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پیش گفتار
دسته ای از چالش ها، به صورتی کامال بومی و طبیعی فضای 
ــته اذهان آنان  ــغال کرده و پیوس فکری طالب مبتدی را اش
ــؤال ها و ابهام های  ــد روزگار، این س ــد. از ب را آزار می ده
ــت که گاهی با سرنوشت طلبه پیوند دارد، بسیار مورد  درش
ــوری برای بحث و  ــرد. نه زمان درخ ــری قرار می گی بی مه
ــی عالمانه و جامعی  ــی آن ها هزینه می شود، نه بررس بررس
ــند. اگر  ــان می گردد، نه به نتیجه قانع کننده ای می رس نثارش
هم در فضای کم رمقی، بحث وتبادل نظری صورت پذیرد، 
ــه  ــود و با اندیش محصول فکری آن ثبت و نگهداری نمی ش
دیگران گره نمی خورد. معموالً هر طلبه ای این مباحث را از 
ــر آغاز و... در نیمه راه رها می کند و بنای عمل خود را  صف
ــتوار  ــت اس هم بر اصول عملیه که احکام ظرف »تردید« اس

می سازد!
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ــارت بار، موجب فرسایش توان فکری و  این کیفیت خس
ــی از عنصر گران بهای  ــردد و تودة انبوه روحی طلبه می گ

زمان را تباه می سازد. پاره ای از این چالش ها عبارت اند از:
ــی و  ــبت به نظام آموزش 1. فقدان اعتقاد قلبی و ایمان نس
ــی حوزه، تردید در مفید بودن مواد آموزشی و کتب  پرورش
ــوزه در اهداف و  ــبت به کارایی ح ــی، بی اعتمادی نس درس
ــاس تضییع عمر و بی بهرگی از برنامه های  ــالت ها، احس رس
جاری، احساس عدم رضایت امام عصر از رویّة کاری، 
ــد در توانایی های حاصل از زحمات حوزوی، ناامیدی  تردی
ــی مقاصد قبلی طلبه با وضع  ــاس ناتوانی، ناهماهنگ و احس

موجود حوزه، و در نهایت تزلزل روحی. 
2. مواجهه دائم با سؤال »چه باید کرد؟«، عجز از تشخیص 
ــتن مالک  ــخیص اهم و مهم، نداش وظیفه، فقدان قدرت تش

اولویت بندی در وظایف، تحیر، ابهام در هدف و مسیر. 
ــادات و هدایت ها  ــالف یا تعارض اقوال، آرا، ارش 3. اخت
ــی در داوری میان آن ها، تعدد یا تضاد الگوها، و در  و ناتوان

نهایت سردرگمی. 
ــا و  ــرای برنامه ه ــز از اج ــی، عج ــتی، بی انگیزگ 4. سس

تصمیم ها، تعلل در اقدام، تسویف. 
5. ابهام در آینده اجتماعی، روشن نبودن چشم انداز وسیع 
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کاری و مسئولیت سترگ آینده. 
ــال تحصیل  ــه پس از چند س ــت خالی بودن طلب 6. دس
ــدن از متن معارف دینی در  ــورد با اجتماع، دور مان در برخ
ــت، ناتوانی از تبلیغ تعالیم اسالمی به جهت  سال های نخس
ــنایی با آن، ناهماهنگی تحصیل با رسالت اجتماعی؛ یا  ناآش

الاقل توهم این همه. 
ــترس نبودن حکیم  ــت معنوی و اخالقی، در دس 7. گسس
ــاگردپروری در حوزة اخالق،  مرشد، کم جان شدن سنت ش
کسالت روحی، ابهام در حدود و کیفیت خودسازی و عبادت. 
ــی و اقتصادی، و حفظ  ــبت به وضعیت مال 8. نگرانی نس
ــة تأمین معاش،  ــاس تعارض میان وظیف ــزت نفس، احس ع
ــة تحصیل علم،  ــة عیال، حزم، و وظیف ــت، نفق تقدیر معیش

قناعت، زهد، و توکل. 
هم چنین مسائلی از قبیل ازدواج، تبلیغ، معمم شدن، انتخاب 
ــناخت استعداد و تخصص علمی، نوع  هم اتاق و هم بحث، ش
مواجهه با مراکز تخصصی و مؤسسات وابسته به حوزه، جهش 
تحصیلی، فعالیت سیاسی و فرهنگی، و... که نیاز به آگاهی های 
فراوان از ماهیت موضوع ومناسبت آن با هویت طلبگی دارد. 

ــی ترین دغدغه های  ــت که فراگیرترین و اساس این فهرس
ــت  ــکالت ریز و درش ــالب را در بر دارد به ضمیمة مش ط
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ــخصی پدید می آید  ــب موقعیت های ش دیگری که به حس
ــراف از ادامة  ــت که آمار انصراف یا انح مجموعه عواملی اس
ــکوه طلبگی را باال برده است. واقعیت آن است که  مسیر پرش
ــری و انتخاب، در موارد  ــرایط موجود فرایند تصمیم گی در ش
ــوار و پُرمؤلفه است. برای هر یک از این  زیادی برای طلبه دش
ــیر طوالنی ای را طی کند و مراحل  تصمیم ها، هر طلبه باید مس
فراوانی را پشت سر گذارد. این دشواری ها نوعا در مقام عمل 
به صورت کالفه کننده ای طلبه را از برخی مطلوبیت ها منصرف 
می کند. از این رو گاهی برای تصمیم گیری و انتخاب، به اصول 
عملیه و قرعه و استخاره و... یا تعبِد بدون منطق و پیروی بدون 
بصیرت رهنمون می گردد. حاصل این ماجرا، پایین آمدن سطح 
ــت دادن فرصت ها و امکانات خواهد  تصمیم گیری ها و از دس
ــرایطی بر همة مربیان دلسوز الزم است که با  بود. در چنین ش
امداد فکری و روحی طلبه مراحل تصمیم گیری را برای او کم 

کنند و از این همه سنگینی و دشواری بکاهند.
ــای می گیرد:  ــه مقولة کالن ج ــکالت در س تمام این مش
»سرگردانی«، »بی انگیزگی« و »ناتوانی« و تالش همة مربیان در 
این سه هدف خالصه می شود: »آگاهی بخشی«، »انگیزه سازی« 
ــان را به اقدام و عمل  ــی«. آگاهی و انگیزه، انس و »توان افزای
سوق می دهد. عمل و حرکت نیز باعث تقویت توان می شود. 
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 حیات صنفی طلبه
ــیم  ــان را می توان به دو چهره عمده تقس صحنه حیات انس
ــیاری از فعالیت های  کرد؛ حیات فردی و حیات صنفی. بس
ــانیت، به عنوان یک  ــان، تالشی به اقتضای انس روزمره انس
ــت. مثاًل عبادت، غذا  فرد، و فارغ از عضویت در اجتماع اس
خوردن، استراحت، ورزش، رسیدگی به خانواده، مطالعات 
ــت که مرد  معمولی، و... پاره ای از فعالیت های فردی ما اس
ــهری و روستایی، کاسب و کارمند و  و زن، پیر و جوان، ش
ــه در این میان  ــترک اند. یعنی طلب ــر و معلم در آن مش کارگ
ــود  ــدارد. در این فضا اگر توصیه ای صادر ش خصوصیتی ن
ــود، مثاًل همه ما به حکم  ــان ها خواهد ب خطاب به همه انس
ــانیت، موظف به خودسازی، عبودیت، قرب، و کماالت  انس

اخالقی هستیم، چه طلبه باشیم و چه طلبه نباشیم.
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همین انسان، آنگاه که با جامعه مرتبط می شود و به عنوان 
ــوی از پیکرة اجتماع در می آید، تعریف تازه ای می یابد  عض
ــک نه به حکم  ــر دوش می گیرد. این ــف جدیدی ب و وظای
ــور اجتماعی اش، وظایفی  ــانیت، بلکه به مقتضای حض انس
ــی از نیازهای دیگران  ــت تأمین بخش دارد. مثاًل موظف اس
ــود از حاصل کار و  ــرد و همان گونه که خ ــه عهده گی را ب
دست رنج دیگران بهره گرفته، به دیگران بهره ای رساند و در 
ــم  قبال خدمات فراوانی که از دیگران دریافت کردهـ  به رس
قدرشناسیـ  واکنشی نشان دهد و خدمتی برساند. این، آغاز 
ــاع و قرار گرفتن در یک صنف  ــان به جریان اجتم ورود انس
اجتماعی است و این چهره »چهرة صنفی و اجتماعی« حیات 
ما انسان ها است. قرار گرفتن در یک صنف به معنای انتخاب 
یک مسئولیت و اعالم آمادگی برای انجام خدماتی مشخص 
است. معلم، راننده، کاسب، کشاورز، آهنگر، کارمند و کارگر 
هر یک با انتخاب شغل خویش، در یک گروه اجتماعی قرار 
ــه می دهند، البته در مقابل نیز  ــه، خدمات ویژه ای را ارائ گرفت

خدمات دیگری دریافت می دارند.
طلبه در این انتخاب، خدمات فرهنگی تربیتی حوزه دین 
ــد فراورده هایی این چنین  ــده و خود را برای تولی را برگزی

آماده کرده است... .
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ــیاری از فعالیت های ما به  در مقابِل فعالیت های فردی، بس
ــت. مدت زمان حضور یک کاسب  حیات صنفی مربوط اس
ــازه، ارتباط یک معلم با دانش آموز و زمانی که صرف  در مغ
ــس می کند، فعالیت  ــازی خود برای تدری مطالعه و آماده س
اداری یک کارمند، تالش فنی یک مهندس و... همه مربوط 

به چهره صنفی حیات آنان است. 

مسائل و موضوعات حیات صنفی طلبه
ــود فعالیت هایی علمی ، تحصیلی،  طلبه در حیات صنفی خ
ــت  ــی اس ــی، و اخالقی دارد که قابل بررس تبلیغی، پژوهش
ــت. این  ــائل و ابهامات فراوانی روبرو اس ــوال با مس و معم
ــود و بهره وری  ــامان دهی حیات صنفی خ که طلبه برای س
ــه میزان باید درس بخواند، چه موقع و با چه  طلبگی اش چ
کسی ازدواج کند، چه شرایط خاصی را برای زندگی در نظر 
گیرد، چه رفتار و منشی داشته باشد،  چگونه استعداد خود را 

تشخیص دهد و... پرسش هایی در این زمینه است. 
در این جا فهرست بلندی از موضوعات مربوط به حیات صنفی 
طلبه را می آوریم تا هم طلبه به ابعاد زندگی طلبگی خود با دقت و 
حساسیت بیشتری بنگرد و هم اندیشمندان و صاحب نظران برای 

تولید آثار مورد نیاز در این موضوعات اقدامی کنند. 
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طلبه؛ هویت و رسالت
طلبه؛ ورود به حوزه و اقتضاءات سنین مختلف	•
طلبه؛ تثبیت هویت و گذار از دوره پیش از طلبگی	•
طلبه؛ معنا و نصاب طلبگی 	•
طلبه؛ فعالیت ها و خدمات طلبگی	•
طلبه و انتخاب مأموریت	•
ــمندی، ایمان و 	• ــت، افتخار و ارزش ــاس هوی طلبه؛ احس

اعتماد به راه و هدف
طلبه و لباس روحانیت	•
طلبه؛ روزمرگی و غفلت از آرمان	•
طلبه؛ مخالفت های والدین و اطرافیان	•
طلبه و فارغ التحصیلی	•
طلبه؛  شهادات، اجازات، مدارج، مدارک و القاب علمی	•
طلبه؛ کسب مدرک تحصیلی و اعتبار اجتماعی	•
طلبه؛ تغییر رشته و انصراف از طلبگی	•

طلبه؛ اخالق و زی طلبگی
طلبه؛ بندگی و سلوک عبادی	•
طلبه و اخالق فردی 	•
طلبه و اخالق اجتماعی	•
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طلبه و جلوه های رفتاری )زی طلبگی(	•
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	•
طلبه؛ عزلت گرایی و خلوت نشینی	•
طلبه و ساده زیستی، دنیادوستی و ثروت اندوزی	•
طلبه؛ تحمل سختی ها، و استقامت در زندگی	•
طلبه و بایسته های حجره نشینی	•
طلبه و بحران عاطفی	•

طلبه و تصمیم گیری
طلبه؛ برنامه ریزی، مدیریت زمان و سبک زندگی	•
طلبه و مشکل تعارض ارشادات 	•

طلبه و فعالیت های علمی و آموزشی
طلبه؛ برنامه آموزشی و روند تحصیلی حوزه	•
طلبه و دانش های الزم	•
ــد، قرائت، انس، حفظ، درک محتوا، 	• طلبه و قرآن )تجوی
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تفسیر و...( 
طلبه و روایات 	•
ــه و علوم حوزوی؛ ادبیات عربی، منطق، اصول، فقه، 	• طلب

عقاید، اخالق و ...
طلبه و درس خارج	•
طلبه؛ دین شناسی و اجتهاد	•
طلبه؛ اطالعات عمومی و علوم جدید	•
طلبه و تحصیل دانشگاهی	•
طلبه و علوم انسانی	•
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 آموزی	•
طلبه، استعدادیابی و انتخاب رشته تحصیلی	•
طلبه و موسسات و مراکز تخصصی وابسته به حوزه	•
طلبه، روشها و مهارت های مورد نیاز:	•

ــی،  تندنویس ــی،  نوشتاری)خوش نویس مهارت های  ـ 
ــت برداری، جزوه نویسی، تسهیل متن،  تایپ، یادداش
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خالصه برداری و...(
ــه، تندخوانی، تمرکز،  ــای تحصیلی )مطالع مهارت ه ـ 

مباحثه، مرور،...(
مهارت های تبلیغی )خطابه، مرثیه،....( ـ 

ــی،  ــی، پژوهش ــا و ابزارهای نوین آموزش مهارت ه ـ 
ــالگ ،  وب ــت،  اینترن ــه،  )رایان ــی  تبلیغ ــی،  تحصیل
ــالمی،  نرم افزارهای کاربردی، نرم افزارهای علوم اس

سایت، رسانه های جدید و...(
طلبه و تکنولوژی آموزشی  ـ 

ــی، آزاد، آموزش 	• ــوری، مطالعات ــه؛ دروس غیرحض طلب
مکاتبه ای و نوار درسی

طلبه و آموزش اینترنتی و مجازی	•
طلبه؛ خرید و فروش کتاب، نوشت افزار و تهیه امکانات 	•

تحصیلی
طلبه و جامعه اطالعاتی و الکترونیکی	•
طلبه؛ اندیشه ورزی و تعمق	•
طلبه و آشنایی با منابع، متون درسی، خود آموزها؛ شروح 	•

و نقدها
طلبه و تحصیل جهشی و ارتقایی	•
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طلبه و خدمات فرهنگی
طلبه و کارآمدی	•
طلبه و مدیریت	•
طلبه؛ تبلیغ و فعالیت های فرهنگی	•

طلبه و حوزه
طلبه و استفاده از شهریه	•
طلبه؛ مقررات حوزه و آیین نامه ها	•
طلبه؛ آشنایی با حوزه، رسالت ها و کارکردها	•
طلبه و اطالع از جغرافیای انسانی و سازمانی، شخصیت ها 	•

و مراکز حوزوی
طلبه و انس با محیط حوزه	•
ــتی ها، 	• ــکالت و موانع، امتیازات و کاس ــه؛ مزایا، مش طلب

قوت ها و محدودیت های حوزه 
طلبه و تحول حوزه	•

طلبه و مسائل اجتماعی سیاسی
طلبه؛ هوشمندی و بصیرت اجتماعی، درک شرایط روز، 	•

آگاهی از اطالعات و توان تحلیل
طلبه و اندیشه امام و رهبری	•
طلبه و جامعه والئی	•
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طلبه و فعالیت های غیردرسی
طلبه و فعالیت های اجرایی	•
طلبه و فعالیت های فصل تابستان	•
طلبه و اشتغاالت غیرطلبگی	•
طلبه؛ محدودیت های اقتصادی و تأمین معیشت	•
طلبه و ثبت خاطرات	•

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

طلبه و سالمت
طلبه و بهداشت 	•
طلبه؛ تغذیه، خواب و استراحت 	•
طلبه و ورزش	•
طلبه؛ اوقات فراغت، سرگرمی و تفریحات سالم1	•

ــاره به این  ــت، اش ــده اس 1. کلمه طلبه که در آغاز هر یک از این موضوعات نهاده ش
ــی می شود. در غیر این صورت  ــت که این موضوعات از منظر وظایف طلبه بررس اس
ــوند هر یک از این  ــئوالن حوزه می بودیم باید پیش اگر به دنبال وظایف مدیران و مس

موضوعات را به جای »طلبه«، »حوزه« قرار می دادیم.
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ــت که طلبه برای سامان بخشی به  مؤلف این اثر معتقد اس
ــتجوی بهترین پاسخ برای این  حیات صنفی خود و در جس
ــش ها و ابهام ها باید از همان آغاز دست کم 30 عنوان  پرس
ــه آن ها به بینش  ــد تا از مطالع ــته باش کتاب، در اختیار داش
جامع، آرامش صادق و حرکت مستمر دست یابد. از این رو 
همة اندیشمندان دلسوز را دعوت می کند تا دستاورد تالش 
ــود را به صورت فراورده ای  ــة خ و تجربه و دانش و اندیش
ــتفادة طالب جوان قرار دهند و گفتگوی  عام در معرض اس
جدی پیرامون این قبیل موضوعات را پرشور و منتج سازند. 
آنچه در انتهای دفتر دّوم با عنوان »برای مطالعه بیشتر« آمده، 
تقریبا تمام دارایی طالب برای راه یابی، و خودآگاهی صنفی 
است که پس از جستجوی فراوان به دست آمده و فهرست 
شده است، اما بی تردید نیاز طالب بسیار بیشتر از این مقدار 

است.
مطلوب تر آن است که اندیشه های متفاوت و آرا و نظرات 
ــد و یکجا،  ــارب پیدا کنن ــه و تض ــف فرصت مقایس مختل
ــوند. برای این منظور الزم  ــی ش جامع و در کنار هم بررس
ــت در هر یک از موضوعات پیش گفته ـ یا دست کم در  اس
موضوعات فراگیر و یا مورد ابتال ـ منابعی تخصصی فراهم  
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ــد که با حوصلة کامل به ارائة دیدگاه های مختلف و طرح  آی
ــتوانه های نظری آنان بپردازد و طلبه را در داوری نهایی  پش
ــبت به آن آرا یاری کند. این چنین فراورده ای را می توان  نس
ــت که پژوهش های  یک بولتن مرجع یا پروندة علمی دانس

بعدی به آن وابسته است. پدید آمدن چنین اثری؛
دست یابی به آخرین دستاورد های مفید فکری را آسان و . 1

سرعت انتشار فکر و دانش را افزایش می بخشد.
زمینة توصیه های پراکنده و بدون پشتوانه را از بین می برد.. 2
سطح عقالنیت، حکمت و تدبیر صنفی طالب را باال می برد.. 3
بستری برای غنی شدن مباحث و استمرار حرکت فکری . 4

ایجاد می کند.
ــت؛ صورت اول این است که  ــی ها دو گونه اس این بررس
مسئله از نگاه مسئوالن، متولیان، مدیران، کارگزاران، مراجع 
و خالصه کسان مهم دیگر حل شود. در این بررسی، وظایف 
ــود و انواع اقداماتی که آن دیگران در  ــف می ش دیگران کش
ــرایط موجود می توانند انجام دهند پیشنهاد  جهت اصالح ش
می گردد؛ اقداماتی که اگر صورت پذیرد زمینه رشد و تربیت 
ــه اهداف بلند،  ــیدن او ب ــة طلبه فراهم تر و احتمال رس بهین
بیشتر می شود. حاصل این بررسی ها مجموعه پیشنهادهایی 
است که باید به همان مسئوالن و مدیران عرضه شود تا اگر 
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ــته باشند،  فرصت مطالعه یا امکان و اختیار اجرای آن را داش
با اجرای آن امید بهبود وضع کنونی پدید آید. در این موارد 
ــکالت و محدودیت های ما کم می شود  تنها در صورتی مش
که دیگران اقدامی و حرکتی داشته باشند و به وظایف خود 
عمل کنند. اما اقدام و حرکت ما در رفع مشکل تأثیری ندارد. 
صورت دیگر، حل مسئله و ارائة راهکار برای شخص طلبه 
ــت. در  بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر و ارادة دیگران اس
ــود که دیگران، برای طلبه هیچ اقدامی  این نگاه فرض می ش
نمی  کنند و الاقل در زمان های نزدیک، وضعیت موجود تغییر 
چشمگیری نخواهد داشت، آنگاه وظیفة طلبه و مهم ترین یا 
مؤثرترین اقدامات او در چنین ظرفی ـ یعنی در حوزه ارادة 

او نه دیگران ـ کشف خواهد شود.
ــکل دیگران حل می شود اما در نگاه دوم  در نگاه اول مش
مشکل طلبه مد نظر قرار گرفته است، از این رو توصیه های 
برآمده از این نگاه خطاب به شخص طلبه است نه دیگران. 
به او توصیه می شود که از همة دیگران قطع امید کند و انتظار 
یاری از آنان نداشته باشد و با استفاده از امکان و فرصتی که 
ــی  ــی و پرورش خود در اختیار دارد و در همین نظام آموزش
ــکوفایی  ــطح ش موجود با بهترین برنامه ریزی به باالترین س
ــا مخاطب و  ــاوری در برخورد ب ــت یابد. گویا هر مش دس



راه و رسم طلبگی 22

ــود چنین رویکردی را باید برگزیند. زیرا رویکرد  ُمراِجع خ
ــی و ابراز ناتوانی  ــاس درماندگ ــاور، به احس اول از زبان مش
دامن می زند و جز معنای ناله کردن یا هم ناله شدن ندارد. اما 
رویکرد دوم جلوی نق و ناله را می گیرد و راه گشودن گره ها 

را به دست همت و اقدام و مجاهدت می نمایاند.
ــده و به همین  ــته ش ــر حاضر با چنین رویکردی نگاش اث
ــخن می گوید. طالبی که توان  جهت تنها با طالب مبتدی س
ــأن تأثیرگذاری در کالن نظام حوزه را فعاًل به صورت  یا ش
مستقیم ندارند و از آنها انتظار یک اقدام عاجل برای اصالح 

وضع موجود، در سطح حوزة بزرگ نمی رود.1

1. البته در برخی مقاالتی که در دفاتر بعدی خواهد آمد مانند مقالة »کالبد شکافی قانون 
ــده و  حضور و غیاب« و »پذیرش و جذب طالب علوم دینی« از این قاعده عدول ش

قلم خطاب به مسئوالن حوزه چرخیده است.
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چند سخن در باب اقدامات تربیتی
ــات تربیتی در محیط  ــت، عظمت و ضرورت اقدام 1. اهمی
طلبگی ـ محیط زیست مؤثرترین عناصر در هدایت معنوی 
ــازترین نیروها در جهت دهی دینی جوامع، و  ــر و کارس بش
ــربازان امام زمان  ـ بر کسی  ــد و پرورش س فضای رش
پوشیده نیست. متولی رسمی این اقدام و پاسخ گوی مستقیم 
این مسئولیت سنگین، نهاد پرورشی مدارس و حوزه است. 
2. اساتید، مربیان، مسئوالن، و طلبه های بزرگ تر با حساسیت 
و احساس مسئولیتی که نسبت به دردها و مشکالت طالب 
ــوارد فوق از نزدیک مواجه  ــوان دارند هرگاه با یکی از م ج
ــیدگی و راهنمایی یابند، در  ــوند و طلبه ای را نیازمند رس ش
حد امکان از هزینة توان و زمان و اندیشه دریغ نمی ورزند. 
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ــاس مسئولیت ها به سمت  ــیت ها و احس اما اگر این حساس
ــی« و »فراگیر« جهت یابد، »کلیت فضا«ی  مشکالت »اساس
ــمگیری بهبود خواهد یافت، هرچند تا  طلبگی به نحو چش
ــتگاه  اصالح »کل افراد« راهی طوالنی باقی می ماند. لذا دس
ــه اقتضای وظیفة  ــی مدارس علمیه، همان گونه که ب پرورش
ــخصی طالب جوان، دلسوزانه  ــکالت ش ــانی برای مش انس
ــای وظیفة صنفی  ــالش می کند، باید به اقتض ــه ت و مخلصان
ــکالت نوعی طالب هم  ــود برای مش ــت اداری خ و موقعی

سرمایه گذاری کند.
ــول تاریخ ـ با موانع  ــه و در ط ــات تربیتی ـ همیش 3. اقدام
درشتی مواجه بوده است. محدودیت امکانات مالی، نیروی 
انسانی، اندیشه های توانا، اختیارات قانونی و... موانع روشن 
ــت. این محدودیت ها دایرة  ــل پیش بینی هر اقدامی اس و قاب
اختیار انسان را تنگ می کند اما هیچ گاه سلب اختیار نمی کند. 
ــرای ترک وظیفه  ــز بهانة موجهی ب ــود امکانات« هرگ »کمب
ــود. هر گاه در دایرة اختیار محدود خود،  ــوب نمی ش محس
ــوب انجام وظیفه کنیم، فضای پیش روی ما بازتر و اراده  خ

و اختیار ما بیشتر خواهد شد. امام علی می فرمایند: 
ُف فی الحیَلِة َأجدی ِمَن الَوسیَلِة 1 َلطُّ ال�تَ

1.غررالحکم: 4957.
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دقت و ظرافت در برنامه ریزی س��ودمندتر از )تهیة( امکانات 
است.

ــتفاده از امکانات اندک موجود را ندارد،  آن کس که هنر اس
امکانات فراوان را نیز ضایع می کند و مهمل می گذارد.

ــکالت، بهره گیری از فکر  ــرای برنامه ریزی در حل مش 4. ب
ــت. یک فرد با  ــاتر و مطلوب تر اس ــوان جمعی، کارگش و ت
ــص و »نگرِش« غیرمطمئن،  »اطالعاِت« اندک، »تحلیِل« ناق
ــت. بنابراین تشکیل  ــتباه اس ــه در معرض خطا و اش همیش
ــات پرمایة فکری، هم ردیف ارائة مشاوره و راهنمایی  جلس
به فرد فرد طالب و بلکه بسیار ارزنده تر از آن است. به واقع 
مشاوران و مربیان نیز، نیازمند رشد و دانش افزایی هستند که 
این نشست های گروهی زمینه آنرا فراهم می سازد. محصول 
ــت ها تنها یک بحث نظری یا تدوین یک مجموعه  این نشس
ــی های  توصیه کلی نخواهد بود، بلکه مباحث نظری و بررس
ــازی« و »ارائة طرح های عملی  ــی باید مقدمة»برنامه س علم

مؤثر« باشد و نهایتًا به اقدام و عمل پیوند خورد.
5. این اصول، باید بر فعالیت های نهاد پرورشی حکومت کند. 
ــی کلی و  ــا، آسیب شناس ــری برنامه ه ــت و فراگی ـ عمومی
راهنمایی عام، زمینه سازی های کالن نه برخوردهای موردی 

و شخصی.
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ــتحکام برنامه ها بر اساس ضوابط متقن و  ــتواری و اس ـ اس
تجربیات کارآمد.

ـ پایداری و ماندگاری برنامه ها و استفادة بهینه از فرصت ها 
تا حد امکان. مانند ثبت کامل تجربیات.

ــی  ــود که فعالیت نهاد پرورش ــا باعث می ش ــن مراقبت ه ای
ــا )واحد آموزش، حضور و  ــایر واحده مدارس علمیه بر س
ــد، یعنی  ــته باش غیاب، امتحانات، خدمات و... ( ورود داش

حجم کار آن ها را کم و موضوع کارشان را محدود کند.
ــه ویژه به نخبگان  ــار فعالیت های عام تربیتی توج 6. در کن
)استعدادهای جوشان و اراده های بزرگ1( مقتضای حرکت 

عادالنه و عاقالنه است.
ــود و امتیازات  ــان به توانایی خ ــد از اعماق ج ــه بای 7. طلب
ــی حوزه واقف و  ــی و پرورش ــر به فرد نظام آموزش منحص
ــق و بصیرت طلبگی کند... و تا  ــد و از روی عش مؤمن باش
رسیدن به چنین نقطه ای نیازمند راهنمایی و همراهی مربیان 

مهربان و کارآزموده است.
ــترین نقش تربیتی بر عهدة اساتید است.  8. در این میان بیش
اساتید بزرگوار به جهت ارتباط مستمر با طالب، زمینة تأثیر 

ــخصیت خود، با  ــتگی خود را بدون ادعا با ش ــت که بتواند برجس ــی اس 1. نخبه کس
ــران تفهیم کند. )مقام معظم رهبری، حضرت آیت  ــت خود و با ذات خود به دیگ هوی

اهلل خامنه ای(
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گسترده ای در اختیار دارند. خضوع طبیعی شاگرد در مقابل 
ــتاد، به ضمیمة پای بندی به رعایت حرمت  منزلت علمی اس
ــر او، عمق این تأثیر را مضاعف می گرداند. بر  و ادب محض
ــاتید محترم عالوه بر ساعاتی که به  ــت اس این پایه، الزم اس
ــراودات علمی با طلبه اختصاص می دهند، زمان درخوری  م

هم برای نظارت بر امور تربیتی در نظر گیرند.
ــرای جوانان ـ پس از 14  ــرای برنامه های تربیتی ب 9. در اج
ــالگی ـ الزام، نتیجه موفقی ندارد. به جای سرمایه گذاری  س
ــوان همت خود را بر تبیین  ــر طراحی اهرم های الزام، می ت ب
ــش( و انگیزه دهی متمرکز  صادقانه و قانع کننده )اعطای بین
ــی، نوعی  کرد. برای این منظور عالوه بر آگاهی و ایده بخش
ــت باید  ــاز اجرا و موفقیت اس ــی عملی، که بسترس همراه
ــاور باید صادقانه ـ نه بر اساس مصلحت  ضمیمه گردد. مش
ــی  ــاع عقالنی مخاطب خودـ  نه صرفًا نسخه نویس ــه اقن ـ ب
ــًا مخاطبی که بر  ــتورالعمل ـ  بپردازد. خصوص و اصدار دس
ــنین وزارتـ   ــهور پیامبر اکرم در س ــاس حدیث مش اس
ــوم عمر خود ـ قرار دارد، و حق دارد  ــال س یعنی هفت س
ــب نظر مشاوره ای دیگران مستقاًلً  که خود فکر کند و با کس

تصمیم بگیرد.
* * *
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این اثر
ــت و  ــه طالب مبتدی اس ــن مجموعه ب ــدة ای ــگاه عم 1. ن
ــتند. این  ــن گروه از طالب هس ــن مخاطب آن ای عمده تری
مجموعه به غرض اعطای بینش کلی نسبت به هویت طلبگی 
و برنامه ریزی صحیح، به  مخاطبان ارائه شده است. درضمن، 
به اصالح پاره ای از تصورات، مفروضات و انتظارات پیشین 
طلبهـ  که ناشی از آشنایی سطحی با حوزه استـ  می پردازد. 
2. عالوه بر طالب مبتدی همةکسانی که به شناخت ماهیت 
ــی از فعالیت های طلبگی عالقه  ــوزه و دریافت انگارةکل ح
ــتانی که در انتخاب میان  ــد به ویژه دانش آموزان دبیرس دارن
ــع و دورنمای  ــب اطالعات جام ــگاه به کس ــوزه و دانش ح
ــز پدران و مادران و  ــجویان ونی آینده خود نیاز دارند، دانش
ــالب جوان که عالقه مندند اجماالً در فضای  خانواده های ط
ــته بهره ای  ــد، از این نوش ــود قرار گیرن ــدان خ کاری فرزن

خواهند داشت.
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ــتقیما از آن  ــتند که مس ــا مخاطبان اولیة این اثر هس 3. اینه
ــیار امیدوار است که  بهره می گیرند. اما مؤلف این کتاب بس
ــمندان نیز از عنایت به  ــاتید و اندیش عالوه بر این گروه، اس
ــن اثر دریغ نکنند و آنرا با اصالح و نقد و نظر خود مورد  ای
ــاتید و مربیانی که در  ــند؛ اس ــف قرار داده و ارتقا بخش لط
مقام مشاوره تربیتی یا هدایت تحصیلی طالب قرار دارند و 
ــی مرجعیت فکری یافته اند که قول و فعل و تقریر آنها  نوع
ــاز  ــرای طالب جوان، جهت بخش و امیدآفرین و انگیزه س ب
ــت و بعضا صاحِب سخِن پرورده، مقاله یا کتابی در این  اس
ــتند. نگارنده عالقه مند است گفتگوهای خود  زمینه نیز هس
ــان و بزرگان قرار دهد و  ــا طالب مبتدی را در منظر عالم ب
ــئولیت مهم  ــتحکام و توانایی خود را در این مس دقت و اس
محک بزند و با موشکافی و سخت گیری، مورد ارزیابی قرار 
ــار خواهد کرد اگر این اثر قابلیت مباحثه  گیرد. مؤلف افتخ
ــمندان را پیدا کند و توانسته باشد باب گفتگوی  میان اندیش
جدی پیرامون مهم ترین مسائل زندگی طالب جوان را ـ که 
به واقع سرمایه های ارزشمند امت اسالمی و ذخایر بی نظیر 
ــد و عزم تأمل جدی  ــتندـ  باز کرده باش خدمت به دین هس
ــعله ورتر ساخته باشد. مؤلف که همچنان  در این زمینه را ش
ــه با طالب جوان  ــت ک ــال ها اس خود را جوان می پندارد س
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زندگی کرده و با عناوین و مسئولیت های مختلف )تدریس 
ــاوره و سرپرستی و...( از نزدیک در معرض گالیه ها،  و مش
ــته و  ــش ها و دردهای آنان قرار داش ابهام ها، حیرت ها، پرس
تالش کرده که با ارتباط سازنده و بیان گویا، منطقی، صریح 
ــتی ها  ــته ها و هنجارها و نیز کاس و قانع کننده آنها را با بایس
ــکالت آشنا سازد، فرصت ها و قوت ها و نیز تهدید ها  و مش
ــور و حرکت و امید و آمادگی و  و ضعف ها را بنمایاند و ش
ــی و توانمندی در آنان بیافریند. با این همه خود را در  آگاه
ابتدای راه و سزاوار دستگیری و راهنمایی می بیند و از همه 

دلسوزان و آگاهان در این مورد استمداد می طلبد. 
4. این نوشته به سبک یک مقالة علمی یا پایان نامة پژوهشی 
ــام به مخاطب  ــتر در صدد انتقال پی ــد نیامده، بلکه بیش پدی
ــت. به همین  ــب با دانش او بوده اس اصلی، در قالبی متناس
ــنگین و عدم برخورداری از ذائقة  جهت علی رغم لکنت س
ــار هنری، از مثال و تمثیل و توضیح و تفصیل، پرهیز  سرش
ــا، صرفه جویی را  ــتعمال واژه ها و گزاره ه ــرده و در اس نک
ــندیده و این چگونگی را عاملی برای بالغت کالم یافته  نپس

است.1
ــت، امروزه منحصر در تشبیه و استعاره  ــایی پیام و کالم اس 1. بالغت که به معنی رس
ــت. طرح ها، نمودارها، تصاویر، جداول، تقسیم بندی های درختی،  و مجاز و کنایه نیس
ــته کردن واژه ها و جمالت مهم، و ویرایش دقیق متن نیز در  ذکر خالصه بحث، برجس

بالغت کالم مؤثر است.
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5. این اثر با همین عنوان یک بار در سال 1381 توسط مرکز 
ــیده بود. بار دوم که  ــت حوزه علمیه قم به چاپ رس مدیری
ــازمان مباحث آن مورد بازنگری قرار گرفته و افزود ه های  س
ــه  ــط مؤسس ــی آن را تکمیل و ترمیم کرده بود توس فراوان
ــر شد. پاره ای از  ــال 1387 منتش فرهنگی والء منتظر در س
دوستان شفیق اشکال عمده چاپ دوم را حجم فراوان اثر و 
عدم تناسب آن با حوصله مخاطب دانستند و به حق مؤلف 
را ارشاد کردند که این چگونگی جز به ماللت خاطر و دفع 
ــب نینجامد. صورت کنونی اثر که خرده کتاب هایی با  مخاط
یک رشته پیوند پدید آورده، اجابت درخواست آن دوستان 

است. امید که مورد نظر افتد و بهره وافری ارائه دهد.
ــخ به پاره ای از آن ابهام های  8. بدون تردید این دفتر در پاس
درشت ـ که قبال اشاره شد ـ تنها به منزلة پیش نویسی است 
ــرض مباحثة صاحب نظران قرار  که اولین گزاره ها را در مع
داده و امید آن دارد که با حسن عنایت موالی منتظران و نقد 
ــوران، این خدمت کوچک غنا و وسعت یابد.  و نظر اندیش
ــم بر این اثر ناچیز  ــت پرتو عنایات آفتاب چهارده امید اس

بتابد و مورد قبول پروردگار قرار گیرد. 
ان شاء اهلل
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مقدمه
ــت نخبگان و  ــواره کانون تربی ــیعه هم حوزه های علمیه ش
فرزانگانی بوده است که رسالت پاسداری از معارف اسالمی 
ــته اند.  ــار آن را در طول اعصار و قرون بر دوش داش و انتش
دانشمندانی که با سالح علم و قلم و کالم به احیا و اصالح 
ــطة فیض دریافت پیام  ــانی همت گمارند و واس جوامع انس

خدا و کسب معرفت و بصیرت گردند.
آیین آسمانی اسالم که با ندای»ِاقرَأ ِباسِم رَبک اّلذی َخَلَق« بر 
ــرة خاکی فرود آمد، چنان بر تربیت این مرزبانان اعتقادی  ک
ــانیت ارج نهاد که به اندک زمانی وجهة غالب  و مربیان انس
ــالمی، وجهة علم آموزی و دانش پژوهی گشت و  اجتماع اس
در دامان گستردة آن، حوزه های پررونق علمی و دانش های 

فراوان اسالمی پدید آمد. 
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ــالم پژوهی و  ــذار حوزه های اس ــم خود بنیانگ قرآن کری
َفقَّهوا ِفی الّدیتتتتتتتِن َو ِلینِذروا َقوَمُهم  ــتری بود و فرمان »ِلی�تَ اسالم گس
ــمندان  ، دانش إذا رََجعوا إَلیِهم« صادر کرد. پیام آور این کتاب
ــتارگان آسمان دانست که بدان ها تاریکی ها  دینی را مثال س

زدوده می شود1.
ــود به کمیل هر آن  ــان  در خطاب معروف خ امیرمؤمن
کس را که نه دانشمند ربانی و نه دانش آموزِ در راه رستگاری 
ــمارد که به هر بانگی و با هر  ــد، فرومایه ای ناچیز می ش باش

بادی به سویی روان گردد.2
ــمندان ربانی است و  حوزة علمیه مرکز پرورش آن دانش
ــت که در مسیر»شدن«  طلبه همان آموزنده و جوینده ای اس
ــوای فکری  ــت. طلبة امروز رهبر دینی و پیش قرار گرفته اس
فردای جامعه است و گنجینه ای در اختیار دارد که بهره مندی 
ــالمی« را در جامعة جهانی  ــدن بزرگ اس از آن معماری»تم

ضمانت می کند.
آنان که معنای عمیق انتظار را به خوبی آموخته اند و چشم 
ــردای تابناک در جهان غم زدة امروزند،  به راه پیدایش آن ف
ــت این نخبگان و فرزانگان و مصلحان اجتماعی را جز  تربی
ّر َو الَبحِر.  : اّن َمَثَل الُعلماِء فی االرِض َکَمَثِل الّنجوِم فی الّسماِء ُیهَ�دی ِبها فی ُظُلماِت البتَ 1. قاَل النّبیّ 

الحیاه، ج2،  ص 276.
َعّلٌم َعلی َستتتتتتتبیِل َنجاٍه َو َهَمٌج َرعتتتتتتتاٌع. نهج البالغه،  : النّتتتتتتتاُس َثالَثه َفعالٌم رَّبانتتتتتتتّی،  َو ُم�تَ ــاَل َعلیّ  2. ق

حکمت 147.
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از حوزه های علمیه و از سیمای همین طلبه های امروز سراغ 
ــرورش جامع طالب و  ــد. بی تردید تالش برای پ نمی گیرن
ــد و تعالی آنان، مسیر آن آرمان جهانی  خدمت به فرایند رش

را هموار می سازد و آن افق تابناک را نزدیک تر می سازد.
ــیم فضای  ــدف تبیین عالم طلبگی و ترس ــن مقاله به ه ای
ــته  عمومی فعالیت های حوزوی خطاب به طلبة مبتدی نوش
ــتان واره ای صمیمی  ــاده و داس ــب نامه ای س ــده و در قال ش
ــالت های  ــالش کرده طلبه را با هویت صنفی خویش، رس ت
ــیب ها و آفت های میانه راه آشنا سازد و با مقایسة  فردا و آس
ــوزوی گام کوچکی در  ــق و ناموفق ح ــخصیت های موف ش
راه نمایی و دست گیری طلبه در آغاز حرکت خویش بردارد. 
هم چنین همة جوانانی که برای انتخاب میان طلبگی و دیگر 
مسیرها نیازمند آگاهی از هویت صنفی و فضای کاری حوزه 

و روحانیت هستند از این اثر بهره خواهند برد.
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ارزش و افتخارات طلبه
ــخ که من و تو  ــال می گذرد؛ از آن تاری ــخ 15 س از آن تاری
ــتان  کنار یک دیگر روی یک نیمکت در کالس درس دبیرس
ــر دو در کنکور قبول  ــال من و تو، ه ــته بودیم. آن س نشس
ــدیم، اّما من در مقابل اصرار تو، پدر و مادر، فامیل، اهل  ش
محل و بچه های مسجد پافشاری کردم و به حوزه رفتم و تو 
در دانشگاه مشغول تحصیل شدی. این اولین بار بود که من 
ــدیم، خوب به یاد دارم به من می گفتی:  و تو از هم جدا ش
»دانشگاه هم نیروی متعهد نیاز دارد، بحران امروز جامعة ما، 
ــت، مگر این مملکت پزشک  ــیجی اس کمبود متخصص بس
ــوزه بروند،  ــر خوب ها، همه به ح ــن نمی خواهد؟ اگ متدی
خیلی از سنگرها خالی می ماند«. هر بار که به منزل می آمدم، 
ــخر  از طرف بچه های محل، به صراحت یا کنایه مورد تمس
ــتخاره بفرمایید!  قرار می گرفتم: »حاج آقا بی زحمت یک اس
ــد! صبحکم الّله  ــه هزار تومانی لطف کنی ــیخ یک روض آقا ش
ــا برایتان رزرو  ــک مجلس فاتحه فالن ج بالخیتتتتتتتر و العافیه! ی

کرده ایم و...«.
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ــه و اعتراض بود و  ــا و مامان هم پر از گالی ــای باب نگاه ه
بیش از آن ترحم. بابا می گفت: »پسرجان به اقبال خود پشت 
نکن، جوان های این مملکت چقدر آرزو دارند دانشگاه قبول 
شوند، حتی دانشگاه آزاد. شب و روز درس می خوانند، نذر 
ــته و در بهترین  ــاز می کنند، آن وقت تو در بهترین رش و نی
ــه فکر خودت  ــاز می کنی! اگر ب ــده ای، ن ــگاه قبول ش دانش
ــتی، الاقل به فکر آبروی ما باش«. مامان می گفت: »فردا  نیس
ــکن.  ــه بخواهی زن بگیری نه پول داری، نه کار و نه مس ک
ــرد؟« داداش می گفت:  ــو را می پذی ــی با ت ــی زندگ چه کس
ــایه ات را با  ــرت بگذاری، س »چند وقت دیگر که عمامه س
ــنوی، همة  تیر می زنند، توی خیابان متلک و مارمولک می ش
کمبودهای مملکت را از چشم تو می بینند، آخر شب اگر در 
ــهر باشی، هدف پرتاب گوجه و تخم مرغ خواهی  میدان ش
شد، هیچ کس تحویلت نمی گیرد... . اگر می خواهی خدمت 
کنی، باید به دانشگاه بروی. اگر می خواهی محترم باشی، باز 
ــن روزگار غیر از زمان قدیم  ــگاه بروی. ای هم باید به دانش

است که دست آخوندها را می بوسیدند...«
ــعید می گفت: »قم خط تولید انبوه آخوند راه انداخته،  س
ــد. در عصر  ــه روضه خوان نمی خواه ــت که این هم مملک

ماهواره و اتم، علم در دنیا حرف اول را می زند.«
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ــما نداشتم، ولی  آن روزها من جواب قانع کننده ای برای ش
یک احساس عجیب در وجود من، یک نیروی نامرئی و یک 
عشق که آن را بسیار مقدس می یافتم مرا به قم می کشانید. اگر 
ــاید من هم مثل  ــنا نکرده بود، ش لطف خدا مرا با حاج آقا آش
اکبر، همان سال های اول، حوزه را رها می کردم. چه ایام غریبی 
ــال ها  ــوادث درس آموزی! در این س ــت و چه ح بر ما گذش

عالوه بر اکبر، برای خیلی از دوستان ما اتفاقات عجیبی افتاد.
ــازی به حوزه آمده بود؛  ــعادت و خودس اکبر به دنبال س
ــوم و هیچ جایی بهتر  ــه می گفت: »می خواهم آدم بش همیش
ــوزه آدم، پرورش نمی دهد«. ولی وقتی به حوزه آمد و  از ح
دید طلبه ها هم آدم های معمولی هستند، گاهی فوتبال بازی 
می کنند، گاهی تلویزیون نگاه می کنند، گاهی برای هم لطیفه 
می گویند و گاهی تخمه می خورند، سخت به تعارض افتاده 
ــوکه شده بود. چند سال هم که در  بود و به قول معروف ش
ــیمان شد و به  حوزه، ادبیات عربی و منطق خواند، پاک پش
این بهانه که ما آمده بودیم، قرآن، اخالق و عرفان بیاموزیم، 

« یاد بگیریم، حوزه را رها کرد. نه این که »َضَرَب زیراباً
ــواد هم از اول تحت تأثیر قدرت علمی عالمه جعفری  ج
ــای قدیمی حوزه را دید،  ــد، اّما وقتی کتاب ه وارد حوزه ش
ــر رفت. می گفت: »صرف و نحو مگر چقدر  حوصله اش س
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ــود؟ چرا در حوزه  ــت دارد که این همه باید تکرار ش اهمی
ــی و  ــوم درس نمی دهند؟ چرا روان شناس ــات و نج ریاضی

فلسفه هگل نمی خوانیم؟...«.
آخرش هم سر از رشتة کامپیوتر دانشگاه در آورد.

علی رضا از باب وظیفه شناسی، آن قدر درس می خواند که 
ــردرد گرفت. هر گاه به او سر می زدم، گوشی در گوشش  س
ــی گوش می کرد. می خواست خیلی زود بر  بود و نوار درس
ــود. می گفت: »اگر از  ــلط ش همة علوم حوزه بلکه دنیا مس
وقت خود خوب استفاده نکنیم، شهریة حوزه برای ما جایز 
ــفره هم کتاب می خواند، درس  ــت.« برای همین سر س نیس
ــت هایش را ویرایش می کرد،  معارف گوش می کرد، یادداش
ــال مبتال  ــا را ورق می زد؛ آن قدر که پس از چهار س مجله ه
ــر دردهای بدخیم شد. دکترها به او  ــخت و س به میگرن س
ــال باید مطالعه را تعطیل کنی«، حتی از  گفته بودند: »چند س
مرور عناوین درشت روزنامه نیز منعش کرده بودند. باالخره 

مجبور شد طلبگی را رها کند.
ــی آشنا شده بود که  ــین هم نمی دانم با چه کس محّمدحس
مرتب روزه می گرفت، غذاهای چرب و شیرین نمی خورد، 
ــال بیش تر  کم حرف می زد، کم می خوابید... . او هم پنج س
ــه گرفت، به  ــاورد. بعد خون ریزی معده کرد و رعش دوام نی
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ــت و با حمایت پدرش، یک مغازه کتاب  ــان بازگش شهرش
فروشی باز کرد.

سیادت از همان سال اول کتاب های روشنفکری می خواند. 
اوایل به این نتیجه رسیده بود که عالم دین باید از همة علوم 
ــیمی و  ــر در بیاورد و مرجع تقلید باید فیزیک و ش روز س
ریاضی هم بداند. از طرفی می گفت ما هیچ وقت نمی توانیم 
ــویم و هر چه تالش کنیم، فقط به یک  ــنا ش با اصل دین آش
ــری از آن می رسیم. بعدها معتقد شد  ــت بش قرائت و برداش
ــی، مدیریت و حتی  ــاد، روان شناس ــانی، اقتص که علوم انس
اخالق هیچ ربطی به دین ندارد. بنابراین عقل مستقل انسان 
ــت می آورد. دین فقط  با تحلیل و تجربه، قواعد آن را به دس
ــان با خدا را سامان می دهد که آن هم یک تجربة  ارتباط انس
ــید که نان خوردن  ــت. بعد هم به این نتیجه رس معنوی اس
ــؤولیتی  از رهگذر دانش دین یک نوع مفت خوری و بی مس
ــورد و کّل بر  ــترنج خود روزی بخ ــت. طلبه باید از دس اس
جامعه نباشد. به عالوه برای آشنایی با دین الزم نیست طلبه 
ــیم. استفاده از قرآن و حدیث فقط در انحصار عمامه به  باش
ــغل دیگری هم می توان سخن خدا  ــرها نیست. در هر ش س
ــت ما از قرآن حجیت دارد و محترم است،  را فهمید. برداش
ــت و به تعداد انسان ها  زیرا راه حق در یک راه منحصر نیس
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ــتقیم وجود دارد. او می گفت: »گوهر دین جاودانه و  راه مس
خواستنی است، اّما ظواهر این آموزه ها تابع فرهنگ و رسوم 
ــت. آن چه باید در انسان به وجود آید، همان جوهره  زمانه اس
ــت. بنابراین نباید نسبت به ظواهر و  و هستة سخت دین اس
ــخت گیری داشت و به پوستة دین اهمیت  احکام و آداب س
ــای علمیه را متهم می کرد که به فقه و احکام،  داد«. او حوزه ه
ــر از دانشگاه درآورد و  بیش از اندازه می پردازد. در نهایت س
هر وقت سر صحبت باز می شد، از جمع دوستان می خواست 

که با تسامح و تساهل با اعتقادات او برخورد کنند.
داود از اول به نظام آموزشی حوزه انتقاد داشت. می گفت: 
ــون پر پیچ و خم  ــه الی عبارات عجق وجق و مت ــه الب »طلب
حوزه گم می شود، این همه معطلی اصاًل برای نیازهای طلبه 
ضرورت ندارد. در دنیای امروز، باید برای آموزش کمترین 
ــریع و بی تکّلف پیش رفت«. برای  زمان را صرف کرد و س
ــم خواند، ولی در  ــال و نی ــال اول را در دو س ــن، 6 س همی
ــته های تخصصی قبول نشد و همین موجب  هیچ یک از رش

سرخوردگی او شد.
ــوزه گالیه دارد و  ــت از برنامه ح ــه هنوز اس ــوز ک او هن
ــتفاده از متون سنگین را ندارد، سیستم علمی  چون توان اس
ــه او گفتم، »چرا حوزه  ــوزه را ناکارآمد می داند. یک بار ب ح
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ــت، مردم چه  ــده اس را رها نمی کنی؟« گفت: »دیگر دیر ش
ــد؟« گفتم: »چرا به دنبال کاری که به آن عالقه و در  می گوین
آن استعداد داری نمی روی؟ تحصیل حوزه برای تو فایده ای 
ندارد!«. گفت: »در این وضعیت، اگر به کار دیگری بپردازم 
و از حوزه خارج شوم، یا می گویند بی سواد است یا متهم به 
خلع لباس و اخراج از حوزه می شوم«. از آن زمان تا به حال، 

هشت سال می گذرد، ولی برنامه اش فرقی نکرده است.
ــه باید از جریانات  ــم معتقد بودند که طلب ــم و ابراهی قاس
سیاسی آگاه باشد، حجره آن ها، مرکز بولتن و روزنامه بود و 
همیشه آخرین رویدادها و اطالعات را با چند رنگ تحلیل و 
تفسیر، می شد آن جا پیدا کرد. معموالً تا چند ساعت پس از 
نیمه شب، به جر و بحث سیاسی می پرداختند و به همه چیز 
ــه مجادله  ــتند. چند دفعه با مدیر مدرس و همه کس کار داش
کردند که چرا در مورد جریانات روز بیانیه صادر نمی کند؟ 
ــرکت نمی کردند. به  ــای درس را به طور مرتب ش کالس ه
ــه با واحد حضور و غیاب مدرسه مشکل  همین خاطر همیش
داشتند. اآلن هم که می بینی از فعاالن سیاسی یکی از احزاب 

هستند و درس را کنار گذاشته اند.
احسان که سال های اول طلبگی خیلی به تحصیل عالقه مند 
ــتان شد و بعد هم  ــال معّلم عربی دبیرس بود، پس از چند س
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یک مرکز ترجمه و آموزش زبان عربی باز کرد. شبیه مجتبی 
ــلط بر ابزارهای  که اول طلبه ها را به فراگیری کامپیوتر و تس
نوین پژوهش دعوت می کرد، بعد هم خودش آن قدر در این 
رشته غرق شد که طلبگی را رها کرد و یک مؤسسه آموزش 
ــتان، در باره یکی  علوم کامپیوتری دایر کرد. عین همین داس

دیگر از رفقا که به هنر عالقه مند بود، پیش آمد.
ــار درس ها را  ــختی و فش ــال که به س جعفر پس از دو س
ــتای  ــجد روس ــاس وظیفه کرد که در مس تحمل کرد، احس
ــد و بچه ها را  ــیس کن ــش، یک کانون فرهنگی تأس زادگاه
ــت که در  ــال اس ــش بگیرد. اآلن بیش از 10 س تحت پوش
ــغول فعالیت است؛ بیش تر روزها را به کشاورزی  آن جا مش
می پردازد و شب ها هم در مسجد برای مردم مسئله می گوید.
ــالش پی گیری که  ــراوان و ت ــم عالقة ف ــی علی رغ مرتض
داشت، دروس حوزه را خوب درک نمی کرد. وقتی مشکالت 
ــار آورد، ترجیح داد درس را کنار بگذارد.  اقتصادی بر او فش

اآلن هم در یکی از پاساژهای قم پارچه فروشی می کند.
ــت که زندگی عجیبی دارد؛ از ابتدای  دوست دیگری هس
ــدت اهل کار علمی است، کمتر با کسی دوست  طلبگی به ش
می شود، بلکه کمتر با دوستی حرف می زند. یک حجرة کوچک 
یک نفره، زیر پلة مدرسه گرفته و صبح و شام سرش در کتاب 
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است. خودش مدعی است که در 25 سالگی مجتهد شده. من 
هم بعید نمی دانم. البته از فضاهای جدید علم فقه اصاًل اطالع 
ندارد، فقط به سبک قدیمی کار کرده است. آدم عجیبی است، 
قدرت گفت و گو با دیگران را ندارد. از حرف های غیرعلمی 
یا بهتر بگویم از حرف های غیرفقهی حوصله اش سر می رود. 
ــر در نمی آورد. در معامله،  ــایل سیاسی و اجتماعی س از مس
ــاده است، به همین  ــرش می رود. خیلی زودباور و س کاله س
ــت دارد. گویا در قرن چهارم  ــت از ارتباط با مردم وحش جه
زندگی می کند! زبان و قلمش به سبک 200 سال پیش است، 
ــه تلویزیون نگاه می کند و نه با کتب  نه روزنامه می خواند، ن
ــر و کار دارد، حتی خیابان های شهر قم را بلد  غیرحوزوی س
ــت. به احتمال قوی معنای واژه اینترنت، چت و ایمیل را  نیس
نمی داند. در هیچ ورزشی مهارت ندارد. دوچرخه سواری هم 

یاد نگرفته است.
ــن هر چه فکر می کنم این همه اطالعات فقهی که جمع   م
ــی را باز می کند،  ــه دردی می خورد و چه گره کرده، به چ
ــت که چون سنش باال  ــکل بزرگ او این اس نمی  فهمم! مش
ــای اجتماعی برای او  ــت آوردن این مهارت ه ــه، به دس رفت

بسیار دشوار شده و خودش هم به کلی ناامید است.
ــال گذشت. امروز تو در شمال شهر، در  به هر حال، 15 س
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ــغول کار هستی و ماهیانه بیش از  یک مرکز معتبر صنعتی مش
ــین، کامپیوتر،  ــر من درآمد داری. الحمدهلّل خانه، ماش 10 براب
موبایل و امکانات هم داری. امیدوارم یک همسر خوب برایت 
ــودت »حّریت« تو را نقطه دار کند. من  ــود و به قول خ پیدا ش
ــرط این که از این طومار بلند که  هم برایت دعا می کنم، به ش
برای ویژگی های همسر آینده ات نوشته ای قدری کوتاه بیایی. 
دیروز 20 دقیقه برای مطالعة آن وقت گذاشتم. اگر موضوع آن 
را نمی دانستم، فکر می کردم مقاله ای درباره ملکة سبا نوشته ای!
ــک روز و از یک مادر متولّد  ــین جان من و تو در ی حس
ــم. بیش از همة  ــواده تربیت یافته ای ــده ایم و در یک خان ش
برادرها با هم صمیمی هستیم و حرف دل هم دیگر را خیلی 
ــاعت ها با هم  ــم. در موضوعات مختلف س خوب می فهمی
ــاید موضوعی نباشد که تیغ مباحثة  گفت و گو کرده ایم و ش
ما آن را کالبد شکافی نکرده باشد. دربارة حوزه و روحانیت 
ــم و من کتاب های  ــت که گفت و گو می کنی ــم، سال هاس ه
ــنهاد داده ام. به همین دلیل،  زیادی در این موضوع به تو پیش
ــگفت زده شدم. راستش انتظار نداشتم  کمی از سؤال تو ش
ــته باشی. به احتمال قوی آن کتاب ها را  چنین قضاوتی داش
به خوبی نخوانده ای. به هر حال مجبورم کردی که با این نامة 
مفصل، سرت را به درد بیاورم و البته مثل همیشه خوشحال 
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ــو ممنونم که با اخالص و صفای قلب و با دقت نظر  و از ت
و تیزهوشی، نکات ارزنده ای را یادآوری کردی.

ــتر به تحصیل مشغول بوده ام و  ــال بیش من در این 15 س
ــوزوی یعنی درس خارج را  ــی تحصیالت ح اآلن دورة عال
ــتر به پایان تحصیل من نمانده است.  می گذرانم. اندکی بیش
این گونه نیست که من تا پایان عمر در قم بمانم. هر روز صبح 
به کالس درس بروم و دائم به مباحثه و مطالعه مشغول باشم. 
ــتم. همین اآلن هم در کنار  من از نیازهای اجتماع غافل نیس
کار تحصیل، فعالیت های دیگری، از جمله تدریس، تحقیق، 
 تالیف و تبلیغ دارم. در ماه مبارک رمضان، ماه محرم، ایام عزای 
ــین  و بعضی مناسبت های دیگر، از قم به مراکز  امام حس

دیگر می روم و با متن جامعه از نزدیک ارتباط دارم.
ــک نعمت فوق العاده بود؛  ــنایی با حاج آقا، برای من ی آش
ــت.  ــا او از جانب خدا برای راهنمایی ما مأموریت داش گوی
ــودش مثل یک برادر، از  ــوز و به قول خ مثل یک پدر دلس
احوال ما خبر می گرفت و تجربه های خود را خالصانه برای 
ما بیان می کرد. در این چند سال چه خدمات ارزنده ای برای 
ــوزه و فضالی  ــخصیت های موفق ح ــت. ما را با ش ما داش
ــن بین موفق آشنا کرد. هر چه می دانست، با حوصله به  روش
ــتدالل ما را متقاعد می کرد، و هر جا که به  ما یاد داد و با اس
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ــیدیم، به دیگران ارجاع می داد. تذکرهای او  بن بست می رس
ما را در مقابل همه این حکایات که برای اطرافیان مان اتفاق 

افتاد بیمه کرده بود.
درباره انجام عبادات و مستحبات، مرتب سفارش می کرد 
ــم. احادیث باب »االق�صاد فتتتتتتتی العبادة« را  ــه زیاده روی نکنی ک
برای ما می خواند و می گفت: »هاضمة روحی شما، ظرفیت 
تحمل عبادت فراوان را ندارد، فقط وقتی که اشتهای روحی 
ــتر به  ــتحبی را انجام دهید«. بیش ــراوان دارید، اعمال مس ف
واجب و حرام تأکید داشت و می گفت: »عمدة هّمت انسان 
ــد بر انجام واجب و ترک حرام که مهمّ ترین فرامین خدا  بای

هستند، متمرکز باشد«.
ــبیه می کرد که میوه،  ــوپرمارکتی تش مفاتیح الجنان را به س
لبنیات، انواع غذاهای مقوی و خوراکی های مفید در آن یافت 
ــود، می گفت: »هیچ کس همة غذاهای سوپرمارکت را  می ش
ــب اشتها، کمی از آن ها را  یک باره نمی خورد. هر بار به تناس
ــد انتخاب کرد، البته در طی زمان تنوع غذایی را هم باید  بای
مراعات کرد. در انجام عبادات هم، روح ما به انواع عبادات، 
ــت. تالوت قرآن،  البته در فواصل زمانی مختلف، نیازمند اس
ــل، زیارت و نماز، هر کدام به  ــتغفار، مناجات، توس دعا، اس

نوبت باید در برنامه ما باشد«.
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ــفارش می کرد که درس  ــارة درس خواندن، مرتب س درب
ــه عنوان مهمّ ترین واجب  ــت اول قرار دهیم و ب را در اولوی
ــد که در دراز  ــگاه کنیم. اّما طوری هم نباش ــی به آن ن صنف
مّدت نتوانیم آن را ادامه دهیم. می گفت: »جسم انسان َمرکب 
و حّمال وجود اوست که باید او را به مقصد برساند؛ اگر به 
ــیدگی کافی نکنیم و کاه و جوی او را به موقع تأمین  او رس

نکنیم، ما را در نیمه راه وا می گذارد«.
تغذیة درست، پرهیز از غذاهای مصنوعی و کم خاصیت، 
ــمی از  ــرک جس ــات، ورزش و تح ــوه و لبنی ــوردن می خ
توصیه های همیشگی او به ما بود. گاهی خودش هم با ما به 
کوه یا استخر می آمد و عماًل ما را به ورزش تشویق می کرد.
ــوزه انتقاد می کردیم، خوب گوش می داد  هر بار که به ح
ــتی ها اعتراف  ــت: »قبول! بر فرض به همة این کاس و می گف
ــه ضعف را بپذیریم، چه جایی بهتر از  کنیم و این همه نقط
ــنایی با معارف دین و مکتب اهل بیت سراغ  حوزه برای آش
ــراغ داری به همان جا برو و وظیفه ات  داری؟ اگر جایی س
ــام بده«. می گفت: »حوزه با همة این  را در آنجا، خوب انج
ــنایی با دین خداست. اگر این  ــتی ها، بهترین مرکز آش کاس
ــاِط ضعف را دارد، صدها نقطة قوت هم دارد که می توان  نق
ــی لیوان نگاه  ــرا فقط به نیمة خال ــا بهره گرفت، چ از آن ه
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می کنید؟ دارایی ها و سرمایه های حوزه بسیار زیاد است. این 
ــکالت  ــمند را رها کرده اید و روی مش همه موجودی ارزش
ــته اید! اگر می توانید به بهبود وضعیت و رفع مشکالت  نشس
حوزه کمک کنید، و در حّدی که از وظایف اصلی خود باز 
ــید و اال از مزایای فراوان  ــته باش نمانید، اقدام اصالحی داش

حوزه بهره بگیرید، و مثل مردان بزرگ، رشد کنید.«
ــک روش انقالبی پیش  ــم می گرفتیم که ی ــار تصمی هر ب
ــه گونه ای خارج  ــای متعارف حوزه ب ــم و از برنامه ه بگیری
شویم، ما را به احتیاط سفارش می کرد و می گفت: »راه های 
تجربه نشده، بر اساس حساب احتماالت مطمئن نیستند؛ به 
ــای آن که از خودتان یک روش بدیع برای درس خواندن  ج
در بیاورید، به سیرة بزرگان نگاه کنید و مرتب احوال آن ها را 
بخوانید. نقاط امتیاز آن ها را با هم ترکیب کنید و یک الگوی 
مرکب که شامل امتیازات و برجستگی های روش همة آن ها 
ــت بدانی که  ــود در نظر بگیرید«. جالب اس ــد، برای خ باش
ــفارش حاج آقا اوایل برایم روشن نبود. وقتی  ارزش این س
ــیدم ذهن من انبان انتقادات ریز و  ــتانة درس فقه رس به آس
درشت به کتاب درسی آن )شرح لمعه( بود. به همین جهت 
ــتم. متن فقهی  ــرکت در کالس آن را نداش ــاًل انگیزة ش اص
ــته تر بود شناسایی کردم  دیگری که به گمانم مفیدتر و پیراس
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ــتور کار قرار دهم...  و تصمیم جّدی گرفتم که آن را در دس
ــتاد داشت، نه  ــمت روز بد نبیند! آن کتاب جدید نه اس چش
ــت و نه ترجمه! نه کسی  ــرح داشت، نه نوار درسی داش ش
ــی حوزه آن  ــد با من مباحثه کند و نه نظام آموزش حاضر ش
ــور بودم همان لمعه  ــال هم مجب را از من پذیرفت. پایان س
ــد که زمان بیشتری  ــتان این ش را امتحان دهم. ماحصل داس
ــرف کردم و نتیجة کمتری گرفتم! آن وقت به یاد توصیة  ص
حاج آقا افتادم و از این که از مشاوره با او در این مورد طفره 

رفته بودم تأسف خوردم.
از ویژگی های حاج آقا این بود که به مطالعة سرگذشت مردان 
بزرگ اهمیت زیادی می داد. یکبار زندگی نامة عالمة طباطبایی 

و یکبار هم زندگی نامة پروفسور حسابی را به من هدیه کرد.
برای برنامه ریزی، ما را به مطالعه، مشاوره و بررسی عقالنی 
دعوت می کرد. یک بار که بدون مطالعه و مشورت کافی، تنها 
ــتخاره تصمیم به کاری گرفته بودم، به شدت  ــل به اس با توس
از من ناراحت شد. بعدها متوجه شدم که با اصل تصمیم من 

موافق بوده، ولی به شیوة تصمیم گیری من اعتراض داشت.
ــما بسیار ارزشمند است،  می گفت آگاهی های موجود ش
ولی شما، تنها انسان هایی نیستید که این آگاهی های ارزشمند 
ــما از  ــاید چندین برابر ش را در اختیار دارید. دیگران هم ش
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این آگاهی ها جمع کرده اند و شما باید از آن ها بهره بگیرید. 
برای ازدواج 25 جلد کتاب به من معرفی کرد و بسیاری از 
آن ها را به من امانت داد که مطالعه کنم. اگر از هر عنوان آن 
کتاب ها فقط یک نکته استفاده کرده باشم، 25 نکتة کارگشا 

برای آغاز زندگی به دست آورده بودم.
ــوالً نصحیت  ــت، معم ــاع فوق العاده ای داش ــدرت اقن ق
نمی کرد؛ مگر آن که با ذکر چندین شاهد و استدالل و تمثیل 
ــر در بارة یک موضوع در  ــا را قانع کند. معتقد بود که اگ م
زندگی، به خوبی و روشمند تصمیم بگیریم و مراحل انتخاب 
را به خوبی طی کنیم، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری در 
وجود ما باال می رود و استقالل شخصیت پیدا می کنیم؛ یعنی 
ــری را می آموزیم. به همین جهت، از موعظة بدون  ماهی گی
ــای عجیبش این بود:  ــل پرهیز می کرد. یکی از عبارت ه دلی
ــیر من  ــما به زودی از من عبور می کنید«. می گفت: »اس »ش
ــتعداد خوبی دارید و هم تجربة  ــما، هم اس ــوید، زیرا ش نش
ــت که سرعت  ــده، پس بعید نیس ــما منتقل ش فراوانی به ش
حرکت شما، بسیار بیشتر از من باشد و از من پیش بیفتید«.
ــت. همة دوستانی  حاج آقا با همه رفقا همین رابطه را داش
ــتند، از رهگذر این ارتباط با زنجیره ای از  که با او ارتباط داش
ــخصیت های موفق حوزه مرتبط شدند و امروز هر یک از  ش
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آن ها از طاّلب موفق حوزه هستند و خدمات ارزنده ای دارند.
ــتان ما با ترجمة قرآن آشنا هستند. اصول  تقریباً همة دوس
کافی و نهج البالغه را کار کرده اند. یک دوره آثار شهید مطهری 
ــیر المیزان را خوانده اند. توجه به  ــمت عمده ای از تفس و قس
نیازهای اجتماعی را نیز، برای خود یک مسئولیت می شمارند.
ــورهای  ــال تحصیل به یکی از کش ــن پس از 8 س محس
ــوزة علیمه را در  ــت یک ح ــد و مدیری ــی اعزام ش آفریقای
ــیس  ــا بر عهده گرفت. یکی از کارهای زیبای او، تأس آن ج
ــکل از تخصص های مختلف، برای  ــک هیئت علمی، متش ی
سیاست گذاری و برنامه ریزی تحصیلی و تربیتی برای طاّلب 

است.
ــم، با یکی از شهرهای جنوبی  احمد هم، پس از پایة شش
ــد و یک هیئت بزرگ را در آن جا راه اندازی  ایران مرتبط ش
ــود و  ــبک جالبی از اعضا ثبت نام می ش کرد که در آن به س
اطالعات مربوط به هر یک، کاماًل ثبت می گردد. او با تقسیم 
ــود، با حدود 2000 جوان ارتباط دارد  کار و تالش ویژه خ
ــیس  و بر فعالیت های همة آن ها نظارت می کند. پیش از تأس
ــن هیئت، فقط 6 ماه در حال تحقیق در مورد ویژگی های  ای
ــایی نیازهای  تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی منطقه و شناس
ــید  ــروع کرد، مّدت ها طول کش آن بود. بعد هم که کار را ش
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ــاد بزرگ ترها را جلب کرد، بودجه و نیروی الزم را  تا اعتم
ــان را جذب کرد. این هیئت، در  ــپس جوان فراهم آورد و س
ابتدای کار، مانند یک نهال کوچک بود که با مراقبت و تالش 

مستمر او، اکنون به یک درخت تناور تبدیل شده است.
ــت که مرتب با  ــگاه اس محّمدمهدی از مبلغان موفق دانش
ــجویان ارتباط دارد. دو ویژگی علمی او،  دانشگاه ها و دانش
یکی احاطه بر تاریخ تمدن غرب و شاخصه های آن است و 
دیگری تسلط بر آثار شهید آوینی، که از این ها برای ارتباط 
ــک می گیرد. در ایام  ــیار کم با جوانان و انتقال پیام دین بس
تبلیغی، معموالً در خوابگاه های دانشجویی می ماند و با همة 

تشکل ها صمیمانه مراوده دارد.
ــا و مجالس  ــت که در هئیت ه ــاس منبری توانایی اس عب
ــات  ــود. او از اوایل طلبگی، با جلس ــوت می ش بزرگ، دع
ــخنرانی خطبای نامور انس داشت و نوار سخنرانی آن ها  س
ــف آن ها را در  ــرد. نقاط قوت و ضع ــرر گوش می ک را مک
ــک کارنامه و برگة  ــته بود و برای هر کدام ی یک دفتر نوش
ارزش یابی تهیه کرده بود. بعدها هم جلسات تمرین خطابه 
تشکیل داد و خودش در آن جلسات بهترین نقاد و ارزیاب 
ــش از همة ویژگی ها،  ــود. با این حال، بی ــتان ب خطابه دوس
برای قّوت محتوای سخنرانی، ارزش قائل است و سخنرانی 
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کم مایه و شتابزده را خیانت به حوزه، مردم و اسالم می داند.
ــرده و به  ــیس ک ــون تحقیقاتی تأس ــک کان ــی ی محّمدتق
سؤال های دینی و عقیدتی جوانان پاسخ می گوید. او پیش از 
ــیس این کانون، با همة مراکز پاسخ گویی به پرسش های  تأس
دینی در قم ارتباط برقرار کرد و اآلن با کمترین نیرو، بهترین 

کار را ارائه می دهد.
ــا و در یک  ــة علمیه، با طلبه ه ــهاب هم در یک مدرس ش
دانشگاه با جمعی از دانشجویان، ارتباط مستمر دارد. او معتقد 
است که استمرار این ارتباط، معجزه می آفریند و همیشه کار 
حاج آقا را به عنوان یک نمونة موفق تربیتی تحسین می کند.

ــتان را  ــیاری از متون دوس ــد قلم خوبی دارد و بس محّم
ــی می کند. حتمًا مقاالت فراوان او را در  ویرایش یا بازنویس
ــالمی، در نشریات مختلف  ــائل بنیادین اندیشه اس باب مس
ــب، نیم  ــاد دارم، اوایل، تقریبًا هر ش ــوب به ی ــده ای. خ دی
ــاعت برای نویسندگی وقت گذاشته بود و آثار ادبی قوی  س
ــاید 90 درصد نوشته های خود را پس  را مطالعه می کرد. ش
ــتن پاره می کرد؛ بسیار سخت گیر و مشکل پسند بود.  از نوش
ــد. استعارات و  ــندگی در او بارور ش آرام آرام قدرت نویس
ــت که انسان را  ــبیه های او به قدری گویا و صمیمی اس تش

مجبور به مطالعه آثارش می کند. 
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ــخصیت  مصطفی را که به یاد داری، اوایل طلبگی یک ش
ــی که او حضور  ــوخ طبع بود. در مجلس ــیار بذله گو و ش بس
ــت، همه از خنده روده بر می شدند، قدرت تقلید صدا یا  داش
ــه راحتی می تواند هزار نفر آدم را دور  رفتار همه را دارد، ب
ــد. البته از همان اول در  ــاعت ها بخندان خود جمع کند و س
ــیار جّدی بود. بعدها به این نتیجه  کار تحصیل و طلبگی بس
ــید که از این توانایی فقط باید در حّد ضرورت و برای  رس
انجام رسالت بزرگ طلبگی استفاده کند. می گفت: من دلقک 
ــتم که از من انتظار ادا و اطوار داشته باشید. با شوخی و  نیس
طنز و متلک هم نمی توان تأثیرات عمیق تربیتی ایجاد کرد. 

الَمزُح فی الکالِم کالِملِح فی الّطعاِم.
شوخی، به اندازه نمک غذا )پسندیده( است.

ــود آن را خورد و اگر زیادتر از حّد  ــد، نمی ش اگر کم باش
ــود، آدم را خفه می کند. اآلن در جمع خودمان خیلی کم  ش
ــن توانایِی من مقدمة جذب  ــوخی می کند و می گوید: »ای ش
ــت، اآلن که شما همه جذب من هستید، باید به  مخاطب اس

ذی المقدمه برسیم و در مقدمه نمانیم!«.
ــگاه ها و  ــا، دانش ــتان ها، پادگان ه ــگاه ها، دبیرس در ورزش
ــروه مطالعاتی فعال در  ــاجد برنامه دارد و بیش از 20 گ مس
ــکیل داده است. حضور او در مراکز تجمع  میان جوانان تش
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جوانان، هم لّذت بخش است و هم یاد خدا را در دل ها زنده 
می کند. تقریبًا همة جوانان از معنویت او درس می گیرند.

محمود در فلسفه و عرفان نظری سر آمد دوستان ما است 
ــاره باز می کند. او مرجع علمی ما  و هر گره کوری را با اش
ــت و با حوصله ای که دارد،  ــائل کالمی و فلسفی اس در مس
ــرویس می دهد. بسیاری از پایان نامه ها و  به همة دوستان س
تحقیق ها با نظارت و راهنمایی او به نتیجه رسیده است. در 
ــوزوی، مقاالت و مجالت تخصصی را مرتب  ضمِن کار ح
مطالعه می کند و در سمینارها و میزگردها شرکت فعال دارد. 
چندین مناظره و گفت و گوی آزاد از ایشان در شبکة چهار 
ــت. در کار خودش یک پهلوان است  ــیما پخش شده اس س
ــلط دارد. اآلن گروه های تخصصی  و گویا بر همة منابع تس
ــول خودش  ــکیل داده و به ق ــان نظری تش ــفه و عرف فلس

می خواهد، وجود خودش را تکثیر کند.
سیدرضا از ابتدای طلبگی تدریس علوم حوزوی را شروع 
ــی در تدریس و مدیریت کالس  کرد. ذوق خدادادی عجیب
دارد. اکثر دروس را خصوصی یا در مدارس حوزه تدریس 
ــدرس حوزوی حق  ــت که یک م ــت. او معتقد اس کرده اس
ــس کند. خودش  ــاب را بیش از 3 بار تدری ــدارد، یک کت ن
ــار درس می گوید. بار اول برای هر  ــر متن را حّداکثر دوب ه
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ــاعت تدریس، حدود 4 ساعت مطالعه و فکر می کند؛ بار  س
دوم، فقط 45 دقیقه وقت می گذارد و می گوید: »اگر بار سوم 
درس بدهم، هم به خودم، هم به طاّلب و هم به اساتید دیگر 
خیانت کرده ام؛ به خودم خیانت کرده ام، زیرا رشد نمی کنم، 
ــته کننده و  ــه طاّلب خیانت کرده ام، چون درس برایم خس ب
ــت و حوصله توضیح و تفهیم کامل را ندارم یا  تکراری اس
ــت و اشکاالت ابتدایی طلبه را  مطلب برایم خیلی واضح اس
درک یا تحمل نمی کنم. به اساتید دیگر خیانت کرده ام، زیرا 
ــان دیگری را که می خواهند تدریس این کتاب را  جای کس
ــغال کرده ام و به  تجربه کنند و توان خود را ارائه نمایند، اش
سیستم آموزشی حوزه خیانت کرده ام، زیرا آن را از بالندگی، 

پویش و تکامل باز داشته ام.«
ــتان به احکام فقهی عالقه مند  محّمدجعفر که از ایام دبیرس
بود و رسالة مراجع تقلید را حفظ بود، در سال های اول حوزه، 
بهترین پاسخ گوی سؤال های شرعی طلبه ها بود. بعد هم عمدة 
ــر فقه و اصول فقه متمرکز کرد. امروز، اگر  فعالیت خود را ب
ــادی ندارد، لطف کار  ــت، تا اجتهاد راه زی نگویم مجتهد اس
ــائل جدید فقهی را هم دنبال می کند و  ــت که مس او این اس
ــن در علم اصول عنایت زیادی دارد و عالوه  به نظریات نوی
ــمی حوزه، مجالت تخصصی فقه و اصول را  بر دروس رس
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ــته به فقه و  مطالعه می کند. دانش حقوق جدید و علوم وابس
اصول را به خوبی فراگرفته است و به عنوان یک محقق توانا 

چندین اثر در عرصه های نوپیدای فقه نگاشته است.
سیدضیاء عالوه بر تحصیل، امام جماعت یکی از مساجد 
ــجد را به یک کانون  ــط باید ببینی، مس ــت، کار او را فق اس
ــت تر  ــت و تربیت تبدیل کرده، یا اگر درس ــت، معنوی معرف
بخواهم بگویم، مسجد را به جایگاه اصلی خود باز گردانده. 
ــی و خدماتی، در آن جا  ده ها فعالیت تعلیمی، تربیتی، ورزش
ــه همة محله را تحت  ــت، انجام می گیرد ک بدون چشم داش
تأثیر قرار داده. برای فعالیت در مسجد، یک طرح جامع صد 
ــرده و آرام آرام آن را به جریان انداخته  ــه ای تنظیم ک صفح
ــنایی و ارتباط دارد.  ــان و نوجوانان آش ــت. با همة جوان اس
ــجد دعوت می کند و  مدارس محل را هر چند یک بار به مس

یا خود به آن جا می رود.
ــای  ــیاری از نیازه ــجد بس ــنه مس ــدوق قرض الحس صن
ــد. کالس های مختلف  ــادی اهل محل را تأمین می کن اقتص
ــت و از فضای  ــجد دایر کرده اس ــی و غیردینی در مس دین
ــجد حّداکثر استفاده را می کند. مردم محل این قدر به او  مس
اعتماد دارند که همة مشکالت و مسائل خود را با او مطرح 
ــخصی همة اهل محل آشناست.  می کنند. تقریبًا با زندگی ش
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ــا کاری افراد را با درایت  ــیاری از دعواهای خانوادگی ی بس
ــر مریض های محل می رود،  ــت. به عیادت اکث حل کرده اس
ــیدگی می کند، از احوال افراد، زودتر  ــهدا رس به خانوادة ش
ــجد فعال ترین  ــیج آن مس ــت. بس از همة اهل محل آگاه اس
ــت؛ بچه های محل آگاه ترین بچه های شهر  ــهر اس بسیج ش
ــالم ترین محلة شهر. در مسجد برای جوانان،  و آن محله س
ــکیل داده و برای هر گروه  ــای مطالعاتی و بحث تش گروه ه
یک سرگروه معین کرده و خودش به بحث ها نظارت دارد.

آن مسجد محل تردد شخصیت های معنوی و علمی است 
ــوند و از وجودشان استفاده  که مرتب به آن جا دعوت می ش
ــجد و محل نهادینه  ــود. برنامة نهی از منکر را در مس می ش
ــوی ناهنجاری ها را  ــی قاطعانه جل ــرده و با مالیمت، ول ک
می گیرد. در این 7 سالی که او امامت جماعت را در مسجد 
ــت، بقیه  ــش از 20 طلبه تربیت کرده اس ــده دارد، بی به عه
ــجد هم بچه های متعهد دانشگاه یا جاهای دیگر  جوانان مس
هستند. اآلن بسیاری از مساجد دیگر، از فعالیت این مسجد 

الگو گرفته اند و برنامه های آن را اجرا می کنند.
من با دیدن این نیروهای پرشور و سربازان مخلص، آینده 
ــیار امیدوارکننده می بینم.  ــالم و حوزه های علمیه را بس اس
ــی را دریافته اند و هّمت خود را  ــی که معنای طلبگ طلبه های
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ــان و انجام وظایف صنفی متمرکز  برای رضای امام زم
کرده اند، طلبه هایی که با تحمل همة سختی ها و نامالیمات، 
با پشتکار و استقامت، در فهم و تبلیغ و تحقق دین و دفاع از 
ارزش های دینی و مبارزه با بدعت ها می کوشند و زمینه ساز 
ــوند، طلبه هایی که مشمول  ظهور حضرت مهدی می ش

عنایات خاص خدا و امام عصر هستند:
قََّهُه فی الّدیِن؛ 1 ِاذا أراَد الّلُه ِبَعبٍد َخیرًا فتَ

هرگاه خدا برای بنده ای خیر بخواهد او را با دین خود عمیقًا 
آشنا می گرداند.

ــام وجود،  ــتان عزیزم که با تم ــة این دوس ــن برای هم م
ــنگین حوزه های علمی نقش ایفا  ــتن مسئولیت س در برداش
می کنند و هر یک گوشه ای از این بار را بر دوش گرفته اند، 
از صمیم قلب دعا می کنم و از خدا می خواهم که در قیامت 

هم با آنان محشور باشم.
از توصیه های مکرر حاج آقا این بود که می گفت: در جبهة 
جنگ فرهنگی، همه نباید آرپی جی زن باشند، به همة نیروهای 
متخصص نیاز هست! البته نیرو باید کارآمد باشد، نه این که در 
حملة اول تلف شود. هر کس که تجهیزات فعالیت فرهنگی، 
ــته باشد،  ــنایی با دین در حّد کافی را در اختیار داش یعنی آش

1. کافی ج1، ص 32.
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ــود؛  ــب با توان و ذوق خود، یک کار را عهده دار می ش متناس
یکی نویسنده، یکی سخنران، یکی محقق و... اتفاقاً اکنون پس 

از 15 سال بافت عمومی دوستان ما همین گونه است.
ــم و تو گاهی در آن  ــه ای که دو هفته یک بار داری در جلس
شرکت داشته ای، انواع و اقسام توانمندی ها مشاهده می شود. 
ــه و توجه ویژه حاج  صمیمیت ما با هم، مرهون همین جلس
ــت. این قدر با هم صمیمی هستیم که برای استفاده از  آقا اس
ــن نداریم و این قدر  ــر، احتیاج به اجازه گرفت ــوال یکدیگ ام
هوای هم دیگر را داریم که هیچ کس احساس نگرانی نمی کند.
حاج آقا مرتب سفارش می کرد که حقوق هم دیگر را رعایت 
ــه مراعات حال هم را  ــود ک کنیم و بهانة صمیمیت باعث نش
ــاب امانی را به موقع تحویل ندادی،  نکنیم. می گفت: »اگر کت
ــاد را از بین  ــع وارد کرده ای! اعتم ــیب بزرگ به جم یک آس
برده ای و همه را از مزایای این حسن اعتماد محروم کرده ای«.

***
ــم زندگی  ــه من در ق ــت ک ــال اس ــرادر عزیزم، 15 س ب
ــه از  ــک لحظ ــّدت ی ــن م ــتم، در ای ــه هس ــم و طلب می کن
ــه مثل تو  ــوده ام. من گرچ ــا ناراضی نب ــیمان ی طلبگی پش
ــان می کنم که  ــتم، ولی گم ــات رفاهی نیس ــب امکان صاح
ــای زندگی لّذت  ــتی ها و کمبوده ــیار بیش از تو از کاس بس
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ــینی  ــکونی ندارم و اجاره نش ــرم. گرچه هنوز خانه مس می ب
ــربازی  ــرکت در انجام وظیفة س ــار ش ــم، ولی افتخ  می کن
ــربازی در پوست  ــعف این س امام زمان را دارم و از ش
ــنیدم عالمة طباطبایی هم تا اواخر  خود نمی گنجم، وقتی ش
عمر منزل شخصی نداشت، خیلی خیالم راحت شد. همسر 
ــدارد؛ لباس و  ــدازه هیچ یک از خواهرانش طال ن ــن به ان م
ــال در  ــت. 10 س ــیده اس ــش اعیانی هم تا به حال نپوش کف
زیرزمین اجاره ای یک منزل کوچک زندگی کرده و ماه هایی 
ــافرت تبلیغی رفته ام، به تنهایی و بدون حضور من  که به مس
با مشکالت زندگی دست و پنجه نرم کرده است، ولی ده ها 
ــاس  ــراف زاده و پول دار، احس برابر بیش از همه زن های اش
عزت و غرور می کند و به انجام وظیفة شوهرداری و تربیت 

فرزند بر خود می بالد.
همسر من یک لحظه از ازدواج با من پشیمان نشده و یک بار 
ــتن چنین همسری که با  ــت. من به داش هم گالیه نکرده اس
تحمل انواع سرزنش ها، متلک ها و کاستی ها به زندگی طلبگی 
ــق می ورزد، افتخار می کنم و او از این که به قول خودش  عش

خادم سرباز امام زمان است، در پوست خود نمی گنجد.
روزی که این جمله را از او شنیدم مو بر اندام من راست 
ــر به زیر انداختم و از محضر حضرت  ــد، در مقابل او س ش
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حجت شرمنده شدم، اّما در خلوت، اشک شوق ریختم 
ــش کردم و از آن تاریخ تاکنون، هزار بار به این همه  و دعای

معرفت و عظمت آفرین گفته ام... . 
ــای ذهن من به  ــؤال های عقیدتی و ابهام ه ــیاری از س بس
برکت همین طلبگی حل شده است و اکنون توان پاسخ گویی 
ــش های جامعه را دارم. من افتخار  روان و قانع کننده به پرس
ــیر اجمالی قرآن، نهج البالغه، و  ــم که با ترجمه و تفس می کن
بسیاری از کتب حدیث آشنا هستم؛ با میزان الحکمه رفاقت 
ــهید مطهری را مطالعه کرده ام  خاص دارم؛ یک دوره آثار ش

و آرای علمی عالمه طباطبایی را درک می کنم.
من امروز از ارتباط فراوان با قرآن و حدیث و شخصیت های 
ــته حوزه که موجب برکات معنوی فراوان برایم شده،  وارس
به خود می بالم. درست است که مسئولیت من بسیار سنگین 
ــت و به قول تو کمر آدم را می شکند، ولی به لطف خدا  اس

امیدوارم، زیرا خدا فرموده است:
َثّبت أقداَمکم. ان َتنُصروا الّلَه َینُصرکم َو یتُ

ــر  ــر من و تو هر روز صبح به قصد یاری دین خدا س اگ
ــیم، خدا ما را یاری می کند  کار برویم، در هر کاری که باش
ــازد. امدادهای غیبی خدا هم شامل حال ما  ــتوار می س و اس
ــود. مگر فرشتگان خدا، فقط مأمور تأیید اصحاب بدر  می ش
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ــان را تأیید می کنند و  ــن اآلن هم مؤمن ــد بودند؟ همی و اُح
رعب در دل دشمنان می افکنند.

من معتقدم، همان گونه که برای آموزش فیزیک و ریاضی و 
قواعد بهداشتی، هر 30 نفر یک معّلم می خواهند، برای تعلیم 
ــناس وارسته  و تربیت دینی هم، هر 30 نفر یک معّلم دین ش
ــاب فقط برای کشور خودمان چند صد  نیاز دارند. با این حس
هزار طلبه دیگر احتیاج داریم! تو ممکن است جمعیت فراوان 
طاّلب را که در درس فالن عالم بزرگ شرکت می کنند، دیده 
ــی، ولی در کنار آن باید تقاضای فراوان بشریت را برای  باش
ــتفاده از روحانی ببینی. در کشور خودما شهرها، روستاها،  اس
ادارات، مدارس، مساجد، هیئات، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها 

و... همه متقاضی روحانی هستند.
ــا،  ــر دنی ــگاه های معتب ــم، دانش ــر ه ــورهای دیگ در کش
ــتاد اسالم شناسی یا شیعه شناسی هستند، مردم و  متقاضی اس
مسلمان های سراسر جهان به مبّلغ نیاز دارند و این در حالی 
است که تعداد قابل توجهی از شخصیت های تراز اول حوزة 
ما در حوادث قبل و پس از انقالب، یا به شهادت رسیدند و 

یا برحسب وظیفه به مشاغل دیگر روی آوردند. 
استقبال از حوزه هم در میان جوانان بسیار کم است، هر سال 
بیش از 1/5 میلیون نفر متقاضی ورود به دانشگاه هستند که 
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چند صد هزار نفر از آنان جذب می شوند، ولی اقبال نسبت به 
حوزه بسیار کم است و هر سال فقط چند هزار نفر در سراسر 
ــود. نرخ ریزش همین  ــران به آمار حوزویان افزوده می ش ای
ــیار باال است. خالصه این که به نظر  تعداد اندک طلبه هم بس
 من نیاز به منابع انسانی و نیروهای حوزوی بسیار زیاد است. 

پیامبراکرم  به امیرمؤمنان  فرمودند:
اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، از آن چه خورشید بر آن 

می تابد، ارزنده تر است.1
ــان، از  ــن »نیازِ به حقیقت و هدایت« برای انس یعنی تأمی
ــت. همة نیازهای  ــمندتر اس تأمین همة نیازهای مادی ارزش
ــب وجودی ما،  ــت دارد و در ترکی ــم بازگش مادی، به جس
ــت که روح ما را جابجا می کند.  ــم به منزلة حیوانی اس جس
ــانیت ما ضعیف، نحیف و ناتوان باشد، چه فایده از  اگر انس

پروار کردن آن حیوان؟
* * *

برادر عزیزم! نیاز به تربیت در جامعة امروز، بسیار روشن 
ــتند که انسان را به  ــت و فقط کودکان و کوته فکران هس اس
ــیر می کنند. دستگاه  ــم و شهوت تفس خور و خواب و خش
ــورها ناظر به همین  ــوزش و پرورش در همة کش عظیم آم

1.بحاراالنوار ج32، 447.
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نیاز تشکیل شده و باید تقویت هم بشود. کار ما طلبه ها هم 
ــخصیت یک معّلم یا استاد دانشگاه  معّلمی است. چطور ش
ــا هم به دنبال تعلیم و تربیت  ــت؟ طلبه ه موّجه و محترم اس
هستند و سطح فکر و فرهنگ جامعه را باال می برند. البته نه 
فرهنگ لّذت طلبی مادی و تولید 400 رقم پنیر یا صدها قلم 
شکالت و دسر و شیرینی و بستنی و محصول غذایی یا... . 
این تولیدات، حاصل فرهنگ ماده گرا و نتبیجة لّذت جویی 
ــن از فرهنگ،  ــت، منظور م ــر امروز در تمدن غربی اس بش
فرهنگ استفاده از معرفت است و توجه به ابدیت و دریافت 
ــیدن به انسانیت. منظور من  حقیقت و تجربة معنویت و رس
از فرهنگ، فرهنگ اسالم است که به رشد نیمة پنهان وجود 
ــیار بیش از بهره گیری جسم او می دهد و  ــان اهمیتی بس انس
ــان را به کام گیری از لذایذ و غوطه وری در خوشی ها و  انس

غفلت ها معنی نمی کند.
ــگاه معموالً نیاز علمی دانشجوی  ــتاد دانش برادر عزیز! اس
ــی اجتماع را در نظر می گیرد و در وجود  خود را و نیاز علم
خود برای رفع این نیاز احساس مسئولیت می کند. شاید تمام 
هّم و غّم او انتقال توده ای از اطالعات به ذهن مخاطب است، 
ــا روحانی عالوه بر آن که وظیفة ارائة انبوهی از گزاره ها به  اّم
ــة تربیت را نیز بر دوش  ــای ذهن مخاطب را دارد، وظیف فض
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دارد؛ یعنی روحانی باید با دل و جان مخاطب هم ارتباط برقرار 
کند و تمایالت و انگیزه ها و حساسیت ها و تصمیم گیری ها و 
اراده های او را هم تحت تأثیر قرار دهد. تعلیم و تربیت یا به 
قول قرآن تعلیم و تزکیه، دو وظیفة همدوش برای حوزویان 
ــت که دو دغدغه و دو مسئولیت برای آن ها ایجاد می کند.  اس
مّعلم موفق در کالس درس، معّلمی است که بتواند بیشترین 
گزاره ها را با کمترین زحمت، به ذهن دانشجوی خود سرازیر 
کند، اّما مربی موفق در َمسند تربیت، کسی است که بیشترین 

انگیزش را در جان مخاطب خود ایجاد کرده باشد.
ــت یک واعظ بر سر منبر، مطالب جدید بگوید،  الزم نیس
دغدغة اصلی او آموزش نیست. واعظ موفق کسی است که 
ــیم  ــتفاده کردیم، تصمیم قاطع گرفته باش وقتی از منبر او اس
که عوض شویم و خود را درست کنیم. تأثیر کالم واعظ در 
ــت. البته گاهی مطالب  تغییر اراده و تصمیم گیری های ما اس
ــوی  ــه این ترتیب، متوجه می ش ــازه هم می گوید. ب ــو و ت ن
ــگاه  ــالت دانش ــالت حوزه دو برابر رس که از این جهت رس
ــت. شاید دانشجو یا استاد دانشگاه بتواند برای خود یک  اس
ــکیل دهد، ولی طلبه یا استاد حوزه، باید  »زندگی علمی« تش
یک »زندگی گستردة دینی« داشته باشد و در همة ابعاد رشد 
، تواضع، توجه  کند. ارتباط با تودة مردم، اخالق محّمدی 
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ــر زدن به همسایه ها و خبرگیری  به نیازهای عموم مردم، س
ــرکت در غم و شادی دیگران، صلة ارحام، سالم  از آن ها، ش
کردن به کودکان، پاسخ دادن به پرسش یک جوان، راهنمایی 
ــکالت مادی مردم  ــک نیازمند، حتی تالش برای رفع مش ی
ــت که باید برای انجام آن وقت  و... از وظایف یک طلبه اس
ــذارد. روحانی با فرهنگ عمومی ارتباط برقرار می کند و  بگ
ــی تخصصی باقی بماند، زیرا  نمی تواند در یک فضای علم

دو رسالت را با هم باید انجام دهد؛ تعلیم و تربیت.
ــرم  در تغییر فرهنگ جاهلیت نیز  راز موفقیت پیامبراک
همین بود. اکنون در برخی از شهرستان ها و محله های کشور، 
به عیان شاهدیم که وجود یک روحانی وارستة عامل، چقدر 
ــته، هر چند آن روحانی قدرت  در فرهنگ عمومی تأثیر داش
بیان فوق العاده ای نداشته باشد و از نظر علمی متوسط باشد! 
ــذاری بر آن ها کّر و فّر  ــا تنها عامل جذب مردم و تأثیرگ آی
علمی و قدرت بیان است؟ من اصاًل این گونه فکر نمی کنم. 

امام صادق  فرمودند:
کونوا ُدعاَة الّناِس ِبَغیرِألِسَنِ�کم.1

مردم را با غیرزبان )به راه خدا( دعوت کنید.
معلوم می شود که تأثیرگذاری عمل در دعوت به سوی حقیقت 

1. بحاراالنوار ج67، ص309.
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ــت. بنابراین، اگر من در ضمن کار علمی و  ــیار بیش تر اس بس
فعالیت درسی و تحصیلی به کارهای دیگر هم می پردازم، بر من 
عیب نگیر. رهبر انقالب با این مشغولیت کاری که دارد، برنامة 
سرکشی به خانواده های شهدا و مردم مستضعف را ترک نکرده 
ــد می خواند و ارتباطات مردمی  ــت. برای جوانان خطبة عق اس
فراوان دارد و همین ها موجب محبوبیت و تأثیرگذاری ایشان در 
میان مردم و جوانان است. طلبه باید همة دستورات دین را با هم 
انجام دهد، نمی شود فقط به توصیة علم آموزی عمل کند و توجه 

به همسایه را رها کند. 
ــازیم، به  ــاختمان بس ــزم! اگر بخواهیم یک س برادر عزی
ــرو احتیاج داریم؟ مهندس، معمار، کارگر، لوله کش،  چند نی
ــالمی  برق کش، نقاش و... حال اگر بخواهیم یک جامعه اس
ــازیم و یک تمدن تاریخی را براساس اسالم بنا کنیم، به  بس
ــته احتیاج داریم؟ این  چند نیروی دین باورِ زمان آگاهِ وارس

نیروها از کجا باید تأمین شود؟
فرهنگ و تربیت جامعه به متولی نیاز دارد. در محیط کوچک 
ــواده، خدای متعال یک عنصر فرهنگی و تربیتی که مادر  خان
ــدر نام دارد،  ــار یک عنصر اقتصادی که پ ــام دارد را در کن ن
ــا نگرانی اقتصادی خانواده  ــرار داده و پدر را مأمور کرده ت ق
ــت  ــازد تا مادر فارغ البال و بدون دغدغة معیش را برطرف س
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در یک محیط آرام، به وظیفة تربیت بپردازد. در محیط بزرگ 
جامعه، آیا به یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیاز نیست؟

مشخص است که برای برپا ماندن این نهاد فرهنگی - تربیتی 
بودجه ثابتی باید در نظر گرفته شود، همانطور که تأمین نیازهای 
مادی به َصرف هزینه ای وابسته است. آن چه که به عنوان شهریه 
و کمک هزینة تحصیلی به طلبه ها داده می شود پاسخ به همین نیاز 
است. امروزه در همه جای دنیا برای آموزش و بهینه سازی منابع 
انسانی در قالب بورس تحصیلی و فرصت مطالعاتی بودجه های 
میلیونی و میلیاردی خرج می شود و البته در مقابل، نیروهای توانا 
ــعة مطلوب آن مراکز  ــت می آیند در توس و کارآمدی که به دس
بسیار مؤثرند. به واقع بودجه ای که برای تحصیل طلبه ها از محل 
وجوهات شرعی قرار داده شده است بودجه ای است که خدای 
متعال و امام زمان برای بورسیة دانشجویان علوم دینی قرار 
داده اند تا از رهگذر آن نیروهای کارآمد و توانمندی تربیت شوند 
و در نشر دین اسالم و ترویج فرهنگ محّمدی  نقش ایفا کنند.
ــة دیگران عالقه  ــین جان، من هم مثل تو و مثل هم حس
ــر در بیاورم؛ فیزیک، ریاضی، پزشکی  دارم از همة علوم س
ــا و حرفه ها را تجربه  ــم و همة هنره ــی بلد باش و کارگردان
ــاب کرده ام، چقدر  ــن فعالیت بزرگی که انتخ ــم، اّما با ای کن
فرصت پرداختن به امور متفرقه را دارم؟ من فکر می کنم که 
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ــتة پزشکی را می خواندم،  اگر در ضمن دروس حوزوی رش
ــک خوبی بودم و نه روحانی موفقی؛ گرچه پرستیژ  نه پزش
ــت آورده بودم. من  اجتماعی و پُز ویژه ای برای خود به دس
ــاس حقارت  ــتم، احس ــیمی بلد نیس از این که ریاضی و ش
ــگاه نرفته ام، پشیمان نیستم و غّصه  نمی کنم و از این که دانش
ــئولیت مهّم دیگر را انجام می دهم،  نمی خورم، زیرا یک مس

مگر با یک دست چند هندوانه می توان برداشت؟
روحانیت تنها نهاد اجتماعی ای است که خداوند مستقیمًا 
برای تأمین کادر آن اقدام کرده است. خدای جهان برای نیاز 
جامعه به کسب و تجارت یا پزشکی و مهندسی یا رانندگی 
و آهنگری، به صورت مستقیم نیرو نفرستاده است، اّما برای 
ــان  ــه دین، اخالق و معنویت 124000 انس ــر ب رفع نیاز بش
ــال داشته و آن ها را به گونه های مختلف تأیید و  صالح، ارس

هدایت کرده است.
روحانیت تنها نهاد اجتماعی است که خداوند به تکمیل نیروی 

آن فرمان داده است و در آیه 122 سوره توبه فرموده است:
َفَر ِمتتتتتتتن کلِّ ِفرَقٍة ِمنُهم  َلوال نتَ متتتتتتتا کاَن الُمؤِمنتتتتتتتوَن ِلینِفروا کاّفتتتتتتتًة، فتَ
َفقَّهوا فی الّدیِن َو ِلُینِذروا َقوَمُهم ِإذا َرَجعوا ِإَلیِهم َلَعلَُّهم  طاِئَفتتتتتتتٌة ِلی�تَ

یحَذرون؛
همه مؤمنان که نمی توانند از خانه و کاشانه خود کوچ کنند )و 
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به تأمین این نیاز بپردازند(، ولی الاقل باید در میان جامعه از 
هر گروهی دس��ته ای کوچ کنند، تا با دین خدا آشنایی عمیق 
پیدا کنند و پس از آن که به س��وی قوم خود بازگشتند، آن ها 

را از خدا بترسانند، شاید که آن ها حذر کنند.
ــف و نهاد اجتماعی  ــکیل یک صن در این آیه خدا به تش
ــئولیت فهم عمیق دین و پاسداری  فرمان داده، نهادی که مس
ــد و در ارتباط با مردم، اخالق  ــته باش از آن را بر عهده داش
ــی آن ها را اصالح کند و معرفت آن ها به خدا را افزون  عمل
کند. فهم دین، تبلیغ دین، اجرای دین و دفاع از دین، وظایف 

این نهاد است که خداوند به تشکیل آن امر کرده است.
ــت قدرت  ــجره نامه صنفی خود که به دس من امروز به ش
ــت، افتخار می کنم. عالمان ربّانی و  خدا مهره چینی شده اس
مردان خدا در شمار پدران صنفی طاّلب علوم دینی هستند. 
ــاله هایی که دربارة عالمان بزرگ اسالم نوشته  کتاب ها و رس
شده، نشان می دهد که همه آن ها دورة طلبگی را گذرانیده اند 
ــد. طلبگی  ــزرگ قرار گرفته ان ــمار عالمان ب ــپس در ش و س
ــت متصل به عالمان بزرگ تا دورة امامان و  ــله ای اس سلس
ــود ادامه دهندة وجودی و  ــان، و امامان خ ــپس خود امام س
ــب نامة طاّلب به مردان بزرگ  ــتند، نس تربیتی پیامبران هس
ــی روحانیت تاریخ،  ــود و صف طوالن ــخ منتهی می ش تاری
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قافله ساالری مانند نوح  و ابراهیم دارد.
طلبه از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و ساللة 

، محّمد و وارث علی ، عیسی ــی ، موس ابراهیم
ــت و  ــیار افتخارآمیز اس ... و این بس ــین ، فاطمه3 و حس

مسئولیت آفرین. الُعَلماُء َورََثُة اأَلنِبیاء.
ــتند؛ یعنی وظایفی را که  نیاکان صنفی من انبیا و اولیا هس
آن ها بر دوش داشته اند و خدمتی را که آن ها در جامعه انجام 
می داده اند، امروز من بر عهده گرفته ام. پیامبران خدا به واسطة 
وحی با پیام خدا آشنا شدند، ما نیز در دورة تحصیل خود با 
ــخن خدا آشنا می شویم. پیامبران، مردم را به خدا و تقوی  س
ــخن خدا را به مردم انتقال می دادند،  دعوت می کردند، و س
ما هم همین خدمت اجتماعی را برگزیده ایم. پیامبران در راه 
ــیدند، وظیفة ما  ــاع از دین و تحقق ارزش های الهی کوش دف
ــت. پیامبران به تعلیم و تربیت و هدایت مردم  نیز همین اس
ــیر گام برمی داریم. پیامبران  ــد. ما هم در همین مس پرداختن
بدون توقع پاداش، در معرض آزار و توهین و تمسخر مردم 
ــیم و  ــته باش قرار گرفتند، ما هم باید انتظار این همه را داش
ــل آن را از پیامبران بیاموزیم، پس اگر گفتم که همکار  تحم
ــتم، گزافه نگفتم، تعجب نکن. من افتخار  امام زمان هس
ــتم و تو  ــم که از ذّریة صنفی اولیای برگزیدة خدا هس می کن
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هم دعا کن که خلف صالحی باشم.
از میان همة نعمت ها، خدا تنها بر نعمت بعثت پیامبر منّت 
گذاشته است، و فقط این یک نعمت را به رخ انسان کشیده 
ــر مردم و تزکیه و  ــت. بعثت پیامبر برای تالوت آیات ب اس
تعلیم آن ها است، و مگر امروز وظیفة من غیر از این است؟
خدمتی که من باید به جامعه عرضه کنم، رفع مهمّ ترین و 
حیاتی ترین نیاز انسان ها است. نیاز انسان به معنا، نیاز انسان 
ــانیت، نیاز انسان به خدا، نیاز انسان به آسمان، و نیاز  به انس
ــردم را با مهمّ ترین حقیقت  ــان به هدایت... و من باید م انس

هستی، یعنی خدا آشنا کنم.
ــان بدانیم، علوم حوزوی  اگر ارزش علوم را به موضوعش
ــتند، مثاًل یک دبّاغ با پوست حیوان  ارزشمندترین علوم هس
مرده سروکار دارد، موضوع کار یک پزشک، جسم انسان زنده 
ــت، اّما موضوع علوم حوزوی خداست و روح انسان که  اس
ــت. البته مشخص است که علِم بدون  برترین موضوعات اس
عمل وبال گردن انسان و حجاب اکبر است، ولی به هر حال 
ــدارد، به قول  ــم و معرفت هم ارزش کامل ن ــل بدون عل عم

حضرت امام  باید وارد این حجاب شد تا آن را درید.
ــر حاج عبداهلّل را دیدم که سال گذشته  چند روز پیش پس
در دانشگاه قبول شده بود. می گفت عالقه دارم که به حوزه 
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ــوم. چند ساعت با هم صحبت  ــغول ش بیایم و در آن جا مش
کردیم. هدف اصلی او از آمدن به حوزه، آشنایی با محتوای 
دین و قرار گرفتن در محیط خودسازی بود. می گفت محیط 
ــد و تکامِل معنوی مناسب نیست و  ــگاه ما، برای رش دانش
ــه با دیدگاه او  ــود. من ضمن این ک آدم گرفتار غفلت می ش
ــویق کردم. به او  مخالفت کردم، او را در انتخاب حوزه تش
ــن هم اوایل فکر می کردم با ورود به حوزه و قرار  گفتم: »م
گرفتن در مدرسة علمیه از شر شیطان و هوای نفس خالص 
می شوم. اّما شیطان هم با من به حوزه آمد و اآلن هم دارد با 

من درس می خواند!«
یاطین،  یاطین، َشیطاُن الُفَقهاِء َأفَقُه الشَّ َشتتتتتتتیطاُن الُعَلماِء َأعَلُم الشَّ

یاطین. َشیطاُن الزُّّهاِد َأزَهُد الشَّ
ــد، رها کردن  ــگاه باش ــر وظیفه ما خواندن درس دانش اگ
دانشگاه و رفتن به حوزه، خودش تبعیت از شیطان است، نه 

اطاعت از خدا و انجام وظیفه.
خودسازی با اطاعت فرمان خدا و بندگی خالصانه حاصل 
می شود، نه با تغییر محیط. به عالوه، اگر تو در محیط دیگری 
ــس زحمت بیش تری را  ــتی که برای مبارزه با هوای نف هس
باید متحمل شوی، به همان نسبت رشد بیشتری هم می کنی 

و تالش بیشتر ثمرة فراوان تری برای تو دارد.
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ــکور أجر نیکوکاران را ضایع نمی گرداند و مقدار  خدای ش
ــی که در محیط پاک تری است  ــعی تو را در مقایسه با کس س
ــا کاسب یا پینه دوزی که از نظر  می بیند و ارج می نهد. چه بس
درجات معنوی و رشد انسانی از مرجع تقلید و آیه اهللّ العظمی 
جلوتر باشد. بندگی خدا به اسم، عنوان و شهرت نیست، بلکه 

به معرفت و اطاعت است که با عمل حاصل می شود.
این که می گویی به حوزه می روم تا خودسازی کنم، گرچه 
ــیار مبارکی در وجود تو دارد و عالمت  ــان از نگرانی بس نش
ــی در نهاد تو  ــرت خداجویی و حقیقت طلب ــده بودن فط زن
است، اّما باید این گونه تکمیل شود که وظیفة خودسازی فقط 
وظیفة حوزویان نیست. ما، قبل از آن که به حوزه بیاییم وظیفة 
ــته ایم. حتی اگر حوزه هم نمی آمدیم و شغل  خودسازی داش
ــتیم و می بایست که خودسازی  دیگری می داشتیم، می توانس
کنیم. بسیاری از اصحاب پیامبراکرم مشاغل سادة اجتماعی 
ــت و معنویت را هم پیموده  ــتند، ولی درجات بلند معرف داش
ــاده بود؟ مگر  ــتایی س بودند. مگر ابوذر غفاری جز یک روس
میثم تمار خرمافروش نبود؟ در عصر خودمان، پیر پاالن دوز، 
شیخ رجبعلی خیاط، مرحوم حّداد و دیگران، مگر جزو اولیای 
ــانی  خدا نبودند؟ پس وظیفة تهذیب نفس مربوط به بُعد انس
ماست، نه بُعد صنفی، گرچه تأیید می کنم که زمینه های رشد 
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ــتمر، فراغت بال،  ــت، تذکر مس معنوی در حوزه فراهم تر اس
ارتباط با شخصیت های وارسته، انس با منابع مهّم معرفت و... 

در این زمینه سازی مؤثر هستند«.
ــویق کردم.  ــه ورود به حوزه تش ــا این همه، او را ب ــا ب اّم
ــای متدین و  ــه نیروه ــگاه ب ــه از نیاز دانش ــم این ک علی رغ
متخصص آگاه هستم، علی رغم این که اهمیت رشتة تحصیلی 

او را هم به خوبی می دانم؛ می دانی چرا؟
ــیار  ــتن نیروی کارآمد، بس چون اوالً نیاز حوزه را به داش
ــگاه می دانم. ثانیًا موانع ورود به حوزه آن قدر  بیشتر از دانش
ــاز، در جذب عالقه مندان ناکام  ــت که با این همه نی زیاد اس
ــگاه باالخره نیروی خود را جذب می کند، اّما  ــت. دانش اس
ــت می دهد،  ــیاری از موجودی خود را هم از دس حوزه، بس
ــته باشیم، از سایر  ــک یا مهندس نیاز داش اگر روزی به پزش
کشورها هم می توانیم تأمین کنیم؛ مثل آن که در زمان جنگ 
ــور ما، فراوان بود. اّما  ــتانی و تایلندی در کش پزشک پاکس

برای تأمین نیاز به روحانی به کجا باید رو بیاوریم؟
ــگاه راه یابد و  عالوه بر این نیروی متعهدی که باید به دانش
متخصص بسیجی گردد، به هّمت عالمان وارسته تربیت می شود. 
به او گفتم: »تو اگر به دانشگاه بروی تنها یک نیرو برای دفاع از 
اسالم هستی، ولی اگر در حوزه موفقیت پیدا کنی، می توانی ده ها 
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نیرو برای حمایت از مکتب اهل بیت تربیت کنی.
ــخنم خیلی طوالنی شد. إن شاءاهلّل حوصله ات سر نرفته  س
باشد. راستش عالقة تو به این مباحث، مرا وادار به پرگویی 
ــم و از نزدیک با هم  ــدوارم به زودی تو را ببین ــد. امی می کن
ــمند حوزه اثر استاد مصباح و  گفت و گو کنیم. کتاب ارزش
نیز کتاب حوزه و روحانیت اثر مقام معظم رهبری را برایت 
ارسال می کنم. در اوقات فراغت آن را مطالعه کن و نظراتت 

را برایم بنویس. به همة بستگان هم سالم برسان.
برادرت، محّمد


