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مقدمه 
ــام عصر و  ــربازی ام ــوم دینی که به هدف س ــالب عل ط
ــی متاع اندک دنیا را رها  ــداری از آیین حیات آفرین اله پاس
ــم پوشیده و  کرده و از برخورداری ها و نعمت های آن چش
ــوی حوزه های علمیه رو  در یک معامله بزرگ با خدا، به س
کرده اند، طی سال های متمادی و در یک فرایند پر پیچ و خم 
ــوار گوهر وجود خود را در کانون آموزش و پرورش  و دش
حوزوی جال بخشیده و به مرور زمان مشعل داران هدایت و 

سفیران دین آسمانی خواهند شد.
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ــکالت و  ــدت در میانه راه با مش ــد طوالنی م ــن فراین ای
ــه صبر و بصر  و  ــت و جز ب ــیب های فراوانی روبرو اس آس

معرفت و استقامت کامل نخواهد شد. 
ْبر1ِ َولَيْحِمُل َهَذا اْلَعَلَم ِإلاّ َأْهُل اْلَبَصِر َو الصَّ

ــر کاری بصیرت و  ــلمانی باید پیش از اقدام به ه هر مس
معرفت الزم را در آن کسب کند. امام صادق فرمودند:  

رِيِق لَيزِيُدُه ُس�������ْرَعُة  �������اِئِر َعَلى َغْيِر الطَّ اْلَعاِمُل َعَلى َغْيِر َبِصيَرٍة َكالسَّ
ْعدًا2 ْيِر ِإلَّ ب�ُ السَّ

کس��ی که بدون بصیرت عمل کند، مانند کس��ی اس��ت که در 
بی راهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند دورتر می گردد.

امام علی نیز به کمیل فرمودند: 
يا كميل ما من حركة إل و أنت محتاج فيها إلى معرفة

کمیل! هیچ حرکت و رفتاری نیست مگر آن که تو در آن نیاز 
به معرفت داری

ــی،  ــار بصیرت در دین، بصیرت اجتماعی و سیاس در کن
ــردی، و بصیرت صنفی یعنی بصیرت  بصیرت در زندگی ف
ــش اجتماعی از لوازم حرکت یک طلبه در این  در ایفای نق

مسیر دشوار است. 

1.  نهج البالغه، خطبه 173.
2.  الکافی، ج 1، ص 43.



7دفتر دوم: هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی

اللَُّهمَّ اْجَعِل النُّوَر ِفي َبَصِري َو اْلَبِصيَرَة ِفي ِديِني1
نا الَعباّ�������اُس ناِفُذ الَبصي�������َرة، َصِلُب  : كاَن َعماّ �������اِدُق الم�������اُم الصاّ

اليماِن.2
َعنی3 ب�َ ُقْل هِذِه َسبيلی َأْدُعوا ِإَلی اللاِّه َعلی  َبصيَرٍة َأَنا َو َمِن ا��َّ

ــرت راه طوالنی در پیش نداریم.  ــرای تبیین نیاز به بصی ب
ــاز به بصیرت را  ــی و تجربی نیز می توان نی ــه دلیل عقالن ب
نشان داد. همه ما وقتی وارد محیط جدیدی می شویم تالش 
ــت  ــه دید کامل و اطالعات جامعی از آن به دس می کنیم ک
ــیم.  ــه از آن محیط موفق تر باش ــتفاده بهین ــم که در اس آوری
احتماال همه ما زمانی که برای اول بار به مدرسه علمیه وارد 
ــتجوی امکانات مدرسه، مراکز اداری، جهت  شدیم در جس
ــه، محل کتابخانه، نمازخانه، پارکینگ، حمام و ...، زمانی  قبل
ــندیم.  را صرف کرده ایم و اکنون از صرف آن زمان نیز خرس
ــتقرار ما در آن مدرسه بیش از چند سال  با این که نهایت اس

نیست. 
طلبه ای که به حوزه علمیه آمده در فضای جدیدی پانهاده 
ــتقرار خواهد داشت و آینده شخصیتی  که سال ها در آن اس
ــدان رقم خواهد زد.  ــه آخرت و ابدیت خود را ب خود بلک

1.  الکافی، ج2، ص 529.
2.  عمده الطالب، ص 356.

3.  یوسف 12: 108
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بی شک طلبه برای حیات حوزوی خود نیاز به بصیرت دارد. 
ــان دید کامل و اطالعات جامع را نه تنها در مورد  یعنی هم
ــه علمیه بلکه برای کل حوزه  ــای مادی و داخلی مدرس فض

باید به دست آورد تا بهره او از حوزه کامل تر شود.
ــر علما، به همین  ــهید مطهری با برخی از دیگ تفاوت ش
ــهود است که کارکرد  ــت دارد. به خوبی مش بصیرت بازگش
ــهید مطهری بسیار بیش از دیگران بوده و نقش  اجتماعی ش
ــه که از دیگران  ــه وی در جامعه ایفا کرده با آنچ ــری ک موث

دیده می شود قابل مقایسه نیست. 
ــتن، و از باال نگاه کردن  ــِم باز داش بصیرت به معنای چش
است. وقتی صحنه ای را از باال نگاه می کنیم اشراف و احاطه 
ــیار بیش از زمانی است که از درون به آن می پردازیم.  ما بس
وقتی وارد شهری می شویم آسان ترین راه برای آشنایی با آن 
ــة آن شهر است، نه گشت وگذار لذت بخش  شهر تهیة نقش
ــهر از باال، از چشم یک  ــة شهر، نگاه به ش در آن. تهیة نقش
ــده یا از داخل یک هواپیما، یعنی َصرف نظر از جزئیات  پرن
و پرداختن به روابط و نسب کالن. در مقابل، گشت و گذار 
در شهر عبارت است از دقت در جزئیات که انرژی و زمان 
ــت ما را در  ــد و در نهایت نیز معلوم نیس ــی می طلب فراوان
ــم درست نقشة هوایی قرار دهد  جریان کامل کلیات و تجس
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بلکه گاهی حیرت نیز می آفریند.
امام علی به حارث بن حوط فرمود: 

ْوَقَك َفِحْرَت1 ْنُظْر ف�َ يا َحاِرُث ِإنََّك َنَظْرَت َ�ْحَتَك َو َلْم ��َ
 ای ح��ارث تو به زیر پایت نگاه کرده ای و باال را ندیده ای، 

لذا حیران و سرگردان شده ای.
ــرگردانی نیاز به بصیرت  ــرای ایمنی از این حیرت و س ب
ــرت پیش می رود از کار اندک خود  ــی که با بصی داریم. کس
ــدون بصیرت حرکت  ــی که ب ــره فراوان می گیرد اما کس به
ــت مانند حیوان عصاری پس از ساعت ها  می کند ممکن اس

بل سال ها حرکت و تالش در جای اول خود مانده باشد!
ــتن، اولویت ها  ــرت به معنای دائم به هدف نظر داش بصی
ــناختن، راه ها را دیدن، نقشه کالن را پیش رو نهادن، و  را ش
حرکت از روی شناخت است و تنها به معنای »به کار خوب 
ــغول بودن« نیست. زیرا چه بسا کارهای خوبی که ما را  مش
از کارهای خوب تر بازدارد و به سرانجام روشنی نرساند.  

ــرای حضور فعال،  ــازی ب ایجاد بصیرت صنفی، انگیزه س
کارآمد و مستمر طلبه در این راه و توان افزایی برای برداشتن 
ــوولیت، وظیفه دغدغه مندان و مربیانی  ــنگین این مس بار س
است که قدر و سهم این نیروهای مخلص را در آینده تمدن 

1.  نهج البالغه، خطبه 262.
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ــن گرامیان در  ــم امید به حضور ای ــالمی می دانند و چش اس
صحنه رخداد های خطیر پیش از ظهور دارند. 

ــی خود، بی تردید  ــنایی طلبه با تعریف و هویت صنف آش
ــت و از حیرت در مقام عمل  مهم ترین مصداق بصیرت اس
ــه انگیزة اقدام  ــی جلوگیری می کند؛ در طلب و بی راهه پیمای
ــزت می آفریند و از  ــمندی و افتخار و ع ــاس ارزش و احس
سرشکستگی و واماندگی و احساس بیهودگی و بی مصرفی 
ــت او در تصمیم ها و  ــد و قطب نمای حرک رهایی می بخش

انتخاب های کوچک و بزرگ می شود. 
ــاید طلبه هایی را دیده باشیم که پس از سال ها تحصیل  ش
پرنشاط و تالش فراوان علمی، به کارهایی مانند فعالیت های 
ــدی روی آورده اند. کارهایی  ــتاری و کارمن خدماتی، ویراس
ــالت اصیل حوزه های علمیه و با حجم تحصیل و  که با رس
ــد تناسب ندارد و امتداد آرمان این  تالش طلبه در دوره رش
نهاد، به شمار نمی رود. این رخداد نامبارک، برخاسته از عدم 
ــت.  ــی هویت یا غفلت از آن اس ــرت صنفی و فراموش بصی
ــطح انتخاب  در میان  ــری و نازل بودن س ــران تصمیم گی بح
طالب، ناشی از همین کاستی و مولود عدم تثبیت هویت در 

ساختار روانی آنان است. 
ــره اجتماعی درخوری خواهد  این دغدغه که آیا طلبه به



11دفتر دوم: هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی

داشت و ثمره ممتازی بر وجود او مترتب خواهد شد و این 
ــه درس و بحث و تحصیل و تالش با  ــبهه که آیا این هم ش
ــود و از او  ــی که در آینده بر دوش طلبه نهاده می ش خدمات
ــب دارد یا نه و این اندیشه که در شرایط  انتظار می رود تناس
موجود جامعه بستر کدام خدمت بزرگ اجتماعی برای طلبه 
ــه نظر به هویت صنفی طلبه  ــت و ... همه از مقول فراهم اس

است. 
طالب علوم دینی باید روش مند و عالمانه با آینده صنفی 
ــکالت فاحش رهایی یابند.  ــنا گردند تا از این مش خود آش
ــرمایه فراوانی که حوزه، صرف  ــت تا س ــب تر آن اس مناس
ــی که طلبه  ــرده و اندوخته فراوان ــت نیروهای خود ک تربی
ــم آورده َصرف آرمان  ــد و تحصیل خود، فراه در دوره رش
ــه از غیرطلبه  ــود و به کارهای نازلی ک ــالت حوزه ش و رس
ــت طلبه در دوره  ــز برمی آید صرف نگردد. یعنی الزم اس نی
ــود که از کارکردهای رسمی حوزه  طلبگی چنان مراقبت ش

فاصله نگیرد. 
این دفتر تالشی ابتدایی برای ترسیم هویت صنفی طلبه و 
ــت و امید آن دارد که با حسن عنایت  نقش اجتماعی او اس

صاحب نظران تکمیل و ترمیم گردد. 
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هویت
ــت که در  ــر چیز اوصاف ویژة او اس ــت هر کس یا ه هوی
کسان یا چیزهای دیگر دیده نمی شود. یعنی اموری که وجه 
ــایرین است و موجب بازشناسی او از دیگران  تمایز او از س
ــت: هویت فردی، هویت  ــود. هویت بر چند قسم اس می ش
ــایر  ــی، و هویت صنفی. هویت فردی، یک فرد را از س نوع
افراد متمایز می سازد. هویت نوعی یک نوع کلی را از سایر 
ــد تمایزات میان افراد را  ــخص می کند اما نمی توان انواع مش
ــبت به  ــوم کند و هویت صنفی نیز تمایز یک صنف نس معل
ــایر اصناف یک نوع را ذکر می کند1. هویت همان گونه که  س
تمایزات یک چیز را از دیگران بیان می کند اوصاف مشترک 

میان افراد یک نوع را نیز بیان می کند. 
ــی مایه امتیاز طلبه از  ــن هویت صنفی طلبه از طرف بنابرای
ــت و از طرفی مایه اشتراک طلبه ها با یک دیگر.  غیر طلبه اس
ــود که  ــور و اوصافی ذکر ش ــت طلبه باید ام ــان هوی در بی

ــت که یک نقش اجتماعی  1.  مراد از صنف در عنوان این کتاب عبارت از گروهی اس
ــند. هر چه مدنیت افزوده گردد، در نظام تقسیم  ــترک را بر عهده گرفته باش ویژه و مش
ــت  ــتری پدید می آیند. البته ممکن اس کار و توزیع نقش اجتماعی الجرم اصناف بیش
ــند، مثاًل سازمان تعریف  ــته باش افراد برخی از این اصناف ارتباط نظام مندی باهم نداش
شده یا اتحادیه ای تشکیل نداده باشند اما به هرحال به جهت ایفای یک نقش و کارکرد 
ــتند. این واژه گاهی به جنبه  ــترک و ارائه یک خدمت واحد، یک صنف ممتاز هس مش
ــغلی )مشغولیت(، درآمدزایی و بهره اقتصادی انصراف پیدا می کند که در این کتاب  ش

ابدا مورد نظر نیست.
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ــایر اصناف اجتماعی  اختصاص به طلبه دارد و طلبه را از س
ممتاز می گرداند و موجب می شود مصداق طلبه از غیر طلبه 

به خوبی بازشناخته شود.
ــردی و نیز دارای یک  ــه دارای یک هویت و خود ف طلب
ــخصیت حقیقِی  ــت، یعنی یک ش هویت و خود صنفی اس
ــی دارد. به همین  ــخصیت حقوقی و صنف ــردی و یک ش ف
ــی، خودآگاهی و  جهت همان گونه که موظف به خودشناس
خودسازی فردی است موظف به خودشناسی، خودآگاهی و 
خودسازی صنفی است. همان گونه که به عنوان یک انسان 
ــتعدادها،  باید از ظرفیت ها، دارایی ها، فرصت ها، نیازها، اس
ــته باشد  ــتی های خود اطالع داش ــته ها، وظایف و کاس بایس
ــی از اعضای  ــوان یک ــه ـ یعنی به عن ــک طلب ــه عنوان ی ب
ــود را از ظرفیت ها،  ــد تصورات خ ــن گروه همکار ـ بای ای
دارایی ها، فرصت ها، نیازها، استعدادها، بایسته ها، وظایف و 
ــتی های حوزه و روحانیت اصالح کند و به خودسازی  کاس
صنفی بپردازد یعنی خود را برای انجام وظیفه در این صنف 
ــازد. همان گونه که به عنوان یک انسان به  اجتماعی آماده س
ــانی خود می اندیشد به عنوان یک طلبه  موفقیت و کمال انس
ــته باشد.  باید به موفقیت و کمال صنفی خود نیز توجه داش
ــم دنبال کند؛  ــد دو آرمان را به موازات ه ــن ترتیب بای بدی
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آرمان فردی و آرمان صنفی.
ــناخت آن  ــخص متوقف بر ش ــزی برای یک ش برنامه ری
ــف نیز در گرو  ــت. برنامه ریزی برای یک صن ــخص اس ش
ــک گروه  ــنایی با هویت ی ــت. آش ــناخت آن صنف اس ش
ــب، طلبه( دورنمای وظایف  اجتماعی )راننده، کارمند، کاس
ــن  ــبانه روزی او را روش الهی و بخش عمده ای از برنامة ش
ــت.«  ــس راننده اس ــم »فالن ک ــی می گویی ــد. وقت می گردان
ــای فعالیت های او را به  نحو کلی می توان حدس زد.  دورنم
ــود را به کار در  ــد« عمدة زمان مفید و توان خ ــک »کارمن ی
ــت مفید و توان خود را  ــردازد. طلبه نیز عمدة وق اداره می پ
ــی این است که  ــش اساس به »طلبگی« باید بپردازد. اما پرس

»طلبگی« چه معنایی دارد؟
ــی عمیق تر نماییم، دستور کار و  اگر در هویت طلبه کاوش

وظایف او را به روشنی درمی یابیم. 

طلبگی و روحانیت
ــک کرده اند. اما گویا  ــی میان طلبگی و روحانیت تفکی برخ
ــد. زیرا طلبگی فصل اول حیات  نیازی به این تفکیک نباش
ــداد طبیعی طلبگی. طلبگی  ــت، و روحانیت امت روحانی اس
فصل آموختن و پرورده شدن است. آموختن و پرورده شدن 
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ــت اجتماعی خاصی که در فصل دوم حیات  به غایت خدم
ــود. بدین ترتیب روحانیت بدون طلبگی یعنی  او ارائه می ش
انجام خدمت بدون آمادگی و آموزش، و طلبگی بدون تعهِد 

خدمت یعنی فراهم آوردن، بدون بهره!
ــود به سازمان روحانیت شیعه وارد  هرکس که طلبه می ش
می شود و همه رسالت ها و وظایف آن را بر دوش می گیرد؛ 
ــد؛ اما در  ــبت به آنها بی اعتنا باش ــی که نمی تواند نس وظایف
ــف، مدتی آموزش ببیند  ــاز راه باید برای انجام آن وظای آغ
ــی ای که به خدمات اجتماعی  ــب کند. روحان و آمادگی کس
ــت نیز طلبه است از آن جهت  ــغول اس فرهنگی و دینی مش
ــت همواره و پیاپی  که هر عنصر خدوم اجتماعی موظف اس
بهره های خود را افزایش دهد، با تخصص و دانش و تجربه 
ــتر در میدان خدمت حضور یابد و فرمان تاریخی پیامبر  بیش
اکرم به دانش آموزی تا پای گور را اطاعت کند. بنابراین 
ــت صنفی روحانی  ــی طلبه همان هوی ــراد از هویت صنف م

است و میان این دو تفاوتی جز به اعتبار وجود ندارد.
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فلسفه پیدایش و رسالت روحانیت
ــع یکی از نیازهای  ــک از اصناف اجتماعی به هدف رف هری
زندگی انسان پدید آمده است. بدون  شک نیاز انسان منحصر 
ــت. نیاز  ــایش مادی نیس ــاک و آس در تأمین خوراک و پوش
ــادی او فراوان تر و  ــاز م ــه  مراتب از نی ــان ب ــادی انس غیرم
ــان و انسانیت او در گرو  ــی تر است. زیرا حقیقت انس اساس
ــن نیازها، نیاز به وحی،  ــت. از جمله ای عناصر غیرمادی اس
نیاز به دین، و نیاز به هدایت آسمانی است. پروردگار جهان 
برای رفع این نیاز مهم، شخصیت های برگزیده ای را به همراه 
ــت. این چهره های  ــتاده  اس ــمانی به میان مردم فرس پیام آس

ممتاز بشریت حامل سه مسئولیت بزرگ هستند. 
1. دریافت پیام خدا )نبوت، خبرگیری( 

2. انتقال این پیام به مردم )رسالت، ابالغ( 
ــطح جامعه  ــیدن به آن محتوا در س 3. اجرا و تحقق بخش

)امامت، والیت( 
ــت آخرین وصی او  ــت آخرین پیامبر و غیب پس از رحل
ــه مسئولیت خطیر نیاز به متولی دارد.  ـ این س ـ امام عصر
الزم است در کنار اصناف مختلف که به رفع نیازهای گوناگون 
ــی می پردازند، صنف دیگری پدید آید که این وظایف  اجتماع
سنگین را بر دوش گرفته و دنباله رو حرکت پیامبران گردد. این 
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صنف، روحانیان و عالمان دین نام گرفته اند: 
ــینان پیامبران هستند1 و متناظر  عالمان دین وارثان و جانش
با مسئولیت های سه گانة پیامبران سه تکلیف بزرگ بر عهده 

دارند. آیه 122 سورة توبه به این سه تکلیف اشاره دارد.
َفَر ِمن کِل ِفرَقٍة ِمنُهم طاِئَفٌة  َلول ن�َ َو ماکاَن الُمؤِمنوَن ِلينِفروا کافًَّة، ف�َ
َفقَّهوا فی الاّديِن َو ِلينِذروا َقوَمُهم ِإذا رََجعوا إَِليِهم َلَعلَُّهم يحَذروَن ِليت�َ

و شایس��ته نیس��ت مؤمنان همگی کوچ کنند. پس چرا از هر 
فرقه ای از آنان دس��ته ای کوچ نمی کنن��د تا آگاهی عمیق در 
دین پیدا کنند و قوم خود را � وقتی به س��وی آنان بازگشتند 

� بیم دهند؟ باشد که آنان )از کیفر الهی( بترسند. 
ــده ، گروه معینی  در این آیه که پس از آیات جهاد نازل ش
ــوی جبهه  ــان از حکم وجوب جهاد و حرکت به س از مؤمن

جنگ استثنا شده اند تا این سه هدف را پی گیرند.
1. فهم عمیق دین و دریافت پیام وحی از منابع دینی. )ليتفقهوا2( 
ــدار آن ها و ابالغ  ــت به میان مردم، انذار و هش 2. بازگش

پیام دین. )لينذروا(
3. تالش برای تحقق آرمان های دینی. )هدفمند بودن تبلیغ 

و امید اثرگذاری آن اشاره به این وظیفه دارد؛ لعلهم يحذرون(3
1. انَّ الُعَلماَء َورََثُة اَلنِبياِء )کافی ج 1 ص 34(

ــت. عالوه بر فکر با  ــه تفاوت دارد؛ فقه،  فهم همراه با تأمل و تعمق اس 2. فقه با فهم س
ــوی عمل تجهیز می کند  ــت و نیز به س قلب نیز ارتباط دارد یعنی فهم همراه با دل اس

یعنی فهم اگر به آستانه فقه برسد عمل زا است.
ــل معارف دینی و  ــلمانان برای تحصی ــش توصیه های قرآنی در انگیزش مس 3. در نق
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ــنایی  ــت، آش تحصیل ادبیات عربی که زبان منابع دین اس
با قواعد مفاهمة عرفی در علم اصول فقه، علوم قرآنی، علوم 
حدیث، تفسیر، بررسی منابع روایی، پژوهش به هدف کشف 
ــت که  ــر دین در موضوعی خاص و... همه تالش هایی اس نظ
ــورت می گیرد. ایجاد کتابخانه  ــتای فهم عمیق دین ص در راس
ــالمی، کتابنامه ها،  ــد نرم افزارهای علوم اس ــگاه، تولی و نمایش
فهرست ها، معاجم و... گرچه گامی مستقیم در راه تفقه به شمار 
ــیر حرکت  نمی رود اّما به کاروان فهم دین کمک می کند و مس

این کاروان را هموارتر یا کوتاه تر می سازد. 
ــة متون دینی،  ــف کتاب، ترجم ــخنرانی، تدریس، تألی س
ــکیل مراکز فرهنگی، و...  ــد نرم افزارهای کاربردی، تش تولی
ــدف دّوم )تبلیغ دین(  ــت ه ــه درجه ــت ک تالش هایی اس

ــتقیم نور هدایت الهی  ــالم که از حوزه نفوذ مس ــال آن به بخش هایی از جهان اس انتق
ــات علمی، در انگیزه  ــت. همانگونه که تأثیر الزام ــروم بودند، نمی توان تردید داش مح
مزبور قابل شک نیست. مسلمانان اولیه، به موازات گسترش قلمرو اسالم، با سه پدیدة 
ــاز در حیات سیاسی خود روبرو شدند و در راه چاره سازی آن به تأسیس  سرنوشت س
ــت یازیدند؛ از سویی با افواج تازه مسلمانانی روبرو گشتند که از  حوزه های علمیه دس
تعالیم اسالمی کمترین آگاهی را داشتند و محتاج آموزش های گسترده بودند و از سوی 
ــابقه داری کشانده می شدند  ــکوه و س دیگر به هم مرزی ادیان بزرگ و تمدن های پر ش
ــلمانان را  ــه با فرهنگ ها و عقاید گوناگون داعیة درگیری فرهنگی – اعتقادی با مس ک
ــلمانان ضروری می ساختند و  ــتند و دفاع فرهنگی از شریعت را برای مس ــر داش در س
ــار این دو، پیدایش حوادث و موضوعات جدیدی که در آیات قرآنی و روایات  در کن
ــیس سیستم استخراج احکام  ــته بود، لزوم تأس مأثور، احکام آن به صراحت بیان نگش
ــیس  ــی را اجتناب ناپذیر گردانده بود. همه اینها به یاری هم خبر از تأس ــون اصل از مت
تشکیالتی می دادند که به طور مستقل به پاسخ گویی نیازهای یاد شده بپردازد و اسالم 
ــی حوزه، مرکز  ــت یابی به اهداف خویش کمک کند. )تأملی در نظام آمورش را در دس

مطالعات و تحقیقات اسالمی، ص92(
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ــازمان روحانیت برای تبلیغ دین باید از  صورت می گیرد. س
ــیوه های کارساز و دانش هایی که از  هر گونه ابزار مفید و ش
ــت بهره گیرد. پاره ای از علوم و  لوازم تحقق این اهداف اس
معارف نظیر فنون بالغت و اصول نگارش در راستای همین 
ــتم آموزشی حوزه ها راه یافته است. این رویه  هدف به سیس

در باره علوم و مهارت های دیگر نیز باید اعمال شود. 
ــالمی و اداره آن بر طبق  ــرای ایجاد حکومت اس تالش ب
ــی، رهبری و  ــالم و والیت اجتماعی، قضاوت و دادرس اس
مدیریت جریان های علمی و فرهنگی و سیاسی در راستای 
ــالمی، اجرای  اهداف دین،  ایجاد زمینه های تحقق تمّدن اس
ــانی،  ــی مدل های دینی در علوم انس ــرعی، طراح حدود ش
بسترسازی برای اجرای احکام الهی و تحقق اهداف مکتب 
و... تالش هایی است که در دایرة وظیفه سوم قراردارد. مراد 
ــت.  ــط فرد نیس از اجرای دین تنها اجرای احکام دین توس
ــت  ــلمانان اس زیرا پای بندی به احکام دین وظیفة همة مس
ــازی  ــی به طلبه ندارد. بلکه مراد از آن برنامه س و اختصاص
ــطح کالن جامعه و  و تالش منضبط برای اجرای دین در س
ــاختار ها، تدوین قوانین و  تمهید مقدماتی )مانند تشکیل س
قواعد و... ( است که موجب تسهیل و گسترش رفتار دینی 
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و انگیزه سازی برای دینی زیستن و اسالمی ماندن گردد.1
     

رسالت های حوزه         وظایف انبیاء 
	 	 	 	 	

نبوت تفقه    1 ـ فهم دین   
رسالت انذار    2 ـ تبلیغ دین2  
امامت3 حذر مردم   3 ـ اجرای دین   

عالوه بر این ها دفاع از دین و مرزبانی اعتقادی،  حراست از 

ــیار دامنة گسترده ای دارد و شامل هرگونه اقدامی که به  1. تالش برای اجرای دین بس
نوعی بستر و زمینه تحقق اهداف دین را فراهم کند می شود. هر جا که انسان از اختیار 
و نفوذ خود در دیگران به گونه ای استفاده کند که راه دین داری هموارتر شود و انگیزة 
عمل تقویت گردد، به تحقق دین کمک کرده است. مثاًل اقدام رهبر انقالب در تشویق 
جوانان به انس با قرآن با ایجاد رقابت و اهدای جوایز سنگین و... که موجب پیدایش 
ــات قرآنی فراوان گردید و در نهایت به آشنایی  ــکیل جلس جریان اقباِل از قرآن و تش
ــل جوان با معارف قرآنی انجامید یا تأمین تسهیالت و امتیازات ویژه برای ازدواج  نس
ــده  ــالمی در نظر گرفته ش جوانان یا اجرای حدود و قصاص و تعزیرات که در فقه اس
ــود. این  ــی از آموزه های دینی منتهی می ش ــت، همگی به تحقق دین یا تحقِق بخش اس
فعالیت ها از مقوله پیام رسانی و تبلیغ نیست، تصرف در اراده ها و ایجاد انگیزه است و 

در نهایت به مهندسی اجتماعی می انجامد.
2. مراد از تبلیغ معنای عامی است که شامل مصادیق متنوعی می گردد. معرفت افزایی، 
خرافه زدایی، بدعت ستیزی، دشمن شناسی، بصیرت زایی، ایجاد محبت، ارشاد عملی، 
ــه در این معنای عام  ــر، و تربیت نیرو هم ــر به معروف و نهی از منک ــخ گویی، ام پاس

مندرج اند.
ــت، بر خالف تصور موجود وارث و  ــه تعبیر دقیق تر می توان گفت نظام روحانی 3.  ب
جانشین انبیا نیست، بلکه جانشین امامت است؛ به همین جهت هم وظایفش سنگین تر 
از نبوت و رسالت است. وقتی نظام امامت، توسعه پیدا می کند، غیر از دریافت و تلقی 
وحی که وظیفه نبی است و ابالغ که وظیفه رسول است، روحانیت وظیفه اجرا واعمال 
را هم بر دوش دارد. با این تعریف، روحانیت باید به هر سه الیه ماموریت های امامت، 
ــت که غایتش بسط و استمرار نظام  توجه نماید. بنابراین روحانیت نهادی اجتماعی اس

امامت است و در دوره غیبت، باید راه امامت را در ابعاد وسیع تری دنبال کند.
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چارچوب و اصول و احکام دین، زدودن خرافه ها، انحرافات 
و پیرایه های موهوم از آن نیز وظیفه روحانیت است.

پیامبر اسالم فرمودند:
إذا َظَه�������َرِت الِبدَُع ف�������ی ُامَّتی َفليظِهُر العاِلُم ِعلَم�������ُه َفَمن َلم يفَعل 

َعَليِه َلعَنُة اهلِل؛1 ف�َ
هرگاه انحرافات و بدعت ها در میان امت من ظاهر ش��د، بر 
دانشمندان )دین( است که علم خود را آشکار کنند و هر کس 

چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.
حوزه های علمیه برای استمرار حیات خود، باید به تربیت 
ــالت ها را بر دوش گیرند بپردازند و در  نیروهایی که این رس
ــن عناصر گران قدر را  ــام تعلیمی و تربیتی کارآمد ای یک نظ

پرورش دهند. 
بر طبق تعالیم اسالم، روحانیت ِسَمت و مقامی نیست که 
در سایه آن روحانیون امتیازات مادی کسب کنند یا حرفه ای 
که نظیر حرفه های دیگر یک دسته آن را پیشه و وسیله امرار 
ــالم به معنی آراسته  معاش خود قرار دهند. روحانیت در اس
ــت علم و تقوا و مجهز بودن برای انجام یک  بودن به فضیل
ــله وظایف اجتماعی دینی و واجبات کفایی است. بی  سلس
ــرمایه دنیاطلبی گردد.2 شجره نامة صنفی  آن که علم و تقوا س

1. کافی ج 1 ص 54.
2. والیت، رهبری، روحانیت، شهید سید محمد حسین بهشتی، ص 139. 
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روحانیت از مسیر عالمان ربانی دورة غیبت به امامان معصوم 
ــد. عالمان ربّانی و  ــق آنها به پیامبران الهی می رس و از طری
مردان خدا در شمار پدران صنفی طالب علوم دینی هستند. 
ــت متصل به عالمان بزرگ، امامان و  ــله ای اس طلبگی سلس
ــزرگ تاریخ منتهی  ــالب به مردان ب ــب نامة ط پیامبران. نس
می شود و صف طوالنی روحانیِت تاریخ، قافله ساالری مانند 

نوح و ابراهیم  دارد.1
طلبه از نظر صنفی و شغلی از تبار پیامبران است و ساللة 
، محّمد و وارث  ، عیسی  ، موسی  ، ابراهیم  نوح 
ــس افتخارآمیز و  ، و این ب ــین  علی  و فاطمه و حس
مسئولیت آفرین است. نیاکان صنفی طلبه، انبیا و اولیا هستند؛ 
یعنی وظایفی را که آن ها بر دوش داشته اند و خدمتی را که 
ــرایط امروز،  ــا در جامعه انجام می داده اند، طلبه، در ش آن ه
ــطة وحی با پیام  ــت. پیامبران خدا به واس بر عهده گرفته  اس
ــدند، طلبه نیز در دوره تحصیل خود با سخن  ــنا ش خدا آش
ــنا می شود. پیامبران، مردم را به خدا و تقوی دعوت  خدا آش
ــال می دادند، طلبه  ــخن خدا را به مردم انتق می کردند، و س
ــت. پیامبران در  ــز همین خدمت اجتماعی را برگزیده  اس نی
ــیدند، وظیفة  راه دفاع از دین و تحقق ارزش های الهی کوش

1. ر.ک: هویت صنفی روحانی، محمدرضا حکیمی.
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ــت. پیامبران به تعلیم و تربیت و هدایت  طلبه نیز همین اس
ــیر گام برمی دارد، و  مردم پرداختند. طلبه هم در همین مس
البته پیامبران بدون توقع پاداش، در معرض آزار و توهین و 
تمسخر مردم قرار گرفتند، طلبه هم باید برای این امور آماده 
ــد. می توان گفت که طلبه، همکار و همیار امام زمان  باش
ــود او را نیز فراگرفته  ــت و دغدغه های آن حضرت وج اس
ــالم و کفر، دغدغة حق و باطل، دغدغة  ــت. دغدغة اس اس
ــالم، دغدغة تحقق جامعه ایدآل اسالمی و دغدغة  جهان اس
ــوان گفت که طلبه  ــان های صالح و مقّرب. می ت تربیت انس
ــت و نیرویی برای تحقق آرمان های  سرباز امام زمان اس
ــی حضرت مهدی  ــکر فرهنگ آن حضرت، یعنی در لش
ــئولیت خاصی می پذیرد و سنگر خالی ای را پر می کند و  مس
به عنوان عضوی از یک مجموعه که امام زمان فرمانده و 
ــت انجام وظیفه می کند. می توان گفت که  قافله ساالر آن اس
طلبه سهم امام است. یعنی نه تنها درآمد نقدی طلبه که تمام 
وجود او ـ و تمام دارایی های معنوی، توانایی ها، استعدادها، 
و ظرفیت های او ـ متعلق به امام عصر است و باید طبق 

فرمان آن حضرت خرج گردد. 
ــی اولیای برگزیدة خدا  ــه از اینکه در زمرة ذّریة صنف طلب
ــق باید تالش کند تا  ــود می بالد و با عنایت ح ــت، بر خ اس
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ــد. خدمتی که طلبه به جامعه  ــف صالحی برای آنان باش خل
ــان ها  ــع مهم ترین و حیاتی ترین نیاز انس عرضه می کند، رف
ــان به معنا، نیاز انسان به انسانیت، نیاز انسان  است. نیاز انس
ــمان، و نیاز انسان به هدایت... و  ــان به آس به خدا، نیاز انس

آشناسازی انسان ها با مهم ترین حقیقت هستی یعنی خدا.
به بیان دیگر طلبة امروز، عالِم فردا است و عالم دین وارث 
ــا و انبیای الهی مأمور تعلیم و تربیت جامعه بوده اند، مراد  انبی
از تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت )نه آموزش حساب و هندسه 
ــان ها )و نه  و جغرافیا( و مراد از تربیت نیز تربیت معنوی انس
تربیت بدنی، یا تربیت هنری( است. بنابراین طلبه یک نیروی 
ــت که برای  ــی و عنصر تعلیمی تربیتی در جامعه اس فرهنگ

گسترش فرهنگ دینی آماده می شود و تالش می کند.
روحانیت، تنها نهاد اجتماعی  است که خداوند به تکمیل 
ــتقیمًا برای تأمین کادر آن اقدام  نیروی آن فرمان داده1 و مس
ــب و  ــرای نیاز جامعه، به کس ــت. خدای متعال ب ــرده اس ک
ــی یا رانندگی و آهنگری، به  ــکی و مهندس تجارت یا پزش
ــتقیم نیرو نفرستاده است، اّما برای رفع نیاز بشر  صورت مس
ــال  ــان صالح، ارس به دین، اخالق و معنویت 124000 انس
ــف، تأیید و هدایت و  ــا را به گونه های مختل ــته و آن ه داش

1. در آیه 122 سورة توبه.
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ــان ها به  ــت. بعثت پیامبران در پی نیاز انس حمایت کرده اس
ــی و بزرگ است  تعلیم و تزکیه بوده و این نیاز چندان اساس
ــه از میان همة نعمت ها، خدای بزرگ تنها نعمت بعثت را  ک

به رخ انسان  کشیده و بر او منّت نهاده است.
ُل�������وا َعَليِهْم َءاياِ�ِه َو  َعَث فی اأُلمِّييَن َرُس�������وًل ِمنُهْم يت�ْ ُه�������َو الَِّذی ب�َ
ْبُل َلِفی  يزکيِه�������ْم َو يَعلُِّمُه�������ُم اْلکَتاَب َو الِحکَمَة َو ِإن کانُ�������وا ِمن ق�َ

َضالٍل مُِّبيٍن1
ــیم کار  ــتردة تقس ــدس روحانیت، در نظام گس ــاد مق نه
ــبکة روابط انسانی، متکفل ارائة خدمات  اجتماعی، و در ش
ــازمان مهم در مناسبت با  ــت. نقش ویژة این س ویژه ای اس
ــود. روحانیت، بالمآل عهده دار  ــالم« تعریف می ش »دین اس
ــل ها و جوامع انسانی است.  وظیفة تعلیم و تربیت دینی نس
ــاکان صنفی خود ـ پیامبران و اولیا ـ یا  روحانی نیز مانند نی
معلم کتاب و حکمت خواهد بود، یا مربی و مزّکی جان های 
يِهْم2 و از او انتظار می رود  ــاده. يَعلُِّمُهُم اْلکَتاَب َو الِحکَمة َو ي�ُزَکاّ آم
ــرت دینی، تقویت  ــناخت، آگاهی و بصی در راه افزایش ش
ــترش رفتار اخالقی ترازِ دین در میان  انگیزه های الهی و گس

مردم تالش کند.

1. جمعه 62: 2.
2. بقره 2: 129.
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کار طلبگی
ــت و امکان خود در  ــتعداد، فرص طلبه می تواند از نیرو، اس
ــمند  ــره گیرد و انواع خدمات ارزش ــای مختلف به زمینه ه
ــک  ــی را بر عهده گیرد. یک روحانی می تواند پزش اجتماع
باشد و عالوه بر تبلیغ دین به معالجه و درمان مردم بپردازد، 
روحانی می تواند با کودکان و نوجوانان انس گیرد و به آن ها 
ــی و زبان بیاموزد، روحانی می تواند در  خط و امال و ریاض
ــة مالی ـ اعتباری سهیم باشد و در بهبود اقتصاد  یک مؤسس
ــی ایفا کند. روحانی می تواند به تولید  ــور خویش نقش کش
محصوالت کشاورزی، دام یا فرآورده های صنعتی اقدام کند، 
ــی و حرفه ای ارائه دهد.... اما  ــی می تواند خدمات فن روحان
ــمار  هیچ یک از این فعالیت ها، فعالیت صنفی روحانی به ش
ــاس و نقش اجتماعی  ــه طلبگی، روحانیت، لب نمی رود و ب
ویژة او مربوط نیست. هیچ کدام از این گزینه ها از روحانی 
ـ از آن جهت که روحانی است ـ انتظار نمی رود و روحانی 
ــز مؤاخذه و مالمت  ــتی و کاهلی در آن هرگ به خاطر کاس
ــی از روحانی توقع ندارد توان آموزش فن  ــود. کس نمی ش
ــی را داشته باشد. کسی توقع ندارد  رایانه یا هنر خوش نویس
که روحانی پاسخ گوی پرسش های فیزیک و شیمی و جبر و 
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ــاب و هندسه باشد. هیچ کس از روحانی برای ساخت  حس
ــکونی یا تعمیر وسیلة نقلیة خود مشاورة فنی  یک بنای مس
نمی طلبد. روحانی مسئول حل معضل ترافیک یا بهینه سازی 

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس نیست.
ــی چنین پندار یا انتظاری از روحانی دارد باید به  اگر کس
سرعت آگاه شود که آدمی زاده در این جهان گسترده، با یک 
ــردارد و توقعی بیش از  ــت تنها یک هندوانه می تواند ب دس

این، از یک انسان معمولی، منطقی و معقول نیست.
ــخ گوی  ــی حق دارد روحانی را پاس اما در مقابل هر کس
ــد و از او توقع آمادگی برای  ــش های دینی خود بشناس پرس
ــد. هر کسی حق دارد روحانی  ــته باش ابالغ پیام خدا را داش
ــئول تربیت اخالقیـ  دینی نسل نو و آموزش معارف  را مس
ــی می تواند از روحانی انتظار  قرآن و روایات بداند. هر کس
ــی و  ــای روح ــکنی در تالطم ه ــایی و بن بست ش گره گش
بحران های فکری اعتقادی داشته باشد. روحانی مسئول دفاع 
ــری و عقیدتی جبهة  ــی در مقابل تهاجم فک ــارف دین از مع
کفر است. روحانی باید آموزه های فقهی، اخالقی و معرفتی 
اسالم را به خوبی دریافته باشد و نسبت میان آنها را بداند.

ــی  از روحانی انتظار نمی رود معلم جغرافیا و زبان انگلیس
ــه معلم خوبی برای قرآن  ــد. اما به حق انتظار می رود ک باش
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ــد. حل معضل ترافیک یا ترکیب آلیاژ قطعات  و حدیث باش
صنعتی در حوزة مسئولیت روحانی نیست. اما تجزیه و تحلیل 
ــد، از جمله همین  ــائل دنیای جدی آثار تربیتی ـ اخالقی مس

مسئلة ترافیک یا توسعة صنعتی بر عهده روحانیان است.
روحانیت اگر تکنیک فیلم سازی یا ترفندهای سینمایی را 
ــوب  ــت و قصور از وظایف اجتماعی محس نداند عیب نیس
نمی شود، اما اگر هنر توسعة دین داری و عبودیت را نداشته 
ــت. روحانی اگر این توانمندی های  باشد، کوتاهی کرده اس
ــد حداکثر یک مکانیک یا پزشک یا  ــته باش متفرقه را نداش
ــت، اما اگر نتواند جامعه را به سمت ارزش های  آهنگر نیس

اخالقی و الهی دعوت کند، »روحانی« نیست. 
ــب تخصص در نحو و صرف و  روحانی حتی به دنبال کس
فلسفه و تاریخ و روان شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی نیست. 
این علوم گرچه در حوزه های علمیه تدریس می شود و ساعت ها 
ــرمایة انسانی حوزویان را در اختیار خود می گیرد، اما هدف  س
ــت. روحانی عالِم  اصالی یک حوزوی هیچ کدام از این ها نیس
ــت. تمام تعریف خود را از »مناسبت با دین« دریافت  دین اس

می کند و تمام تعهد خود را در این نسبت به کار می گیرد.
ــی دین خدا  ــه دارد در راه به فهم ــت وظیف ــه روحانی البت
ــواع فعالیت های علمی  ــی را به کار گیرد. ان ــر گونه تالش ه
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ــف آفاق جدید دین  ــی، تجربی و.... ( به هدف کش )عقالن
خدا از وظایف روحانی است. هدف اصلی او به فهمی دین 
ــب کند، ولی  ــت و در این راه مقدمات الزم را باید کس اس
ــی که می خواهد عالِم فلسفه  ــیار تفاوت است میان کس بس
ــفه را در خدمت فهم  ــی باشد با کسی که فلس و روان شناس
ــی که عالم صرف  ــن می خواهد. و نیز میان کس ــارف دی مع
ــو و ادب عربی را  ــرف و نح ــی که ص ــت و کس و نحو اس
ــمند علوم  ــت فهم قرآن و حدیث می خواهد. دانش در خدم
ــت. عالم دین،  ــمند دین متفاوت اس ــی جدید با دانش تجرب
ــوایان  ــخن پیش ــف نظر خدا و در صدد فهم س  در پی کش
ــفه و عرفان و  ــت و در صرف و نحو و فلس ــوم اس معص
ــی به دنبال دست یابی به قرائن و شواهدی است  روان شناس
ــتر معلوم گرداند، در حالی  که حقایق وحیانی را بهتر و بیش
که عالم فلسفه یا روان شناسی فارغ از دغدغة شناخت وحی 

به دنبال شناخت حقایق از روش های خاص علوم است. 
عالوه بر فهم دین، ابالغ پیام دین و دفاع از دین، حوزه های 
علمیه متکفل تحقق دین در جامعه نیز هستند. حوزة پیش از 
ــی کالن فرهنگی و بنیان گذاری فرهنگ  انقالب توان مهندس
ــت و از مجاری  ــطح جامعه جهانی را نداش ــالمی در س اس
ــدرت اجتماعی و تأثیرگذاری بر کالن جامعه محروم بود،  ق
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ــج و دفاع از  ــعه، تروی ــتر به طراحی، توس بدین  جهت بیش
ــت و در کنج ضعف و انزوا و  ــام معرفتی دین می پرداخ نظ
ــرده بود. اما با پیروزی  ــنده ک محدودیت به همین مقدار بس
انقالب اسالمی و توسعة اختیار عالمان دین، مسئولیت های 
ــت. حوزة امروز  ــنگین تری بر دوش حوزویان قرار گرف س
باید در صدد ارائه الگوی همه جانبة ادارة جامعة اسالمی ـ و 
ــالمیـ  بر اساس آن نظام معرفتی و حرکت به سوی  غیر اس
ــالمی باشد. تمدن سازی اسالمی یعنی ایجاد  تمدن سازی اس
ــکیل جامعة  ــک تحول اجتماعی فراگیر و تالش برای تش ی
ــاس نظام آموزه های اسالمی، جامعه ای که در  آرمانی بر اس
آن کسب معرفت و اجرای احکام فقهی، حقوقی و اخالقی 
اسالم، روان و پویا و مستمر باشد. این نسل بر خالف نسل 
اول که وظیفه اش به هم زدن بنیان جامعه و فرهنگ کهن آن 
ــوده وظیفه اش پی ریزی یک فرهنگ نو، جامعه نو و تمدن  ب
جدید است. بنابراین کارکردها و رسالت های حوزه، پیش و 
پس از انقالب، بسیار متفاوت گشته و در پرتو آن نقش ها و 

کارکردهای طلبه نیز توسعه یافته است.
با این توضیحات، گویا شاخصی برای شناخت کار طلبگی 
از کارهای دیگر به دست آورده ایم. کار طلبگی کاری است 
ــتقیما این  ــالت ها را تأمین کند. فعالیتی که مس ــه این رس ک
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ــالت ها را تأمین کند قطعا کار طلبگی است. فعالیتی که  رس
ــد نیز اگر هیچ  ــالت ها کمک کن ــطه به تأمین این رس با واس
نهاد دیگری نتواند از ایفای آن برآید یعنی قابل واگذاری به 
ــد، کار طلبگی است. اما اگر در تأمین این  اصناف دیگر نباش
ــطه داشته باشد و نیز قابل واگذاری  اهداف نیاز به چند واس
ــمار نمی رود مثاًل  ــد کار طلبگی به ش ــایر اصناف باش به س
ــپز یا راننده ای که در اختیار سازمان روحانیت قرار دارد،  آش
ــت کمک می کند، اما کار  ــالت های روحانی در نهایت به رس
طلبگی نمی کند. اما ترجمة متون اسالمی که نیاز به تخصص 
ــت قابل واگذاری به دیگران  ویژة حوزوی دارد و ممکن اس
ــمار می رود، گرچه این فعالیت در  ــد کار طلبگی به ش نباش

تأمین آن غایات، به عنوان یک واسطه عمل می کند.
ــت  ــبت به هویت طلبه به  دس ــش جدیدی که اینک نس بین
ــناژ برنامة ما را تأمین می کند. زیرا قبل  ــالوده و ش آورده ایم، ش
ــیم. برنامة فعالیت  از برنامه ریزی باید موضوع برنامه را بشناس
کودک، جوان، معلم، کاسب، راننده و... زمانی به  خوبی طراحی 

می شود که عنوان و وصف او به  درستی شناخته شده باشد.
ــت که باید در خدمت  ــون دریافته ایم طلبه نیرویی اس اکن
رسالت های انبیا، امام زمان  و حوزه های علمیه قرار گیرد. 
از میان این رسالت ها، فهم دین ـ در حدود ممکن ـ بر ابالغ 
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ــخصی را  ــرای دین تقدم دارد و قطعًا دورة زمانی مش و اج
ــن دوره، عمدة توان و  ــد به این مهم اختصاص داد. در ای بای
وقت طلبه باید صرف آموختن معارف دینی و به دست آوردن 
ــرطی در زمرة  ــات آن گردد و هر فعالیت دیگری، به  ش مقدم
فعالیت های صنفی طلبه قرار می گیرد که در همین راستا باشد.

نصاب طلبگی
در صفحات پیش با کار طلبگی آشنا شدیم. اکنون می توان فرض 
کرد که کار طلبگی از کسی غیر طلبه صادر شود. یعنی غیر طلبه 
ــد. همان گونه  ــغول باش به فعالیت های طلبگی و آخوندی مش
ــتغال داشته  که می توان فرض کرد طلبه به غیر کار طلبگی اش
باشد. بنابراین طلبه را صرفا از فعالیت های طلبگی نمی توان باز 
شناخت. بدین ترتیب گویا هنوز یک سوال باقی است؛ این که: 
طلبه کیست؟ و چه ویژگی هایی در وجود یک شخص موجب 

صدق حقیقی عنوان طلبه بر او می گردد؟ 
مراد از نصاب طلبگی حداقل برخورداری ها و ویژگی هایی 
است که یک طلبه باید دارا باشد تا طلبه نامیده شود، به صورتی 
ــت.  که با کمتر از آن اطالق عنوان طلبه بر او دروغ یا مجاز اس
ــته  قدر متیقنی که هر طلبه با هر رویکرد و تخصصی باید داش
ــد که اگر آن را نداشته باشد طلبه به شمار نمی رود. و اگر  باش
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آن را داشته باشد به هر تخصصی وارد شود مفید و روا است.
ــت.  مراد از نصاب طلبگی، به عبارتی، جوهرة طلبگی اس
ــر از آن برای طلبه  ــه را طلبه می کند و کمت ــی آنچه طلب یعن
ــت. یعنی راهی که طلبه پیش از گرایش به هر رشته  روا نیس
ــت کم حین  ــام باید بپیماید یا دس ــی به صورت ع تخصص
تحصیل تخصص نباید از آن غافل شود. بنابراین سوال این 
ــرط الزم و کافی  ــت که کمترین دارایی یک طلبه که ش اس
عنوان طلبگی و حد نصاب آن به شمار می رود چه عنصری 

است؟ گزینه های مختلفی را بررسی می کنیم؛ 
آیا برای صدق حقیقی عنوان طلبه، لباس روحانیت کافی است؟ 
بی تردید نه! نه هر کس این لباس را دارد به حقیقت روحانی است و 
نه هر کسی در این لباس نیست از وصف روحانیت محروم است.
ــرای صدق عنوان طلبگی  ــلوک ب آیا تقوا و معنویت و س
ــل معنایی را می توان طلبه  ــت و هر مؤمن متقِی اه کافی اس
نامید؟ خیر! گرچه تقوا و معنویت شرط الزم طلبگی است، 
ــرط برای طلبه کافی  ــا هرگز نمی توان ادعا کرد که این ش ام
ــاالن دوز یا مرحوم دوالبی  ــت. مثاًل بزرگانی مانند پیر پ اس
ــان بهره  ــالب و اهل علم در امور معنوی از محضرش که ط

می گرفتند خود طلبه نبوده اند.
ــت و  ــا تبلیغ آموزه های دینی برای این منظور کافی اس آی



راه و رسم طلبگی 34

ــد طلبه است؟  ــغول باش هر کس به کار انتقال پیام خدا مش
ــد کارمند رادیو معارف، نویسنده و کارگردان  اگر چنین باش
سریال های دینی، و آن راننده تاکسی که برای مسافران خود 
ــات و روایات را بیان می کند و اطالعات دینی خود را در  آی
ــند. آیا چنین  ــار دیگران قرار می دهد نیز باید طلبه باش اختی
ــی به این موضوع  ــان به نحو تخصص ــت؟ خیر! این کس اس

نمی پردازند و هر یک از اعضای صنف دیگری هستند.
آیا خدمت به دین خدا یا عزم آن برای طلبگی کافی است؟ 
یعنی هر کس در مسیر خدمت به دین و پاسداری از وحی قرار 
ــت؟ خیر! بسیاری از اعضای اصناف دیگر نیز به  دارد طلبه اس
دین خدا یاری می رسانند و به نیت انجام وظیفه الهی و واجب 
کفایی در جامعه اسالمی خدمت می کنند، در حالی که هیچ یک 
ــت کم در خود حوزه های علمیه کارمندان  ــتند. دس طلبه نیس
ادارات، نگهبانان و آشپزها که خالصانه به نظام طلبگی خدمت 
ــیر اهداف امام زمان قرار گرفته اند،  می کنند و بالمآل در مس

عنوان طلبه ندارند و از صنف طلبگی به شمار نمی روند. 
ــنایی با دانش های حوزوی و  آیا تفقه و اجتهاد به معنی آش
توان استنباط گزاره های شرعی از قرآن و حدیث برای طلبگی 
الزم و کافی است؟ یعنی طلبه حقیقی کسی است که مجتهد 
ــد و هر کس این توان را به دست نیاورده باشد یا  و فقیه باش
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دست کم در مسیر تحصیل آن نباشد حقیقتا طلبه نیست؟ مثاًل 
ــت یابی  طلبه ای که مقداری درس خوانده و به هر دلیل از دس
به توان فقاهت و اجتهاد محروم مانده اما به کار تبلیغ در شهر 
ــت حقیقتا طلبه به شمار نمی رود. آیا چنین  خود مشغول اس
است؟ بنا بر این گزینه، بیش از 80 درصد طالب علوم دینی 
که مجتهد نیستند اما در کسوت روحانیت به رسالت های این 
ــالش می کنند و افتخار می آفرینند باید از زمره  نهاد مقدس ت
ــت. از سوی  طالب خارج گردند و این البته فرض بعیدی اس
دیگر هر مجتهدی را نیز نمی توان به حقیقت طلبه نامید. زیرا 
ــرایط دیگری نیز وجود  برای صدق حقیقی عنوان طلبگی ش

دارد. اثبات این مطلب در ادامه خواهد آمد. 
آیا مجموعه  و پیوستاری از این صفات شرط الزم و کافی 

برای طلبگی به شمار می رود؟ با چه میزان و چه ترکیبی؟
کمترین وابستگی به نظام روحانیت با ثبت نام در حوزه های 
ــتن پرونده پرسنلی تحقق می یابد. یعنی طلبه با  علمیه و داش
ــکیل پرونده در مدیریت حوزه از حیث قانونی و اعتباری  تش
طلبه شناخته می شود و مشمول آنچه که به طلبه تعلق می گیرد 

می گردد. هر چند درس نخواند و تقوا نداشته باشد. 
ــورت غالبی لباس  ــی که به ص در نظر توده مردم نیز کس
ــد طلبه است. هرچند کارمند دفتر یک اداره یا  روحانی بپوش
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ــب باشد. به همین جهت در میان مردم انتظارات خاصی  کاس
از او رقم می خورد.1 اما سخن ما در اطالق حقیقی عنوان طلبه 
بود نه اطالق پرتسامح عرفی یا شمول قانونی. به همین جهت 
الزم است ویژگی های طلبه را به دقت بیشتری بررسی کنیم.

ــد که از نظر جامعه شناختی انتساب حقیقی  به نظر می رس
ــت  به این صنف ـ مانند همه اصناف دیگر ـ در صورتی اس
ــه کارکردها و  ــود را ب ــان و توان خ ــخص عمده زم که ش
ــالت های این صنف اختصاص دهد. هویت طلبه با دین  رس
ــبت او با دین به  ــورده و تعریف طلبه از مناس ــدا گره خ خ
ــت می آید. طلبه در راه شناخت عمیق دین خدا و ابالغ  دس
ــة خدمت اجتماعی  ــد و برنام و دفاع و اجرای آن می کوش
ــالت متمرکز کرده است. یعنی برخالف  خود را در این رس
ــود را در برنامه های  ــدة زمان و توان خ ــر مردم که عم دیگ
دیگر می گذرانند طلبه سرمایة توان و زمان خود را عمدتا به 
ارتباط با منابع دینی و تالش برای فهم و تبلیغ آن یا دفاع از 
آن یا گسترش زندگی دینی در سطح جامعه صرف می کند.

ــم و تبلیغ  ــا منابع دینی و فه ــر این که ارتباط ب ــل ذک قاب
ــت که اختصاص به  ــداری و اجرای آن وظیفه ای نیس و پاس

1.  به نظر دقیق صرف داشتن لباس روحانیت تبلیغ دین است. این موضوع به صورت 
تفصیلی در کتاب لباس روحانیت؛ چراها و بایدها آمده است.
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ــد. همه انسان های مؤمن نسبت به پیام خدا  طلبه داشته باش
احساس مسئولیت دارند و برای بندگی خدای متعال در فهم 
ــد، تفاوت طلبه با دیگران در  آموزه های دینی تالش می کنن
ــت که طلبه این مسئولیت را به عنوان رسالت صنفی  این اس
ــود را در آن متمرکز  ــه و کل خدمات صنفی خ ــود گرفت خ
ــه آن اختصاص داده  ــتر ب ــرده و زمان و توان خود را بیش ک
ــتر به کارها و خدمات  ــایر مردم بیش ــت در حالی که س اس
ــیه، به امر دین می پردازند.  ــغول اند و تنها در حاش دیگر مش
یعنی مأموریت محوری طلبه در حوزه معارف دینی تعریف 
ــت که به صورت تفننی و در حاشیه  ــده و این گونه نیس ش
ــک، عمده نیرو و زمان  به آن بپردازد. نظیر این که یک پزش
ــتفاده از  ــه و تحلیل و انتقال و اس ــه فهم و تجزی ــود را ب خ
ــاص می دهد در حالی  ــتی درمانی اختص ــای بهداش آموزه ه
ــتی و پزشکی کامال  که  نیاز توده مردم به آموزه های بهداش
ــیة فعالیت های روزمره تأمین می شود. یک مکانیک  در حاش
ــپزی آموخته باشد و گاهی نیز آشپزی کند  ممکن است آش
ــپز بودن کافی نیست،  زیرا مأموریت  اما این مقدار برای آش
ــه صورتی کامال  ــت و می تواند ب ــپزی نیس ــوری او آش مح
حاشیه ای و تفننی به آن بپردازد، او عمدة زمان و توان خود 
را به مکانیکی می گذراند نه به آشپزی و همین مسئله باعث 
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ــود که در مکانیکی تخصص و مهارت باالتری نسبت  می ش
به آشپزی به دست آورد و خدمات بیشتری ارائه کند.

ــنا گشته ایم و می توانیم طلبه را از  اکنون با هویت طلبه آش
ــیم. طلبه کسی است که عمده زمان و توان  غیر طلبه بازشناس
ــالت های نهاد روحانیت گرداند. وابستگی  خود را صرف رس
ــی به حوزه علمیه و صنف روحانی حقیقی است.  چنین کس
ــی که درس حوزه خوانده و لباس روحانی  در حالی که کس
پوشیده ولی به کسب و کار، ویرایش یا فعالیت اداری مشغول 
شده، وابستگی اش به حوزه مجازی و به قول ادیبان به اعتبار 
ما کان است و وابستگی کسی که هرگز درس حوزه نخوانده، 

ولی لباس روحانی به تن می کند کاماًل دروغین است.
اکنون این فرمول را کمی توسعه و تفصیل می بخشیم. این 
ــت. کسی که عمدة زمان  فرمول معیاری کّمی و ظاهری اس
و توان خود را به کار روحانیت یعنی فهم و تبلیغ و اجرا و 
دفاع از دین خدا اختصاص داده باشد از نظر جامعه شناختی 
ــمار می رود اما مانند همه  ــا متعلق به این صنف به ش حقیقت
ــود کامیاب و کارآمد  ــت در کار خ اصناف دیگر معلوم نیس
ــی که عمده نیرو و زمان خود را به رانندگی  باشد. مثاًل کس
ــت راننده یا پزشک  ــکی می گذراند الزاما معلوم نیس یا پزش
ــت احساس هویت کند  ــد. همچنین معلوم نیس موفقی باش
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ــی و بیرونی و تحوالت فردی  ــی به رغم تغییرات درون یعن
ــمند  ــی خود را همواره متعلق به این صنف و ارزش و محیط

بشمارد. اکنون به معیارهای کیفی طلبگی می پردازیم:
ــوان خود به  ــاص زمان و ت ــرد در اختص ــرای آن که ف ب
ــالت های حوزوی کامیاب باشد و احساس تعلق مستمر  رس
نیز به این نهاد داشته باشد،  الزم است سه وصف تفقه، تزکیه 

و ایفای نقش اجتماعی را به شرح ذیل داشته باشد؛
تفقه یا دین شناسی: طلبه باید با دین خدا به صورتی کامل، 
ــب آشنا باشد. اگر فرض کنیم طلبه شناخت  موزون و متناس
ــته باشد نمی تواند در نهاد متولی  متوازنی از دین خدا نداش
ــی نقش ایفا کند. یعنی در صورتی که طلبه  امر دین به خوب
ــناخته باشد نمی تواند بدان  موضوع فعالیت های خود را نش
خدمت کند. این تفقه یا دین شناسی به معنای اجتهاد نیست. 
ــن وجه دارد.  ــبت عموم و خصوص م ــه با اجتهاد نس بلک
ــی از مجتهدان  ــان، مجتهد و برخ یعنی برخی از دین شناس
ــتند. توضیح بیشتر این مطلب در دفتر پنجم  دین شناس نیس

بحث انتخاب گرایش تحصیلی آمده است.
تزکیه: طلبه باید در راستای ایفای نقش اجتماعی سنگین خود 
به پاالیش روحی پرداخته باشد و از ایمان سرشار و اخالق فاضله 
برخوردار باشد. هر چه این صفت در وجود طلبه بیشتر باشد در 
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هویت صنفی خود استوارتر خواهد بود. زیرا تقوا و تهذیب نفس 
هم در فهم معارف دینی شرط الزم است، هم در تبلیغ و انتقال 
آموزه های دینی به جامعه و دفاع از اندیشه دینی بسیار نقش آفرین 

است و هم خود مصداق تحقق عینی دین به شمار می رود.
ایفای نقش اجتماعی: طلبه باید دغدغه خدمت به جامعه را 
داشته باشد و تالش های خود را معطوف به نیازهای اجتماعیـ  
یعنی چیزی عالوه بر بهره شخصی خودـ  رقم زند. اگر فرض 
کنیم که طلبه از دین شناسی و تقوا برخوردار باشد و عمده زمان 
ــته  و توان خود را صرف این امور کند اما اثری در جامعه نداش
باشد، انتساب او به صنف روحانیت کارآمد نیست. مانند کاسبی 
ــاز روزمره خود جنس به مغازه می آورد. یا  که تنها به اندازه نی

راننده تاکسی ای که تنها خانواده خود را جابجا می کند!
برای بررسی دقیق تر این ویژگی ها در وجود طلبه الزم است 
ــه صفت را در وجود  تمام احتماالت ممکن از ترکیب این س
ــخصی که عمده زمان و توان خود را به امر دین اختصاص  ش
داده، ترسیم کنیم و به صورت مقایسه ای نسبت به آنان داوری 
کنیم. این ُصور ممکن، جمعا هشت احتمال را تشکیل می دهند 
که برترین صورت آن کسی است که هر سه صفت تفقه، تقوا 
و نقش اجتماعی را دارد و پست ترین صورت آن کسی که تقوا 

و تفقه ندارد اما به ایفای نقش اجتماعی می پردازد.
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آیندة کاری طلبه
شاید هر طلبه ای در امتداد نگاه به آینده با این پرسش ها روبرو 
شده باشد که یک طلبه سرانجام چه جایگاه اجتماعی ای پیدا 
ــرانجامی خواهد داشت؟ چه نقش ها و  خواهد کرد و چه س
ــت؟ کارکردهای طلبه، و  ــؤون اجتماعی در انتظار او اس ش
ــات تخصصی ای که می تواند ارائه دهد، آینده کاری او  خدم
ــرد، غایات و مقاصدی که  ــی که باید بر عهده گی و مأموریت
بر طلبگی مترتب است، اهداف کاری، و آفاق طلبگی یعنی 
ــتی که شایسته است یک طلبه برای انتهای  افق های دوردس
ــت؟ و به دیگر زبان شؤون  ــیر خود در نظر گیرد چیس مس
ــای تخصصی در عالم طلبگی  تخصصی حوزویان و تیپ ه

کدام اند و چگونه طبقه بندی می شود؟
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ــوال از دو راه می توان پیش رفت؛  ــخ به این س برای پاس
ــت. یعنی  ــتقراییـ  از جزئی به کلیـ  اس ــیر اس راه اول مس
ــخصیت های روحانی موفق و خدمات  با نظر به عملکرد ش
ــالب در جامعه امروز بر عهده گرفته اند،  تخصصی ای که ط
ــتی تفصیلی و جامع از نقش های اجتماعی حوزویان  فهرس
پدید آوریم و به صورتی پس آرا آن ها را طبقه بندی و بسامان 
کنیم. راه دوم این است که به صورت پیش آرا و قیاسی ـ از 
ــالت های  کلی به جزئی ـ حرکت کنیم. یعنی نظام جامع رس
ــرایط  ــت آوریم و در امکانات محیطی و ش حوزه را به دس
ــین منطقی  روز ضرب کنیم. این حرکت به یک آرایش پیش
از انواع فعالیت های حوزه خواهد رسید که تکرار و تداخل 
در آن وجود ندارد و قابل تطبیق بر انواع فعالیت های موجود 
ــت که این دو حرکت  ــد. گویا بهترین روش این اس می باش
ــل دنبال کنیم. یعنی یک بار از  ــه صورت تلفیقی و مکم را ب
ــات طلبگی آغاز کنیم و برای آن که تمام آن  آرمان ها و غای
ــد محقق گردد وظایف، نقش ها و تخصص هایی برای  مقاص
ــواع عملکرد های  ــم و یک بار نظر به ان ــالب تعریف کنی ط
ــق موجود کنیم و از میان آن نقش های تخصصی طالب  موف
را تعریف کنیم. سپس حاصل این دو را با هم تلفیق نماییم.
ــده کاری طلبه پیش از پرداختن  ــخ به موضوع آین در پاس
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ــه فروعات و جزئیات، و ارائه بحث های عمیق و طوالنی،  ب
الزم است یک جواب کوتاه و رسا و گویا داده شود تا طلبه، 
گرفتار کثرت ها و فروعات نگردد و تکلیف خود را در یک 
ــخ فوری و اجمالی به آن  ــه دریابد. این یک جمله پاس جمل
ــت که همواره در ذهن می ماند و سنگ محکی برای  نیاز اس

آزمودن جزئیات خواهد شد.1
اگر بخواهیم به این سوال یک جواب فوری و کوتاه دهیم 
ــوم گردانیم، باید  ــه آینده کاری طلبه را معل ــک جمل و در ی

ــع و متون تفصیلی  ــتن کتاب های مرج ــای بزرگ امروز حوزه، داش ــی از نیازه 1.  یک
ــت. متون و منابعی که به صورت کامال  ــئواالت کوچک طلبه اس ــخ به س غنی در پاس
ــقوق و فروع و احتماالت و آرا را طرح  ــاله را کاویده و ش جامع، اطراف و اکناف مس
ــد و در یک بررسی عالمانه به داوری نهایی نیز منتهی شده باشد. نوع آثاری  کرده باش
ــده تنها از یک زاویه به مسأله پرداخته و  ــته ش ــائل طالب نوش که تاکنون در باره مس
ــن جهت طلبه با مطالعه  ــت. به همی ــبت به رویکردهای مخالف کامال خاموش اس نس
ــه جلو، برخی از  ــدارد. اخیرا در یک اقدام رو ب ــوان مقابله با ادله مخالف را ن ــان ت آن
ــریات حوزوی با مصاحبه های متنوع رویکردهای مختلف در یک مسئله را طرح و  نش
ــا داوری نهایی را بر عهده خود طلبه نهاده و  ــتدالل های هر یک را ذکر کرده اند. ام اس
نبرد میان استدالل ها را مدیریت نکرده اند. قدم کامل تر این است که این استدالل ها در 
یک متن تفصیلی مرجع عرضه و کالبدشکافی شود و به قضاوت نهایی نیز بینجامد که 
طلبه از سرگردانی و حیرت نجات یابد و از آوار نظرات متعارض رها گردد. علی رغم 
ــخ  این نیاز مبرم و در عرض آن باید توجه کرد که نمی توان طلبه را برای دریافت پاس
ــئوال کوچک، به متون قطور و حجیم ارجاع داد و راه یابی او را منوط به مطالعه  هر س
صدها صفحه کتاب دانست. الزم است که پاسخ های مختصر و گویا ـ از مقوله فست 
فود ـ نیز وجود داشته باشد که کار امروز طلبه را به سرعت راه بیندازد. متون کاربردِی 
مختصر و مفیدی که در کمترین زمان به القای بیشترین محتوا بینجامد. این توصیه ابدا 
ــت. آن متون  ــتدالل عمیق نیس به معنای جویده جویده طرح کردن مطلب و فرار از اس
ــخ های فوری، حتما باید به پشتوانه آن متون تفصیلی  مختصر، طرح های اجمالی و پاس
و بررسی های جامع باشد و اعتبار خود را از تحقیقات سنگین و روش مند یافته باشد. 
ــرده در یک کپسول کوچک رنگین ارائه شود.  ــیار فش اما در مقام عرضه به صورت بس
در همان حال به طلبه سفارش می شود که متناسب با اهمیت موضوع برای کشف پاسخ 

تفصیلی و جوانب آن به متون مفصل نیز مراجعه کند.
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ــه در صفحات قبل نیز گفتیم این دو گزاره را  همان گونه ک
به هم پیوند دهیم. 

الف. اناّ الُعَلماَء َورََثُة األنبياءِ؛1
ُلوا َعَليِهْم آياِ�ِه َو  ُهْم يت�ْ َعَث ِفی ْاأُلمِّياّيَن َرُس�������وًل ِمن�ْ ب. ُهَو الَّذی ب�َ

يِهْم َو يَعلُِّمُهُم اْلِکتاَب َو اْلِحکَمة2َ يزَکاّ
اگر علمای دین وارثان پیامبران هستند و پیامبران مأموریت 
تعلیم و تربیت را برعهده داشته اند، طلبه در آینده کاری خود 
ــت و یا مربی. طلبه یک عنصر فرهنگی است که  یا معلم اس

به کار تعلیم و تربیت انسان ها اشتغال دارد.
این پاسخ فشرده را به صورتی کامال استقرایی می توان تفصیل 

داد و تیپ های تخّصصی حوزویان را این گونه ترسیم کرد:
ــورت تخصصی در  ــه به ص ــوم دینی ک ــان عل 1( محقق

زمینه های زیر به تولید علم و پژوهش مشغول اند؛
ـ استنباط و تبیین عقاید اسالمی و نگرش های کالن دین: 

فلسفه، کالم، و ... .
ـ کشف و تبیین نظام های کالن دینی )سیاسی، اقتصادی، 

قضایی، مدیریتی، تربیتی، حقوقی، و ...(
ــای دینی: معنویت،  ــف و تبیین فرهنگ و ارزش ه ـ کش

1. کافی ج 1، ص 32.
2.  جمعه:  2
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اخالق، آداب، سبک زندگی، ... . 
کشف و تبیین قانون دینی و احکام فقهی.

2( مروجان و مبلغان آموزه های دینی به صورت:
ــتاد اخالق؛ مبّلغ و گوینده مذهبی )برای عموم مردم(؛  اس
ــان، جوانان،  ــودکان، نوجوان ــرای ک ــی )ب ــان تخّصص مبّلغ
ــکاران، کارگران، زندانیان،  ــربازان، ورزش ــجویان، س دانش
ــورهای خارجی، کاروان های زیارتی، و...(؛ نویسنده و  کش
ــگاه، مدارس(؛ مربی )کودکان،  مؤلف؛ مدّرس )حوزه، دانش
نوجوانان، جوانان، و...(؛ محّققان میانی؛ امام جماعت و مدیر 
مساجد، حسینیه ها و هیأت های مذهبی؛ مشاورین تخّصصی 
مانند مشاور امور خانواده )روحانی خانواده(، تربیت فرزند، 
مشاور اصناف، مشاور تولیدکنندگان آثار هنری مذهبی، و ...

3( متصّدیان مناصب اجرایی مختّص حوزویان مانند:
والیت فقیه )مرجعیّت دینی، سیاسی، اجتماعی(؛ مقام افتا 
ــی )به معنای رایج کنونی(؛ مدیران فرهنگی  و مرجعیّت دین
ــگاه و نیروهای  اجتماعی مانند نمایندگان ولی فقیه در دانش

انتظامی؛ قضاوت؛ مدیریّت مدرسه یا حوزه علمیه

ویژگی های کنونی حوزه
ــت طلبه بپردازیم  ــیم طرح کالن فعالی ــل از آن که به ترس قب
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ــیار مناسب است با موقعیت طلبه در واقعیت های موجود  بس
ــرایط کنونی حوزه و روحانیت،  ــنایی با ش ــویم. آش آشنا ش
درحکم شناسایی موقعیت جوی و جغرافیایی منطقه است که 

در طراحی نقشة نهایی برنامه زندگی طلبه تأثیر مهمی دارد.

بحران منابع انسانی
در میان مردم عادیـ  خصوصًا در مجاورت مراکز حوزوی ـ 
ــالب علوم دینی به اندازة  ــود »فراوانی ط گاهی تصور می ش
کافی پاسخ گوی نیاز جامعه هست و امروزه استقبال از سایر 
رشته های علمی یا حرفه ها و صنایع، اهمیت بیشتری دارد.« 
ــگام و تصوری  ــالع، قضاوتی نابهن ــن تصور، نزد اهل اط ای

به شدت مخدوش است زیرا: 
ــور،  ــون نفر از جوانان کش ــش از یک میلی ــاله بی 1. همه س
متقاضی ورود به دانشگاه ها هستند و در رقابتی سنگین صدها 
ــته های دانشگاهی می شوند. این درحالی  هزار نفر جذب رش
ــال تنها چند هزار  ــت که متقاضی علوم حوزوی در هرس اس
نفر و مجموع پذیرفته شدگان فقط کسری از این گروه است. 
جذابیت های متراکمی که تحصیل دانشگاهی را در نظر جوان 
ــة مخالفت برخی از  ــوش رنگ  و نما می گرداند به ضمیم خ
ــدید  ــا با تحصیل فرزندان خود در حوزه و منع ش خانواده ه
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آنان، به توزیع نابرابر نیروی انسانی دامن می زند. 
ــگاهی عمدتًا درصدد رفع نیازهای  2. تخصص های دانش
ــمی و مادی بشر، و تخصص های حوزوی عمدتًا ناظر  جس
ــت. بُعد ناپیدای وجود  ــان اس به ابعاد تربیتی و معنوی انس
آدمی که فصل مقّوم ماهیت انسان و حقیقت وجودی اوست 
ــری در مقابل جانب  ــه »اهمیت« افزون ت ــبت ک به همان نس
خاکی و مادی او دارد، دارای پیچیدگی بیشتری است. طبعًا 
»شناخت« آن هم بسیار دشوارتر و »مشکالت« آن فراوان تر 
ــتر،  ــن وصف )اهمیت بیش ــت. با ای ــر اس و صعب العالج ت
ــناخت دشوارتر و مشکالت فراوان تر( نیاز به کارشناسان  ش
ــایة آموزه های آسمانی به  و متخصصان ورزیده ای که در س
ــناخت ابعاد روحی و معنوی انسان دست یازند و در حل  ش
و رفع این دسته از مشکالت به کار آیند، نیازی اساسی است 

و نیروی انسانی شایسته و فراوانی می طلبد.
ــط  ــده ای از نیازهای جامعه ما که اینک توس ــش عم 3. بخ
ــگاهی مرتفع می گردد، در شرایط اضطراری  متخصصان دانش
ــورها نیز قابل تأمین و تدارک است. در ایام دفاع  ــایر کش از س
مقدس، شمار قابل توجهی از پزشکان و متخصصان دیگر مناطق 
ــور ما به ارائة خدمات اشتغال داشتند. این درحالی  دنیا در کش
است که نیاز ما به صاحب نظران دینی، جز از طریق حوزه های 
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ــت. اکنون حوزه، باید پاسخ گوی  ــیعی قابل حل نیس علمی ش
ــت  ــند. امروزه دس نیاز فراوان همة دنیا به علوم اهل بیت باش
نیاز مجامع علمی معتبر دنیا به آخرین دست آوردهای حوزوی 
ــی های خالی اسالم شناسی و شیعه شناسی  ما دراز است. کرس
ــگاه های مهم جهان متقاضی حضور روحانیان شایسته و  دانش
ــت. مراکز فرهنگی مسلمانان در نقاط مختلف پنج قارة  تواناس
ــمندان و مبلغان، در ارتباط  دنیا در تکاپو برای دعوت از اندیش
ــتند، و خالصه پس  از انقالب  دائم با حوزه های علمی ما هس
ــالمی در ایران، همة انسان های حق جو در سراسر جهان در  اس
عطش فهم پیام آخرین پیامبر، رو به سوی ما دارند. ادعای بزرگ 
ــخ گوی تمام نیازهای  ــالمی این بود که اسالم پاس انقالب اس
فردی و اجتماعی انسان از گهواره تا گور می باشد و این نیازها 
را تا دامنة قیامت تأمین می کند. ارائة دستورالعمل جامع حیات 
بشر براساس وحی محتاج پژوهش های عظیم و تالش فراوان 

است که نیروی کارآمد حوزوی باید به آن بپردازد.
ــاز دارد. در محیط  ــگ و تربیت جامعه به متولّی نی 4. فرهن
ــال یک عنصر فرهنگی و تربیتی  کوچک خانواده، خدای متع
ــر اقتصادی که »پدر«  ــادر« نام دارد را در کنار یک عنص که »م
ــام گرفته، قرار داده و پدر را مأمور کرده که نگرانی اقتصادی  ن
ــال و بدون دغدغة  ــازد تا مادر فارغ الب ــواده را برطرف س خان
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معیشت در یک محیط آرام، به وظیفه تربیت بپردازد. در محیط 
بزرگ جامعه، آیا به یک نهاد فرهنگی و تربیتی نیاز نیست؟1

ــاختمان معمولی، به ده ها نیروی  ــاختن یک س 5. برای س
کاری متخصص نیاز داریم؛ مهندس، معمار، کارگر، لوله کش، 
ــاز و... یقینا برای ساختن  آهنگر، برق کش، نقاش، کابینت س
یک جامعة اسالمی و بنای یک تمدن تاریخی بزرگ بر اساس 
اسالم، به ده ها هزار نیروی دین باورِ زمان آگاهِ وارسته احتیاج 
داریم. و این نیرو ها در محیط حوزة علمیه پرورش می یابند. 
ــتوانه های علمی و معنوی  ــدان چهره های ممتاز و اس 6. فق
ــالب و حوادث پس  از پیروزی  ــوزه در مبارزات قبل  از انق ح
ــخ دشمنان بر از بین  بردن شخص یا شخصیت  و نیز عزم راس
ــرایطی که اندیشه دینی در میان نسل جوان  بزرگان دین در ش
دستخوش طوفان شدید فتنه ها و امواج متالطم شبهات گشته 

این نیاز را افزون تر نموده است.2

ــت که برای برپا ماندن این نهاد فرهنگی ـ تربیتی بودجه ثابتی باید در نظر  ــخص اس 1. مش
ــته است. آن چه که  ــود، همانطور که تأمین نیازهای مادی به َصرف هزینه ای وابس گرفته ش
به عنوان شهریه و کمک هزینه 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 
ــیار مؤثرند. به واقع  ــعة مطلوب آن مراکز بس ــت می آیند در توس توانا و کارآمدی که به دس
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 بورسیه 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.
2. توطئه قدرت های بزرگ برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان، تحریف اعتقادات اصیل، 
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ــی که از فضای  ــبهات تاریخ ــری با انبوهی از ش 7. درگی
ــری غرب یک باره به زبان بومی ما ترجمه و به جامعة ما  فک
ــد بخش قابل  مالحظه ای از نیروهای نخبه حوزه  سرازیر ش
را مشغول به فعالیت های حاشیه ای نموده و از رسالت اصلی 
ــارزه، برکات  ــت. گرچه همین مب خود منحرف گردانده اس

فراوانی در پی داشته  است.
ــتورکار  ــدی که پس  از انقالب در دس ــات جدی 8. تحقیق
ــی آن ها  حوزه قرارگرفته و موج موضوعات نوینی که بررس
ــته یا پس از این باید آغاز گردد،  از منابع دینی، تازه آغاز گش
ــد و تدوین دانش های جدید دینی که غالبًا ناظر به ابعاد  تولی

اجتماعی اسالم می باشد، و نیز؛
9. مسئولیت های سترگ اجرایی که قانون اساسی جمهوری 
اسالمی بر دوش حوزویان نهاده است از عواملی است که نیاز 
به نیروی انسانی را در این شاخه از فعالیت ها روشن تر می نماید. 
ــیار عظیم،  ــنایی با دین الهی به عنوان پدیده ای بس 10. آش
ــده، فرایندی  ــیار پیچی ــی عمیق و روابطی بس دارای معارف
ــرورش نیروی  ــت. به همین جهت مراحل پ ــدت اس دراز م

ــالمی و تضعیف روحانیت ـ به عنوان سردمدار مبارزه با استکبار  تغییر فرهنگ ناب  اس
جهانی ـ بیش از آن است که در این مختصر به آن اشاره  شود. مطالعة کتاب »خاطرات 
ــتر همفر« جاسوس انگلیس در کشورهای اسالمی برای آشنایی با نوع فعالیت های  مس

آنان بسیار مفید است.
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ــتر و  ــایر مراکز علمی بیش ــه با س کارآمد حوزوی در مقایس
نیازمند زمانی درازتر است. تحصیل حوزوی 15 تا 20 سال 
استقامت و تالش نیاز دارد. این واقعیت پیامدهای ناگواری 

بر جای می گذارد که شایسته بررسی و تأمل است:
اضطراب و نگرانی ابتدایی و تزلزل همت متقاضیان ورود 	•

به حوزه بر اثر دوردست جلوه کردن هدف. 
ــتگی و دلزدگی طالب در اواسط مسیر و در نتیجه جدا 	• خس

شدن از خانوادة حوزه. 
غفلت از هدف اصلی، ورود در حواشی و فرعیات و پرداختن 	•

به اموری که مستقیماً رسالت حوزه محسوب نمی شود. 
طلبه به مراتب بیش از دانشجو به استقامت نیاز دارد. یکی 
از دالیل آن این است که دانشجو پس از یک دورة تحصیلی 
ــاله خود را در پایان راه تلقی می کند. اما طلبه پس  4 یا 7 س

از سال ها تحصیل خود را همچنان در آغاز راه می نگرد. 
11. عالوه بر همه این عوامل نرخ ریزش همین تعداد اندک از 
طالب که در چنین فضای سنگینی افتخار طلبگی یافته اند بسیار 
باالست. پاره ای به جهت دلزدگی و بی انگیزگی و پاره ای به جهت 
دشوار بودن مواد درسی، گروهی بر اثر فشار اجتماعی و گروهی 
دیگر بر اثر مشکالت اقتصادیـ  خصوصاً پس از تشکیل خانواده 
ـ و گروهی به  دنبال جذابیت مراکز دیگر یا فقدان برنامه متناسب 



53دفتر دوم: هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی

با نیاز در حوزه یا.. از حوزه فاصله می گیرند. 
با این وصف، هر یک از طالب علوم دینی در بحران شدید 
ــانی، گوهر گران بهای کمیابی محسوب می شود و  نیروی انس
در موقعیت استثنایی و ممتازی قرار گرفته  است که با تالش 
مضاعف باید جای خالی دیگران را پر کند و به رفع کاستی ها 
ــرایط فرهنگی به  ضمیمة ندرت  ــواری ش همت گمارد. دش

نیروهای توانمند، مسئولیت بیشتری برای او آفریده است. 
بدین ترتیب روشن است که نظام روحانیت و حوزه های 
ــر دوش دارند که هرگونه  ــیار متنوعی ب علمیه، وظایف بس
استعداد و توانایی را می توانند به خدمت بگیرند. با شرایطی 
ــتعداد  ــس نمی تواند بگوید من اس ــد، هیچ ک که توصیف ش
ــتعداد ها می توانند  طلبگی را ندارم. همة انواع روحیات و اس
به کار خدمت دین بیایند و در نظام روحانیت مورد استفاده 
قرار گیرند. گرچه مسئوالن حوزه نیز موظف اند که امکانات 
محدود موجود را خرج بهترین ها کنند، و در مراحل گزینش 

و پذیرش دقت نظرهای فراوانی به کار گیرند.

حوزه، بهترین پایگاه آشنایی با دین
ــالم است. هیچ  ــنایی با معارف اس حوزه، بهترین پایگاه آش
ــدارد که در آن به  ــر جهان وجود ن ــز دیگری در سراس مرک
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صورت رسمی و با برنامه ای جامع، با فرهنگ دین و سخن 
ــد. از این نظر شرایطی که  ــوایان معصوم، بتوان آشنا ش پیش

برای طلبه پدید می آید بسیار مغتنم و قابل استفاده است.
ــازمان ها، ادارات و مراکز دیگرـ تا  حوزه هاـ  مانند همه س
ــیدن به نقطة مطلوب و رفع همة نقاط ضعف، فاصله ای  رس
ــه نقاط ضعف  ــانی ک ــی در پیش دارند. اما همة کس طوالن
ــزد می نمایند، باید به این مسئله  ــتی های آن را گوش و کاس
ــازمان و مرکز  به خوبی توجه کنند و توجه دهند که هیچ س
ــرد آن را نمی تواند  ــوزه و کارک ــالت عظیم ح دیگری، رس
ــود. حوزه، علی رغم همة کاستی ها و بایسته ها،  عهده دار ش
ــن، بهترین  ــی و درک عمیق فرهنگ دی ــرای اسالم شناس ب
ــه در میان حوزه های مختلف،  ــرایط را فراهم می کند. البت ش
ــی موظف است شرایط  خوب و بهتر وجود دارد و هر کس
رشد و تحصیل بهتری برای خود ایجاد کند و از فرصت ها و 
امکانات بیشتری بهره برداری نماید. اما به هر حال محدودیت 
ــتی در همه جا وجود دارد. هنر آن نیست که پس از  و کاس
ــت  ــرایط و امکانات حرکت کنیم. هنر آن اس تأمین همة ش
ــتفاده را نماییم.  ــا و محدودیت ها بهترین اس ــه در تنگناه ک
ــتی ها و مطلوب شدن  اگر بخواهیم منتظر اصالح همه کاس
ــیم تا پس از آن، اقدام را آغاز کنیم، باید  همة موجودها باش
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بدانیم که هیچ وقت به چنین نقطه ای نخواهیم رسید. همیشه 
ایده آل های ما از واقعیت موجود فاصله دارد. پس عاقالنه تر 
آن است که به جای تقاضای توسعة امکانات، به بهره گیری از 
امکاناِت موجود توجه کنیم و با اراده و اختیار خود گره های 

بسته را باز نماییم. 
نظام آموزشی و پرورشی امروز حوزه در کنار همة کاستی ها، 
امتیازات چشم گیری نیز دارد. در این مجموعه با همین امتیازات، 
ــخصیت های برگزیدة فراوانی رشد یافته و رسالت پیامبران  ش
ــد. نه وجود چنین برگزیدگانی بهانة  الهی را بر دوش گرفته ان
موجهی برای عدم اصالح کاستی های حوزه است و نه وجود 

آن کاستی ها، بهانة موجهی برای نفی کامل حوزه.
ــهید مطهری در این باره می فرمایند: »الزم است  ــتاد ش اس
ــه این که آن را از بین برد. ثابت  ــت را اصالح کرد ن روحانی
ــتن سازمان روحانیت در وضع فعلی نیز به انقراض  نگاه داش
آن منتهی خواهد شد. این مطلب را حدود 10 سال است که 
بارها و بارها تکرار کرده و گفته ام که روحانیت یک درخت 
ــی که  ــت و باید با آفت هایش مبارزه کرد. کس ــت زده اس آف
ــت به ترکیب این درخت نزنید معنای سخنش  می گوید دس
ــم مبارزه نکنید و این باعث  ــت که با آفت های آن ه این اس
ــود که آفت ها، درخت را از بین ببرند. آن کسی نیز که  می ش
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می گوید اصاًل این درخت را باید از ریشه کند اشتباه بزرگی 
ــود. زیرا اگر این درخت کنده شود دیگر هیچ  مرتکب می ش

کس قادر نخواهد بود تا نهال جدیدی به جای آن بکارد.«1
ــی حوزه، متولی  ــروزه هر یک از عناصر برنامة آموزش ام
ــِش رو دارد. اگر مجموع این  ــختی برای مخالفت، پی سرس
ــی حوزه  مخالفت ها را گرد هم آوریم چیزی از نظام آموزش
ــت. همین متون  باقی نخواهد ماند! درحالی که این گونه نیس
ــمندان دین در آشنایی با  ــت مایة دانش و همین کتاب ها، دس

آموزه های مکتب انبیا بوده است. 
ــود کیفیت آن همواره مد  ــی و بهب تکامل این نظام آموزش
نظر مصلحان و دلسوزان قرار داشته، اما همان بزرگان بارها 
ــتن  ــد کرده اند که موجودی خود را نباید به جرم نداش تأکی

پاره ای کماالت، یک باره از دست داد! 
ــن انتقادها و اعتراض ها بر بدنة جوان  بدترین اثری که ای
ــاد آن ها به  ــردن ایمان و اعتق ــن ب ــوزه وارد آورده، از بی ح
ــتحکام این بنیان رفیع است. ایمان و اعتقاد به فعالیتی که  اس
ــت. »شبهه« این  انجام می دهیم، موتور حرکت و پویش ماس
ــرد و خاموش و ما را از حرکت متوقف می سازد  موتور را س

و خود، توجیه فریبنده ای برای سستی و کاهلی قرار می گیرد. 

1. پیرامون انقالب اسالمی، ص 184
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بایسته های طلبگی
ــالت روحانیت و فضای  ــفه پیدایش و رس اکنون که با فلس
ــدیم، به بررسی مهم ترین  ــنا ش عمومی حوزه های علمیه آش

هنجارها و بایسته های دنیای طلبگی می پردازیم.

شکیبایی و پایداری
مسیر طلبگی استمرار راه انبیا است و طلبه در راهی قدم نهاده 
که پیش از او سفیران الهی و بهترین بندگان او آن راه را طی 
ــت سر نهاده اند. راهی بس پرشکوه و پرحماسه،  کرده و پش
راهی سرشار از عظمت و افتخار، راهی سراسر افتخارآمیز و 

غرورآفرین، راهی هموار و در عین حال دشوار. 
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پیامبران الهی در راه انجام وظیفه خود، مشکالت فراوانی 
ــکالت آنان را از  ــل کردند، ولی هیچ گاه تراکم این مش تحم

میدان بیرون نکرد. مشکالتی مانند: 
ــاعر1، جادوگر2،  ــواع فحش ها و توهین ها: دیوانه، ش 1. ان
کاهن3، احمق4، دروغ گو، متکبر، گستاخ5، گمراه6، حیله گر7، 

مفسد، خرابکار8، متکبر، برتری جو9 و... 
2. گونه های مختلف تمسخر و بی اعتنایی. 10

3. فال بد زدن و عامل بدبختی دانستن.11

1. و يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون.)صافات 37:  36(
2. كذلك ما أ�ی الذين من قبلهم من رسول ال قالوا ساحر أو مجنون )ذاریات 51: 52(

3. فما أنت بنعمه ربك بكاهن )طور52:  29(
4. انا لنراك فی سفاهه )اعراف 7:  66(

5. بل هو كذاب أشر )قمر54:  25(
6. انا لنراك فی ضالل مبين )اعراف 7: 60(
7. ان هذا لمكر مكر�موه )اعراف 7: 123(

8. أ�ذر موسی و قومه ليفسدوا فی الرض )اعراف 7: 127(
9. فق�������ال المالء الذين كفروا من قومه ما هذا ال بش�������ر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم )مؤمنون 

)24  :23
10. انهم اناس يتطهرون )اعراف 7: 82( لئن ا�بعتم شعيبًا انكم اذًا لخاسرون )اعراف 7: 90( 
مانراك ال بش�������رًا مثلنا و ما نراك ا�بعك ال الذين هم اراذلنا بادی الرأی و مانری لكم علينا من 
فض�������ل )هود 11: 26( قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا )هود 11: 32( قالوا أنؤمن لك 
ــعرا 26:  111( و انی كلما دعو�هم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم  و ا�بعك الرذلون )ش
و استغش�������وا ثيابهم و أصروا و اس�������تكبروا اس�������تكباراً )نوح 71:  7( كلما مراّ عليه مأل من قومه 
س�������خروا منه )هود 11:  38( قالوا يا صالح قد كنت فين�������ا مرجوا قبل هذا )هود 11: 62( قالوا 
يا ش�������عيب أصال�ك �أمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فی أموالنا ما نشاء )هود 11: 87( 
قالوا يا ش�������عيب ما نفقه كثيرًا مما �قول )هود 11: 91( قالوا س�������واء علينا أوعظت أم لم �كن من 

الواعظين )شعرا 26: 136(
11. و ان �صبهم س�������يئه يطيروا بموس�������ی و من معه )اعراف 7: 131( انا �طيرنا بكم )یس 36: 

)18
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4. تکذیب.1
5. تهدید به تبعید و اخراج.2

6. تهدید به شکنجه.3
7. تهدید به سنگسار.4

8. مخالفت صریح و لج بازی.5
9. آزار، ریختن زباله و خاکستر، سنگ باران و... 

ــت باید از ابتدا  ــالت انبیا اس ــت که میراث دار رس روحانی
آماده همة این مشکالت باشد. 

درگیری میان پیامبران خدا و مخالفان آنان به درازای تاریخ 
ــابقه دارد، از ابتدای پیدایش بشر در داالن  ــان س خلقت انس
ــتمر  ــد و ممتد تاریخ، دو جبهه حق و باطل در تقابل مس بلن
ــه حامیان ارزش ها، پاکی ها و فضیلت ها در  بوده اند و همیش

معرض مخالفت و بدخواهی بوده اند. 
ــی و فرعون، یا ابراهیم و  تقابل هابیل و قابیل، موس
نمرود، یک روز در صحنة نبرد بدر و احد میان محمد و 

1. كل ما جاء امه رسولها كذبوه )مؤمنون 23: 44(
2. أخرجوهم من قريتكم )اعراف 7: 82( لنخرجنك يا ش�������عيب و الذين آمنوا معك من قريتنا أو 

لتعوداّن فی ملتنا )اعراف 7: 88(
3. ليمسنكم منا عذاب أليم )یس 36: 18(

ــود 11: 91( لئن لم �نته يا نوح لتكونن من  4. ان�������ا لن�������راك فينا ضعيفًا و لول رهطك لرجمناك )ه
المرجومين )شعرا 26:  116(

5. قال�������وا يا هود ما جئتنا ببينه و ما نح�������ن بتاركی آلهتنا عن قولك و ما نحن لك بمؤمنين )هود 
11: 53( اناّا بالذی آمنتم به كافرون )اعراف7: 76(
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ــفیان و روزی در صحرای کربال میان امام حسین و  ابوس
ــه و همه جا  یزید رخ داد و در پهنة زمان و مکان نیز همیش
تکرار می شود. کل يوم عاشورا و کل ارض کربال. انسان باید در میان 
ــته، جایگاه خود را به صراحت معین کند »نبوت  این دو رش
ــه و راهی تازه  قلمرو فکری تازه ای به وجود می آورد، اندیش
ــت که آن  ــی مؤمن اس و هدفی تازه را مطرح می کند، آن کس
اندیشه را بپذیرد، آن هدف را بجوید و آن راه را بپیماید. برای 
مخالف بودن مخالفت کردن الزم نیست، موافقت و همراهی 
نکردن کافی است. در جبهه بندی میان نبی و معارضانش هر 
که در میانه باشد هم با نبی و از او نیست و هر که »با او« نباشد 
»بر او« است. این حقیقت ضمن ده ها آیة قرآن به صورتی رسا 

و تردیدناپذیر اعالم شده است.«1
ــورا و نفی و اثبات در کلمه  ــالم در زیارت عاش لعن و س
ــزاری و نفرت از جبهه باطل  ــه لاله الاهلل آموزش اعالم بی طیب
ــت. ذکر تاریخ  ــالم وفاداری و حمایت از جبهه حق اس و اع
ــزد  ــته در قرآن همین حقیقت را اعالم و گوش پیامبران گذش
می نماید که هر که پیرو آیین پاکان و صالحان است و خود را 
مانند حسین وارث آدم و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی 
ــد و علی می داند، باید در راه حمایت از حقیقت ها  و محم

1. طرح کلی اندیشة اسالمی در قرآن، فصل 21.
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ــا آماده تحمل انواع بالیا و پرداخت همه دارایی ها  و ارزش ه
ــد و البته این پایداری و شکیبایی  و سرمایه های خویش باش

سرانجام به پیروزی نهایی جبهة متقین خواهد انجامید. 
ِ�ل�ک ال�������داَر اآلِخرَة َنجَعُلها ِللَّذيَن ليري�������دوَن ُعُلواًّا فی األرِض و 
ل َفس�������ادًا َو العاِقَبُة ِللُمتَّقيَن1 َفاصبِ�������ر ِإنَّ العاِقَبَة ِللُمتاّقيَن2 َو َلَقد 
َقت کِلَمُتنا ِلِعباِدَنا الُمرَسليَن إن�َُّهم َلُهُم الَمنصوروَن َو إنَّ ُجنَدنا  َسب�َ
نيا َو  َلُهُم الغاِلبوَن3 إناّا َلَننُصُر ُرُس�������َلنا َو الَّذيَن آَمنوا ِفی الَحياِة الدُّ
يوَم يقوُم الش�������هاد4 َفال َ�حَس�������َبنَّ اهلَل ُمخِلَف َوعِدِه ُرُسَلُه إنَّ اهلَل 

َعزيٌز ذو انِتقاٍم.5
»بر خالف نظرهای تنگ مایه و سطحی، حرکت انبیا حرکتی 
ناموفق نبوده و باطل که راه مخالف انبیا است بر تاریخ بشری 
ــت و این انبیای الهی بوده اند  ــیر آن حکومت نداشته اس و س
ــر را مجموعاً در همان  که از آغاز تا کنون توفیق یافته اند بش
مسیری که خود می خواسته اند هدایت کنند و از این پس نیز 

تا پایان جهان بر همین قرار خواهد بود. 
هر یک از این پیام آوراِن حق در قطعه ای از این نوار ممتد 
ــوی هدف  ــیر او را به س ــر را به پیش رانده و س تاریخ، بش

1. قصص 28: 83.
2. هود 11: 49. 

3. صافات 37:  71 تا 73. 
4. غافر 40: 51. 
5. ابراهیم14: 47.
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خلقت انسان که تعالی و تکامل جامعه بشری است، تسهیل 
ــریع کرده اند و هنگامی که پس از روزگاری تالش و  و تس
ــر وضع و بر اثر هر علتی  ــارزة بی امان از این جهان به ه مب
ــالت خود،  ــته اند در آخرین نقطة مأموریت و رس رخت بس
ــول و مأمور پس از خود سپرده،  بار امانت خدایی را به رس
ــم بر هم نهاده اند... و چنین شده است که در این  خود چش
ــة عمر خود، بر اثر هشیاری و  ــر از همیش دوران تاریخ، بش
ــتـ  به راه  ــان نیز آثار دعوت پیامبران اس ــیـ  که هم آگاه
ــبین تر و به هدف آنان نزدیک تر است... بر همین  آنان خوش
ــد یافت تا روزی که به  ــیر طبیعی ادامه خواه منوال، این س
ــن گام در راه تربیت و  ــی، آخری ــت آخرین حجت اله دس
ــریت بی هیچ مانع و رادعی  ــر برداشته شده و بش ارشاد بش
ــش گام گذارد و  ــراه تعالی و تکامل بی پایان خوی در بزرگ
ــه به حرکت مبارک خویش ادامه  ــرعتی بیش از همیش با س

دهد... و این فرجام واقعی نبوت و راه پیامبران است. 
نکته بسیار مهم این است که موفقیت مرحله ای در گرو دو 
ــیار تعیین کننده است؛ ایمان و صبر. شکست های  عامل بس
اثنای راه بر اثر فقدان این دو عامل و پیروزی های درخشان 

بر اثر به کار گرفتن آن بوده است.«1

1. طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، فصل 19.
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ــمنی ها و  ــول تاریخ با دش ــر در ط ــیعه اگ ــت ش روحانی
ــته و  بدخواهی ها مواجه بوده، آن را پدیده ای تازه نمی دانس
ــت. انواع تهمت ها،  ــرد و محزون نگردیده اس هیچ گاه دل س
ــارت ها و مخالفت ها در راه تحقق آن هدف  ــنام ها، جس دش
ــت که کاروان روحانیت، از قافله  بزرگ کم ترین درسی اس
ــت. آنچه بر پیامبران  ــاالران خود انبیا و اولیا آموخته اس س
گذشته آمده، امروز نیز کم و بیش در اجتماع ما دیده می شود 
و هر که در مسیر آنان است، در معرض آن همه قرار دارد. 
ــتة  ــرد که در کنارة این دو رش ــوان انکار ک ــه نمی ت و البت
تاریخِی »حق« و »باطل« همواره رشتة نامرئی دیگری وجود 
داشته که ادعای پاکی و حقیقتش گوش فلک را کر کرده، اما 
باطن ناپاک او دائمًا به تقویت جبهة پستی و تضعیف جبهة 

راستی پرداخته است. 
تاریخ، بلعم باعورا، کعب األحبار، کسروی، مهدی هاشمی 
ــت. حکم قتل  ــالطین رنگارنگ، زیاد دیده اس و وعاظ الس
ــریح قاضی ـ در منصب  ــین هم از نیش قلم ش امام حس
ــت. قرآن کریم به صراحت خطر  ــده اس روحانی ـ صادر ش
عالمان هواپرست را گوشزد می کند و جامعة مؤمن را از شر 

آن ها بر حذر می دارد؛ 
ي�������ا أيَها الَّذيَن آَمنوا إنَّ کثيرًا ِمَن األحباِر َو الرُّهباِن َليأکلوَن أمواَل 
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وَن َعن َسبيِل اهلِل1 الناّاِس ِبالباِطِل َو يُصداّ
و آنها را به شدت محکوم می کند؛ 

ُلوا التَّ�������وراَة ُثمَّ َلم يحِملوها کَمثَ�������ِل الِحماِر يحِمُل  َمثَ�������ُل الَّذيَن ُحمِّ
بوا ِبآياِت اهلِل، َو اهلُل ل يهدی  أس�������فارًا، ِبئَس َمَثُل الَقوِم الَّذي�������َن کذَّ

الَقوَم الظالميَن.2
ــند که »عالم ناپارسا« پدیدة جدیدی  مردم ما باید آگاه باش
ــن یک واقعیت  ــابقه دارد و ای ــت و به درازای زمان س نیس
تجربه شدة تاریخی است که در کنار سایر واقعیّت ها باید به 
جامعه انتقال یابد. اما به هر حال وجود همین طائفة ناپاک و 
بدسرشت موجب شده که دستاویز موجهی برای تضعیف و 
تخفیف سلسلة عالمان دین و وارثان انبیا پدید آید و فشارها 

و دشواری ها افزون شود. 
تحمل این مشکالت و شکیبایی در مقابل این نامالیمات، 
ــرایطی چنینـ  که البته به  ــت که در ش کمترین وظیفه ای اس
درازای تاریخ انسان سابقه دارد ـ بر دوش عالمان راستین و 
ــت و این أمر محکم الهی به  پیروان جبهه حق و فضیلت اس

پیامبر خدا و همه پیروان او است؛ 
َفاسَتقم کما ُأمرَت َو َمن �اَب َمَعک.3

1. توبه 9: 34.
2. جمعه 62: 5.

3. هود 11:  112.
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کارآمدی و توانمندی
ــرای ماندن و  ــت زندگی، ب ــان در مراحل نخس کودک انس
ــت؛ در  ــته اس ــخت وابس ــتن به خدمات دیگران س بهزیس
خوردن، خوابیدن و آسودن نیز نیازمند »کار« دیگران است و 
از خود هیچ هنری ندارد... اندکی بعد همین کودک، بخشی 
ــای خود را با »همکاری« دیگران انجام می دهد. هر  از کاره
ــن نیازهای خود  ــد او می گذرد، در تأمی ــه از مراحل رش چ
ــود و نیاز او به »کار« یا »همکاری« دیگران  ــتقل تر می ش مس
ــورت کامل از جامعه  ــش می یابد، گرچه هیچ گاه به ص کاه

بی نیاز نمی شود.
ــت، آدمی تأمین بخشی از  ــنین جوانی، شایسته اس در س
ــرد و همان گونه که خود  ــه عهده گی ــای دیگران را ب نیازه
ــت رنج دیگران بهره گرفته بود،  تاکنون از حاصل کار و دس
ــک وظیفه دارد در  ــاند؛ این ــن پس به دیگران بهره برس از ای
ــم  قبال خدمات فراوانی که از دیگران دریافت کردهـ  به رس
قدرشناسی ـ از خود واکنشی نشان دهد و خدمتی برساند1. 

1. هل جزاء الحسان ال الحسان؟ )الرحمن 55: 60(
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ــان اجتماع و قرار  ــان به جری ــن مرحله آغاز ورود انس ای
ــت. قرار گرفتن در یک  ــن در یک صنف اجتماعی اس گرفت
ــالم آمادگی  ــئولیت و اع ــف به معنای انتخاب یک مس صن
ــت. معلم، راننده، کاسب،  برای انجام خدمات مشخص اس
ــغل  ــاورز، آهنگر، کارمند و کارگر هر یک با انتخاب ش کش
خویش، در یک گروه اجتماعی قرار گرفته، خدمات ویژه ای 
ــل نیز خدمات دیگری دریافت  ــه می دهند، البته در مقاب را ارائ

می دارند... .
ــت.  ــان ها اس این حکایِت »چهرة اجتماعی« حیات ما انس
زندگی ما آدمیان چهرة دیگری نیز دارد؛ »چهرة حیات فردی«.
انسان، به اقتضای انسانیت خود ـ به عنوان یک فرد و فارغ 
از عضویت در اجتماع بشریـ  موظف است برای دست یابی 
ــرد و زن، پیر و جوان،  ــیری را طی کند؛ م به هدفی بلند، مس
شهری و روستایی، کاسب و کارمند و کارگر و معلم در اصِل 
ــانیت مشترک اند.  این وظیفه تفاوتی ندارند؛ زیرا همه در انس
کسب معرفت، تهذیب نفس، تقوا و تعالی معنوی، ارزش های 
وجودی انسان در زندگی فردی او است. انسان حتی اگر دور 
از آبادی به سر برد و در جزیرة تنهایی، زیست کند، به حکم 
ــانیت خویش، موظف به خودسازی و تحصیل عبودیت،  انس

قرب، و کماالت اخالقی است.
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ــت. آدمی به  ــف به »حضور اجتماعی« اس همچنین موظ
ــوان یک فرد،  ــی خویش، به عن ــت اجتماع مقتضای سرش
وظیفه دارد در اجتماع زندگی کند. کمال مطلوب انسان نیز 
ــرو همین زندگی اجتماعی رقم خورده و با حضور در  در گ

میدان اجتماع قابل دست یابی است.
همین انسان، آنگاه که با جامعه مرتبط می شود و به عنوان 
عضوی از پیکرة اجتماع در می آید، تعریف تازه ای می یابد و 
ــان نه به حکم  وظایف جدیدی بر دوش می گیرد. اینک انس
ــور اجتماعی اش، وظایفی  ــانیت، بلکه به مقتضای حض انس
دارد. مثاًل موظف است که حقوق دیگران را رعایت کند، به 
نیازهای هم نوعان خویش توجه داشته باشد و در صدد ارائة 

خدماتی به آنها باشد.
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ارزش انسان در حیات اجتماعی
در بعد حیات اجتماعی، ارزش انسان بر اساس خدماتی که 
ارائه می دهد، تعیین می شود هر چه این خدمات ارزنده تر و 
ــد، تأثیر وجود شخص در جامعه باالتر و در  گسترده تر باش

بعد اجتماعی موفق تر است.
بر این اساس، الزم است:

1. هر فرد در فرایند انتخاب خود، دقت کافی کند تا مؤثرترین 
خدمات اجتماعی را شناسایی کند و متناسب با توان و استعداد 

خود در صنفی قرار گیرد که بهرة بیشتری برساند.
ــطح  ــس از انتخاب نیز توان خود را برای ارتقای س 2. پ

خدماتی که ارائه خواهد داد، باالتر برد.
ــه توانمندی، کارآیی، لیاقت و قدرت  از نگاه دین، هر چ
ــان بیشتر و به قول معروف »با ُعرضه تر« باشد، و بتواند  انس
ــت. بدین ترتیب،  ــتری ارائه کند شایسته تر اس خدمت بیش
ــت: ارزش  ــان مطرح اس دو مطلوبیت و دو ارزش برای انس

»ایمان، اخالق و تقوا« و ارزش »کارآمدی و کفایت«. 
إناّ َخيَر َمِن اسَتأَجرَت الَقوی األمين1. 

ــت و  ــان اس ــوا ارزش بُعد فردی وجود انس ــان و تق ایم
ــدی و کفایت، ارزش بُعد اجتماعی او و بدین ترتیب  کارآم

1. قصص 28: 26.
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ــد بود زیرا  ــن »مؤمن خدوم« خواه ــان ترازِ دی الگوی انس
ــن خدوم با صفت ایمان، »خود« را به افق کمال نزدیک  مؤم
ــوی کمال  ــا صفت خدمت »جامعه« را به س ــد و ب می گردان

حرکت می دهد.1
در میان کارگزاران دولت علوی سه شخصیت متفاوت 
دیده می شود: اول شخصیتی چون مالک اشتر نخعی است که 
از سویی توان مدیریت بسیار باال و قدرت جسمی و فکری 
ــر، در مراتب باالی  ــوی دیگ و روحی عظیمی دارد و از س
ــت؛ بدین جهت،  ــان و والیت و معنویت قرار گرفته اس ایم
هم در حیات فردی و هم در حیات اجتماعی مورد رضایت 
ــت. امام علی از داشتن چنین  کامل امام زمان خویش اس
ــحال و مبتهج است و در واگذاری  ــدت خوش نیرویی به ش

امور حکومت به او دل آرام و آسوده خاطر؛
ا السراُع إَليِه  َفاناّه ِممَّن ليخاُف َوهُنه َو ل َس�������قَطُته َو ل َبطُؤُه َعماّ

أحَزم َو ل إسراُعُه الی ما الُبطُء َعنُه أمَثل؛2
مالک را نه سس��تی اس��ت و نه لغزش، و ن��ه کندی آنجا که 

ــود، توجه به همین خدمت  ــتردة خ ــه به قضاء حوائج مؤمنین در معنای گس 1. توصی
َليَس ِبُمسِلم  ــول اکرم فرمودند: َمن َاصَبَح لَيهَتمَّ ِبأموِر الُمسِلميَن ف�َ ــت. رس اجتماعی اس
ــائل الشیعه ج 16، ص336( کسی که به امور جامعه اسالمی اهتمام نداشته باشد،  )وس
ــت. امام علی  نیز فرموده اند: َافَض�������ُل الناّاِس َانَفُعُهم ِللناّ�������اِس )غرر الحکم:  ــلمان نیس مس
ــتری برای دیگران داشته باشد. و این  ــی است که فایدة بیش 10300( برترین مردم کس

اشاره به برتری انسان در حیات اجتماعی است.
2. نهج البالغه، نامه 13.
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شتاب باید و نه شتاب بگیرد آنجا که کندی شاید.
َعب�������دًا ِمن ِعب�������اِد اهلِل ل يناُم أياَم الَخ�������وِف َو ل ينکل َعِن األعداِء 
اِر ِمن َحريِق الناّاِر َو ُهَو مال�ک بُن  س�������اعاِت الراّوِع. أشدُّ َعَلی الُفجاّ
بة  الحارِث أخو مذحج... َفانَُّه َس�������يٌف ِمن ُسيوِف اهلِل ل کليُل الظُّ
ُم  ُر َو ليَقداّ ريبِة... َفانَُّه ليقدُم و ليحجُم َو ليَؤخاّ و ل ناب�������ی الضاّ
ِة  ال َعن أمری َو َقد آَثرُ�کم ِبِه َعلی َنفس�������ی ِلَنصيَحِتِه لکم  َو ِشدَّ

َشکيَمِتِه َعلی َعُدواّکم؛1
بنده ای اس��ت از بندگان خدا که در روزهای بیم نخوابد و در 
س��اعت های ترس از دشمن روی برنتابد، بر بدکاران از آتش 
س��وزان تندتر است. او مالک پسر حارث مذحجی است... او 
شمش��یری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند شود و 
نه ضربت آن بی اثر بَُود... نه بر کاری دلیری کند و نه باز ایستد 
و ن��ه پس آید و نه پیش رود؛ جز که م��ن او را امر نمایم. در 
فرس��تادن او من ش��ما را بر خود برگزیدم؛ چه او را خیرخواه 

شما دیدم و سرسختی او را برابر دشمنانتان پسندیدم.
 مالِ�������ک ما ماِلک! َلو کاَن َجَباًل لَ�������کاَن َفندًا َوَلو کاَن َحَجرًا َلکاَن 

َصلدًا، ليرَ�قيِه الحاِفر َو ليوفی َعَليِه الطائر؛2
مالک! مالک چه بود؟ به خدا اگر کوه بود کوهی بود از دیگر 
کوه ها جدا افتاده و اگر س��نگ بود س��نگی بود خارا که سم 

هیچ ستور به ستیغ آن نرسد و هیچ پرنده بر فراز آن نپرد.
هنگامی که خبر رحلت مالک به حضرتش رسید اندوهناک 

1. نهج البالغه، نامه 38.
2. نهج البالغه، حکمت 443.
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و متأثر گشت و آه می کشید و می فرمود:
َواکی َو َه�������ْل َمْرُجوٌّ کَمالِ�ک ؟ َوَهْل  ْلَتْب�ک اْلب�َ َعَلی ِمْث�������ِل َمالِ�ک ف�َ
َمْوُجوٌد کَماِلک ؟1 وَهْل َقاَمِت النَِّساُء َعْن ِمْثِل َماِلک ؟... َل َأَری 

ْعَدُه َأَبدًا2 َلُه ب�َ ِمث�ْ
گریه کنندگان بر مانند مالک باید گریه کنند و آیا امیدبخشی 
ــی مانند او وجود یافته است؟ آیا  ــت؟ آیا کس مانند مالک هس
زنان مانند او خواهند آورد؟... پس از او مانند او را نخواهم دید.
ــخصیتی  ــزاران امام ش ــان کارگ ــخصیت دوم در می ش
عارف و خودساخته چون کمیل بن زیاد است که یار تنهایی 
ــت و تاب تحمل معارف سنگین علوی را  امیرمومنان اس

دارد. علی او را به صحرا می برد و با او راز می گوید: 
ًا َلو أَصبُت َله َحَمَلة؛3  ها إنَّ هاُهنا َلِعلمًا َجماّ

بدان که در سینه من دانشی است انباشته، کاش حامالنی برای 
آن می یافتم.

کمیل در جانب ایمان و فضایل انسانی اندوخته ای بس عظیم 
دارد و همراز و انیس حجت حق قرار گرفته است. همین کمیل 
ــهرکی ـ به نام هیتـ   ــگاه که از جانب امام به کارگزاری ش آن
گمارده می شود، در دفع سپاهیان دشمن که از حوزه مأموریت 

1. بحاراالنوار،  ج 33،  ص 556.

2. بحاراالنوار، ج 33،  ص 591.
3. نهج البالغه، حکمت 147.
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او گذشتند و به تاراج مسلمانان پرداختند، ناکام می ماند.
امام بر او چنین خرده می گیرند و این گونه گالیه می کنند:

أماّا َبعُد َفإناّ َ�ضييَع الَمرِء ما ُولاّی َو َ�کلَُّفُه ما کِفی َلَعجٌز حاِضر َو رَأی 
َقد ِصرَت ِجس�������رًا ِلَم�������ن َأراَد الغارَة ِمن أعداِئک َعلی أوليائک،  ُمَتباّر... ف�َ
َغيَر َشديِد المنکِب َو ل ُمهيِب الجانِب، َو ل سادٍّ ثغرًة َو ل کاسٍر ِلَعدوٍّ 

َشوکًة َو ل ُمغٍن َعن أهِل ِمصِرِه َو ل ُمجٍز َعن أميِرِه؛1
ام��ا بعد، واگذاردن آدمی آنچه را که بر عهده دارد و عهده دار 
ش��دن او کاری را که بر دوش دیگری است، ناتوانی ای است 
آشکار و اندیشه ای است تباه... تو پلی شده ای تا از دشمنانت 
ه��ر که خواه��د از آن بگذرد و بر دوس��تانت غارت برد. نه 
قدرتی داری که با تو بس��تیزند، نه از تو ترسند و از پیش ات 
گریزند، نه مرزی را توانی بس��ت، نه شوکت دشمن را توانی 
شکست، نه نیاز مردم شهر را برآوردن توانی و نه توانی امیر 

خود را راضی گردانی.
ــخصی چون زیاد  ــان کارگزاران دولت علوی ش در می
ــناخته شده  ــمیه نیز حضور دارد. زیاد چون پدری ش بن س
ــت و حرام زادة مسلَّم بود، زیاد بن ابیه )فرزند پدرش(  نداش
یا ابن سمیه )فرزند سمیه، کنیز حارث بن کلدة ثقفی پزشک 
ــد؛ تا آنکه معاویه در حکومت خود او  عرب( خوانده می ش

را برادر خویش و زیاد بن ابی سفیان خواند.2
1. نهج البالغه، نامه 61.

2. در تاریخ آمده است که عمر در زمان حکمرانی خود، زیاد را برای اصالح کار یمن 
 ، ــیار زیبا ایراد کرد. امام علی ــت در مجلس وی خطابه ای بس ــتاد، چون بازگش فرس
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زیاد جانشین ابن عباس در والیت بصره و سرزمین های فارس 
بود و دایرة حکم رانی وی استان پهناوری را در بر می گرفت که 

شامل بصرة کنونی، اهواز، کرمان، فارس و... می شد.
ــیار کارآمد و توانا بود،  او گرچه در ادارة امور مملکت بس
اما به جهت خیانت های فراوان هرگز مورد اعتماد امام قرار 
ــوی حضرت به خاطر فسادهایی که از  نگرفت و بارها از س

او سر زد، توبیخ و مالمت شد.
َلَغنی َاناّک ُخنَت ِمن َفی ِء  َو إناّی ُاقِس�������ُم ِباهلِل َقَس�������مًا صاِدقًا َلِئن ب�َ
ًة َ�َدُعک َقليَل  نَّ َعَليک ِشداّ الُمسِلميَن َشيئًا َصغيرًا او کبيرًا، ألُشدَّ

هِر، َضئيَل األمِر؛1 الَوفِر، َثقيَل الظاّ
به خدا سوگند می خورم، س��وگندی راستین که اگر مرا خبر 
رسد که در اموال مسلمانان کم یا زیاد خیانت کرده ای، چنان 
بر تو سخت گیرم که اندک مال مانی و درمانده به هزینة عیال، 

و خوار و پریشان احوال.
اس�������َتعِمِل الَعدَل َو احَذِر الَعس�������َف َو الَحيَف، َفانَّ الَعسَف يعوُد 

ــس بودند. عمروعاص گفت: آفرین بر این جوان،  ــفیان و عمروعاص در آن مجل ابوس
ــی است و من می دانم  ــفیان گفت: قریش اگر از قریش بود، عرب را اداره می کرد. ابوس
از کیست. علی پرسید: از که؟ گفت از من، من در جاهلیت با مادرش زنا کرده ام و 

او را در رحم مادرش نهاده ام.
معاویه در خالفت خود به پافشاری مغیره بن شعبه زیاد را فریب داد و نزد خود طلبید، 
ــانی، او را برادر خود دانست. معاویه او را انسانی  ــی ترتیب داد و به گواهی کس مجلس
ــت در نامه های 44، 21، 20 و نیز حکمت  ــفکر می دانس صاحب نظر، پر همت و خوش
ــخن رفته است. احوال او در شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید  476 نهج البالغه از او س

ذیل نامه 44 آمده است.
1. نهج البالغه، نامه 20.
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يِف؛1 ِبالَجالِء َو الَحيُف يدعو اَلی الساّ
به عدالت عمل کن و از ظلم و ستم بپرهیز که ستم مردم را به 

آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر را در میان آورد.
ــان  ــان می دهد برخی کس ــخصیت ها نش ــی این ش بررس
ــالق و معنویت در ابعاد فردی را  ــان، تقوا، اخالص، اخ ایم
ــام امور اجتماعی و صالحیت واگذاری  دارند، اما توان انج
مسئولیت های سنگین در آنها وجود ندارد. در مقابل، گروهی 
قدرت الزم برای انجام خدمات اجتماعی را دارند، اما تعهد 

و تقوای الزم را ندارند.
ــک از این دو گروه بازوی قابل اعتمادی برای امام  هیچ ی
ــئول هدایت اجتماع و اصالح امور آن  ــی که مس امت )کس
ــت( نیست. امروزه همه کسانی که اندکی با مفاهیم اولیه  اس
ــنا هستند، به خوبی می دانند که مهم ترین عنصر  مدیریت آش
ــت؛ یعنی  ــانی آن« اس ــازمان، »منابع انس پیش برنده یک س
نیروهایی که واجد این دو ویژگی هستند؛ تخصص و تعهد، 
ــالمت، نداشتن  قدرت و امانت، تقوا و کفایت، ُعرضه و س
هر یک از این دو بال، برای پرواز به سوی هدف یک کاستی 

آشکار است و اعتماد و حرکت را غیر ممکن می سازد.
ــس را در حد  ــالمت نف ــانی که اخالق و اخالص و س کس

1. نهج البالغه، حکمت 476.



راه و رسم طلبگی 76

ــکان داری یک حرکت  ــی عرضة س ــتند، ول مطلوب دارا هس
ــبی  اجتماعی را ندارند و نمی توانند از خود اثر و خدمت مناس
ارائه کنند، نیروهای شایسته ای برای پیشبرد اهداف اسالم نیستند. 
ــوی دیگر، کسانی که واجد همت های بزرگ هستند و با  از س
ــی و تالش، دانش و مهارت و کارآیی خود را باال  سخت کوش
برده، لیاقت پذیرفتن مسئولیت های سنگین اجتماعی را کسب 
ــارت هواها و هوس های پست حیوانی به  کرده اند، ولی در اس
سر می برند و از ایمان و اخالق و انسانیت کم بهره اند نیز هرگز 
ــد؛ گرچه در مواردی  ــت امام عصر را تأمین نمی کنن رضای
ــوان لیاقت آنان را به خدمت اهداف دین گرفت و البته با  می ت

نظارت شدید بر آنان، از مفاسدشان در امان بود.
ــادن آنان  ــروه و کنار هم نه ــة این دو گ ــه یقین مقایس ب
ــت و این هم عرضی، نباید موجب توهم  اشتباهی بزرگ اس
ــن بیان، برابر  ــود. منظور از ای ــم ارزی میان آنها ش نوعی ه
ــانیت« و ارزش »کارآمدی« با یکدیگر  ــتن ارزش »انس دانس
ــه میان کمیل بن زیاد نخعی با زیاد بن ابیه  ــت و مقایس نیس

هرگز عاقالنه شمرده نمی شود.
ــی وجود اوست و در امتداد  ــانیت انسان ارزش اساس انس
ــد، در حالی که کارآیی و  ــا ابد به کار می آی ــان ت حیات انس
ــت و به زندگی اجتماعی  ــی درجه دو اس توانمندی، ارزش
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انسان، آن هم تا مرز انتقال به عالم ابدی مربوط است و پس 
ــانیت، بدون توانمندی و  ــه کار نمی آید. ایمان و انس از آن ب
کارآیی هم ارزشمند است و سعادت او را تأمین می کند، در 
حالی که کارآیی و توانمندی، بدون ایمان و انسانیت ارزش 
انسانی ندارد و بر لوح سعادت او نقشی نمی زند. بهرة ایمان 
ــخص باز می گردد، در حالی که  و بندگی از ابتدا به خود ش

بهرة کارآیی و توانمندی ناظر به نیاز دیگران است.
بر این اساس در َدَوران امر میان این دو ویژگی، جایی که 
ــد، بدون  ــا انتخاب یکی از این دو گزینه امکان پذیر باش تنه
ــای واالی فردی را برگزیند و از  ــان باید ارزش ه تردید انس

هیچ مالمتی واهمه نکند.
يا أيَها الاّذيَن آَمنوا َعَليکم أنُفَس�کم ليُضرُّکم َمن َضلاّ إَذا اهَتَديُتم1

ای کس��انی که ایمان آورده اید به خودتان بپردازید، هرگاه شما 
هدایت یافتید آن کس که گمراه شده است به شما زیان نمی رساند.

امام علی نیز فرمودند: 
َو إناّی َلعاِلٌم َبما يصِلُحکم َو يقيُم أُودَکم، ُولکناّی لأری إصالَحکم 

ِبافساِد َنفسی2
من نیک می دانم که چگونه می توان ش��ما را اصالح کرد و از 
کجی به راس��تی آورد. اما هرگز اصالح شما را با تباه کردن 

1. مائده 5: 105.
2. نهج البالغه، خطبه 69.
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خود )روا( نمی بینم.
ــرایط عادی  ــت که در ش ــتار بر آن اس اما تأکید این نوش
ــتی،  ــه امکان تحصیل هر دو ارزش وجود دارد، نباید سس ک
کوتاهی و کاهلی کرد و به بهانة اخالق و تقوا و معنویت از 

تحصیل کارآیی، توانمندی و کفایت دست کشید. 
توجه به مسئولیت اجتماعی و پرداختن بدان، آنقدر اهمیت 
ــود و نمی توان  دارد که عبادات فردی نیز جایگزین آن نمی ش

به بهانة اشتغال به عبادت پروردگار از آن سر باز زد. 
ــیاه چال مخوف هارون  ــام کاظم  آن هنگام که در س ام
ــرار گرفتند و از هرگونه ارتباط اجتماعی محروم و ممنوع  ق

گشتند چنین مناجات فرمودند: 
اللاُّهمَّ اناّ�َک َ�عَلُم اناّی ُک�نُت أسألُ�َک َان َ�فِرَغنی ِلِعباَد�ِ�َک، اللاُّهماّ َو 

َل�َک الَحمُد1 َعلَت ف�َ َقد ف�َ
پروردگارا از تو درخواست کرده بودم که مرا برای عبادت خود 
فارغ گردانی، تو را شکر می گویم که چنین نعمتی نصیبم کردی
ــان در میانة اجتماع حق  ــن بیان معلوم می گردد که انس از ای
ندارد زمان و توان خود را تنها صرف امور عبادی کند. و تا آن 
هنگام که اختیار عمِل اجتماعی و تأثیرگذاری بر محیط پیرامون 
ــر دوش دارد که او را از عبادت  ــود را دارد وظیفه ای مهم ب خ

1. االرشاد،  ج2، ص 240.
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فردی فارغ البال و خلوت محض با پروردگار مانع می شود.1
ــان ایدآل  ــه در پی تحقق »انس ــان مؤمن همان گونه ک انس
اسالمی« در وجود خود است، به هدف تحقق »جامعه ایدآل 
اسالمی« نیز در پیرامون خود تالش می کند و برای این منظور 
ــت آورد.  ــت مهارت ها و توانایی های الزم را به دس الزم اس
ــرای انجام کارهای بزرگ و  ــت آوردن توان افزون تر ب به دس
ــترگ،  نیز آمادگی برای ایجاد تحولی عظیم یا ارائة خدمتی س
ــت،  ــز به معنی خودنمایی مذموم و رفتار متظاهرانه نیس هرگ

بلکه خود مورد توصیه آموزه های دینی است.
ــد در فرایند انتظار فرج که افضل  ــیعة علی می کوش ش
اعمال است، خود را برای کارگزاری دولت مهدوی آماده 
ــکان داری  ــازد تا در روزگار حضور و ظهور معصوم، س س
ــته و بازویی توانا برای اجرای عدالت و بسط توحید  شایس
ــب با ابعاد تأثیر اجتماعی و حجم  ــد. چنین کسی متناس باش
خدمتی که ارائه می دهد، مورد توجه ویژه و رضایت خاص 

ــد فردی  ــود. زیرا رش ــد فردی و تکالیف اجتماعی تزاحمی تصور ش 1. نباید میان رش
ــان به بندگی است و بندگی خدا در گرو انجام وظیفه تحقق می یابد. اگر انسان دو  انس
ــد رشد او در انجام وظیفه  ــته باش وظیفة فردی و اجتماعی را به موازات یکدیگر داش
ــود. ِإنَّا َس�������ُنلِقی َعَليک   ــت و نباید یکی از آنها مانع انجام دیگری ش در هر دو حوزه اس
اِر َسبًحا َطِويال )مزمل  َقوًل َثِقياًل، ِإنَّ َناِش�������َئَة اللَّيِل ِهی َأَشدُّ َوطئک َو َأقَوُم ِقياًل، ِإنَّ ل�ک فی النهََّ
ــان به گونه ای تنظیم شود که جلوی کارآمدی و کمال  73: 5-7(اگر برنامة زندگی انس
ــد مطلوب نظر دین  ــازگار نباش ــود یا با انجام وظیفه در اجتماع س اجتماعی گرفته ش

نیست.
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امام عصر است.
حضرت فاطمه زهرا فرموده اند:

، إنَّ ُعَلماَء ش�������يَعِتنا يحَشروَن  َس�������ِمعُت َعن أبی َرس�������وِل اللاِّه 
ِهم  َفيخَلُع َعَليِهم ِمن خلِع الکراماِت َعلی َقدِر کثَرِة ُعلوِمِهم َو ِجدِّ

فی ِارشاِد ِعباِد اللاِّه؛1
از پ��درم پیامبر خدا ش��نیدم که فرمود: عالمان ش��یعة ما 
)ف��ردای قیام��ت( محش��ور می ش��وند در حالی ک��ه به قدر 
فراوانی دانش و به میزان تالششان در ارشاد بندگان خدا، از 

خلعت های کرامت بر آنها پوشانده شده است.
برای توضیح بیشتر مثالی در ابعاد ملموس تر، از حکومت 
ــتانه انقالب  ــوم ذکر می کنیم. امام خمینی در آس غیرمعص
ــنود بود و به داشتن چنین  ــالمی از آحاد ملت ایران خش اس
توده ای بر جهانیان مباهات می کرد. اما رضایت امام از کسی 
ــوده عوام قابل  ــا رضایت او از ت ــتی و مطهری ب مانند بهش
مقایسه نیست. شهادت بهشتی و مطهری، برای او همسنگ 
ــا حادثه ای  ــا بود؛ چه بس فقدان یک امت، غمبار و جان فرس
ــهروند معمولی را به همراه  طبیعی که پیامد مرگ هزاران ش
ــتی به بدنة انقالب  ــته، ولی به اندازة شهادت یک بهش داش

آسیب و به دل امام امت درد وارد نکرده باشد.
ــب آمادگی بیشتر در  ــالمی و کس توصیه به تجهیز امت اس

1. بحاراالنوار، ج 2، ص 3.
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واّه؛1 عالوه  مقابل کفار در آیه شریفه َو أِعداّوا َلُهم ما اسَتَطعُتم ِمن ق�ُ
بر کسب قدرت نظامی و تهیة انواع ساز و برگ و جنگ افزار، 
ــدرت علمی، مدیریتی و  ــامل همة مؤلفه های قدرت، از ق ش
توان فرهنگی تا انواع مهارت ها، مانند قدرت بیان و سخنوری، 
ــندگی و تأثیرگذاری، پیش بینی حوادث و تصمیم گیری  نویس
ــی و بذل  ــود و این همه جز با تالش و سخت کوش و... می ش

آسایش و راحت، حاصل نخواهد شد.
ــبیل اهلل و  ــوند فی س کلید واژه »مجاهدت« که غالبًا با پس
ــه قرآن بارها به کار رفته  ــد اموال و انفس در آیات مبارک قی

است، بر این سخت کوشی و بذل آسایش تصریح دارد.
ــت که در نظام ارزشی اسالم، ارزش  این نکته نیز گفتنی اس
ــه جان با رضای جانان و  ــهادت« که به معنای معامل واالی »ش
دست کشیدن از همه سرمایه ها و دارایی ها، به امید لقای محبوب 
و کسب خرسندی اوست، هم در پرتو خدمت اجتماعی قرار 
ــهادت هرگز به معنی نفله شدن و جان باختن نیست؛  دارد. ش
خون شهید عهده دار انجام کار بزرگی در جامعه اسالمی است و 
بهره های فراوانی می رساند. خون شهید پاسدار ارزش های الهی 
ــت. راه بسته ای را که جز با خون باز  و حامی بقای دین خداس

نمی شود، می گشاید و در نهایت بر شمشیر غلبه می کند.

1. انفال 8: 60.
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ــتة ارزش آن ـ  ــن رو هرگاه بهره ای یا ثمری ـ شایس از ای
ــته شدن، جز هدر  ــد و از این کش بر دادن خون مترتب نباش
ــن مجتبی  ــرایطی که امام حس رفتن کاری نیاید )مانند ش
ــهادت طلبی مطلوب نیست. از سوی  ــت( ش در آن قرار داش
ــهادت طلبی مطلوب است، مجاهد در راه  دیگر، هرگاه که ش
ــدا باید پیش از بذل جان، به گونه ای طراحی و تدبیر کند  خ
که ثمرات و برکات افزون تری از این فداکاری به چنگ آید؛ 
ــهدا با بردن خانواده و کودکان  مانند صحنه ای که سیدالش

و تقدیم شش ماهة تشنه لب، برای تاریخ به یادگار نهاد.
* * *

طلبه با ورود به طلبگی، از میان خدمات مختلف اجتماعی، 
ــی( مربوط به حوزة  ــی ـ پرورش »خدمات فرهنگی )آموزش
دین« را برگزیده است؛ ثبت نام در حوزة علمیه به معنی اعالم 
ــف مقدم حرکت های تعلیمی و  ــی برای حضور در ص آمادگ
تربیتی در گسترة آموزه های اسالمی است. طلبه به عنوان یک 
عنصر فرهنگی، از فهرست طوالنی نیازهای انسان، مهم ترین 
ــت تا با  ــی و معنویت را برگزیده اس ــاز، یعنی نیاز به وح نی
ــان ها را تأمین  هّمت، مجاهدت و پایداری، این نیاز تودة انس
ــداد حرکت پیامبران، آن آموزگاران کتاب و  کند. طلبه در امت
ــت قرار دارد و  ــلوک توحیدی و معنوی حکمت و مربیان س
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ــالتی آن چنان خطیر و  ــة علمیه، رس ــا قدم نهادن در مدرس ب
مسئولیتی این چنین سترگ را بر دوش گرفته است:

اناّ الُعَلماَء َورََثُة األنبياِء1
دانشمندان دین وارثان حرکت پیامبران هستند.

نبی مکرم اسالم عالمان دین را جانشینان خود خوانده و 
برای آنان دعا کرده است: 

رَِحَم اهلُل ُخَلفائی... الاّذيَن يحيوَن ُسناّتی َو يَعلاّموَنها ِعباَد اهلِل2
خداوند جانشیان مرا رحمت کند؛ آنان که سنت مرا زنده نگاه 

می دارند و آن را به بندگان خدا می آموزند.
بدین ترتیب، طلبه هرگز نمی تواند فارغ از خألها و آسیب های 
ــری و احتیاجات  ــه انحرافات فک ــی و بدون توجه ب اجتماع
ــاس هویت تعریف شده  فرهنگی، روزگار بگذراند. طلبه براس
صنفی خود، باید در قبال خدمات فراوانی که از دستان پر مهر 
ــی دارد، صادقانه و پر تالش به آنان خدمت  اجتماع دریافت م
کند؛ آیات خدا را تالوت کند. دین، کتاب و حکمت را به آنان 

بیاموزد و در تهذیب و تزکیه نفوس بکوشد؛ 
يتلوا َعَليِهم آياِ�ک َو يَعلاُّمُهُم الکتاَب َو الِحکَمَة َو يزکيِهم3

ــتر باشد،  و هر چه توان طلبه در ارائه چنین خدماتی بیش
ارزش اجتماعی او بیشتر است.

1. کافی ج 1، ص 32.

2. منیه المرید ص 10.
3. بقره 2:  129.
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ــان، در قبال مسئولیتی که در  پیش از این گفتیم که هر انس
ــت  ــاع بر دوش دارد، باید دو گام بزرگ بردارد: نخس اجتم
ــب با توان خود  ــاب یک خدمت مؤثر اجتماعی، متناس انتخ
ــری ارزانی دارد. دوم ارتقای  ــه بهرة فراوانی به جامعه بش ک

سطح کیفیت این خدمات، تا اندازه ممکن.
طلبه در انتخاب مسیر اصلی و ترجیح حوائج معنوی و فرهنگی 
بر حوائج مادی، بسیار خوش سلیقه عمل کرده و شاهراه حرکت 
خود را به درستی برگزیده؛ از این رو در گام نخست، موفق بوده 
است؛ اکنون وظیفه دارد تا در گام دوم، کارآمدی خود را افزایش 

و حوزة تأثیر خود را در موضوعی که برگزیده گسترش بخشد.
ــخصیت های بزرگ ـ حوزوی یا غیر حوزوی ـ که در  ش
ــازی معنوی موفق بوده اند، ولی  ــلوک روحانی و خودس س
ــت ناتوانی، از انجام خدمات  ــة عزلت گزیده و به جه گوش
ــای پنهان و  ــره رفته اند، گنجینه ه ــی و اجتماعی طف فرهنگ
ــتند که تنها نیمی از راه را پیموده اند؛  ــی هس ذخایر خاموش
ــن نمی کنند، گرهی از کار  ــان محیط اطراف خود را روش آن
مردم نمی گشایند و باری از دوش جامعه بر نمی دارند. اینها 
ــت اینکه  گرچه ارزش های فردی فراوانی اندوخته، اما نخس
در تأمین رضای خدا و امام عصر موفق نبوده اند و سپس 
الگوی کاملی برای طراحی سیمای آینده طلبه نیستند. الگوی 
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ــه ویژگی »عالم«، »ربانی«، و »کارآمد«  کامل طلبه باید هر س
ــته باشد و به گونه ای باشد که اگر از میان امت  را با هم داش
ــر پیکر اجتماع وارد  ــالمی برود ضایعه ای جبران ناپذیر ب اس
ــمند  آید. یعنی وجود او چنان برای جامعه پر فایده و ارزش

باشد که جای خالی او را هیچ چیز دیگر پر نکند.
َبَض اهلُل َ�عالی عاِلمًا ِمن هِذِه األماّة إل کاَن َثغرًة فی السالِم،  ما ق�َ

لَ�ُسدُّ ُثلَمُتُه إلی يوِم الِقياَمِة. 1
خدای تعالی ج��ان عالِمی از این امت را نمی گیرد مگر آنکه 

شکافی در اسالم پدید آید که تا روز قیامت پر نمی گردد.
پیامبر خدا فرمودند: 

يِن.2 الِعلُم َحياُة السالِم َو ِعماُد الداّ
دانش مایه حیات اسالم و نگه دارندة ایمان است.

همچنین فرمودند: 
َمن َطَلَب بابًا ِمَن الِعلِم ِلُيحيَی ِبِه الس�������الَم کاَن َبيَنُه َو َبيَن األنِبياِء 

َدرََجًة ِفی الَجنَِّة.3
هرکس باب علمی جستجو کند تا اسالم را به آن زنده گرداند، 

میان او و پیامبران در بهشت تنها یک درجه فاصله باشد.
از امام صادق نیز نقل شده است: 

ُهم َعِن  ُعَلماُء شيَعِتنا ُمراِبطوَن ِبالثَّغِر الَّذی َيلی إبليُس َو َعفاريُتُه َيمَنعون�َ

1. کنز العمال: 28812.
2. کنز العمال: 28661 و 28944.

3. کنزالعمال: 28833.
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الُخروِج َعلی ُضَعفاِء شيَعِتنا َو َعن أن يَتَسلاَّط َعَليِهم إبليُس َو شيَعُتُه.1
دانشمندان شیعه پاسداران مرزی هستند که ابلیس و شیاطین 
به آن نزدیک می ش��وند و آنها را از حمله و تسلط بر شیعیان 

ضعیف باز می دارند.
ــت طی  زکریا بن آدم که از اصحاب خاص ائمه اطهار اس
ــن اراده کرده ام از  ــد که م ــه ای به امام رضا می نویس نام
ــوم، زیرا اهل سفاهت و نادانان در آن فراوان  شهر خارج ش
شده اند. حضرت او را از این تصمیم بازداشتند و فرمودند: 
لَ�فَع�������ل َف�������إنَّ َأهَل ُقم ُيدَفُع َعنُهم ِبَك َكما ُيدَف�������ُع َعن َأهِل َبغداَد 

2. ِبأبي الَحَسن
این کار را نکن، زیرا بال از اهل قم به واسطه تو دفع می گردد؛ همان 
گونه که بال از اهل بغداد به واسطه پدرم امام کاظم دفع می شد.
ــرزندگی اسالم  بنابراین وجود عالمان دین باید موجب س
و حفاظت ایمان باشد و اگر این فایده بر وجود آنان مترتب 

نشود علم مورد رضای پیامبر را نیاموخته اند.

طلبه کارآمد
ــش، اینک به صورتی طبیعی پیش روی ماست که  این پرس
طلبه برای انجام مسئولیت صنفی خود چه توانایی هایی باید 
ــد؟ حوزة  ــب کند و در چه موضوعاتی باید کارآمد باش کس

1. االحتجاج، ج 1، ص 13.
2.  االختصاص، ص 87.
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ــترش می یابد و طلبگی طلبه چگونه  ــر طلبه چگونه گس تأثی
ــود؟ بی شک به دست آوردن مهارت هایی که  پر ثمرتر می ش
ــت، برای طلبه  مربوط به تعریف طلبه و هویت صنفی اوس
الزم است اما سایر توانایی ها و مهارت ها برای طلبه تنها یک 

فضیلت به شمار می رود و ضروری نیست.

1. کارآمدی در فهم دین و تشخیص بدعت از سنت
ــت  ــی از مهم ترین مهارت هایی که یک طلبه باید به دس یک
ــت. »تفقه« مقّوم هویت  ــر فهم آموزه های دینی اس آورد، هن
ــت و اگر حد  ــخصیت صنفی اوس ــی و از ذاتیات ش روحان
ــی  ــالم در کس ــی و آگاهی از معارف اس نصاب دین شناس

نباشد، اطالق »روحانی« بر او َمجاز یا دروغ است!
ــلبی دارد؛  ــره اثباتی و هم چهره س ــن ویژگی، هم چه ای
یعنی طلبه هم باید با آموزه های اصیل دین آشنا باشد و هم 
آموزه های تقلبی مشابه را بشناسد و هنر تشخیص بدعت ها 
ــد و عقربه های حساسیت علمی  ــته باش و تحریف ها را داش
ــبت به کجی ها، انحرافات، تأویل ها و استنادات ناروا  او، نس

واکنش نشان دهد.
ــرمایه های حوزه علمیه باید برای انتقال این مهارت به  س
ــت همه نعمات  ــه اختصاص یابد و طلبه نیز موظف اس طلب
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ــاط و استعدادی که در  الهی از زمان، توان، انرژی، عمر، نش
ــد تا تجهیزات الزم  ــار دارد، را صرف همین هدف کن اختی
ــداری از پیکره دین و جلوگیری از ورود هرگونه  برای پاس

آسیب اجتماعی به آن را داشته باشد.
بدین ترتیب، هر چه طلبه در تشخیص انحرافات دقیق تر 
ــات مخفی گزاره ها را  ــد و قدرت حدس لوازم و فروع باش
پیش از بروز آسیب، بیشتر داشته باشد، کارآمدتر و ارزنده تر 

است. امام صادق از قول پیامبر اسالم فرمودند:
يَن فی کلِّ َقرٍن ُعدوٌل ينفوَن َعنُه َ�أويَل الُمبِطلين َو  يحِمُل هَذا الداّ

َ�حريَف الغاليَن َو انِتحاَل الجاِهليَن1
رادمردانی، در هر عصر بار دین را به دوش می کشند و تأویل 
اهل باطل و تحریف اهل غلو و اس��تناد ناروای اهل جهالت 

را از دین نفی می کنند.
َفضُل العاِلِم َعَلی العاِبِد ِبَسبعيَن َدرََجًة َبيَن کلاّ َدرََجَتيِن ُحضُر الَفَرِس 
يطاَن يَضُع الِبدَعَة ِللناّاِس َفيبصُرها العالُم  َسبعيَن عامًا َو ذلک أنَّ الشَّ

ُه َلها َو ليعِرُفها2 َوجَّ فينهی َعنها َو العاِبُد ُمقبٌل َعلی ِعباَدِ�ِه ليت�َ
فضیلت عالم نسبت به عابد، هفتاد درجه است که میان هر دو 
درجه، معادل هفتاد سال مسیر یک اسب تیز رو فاصله است 
و این بدان جهت است که شیطان میان مردم بدعت می گزارد 
ک��ه عالم آن را می شناس��د و از آن نهی می کند، در حالی که 

1. رجال کشی ص4، و نیز کافی ج 1 ص 32.
2. روضه الواعظین ص 12.
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عابد به عبادت خویش مش��غول است و به آن بدعت توجهی 
ندارد )و اگر توجهی کند( آن را نمی شناسد.

2. کارآمدی در انتقال معارف و ابالغ دین
ــانی« و قدرت »انتقال آموزه ها«،  پس از »تفقه«، هنر »پیام رس
ــت. روحانی باید بتواند  مهم ترین مهارت الزم برای طلبه اس
دانش خود را به جریان اندازد و از آنجا که در خطوط انتقال 
وحی قرار می گیرد، تجهیزات الزم برای توزیِع باسلیقة تعالیم 
دینی را بدون هرگونه افتادگی و ضایعه، در میان توده ها داشته 
ــتای  ــد. هر عنصری که به این هدف کمک کند، در راس باش
اهداف طلبگی است و طلبه را کارآمدتر و مؤثرتر می گرداند.

مهم ترین این مهارت ها قدرت نوشتن و هنر سخن وری است، 
زیرا بیشترین حجم اطالعات از طریق گفتار و نوشتار منتقل می شود.
ــته بندی در توزیع فراورده های  ــروزه ارزش صنایع بس ام
ــتریان، برای همه آشکار است؛ چه  صنعتی و جلب اقبال مش
ــیار اجناس مرغوبی که به خاطر بسته بندی نامناسب، بر  بس
ــیار اجناس  ــت تولید کننده باقی می ماند و چه بس روی دس
ــتفاده از بسته بندی جذاب و زیبا،  نامرغوبی که به جهت اس

به سرعت به دست مصرف کنندگان بداقبال رسیده است.
ــه مخاطب، تحریک  ــی که موجب جلب توج مهارت های
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ــتر پیام می شود؛ از صنایع ادبی و  عواطف و تأثیرگذاری بیش
ــان صدا، شور  آرایه های لفظی و معنوی، آهنگ جذاب، نوس
ــلیقه  ــرارت بیان، مثال ها و تمثیل های گویا و گیرا و س و ح
در انتخاب بهترین قالب برای عرضة فراورده های فرهنگی، 
ــنگ آشنایی با صنایع بسته بندی است و عرضة دین به  هم س

مخاطب را موفق تر می سازد.
ــناخت  ــر بخواهیم میان این مهارت ها و مهارت اول )ش اگ
ــه کنیم، باید به صراحت بگوییم که دستة  عمیق دین(، مقایس
ــر ارزش، در رتبة دوم و درجة نازل تری قرار دارد،  دوم از نظ
زیرا دین شناسی، محتوا و درون مایة پیام را تشکیل می دهد و 
ــکل آن را؛ یعنی اگر امر تبلیغ  مهارت های تبلیغی، قالب و ش
میان »محتوای اصیل در قالب ضعیف« و »محتوای ضعیف در 

قالب جذاب« دائر باشد، بدون تردید گزینة اول مقدم است.
ــته بندی مناسب نداشته باشد،  جنس مرغوب حتی اگر بس
ــکار و اعتماد مخاطب را جلب  آرام آرام حقیقت خود را آش
می کند. به همین دلیل، بیشتر توجه طالب علوم دینی باید به 
اصالت، استناد و استحکام محتوای پیام باشد و بهترین توان 
ــتعداد خود را برای آن به کار گیرند، اما برای کارآمدی  و اس
ــتر، هرگز نباید از این ویژگی های درجه  و تأثیرگذاری بیش
ــاز بالغی قرآن کریم، عامل  ــت کرد؛ چنان که اعج دوم غفل
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ــار اعجاب آور پیام آسمانی اسالم و نفوذ سریع آن در  انتش
ــاق جان مخاطبان بود. از این رو، آنچه در دانش بالغت  اعم
ــود باید با  و نیز صنعت خطابه در دانش منطق آموخته می ش

تالش و تمرین مستمر به ملکه و مهارت تبدیل گردد.
ذکر این نکته الزم است که تکنیک های امروزی بالغت، بسیار 
بیش از آن است که در کتب گذشتگان گرد آمده است؛ بالغت 
به معنای »رسایی پیام« است و امروزه در تشبیه، استعاره، مجاز و 
کنایه محدود نیست. طرح ها، نمودارها، جداول، تقسیم بندی های 
درختی، خالصه بحث، برجسته کردن واژه ها و جمالت مهم، 
ویرایش دقیق متن، تصویر، ابزارهای کمک آموزشی و استفاده از 
روش ها و ابزارهای جدید انتقال پیام مانند رایانه و اینترنت نیز در 
بالغت کالم مؤثرند. طلبه همان گونه که رسالت فهم دین دارد و 
باید در آن، کارآزموده و چاالک باشد، رسالت ابالغ سخن دین 
را نیز دارد و باید بتواند تمام ظرفیت های موجود را برای ابالغ 

بهتر و کامل تر دعوت الهی به خدمت بگیرد.
پیامبر اسالم فرمودند:

إذا َظَه�������َرِت الِبدَُع ف�������ی ُامَّتی َفليظِهُر العاِلُم ِعلَم�������ُه َفَمن َلم يفَعل 
َعَليِه َلعَنُة اهلِل1 ف�َ

هرگاه انحرافات و بدعت ها در میان امت من ظاهر ش��د، بر 

1. کافی ج 1 ص 54.
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دانشمندان )دین( است که علم خود را آشکار کنند و هر کس 
چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.

3. کارآمدی در تربیت
ــه، وظیفة تالش  ــف مهم در آینده صنفی طلب از جمله وظای
برای تزکیه نفوس و پرورش اخالقی و معنوی جامعه است. 
اگر مسئولیت صنفی روحانی را تعلیم و تربیت بدانیم، تربیت 
ــش می دهد و اگر تعلیم را هم در  نیمی از وظایف او را پوش
راستای تربیت و به عنایت رشد انسان در نظر بگیریم، وظیفة 
ــد و تبلیغ و تعلیم به  ــی در تربیت منحصر خواهد ش روحان

عنوان مقدمة الزم برای رشد و تربیت انسان، مطلوب است.
ــی دارد و هر طلبه  ــطوح مختلف تربیت دینی، مراتب و س
متناسب با سطح مخاطبان خود، باید آمادگی انجام این وظیفه 
ــد. مقصد تربیت و الگوی رشد دینی را نیک  ــته باش را داش
ــت را بداند و بر مهارت های  ــد؛ اصول و قواعد تربی بشناس
تربیتی مسلط باشد. البته این همه بدون تجربه عملی، سلوک 

و تزکیة نفس امکان پذیر نیست.

4. مهارت های عمومی
عالوه بر این سه مهارت اصلی، توانمندی های فرعی دیگری 



93دفتر دوم: هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی

ــه طلبگی اختصاص ندارد، ولی در زندگی  وجود دارد که ب
ــی،  عمومی او به کار می آید؛ توانایی هایی چون خوش نویس
ــای نظامی،  ــواع ورزش ها، توانمنده ــی، رانندگی، ان طراح

اطالعات عمومی غیر مرتبط با حوزه دین و... . 
این مهارت ها در هویت صنفی طلبه تأثیر چندانی ندارد؛ یعنی 
ــوان عالمی ربانی و کارآمد تصور کرد که از این توانایی ها  می ت

بی بهره باشد. این توانمندی ها را به دو دسته تقسیم می کنیم.
دسته اول گروهی که با صرف زمان اندک، می توان بر آن تسلط 
یافت و بهرة فراوانی از آن دریافت؛ مثل رانندگی، تایپ )حروف 
چینی و ماشین نویسی(، مهارت های عمومی امداد و کمک های 
اولیه؛ این دسته مهارت ها تجهیزات ارزنده ای هستند که با صرف 
ــده و معونت فراوانی می دهند و به  ــت و مؤونة اندک، فای زحم

حکم عقل، پی گیری و تحصیل آنها مقرون به صرفه است.
ــته دوم مهارت هایی است که برای کسب آنها به زمان  دس
ــت. علوم غیرحوزوی مانند  ــیار نیاز اس طوالنی و توان بس
ــی و تخصص های مربوط به سایر مشاغل،  پزشکی، مهندس
ــته اند. پی جویی  ــون آهنگری و نجاری و... از این دس همچ
ــت، بلکه با ایجاد مشغولیت  این مهارت ها وظیفة طلبه نیس
ــی اش پایین  ــدی او را در هویت صنف ــرخ کارآم مزاحم، ن
می آورد، به همین جهت مانع انجام وظیفه محسوب می شود.
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فرایند تحصیل کارآمدی
نظام آموزشی حوزه های علمیه، مقدمات الزم برای دین شناسی 
ــامل آشنایی  را در اختیار طلبه قرار می دهد. این مقدمات، ش
ــالمی و جغرافیای  ــنایی با پیکره علوم اس ــا زبان عربی، آش ب
مباحث و نیز آشنایی با متد استنباط از منابع دین است. برخی 
مهارت های تبلیغی نیز به صورت کاماًل نظری در علم بالغت 
ــت، اما تمرین این  ــده اس و صناعات خمس منطق معرفی ش
مهارت ها و نیز مهارت های نوع سوم و چهارم بر عهده خود 
طلبه است؛ گرچه برخی مراکز و مؤسسات وابسته به حوزه، 

امکان تحصیل بخشی از این توانمندی ها را فراهم آورده اند.
ــاز ورود به حوزه،  ــت هر طلبه از آغ به هر حال الزم اس
ــب مهارت های مورد نیاز آینده خود باشد  ــه کس در اندیش
ــه تجربة عینی  ــت کم یک بار ب ــل، دس و در روزگار تحصی
مسئولیت های صنفی خود اقدام کند و مهارت خود را نسبت 
ــه در آینده بدان نیاز دارد یا در معرض آن قرار  به اموری ک
ــًا در مقیاس کوچک  ــن آزمایش طبع ــرد، بیازماید. ای می گی
ــرد، ولی در مهارت  ــده ای صورت می گی و فضای کنترل ش
افزایی و کارآمدی طلبه، نقشی بسیار مؤثر ایفا خواهد کرد.

ــب مهارت وزنه برداری است، باید به  ــی که در پی کس کس
ــابقة نهایی بلند  ــابه آن چه در مس عنوان تمرین، وزنه هایی مش
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می کنند، بلند کرده باشد؛ بلند کردن گونی برنج و کنده درخت، 
تمرین مناسبی برای ورزش وزنه برداری نیست؛ این عمل گرچه 
موجب تقویت بازوی وزنه بردار می شود، اما دقت های ویژه و 

تکنیک خاص وزنه برداری را به او منتقل نمی کند. 
ــت طلبه در خالل تحصیل علوم  به همین ترتیب، الزم اس
حوزوی، حداقل یک مورد تدریس، یک دهه سخنرانی، یک 
ــاب، پژوهش، تحقیق کتاب  ــفر تبلیغی، تألیف مقاله یا کت س
ــخ، مدیریت فعالیت های فرهنگی، حضور در  و مقابله با نُس
ــد و با فضای متنوع  اردوی فرهنگی و... را تجربه کرده باش

هر یک از این امور، از نزدیک انس داشته باشد. 
این تجربه موجب می شود که فراز و نشیب هر یک و مزایا 
و کاستی های آنها را به خوبی دریابد و داوری روشنی نسبت به 
ظرفیت های هر مقوله و نیز توانمندی های خود داشته باشد. این 
تجربه هرگز نباید به آسیب تعویق، تأخیر و تسویف گرفتار آید. 
ــنین 35 تا 40 سالگی  پایان تحصیالت حوزوی که طلبه در س
قرار دارد، آغاز خوبی برای پرداختن به این امور نیست. دغدغة 
مهارت افزایی و کارآمدی، باید از آغاز طلبگی در طلبه وجود 

داشته باشد و او را به حرکت و جوشش بیشتر وادار کند.
ــتعداد فراگیری انسان کم  ــنین باال عالوه بر آنکه اس در س
ــود، توقع اجتماع از او باال می رود و نارسایی و اشتباه  می ش
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ــمرده  ــت، برای او موجه ش که الزمه طبیعی هر فراگیری اس
ــانی که توان افزایی خود را به سنین باال  نمی شود. غالبًا کس
ــبب بروز همین  ــه تعویق می اندازند، در آن موقعیت، به س ب

مشکالت، از اقدام برای کسب مهارت دوری می کنند.
ــن تجربه های  ــت که ای ــر این نکته الزم اس ــان ذک در پای
ــورت می گیرد ـ هر چند  ــتین که در ابعاد کوچکی ص نخس
ــندگی  ــن و موفقـ  هرگز نباید موجب غرور و خودبس زری

: شود، زیرا به فرموده امیرمؤمنان
اِلعجاُب يمَنُع الزِدياَد1

خود پسندی مانع پیشرفت انسان می شود.
نقطه مقابل این آفت، کوچک شمردن این تجارب و دریغ 
ــئله نیز موجب  ــت. این مس ــته برای آن اس از اهتمام شایس
ــود که همیشه  ــمند می ش ــت رفتن یک فرصت ارزش از دس
ــت. طلبه باید سقف خالقیت و توانایی های  تکرارپذیر نیس
ــن تجارب به  ــة کامل در انجام ای ــردی خود را با حوصل ف
ــان، ممتاز و مثال زدنی عرضه  کارگیرد و فراورده ای درخش
کند تا هم از فرصت حاصل آمده به خوبی بهره گرفته باشد، 

هم در پیشگاه امام حاضر  سرفراز و سربلند باشد.

1. نهج البالغه، حکمت 167.
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سامان فعالیت های فرهنگی در برنامه کاری طلبه
در این نوشتار مراد از »فعالیت فرهنگی« هر کاری است که 
با استفاده از نیروی موجود و توانمندی بالفعل فرد، به هدف 

رشد دیگران و ارائة خدمات فرهنگی صورت گیرد. 
در دفتر چهارم ضمن بررسی طرح کالن فعالیت های طلبه 
به این نتیجه رسیده ایم که بر اساس هویت طلبه، عمدة توان 
ــردن توانمندی های  ــان او باید صرف تحصیل و باال ب و زم
خود گردد و جز در حاشیة این وظیفة اصلی، انتظار نمی رود 
ــیه،  ــبت متن و حاش طلبه به فعالیت های دیگر بپردازد )نس
نسبت 4 به 1(. اکنون اضافه می کنیم، گرچه پرداختن به این 
ــیة برنامة طلبه قرار دارد، اما به هیچ وجه  فعالیت ها در حاش
متن کار او بدون حاشیه، مفید واقع نمی شود. خصوصاً طالبی 
که چند سال در حوزه، تحصیل کرده و بنیة علمی و شخصیتی 

نسبتا استواری یافته اند، وظیفة ویژه ای در این مورد دارند. 
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این گونه فعالیت ها عالوه بر تأمین نیاز جامعه و ادای رسالت 
اسالمی1 و زنده نگاه داشتن روح حساسیت نسبت به نیازهای 
جامعه و تقویت بینش اجتماعی، به رشد و تکامل توانمندی های 
مورد نیاز طلبه هم می انجامد. به بیان دیگر این گونه فعالیت ها در 
مراحل نخست، نوعی تحصیل هم محسوب می شود. تحصیل 
توان سخن وری، نویسندگی، پژوهش، کالس داری، مواجهه با 
جمع، مدیریت، طراحی فرهنگی، ارتباط اجتماعی، کار متشکل 
ــه  مرورِ زمان و به برکت »تجربه و  ــی و... . که هر یک ب گروه

تمرین« در وجود شخص، شکل می گیرد. 
ــن توانمندی ها را  ــوزوی، درون مایة ای ــل علوم ح تحصی
ــرای ارائة آن محتوا  ــد و این توانایی ها قالبی ب ــن می کن تأمی
ــد. به خوبی روشن است که محتوای بدون قالب  خواهد ش

همچون قالب بدون محتوا، مفید واقع نمی شود.

ــب  ــت. اما همین امروز به تناس ــروزِ« ما برای »خدمت فردا« اس ــه »تربیت ام 1. گرچ
ــر وظیفة اجتماعی هر  ــر به  معروف و نهی  از منک ــعمان، وظیفة خدمت داریم. ام وس
ــب با توان و دانش و منزلت خویش باید آن  را به جای آورد  ــلمانی است که متناس مس
ــکال پیشرفته خود شامل همة  انواع فعالیت های  و امر به معروف و نهی از منکر در اش
ــر از ابتدای بلوغ به  ــردد. وظیفه امر به معروف و نهی از منک ــی و تبلیغی می گ فرهنگ

همراه نماز و روزه برعهدة هر مسلمانی واجب می گردد
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مراکز فرهنگی:

مساجد 	
حوزه های علمیه 	
دانشگاه ها 	
مدارس 	
کانون ها 	
کلوپ،  	 )سایت،  مجازی  فضای 

چت، وبالگ و... . ( 
مطبوعات و نشریات 	
ادارات و نهادها 	
هیآت 	
نمایشگاه ها 	
پادگان ها 	
جلسات انس دوستانه 	
محیط خانواده 	
زندان ها 	
رادیو و تلویزیون 	
	  ...

انواع فعالیت های فرهنگی:

سخنرانی 	
تدریس و کالس داری 	
تألیف 	
تحقیق 	
مشاوره و راهنمایی 	
مقاله 	
ترجمه 	
شعر 	
داستان 	
گفتگو 	
موعظه 	
نقاشی، طراحی، گرافیک 	
نامه 	
دعا، مرثیه، مداحی 	
پاسخ به سؤاالت 	
پشتیبانی فکری 	
	  ...

ــتان ها در کنار  ــوزان مدارس و دبیرس ــاره ای از دانش آم پ
ــای  ــود در فعالیت ه ــی خ ــی و تحصیل ــای آموزش برنامه ه
ــه دیواری  ــاط دارند. روزنام ــوری پرنش ــه، حض فوق برنام
ــم صبحگاه ارائه  ــند و در مراس تهیه می کنند، مقاله می نویس
می دهند، در کتابخانه یا واحدهای دیگر فعالیت می کنند، در 
اجرای مراسم نماز جماعت، دعا، قرآن، جشن یا سوگواری، 
راهپیمایی و برنامه های هنریـ  دکلمه، مسابقه، سرود، تئاترـ 
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ــه همکاری می کنند، بریدة  ــهیم می گردند، با بسیج مدرس س
ــوی مخصوص نصب می کنند، کالس های  جراید را در تابل
ــد، از ذوق و  ــکیل می دهن ــتان خود تش ــی برای دوس تقویت
ــتفاده  ــعر، طراحی، کاریکاتور و... اس هنر خود به صورت ش
می کنند، آزمایش های توصیه شده در کتاب های درسی را به  
ــی انجام می دهند، با بهره گیری از دانش و مهارت خود  خوب
ــتی و وسایل خاص تولید می کنند و خالصه آن   کارهای دس
ــان می دهند. این  ــروش ویژه ای از خود نش که جوش و خ

دانش آموزان با استفاده شایسته از وقت و توان خود،
ـ بهره ای به دیگران می رسانند. 

ـ تنوع برنامه خود را حفظ و نشاط خود را استمرار می بخشند. 
ــد و مباحث نظری  ــود را محک می زنن ــای خ ـ آموخته ه

خشک را بهتر درک می کنند. 
ـ خالقیت و توان علمی خود را باال می برند. 

ـ فایده و کاربرد معلومات خود را لمس می کنند و به ادامه 
جدی تحصیل، ایمان و امید بیشتری پیدا می کنند. 

ـ روح تعاون و همکاری را در خود تقویت می کنند.
ــی و تعامل گروهی را در خود  ــدرت برخورد اجتماع ـ ق
می افزایند و صحنة جدی فعالیت های اجتماعی را در دایره ای 
کوچک تجربه می کنند وهمیشه مورد تقدیر و تشویق اولیا و 
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مربیان هستند؛. 
اگر و تنها اگر این فعالیت ها در »حاشیة« فعالیِت آموزشی 
ــد تحصیل آن ها  ــدی به رون ــیِب ج ــا قرار گیرد و آس آن ه
ــخصیت این دانش آموزاِن پرشور از رهگذر  وارد نسازد. ش
ــر و مفیدتر و جامع تر از  ــالش و تجربه، مجموعاً بهت این ت
ــت  ــت که دائماً دفتر و قلم به دس دانش آموز درس خوانی اس

گرفته و در گوشة انزوا سر در مباحث درسی فروبرده است. 
ــوالً دو توصیه موازی به  ــادران و مربیان، معم پدران و م

فرزندان خود می کنند؛ 
یکی حضور فعال در این برنامه ها، به جهت فواید فراوان آن. 
ــه به ضریب اهمیت درس، و رعایت اعتدال در  دوم توج

این حضور. 
ــوازی را در حرکت حوزوی نیز باید  ــن دو توصیه م همی
ــار برنامه تحصیل،  ــرد. فعالیت های جانبی در کن ــت ک رعای
ــت و مشابه این آثار و برکات را در  برای طلبه ضروری اس
ــه اگر در انجام این فعالیت ها رعایت اعتدال و  پی دارد. البت

تناسب فراموش نشود.
ــت آوردن هر توانمندی در ابتدای امر  ــن است که به دس روش
دشوار است و با ناکامی ها و شکست هایی مواجه می شود و احتماالً 
ضایعاتی خواهد داشت. اما در مقابل توانمندی و ورزیدگی حاصل 
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از آن، قابل تحمل و مجموعاً مقرون به صرفه است.

ویژگی های فعالیت فرهنگی
برای آنکه دیدگاه کامل تری نسبت به این برنامه ها ارائه شود، 
ــتفاده می کنیم. واحدهای تولیدی فراوان  از مثال دیگری اس
دست  اندر کار تهیه و تولید پوشاک هستند. با عبور سریعی 

از بازار لباس، این فراورده های متنوع به چشم می آید. 
ــوزاد، بچه گانه،  ــن و جنس افراد: لباس ن ــب س ـ بر حس

پسرانه، دخترانه، مردانه، زنانه،...
ــب نوع یا محیط استفاده: لباس روحانیت، لباس  ـ برحس
ــلوار،  کار، لباس رزم، لباس احرام، لباس ورزش، کت و ش

لباس عروس، لباس عزا، ...
ـ براساس جنس لباس: لباس نخی، پشمی، چرمی، توری، 

ابریشمی، ... 
ـ و برای کارکردهای ویژه قطعات خاصی مثل چفیه، دستکش، 

قنداق، ناف بند، پیش بند، شال گردن، عمامه، جوراب،... 
ــس، مدل و اندازة  ــوع عجیب که در رنگ، جن ــن تن 1. ای
ــایی انواع نیازها به  ــود، پس از شناس ــاهده می ش لباس ها مش
صورت طبیعی پدید آمده است. اگر نیاز شدید انسان در سنین 
و طبقات مختلف به محصوالت فکری و معنوی هم به خوبی 
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ــود، تنوع فراورده های فرهنگی بسیار افزایش می یابد.  درک ش
بنابر این قدم اول در ارائة یک اثر، شناخت نیازها است.

ــن این نیازها در عرض یک  دیگر صورت می گیرد  2. تأمی
ــوالت، متوقف بر تولید  ــوالً تولید یکی از این محص و معم
ــی کوچک و بزرگ  ــود. هزاران واحد صنعت دیگری نمی ش
ــل محصوالت همت  ــم، به تولید این قبی ــدون اطالع از ه ب
گماشته اند. از واحد کوچکی دارای یک عضو، که در گوشه 
ــع نیاز خانه و  ــغول رف ــاده مش اطاق با یک چرخ خیاطی س
ــی عظیمی که صدها  ــت، تا واحدهای صنعت ــایه ها اس همس
ــانی در آن مشغول فعالیت اند. هر کس به فراخور  نیروی انس
ــتر برای  توان و امکانات خود به تأمین یکی از نیازها که بیش
او اهمیت داشته، پرداخته است. در نیازهای فکری و معنوی 
ــه الزم نیست مؤسسات عظیم، با طول و عرض و  هم همیش
ارتفاع کالن مشغول به کار شوند. هر کس می تواند بخشی از 
نیازهایی را که مشاهده کرده و تشخیص داده است، با ایجاد 

یک واحد فرهنگی کوچک ـ حتی یک نفره ـ مرتفع سازد.
ــت  ــاوی نیس 3. گر چه ابعاد اهمیت این مراکز صنعتی، مس
ولی هیچ کدام نباید به بهانة اهمیت فوق العادة دیگری تعطیل یا 
تحقیر شود. تولیدکنندة کت و شلوار حق ندارد بر تولیدکنندة 
لباس نوزاد یا لباس زیر فخر فروشد. زیرا تولید لباس نوزاد نیز 
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ضروری است. به همین صورت فعالیت استاد دانشگاه و مربی 
ــت و یکی بدون دیگری  کودکان هر دو ضروری و محترم اس
نتیجه بخش نیست. گاهی هم اثر و ارزش نهایی فعالیت مربی 

کودک از فعالیت استاد دانشگاه بیشتر است. 
4. تأمین این همه نیاز از توان یک فرد و یا یک مجموعه، 
ــت. هزاران مجموعة بزرگ و کوچک،  ــیار بزرگ تر اس بس
ــتاها در  ــهرها و روس ــدار و گمنام، در نقاط مختلف ش نام
تالش برای ارائة خدمات تولیدی و توزیعی هستند. نیازهای 
فرهنگی انسان ها هم هزاران متولی پرکار می خواهد. مادری 
ــرای تذکر به  ــی که ب ــه با فرزند خود گفتگو می کند، کس ک
ــاوره یا گفتگو می نماید،  ــتان خود ساعتی مطالعه، مش دوس
شخصیتی که برای اهل محل یا خانواده و فامیل خود جلسه 
ــکیل می دهد، امام جماعت مسجد، طلبه ای که  و کالس تش
ــد، محققی که کتاب  ــرکت می کن در اردوی دانش آموزی ش
می نویسد و... همه دست  اندر کار تولیدات فرهنگی هستند. 
ــیاری از فرصت های خود را  ــه این ترتیب ما می توانیم بس ب
ــه تولیدات فرهنگی اختصاص دهیم، حتی  با نگاه تربیتی، ب

مدت زمان کوتاهی که در اتوبوس کنار کودکی نشسته ایم.
ــای مالی، علمی و  ــت محدودیت ه ــر چه ممکن اس 5. گ
ــود یک واحد تولید پوشاک با یک چرخ  مهارتی موجب ش
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خیاطی ساده و در گوشه اطاق منزل آغاز به کار کند، ولی تنها 
ــت که  در صورتی می توان این واحد کوچک را موفق دانس
ــب با افزایش دانش، مهارت و امکانات،  در طی زمان، متناس
دایره خدمات خود را گسترش داده باشد. آگاهی از آخرین 
ــت آوردهای فن آوری روز و دانش فنی و استفاده از آن  دس
ــیس این واحد با سال های  ــود اولین سال تأس موجب می ش
ــته باشد. در تولیدات فرهنگی  بعد، تفاوت چشمگیری داش
ــت. اثری که از طلبه در سال های نخست  هم همین گونه اس
ــال های بعد عرضه  ــود، با اثری که در س طلبگی صادر می ش
می کند باید متفاوت باشد. احساس استغنا و قناعت به سطح 
ــود. تدریس و تبلیغ طلبه  موجود، موجب رکود برنامه می ش
باید روز به روز »اصیل تر«، »عمیق تر« و »گسترده تر« گردد و 
در آن »دانش«، »تجربه«، »تدبیر« و »هنِر« بیشتری تزریق شود.
ــت(، اصالت  ــه عمق )کیفی ــی، هرچ ــدات فرهنگ 6. تولی
ــته باشد، مفیدتر  ــتره )کمیت( بیشتری داش )صحت( و گس
ــت. لذا باید روز به روز با تحصیل توانمندی ها به این سه  اس
ویژگی بیافزاییم. برای افزایش عمق و اصالت این تولیدات، 
ــد دانش های حوزوی را به بهترین کیفیت آموخت. برای  بای
افزایش گسترة آن نیز بهره گیری از هنر ضروری است. »هر 
ــی، هر انقالبی، هر تمدنی و هر فرهنگی تا  پیامی، هر دعوت
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ــود، شانس نفوذ و گسترش ندارد و  در قالب هنر ریخته نش
ــی هم بین پیام های حق و باطل  ماندگار نخواهد بود و فرق
ــت، منتها این شیوة بیان از  ــت... هنر یک شیوة بیان اس نیس

هر تبیین دیگر رساتر، دقیق تر، نافذتر و ماندگارتر است.«1
ــوان فراوان  ــر حوصله و زمان و ت ــرای تولید یک اث 7. ب
ــرف آن گاهی یک لحظه کافی  ــود، اما برای مص خرج می ش
است. مصرف کننده تا هنگامی که مراحل تولید را از نزدیک 
ــد.  ــت تولیدکننده را نمی شناس ــاهده نکرده، قدر زحم مش
ــت، محصول زحمت طاقت فرسای  فرشی که زیر پای ماس
ــا از آن همه  ــت. نهایت تقدیر م ــا اس چندین هنرمند کوش
تالش این است: »فرش زیبایی است!«، برای تهیه هر صحنه 
از فیلمی که در عرض دو ساعت به سرعت از پیش دیدگان 
ــا می گذرد و تنها با جملة »چه فیلم خوبی!« مورد ارزیابی  م
و قدرشناسی ما قرار می گیرد، ساعت ها مطالعه شده، هزینه 
ــناس هنرمند در زمان  ــی به کار رفته و چندین کارش هنگفت
قابل توجهی کوشیده اند. بنابراین نباید به خاطر قدرناشناسی 
ــتحکام«، و »ظرافِت« اثر بکاهیم و  مخاطبان، از »دقت«، »اس
از حوصلة الزم در تولید آن مضایقه کنیم. یک سخنران باید 
ــاعت ها مطالعه و فکر کرده باشد.  ــخنرانی خود س برای س

1. هنر از دیدگاه مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، صفحه 9.
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ــد توان فراوانی  ــک مقاله چند صفحه ای بای ــتن ی برای نوش
صرف نمود، هر چند مخاطب ما به روشنی در جریان تولید 

آن قرار نگیرد و به اندازة انتظار ما قدرشناسی نکند. 
این مسئله ابداً نباید موجب ناامیدی ما از ادامه کار گردد. 
ــی کاماًل طبیعی است و در همة تولیدها سابقه  چنین واکنش
و نمونه دارد. لذا هرچه استحکام یک فراورده بیشتر باشد و 
در آن، وجدان کاری محسوس تر باشد، استفاده و مطلوبیت 

بیشتری دارد. یک ده آباد، به از صد شهر خراب.
غالبًا تولید کنندة یک اثر به جهت معاشرت طوالنی با آن 
و نیز تحمل زحمت فراوان در مراحل آماده سازی آن، نوعی 
ــر دارد. اما دیگران،  ــبت به آن اث تعلق خاطر و رضایت نس
ــانی که به خاطر بهرة ویژه ای  بر دو گروه اند؛ گروه اول کس
ــه تعریف و تمجید و ابراز  ــه از آن اثر دریافت می کنند، ب ک
احساسات نسبت به آن می پردازند و گروه دوم کسانی که به 
خاطر تفاوت سلیقه ـ و نه از سر مخالفت و لجاج ـ واکنش 
ــان نمی دهند. تولید  ــبت به آن از خود نش رضایت آمیزی نس
کننده باید مناسبتی با اثر خود برقرار کند که نه وجود گروه 
ــردد، و نه گروه دوم او را از  ــث غرور و تکبر او گ اول، باع
ادامه و تکمیل کار مأیوس و نگران سازد، بلکه تنها در صدد 

انجام وظیفه خود به نحو مطلوب باشد.
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ــت.  ــا برای آغاز حرکت متفاوت اس ــات اولیة م 8. امکان
ــا، آگاهی های  ــطح توانمندی ه قدرت مالی، معلومات و س
ــا، باورها،  ــردی، روحیه ها، عالقه ه ــی، تجربه های ف محیط
فضای زندگی و... همه از امکانات ما هستند. اگر شخصیت 
یک سخنران موفق، یک مدیر موفق و یک فیلم ساز موفق را 
ــه کنیم، متوجه می شویم که الاقل بخشی  با یک دیگر مقایس
ــای آن ها به تفاوت امکانات اولیه برمی گردد. اما  از تفاوت ه
ــه در این مسئله شریک اند که  علی رغم این تفاوت ها، هر س
از امکانات اولیة خود به خوبی بهره گرفته اند. به همین جهت 
الزم و بلکه ممکن نیست که ما شخصیت یک فرد خاص را 
الگوی تمام عیار خود بگیریم و بخواهیم مو به  مو مطابق او 
عمل کنیم. چه بسا امکانات ما از او کمتر و یا بیشتر باشد. 
9. گاهی گفته می شود: »چون خود سازی مقدم بر خدمت 
ــه نیازهای  ــد توجه ب ــت بای ــازی اس ــه دیگران و دیگرس ب
اجتماعی را به پس از فراغت از تحصیل حوزوی و تهذیب 
نفس موکول کرد.« سرآغاز این گفته، سخن پذیرفته و اصل 
معقولی است؛ کسب برخورداری های شخصی بی تردید و از 
ــت و به همین جهت  نظر عقلی مقدم بر توجه به دیگران اس
ــد و فراگیری« است، نه »بازدهی و  هویت طلبه، هویت »رش
ــد و فراگیری امکان بازدهی و  ــی«. یعنی بدون رش ثمربخش



راه و رسم طلبگی 110

ثمربخشی وجود ندارد. اما این سخن نیز به جای خود ثابت 
ــاختن ـ چه موضوع آن خود  ــت که تعلیم و تربیت و س اس
ــان باشد و چه دیگری ـ سطوح و مراتب مختلف دارد.  انس
طلبه به اندازه ای که در حوزه رشد می کند، قابلیت بهره دهی 
پیدا می کند و به پایه های پایین تر اشراف می یابد. دانش آموز 
دبیرستانی می تواند، دروس ابتدایی را تدریس کند. دانشجو 
هم قابلیت تدریس دروس دبیرستان را دارد. هر کس در هر 
ــطح علمی یا معنوی قرار گرفته باشد، می تواند دست گیِر  س
ــد. به این ترتیب یک خوشة تعلیمی یا  ــطوح پایین تر باش س
ــود، که هر کس باید جای خود را در  ــکیل می ش تربیتی تش
این خوشه بشناسد. مثاًل در فضای علمی، محققان اندیشمند 
ــاتید دانشگاه از آن ها  ــه قرار می گیرند و اس در رأس خوش
ــه به ترتیب  ــطوح پایین تِر این خوش ــره می گیرند، در س به
دانشجویان، دبیرستانی ها و دانش آموزان ابتدایی قرار دارند. 
ــراز اول برای  ــمندان ت ــت نمی توان از اندیش ــه دو جه ب

آموزش مستقیم کودکان ابتدایی استفاده کرد؛
یکی این که وجود آن شخصیت ها برای مباحث تخصصی 
ــت و مقرون به صرفه نیست که وقت و توان آن ها  الزم اس

صرف آموزش نوآموزان شود.
ــیار زیادی که میان  ــبب فاصلة علمی بس دوم این که به س
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ــاط و تفهیم مطالب،  ــود دارد، ارتب ــودک مبتدی وج او و ک
ــت. در حالی که جوان دبیرستانی به خاطر  بسیار دشوار اس
ــنی که از اندوخته های کودک و سیر انتقال او به  تصور روش
معلومات تازه دارد، و همچنین به خاطر تسلط بیشتر بر زبان 
کودک، می تواند در انتقال سریع مطالب علمی به او موفق تر 
ــد. اگر این خوشة تعلیمی به خوبی تکمیل گردد، روش  باش
عاقالنه و عادالنه ای در پیش گرفته شده، که در آن هم معلم 

و هم متعلم رشد می کنند. 
ــت نیرو و  در فضای تربیتی و اخالقی نیز نباید توقع داش
تالش اساتید بزرگ عرفان و اخالق، صرف تربیت مبتدیان 
و نوپایان گردد. زیرا تربیت کسانی که تا نیمه های راه رفته اند 
تنها به دست آن بزرگان امکان دارد. اما برای تربیت سطوح 
بعد، از شاگردان و شاگرداِن شاگردان آن ها هم می توان بهره 
ــه ای یک تقسیم کار حکیمانه است  گرفت. این طرح خوش

که با آن از سرمایه های تربیتی بهتر می توان بهره گرفت.
ــی باید »اقدامی«،  ــرای فعالیت های تعلیمی و تربیت طلبه ب
ــد. اقدام، یعنی »از انجام  ــب« و »متکامل« داشته باش »متناس
ــه خالی  ــای خود را در خوش ــانه خالی نکند، ج ــه ش وظیف
ــطوح باال را با فرار خود به فعالیت های  نگذارد و عناصر س
نازل، مشغول ننماید«. متناسب، یعنی »پا از گلیم خود فراتر 
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ــد، و فقط در محدوده  ــگاه خود را خوب بشناس ننهد، جای
توان خود فعالیت کند«. متکامل، یعنی »با تحصیل و تهذیب 
مستمر جایگاه خود را در این خوشه باالتر برد و روز به روز 

به بهره های وجودیش افزوده گردد«.
ــوع فعالیت، توان محدود خود  ــه باید درانتخاب ن 10. طلب
ــی آن را دارد  ــن برنامه ای که آمادگ ــن و مؤثرتری را در بهتری
صرف کند و به روحیة تنوع جوی خود اجازة پرداختن به امور 
ــر و صدا و چشم گیرـ  را ندهد. مثال  کم فایدهـ  هرچند پر س
ــزه و گردو که پیش از این در بحث تحصیالت حوزوی  خرب
ــد پیام گویایی در این زمینه دارد. تشخیص این موارد  بیان ش
عالوه بر تأمل، مطالعه و مشاوره گاهی نیاز به تجربة مستقیم 

فضاهای مختلف و درگیری با انواع فعالیت ها دارد. 
ــت و برای تعیین  ــه بُعد اس 11. هر اثر فرهنگی دارای س
ــه  ــه بعد را در نظر گرفت. این س مختصات آن باید این س
ــد عبارت اند از محتوا، مخاطب و قالب. به بیان دیگر هر  بع
ــر فرهنگی به هدف انتقال محتوای خاصی در قالبی معین به  اث

مخاطبی ویژه پدید آمده است. 
مخاطب اثر فرهنگی بر اساس معیارهای مختلف به زن، مرد، 
کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال، شهری، روستایی، بی سواد، 
باسواد، فرهیخته، و... تقسیم می شود. محتوا نیز ممکن است 
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ــد و به هدف رشد علمی،  ــی یا مهارتی باش معرفتی، انگیزش
ــمی، یا اجتماعی در  اخالقی  ـ معنوی، هنری، حرفه ای، جس
ــده باشد. معرفت نیز ممکن است از نوع عقاید،  نظر گرفته ش
اخالق، احکام یا آداب دینی یا اساسا غیردینی )مثاًل بهداشتی 
ــت. از  ــیار متنوع اس ــد. قالب ارائه اثر نیز بس یا صنعتی( باش
کتاب و جزوه و تراکت و فیلم و نرم افزار تا سخنرانی، نشریه، 
دیدار، نماز جماعت، دعا، عزا، مرثیه، نمایشگاه، مسابقه، شعر، 

داستان، کاریکاتور و... . همه را در بر می گیرد. 
ــر فرهنگی به منزله  هر اث
یک نقطه در فضای نمودار 
زیر است که محتوا و قالب 
و مخاطبی دارد و از هر سه 

زاویه باید بررسی شود.
ــر در پیکرة فرهنگی عمل  ــر فرهنگی به منزله س 12. مدی
می کند. یعنی می بیند، می شنود، می بوید و نیازها و خطرات 
را درک می کند، آنگاه حکم الزم را برای اقدام مقتضی صادر 
می نماید. فعاالن فرهنگی به منزلة دست هایی هستند که این 

حکم را اجرا می کنند و تحقق می بخشند.
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عناوین و سرفصل های 
مجموعة متون و اسناد روحانیت

ــی و بازپژوهی  ــن اقداماتی که در بررس ــی از بزرگ تری یک
مسائل حوزه انجام گرفته، مأخذشناسی تخصصی روحانیت 
ــت که با عنوان مجموعة متون و اسناد روحانیت توسط  اس
ــی در تعداد  ــری در 92 جلد رحل ــة دین پژوهی بش مؤسس
محدودی منتشر شده است. این مجموعه ـ با همة کاستی ها 
ــانی که در زمینة مسائل حوزه  و نیازهایش ـ برای همة کس
ــارت بزرگ به شمار می رود  دغدغه و اهتمام دارند یک بش
ــت اهمیت این  ــاید. به جه ــد را بر آنان می گش ــاق امی و آف

موسوعه، فهرست آن را ذکر می کنیم.
ــة  ــفارش مؤسس ــناد روحانیت، به س مجموعه متون و اس
ــی: محمد نوری،  ــری، مدیر علم ــی دین پژوهی بش فرهنگ
ــاب فراتی، 92 مجلد  ــارت مهدی مهریزی و عبدالوه با نظ

رحلی.
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دفتر 1. تاریخ روحانیت
تاریخ عمومی	•
ــی کلی، سدة اول تا دهم، سدة 	•  تاریخ روحانیت شیعه )بررس

دهم تا سیزدهم، سدة سیزدهم تا پانزدهم(
دفتر 2. کلیات

کتاب شناسی های منتشره روحانیت	•
مأخذشناسی موضوعات مرتبط به روحانیت	•
مأخذشناسی پایان نامه ها	•
آثار علمی موجود در سایت پارسا	•
رخدادهای فرهنگی مشتمل بر بررسی و معرفی کتاب، شبکة 	•

جهانی اینترنت، سایت ها، همایش ها، آمار و کارنامه نگاری
دفتر 3. بررسی های عمومی

تحلیل های عمومی )مسائل مختلف روحانیت، سیمای حوزه 	•
در مطبوعات، دیدگاه های خاورشناسان( خاطرات

مصاحبه ها	•
دیدگاه های امام خمینی	•
دیدگاه های دیگران	•

دفتر 4. نظام آموزشی
کلیات )دیدگاه ها، اصالح، مراکز و نهادها، مقررات و آداب(	•
ــی عمومی )تاریخ تعلیم و تربیت، طرح و برنامه ریزی، 	• بررس

مشرب ها و دیدگاه ها(
متون آموزشی )کتاب های درسی، اصالح متون(	•
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علوم حوزوی	•
رشته های درسی 	•
تدریس و تحصیل	•

دفتر 5. نظام اداری روحانیت
تشکیالت مدیریتی	•
بودجة روحانیت و وجوه شرعی	•

ــی و  ــی های عمومی، مراکز آموزش دفتر 6. نهادها و مراکز )بررس
پژوهشی(

دفتر 7. ردیه و دفاعیه
دفتر 8. مناسبات جهانی روحانیت

دفتر 9. آسیب شناسی روحانیت
دفتر 10. هنر

دفتر 11. پژوهش های تطبیقی )تحلیل های عمومی و مقایسه ای، 
روحانیت مسیحیت، نقد روحانیت مسیحیت، روحانیت دیگر مکاتب 

و ادیان(
دفتر 12. هویت جامعة روحانیت

بررسی های عمومی	•
اخالق روحانیت	•
زندگی عمومی مشتمل برفعالیت های روزانه، لباس، استقالل 	•

اقتصادی و اجتماعی، و نظم
شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی	•
جایگاه حقوقی و دینی	•
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ــاماندهی و 	• ــه های اصالحی، س ــازی )اندیش اصالح و بازس
بهینه سازی(

قشرها و جریان ها )طبقه بندی، جریان های مذهبی، جریان های 	•
سیاسی، جریان های فرهنگی و فکری(

دفتر 13. پراکندگی جغرافیایی حوزه ها و روحانیت
 قم	•
تهران	•
اصفهان	•
قزوین	•
دیگر حوزه های ایران )حوزه های شیعه، حوزه های اهل سنت(	•
عراق )نجف، حله، کربال، سامرا، بغداد، کاظمین(	•
کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا )لبنان و سوریه، عربستان 	•

سعودی، کشورهای خلیج فارس، پاکستان و افغانستان(
روسیه و ازبکستان	•
آفریقا	•
اروپا )آلبانی، بلژیک، بلغارستان(	•
کانادا و آمریکا	•

دفتر 14. مبارزات سیاسی
نبردهای داخلی )بررسی های کلی، نبرد با استبداد، سایر نبردها(	•
نبرد با استعمار	•

دفتر 15. سیاست
اندیشة سیاسی )تفکرات سیاسی، فقه سیاسی، اندیشة دین و 	•
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سیاست، فرهنگ سیاسی(
ــی، فعالیت سیاسی( 	• ــی روحانیت )نقش سیاس کارکرد سیاس

شؤون و مناصب )رهبری، قدرت، دورة صفویه، قانون گذاری(
مشارکت سیاسی )حضور سیاسی، دفاع از حقوق مدنی مردم، 	•

رسالت سیاسی(
ــی )طبقه بندی گروه ها و جریان ها، 	• تشکل ها و احزاب سیاس

ــالم، گرایش ها، روحانیت مبارز، مشرب ها، دیگر  فدائیان اس
گروه ها و جریان ها(

دفتر 16. فعالیت ها و خدمات اجتماعی
ــرد اجتماعی، 	• ــی )خدمت به جامعه، عملک ــرد اجتماع کارک

کارویژه ها(
ــیس جامعه مطلوب، 	• ــد، تأس ــازی )مبارزه با مفاس جامعه س

گسترش عدالت(
تبلیغ و دعوت	•
ــای اجتماعی، رابطه با 	• ــت اجتماعی )نفوذ مردمی، کاره منزل

اقشار(
رسالت و وظایف	•
شعائر دینی و عزاداری	•
تربیت اخالقی )اصالح جامعه، ترویج اخالق، هدایت، نقادی 	•

کارنامة روحانیت(
دفتر 17. فعالیت فرهنگی

فرهنگ سازی )نقش و جایگاه فرهنگ، تمدن سازی، رویکردها(	•
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کتابخانه و کتابداری )بررسی کلی، تاریخ، نقش و کارکرد، انواع 	•
کتابخانه ها(

نگارش و پژوهش )نویسندگی، تحقیق، ترجمه، تولید اندیشه 	•
و علم، کارنامة علمی روحانیت(

روزنامه نگاری و خدمات مطبوعاتی )تاریخ، روزنامه نگاری، 	•
روزنامه نگاران روحانی، نشریات حوزوی(

چاپ و نشر )انتشارات، کتاب(	•
روابط فرهنگی )کامپیوتر و اینترنت، روابط با مراکز و جریان ها(	•

دفتر 18. انطباق اسالم با مقتضیات جدید
تحوالت تاریخی اجتهاد	•
نقش زمان و مکان در پویایی فقه	•
واقعیت ها و اجتهاد مطلوب	•
کارایی و نقش اجتهاد	•
تجدد و نوسازی	•

دفتر 19. مرجعیت
ــالمی، 	• ــخ عمومی، دورة پهلوی و جمهوری اس تاریخ )تاری

خاورمیانه(
ساختار تشکیالتی )سازمان و نظام، تعیین و انتخاب، نقش و 	•

جایگاه اجتماعی، روابط بین مراجع(
شرایط )شرایط عمومی، اخالق، هدایت فکری و شرعی(	•
عملکرد )فعالیت سیاسی اجتماعی، مبارزات، فعالیت علمی، 	•

فعالیت برون مرزی(
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شخصیت شناسی	•
سازوکار و خدمات )ابعاد، کارکرد، آسیب شناسی، خدمات(	•

دفتر 20. نخبگان روحانیت
دفتر 21. مناسبات و روابط

ــن فکران، صوفیان، احزاب 	• رابطه با جریانات و گروه ها )روش
و گرایش ها(

رابطه با جامعه )ارتباط با مردم، تکفیر، مبارزه با فرقه های انحرافی(	•
رابطه با اقشار جامعه )جوانان، زنان، اقشار فرهنگی(	•

دفتر 22. رهبری جنبش ها و نهضت ها
بررسی کلی	•
نهضت نتباکو	•
مشروطیت )شالوده های فکری، گرایش ها و جریان ها، عملکرد 	•

و کارنامة روحانیت، آسیب شناسی(
نهضت ملی نفت	•
ــی و تاریخی، نقش 	• ــی عموم ــالمی ایران )بررس انقالب اس

روحانیت در پیدایش و تداوم(
نهضت ها و جنبش های خاورمیانه )عراق، ترکیه، لبنان(	•
شبه قارة هند	•
پاکستان	•
افغانستان	•

دفتر 23. مناسبات روحانیت و حکومت ها
ــی عمومی )رابطه با دولت ها، رابطه با سلطنت، رابطه با 	• بررس
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روحانیت و دولت ها در غیر ایران(
صفویه	•
دورة قاجاریه	•
دورة پهلوی	•
دورة جمهوری اسالمی	•

دفتر 24. هویت جامعه روحانیت
ــا یکدیگر، تعامل 	• ــازمانی )روابط حوزه ها ب ــط درون س رواب

روحانیون و جریان های روحانی(
جریان های مذهبی	•
جریان های سیاسی	•
جریان های فرهنگی و فکری	•
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برای مطالعة بیشتر
ــتر طالب با هویت روحانی، و دست یابی  برای آشنایی بیش
به خودآگاهی صنفی کتاب های زیر معرفی می شود. بی شک 
ــتر از سرمایه ها و  مطالعة این کتاب ها امکان بهره برداری بیش
فرصت های موجود را فراهم آورده و سرگردانی و تردید را 

در موارد فراوانی مرتفع می سازد.
• ــد؛ توصیه های رهبر انقالب برای 	 آخوند باید روحانی باش

ــدادی، تهران:  ــن محمدرضا ح ــه، تدوی ــای علمی حوزه ه
فراندیش، 1385.

• آداب الطالب، شاکر برخوردار فرید، تهران: الهوت، 1385.	
• آفات الطالب، شاکر برخوردار فرید، تهران: الهوت،  1385.	
• استاد و درس، علی صفایی حایری، قم: هجرت، 1361.	
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• ــته جمعی از 	 ــت و روحانیت، نوش ــارة مرجعی ــی درب بحث
دانشمندان، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1341.

• ــی، تهران: بنگاه 	 ــی در نظام طلبگی، مهدی ضوابط پژوهش
ترجمه و نشر کتاب، 1359.

• ــهید مرتضی مطهری، تهران: 	 ــالمی، ش پیرامون انقالب اس
صدرا، 1373.

• ــالمی، شهید مرتضی مطهری، تهران: 	 پیرامون جمهوری اس
صدرا، 1373.

• ــای علمیه، روح اهلل 	 ــر دهم، روحانیت و حوزه ه تبیان، دفت
ــة تنظیم و نشر آثار امام  ــوی الخمینی، تهران: مؤسس الموس

.1379 ، خمینی
• حوزة علمیه؛ هست ها و بایدها، سید احمد خاتمی، مشهد: 	

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1385.
• ــوزه و روحانیت در آینة رهنمودهای مقام معظم رهبری، 	 ح

تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، 1375.
• حوزه، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسة آموزشی و پژوهشی 	

.1375 ، امام خمینی
• ــة ارزش ها، محمدتقی 	 ــای علمیه، طرحی نو بر پای حوزه ه

مدرسی، ترجمه حمیدرضا آژیر، نشر بقیع، 1374.
• ــی، معاونت 	 ــریة علمی فرهنگی اجتماع ــت اول، نش خش
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پژوهشی حوزة علمیة قم. 
• ــی جلوه های رفتاری 	 ــدی بر زی طلبگی، هنجارشناس درآم

ــگاه علوم و  ــان، محمد عالم زاده نوری، قم: پژوهش حوزوی
فرهنگ اسالمی، 1387.

• درآمدی بر شناخت حوزه و روحانیت، منصور علم الهدی، 	
قم: مرکز مدیریت حوزة علمیة خواهران، 1385.

• ده گفتار، شهید مرتضی مطهری، تهران: صدرا، 1376.	
• ــید محمد مهدی 	 ــای جدید، س ــالت روحانیت در دنی رس

میرباقری، قم: مؤسسة فرهنگی فجر والیت، 1385.
• روحانیت، شهید مرتضی مطهری، قم: انتشارات دفتر تبلیغات 	

اسالمی، 1370.
• ــخ از آیت اهلل العظمی مکارم 	 ــش و پاس رهنمود، چهل پرس

شیرازی پیرامون طلبگی، تدوین علی وافی، قم: شفق، 1388
• سیرحوزه های علمیه شیعه، لطف اهلل صافی گلپایگانی، قم: 	

دفتر انتشارات اسالمی، 1379
• ــیعه، محمدعلی اخالقی، 	 شکل گیری سازمان روحانیت ش

تهران: مؤسسة شیعه شناسی، 1384.
• شیوه های تحصیل و تدریس در حوزه های علمیه، محمدعلی 	

رضایی اصفهانی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 1376.
• ــم 	 صراط، هدایت تحصیلی طالب و دانش پژوهان، ابوالقاس
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علی دوست، قم: دارالفکر، 1384.
• علم دیگر، محمد عالم زادة نوری، قم: وثوق، 1385.	
• ــران: کانون 	 ــی، قنبرعلی تیموری، ته ــتی طلبگ کوله پش

اندیشه جوان، 1389
• ــری، جمعی از 	 ــوزه در نگاه رهب ــته، حال و آینده ح گذش

نویسندگان مجله حوزه، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، 1376. 
• لباس روحانیت؛ چراها و بایدها، محمد عالم زادة نوری، قم: 	

.1385 ، مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی
• مانیفست روحانیت، رضا غالمی، تهران: آفتاب توسعه، 1384.	
• میقات سبز، مهدی هادوی تهرانی، قم: مؤسسة فرهنگی خانه 	

خرد، کتاب همدم، 1380.
• ــهید مرتضی 	 ــاله اخیر، ش ــالمی در صد س نهضت های اس

مطهری، تهران: صدرا، 1370.
• ــت از دیدگاه امام 	 ــیده ام )حوزه و روحانی واهلل تا حاال نترس

(، محمد اسماعیلی، قم: انتشارات سپهر آذین، 1385. خمینی
• والیت، رهبری، روحانیت، شهید سید محمد حسین بهشتی، 	

ــهید آیت اهلل دکتر بهشتی،  ــر آثار و اندیشه های ش بنیاد نش
تهران: بقعه، 1383.

• هویت صنفی روحانی، محمدرضا حکیمی، تهران: دفتر نشر 	
فرهنگ اسالمی، 1360.
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