


منابع مطالعاتی پیرامون

هویت صنفی روحانیت





مقدمه

میم ثبت نام برای ورود به حوزه های علمیه به این معناست که شخص،  ص خ  •
سال سرمایه وجودی خویش را وقف اقامه دیخن  ۶۰گرفته صمام عمر خود و 

بی شک الزمخه ی ننخین سخرمایه گخ اری     . خدا و دستگاه امام زمان عج کند
ناسد و بلندمدت و خطیری این است که طلبه  حوزه ی علمیه را به خوبی بش
بگخی را  درک روشنی از مسیر طلبگی داشته باشد؛ یعنخی هویخت فخنطی طل   

ی شناخته باشد و صعریف جامع و مخانع و قخاطعی از حخوزه و ماهیخت طلبگخ     
ا درک ماموریت ها و رسالت های حخوزه ر . آینده طلبگی را ببیند. داشته باشد

...ارزش ها  افتصارات و دستاوردهای حوزه را بشناسد و . کند



مه خالفه در این انتصاب ننان عالمانه و هوشمندانه عمل کرده باشد که اگر ه
اهل زمان به او انتقاد و اهانت کردند ذره ای احساس ندامت و خسارت نکنخد و  

نخار  در این حرکخت بخگرک ک  ... بتواند با همه مشکالت اجتماعی و اقت ادی و 
اسخت  الگوی طلبه در این حرکت پرشور  وجود قدرصمنخد پیخامبر رحمخت   . بیاید

ر آن د. آغاز کخرد « قولوا ال اله اال اهلل صطلحوا»آنگاه که رسالت خود را با شعار 
روزگار مشرکان که همه هویت و موجودیت خود را در معرض خطر می دیدنخد  

یخامبر  پ. صالش کردند صا آن حضرت را با صطمیع و صهدید از میخدان بخه در کننخد   
ست اگر خورشید را در د»: اکرم ص در مقابل نرب صرین صطمیع های آنان فرمود

راست من و ماه را در دست نخمم قخرار دهیخد از رسخالت خخود دسخت نصخواهم        
کنجه ها و در مقابل سصت صرین صهدیدها و بدصرین صوهین ها  متلک ها و ش« کشید

همه آن . دنون کوه استوار ایستاد و مومنان را به پایداری و استقامت صوفیه کر
.صالش ها در اراده ی آهنین آن حضرت اندک خدشه ای ایجاد نکرد



قامت صاسی طلبه باید در مسیر پرحماسه ی طلبگی به این اسوه ی ایمان و است
ب یرت اگر ننین. کند و باورمندانه و مشتاقانه  صا پای جان بر این عهد بماند

قت ادی و معرفت فنطی عمیقی وجود داشته باشد انبوه فشارهای اجتماعی و ا
م و هیچ خللی در عگم پوالدین طلبه پدیخد نمخی آورد و هرگخگ شخور و ص خمی     

طلبه ی باورمند در مواجهخه بخا مشخکالت و در   . حرکتش را کند نصواهد کرد
د که مقابل اعتراض ها و اهانت ها نه صنها احساس سرافکندگی و ندامت نمی کن

و به خاطر سربلند و پرافتصار  به شکوه پاسداری از آیین الهی بر خود می بالد
ز فمیم نعمت صوفیق ادامه دهندگی راه پیامبران و وراثت انبیا و اولیا  خدا را ا

.  جان سماس می گوید



مخراه  اما اگر انتصاب مسیر طلبگی با ابهام و اجمخال و سسختی و کوصخاهی ه   
باشد و حد ن اب معرفت و آگاهی در این موضوع حافل نیامخده باشخد نخه   

لبه را از بسا عشری از این مشکالت برای پشیمانی و نگرانی کافی باشد و ط
.این مسیر نورانی محروم سازد

تخدار  بی شک ابلیس لعین و همه شیطان فطتان انسان نما کخه از ایخن عخگم و اق   
اک اند طلبه برای یک عمر صالش خال انه در پاسداری از دین خدا سصت بیمن

یر صمام صالش خود را برای شکسختن ص خمیم طلبخه و انحخرا  او از ایخن مسخ      
فخت و  نورانی به کار می گیرند و بر مدیران و مسئوالن است که با ایجخاد معر 
شخیطانی  ب یرت فنطی  هویت طلبه را صقویت کنند و او را از بحران وساوس

.  ایمن سازند



ی و به لطف پروردگار و با صالش عالمان و اندیشوران در این موضوع  محتخوای غنخ  
ت آثار گران بهایی پدید آمده که جوانان با مطالعه ی آن مخی صواننخد آگخاهی و شخناخ    

روشنی از حوزه به دست آورند و در انتصاب طلبگی شاخ، هخا و معیارهخای قخاطع   
لبگخی  طالب علوم دینی نیگ می صوانند با مطالعه ایخن آثخار در مسخیر ط   . داشته باشند

یخک  هوشمندانه صر عمل کنند و از عمر و صالش خود بهره ی بیشختری ببرنخد و بخرای   
عمر خدمت فداکارانه به دین و در راه اقامه معخار  اهخل بیخت آمخادگی و صوشخه ی      

ن امکخان  مطالعه ی این کتاب ها برای اساصید و مدیران نیگ ایخ . مناسب را دریافت کنند
ت هخا  را فراهم می سازد که طالب جوان را در بهره برداری بیشتر از سرمایه ها و فرفخ 

ل راهنمایی کنند و آنان را از سرگردانی  شخبهه و صردیخد نجخات بصشخند و بخا معضخ      
بر عمخده ی  شورای صه یب و صربیت مدارس علمیه نیگ باید. بحران هویت مقابله کنند

گخی  این کتاب ها اشرا  داشته باشد و از مباحث آن در حل مسائل فراوا ن عخالم طلب 
ی ایخن  صقسیم بنخدی کلخ  . عمده آثار موجود  در فهرست زیر منعکس است. بهره گیرد

:فهرست به شرح زیر است



هویت طلبگی

اخالق و زیّ طلبگی

طلبه و علم آموزی

طلبه و انقالب اسالمی

طلبه و رسالت های اجتماعی

طلبه و زندگی خانوادگی

اساتید

مدیران مدارس

مسئوالن و کارگزاران

فهرست



هویت طلبگی





نوشتار حاضر، جزوه ای مختصر حاوی  

گزیده ای از توصیه های رهبر معظم 

انقالب، حضرت آیت اهلل العظمی 

.خامنه ای به حوزه های علمیه می باشد

آخوند باید روحانی باشد
توصیه های رهبر انقالب برای حوزه های علمیه





«  سیمای آرمانی طلبه»این نوشتار در جست وجوی 

از بیان و بنان حکیم  « نظام واره طلبه مطلوب»و 

فرزانه، حضرت آیت اهلل خامنه ای، گرد آمده است 

و به بررسی الگوی جامع شخصیت طلبه در ابعاد  

.اخالقی، علمی و اجتماعی پرداخته است

سیمای آرمانی طلبه





این کتاب حاوی توصیه ها و سخنان رهبر انقالب خطاب به  

شئون و وظایف  »، «کلیات»طلّاب است که شامل سه فصل 

.می باشد« تکالیف سنگین علما»و « طلبگی

هدف از انتشار این اثر، جمع آوری و عرضه بیانات خاص 

وظایف حوزه و روحانیت  . رهبر انقالب برای طالب است

در بیان ایشان قبال منتشر شده است و از مقصود این  

.کتاب، خارج است

بدان ایدک اهلل
نصایح رهبر معظم انقالب اسالمی به طالب





ا این اثر، گزیده و بازنگاری آثار قدیم نگارنده خصوص

با  است؛ البته یک فصل جدید« راه و رسم طلبگی»کتاب 

به آن افزوده شده که  « طلبه و انقالب اسالمی»عنوان 

غرض اصلی از تدوین این . برای اول بار نشر می یابد

اعطای بینش کلی نسبت به هویت طلبگی و»نوشتار 

برنامه ریزی صحیح به طالب ورودی جدید حوزه های  

.است« علمیه

میثاق طلبگی

رسم طلبگی: دفتر اول





ها، به صورتی کامال بومی و طبیعی فضای  ای از چالشدسته

فکری طالب مبتدی را اشغال کرده و پیوسته اذهان آنان را آزار  

های درشت که گاهی  ها و ابهاماز بد روزگار، این سؤال. دهدمی

.گیردمهری قرار میبا سرنوشت طلبه پیوند دارد، بسیار مورد بی

این مجموعه تالشی است از سوی مؤلف تا با اعطای بینش کلی  

ه نسبت به هویت طلبگی و برنامه ریزی صحیح، به قدر توان، طلب

ی  را در پیمودن مسیر خطیر طلبگی از بند سرگردانی، بی انگیزگ

.و ناتوانی برهاند

(هفت دفتر)راه و رسم طلبگی 





ت های این دفتر به هدف تبیین عالم طلبگی و ترسیم فضای عمومی فعالی

حوزوی خطاب به طلبه مبتدی نوشته شده و در قالب نامه ای ساده و 

داستان واره ای صمیمی تالش کرده طلبه را با هویت صنفی خویش، 

رسالت های فردا و آسیب ها و آفت های میانه راه آشنا سازد و با مقایسه 

شخصیت های موفق و ناموفق حوزوی گام کوچکی در راه نمایی و 

هم چنین همه جوانانی . دست گیری طلبه در آغاز حرکت خویش بردارد

که برای انتخاب میان طلبگی و دیگر مسیرها نیازمند آگاهی از هویت 

.صنفی و فضای کاری حوزه هستند از این اثر بهره خواهند برد

ارزش و افتخارات طلبه





آیا طلبه بهره درخوری خواهد داشت و ثمره ممتازی بر وجود او مترتب خواهد 

شد؟ آیا این همه تحصیل و تالش، با خدماتی که در آینده بر دوش طلبه نهاده  

می شود و از او انتظار می رود تناسب دارد؟

طالب علوم دینی . این پرسش ها همه از مقوله نظر به هویت صنفی طلبه است

ه باید روشمند و عالمانه با آینده صنفی خود آشنا گردند تا سرمایه فراوانی ک

حوزه برای تربیت آنان پرداخته، صرف آرمان و رسالت حوزه شود و به کارهای 

.نازلی که از غیرطلبه هم برمی آید هزینه نشود

.ی اواین دفتر تالشی است ابتدایی برای ترسیم هویت صنفی طلبه و نقش اجتماع

هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی





دانش آموختگان علوم دینی پس از چند سال تحصیل در حوزه و یک دوره 

آشنایی با فقه اسالمی، غالبا در پوششی ویژه و متفاوت از دیگر مردم، به

این لباس به رغم پیشینه طوالنی، هنوز در . لباس روحانیت درمی آیند

تراکم این ابهامات و نگرانی ها  در . معرض پرسش های فراوانی قرار دارد

جان طلبه به مرور ایمان و اعتقاد قلبی او را به راهی که می رود و کاری که  

.می کند می فرساید و ارمغانی جز تزلزل شخصیت و آشفتگی خاطر ندارد

ه معنا و فلسف». این نوشته موجز باب گفت وگو در این موضوع را گشوده است

و « موانع تلبس طالب»، «فواید و ضرورت لباس روحانیت»، «لباس روحانیت

.از اهم مطالب این دفتر است« دولباسی»

لباس روحانیت، چراها و بایدها





. در این نوشته، کارکردهای لباس روحانیت به بحث گذاشته شده است

ابتدا دالیل تقدس لباس روحانیت بیان شده و واژه عمامه در روایات  

کسانی که در طول تاریخ این لباس را پوشیده اند،  . واکاوی شده است

به این پوشش  ( علیهم السالم)معرفی شده اند و توجه خاص اهل بیت

سپس ضرورت پوشیدن این لباس در عصر نبرد  . یادآوری شده است

در ادامه کارکردهای معنوی این . نمادها مورد بررسی قرار گرفته است

لباس به بحث گذاشته شده و در نهایت موانع موجود، توقعات مردم از 

.روحانیت و آیین نامه تلبس آورده شده است

لباس روحانیت در نبرد نمادها





این کتاب درباره لباس روحانیت، آداب و مسائل مرتبط با آن

نظیر بحث های حقوقی و آداب اجتماعی و شأنی است که 

.برخی نسبت به کارکردهای آن آگاهی کافی ندارند

در این اثر سعی شده به ابهامات موجود در این زمینه پرداخته  

شده و به اقشار مختلف مردم نسبت به پرسش هایی که در این

زمینه دارند، پاسخ داده شود؛ از این رو مخاطب این کتاب 

.فقط طالب و روحانیون نیستند

جامه پیام بر





سخن از زیّ طلبگی یا زیّ روحانیت سخن از ظواهر، بروزات بیرونی و 

تجلیات اجتماعی حیات طلبگی است و از هنجارهای حاکم بر سیمای مشهود 

طلبه از آن جهت که یک . فرد روحانی در منظر دیگران کاوش می کند

مسلمان مؤمن است، وظیفه دارد در زیّ اهل ایمان باشد؛ اما فراتر از آن، از 

جهت شخصیت  صنفی و نقش اجتماعی خاص طلبگی نیز الزم است در 

.جلوه های ظاهری خود، هنجارهایی را مراعات کند

ی  این کتاب در تالش برای کشف قواعد رفتار ظاهری طلبه از گفتگوهای عین

و چالش های فراگیر آغاز کرده و می کوشد که از بنیادهای نظری و مبانی  

.فکری غفلت نورزد

درآمدی بر زیّ طلبگی
هنجارشناسی جلوه های رفتاری حوزویان





ن  این کتاب، بناست نقشه طلبگی ارائه دهد و نقشه خوانی و تعیی

در این کتاب، شما می توانید . موقعیت نیز در آن آموزش داده شود

با شناخت هویت خود، موقعیت فعلی خود را در بین اصناف  

همچنین، با شناخت رسالت های یک طلبه. گوناگون مشخص کنید

می توانید نقطه مقصد را که طلبه باید به آن نقطه برسد مشخص

،  (دنقطه مقص)و رسالت ( موقعیت فعلی شما)با تعیین هویت . کنید

.می توانید راه مطمئنی برای رسیدن به رسالت خود داشته باشید

آیین طلبگی





این کتاب گردآمده از مباحث معرفتی و تربیتی حجت االسالم والمسلمین 

سید احمد خاتمی با ضمیمه یادداشت ها و مصاحبه های ایشان می باشد، که در 

تالش است به قدر توان، قله ها و چاله ها، روش ها و منش های تحصیل و آفات  

.و آسیب های طلبگی را به آنان که در این مسیر سلوک می کنند نشان دهد

طلبگی، توفیقی الهی؛ بخش : بخش تدوین شده؛ بخش اول5این کتاب در 

نگاهی به تحصیل در حوزه های : هدف از تحصیالت حوزوی؛ بخش سوم: دوم

تجدید نظر در کتاب های درسی، ضرورت ها و : علوم دینی؛ بخش چهارم

.حوزه های علوم دینی، بایسته ها و آفت ها: لغزش ها؛ بخش پنجم

حوزه  علمیه
هست ها و بایدها





مؤلف در این نوشته، حوزه را به مثابه بستری برای

تربیت رهبر و سرپرست نگریسته و در سه بخش، 

مشکالت را تحلیل کرده و راه حل های خویش را 

عرضه داشته است؛ در رهبری، در تحصیل، و در 

پایان بخش« رکود فقه»گفتاری باعنوان . تبلیغ

.مطالب این کتاب است

روحانیت و حوزه
(مشکالت و راه کارها)





ت  رسال»این نوشتار، متن تنظیم شده سه جلسه سخنرانی علمی با موضوع 

.است که توسط استاد میرباقری ایراد شده است« روحانیت در دنیای جدید

ایشان از چند منظر به این موضوع پرداخته اند؛ در گفتار اول، ابتدا سیر 

تطور حوزه های علمیه شیعه بررسی شده و سپس ظرفیت روحانیت شیعه  

گفتار دوم . برای ایفای نقش در مقیاس جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرد

بر آن است تا ضرورت پژوهش های بنیادین در فلسفه، اخالق و فقه را برای 

در گفتار سوم مهم ترین . انجام رسالت نوین حوزه علمیه اثبات کند

جریان های فکری حوزوی که به نوعی در ساحت نسبت روحانیت و دنیای  

.جدید قدم برداشته اند، دسته بندی می شوند

رسالت روحانیت در دنیای جدید





روزه مدرسه فیضیه شرکت کنم 10برخی از دوستان از این بنده خواستند تا در سمینار »

گفتند امام فرموده است که پیش از ماه محرم، طالب را . و برای طالب سخنانی بگویم

-که با آغاز محرم، در سراسر کشور پراکنده می شوند و به میان مردم می روند-

گردآورید، و از کسانی چند، که هریک در جهتی اطالعاتی دارند، بخواهید تا مطالبی 

«...را درباره پاره ای از مسائل الزم، برای طالب جوان تشریح کنند

متن پیش رو تکمیل یافته سخنرانی عالم و متفکر برجسته، مرحوم محمدرضا حکیمی

در مدرسه فیضیه 1358آبان 19، به تاریخ «هویت صنفی روحانی»است که با موضوع 

ایشان روحانیت را تنها صنف قابل اعتماد در انقالب می دانست و از همین . ایراد گردید

ن رو به تصفیه و سازماندهی این صنف معتقد بود؛ لذا از بازتعریف هویت این صنف سخ

.به میان آورد

هویت صنفی روحانی





این اثر، پیرامون سلوک و راه وروش طلبگی 

ابتدا نویسنده، تاریخچه . پدیدآمده است

مختصری از شکل گیری حوزه های علمیه را بیان

می نماید و در ادامه به مرام و مسلک طلبگی 

.می پردازد

کوله پشتی طلبگی





همه ما در آغاز گزینش حوزه علمیه به عنوان مسیر آینده »: در مقدمه کتاب آمده

خود دلخوش داشتیم که روزی معمار روح آدمیان باشیم و راهی را برویم که به جز 

پیامبران در آن گام نمی زنند، اما پس از گذشت چند سال، بارش مشکالت و تعدد 

این جزوه کوچک حاصل نویسنده ای . موانع، راه را برایمان غیرقابل عبور می کند

است که خود چون شما این مسیر را با همه موانعش طی کرده و به سرانجام رسیده 

.«است

، «کتاب های حوزوی»، «معنی و موانع اجتهاد»، «عوامل اختیاری و غیر اختیاری»

ی مقام علمی و نمایندگ»، «تحلیل مفاد طلبگی در شخصیت علمی»، «مراحل تحصیل»

.و عناوین دیگری تشکیل دهنده این نوشتار موجز هستند« (ص)پیامبر اکرم

میقات سبز





نویسنده در تالش بوده است تبیینی نوین از زندگی

مطلوب طلبه در تناسب با عصر انقالب اسالمی ارائه  

در این کتاب با خوانشی تربیتی از الگوی امام  . کند

، سعی شده گامی به سوی تعریف یک تیپ(ره)خمینی

تخصصی متناسب با آنچه در عصر انقالب اسالمی از  

.طالب انتظار می رود برداشته شود

زندگی مطلوب طلبه





در این نوشتار طی مباحثی، اهداف و نقش روحانیت در  

. ترویج دین اسالم و اعتقادات دینی برشمرده شده است

نظام  »: مباحث کتاب ذیل این عناوین سامان یافته است

عاقل  »، «علم الوراثة و علم الدراسة»، «روحانیت در اسالم

.«نقش نشاط در تحصیل علم»و « شدن در پرتو تحصیل علم

رسالت عالمان دین باور





فرهنگی  -متن حاضر تالشی است از معاونت تربیتی

، به هدف  (ره)مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چهار عنوان  . ارائه ارشادات اولیه به طالب علوم دینی

اهداف و  »: اصلی این نوشتار از این قرار است

، «عوامل موفقیت طلبه در تحصیل»، «انگیزه های طلبگی

.«طلبه و ضرورت های امروز»و « لباس روحانیت»

سلسله مباحثی برای طالب علوم دینی





این کتاب مجموعه ای از گفتارها و پیام های آیت اهلل 

جوادی آملی پیرامون حوزه و روحانیت می باشد که در  

مرکز پژوهش های علمی و فرهنگی اسراء، در سه  

کلیاتی پیرامون  . 1: بخش، تهیه و تنظیم گردیده است

.  3روحانیت در عرصه علم و اخالق؛ . 2حوزه علمیه؛ 

.روحانیت در عرصه جامعه

حوزه و روحانیت





نویسنده بر این باور است که طلبه در موضوع حوزه و روحانیت پیش

یات از اینکه نیاز به نقد و بررسی داشته باشد باید شناختی در حد کل

به دست آورده سپس مطالعه کند و بیندیشد و به یک نظری برسد و

.بعد از آن وارد فضای نقد و بررسی شود

لذا هدف اصلی این کتاب، شناساندن حوزه و روحانیت به نوآموز 

آموزش های دینی است و فرض بر این است که خواننده از حوزه 

.هیچ اطالعی ندارد و می خواهد دراین باره اطالعاتی به دست آورد

درآمدی بر شناخت حوزه و روحانیت 





این نوشتار می کوشد با روشی نو و از ابعاد مختلف به  

عموم مردم و اقشار  »معرفی سیمای حوزه علمیه به 

،  «عموم طالب و روحانیون»، «مختلف جامعه

،  «برنامه ریزان، مدیران و مسئوالن حوزه»

مسئوالن و کارگزاران  »و « عالقه مندان ورود به حوزه»

.بپردازد« نظام اسالمی

نگاهی به حوزه





در این اثر پژوهشی سعی شده است سیمای نظام آموزشی طلبگی در

. یک بافت کلی تصویر شود و پاره ای از اجزای آن نیز بررسی گردد

این گونه نظام کاوی در تعلیم وتربیت تازگی ندارد، اما به گمان 

نگارنده در نظام طلبگی می تواند آغازی برای پژوهش های بعدی 

عروج -1: نویسنده، اثر خود را در پنج بخش سامان داده است. باشد

نظام آموزشی و -3مدارس علمیه و علوم؛ -2تا قرون طالیی؛ 

.عناصر آموزشی-5نظام طلبگی امروز؛ -۴علوم اسالمی؛ 

پژوهشی در نظام طلبگی





ای در این نوشتار سعی شده پیشینه تاریخی، عوامل و زمینه ه

پیدایش و شکل گیری حوزه ها و سازمان روحانیت شیعه و نیز

مسائلی از قبیل ساختار، سلسله مراتب و کارکردهای  

این تحقیق سعی . اجتماعی سازمان روحانیت بررسی شود

دارد از سازمان روحانیت شیعه به عنوان نهادی با پیشینه 

.تاریخی و جایگاهی مشخص در نظام اجتماعی بحث کند

هشکل گیری سازمان روحانیت شیع





هدف و انگیزه نگارنده این اثر، معرفی شجره نامه و 

تبارنامه صنفی علما، فقها و روحانیت در طول تاریخ برای

در این مجال سعی شده سیر . طالب جوان بوده است

تاریخی، فعالیت های دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

حوزه و روحانیت و چگونگی شکل گیری این نهاد مقدس به

.گونه ای فشرده برای مخاطبان ترسیم گردد

تبارنامه حوزه و روحانیت
از صدر اسالم تا پهلوی اول





کتاب حاضر بررسی سازمان و مختصات 

روحانیت در مقطع کنونی است که طی آن 

رسالت و اهداف روحانیت، جایگاه سیاسی 

روحانیت و نقش روحانیت و آموزش، پژوهش و  

.تبلیغ بحث و بررسی می شود

مانیفست روحانیت





نویسنده، پرسش هایی را که معموال در زمینه های  

تحصیل، تهذیب و برخوردهای اجتماعی برای یک طلبه  

جوان پیش می آید به صورت چهل پرسش کاربردی، با  

برخی از مراجع عظام و علمای اعالم در میان گذاشته  

و حاصل آن را به صورت این اثر در اختیار طالب قرار 

.داده است

نسیم هدایت
رهنمودهای بزرگان به طالب جوان





این کتاب مجموعه ای از گفتارها و نوشتارهایی از شهید آیت اهلل بهشتی است پیرامون  

بخشی از این گفتارها در فضای قبل از  . موضوع والیت، مسئله رهبری و نهاد روحانیت

با توجه به اینکه. انقالب و بخشی دیگر بعداز پیروزی انقالب اسالمی ایراد شده است

ایشان عالمی روشن بین و زمان شناس بوده، هم چنین در مدیریت کنش های اجتماعی  

مشارکتی فعال داشته و در شکل گیری نهضت انقالبی مردم ایران و نهادهای بنیادین  

نظام جمهوری اسالمی نقشی مؤثر ایفا نموده، دیدگاه های ایشان بسیار حائز اهمیت  

.می باشد

در سومین بخش کتاب که به نهاد روحانیت پرداخته شده است، مباحثی از قبیل  

روحانیت،  »و « روحانیت و انقالب اسالمی»، «نقش های سنتی و نقش جدید روحانیت»

.مطرح شده است« ویژگی ها و مسئولیت ها

والیت، رهبری، روحانیت





روحانیت نهادی اصیل است و ریشه در وحی و سیره پیامبر و اهل  

ت این اثر نگاهی به روند تاریخی شکل گیری نهاد روحانی. بیت دارد

و جایگاه مهم آن در اسالم داشته و به معرفی مصادیق بزرگ و 

هن اولیه روحانیت تا غیبت کبری با استناد به آیات قرآن و منابع ک

پرداخته و با مد نظر قرار دادن آسیب های دامنگیر یا پیش روی 

.این نهاد به شبهات مهم مربوط به شکل گیری آن پاسخ داده است

تاریخچه روحانیت شیعه



اخالق و زیّ طلبگی





کتاب حاضر در راستای آگاهی بخشی به طالب، نسبت به رسالت 

(  عج)حوزه، زیّ طلبگی، ارزش و جایگاه سربازی حضرت ولیّ عصر

.و مسئولیت سنگینی که برعهده گرفته اند تهیه شده است

آشنایی اجمالی : فصل تنظیم شده است؛ فصل اول۴این کتاب در 

نکته های انگیزه : با نظام مدیریتی و آموزشی حوزه؛ فصل دوم

:  پژوهشی؛ فصل چهارم-نکته های علمی: بخش؛ فصل سوم

.تبلیغی-نکته های تهذیبی

بر بال فرشتگان
ارزش طلبگی و بایدها و نبایدهای آن





باتوجه به رسالت بزرگ حوزه در پرورش دانشمندان مهذب دین و 

پاسداران ربانی مرزهای حقیقت و معنویت، الزم است طرح و تدبیر روشنی 

در میان  ( ص)برای ارتقای سطح معنوی طالب و توسعه اخالق محمدی

.حوزویان، به ویژه طالب مبتدی فراهم آید

این اثر با هدف اعطای بینش کلی نسبت به اهمیت اخالق و تهذیب در 

حیات طلبگی، رشد متوازن و جامع، عوامل و موانع موفقیت در مسیر 

طلبگی و شاخص های زیّ طلبگی برای ورودی های جدید حوزه های علمیه  

تدوین شده و سعی دارد تا پیش از ورود به مدرسه، مخاطب خود را نسبت  

.به موضوعات تهذیبی و تربیتی دغدغه مند سازد

میثاق طلبگی

اخالق و آداب طلبگی: دفتر دوم





واقعیت آن است که در شرایط موجود، فرایند تصمیم گیری و انتخاب، در موارد زیادی 

طلبه باید یک توانایی بسیار ارزشمند را در همان . برای طلبه دشوار و پرمؤلفه است

مدیریت توان »و « برنامه ریزی»سال های آغازین طلبگی کسب کند، توان مندی 

ظام طلبه باید در تنظیم بهینه فعالیت های زندگی به خودشکوفایی برسد و ن. «خویشتن

.ضرورت ها و وظایف را به دست آورد

که عنوان جامع اکثر دغدغه ها و نگرانی های طالب است، در این « برنامه ریزی»موضوع 

.ته استنوشتار نیز دستاویزی برای ارائه نگاه کالن به مسائل زندگی صنفی طلبه قرار گرف

بازتعریف مفهوم برنامه و برنامه ریزی، ضرورت برنامه ریزی، اصول حاکم بر برنامه، و  

.برنامه زندگی طلبه اهم عناوین این دفتر را تشکیل می دهند

طلبه و برنامه زندگی





از جمله مسائل مهم تربیتی که در میان طالب علوم دینی نیز مصادیق 

بررسی کارشناسانه ریشه های . فراوان دارد عارضه بی انگیزگی است

پیدایش و راهکارهای درمان این عارضه و شیوه های افزایش اراده و 

.نشاط در میان طالب موضوع این نوشتار است

ی  در بخش نخست به بررسی فن. این نوشتار از دو بخش تشکیل شده است

ده پیدایش اراده در انسان و فرایند ایجاد انگیزه به صورت کلی پرداخته ش

در بخش دوم به صورت کاربردی و جزئی فهرستی از عوامل ایجاد . است

کسالت و راهکارهای افزایش نشاط و انگیزه در میان طالب به صورت  

.خاص بررسی شده است

طلبه؛ نشاط وطراوت زندگی





ضعف انگیزه در مسیر حرکت طلبگی به خاطر

فرآیند طوالنی مدت این امر خطیر، یکی از  

آسیب های احتمالی  است که این کتاب درصدد  

بررسی علل احتمالی و ظهور این ضعف و ارائه  

.راهکارهای تقویت و ارتقاء آن می باشد

راهکار جهت تقویت و ارتقای انگیزه طلبگی213





ره  این اثر پیرامون اخالق و تهذیب نفس و آشنایی با سی

در این کتاب،  . علمی قلّه های تهذیب بحث می کند

الگوهایی از جهاد اخالقی و تربیتی دوران طلبگی  

بزرگان و علما ارائه شده که می تواند طلبه را در  

خودسازی یاری رساند و راه گشای او در مسیر طلبگی  

.قرار گیرد

الگوهای اخالقی طلبه مطلوب





چه عواملی در رشد و موفقیت انسان مؤثر اند؟ و چه علل و 

عواملی موجب ناکامی و سقوط انسان می شوند؟ نویسنده با 

مطالعه و بررسی زندگانی برخی از علما، بزرگان دین و 

ن قله های تهذیب و نیز کسانی که به ظاهر لباس روحانیت به ت

داشته ولی با گذشت زمان از رسالت حوزوی و زی طلبگی 

.دخود فاصله گرفتند، نکات مفید و قابل تأملی بیان می کن

فرازها و فرودها
علل و عوامل صعود و سقوط اهل علم





ی کسب هویت، دستیابی به شخصیت متعالی، برخورداری از سجایای اخالق

او . و رفتارهای سالم و سازنده، از مهم ترین دغدغه های یک طلبه است

می خواهد خود را بشناسد و آینده تحصیلی و خانوادگی خود را با توجه 

به ویژگی ها  و توانمندی های خویش رقم زند، اما در میانه راه، افکار، 

احساسات، هیجانات، رفتارها، نیازها، گرایش های مختلف و گاه متناقضی  

را در وجود خود می یابد که نمی داند چگونه آن ها را با هم سازش داده، 

همه اینها به مهارت خودآگاهی او بستگی. به کنترل و تعدیل آنها بپردازد

.خواندن این کتاب در افزایش خودآگاهی طلبه مؤثر خواهد بود. دارد

خودآگاهی و مدیریت خویشتن





طالب جوان در مسیر زندگی تحصیلی خویش با فراز و نشیب های فراوانی 

روبه رو هـستنـد؛چـالـش هـای تحـصیـلی، ازدواج، معیـشـت و تبـلیـغ 

.از جـملـه ایـن فرازونشیب هاست که چاره ای جز رویارویی با آن ها نداریم

ن برخی به مقابله با ای. عده ای راه فرار را برمی گزینند و قید طلبگی را می زنند

مشکالت می روند؛ منتها به دلیل نداشتن تجربه و آگاهی الزم، متحمل 

در مقابل، کسانی که مدیریت مهار . هزینه های گزاف مادی و معنوی می شوند

.مشکالت را می دانند، با پرداخت کمترین هزینه، بر مشکالت فائق می آیند

ت این کتاب، تالش می کند ضمن تبیین چالش های زندگی طلبگی، مهارت مدیری

.گذر از آنها را ارائه کند

چالش های طلبگی





این کتاب با اشاره به اهمیت و جایگاه حجره در تحصیل و تربیت  

طلبه و نیز ماندگاری آثار، برکات و خاطرات دوران  

حجره نشینی، تالش دارد از لحاظ اخالقی و آدابی و تربیتی به  

.موضوع حجره نشینی بپردازد

،  «انتخاب حجره و حجره نشینی»: این کتاب دارای پنج فصل است

رعایت »، «رعایت بهداشت و تمیزی در حجره»، «مدیریت حجره»

.«معنویت در حجره»و « آداب و اخالق در حجره

فرهنگ حجره نشینی





ابتدا در خصوص . مباحث این اثر در چهار فصل تدوین یافته است

نقش دوران حجره نشینی در شکل گیری شخصیت طالب و توجه 

خاص بزرگان حوزه های علمیه به دوران حجره نشینی طالب 

سپس اهمیت نورانیت محل سکونت مطرح شده . صحبت شده است

در ادامه ارزش علم آموزی و پیشرفت علمی در دوران . است

در فصل بعدی به رعایت آداب زندگی . حجره نشینی عنوان شده

در نهایت نیز بر توجه به . کردن در حجره پرداخته شده است

.آراستگی ظاهری تاکید شده است

منشور حجره نشینی





امام راحل که پرچم دار بزرگ ترین نهضت دینی و معنوی در جهان معاصر  

معنوی به شمار -است، هم از جهت عملی یک شخصیت ممتاز اخالقی

می رود، هم از حیث علمی و نظری بیش از همه معاصران خود به تحقیق و 

تألیف و تدریس آثار اخالقی اهتمام ورزیده است؛ از این رو در میان 

.اندیشمندان جایگاه ویژه ای دارد

و با ارائه نظامی ( ره)این دفتر به هدف آشنایی با اندیشه امام خمینی

جامع از دیدگاه های وی، بستری برای دسترسی آسان به رهنمودهای آن 

امام عزیز به هدف ارتقای سطح خودآگاهی صنفی و اخالق حرفه ای 

.روحانیت فراهم آورده است

اخالق حرفه ای و وظایف صنفی

(ره)روحانیت از نگاه امام خمینی 





این کتاب، مجموعه ای از سخنان و تجربیات عالم ربانی و معلم 

اخالق، مرحوم آیت اهلل احمد مجتهدی تهرانی است که شش 

دهه از عمر شریف خود را در جهت تعلیم و تربیت طالب علوم 

.دینی سپری کردند

در این نوشتار سعی برآن بوده ذکر آداب و رسوم زندگی 

طلبگی، از حالت دستورات خشک و آیین نامه ای خارج شده و در 

.قالب حکایات شیرین و با زبانی ساده و بدون تکلف آورده شود

آداب الطالب





به رشته  « آداب الطالب»این کتاب در ادامه کتاب 

تحریر درآمده است و برگرفته از سخنان و دروس 

اخالق عالم ربانی، مرحوم آیت اهلل مجتهدی 

محور مطالب این نوشتار، آفات و  . تهرانی است

.موانع راه طالب علوم دینی است

آفات الطالب





ذخایر معرفت اسالمی عالوه بر صورت معروف دانش که همگان از آن 

آگاه و با آن آشنایند، سخن از دانشی دیگر و صورتی برتر به میان آورده

.و بدین ترتیب ذهن ها و دل ها را مشتاق کشف آفاقی فراتر ساخته است

دریافت این دسته از آیات و روایات و درک کامل محتوای آن با دشواری 

گویا زبان این عبارات، زبان مأنوس و مألوف ما نیست و در . روبه رو است

.برخورد آغازین ابهام و غرابت و پیچیدگی سخت نمایان است

ن مؤلف در این اثر کوشیده تا با بیان مقدمات الزم و استفاده از تمثیل از ای

.دشواری فروکاهد و تفسیر ساده ای از این دسته عبارات ارائه دهد

علم دیگر



طلبه و علم آموزی





در . دوره اول حیات صنفی حوزیان دوره رشد و تحصیل آنان است

این دوره طلبه به فراگیری و بهره جویی می پردازد و وجود خود را 

.به علم و تقوا و مهارت گسترش می بخشد

.  در این دفتر، دوره رشد طلبه به دقتی بیشتر مالحظه شده است

ابتدا در باب کلیات فعالیت های علمی و آموزشی و سپس در معنای

جامع رشد که شامل رشد علمی، معنوی، اخالقی، اجتماعی، 

هنری، جسمی، و صنفی است مطالبی بیان می شود تا طلبه را در 

.برنامه ریزی جامع و ترسیم الگوی متوازن حیات یاری رساند

طلبه در دوران رشد و تحصیل





طلبه مانند هرکس دیگر باید در نظام تقسیم کار اجتماعی کاری را برعهده گیرد، 

باری را از زمین بردارد، گرهی ناگشوده را باز کند، دست به اقدامی زند، طرح 

و هرگز نباید وجود و عدم او برای جامعه مساوی  ... مفیدی را به سرانجام رساند

.باشد

الگوی مطلوب طلبه الگوی جامع است یا الگوی متخصص؟ آیا طلبه باید نقش های 

اجتماعی متعددی را برعهده گیرد یا تنها در یکی از فعالیت ها حضور داشته باشد؟ 

این سؤال و سؤال های دیگری درباره انواع نقش های اجتماعی، رشته های تحصیلی، 

مؤسسات و مراکز تخصصی، تناسب طلبه با هر گرایش و کشف استعداد فردی، 

.معضالت درشتی است که این دفتر تنها باب گفتگو در آن را گشوده است

طلبه و جهت  گیری تخصصی





این اثر، پژوهشی است درمورد راهبردها و راهکارهای تحصیل 

در این کتاب به کلیه محصالن علم و . موفق در یک رشته علمی

دانش، آموزش داده شده است که چگونه به صورت مناسب وارد 

یک دانش خاص شوند؟ و چگونه به طور موفق بینش ها، روحیات و 

مهارت های مورد نیاز خود را از آن دانش کسب نمایند؟

نویسنده، اقدامات الزم قبل از ورود به یک دانش، هنگام کسب آن 

و پس از فراگیری آن دانش را به صورت مفصل بیان کرده و در 

.برآمده است« روش شناسی تحصیل»صدد تبیین 

دانش تحصیل دانش





قالب هایوروش هاچهارچوبدرطلّاب،واساتیدرابطةتنظیم

باوویکسازحوزویواسالمیغنیسنّت هایوسرمایه هاازبرگرفته

درتقیمیمستأثیراتدیگرسو،ازعصرینیازهایواقتضائاتبهتوجّه

وانحوزویوحوزهصنفیفعالیّت هایثمربخشیوکاراییافزایش

طه ایرابچنین.داردعرصهاینپنهانوپیداآسیب هایبرخیکاهش

نییعآن،جهتیکتبییندرصددنوشتار،اینامّااست،دوسویه

وحسّاسبسیارمقوله ایکهمی باشدخویشاساتیدباشاگردارتباط

.استطلبهحیاتدرسرنوشت ساز

شاگرد استاد





این کتاب، یک اثر جامع در حوزه شناخت رشته های تحصیلی و بازشناخت  

استعداد فردی، تطبیق، تست و محک آن با رشته ها و فضاهای شغلی جامعه 

.ایران امروز است

در بخش حوزه های علمیه که فصل کاملی از کتاب را شامل می شود، ابتدا با 

شرایط پذیرش حوزه آشنا شده، سپس با بخش هایی مثل سفیران هدایت، 

.حوزه های علمیه خواهران و دروس مختلف آن آشنا می شویم

لی  به عالوه در این فصل، به تفصیل به دروس مختلف و مقاطع گوناگون تحصی

در حوزه های علمیه و هم چنین رشته ها و مؤسسات تخصصی حوزوی پرداخته 

.شده است

انتخاب رشته
انتخاب شغل





آنچه در این کتاب منعکس شده، مجموعه نکاتی است که در 

حوزه علمیه قم و برخی  « میثاق طلبگی»دوره های تابستانی 

استان های دیگر مانند استان تهران و استان خوزستان برای  

سیکل، دیپلم و  )طالب جدیدالورود در مقاطع گوناگون 

آشنایی با نظام تعلیم و»در کالس هایی با عنوان ( دانشگاهی

ارائه گردیده و براساس ارزیابی ها، نیاز و « تربیت حوزه علمیه

.عالقه طالب به آن احراز گردیده است

میثاق طلبگی

نظام تعلیم و تربیت حوزه های علمیه: دفتر سوم





این اثر مدعی ارائه منظومه ای از سبک زندگی  

در این کتاب، پاسخ هایی  به . طلبگی است

های طالب محترم سال مجموعه ای از پرسش

اول تا درس خارج، در مدارس و مراکز مختلف 

.حوزوی، ارائه شده است

صراط اندیشه و عمل
هدایت علمی و پرورشی طالب و دانش پژوهان





:  در این کتاب مدیریت تحصیل در سه بخش آموزش داده می شود

یلانگیزه و اهمیت آن و راه کارهای تقویت انگیزه در تحص. 1

ابعاد شناختی مدیریت تحصیل. 2

، مهارت های الزم برای مدیریت تحصیل مانند هدف گذاری. 3

یت  برنامه ریزی، مدیریت زمان، مطالعه، تقویت حافظه، تقو

تمرکز، مباحثه  

مهارت های مدیریت تحصیل در حوزه های علمیه





یکی از مهم ترین دغدغه های علمی طالب، انتخاب شیوه تحصیلی مناسب

در این اثر با اشاره به فعالیت های مربوط به یک جلسه درسی، در . است

.  دوره مقدمات و سطح، و با تکیه بر آن، نکات کاربردی بیان شده است

.تالبته روش های تکمیلی و ارتقایی تحصیل نیز مدنظر قرار گرفته اس

ه  فعالیت های مربوط به یک جلسه درس، به سه بخش فعالیت قبل از جلس

درس، فعالیت در جلسه درس و فعالیت بعد از جلسه درس تقسیم  

می شود و در پایان، به روش های تکمیلی و ارتقایی تحصیل، به اجمال 

.اشاره شده است

جلسه درس





در بین عوامل مختلف رشد علمی در حوزه های علمیه،  

این  . نقش بی بدیل و منحصر به فردی دارد« مباحثه»

.شیوه عالی و باسابقه، گاه با بی مهری مواجه شده است

این کتاب در پی بیان چیستی، چگونگی، شیوه ها،  

.انواع، آداب و آسیب های مباحثه است

مباحثه





این اثر با ارائه نقشه مسیر علمی حوزه، برآن است که طالب سطح

و عالقه مندان فراگیری علوم دینی را در برنامه ریزی 2و 1

معـرفی . تحصیلی و حرکت هدفمند و پرنشاط علمی یاری نماید

مـقاطـع تـحصیـلی حـوزه، بیـان توانمندی های طلبه پس از 

پایان هر مقطع تحصیلی، ارائه اطالعات سودمند درباره علوم 

حـوزوی، منبـع شنـاسـی کـتب درسـی و ذکـر رشته های 

.تخصصی حوزوی، از ویژگی های این کتاب است

روند تحصیلی حوزه





ای  با اینکه همه انسان ها موفقیت را دوست دارند و حاضرند بهای سنگینی بر

یکی از کلیدهای  . آن بپردازند، ولی تعداد افراد موفق بسیار کم است

انسان بدون . موفقیت در زندگی، برنامه ریزی منطقی و اصولی است

.برنامه ریزی درست در زندگی، نمی تواند خود را به ساحل مقصود برساند

ر برنامه ریزی یعنی ترسیم وضعیت مطلوب آینده، و تقسیم کار و وظایف ب

برنامه ریزی در تمام امور زندگی ضروری است، اما در زمینه تحصیل، . زمان

جهت نیل به برنامه ریزی مطلوب و عملی، . ضرورت دوچندانی می یابد

.راهکارهایی وجود دارد که در این کتاب، برخی از آنها بررسی شده است

برنامه ریزی تحصیلی





ه تمام فعالیت های روزان. یادگیری برای انسان اهمیت بنیادین دارد

صحبت کردن، فهمیدن، خواندن و ارتباطات اجتماعی، : ما همچون

وابسته به دریافت و ذخیره اطالعات از محیط پیرامون ماست؛ لذا 

.  حافظه و تقویت آن برای همه ما اهمیت فوق العاده ای می یابد

فنون یادگیری ما را قادر می سازد تا مهارت های تازه بیاموزیم و 

ه رفتارهای جدیدی در خود ایجاد کنیم؛ ضمن اینکه به تقویت حافظ

.خود مبادرت ورزیم؛ امری که این کتاب درصدد آموزش آن است

حافظه و فنون یادگیری





مقاله به نوشتاری کوتاه از یک تا سی صفحه گفته می شود که 

، نویسنده با پیروی از ساختاری منطقی و شیوه های روشن، دیدگاه ها

یافته ها و تجربه های ذهنی و عینی خود را درباره یک موضوع به 

.بحث می گذارد

در الفبای مقاله نویسی تالش شده است در سه فصل، با زبـانی  

سـاده، در حـد مجـال و توان، گـام بـه گـام، بنیادهای یک 

مقاله علمی از مسئله یابی تا مسئله پردازی و ساختاردهی نهایی، 

.بررسی و الگودهی شود

الفبای مقاله نویسی





در این کتاب با مراحل و عوامل کندخوانی و موانع 

تندخوانی آشنا شده، راه های تند خواندن را تمرین 

در تندخوانی عالوه بر سرعت مطالعه، سرعت  . می کنید

.  دفهم نیز پیدا خواهید کرد؛ فقط کافی است تمرین کنی

ولی یادتان باشد کتاب های درسی برای تمرین تندخوانی

.رویدگزینه مناسبی نیست؛ فعالً سراغ داستان های کوتاه ب

چگونه مطالعه کنیم؟





این کتاب الگوی تحصیل و کاربردی و چگونگی اجرای 

آن را با در نظر گرفتن اصول دین مبین اسالم در اختیار

مخاطب قرار می دهد و سؤاالت گوناگون را پیرامون  

دین، دین شناسی، حوزه علمیه، طلبگی، تفاوت میان  

به شکلی  … دین شناسان با کارشناسان دیگر علوم و

.مستند و برخاسته از دین و نگرش اسالمی پاسخ می دهد

راهنمای تحصیل





این نوشتار، همه آن چه برای به ثمر رساندن یک تحقیق کاربردی  

الزم است را در اختیار خواننده قرار می دهد و پاسخ سؤاالت  

گوناگون را پیرامون تحقیق، انواع و مراحل آن، چگونگی بهره گیری

از ثمرات تالش های علمی و فکری در بطن زندگی، چگونگی محقق 

… زیستن و

.به زبانی ساده و با نگاهی بر اصول برگرفته از دین بیان می کند

راهنمای تحقیق





جلد اول این مجموعه دوجلدی، به انگیزه شناسی 

این نوشتار . تحصیل در حوزه علمیه می پردازد

مسائلی را بیان کرده است که از ضرورت تحصیالت 

حوزوی، عالقه به تحصیل در حوزه و انگیزه های  

راستین ورود به حوزه برای تازه واردان به این عرصه 

.سخن می گوید

راهنمای تحصیل در حوزه 

انگیزه شناسی تحصیل : جلد اول





جلد دوم از این مجموعه دوجلدی، به روش شناسی تحصیل  

.در حوزه علمیه اختصاص دارد

. 1: فصل دسته بندی شده است7مباحث این نوشتار در 

جایگاه علوم حوزوی در فرآیند  . 2آشنایی با دروس حوزه؛ 

آشنایی با . ۴روش فراگیری دروس حوزه؛ . 3اجتهاد؛ 

تالش مستمر و . 6روش تحقیق و پژوهش؛ . 5روش تدریس؛ 

.تمشیت امور زندگی. 7فرصت شناسی؛ 

راهنمای تحصیل در حوزه

روش شناسی تحصیل: جلد دوم





اثر گران بهای شهید ثانی، بی تردید از  « منیة المرید»کتاب 

بهترین کتبی است که در تاریخ دانش بشری در زمینه آداب  

این اثر عالوه بر اینکه. تعلیم و آئین تعلّم تدوین شده است

د، می تواند راه و رسم صحیح تعلیم و تعلّم را به طور عام ارائه کن

عالی ترین رهنمودهای سازنده را در رابطه با تعلیم و تعلّم 

.معارف دینی و حتی وظائف و رسالت های اهل علم دربردارد

آداب تعلیم و تعلم در اسالم





حوزه های علمیه از همان آغاز شکل گیری و با به میان آمدنِ 

، سامان اولیه خود را یافت و به «کتاب»و « شاگرد»و « استاد»

، در همین فرآیند رشد و تکامل. تدریج، گسترده و تکامل یافته شد

مراحل آموزشی در سطوح مختلف و نیز شیوه های گوناگون تحصیل 

.و تدریس به وجود آمد

یل، هاى تدریس، تحصدر این نوشتار، با رویکردى توصیفى، به شیوه

مباحثه و نگارش در سلف صالح پرداخته شده و به نقاط قوت و 

.ضعف هر روش اشاره می شود

شیوه های تحصیل و تدریس در حوزه های علمیه





این اثر با استفاده از منابع موجود، نمایی روشن از سیره عملی

امام راحل از مراحل گوناگون دانش آموزی تا احراز مقام 

.مرجعیت و زعامت دینی و سیاسی ایشان را ارائه داده است

،  «دوران تحصیل»: برخی از عناوین کتاب بدین شرح است

، «شیوه تدریس و آموزگاری»، «تدریس حکمت و فلسفه»

،  «تربیت اخالقی شاگردان»، «برکات نظم»، «مطالعه و پرکاری»

.«تفریحات سالم»و « رفتار با طالب»

آیین دانشوری

(ره)در سیره امام خمینی



طلبه و انقالب اسالمی





:درباره حوزه و طلبه انقالبی پرسش های فراوانی وجود دارد

یز  انقالبی بودن چیست؟ طلبه انقالبی کیست؟ و تمایز اصلی او با سایر طالب در چه چ*

است؟ این وصف را بر چه کسی می توان به حقیقت اطالق کرد؟

ه  اهمیت انقالبی بودن طلبه چیست؟ اگر طلبه و حوزه انقالبی نباشد چه می شود؟ طلب*

انقالبی در نقشه علمی و شیوه علم آموزی، برنامه اخالقی، برنامه تبلیغی، تعامل با 

چه تفاوتی با سایر طالب دارد؟... خانواده، مردم، نهادهای حکومت، نیازهای انقالب و

مدرسه و حوزه ای که محل رشد طلبه انقالبی است چه ویژگی هایی دارد؟ آیا حوزه *

ید  امروز برای تربیت اینگونه طلبه مناسب است؟ وظیفه و نقش مدیران، مسئوالن و اسات

در پرورش طلبه عصر انقالب چیست؟

.در این نوشتار تالش شده به پاره ای از این پرسش ها پرداخته شود

طلبه و انقالب اسالمی





طلبه اگر بخواهد در انجام رسالت اجتماعی خود موفق باشد الزم 

است موضوع کار خود یعنی انسان و جامعه را بشناسد؛ مانند پدری

که می خواهد در تربیت فرزند خود موفق باشد؛ چنین پدری الزم 

.است ویژگی های فرزند و قواعد حاکم بر رشد او را بشناسد

طلبه نیز باید فضای اجتماعی و تحوالت جامعه را رصد کند و بر 

احوال نظامات اجتماعی مسلط باشد تا توان تأثیرگذاری بر آن و 

هوشمندی اجتماعی و قدرت . انجام رسالت خود را داشته باشد

.تحلیل رویدادهای سیاسی اشاره به همین موضوع است

طلبه عصر انقالب
تحلیل سیاسی و شناخت رویدادهای اجتماعی





دانش های انسانی چه نسبتی با مأموریت روحانیت و نظام تعلیم و تربیت حوزه دارد

و چرا در حوزه های علمیه رواج یافته است؟ با وجود رشته های فراوان دانشگاهی چه 

ضرورتی در ورود حوزویان به آن هست؟

آیا پرداختن به این علوم برای طلبه روا، مفید یا ضروری است؟ طلبه چه بهره هایی 

از آن می برد؟ آیا نوع بهره مندی حوزیان از این علوم با دانشگاهیان متفاوت است؟ 

طلبه به چه هدفی به این علوم بپردازد و در آن چه چیزی را جست وجو کند؟

باتوجه به خاستگاه غربی علوم انسانی و ابتنای آن بر مبانی غیراسالمی چگونه

می توان از آسیب ها و آفات آن ایمنی یافت؟ چه مالحظاتی را ضمن فراگیری آن 

باید در نظر داشت؟

طلبه عصر انقالب
جامعه سازی و علوم انسانی اسالمی





، در جمع 139۴اسفند 25سخنرانى رهبر فرزانه انقالب در تاریخ 

به یکى از ماندگارترین بیانات« نمایندگان طالب حوزه علمیه قم»

معظم له سخن از . ایشان پیرامون حوزه و روحانیت بدل شده است

به میان آورده اند و نسبت به خطرى جدى به نام « حوزه انقالبى»

.هشدار داده اند« انقالبى زدایى از حوزه»

ر متن و تحلیل این بیانات راه بردی به اضافه سخنرانی مهم ایشان د

.را در این کتاب می خوانیم1379سال 

حوزه باید انقالبی بماند





در چند سال اخیر از سوی  « حوزه انقالبی»کلیدواژه 

رهبر فرزانه انقالب مورد استفاده و تأکید قرار گرفته

در این کتاب ضمن بازخوانی دیدگاه ایشان در  . است

خصوص رویکرد انقالبی حوزه علمیه، مواردی که  

ت گر چیستی حوزه علمیه تراز انقالب اسالمی اسنمایان

.مورد عنایت و تحقیق قرار گرفته است

حوزه علمیه تراز





بی،  در این نوشتار، به ترسیم سیمای طلبه انقال

ضرورت انقالبی بودن طلبه، ویژگی های طلبه 

ی، انقالبی در ساحت بینشی و انگیزشی و رفتار

راه های رسیدن بدان ها و نیز آسیب ها و شبهات 

.متوجه طالب انقالبی پرداخته می شود

طلبه انقالبی





فعالیت سیاسی مطلوب، عالوه بر نیت و انگیزه الهی، نیازمند 

مهارت هایی است که کاربست آن ها می تواند حرکت جامعه به 

سوی تحقق آرمان های اسالمی و کارآمدی حکومت دینی را 

این کتاب درصدد است این مهارت ها را به خواننده . تضمین کند

اهمیت آموزش این مهارت ها زمانی آشکار می شود . آموزش دهد

که بدانیم تاریخ اسالم شاهد افرادی بوده که با وجود حسن نیت، 

به علت فقدان مهارت در عرصه فعالیت سیاسی، عمالً در مسیر 

.اهداف دشمن گام برداشته اند

فعالیت سیاسی





انسان بصیر می تواند اهداف، نقشه ها، شیوه ها و  

اقدامات دشمن را شناسایی کند و با شناخت صحیح،  

واقعی، جامع و روزآمد دشمن و فعالیت هایش، بهترین 

.راهکار را جهت مقابله با ترفندهای دشمن تدبیر نماید

اینکه بصیرت چیست و راه های دستیابی به آن کدام  

.است، محتوای این کتاب را تشکیل می دهد

بصیرت سیاسی





جزوه حاضر با دغدغه ارائه مختصاتی اولیه از بایسته های 

حضور سیاسی یک طلبه در دوران انقالب اسالمی تهیه شده

این اثر محصول مباحثات چند ماهه تعدادی از اساتید . است

این مباحثات به . و طالب جوان حوزه علمیه قم می باشد

محوریت نظام اندیشه امامین انقالب اسالمی و با بررسی 

سند 60و ( ره)سند از آثار حضرت امام خمینی100بیش از 

.از آثار مقام معظم رهبری  به انجام رسیده است

طلبه عصر انقالب
حضور سیاسی طلبه در انتخابات





مهم ترین لوازم ورود طالب و حوزه های علمیه به مباحث 

سیاسی و ایفای نقش هدایت گری جامعه، آگاهی مناسب از  

 های  مسائل سیاسی و توانایی تحلیل درست و شناخت پیچیدگی

و مناسب« تربیت سیاسی»عالم سیاست و در یک کالم، داشتن 

.همه جانبه است

این نوشتار مقدمات و لوازم تربیت سیاسی را به زبانی ساده 

.برای مخاطب طلبه بیان می کند

مقدمه ای بر تربیت سیاسی طالب



طلبه و رسالت های اجتماعی





امروز نیز مانند  . فناوری های ارتباطی روزبه روز در حال تغییر و تبدیل هستند

گذشته با ظهور ابزارهای جدیدتر، دغدغه ای وارد اذهان دین مداران، مراکز 

چگونه از ابزارهای نوین ارتباطی به : دینی و خصوصاً طالب جوان می شود که

به منظور تبلیغ مذهب حقّه تشیّع بهره مند شویم؟ این کتاب درصدد پاسخگویی

.این پرسش است

ای  نویسنده این اثر سعی نموده است با واکاوی زوایای مختلف تبلیغ دین در فض

مجازی و اینترنت، ضمن بیان امتیازات و آسیب های آن، راهکارهایی مؤثر برای 

.تبلیغ دین در این فضا را به جوانان مذهبی و مبلغان دینی ارائه کند

تبلیغ مجازی





هدف این کتاب پرداختن به برخی از نکاتی است که در فرآیند 

این نکات . مواجهه با سواالت و شبهات می تواند مفید واقع شود

عمدتاً حالت استقرایی داشته و مواردی است که نگارنده، در 

مطالعه آثاری که در زمینه دفع شبهه نگاشته شده یا در جلسات 

( عمدتاً دانش آموزان و دانشجو)پرسش و پاسخی که با جوانان

ر البته کوشیده ایم با تکیه ب. داشته، با آنها مواجه گردیده است

.آیات و روایات، دالیل و شواهدی بر صحت این نکات اقامه کنیم

پاسخ به شبهه و پرسش





رهبر معظم انقالب، شناخت دقیقی از دانشجو و محیط دانشگاهی دارند؛ زمینه این  

شناخت برمی گردد به ارتباط تبلیغی مستمری که قبل از انقالب تا کنون با 

،  معظم له که از لحاظ شخصیتی، عمق نگاه و فهم عمیق دینی. دانشجویان داشته اند

هم چون خورشیدی می درخشند، جامع ترین و مهم ترین رسالت ها، روش ها و نکات 

ن، از  را درباره تبلیغ در محیط دانشگاه تبیین می کنند؛ به صورتی که بیانات ایشا

سیاست های کالن تبلیغ تا ظریف ترین دقت های الزم در مواجهه با این قشر حساس  

.را در بر دارد

در بخش اول کتاب، منتخبی ترتیبی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن

بخش دوم،  . نهاد نمایندگی در دانشگاه ها و یا روحانیون مبلّغ دانشگاهی آمده است

.دسته بندی موضوعی بیانات ایشان دراین باره است

رسالت روحانیون در دانشگاه ها



طلبه و زندگی خانوادگی





این نوشتار تالشی است در جهت نمایاندن 

رفتاری بزرگان دین در -الگوهای اخالقی

زندگی خانوادگی و چگونگی تعامل آنان با 

.همسر، فرزندان و بستگان

مشق مهر





طالب و روحانیان که به عنوان الگوی اخالقی، معنوی و رفتاری در جامعه 

نگریسته می شوند، افزون بر خود باید به همسران خود نیز توجه کرده و 

زمینه رشد آنان را فراهم سازند؛ هم چنین بر خود همسران نیز الزم است  

به نقش الگویی خود در جامعه توجه داشته و همواره بکوشند 

توانایی هایشان را افزایش دهند تا بتوانند عضوی مؤثر، فعال و سازنده 

.باشند

این نوشتار می کوشد با استفاده از تجربه موفق زندگی همسران بزرگان

دین، دسته ای از آگاهی ها و مهارت ها را پیشِ روی همسران طالب و 

.روحانیان قرار دهد

همسران همراه





این کتاب با مخاطب قراردادن همسران طالب، به بررسی برخی از 

مسائل مشترک زندگی آنان پرداخته و راهکارهایی در راستای 

.موفقیت آنان در زندگی مشترک ارائه نموده است

زندگی»، «روابط عاطفی بهتر با همسر»، «ویژگی های زندگی طلبگی»

اقتصاد و اشتغال در خانواده »، «روابط با خویشاوندان»، «آسان

جایگاه »، «تحصیل و تبلیغ طلبه و سازگاری خانواده با آن»، «طلبه

معنویت در خانواده »و « اجتماعی خانواده روحانی و اقتضائات آن

.برخی از موضوعاتی هستند که بدان ها پرداخته شده است« روحانی

خانه آفتاب





دوران عقد، یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین برهه های زندگی 

اهمیت این دوران به طور طبیعی بر . هر فرد محسوب می شود

حساسیت آن می افزاید و هر یک از زوجین باید مواردی را رعایت 

برای تبدیل این برهه زمانی به بهترین دوران زندگی خود،. کنند

.باید امور اقتصادی، عاطفی، تربیتی و رفتاری را در نظر بگیریم

همچنین ضروری است که آسیب های این دوران را بشناسیم و به 

.دنبال برطرف کردن آن ها باشیم

دوران عقد





تنی دوست داش. شما می توانید در یک زندگی طلبگی، بهترین باشید

باشید و همسرتان را بیش از این دوست داشته باشید؛ به لباس 

یرید؛ روحانیت افتخار کنید؛ بهترین توشه را از زندگی زناشویی برگ

تفریح کنید و در ضمن معاشرت با اطرافیان، به رسالت طلبگی 

فقط باید با قواعد زندگی آشنا شوید و آن. خویش نیز عمل کنید

قواعد زندگی موفق، غیر از آن چیزی است که . را تمرین کنید

در این . معموالّ اطرافیان ما زندگی خود را بر آن بنا نهاده اند

.کتاب، سعی شده که این قواعد به خوانندگان معرفی شود

همسرداری





فرزندآوری توصیه مستمر فرهنگ دینی ماست و فرزندان، نشان 

نشاط و گرمابخش خانواده بوده، در آرامش روانی و استحکام 

از این رو هنگامی که اراده می کنیم نسلی . خانواده تأثیر گذارند

د نیکو از ما به یادگار بماند، الزم است مقدمات و نکاتی را قبل و بع

تن تولد فرزندمان مهیا نماییم که این مسائل می تواند زمینه ساز داش

یب این کتاب با هدف تشویق و ترغ. فرزندانی شایسته و صالح باشد

زوج های جوان به فرزندآوری و ارائه راهکار جهت داشتن نسلی 

.نیک نگاشته شده است

فرزندآوری





این کتاب تلنگری است به رفتار ما تا در وهله

نخست، شادی و نشاط را برای خود به ارمغان 

.  آوریم، سپس آن را به دیگران هدیه دهیم

بدین منظور راهکارهایی ساده و عملی ارائه  

.شده است

شادابی خانواده



برای اساتید





صحبت از دگرگونی کتاب های درسی زیاد شنیده ایم ولی آنچه 

پیش از دگرگونی کتاب ها ضرورت دارد، یکی روش آموزش است 

در مواجهه با دروس منطق و ادبیات و . و دیگری اساس درس ها

اصول و فقه با مسائل عمیقی روبه رو می شویم که با خواندن 

متن های قدیمی و مطوّل، مسأله حل نمی شود و نیاز به 

.پیوست هایی از سوی استاد کامال احساس می شود

در این نوشته به دگرگونی هایی که استاد باید در سبک آموزش و

.درسها دامن بزند اشاره شده است

استاد و درس





سخن کتاب این است که استاد چگونه علم می آموزاند و طالب علم 

را در افق های برتر می نشاند؟ و چه مهارت هایی دیدگان او را 

به سوی حقایق اصلی می گشاید؟

ایجاد : نگرش ها. 1: این کتاب از سه محور تشکیل شده است

ارائه : راه بردها. 2نگرش های الزم نسبت به علم آموزی و تدریس؛ 

:  راهکارها. 3خط مشی و قالب کلی برای یک تدریس اثربخش؛ 

.ارائه برنامه های عملی برای اجرای یک تدریس موفق

راهنمای تدریس





استاد از زمانی که . این اثر در صدد بیان رابطه حقیقی استاد و شاگرد است

.  وارد کالس می شود تا زمانی که از شاگرد جدا می شود در حال تربیت اوست

.مرا در این کتاب می خوانی( علیهم السالم)شیوه  شاگردپروری در مکتب اهل بیت

:برشی از متن کتاب

در نگاه الهی، شاگرد از استادش جدا نیست؛ اگرچه به لحاظ ظاهری دو فرد »

شاگردان، شأن وجودی و امتداد . مستقل هستند، اما حقیقت چیز دیگری است

حقیقی وجود عالم هستند؛ یعنی انسان با شاگردپروری امتداد و دامنه وجودی  

«...پیدا می کند و منِ او گسترده می شود

شاگردپروری





است و استاد پیش از آنکه « تربیت»هدف اصلی از علوم حوزوی 

یت رفتار استاد، تدریس بی کالم است، و ترب. است« مربی»معلم باشد 

.اخالقی شاگردان نسبت به رشد علمی آنان، مقدم و ماندگارتر است

کالس حوزه، کالس تربیت و تهذیب و اخالق است هرچند درس 

.این، جایگاه حقیقی استاد در حوزه علمیه است. صرف و نحو باشد

تألیف حاضر، رویکردهای تربیتی اساتید در فرآیند تعلیم و 

.کالس داری را مورد بررسی قرار داده است

فیض استاد





ا  این اثر قصد دارد الگوهایی از جهاد تربیتی اساتید مدارس علمیه ر

در ابعاد مختلف ارایه کند و ذیل هر عنوان نیز نکته هایی از سخن و 

.سیره اساتید موفق گذشته و حال حوزه های علمیه آورده شده است

اخالقی  -نقش معنوی: فصل تنظیم شده؛ فصل اول۴این کتاب در 

قش ن: معرفتی اساتید؛ فصل سوم-نقش شناختی: اساتید؛ فصل دوم

.نقش رفتاری اساتید: عاطفی اساتید؛ فصل چهارم-انگیزشی

نقش تربیتی اساتید





تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم 

را « تدریس»به ذهن فراگیران تعریف می کردند؛ لیکن امروزه 

تحریک، راهنمایی، سازمان دادن یا درگیری فراگیران تعریف 

معلم در تدریس به معنای امروزی، نقش راهنما و سازمان . می کنند

.  دهنده را دارد و خود فراگیر است که برای آموختن باید فعالیت کند

چنانچه به دنبال موفقیت در امر تدریس هستیم، باید روش ها و 

.مهارت های خاص تدریس را به کار گیریم

.در این کتاب این روش ها بررسی و ارزیابی می شوند

روش تدریس



برای مدیران مدارس علمیه





در این کتاب، رشد متوازن همه شاخص های طلبه 

فرهنگی، تهذیبی، پژوهشی، مدیریتی )تراز 

، در قالب مجموعه ای از راهبردهای کلی و ...(و

.راهکارهای عینی دنبال می شود

الگوی تربیت جامع طالب





این اثر با هدف معرفی مدیران موفق حوزه های علمیه و بیان  

روش های آنان در تربیت طالب و الگوسازی برای مدیران  

در این کتاب،  . حوزه های علمیه سراسر کشور تهیه شده است

الگوهایی از نقش تربیتی مدیران مدارس علمیه در ابعاد  

اخالقی، شناختی، عاطفی و رفتاری ارائه شده و ذیل -معنوی

هر عنوان، نکته هایی از سخنان و سیره بزرگان و مدیران موفق 

.گذشته و حال حوزه های علمیه آورده شده است

نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه





این نوشته تالش دارد مهم ترین ظرفیت ها و عمده ترین عوامل 

.ایدتاثیرگذار بر امر تربیت طلبه را در مدرسه شناسایی و معرفی نم

عوامل »و « عوامل انسانی»نویسنده این عوامل را به دو دسته کلی 

در بخش اول به . تقسیم کرده و در دو بخش ارائه می کند« محیطی

ظرفیت تربیتی مدیر مدرسه، اساتید، مشاوران، هم حجره ای ها، 

و در بخش دوم به ترسیم فضای فیزیکی و ...  خانواده طالب و

.ظرفیت تربیتی نمای ظاهری مجموعه های حوزوی می پردازد

ظرفیت های تربیتی مدرسه علمیه مطلوب





پس از یک دوره مطالعات گسترده و نیازسنجی  -این نظام نامه 

چشم انداز برنامه های تربیتی-و آسیب شناسی حوزه های علمیه

طلبه را از هنگام ورود به حوزه تا مقاطع باال تر، در یک برنامه  

دراین نظام نامه عالوه بر . طوالنی مدت، برنامه ریزی می کند

مفاهیم، روش ها، ساحت ها و اهداف تربیتی، عوامل و موانع  

تربیتی بحث شده و راهکارهای اجرایی و پیشهاد های مقتضی 

.در نظر گرفته می شود

نظام نامه جامع تهذیبی
حوزه های علمیه





با همه سوابق ارزشمندی که از »: در مقدمه این کتاب آمده است

شیوه های تربیتی حوزه های علمیه در تربیت انسان به جای مانده،

پیشینه قابل توجه مکتوبی در دست نیست، بنابراین جامعة 

المصطفی پیشگام شد تا طرحی را تدوین نماید که اصول و مبانی

نظری و عملیاتی تربیت تدوین گردد که طرحی جامع در حوزه 

الب تربیت طالب است و به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت تربیتی ط

.«در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است

نظام نامه تربیتی



برای مسئوالن و کارگزاران حوزه





تغییرات سریع علوم در عصر ارتباطات و تغییراتی که در زیرساخت ها و سبک 

زندگی مردم ایجاد شده است از یک سو و شرایط به وجود آمده پس از انقالب  

اسالمی ایران از سوی دیگر، حوزه های علمیه را با شرایط جدیدی روبه رو کرده  

در این میان طبیعی به نظر می رسد که انتظارات جامعه اسالمی هم از نهاد . است

روحانیت و حوزه های علمیه که سالیان سال پاسخ گوی نیازهای گوناگون او 

بوده اند، روزبه روز افزایش یافته و متنوع گردد؛ لذا بایسته است در جهت کشف 

.این نیازهای جدید اقدامات درخوری صورت گیرد

این نوشته موجز، بر مبنای نشستی که با هدف مذکور، توسط دفتر پژوهش های 

.خاص دفتر تبلیغات اسالمی برگزار شده، تهیه و تدوین شده است

انتظارات جامعه اسالمی از
حوزه های علمیه امروز





عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد آن، مواضع و « تبیان»

درباره موضوعی خاص گردآوری و ( ره)رهنمودهای حضرت امام خمینی

این دفتر به هدف آشنایی با اندیشه ایشان در موضوع. منتشر شده است

.حوزه و روحانیت گرد آمده است

امام راحل فقیه، حکیم و عارفی است که هم از جهت علمی شخصیتی ممتاز 

دارد و هم پرچم دار بزرگ ترین نهضت بازگشت به دین و معنویت در جهان 

معاصر است و هم تجربه سی سال تکیه بر مسند مرجعیت و یک دهه 

بی شک رهنمودهای . قرارگرفتن در رأس حکومت اسالمی را داراست

.ایشان برای مجموعه حوزه و روحانیت درّی نایاب است

روحانیت و حوزه های علمیه

(ره)از دیدگاه امام خمینی 





این اثر ارزشمند، مجموعه مدون آراء و نظرات مقام معظم رهبری 

است که کار پژوهش و تدوین آن از « حوزه و روحانیت»در موضوع 

این مجموعه به . سال به انجام رسید10آغاز شد و پس از 1386سال 

عنوان کتاب مرجع دیدگاه ها، بایسته ها و مطالبات مقام معظم رهبری 

.در مورد حوزه و روحانیت، شناخته می شود

تشکیل شده « تعامالت»و « روحانیت»، «حوزه»این کتاب از سه بخش 

است که هر کدام از این بخش ها، جلدهای متعددی را به خود 

.اختصاص داده است

منشور حوزه و روحانیت





این دفتر مجموعه ای است ارزشمند و پربار، برگرفته از  

سخنرانی ها و مصاحبه های فقیه و حکیم مجاهد، مرحوم آیت 

فلسفه وجودی و ». اهلل مصباح یزدی درباره حوزه و روحانیت

پیشنهاداتی درباره »، «وظایف روحانیت»، «جایگاه روحانیت

حوزه و  »، «حوزه و فرهنگ»، «برنامه آموزشی حوزه

توصیه های »و « کاستی ها و خطرهای حوزه»، «دانشگاه

.اهم مطالبی است که در این نوشته گرد آمده است« اخالقی

مباحثی درباره حوزه





آنچه در این کتاب مالحظه می شود مجموعه ده مقاله و 

سخنرانی است که توسط شهید آیت اهلل مرتضی مطهری ایراد

.که موضوعات متنوعی را در بر دارد. شده است

از جمله عناوین مرتبط با حوزه و روحانیت که در این کتاب 

اصل  »: مطرح شده است، می توان به این موارد اشاره کرد

، «مشکل اساسى در سازمان روحانیت»، «اجتهاد در اسالم

...«مزایاى حوزه هاى علوم دینى ما»

ده گفتار





موضوع این کتاب بررسی تحول حوزه و روحانیت در گذشته و حال 

ایجاد نیازمندی های نوین فردی و اجتماعی به آموزه های . است

دینی به واسطه تغییر شرایط در بیرون و بروز استعدادها و 

ظرفیت های نوین در درون جامعه روحانیت، همواره تغییر و بعضا 

.تحول متناسبی را ایجاب نموده است

پژوهش حاضر می خواهد عملکرد روحانیت را در تاریخ معاصر به 

.ویژه بعد از انقالب بررسی نماید

تحول حوزه علمیه و روحانیت در گذشته و حال





این کتاب تحلیل یک جلسه سخنرانی مهم از رهبر معظم  

در  137۴انقالب است که در تاریخ سیزدهم آذرماه سال 

معظم له در این سخنرانی  . مدرسه فیضیه ایراد شده است

در ابتدای این  . پیشنهاد مطرح فرمودند9به طور مشخص 

نوشتار، متن کامل این سخنرانی آورده شده و در ادامه،  

.مقاله از نویسندگان مجله حوزه در تحلیل این سخنان1۴

گذشته، حال و آینده حوزه 

در نگاه رهبری





این اثر، تالشی است در جهت تبیین 

ماهیت و چیستی حقیقی حوزه های علمیه 

و روشن کردن رسالت هایی که از این 

.نهاد عظیم و مقدس انتظار می رود

حوزه علمیه
آینده/حال/گذشته/چیستی





حوزه و دانشگاه مهم ترین نهادهای اجتماعی هستند که  

هر یک از آن ها و نیز مناسبات آن دو نقش بی بدیلی در  

شکل گیری و جهت دهی به وقایع و تحوالت اجتماعی  

این نوشتار برگرفته از چند سخنرانی و  . جامعه ما دارد

مقاله حجت االسالم والمسلمین اعرافی است که در مقوله

شناخت حوزه و دانشگاه و مناسبات آن ها، در طول 

.سال های متمادی پدید آمده است

وحدت حوزه و دانشگاه





ه این اثر، تنظیم شده سخنان آیت اهلل محمدتقی مدرسی در یک باز

.  ده ساله است که به موضوع حوزه و روحانیت اختصاص یافته است

در این اثر تالش مؤلف بر این است که لوازم تحول حوزه های 

.علمیه را در عین حفظ اصالت های آن تبیین کند

، «اهداف حوزه های علمیه»، «خاستگاه حوزه های علمیه»

، «ویژگی های حوزه های علمیه»، «ارزش های حوزه های علمیه»

«  حقیقت علم در حوزه های علمیه»و « تحول در حوزه های علمیه»

.ابواب شش گانه این کتاب هستند

حوزه های علمیه

طرحی نو بر پایه ارزش ها





این اثر که از سوی دبیرخانه شورای عالی حوزه های علمیه منتشر شده است  

تا سال 1368شامل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری از سال 

درباره مسائل حوزه و روحانیت است که به صورت موضوعی،  1388

.دسته بندی و تدوین شده است

کلیدواژه مرتبط با موضوع حوزه و روحانیت،  60مطالب این کتاب، بر اساس 

حوزه »، «منابع انسانی و مالی»، «مدیریت و تشکیالت»، «کلیات»بخش 8در 

و « پژوهش»، «تبلیغ و اطالع رسانی»، «تهذیب و تربیت»، «و نظام اسالمی

نگرش های »موضوع بندی شده و هر بخش نیز، به سه فصل « آموزش»

.تقسیم شده است« توصیه ها»و « توصیف وضعیت»، «بنیادین

حوزه و روحانیت

در نگاه رهبری





.  کتاب حاضر کاری است از مرکز اسناد انقالب اسالمی

نگارنده با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری بحث 

مطرح کرده « حوزه و روحانیت»گسترده ای را با موضوع 

اهمیت حوزه و »از جمله مباحث این کتاب، . است

ضرورت »، «نیروهای تربیت یافته آن در جامعه اسالمی

تأثیر امام »و « ساختار و تحول در حوزه»، «بالندگی حوزه

.است« در جهت گیری این نهاد( ره)خمینی

حوزه و روحانیت
(برگرفته از بیانات آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای)







35مقاله علمی و 8در این مجموعه دوجلدی، 

گفت وگو از اندیشوران و صاحب نظران حوزه و  

آسیب شناسی  »دانشگاه، دربارة سه مبحث 

«  کارکردهای ذاتی و اقتضائی روحانیت»، «روحانیت

.، ارائه شده است«آینده شناسی روحانیت»و 

2و1حوزه و روحانیت 





مجموعه سخنرانی ها، مقاالت و نامه های مرحوم  آیت اهلل  شهید  

سیدمحمدباقر صدر پیرامون حوزه، روحانیت و مرجعیت در این کتاب  

.گردآوری شده است

. تدوین شده است« نامه ها»و « مقاله ها»، «گفتارها»این اثر در سه فصل 

علم و مسئولیت »، «دنیا و مسئولیت دینی»در فصل اول، عناوینی چون 

حوزه و  »، «مسئولیت های حوزه در امت»، «فرایند اصالح حوزه»، «دینی

زمینه های پیدایش  »، «پیشینه ابتالئات حوزه»، «ابتالئات اجتماعی

.مورد بحث قرار گرفته است… و« علم آموزی، وسیله نه هدف»، «ابتالئات

حوزه و بایسته ها





«پرورش مآل»آموزشی -نظام علمی

مؤلف در این کتاب ضمن نظریه پردازی در 

زمینه تعلیم و تربیت، نظام جامعی را برای

اصالح بنیادین آموزش و پرورش کشور، 

به ویژه در حوزه های علمیه پیشنهاد  

.کرده است




