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مقدمه
ــائل  ــت. زیرا دفتر مس آغاز این کتاب پایان یک کتاب دیگر اس
ــائل شخصی او باز می شود. طلبه  صنفی طلبه پس از دفتر مس
پیش از آنکه رسالت های طلبگی را بر دوش گیرد، رسالت های 
انسانی به دوش دارد و پیش از آنکه عنوان طلبه را دریافت کند، 
به عنوان یک انسان مسلمان بایسته هایی پیش رو دارد. از این رو 
ــخنی که با »طلبه« به عنوان یک امانت دار الهیـ  نه به عنوان  س
طلبه ـ باید گفته شود، سخنی عام است که در کتابی دیگر آمده 
است1. اما فصل آخر آن اثر با بخش اول این دفتر پیوند دارد. آن 
فصل در باب »برنامه ریزی« است. موضوع برنامه ریزی که عنوان 
جامع اکثر دغدغه ها و نگرانی های طالب است در این نوشتار 
نیز دستاویزی برای ارائة نگاه کالن به مسائل زندگی صنفی طلبه 
ــه زوایای مختلف زندگی او  ــرار گرفته و با محوریت خود ب ق

شاخه دوانده است. 
در این دفتر ابتدا به بازشناسی مفهوم »برنامه« و اصول حاکم 
ــا  ــده که برای طلبه و غیر طلبه مفید و کارگش بر آن پرداخته ش
است. آنگاه با استفاده از آموزه هویت صنفی طلبه در دفتر دوم، 

پیشنهادی برای »برنامه زندگی طلبه« ارائه شده است. 
ــیدن به آن، عالم زاده نوری،  1. به کجا و چگونه؟ نیم نگاهی به آرمان کمال و راه رس

.1385 ، محمد؛ قم: مرکز انتشارات مؤسسه امام خمینی
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همه ما آن گاه که با ارزش وجود خود آشنا شدیم و دانستیم 
که قابلیت رشد و کمال انسانی در ما نهفته است و دریافتیم 
ــویم و  که می توانیم به موجودی پربها و باعظمت تبدیل ش
ــا ـ با اختیار و اراده و هم  ــتیم که حقیقت وجود م باور داش
ــجود فرشتگان و کّروبیان می گردد،  تالش و مجاهدتـ  مس
ــیدن به این همه امتیاز و شرافت  ــیم: »راز رس چنین می پرس

چیست؟ و چگونه می توان بدان دست یافت؟«
ــة ما آن هنگام که زندگی برایمان جّدی و لحظه  لحظة  هم
ــدر و مغتنم گردد، آن روز که بهره بردن  عمر برایمان گران ق
ــاعات و لحظات حیات، برای ما مسئله و مورد اهتمام  از س
ــارت و تباهی در نظرمان اید،  ــود و از دست دادن آن خس ش
ــه باید بود؟ چگونه  ــیم: چه باید کرد؟ چگون چنین می پرس

باید زیست؟
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همة ما که به خوبی دریافته ایم در سایة »بندگی و عبودیت 
ــید و  ــوب نهایی و کمال واقعی رس ــدا« می توان به مطل خ
ــت، به زبان حال  ــند و رضایت« اوس ــة بلند تکامل، »پس قّل
ــل، صفت یا کیفیتی  ــت؟ چه عم می گوییم: وظیفة ما چیس
ــت که برای تأمین آن بکوشیم؟ و چگونه  ــند اوس مورد پس

می توان رضایتش را تأمین کرد؟ 
ــخ کّلی این دست پرسش ها را سفیران الهی برای ما و  پاس
ــان ها به ارمغان نهاده اند. و یادگار پیامبر فرجامینـ   همة انس
ــف همین رازها و حل همین  ــرآن و عترتـ  عهده دار کش ق
ــان با ارائة  ــت. کتاب خدا و تعالیم معصوم ــؤال ها اس س
ــمندی از باورهای استوار، اخالق پسندیده و  فهرست ارزش
ــنی فرا راه بشریت نهاده تا هرکه  افعال شایسته، چراغ روش
ــرگردانی  ــعادت دارد، دچار حیرت و س آهنگ صعود و س
ــود؛ عبادت و نیایش، تحصیل دانش، خدمت به اجتماع،  نش
ــان به پدر و مادر، ارتباط با  تالش در رفع نیاز دیگران، احس
خویشاوندان، مقابله با ستم و تعّدی، تأمین معیشت، احترام 
به حقوق، انفاق در راه خدا، کسب مهارت ها و توانایی های 
مختلف، واکنش نسبت به فساد و منکر، تالش برای اصالح 
ــت که اینک در  ــه و... همه، آموزه های مکتب انبیا اس جامع
دسترس ما قرار دارد و ما برای تغییر شاکلة وجودی خویش 
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و گام برداشتن به سوی قّلة انسانیت باید از آن بهره بگیریم. 
اما... 

ــرایطی قرار می گیریم که آغاز یک عمل ما را  گاهی در ش
ــازد.  ــن به عمل دیگر باز می دارد و محروم می س از پرداخت
ــت،  ــن دو عمل، که هر دو باهم قابل انجام نیس ــة ای در میان
ــد برگزید؟ اگر فرصت زمانی کوتاه یا تواِن  کدام یک را بای
محدود، تنها اجازة انتخاب یکی از دو گزینه را دهد، کدام بر 
دیگری اولویت دارد؟ حوزه یا دانشگاه؟ عبادت یا مطالعه؟ 
ــاب یا دیگری؟  ــه یا کتاب؟ این کت ــا ورزش؟ روزنام کار ی
ــکوت؟ سفر یا  ــخن یا س خانواده یا فامیل؟ پدر یا برادر؟ س
ــهر؟ خانه یا مسجد؟ و ده ها دو  ــهر یا آن ش وطن؟ به این ش

راهی دیگر. 
ــخیص »خوب«  ــی از میان این ها، نیازمند تش انتخاب یک
ــة ارزش و ضریب اهمیت آن ها  ــر« و آگاهی از درج از »بهت
ــان کارهای خوب  ــت. گرچه به صورت کّلی می توان می اس
ــورت جزئی،  ــرد، اّما به ص ــدی ک ارزش داوری و اولویت بن
ــا و موقعیت های  ــی در زمان ها، مکان ه ــت امور زندگ اهمی
ــان هایی با روحیه ها و نیازهای متفاوت  مختلف و برای انس
ــخصی، مطالعه  ــی، در زمان مش ــت؛ برای کس ــان نیس یکس
شایسته تر از عبادت و برای دیگری، در شرایط دیگر، عبادت 
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ــته تر از تحصیل است. به همین جهت وظایف جزئی  شایس
ــان است گرچه صراط  ــان ها دائمًا در حال تغییر و نوس انس
ــناخت شرایط و نیز  ــتقیم عبودیت واحد است. پس ش مس
ــخیص »وظیفه فعلی« ضروری  مالک های اولویت برای تش

است. 
ــه از عمر خود را در  ــه می خواهد هر لحظ ــی ک برای کس
ــؤال درشت تر  بهترین و مفیدترین برنامه صرف کند، این س
ــت. کسی که می خواهد ذّره ای از استعدادها  و برجسته تر اس
ــای خود را ضایع نکند و همه اعمال و حرکات  و توانایی ه
ــترین درجه از رضای خدا و  ــه بهترین باشد و بیش او همیش
ــه می تواند، نائل  ــر را تأمین کند و به همه آنچ امام عص
ــلمان بودن  ــنده نکرده و تنها مس ــی که به کم بس گردد، کس
ــیرابش نمی کند بلکه تقاضای  ــش دوزخ رهیدن، س یا از آت
الگوشدن برای همه نیکان و پاکان را دارد1، کسی که دوست 
ــدوی قرار گیرد و در کادر  ــزاران دولت مه دارد از کارگ
ــرافت باشد2، وظیفه اش  نهضت عدالت صاحب مکانت و ش
ــت و توصیه های  ــا التزام به واجب و حرام مصطلح نیس تنه

مفرد کفایتش نمی کند.

1. الَّذیَن یقولوَن رَبَّنا... َو اجَعلنا ِللُمتَّقیَن ِإمامًا )فرقان 25: 74(.
�������ُن فی َأیاِمُكم.  2. وَجَعَلن�������ا ِممَّن...یِك�������رُّ فی َرجَعِتُك�������م َو یَملَُّك فی َدوَلِتُكم و یَش�������رَُّف فی عاِفیِتُكم َو یَمكَّ

)زیارت جامعه کبیره(
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ــد تحصیل علم، ورزش، عبادت، ازدواج،  اگر به او بگوین
ــت، بی درنگ  ــه و مطلوب اس ــردم و... وظیف ــت به م خدم
ــد: »برای من، در این لحظه، کدام یک؟«. اگر بگویند  می پرس
ــدا، بصیرت اجتماعی  ــنایی با دین خ در روند علمی تو آش
ــد: »چگونه و تا  ــت، می پرس ــای صنفی الزم اس و مهارت ه
ــخنرانی در  ــمینار و ایراد س چه حد؟«. برای او برگزاری س
ــی یا  ــت کار فرهنگی، آگاهی های سیاس ــرورت و اهمی ض
ــش های نو  ــان ارتباطی عصر، انبوهی از پرس ــنایی با زب آش
ــزان؟ در چه زمانی؟ با  ــد می کند: چگونه؟ کجا؟ چه می تولی

چه روندی؟ 
ــا و وظیفه ها  ــدام از این توصیه ه ــن رو گرچه هرک از ای
به تنهایی، دارای اهمیت است و فروغ و درخششی دارد، اّما 
آن گاه که در برابر وظیفه ها و توصیه های دیگر قرار می گیرد، 
یا مثال شمع و آفتاب می شود و رنگ اهمیت خود را می بازد 
و یا تحیر می آفریند که چه باید کرد؟ و کدام را باید برگزید؟ 
ــتیم که  ــتگاه ارزش گذاری دقیق هس ــا نیازمند یک دس م
ــانی را در منظومه ای کامل، هماهنگ و منسجم  وظایف انس
ــک را به خوبی بنمایاند. ما نیازمند  قرار دهد و جایگاه هر ی
هرم معرفتی گویایی هستیم که لحظه به لحظه با نظر به رأس 
ــخیص دهیم. ما  ــه و قاعده آن، »اهم« و »مهم« را تش و دامن
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ــرد، متقاضی توصیه های همه جانبه و  به جای توصیه های مف
ــتیم که غذایمان تنها تسبیح  ــونگر هستیم؛ فرشته نیس همه س
ــد، حیوان نیستیم که تنها به نیازهای  و تحمید و نیایش باش
ــی از ده ها عنصر حیاتی  ــانیم؛ معجون مادی توّجه کنیم. انس
ــم برنامه ای می طلبد؛ هم درس  که هریک نیازی و همه باه
ــات و ذکر و دعا، هم ورزش  ــه و مباحثه، هم مناج و مطالع
ــش و سازندگی، هم  ــالمت و نیرو، هم تالش و کوش و س
عشق و هنر و احساس، هم تفریح و استراحت و نشاط، هم 
ــم... چگونه این همه را تبدیل  ــگ و جهاد و مبارزه و ه جن
ــه برنامه کنیم؟ برنامه علمی، عبادی، اجتماعی و... باالخره  ب
ــت. چه طرح  برنامه زندگی که ترکیب همه این برنامه ها اس
ــنهاد می کنید؟ چه  ــت یابی به این همه، پیش عملی برای دس
ــب تر است؟ برای مدیریت نفس  ترکیبی از این عناصر مناس
خود چه کنیم؟ این صراط مستقیم باریک تر از مو را چگونه 

می توان یافت؟ 
این سؤال را می توان این گونه بیان کرد: 

ــتر با  ــه برنامه جاری خود »یقین« داریم و بیش ــا کم تر ب م
ــخ«  ــد و تزلزل« زندگی می کنیم. »ایمان و اعتقاد راس »تردی
ــم و کاری که می کنیم نداریم و هیچ گاه  به راهی که می روی
ــوده خاطر نیستیم. شاید به همین جهت است که با اندک  آس
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ــا از حرکت  ــر جهت می دهیم ی ــی، یا تغیی ــبهه و پرسش ش
ــتیم. اگر بدانیم که تک تک اعمال و برنامه های ما بر  می ایس
مصلحت واقعی مان منطبق است و همان است که امام عصر
ــند می گرداند، دل گرم  ــه بهترین صورت از ما خرس  را ب
ــون این یقین و  ــدار ادامه می دهیم. ولی چ ــور و پای و پرش
ــام عمل، کم انگیزه  ــده، در انج ــان برای ما حاصل نش اطمین
ــتحکام  ــا می توان به چنین »اطمینان« و »اس ــم. آی و بی رغبتی
ــتوار برنامه ریزی زندگی  ــخصیت« دست یافت؟ منطق اس ش

چگونه کشف می شود؟
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ضرورتبرنامهریزی
ــکالت سهمگین جوان در پیمودن مسیر زندگی  یکی از مش
ــت. جوانی که دچار این مشکل شده، هیچ  »سرگردانی« اس
ــود ندارد و نمی تواند برنامة چند روز  طرحی برای آینده خ
ــیم نماید. همیشه در مواجهه  دیگر خود را پیش بینی و ترس
ــود و در پی حل  ــات غافل گیر می ش ــا فرصت ها و امکان ب
ــایل روزمره به دور خویش می گردد. به سادگی می توان  مس
ــرا از خود هیچ جهتی ندارد. از  ــید. زی اورا جهتی تازه بخش
هرتوصیه و پیشنهادی استقبال می کند و همیشه آماده اجرای 
ــاعتی برایش در ضرورت یا  ــت. اگر س یک طرح جدید اس
ــخن گویند، رنگ اصلی برنامة او به  سوی آن  فایدة کاری س
ــرورت فعالیتی دیگر را  ــاعتی دیگر ض کار تغییر می یابد، س

می توان در نظرش بزرگ نمایی نمود و ساعتی دیگر... .
ــا و امکانات خود را بدون  ــه این ترتیب جوان فرصت ه ب

تدبیر از دست می دهد. 
ــتند. روی  ــون همة جوانان نیس ــب این بحث، اکن مخاط
سخن ما به گروهی از جوانان است که برای آینده خود »راه 
ــن« را برگزیده اند. این  ــم طلبگی و تحصیل دانش دی و رس
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ــاهراه حرکت آینده خود، قدمی  ــته گرچه در انتخاب ش دس
بزرگ برداشته اند، ولی بسیار دیده  می شود که در چگونگی 
پیمودن این مسیر به تردید و اضطراب می افتند ویا به  سبب 

ناآگاهی ها، سرمایه هایی عظیم را از کف می دهند.
طلبه، مخصوصًا در نقطه ای که اختیار بیشتری برای تنظیم 
ــطح  ــی خود پیدا می کند )پایان س برنامة تحصیلی و آموزش
ــران تصمیم گیری  ــتعد گرفتارآمدن به بح ــیار مس یک(، بس
ــت. دراین نقطه، اگر عالمی شایسته، او را مثاًل به انس با  اس
ــیر، تشویق کند، یکباره روش خود را تغییر داده  قرآن و تفس
ــت به کار انجام این توصیه می شود و به  جز برنامه های  و دس
ضروری، همه را متوقف می کند و تنها به تفسیر می اندیشد. 
ــب  ــر در محضر بزرگی، به بینش اجتماعی و کس روز دیگ
توانمندی های الزم برای مواجهه با اجتماع، توصیه می گردد 
ــاس می کند. فردا در  ــه جدیدی بر دوش خود احس و وظیف
ــخنی تازه می شنود و  ضرورت تبلیغ و فعالیت فرهنگی، س

تحت تأثیر آن، جهت تازه ای انتخاب می کند و... .
موجودی این چنین دائمًا گرفتار مالمت درونی و همیشه 
از فعالیِت جاری خود گالیه مند و ناخشنود است. در درون، 
ــواره محکوم می کند.  ــتیز دارد و خود را هم ــِر س با خود س
ــؤاالت مهم  ــر آن که با افیون غفلت، یکباره خود را از س مگ
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ــیده باشد! این نوع سردرگمی ها غالبًا با  زندگی رهایی بخش
ــیمانی از چند سال  ــردی، بی عالقگی و در نهایت پش دل س
عمر بر باد رفته! همراه است و به رهاکردن تحصیل حوزوی 

می انجامد. 
ــمند را در همان  ــیار ارزش ــی بس ــد یک توانای ــه بای طلب
سال های آغازین طلبگی کسب کند؛ توانمندی »برنامه ریزی« 
ــد در تنظیم بهینه  ــه بای ــتن«. طلب ــت تواِن خویش و »مدیری
ــام  ــد و نظ ــکوفایی برس ــه خودش ــی ب ــای زندگ فعالیت ه
ــت آورد. به  یقین در شرایط  ضرورت ها و وظایف را به دس
ــیار  ــیار فراوان و وظایِف واجب، بس کنونی ضرورت ها، بس
ــودِن یک کار یا  ــاب راه، فایده مند ب ــت. برای انتخ انبوه اس
حتی ضروری بودِن آن کافی نیست. این ضرورت ها، اگر با 
یکدیگر مقایسه شود و در یک »دستگاه وظایف« قرار گیرد، 
ــود و در یک طیف  ــیم می ش به »واجب« و »واجب تر« تقس
اولویت، نمره پیدا می کند. سخن گفتن از »ضرورت« مطالعه 
ــان دوم، ورزش و تربیت  ــمند، آموختن زب آثار فالن اندیش
بدنی، کسب هوشمندی سیاسی، و غیر آن بسیار ساده است 
ــد.  اگر... هر یک به تنهایی مورد توصیه و موضوع اقدام باش
ــة این ضرورت ها، جایی که تنها امکان انتخاب  اّما در مقایس
یکی از این گزینه ها وجود دارد، کدام را باید برگزید؟ پاسخ 
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ــتن یک طرح کالن و نمای کلی از  ــش فقط با داش این پرس
هویت کاری طلبه امکان پذیر است.

ــة اولویت برنامه های  ــا می توان ضریب اهمیت و درج آی
ــف نمود و  مختلفی که پیش روی طلبه قرار می گیرد را کش

بر اساس آن برنامه ای هماهنگ ترسیم کرد؟
* * *

ــی برای  ــزی جزئ ــه برنامه ری ــت ک ــن اس ــه روش ناگفت
استعدادهای متفاوت و عالقه های متعدد امکان پذیر نیست. 
ــم بدوزیم، بی شک سخنی  اگر به اختالف ها و تمایزها چش

برای ادامه نخواهیم داشت.
ــن تفاوت ها به  ــه به جای تمرکز بر ای ــا چه مانع دارد ک ام
مشترکات بپردازیم؟ همان اموری که مجموعًا دست به دست 
ــایبان  ــالن علوم دینی را زیر یک س ــم داده و همه محص ه
جمع نموده و یک عنوان به همة آن ها بخشیده است؛ عنوان 

»طلبه«.
ــی رود برنامه  ــترک، انتظار م ــت مش ــاس این هوی بر اس
ــوان ارائه داد.  ــالب، بت ــرای فعالیت های ط ــترکی نیز ب مش
درحالی که هرچه به جزئیات برنامه واختالف شرایط، بیشتر 
ــود را از گردونه  ــتری از مخاطبان خ توجه کنیم، افراد بیش

بحث خارج ساخته ایم.
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ــی که از سوی مدیریت حوزه، در دستور کار  برنامه درس
ــترک است.  ــی از این فعالیت های مش طلبه قرار دارد، بخش
ــمی که در حوزه می بیند،  هر طلبه عالوه بر آموزش های رس
ــا »برنامه « و »به مرور«، برای  نیازهای دیگری دارد که باید ب
خود تأمین کند و نمی توان از حوزه انتطار داشت برای همة 
ــد. طلبه مطالعاِت جنبی فراوانی نیاز  آن ها تدارکی دیده باش
دارد که اگر در برنامه درسی او قرار گیرد، سال های تحصیل 
حوزه، چندین برابر خواهد شد! طلبه به کسب مهارت هایی 
ــخن وری، تندخوانی، تسلط بر ابزار و  ــندگی، س مانند نویس
ــت که نمی توان از  ــیوه های نوین پژوهش و... نیازمند اس ش
مدیریت حوزه توقع داشت همة این ها را برای او تأمین کند. 
ــمی خود برنامه و اقدامی  طلبه باید برای تقویت قوای جس
ــات قواعدی را  ــد و در رژیم غذایی خود مراع ــته باش داش
ــئول آن نیست. برنامه ای  نماید، که الزامًا مدیریت حوزه مس
ــه نیازهای  ــده، غالبًا ناظر ب ــوزه تدارک دی ــه مدیریت ح ک
ــتیم، برنامة  ــت. آنچه ما به دنبال آن هس »علمی« طالب اس
ــت نه فقط برنامة علمی. البته کار علمی رسمی،  زندگی اس
ــت. ولی تنها درکنار امورِ  مهم ترین فعالیت زندگی طلبه اس
ــش   الزمِ دیگر، زمینة نیازهای طلبه را به صورت کامل پوش

می دهد. 
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آشناییبابرنامهریزی
ــرای انجام  ــان ها ب ــری و روحی ما انس ــمی، فک توان جس
ــت. با این توان محدود، در یک  کارهای مختلف محدود اس
زمان، تنها امکان انجام چند فعالیت هم جهت برای ما وجود 
دارد. غالبًا این گونه است که اگر توان خود را صرف انجام 
ــم، از انجام کارهای دیگر محروم می گردیم. اگر  کاری نمایی
بخواهیم توان اندک خود را به فعالیت های فراوان زندگی به 
گونه ای توزیع کنیم که بیشترین بهره را از عمر و توان خود 

ببریم، نیازمند »برنامه ریزی« هستیم. 
ــاص، میان فعالیت ها  ــزی« پیش بینی ترکیبی خ »برنامه ری
است برای کوتاه کردن راه و بهره برداری بیشتر از سرمایه ها 
در رسیدن به هدفی مشخص. »برنامه ریزی« عبارت است از 
طراحی نقشه ای جامع برای زندگی، که در آن نقشه، جایگاه 

هر فعالیت، به خوبی مشخص باشد. 
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ــان قبل از آغاز کار یک ساختمان، به ترسیم نقشه  مهندس
و پیش بینی وضع آینده آن اقدام می کنند. طراحی نقشه یعنی 
در نظر گرفتن کل زمینه و توزیع بهینه آن بر مجموع نیازها. 
ــاختن یک منزل مسکونی، این زمینه باید اتاق،  مثاًل برای س
ــرویس، راه پله، پارکینگ و حیاط را در  ــپزخانه، هال، س آش
خود جای دهد. ولی برای ساختن مسجد یا ورزشگاه همین 
ــکل دیگری تقسیم کرد. این زمین دارایی  زمینه را باید به ش
ماست که می توان با طراحی های مختلف بهره های متفاوت 
ــی و روحی ما نیز  ــمی، ذهن ــرد. عمر ما و توان جس از آن ب
دارایی ماست که می توانیم با نقشه های مختلفی که برای آن 

تنظیم می کنیم، بهره های متفاوتی از آن کسب کنیم.
ــان قادر است با اراده و اختیار، فعالیت های گوناگونی  انس
ــن فعالیت ها، اجزا و عناصر برنامه  برای زندگی برگزیند. ای
ــبت ها و ترکیب های فراوان می توان آن ها  ــت که با نس اوس
ــید. ولی هر ترکیب که انتخاب شود،  را نظام و سامان بخش
ــت. این  که انسان  نتیجه ای غیر از ترکیب دیگر خواهد داش
ــه کاری اختصاص دهد،  ــود را به چ ــر زمان و توان خ اکث
ــت او تأثیر دارد.  ــخصیت و هوی ــکل دهی نهایی به ش در ش
ــت گل و بوته و نهال  ــورد نظر را به کاش ــر اکثر زمین م اگ
ــم آوردن یک فضای  ــة نهایی، فراه ــاص دهیم، نتیج اختص
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ــت. در حالی که می توان با ساختن چند  ــبز یا بوستان اس س
ــه یا درمانگاه پدید آورد.  طبقه بنا و اتاق های متعدد، مدرس
ــت.  ــزی« مدیریت صرف دارایی ها و سرمایه هاس »برنامه ری
ــد اولویت ها را  ــن مدیریت بای ــتر در ای برای موفقیت بیش
کشف کرد، خوب و خوب تر را، مهم و اهم را تشخیص داد 
ــهمی از  ــب با ضریب اهمیت هر کار س و پس از آن، متناس

دارایی ها را به آن واگذار کرد.
ــناخت هدف است. یعنی  پس قدم اول در برنامه ریزی ش
ــبز یا  ــت؟ فضای س ــه چه مطلوبی درنظر اس ــن برنام از ای
ــاب هدف باید انواع فعالیت ها را در  درمانگاه؟ پس از انتخ
ــه با آن هدف ارزش گذاری نمود. مثاًل ارزش اتاق در  مقایس
ــتان و درمانگاه متفاوت است. بسته به این که  مقایسه با بوس
ــم، درصد احتیاج ما به عناصر  ــه نتیجه ای در نظر گرفته ای چ
ــود. کارمند، راننده، دانشجو و طلبه  ــخص می ش و اجزا مش
ــتر و استفاده بهتر از سرمایه های  هر یک برای موفقیت بیش
خود باید برنامه ریزی کنند. اجزا و عناصر این برنامه ها قطعًا 
متفاوت خواهد بود. زیرا با انتخاب هدف نیازهای مختلفی 
ــد می آید و برای رفع این نیازها اجزا و عناصر گوناگون  پدی

باید انتخاب شود.
پس از »انتخاب هدف«، »تشخیص عناصر الزم« و »اهمیت 
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ــت »چینش و ترکیب مشخصی« میان آن ها  هریک«، الزم اس
ــب نتیجه های  ــود. گونه های مختلف ترکی ــر گرفته ش درنظ
متفاوت در پی دارد. آرد و روغن و شکر با ترکیب مشخصی 
»حلوا« و با ترکیب دیگری »نان شیرینی« خواهد شد. نسبت 
ــن هر یک از عناصر، پس از انتخاب هدِف  دقیِق به کارگرفت
ــت می آید. برنامه علمی طلبه ای که تولید فکر  جزئی به دس
ــی را هدف جزئی خود قرارداده با  و تحقیق در معارف دین
طلبه ای که قصد تبلیِغ پیام دین را دارد، از این جهت تفاوت 

خواهد یافت. 
انتخاب هدف تشخیص عناصر ارزشگذاری چینش و ترکیب.

برنامه ریزی، کاهش »اوقات رهایی« است. مراد از اوقات 
ــئولیتی فراروی  ــت که شخص، هیچ مس رهایی، اوقاتی اس
ــت. در  ــد و از هرگونه الزام و التزامی آزاد اس ــود نمی بین خ
ــرایط از تحمل کم ترین زحمت و فشاری شانه خالی  این ش
ــتراحت ماست که نباید کل  می کند. اوقات رهایی اوقات اس
دایرة عمر ما را فراگیرد. »زمان استراحت« زمان کسب نشاط 
و طراوت و مقدمة انجام اعمال هدف دار است. این »مقدمه« 
نباید آن چنان گسترده شود که جایی برای »متن« باقی نماند!
ــت. یعنی ذهن ما از  ــی این رهایی، رهایی فکری اس گاه
ــخص، طفره می رود و  پرداختن وظیفه مند به موضوعی مش
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آزادانه از این شاخه به آن شاخه تغییر موضع می دهد. گاهی 
ــتان گرد  رهایی در میان جمع اتفاق می افتد. گروهی از دوس
ــد و هیچ هدفی  ــخنی می گوی ــم آمده، هرکس از دری س ه
دنبال نمی شود )الکالم یجّر الکالم(. در این اوقات مدار حرکت 
انسان را، »هوس« او مشخص می کند و بیشتر خوش گذرانی 
ــت دارد. در برنامه، اوقات رهایی به  و تنوع جویی موضوعی

حداقل می رسد و حالت مقدمیت آن حفظ می گردد.
ــه  ــلمان، از آن جا که خود را بندة خدا می بیند، همیش مس
ــاس وظیفة الهی، عمل کند. استفاده از  ــت که براس ملتزم اس
عمر و رشد جامع انسانی و تالش برای بهترشدن و بیشترین 
ــلمانی است.  ــتن، وظیفة کلی هر مس +بهرة وجودی را داش
ــت همة وظایف خود را  برای انجام این وظیفة کلی الزم اس
شناسایی و در یک طرح عملی جامع رده بندی و سازمان دهی 
ــم. در این صورت وظیفة ما اجرای همان برنامه جامع  نمایی
ــر برنامه ریزی«، همان  ــس می توان گفت »هن خواهد بود. پ
ــخیص وظیفه« است و کسی که از »برنامه«ی خود  »هنر تش

سؤال می کند از »وظیفة خود« سؤال می کند. 
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اصولحاکمبربرنامه
برنامه ریزی یک هنر است و برای استفاده از یک برنامه نیاز 
ــود دارد. در قدم اول الزم  ــه دانش و مهارت و تجربه وج ب

است بایدهای حاکم بر برنامه را مرور کنیم.

اصلاّول:جامعیت

برنامه باید جامع باشد. یعنی تمام اجزا و عناصر الزم، در آن 
حضور داشته باشد. مثاًل برای طراحی یک واحد مسکونی، 
ــپزخانه، هال و سرویس الزم است. گلخانه  حیاط، اتاق، آش
ــرورت ندارد، اما در  ــگ هم گرچه به آن مرتبه ض و پارکین
زیبایی و کمال نقشة کلی ساختمان مؤثر است. یک اتومبیل 
ــواری عالوه بر موتور به چرخ و اتاق و صندلی و چراغ  س
ــزا نقیصه ای غیر قابل  ــدان هریک از این اج ــاز دارد و فق نی

تحمل است.
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تمام آنچه در برنامه پیش بینی می شود، قید »وجوب« دارد. مثاًل 
اگر در برنامة شبانه روز خود نیم ساعت ورزش و هفت ساعت 
کار علمی درنظر گرفتیم، باید به نیم ساعت ورزش همان قدر 
اهمیت داد که به هفت ساعت درس و بحث. نه به بهانة اهمیت 
ــی کرد و نه به بهانة  ــم پوش کار علمی می توان از ورزش چش
اهمیت ورزش می توان مطالعه را تعطیل ساخت. در این فرض، 
ــاعت ورزش همان مقدار واجب است که هفت ساعت  نیم س
ــود خللی در تعادل برنامه و  کار علمی، و هر کدام که ترک ش

تأمین نیازهای ما پدید خواهد آمد. 
ــی از نیازها هرچند در برنامه قید نشود، به صورت  بخش
ــرد )مثل غذا خوردن و اقامة  طبیعی مورد توجه قرار می گی
ــود. تأکید  ــی برخی دیگر مورد غفلت واقع می ش نماز(. ول
ــود خألی در شخصیت  ــته، موجب می ش جدی بر این دس
انسان باقی نماند و هیچ قدرتی یا عاملی نتواند با بزرگ نمایی 
ــارت کند یا تناسب و  ــاس خس این نیازها ما را دچار احس

تعادل برنامه ما را یکباره به هم ریزد.
به این ترتیب طلبه موفق، طلبه ای نیست که در کوتاه ترین 
ــی را به باالترین کیفیت بخواند،  ــترین مواد درس زمان، بیش
ــمی حوزه دانش ها، توانمندی ها و  زیرا عالوه بر دروس رس

آگاهی های دیگری نیز باید کسب شود. 
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اصلدوم:هماهنگیوتوازن،تناسبتقریبی

ــب اجزا و عناصر »به طور تقریبی« حفظ  در برنامة کامل تناس
می گردد. کلمة »به طور تقریبی« اهمیت فراوانی در این جمله 
دارد؛ زیرا در یک زمینة مشخص و برای رسیدن به یک هدف 
معین، بیش از یک طرح و برنامه می توان ارائه داد. مثاًل برای 
ــکونی در زمینی مشخص، بر اساس  ــاختن یک منزل مس س
ــه های متعددی می توان کشید. هیچ  سلیقه های مختلف، نقش
یک از این نقشه ها ترجیح قطعی بر دیگری ندارد و همه، زیبا 
و کامل طراحی شده اند. کامل بودن نقشه ها در این است که:

ــکونی در آن ها  ــة اجزای الزم برای یک واحد مس 1. هم
یافت شود.

2. نسبت میان اجزا به طور تقریبی محفوظ ماند.
ــکونی ضروری است و نبودن  وجود »حمام« درمنازل مس
ــتی در طراحی نقشه به شمار می رود. مساحت  آن نوعی کاس
آن هم به طور تقریبی روشن است. مثاًل نباید از اتاق پذیرایی 
و حیاط، بزرگ تر یا از یک متر مربع کوچک تر باشد. با این 
اطالعات می توان حمام را در هرگوشه زمین پیش بینی کرد، 
ــب ها برهم نخورد. در  ــرطی که در ترکیب کلی، تناس به  ش
طراحی اندام انسان، وجود همة اعضا ضروری است. نبودن 
هریک از اندام ها نوعی معلولیت است. اندازة چشم و گوش 
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ــبت های کلی هم، به طور  ــان، فواصل میان اعضا و نس و ده
ــت. کم و زیادشدن این اندازه ها تا  ــده اس تقریبی رعایت ش
ــت و موجب اختالف شکل انسان ها  حدودی امکان پذیر اس
می شود. اما اگر این اندازه ها و نسبت ها یک باره برهم خورد، 

آن چه به دست می آید، پدیدة دهشتناکی است!
ــروری دارد که با  ــم عناصری ض ــة زندگی طلبه ه برنام
نسبت های تقریبًا مشخصی باید در کنار هم قرار داده شوند. 
نبودن هریک از آن عناصر یا بر هم  خوردن شدید نسبت ها، 
ــص می نماید، گرچه  ــی را غیرقابل تحمل و ناق ــرح نهای ط
ــت ما را  ــبت ها، دس ــدن اندک اندازه ها و نس کم و زیاد ش
ــرای طراحی های مختلف و نتایج متفاوت باز می گذارد. به  ب
ــخیص اولویت ها در طراحی نمای کلی برنامه  بیان دیگر تش
ــت. ولی این  ـ باتوجه به اهداف و انتظارات ـ امکان پذیر اس
ــت که برای رسیدن به هدف تنها یک طرح  بدان معنی نیس
ــخص یا اندازه واحدی  ــوان ارائه داد و جایگاه قطعی مش بت
برای هر فعالیت بتوان تعریف کرد. این گونه نیست که برای 
هر لحظه، تنها یک برنامة مفید پیش روی ما باشد و تخلف 

از آن، نظام برنامه ما را به کلی به هم ریزد!
ــب با  ــاف وجابجایی در برنامه متناس ــی قابلیت انعط نوع
ــلیقه های مختلف وجود دارد که شرط إعمال آن پاسداری  س
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از تمام عناصر و حفظ اندازه ها و نسبت های کلی است. این 
ــن هفته چه برنامه ای  ــؤال که »االن چه کنم؟«، »جمعة ای س
داشته باشم؟«، »تابستان امسال را چگونه بگذرانم؟« از بنیاد، 
سؤال ناتمامی است و هیچ کس نمی تواند به آن پاسخ بگوید، 
ــخص  ــرح کلی حاکم بر برنامه را برای او مش مگر آنکه ط
ــبیه آن است که قبل از مشخص کردن  ــش ش کنیم. این پرس
ــیم، این گوشة  ــه کلی آن بپرس کاربری زمین و طراحی نقش
ــة زمین«  زمین را به چه چیز باید اختصاص داد؟ »این گوش
ــدارد، که بدون در نظر گرفتن  ــتقل از کل زمین ن هویتی مس
ــود. سلیقة طراح ساختمان، پس از  کل، تکلیف آن معین ش
درنظر گرفتن فضای کل زمین جایگاه خاصی برای هر یک 
ــپزخانه، هال و... تعیین می کند. »برنامه ریزی«  از اتاق ها، آش
ــطح کلی و ترجیح  ــظ اولویت ها و اهمیت ها در س هنر حف

سلیقه مند یکی از امور بر دیگری در سطح جزئی است.1

1. یکی از ناآرامی های درونی ما، مشاهده اختالف یا تضاد الگوها است. شخصیت های 
ــته اند به همین جهت تبدیل به  بزرگ حوزه در نگاه ظاهر، برنامه زندگی متفاوتی داش
شخصیت های متفاوتی با حساسیت ها و توانایی های دیگرگون و آثار وجودی مختلف 
شده اند. از میان این همه کدام یک را باید الگوی عمل خود بدانیم؟ از البه الی مباحث 

گذشته می توان دریافت که 
ــت.  ــته اس ــه فراروی این بزرگان بوده، تنوع فراوانی داش ــف. زمینه های اولیه ای ک ال
امکانات مالی، شرایط خانوادگی، هوش و استعداد و توانایی های ذاتی، تربیت محیطی 
و حساسیت تاریخی، هر یک، از مقدرات انسان و خارج از حوزه اختیار او است. این 
ــترک همه این بزرگان،  ــای وجودی در برنامه ریزی تأثیر فراوانی دارد. وجه مش بهره ه

استفاده بهینه از سرمایه ها و دارایی های خدادادی است. 
ب. برفرض تساوی کامل در بهره های وجودی، سلیقة برنامه ریزی هر یک ممکن است 
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ــورت می پذیرد:  ــول، این گونه ص ــرای عملی این اص اج
ــدیم، تالش کنیم  ــک فعالیت ش ــرگاه متوجه ضرورت ی ه
ــوع فعالیت های خود بگنجانیم. در  بی درنگ آن  را در مجم
ابتدا ابعاد اهمیت آن فعالیت در مقایسه با امور دیگر برای ما 

ــد. دو اصل جامعیت و توازن شاه کلید گشودن این معما است. هر یک از  متفاوت باش
این بزرگان بر اساس سلیقه و تشخیص خود اگر برنامه ای واجد همة اصول و شرایط، 
ــد، در پیشگاه خدا و وجدان خویش محکوم نیست،  ریخته و به خوبی به آن ملتزم باش

هر چند محصول نهایی این طراحی متفاوت از دیگران باشد. 
ــان حکومت می کند، در صفات شخصیتی  همین دو اصل که بر برنامة فعالیت های انس
ــیاری دارد. داشتن حد نصاب آن  ــانی، مراتب طولی بس ــت. فضایل انس نیز جاری اس
ــانی برای رشد اخالقی خود  ــتر از آن فضل است. هر انس ــب بیش فضایل، الزم و کس
ــجاعت، ایثار، زهد، نظم، حضور اجتماعی و... را داشته  ــخاوت، ش باید حد نصاب س
ــان های متخلق، حاصل ترکیب مراتب مختلف این صفات با  ــد. شمایل نهایی انس باش
ــته و از حد نصاب نیز پایین تر نیست، مورد  ــت که چون خانة خالی نداش یکدیگر اس
ــت. اما ممکن است در ترکیب نهایی،  اعتراض قرار نمی گیرد و صد در صد محترم اس
ــده باشد. الگوی عمل ما طبیعتًا، کامل ترین و  ــخصیت یکی، مطلوب تر از دیگران ش ش
ــخص، متمثل و  ــد بود، چه آن ترکیب در وجود یک ش ــلیقه مندترین ترکیب خواه س

مجسم شده باشد و چه آمیخته ای از چند شخصیت باشد. 
ــت که باید به  ــان اس ــالت اجتماعی از خانه های الزم جدول وجود انس ــه به رس توج
ــته به نگاه و  ــد. اما انتخاب موضوع و نوع اجرای آن بس ــده باش آن عنایت ویژه ای ش
دیدگاه افراد، متفاوت است. یکی، حرکت سیاسی اجتماعی را در دستور کار خود قرار 
ــومی فعالیت تهذیبی و تربیتی. و هر سه  می دهد، دیگری خروش علمی فرهنگی، و س
ــرایط مختلف،  ــیعه در ش ــه جای خود مأجور و محترم اند. اختالف فعالیت امامان ش ب
مشابه همین توجیه را دارد. در مبحث فعالیت های فرهنگی به این بحث پرداخته ایم. 

ج. مشاهده برنامه زندگی این بزرگان و مقایسه آن ها بینش ما را در تدبیِر حرکت آینده 
ــیار باال می برد. مثل مشاهدة نقشه های مختلف ساختمان ها که در طراحی نقشة یک  بس
زمین بسیار ایده بخش است. هر چند تعبد و الزامی به پیروی صددرصد از یکی از آن ها 
نیست. به همین جهت مطالعه زندگی و سرگذشت بزرگان همیشه قابل توصیه است. 
د. بعضی از بزرگان در شرایط تربیتی ویژة خود، پاره ای از ضرورت ها را درک نکرده، 
یا درک کرده ولی مقدورشان نبوده است و این عدم آشنایی نه از سر تقصیر، که قصور 
ــه ورزش یا تغذیه  ــت ضرورت توجه ب ــت. مثاًل ممکن اس ــی طبیعی بوده اس و ناتوان
مناسب، برای آنان روشن نبوده یا امکانات مالی و محیطی اجازه اقدام کامل را نمی داده 
ــت. در این فرض، عجز یا جهل، عذر موجهی برای آن ها بوده  و تکلیف را از آنان  اس
ــرایط بهتری قرار گرفته ایم نه تکلیفمان ساقط است  ــاقط کرده است، اما ما که در ش س

و نه عذرمان موجه.
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به خوبی معلوم نیست. اما دو سر طیف حداقل و حداکثر آن 
که محدودة اختیار ما را تشکیل می دهد کاماًل روشن است و 
به یقین می دانیم که کمتر از این مقدار و بیشتر از آن مقدار، 
ــت. مثاًل ورزش، روزانه حداقل  برای ما الزم یا مقدور نیس
ــاعت برای ما ضروری و بیش از یک ساعت نیز  یک ربع س
برای ما مقدور نیست. این طیف که دایره تردید ما را تشکیل 
ــئولیت می آفریند. اگر  ــد، اجماالً برای ما وظیفه و مس می ده
ــتور کار خود قرار دهیم و به آن التزام  مقدار کمتر را در دس
عملی داشته باشیم، آرام آرام تجربه و بصیرت بیشتری فراهم 
ــود. ولی اگر به  می آید و اندازة ضرورت آن کار معلوم می ش
ــة ناآگاهی از حدودِ دقیِق اهمیِت یک کار، به کلی آن را  بهان
ــم، هیچ  وقت تردید و ابهام، ما را رها نخواهد کرد.  رها کنی
تشخیص نسبت ها و اولویت ها، در ابتدای راه تنها در حدود 
کلی و اجمالی امکان پذیر است؛ ولی پس از حرکت و عمل، 
به جزئیات هم سرایت می کند و دایرة ابهام و ناآگاهی را به 

 مرور کوچک می گرداند.

اصلسوم:تنوع

ــف به  نحو  ــان در ابعاد مختل ــد انس ــا توجه به این که رش ب
ــیمای  ــت س تدریجی و در طول زمان رخ می دهد، الزم اس
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ــی از عناصر اصلی خالی نماند.  کلی برنامه، در زمان طوالن
ــی را در برهه ای طوالنی از  ــی از فعالیت های اصل نباید یک
زمان تعطیل کرد؛ زیرا ارتباط مستمر با آن فعالیت ـ هر چند 

کوتاه و اندک ـ امید تأثیر بیشتری دارد.
 : امام علی

َقلیٌل َمدوٌم َعَلیِه َخیٌر ِمن کثیٍر َمملوٍل ِمنه1
اندکی که بر آن مداومت ش��ود، بهتر از فراوانی اس��ت که از آن 

دلزدگی و ماللت خاطر حاصل گردد. 
غذاخوردن و تأمین نیاز جسمی یکی از برنامه های اصلی 
ــود،  ــت و برای مدت  زمان طوالنی نباید از آن غفلت ش اس
ــرایط گوناگون ـ مثل ماه  ــت و کیفیت آن در ش گرچه کمی
ــادت، ورزش، فعالیت  ــر می کند. عب ــارک رمضان ـ تغیی مب
ــت. به همین  ــی نیز همین گونه اس ــی و روابط اجتماع علم
ــتان اختصاص  ــی را فقط به تابس ــالک نباید برنامة ورزش م
ــال های تحصیل  داد. نمی توان روابط اجتماعی را در طول س
ــس از فراغت از کارِ  ــت که پ ــه  کلی قطع کرد و امید داش ب
ــای الزم در روابط  ــب توانمندی ه درازمدِت تحصیل، کس
ــی از ابعاد حیات  ــود. اهمیت یک اجتماعی از صفر آغاز ش
ــان، بهانة موجهی برای خاموش کردن چراغ ابعاد دیگر  انس

1. نهج البالغه، کلمات قصار، 444.
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نیست. 
ــرایط خاص،  البته »توجه ویژه« به یکی از فعالیت ها در ش
ــت؛ پررنگ کردن کار علمی در ایام  کاماًل الزم و معقول اس
ــب های جمعه و ماه  ــة عبادی در ش ــان، تقویت برنام امتح
ــتان به  ــتر به ورزش و تفریح در تابس رمضان و اهمیت بیش
منزله شتاب دادن »دفعی« ولی »موقت« به متحرکی است که 

آهسته و پیوسته در حال حرکت بوده است.
ــه کل زمینة  ــد ناظر ب ــه در اصل »جامعیت« گفته ش آنچ
ــد خالی از  ــرة عمر را نبای ــاًل کل دای ــود. مث ــزی ب برنامه ری
ــاس اصل »تنوع«  ــای اجتماعی قرار داد. اما بر اس فعالیت ه
ــاوب و به  ــت اجتماعی در زمان متن ــن فعالی ــت ای الزم اس
ــود، نه این که تنها به  ــیم و توزیع ش ــتمر تقس صورت مس
نیمة دوم عمر اختصاص یابد. تناوب برنامه، بسته به اهمیت 
ــاالنه قابل پیش بینی است.  آن، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا س
تعطیل کامل یک فعالیت و به هم  خوردن سیکل منظم آن در 

شرایط اضطراری استثنا است و نباید قاعده شود.
ــه صورت جامع  ــخص در برنامه، ب ــر همه نیازهای ش اگ
ــاره او به یک خأل،  ــود، توجه یکب و متنوع تدارک دیده نش
ــر داده و او را دچار افراط و تفریط  ــیر زندگیش را تغیی مس
ــکاف عظیمی  ــخص، ش و عدم  توازن می کند. هنگامی که ش
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ــاهده نماید،  ــوع فعالیت ها یا توانایی های خود مش در مجم
»احساس خسارت« می کند و برای پرکردن این شکاف، نظام 
ــد و از جاده تعادل خارج  ــای خود را برهم می زن فعالیت ه

می شود. 

اصلچهارم:برخورداریازنگاهکلی

ــت مجموع زمینه فعالیت، در نظر  برای برنامه ریزی الزم  اس
ــود. برنامه ریزی برای »امروز« بدون در نظر گرفتن  گرفته  ش
کل عمر چندان نتیجه بخش نیست. وظیفة امروز ما بریده از 

کل عمر تعریف نمی شود و قابل تشخیص نیست.
ــه یک زمین می تواند مکانی برای احداث پارکینگ،  گوش
اتاق خواب یا سرویس باشد. این که کدام  یک از این ها نهایتًا 
ــه در نظر گرفتن  ــروط ب ــود، مش در این  مکان قرار داده  ش
ــاختمان است. در لحظة عمل نباید برای همان  طرح کلی س
ــرای چندین نوع فعالیِت  ــه برنامه ریزی کرد. هرزمان ب لحظ
ــد قابلیت دارد و آنچه که وظیفة نهایی این زمان  الزم و مفی
ــوع حوزة اختیار، و  ــخص می کند، نگاه کلی به مجم را مش

برنامه ریزی هماهنگ و متوازن برای آن است. 
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اصلپنجم:زمانمندی

ــدا« و »انتها«ی زمان  ــی حتمًا باید »ابت ــزی جزئ در برنامه ری
ــخص کرد. تعیین زمان ابتدای عمل به آن  هرفعالیت را مش
ــق نمی گیرد. یعنی  ــه اراده به امر »کلی« تعل ــت ک جهت اس
تصمیمی که انسان بر انجام کاری می گیرد، تنها به این شرط 
عملی می شود که بر یک امر مشخص »جزئی« متمرکز شود. 
مثاًل این تصمیم که فالن کتاب را در »آینده« خواهم خواند، 
ــت و قابلیت پذیرش اراده را ندارد مگر آنکه  امری کلی اس
ــود. مثاًل بگوییم  ــخص ش ــمارِ آینده، مش یکی از افراد بی ش
ــیدن  ــه پس از نماز صبح« یا »بالفاصله پس از رس »روز جمع
ــواهد مهم این  ــه خانه« این کتاب را می خوانم. یکی از ش ب
ــان معموالً هرکاری را در آخرین  ــت که انس مسئله این اس
فرصت ممکن آغاز می کند. زیرا تا پیش از رسیدن به آخرین 
ــق فراوانی در معرض اراده او قرارگرفته، ولی  زمان، مصادی
ــت.  ــک گزینه برای انتخاب باقی اس ــة آخر فقط ی در لحظ
ــر عملی با »هرگز انجام نمی دهم«  »بعداًانجام میدهم« از نظ
ــت. زیرا »بعداً« مصادیق زیادی دارد و تا هنگامی  معادل اس
ــرد. از این رو الزم  ــت، اراده به آن تعلق نمی گی ــه کلی اس ک
ــت برای انجام هر کاری یک مصداق مشخص آن را در  اس

نظر بگیریم و ابتدای آن را به صورت جزئی معین کنیم. 
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ــی کامل  ــن زمان انتهای عمل )یعنی زمان نتیجه بخش تعیی
ــان اگر زمان پیِش  ــت( هم ضرورت دارد. زیرا انس آن فعالی
روی خود را بی کران یا وسیع انگارد، انگیزه ای برای تالش 
ندارد. هرگاه فرصت انسان برای انجام عملی محدود باشد، 
اوقات رهایی او کمتر می شود و با فعال کردن ظرفیت باالیی 
ــان  ــتری از زمان می گیرد. توان انس ــوان خود، بهرة بیش از ت
ــت که تصور می کند. آدمی  ــتر از آن اس ــه بسیار بیش همیش
ــه حداقل ِ زحمت و حرکت  ــرگاه خود را آزاد می بیند، ب ه
ــا و محدودیت ها چنان فعالیت  ــا می کند. اما در تنگناه اکتف
ــگفت می ماند.  می کند که خود از نیروی عظیم خویش درش
انسان درشرایط عادی بیش از چند کیلومتر نمی تواند بدود. 
ــاس خطر یا به  جهت فرار از مواجهه با  اما در هنگامة احس
ــرعت و بدون احساس خستگی راه  ــمن، ساعت ها با س دش

طی می کند.
البته دائمًا نمی توان در حال دویدن بود. اما می توان توقف ها 
و سستی ها را به حداقل رساند. از این قاعده در برنامه ریزی 
استفاده کنیم؛ اگر خود را به اتمام عمل در فرصت پیش بینی  
شده ملزم سازیم، همین التزام عملی به  منزلة نیروی قاهری 
است که ما را به تالش و فعالیت بیشتر وادار می کند. اما اگر 
ــت پهناوری پیِش روی خود  ــه با ارفاق و مدارا فرص همیش
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ــیم کنیم، بخش عمده ای از وقت ما به رهایی و بطالت  ترس
ــاه می گردد. به همین جهت برخی از بزرگان حداکثر زمان  تب
فعالیت علمی برای یک درس در شرایط معمولی را )با طی 
تمام مراحل پیش مطالعه، درس، مطالعه، مباحثه، و نگارش 

بحث( سه ساعت پیشنهاد می کنند.
ــت از ابتدا، مجموع  برای تخمین زمان پایان عمل الزم اس
ــود. مثاًل در  ــه و مرحله بندی ش ــت، به  خوبی مالحظ فعالی
ــات، محاسبه ـ و با  ــمار تقریبی جلس تحصیل یک متن، ش

کمک یک سالنامه ـ بر روزهای تحصیلی توزیع گردد.

اصلششم:پوششکامل

ــة خانه های برنامه را پرکرد.  ــة برنامه جزئی، باید هم در تهی
برنامه که به نقشة ساختمان می ماند باید کل زمینه را پوشش 
ــذرد، خانه های  ــه بیهودگی و لغو می گ ــد. لحظاتی که ب ده
ــر نزدیک کرد.  ــه باید آن ها را به صف ــت ک خالی برنامه اس
ــرگرمی های بیهوده را ندارد.  زندگی یک مؤمن، گنجایش س
ــرمایة عمر و نیروی ما را از ما  ــرگرمی ها س زیرا این گونه س

می ستاند و در مقابل، بهرة درخوری نمی رساند1.

1. َقد َأفَلَح الُمؤِمنوَن... الَّذیَن ُهم َعِن اللَّغِو ُمعِرضوَن. )مؤمنون 23: 1 و 3( ِإنَّ الُمؤِمَن َلَمش�������غوٌل َعِن 
اللَّعِب. )خصال شیخ صدوق ج1 ص 26(
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مکتب اسالم، انسان مؤمن را از ورزش، تفریح، استراحت 
ــادی پرهیز نمی دهد. اما از »لغو« منع می کند. پرداختن  و ش
ــودمند نیست  ــان س به فعالیتی که به حال دنیا و آخرت انس

ممنوع است حتی اگر علم آموزی باشد. 
َأعوُذ ِبک ِمن ِعلٍم الینَفع1

خدایا به تو پناه می آورم از دانشی که سودمند نباشد. 
ــد و از روی حکمت در  ــح هم اگر هدفمن ورزش و تفری
فهرست فعالیت های انسان قرار گیرد، لغو نیست. اما اگر از 
ــر فضای برنامه را اشغال کند  ــود و سراس مقدمیت خارج ش

بدون تردید مطلوب نیست. 
ــه، بازی های  ــدول روزنام ــارک، حل ج ــدم زدن در پ ق
ــینمایی،  ــگ، فوتبال، فیلم س ــتماع نوار آهن کامپیوتری، اس
مطالعه صفحه حوادث روزنامه، تخمه شکستن، لطیفه گویی، 
تماشای مسابقات ورزشی، قدم زدن در بازار، آواز خواندن، 
گردش در اینترنت و... گرچه ممکن است هریک به  تنهایی 
ــد، اما اگر یک جوان مؤمن، صبح  ــرعی جایز باش از نظر ش
ــام گرداند، زندگی او قطعًا  ــود را با این فعالیت ها ش روز خ

مورد رضایت دین نیست. 
انسان های موفق ـ در رشته های مختلف ـ کسانی بوده اند 

1. میزان الحکمه، حدیث 14005 و مفاتیح الجنان، دعای تعقیب نماز عصر.
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ــی های خود پای  ــته ای از لذت ها و خوش ــر روی دس که ب
گذاشته و حاضر شدند تن به تالش و زحمت دهند. شاگرد 
ــه لحظات بازی  ــتند ک ــای کالس، دانش آموزانی هس اول ه
ــاعات مطالعة آن ها بوده است؛ گرچه از ورزش  دیگران، س
ــخص استقبال می کرده اند. بی شک  و بازی هم در مواقع مش
ــا و خواهش های دل، موفقیت  ــی از لذت ه بدون چشم پوش

امکان پذیر نیست. 
ــت برای ما دقیقًا معلوم نباشد که چه برنامه ای  ممکن اس
ــترین بازدهی را به ارمغان می آورد. اما قطعًا این  برای ما بیش
ــت که نباید عمر خود را به بطالت گذرانیم.  مقدار معلوم اس
نباید لحظات زمان را در کمتر از قابلیت خود به  کار گیریم. 
ــاعت 9 صبح که اوج هوشیاری و نشاط فکری ما به  مثاًل س
ــتان یا شعر، استفادة بهینه نیست.   شمار می رود، مطالعه داس
درحالی که همین برنامه در ساعات خستگی، نشاط بخش و 

مقرون به صرفه است.
ــنهادی به روی  ــتند که از هر پیش ــانی هس در میان ما کس
ــذر یا مانعی برای  ــتقبال می کنند و هیچ وقت، ع خوش اس
مشارکت ندارند. اگر پیشنهاد رفتن به کوه، پارک، ورزشگاه، 
ــات و... به آن ها شود  ــرزدن به رفقا و حضور در جلس یا س
بی درنگ اعالم آمادگی می کنند. این افراد از نعمت هدفمندی 
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ــه محروم اند و ره به جایی نمی برند هرچند به ظاهر  و برنام
زندگی خوشی دارند. 

اصلهفتم:استحکام)اعتقادبهبرنامه(

انسان باید به فعالیت جاری خود ایمان و اعتقاد داشته  باشد. 
ــد در انجام آن  ــته باش ــخ به برنامه وجود نداش اگر ایمان راس
سستی می شود. اندک  مخالفت یا خرده  مانعی به  راحتی جریان 
برنامه را مختل می سازد و آدمی را از ادامه آن باز می دارد. کار 
کوچکی که با ایمان و استحکام  انجام پذیرد، به  مراتب امیدوار 
کننده تر از تالش فراوانی است که این پشتوانه را نداشته  باشد. 
ــت به  جای پرکردن بی پشتوانه برنامه، ابتدا  از این  رو الزم اس
اعتماد و اعتقاد خود را به آن بازسازی کنیم و منطق مستحکمی 
ــل آن روی آوریم. تردید و  ــم، آن گاه به تکمی ــرای آن بیابی ب
تزلزل نسبت به فعالیت جاری موجب می شود انسان همیشه 
ــد. این اعتراض دائم روحی  از خود گالیه مند و ناراضی باش
ــود شخص، اهتمام الزم را در انجام وظایف خود  باعث می ش
به کار نگیرد. در نتیجه، فراورده های عمل او همیشه سست و 
تُنُک و نیمدار عرضه شود. یعنی عدم استحکام برنامه، به عدم 
استحکام عمل تبدیل می گردد. استمرار چنین حالت روحی به  

مرور بنیان همت آدمی را ویران می کند.
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توانبرنامهریزی
تدبیر، دوراندیشی، تسلط بر قواعد برنامه ریزی و تشخیص 
ــت و مانند دیگر ملکات  ــه، نوعی توانایی و ملکه اس وظیف
ــت. این توانمندی مثل  نیازمند مداومت و تمرین فراوان اس
همه توانمندی ها، یکباره حاصل نمی شود و محتاج گذشت 
ــان در ابتدا، سخت  ــت. پیدایش این توان برای انس زمان اس
ــد. اما به  مرور و با طی تجارب متعّدد، آسان و  به نظر می رس
ــت با  هموار می گردد. برنامه ریزی گرچه در ابتدا ممکن اس
ــد اما با مطالعه، مشاوره و تفکر می توان  شکست همراه باش

اُفت وخیزها و اشتباهات را به حداقل رساند.
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در عین حال ناتوانی ها و ناکامی ها نباید موجب دل سردی 
شده و ما را از استقامت در به  دست  آوردن این ملکه باز دارد.
ــرار و مداومت در برنامه ریزی، روح  همان طور که براثر تک
تدبیر و هنر مدیریت، اندک اندک حاصل می شود، درصورت 
ــهل انگاری،  ــه روزمرگی، س ــامحه، ملک ــی و مس بی توجه
ــکل می گیرد. آن کس  ــی و بی مباالتی در وجود ما ش بی دقت
که از ابتدای جوانی، درصدد تدبیر امور خرد وکالن زندگی 
برنیاید، عالوه  بر ازدست دادن سرمایه ها دچار روح و ذهنی 
آشفته می شود که اصالح آن در سن باال بسیار دشوار است. 
ــت. شخصیتی که در  ــتی و تنبلی اس و این خطر بزرِگ سس
مسندی مهم قرارگرفته و مسئولیتی سنگین برعهده دارد ولی 
درانجام آن تدبیر و مدیریت الزم را به کار نمی گیرد، در ایام 

جوانی تن به این تمرین نداده است.
برای به دست آوردن توان برنامه ریزی بسیار مناسب است 
ــتمر داشته  باشیم و گونه های  با چهره های موفق ارتباط مس

مختلف برنامه ریزی را بررسی کنیم.
ــن برنامه ها که برخی  ــاهده ای ــه گرچه در آغاز با مش طلب
ــت به  ــت آمده اس ــا فرزانگان به دس ــرت ب ــاًل در معاش عم
ــرای مو به  مو و »اقتباس« رو می آورد اما به  مرور قدرت  اج
»ترکیِب« ویژگی های مثبت برنامه ها را به دست می آورد و به 
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»خودشکوفایی« در برنامه ریزی می رسد.1

ــاهده«ی گونه های متعدد یک فراوردة انسانی در »جذب« ویژگی های آن تأثیر  1. »مش
مستقیم دارد. دانشجویان رشتة معماری مجموعه هایی در اختیار دارند که در آن تصویر 
ــت. آنان  ــاختمان های جهان، در ترکیب با جلوه های طبیعت گرد آمده  اس زیباترین س
ــم  موظفند در هر هفته یکی  دو طرح از این مجموعه ها را انتخاب و بر روی کاغذ رس
ــجو را با انواع زیبایی هایی که در ساختن این  ــاهدة دقیق این تصاویر، دانش نمایند. مش
ــده، آشنا می کند. ترسیم این تصاویر برروی کاغذ سرعت مشاهده  آثار به  کار گرفته ش
ــاهدة دقیِق یک اثر، ظرافت آن در  ــاهده را افزون می کند. بر اثر مش را ُکند و دقت مش
ــگام طراحی، از آن الگو  ــدد و او را آماده می کند تا در هن ــخص، نقش می بن وجود ش
ــاهدة دقیق در طرح ها و  ــرایط دیگری »اقتباس« نماید. اگر این مش گرفته و آن را در ش
گونه های متعدد تکرار شود، دانشجو به مرحله ای می رسد که می تواند با »ترکیب« این 
ــد.  زیبایی ها اثر تازه ای ارائه دهد که جلوه های بدیع چند طرح را یکجا جمع کرده باش
پس از تمرین و ممارست، در مرحله دیگر، شخص »خالقیت« می یابد. یعنی می تواند 
ــابه آن را ندیده یا مشابهی برای  اثری در اوج دقت، ظرافت و زیبایی ارائه دهد که مش

آن یافت نمی شود. 
ــاهده  جذب  اقتباس  ــاهدة دقیق  جذب  اقتباس  تکرار و تنوع مش  مش

 ترکیب  خالقیت
ــم از آثار برتر بزرگان  ــته کارگردانی موظفند در هر هفته یکی دو فیل ــجویان رش دانش
ــاهده هر چقدر دقیق تر انجام گیرد در انتقال فن  ــاهده« کنند. این مش این حرفه را »مش
ــازی و ظرافت های آن به ساختار ذهنی آن ها بیشتر تأثیر دارد )جذب(. از تکرار  فیلم س
مشاهده، دانشجو قدرت می یابد که تکنیک های آموخته را در فضاهای مشابه، »اقتباس« 

یا »ترکیب« کند یا به  مرور، به »خالقیت« دست  یابد. 
ــتماع مکرر  ــن خود به اس ــود کیفیت صوت ولح ــرای بهب ــت قرآن ب ــوزان قرائ نوآم
ــتماع مکرر« موجب »جذب« سریع سبک  ــوند. این »اس تالوت های ممتاز توصیه می ش
قرائت و قدرت »اقتباس« آن می شود. این شخص با استماع تالوت های متنوع می تواند 
ــبک های گوناگون را در هم  آمیزد و معجون بدیعی از »ترکیب« آن ها فراهم آورد یا  س
ــبک تازه ای« بیافریند. ذاکران اهل بیت و مداحان  ــت و تمرین »س پس از چندی ممارس
ــه می خواهند توان  ــانی ک ــاس، کس ــیر را طی می کنند. بر این  اس ــق نیز همین مس موف
ــندگی را در خود تقویت نمایند از مطالعه آثار بزرگان این رشته و ارتباط فراوان  نویس
ــبک آنان  ــتند. این ارتباط گرچه درابتدا به اقتباس س با متون برگزیده ادبی بی نیاز نیس
ــیند. شاعران و سرایندگان  ــطح ترکیب و خالقیت می نش می انجامد ولی به مرور در س
موفق هم به همین ترتیب در هنر خویش پیش رفته اند. سخن وری نیز چنین است. در 
معاشرت متوالی با خطبای نامور یا استماع مکرر نوار سخنرانی آن ها و دقت در عوامل 
ــذب«، »اقتباس« و »ترکیب«  ــبک و لحن و هنر آن ها را »ج موفقیت هریک می توان س
ــته  ــبک جدید در این رش ــود به »آفرینش« س ــود. اگر این مراحل به  خوبی طی ش نم

می انجامد. فن کالس داری و تسلط بر روش تدریس هم همین گونه است. 
ــته این  ــرت با چهره های ممتاز و آثار برجس و خالصه در همه حرفه ها و صنایع، معاش
ــری، فعالیت  ــطوح عالی تجارب بش گونه بر وجود ما اثر می گذارد. قرار گرفتن در س
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ــر، قدرت  ــای مختلف یک اث ــا ومدل ه ــی طرح ه بررس
تشخیص انسان را باالتر می برد و ما را در مقایسه و انتخاب 
ــان طور که برای تهیة یک  مطلوب، موفق تر می گرداند. هم
ــا و الگوهای  ــم و طرح ه ــاعت ها وقت می گذاری ــاس س لب
مختلف را بررسی می کنیم در برنامه ریزی هم سزاوار است 
ــی دقیق الگوها به ترجیح نسبی یکی یا ترکیب  پس از بررس

شایسته ای از آن ها روی آوریم. 

ــرد و ما را در ارائه اثر  ــا را می افزاید، توقع ما را از خود باال می ب ــی و توان فنی م ذهن
ــاس استغنا و قناعت به توان موجود  ــخت گیرتر و دقیق تر می سازد و از احس جدید س

جلوگیری می کند. 
ــرت فکری با علمای  ــه وظیفه علمی، تربیتی و فرهنگی برعهده دارد در معاش ــه ک طلب
بزرگ و سر و کار داشتن با نظریه های برتر، توان علمی خود را باال می برد. همین انس 
و مداومت در ارتباط با صاحب نظران، به »جذب« و »اقتباس« و »ترکیب« روش علمی، 
سبک تحلیل و شیوه ارائه بحث آن ها منتهی می شود. و ممکن است به »خلق« نظریات 
ــاهده اثر  ــد بینجامد. در ارائه انواع فعالیت های تربیتی و فرهنگی هم طلبه از مش جدی

شخصیت ها و مراکز موفق بی نیاز نیست. 
این مقدمه طوالنیـ  که خود نمونه مشاهده مکرر تطبیق یک قاعده بر مصادیق مختلف 

آن بود ـ در فصول آینده این دفتر، ارائه برنامه را برای طلبه موجه می سازد.
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نکاتیپیرامونبرنامهریزی
ــد، در این  1. اگر در همه برنامه های زندگی، تردید روا باش
ــا وظیفه داریم  ــبهه ای راه ندارد که م ــک و ش یک گزاره، ش
ــخیص وظایف خود اقدام کنیم. آگاهی از وظایف،  برای تش
ــت که همة  ــن و قطعی ترین وظیفة ما اس ــن، محکم تری اولی
تکالیف بعدی را پشتیبانی می کند و سنگ بنای اّولیة حرکت 

قرار می گیرد.
ــود« نیازمند الف(  ــه« و »مدیریت خ ــخیص وظیف 2. »تش

تالش، ب( آگاهی وسیع، ج( صرف زمان است. 
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ــتورالعمل زندگی  ــف بهترین دس ــف( انتظار برای کش ال
بدون تالش و زحمت، همان قدر نامعقول و بی نتیجه است 
که توقّع بازشدن درهای رحمت و فرود مائده آسمانی بدون 
ــقت. خدای بزرگ، بدون اسباب و وسایل،  ــش و مش کوش
ــیدن به چنین  ــان را اداره نمی کند. پس برای رس ــور جه ام
ــمندی بکوشیم و سرمایه گذاری کنیم. بی جهت  نعمت ارزش
ــه تصادفی با  ــفه« یا »مواجه ــر »رؤیا«، »الهام«، »مکاش منتظ
ــتادی خبیر« نباشیم و یا به راه های ساده ای چون »قرعه«،  اس

»تفأل« و »استخاره« پناه نیاوریم. 
ــان ها که  ــنجیدة ما انس ــیاری از تصمیم های نس پب( بس
ــه در جهل و  ــرت به  دنبال می آورد، ریش ــیمانی و حس پش
ــنایی و اطالع ما از حقایق تلخ یا  ناآگاهی ما دارد، دایرة آش
ــد، برنامه ریزی ما به صواب  ــیرین، هر چه گسترده تر باش ش
ــود. هر چه دانش و آگاهی وسیع تری برنامه  نزدیک تر می ش
را پشتیبانی کند، آن برنامه، کامل تر و مطلوب تر است. از این 
جهت الزم است قبل از برنامه ریزی آگاهی دیگران را هم به 
ــاوره، مشاهدة  آگاهی محدود خود پیوند دهیم. مطالعه، مش
برنامة دیگران و معاشرت با شخصیت های موفق، این فایده 

را برای ما خواهد داشت.
ــل دانش، بدون  ــالش و مجاهدت و این تحصی ج( آن ت
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هزینة »زمان« امکان پذیر نیست. باید وقت مناسبی از برنامة 
ــتن  ــود را به این  مهم اختصاص دهیم. همة ما برای دانس خ
ــرعی و وظایف عام مسلمانی با صرف زمان قابل  احکام ش
توجه، به رسالة توضیح المسائل مراجعه می کنیم و برای فهم 
ــالش می کنیم. در مواردی هم به  ــردی یا گروهیـ  ت آنـ  ف
استفاده مستقیم از اهل علم یا استفتا از مراجع تقلید احساس 
نیاز می کنیم و به آن هّمت می ورزیم. همین کوشش و هّمت 
ــترده، برای یافتن مسیر زندگی باید به کار  را در اندازه ای گس
ــرمایة زمان و  ــیدن به فواید تدبیر، س گرفت. باید برای رس
ــه کار گیریم و بدانیم صرف این مقدار زمان  توان خود را ب
ــتر  و توان قبل از عمل، بازده نهایی عمل ما را به  مراتب بیش
ــد نمود. اگر این مقدار نیروی فکری و زمان را صرف  خواه
تنظیم »برنامه« نکنیم الجرم چندین برابر آن را باید به تاوان 

»بی برنامگی« بپردازیم.
3. ناتوانی در اجرای برنامه گاهی به خاطر »نواقص« برنامه 
ــت و گاهی به »سستی  و عدم رعایت قواعد برنامه ریزی اس
و تنبلی« بازگشت دارد. این نوشته قدم اول در رفع نواقص 
برنامه به شمار می رود. پس از آن باید به مبارزه با سستی و 
تنبلی پرداخت. نباید تمام عمر ما به برنامه ریزی بگذرد. پس 
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از رسیدن به نتیجه باید اقدام و عمل را آغاز نمود.1
ــبت به اصل  ــی ناتوانی در اجرای برنامه، ما را نس 4. گاه
برنامه ریزی دل سرد می سازد. به  این بهانه که به برنامه عمل 
ــی   نمی کنیم، نباید برنامه ریزی و تدبیر را کنار بگذاریم. کس
ــه آن عمل نکند، از  ــه دارد هر چند صد در صد ب ــه برنام ک

کسی که برنامه ندارد موفق تر است.
برای هر هدف ریز یا درشتی، فکر کردن و برنامه داشتن، 
مطلوب است: برنامة ورزشی، برنامة عبادی، برنامة دیدار از 
خویشاوندان و دوستان، برنامه برای مسافرت های تابستانی، 
ــاج، تعیین جایگاه  ــرای هزینة درآمد، یا تهیه مایحت برنامه ب

برای لوازم منزل و... . 
این برنامه ریزی و تدبیر، نتیجه کار را بیشتر و ضایعات و 
آسیب ها را کمتر می کند. البته مسائل کالن زندگی، اولویت 

ــخت مذمت شده، مربوط به قبل از تالش  ــالم س 1. »عجله« که در فرهنگ اخالقی اس
برای یافتن راه صحیح است. تصمیم و اقدام، بدون پشتوانه فکری موجب لغزش است. 
ــت.  ــتاب کاری موجب لغزش اس : الَعَجُل یوِجُب الِعثارِ. )غررالحکم: 432( ش امام علی
ــتاب کاری از )اخالق(  �������یطاِن. )محاسن ج1 ص 215( ش : الَعَجَلُة ِمَن الشَّ ــالم پیامبر اس
شیطان است. اما بعد از کشف راه درست و »خیر« باید در انجام عمل سرعت ورزید. 
ــبقت بگیرید. ُاولِئَك  ــره2: 148 و مائده 5: 48( در کارهای خیر س َفاس�������َتِبقوا الَخیرات. )بق
: َمن َهمَّ ِبَش�������ی ٍء ِمَن الَخیِر  یس�������اِرعوَن فی الَخیراِت َو ُهم َلها س�������اِبقون. )مؤمنون 23: 61( امام باقر
لُه. )کافی ج2 ص 143( کسی که تصمیم بر کار خوبی می گیرد باید در آن شتاب  َفلیَعجِّ
ــد از انجام آن پرهیز کرد، اما پس از  ــخیص »خوبی«  یک فعالیت بای کند. تا قبل از تش
ــی نمی ماند. باید به  ــد، جایی برای درنگ و توقف باق ــه »خیر« بودن آن احراز ش آن ک
ــرعت در انجام آن کوشید. التزام عملی به تصمیماتی که گرفته ایم ملکه استقامت و   س

اراده را در وجود ما تقویت و تصمیم گیری های آینده ما را بسامان می نماید.
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ــد. در عین حال فکر کردن  ــتری برای فکر و تدبیر دارن بیش
ــه در برخی امور جزئی نیز عالوه  برای طراحی بهترین نقش
بر افزایش قدرت تفکر و دقت  نظر، راه ما را به سوی اهداف 
کالن هموارتر می کند. غالبًا فکرکردن در مسائل خرد مؤونه 
و تالش زیادی نمی طلبد و مواد اولیه اش آماده و در دسترس 

است. 
ــواس منتهی شود. گاهی دقت فراوان  6. تدبیر نباید به وس
ــود و  ــک کار مانع انجام آن می ش ــات و عواقب ی در جزئی
ــه ابزاری برای  ــاد می کند. تدبیر، ک ــول وهراس بیجا ایج ه
بهبود انجام کار است، نباید به اصل انجام  کار آسیب رساند. 
ــدازه در اقدام، ما را از اصل اقدام محروم  احتیاط بیش  از ان
ــت. گاهی الزم  می کند و به همین جهت خالف احتیاط اس
است دقت و ظرافت کار را کمتر در نظر گیریم تا آن فعالیت 
ــت. چنان که گفته اند  ــود و این خود عین تدبیر اس عملی ش

سنگ بزرگ نشاِن نزدن است. 
ــا، مکان ها و موقعیت های  ــون وظایف ما در زمان ه 7. چ
ــب با رخدادهای گوناگون و در موضوعات  مختلف، متناس
ــخیص وظیفه به یک مقطع  ــت، وظیفة تش متنّوع، متعدد اس
ــه«  ــود. نمی توان »یکبار برای همیش ــاص منحصر نمی ش خ
ــرای آن پرداخت.  ــان عمر به اج ــزی کرد و تا پای برنامه ری
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نمی توان همه رویدادها را قبل از وقوع پیش بینی کرد. گاهی 
ــف ما را به هم  ــک حادثه، ترکیب کّلی وظای ــد آمدن ی پدی
ــامان جدیدی می طلبد. آن حادثه ممکن است  می ریزد و س
ــم آمدن امکان جدیدی یا به  ــدن به مصیبتی، فراه گرفتار ش
ــت آوردن اطالع تازه ای یا هر چیز دیگری باشد. از این   دس
ــت.  ــخیص وظیفه، یک وظیفه تدریجی و متکرر اس رو، تش
مثاًل برنامه ای که برای فعالیت های پنج شنبه و جمعه طراحی 
ــتحق ارزیابی  نمودیم، پس از چند هفته تجربه و عمل، مس
ــه و آگاهی ما به  مرور افزایش  ــت. زیرا تجرب و بازنگری اس
می یابد و شایسته است این آگاهی افزوده در برنامه ریزی به 

 کار گرفته شود. 
ــد مفیدتر  ــانه تر باش 8. برنامه هر چه کالن تر و دوراندیش
است. فایده ای که از طراحی برنامة فعالیت های امروز یا این 
تابستان به دست می آید قابل مقایسه با فواید برنامه 10 سال 
آینده یا کل عمر نیست. تدبیر و تفکر باید در کل دایرة عمر 

به کار گرفته شود.
ــت مکتوب برنامه و پیاده کردن طرح فکری بر روی  9. ثب

کاغذ این فواید را به دنبال دارد:
ــجام برنامه و تنظیم موفق  ـ افزایش تمرکز فکری، انس

آن.



51دفتر چهارم: طلبه و برنامه زندگی

ـ حفظ و جلوگیری از فراموشی.
ـ قابلیت مراجعه بعدی، ارزیابی و تجدید نظر.

ـ قابلیت انتقال به دیگران.
ــند و پیمان  ــش ضمانت اجرا، التزام عملی )س ـ افزای

مکتوب(. 
10. برنامة تنظیم شده رویة اصلی و قاعدة فعالیت های ما 
ــرار می گیرد. باید برای همة فعالیت های خود ـ به مرور ـ  ق
قاعده قرار دهیم. مثاًل نماز، پس از اذان در مسجد، ورزش، 
ــام، هفته ای دو مرتبه  ــاعت پس از نماز، حم صبح ها نیم س

روزهای دوشنبه و جمعه ساعت فالن، و... . 
ــت؛ مواردی  ــتثنا اس این قاعده در موارد خاصی قابل اس
ــتثنا« نسبت به »اصل اولیه« حکمت افزون تر و فواید  که »اس
بیشتری داشته باشد. البته نباید موارد »استثنا« از خود »قاعده« 
ــد )تخصیص اکثر نشود(. اگر موارد استثنا خیلی  بیشتر باش

زیاد باشد باید در اصل برنامه تردید و تجدید نظر کرد. 
هیچ اصل و قاعده ای در برنامه زندگی یک مسلمان مطلق 
ــتثناناپذیر نیست جز اصل »عبودیت« که سراسر حیات  و اس
ــش می دهد. مثاًل نظم یا  ــتثنا پوش ــلمان را بدون اس یک مس
ــر با عبودیت و روح  ــت. اما اگ مهرورزی قاعدة زندگی اس
ــت برمی داریم.  ــود از این قاعده دس ــدا مغایر ش بندگی خ
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ــه جاری ما را در  ــف مقطعی غیرقابل پیش بینی، برنام وظای
ــی« و انجام وظیفة الهی،  ــو خویش تغییر می دهد. »بندگ پرت
ــت و در هیچ شرایطی  اصل حاکم بر همة اصول زندگی اس

استثنا نمی پذیرد. 
ــًا در انقالب و تغییر  ــان دائم ــای روحی انس 11. حالت ه
ــراوت انجام عمل را  ــت. قلب آدمی گاهی حوصله و ط اس
ــت می دهد و دچار کسالت و »ادبار« می گردد. در این  از دس
ــه اکتفا کرد و از  ــوارد باید به واجبات و ضروریات برنام م
ظرافت و دقت آن موقتًا صرف نظر نمود. در مقابل، مواردی 
ــرای انجام عمل وجود دارد  ــاط و رغبت فراوان ب را که نش

باید مغتنم دانست.1

َلت َفاحِملوها َعَل�������ی النَّواِفِل َو ِإذا َأدب�ََرت َفاقَتِصروا  : ِإنَّ ِللُقلوِب ِإقبااًل َو ِإدبارًا َفِإذا َأقب�َ ــی ِ ــاَل َعل 1. ق
ــتیاق و اعراض )آمادگی و  ِبه�������ا َعَل�������ی الَفراِئِض.)نهج البالغه، حکمت 312( برای دل ها اش
ــتحبات وادارید و هرگاه رو  ــرد آن را به انجام مس ــت. پس هرگاه رو ک ــی( اس ماندگ

برگرداند به انجام واجبات اکتفا کنید.



برنامهزندگیطلبه
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طرحکالنفعالیتهایطلبه
ــین اینک می توانیم به طراحی  با بهره گیری از آموزه های پیش

برنامة زندگی طلبه بپردازیم. 
فعالیت های هر انسان به دو بخش تقسیم می شود: 

ــی. »فعالیت های  ــخصی و فعالیت های صنف فعالیت های ش
ــخصی« مجموعه کارهایی است که همة افراد به مقتضای  ش
ــتند و عنوان و صنف  ــان بودن موظف به انجام آن هس انس
ــت،  ــی در آن تأثیری ندارد؛ عبادت، ورزش، بهداش اجتماع
ــاوندان، امر به معروف  ــیدگی به امور خانواده و خویش رس
ــتند. بر  ــته هس و نهی از منکر، و ارتباط اجتماعی از این دس
ــه و خدمت در یک  ــی از نیازهای جامع عهده گرفتن بخش

صنف اجتماعی نیز وظیفه شخصی هر انسانی است.
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پس از حضور در یک صنف خاص و پذیرش یک عنوان 
اجتماعی مسئولیت های تازه ای بر دوش انسان قرار می گیرد 
که برای انجام آن ـ در قبال بهره مندی از خدمات دیگران ـ 
حدود 8 تا 10 ساعت در شبانه روز باید وقت گذاشت. این 
مجموعه فعالیت ها، »فعالیت های صنفی« نام دارد. آن چه در 
ــمی کشور تعطیل می گردد، همین فعالیت های  تعطیالت رس

صنفی است، و فعالیت های شخصی تعطیل بردار نیست. 
ــک، هر روز ـ به جز روزهای تعطیل ـ 8 تا 10  یک پزش
ساعت، موظف است در مطب یا بیمارستان به ارائة خدمات 
درمانی بپردازد. یک راننده تاکسی، هر روز 8 تا 10 ساعت، 
درون اتومبیل بخشی از نیازهای جامعه را برآورده می سازد. 

کارمند، کارگر، معلم، کاسب و رئیس جمهور نیز... 
ــای قرارگرفتن در یک صنف اجتماعی  طلبه هم به مقتض
موظف است در هر روز ـ به جز روزهای تعطیل رسمی ـ 8 
تا 10 ساعت فعالیت طلبگی داشته باشد. در این قسمت، به 

بررسی فعالیت های صنفی حوزویان می پردازیم. 
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صفحاتزندگیحوزویان
ــم و دو صفحه  ــوزوی دو فراز مه ــک ح ــی ی دوران زندگ

دیگرگون دارد. 
1ـ دوره رشد و تحصیل

2ـ دوره بازدهی و ثمربخشی
ــت.  در فراز اول هویت اصلی طلبه، هویت »تحصیل« اس
ــی و دیگر  ــردن ظرفیت علم ــن دوره، به باالب ــه در ای طلب
ــردازد و قابلیت های خود را فعال  ــای خود می پ توانمندی ه
ــت و به  ــدة فعالیت هایش ناظر به »خود« اوس ــد. عم می کن
هدف اعتالی سطح کمال »خودش« صورت می گیرد. عنوان 
»طلبه« به معنای طالب و پژوهنده کمال، گویای وجهة غالب 

و رنگ اصلی هویت او در همین دوره است.
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ــتر به »استفاده« از این توانمندی ها و  در فراز دوم، او بیش
ــخصیت اصلی او  ــات، به »جامعه« می پردازد. ش ارائة خدم
ــتر درخدمت رفع نیازهای دینی، معنوی و علمی جامعه  بیش
ــرد و از او انتظار ثمردهی می رود. در دورة اول،  قرار می گی
ــت و در دورة دوم به »عالم  طلبه »متعّلم علی س�������بیل النجاه« اس

ربّانی« تغییر هویت داده است.
ــی طلبه را پس از آغاز فعالیت حوزوی 60  اگر کل زندگ
ــال فرض کنیم، این 60 سال در تقسیم اولیه به یک  دورة  س
20 ساله و یک دورة 40 ساله تقسیم می شود که رسالت های 
اجتماعی حوزه و کارآمدی طلبه عمدتا مربوط به دورة دوم 

است.1
ــرد از دوره اول به  ــم این که انتقال یک ف ــیار مه نکتة بس
ــه صورِت دفعی رخ نمی دهد. این دو دوره مرز  دوره دوم ب
ظریِف خطی ندارند که گام نهادن به دورة دوم تنها در »یک  
ــن انتقال به صورتی تدریجی، آرام  لحظه« رخ دهد. بلکه ای
ــرد. بنابراین مرز  ــی طوالنی صورت می گی آرام و طی زمان
ــال که  ــت نه خطی. طلبه هر س میان این دو دوره، طیفی اس
ــی و خدمات  ــت فعالیت های فرهنگ ــر می رود، غلظ پیش ت

ــت و در توان  ــتعد و باانگیزه مطلوب اس ــال تحصیل پرثمر برای طالب مس 1. 20 س
همه کس نیست. منطق این تقسیم بندی در مباحث آینده خواهد آمد.
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ــد و از درجة  ــة کاری او افزایش می یاب ــی در برنام اجتماع
حضور فعالیت های تحصیلی در برنامة او اندک اندک کاسته 
می شود. البته تحصیل علم هرگز از برنامة کاری طلبه حذف 
ــود. طلبه و بلکه هر انسانی موظف است از گهواره تا  نمی ش
گور در جستجوی دانش باشد. اما میزان پرداختن به وظیفة 

دائمی دانش جویی در ادوار مختلف سنی متفاوت است.

از آن جا که مخاطب این قلم، نخستین صفحة دفتر زندگی 
حوزوی را گشوده و در آغاز راه قرار دارد، شایسته است که 

بحث را به دورة رشد و تحصیل، اختصاص دهیم. 



59دفتر چهارم: طلبه و برنامه زندگی

دورةرشدوتحصیل
ــد و تحصیل قرار دارد.1 یعنی هویت طلبه  طلبه در دوران رش
ــت و فعالیت صنفی ای که  در این دوره، هویت تحصیلی اس
بر عهده دارد »تحصیل« است. مراد از تحصیل در این عبارت 
ــت. بلکه کسب هر گونه  ــمی حوزوی نیس فقط تحصیل رس
ــخن وری، ارتباط  کمال و توانمندی از قبیل توان پژوهش، س
ــت. گرچه  ــت و... جزء فرایند تحصیل اس اجتماعی، مدیری
درصد اهمیت و ضریب  اعتبار این موارد تفاوت فراوان دارد. 
ــاس، عمدة نیرو و وقت طلبه در طول سال باید در  بر این اس

تحصیل و باالبردن توانمندی های شخصی هزینه شود.
ــع آوری اختصاص  ــة طلبه به تحصیل و جم »متِن« برنام
ــی، ارائه و بازدهی. برهم  ــوِن« آن به ثمر بخش دارد و »پیرام
ــالف مقتضای طلبگی و  ــیه، خ ــبت متن و حاش خوردن نس
ــت اهمیت  ــت. آن چه قطعی اس ــر با وظیفة اصلی اوس مغای
ــیه است. یعنی حاشیه، از متن  مضاعف متن نسبت به حاش
بیشتر نیست، مساوی آن هم نیست. بلکه از آنـ  به اندازه ای 
قابل توجه ـ کوچک تر است. با حفظ این اندازة کلی، تثبیت 

1. پس از گذر از دورة طلبگی و انتقال به دورة ثمربخشی، هویت جدیدی برای طلبه 
تعریف می شود که با توجه به آن، برنامة کاری دیگری برای او تنظیم خواهد شد.
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نهایی ابعاد متن و حاشیه بسته به سلیقة افراد، متفاوت است. 
برای آن که منظور بحث روشن تر انتقال یابد کمی به زبان 
اعداد و ارقام سخن گوییم. نسبت متن و حاشیه تقریبًا نسبت 
چهار به یک است. یعنی اگر طلبه چهار پنجم وقت و نیروی 
خود را به تحصیل و یک پنجم آن را به فعالیت های فرهنگی 
ــب  و اجتماعی اختصاص دهد، اندام کلی برنامة او از تناس
ــت. از آنجا که طلبه در سال های نخست،  ــده اس خارج نش
ــرای فعالیت های جانبی ندارد، طبعًا این  توانایی درخوری ب
نسبت ها تغییر می کند )مثاًل یک َدُهم و نُه دهم(. اما بر فرِض 
آمادگی کامل طلبه، برای انواع خدمات فرهنگی و احساس 
موفقیت او در انجام فعالیت های اجتماعی، هویت صنفی او 
ــیه پردازی نمی دهد.  بیش از این یک پنجم به او اجازة حاش
ــمار  ــل دانش دین که زیربنای مفید برنامة طلبه به ش تحصی
ــه منزلة حیاط و  ــد در کنار امور متفرقهـ  که ب ــی رود، نبای م
فضای سبز ساختمان برنامه اوست ـ به  قدری محدود شود 

که هنجار عمومی برنامه برهم خورد.
ــای مختلف قابل  ــِم کل زمینه، به صورت ه این یک پنج
توزیع بر زمان است. مثاًل دو ماه و نیم از سال، یک روز در 
هفته یا دوساعت در روز، این یک پنجم را پوشش می دهد.1

1. پس از اتمام دورة تحصیل، این نسبت ها عکس می شود. یعنی فعالیت تحصیلی یک 
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فعالیت شخصی: 14 ساعت. 
فعالیت صنفی: 10 ساعت. 

ــت تحصیلی: چهار پنجم از زمان فعالیت صنفی مثاًل  فعالی
8 ساعت در روز یا 5 روز در هفته یا نه ماه و نیم از سال. 

ــان فعالیت صنفی مثاًل  ــت فرهنگی: یک پنجم از زم فعالی
2 ساعت در روز یا 1 روز در هفته یا دو ماه و نیم از سال.
تحصیل حوزوی: چهار پنجم از زمان فعالیت تحصیلی.
تحصیل سایر امور: یک پنجم از زمان فعالیت تحصیلی.

ــد. به بیان دیگر دانش آموزی و مهارت افزایی  پنجم و ثمردهی، چهار پنجم خواهد ش
ــت و برای  ــود. اما این وظیفه برای طلبه تمام هویت اوس تا پایان عمر نباید تعطیل ش

روحانی در دورة  ثمردهی تنها در حاشیه کارهای او قرار می گیرد.
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ــس خواهد آمد  ــه، آن چه از این پ ــالف تصور اولی بر خ
ــت. پیام مهم این دفتر در  هدف اصلی تدوین این دفتر نیس
مباحث پیشین، به صورت کلی ارائه شده است. اکنون طلبه، 
ــب  ــته در همـ  به تناس ــا ضرب آموزه های دو فصل گذش ب
روحیه و استعداد خویش ـ می تواند برای فعالیت های خود، 
ــا که »ارائة مصداق«، در  ــه ای تنظیم نماید. اما از آن ج برنام
ــه ای از برنامه،  ــت، نمون ــودمند اس فهم عمیق قانون کلی س
ــد تا تسلط کامل تری بر فرایند برنامه ریزی  عرضه خواهد ش

حاصل شود.
»مشاهدة دقیِق« این برنامه در »جذِب« قواعد کلی گذشته 
ــیار تأثیر دارد. این مجموعه، مخاطب خویش را ماشین  بس
ــر واراده ای که تنها منتظر ارائة برنامة عملی برای اجرا  بی فک
ــد در نهایت، به طور  ــد نمی بیند. مخاطب این دفتر بای باش
مستقل برای خود برنامه ریزی کند و آن را در زندگی خویش 
ــتورالعمل الزامی  به  کار گیرد. آن چه در این فصل می آید دس
و طرح نهایی برای انواع استعدادها و روحیه ها نیست؛ بلکه 
ــنهادی است برای متوسط طالب که تالش شده  طرحی پیش
ــط درنظر گرفته و  ــة نیازهای یک طلبه متوس در آن مجموع

برای رفع آن تدبیری اندیشیده شود.
ــگاه ها،  ــز علمی )مدارس، دانش ــی مراک در برنامة آموزش
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ــط و تودة  ــتعدادهای متوس ــا و... ( مراعات حال اس حوزه ه
ــود. همیشه عده ای پایین تر و گروهی فراتر از  مخاطبین می ش
سطح برنامه های آموزشی، گالیه از سنگینی یا سبکی آن برنامه 
دارند. اما اگر برنامة تهیه شده با وضعیت اکثر فراگیران و عمدة 
ــب داشته باشد موفق است. برنامه ای که اینک  مخاطبان تناس
درصدد ارائة آن هستیم، برنامه ای برای توده طلبه های مستعد 
ــط است و در آن »اکثریت غالب«  و انگیزه مند، با توان متوس
درنظر گرفته شده است. طبعاً دیگران با به کارگیری فرمول ها 
ــد، جایگاه خود را  ــدی که در برنامه ریزی فراگرفته ان و قواع
خواهند یافت و برنامه ای متناسب با امکان و توان و استعداد 
ــیم خواهند نمود. الزم به یادآوری است  خود برای خود ترس
ــرای کارهای عقب مانده پیش بینی  که در این برنامه، زمانی ب
ــی از ضعف در  ــت؛ زیرا اوالً عقب ماندگی ها ناش ــده  اس نش
»برنامه ریزی« یا ضعف در »عمل به برنامه« است که باید این 
ــبی  عامل از بین برود. ثانیاً پیش بینی چنین زمانی توجیه مناس
برای تالش  نکردن در وقِت انجامِ عمل و عقب انداختن برنامه 
ــی که »فردا« برای جبران، زمانی در اختیار دارد،  ــت. کس اس
ــویف  ــروز« وظایف خود را انجام  نمی دهد و مبتال به تس »ام
می شود. ثالثاً عقب افتادگی از برنامه، باید استثنا باشد. برنامه، 

تنظیم اصل و قاعدة زندگی است، نه استثنای آن. 
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برنامةشبانهروز
این برنامه های ثابت را در طول دوره طلبگی برای شبانه روز 

می توان پیش بینی کرد.
خواب      7 و نیم ساعت 

ورزش و غذا    3 ساعت
عبادت     5 و نیم ساعت
مطالعه اخالقی و تفکر   15 تا 30 دقیقه

آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی روز، در حد مطالعه اهم 
15 تا 30 دقیقه اخبار یا استماع خبر رادیو  

14 و نیم ساعت جمع کل     
ــده  ــرای ورزش و غذا درنظر گرفته ش ــه ب ــاعاتی ک از س
ــرای تهیه مواد اولیه،  ــا 30 دقیقه برای ورزش و بقیه ب 15 ت
آماده سازی خوراک، پهن کردن و جمع کردن سفره و تناول 
غذا در نظر گرفته شده است که می توان بعضی از این مراحل 
را در فعالیت های دیگر ادغام نمود. مثاًل پس از بازگشت از 
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مسجد، خرید موادغذایی انجام گیرد و در حین آماده سازی 
غذا ارتباط با اعضای خانواده یا دوستان هم درس بیشتر شود 

و در هنگام خوردن غذا از خبر رسانه ها استفاده گردد. 
ساعات عبادت هم شامل وضو، نماز، حضور در جماعت 
ــبانه، دعا، مناجات،  ــا 30 دقیقه خلوت ش ــاجد، 20 ت و مس

استغفار، ذکر، نافله و... است. 
ــالوت قرآن، تدبر در  ــان حتمًا باید برنامة ت در همین زم
آیات و انس با کالم خدا را قرار داد که پیشنهاد می شود قبل 
ــجد انجام پذیرد. اگر این برنامه، در هر شبانه  از نماز در مس
ــود، عمدة نیازهای جسمی و عبادی و  روز به  خوبی اجرا ش
ــد. ترک هر  پاره ای از نیازهای اجتماعی ما تأمین خواهد ش
ــد  ــک از این فعالیت ها در دوره زمانی طوالنی جریان رش ی

متوازن را مختل می کند. 

زمانها
ــبانه روز را  ــاعت از ش ــوع این فعالیت ها 14 و نیم س مجم
ــش می دهد. وقت مفید باقی مانده 9 و نیم ساعت است  پوش
ــف برنامه ای پیش بینی  ــه باید برای آن در زمان های مختل ک
ــه انواع »زمان« در زندگی طلبه  ــرد. برای این کار نگاهی ب ک

داشته باشیم:
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1. ایام درسی، شنبه تا چهارشنبه
2. پنج شنبه ها و جمعه ها

3. تابستان ها
4. ایام درسی تعطیل )اعیاد، شهادات و مناسبت ها(

5. تعطیلی محرم، رمضان، ایام فاطمیه
6. ساعت های غیبت استاد یا هم بحث

7. مسافرت ها
هر یک از این زمان ها دارای ویژگی جالب توجهی است. 
مثاًل پنج شنبه و جمعه زمان مستمری است که در طول سال 
ــود. »تناوب  به صورت مرتب و قابل پیش بینی تکرار می ش
منظم« و »استمرار« دو ویژگی مهم این زمان است. این زمان 
برای فعالیت های ضروری که همیشه در دستور کار شخص 
قرار دارد، ولی نمی توان در شبانه روز برای آن وقت گذاشت 
ــمی، اعیاد و شهادت ها،  ــیار مناسب است. تعطیالت رس بس
ــت، ولی سیکل منظم ندارد.  گرچه زمانی قابل پیش بینی اس
ــتاد و هم بحث، معموالً تصادفی و اساسًا  ــاعات غیبت اس س
غیرقابل پیش بینی است. تابستان تعطیلی گسترده و متمرکزی 
ــده در اختیار طلبه قرار می دهد. یعنی  برای فعالیت های عم
هم پیش بینی پذیر است و هم فراخ و گسترده، ایام مسافرت 
غالبًا با اشتغال ذهنی و روحی فراوان همراه است و پذیرش 
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برنامه های سنگین را ندارد.
1 ـ برای ایام تحصیلی شنبه تا چهارشنبه در 9 و نیم ساعت 

باقی مانده این برنامه پیشنهاد می شود:
4 ساعت درس    
2 ساعت  مطالعه و پیش مطالعه   

2 و نیم ساعت مباحثه    
1 ساعت مطالعات مورد نیاز1  

9 و نیم ساعت جمع کل    
از یک ساعت کار علمی، دقایقی به استراحت اختصاص 
ــت فعالیت علمی ما را افزایش  ــتراحت کیفی می یابد. این اس

می دهد.
ــئلة  ــدای هر مباحثه یا مطالعه، قرائت حدیث یا مس در ابت
ــائل در نظر گرفته شود. این  ــرعی از رسالة توضیح المس ش
ــت و  ــل و تعطیل قابل پی گیری اس ــام تحصی ــه در ای برنام
مناسب است که از قبل، پیش بینی الزم برای آن انجام گیرد. 
ــاعت  ــم س ــا در 9 و نی ــنبه ها و جمعه ه ــرای پنج ش 2ـ  ب

باقی مانده، این برنامه پیشنهاد می شود. 

ــده، این موضوعات در نظر  ــخن از »مطالعات مورد نیاز« ش 1. در این برنامه هرگاه س
ــیره ائمه اطهار،  ــالم و س ــیر قرآن کریم، روایات اهل بیت، تاریخ اس ــت. تفس بوده اس
تاریخ معاصر، تاریخ جهان، آثار شهید مطهری، پیرامون حوزه و روحانیت، زندگی نامه 

بزرگان و مواردی از این دست.
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پنجشنبهها

2 ساعت  درس     
2 و نیم ساعت مباحثه و مطالعه    

1 ساعت زیارت و دعای کمیل )برنامة عبادی ویژه( 
2 ساعت امور ضروری مانند کارهای اداری، خرید، اصالح و... 

7 و نیم ساعت جمع کل     
در همین ساعات می توان برنامه دیدار از کتاب فروشی ها، 
کتابخانه ها و نمایشگاه ها را در نظر گرفت که عالوه بر نشاط 
ــنایی با  روحی و تنوعی که از آن حاصل می آید1 موجب آش
تازه های نشر و میراث مکتوب می گردد و اطالعات عمومی 
فراوان و حساسیت های جدیدی برای ما فراهم می آورد. این 
ــیت ها پرونده های تازه ای هستند که در ذهن و دل ما  حساس
ــود و در فعالیت های آیندة ما بسیار تأثیر می گذارد.  باز می ش
این برنامه، انگیزة ما را در ادامة تالش علمی تقویت می کند 

و نوعی معاشرت با اهل علم نیز محسوب می شود. 
1. الکتب بساتین العلماء )غررالحکم 991(.
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جمعهها

نظافت وبهداشت )حمام، شستشو و اتوی لباس، تنظیم مجدد و 
2 ساعت نظافت محیط زندگی(    
1 ساعت برنامه عبادی ویژه )دعای ندبه، سمات و... (  
1 ساعت وقت  اضافة نمازجمعه نسبت به نماز هرروز 
3 ساعت ورزش و تفریح    

ــات انس، ارتباط با شخصیت ها و  دیدار از ارحام و رفقا، جلس
2 ساعت اساتید، مشاوره و کسب راهنمایی  
9 ساعت جمع کل     

ــات انس دوستانه، در راستای تأمین  دیدار با رفقا و جلس
نیاز اجتماعی، موجب انتقال تجارب، علوم و اخبار می شود. 
ــد و می تواند به  ــالت را برطرف می کن ــض روحی و کس قب

تدبیری برای یک فعالیت گروهی شایسته بینجامد. 
ــنبه و جمعه باقی  ــاعت وقت اضافه در پنج ش حدود 3 س
می ماند که ظرف مناسبی برای تأمین یک نیاز مستمر است. 
ــیر قرآن کریم که نیاز  برای این زمان، مطالعه و مباحثه تفس

همیشگی یک مسلمان به شمار می رود پیشنهاد می شود. 
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ــافرت که با برنامة  ــتان ـ جز زمان مس 3 ـ برای ایام تابس
ــورت خواهد گرفت  ــا پیش بینی کامل ص ــده و ب حساب ش
ــورد نیاز، مرور  ــی، مطالعات م ــت در مراکز فرهنگ ـ فعالی
ــب آمادگی برای درس های سال  ــته و کس درس های گذش
ــود. تابس��تان تعطیل نیست، فقط نوع  ــنهاد می ش آینده پیش
فعالیت های صنفی طلبه عوض می شود. در تابستان فرصتی 
برای جبران بعضی از کمبودهای موجود در روند برنامه های 
ــت می آید که  صنفی و ایجاد تعادل و توازن در برنامه به دس
بسیار مغتنم است. طبعًا برنامة ورزش و تفریح در این فصل 

کمی پررنگ تر از ایام تحصیل خواهد بود.1
4 ـ برنامة تعطیالت رسمی: این ایام که حدود یک ماه از 
ــال تحصیلی را در بر می گیرد زمان مناسبی برای کارهای  س

درسی فوق برنامه است. 
3 ساعت درس های فوق برنامه  
2 ساعت آشنایی با موضوع تعطیلی، مطالعه برحسب مقتضای ایام 

ــرکت در مراسم، تعظیم شعایر، ارتباط با اساتید و شخصیت ها،  ش
4 و نیم ساعت برنامه های جمعی و جلسات  

9 و نیم ساعت جمع کل    

1. برای برنامه ایام تابستان پس از این سخنی به تفصیل خواهیم داشت.
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5 ـ محرم، رمضان، فاطمیه
ــت در این ایام  ــالب پایه های نخس ــاس قانون، ط ــر اس ب
تعطیل نیستند. سایر طالب نیز به سفرهای تبلیغی می روند. 
ــا پیش بینی قبلی می توان این برنامه ها را در این زمان انجام  ب
ــاز، ارتباط با  ــر، مطالعات مورد نی ــل متون دیگ داد: تحصی

اساتید، شرکت در مراسم معنوی و عزاداری و... 
ــواع مختلفی دارد  ــافرت ان ــافرت: چون مس 6 ـ ایام مس
ــتور  ــی، تبلیغی و... ( دس ــی، کاری، علم ــیاحتی، زیارت )س
ــفر،  ــوان ارائه کرد. ولی غالبًا در س ــی برای آن نمی ت جامع
ــز ذهنی، روحی و زمانی برای کار علمی جدی وجود  تمرک
ندارد. پرداختن به این برنامه ها ـ که مورد احتیاج ما است و 
ــفر ما را پربارتر می کند؛  نیاز به تمرکز فراوان هم ندارد ـ س
مطالعه سرگذشت بزرگان یا کتب مورد عالقه دیگر، اطالع 
ــی و... ( ، دیدار از  ــز فرهنگ ــه مراک ــرزدن ب ــه )س از جامع
ــاوندان، ارتباط با مردم، تفریح، ورزش، تنوع، تجدید  خویش

قوای روحی، کسب نشاط و طراوت
7 ـ در ساعات غیبت استاد یا هم بحث رنگ علمی برنامه 
باید محفوظ بماند. مثاًل به کارهایی از قبیل تکمیل جزوات 
و تحقیق در موضوعات مورد نیاز درسی می توان پرداخت. 
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برنامهعلمی
ــده که  ــنهادی زیر برای طلبه ای درنظر گرفته ش برنامه پیش
ــاال و قدرت جذب  ــط به  ب ــتعداد تحصیلی متوس دارای اس
ــکل  ــت و در طی مدارج علمی دچار مش مباحث علمی اس
ــتکار، حوصله و همت کار مطالعاتی را دارا  ــود. پش نمی ش
ــت روزانه حدود هشت ساعت در  ــت. یعنی حاضر اس اس
ــرمایه گذاری کند و از  ــوزی و پژوهش س ــاحت دانش  آم س
تنوع جویی و سرکشی به فضاهای اشتغال زا و مسئولیت های 
اجرایی پرهیز نماید. هدف تحصیل خود را نیز صاحبنظرشدن 

دریکی از دانش های حوزوی قرار داده است.
ــی حوزه نگاهی  ــن برنامه، نگاه ما به مراحل آموزش در ای
ــت نه دستوری. یعنی فرض را بر این گرفته ایم  توصیفی اس
ــورت تحصیل خواهد کرد.  ــه طلبه این متون را به هر ص ک
داوری نهایی پیرامون متون درسی و مراحل آموزشی حوزه 
ــت. بر این فرض، باقی ماندة نیازهای  بر عهدة این دفتر نیس
ــود،  ــمی به آن پرداخته نمی ش علمی طلبه که در فعالیت رس

در این برنامه پیش بینی شده است. 
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ــالة علمی پیش رو دارد. در دورة  چنین طلبه ای 4 دورة 5 س
ــی او تماماً رنگ  ــت علم ــة فعالی ــال( زمین اول و دوم )10 س
ــوم، ترکیب »آموزش و تحقیق« با  ــی« دارد. 5 سال س »آموزش
محوریت »آموزش« و 5 سال چهارم ترکیب »آموزش و تحقیق« 

با محوریت »تحقیق« فعالیت علمی او را پوشش می دهد. 
آموزش مقدماتی 5 سال اول   
آموزش عمومی 5 سال دوم   

آموزش تخصصی )و پژوهش( 5 سال سوم   
پژوهش )و آموزش تکمیلی( 5 سال چهارم   

آموزش در 5 سال اول آموزش مقدماتی و در 5 سال دوم 
آموزش عمومی و در 5  سال سوم تخصصی است. 

انس با قرآن و حدیث در 5 سال اول جنبه مقدماتی دارد. 
یعنی در حد معناشناسی، آشنایی با مفاهیم، ترجمة ظاهری، 
ــنایی اجمالی با جغرافیا و  ــه و ترکیب آیات و نیز آش تجزی
ــد. مراجعه به شروح و تفاسیر، تنها به  زبان احادیث می باش
این هدف انجام می پذیرد. در 5 سال دوم جنبة عمومی پیدا 
ــیر و علوم قرآن و آشنایی  می کند. یعنی مطالعة عمومی تفس
ــا مبادی علم حدیث، رجال، درایه، تاریخ حدیث و... و در  ب
5 سال سوم به فضای مباحث ویژه و مطالعة کتب تخصصی 

در این حوزه ها راه می یابد. 
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دانش های حوزوی: در دورة 5 ساله اول ادبیات، منطق، فقه و 
اصول تا پایان کتاب »لمعه« و در 5 سالة دوم فقه و اصول فقه تا 
پایان »کفایه« و فلسفه تا پایان »نهایه الحکمه« به خوبی تحصیل 
می شود و در 5 سال سوم حضور فعال و پرمایه در درس خارج 
ــی کار قرار می گیرد که به  ــل فقه و اصول، محور اصل و تکمی

کسب توان تخصصی )اجتهاد( در این رشته می انجامد. 
***

ــی را باید دنبال کرد.  ــئله برنامه ریزی دو هدف کل در مس
ــب بینش کلی نسبت  اول آگاهی از قواعد برنامه ریزی و کس
به برنامه، که از مقولة معرفت و یک فرایند ذهنی است. دوم 
ــزام عملی به برنامه و اجرای کامل آن که از مقولة اراده و  الت
ــت. تمام آن چه در بحث های گذشته  یک فرایند روحی اس
ــرط الزم«  ــا هدف اول را تأمین می کند و »ش ــد، تنه بیان ش
ــت نه »شرط کافی« آن. از این پس همت و  اقدام عملی اس
ــتکار و مجاهدت هر کس در به  کار گرفتن این آگاهی ها  پش

نویدبخش آیندة روشنی برای او خواهد بود.
سخن، گرچه پایان پذیرفت اما عمل، تازه باید آغاز گردد. 

زیرا آگاهی مقدمة عمل است.
َثَمَرُة الِعلِم الَعَمُل ِبِه.1

1. غررالحکم: 4624.
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راه و رسم طلبگی 76

ــور و حیاِت طبیعت، و هنگام به  ــتان اوج حرارت و ش تابس
ثمر نشستِن درختان است. طبیعِت نوشکفتة فصل بهار، اینک 
ــیده و در  ــت یک دورة چند ماهه، به بلوغ رس پس از گذش
نهایت استواری و پختگی، آمادة عرضة تحفه های خویش به 
ــت. درست مقارن این رویداد زیبای طبیعی، مراکز  آدمی اس
تحصیلی )آموزش و پرورش، دانشگاه ها و حوزه ها( فعالیت 
رسمی خود را خاتمه می دهند و جمعیت عظیمی از جوانان 
ــتمر تحصیلی،  ــش مس و نوجوانان، با پایان یک دوره کوش
ــاط، برنامة رسمی  ــب طراوت و نش برای تجدید قوا و کس

خویش را رها می کنند.
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ــا و جوانان پر شور، در پی  کمی پیش از آن، طالب کوش
ــه ماه فراغت  ــم یک برنامة فعالیت تازه برای حدود س تنظی
ــاتید، مربیان و  ــب و جوش می افتند و با اس ــمی، به جن رس
ــینند که »تابستان را چگونه  ــاوران، به گفت و گو می نش مش
بگذرانیم؟ در این فرصت گسترده چه نیازهایی تأمین کنیم؟ 
ــره را از این زمان  ــترین به چگونه برنامه ریزی کنیم که بیش

دریافت کنیم؟«
ــت که این روزها رواج زیادی دارد  این ها سؤال هایی اس
ــئولیت فراوان طلبه و درک  ــاس مس ــی از احس و همه، ناش
درسِت مغتنم بودن لحظات عمر و کوشش برای بهره برداری 
بهینه از سرمایه حیات است. این نوشتار، کلیت برنامه ریزی 

تابستان طالب را به صورتی کوتاه و گذرا مرور می نماید؛
ــت؛ گر چه مدارس علیمه برنامة  ــتان تعطیل نیس 1. تابس
ــود را تعطیل می کنند؛ اما طلبگی طلبه، یعنی طالب  کاری خ
ــودن، توقف بردار  ــد را پیم ــیر رش علم و کمال بودن و مس
ــرمایة زمانی هنگفتی  ــه  ماهة تابستان، س نیست. فرصت س
ــمندی و مراقبت از آن بهره گرفت و  ــت که باید با هوش اس
اندکی مسامحه و تقصیر در استحصال آن بخشودنی نیست. 
تابستان زمانی معادل یک چهارم سال است که اگر به  خوبی 
احیا نشود، خسارتی بزرگ و ندامتی بزرگ تر پدید می آورد. 
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بنابراین، تابستان را نباید تعطیل پنداشت؛ آنچه در این زمان 
ــت. تابستان  ــکل برنامة تحصیلی اس اتفاق می افتد، تغییر ش
دوره رکود، سکون و توقف نیست؛ زمان آغاز یک تحصیل 
جدید و تنوع بخشیدن به آهنگ تکراری فعالیت های پیشین 
است. اگر جمعه ها و تعطیالت رسمی را از فرصت تابستان 
ــهریور به شمار  ــتان را نیز نیمة ش حذف کنیم و انتهای تابس
ــار داریم. اکنون اگر  ــل 60 روز مفید در اختی ــم، حداق آوری
ــرمایة  ــاعت خالص پیش بینی کنیم، س برای هر روز، ده س
عظیمی معادل 600 ساعت پیش روی ماست. برای این 600 

ساعت زمان ارزشمند قطعًا باید تدبیری اندیشید.
ــتان زمان مناسبی برای فعالیت های درسی رسمی  2. تابس
ــتان را  ــخت کوش، ایام تابس ــی از طالب س ــت؛ گروه نیس
امتداد ایام تحصیلی می شمارند و همان ادبیات، منطق، فقه، 
ــمی حوزه پیش بینی شده  اصول و کالم را که در برنامة رس
ــت، در این ایام دنبال می کنند. این گروه، گرچه در اصل   اس
ــخت کوشی«،  ــخیص وظیفة »س بهره برداری از زمان و تش
ــتایش اند و بر اثر همین تالش، از هم کالسی های  شایسته س
ــش می افتند، اما از گزند دو  ــی حوزه پی خود در برنامة درس

آسیب، سالم نمی مانند؛
ــه موجب عدم آمادگی  ــتگی فکری و روحی ک اول: خس
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ــد؛ برنامه  ــال تحصیلی آینده خواهد ش برای ادامه راه در س
ــرهم، تحمل انسان های  ــت س ــی یک نواخت و پش آموزش
ــردرد،  ــر یا زود، موجب س ــوردد و دی ــی را در می ن معمول
کسالت و افسردگی می شود. طراوت و اشتیاق در تحصیل، 
نعمتی است به دست آوردنی که برای نگاهداری آن تالش 
ــاط،  باید کرد؛ یکی از مهم ترین عوامل حفظ طراوت و نش

تنوع فعالیت ها است؛ 
 : قال علی

اّن هِذِه الُقلوَب َتملُّ کما َتمّل االبداُن َفابَتغوا َلها َطراِئَف الِحکم 1
جان ما آدمیان � همچون تن ما � ملول و خس��ته می ش��ود؛ 

پس برای آن حکمت های جدید و تازه بجویید.
ــتان اگر رنگ و آهنگ پاییز، زمستان و بهار را حفظ  تابس
کند، از دایرة حوصله ما فرا خواهد گذشت، آنگاه تالشی که 
ــال، موجب موفقیت سریع طلبه شده بود، بر اثر  طی چند س

خستگی و فرسودگی یکباره، متوقف خواهد شد.
آسیب دیگر، محروم ماندن از کسب امور الزمی است که 
ــتان، فرصت فراگیری آن ها نیست؛ طلبه عالوه  در غیر تابس
ــی حوزه، به دانش ها و مهارت هایی نیاز دارد  بر برنامة درس
ــرای پی گیری و  ــمی حوزه، باید ب ــتم رس که خارج از سیس

1. نهج البالغه، حکمت 91 و 197.
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ــب آن اقدام کند. اکتفا به روند آموزشی حوزه، موجب  کس
ــخصیت ما طلبه ها و در نهایت  بقای پاره ای از خألها در ش

ناکارآمدی صنفی ما خواهد شد.
ــته ای  ــرای ایجاد دس ــتر ب ــوزه بیش ــی ح ــام آموزش نظ
توانمندی های اساسی در شناخت دین و شاید شناخت فقه 
به معنای خاص، طراحی شده است؛ تسلط بر ادبیات عربی، 
منطق صوری، روش استنباط )علم اصول فقه( و... از جمله 
ــن آموزش نیز بیش  ــت. ظرف زمانی ای این توانمندی هاس
ــت. طلبه در ضمن تحصیل آن توانمندی ها  ــال اس از 15 س
ــری هم دارد که باید با  ــتره، نیازهای فوری دیگ در این گس
ــمندانه، در پی رفع آن باشد؛ به بیان دیگر، عالوه  تدبیر هوش
ــاز دارد. برای مثال  ــوزش ماهی گیری، به ماهی هم نی بر آم
ــه و بلکه برای هر  ــنایی با قرآن و حدیث، برای هر طلب آش
ــلمان، یک ضرورت است. طلبه در دوره تحصیل خود،  مس
ــنایی با قرآن و حدیث را فرا  ــات، ابزار و امکانات آش مقدم
ــرآن و روایات، صرف و  ــرد؛ درک جایگاه معرفتی ق می گی
ــو و بالغت، قدرت تجزیه و ترکیب متون، توان مراجعه  نح
به کتب لغت، شناسایی منابع، آشنایی اجمالی با علوم قرآنی 
ــیر مختلف، تفکر  ــوم حدیث، توان بهره گیری از تفاس و عل
ــارت، روش فهم  ــتنباط از عب ــتظهار و اس ــی برای اس اصول
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ــت که طلبه پس از سال ها تحصیل  متون و... ، تجهیزاتی اس
ــتن این  ــوزه، آرام آرام آن ها را فراهم می کند و با داش در ح
تجهیزات، می تواند بهرة شایسته ای از معارف دین به دست 
آورد. اما نمی توان انکار کرد که هر طلبه ـ بلکه هر مسلمان 
ــنایی  ـ در طول مدت تحصیل، برای زندگی خویش، به آش
ــا محتوای قرآن و حدیث ـ هر چند در مراتب پایین ـ نیاز  ب
ــتان و زمستان طلبه، به همین  دارد. اگر فرض کنیم که تابس
دروس متعارف صرف شود، چه زمانی برای تأمین این نیاز 
باقی خواهد ماند و چگونه این کاستی بر طرف خواهد شد؟
ــت که در کنار  همچنین، در روزگار ما، برای طلبه الزم اس
ــایر  ــهید مطهری و س دروس خود، حداقل یک دور آثار ش
ــمندان بزرگ اسالمی را خوانده باشد؛ این آثار عالوه  اندیش
ــنا می کند،  ــه طلبه را با گزاره های محوری دین آش بر این ک
ــخ می دهد،  ــش های عصر ما پاس به پاره ای از مهم ترین پرس
ــل جوان را به ما می آموزد و در حقیقت  توان مواجهه با نس
ــنای بصیری چون شهید  ــناس دردآش ــرت با اسالم ش معاش
مطهری است. این معاشرت طوالنی، به انتقال حساسیت ها، 
نگرش ها، سلیقه ها، روحیات و دستگاه معرفتی آن بزرگ مرد 
می انجامد که این مهم برای طلبه بسیار مغتنم و حیاتی است.
3. دانستیم که افزودن پهنای مسیر تحصیل، بر کوتاه کردن 
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طول مسیر اولویت دارد و طلبه به جای بی تابی و شتاب در 
ــت به جامعیت برنامة  ــیک، شایسته اس فراگیری متون کالس
ــته باشد و در تناسب  خود و حفظ توازن کالن آن نظر داش
ــون از این قاعده چند  ــد؛ اکن اندام فعالیت های خود بکوش

مورد را استثنا می کنیم؛
ــال، نمره قبولی الزم را  الف. طالبی که در آزمون پایان س
ــی از تابستان  نیاورده اند )تجدیدی ها(، به اضطرار باید بخش

خود را به ترمیم نقایص سال تحصیلی اختصاص دهند.
ــیوطی و المنطقـ  برای  ــخصًا کتاب س ب. پایه دومـ  مش
ــنایی با صرف، نحو و منطق را پیش  طالبی که زمینه های آش
ــال اول با موفقیت کامل از حلقه  ــته اند و در س از حوزه داش
مقدماتی صرف، نحو و منطق عبور کرده اند؛ ادبیات عربی و 
ــت که بیشتر، از راه تمرین  منطق، دو علم مهم کاربردی اس
ــتگاه هاضمة علمی طلبه می شود.  و تجربة عملی جذب دس
سیوطی و منطق مظفر، بسط یافتة آموزه های صمدیه و منطق 
ــاید. این  ــت و گره کوری از کار طلبه نمی گش ــة اول اس پای
ــت  ــای نفی ارزش این دو کتاب نیس ــخن، هرگز به معن س
ــود،  ــهل انگاری تلقی ش ــه هیچ عنوان نباید توصیه به س و ب
ــت تنها و تنها برای طالبی که از نعمت  ــنهادی اس بلکه پیش
خوش ذهنی و همت و سخت کوشی بهره مند هستند؛ اینان به 
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خاطر داشتن این ویژگی ها، کالس درس سیوطی و المنطق 
ــرار مکررات  ــاس می کنند و از تک ــک و کم مایه احس را تُنُ
ــانی، مناسب است  آزرده خاطر و ملول می گردند. چنین کس
که با برنامه ریزی هوشمندانه )ترجیحًا تحت نظر یک استاد 
ــط پایة اول، اقدام  یا یکی از طالب پایه های باالتر(، از اواس
ــردة این دو کتاب نمایند و تا اواخر تابستان،  به تحصیل فش

خود را برای آزمون ارتقایی آماده کنند.
ــرعت  ــمی پایة دوم، س تنها تفاوت این طرح با برنامة رس
ــت؛ بنابراین همه کتاب سیوطی و المنطق، باید بدون  آن اس
ــود و کیفیت فهم متن نیز نباید  ممیزی و تلخیص خوانده ش
ــتاد  ــی، اس ــیب ببیند. برای این منظور، باید از نوار درس آس
ــن تجزیه و ترکیب  ــروح موجود، و همچنی خصوصی و ش
ــتردة قواعد منطقی بهره  فراوان عبارات عربی و تمرین گس

گرفت.
ــم )مشخصًا قسمت سوم لمعه شهید و مجّلد  ج. پایه شش
دوم اصول مظفر(؛ طلبه پایة ششم، طی دو سال کامل، کتاب 
ــیب عبارات آن کاماًل  لمعه را زیر و زبر کرده و با فراز و نش
آشناست؛ زبان فقهی شهید اول و ثانی برای او تازگی ندارد 
ــت؛ اکنون  و پیچ و خم های متن را به  خوبی تجربه کرده اس
ــتگیری  ــرمایة علمی، آمادگی آن دارد که بدون دس با این س
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لحظه به لحظة استاد، به استقالل و به سرعت، باقی مانده کتاب 
را به پایان برساند. از چنین طلبه ای می توان توقع داشت که 
ــدت زمان کوتاهی، از عهدة  ــا مباحثه و مطالعة قوی، در م ب
لمعه برآید؛ بدون آنکه آسیب قابل ذکری به کیفیت تحصیل 
ــود، مشروط بر این که کتاب را از آغاز تا به اینجا  او وارد ش
ــد دوم اصول مظّفر نیز  ــد. در جل به خوبی درس گرفته باش
این مسئله جاری است؛ افزون بر این، حجم تحلیل های فنی 
ــواری های نفس گیر در این مجّلد، نسبت به جلد اول،  و دش
به شّدت کاهش یافته است و نیز مباحث جلد دوم، با بسط 
ــائل شیخ انصاری بازخوانی  و تفصیل شگفت آوری در رس

خواهد شد. 
ــد، فشرده سازی زمان این  مجموع ویژگی هایی که بیان ش
دو متن را تجویز می کند، بلکه این چگونگی، معموالً کالس 
ــم، برای طالب مستعد و  درس لمعه و اصول را در پایة شش

کوشا خسته کننده و کم فایده می نماید.
ــائل و مکاسب؛ آنچه درباره لمعه  د. انتهای دو کتاب رس
ــائل و  ــد، درباره بخش پایانی کتاب رس و اصول فقه ذکر ش
مکاسب نیز صادق است. خستگی روحی ناشی از یک دوره 
ــک موضوع و یک  ــا یک متن، یک قلم، ی ــتمر ب ارتباط مس
ــبک نگاه که روح تنوع جو و نوگرای جوان را می آزارد،  س
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ــم در الیه های عمیق و تخصصی دانش که به حوصله  آن ه
و تمرکز فراوان نیاز دارد و نیز انس گرفتن با قالب و تسّلط 
ــا متن و... ،  ــاب در اثر توانمندی درگیری ب ــر محتوای کت ب
مجموعًا جواز عبور سریع از متن را برای طلبه صادر می کند.
ــنهاد، تنها یک تدبیر  ــود که این پیش بار دیگر تأکید می ش
ــاس واقعیت ها و توانایی های  برای برنامه ریزی علمی، براس
ــتن ارزش علمی این  ــت و هرگز به معنی فرو کاس طلبه اس

متون و یا توصیه به حذف آن ها نیست.
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ویژگیهایدورةتحصیلیسطح2
ــت که به بهانة ذکر خیری که از دو کتاب  ــبت نیس بی مناس
رسائل و مکاسب به میان آمد، به برخی از ویژگی های دورة 
ــطح 2 بپردازیم؛ بر اساس این ویژگی ها، شاید  تحصیلی س
ــب و کفایه  ــائل، مکاس ــاله تحصیل رس بتوان دورة چهار س
ــد علمی طلبه دانست و از آن با  ــارترین مرحلة رش را پرفش
عنواِن دورة تالطم هویت طلبه یاد کرد. این وضعیت مرهون 

چگونگی های زیر است:
ــنده و  ــواری کش ــوان از دش ــوی ج ــم. روح تنوع ج یک
یکنواختی فرسایندة متون و تکرار مباحث، خصوصًا در علم 

اصول سخت گالیه مند است.
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دوم. بسیاری از مباحث را، به خصوص در پاره ای از فروع 
فقهی و نیز در جای جای علم اصول، بی فایده، انتزاعی و دور 
ــاعت ها صرف  از واقعیت عینی اجتماعی می بیند، پس از س
ــرمایة فکری و زمانی، به  ــوان و هزینة مبالغ هنگفتی از س ت
ــایی برنمی خورد و نسبت به بهرة فراگیری این  نکتة کارگش
متون، توجیه عقالنی شایسته ای در اختیار ندارد و در پیشگاه 
وجدان خود، دائمًا محکوم است. جمالت پراکنده ای از زبان 
ــد. این حکایت دردآور،  ــزرگان هم بر این التهاب می افزای ب
ــخت آزرده و آشفته می سازد و  نهاد حقیقت جوی طلبه را س

توان فعالیت را از او می رباید.
ــش سال به  ــت کم ش ــوم. طلبه در آغاز این فراز، دس س
ــته و به عنوان یک حوزوی )روحانی(  تحصیل اشتغال داش
ــا  ــت و چه بس ــده و جا افتاده اس ــناخته ش در میان مردم ش
ــد. اکنون بدنة  جامة مقدس روحانیت را نیز بر تن کرده باش
ــیار دارد؛ در این شرایط هر چه طلبه با  جامعه از او توقع بس
ــتر مرتبط باشد، این انتظار و تقاضا را در نگاه و  اجتماع بیش
ــتر احساس می کند. به همان تناسب که  بیان تودة مردم بیش
ــاال آمده و روابط اجتماعی پیچیده تر  آگاهی عمومی مردم ب
شده است، موضوعات متداول و پرسش های نوین هم تعّدد 

یافته و مسئولیت طلبه هم بیشتر شده است.
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ــال های نخست  ــوی دیگر، به دارایی هایی که در س از س
ــت، تجوید، فقه،  ــرف، نحو، بالغ ــی اندوخته )از ص طلبگ
ــخن  ــر می کند و در میان آن س ــق و کالم( نظ ــول، منط اص
ــار  ــبی برای مفاهمه با مردم ـ خصوصًا اقش ــترک مناس مش
ــاری که از او انتظار  فرهیخته و تحصیل کردهـ  نمی یابد؛ اقش
ــخن دین خدا را در موضوعات مختلف زندگی، با  دارند س
ــناک آن ها را  تجزیه و تحلیل قوی عرضه کند و روح عطش

در آشنایی با کلیت تعالیم دین سیراب سازد.
ــخ گویی به آن  ــته پاس ــه این ترتیب، طلبه خود را شایس ب
ــتان و  ــه با دوس ــار و تقاضا نمی بیند؛ آن گاه در مقایس انتظ
هم قطاران خود که روزی در کنار آن ها و پشت یک نیمکت 
ــم و عنوان کارشناس،  درس می خوانده و امروز هر یک اس
ــره را یدک  ــتاد، دکتر، مهندس و غی ــد، اس ــناس ارش کارش

می کشند، احساس خوشایندی ندارد.
با صرف نظر از این جانب اثباتی، ثبوتًا طلبه، دست خالی 
ــت و برای زندگی شخصی خود نیز، به آشنایی با تعالیم  اس

دین بسیار بیش از آنچه که دارد، نیازمند است.
ــازندة  ــارم. طلبه در این دوران، با ازدواج به فضای س چه
ــرض تجربه های  ــته و در مع ــی خانوادگی پای گذاش زندگ
ــزرگ در زندگی طلبه،  ــدی قرار می گیرد. این تحّوِل ب جدی
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امواجی از مشکالت و مسائل را در زندگی او فرو نشانده؛ و 
البته به صورت طبیعی، مسائل تازه ای از جمله تدبیر معیشتی 
ــت؛ مسائلی که طلبه،  و تأمین اقتصادی، فراروی او نهاده اس
ــابقة درگیری با آن ها را ندارد. به این ترتیب، دغدغة یک  س

فعالیت جانبی نیز طلبه را همراهی می کند.
ــده، برای  ــه خارج ش پنجم. طلبه از تحت نظارت مدرس

تنظیم برنامة کاری خود، اختیار بیشتری دارد.
ــش تحصیلی  ــتانة انتخاب یک گرای ــم. طلبه در آس شش
ــتة  ــرار دارد، ولی هنوز آگاهی های الزم برای انتخاب رش ق

تخصصی و ورود به آن را کسب نکرده است.
ــت خود را به  ــت که طلبه فعالی ــن همه در صورتی اس ای
ــد و هیچ  ــمی حوزه محصور کرده باش تحصیل دروس رس
هنر، دانش و توان دیگری نیاموخته باشد. اما اگر در حاشیة 
ــا و مهارت های  ــمی، آگاهی ه ــی رس ــای تحصیل فعالیت ه
ــد، هیچ یک از عوارض پیش گفته  دیگری نیز اندوخته باش

بر او چیره نخواهد شد.
ــهمگین، در گرو یکی از این دو  ــی از این گرداب س رهای
ــت: استقامتی فراوان بیش از طاقت نوع طلبه ها،  پیشنهاد اس
ــتی ها  یا تنوعی در برنامة کاری که ترمیم کنندة همة آن کاس

و عوارض باشد.
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برخی از دروس جنبی موجود در نظام آموزشی حوزه، به 
هدف رفع همین نارسایی ها در برنامة علمی طلبه تعبیه شده 
ــت. مراکز تخصصی و مؤسسات علمی وابسته به حوزه  اس
ــخصی  ــرایط کنونی، همین نقش را در زندگی ش نیز در ش
ــی که جذب این  ــد، طالب ــه ایفا می کنند. به نظر می رس طلب
مجموعه ها می شوند گرچه در نگاه نخست، از برنامة تعریف 
ــوند، ولی در نظر نهایی، از  ــده اصلی، اندکی خارج می ش ش
توازن شخصیتی و جامعیت صنفی بیشتری برخوردار هستند 
و در ادامة مسیر، پرشورتر، موفق تر و مؤثرتر ظاهر می شوند.
ــته برای برنامة تابستانی طالب  پیشنهادی که در این نوش
ارائه شده، ناظر به این واقعیت ها )آینده طلبه در دوره سطح 

دو( بوده است.
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درتابستانچهکنیم؟
ــتگی 9 ماه تالش  ــتان باید خس 1. بدون تردید، فصل تابس
ــراوت تحصیلی را  ــاط و ط ــنگین را بزداید و نش علمی س

بازسازی کند. به همین منظور الزم است:
الف. برنامه کاری طلبه به صورتی متفاوت با رویة گذشته 
ــود تا یک نواختی برنامه به فرسایش روحی او  او طراحی ش

نینجامد.
ب. تنوع شایسته ای در فعالیت های فصل تابستان در نظر 

گرفته شود.
ــتان در یکی از مناطق خوش  ــورت امکان، تابس ج. در ص
ــود و یا دست کم یک برنامة  ــپری ش آب و هوا و خنک س

مسافرت کوتاه، به هدف تجدید قوا در نظر گرفته شود.
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ــات تحصیلی برای  ــهر مقدس قم، گرچه از نظر امکان ش
ــت آب و هوای گرم و  ــت، اما به جه ــه، بهترین جا اس طلب
ــک، و کمبود مناظر طبیعی، مکان مناسبی برای گذران  خش
فصل تابستان نیست، در عین حال، کسانی که امکان انتقال به 
جای دیگری را ندارند، با افزودن برخی برنامه های تفریحی 
و ورزشی عالوه بر بهره گیری علمی فراوان از فصل تابستان 

باید در صدد تأمین این نیاز نیز باشند.
ــت،  ــوار اس ــه پیمودن راه بدون همراه دش ــا ک 2. از آنج
ــتان طلبه، در برنامة تابستانی خود،  ــت که دوس مناسب اس
ــد. کمترین اندازة این  ــارکت جمعی را تجربه کنن نوعی مش
مشارکت، همفکری، همکاری و همدلی »دو« طلبه در برنامة 

تابستانی است.
ــت؛  ــتان بهترین فرصت برای مطالعات متفرقه اس 3. تابس
منظور از این امور، دانش هایی است که برای طلبه الزم است 
و امکان تحصیل آن در ایام درسی وجود ندارد. پیش از این 
به »آشنایی با قرآن و حدیث« و نیز »آثار اندیشمندان بزرگ 
ــاره  ــالمی«، به عنوان مهم ترین مصادیق این مطالعات اش اس

کردیم. اینک چند نمونة دیگر را یادآور می شویم:
ــان از موقعیت و  الف. هویت صنفی روحانی؛ اطالع انس
ــک می کند که از  ــرار گرفته، به او کم ــی که در آن ق محیط
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ــتفاده کند. کسی که امکانات  فرصت ها و امکانات، بهتر اس
ــد و یا با خطرات و آسیب ها آشنا  خود را خوب نمی شناس
نیست، در تشخیص وظیفه خود دچار مشکل می شود. بسیار 
مناسب است که طلبه ضمن کار حوزوی خود، گاه از فضای 
ــی دورتر به محیط حوزه، به  ــّره فاصله بگیرد و از افق روزم
ــم انداز  ــرمایه ها نظر افکند و چش ــالت ها و س ــداف، رس اه
وظایف آینده خود را براساس آن ترسیم کند. چنین نگاهی، 

جهت گیری اصلی حرکت او را اصالح می کند.
ــی مباحث  ــنایی با برخ ــی جدید؛ آش ــث کالم ب. مباح
ــان بر آن استوار است  ــه و عمل انس بنیادین که بنای اندیش
ــت، برای طلبه، هم در  ــروزه دچار ابهام های فراوان اس و ام
ــخصی و هم در ارتباط اجتماعی، به خصوص با  زندگی ش
ــت. بخش عمده ای از این مباحث  نسل جوان، ضروری اس
ــهید مطهری قابل دست یابی است. در عین حال،  در آثار ش
مناسب است که به صورت مستقل نیز به آن پرداخته شود.1
ــه عنوان  ــالق الهی، ب ــنایی با اخ ــی؛ آش ــب اخالق ج. کت
ــانی به طور عموم،  مهم ترین هدف بعثت انبیاء، برای هر انس

ــی امام خمینی برای دوره آموزش  ــه آموزشیـ  پژوهش ــط مؤسس 1. متونی که توس
ــده است، برای این منظور مفید است، به  ــتانی دانشجویان »طرح والیت« آماده ش تابس
ــنایی دانشجویان با این مطالب اقتضا دارد، طالبی که قصد ارتباط با نسل  خصوص آش

دانشجوی کشور را دارند، از احاطه کافی نسبت به آن برخوردار باشند.
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ــت. تنظیم سلوک فردی و  و برای طلبه به خصوص الزم اس
ــاس هنجارهای دینی، به این آشنایی  اجتماعی انسان بر اس
ــت. انس طلبه با این مباحث، موجب ارتباط با  ــته اس وابس

عمق پیام دین می شود و یک ضرورت به شمار می رود.
ــالم و تاریخ سیاسی  د. تاریخ؛ ضرورت مطالعة تاریخ اس
ــت؛ احاطه بر تاریخ که  ــن اس ــیار روش معاصر، امروزه بس
ــته و در لباس  ــان ها در اعصار گذش ــتان زندگی ما انس داس
دیگران است، توان تجزیه و تحلیل رخدادهای تاریخی، هم 
ــمندی سیاسی انسان را باال می برد و از گرفتاری  چنین هوش

در دام فریب ایمن می گرداند.
4. تحصیل علم تا سال های متمادی مهم ترین وظیفه طلبه 
ــت. دسته ای از مهارت ها، مسیر تحصیل علم را هموار و  اس
ــرعت آن را زیاد می نماید. به دست آوردن این مهارت ها  س
برای طلبه، به منزله دست یابی به یک ابزار پیشرفته است که 
او را با صرف انرژی اندک، به نتایج بزرگ می رساند. بخشی 
ــت از تندخوانی، درک مطلب،  ــن مهارت ها عبارت اس از ای
ــت برداری،  ــی، یادداش تقویت حافظه، تمرکز، خالصه نویس
ــی،  ــی، کتاب شناس مباحثه، برنامه ریزی تحصیلی، تندنویس
نویسندگی، ویراستاری، روش پژوهش و... برخی مهارت های 
ــت؛  ــی نیز برای طلبه مفید و در کارآمدی او مؤثر اس عموم
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مانند خوشنویسی، تجوید و قرائت قرآن، آشنایی عمومی با 
ــی )تایپ(، رانندگی وسایط  کامپیوتر، اینترنت، ماشین نویس
نقلیه، فنون نظامی و برخی از ورزش ها. فراغت ایام تابستان، 

زمان مناسبی برای تحصیل این مهارت ها است.
ــام فعالیت های  ــرای انج ــن فرصت ب ــتان، بهتری 5. تابس
ــی و چگونگی  ــرورت فعالیت فرهنگ ــت. ض ــی اس فرهنگ
ــه کاری طلبه، پیش از این به تفصیل بیان  ــه آن در برنام تعبی

شده است.
* * *

به روشنی پیداست که تراکم این همه فعالیت، از گنجایش 
یک فصل تابستان بیشتر است و نمی توان همة این اهداف را 
در فرصت دو یا سه ماه دنبال کرد، اما می توان با برنامه ریزی 
ــترین و بهترین بهره را از  ــت و اجرای جّدی آن، بیش درس
ــتان برد و نیز می توان این فعالیت ها را برای چند  فصل تابس
ــم انداز کاری چند  ــر گرفت و چش ــی در نظ ــتان متوال تابس

ساله ای را طراحی کرد.


