
  راه و رسم طلبگی

  دفتر اول: ارزش و افتخارات طلبه

  یش گفتارپ
اشغال کرده و پیوسـته اذهـان   ها، به صورتی کامال بومی و طبیعی فضاي فکري طالب مبتـدي را  اي از چالشدسته

 یارهاي درشت که گاهی با سرنوشت طلبـه پیونـد دارد، بسـ   ها و ابهامدهد. از بد روزگار، این سؤالآنان را آزار می
شـود، نـه بررسـی عالمانـه و     ها هزینـه مـی  گیرد. نه زمان درخوري براي بحث و بررسی آنمهري قرار میمورد بی

رمقی، بحث وتبادل نظري صورت رسند. اگر هم در فضاي کماي میکنندهگردد، نه به نتیجه قانعجامعی نثارشان می
اي ایـن  خورد. معموالً هـر طلبـه  یشه دیگران گره نمیشود و با اندپذیرد، محصول فکري آن ثبت و نگهداري نمی

کند و بناي عمل خود را هم بـر اصـول عملیـه کـه احکـام ظـرف       در نیمه راه رها می. مباحث را از صفر آغاز و.. 
  سازد!است استوار می» تردید«

صـر  انبـوهی از عن  ةگـردد و تـود  بـار، موجـب فرسـایش تـوان فکـري و روحـی طلبـه مـی        این کیفیت خسارت
  اند از:ها عبارتاي از این چالشسازد. پارهبهاي زمان را تباه میگران
آموزشی و پرورشی حوزه، تردید در مفید بـودن مـواد آموزشـی و     نظامفقدان اعتقاد قلبی و ایمان نسبت به . 1

ی از بهرگـ هـا، احسـاس تضـییع عمـر و بـی     اعتمادي نسبت به کارایی حوزه در اهـداف و رسـالت  کتب درسی، بی
هـاي حاصـل از زحمـات    کـاري، تردیـد در توانـایی    ۀاز روی هاي جاري، احساس عدم رضایت امام عصربرنامه

تزلـزل  و در نهایـت  حوزوي، ناامیدي و احساس ناتوانی، ناهماهنگی مقاصد قبلـی طلبـه بـا وضـع موجـود حـوزه،       
  روحی.  

، فقدان قدرت تشخیص اهم و مهم، نداشـتن  ، عجز از تشخیص وظیفه»چه باید کرد؟«مواجهه دائم با سؤال . 2
  وظایف، تحیر، ابهام در هدف و مسیر. در بندي مالك اولویت

ها، تعدد یا تضـاد الگوهـا،   ها و ناتوانی در داوري میان آناختالف یا تعارض اقوال، آرا، ارشادات و هدایت. 3
  سردرگمی. و در نهایت 

  ها، تعلل در اقدام، تسویف. ها و تصمیمانگیزگی، عجز از اجراي برنامهسستی، بی. 4
  . ندهیت سترگ آمسئولیو  يارکع یانداز وسروشن نبودن چشمی، نده اجتماعیابهام در آ. 5
دست خالی بودن طلبه پس از چند سال تحصیل در برخورد با اجتماع، دور ماندن از متن معـارف دینـی در   . 6
به جهت ناآشنایی با آن، ناهماهنگی تحصیل با رسالت اجتماعی؛  یهاي نخست، ناتوانی از تبلیغ تعالیم اسالمسال



  یا الاقل توهم این همه. 
 ةجـان شـدن سـنت شـاگردپروري در حـوز     گسست معنوي و اخالقی، در دسترس نبودن حکیم مرشد، کـم . 7

  اخالق، کسالت روحی، ابهام در حدود و کیفیت خودسازي و عبادت. 
تـأمین معـاش،    ۀتعارض میان وظیفاحساس اقتصادي، و حفظ عزت نفس،  نگرانی نسبت به وضعیت مالی و. 8

  توکل. و تحصیل علم، قناعت، زهد،  ۀعیال، حزم، و وظیف ۀتقدیر معیشت، نفق
بحث، شـناخت اسـتعداد و تخصـص    اتاق و همچنین مسائلی از قبیل ازدواج، تبلیغ، معمم شدن، انتخاب همهم

مؤسسات وابسته به حوزه، جهش تحصیلی، فعالیـت سیاسـی و فرهنگـی،     علمی، نوع مواجهه با مراکز تخصصی و
  هاي فراوان از ماهیت موضوع ومناسبت آن با هویت طلبگی دارد. و.. . که نیاز به آگاهی

مشکالت ریز و درشـت   ۀهاي طالب را در بر دارد به ضمیمترین دغدغهاین فهرست که فراگیرترین و اساسی
آید مجموعه عواملی است کـه آمـار انصـراف یـا انحـراف از      هاي شخصی پدید میدیگري که به حسب موقعیت

گیـري و  واقعیـت آن اسـت کـه در شـرایط موجـود فراینـد تصـمیم       مسیر پرشکوه طلبگی را باال برده اسـت.   ۀادام
مسـیر   هـا، هـر طلبـه بایـد    انتخاب، در موارد زیادي براي طلبه دشوار و پرمؤلفه است. براي هر یک از این تصـمیم 

ها نوعا در مقام عمل بـه صـورت کالفـه    اي را طی کند و مراحل فراوانی را پشت سر گذارد. این دشواريطوالنی
گیـري و انتخـاب، بـه اصـول     کند. از این رو گاهی براي تصمیمها منصرف میاي طلبه را از برخی مطلوبیتکننده

گردد. حاصـل ایـن مـاجرا،    یروي بدون بصیرت رهنمون میعملیه و قرعه و استخاره و.. . و یا تعبد بدون منطق و پ
خواهـد بـود. در چنـین شـرایطی بـر همـۀ       ها و امکانات ها و از دست دادن فرصتگیريپایین آمدن سطح تصمیم

گیري را براي او کم کنند و از ایـن همـه   مربیان دلسوز الزم است که با امداد فکري و روحی طلبه مراحل تصمیم
  ي بکاهند.سنگینی و دشوار

 ۀو تـالش همـ  » نـاتوانی «و » انگیزگـی بـی «، »سـرگردانی «گیرد: کالن جاي می ۀتمام این مشکالت در سه مقول
انسـان  ، آگاهی و انگیـزه . »افزاییتوان«و » سازيانگیزه«، »بخشیآگاهی«شود: مربیان در این سه هدف خالصه می

  شود. تقویت توان میدهد. عمل و حرکت نیز باعث را به اقدام و عمل سوق می

  حیات صنفی طلبه
. بسـیاري از  حیـات صـنفی  و  حیات فرديتوان به دو چهره عمده تقسیم کـرد؛  صحنه حیات انسان را می

، تالشی به اقتضاي انسانیت، به عنوان یک فـرد، و فـارغ از عضـویت در اجتمـاع اسـت.      هاي روزمره انسانفعالیت
هـاي  اي از فعالیت، رسیدگی به خانواده، مطالعات معمولی، و ... پارهمثال عبادت، غذا خوردن، استراحت، ورزش

فـردي مــا اســت کــه مــرد و زن، پیــر و جـوان، شــهري و روســتایی، کاســب و کارمنــد، و کــارگر و معلــم در آن   
اي صـادر شـود خطـاب بـه همـه      اند. یعنی طلبه در این میان خصوصیتی نـدارد. در ایـن فضـا اگـر توصـیه     مشترك



خواهد بود، مثال همه ما به حکم انسانیت، موظـف بـه خودسـازي، عبودیـت، قـرب، و کمـاالت اخالقـی        ها انسان
  هستیم، چه طلبه باشیم و چه طلبه نباشیم.

اي آید، تعریف تـازه شود و به عنوان عضوي از پیکرة اجتماع در میهمین انسان، آنگاه که با جامعه مرتبط می
اش، گیرد. اینک نه به حکم انسانیت، بلکه بـه مقتضـاي حضـور اجتمـاعی    یابد و وظایف جدیدي بر دوش میمی

گونه که خود از حاصـل  وظایفی دارد. مثال موظف است تأمین بخشی از نیازهاي دیگران را به عهده گیرد و همان
ریافـت  اي رساند و در قبال خدمات فراوانی که از دیگـران د رنج دیگران بهره گرفته، به دیگران بهرهکار و دست

کرده ـ به رسم قدرشناسی ـ واکنشی نشان دهد و خدمتی برساند. این، آغاز ورود انسان به جریان اجتمـاع و قـرار     
ها است. قـرار گـرفتن   حیات ما انسان» چهرة صنفی و اجتماعی«گرفتن در یک صنف اجتماعی است و این چهره 

ي انجام خدماتی مشخص است. معلم، راننده، در یک صنف به معناي انتخاب یک مسئولیت و اعالم آمادگی برا
کاسب، کشاورز، آهنگر، کارمند و کارگر هر یک با انتخاب شغل خویش، در یک گروه اجتماعی قرار گرفتـه،  

  دارند.دهند، البته در مقابل نیز خدمات دیگري دریافت میاي را ارائه میخدمات ویژه
هـایی ایـن   دین را برگزیده و خود را براي تولیـد فـراورده   طلبه در این انتخاب، خدمات فرهنگی تربیتی حوزه

  چنین آماده کرده است ... .
هاي ما به حیات صنفی مربوط است. مدت زمـان حضـور یـک    هاي فردي، بسیاري از فعالیتدر مقابلِ فعالیت

ي تـدریس  سـازي خـود بـرا   آموز و زمانی که صـرف مطالعـه و آمـاده   کاسب در مغازه، ارتباط یک معلم با دانش
  کند، فعالیت اداري یک کارمند، تالش فنی یک مهندس و ... همه مربوط به چهره صنفی حیات آنان است. می

  مسائل و موضوعات حیات صنفی طلبه
، تحصیلی، تبلیغی، پژوهشـی، و اخالقـی دارد کـه قابـل بررسـی      هایی علمیطلبه در حیات صنفی خود فعالیت

دهـی حیـات صـنفی خـود و     ات فراوانی روبرو اسـت. ایـن کـه طلبـه بـراي سـامان      است و معموال با مسائل و ابهام
اش چه میزان باید درس بخواند، چه موقع و با چه کسی ازدواج کند، چه شرایط خاصی را براي وري طلبگیبهره

ی در هـای چگونه استعداد خود را تشخیص دهـد و ... پرسـش   زندگی در نظر گیرد، چه رفتار و منشی داشته باشد،
  این زمینه است. 

آوریم تا هم طلبه به ابعاد زندگی طلبگی میحیات صنفی در این جا فهرست بلندي از موضوعات مربوط به 
نظـران بـراي تولیـد آثـار مـورد نیـاز در ایـن        خود با دقت و حساسیت بیشتري بنگرد و هم اندیشـمندان و صـاحب  

  موضوعات اقدامی کنند. 

  طلبه؛ هویت و رسالت
  ورود به حوزه و اقتضاءات سنین مختلفطلبه؛  
 گذار از دوره پیش از طلبگیو  طلبه؛ تثبیت هویت  



 صاب طلبگی طلبه؛ معنا و ن  
 ها و خدمات طلبگیطلبه؛ فعالیت  
 طلبه و انتخاب مأموریت  
 طلبه؛ احساس هویت، افتخار و ارزشمندي، ایمان و اعتماد به راه و هدف  
 طلبه و لباس روحانیت 
  و غفلت از آرمانطلبه؛ روزمرگی  
 هاي والدین و اطرافیانطلبه؛ مخالفت  
 طلبه و فارغ التحصیلی  
 شهادات، اجازات، مدارج، مدارك و القاب علمی طلبه؛  
 طلبه؛ کسب مدرك تحصیلی و اعتبار اجتماعی  
 طلبه؛ تغییر رشته و انصراف از طلبگی 

 طلبه؛ اخالق و زي طلبگی
 طلبه؛ بندگی و سلوك عبادي  
  فردي طلبه و اخالق 
 طلبه و اخالق اجتماعی  
 هاي رفتاري (زي طلبگی)طلبه و جلوه  
 طلبه؛ معاشرت با مردم و ارتباط با متن زندگی آنان 
 طلبه و رابطه با استاد  
  طلبه، انگیزش و حفظ نشاط  
  طلبه و نظم  
 طلبه و حفظ اعتدال  
 گرایی و خلوت نشینیطلبه؛ عزلت  
 زيزیستی، دنیادوستی و ثروت اندوطلبه و ساده  
 ها، و استقامت در زندگیطلبه؛ تحمل سختی  
 نشینیهاي حجرهطلبه و بایسته  



 طلبه و بحران عاطفی  

  گیريطلبه و تصمیم
 و سبک زندگیریزي، مدیریت زمان طلبه؛ برنامه 
  طلبه و مشکل تعارض ارشادات  

 هاي علمی و آموزشیطلبه و فعالیت
 و روند تحصیلی حوزهبرنامه آموزشی  ؛طلبه  
  هاي الزمدانشطلبه و  
  (... تجوید، قرائت، انس، حفظ، درك محتوا، تفسیر و) طلبه و قرآن 
  طلبه و روایات  
 طلبه و علوم حوزوي؛ ادبیات عربی، منطق، اصول، فقه، عقاید، اخالق و ...  
 طلبه و درس خارج  
 شناسی و اجتهادطلبه؛ دین  
 طلبه؛ اطالعات عمومی و علوم جدید  
 طلبه و تحصیل دانشگاهی  
 به و علوم انسانیطل  
 طلبه؛ انتخاب درس و انتخاب استاد  
 طلبه و مطالعات جنبی و غیردرسی 
 طلبه و تدریس  
 طلبه و پژوهش   
 طلبه؛ تألیف و نگارش  
 طلبه؛ مکالمه عربی و زبان آموزي 
 طلبه، استعدادیابی و انتخاب رشته تحصیلی  
 طلبه و موسسات و مراکز تخصصی وابسته به حوزه  
 هاي مورد نیازرتطلبه، روشها و مها 



o نویسـی، تسـهیل   برداري، جزوهنویسی، تندنویسی، تایپ، یادداشت(خوش هاي نوشتاريمهارت
 متن، خالصه برداري و...)

o (مطالعه، تندخوانی، تمرکز، مباحثه، مرور، ...) هاي تحصیلیمهارت 
o (خطابه، مرثیه، ....) هاي تبلیغیمهارت 
o وهشـی، تحصـیلی، تبلیغـی (رایانـه، اینترنـت، وبـالگ      ها و ابزارهاي نوین آموزشـی، پژ مهارت ،

 هاي جدید و ...)افزارهاي علوم اسالمی، سایت، رسانهافزارهاي کاربردي، نرمنرم
o   طلبه و تکنولوژي آموزشی  

 اي و نوار درسیطلبه؛ دروس غیرحضوري، مطالعاتی، آزاد، آموزش مکاتبه  
 طلبه و آموزش اینترنتی و مجازي  
 افزار و تهیه امکانات تحصیلیروش کتاب، نوشتطلبه؛ خرید و ف  
 طلبه و جامعه اطالعاتی و الکترونیکی  
 ورزي و تعمقطلبه؛ اندیشه  
 آموزها؛ شروح و نقدهاطلبه و آشنایی با منابع، متون درسی، خود  
 طلبه و تحصیل جهشی و ارتقایی  

  طلبه و خدمات فرهنگی
 طلبه و کارآمدي  
 طلبه و مدیریت  
 هاي فرهنگیالیتطلبه؛ تبلیغ و فع 

  طلبه و حوزه
 طلبه و استفاده از شهریه  
 هانامهطلبه؛ مقررات حوزه و آیین 
 ها و کارکردهاطلبه؛ آشنایی با حوزه، رسالت 
 ها و مراکز حوزويطلبه و اطالع از جغرافیاي انسانی و سازمانی، شخصیت 
 طلبه و انس با محیط حوزه  



 هاي حوزه ها و محدودیتها، قوتکاستی طلبه؛ مزایا، مشکالت و موانع، امتیازات و  
 طلبه و تحول حوزه  

 طلبه و مسائل اجتماعی سیاسی
 طلبه؛ هوشمندي و بصیرت اجتماعی، درك شرایط روز، آگاهی از اطالعات و توان تحلیل  
 طلبه و اندیشه امام و رهبري  
 طلبه و جامعه والئی  

 هاي غیردرسیطلبه و فعالیت
 هاي اجراییطلبه و فعالیت  
 هاي فصل تابستانلبه و فعالیتط  
 طلبه و اشتغاالت غیرطلبگی  
 هاي اقتصادي و تأمین معیشتطلبه؛ محدودیت  
 طلبه و ثبت خاطرات  

 طلبه؛ خانه و خانواده
 طلبه و ارتباط با پدر و مادر و فامیل 
 طلبه و ازدواج 
  طلبه و دوران عقد 
  تربیت فرزندطلبه و 

  طلبه و سالمت
  طلبه و بهداشت 
 ذیه، خواب و استراحت طلبه؛ تغ 
 طلبه و ورزش 
 1طلبه؛ اوقات فراغت، سرگرمی و تفریحات سالم 

                                                
شود. در غیر کلمه طلبه که در آغاز هر یک از این موضوعات نهاده شده است، اشاره به این است که این موضوعات از منظر وظایف طلبه بررسی می 1

 دادیم.قرار می» حوزه«، »طلبه«بودیم باید پیشوند هر یک از این موضوعات را به جاي این صورت اگر به دنبال وظایف مدیران و مسئوالن حوزه می



پاسخ براي بهترین  در جستجويبراي سامان بخشی به حیات صنفی خود و مؤلف این اثر معتقد است که طلبه 
هـا بـه   ز مطالعـه آن عنوان کتاب، در اختیار داشته باشد تا ا 30دست کم از همان آغاز ها باید ها و ابهاماین پرسش

کنـد تـا   مندان دلسوز را دعوت میاندیش ۀبینش جامع، آرامش صادق و حرکت مستمر دست یابد. از این رو هم
طالب جـوان قـرار    ةاي عام در معرض استفادخود را به صورت فراورده ۀدستاورد تالش و تجربه و دانش و اندیش

بـا  مجموعـه  آنچـه در انتهـاي ایـن    پرشور و منـتج سـازند.    دهند و گفتگوي جدي پیرامون این قبیل موضوعات را
یابی، و خودآگاهی صنفی است که پس تقریبا تمام دارایی طالب براي راه ،آمده» منابع بیشتر براي مطالعه«عنوان 

  تردید نیاز طالب بسیار بیشتر از این مقدار است.از جستجوي فراوان به دست آمده و فهرست شده است، اما بی
هاي متفاوت و آرا و نظـرات مختلـف فرصـت مقایسـه و تضـارب پیـدا کننـد و        تر آن است که اندیشهبمطلو

گفتـه ـ یـا     یکجا، جامع و در کنار هم بررسی شوند. براي این منظور الزم است در هـر یـک از موضـوعات پـیش    
ۀ کامـل بـه ارائـۀ    یـد کـه بـا حوصـل    آ ورد ابـتال ـ منـابعی تخصصـی فـراهم      کم در موضوعات فراگیر و یا مـ دست

. و طلبه را در داوري نهایی نسبت به آن آرا یاري کند هاي نظري آنان بپردازدهاي مختلف و طرح پشتوانهدیدگاه
هـاي بعـدي بـه آن وابسـته     یا پروندة علمی دانست که پژوهشتوان یک بولتن مرجـع  اي را میاین چنین فراورده

  است. پدید آمدن چنین اثري؛
هـاي مفیـد فکـري را آسـان و سـرعت انتشـار فکـر و دانـش را افـزایش          رین دسـتاورد یابی بـه آخـ  دست .1

  بخشد.می
 برد.هاي پراکنده و بدون پشتوانه را از بین میزمینۀ توصیه .2
 برد.سطح عقالنیت، حکمت و تدبیر صنفی طالب را باال می .3
  کند.بستري براي غنی شدن مباحث و استمرار حرکت فکري ایجاد می .4

ها دو گونه است؛ صورت اول این است که مسئله از نگاه مسئوالن، متولیان، مدیران، کـارگزاران،  این بررسی
شود و انواع اقداماتی کـه  مراجع و خالصه کسان مهم دیگر حل شود. در این بررسی، وظایف دیگران کشف می

داماتی کـه اگـر صـورت    گـردد؛ اقـ  توانند انجام دهند پیشنهاد مـی آن دیگران در جهت اصالح شرایط موجود می
شـود. حاصـل ایـن    تر و احتمال رسیدن او بـه اهـداف بلنـد، بیشـتر مـی     پذیرد زمینه رشد و تربیت بهینۀ طلبه فراهم

ها مجموعه پیشنهادهایی است که باید به همان مسئوالن و مدیران عرضه شـود تـا اگـر فرصـت مطالعـه یـا       بررسی
در ایـن مـوارد تنهـا در     آیـد.  ا اجراي آن امید بهبود وضع کنونی پدیدامکان و اختیار اجراي آن را داشته باشند، ب

شود که دیگران اقدامی و حرکتی داشته باشند و بـه وظـایف خـود    هاي ما کم میصورتی مشکالت و محدودیت
عمل کنند. اما اقدام و حرکت ما در رفع مشکل تأثیري ندارد. صـورت دیگـر، حـل مسـئله و ارائـۀ راهکـار بـراي        

شود که دیگران، براي لبه بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر و ارادة دیگران است. در این نگاه فرض میشخص ط
هاي نزدیک، وضعیت موجود تغییر چشمگیري نخواهد داشت، آنگـاه  کنند و الاقل در زمانطلبه هیچ اقدامی نمی



حـوزه ارادة او نـه دیگـران ـ کشـف        ترین یا مؤثرترین اقدامات او در چنـین ظرفـی ـ یعنـی در     وظیفۀ طلبه و مهم
  خواهد شود.

شود اما در نگاه دوم مشکل طلبـه مـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت، از ایـن رو        در نگاه اول مشکل دیگران حل می
شـود کـه از همـۀ دیگـران     هاي برآمده از این نگاه خطاب به شخص طلبه است نه دیگران. به او توصیه میتوصیه

ري از آنان نداشته باشد و با اسـتفاده از امکـان و فرصـتی کـه خـود در اختیـار دارد و در       قطع امید کند و انتظار یا
ریزي به بـاالترین سـطح شـکوفایی دسـت یابـد. گویـا هـر        همین نظام آموزشی و پرورشی موجود با بهترین برنامه

د اول از زبـان مشـاور،   مشاوري در برخورد با مخاطب و مراجِع خود چنین رویکردي را باید برگزیند. زیرا رویکر
ناله شـدن نـدارد. امـا رویکـرد دوم     زند و جز معناي ناله کردن یا همبه احساس درماندگی و ابراز ناتوانی دامن می

  نمایاند.ها را به دست همت و اقدام و مجاهدت میگیرد و راه گشودن گرهجلوي نق و ناله را می
گویـد. طالبـی کـه    ین جهت تنها با طالب مبتدي سـخن مـی  اثر حاضر با چنین رویکردي نگاشته شده و به هم

توان یا شأن تأثیرگذاري در کالن نظام حوزه را فعال به صورت مستقیم ندارند و از آنها انتظار یـک اقـدام عاجـل    
  2رود.براي اصالح وضع موجود، در سطح حوزة بزرگ نمی

  چند سخن در باب اقدامات تربیتی
مات تربیتی در محـیط طلبگـی ـ محـیط زیسـت مـؤثرترین عناصـر در هـدایت          اهمیت، عظمت و ضرورت اقدا. 1

ــ بـر    دهی دینی جوامع، و فضاي رشد و پرورش سربازان امـام زمـان  معنوي بشر و کارسازترین نیروها در جهت
گوي مستقیم این مسئولیت سنگین، نهاد پرورشـی مـدارس و   کسی پوشیده نیست. متولی رسمی این اقدام و پاسخ

  ه است. حوز
 التکه نسـبت بـه دردهـا و مشـ    ک یتمسئولیت و احساس یتر با حساسبزرگ يهاو طلبه، ن، مسئوالانیمرب، دیاسات. 2

در ، اي را نیازمند رسیدگی و راهنمایی یابندشوند و طلبهمواجه  یکاز موارد فوق از نزد یکیدارند هرگاه با  طالب جوان
هـا بـه سـمت    مسـئولیت هـا و احسـاس   تین حساسـ یاما اگر ا. ورزندیغ نمیدر هزمان و اندیش توان و ۀینان از هزکحد ام

هرچنـد تـا   ، افـت یبهبـود خواهـد    يریبه نحو چشـمگ  یطلبگ ي»یت فضالک«یابد، جهت  »یرفراگ«و  »یاساس«مشکالت 
 یانسان ۀیفوظ ياه به اقتضکگونه همان، هیمدارس علم یلذا دستگاه پرورش. ماندیم یباق یطوالن یراه »کل افراد«اصالح 

 يت اداریو موقع یصنف ۀیفوظ يد به اقتضایبا، ندکیدلسوزانه و مخلصانه تالش م، طالب جوان یالت شخصکمش يبرا
  ي کند.گذارهیطالب هم سرما یالت نوعکمش يخود برا

ی، لانـات مـا  کت امیمحـدود . مواجه بـوده اسـت   یبا موانع درشتـ  خیشه و در طول تاریهمی ـ  تیاقدامات ترب. 3
ن یـ ا. اسـت  یهـر اقـدام   ینـ یبشیموانـع روشـن و قابـل پـ    .. . و یارات قـانون یـ اخت، توانـا  يهاشهیاندی، انسان يروین

                                                
از این » پذیرش و جذب طالب علوم دینی«و » کالبد شکافی قانون حضور و غیاب«مانند مقالۀ برخی مقاالتی که در دفاتر بعدي خواهد آمد در . البته 2

 قاعده عدول شده و قلم خطاب به مسئوالن حوزه چرخیده است.



  . ندکیار نمیگاه سلب اختچیند اما هکیار انسان را تنگ میاخت ةیرها داتیمحدود
اختیـار محـدود    ةیـر شود. هـر گـاه در دا  وظیفه محسوب نمی ترك موجهی براي ۀهرگز بهان »کمبود امکانات«

 خواهـد شـد. امـام علـی    و اراده و اختیـار مـا بیشـتر    خود، خوب انجام وظیفه کنیم، فضاي پـیش روي مـا بـازتر    
  فرمایند:  می

  3یلَۀِمنَ الوس يلَۀِ أَجدیالح یالتَلَطُّف ف
  ) امکانات است.ۀریزي سودمندتر از (تهیدقت و ظرافت در برنامه

کنـد و مهمـل   مکانات اندك موجود را ندارد، امکانـات فـراوان را نیـز ضـایع مـی     آن کس که هنر استفاده از ا
  گذارد.می

تـر اسـت. یـک    گیري از فکر و توان جمعی، کارگشـاتر و مطلـوب  ریزي در حل مشکالت، بهرهبراي برنامه. 4
اسـت. بنـابراین   و اشـتباه   غیرمطمئن، همیشه در معـرض خطـا   »نگرشِ«ناقص و  »تحلیلِ«اندك،  »اطالعات«فرد با 

تـر از آن  مشاوره و راهنمایی به فرد فرد طالب و بلکه بسـیار ارزنـده   ۀردیف ارائفکري، هم ۀتشکیل جلسات پرمای
را  هـاي گروهـی زمینـه آن   افزایی هستند که این نشسـت به واقع مشاوران و مربیان نیز، نیازمند رشد و دانشاست. 

ک بحث نظري یا تدوین یک مجموعـه توصـیه کلـی نخواهـد بـود،      ها تنها یمحصول این نشستسازد. فراهم می
باشـد و نهایتـاً بـه     »هاي عملی مؤثرطرح ۀارائ«و  »برنامه سازي« ۀهاي علمی باید مقدمبلکه مباحث نظري و بررسی

  اقدام و عمل پیوند خورد.
  هاي نهاد پرورشی حکومت کند. این اصول، باید بر فعالیت. 5
هـاي کـالن نـه برخوردهـاي     سـازي شناسی کلی و راهنمایی عـام، زمینـه  ها، آسیبرنامهعمومیت و فراگیري بـ 

  موردي و شخصی.
  ها بر اساس ضوابط متقن و تجربیات کارآمد.استواري و استحکام برنامهـ 
  ها تا حد امکان. مانند ثبت کامل تجربیات.بهینه از فرصت ةها و استفادپایداري و ماندگاري برنامهـ 

شود که فعالیت نهاد پرورشی مدارس علمیه بر سایر واحدها (واحد آموزشـی، حضـور   ها باعث میاقبتاین مر
ها را کم و موضوع کارشـان را محـدود   و غیاب، امتحانات، خدمات و.. . ) ورود داشته باشد، یعنی حجم کار آن

  کند.
) مقتضـاي  4هـاي بـزرگ  جوشان و ارادههاي عام تربیتی توجه ویژه به نخبگان (استعدادهاي در کنار فعالیت. 6

  حرکت عادالنه و عاقالنه است.

                                                
  .4957غررالحکم:  .3
ستگی خود را بدون ادعا با شخصیت خود، با هویت خود و با ذات خود به دیگران تفهیم کند. (مقـام معظـم رهبـري،    نخبه کسی است که بتواند برج 4

 اي)حضرت آیت اهللا خامنه



طلبه باید از اعماق جان به توانایی خود و امتیازات منحصر به فرد نظام آموزشی و پرورشی حـوزه واقـف و   . 7
ی اي نیازمنـد راهنمـایی و همراهـ   .. . و تا رسیدن به چنین نقطـه . مؤمن باشد و از روي عشق و بصیرت طلبگی کند

  .مربیان مهربان و کارآزموده است
اساتید است. اساتید بزرگوار به جهت ارتبـاط مسـتمر بـا طـالب،      ةدر این میان بیشترین نقش تربیتی بر عهد. 8
بندي بـه  پاي ۀبه ضمیم ،اي در اختیار دارند. خضوع طبیعی شاگرد در مقابل منزلت علمی استادتأثیر گسترده ۀزمین

گردانـد. بـر ایـن پایـه، الزم اسـت اسـاتید محتـرم        او، عمق این تأثیر را مضاعف می رعایت حرمت و ادب محضر
دهند، زمان درخوري هم براي نظارت بر امور تربیتـی  عالوه بر ساعاتی که به مراودات علمی با طلبه اختصاص می

  .در نظر گیرند
نتیجـه مـوفقی نـدارد. بـه جـاي      الـزام،  ـ سـالگی     14هـاي تربیتـی بـراي جوانـان ـ پـس از        جراي برنامه. در ا9

کننـده (اعطـاي بیـنش) و    توان همت خود را بر تبیین صـادقانه و قـانع  هاي الزام، میگذاري بر طراحی اهرمسرمایه
بخشی، نوعی همراهی عملی، که بسترسـاز اجـرا   دهی متمرکز کرد. براي این منظور عالوه بر آگاهی و ایدهانگیزه

مشاور باید صادقانه ـ نه بر اساس احساس مصلحت ـ به اقناع عقالنی مخاطـب  . و موفقیت است باید ضمیمه گردد
بپردازد. خصوصا مخاطبی که بر اساس حدیث مشـهور پیـامبر    نویسی و اصدار دستورالعمل ـ خود ـ نه صرفا نسخه 

ا کسـب  در سنین وزارت ـ یعنی هفت سال سوم عمر خود ـ قرار دارد، و حق دارد که خود فکـر کنـد و بـ     اکرم
 اي دیگران مستقال تصمیم بگیرد.نظر مشاوره

**********  

  این اثر
تـرین مخاطـب آن ایـن گـروه از طـالب هسـتند. ایـن        و عمـده به طالب مبتدي اسـت  مجموعه این  ةنگاه عمد. 1

 اسـت. در ارائه شده مخاطبان به، ریزي صحیحغرض اعطاي بینش کلی نسبت به هویت طلبگی و برنامهبه مجموعه
اي از تصورات، مفروضات و انتظارات پیشین طلبه ـ که ناشی از آشـنایی سـطحی بـا حـوزه      من، به اصالح پارهض

  پردازد.  میـ است 
 یطلبگـ  يهـا تیـ از فعال یلک ةافت انگاریت حوزه و دریه به شناخت ماهک یسانک ۀهمطالب مبتدي عالوه بر . 2

سـب اطالعـات جـامع و    کان حـوزه و دانشـگاه بـه    یـ انتخـاب م  ه درک یرستانیآموزان دبژه دانشیعالقه دارند به و
مندنـد  ه عالقـه کـ طـالب جـوان    يهـا ز پدران و مادران و خـانواده ین و یاندانشجواي آینده خود نیاز دارند، دورنم

  .خواهند داشت يان نوشته بهرهیاز ا، رندیفرزندان خود قرار گ يارک ياجماالً در فضا
گیرند. اما مؤلف این کتاب بسیار امیدوار است که اثر هستند که مستقیما از آن بهره می. اینها مخاطبان اولیۀ این 3

عالوه بر این گروه، اساتید و اندیشمندان نیز از عنایت به این اثر دریغ نکنند و آنرا با اصـالح و نقـد و نظـر خـود     
تربیتی یا هدایت تحصـیلی طـالب قـرار    مورد لطف قرار داده و ارتقا بخشند؛ اساتید و مربیانی که در مقام مشاوره 



بخش و امیـدآفرین و  اند که قول و فعل و تقریر آنها براي طالب جوان، جهتدارند و نوعی مرجعیت فکري یافته
منـد اسـت   ساز است و بعضا صاحبِ سخنِ پرورده، مقاله یا کتابی در این زمینه نیـز هسـتند. نگارنـده عالقـه    انگیزه

بتدي را در منظر عالمان و بزرگان قرار دهد و دقت و اسـتحکام و توانـایی خـود را در    گفتگوهاي خود با طالب م
گیري مورد ارزیابی قرار گیرد. مؤلف افتخـار خواهـد کـرد    این مسئولیت مهم محک بزند و با موشکافی و سخت

تـرین  پیرامـون مهـم  اگر این اثر قابلیت مباحثه میان اندیشمندان را پیدا کند و توانسته باشد بـاب گفتگـوي جـدي    
نظیـر خـدمت بـه دیـن     هاي ارزشمند امت اسالمی و ذخایر بـی مسائل زندگی طالب جوان را ـ که به واقع سرمایه 

ورتر ساخته باشد. مؤلف که همچنان خود را جوان هستند ـ باز کرده باشد و عزم تأمل جدي در این زمینه را شعله 
هاي مختلف (تدریس و مشاوره و ی کرده و با عناوین و مسئولیتها است که با طالب جوان زندگپندارد سالمی

ها و دردهاي آنـان قـرار داشـته و تـالش     ها، پرسشها، حیرتها، ابهامسرپرستی و.. .) از نزدیک در معرض گالیه
ها و ز کاستیها و هنجارها و نیکرده که با ارتباط سازنده و بیان گویا، منطقی، صریح و قانع کننده آنها را با بایسته

ها را بنمایاند و شور و حرکت و امید و آمـادگی  ها و ضعفها و نیز تهدیدها و قوتمشکالت آشنا سازد، فرصت
بینـد و  و آگاهی و توانمندي در آنان بیافریند. با این همه خود را در ابتداي راه و سزاوار دستگیري و راهنمایی می

  طلبد. استمداد میاز همه دلسوزان و آگاهان در این مورد 
بـه   پژوهشـی پدیـد نیامـده، بلکـه بیشـتر در صـدد انتقـال پیـام         ۀنامـ علمی یا پایان ۀبه سبک یک مقال هاین نوشت. 4

رغـم لکنـت سـنگین و عـدم     بـوده اسـت. بـه همـین جهـت علـی       او، در قـالبی متناسـب بـا دانـش     مخاطب اصـلی 
هـا و  یح و تفصـیل، پرهیـز نکـرده و در اسـتعمال واژه    سرشار هنـري از مثـال و تمثیـل و توضـ     ۀبرخورداري از ذائق

  5جویی را نپسندیده و این چگونگی را عاملی براي بالغت کالم یافته است.ها، صرفهگزاره
بار دوم توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به چاپ رسیده بود.  1381در سال یک بار . این اثر با همین عنوان 5

بـود توسـط    تکمیـل و تـرمیم کـرده   هاي فراوانـی آن را  هزنگري قرار گرفته و افزودسازمان مباحث آن مورد باکه 
اي از دوستان شـفیق اشـکال عمـده چـاپ دوم را حجـم      پاره .منتشر شد 1387موسسه فرهنگی والء منتظر در سال 

گی جـز بـه   فراوان اثر و عدم تناسب آن با حوصله مخاطب دانستند و به حق مؤلف را ارشاد کردند که این چگون
هایی بـا یـک رشـته پیونـد پدیـد آورده،      ماللت خاطر و دفع مخاطب نینجامد. صورت کنونی اثر که خرده کتاب

  اجابت درخواست آن دوستان است. امید که مورد نظر افتد و بهره وافري ارائه دهد.
 ۀمنزلـ شـد ـ تنهـا بـه       ـ کـه قـبال اشـاره   هـاي درشـت     اي از آن ابهـام این دفتر در پاسخ به پـاره . بدون تردید 8
نظـران قـرار داده و امیـد آن دارد کـه بـا حسـن       صـاحب  ۀها را در معرض مباحثـ نویسی است که اولین گزارهپیش

. امیـد اسـت پرتـو عنایـات     غنا و وسعت یابدخدمت کوچک این عنایت موالي منتظران و نقد و نظر اندیشوران، 
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  ها و جمالت مهم، و ویرایش دقیق متن نیز در بالغت کالم مؤثر است.هاي درختی، ذکر خالصه بحث، برجسته کردن واژهبنديیمتقس



  بول پروردگار قرار گیرد.  آفتاب چهاردهم بر این اثر ناچیز بتابد و مورد ق
 ان شاء اهللا

 

  ارزش و افتخارات طلبه

  مقدمه
ه رسـالت پاسـداري از معـارف    کـ انون تربیـت نخبگـان و فرزانگـانی بـوده اسـت      کهاي علمیه شیعه همواره حوزه

بـه   المکـ ه با سـالح علـم و قلـم و    کانی دانشمند. انداسالمی و انتشار آن را در طول اعصار و قرون بر دوش داشته
  .سب معرفت و بصیرت گردندکفیض دریافت پیام خدا و  ۀاحیا و اصالح جوامع انسانی همت گمارند و واسط

چنـان بـر تربیـت ایـن     ، ی فـرود آمـد  کخا ةرکبر  »قَلَذي خَالّ کبر اسمِأ بِقرَا« ه با ندايکآیین آسمانی اسالم 
آمـوزي و  علم ۀوجه، غالب اجتماع اسالمی ۀانی وجهزم كه به اندکمرزبانان اعتقادي و مربیان انسانیت ارج نهاد 

قرآن . هاي فراوان اسالمی پدید آمدهاي پررونق علمی و دانشحوزه، آن ةپژوهی گشت و در دامان گسترددانش
ـ ا ینـذرو ل و ی الدینِفَقَّهوا فلیتَ« گستري بود و فرمانپژوهی و اسالمهاي اسالمریم خود بنیانگذار حوزهک م إذا ومهقَ

هـا  ه بـدان کـ ان دینـی را مثـال سـتارگان آسـمان دانسـت      دانشمند، تابکآور این پیام. ردکصادر  »میهِرجعوا إلَ
  .6شودها زدوده مییکتاری

آمـوزِ در راه  ربـانی و نـه دانـش    دانشـمند ه نـه  کس را کمیل هر آن کدر خطاب معروف خود به  امیرمؤمنان
  7.ه به هر بانگی و با هر بادي به سویی روان گرددکشمارد ز میاي ناچیفرومایه، رستگاري باشد

 ه در مسـیر کـ اي اسـت  ان ربانی است و طلبه همان آموزنـده و جوینـده  دانشمندز پرورش آن کعلمیه مر ةحوز
اي در اختیـار دارد  ري فرداي جامعه اسـت و گنجینـه  کامروز رهبر دینی و پیشواي ف ۀطلب. قرار گرفته است »شدن«

  .ندکجهانی ضمانت می ۀرا در جامع »تمدن بزرگ اسالمی« مندي از آن معماريرهه بهک
 ةزددر جهـان غـم   كاند و چشم به راه پیدایش آن فرداي تابناه معناي عمیق انتظار را به خوبی آموختهکآنان 
ماي همـین  هـاي علمیـه و از سـی   تربیت ایـن نخبگـان و فرزانگـان و مصـلحان اجتمـاعی را جـز از حـوزه       ، امروزند

تردید تالش براي پرورش جامع طالب و خدمت به فرایند رشد و تعالی آنان، بی .گیرندهاي امروز سراغ نمیطلبه
  سازد.تر میسازد و آن افق تابناك را نزدیکمسیر آن آرمان جهانی را هموار می

مبتـدي نوشـته    ۀاب بـه طلبـ  هاي حوزوي خطـ به هدف تبیین عالم طلبگی و ترسیم فضاي عمومی فعالیت مقاله این
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هـاي  رسـالت ، رده طلبه را با هویت صـنفی خـویش  کاي صمیمی تالش وارهاي ساده و داستانشده و در قالب نامه
ی کوچکـ هاي موفق و ناموفق حـوزوي گـام   شخصیت ۀهاي میانه راه آشنا سازد و با مقایسها و آفتفردا و آسیب

ه بـراي انتخـاب میـان    کـ جوانـانی   ۀچنین همـ هم. ت خویش برداردکگیري طلبه در آغاز حرنمایی و دستدر راه
اري حوزه و روحانیت هسـتند از ایـن اثـر بهـره     کطلبگی و دیگر مسیرها نیازمند آگاهی از هویت صنفی و فضاي 

  .خواهند برد

  ارزش و افتخارات طلبه
نیمکـت در کـالس درس   دیگر روي یـک  گذرد؛ از آن تاریخ که من و تو کنار یکسال می 15از آن تاریخ 

دبیرستان نشسته بودیم. آن سال من و تو، هر دو در کنکور قبول شدیم، اما من در مقابل اصـرار تـو، پـدر و مـادر،     
هاي مسجد پافشاري کردم و به حوزه رفتم و تو در دانشگاه مشـغول تحصـیل شـدي. ایـن     فامیل، اهل محل و بچه

دانشـگاه هـم نیـروي متعهـد نیـاز      «گفتـی:  خوب به یاد دارم به من می اولین بار بود که من و تو از هم جدا شدیم،
خواهـد؟ اگـر   ما، کمبود متخصص بسیجی است، مگر این مملکت پزشک متـدین نمـی   ۀدارد، بحران امروز جامع

هـاي  آمـدم، از طـرف بچـه   . هر بار که بـه منـزل مـی   »ماندها، همه به حوزه بروند، خیلی از سنگرها خالی میخوب
حاج آقا بی زحمت یک استخاره بفرمایید! آقا شیخ یک «گرفتم: به صراحت یا کنایه مورد تمسخر قرار میمحل، 

ایـم  روضه هزار تومانی لطف کنید! صبحکم اللّه بالخیر و العافیه! یک مجلس فاتحه فالن جـا برایتـان رزرو کـرده   
  .»و...

پسرجان بـه اقبـال خـود    «گفت: از آن ترحم. بابا می هاي بابا و مامان هم پر از گالیه و اعتراض بود و بیشنگاه
هاي این مملکت چقدر آرزو دارند دانشگاه قبول شوند، حتی دانشـگاه آزاد. شـب و روز درس   پشت نکن، جوان

کنـی! اگـر   ي، ناز میاهدانشگاه قبول شدو در بهترین کنند، آن وقت تو در بهترین رشته خوانند، نذر و نیاز میمی
فردا که بخواهی زن بگیري نه پول داري، نه «گفت: . مامان می»ت نیستی، الاقل به فکر آبروي ما باشبه فکر خود

چنـد وقـت دیگـر کـه عمامـه سـرت       «گفـت:  داداش مـی  »پـذیرد؟ کار و نه مسکن. چه کسی زندگی با تو را مـی 
مبودهاي مملکت را از چشم ک ۀشنوي، همزنند، توي خیابان متلک و مارمولک میات را با تیر میبگذاري، سایه

کـس تحویلـت   بینند، آخر شب اگر در میدان شهر باشی، هدف پرتاب گوجه و تخم مرغ خواهی شد، هیچتو می
خـواهی محتـرم باشـی، بـاز هـم بایـد بـه        خواهی خدمت کنی، باید به دانشگاه بروي. اگر میگیرد... . اگر مینمی

  »بوسیدند...است که دست آخوندها را می دانشگاه بروي. این روزگار غیر از زمان قدیم
خواهد. در عصر خوان نمیقم خط تولید انبوه آخوند راه انداخته، مملکت که این همه روضه«گفت: سعید می

  »زند.ماهواره و اتم، علم در دنیا حرف اول را می
ن، یـک نیـروي   اي براي شما نداشتم، ولی یک احسـاس عجیـب در وجـود مـ    کنندهآن روزها من جواب قانع



کشانید. اگـر لطـف خـدا مـرا بـا حـاج آقـا آشـنا         یافتم مرا به قم مینامرئی و یک عشق که آن را بسیار مقدس می
کردم. چه ایامی غریبـی بـر مـا گذشـت و     هاي اول، حوزه را رها مینکرده بود، شاید من هم مثل اکبر، همان سال

  افتاد. ی، براي خیلی از دوستان ما اتفاقات عجیبها عالوه بر اکبرچه حوادث درس آموزي! در این سال
خـواهم آدم بشـوم و هـیچ جـایی     مـی «گفت: اکبر به دنبال سعادت و خودسازي به حوزه آمده بود؛ همیشه می

هـاي معمـولی هسـتند، گـاهی     ها هم آدم. ولی وقتی به حوزه آمد و دید طلبه»دهدبهتر از حوزه آدم، پرورش نمی
خورنـد،  گویند و گـاهی تخمـه مـی   کنند، گاهی براي هم لطیفه می، گاهی تلویزیون نگاه میکنندفوتبال بازي می

سخت به تعارض افتاده بود و به قول معروف شوکه شده بود. چند سال هم که در حـوزه، ادبیـات عربـی و منطـق     
ضَـرَب  «کـه  م، نـه ایـن  خواند، پاك پشیمان شد و به این بهانه که ما آمده بودیم، قرآن، اخـالق و عرفـان بیـاموزی   

  یاد بگیریم، حوزه را رها کرد. »زیراباً
هاي قـدیمی حـوزه را   جواد هم از اول تحت تأثیر قدرت علمی عالمه جعفري وارد حوزه شد، اما وقتی کتاب

صرف و نحو مگر چقدر اهمیت دارد که این همه باید تکرار شود؟ چرا در «گفت: اش سر رفت. میدید، حوصله
  ....»خوانیم؟شناسی و فلسفه هگل نمیدهند؟ چرا روانضیات و نجوم درس نمیحوزه ریا

  کامپیوتر دانشگاه در آورد. ۀآخرش هم سر از رشت
زدم، گوشـی  خواند که سردرد گرفت. هـر گـاه بـه او سـر مـی     قدر درس میشناسی، آنرضا از باب وظیفهعلی

علـوم حـوزه بلکـه دنیـا مسـلط       ۀت خیلی زود بر همخواسکرد. میواکمن در گوشش بود و نوار درسی گوش می
براي همین سـر سـفره    »حوزه براي ما جایز نیست. ۀاگر از وقت خود خوب استفاده نکنیم، شهری«گفت: شود. می

زد؛ آن ها را ورق میکرد، مجلههایش را ویرایش میکرد، یادداشتخواند، درس معارف گوش میهم کتاب می
چنـد سـال   «ل مبتال به میگرن سخت و سر دردهاي بدخیم شد. دکترها به او گفتـه بودنـد:   قدر که پس از چهار سا

، حتی از مرور عناوین درشت روزنامـه نیـز مـنعش کـرده بودنـد. بـاالخره مجبـور شـد         »باید مطالعه را تعطیل کنی
  طلبگی را رها کند.

ت، غـذاهاي چـرب و شـیرین    گرفـ دانم با چه کسی آشنا شده بـود کـه مرتـب روزه مـی    محمدحسین هم نمی
ریـزي معـده کـرد و    تر دوام نیاورد. بعد خـون خوابید... . او هم پنج سال بیشزد، کم میخورد، کم حرف مینمی

  رعشه گرفت، به شهرشان بازگشت و با حمایت پدرش، یک مغازه کتاب فروشی باز کرد.
ین نتیجه رسیده بود که عالم دین باید از خواند. اوایل به اهاي روشنفکري میسیادت از همان سال اول کتاب

گفـت مـا هـیچ    علوم روز سر در بیاورد و مرجع تقلید باید فیزیک و شیمی و ریاضی هم بداند. از طرفـی مـی   ۀهم
توانیم با اصل دین آشنا شـویم و هـر چـه تـالش کنـیم، فقـط بـه یـک قرائـت و برداشـت بشـري از آن            وقت نمی

شناسی، مدیریت و حتی اخالق هیچ ربطی به دین ندارد. وم انسانی، اقتصاد، روانرسیم. بعدها معتقد شد که علمی
آورد. دیـن فقـط ارتبـاط انسـان بـا خـدا را       دست مـی قواعد آن را به، بنابراین عقل مستقل انسان با تحلیل و تجربه



ز رهگـذر دانـش   معنوي است. بعد هم به این نتیجه رسید کـه نـان خـوردن ا    ۀدهد که آن هم یک تجربسامان می
مسؤولیتی است. طلبه باید از دسترنج خود روزي بخورد و کـلّ بـر جامعـه نباشـد.     خوري و بیدین یک نوع مفت

عالوه براي آشنایی با دین الزم نیست طلبه باشیم. استفاده از قرآن و حـدیث فقـط در انحصـار عمامـه بـه سـرها       به
مید. برداشت ما از قرآن حجیت دارد و محترم است، زیرا توان سخن خدا را فهنیست. در هر شغل دیگري هم می

گوهر دیـن جاودانـه و   «گفت: ها راه مستقیم وجود دارد. او میراه حق در یک راه منحصر نیست و به تعداد انسان
ایـد، همـان   چه باید در انسان به وجودها تابع فرهنگ و رسوم زمانه است. آنخواستنی است، اما ظواهر این آموزه

 ۀگیري داشت و بـه پوسـت  سخت دین است. بنابراین نباید نسبت به ظواهر و احکام و آداب سخت ۀجوهره و هست
پردازد. در نهایـت سـر   کرد که به فقه و احکام، بیش از اندازه میهاي علمیه را متهم می. او حوزه»دین اهمیت داد

خواسـت کـه بـا تسـامح و تسـاهل بـا       تان مـی شد، از جمـع دوسـ  از دانشگاه درآورد و هر وقت سر صحبت باز می
  اعتقادات او برخورد کنند.

جق وجق و متون پر پـیچ و  عالي عبارات هطلبه الب«گفت: داود از اول به نظام آموزشی حوزه انتقاد داشت. می
شود، این همه معطلی اصالً بـراي نیازهـاي طلبـه ضـرورت نـدارد. در دنیـاي امـروز، بایـد بـراي          خم حوزه گم می

سال اول را در دو سال و نـیم   6. براي همین، »کمترین زمان را صرف کرد و سریع و بی تکلّف پیش رفت آموزش
  هاي تخصصی قبول نشد و همین موجب سرخوردگی او شد.خواند، ولی در هیچ یک از رشته

دارد، سیستم علمـی  او هنوز که هنوز است از برنامه حوزه گالیه دارد و چون توان استفاده از متون سنگین را ن
دیگر دیر شـده اسـت، مـردم    «گفت:  »کنی؟چرا حوزه را رها نمی«بار به او گفتم، داند. یکحوزه را ناکارآمد می

روي؟ تحصیل حوزه براي چرا به دنبال کاري که به آن عالقه و در آن استعداد داري نمی«گفتم:  »گویند؟چه می
گوینـد  ت، اگر به کار دیگري بپـردازم و از حـوزه خـارج شـوم، یـا مـی      در این وضعی«. گفت: »اي ندارد!تو فایده

گـذرد، ولـی   . از آن زمان تا به حال، هشت سال می»شومسواد است یا متهم به خلع لباس و اخراج از حوزه میبی
  اش فرقی نکرده است.برنامه

ها، مرکز بـولتن و روزنامـه   ره آنقاسم و ابراهیم معتقد بودند که طلبه باید از جریانات سیاسی آگاه باشد، حج
جا پیدا کرد. معموالً تا چنـد  شد آنبود و همیشه آخرین رویدادها و اطالعات را با چند رنگ تحلیل و تفسیر، می

پرداختند و به همه چیز و همه کس کار داشـتند. چنـد دفعـه بـا     ساعت پس از نیمه شب، به جر و بحث سیاسی می
هـاي درس را بـه طـور    کنـد؟ کـالس  چرا در مورد جریانات روز بیانیه صـادر نمـی   مدیر مدرسه مجادله کردند که

خاطر همیشه بـا واحـد حضـور و غیـاب مدرسـه مشـکل داشـتند. اآلن هـم کـه          کردند. به همینمرتب شرکت نمی
  اند.بینی از فعاالن سیاسی یکی از احزاب هستند و درس را کنار گذاشتهمی

مند بود، پس از چند سال معلّم عربـی دبیرسـتان شـد و    یلی به تحصیل عالقههاي اول طلبگی خاحسان که سال
هـا را بـه فراگیـري کـامپیوتر و     بعد هم یک مرکز ترجمه و آموزش زبان عربی باز کرد. شبیه مجتبی که اول طلبـه 



رهـا   قدر در این رشته غرق شد که طلبگـی را کرد، بعد هم خودش آنتسلط بر ابزارهاي نوین پژوهش دعوت می
کرد و یک موسسه آموزش علوم کامپیوتري دایر کرد. عین همین داستان، در باره یکی دیگر از رفقا کـه بـه هنـر    

  مند بود، پیش آمد.عالقه
ها را تحمل کرد، احساس وظیفه کرد که در مسـجد روسـتاي   جعفر پس از دو سال که به سختی و فشار درس

سـال اسـت کـه در     10ها را تحت پوشش بگیرد. اآلن بیش از هزادگاهش، یک کانون فرهنگی تأسیس کند و بچ
هـا هـم در مسـجد بـراي مـردم مسـئله       پردازد و شبتر روزها را به کشاورزي میجا مشغول فعالیت است؛ بیشآن
  گوید.می

کـرد. وقتـی   گیري کـه داشـت، دروس حـوزه را خـوب درك نمـی     فراوان و تالش پی ۀرغم عالقمرتضی علی
دي بــر او فشــار آورد، تــرجیح داد درس را کنــار بگــذارد. اآلن هــم در یکــی از پاســاژهاي قــم  مشــکالت اقتصــا

  کند.فروشی میپارچه
دوست دیگري هست که زندگی عجیبی دارد؛ از ابتداي طلبگی به شدت اهل کار علمی است، کمتر با کسی 

مدرسه گرفته و صبح  ۀیر پلکوچک یک نفره، ز ةزند. یک حجرشود، بلکه کمتر با دوستی حرف میدوست می
دانـم. البتـه از   سالگی مجتهد شده. من هم بعیـد نمـی   25و شام سرش در کتاب است. خودش مدعی است که در 

فضاهاي جدید علم فقه اصالً اطالع ندارد، فقط به سبک قدیمی کار کرده است. آدم عجیبی است، قدرت گفت 
رود. از اش سـر مـی  هاي غیرفقهی حوصلهیا بهتر بگویم از حرفهاي غیرعلمی و گو با دیگران را ندارد. از حرف

رود. خیلی زودباور و ساده است، بـه همـین   آورد. در معامله، کاله سرش میمسایل سیاسی و اجتماعی سر در نمی
سال پیش  200کند! زبان و قلمش به سبک جهت از ارتباط با مردم وحشت دارد. گویا در قرن چهارم زندگی می

هـاي  کند و نه با کتب غیرحوزوي سر و کـار دارد، حتـی خیابـان   خواند، نه تلویزیون نگاه مینه روزنامه میاست، 
دانـد. در هـیچ ورزشـی مهـارت     معناي واژه اینترنت، چـت و ایمیـل را نمـی    به احتمال قويشهر قم را بلد نیست. 

  سواري هم یاد نگرفته است.ندارد. دوچرخه
گرهـی   چه خورد ودردي می چه کرده، به این همه اطالعات فقهی که جمع فهممنمی کنممن هر چه فکر می

هاي اجتماعی براي دست آوردن این مهارتمشکل بزرگ او این است که چون سنش باال رفته، به؟ کندرا باز می
  او بسیار دشوار شده و خودش هم به کلی ناامید است.

شهر، در یک مرکز معتبر صنعتی مشغول کار هستی و ماهیانـه   سال گذشت. امروز تو در شمال 15به هر حال، 
حمدللّه خانه، ماشین، کامپیوتر، موبایل و امکانـات هـم داري. امیـدوارم یـک     البرابر من درآمد داري.  10بیش از 

کـنم، بـه شـرط    دار کند. من هم برایت دعا مـی تو را نقطه »حرّیت«همسر خوب برایت پیدا شود و به قول خودت 
دقیقـه بـراي    20اي قدري کوتاه بیایی. دیروز ات نوشتههاي همسر آیندهکه از این طومار بلند که براي ویژگیاین

  اي!سبا نوشته ۀاي درباره ملککردم مقالهدانستم، فکر میآن وقت گذاشتم. اگر موضوع آن را نمی ۀمطالع



 ۀایم. بیش از همـ ر یک خانواده تربیت یافتهایم و دحسین جان من و تو در یک روز و از یک مادر متولّد شده
هـا بـا   فهمیم. در موضوعات مختلـف سـاعت  دیگر را خیلی خوب میبرادرها با هم صمیمی هستیم و حرف دل هم

حـوزه   ةما آن را کالبد شکافی نکرده باشد. دربـار  ۀایم و شاید موضوعی نباشد که تیغ مباحثهم گفت و گو کرده
ام. هاي زیادي در این موضوع به تو پیشـنهاد داده کنیم و من کتابکه گفت و گو می هاستو روحانیت هم، سال

به همین دلیل، کمی از سؤال تو شگفت زده شدم. راستش انتظار نداشتم چنین قضاوتی داشـته باشـی. بـه احتمـال     
رت را به درد بیاورم و مفصل، س ۀاي. به هر حال مجبورم کردي که با این نامخوبی نخواندهها را بهقوي آن کتاب

اي البته مثل همیشه خوشحال و از تو ممنونم که با اخالص و صفاي قلب و با دقت نظر و تیزهوشی، نکات ارزنـده 
  را یادآوري کردي.

خـارج را  یعنی درس عالی تحصیالت حوزوي  ةام و اآلن دورسال بیشتر به تحصیل مشغول بوده 15من در این 
گونه نیست که من تا پایان عمـر در قـم بمـانم. هـر     به پایان تحصیل من نمانده است. اینگذرانم. اندکی بیشتر می

روز صبح به کالس درس بروم و دائم به مباحثه و مطالعه مشغول باشم. من از نیازهاي اجتماع غافل نیسـتم. همـین   
بلیغ دارم. در مـاه مبـارك   هاي دیگري، از جمله تدریس، تحقیق، تالیف و تاآلن هم در کنار کار تحصیل، فعالیت

روم و بـا مـتن   هاي دیگر، از قم بـه مراکـز دیگـر مـی    و بعضی مناسبت رمضان، ماه محرم، ایام عزاي امام حسین
  جامعه از نزدیک ارتباط دارم.

العاده بود؛ گویا او از جانب خـدا بـراي راهنمـایی مـا مأموریـت      آقا، براي من یک نعمت فوق حاجآشنایی با 
هـاي خـود را   گرفـت و تجربـه  یک پدر دلسوز و به قول خودش مثل یک برادر، از احوال ما خبر مـی  داشت. مثل

هاي موفـق  اي براي ما داشت. ما را با شخصیتکرد. در این چند سال چه خدمات ارزندهخالصانه براي ما بیان می
د داد و بـا اسـتدالل مـا را متقاعـد     دانست، با حوصله به ما یابین موفق آشنا کرد. هر چه میحوزه و فضالي روشن

ایـن   هداد. تـذکرهاي او مـا را در مقابـل همـ    رسـیدیم، بـه دیگـران ارجـاع مـی     بست میکرد، و هر جا که به بنمی
  بیمه کرده بود.مان اتفاق افتاد که براي اطرافیانحکایات 

االقتصـاد فـی   «ادیـث بـاب   روي نکنیم. احکرد که زیادهدرباره انجام عبادات و مستحبات، مرتب سفارش می
روحی شما، ظرفیت تحمل عبادت فـراوان را نـدارد، فقـط وقتـی      ۀهاضم«گفت: خواند و میرا براي ما می »ةالعباد

گفـت:  . بیشتر به واجب و حرام تأکید داشت و می»که اشتهاي روحی فراوان دارید، اعمال مستحبی را انجام دهید
  .»ترین فرامین خدا هستند، متمرکز باشدو ترك حرام که مهم همت انسان باید بر انجام واجب عمدة«

هـاي مفیـد در   کرد که میوه، لبنیات، انواع غذاهاي مقوي و خوراکیمفاتیح الجنان را به سوپرمارکتی تشبیه می
خورد. هر بار به تناسـب اشـتها،   باره نمیغذاهاي سوپرمارکت را یک ۀکس همهیچ«گفت: شود، میآن یافت می

ها را باید انتخاب کرد، البته در طی زمان تنوع غذایی را هم باید مراعات کرد. در انجام عبـادات هـم،   آنی از کم
روح ما به انواع عبادات، البته در فواصل زمانی مختلـف، نیازمنـد اسـت. تـالوت قـرآن، دعـا، اسـتغفار، مناجـات،         



  .»اشدتوسل، زیارت و نماز، هر کدام به نوبت باید در برنامه ما ب
تـرین  کرد که درس را در اولویت اول قـرار دهـیم و بـه عنـوان مهـم     درس خواندن، مرتب سفارش می ةبار در

جسـم  «گفـت:  واجب صنفی به آن نگاه کنیم. اما طوري هم نباشد که در دراز مدت نتوانیم آن را ادامه دهیم. مـی 
ند؛ اگر به او رسیدگی کافی نکنیم و کاه و جـوي  انسان مرکب و حمال وجود اوست که باید او را به مقصد برسا

  .»گذارداو را به موقع تأمین نکنیم، ما را در نیمه راه وا می
خاصیت، خوردن میوه و لبنیـات، ورزش و تحـرك جسـمی از    درست، پرهیز از غذاهاي مصنوعی و کم ۀتغذی

آمد و عمالً مـا را بـه ورزش تشـویق    می هاي همیشگی او به ما بود. گاهی خودش هم با ما به کوه یا استخرتوصیه
  کرد.می

هـا  ایـن کاسـتی   ۀقبول! بر فـرض بـه همـ   «گفت: داد و میکردیم، خوب گوش میهر بار که به حوزه انتقاد می
اعتراف کنیم و این همه نقطه ضعف را بپذیریم، چه جایی بهتر از حوزه براي آشـنایی بـا معـارف دیـن و مکتـب      

. »نجـا، خـوب انجـام بـده    آات را در همـان جـا بـرو و وظیفـه    اگـر جـایی سـراغ داري بـه     سراغ داري؟  بیتاهل
ها، بهترین مرکز آشنایی با دین خداست. اگر این نقاط ضعف را دارد، صـدها  این کاستی ۀحوزه با هم«گفت: می
هـا و  کنیـد؟ دارایـی  خـالی لیـوان نگـاه مـی     ۀها بهره گرفت، چرا فقط به نیمـ توان از آنقوت هم دارد که می ۀنقط

ایـد! اگـر   اید و روي مشکالت نشستهمند را رها کردههاي حوزه بسیار زیاد است. این همه موجودي ارزشسرمایه
در حدي که از وظایف اصلی خود بـاز نمانیـد،   و توانید به بهبود وضعیت و رفع مشکالت حوزه کمک کنید، می

  »راوان حوزه بهره بگیرید، و مثل مردان بزرگ، رشد کنید.اقدام اصالحی داشته باشید و اال از مزایاي ف
اي خـارج  هاي متعارف حوزه به گونـه گرفتیم که یک روش انقالبی پیش بگیریم و از برنامههر بار تصمیم می

هاي تجربـه نشـده، بـر اسـاس حسـاب احتمـاالت مطمـئن        راه«گفت: کرد و میشویم، ما را به احتیاط سفارش می
بزرگـان نگـاه کنیـد و     ةکه از خودتان یک روش بدیع براي درس خواندن در بیاورید، به سـیر ي آننیستند؛ به جا

ها را با هم ترکیب کنید و یک الگوي مرکب که شـامل امتیـازات و   ها را بخوانید. نقاط امتیاز آنمرتب احوال آن
نی که ارزش این سفارش حـاج  . جالب است بدا»ها باشد، براي خود در نظر بگیریدآن ۀهاي روش همبرجستگی

درس فقه رسیدم ذهن من انبان انتقادات ریز و درشت به کتاب درسـی   ۀآقا اوایل برایم روشن نبود. وقتی به آستان
شرکت در کالس آن را نداشتم. متن فقهی دیگري که به گمانم  ةبود. به همین جهت اصالً انگیز) لمعه(شرح آن 

کردم و تصمیم جدي گرفتم که آن را در دستور کار قرار دهـم... . چشـمت روز    تر بود شناساییمفیدتر و پیراسته
حاضر شد با  یبد نبیند! آن کتاب جدید نه استاد داشت، نه شرح داشت، نه نوار درسی داشت و نه ترجمه! نه کس

عـه را امتحـان   من مباحثه کند و نه نظام آموزشی حوزه آن را از من پذیرفت. پایان سال هم مجبور بـودم همـان لم  
حـاج   ۀکمتري گرفتم! آن وقت به یاد توصـی  ۀدهم. ماحصل داستان این شد که زمان بیشتري صرف کردم و نتیج

  آقا افتادم و از این که از مشاوره با او در این مورد طفره رفته بودم تأسف خوردم.



بـار   داد. یـک مـی  سرگذشـت مـردان بـزرگ اهمیـت زیـادي      ۀهاي حاج آقا این بـود کـه بـه مطالعـ    از ویژگی
  پروفسور حسابی را به من هدیه کرد. مۀنابار هم زندگی و یک طباطبایی ۀعالم ۀنامزندگی

بـار کـه بـدون مطالعـه و     کـرد. یـک  ریزي، ما را به مطالعه، مشـاوره و بررسـی عقالنـی دعـوت مـی     براي برنامه
ه شدت از من ناراحت شـد. بعـدها متوجـه    تصمیم به کاري گرفته بودم، بتنها با توسل به استخاره مشورت کافی، 

  گیري من اعتراض داشت.تصمیم ةشدم که با اصل تصمیم من موافق بوده، ولی به شیو
هـاي  هایی نیستید که این آگـاهی مند است، ولی شما، تنها انسانهاي موجود شما بسیار ارزشگفت آگاهیمی
انـد و شـما بایـد از    ها جمـع کـرده  رابر شما از این آگاهیمند را در اختیار دارید. دیگران هم شاید چندین بارزش

ها را به من امانت داد که مطالعه جلد کتاب به من معرفی کرد و بسیاري از آن 25ها بهره بگیرید. براي ازدواج آن
کارگشـا بـراي آغـاز زنـدگی      ۀنکتـ  25ها فقط یـک نکتـه اسـتفاده کـرده باشـم،      کنم. اگر از هر عنوان آن کتاب

  ست آورده بودم.دبه
کـه بـا ذکـر چنـدین شـاهد و اسـتدالل و       کرد؛ مگر آناي داشت، معموالً نصحیت نمیالعادهقدرت اقناع فوق

منـد تصـمیم بگیـریم و    خـوبی و روش یک موضوع در زندگی، به ةتمثیل ما را قانع کند. معتقد بود که اگر در بار
رود و اسـتقالل  گیـري در وجـود مـا بـاال مـی     ي و تصـمیم ریـز خوبی طی کنیم، قـدرت برنامـه  مراحل انتخاب را به

کرد. یکی بدون دلیل پرهیز می ۀآموزیم. به همین جهت، از موعظگیري را میکنیم؛ یعنی ماهیشخصیت پیدا می
اسیر مـن نشـوید، زیـرا شـما، هـم      «گفت: . می»کنیدشما به زودي از من عبور می«هاي عجیبش این بود: از عبارت

فراوانی به شما منتقل شده، پس بعید نیست که سرعت حرکت شما، بسیار بیشتر  ۀبی دارید و هم تجرباستعداد خو
  .»از من باشد و از من پیش بیفتید

دوستانی که بـا او ارتبـاط داشـتند، از رهگـذر ایـن ارتبـاط بـا         ۀحاج آقا با همه رفقا همین رابطه را داشت. هم
هـا از طلّـاب موفـق حـوزه هسـتند و      بط شدند و امـروز هـر یـک از آن   هاي موفق حوزه مرتاي از شخصیتزنجیره

  اي دارند.خدمات ارزنده
انـد. یـک دوره آثـار    البالغه را کار کـرده قرآن آشنا هستند. اصول کافی و نهج ۀدوستان ما با ترجم ۀتقریباً هم

اجتماعی را نیز، براي خـود یـک    اند. توجه به نیازهاياي از تفسیر المیزان را خواندهشهید مطهري و قسمت عمده
  شمارند.مسئولیت می

علیمـه را در   ةسال تحصیل به یکی از کشورهاي آفریقایی اعزام شـد و مـدیریت یـک حـوز     8محسن پس از 
هـاي مختلـف،   جا بر عهده گرفت. یکی از کارهاي زیباي او، تأسیس یک هیئت علمـی، متشـکل از تخصـص   آن

  تحصیلی و تربیتی براي طلّاب است.ریزي گذاري و برنامهبراي سیاست
جـا  ششم، با یکی از شهرهاي جنوبی ایران مـرتبط شـد و یـک هیئـت بـزرگ را در آن      ۀاحمد هم، پس از پای

شود و اطالعـات مربـوط بـه هـر یـک، کـامالً ثبـت        نام میاندازي کرد که در آن به سبک جالبی از اعضا ثبتراه



هـا  آن ۀهـاي همـ  جـوان ارتبـاط دارد و بـر فعالیـت     2000خـود، بـا حـدود    گردد. او با تقسیم کار و تالش ویژه می
هاي تاریخی، جغرافیـایی و  ماه در حال تحقیق در مورد ویژگی 6کند. پیش از تأسیس این هیئت، فقط نظارت می

هـا طـول کشـید تـا اعتمـاد      اجتماعی منطقه و شناسایی نیازهاي آن بود. بعـد هـم کـه کـار را شـروع کـرد، مـدت       
ترها را جلب کرد، بودجه و نیـروي الزم را فـراهم آورد و سـپس جوانـان را جـذب کـرد. ایـن هیئـت، در         گبزر

ابتداي کار، مانند یک نهال کوچک بود که با مراقبت و تالش مستمر او، اکنون به یک درخت تناور تبدیل شده 
  است.

نشجویان ارتباط دارد. دو ویژگی علمـی  ها و دامحمدمهدي از مبلغان موفق دانشگاه است که مرتب با دانشگاه
هـا  هاي آن است و دیگري تسلط بر آثار شهید آوینی، کـه از ایـن  او، یکی احاطه بر تاریخ تمدن غرب و شاخصه

هـاي دانشـجویی   گیرد. در ایام تبلیغی، معموالً در خوابگاهبراي ارتباط با جوانان و انتقال پیام دین بسیار کمک می
  ها صمیمانه مراوده دارد.تشکل ۀماند و با هممی

شود. او از اوایـل طلبگـی، بـا جلسـات     ها و مجالس بزرگ، دعوت میعباس منبري توانایی است که در هئیت
ها را در کرد. نقاط قوت و ضعف آنها را مکرر گوش میسخنرانی خطباي نامور انس داشت و نوار سخنرانی آن

یابی تهیه کـرده بـود. بعـدها هـم جلسـات تمـرین       ارزش ۀرنامه و برگیک دفتر نوشته بود و براي هر کدام یک کا
 ۀخطابه تشکیل داد و خودش در آن جلسات بهترین نقاد و ارزیاب خطابه دوستان بود. با ایـن حـال، بـیش از همـ    

 مایه و شتابزده را خیانت به حوزه، مردمها، براي قوت محتواي سخنرانی، ارزش قائل است و سخنرانی کمویژگی
  داند.و اسالم می

گوید. او پـیش  هاي دینی و عقیدتی جوانان پاسخ میمحمدتقی یک کانون تحقیقاتی تأسیس کرده و به سؤال
هاي دینی در قم ارتباط برقـرار کـرد و اآلن بـا کمتـرین     گویی به پرسشمراکز پاسخ ۀاز تأسیس این کانون، با هم
  دهد.نیرو، بهترین کار را ارائه می

ها و در یک دانشگاه با جمعی از دانشجویان، ارتبـاط مسـتمر دارد. او   علمیه، با طلبه ۀر یک مدرسشهاب هم د
موفـق تربیتـی    ۀآفریند و همیشه کار حاج آقا را به عنوان یک نمونـ معتقد است که استمرار این ارتباط، معجزه می

  کند.تحسین می
کند. حتماً مقاالت فراوان او را در یش یا بازنویسی میمحمد قلم خوبی دارد و بسیاري از متون دوستان را ویرا

اي. خوب به یاد دارم، اوایـل، تقریبـاً هـر شـب، نـیم      باب مسائل بنیادین اندیشه اسالمی، در نشریات مختلف دیده
هـاي خـود را   درصد نوشته 90کرد. شاید ساعت براي نویسندگی وقت گذاشته بود و آثار ادبی قوي را مطالعه می

پسـند بـود. آرام آرام قـدرت نویسـندگی در او بـارور شـد.       گیر و مشکلکرد؛ بسیار سختنوشتن پاره می پس از
  کند. هاي او به قدري گویا و صمیمی است که انسان را مجبور به مطالعه آثارش میاستعارات و تشبیه

. در مجلسـی کـه او   طبـع بـود  گـو و شـوخ  مصطفی را که به یاد داري، اوایل طلبگی یک شخصیت بسیار بذلـه 



تواند هزار نفـر  شدند، قدرت تقلید صدا یا رفتار همه را دارد، به راحتی میبر میحضور داشت، همه از خنده روده
ها بخنداند. البته از همان اول در کار تحصیل و طلبگی بسیار جدي بود. بعدها آدم را دور خود جمع کند و ساعت

ایی فقط باید در حد ضرورت و براي انجام رسالت بزرگ طلبگی استفاده کنـد.  به این نتیجه رسید که از این توان
توان تأثیرات گفت: من دلقک نیستم که از من انتظار ادا و اطوار داشته باشید. با شوخی و طنز و متلک هم نمیمی

  عمیق تربیتی ایجاد کرد. 
المفی الکالمِ زح عامِفی الطّ لحِکالم.  

  است.) پسندیده(ک غذا شوخی، به اندازه نم
کنـد. اآلن در جمـع خودمـان    شود آن را خورد و اگر زیادتر از حد شـود، آدم را خفـه مـی   اگر کم باشد، نمی

جذب مخاطب است، اآلن که شما همه جـذب مـن    ۀمن مقدم این تواناییِ«گوید: کند و میخیلی کم شوخی می
  .!»مالمقدمه برسیم و در مقدمه نمانیهستید، باید به ذي

گروه مطالعـاتی فعـال در    20ها و مساجد برنامه دارد و بیش از ها، دانشگاهها، پادگانها، دبیرستاندر ورزشگاه
ها بخش است و هم یاد خدا را در دلمیان جوانان تشکیل داده است. حضور او در مراکز تجمع جوانان، هم لذّت

  گیرند.می جوانان از معنویت او درس ۀکند. تقریباً همزنده می
کنـد. او مرجـع   محمود در فلسفه و عرفان نظري سر آمد دوستان ما است و هر گره کوري را با اشـاره بـاز مـی   

دهـد. بسـیاري از   دوسـتان سـرویس مـی    ۀاي که دارد، به همعلمی ما در مسائل کالمی و فلسفی است و با حوصله
جه رسیده است. در ضمنِ کار حـوزوي، مقـاالت و مجـالت    ها با نظارت و راهنمایی او به نتیها و تحقیقنامهپایان

کند و در سمینارها و میزگردها شرکت فعال دارد. چندین منـاظره و گفـت و گـوي    تخصصی را مرتب مطالعه می
منابع تسـلط   ۀچهار سیما پخش شده است. در کار خودش یک پهلوان است و گویا بر هم ۀآزاد از ایشان در شبک

خواهـد، وجـود خـودش را    ي تخصصی فلسفه و عرفان نظري تشکیل داده و به قول خودش میهادارد. اآلن گروه
  تکثیر کند.

سیدرضا از ابتداي طلبگی تدریس علوم حوزوي را شروع کرد. ذوق خدادادي عجیبی در تدریس و مدیریت 
مـدرس   کالس دارد. اکثر دروس را خصوصی یا در مدارس حوزه تدریس کرده است. او معتقد اسـت کـه یـک   

گویـد.  بار تدریس کند. خودش هر متن را حـداکثر دوبـار درس مـی    3حوزوي حق ندارد، یک کتاب را بیش از 
گـذارد و  دقیقه وقت می 45کند؛ بار دوم، فقط ساعت مطالعه و فکر می 4بار اول براي هر ساعت تدریس، حدود 

ام؛ بـه خـودم   م به اساتید دیگـر خیانـت کـرده   اگر بار سوم درس بدهم، هم به خودم، هم به طلّاب و ه«گوید: می
کننـده و تکـراري اسـت و    ام، چـون درس بـرایم خسـته   کنم، به طلّاب خیانت کردهام، زیرا رشد نمیخیانت کرده

حوصله توضیح و تفهیم کامل را ندارم یا مطلب برایم خیلی واضح اسـت و اشـکاالت ابتـدایی طلبـه را درك یـا      
خواهند تدریس ایـن کتـاب را   ام، زیرا جاي کسان دیگري را که میدیگر خیانت کردهکنم. به اساتید تحمل نمی



ام، زیـرا آن را از  ام و به سیستم آموزشی حوزه خیانـت کـرده  تجربه کنند و توان خود را ارائه نمایند، اشغال کرده
  »ام.بالندگی، پویش و تکامل باز داشته

هـاي  مراجع تقلید را حفظ بـود، در سـال   ۀمند بود و رسالقهی عالقهمحمدجعفر که از ایام دبیرستان به احکام ف
فعالیـت خـود را بـر فقـه و اصـول فقـه        ةها بود. بعد هم عمـد هاي شرعی طلبهگوي سؤالاول حوزه، بهترین پاسخ

د متمرکز کرد. امروز، اگر نگویم مجتهد است، تا اجتهاد راه زیادي ندارد، لطف کار او این است که مسائل جدی
کند و به نظریات نوین در علم اصول عنایت زیادي دارد و عالوه بـر دروس رسـمی حـوزه،    فقهی را هم دنبال می

کند. دانش حقوق جدید و علوم وابسته به فقـه و اصـول را بـه خـوبی     مجالت تخصصی فقه و اصول را مطالعه می
  پیداي فقه نگاشته است.هاي نوفراگرفته است و به عنوان یک محقق توانا چندین اثر در عرصه

ضیاء عالوه بر تحصیل، امام جماعت یکی از مساجد است، کار او را فقط باید ببینی، مسـجد را بـه یـک     سید
تر بخواهم بگویم، مسجد را به جایگاه اصلی خود باز کانون معرفت، معنویت و تربیت تبدیل کرده، یا اگر درست

 ۀگیـرد کـه همـ   داشت، انجام مـی جا بدون چشمزشی و خدماتی، در آنها فعالیت تعلیمی، تربیتی، ورگردانده. ده
اي تنظیم کرده و آرام آرام آن محله را تحت تأثیر قرار داده. براي فعالیت در مسجد، یک طرح جامع صد صفحه

بـه   بـار مدارس محل را هر چند یـک جوانان و نوجوانان آشنایی و ارتبـاط دارد.   ۀرا به جریان انداخته است. با هم
  رود.جا میکند و یا خود به آنمسجد دعوت می
هاي مختلف دینی کند. کالسالحسنه مسجد بسیاري از نیازهاي اقتصادي اهل محل را تأمین میصندوق قرض

کنـد. مـردم محـل ایـن قـدر بـه او       و غیردینی در مسجد دایر کرده است و از فضاي مسجد حداکثر استفاده را می
اهـل محـل    ۀکنند. تقریباً بـا زنـدگی شخصـی همـ    مشکالت و مسائل خود را با او مطرح می ۀاعتماد دارند که هم

هـاي  آشناست. بسیاري از دعواهاي خانوادگی یا کاري افراد را با درایت حل کرده است. به عیادت اکثـر مـریض  
اه اسـت. بسـیج آن   اهل محـل آگـ   ۀکند، از احوال افراد، زودتر از همشهدا رسیدگی می ةرود، به خانوادمحل می

شـهر. در   ۀتـرین محلـ  هاي شهر و آن محلـه سـالم  ترین بچههاي محل آگاهترین بسیج شهر است؛ بچهمسجد فعال
هاي مطالعـاتی و بحـث تشـکیل داده و بـراي هـر گـروه یـک سـرگروه معـین کـرده و           مسجد براي جوانان، گروه

  ها نظارت دارد.خودش به بحث
شـوند و از وجودشـان   جا دعوت میمعنوي و علمی است که مرتب به آنهاي آن مسجد محل تردد شخصیت

نهـی از منکـر را در مسـجد و محـل نهادینـه کـرده و بـا مالیمـت، ولـی قاطعانـه جلـوي             ۀشـود. برنامـ  استفاده مـی 
 طلبـه تربیـت   20سالی که او امامت جماعت را در مسجد به عهده دارد، بیش از  7گیرد. در این ها را میناهنجاري

هاي متعهد دانشگاه یا جاهاي دیگر هستند. اآلن بسیاري از مساجد دیگـر،  کرده است، بقیه جوانان مسجد هم بچه
  کنند.هاي آن را اجرا میاند و برنامهاز فعالیت این مسجد الگو گرفته

ارکننـده  هـاي علمیـه را بسـیار امیدو   من با دیدن این نیروهاي پرشور و سربازان مخلص، آینده اسـالم و حـوزه  



و انجام وظایف صـنفی   اند و همت خود را براي رضاي امام زمانهایی که معناي طلبگی را دریافتهبینم. طلبهمی
ها و نامالیمات، با پشتکار و استقامت، در فهم و تبلیغ و تحقق سختی ۀهایی که با تحمل هماند، طلبهمتمرکز کرده

شـوند،  مـی  مهـدي سـاز ظهـور حضـرت    کوشند و زمینـه ها میبدعت هاي دینی و مبارزه بادین و دفاع از ارزش
  :هستند هایی که مشمول عنایات خاص خدا و امام عصرطلبه

أذا اراد بِ اللّهعقَّیراً فَخَ بدهه ؛8ینِفی الد  
  گرداند.اي خیر بخواهد او را با دین خود عمیقاً آشنا میهرگاه خدا براي بنده

هـاي علمـی نقـش ایفـا     ستان عزیزم که با تمام وجود، در برداشتن مسئولیت سنگین حوزهاین دو ۀمن براي هم
خواهم که در کنم و از خدا میاند، از صمیم قلب دعا میاي از این بار را بر دوش گرفتهکنند و هر یک گوشهمی

  قیامت هم با آنان محشور باشم.
زن باشـند، بـه   جیجنگ فرهنگی، همه نباید آرپی ۀجبهگفت: در هاي مکرر حاج آقا این بود که میاز توصیه

اول تلف شـود. هـر کـس کـه      ۀکه در حملنیروهاي متخصص نیاز هست! البته نیرو باید کارآمد باشد، نه این ۀهم
تجهیزات فعالیت فرهنگی، یعنی آشنایی با دین در حد کافی را در اختیـار داشـته باشـد، متناسـب بـا تـوان و ذوق       

سـال   15حقق و.. . اتفاقاً اکنـون پـس از   مشود؛ یکی نویسنده، یکی سخنران، یکی دار میرا عهده خود، یک کار
  گونه است.بافت عمومی دوستان ما همین

ها مشـاهده  مندياي، انواع و اقسام توانبار داریم و تو گاهی در آن شرکت داشتهاي که دو هفته یکدر جلسه
مین جلسه و توجه ویژه حاج آقا است. این قدر بـا هـم صـمیمی هسـتیم کـه      شود. صمیمیت ما با هم، مرهون همی

کـس  دیگر را داریـم کـه هـیچ   براي استفاده از اموال یکدیگر، احتیاج به اجازه گرفتن نداریم و این قدر هواي هم
  کند.احساس نگرانی نمی

باعث نشود کـه مراعـات    صمیمیت ۀدیگر را رعایت کنیم و بهانکرد که حقوق همحاج آقا مرتب سفارش می
اگر کتـاب امـانی را بـه موقـع تحویـل نـدادي، یـک آسـیب بـزرگ بـه جمـع وارد            «گفت: حال هم را نکنیم. می

  .»اياي و همه را از مزایاي این حسن اعتماد محروم کردهاي! اعتماد را از بین بردهکرده
***  

ستم، در ایـن مـدت یـک لحظـه از طلبگـی      کنم و طلبه هسال است که من در قم زندگی می 15برادر عزیزم، 
کنم که بسـیار بـیش از   ام. من گرچه مثل تو صاحب امکانات رفاهی نیستم، ولی گمان میپشیمان یا ناراضی نبوده

کـنم، ولـی   نشـینی مـی  برم. گرچه هنوز خانه مسکونی ندارم و اجارهها و کمبودهاي زندگی لذّت میتو از کاستی
گـنجم،  را دارم و از شعف این سربازي در پوسـت خـود نمـی    سربازي امام زمان فۀیافتخار شرکت در انجام وظ

طباطبایی هم تا اواخر عمر منزل شخصی نداشت، خیلی خیالم راحت شد. همسر من بـه انـدازه    ۀوقتی شنیدم عالم
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زمین سـال در زیـر   10هـم تـا بـه حـال نپوشـیده اسـت.       اعیـانی  هیچ یک از خواهرانش طال ندارد؛ لباس و کفـش  
ام، به تنهایی و بدون حضور من با هایی که به مسافرت تبلیغی رفتهاي یک منزل کوچک زندگی کرده و ماهاجاره

دار، زاده و پـول هـاي اشـراف  هـا برابـر بـیش از همـه زن    مشکالت زندگی دست و پنجه نرم کرده اسـت، ولـی ده  
  بالد.ت فرزند بر خود میشوهرداري و تربی ۀکند و به انجام وظیفاحساس عزت و غرور می

بار هم گالیـه نکـرده اسـت. مـن بـه داشـتن چنـین         همسر من یک لحظه از ازدواج با من پشیمان نشده و یک
کـنم و او  ورزد، افتخار مـی ها به زندگی طلبگی عشق میها و کاستیها، متلکهمسري که با تحمل انواع سرزنش

  گنجد.است، در پوست خود نمی که به قول خودش خادم سرباز امام زماناز این
روزي که این جمله را از او شنیدم مو بر اندام من راست شـد، در مقابـل او سـر بـه زیـر انـداختم و از محضـر        

شرمنده شدم، اما در خلوت، اشک شوق ریختم و دعایش کردم و از آن تاریخ تـاکنون، هـزار    حضرت حجت
  ... . امبار به این همه معرفت و عظمت آفرین گفته

هاي ذهن من بـه برکـت همـین طلبگـی حـل شـده اسـت و اکنـون تـوان          هاي عقیدتی و ابهامبسیاري از سؤال
کنم که با ترجمه و تفسیر اجمالی قرآن، هاي جامعه را دارم. من افتخار میکننده به پرسشگویی روان و قانعپاسخ

حکمـه رفاقـت خـاص دارم؛ یـک دوره آثـار شـهید       الالبالغه، و بسیاري از کتب حدیث آشنا هستم؛ با میـزان نهج
  کنم.ام و آراي علمی عالمه طباطبایی را درك میمطهري را مطالعه کرده

هاي وارسته حوزه که موجب برکـات معنـوي فـراوان    من امروز از ارتباط فراوان با قرآن و حدیث و شخصیت
شـکند،  ین است و به قول تو کمر آدم را مـی بالم. درست است که مسئولیت من بسیار سنگبرایم شده، به خود می

  ولی به لطف خدا امیدوارم، زیرا خدا فرموده است:
  کم.قدامأت بثَی رکم ونصی روا اللّهنصان تَ

اگر من و تو هر روز صبح به قصد یاري دین خدا سر کار برویم، در هر کـاري کـه باشـیم، خـدا مـا را یـاري       
شود. مگر فرشتگان خـدا، فقـط مـأمور تأییـد     دهاي غیبی خدا هم شامل حال ما میسازد. امداکند و استوار میمی

  افکنند.کنند و رعب در دل دشمنان میاصحاب بدر و اُحد بودند؟ همین اآلن هم مؤمنان را تأیید می
نفــر یــک معلّــم  30گونـه کــه بــراي آمــوزش فیزیـک و ریاضــی و قواعــد بهداشــتی، هـر    مـن معتقــدم، همــان 

شناس وارسته نیاز دارند. با ایـن حسـاب فقـط    نفر یک معلّم دین 30براي تعلیم و تربیت دینی هم، هر  خواهند،می
براي کشور خودمان چند صد هزار طلبه دیگر احتیاج داریم! تـو ممکـن اسـت جمعیـت فـراوان طلّـاب را کـه در        

فـراوان بشـریت را بـراي    کنند، دیـده باشـی، ولـی در کنـار آن بایـد تقاضـاي       درس فالن عالم بزرگ شرکت می
ما شهرها، روستاها، ادارات، مدارس، مساجد، هیئات، مراکـز تحقیقـاتی،    استفاده از روحانی ببینی. در کشور خود

  ها و.. . همه متقاضی روحانی هستند.دانشگاه
دم و شناسـی هسـتند، مـر   شناسی یـا شـیعه  هاي معتبر دنیا، متقاضی استاد اسالمدر کشورهاي دیگر هم، دانشگاه



هاي تراز اول هاي سراسر جهان به مبلّغ نیاز دارند و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از شخصیتمسلمان
ما در حوادث قبل و پس از انقالب، یـا بـه شـهادت رسـیدند و یـا برحسـب وظیفـه بـه مشـاغل دیگـر روي            ةحوز

  آوردند.  
میلیون نفر متقاضی ورود به دانشـگاه   5/1ر سال بیش از استقبال از حوزه هم در میان جوانان بسیار کم است، ه

شوند، ولی اقبال نسبت به حوزه بسیار کـم اسـت و هـر سـال فقـط      هستند که چند صد هزار نفر از آنان جذب می
شود. نرخ ریزش همین تعداد اندك طلبه هم بسـیار بـاال   چند هزار نفر در سراسر ایران به آمار حوزویان افزوده می

بـه   که به نظـر مـن نیـاز بـه منـابع انسـانی و نیروهـاي حـوزوي بسـیار زیـاد اسـت. پیـامبراکرم            صه ایناست. خال
  فرمودند: امیرمؤمنان

  9تر است.تابد، ارزندهچه خورشید بر آن میدست تو هدایت شود، از آناگر یک نفر به
نیازهاي  ۀمندتر است. هماي مادي ارزشنیازه ۀبراي انسان، از تأمین هم »نیازِ به حقیقت و هدایت«یعنی تأمین 

کنـد.  حیوانی است که روح ما را جابجا می ۀمادي، به جسم بازگشت دارد و در ترکیب وجودي ما، جسم به منزل
  اگر انسانیت ما ضعیف، نحیف و ناتوان باشد، چه فایده از پروار کردن آن حیوان؟

***  
فکران هستند کـه انسـان   یار روشن است و فقط کودکان و کوتهامروز، بس ۀبرادر عزیزم! نیاز به تربیت در جامع

کشـورها نـاظر بـه     ۀکنند. دستگاه عظیم آموزش و پرورش در همـ را به خور و خواب و خشم و شهوت تفسیر می
ها هم معلّمی است. چطور شخصیت یک معلّم یا استاد همین نیاز تشکیل شده و باید تقویت هم بشود. کار ما طلبه

ها هم به دنبال تعلیم و تربیـت هسـتند و سـطح فکـر و فرهنـگ جامعـه را بـاال        موجه و محترم است؟ طلبهدانشگاه 
رقم پنیر یا صدها قلم شکالت و دسر و شـیرینی و بسـتنی و    400طلبی مادي و تولید برند. البته نه فرهنگ لذّتمی

  محصول غذایی یا... . 
ی بشـر امـروز در تمـدن غربـی اسـت، منظـور مـن از        یجولذّت نتبیجۀگرا و این تولیدات، حاصل فرهنگ ماده

معنویـت و رسـیدن بـه     ۀفرهنگ، فرهنگ استفاده از معرفت است و توجه بـه ابـدیت و دریافـت حقیقـت و تجربـ     
پنهـان وجـود انسـان اهمیتـی بسـیار بـیش از        ۀانسانیت. منظور من از فرهنگ، فرهنگ اسالم است که به رشد نیمـ 

  کند.ها معنی نمیها و غفلتوري در خوشیگیري از لذایذ و غوطهدهد و انسان را به کامیمگیري جسم او بهره
گیـرد و در  برادر عزیز! استاد دانشگاه معموالً نیاز علمی دانشجوي خود را و نیاز علمی اجتمـاع را در نظـر مـی   

اي از اطالعات به ذهن انتقال توده کند. شاید تمام هم و غم اووجود خود براي رفع این نیاز احساس مسئولیت می
 ۀها به فضاي ذهـن مخاطـب را دارد، وظیفـ   انبوهی از گزاره ۀارائ ۀکه وظیفمخاطب است، اما روحانی عالوه بر آن

هـا  تربیت را نیز بر دوش دارد؛ یعنی روحانی باید با دل و جان مخاطب هم ارتباط برقرار کند و تمایالت و انگیـزه 
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هاي او را هم تحت تأثیر قرار دهد. تعلیم و تربیت یا به قول قـرآن تعلـیم و   ها و ارادهگیريمیمها و تصو حساسیت
کنـد. معلـم   هـا ایجـاد مـی   همدوش براي حوزویان است که دو دغدغه و دو مسـئولیت بـراي آن   ۀتزکیه، دو وظیف

مـت، بـه ذهـن دانشـجوي خـود      ها را با کمتـرین زح موفق در کالس درس، معلّمی است که بتواند بیشترین گزاره
سرازیر کند، اما مربی موفق در مسند تربیت، کسی است کـه بیشـترین انگیـزش را در جـان مخاطـب خـود ایجـاد        

  کرده باشد.
اصلی او آموزش نیست. واعـظ موفـق کسـی     ۀالزم نیست یک واعظ بر سر منبر، مطالب جدید بگوید، دغدغ

صمیم قاطع گرفته باشیم که عوض شویم و خود را درست کنـیم. تـأثیر   است که وقتی از منبر او استفاده کردیم، ت
گوید. بـه ایـن ترتیـب،    هاي ما است. البته گاهی مطالب نو و تازه هم میگیريکالم واعظ در تغییر اراده و تصمیم

ه شوي که از این جهت رسالت حوزه دو برابر رسالت دانشگاه اسـت. شـاید دانشـجو یـا اسـتاد دانشـگا      متوجه می
 »دینـی  ةزنـدگی گسـترد  «تشکیل دهد، ولی طلبه یا استاد حوزه، باید یـک   »زندگی علمی«بتواند براي خود یک 

دي  ةابعاد رشد کند. ارتباط با تود ۀداشته باشد و در هم تواضـع، توجـه بـه نیازهـاي عمـوم      ، مردم، اخالق محمـ
ارحـام، سـالم کـردن بـه      ۀشادي دیگران، صـل ها، شرکت در غم و ها و خبرگیري از آنمردم، سر زدن به همسایه

کودکان، پاسخ دادن به پرسش یک جوان، راهنمایی یک نیازمند، حتی تالش براي رفع مشکالت مادي مردم و.. 
کند آن وقت بگذارد. روحانی با فرهنگ عمومی ارتباط برقرار می. ، از وظایف یک طلبه است که باید براي انجام 

  علمی تخصصی باقی بماند، زیرا دو رسالت را با هم باید انجام دهد؛ تعلیم و تربیت. تواند در یک فضايو نمی
هـاي  ها و محلـه در تغییر فرهنگ جاهلیت نیز همین بود. اکنون در برخی از شهرستان راز موفقیت پیامبراکرم

اشته، هـر چنـد آن   چقدر در فرهنگ عمومی تأثیر دعامل،  ۀکشور، به عیان شاهدیم که وجود یک روحانی وارست
نداشـته باشـد و از نظـر علمـی متوسـط باشـد! آیـا تنهـا عامـل جـذب مـردم و             ايالعـاده روحانی قدرت بیان فـوق 

  فرمودند: امام صادق کنم.گونه فکر نمیها کرّ و فرّ علمی و قدرت بیان است؟ من اصالً اینآنتأثیرگذاري بر 
أ یرِغَبِ اسِالنّ عاةَکونوا دنَلس10کم.ت  

  دعوت کنید.) به راه خدا(مردم را با غیرزبان 
تر است. بنابراین، اگر من در ضـمن  شود که تأثیرگذاري عمل در دعوت به سوي حقیقت بسیار بیشمعلوم می

پردازم، بـر مـن عیـب نگیـر. رهبـر انقـالب بـا ایـن         کار علمی و فعالیت درسی و تحصیلی به کارهاي دیگر هم می
هاي شـهدا و مـردم مستضـعف را تـرك نکـرده اسـت. بـراي        سرکشی به خانواده ۀرناممشغولیت کاري که دارد، ب

ها موجب محبوبیت و تأثیرگـذاري ایشـان در   خواند و ارتباطات مردمی فراوان دارد و همینعقد می ۀجوانان خطب
آمـوزي  علـم  ۀیشود فقط به توصـ دستورات دین را با هم انجام دهد، نمی ۀمیان مردم و جوانان است. طلبه باید هم

 عمل کند و توجه به همسایه را رها کند. 
                                                

  .309، ص67بحاراالنوار ج .10



مهنـدس، معمـار، کـارگر،    ؟ برادر عزیزم! اگر بخواهیم یـک سـاختمان بسـازیم، بـه چنـد نیـرو احتیـاج داریـم        
اسـاس   کش، نقاش و.. . حال اگر بخواهیم یک جامعه اسالمی بسازیم و یک تمدن تـاریخی را بـر  کش، برقلوله

  باورِ زمان آگاه وارسته احتیاج داریم؟ این نیروها از کجا باید تأمین شود؟چند نیروي دیناسالم بنا کنیم، به 
فرهنگ و تربیت جامعه به متولی نیاز دارد. در محیط کوچک خانواده، خـداي متعـال یـک عنصـر فرهنگـی و      

پـدر را مـأمور کـرده تـا     تربیتی که مادر نام دارد را در کنار یک عنصر اقتصـادي کـه پـدر نـام دارد، قـرار داده و      
 ۀمعیشت در یک محیط آرام، به وظیفـ  ۀالبال و بدون دغدغنگرانی اقتصادي خانواده را برطرف سازد تا مادر فارغ

  تربیت بپردازد. در محیط بزرگ جامعه، آیا به یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیاز نیست؟
ه ثابتی باید در نظـر گرفتـه شـود، همـانطور     تربیتی بودج -مشخص است که براي برپا ماندن این نهاد فرهنگی 

تحصـیلی بـه    ۀچه که به عنوان شـهریه و کمـک هزینـ   اي وابسته است. آنکه تأمین نیازهاي مادي به صرف هزینه
سازي منابع انسـانی در  شود پاسخ به همین نیاز است. امروزه در همه جاي دنیا براي آموزش و بهینهها داده میطلبه

شود و البته در مقابـل، نیروهـاي   هاي میلیونی و میلیاردي خرج میلی و فرصت مطالعاتی بودجهقالب بورس تحصی
اي کـه بـراي   مطلـوب آن مراکـز بسـیار مؤثرنـد. بـه واقـع بودجـه        ۀآیند در توسعدست میتوانا و کارآمدي که به

براي  عال و امام زماناي است که خداي متها از محل وجوهات شرعی قرار داده شده است بودجهتحصیل طلبه
مندي تربیت شـوند و در نشـر   اند تا از رهگذر آن نیروهاي کارآمد و تواندانشجویان علوم دینی قرار داده ۀبورسی

  نقش ایفا کنند. دین اسالم و ترویج فرهنگ محمدي
ریاضـی،   علـوم سـر در بیـاورم؛ فیزیـک،     ۀدیگـران عالقـه دارم از همـ    ۀحسین جان، من هم مثل تو و مثل همـ 

ام، ها را تجربه کنم، اما با این فعالیت بزرگی که انتخاب کردههنرها و حرفه ۀپزشکی و کارگردانی بلد باشم و هم
پزشکی را  ۀکنم که اگر در ضمن دروس حوزوي رشتچقدر فرصت پرداختن به امور متفرقه را دارم؟ من فکر می

دسـت  اي بـراي خـود بـه   ؛ گرچه پرستیژ اجتماعی و پز ویژهخواندم، نه پزشک خوبی بودم و نه روحانی موفقیمی
ام، پشیمان که دانشگاه نرفتهکنم و از اینکه ریاضی و شیمی بلد نیستم، احساس حقارت نمیآورده بودم. من از این

ن تـوا دهم، مگر با یک دست چند هندوانه مـی خورم، زیرا یک مسئولیت مهم دیگر را انجام مینیستم و غصه نمی
  برداشت؟

اي است که خداوند مستقیماً براي تأمین کادر آن اقدام کرده است. خداي جهـان  روحانیت تنها نهاد اجتماعی
براي نیاز جامعه به کسب و تجارت یا پزشکی و مهندسی یا رانندگی و آهنگري، به صورت مستقیم نیرو نفرستاده 

هـاي  ها را به گونـه انسان صالح، ارسال داشته و آن 124000 است، اما براي رفع نیاز بشر به دین، اخالق و معنویت
  مختلف تأیید و هدایت کرده است.

سـوره   122اي است که خداوند به تکمیل نیروي آن فرمـان داده اسـت و در آیـه    روحانیت تنها نهاد اجتماعی
  توبه فرموده است:



نذروا قَومهم إِذا فرقَۀٍ منهم طائفَۀٌ لیتَفَقَّهوا فی الدینِ و لی ما کانَ المؤمنونَ لینفروا کافّۀً، فَلَوال نَفَرَ من کلِّ
  رجعوا إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرون؛

ولـی الاقـل   )، و به تأمین این نیاز بپردازنـد (توانند از خانه و کاشانه خود کوچ کنند مؤمنان که نمی ۀهم
کـه  کنند، تا با دین خدا آشنایی عمیق پیدا کنند و پس از آناي کوچ باید در میان جامعه از هر گروهی دسته

  ها حذر کنند.ها را از خدا بترسانند، شاید که آنبه سوي قوم خود بازگشتند، آن
در این آیه خدا به تشکیل یک صنف و نهاد اجتماعی فرمـان داده، نهـادي کـه مسـئولیت فهـم عمیـق دیـن و        

هـا بـه   ها را اصالح کند و معرفت آنو در ارتباط با مردم، اخالق عملی آن پاسداري از آن را بر عهده داشته باشد
خدا را افزون کند. فهم دین، تبلیغ دین، اجراي دین و دفاع از دین، وظایف این نهاد است که خداوند به تشکیل 

  آن امر کرده است.
کنم. عالمان ربانی افتخار میچینی شده است، دست قدرت خدا مهرهنامه صنفی خود که بهمن امروز به شجره

عالمـان بـزرگ    ةهـایی کـه دربـار   هـا و رسـاله  و مردان خدا در شمار پدران صنفی طلّاب علوم دینی هستند. کتاب
اند و سپس در شمار عالمـان بـزرگ قـرار    طلبگی را گذرانیده ةها دوردهد که همه آناسالم نوشته شده، نشان می

امامـان و سـپس خـود امامـان، و امامـان خـود        ةمتصل به عالمـان بـزرگ تـا دور   اي است اند. طلبگی سلسلهگرفته
شـود و صـف   طلّـاب بـه مـردان بـزرگ تـاریخ منتهـی مـی        ۀناموجودي و تربیتی پیامبران هستند، نسب ةدهندادامه

  دارد. و ابراهیم ساالري مانند نوحطوالنی روحانیت تاریخ، قافله
د ، عسـیی ، موسـی ، ابـراهیم  ۀار پیـامبران اسـت و سـالل   طلبه از نظر صنفی و شغلی از تب و وارث  محمـ

  العلَماء ورثَۀُ األَنبِیاء.افتخارآمیز است و مسئولیت آفرین. بسیار و این ... حسینو  فاطمه، علی
هـا در  انـد و خـدمتی را کـه آن   هـا بـر دوش داشـته   نیاکان صنفی من انبیا و اولیا هستند؛ یعنی وظایفی را که آن

وحی با پیام خدا آشنا شدند، ما نیز در  ۀام. پیامبران خدا به واسطاند، امروز من بر عهده گرفتهدادهجامعه انجام می
کردند، و سـخن خـدا   شویم. پیامبران، مردم را به خدا و تقوي دعوت میتحصیل خود با سخن خدا آشنا می ةدور

پیـامبران در راه دفـاع از دیـن و تحقـق     . ایـم ت اجتماعی را برگزیـده دادند، ما هم همین خدمرا به مردم انتقال می
ما نیز همین است. پیامبران به تعلیم و تربیت و هدایت مردم پرداختند. ما هـم در   ۀهاي الهی کوشیدند، وظیفارزش

گرفتنـد، مـا   داریم. پیامبران بدون توقع پاداش، در معرض آزار و توهین و تمسخر مردم قـرار  همین مسیر گام برمی
 هم باید انتظار این همه را داشته باشیم و تحمل آن را از پیامبران بیاموزیم، پس اگر گفتم که همکار امـام زمـان  

خدا هسـتم و تـو هـم دعـا      ةصنفی اولیاي برگزید ۀکنم که از ذریهستم، گزافه نگفتم، تعجب نکن. من افتخار می
  کن که خلف صالحی باشم.

، خدا تنها بر نعمت بعثت پیامبر منّت گذاشته است، و فقط این یک نعمت را به رخ انسان هانعمت ۀاز میان هم
مـن غیـر از    ۀها است، و مگر امروز وظیفکشیده است. بعثت پیامبر براي تالوت آیات بر مردم و تزکیه و تعلیم آن

  این است؟



ها است. نیاز انسان به معنا، نیاز انسان به یاز انسانترین نترین و حیاتیخدمتی که من باید به جامعه عرضه کنم، رفع مهم
ترین حقیقت هسـتی،  انسانیت، نیاز انسان به خدا، نیاز انسان به آسمان، و نیاز انسان به هدایت... و من باید مردم را با مهم

  یعنی خدا آشنا کنم.
تند، مثالً یک دباغ بـا پوسـت   مندترین علوم هساگر ارزش علوم را به موضوعشان بدانیم، علوم حوزوي ارزش

حیوان مرده سروکار دارد، موضوع کار یک پزشک، جسم انسان زنده است، اما موضوع علوم حوزوي خداسـت  
و روح انسان که برترین موضوعات است. البته مشخص است که علمِ بدون عمـل وبـال گـردن انسـان و حجـاب      

باید وارد این  ارزش کامل ندارد، به قول حضرت امام اکبر است، ولی به هر حال عمل بدون علم و معرفت هم
  حجاب شد تا آن را درید.

گفت عالقه دارم که به چند روز پیش پسر حاج عبداللّه را دیدم که سال گذشته در دانشگاه قبول شده بود. می
حوزه، آشنایی جا مشغول شوم. چند ساعت با هم صحبت کردیم. هدف اصلی او از آمدن به حوزه بیایم و در آن

گفت محیط دانشگاه ما، بـراي رشـد و تکامـلِ معنـوي     با محتواي دین و قرار گرفتن در محیط خودسازي بود. می
که با دیدگاه او مخالفت کردم، او را در انتخـاب حـوزه   شود. من ضمن اینمناسب نیست و آدم گرفتار غفلت می

علمیـه از شـر    ۀبا ورود بـه حـوزه و قـرار گـرفتن در مدرسـ     کردم من هم اوایل فکر می«تشویق کردم. به او گفتم: 
 »خوانـد! شوم. اما شیطان هم با من به حوزه آمد و اآلن هم دارد بـا مـن درس مـی   نفس خالص می شیطان و هواي

  .یاطینشَیطانُ العلَماء أَعلَم الشَّیاطین، شَیطانُ الفُقَهاء أَفقَه الشَّیاطین، شَیطانُ الزُّهاد أَزهد الشَّ
اگر وظیفه ما خواندن درس دانشگاه باشد، رها کـردن دانشـگاه و رفـتن بـه حـوزه، خـودش تبعیـت از شـیطان         

  است، نه اطاعت از خدا و انجام وظیفه.
شود، نه بـا تغییـر محـیط. بـه عـالوه، اگـر تـو در        خودسازي با اطاعت فرمان خدا و بندگی خالصانه حاصل می

تري را باید متحمل شوي، بـه همـان نسـبت رشـد     ارزه با هواي نفس زحمت بیشمحیط دیگري هستی که براي مب
  تري براي تو دارد.فراوان ةکنی و تالش بیشتر ثمربیشتري هم می

تـري  گرداند و مقدار سعی تو را در مقایسه با کسی کـه در محـیط پـاك   خداي شکور أجر نیکوکاران را ضایع نمی
 اللّهه دوزي که از نظر درجات معنوي و رشد انسانی از مرجع تقلید و آیکاسب یا پینهنهد. چه بسا بیند و ارج میاست می

به معرفت و اطاعـت اسـت کـه بـا عمـل حاصـل       بلکه العظمی جلوتر باشد. بندگی خدا به اسم، عنوان و شهرت نیست، 
  شود.می

مبارکی در وجود تـو دارد و   روم تا خودسازي کنم، گرچه نشان از نگرانی بسیارگویی به حوزه میاین که می
 ۀگونـه تکمیـل شـود کـه وظیفـ     طلبی در نهاد تو است، اما باید ایـن عالمت زنده بودن فطرت خداجویی و حقیقت

ایـم. حتـی اگـر    خودسـازي داشـته   ۀکه به حوزه بیـاییم وظیفـ  حوزویان نیست. ما، قبل از آن ۀخودسازي فقط وظیف
بایست که خودسازي کنیم. بسیاري از اصحاب توانستیم و مییم، میداشتآمدیم و شغل دیگري میحوزه هم نمی



اجتماعی داشتند، ولی درجات بلند معرفت و معنویت را هم پیموده بودنـد. مگـر ابـوذر     ةمشاغل ساد پیامبراکرم
دوز، شـیخ  غفاري جز یک روستایی ساده بود؟ مگر میـثم تمـار خرمـافروش نبـود؟ در عصـر خودمـان، پیـر پـاالن        

تهـذیب نفـس مربـوط بـه بعـد       ۀلی خیاط، مرحوم حداد و دیگران، مگر جزو اولیاي خدا نبودند؟ پس وظیفـ رجبع
تـر اسـت، تـذکر    هـاي رشـد معنـوي در حـوزه فـراهم     کنم که زمینـه انسانی ماست، نه بعد صنفی، گرچه تأیید می

سـازي مـؤثر   و.. . در ایـن زمینـه  هاي وارسـته، انـس بـا منـابع مهـم معرفـت       مستمر، فراغت بال، ارتباط با شخصیت
  .»هستند

کـه از نیـاز دانشـگاه بـه نیروهـاي متـدین و       رغـم ایـن  اما با این همه، او را به ورود به حوزه تشویق کردم. علـی 
  دانی چرا؟دانم؛ میخوبی میتحصیلی او را هم به ۀکه اهمیت رشترغم اینمتخصص آگاه هستم، علی

دانـم. ثانیـاً موانـع ورود بـه حـوزه      تن نیروي کارآمد، بسیار بیشتر از دانشـگاه مـی  چون اوالً نیاز حوزه را به داش
مندان ناکام است. دانشـگاه بـاالخره نیـروي خـود را جـذب      قدر زیاد است که با این همه نیاز، در جذب عالقهآن
هنـدس نیـاز داشـته    به پزشک یا م يدهد، اگر روزکند، اما حوزه، بسیاري از موجودي خود را هم از دست میمی

کـه در زمـان جنـگ پزشـک پاکسـتانی و تایلنـدي در       توانیم تأمین کنـیم؛ مثـل آن  باشیم، از سایر کشورها هم می
  کشور ما، فراوان بود. اما براي تأمین نیاز به روحانی به کجا باید رو بیاوریم؟

ت عالمـان وارسـته     عالوه بر این نیروي متعهدي که باید به دانشگاه راه یابد و متخصص بسیجی  گردد، بـه همـ
تو اگر به دانشگاه بروي تنها یک نیرو براي دفاع از اسالم هستی، ولی اگـر در حـوزه   : «شود. به او گفتمتربیت می

  تربیت کنی. بیتها نیرو براي حمایت از مکتب اهلتوانی دهموفقیت پیدا کنی، می
تو به این مباحث، مـرا وادار بـه    ۀنرفته باشد. راستش عالقات سر اللّه حوصله شاء سخنم خیلی طوالنی شد. إن

اثـر   حـوزه منـد  کند. امیدوارم به زودي تو را ببینم و از نزدیک با هم گفت و گـو کنـیم. کتـاب ارزش   پرگویی می
کنم. در اوقـات فراغـت آن را   اثر مقام معظم رهبري را برایت ارسال می حوزه و روحانیتاستاد مصباح و نیز کتاب 

  بستگان هم سالم برسان. ۀطالعه کن و نظراتت را برایم بنویس. به همم
  برادرت، محمد              

---------------------------------------  

 دفتر دوم: هویت صنفی طلبه و معناي طلبگی

  مقدمه  
ندك دنیـا  آفرین الهی متاع اطالب علوم دینی که به هدف سربازي امام عصر (عج) و پاسداري از آیین حیات

هاي هاي آن چشم پوشیده و در یک معامله بزرگ با خدا، به سوي حوزهها و نعمترا رها کرده و از برخورداري



هاي متمادي و در یک فرایند پر پیچ و خم و دشوار گوهر وجـود خـود را در کـانون    اند، طی سالعلمیه رو کرده
  داران هدایت و سفیران دین آسمانی خواهند شد.آموزش و پرورش حوزوي جال بخشیده و به مرور زمان مشعل

و  هاي فراوانـی روبـرو اسـت و جـز بـه صـبر و بصـر       این فرایند طوالنی مدت در میانه راه با مشکالت و آسیب
  معرفت و استقامت کامل نخواهد شد. 

  11والیحملُ هذَا الْعلَم إِلّا أَهلُ الْبصرِ و الصبرِ
از اقدام به هـر کـاري بصـیرت و معرفـت الزم را در آن کسـب کنـد. امـام صـادق (ع)          مسلمانی باید پیشهر 

    فرمودند:
  12الْعاملُ علَى غَیرِ بصیرَةٍ کَالسائرِ علَى غَیرِ الطَّرِیقِ الیزِیده سرْعۀُ السیرِ إِلَّا بعداً

تـر حرکـت کنـد    رود. هرچه سریعیراهه مکسی که بدون بصیرت عمل کند، مانند کسی است که در بی
  دورتر می گردد.

  امام علی (ع) نیز به کمیل فرمودند: یا کمیل ما من حرکۀ إال و أنت محتاج فیها إلى معرفۀ
  کمیل! هیچ حرکت و رفتاري نیست مگر آن که تو در آن نیاز به معرفت داري

ردي، و بصـیرت صـنفی یعنـی    در کنار بصیرت در دین، بصـیرت اجتمـاعی و سیاسـی، بصـیرت در زنـدگی فـ      
  بصیرت در ایفاي نقش اجتماعی از لوازم حرکت یک طلبه در این مسیر دشوار است. 

  13اللَّهم اجعلِ النُّور فی بصرِي و الْبصیرَةَ فی دینی
  14االمام الصادقُ (ع): کانَ عمنا العباس نافذُ البصیرَة، صلب االیمانِ.

 هلیقُلْ هذع وا إِلَی اللّهعبیلی أَدنی سعنِ اتَّبم نَا و   15بصیرَةٍ أَ
توان نیاز بـه بصـیرت را   براي تبیین نیاز به بصیرت راه طوالنی در پیش نداریم. به دلیل عقالنی و تجربی نیز می

از آن  معیدید کامل و اطالعات جاکنیم کـه  شویم تالش مینشان داد. همه ما وقتی وارد محیط جدیدي می
تر باشیم. احتماال همه ما زمانی که بـراي اول بـار بـه مدرسـه     بدست آوریم که در استفاده بهینه از آن محیط موفق

علمیه وارد شدیم در جستجوي امکانات مدرسه، مراکز اداري، جهت قبله، محل کتابخانه، نمازخانـه، پارکینـگ،   
صرف آن زمان نیز خرسندیم. با این که نهایت استقرار ما در آن ایم و اکنون از حمام و ... ، زمانی را صرف کرده

  مدرسه بیش از چند سال نیست. 
هـا در آن اسـتقرار خواهـد داشـت و آینـده      اي که به حوزه علمیه آمده در فضاي جدیدي پانهاده که سالطلبه
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حوزوي خود نیاز بـه   شک طلبه براي حیاتشخصیتی خود بلکه آخرت و ابدیت خود را بدان رقم خواهد زد. بی
بصیرت دارد. یعنی همان دید کامل و اطالعات جامع را نه تنها در مورد فضاي مادي و داخلی مدرسه علمیه بلکـه  

  تر شود.براي کل حوزه باید به دست آورد تا بهره او از حوزه کامل

شـهود اسـت کـه    بازگشـت دارد. بـه خـوبی م    بصـیرت تفاوت شهید مطهري با برخی از دیگر علما، به همـین  
کارکرد اجتماعی شهید مطهري بسیار بیش از دیگران بوده و نقش موثري که وي در جامعه ایفا کرده با آنچه که 

  شود قابل مقایسه نیست. از دیگران دیده می
کنـیم اشـراف و   اي را از باال نگاه میبصیرت به معناي چشمِ باز داشتن، و از باال نگاه کردن است. وقتی صحنه

ترین راه بـراي  شویم آسانپردازیم. وقتی وارد شهري میطه ما بسیار بیش از زمانی است که از درون به آن میاحا
بخش در آن. تهیۀ نقشۀ شـهر، نگـاه بـه شـهر از     آشنایی با آن شهر تهیۀ نقشۀ آن شهر است، نه گشت وگذار لذت

از جزئیات و پرداختن به روابط و نسب کـالن.  باال، از چشم یک پرنده یا از داخل یک هواپیما، یعنی صرف نظر 
طلبد و در نهایت در مقابل، گشت و گذار در شهر عبارت است از دقت در جزئیات که انرژي و زمان فراوانی می

نیز معلوم نیست ما را در جریان کامل کلیات و تجسـم درسـت نقشـۀ هـوایی قـرار دهـد بلکـه گـاهی حیـرت نیـز           
  آفریند.می

  ارث بن حوط فرمود:  به ح امام علی
رْتفَح قَکتَنْظُرْ فَو لَم و تَکتَح نَظَرْت ارِثُ إِنَّک16یا ح  

  اي. اي و باال را ندیده اي، لذا حیران و سرگردان شدهاي حارث تو به زیر پایت نگاه کرده 
رود از کـار انـدك   براي ایمنی از این حیرت و سرگردانی نیاز به بصیرت داریم. کسی که با بصیرت پیش مـی 

کند ممکن است ماننـد حیـوان عصـاري پـس از     گیرد اما کسی که بدون بصیرت حرکت میخود بهره فراوان می
  ها حرکت و تالش در جاي اول خود مانده باشد!ها بل سالساعت

رو هـا را دیـدن، نقشـه کـالن را پـیش      هـا را شـناختن، راه  بصیرت به معناي دائم به هدف نظر داشتن، اولویـت 
نیست. زیرا چه بسـا کارهـاي   » به کار خوب مشغول بودن«نهادن، و حرکت از روي شناخت است و تنها به معناي 

   تر بازدارد و به سرانجام روشنی نرساند.خوبی که ما را از کارهاي خوب
بـراي   افزایـی سازي براي حضور فعال، کارآمد و مستمر طلبه در این راه و تـوان انگیزه بصیرت صنفی،ایجاد 

مندان و مربیانی است که قدر و سهم این نیروهاي مخلـص را در  برداشتن بار سنگین این مسوولیت، وظیفه دغدغه
  هاي خطیر پیش از ظهور دارند. دانند و چشم امید به حضور این گرامیان در صحنه رخدادآینده تمدن اسالمی می

ترین مصـداق بصـیرت اسـت و از حیـرت در مقـام      تردید مهمآشنایی طلبه با تعریف و هویت صنفی خود، بی
آفریند و کند؛ در طلبه انگیزة اقدام و احساس ارزشمندي و افتخار و عزت میپیمایی جلوگیري میراههعمل و بی
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بخشـد و قطـب نمـاي حرکـت او در     مصـرفی رهـایی مـی   از سرشکستگی و واماندگی و احساس بیهـودگی و بـی  
  شود.  بزرگ می هاي کوچک وها و انتخابتصمیم

ها تحصیل پرنشـاط و تـالش فـراوان علمـی، بـه کارهـایی ماننـد        هایی را دیده باشیم که پس از سالشاید طلبه
هـاي علمیـه و بـا    اند. کارهایی که با رسالت اصیل حوزههاي خدماتی، ویراستاري و کارمندي روي آوردهفعالیت

رود. ایـن رخـداد   امتداد آرمان این نهاد، بـه شـمار نمـی    حجم تحصیل و تالش طلبه در دوره رشد تناسب ندارد و
گیـري و نـازل   نامبارك، برخاسته از عدم بصیرت صنفی و فراموشی هویت یا غفلت از آن اسـت. بحـران تصـمیم   

  در میان طالب، ناشی از همین کاستی و مولود عدم تثبیت هویت در ساختار روانی آنان است.  بودن سطح انتخاب
آیا طلبه بهره اجتماعی درخوري خواهد داشت و ثمره ممتازي بر وجود او مترتب خواهـد شـد    این دغدغه که

شـود  و این شبهه که آیا این همه درس و بحث و تحصیل و تالش با خدماتی که در آینده بر دوش طلبه نهاده می
سـتر کـدام خـدمت بـزرگ     رود تناسب دارد یا نه و این اندیشـه کـه در شـرایط موجـود جامعـه ب     و از او انتظار می

   اجتماعی براي طلبه فراهم است و ... همه از مقوله نظر به هویت صنفی طلبه است.
طالب علوم دینی باید روشمند و عالمانه با آینده صنفی خود آشنا گردند تا از ایـن مشـکالت فـاحش رهـایی     

خـود کـرده و اندوختـه فراوانـی کـه      تر آن است تا سرمایه فراوانی که حوزه، صرف تربیت نیروهاي یابند. مناسب
آرمان و رسالت حوزه شـود و بـه کارهـاي نـازلی کـه از       صرفطلبه در دوره رشد و تحصیل خود، فراهم آورده 

آید صرف نگردد. یعنی الزم است طلبه در دوره طلبگی چنان مراقبت شـود کـه از کارکردهـاي    غیرطلبه نیز برمی
  رسمی حوزه فاصله نگیرد.

شی ابتدایی براي ترسیم هویت صنفی طلبه و نقش اجتماعی او است و امید آن دارد کـه بـا حسـن    این دفتر تال
  عنایت صاحب نظران تکمیل و ترمیم گردد. 

  هویت
شـود. یعنـی امـوري کـه     هویت هر کس یا هر چیز اوصاف ویژة او است که در کسان یا چیزهاي دیگر دیده نمی

شود. هویت بر چند قسم است: هویـت فـردي،   زشناسی او از دیگران میوجه تمایز او از سایرین است و موجب با
سازد. هویت نوعی یک نوع کلی هویت نوعی، و هویت صنفی. هویت فردي، یک فرد را از سایر افراد متمایز می

تواند تمایزات میان افراد را معلوم کنـد و هویـت صـنفی نیـز تمـایز یـک       کند اما نمیرا از سایر انواع مشخص می
گونه که تمایزات یک چیز را از دیگـران بیـان   . هویت همان17کندصنف نسبت به سایر اصناف یک نوع ذکر می

                                                
مراد از صنف در عنوان این کتاب عبارت از گروهی است که یک نقش اجتماعی ویژه و مشترك را بر عهده گرفته باشند. هر چـه مـدنیت افـزوده     17

مندي بـاهم  آیند. البته ممکن است افراد برخی از این اصناف ارتباط نظامپدید میگردد، در نظام تقسیم کار و توزیع نقش اجتماعی الجرم اصناف بیشتري 
اي تشکیل نداده باشند اما به هرحال به جهت ایفاي یک نقش و کارکرد مشترك و ارائه یک خدمت واحد، نداشته باشند، مثال سازمان تعریف شده یا اتحادیه

 کند که در این کتاب ابدا مورد نظر نیست.غلی (مشغولیت)، درآمدزایی و بهره اقتصادي انصراف پیدا مییک صنف ممتاز هستند. این واژه گاهی به جنبه ش



  کند. کند اوصاف مشترك میان افراد یک نوع را نیز بیان میمی
هـا بـا   بنابراین هویت صنفی طلبه از طرفی مایه امتیاز طلبـه از غیـر طلبـه اسـت و از طرفـی مایـه اشـتراك طلبـه        

در بیان هویت طلبه باید امور و اوصافی ذکر شود که اختصاص به طلبه دارد و طلبه را از سایر اصـناف   ر.دیگیک
  شود مصداق طلبه از غیر طلبه به خوبی بازشناخته شود.گرداند و موجب میاجتماعی ممتاز می

یت صـنفی اسـت، یعنـی یـک شخصـ      خـود و  هویتفردي و نیز داراي یـک   خودو  هویتطلبه داراي یک 
گونـه کـه موظـف بـه خودشناسـی،      دارد. به همین جهت همـان  صنفیو یک شخصیت حقوقی و  فرديحقیقیِ 

خودآگاهی و خودسازي فردي است موظف به خودشناسی، خودآگاهی و خودسازي صنفی اسـت. همـان گونـه    
هـاي  ها، وظایف و کاستیهها، نیازها، استعدادها، بایستها، فرصتها، داراییکه به عنوان یک انسان باید از ظرفیت

خود اطالع داشته باشد به عنوان یک طلبه ـ یعنی به عنوان یکی از اعضاي این گروه همکار ـ باید تصورات خـود  
هاي حوزه و روحانیت اصالح ها، وظایف و کاستیها، نیازها، استعدادها، بایستهها، فرصتها، داراییرا از ظرفیت

زد یعنی خود را براي انجام وظیفه در این صنف اجتماعی آماده سازد. همان گونه کند و به خودسازي صنفی بپردا
اندیشد به عنوان یک طلبـه بایـد بـه موفقیـت و کمـال      که به عنوان یک انسان به موفقیت و کمال انسانی خود می

ان فـردي و آرمـان   صنفی خود نیز توجه داشته باشد. بدین ترتیب باید دو آرمان را به موازات هم دنبال کند؛ آرمـ 
  صنفی.

ریزي براي یک صـنف نیـز در گـرو    ریزي براي یک شخص متوقف بر شناخت آن شخص است. برنامهبرنامه
شناخت آن صنف است. آشنایی با هویت یک گروه اجتماعی (راننده، کارمند، کاسب، طلبه) دورنماي وظـایف  

» کـس راننـده اسـت.   فـالن «گـوییم  داند. وقتـی مـی  گرروزي او را روشن میاي از برنامۀ شبانهالهی و بخش عمده
عمدة زمان مفید و توان خود را بـه کـار   » کارمند«توان حدس زد. یک نحو کلی میهاي او را به دورنماي فعالیت

باید بپردازد. اما پرسش اساسی این اسـت  » طلبگی«پردازد. طلبه نیز عمدة وقت مفید و توان خود را به در اداره می
  چه معنایی دارد؟» یطلبگ«که 

  یابیم. تر نماییم، دستور کار و وظایف او را به روشنی درمیاگر در هویت طلبه کاوشی عمیق

  طلبگی و روحانیت
فصل اول  طلبگیاند. اما گویا نیازي به این تفکیک نباشد. زیرا برخی میان طلبگی و روحانیت تفکیک کرده

. طلبگی فصل آموختن و پرورده شدن است. آموختن طلبگیامتداد طبیعی  روحانیتاست، و  روحانیحیات 
شود. بدین ترتیب روحانیـت  و پرورده شدن به غایت خدمت اجتماعی خاصی که در فصل دوم حیات او ارائه می

بدون طلبگی یعنی انجام خدمت بدون آمادگی و آموزش، و طلبگـی بـدون تعهـد خـدمت یعنـی فـراهم آوردن،       
  بدون بهره!

هـا و وظـایف آن را بـر دوش    شود و همـه رسـالت  شود به سازمان روحانیت شیعه وارد میمی هرکس که طلبه



اعتنا باشد؛ اما در آغـاز راه بایـد بـراي انجـام آن وظـایف، مـدتی       تواند نسبت به آنها بیگیرد؛ وظایفی که نمیمی
مشـغول اسـت نیـز طلبـه      اي که به خدمات اجتماعی فرهنگی و دینیآموزش ببیند و آمادگی کسب کند. روحانی

هاي خـود را افـزایش دهـد، بـا     است از آن جهت که هر عنصر خدوم اجتماعی موظف است همواره و پیاپی بهره
آمـوزي تـا   بـه دانـش   تخصص و دانش و تجربه بیشتر در میدان خدمت حضور یابد و فرمان تاریخی پیامبر اکرم

 اسـت و میـان ایـن دو    روحانیهمان هویت صـنفی   طلبه پاي گور را اطاعت کند. بنابراین مراد از هویت صنفی
  تفاوتی جز به اعتبار وجود ندارد.

  فلسفه پیدایش و رسالت روحانیت
شـک نیـاز انسـان    است. بـدون  هدف رفع یکی از نیازهاي زندگی انسان پدید آمدههریک از اصناف اجتماعی به

مراتـب از نیـاز مـادي او    یرمـادي انسـان بـه    منحصر در تأمین خوراك و پوشـاك و آسـایش مـادي نیسـت. نیـاز غ     
تر است. زیرا حقیقت انسان و انسانیت او در گرو عناصر غیرمادي اسـت. از جملـه ایـن نیازهـا،     تر و اساسیفراوان

هـاي  نیاز به وحی، نیاز به دین، و نیاز به هدایت آسمانی است. پروردگار جهان براي رفع این نیاز مهم، شخصـیت 
هاي ممتاز بشریت حامـل سـه مسـئولیت    است. این چهرههمراه پیام آسمانی به میان مردم فرستاده بهاي را برگزیده

  بزرگ هستند. 
  . دریافت پیام خدا (نبوت، خبرگیري) 1
  . انتقال این پیام به مردم (رسالت، ابالغ) 2
  . اجرا و تحقق بخشیدن به آن محتوا در سطح جامعه (امامت، والیت) 3

مسئولیت خطیـر نیـاز بـه متـولی     ـ این سه  خرین پیامبر و غیبت آخرین وصی او ـ امام عصرپس از رحلت آ
پردازند، صنف دیگري پدید آیـد  دارد. الزم است در کنار اصناف مختلف که به رفع نیازهاي گوناگون اجتماعی می

روحانیان و عالمان دین نـام  رو حرکت پیامبران گردد. این صنف، که این وظایف سنگین را بر دوش گرفته و دنباله
  اند: گرفته

گانۀ پیامبران سه تکلیف بزرگ بر عهده هاي سهو متناظر با مسئولیت 18عالمان دین وارثان و جانشینان پیامبران هستند
  سورة توبه به این سه تکلیف اشاره دارد. 122دارند. آیه 

روا کافَّۀً، فَلَوال نَفَرَ مینفنونَ لؤمماکانَ الم م   وهروا قَـومینـذل یتَفَقَّهوا فی الّدینِ وفَۀٌ لم طائنهرقَۀٍ من کلِ ف
  إِذا رجعوا إِلَیهِم لَعلَّهم یحذَرونَ

کننـد تـا   اي کـوچ نمـی  اي از آنـان دسـته  و شایسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه
به سوي آنان بازگشتند ـ بیم دهند؟ باشد که آنـان (از   آگاهی عمیق در دین پیدا کنند و قوم خود را ـ وقتی

  کیفر الهی) بترسند. 
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، گروه معینی از مؤمنان از حکم وجوب جهاد و حرکت به سـوي  در این آیه که پس از آیات جهاد نازل شده
  اند تا این سه هدف را پی گیرند.جبهه جنگ استثنا شده

  ) 19ع دینی. (لیتفقهوا. فهم عمیق دین و دریافت پیام وحی از مناب1
  ها و ابالغ پیام دین. (لینذروا). بازگشت به میان مردم، انذار و هشدار آن2
منـد بـودن تبلیـغ و امیـد اثرگـذاري آن اشـاره بـه ایـن         هاي دینی. (هـدف . تالش براي تحقق آرمان3

  20وظیفه دارد؛ لعلهم یحذرون)
علم اصول فقه، علوم قرآنی، قواعد مفاهمۀ عرفـی در   تحصیل ادبیات عربی که زبان منابع دین است، آشنایی با

علوم حدیث، تفسیر، بررسی منابع روایی، پژوهش بـه هـدف کشـف نظـر دیـن در موضـوعی خـاص و.. . همـه         
افزارهاي علوم گیرد. ایجاد کتابخانه و نمایشگاه، تولید نرمهایی است که در راستاي فهم عمیق دین صورت میتالش

رود اما به کاروان فهم دین شمار نمیها، معاجم و.. . گرچه گامی مستقیم در راه تفقه بهها، فهرستاسالمی، کتابنامه
  سازد. تر میکند و مسیر حرکت این کاروان را هموارتر یا کوتاهکمک می

. افزارهاي کاربردي، تشکیل مراکز فرهنگی، و.سخنرانی، تدریس، تألیف کتاب، ترجمۀ متون دینی، تولید نرم
گیرد. سازمان روحانیت براي تبلیغ دین بایـد از  هایی است که درجهت هدف دوم (تبلیغ دین) صورت می. تالش

اي از هایی که از لوازم تحقق این اهـداف اسـت بهـره گیـرد. پـاره     هاي کارساز و دانشهر گونه ابزار مفید و شیوه
هـا راه یافتـه   ین هدف به سیسـتم آموزشـی حـوزه   علوم و معارف نظیر فنون بالغت و اصول نگارش در راستاي هم

  هاي دیگر نیز باید اعمال شود. است. این رویه در باره علوم و مهارت
رهبـري  والیت اجتماعی، قضاوت و دادرسـی،  تالش براي ایجاد حکومت اسالمی و اداره آن بر طبق اسالم و 

هاي تحقق تمـدن اسـالمی،   ایجاد زمینه ین،هاي علمی و فرهنگی و سیاسی در راستاي اهداف دو مدیریت جریان
هاي دینی در علوم انسانی، بسترسازي براي اجراي احکام الهی و تحقق اهداف اجراي حدود شرعی، طراحی مدل

                                                
فهم همراه با دل است و نیز به سوي عمل فهم همراه با تأمل و تعمق است. عالوه بر فکر با قلب نیز ارتباط دارد یعنی  . فقه با فهم سه تفاوت دارد؛ فقه،19

  زا است.کند یعنی فهم اگر به آستانه فقه برسد عملتجهیز می
هایی از جهان اسالم که از حوزه نفوذ مستقیم نـور  هاي قرآنی در انگیزش مسلمانان براي تحصیل معارف دینی و انتقال آن به بخش. در نقش توصیه20

ان تردید داشت. همانگونه که تأثیر الزامات علمی، در انگیزه مزبور قابل شک نیست. مسلمانان اولیه، به موازات گسترش توهدایت الهی محروم بودند، نمی
هاي علمیه دست یازیدند؛ از سـویی بـا   سازي آن به تأسیس حوزهساز در حیات سیاسی خود روبرو شدند و در راه چارهقلمرو اسالم، با سه پدیدة سرنوشت

مـرزي ادیـان   هاي گسترده بودند و از سوي دیگر به همسلمانانی روبرو گشتند که از تعالیم اسالمی کمترین آگاهی را داشتند و محتاج آموزشافواج تازه م
سر داشتند  اعتقادي با مسلمانان را در –ها و عقاید گوناگون داعیۀ درگیري فرهنگی شدند که با فرهنگداري کشانده میهاي پر شکوه و سابقهبزرگ و تمدن

ساختند و در کنار این دو، پیدایش حوادث و موضوعات جدیدي که در آیات قرآنـی و روایـات   و دفاع فرهنگی از شریعت را براي مسلمانان ضروري می
مه اینها به یاري هم خبر از مأثور، احکام آن به صراحت بیان نگشته بود، لزوم تأسیس سیستم استخراج احکام از متون اصلی را اجتناب ناپذیر گردانده بود. ه

یابی به اهداف خویش کمک کند. (تأملی در نظام گویی نیازهاي یاد شده بپردازد و اسالم را در دستدادند که به طور مستقل به پاسختأسیس تشکیالتی می
 )92آمورشی حوزه، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی، ص



هایی است که در دایرة وظیفه سوم قراردارد. مراد از اجراي دین تنها اجراي احکام دین توسـط  مکتب و.. . تالش
بندي به احکام دین وظیفۀ همۀ مسلمانان است و اختصاصی به طلبـه نـدارد. بلکـه مـراد از آن     فرد نیست. زیرا پاي

هـا،  سازي و تالش منضبط براي اجراي دین در سطح کالن جامعه و تمهید مقدماتی (ماننـد تشـکیل سـاختار   برنامه
ازي بـراي دینـی زیسـتن و    سـ تدوین قوانین و قواعد و.. . ) است که موجب تسهیل و گسترش رفتار دینی و انگیزه

  21اسالمی ماندن گردد.
  وظایف انبیا              

    هاي حوزه رسالت
  نبوت    تفقه      ـ فهم دین  1

  رسالت    انذار      22ـ تبلیغ دین 2    
  23امامت  مردم   حذر    ـ اجراي دین  3    

هـا،  زدودن خرافـه  حراست از چارچوب و اصول و احکـام دیـن،   دفاع از دین و مرزبانی اعتقادي،ها عالوه بر این
  هاي موهوم از آن نیز وظیفه روحانیت است.انحرافات و پیرایه

  فرمودند: پیامبر اسالم
  ؛ 24إذا ظَهرَت البِدع فی اُمتی فَلیظهِرُ العالم علمه فَمن لَم یفعل فَعلَیه لَعنَۀُ اهللاِ

ان (دیـن) اسـت کـه علـم خـود را      منددانشـ ها در میان امت من ظاهر شد، بـر  هرگاه انحرافات و بدعت
  آشکار کنند و هر کس چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.

ها را بر دوش گیرند بپردازنـد و  هاي علمیه براي استمرار حیات خود باید به تربیت نیروهایی که این رسالتحوزه
  قدر را پرورش دهند. در یک نظام تعلیمی و تربیتی کارآمد این عناصر گران

                                                
شود. هر جا اي دارد و شامل هرگونه اقدامی که به نوعی بستر و زمینه تحقق اهداف دین را فراهم کند می. تالش براي اجراي دین بسیار دامنۀ گسترده21

داري هموارتر شود و انگیزة عمل تقویت گردد، به تحقق دین کمـک کـرده   اي استفاده کند که راه دینکه انسان از اختیار و نفوذ خود در دیگران به گونه
الب در تشویق جوانان به انس با قرآن با ایجاد رقابت و اهداي جوایز سنگین و... که موجب پیدایش جریان اقبالِ از قرآن و تشکیل است. مثال اقدام رهبر انق

ي انان یـا اجـرا  جلسات قرآنی فراوان گردید و در نهایت به آشنایی نسل جوان با معارف قرآنی انجامید یا تأمین تسهیالت و امتیازات ویژه براي ازدواج جو
ها شود. این فعالیتهاي دینی منتهی میحدود و قصاص و تعزیرات که در فقه اسالمی در نظر گرفته شده است، همگی به تحقق دین یا تحققِ بخشی از آموزه

 انجامد.ها و ایجاد انگیزه است و در نهایت به مهندسی اجتماعی میرسانی و تبلیغ نیست، تصرف در ارادهاز مقوله پیام
گردد. معرفت افزایی، خرافه زدایی، بدعت ستیزي، دشمن شناسی، بصیرت زایی، ایجاد د از تبلیغ معناي عامی است که شامل مصادیق متنوعی می. مرا22

  اند.گویی، امر به معروف و نهی از منکر، و تربیت نیرو همه در این معناي عام مندرجمحبت، ارشاد عملی، پاسخ
فت نظام روحانیت، بر خالف تصور موجود وارث و جانشین انبیا نیست، بلکه جانشین امامت اسـت؛ بـه همـین جهـت هـم      توان گتر میبه تعبیر دقیق 23

تر از نبوت و رسالت است. وقتی نظام امامت، توسعه پیدا می کند، غیر از دریافت و تلقی وحی که وظیفه نبی است و ابالغ که وظیفه رسول وظایفش سنگین
هاي امامت، توجه نمایـد. بنـابراین روحانیـت    اجرا واعمال را هم بر دوش دارد. با این تعریف، روحانیت باید به هر سه الیه ماموریتاست، روحانیت وظیفه 

 تري دنبال کند.نهادي اجتماعی است که غایتش بسط و استمرار نظام امامت است و در دوره غیبت، باید راه امامت را در ابعاد وسیع
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بق تعالیم اسالم، روحانیت سمت و مقامی نیست که در سایه آن روحانیون امتیازات مادي کسب کننـد یـا   بر ط
هاي دیگر یک دسته آن را پیشه و وسیله امرار معاش خود قرار دهند. روحانیـت در اسـالم   اي که نظیر حرفهحرفه

یـک سلسـله وظـایف اجتمـاعی دینـی و      به معنی آراسته بودن به فضیلت علم و تقـوا و مجهـز بـودن بـراي انجـام      
نامۀ صنفی روحانیـت از مسـیر عالمـان    شجره 25که علم و تقوا سرمایه دنیاطلبی گردد.واجبات کفایی است. بی آن

رسد. عالمان ربانی و مـردان خـدا در شـمار    ربانی دورة غیبت به امامان معصوم و از طریق آنها به پیامبران الهی می
نامۀ اي است متصل به عالمان بزرگ، امامان و پیامبران. نسبدینی هستند. طلبگی سلسلهپدران صنفی طالب علوم 

و  سـاالري ماننـد نـوح   شـود و صـف طـوالنی روحانیـت تـاریخ، قافلـه      طالب به مردان بزرگ تاریخ منتهـی مـی  
  26دارد. ابراهیم

د ، عیسـی ، موسـی ، ابـراهیم طلبه از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و ساللۀ نـوح  و  ، محمـ
آفرین است. نیاکان صنفی طلبـه، انبیـا و   ، و این بس افتخارآمیز و مسئولیتو فاطمه (س) و حسین وارث علی

انـد، طلبـه،   دادهها در جامعه انجام مـی اند و خدمتی را که آنها بر دوش داشتهاولیا هستند؛ یعنی وظایفی را که آن
است. پیامبران خدا به واسطۀ وحی با پیـام خـدا آشـنا شـدند، طلبـه نیـز در دوره        عهده گرفتهدر شرایط امروز، بر 

کردنـد، و سـخن خـدا را بـه     شود. پیامبران، مردم را به خدا و تقوي دعوت میتحصیل خود با سخن خدا آشنا می
ر راه دفـاع از دیـن و تحقـق    اسـت. پیـامبران د   دادند، طلبه نیز همین خدمت اجتمـاعی را برگزیـده  مردم انتقال می

هاي الهی کوشیدند، وظیفۀ طلبه نیز همین است. پیامبران به تعلیم و تربیت و هـدایت مـردم پرداختنـد. طلبـه     ارزش
هم در همین مسیر گام برمی دارد، و البته پیامبران بدون توقـع پـاداش، در معـرض آزار و تـوهین و تمسـخر مـردم       

اسـت و   توان گفت که طلبه، همکار و همیار امام زماناین امور آماده باشد. می قرار گرفتند، طلبه هم باید براي
هاي آن حضرت وجود او را نیز فراگرفته است. دغدغۀ اسالم و کفر، دغدغۀ حق و باطـل، دغدغـۀ جهـان    دغدغه

ه طلبـه  تـوان گفـت کـ   هاي صالح و مقـرّب. مـی  اسالم، دغدغۀ تحقق جامعه ایدآل اسالمی و دغدغۀ تربیت انسان
 هاي آن حضرت، یعنـی در لشـکر فرهنگـی حضـرت مهـدي     سرباز امام زمان است و نیرویی براي تحقق آرمان

کنـد و بـه عنـوان عضـوي از یـک مجموعـه کـه امـام زمـان          اي را پر میپذیرد و سنگر خالیمسئولیت خاصی می
سهم امام اسـت. یعنـی نـه تنهـا درآمـد       توان گفت که طلبهکند. میساالر آن است انجام وظیفه میفرمانده و قافله

هاي او ـ متعلـق بـه امـام      ها، استعدادها، و ظرفیتهاي معنوي، توانایینقدي طلبه که تمام وجود او ـ و تمام دارایی
  است و باید طبق فرمان آن حضرت خرج گردد.   عصر

د و با عنایت حق باید تالش کند تا بالطلبه از اینکه در زمرة ذریۀ صنفی اولیاي برگزیدة خدا است، بر خود می
هـا  ترین نیاز انسانترین و حیاتیکند، رفع مهمخلف صالحی براي آنان باشد. خدمتی که طلبه به جامعه عرضه می
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است. نیاز انسان به معنا، نیاز انسان به انسانیت، نیاز انسان به خدا، نیاز انسان به آسمان، و نیاز انسان به هدایت.. . و 
  ترین حقیقت هستی یعنی خدا.ها با مهمازي انسانآشناس

به بیان دیگر طلبۀ امروز، عالمِ فردا است و عالم دین وارث انبیـا و انبیـاي الهـی مـأمور تعلـیم و تربیـت جامعـه        
اند، مراد از تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت (نه آموزش حساب و هندسه و جغرافیا) و مراد از تربیت نیز تربیـت  بوده

نیروي فرهنگی و عنصر تعلیمـی  ها (و نه تربیت بدنی، یا تربیت هنري) است. بنابراین طلبه یک انسان معنوي
  کند.شود و تالش میدر جامعه است که براي گسترش فرهنگ دینی آماده می تربیتی

ین کـادر  و مستقیماً براي تـأم  27است که خداوند به تکمیل نیروي آن فرمان داده روحانیت، تنها نهاد اجتماعی
آن اقدام کرده است. خداي متعال براي نیاز جامعه، بـه کسـب و تجـارت یـا پزشـکی و مهندسـی یـا راننـدگی و         

انسـان   124000آهنگري، به صورت مستقیم نیرو نفرستاده است، اما براي رفع نیاز بشر به دین، اخـالق و معنویـت   
و هدایت و حمایت کرده است. بعثت پیـامبران در پـی   هاي مختلف، تأیید ها را به گونهصالح، ارسال داشته و آن

ها، خداي بزرگ ها به تعلیم و تزکیه بوده و این نیاز چندان اساسی و بزرگ است که از میان همۀ نعمتنیاز انسان
  کشیده و بر او منّت نهاده است. تنها نعمت بعثت را به رخ انسان

والً مسیینَ رثَ فی األُمعي بالَّذ وإِن   ه ـۀَ وکمالح و الْکتَـاب مهلِّمیع و یزَکیهِم و هایاتء لَیهِمیتْلُوا ع منه
  28کانُوا من قَبلُ لَفی ضَاللٍ مبِینٍ

نهاد مقدس روحانیت، در نظام گستردة تقسیم کار اجتماعی، و در شبکۀ روابط انسانی، متکفل ارائـۀ خـدمات   
دار شود. روحانیت، بالمـآل عهـده  تعریف می» دین اسالم«سازمان مهم در مناسبت با اي است. نقش ویژة این ویژه

ها و جوامع انسانی است. روحانی نیز مانند نیاکان صنفی خود ـ پیامبران و اولیا ـ یا وظیفۀ تعلیم و تربیت دینی نسل
زَکّیهِم  یعلِّمهم هاي آماده. معلم کتاب و حکمت خواهد بود، یا مربی و مزکّی جان یـ ـۀ وکمالح و و از او  29الْکتَاب

هاي الهی و گسـترش رفتـار اخالقـی    رود در راه افزایش شناخت، آگاهی و بصیرت دینی، تقویت انگیزهانتظار می
  ترازِ دین در میان مردم تالش کند.

  کار طلبگی
هـره گیـرد و انـواع خـدمات     هـاي مختلـف ب  تواند از نیرو، اسـتعداد، فرصـت و امکـان خـود در زمینـه     طلبه می

تواند پزشک باشد و عالوه بر تبلیغ دین به معالجـه و درمـان   ارزشمند اجتماعی را بر عهده گیرد. یک روحانی می
ها خط و امال و ریاضی و زبـان بیـاموزد،   تواند با کودکان و نوجوانان انس گیرد و به آنمردم بپردازد، روحانی می

مالی ـ اعتباري سهیم باشد و در بهبود اقتصـاد کشـور خـویش نقشـی ایفـا کنـد.         تواند در یک موسسۀروحانی می
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توانـد  هـاي صـنعتی اقـدام کنـد، روحـانی مـی      تواند به تولید محصـوالت کشـاورزي، دام یـا فـرآورده    روحانی می
رود و بـه  یها، فعالیت صنفی روحانی به شمار نمـ اي ارائه دهد... . اما هیچ یک از این فعالیتخدمات فنی و حرفه

هـا از روحـانی ـ از آن     طلبگی، روحانیت، لباس و نقش اجتماعی ویژة او مربوط نیست. هیچ کدام از ایـن گزینـه  
رود و روحانی بـه خـاطر کاسـتی و کـاهلی در آن هرگـز مؤاخـذه و مالمـت        جهت که روحانی است ـ انتظار نمی 

نویسی را داشته باشد. کسی توقع ندارد یا هنر خوششود. کسی از روحانی توقع ندارد توان آموزش فن رایانه نمی
هاي فیزیک و شیمی و جبر و حساب و هندسه باشد. هیچ کـس از روحـانی بـراي    گوي پرسشکه روحانی پاسخ

طلبد. روحانی مسئول حل معضل ترافیک یـا  ساخت یک بناي مسکونی یا تعمیر وسیلۀ نقلیۀ خود مشاورة فنی نمی
  ایشگاهی مدارس نیست.سازي تجهیزات آزمبهینه

زاده در ایـن جهـان   اگر کسی چنین پندار یا انتظاري از روحـانی دارد بایـد بـه سـرعت آگـاه شـود کـه آدمـی        
تواند بردارد و توقعی بیش از این، از یـک انسـان معمـولی، منطقـی و     گسترده، با یک دست تنها یک هندوانه می

  معقول نیست.
هاي دینـی خـود بشناسـد و از او توقـع آمـادگی      گوي پرسشرا پاسخ اما در مقابل هر کسی حق دارد روحانی

براي ابالغ پیام خدا را داشته باشد. هر کسی حق دارد روحانی را مسئول تربیت اخالقی ـ دینی نسل نو و آمـوزش  
هـاي  شـکنی در تالطـم  بسـت گشـایی و بـن  تواند از روحانی انتظار گرهمعارف قرآن و روایات بداند. هر کسی می

هاي فکري اعتقادي داشته باشد. روحانی مسئول دفاع از معارف دینـی در مقابـل تهـاجم فکـري و     روحی و بحران
هاي فقهی، اخالقی و معرفتی اسالم را به خوبی دریافته باشد و نسبت عقیدتی جبهۀ کفر است. روحانی باید آموزه

  میان آنها را بداند.
رود کـه معلـم خـوبی بـراي     و زبان انگلیسی باشد. اما به حق انتظار مـی رود معلم جغرافیا از روحانی انتظار نمی

قرآن و حدیث باشد. حل معضل ترافیک یا ترکیب آلیاژ قطعات صنعتی در حوزة مسئولیت روحـانی نیسـت. امـا    
ه تجزیه و تحلیل آثار تربیتی ـ اخالقی مسائل دنیاي جدید، از جمله همین مسئلۀ ترافیک یا توسعۀ صنعتی بر عهـد  

  روحانیان است.
سازي یا ترفندهاي سـینمایی را ندانـد عیـب نیسـت و قصـور از وظـایف اجتمـاعی        روحانیت اگر تکنیک فیلم

داري و عبودیت را نداشته باشد، کوتاهی کرده است. روحانی اگر این شود، اما اگر هنر توسعۀ دینمحسوب نمی
یا پزشک یا آهنگر نیست، اما اگر نتواند جامعـه را بـه    هاي متفرقه را نداشته باشد حداکثر یک مکانیکتوانمندي

  نیست. » روحانی«هاي اخالقی و الهی دعوت کند، سمت ارزش
شناسـی و اقتصـاد و علـوم    روحانی حتی به دنبال کسب تخصـص در نحـو و صـرف و فلسـفه و تـاریخ و روان     

ا سـرمایۀ انسـانی حوزویـان را در    هـ شود و سـاعت هاي علمیه تدریس میسیاسی نیست. این علوم گرچه در حوزه
ها نیسـت. روحـانی عـالم دیـن اسـت. تمـام       گیرد، اما هدف اصالی یک حوزوي هیچ کدام از ایناختیار خود می



  گیرد.کند و تمام تعهد خود را در این نسبت به کار میدریافت می» مناسبت با دین«تعریف خود را از 
هـاي علمـی   ی دین خدا هر گونه تالشی را به کار گیرد. انـواع فعالیـت  فهمالبته روحانیت وظیفه دارد در راه به

فهمـی  (عقالنی، تجربی و... . ) به هدف کشف آفاق جدید دین خدا از وظایف روحانی است. هدف اصلی او بـه 
خواهـد عـالم   دین است و در این راه مقدمات الزم را باید کسب کند، ولی بسیار تفاوت است میان کسی که مـی 

خواهد. و نیز میان کسی کـه عـالم   شناسی باشد با کسی که فلسفه را در خدمت فهم معارف دین میفه و روانفلس
 دانشـمند خواهد. صرف و نحو است و کسی که صرف و نحو و ادب عربی را در خدمت فهم قرآن و حدیث می

در صـدد فهـم سـخن     دین متفاوت اسـت. عـالم دیـن، در پـی کشـف نظـر خـدا و        دانشمندعلوم تجربی جدید با 
یـابی بـه قـرائن و    شناسـی بـه دنبـال دسـت    است و در صـرف و نحـو و فلسـفه و عرفـان و روان     پیشوایان معصوم

شناسـی فـارغ از   شواهدي است که حقایق وحیانی را بهتر و بیشتر معلوم گرداند، در حالی که عالم فلسفه یـا روان 
  اي خاص علوم است... . هدغدغۀ شناخت وحی به دنبال شناخت حقایق از روش

هاي علمیه متکفـل تحقـق دیـن در جامعـه نیـز هسـتند.       عالوه بر فهم دین، ابالغ پیام دین و دفاع از دین، حوزه
گـذاري فرهنـگ اسـالمی در سـطح جامعـه جهـانی را       حوزة پیش از انقالب توان مهندسی کالن فرهنگی و بنیـان 

جهـت بیشـتر بـه طراحـی،      ر کالن جامعه محروم بود، بـدین نداشت و از مجاري قدرت اجتماعی و تأثیرگذاري ب
پرداخت و در کـنج ضـعف و انـزوا و محـدودیت بـه همـین مقـدار        توسعه، ترویج و دفاع از نظام معرفتی دین می

تـري بـر دوش   هـاي سـنگین  بسنده کرده بود. اما با پیروزي انقالب اسالمی و توسعۀ اختیار عالمان دین، مسـئولیت 
جانبۀ ادارة جامعۀ اسالمی ـ و غیر اسـالمی ـ بـر     گرفت. حوزة امروز باید در صدد ارائه الگوي همه حوزویان قرار

سازي اسالمی یعنی ایجاد یـک تحـول   سازي اسالمی باشد. تمدناساس آن نظام معرفتی و حرکت به سوي تمدن
اي کـه در آن  می، جامعـه هـاي اسـال  اجتماعی فراگیر و تالش براي تشکیل جامعۀ آرمانی بـر اسـاس نظـام آمـوزه    

کسب معرفت و اجراي احکام فقهی، حقوقی و اخالقی اسالم، روان و پویا و مستمر باشـد. ایـن نسـل بـر خـالف      
ریزي یک فرهنگ نو، جامعه اش پیاش به هم زدن بنیان جامعه و فرهنگ کهن آن بوده وظیفهنسل اول که وظیفه

هاي حوزه، پیش و پس از انقالب، بسیار متفاوت گشته و در سالتنو و تمدن جدید است. بنابراین کارکردها و ر
  ها و کارکردهاي طلبه نیز توسعه یافته است.پرتو آن نقش

ایم. کار طلبگی کـاري  با این توضیحات، گویا شاخصی براي شناخت کار طلبگی از کارهاي دیگر به دست آورده
ها را تأمین کند قطعا کار طلبگی است. فعالیتی که با یما این رسالتها را تأمین کند. فعالیتی که مستقاست که این رسالت

ها کمک کند نیز اگر هیچ نهاد دیگري نتواند از ایفـاي آن برآیـد یعنـی قابـل واگـذاري بـه       واسطه به تأمین این رسالت
د و نیز قابل واگذاري به اصناف دیگر نباشد، کار طلبگی است. اما اگر در تأمین این اهداف نیاز به چند واسطه داشته باش

اي که در اختیار سازمان روحانیت قرار دارد، در نهایت رود مثال آشپز یا رانندهسایر اصناف باشد کار طلبگی به شمار نمی
کند. اما ترجمۀ متون اسـالمی کـه نیـاز بـه تخصـص ویـژة       کند، اما کار طلبگی نمیهاي روحانیت کمک میبه رسالت



رود، گرچه این فعالیت در تأمین آن ت قابل واگذاري به دیگران نباشد کار طلبگی به شمار میحوزوي دارد و ممکن اس
  کند.غایات، به عنوان یک واسطه عمل می

کنـد.  ایم، شالوده و شناژ برنامـۀ مـا را تـأمین مـی    دست آوردهبینش جدیدي که اینک نسبت به هویت طلبه به 
نامه را بشناسیم. برنامۀ فعالیت کـودك، جـوان، معلـم، کاسـب، راننـده و...      ریزي باید موضوع برزیرا قبل از برنامه

  درستی شناخته شده باشد.شود که عنوان و وصف او به خوبی طراحی می زمانی به
هـاي علمیـه قـرار    و حوزه هاي انبیا، امام زمانایم طلبه نیرویی است که باید در خدمت رسالتاکنون دریافته

ها، فهم دین ـ در حدود ممکن ـ بر ابالغ و اجراي دیـن تقـدم دارد و قطعـاً دورة زمـانی       ین رسالتگیرد. از میان ا
مشخصی را باید به این مهم اختصاص داد. در این دوره، عمدة توان و وقت طلبـه بایـد صـرف آمـوختن معـارف      

هـاي صـنفی طلبـه قـرار     یـت شرطی در زمرة فعالآوردن مقدمات آن گردد و هر فعالیت دیگري، به دستدینی و به
  گیرد که در همین راستا باشد.می

  نصاب طلبگی
توان فرض کرد که کـار طلبگـی از کسـی غیـر طلبـه      آشنا شدیم. اکنون می کار طلبگیدر صفحات پیش با 

توان فرض کرد طلبـه  گونه که میهاي طلبگی و آخوندي مشغول باشد. همانصادر شود. یعنی غیر طلبه به فعالیت
تـوان بـاز شـناخت. بـدین     هاي طلبگی نمـی ر کار طلبگی اشتغال داشته باشد. بنابراین طلبه را صرفا از فعالیتبه غی

هایی در وجود یک شـخص موجـب   ترتیب گویا هنوز یک سوال باقی است؛ این که: طلبه کیست؟ و چه ویژگی
  گردد؟  صدق حقیقی عنوان طلبه بر او می

هایی است که یک طلبه باید دارا باشـد تـا طلبـه نامیـده     ها و ویژگیريمراد از نصاب طلبگی حداقل برخوردا
قـدر متیقنـی کـه هـر طلبـه بـا هـر         شود، به صورتی که با کمتر از آن اطالق عنوان طلبه بر او دروغ یا مجاز اسـت. 

شته باشد بـه  رود. و اگر آن را دارویکرد و تخصصی باید داشته باشد که اگر آن را نداشته باشد طلبه به شمار نمی
  هر تخصصی وارد شود مفید و روا است.

کنـد و کمتـر از آن بـراي    مراد از نصاب طلبگی، به عبارتی، جوهره طلبگی است. یعنی آنچه طلبه را طلبه مـی 
طلبه روا نیست. یعنی راهی که طلبه پیش از گرایش به هر رشته تخصصی به صورت عام باید بپیماید یا دست کم 

باید از آن غافل شود. بنابراین سوال این است که کمترین دارایی یک طلبه که شرط الزم حین تحصیل تخصص ن
  کنیم؛  هاي مختلفی را بررسی میرود چه عنصري است؟ گزینهو کافی عنوان طلبگی و حد نصاب آن به شمار می

لبـاس را دارد بـه    تردید نه! نه هر کس اینآیا براي صدق حقیقی عنوان طلبه، لباس روحانیت کافی است؟ بی
  حقیقت روحانی است و نه هر کسی در این لباس نیست از وصف روحانیت محروم است.

تـوان  آیا تقوا و معنویت و سلوك براي صدق عنوان طلبگی کافی است و هر مؤمن متقـیِ اهـل معنـایی را مـی    
ادعا کرد که ایـن شـرط بـراي    توان طلبه نامید؟ خیر! گرچه تقوا و معنویت شرط الزم طلبگی است، اما هرگز نمی



طلبه کافی است. مثال بزرگانی مانند پیر پاالن دوز یا مرحـوم دوالبـی کـه طـالب و اهـل علـم در امـور معنـوي از         
  اند.گرفتند خود طلبه نبودهمحضرشان بهره می
د طلبـه  هاي دینی براي این منظور کافی است و هر کس به کـار انتقـال پیـام خـدا مشـغول باشـ      آیا تبلیغ آموزه

هاي دینی، و آن راننده تاکسی که براي است؟ اگر چنین باشد کارمند رادیو معارف، نویسنده و کارگردان سریال
دهـد نیـز بایـد    کند و اطالعات دینی خود را در اختیار دیگـران قـرار مـی   مسافران خود آیات و روایات را بیان می

پردازنـد و هـر یـک از اعضـاي     خصصی به این موضوع نمـی طلبه باشند. آیا چنین است؟ خیر! این کسان به نحو ت
  صنف دیگري هستند.

آیا خدمت به دین خدا یا عزم آن براي طلبگی کافی است؟ یعنی هر کس در مسیر خدمت به دین و پاسداري 
رسـانند و بـه نیـت    از وحی قرار دارد طلبه است؟ خیر! بسیاري از اعضاي اصناف دیگر نیز به دین خـدا یـاري مـی   

که هیچ یـک طلبـه نیسـتند. دسـت     کنند، در حالیجام وظیفه الهی و واجب کفایی در جامعه اسالمی خدمت میان
کننـد و  هاي علمیه کارمندان ادارات، نگهبانان و آشپزها که خالصانه به نظام طلبگی خدمت میکم در خود حوزه

  روند. ندارند و از صنف طلبگی به شمار نمیاند، عنوان طلبه بالمآل در مسیر اهداف امام زمان (عج) قرار گرفته
هـاي شـرعی از قـرآن و حـدیث     هاي حوزوي و توان استنباط گزارهآیا تفقه و اجتهاد به معنی آشنایی با دانش

براي طلبگی الزم و کافی است؟ یعنی طلبه حقیقی کسی است که مجتهد و فقیه باشد و هر کس ایـن تـوان را بـه    
اي کـه مقـداري درس   کم در مسیر تحصیل آن نباشد حقیقتا طلبه نیسـت؟ مـثال طلبـه    دست نیاورده باشد یا دست

یابی به توان فقاهت و اجتهاد محروم مانده امـا بـه کـار تبلیـغ در شـهر خـود مشـغول        خوانده و به هر دلیل از دست
ب علـوم دینـی کـه    درصـد طـال   80رود. آیا چنین است؟ بنا بر این گزینه، بـیش از  است حقیقتا طلبه به شمار نمی

آفریننـد بایـد از   کنند و افتخار میهاي این نهاد مقدس تالش میمجتهد نیستند اما در کسوت روحانیت به رسالت
تـوان بـه حقیقـت    زمره طالب خارج گردند و این البته فرض بعیدي است. از سوي دیگر هر مجتهدي را نیـز نمـی  

رایط دیگـري نیـز وجـود دارد. اثبـات ایـن مطلـب در ادامـه        طلبه نامید. زیرا براي صدق حقیقی عنوان طلبگـی شـ  
  خواهد آمد. 

رود؟ بـا چـه میـزان و چـه     و پیوستاري از این صفات شرط الزم و کافی براي طلبگی به شمار مـی  آیا مجموعه
  سبک ترکیبی؟

یابـد.  مـی هاي علمیه و داشـتن پرونـده پرسـنلی تحقـق     کمترین وابستگی به نظام روحانیت با ثبت نام در حوزه
شود و مشمول آنچـه کـه   یعنی طلبه با تشکیل پرونده در مدیریت حوزه از حیث قانونی و اعتباري طلبه شناخته می

  گردد. هر چند درس نخواند و تقوا نداشته باشد. گیرد میبه طلبه تعلق می
رمنـد دفتـر یـک    در نظر توده مردم نیز کسی که به صورت غالبی لباس روحانی بپوشد طلبه اسـت. هرچنـد کا  



. اما سـخن مـا در اطـالق    30خورداداره یا کاسب باشد. به همین جهت در میان مردم انتظارات خاصی از او رقم می
هاي طلبه را بـه  حقیقی عنوان طلبه بود نه اطالق پرتسامح عرفی یا شمول قانونی. به همین جهت الزم است ویژگی

  دقت بیشتري بررسی کنیم.
شناختی انتساب حقیقی به این صنف ـ مانند همه اصناف دیگر ـ در صورتی اسـت  نظر جامعهرسد که از به نظر می

هاي این صنف اختصاص دهد. هویت طلبـه بـا دیـن    که شخص عمده زمان و توان خود را به کارکردها و رسالت
دین خدا و ابالغ آید. طلبه در راه شناخت عمیق خدا گره خورده و تعریف طلبه از مناسبت او با دین به دست می

کوشـد و برنامـۀ خـدمت اجتمـاعی خـود را در ایـن رسـالت متمرکـز کـرده اسـت. یعنـی            و دفاع و اجراي آن می
گذرانند طلبه سرمایۀ توان و زمان خـود  هاي دیگر میبرخالف دیگر مردم که عمدة زمان و توان خود را در برنامه

و تبلیغ آن یا دفاع از آن یـا گسـترش زنـدگی دینـی در سـطح       را عمدتا به ارتباط با منابع دینی و تالش براي فهم
  کند.جامعه صرف می

اي نیست که اختصـاص بـه   قابل ذکر این که ارتباط با منابع دینی و فهم و تبلیغ و پاسداري و اجراي آن وظیفه
خـداي متعـال در   هاي مؤمن نسبت به پیام خدا احساس مسئولیت دارند و براي بندگی طلبه داشته باشد. همه انسان

کنند، تفاوت طلبه با دیگـران در ایـن اسـت کـه طلبـه ایـن مسـئولیت را بـه عنـوان          هاي دینی تالش میفهم آموزه
رسالت صنفی خود گرفته و کل خدمات صنفی خود را در آن متمرکز کرده و زمان و توان خـود را بیشـتر بـه آن    

اند و تنهـا در حاشـیه، بـه امـر     ا و خدمات دیگر مشغولاختصاص داده است در حالی که سایر مردم بیشتر به کاره
پردازند. یعنی مأموریت محوري طلبه در حـوزه معـارف دینـی تعریـف شـده و ایـن گونـه نیسـت کـه بـه           دین می

صورت تفننی و در حاشیه به آن بپردازد. نظیر این که یک پزشک، عمده نیرو و زمان خود را به فهـم و تجزیـه و   
نیـاز تـوده مـردم بـه      دهـد در حـالی کـه   هـاي بهداشـتی درمـانی اختصـاص مـی     استفاده از آموزهتحلیل و انتقال و 

شـود. یـک مکانیـک ممکـن اسـت      هاي روزمره تأمین مـی هاي بهداشتی و پزشکی کامال در حاشیۀ فعالیتآموزه
مأموریت محـوري  زیرا  آشپزي آموخته باشد و گاهی نیز آشپزي کند اما این مقدار براي آشپز بودن کافی نیست،

اي و تفننی به آن بپردازد، او عمـدة زمـان و تـوان خـود را بـه      تواند به صورتی کامال حاشیهاو آشپزي نیست و می
شود که در مکانیکی تخصص و مهارت باالتري نسـبت  گذراند نه به آشپزي و همین مسئله باعث میمکانیکی می

  .به آشپزي به دست آورد و خدمات بیشتري ارائه کند
توانیم طلبه را از غیر طلبه بازشناسیم. طلبه کسی است کـه عمـده زمـان و    ایم و میاکنون با هویت طلبه آشنا گشته

هاي نهاد روحانیت گرداند. وابستگی چنین کسی بـه حـوزه علمیـه و صـنف روحـانی      توان خود را صرف رسالت
روحانی پوشیده ولی به کسـب و کـار،    حقیقی است. در حالی که وابستگی کسی که درس حوزه خوانده و لباس

ویرایش یا فعالیت اداري مشغول شده، به حوزه مجازي و به قول ادیبان به اعتبار ما کان اسـت و وابسـتگی کسـی    
                                                

 آمده است. چراها و بایدهالباس روحانیت؛ به نظر دقیق صرف داشتن لباس روحانیت تبلیغ دین است. این موضوع به صورت تفصیلی در کتاب  30



 کند کامال دروغین است.که هرگز درس حوزه نخوانده، ولی لباس روحانی به تن می
ی و ظـاهري اسـت. کسـی کـه        بخشیم. این اکنون این فرمول را کمی توسعه و تفصیل می فرمـول معیـاري کمـ

عمده زمان و توان خود را به کار روحانیت یعنی فهم و تبلیغ و اجرا و دفاع از دیـن خـدا اختصـاص داده باشـد از     
رود اما مانند همـه اصـناف دیگـر معلـوم نیسـت در کـار       شناختی حقیقتا متعلق به این صنف به شمار مینظر جامعه

گذرانـد الزامـا   د باشد. مثال کسی که عمده نیرو و زمان خود را به رانندگی یـا پزشـکی مـی   خود کامیاب و کارآم
معلوم نیست راننده یا پزشک موفقی باشد. همچنین معلوم نیست احساس هویت کند یعنی به رغم تغییرات درونی 

. اکنـون بـه معیارهـاي    و بیرونی و تحوالت فردي و محیطی خود را همواره متعلق به این صنف و ارزشمند بشمارد
  پردازیم:کیفی طلبگی می

هاي حوزوي کامیاب باشد و احساس تعلـق مسـتمر   براي آن که فرد در اختصاص زمان و توان خود به رسالت
را به شرح ذیـل داشـته    ایفاي نقش اجتماعیو  تزکیه، تفقهالزم است سه وصف نیز به این نهاد داشته باشد، 

  باشد؛
طلبه باید با دین خدا به صورتی کامل، موزون و متناسب آشنا باشد. اگر فرض کنـیم  شناسی: تفقه یا دین .1

تواند در نهاد متولی امر دین به خوبی نقش ایفـا کنـد.   طلبه شناخت متوازنی از دین خدا نداشته باشد نمی
ین تفقه تواند بدان خدمت کند. اهاي خود را نشناخته باشد نمییعنی در صورتی که طلبه موضوع فعالیت

شناسی به معناي اجتهاد نیست. بلکه با اجتهاد نسبت عموم و خصوص من وجه دارد. یعنـی برخـی   یا دین
شناس نیستند. توضیح بیشتر این مطلب در بحث انتخاب شناسان، مجتهد و برخی از مجتهدان دیناز دین

  گرایش تحصیلی آمده است.
سنگین خود به پاالیش روحی پرداخته باشد و از ایمان  تزکیه: طلبه باید در راستاي ایفاي نقش اجتماعی .2

سرشار و اخالق فاضله برخوردار باشد. هر چه این صفت در وجود طلبـه بیشـتر باشـد در هویـت صـنفی      
خود استوارتر خواهد بود. زیرا تقوا و تهذیب نفس هم در فهم معـارف دینـی شـرط الزم اسـت، هـم در      

آفرین است و هم خود مصداق جامعه و دفاع از اندیشه دینی بسیار نقشهاي دینی به تبلیغ و انتقال آموزه
 رود.تحقق عینی دین به شمار می

هاي خـود را معطـوف بـه    ایفاي نقش اجتماعی: طلبه باید دغدغه خدمت به جامعه را داشته باشد و تالش .3
م کـه طلبـه از   نیازهاي اجتماعی ـ یعنی چیزي عالوه بر بهره شخصی خـود ـ رقـم زنـد. اگـر فـرض کنـی         

شناسی و تقوا برخوردار باشد و عمده زمان و توان خود را صرف این امور کند امـا اثـري در جامعـه    دین
نداشته باشد، انتساب او به صنف روحانیت کارآمد نیست. مانند کاسبی که تنهـا بـه انـدازه نیـاز روزمـره      

 کند!ده خود را جابجا میاي که تنها خانواآورد. یا راننده تاکسیخود جنس به مغازه می
ها در وجود طلبه الزم است تمام احتماالت ممکن از ترکیب این سه صفت را تر این ویژگیبراي بررسی دقیق



اي در وجود شخصی که عمده زمان و توان خود را به امر دین اختصاص داده، ترسیم کنیم و بـه صـورت مقایسـه   
دهند که برترین صورت آن کسی معا هشت احتمال را تشکیل مینسبت به آنان داوري کنیم. این صور ممکن، ج

ترین صورت آن کسی که تقوا و تفقه ندارد اما است که هر سه صفت تفقه، تقوا و نقش اجتماعی را دارد و پست
 پردازد.به ایفاي نقش اجتماعی می

  آیندة کاري طلبه
وبرو شده باشد که یک طلبه سـرانجام چـه جایگـاه    ها راي در امتداد نگاه به آینده با این پرسششاید هر طلبه

ها و شـؤون اجتمـاعی در انتظـار او اسـت؟     اي پیدا خواهد کرد و چه سرانجامی خواهد داشت؟ چه نقشاجتماعی
تواند ارائه دهد، آینده کاري او و مـأموریتی کـه بایـد بـر عهـده      اي که میکارکردهاي طلبه، و خدمات تخصصی

هـاي دوردسـتی کـه    که بر طلبگی مترتب است، اهداف کاري، و آفاق طلبگی یعنی افقگیرد، غایات و مقاصدي 
شایسته است یک طلبه براي انتهاي مسیر خود در نظر گیرد چیست؟ و به دیگر زبان شؤون تخصصی حوزویـان و  

  شود؟بندي میاند و چگونه طبقههاي تخصصی در عالم طلبگی کدامتیپ
توان پیش رفت؛ راه اول مسیر استقرایی ـ از جزئی به کلی ـ است. یعنی با راه می براي پاسخ به این سوال از دو

اند، اي که طالب در جامعه امروز بر عهده گرفتههاي روحانی موفق و خدمات تخصصینظر به عملکرد شخصیت
بنـدي و  طبقـه  هـا را آرا آنهاي اجتماعی حوزویان پدید آوریم و به صورتی پسفهرستی تفصیلی و جامع از نقش

آرا و قیاسی ـ از کلی به جزئی ـ حرکت کنیم. یعنی نظام جامع بسامان کنیم. راه دوم این است که به صورت پیش
هاي حوزه را به دست آوریم و در امکانـات محیطـی و شـرایط روز ضـرب کنـیم. ایـن حرکـت بـه یـک          رسالت

ه تکـرار و تـداخل در آن وجـود نـدارد و قابـل      هاي حوزه خواهد رسـید کـ  آرایش پیشین منطقی از انواع فعالیت
باشد. گویا بهترین روش این است که این دو حرکت را به صورت تلفیقی و هاي موجود میتطبیق بر انواع فعالیت

ها و غایات طلبگی آغاز کنیم و بـراي آن کـه تمـام آن مقاصـد محقـق      مکمل دنبال کنیم. یعنی یک بار از آرمان
هـاي موفـق   هایی براي طالب تعریف کنـیم و یـک بـار نظـر بـه انـواع عملکـرد       و تخصصها گردد وظایف، نقش

  هاي تخصصی طالب را تعریف کنیم. سپس حاصل این دو را با هم تلفیق نماییم.موجود کنیم و از میان آن نقش
و  هـاي عمیـق  در پاسخ به موضوع آینده کاري طلبه پیش از پـرداختن بـه فروعـات و جزئیـات، و ارائـه بحـث      

هـا و فروعـات نگـردد و    طوالنی، الزم است یک جواب کوتاه و رسا و گویـا داده شـود تـا طلبـه، گرفتـار کثـرت      
تکلیف خود را در یک جمله دریابد. این یک جمله پاسخ فوري و اجمالی به آن نیاز است کـه همـواره در ذهـن    

  . 31ماند و سنگ محکی براي آزمودن جزئیات خواهد شدمی

                                                
هاي مرجع و متون تفصیلی غنی در پاسخ به سئواالت کوچک طلبه است. متون و منـابعی کـه بـه    یکی از نیازهاي بزرگ امروز حوزه، داشتن کتاب 31

رسی عالمانه به داوري نهایی نیز صورت کامال جامع، اطراف و اکناف مساله را کاویده و شقوق و فروع و احتماالت و آرا را طرح کرده باشد و در یک بر



این سوال یک جـواب فـوري و کوتـاه دهـیم و در یـک جملـه آینـده کـاري طلبـه را معلـوم            اگر بخواهیم به
  گردانیم، باید همان گونه که در صفحات قبل نیز گفتیم این دو گزاره را به هم پیوند دهیم. 

ثَۀُ األنبیاءرو لَماء؛32الف. انّ الع  
  33یتْلُوا علَیهِم آیاته و یزَکّیهِم و یعلِّمهم الْکتاب و الْحکمۀَ هو الَّذي بعثَ فی اْألُمیینَ رسوالً منْهمب. 

اند، طلبـه در آینـده   اگر علماي دین وارثان پیامبران هستند و پیامبران مأموریت تعلیم و تربیت را برعهده داشته
  ها اشتغال دارد.یم و تربیت انسانکاري خود یا معلم است و یا مربی. طلبه یک عنصر فرهنگی است که به کار تعل

گونـه  هاي تخصصی حوزویان را ایـن توان تفصیل داد و تیپاین پاسخ فشرده را به صورتی کامال استقرایی می
  ترسیم کرد:

  اند؛هاي زیر به تولید علم و پژوهش مشغولمحققان علوم دینی که به صورت تخصصی در زمینه
  . ... هاي کالن دین: فلسفه، کالم، وگرشاستنباط و تبیین عقاید اسالمی و ن

  ...) هاي کالن دینی (سیاسی، اقتصادي، قضایی، مدیریتی، تربیتی، حقوقی، وکشف و تبیین نظام
  .  ... هاي دینی: معنویت، اخالق، آداب، سبک زندگی،کشف و تبیین فرهنگ و ارزش

  کشف و تبیین قانون دینی و احکام فقهی.
  هاي دینی به صورت:همروجان و مبلغان آموز

استاد اخالق؛ مبلّغ و گوینده مذهبی (براي عموم مردم)؛ مبلّغان تخصصی (براي کودکان، نوجوانـان،  
هــاي جوانـان، دانشــجویان، ســربازان، ورزشــکاران، کــارگران، زنـدانیان، کشــورهاي خــارجی، کــاروان  

مربی (کودکان، نوجوانان، جوانـان،  زیارتی، و...)؛ نویسنده و مؤلف؛ مدرس (حوزه، دانشگاه، مدارس)؛ 

                                                                                                                                                   
 
 

کامال خاموش منتهی شده باشد. نوع آثاري که تاکنون در باره مسائل طالب نوشته شده تنها از یک زاویه به مسأله پرداخته و نسبت به رویکردهاي مخالف 
هاي متنوع ام رو به جلو، برخی از نشریات حوزوي با مصاحبهاست. به همین جهت طلبه با مطالعه آنان توان مقابله با ادله مخالف را ندارد. اخیرا در یک اقد

هـا را  اند. اما داوري نهایی را بر عهده خود طلبه نهاده و نبرد میان اسـتدالل هاي هر یک را ذکر کردهرویکردهاي مختلف در یک مسئله را طرح و استدالل
متن تفصیلی مرجع عرضه و کالبدشکافی شود و به قضاوت نهایی نیز بینجامد که طلبه از  ها در یکتر این است که این استداللاند. قدم کاملمدیریت نکرده

توان طلبه را براي دریافت رغم این نیاز مبرم و در عرض آن باید توجه کرد که نمیسرگردانی و حیرت نجات یابد و از آوار نظرات متعارض رها گردد. علی
هاي مختصـر و  یابی او را منوط به مطالعه صدها صفحه کتاب دانست. الزم است که پاسخم ارجاع داد و راهپاسخ هر سئوال کوچک، به متون قطور و حجی

رین زمان به القاي گویا ـ از مقوله فست فود ـ نیز وجود داشته باشد که کار امروز طلبه را به سرعت راه بیندازد. متون کاربرديِ مختصر و مفیدي که در کمت
هـاي اجمـالی و   امد. این توصیه ابدا به معناي جویده جویده طرح کردن مطلب و فرار از استدالل عمیق نیست. آن متـون مختصـر، طـرح   بیشترین محتوا بینج

رضه هاي جامع باشد و اعتبار خود را از تحقیقات سنگین و روشمند یافته باشد. اما در مقام عهاي فوري، حتما باید به پشتوانه آن متون تفصیلی و بررسیپاسخ
شود که متناسب با اهمیت موضوع براي کشـف پاسـخ   به صورت بسیار فشرده در یک کپسول کوچک رنگین ارائه شود. در همان حال به طلبه سفارش می

 تفصیلی و جوانب آن به متون مفصل نیز مراجعه کند.
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هـاي مـذهبی؛ مشـاورین تخصصـی     ها و هیأتو...)؛ محقّقان میانی؛ امام جماعت و مدیر مساجد، حسینیه
مانند مشاور امور خانواده (روحانی خانواده)، تربیت فرزند، مشاور اصـناف، مشـاور تولیدکننـدگان آثـار     

  ... هنري مذهبی، و
  ختص حوزویان مانند:متصدیان مناصب اجرایی م

والیت فقیه (مرجعیت دینی، سیاسی، اجتماعی)؛ مقام افتا و مرجعیت دینی (به معناي رایـج کنـونی)؛   
مدیران فرهنگی اجتماعی مانند نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه و نیروهاي انتظـامی؛ قضـاوت؛ مـدیریت    

  مدرسه یا حوزه علمیه

  هاي کنونی حوزهویژگی
هـاي  به ترسیم طرح کالن فعالیت طلبه بپـردازیم بسـیار مناسـب اسـت بـا موقعیـت طلبـه در واقعیـت         کهقبل از آن

موجود آشنا شویم. آشنایی با شرایط کنونی حوزه و روحانیـت، درحکـم شناسـایی موقعیـت جـوي و جغرافیـایی       
  منطقه است که در طراحی نقشۀ نهایی برنامه زندگی طلبه تأثیر مهمی دارد.

  انسانی بحران منابع

فراوانی طالب علـوم دینـی بـه    «شود در میان مردم عادي ـ خصوصاً در مجاورت مراکز حوزوي ـ گاهی تصور می  
هـا و صـنایع، اهمیـت    هاي علمی یا حرفـه گوي نیاز جامعه هست و امروزه استقبال از سایر رشتهاندازة کافی پاسخ

  شدت مخدوش است زیرا: ام و تصوري بهاطالع، قضاوتی نابهنگاین تصور، نزد اهل» بیشتري دارد.
هـا هسـتند و در رقـابتی سـنگین     میلیون نفر از جوانان کشور، متقاضی ورود به دانشگاهساله بیش از یک. همه1

شوند. این درحالی است که متقاضی علوم حوزوي در هرسال تنهـا  هاي دانشگاهی میصدها هزار نفر جذب رشته
هـاي متراکمـی کـه تحصـیل     شدگان فقـط کسـري از ایـن گـروه اسـت. جـذابیت      هچند هزار نفر و مجموع پذیرفت

هـا بـا تحصـیل    گردانـد بـه ضـمیمۀ مخالفـت برخـی از خـانواده      و نما مـی  دانشگاهی را در نظر جوان خوش رنگ
  زند. فرزندان خود در حوزه و منع شدید آنان، به توزیع نابرابر نیروي انسانی دامن می

هـاي حـوزوي عمـدتاً    عمدتاً درصدد رفع نیازهاي جسمی و مادي بشر، و تخصص هاي دانشگاهی. تخصص2
ناظر به ابعاد تربیتی و معنوي انسان است. بعد ناپیداي وجود آدمی که فصل مقوم ماهیت انسان و حقیقت وجودي 

بیشـتري   تري در مقابل جانب خـاکی و مـادي او دارد، داراي پیچیـدگی   افزون» اهمیت«اوست به همان نسبت که 
تـر اسـت. بـا ایـن وصـف      العـالج تـر و صـعب  آن فراوان» مشکالت«آن هم بسیار دشوارتر و » شناخت«است. طبعاً 

اي کـه در سـایۀ   تر) نیاز به کارشناسـان و متخصصـان ورزیـده   (اهمیت بیشتر، شناخت دشوارتر و مشکالت فراوان
ازنـد و در حـل و رفـع ایـن دسـته از مشـکالت       هاي آسمانی به شناخت ابعاد روحی و معنوي انسان دست یآموزه

  طلبد.کار آیند، نیازي اساسی است و نیروي انسانی شایسته و فراوانی میبه
گـردد، در شـرایط   اي از نیازهاي جامعه ما که اینک توسـط متخصصـان دانشـگاهی مرتفـع مـی     . بخش عمده3

تـوجهی از پزشـکان و   دفاع مقدس، شمار قابـل اضطراري از سایر کشورها نیز قابل تأمین و تدارك است. در ایام 



متخصصان دیگر مناطق دنیا در کشور مـا بـه ارائـۀ خـدمات اشـتغال داشـتند. ایـن درحـالی اسـت کـه نیـاز مـا بـه              
گوي نیاز فراوان هاي علمی شیعی قابل حل نیست. اکنون حوزه، باید پاسخنظران دینی، جز از طریق حوزهصاحب

آوردهـاي حـوزوي مـا    باشند. امروزه دست نیاز مجامع علمی معتبر دنیا به آخرین دست همۀ دنیا به علوم اهل بیت
هـاي مهـم جهـان متقاضـی حضـور روحانیـان       شناسـی دانشـگاه  شناسی و شـیعه هاي خالی اسالمدراز است. کرسی

منـدان  اندیش شایسته و تواناست. مراکز فرهنگی مسلمانان در نقاط مختلف پنج قارة دنیا در تکاپو براي دعوت از
هـاي  از انقالب اسالمی در ایران، همۀ انسـان هاي علمی ما هستند، و خالصه پس و مبلغان، در ارتباط دائم با حوزه

سوي ما دارند. ادعاي بزرگ انقالب اسالمی ایـن  جو در سراسر جهان در عطش فهم پیام آخرین پیامبر، رو بهحق
باشد و این نیازهـا را تـا دامنـۀ    و اجتماعی انسان از گهواره تا گور می گوي تمام نیازهاي فرديپاسخبود که اسالم 

هاي عظیم و تالش فـراوان  کند. ارائۀ دستورالعمل جامع حیات بشر براساس وحی محتاج پژوهشقیامت تأمین می
  است که نیروي کارآمد حوزوي باید به آن بپردازد.

محیط کوچک خانواده، خداي متعال یک عنصر فرهنگـی و   . فرهنگ و تربیت جامعه به متولّی نیاز دارد. در4
نام گرفته، قرار داده و پدر را مأمور کرده کـه  » پدر«نام دارد را در کنار یک عنصر اقتصادي که » مادر«تربیتی که 

البال و بدون دغدغۀ معیشت در یک محیط آرام، به وظیفـه  نگرانی اقتصادي خانواده را برطرف سازد تا مادر فارغ
  34ربیت بپردازد. در محیط بزرگ جامعه، آیا به یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیاز نیست؟ت

کش، ها نیروي کاري متخصص نیاز داریم؛ مهندس، معمار، کارگر، لوله. براي ساختن یک ساختمان معمولی، به ده5
یک تمدن تـاریخی بـزرگ بـر    کش، نقاش، کابینت ساز و.. . یقینا براي ساختن یک جامعۀ اسالمی و بناي آهنگر، برق

ها در محیط حوزة علمیـه پـرورش   باورِ زمان آگاه وارسته احتیاج داریم. و این نیروها هزار نیروي دیناساس اسالم، به ده
  یابند. می

از از انقـالب و حـوادث پـس     هاي علمی و معنوي حوزه در مبـارزات قبـل  هاي ممتاز و استوانه. فقدان چهره6
بردن شخص یا شخصیت بزرگان دین در شرایطی که اندیشه دینـی در  عزم راسخ دشمنان بر از بین  پیروزي و نیز

  35تر نموده است.ها و امواج متالطم شبهات گشته این نیاز را افزونمیان نسل جوان دستخوش طوفان شدید فتنه

                                                
اي تربیتی بودجه ثابتی باید در نظر گرفته شود، همانطور که تأمین نیازهاي مادي به صرف هزینهـ . مشخص است که براي برپا ماندن این نهاد فرهنگی34

شود پاسخ به همین نیاز است. امروزه در همه جاي دنیـا بـراي آمـوزش و    ها داده میچه که به عنوان شهریه و کمک هزینه تحصیلی به طلبهوابسته است. آن
شود و البته در مقابل، نیروهاي توانا و کارآمدي هاي میلیونی و میلیاردي خرج میب بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی بودجهسازي منابع انسانی در قالبهینه

ها از محـل وجوهـات شـرعی قـرار داده شـده اسـت       اي که براي تحصیل طلبهآیند در توسعۀ مطلوب آن مراکز بسیار مؤثرند. به واقع بودجهدست میکه به
مندي تربیت شوند و اند تا از رهگذر آن، نیروهاي کارآمد و توانبراي بورسیه دانشجویان علوم دینی قرار داده که خداي متعال و امام زمان اي استبودجه

 نقش ایفا کنند. در نشر دین اسالم و ترویج فرهنگ محمدي
عنوان سردمدار اسالمی و تضعیف روحانیت ـ به یل، تغییر فرهنگ نابهاي بزرگ براي ایجاد تفرقه میان مسلمانان، تحریف اعتقادات اص. توطئه قدرت35

جاسوس انگلیس در کشورهاي اسالمی » خاطرات مستر همفر«شود. مطالعۀ کتاب مبارزه با استکبار جهانی ـ بیش از آن است که در این مختصر به آن اشاره 
  هاي آنان بسیار مفید است.براي آشنایی با نوع فعالیت



بومی ما ترجمه و به جامعـۀ  باره به زبان . درگیري با انبوهی از شبهات تاریخی که از فضاي فکري غرب یک7
اي نموده و از رسالت هاي حاشیهاي از نیروهاي نخبه حوزه را مشغول به فعالیتمالحظهما سرازیر شد بخش قابل 

  است.است. گرچه همین مبارزه، برکات فراوانی در پی داشته اصلی خود منحرف گردانده
قرارگرفته و موج موضـوعات نـوینی کـه بررسـی      از انقالب در دستورکار حوزه. تحقیقات جدیدي که پس 8

هاي جدید دینی که غالباً از این باید آغاز گردد، تولید و تدوین دانشها از منابع دینی، تازه آغاز گشته یا پسآن
  باشد، و نیز؛ناظر به ابعاد اجتماعی اسالم می

وزویان نهاده اسـت از عـواملی   هاي سترگ اجرایی که قانون اساسی جمهوري اسالمی بر دوش ح. مسئولیت9
  نماید. تر میها روشناست که نیاز به نیروي انسانی را در این شاخه از فعالیت

اي بسیار عظیم، داراي معارفی عمیق و روابطی بسیار پیچیده، فراینـدي  عنوان پدیده. آشنایی با دین الهی به10
وزوي در مقایسه با سـایر مراکـز علمـی بیشـتر و     همین جهت مراحل پرورش نیروي کارآمد حدراز مدت است. به

سال اسـتقامت و تـالش نیـاز دارد. ایـن واقعیـت پیامـدهاي        20تا  15نیازمند زمانی درازتر است. تحصیل حوزوي 
  گذارد که شایسته بررسی و تأمل است:ناگواري بر جاي می

 کردن هدف. ر دوردست جلوهاضطراب و نگرانی ابتدایی و تزلزل همت متقاضیان ورود به حوزه بر اث  
 خستگی و دلزدگی طالب در اواسط مسیر و در نتیجه جدا شدن از خانوادة حوزه .  
          غفلت از هدف اصلی، ورود در حواشی و فرعیـات و پـرداختن بـه امـوري کـه مسـتقیماً رسـالت حـوزه

  شود.  محسوب نمی
دالیل آن این است که دانشجو پس از یـک دورة  مراتب بیش از دانشجو به استقامت نیاز دارد. یکی از طلبه به
ها تحصـیل خـود را همچنـان در آغـاز     کند. اما طلبه پس از سالساله خود را در پایان راه تلقی می 7یا  4تحصیلی 

  نگرد.  راه می
. عالوه بر همه این عوامل نرخ ریزش همین تعداد انـدك از طـالب کـه در چنـین فضـاي سـنگینی افتخـار        11

جهت دشوار بودن مواد درسـی،  اي بهانگیزگی و پارهجهت دلزدگی و بیاي بهاند بسیار باالست. پارهتهطلبگی یاف
گروهی بر اثر فشار اجتماعی و گروهی دیگر بر اثر مشکالت اقتصـادي ـ خصوصـاً پـس از تشـکیل خـانواده ـ و          

  گیرند. حوزه یا.. از حوزه فاصله می دنبال جذابیت مراکز دیگر یا فقدان برنامه متناسب با نیاز در گروهی به

بهاي کمیابی محسوب با این وصف، هر یک از طالب علوم دینی در بحران شدید نیروي انسانی، گوهر گران
است که با تالش مضاعف باید جاي خالی دیگران را پر کند شود و در موقعیت استثنایی و ممتازي قرار گرفته می

ضمیمۀ ندرت نیروهـاي توانمنـد، مسـئولیت بیشـتري      . دشواري شرایط فرهنگی بهها همت گماردو به رفع کاستی
  براي او آفریده است. 

هاي علمیـه، وظـایف بسـیار متنـوعی بـر دوش دارنـد کـه        بدین ترتیب روشن است که نظام روحانیت و حوزه



توانـد بگویـد   کس نمیهیچتوانند به خدمت بگیرند. با شرایطی که توصیف شد، هرگونه استعداد و توانایی را می
تواننـد بـه کـار خـدمت دیـن بیاینـد و در نظـام        هـا مـی  من استعداد طلبگی را ندارم. همۀ انواع روحیات و استعداد

انـد کـه امکانـات محـدود موجـود را خـرج       روحانیت مورد استفاده قرار گیرند. گرچه مسئوالن حوزه نیز موظـف 
  ش دقت نظرهاي فراوانی به کار گیرند.ها کنند، و در مراحل گزینش و پذیربهترین

  حوزه، بهترین پایگاه آشنایی با دین

حوزه، بهترین پایگاه آشنایی با معارف اسالم است. هیچ مرکز دیگري در سراسر جهـان وجـود نـدارد کـه در آن     
نظـر  اي جامع، با فرهنـگ دیـن و سـخن پیشـوایان معصـوم، بتـوان آشـنا شـد. از ایـن          به صورت رسمی و با برنامه

  آید بسیار مغتنم و قابل استفاده است.شرایطی که براي طلبه پدید می
ها، ادارات و مراکز دیگرـ تا رسیدن بـه نقطـۀ مطلـوب و رفـع همـۀ نقـاط ضـعف،        ها ـ مانند همه سازمان حوزه

یـد بـه   نماینـد، با هاي آن را گوشزد مـی اي طوالنی در پیش دارند. اما همۀ کسانی که نقاط ضعف و کاستیفاصله
خوبی توجه کنند و توجه دهند که هیچ سازمان و مرکز دیگري، رسالت عظیم حـوزه و کـارکرد آن   این مسئله به

شناسـی و درك عمیـق فرهنـگ    ها، براي اسالمها و بایستهرغم همۀ کاستیدار شود. حوزه، علیتواند عهدهرا نمی
هـاي مختلـف، خـوب و بهتـر وجـود دارد و هـر کسـی        کند. البته در میـان حـوزه  دین، بهترین شرایط را فراهم می

بـرداري  ها و امکانـات بیشـتري بهـره   موظف است شرایط رشد و تحصیل بهتري براي خود ایجاد کند و از فرصت
هر حال محدودیت و کاستی در همه جا وجود دارد. هنر آن نیست کـه پـس از تـأمین همـۀ شـرایط و      نماید. اما به

ها بهترین استفاده را نماییم. اگر بخـواهیم منتظـر   آن است که در تنگناها و محدودیتامکانات حرکت کنیم. هنر 
ها باشیم تا پس از آن، اقدام را آغاز کنـیم، بایـد بـدانیم کـه     موجودشدن همۀ  مطلوبها و اصالح همه کاستی

فاصـله دارد. پـس   هـاي مـا از واقعیـت موجـود بسـیار      آلاي نخـواهیم رسـید. همیشـه ایـده    وقت به چنین نقطههیچ
از امکانات موجود کنیم و با اراده و  گیريبهرهامکانات، توجه به  توسعۀجاي تقاضاي است که بهتر آنعاقالنه

  هاي بسته را باز نماییم. اختیار خود گره
گیري نیـز دارد. در ایـن مجموعـه    ها، امتیازات چشمنظام آموزشی و پرورشی امروز حوزه در کنار همۀ کاستی

اند. نه وجود هاي برگزیدة فراوانی رشد یافته و رسالت پیامبران الهی را بر دوش گرفتها همین امتیازات، شخصیتب
ها، بهانۀ موجهی هاي حوزه است و نه وجود آن کاستیچنین برگزیدگانی بهانۀ موجهی براي عدم اصالح کاستی

  براي نفی کامل حوزه.
الزم است روحانیت را اصالح کرد نه این کـه آن را از بـین بـرد. ثابـت     «ایند: فرماستاد شهید مطهري در این باره می

سال اسـت کـه    10داشتن سازمان روحانیت در وضع فعلی نیز به انقراض آن منتهی خواهد شد. این مطلب را حدود نگاه
مبارزه کرد. کسی کـه   هایشزده است و باید با آفتام که روحانیت یک درخت آفتبارها و بارها تکرار کرده و گفته

هاي آن هم مبارزه نکنیـد و ایـن باعـث    گوید دست به ترکیب این درخت نزنید معناي سخنش این است که با آفتمی



گوید اصالً این درخت را باید از ریشه کند اشتباه بزرگی ها، درخت را از بین ببرند. آن کسی نیز که میشود که آفتمی
  36»درخت کنده شود دیگر هیچ کس قادر نخواهد بود تا نهال جدیدي به جاي آن بکارد.شود. زیرا اگر این مرتکب می

امروزه هر یک از عناصر برنامۀ آموزشی حوزه، متولی سرسختی براي مخالفـت، پـیشِ رو دارد. اگـر مجمـوع     
نـه نیسـت.   گوکـه ایـن  ها را گرد هم آوریم چیزي از نظام آموزشی حوزه باقی نخواهد ماند! درحـالی این مخالفت

  هاي مکتب انبیا بوده است. ان دین در آشنایی با آموزهدانشمندمایۀ ها، دستهمین متون و همین کتاب
تکامل این نظام آموزشی و بهبود کیفیت آن همواره مد نظر مصلحان و دلسوزان قرار داشته، اما همان بزرگـان  

  باره از دست داد! اي کماالت، یکتن پارهاند که موجودي خود را نباید به جرم نداشبارها تأکید کرده
ها بـه  ها بر بدنۀ جوان حوزه وارد آورده، از بین بردن ایمان و اعتقاد آنبدترین اثري که این انتقادها و اعتراض

» شـبهه «دهیم، موتور حرکت و پویش ماست. استحکام این بنیان رفیع است. ایمان و اعتقاد به فعالیتی که انجام می
اي براي سستی و کاهلی قرار سازد و خود، توجیه فریبندهما را از حرکت متوقف میور را سرد و خاموش و این موت

  گیرد. می

  هاي طلبگیبایسته

تـرین  هاي علمیه آشنا شدیم، به بررسی مهماکنون که با فلسفه پیدایش و رسالت روحانیت و فضاي عمومی حوزه
  پردازیم.هاي دنیاي طلبگی میهنجارها و بایسته

  شکیبایی و پایداري

مسیر طلبگی استمرار راه انبیا است و طلبه در راهی قدم نهاده که پیش از او سفیران الهی و بهتـرین بنـدگان او آن   
اند. راهی بس پرشکوه و پرحماسـه، راهـی سرشـار از عظمـت و افتخـار، راهـی       راه را طی کرده و پشت سر نهاده
  راهی هموار و در عین حال دشوار.  سراسر افتخارآمیز و غرورآفرین،

گـاه تـراکم ایـن مشـکالت     پیامبران الهی در راه انجام وظیفه خود، مشکالت فراوانی تحمل کردند، ولی هـیچ 
  آنان را از میدان بیرون نکرد. مشکالتی مانند: 

گـو، متکبـر،   ، دروغ40، احمـق 39، کـاهن 38، جـادوگر 37هـا: دیوانـه، شـاعر   هـا و تـوهین  . انواع فحـش 1
  و.. .  45، متکبر، برتري جو44، مفسد، خرابکار43گر، حیله42، گمراه41تاخگس

                                                
  184امون انقالب اسالمی، ص . پیر36
 )36 :37. و یقولون أئنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون.(صافات 37
 )52: 51. کذلک ما أتی الذین من قبلهم من رسول اال قالوا ساحر أو مجنون (ذاریات 38
 )29 :52. فما أنت بنعمه ربک بکاهن (طور39
 )66 :7. انا لنراك فی سفاهه (اعراف 40
 )25 :54شر (قمر. بل هو کذاب أ41
 )60: 7. انا لنراك فی ضالل مبین (اعراف 42
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  دار رسالت انبیا است باید از ابتدا آماده همۀ این مشکالت باشد. روحانیت که میراث
درگیري میان پیامبران خدا و مخالفان آنان به درازاي تاریخ خلقت انسان سابقه دارد، از ابتـداي پیـدایش بشـر    

هـا و  ها، پاکیاند و همیشه حامیان ارزشدر تقابل مستمر بوده باطلو  قحدر داالن بلند و ممتد تاریخ، دو جبهه 
  اند. ها در معرض مخالفت و بدخواهی بودهفضیلت

و نمـرود، یـک روز در صـحنۀ نبـرد بـدر و احـد میـان         و فرعـون، یـا ابـراهیم    تقابل هابیل و قابیل، موسی
و یزیـد رخ داد و در پهنـۀ زمـان و مکـان نیـز       نو ابوسفیان و روزي در صحراي کربال میان امـام حسـی   محمد

. انسان باید در میان این دو رشته، جایگاه خـود را  کل یوم عاشورا و کل ارض کربالشود. همیشه و همه جا تکرار می

                                                                                                                                                   
 
 
 )123: 7. ان هذا لمکر مکرتموه (اعراف 43
 )7:127. أتذر موسی و قومه لیفسدوا فی االرض (اعراف 44
 )24 :23. فقال المالء الذین کفروا من قومه ما هذا اال بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم (مؤمنون 45
) مانراك اال بشراً مثلنا و ما نراك اتبعک اال الذین هم اراذلنا بادي 90: 7) لئن اتبعتم شعیباً انکم اذاً لخاسرون (اعراف 7:82ون (اعراف . انهم اناس یتطهر46

) و انی 111 :26(شعرا ) قالوا أنؤمن لک و اتبعک االرذلون 11:32) قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا (هود 11:26الرأي و مانري لکم علینا من فضل (هود 
 :11) کلما مرّ علیه مأل من قومه سخروا منه (هود 7 :71کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و أصروا و استکبروا استکباراً (نوح 

: 11أن نترك ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء (هود  ) قالوا یا شعیب أصالتک تأمرك62: 11) قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا (هود 38
 )136: 26) قالوا سواء علینا أوعظت أم لم تکن من الواعظین (شعرا 91: 11) قالوا یا شعیب ما نفقه کثیراً مما تقول (هود 87

 )18:36) انا تطیرنا بکم (یس 131: 7. و ان تصبهم سیئه یطیروا بموسی و من معه (اعراف 47
  )44: 23. کل ما جاء امه رسولها کذبوه (مؤمنون 48
 )88: 7) لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا (اعراف 82: 7قریتکم (اعراف . أخرجوهم من49
 )18: 36. لیمسنکم منا عذاب ألیم (یس 50
 )116 :26تنته یا نوح لتکونن من المرجومین (شعرا ) لئن لم91: 11. انا لنراك فینا ضعیفاً و لوال رهطک لرجمناك (هود 51
 )76: 7) انّا بالذي آمنتم به کافرون (اعراف53: 11. قالوا یا هود ما جئتنا ببینه و ما نحن بتارکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین (هود 52



آورد، اندیشه و راهی تازه و هـدفی تـازه را مطـرح    اي به وجود مینبوت قلمرو فکري تازه«به صراحت معین کند 
ن کسی مؤمن است که آن اندیشه را بپذیرد، آن هـدف را بجویـد و آن راه را بپیمایـد. بـراي مخـالف      کند، آمی

بندي میان نبی و معارضانش هـر  بودن مخالفت کردن الزم نیست، موافقت و همراهی نکردن کافی است. در جبهه
ها آیۀ قـرآن بـه   . این حقیقت ضمن دهاست» بر او«نباشد » با او«که در میانه باشد هم با نبی و از او نیست و هر که 

  53»صورتی رسا و تردیدناپذیر اعالم شده است.
آموزش اعالم بیزاري و نفـرت از جبهـه   االاهللا الالهلعن و سالم در زیارت عاشورا و نفی و اثبات در کلمه طیبه 

مین حقیقت را اعالم و باطل و اعالم وفاداري و حمایت از جبهه حق است. ذکر تاریخ پیامبران گذشته در قرآن ه
وارث آدم و ابراهیم و نـوح   نماید که هر که پیرو آیین پاکان و صالحان است و خود را مانند حسینگوشزد می

ها آماده تحمل انواع بالیا و ها و ارزشداند، باید در راه حمایت از حقیقتمی و موسی و عیسی و محمد و علی
خویش باشد و البته این پایداري و شکیبایی سرانجام به پیروزي نهایی جبهۀ هاي ها و سرمایهپرداخت همه دارایی

  متقین خواهد انجامید. 
فَاصـبِر إِنَّ   54تلک الدار اآلخرةَ نَجعلُها للَّذینَ الیریدونَ علُواً فی األرضِ و ال فَساداً و العاقبۀُ للمتَّقینَ

نَا المرسلینَ إنَّهم لَهم المنصورونَ و إنَّ جندنا لَهم الغـالبونَ  و لَقَد سبقَت 55العاقبۀَ للمتّقینَ بادعتُنا لمإنّـا   56کل
فَال تَحسبنَّ اهللاَ مخلف وعـده رسـلَه إنَّ    57لَنَنصرُ رسلَنا و الَّذینَ آمنوا فی الحیاةِ الدنیا و یوم یقوم االشهاد

زیزٌ ذو انت58قامٍاهللاَ ع .  
مایه و سطحی، حرکت انبیا حرکتی ناموفق نبوده و باطل که راه مخالف انبیا است بـر  بر خالف نظرهاي تنگ«

اند بشـر را  اند که از آغاز تا کنون توفیق یافتهتاریخ بشري و سیر آن حکومت نداشته است و این انبیاي الهی بوده
یت کنند و از این پس نیز تا پایان جهان بر همین قرار خواهـد  اند هداخواستهمجموعاً در همان سیري که خود می

  بود.  
اي از این نوار ممتد تاریخ، بشر را به پیش رانده و سـیر او را بـه سـوي هـدف     آورانِ حق در قطعههر یک از این پیام

زگـاري تـالش و   اند و هنگامی که پـس از رو خلقت انسان که تعالی و تکامل جامعه بشري است، تسهیل و تسریع کرده
اند در آخرین نقطۀ مأموریت و رسالت خود، بار امانت امان از این جهان به هر وضع و بر اثر هر علتی رخت بستهمبارزة بی

اند.. . و چنین شده است که در این دوران تاریخ، خدایی را به رسول و مأمور پس از خود سپرده، خود چشم بر هم نهاده
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تـر و بـه   ر اثر هشیاري و آگاهی ـ که همان نیز آثار دعوت پیامبران است ـ به راه آنان خوشبینبشر از همیشۀ عمر خود، ب
تر است.. . بر همین منوال، این سیر طبیعی ادامه خواهد یافت تا روزي که به دسـت آخـرین حجـت    هدف آنان نزدیک

انع و رادعـی در بزرگـراه تعـالی و تکامـل     هیچ مالهی، آخرین گام در راه تربیت و ارشاد بشر برداشته شده و بشریت بی
پایان خویش گام گذارد و با سرعتی بیش از همیشه به حرکت مبارك خویش ادامه دهد.. . و این فرجام واقعی نبوت بی

  و راه پیامبران است. 
اي در گـرو دو عامـل بسـیار تعیـین کننـده اسـت؛ ایمـان و صـبر.         نکته بسیار مهم این است که موفقیت مرحلـه 

  59»هاي درخشان بر اثر به کار گرفتن آن بوده است.هاي اثناي راه بر اثر فقدان این دو عامل و پیروزيکستش
دانسـته و  اي تـازه نمـی  ها مواجه بوده، آن را پدیـده ها و بدخواهیروحانیت شیعه اگر در طول تاریخ با دشمنی

هـا در راه تحقـق آن   هـا و مخالفـت  ا، جسـارت هـ ها، دشـنام سرد و محزون نگردیده است. انواع تهمتگاه دلهیچ
ترین درسی است که کاروان روحانیت، از قافله ساالران خود انبیا و اولیـا آموختـه اسـت. آنچـه     هدف بزرگ کم

شود و هر که در مسیر آنان است، در معرض بر پیامبران گذشته آمده، امروز نیز کم و بیش در اجتماع ما دیده می
  آن همه قرار دارد.  

همـواره رشـتۀ نـامرئی دیگـري     » باطـل «و » حـق «توان انکار کرد که در کنارة این دو رشتۀ تاریخیِ و البته نمی
وجود داشته که ادعاي پاکی و حقیقتش گوش فلک را کر کرده، اما باطن ناپاك او دائماً به تقویت جبهـۀ پسـتی   

  و تضعیف جبهۀ راستی پرداخته است. 
حبار، کسروي، مهدي هاشمی و وعاظ السـالطین رنگارنـگ، زیـاد دیـده اسـت.      تاریخ، بلعم باعورا، کعب األ

هم از نیش قلم شریح قاضی ـ در منصب روحـانی ـ صـادر شـده اسـت. قـرآن کـریم بـه           حکم قتل امام حسین
  دارد؛  ها بر حذر میکند و جامعۀ مؤمن را از شر آنصراحت خطر عالمان هواپرست را گوشزد می

آمنوا إنَّ کثیراً منَ األحبارِ و الرُّهبانِ لَیأکلونَ أموالَ النّاسِ بِالباطلِ و یصدونَ عـن سـبیلِ    یا أیها الَّذینَ
  60اهللاِ

  کند؛ و آنها را به شدت محکوم می
الَّذینَ کذَّبوا بِآیات  یحملوها کمثَلِ الحمارِ یحملُ أسفاراً، بِئس مثَلُ القَومِمثَلُ الَّذینَ حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم
  61اهللاِ، و اهللاُ ال یهدي القَوم الظالمینَ.

پدیدة جدیـدي نیسـت و بـه درازاي زمـان سـابقه دارد و ایـن یـک        » عالم ناپارسا«مردم ما باید آگاه باشند که 
وجـود همـین    واقعیت تجربه شدة تاریخی است که در کنار سایر حقایق باید به جامعه انتقال یابد. اما به هـر حـال  
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طائفۀ ناپاك و بدسرشت موجب شده که دستاویز موجهی براي تضعیف و تخفیف سلسلۀ عالمـان دیـن و وارثـان    
  ها افزون شود. انبیا پدید آید و فشارها و دشواري

اي است که در شرایطی چنین ـ کـه    تحمل این مشکالت و شکیبایی در مقابل این نامالیمات، کمترین وظیفه
زاي تاریخ انسان سابقه دارد ـ بر دوش عالمان راستین و پیروان جبهه حـق و فضـیلت اسـت و ایـن أمـر       البته به درا

  محکم الهی به پیامبر خدا و همه پیروان او است؛ 
  62فَاستَقم کما أُمرت و من تاب معک.

  کارآمدي و توانمندي

دیگـران سـخت وابسـته اسـت؛ در     کودك انسان در مراحل نخست زندگی، براي ماندن و بهزیسـتن بـه خـدمات    
دیگـران اسـت و از خـود هـیچ هنـري نـدارد.. . انـدکی بعـد همـین          » کار«خوردن، خوابیدن و آسودن نیز نیازمند 

گـذرد، در  دهد. هر چه از مراحـل رشـد او مـی   دیگران انجام می» همکاري«کودك، بخشی از کارهاي خود را با 
گـاه بـه   یابد، گرچـه هـیچ  دیگران کاهش می» همکاري«یا » کار«او به  شود و نیازتر میتأمین نیازهاي خود مستقل
  شود.نیاز نمیصورت کامل از جامعه بی

گونه کـه خـود   در سنین جوانی، شایسته است، آدمی تأمین بخشی از نیازهاي دیگران را به عهده گیرد و همان
به دیگران بهره برساند؛ اینـک وظیفـه دارد   رنج دیگران بهره گرفته بود، از این پس تاکنون از حاصل کار و دست

در قبال خدمات فراوانی که از دیگران دریافت کرده ـ به رسم قدرشناسی ـ از خود واکنشی نشان دهد و خـدمتی  
. این مرحله آغاز ورود انسان به جریان اجتماع و قرار گرفتن در یک صنف اجتماعی است. قرار گـرفتن  63برساند

تخاب یک مسئولیت و اعالم آمادگی براي انجام خدمات مشخص است. معلم، راننده، در یک صنف به معناي ان
کاسب، کشاورز، آهنگر، کارمند و کارگر هر یک با انتخاب شغل خویش، در یک گروه اجتماعی قرار گرفتـه،  

  دارند... .دهند، البته در مقابل نیز خدمات دیگري دریافت میاي را ارائه میخدمات ویژه
چهرة حیـات  «ها است. زندگی ما آدمیان چهرة دیگري نیز دارد؛ حیات ما انسان» چهرة اجتماعی«یت این حکا

  ».فردي
انسان، به اقتضاي انسانیت خود ـ به عنوان یک فرد و فارغ از عضویت در اجتماع بشري ـ موظف اسـت بـراي    

و روسـتایی، کاسـب و کارمنـد و     یابی به هدفی بلند، مسیري را طی کند؛ مـرد و زن، پیـر و جـوان، شـهري    دست
اند. کسب معرفت، تهذیب نفس، کارگر و معلم در اصلِ این وظیفه تفاوتی ندارند؛ زیرا همه در انسانیت مشترك

هاي وجودي انسان در زندگی فردي او است. انسان حتی اگر دور از آبادي به سر بـرد  تقوا و تعالی معنوي، ارزش
به حکم انسانیت خویش، موظف بـه خودسـازي و تحصـیل عبودیـت، قـرب، و      و در جزیرة تنهایی، زیست کند، 
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  کماالت اخالقی است.
است. آدمی به مقتضاي سرشت اجتماعی خویش، به عنـوان یـک فـرد،    » حضور اجتماعی«همچنین موظف به 

بـا  وظیفه دارد در اجتماع زندگی کند. کمال مطلوب انسان نیز در گـرو همـین زنـدگی اجتمـاعی رقـم خـورده و       
  یابی است.حضور در میدان اجتماع قابل دست

اي آید، تعریف تـازه شود و به عنوان عضوي از پیکرة اجتماع در میهمین انسان، آنگاه که با جامعه مرتبط می
گیـرد. اینـک انسـان نـه بـه حکـم انسـانیت، بلکـه بـه مقتضـاي حضـور            یابد و وظـایف جدیـدي بـر دوش مـی    می

نوعـان خـویش   مثال موظف است که حقوق دیگران را رعایت کنـد، بـه نیازهـاي هـم    اش، وظایفی دارد. اجتماعی
  توجه داشته باشد و در صدد ارائۀ خدماتی به آنها باشد.

  ارزش انسان در حیات اجتماعی

شـود هـر چـه ایـن خـدمات      دهـد، تعیـین مـی   در بعد حیات اجتماعی، ارزش انسان بر اساس خدماتی که ارائه می
  تر است.تر باشد، تأثیر وجود شخص در جامعه باالتر و در بعد اجتماعی موفقدهتر و گسترارزنده

  بر این اساس، الزم است:
. هر فرد در فرایند انتخاب خود، دقت کافی کند تا مؤثرترین خدمات اجتماعی را شناسایی کند و متناسب با توان و 1

  استعداد خود در صنفی قرار گیرد که بهرة بیشتري برساند.
  پس از انتخاب نیز توان خود را براي ارتقاي سطح خدماتی که ارائه خواهد داد، باالتر برد. .2

باشـد، و  » تـر بـا عرضـه  «از نگاه دین، هر چه توانمندي، کارآیی، لیاقت و قدرت انسان بیشتر و به قول معروف 
ارزش براي انسـان مطـرح اسـت:    تر است. بدین ترتیب، دو مطلوبیت و دو بتواند خدمت بیشتري ارائه کند شایسته

  ». کارآمدي و کفایت«و ارزش » ایمان، اخالق و تقوا«ارزش 
  . 64إنّ خَیرَ منِ استَأجرت القَوي األمین

ایمان و تقوا ارزش بعد فردي وجود انسان است و کارآمدي و کفایت، ارزش بعد اجتماعی او و بدین ترتیـب  
را بـه افـق کمـال     خـود هد بود زیرا مؤمن خدوم با صـفت ایمـان،   خوا »مؤمن خدوم«الگوي انسان ترازِ دین 

  65دهد.را به سوي کمال حرکت می جامعهگرداند و با صفت خدمت نزدیک می
شود: اول شخصیتی چون مالک اشتر نخعی سه شخصیت متفاوت دیده می در میان کارگزاران دولت علوي

ی و فکري و روحی عظیمـی دارد و از سـوي دیگـر، در    است که از سویی توان مدیریت بسیار باال و قدرت جسم
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اسـت؛ بـدین جهـت، هـم در حیـات فـردي و هـم در حیـات          گرفتـه مراتب باالي ایمان و والیت و معنویـت قـرار   
از داشتن چنین نیرویـی بـه شـدت خوشـحال و      اجتماعی مورد رضایت کامل امام زمان خویش است. امام علی

  آرام و آسوده خاطر؛ومت به او دلمبتهج است و در واگذاري امور حک
   نـهع طءالی ما الـب هال إسراع أحزَم و إلَیه ا االسراعمع طؤُهال ب قطَتُه وال س هنُه وو ن الیخافمفَانّه م

  66أمثَل؛
مالک را نه سستی است و نه لغزش، و نه کندي آنجا که شتاب باید و نه شتاب بگیـرد آنجـا کـه کنـدي     

  شاید.
عبداً من عباد اهللاِ ال ینام أیام الخَوف و ال ینکل عنِ األعداء ساعات الـرّوعِ. أشـد علَـی الفُجـارِ مـن      
ن سـیوف اهللاِ ال کلیـلُ الظُّبـۀ و ال نـابی       مـ یفس أخو مذحج.. . فَانَّه مالک بنُ الحارث وه ریقِ النّارِ وح

الیقدم الضّریبۀِ.. . فَانَّه   هتنَصـیحلی نَفسی لع قَد آثَرتُکم بِه ن أمري واال ع مالیقَد الیؤَخّرُ و و و الیحجم
  67لَکم و شدةِ شَکیمته علی عدوکم؛

هاي تـرس از دشـمن روي برنتابـد،    اي است از بندگان خدا که در روزهاي بیم نخوابد و در ساعتبنده
است. او مالک پسر حارث مذحجی است.. . او شمشیري از شمشـیرهاي   بر بدکاران از آتش سوزان تندتر

اثر بود.. . نه بر کاري دلیري کند و نه باز ایسـتد و نـه   خداست که نه تیزي آن کند شود و نه ضربت آن بی
پس آید و نه پیش رود؛ جز که من او را امر نمایم. در فرستادن او من شما را بر خود برگزیـدم؛ چـه او را   

  رخواه شما دیدم و سرسختی او را برابر دشمنانتان پسندیدم.خی
  لَیـهالیوفی ع ر والحاف لداً، الیرتَقیهراً لَکانَ صجلَو کانَ ح الً لَکانَ فَنداً وبک! لَو کانَ جک و ما مالمال

  68الطائر؛
ه و اگر سـنگ بـود سـنگی    ها جدا افتادمالک! مالک چه بود؟ به خدا اگر کوه بود کوهی بود از دیگر کوه

  بود خارا که سم هیچ ستور به ستیغ آن نرسد و هیچ پرنده بر فراز آن نپرد.
  فرمود:کشید و میهنگامی که خبر رحلت مالک به حضرتش رسید اندوهناك و متأثر گشت و آه می

جولْ مه ک؟ والکم ورْجلْ مه اکی ووک الْبک فَلْتَبالثْلِ ملَی مک؟عالکم ـنْ   69ودع اءالنِّس تلْ قَامو ه
  70مثْلِ مالک؟. . . . لَا أَري مثْلَه بعده أَبداً

گریه کنندگان بر مانند مالک باید گریه کنند و آیا امید بخشـی ماننـد مالـک هسـت؟ آیـا کسـی ماننـد او        
  مانند او را نخواهم دید.وجود یافته است؟ آیا زنان مانند او خواهند آورد؟. . . پس از او 
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شخصیتی عارف و خودساخته چون کمیل بن زیاد نخعـی اسـت کـه     شخصیت دوم در میان کارگزاران امام
برد و بـا او راز  او را به صحرا می است و تاب تحمل معارف سنگین علوي را دارد. علی یار تنهایی امیرمومنان

  گوید: می
  71و أصبت لَه حملَۀ؛ها إنَّ هاهنا لَعلماً جماً لَ

  یافتم.بدان که در سینه من دانشی است انباشته، کاش حامالنی براي آن می
اي بس عظیم دارد و همـراز و انـیس حجـت حـق قـرار گرفتـه       کمیل در جانب ایمان و فضایل انسانی اندوخته

شود، در دفع سـپاهیان  ده میاست. همین کمیل آنگاه که از جانب امام به کارگزاري شهرکی ـ به نام هیت ـ گمار
  ماند.دشمن که از حوزه مأموریت او گذشتند و به تاراج مسلمانان پرداختند، ناکام می

  کنند:گونه گالیه میگیرند و اینبر او چنین خرده می امام
. . فَقَد صـرت جِسـراً لمـن    أما بعد فَإنّ تَضییع المرء ما ولّی و تَکلُّفَه ما کفی لَعجزٌ حاضر و رأي متَبر.

أَراد الغارةَ من أعدائک علی أولیائک، غَیرَ شَدید المنکبِ و ال مهیبِ الجانبِ، و ال سـادّ ثغـرةً و ال کاسـرٍ    
  72لعدو شَوکۀً و ال مغنٍ عن أهلِ مصرِه و ال مجزٍ عن أمیرِه؛

دار شـدن او کـاري را کـه بـر دوش دیگـري      دارد و عهده اما بعد، واگذاردن آدمی آنچه را که بر عهده
اي تا از دشمنانت هر کـه خواهـد از آن   اي است تباه.. . تو پلی شدهاي است آشکار و اندیشهاست، ناتوانی

ات گریزنـد،  بگذرد و بر دوستانت غارت برد. نه قدرتی داري که با تو بستیزند، نه از تـو ترسـند و از پـیش   
ی بست، نه شوکت دشمن را توانی شکست، نه نیاز مـردم شـهر را بـرآوردن تـوانی و نـه      نه مرزي را توان

  توانی امیر خود را راضی گردانی.
شخصی چون زیاد بن سمیه نیز حضور دارد. زیاد چون پدري شناخته شده  در میان کارگزاران دولت علوي

بن سمیه (فرزند سمیه، کنیز حارث بن کلـدة ثقفـی   زادة مسلَّم بود، زیاد بن ابیه (فرزند پدرش) یا انداشت و حرام
  73شد؛ تا آنکه معاویه در حکومت خود او را برادر خویش و زیاد بن ابی سفیان خواند.پزشک عرب) خوانده می

رانی وي استان پهنـاوري را در  هاي فارس بود و دایرة حکمزیاد جانشین ابن عباس در والیت بصره و سرزمین
  شد.بصرة کنونی، اهواز، کرمان، فارس و.. . می گرفت که شاملبر می
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هـاي  او گرچه در ادارة امور مملکت بسیار کارآمد و توانا بود، اما بارها از سوي آن حضرت به جهـت خیانـت  
  فراوان و فسادهایی که از او سر زد، توبیخ و مالمت شد.

غیراً او کبیـراً، ألشُـدنَّ    نت من فَیو إنّی اُقسم بِاهللاِ قَسماً صادقاً لَئن بلَغَنی اَنّک خُ مینَ شَیئاً صـسلالم ء
  74علَیک شدةً تَدعک قَلیلَ الوفرِ، ثَقیلَ الظّهرِ، ضَئیلَ األمرِ؛

خورم، سوگندي راستین که اگر مرا خبر رسد که در امـوال مسـلمانان کـم یـا زیـاد      به خدا سوگند می
مال مانی و درمانده به هزینـۀ عیـال، و خـوار و پریشـان     که اندكاي، چنان بر تو سخت گیرم خیانت کرده

  احوال.
  75استَعملِ العدلَ و احذَرِ العسف و الحیف، فَانَّ العسف یعود بِالجالء و الحیف یدعو الَی السیف؛

شمشـیر را   به عدالت عمل کن و از ظلم و ستم بپرهیز که ستم مردم را به آوارگی وادارد و بیـدادگري 
  در میان آورد.

دهد برخی کسان ایمان، تقوا، اخالص، اخالق و معنویـت در ابعـاد فـردي را    ها نشان میبررسی این شخصیت
هاي سنگین در آنها وجـود نـدارد. در مقابـل،    دارند، اما توان انجام امور اجتماعی و صالحیت واگذاري مسئولیت

  ی را دارند، اما تعهد و تقواي الزم را ندارند.گروهی قدرت الزم براي انجام خدمات اجتماع
هیچ یک از این دو گروه بازوي قابل اعتمادي براي امام امت (کسی که مسئول هدایت اجتماع و اصـالح امـور آن   

تـرین عنصـر   دانند که مهماست) نیست. امروزه همه کسانی که اندکی با مفاهیم اولیه مدیریت آشنا هستند، به خوبی می
است؛ یعنی نیروهایی که واجد ایـن دو ویژگـی هسـتند؛ تخصـص و تعهـد،      » منابع انسانی آن«ده یک سازمان، پیش برن

قدرت و امانت، تقوا و کفایت، عرضه و سالمت، نداشتن هر یک از این دو بال، براي پرواز به سوي هدف یک کاستی 
  سازد.آشکار است و اعتماد و حرکت را غیر ممکن می

داري یـک  و اخالص و سالمت نفـس را در حـد مطلـوب دارا هسـتند، ولـی عرضـۀ سـکان       کسانی که اخالق 
اي براي پیشـبرد  توانند از خود اثر و خدمت مناسبی ارائه کنند، نیروهاي شایستهحرکت اجتماعی را ندارند و نمی

ش، دانـش  کوشی و تالهاي بزرگ هستند و با سختاهداف اسالم نیستند. از سوي دیگر، کسانی که واجد همت
انـد، ولـی در   هاي سنگین اجتماعی را کسب کـرده و مهارت و کارآیی خود را باال برده، لیاقت پذیرفتن مسئولیت

انـد نیـز هرگـز    برنـد و از ایمـان و اخـالق و انسـانیت کـم بهـره      هاي پست حیوانی به سر میاسارت هواها و هوس
توان لیاقت آنان را به خدمت اهداف دین گرفت و یکنند؛ گرچه در مواردي مرا تأمین نمی رضایت امام عصر

  البته با نظارت شدید بر آنان، از مفاسدشان در امان بود.
عرضی، نباید موجب تـوهم  به یقین مقایسۀ این دو گروه و کنار هم نهادن آنان اشتباهی بزرگ است و این هم

بـا یکـدیگر   » کارآمـدي «و ارزش » انسانیت«ارزش ارزي میان آنها شود. منظور از این بیان، برابر دانستن نوعی هم
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  شود.نیست و مقایسه میان کمیل بن زیاد نخعی با زیاد بن ابیه هرگز عاقالنه شمرده نمی
آید، در حالی که کارآیی انسانیت انسان ارزش اساسی وجود اوست و در امتداد حیات انسان تا ابد به کار می

زندگی اجتماعی انسان، آن هم تا مرز انتقال به عالم ابدي مربوط است و و توانمندي، ارزشی درجه دو است و به 
آید. ایمان و انسانیت، بدون توانمندي و کارآیی هم ارزشمند است و سـعادت او را تـأمین   پس از آن به کار نمی

ت او نقشـی  کند، در حالی که کارآیی و توانمندي، بدون ایمان و انسانیت ارزش انسانی ندارد و بر لوح سـعاد می
گردد، در حالی که بهرة کارآیی و توانمندي نـاظر بـه   زند. بهرة ایمان و بندگی از ابتدا به خود شخص باز مینمی

  نیاز دیگران است.
پذیر باشد، بر این اساس در دوران امر میان این دو ویژگی، جایی که تنها انتخاب یکی از این دو گزینه امکان

  هاي واالي فردي را برگزیند و از هیچ مالمتی واهمه نکند.رزشبدون تردید انسان باید ا
  76یا أیها الّذینَ آمنوا علَیکم أنفُسکم الیضُرُّکم من ضَلّ إذَا اهتَدیتُم

کـس کـه گمـراه شـده     اید به خودتان بپردازید، هرگاه شما هـدایت یافتیـد آن  اي کسانی که ایمان آورده
  رساند.است به شما زیان نمی

نیز فرمودند: و إنّی لَعالم بما یصلحکم و یقیم أودکـم، ولکنّـی الأري إصـالحکم بِافسـاد      م علیاما
  77نَفسی

توان شما را اصالح کرد و از کجی بـه راسـتی آورد. امـا هرگـز اصـالح      دانم که چگونه میمن نیک می
  بینم.شما را با تباه کردن خود (روا) نمی

بر آن است کـه در شـرایط عـادي کـه امکـان تحصـیل هـر دو ارزش وجـود دارد، نبایـد           اما تأکید این نوشتار
سستی، کوتاهی و کاهلی کرد و به بهانۀ اخالق و تقوا و معنویت از تحصیل کارآیی، توانمندي و کفایـت دسـت   

  کشید. 
شـود  ن آن نمـی توجه به مسئولیت اجتماعی و پرداختن بدان، آنقدر اهمیت دارد که عبادات فردي نیز جایگزی

چـال مخـوف   آن هنگام کـه در سـیاه   توان به بهانۀ اشتغال به عبادت پروردگار از آن سرباز زد. امام کاظمو نمی
  هارون قرار گرفتند و از هرگونه ارتباط اجتماعی محروم و ممنوع گشتند چنین مناجات فرمودند: 

  78ی لعبادتک، اللّهم و قَد فَعلت فَلَک الحمداللّهم انّک تَعلَم انّی کُنت أسألُک اَن تَفرِغَن
گـویم کـه   پروردگارا از تو درخواست کرده بودم که مرا براي عبادت خود فارغ گردانی، تو را شکر می

  چنین نعمتی نصیبم کردي
امـور عبـادي   گردد که انسان در میانۀ اجتماع حق ندارد زمان و توان خود را تنهـا صـرف   از این بیان معلوم می
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اي مهم بر دوش کند. و تا آن هنگام که اختیار عملِ اجتماعی و تأثیرگذاري بر محیط پیرامون خود را دارد وظیفه
  79شود.دارد که او را از عبادت فردي فارغ البال و خلوت محض با پروردگار مانع می

جامعـه  «د است، به هـدف تحقـق   در وجود خو» انسان ایدآل اسالمی«گونه که در پی تحقق انسان مؤمن همان
هاي الزم را بـه  ها و تواناییکند و براي این منظور الزم است مهارتنیز در پیرامون خود تالش می» ایدآل اسالمی

تر براي انجام کارهاي بزرگ و نیز آمادگی براي ایجاد تحولی عظـیم یـا   دست آورد. به دست آوردن توان افزون
عنی خودنمایی مذموم و رفتار متظاهرانه نیست، بلکه به خودي خود مـورد توصـیه   ارائۀ خدمتی سترگ، هرگز به م

  هاي دینی است.آموزه
 کوشد در فرایند انتظار فرج که افضل اعمال است، خود را براي کارگزاري دولت مهـدوي می شیعۀ علی

براي اجراي عـدالت و بسـط    داري شایسته و بازویی تواناآماده سازد تا در روزگار حضور و ظهور معصوم، سکان
دهـد، مـورد توجـه ویـژه و     توحید باشد. چنین کسی متناسب با ابعاد تأثیر اجتماعی و حجم خدمتی کـه ارائـه مـی   

  است. رضایت خاص امام عصر
  اند:فرموده حضرت فاطمه زهرا 

سولِ اللّهن أبی رع عتملَیهِسع نا یحشَرونَ فَیخلَعتشیع لَماءلـی قَـدرِ    ، إنَّ عع ن خلعِ الکرامـاتم م
  80کثرَةِ علومهِم و جِدهم فی ارشاد عباد اللّه؛

شوند در حالی کـه  شنیدم که فرمود: عالمان شیعۀ ما (فرداي قیامت) محشور می از پدرم پیامبر خدا
بـر آنهـا پوشـانده    هاي کرامت به قدر فراوانی دانش و به میزان تالششان در ارشاد بندگان خدا، از خلعت

  شده است.
در آسـتانه   کنـیم. امـام خمینـی   تر، از حکومت غیرمعصوم ذکر مـی براي توضیح بیشتر مثالی در ابعاد ملموس

کرد. امـا رضـایت   اي بر جهانیان مباهات میانقالب اسالمی از آحاد ملت ایران خشنود بود و به داشتن چنین توده
رضایت او از توده عوام قابل مقایسه نیست. شهادت بهشتی و مطهري، براي  امام از کسی مانند بهشتی و مطهري با

اي طبیعـی کـه پیامـد مـرگ هـزاران شـهروند       فرسا بود؛ چه بسا حادثـه او همسنگ فقدان یک امت، غمبار و جان
وارد  معمولی را به همراه داشته، ولی به اندازة شهادت یک بهشتی به بدنۀ انقالب آسـیب و بـه دل امـام امـت درد    

  نکرده باشد.
ن   توصیه به تجهیز امت اسالمی و کسب آمادگی بیشتر در مقابل کفار در آیه شـریفه   م ما اسـتَطَعتُم مـوا لَهدأع و
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هـاي قـدرت، از   افـزار، شـامل همـۀ مؤلفـه    عالوه بر کسب قدرت نظامی و تهیۀ انواع ساز و بـرگ و جنـگ   81؛قُوه
هــا، ماننــد قــدرت بیــان و ســخنوري، نویســندگی و انــواع مهــارت قــدرت علمــی، مــدیریتی و تــوان فرهنگــی تــا

کوشـی و بـذل   شـود و ایـن همـه جـز بـا تـالش و سـخت       گیري و.. . مـی بینی حوادث و تصمیمتأثیرگذاري، پیش
  آسایش و راحت، حاصل نخواهد شد.

رکه قرآن بارها بـه کـار   که غالباً با پسوند فی سبیل اهللا و قید اموال و انفس در آیات مبا» مجاهدت«کلید واژه 
  کوشی و بذل آسایش تصریح دارد.رفته است، بر این سخت

که به معناي معامله جان با رضـاي  » شهادت«این نکته نیز گفتنی است که در نظام ارزشی اسالم، ارزش واالي 
م در پرتـو  ها، به امید لقاي محبوب و کسب خرسندي اوست، هـ ها و داراییجانان و دست کشیدن از همه سرمایه

دار انجام کار خدمت اجتماعی قرار دارد. شهادت هرگز به معنی نفله شدن و جان باختن نیست؛ خون شهید عهده
هـاي الهـی و حـامی بقـاي     رساند. خون شهید پاسدار ارزشهاي فراوانی میبزرگی در جامعه اسالمی است و بهره

  کند.گشاید و در نهایت بر شمشیر غلبه میمی شود،اي را که جز با خون باز نمیدین خداست. راه بسته
اي یا ثمري ـ شایستۀ ارزش آن ـ بر دادن خون مترتب نباشد و از ایـن کشـته شـدن، جـز      از این رو هرگاه بهره

طلبی مطلوب نیسـت. از  در آن قرار داشت) شهادت هدر رفتن کاري نیاید (مانند شرایطی که امام حسن مجتبی
اي طراحـی  طلبی مطلوب است، مجاهد در راه خدا باید پیش از بذل جان، به گونههادتسوي دیگر، هرگاه که ش

با بردن  اي که سیدالشهدااید؛ مانند صحنهتري از این فداکاري به چنگو تدبیر کند که ثمرات و برکات افزون
  ماهۀ تشنه لب، براي تاریخ به یادگار نهاد.خانواده و کودکان و تقدیم شش

***  
خدمات فرهنگی (آموزشی ـ پرورشی) مربوط بـه  «با ورود به طلبگی، از میان خدمات مختلف اجتماعی، طلبه 

را برگزیده است؛ ثبت نـام در حـوزة علمیـه بـه معنـی اعـالم آمـادگی بـراي حضـور در صـف مقـدم            » حوزة دین
فرهنگـی، از فهرسـت   هاي اسالمی است. طلبه به عنوان یک عنصـر  هاي تعلیمی و تربیتی در گسترة آموزهحرکت

ت، مجاهـدت و         طوالنی نیازهاي انسان، مهم ترین نیاز، یعنی نیاز به وحـی و معنویـت را برگزیـده اسـت تـا بـا همـ
ها را تأمین کند. طلبه در امتداد حرکت پیامبران، آن آموزگاران کتـاب و حکمـت و   پایداري، این نیاز تودة انسان

و با قدم نهادن در مدرسۀ علمیه، رسالتی آن چنان خطیر و مسـئولیتی   مربیان سلوك توحیدي و معنویت قرار دارد
  این چنین سترگ را بر دوش گرفته است:

ثَۀُ األنبیاءرو لَماء؛82انّ الع  
  ان دین وارثان حرکت پیامبران هستند.دانشمند
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  عالمان دین را جانشینان خود خوانده و براي آنان دعا کرده است:  نبی مکرم اسالم
حاهللاِر بادلّمونَها عیع نّتی واهللاُ خُلَفائی.. . الّذینَ یحیونَ س ؛83م  

دارنـد و آن را بـه بنـدگان خـدا     خداوند جانشیان مرا رحمت کند؛ آنـان کـه سـنت مـرا زنـده نگـاه مـی       
  آموزند.می

افـات فکـري و   هاي اجتماعی و بدون توجه بـه انحر تواند فارغ از خألها و آسیببدین ترتیب، طلبه هرگز نمی
احتیاجات فرهنگی، روزگار بگذراند. طلبه براساس هویت تعریف شده صنفی خود، باید در قبال خدمات فراوانی 

دارد، صادقانه و پر تالش به آنان خدمت کند؛ آیات خدا را تالوت کنـد.  که از دستان پر مهر اجتماع دریافت می
  و تزکیه نفوس بکوشد؛  دین، کتاب و حکمت را به آنان بیاموزد و در تهذیب

  ؛ 84یتلوا علَیهِم آیاتک و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀَ و یزَکیهِم
  و هر چه توان طلبه در ارائه چنین خدماتی بیشتر باشد، ارزش اجتماعی او بیشتر است.

م بـزرگ بـردارد:   پیش از این گفتیم که هر انسان، در قبال مسئولیتی که در اجتماع بر دوش دارد، بایـد دو گـا  
نخست انتخاب یک خدمت مؤثر اجتماعی، متناسب با توان خود که بهرة فراوانی بـه جامعـه بشـري ارزانـی دارد.     

  دوم ارتقاي سطح کیفیت این خدمات، تا اندازه ممکن.
طلبه در انتخاب مسیر اصلی و ترجیح حوائج معنوي و فرهنگی بر حوائج مادي، بسیار خوش سلیقه عمل کرده 

اهراه حرکت خود را به درستی برگزیده؛ از این رو در گام نخست، موفق بوده است؛ اکنون وظیفه دارد تا در و ش
  گام دوم، کارآمدي خود را افزایش و حوزة تأثیر خود را در موضوعی که برگزیده گسترش بخشد.

انـد،  ق بـوده هاي بزرگ ـ حوزوي یا غیر حوزوي ـ که در سلوك روحانی و خودسازي معنـوي موفـ    شخصیت
هـاي  انـد، گنجینـه  ولی گوشۀ عزلت گزیده و به جهت ناتوانی، از انجام خدمات فرهنگی و اجتمـاعی طفـره رفتـه   

کننـد،  اند؛ آنان محـیط اطـراف خـود را روشـن نمـی     پنهان و ذخایر خاموشی هستند که تنها نیمی از راه را پیموده
هـاي فـردي فراوانـی    دارنـد. اینهـا گرچـه ارزش   بـر نمـی  گشایند و بـاري از دوش جامعـه   گرهی از کار مردم نمی

اند و سپس الگوي کاملی براي طراحـی  موفق نبوده اندوخته، اما نخست اینکه در تأمین رضاي خدا و امام عصر
را با هم داشته باشـد  » کارآمد«، و »ربانی«، »عالم«سیماي آینده طلبه نیستند. الگوي کامل طلبه باید هر سه ویژگی 

ناپذیر بر پیکر اجتماع وارد آید. یعنی وجـود  اي جبراناي باشد که اگر از میان امت اسالمی برود ضایعهگونهو به 
  او چنان براي جامعه پر فایده و ارزشمند باشد که جاي خالی او را هیچ چیز دیگر پر نکند.

  85مِ، التَسد ثُلمتُه إلی یومِ القیامۀِ. ما قَبض اهللاُ تَعالی عالماً من هذه األمۀ إال کانُ ثَغرةً فی االسال
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گیرد مگر آنکه شکافی در اسالم پدید آید که تـا روز قیامـت   خداي تعالی جان عالمی از این امت را نمی
  گردد.پر نمی

  86العلم حیاةُ االسالمِ و عماد الدینِ. فرمودند: پیامبر خدا
  مان است.دانش مایه حیات اسالم و نگه دارندة ای

  همچنین فرمودند:  
  87من طَلَب باباً منَ العلمِ لیحیی بِه االسالم کانَ بینَه و بینَ األنبِیاء درجۀً فی الجنَّۀِ.

هرکس باب علمی جستجو کند تا اسالم را به آن زنده گرداند، میان او و پیامبران در بهشـت تنهـا یـک    
  درجه فاصله باشد.

نِ الخُـروجِ   نیز نقل شده است:  از امام صادق م عـمنَعونَهی فاریتُهع و لی إبلیسرابِطونَ بِالثَّغرِ الَّذي ینا مت شیع لَماءع
.تُهشیع و لَیهِم إبلیسلّطَ عن أن یتَسع نا وتشیع فاءلی ضُع88ع  

شوند و آنها را از حمله می ان شیعه پاسداران مرزي هستند که ابلیس و شیاطین به آن نزدیکدانشمند
  دارند.و تسلط بر شیعیان ضعیف باز می

نویسـد کـه مـن اراده    اي بـه امـام رضـا (ع) مـی    زکریا بن آدم که از اصحاب خاص ائمه اطهار است طـی نامـه  
انـد. حضـرت او را از ایـن تصـمیم     ام از شهر خارج شوم، زیـرا اهـل سـفاهت و نادانـان در آن فـراوان شـده      کرده
  شتند و فرمودند:  بازدا

  89).التَفعل فَإنَّ أَهلَ قُم یدفَع عنهم بِک کَما یدفَع عن أَهلِ بغداد بِأبی الحسن (ع
گـردد؛ همـان گونـه کـه بـال از اهـل بغـداد بـه         این کار را نکن، زیرا بال از اهل قم به واسطه تو دفع می

  شد.واسطه پدرم امام کاظم (ع) دفع می
د عالمان دین باید موجب سرزندگی اسالم و حفاظت ایمان باشد و اگر این فایده بر وجود آنـان  بنابراین وجو

  اند.را نیاموخته مترتب نشود علم مورد رضاي پیامبر
  

  طلبه کارآمد

این پرسش، اینک بـه صـورتی طبیعـی پـیش روي ماسـت کـه طلبـه بـراي انجـام مسـئولیت صـنفی خـود چـه              
یابـد و  و در چه موضوعاتی باید کارآمد باشد؟ حوزة تأثیر طلبه چگونه گسترش مـی هایی باید کسب کند توانایی

هایی که مربوط به تعریـف طلبـه و هویـت    شک به دست آوردن مهارتشود؟ بیطلبگی طلبه چگونه پر ثمرتر می
رود و مار مـی ها براي طلبه تنها یک فضیلت به شـ ها و مهارتصنفی اوست، براي طلبه الزم است اما سایر توانایی
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  ضروري نیست.

  . کارآمدي در فهم دین و تشخیص بدعت از سنت1

مقـوم  » تفقـه «اسـت.   دینیهاي هایی که یک طلبه باید به دست آورد، هنر فهم آموزهترین مهارتیکی از مهم
شناسی و آگـاهی از معـارف اسـالم در    صیت صنفی اوست و اگر حد نصاب دینهویت روحانی و از ذاتیات شخ

  بر او مجاز یا دروغ است!» روحانی«کسی نباشد، اطالق 
هاي اصیل دین آشـنا باشـد و   این ویژگی، هم چهره اثباتی و هم چهره سلبی دارد؛ یعنی طلبه هم باید با آموزه

هـاي حساسـیت   ها را داشته باشد و عقربهها و تحریفشخیص بدعتهاي تقلبی مشابه را بشناسد و هنر تهم آموزه
  ها و استنادات ناروا واکنش نشان دهد.ها، انحرافات، تأویلعلمی او، نسبت به کجی

هاي حوزه علمیه باید براي انتقال این مهارت به طلبه اختصاص یابد و طلبه نیز موظف است همه نعمات سرمایه
ژي، عمر، نشاط و استعدادي که در اختیار دارد، را صرف همین هدف کنـد تـا تجهیـزات    الهی از زمان، توان، انر

  الزم براي پاسداري از پیکره دین و جلوگیري از ورود هرگونه آسیب اجتماعی به آن را داشته باشد.
ها تر باشد و قدرت حدس لوازم و فروعات مخفی گزارهبدین ترتیب، هر چه طلبه در تشخیص انحرافات دقیق

 از قـول پیـامبر اسـالم    تـر اسـت. امـام صـادق    را پیش از بروز آسیب، بیشتر داشته باشـد، کارآمـدتر و ارزنـده   
  فرمودند:

  ؛90یحملُ هذَا الدینَ فی کلِّ قَرنٍ عدولٌ ینفونَ عنه تَأویلَ المبطلین و تَحریف الغالینَ و انتحالَ الجاهلینَ
کشند و تأویل اهل باطل و تحریف اهل غلـو و اسـتناد   را به دوش میرادمردانی، در هر عصر بار دین 
  کنند.نارواي اهل جهالت را از دین نفی می

فَضلُ العالمِ علَی العابِد بِسبعینَ درجۀً بینَ کلّ درجتَینِ حضرُ الفَرَسِ سبعینَ عاماً و ذلـک أنَّ الشَّـیطانَ   
  ؛91ها العالم فینهی عنها و العابِد مقبلٌ علی عبادته الیتَوجه لَها و الیعرِفُهایضَع البِدعۀَ للنّاسِ فَیبصرُ

فضیلت عالم نسبت به عابد، هفتاد درجه است که میان هر دو درجه، معادل هفتاد سال مسیر یک اسب 
شناسد آن را می گزارد که عالمتیز رو فاصله است و این بدان جهت است که شیطان میان مردم بدعت می

کند، در حالی که عابد به عبادت خویش مشغول است و به آن بدعت توجهی نـدارد (و اگـر   و از آن نهی می
  شناسد.توجهی کند) آن را نمی

  . کارآمدي در انتقال معارف و ابالغ دین2

طلبه اسـت. روحـانی بایـد     ترین مهارت الزم براي، مهم»هاانتقال آموزه«و قدرت » پیام رسانی«، هنر »تفقه«پس از 
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گیـرد، تجهیـزات الزم بـراي    بتواند دانش خود را به جریان اندازد و از آنجا که در خطوط انتقـال وحـی قـرار مـی    
ها داشته باشد. هر عنصري که بـه ایـن   توزیعِ با سلیقۀ تعالیم دینی را بدون هرگونه افتادگی و ضایعه، در میان توده

  گرداند.ف طلبگی است و طلبه را کارآمدتر و مؤثرتر میهدف کمک کند، در راستاي اهدا
وري است، زیرا بیشترین حجم اطالعـات از طریـق گفتـار و    ها قدرت نوشتن و هنر سخنترین این مهارتمهم

  شود.نوشتار منتقل می
است؛ چه بسیار هاي صنعتی و جلب اقبال مشتریان، براي همه آشکار بندي در توزیع فراوردهامروزه ارزش صنایع بسته

ماند و چه بسیار اجناس نامرغوبی که بندي نامناسب، بر روي دست تولید کننده باقی میاجناس مرغوبی که به خاطر بسته
  بندي جذاب و زیبا، به سرعت به دست مصرف کنندگان بداقبال رسیده است.به جهت استفاده از بسته

شـود؛ از صـنایع   و تأثیرگذاري بیشتر پیـام مـی   هایی که موجب جلب توجه مخاطب، تحریک عواطفمهارت
هـاي گویـا و   هـا و تمثیـل  هاي لفظی و معنوي، آهنگ جذاب، نوسان صدا، شور و حرارت بیان، مثالادبی و آرایه

بنـدي  سـنگ آشـنایی بـا صـنایع بسـته     هاي فرهنگی، همگیرا و سلیقه در انتخاب بهترین قالب براي عرضۀ فراورده
  سازد.تر میین به مخاطب را موفقاست و عرضۀ کاالي د

ها و مهارت اول (شناخت عمیق دین)، مقایسه کنیم، بایـد بـه صـراحت بگـوییم     اگر بخواهیم میان این مهارت
مایـۀ پیـام را   شناسی، محتـوا و درون تري قرار دارد، زیرا دینکه دستۀ دوم از نظر ارزش، در رتبۀ دوم و درجۀ نازل

محتـواي اصـیل در قالـب    «تبلیغی، قالب و شکل آن را؛ یعنـی اگـر امـر تبلیـغ میـان       هايدهد و مهارتتشکیل می
  دائر باشد، بدون تردید گزینۀ اول مقدم است.» محتواي ضعیف در قالب جذاب«و » ضعیف

بندي مناسب نداشته باشد، آرام آرام حقیقت خود را آشکار و اعتماد مخاطب را جنس مرغوب حتی اگر بسته
ه همین دلیل، بیشتر توجه طالب علوم دینی باید به اصالت، استناد و استحکام محتواي پیام باشد و کند. بجلب می

بهترین توان و استعداد خود را براي آن به کار گیرند، اما براي کارآمدي و تأثیرگذاري بیشتر، هرگز نباید از ایـن  
عامـل انتشـار اعجـاب آور پیـام آسـمانی      هاي درجه دوم غفلت کرد؛ چنان که اعجاز بالغی قرآن کـریم،  ویژگی

اسالم و نفوذ سریع آن در اعماق جان مخاطبان بود. از این رو، آنچـه در دانـش بالغـت و نیـز صـنعت خطابـه در       
  شود باید با تالش و تمرین مستمر به ملکه و مهارت تبدیل گردد.دانش منطق آموخته می

ت، بسیار بیش از آن است که در کتب گذشتگان گرد آمده هاي امروزي بالغذکر این نکته الزم است که تکنیک
هـا، نمودارهـا،   است و امروزه در تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه محدود نیست. طرح» رسایی پیام«است؛ بالغت به معناي 

ها و جمالت مهـم، ویـرایش دقیـق مـتن، تصـویر،      هاي درختی، خالصه بحث، برجسته کردن واژهجداول، تقسیم بندي
ها و ابزارهاي جدید انتقال پیام مانند رایانه و اینترنـت نیـز در بالغـت کـالم     بزارهاي کمک آموزشی و استفاده از روشا

مؤثراند. طلبه همان گونه که رسالت فهم دین دارد و باید در آن، کارآزموده و چاالك باشد، رسالت ابالغ سخن دین را 
  تر دعوت الهی به خدمت بگیرد.ود را براي ابالغ بهتر و کاملهاي موجنیز دارد و باید بتواند تمام ظرفیت
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ه علـم خـود را   ان (دیـن) اسـت کـ   دانشـمند ها در میان امت من ظاهر شد، بـر  هرگاه انحرافات و بدعت
  آشکار کنند و هر کس چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.

  . کارآمدي در تربیت3

از جمله وظایف مهم در آینده صنفی طلبه، وظیفۀ تالش براي تزکیه نفـوس و پـرورش اخالقـی و معنـوي جامعـه      
دهـد و اگـر   پوشش مـی  است. اگر مسئولیت صنفی روحانی را تعلیم و تربیت بدانیم، تربیت نیمی از وظایف او را

تعلیم را هم در راستاي تربیت و به عنایت رشد انسان در نظر بگیریم، وظیفـۀ روحـانی در تربیـت منحصـر خواهـد      
  شد و تبلیغ و تعلیم به عنوان مقدمۀ الزم براي رشد و تربیت انسان، مطلوب است.
بان خود، باید آمادگی انجام ایـن  تربیت دینی، مراتب و سطوح مختلفی دارد و هر طلبه متناسب با سطح مخاط

وظیفه را داشته باشد. مقصد تربیت و الگوي رشد دینـی را نیـک بشناسـد؛ اصـول و قواعـد تربیـت را بدانـد و بـر         
  پذیر نیست.هاي تربیتی مسلط باشد. البته این همه بدون تجربه عملی، سلوك و تزکیۀ نفس امکانمهارت

  هاي عمومی. مهارت4

هاي فرعی دیگري وجود دارد که به طلبگی اختصـاص نـدارد، ولـی در    مهارت اصلی، توانمنديعالوه بر این سه 
هــا، نویسـی، طراحـی، راننــدگی، انـواع ورزش   هــایی چـون خــوش آیـد؛ توانـایی  زنـدگی عمـومی او بــه کـار مــی   

  توانمندهاي نظامی، اطالعات عمومی غیر مرتبط با حوزه دین و... . 
توان عالمی ربانی و کارآمد تصور کـرد کـه   طلبه تأثیر چندانی ندارد؛ یعنی میها در هویت صنفی این مهارت
  کنیم.ها را به دو دسته تقسیم میبهره باشد. این توانمنديها بیاز این توانایی

توان بر آن تسلط یافـت و بهـرة فراوانـی از آن دریافـت؛ مثـل      دسته اول گروهی که با صرف زمان اندك، می
هـاي اولیـه؛ ایـن دسـته     هـاي عمـومی امـداد و کمـک    حروف چینی و ماشـین نویسـی)، مهـارت   رانندگی، تایپ (

دهنـد و بـه   اي هستند که با صرف زحمت و مؤونۀ اندك، فایده و معونت فراوانـی مـی  ها تجهیزات ارزندهمهارت
  گیري و تحصیل آنها مقرون به صرفه است.حکم عقل، پی

آنها به زمان طوالنی و توان بسـیار نیـاز اسـت. علـوم غیرحـوزوي      هایی است که براي کسب دسته دوم مهارت
انـد.  هاي مربوط به سایر مشاغل، همچون آهنگري و نجاري و.. . از ایـن دسـته  مانند پزشکی، مهندسی و تخصص

ها وظیفـۀ طلبـه نیسـت، بلکـه بـا ایجـاد مشـغولیت مـزاحم، نـرخ کارآمـدي او را در هویـت            جویی این مهارتپی
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  شود.آورد، به همین جهت مانع انجام وظیفه محسوب مییین میاش پاصنفی
  فرایند تحصیل کارآمدي

دهـد. ایـن مقـدمات،    شناسی را در اختیـار طلبـه قـرار مـی    هاي علمیه، مقدمات الزم براي دیننظام آموزشی حوزه
یی با متد استنباط از منابع شامل آشنایی با زبان عربی، آشنایی با پیکره علوم اسالمی و جغرافیاي مباحث و نیز آشنا

هاي تبلیغی نیز به صورت کامالً نظري در علم بالغت و صـناعات خمـس منطـق معرفـی     دین است. برخی مهارت
هاي نوع سوم و چهارم بر عهده خود طلبـه اسـت؛ گرچـه برخـی     ها و نیز مهارتشده است، اما تمرین این مهارت

  اند.ها را فراهم آوردهل بخشی از این توانمنديمراکز و مؤسسات وابسته به حوزه، امکان تحصی
هاي مورد نیاز آینده خود باشـد  به هر حال الزم است هر طلبه از آغاز ورود به حوزه، در اندیشه کسب مهارت

هاي صنفی خود اقـدام کنـد و مهـارت خـود را     و در روزگار تحصیل، دست کم یک بار به تجربۀ عینی مسئولیت
گیرد، بیازماید. این آزمایش طبعاً در مقیـاس  آینده بدان نیاز دارد یا در معرض آن قرار می نسبت به اموري که در

گیرد، ولی در مهارت افزایی و کارآمدي طلبه، نقشی بسیار مؤثر ایفـا  اي صورت میکوچک و فضاي کنترل شده
  خواهد کرد.

چـه در مسـابقۀ   هـایی مشـابه آن  نـه برداري است، باید به عنـوان تمـرین، وز  کسی که در پی کسب مهارت وزنه
کنند، بلنـد کـرده باشـد؛ بلنـد کـردن گـونی بـرنج و کنـده درخـت، تمـرین مناسـبی بـراي ورزش             نهایی بلند می

هاي ویژه و تکنیک خـاص  شود، اما دقتبردار میبرداري نیست؛ این عمل گرچه موجب تقویت بازوي وزنهوزنه
  کند. برداري را به او منتقل نمیوزنه
ه همین ترتیب، الزم است طلبه در خالل تحصـیل علـوم حـوزوي، حـداقل یـک مـورد تـدریس، یـک دهـه          ب

هـاي  سخنرانی، یک سفر تبلیغی، تألیف مقاله یا کتاب، پژوهش، تحقیق کتاب و مقابله با نُسخ، مـدیریت فعالیـت  
از ایـن امـور، از نزدیـک     فرهنگی، حضور در اردوي فرهنگی و.. . را تجربه کرده باشد و با فضاي متنوع هر یـک 

  انس داشته باشد. 
هاي آنها را به خـوبی دریابـد و داوري   شود که فراز و نشیب هر یک و مزایا و کاستیاین تجربه شخصی موجب می

هاي خود داشته باشد. این تجربه هرگز نباید به آسیب تعویق، تأخیر هاي هر مقوله و نیز توانمنديروشنی نسبت به ظرفیت
سالگی قرار دارد، آغاز خوبی براي پرداختن  40تا  35گرفتار آید. پایان تحصیالت حوزوي که طلبه در سنین  و تسویف

به این امور نیست. دغدغۀ مهارت افزایی و کارآمدي، باید از آغاز طلبگی در طلبه وجود داشته باشد و او را به حرکت و 
  جوشش بیشتر وادار کند.

رود و نارسـایی و  شود، توقع اجتمـاع از او بـاال مـی   استعداد فراگیري انسان کم میدر سنین باال عالوه بر آنکه 
شود. غالباً کسانی که توان افزایی خـود را بـه   اشتباه که الزمه طبیعی هر فراگیري است، براي او موجه شمرده نمی

م براي کسب مهـارت دوري  اندازند، در آن موقعیت، به سبب بروز همین مشکالت، از اقداسنین باال به تعویق می



  کنند.می
گیرد ـ هر چنـد  هاي نخستین که در ابعاد کوچکی صورت میدر پایان ذکر این نکته الزم است که این تجربه

  :زرین و موفق ـ هرگز نباید موجب غرور و خودبسندگی شود، زیرا به فرموده امیر مؤمنان
یاداالزد یمنَع عجاب؛ 93اال  
  شود.رفت انسان میخود پسندي مانع پیش

نقطه مقابل این آفت، کوچک شمردن این تجارب و دریغ از اهتمام شایسـته بـراي آن اسـت. ایـن مسـئله نیـز       
شود که همیشه تکرارپـذیر نیسـت. طلبـه بایـد سـقف خالقیـت و       موجب از دست رفتن یک فرصت ارزشمند می

اي درخشان، ممتـاز و مثـال   ه کارگیرد و فراوردههاي فردي خود را با حوصلۀ کامل در انجام این تجارب بتوانایی
سـرفراز و   زدنی عرضه کند تا هم از فرصت حاصل آمده به خوبی بهره گرفته باشد، هم در پیشگاه امـام حاضـر  

  سربلند باشد.

  هاي فرهنگی در برنامه کاري طلبهسامان فعالیت
تفاده از نیروي موجـود و توانمنـدي بالفعـل فـرد،     هر کاري است که با اس» فعالیت فرهنگی«در این نوشتار مراد از 

  هدف رشد دیگران و ارائۀ خدمات فرهنگی صورت گیرد.  به
هاي طلبه به این نتیجه رسیدیم که بر اساس هویت طلبه، در صفحات گذشته ضمن بررسی طرح کالن فعالیت

و جز در حاشیۀ این وظیفۀ اصـلی،  هاي خود گردد عمدة توان و زمان او باید صرف تحصیل و باال بردن توانمندي
). اینک ضمن پافشاري مجدد 1به  4هاي دیگر بپردازد (نسبت متن و حاشیه، نسبت رود طلبه به فعالیتانتظار نمی

ها در حاشیۀ برنامۀ طلبه قرار دارد، اما به هیچ وجه متن کنیم، گرچه پرداختن به این فعالیتبر این فرمول تأکید می
شود. خصوصاً طالبی که چند سال در حـوزه، تحصـیل کـرده و بنیـۀ علمـی و      یه، مفید واقع نمیکار او بدون حاش

تـأمین نیـاز    هـا عـالوه بـر   گونه فعالیـت اي در این مورد دارند. ایناند، وظیفۀ ویژهشخصیتی نسبتا استواري یافته
جامعـه و   داشتن روح حساسیت نسـبت بـه نیازهـاي   و زنده نگاه 94جامعه و اداي رسالت اسالمی

انجامد. بـه بیـان دیگـر    هم می هاي مورد نیاز طلبهتقویت بینش اجتماعی، به رشد و تکامل توانمندي
وري، نویسـندگی،  شود. تحصیل توان سخنها در مراحل نخست، نوعی تحصیل هم محسوب میگونه فعالیتاین

ماعی، کـار متشـکل گروهـی و... .    داري، مواجهه با جمع، مدیریت، طراحی فرهنگی، ارتباط اجتپژوهش، کالس
  گیرد. در وجود شخص، شکل می» تجربه و تمرین«مرورِ زمان و به برکت که هر یک به 
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از منکـر وظیفـۀ   معـروف و نهـی    است. اما همین امروز به تناسب وسعمان، وظیفۀ خدمت داریم. امر به» خدمت فردا«ما براي » تربیت امروزِ«. گرچه 94

معروف و نهی از منکر در اشکال پیشرفته خود شامل جاي آورد و امر به را بهاجتماعی هر مسلمانی است که متناسب با توان و دانش و منزلت خویش باید آن 
 گردد.هاي فرهنگی و تبلیغی میانواع فعالیت همۀ



ها قالبی براي ارائـۀ آن محتـوا   کند و این تواناییها را تأمین میمایۀ این توانمنديتحصیل علوم حوزوي، درون
  شود.همچون قالب بدون محتوا، مفید واقع نمیخواهد شد. به خوبی روشن است که محتواي بدون قالب 

  مراکز فرهنگی
  مساجد

  هاي علمیهحوزه
  هادانشگاه
  مدارس

  هاکانون
  فضاي مجازي (سایت، کلوپ، چت، وبالگ و.. . ) 

  مطبوعات و نشریات
  ادارات و نهادها

  هیآت
  هانمایشگاه

  هاپادگان
  جلسات انس دوستانه

  محیط خانواده
  هازندان

  یزیونرادیو و تلو
 ...  

 

  هاي فرهنگیانواع فعالیت
  سخنرانی

  داريتدریس و کالس
  تألیف
  تحقیق

  مشاوره و راهنمایی
  مقاله

  ترجمه
  شعر

  داستان
  گفتگو
  موعظه

  نقاشی، طراحی، گرافیک
  نامه

  دعا، مرثیه، مداحی
  پاسخ به سؤاالت

  پشتینانی فکري
 ... 

  
هـاي  هـاي آموزشـی و تحصـیلی خـود در فعالیـت     ر برنامهها در کناآموزان مدارس و دبیرستاناي از دانشپاره

نویسـند و در مراسـم صـبحگاه ارائـه     کنند، مقالـه مـی  برنامه، حضوري پرنشاط دارند. روزنامه دیواري تهیه میفوق
کنند، در اجراي مراسم نماز جماعت، دعـا، قـرآن، جشـن یـا     دهند، در کتابخانه یا واحدهاي دیگر فعالیت میمی

گردنـد، بـا بسـیج مدرسـه     هاي هنـري ـ دکلمـه، مسـابقه، سـرود، تئاترــ سـهیم مـی         اهپیمایی و برنامهسوگواري، ر
هـاي تقـویتی بـراي دوسـتان خـود      کنند، کالسکنند، بریدة جراید را در تابلوي مخصوص نصب میهمکاري می

هـاي  کننـد، آزمـایش  مـی صورت شعر، طراحی، کاریکاتور و.. . . اسـتفاده  دهند، از ذوق و هنر خود بهتشکیل می
گیري از دانش و مهارت خود کارهاي دسـتی  دهند، با بهرهخوبی انجام می هاي درسی را بهتوصیه شده در کتاب



آموزان دهند. این دانشاي از خود نشان میکه جوش و خروش ویژه کنند و خالصه آنو وسایل خاص تولید می
  با استفاده شایسته از وقت و توان خود،

  رسانند. اي به دیگران میهرهـ ب
  بخشند. ـ تنوع برنامه خود را حفظ و نشاط خود را استمرار می

  کنند. زنند و مباحث نظري خشک را بهتر درك میهاي خود را محک میـ آموخته
  برند. ـ خالقیت و توان علمی خود را باال می

  کنند. جدي تحصیل، ایمان و امید بیشتري پیدا میکنند و به ادامه ـ فایده و کاربرد معلومات خود را لمس می
  کنند.ـ روح تعاون و همکاري را در خود تقویت می

هـاي اجتمـاعی را در   افزایند و صحنۀ جدي فعالیـت ـ قدرت برخورد اجتماعی و تعامل گروهی را در خود می
  کنند واي کوچک تجربه میدایره

  هستند؛. . . .  ـ همیشه مورد تقدیر و تشویق اولیا و مربیان
ها قرار گیرد و آسـیبِ جـدي بـه رونـد تحصـیل      فعالیت آموزشی آن» حاشیۀ«ها در اگر و تنها اگر این فعالیت

آموزانِ پرشور از رهگـذر ایـن تـالش و تجربـه، مجموعـاً بهتـر و مفیـدتر و        ها وارد نسازد. شخصیت این دانشآن
دفتر و قلم به دست گرفته و در گوشۀ انزوا سر در مباحث درسی دائماً  خوانی است کهآموز درستر از دانشجامع

   فروبرده است.
  کنند؛ پدران و مادران و مربیان، معموالً دو توصیه موازي به فرزندان خود می

  ها، به جهت فواید فراوان آن. یکی حضور فعال در این برنامه  
  ر. دوم توجه به ضریب اهمیت درس، و رعایت اعتدال در این حضو  

هـاي جـانبی در کنـار برنامـه     همین دو توصیه مـوازي را در حرکـت حـوزوي نیـز بایـد رعایـت کـرد. فعالیـت        
هـا  تحصیل، براي طلبه ضروري است و مشابه این آثار و برکات را در پـی دارد. البتـه اگـر در انجـام ایـن فعالیـت      

  رعایت اعتدال و تناسب فراموش نشود.
هـایی مواجـه   ها و شکستوانمندي در ابتداي امر دشوار است و با ناکامیدست آوردن هر تروشن است که به

شود و احتماالً ضایعاتی خواهـد داشـت. امـا در مقابـل توانمنـدي و ورزیـدگی حاصـل از آن، قابـل تحمـل و          می
  مجموعاً مقرون به صرفه است.

  هاي فعالیت فرهنگیویژگی
کنیم. واحدهاي تولیدي ا ارائه شود، از مثال دیگري استفاده میهتري نسبت به این برنامهبراي آنکه دیدگاه کامل

هاي متنوع به چشـم  اندر کار تهیه و تولید پوشاك هستند. با عبور سریعی از بازار لباس، این فراورده فراوان دست
  آید. می



  گانه، پسرانه، دخترانه، مردانه، زنانه،...بر حسب سن و جنس افراد: لباس نوزاد، بچه
سب نوع یا محیط استفاده: لباس روحانیت، لبـاس کـار، لبـاس رزم، لبـاس احـرام، لبـاس ورزش، کـت و        برح

  شلوار، لباس عروس، لباس عزا،. . . 
  بر اساس جنس لباس: لباس نخی، پشمی، چرمی، توري، ابریشمی،. . . 

گـردن، عمامـه،   شـال بنـد،  بند، پیشو براي کارکردهاي ویژه قطعات خاصی مثل چفیه، دستکش، قنداق، ناف
  جوراب،...  

از شناسایی انواع نیازها به شود، پس ها مشاهده می. این تنوع عجیب که در رنگ، جنس، مدل و اندازة لباس1
سنین و طبقات مختلف به محصوالت فکري و معنوي هم  صورت طبیعی پدید آمده است. اگر نیاز شدید انسان در

یابد. بنابر این قدم اول در ارائۀ یک اثـر، شـناخت   فرهنگی بسیار افزایش میهاي خوبی درك شود، تنوع فراوردهبه
  نیازها است.

گیرد و معموالً تولید یکی از این محصـوالت، متوقـف بـر    دیگر صورت می . تأمین این نیازها در عرض یک2
ن قبیل محصـوالت  شود. هزاران واحد صنعتی کوچک و بزرگ بدون اطالع از هم، به تولید ایتولید دیگري نمی

اند. از واحد کوچکی داراي یک عضو، که در گوشه اطاق با یک چرخ خیاطی ساده مشـغول رفـع   همت گماشته
انـد. هـر   ها است، تا واحدهاي صنعتی عظیمی که صدها نیروي انسـانی در آن مشـغول فعالیـت   نیاز خانه و همسایه

ها که بیشتر براي او اهمیـت داشـته، پرداختـه اسـت. در     کس به فراخور توان و امکانات خود به تأمین یکی از نیاز
نیازهاي فکري و معنوي هم همیشه الزم نیست مؤسسات عظیم، با طول و عرض و ارتفـاع کـالن مشـغول بـه کـار      

تواند بخشی از نیازهـایی را کـه مشـاهده کـرده و تشـخیص داده اسـت، بـا ایجـاد یـک واحـد           شوند. هر کس می
  ره ـ مرتفع سازد.فرهنگی کوچک ـ حتی یک نف

العـادة  . گر چه ابعاد اهمیت این مراکز صنعتی، مساوي نیست ولـی هـیچ کـدام نبایـد بـه بهانـۀ اهمیـت فـوق        3
دیگري تعطیل یا تحقیر شود. تولیدکنندة کت و شلوار حق ندارد بر تولیدکنندة لبـاس نـوزاد یـا لبـاس زیـر فخـر       

همین صورت فعالیت استاد دانشگاه و مربـی کودکـان هـر دو    فروشد. زیرا تولید لباس نوزاد نیز ضروري است. به 
بخـش نیسـت. گـاهی هـم اثـر و ارزش نهـایی فعالیـت مربـی         ضروري و محترم است و یکی بدون دیگري نتیجـه 

  کودك از فعالیت استاد دانشگاه بیشتر است. 
ان مجموعـۀ بـزرگ و   تـر اسـت. هـزار   . تأمین این همه نیاز از توان یک فرد و یا یک مجموعه، بسیار بـزرگ 4

کوچک، نامدار و گمنام، در نقاط مختلف شهرها و روسـتاها در تـالش بـراي ارائـۀ خـدمات تولیـدي و تـوزیعی        
کنـد،  خواهد. مادري که بـا فرزنـد خـود گفتگـو مـی     ها هم هزاران متولی پرکار میهستند. نیازهاي فرهنگی انسان

نماید، شخصیتی که براي اهل محـل یـا   اوره یا گفتگو میکسی که براي تذکر به دوستان خود ساعتی مطالعه، مش
آمـوزي  اي کـه در اردوي دانـش  دهد، امام جماعت مسجد، طلبـه خانواده و فامیل خود جلسه و کالس تشکیل می



اندر کار تولیدات فرهنگی هستند. به این ترتیـب مـا    نویسد و.. . همه دستکند، محققی که کتاب میشرکت می
هاي خود را با نگاه تربیتی، به تولیدات فرهنگـی اختصـاص دهـیم، حتـی مـدت زمـان       ري از فرصتتوانیم بسیامی

  ایم.کوتاهی که در اتوبوس کنار کودکی نشسته
هاي مالی، علمی و مهارتی موجب شود یک واحد تولیـد پوشـاك بـا یـک     . گر چه ممکن است محدودیت5

توان ایـن واحـد کوچـک را    کند، ولی تنها در صورتی میچرخ خیاطی ساده و در گوشه اطاق منزل آغاز به کار 
موفق دانست که در طی زمان، متناسب با افزایش دانش، مهارت و امکانات، دایره خدمات خود را گسـترش داده  

شـود اولـین سـال    آوري روز و دانش فنی و استفاده از آن موجـب مـی  آوردهاي فنباشد. آگاهی از آخرین دست
هاي بعد، تفاوت چشمگیري داشته باشد. در تولیـدات فرهنگـی هـم همـین گونـه اسـت.       سالتأسیس این واحد با 

کنـد بایـد   هـاي بعـد عرضـه مـی    شود، با اثـري کـه در سـال   هاي نخست طلبگی صادر میاثري که از طلبه در سال
طلبـه بایـد   شـود. تـدریس و تبلیـغ    متفاوت باشد. احساس استغنا و قناعت به سطح موجود، موجب رکود برنامه می

بیشـتري تزریـق   » هنـرِ «و » تـدبیر «، »تجربـه «، »دانش«گردد و در آن » ترگسترده«و » ترعمیق«، »تراصیل«روز روز به
  شود.
. تولیدات فرهنگی، هرچه عمق (کیفیت)، اصالت (صحت) و گستره (کمیت) بیشتري داشـته باشـد، مفیـدتر    6

به این سه ویژگی بیـافزاییم. بـراي افـزایش عمـق و اصـالت ایـن        هاروز با تحصیل توانمندياست. لذا باید روز به
گیـري از هنـر   هاي حوزوي را به بهترین کیفیت آموخت. براي افـزایش گسـترة آن نیـز بهـره    تولیدات، باید دانش

هر پیامی، هر دعوتی، هر انقالبی، هر تمدنی و هر فرهنگی تا در قالب هنـر ریختـه نشـود، شـانس     «ضروري است. 
هاي حق و باطل نیسـت.. . هنـر یـک شـیوة بیـان      گسترش ندارد و ماندگار نخواهد بود و فرقی هم بین پیام نفوذ و

  95»تر، نافذتر و ماندگارتر است.است، منتها این شیوة بیان از هر تبیین دیگر رساتر، دقیق
هی یـک لحظـه   شود، امـا بـراي مصـرف آن گـا    . براي تولید یک اثر حوصله و زمان و توان فراوان خرج می7

کننده تا هنگامی که مراحل تولید را از نزدیک مشاهده نکـرده، قـدر زحمـت تولیدکننـده را     کافی است. مصرف
فرساي چندین هنرمند کوشا است. نهایت تقدیر مـا  شناسد. فرشی که زیر پاي ماست، محصول زحمت طاقتنمی

ساعت به سـرعت   2حنه از فیلمی که در عرض ، براي تهیه هر ص»فرش زیبایی است!«از آن همه تالش این است: 
گیـرد،  مـورد ارزیـابی و قدرشناسـی مـا قـرار مـی      » چـه فـیلم خـوبی!   «گذرد و تنها با جملـۀ  از پیش دیدگان ما می

انـد.  ها مطالعه شده، هزینه هنگفتی به کار رفته و چندین کارشناس هنرمند در زمان قابـل تـوجهی کوشـیده   ساعت
اثـر بکـاهیم و از حوصـلۀ الزم در    » ظرافت«، و »استحکام«، »دقت«قدرناشناسی مخاطبان، از  بنابراین نباید به خاطر

ها مطالعه و فکـر کـرده باشـد. بـراي نوشـتن      تولید آن مضایقه کنیم. یک سخنران باید براي سخنرانی خود ساعت
جریـان تولیـد آن قـرار     اي باید توان فراوانی صرف نمود، هر چند مخاطب ما به روشنی دریک مقاله چند صفحه

                                                
 .9اي، صفحه . هنر از دیدگاه مقام معظم رهبري، حضرت آیه اهللا خامنه95



  نگیرد و به اندازة انتظار ما قدرشناسی نکند. 
این مسئله ابداً نباید موجب ناامیدي ما از ادامه کار گردد. چنین واکنشی کامالً طبیعی است و در همۀ تولیـدها  

باشـد،  تـر  سابقه و نمونه دارد. لذا هرچه استحکام یـک فـراورده بیشـتر باشـد و در آن، وجـدان کـاري محسـوس       
  استفاده و مطلوبیت بیشتري دارد. یک ده آباد، به از صد شهر خراب.

سـازي  کنندة یک اثر به جهت معاشرت طوالنی با آن و نیز تحمل زحمت فراوان در مراحـل آمـاده  غالباً تولید
به خـاطر   اند؛ گروه اول کسانی کهآن، نوعی تعلق خاطر و رضایت نسبت به آن اثر دارد. اما دیگران، بر دو گروه

پردازند و گروه کنند، به تعریف و تمجید و ابراز احساسات نسبت به آن میاي که از آن اثر دریافت میبهرة ویژه
آمیزي نسبت به آن از خـود  دوم کسانی که به خاطر تفاوت سلیقه ـ و نه از سر مخالفت و لجاج ـ واکنش رضایت 

ر خود برقرار کند که نه وجـود گـروه اول، باعـث غـرور و تکبـر او      دهند. تولید کننده باید مناسبتی با اثنشان نمی
گردد، و نه گروه دوم او را از ادامه و تکمیل کار مأیوس و نگران سازد، بلکه تنها در صدد انجام وظیفـه خـود بـه    

  نحو مطلوب باشد.
هـاي  هـا، آگـاهی  ي. امکانات اولیۀ ما براي آغاز حرکت متفاوت است. قـدرت مـالی، معلومـات و سـطح توانمنـد     8

ها، باورها، فضاي زندگی و.. . همه از امکانات ما هستند. اگر شخصیت یک ها، عالقههاي فردي، روحیهمحیطی، تجربه
شویم کـه الاقـل بخشـی از    دیگر مقایسه کنیم، متوجه میساز موفق را با یکسخنران موفق، یک مدیر موفق و یک فیلم

انـد کـه از   ها، هر سه در این مسئله شـریک رغم این تفاوتگردد. اما علیت اولیه برمیها به تفاوت امکاناهاي آنتفاوت
اند. به همین جهت الزم و بلکه ممکن نیست که ما شخصیت یک فرد خـاص را  خوبی بهره گرفتهامکانات اولیۀ خود به

  کانات ما از او کمتر و یا بیشتر باشد. مو مطابق او عمل کنیم. چه بسا امالگوي تمام عیار خود بگیریم و بخواهیم مو به 
بایـد توجـه بـه     "سازي مقدم بر خـدمت بـه دیگـران و دیگرسـازي اسـت     خود"چون «شود: . گاهی گفته می9

سرآغاز این گفته، سـخن  » نیازهاي اجتماعی را به پس از فراغت از تحصیل حوزوي و تهذیب نفس موکول کرد.
تردید و از نظر عقلی مقدم بر توجـه بـه دیگـران    هاي شخصی بیاريپذیرفته و اصل معقولی است؛ کسب برخورد

یعنی بدون رشـد و  ». بازدهی و ثمربخشی«است، نه » رشد و فراگیري«است و به همین جهت هویت طلبه، هویت 
فراگیري امکان بازدهی و ثمربخشی وجود ندارد. اما این سخن نیز به جاي خود ثابت است که تعلـیم و تربیـت و   

اي کـه در  ـ چه موضوع آن خود انسان باشد و چه دیگري ـ سطوح و مراتب مختلف دارد. طلبه بـه انـدازه    ساختن
آمـوز دبیرسـتانی   یابـد. دانـش  تـر اشـراف مـی   هاي پایینکند و به پایهدهی پیدا میکند، قابلیت بهرهحوزه رشد می

روس دبیرسـتان را دارد. هـر کـس در هـر     تواند، دروس ابتدایی را تدریس کند. دانشجو هم قابلیت تـدریس د می
تر باشد. به این ترتیب یک خوشۀ تعلیمـی  گیرِ سطوح پایینتواند دستسطح علمی یا معنوي قرار گرفته باشد، می

شود، که هر کس باید جاي خود را در این خوشه بشناسـد. مـثال در فضـاي علمـی، محققـان      یا تربیتی تشکیل می
ترِ ایـن خوشـه   گیرند، در سطوح پایینها بهره میگیرند و اساتید دانشگاه از آنمی مند در رأس خوشه قراراندیش



  آموزان ابتدایی قرار دارند. ها و دانشبه ترتیب دانشجویان، دبیرستانی
  مندان تراز اول براي آموزش مستقیم کودکان ابتدایی استفاده کرد؛توان از اندیشبه دو جهت نمی

ها براي مباحث تخصصی الزم است و مقـرون بـه صـرفه نیسـت کـه وقـت و       صیتیکی این که وجود آن شخ
  ها صرف آموزش نوآموزان شود.توان آن

دوم این که به سبب فاصلۀ علمی بسـیار زیـادي کـه میـان او و کـودك مبتـدي وجـود دارد، ارتبـاط و تفهـیم          
هـاي کـودك و   ی کـه از اندوختـه  مطالب، بسیار دشوار است. در حالی که جوان دبیرستانی به خاطر تصور روشـن 

توانـد در انتقـال سـریع    سیر انتقال او به معلومات تازه دارد، و همچنین به خاطر تسلط بیشتر بر زبـان کـودك، مـی   
اي در پیش خوبی تکمیل گردد، روش عاقالنه و عادالنهتر باشد. اگر این خوشۀ تعلیمی بهمطالب علمی به او موفق

  کنند. علم و هم متعلم رشد میگرفته شده، که در آن هم م
در فضاي تربیتی و اخالقی نیز نباید توقع داشت نیرو و تالش اساتید بـزرگ عرفـان و اخـالق، صـرف تربیـت      

اند تنها به دسـت آن بزرگـان امکـان دارد. امـا     هاي راه رفتهمبتدیان و نوپایان گردد. زیرا تربیت کسانی که تا نیمه
اي یک توان بهره گرفت. این طرح خوشهها هم میردان و شاگردانِ شاگردان آنبراي تربیت سطوح بعد، از شاگ

  توان بهره گرفت.هاي تربیتی بهتر میتقسیم کار حکیمانه است که با آن از سرمایه
از انجـام  «داشته باشد. اقدام، یعنی » متکامل«و » متناسب«، »اقدامی«هاي تعلیمی و تربیتی باید طلبه براي فعالیت

هـاي  فه شانه خالی نکند، جاي خود را در خوشه خالی نگذارد و عناصر سطوح باال را با فرار خود بـه فعالیـت  وظی
پـا از گلـیم خـود فراتـر ننهـد، جایگـاه خـود را خـوب بشناسـد، و فقـط در           «متناسب، یعنی ». نازل، مشغول ننماید

تمر جایگاه خود را در این خوشـه بـاالتر   با تحصیل و تهذیب مس«متکامل، یعنی ». محدوده توان خود فعالیت کند
  ».هاي وجودیش افزوده گرددبرد و روز به روز به بهره

اي کـه آمـادگی آن را   . طلبه باید درانتخاب نوع فعالیت، توان محدود خود را در بهترین و مؤثرترین برنامه10
گیر ـ   هرچند پر سر و صدا و چشم فایده ـجوي خود اجازة پرداختن به امور کمدارد صرف کند و به روحیۀ تنوع

را ندهد. مثال خربزه و گردو که پیش از این در بحث تحصیالت حوزوي بیان شد پیام گویایی در این زمینه دارد. 
تشخیص این موارد عالوه بر تأمل، مطالعه و مشاوره گاهی نیاز به تجربۀ مستقیم فضـاهاي مختلـف و درگیـري بـا     

  ها دارد. انواع فعالیت
هر اثر فرهنگی داراي سه بعد است و براي تعیین مختصات آن باید این سه بعد را در نظر گرفت. این سـه   .11

فرهنگی به هدف انتقال محتـواي خاصـی در قـالبی    اند از محتوا، مخاطب و قالب. به بیان دیگر هر اثر بعد عبارت
  معین به مخاطبی ویژه پدید آمده است. 

معیارهاي مختلف بـه زن، مـرد، کـودك، نوجـوان، جـوان، بزرگسـال، شـهري،        مخاطب اثر فرهنگی بر اساس 
شود. محتوا نیز ممکن اسـت معرفتـی، انگیزشـی یـا مهـارتی      سواد، باسواد، فرهیخته، و.. . . تقسیم میروستایی، بی



شـد.  اي، جسمی، یـا اجتمـاعی در نظـر گرفتـه شـده با     ـ معنوي، هنري، حرفه باشد و به هدف رشد علمی، اخالقی
معرفت نیز ممکن است از نوع عقاید، اخالق، احکام یا آداب دینی یا اساسا غیردینی (مثال بهداشـتی یـا صـنعتی)    

افزار تا سخنرانی، نشریه، دیدار، باشد. قالب ارائه اثر نیز بسیار متنوع است. از کتاب و جزوه و تراکت و فیلم و نرم
  گیرد. بقه، شعر، داستان، کاریکاتور و.. . . همه را در بر مینماز جماعت، دعا، عزا، مرثیه، نمایشگاه، مسا

هر اثر فرهنگی به منزله یک نقطه در فضاي نمودار زیر است که محتـوا و قالـب و مخـاطبی دارد و از هـر سـه      
  زاویه باید بررسی شود.

  
بویـد و نیازهـا و   شنود، میبیند، میکند. یعنی میی. مدیریت فرهنگی به منزله سر در پیکرة فرهنگی عمل م12

نمایـد. فعـاالن فرهنگـی بـه منزلـۀ      کند، آنگاه حکـم الزم را بـراي اقـدام مقتضـی صـادر مـی      خطرات را درك می
  بخشند.کنند و تحقق میهایی هستند که این حکم را اجرا میدست

 قالب

 محتوا

 مخاطب



 

  هاي مجموعۀ متون و اسناد روحانیتعناوین و سرفصل
ترین اقداماتی که در بررسی و بازپژوهی مسـائل حـوزه انجـام گرفتـه،     ز بزرگیکی ا

 مجموعـۀ متـون و اسـناد روحانیـت    مأخذشناسی تخصصی روحانیت است که بـا عنـوان   
جلد رحلی در تعـداد محـدودي منتشـر شـده      92پژوهی بشري در توسط مؤسسۀ دین

مـۀ کسـانی کـه در زمینـۀ     ها و نیازهایش ـ بـراي ه است. این مجموعه ـ با همۀ کاستی 
رود و آفاق امیـد  مسائل حوزه دغدغه و اهتمام دارند یک بشارت بزرگ به شمار می

  کنیم.گشاید. به جهت اهمیت این موسوعه، فهرست آن را ذکر میرا بر آنان می
، به سفارش مؤسسۀ فرهنگی دین پژوهی بشري، مجموعه متون و اسناد روحانیت

  مجلد رحلی. 92نظارت مهدي مهریزي و عبدالوهاب فراتی،  مدیر علمی: محمد نوري، با
  تاریخ روحانیت. 1دفتر 

  تاریخ عمومی  
تاریخ روحانیت شیعه (بررسی کلی، سدة اول تا دهم، سدة دهم تا سیزدهم،   

  سدة سیزدهم تا پانزدهم)
  کلیات .2دفتر 

  هاي منتشره روحانیتشناسیکتاب  
  یتمأخذشناسی موضوعات مرتبط به روحان  
  هانامهمأخذشناسی پایان  
  آثار علمی موجود در سایت پارسا  
رخــدادهاي فرهنگــی مشــتمل بــر بررســی و معرفــی کتــاب، شــبکۀ جهــانی    

  نگاريها، آمار و کارنامهها، همایشاینترنت، سایت
  هاي عمومیبررسی. 3دفتر 



هاي عمومی (مسائل مختلف روحانیت، سیماي حـوزه در مطبوعـات،   تحلیل  
  هاي خاورشناسان) خاطراتهدیدگا

  هامصاحبه  
  هاي امام خمینیدیدگاه  
  هاي دیگراندیدگاه  
  نظام آموزشی. 4دفتر 

  ها، اصالح، مراکز و نهادها، مقررات و آداب)کلیات (دیدگاه  
  ها)ها و دیدگاهریزي، مشرببررسی عمومی (تاریخ تعلیم و تربیت، طرح و برنامه  
  ی، اصالح متون)هاي درسمتون آموزشی (کتاب  
  علوم حوزوي  
  هاي درسیرشته  
  تدریس و تحصیل  
  نظام اداري روحانیت. 5دفتر 

  تشکیالت مدیریتی  
  بودجۀ روحانیت و وجوه شرعی  
  هاي عمومی، مراکز آموزشی و پژوهشی)نهادها و مراکز (بررسی. 6دفتر 
  ردیه و دفاعیه. 7دفتر 
  مناسبات جهانی روحانیت. 8دفتر 
  شناسی روحانیتبآسی. 9دفتر 
  هنر .10 دفتر

ــر  ــژوهش. 11دفت ــل پ ــاي تطبیقــی (تحلی ــومی و مقایســه ه ــت هــاي عم اي، روحانی
  مسیحیت، نقد روحانیت مسیحیت، روحانیت دیگر مکاتب و ادیان)

  هویت جامعۀ روحانیت. 12دفتر 



  هاي عمومیبررسی  
  اخالق روحانیت  
  اسـتقالل اقتصـادي و   هـاي روزانـه، لبـاس،    زندگی عمومی مشتمل بر فعالیت  
  اجتماعی، و نظم  
  شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی  
  جایگاه حقوقی و دینی  
  سازي)هاي اصالحی، ساماندهی و بهینهاصالح و بازسازي (اندیشه  
  هـاي سیاسـی،   هـاي مـذهبی، جریـان   بنـدي، جریـان  ها (طبقـه قشرها و جریان  
  هاي فرهنگی و فکري)جریان  
  ها و روحانیتغرافیایی حوزهپراکندگی ج. 13دفتر 

  قم   
  تهران  
  اصفهان  

  قزوین
  هاي اهل سنت)هاي شیعه، حوزههاي ایران (حوزهدیگر حوزه  
  عراق (نجف، حله، کربال، سامرا، بغداد، کاظمین)  
  کشـورهاي خاورمیانـه و جنـوب آسـیا (لبنـان و سـوریه، عربسـتان ســعودي،          
  )کشورهاي خلیج فارس، پاکستان و افغانستان  
  روسیه و ازبکستان  
  آفریقا  
  اروپا (آلبانی، بلژیک، بلغارستان)  
  کانادا و آمریکا  
  مبارزات سیاسی. 14دفتر 



  هاي کلی، نبرد با استبداد، سایر نبردها)نبردهاي داخلی (بررسی   
  نبرد با استعمار   
  . سیاست15دفتر 

 اندیشـۀ سیاســی (تفکــرات سیاسـی، فقــه سیاســی، اندیشـۀ دیــن و سیاســت،     
  فرهنگ سیاسی)

  کارکرد سیاسی روحانیت (نقش سیاسی، فعالیت سیاسی)  
  گذاري)شؤون و مناصب (رهبري، قدرت، دورة صفویه، قانون  
مشارکت سیاسـی (حضـور سیاسـی، دفـاع از حقـوق مـدنی مـردم، رسـالت           
  سیاسی)

  هـا، فـدائیان اسـالم،    ها و جریـان بندي گروهها و احزاب سیاسی (طبقهتشکل  
  ها)ها و جریانها، دیگر گروهها، روحانیت مبارز، مشربگرایش  
  ها و خدمات اجتماعیفعالیت. 16دفتر 

  ها)کارکرد اجتماعی (خدمت به جامعه، عملکرد اجتماعی، کارویژه  
  سازي (مبارزه با مفاسد، تأسیس جامعه مطلوب، گسترش عدالت)جامعه  
  تبلیغ و دعوت  
  اي اجتماعی، رابطه با اقشار)منزلت اجتماعی (نفوذ مردمی، کاره  
  رسالت و وظایف  
  شعائر دینی و عزاداري  
  تربیت اخالقی (اصالح جامعه، ترویج اخالق، هدایت، نقادي کارنامۀ روحانیت)  
  فعالیت فرهنگی. 17دفتر 

  سازي، رویکردها)سازي (نقش و جایگاه فرهنگ، تمدنفرهنگ  
ــش       ــاریخ، نق ــی، ت ــی کل ــداري (بررس ــه و کتاب ــواع   کتابخان ــارکرد، ان و ک
  ها)کتابخانه



نگــارش و پــژوهش (نویســندگی، تحقیــق، ترجمــه، تولیــد اندیشــه و علــم،    
  کارنامۀ علمی روحانیت)

نگـاران  نگاري، روزنامهنگاري و خدمات مطبوعاتی (تاریخ، روزنامهروزنامه  
  روحانی، نشریات حوزوي)

  چاپ و نشر (انتشارات، کتاب)  
  ها)و اینترنت، روابط با مراکز و جریانروابط فرهنگی (کامپیوتر   
  انطباق اسالم با مقتضیات جدید. 18دفتر 

  تحوالت تاریخی اجتهاد  
  نقش زمان و مکان در پویایی فقه  
  ها و اجتهاد مطلوبواقعیت  
  کارایی و نقش اجتهاد  
  تجدد و نوسازي  
  مرجعیت .19دفتر 

  خاورمیانه)تاریخ (تاریخ عمومی، دورة پهلوي و جمهوري اسالمی،   
ــاه       ــاب، نقــش و جایگ ــین و انتخ ــازمان و نظــام، تعی ســاختار تشــکیالتی (س

  اجتماعی، روابط بین مراجع)
  شرایط (شرایط عمومی، اخالق، هدایت فکري و شرعی)  
  عملکرد (فعالیت سیاسی اجتماعی، مبارزات، فعالیت علمی، فعالیت برون مرزي)  
  شناسیشخصیت  
  شناسی، خدمات)ارکرد، آسیبسازوکار و خدمات (ابعاد، ک  
  نخبگان روحانیت. 20دفتر 
  مناسبات و روابط. 21دفتر 

  ها)فکران، صوفیان، احزاب و گرایشها (روشنرابطه با جریانات و گروه  



  هاي انحرافی)رابطه با جامعه (ارتباط با مردم، تکفیر، مبارزه با فرقه  
  نگی)رابطه با اقشار جامعه (جوانان، زنان، اقشار فره  
  هاها و نهضترهبري جنبش. 22دفتر 

  بررسی کلی  
  نهضت نتباکو  
  هـا، عملکـرد و کارنامـۀ    ها و جریـان هاي فکري، گرایشمشروطیت (شالوده  
  شناسی)روحانیت، آسیب  
  نهضت ملی نفت  
ــاریخی، نقــش روحانیــت در      ــران (بررســی عمــومی و ت انقــالب اســالمی ای

  پیدایش و تداوم)
  اي خاورمیانه (عراق، ترکیه، لبنان)هها و جنبشنهضت  
  شبه قارة هند  
  پاکستان  
  افغانستان  
  هامناسبات روحانیت و حکومت. 23دفتر 

  ها، رابطـه بـا سـلطنت، رابطـه بـا روحانیـت و       بررسی عمومی (رابطه با دولت  
  ها در غیر ایران)دولت  
  صفویه  
  دورة قاجاریه  
  دورة پهلوي  
  دورة جمهوري اسالمی  
  هویت جامعه روحانیت .24دفتر 

  هــا بــا یکــدیگر، تعامــل روحــانیون و روابــط درون ســازمانی (روابــط حــوزه  



  هاي روحانی)جریان  
  هاي مذهبیجریان  
  هاي سیاسیجریان  
  هاي فرهنگی و فکريجریان  





  

  براي مطالعۀ بیشتر
یـابی بـه خودآگـاهی صـنفی     براي آشنایی بیشتر طالب بـا هویـت روحـانی، و دسـت    

بـرداري بیشـتر   ها امکان بهرهشک مطالعۀ این کتابشود. بیي زیر معرفی میهاکتاب
هاي موجود را فراهم آورده و سرگردانی و تردیـد را در مـوارد   ها و فرصتاز سرمایه

  سازد.فراوانی مرتفع می
 هـاي  هـاي رهبـر انقـالب بـراي حـوزه     توصیه آخوند باید روحانی باشد؛

  .1385تهران: فراندیش، علمیه، تدوین محمدرضا حدادي، 
 ،1385شاکر برخوردار فرید، تهران: الهوت،  آداب الطالب.  
 ،1385شاکر برخوردار فرید، تهران: الهوت،  آفات الطالب.  
 ،1361علی صفایی حایري، قم: هجرت،  استاد و درس.  
 ،مهدي ضوابطی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  پژوهشی در نظام طلبگی

1359.  
 1373شهید مرتضی مطهري، تهران: صدرا،  نقالب اسالمی،پیرامون ا.  
  شـهید مرتضـی مطهـري، تهـران: صـدرا،      پیرامون جمهوري اسـالمی ،

1373.  
 روح اهللا الموسـوي   هاي علمیه،تبیان، دفتر دهم، روحانیت و حوزه

  .1379الخمینی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 
  سـید احمـد خـاتمی، مشـهد: بنیـاد       هـا و بایـدها،  حوزة علمیه؛ هسـت

  .1385هاي اسالمی آستان قدس رضوي، پژوهش



      ،حوزه و روحانیت در آینـۀ رهنمودهـاي مقـام معظـم رهبـري 
  .1375تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، 

 ،محمدتقی مصباح یزدي، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امـام خمینـی،    حوزه
1375.  

 ها، محمدتقی مدرسی، ترجمـه  ، طرحی نو بر پایۀ ارزشهاي علمیهحوزه
  .1374حمیدرضا آژیر، نشر بقیع، 

 نشریۀ علمی فرهنگی اجتماعی، معاونت پژوهشی حوزة علمیۀ خشت اول ،
  قم. 

      هـاي رفتــاري  درآمـدي بـر زي طلبگـی، هنجارشناسـی جلـوه
زاده نوري، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسـالمی،  محمد عالمحوزویان، 

1387.  
  ـ الهـدي، قـم:   منصـور علـم   وزه و روحانیـت، درآمدي بر شناخت ح

  .1385مرکز مدیریت حوزة علمیۀ خواهران، 
 ،1376شهید مرتضی مطهري، تهران: صدرا،  ده گفتار.  
 ،سید محمد مهـدي میربـاقري، قـم:     رسالت روحانیت در دنیاي جدید

  .1385مؤسسۀ فرهنگی فجر والیت، 
 ،یغـات اسـالمی،   شهید مرتضی مطهـري، قـم: انتشـارات دفتـر تبل     روحانیت

1370.  
 محمـدعلی اخالقـی، تهـران:     گیـري سـازمان روحانیـت شـیعه،    شکل

  .1384شناسی، مؤسسۀ شیعه



 محمـدعلی   هـاي علمیـه،  هاي تحصیل و تـدریس در حـوزه  شیوه
  .1376رضایی اصفهانی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 

 دوست، قم: پژوهان، ابوالقاسم علی، هدایت تحصیلی طالب و دانشصراط
  .1384ارالفکر، د

 ،1385محمد عالم زادة نوري، قم: وثوق،  علم دیگر.  
  ،جمعی از نویسـندگان  گذشته، حال و آینده حوزه در نگاه رهبري

  .  1376مجله حوزه، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 
 ،محمد عالم زادة نـوري، قـم: موسسـۀ     لباس روحانیت؛ چراها و بایدها

  .1385آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 
 1384، رضا غالمی، تهران: آفتاب توسعه، مانیفست روحانیت.  
  ،تا.نا، بیجا، بیعلی شریعتی، بیمکتب  
 ،مهدي هادوي تهرانـی، قـم: مؤسسـۀ فرهنگـی خانـه خـرد، کتـاب         میقات سبز

 .1380همدم، 
 شـهید مرتضـی مطهـري، تهـران:     هاي اسالمی در صد ساله اخیـر نهضت ،

  .1370صدرا، 
   ـ ام (حـوزه و روحانیـت از دیـدگاه امـام     یدهواهللا تا حـاال نترس

  .1385، محمد اسماعیلی، قم: انتشارات سپهر آذین، خمینی)
  ،شهید سید محمد حسین بهشتی، بنیاد نشر آثار و والیت، رهبري، روحانیت

  .1383هاي شهید آیت اهللا دکتر بهشتی، تهران: بقعه، اندیشه
   ر نشـر فرهنـگ   ، محمدرضـا حکیمـی، تهـران: دفتـ    هویت صـنفی روحـانی

  .1360اسالمی، 
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