی 
بنیـاد  آمـوزش عالـی، 1383، تهـران،  دائره  المعـارف 

فارسـی. بـزرگ  دانشـنامه 
علـی شـیرخانی و عبـاس زارع، تحـوالت حـوزه علمیـه 
قـم پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ،1384، تهـران، 

مرکزاسـناد انقـالب اسـالمی.
مظفـر، شـیخ محمدرضـا ، اصول الفقه، مؤسسـة النشـر 
االسـالمی التابعـة لجماعـة المدرسـین بقـم المقدسـة، 

بی تـا.




