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مقدمه
 ، ــربازان امام زمان ــای علمیه کانون پرورش س حوزه ه
ــالمی  ــداران مکتب اهل بیت و مرزداران معارف اس پاس
ــت. تربیت شایسته طالب علوم دینی آینده روشنی برای  اس
ــالمی  ــار آموزه های اس امر تفقه، تبلیغ، دفاع از وحی و انتش
ــاتید حوزه ها و مدیران  ــر جهان نوید می دهد. اس در سراس
ــل بزرگ ترین امانت الهی  ــووالن مدارس علمیه حام و مس
ــار دارند که با  ــانی را در اختی ــتند و برترین ذخایر انس هس
ــیار روشنی  ــیدگی ویژه در حق آنان می توانند آینده بس رس
ــوولیتی  ــالم و انقالب و نظام فراهم آورند و مس را برای اس
ــری را  ــترگ بر دوش دارند که با ایفای آن تاریخ بش بس س
ــالمی را احیا  ــعاع قرار دهند و تمدن اس می توانند تحت الش
سازند. تربیت طالب هرچه هوشمندانه تر و دقیق تر صورت 
ــد خواهد آمد وبهره  ــارت و ضایعه کم تری پدی پذیرد خس

فراوان تری نصیب خواهد شد.
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ــائل تربیتی و چالش های پیش روی طالب  ــی مس بررس
ــی کامل  ــی و چرخه علم ــد تخصص ــک فراین ــوان در ی ج
ــخت نیازمند است  ــت که حوزه علمیه بدان س ضرورتی اس
ــلیقه ای و بدون پشتوانه به حداقل برسد و  تا برخوردهای س
سطح آگاهی های تربیتی و مهارت های تأمین نیروی انسانی 

فردای جامعه ارتقا یابد.
از جمله مسائل مهم تربیتی که در میان طالب علوم دینی 
ــت. بررسی  نیز مصادیق فراوان دارد عارضه بی انگیزگی اس
ــای درمان این  ــه های پیدایش و راهکاره ــانه ریش کارشناس
ــاط در میان طالب  ــیوه های افزایش اراده و نش عارضه و ش
ــتار است که حاصل مباحثه فضالی حوزه  موضوع این نوش
ــووالن  ــاتید، مدیران و مس ــان در اجالس اس علمیه خراس

آموزش در تابستان 88 است.
ــده است. در بخش  ــکیل ش ــتار از دو بخش تش این نوش
ــان و فرایند ایجاد  ــی فنی پیدایش اراده در انس اول به بررس
ــه از مقوله مباحث  ــده ک انگیزه به صورت کلی پرداخته ش
علم النفس و فلسفه عمل به شمار می رود. در بخش دوم به 
ــتی از عوامل ایجاد کسالت  صورت کاربردی و جزئی فهرس
ــزه در میان طالب به  ــاط و انگی ــای افزایش نش و راهکاره
ــت. فصل دوم مشتمل بر  ــده اس ــی ش صورت خاص بررس
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ــت که در آن به صورت مجزا راه کارهای  ــمت اس چهار قس
ــط خود طالب، توسط اساتید در کالس  افزایش انگیزه توس
ــئوالن مدارس و توسط مرکز  ــط مدیران و مس درس، توس

مدیریت حوزه بررسی شده است.
این دفتر مشتمل بر سه مقالة ضمیمه نیز هست؛ مقاله اول 
ــی طرح استخدام اساتید اختصاص دارد. مقاله دوم  به بررس
ــکافی می نماید  آیین نامه حضور و غیاب طالب را کالبد ش
ــخنی درباب پذیرش و جذب طالب علوم  ــوم س و مقاله س

دینی است.
ــهود است مولف در این دفتر بر خالف  همان گونه که مش
دفترهای گذشته تنها روی خطاب به طالب مبتدی ندارد و 
ــت. عمده این کلمات  از پیمان اولیه خویش عدول کرده اس
ــووالن و مدیران و کارگزاران حوزه نگاشته شده و  برای مس
در برنامه ریزی های کالن آموزشی و پرورشی به کار می آید. 
امید آنکه این بحث و بررسی ها به افزایش کارآمدی نهاد 
ــادمان  ــت بینجامد و قلب مهربان امام عصر را ش روحانی

سازد.
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بخش اول: اراده و فراینده انگیزه سازی1

ــده است؛ به کجا و چگونه، محمد عالم زاده  ــتقیما از منبع زیر نقل ش 1.  این بخش مس
 .1385 ، نوری، قم: انتشارات موسسه امام خمینی



راه و رسم طلبگی 12

اهمیت اراده انسانی
انسان و حیوان هر دو صاحب اراده اند. حیوان را حساس و 
متحرک باالراده دانسته اند. انسان نیز موجودی صاحب اراده 
ــانی با اراده حیوان تفاوت دارد. حیوان  ــت. اما اراده انس اس
ــود و هوس چیزی در  هرگاه که غریزه و میلش تحریک ش
ــرش آید بی درنگ به سوی آن حرکت می کند. یعنی اراده  س
ــل و اراده او فاصله ای  ــت و میان می ــوف به میل اس او معط
ــت این  ــان نیز از آن جهت که حیوان اس ــود ندارد. انس وج
ــز در او، انگیزه و  ــت و امیال و غرائ ــه اراده را دارا اس گون
ــان، بیش از حیوان دارد  حرکت ایجاد می کند. آنچه که انس
این است که می تواند امیال خود را کنترل کند. یعنی آگاهانه 
و از روی عقل، بر خالف کشش های غریزی و امیال حیوانی 
ــان از آنجا که این  ــود اراده کند. بدین ترتیب کودک انس خ
ــان بالقوه است و به مرور  نیرو را ندارد حیوان بالفعل و انس
ــتر گردد، فاصله او با  زمان هر چه این نیرو در وجود او بیش

حیوان بیشتر خواهد بود.
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امام خمینی در کتاب چهل حدیث می نویسند:
بعضی از مش��ایخ ما، أط��ال اللهّ عمره، می فرمودند كه »عزم« 
جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است، و تفاوت درجات 

انسان به تفاوت درجات عزم او است.1
ــد از جوهره انسانیت،  ــته باش ــی که عزم نداش یعنی کس
ــت. بنابراین حیات  ــع ملحق به حیوان اس ــروم و به واق مح
ــی که اراده  ــان ها حیات ارادی آنان است. کس ــانی انس انس
ــاس اقتضای شرایط محیط  ندارد و همه برنامه های او بر اس
ــانیت و  ــت، به حوزه انس و بازتاب محرک های محیطی اس
ــود تقید ایجاد  ــی که برای خ ــت. اما کس اخالق نیامده اس
ــرژی و اراده می طلبد، اخالقی زندگی  ــد و از خود ان می کن
ــانی قدرت اراده است؛ ارادة برخاسته از  می کند. انرژی انس
شناخت و آگاهی، و عمل بر اساس تشخیص وظیفه نه ارادة 

برخاسته از میل و غریزه و عمل غریزی.
با توجه به این که کمال هر موجودی در رشد فصل ممیز 
ــایر موجودات تأمین می شود، و وجه امتیاز انسان از  او از س
ــن تالش تربیتی به  ــت باید عمده تری حیوان همین اراده اس
ــد و با تقویت نیروی اراده فاصله  تقویت اراده معطوف باش

انسان از حیوان افزایش یابد.

1.  چهل حدیث، ص7. 
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تعهد عملی، التزام، تقید، انضباط رفتاری و احساس جدیت 
و مسئولیت نشان از اراده و عزم در شخصیت اخالقی انسان 
دارد. به همین جهت نیز رویکرد اراده محور در زمره استراتژی 
ــت که اراده  ــت. انسان اخالقی کسی اس ــده اس عمل بیان ش
ــام اعمال خوب وادار کند  ــی کند یعنی خود را به انج اخالق
ــد آورد. از اراده اخالقی و  ــرای خود تقیدات اخالقی پدی و ب
ــانی خود بهره گیرد. خود را رها نگذارد، همه چیز  انرژی انس
ــوخی نکند، جدیت و اهتمام  را بازی نگیرد و با همه چیز ش
ــود. این گونه نباشد که همواره بر اساس هوس  در او دیده ش

و غریزه و میل خود ـ یعنی حیوانی ـ عمل کند.
ــه برنامه های او به  ــدارد و هم ــه اصال اراده ای ن ــی ک کس
ــت اخالقی  اقتضای محیط وبازتاب محرک های محیطی اس
زندگی نمی کند. کسی که برای خود تقید ایجاد می کند و از 

خود انرژی و اراده می طلبد اخالقی زندگی می کند.
ــل، خصوصا عمل منضبط و  ــن تقید و تعهد و عم بنابرای
ــتمر، نشان اراده است و برای ارزیابی میزان اراده و عزم  مس
در انسان ها باید به این التزامات شخصی توجه کرد. از سوی 

دیگر برای تقویت اراده نیز عمل باید کرد.
یكی از اس��رار بزرگ عبادات و ریاضات ش��رعیه آن است 
ك��ه بدن و قوای طبیعیه و جنبه ملك تابع و منقاد روح گردد 
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و اراده نف��س در آنها كار كن ش��ود و ملكوت نفس بر ملك 
غالب ش��ود، و به طوری ... كه به مجرد اراده، بدن را به هر 

كار بخواهد وادار كند، و از هر كار بخواهد باز دارد1
در ه��ر یك از عبادات اثری در نفس حاصل ش��ود و كم كم 
تقویت اراده نفس كند و قدرت آن كامل گردد، و لهذا عبادات 
هر چه مش��قت داشته باش��د مرغوب است و أفضل االعمال 
أحمزها. مثاًل در زمس��تان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و 
ب��ه عبادت حق تعالی قی��ام كردن روح را بر قوای بدن چیره 
می كن��د و اراده را ق��وی می كند. و این در اول امر اگر قدری 
مشكل و ناگوار باشد، كم كم پس از اقدام زحمت كم می شود 
و اطاعت بدن از نفس زیاد می شود، چنانچه می بینیم اهل آن 

بدون تكلف و زحمت قیام می كنند.2
ــت که انواع محدودیت ها وناکامی ها ما را  ــت اس این درس
ــده است، اما  ــلب ش احاطه کرده واجازة فّعالیت هایی از ما س
نمی توان انکار کرد که در بدترین شرایط و با وجود باالترین 
ــود  ــان از اختیار و توان تهی نمی ش ــم محدودیت، انس حج
ــدک - و اجازه  ــر چند ان ــاری - ه ــوان و اختی ــه ت و همیش
ــان باقی می ماند  فعالیت هایی - هر چند کوچک - برای انس
ــؤولیت ما را مشخص می کند.  همین توان اندک محدودة مس
ــان اندازه که  ــا می توانیم، و به هم ــه جا: م ــه و در هم همیش

، ص 125.  1. چهل حدیث، امام خمینی
، ص 126.  2. چهل حدیث، امام خمینی
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می توانیم وظیفه مندیم. پس هیچ وقت بدون تکلیف نمی مانیم.
ــن اختیار و  ــان از حیوان همی ــن وجه امتیاز انس مهم تری
ــان در بدترین شرایط »می تواند« بهترین  آزادی اوست. انس
ــرایط »می تواند« بدترین گردد. کمبود  باشد و در بهترین ش
ــرایط، بهانة پذیرفته شده ای برای فرار از  امکانات و بدی ش

مسؤولیت نیست.
ــؤال کنند »کافر نمونه و ضرب المثل کفر چه  اگر از ما س
ــی است؟« به احتمال قوی یکی از سردمداران کفر، مثل  کس
ــفیان را معرفی می کنیم. ولی قرآن کریم همسر نوح و  ابوس
همسر لوط را نمونة اعالی کفر می شناسد. زیرا آن ها تحت 
ــد و باالترین  ــدا و دو بندة صالح او بودن ــر دو پیامبر خ نظ
ــتند، اّما کمترین  ــد معنوی را در اختیار داش دارایی برای رش
ــة این امکانات را  ــد. یعنی با اختیار خود هم ــره را نبردن به
ــر فرعون را مؤمِن ایده  ــیه همس ضایع کردند. در مقابل، آس
ــی می کند. زیرا او در  ــه و ضرب المثل ایمان معرف آِل نمون
بدترین شرایِط رشد معنوی و در فقر شدیِد امکانات، ارتباط 
خود را با خدا حفظ می کند و بیشترین بهرة انسانی را برای 

خود فراهم می آورد.
َضَرَب اللَُّه َمثَ�������ًا ِللَّذیَن کَفروا امرََأَة نوٍح َو امرََأَة لوٍط، کاَنتا َتحَت 
َلم یغِنیا َعنُهما ِمَن اللَِّه  َعبَدی�������ِن ِمن ِعباِدنا صاِلَحیِن، َ�خاَنتاُهما، ��َ
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َش�������یئًا َو قیَل ادُخا الّناَر َمَع الّداِخلیَن َو َض�������َرَب اللَُّه َمَثًا ِللَّذیَن 
آَمن�������وا امرََأَة ِ�رَعوَن، ِإذ قاَلت َربِّ ابِن لی ِعنَدک َبیتًا ِ�ی الَجنَِّة َو 

نی ِمَن الَقوِم الّظاِلمیَن1 نی ِمن ِ�رَعوَن َو َعَمِلِه َو َنجِّ َنجِّ
قرآن کریم در وصف فرعون می گوید:

َ�اسَتَخفَّ َقوَمُه َ�َأطاُعوُه2
او قومش را ذلیل و زبون داش��ت و تحقیر كرد، تا همه، مطیع 

او شدند.
ــرآن به عتاب و  ــه، بجای این که ق ــس از بیان این جمل پ

مالمت فرعون بپردازد، قوم او را محکوم می کند:
ِإن�َُّهم کانوا َقومًا �اِسقین.

آن ها مردمی فاسق و نابكار بودند.
ــرایط سختی که فرعون برای مردم پدید آورده  یعنی در ش
بود، قدرت و اختیار مردم و مسؤولیت آن ها ساقط نگشت. 
ــردن از بار تکلیف،  ــانه خالی ک پس هیچ کس نباید برای ش
ــرایط اجتماعی را بهانه کند. زیرا در تراکم انبوه مشکالت  ش
ــدر همان توان  ــم »می توان«. و به ق ــا، باز ه و محدودیت ه

»می باید«
ــخ  ــم به نیمة پر لیوان )توانایی ها( و اعتقاد راس توجه دائ
ــد را در دل ما زنده می کند  ــه »امکان حرکت«، ایمان و امی ب

1. تحریم 10:66 و 11. 
2. زخرف 54:43. 
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ــر با آلودگی به  ــخ، اگ ــت می آفریند. این اعتقاد راس و حرک
ــا و محدودیت ها و تکرار آیة  ــبهات، و توجه به کمبوده ش
ــک و تردید بدل  ــد و ایمان و امید، به ش ــیب ببین یأس، آس
ــه ما، تا در  ــردد. باید بدانیم ک ــود، حرکت متوقف می گ ش
ــت به گریبان کاستی ها و محدودیت ها  ــتیم دس این دنیا هس
ــچ وقت نمی توانیم همة امکانات مطلوب  خواهیم بود و هی
ــه در این عالم به  ــد باور کنیم ک ــود را فراهم آوریم. بای خ
ــرایط ایده آل و صد درصد رضایت بخش، دست نخواهیم  ش
ــه  ــد. همیش ــت و همة آرزوهای ما برآورده نخواهد ش یاف
آرمان های ما با واقعیت موجود فرسنگ ها فاصله دارد. زیرا 
طبِع بی نهایت طلِب انسان، به حدِّ مشخصی قانع نیست و به 

محدود، رضایت نمی دهد.
ــرایط و امکانات  ــته باشیم تمام ش بنابراین اگر توقّع داش
ــم، هیچ وقت از جای خود تکان  ــاده گردد تا حرکت کنی آم
نمی خوریم. باید از امکانات موجود بهره گرفت و در حیطة 
ــرایط ایده آل  ــؤولیت خود را انجام داد. تأمین ش اختیار، مس
ــت که نباید تا  ــت نایافتنی اس و امکانات کامل، آرزویی دس
ــه تأخیر انداخت. باید  ــت و عمل را ب تحقق آن منتظر نشس
ــه این گونه فکرد کرد که: »من می توانم و مسؤولیت  همیش

دارم«
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فرایند پیدایش اراده
ــوان دریافت که هر عمل  ــی رفتارهای ارادی می ت از بررس
ــأت می گیرد. ما  اختیاری از نوعی گرایش درونی و میل نش
ــند ما  ــه آن را انتخاب می کنیم که دلخواه و مورد پس همیش
ــت و به آن عالقه و اشتیاق داریم. وقتی نسبت به چیزی  اس
ــیدن  عالقة فراوان داریم، آن را اراده می کنیم. یعنی برای رس
به آن حرکت می نماییم. پس منشأ اراده و اقدام در وجود ما 

عالقة شدید )وبه تعبیر حکما، شوق اکید( است.
ــر فرض کنیم در آِن واحد، چند میل مختلف در درون  اگ
ما وجود داشته باشد، آن که از همه قوی تر و شدیدتر است 
منشأ عمل خواهد شد و بقیه تحت الشعاع او قرار می گیرد.
ــی که در وقت مطالعه به تماشای تلویزیون می نشیند،  کس
مجذوب زیبایی های فیلم شده و میل و اشتیاق درونی او به 
ــوی رو کرده است. گرچه ممکن است در همان حال  این س
ــته باشد و برای  میل به خواندن کتاب در نهاد او وجود داش
ــر درآوردن از محتوای کتاب کنجکاو و مشتاق باشد ولی  س
این اشتیاق و عالقه در آن لحظه در پرتو جذابیت فیلم قرار 

گرفته و اثری ایجاد نمی کند.
میل ← میل شدید ← اراده و حرکت
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ــدید و عالقة وافر است اما  بنابراین اراده، محصول میل ش
ــش همچنان باقی است که چگونه می توانیم میل و  این پرس
ــبت به اموری که قرار است آن ها را اراده  عالقة خود را نس
ــوی آن ها حرکت نماییم تقویت کنیم؟ چگونه  کنیم و به س
ــتگی یا ضرورت آن ها واقفیم ولی در  اموری را که به شایس
ــتور کار زندگی خود قرار  عمل به آن ها نمی پردازیم در دس

دهیم؟
ــیا اغلب برخاسته از »آگاهی« نسبت  میل و عالقة ما به اش
ــیرینی یک خوراکی،  ــت.1 مثاًل وقتی از ش ــه خوبی آن اس ب
لذت اسب سواری، اهمیت مطالعة کتاب، ضرورت ورزش 
ــن  ــب، محاس صبحگاهی، فواید برنامه ریزی، ثواب نماز ش
ــویم، برای انجام این امور  ــت برداری و ... آگاه می ش یادداش
انگیزه و رغبت و اشتیاق پیدا می کنیم. در واقع تصویر ذهنی 
ما از خوبی یک چیز، در نهاد ما نوعی گرایش و شوق تولید 
ــدت و قوت گیرد به  ــوق اگر ش می کند و این گرایش و ش

حرکت و عمل می انجامد.
آگاهی به خوبی یک چیز ← میل به آن چیز

ــت دانستن این نکته است که آگاهی های ما  آن چه مهم اس

ــتوانة علمی ندارد )مثل  ــأت می گیرد و هیچ پش ــی که فقط از غریزه و میل نش 1.  فعل
ــتان برای کودک در ابتدای تولد( عمل ارادی محسوب نمی شود و از محل  مکیدن پس

بحث ما خارج است. 
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ــدت و ضعف می پذیرد.1  - مانند امیال و عالقه های ما - ش
ــته و گاهی  ــا گاهی پرفروغ و برجس ــای ذهنی م صورت ه

نحیف و بی روح و افسرده اند.
ــطح نیستند و به یک گونه  ــته های ما همه در یک س دانس
ــدت فعال  ــته های ما به ش ــر نمی گذارند. برخی از دانس تأثی
ــه کلی مرده و بی روح و  ــده و مؤثرند و برخی دیگر ب و زن
بی اثر. برخی هم در حوادث روزگار از صفحة ذهن ما محو 

و ناپدید می شوند.
ــیان« و به مرگ  ــه عدم آگاهی »جهل«، به محو آگاهی »نس ب
ــودن علم و آگاهی  ــود. »جهل«، نب آگاهی »غفلت« گفته می ش
ــته ای که وجود یافته، و  ــی« از بین رفتن دانس است. »فراموش
ــرد و بی تحرک آگاهی؛ وجودی شبیه عدم،  »غفلت« وجود س
ــه آگاهی ما  ــدون اندکی تأثیر. هرچ ــی روح ... و ب ــه و ب خفت
پررنگ تر و زنده تر باشد میل شدیدتری ایجاد می کند و هر چه 
کم رنگ و نحیف باشد در ایجاد عالقه و انگیزه ناتوان تر است.

آگاهی برجسته و شدید ← میل شدید ← اراده
ــای ذهنی ما  ــا و صورت ه ــن که آگاهی ه ــة دیگر ای نکت

1.  منظور از آگاهی در این بحث آگاهی قطعی و یقینی است و« شدت و ضعف آگاهی 
ــت نه به منظور تقسیم آگاهی  »در این عبارت به معنی درجه بندی تأثیر آن در عمل اس
به یقین، اطمینان، ظن، شک و وهم. بنابراین آگاهی ضعیف، آگاهی قطعی است که در 

برانگیختن انسان برای عمل موفق نباشد نه آگاهی مورد تردید و یا موهوم. 
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ــود. یعنی اگر به حال خود  ــمول قاعدة مرور زمان می ش مش
ــود آرام آرام رنگ خود را باخته و به خواب  ــته ش واگذاش
می رود. همچون شعله ای از آتش که اگر بر آن نفت نریزیم، 
دیر یا زود رو به خاموشی می گراید و اگر بر آن نفت بریزیم 

زبانه می کشد.
ــود  ــدن و برافروختن آگاهی می ش ــه باعث بیدار ش آن چ
»توجه« است. وقتی به دانسته های خود نظر مجدد می افکنیم 
و یک بار دیگر آن ها را در فضای ذهن، راه می دهیم، آن ها را 
شعله ور و برجسته نموده ایم. »توجه« و »ذکر« داروی غفلت 
ــا را زنده و فعال و  ــت و آگاهی های فروخفته یا مردة م اس

مؤثر می گرداند.
»عمل نکردن« و »اقدام ننمودن« گاهی مستند به »ندانستن 
ــود  ــت که باید با »تحصیل و تعلم« درمان ش و ناآگاهی« اس
ــت که باید با  ــت »غفلت و بی توجهی« اس ــی به جه و گاه

»یادآوری و تذکر« به درمان آن پرداخت.1
این یادآوری خود صورت های متفاوتی می پذیرد.

1 - تفکر

ــدام می کند و آگاهی های  ــان خود، به یادآوری اق گاهی انس

1. غفلت، مراتب مختلف دارد. گاهی تذکر یا توجه معمولی به یک مسأله غفلت را به 
ــت تا آگاهی های ضعیف ما را بشوراند  کلی برطرف نمی کند، نیروی قوی تری نیاز اس

و از سطح سایر آگاهی ها باالتر آورد. 
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ــد را »تذکر«،  ــد. این فراین ــده و فعال می گردان ــود را زن خ
ــن به نفس« می توان نامید. 1 مثاًل در  »تدبر«، »تفکر« یا »تلقی
ــیرینی استراحت  آن لحظه که تازه به رخت خواب رفته و ش
ــواک را  ــم اگر کمی فکر کنیم و فواید مس ــزه می کنی را مزم
ــواک نزدن را تصور  ــارت بار مس به خاطر آوریم، یا آثار خس
ــوی  ــا افزوده می گردد و ما را به س ــم، میل و عالقة م نمایی
ــحر آن گاه که چشم  ــواک از جا بلند می کند. یا هنگام س مس
از خواب شیرین می گشاییم، اگر اندکی با خود گفتگو کنیم 
ــب را به یاد آوریم، آگاهی های ما  ــواب و برکات نماز ش و ث
ــود و آن گاه عبادت شبانه  ــعله ور و عالقة ما شدید می ش ش
ــح می دهیم. در همان لحظه  ــر گرمی رخت خواب ترجی را ب
ــتن و وضو گرفتن با  ــیرینی خواب یا زحمت برخاس اگر ش
ــن خود را از لذت  ــر آوریم و فضای ذه ــرد را درنظ آب س

استراحت پر کنیم، بالفاصله به خواب می رویم.
ــتان یک فیلم اگر  ــدن در داس همین طور پیش از غرق ش
ــاعات کاری خود بیندازیم  ــمی به وظایف و س گوشة چش
ــازی نماییم، در  ــد انجام یا ترک آن را در ذهن، بازس و فوای
ــان حین اگر لذت  ــری و عمل موفق تریم. در هم تصمیم گی

: یابَن آَدَم ِإنَّک الَتزاُل ِبَخیٍر ما کاَن َلک واِعٌظ ِمن َنفِسک َو ما کاَنت الُمحاَسَبُة  1. امام زین العابدین
ِمن َهمِّک و ... . )میزان الحکمة: 22173(. 
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ــگفتی و زیبایی و هنری که در  ــای فیلم سینمایی یا ش تماش
ــت فضای ذهن ما را اشغال کند، میل ما به  آن به کار رفته اس
تماشای فیلم افزون و ارادة ما در همین جهت قوت می گیرد.

امام علی فرمودند: 
رِّ یدعو  َفکَر یدعو ِإلی الِبرِّ َو الَعَمِل ِبِه َو ِإنَّ النََّدَم َعَلی الشَّ ِإنَّ الت�َّ

ِإلی َترکه1
اندیش��یدن موج��ب انگیزش به خوبی و كار خوب اس��ت و 

پشیمانی بر بدی ما را به ترک آن فرا می خواند.
ــیدن همان گونه که به کار  بنا بر این می توان گفت اندیش
ــدار کردن دل و  ــل می آید، در بی ــأله و زدودن جه حل مس

انگیزه سازی نیز مؤثر است. 
َفکِر َقلَبک بِّه ِبالت�َّ ن�َ

ــبه  ــارطه، مراقبه و محاس ــالق به مش ــاتید اخ توصیه اس
مصداقی از همین تفکر و موجب انگیزه سازی است.

2 - موعظه

ــان در معرض تذکر دیگران قرار می گیرد. سخن  گاهی انس
دیگران اگر آگاهی جدیدی در ما ایجاد کند »ارشاد« یا »تعلیم« 
ــر به احیای آگاهی های موجود ما بینجامد »تذکار« و یا  و اگ

1.  مشکاة االنوار، ص36. 
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ــان بیش از آن و پیش از آن که  ــه« نام می گیرد و انس »موعظ
به ارشاد و تعلیم نیازمند باشد محتاج موعظه و تذکر است.

ــد، ایجاد  ــم در کالس درس انجام می ده ــه معل کاری ک
گزاره های جدید در ذهن انسان است. اما وظیفه ای که واعظ 
ــت.  بر فراز منبر بر عهده دارد برانگیختن اراده و حرکت اس
مخاطب معلم »ذهن« آدمی و مخاطب واعظ »جان« اوست. 
ــت آموزگاری است که معلومات بیشتری  آموزگار چیره دس
رابه بیان رسا منتقل سازد و واعظ موفق کسی است که چون 
ــخن فارغ شود، مخاطبش تصمیم به عمل گیرد و عزم  از س
بر اقدام و حرکت جزم کند. گاهی واعظ در مجلس موعظه، 
هیچ گزارة جدیدی بیان نمی کند و سخن تازه ای نمی آموزد 
ــرده و  ــک آگاهی های افس ــته ها و تحری ــا با تکرار دانس ام

غفلت زدایی زمینة اراده را فراهم می کند.
ــادآوری آموخته ها  ــرار و ی ــت نباید از تک ــه همین جه ب
دل آزرده و رنجیده خاطر گردیم، بلکه شایسته است در برنامة 
ــه و ذکر را نیز  ــرکت در مجالس موعظ زندگی خویش، ش
ــرار دهیم و به این نیاز ضروری و حیاتی توجهی در خور  ق

اهمیتش نماییم. در سخن پیشوایان ما آمده است:
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َعَلیک ِبَمجاِلِس الذِّکِر.1 ساِمُع ِذکِر اللَِّه ذاکٌر2
خدای بزرگ نیز می فرماید:

َو َذکر َ�ِإنَّ الذِّکری َتنَفُع الُمؤِمنیَن3 یِعُظکم َلَعلَّکم َتَذکرون4

3 - مشاهده

ــاهدة عمل دیگران نیز در برانگیختن خاطرات ذهنی و  مش
ــاهدة عمل در  ــت. بلکه تأثیر مش ــای آگاهی ها مؤثر اس احی
ــاختن آگاهی ها به مراتب افزون تر و پایدارتر از  شعله ور س

گفتار است و نوعی، »ذکر غیر مستقیم« محسوب می شود.
کونوا ُدعاَة الّناِس ِبَغیِر َألِس�������َنِتکم ِلیَروا ِمنکم الَورََع َو االجِتهاَد َو 

اَة َو الَخیَر َ�ِإنَّ ذِلک داِعیة.5 الصَّ
امام صادق فرمودند: 

م��ردم را با غی��ر زبان خود - به راه خ��دا - دعوت كنید به 
گونه ای كه از شما تقوا و كوشش و نماز و خیر ببینند كه این 

خود، دعوت كننده است.
یا َأیها الَّذیَن آَمنوا ِلَم َتقولوَن ما الَتفَعلون6

ای كس��انی كه ایمان آورده اید، چرا آن چه را انجام نمی دهید 

1.  بحار 465 / 75. 
2.  غررالحکم 5579. 
3.  ذاریات 55: 51. 

4.  نحل 90: 16. 
5.  کافی 14 / 78 / 2. 

6.  صف 2: 61. 
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بر زبان می آورید؟
اگر یکی از دوستان ما به نماز جماعت پای بند باشد و به 
هنگام اذان برای حضور در مسجد دست از همة دلبستگی ها 
ــغولیت ها بردارد با مشاهدة عمل او چه تغییری در ما  و مش
ــواب نماز جماعت و برکات  ــود؟ آگاهی ما به ث ایجاد می ش
ــجد تجدید می شود و اقدام به این عمل، آسان و  و آثار مس
ــتیاق فراوانی در وجود ما  ــوه می کند، لذا میل و اش روان جل
ــوی مسجد حرکت می دهد. در  ــد و ما را به س زبانه می کش
ــی در حضور ما چشم چرانی کند و از چهرة  مقابل، اگر کس
ــد، آگاهی ما را به لذت نگاه حرام  نامحرمی کام جویی نمای
ــتگی  دامن می زند و توجه ما را از اهمیت، عظمت و ناشایس
ــته و زبانه کشیده،  عمل منحرف می کند. این آگاهی برخاس
ــرام در ما ایجاد می کند و اگر این میل قوت گیرد  میل به ح

به ارتکاب حرام می انجامد.

4 - تجربه

ــیار پایدار و  ــی ء صورت بس ــتقیم فواید یک ش ــة مس تجرب
ــیار قوی به  ــن ما ایجاد می کند و تذکری بس مؤثری در ذه
ــذی می خوریم به علم  ــمار می رود. مثاًل وقتی غذای لذی ش
ــم. آگاهی و  ــه می کنی ــذا را تجرب ــی آن غ ــوری، خوب حض
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ــیار  ــود، بس ــری که پس از آن در ذهن ما ایجاد می ش تصوی
ــته تر از وقتی است که »توصیف« بوی مطبوع یا طعم  برجس
ــنویم. در این صورت هم آگاهی از  گوارای غذایی را می ش
ــد می کند اما اثری که  ــذا و لذت آن ما را عالقه من خوبی غ
ــخصی دارد به مراتب باالتر است. پس از پیدایش  تجربة ش
ــته، میل فراوانی نسبت به آن در  این آگاهی متبلور و برجس
جان ما پدید می آید و ارادة ما در جهت تحصیل آن متمرکز 

و فعال می شود. امام خمینی در این باره فرموده اند:
بدان كه نفس در هر حظی كه از این عالم می برد، در قلب اثری 
از آن واقع می شود كه آن تأثر از ملك و طبیعت است و سبب 
تعلق آن اس��ت به دنیا. و التذاذات هر چه بیشتر باشد، قلب از 
آن تأثر بیش��تر پیدا می كند، و تعلق و حبهّش بیش��تر می گردد. 
ت��ا آن كه تمام توجه قلب به دنیا و زخ��ارف آن گردد. و این 
منشأ مفاسد بسیاری است. تمام خطاهای انسان و گرفتاری به 

معاصی و سیئات برای همین محبت و عالقه است.1
و در جای دیگر آورده اند: 

جرأت بر معاصی كم كم انسان را بی عزم می كند و این جوهر 
ش��ریف را از انس��ان می رباید. اس��تاد معظم ما - دام ظله - 
می فرمودن��د: بیش از هر چیز، گوش كردن به تغنیات س��لب 
اراده و عزم از انسان می كند. پس ای برادر، از معاصی احتراز 

كن و عزم هجرت به سوی حق تعالی نما.2

1.  چهل حدیث،ص105، حدیث ششم. 
2.  چهل حدیث، ص8، حدیث اول. 
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این که گفته می شود کام جویی بیش از حد از لذات دنیوی 
ــان را ضعیف  ــوری و پرخوابی- ارادة انس ــون پرخ -همچ
ــة این لذات میل و  ــت که بر اثر تجرب ــد به این معناس می کن
ــبت به این امور در وجود انسان پدید  ــدیدی نس گرایش ش
می آید و ارادة او منحصراً خرج آن ها می شود و از پرداختن 
ــر محروم می ماند. تمتع فراوان از لذایذ دنیا  به کماالت دیگ
ــان را قانع و سیراب  ــتفادة از آب دریا، نه تنها انس مانند اس

نمی کند، حرص و تشنگی و طلب او را بیشتر می نماید.1
به همین مالک اگر آدمی لذات عالی را تجربه کند، آگاهی 
ــود،  و میل و اراده اش در جهت کماالت عالی تقویت می ش
ــی که لذت کسب علم یا مناجات با خدا را شخصًا  مثاًل کس
ــی تحت تأثیر  ــا هنگامی که این آگاه ــت ت تجربه کرده اس
آگاهی های پست دیگر کم رنگ نشده، شوق و انگیزة زیادی 
ــی که در مجلس دعا  برای انجام مجدد این اعمال دارد. کس
ــل حال خوشی را تجربه کرده، در نوبت بعد آمادگی  یا توس

بیشتری برای حضور در آن جلسه دارد.2

: ِإنَّ َقسَوَة الِبطَنِة ... ِمّما یَثبُِّط َو یبِطی ُء َعن الَعَمِل َو ینسی الذِّکِر. )میزان الحکمة:  1. امام سجاد
6485( قساوت ناشی از پرخوری از عوامل بازدارنده از عمل و موجب از دست دادن 

ذکر است. 
َغلوا ِبالذِّکِر َعن  ــود عرضه می دارد: َو اجَعلن�������ا ِمن الَّذیَن اش�������ت�َ ــجاد در مناجات خ 2. امام س
ــرار ده که با یاد )تو(  ــانی ق �������َهواِت )بحار االنوار، ج94، ص127( خدایا ما را از کس الشَّ

مشغول و از خواسته های نفس درمی گذرند. 
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5 - تداعی معانی

ــتقیم می توان »تداعی معانی« را نیز  از مصادیق ذکر غیر مس
ــم گوناگون، پیوند  ــیا و مفاهی ــان میان اش نام برد. ذهن انس
ــه دیگری منتقل  ــرار می کند و غالبًا از یکی ب ــه برق و مالزم
ــیار اتفاق می افتد که با شنیدن یک کلمه، لطیفه  می شود. بس
ــتان و یا با دیدن یک عالمت، نوشته، تصویر یا شی ء،  یا داس
ــغولیت می یابد و صورت های خوب  ــدت مش ذهن ما به ش
ــود. این ویژگی باعث  یا بد دیگر در صفحة آن ردیف می ش
می شود بسیاری از آگاهی های غیر فعال ما از برخورد با یک 
ــزم و ارادة ما را  ــود و ع ــدة غیر منتظره، فعال و مؤثر ش پدی

جهتی خاص بخشد.1
ــی( ← توجه ←  ــاهده، تداع ــر، موعظه، تجربه، مش )تذک

آگاهی شدید ← میِل شدید ← اراده
***

ــان است که  ــد قاعده ای کلی در وجود انس آن چه ذکر ش
ــتای اهداف خوب یا بد مورد استفاده قرار  می تواند در راس
ــه در حقیقت طراحی  ــی دین - ک ــای تربیت ــرد. برنامه ه گی
ــت - با  ــان اس ــد وکمال انس ــد برای رش ــی خداون فرهنگ
ــان را در مسیر  بهره گیری از همین اصول و قواعد، ارادة انس

1.  برای تفصیل بیشتر این بحث رک: لباس روحانیت، چراها و بایدها، ص24 - 9. 
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هدایت تقویت می کند.
ــیاطین و منحرفین نیز برای نیل به اهداف خود و گمراه  ش
کردن انسان ناگزیر، همین اصول و قواعد را به کار می گیرند. 
ــت(  ــه )یعنی با دامن زدن به آگاهی های پس اینان با وسوس
ــا مضر متمایل  ــا را به امور بی فایده ی ــن و دل و ارادة م ذه
ــتهجن در جامعه  ــد. توزیع مواد مخدر یا تصاویر مس می کنن
ــایندی آنها تحریک  ــراد را به لذت و خوش ــدا آگاهی اف ابت
ــته  می کند، پس از عطف توجه به این لذت ها، آگاهی برجس
ــود و پس  ــی ایجاد می ش و در نتیجه میل و عالقه و گرایش
ــت و  ــکل می گیرد: ارادة امور پس ــت و اراده ش از آن، حرک

حرکت به سمت پایین.
و در مقابل، دستورات اخالقی و تربیتی دین حرکتی کاماًل 

مخالف با این جریان را پیشنهاد می کند.
ــبانه روز  نماز به عنوان مهم ترین برنامة تربیت دینی که ش
ــدأ و منتهای عالم  ــان را به مب ــود انس پنج نوبت انجام می ش

اَة ِلِذکری1 »متذکر« می کند. َأِقم الصَّ
با انجام این عمل عبادی بسیاری از آگاهی های ما به حرکت 
ــود: آگاهی  ــده و انگیزه های جدیدی در ما ایجاد می ش درآم
ــی به کوچکی و نیازمندی خویش،  به حقیقت وجود، آگاه

1.  طه 14:20. 
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ــمار خدا، آگاهی به وظایف ما در  آگاهی به نعمت های بی ش
مقابل او و ... این آگاهی های برخاسته و فعال، گرایش های 
ــامان می دهد و اراده های جدیدی  جدیدی را در وجود ما س
ــان می انجامد، مشروط به این  تولید می کند که به تربیت انس

که نماز با توجه و حضور قلب بجا آورده شود.
ــت نیازمندان و  ــادآوری« وضعی ــا »ی ــن نیز ب روزه گرفت
ــت، امیال و  ــنگی قیام ــنگی و تش ــز گرس ــتمندان و نی مس
انگیزه های انسان را جهت می بخشد. عالوه بر این که نوعی 
ــت. این  ــلط بر نفس و تجربة لذت فراوان آن اس تمریِن تس
تمرین به »ملکة تقوا« می انجامد1 و آن تجربة مستقیم، آگاهی 
ــدید و اراده ایجاد می کند. فاصله گرفتن از  برجسته، میل ش
ــذات نازل دنیوی در حال روزه، نوعًا به غفلت از آن لذایذ  ل

و درنتیجه صرف نشدن اراده در آن منتهی می شود.
ــر امر به معروف و نهی از منکر نیز تابع همین فرمول  تأثی
ــخر دیگران می پردازد، با  ــی که به غیبت یا تمس است. کس
جلب نظر دیگران و نشان دادن خود لذتی را تجربه و میلی 
ــی از منکر و بیان آثار زیانبار آن عمل و  را ارضا می کند. نه
ــادآوردن عظمت گناه و عقوبت آن، آگاهی های دیگری را  ی
در ذهن او شعله ور می سازد. این آگاهی ها اگر از آگاهی های 

تَّقوَن )بقره 183:2(.  یاُم ... . َلَعلَّکم ت�َ 1. کِتَب َعَلیکُم الصِّ
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قبلی او فراتر آید به دنبال خود ترک آن گناه را خواهد آورد.
ــت،  ــة واجب نهی از منکر »انکار قلبی« اس کمترین مرتب
یعنی اگر انسان توان تذکر دادن را ندارد الاقل در ذهن خود 
این عمل را محکوم کند و قبح و ناپسندی آن را مرور نماید. 
ــعله ور نماید تا  ــی آگاهی های مثبت خود را بالفاصله ش یعن

مشاهدة این عمل زشت تأثیر منفی نگذارد.
ــت یا معاشرت با علمای  توصیه به دقت در انتخاب دوس

ربانی در فرهنگ دینی ما به همین مسأله مربوط است.
یا َویَلتا َلیَتنی َلم َأتَِّخذ ُ�انًا َخلیًا، َلَقد َأَضلَّنی َعن الذِّکِر ...1

)آن كس كه بر خود س��تم كرده در قیامت به حسرت گوید( 
وای بر من، كاش فالن كس را دوست نمی گرفتم كه او مرا از 

ذكر، دور و گمراه كرد.
 : رسول خدا

قاَلت الَحوارِیوَن ِلعیسی: یا روَح اللَِّه َمن ُنجاِلس؟ قاَل َمن یَذکرُکم 
ُبکم �ی اآلِخَرِة َعَمُله2 اللََّه ُرؤیُتُه َو یزیُد �ی ِعلِمکم َمنِطُقُه َو یَرغِّ

حواری��ون ب��ه عیس��ی گفتن��د ای روح اللهَّ با چه كس��ی 
همنش��ینی كنیم؟ حضرت فرمود: كسی كه دیدار او شما را به 
یاد خدا آورد و س��خن او در علم شما بیفزاید و عمل او شما 

را به آخرت تشویق كند.
ــان زیان بخش  ــود تصور گناه برای انس این که گفته می ش

1. فرقان 28:25. 
2. کافی ج1، ص29. 
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ــواب دارد، به جهت تأثیری  ــت یا تصمیم بر کار خیر، ث اس
است که در فعال کردن آگاهی ها، امیال و اراده های مثبت یا 

منفی در روان انسان ایجاد می کند.
الِفکُر ِ�ی الَخیِر یدعو إلی الَعَمِل ِبه1 ِ�کرُک �ی الَمعِصیِة یحدوک 

َعَلی الُوقوِع �یها2
اندیش��یدن در كارهای خوب )تو را( به سوی عمل به آن فرا 
می خواند )و انگیزه می بخش��د( و اندیشیدن در گناه تو را به 

افتادن در آن سوق می دهد.
ــیار زیبای دین، تقدس بخشیدن  از جمله طراحی های بس
به زمان ها، مکان ها و اشیاء معینی است که هر یک به تداعی 
ــان است. )مثل قداست  معانی یادآور حقایق مهم حیات انس
مسجد، ماه رمضان و تربت امام حسین و نیز انتساب ایام 

هفته به معصومین و...( َو َذکرُهم ِبَأیاِم اللَِّه.3
ــر فضایل ائمه، زیارت  ــت توصیه به ذک از همین قبیل اس
ــکیل مجالس ذکر، شرکت در تشییع جنازه  قبور آن ها و تش
ــتان، استحباب گفتن نام خدا در آغاز هر  و حضور در قبرس
ــرایط  ــه خاص در زمان ها و مکان ها و ش ــت ادعی کار، قرائ
ــتحبی، تعظیم شعایر الهی، انتخاب  مختلف، تکرار اذکار مس

نام نیکو برای فرزند و ... .
1.  تصنیف غررالحکم: 540. 
2.  تصنیف غررالحکم: 558. 

3.  ابراهیم 5:14. 
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ــان چنان  ــر« در تربیت و هدایت انس ــت »ذک ــاد اهمی ابع
ــر« و »موعظه« و  ــت که قرآن خود را کتاب »ذک گسترده اس

پیامبران را »مذکر« معرفی نموده است.
�������رنا الُقرآَن ِللذِّکر2 َ�َذکر ِإنَّما  و هذا ِذکٌر ُمبارَک َأنزَلناه1 َو َلَقد یسَّ
َأنَت ُمَذکر3 َو جاَءک �ی هِذِه الَحقُّ َو َموِعَظٌة َو ِذکری ِللُمؤِمنیَن4
توصیه به قرائت مداوم قرآن در واقع توصیه به برانگیختن 
مستمر دسته ای از آگاهی های حیاتی است که خداوند متعال 

در کتاب خود به آن پرداخته است.
َر ِمَن الُقرآن5 َ�اقَرؤوا ما َتیسَّ

هرچه ممكن است قرآن بخوانید.
ــه فرازهایی از پیام خدا در  ــت ک و باز به همین جهت اس

سراسر قرآن بارها تکرار شده است.

نتایج و نکات

ــته می توان »میزان تأثیر محیط بر  1 - به کمک مباحث گذش
ارادة انسان« را بررسی نمود؛ انسان با مشاهدة رفتار دیگران 
ــته ای در  ــود آگاهی های فعال و برجس ــیاء پیرامون خ یا اش

1. انبیاء 50:21.
2. قمر 17:54.

3. غاشیه 21:88. 
4. هود 120:11. 
5. مزمل 20:73. 
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ــش می یابد. این آگاهی ها، قابلیت و اقتضای ایجاد میل  خوی
ــان دارند. اما آدمی به اختیار خود  ــپس اراده را در انس و س
قادر است بالفاصله »متذکر« شود و از پیشرفت این مراحل 
ــان  ــت که انس ــدن به این معنا اس جلوگیری کند. متذکر ش
ــیطرة آگاهی های  آگاهی های فعال موجود خود را تحت س
ــازد و با ارادة خویش امیال  مثبت دیگر کم رنگ و کم توان س

خود را به جهت دیگری سوق دهد.
ــت دیگران را مشاهده می کند  مثاًل آن گاه که عمل ناشایس
ــت آن را دوره کند و چنان  ــتی و عقوب بی درنگ بدی و زش
ــوة ابتدایی آن عمل  ــغ نماید که لذت و جل ــرای خود تبلی ب
ــر نامطلوبی نگذارد.  ــن رود. و در قلب او اث ــه از بی در نطف
ــتادگی نمود و از  بنابراین می توان در مقابل تأثیر محیط ایس
بی ادبان نیز ادب آموخت. برای دفع وساوس شیطانی )یعنی 
ــغال  آگاهی های مزاحم که تالش می کنند فضای ذهن را اش

و در دل نفوذ کنند( باید متذکر شد:
�������یطاِن َتَذکروا َ�ِإذا ُهم  �������ُهم طاِئٌف ِمن الشَّ َقوا ِإذا َمسَّ ِإنَّ الَّذیَن ات�َّ

ُمبِصرون1
»تقواپیشگان هر گاه وسوسه ای از شیطان به آنها رسد متذكر 

گردند و همان دم، بینایی پیدا كنند.«

1.  اعراف 201:7. 
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ــان  ــه آموخته های مفید و مثبت انس ــل، هر گاه ک در مقاب
ــته می گردند انسان به اختیار خود قادر است  بارور و برجس
ــرکوب کند. یعنی با احضار انبوهی از آگاهی های  آن ها را س
ــازد.  ــود آن ها را نحیف و کم توان س ــوب در ذهن خ نامطل
مثاًل با دیدن کسی که به کار خوبی همت می ورزد می تواند 
ــن گونه فکر کند که: »عجب حوصله ای دارد! چه خود را  ای
ــخت می گیرد و...« به  ــت می اندازد! چه بر خود س به زحم
ــود. اعراض از ذکر  ــن فرایند »اعراض از ذکر« گفته می ش ای

تخریب ارادی اثر ذکر و توسعة دامنة غفلت است.
َو َمن َأظَلُم ِممَّن ُذکَر ِبآیاِت رَبِِّه ُثمَّ َأعَرَض َعنها؟1

چه كس��ی س��تم كارتر از آن كس كه به آی��ات پروردگارش 
متذكر گردد و آن گاه روی گرداند؟

ــای آگاهی های  ــدن )یعنی احی ــان گونه که متذکر ش هم
ــل( موجب بینایی  ــدد ارزش های اصی ــی و تصور مج متعال
ــان می شود اعراض از ذکر در واقع کوری باطن و چشم  انس

بستن بر هدایت ها است.
َو َمن َأعَرَض َعن ِذکری َ�ِإنَّ َلُه َمعیَشًة َضنکًا َو َنحُشُرُه یوَم الِقیاَمِة 

َأعمی2
هركس از یاد من روی گرداند زندگی تنگی خواهد داشت و 

1.  سجده 22:32. 
2. طه 124:20. امام علی می فرماید: َدواُم الَغفَلِة یعِمی الَبصیَرِة )غررالحکم: 5146.( 
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او را روز قیامت كور برمی انگیزیم.
ــت آمد که ایجاد »میل« و  ــته به دس 2 - از مباحث گذش
ــیاری موارد- اختیاری و ارادی است  »نفرت« -الاقل در بس
ــت با توجه و یادآوری کماالت یا معایب  ــان قادر اس و انس
امور، در وجود خود دلبستگی یا دلزدگی ایجاد کند و چون 
محبت و نفرت تحت قدرت انسان و در اختیار او است، امر 

و نهی و تکلیف به آن تعلق گرفته است.
: َأحِببنی َو َحبِّبنی  : قاَل اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ ِلداوَد قاَل َرسوُل اللَِّه
َعم أََنا ُأِحبُّک َ�کیَف ُأَحبُِّبک إِلی َخلِقک؟  إِلی َخلقی، قاَل: یا َربِّ ن�َ

قاَل ُأذکر أَیاِدی ِعنِدُهم َ�ِإنَّک ِإذا َذکرَت َلُهم ذِلک َأَحّبونی1
خداون��د متعال به داود پیامبر فرمود: مرا دوس��ت بدار و در 
جان مردمان محبوب گردان. داود گفت: پروردگارا من خود، 
تو را دوس��ت می دارم اما چگونه ت��و را پیش مردم محبوب 
گردانم؟ خدای متعال فرمود: نعمت های مرا به آن ها یادآوری 

كن تا دوست دار من شوند.
ونیز پیامبر خدا فرمود: 

َمن َأَحبَّ َأن یرکَب َسفینَة النَّجاِة َ�لیواِل َعِلیًا َبعدی َو لیعاِد َعُدوَُّه، 
ِة الُهداِة ِمن ُولِدِه2 َو لیأَتمَّ ِباأَلِئمَّ

هر كه دوست دارد كه بر كشتی نجات سوار شود باید علی 
را پس از من دوست داشته باشد و با دشمنانش دشمن باشد 

1. میزان الحکمه، حدیث 3169. 
2. میزان الحکمه، حدیث.



39دفتر هفتم: طلبه؛ نشاط و طراوت طلبگی

و به امامان هدایت از فرزندان علی اقتدا كند.
َو قاَل: َأِحبَّ ما َأَحبَّ اللَُّه َو َرسوُلُه َو أَبِغض ما أَبَغَض اللَُّه َو َرسوُلُه1

آن چه خداو پیامبرش دوس��ت می دارند دوست بدار و آن چه 
خدا و پیامبرش دشمن می دارند دشمن بدار.

نیا یحِببکم اللَّه2ُ َأبِغضوا الدُّ
نفرت و كینه دنیا به دل داشته باشید تا محبوب خدا شوید.

ــش امیال  ــای ما در پیدای ــه آگاهی ه ــان گونه ک 3 - هم
ــز در ایجاد و یا ابقای  ــش دارند، امیال و عالقه های ما نی نق
صورت های ذهنی مؤثرند. شدت عالقه به یک چیز موجب 
ــان به طور مرتب آن را تجسم کند و با آن در  ــود انس می ش

ذهن و خیال خود محشور باشد.3
عمده ترین تأثیر »هنر« در جان ما همین است که به سبب 
ــداری در ذهن، ایجاد  ــبتًا پای ــراوان، تصویر نس ــت ف جذابی
ــهم  می کند. این آگاهی پایدار و ماندگار در پیدایش اراده س

شایسته ای دارد.
4 - با توجه به اهمیت »ذکر« و »توجه« در پیدایش آگاهی 
ــدید و اراده، شایسته است انسان در حفظ  ــته، امیال ش برجس
دروازه های وجودی خویش بکوشد و از ارتباط با پدیده هایی 

1. میزان الحکمه، حدیث 3105.

2. میزان الحکمه، حدیث 3099.
: َمن َأَحبَّ َشیئًا َلِهَج ِبِذکِره. هر که چیزی را دوست داشته باشد به ذکر مداوم  3. امام علی

او مشغول می شود. )غرر الحکم: 7851( 
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ــاعد می شود و وسوسه تولید  ــتغال ذهنی نامس که موجب اش
ــل از مطالعة کتاب از  ــد در حد امکان بپرهیزد. مثاًل قب می کن
سالمت نسبی آن اطمینان یابد، به هر سخنی گوش ندهد، در 
ــی شرکت ننماید، به هر چیزی چشم ندوزد و اذن  هر مجلس

ورود برای هر خاطره ای به ذهن صادر نکند که:
مَع َو الَبَصَر َو الُفؤاَد کلُّ ُأولِئک کاَن َعنُه َمسؤواًل1 ِإنَّ السَّ

امام علی می فرمایند: 
َتشَغَلکم  َلیَس �ی الَجوارِِح َأَقلُّ ُشکرًا ِمن الَعیِن َ�اُتعطوها ُسؤَلها ��َ

َعن ِذکِر اللَّه2
در میان اعضا، ناسپاس تر از چشم، نیست. پس خواستة او را 

برنیاورید كه شما را از یاد خدا باز می دارد.
ــتر با  ــان در ارتباط بیش ــت انس ــر الزم اس ــوی دیگ از س
ــتغال ذهن به امور متعالی می شود  پدیده هایی که موجب اش

بکوشد و در این راه از هزینة مال نیز دریغ نورزد.
 : امام علی

َلم یذَهب ِمن ماِلک ما َوَعَظک3
آن مقدار از مال تو كه در راه موعظة تو صرف ش��ود از كفت 

نرفته است.
ــتمر کتب اخالقی،  ــل مطالعة مکرر و مس ــی مث برنامه های

1.  اسراء 36:17. 
2.  غرر الحکم: 7519. 

3.  نهج البالغه، حکمت 196. 
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ــت، ارتباط با  ــت و مراکز معرف ــا کانون های معنوی پیوند ب
علمای ربانی و ... در تأمین این هدف بسیار سودمند است.

َتُه �ی ما الیعنیِه1 کفی ِبالَمرِء َغفَلًة َأن یصِرَف ِهمَّ
برای غفلت انس��ان همین بس ك��ه همت خود را صرف امور 

بی فایده گرداند.
ــأ عمل  ــت که منش 5 - ایمان آگاهی پرطراوت و فعالی اس
می شود، باور قلبی برجسته ای که بر سایر دانسته ها غلبه می کند 
و ارادة ما را تحت کنترل خود می آورد، آگاهی زنده ای که از 
سطح آگاهی های دیگر به شدت فراتر آمده و به خوبی انگیزة 
اقدام عملی می بخشد و تحت تأثیر سایر آگاهی های معارض 
ــار و پود وجود ما  ــرار نمی گیرد، صورت پایداری که در ت ق
ــام هیبت و هیمنة خود  ــبتی با تم نفوذ کرده و به اندک مناس
ــا را از صحنه خارج  ــود و معارض ه وارد فضای ذهن می ش
می کند، دستوری که در مقام عمل هیچ گاه فراموش نمی شود 
ــه موفق است. هر چه این ویژگی ها  و در ایجاد انگیزه همیش

در موضوعی بیشتر باشد ایمان ما به آن بیشتر است
مثاًل در صورت نبودن مانع، همة ما از خوردن میوه استقبال 

می کنیم زیرا به سودمندی و لذت بخشی آن »ایمان« داریم.
همة ما می دانیم که خدا قدرت انجام هر چیز را دارد. این 

1.  غرر الحکم: 7074. 
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ــته تا کجا منشأ عمل می شود؟ همة ما می دانیم که خدا  دانس
ــت.  ــا نظارت دارد و از نیت های ما نیز آگاه اس ــر اعمال م ب
ــته تا چه میزان در عمق جان ما نفوذ کرده است و  این دانس
ــة ما می دانیم که خدا  ــدر در ذهن ما حضور دارد؟ هم چه ق
روزی بندگان را تضمین نموده است. در مقام عمل چه قدر 
ــة ما می دانیم که  ــاس این حقیقت عمل می کنیم؟ هم بر اس
ــاس آن  ــر و صالح ما را به خوبی می داند و بر اس ــدا خی خ
برای ما برنامه ریزی کرده است. اما به هنگام عمل چه قدر به 
ــکام الهی پای بند و متعبّدیم؟ چرا گاهی که حکم خدا با  اح
ــایند ما سازگاری ندارد تالش می کنیم با قرائت مجدد  خوش
ــتور الهی رها  ــم خدا و توجیه و تأویل آن از انجام دس حک

شویم و خواستة خود را حاکم کنیم؟
در یک کالم، ما به این دانسته های خود »ایمان« نداریم یا 
تنها اندکی ایمان داریم. هر چه »ایمان« ما بیشتر باشد »عمل« 
ــان تر است و هرچه ایمان کمتر، غفلت، بیشتر و  برای ما آس

عمل دشوارت ر.
ــاس دانستة خود بیشتر عمل  ــوی دیگر هرچه بر اس از س
ــکوفاتر می گردد و هر بار که  ــم، باور قلبی و ایمان ما ش کنی
مخالف آگاهی خود اقدام می نماییم ایمان خود را ضعیف تر 
ــا عمل و تجربه  ــرا آگاهی های دیگر خود را ب ــم. زی کرده ای
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بارور گردانده ایم ولی این آگاهی که باید به آن ایمان راسخ 
داشته باشیم در همان سطح، باقی مانده است.

ایمان 1 ← عمل 1 ← ایمان 2 ← عمل 2 ← ...
ــتگی آن گزاره  ــة ایمان ما به هر گزاره، به میزان برجس درج
ــته تر و شکوفاتر باشد  ــت و هر گزاره که برجس در وجود ماس
ــزه موفق تر و به اقدام و عمل  ــدید انگی در تحریک اراده و تش
ــت. اگر نیمة شب به عشق انجام کاری از خواب  نزدیک تر اس
ــت که به بهرة آن کار داریم و  برمی خیزیم به جهت ایمانی اس
ــب خواندن حوصله نداریم به جهت آن است  اگر برای نمازش
که ایمان ما به بهرة فراوان این عبادت و وعدة خدا، اندک است.
6 - کمال ما انسان ها در بندگی خدا و معرفت اوست. از 
ــیدن به این  ــن رو باید مهم ترین دغدغه و مطلوب ما، رس ای
ــرار گیرد. مهم ترین  ــد و ارادة ما در این جهت ق ــه باش مرتب
ــات ما را  ــام لحظات حی ــه اهمیتش تم ــی، ک ــة زندگ برنام
ــت که تنها در سایة بندگی،  ــانی اس فرامی گیرد، تکامل انس
حاصل می شود. اگر چنین است باید بیشترین اراده و انگیزة 
ــود. به همین جهت یاد »خدا« و  ما صرف این هدف مهم ش

»صفات او« در همه حال برای انسان الزم است.
ــته ای از آگاهی های  ــات او دس ــدا و توجه به صف یاد خ
ــدید به  ــوراند و میل ش ــش را در وجود ما می ش حیات بخ
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ــت آوردن  ــبه به او و به دس تحصیل رضای او و تقرب و تش
ــدید، ارادة ما را  صفات او را در ما ایجاد می کند. این میل ش

جهتی می بخشد که به سعادت ما می انجامد.
یا َأیها الَّذیَن آَمنوا اذکُروا اللََّه ِذکرًا کثیرًا1

رسول خدا فرمودند: 
َأکِثر ِذکَر اللَِّه، َتکن َأَخصَّ الِعباِد ِإَلی اللَِّه َتعالی2

زیاد به یاد خدا باش، از بهترین بندگان خدا خواهی شد.3
ــرد. یعنی تصمیمی  ــی تعلق نمی گی ــر کل ــه ام 7 - اراده ب
ــرط، عملی  ــان بر انجام کاری می گیرد تنها به این ش که انس
می شود که بر یک امر مشخِص جزیی متمرکز شود. مثاًل این 
تصمیم که »فالن کتاب را در آینده خواهم خواند« امری کلی 
است و قابلیت پذیرش اراده را ندارد مگر آن که یکی از افراد 
ــود. مثاًل بگوییم: »فردا صبح پس از  بی شمار آن مشخص ش
ــیدن به  نماز این کتاب را می خوانم.« یا »بالفاصله پس از رس
ــواهد مهم این مسأله  خانه این کتاب را می خوانم.« یکی از ش
ــت که انسان ها معموالً هر کاری را در آخرین فرصت  این اس
ــیدن به آخرین زمان،  ممکن آغاز می کنند. زیرا تا پیش از رس

1. احزاب 41:33. 
2. کنز العمال: 44154. 

ــعبانیه( َأس�������َأُلک ... َأن َتجَعَل َأوقاتی ِم�������ن اللَّیِل َو النَّهاِر  3. َو اجَعلن�������ی ِممَّن یدیُم ِذکرَک )مناجات ش
ِبِذکرِک َمعمورَةً )دعای کمیل( 
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ــرار گرفته ولی در  ــان ق مصادیق زیادی در معرض ارادة انس
لحظة آخر فقط یک گزینه برای انتخاب باقی است.

»بعداً انجام می دهم« از نظر عملی با »هرگز انجام نمی دهم« 
ــت، زیرا »بعداً« مصادیق فراوانی دارد و اراده به آن  معادل اس
تعلق نمی گیرد. از این رو الزم است برای انجام هر کاری یک 
مصداق مشخص از آن را در نظر بگیریم. مثاًل در برنامه ریزی 
ــتن فهرست کارهای مورد نظر، ساعت انجام هر  پس از نوش
یک را در مقابل آن ثبت نماییم. در توصیه به خود یا دیگران 
ــفارش های  ــالوه بر توصیه های کلی، س ــت ع نیز شایسته اس
ــخص نیز داشته باشیم تا به کارگیری آن آسان تر  جزیی و مش
باشد. از سوی دیگر کاری را که نمی خواهیم انجام دهیم باید 
به تعویق اندازیم. مثاًل اگر کسی تقاضای نامطلوبی از ما دارد 
و نمی خواهیم مستقیماً او را رد کنیم کافی است در جواب او 
ــم: »بعداً روی آن فکر می کنم.« یا »فعاًل نمی توانم، یک  بگویی

روز دیگر مراجعه کنید.«
ــیطان، استفادة از همین  ــگردهای ش از جمله مهم ترین ش
ــت که به آن  ــان ها اس ــت کردن ارادة انس ــده برای سس قاع
»تسویف« گفته می شود. تسویف یعنی سوف سوف گفتن و 

کار امروز را به فردا وانهادن.
ــیطان  ــان عزم انجام عمل خوبی را می نماید ش هرگاه انس
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فرصت آن را زیاد جلوه می دهد و عمل را به تأخیر می اندازد. 
ــن تأخیِر عمل معموالً با انجام ندادن آن مالزمه دارد. زیرا  ای
ــت زمان، آگاهی انسان به ضرورت آن عمل ضعیف  با گذش

می شود و عمل، به آفت غفلت از بین خواهد رفت.
ــیار  ــری این توصیه ها گرچه در آغاز راه بس 8 - به کارگی
مشکل و توان فرسا است اما در نتیجة استقامت و پایداری و 
به مرور زمان »ملکة عزم« در وجود ما شکل می گیرد و مسیر 

حرکت ما روز به روز هموارتر خواهد گشت.

انگیزه، نشاط و کسالت
پس از آشنایی با فرایند پیدایش اراده الزم است نکاتی را در 
ــاط و کسالت و ویژگی های اساسی پیدایش  باره ماهیت نش

این دو حالت بیان کنیم.
ــرای انجام عمل و تمایل  ــالت، عدم آمادگی ب مراد از کس
ــت که از آن به بی حالی، سستی،  ــتراحت و سکون اس به اس
ــردگی، بی نشاطی، ضعف نفس،  بی انگیزگی، پژمردگی، افس
سست عنصری، بی حوصلگی، کالفگی، بی رمقی، خستگی، 
ــه این عناوین  ــاد کرد. گرچ ــی می توان ی ــی و تنبل بی ارادگ
هریک ویژگی معنایی خاصی دارند و به مرتبه خاصی اشاره 
ــت. نقطه  ــی آن نیس می کنند که در این مختصر مجال بررس
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ــت که از آن  ــالت آمادگی برای عمل و اقدام اس ــل کس مقاب
ــش، فعالیت، تالش، انگیزه، اراده،  به نشاط، طراوت، جوش

شادابی، سرزندگی تعبیر می شود.
ــان است به  ــالت تحت اختیار انس ــاط و کس پیدایش نش
ــی قرار گرفته  ــت در منابع دینی متعلق امر و نه ــن جه همی
ــاط روحی یا  ــت. به این ترتیب که مقدمات پیدایش نش اس
کسالت خاطر و مبادی وقوع این دو حالت روحی به دست 
ــی می تواند طی  ــت و آدمی با انجام اقدامات ــان اس خود انس
ــالت را در وجود خود  ــب موضوع نشاط و کس زمان مناس
مدیریت کند. یعنی مثاًل نشاط و طراوت را ایجاد یا تقویت 

کند و جلوی پیدایش یا ازدیاد کسالت را بگیرد.
کسالت روحی گاهی یک عارضه طبیعی است و گاهی به 
صورت یک بیماری مزمن در می آید. شبیه سرماخوردگی که 
ــال رخ دهد عارضه ای کامال طبیعی  اگر یکی دو نوبت در س
ــت و نگران کننده دیده نمی شود، اما اگر به صورت یک  اس
ــی طوالنی باقی بماند  ــاری مزمن درآید و در دوره زمان بیم
باید برای آن درمان اساسی جست. کسالت و ادبار نیز معموال 

عارضه ای زودگذر و طبیعی است. امام رضا فرموده اند:
إن للقلوب إقباال و إدبارا و نشاطا و �تورا

دل های انس��ان ها ب��ه صورت طبیعی حالت اقب��ال و ادبار و 
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نشاط و سستی دارد.
امام علی نیز فرموده اند:

إن هذه القلوب تمل كما تمل األبدان �ابتغوا لها طرائف الحكمة1
همان گونه كه جس��م انسان ها خس��ته و ملول می گردد، این 
جان ها نیز خسته و ملول می گردد، پس )برای رفع خستگی( 

حكمت های تازه برای آن بجویید.
ــالت و بی حالی اگر به صورت یک بیماری حاد و  این کس
مزمن درآید و به تنبلی و تن آسایی برسد مانند اعتیاد، درمان 
ــدیدی نیاز دارد و معموال خود بیمار جز  ــوار و فشار ش دش
ــا مراقبت و همکاری دیگران و تحت نظارت یک درمانگر  ب

حاذق توان رهایی از آن را ندارد.
ــالت روحی نیست بلکه آن را تشدید  خوابیدن درمان کس
ــی بر این موضوع تأکید رفته که  می کند. در توصیه های دین
ــالت انسان به استراحت نپردازد و  زمان پیدایش عارضه کس
دست از عمل نکشد بلکه پس از درک حالت خاص خود به 
انجام عمل در حدود واجب و به اندازه حد اقلی اقدام کند.

فَُّلوا َو  ن�َ ت�َ َلْت ��َ ب�َ َبااًل َو ِإْدَبارًا َ�ِإَذا َأق�ْ : ِإنَّ ِلْلُقُلوِب ِإق�ْ َقاَل النَّبِی
َعَلیُكْم ِباْلَفرِیَضِة2 َرْت ��َ ِإَذا َأْدب�َ

دلها حالت نش��اط و كس��الت دارند. پس هرگاه كه نش��اط 

1.  روضةالواعظین، ج2، ص414. 
2.  الکافی، ج3، ص454. 
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داشتند به مستحبات نیز بپردازید و هر گاه كه كسالت عارض 
شد تنها به واجب اكتفا كنید1

ــین به عمل در  : نیز در وصیت به امام حس امام علی
حالت نشاط و کسالت تأکید فرموده اند:

ی�������ا بنی أوصی�������ك بتقوی اهلل �ی الغنی و الفق�������ر و كلمة الحق �ی 
الرض�������ا و الغضب و القص�������د �ی الغنی و الفق�������ر و بالعدل علی 

الصدیق و العدو و بالعمل �ی النشاط و الكسل2
ــت و مانند سایر  ــاط یک پدیده انسانی اس ــالت و نش کس
ــود. یعنی این  ــانی نباید تک عاملی تحلیل ش پدیده های انس
ــر یک عامل خاص پدید نیامده و  ــا یک باره و بر اث حالت ه
ــتند  ــل خاص نیز از بین نمی رود. بلکه نوعا مس با یک عام
ــت که هر یک از این عوامل به عنوان  به عوامل متعددی اس
ــا زوال آن نقش دارند. بنابراین اگر  جزء العله در پیدایش ی
فهرستی از عوامل نشاط و کسالت بیان می شود نباید اجزای 
این فهرست هر یک به تنهایی موثر تام دیده شود. در ضمن 

ــکری فرمودند:  ــده است: امام عس ــایر ائمه نیز نقل ش ــابه این روایت از س 1.  مش
إن للقل�������وب إقب�������اال و إدب�������ارا �إذا أقبل�������ت �احملوها علی النوا��������ل و إذا أدبرت �اقصروه�������ا علی الفرائض 
)أعالم الدین، ص99( و نیز امام رضا فرموده اند: إن للقلوب إقباال و إدبارا و نش�������اطا و �تورا 
�إذا أقبلت بصرت و �همت و إذا أدبرت كلت و ملت �خذوها عند إقبالها و نشاطها و اتركوها عند إدبارها 
ــن، ص307( امیر مؤمنان نیز فرموده اند: إن هذه القلوب تمل كما تمل  و �توره�������ا )اعالم الدی
األب�������دان �ابتغ�������وا لها طرائف الحكمة و إن للقلوب إقباال و إدبارا ��������إذا أقبلت �احملوها علی النوا�ل و إذا 

أدبرت �لیقتصروا بها علی الفرائض )روضةالواعظین، ج2، ص414( 
2.  تحف العقول، ص88. 
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درجه تأثیر هر عامل در پیدایش یا زوال این حاالت متفاوت 
ــت. بدین ترتیب نباید درمان کسالت و ایجاد  با دیگری اس
نشاط را از قرص، آمپول یا داروی مشخصی انتظار داشت.

کسالت و تنبلی طبیعت اولیه انسان است. یعنی اگر انسان 
ــمت راحت طلبی و  ــد گرایش او به س به حال خود رها باش
سکون است یا به تعبیر دیگر انسان در شرایط عادی اینرسی 
سکون دارد و برای حرکت و عمل انرژی ویژه ای می طلبد. 
ــد از حرکت باز  پس از حرکت نیز اگر این انرژی به او نرس
می ایستد و شعله جوشش و تالش در او فرومی نشیند. برای 
ــت موتور محرک انگیزش  ــتمرار نشاط و تالش الزم اس اس
ــن باشد و به صورت مستمر نیروی حرکت به  همواره روش

آدمی انتقال یابد.
ــاط و شادابی و ناهنجاری کسل  توجه دادن به ارزش نش
ــل، ضروری است. باید به بیان رسا و صدای بلند این  و فش
ارزش تبلیغ و به فرهنگ عام تبدیل شود به گونه ای که توده 
ــند و از کسالت و بی حالی گریزان  مردم متوجه این معنا باش
ــان برآیند. تنبلی  ــورت عروض به دنبال درم ــوده و در ص ب
ــرک عمل جرم دیده  ــود و ت ــز یک امر عادی تلقی نش هرگ
ــود. باید فضای عمومی جامعه به گونه ای باشد که جوان  ش
از پرخوابی یا بی حالی شرم یا بیم داشته باشد. در منابع دینی 



51دفتر هفتم: طلبه؛ نشاط و طراوت طلبگی

این موضوع به صراحت گوشزد شده است. در کتب روایی 
ــل )ناپسندی کسالت( باز  ــیعه بابی با عنوان کراهیه الکس ش

شده است. در دعای ماه رمضان آمده است:
َرَة َو  �������ْأَمَة َو اْلَفت�ْ َعاَس َو اْلَكَس�������َل َو السَّ اللَُّه�������مَّ َأْذِهْب َعنِّی ِ�یِه الن�ُّ

اْلَقْسَوَة َو اْلَغْفَلَة َو اْلِغرََّة1
: َعُدوُّ اْلَعَمِل اْلَكَسُل2 االمام الصادق

َعاِنَك  ُهَما یْمن�َ َجَر َ�ِإن�َّ : ِإیاَك َو اْلَكَس�������َل َو الضَّ االمام الکاظم
ْنیا َو اآْلِخَرة3ِ َك ِمَن الدُّ ِمْن َحظِّ

َلیَس  ا یْصِلُح ِبِه َأْمَر َمِعیَشِتِه ��َ : َمْن َكِس�������َل َعمَّ االمام الصادق
ِ�یِه َخیٌر أِلَْمِر ُدْنیاه4ُ

: ِإنِّ�������ی أَلُْبِغُض الرَُّجَل َأْو ُأْبِغُض ِللرَُّجِل َأْن یُكوَن  االمام الباقر
ُهَو َعْن َأْمِر  َكْس�������َانًا َعْن َأْمِر ُدْنیاُه َو َمْن َكِس�������َل َعْن َأْمِر ُدْنی�������اُه ��َ

آِخرَِتِه َأْكَسل5ُ
َجَر َ�ِإنََّك ِإْن َكِسْلَت  : ِإیاَك َو اْلَكَس�������َل َو الضَّ االمام الکاظم

ْعِط اْلَحّق6َ ْعَمْل َو ِإْن َضِجْرَت َلْم ت�ُ َلْم ت�َ
ا اْزَدَوَجْت اْزَدوََج اْلَكَسُل َو اْلَعْجُز  : ِإنَّ اأْلَْشیاَء َلمَّ االمام علی

1.  الکافی، ج4، ص75. 
2.  الکافی، ج5، ص85. 
3.  الکافی، ج5، ص85. 
4.  الکافی، ج5، ص85. 
5.  الکافی، ج5، ص85. 
6.  الکافی، ج5، ص85. 
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ُهَما اْلَفْقر1َ ُنِتَجا َبین�َ َ��
اللَُّه�������مَّ ِإنِّی َأُعوُذ ِبَك ِم�������َن اْلَهمِّ َو اْلَحَزِن َو اْلَعْجِز َو اْلَكَس�������ِل َو 

اْلُبْخِل َو اْلُجْبِن2
ُهَما ِمْفَتاُح ُكلِّ  َجَر َ�ِإن�َّ : ِإیاَك َو اْلَكَسَل َو الضَّ االمام الصادق

3 ُسوٍء ِإنَُّه َمْن َكِسَل َلْم یَؤدِّ َحّقًا َو َمْن َضِجَر َلْم یْصِبْر َعَلی َحقٍّ
أن تجنبنا اإللحاد �ی دینك و التقصیر �ی تمجیدك و الشك �ی 
توحیدك و العمی عن س�������بیلك و الكس�������ل عن خدمتك و التوانی 
�ی العمل لمحبتك و المسارعة إلی سخطك و االنخداع لعدوك 

الشیطان الرجیم4
اللهم انی أعوذ بك من الكس�������ل و الفش�������ل و العجز و التفریط و 

العجلة و التضییع و التقصیر و اإلبطاء5

1.  الکافی، ج5، ص86. 
2.  من الیحضره الفقیه، ج1، ص335. 
3.  من الیحضره الفقیه، ج3، ص168. 

4.  إقبال األعمال، ص44
5.  االمالی للطوسی، ص17. 
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بخش دوم: 
راهکارهای ایجاد انگیزه و افزایش نشاط در میان طالب
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راه های افزایش انگیزه توسط خود طالب
الف. عوامل جسمانی )فیزیولوژیک(

ــب، خواب 	• تنظیم خواب: خواب به موقع، خواب اول ش
ــکم خالی1، و پرهیز از خواب  به اندازه نیاز و خواب با ش

بین الطلوعین
رعایت برنامه غذایی: خوراک سالم و حالل، سبزی جات 	•

ــام سبک، و پرهیز  و صیفی جات، خوراکی های طبیعی، ش
از خوراکی های مصنوعی و چرب، پرخوری، بدخوری.

ورزش: مانند ورزش صبحگاهی، کوه، شنا و ...	•
ــالمتی از 	• ــت یا اهدای خون: که عالوه بر تأمین س حجام

غلظت خون می کاهد.
ــن، نور کافی، 	• ــط: مانند رنگ روش ــه به فضای محی توج

درجه حرارت متناسب، بوی مطبوع، زیبایی محیط، گل و 
گیاه و فضای سبز و ...

ــوم ماه مبارک رمضان اهل خود را بیدار نگاه  ــت و س ــب بیس 1. پیامبر اکرم در ش
می داشت و آنان را که خواب ربوده بود آب به صورتشان می پاشید. حضرت فاطمه 
نیز نمی گذاشت در این شب کسی از اهلش بخوابد و عالج می فرمود خواب آنان را به 
ــب مهیا می ساخت یعنی امر می فرمود که روز  کمی طعام و آنان را برای احیای این ش
را استراحت کنند تا شب خوابشان نبرد. )مفاتیح الجنان، اعمال شب 23 ماه رمضان( 
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رعایت بهداشت فردی، نظافت بدن و لباس و محیط 	•
ــتگی فردی و محیط پیرامون و پرهیز 	• رعایت نظم و آراس

از شلختگی
ــیدن جوراب یا 	• ــمانی )پرهیز از پوش ــایش جس تأمین آس

لباس تنگ، فشار ادرار، بد بودن محل نشستن، و...(
اقدام برای درمان بیماری ها و حفظ سالمت از جمله عفونت 	•

چشم که مستقیما موجب خواب آلودگی و کسالت است.

ب. عوامل غیر جسمی و غیرمادی

ــتغفار، 	• ــات معنوی مانند دعا، اس ــه خدا و ارتباط ایمان ب
توسل و صدقه و ...

دعا و درخواست طراوت روحی از خدای متعال1	•
افزایش ایمان به رسالت طلبگی و روشن ساختن هدف از 	•

طریق مطالعه کتبی که در باره حوزه و طلبگی نوشته شده، 
ارتباط با اساتید و مباحثه2

توجه به رسالت سنگین و وظیفه  جهانی طلبگی.	•
معاشرت با انسان های سرزنده، نشیط و موفق.	•
ارتباطات اجتماعی و هم صحبتی با دیگران.	•

1.  مانند دعاهای مأثوری که در صفحات گذشته بدان اشاره شد. 
ــره الفقیه، ج4،  ــی فرمودند: ما ضعف بدن عم�������ا قویت علیه النیه )من الیحض ــام عل 2.  ام

ص400( جسم انسان از آنچه بدان نیت قوی تعلق گرفته ناتوان نیست. 
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تفریح و استفاده از لذائذ حالل.1	•
استقبال از برنامه های رقابتی.2	•
حضور در جمع و فعالیت های جمعی و طراحی برنامه های 	•

گروهی. الر�یق ثم الطریق.
نظر به فراورده تولیدی3	•
استحکام عمل4	•
پرهیز از معاشرت با انسان های سست و بی رمق. )افسرده 	•

دل افسرده کند انجمنی را(
پرهیز از گناه	•
پرهیز از عزلت و انزوا و گوشه گیری5	•
ــمی و روحی خود و عدم مقایسه 	• ــناخت ظرفیت جس ش

1.  امام کاظم می فرمایند: اجتهدوا �ی أن یكون زمانكم أربع س�������اعات س�������اعة لمناجاة اهلل و ساعة 
ألمر المعاش و س�������اعة لمعاش�������رة اإلخوان و الثقات الذین یعر�ونكم عیوبكم و یخلصون لكم �ی الباطن و 
س�������اعة تخلون �یها للذاتكم �ی غیر محرم و بهذه الس�������اعة تقدرون علی الثاث ساعات )تحف العقول، 

ص410( 
2.  در دین اسالم نیز بدین امر اهتمام نشان داده شده است؛ �استبقوا الخیرات )بقره: 148 
و مائده:  48( س�������ارعوا الی مغفره من ربکم )آل عمران: 133( س�������ابقوا الی مغفره من ربکم )حدید: 

21( والسابقون السابقون اولئک المقربون )واقعه: 10 و 11( 
ــت می دارد. وقتی که احساس کنیم که خودمان اثری  ــان مخلوق خود را دوس 3.  انس

تولید کرده ایم و فعالیتی داشته ایم نشاط بیشتری داریم. 
4.  هرچه کاری را به صورتی بهتر و کامل تر ارائه کنیم نسبت به آن عالقه مند تر هستیم. 
در مقابل هرگاه کاری را نیم بند و بدون سلیقه انجام دهیم نسبت به آن رغبت و عالقه 
ــری و ذائقه زیبایی  ــودن کار و توجه به وجهه هن ــم. همچنین باکالس ب ــری داری کمت

شناختی در انگیزه تأثیر دارد. 
ــت او را رها نکنیم و با  ــد الزم اس ــتان ما دچار این عارضه ش 5.  لذا اگر یکی از دوس
ــتر و حال و احوال صمیمی او را درمان کنیم. کما این که مالقات  برقراری ارتباط بیش

انسان مصیبت زده موجب تسلی خاطر و رهایی او از غصه است. 
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خود با دیگران
تالش برای کسب مهارت های طلبگی	•
شرکت مستمر در برنامه های اخالقی و مجالس ذکر	•
مطالعه سرگذشت بزرگان	•
ــتمر در برنامه ها و بیان حاالت روحی برای 	• ــاوره مس مش

مشاوران
ــی و پرهیز از انباشته شدن 	• ــتمر برنامه درس پی گیری مس

تکالیف و عقب افتادن مباحثه
پرهیز از برنامه های بیهوده و سرگرمی های لغو مانند فیلم، 	•

بلوتوث، تماشای فوتبال، اینترنت و ...
ــز از پرداختن افراطی به فعالیت های جانبی وقت گیر 	• پرهی

مانند بسیج، هیأت، ورزش و کارهای اجرایی.

راه های ایجاد انگیزه توسط اساتید
ویژگی های اخالقی

ــی، معنوی، 	• ــات )علمی، اخالق ــو بودن از جمیع جه الگ
اجتماعی و...(

ــائل شخصی 	• ــبت به طلبه و پی گیری مس ــوزی نس دل س
ــه  ب ــه  جمع زندگی او )درس معلم ار بود زمزمه محبتی 

مکتب آورد طفل گریزپای را(
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اهتمام به پرورش طلبه به موازات آموزش آن	•
متخلق بودن به اخالق عملی: مانند برخورد مهربانانه، سالم، 	•

تواضع، و پرهیز از تندخویی، بدگویی و طنزهای سبک

ویژگی های علمی و مهارتی

قدرت علمی کافی	•
ــوان ارائه روان و تفهیم 	• ــان جذاب، لطیف و متنوع و ت بی

کامل درس
نشاط و طراوت علمی و تدریسی.	•
موفق بودن در چشم شاگردان	•
ــات 	• ــوان و مطالع ــه ج ــاره روحی ــی در ب ــات کاف اطالع

روانشناختی در این باره

تبیین ها و تذکرات

امیدوارکردن طلبه به طلبگی و آینده	•
ــوزوی و آرمان بلند 	• ــت فعالیت های ح ارائه افق دور دس

ــان فراوانی در دل او  ــور و هیج به طلبه به صورتی که ش
بیفکند

ــان دادن هدف های جزئی در کنار آرمان بلند تا طلبه با 	• نش
احساس دست یابی بدان برای حرکت آینده امیدوارتر باشد
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تبیین طلبگی به عنوان واجب عینی	•
تشریح خدمات و وظایف طلبه در جامعه	•
بیان جذابیت ها و شیرینی های طلبگی	•
ــن جایگاه حوزه به عنوان بهترین و تنها مرکز آموزش 	• تبیی

تخصصی معارف دینی علی رغم برخی اشکاالت
توجه دادن به اخالق و معنویت	•
بیان جایگاه تعلیم و تعلم در اسالم و فضیلت علم	•
بیان اجر و ثواب تحمل سختی ها و نامالیمات	•
توجه به این که هر کاری سخت است و سختی و دشواری 	•

تنها در طلبگی نیست
شناساندن دردهای اجتماع و نشان دادن درمان آن	•
شروع درس با یک آیه، حدیث یا سخن اخالقی	•
بیان مطالب جنبی در کنار درس و استفاده از فرصت های جانبی	•
ــان های باانگیزه خصوصا 	• ــق و انس ــی الگوهای موف معرف

شخصیت های زنده و شرح احوال آنان
توجه دادن به بهداشت فردی و محیطی و تغذیه	•

در ارتباط با طلبه

ارتباط صمیمی با شاگردان و حضور در اتاق ها و منازل آنان	•
همراهی با طالب در تفریحات و برنامه های متفرقه	•
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بیان نقاط قوت، توانمندی ها و محسنات هر یک از طالب 	•
به خود او و در جمع

نشان دادن موفقیت طلبه و ثمرات کار به او.	•
ــیدن به هدف. این 	• ــاس توانایی و امید به رس ایجاد احس

حس که طلبه با تالشی معقول به موفقیت خواهد رسید.1
ایجاد احساس فایده مندی در دل طالب.	•
ایجاد امید به آینده در دل طالب	•
پی گیری مباحثات و حضور در مباحثات	•
ــاوات در  ارتباط با طالب )با طلبه ضعیف هم 	• رعایت مس

ارتباط داشته باشد(
پرهیز از بیان مشکالت مادی خود به طالب	•
درک کامل مشکالت طلبه و تالش برای رفع آن	•
مشارکت دادن طلبه در کالس	•
ــرای موفقیت در 	• ــه او ب ــه و کمک ب ــنجی طلب استعدادس

انتخاب گرایش تخصصی
ــه ادبیات عرب 	• ــردن طلبه )مثاًل طلبه ک ــه روز تربیت ک ب

می آموزد باید مکالمه عربی و عربی جدید نیز بلد باشد(.

ــود،  ــترس دیده ش ــت نایافتنی و دور از دس ــود که دس 1.  اگر یک کار طوری ارائه ش
ــب برای  ــتور مفصل نماز ش مخاطب از اول تصمیم به عمل و اقدام نمی گیرد. مثاًل دس
ــب نخوانده بسیار بزرگ و دور از دسترس تلقی می شود. به  جوانی که تا کنون نماز ش
ــتحبات و  ــت در آغاز کار تنها به یک رکعت نماز وتر بدون مس همین جهت الزم اس

ادعیه و قنوت تأکید شود. 
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ــه طلبه بتواند قدم های 	• ــردن طلبه )به صورتی ک هدفمندک
بعدی حرکت خود را به خوبی ببیند(

ــته خود رشد نسبی 	• ــبت به گذش ــویق طلبه ای که نس تش
داشته است )مسابقه با خود(

دادن مسولیت در حد توان و در محدوده درس	•
تقویت روحیه تعهد در طالب )اعتماد سازی(	•
حفظ حرمت طلبه در مدرسه	•
شخصیت دادن به طلبه در مدرسه و روستای محل زندگی 	•

)شرکت در مراسمات و پذیرش دعوت، نام نیکو(
ایجاد رقابت میان طالب	•
توجه ویژه به نخبگان کالس	•
نظارت مداوم بر کار طالب تا احساس ارزشمندی کنند	•
ــتن 	• ــتفاده از قالب های جدید و شکس ــوع، اس رعایت تن

کلیشه های رایج، خصوصا برای طالب مبتدی و جوان که 
روحیه نوگرا و تنوع جو دارند. 1

ــس و مباحث کمک 	• ــاگردان در امر تدری بهره گیری از ش
آموزشی و رسیدگی به ضعیف ترها

1.  اگر معلم کالس درس خود را در حیاط یا پشت بام مدرسه برقرار کند یا در اعطای 
ــدت توجه  ــمی فراتر رود به ش جوایز یا پذیرایی نوآوری کند و از حدود تعارفات رس

شاگردان را جلب و انگیزه آنان را افزایش می دهد. 
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در تدریس

ساده گرفتن امتحانات میانی	•
کاربردی نشان دادن دروس و بیان جایگاه مباحث	•
ــن درس )مانند 	• ــی در حی ــای مهارت های درس آموزش ه

ــت برداری،  ــهیل متن، یادداش مهارت مطالعه، مباحثه، تس
پژوهش، منبع شناسی(

بیان ملموس کاربرد دروس و فواید یادگیری آن	•
معرفی منابع کمکی برای تقویت بنیه علمی	•
تشویق مادی و معنوی نه سرکوفت	•
برگزاری آزمون های با جایزه	•
ــتفاده از امتحان به عنوان یکی از ابزارهای آموزشی نه 	• اس

به قصد مچ گیری
بدبین نکردن طلبه نسبت به کتاب درسی	•
نشان دادن جایگاه علوم حوزه در میان علوم روز	•
ایجاد گروه های علمی در کالس	•
تنوع در روش درس	•
تصحیح به موقع برگه های امتحانی	•
مشاهده دفاتر و کتاب های طالب و ارائه راهنمایی های الزم 	•

در مورد انجام تکالیف در دفتر و رسیدگی به کتاب درسی
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راه های ایجاد انگیزه توسط مدیران و مسوالن مدارس
ویژگی های شخصی

داشتن اخالق معتدل و بدون افراط و تفریط	•
رعایت وقار و وزانت در مدرسه	•
داشتن انگیزه فراوان و نشاط کافی	•
سعه صدر مشهود و حوصله زیاد	•
قدرت تدبیر و آینده نگری	•
مدبرانه نسبت به مشکالت طالب برخورد کردن	•
وفای به عهد نسبت به وعد و وعیدها	•
خود را در معرض نقد دیگران قرار دادن	•
رعایت کامل موازین اخالقی و پای بندی به آداب اسالمی 	•

خصوصا نماز جماعت
رعایت شوون علمی و زی روحانیت و پرهیز از مظاهر دنیوی	•
شرکت در مراسم دعا و توسل	•

برنامه ریزی

ــتم آموزشی برای 	• ــم انداز چند ساله در سیس تدوین چش
هدف گذاری صحیح آموزش

ــان در 	• ــتر از ظرفیت کارشناس ــتفاده بیش ــر برای اس تدبی
برنامه های مرکز به جهت جلوگیری از رفت و برگشت های 
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اضافی و آزمون و خطا
ایجاد نظام تشویق و تنبیه مادی و معنوی	•
ــازی در رابطه با آداب و رسوم طلبگی: گویش، 	• فرهنگ س

پوشش، تواضع و ...
برنامه ریزی درسی بر پایه روش تدریس پژوهش محور	•
گنجاندن ورزش در برنامه روزانه طالب	•
برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و توجیهی.	•
برنامه ریزی جهت اوقات فراغت طالب در روزهای پایان هفته	•
برنامه ریزی در امور معنوی مانند جلسات دعا و عزاداری 	•

همراه با القای معرفت و تذکرات اخالقی
دقت در برنامه غذایی مانند توزیع شیر و میوه و غذاهای سالم	•
دقت در امور تبلیغاتی و فرهنگی	•
انعطاف برنامه آموزشی بر اساس نیاز طالب	•
ــانه ساعات درسی و استفاده بهینه از وقت 	• تنظیم کارشناس

مثاًل وقت های مرده برای دروس اصلی قرار داده نشود
جامعیت برنامه ها	•
ــه و اجرای 	• ــوع برنامه های فرهنگی و جانبی در مدرس تن

طرح های متنوع
ــه و دوری از برخوردهای 	• ــای مدرس ــادل در برنامه ه تع

انفعالی در سیستم آموزشی
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ــالم و موثر در کنار دروس 	• طراحی برنامه های فرهنگی س
ــن ها، و برنامه های  ــابقات، جش ــک مانند مس ــبتا خش نس

آموزشی جانبی مانند مکالمه عربی، روش مطالعه و ...
ایجاد معاونت تربیت بدنی در مدارس و اهمیت به ورزش طالب	•
سازمان دهی اردوها به جهت ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی	•
ــب 	• ــتگی طلبه در طول روز و تناس ــاط و خس رعایت نش

کالس ها با زمان آن

اجرای برنامه و مدیریت

هماهنگی عوامل تعلیمی و تربیتی با همدیگر	•
احتراز از اشتغاالت متعدد سنگین	•
پرهیز از سفرهای زیارتی سیاحتی و غیبت طوالنی از محل کار	•
قاطعیت در برخورد با افراد متخلف و در صورت لزوم اخراج آنان	•
حضور دائم در مدرسه و واگذار نکردن کارها به افراد دیگر	•
ــت کامل در جذب منابع 	• ــظ عزت نفس و احراز حلی حف

مالی برای مدرسه

در ارتباط با استاد
ــس، اخالق، 	• ــتاد: علم، روش تدری ــت در انتخاب اس دق

وقت شناسی و نظم، لباس و ...
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جذب اساتید فعال و تالش برای ارتقای کادر آموزشی مدرس	•
ــتاد، و جلوگیری از مشغولیت های روحی 	• تأمین مادی اس

و جسمی مزاحم
بررسی نظم اساتید و ایاب و ذهاب آنان	•
برگزاری جلسات همفکری در طی سال با اساتید	•
برخورد مودبانه و محترمانه با اساتید و بزرگ جلوه دادن 	•

آنها در چشم طالب
ارتباط مستمر با اساتید و پی گیری نقاط ضعف و قوت آنان	•
ــتمر و برگزاری 	• ــورت مس ــاتید به ص ــی اس مهارت افزای

کارگاه های آموزشی

در ارتباط با طلبه

دقت در پذیرش صحیح طالب	•
ــاز جماعت 	• ــالب در قالب اقامه نم ــتمر با ط ــاط مس ارتب

مدرسه یا یک جلسه منظم
تشکیل جلسات مستمر با والدین طالب	•
ارتباط کتبی، تلفنی و حضوری با اولیای طالب و حضور 	•

در منازل آنان
ــن جایگاه حوزه برای 	• ــات توجیهی و تبیی برگزاری جلس

همسران و خانواده طالب
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تقدیر از همسران طالب	•
تشکیل جلسات مستمر ماهیانه با طالب برای شنیدن مشکالتشان	•
حضور در منزل طالب متأهل و رسیدگی به مشکالت آنان	•
ارشاد طالب و ایجاد انگیزه با رفتار و عمل	•
ــالب درعین حفظ حرمت و 	• ــاد ارتباط صمیمی با ط ایج

جایگاه مدیریتی
واگذاری بخشی از امور مدرسه به طالب در قالب شورای طالب	•
توجه به ابتکارات و نوآوری های طالب	•
ــی، خانوادگی و 	• ــالب )اقتصادی، روح ــری امور ط پی گی

اجتماعی( به طور مستمر
ــتادپروری از طریق 	• تقویت روحیه کمک به دیگران و اس

واگذاری برخی از دروس به طالب موفق
ــات هم فکری و نظرخواهی مستمر نسبت 	• برگزاری جلس

به امورات مدرسه از طالب
ارتباط با طالب فارغ التحصیل از مدرسه	•
برخورد مناسب با طلبه خصوصا در اولین دیدار	•
شخصیت دادن و مسوولیت دادن به طالب	•
بزرگ نکردن دانشگاه در نظر طالب	•
ــرار دادن نمره و امتحان، 	• ــت دادن به علم و فرعی ق اصال

نگاه به علم به عنوان یک عبادت
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تشویق طالب نخبه، موثر و اهل قلم	•
رعایت کامل عدالت و انصاف در برخورد با طالب	•
ــالب و پی گیری 	• ــی و علمی به ط ــاوره اخالق ــه مش ارائ

مشکالت آنان تا رفع کامل
ارتباط بین خانواده های طالب با هم و با مسوولین مدرسه 	•

به جهت باالبردن انگیزه آنان
ــای محلی یا 	• ــی مثل هیأت ه ــای غیر علم ــاد گروه ه ایج

گروه های کمک رسانی و تبلیغی در بین طالب
برخورد قاطع با طالب ناکارآمد یا متخلف و اخراج بدون 	•

مالحظه آنان در صورت لزوم
استقبال از منتقدین به مدرسه و تشویق آنان	•
شناسایی طالب و استعداد های آنان	•
ــالب برای ایجاد 	• ــتعدادها و توانایی های ط ــایی اس شناس

روحیه مفید بودن و رقابت صحیح
تشویق و تنیه در مسائل علمی و رقابت سازی	•
ــکل دارند و پرهیز از 	• درک طالب در مواقعی که واقعا مش

سخت گیری بی مورد خصوصا در باره طالب فعال و موفق
ــره خود را ببیند. 	• ــدان دادن به طالب به گونه ای که ثم می

مثاًل صحبت بین الصالتین، تبلیغ، و ... 
ــرگروه برای باالبردن 	• ــالب زیر نظر یک س گروه بندی ط
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اطالع از طالب
هدایت تحصیلی طالب برای انتخاب رشته تخصصی	•
ترسیم آینده طالب و تبیین وظایف سنگین آنان و آگاهی 	•

دادن نسبت به خالهای اجتماع

برنامه ها و طرح ها

دعوت از چهره های موفق حوزوی و غیر حوزوی در مدرسه	•
برگزاری برنامه های انگیزشی مانند درس اخالق	•
ایجاد فضاهای ورزشی و تفریحی در مدارس علمیه	•
ــب و 	• ــه و ایجاد فضای مناس ــیدگی به فضای مدرس رس

شاداب کالس و حجره و ایجاد فضای سبز
تأمین امکانات آموزشی، ایجاد فضای آموزشی مناسب و 	•

کتابخانه غنی
برگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی آموزشی	•
فراهم آوردن زمینه دیدار با علما	•
ــال 	• ــتان از طریق ارس ارتباط با مدارس راهنمایی و دبیرس

طالب موفق پایه های باال برای معرفی حوزه
ــب مفید و ارائه مجانی یا با 	• ــی و کت تهیه ابزارهای آموزش

تخفیف آن به طالب
ایجاد صندوق قرض الحسنه و وام دادن به طالب	•
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ارائه الگوی مناسب و در دسترس نه دور از ذهن	•
دیدار از مراکز آموزشی فرهنگی تحقیقاتی	•
هماهنگی و ارتباط مدیر با یک مرکز درمانی و پزشکان متبحر	•
برگزاری و اهمیت دادن به کالس های جنبی مانند تفسیر 	•

قرآن و نهج البالغه
ــتفاده از هوای مطلوب بهار و تابستان برای دوره های 	• اس

آموزش خارج از مدارس
گذاشتن ساعتی در روز جهت مطالعات جنبی	•
استفاده از کسانی که نیازهای جامعه به طلبه را درک کرده اند 	•

مانند مبلغین خارج از کشور و یا مسوولین کشوری

راه های ایجاد انگیزه توسط مرکز مدیریت حوزه
در ارتباط با پرسنل و مدیران

انتخاب پرسنل دل سوز و مدیران کارآمد و خوش اخالق	•
استفاده از کادر مجرب و خبره در بدنه مرکز و استفاده از 	•

بزرگان در امور فکری
استفاده از مشاوران متخصص و قوی	•
تأمین امنیت شغلی مسووالن، مدیران، پرسنل و اساتید	•
رفع دغدغه های مالی اساتید، مدیران و پرسنل	•
تغییر در مدیریت مدارس و استفاده از مدیران جوان و خالق	•
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نظارت بر عملکرد پرسنل و مدیران	•
ارتباط صمیمی و دل سوزانه با مدیران و اساتید	•
آموزش مدیران و کادر اجرایی و مهارت افزایی آنان	•
بازدید مسووالن عالی مرکز مدیریت از مدارس و برگزاری 	•

جلسات پرسش و پاسخ

در ارتباط با طالب و ارباب رجوع

دقت نظر در گزینش طالب و جذب نخبگان	•
شخصیت دادن به طلبه و برخورد صحیح اسالمی	•
باالبردن عزت نفس طالب	•
راهنمایی دقیق مراجعان و خدمت رسانی سریع و کامل	•
ارتباط صمیمی و دل سوزانه با طالب مدارس	•
پرهیز از سرگردان ساختن طالب	•
دقت در حفظ نمرات و برگه های امتحانی	•
تشویق مستمر طالب نخبه و ممتاز	•
قاطعیت در برخورد با طالب متخلف و در صورت لزوم 	•

اخراج آنان نه انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر

قوانین و برنامه ها

ترسیم چشم انداز دراز مدت برای حوزه	•
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تسهیل فرایندهای مدیریتی و کوتاه کردن گردش کار اداری	•
اصالح قوانین ناکارآمد و ناقص	•
وحدت رویه در برنامه های مدارس	•
ایجاد نظام آموزشی مرتب و منسجم	•
برنامه ریزی مناسب با سطح طالب سیکل و دیپلم و دانشگاه	•
سبُک سازی دروس سال اول و دوم خصوصا برای طالب سیکل	•

اجرای برنامه

دقت در اجرای برنامه ها و تعهد کافی در جریان به موقع امور	•
هماهنگی بین اجزای مرکز مثاًل پذیرش و آموزش.	•
• تقسیم امکانات رفاهی و خدماتی متناسب با قابلیت ها و تخصص ها	

رعایت عدالت میان مدارس مشهد و شهرستان، ضعیف و قوی	•

خدمات

اعطای عادالنه امکانات میان مدارس	•
تأمین نیازهای مالی و کمک آموزشی اساتید	•
تأمین نیازهای مبرم و الزم طالب	•
تأمین نیازهای ورزشی از جمله اماکن ورزشی خاص طالب	•
ــای علمی، فرهنگی، 	• ــرای برگزاری برنامه ه کمک مالی ب

تفریحی، ورزشی،  و ...
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طرح ها و برنامه ها

مسابقات علمی فرهنگی ورزشی	•
کم کردن تعطیالت بی فایده	•
بزرگداشت و نکوداشت بزرگان حوزه و انتقال سیره آنان 	•

به طالب جوان
ــمی راه و رسم طلبگی به برنامه طالب 	• افزودن درس رس

خصوصا در سال اول
افزودن مهارت های جانبی طالب مانند نویسندگی و کامپیوتر و ...	•
ــینه و 	• ــی پیرامون حوزه علمیه، پیش ایجاد یک واحد درس

بزرگان آن، انتظارات از حوزه، وافق های فرارو
جذب نخبه های حوزه و داشتن برنامه های خاص و مدون برای آنان	•
ساده و روان سازی کتب درسی در عین غنای علمی	•
رسیدگی به وضعیت مسکن طالب	•
بکار گیری طالب در آموزش و پرورش	•
ایجاد مراکز تخصصی مداوای طالب	•
افزایش اساتید مدارس شهرستان ها	•
وضع چارچوبی برای ازدواج طالب از لحاظ سن و پایه و ...	•
معرفی مدارس نمونه و طرح های برتر مدارس به مدارس دیگر	•
ــی فرهنگی برای طالب به همراه 	• برگزاری اردوهای علم

اساتید و مسووالن
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ــطح مهارت های 	• ــی جهت باال بردن س ــزاری دوره های برگ
طالب )روش تدریس،  تحقیق، مطالعه، تبلیغ، مشاوره و...(

ــروع سال 	• برگزاری دوره تثبیتی طالب پایه اول قبل از ش
تحصیلی نه پس از شش ماه

استعدادیابی و تخصصی شدن دروس از پایه ششم	•
تفکیک بین طالب سیکل و دیپلم	•
تشویق و حمایت طالب موفق	•
معرفی برترین های حوزه در رسانه های کشوری	•
تشویق و حمایت طالب پژوهشگر	•
توجه به اخالق حوزویان و برنامه داشتن برای آن	•
تشویق طالب نمونه و تغییر مالک نمونه بودن	•
برگزاری جلسات توجیهی برای طالب ورودی	•
ــز مدیریت خصوصا در 	• ــط مرک برگزاری درس اخالق توس

شهرستان ها
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی	•
استانداردسازی فضای مدارس	•
برگزاری المپیاد علمی	•
دوره های مهارت طلبگی برای کل طالب	•
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ضمائم
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ــکیل شده که یکی در نقد  ــه مقاله تش ضمائم این دفتر از س
ــی طرح استخدام اساتید دیگری در تجزیه و تحلیل  و بررس
ــومی در باب پذیرش و جذب  ــون حضور و غیاب و س قان
ــریات  ــت. این مقاالت پیش تر در نش طالب علوم دینی اس
ــده بود. این سه مقاله  ــیده و عرضه ش حوزوی به چاپ رس
ــئوالن و کارگزاران حوزه و مدیریت عالی  نیز خطاب به مس
ــر در برخی چالش های کالن را  ــت و باب تجدید نظ آن اس

باز می کند.  
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طرح استخدام اساتید
ــورای عالی  ــرح و برنامه دبیرخانه ش ــت دفتر ط چندی اس
حوزه های علمیه، بررسی طرح استخدام اساتید را در دستور 
ــی نامه ای از فضالی  ــرار داده و بدین منظور ط ــود ق کار خ
ــت. در این نامه آمده  ــوزه، رایزنی کرده اس صاحب نظر ح
ــود در فرایند جذب،  ــت موج ــت؛ »بدون تردید وضعی اس
ــه دارای مزایا  ــاتید مدارس علمی گزینش و به کارگیری اس
ــت که باید برای ارتقای این وضع، مزایای  و کاستی هایی اس
ــتی های آن را زدود و یا به حداقل  ــت کرد و کاس آن را تقوی
ممکن رساند. در این راستا طرح استخدام اساتید مطرح شده 
است که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.« در ادامه این 
ــی  ــاتیدـ  که به صورت حق التدریس نامه وضعیت کنونی اس
در مدارس حوزه اشتغال دارند ـ  چنین برشمرده شده است: 

اج��ازه تدریس در مدارس علمیه توس��ط مدیری��ت حوزه علمیه 
صادر می شود.
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مدرسه، میزان و نوع خدمات استاد را تعیین می کند.
در رابطه با اس��اتید مدارس قم: مدیریت حوزه علمیه بر اس��اس 

ساعات کار گزارش شده، حق الزحمه استاد را پرداخت می کند.
در رابطه با اساتید مدارس شهرستان ها: مدیریت حوزه علیمه بر 
اساس ساعات کار گزارش شده تمام یا بخشی از حق الزحمه استاد 

را پرداخت می کند.
در مدارس قم: در صورت ارزیابی مثبت مدرسه از عملکرد استاد، 
تواف��ق فی مابین تداوم پیدا می کند. در غیر این صورت مدرس��ه با 

تأیید مدیریت حوزه با استاد دیگری به توافق می رسد.
در م��دارس شهرس��تان ها: در صورت ارزیابی مثبت مدرس��ه و 
مدیریت حوزه از عملکرد استاد، توافق فی مابین تداوم پیدا  می کند. 
در غیر این صورت مدیریت حوزه علمیه با استاد دیگری به توافق 

می رسد.«
همچنین در این نامه وضعیت اس��اتید در صورت اس��تخدام این 

گونه توصیف شده است.
اج��ازه تدریس در مدارس علمیه توس��ط مدیری��ت حوزه صادر 

می شود. 
متقاضی به استخدام حوزه علمیه در می آید.

با تش��خیص و حکم مدیریت حوزه علمی��ه، متقاضی در یک یا 
چند مدرسه مشغول به تدریس می شود. 
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اس��تاد باید موظفی تعیین شده از سوی حوزه را به انجام رسانده 
و تابع قوانین امور اس��تخدامی اس��اتید باش��د. موظفی تعیین شده 

می تواند شامل تدریس، مشاوره یا انجام امور غیرآموزشی باشد.
مدیریت حوزه علمیه تمامی حقوق اس��تاد را بر اس��اس ضوابط، 
شامل حقوق پایه، اضافات و فوق العاده ها،  مزایا، تسهیالت، استفاده 
از مرخصی های باحق��وق و بدون حقوق، مأموریت، بورس، فرصت 

مطالعاتی، ترفیعات، ارتقای رتبه ها و ... را ادا می کند.
مدیریت حوزه علمیه بر اساس ارزیابی ها در مورد تبدیل وضعیت، 
ترفیع��ات،  ارتقای رتبه ی��ا انفصال از خدمت اس��تاد تصمیم گیری 

می کند. 
مدرس��ه نمی تواند برخالف موظفی و یا قوانین امری را بر استاد 

تحمیل کند. 
مدیریت حوزه علمیه می تواند محل خدمت استاد را تغییر دهد.

مدرس��ه نمی توان��د اس��تاد را از کار برکنار کند چ��را که وی در 
اس��تخدام حوزه اس��ت و تنها می تواند تقاضای جابجایی او را ارائه 

کند.
مدیریت حوزه علمیه مادامی که اس��تاد در استخدام حوزه است 

باید بر اساس ضوابط حقوق وی را ادا کند.
ــه دنبال این مقدمه، در این نامه از فضالی حوزه در باره  ب
ــاتید و 2. در صورت  ــتخدام اس امور زیر 1. در صورت اس
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امتداد وضع کنونی استفسار شده است: 
جایگاه و شأن معنوی استاد	•
صالحیت های علمی اساتید	•
ــاتید 	• ــدب و به کار گیری اس ــهولت در ج ــت و س موفقی

مجرب در مدارس
ــهولت در جذب و به کارگیری اساتید بومی 	• موفقیت و س

منطقه در مدارس
کمیت و کیفیت حضور اساتید در مدارس و در میان طالب	•
رشد و ارتقای علمی و تحصیلی )ادامه تحصیل( اساتید	•
ــی )آموزش مهارت های 	• ــد و ارتقای علمی ـ آموزش رش

علمی ـ آموزشی( اساتید
رشد و ارتقای علمی ـ پژوهشی اساتید	•
ــته ها و 	• ــا تدریس در رش ــاتید )ی ــس تخصصی اس تدری

موضوعات متنوع(
ارتباط اساتید با مدارس و واحدهای آموزشی دیگر	•
ارتباط اساتید با واحدهای پژوهشی	•
نظارت بر عملکرد اساتید	•
ــاتید )مالک ها، جهت دهی، و 	• رتبه بندی و ارتقای رتبه اس

شیوه های آن(
حقوق و مزایای اساتید	•
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نقش مدیریت مدرسه و مرکز مدیریت حوزه	•
ــت به این  ــود نگاه مختصری اس ــه ذیال تقدیم می ش آنچ
پرسش ها پیرامون ساماندهی اساتید مدارس حوزه علمیه که 

امید است قابلیت استفاده را داشته باشد. 
اهتمام آن مرکز محترم نسبت به موضوعاتی از این دست 
ــک چنین تصمیم گیری هایی که  ــیار ستودنی است. بی ش بس
ــانی ارزشمند و مغتنم حوزه های  به سرنوشت نیروهای انس
ــا یک قیام و قعود و به صورت  ــود تنها ب علمیه منتهی می ش
ــی،  ــورت پذیرد. ایجاد فضایی کارشناس ــی نباید ص ارتجال
ــل نظر، اعمال  ــتفاده از اه ــاله، اس مالحظه تمام جوانب مس
ــد مصاحبه، تحقیق  ــتفاده از ابزارهایی مانن دقت فراوان، اس
ــت.  میدانی، اخذ گزارش و ... الزمه چنین تصمیم هایی اس
ــته  اگر فرصت زمانی و انرژی کافی برای این طرح ها گذاش
ــت که حوزه های علمیه دارایی و سرمایه  ــود بیم آن هس نش
ــمند خود را در فرصت زمانی کوتاهی از دست بدهند  ارزش
ــی  ــیانه و ناقص از نظام های آموزش و با الگوگیری های ناش

دیگر مصداق »از اینجا مانده ـ از آنجا رانده« شوند.
ــذب و به  ــی روش های ج ــه برای بررس ــی ک پیش نویس
ــیار با حوصله و بجا  ــال شده بود بس ــاتید ارس کارگیری اس
ــده بود و با درگیر ساختن ذهن مخاطب به جوانب  تهیه ش
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موضوع، کار بررسی را بسیار آسان و روان می ساخت. الزم 
است سپاسگزار این تالش و اهتمام باشیم و از حسن تدبیر 

دست اندرکاران تشکر کنیم.
ــرعت آشکار می شود که  ــته، به س با نظر کلی به این نوش
گویا عمده ترین دغدغه »طرح استخدام« مزایای شغلی اساتید 
مدارس علمیه بوده است. این مزایای شغلی عبارت اند از 1. 
ــس 2. اطمینان از تداوم تدریس  حقوق یا حق الزحمه تدری
در مدارس 3. اضافات، فوق العاده ها و مزایا 4. تسهیالت 5. 
استفاده از مرخصی باحقوق یا بدون حقوق 6. مأموریت 7. 

بورس 8. فرصت مطالعاتی 9. ترفیعات و ارتقای رتبه.
اگر کمی عنان احتیاط را رها کنیم و بخواهیم بدبینانه اظهار 
نظر کنیم باید بگوییم که طرح استخدام بیش از آنکه گرفتار 
ــاتید است و  ــد گرفتار مزایای مادی اس کیفیت آموزش باش
این موضوع اصالتا با نگاه حوزویان به مقوله دانش آموزی و 

قداست علم ناساز است.
ــده به تبعات دیگر این نگاه  تالش می کنم در بندهای آین
ــت وضعیت  ــش از بیان تبعات الزم اس ــز توجه دهم. پی نی

موجود را کمی بهتر توصیف کنم.
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توصیف وضعیت موجود تدریس در حوزه

ــدارس علمیه یک مزیت و فرصت  هم اکنون تدریس در م
ــتعد  ــیاری از طالب مس ــمار می رود و بس برای افراد به ش
ــتجوی یافتن چنین امکان و  خصوصا طالب جوان در جس
فرصتی تالش های فراوان دارند. از سوی دیگر این تدریس 
چندان دشوار نیست و تقریبا هر طلبه درس خوان مستعدی، 
ــت تالش مضاعفی  خود را برای آن آماده می بیند. کافی اس
ــته داشته باشد و از سلیقه خود نیز  در مراجعه به متون وابس
ــاله استفاده کند. در این  برای بیان روان و ارائه هنرمندانه مس
صورت هم خود، احساس رضایت فراوانی خواهد داشت و 
هم طالب، از کالس درس او به رضایت خاطر یاد می کنند.
کار تدریس بسیار اشتیاق برانگیز و نشاط آور است. معموال 
ــراه نوعی ابراز توانایی  ــراد از ارائه بحث در کالس که هم اف
است، احساس ارزشمندی می کنند و نیز از انس و معاشرت با 
طالب لذت می برند و به وجد و شعف علمی دست می یابند.
ــته و  ــه تعمیق اطالعات گذش ــه در ضمن تدریس ب طلب
ــدا می کند و ضمن تکرار  ــت پی احاطه کامل بر آن علم دس
آموزه ها موضوعات پیشین را در ذهن خود تثبیت می نماید.
ــن تدریس برای  ــای جانبی دیگری نیز در ضم توانایی ه
مدرس حاصل می شود که هر یک حایز اهمیت بسیار است.
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تدریس نسبت به سایر امور، رنگ تحصیلی بیشتری دارد. زیرا 
ــامان و نتیجه کامل می رساند.  تدریس، فرایند تحصیل را به س
ــانی که فرایند تحصیلی خود را به خوبی طی  ــیاری از کس بس
نکرده اند برای ترمیم و جبران مافات عالقه مندند که این فرصت 

را به دست آورند و به بازسازی گذشته خود توفیق یابند.
ــوزه در مقام تحصیل کارنامه  ــان موفق ح برخی از مدرس
درخشانی نداشته اند. اکنون داعی نام بردن از افراد نیست. اما 
معروف است که شماری از مدرسان بنام حوزه در امتحانات 
شفاهی مرکز مدیریت نمره قبولی نداشته اند اما شوق و ذوق 
ــیرین و روشن، آنان را  ــتعداد بیاِن ش تدریس و ارائه، و اس
ــاخته و رضایت توده  ــیار کامیاب س در ارتباط با طالب بس

متعلمان را فراهم آورده است.
ــتاد خود در مقام تلقی مطالب علمی  اگر فرض کنیم که اس
ـ بدون اتکا به استعداد سرشار فراگیری ـ رنجی متحمل شده 
باشد قدر مطلب را بیشتر یافته است و فرایند رسیدن به آن را 
بهتر می شناسد و می تواند آن را بهتر انتقال دهد. گویا مخاطِب 
خود را بیشتر و بهتر درک می کند. اما اگر خود، آن مطلب را به 
ــهولت دریافته باشد، از باب قیاس به نفس گمان می کند که  س
آن مطلب، بسیار سهل و روان است و ارائه آن نیاز به موونه ای 
ــات را بدیهی  ــیاری از مقدم ــذا در کالس درس بس ــدارد. ل ن
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ــاگرد باید خود،  ــمارد و به زبان نمی آورد. در این جا ش می ش
ــاتید زبده پا به  مقدمات مطلب را حدس بزند. در حالی که اس
پای شاگردان خود فرایند رسیدن به مطلب را مرور می کنند و 
به صورت منسجم و مرتب همه مقدمات را بر زبان می آورند.

اساتید زبردست که نوعا در مدارس مختلف تدریس دارند 
و شهرت و آوازه ای هم بدست آورده اند زیر بار قوانین مدرسه 
ــات مدرسه شرکت  و مطالبات مدیر نمی روند. مثاًل در جلس
نمی کنند. از کالس های آموزشی که برایشان گذاشته می شود 

استقبال نمی کنند و از ارتقای توانمندی محروم می مانند.
ــا آن مواجه اند،  ــه مدیران مدارس ب ــکالتی ک یکی از مش
ــاب شهرت،  ــت. گاهی به حس ــاتید اس ــتی با اس رودربایس
ــتادی برای درس دعوت می شود اما طی  ــفارش یا ... اس س
ــاز کار، ناتوانی او در ارائه درس  ــاِل تحصیلی یا همان آغ س
ــکار می گردد. مدیر یا معاون آموزش  و نارضایتی طالب آش
مدرسه به جهت حفظ حرمت استاد، خود را ملزم به تحمل 
و دفاع از عملکرد او می بینند و مراسم تودیع را به پایان سال 
ــتاد  ــال آینده از اس تحصیلی به تعویق می اندازند تا برای س

دیگری دعوت کنند.
ــته نیز نگاهی داشته  ــت به کارنامه اقدامات گذش الزم اس
ــاماندهی امر  ــت که مدیریت حوزه س ــال ها اس ــیم. س باش
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ــکیل پرونده  ــاتید را وجهه همت خود قرار داده و با تش اس
رسمی برای آنان مجوز تدریس صادر کرده است. گفتگوی 
ــی از اساتید  مختصری با مدیران مدارس و دریافت گزارش
ــهولت این واقعیت را آشکار می کند که تقریبا  موجود، به س
ــرایط خاص از اعماق دل به  ــچ یک از مدیران جز در ش هی
ــوی مرکز مدیریت رضایت و آرامش  ــاتید از س معرفی اس
ندارند و ـ نگران کیفیت تدریس ـ ترجیح می دهند که خود 
ــاتید آزموده و  ــهیالت برتر، اس ــرایط بهتر و تس با ایجاد ش
مشهور را دعوت کنند. در این میان مدیران تازه کار و جوان 
ـ که توان جذب اساتید بنام و پرمشتری را ندارند ـ همواره 

ناکام می مانند و گالیه می کنند.
مدیر مدرسه که با دغدغه فراواِن کیفیت آموزش و نگرانی 
از کارنمای عملکرد خود، سر صحنه عمل قرار گرفته است، 
ــرعت،  ــد و به س ــاتید را می شناس به خوبی کیفیت کار اس
ــی از نحوه ارائه درس و نوع مواجهه استاد با طالب  گزارش
ــب می کند که برای تصمیم گیری آینده او بسیار کارگشا  کس
است در حالی که انتقال این گزارش به مرکز مدیریت نوعا 
ــراوان انجام  ــه کندی و با تأخیر ف ــاق نمی افتد و یا ب یا اتف
می گیرد و فرایند اصالح و بازنگری را دراز و کند می سازد.
ــا وظایف خود  ــا کار ی ــی از دهه ــس را یک ــتاد تدری اس
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ــرج نمی کند. ده ها  ــرژی الزم را برای آن خ ــمارد و ان می ش
ــوولیت و نگرانی )از جمله نگرانی تأمین معیشت( برای  مس
ــود را برای همه آنها  ــود دارد که زمان و توان خ ــتاد وج اس
ــوع تالش موازی  ــت. لذا موظف به چند ن ــع کرده اس توزی
ــث افت کیفیت  ــت و همین باع ــرض با تدریس اس و هم ع

تدریس در حوزه شده است.
ــیدگی عاطفی و  ــی با طالب، رس ــت ارتباط صمیم فرص
ــی ویژه به طلبه برای نوع اساتید فراهم نیست و این  سرکش
رابطه به ارتباط خشک و انحصاری علمی آن هم در ساعت 

محدود درس تقلیل یافته است.
ــناخته نمی شود.  ــب درآمد ش تدریس یکی از راه های کس
ــان که گرچه قدرشناسی مادی شایسته ای از اساتید  به این نش
ــتقبال یا اصرار فراوانی برای تدریس  صورت نمی گیرد اما اس
ــه مدیران، غالبا با  ــدارس علمیه وجود دارد؛ به حدی ک در م
درخواست های مکرر و سفارش های متعدد دست و پنجه نرم 
می کنند و تالش می کنند با وضع قوانین محدودکننده و ضوابط 

من درآوردی خود را از فشار این مراجعات رها سازند.
بایدها و نبایدها

استاد باید عالوه بر تسلط علمی باال، قدرت ارائه باالیی داشته 
ــد، قدرت ارتباط  ــد، مخاطب خود را به خوبی درک کن باش
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ــاگرد را داشته باشد و به شرایط روحی و روانی  عاطفی با ش
ــد. همچنین برای مطالعه، پیش از درس وقت  او نزدیک باش
بگذارد و مطالعه بروز داشته باشد. اعتماد اساتید بلند مرتبه بر 

مطالعات گذشته یکی از آفات آشکار تدریس است.
ــغل در  تدریس در حوزه های علمیه نباید به عنوان یک ش
نظر گرفته شود. کار طلبه پروری در بهترین شرایط خود نیاز 

به عشق و ایمان و استقامت دارد.
ــای عالم و  ــن ظرفیت های پرورش نیروه ــی از بهتری یک
محققان و فرزانگان تراز اول حوزوی، کانون تدریس است. 
ایجاد زمینه تدریس برای طالب مستعد به نوعی نیروپروری 
نیز تلقی می شود. شاید همه ما تجربه کرده ایم که با تدریس، 
ــلط ما بر زوایا و خفایای  آموخته های ما عمق می گیرد و تس
ــس همان گونه که فضای  ــر می گردد. تدری ــش چند براب دان
آموختن را برای طلبه فراهم می آورد برای مدرس نیز فضای 
آموختن است و گاهی استفاده استاد از تدریس بسیار بیشتر 
ــت. این ظرف مبارک را در  ــتفاده همه شاگردان او اس از اس
برنامه ریزی های علمی و تالش هایی که حوزه علمیه در راه 
پرورش انسان های عالم و متفقهان برجسته به کار می گیرد، 
ــابه این سخن در باره تبلیغ معارف  نباید نادیده گرفت. مش
ــت. یکی از مهم ترین زمینه های رشد  اسالمی نیز صادق اس
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علمی و شخصیتی طالب، امکان تبلیغ است. تبلیغ نیز مانند 
تدریس موجب رشد علمی و به فهمی معارف دینی می گردد. 
ــرکت در  گاهی ما گمان می کنیم که افراد تنها با مطالعه و ش
ــد می کنند! لذا باید به صورت کنتراتی آن  کالس درس رش
ــد متولیان  ــوند! به نظر می رس قدر درس بخوانند تا عالم ش
تأمین نیروی انسانی آینده جامعه و مسووالن آموزش حوزه، 
ــرورش عالمان ربانی  ــا و امکانات پ ــد به همه ظرفیت ه بای
توجه کنند و از همه این تجهیزات به نحو بهینه بهره گیرند.
ــاگردان باید رشد کنند استاد نیز باید رشد  همان گونه که ش
ــتاد به میان می آید نباید تنها به  ــد اس ــخن از رش کند. وقتی س
رشد استاد در مهارت های تدریس نظر داشت. استاد باید مراتب 
ــی باالتری را در موضوع تخصصی خود طی  علمی و پژوهش
ــوزش و پرورش،  ــد معلمان مدارس ابتدایی در آم کند و مانن

همواره ناظر پرورش شاگردانی از خود برتر و عالم تر نباشد.
تدریس موضوعیت ندارد. بلکه تنها طریقی برای آموختن 
ــد علمی طلبه و نیز استاد. بنابراین  و رشد علمی است؛ رش
ــوزش او باید برای نهاد  ــه و کیفیت آم ــت علمی طلب موفقی
ــیار پراهمیت تر از حفظ  ــه بس آموزش حوزه و مدیر مدرس
حرمت اساتید یا تأمین معیشت آنان باشد. همه این خرج و 
ــت که طلبه در فرایند آموزش موفق باشد  مزایا برای آن اس
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و بتواند به بهترین کیفیت علوم آل محمد را کسب کند.

پیامدهای پیشنهاد استخدام

پیامدهایی که اینک اشاره می شود غالبا توالی فاسد اجرای طرح 
ــتخدام اساتید است. این امور در واقع یکی از آن باید ها راـ   اس

که در بند پیشین آمدـ  در معرض تهدید و خطر قرار می دهد.
استخدام اساتید منجر به پرورش اساتید حرفه ای می گردد. 
ــانی هستند که به تدریس به چشم یک  اساتید حرفه ای کس
ــتغال نگاه می کنند. معموال در تدریِس یک کتاب  حرفه و اش
ــیار توانا هستند و گویا متن تدریس خود  یا مادة درسی بس
ــّر و هنرنمایی  ــی حفظ کرده اند. کّر و ف ــا احاطه فراوان را ب
ــی را آن  ــژه ای در کالس درس دارند. اما یک ماده درس وی
ــان از آن خسته و دلزده  قدر درس داده اند که معموال خودش
و ملول اند. اگر کتاب درسی عوض شود هنر آنان به مراتب 
افول خواهد کرد. در ماده درسی دیگر یا حتی کتاب درسی 
ــده و معموال به توان  ــرفت بازمان ــر درمانده اند. از پیش دیگ
ــنده کرده اند. خالقیت ویژه ای در کار خود ندارند.  خود بس
طرح های جالب تدریس شان هم مربوط به گذشته های دور 
ـ یعنی ایام جوانی و آغاز فعالیت تدریس شان ـ بوده است.
ــی  ــاتید حرفه ای هم به خود و هم به نظام آموزش این اس
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ــازند. به خود  ــیب وارد می س و هم به طالب علوم دینی آس
ــانده اند زیرا خود را از امکان رشد و تحصیل و  ــیب رس آس
ــه حدیث اطلبوا  ــته و دائم در جا زده اند. ب ــی باز داش بالندگ
ــیاری از  العلم من المهد الی اللحد عمل نکرده اند. از این رو بس
ــرعت از آنان عبور کرده و به مرحله ای  ــان به س شاگردان ش
ــاید به همین جهت گفته اند:  ــر از آنان راه می یابند. ش پیش ت
ــان مانند شمع می سوزند  معل�������م االطفال احمق الرجال!! این کس
ــیدن به آستانه رشد علمی ویژه، فدای  و خود را پیش از رس
ــازند1. نتیجه این که خدمتی که اینان به جامعه  طالب می س
ــالیان دراز هرگز افزایش  ــی س ــالب عرضه می کنند ط و ط
نمی یابد. یعنی اگر سی سال هم خدمت کنند میان سال اول 
ــال سی ام چندان تفاوتی نیست. درجه و سطح خدمات  تا س

اجتماعی آنان همواره در یک مدار باقی مانده است.
به طالب آسیب رسانده اند زیرا بر اثر تکرار مستمر مطالب 
ــی از آن دل زده و ملول اند و حوصله توضیح و  ــاب درس کت
ــیار واضح  ــان مطلب را بس تفهیم کامل آن را ندارند. خودش
می بینند و روشن و روان تلقی می کنند لذا اشکاالت ابتدایی 
طلبه را درک یا تحمل نمی کنند. بسیار پیش می آید که شِب 

1.  و قال النبی مثل الذي یعلم الناس الخیر و ینس�������ى نفس�������ه مثل الفتیلة تضي ء للناس و تحرق نفسه و 
�ي روایة كمثل السراج )منیه المرید، ص 135(
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ــلط قبلی خود مطالعه نمی کنند  قبل از تدریس، به اعتماد تس
ــرعت بر  ــن موضوع فردا صبح در کالس درس به س که ای

طلبه آشکار می گردد.
به نظام آموزشی حوزه آسیب رسانده اند زیرا با هنرنمایی 
و جلوه های ویژه ای که از خود نشان می دهند زمینه تدریس 
ــبک  ــغال می کنند و میدان را به س ــای جوان تر را اش نیروه
ــرأت اقدام را  ــت می گیرند. همین امر ج انحصاری در دس
ــکان خالقیت و پویش و  ــوان می گیرد و ام ــای ج از نیروه
ــلب می کند. شاید از  ــی را س بالندگی در روش های آموزش
همین جهت بزرگان توصیه می کنند که مدرس حوزوی هر 

کتاب را حداکثر بیش از 3 بار تدریس نکند.
با اجرای این طرح فاصله سنی اساتید با طالب زیاد می شود. 
این موضوع قطعا به درک متقابل استاد و شاگرد و ایجاد فضای 
صمیمیت و انس آسیب وارد می سازد. عالوه بر این که استاد 
را در انتقال مطالب علمی نیز ناکام می سازد. استادی که فضای 
ــین  ــاگرد را نتواند تصور کند در بیان دلنش روحی و روانی ش

مطلب و تفهیم موثر آن توفیق ویژه ای نخواهد داشت. 
ــتخدام، باتالقی فراهم آورده ایم تا  گویا با اجرای طرح اس
ــاتید حوزه که نوعا طالب خوش استعداد و خوش قریحه  اس
ــرفت علمی  ــتند در آن فروافتند و از پیش و پرکاری نیز هس
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ــوی دیگر همه کسانی که باید از این امکان و  بازمانند. از س
ظرفیت آموزشی بهره گیرند و به عالمان محقق تبدیل شوند 
از آن محروم گردند! از یک سو یک نفر باید 30 سال ادبیات 
عربی یا فقه یا اصول، آن هم در سطح مدارس ابتدایی حوزه 
ــه محدود و منحصر  تدریس کند و در این نقطه برای همیش
شود، از سوی دیگر این ظرف گران بهای تدریس که فرصت 

آموختن و تعمیق است در اختیار دیگران قرار نگیرد.
ــتاد را از بین برده و به صورت  ــد اس این طرح زمینه رش
ــه تنها با تعارف به  ــد ملزم نمی کند. البت نهادین او را به رش
ــاوی  ــان مومن نباید دو روز مس او توصیه می فرماید که انس
داشته باشد، اما همه زمینه های برون روی او از قالب تعریف 
ــا دور او حصار آهنین  ــده کارش را از بین برده و دور ت ش
ــه در حداقل ممکن نیز  ــرار داده تا این توصی ــررات را ق مق
ــق او می کند این که  ــردد. نهایت لطفی که در ح ــق نگ محق
مهارت های تدریس و توان کالس داری او را افزایش دهد.

ــاتید درس خارج را در  ــطح یک با اس ــاتید س تفاوت اس
ــتاد درس خارج مهارت های علمی خود را  نظر بگیرید. اس
ــت.  ــف و نوآوری اس باال می برد، دائم در کار تحقیق و کش
ــقف دانش را  ــم می افزاید و س ــه دنیای عل ــات او ب مطالع
ــانی و آزادی در  ــکافد. یافته های جدید خود را به آس می ش
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ــات شاگردان آن  کالس درس عرضه می کند و با اخذ مناقش
ــتادی که باید معالم و الموجز و اصول  را می پروراند. اما اس
ــت به متن تعریف شده  فقه مظفر را تدریس کند موظف اس
ــده کتاب را تمام کند. این  وفادار بماند و در زمان تعیین ش
استاد چه خالقیتی در علم اصول می تواند داشته باشد و چه 
ــر حوزه خواهد زد. جز این که مانند یک نوار یا  گلی به س
سی دی، اطالعاِت از پیش نهاده شده را به نسل های مختلف 
طالب انتقال دهد. مسیر حرکت او ریل گذاری شده و امکان 
تخلف و انحراف به هیچ وجه وجود ندارد. هیچ خالقیتی در 
دانش اصول از او انتظار نمی رود هرچه خالقیت و پیشرفت 
ــته باشد در کالس درس زمینه بروز آن را نمی بیند1.  نیز داش
بنابراین نهاد مدیریت آموزشی حوزه، انگیزة سازمان یافته ای 
ــتاد ایجاد نکرده است. مگر آنکه  ــد و خالقیت اس برای رش
ــه ذکاوت و زیرکی، دم به تله ندهد و گرفتار  ــتاد، خود ب اس
ــود. آنچه نهاد مدیریت حوزه از استادی  این نظام آهنین نش
این چنین مطالبه دارد، حداکثر این است که مهارت های ارائه 
ــته باشد، تمرین و پرسش  درس را بیفزاید، طرح درس داش
ــتری  ــی طراحی کند و برای ارائه وقت بیش و فعالیت کالس

ــاتید برتر حوزه، امروزه توقع طالب را  1.  بگذریم از این که ضبط و تکثیر دروس اس
ــد افزوده  ــتاد از عدم امکان رش باال برده و نارضایتی طالب را به نارضایتی درونی اس

است. 
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ــاتید خالق و ویژه خود را از این  بگذارد ... بدین ترتیب اس
طرح دور نگاه داشته و از خطر آن ایمن می سازند و اساتید 
ــته  ــد علمی خود را بس دانس درجه 2 و دون همتی که رش
ــه طمع دریافت مزایای مادی  ــه حداقلی اکتفا کرده اند، ب و ب

بیشتر از آن استقبال خواهند کرد. 
ــوزه همواره خود را به  ــازمان ح گویا با اجرای این طرح س
استاد بدهکار می بیند و به او اطمینان می دهد که در هر شرایطی 
او را تأمین خواهد کرد. به این معنا که تالش یا عدم تالش او 
ــت کسی با تالش  در این مزایای مادی دخلی ندارد، کافی اس
علمی یا حتی از راه های دیگر به آستانه منزلت استادی راه یابد 
و از فیلتر گزینش عبور کند، دیگر پس از آن بار خود را بسته و 
ــت. حوزه باید احترام او را علی  زندگی خود را تأمین کرده اس

کّل حاٍل رعایت کند و حقوق او را بپردازد.
مشکلی که امروز حوزه علمیه با کارمندان و پرسنل رسمی 
ــود دارد را مالحظه فرمایید. یکی از معضالت بزرگ نهاد  خ
اداری حوزه، کارمندان ضعیفی هستند که حوزه در شرایطی 
خاص ـ که اکنون محل ذکر آن نیست ـ آنان را به استخدام 
درآورده و عیال خود ساخته است. ولی اکنون به هیچ عنواِن 
ــویی  ــرعی یا قانونی نمی تواند عذر آنان را بخواهد. از س ش
ــوی دیگر  هیچ کارآمدی و خالقیتی در آنان نمی بیند و از س
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ــت رسمی  ــازماِن نفرات مراکز حوزوی جای یک پس در س
ــت. هرچه بی لیاقتی و کم کاری  توسط آنان اشغال شده اس
ــاهده شود با خون جگر باید  یا ناتوانی و ضعف در آنان مش
ــود و نهایت لطفی که در حق این مدارس یا مراکز  تحمل ش
ــود این که به اصرار و پافشاری مدیر آن، این شخص  می ش
به مدرسه یا مرکزی دیگر منتقل شود و وبال گردن مجموعه 
ــازمان حوزه  دیگری گردد! روز از نو، روزی از نو. گویا س
ــنگینی که با سوء  ــاختن خود از چنین عیال س برای رها س
ــت تنها منتظر پایان دوره خدمت  ــده اس تدبیر بدان مبتال ش
ــته مقرب خدا، ملک  ــتگی او  و یا در انتظار فرش و بازنشس
ــیند. گویا این تجربه را باید در این طرح هم  الموت! می نش
پیش بینی کرد. امروزه در همه نهادهای دولتی برای بسیاری 
از نیازها به سمت خصوصی سازی و خرید خدمت حرکت 
می شود، به این استدالل که گسترش تعهدات اداری، سازمان 

را از چاالکی و کارآمدی می اندازد.
به بیان دیگر در طرح استخدام شرایط استحقاق این مزایا و 
دریافت آن در نظر گرفته خواهد شد. اما شرایط لغو آن یا دیده 
نمی شود و یا چنان پنهان و سنگین است که تحقق عرفی ندارد.
ــنامه اجرایی مرکز  ــون فرض کنیم که این طرح با بخش اکن
ــانی که به تدریس در مدارس  ــود. همه کس مدیریت، آغاز ش
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اشتغال دارند، به اشتیاق دست یابی به این امتیازاِت فراوان که 
برای اول بار در حوزه پدید آمده است، برای تشکیل پرونده 
و ... . اقدام می کنند و سعی در برخورداری از این مزایا دارند. 
ــترده که این  چه پیش خواهد آمد؟ یک نظام بروکراتیک گس
امتیازات را میان اهلش توزیع کند و همواره در معرض گالیه 
و سفارش و اصرار و ... قرار دارد؛ تجربه ای که امروزه در نوع 
ادارات دولتی مشاهده می شود و گریبان مأموریت های اصلی 
ــارد. یعنی عمده انرژی و توان سازمان ها را به  آنان را می فش
جای آنکه صرف غایت و کارکرد اصلی خود گرداند به امور 
ــت دومی که باید در راستای آن مأموریت نقش  مقدمی و دس

پیش برنده داشته باشند مصروف می دارد!
از قضا سركنگبین صفرا فزود      روغن بادام خشكی می نمود

این طرح الگوبرداری از مدل عملکرد دانشگاه ها است. آیا 
براستی دانشگاه های ما علی رغم صرف بودجه های میلیاردی 
و امکانات افسانه ای نسبت به حوزه های علمیه که به تحمل 
ــته اند،  ــار امکانات، حیات خود را پاس داش رنج فقر و فش
ــر بوده اند؟  ــروی عالم موفق ت ــت نی ــم و تربی ــد عل در تولی
ــی که با  ــناس یعنی کس ــگاه های ما هنر پرورش کارش دانش
ــنا باشد را داشته اند  اولیات یک دانش در حد کاربرد آن آش
اما آیا هنر پرورش عالم و پژوهشگر را نیز داشته اند؟ عوامل 
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و اسباب این چگونگی چیست؟
ــتاد به درس و بحث خود  با اجرای این طرح، بالمآل، اس
به چشم یک شغل می نگرد که از آن تأمین معیشت می کند. 
ــوق ارتباط با طالب و ارائه درس به جای خود باقی  البته ش
ــرایط ممکن نیز می توان حوزه و  ــت. اما با تأمین اقل ش اس
طلبه را از خود راضی کرد. بی شک همیشه امکان عقلی این 
ــد اما تدابیر اجرایی و ساختار  ــت که استاد، چنین نباش هس
ــتاد  حاکم چنین مطالبه ای ندارد و تنها هنر و همت خود اس
ــت که اگر بر این ساختار و قوانین غلبه کند او را از این  اس
ــد. همین استاد اگر به  روزمرگی و یک نواختی نجات بخش
ــالت و فرصت نظر  ــم یک رس فضای تدریس خود به چش
ــورت کمترین کوتاهی، از  ــه خوبی ببیند که در ص ــد و ب کن
ــش تربیتی، حداکثر توان و  ــود در ایفای نق آن محروم می ش
استعداد خود را می نمایاند و روز به روز بیشتر رشد می کند.
ــتاد را موظف به یک تدریس تکراری  طرح استخدام، اس
ــان می کند. از این پس طلبه، استاد را عالقه مند تدریس  یکس
و مشتاق تربیت و خدمت به خود نمی بیند. اگر طلبه، استاد 
ــوزه درآمده و  ــتخدام ح ــود را این گونه ببینند که به اس خ
ــت و از آن گریزی ندارد...،  ــر و وظیفه بگیر تدریس اس اجی
ــتگی و ماللت استاد نیز به نوعی  خصوصا اگر امارات خس
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ــتاد و شاگردی در حوزه در معرض  آشکار گردد، رابطه اس
تهدید و خطر قرار می گیرد.

به سوی یک پیشنهاد برای استیفای امتیازات طرح استخدام

ــاید بدون اجرای این طرح و با ایمنی از این آسیب ها نیز  ش
بتوان امتیازات آن را استیفا کرد. اجازه دهید این امتیازات را 
ــغلی که  ــاره مرور کنیم؛ از یک طرف مزایای مادی و ش دوب
ــا حق الزحمه تدریس 2. اضافات،  عبارت اند از 1. حقوق ی
ــتفاده از مرخصی  ــهیالت 4. اس ــا و مزایا 3. تس فوق العاده ه
ــوق 5. مأموریت 6. بورس 7. فرصت  باحقوق یا بدون حق
ــوی دیگر جذب  مطالعاتی 8. ترفیعات و ارتقای رتبه. از س
ــوزوی و  ــای تدریس ح ــده به فض ــوب و زب ــای خ نیروه
جلوگیری از هجرت این افراد به مراکز جذاب دانشگاهی یا 
غیرآن که به وسوسه این امتیازات بهترین منابع انسانی حوزه 

را به سوی خود می کشند.
آیا این امتیازات مادی را تنها باید در حوزه به اساتید، آنهم 
ــاتید مدارس مقدماتی داد؟ آیا برترین نیروهای حوزوی  اس
ــتند؟ آیا سایر طالب علوم دینی که با کوشش و  همینان هس
استقامت، این راه خطیر را برگزیده اند استحقاق این خدمات 
ــه همه روحانیان  ــد خدمات فوق باید ب ــد؟ بی تردی را ندارن
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ــاتید مدارس گرچه خدمت ارزنده ای به طالب  ــد. اس برس
ــری نیستند  ــک در میان حوزویان تنها قش می کنند اما بی ش
ــالب، فضال، مدیران  ــند. همه ط که باید مورد حمایت باش
مدارس، اساتید سطوح عالی و مدرسان عالی مقام حوزه باید 
ــند و حرمت و حقوق  ــن امتیازات مادی برخوردار باش از ای
آنان ملحوظ باشد. این مهم نیز بر عهده مرکز خدمات حوزه 
ــت. البته امتیازات را باید به تناسب خدماتی که از ناحیه  اس
آنان به حوزه می رسد و به حسب تالشی که می کنند توزیع 
ــرای هیچ کس یا  ــت ب کرد. اگر امکانات حوزه محدود اس
ــد و هرگز نباید سطح  هیچ گروهی نباید امتیاز ویژه قائل ش
ــر  ــویقات و امتیازات را به قدری باال گرفت که یک قش تش
ویژه با فاصله ای بسیار عمیق در میان روحانیت پدید آید. با 
نگاهی به امکانات موجود حوزه، این امتیازات گران را تنها 
ــازی  باید به بخش اندکی از حوزویان عطا کرد و خرسندس
آنان به قیمت حسرت یا حسادت دیگران تمام خواهد شد. 
ــر ویژه خوار اشراف در میان روحانیت پدید  یا باید یک قش
ــمی  آورد که عمده امکانات حوزه را دریافت کند و نورچش
ــکاف طبقاتی جامعه را به  ــوگلی به شمار آید یعنی ش و س
ــر امکانات، محدود  ــز بیاورد یا این که اگ ــدرون حوزه نی ان
است همگان به نسبت، از این محدودیت سهم برند. طلبه ای 
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ــتقامت تحمل این درد  که تاب این مقدار محدودیت، و اس
فراگیر را ندارد، گویا از اول اشتباه آمده است. باید برگردد. 
ــن محدودیت ها و رنج ها  ــوزة امروز، همی ــرا واقعیت ح زی
است. نباید از غم از دست دادن او ـ هرچند توانمند و نافذ 

باشد ـ نظام عدالت را در حوزه برهم زد.
ــتاد در مقام  ــود همه فعالیت های یک اس ــنهاد می ش پیش
ــش، تا ارتباط صمیمی با طالب،  تدریس از مطالعه و پژوه
ــش ها، راهنمایی  ــه پرس ــخ گویی ب ــیدگی عاطفی، پاس رس
ــاوره علمی و تربیتی و ... به رسمیت شناخته  تحقیقات، مش
ــاف در اختیار او قرار  ــود و مابإزای مادی آن بدون اجح ش
گیرد. اما این که سازمان حوزه همواره خود را به او بدهکار 
ــرایطی او را تأمین  ــد و به او اطمینان دهد که در هر ش ببین
ــالش یا عدم تالش او  ــت که ت ــد کرد به این معنا اس خواه
ــدارد. به بیان دیگر دو کار به  ــن مزایای مادی دخلی ن در ای
ــاتید  موازات یک دیگر انجام گیرد؛ از طرفی همه تالش اس
ــور او در کالس درس ـ مالحظه و  ــاعت حض ـ نه فقط س
ــمی و  ــتخدام رس عادالنه پاداش یابد، از طرفی دیگر نیز اس

گرفتاری هایی که در فصل گذشته بیان شد نباشد.
امتیازاتی که می توان با آن طلبه را در حوزه نگاه داشت و 
از وسوسه جذابیت های مراکز دیگر ایمنی بخشید به مزایای 
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ــه بتواند توان و  ــود. اگر طلب ــغلی و مادی منحصر نمی ش ش
ــاس رضایت از  خالقیت خود را به خوبی خرج کند و احس
کاربرد علم و مهارت و ایفای نقش خود داشته باشد و ببیند 
که تالش او خنثی نمی شود، دلبستگی او به حوزه و آمادگی 
او برای تحمل برخی فشارهای مادی مضاعف خواهد بود. 
اما اگر زمینه رشد و علمیت او گرفته شود و به کار تکراری 
ــیم و زر و وسوسه  ــغول گردد، تنها نیروی س مالل انگیز مش
ــیر، نگاه دارد.  ــغلی و مادی می تواند او را در مس مزایای ش
ــت که طلبه فاضل بدنبال  امکان تدریس، خود یک امتیاز اس
ــی از کار استاد  ــود که قدرشناس آن می گردد. نباید گمان ش
فقط به پول و مزایای مادی است. یک قدرشناسی معنوی از 
ــت که سرنوشت چندین  تالش علمی فضالی حوزه این اس
ــود و مجوز ارائه و تدریس  ــت او سپرده می ش طلبه به دس
ــته  ــرای او صادر گردد. یعنی او برای این کار عظیم شایس ب
ــمندی  ــود. همین ابراز اعتماد و اظهار ارزش ــمرده می ش ش
ــه و نیز از سوی  ــوی مرکز مدیریت یا مدیر مدرس که از س
ــتاد عطا می شود موجب ذوق و نشاط کاری او  طالب به اس
است. نشان صحت این مدعا آن که امروزه بدون این امکان 
ــتقبال از تدریس در  ــتیاق و اس ــر مادی این همه اش و تقدی

مدارس علمیه وجود دارد.
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ــت  ــده که دس ــتفاده از این فرصت و امتیاز موجب ش اس
ــیار باز باشد. یعنی متقاضی  ــتاد بس مدیران برای انتخاب اس
ــت. زیرا هر  ــیار فراوان اس ــس در مدارس علمیه بس تدری
ــتعداد را می بیند که دانش را  ــی در خود این اس طلبه فاضل
ــوی آن ـ از جمله  ــال دهد و از مزایای معن ــه دیگران انتق ب
تعمیق اطالعات گذشته و فرصت به آموزی ـ بهره مند گردد. 
مدیر مدرسه یا نهاد آموزش حوزه، میدان ارائه را برای همه 
مدعیان توانمندی باز بگذارد تا استاد در یک فرایند طبیعی و 
فضای رقابتی توان و مهارت خود را نشان دهد. تا رسیدن به 
ــاخص پذیرش عمومی طالب و آمار  این نقطه که طبعا با ش
ــود پاداش و مزایای مادی  ــتقبال از کالس سنجیده می ش اس
برای استاد درنظر گرفته نمی شود، اما وقتی توانمندی استاد 
از طریق استقبال طالب احراز شد از آن مزایا هم برخوردار 
شود. در این مقطع اگر استاد را به استخدام رسمی درآوریم 
ــته و گرفتار همه آن توالی  ــرفت او را بس عمال فضای پیش
پیش گفته خواهیم شد. اما اگر این مزایا را به او مادام التالش 
ــروط به عدم  ــادام الموفقیه بدهیم یعنی این مزایا را مش و م
ــی با توان باالتر )یا عدم احراز توانمندی بیشتر  حضور کس
ــتاد دیگر( بدانیم زمینه را برای رشد روز افزون او باز  در اس
ــته ایم. گویا وقتی که استاد خیالش از حقوق و مزایای  گذاش
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ــف و ارتقای  ــود از تالش مضاع ــادام العمر راحت می ش م
ــای تغییرات،  ــتد و در این دنی ــود باز می ایس ــدی خ توانمن
ــد راه نمی آید. اما اگر  ــوالت و روش های جدی ــای تح همپ
ــاتیدی توانمند و خالق را باالی سر  همواره خطر ظهور اس
ــمارد و در عرصه  ــان نمی ش ــود ببیند کار تدریس را آس خ

رقابت از تالش و تکاپو باز نمی ایستد.
ــرایط رقابتی نیز  متقاضیان فراوان تدریس که حاضرند در ش
ــوند و کاالی خود را عرضه نمایند از سویی انحصار  حاضر ش
ــکنند و تهدیدی برای آنان که  میدان به افراد کهنه کار را می ش
ــال ها است در عرصه تدریس کّر و فّر علمی دارند به شمار  س
می روند و از سوی دیگر ظرفیت بالقوه ای برای بهبود و ارتقای 

روش های تدریس و ایجاد خالقیت دائم در آن هستند.
ــران خواهد  ــاتید کهنه کار را نگ ــد طبعا آن اس ــن تهدی ای
ــت دادن موقعیت گران بها و فرصت  ــاخت. نگران از دس س
ــه، اما باید توجه کرد که  ــمند حضور در مدارس علمی ارزش
آن اساتید هم در صورت استخدام رسمی، دیگران را از این 
موقعیت محروم و نگران می سازند. این جا نگرانی دو گروه 
ــم را مطابق حدیث  ــت، و این تزاح ــا هم تزاحم یافته اس ب

پیامبر اکرم می توان شکست:
م�������ا ولت أمة ق�������ط أمرها رجا و �یهم من هو أعلم منه إال لم یزل 
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یذهب أمرهم سفاال حتی یرجعوا إلی ما تركوا1
من دعا الناس إلی نفسه و �یهم من هو أعلم منه �هو مبتدع ضال2

�������َفاِل  ْومًا َو ِ�یِهْم َمْن ُهَو َأْعَلُم ِمْنُه َلْم یَزْل َأْمُرُهْم ِإَلی السَّ َم�������نْ ام ق�َ
ِإَلی یْوِم اْلِقیاَمة3ِ

ــتادی که ببیند از او صالح تر وجود دارد و  بنابراین هر اس
میدان را خالی نکند گمراه است و موجب تنزل امر مجموعه 
می شود. مدیر مدرسه نیز هر گاه صالحیت استاد دیگری را 

احراز کند موظف است او را برای تدریس مقدم سازد.
ــا اجرای این  ــاتید. گویا ب ــغلی اس باقی می ماند امنیت ش
ــنهاد، استاد مدارس حوزه احساس امنیت نمی کند و هر  پیش
ــد که از مزایای مادی و  ــال بلکه هر لحظه احتمال می ده س
ــتادی که به سختی بدان دست یافته، محروم شود  معنوی اس
و نیروی جوان دیگری با کارآمدی و لیاقت خود، جای او را 
ــغال کند ... . اما اوال این وضعیت همین اآلن در حوزه ها  اش
ــکلی پدید نیاورده است. دوم این که این  هست و هیچ مش
ــت تدریس و تحصیل در  ــر واقعا به بهبود کیفی موضوع اگ
ــت و نباید از آن هراسید. سوم  ــمند اس حوزه بینجامد ارزش
ــطح مرجعیت نیز  ــی حوزه و در س ــطوح عال این که در س

1.  احتجاج، ج 1، ص 151
2.  تحف العقول، ص 375

3.  التهذیب، ج 3، ص 56. 
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ــوده و چنین باقی خواهد ماند. رابعا  در طول تاریخ چنین ب
ــاغل آزاد چنین است، تمام مراکز  این وضعیت در همه مش
ــادی در طول  ــای کوچک و بزرگ اقتص ــاری و بنگاه ه تج
تاریخ به همین سبک اداره شده است و هر گاه که به سوی 
ــازی و تصدی گری حرکت شده مشکالت فراوان  دولتی س
پدید آمده است. خامسا توجه به امنیت شغلی گویا با توصیه 
نََّک ِرزُق َغ�������ٍد« و توکل و اعتماد به خدایی که روزی  ــه »الّیهمَّ ب
بندگان را به صورت عام1 و روزی طالبان علم2 را به صورت 
ــت منافات دارد. سادسا نهاد تأمین  خاص تضمین کرده اس
ــروزه راه مواجهه با حوادث غیرمترقبه  ــی و بیمه، ام اجتماع
ــت. می توان از ظرفیت ها و  ــای نگرانی آفرین اس و رویداده

سازوکارهای آن برای حل این معضل استفاده کرد.

خالصه پیشنهاد

احتراز از استخدام رسمی اساتید
اعطای امکان علمی تدریس به همه عالقه مندان و مدعیان 
توانایی و ایجاد یک فضای رقابتی برای عرض اندام اساتید3

1. و ما من دابه اال علی اهلل رزقها )هود: 6( و �ی السماء رزقکم و ما توعدون �ورب السماء واالرض انه 
لحق مثل ما انکم تنطقون )ذاریات: 22و 23( 

2. قال النبی أن اهلل تعالی قد تكفل لطالب العلم برزقه خاصة عما ضمنه لغیره  )منیه المرید، ص 160( 
3. شرایط اخالقی و صالحیت های غیر علمی اساتید باید قبال احراز شده باشد. 
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ــاتید با شاخص استقبال طالب  احراز صالحیت علمی اس
پس از یک سال دوره آزمایشی

اعطای حقوق و مزایای مادی به استاد پس از این دوره آزمایشی
ــادام الموفقیه و لغو این مزایا در  ــای حقوق و مزایا م اعط
صورت تنزل جمعیت کالس از n نفر و برتر آمدن نیروهای 

جوان در فضای رقابتی
ــی از همه تالش های استاد و پاداش منصفانه در  قدرشناس
مقابل 1. مطالعه و پژوهش، 2. ارتباط صمیمی با طالب، 3. 
ــیدگی عاطفی، 4. پاسخ گویی به پرسش ها، 5. راهنمایی  رس
تحقیقات، 6. مشاوره علمی و تربیتی و 7. امور الزم دیگر. 
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کالبد ش�کافی قانون حضور و غیاب و پیشنهاد »حد 
نصاب«

»م��اده 15. حضور طلبه در همة جلس��ات درس��ی، امتحانی و 
برنامه های آموزشی الزامی است و عدم حضور، غیبت محسوب 

می گردد.
ماده 16. حضور و غیاب، قبل از ش��روع درس، توسط استاد 

انجام می گیرد؛
تبصره 1. ترک کالس و عدم بازگشت، غیبت محسوب می شود.

تبصره 2. تأخیر حض��ور در کالس، بیش از 10 دقیقه غیبت 
و تأخیر کمتر از 10 دقیقه هر س��ه جلس��ه یک غیبت محسوب 

می گردد.
ماده 17. برای مرخصی و عدم حضور در کالس، اجازة قبلی 
از مدیر مدرسه الزم اس��ت. در موارد استثنایی که اجازة قبلی 
ممکن نباش��د، محصل باید در اولین فرصت، جریان را به اطالع 
ایش��ان برساند. تش��خیص عدم امکان اخذ اجازة قبلی و موّجه 

بودن غیبت، صرفًا بر عهدة مدیر مدرسه است.
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ماده 18. هش��ت جلس��ه غیبت غیرموّجه در ماه یا بیش از ده 
جلس��ه در دو ماه، برای بار اول موجب تذکر ش��فاهی و در بار 
دوم تذک��ر کتبی معاونت آموزش مدرس��ه با درج در پرونده و 
اخذ تعهد و بار سوم موجب نصف شدن شهریه و ارجاع آن به 

دفاتر شهریة مراجع خواهد شد.
م��اده 19. پس از طی مراح��ل مذکور در م��اده 18 یا غیبت 
بیش از ده روز کامل، پرونده در کمیتة انضباطی مدرس��ه طرح 
می گردد و این کمیته، طبق آیین نامة داخلی خود، درباره متخلّف 

تصمیم می گیرد«.

عبارات فوق، متن آئین نامة آموزشی سطح یک حوزه های 
ــط معاونت آموزش حوزه علمیة قم،  ــت که توس علمیه اس
ــم و در تاریخ 81/5/29 اصالح و  ــخ 79/5/20 تنظی در تاری

بازنگری شده است.
امروزه شکل های مختلفی از اجرای این قانون در مدارس 
ــاهده می شود. این اختالِف شکل ها، نوعًا بسته به  حوزه مش
ــلیقه و روحیة مدیران مدارس است و از ضریب شدت و  س
ــر و نیز محدودیت های مقام اجرا  ضعف قانون در نظر مدی
ــت. در پاره ای از مدارس و نزد گروهی از  ــده اس ــی ش ناش
مدیران، حضور در کالس درس مقّدمة غالبی و طریق عرفی 
برای رسیدن به هدف اصیِل »علم آموزی« محسوب می شود. 
ــاس عذرها یا نگرش های  ــاید به این عذر و شاید بر اس ش
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ــهل گیری و مدارا  ــئوالن در آن مدارس بر س دیگر، بنای مس
ــن آئین نامه  ــو به موی مواد ای ــت؛ اصراری بر اجرای م اس

وجود ندارد و در عوض بر روح قانون تأکید می شود.
ــرار گرفته اند که  ــدارس و مدیرانی ق ــرف دیگر، م در ط
ــاری  قانون را برای عمل می دانند و معتقدند که بدون پافش
ــی از کف خواهد رفت. به همین  ــر قانون، بهره های فراوان ب
ــرای دقیق مواد آئین نامه اصرار می ورزند؛  جهت، اوالً به اج
ثانیًا هر جا که آئین نامة مرکز مدیریت سکوت کرده یا نوعی 
ــحت قرار داده باشد، با وضع مقررات داخلی،  اختیار و ُفس
ــلیقه،  به ترمیم و تکمیل آن اقدام می کنند و با اعمال این س
ــلیقه ای یا تبعیض را برمی دارند و  فضای هرگونه برخورد س
با این رویه متفاوت، به سوی وحدت رویه حرکت می کنند.
در میان این دو رویه، سلیقه های متعدد دیگری هم وجود 
ــول می انجامد. این اختالف نگرش به  دارد که ذکر آن به ط
ــاب و نیز در ده ها  ــئلة حضور و غی ــوع قانون، در مس موض
ــت عینی طالب  موضوع مهم دیگر تجّلی یافته و به سرنوش

گره خورده است.
ــد که بررسی  به جهت اهمیت نقش قانون، به نظر می رس
ــه  کامل مقدمات، مبانی، مقارنات و پیامدهای قوانین، همیش
ــی مختصر  ضرورت دارد؛ در این گفتار بر آنیم که به بررس
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این مواد از آئین نامة آموزش بپردازیم:

بررسی پشتوانه های نظری آئین نامه

ــخت گیری در  ــن آئین نامه می توان گفت: س ــاع از ای در دف
ــه به حضور به  ــاب، موجب التزام طلب ــئلة حضور و غی مس
ــع در کالس درس و بهره گیری کامل از فرایند آموزش  موق
ــدن روند آموزش )تأخیر در آغاز درس؛  می گردد؛ از کند ش
تعطیلی بی جای کالس یا تکرار محتوای درس برای غایبین( 
جلوگیری می شود؛ حرمت اساتید رعایت می گردد و روحیة 

نظم و عادت به انضباط شخصی در طلبه تقویت می شود.
ــد، نتیجه این خواهد  اگر این قانون برای اجرای کامل باش
شد که طلبه پیش از هر غیبت و در صورت عدم امکان، پس 
ــه  از غیبت در اولین فرصت به واحد حضور و غیاب مدرس
یا شخص مدیر مراجعه می کند و عدم حضور خود را با ارائة 
اسناد و مدارک توجیه می نماید. این شیوه، هم اکنون در برخی 

از مدارس حوزه، شیوه ای معمول و رایج است.
ــده که طلبه  ــع این مادة قانونی بر این مبنا وضع ش در واق
موظف به علم آموزی است و فرایند علم آموزی جز با حضور 
ــتاد فراهم  ــتفاده از محضر اس ــب در کالس درس و اس مرت
ــه با دعوت از استاد  ــئوالن مدرس نمی گردد. هنگامی که مس
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ــتفادة طلبه را فراهم آورند،  ــی، امکان اس و برنامه ریزی درس
شرکت در برنامه و بهره گیری از این فرصت ضروری می شود.
بر این اساس، غیبت طلبه یک امر خالف قاعده یا به عبارت 

روشن تر تخلف آشکار است و باید با آن برخورد شود؛
1. طلبه موظف به علم آموزی است.

ــة  ــب وظیف ــة واج ــور در کالس درس، مقدم 2. حض
علم آموزی است.

3. عدم حضور در کالس تخلف است.
4. اجازة غیبت به طلبه، معادل اعطای حق تخلف است.

5. باید با هر تخلفی برخورد شود.
از میان این گزاره ها، گزارة اول قطعی است؛ طلبه موظف 
به علم آموزی است. طلبه سرمایة فردای جامعه است و برای 
ــه چندان دور، باید آماده  ــت به دین خدا در آینده ای ن خدم

شود و تحصیل علم، شرط الزم این آمادگی است.
ــان ها برای اندوختن  ــت. نوع انس گزارة دوم نیز پذیرفته اس
ــی مناسب نیاز  ــتاد، کالس درس و محیط آموزش دانش، به اس
دارند و بدون این مقدمات، دانش آموخته و فرهیخته نمی گردند.
ــکوفایی  ــه عالوه بر نبوغ ذهنی، به خودش نوادری هم ک
ــته  ــیده و از همت و تالش شایس کامل در برنامه ریزی رس
ــند و به فعالیت علمی عشق بورزند، نه خود  برخوردار باش
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ــی می دهند  تن به برنامه های مدّون و نظام های رایج آموزش
ــته ای برای قانون عمومی به شمار می آیند؛  و نه معیار شایس
بنابراین می توان بهره گیری از یک نظام آموزشی را به حضور 

در کالس های درس آن نظام مشروط و مقید کرد.
ــت قابل تأیید است؛ وقتی  ــوم نیز در نگاه نخس گزارة س
ــد،  حضور در کالس درس از باب مقدمة واجب وظیفه باش

عدم حضور، تخلف از وظیفه است. 
اما باید توجه داشت که طلبه عالوه بر وظیفة علم آموزی، 
ــف فراوان دیگری نیز بر عهده دارد؛ اگر مالک تربیت  وظای
ــد، می توان انتظار داشت که  اخالقی طلبه »انجام وظیفه« باش
طلبه در شرایطی قرار گیرد که انجام یک وظیفه او را از ادای 
وظایف دیگر باز دارد. در علم اصول فقه، از چنین شرایطی 
به »تزاحم در مقام عمل« یاد می شود و منطق حل تزاحم در 

نگاه اصولی، مالحظه »اهّم« است.
ــت که بر »وظیفه«  باید به طلبه آموخت و از او انتظار داش
ــد و از میان وظایف متعدد، همیشه مهم ترین را  پای بند باش
ــی از وظایف مهم  ــد. تحصیل دانش های دینی، یک بر گزین
ــتمر و در زمانی طوالنی باید  ــت که به صورت مس طلبه اس
ــدود، همین واجب  ــا در موقعیت هایی مح ــام گیرد. ام انج
ــعاع وجوب تکالیف اهم قرار می گیرد؛ یک  مهم، تحت الش
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ــا، تعطیلی دروس حوزه در  ــکار از این موقعیت ه نمونه آش
ــوزه در بافت کالن  ــت. ح ــاس اجتماعی اس تحوالت حس
خود، همان گونه که وظیفه دارد به حرکت کاروان تفّقه مدد 
برساند، مسئولیت واکنش و اعالم موضع نسبت به حوادث 
مهم اجتماعی و توجه به رسالت های برونی را نیز دارد و در 
ــرایطی الزم می شود که به جای پرداختن به برنامه درسی  ش

رایج، برنامة ویژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد.
مشابه این وضعیت را در زندگی فردی هر طلبه نیز می توان 
سراغ گرفت، غیبت در چنین وضعیتی، »غیبت موّجه« نامیده 
ــده است. غیبت موّجه یعنی غیبتی که »تخّلف« محسوب  ش
ــود، بلکه در مقام عمل یا دارای وجوب و یا حداقل  نمی ش

دارای جواز است.
ــوم، حدود گزارة چهارم نیز به دست  از بررسی گزارة س
ــه در همه جا معادل  ــد؛ صدور اجازة غیبت برای طلب می آی

اعطای حق تخلف نیست.

پیشنهاد »حّد نصاب«

ــاس این مقدمات، اگر فرض کنیم که هر طلبه به طور  براس
ــد،  ــته باش ــاعت غیبت موّجه داش ــط در هفته یک س متوس
ــدور جواز این  ــط ص می توان دریافت که به صورت متوس
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ــت. در این فرض دو گونه  ــدار غیبت برای طلبه الزم اس مق
برخورد تصور می شود:

ــت که طلبه پیش از هر ساعت غیبت،  برخورد اول آن اس
ــه یا نمایندة او مراجعه کرده، اجازة  مستقیمًا به مدیر مدرس
ــی، پیش از غیبت،  ــت را دریافت کند و اگر به هر دلیل غیب
امکان این اقدام فراهم نشود، در اولین فرصِت پس از آن، با 
مراجعه به مدیر یا نمایندة او، غیبت خود را موّجه کند؛ این 
ــت که براساس مفاد آئین نامه، امروزه  شیوه همان چیزی اس

در مدارس حوزه علمیة قم اجرا می شود.
ــت که به جای صدور روزانة این مجوز  ــیوة دوم این اس ش
ــوزی عام صادر کند که  ــرای غیبت موّجه، قانون از ابتدا مج ب
براساس آن، شرایط واقعی زندگی طلبه لحاظ شده باشد؛ به این 
ــورت که قانون همین مقدار غیبت موّجه را حّق طلبه تلقی  ص
کند. پیشنهاد این مقاله عمل بر اساس شیوه دوم است: »طلبه در 

هر ماه، مثاًل اجازه 3 روز غیبت موّجه را داشته باشد«.
ــی غیرحوزوی و  ــیوه در بسیاری از مراکز آموزش این ش
ــود، برای نمونه  ــته به حوزه اجرا می ش برخی از مراکز وابس
ــاب مرکز جهانی  ــوط به آئین نامة حضور و غی بندهای مرب
ــه عالی فقه و معارف اسالمی( که در  علوم اسالمی )مدرس
ــده را  ــمارة 225/ آ/ م مورخ 2/ 3/ 1383 درج ش ابالغیة ش
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در اینجا می آوریم:
ــانزدهم موجب حذف  ــه ش 1. غیبت غیرموّجه بیش از س

درس و درج نمرة صفر در کارنامه می شود.
ــانزدهم موجب حذف  ــش ش ــت موّجه بیش از ش 2. غیب

درس بدون نمره صفر می شود. 
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مزایا و محّسنات این طرح

ــت ادلة کافی  ــنهاد، الزم اس ــری از این پیش ــرای دفاع نظ ب
فراهم اید؛ از این نکات می توان به عنوان دلیل، مؤید یا شاهد 

برای پشتیبانی طرح استفاده کرد: 

1. استحقاق مرخصی

ــت، غیبت  ــه که حضور در کالس وظیفة طلبه اس همان گون
ــبت به  ــت. قانون همان گونه که نس ــه نیز حّق طلبه اس موّج
ــبت به استیفای  ــیت می ورزد، نس انجام وظیفة طلبه حساس
ــد؛ تنها تفاوت میان این  ــی داشته باش حقوق نیز باید واکنش
ــت؛ یعنی ساعات  حق و آن وظیفه، در اجمال و تفصیل اس
ــاعات  ــت، اما س ــام وظیفه، به صورت دقیق معلوم اس انج

استیفای حق از پیش معلوم نیست.
ــون در مقابل این حّق  ــد واکنش منطقی قان به نظر می رس
ــی طلبه از ابتدا  ــت؛ یعن اجمالی، صدور »اجازة اجمالی« اس
اجازه داشته باشد که مقداری غیبت کند. البته با اندکی دقّت، 
ــه نیز اجمال دارد؛ یعنی پیش  می توان گفت که »وظیفة« طلب
از فرا رسیدن ساعت کالِس درس، هرگز نمی توان پیش بینی 
ــاعت، وظیفة حضور در کالس را دارد  کرد که طلبه در آن س
ــال در موارد مجاز غیبت به وظیفة حضور  یا خیر؟ زیرا اجم
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در کالس نیز سرایت می کند. بر این اساس، معلوم نیست که 
چرا دربارة »وظیفة اجمالی طلبه« قانون عام قطعی صادر شده، 

ولی در بارة »حق اجمالی او« قانون عام صادر نشده است؟
ــاعات غیبت باید بسیار کمتر از  ــن است که س البته روش
ــد؛ حضور در کالس درس  ــاعات حضور در کالس باش س
ــتثنا« است. اما این استثنا به جهت  »قاعدة اولیه« و غیبت »اس

فراگیری و قطعیتی که دارد، باید در قانون پیش بینی شود.
ــاب یکی از مدارس قم در  ــه آمار وضعیت حضور و غی ب

سال تحصیلی 82 ـ 83 توجه نمایید.
تعداد طلبه: 689 نفر، پایه های اول تا ششم.

مجموع ساعات کالس تشکیل شده برای 6 پایه: 449869 
ساعت

ــده برای هر طلبه به  ــکیل ش ــاعات کالس تش مجموع س
صورت متوسط: 652 ساعت

ــال: 52622 ساعت؛  ــاعات غیبت طالب در س مجموع س
برای هر طلبه: 76 ساعت

ــاعت؛ برای هر  ــاعات غیبت موّجه: 27094 س مجموع س
طلبه: 39 ساعت

چند نکته درباره این آمار
الف. این آمار بدون احتساب تأخیر ورود در کالس است. 
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ــاس آئین نامه، غیبت  ــار تأخیر بیش از ده دقیقه که بر اس آم
تلقی می شود در همین مدرسه، این چنین است:

تأخیر موّجه: 209 مورد، تأخیر غیرموّجه: 1668 مورد
ــم مجرد هستند و به  ب. اکثر طالب پایه های اول تا شش
ــتی،  ــتر از دغدغه های خانوادگی و معیش جهت فراغت بیش
انتظار می رود که بیش از متأهالن امکان حضور در کالس را 

داشته باشند و عذر موّجه کمتری برای غیبت دارند.
ج. ساعاتی که به عنوان غیبت موّجه ذکر شده، از آمار واقعی 
ــت، زیرا براساس ادعای پاره ای از  غیبت های موّجه کمتر اس
طالب، به جهت سخت گیری فراوانی که در این مدرسه برای 
ــناد و مدارک اعمال می شده و بعضًا  توجیه غیبت و ارائة اس
تلقی هتک حرمت و تحقیر از آن شده است؛ گروهی ترجیح 
ــه  ــد، برای توجیه غیبت به ادارة حضور و غیاب مدرس داده ان
ــوارد، خودبه خود عدم مراجعه به  ــه نکنند و در این م مراجع

معنی ناموّجه بودن غیبت تلقی شده است.
ــار نمایانگر این واقعیت  ــم این مالحظات، این آم علی رغ
است که به صورت متوسط، هر طلبه از هر 17 جلسه درس، 
ــتفاده از  ــته و حق اس ــه غیبت موّجه داش حداقل یک جلس

مرخصی را دارد.
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2. کوچک س�اختن نظ�ام اداری و صرفه جویی در وقت طالب 

و مسئوالن

ــر فرض کنیم اقدام طلبه برای توجیه غیبت ـ از مقدماتی  اگ
ــل اخذ گواهی تا رفت و آمد و گفت وگو، بدون مالحظه  مث
ــا 10 دقیقه از زمان را  ــر حضور و غیابـ  تنه ــلوغی دفت ش
ــغال کند، حدود 526000 دقیقه )معادل 8770 ساعت یا  اش
365 روز یا یکسال کامل( از وقت طالب برای توجیه غیبت 
ــر حضور و غیاب  ــت. اگر فرض کنیم دفت ــده اس صرف ش
ــخیص موّجه یا غیرموّجه بودن غیبت هر  ــه برای تش مدرس
ــال  ــت صرف کند، در طول یک س ــه، تنها 2 دقیقه وق طلب
حدود 105000 دقیقه )1750 ساعت = 73 روز = 2/5 ماه( 
ــه به این امر اختصاص یافته  از وقت مفید کادر اداری مدرس
ــت که بیش از نیمی از این مقدار به توجیه غیبت موّجه  اس
ــت.  ــته و هیچ ثمره ای بر آن مترتب نبوده اس اختصاص داش
در چنین شرایطی، به صورت طبیعی، اختصاص یک نیروی 
اداری برای بررسی وضع حضور و غیاب در مدارس علمیه 
الزم است که این امر موجب از دست دادن یک نیروی مفید 

برای انجام کارهای مهم تر خواهد بود.
ــور و غیاب در مدارس  ــکل تنها به موضوع حض این مش
اختصاص ندارد، داستان حضور و غیاب و موارد مشابه آن، 
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ــترده ای را در حوزه پدید آورده  ــبکة اداری گس مجموعًا ش
ــبت به نظام بروکراتیک  ــت؛ این نظام اداری، گرچه نس اس
حاکم بر سازمان های دیگر، هنوز از سالمت نسبی برخوردار 
ــیعی از زمان،  ــوان انکار کرد که حجم وس ــت، اما نمی ت اس

انرژی و آرامش را در خود هضم می کند.
ــه ای، برای جلوگیری  ــوان گفت، هر نهاد یا مجموع می ت
ــک در تعامل با  ــف احتمالی یکی دو مالحظة کوچ از تخل
ــت. نتیجه انباشت این مالحظات  مراجعین خود افزوده اس
کوچک که هرکدام چند دقیقه بیشتر وقت نمی گیرد، در یک 
ــکیل یک سیستم عریض و طویل  نگاه مجموعی کالن، تش
ــاینده و کند شدن روند انجام امور شده است. بسیاری  فرس
از قوانین، با مالحظة وضعیت متخلفین حرفه ای و به هدف 
ــده است؛ واقعیت این  ایجاد محدودیت برای آن ها تنظیم ش
ــت که وجود این مجموعه »بدها« در میان ما، کار هزاران  اس

»خوب« را به تکّلف آمیخته و دشوار کرده است.

3. پرداخت�ن ب�ه راهکاره�ای تربیت�ی ب�ه ج�ای برخوردهای 

حقوقی

ــام وظیفه  ــای خدا و انج ــم طلبه برای رض ــر فرض کنی اگ
ــکوه طلبگی را برگزیده و از  ــربازی امام عصر4، راه پرش س
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ــای دینی را آغاز  ــی و بصیرت، تحصیل دانش ه روی آگاه
ــت و به اهمیت، ضرورت و قداست علم به خوبی  کرده اس
ــه بدون عذر موّجه،  ــت، نمی توان فرض کرد که طلب آشناس
کالس درس را ترک کند. طلبه خود را در مقابل تمام هستی 
ــی که بر دوش  ــالت عظیم ــئول می بیند و در انجام رس مس
ــی روا نمی دارد. هر  ــت، ذره ای کوتاه ــرار خواهد گرف او ق
ــاعت از عمر طلبة جوان، ظرف پذیرش اندوخته ای است  س
ــای معضلی بزرگ خواهد  که فردایی نه چندان دور، گره گش

بود؛ اگر چنین باشد، چه نیازی به حضور و غیاب؟! 
ــه، از حضور و  ــالة حوزه های علمی ــا در تاریخ هزار س آی
غیاب سخنی به میان آمده است؟! مبدأ پیدایش قانون حضور 
ــاهدة  و غیاب، احتماالً فضای افزایش جمعیت طالب و مش
ــگاری و کاهلی بوده که ضرورت  ــهل ان مواردی تخلف، س
ــم انگیزه حضور در کالس را  ــار برای ترمی نوعی اعمال فش
ــت. این احساس ضرورت،  ــم مسئوالن نمایانده اس در چش
ــده است، وگرنه  ــتگاهی به نام حضور و غیاب ش مولّد دس
ــهولت می توان اعتراف کرد که قانون کنترل حضور و  به س
ــت و در یک فضای ایده آل،  غیاب، قانونی خالف اصل اس
اصاًل نباید وجود داشته باشد. در اینجا مناسب است اندکی 

به بررسی مبدأ پیدایش این مسئله بپردازیم:
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ــرار گرفته ایم و  ــال پیش ق ــرض کنیم در حوزة هزار س ف
ــارک اجتماعی، جمعیت طالب  ناگهان براثر یک رخداد مب
افزایش یافته است و در میان طالب جذب شده، کسانی فاقد 
ــئولیت به عرصة معرفت تخصصی  ــاس مس بصیرت و احس
ــل توجهی از  ــار قاب ــن گروه، آم ــای می گذارند. ای ــن پ دی
 بی مباالتی و سهل انگاری را ارائه می دهند. در چنین شرایطی

 چه می کنیم؟
برای بررسی مسئله می توان این گروه را با نمونة طلبه های 
پیشین مقایسه کرد؛ آنچه میان این ها و آن ها فاصله انداخته، 
ــت؛ حال اگر بتوانیم این  ــاس مسئولیت اس بصیرت و احس
ــئولیت بیاراییم،  ــاس مس ــه بصیرت و احس ــروه دوم را ب گ
ــد؛ به بیان  ــور در کالس درس حل خواهد ش ــکل حض مش
دیگر، تنها راه ترمیم انگیزة آنان استفاده از قوة قهریه نیست؛ 
ــید، ولی  ــار هم می توان به همان نتیجه رس بدون اعمال فش

البته با همتی فراخ تر و کوششی بیشتر.
ــوان پایدارترین  ــت تربیتی، می ت ــازی و فعالی با فرهنگ س
ــرد. آنچه موجب  ــخاص ایجاد ک ــا را در وجود اش انگیزه ه
ــود، یا ناتوانی ما  ــوة قهریه به عنوان راه حل می ش انتخاب ق
ــتی ما؛ اگر  ــت و یا بی توجهی و سس ــان ها اس از تربیت انس
بی توجهی و سستی باشد، ما نیز با همان طلبه ها که متخلفشان 
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می شناسیم مشترک هستیم. هنر آن است که این قوة قاهره را 
ــانیم و محرکی داخلی در او ایجاد  درون وجود هر طلبه بنش
ــس از رهایی از نظارت ما هم به تالش، فعالیت و  کنیم که پ

جهاد علمی بپردازد؛ و البته این، راه کوتاهی نیست.
نفس »حضور در کالس درس« موضوعیت ندارد، »شعور 
ــتگاه تربیتی حوزه  ــت. دس ــور در کالس« نیز الزم اس حض
بسیار بیش از آن حساسیتی که برای حضور طلبه در کالس 
درس صرف می نماید، باید حساسیت های خود را بر تربیت 
ــه و ایجاد اخالق مجاهدت علمی و عملی متمرکز کند؛  طلب
ــه معنویت طالب،  ــیدگی ب افزایش انگیزه های طلبگی، رس
ــت علم آموزی، توجیه کامل فعالیت های علمی  تبیین قداس
ــور علمی، شعور علمی، غیرت علمی،  برای طلبه، ایجاد ش
ــودن محتوای  ــای دانش آموزی، جذاب نم ــاد مهارت ه ایج
ــة محبت و بازگرداندن  ــی، تبدیل درس معلم به زمزم درون
روابط استاد و شاگردی به رابطة محّب و محبوب و جایگاه 

واالی خویش، بخشی از راهکارهای این مهم است.
ــگ توانا ایجاد  ــت که نمی توانیم یک فرهن ــا به این جه م
ــتم اداری روی آورده ایم و به جای  ــترش سیس کنیم، به گس
تأمین محرک های درونی، به فعال کردن محرک های بیرونی 
پرداخته ایم؛ غافل از آنکه همة این فعالیت های حوزوی باید 
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به پرورش نیروی کارآمدی بینجامد که با احساس مسئولیت 
ــنگین حوزه را به دوش  ــالت های س و بصیرت خویش، رس

کشد و بدون هراس از عوامل فشار به حرکت ادامه دهد.
ــتفاده از  ــت که تنبیه و اس توجه به این نکته ضروری اس
ــت؛ اگر  ــیوه های تربیتی اس ــار خارجی، تنها یکی از ش فش
ــیوه، تأکید کند و  ــی ما تنها بر روی همین ش ــدگاه اجرای دی
ــود، طلبة  ــازی غافل ش از حرکت های مثبت برای فرهنگ س
خوبی پرورش نخواهد یافت؛ گرچه آمار حضور در کالس 

درس، روز به روز افزایش یابد.
ــد، اما به یقین  ــاید کوتاه ترین راه باش ــورد قانونی ش برخ
ــا از آن فضای  ــرایطی که م ــت. اینک در ش بهترین راه نیس
ــراف تربیتی  ــاید نتوانیم تنها با اش ایده آل فاصله داریم و ش
ــازی، و بدون اعمال قوانین مکتوب و مضبوط،  و فرهنگ س
ــترگ دست یابیم، شایسته است تا آنجا که در  به آن نتایج س
ــاز و تحول آفرین را  توان داریم، رنگ برخوردهای انسان س
ــل خود با طالب باال ببریم و به هیچ قیمت نگذاریم  در تعام
ــک اداری  ــه روابط خش ــا طلبه ها ب ــئوالن ب ــه روابط مس ک
ــة محدودیت ها و  ــالش کنیم علی رغم هم ــود. ت منحصر ش
ناسازگاری ها، ظرفیت تربیتی دین را فعال کنیم و با کوششی 
مضاعف، فرهنگ علم آموزی و طلبه پروری را در حوزه برپا 
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ــترش روابط حقوقی،  ــگاه داریم. تالش کنیم به جای گس ن
ــط تربیتی را تجربه کنیم و نیروهای  انتظامی و قانونی، رواب
ــمند اداری خویش را به جای گماشتن در جایگاهِ یک  ارزش
مجری سخت گیر و قانون محور، در جایگاه یک سرپرسِت 
ــوزانه، به تربیت  ــانیم که با رسیدگی دلس سخت کوش بنش
ــاس  ــزام عملی خویش، روح احس ــالب می پردازد و باالت ط

مسئولیت و وجدان کاری را در او می دمد.
ــاید  ــی خویش را خوب مدیریت کنیم، ش ــر بهره زمان اگ
فرصتی پیش بیاید تا به جای احضار طلبه به دفتر حضور و 
غیاب مدرسه برای ساعتی غیبت، ما به او سرکشی کنیم و از 
او سراغ بگیریم. در یک فضای سرشار از انس و صمیمیت، 
ــکالت او مطلع شویم و بصیرت و آگاهی الزم برای  از مش

طلبگی را در وجود او بیفزاییم.
اکنون به پیشنهاد »حد نصاب« بازگردیم؛ اگر قانون مدّون، 
آمادگی داشته باشد که تمام مشکل ما را با غیبت های موّجه 
حل کند، بیم آن می رود که این مهم، تنها بر دوش قانون قرار 
گیرد و از اعمال نگاه های تربیتی غفلت شود؛ اما اگر فسحتی 
ــد، باال  ــته باش قانونی برای طلبه در عدم حضور وجود داش
ــتفاده از اهرم فشار  رفتن احتمالی آمار غیبت، بدون حق اس
ــازی و چاره اندیشی های  ــئوالن، دغدغه فرهنگ س برای مس
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تربیتی را در آنان بر می افروزد.
ــایی و  ــان امر مشکل گش ــون« چن ــد »قان ــه نظر می رس ب
ــت گرفته که فضایی برای شیوه های  چاره اندیشی را به دس
ــی«، چنان فکر  ــت و راه های »قانون ــن نگذارده اس جایگزی
ــان را تصاحب کرده که کمتر اندیشه ای به سراغ  چاره اندیش
ــاید در فضای غیبت قانون،  ــد تدابیر تربیتی می رود. ش تولی

فرصتی برای تحرک شیوه های تربیتی باز شود.
ــامان یافته و متعادل به نظر  با اِعمال قانون، وضعیت امور س
می رسد؛ صورت مسئله پنهان می شود و شهر چنان امن و امان 

می نماید که حساسیت های اصلی مورد غفلت واقع می شود.
ــزاوار نیست، به جای آنکه اهرمی برای تحت فشار  آیا س
قراردادن طلبه بسازیم تا درکالس درس حضور یابد، اهرمی 
ــازی و طلبه پروری  ــیم تا در امر فرهنگ س برای خود بتراش

بیشتر کوشش کنیم؟

4. ایجاد میدان اختیار و فضای رشد

قانون گذاری نوعی اعمال والیت است و مسئوالن نظام آموزشی 
ــوزان به نوعی والیت دارند؛ اما باید توجه کرد که  بر دانش آم
ــکن و  اعمال کامل و دائم حق والیت، در درازمدت تحمل ش
طغیان آفرین است. هرگاه ولی از تمام حق والیت خویش بهره 
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گیرد، متولی را به سرکشی واداشته است. پدر بر فرزند خویش 
ــت دارد، اما اگر در جزئیات برنامة زندگی او از این حق  والی
بهره گیرد و دائماً او را محدود کند، فرزند از والیت او سر باز 
ــد. پدر و مادر، باید ضمن محدود کردن دایره رفتارهای  می زن
فرزند، میدان اختیاری نیز برای او قرار دهند. این میدان اختیار 
ــد و  عالوه بر تحمل پذیر کردن آن محدودیت ها، موجب رش

سازندگی شخصیت فرزند است.
ــت. آزمایش و تکلیف  در محیط جبر، حرکت بی معنا اس
ــد« هم نیست. انسان در  ــت، و هرگاه چنین باشد، »رش نیس
فضای اختیار، آزادانه و از روی اراده، خوب را بر بد ترجیح 
ــتباه نیز برای او وجود دارد، ولی  می دهد؛ اگر چه امکان اش

این اشتباهِ احتمالی، هزینه رشد او است.
ــئوالن مدارس حوزه به هدف رشد طالب است  اقدام مس
ــد« امکان پذیر نیست،  ــرزمین جبر، »رش و از آنجا که در س
ــوالن ارادی طالب را تا  ــت »قانون« فضای ج ــته اس شایس
اندازه ای تأمین کند. هرگاه غیبت طلبه به قطع شدن شاهرگ 
ــرایط جبر قرار  ــته باشد، طلبه در ش ــتی او پیوند داش معیش
ــری او در کالس درس، فاقد  ــور جب ــت و حض ــه اس گرفت
ــت؛ بدین ترتیب حوزه که بستر گسترش  ارزش اخالقی اس
ارزش های اخالقی است، به خاطر یک دغدغة درجه دو، از 
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ــن کارکرد خود فاصله می گیرد. این جبر فراهم آمده  مهم تری
ــال  ــتمرار ندارد. به هر حال طلبه پس از 6 س نیز قابلیت اس
ــطح 2 پای می گذارد  تحصیل تحت برنامه، به فضای باز س
ــا می گردد. اگر روح  ــد و بند و تحمیل و تکلیف ره و از قی
ــد در آنجا نیز نیاز به  ــیده باش التزام از درون جان طلبه نجوش
ــوة قهریه دارد و نبود این قوة  قاهره باید به افت تحصیلی و  ق
نابسامانی علمی او منتهی شود. اما اگر در این دوره با حمایت 
تربیتی مربیان به استقالل درونی الزم برای انجام وظیفه رسیده 
و گوهر احساس مسئولیت را دست  آورده باشد پس از آن تا 

پایان عمر به زبان حال ثناگوی آن مربی است.

5. ابراز اعتماد و رفع تلّقی تحقیر و توهین

ــاس نظر تودة  ــور و غیاب، براس ــرای کامل قانون حض اج
طالب جوان، گونه ای توهین و تحقیر تلقی می شود و در آن 
نوعی »بی اعتمادی« مشاهده می گردد. طلبه احساس می کند، 
ــار باید به  ــس از آن، یک ب ــه غیبت یا پ ــش از هر جلس پی
دفتر مدرسه مراجعه کند؛ در مقابل مدیر مدرسه قرار گیرد و 
توضیحی ارائه دهد. پیش از غیبت، چانه زنی کند و منتّی بکشد 
ــت شود؛ مدارک معتبری تقدیم کند  یا پس از غیبت بازخواس

و پاسخ گو باشد!
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ــادی« فضای روابط را بر هم  ــاس بی اعتم نفس این »احس
ــوزه باید محیط  ــت که محیط ح ــد؛ این در حالی اس می زن

اعتماد، محبّت و صداقت باشد. 
ــای غیردینی الزم  ــاید در محیط ه اجرای نظم نئوپانی ش
ــد و موجب انتظام امور گردد، اما در فضای طلبگی که  باش
ــت، زیبنده و  فضای برادری، صمیمیت، محبت و اعتماد اس
ــت. در چنین فضایی باید اصل بر پاکی، درستی،  شایسته نیس
ــئولیت قرار داده شود و اگر استثنایی  صداقت و احساس مس
مشاهده می شود، با حسن سلیقة تربیتی اصالح و درمان شود.

ــاس، روابط مدیر مدرسه با طلبه باید بر محور  بر این اس
ــازندگی  »اعتماد متقابل« بگردد. زیرا نفس ابراز اعتماد در س
ــوان( تأثیر فراوان دارد و  ــخصیت طلبه )و بلکه مطلق ج ش
ــد قانون گذاری نباید ما را از این برکات فراوان تربیتی  فراین
محروم سازد. گویا حد وسط میان »قانون موجود« و »اعتماد 
ــد،  ــد در صد به طلبه« که اکنون غیرعملی به نظر می رس ص
ابراز اعتماد قانونی در دایره ای محدود باشد؛ چیزی شبیه امر 

بین االمرین که حد وسط میان جبر و تفویض است.
ــنهاد حد نصاب، هر دوی این موارد را تأمین می کند:  پیش
ــخصی طلبه به شمار  ــن اعتمادی به برنامه ریزی ش هم حس
ــذارد و هم موجب  ــاری باقی می گ ــی رود و فضای اختی م
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رسوخ روحیة ولنگاری و بی مباالتی در او نمی شود.
در تأیید این فراز، از پیام پرنور نبوی بهره بگیریم: 

الَوَلُد َسیٌد َسبَع ِسنیَن َو َعبٌد َسبَع ِسنیَن َو َوزیٌر َسبَع ِسنیَن...؛1
ــت و هفت سال برده و  ــید و ساالر اس ــال س فرزند 7 س

فرمان بردار و هفت سال وزیر و مشاور و یاور.
ــت که نظراً و  ــید« نماد موجودی اس ــن حدیث، »س در ای
ــتقالل و اختیار تام دارد و  ــبت به بندگان خود اس عماًل نس
ــود را در رأی و حکم صائب می بیند، نه با بندگان خود،  خ
در امور مشورت می کند و نه عمل خود را مطابق آرا و امیال 

آن ها تنظیم می کند و از آن ها دستور می گیرد.
همیشه خود را نسبت به زیردستان برتر دیده و صاحب اختیار 
ــون و چرای فوری از بندگان  می داند؛ لذا انتظار اطاعت بی چ

خویش دارد و هیچگونه تخّلف و سرپیچی را برنمی تابد.
ــت که نه در عمل استقالل دارد  ــمبل انسانی اس »عبد« س
ــت. از این جهت، هیچ گاه  ــه رأی او صائب و مقبول اس و ن
ــورت قرار نمی گیرد و تنها از او  به صورت جدی طرف مش
انتظار اطاعت و امتثال کامل می رود. عبد هر چه بیشتر مطیع 
ــد و فرمان برد، کامل تر است. او خود را در  ــربه راه باش و س
صورت نافرمانی، مستحق تنبیه و شایسته مالمت و مجازات 

1. بحاراالنوار ج 1، ص 95 و نیز مکارم االخالق، ص 55
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می بیند و پذیرای تربیت مستقیم و امر و نهی صریح است.
ــت که رأی او مسموع و نظر  »وزیر« نماینده موجودی اس
ــت، اما استقالل عملی  ــتة دقت اس او مورد احترام و شایس
ــته و حکم او نافذ نیست. وزیر خود را سزاوار مشاوره  نداش
و نظرخواهی می داند و رأی مستقل می دهد و به هیچ روی، 
ــی را ندارد و امر و نهی صریح  ــل پرخاش و بی احترام تحّم
ــخصیت  ــتقیم را برنمی تابد. در فرزانگی برای خود ش و مس
و شأنی هم سنگ حاکم و امیر قائل است؛ گرچه نهایتاً تابع و 

مطیع اوامر او است.
ــال را در  ــنین 14 تا 21 س در این مرحله از زندگی که س
برمی گیرد، نوجوان خود را ثقه و مورد اعتماد دیگران تصور 
ــد و فطرتًا انتظار دارد که دیگران به او اطمینان نموده  می کن
ــندد  ــی خطیر را بر عهده او بگذارند و ابداً نمی پس و کارهای
ــود که دائمًا تحت نظارت و  که غالم فرمان برداری تلقی ش

کنترل باشد و وظیفه بله قربان گویی را اجرا کند.
ــت، اما  ــت والیت حاکم و تابع او اس ــر«، گرچه تح »وزی
مورد اعتماد و نمایندة او محسوب می شود و دارای اختیارات 
ــت. »وزیر« هیچ گاه کنترل بیش از اندازه و صریح  زیادی اس
را تحمل نمی کند و انتظار ندارد که سلطان، دائماً در جزئیات 
اعمال او دخالت نموده، اظهار نظر نماید. او خود را در مقام و 
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منزلت، تقریباً هم شأن حاکم می بیند و از اینکه حاکم را ناظر 
و مراقب دائمی خود بیابد، به ستوه می آید.

ــذاری برای طالب  ــد قانون گ ــیار مهم در فراین ــه بس نکت
مبتدی همین واقعیت است که طلبه، در سنین 14 تا 21 قرار 
ــه در این حدیث به نحو  ــه و همه مقتضیات جوانی ک گرفت
اعجازآمیزی بیان شده، درباره او صادق است؛ آیا قانونی که 
ــته می شود، نباید با قوانین عمومی  برای چنین مخاطبی نوش
ــنی و روحی آن مخاطب  تفاوت جوهری و با مقتضیات س

تناسب کامل داشته باشد؟

6. حفظ فرهنگ پربهای حوزوی

ــانی دیگر، به  ــن، مانند هر فرآورده انس ــا و قوانی آیین نامه ه
ــبتی با محیط برقرار می کنند؛ دغدغه ها و  طبیعت خویش نس
ــیت های جدید ایجاد می کند و روابط را تحت تأثیر  حساس
ــد، می توان  ــد. از مجموع آنچه تاکنون بیان ش ــرار می دهن ق
احتمال داد که این آیین نامه الاقل در مواردی، فرهنگ توانای 

حوزه های علمیه را در معرض آسیب جدی قرار دهد.

بررسی آیین نامه موجود

ــنهاد حد  آنچه در دفاع از آیین نامه موجود و مخالفت با پیش
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نصاب گفته می شود، بدین قرار است: 
1. وضع حدنصاب غیبت برای طلبه، به معنی صدور مجوز 
غیبت است و صدور مجوز غیبت، معادل اعطای حق تخلف.
ــخن گفته ایم؛ اوالً  ــن به تفصیل در این باره س پیش از ای
ــیر کرد و  می توان قانون حد نصاب را به گونه ای دیگر تفس
ــه قانون گذار وظیفة مراجعه، اعالم گزارش و  چنین گفت ک
ــته، نه آنکه حق غیبت  توجیه غیبت را از دوش طلبه برداش

به او داده باشد.
ثانیًا غیبت همیشه تخلف نیست و صدور مجوز غیبت را 
نباید معادل اعطای حق تخلف دانست. هم چنین می توان آن 

را به معنای »مرخصی استحقاقی« گرفت.
ــتفاده عده ای خاص  ــوء اس 2. وضع این قانون موجب س
ــود، زیرا قانون راه فرار از وظیفة شرکت در کالس را  می ش

از ابتدا به روی طلبه گشوده است.
ــت که موارد سوء استفاده زیاد باشد، زیرا  اوالً معلوم نیس
تودة طالب از سر عشق به انجام وظیفه و احساس مسئولیت 
درس می خوانند و نیازی به اِعمال قهر و فشار برای حرکت 

ندارند. سوء استفاده از قانون استثنا است.
ــتانة  ــه عالوه، احتمال می رود، عده کمی که هنوز به آس ب
این تربیت اخالقی نرسیده  و در زمرة همان استثناها هستند، 



راه و رسم طلبگی 136

ــروری زندگی،  ــوادث غیرمنتظره و امور ض ــا پیش بینی ح ب
مقداری از ظرفیت مجاز غیبت را برای مبادا نگاه دارند.

ــًا فرض کنیم که این گروه از همة ظرفیت غیبت مجاز  ثانی
ــیب غیرقابل جبران و  ــتفاده کند، آس خود، بدون توجیه اس
ــه و فراگیری خود  ــدی در روند آموزش مدرس ــالل ج اخت

طلبه پدید نمی آید.
ثالثاً طبیعی است که این قانون در قبال همة حسنات و ثمراتی 
ــه ای هم دریافت کند؛ روش منطقی آن  که ارائه می دهد، هزین
است که پس از محاسبة دقیق هزینه و درآمد، درباره مقرون به 
صرفه بودن قانون اظهار نظر کنیم. به رخ کشیدن هزینه، پیش از 

اعتراف به درآمد، نوعی ناجوانمردی است.
ــرده، ما را از  ــاده تر ک ــود، کار اداره را س ــه موج آیین نام
ــت،  نیروهای کیفی و متخصصان تربیتی بی نیاز گردانده اس
ــرکت در کالس را به سهولت باال برده و راه هرگونه  آمار ش
ــتفاده را بر طلبه بسته است، اما پیشنهاد حد نصاب  سوء اس
ــتم اداری و تقلیل  نیز عالوه بر تأثیر در کوچک کردن سیس
ــدن فرصت برای برنامه های  مراحل گردش کار، به فارغ ش
ــط میان طالب و  ــار، بهبود رواب ــی، ایجاد زمینه اختی تربیت
ــترش جّو صداقت و اعتماد، رشد احساس  ــئوالن، گس مس

مسئولیت و خودشکوفایی و... انجامیده است.
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ــائل تربیتی و  ــوان آیین نامة موجود را با مالحظة مس 3. می ت
اخالقی و حفظ حرمت طلبه به گونه ای اجرا کرد که طلبه احساس 

تحقیر نکند و روابط میان طالب و مسئوالن سالم باقی بماند.
این پیشنهاد، راهی است که در بسیاری از مدارس حوزه عمل 
ــائل آموزشی، دغدغة  ــود؛ همة مدیرانی که عالوه بر مس می ش
ــئله تأکید می ورزند  تربیت اخالقی طالب را دارند، بر این مس
و در مقام عمل، نهایِت تالش خود را به کار می گیرند، اما اوالً 
ــئله به »احتمال تحقیر و  ــنهاد حد نصاب در این مس دلیل پیش
ــت؛ ثانیاً چه ضمانت قانونی ای برای این  توهین« منحصر نیس

مالحظات اخالقی در مقام اجرا پیش بینی شده است؟
ــئوالن را  ــه در اینجا قانون، جانب مس ــد ک به نظر می رس
ــاد کامل خود را به  ــش از طالب رعایت کرده، زیرا اعتم بی
مجریان آیین نامه ابراز داشته و از حسن اجرای آنان مطمئن 
ــته  ــترین بدبینی را در حق طلبه روا داش ــت، اما بیش بوده اس
است؛ در حالی که مجریان و کارگزاران باید بیش از طالب 
ــند  ــرار گیرند، زیرا قرار گرفتن در مس ــت ق مورد بازخواس

باالتر برای عمل آن ها تأثیر فراگیرتری رقم زده است.
چرا قانون راه سوء استفاده را به روی مجریان و کارگزاران 
ــته است؟! آیا  ــته، اما بر طلبه، به صورت کامل بس باز گذاش
ــورد نظر برای  ــی از توصیه های اخالقی م ــوان بخش نمی ت
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مجریان را از راهکارهای قانونی و حقوقی پی گرفت؟
ــنهادی موجب متزلزل شدن کالس ها و  4. این قانوِن پیش

بی احترامی به اساتید می گردد.
ــورت آیین نامه و  ــتاد را نمی توان به ص ــرام به اس اوالً احت
دستور در جان طلبه نهادینه کرد؛ عالوه بر اینکه رفتار ظاهری 
احترام آمیز اگر همراه با جان مایه اخالقی نباشد، ارزشی ندارد؛ 
ــی در پادگان ها که در  ــالم نظامی و آیین احترام قانون مثل س
ــتر به یک رفتار تظاهرآمیز منافقانه شبیه است.  مواردی، بیش
ــد همین فضایل اخالقی،  ــازی دین در رش قدرت فرهنگ س
بدون استفاده از چوب و چماق است که باید با عنایت بیشتر 

مسئوالن آن را شکوفا نمود و از آن بهره برد.
ثانیا نوع طالب احترام به استاد را یک ارزش ویژه و مایة 
برکت فعالیت های علمی خود می دانند که این ارزش باید با 

تذکر مستمر فراگیرتر شود. 
ــتحقاقی  ــق غیبت را به مرخصی اس ــا می توان این ح ثالث
ــته از  ــرد و نبودن طلبه درکالس درس را برخاس ــه ک ترجم
ــا حداکثر هزینه ای برای تربیت پایدار  درک وظایف دیگر ی
طلبه دانست. این تربیت پایدار باعث می شود در درازمدت 

احترام بیشتری به اساتید صورت پذیرد.
ــناخت  ــه موجب ش ــئول مدرس ــه طلبه به مس 5. مراجع
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ــو و ایجاد انس و  ــدن باب گفت وگ ــتر طرفین و باز ش بیش
ــور و غیاب، بهانه ای برای  صمیمیت می گردد و بحث حض

این مراجعات است... 
مراجعه مسئول مدرسه به حجرة طالب ثمرات و برکاتی 
ــئول مدرسه واقعًا  ــتر و پایدارتر دارد؛ اگر مس به مراتب بیش
ــت،  در صدد ایجاد ارتباط و ایفای نقش تربیتی خویش اس
ــتا بهره  می تواند از گوهر گرانقدر زمان خویش در این راس

افزون تری بگیرد.
***

در پایان به برخی از شیوه های ارزشمندی که برای اجرای متعادل 
قانون موجود در مدارس به کار گرفته می شود، اشاره می کنیم.

در بعضی از مدارس، به جای تفویض امر حضور و غیاب 
ــتاد یا نماینده کالس، برگه حضور و غیاب در کنار در  به اس
ورودی کالس نصب می شود و هر طلبه پیش از ورود، مقابل 

نام خود عالمت حضور یا ساعت تأخیر را ثبت می کند.
در برخی از مدارس نیز برای توجیه غیبت، صندوقی قرار 
ــده که طلبه بدون مراجعه به دفتر، نام و علت غیبت  داده ش
ــد و درون آن می اندازد.  ــش را در برگه ای ثبت می کن خوی
مسئول مربوط پس از بررسی نوشته ها، فقط اندکی از موارد 

را برای مواجهة حضوری به دفتر فرا می خواند.
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در بعضی از مدارس که جمعیت محدودتری دارند، مدیر مدرسه 
یا استاد برای پرس و جو از علت غیبت به طلبه مراجعه می کند.

ــته که »یک ثانیه  ــاتید نیز، نمونه ای وجود داش در میان اس
تأخیر« خود را موجب تعطیلی کالس درس اعالم کرده، به 
ــت. التزام عملی این استاد، کالس درس  آن وفادار مانده اس

او را همیشه پررونق و برقرار نگاه داشته است. 
ــائل  ــته از توّجه به پیچیدگی مس همه این ابتکارها، برخاس
اخالقی و ناکارآمدی »قانون« در ایصال به اهداف تربیتی است.... 

سخن آخر

ــة جوانب امر  ــت که هم ــن قلم، به هیچ وجه مدعی نیس ای
ــی کرده  ــون حضور و غیاب دیده و بررس ــئلة قان را در مس
ــتفاده از  ــت. به همین جهت، همچنان خود را محتاج اس اس
ــات پُرارج تربیتی  ــانه و توّجه ــان شناس نگاه های عمیق انس
ــتر  ــد و امید آن دارد که صاحب نظران، با عنایت بیش می دان
ــئله،  به این بحث و افزودن مالحظات و تکمیل جوانب مس
ــازی نظام اداری و اصالح  ــاد مقدس حوزه را در بهینه س نه
ــانند و در راه بالندگی و  فرایند قانون گذاری مدد فکری رس

شکوفایی حوزه های علمیه قدم بردارند.
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پذیرش و جذب طالب علوم دینی
ــاهد عزمی نوین برای چاره اندیشی  حوزه علمیه آشکارا ش
ــت که  ــت. دیرزمانی اس ــت موجود اس ــازی وضعی و به س
ــالت بزرگ حوزه های  ــنایان، به رس ــمندان و دردآش اندیش
ــروز و وضعیت  ــی و جغرافیایی ام ــرایط تاریخ ــه، ش علمی
ــد و در  ــژه نموده ان ــی توجه وی ــز علوم دین ــود مراک موج
ــازی آن  ــدد اصالح و ترمیم چگونگی موجود و بالنده س ص
ــال ها است که شکل گرفته و هر چند  برآمده اند. این عزم س
ــت و اندک اندک و بس آرام به  ــعله ورتر شده اس یک بار ش
ــت.  تغییرات و تحوالتی در بافتار درونی حوزه انجامیده اس
ــر و تحول ها در دهة اخیر پس از  ــرعت این تغیی به یقین س
ــنهاد رهبر معظم  ــوی مدیریت حوزه ـ که به پیش تغییر الگ
ــال 74 صورت گرفتـ  رو به تزاید گذاشت و  انقالب درس
ــت. اما در مقایسه  موجب پیدایش برکات فراون تازه ای گش
با شتاب فزایندة تحوالت اجتماعی و پیچیدگی شبکة روابط 
انسانی، آنچه در حوزه صورت گرفته، نسبت به بایسته ها و 

مطلوب ها در حد ُعشری از اعشار است. 
این عزم نوین را همین جا ارج می نهیم و قدر می شناسیم 
ــتی ها و کندی های  و امید آن داریم که علی رغم برخی کاس
ــهود این تالش ها و پویه ها بی ثمر نماند و با اخالص و  مش
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ــتقامت و پیش از آن با تدبیر و حزم و ِخَرد  مجاهدت و اس
بهره های شایسته ای به کف  آید.

ــواهد موجود نشان از آن دارد که مسئوالن محترم حوزه  ش
ــین و مدیریت حوزة  ــورای عالی، جامعة محترم مدرس از ش
علمیة قم در صدد طراحی یک نظام هماهنگ پیشرو در جهت 
بالندگی حوزه قرار گرفته و این بار به پیشنهادهایی که روابط 
ــنهادها در سایر ابعاد و موضوعات  آن با سایر طرح ها و پیش
ــده، قناعت نمی ورزند. این بار رشد و  ــن نش به خوبی روش
ــالب و حوزه های علمیه به صورتی جامع  بالندگی صنفی ط
مد نظر قرار گرفته و آموزش و پژوهش و مدیریت و تبلیغ در 
کنار تربیت معنوی و اخالقی در حوزه با هم توجه شده است. 
ــار مفصل از  ــی و ارائة یک طوم ــا پرگویی و پرنویس گوی
طرح ها و پیشنهادها بیش از آنکه فایده ای رساند مانع و حجابی 
ــی و حیاتی است.  خواهد بود از درک رتبة اهمیت آنچه اساس
ــته، حوصلة خواننده را سر می برد و او را  طول و تفصیِل نوش
ــد و در تأثیرگذاری و اقدام،  ــه تندخوانی و کندفهمی می ران ب
موفقیتی به دست نمی دهد. لذا در این نوشته به جای پرداختن 
به جزئیات و ارائة ده ها راه حل و راهکار و پروژه و پیشنهاد، به 
یک دو نکتة اساسی و راهبردی اکتفا می شود تا با برجسته سازی 

این نکات از بی مهری به آن همه جلوگیری شود. 
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ــانی  حوزه محل تأمین مهم ترین و کارآمدترین منابع انس
ــت. حوزه کانون  ــالمی اس ــازی اس نهضت بزرگ تمدن س
ــمندترین سربازان لشکر مهدی و پرنفوذترین  پرورش ارزش

کارگزاران دولت مهدوی است.
ــد در داالنی قرار  ــام می کن ــه در حوزه ثبت ن ــه ای ک طلب
ــرد که پس از عبور از آن باید به پدیدة تابناک پرتوانی  می گی
ــژه و امانت آن را  ــود که ُعرضه انجام کارهای وی تبدیل ش

واجد باشد. ان خیر من استأجرت القوی االمین1
ــد  حوزه نباید تنها به فکر نیاز اخالقی و معنوی طلبه باش
و غایت خود را آدم ساختن طلبه )به معنای خاص اخالقی( 
ــاز ساختن طلبه باشد.  قرار دهد، حوزه باید به صدد آدم س
ــازد. آدمِ واجد مهارت های مختلف  یعنی آدمِ این کار را بس
که به کار تقویت دین خدا بیاید و در جریان فهم و تبیین و 
ــریعت بتواند تأثیرگذار  تبلیع و تحقق دین خدا و دفاع از ش
ــدن  ــه حوزه آمدن نیز نباید تنها به آدم ش ــد. هدف از ب باش
ــازی معنوی و اخالقی( منحصر شود. تربیت  )یعنی خودس
ــت، چه طلبه باشد  ــانی اس معنوی و اخالقی وظیفة هر انس
ــد، که آدمی پیش از آنکه طلبه گردد انسان  و چه طلبه نباش

است و وظایف انسانی بر دوش دارد.

1. قصص 28: 26.
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با توجه به این ویژگی مهم حوزه )کانون تأمین منابع انسانی( 
و با توجه به محدودیت منابع و امکاناِت در اختیارِ، الزم است 
در هزینة این امکانات و فرصت ها کمال دقت مالحظه شود تا 

با صرف کمترین ها، بیشترین بازده حاصل آید. 
ــد برای این منظور طول و عرض و ارتفاع  ــاید الزم نباش ش
ساختار حوزه گسترش یابد و مسئوالن امر، دست به کار تأسیس 
نهادهای جدید گردند. حتی شاید الزم نباشد در ابتدای امر، در 
ــن اجرای  ــاختار تغییری رخ دهد؛ حس قانون حاکم بر این س
ــرایط فعلی قابلیت باال بردن بازده  قوانین موجود در همین ش
فعالیت ها را دارد. یعنی اگر مسئولی، بدون ادعای اصالح و سر 
و صدای تغییر، قصد بهبود وضع موجود را داشته باشد می تواند 
از ظرفیت های ساختار، فرهنگ و قوانین موجودِ حوزه، بهره ای 
ــراوان گیرد و بر بالندگی آن بیفزاید. با این توجه به موضوع  ف

پذیرش و جذب و گزینش طالب در حوزه می پردازیم.
ــانی به  ــالب دروازه ورود منابع انس ــرش و گزینش ط پذی
ــت و زایش نیروهای جدید بر آن استوار  خانوادة حوزوی اس
ــت. اگر این دروازه به روی همگان باز باشد یا دقت کافی  اس
در ورود میهمانان تازه اعمال نگردد مشکالت فراوانی پیش رو 
ــرمایة گزافی به هدر خواهد رفت. بدون شک  خواهد بود و س
ــبانانی آزموده و کارآمد از این دروازة خطیر محافظت  باید پاس
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نمایند و کنترل دقیق ورودی های حوزه را به دست گیرند. 
سرمایه اندکی که دراختیار اهداف امام عصر7 قرار گرفته، 
ــود و دروازة پذیرش و  ــس و ناکس ش ــد صرف هر ک نبای
گزینش، نقطة عطف انتخاب این هزینه است. گمان می شود 
اگر اهمیت این نقطة استراتژیک بر مسئوالن آن روشن شود 

در ارتقای کیفیت آن کوششی فراگیر ایجاد خواهد شد. 
ــد رویکرد گله ای و فله ای  ــتراتژیک نبای در این گردنه اس
ــاء اهلل برگزار کرد. هیچ نیازی  ــت و با مسامحه و ان ش داش
ــت که کمیت طالب، مد نظر قرار گیرد. چه اشکال  هم نیس
دارد که در یک سال تحصیلی از چند هزار متقاضی ورود به 
حوزه تنها 30 نفر انتخاب شوند؛ یکی مرد جنگی به از صد 

هزار، و قلة العیال احد الیسارین1
ــازمان  طلبه پیش از ورود به حوزه هیچ حقی به گردن س
ــنیدن برای او چندان گران  ــخ نفی ش روحانیت ندارد و پاس
نیست و مفسده ای پی نمی آورد. بنا هم بر این نیست که هر 
کس شیدای ورود به حوزه است این توفیق را به دست آورد. 
ــخاوتمندی را  محدودیت فرصت ها و امکانات حوزه این س

اجازه نمی دهد و انتخاب را ضروری می سازد. 
ــت. قصاب  ــرایط اولیه ای نیاز اس برای اقدام به هر کار ش

1. نهج البالغه، حکمت 141.
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برای قصاب شدن بازوی قوی و گردن کلفت نیاز دارد. طلبه 
ــدن عالوه بر عشق و عالقة اولیه و سالمت  هم برای طلبه ش
ــتاق بالتردید واجد آن  ــای روحی که نوع جوانان مش و صف
ــی و حوصلة کار  ــتعداد فعالیت علمیـ  پژوهش ــتند، اس هس
توان فرسای تحصیل را نیاز دارد. ضریب هوشی باال به عالوة 
ــبی در دورة پیش از  ــالش و فعالیت و موفقیت نس ــابقة ت س
طلبگی باید قطعا احراز شود و بدون تعارف و مسامحه، و با 
اعمال دقت متناسب با دستگاه امام زمان نخبه گزینی گردد. 
ــووالن و پاسداراِن این  ــوء اختیار مس پس از این اگر با س
گردنة مهم، کسی بدون اهلیت الزم وارد مجموعه شود اختیار 
ــش او هزینة گزافی می طلبد. رویکرد گله ای و فله ای به  پاالی
ــوء اختیار خود از خود  ــلب اختیار ما می انجامد. چرا با س س
سلب اختیار کنیم و با سهل گیری و بی توجهی خود را گرفتار 
آوریم؟ آن سلب اختیار که پس از این بی توجهی پدید می آید 
هرگز رافع تکلیف نیست که االمتناع باالختیار الینافی االختیار. 
ــکیالت و  ــاختار تش ــن اگر فرض کنیم با همین س بنابرای
قوانین موجود قصد بهسازی وضعیت پذیرش طالب باشد 

دو کار اساسی ضرورت دارد.
ــتراتژیک به مجریان  1. القای اهمیت فراوان این گردنة اس

و کارگزاران پذیرش
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ــتقبال عمومی  2. محدود کردن دایرة انتخاب و پرهیز از اس
)پایین آوردن نرخ طالب پذیرش شده و ورودی های هرسال(
ــان چند هزار  ــود از می ــووالن پذیرش گفته ش اگر به مس
ــر را انتخاب کنید خود به خود در امر  متقاضی تنها 100 نف

انتخاب دقت بیشتری خواهد شد. 
ــه و نقش او در  ــر تعریف طلب ــه و صد البته توافق بر س البت
ــن تر خواهد کرد. هر  اجتماِع آینده، مالک های گزینش را روش
ــم روی به ظاهر مؤدبی که گردن تواضع کج کند و با  جواِن ک
ــت ورود به حوزه را ندارد. هر  ــار و متانت راه رود صالحی وق
ــد معنوی و تعالی روحی را نباید مجوز  جوان آماده برای رش
ــت که طلبگی را به رشد و تعالی  ــتباه ما آن اس طلبگی داد. اش
ــرط الزم برای ورود به حوزه را  معنوی معنا می کنیم، آنگاه ش
آمادگی تربیت روحی می دانیم. تربیت معنوی یکی از اجزای )و 
البته از اجزای بسیار مهم( شخصیت جامع طلبه کارآمد است و 

هرگز برای تربیت یک نیروی مؤثر حوزوی کافی نیست. 
بی مناسبت نیست همین جا این پیشنهاد را هم عرضه کنیم 
ــیم سیمای ایده آل طلبه و ارائة یک تعریف کامل از  که ترس
طلبة موفق و آرمانی یک ضرورت برای طالب و مسووالن 
ــت. آیا طلبة موفق طلبه ای است که دروس حوزه  حوزه اس
ــد و از صفای باطن  ــب به خوبی بخوان ــرعت مناس را با س
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ــی عمومی میان  ــد؟ این تلق ــوای الزم برخوردارد باش و تق
ــاتید و مسووالن است که به نظر سخت ناقص  طالب و اس
و ناکارآمد است. اگر پروژه ای در راه ترسیم سیمای آرمانی 
ــور تربیتی نسل  ــبیه منش طلبة موفق آغاز گردد و چیزی ش
ــده البته با  ــازمان ملی جوانان تهیه ش ــط س جوان )که توس
بهره گیری از تجربة آنها و بدون نقایص و ایرادات آن( تهیه 
ــود نظام تربیت طلبه سامان خواهد گرفت و خدمتی بس  ش
بزرگ به طلبه برای یافتن منطق برنامه ریزی شخصی خواهد 
بود و خدمتی بزرگ تر به سازمان حوزه، برای حسن اجرای 
وظایف محوله. این پروژه مالک های پذیرش را نیز روشن تر 
ــرمایه گذاری ویژه برای  خواهد کرد. پذیرش به واقع باید س
ــود. اگر در امر پذیرش  ــی و نخبه پروری تلقی ش نخبه گزین
ــت موضوع پاره ای از  ــالب به کیفیت بها دهیم نه به کمی ط

مشکالت آینده حوزه مرتفع خواهد شد. 
یك دسته گل دماغ پرور       از خرمن صد گیاه برتر

ــه تولد نوزادهای  ــدی بخش پذیرش و گزینش ب ناکارآم
معلول و عقب مانده در حوزه می انجامد که هر چه بزرگ تر 
ــربارتراند و مصرف کننده های بی  ــوند دردسرسازتر و س ش
ــرمایه های حوزه که حوزة حاصل خیز را به زمین  حاصِل س
ــدی بخش پذیرش  ــازند. در مقابل، کارآم ــدل می س بایر ب
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ــان و فرزانگان بی بدیلی  ــتعداد های درخش موجب تولد اس
است که هر چه بزرگ تر شوند امید پرتوافشانی و ثمربخشی 

آنان بیشتر می شود. 
ــئله دیگر که در این قسمت به آن توجه نشده موضوع  مس
جذب است. حوزه های علمیه عالوه بر پذیرش باید جذب 
داشته باشند. پذیرش یعنی جوانی که خود طالب و متقاضی 
ــکوه طلبگی است برای این موضوع  ــرزمین باش ورود به س
ــود. ولی جذب، یک اقدام فعال است  ارزیابی و پذیرفته ش
ــرد و هدف آن  ــوزه انجام می گی ــوی ح ــتقیما از س که مس
ــی به ارادة جوانان شایسته و احیانا تغییر تصمیم  جهت بخش

آنها به سوی انتخاب راه طلبگی است. 
اقدام به این مسئله متقاضیان ورود را افزایش می دهد و کار 
گزینش را سخت تر می کند اما در نهایت با قراردادن فیلتر های 
قوی برای ورود به حوزه بازده پذیرش باالتر خواهد رفت. به 
امید روزی که بهترین جوانان این مرز و بوم به سمت بهترین 
ــف پیامبران الهی  ــان انجام وظای ــات اجتماعی که هم خدم
ــام زمان کانون اجتماع برترین،  ــت رو کنند و حوزة ام اس

کارآمدترین و مؤثرترین نیروهای اسالم باشد.
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