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9 مقدمه

مقدمه

که با خاطر ه های بسیار تلخ  حجره نشینی فصلی از دفتر زندگی طلبگی است 

که هرگز تکرار نخواهند شد، همراه است. حجره نشینی فرصت های  و شیرینی 

یاد دادن است. در  و  آموختن  برای  و زمانی  ایجاد می کند  برای طلبه ها  یادی  ز

می زند.  رقم  را  طلبه ها  از  بسیاری  آینده  که  می افتد  یادی  ز اتفاق های  حجره  

کتاب »فرهنگ  و فرهنگی دارد.  تربیتی، سیاسی  آموزشی،  اتفاق ها جنبه  این 

دارد  تاش  می پردازد؛  می افتد،  اتفاق  حجره  در  آن چه  به  تنها  حجره نشینی«، 

که  ندارد  ادعا  و  بنگرد  موضوعات  به  تربیتی  و  آدابی  اخاقی،  لحاظ  از  بیشتر 

همه اتفاق های حجره را آورده است؛ بنابراین برای تکمیل شدن آن، عاقه مند 

که  به شنیدن پیشنهادها، مطالب و هم چنین خاطره های ریز و درشتی هستیم 

با طرح و بازتاب  آن ها ، سایر طلبه ها نیز می توانند از تجربه ها بهره مند شوند. 

یم ما را از نظرات خود محروم نفرمایید. امیدوار

   در پایان از پژوهشگر محترم جناب حجت االسام و المسلمین آقای مهدی 

و  االسام  حجت  از  نیز  و  کرده اند  تدوین  را  مجموعه  این  که  صیفار  محمدی 

که بازبینی و ارزیابی اثر حاضر  را  بر عهده  کاظم علی محمدی  المسلمین آقای 

داشتند، تقدیر  و  تشکر  می شود.

                                                               مدیریت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی
                                                                                  معاونت تهذیب  و تربیت حوزه های علمیه
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خ ز حجره و بر

کن می شوند،  که وارد حوزه شده و سپس در حجره سا خیلی ها، روزهای اولی 

کرده اند. از خانواده  گیر  که انگار در عالم برزخ  چنان حس غریبی پیدا می کنند 

که تا به  حال،  کنون در تنهایی خودشان، به فکر عمیقی فرو رفته اند  جدا شده  و ا

که  کجا؟ آیا راهی را  کجا و امروز  کاه خود را قاضی نکرده بودند. دیروز  چنین 

کرده ام، می توانم ادامه دهم یا نه؟  انتخاب 

دو  مقابل  در  باشند،  داشته  حوزه  از  یادی  ز اطاعات  این که  بدون  افراد،  این  

گرفته اند: حال و هوای دیروز و حال و هوای امروز. حال و هوای متفاوت قرار 

گونه دیگری مدرسه می رفتند، درس می خواندند، شیطنت و شوخی  دیروز به 

گونه  به  باشند،  دیگری  گونه  به  باید  امروز  و  ؛  و...  می رفتند  خانه  می کردند، 

کنند، دور از خانواده باشند و... .  دیگری درس بخوانند، حساب شده تر شوخی 

سرانجام در تنهایی خودمان در حجره، چه تصمیمی باید بگیریم؟

بعضی هـــا دوســـت دارنـــد فضـــای تـــازه ای که در حـــوزه و حجـــره، همـــراه با هم

جدا  خود  خانواده  از  این که  و  کنند  تجربه  شده،  ایجاد  جدید   حجره ای های 
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گرفته اند، آن قدرها برایشان سخت و شکننده نیست  شده و تاحدودی فاصله 

که زود، قید همه چیز را بزنند و برگردند پیش پدر و مادر و خواهر و برادر. حجره 

یاد آن، برای عده ای بسیار خوشایند و مبارک است. البته حجره  و تجربه های ز

را برای حجره و خاطره ها و تجره های جدیدش نمی خواهند، بلکه هدف باالتر 

تا  و  شوند  عالم  بخوانند،  درس  بمانند،  که  آمده اند  اینان  دارند.  مقدس تری  و 

کنند.  که توانش را دارند، خالصانه خدمت  جایی 

اما بعضی ها همین که وارد حوزه و حجره می شوند و یکی دو روز در آن سپری 

می کنند، هوایی می شوند. هنوز تصمیم خود را نگرفته اند که بمانند یا بروند. طلبه 

یابی خود و حوزه برای ادامه راه  بشوند یا نشوند. این چند روز ماندن، محض ارز

کنند.  گرفته اند و نمی دانند چه  کنم، دستشان  کنم، چه  کاسه چه  است. هنوز 

گاهانــه و بــا  کننــد؛ امــا آ بهتــر اســت بــه اینــان بگوییــم هرچــه زودتــر انتخــاب 

مشــورت. زود تصمیــم نگیرنــد، بلکــه بــا چنــد نفــر از اســاتید، روحانیــان و دوســتان 

کــه بــا تصمیــم درســت،  دلســوز مشــورت کننــد، بعــد تصمیــم درســت بگیرنــد؛ چرا

کرده انــد و هــم دیگــران را. هــم خــود را راحــت 

بــدون  و  روز  چنــد  از  پــس  کــه  هســتند  خانــواده  وابســته  چنــان  نیــز  عــده ای 

گــرم پــدر و  کوله بــار خــود را جمــع می کننــد و برمی گردنــد بــه آغــوش  مشــورت، 

کار بــوده  مــادر. ایــن افــراد، یــا هنــوز چنــدان مســتقل نشــده اند یــا نیــت دیگــری در 

کــه راه خــود را زود برگزیده  انــد. کــه خــدا دانــد. همــان بهتــر  اســت 

کــه بــا وجــود عاقــه  بســیار بــه تحصیــل در  و ســرانجام بعضی هــا نیــز هســتند 

مادرشــان  و  پــدر  نارضایتــی  آن،  و  می بیننــد  خودشــان  راه  ســر  مانعــی  حــوزه، 



15 فصلاول:انتخابحجرهوحجرهنشینی

اســت. والدیــن آن هــا بــه هــر دلیــل موجــه یــا ناموجهــی راضــی نیســتند فرزندشــان 

درس طلبگــی بخوانــد. اینــان در مرحلــه نخســت الزم اســت رضایــت پــدر و مــادر 

گــر  کننــده، بــه دســت آورنــد و ا را بــا مهربانــی و احتــرام فــراوان و بــا دالیــل قانــع 

کننــد و از طــرف دیگــر،  کــه بــه هیــچ وجــه نمی تواننــد والدیــن را راضــی  دیدنــد 

کــه نیــاز بــه  ی عاقــه و اســتعداد دارنــد، در شــرایط حاضــر  خــود بــه دروس حــوزو

طــاب بااســتعداد و درس خــوان فــراوان اســت، شــاید نیــازی بــه رضایــت والدیــن 

از لحــاظ شــرعی نداشــته باشــند. در زیــر، فتــوای بعضــی از مراجــع ذکــر می شــود.

کــه مایلــم در راه وظیفــه و خدمــت بــه مســلمین مشــغول  ســؤال1: جوانــی هســتم 

کنــون بیــن تحصیــل در حــوزه یــا دانشــگاه مــردد می باشــم. لطفــًا بــا توجــه  شــوم و ا

کــه رضایــت  کــدام مســیر را انتخــاب نمایــم  کشــور بفرماییــد،  کنونــی  بــه نیازهــاى 

کــرده باشــم؟ امــام زمــان را جلــب 

بـــه رضایـــت آن  پاســـخ آیـــت اهلل العظمـــی بهجـــت : تحصیـــل در حـــوزه 

حضرت   نزدیك  تر است، ان شاء اهلل.

کنونــی جامعــه، واجــب  گیــرى و تحصیــل علــوم دینــی در شــرایط  ســؤال2: آیــا فرا

کفایــی اســت یــا واجــب عینــی؟

پاسخ آیت اهلل العظمی بهجت : به مقدار مورد مبتاى هر فردى در احکام 

شرعیه و اعتقادات، واجب عینی است و اضافه بر آن  کفایی است، که نسبت 

کافی در جامعه، واجب عینی  به  افراد مستعّد، با نبودن مجتهدین مورد نیاز  و 
می باشد.1

1. بهجت، استفتائات، ج 3، ص231 -233.
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یادى به طلبه شدن دارم و از رفتن به دبیرستان یا  سؤال3: این جانب عاقۀ ز

هنرستان نسبت به اخاق خود بیم دارم؛ ولی پدر این جانب با طلبه شدن من 

کنید؟ مخالفت می کنند. لطفا وظیفۀ این جانب را مشخص 

کــه نیــاز بــه  پاســخ آیــت اهلل العظمــی فاضــل لنکرانــی: در شــرایط فعلــی 

یــاد اســت، طلبــه شــدن شــما بســیار خــوب اســت؛ امــا بهتــر  روحانــی متعهــد ز

گــر  آن هــا  بــه هــر صــورت قانــع  کنیــد و ا اســت رضایــت والدیــن خــود را جلــب 

نشــدند، الزم نیســت ســخن  آن هــا  را اطاعــت کنیــد؛ زیــرا طلبگــی بــه نحــو واجب 
ــود دارد.1 ــد وج ــی ارزش من ــه روحان ــرم ب ــاز مب ــت و نی ــرح اس ــی مط کفای

   آیــت اهلل بنابــی، مدیــر مدرســه ولی عصــر شهرســتان بنــاب دربــاره شــرط رضایــت 

والدیــن می گویــد:
كه از  این یك مسأله فتوایی است و باید از مراجع محترم سؤال شود؛ اما آن طوری 
نظرات تعدادی از بزرگان به دست آمده، در مسائلی كه به كماالت علمی و معنوی 
یژه این كه یك وظیفه مهم بعد از تحصیل  مربوط است، اجازه پدر شرط نیست. به و
یت برعهده طلبه است و آن این كه نه تنها می خواهد خودش را به كمال  علم و معنو
برساند، بلكه می خواهد در جامعه هم به عنوان اسوه و سرمشق در آید. جامعه به 
به  والدینش  و  گر جوانی می خواهد طلبه بشود  ا دارد. حال  نیاز  مهره هایی  چنین 
طلبه بودن او روی خوشی نشان نمی دهند، به هر وسیله ممكن رضایت  آن ها  را 
كه خالف میل آنان عمل نماید  گر  نتوانست، چاره ای نیست از این  كند و ا جلب 
َك ِبِه 

َ
ْیَس ل

َ
ن ُتْشِرَك ِبی َما ل

َ
ِإن َجاَهَداَك َعلى أ یفه »َو و در مواردی می شود به آیه شر

كرد. وًفا«2 نیز استناد  ْنَیا َمْعُر
ُ

 ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفى الّد
َ

ٌم َفل
ْ
ِعل

1. فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج1، ص598.
ى، از آنــان فرمــان مبــر و]لــی[ در دنیــا  رز گــر تــو را وادارنــد تــا دربــاره چیــزى کــه تــو را بــدان دانشــی نیســت، بــه مــن شــرك و 2. ا

بــه خوبــی بــا آنان معاشــرت کــن... . )لقمــان، آیه15(
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كــه والدینشــان از طلبگــی  آن هــا  راضــی  برخــی از بــزرگان عصــر حاضــر را می شناســم 
تقــی  محمــد  شــیخ  آیــت اهلل  مرحــوم  داشــته اند.  عالــی  پیشــرفت  امــا  نبوده انــد، 
یــا در اواخــر  بروجــردی می گفــت : »پــدرم شــدیدا بــا طلبــه بودنــم مخالــف بــود؛ ولــی گو
یــا دیــده و حالــش را پرســیدم، بــا  اظهــار رضایــت می كــرد. بعــد از وفــات، او را در رؤ
ــو  كــه پــدرم فــرد متدینــی بــود، می گفــت: مــرا بــه جهــت این كــه از طلبــه بــودن ت ایــن 

ــد! ــوده ام، بازخواســت می كنن راضــی نب
یــادی در داخــل و خــارج دارد -از طلبــه  پــدر یكــی از مراجــع بــزرگ -كــه مقلدیــن ز
یــاد، درس هــای حــوزوی را ادامــه داد و اآلن  بــودن او راضــی نبــود؛ ولــی بــا تــالش ز

منشــأ آثــار و بــركات اســت.
یــم. شــاید  كــه بــد نیســت آن را هــم بگو در ایــن مــورد خاطــره ای در ذهــن دارم 
ســال 1361 بــود. آن موقــع جوانــان كم كــم بــه حوزه هــا روی آورده بودنــد. در مدرســه 
یــز  بــودم . برخــی جوانــان از ارومیــه آمــده بودنــد تــا طلبــه  حضــرت ولی عصــر  تبر
كــه در عملیــات بــدر بــه فیــض شــهادت نایــل  شــوند. از جملــه ایشــان جوانــی بــود 
آمــد. انگیــزه فــوق العــاده ای بــرای طلبگــی در او می دیــدم. تنهــا یــك مشــكل داشــت 
گــر طلبــه شــوی، نامــت را از  كــه پــدرش راضــی نبــود. پــدرش می گفــت : »ا و آن ایــن 
كــی و انگیــزه عالــی ایــن جــوان  كــرد!« مــن از یــك ســو بــه پا شناســنامه ام پــاك خواهــم 
ــد و از ســوی دیگــر عــدم  ــه طلبگــی در آی ــه جرگ ــه ب ك ــردم و دوســت داشــتم  ك ــگاه  ن
 ،ــود . آن زمــان آیــت اهلل ملكوتــی ــدر او مسأله ســاز ب ــاع شــدید پ رضایــت و امتن
یــان را  یــز بــود. از مدرســه بــه ایشــان زنــگ زدم، جر نماینــده حضــرت امــامدر تبر
یســید، عیبــی نــدارد.  گفــت: »اســمش را بنو كــردم. در جــواب  بــه ایشــان عــرض 
گــر بنــا بــود رضایــت پــدر شــرط باشــد، بایســتی خیلــی از علمــا  یــد طلبــه بشــود. ا بگذار

طلبــه نمی شــدند«.1

1.دیدگاه های تربیتی آیت اهلل بنابی مدیر مدرسه علمیه ولی عصر بناب، پایگاه اطالع رسانی مدیریت مطالعات 
معاونت تهذیب و تربیت حوزه، شناسه خبر: 14955.
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اندیشــیدن  خــود،  بــا  خلــوت  اســت:  حجره نشــینی  اول  فایــده  این هــا،  همــه 

کــردن نیــت و  کــردن، خالــص  دربــاره حــال و آینــده، مشــورت، ســبک و ســنگین 

ســرانجام تصمیــم.

کدام یک، تصمیم درستی است: رفتن یا ماندن؟  اما چه تصمیمی؟ 

رفتــن از حــوزه یــا مانــدن در آن، بســتگی بــه هــدف دارد. هدف از رفتن چیســت، 

کــدام یــک امــام  کــدام یــک مقدس تــر اســت؟  کــدام اســت؟  هــدف از مانــدن 

کــدام یــک مؤثرتــر اســت؟  زمــان را خشــنود می کنــد و 

کنیــم و ســرانجام تصمیــم     پــس، از فرصــت خلــوت و تنهایــی حجــره اســتفاده 

درســتی بگیریــم. 

یکی از نوه های حضرت امام خمینینقل می کند:
ــوه امــام هــم پیــش ایشــان  ــدم آقــا مســیح، ن ــاق امامشــدم، دی »یــک روز وارد ات
ــد  ــد: »بنشــین«، نشســتم. چن ــد و فرمودن ــام جــواب دادن ــردم. ام ك هســتند. ســالم 
گــر می خواهــی در آن جهــان  كردنــد بــه مســیح و بــه او فرمودنــد: »ا لحظــه بعــد رو 
كنــی و  كــه بتوانــی همیشــه از حــق دفــاع  ســعادت مند باشــی، بــرو آخونــد بشــو، 
ــرای  ــر ب گ ــی ا ــی. حت كن ــه حــق عمــل  ــزی نترســی و ب ــوی ناحــق بایســتی و از چی جل

گــوار باشــد.«1 خــودت نا

1. ستوده، پابه پای آفتاب، ج1، ص353؛ به نقل از رضا مصطفوی.
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گذاشــتن در طلــب علــم، تفقــه دیــن و تبلیــغ آن. از امــام  ــا  طلبــه شــدن، یعنــی پ

ــود: ــه فرم ک ــت  ــده اس ــل ش صادق نق
َرام؛1  َ ِل َو الْ

َ
ل َ ُهوا ِف الْ

ّ
ْصَحاِب َحَتّ َیَتَفَق

َ
 ُرُئوِس أ

َ
َیاَط َعل ْیَت الِسّ

َ
ل

یانه ها بر سر اصحاب من افراخته بود، تا این كه در حالل و حرام تفّقه كنند. كاش تاز

حجره چیست؟

حجره در لغت عربی به معنای »غرفه«، یعنی »اتاق« است. لغت نامۀ دهخدا 

آن را چنین معنا کرده است: »پاره ای زمین دیوار در کشیده مسقف« و » در تداول 

کوچک با معماری سنتی  فارسی زبانان، اطاق طلبه در مدرسه«.2 حجره اتاقی 

حجره های  صورت  به  را  قدیم  بازارهای  و  مساجد  معمواًل  که  است  اسامی 

بتوانند  این که  برای  طاب  می ساختند.  هم  کنار  و  متصل  شکل،  گنبدی 

شب ها در جایی بمانند و درس بخوانند، در حجره های مساجد می خوابیدند. 

برای همین، یکی از معضات و مشکات طلبه ها، تهیه حجره بود. 

مرحوم آقا نجفی قوچانی می گوید:
كه جهت تحصیل به نجف اشرف مشرف شده بودم، ولی حجره  چند ماهی بود 
پیدا نكردم و به ناچار در محل نامناسبی به سر می بردم تا این كه طلبه ای اصفهانی 
یش نیز در نجف بود، جهت تحصیل به نجف آمد و از من اجازه خواست  كه عمو
كند، در آن جا بماند. پس از یك هفته،  یش برای او حجره پیدا  كه عمو تا زمانی 
یم برایم حجره پیدا كرده، به زودی به آن جا  روزی با خوشحالی آمده و گفت: »عمو

خواهم رفت«.

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص213.
2. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه.
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باله دانــی بــا  كمــی متأثــر شــدم از این كــه شــش، هفــت مــاه اســت در یــك ز مــن 
ســختی بــه ســر می بــرم و حجــره مناســبی پیــدا نكــردم؛ ولــی ایــن آقــا یــك هفتــه نشــده، 
كــه بــرای اقامــه نمــاز  كــرده اســت. هنــگام مغــرب  یــش بــرای او حجــره پیــدا  عمو
كــه رســیدم،  جماعــت، پشــت ســر مرحــوم آخونــد خراســانی می رفتــم،  بــه دِر صحــن 
كار  گفتــم: »تــو بــه قــدر یــك عمــو  كــردم و بــا تنــدی   صورتــم را بــه قبــر مطهــر علــی

كنــی؟« ــرای مــن پیــدا  كــه حجــره ای ب ــر نمی آیــد  از دســتت ب
گفــت: »در مدرســه وقفــی     وارد صحــن مطهــر شــدم. یكی از طــالب خراســانی 
كن  كــه تــو در آن ســا حجــره ای در شــرف خالــی شــدن اســت؛ از آخونــد اجــازه بگیــر 
گفتنــد؛ ولــی  شــوی!« و در فاصلــه كمــی، ســه نفــر از فضــال  همیــن مطلــب را بــه مــن 
چــون افــراد زرنگ تــر و معروف تــر از مــن بودنــد و مرحــوم آخونــد هــم مــرا نمی شــناخت، 

مــن ناامیــد بــودم از این كــه چنــان حجــره ای بــه مــن داده شــود. 
كمــال یــأس مطلــب را  گفــت و لــذا مــن پــس از درس، بــا     فردایــش بــاز دیگــری 
بــه عــرض آخونــد رســانیدم؛ ولــی برخــالف انتظــار، مرحــوم آخونــد بــا صــدای بلنــد 
كــه در مدرســه وقفــی خالــی شــد، در اختیــار  فرمــود:  »از ایــن ســاعت، هــر حجــره ای 

گیــرد.« ایــن آقــا قــرار 
یــم آن را در اختیــارت  گهــان شــیخی آمــده گفــت: »حجــره مــال مــن اســت، بیــا برو    نا
بگــذارم.« و بدیــن ترتیــب مــن حجــره دار شــدم؛ ولــی آن طلبــۀ اصفهانــی نــه تنهــا 
ــان رفــت و باالخــره  ــه اصفه ــدا نكــرد، بلكــه از نجــف ب ــرای او حجــره پی ــش ب ی عمو

ــر می آیــد.«1 كار از دســتش ب كــه علــی خیلــی بیشــتر از عموهــا  معلــوم شــد 

حتــی بافــت اصلــی حــرم امــام علــی در نجــف نیــز، در ابتــدا بــرای حجره  های 

ی شــهرت  کاس درس  آن هــا  طراحــی شــده بــود و بــه صحــن غــرو طلبه هــا و 

کنونــی درآمــد و مخصــوص زائــران شــد.  داشــت. بعدهــا ایــن بافــت بــه شــکل 

گردیــد، از ایــن معمــاری الگوبــرداری  کــه مــدارس علمیــه تأســیس  پــس از ســال ها 

1. آقا نجفی قوچانی، سیاحت شرق، ص311 - 314)با اندکی تلخیص(.
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کــرده و هــر مدرســه ای از چندیــن حجــره کوچــک ســاخته می شــد و محــل اســکان 

کــه بیشــتر از روســتاها و شــهرهای مختلــف، بــرای تحصیــل علــوم  طلبه هایــی بــود 

دینــی بــه مدرســه می رفتنــد.

امــروزه و به ویــژه پــس از انقــاب اســامی، مــدارس علمیــه در مســاحت های 

کــه دارای حجره هــای بیشــتر اســت. نــوع  بــزرگ و در چنــد طبقــه ســاخته می شــود 

گذشــته و بــه شــکل ســنتی نبــوده، بلکــه معمــاری  معمــاری ایــن حجره هــا مثــل 

گرمایشــی و سرمایشــی اســت.  مــدرن داشــته و دارای امکانــات 

در خاطرات حجت االسام و المسلمین قرائتی آمده است:
سال هاى اّول طلبگی ام در  قم، خواستم در  مدرسه علمیۀ آیت اهلل گلپایگانی«
كه لباس روحانیت نپوشیده اند،  كسانی  گفتند: »به   حجره بگیرم و درس بخوانم. 

حجره نمی دهند.«خودم خدمت معظم له رسیدم، ایشان نیز فرمود: »شما كه لباس 
كردم: »گرچه به من  كم درس خوانده اید.«به ایشان عرض  ید، معلوم است  ندار
كردم:  عرض  فرمودند.  اجازه  بزنم!«  مثال  یک  بدهید  اجازه  ولی  ندهید،  حجره 
یند فردى در كاشان به حمام رفت. وقتی لباس هایش را بیرون آورد، همه به  »می گو
كثیفی!« وقتی این برخورد را دید، دوباره لباس هایش را  ه! چه آدم 

َ
ه، ا

َ
گفتند: »ا او 

پوشید. خواست از حمام بیرون برود، مردم گفتند: »كجا می روى؟« گفت: »می روم 
گر كسی تمیز  باشد كه حّمام نمی آید!( حال حكایت  حّمام تا بیایم حّمام!« )چون ا
یید برو درس بخوان، بعد بیا این جا درس بخوان. روحانی شو،  شماست كه می گو
بعد بیا این جا روحانی شو.« وقتی این مثال را زدم، معظم له خیلی خندید و فرمود: 

»به شما حجره می دهیم. شما این جا بمانید.«1

1.بهشتی، خاطرات استاد )از زبان حجت االسالم و المسلمین قرائتی(، ص41.
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حجره نشینی

 گرفته ایــد و می خواهیــد لبــاس ســربازی امــام زمــان کــه تصمیــم درســت  حــال 

کنیــد، بایــد بدانیــم: را بــر تــن 

کن می شــوند     معمــواًل در هــر حجــره، چنــد طلبــه تقریبــا هم فکــر و هم خــو ســا

ک   کــه ماه هــا و ســال ها در آن، بــا هــم زندگــی می کننــد و عبــادت، خــواب، خــورا

و...  آن هــا  در ایــن مــکان ســپری می شــود و ایــن زندگــی، بــرای ســال های بعــد 

خاطره ســاز خواهــد بــود. 

کــه اهــل شهرســتان بــوده و شــبانه روز در آن     معمــوال طلبه هایــی حجره نشــین اند 

ــه  کمتــر حجره نشــینی را تجرب کن هســتند. طلبه هــای اهــل محــل و متأهــل،  ســا

کن شــوند.  می کننــد. آنــان شــاید شــب ها بــه خانــه برونــد و روزهــا در حجــره ســا

گذاشــته اند؛ از جملــه: حــق  ــرای حجــره  بعضــی از مــدارس علمیــه، شــرایطی ب

کــه حداقــل چهــار شــب از  اســتفاده از حجــره شــبانه، مخصــوص افــرادی اســت 

ــرآن،  ــا شــرط تهجــد، قرائــت ق کننــد؛ ی ــا صبــح ســپری  ــام هفتــه را در مدرســه ت ای

گنــاه نکــردن در حجــره و... .

کــه    حجره نشــینی از زیباتریــن و ماندگارتریــن خاطره هــای دوران طلبگــی اســت 

می توانــد زمینه ســاز و آغــازی بــر رشــد علمــی، فکــری، معنــوی و اجتماعــی طلبــه 

کنــد. اندکــی  ــرای خودســازی و تهذیــب نفــس ایجــاد  باشــد و فرصتــی طایــی ب

غفلــت از ایــن دوران مهــم، ســبب از بیــن رفتــن فرصت هــای طایــی فراوانــی 

گشــت و چیــزی جــز  آه و افســوس بــرای اشــخاصی  کــه هرگــز  بــر نخواهــد  می شــود 

کــه قــدر آن را ندانســته اند، باقــی نخواهــد مانــد.

که دیگر در حجره نیستیم و به     البته این حرف ها بیشتر زمانی درک می شوند 
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یاد روزهای حجره نشینی، خاطره ها را از ذهن می گذرانیم. با این حال، هنوز هم 

و ادعیه مأنوس  قرآن  با  »تا در حجره هستیم، خوب درس بخوانیم،  می گوییم: 

باشیم، قدر یک دیگر را بدانیم و بکوشیم رذایل اخاقی را از خود بزداییم.«

کــه هنــگام ســخنرانی، خاطــره     روزی در محضــر عامــه جعفری بودیــم 

کــرد و فرمــود: شــیرینی را برایمــان نقــل 
بزرگان حضور داشتیم. در  از  و تعدادی  »روزی در جلسه ای، من، شهید بهشتی 
»شما  پرسید:  وی  از  بهشتی  شهید  بود.  نیز  راه  رفته ای  و  معنوی  عالم  مجلس، 
طلبگی  اول  سال های  »وقتی  گفت:  وی  یافته اید؟«  دست  مقام  این  به  چگونه 
و  گذشت  سال  چند  یم.  می شو آدم  بگذرد،  سالی  چند  می گفتیم  خود  با  بودیم، 
یم. آن را هم  كتاب لمعه را بخوانیم، آدم می شو گفتیم: »حتما  آدم نشدیم. با خود 
یم؛  گفتیم: »حتما رسائل و مكاسب بخوانیم، آدم می شو خواندیم و آدم نشدیم.« 
ازدواج  »حتما  گفتیم:  نشدیم.«  آدم  خواندیم،  هم  خارج  درس  نشدیم.  باز  ولی 
یم و  كامل می شود و نصف دیگر را با تالش به دست می آور كنیم، نصف ایمانمان 
كه ای داد بی داد! عمر نزدیک به  یم؛ ولی نشدیم. روزی به خود آمدم  آدم می شو

یم.«  گرفتیم كه آدم شو فنا است. از آن روز تصمیم 
ــم، داســتان خــود را  كــه وقتــی آن عال عالمــه جعفــری در ادامــه توضیــح می دهنــد 

یســت.1  نقــل می كــرد، شــهید بهشــتی آرام می گر

که می گوید: به قول حافظ شیرازی 
اال ای دولتی طالع كه قدر وقت می دانی

گوارا بادت این عشرت كه داری روزگاری خوش

تــا آخــر  کــه  باعــث شــکل گیری دوســتی های دیرپایــی می شــود  حجره نشــینی 

عمــر می توانــد ادامــه داشــته باشــد و ایــن امــر می توانــد نقــش مهمــی در زندگــی 

1. به نقل از مؤلف، مدرسه علمیه حضرت ولی عصر تبریز، سال1372.
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ــزرگان علمــی و اخاقــی، از دوران آغــاز  کنــد. آغــاز رشــد بســیاری از ب آینــده ایفــا 

طلبگــی و حجره نشــینی بــوده اســت.

شکل و ساخت حجره

کوچک تــر  کمــی بزرگ تــر  یــا   حجــره، مکانــی بــه مســاحت تقریبــی 12 متــر مربــع یــا 

ــده شــده اســت. بعضــی از  ــدارک دی ــر ت ــا 5 نف ــرای زندگــی 2 ت ــه اغلــب ب ک اســت 

کــه بــرای نگهــداری وســایل شــخصی  حجره هــا، عــاوه  بــر  آن، پســتویی نیــز دارنــد 

اســتفاده می شــود. شــاید بهتــر  باشــد بگوییــم بعضــی از حجره هــا دارای اندرونــی 

و بیرونــی هســتند.  

کمــد دیــواری  کــه در آن  ــد و فقــط اتاقــی اســت     بعضــی از حجره هــا پســتو ندارن

تعبیــه شــده تــا وســایل شــخصی را بتــوان در آن قــرار داد.

لباس هــا،  رختخــواب،  شــخصی،  وســایل  اســت،  پســتو  دارای  حجــره  گــر  ا    

وســایل پخت وپــز، میــوه و امثــال این هــا را بایــد بــه صــورت منظــم و مرتــب در 

آن جــا قــرار داد و بــه اصطــاح اندرونــی بــه همیــن منظــور ســاخته شــده اســت؛ ولــی 

کمــد دیــواری دارد، ضمــن این کــه وســایل خصوصــی و شــخصی  گــر حجــره،  ا

کــه  یــم؛ چرا خــود را در آن جــا قــرار می دهیــم، بکوشــیم مرتــب و منظــم نگــه دار

کــه بــه حجــره مــا رفت وآمــد دارنــد، متوجــه نظــم یــا بی نظمــی مــا  کســانی  معمــوال 

یختگــی، حــس بــدی پیــدا می کننــد. می شــوند و از به هــم ر

ــه دیگــران نشــان می دهــد  کمــد ب یتریــن شــخصیت ماســت.  ــواری، و کمــد دی    

کار، درس و زندگی مــان منظــم هســتیم و بــه تمیــزی اهمیــت می دهیــم.  چقــدر در 

کمــد، در جــای خــود قــرار دهیــم و حتــی بــه دیگــران اجــازه  هــر وســیله ای را در 
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کــه نظــم آن را بــه هــم بزننــد. ندهیــم 

در  و  بدانیم  آن  از  بهتر  بلکه  خودمان،  خانه  همانند  باید  را  حجره  هم چنین     

نگه داری آن، از قبیل سالم نگه  داشتن دیوارها، در و پنجره ها، پستوی حجره، 

که حجره از سهم امام ساخته شده و متعلق به  فرش، موکت و ... بکوشیم؛ چرا

کرد. صاحب ما، امام زمان است. باید از امانت خوب نگه داری 

ترکیب هم حجره ای ها

کنیــم؟  کســی هم حجــره  شــویم؟ چــرا بایــد در انتخــاب هم حجــره، دقــت  بــا چــه 

کــه  مــا دارد؟ و ســؤال های دیگــری  رفتــار  و  تأثیــری در اخــاق  هم حجــره چــه 

معمــوال در انتخــاب هم حجــره ای بــا  آن هــا  مواجــه هســتیم، ذهــن مــا را بــه خــود 

مشــغول مــی دارد. 

کــه در دوره نوجوانــی  کــه     انتخــاب هم حجــره ای از آن رو بســیار اهمیــت دارد 

کــه عناصــر شــخصیتی و هویتــی  یــا جوانــی هســتیم و ویژگــی ایــن دوره آن اســت 

مــا در حــال شــکل گیری اســت. در ایــن ســن، میــزان تأثیرپذیــری از هم ســاالن، 

بــه ویــژه هم حجره ای هــا بســیار بــاال اســت. در دوره ســنی نوجوانــی و جوانــی، 

یــم و هــم زود تغییــر و  هــم انگیــزه قــوی بــرای تغییــر اخــاق و رفتــار خودمــان دار

کســانی در مــا تأثیــر خواهنــد  کــه چــه  کنیــم  تأثیــر می پذیریــم؛ بنابرایــن بایــد دقــت 

کــه تصمیــم می گیریــم بــرای مدتــی هرچنــد انــدک، بــا یک دیگــر در  گذاشــت؛ چرا

کنیــم؛ بــا اخــاق و رفتــار هــم آشــنا شــویم؛ خاطره هایی  یــک حجــره و اتــاق زندگــی 

گاه از هــم تأثیــر  ــم و در طــی ایــن اتفاق هــا، ناخــودآ ی ــد آور ــدگار پدی مشــترک و مان

ــادی  ی کــه هم حجــره ای در سرنوشــت مــا، تأثیــر ز ــم. شــاید بتوانیــم بگوییــم   پذیری
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گاهــی یــک  هم حجــره ای فاضــل و درس خــوان، باعــث می شــود پله هــای  دارد. 

گاهــی هم حجــره ای نابــاب مــا را بــه  کنیــم و  رشــد تحصیلــی و معنــوی را طــی 

ــر را انجــام دهیــم: ســقوط می کشــاند. پــس الزم اســت اقدامــات زی

ــه در  ک ــازد  ــان س ــدن نصیبم ــره  ش ــم حج ــردی را در ه ــم ف ــد بخواهی 1. از خداون

ــد را  ــای رش ــه زمینه ه ــد، بلک ــع نباش ــا مان ــه تنه ــوی، ن ــد معن ــدن و رش درس خوان

کــه از لحــاظ اخاقــی و  نیــز فراهــم ســازد. بکوشــیم بــا افــرادی هم حجــره شــویم 

ــتیم؛ ــبیه هس ــا ش ــل تقریب ــطح تحصی ــی و س ــاری، فرهنگ رفت

2. در انتخاب هم حجره ای، از مسئوالن مدرسه مشورت بگیریم؛

کمک بگیریم. که سابقه بیشتری دارند،  3. از طلبه هایی 

بــه  نســبت  مبتــدی(، شــاید  )بــه اصطــاح  تــازه وارد  کــه طــاب  آن جایــی  از 

یــا تجربه هــای الزم را در زمینــه انتخــاب  اهمیــت هم حجــره ای آشــنا نباشــند 

خــود  علمیــه،  مــدارس  مدیــران  از  بعضــی  باشــند،  نداشــته  هم حجــره ای 

می کننــد. پیشــنهاد  فــرد  بــه  را  هم حجره ای هــا 

   آیــت اهلل شــیخ عبدالمجیــد باقــری بنابــی، مدیــر حــوزه علمیــه شهرســتان بنــاب، 

چنیــن بیــان می کننــد: 
كســی بــا چــه فــردی هــم حجــره شــود، دقــت  كــه چــه  در مــورد تركیــب حجــرات 
كتــاب پیچیــده ای، تــالش  یــس  ــرای تدر ــر قــرار باشــد انســان ب گ یــادی می كنیــم. ا ز
ــا بیــش از آن مقــدار در مــورد هم حجــره دقــت  ــراوان نشــان دهــد، م ــاد و دقــت ف ی ز
ــا  ــار هــم باشــند، آی كن ــر  ــد نف ــن چن ــر ای گ ــه ا ك ــم  ــی می كنی یاب ــم. ارز ــه خــرج می دهی ب
ــا نــه؟ بعــد از بررســی و ســنجش، پیشــنهاد می كنیــم  بــرای هــم مفیــد خواهنــد بــود ی
كــه آقــای فالنــی، ایــن آقــا بــا شــما هم حجــره خواهــد شــد، نظرتــان چیســت؟ البتــه 
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كافــی نیســت.1 كنــد. تنهــا رضایــت خــود طلبــه  ــد حــوزه هــم ایــن تركیــب را تأییــد  بای

بســتگی بــه مســاحت حجــره و نیــز تجربه هــای مدیریتــی مــدارس، تعــداد افــرادی 

کن  کن می شــوند، تفــاوت دارد. بــه طــور معمــول، افــراد ســا کــه در یــک حجــره ســا

ــا   ــر  آن ه ــودن[ دو نف ــره ب ــه نف ــورت س ــه ]در ص ک ــت  ــر اس ــج نف ــا پن ــه ت ــره از س حج

کــه ســابقه بیشــتری دارد و بــه  تــازه وارد )طلبــه مبتــدی( و یــک نفــر، طلبــه ای اســت 

کننــده حجــره انتخــاب می شــود.  ــر و هماهنــگ   عنــوان مســئول، بزرگ ت

   در برخــی از مــدارس علمیــه، شــورایی بــرای چینــش ترکیــب حجره هــا تشــکیل 

کــه متشــکل اســت از: مدیــر، معــاون تهذیــب و آمــوزش، یکــی از اســاتید  می شــود 

ــر  ــای باالت ــای پایه ه ــر از طلبه ه ــی دو نف ــته، یک ــاب داش ــا ط ــتری ب ــس بیش ــه ان ک

ــه  ــر و طلبه هــای مدرســه اســت و شــناخت بهتــری نســبت ب ــوق مدی کــه مــورد وث

اســامی  از شــروع ســال تحصیلــی،  پیــش  ایــن شــورا  کثریــت طلبه هــا دارنــد.  ا

گرفتــن  طــاب را بررســی و بهتریــن پیشــنهادها را بــرای ترکیــب حجره هــا و قــرار 
کنــار  یکدیگــر  ارائــه می کننــد.2 طــاب در 

   آیت اهلل مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که »در انتخاب هم مباحثه ای ها 

و هم حجره ای ها چه معیارهایی مهم است و چه شرایطی باید داشته باشند؟« 

می فرمایند:
ــودن،  ــوی، حســن شــهرت، اســتعداد و خــوش ســلیقه ب ــر تق ــورد عــالوه ب ــن م در ای
هماهنگــی ســنی و درســی نیــز ضــروری اســت. در غیــر ایــن صــورت بــا یكدیگــر 
نمی جوشــند و كم كــم مشــكالتی هــم ایجــاد می شــود. بنابرایــن هم طــراز بــودن از نظــر 

1.حسین خانی، نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه، ص155.
2. وافی، نسیم هدایت، ص178.



فرهنگ حجره نشینی28

 مــد نظــر داشــت.1
ً
كامــال ــد  ســن و ســال و مســائل درســی را بای

آیت  اهلل سبحانی تبریزی نیز در پاسخ به همان سؤال می فرمایند:
ــد،  كنن ــی  ــک حجــره باهــم زندگ ــد در ی ــه می خواهن ك ــری  ــا ســه نف ــم دو ی ــد بدانی بای
ــری  ــر اســت و قطعــا مشــكالت كمت ــه هــم نزدیــک باشــد، بهت هرچــه فرهنگ شــان ب

پیــش می آیــد.2

رازدار بودن هم حجره ای

ــان را از مســائل خصوصــی  ــه طــور طبیعــی آن زندگــی چنــد نفــر در یــک حجــره، ب

گفتــه نشــود.  کســی  کــه الزم اســت پوشــیده بمانــد و بــه  گاه می گردانــد  یک دیگــر آ

و  امیــن  مهــر  نامحســوس،  و  اســت  بــودن  هم حجــره  نانوشــته  قانــون  رازداری، 

امانــت دار بــودن بــر پیشــانی فــرد زده می شــود. 

در رازداری دو چیز بسیار مهم است:

کســی انســان را امیــن خــود قــرار داد و رازی را نــزد  گــر  اول: حفــظ اســرار دیگــران: ا

ــتی  ــر  روزی دوس گ ــی ا ــود. حت ــا ب کوش ــظ آن  ــد در حف ــت، بای گذاش ــت  ــه امان او ب

ــیده  کش ــمنی  ــه و دش کین ــر و  ــوا، قه ــه دع کار ب ــورد و  ــم خ ــه ه ــر ب ــن دو نف ــان ای می

ــد.  گردان ــد راز را فــاش  شــد، نبای

   در حدیثی از امیرمؤمنان علی آمده است:
كــه رازی را بــه او ســپرده اند، آن را فــاش  فَشــى ِســّرا اســُتوِدَعه َفَقــد خــاَن؛3 كســی 

َ
َمــن ا

كــرده اســت. كنــد، خیانــت 

انــدازه را نگــه   بــودن، بایــد  یــا هم حجــره  دوم: حفــظ راز خویشــتن: در دوســت 

1. همان.
2. همان، ص179-178.

3. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح4175.
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بســیار  دوســت  هرچنــد  نگفــت؛  دیگــران  بــه  را  رازی  یــا  حــرف  هــر  و  داشــت 

کــرد. امیــر مؤمنــان  صمیمــی باشــد. بعضی از مســائل پنهــان را بایــد در ســینه دفــن 

علی فرمــود:
گــر آشــكارش  ْفَشــْیَتُه ِصــْرَت اســیَرُه؛1 راز تــو اســیر توســت، ا

َ
ســیُرَک، َفــِاْن ا

َ
َک ا ِســّرُ

ســاختی، تــو اســیر آن شــده ای.

شرط مقدس اردبیلی برای هم حجره شدن

طــاب  از  یکــی  می کــرد.  زندگــی  تنهــا  حجــره ای  در  اردبیلــی  مقــدس  مرحــوم 

کــه بــا مقــدس هم حجــره باشــد و در ایــن بــاره بــا شــیخ حــرف  مدرســه مایــل شــد 

یــاد اصــرار و التمــاس نمــود. زد. شــیخ قبــول نکــرد. او ز

کــه هــر چــه از حــال مــن اطــاع پیــدا  ــا ایــن شــرط  شــیخ فرمــود: قبــول می کنــم ب

کــرد. مدتــی بــا هــم بودنــد تــا  کســی نگویــی و اظهــار نکنــی. آن مــرد قبــول  کنــی، بــه 

کــه قــوت  کــه هــر دو مبتــا بــه تنگــی معــاش شــدند؛ بــه حــدی  آن کــه زمانــی رســید 

کســی هــم اظهــار نمی کردنــد، تــا آن کــه آثــار ضعــف و  الیمــوت هــم نداشــتند و بــه 

کــرد،  کنــار آن مــرد عبــور  ناتوانــی از چهــره آن مــرد نمــودار شــد. در آن حــال کســی از 

حــال او را دیــد و علــت ضعــف و بی حالــی او را پرســید. او چیــزی نگفــت؛ ولــی 

کــه علــت را بگویــد. یــد و التمــاس نمــود  یــاد اصــرار ورز عابــر ز

یــادی اســت  کــه مــا دو نفــر طلبــه علــم دیــن، مــدت ز کــرد     آن مــرد قضیــه را فــاش 

کــرده بــا مقــداری  غــذا نخورده ایــم. آن شــخص تــا مطلــع شــد، رفــت غذایــی تهیــه 

گفــت: نصــف ایــن غــذا و پــول مــال تــو و نصــف دیگــر  را  وجــه بــه آن طلبــه داد و 

1. همان، ح4166.
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کــرد  کــه مقــدس وارد حجــره شــد و  آن هــا  را دیــد، ســؤال  بــه رفیقــت بــده. وقتــی 

کــرد. مقــدس فرمــود: دیگــر هنــگام  کجــا رســیده. آن طلبــه حکایــت را نقــل  کــه از 

ــا همــان شــب، مقــدس محتلــم  ــد. اتفاق جدایــی مــا شــد. پــس آن غــذا را خوردن

کــه بــه نمــاز شــب برســد. در حمــام بســته  شــد. پــس زود بلنــد شــد، رفــت حمــام 

ــاز  ــه اجــرت حمــام افــزود، ب ــاز نکــرد. مقــدس ب ــود. حمامــی در را قبــل از وقــت ب ب

کــه از آن وجــه ســهمش شــده  کــه رســید بــه آن مقــداری  قبــول نکــرد. آن قــدر افــزود 

کــرد، نمــاز شــب را  کــرد، تمامــی آن وجــه را داده غســل  بــود. حمامــی در را بــاز 
آورد.1 به جــا 

فرصت های حجره نشینی

-حجره نشینی، هم نشینی با بندگانی است که در جست وجوی رضایت الهی اند؛ 

-حجــره نشــینی بهتریــن زمــان بــرای تحصیــل علــم و آراســته شــدن بــه تقــوا اســت. 

شــاید در زمــان دیگــری، هیــچ گاه ایــن فرصــت بــه دســت نیایــد؛

-حوزه های علمیه خانه های امام زمان  است و حجره ها اتاق های آن؛ پس 

حجره نشینی بهترین زمان ارتباط با صاحب خانه است.

ی دیدگان است؛ گشودن پنجره های نور و روشنایی بر رو -حجره نشینی، 

-حجره نشینی، نگاه به افق های روشن و تازه اندیشه است؛

گامی در جهت تهذیب و پاالیش نفس از رذایل است؛ -حجره نشینی، 

-حجره نشینی، یافتن دوستان ناب و بی آالیش است؛

در  اجتماعــی  و  فــردی  مهارت هــای  ارتقــای  بــرای  فرصتــی  -حجره نشــینی، 

1.حسینی، مردان علم در میدان عمل، ج 1، ص 78.
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اســت؛ زندگــی 

-حجره نشــینی، فرصتــی بــرای درســت ســاختن و شــکل دادن بــه شــخصیت 

خــود اســت؛

-حجره نشــینی، مقطعــی بــرای دفــع، رفــع و جــذب اســت؛ دفــع و رفــع بدی هــا و 

زشــتی ها و جــذب خوبی هــا و نیکی هــا؛

-حجره نشــینی، فرصتــی بــرای ارتبــاط اســت؛ ارتبــاط درســت بــا دیگــران، بــا 

مــردم، بــا دوســتان، بــا خانــواده و خویشــان، و حتــی بــا خــود و ســرانجام با صاحب 

و ولــی نعمتمــان؛

کردن دیگران است؛ -حجره نشینی، فرصتی برای همدلی و یاری 

-و حجره نشینی... . 

بیاییــد قــدر حجره نشــینی را بدانیــد و فرصت هــای نــاب آن را از دســت ندهیــد. 

کــه شــما را بــه یــاد خــدا می اندازنــد، بــر تقــوای شــما می افزاینــد، انگیــزه   کســانی  بــا 

طلبگــی را تقویــت می کننــد، در راه علم انــدوزی اســتوار هســتند، بــا خــدا نجواهــا 

یــد و بــر آن عهــد و  دارنــد و بــه ائمــه تمســک می جوینــد، طــرح دوســتی بینداز

پیمــان تــا ابدالدهــر  بمانیــد. 

تغییر حجره

گاهی اتفاق می افتد که طلبه ای با دیگر هم حجره ای ها سازگاری ندارد و ادامه آن 

وضعیت، برای همه سخت و مشکل است. تغییر حجره، یکی از راهکارهایی 

کند. البته تغییر حجره، باید آخرین  که می تواند این وضعیت را دگرگون  است 

کردن مشکل میان هم حجره ای ها باشد. آنان باید بتوانند  راه حل برای برطرف 
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خود  خواسته های  از  گاهی  و  کنند  مدارا  یک دیگر  با  می توانند  که  آن جایی  تا 

مشکل  حل  امکان  ارتباطی،  مهارت های  ارتقای  و  تحمل  و  صبر  با  بگذرند. 

با  است،  نمانده  باقی  ادامه  برای  راهی  هیچ  دیگر  که  زمانی  ولی  دارد؛  وجود 

مشورت مدیر مدرسه، می توان حجره را تغییر داد.

   یکــی از مشــکات شــایع در مــدارس، تغییــر و جابه جایــی مکــرر حجــره اســت 

کــه بیشــتر بــه دلیــل ضعــف در مهارت هــای ارتباطــی و آداب معاشــرت افــراد رخ 

می دهــد. نظــر بــه این کــه هــر جابه جایــی می توانــد آســیب ها و پیامدهایــی بــا 

خــود بــه همــراه داشــته باشــد و تــا فــرد بــا حجــره و هم حجره ای هــای جدیــد انــس 

بگیــرد و بــا خلق وخــو و ســلیقه و منــش  آن هــا  آشــنا شــود و خــود را بــا  آن هــا  همــراه 

کنــد؛ بنابرایــن شایســته  یــادی صــرف  کنــد، ممکــن اســت انــرژی روانــی و وقــت ز

کنــد و بــا  اســت فــرد از همــان اول، در انتخــاب حجــره و هم حجــره ای دقــت 

ــروز تنــش و اختــاف  ــه ب ــردی خــود، زمین یادگیــری و ارتقــای مهارت هــای بیــن ف

ســلیقه را بــه حداقــل برســاند. 

آیت اهلل بنابی در خصوص تغییر حجره می گوید:
ــی و درســی  ــی از نظــر فكــری، اخالق ــق اســت؛ یعن ــك حجــره موف ــه ای در ی ــر طلب گ ا
كــه ثبــات  و آداب در ســطح خوبــی قــرار دارد، تغییــر حجــره او صــالح نیســت؛ چــرا 
ــه در  ــه طلب ك ــت شــود  ــر ثاب گ ــا ا ــد؛ ام ــزل می كن ــرده و او را متزل ــن ب روحــی وی را از بی
ــه درس و  ــا ب ــد و ی ــد بمان ــش نمی توان ــا هم اتاقی های ــا ب ــق نیســت ی ــن حجــره موف ای
اخالقــش نمی توانــد برســد و...، در ایــن صــورت جابه جایــی او مطلــوب اســت.

ــا  ــه ب ــد ایــن طلب ــد دی گرفتــه شــود، بای ــه براســاس چــه معیارهایــی تصمیــم  امــا این ك
روحیــات خاصــش، در كــدام حجــره پیشــرفت خواهــد كــرد. گرچــه تنــوع هــم در كنــار 
گیــرد و هیــچ عیبــی هــم نــدارد؛ امــا یــك چیــز را بایــد مــد نظــر  اهــداف می توانــد قــرار 
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قــرار داد و آن این كــه نبایــد جابه جایــی یــك طلبــه، تبعــات منفــی داشــته باشــد. بــرای 
كــه مگــر چــه شــده، فالنــی را از آن جــا در آوردنــد  مثــال، در مدرســه جــو ایجــاد شــود 
و بــه حجــره دیگــری بردنــد؟ مگــر هم حجره ای هایــش چگونــه بودنــد؟ ایــن تبعــات، 
ــر ایــن اســاس، بایــد  شــخصیت هم حجره ای هــای قبلــی او را مخــدوش می ســازد. ب

یــادی بــه خــرج داد.1 در ایــن تغییــرات، دقــت و ظرافــت ز

1.حسین خانی، نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه، ص156-155.
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مسئول حجره

کــه معمــوال یکــی  کن می شــوند  کــه در هــر حجــره  ای، چنــد نفــر طلبــه ســا گفتــه شــد 

از  آن هــا  از همــه بزرگ تــر  یــا  از لحــاظ درســی، چنــد ســال باالتــر اســت. طبیعــی 

کــه طلبه هــای تــازه وارد او را بزرگ تــر خــود در حجــره دانســته و بــه حــرف او  اســت 

کننــد. بعضــی از مدیــران بــا بهره گیــری از  کــرده یــا از تجربه هــای او اســتفاده  گــوش 

کــرده  تجربه هــای مدیریتــی خــود در حــوزه، ایــن ترکیــب را در حجره هــا مراعــات 

کــه از لحــاظ ســنی، بزرگ تــر و از لحــاظ درســی، ســطح باالتــری دارد و  و فــردی را 

اخاقــی و دلســوز مــی باشــد، بــه عنــوان مســئول حجــره  برمی گزیننــد تــا رابــط مدیــر 

حــوزه بــا طلبه هــا  شــوند. 

آیت اهلل باقری بنابی می گویند:
در هــر حجــره، یــك نفــر را بــه عنــوان مســئول حجــره انتخــاب می كنیــم تــا بیــن دو یــا 
كــه او بــه عنــوان امیــن مــا در  كنــد. نظــر ایــن اســت  ســه نفــر دیگــر هماهنگــی ایجــاد 
ــژه این كــه  ی ــه و ــوده باشــد و به هم حجره ای هایــش خــط و جهــت بدهــد؛ ب حجــره ب
ــر  ــر دو نف گ ــه ا ك ــل شــده اســت  ــرم نق ك ــر ا یفی از پیامب ــث شــر ــورد حدی ــن م در ای

ینیــد.1 گز هســتید، یكــی را بــه عنــوان امیــر بــر 

1.دیدگاه های تربیتی آیت اهلل بنابی مدیر مدرسه علمیه ولی عصر بناب، پایگاه اطالع رسانی مدیریت مطالعات 
معاونت تهذیب و تربیت حوزه، شناسه خبر: 14955.
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کند: مسئول حجره می تواند وظایف زیر را به خوبی ایفا 

گوش مسئوالن برساند؛ 1. برخی از مشکات حجره یا فرد را به 

2. در مواردی، واسطه میان مدیر و طلبه ها می شود؛

کــرده و بعضــی از اختاف هــا را رفــع  3. میــان هم حجره ای هــا هماهنگــی برقــرار 

کنــد؛ نمــوده و از ایجــاد تنش هــا جلوگیــری 

4. به مشکات درسی طلبه های تازه وارد رسیدگی نماید؛

5. وظایف هر یک از هم حجره  ای ها را برای ایفای مسئولیت در حجره تعیین کند؛

کوتاهی از انجام مسئولیت ها، تذکر دهد؛  6. در صورت 

گوشــزد نماید؛ 7. تجربه های تحصیلی و بهره گیری از معنویات را به  آن ها  

کند؛ گروهی جلوگیری  8. از بروز احتمالی برخی آسیب های فردی و 

9. مشکات  درسی، اخاقی و مالی  هم حجره ای ها را به صورت خصوصی با 

مدیر در میان بگذارد تا  طلبه عزت نفس خود را با در خواست خدشه دار نکند.

اجازه  و  کنند  یاری  حجره  مدیریت  در  می توانند  هم  بقیه  دیگر،  طرف  از     

کنید  »سعی  بریزد.  هم  به  نظم شان  یا  برود  هدر  طایی شان  اوقات  ندهند، 

حجره نشینی تان را مدیریت کنید. مدیریت حجره نشینی، اول از همه گنجاندن 

همه ضرورت های حجره نشینی در حجره است. شما در حجره نشینی هم به 

ید و هم به جلوت، هم به لحظه های تنهایی و هم به لحظه های  خلوت نیاز دار

به  حال،  عین  در  گعده.  به  هم  و  نیازمندید  مطالعه  به  هم  بودن.  جمع  در 

گناه.  احیانًا  و  بیهودگی  و  لغو  از  پر   گعده های  تا  نیازمندید  مفید  گعده های 

ید افسار  کنید مهار حجره نشینی تان را خودتان در دست بگیرید و نگذار سعی 



39 فصل دوم: مدیریت حجره

کنترل ناشدنی است  که این اسب، بیش از اندازه چموش و  از دستتان در برود؛ 
کمند نمی افتد.«1 گریخت، به سادگی در  گر  و ا

   بنابرایــن پیشــنهاد می شــود بــا صراحــت لهجــه و در عیــن عطوفــت، مهربانــی و 

کنیــد.  انعطــاف، نظــر خــود را بیــان 

قوانین حجره 

کــه پــس از مدتــی، طلبه هــا بــا آن قوانیــن،  حجره نشــینی قوانیــن نانوشــته ای دارد 

ــه خــود آشــنا می شــوند. البتــه ممکــن اســت ایــن قوانیــن از مدرســه ای بــه  خــود ب

ــی  کنــد؛ ول ــرق  ــه شــهر  و اســتان دیگــر ف ــا اســتانی ب ــا  از شــهری ی مدرســه دیگــر  ی

کــردن  کــه اذیــت  مهــم توجــه بــه  آن هــا  و رعایــت حــال هم حجره ای هــا اســت؛ چرا

دیگــران، موجــب ســلب توفیــق در درس و معنویــت اســت.

حجــره،  کــردن  تمیــز  قبیــل  از  حجــره،  کارهــای  در  هم حجره ای هــا  معمــوال     

کــرده و  کار  گرفتــن، خریــد و امثــال این هــا تقســیم  شســتن ظــروف، غــذا پختــن یــا 

گوشــه ای از  باهــم همــکاری می کننــد. بهتــر اســت مــا نیــز مســئولیت پذیر  بــوده و 

کســی نشــویم.  ــر دوش  ــار خــود را  ب گیریــم و ب کارهــا را بــه دســت 

   موارد زیر را می توان بعضی از قوانین نانوشته حجره به شمار آورد:

یا مورد  کردن مهمان در وقت مناسب  مسئولیت پذیری، نظم پذیری، دعوت 

توافق، شب نشینی ها و گعده گیری های به موقع، زمان خواب، بیدارباش، احترام 

به حقوق شخصی )دست نزدن به وسایل شخصی( هم حجره ای ها، سر و صدا 

یا آداب معاشرت، خواندن  کردن سفره، رعایت مسائل اخاقی  نکردن، جمع 

1. دیانی، خوش بیاسای زمانی: چند پیشنهاد برای اهالی حجره، مجله حاشیه، شماره صفر، ص83.
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کتاب های اخاقی، پرهیز  از غیبت و غیره.1  قرآن و حدیث یا خواندن برخی از 

   قوانین حجره را خود هم حجرهای ها برای آسایش خود قرار داده اند تا با خیال 

که  قوانینی  نمایند؛  جلوگیری  بی جا  مزاحمت های  از  و  بخوانند  درس  آسوده 

بیش از آن که دستوری باشد، اخاقی است و البته، طلبه باید به مسائل اخاقی 

کند. با رعایت قوانین حجره در  بیش از دیگران حساس باشد و  آن ها  را رعایت 

مقیاس کوچک، ما خود را برای مسئولیت پذیری، نظم پذیری و احترام به حقوق 

حقوق  به  که  کسی  می کنیم.  آماده  جامعه  یعنی  بزرگ،  مقیاس  در  را  دیگران 

دیگران اهمیت نمی دهد، به طور حتم، در آینده نیز چنین خواهد بود.

وسایل مشترک و شخصی2 

که در حجره وجود دارند، می توان به وسایل مشترک میان  کلی، وسایلی  به طور 

هم حجره ای ها و وسایل اختصاصی  هر  طلبه تقسیم کرد. وسایلی که به صورت 

گاز  مشترک در حجره استفاده می شود، عبارتند از: فرش یا موکت، پشتی، اجاق 

. درباره نگه داری  کتابخانه، پرده، سفره و...  گاز پیک نیک،3 چوب رختی،  یا 

وسایل مشترک، همه هم حجره ای ها مسئول هستند؛ حتی نسبت به وسیله ای 

که هم حجره ای آورده و دیگران نیز استفاده می کنند. 

1. هر یک از موارد را در صفحه های بعدی توضیح خواهیم داد.
کــه همــه، حتــی نوجوانــان ایــن چیزهــا را می داننــد و نیــاز  گفتــه شــود  2. شــاید ایــن بحــث، پیــش پــا افتــاده بــه نظــر آیــد و 
کــه می داننــد،  گفتــن نیســت؛ ولــی تکــرار ایــن دانســته ها خالــی از فایــده نیســت و حداقــل می توانــد بــرای آنانــی  بــه 
کــم اهمیــت می دهنــد و رعایــت نمی کننــد. کــه برخــی نیــز بــه ایــن مســأله  گاهــی مشــاهده شــده  ری باشــد. البتــه  یــادآو
ــا طبقه هــای مدرســه وجــود دارد  ــا در هــر یــک از ســالن ها ی 3. در بعضــی از مــدارس، آشــپزخانه  مشــترکی در مدرســه ی
کار  کــرده و بــا تقســیم  کــه طلبه هــا از  آن هــا  اســتفاده می کننــد. در چنیــن مــواردی، همــه بایــد احســاس مســئولیت 

ــد. ــت نماین ــود در آن، مراقب ــایل موج ــد و از وس ــز نگه دارن ــتی و تمی ــپزخانه را بهداش ــت، آش درس
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   وســایل اختصاصــی هــر طلبــه، بــه خــود او اختصــاص دارد و دیگــران بــه هیــچ 

اجــازه  یــا  گرفتــه  اجــازه  این کــه  مگــر   نمی باشــند،  اســتفاده  بــه  مجــاز  عنــوان 

ضمنــی داشــته باشــند. برخــی از وســایل شــخصی را نمی تــوان حتــی بــا اجــازه 

کار درســتی  کــرد؛ زیــرا از لحــاظ بهداشــتی و ســامت،  هم حجــره ای اســتفاده 

ک، شــانه، حوله و... . اما بعضی از وســایل چنین  نیســت؛ مثل اســتفاده از مســوا

نیســتند و در صــورت اجــازه داشــتن، مشــکلی در اســتفاده پیــش نمی آیــد؛ ماننــد 

کتــاب و امثــال این هــا. ــر،  ــه، وســایل تحری کیــف، وســیله نقیل

هم حجره ای هــا در نگــه داری از وســایل مشــترک و شــخصی خــود و دیگــران، 

پــاش، شکســتن و  یخت و گزنــد تلــف شــدن، ر کوشــا بــوده و  آن هــا  را از  بایــد 

کننــد. اســراف شــدن مواظبــت 

چینش وسایل حجره 

گــر حجــره، دارای  چینــش وســایل حجــره، بســتگی بــه شــکل ســاخت آن دارد. ا

کمــد اســت، می تــوان وســایل شــخصی را در آن جــا  پســتوی طبقه بنــدی شــده یــا 

کمــد دیــواری  گــر حجــره، پســتو نداشــته و فقــط  بــه صــورت منظــم قــرار داد و ا

طبقه بنــدی شــده دارد، جــادادن وســایل شــخصی در آن مناســب اســت. چــه در 

پســتو و چــه در کمــد، جــای خاصــی بــرای هــر یــک از افــراد حجــره مشــخص شــود.

گاز  کمــد قــرار داد؛ مثــل     بعضــی از وســایل مشــترک را می تــوان در پســتو یــا داخــل 

کــه پیوســته در حــال اســتفاده  پیک نیــک، جــارو، ســفره و... . برخــی از  آن هــا  

گذاشــته یــا  اســت، هماننــد پشــتی، پتــو و ماننــد آن، در جایــی مناســب از حجــره 

گیــرد. بــا آن کــه چینــش وســایل ســلیقه ای اســت؛  پهــن  شــود تــا مــورد اســتفاده قــرار 
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ولــی توجــه بــه نکته هــای زیــر، مهــم بــه نظــر می رســد:

1. داشــتن توافــق هم حجره ای هــا در نحــوه چینــش وســایل مشــترک و شــخصی 

و احتــرام بــه توافــق؛

یختــه  ر به هــم  طوری کــه  بــه  وســایل؛  چینــش  در  ترتیــب  و  نظــم  رعایــت   .2

یختگــی وســایل یکــی از هم حجره ای هــا، نظــم و ترتیــب بقیــه را  نباشــند. بــه  هم ر

کار ادامــه یابــد، یــا موجــب اختــاف خواهــد شــد یــا  گــر ایــن  نیــز بــه هــم می زنــد و ا

کــم می شــود. بی نظمــی حا این کــه 

ــا  ــا توافــق یک دیگــر تغییــر دهیــم ت گاهــی، جــای قــرار دادن وســایل را ب 3. هــر از 

حجــره از یک نواختــی درآیــد.

ساعت خاموشی و بیدارباش

شــاید بعضــی از مــدارس، ســاعت خاصــی را بــرای خاموشــی چراغ هــا و خــواب یــا 

کــه ســاعت  کننــد و شــاید هم حجره ای هــا خــود تصمیــم بگیرنــد  بیــداری اعــام 

ــک  ــرای ی ــه ب ــال، آن چ ــر ح ــه ه ــند؛ ب ــته باش ــی داش ــاش معین ــا بیدارب ــی ی خاموش

طلبــه مهــم اســت، خوابیــدن به موقــع و بیــدار شــدن به موقــع اســت.
تعییــن زمــان مناســب بــرای خــواب، آثــار جســمی و روحــی فراوانــی بــه دنبــال دارد. 

شــب  و  عبــادت  بــه  را  شــب  از  اعظم  -بخشــی  پیامبــر  -هم چــون  آنان كــه 
زنــده داری اختصــاص می دهنــد، می كوشــند زمــان خــواب خــود را بــه تأخیــر  نیندازنــد 
تــا جسمشــان قــوت و نشــاط الزم بــرای بیــداری در بخشــی از شــب را داشــته باشــد. 
ایــن مهــم در ســیره پیامبــر اعظم نیــز بــه چشــم می خــورد. بنابــر روایــت نقــل شــده 
از برخــی همســران پیامبــر، آن حضــرت اول شــب را بــرای خــواب و اســتراحت خــود 
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ــه تهّجــد مشــغول می شــد.1 ــد و بعــد از مقــداری اســتراحت برمی خاســت و ب ی برمی گز

کافــی داشــته  کــه خــواب  طلبــه  در ســن جوانــی اســت و ایــن ســن اقتضــا دارد 

باشــد. بیــداری تــا دیروقــت بــه هــر دلیلــی، مخــل آســایش شــبانه و رســیدگی 

کافــی داشــته  به موقــع بخوابــد و خــواب  کــس  روزانــه اســت. هــر  بــه تکالیــف 

باشــد، هــم بــرای تهجــد شــبانه بیــدار می شــود، هــم صبــح ســرحال و شــاداب بــه 

کــرده اســت. در  کمــک  درس هایــش می رســد و هــم بــه ســامت جســمی خــود 

کــرد؛ همــان خــواب  طــول روز نیــز می تــوان پیــش از اذان ظهــر، اندکــی اســتراحت 

کامــل دارنــد. کــه مســتحب بــوده و طــاب بــا آن آشــنایی  قیلولــه 

کــه دیروقــت نخوابنــد، احتمــال  گــر هم حجره ای هــا باهــم تصمیــم بگیرنــد     ا

التزام شــان بــه ایــن قانــون، بیشــتر خواهــد بــود. مهــم تصمیــم و ســپس عمــل بــه آن 

گعده گیــری و  اســت. بنابرایــن اجــازه ندهیــد عــده ای تصمیــم جمعــی شــما را بــا 

یــد  شب نشــینی بی مــورد، بی اعتبــار ســازند. حتمــا بــر تصمیــم خــود اصــرار ورز

تــا دیگــران نیــز یــاد بگیرنــد. دیــدن برنامه هــای تلویزیــون )در صــورت داشــتن( یــا 

کــه برنامــه را بــه هم بزنــد و اجــازه ندهــد زودتــر  کــردن بــه رادیــو یــا هــر چیــزی  گــوش 

کنیــد. اســتراحت نماییــد، حتمــا تعطیــل 

نظم و نظم پذیری

همه این کام نورانی امیر مؤمنان علی  را شنیده ایم که در واپسین لحظه های 

عمر مبارک خویش، فرزندانش را به رعایت نظم وصیت می کنند و می فرمایند: 
مِرُکم؛2 شمار را به تقوای الهی و رعایت نظم سفارش می كنم.

َ
م ِبَتقَوی اهلِل َو َنظِم ا

ُ
اُوصیک

1. جباری، خواب و استراحت در سیره نبوی، مجله معرفت، ش114، سال1386.
2. نهج البالغه، نامه47.
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در  کــه  کســانی  و  بــود  نظــم  اســاس  بــر  همــواره   ائمــه و   پیامبــر ســیره  

زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود موفــق بوده انــد، یکــی از عوامــل آن را رعایــت نظــم 

می داننــد. بنیان گــذار جمهــوری اســامی ایــران حضــرت امــام خمینیکــه 

بــا  همــگام  جوانــی  ســنین  از  بیت اســت،  اهــل  مکتــب  یافتــه  پــرورش 

اســتفاده  بــرای  نظــم  از  اخاقــی،  و  روحــی  کمــاالت  مختلــف  ابعــاد  پــرورش 

ــم  ــه و تنظی ــا تهی ــه ب ک ــه ای  گون ــه  ــد؛ ب ــره می بردن ــش به ــر خوی ــات عم ــتر از اوق بیش

انجــام  جــدول  آن  براســاس  را  خــود  کارهــای  تمــام  شــبانه روزی،  جــدول  یــک 

می دادنــد و تــا آخریــن روزهــای زندگانــی خــود بــه آن برنامــه پای بنــد ماندنــد. آثــار 

گردان ایشــان بــرکات  کــه بعضــی از شــا نظــم در زندگــی امــام خمینــی چنــان بــود 

ــه  ک عمــر شــریف امــام را حاصــل نظــم دقیــق ایشــان دانســته اند.1 مشــهور اســت 

کــه ایشــان در نجــف بودنــد،  بعضــی از طــاب نجــف اشــرف، در آن چنــد ســالی 

ی رفــت و آمــد ایشــان بــه درس و تشــرف آن مرحــوم بــه  ســاعت های خــود را رو
می کردنــد.2 تنظیــم  شــب ها  امیرالمؤمنیــن در  مطهــر  حــرم 

نظم  معنویت،  و  درس  در  پیشرفت  برای  هم حجره ای ها  است  الزم  بنابراین     

خوردن،  غذا  بیداری،  خواب،  وقت  باشند.  پای بند  آن  به  حجره  در  و  داشته 

کردن یا هر چیز دیگری، باید با  گعده گیری، درس خواندن، ورزش  استراحت، 

برنامه باشد. شاید طلبه ای در عمل، خود را به نظم ملتزم نداند و برنامه منظمی 

که در جمع زندگی می کند و عاوه بر خودش،  نداشته باشد؛ ولی او باید بداند 

گاهــی  کتــاب را بــرای آ 1. ر.ک: ســعادتمند، درس هایــی از امــام: نظــم و قانون گرایــی، ص7. توصیــه می شــود ایــن 
ــز پژوهش هــای اســالمی صــدا و  ــن مرک ی کتــاب »نظــم و انضبــاط«، تهیــه و تدو ــاره نظــم و هم چنیــن  ــام درب از ســیره ام

ــد. ــیما را بخوانی س
2. مجله حوزه، شماره37-38، مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین سیدهاشم رسولی محالتی.
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برنامه  کل  مواقعی،  چنین  در  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  دیگران  او  رفتار 

دیگران به هم می ریزد و نوعی بی نظمی و شلختگی به وجود می آورد. 

حجــره  قوانیــن  پای بنــد  را  خــود  و  اســت  نامرتــب  و  بی نظــم  کــه  طلبــه ای     

کجــا مســئولیتی داشــته باشــد،  نمی دانــد، در آینــده نیــز چنیــن خواهــد بــود و هــر 

کــه دوره شــکل گیری شــخصیت  کــرد؛ زیــرا از جوانــی  فراتــر از قانــون عمــل خواهــد 

کــرده و دوبــاره ســخت اســت در میان ســالی،  انســان اســت، بــه بی نظمــی عــادت 

گرچــه ناممکــن نیســت. شــیوه خــود را تغییــر دهــد؛ 

   در حجــره نامرتــب، هیــچ یــک از وســایل مشــترک و شــخصی در جــای خــود 

کتاب هــا، در جــای ظــروف قــرار  کتاب هــا و  گاهــی لباس هــا، جــای  نیســتند. 

کثیــف هســتند. شــاید منطــق چنیــن فــردی،  یختــه و  دارنــد. لباس هــا به هــم ر

کــه: »نظــم مــا در بی نظمــی ماســت«؛ ولــی  ایــن ســخن مشــهور و غلــط باشــد 

کســانی  زندگــی بــزرگان دیــن و دانشــمندان ســرآمد، برخــاف ایــن ســخن اســت و 

ــد، یکــی از عوامــل موفقیت شــان را داشــتن  ــه موفقیت هایــی دســت یافته ان کــه ب

نظــم و انضبــاط برشــمرده اند.

ــی،  ــر در زندگ ــق و خلل ناپذی ــم دقی ــود نظ ــه وج ک ــند  ــد باش ــده ای معتق ــاید ع    ش

کــرد تــا از یک نواختــی  گاهــی بایــد بــا بی نظمــی رفتــار  خــود مــال آور اســت؛ پــس 

گفــت خــود ایــن نــوع رفتــار، تابــع نظــم اســت؛ یعنــی فــردی در  درآمــد. می تــوان 

ــه  ــم هم ــک  روز نظ ــز، در ی ــه نی ــق برنام ــته و طب ــی داش ــه منظم ــاه برنام ــول یک م ط

گونــه دیگــری عمــل می کنــد و ایــن ســیر هم چنــان  یختــه و بــه  برنامه هــا را بــه هــم ر

ادامــه دارد. عــاوه، راه هــای دیگــری بــرای ایجــاد تنــوع در برنامه هــا وجــود دارد 
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کــه  کــه شــاید هــر فــردی بهتــر بتوانــد تشــخیص دهــد؛ ولــی بایــد توجــه داشــت 

بعضــی از برنامه هــا )مثــل برنامه هــای درســی روزانــه( در اختیــار فــرد نبــوده و طبــق 

ــه  ک ــی  ــن در برنامه های ــود؛ بنابرای ــام می ش ــه انج ــه علمی ــده مدرس ــن ش روال تعیی

در اختیــار ماســت یــا خللــی در برنامه هــای درســی ایجــاد نمی کنــد، می تــوان 

ــا هــر برنامــه جانبــی دیگــر. گعده گیــری ی ــه وجــود آورد؛ مثــل ورزش،  ــی ب تغییرات

کنیــد و ســاعات     بــه منظــور داشــتن یــک برنامــه منظــم، الزم اســت جدولــی تهیــه 

ایــام هفتــه را )بــه ترتیــب در ســتون افقــی و عمــودی( یادداشــت  شــبانه روز و 

کار و برنامــه مناســب را در آن  کــرده و بــرای هــر ســاعتی در هــر  روز  از ایــام هفتــه، 

یادداشــت نماییــد. مثــًا چــه ســاعتی از خــواب بیــدار شــوید؛ ســاعتی را بــه نمــاز 

کارهــا اختصــاص دهیــد؛ ســاعت های درس،  و نرمــش و صــرف صبحانــه و دیگــر 

کاس، مطالعــه، اســتراحت، نظافــت و... را نیــز دقیــق در جــدول بنویســید و خــود 

کــه متناســب بــا توانایی هــای  کنیــد طبــق جــدول پیشــنهادی خــود  را موظــف 

کنیــد. خودتــان اســت، عمــل 

تقسیم کار

گروه هــا  امــام علــی در عهدنامــه معــروف مالــك  اشــتر، جامعــه را متشــکل از 

کمــك برخــی دیگــر  ــا  کــه زندگــی برخــی  جــز  ب ــی می داننــد  گون گونا و طبقه هــای 

کار در تنظیــم  کیــد بــر نقــش اساســی تقســیم  ســامان نمی یابــد. حضــرت ضمــن تأ

کار و نیــز ضــرورت  ــوع  ــر اســاس ن گروه هــاى اجتماعــی را ب اجتماعــی، طبقه هــا و 

ــداوم نظــام اجتماعــی دارد،  ــراى ت گــروه ب کــه فعالیــت هــر  ــار و نقشــی  کارکــرد و آث

کــه اهمیــت و منزلــت  کارگــزار خــود یــادآور می شــوند  دســته بندى می کننــد و بــه 
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گروه هــاى اجتماعــی را بــه منظــور دســت یابی بــه یــك نظــام باثبــات  هریــك از ایــن 

کوچــک حجــره نیــز مصــداق  و منظــم مــورد توجــه قــرار دهــد. ایــن امــر در مقیــاس 

ــرود، چــاره ای  ــه صــورت منظــم و ســامان مند پیــش ب کارهــا ب ــرای این کــه  دارد و ب

کار وجــود نــدارد.  جــز تقســیم 

کار اســت. تــا روح  گروهــی در یک جــا، مســتلزم همــکاری و تقســیم     زندگــی 

کــم نباشــد، حجره نشــینی نیــز در  تعــاون و همــکاری میــان هم حجره ای هــا حا

گرفته انــد  گــر هم حجره ای هــا تصمیــم  صلــح و صفــا و صمیمیــت نخواهــد بــود. ا

تنبلــی  اســت  بهتــر  شــوند،  عهــده دار  را  حجــره  کار  از  بخشــی  کــدام،  هــر  کــه 

کار خــود را بــه نحــو احســن بــه ســرانجام برســانند.  نکــرده، مســئولیت پذیر بــوده و 

کارهــای بقیــه را بــا مشــکل مواجــه می ســازد. بی نظمــی یــک نفــر در حجــره، 

یکن آن با تیم همراه هستند؛ ولی یک  که ده باز    تیم فوتبالی را در نظر بگیرید 

پاس  را  توپ  گاهی  می کند.  بازی  بخواهد  خود  که  هرگونه  بازی،  هنگام  نفر 

دست  از  را  خودش  تیم  گل زنی  فرصت های  کرده،  ی  تک رو گاهی  و  می دهد 

کل تیم را زمین گیر  کسی با آن که یک نفر از یازده نفر است؛ ولی  می دهد. چنین 

یکنان روحیه خود را از دست داده و نمی توانند آن گونه که باید،  می کند و بقیه باز

تکنیک های مربی را در زمین به اجرا درآورند. نتیجه چنین بازی ای از قبل قابل 

یاد، این تیم خواهد باخت. پیش بینی است. به احتمال ز

ــد ســایر  ــا خری ــان ی گرفتــن غــذا از آشــپزخانه مدرســه، تهیــه ن    شســتن ظرف هــا، 

کــردن حجــره )از  اقــام مــورد نیــاز از بیــرون، پختــن غــذا، مرتــب، منظــم و تمیــز 

ــه و  کتابخان کــردن قفســه  کــردن شیشــه پنجــره، مرتــب  ک  کــردن، پــا قبیــل جــارو 
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کارهــای دیگــر،  کــردن ســفره و...( و  کــردن پســتوی حجــره، تمیــز  کتاب هــا، مرتــب 

کــه در یــک حجــره انجــام می شــود و انجــام دادن ایــن  از جملــه مــواردی هســتند 

کــه یــک نفــر، هیــچ گاه فرصــت نمی کنــد ایــن  کار دارد؛ چرا کارهــا، نیــاز بــه تقســیم 

کار را بــه تنهایــی انجــام دهــد.  همــه 
كنــد چــه كســی  همیشــه بیــن هم اتاقیــان و مهمانــان قرعــه می انداخــت تــا مشــخص 
باید چایی درســت كند. روزی به او شــک كردم. بعد از قرعه، كاغذها را از دســتش 
گرفتــم. دیــدم نــام خــودش را ننوشــته. از آن بــه بعــد، بــه عنــوان حق الســكوت نــام 
مــن را هــم نمی نوشــت، در عــوض نــام برخــی از دوســتان را دوبــار می نوشــت. چیــزی 

نگذشــت كــه دســتمان رو شــد.1

کســی بایــد بــه وظیفــه  کارهــا میــان هم حجره ای هــا تقســیم شــد، هــر  بعــد از این کــه 

گــر  کنیــد ا کارهــای خــود برســند. فــرض  کنــد تــا بقیــه نیــز  بتواننــد بــه  خــود عمــل 

گرفتــن غــذا از  یــا  کــه پختــن غــذا  کــرده و مســئولیت خــود را  طلبــه ای تنبلــی 

آشــپزخانه اســت، بــه خوبــی ایفــا نکنــد، آن گاه چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ شــاید 

ــه هــم خواهــد  کــه برنامــه دیگــران را ب ــد؛ ولــی مســأله آن اســت  ــه نظــر ســاده بیای ب

یخــت و ایــن، یعنــی مراعــات نکــردن حق النــاس. ر

کارهــای حجــره، بــا یک دیگــر اختــاف داشــتید،  کــه در اجــرای     در صورتــی 

ــوان  ــه توافــق برســید. می ت کنیــد و ب کــره  گفت وگــو  و مذا ــا مهربانــی،  بهتــر اســت ب

گــر بــا  حرف هــای مســئول حجــره را بــه عنــوان بزرگ تــر، فصل الخطــاب دانســت و ا

کــه هم حجره ای هــا، حــرف او  کســی  یــد، از مدیــر مدرســه یــا هــر  او نیــز اختــاف دار

کمــک بگیریــد. انعطــاف داشــتن و حتــی بــا بزرگــواری از حــق خــود  را می پذیرنــد، 

1. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص28.



49 فصل دوم: مدیریت حجره

کنیــم تــا  کــردن در چنیــن مواقعــی، خــوب و ســازنده اســت. ایثــار  گذشــتن و ایثــار 

گرفتنــی اســت و بایــد  دیگــران نیــز، ایثــار را از مــا یــاد بگیرنــد. شــاید بگوییــد حــق 

گذشــت و ایثــار اولویــت داشــته و از  گرفــت؛ ولــی در رفتــار بــا هم حجــره ای،  آن را 

کوچــك،  اخــاق واالی اســامی بــه شــمار مــی رود. بــه ســبب وجــود مشــکات 

دوســتی خــود را بــا هم حجــره اى بــه هــم نزنیــم و ضعف هــاى او را بــرای رضــای 

کنیــم تــا ســعه صــدر بیابیــم. خــدا تحمــل 

   روحیه بعضی از افراد به گونه ای است که تن به هیچ کار جمعی نمی دهند و هر 

مسئولیتی به  آن ها  سپرده شود، بر زمین خواهد ماند. چنین افرادی یا باید خود 

کنند و شاهد  یج تغییر دهند و در همان حال، دیگران  آن ها  را تحمل  را به تدر

که  ولی طلبه ای  کنند؛  زندگی  تنهایی  این که  یا  باشند  آنان  تغییر  در  پیشرفت 

می خواهد در آینده، برای مردم و نظام اسامی مفید باشد، الزم است از دوران 

کار در حجره،  کار تیمی را یاد بگیرد. تقسیم  حجره نشینی، همکاری با جمع و 

اجتماعی،  و  فردی  آینده  زندگی  در  که  است  منسجم  تیمی  کار  یک  آموزش 

کار، ضمن این که  گاهی، تغییر مسئولیت ها در تقسیم  فواید بسیاری دارد. هر  از 

نیز  تنوع  ایجاد  می شود،  ساده(  چند  )هر  مختلف  کارهای  با  آشنایی  موجب 

هست و مسئولیت را از یک نواختی درمی آورد.

خود،  مسئولیت های  انجام  بر  عاوه  که  هستند  طابی  میان،  این  در 

و  دوستان  لباس های  حتی  و  می دهند  انجام  نیز  را  بقیه  کار  خالصانه  گاهی 

کنار  که نیمه شب در  هم حجره ای های خود را هم می شویند. چه بسیار طابی 

مطالعه و مباحثه و نماز، به نظافت راهروها، آشپزخانه، َمدَرس ها )کاس درس( 
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کسی  آن ها  را ببیند یا بشناسد. یا جاهای دیگر می پردازند، بدون آن که 

   آیت اهلل محسنی مایری )متوفی 1416ق( نقل می کند: 
مرحــوم پــدرم آیــت اهلل میــرزا ابوالقاســم مالیــری بــا مرحــوم آیــت اهلل میــرزا علــی آقــای 
قاضــی مــالزم بــود و وقتــی بــه نجــف رفتــه بــودم، مرحــوم آقــای قاضــی فرمودنــد: پــدر 
شــما بــه مــا خیلــی نزدیــک بــود. مــا بــرای هم دیگــر غــذا مــی بردیــم و لبــاس هم دیگــر 
گــردن مــا باقــی اســت و تــا شــما در نجــف هســتید،  را می شســتیم. حــاال آن حــق بــر 
كــه دو قــرص  غــذای ظهرتــان بــه عهــده مــن اســت. از فــردا دیــدم ایشــان در حالــی 
ــا خــود آورد و پــس از آن اصــرار  ــان و قــدری آب گوشــت پختــه در میــان ســفره ای ب ن
ــه او داده  ــه شست وشــو دارد ،ب ــاز ب ــه نی ك ــی را  و الحــاح از مــن خواســتند لباس های
كــردم؛ ولــی اطرافیــان فهماندنــد  ید! مــن ابتــدا ابــا ]امتنــاع[  تــا معظم لــه آن را بشــو
یند، و اال  كــه شــده، بدهیــد ایشــان بشــو كــه حداقــل یــک دســتمال كوچــک هــم 
آقــای قاضــی ناراحــت می شــوند. مــن ناچــار شــدم چنــد قطعــه لبــاس خــود را بــرای 

ــه او بدهــم.1 شست وشــو ب

ج مشترک خر

گــذران  بــرای  تقلیــد،  عظــام  مراجــع  از  طــاب  کــه  بابرکتــی  و  انــدک  شــهریه 

ک و  ــورا ــورد و خ ــاب، خ کت ــد  ــرج خری ــوال خ ــد، معم ــود می گیرن ــره خ ــی روزم زندگ

خرج هــای  جمعــی،  زندگــی  در  هم حجره ای هــا  می شــود.  دیگــر  ضرورت هــای 

ــرای  ی، میــان خویــش تقســیم نماینــد. ب ــه طــور مســاو ــد ب کــه بای ــد  مشــترکی دارن

ی  کــدام ماهیانــه مبلغــی را براســاس بــرآورد هزینه شــان در هــر مــاه، رو همیــن، هــر 

هــم می گذارنــد تــا دســت مســئول خریــد در خریــد وســایل مــورد نیــاز مشــترک آزاد 

کارتونــی، جعبــه دســتمال  باشــد. بهتــر اســت صنــدوق ســاده ای )مثــل جعبــه 

1. شمس الشموس، عطش، ص47.
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کاغــذی و امثــال این هــا( تهیــه شــود و مبلــغ در آن قــرار داده شــود. 

که بین  مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا طبسی نجفی، از صفا و دوستی 

کم بوده، چنین یاد می کند: طاب باایمان و برخوردار از اخاق اسامی حا
كه  كه در قم مشغول تحصیل بودم، هفت نفر در یک حجره ساكن بودیم  زمانی 
كمال  این خود، در نظر بدوی، مشكل بزرگی است؛ اما هیچ مشكلی نداشتیم و در 
صفا و صمیمیت، هر یک مشغول خود بودیم و به درس و بحث مان می پرداختیم.

یه خــود را در اول مــاه  كــه هــر هفــت نفــر، شــهر و در مخــارج روزانــه هــم این گونــه بــود 
یختیــم و در طــول مــاه، هركــس بــه مقــداری كــه احتیــاج داشــت،  درون كیســه ای می ر

از آن برمــی داشــت.1

مســئول خریــد می توانــد بــرای شــفاف بــودن هزینه هــا، دفتــری را تهیــه و جزئیــات 

کنــد و در صــورت نیــاز، آخــر مــاه بــه هم حجره ای هــا  هزینه هــا را در آن یادداشــت 

کــردن، بســیار مهــم  گــزارش عملکــرد خــود را بدهــد. هم چنیــن دقــت در خــرج 

کمتــر« شــعار مســئول در خریــد باشــد.  اســت. بایــد اصــل »کیفیــت بهتــر بــا هزینــه 

کــه احتمــال داده می شــود دارای قیمت هــای مختلــف  هنــگام خریــد اجناســی 

کیفیــت، ارزان می دهنــد، از همان جــا  اســت و در جایــی، جنســی را بــا همــان 

خریــداری شــود. بــه اصطــاح عامیانــه، پــول علــف خــرس نیســت، امانتــی اســت 

کنیــد.    دســت شــما؛ و تــا می توانیــد بایــد امانــت داری 

ی  میانــه رو و  اقتصــاد  اســت،  مهــم  کــردن  هزینــه  در  کــه  از چیزهایــی  یکــی     

گذاشــتن( اســت.  ی( و تفریــط )کــم  یــاده رو ی، پرهیــز از افــراط )ز اســت. میانــه رو

کشــانده  کــه از راه اعتــدال بــه ســوی افــراط و تفریــط  امیرمؤمنــان علی آنــان را 

می فرمایــد:  و  می خوانــد  جاهــل  می شــوند، 

1. مصاحبه با مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا طبسی نجفی، مجله حوزه، شماره 34، ص 51.
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؛1 همیشــه جاهــل را نمی بینــی، جــز این كــه یــا 
ً
طــا  ُمفِرطــا او ُمفّرِ

ّ
 ِإل

َ
ل َتــَری الجاِهــل

كــم مــی آورد. یــاده روی می كنــد یــا  ز

هم چنین امام رضا به یکی از اصحاب خود فرمود: »طبق فرمایش الهی در 

که  کنید.«2 بنابراین، وسایلی  مخارج زندگی، نه بخل به خرج دهید و نه اسراف 

احتمال می دهیم بقیه از خرید  آن ها  ناراضی هستند، نخریم تا پیش از خرید، 

که قرار است، بخریم، به اطاع هم حجره ای ها برسانیم. وسایلی 

   طلبه ها بقیه مبلغ شهریه را نیز در امور شخصی هزینه می کنند. در این میان، 

کرده  که می کوشند مبلغی از اندک شهریه را پس انداز  بعضی از طلبه ها هستند 

و به دیگران قرض بدهند و مشکلی از مشکات طلبه ها را رفع نمایند.

در خاطرات حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده است:
شــیخ حســین ابراهیمــی دینانــی، هم غــذا و هــم درس فلســفه ســیدعلی بــود. ایــن 
دو، اتاق هــای جــدا داشــتند؛ امــا وعده هــای غذایــی را بــا هــم می گذراندنــد. بــه 
همیــن جهــت، یــک شــب هــوس كردنــد تــا در دكان علــی  نقلــی، آب گوشــت بخورنــد. 
ــا  ــد ب ــه بای ك ــا آن دو می دانســتند  ــال تمــام می شــد، ام ی ــی نقلــی، 13ر آب گوشــت عل
یک پرس آب گوشــت ســیر شــوند. »آمدیم َدم پیشــخوان كه پول بدهیم. من هر چه 
تــوی جیبــم پــول بــود، درآوردم. او هــم دســت كــرد هــر چــه توی جیبش بــود، درآورد«. 
یــال علــی نقلــی بیــن ایــن دو جیــب بــه نحــوی تقســیم شــده بــود.  خوشــبختانه 13ر

ــاق آقاشــیخ حســین رفــت. هم غــذای او در حــال ور  ــه طــرف ات ــح ... ب ــردا صب    ف
ــود. ســیدعلی دســت  ــه ب ــردن چــای صبحان ك ــاده  ــرای آم ــی ب ــا ســماور ذغال ــن ب رفت
خالــی و بــدون ســنگک، در حــال نزدیــک شــدن بــه اتــاق شــیخ حســین بــود. »صبــح 
كــه او تــوی اتاقــش ]كــه[ ســماور داشــت، چــای درســت می كــرد  معمولمــان ایــن بــود 

1. نهج البالغه، حکمت70.
2. صدوق، الخصال، ج1، ص54.
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و مــن هــم می رفتــم یــک دانــه نــان و یــک ســیر پنیــر می گرفتــم، می رفتــم تــوی اتــاق او 
ــم.« ــه می خوردی ــا هم دیگــر صبحان ب

ینــه نــان و پنیــر را یــک هم غــذا می پرداخــت و مخــارج چــای و قنــد را، هم غــذای     هز
كــه  دیگــر. ...»آن روز صبــح می خواســتم طبــق معمــول بــروم نــان بگیــرم. یــادم آمــد 
كاســه ها  كاســه های ماســت افتــاد. ایــن  كــه بــه فكــر  یــم.« این جــا بــود  پــول ندار
یدنــد. یــک  یالــی را می خر یــال می دادنــد و ماســت پنــج ر قیمــت داشــت. شــش ر
گــرو می گرفتنــد. »گاهــی 5ـ6 كاســه جمــع  یــال اضافــی را بــرای كاســه می پرداختنــد.  ر
می شــد و خــودش پولــی بــود... دیــدم نــه، كاســه ماســت... هــر چــه بــوده... داده ایــم 

گرفته ایــم و خورده ایــم.« بــه آقــا شــیخ حســن بقــال و پولــش را 
   وقتی رسید، آقاشیخ حسین با اشاره دست و صورت به او فهماند كه نمی خواهد 
هم اتاقی اش بفهمد كه آه در بساط ندارند و از صبحانه خبری نیست. شیخ حسین 
نقش آماده كردن صبحانه را بازی می كرد تا پیش هم اتاقی اش )آقااحمد( آبروداری 
بود،  متعجب شده  آن جا  در  پنیر سیدعلی  و  بی نان  از حضور  كه  احمد  آقا  كند. 
كه بر سر سفره او بنشینند و صبحانه بخورند. »گفتم: نه میل ندارم!«  كرد  تعارف 
در این هنگام، صدای شیرفروش مدرسه حجتیه بلند شد كه آی شیر... شیر. شیخ 
با  بود،  رفیقش  و  بی پولی خود  پوشاندن  و  آبروداری  فكر  در  كه هم چنان  حسین 
كردم ... فرجی شده  كه شیر می خوری؟ »من فكر  صدای بلند از سیدعلی پرسید 
یال توی  كه مثال پنج ر یا با شیر ]فروش[ حساب دارد، یا یک دفعه یادش افتاده 
جیبش دارد و می شود مقداری شیر بگیرد.« سیدعلی هم مشتاقانه با صدای بلند 
كه آری، می خورم. بخر. »یک وقت دیدم از پشت شیشه، بدون صدا  پاسخ داد 
كه فهمیده بودم همه این ها برای  كه بگو نه، بگو نه... ]من  با دست اشاره می كند 
آبروداری نزد هم اتاقی هاش است[ حرف را برگرداندم و گفتم نه شیر نمی خواهم. بیا 
یر بغل زدند و یكی  كتاب ها را ز گرسنه،  یم!« آن روز، این دو هم غذا،  چای بخور

به درس آقاشیخ مرتضی حائری رفت و دیگری به دنبال درس و بحث خودش.1

1. شرح اسم، ص46-45.
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انعطاف و مدارا با هم حجره ای

زندگــی در یــک اتــاق بــا دیگــران، زندگــی بــا ســلیقه های متفــاوت اســت. بــه طــور 

کــس ســلیقه اش بــا دیگــری صددرصــد مطابــق نیســت و همیشــه  قطــع، هیــچ 

اختــاف ســلیقه وجــود خواهــد داشــت. یکــی بــه اســتفاده از عطــر عاقه منــد 

از  غــذا  در  دارد  دوســت  شــخصی  دارد؛  حساســیت  آن  بــه  دیگــری  و  اســت 

کنــد و فــردی دیگــری از بــوی تنــد آن متنفــر اســت؛ فــردی بســیار  ســیر اســتفاده 

منظــم بــوده و همیشــه وســایلش را مرتــب جــای خــود می گــذارد؛ ولــی آن دیگــری 

ــوده و همــواره وســایلش همــه جــای حجــره پخــش اســت و همین طــور  نامرتــب ب

دیگــر. ســلیقه های 

گــون  گونا کــه چگونــه بتوانیــم بــا ســلیقه های     مهــم در زندگــی چندنفــره آن اســت 

یم و به اصطاح مدارا کنیم. مدارا   کردن به معنای نرمی، مایمت، مهربانی،  بساز

کــه می تواند  تحمــل و بردبــاری اســت.1 مــدارا تحمــل آزار دیگــران اســت؛ در حالــی 

کنــد؛ ولــی می کوشــد بــا ســعه صــدر، ســایق و عایــق متفــاوت دیگــران  مخالفــت 

کنــد یــا از خطاهــای دوســتش بگــذرد و بــه اصطــاح، چشم پوشــی کنــد. را تحمــل 

کــه در برابــر ســلیقه های ناخوشــایند، بــا مهربانــی، نرمــی و مایمــت رفتــار  کســی     

کنتــرل نمایــد، دارای ســعه صــدر و البتــه قابــل  می کنــد و می کوشــد نفــس خــود را 

کــه در حدیــث آمــده اســت: تکریــم اســت؛ چرا
یــِه؛2 خداونــد مــدارا را دوســت دارد و انســان را بــر انجــام 

َ
فــَق َو ُیعیــُن َعل إّنَ اهلل ُیِحــّبُ الّرِ

آن یارى می كند.

1. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه.
کافی، ج2، ص120، ح12. کلینی، اصول   .2
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ــه  ــند. این گون ــته باش ــدارا داش ــم م ــه ه ــبت ب ــد نس ــا بای ــه هم حجره ای ه ــه هم البت

کنــد و دیگــران را  کــه یکــی مــدام در حجــره، طبــق ســلیقه خــودش رفتــار  نباشــد 

ــز  کــه حــال بقیــه را نی گروهــی و چندنفــره اقتضــا می کنــد  ــده بگیــرد. زندگــی  نادی

کــرد و  آن هــا  را بــا رفتارهــای شــخصی خــود آزار نــداد؛ هــر چنــد آنــان  بایــد مراعــات 

گــر فــردی نتوانــد از بخشــی از خواســته ها و ســلیقه های شــخصی  کننــد. ا تحمــل 

کنــد، در آینــده، فــردی مســتبد بــوده و  خــود در رابطــه بــا دیگــران چشم پوشــی 

نخواهــد توانســت زندگــی خانوادگــی مســالمت آمیزی داشــته باشــد یــا معمــوال در 

ــرای  ــی اســت ب ــا دیگــران درگیــری خواهــد داشــت. حجــره جــای خوب اجتمــاع ب

تمریــن و افزایــش ظرفیــت و ســعه وجــودی خــود.

یکی از هم حجره ای های مقام معظم رهبری تعریف می کند:
ــد از دســت  ــادم نمی آی ــار ی ــودم، یــک ب ــا هم اتاقــی ب ــا آق ــه ب ك در مــدت یــک ســالی 
ایشــان دلخــور شــده و ناراحــت باشــم. ایشــان مراعــات حــال همــه را می كردنــد و 
فــرد جامــع االطرافــی بودنــد. درس و تحصیــل، تهذیــب و اخــالق، توجــه بــه مســائل 
ــه خوبــی در حــد  سیاســی و اجتماعــی روز، ارتباطــات فــردی و دوســتانه، همــه را ب

ــد.1 كردن اعلــی داشــتند و رعایــت مــی 

وشنایی حجره نور و ر

کنند،  کم بود و همه نمی توانستند از آن استفاده  که یا برق نبود یا خیلی  در قدیم 

معموال طلبه ها در حجره ها به وسیله شمع، نور ماه یا چراغ نفتی حجره را روشن 

کم، آنان همت و  کرده و به مطالعه می پرداختند. با وجود روشنایی ضعیف و 

جدیت عجیبی در تحصیل داشتند. اما امروز باید، شکرگزار این نعمت بزرگ 

یخ: 1389/8/3، شناسه خبر: 241605. 1.خبرگزاری رسمی حوزه،  تار
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که همه از آن برخوردارند و می توانند تا پاسی از شب، به مطالعه و  خداوند بود 

مباحثه بپردازند.

ــزرگ الهــی، اســراف نکــردن اســت.     نکتــه مهــم در برخــورداری از ایــن نعمــت ب

ــد در  ــه بیت  المــال و امــوال مدرســه اســت و بای ــه، موجــب ضــرر ب ی مصــرف بی رو

گــردد صرفه جویــی شــود. ایــن روش، ســیره علمــای بــزرگ  مصــرف آن، تــاش 

کمبــود. آیــت اهلل ابراهیــم امینــی در  بــود، چــه در روزگار فراوانــی و چــه در دوره 

یســتن  کــه وقتــی طــاب را بــه زهــد و ساده ز خاطراتــش از عالمــی نقــل می کنــد 

ــرای  ــه طــاب می گفــت: »ب ــود. ب و قناعــت دعــوت می کــرد، خــودش نیــز چنــان ب

از شــعله پخش کــن  را  نفتــی  کنیــد، فتیلــه چــراغ  کمتــر مصــرف  نفــت  این کــه 

باالتــر بکشــید.« رفتــار خــودش نیــز همین گونــه بــود. ایشــان اوایــل شــب در حجــره 

کــه توصیــه می کــرد، بــاال  مدرســه مطالعــه می کــرد و فتیلــه چراغــش را همان گونــه 

کار می کنــد، در اســتفاده از  کــه همــه چیــز بــا بــرق  می کشــید.1 در روزگار مــا نیــز 

یــه وجــود نداشــته باشــد.  کــه مصــرف بی رو کامــا دقــت شــود  روشــنایی بایــد 

کــرد. ــز  ــط پرهی ــراط و تفری ــد از اف بنابرایــن بای

کوهستانی تعریف می کند:    یکی از طاب آیت اهلل 
ــه علــت   ب

ً
ــا كــه در دوران نوجوانــی در »كوهســتان« درس می خوانــدم، احیان ایامــی 

ــه علــت تمــام شــدن نفــت  ــی می شــدم. شــبی ب ــه، دچــار كمبودهای مشــكالت زمان
كــه آقاجــان  یــر مهتــاب مشــغول مطالعــه بــودم  چــراغ مطالعــه، در بیــرون حجــره در ز
]آیــت اهلل كوهســتانی[ بــرای سركشــی طــالب بــه مدرســه آمدنــد. وقتــی متوجــه مــن 
كــردم: مطالعــه. فرمودنــد: بــرای چــه  كار می كنــی؟ عــرض  شــدند، پرســیدند: چــه 
بــدون نــور؟ گفتــم: نفــت چــراغ تمــام شــد. معظم لــه بــا صــدای بلنــد، ولــی بــا مهربانــی 

1. امینی، خاطرات آیت اهلل ابراهیم امینی، ص76.
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كــه مدرســه را  گفتنــد: پســر مطالعــه نكــن، چشــمت ضعیــف می شــود! پــس از آن 
كــه  كــردم آقاجــان در حالــی  سركشــی نمودنــد و بــه طــرف منــزل بازگشــتند، مشــاهده 
یــک قوطــی نفــت در دســت مباركــش دارد، برگشــتند و آن را بــه مــن دادنــد كــه چــراغ 

یــر مهتــاب مطالعــه نكنــم.1 یكــی و ز كــرده تــا در تار را نفــت 

وجــود نــور مناســب در حجــره، بســیار اهمیــت دارد و بــه طــور عمــده، المــپ صــد 

ــود.  ــرده می ش کار ب ــه  ــرف ب کم مص ــای  ــا المپ ه ــی ی ــی معمول ــپ مهتاب وات، الم

برخــوردار  بــه المــپ  معمولــی  بیشــتری نســبت  از طــول عمــر  المپ کم مصــرف 

باعــث شــده  ویژگی هــا  نیــز مصــرف می کنــد. همیــن  کمتــری  انــرژی  و  اســت 

کم  مصــرف  ی بیاورنــد؛ ولــی المــپ  بســیاری بــه مصــرف ایــن نــوع المپ هــا رو

ــوه   ــر دارد. مهم تریــن عامــل خطرآفریــن در ایــن المپ هــا، جی ــز در ب خطرهایــی نی

درون  آن هــا  اســت. جیــوه از عناصــر ضــروری موجــود در المپ کم مصرف اســت. 

کم مصــرف در صــورت اســتاندارد بــودن، حــدود دو و نیــم میلی لیتــر جیــوه  المــپ 

در درون خــود دارد. جیــوه مــاده ای ســمی اســت و انتشــار آن در محیــط می توانــد 

ی مغــز  یــا جنیــن بگــذارد. جیــوه هم چنیــن می  توانــد بــه  اثرهــای نامطلوبــی بــر  رو

گاهــی  کمبــود آ کاهــش حافظــه  انســان بینجامــد. نبــود یــا  عقیم شــدن، ســردرد و 

کم مصــرف می توانــد آن را بــه  در مــورد خطرهــای ناشــی از جیــوه  موجــود در المــپ 

کنــد. یســت و انســان تبدیــل  عاملــی بــر ضــد محیــط ز

گردان مرحوم آیت اهلل کوهستانی.  1.  کوهستانی، بر قله پارسایی؛ به نقل از مرحوم آیت اهلل محمدی بایع کالیی از شا
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نکاتی که باید رعایت کرد

با این حال تنها با رعایت چند نکته ساده، می توان از این خطرها مصون ماند. 

نخستین نکته  با اهمیت مکانی است که از این المپ ها در آن استفاده می شود. 

که افراد به صورت طوالنی مدت در آن جا هستند، مثل اتاق های  در مکان هایی 

جاهایی  در  شود  سعی  بیشتر  نشود.  استفاده  المپ ها  این  از  نشیمن؛  یا  کار 

و  پارکینگ ها  راهروها،  مانند  می کند،  عبور  دقیقه  چند  برای  آن جا  از  فرد  که 

گردد. دست شویی ها از  آن ها  استفاده 

   راه دیگــر، اســتفاده از ایــن المپ هــا بــه صــورت مخلــوط اســت. این المپ  هــا دو 

کــه دو رنــگ مختلــف دارنــد. بهتــر اســت  آن هــا   نــوع هســتند، مهتابــی و آفتابــی 

کــرد تــا ضعــف  کنــار المپ  هــای معمولــی اســتفاده  کنــار یک دیگــر و در  را در 

کار  کم مصــرف بــه  گــر واقعــا بایــد فقــط المپ هــای  یک دیگــر را پوشــش بدهنــد یــا ا

بــرده می شــود، از نــوع نــور ســفید و نارنجــی  یــا  اصطاحــًا آفتابــی و مهتابــی همــراه 

کننــد.  بــا یک دیگــر و فقــط از یــک نــوع اســتفاده 

رنگی،  کم مصرف  المپ های  که  است  آن  نشان گر  هم چنین  آزمایش ها     

کم مصرف با نور سفید دارند.  کمتری نسبت به المپ های  یا ن بخش  اثرهای ز

کم مصرف نیز در حفظ سامت انسان تأثیر  می  گذارد.  رعایت فاصله از المپ 

برخوردار  نور(  ضعف  و  )شدت  فرکانس  تغییر  ویژگی  از  کم مصرف  المپ های 

ید  که می تواند به چشم آسیب برساند و به بیماری هایی مانند آب مروار هستند 

باشد. بین 50 تا 60 سانتی متر  باید  این المپ ها  از  فاصله  کمترین  منجر شود. 

بهترین  و  شود  استفاده  مطالعه  چراغ های  برای  کم مصرف  المپ های  از  نباید 

دارند،  را  کم مصرفی شان  خاصیت  المپ های LED  که  از  که  است  این  کار 
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المپ  کنیم.  استفاده  کم مصرف  المپ های  جای  به  هستند،  جیوه  فاقد  ولی 

کم مصرف )CFL( از خود اشعه فرابنفش یا UV منتشر می کند و بنابراین مدتی 

کاهش یا تشدید  که انسان در معرض تابش نور این نوع المپ ها قرار دارد، نیز در 

تأثیرهای آن اهمیت دارد. 

کم مصــرف شکســت، الزم اســت چنــد مســأله رعایــت شــود. ابتــدا  گــر المــپ     ا

کــرد تــا بخارهــای پخــش شــده در محیــط، ته نشــین  محیــط را بایــد 15 دقیقــه تــرک 

کــرد تــا هــوا جریــان یابــد  شــده و وارد سیســتم تنفســی نشــود. پنجره هــا را بایــد بــاز 

و مقــداری از بخارهــای جیــوه خــارج شــود و ســرانجام این کــه بــه هیــچ عنــوان 

یختــه شــده المــپ اســتفاده نشــود.  کــردن ذرات ر بــرای جمــع  برقــی  از جــارو 

چــون خــود جــارو برقــی ســبب پخــش بیشــتر ذرات جیــوه در محیــط می شــود و 

کــه شکســتن المــپ  مشــکات آن را خیلــی بیشــتر می کنــد. بزرگ تریــن خطــری 

ــا لبه هــای  کم مصــرف می توانــد بــه وجــود بیــاورد، بریدگی  هــای ناشــی از تمــاس ب

تیــز شیشــه یــا حبــاب المــپ در انســان اســت. خرده شیشــه ها را بایــد بــه روش 

کیســه ای قــرار داد. محــدوده  مــورد نظــر را نیــز بایــد بــا  صحیــح جمع کــرد و در 

گــر چــاره ای جــز اســتفاده از  کیســه  قــرار داد. ا کــرد و در  دســتمال مرطــوب تمیــز 

ــه و  ــی را تخلی ــارو برق ــه   ج کیس کار،  ــام  ــد از اتم ــد بع ــدارد، بای ــود ن ــی وج ــارو برق ج
کــرد.1 ــا دســتمال مرطــوب تمیــز  داخــل محفظــه را ب

کــه نورپــردازی موضعــی دارد، اســتفاده     عــده ای بــرای مطالعــه، از چــراغ مطالعــه 

کارگیــری آن اهمیــت دارد: می کننــد. مراعــات چنــد نکتــه در بــه 

یخ 1390/1/14، شناسه مطلب: 131209. 1.همشهری آنالین، تار
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کنیــد؛  کــه از نــور زرد اســتفاده  1. بــرای مطالعه  هــای طوالنی مــدت، بهتــر اســت 

کمتــری را بــه دنبــال دارد؛ کــه نــور زرد نســبت بــه نــور ســفید، خســتگی  چرا

کتاب تابانده نشود؛ ی  که نور به صورت مستقیم رو 2.  بهتر است 

3. قبل از خریداری چراغ، بهتر است تصمیم بگیرید که به چه روش مطالعه ای 

ید.  عادت دار

آیا عادت  کنید؟  که به صورت خوابیده مطالعه  ید  آیا عادت دار برای مثال، 

کتاب  و  بزنید  قدم  که  ید  دار عادت  آیا  کنید؟  مطالعه  میز  پشت  که  ید  دار

گر  کدام از این روش ها، نورپردازی به خصوصی وجود دارد.  ا بخوانید؟ برای هر 

بهتر است چراغ مطالعه  کنید،  و مطالعه  بنشینید  که پشت میز  ید  عادت دار

رومیزی خریداری کنید. در این روش، حباب چراغ را به گونه ای انتخاب نمایید 

که  ید  گر عادت دار کند. ا را روشن  که پهنای آن، سطح تمام میز مطالعه شما 

این  بخرید.  را  کوتاه  پایه دار  های  چراغ   که  است  بهتر  کنید،  مطالعه  خوابیده 

چراغ  ها با ارتفاع 100 تا 110 سانتی  متر از زمین، باید در حالت نشسته با شانه های 

از  باالتر  سانتی  متر   38 حدود  باید  بلند  پایه  دار  چراغ  های  باشد.  هم  تراز  شما 

آن مشغول هستید، عقب  تر  به خواندن  که  کتابی  از مرکز  و 50 سانتی  متر  شما 

کاربری آن را در نظر بگیرید. حباب  قرار داشته  باشند. به هنگام خرید حباب، 

نیمه شفاف، نور را با تابش مایمی از خود عبور می  دهد و حباب مات، روشنایی 

را به باال یا پایین هدایت کرده و برای مطالعه نور مناسبی ایجاد می کند.1 بهترین 

که از سمت چپ مطالعه  حالت نور هنگام مطالعه، باید به این صورت باشد 

یخ: 1391/1/4، شناسه خبر: 17992. کا ایران، تار 1.آ
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انعکاس داشته  کاغذ  از سطح  نباید  نور  بتابد. هم چنین  از پشت سر  و  کننده 

کاغذ، به چشم ها آسیب می رساند. باشد. انعکاس نور از سطح 

قفسه کتاب

کتــاب ســروکار دارنــد، ســازندگان مــدارس، معمــوال  بــا توجــه بــه این کــه طلبه هــا بــا 

کتــاب  گذاشــتن  ــرای  در حجره هــا، جایــی را، مثــل قفســه، طاقچــه و ماننــد آن ب

ــیم  ــود تقس ــای خ ــان هم اتاقی ه ــا را می کتاب ه ــتن  گذاش ــای  ــد. ج ــه می کنن تعبی

کجــا قــرار دهــد. ایــن امــر بــه  کتابــش را در  کســی،  کــه هــر  کنیــد تــا مشــخص شــود 

ــن  ــد. بنابرای ــک می کن کم ــاب  کت ــان  ــتن آس ــتن و برداش گذاش ــاط و  ــم و انضب نظ

توجــه بــه مــوارد زیــر الزم اســت:

کتاب های خود، لیست تهیه نمایید؛ -از 

کتاب هــای  از  تــا  بنویســید  شــخصی  کتاب هــای  در  را  خــود  -مشــخصات 

شــود؛ متمایــز  دیگــران 

کتــاب  بــه ترتیــب اهمیــت )از لحــاظ این کــه  بــه صــورت منظــم و  - آن هــا  را 

یــا روایــی اســت(، در قفســه قــرار دهیــد؛ تفســیری 

بــه  را  کتاب هــا  و دوبــاره  کــرده  تمیــز  را  قفســه ها  ک  و خــا گــرد  گاهــی،  از  -هــر 

کنیــد؛ مرتــب  منظــم  صــورت 

یکســان  و...(  شــومیز  وزیــری،  )قطــع  جلــد  قطــع  لحــاظ  از  کــه  -کتاب هایــی 
گیرنــد.1 قــرار  یک دیگــر  کنــار  هســتند، 

کنــار هــم قــرار دهیــم، دیگــر نمی تــوان بــه لحــاظ قطــع جلــد،  کتاب هــا را بــه لحــاظ اهمیــت  گــر  کــه ا گفتــه شــود  1. شــاید 
گــر ممکــن  کــرد و ا ــوان میــان ایــن دو روش جمــع  کــه امــکان دارد، می ت ــا جایــی  گفــت ت کــرد. بایــد  یــت را مراعــات  اولو

کنیــد. نشــد، بســته بــه ســلیقه خــود یکــی از دو روش را انتخــاب 
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بــه  و  نمی دهنــد  یــادی  ز اهمیــت  تمیــزی  و  ترتیــب  و  نظــم  بــه  افــراد  برخــی     

کســل و تنبــل هســتند و ممکــن اســت هــر آن چــه  اصطــاح عامیانــه، شــلخته یــا 

در دستشــان باشــد )مثــل قنــدان، ســفره، لیــوان، ظــرف نشســته و...(، در قفســه 

یترینی از وســایل  کــه و کتــاب قــرار دهنــد. تصــور کنیــد قفســه کتــاب یــک حجره را 

نامربــوط، نُشســته و غیرمرتــب اســت. چــه احساســی بــه شــما دســت می دهــد؟ 

بــه طــور حتــم، احســاس خوبــی نخواهیــد داشــت و خــود همیــن نامرتــب بــودن، بــه 

کســالت و تنبلــی و بی نظمــی خواهــد افــزود. مگــر نــه ایــن اســت که مــوالی متقیان 

کارهــا1 ســفارش فرمــوده اســت  حضــرت امیــر مؤمنــان علــی ، مــا را بــه نظــم در 

ــتند و  ــش هس ــن فرمای ــب ای ــتین مخاط ــا، نخس ــه طلبه ه ک ــت  ــن اس ــه ای ــر ن و مگ

کننــد تــا دیگــران نیــز از آنــان یــاد بگیرنــد؟ بایــد بــه آن عمــل 

عکس های حجره

معمــوال نصــب عکــس در خانــه، اتــاق، حجــره یــا هــر جــای دیگــر، بــه دالیــل 

مختلــف صــورت می گیــرد. دوســت داشــتن، مرجــع تقلیــد بــودن، الگــو بــودن، 

یــادآور حماســه، رشــادت، شــجاعت و شــهادت، یــادآوری خاطــرات زندگــی، 

ــودن و...، از جملــه دالیــل آن اســت. چــون در حجــره، چنــد  عــارف و اخاقــی ب

کســی دلــش می خواهــد عکــس مــورد نظــر خــود  نفــر باهــم زندگــی می کننــد و هــر 

کنــد،  در حجــره، عکس هــای مختلــف بــا اندازه هــای متفــاوت وجــود  را نصــب 

یخــت؛ بنابرایــن بهتــر اســت در  خواهــد داشــت و نمــای حجــره را بــه هــم خواهــد ر

ــر رعایــت شــوند:  گذاشــتن عکس هــا در حجــره، مــوارد زی ــا  نصــب ی

کارها سفارش می کنم. )نهج البالغه، نامه47( 1. اوصیُکم ِبَتْقَوی اهلل  َو َنظِم َاْمِرُکم؛ شما را به پرهیزکاری و نظم در 
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از  یک  هر  نصب  در  است  بهتر  و  است  الزم  هم حجره ای ها  سلیقه  -رعایت 

بگیریم،  نظر  در  را  عکس  نصب  اولویت های  گر  ا رسید.  توافق  به  عکس ها 

عکس حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری  از لحاظ الگوگیری، 

اخاقی بودن، رهبری جامعه اسامی، سیاسی، اجتماعی، دلسوزی، ایثارگری، 

شجاعت، تحصیل و امثال آن در اولویت نخست قرار می گیرند. 

-عکس ها به صورت منظم و مرتب نصب شوند.

گر خواستید در حجره نماز بخوانید،  که ا -عکس ها رو به قبله نباشند؛ به طوری 

عکس ها مقابله شما قرار گیرند. در مقابل بودن عکس هنگام نماز، کراهت دارد.

-از قاب هــای در انــدازه مناســب حجــره و یکســان اســتفاده شــود. قاب هــا یــا 

کــه بــه چشــم نیاینــد و غــرض از نصــب   آن هــا   کوچــک نباشــند  عکس هــا آن قــدر 

کــه تمــام دیــوار را بگیرنــد. تشــخیص  حاصــل نشــود و نیــز   آن قــدر  بــزرگ نباشــند 

ــر عهــده خــود هم حجره ای هــا اســت. ــدازه مناســب ب ان

نصــب  و  شــده  جــدا  کتاب هــا  یــا  مجله هــا  روزنامه هــا،  از  عکس هــا  -گاهــی 

ــه صــورت زیبــا چــاپ شــده اند  کــه ب می  شــوند. توصیــه می شــود از عکس هایــی 

گرفتــه نشــوند(، اســتفاده شــود. )هرچنــد قــاب 

کار بــردن  کــرد و از بــه  کــه تــازه چــاپ شــده اند، نصــب  -می تــوان عکس هایــی را 

کــرد. کم رنــگ شــده پرهیــز  کهنــه و  عکس هــای 

گاهی، عکس ها برداشته و تمیز شوند. -هر از 

عکس هــای  نــه  گــردد،  نصــب  عکــس  یــک  شــخصیتی،  هــر  از  اســت  -بهتــر 

نیســت. عکــس  نمایشــگاه  حجــره،  کــه  چــرا  مختلــف؛ 
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-در صورت امکان، می توان هر از گاهی عکس های کهنه را با عکس های جدید 

کرد. عوض 

نــاب محمــدی، الگــوی طلبه هــا در تحصیــل،     علمــای راســتین اســام 

تهذیــب و جــد و جهــد هســتند و اســتفاده از عکــس آنــان، انگیــزه  تحصیــل و 

کنــار آن،  کافــی نیســت و در  تهذیــب را بــاال می بــرد؛ ولــی تنهــا نصــب عکــس 

الزم اســت زندگــی، چگونگــی تحصیــل و تــاش بــرای علم آمــوزی، تهذیــب نفــس 

و اوصــاف اخاقــی و جدیــت و مجاهدت هــای آنــان در راه اعتــای اســام نیــز 

ــردد. گ ــتر  ــذاری آن بیش ــا تأثیرگ ــود ت ــه ش مطالع

که به عنوان الگوی علمی  گردد     در حجره، عکس های شخصیت هایی نصب 

یم. یم پا جای پای  آن ها  بگذار و عملی خود در نظر می گیریم و تاش دار

نوشته ها در حجره

ــه، حدیــث، شــعر  ــر نصــب عکــس، در حجره هــا از نوشــته هایی، مثــل آی عــاوه ب

بــه  را  انســان  بــوده و  کــه حکمت آمیــز  نیــز اســتفاده می  شــود  و ســخنان قصــار 

کــه ایــن ســخنان  تحصیــل، تهذیــب و رشــد معنــوی دعــوت می کننــد. چــه بهتــر 

گرفتــه  کاغــذ تمیــز  و مناســب یــا قــاب   بــا خــط خــوب یــا خوش نویســی شــده و در 

گیرنــد تــا مایــه پنــد باشــند. البتــه اســتفاده طوالنــی مــدت از   جلــوی دیــدگان قــرار 

گذشــته را نخواهــد داشــت؛  آن هــا ، باعــث یک نواختــی می شــود و دیگــر آن تأثیــر 

ــه  ــازه ای ب ــای ت ــرده و جمله ه ک ــوض  ــا  را ع ــی،  آن ه ــد از مدت ــت بع ــر اس ــس بهت پ

کــرده و نصــب شــوند. جــای  آن هــا  خوش نویســی 

یــد تــا بعدهــا  یــد، بلکــه  آن هــا  را ســالم نگــه  دار گذشــته را دور نینداز    نوشــته های 
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گیریــد. توصیــه می شــود از ســخنان یــا شــعرهای ناامیــد  کار  دوبــاره بتوانیــد بــه 

کننــده، توهین آمیــز  و  تحقیرآمیــز اســتفاده نشــود.

استراحت در حجره

حجره، اتاقی برای زندگی است و استراحت نیز جزئی از آن است. وقتی از درس 

کامل به استراحت  و بحث و مطالعه خسته می شوید، می توانید در آن با آرامش 

ی خود را برای طلب علم، عبادت و خودسازی باز یابید. ید و نیرو بپرداز

توصیه می شود: 

1. با وضو بخوابید؛

2. با شکم پر نخوابید. امیر مومنان می فرماید: 
كننــد، و كشــاننده  یــاده روى در خــواب وجــود انســان را فاســد مــی  پرخــورى، و ز

یــان بــه ســوى آدمــی هســتند.1 ضــرر و ز

کنیــد و بعــد از آن  3. قبــل از خــواب، حتمــًا بــه توالــت رفتــه و خــود را ســبک 

ــنگ  ــه و س ی
ّ
کل ــار درد  ــرد را دچ ــب، ف ــان مناس ــه در زم ــدم تخلی ــرا ع ــد؛ زی بخوابی

می گردانــد. یــه 
ّ
کل

در ذیل، روایت هایی از امیر مؤمنان علی در مورد چگونگی خوابیدن آورده 

می شود.

روش های خوابیدن چهار قسم است:

اول( خوابیدن به روش پیامبران که بر پشت می خوابند و  منتظر  وحی  می باشند.

ی پهلوی راست می خوابد. که رو به قبله و بر رو دوم( خوابیدن مؤمن 

کــه خوردنــد، بــر  کــه از فراوانــی غذایــی  ســوم( خــواب پادشــاهان و شــاهزادگان 

1. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج5، ص119، ح3.
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می خوابنــد. چــپ  پهلــوی 

ی  کــه بــه رو چهــارم( خــواب شــیطان و دوســتان شــیطان، و هــر دیوانــه دردمنــدی 
می خوابنــد و شــکم خــود را بــه زمیــن می چســبانند.1

کــه بــر  رو  کســی را دیدیــد  گــر  ســپس حضــرت فرمــود: هرگــز  بــر  رو نخوابیــد و ا
یــد.2 بــه آن حــال وانگذار کنیــد و  بیــدار  او را  خوابیــده اســت، 

کرم از تنهایی خوابیدن نهی فرمودند. در حدیثی، رسول ا

 امام صادق می فرماید: 
]رسول خدا [ خوش نداشت كه شخص تنها در منزل بخوابد.3

بکوشید در خواب نیز دیگران را اذیت نکنید؛ یعنی: 

پف می کنید، علت آن را جویا شده و برطرف نمایید؛ گر موقع خواب، خّرو -ا

گــر موقــع خــواب، ثابــت نمی خوابیــد و مــدام بــه اطــراف می غلتیــد یــا ناخواســته  -ا

کنیــد؛ بــا پــا لگــد می زنیــد، بــا تمهیدهایــی، ایــن مشــکل را حــل 

یــد و بســترتان در طــول روز پهــن  یــاد می خوابیــد و همــواره کمبــود خــواب دار گــر ز -ا

کــه دیگــران  یــد و وســط روز، هنگامــی  اســت، شــب ها زودتــر بــه اســتراحت بپرداز

می خوابنــد، شــما نیــز  بخوابیــد؛ 

آســوده  یــد دیگــران  بگذار و  نکنیــد  و صــدا  اســتراحت دیگــران، ســر  -هنــگام 

بخوابنــد؛

که از خواب بیدار شدید، مواظب باشید بقیه را لگدمال نکنید. -موقعی 

1. شیخ صدوق، الخصال، ص263.
2. همان، ص613.

3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص583.



67 فصل دوم: مدیریت حجره

مطالعه در حجره

حجــره تنهــا خوابــگاه نیســت، بلکــه می توانــد محــل ترقــی شــما در علــم و تقــوا نیــز 

باشــد. حجــره مــکان آرامــی بــرای پیــش مطالعــه درس هــا و بحث هــا، خوانــدن 

کتــاب دیگــری اســت و فرصتــی اســت  قــرآن و ادعیــه، مطالعــه روزنامــه یــا هــر 

کســانی می تواننــد  ــرای شــکافتن امــواج ناشــناخته علــم و روشــن ســاختن دل.  ب

کــه زمان شــناس بــوده و عاشــق  از ایــن فرصــت طایــی و تکــرار ناپذیــر  بهــره ببرنــد 

دانش انــدوزی باشــند.

کتــب درســی در ایــام تحصیلــی، بیشــترین وقــت طــاب را می گیــرد  مطالعــه 

آن کــه  به ویــژه  نباشــد؛  کتــب  ســایر  مطالعــه  بــرای  چندانــی  فرصــت  شــاید  و 

بخواهیــد بعضــی از شــروح درس هــا را  نیــز  بخوانیــد. مرحــوم عامــه طباطبایــی در 

زندگی نامــه خــود آورده اســت:
یــادی بــه ادامــه  كــه بــه صــرف و نحــو اشــتغال داشــتم، عالقــه ز در اوایــل تحصیــل 
تحصیــل نداشــتم و از ایــن روی هرچــه می خوانــدم، نمی فهمیــدم و چهــار ســال 
ــرم شــده،  ــی دامن گی ــت خدای ــاره عنای ــدم. پــس از آن، یک ب ــن نحــو گذرانی ــه همی ب
كمــال  كــرد و در خــود یــک نــوع شــیفتگی و بی تابــی نســبت بــه تحصیــل  عوضــم 
یبــا هفــده  كــه تقر كــه از همــان روز تــا پایــان ایــام تحصیــل  حــس نمــودم؛ بــه طــوری 
ســال ]طــول[ كشــید، هرگــز نســبت بــه تعلیــم و تفكــر، درک خســتگی و دل ســردی 
ــر اهــل  ــوش نمــوده ... بســاط معاشــرت غی ــان را فرام ــای جه یب نكــردم و زشــت و ز

كلــی برچیــدم.  ــه  علــم را ب
یــژ ه در بهــار و تابســتان -كــه شــب را تــا طلــوع آفتــاب بــا     بســیار می شــد -بــه و
گــر  مطالعــه می گذرانیــدم و همیشــه درس فــردا را شــب پیــش مطالعــه می كــردم و ا
كــه بــه درس  اشــكالی پیــش می آمــد، بــا هــر خودكشــی بــود، حــل می نمــودم و وقتــی 
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حضــور می یافتــم، از آن چــه اســتاد می گفــت، قبــال روشــن بــودم.1

کتاب هایی در موضوعات   اما با این حال می توانید در ایام تعطیلی، با مطالعه 

که مورد عاقه شما هستند، بر اندوخته های علمی خود بیفزایید.  دیگر 

ــر  اطاعــات فــرد می افزاینــد؛ ولــی فایــده  ــا آن کــه ب کنــده ب معمــوال مطالعــات پرا

ــد  ــود را هدف من ــی خ ــه جنب ــه مطالع ک ــت  ــر  آن اس ــد. بهت ــی ندارن ــی چندان علم

کــرده و بخوانیــد تــا در  کتاب هایــی را انتخــاب  ســاخته و بــه صــورت موضوعــی، 

ــوع  ــد موض ــد چن ــش از آن، می توانی ــد. پی کنی ــدا  ــبی پی ــلط نس ــوع، تس ــک موض ی

کــرده و ســپس  کاغــذی یادداشــت  یــد، در  کــه عاقــه  بــه مطالعــه  آن هــا  دار را 

کتاب هــای  اولویت بنــدی نماییــد و براســاس اولویت هــا، بــه دنبــال شناســایی 

کتــب،  آن هــا  را نیــز از آســان بــه  یــد. پــس از شناســایی  مربــوط بــه موضــوع برو

ــه از  ــد صفح ــه چن ــد. مطالع کنی ــاز  ــود را آغ ــه خ ــرده و مطالع ک ــاب  ــخت انتخ س

کــه آســان بــودن  آن هــا  را تشــخیص دهیــد و  کمــک می کنــد  کتاب هــا بــه شــما 

کار را انجــام دهیــد، بــا چنــد نفــر از اســاتیدی که احتمــال دارد  گــر نتوانســتید ایــن  ا

کننــد، مشــورت نماییــد. کمــک  بتواننــد بــه شــما 

کتاب هــای درســی، چنــد     بــرای مثــال، شــاید بخواهیــد دربــاره عقایــد، عــاوه بــر 

کار از اســتاد درس  کنیــد. بــرای ایــن  کتــاب دیگــر نیــز بخوانیــد و تســلط پیــدا 

ــه ســخت  ــه شــما معرفــی و  آن هــا  را از آســان ب کتاب هایــی را ب ــد بخواهیــد  عقای

کــه دربــاره عقایــد تســلط یافتیــد، بــه ســراغ موضــوع  کنــد. پــس از مدتــی  مشــخص 

کتبــی در یــک موضــوع،  یــد و همین طــور ادامــه دهیــد. شــاید خوانــدن  دیگــری برو

کار خســته نشــوید و هم چنــان ادامــه دهیــد.  مدت هــا طــول بکشــد، ولــی از ایــن 

1. نشریه پیام حوزه، سال اول، شماره دوم، تابستان 1373.
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کاملــی  کــه پــس از مدتــی، در یــک علــم و موضــوع، اطاعــات  کنیــد  بــه ایــن فکــر 

کــرد. داشــته و قله هــای ناشــناخته آن را فتــح خواهیــد 

کنــده می پردازنــد، انبانــی از  کــه همــواره بــه مطالعــه موضوع هــای پرا کســانی     

اطاعــات عمومــی هســتند؛ ولــی هیــچ گاه در آن موضــوع تخصــص نداشــته و 

کــه موضوعــی را بــه صــورت متمرکــز مطالعــه  گفتــن ندارنــد. امــا کســی  حرفــی بــرای 

یــا  کنــد  یــس  تدر می توانــد  و  داشــت  خواهــد  تخصــص  موضــوع  آن  در  کــرده، 

مطلــب بنویســد. البتــه در آغــاز بــرای تقویــت مبانــی اندیشــه اســامی خــود، الزم 

کتاب هــای شــهید  کار، بهتــر اســت از  اســت مطالعاتــی داشــته باشــید. بــرای ایــن 

کتــب شــهید مطهــری  کنیــد. ســیرهای مطالعاتــی متعــددی از  مطهــری شــروع 

بــرای مخاطبــان مختلــف طراحــی شــده اســت. می توانیــد بــا توجــه بــه آن ســیر ها، 

کنیــد. مطالعــات خــود را پیگیــری 

ــی  ــد؛ ول کتــاب بخری ــرای مطالعــه تخصصــی هــر موضوعــی،     شــاید بخواهیــد ب

کتابخانــه،  آن هــا  را امانــت بگیریــد و از  کار الزم نیســت. بــا مراجعــه بــه  ایــن 

یــد، خــود را از دانش انــدوزی محــروم نکنیــد.  کتــاب ندار این کــه پولــی بــرای خریــد 

ــد: ــف می کنن ــی تعری ــای قرائت ــلمین آق ــام و المس ــت االس حج
یــر آمــوزش و پــرورش داشــتیم. وی می  گفــت: مــا در  در هندوســتان مالقاتــی بــا وز
كــه نیمكــت و حصیــر ندارنــد. یعنــی بچه  هــاى  یــم  هنــد، هفتــاد هــزار مدرســه دار
 هنــدى روى خــاک می  نشــینند و درس می  خواننــد و دكتــر بــه دنیــا صــادر می  كننــد.

قدر امكانات خود را بدانیم و ُدرست درس بخوانیم.1

1.بهشتی، خاطرات استاد )از زبان حجت االسالم محسن قرائتی(، ص114.
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کوهستانی نقل می کند: یکی از طاب آیت اهلل 
ــه علــت   ب

ً
ــا كــه در دوران نوجوانــی در »كوهســتان« درس می خوانــدم، احیان ایامــی 

مشــكالت زمانــه دچــار كمبودهایــی می شــدم. شــبی بــه علــت تمــام شــدن نفــت 
كــه آقاجــان  ــودم  ــر مهتــاب مشــغول مطالعــه ب ی چــراغ مطالعــه در بیــرون حجــره در ز
]آیــت اهلل كوهســتانی[ بــرای سركشــی طــالب بــه مدرســه آمدنــد. وقتــی متوجــه مــن 
شــدند، پرســیدند: چــه كار می كنــی؟ عــرض كــردم: مطالعــه فرمودنــد: بــرای چــه بدون 
بانــی  گفتــم: نفــت چــراغ تمــام شــد، معظــم لــه بــا صــدای بلنــد، ولــی بــا مهر نــور؟ 
كــه مدرســه را  گفتنــد: پســر مطالعــه نكــن، چشــمت ضعیــف می شــود! پــس از آن 
كــه  كــردم آقــا جــان در حالــی  سركشــی نمودنــد و بــه طــرف منــزل بازگشــتند، مشــاهده 
یــک قوطــی نفــت در دســت مباركــش دارد، برگشــتند و آن را بــه مــن دادنــد كــه چــراغ 

یــر مهتــاب مطالعــه نكنــم.1 یكــی و ز كــرده تــا در تار را نفــت 

کســانی می تواننــد پیگیــر  کســی نیســت.  مطالعــه و عشــق بــه دانســتن، ســهم هــر 

چنــد  در  می خواهنــد  و  می کننــد  دنبــال  را  بلنــدی  اهــداف  کــه  باشــند  علــم 

کــه در پــی مادیــات و پســت و مقــام  علــم تخصــص داشــته باشــند؛ وگرنــه آنانــی 

کــی تواننــد لــذت دانســتن و علــم را بچشــند.  هســتند، 

   آیــت اهلل مجتهــدی از درس خوانــدن بــا وضعیــت ســخت معیشــتی در زمــان 

خــود چنیــن تعریــف می کننــد:
كــه  كــه مــا در قــم طلبــه بودیــم، گاهــی چنــد روز متوالــی غــذا نداشــتیم. صبــح  زمانــی 
می شــد، هم حجــره ام می گفــت مقــداری شــكر و آرد نخودچــی رســیده اســت و مــا بــه 
كتفــا می كردیــم و نفــری یــک قاشــق می خوردیــم و بــه درس می رفتیــم. ظهــر  همــان ا
یختــه  كــرده ام. نــان را در آب ر كــه می شــد، می گفــت مقــداری نــان خشــک پیــدا  هــم 
یــض  و می خوردیــم و حتــی بعضــی از رفقــا و طــالب آن روز، بــر اثــر آن گرســنگی ها مر

کوهستانی. 1. سایت سراج نت، زندگی نامه آیت اهلل 



71 فصل دوم: مدیریت حجره

می شــدند؛ ولــی چــاره ای نبــود و مــا تحمــل می كردیــم و بــه كســی هــم اظهــار حاجــت 
نمی كردیــم.

یــدم، دیــدم از الی در حجــره،  گهــان از خــواب پر یــد، نا كــه بــرف می بار یــک شــب 
كــه از  بــرف داخــل حجــره شــده و وارد یقــه مــن شــده اســت. یــک بــار هــم وقتــی 
كــوزه آب داخــل حجــره یــخ زده اســت؛  خــواب بیــدار شــدم، دیــدم از شــدت ســرما، 
گــرم كننــده  یــرا در زمانــی كــه مــا درس می خواندیــم و طلبــه بودیــم، شــوفاژ و وســایل  ز

امــروزی نبــود؛ لــذا داخــل حجــره هــم هــوا بســیار ســرد بــود.1

ی می گوید: که درباره و    از هم حجره آیت اهلل سیدابوالحسن اصفهانی بشنوید 
كــه مــن بــه  كــه بــا هــم بودیــم و غــذای مشــترک داشــتیم، از آن جهــت  در زمانــی 
یبــا آدم پرخــوری بــودم، همــان اول شــب ســهم  خــوراک و غــذا اهمیــت مــی دادم و تقر
كــه ســیر می شــدم  كنــار می گذاشــتم. پــس از ایــن  خــود را می خــوردم و ســهم ســید را 
ــو  ــه پهل ــو ب ــه پهل ك ــدم. در نیمه هــای شــب  ــرد و می خوابی ــه می ك ــن غلب ــر م خــواب ب
می شــدم، می دیــدم ســید غــرق در مطالعــه اســت و اصــال دســت بــه طــرف غــذا دراز 
كــه بــرای نمــاز صبــح  كــه وقتــی  یــان تــا صبــح ادامــه داشــت  گاهــی ایــن جر نكــرده و 
بلنــد می شــدم، غــذا هم چنــان دســت نخــورده مانــده بــود. ایــن قضیــه مصــداق بــارز 
جملــه اول حدیــث اســت كــه خداونــد مــی فرماید: »مــن علــم را در گرســنگی و جهــاد 

بــا نفــس قــرار دادم؛ ولــی مــردم آن را در ســیری و راحتــی مــی طلبنــد.«2

ــه  ــا موفقیــت ب کــه عمــری را ب هم چنیــن آیــت اهلل شــیخ احمــد مجتهــدی تهرانــی 

ــد:  ــام تحصیــل خــود می گوی گذرانیــد، در خاطــره ای از ای تربیــت طــاب 
كــه شــب عیــد، برخــالف همــه طلبه  هــا در قــم  آن قــدر عاشــق درس و بحــث بــودم 
مانــدم و بــه تهــران نرفتــم. عیــد داخــل حجــره تنهــا نشســته بــودم و درس می خوانــدم. 
كــردم و یــادم افتــاد االن طلبه  هــای دیگــر بــا خانــواده  موقــع شــام چنــد تخم مــرغ نیمــرو 

1. برخودار فرید، آداب الطالب، ص213-212.
2. عطایی اصفهانی،  ره یافتگان، ص2260. 
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نشســته اند و پلــوی شــب عیــد می خورنــد؛ امــا بــا خــودم حــرف مــی زدم و دائــم 
می گفتــم: نیمــروی قــم، بهتــر از پلــوی تهــران اســت. واقعــا عاشــق درس بــودم.1

کــه مســأله روز جامعــه و  ــدی را  ــوان موضوعــات جدی در مطالعــات جنبــی، می ت

کــه نســبت بــه دیــن، احــکام، عقایــد  کــرد. شــبهه هایی  جهــان هســتند، انتخــاب 

رمــوز موفقیــت  از  گیــرد. یکــی  قــرار  اولویــت  و... مطــرح می شــود، می توانــد در 

کــه مســائل روز و مبتابــه جامعــه و جوانــان  اســتاد شــهید مطهــری آن بــود 

را شناســایی می کــرد و پــس از مطالعــه فــراوان، بــه تبییــن جنبه هــای مختلــف 

کتاب هــای  کنــون پــس از ســال ها، هنــوز  آن از دیــدگاه اســام می پرداخــت و ا

ایشــان روشــنگر طــاب، دانشــجویان و حتــی دانشــمندان اســت. انســان هایی 

کــه روشــن بین هســتند، چنین انــد:
كتــب  كتــاب و مطالعــه عالقــه داشــت و هرچنــد روز یك بــار ،  خیــراهلل2 خیلــی بــه 
كتاب هــای او را نــگاه  كــه  جدیــدی در حجــره اش می دیدیــم. یــك روز هنگامــی 
ــردم، كتاب هــای  ك ــت  ــد خــورد. خــوب دق ــاب جدی كت ــد  ــه چن ــردم، چشــمم ب می ك
منافقیــن بــود و مؤلــف در اثبــات عقایــد منحــرف  آن هــا  قلــم زده بــود. عصبانــی شــدم 
ــد،  ــان را فهمی ی ــه حجــره برگشــت و جر ــراهلل ب ــی خی ــا  را ســوزاندم. وقت ــه  آن ه و هم

ــاب گفــت: »چــرا  آن هــا  را ســوزاندی؟!« ــا عت ــی ناراحــت شــد و ب خیل
گــر پیــش كســی ببیننــد، او  را دســتگیر می كننــد.     گفتــم: آن كتاب هــا مجــاز نیســتند و ا
ــه هســتند. خیــراهلل بــا ناراحتــی گفــت: 

ّ
از این هــا گذشــته، این هــا كتــب منحرفــه و ضال

ــد  آن هــا  را مطالعــه  ــودم. بای ــه دســت آورده ب ــا زحمــت ب ــرادر! ایــن كتاب هــا را ب »ب
می كــردم تــا بتوانــم بــا ســخنان خــود منافقیــن،  آن هــا  را ســركوب كنــم.«3

یخ 1394/01/09. 1. پایگاه اطالع رسانی مدیریت حوزه علمیه استان یزد، شناسه خبر 205، تار
2. طلبهشهیدخیراهللقلیپور.

3. www.tasnim554.blogfa.com.
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ــل  کام ــا آدرس  ــا  را ب ــد و  آن ه کنی ــرداری  ــت و خاصه ب ــه، یادداش ــگام مطالع هن

کــه روزی مفیــد خواهنــد بــود.  کتــاب بنویســید 

شوخی در حجره

است.  مزاح  فرح بخش،  و  سالم  ارتباط های  داشتن  و  اجتماعی  زندگی  الزمه 

می دهد. معکوس  نتیجه  و  می انجامد  کینه  و  کدورت  به  مزاح،  گاهی   البته 

گفتار و چه رفتار، به عنوان شاخصه  بعضی ها خصلت شوخی و مزاح را چه با 

خود قرار داده اند. برخی هم میانه خوشی با آن ندارند و اهل شوخی نیستند.

   خستگی جسم و روح، با تفریحات سالم و مزاح و لطیفه گویی برطرف می شود. 

پرداختن به نشاط روحی و شادابی روان، در سایه لطایف و ظرایف، امری طبیعی 

و مقبول و مورد حمایت شرع و دین است، البته با مراعات هایی خاص.

   در فرهنگ دینی، مســأله خوشــحالی، شــادی، خرسندســازی و »ادخال ســرور«، 

کــه اولیــای  جــزء خصلت هــای مؤمنانــه، مثبــت و پســندیده بــه شــمار آمــده اســت 

دیــن و بــزرگان مکتــب نیــز در عمــل، این گونــه بوده انــد. امــام صادق فرمــود: 
هیــچ مؤمنــی نیســت، مگــر این كــه در او »دعابــه« اســت. راوی از امــام پرســید: دعابــه 

چیســت؟ حضــرت فرمــود: یعنــی مزاح و شــوخی.1

گــر در حدومــرز مجــاز و معقــول باشــد، شــادی آور اســت و در  کــردن، ا شــوخی 

روایــات، از ادخــال ســرور در دل اهــل ایمــان تمجیــد شــده اســت: 
ین  ور على المؤمنین؛2 از محبوب تر  الّسر

ُ
 ِادخال

ّ
حّبِ األعماِل ِالَى اهلل عّز و جل

َ
ِاّن ِمن ا

كارها نزد خدای متعال، وارد ساختن شادمانی بر دل مؤمنان است.

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج73، ص60.
کافی، ج2، ص189. کلینی،   .2
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مطایبه انگیــز  ســخنان  و  لطیفه آمیــز  رفتارهــای  و  مزاح هــا  از  کــه  نمونه هایــی 

کــه آن حضــرت، در  حضــرت رســول روایت شــده اســت، نشــان می دهــد 

ســخن  و  حــق  مــرز  از  داشــت،  گشــاده رویی  و  خوش رفتــاری  کــه  حــال  عیــن 

نــاروا نبــود. در روایــت  درســت، فراتــر نمی رفــت و شــوخی هایش باطــل، لغــو و 

پیامبر فرمــود: کــه  اســت 
یم.  اّل َحّقــا؛1 من مزاح می كنم، ولی جز حق نمی گو

ُ
ُقــول

َ
ْمــَزُح و ل ا

َ
ِاّنــى أل

ــرور و  ــرای س ــع، ب ــك جم ــا ی ــافرت ب ــه در مس ک ــده  ــه ش ــات توصی ــی از روای در برخ

کــه ایــن امــر، از آداب  رفــع خســتگی، از مــزاح و شــوخی های ســالم اســتفاده شــود 

ســفر بیــان شــده اســت. شــوخی و تفریحــات ســالم و مزاح هــای بــدون آزار و دور از 

تحقیــر دیگــران و پرهیــز   از  اســتهزای مــردم، بــه زندگــی فــردی و اجتماعــی نشــاط 

می بخشــد، بــه شــرط آن کــه نــگاه جــدی بــه زندگــی، آســیب نبینــد و حیــات 

کشــیده نشــود. یچــه و لودگــی و هرزگــی  بشــری بــه باز

الزم  ظرفیــت  بعضی هــا  نیســتند.  یکســان  شــوخی  تحمــل  نظــر  از  انســان ها     

کینــه و  کــردن،  بــرای مــزاح ندارنــد، در نتیجــه شــوخی بــا  آن هــا  بــه جــای دلشــاد 

ــراط  ــدوه زا می شــود. از ســوی دیگــر، اف ــه جــای غم زدایــی، ان کــدورت مــی آورد و ب

در هــر چیــز، حتــی خندیــدن و خندانــدن و شــوخی و لطیفه گویــی ناپســند اســت 

ــا از  گــر در تعالیــم دینــی از »مــزاح« نهــی شــده ی ــار ســوء و عــوارض تلــخ دارد. ا و آث

»کثــرت مــزاح« مذمــت شــده اســت، بــرای پیش گیــری از همیــن عــوارض اســت. 

گویــد: مولــوی 

گوش سر بربند از هزل و دروغ                         تا ببینی شهر جان را با فروغ          

1. مجلسی، همان، ج16، ص298.
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امام باقر به حمران بن اعین فرمود:
كــه  َهــُب هیبــَة الّرُجــِل و مــاَء َوْجِهــه؛1 از شــوخی بپرهیــز؛ چرا

ْ
اّیــاَك و الِمــزاح، فاّنــه َیذ

شــوخی هیبــت و آبــروی انســان را می بــرد.

شــاید اشــاره ایــن روایــت و روایت هــای دیگــر، بــه آثــار ســوء اخاقــی و روحــی 

کــه عــده ای شــغل خــود را انجــام حرکت هــای ســبك و  دلقك بازی هایــی باشــد 

خندانــدن ســاخته اند و مــردم را از واقعیت هــای حیــات و عمــق بینــش و نگــرش 

بــه زندگــی و مراعــات آداب و ســنن دور می دارنــد.

کشیده شود، موجب تحقیر  افراط  به  و  رود  فراتر  اعتدال  مرز  از  وقتی شوخی     

و حفظ  ی خود  آبرو از  و در دفاع  برمی آشوبد  و طرف شوخی  اهانت می گردد  و 

به  تبدیل  شوخی  که  این جاست  می پردازد.  برخورد  و  معارضه  به  موقعیتش 

جدی  به  آخرش  شوخی  »شوخی  اصطاح  به  و  می شود  دشمنی  و  کدورت 

می کشد«.2 

کــردن بــا دیگــران، هــم بایــد ظرفیــت طــرف مقابــل  بــه هــر حــال، در شــوخی 

گــردد، هــم از تحقیــر  و  توهیــن  ی پرهیــز  ــاده رو ی ســنجیده شــود، هــم از افــراط و ز

ــوظ  ــخص محف ــوِد ش ــت خ ــار و هیب ــم وق ــود، ه ــاب ش ــران اجتن ــتهزای دیگ و اس

کــردن شــخصیت یــك  گل لبخنــد بــه چهره هــا بــه قیمــت خــرد  بمانــد. نشــاندن 

ــه بهــای غمگیــن ســاختن یــك مســلمان،  انســان، و ایجــاد شــادی در عــده ای ب

زیبنــده و شایســته نیســت.3 

1. همان، ج73، ص60.
2. دهخدا، امثال و حکم، ج2، ص1033.

3. اقتباس از: محدثی، »اخالق معاشرت: شوخی و مزاح«، ماهنامه پیام زن، ش88، تیر1378.
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داخــل  در،  الی  از  رفــت.  بخیلــش  دوســت  حجــره  بــه  شــوخ طبعی  گوینــد   

حجــره پیــدا بــود. دیــد بشــقابی انجیــر در پیــش دارد و می خــورد. در را زد. بخیــل 

کــه  کمــی  گفــت: در بــاز اســت، بفرماییــد.  ی بشــقاب انداخــت و  پارچــه ای رو

نشســتند، بــه دوســت مهمــان گفــت: صدایــت خــوب اســت، چنــد آیــه بخــوان. او 

گفــت:   1.»... ِمــ�نِ
َ ْ
ــِد األ

َ
َبل

ْ
ا ال

َ
ْیُتــوِن َوُطــوِر ِســیِن�نَ َوَهــذ کــرد بــه تــاوت »َوالّزَ هــم شــروع 

کجــا رفــت؟ بــا تبســم پاســخ داد: زیــر آن پارچــه.2 پــس »والتیــن« 

کلمه هــا     شــوخی های طلبه هــا معمــوال بــا نقطه ســنجی ها، لفاظی هــا و بــازی بــا 

ــتی  کش ــل  ــی، مث ــوخی های فیزیک ــه ش ــه ب ک ــود دارد  ــز وج ــواردی نی ــی م ــت؛ ول اس

گرفتــن، آب بــازی و غیــره  منجــر می  شــود.
گرفتیــم بــرای یكــی از دوســتان جشــن پتــو  در ایــام حجره نشــینی، روزی تصمیــم 
یــم. بــا یــک پتــو پشــت در ایســتادیم و منتظــر ماندیــم تــا شــكار از راه برســد.  بگیر
كلــی مشــت و لگــد و... .  خالصــه آن بنــده خــدا وارد شــد. پتــو را انداختیــم و 
كــه بنــده خــدا را بــه فیــض می رســاندیم، یــک دفعــه یكــی از  بعــد از چنــد لحظــه 
كــرد؛ یكــی از در،  یــاد زد: عمامــه. هــر كســی بــه طرفــی فــرار  بچه هــا بــا حالــت تــرس فر
یكــی از پنجــره، بعــد متوجــه شــدیم بــه جــای دوســتمان، مدیــر مدرســه را بــه فیــض 
كنــد؛ جانبــاز بــود و چنــد ســال بعــد بــه علــت جراحــات  رســانده ایم. خــدا رحمتــش 

ــوات. 3 ــل شــد. شــادی روحــش صل ــه فیــض شــهادت نای ــاع مقــدس ب دوران دف

از  اســت  بهتــر  و  داشــت  پرهیــز  تفریــط  و  افــراط  از  بایــد  شــوخی،  نــوع  هــر  در 

ک  گاهــی خطرنــا کــه  کــرد  گرفتــن( نیــز دوری  کشــتی  شــوخی های فیزیکــی )مثــل 

بــوده و آســیب زا هســتند.

1. تین، آیه 3-1.
2. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص119.

3. همان، ص37.
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کــه نبایــد     یکــی از توصیه هــای اخاقــی آیــت اهلل مجتهــدی بــه طــاب ایــن بــود 

کــه اصــا حــرف نزنــد یــا شــوخی نکنــد  یــاد مقدس مــآب باشــد؛ بــه طــوری  طلبــه، ز

و نخنــدد. ایشــان در ادامــه می فرماینــد:
نقــل می كننــد یكــی از طلبه هــا همین طــور بــود. كالهــی بــر ســر می گذاشــت و بــا كســی 
نــه حــرف مــی زد و نــه شــوخی می كــرد. كســی هــم او را خنــدان نمی دیــد و خیلــی 
كــه بقیــه طلبه هــا می گفتنــد حتمــا ایــن  ســنگین و آیت اللهــی راه می رفــت؛ بــه حــدی 
آقــا در آینــده از علمــای بــزرگ می شــود و ســیمش بــه ملكــوت اعلــی وصــل اســت و 
ممكــن اســت بــا امــام زمان هــم در ارتبــاط باشــد؛ امــا بعــد از مدتــی دیدنــد كــه در 
كالس درس شــركت نمی كنــد و غایــب اســت. مدتــی بعــد او را دیدنــد كــه محاســنش 
یــاد اســت. از  را تراشــیده، از طلبگــی بیــرون رفتــه اســت. ایــن عاقبــت مقدســی ز
ــد برحــذر  ــد، بای ــد و حــرف نمی زنن ــد و نمی خندن ــه اصــال شــوخی نمی كنن ك كســانی 

گاهــی باهــم مــزاح می كننــد و می خندنــد.1 كــه علمــا هــم  بــود؛ چرا

رفت وآمدها

کــه در شــهر خــود یــا در شــهر دیگــری طلبــه می شــوند، هنــوز ارتباط هــای  کســانی 

عاطفــی قــوی بــا خانــواده دارنــد و بهتــر اســت ایــن ارتباط هــا هم چنــان حفــظ 

شــود. میــزان ارتباط هــای شــما بــا خانــواده، بســتگی بــه موقعیــت خانوادگــی و 

گــر خانواده تــان در  مســافت محــل تحصیــل بــا محــل ســکونت خانواده تــان دارد. ا

شــهر محــل تحصیــل شماســت، می توانیــد هفتــه ای یک بــار، یعنــی روز جمعــه 

کــرده  کنارشــان باشــید و از احوالشــان پرس وجــو  یــد و در  بــه دیــدار  آن هــا  برو

گــر خانــواده شــما در شــهر دیگــری اســت، بــا تلفــن یــا بــا  کنیــد. ا و یاری شــان 

گاهــی )مثــا دو هفتــه، یک بــار  ابزارهــای ارتباطــی دیگــر در تمــاس باشــید و هــر  از 

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص229.
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ــد. ی ــه دیدارشــان برو ــار( ب ــا هــر مــاه، یک ب ی

ــژه در اوایــل طلبگــی اســت. اســتمرار ایــن  ــواده، به وی ــا خان    مهــم ارتبــاط شــما ب

ارتباط هــا ضــروری اســت و حداقــل فایــده آن، حمایت هــای عاطفــی خانــواده از 

کمتــری دارنــد،  کــه ســن  کــه مــورد نیــاز هــر انســانی اســت. طلبه هایــی  شماســت 

ــواده دارنــد. البتــه رفــت و آمدهــا  از نظــر عاطفــی، نیــاز بیشــتری بــه حمایــت خان

کــه مانــع تحصیــل شــود؛ زیــرا بعضــی از  نبایــد بیــش از حــد باشــد، بــه طــوری 

طــاب، وابســتگی عاطفــی شــدیدی بــه خانــواده دارنــد و تحمــل دوری از  آن هــا  

ــه  ــه خان برایشــان بســیار ســخت اســت و می کوشــند هــر طــوری شــده، شــب ها ب

کننــد  کمــی صبــر و تحمــل را بــر خــود تحمیــل  برونــد. توصیــه می شــود ایــن افــراد، 

گاه و بــی گاه،  یــج بــر دوری از خانــواده عــادت نماینــد. رفــت  و آمدهــای  تــا بــه تدر

ــرده و ذهــن را مشــوش می ســازد. ــه  تحصیــل را از بیــن ب تمرکــز  ب

کــه وارد حــوزه می شــوند، دچــار نوعــی احســاس غــرور     برخــی از طلبه هــا، همیــن 

ناراســتی های  بایــد،  زودتــر  هرچــه  می کننــد  گمــان  و  می شــوند  کاذب  تکبــر  و 

خانــواده، دوســتان و حتــی جامعــه را اصــاح نماینــد و بــه همیــن دلیــل، در رفتــار 

کــه آیــا خمــس  بــا آنــان افــراط می کننــد. بــرای مثــال، مــدام از پــدر خــود می پرســند 

ــا نــه؟ چــرا خمــس مالــت را نمی دهــی؟ چــون خمــس نمی دهــی، پــس  داده ای ی

مــال و زندگــی شــما شــبهه دار اســت و نمی تــوان در ایــن خانــه، غــذا خــورد یــا نمــاز 

کــه موازیــن اســامی را مراعــات  خوانــد. ایــن افــراد، خانــواده را متهــم می کننــد 

ــدارد و... .  ــرادر پوشــش مناســب ن ــدارد؛ ب نمی کننــد؛ خواهــر حجــاب اســامی ن

کــه ارتبــاط خــود را بــا خویشــان کم رنــگ یــا قطــع می کننــد؛  طلبه هایــی نیــز هســتند 
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کــه اوال ایــن مســأله بــر خــاف اخــاق اســامی اســت و ثانیــا در آینــده در  در حالــی 

کــردن آن  کــه جبــران  تی بــه وجــود مــی آورد  ی مشــکا شــأن و منزلــت اجتماعــی و

بــه مراتــب ســخت تر اســت.

گــر اعضــای خانــواده یــا خویشــان اشــتباه هایی دارنــد، می تــوان بــه  گفــت ا    بایــد 

ــان را  ــتباه های آن ــرام، اش ــی و احت ــا مهربان ــوأم ب ــب ت ــای مناس ــا روش ه ــج و ب ی تدر

کــرد و تذکــر داد؛ ولــی پیــش از آن، الزم اســت در رفتارهــای خــود تجدیــد  گوشــزد 

گــر طلبــه خــودش مزیــن بــه  کــرده و رفتــاری محبت آمیــز داشــته باشــید. ا نظــر 

گرفــت. اخــاق اســامی باشــد، دیگــران نیــز تحــت تأثیــر قــرار خواهنــد 

   مطلــب دیگــر دربــاره رفت وآمدهــای روزانــه بــه بیــرون از مدرســه علمیــه اســت. 

و  رفتــه  شــهر  داخــل  روزانــه،  کاس هــای  از  پــس  کــه  کرده انــد  عــادت  برخــی 

کارهــای غیرضــرور برســند. این گونــه رفت وآمدهــا بــرای  کننــد یــا بــه  گشــت وگذار 

ــه  ــته از آن ک گذش ــرا  ــازد؛ زی ــده می س کن ــکار را پرا ــته و اف ــرر داش ــث ض درس و بح

حوصلــه  و  اســت  کننــده  خســته  می گیــرد،  یــادی  ز زمــان  اســت،  هزینه بــردار 

مطالعــه و بحــث را از انســان ســلب می کنــد.

شب نشینی و گعده گیری

گعده گیــری، هم نشــینی های طــاب در عصرگاهــی و بیشــتر شــبان گاهی اســت 

کــه زنــگ تفریــح و اســتراحت آنــان بــه حســاب می آیــد. وقتــی طــاب از درس 

و بحــث روزانــه خســته می شــوند، بعضــی از  آن هــا  در حجــره دوســتان خــود 

ــی  ــر جای ــال آن، از ه ــوه و امث ــی می گاه ــی و  ــوردن چای ــا خ ــب ب ــده، اغل ــع ش جم

بســیاری  مباحــث  گعده هــا  ایــن  در  می آورنــد.  میــان  بــه  ســخن  موضوعــی  و 
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هم چــون موضوعــات اخاقــی، سیاســی، مشــکات منطقــه، مباحــث علمــی، 

کــه بســیار خــوب و ارزش منــد  فرهنگــی، مســائل مدرســه و غیــره مطــرح مــی شــود 

اســت و البتــه جــزء تفریح هــای طلبه هــا شــمرده می شــود.

کــه ممکــن اســت طلبه هــا از هــر  گعده گیری هــا در فضــای بــازی اتفــاق می افتــد     

ــوع شــخصیت  گوینــد. در ایــن هم نشــینی ها، دیدگاه هــا آشــکار و ن دری ســخن 

آدم هــا خــود را نشــان می دهــد و طلبه هــا بــا افــکار هم دیگــر آشــنا می شــوند.

کنی، تهمت و...  گناه غیبت، دروغ، شایعه پرا گعده ها، به     باید مواظب بود در 

گعده ها نباید طوالنی باشد؛  که از انسان سلب توفیق می کند. زمان  مبتا نشد 

کند یا فرصت ها به بطالت بگذرد.  که طلبه را از درس و بحث دور  به طوری 

گعده هــا، معمــوال طــاب )به ویــژه طــاب بدبیــن( از وضعیــت     در بعضــی از 

ــه  ــر مدرس ــی را )از مدی کس ــر  ــد و ه ــاد می کنن ــدام انتق ــرده و م ک ــکایت  ــه ش مدرس

گرفتــه تــا اســتاد، طــاب، آشــپز و...( بی رحمانــه از دم تیــغ انتقــاد می گذراننــد؛ 

گاهــی نگاهــی بــه وضعیــت خــود داشــته باشــند و افــکار و رفتــار  بــدون این کــه 

کننــد. خــود را نیــز نقــد 

گفــت آن چــه در گفت وگوهــای دورهمــی ، بیشــتر از هــر چیــزی ســهم     شــاید بتــوان 

گعده هــا را داغ تــر و جنجالی تــر می ســازد، بحث هــای سیاســی و مســائل  دارد و 

گــروه، حــزب یــا شــخصیت انتخاباتــی  روز جامعــه اســت. طــرف داری از یــک 

گاهــی چنــان دو طــرف بحــث را ســرگرم  ــا  اســتدالل های درســت و نادرســت،  ب

کنتــرل خــود و دیگــران بســیار  کــه هیجان هــا بــه اوج خــود می رســد و  می کنــد 

کنتــرل خــود و پرهیــز از تهمــت، دروغ و... در اوج هیجان هــا  ســخت می شــود. 
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کســی بتوانــد در آن موقعیــت، بــه اخــاق پایبنــد باشــد  گــر  بســیار مهــم اســت و ا

ایــام  در  مجادله هــا  ایــن  اســت.  کــرده  هنــر  نســوزاند،  باهــم  را  خشــک  و  تــر   و 

می گیــرد.  را  طلبه هــا  بحــث  و  درس  وقــت  و  می افتــد  اتفــاق  یــاد  ز انتخابــات 

کــم  بعضــی از طــاب، بــرای این کــه در بحث هــای سیاســی یــا هــر بحــث دیگــری، 

کرســی بنشــانند، ســاعت ها از درس و  ــه  ــا اســتدالل، حــرف خــود را ب ــد و ب نیاورن

کــم می گذارنــد و در روزنامه هــا، مجله هــا و اینترنــت دنبــال ســابقه هــزار  بحــث 

گفــت: کــه بایــد  ســاله یــک فــرد خاصــی می گردنــد. این جاســت 

یُکم ِباالُمتوِن ال ِبالَحواشی
َ
َها الّطاب ناشی                  َعل َاال یا َاّیُ

کــه  کنــد و حاشــیه ها او را از درس و بحــث  ــد حواســش را جمــع  یعنــی طلبــه بای

کــه  ــی  ــدارد. ایــن امــر در مــورد طاب ــاز ن متــن اصلــی وظیفــه و تکلیــف اوســت، ب

کتاب هــای نامربــوط  ــرور و مطالعــه  ــظ شــعرهای غیرض ــازی، حف ــال عرفان ب دنب

هســتند، نیــز صــادق اســت. در خاطــرات حجــت االســام و المســلمین آقــای 

قرائتــی آمــده اســت:
كه مرا حسابی تكان  یون مثالی زدى  یز گفت: آقاى قرائتی! در تلو شخصی به من 
گر یک نوار َده تومانی داشته باشی، حاضر نیستی  گفتی: ا كه   داد!. َمَثل این بود 
كنی، ولی حاضرى روى نوار مغزت، هر ِچرت و ِپرتی  گربه روى آن ضبط  صداى 

را ضبط كنی!؛ چرا شنیدن دروغ، تهمت، غیبت و ... برایت بی  اهمّیت است؟1

معموال  و  است  همراه  خنده  و  شوخی  و  سروصدا  جّروبحث،  با  گعده گیری 

سایر  طلبه های  شدن  اذیت  و  سروصدا  و  زمان  گذشت  متوجه  گعده گیران 

گعده گیری تان شما را  حجره ها نیستند. مراقب باشید غفلت شما را فرانگیرد و 

1.بهشتی، خاطرات استاد )خاطرات از زبان حجت االسالم محسن قرائتی(، ص120-19.
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گر با جّروبحث ها،  از زمان استراحت بقیه طاب غافل نگرداند. خدای نکرده، ا

کسی مزاحمت ایجاد شود، چه بسا انسان سلب توفیق شود. برای 

   بنابرایــن زمــان خاصــی را بــرای دور هــم بــودن قــرار دهیــد و بیــش از آن، بــه دیگران 

گفتــن داشــته باشــید و خیلــی  اجــازه ندهیــد وقــت شــما را بگیرنــد. جــرأت »نــه« 

کار  کــه حجــره را تــرک نماینــد. البتــه ایــن  کنیــد  محترمانــه، از دوســتان خواهــش 

بــا رفتارهــای ظریــف و لطیــف نیــز می توانــد همــراه باشــد. بــرای مثــال، بلنــد شــوید 

ــار آن اســت  کنیــد. معنــای ایــن رفت ــرای اســتراحت پهــن  ــان را ب و رخت خواب ت

گعده گیــری دیگــر بــس اســت و همین طــور رفتارهــای دیگــر. کــه 

حضور اساتید یا مدیران در حجره

مدیــران مدرســه بــرای این کــه از وضعیــت مدرســه، درس و بحــث، نحــوه درس 

گاه  ی آ خوانــدن طلبــه، میــزان پای بنــدی او بــه درس و پیشــرفت تحصیلــی و

آنــان  افزایــش داده و مشــکات  بــا طلبه هــا  را  ارتبــاط خــود  شــوند و هم چنیــن 

بــه  بــا طــاب  را  کوتاهــی  زمــان  و  بــه حجره هــا می رونــد  گاهــی  کننــد،  را درک 

ــزه دادن،  ــرای انگی ــز  ب ــه نی ــاتید مدرس ــد. اس ــپ می زنن گ ــینند و  ــو می نش گفت وگ

تشــویق و اطــاع از وضعیــت تحصیلــی، مهمــان طلبه هــا در حجره هــا می شــوند 

و ضمــن خــوردن چایــی، ســؤال هایی را می پرســند. آیــت اهلل بنابــی می گویــد:
یــق ســر زدن بــه حجره هــا اســت. بــا این كــه حجره هــا]ی  ]یــک راه ارتبــاط[ از طر
مدرســه[ هــم در فاصلــه بیشــتری از هــم قــرار دارنــد، بــه هــر حجــره چنــد دفعــه شــخصا 
گاهــی می بینــم چــراغ حجــره روشــن اســت،  ســر زده ام.  ابتــدا در می زنــم؛ حتــی 
امــا چــون جــواب »بلــه« نمی شــنوم، یــا می بینــم یكــی از افــراد حجــره خوابیــده، 
كیزگــی و  گــر جوابــی آمــد، بــه حجــره رفتــه و حالشــان را می پرســم. بــه پا برمی گــردم و ا
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ــم.1 ــه؟ توجــه می كن ــا ن ــه هســتند ی ــا، مشــغول مطالع ــا و این ه ــت حجره ه نظاف

کــرام مدیــران و اســاتید و احتــرام بــه  آن هــا  و  وظیفــه طلبــه در این گونــه مــوارد، ا

رعایــت اخــاق مهمان نــوازی اســت. 

مباحثه درس

کــردن درس و پژوهیــدن علــم اســت. مباحثــه یکــی  مباحثــه، بــا یک دیگــر بحــث 

از ویژگی هــاى نظــام آموزشــی حوزه هــاى علمیــه اســت. در ایــن ســنت نیکــوى 

گیــرى ســریع  کــه شــاید یکــی از بهتریــن و موثرتریــن شــیوه فهــم عمیــق و فرا علمــی 

ِبَاحسن« می باشــد و  بــر اســاس روش قرآنــی »مجادلــه  علــوم و معــارف اســت، 

ــدن  ی کاو ــه مــا ارث رســیده اســت. مباحثــه،  ــی ب ــح و علمــاى ربان از ســلف صال

ــوال  ــه معم ــرد. مباحث ــورت می گی ــا ص ــر  از طلبه ه ــد نف ــان چن ــه می ک ــت  درس اس

در نمازخانــه، مســجد، َمــدَرس )کاس درس(، حجــره یــا هــر جایــی از مدرســه 

کــرد، رخ می دهــد. مباحثــه آدابــی دارد  کــه بتــوان نشســت و بحــث علمــی  علمیــه 

کــه رعایــت  آن هــا  الزم اســت.

1. وقت شناسی و حضور به موقع برای مباحثه؛

کار و تلف نکردن وقت مباحثه با صحبت های متقرفه؛ 2. جدیت در 

3. مطالعه مبحث مورد نظر  و  احیانا حواشی و شروح مربوط، قبل از مباحثه؛

کشف معنای متون و عبارات؛ 4. فهم عمیق و دقت در 
5. انصاف در بحث و پرهیز  از مراء و جدال؛2

6. رعایت ادب و اخاق و داد و بی داد نکردن؛

1.حسین خانی، نقش تربیتی مدیران در مدارس علمیه، ص170-169.
2. وافی، نسیم هدایت، ص179؛ به نقل از: آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی.
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7. توهین نکردن به هم مباحثه ای و استاد برای اثبات مطلب خویش؛

8. عذرخواهی از اهانت های احتمالی.

گــر مباحثــه در حجــره صــورت می گیــرد، التــزام بــه حساســیت های اخاقــی و  ا

کــردن دیگــران شــدیدتر می شــود؛ زیــرا احتمــال این کــه ســروصدا دیگــران  مراعــات 

ــا ســروصدای  ــود، بحــث ب ــد مواظــب ب کنــد، بیشــتر اســت؛ بنابرایــن بای را اذیــت 

کــه احتمــال داده می شــود  گونــه ای اســت  گــر فضــای حجــره بــه  کمتــر باشــد. ا

یــاد باشــد و بــه مســائل دیگــر  بیشــتر  پرداختــه  شــود تــا خــود  حواشــی بحــث ز

کــردن، خــوردن میــوه یــا چایــی، پــاس  بحــث )مثــل بحــث سیاســی، شــوخی 

کــه از احتمــال  شــدن و...(، بهتــر اســت مباحثــه را بــه جــای دیگــر   انتقــال دهیــد 

ــه بحــث آســیبی نرســاند. مذکــور بکاهــد و ب

در خاطرات شیرین یکی از علما آمده است:
كــه مــرد بافاضــل و زاهــدی  مرحــوم شــیخ محمدعلــی ســرابی از جملــه اســاتیدی بــود 
بــان بــود و همیشــه چایــی در اتاقــش حاضــر بــود. آیــت اهلل  بــود. او اســتادی مهر
راســتی كاشــانی می گفــت: »مــا هــر وقــت تشــنه می شــدیم و هــوس چایــی می كردیــم، 
ســؤال را بهانــه می كردیــم و بــه حجــره آقــای ســرابی می رفتیــم؛ چــون آن جــا همیشــه 

چایــی حاضــر بــود. هــم ســؤال را مطــرح می كردیــم و هــم چایــی می خوردیــم.«1

1. احمدی، خاطرات حجت  االسالم و المسلمین حاج شیخ محمد فاضل استرآبادی، ص90.
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فعالیت های فرهنگی در حجره

بــه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری  بــر درس  گــر طلبــه ای در مدرســه، عــاوه  ا

کارهــای فرهنگــی  مدرســه نیــز مشــغول اســت،  آن هــا  را در اتــاق مخصــوص 

کــه دیگــران نیــز  در  آن حــق  کار فرهنگــی در حجــره ای  انجــام دهــد، نــه در حجــره. 

زندگــی و اســتراحت دارنــد، مخــّل آســایش، مطالعــه، تفکــر و عبــادت بقیــه اســت 

کلــی، فضــای حجــره را تغییــر می دهــد و احتمــال دارد محــل رفــت و  و بــه طــور 

کســی نباشــد، یــا حجــره و هم حجره ای هــا  یــاد باشــد؛ مگــر این کــه در حجــره  آمــد ز

ــند. ــان باش ــاال در ام ــیب های ب از آس

میز مطالعه

میــز مطالعــه از ابزارهــای تحصیلــی یــک طلبــه اســت. انــدازه آن مثــل میزهــای 

ــه  ــت، بلک ــد، نیس ــه می کنن ــینند و مطالع ــی می نش ی صندل ــه رو ک ــه ای  کتابخان

ی زمیــن و مناســب متــراژ حجــره اســت؛ زیــرا  ایــن میــز مخصــوص نشســتن رو

گــر قــرار باشــد هــر طلبــه ای  کوچــک ســاخته می شــود و ا انــدازه حجره هــا معمــوال 

گانــه داشــته باشــد، در حجــره  جایــی  یــک میــز   مطالعــه بــا یــک صندلــی جدا

کارهــای دیگــر نمی مانــد. بــرای اســتراحت و 

کتابخانه دارند، شاید ضرورتی برای داشتن میز مطالعه  که     البته در مدارسی 

را  میز   این  نیز   حجره   در  دارند  دوست  طاب  از  بعضی  ولی  نشود؛  احساس 

کارهای دیگر   راحت باشند. داشته باشند تا هنگام مطالعه، نوشتن یا 

مراعات  زیر  موارد  است  خوب  هستید،  عاقه مند  مطالعه  میز  داشتن  به  گر  ا

شود:
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کــه مزاحــم رفــت و آمــد  1. بکوشــید پــس از مطالعــه، میــز را در جایــی قــرار دهیــد 

دیگــران نشــود؛

ی آن  کــه رو 2. بــه تمیــزی، ســالم و زیبــا مانــدن میــز  اهمیــت دهیــد. میــزی 

کنــده کاری شــده یــا بــه جــای صندلــی اســتفاده می شــود، حالــت اولیــه  نوشــته یــا 

خــود را از دســت می دهــد و از حّیــز   انتفــاع ســاقط می شــود.

کند، این اجازه را به او بدهید. گر  هم حجره ای خواست از آن استفاده  3. ا

یون رادیو و تلویز

ــد و دوســت  ــه تماشــای تلویزیــون بســیار عاقه مندی کــه ب کســانی هســتید  گــر از  ا

یــد وقــت خــود را بــرای تماشــای فیلم هــا، برنامه هــای ورزشــی، برنامه هــای طنــز  دار

یــج از تماشــای ایــن برنامه هــا بکاهیــد و درس را  و... بگذرانیــد، بکوشــید بــه تدر

ید. عاقــه شــدید بــه جعبــه جادویــی )تلویزیــون(، بــه طــور حتــم  جایگزیــن آن ســاز

گرفــت و از درس خوانــدن بــاز خواهــد داشــت. تماشــای  یــادی خواهــد  وقــت ز

تلویزیــون در حــد ضــرورت، مثــل اخبــار یــا بعضــی از حــوادث سیاســی شــاید 

گرفــت. مشــکلی نداشــته باشــد؛ ولــی می تــوان اخبــار را  از  رادیــو  نیــز   پــی 

کــه مســحور جعبــه جادویــی هســتند و بیشــتر  کســانی نباشــید     بــه هــر حــال، از 

ــرای ســرگرمی عمــوم  ــون وســیله ای ب وقــت خــود را جلــوی آن می گذراننــد. تلویزی

کــه وظیفــه اصلــی او درس خوانــدن می باشــد. بدتــر  از  مــردم اســت، نــه طلبــه ای 

کــه بــه بهانــه مهم و حســاس بــودن برنامــه تلویزیونــی، درس  آن، رفتــار کســی اســت 

یــاد  کــه درس را بــا مباحثــه و مطالعــه ز کنــد و پیــش خــود توجیــه نمایــد  را تعطیــل 

کــرد. آیــت اهلل مجتهــدی می فرماینــد:  شــرح ها جبــران خواهــم 
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ــدارم.  ــودن كاری ن ــه حــالل و حــرام ب ــار بگــذاری. ب كن كارهــای غیرطلبگــی را  ــد  بای
كنــد،  یال های هفتگــی را نــگاه  یــون و فیلم هــا و ســر یز كنــد تلو كــه وقــت  طلبــه ای 
كاری را نبایــد مانــع درس قــرار بدهیــد.  معنــای طلبگــی را نفهمیــده اســت. هیــچ 

كار داشــتم و بــه درس نیامــدم.1 ییــد  نگو

وزنامه و مجله خواندن ر

گاه شــدن از مســائل اجتماعــی و سیاســی  خوانــدن روزنامــه یــا مجلــه جهــت آ

و  اســت  مهــم  روزآمــد شــدن  بــرای  و مطــرح،  تــازه  یــا مباحــث علمــی  جامعــه 

گاهــی مــدارس نســبت بــه  شــاید یکــی از ضرورت هــای طلبگــی بــه شــمار رود. 

تهیــه  آن هــا  اقــدام می کننــد و اتاقــی را مخصــوص خوانــدن روزنامــه یــا مجلــه 

کــه بهتــر اســت از آن جــا اســتفاده شــود. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه  قــرار می دهنــد 

یــاد بــه خوانــدن روزنامــه یــا مجله هــای  کــه نبایــد وقــت خــود را ز بســیار مهــم اســت 

غیرعلمــی )به ویــژه مطبوعــات یــا مجله هــای زرد2( هــدر داد و هــر  آن  چــه در  آن ها  

گاه شــدن کافی  گــذرا بــه اخبــار و مســائل مهــم بــرای آ کــرد. نگاهــی  آمــده، مطالعــه 

اســت. این کــه طلبــه وقــت ارزش منــد خــود را ســاعت ها بــرای مطالعــه روزنامــه یــا 

کنــد و از درس و بحــث عقــب بمانــد، درســت نیســت؛ مگــر  ایــن  مجلــه صــرف 

ی بیفزاید. کــه بــه بصیــرت و تحلیــل و  کــه مطلــب مهــم علمــی یــا تحلیــل سیاســی 

گردد؛ به ویژه  که به همه روزنامه ها یا مجله ها مراجعه     هم چنین ضرورتی ندارد 

بارگذاری  اینترنت  در  آن ها   دیجیتالی   نسخه  معموال  که  سایت ها  طریق  از 

می شود.

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص208.
که صحت  کمترین اخالق« است؛ در نتیجه به جای انتشار اخباری  یژگی های مطبوعات زرد، »فقدان  2. یکی از و

)http://rastinews.blogfa.com/post.aspx.40( .و سقم  آن ها  قابل بررسی است، به شایعات میدان می دهند
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   خواندن روزنامه در حجره، گاهی به مباحثات سیاسی بی فایده منجر می شود؛ 

گفت وگو صورت می گیرد، بدون  که ساعت ها درباره مسائل سیاسی  به طوری 

این که نتیجه ای به دست آید. معنای این سخنان، آن نیست که طلبه از مسائل 

درس  فقط  و  برد  فرو  خود  در  سر  و  نباشد  گاه  آ روز  مهم  اجتماعی  و  سیاسی 

به مسائل سیاسی  از ضرورت  از پرداختن بیش  پرهیز  به معنای  بلکه  بخواند، 

که در آن مقطع تحصیلی نیاز نیست. درگیری های سیاسی و حزبی برای  است 

یک طلبه، جزء ضرورت های تحصیلی نیست.  

مراجعه به سایت ها

ــوص  ــد؛ به خص ــی دارن ــه آن دست رس ــردم ب ــر م کث ــت، ا ــترش اینترن گس ــا  ــروزه ب ام

گــون، اینترنــت را در اختیــار  گونا کــه شــرکت های خدمــات اینترنتــی از راه هــای 

دور  در  مــردم  بــرای  دســت یابی  امــکان  و  گذاشــته اند  همــراه  تلفــن  دارنــدگان 

دســت ها نیــز  فراهــم شــده اســت. وجــود شــبکه های اجتماعــی، خبرگزاری هــا، 

گیم هــا و... تنــوع شــگفت انگیزی در اینترنــت بــه وجــود  گــون،  گونا ســایت های 

در  دائــم  بخواهــد  گــر طلبــه ای  ا اســت.  کــرده  را مشــغول خــود  کــه همــه  آورده 

گــون  گونا دنبــال مطالــب  و خبرگزاری هــا  یــا ســایت ها  اجتماعــی  شــبکه های 

کنــد، چنــان ســرگرم  گشــت وگذار  باشــد یــا حتــی بــه صــورت مختصــر در اینترنــت 

گــذر زمــان را متوجــه نمی شــود.  کــه  می شــود 

کــه بتوانــد وقــت خــود را مدیریت     بــا داشــتن چنیــن امکانــات گســترده ای، کســی 

کنــد و از وقت گذرانــی بیهــوده بپرهیــزد و تنهــا بــرای اطــاع از برخــی مســائل مهــم 

در اینترنــت بــه  جســت وجو   بپــردازد، او خواهــد توانســت بــه درس و بحــث خــود 
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کــه فایــده چندانــی، جــز ســرگرمی ندارنــد و  برســد. ســرگرم شــدن بــه مســائلی 

انســان را از رســیدن بــه هــدف مقــدس و مهــم بازمی دارنــد، غیــر از پشــیمانی از 

عمــر  بــه  هــدر رفتــه و بی ســوادی ســودی نخواهــد داشــت. پــس چــرا انســان عاقــل 

کــه  بــاز آیــد  پشــیمانی. کنــد  کاری 

کارهای غیرمعمول طلبگی

کــه او را  کارهایــی  اولویــت اول طلبــه، بایــد درس خوانــدن و درس دادن باشــد و از 

از آن دو بــازدارد، بپرهیــزد؛ ولــی کســانی هســتند که به کارهایــی غیر   از  تحصیل، 

مثــل نقاشــی، طراحــی، عکاســی، خطاطــی، رایانــه و... نیز عاقه مندند و دوســت 

کننــد؛ بنابرایــن هــرگاه فرصتــی بــه  ی دنبــال  دارنــد  آن هــا  را همــراه بــا دروس حــوزو

کننــد،  دســت می آورنــد یــا می خواهنــد تنوعــی در فعالیت هــای روزمــره ایجــاد 

کــه  کارهــا تــا زمانــی  گفــت انجــام این گونــه  کارهــا می پردازنــد. شــاید بتــوان  بــه آن 

کســان دیگــر نشــود یــا در تحصیــل و درس و  مخــل آســایش هم حجره ای هــا یــا 

بحــث مانــع بــه وجــود نیــاورد، مشــکلی نــدارد و فــرد می توانــد مهارت هــای هنــری 

خــود را افزایــش دهــد. 

و  آموزشــی  برنامه هــای  انــواع  یادگیــری هنــر خطاطــی و خوش نویســی،  البتــه     

کــه در آینــده ســودمند خواهنــد بــود، بــرای  پژوهشــی رایانــه یــا برخــی از هنرهــا 

طــاب الزم و ضــروری اســت؛ ولــی بیــش از آن، بســتگی بــه عاقــه فــرد دارد. 

مشــغول  از  می خوانیــد،  درس  و  هســتید  حجره نشــین  هنــوز  کــه  زمانــی  در     

اداره هــا  و مؤسســه ها،   کــردن در  کار  قبیــل  از  کارهــای غیرطلبگــی،  بــه  شــدن 

کتاب فروشــی، امــام جماعــت شــدن در چنــد جــای مختلــف  شــهر  و بــه طــور 
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ــه امــور، وقــت و  ــرا این گون کنیــد؛ زی ــع تحصیــل باشــد، دوری  کلــی هــر آن چــه مان

ــد  ــگ می کن کم رن کاس درس  ــه و  ــور او را در مدرس ــرد و حض ــه را می گی ــر طلب فک

کــه اشــتغال های موقــت بیرونــی، او را از درس  و پــس از مدتــی متوجــه می شــود 

خوانــدن بازداشــته و دیگــر حوصلــه درس نیــز نــدارد. 

کــه مجــرد هســتند و می تواننــد حتــی در صــورت     ایــن مســأله در مــورد کســانی بــود 

کــه نیــاز خانوادگــی  مشــکل مالــی، بــه درس خوانــدن ادامــه دهنــد؛ امــا  آن هــا یــی 

یــا شــخصی ضــروری دارنــد، بــرای رفــع حوایــج در حــد ضــرورت و آن هــم در مقطع 

کــردن  کار  کــه مشــکل برطــرف شــود، می تواننــد هم زمــان بــا تحصیــل، بــه  خاصــی 

کــردن بــا زی  کار  گــر  ی بیاورنــد و بــه تأمیــن معــاش خــود و خانــواده بپردازنــد. ا رو

ــه در  ک ــی  کارهای ــد از  ــور ج ــه ط ــت. ب ــر اس ــد، بهت ــته باش ــنخیت داش ــی س طلبگ

کــرد. شــأن طلبگــی نیســت، بایــد پرهیــز 

پالس بودن در حجره های دیگر

حوصلــه  حتــی  و  ندارنــد  زندگــی  در  مشــخصی  هــدف  طلبه هــا،  از  بعضــی 

گــذران عمــر، در حجره هــای دیگــر  بــرای  نیــز ندارنــد و همــواره  درس خوانــدن 

پاس انــد. مــدام از ایــن حجــره بــه حجــره دیگــر در رفــت  و آمــدن هســتند و بــه 

غیــر  از  خودشــان، وقــت ســایر طــاب را نیــز ضایــع می کننــد. تکلیــف بــا چنیــن 

کــرد تــا بلکــه از راه  کــه یــا بایــد در حــد تــوان نصیحتشــان  افــرادی مشــخص اســت 

ــان دوری  ــد از آن ــر، بای ــدم تأثی ــورت ع ــا در ص ــد ی ــده برگردن ــاب ش ــت انتخ نادرس

کــه بــا هــدف وقت گذرانــی، وارد حجــره می شــود، بــه ســه  کــرد. در برخــورد بــا فــردی 

کــرد: گونــه می توانــد رفتــار 
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که دیگر مزاحم نشود؛ ی خوش، به او  تذکر  داده شود   1. با اخاق خوب و رو

گاه ســازد و بــه درس خوانــدن و هــدف  2. او را نســبت بــه وظیفــه طلبگــی آ

گــر  گوشــزد نمایــد. ا کنــد و ســرانجام بی هدفــی و بی ســوادی را  داشــتن ترغیــب 

کنــد؛ تذکــر  فایــده  نداشــت، او را بــه رفتــن از حــوزه تشــویق 

کند و دیگر به حجره خود راه ندهد. 3. از او دوری 

زش در حجره ور

ورزش بــرای ســامت جســمی، بهداشــت روحــی و روانــی و آمادگــی ذهنــی بــرای 

ادامــه تحصیــل، یکــی از ضرورت هــای حیــات طلبگــی بــه شــمار مــی رود. بعضــی 

و  گذشــته، ورزشــکار هســتند  برخــاف طــاب زمان هــای  امــروزی،  از طــاب 

کنــار تحصیــل، فعالیــت ورزشــی نیــز داشــته باشــند. مقــام معظــم  می کوشــند در 

کــه  ــان را برشــمردند  رهبــری در یکــی از ســخنرانی های خــود، ســه انتظــار از جوان

یکــی از  آن هــا ، ورزش بــود. ایــن انتظــار از طــاب نیــز مطالبــه می شــود.
بایــد خــوب درس  ایــن اســت:  یی،  بــه حیــث دانشــجو امــا دانشــجوی موّفــق، 

بكنــد.1  بپــردازد، ورزش هــم  نفــس  تهذیــب  و  بــه اخــالق  بخوانــد، 

گسترش مهارت در زندگی،  ورزش برای رشد و بالندگی، ایجاد توانایی و نیرو، 

کار و تحصیل و تأمین نیازهای غریزی و بهداشت روانی، پرورش  تقویت روحیه 

استقامت  به  دست یابی  روانی،  و  جسمانی  قوای  بین  هماهنگی  ایجاد  روح، 

یک  در  و  زندگی  سختی های  با  یارویی  رو برای  بهتر  آمادگی  و  شهامت  بدنی، 

جمله، الزمه یک زندگی مطلوب و توأم با نشاط و تندرستی است.

بایــد روزی  از ورزش دور بمانــد. طلبــه حداقــل  ایــن فــرض، طلبــه نبایــد  بــا     

1. بیانات رهبر معظم انقالب در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، مورخه 1377/2/22.
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کم هزینه تریــن ورزش بــه شــمار  کــه ســاده ترین و  کنــد  ی  نیــم ســاعت پیــاده رو

کــردن در حجــره مناســب  بــه  نظــر  نمی رســد  و   ی یــا  نرمــش  مــی رود.  پیــاده رو

کــه یــا بــرای دیگــران مزاحمــت  گیــرد؛ چرا بهتــر اســت در حیــات مدرســه صــورت 

ایجــاد می شــود، بــوی عــرق بــدن، حجــره را نامطبــوع می ســازد یــا این کــه احتمــال 

ــود دارد.    ــره وج ــایل حج ــوار و وس ــدن دی ــیب دی آس

مهمان آوردن به حجره 

ــی  کیــد شــده اســت؛ ول ــراوان تأ ــه آن ف ــات ب ــوازی بســیار خــوب و در روای مهمان ن

گــر  کنــد. ا کــه مشــغول تحصیــل اســت، بایــد زمــان آن را مراعــات  کســی  بــرای 

کــه باهــم باشــید و  هنــگام ناهــار، دوســتان حجره هــای دیگــر  را  دعــوت می کنیــد 

یــد،  کار خــود برو کــدام دنبــال  کــه مدرســه داده، هــر  ســپس بعــد از صــرف ناهــاری 

گــپ بزنیــد و از  گــر  بعــد  از ناهــار، مدتــی را باهــم  مخــّل درس نخواهــد بــود؛ ولــی  ا

ــاز بمانیــد، آفــت تحصیــل اســت. فعالیت هــای تحصیلــی ب

که مزاحم وقت دیگران نشوند و بی درنگ پس از     دوستان خوب کسانی هستند 

کرده و گعده گیری و مهمانی را برای روز های تعطیلی  صرف ناهار، حجره را ترک 

برای  را  آن ها   دیگران   که  هستند  بهانه ای  دنبال  که  کسانی  اما  کنند.  حواله 

تا ساعت ها در  را غنیمت شمارند  کنند و فرصت  یا شام دعوت  ناهار  صرف 

که چنین دوستانی، قاطعان  کرد؛ چرا آن حجره پاس باشند، باید از آنان دوری 

طریق تحصیل محسوب می شوند.

کتاب »منیه المرید« می گوید:    مرحوم شهید ثانی در 
باید طلبه از معاشرت با افرادی كه او را از مسیر تحصیل منحرف می سازند، خودداری 
ین وظایفی است كه باید طلبه با  یرا ترک معاشرت با چنین افرادی از مهم تر نماید؛ ز
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یژه با افراد نامناسب و نامتجانس، و باالخص با  اهتمام كافی آن را رعایت كند؛ به و
یش را به بطالت می گذرانند. افرادی كه كم خرد و تن پرور و تن آسا می باشند و عمر خو
   چون طبع و سرشت آدمی، حاالت معاشران خود را می دزدد و مانند آنان می شود. 
ین آثار معاشرت های نادرست، هدر رفتن عمر انسان و از دست دادن هدف  مهم تر
و تباه شدن دین و آیین شخصی می باشد. مسأله ای كه باید طلبه در معاشرت خود 
كه خود به  آن ها  سود  كند  كه فقط با افرادی معاشرت  در نظر بگیرد، این است 
كه به یار و رفیقی نیاز  كرد  گر احساس  برساند و یا  آن ها  به او منفعتی برسانند و ا
دارد، رفیق و همدمی برای خود انتخاب كند كه شایسته و دین دار و پرهیزكار باشد.1

عــده ای بســیار مهمان نــواز هســتند و دوســت دارنــد همیشــه اطرافشــان شــلوغ 

یــاد مهمــان بــه حجــره دعــوت می کننــد یــا بــه حجره هــای  باشــد و بــرای همیــن، ز

ــه تحصیــل آســیب می رســاند.  ــد. ایــن رفتــار نیــز ب دیگــر می رون
یكــی از دوســتان، بســیار مهمان نــواز بــود و در حجــره اش بــه روی همــه بــاز. ایــن دو 

كــرده بــود: یبــا هــم روی دیــوار اتاقــش جــا خــوش  بیــت ز
از فروغ روی مهمان شد منور حجره ام

حجره ام فانوس و مهمان شمع و من پروانه ام

****
گر نیســت، صفا هســت در حجره ما روغن ا

آن جا كه صفا هست، در آن نور خدا هست2

ــا همــه  ــه درس و مطالعــه، ارتبــاط خــود را ب ــه بهان کســی ب از طــرف دیگــر، این کــه 

ــت؛  ــوب نیس ــم خ ــار ه ــن رفت ــد، ای ــته باش ــرت نداش ــی معاش کس ــا  ــد و ب کن ــع  قط

کــه در آینــده  زیــرا چنیــن فــردی فقــط درس خوانــده و از یادگیــری آداب اجتماعــی 

1. شهید ثانی، منیه المرید، ص229.
2. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص30.
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در رفتــار بــا مــردم بســیار اهمیــت دارد، محــروم خواهــد مانــد و هم چنیــن دوســتی 

کــه چگونگــی معاشــرت را بیامــوزد. نخواهــد داشــت 

تنها ماندن در حجره

دارد.  کراهــت  خانــه  در  خوابیــدن  تنهــا  می شــود،  اســتفاده  روایــات  از  آن چــه 

گاهــی او را دچــار  گــون بــه انســان هجــوم مــی آورد و  گونا هنــگام خــواب، افــکار 

گــر انســان تنهــا بخوابــد، ایــن تشــویش ها شــدید تر می شــود.  تشــویش می کنــد. ا

عــاوه، هنــگام تنهایــی، افــکار شــیطانی بــه قــدری بــر انســان هجــوم مــی آورد و 

کــه ممکــن  روح آدمــی چنــان جــوالن گاه اندیشــه های پســت و پریشــان می گــردد، 

گنــاه بکشــاند. امــام صادق  فرمودنــد: اســت انســان را بــه طــرف 
 

َ
َو ال َوْحــَدَك   تبیتــّنَ   

َ
َفــال َوْحــَدُه  َكاَن  ِإَذا  ْنَســاِن  ِ

ْ
ِبال َیُهــّمُ  َمــا  َشــّدَ 

َ
أ ــْیَطاَن 

َ
الّش ِإّنَ 

كــه  یــن توجــه شــیطان بــه آدمــی زمانــی اســت  یــن و جدی تر ُتَســاِفَرّنَ َوْحــَدك؛1 مهم تر
ــی مســافرت نكــن. ــچ گاه تنهای ــی نخــواب و هی ــز شــب، تنهای ــس هرگ ــا باشــد. پ وی تنه

گر چاره ای جز  تنها خوابیدن و تنها سفر کردن نباشد، باید با توجه بیشتر به خدا  ا

و افزودن بر ذکرهای قلبی و زبانی، راه را بر نفوذ شیطان بست و از شر  آن دشمن 

کرم پروردگار پناه برد. قسم خورده، به آستان قدس و رحمت و فیض و 
ْكــَرُه َذِلَك، 

َ َ
ــی ل : ِإّنِ

َ
ُجــِل َیِبیــُت ِفــی َبْیــٍت َوْحــَدُه، َفَقــال اِدُق َعــِن الّرَ  الّصَ

َ
َو ُســِئل

ــَتَطاَع؛2  ــا اْس ــِه َم ــی َمَناِم ــَر اهلِل ِف ــُر ِذْك ــْن ُیْكِث ِك
َ
َس َو ل

ْ
ــأ  َب

َ
ــال ــَك َف ــی َذِل

َ
ــّرَ ِإل َو ِإِن اْضُط

ــد. حضــرت  ــا می خواب ــه تنه ــه در خان ك ــردی پرســیده شــد  ــاره م ب ــام صــادق در از ام
گــر ناچــار اســت؛ پــس ترســی نیســت ]و تنهــا  فرمــود: مــن آن را زشــت می دانــم و ا

یــد. یــاد ذكــر بگو كــه می توانــد هنــگام خــواب، ز ــا آن جــا  بخوابــد[؛ ولــی ت

کلینی، الکافی، ج6، ص534.  .1
2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص581.
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نصب اطالعیه بر در حجره

بعضــی از طلبه هــا، وقــت خالــی یــا زمــان مناســب و مجــاز مراجعــه دوســتان 

گــر  کاغــذی نوشــته و بــر در حجــره نصــب می کننــد تــا ا ی  خــود بــه حجــره را رو

کــه غیــر  کنــد؛ بــه طــوری  کاری داشــته باشــد، در آن ســاعت ها مراجعــه  کســی 

از آن ســاعت، از پذیــرش دوســتان معــذور هســتند. چنیــن رفتــاری، از لحــاظ 

کار خــود و دیگــران می شــود، بســیار خــوب و  این کــه موجــب نظــم و انضبــاط در 

کارهــای روزمــره تحصیلــی خــود برســد؛  پســندیده اســت و باعــث می شــود فــرد بــه 

گاهــی، برنامــه ثابــت را تغییــر داده و در آن تنــوع ایجــاد  ولــی بهتــر اســت هــر از 

کــه در برنامــه  کاری می کنــد  کنــد تــا برنامــه از خشــک بــودن درآیــد. فــردی چنیــن 

تحصیلــی خــود جــدی اســت و می خواهــد وقتــش را هــدر ندهــد.
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تمیز و مرتب بودن
كالس، وارد حجره  شوی و ببینی ساعتی  كه وقتی پس از  چه حس بدی است 
به  هم حجره ای  كنون  ا بودی،  كرده  مرتب  و  تمیز  گل،  دسته  مثل  را  آن  كه  پیش 
كرده و ته آن تفاله های  یخته است. استكان چایی كه جلوی پنجره جا خوش  هم ر
یخته و جمع نشده؛ كتاب هایی  چایی مانده؛ تكه نان هایی كه از سفره روی زمین ر
قفسه  از  كه  مرطوبی  و حوله   مطالعه اند  منتظر  و  ولو شده   باز  مطالعه  میز  كنار  كه 
یزان است. كی خواهد شد روزی ببینم كه هم اتاقی من، نسبت  كتابخانه دیواری آو
به تمیزی و ترتیب اهمیت دهد و به اصطالح از شلختگی درآید؟ چه می شد كه من 
هم، یک هم حجره ای مثل فالنی داشتم كه هر دو به كمک هم، حجره خودشان را 
همیشه تمیز و مرتب نگه می دارند؟ هر وقت وارد حجره  آن ها  می شوی، انگار همین 
االن جارو كشیده اند و وسایل آن را مرتب كرده اند. دوست داری آن جا مطالعه كنی، 

عبادت كنی و حتی بخوابی.
    آن هــا  در هفتــه، دو بــار حجره شــان را مرتــب می كننــد. یكــی جــارو می كشــد 
و دیگــری وســایل را منظــم ســرجای خــود می گــذارد و بقیــه روزهــا هــم، آن چنــان 
مواظــب هســتند كــه حجــره تفــاوت چندانــی بــا آن دو روز نــدارد. امــا مــن هــر روز هــم 
كــه حجــره مــا، ســال ها متــروک شــده و كســی  كنــم، وضــع همــان اســت. انــگار  مرتــب 

در آن زندگــی نمی كنــد.
پــاش  یخت و یــاد ر كنــد و ز كــه مراعــات  گاهــی بــه هم حجــره ای ام تذكــر می دهــم     
نكنــد یــا هــر از گاهــی هــم بــه مــن كمــک كنــد؛ ولــی او اصــال بــه نظــم، تمیــزی و مرتــب 
ــدن  ــگار تنهــا درس خوان ــزرگ شــده اســت و ان ــن ب ــودن اهمیــت نمی دهــد. او چنی ب
كــه مــن نباشــم و او تنهــا در  كنیــد  بــرای او اهمیــت دارد و دیگــر هیــچ. روزی را تصــور 

كنــد. واقعــا چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟  حجــره زندگــی 
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زندگــی  از  جزئــی  دیگــران،  بــا  معاشــرت  نحــوه  هم حجــره ای،  اتــاق،  درس،     

ــد، زندگــی حالــت طبیعــی  گیرن ــرار  هســتند و ایــن اجــزا، هــرگاه در جــای خــود ق

کســی، تنهــا بــه درس اهمیــت دهــد و بــس؛ ولــی توجهــی بــه اطــراف  گــر  دارد. ا

خــود نداشــته باشــد، او آدم موفقــی نخواهــد شــد.

کرده  که اسام به نظم و انضباط و مرتب بودن بسیار سفارش     مگر نه این است 

کنون که ما پا جای پای  و پیامبر بیش از همه، این مسأله را مراعات می کرد. ا

گذاشته ایم، نباید بویی از رفتارهای ایشان در زندگی برده باشیم؟   پیامبر

از  چیز هایــی  چــه  و  کرده ایــم  زندگــی  چگونــه  بودیــم،  کجــا  قبــا  این کــه     

مهارت هــای زندگــی نیاموخته ایــم، مهــم و در زندگــی تأثیرگــذار هســتند؛ ولــی 

می توانیــم در ســن جوانــی، رفتارهــای غلــط خــود را تغییــر داده و چیزهــای تــازه ای 

ــم؛  ــاد نگرفته ای ــدر و مادرمــان ی ــه پ ــودن را در خان ــب ب ــر تمیــزی و مرت گ ــم. ا ی بیاموز

کــه چقــدر مرتــب اســت  یــم و حجــره بعضی هــا را می بینیــم  ولــی چشــم و عقــل دار

و احســاس خــوب شــادابی، ســرزنده بــودن و زندگــی بــه انســان می دهــد؛ پــس مــا 

ــه نباشــیم؟  چــرا آن گون

یم؛  گر یاد نگرفته بودیم، بیاموز ا

کنیم؛  گرفته ایم و متوجه نیستیم، توجه  گر یاد  ا

کــه ایــن رفتــار مــا، مــورد  گــر متوجــه هســتیم و اهمیــت نمی دهیــم، بدانیــم  و ا

معصومین نیســت. پیامبــر و  پســند 

ــودن  ــه تمیــزی و مرتــب ب حجــره ی مــا، لبــاس مــا، وســایل مــا و حتــی خــود مــا، ب

بــا برنامه ریــزی می تــوان در بعضــی از روزهــا، حجــره را جــارو زد و  یــم.  نیــاز دار
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کــرد و در جــای مخصــوص قــرار داد؛ بــرای  ــو  کــرد؛ لباس هــا را شســت و ات مرتــب 

گذاشــت و  کــرد و در جــای خــود  کــدام از وســایل حجــره جایــی را مشــخص  هــر 

کــردن خــود را تمیــز  نگــه داشــت و خوش بــو ســاخت تــا دیگــران از بــوی  بــا حمــام 

عــرق بدنمــان اذیــت نشــوند.

کــردن وســایل، در حفــظ تمیــزی نیــز  کــه پــس از تمیــزی و جابه جــا     چــه بهتــر 

گــر  کــردن، وســایل حجــره را بــه هــم نریخــت. ا کوشــا بــود و بافاصلــه پــس از مرتــب 

یــد، پــس از اســتفاده، همــان لحظــه در جــای خــود قــرار  کــه برمی دار هــر چیــزی را 

دهیــد، هیــچ گاه حجــره نامرتبــی نخواهیــد داشــت.

کــه فقــط بــه خودشــان می رســند و لباس هــای تمیــز و مرتــب     بعضی هــا هســتند 

کاری بــا محــل زندگــی خــود ندارنــد. بــرای چنیــن افــرادی،  می پوشــند؛ ولــی هیــچ 

یــاد اهمیــت ندارنــد. فقــط خودشــان مهــم هســتند و دیگــران ز

استفاده از عطر  و خوش بوسازی حجره

یــادی بــرای آن  اســتفاده از بــوی خــوش، جــزء مســتحبات اســت و پیامبــر هزینــه ز

می کردنــد و همیشــه معطــر بودنــد. حضــرت در روایتــی می فرماینــد: 
كننــد و بــوی خــوش  كــه بــه پیمــان خــود وفــا  یــن بنــدگان خــدا كســانی هســتند  بهتر

كار برنــد.1  بــه 

ید؟ عطــر مــورد عاقــه شــما چــه نــوع  امــا شــما چقــدر خــود را خوش بــو می ســاز

عطــری اســت؟ آیــا از بــوی تنــد اســتفاده می کنیــد یــا مایــم؟ در اســتفاده از عطــر، 

ــت نشــوند؟ ــوی عطــر شــما اذی ــه از ب ک چقــدر دیگــران را مراعــات می کنیــد 

اســتفاده نمی کننــد؛ بعضی هــا عطرهــای مایــم  از عطــر  وقــت  برخــی هیــچ     

1. پاینده، نهجالفصاحه،ح۸۵۰.
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کــه بــوی  آن هــا  بســیار تنــد اســت  کار می برنــد  می زننــد و عــده ای عطرهایــی را بــه 

کــه صــد متــر آن طرف تــر اســت، می رســد و شــاید او را  کســی  و بــوی آن بــه مشــام 

کــه در یــک اتــاق باهــم زندگــی می کننــد.  کنــد، چــه رســد بــه هم حجــره ای  اذیــت 

ــه نکته هایــی ســودمند اســت: در اســتفاده از عطــر، توجــه ب

ید؛ 1. حتما خود را خوش بو ساز

2. بکوشــید بــوی عطــر شــما، دیگــران را اذیــت نکنــد و به ویــژه هم حجــره ای 

ــه  کــه ب ــد آن قــدر لطیــف و نافــذ باشــد  را. عطــر انتخابــی شــما هــر چــه باشــد، بای

»حریــم خصوصــی« دیگــران تجــاوز نکنــد و در عیــن حــال، بــه قــدر کافی دلنشــین 

گــر چنیــن عطــری وجــود نــدارد یــا  کــه دیگــران را در اطــراف شــما نگــه دارد. ا باشــد 

کنیــد؛ ــان اســتفاده  نپســندید، بکوشــید در اوقــات تنهایــی از عطــر مــورد عاقه ت

که با رایحه طبیعی پوست بدنتان هماهنگ باشد؛  کنید  3. عطری انتخاب 

4. عطر باید بر آراستگی عمومی شما بیفزاید.

گل در حجره

کــردن  گل در حجــره، فضــای حجــره را شــاداب می ســازد و رســیدگی  اســتفاده از 

گل هــای طبیعــی  کــه در حجــره از  بــه آن، روح امیــد و نشــاط می آفرینــد. چــه بهتــر 

ــی دارد و از  ــدام روش خاص ک ــر  ــف، ه ــای مختل گل ه ــداری  ــود. نگه ــتفاده ش اس

یک دیگــر متفــاوت هســتند. بعضــی بایــد در آفتــاب باشــند و برخــی دیگــر، بایــد 

گل هــا در  یــاد آب داده شــوند و... . بــه هــر حــال، دانســتن نکته هــای نگهــداری  ز

کتاب هــا،  رشــد و طــول عمــر  آن هــا  مهــم اســت و می تــوان اطاعــات الزم را از 

گل هــا، مواظــب باشــید،  کــرد. هنــگام آب دادن بــه  یافــت  مجله هــا، ســایت ها در
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یــاد آب نریزیــد تــا ســرریز شــود یــا از ســوراخ تــه آن بیــرون بریــزد و حجــره را خیــس  ز

بــه  از نظــر ظاهــری، زیبــا هســتند و  کــه  کنیــد  گلدان هایــی اســتفاده  از  کنــد. 

ــد. ــره می افزاین ــی حج زیبای

یــد، حتمــا  گــر از گل طبیعــی نمی توانیــد نگهــداری کنیــد یــا وقــت رســیدگی ندار    ا

ید. هــر   گل مصنوعــی در حجــره بهــره ببریــد و فضــای حجــره را شــاداب ســاز از 

کــرده و تمیــز نماییــد یــا جــای آن را تغییــر دهیــد تــا  ردگیــری 
َ
گ گاهــی،  آن هــا  را  از  

ــد. حجــره از یک نواختــی درآی

لباس ها

کــه از قدیــم میــان طلبه هــا بــرای پوشــیدن معمــول اســت، اغلــب عبــارت  لباســی 

اســت از: شــلوار بــا پارچــه ای معمولــی، پیراهــن ســفید یقــه دار )بــه اصطــاح یقــه 

گذاشــته،  گــر طلبــه ای معمــم شــود، عــاوه بــر   آن هــا ، عمامــه بــه ســر  آخونــدی(. ا

ــا  ــوال طلبه ه ــم، معم ــدازد. در قدی ــش می ان ی دوش ــی رو ــد و عبای ــی می پوش قبای

کــه امــروزه تاحــدی منســوخ شــده اســت.  کاه نیــز   اســتفاده می کردنــد  از یــک 

ــه لبــاس ســفید بســنده نمی کننــد، بلکــه لباس هــای  کنــون، طلبه هــا تنهــا ب امــا ا

رنگــی و یقــه دار نیــز می پوشــند. 

کــرده باشــیم، توجــه بــه نکته هایــی در  بــدون این کــه لبــاس خاصــی را معرفــی 

پوشــیدن لباس هــا مهــم اســت.

1. مراعــات زّی طلبگــی در داشــتن و پوشــیدن لباس هــا مهــم اســت. بدیــن 

کــه جلــف و زننــده بــوده و مــردم  کــه طلبــه نمی توانــد لباس هایــی بــه تــن کنــد  معنــا 

کــه از لباس هــای  عــادی و نیــز علمــا و طلبه هــا آن را نمی پســندند یــا لباس هایــی 
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»مشــهور« بــه شــمار می رونــد؛ هماننــد لباس هــای تنــگ، لباس هــای رنگارنــگ و 

کــه  کنــد یــا پوشــیدن لباس هــای بلنــد )دشداشــه(  کــه دیــد عمــوم را جلــب  زننــده 

در بعضــی از مناطــق و شــهرها معمــول نیســت؛

2. وجود حداقل دو لباس برای تعویض مناسب است؛

ــت  ــیار اهمی ــر بس ــر حاض ــژه در عص ــه، به وی ــاس طلب ــودن لب ــب ب ــز و مرت 3. تمی

ــاد بگیرنــد. ثانیــا نامرتــب بــودن  کــه اوال مــردم، بایــد تمیــزی را از طلبــه ی دارد؛ چرا

کــه مدعــی دیــن و ایمــان و پیــرو  خــاف آداب اســامی اســت. ثالثــا مــردم از فــردی 

کــرده و بعــد دیگــران را  اهــل بیــت اســت، انتظــار دارنــد نخســت خــود عمــل 

بــه عمــل فراخوانــد؛

کهنــه و منــدرس یــا اتــو نکــرده و حضــور در انظــار  4. پوشــیدن لباس هــای بســیار 

ــه نشــانه  ــه لباس هــا را ب ــوه داده می شــود. شــاید عــده ای این گون ــد جل عمومــی، ب

کــه ســیره  گفــت  گریــزی پســندیده و بپوشــند؛ ولــی بایــد  معنویت گرایــی و دنیا

علمــای ربانــی و روشــن ضمیر، هم چــون امــام خمینــی، آیــت اهلل بهجــت و دیگــر 

بــزرگان چنیــن نبــوده و آنــان معمــوال لباس هــای تمیــز و مرتــب می پوشــیدند و 

کــه  ــا پوشــیدن لباس هــای صوفی مآبانــه، در ظاهــر نشــان دهنــد  نمی خواســتند ب

گذاشــته اند.  گام در راه ســیر و ســلوک 

ــه را  ــتن عمام ــده اند، بس ــم ش ــا معم ــوند ی ــم ش ــد معم ــه می خواهن ک ــانی  کس  .5

یــاد بگیرنــد و آن را درســت و زیبــا و منظــم ببندنــد. انــدازه عمامه هــا بایــد معمولــی 

کــه مناســب ســن یــا میــزان ســواد فــرد نیســت.  کوچــک  باشــد، نــه آن قــدر بــزرگ یــا 

ــرای طلبه هــای جــوان مناســب نیســت و عمامــه  یــش بلنــد، ب ــا ر ــزرگ ب عمامــه ب
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گاهــی توجه هــا را بــه خــود جلــب می کنــد. کوچــک،  بســیار 

کــه خــود را الیــق بیــش از یــک متــر عمامــه  گــر فــردی چنــان متواضــع اســت     ا

کنــد تــا متهــم بــه  نمی دانــد، بــا ایــن حــال، الزم اســت از عمامــه معمولــی اســتفاده 

یــا، بی ســوادی، صوفی گــری و امثــال این هــا نشــود. ر

آیت اهلل مجتهدی به طاب چنین توصیه می کنند:
روحانــی بایــد از نظــر لبــاس پوشــیدن، لباســی ســاده و تمیــز و در عیــن حــال منظــم و 
كــج و یــا دكمــه قبــا را بــاز و  مرتــب داشــته باشــد. یــک فــرد روحانــی نبایــد عمامــه را 
كــه روی زمیــن  نعلیــن را روی زمیــن بكشــد یــا این كــه عبــا و قبــا آن قــدر بلنــد نباشــد 
كنــد و هم چنیــن در  كــه جلــب توجــه  كوتــاه نباشــد  كشــیده شــود یــا این كــه خیلــی 
كنــد معطــر باشــد و  كنــد و خــود را بــا عبــا بپوشــاند و ســعی  كافــی  نشســتن دقــت 

ــوی عــرق ندهــد.1 ــن و ب خــدای نكــرده، لباس هایــش چركی

باشــند.  داشــته  خاصــی  جــای  حجــره،  در  لباس هــا  از  یــک  هــر  اســت  بهتــر 

کمــد خــود فــرد و دور از دیــد قــرار  کیــف  یــا  لباس هــای بــه اصطــاح »زیــر« در 

ــردن  ک ــزان  ــردد. آوی گ ــن  ــخصی تعیی ــای مش ــز ج ــا نی ــایر لباس ه ــرای س ــد و ب گیرن

بــودن  پخــش  کــه  همان طــور  نیســت؛  درســت  رخت آویــز  از  زیــر  لباس هــای 

کثیــف را بــا هــم بــه  لباس هــا در وســط حجــره زشــت اســت. لباس هــای تمیــز  و 

گانــه ای  کــرده و در ظــرف جدا کثیــف را جــدا  رخت آویــز نزنیــم، بلکــه لباس هــای 

کــه  )مثــل پاســتیک( قــرار دهیــم و در فرصــت مناســب بشــوییم. از آن جایــی 

یــم ایــن نــوع  ک می شــود، نگذار چــرک از لباس هــای ســفیدرنگ بــه ســختی پــا

کثیــف  کثیــف شــوند و هم چنیــن  آن هــا  را بــه مــدت طوالنــی،  یــاد  لباس هــا ز

کــرده و  آن هــا  را بشــوییم و در هــوای  یــم، بلکــه در اولیــن فرصــت، حمــام  نگــه ندار

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص168.
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کنیــم.  کــرده و خشــک  آزاد و زیــر آفتــاب پهــن 

از لحاظ بهداشتی درست نیست؛ ضمن  کردن لباس ها در حجره،     خشک 

باد  و  آفتاب  به وسیله  باید  لباس ها  نامطبوع می سازد.  را  این که فضای حجره 

خشک شوند تا میکرب ها به کلی از بین بروند. جوراب یکی از لباس هایی است 

کثیف می شود و شاید عده ای با  تأخیر  و  یادی داشته و  زودتر   نیز   که استفاده ز

دیر  آن ها  را بشویند؛ بنابراین برای این که بوی نامطبوع آن، خود و دیگران را اذیت 

گر الزم باشد، شسته شده یا تعویض شود. که ا گردد  گاهی وارسی1  نکند، هر از 

گر ممنوع  کنید و ا گر استفاده از اتو در مدرسه مجاز است، حتما لباس ها را اتو     ا

که ممکن نباشد، لباس ها  کنید و در صورتی  است، می توانید در منزل پدری اتو 

را موقع شستن، خیلی فشار ندهید تا آب باقی مانده آن تا آخرین قطره فرو ریزد. 

که چرک لباس ها تمیز شد، مقداری فشار دهید؛ ولی می توانید لباس ها  همین 

کردن، به شدت تکان دهید و سپس در هوای آزاد، از بند لباس  را پیش از پهن 

یاد چروکی شدن جلوگیری شود. بیاویزید تا از ز

   رعایــت عفــت عمومــی در مدرســه علمیــه و به ویــژه در حجــره ضــروری اســت؛ 

بنابرایــن از پوشــیدن لباس هــای نــازک )زیرپیراهــن نــازک یــا زیرپیراهــن رکابــی( یــا 

گــردد. شــلوارک خــودداری 

هم حجره ای مقام معظم رهبری تعریف می کند:
]مقــام معظــم رهبــری[ زی طلبگــی را بســیار رعایــت می كردنــد و در نحــوه لبــاس 
یــر پــا نگذاشــتند و بســیار  كــردن و رفتــار، هرگــز زی طلبگــی را ز پوشــیدن، صحبــت 

کردن. 1. به دقت رسیدگی 
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ــد.1 ــار بودن ــا وق ــن و ب متی

که: گفته شد، نتیجه می گیریم  از آن چه 

1. پوشیدگی در لباس مهم است؛

2. رعایت زیّ  طلبگی در پوشیدن لباس الزامی است؛

3. به رعایت عفت عمومی در پوشیدن لباس  دقت شود؛

گردد؛ کثیف پرهیز  4. از پوشیدن لباس های 

5. لباس ها را تا خیلی چرکی نشده اند، شسته و در هوای آزاد پهن شوند.
ــا و  ــه تمیــزی و نظافــت لبــاس، عب ــرد: ب ــه طلبه هــا توصیــه می ك اســتادمان پیوســته ب
ــوان لبــاس ارزان داشــت؛ ولــی بایــد تمیــز  كنیــد. می گفــت: می ت عمامه تــان رســیدگی 
كــه شــیخ بــود و عمامــه اش ســفید،  گاهــی بــه مــزاح بــه روحانــی ای  و مرتــب باشــد. 
می گفــت: حــاج آقــا! مراقــب عمامــه ات بــاش، داری ســید میشــی ها؛ كنایــه از این كــه 

كثیــف شــده.2 عمامــه ات 

آینه
ون  َفــل َینُظــر

َ
یكــی از دوســتان هم حجــره ای روی آینــه حجــره، ایــن آیــه را زده بــود: »ا

کردیــم؟« کــه چگونــه خلقــش  یــد  َکیــَف ُخِلَقــت؛3 آیــا بــه شــتر نمى نگر ــى اِلِبــِل 
َ
ِال

روزی دوست دیگری داشت زلف هایش را شانه می زد كه یک دفعه رنگش قرمز شد 
و گفت: كدوم فالن فالن شده ای، این آیه رو روی آینه زده است. خندید و گفت: 

         آینه چون نقش تو بنمود راســت     خود شــكن آیینه شكســتن خطاســت4

یخ: 1389/8/3، شناسه خبر: 241605. 1.حوزه )خبرگزاری رسمی حوزه(، تار
2. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص40.

3. غاشیه، آیه 17.
4. همان، ص57.
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کــردن اســت. هــرگاه دســت و صــورت خــود را شســتید؛  آینــه بــرای دیــدن و مرتــب 

یــد و البتــه هــرگاه نیــاز  کاس برو یــد؛ هــرگاه خواســتید  هــرگاه خواســتید بیــرون برو

کنیــد. شــد، حتمــا در آینــه خــود را بنگریــد و مرتــب 

گر گرد     گاهی نیز نه تنها خود را در آینه می بینید، بلکه آینه را  نیز  بررسی کنید و ا

کنید تا رخ زیبا، زیباتر دیده شود. کثیف شده، تمیز  ی آن نشسته یا  ک رو و خا

چوب رختی

کردن لباس ها وجود  معموال در هر حجره ای، چوب رختی )رخت آویز( برای آویز 

کمدی،  که از چه نوع چوب رختی )پشت دری، دیواری،  دارد. فرقی نمی کند 

برای  چوب رختی ها  کاربرد  که  است  آن  مهم  می کنید؛  استفاده  و...(  ایستاده 

جلوگیری  لباس ها  شدن  چروکی  یا  پخش  از  و  است  لباس ها  درآوردن  نظم  به 

که روزمره از   کار می رود  کردن لباس هایی به  می کند. رخت آویز بیشتر برای آویز 

آن ها  استفاده می شود؛ بنابراین می توانید لباس های مورد استفاده روزانه خود 

آن ها   از   به صورت منظم  کاپشن(  و  بلوز  قبا،  پیراهن، عبا،  قبیل شلوار،  )از  را 

که هنوز استفاده نمی کنید یا اتو  که لباس هایی  بیاویزید. البته بهتر  آن است 

کار، می توان  کنید. برای این  کرده اید و بعد می پوشید، از لباس های روزمره جدا 

کرد یا لباس های نو   کمدی( استفاده  از رخت  آویز دیگری )ترجیحا چوب رختی 

گذاشت. کاور مخصوص  و  تمیز  را  درون 

   ســر بعضــی از چوب رختی هــا تیــز  بــوده و ممکــن اســت بــه لبــاس )به ویــژه عبــا 

کار،  یــا قبــا( آســیب برســانند یــا لبــاس را از فــرم بیندازنــد. بــرای جلوگیــری از ایــن 

ــرد. کمکــی بهــره ب ــوان از چوب رختــی  می ت
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ی  کــی شــدن لباس هــا، می تــوان پــرده  پارچــه ای رو گــرد و خا    بــرای جلوگیــری از 

کشــید تــا عــاوه بــر تمیــز مانــدن، مرتــب و زیبــا نیــز دیــده شــوند.  لباس هــا 

وسایل خواب

از قدیــم در حجره هــای مــدارس علمیــه، از تخت خــواب اســتفاده نمی شــود؛ زیــرا 

یــادی از حجــره را  آن زمــان، هــم امکانــات الزم نبــود و هــم تخت خــواب فضــای ز

گــر ســه نفــر در یــک  کنیــد ا می گرفــت و برخــاف زندگــی ســاده طلبگــی بــود. فــرض 

کننــد، بــا وجــود ســه عــدد تخت خــواب، دیگــر  اتــاق 12 متــری بخواهنــد زندگــی 

یــا فعالیت هــا باقــی نمی مانــد. امــروزه در برخــی از  بــرای ســایر وســایل  جایــی 

مــدارس، امــکان اســتفاده از تخت خــواب فراهــم آمــده یــا در بعضــی از مــدارس، 

کــه تخت خواب هایــی در دو  ــه صــورت خوابگاهــی درســت شــده  ســالن هایی ب

یــا ســه طبقــه تعبیــه شــده  اســت.

آن ها   که   بالش، طبیعی است  و  از لحاف، تشک  از چند ماه استفاده     پس 

که   است  خوبی  فرصت  تابستان،  تعطیات  شوند.  چرک  و  بگیرند  عرق  بوی 

گرامی تان پس از  گر نمی توانید به خانه پدری ببرید تا مادر  آن ها  را بشویید و ا

کند یا می توانید  آن ها   شست وشو، دوباره لحاف، تشک و بالش تازه ای درست 

را به لحاف دوز بدهید. 

گر از پشم درست شده باشند، بی ضرر هستند؛ ولی در صورتی     وسایل خواب ا

آن ها   طبیعت  کنند،  تهیه  اسفنج  و  شیشه  پشم  مانند  پاستیکی،  مواد  از  که 

که وقتی چیز  مایعی  سردی بوده و برای بدن ضرر دارند. خاصیت پشم آن است 

مثل عرق بدن به آن برخورد می کند، زود بو می گیرد و بنابراین الزم است پس از 
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چند ماه استفاده، شست وشو شده و دوباره از نو بدوزند.

کهنــه شــده و رنــگ اولیــه آن از بیــن رفتــه،  گــر  پارچــه لحــاف، تشــک یــا بالــش     ا

کــرد. رنــگ و  می تــوان بــه خریــدن پارچــه تــازه ای بــا رنــگ و طــرح جدیــد اقــدام 

کــه رنــگ روشــن،  طــرح آن بســتگی بــه ســلیقه شــخص دارد؛ ولــی از آن جایــی 

گــردد.  زود چــرک بــه خــود می گیــرد، بهتــر اســت، رنگ هــای دیگــری انتخــاب 

هم رنــگ بــودن لحــاف، تشــک و بالــش بــه زیبایــی  آن هــا  می افزایــد. البتــه بــرای 

این کــه وســایل خــواب، زود چرکــی نشــده و بــوی عــرق نگیرنــد، بهتــر اســت از 

ی تشــک و بالــش و مافــه دیگــر  را  مافــه )ملحفــه( اســتفاده شــود. یــک مافــه رو

ــوی  ــا ب ــت، مافه ه ــر وق ــا ه ــرد ت ــرار بگی ی آن ق ــاف رو ــه لح ک ــد  ی ــود بینداز ی خ رو

ــل شســت  و شــو  باشــند. ــه راحتــی قاب گرفتنــد و چرکــی شــدند، ب عــرق 

گــر در حجــره ای، چنــد  ــرا ا حتمــا در تمیــزی وســایل خــواب حســاس باشــید؛ زی

رخت خــواب بــوی عــرق بگیرنــد، فضــای اتــاق، بــوی نامطبوعــی خواهــد داشــت و 

کننده خواهد بود.  کاما اذیت  که از بیرون وارد حجره شــود، بوی نامطبوع  کســی 

کــرده     وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید، لحــاف، تشــک و بالــش خــود را جمــع 

و بــا پارچــه بزرگــی،  آن هــا  را ببندیــد و در جــای مخصــوص خــود قــرار دهیــد؛ 

کاس درســتان دیــر شــده باشــد. مرتــب پهــن بــودن رخت خواب هــا  گــر  حتــی ا

کننــده و خــواب آور بــوده و موجــب تنبلــی در فعالیت هــای  کســل  در حجــره، 

گــر حجــره دارای پســتو اســت،  آن هــا  را در پســتو قــرار دهیــد و  تحصیلــی اســت. ا

گذاشــته و بــا پارچــه ای  ی هم دیگــر  گوشــه ای از اتــاق رو در غیــر ایــن صــورت، در 

ــده شــوند. یختــه نشــوند و مرتــب دی ــه هم ر ــا ب ــزرگ بپوشــانید ت ب
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خوابگاه هــای  در  کــه  می داننــد  رفته انــد،  ســربازی  خدمــت  کــه  کســانی     

ســربازی، ســربازان موظــف هســتند پــس از بیــدار شــدن از خــواب، پتــو، لحــاف 

کــه از  کننــد. طلبه هایــی  کــرده و بــه اصطــاح »آنــکارد«  و بالــش خــود را مرتــب 

کــردن  تخت خــواب اســتفاده می نماینــد، می تواننــد خــود را موظــف بــه آنــکارد 

کننــد. تخت خــواب 

تخت  زیر  را  لباس ها  چمدان  یا  ک  سا جمله  از  شخصی،  وسایل  می توانید     

که زیر تخت، پوششی برای به هم  ید؛ ولی هیچ گاه به خود اجازه ندهید  بگذار

کاغذی  دستمال  باطله ها،  کاغذ  نشود.  دیده  هرچند  باشد؛  شما  یختگی  ر

کثیف و غیره را بی مهابا زیر تخت رها نکنید. مچاله شده، لباس های 

حجره تکانی

کــه مــردم،  حجره تکانــی ماننــد خانه تکانــی، نزدیــک عیــد نــوروز اتفــاق مــی افتــد 

خانــه خــود و وســایل آن را تمیــز، مرتــب و شست وشــو می کننــد تــا هــر چیــزی، 

کــی، طــراوت و شــادابی بگیــرد. در بعضــی از مــدارس، طلبه هــا  رنــگ تازگــی، پا

پــرده،  و  ک تمیــز می کننــد  گــرد و خــا از  را  مــردم، حجره هــای خــود  نیــز ماننــد 

کــرده و پــس از تمیــزی،  کتابخانــه را خالــی  موکــت، فــرش و پتــو را می شــویند و 

کتاب هــا را مرتــب در جــای خــود می گذارنــد. در ایــن فعالیــت، همــه  دوبــاره 

هم حجره ای هــا بــا شــور و هیجــان خاصــی همــکاری دارنــد.

بــه  دیگــری  زمــان  در  کــه  هســتند  نیــز  علمیــه  مــدارس  طــاب  از  برخــی     

حجره تکانــی می پردازنــد و آن، پــس از تعطیلــی تابســتان و هنــگام آغــاز ســال 

تحصیلــی اســت. وقتــی طــاب پــس از تقریبــا دو مــاه تعطیلــی، از مناطــق خــود 
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کاس هــای درس حاضــر شــوند، پیــش از آن،  بــه حــوزه بازمی گردنــد تــا دوبــاره در 

کــرده بودنــد و  کــه در تعطیــات جــا خــوش  ک حجره هــا را  گــرد و خــا حشــرات یــا 

کــرده و حجــره را بــرای  کنــد، ُرفــت  و روب و شست وشــو  کســی نبــود  آن هــا  را تمیــز 

یــک ســال تحصیلــی دیگــر آمــاده می کننــد.

   وقتــی حجره تکانــی بــه صــورت عمومــی در مدرســه انجــام می گیــرد، معمــوال 

همــراه بــا شــوخی های طلبگــی و آب بــازی و امثــال این هــا اســت و شــور و شــوق 

کــه انگیــزه، همدلــی، انســجام و اتحــاد   خاصــی میــان طلبه هــا ایجــاد می شــود 

ــد در ایــن میــان از چنــد نکتــه غافــل نشــد: آن هــا  را افزایــش می دهــد. البتــه بای

1. حجره تکانــی همــکاری همــه هم حجره ای هــا را می طلبــد. این گونــه نباشــد 

کار در بــرود؛ کنــد و بــه اصطــاح، از زیــر  کســی از زیــر بــار شــانه خالــی  کــه 

گردد؛ که از اسراف آب جلوگیری  2. در حجره تکانی تاش شود 

کرده ایــد، بــه کمــک دیگــران  گــر  زودتــر  از دیگــران حجــره و وســایل آن را تمیــز  3. ا

یــد؛ نیــز  بشــتابید و رســم دوســتی را بــه جــا آور

کــردن حجــره، حتمــا در تمیــزی آن بکوشــید تــا زود تازگــی و  4. پــس از مرتــب 

طــراوت خــود را از دســت ندهــد.

سفره غذا

ــرای خــوردن غــذا از آن اســتفاده  کــه مــا ایرانی هــا ب ســفره یکــی از وســایلی اســت 

و  پاســتیک  از  کنــون  ا ولــی  بــود؛  پارچــه   از  ســفره ها  جنــس  قبــا  می کنیــم. 

از  بعضــی  ســفره  البتــه  می شــوند.  درســت  طــرح دار  و  رنگارنــگ  نایلون هــای 

گاهــی از روزنامه هــا بــه صــورت  کمــی تفــاوت دارد.  آن هــا   طلبه هــا یــا دانشــجویان 
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از  پــس  و  از  آن هــا  اســت  یکــی  کــه ســفره  بهره بــرداری می کننــد  چندمنظــوره 

می اندازنــد. دور  اســتفاده 

یختــن  ی زمیــن و جلوگیــری از ر کاربــرد ســفره، بیشــتر بــرای نگذاشــتن نــان رو    

ی فــرش، موکــت یــا... اســت. جنــس، رنــگ و طرح هــای ســفره در  غــذا یــا نــان رو

ــز و  ــرار دارد. بهتــر اســت پــس از خــوردن غــذا، ســفره را تمی اولویت هــای بعــدی ق

گذاشــت. دقــت شــود نان هــای اضافــی  کــرده و در جــای مخصــوص خــود  جمــع  

گذاشــته  ــان خشــک  ی ســفره و فــرش جمــع شــده و در ظرفــی مخصــوص ن از رو

یخــت.  ر آشــغال  ســطل  در  آشــغال ها  بقیــه  مثــل  نبایــد  را  خشــک  نــان  شــود. 

جهــت  اســت  الزم  گاهــی  بلکــه  نکنیــم،  تمیــز  دســتمال  بــا  را  ســفره  همیشــه 

نظافــت، آن را شســت.
نقــل اســت عالمــه مجلســی در كنــار كتابخانــه اش، تعــداد فراوانــی ســفره آمــاده كــرده 
ــه او  ــاب ب كت ــراه  ــه هم ــز ب ــت، ســفره ای نی ــت می گرف ــی از او امان كتاب ــس  ــر ك ــود. ه ب
كتــاب  كــن و  می بخشــید و ســفارش می كــرد: وقــت غــذا خــوردن، از ســفره اســتفاده 

را ســفره مســاز!1

ظرف شستن 

کــه هــر روز چنــد بــار تکــرار  ظــرف شســتن یکــی از مــوارد نظافــت و تمیــزی اســت 

کــه مســئولیت شســتن ظــروف را دارد، بهتــر اســت پــس از صــرف  کســی  می شــود. 

کار را انجــام دهــد و  آن هــا  را تمیــز  بشــوید. دقــت در صرفه جویــی  غــذا، ایــن 

آب بســیار مهــم اســت؛ بنابرایــن نخســت ظــروف را بــا مایــع ظرف شــویی شســته و 

ســپس همــه ظرف هــا را یک دفعــه آب بکشــید. ظرف هــا را بایــد از باقی مانده هــای 

1. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص105.



فرهنگ حجره نشینی/ اخالق و آداب حجره نشینی114

کــرد و پــس از شســتن،  آن هــا  را طــوری  ک  غــذا و نیــز مایــع ظرف شــویی خــوب پــا

ــا  کــه آب  اضافــی خــارج شــده و ظرف هــا خشــک شــوند. ب ــرار داد  در جاظرفــی ق

این کــه ایــن مطالــب از امــور بدیهــی در شســتن ظــروف محســوب می شــود؛ ولــی 

تذکــر  آن خالــی از فایــده نیســت و هم چنیــن بعضــی هنــگام شســتن دقــت ندارنــد 

و باعجلــه ظرف هــا را می شــویند و پــس از خشــک شــدن  آن هــا  و هنــگام خــوردن 

کــه خوشــایند نخواهــد  غــذا، باقی مانده هــای غــذا در ظــروف مشــاهده می شــود 

ــد: ــف می کن ــم رهبری تعری ــام معظ ــای مق ــی از هم حجره ای ه ــود. یک ب
]ایشــان آدم[ بســیار متیــن و موقــری بودنــد و از شــوخی پرهیــز می كردنــد؛ امــا هرگــز 
ــا هــم ایشــان را  ــد و م ــا صــدا می زدن ــن را حســین آق ــد. م خشــک برخــورد نمی كردن
كــه ایشــان ابهــت و متانــت خاصــی  حــاج علــی آقــا صــدا می كردیــم و از آن جایــی 
كارهــای  داشــتند، همــواره احتــرام ایشــان را حفــظ می كردیــم و حتــی ســعی می كردیــم 
ــا  ــه ب ــه البت ك ــم  ــان انجــام دهی ــد نظافــت و شســتن ظــرف و... را خودم حجــره، مانن

كارهــا ســهیم می شــدند.1 ممانعــت ایشــان مواجــه می شــدیم و در 

بیماری و تیماری

احتمــال دارد امــروز شــما و فــردا دوســتتان بــه هــر علتــی بیمــار شــوید. در ایــن 

کــه والدیــن هنــگام مریضــی  مــوارد، هم اتاقــی نقــش پــدر و مــادر را دارد. همان طــور 

نیــز می توانــد همیــن وظیفــه  را دارنــد، هم اتاقــی  فرزندشــان، مراقبت هــای الزم 

ــه  ــدن دارو، تهی ــک، خری ــه پزش ــه ب ــرد. مراجع ــده بگی ــر عه ــدا ب ــای خ ــرای رض را ب

کــه می توانیــد  غذاهــای مناســب و حتــی شســتن لباس هــا و... از مــواردی اســت 

در حــق دوســت بیمارتــان انجــام دهیــد؛ به ویــژه آن کــه مدرســه علمیــه در شــهر 

یخ: 1389/8/3، شناسه خبر: 241605. 1.حوزه )خبرگزاری رسمی حوزه(، تار
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ــرود. ــزد والدیــن خــود ب ــد ن دیگــری باشــد و بیمــار نتوان

از  بیماری،  و  سختی  دوران  در  خصوص  به  هم حجره ای،  به  کردن  خدمت     

عوامل توفیق طلبه است. دوستان خوب را هنگام سختی باید شناخت؛ وگرنه 

همه در خوشی و سامت، ادعای دوستی دارند.

غسل

طلبه هــا معمــوال در ســن جوانــی و زمــان بلــوغ هســتند و هنــگام خــواب، ممکــن 

اســت محتلــم شــوند. احتــام یــک مســأله طبیعــی اســت و بــه خــروج منــی در 

گهانــی و بــا فشــار صــورت می گیــرد و معمــوال  کــه بــه طــور نا گفتــه می شــود  خــواب 

بــا لــذت جنســی همــراه هســت. بــه آن ُجُنــب شــدن نیــز می گوینــد. بــرای مطلــع 

کنیــد. ــه رســاله عملیــه مرجــع خــود مراجعــه  شــدن از احــکام آن، می توانیــد ب

کمتر و در بعضی     میزان احتام در افراد مختلف فرق می کند. در بعضی افراد، 

دیگر   بیشتر  اتفاق می افتد، و علت آن هم تفاوت در سیستم بدنی افراد مختلف 

بلکه  به یك میزان محتلم نمی شود،  و  است. هم چنین یك شخص همیشه، 

کمتر محتلم می شود، و نیز میزان احتام به  گاهی اوقات  گاهی اوقات بیشتر و 

نوع غذا و مقدار آن هم بستگی دارد. در هر صورت محتمل شدن مشکلی ندارد 

را در خواب تخلیه می کند و  که شهوت  از این جهت خوب هم باشد  و شاید 

کمتری وارد شود.  باعث می شود فشار جنسی 

گوشــت قرمــز،  مــرغ،  از خــوردن غذاهایــی ماننــد خرمــا، پیــاز، فلفــل، تخــم     

گــرم و محــرك اســت، تــا حــد امــکان اجتنــاب و بــه میــزان  کــه  غذاهــای پرچــرب 

یــد. ضــرورت بســنده شــود. به ویــژه در شــب ها غــذای ســنگین و مقــوی نخور
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ــا     بــرای جلوگیــری از احتــام، پیــش از خــواب ذهــن خــود را از افــکار شــیطانی ی

ی بیاورند.  ید و اجــازه ندهیــد چنیــن افــکاری به شــما رو تحریــک کننــده دور ســاز

گــر محتلــم شــدید، لبــاس خــود را خوب وارســی  بــا وضــو   بخوابیــد و ذکــر بگوییــد. ا

ک  کنیــد و آن را خــوب بشــویید. مــاده »منــی« اندکــی بــه ســختی از لبــاس پــا

گــر از لباس شــویی اســتفاده  کنیــد. ا می شــود؛ بنابرایــن هنــگام شست وشــو دقــت 

کــه بــا منــی آلــوده شــده، بشــویید و ســپس آن را  می کنیــد، اول محلــی از لبــاس را 

کنــد  کــه محتلــم شــده، واجــب اســت غســل  کســی  در لباس شــویی قــرار دهیــد. 

و بــا آن غســل نیــز می توانــد نمــاز بخوانــد.

کــردن طلبه هــا بــا  کــه معمــوال مایــه شــوخی     ُجُنــب شــدن از مــواردی اســت 

می شــود. یک دیگــر 
ــرای نمــاز صبــح بیــدار می شــدیم و متوجــه می شــدیم هم حجــره ای مــا رفتــه  وقتــی ب
حمــام، بــه محــض بازگشــت از حمــام، همــه باهــم می خواندیــم: جــان جهــان! دوش 

كجــا بــوده ای.1

1. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص44.
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رعایت ادب و احترام

حســاب بانکی تــان چنــد صفــر دارد؟ چــه مــدل ماشــینی ســوار می شــوید؟ متــراژ 

یــد؟ چنــد تــا... .  خانــه  شــما چقــدر اســت؟ چنــد بــاب مغــازه دار

   همــه این هــا می توانــد ســرمایه های مــادی یــک فــرد باشــد؛ ولــی تمــام این هــا 

زودگــذر و موقتــی هســتند. البتــه، هــر کســی هــم نمی توانــد دارای ایــن ســرمایه های 

کــه  گــردد  مــادی باشــد؛ ولــی در مقابــل می توانــد صاحــب بعضــی از ســرمایه ها 

شــاید یــک فــرد ثروت منــد، هیــچ گاه بــه  آن هــا  دســت نیابــد.

کــه     علــم، زیبایــی، عقــل، ادب، معنویــت و اخــاق ســرمایه هایی هســتند 

دست رســی بــه  آن هــا  بــا آن کــه بــا ســختی هایی مواجــه اســت؛ امــا علــم، زیبایــی 

ــراه  ــاق و ادب هم ــا اخ ــه ب ک ــوند  ــرام می ش ــل احت ــد و قاب ــل، آن گاه ارزش من و عق

کــه بســیار بــی ادب اســت؛ اهل  باشــند. فــرد عالــم یــا زیبــا یــا عاقلــی را تصــور کنیــد 

ــی و  ــم، زیبای ــه عل ــران ب ــا دیگ ــت؛ آی ــی اس ــت و بدگوی ــت، تهم گویی، غیب ــزا ناس

عقــل او احتــرام می گذارنــد؟ امیــر مؤمنــان علی فرمــود:
ه؛1 كسی كه ادب ندارد، عقل ندارد.

َ
َدَب ل

َ
 ِلَمن ل ا

َ
ل َعقل

 ادب، ظرافــت و دقــت در عمــل اســت. وقتــی انســان متوّجــه حــاالت خویــش 

گفتــه می شــود  را انجــام دهــد،  بــا ظرافــت و زیبایــی خاّصــی عملــی  و  باشــد 

1. تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح446.
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کــه فانــی مــؤّدب اســت؛ نظیــر ادب نشســتن در حــال نمــاز، ادب راه رفتــن بــا 

گذاشــتن بــه دیگــران و... .  طمأنینــه،1 احتــرام 

کارگیری سخن یا عمل پسندیده است؛ -ادب به 

-ادب به دست آوردن آن چه نیکو شمرده می شود؛

-ادب تمرین دادن نفس به ارزش های اخاقی است؛

کــردن نســبت بــه افــراد برتــر، و نرمــی داشــتن نســبت بــه افــراد  -ادب تعظیــم 

اســت؛ خــود  از  پایین تــر 

ــث  ــت و باع ــند اس ــه ناپس ــود را از آن چ ــب خ ــه صاح ک ــت  ــه ای اس -ادب ملک

خــواری می گــردد، بــاز مــی دارد؛

کارهــای دینــی؛ مثــل آداب  -ادب شــکل زیبــای اعمــال انســان اســت، چــه در 

کارهــای اجتماعــی؛ ماننــد آداب ماقــات بــا دوســتان،  دعــا، نمــاز و... و  چــه در 

پــدر و مــادر، خویشــان و... .

گفتــار  کننــد؟  یــم دیگــران بــا مــا چگونــه حــرف بزننــد و چگونــه رفتــار     دوســت دار

ــا  ــا م ــم دیگــران ب ی کــه دوســت دار ــه ای باشــد  گون ــه  ــد ب ــا دیگــران، بای ــا ب ــار م و رفت

کــردن هنــگام ورود بــه حجــره، بــا احتــرام صــدا  کننــد. ســام  همان گونــه رفتــار 

کــردن و حــرف زدن، مســخره نکــردن، تکبــر نکــردن، وظایــف خــود را بــه دوش 

کــه رعایــت آن  دیگــران نینداختــن و حرمــت نگــه داشــتن،  از جملــه آدابــی اســت 

بــرای هم حجره ای هــا الزم بــوده و ادب شــمرده می شــود.

1. ر.ک: طباطبایی، المیزان، ج6، ص257.
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پیرِو افتادگی، آخر به جایی می رسد

یا شدم کردم و در قطره ای بودم تنّزل 

کتاب هــای دینــی در حجــره، هماننــد قــرآن، نهــج الباغــه  هم چنیــن احتــرام بــه 

کــه  کتــب حدیثــی، جــزء ادب بــوده و شایســته تکریم انــد. معــروف اســت  و بقیــه 

کتابخانــه خــود نمی خوابیــد، بلکــه بــراى  مرحــوم آیــت اهلل بروجــردى هرگــز در 

کتاب هــاى دینــی را مراعــات  کمــال ادب  اســتراحت بــه اتــاق دیگــر مــی رفــت تــا 

باشــد،  کتــب حدیــث  کــه  اتاقــی  تمــام عمــرم در  و می فرمــود: در  باشــد  کــرده 

ــد: نخوابیــده ام.1 مرحــوم محــدث قمــی در شــرح حــال فاضــل دربنــدى می گوی
كــه هــر وقــت  ــه نحــوى  ــرد؛ ب ــرام می ك ــاد احت ی آن مرحــوم كتــب حدیــث و علمــی را ز
تهذیــب شــیخ طوســی و امثــال آن را بــر می داشــت، ماننــد كالم اهلل می بوســید و روى 

ســر می گذاشــت و می گفــت: كتــب اخبــار، ماننــد قــرآن محترمنــد.2

کتاب حدیث  مرحوم محدث قمی بدون وضو و طهارت، حتی دست به جلد 

نمی زد، چه رسد به اصل جمات حدیث. هرگاه می خواست حدیث مطالعه 

کارش   را آغاز می کرد.3  کند یا بنویسد، با وضو و مؤدب رو به قبله می نشست و 

حضرت آیت اهلل مجتهدی در یکی از دروس اخاقشان می گویند:
یــرا در  آن هــا  نــام خــدا و اهــل  یــد؛ ز بــه كتــب فقهــی و حدیثــی خیلــی احتــرام بگذار
بیــت اســت. شــخصی بــرای آیــت اهلل العظمــی ســیداحمد خوانســاری وجوهــات آورد 
و وجوهــات را روی كتــاب فقهــی كــه در نــزد ایشــان بــود، گذاشــتند. حضــرت آیــت اهلل 
كردنــد و فرمودنــد:  العظمــی خوانســاری ناراحــت شــدند و پــول را بــا دســت َپــرت 
كــه مبــادا پایــت را بــه  كــن  یــد. تــو هــم دقــت  كتــاب فقهــی می گذار چــرا پــول را روی 

1. محمدی اشتهاردی، داستان دوستان، ج5، ص258.
یه، ص54. 2. قمی، الفوائد الرضو

3. مختاری، سیمای فرزانگان، ص272.
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كــه مذهبــی و دینــی نیســت، روی این هــا  كتابــی دیگــر  كنــی یــا  طــرف ایــن كتــب دراز 
گــر هــم یــک  كتاب هــا را در طبقــه بــاال بگــذار. ا كتابخانــه هــم ایــن  بگــذاری. در 

كتــاب فقهــی یــا حدیثــی، دیگــر قابــل اســتفاده نبــود، آن را دور نینــداز.1

ــرای  ــدارد و ب ــرای خــواب و اســتراحت ن ــا ایــن همــه، طلبــه جــز حجــره جایــی ب ب

ــر  ــرود؛ بنابرایــن بهت ــد جــای دیگــری ب کتــب حدیثــی نمی توان ــه  ــرام نســبت ب احت

کتاب هــا دراز نباشــد یــا  آن هــا  را  اســت حداقــل موقــع اســتراحت، پاهــا بــه طــرف 

گذاشــته شــوند. کــرده و در جــای دیگــری  از  زیــر  پاهــا جمــع 

که زیر پای شما قرار  کسی     هم چنین موقع استراحت، پاهای خود را به طرف 

موقع  بخوابید.  او  هم عرض  و  داده  تغییر  را  خود  جای  بلکه  نکنید،  دراز  دارد، 

ی میز کوچک مطالعه یا هر چیز دیگری قرار ندهید. خواب، پاها را باال نبرده و رو

خرده فرهنگ ها در حجره

گروه های مختلف  کم بر هر جامعه، طبقه ها، قشرها،  کلی حا عاوه بر فرهنگ 

که  هستند  خود  ویژه  فرهنگ  دارای  نیز  شهرها  و  روستاها  از  بعضی  جامعه، 

گفته اند:   خرده فرهنگ خوانده می شود. در تعریف خرده فرهنگ 
خرده فرهنگ بر دستگاهی از ارزش ها، سلوك ها، شیوه های رفتار و طرز زندگی یك 
گروه اجتماعی كه از فرهنگ مسلط جامعه مفروض، متمایز، ولی با آن مرتبط است، 

اطالق می شود.2

کننده خرده فرهنگ های  تولید  زیر،  به لحاظ ویژگی های  طبقه های اجتماعی 

خاص خودشان هستند:

گفتن،  سخن   نحوه  اجتماعی،  منزلت  تحصیل،  شغل،  درآمد،  لحاظ  از   .1

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص432-431.
کید بر فرهنگ، ص98. 2. سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تأ
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آداب اجتماعی و حتی محل اقامت؛

زندگی  الگوهای  و  فرزند  از  نگه داری  همسرگزینی،  و  ازدواج  شیوه های   .2

خانوادگی؛

مانند تحصیل  فراغت در طبقه های مختلف اجتماعی؛  اوقات  گذراندن   .3

دارند،  خود  فراغت  اوقات  در  که  برنامه ای  رجحان  با  بی سوادان  یا    کرده ها 

خرده فرهنگ خاص خود را می آفرینند؛

4. عقاید، باورها، ارزش ها و گرایش های اخاقی، دینی، سیاسی و ایدئولوژی های 

متناسب با هر طبقه به تناسب، خرده فرهنگ خاص خود را ایجاد می کند.1 

گویش ها، خلق و خوی ها،     برای مثال، برخی از روستاها یا شهرها در ایران، 

مراسم ازدواج و همسرگزینی و آداب و   رسوم خاصی دارند که از کودکی می آموزند 

گفته می شود. و ویژه  آن ها  است. به این گونه فرهنگ ها، خرده فرهنگ 

کــه از شــهرها و روســتاهای مختلــف در یــک مدرســه و در یــک     طلبه هایــی 

فرهنگ هــای  بــا  آشــنایی  طایــی  فرصــت  خودبه خــود  دارنــد،  حضــور  حجــره 

بــا آداب و  بــرای  آن هــا  فراهــم می شــود و می تواننــد ضمــن آشــنایی  گــون  گونا

رســوم، نقــاط قــوت و ضعــف قومیت هــا و خرده فرهنگ هــا، ســطح مهارت هــای 

برقــراری ارتبــاط خــود بــا فرهنگ هــای مختلــف را افزایــش دهنــد. طلبه هــا بــا 

دقــت بیشــتری در آداب و رســوم قومــی، روســتایی و شــهری، می تواننــد از فرصــت 

گرفتــه و هــر وقــت بــرای تبلیــغ بــه یکــی  پیــش آمــده، در آینــده تبلیغــی خــود بهــره 

ــی  ــوم )در صورت ــان آداب و رس ــت هم ــی و رعای گاه ــا آ ــد، ب ــق می رون ــن مناط از ای

یان، ص91-90. 1. ر.ک: آبرکرامبی و دیگران، فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه پو
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کــه بــا مبانــی اســام منافاتــی نداشــته باشــند(، در تبلیــغ اثرگــذار و موفــق باشــند. 

کــه بــه اصــاح نقــاط     هم چنیــن آشــنایی بــا خرده فرهنگ هــا، باعــث می شــود 

ضعــف )خصلــت غــرور، خســت، تنبلــی و...( و تقویــت نقــاط مثبــت )خصلــت 

کیزگــی، احتــرام و...( ســایر خرده فرهنگ هــا اقــدام شــود.  ایمــان، تمیــزی و پا

   زبــان یکــی از عناصــر فرهنگــی اســت و زبــان فارســی و ترکــی، دو زبــان عمــده در 

کــه اقــوام مختلفــی بــه وســیله آن دو گویــش می کننــد؛ ولــی هــر کدام  ایــران هســتند 

گــر در یــک  از ایــن زبان هــا درون خــود، دارای لهجه هــای بســیاری هســتند. حــال ا

مدرســه علمیــه، طــاب بــا لهجه هــای متفــاوت ترکــی بــا یک دیگــر حــرف بزننــد، 

یــا عــده ای از طبله هــا فارســی و برخــی ترکــی حــرف بزننــد، چــه اتفاقــی خواهــد 

افتــاد؟ آنــان می تواننــد بــا لهجه هــا آشــنا شــوند، زبــان یک دیگــر را بیاموزنــد یــا 

کننــد.1  گفتــه و شــوخی  گاهــی بــا لهجــه دیگــران ســخن 

احترام به حساسیت های شخصی هم حجره ای

مانند  کنش هایی  وا عناصر،  برخی  برابر  در  بدن  ایمنی  سیستم  که  همان گونه 

ایمنی  سیستم  می دهد،  نشان  و...  صورت  رنگ  تغییر  عطسه،  سرفه،  جوش، 

کنش  وا زود  و  بوده  حساس  مسائل  و  موضوع ها  برخی  با  مواجهه  در  نیز  روانی، 

نشان می دهد. بعضی از این موصوع ها عبارتند از: طعنه زدن،  فریاد کشیدن،  با 

کردن با تلفن همراه در حجره،  دخالت  کردن،  صحبت  صدای بلند  صحبت 

صحبت  میان  خاص،  خاص،  میوه های  شخصی،  رنگ های  حریم های  در 

ــه طــور طبیعــی  ــان مــادری اش ترکــی اســت، ب کــه زب کســی  ــا لهجــه دیگــران نیســت.  ــان ی کــردن زب 1. منظــور مســخره 
کنــد یــا برعکــس.  یــد و مخــارج حــروف فارســی را مثــل فارســی زبانان ادا  نمی توانــد هماننــد فــرد فارســی زبان ســخن بگو

ــه مــزاح و شــوخی منجــر می شــود. ــدون تمســخر، خودبه خــود ب گاهــی چنیــن ســخن گفتن هایی ب ــن  بنابرای
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کردن،  با سر و صدا  کردن،  دیر  پا،  بدقولی  و  کسی پریدن،  تکان دادن دست 

دمپایی،  از  استفاده  شخصی،  مافه  یا  بالش  از  دیگری  استفاده  خوردن،  غذا 

و غیره. البته ممکن است بعضی موضوع های دیگر نیز باشد؛ ولی مهم شدت 

کنش هیجانی در مواجهه با موضوع های حساسیت برانگیز است. وا

که حساس است و     این مسأله دو جنبه دارد: یکی مربوط به شخصی است 

که رفتارهای  کسانی مرتبط است  کنشی زودهنگام دارد و دیگری به  رفتارهای وا

کنش ها  گر وا حساسیت برانگیز )چه با شوخی و چه به طور جدی( می کنند. ا

کم تحمل و آسیب پذیر  در برابر رفتارهای حساسیت برانگیز شدت یابد، فرد را 

می شود؛  ضعیف تر  و  ضعیف  عاطفی،  ایمنی  سیستم  واقع،  در  و  می سازد 

گاه بود و  آن ها   که حساسیت می آفرینند، آ بنابراین الزم است از موضوع هایی 

گیرد. کرد تا جهت پیش گیری، اقدام های الزم صورت  را شناسایی 

برای پیش گیری، اقدام های زیر را می توان انجام داد:

کنید؛ 1. فهرستی از موضوع های حساسیت برانگیز خود را تهیه 

کنیــد و میــزان حساســیت را از صفــر تــا ده نمــره  2. احســاس خــود را شناســایی 

یــد؛ بگذار

3. از خود بپرسید: این موضوع، چه فکری را در من بیدار می کند و چه معنایی 

برای من دارد؟ مثًا وقتی فردی با صدای بلند صحبت می کند، من عصبانی 

می شوم. این رفتار چه معنایی برای من دارد و چرا مرا عصبانی می کند؟

کنیــد و ببینیــد آیــا از افــکار غیــر منطقــی، ماننــد مبالغــه  4. بــه پاســخ خــود فکــر 

کــردن، فاجعه ســازی، برچســب زدن، شخصی ســازی اســتفاده می کنیــد یــا فکــر 



فرهنگ حجره نشینی/ اخالق و آداب حجره نشینی126

و حساســیت شــما منطقــی اســت؟

گــر افکارتــان غیــر منطقــی بــوده اســت، بکوشــید نســبت بــه موضــوع مذکــور،  5. ا

نــگاه خوش بینانــه داشــته باشــید و بــا بــاال بــردن آســتانه تحمل تــان، از میــزان 

یــج بکاهیــد؛ ــه تدر ــا تمریــن و ب حساســیت خــود ب

نیــز  را  جدیــد  کنش هــای  وا برانگیــز،  حساســیت  موضوع هــای  برابــر  در   .6

ــه، چــه  کــه بلنــد صحبــت می کنــد، بگوییــد: به ب کســی  ــرای مثــال،  بیازماییــد. ب
کمــی آرام تــر حــرف بزنــی.1 کاش  صــدای خوبــی داری؛ ولــی ای 

خــود  دوســت  یــا  هم حجــره ای  بــا  نبــود،  راهگشــا  جدیــد،  راه هــای  گــر  ا  .7

کــه مــن نســبت بــه ایــن موضــوع خــاص حساســیت دارم و  از  کنیــد  صحبــت 

کنیــد. مراعــات  کــه  می خواهــم  شــما 

ــاظ  ــواره از الف ــال هم ــرای مث ــل، ب ــرف مقاب ــت و ط ــی اس ــان منطق ــر افکارت گ 8. ا

ک( اســتفاده می کنــد،  زشــت و رکیــک یــا از وســایل شــخصی شــما )ماننــد مســوا

کار  ببــرد یــا از  کــه نبایــد الفــاظ زشــت بــه  کنیــد و تذکــر دهیــد  بــا او صحبــت 

وســایل شــخصی دیگــران اســتفاده نمایــد.

که رفتارهای درست یا نادرست )منطقی یا  کسی است     جنبه دیگر مربوط به 

کنش های طرف مقابل را در پی  غیر منطقی( انجام می دهد؛ ولی به هر حال، وا

که حساسیت  از انجام رفتارهایی  دارد. در هر دو صورت، نخست بهتر است 

صورت  )در  خود  اصاح  برای  زمینه  یج  تدر به  تا  کرد  جلوگیری  برمی انگیزد، 

منطقی و درست بودن رفتار( یا اصاح دیگری )در صورت غیرمنطقی و نادرست 

.)http://narges-c.ir/Article/?RID 19=( ره 1. ر.ک: سایت نرگس: مرکز خدمات روانشناختی و مشاو
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که رفتار شما منطقی و درست است، پس از  بودن رفتار( فراهم شود. در صورتی 

کنش نسبت به آن رفتار وجود دارد، از طرف  گر هم چنان وا کردن، ا مدتی ترک 

گونه دیگری بیندیشد و دید مثبتی به آن  که درباره موضوع، به  مقابل بخواهید 

کردید  گر خوب توجه  کاسته شود؛ ولی ا یج از حساسیت  داشته باشد تا به تدر

که رفتار شما اشتباه است، بکوشید رفتار اشتباهتان را اصاح  و متوجه شدید 

کنید تا موجب اذیت دیگران نشوید.

کــه  گاهــی حساســیت ها بــه شــوخی هایی تبدیــل می شــود     بــا همــه این هــا، 

گونــه مــوارد، نبایــد  موجــب شــادی و ســرور میــان هم حجره ای هــا اســت. در ایــن 

گرفــت تــا موجــب تنــش شــود، بلکــه بهتــر اســت بــا  موضــوع را خیلــی جــدی 

گــردد. البتــه دیگــران نیــز  نبایــد  بــاال بــردن آســتانه تحمــل، فضــای نشــاط ایجــاد 

ــود. ــر ش ــرد منج ــت ف ــی و اذی ــه بیهوده گوی ــه ب ک ــد  کنن ــرار  ــدر تک ــوع را آن ق موض

و به قبله بودن ر

کــه در ذیــل توضیــح  اســتقبال یــا رو بــه قبلــه بــودن در فقــه، احــکام متفاوتــی دارد 

داده می شــود.

که استقبال در  آن ها  واجب است: الف( مواردی 

کــه در حــال  1. تمــام نمازهــای واجــب و مســتحب، مگــر نمازهــای مســتحبی 

حرکــت خوانــده می شــود؛

2. برخی از توابع نماز، مانند نماز احتیاط یا قضای سجده یا تشهد فراموش شده؛

کسی  در حال احتضار است؛  .3

گذاردن میت، هنگام دفن؛ 4. رو به قبله 
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کردن حیوان، هنگام ذبح یا نحر؛ 5. رو به قبله 

که استقبال در  آن ها  مستحب است: ب( مواردی 

کــم، ســجده شــکر،  ــزد حا قرائــت قــرآن، دعــا، ذکــر، تعقیــب نمــاز، ایــراد دعــوی ن

گرفتــن، نشســتن و... . ــرآن، وضــو  ــا مســتحب ق ســجده واجــب ی

که استقبال مکروه است: ج( مواردی 

کــه رو بــه قبلــه بــودن    هنــگام پوشــیدن شــلوار، هنــگام جمــاع، در هــر حالــی 

باشــد. بی احترامــی 

که استقبال حرام است: د( موردی 

که عاوه بر استقبال، استدبار هم حرام است. هنگام تخلی 

کــه همــواره می کوشــیدند بــه     ســیره معصومیــن و علمــای دیــن بــر ایــن بــوده 

گیرنــد. در برخــی از روایت هــا، روبــه قبلــه بــودن پســندیده شــمرده  طــرف قبلــه قــرار 

کــه می فرمایــد:  شــده اســت. در روایتــی از امــام صادق نقــل شــده ا ســت 

كثــر اوقــات رو بــه قبلــه  ــِه؛1 رســول خدا ا
َ
کَثــَر مــا َیجِلــُس ِتجــاَه الِقبل

َ
 اهلِل ا

ُ
كانَرســول

می نشســت.

گذشــته  ــادی دارد. ســیره علمــای  ی ــودن، فوایــد جســمی و معنــوی ز ــه قبلــه ب رو ب

کــه تــا حــد ممکــن می کوشــیدند در نشســتن، خوابیــدن یــا مطالعــه،  نیــز آن بــوده 

کــه امــکان دارد و دیگــران  کننــد. در حجــره نیــز تــا جایــی  اســتقبال را مراعــات 

ــر اســت ایــن مســأله رعایــت شــود. اذیــت نمی شــوند، بهت

سالم کردن

کلینی، الکافی، ج2، ص661 و طباطبایی، سنن النبی، ترجمه حسینی، ص151.  .1
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کــردن اولیــن مرحلــه بــرای ارتبــاط ســالم اســت. ســام، غیــر از نمــاز، در  ســام 

برخوردهــاى مســلمانان در جامعــه اســامی، یکــی از آداب معاشــرت و ادب و 

کــه هــم جلــب محّبــت و دوســتی می کنــد، هــم نشــان  اخــاق بــه شــمار می آیــد، 

کــردن  تواضــع و فروتنــی اســت، و هــم پــاداش بســیار دارد. در اســام بــه ســام 

بســیار ســفارش شــده  و آن را امــر مســتحبی دانســته اند. امــام حســین فرمــود: 
كــردن  ؛1  ســالم  ُمْبَتــدی و واِحــَدٌة ِللــّراّدِ

ْ
وَن ِلل ــالم َســْبُعون َحَســَنٌة. ِتْســٌع َو ِســّتُ ِللّسَ

كــه شــصت ونه بخــش آن از ســالم  كننــده اســت و یــک بخــش آن  هفتــاد ثــواب دارد 
بــراى جــواب دهنــده. 

کــردن از دیگــران  کــه پیامبــر اســام همــواره در ســام  در روایــات آمــده  اســت 

کــردن بــر  آن حضــرت  کســی نتوانســت در ســام  پیشــی می گرفتنــد و هیــچ گاه 

ــرد. ســبقت بگی

کــه بــا فرهنــگ  کــم شــده و واژه هــای دیگــری     امــروزه توجــه بــه ســام، بســیار 

کــردن  اســامی و ایرانــی مــا ســازگار نیســت، بــه جــای آن رواج یافتــه اســت. ســام 

گاهــی  بــا واژه هــای فرهنگ هــای دیگــر، به ویــژه بــرای یــک طلبــه شایســته نیســت. 

احتمــاال  آنــان،  تکــرار  و   دیگــر   واژه هــای  از  نزدیــک  اســتفاده خویشــان  اثــر  در 

کنــد.  گاه تأثیــر  پذیرفتــه و او نیــز از الفــاظ غیــر اســامی اســتفاده  طلبــه ای ناخــودآ

کــه طلبــه بایــد ســبک زندگــی اســامی را در  در چنیــن مواقعــی بایــد تذکــر داد؛ چرا

کــردن میــان طلبه هــا،  ــا ایــن  همــه، ســام  گســترش دهــد. امــا ب عمــل در جامعــه 

یــادی برخــوردار اســت و هــر جــا یک دیگــر  را می بیننــد، نخســت  هنــوز از ارزش ز

ــوب  ــای خ ــی از رفتاره ــه یک ک ــد  ــان می دهن ــود را نش ــی خ ــد و فروتن ــام می کنن س

1. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ترجمه جعفرى، ص 229.
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اخاقــی اســت. 

کــردن یــا جــواب  کــه بــرای بعضــی از طلبه هــا، ســام  گاهــی اتفــاق می افتــد     البتــه 

گام یــک ارتبــاط ســالم  ســام را دادن، بســیار ســخت اســت و نمی خواهنــد اولیــن 

کننــد. عــده ای نیــز  بســیار آهســته ســام می کننــد؛ بــه  طــوری   و ســازنده را شــروع 

کــه فقــط صدایشــان را خودشــان می شــنوند و بــا ایــن حــال، انتظــار دارنــد دیگــران 

جــواب ســام او را بــا صــدای رســا بگوینــد. 

   بهتر آن است وقتی وارد جایی مثل حجره می شویم، نخست سام دهیم؛ زیرا:

کــه در حجــره اســت. شــاید هم حجــره ای در  کســی اســت  کــردن  گاه  1. ســام، آ

کــه مایــل نیســت  کار خصوصــی دیگــری دارد  کــردن لبــاس اســت یــا  حــال عــوض 

گاه می کنیــد؛ کــردن، او را از ورود خــود آ گاه شــود. بــا ســام  کســی از آن آ

2. سام، نشانه فروتنی است؛

3. سام، دعای خیر در حق برادر دینی است؛

4. سام، موجب محبت می شود؛

5. سام، آغاز برقراری یک ارتباط سالم، سازنده و مسالمت آمیز است.

همیــن طــور در پاســخ بــه ســام بهتــر اســت از واژه هــای فرهنگ هــای دیگــر،  

مثــل مرســی، OK و غیــره اســتفاده نشــود.
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ز ده به حجره  ود بی خبر  یا سر ور
ــاز می كنــم و وارد  گهــان در حجــره را ب كــه حــال و حوصلــه دارم، بــا شــوخی نا گاهــی 
حجــره می شــوم تــا دیگــران را غافلگیــر ســازم )اصــل غافلگیــری(. گاهــی هــم، چنــان 
یشــتری بگیرنــد،  ــرزه هشــت ر ــر، ل ــا حجــره آن طرف ت ــه تنهــا ده ت كــه ن بــم  در را می كو
ــد )اصــل  ــرزه بیفتن ــه ل ــر شــوند و ب ــچ، مالئكــه هــم غافلگی ــه هی ك ــا  بلكــه هم اتاقی ه
گاهــی نیــز مثــل  گفته انــد چهــار دیــواری و اختیــاری.  ترســاندن(. باالخــره از قدیــم 
بچــه آدم، بــه آرامــی در را بــاز می كنــم و تعجــب هم حجره ای هــا را برمی انگیزانــم 
ــار از اصــل دیگــری اســتفاده  ــه این ب ك ــد  ــه دهــان، ســجده شــكر می كنن و انگشــت ب

ــرده ام )اصــل آرامــش(.  ك

کدام اصل استفاده می کنید؟ شما از 

گفتــه شــده اســت، چــه رســد     در اســام بــرای وارد شــدن بــه خانــه خــود، آدابــی 

کــه دیگــران نیــز در آن زندگــی  بــه این کــه انســان بخواهــد وارد حجــره ای شــود 

می کننــد. شایســته اســت پیــش از هــر چیــزی، ورود خــود را بــا در زدن یــا »یــا اهلل« 

ی خــوش ســام دهیــد.  کــرده و بــا رو گفتــن اعــام کنیــد و ســپس بــه آرامــی در را بــاز 

گهانــی بــاز نکنیــد و پــس از  کســی در حجــره نیســت، بــاز در را نا گــر می دانیــد  ا

ورود بــه حجــره هــم، بــه خــود ســام دهیــد.
َبــة؛1 وقتــی  ــًة َطّیِ ــِد اهلِل ُمباَرَک ــْن ِعْن ــًة ِم ْم َتِحّیَ

ُ
ْنُفِســک

َ
ُموا َعلى  أ ِ

ّ
 َفَسل

ً
ــا ــْم ُبُیوت ُت

ْ
ــِإذا َدَخل َف

كــه ایــن تحیــت و بركاتــی از جانــب خــدا  كنیــد  وارد خانــه شــدید، بــر خودتــان ســالم 
بــر شماســت.

گــر می خواهیــد بــه حجــره دیگــری وارد شــوید، پیــش از ورود، در زده و اجــازه  ا

کــه کســی اجــازه ورود نــداد، بهتــر اســت برگردیــد و بــدون  ورود بگیریــد. در صورتــی 

1. نور، آیه 61.
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گفتــه مبــارک  کســی نشــوید. ایــن قاعــده و اصــل، براســاس  اجــازه، وارد حجــره 

کــه فرمــود: حــق تعالــی اســت 
ْهِلَها 

َ
 أ

َ
ُموا َعل ِ

ّ
ِنُسوا َوُتَسل

ْ
ْم َحّتَ َتْسَتأ

ُ
وا ُبُیوًتا َغْیَر ُبُیوِتک

ُ
 َتْدُخل

َ
ِذیَن آَمُنوا ل

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
َیا أ

َن 
َ

وَها َحّتَ ُیْؤذ
ُ
 َتْدُخل

َ
َحًدا َفل

َ
ُدوا ِفهَیا أ جِ

َ
ْ ت وَن * َفِإن لَّ ُر

َ
ّک

َ
ْم َتذ

ُ
ک

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ک

َّ
ْم َخْیٌر ل

ُ
ِلک

َ
ذ

وَن َعِلمٌی؛1 
ُ
ا َتْعَمل ْم َواهلُل ِبَ

ُ
ک

َ
ْزَکى ل

َ
ُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ِإن ِقیل ْم َو

ُ
ک

َ
ل

ید، مگر  كه ایمان آورده اید! به خانه ای -غیر از خانه خود -وارد نشو كسانی  ای 
ید و بر اهل خانه سالم كنید! این برای شما بهتر است.  شاید  آن كه اجازه ورود بگیر
گر  ید، تا به شما اجازه دهند و ا گر كسی را در آن نیافتید، وارد نشو ید. ا گیر كه تذكر 

كیزه تر است. به شما گفتند: برگردید! پس برگردید كه این برای شما پا

محترمانه با نام صدا کردن 

فکــر  و  روح  در  می تواننــد  کــه  هســتند  عاطفــی  و  روانــی  بــار  دارای  کلمه هــا 

ــتیم و  ــاط هس ــران در ارتب ــا دیگ ــا ب ــول روز، باره ــند. در ط ــذار باش ــب تأثیرگ مخاط

کــردن  کــه بــا آن توجــه مخاطــب را جلــب می کنیــم، صــدا  کلمــه ای  شــاید اولیــن 

کــردن بســیار مهــم اســت و می توانــد نشــانه ای  ی بــا اســم اســت. چگونگــی صــدا  و

گــر انتظــار احتــرام از  از دوســتی، صمیمیــت، نفــرت، تحقیــر  و  تمســخر باشــد. ا

گام احتــرام، محترمانــه صــدا  یــم و اولیــن  یــم، بایــد بــه او احتــرم بگذار دیگــران دار

کــردن اســت.

کــه بــا  کتــاب نیســت     دوســت و هم اتاقــی شــما، درخــت، صندلــی، میــز  یــا 

ــز  ماننــد  شــما انســان اســت و از  کنیــد. او نی کلمــه ای خواســتید، او را صــدا  هــر 

کــه در روان او تأثیــر می گــذارد. اســتفاده  کــردن خوشــش می آیــد؛ چرا خــوب صــدا 

1. نور، آیه 28-27.
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کلمه هایــی ماننــد »ایــن«، »اون«، »ببیــن«، »الــو« و » آهــای« بــرای اشــاره یــا صــدا  از 

کــرد  کاملــش صــدا  ــا اســم  کــردن بی احترامــی اســت! حداقــل بایــد مخاطــب را ب

ــود و  ــه خواهــد ب ــر و محترمان ــه نماییــم، بهت ــا« را اول اســم او اضاف کلمــه »آق ــر  گ و ا

ــام خانوادگــی مخاطــب قــرار دهیــم و  ــا ن کــه فــرد را ب البتــه بهتــر از آن، ایــن اســت 

بگوییــم: آقــای فانــی.

اول  نمی دهــد  اجــازه  تکبرشــان  و  غــرور  یــا  می گوینــد  ناقــص  را  اســم  برخــی     

کــردن دیگــران، تنهــا احتــرام بــه  کننــد. محترمانــه صــدا  اســم، »آقــا« را اضافــه 

آنــان نیســت، بلکــه احتــرام خــود را نیــز  نگــه  داشــته اید. ایــن نــوع رفتــار می توانــد 

کننــد. ایــن همــه در صورتــی  کــه شــما را  نیــز  بــا  احتــرام صــدا  کنــد  دیگــران را وادار 

گــر مخاطــب، طلبــه ملّبــس بــه  کــه مخاطــب شــما، طلبــه ُمــکّا باشــد؛ ولــی ا بــود 

کــردن  لبــاس مقــدس روحانیــت بــود، بــه ســبب حرمــت لبــاس، محترمانــه صــدا 

کیــد بیشــتری خواهــد داشــت؛ به ویــژه توصیــه می شــود در میــان مــردم، ایــن  تأ

گــر میــان خودتــان، هم دیگــر  را  بــه ســبب صمیمیــت  گــردد. ا رفتــار مراعــات 

کــه مــردم نیــز حضــور  بــا اســم صــدا می زنیــد، خــوب اســت در فضــای عمومــی 

کنیــد. دارنــد، یک دیگــر را محترمانــه خطــاب 

که همواره دیگران را با ادب  مطالعه سیره علما و بزرگان دین نشان می دهد 

که در زندگی نامه شان آمده  گونه  کردند. بعضی از بزرگان آن  و احترام صدا می 

کلمه "آقا" را به  کرده و اول اسم آنان،  است، حتی فرزندان خود را با احترام صدا 

کار می بردند. چنین خطابی، اعتماد به نفس و عزت نفس مخاطب را افزایش 

می دهد.
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غذا خوردن

الف( آداب غذا خوردن

که به صورت مختصر ذکر می شود: غذا خوردن دارای آدابی است 

کــه انســان هــر آن چــه می خــورد و می آشــامد،  1. داشــتن نیــت الهــی: بدیــن معنــا 

کــه تــوان جســمی اش افزایــش یافتــه و در  بــرای خــدا باشــد و بــه ایــن نیــت بخــورد 

راه خــدا آن را بــه کار گیــرد. پیامبــر گرامــی اســام در رهنمــودى بــه ابــوذر فرمــود:
کل؛1 اى ابــوذر! 

َ
ــوِم و ِلــل ِ َشــى ٍء ِنّیــٌة صاِلَحــٌة حّتــى ِفــى الّنَ

ّ
ُکل ــَك فــى 

َ
ــن ل

ُ
یــا ابــاذر ِلَیک

بایــد در هــر كارى نّیــت پــاك داشــته باشــی، حتــی در  خــوردن و خوابیــدن.

کــه همــه ى  گردان خــود بارهــا تذکــر مــی داد  مرحــوم شــیخ رجبعلــی خیــاط بــه شــا

کارهــا بایــد بــراى خــدا باشــد و می افــزود:
گاه ایــن اســتكان چــاى را بــه قصــد خــدا بخــورى، دل تــو بــه نــور الهــی منــّور  هــر 
كــه خواســته بــودى.2 گــر    بــراى حــّظ نفــس خــوردى، همــان  می شــود  می شــود؛ ولــی ا

کنی در خاطره ای نقل می کنند:  ى  آیت اهلل مهدو
در آغــاز تحصیــل و اوایــل طلبگــی، وقتــی خواســتم لبــاس بــراى خــود بخــرم -بعــد از 
یــه ى مرحــوم برهــان را می خواســتم پــس بدهــم -پیــش شــخصی  كــه لبــاس  عار ایــن 
بــه نــام شــیخ رجبعلــی خیــاط رفتــم. در آن هنــگام چهــارده -پانــزده سال داشــتم. 
كار او در منزلــش و در اتاقــی نزدیــك در بــود.  پارچــه اى را بــراى ایشــان بــردم. محــل 
گفتــم:  قــدرى نشســتم. ایشــان آمــد و گفــت: خــوب! حــاال می خواهــی چــه بشــی؟ 
كــه چــرا  كــردم  گفــت: می خواهــی طلبــه بشــی یــا آدم؟ مــن قــدرى تعجــب  طلبــه. 
ــد؛ ســپس گفــت: ناراحــت نشــو!  ــه حــرف می زن ــم این گون ــك  معّم ــا ی ــك كالهــی ب ی
طلبگــی خــوب اســت؛ ولــی هــدف آدم شــدن باشــد. بــه شــما نصیحتــی  می كنــم، 

1. طبرسی، مکارم االخالق، ج2، ص370.
کیمیای محبت، ص188. 2. محمدی ری شهری، 
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كــه جــوان هســتی و آلــوده نشــده اى، هــدف الهــی را  فرامــوش نكــن. از همیــن حــاال 
ــر چلوكبــاب  گ ــده؛ حتــی ا ــراى خــدا انجــام ب فرامــوش نكــن. هــرگاه كارى می كنــی، ب
هــم خــوردى، بــه ایــن قصــد بخــور كــه نیــرو بگیــرى و در راه خــدا عبــادت كنــی و ایــن 

نصیحــت را در تمــام  عمــر فرامــوش نكــن.1

2. وضو گرفتن یا شستن دست ها پیش از غذا: در روایتی از امام حسن آمده 

در   صادق امام  هم چنین  و  است«2  سنت  غذا،  از  پیش  گرفتن  »وضو  که 

روایتی می فرماید:
ِلــه َو آَخــِرِه، َو عــاَش َمــا َعــاَش  ّوَ

َ
ــه ِفــى ا

َ
عــاِم َو َبعــَدُه ُبــوِرَک ل  الّطَ

َ
ــَدُه َقبــل  َی

َ
َمــن َغَســل

ِفــىَ ســَعٍه، و ُعوِفــَى ِمــن َبلــوًی ِفــى َجَســِده؛3 هــر كــه قبــل و بعــد از غــذا دســت هایش 
ید، در اول و آخــر آن غــذا بــه او بركــت داده شــود و تــا زنــده اســت در رفــاه بــه  را بشــو

ســر بــرد و از بیمــاری جســمی در امــان مانــد.

گفتن »بسم اهلل« و »الحمدهلل«: امیرمؤمنان علی فرمود:  .3
 

ْ
ــْم ُیْســأل

َ
ــِه ، َو َحِمــَد اهللَ  ِفــى آِخــِرِه ل ــَد َطَعــاٍم أْو َشــَراٍب ِفــى أّوِل ــَر اْســَم اهللِ  ِعْن َک

َ
َمــْن ذ

كــه در هنــگام شــروع خــوردن غــذا یــا نوشــیدنی،  َعــاِم أَبــدا؛4 هــر  َعــْن َنِعیــِم ذِلــَك الّطَ
ــاره  ب ــز در ــد، هرگ ی گو ــان، خــدا را حمــد و ســپاس  ــان آورد و در پای ب ــه ز ــام خــدا را ب ن

نعمــت آن غــذا از او ســؤال نخواهــد شــد.

کرم فرمود:  4. غذا خوردن با دست راست: پیامبر ا
گر كسی از شما غذا خورد، با دست راست بخورد. ُکل ِبَیِمیِنه... ؛5 ا َحُدُکم َفلَیأ

َ
 ا

َ
َکل

َ
ِاذا ا

که فرمود: 5. آغاز غذا با نمک: از امام علی روایت شده 

1. همان، ص189.
2. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص539.

کاشانی، المحجه البیضاء، ج3، ص6. 3. فیض 
4. حر عاملی، همان، ص484.

5. مجلسی، بحار االنوار، ج66، ص390، ح28.



فرهنگ حجره نشینی/ اخالق و آداب حجره نشینی136

ــى 
َ
ُوُه َعل ختــار

َ
ــُم الّنــاس َمــا ِفــى الِملــِح ل

َ
وَیعل

َ
ــم َفل

ُ
ِل َطعاِمک ّوَ

َ
ِابــَدؤوا ِبالِملــِح ِفــى ا

گــر مــردم خبــر داشــتند از  كــه ا كنیــد  ِب؛1 غــذای خــود را بــا نمــک آغــاز  َیــاِق الُمَجــّرَ ر الّتِ
ــد. ــح می دادن یی ترجی ــر نوشــدارو آن چــه در نمــک اســت؛ آن را ب

کــردن بــه غــذا نهــی شــده اســت.  6. فــوت نکــردن بــه غــذا: در روایــات از فــوت 

جملــه  از  باشــد.  داشــته  اجتماعــی  و  فــردى  ضررهــاى  می توانــد  کــردن   فــوت 

کــردن، چیــزى از غــذا بــر ســفره یــا درون غــذاى  این کــه ممکــن اســت بــا فــوت 

گاه موجــب  دیگــران بریــزد؛ بــوى دهــان در هــوا پخــش و بــه مشــام دیگــران برســد و  

انتقــال بیمــارى می شــود.2 

که فرمود:  از امام علی روایت است 
یــرا غــذای داغــی در برابــر پیامبــر نهــاده شــد، آن  كنیــد؛ ز غــذای داغ را ســرد 
كنیــد. خداونــد بــه مــا آتــش نمی خورانــد. بركــت در  حضــرت فرمــود: آن را ســرد 

غــذای ســرد اســت.3

ــا آشــامیدنی  کــردن در غــذا ی ــر نقــل امــام صــادق، »پیامبــر از فــوت  بنــا ب
نهــی فرمــود«.4

کتاب »اعجاز اسام از نظر اخبار« آمده است: در 
كــدام مقــدارى محلــول بــاز و محلــول فنولفتالئیــن  گــر در دو لولــه ى آزمایــش، در هــر  ا
گــر بــه یكــی از آن  كــرد. در ایــن صــورت ا یختــه شــود، تولیــد رنــگ ارغوانــی خواهــد  ر
یــك اضافــه كنیــم، رنــگ ارغوانــی تبدیــل بــه  یدر دو لولــه آزمایــش، مقــدارى اســید كلر
یــك، در دیگــرى بــه وســیله  یدر كلر گــر بــه جــاى اســید  مایــع  ســفیدرنگی می شــود و ا

1. حرعاملی، همان، ص520، ح3.
2. ر.ک: جواهری، »آداب خوردن و آشامیدن در اسالم«، مجله شمیم یاس، ش12، 1382.

کلینی، الکافی، ج6، ص518، ح1.  .3
4. حرعاملی، همان، ص518، ح1.
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دهــان بدمیــم، نیــز رنــگ ارغوانــی تبدیــل بــه مایــع ســفیدرنگ خواهــد شــد و نیــز 
یــك نمی توانــد  یدر كلر ــر از اســید  كــه هیــچ مــاده اى غی كــرده  تحقیــق آزمایــش ثابــت 
كنــد. بــا ایــن مقدمــه، نتیجــه چنیــن  رنــگ ارغوانــی را تبدیــل بــه  مایــع ســفید رنــگ 
گــر بــه  كســیژن و یــك هیــدروژن اســت، ا كــه مركــب از دو ا كــه هــواى دهــان  می شــود 
كــرده، رنــگ ارغوانــی را  دو محلــول بــاز و فنولفتالئیــن دمیــده شــود، تولیــد اســید 
ــه اســید  ك ــرده  ك ــت  ــد و تحقیقــات طبــی هــم  ثاب ــع ســفید رنــگ می كن ــه مای ــل ب تبدی
كــه  گفــت  یــان فوق العــاده اى دارد؛ لــذا می تــوان  یــك بــراى معــده ضــرر و ز یدر كلر

كــه هنــوز بــراى بشــر  وصــی ششــم پیامبــر اســالم از ایــن جهــت و جهــات دیگــرى 
گــرم، اعــم از خوردنــی و آشــامیدنی بــه عنــوان  مخفــی اســت، از دمیــدن بــه چیزهــاى 

 مكــروه جلوگیــرى و نهــی نمــوده اســت.1

گونــه  کــرم ایــن  7. غــذا برداشــتن از جلــوى خــود: ادب غــذا خــوردن رســول ا
کســی غــذا برنمی داشــت.2 کــه از جلــوی خــود غــذا می خــورد و از جلــوی  بــود 

کوچك برداشتن و خوب جویدن؛ 8. لقمه  
9. نگاه نکردن به صورت مردم، هنگام غذا خوردن؛3

کــه جهــت اختصــار،  در روایتــی از امــام حســن بــه ســه مــورد قبلــی اشــاره شــده 

یــم.  تنهــا ترجمــه آن را در این جــا می آور
آداب ســفره دوازده تــا اســت كــه هــر مســلمانی بایــد  آن هــا  را بدانــد: چهــار تــای  آن هــا  
ــاب ادب می باشــد. آن  ــا از ب ــار ت ــا ســنت )مســتحب( و چه ــار ت واجــب اســت، چه
بــان آوردن و ســپاس گزاری  كــه واجبنــد: معرفــت، خشــنودی، نــام خــدا بــر ز چهــار تــا 
كــردن. و آن چهــار كــه ســنت اســت: وضــو گرفتــن پیــش از غــذا خــوردن، نشســتن در 
طــرف چــپ، خــوردن بــا ســه انگشــت و لیســیدن انگشــت ها. و امــا آن چهــار تــا كــه از 

1. مرتضوى لنگرودى، اعجاز اسالم از منظر اخبار، ص58 -57.
2. امین، غذا و تغذیه انسان، ص272.

3. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج24، باب66، ح30805 -30803.
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گرفتــن  بــاب رعایــت ادب می باشــد: خــوردن از آن چــه در جلــوی توســت، كوچــک 
كــردن بــه صــورت مــردم.1 یــدن غــذا و كمتــر نــگاه  لقمــه، خــوب جو

10. بــا صــدا غــذا نخــوردن: ایــن صــدا ممکــن اســت عبــارت از جویــدن، قــورت 

دادن یــا غیــر این هــا باشــد. وقتــی در جمــع غــذا مصــرف می شــود، بهتــر اســت 

حــال دیگــران نیــز مراعــات شــود. عــده ای هنــگام غــذا خــوردن متوجــه نیســتند 

کــه  کــه بــا صــدا غــذا می خورنــد یــا حتــی برخــی آن را زشــت نمی داننــد؛ در حالــی 

کــه صــدای خــوردن  آن هــا   کنــش دیگــران، نشــان خواهــد داد  انــدک توجهــی بــه وا

ــا  ــه ب ک ــر  ــه بهت ــرد. چ ــن می ب ــا  از بی ــذا را در  آن ه ــه غ ــل ب ــی می ــد و حت را می رنجان

کســی برســد و  گــوش  کمتــر بــه  دهــان بســته غــذا خــورده شــود تــا صــدای جویــدن، 

کامــل و بــدون  هم چنیــن کســی غــذای جویــده شــده را در دهــان نبینــد. بــا آرامــش 

کــه معــده بــه  اضطــراب و اســترس، غــذا را خــوب بجویــد و ســپس قــورت دهیــد 

کنــد. راحتــی بتوانــد آن را هضــم 

ب( مقدار خوردن در سن جوانی )افراط و تفریط نکردن(

طلبه هــا معمــوال در ســن جوانــی وارد حــوزه علمیــه می شــوند و ســن جوانــی، 

و  می رســد  خــود  اوج  بــه  جســمی  رشــد  لحــاظ  از  بــدن  کــه  اســت  مرحلــه ای 

حــوزه،  بــه  ورود  بــا  دارد.  نیــاز  فعالیت هــا  به انــدازه  و  الزم  غــذای  بــه  بنابرایــن 

کیفــی و تنــوع، اندکــی متفــاوت از غــذای خانگــی خواهــد  ــرد از لحــاظ  ــه ف تغذی

شــد. اغلــب مــدارس علمیــه، بــرای طلبه هــا ناهــار فراهــم می کننــد؛ ولــی تهیــه 

کــه تــازه  صبحانــه و شــام بــه عهــده خــود آنــان اســت. طلبه هــای جــوان و مبتــدی 

1. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص539.
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از غــذای دســت پخت مــادر محــروم شــده  و خودشــان تجربــه آشــپزی ســاده را هــم 

ندارنــد، شــاید در ابتــدا دچــار مشــکل شــوند. ایــن مشــکل می توانــد بــه وســیله 

بتواننــد  یــج  تدر بــه  نیــز  خــود  این کــه  تــا  شــود  رفــع  باســابقه  هم حجره ای هــای 

کننــد. صبحانــه یــا شــام را تهیــه 

کــه بعضــی در ســن جوانــی تمایــل دارنــد بــه علــت     مهم تــر از تهیــه غــذا آن اســت 

کــم  تنبلــی، خســتگی، بــه بهانــه تهذیــب نفــس یــا الگوگیــری از طلبه هــای بزرگ تــر 

کافــی بــرای  کــه شــاید متوجــه نباشــند ســن جوانــی بــه تغذیــه  بخورنــد؛ در حالــی 

ــار  ــده دچ ــد، در آین ــذا نخورن ــدازه غ ــه  ان ــر  ب گ ــاز دارد و ا ــی نی ــمی و ذهن ــد جس رش

ســوء هاضمــه شــده و مشــکل جســمی پیــدا می کننــد و شــاید زندگــی آینده شــان 

را نیــز بــا مشــکل مواجــه ســازند.

یتامیــن،  کــم( و یــاد و نــه     آن چــه در ایــن ســن اهمیــت دارد، جــذب به انــدازه )نــه ز

کــم  و  یــاد خــوردن  ز بــا  کــه  بــدن اســت؛ چیــزی  بــه  امــاح معدنــی  و  پروتئیــن 

ــش وزن،  ــث افزای ــت و باع ــکم بارگی اس ــوردن، ش ــاد خ ی ــات دارد. ز ــوردن مناف خ

کــم خــوردن،  کندذهنــی می شــود و  کســالت، تنبلــی، قســاوت قلــب و  بیمــاری، 

کمــر درد مــی آورد و مانــع رشــد خواهــد بــود. به انــدازه  ســوء هاضمــه، زانــو درد و 

ــرای فعالیت هــای تحصیلــی و عبــادی اســت  خــوردن، نیرومنــد ســاختن بــدن ب

ــر  ــدازه در روایتــی از پیامب ــه  به ان ــدارد. معنــای تغذی ــا تهذیــب نفــس ن ــی ب و منافات

کرم چنیــن آمــده اســت: ا
نــَت َتشــَتِهى؛1 وقتــی اشــتها داری، غــذا بخــور و در 

َ
مِســک َو ا

َ
نــَت َتشــَتِهى َو ا

َ
ُکل َو ا

كامــل ســیر نشــدی[، از خــوردن دســت بكــش. كــه ]هنــوز[ اشــتها داری ]و  حالــی 

1. مجلسی، بحاراالنوار، ج62، ص290.
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که دو سالی زودتر از من طلبه شده  یادم می آید در ایام طلبگی، هم حجره ای ام 

از  کمتر می خورد. مقداری  کمتر حرف می زد و  بود، مشغول تهذیب نفس بود. 

نگه   شام  برای  را  قسمتی  و  می خورد  می داد،  ناهار  برای  مدرسه  که  را  غذایی 

ی از او چنین می کردم تا این که پس از مدت ها دچار  می داشت. من نیز به پیرو

و زود  بود  نازک شده  و  یتامین در بدن شده و پوست دستانم ضعیف  کمبود و

آسیب می دید و هم چنین زانوانم قدرت خود را از دست داده بودند. این جا بود 

که فهمیدم بدن هنگام رشد به تغذیه مناسب نیاز دارد.

   آیت اهلل ابراهیم امینی در خاطراتش از دوران تحصیل می نویسد:
یــن نعمت هــای الهــی و ســرمایه دوران  ســالمت جســم و اعصــاب یكــی از بزرگ تر
نیــرو و نشــاط دارد،  برخــوردار اســت،  از ســالمت نســبی  جوانــی اســت. جــوان 
ــرورش  ــد در پ ــن جهــت می توان ــه همی هــوش و حافظــه اش نســبتا خــوب اســت و ب
اســتعدادهای خــود تــالش كنــد و بــه موفقیت هــای فراوانــی دســت یابــد؛ ولــی جوانان 
بایــد بــه ایــن نكتــه مهــم توجــه داشــته باشــند كــه هــوش و حافظــه و نیــرو و نشــاط بــه 
یــن وظیفــه  حفــظ ســالمت و عافیــت جســم و اعصــاب بســتگی دارد. بنابرایــن مهم تر

كامــل از حفــظ ســالمت و عافیــت خــود می باشــد. یــک جــوان، مراقبــت 
   جوانــان نبایــد بــه هــوش و حافظــه و نیــروی جوانــی مغــرور شــوند و از حفــظ 
ســالمت خــود غفلــت كننــد كــه اشــتباهی اســت بــس بــزرگ. ...بــرای طــالب جوانــی 

ــر مهــم ضــرورت دارد: ــد ام ــت چن ــه موفقیــت خــود می اندیشــند، رعای ــه ب ك
كافــی و مناســب؛ 2. خــواب مرتــب و بــه مقــدار نیــاز؛ 3. ورزش و تحــرک؛  1. تغذیــه 
یــح و اســتراحت؛ 5. اعتــدال در مطالعــه و درس و بحــث و اجتنــاب از افــراط  4. تفر
یــط. بــا رعایــت امــور مذكــور، ســالمت انســان تضمیــن می شــود و می توانــد بــا  و تفر
بدنــی ســالم و اعصابــی آرام و هــوش و حافظــه ای نیرومنــد، ســال ها در كســب دانــش 

كنــد و در خدمــت دیــن و مــردم باشــد. جدیــت 
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   متأســفانه خــود مــن در اثــر اشــتباه یــا غفلــت در آغــاز دوران تحصیــل، در رعایــت 
كامــل برخــوردار بــودم. هــوش  كــردم. در جوانــی از ســالمت  حفــظ ســالمتی كوتاهــی 
گــر  كافــی نیــرو و نشــاط داشــتم. ا تــر بــود و بــه مقــدار  و حافظــه ام از حــد متوســط باال
قــدر ایــن نعمت هــا را دانســته بــودم، امیــد می رفــت بــه موفقیت هــای بزرگــی نایــل 
كافــی و مناســب نداشــتم؛ در مطالعــه و  ــه  ــی متأســفانه چنیــن نشــد. تغذی ــردم؛ ول گ
 » درس و بحــث اعتــدال را رعایــت نمی كــردم و بــه اصطــالح می خواســتم زودتــر »مــالّ
شــوم. بــه مقــدار نیــاز خــواب نداشــتم. بــرای این كــه كمتــر بخوابــم و بیشــتر مطالعــه 
یــح اصــال نداشــتم. ...ولــی  كنــم، قهــوه می خــوردم تــا خوابــم كمتــر شــود. ورزش و تفر
ــدی  ــد از چن ــه جــای گذاشــت و بع ــد خــود را ب ــار ب ــا آث ــن غفلت ه ــر حــال، ای ــه ه ب
ــأس و  ــم، ی ــی، اضطــراب و دلهــره، ســردرد دائ ــه ضعــف اعصــاب شــدید، بی خواب ب

ناامیــدی مبتــال گشــتم.1

کردن سفره ج( همکاری در تهیه غذا و جمع 

بهتــر اســت تهیــه صبحانــه، ناهــار و شــام، بــا همــکاری همــه هم حجره ای هــا 

کــرد  کار می تــوان هزینــه ای را بــه صــورت مشــترک جمــع  گیــرد. بــرای ایــن  صــورت 

کــه بــا تقســیم کار، مســئول خریــد شــده، بتوانــد وســایل مــورد نیــاز را فراهم  تــا کســی 

ــد بــه صــورت دوره ای میــان هم اتاقی هــا تغییــر  یابــد.  کار می توان کنــد. تقســیم 

کــه نســبت بــه بقیــه باتجربه تــر  کســانی آشــپزی می کننــد     در حجــره معمــوال 

ــد  ــه چن ک ــی  ــا  آن ها ی ــتند ی ــه داش ــپزی عاق ــه آش ــل ب ــا از قب ــه ی ک ــی  ــتند؛ آنان هس

کثــر طلبه هــا در  ســال زودتــر از بقیــه طلبــه شــده اند. بــه هــر حــال، پــس از مدتــی، ا

پختــن نیمــرو، املــت، یتیمچــه، برنــج، ســیب زمینی و غذاهــای ســاده و زودپــز  تــا 

گلیــم خــود را از آب بیــرون بکشــند.  حــدی ماهــر می شــوند و می تواننــد 

1. امینی، خاطرات آیت اهلل ابراهیم امینی، ص81-80.
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کــه نســبت بــه دیگــران مهــارت بیشــتری  گاهــی پختــن غــذا بــه عهــده یــک نفــر     

را  مســئولیت  ایــن  نفــر  یــک  روز،  هــر  و  بــوده  دوره ای  گاهــی  و  می باشــد  دارد، 

می پذیــرد. برنامــه شــما در پختــن غــذا، هرچــه باشــد، بهتــر اســت بــا همــکاری 

کــردن ســبزی  کنــدن، تمیــز  گیــرد و در تهیــه مقدمــات آن )خریــد، پوســت  صــورت 

گرفتــه نشــود. ــا وقــت یــک نفــر خیلــی  کننــد ت کمــک  و...(، دیگــران نیــز 

از سفره فاصله  که  نباشد  به گونه ای  گردید،  و غذا میل     وقتی سفره پهن شد 

کرده،  را جمع  با هم یاری ظروف  بلکه نخست  ید،  بپرداز به استراحت  و  گرفته 

و  به صورت مرتب  را  فرد دیگری سفره  و  بپذیرد  را  کسی مسئولیت شست وشو 

کند.  ک  یخته، پا ی فرش یا موکت ر گر  نان یا غذایی از سفره، رو تمیز جمع و ا

   در خــوردن و نیــز  تهیــه غــذا از اســراف بپرهیزیــد. مطالعــه زندگــی علمــای بــزرگ 

در ایــن زمینــه، در دوران طلبگــی و حجره نشــینی و حتــی بعــد از آن بســیار مفیــد 

بــس  تنگنــای  امکانــات الزم، در  نبــود  بــه علــت  آن دوره  زیــرا طــاب  اســت؛ 

گاه از درس و بحــث  ــا ایــن حــال، هیــچ  ــد؛ ولــی ب عجیبــی زندگــی را می گذراندن

ــد.  ــه تحصیــل ادامــه می دادن ــا جدیــت و تــاش تمــام ب فاصلــه نگرفتــه و ب

در زندگی نامه مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه  ای آمده است:
معیشــت دوران طلبگــی او ماننــد بســیاری دیگــر از طــالب، ســخت و طاقت فرســا 
ــان و ماســت  ــد: آن چــه خــورده می شــد، در حــد ن ین ــود. هم دوره ای هــای او می گو ب
ینــه همیــن  گاه تخم مــرغ و ســیب زمینی بــود و هز و خیــار، یــا نــان و پنیــر و انگــور، 
ــه ســیدعلی  ــه و از جمل ــن نمی شــد. برخــی از طــالب مدرســه حجتی ــز تأمی اقــالم نی
خامنــه ای، بدهــكار نانوایــی و بقالــی بودنــد و یكــی از ایــن طلبــكاران، شــیخ حســن 
كوچــه مدرســه حجتیــه مغــازه داشــت و مایحتــاج طــالب را بــه  كــه در  بقــال بــود 

صــورت نســیه مــی داد. 
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بدهی هــای  نوشــت،  فروردیــن 1342  كــه  در وصیت نامــه ای  خامنــه ای  آقــای     
كــرد: »شــیخ حســن بقــال، كوچــه مدرســه حجتیــه؛ آقــای هاشــمی  خــود را هــم یــاد 

كتابفروشــی مصطفــوی و... .« یــد؛  كتابفروشــی مروار رفســنجانی؛ 
یــز     عســرت و تنگ دســتی طــالب آن دوره، ســفره آنــان را پــر از داســتان های ر
ــه  ــر نهفت ــان، فق ــذر زم گ ــا  ــه ب ك ــوان احتمــال داد  ــد می ت ــر چن ــود. ه ــرده ب ك و درشــت 
ســی،  دهــه  اواخــر  در  هم چنــان  امــا  باشــد؛  شــده  كم رنگ تــر  داســتان ها  ایــن  در 

اســت. بــوده  قم نشــین  درس آمــوزان  بیشــتر  یبان گیــر  گر
   غــذای رایــج بــرادران خامنــه ای )ســیدمحمد و ســیدعلی(، هنگامــی كــه در مدرســه 
حجتیــه باهــم بــه ســر می بردنــد، تخم مــرغ بــود. تخم مرغ هــا را در ظــرف داغ شــده ای 
گــران بــود و امــكان  كــه روغــن نداشــت، می شكســتند و نیمــرو می خوردند.روغــن 
كنــار دیگــر مــواد غذایــی وجــود نداشــت. غــذای دیگــر آنــان، نــان و  قــراردادن آن 
كــه غذایــی بپزنــد  ــا نیــز همــراه می شــد. كمتــر اتفــاق می افتــاد  ب ــا مر گاه ب كــه  كــره بــود 
ــن  ی ــن و آبرومندانه تر ی ــن بهتر ــود. »ای ــو نب ــاش پل ــزی جــز م ــه می شــد، چی ــر پخت گ و ا
كــه خیلــی اوقــات میهمــان دعــوت می كــردم.« یكــی از میهمانــان او  غــذای مــن بــود 
كــه چندنفــر دیگــر را هــم بــا خــود مــی آورد. از قضــا مــاش  ســیدمصطفی خمینــی بــود 
كــه ایــن ســفره چندبــار رنــگ  پلــو را هــم دوســت داشــت. ســیدعلی بــه یــاد مــی آورد 

كبــاب را نیــز بــه خــود دیــده اســت.1 تــاس 

در خاطرات آیت اهلل شیخ احمد مجتهدی تهرانی نیز آمده است:
كبــر برهــان، ســه مــاه بــه  یــک ســال بــا اســتادمان حضــرت آیــت اهلل حــاج شــیخ علی ا
یــرا بــا وجــود  كامــل كشــیدیم؛ ز یاضــت  گیالونــد رفتیــم. ...در آن ســه مــاه، مــا یــک ر
كــه بــه مــا می دادنــد،  این كــه جــوان بودیــم و خــوش خــوراک؛ ولــی بــا غذاهایــی 
كــه می انداختنــد، یــک كاســه ماســت،  پدرمــان را در آوردنــد. مثــال ظهرهــا، ســفره 
كــه ماســتی ها  یــک طــرف ســفره و یــک كاســه شــیره طــرف دیگــر؛ و اعــالم می كردنــد 
یــک طــرف بنشــینند و شــیره ای ها طــرف دیگــر، )هــر دو نفــر یــک كاســه(. صبــح هــم 

1.بهبودی،  شرح اسم، ص46-45.
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ــد و شــب ها هــم  ــا می دادن ــه م ــه ب ــوان صبحان ــه عن ــو ب ــه زردآل ــد دان ــان و چن ــک ن ی
ــه  ــوان آب گوشــت ب ــه عن ــد و ب ــر آب می كردن ــن لیت ــک ذره گوشــت را داخــل چندی ی
كــم می آمــد، آب  30، 40 نفــر می دادنــد. هــر موقــع هــم بــه قــول خودشــان، آب گوشــت 

رودخانــه را در آن جــاری می كردنــد. 
   حضــرت آیــت اهلل مجتهــدی از روی مــزاح می فرماینــد: همــه چیــز بركتــش بــا خــدا 

كــه بركتــش بــا آب رودخانــه بــود.1 اســت، مگــر  آب گوشــت دوران طلبگــی مــا 

در زندگی نامه عامه محمدتقی جعفری آمده است:
در دوران تحصیــل در حــوزه قــم، اســتاد درگیــر فقــر شــده تــا حــدی كــه یک بــار مــدت 
دو شــبانه روز گرســنگی می كشــد و بــرای تهیــه مــواد غذایــی بــه بقــال محــل ســكونت 
خــود رجــوع می كنــد تــا مقــداری برنــج و روعــن و خرمــا تهیــه كنــد. بقــال پــس از آن كــه  
كــه بعــدا  آن هــا  را وزن می كنــد، تقاضــای پــول می كنــد و چــون ایشــان اظهــار می كنــد 
كــرد، آن مــواد غذایــی را بــه جــای خــود بازمی گردانــد و  وجــه آن را پرداخــت خواهــد 
ایشــان را ناامیــد روانــه خانــه می ســازد. اســتاد بــر اثــر گرســنگی در حجــره خــود دچــار 
ــه ایشــان  ــع اشــكال درســی خــود ب ــه ای جهــت رف گاه طلب ــا ــه ن ك ــی می شــود  بی حال
یــش دعــوت می كنــد. بــه  رجــوع می كنــد و اســتاد را جهــت صــرف نهــار بــه حجــره خو

ایــن ترتیــب اســتاد از گرســنگی نجــات پیــدا می كنــد.2 

تنقالت

دهخــدا در لغت نامــه اش، آن را بــه معنــای »تنقل هــا و آجیل هــا و شــیرینی ها و هــر 

گاه گاه خورنــد«3 و عمیــد در فرهنــگ لغــت بــه معنای»انــواع  کم کــم و  کــه  چیــزی 

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص452.
زان؛ اســتاد عالمــه آیــت اهلل محمدتقــی جعفــری تبریــزی  زارت اطالعــات، چــراغ فــرو یخــی و 2. مرکــز بررســی اســناد تار

کتــاب هفتــم، ص13-12. )یــاران امــام بــه روایــت اســناد ســاواک(، 
3. دهخدا، لغت نامه، ذیل واژه.
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آجیــل، خشــکبار، شــیرینی، میــوه و امثــال آن«1 آورد ه انــد.

انــواع آجیل هــای خــام و  کــرد.  بــه مفیــد و مضــر تقســیم     تنقــات را می تــوان 

کشــمش،  گــردو، پســته، فنــدق، انجیــر،  خشــکبار، مثــل بادام هــای مختلــف، 

خرمــا، خشــک  شــده  میوه هــا و... از تنقــات مفیــد بــوده و دارای پروتئین هــای 

یــادی هســتند. چیپــس ، پفــک ، شــکات و ســایر شــیرینی جات خامــه دار، جــزء  ز

تنقــات مضــر  بــه شــمار می رونــد. خــوردن تنقــات مفیــد بــه انــدازه و جــذب 

پروتئین هــا بــرای بــدن ضــروری اســت؛ ولــی اســتفاده از تنقــات مضــر  توصیــه 

کــه دلشــان می خواهــد )هــوس می کننــد(،  گاهــی  نمی شــود. البتــه عــده ای هــر از 

ــوردن   ــزان خ ــه می ک ــرطی   ــه ش ــد؛ ب ــتفاده می کنن ــال آن اس ــک و امث ــس، پف از چیپ

آن هــا  بیشــتر نشــود.

گــران هســتند و خریــد  آن هــا  بــرای طلبه هــا     بــه هــر حــال، بــا این کــه تنقــات 

اندکــی مشــکل اســت؛ ولــی می تــوان بــا مدیریــت هزینه هــا، ماهــی یک بــار آجیــل 

گعده هــا همــراه دوســتان میــل نمــود. هنــگام خریــد  ــا در  کــرد ی خریــد و اســتفاده 

کــه تخمــه و آجیــل ، تــازه و خــام و دارای رنــگ طبیعــی باشــند نــه شــور  کنیــد  دقــت 

گــردو، پســته، فنــدق، بــادام و ماننــد این هــا را بــا  و بــا رنــگ مصنوعــی. هم چنیــن 

کــه پوســت برای ســالم و تــازه مانــدن  آن ها   پوســت تهیــه کنیــد، نــه پوســت کنــده، 

کار بــردن مــواد  کارخانــه ای بــه دلیــل بــه  مفیــد می باشــد. بهتــر  اســت محصــوالت 

کمتــر مصــرف  افزودنــی )اســید ســیتریک، نمــک، رنگ هــا و غیــره( تــا حــد امــکان 

یختــه شــده جمــع آوری و حجــره تمیــز شــود. شــود. پــس از خــوردن، آشــغال های ر

1. عمید، فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
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یجات و میوه جات سبز

بــه  اســتفاده از میوه هــا و ســبزیجات، یکــی از بهتریــن شــیوه های دســت یابی 

شــادابی، ســامت و تعــادل جســمی اســت؛ چــون ایــن مــواد دارای امــاح معدنــی 

ــدرت در  ــه ن ــدن هســتند و ب ــرای ب یتامین هــای اختصاصــی بســیار ضــروری ب و و

ــادی  ی ــه دلیــل داشــتن مقــدار ز ســایر مــواد غذایــی یافــت می شــوند. هم چنیــن ب

ــد بــدن را افزایــش می دهنــد. فیبــر، اجابــت مــزاج را آســان و دفــع مــواد زای

    معمــوال وجــود ســبزی در ســفره ایرانی هــا و خــوردن آن بــه دلیــل خــواص بســیار 

کمبــود     رایــج اســت؛ ولــی احتمــال دارد طلبه هــا بــه علــت اشــتغال بــه تحصیــل و   

ــا ایــن حــال، خــوردن آن  کننــد. ب ک  ــا کــرده و آن را پ وقــت، نتواننــد ســبزی تهیــه 

گــردد، بــرای ســامتی مفیــد اســت. بــا  ضــرورت دارد و هرچــه قــدر بیشــتر مصــرف 

ــه تهیــه آن اقــدام و  ــوان نســبت ب برنامه ریــزی درســت و تنظیــم دقیــق وقــت، می ت

کــرد. در طــول هفتــه، چندبــار مصــرف 

ترشیجات 

زمســتان فصــل ترشــی اســت و بیشــتر خانم هــا از ســبزیجات ایــن فصــل اســتفاده 

کــرده و بــرای تمــام ســال، بــه اصطــاح ترشــی می اندازنــد. ترشــی از قدیــم، روشــی 

رایــج بــرای نگهــداری از میوه هــا و ســبزی ها بــرای مــدت طوالنــی بــوده اســت. 

بعضی هــا می گوینــد فــرآوری ترشــی، خــواص آن را بیشــتر می کنــد. عــده ای دیگــر 

کننــده می داننــد.  معتقدنــد ترشــی چربی ســوز اســت. برخــی هــم آن را چــاق 

بــا همــه این هــا، ترشــیجات فوایــد و مضراتــی دارد. در تهیــه ترشــی ها معمــواًل 

بــا خــواص تغذیــه ای خــوب  و  ارزش منــد  و  و میوه جــات مفیــد  از ســبزیجات 
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کــه در فرآینــد تهیــه  آن هــا  حــرارت وجــود نــدارد،  اســتفاده می شــود. از آن جایــی 
ــا حــدی حفــظ می شــود.  ــه ای  آن هــا  ت پــس خــواص تغذی

مصرف  صورت  در  و  شده  مضاعف  ترشی  اسیدی  خاصیت  تخمیر،  طی     
بیش از حد، باعث افزایش ترشح اسید معده می شود و برای مبتایان به زخم و 
کس مضر است یا مصرف بیش از اندازه آن، برای  یفا ورم معده و اثنی عشر و ر

مینای دندان آسیب رسانده و باعث پوسیدگی دندان می شود.1
گر هنگام خوردن غذا از ترشی استفاده می کنید، توجه به نکاتی اهمیت دارد: ا

ید؛ 1. ترشی را در ظرف شیشه ای نگه  دار
2. بیش از اندازه مصرف نکنید )مثا روزی یک بار(؛

کار  کارخانــه ای بــه دلیــل بــه  کــه ممکــن اســت از ترشــی های  3. تــا آن جایــی 
بــردن مــواد نگه دارنــده اســتفاده نکنیــد.

کنید. که با سرکه طبیعی تهیه می شوند، استفاده  4. از ترشی هایی 
که  بهتر  انسان است. چه  کننده مذاق  و تحریک  بوی ترشی معموال اشتهاآور 
ید و دیگران )به ویژه هم حجره ای ها و دوستان خود( را نیز  به تنهایی آن را نخور

گردانید. شریک 

مرّباها

گاهــی اوقــات می توانــد در وعــده صبحانــه  کــه  کی هایــی اســت  مربــا یکــی از خورا
گــر  فــردی ماننــد بســیاری از افــراد، تمایلــی بــه خــوردن صبحانه  تنــوع ایجــاد کنــد. ا
کــه  کنــد؛ ولــی بایــد بــه خاطــر داشــت  نــدارد، می توانــد در صبحانــه از آن اســتفاده 
ــا، قنــد خــون را افزایــش  ی در خــوردن مرب ــاده رو ی ــراط نشــود. ز ــا، اف در خــوردن مرب

می دهــد و در طوالنــی مــدت بــرای بــدن ضــرر دارد.

یخ: 1390/8/27، شناسه خبر: 84985. 1.خبرگزاری شفاف، تار
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حجــره تنهــا مکانــی بــرای خــواب، اســتراحت و آســایش نیســت، بلکــه جایــی 

بــرای خلوت هــای شــبانه، راز و نیــاز و عبــادت و فرصتــی بــرای پــرواز در دل شــب 

اســت. حجــره، قربانــگاه اســت؛ جایــی بــرای نزدیــک شــدن بــه معبــود حقیقــی. 

ــر. ــر، نزدیک ت ــزم، مصمم ت ــن ب ــه در ای ک ــر  ه

گــر طلبــه  کــه پرنــده در آن رشــد  کنــد و پــرواز  آمــوزد و ا    حجــره، بــه آشــیانه ای  مانــد 

در حجــره، خــود را رشــد ندهــد، دیگــر شــاید، فرصــت رشــد نیابــد و پــرواز ندانــد. 

تــا در حجــره ای، بال هــای پــروازت را بــا عبــادت و راز و نیازهــای شــبانه ات بســاز. 

کبــر شــود  ــد و حجــاب ا ــو را نپیرای ــِم تنهــا، ت ــی و علم آمــوز، عل ــر تنهــا درس خوان گ ا

گــر تنهــا در پــی پیرایــش نفــس از رذایلــی، چــه بســا بــدون علــم، افــراط و تفریــط  و ا

گردنــد و بــه حرکــت  گمــراه شــوی. پــس بهتــر اســت هــر دو بــال، باهــم قریــن  ی و  رو

کــه پیرایــش بــا چــراغ علــم، بــه ســر منــزل مقصــود رســاند و بدبخــت  در آینــد؛ چــه 

کــه نــه علــم دانــد و نــه پیرایــش. کســی  آن 

کــه »َخِســَر  گــر  از  دســته ســوم هســتی )کــه نــه علــم دانــد و نــه پیرایــش(، بــدان     ا

نیــا و االخــرت«ی. فرصــت حجره نشــینی را غنیمــت دان و خــود را از خســران 
ُ

الّد

برهــان؛ پــس قــرآن بخــوان. قــرآن مــا را بــه علــم و قیــام شــب فــرا می خوانــد. 
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بــا  كــه می داننــد  كســانی  آیــا  ُمــوَن؛1 
َ
َیْعل ذیــَن ل 

َّ
ُمــوَن َو ال

َ
َیْعل ذیــَن 

َّ
 َیْســَتِوی ال

ْ
َهــل

یكســانند؟! نمی داننــد  كــه  كســانی 
ــا خیــز*  ؛2 شــب را جــز كمــی، بــه پ

ً
ــُه َقِلیــل ِو اْنُقــْص ِمْن

َ
ــُه أ  * ِنْصَف

ً
 َقِلیــل

َّ
 ِإل

َ
ــل ْی

َّ
ــِم الل ُق

كــن. كــم  ــا كمــی از آن  نیمــی از شــب را، ی

کــه نــه  انســان های متعــادل، هــر دو بــال را بــه یــک میــزان می پروراننــد؛ بــه طــوری 

در علــم و نــه در پیرایــش نفــس، افــراط و تفریــط ندارنــد؛ متعادل انــد و بــا تعــادل، به 

گــر روزی چنــد ســاعت صــرف خوانــدن و آموختــن می کننــد،  تعالــی می رســند. ا

کتــب اخاقــی  اوقاتــی  را  نیــز  بــرای خوانــدن قــرآن، ادعیــه، نمــاز شــب و خوانــدن 

گــون می گســترانند تــا آب زالل  گونا می گذراننــد و دل را بــرای شــنیدن مواعــظ 

گــردد. حکمــت در آن جــاری 

   در روایــات، از عالمــان غیــر مهــذب بســیار ســرزنش شــده اســت. امیــر مؤمنــان 

علی می فرمایــد:
ــِکِه   الّنــاَس ِبَتَنّسُ

ُ
 َیُغــّش

ُ
ــٌک. َفالَجاِهــل  ُمَتَنّسِ

ٌ
ــٌک َو َجاِهــل َقَصــَم َظهــِری َعاِلــٌم ُمَتَهّتِ

ــا و  كمــر مــرا شكســتند: دانشــمند بی شــرم و حی گــروه  ِکــِه؛3 دو  ــم ِبَتَهّتُ ُرُه ــُم ُیَنّفِ َو الَعاِل
پــرده در، و نــادان مقدس مــآب زاهدنمــا. نــادان بــا تزّهــد خــود و تظاهــر بــه پارســایی، 
یــب می دهــد و عالــم بی پــروا، بــا پــرده دری خــود انســان ها را از دیــن و  مــردم را فر

ــد. ــزان می كن ی گر مذهــب 

کــه درس خوانــدن، حوصلــه، صبــر، تحمل و پشــتکار الزم دارد،   البتــه همــان طــور 

کــردن نفــس چمــوش نیــز همــت و اراده می خواهــد و اراده زمانــی نیرومنــد  رام 

کــه حتمــا چیزهایــی را )مثــل خوانــدن قــرآن، ادعیــه، نوافــل و...( بــر نفــس  می شــود 

1. زمر، آیه 9.
2. مزمل، آیه 3-2.

3. مجلسی، بحاراالنوار، ج2، ص111.
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کنــی و هیــچ گاه خســته نشــوی. اســتقامت، یکــی از راه هــای بســیار  خــود تحمیــل 

مهــم در رســیدن بــه ســر منــزل مقصــود اســت؛ چــه علــم باشــد و چه تهذیــب نفس.
یک نفر به آیت اهلل بهجت گفت: می خواهم آدم بشوم؛ ولی نمی شود. 

آقا فرمودند: چه كسی نمی گذارد؟
گفت: شیطان؟

كرد به ایشان و گفتند: كو؟ كجاست؟ گهان رو  نا
گفت: كی؟

ایشان گفتند: شیطان كو؟ تا دستش را بشكنم، كوش؟
ــه  ــد ایشــان را ب ــاد؟ خــودت نمی خواهــی، و بع ــه داد: شــیطان كاری ازش می و ادام

ــد!1 كردن ــار و اراده دعــوت  ــا قــدرت اختی خودســازی ب

عبادت در حجره

نمــاز  قــرآن،  خوانــدن  باشــد؛  عبــادت  بــرای  خلوت گاهــی  می توانــد  حجــره 

درس  در  هم حجــره ای  بــه  کمــک  تحصیــل،  حتــی  ذکــر.  گفتــن  و  مســتحبی 

خوانــدن، رشــد اخاقــی و حــل مشــکات او عبــادت محســوب می شــود. شــرط 

ک. یعنــی  عبــادت، بنــده بــودن اســت و بندگــی، نیازمنــد اخــاص و نیــت پــا

ــه دیگــران و حتــی در خوانــدن قــرآن و نمــاز،  کمــک ب یــس،  گــر در تحصیــل، تدر ا

کــه بــا  گفــت. بندگــی وقتــی تحقــق می یابــد  اخــاص نباشــد، نــام بندگــی نشــاید 

کــه خداونــد متعــال فرمــود: نیــت الهــی همــراه شــود؛ چــرا 
َحــًدا؛2 پــس 

َ
ــِه أ ّبِ ُیْشــِرْك ِبِعَبــاَدِة َر

َ
 َصاِلًحــا َو ل

ً
 َعَمــل

ْ
َیْعَمــل

ْ
ــِه َفل ّبِ َکاَن َیْرُجــو ِلَقــاء َر َفَمــن 

هــر كــس بــه لقــاى پــروردگار خــود امیــد دارد بایــد بــه كار شایســته بپــردازد و هیــچ كس 
یك نســازد. را در پرســتش پروردگارش شــر

1. قدیری، شوخ طبعی های طلبگی، ص155.
کهف، آیه 110.  .2
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در حدیثی امیر مؤمنان علی فرمودند:
 

ُ
ــِه، َو الَعَمــل  ِب

َ
ــٌة ِاّل َمــا ُعِمــل ــُه ُحّجَ

ُّ
ُکل  ِاّل َمواِضــُع الِعلــِم َو الِعلــُم 

ٌ
هــا َجهــل

ُّ
ُکل نیــا 

ُ
الّد

ــُم   َو اِلخــلُص َعلــى َخَطــٍر َحّتــى َینُظــَر الَعبــُد ِبَمــا ُیخَت
ً
کاَن ُمخِلصــا یــاٌء ِاّل مــا  ــُه ِر

ُّ
ُکل

ــُه؛1 دنیــا همــه اش نادانــی اســت، مگــر جایگاه هــای دانــش، و دانــش تمامــش 
َ
ل

ــدان عمــل  ــه ب ك ــه جــز آن مقــدار  ــه انســان( اســت، ب ــد )علی حجــت و دلیــل خداون
یــا اســت، غیــر از آن چــه خالصانــه انجــام شــود، و اخــالص  شــود، و عمــل تمامــش ر

ــد عاقبتــش چــه می شــود. ــه انســان ببین ــا این ك در معــرض خطــر اســت ت

آیــت اهلل ابراهیــم امینــی وضعیــت عبــادی و معنــوی طــاب زمــان تحصیــل خــود 

را در اصفهــان چنیــن توصیــف می کنــد:
كثــر طــالب خــوب بــود. غالبــا در نمــاز جماعــت شــركت  وضــع عبــادی و اخالقــی ا
می كردنــد و بــه انجــام نوافــل یومیــه و تهجــد و ســحرخیزی و نمــاز شــب مقیــد بودنــد. 
كــه عبــور  كنــار حجره هــا  كثــر حجره هــا روشــن بــود. از  قبــل از اذان صبــح چــراغ ا
یــه و مناجــات شــنیده می شــد. نزدیــک چــاه مدرســه »جــده  گر می كــردم، صــدای 
كــه یكــی از طــالب ســاده لوح نجف آبــادی  یكــی بــود  بــزرگ«، حجــره مخروبــه و تار
كــه بــرای تهیــه آب وضــو از درب حجــره عبــور  در آن ســكونت داشــت. هنــگام ســحر 
كــه بــا  یــه و زمزمــه مناجــات آن طلبــه مخلــص را می شــنیدم  گر می كــردم، صــدای 

بــان ســاده می گفــت: خدایــا! بــه مــن علــم بــده. خدایــا! بــه مــن علــم بــده. ز
كثر حجره ها شنیده می شد. طالب به خواندن دعا و از     بامداد صوت قرآن از ا
كمیل و سمات مقید بودند. شب های جمعه در تخت فوالد، مراسم  جمله دعای 

دعای كمیل برگزار می شد كه تعدادی از طالب مقید به شركت در آن بودند.2

ــع و  ــیاری از مراج ــف و بس ــوزه نج ــاتید ح ــی، از اس ــی طالقان ــیخ مرتض ــوم ش مرح

کــه یــا در حــال درس و بحــث  گونــه ای  کار بــود؛ بــه  علمــای معاصــر بــود. بســیار پــر 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج70، ص242.
2. امینی، خاطرات آیت اهلل ابراهیم امینی، ص75.
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ی تــا آخــر عمــر مجــرد بــود و در یکــی از مــدارس  و یــا عبــادت بــه ســر می بــرد. و

ــد: ــزرگان می فرمای ــی از ب ــت. یک ــره ای داش ــف، حج نج
كســی  یــش می بســت و خلــوت می كــرد و  روزهــای چهارشــنبه در حجــره را بــر خو
ــه مراقبــه و عبــادت  ــه ب ك ــم  ــه چــه مشــغول می شــود. تنهــا می فهمیدی نمی دانســت ب
یــش ارزشــی  مشــغول اســت. وی بســیار وقت شــناس و بــرای ســاعات عمــر خو

ــود.1 ــل ب بســیار قائ

خواندن قرآن در حجره

ــرآن اســت.  ــا ق ــرای انــس ب ــی ب ــدن، فرصــت خوب دوران تحصیــل و در حجــره مان

امــام خمینــی در صحیفــه نــور می فرمایــد:
ــه  ــاد رفت ــه ب ــر ب ــم از عم ی ــی می گو ــارف معمول ــه تع ــب از روی جــد، ن ــن جان ... و ای
خــود، در راه اشــتباه و جهالــت تأســف دارم و شــما ای فرزنــدان برومنــد اســالم! 
حوزه هــا و دانشــگاه ها را از توجــه بــه شــئونات قــرآن و ابعــاد بســیار مختلــف آن بیــدار 
یــس قــرآن در هــر رشــته ای از آن را محــّط نظــر و مقصــد اعــالی خــود قــرار  كنیــد. تدر
دهیــد. مبــادا خــدای ناخواســته در آخــر عمــر كــه ضعــف پیــری بــر شــما هجــوم كــرد، از 

یســنده... .2 ــد، هم چــون نو ی ــام جوانــی بخور ــر ای كرده هــا پشــیمان و تأســف ب

کــه آن را از هــر  ــد آن چنــان اهمیــت داشــته باشــد  ــرای طلبــه، بای ــرآن ب ــدن ق خوان

چیــزی واجب تــر بدانــد. تــا طلبــه بــا قــرآن مأنــوش نشــود، نــور ایمــان در دل او 

روشــنی نبخشــد. خوانــدن قــرآن، فضــای اتــاق بیــرون )حجــره( و فضــای درون 

)دل یــا قلــب( را نورانــی می کنــد و صفــا می بخشــد. ســیره بــزرگان دیــن و علمــای 

ــت. ــت اس ــن حقیق ــر ای ــل، بیانگ عام
امــام ]خمینــی[ هیــچ گاه از اذكار و نوافــل و مســتحبات غافــل نمی مانــد و حتــی 

1. موالیی، رازدار خلوت نشین، ص.
2. امام خمینی، صحیفه نور، ج20، ص20.
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بــت در هــر  یــارت می خوانــد. روزانــه چنــد نو در حــال قــدم زدن، ذكــر می گفــت و ز
كــه پیــش می آمــد، قــرآن می خوانــد و معمــوال بعــد از نمــاز صبــح،  فرصــت مناســبی 
قبــل از نمــاز ظهــر و عصــر و مغــرب و عشــا و یــا در هــر فرصــت دیگــر، مقیــد بــه ایــن 
كــه در روز خدمــت ایشــان می رســیدیم، ایشــان را  مســتحب الهــی بــود و مــا بارهــا 

مشــغول خوانــدن قــرآن می یافتیــم.1

قــرآن  امــام، در زمینــه قرائــت مــداوم و روزانــه  نزدیــکان  از  آیــت اهلل توســلی 

یــد: می گو
یــژه خوانــدن قــرآن،  كــه داشــتند، بــه انجــام مســتحبات بــه و تی  امــام بــا همــه اشــتغاال
دعــا و نمــاز اول وقــت اهمیــت می دادنــد. امــام هــر روز، ســه تــا پنــج مرتبــه قــرآن 

می خواندنــد. در مــاه مبــارک رمضــان، ســه بــار قــرآن را ختــم می كردنــد.2
ــرای  ــه ب ك ــد و در هــر فرصــت مناســب  ــرآن می خوانن ــت ق ب ــن نو ــه چندی ــام روزان ام
ایشــان پیــش می آیــد، قــرآن می خواننــد و معمــوال بعــد از نمــاز صبــح، قبــل از نمــاز 
ظهــر و عصــر و نمــاز مغــرب و عشــاء و یــا در هــر فرصــت دیگــر مقیــد بــه ایــن مســتحب 
كــه ضمــن روز خدمــت ایشــان می رســیم، امــام را مشــغول  الهــی هســتند و مــا بارهــا 

ــرآن می یابیــم.3 ــدن ق خوان

می کنــد؛  تقویــت  را  ذهــن  می دهــد؛  برکــت  زندگــی  و  درس  بــه  خوانــدن  قــرآن 

موجــب صفــای باطــن و در تهذیــب نفــس، بســیار ثمربخــش اســت؛ ولــی بایــد 

ــت: ــی الزم اس ــت نکته های ــره، رعای ــرآن در حج ــدن ق ــه در خوان ک ــت  ــه داش توج

1. قرآن را با وضو بخوانید؛

گرفته و درست بخوانید؛ 2. تجوید قرآن را یاد 

1. مختاری، سیمای فرزانگان، ص135.

2. ستوده، پابه پای آفتاب، ج2، ص103.
کرمانــی؛ رجایــی،  انصــاری  المســلیمن  و  االســالم  از حجــت  نقــل  بــه  انقــالب، ش48، ص53؛  پیــام  3. مجلــه 

ص5. ج3،  خمینــی،  امــام  ســیره  از  برداشــت هایی 
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که به معانی آن نیز توجه شود؛ 3. هنگام خواندن، تاش بر این باشد 

ــه  ــن را ب ــت، ذه ــگام قرائ ــرآن هن ــه از ق ــک آی ــاره ی ــه درب ــر و اندیش ــل تدب 4. حداق

تکاپــو وامــی دارد؛

ــه  ــخ آن را از آی ــا پاس ــد ت ی ــه برو ــراغ آی ــه س ــؤال ب ــا س ــه، ب ــاره آی ــر درب ــگام تدب 5. هن

کــه بــه ذهنتــان می رســد،  کــرده و ســپس ســؤال هایی  ــه را ترجمــه  بگیریــد. اول آی

بپرســید و آن گاه دربــاره پاســخ، بیندیشــید و جــواب دهیــد و پــس از آن بــه ســراغ 

یابیــد؛ تفســیر   رفتــه و پاســخ درســت را در

6. هنگام قرائت، بکوشید برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنید؛

کــه پایتــان دراز اســت،  یــد و آن را خوابیــده یــا در حالــی  7. بــه قــرآن احتــرام بگذار

نخوانید؛

یــد، بلکــه در جایــی )مثــل  ی زمیــن نگذار 8. پــس از خوانــدن قــرآن، آن را رو

کــه بی احترامــی نشــود؛ کتــاب( قــرار دهیــد  قفســه 

کتاب ها، تندتند ورق نزنید؛ 9. قرآن را مانند سایر 

10. در سالم ماندن جلد و صفحه های قرآن، دقت الزم را داشته باشید.

بعضی از مدارس علمیه، خواندن آیاتی از قرآن در هر  روز  را شرط ورود به مدرسه 

قرآن  حجره ها،  و  علمیه  حوزه  مدارس  از  برخی  وقفنامه  در  می کنند.  اعام 

خواندن )حداقل یک حزب یا 50 آیه(، نماز شب و برخی دیگر از آداب و اخاق 

وقف نامه،  اساس  بر  موارد  این  رعایت  البته  که  است  گردیده  ذکر  چنینی  این 

گردد. فرصتی است تا زمینه رشد اخاقی و خودسازی طلبه فراهم 
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نماز و نماز شب در حجره

کوتــاه -و تهجــد و خوانــدن نمــاز شــب،  بیــداری قبــل از اذان صبــح -هرچنــد 

ــزرگ  ــه ایــن توفیــق ب کســانی ب کســی نشــود و تنهــا  کــه نصیــب هــر  توفیقــی اســت 

کــه بــه آن اهمیــت دهنــد و دســت یابی بــه موفقیت هــای بــزرگ  دســت می یابنــد 

گــرو آن بداننــد. هیــچ کــس مقــرب درگاه الهــی نشــد و هیــچ کــس بــه قله های  را در 

کــه اهــل تهجــد و نمــاز  رفیــع علــم و اخــاق و معنویــت دســت نیافــت، مگــر ایــن 

شــب بــود. آیــت اهلل میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی از عرفــای نــام دار می گویــد:
ــی  ــه مقامات ــن ب ــود: فقــط متهجدی ــه مــن فرم ــی[ ب ــوال حســین قلی همدان اســتادم ]م

ــد رســید.1 ــی نخواهن ــه هیــچ جای ــان ب ــر آن ــد و غی ــل می گردن نائ

عامه طباطبایینیز می گوید:
یشــاوندی  چــون بــه نجــف اشــرف بــرای تحصیــل مشــرف شــدم، بــه لحــاظ خو
ــا یــک روز دِر مدرســه ای  ــه محضــر مرحــوم قاضــی شــرفیاب می شــدم. ت گاه گاهــی ب
كــه مرحــوم قاضــی از آن جــا عبــور می كردنــد. چــون بــه مــن رســیدند،  ایســتاده بــودم 
گفتنــد: »ای فرزنــد! دنیــا می خواهــی نمــاز  دســت خــود را روی شــانه مــن گذاردنــد و 
شــب بخــوان؛ آخــرت می خواهــی نمــاز شــب بخــوان.« ایــن ســخن آن قــدر در مــن 
كــردم، پنــج ســال تمــام،  كــه بــه ایــران مراجعــت  كــه از آن بــه بعــد تــا زمانــی  كــرد  اثــر 
ــردم.2 ــغ نمی ك ی ــی از ادراک فیــض ایشــان در ــردم و آن ــه ســر می ب در محضــر قاضــی ب

کــه بــه معنویــت و صفــای باطــن اهمیــت می دهنــد و بــرای تقــرب بــه  آنــان 

خداونــد در تــاش هســتند، بــه ســحرخیزی اهتمــام دارنــد و می کوشــند شــب 

زودتــر بخوابنــد تــا بــرای راز و نیــاز ســحرگاهی بیــدار شــوند. شــاید برخــی بپندارنــد 

1. ملکی تبریزی، اسرار الصاله، ص289.
2. حسینی طهرانی، مهر تابان، ص16.
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کــه شــب زنده داری و نافلــه شــب بــا درس خوانــدن منافــات دارد و مانــع تحصیــل 

کســب توفیــق در  کــه تهجــد، بهتریــن وســیله بــرای  و اتــاق وقــت اســت؛ در حالــی 

تحصیــل اســت و زندگــی بســیاری از علمــای بــزرگ دیــن و اظهارهــای آنــان بیانگــر 

گــرو رابطــه عاشــقانه بــا خداســت.  کــه حتــی عالــم شــدن، در  ایــن حقیقــت اســت 

ــد: ــی تبریزی می گوی ــت اهلل ملک آی
من بســیاری از محصلین را می شناســم كه از شــب زنده داران بودند و همین موضوع 
كــه فهمــی عمیــق و اســتقامتی بی نظیــر در امــر  تحصیــل نصیبشــان شــد  ســبب شــد 
كــه در مطالعــه  و بــه مراتــب و مقامــات واالیــی رســیدند و بالعكــس، كســانی هســتند 
یــش  كتــب علمــی كوشــش بســیار دارنــد؛ ولــی بــه جایــی نمی رســند و از علــم خو

ــد.1 ــد و بركتــی نمی بینن ســودی نمی برن
هر گنج سعادت كه خدا داد به حافظ        از ُیمن دعای شب و ِورد سحری بود
یه سحری گر كرد                 نیاز نیم شبی بود و  مرا در این ظلمات آن كه رهنمایی 

کــه »تقیــد و اهتمــام  در خاطراتــی از دوران طلبگــی امــام خمینــی آمــده اســت 

ایشــان  نــکات مهــم دوران طلبگــی  از  نوافــل شــب  و  نمــاز جماعــت  بــه  امــام 

را  ایشــان  خدمت گــزاری  توفیــق  و  بــودم  امــام  بــا  مــن  کــه  ایامــی  »در  اســت«.2 

کــه قبــل از آن بــا ایشــان بودنــد، حتــی  داشــتم، نمــاز شــب را تــرک نکردنــد. آقایانــی 

کــه  کــه امــام از اوان جوانــی  هم دوره هــا و هم حجره ای هــای ایشــان نقــل می کردنــد 

مشــغول تحصیــل بودنــد، در نمــاز شــب جدیــت داشــتند.«3 خویشــاوندان امــام 

کــه مــا  کــه از پانــزده ســالگی بــا ایشــان بودنــد، می گفتنــد: »از پانــزده ســالگی ایشــان 

1. ملکی تبریزی، همان، ص295.
زنامــه  ــه نقــل از آیــت اهلل ســیدصادق لواســانی، رو 2. رجایــی، برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی، ج3، ص113؛ ب

کیهــان، 1359/1/16.
3. ستوده، پابه پای آفتاب، ج2، ص301؛ به نقل از آیت اهلل غالمرضا رضوانی. 
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کوچــک می گرفتنــد و می رفتنــد بــه یــک  در خمیــن بودیــم، آقــا یــک چــراغ موشــی 

ــد.«1  کــس بیــدار نشــود و نمــاز شــب می خواندن کــه هیــچ  قســمت دیگــر 

و  بودنــد  حســاس  بســیار  دیگــران  شــدن  اذیــت  بــه  نســبت  امــام   حضــرت     

کــه همسرشــان  کســی تهجــد ایشــان را متوجــه شــود؛ بــه طــوری  نمی خواســتند 

می کننــد: نقــل 
تــا حــاال نشــده كــه مــن از نمــاز شــب ایشــان بیــدار شــوم؛ چــون چــراغ را مطلقا روشــن 
نمی كردنــد. نــه چــراغ اتــاق را روشــن می كردنــد، نــه چــراغ راهــرو را و نــه حتــی چــراغ 
ــرای این كــه كســی بیــدار نشــود، هنــگام وضــوی نمــاز شــب، یــک  یی را. ب دستشــو

كــه آب چكــه نكنــد و صــدای آن، كســی را بیــدار نكنــد.2 یــر شــیر می گذاشــتند  ابــر ز

علمــای بــزرگ، همــواره فضــای معنــوی حجــره را بــر دیگــر جاهــا ترجیــح می دادنــد 

و حتــی پــس از ازدواج نیــز می کوشــیدند حجــره را جــای خلوتــی بــرای راز و نیــاز 

کــه هنــوز حجــره را تــرک نکرده انــد و مشــغول  کســانی  برگزیننــد. ایــن مســأله بــرای 

تحصیــل هســتند، بایــد مهــم شــمرده شــود و قــدر و ارزش ایــام حجره نشــینی را 

بداننــد و فرصــت را غنیمــت شــمارند.

آیت اهلل سیدمحمد حسینی همدانی صاحب تفسیر »انوار درخشان« می نویسد: 
در ســال 1347 قمــری كــه مــن در مدرســه قــوام نجــف اشــرف بــودم، روزی ســیدعلی 
كــرد و  یــزی[ بــه مدرســه آمــد و از متصــدی آن حجــره ای درخواســت  آقــا ]قاضــی تبر
وی نیــز بــا كمــال احتــرام پذیرفتــه و حجــره ای كوچــک در طبقــه فوقانــی در اختیــارش 
گذاشــت. بعــد معلــوم شــد كــه قاضــی حجــره را بــه عنــوان مــكان خلوتــی بــرای تهجــد 
در  هنــگام  ایشــان شــب  تهجــد  تصــور می كردنــد  و عبــادت می خواســتند. چــون 
خانــه، باعــث مزاحمــت بچه هــا می شــد. بــه همیــن خاطــر، شــب ها حــدود ســاعت 

1. رجایی، همان؛ به نقل از نعیمه اشراقی، سروش، ش476، ص14.
2. همان.
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دوازده -كــه معمــوال طلبه هــا بــرای آمادگــی جهــت درس هــای فــردا بــه اســتراحت 
ــده داری قاضــی آغــاز می شــد.1  ــد -شــب زن می پرداختن

گــر جــزء بیداران َســَهر هســتی، ســکوت شــب، فرصــت خوبی بــرای خلوت گزینی  ا

کــه دیگــران متوجه و اذیت نشــوند.  و راز و نیــاز اســت. ولــی بایــد مواظــب بــود 

وضــو  بــا  و  گنــاه  از  دوری  باشــد(،  خشــک  نــان  )هرچنــد  نکــردن  پرخــوری     

خوابیــدن، از عوامــل بیــداری اســت. انتظــار این کــه هــم می تــوان ســیر خــورد و 

کــرد و هــم بــرای نمــاز شــب بیــدار  بــه دیگــران تهمــت زد و پشــت ســر آنــان غیبــت 

کســی  گنــاه از عوامــل ســلب توفیــق اســت و وقتــی  شــد، توقــع بی جایــی اســت. 

توفیــق نداشــت، بــه طــور قطــع حــال و حوصلــه عبــادت نخواهــد داشــت.

کــه بــه نظــم امــور مدرســه داشــت، بــه  کنــار توجهــی     مرحــوم شــهید قدوســی در 

ی، شــخصیت  گردان مدرســه بــود. بــه نظــر  و شــدت مراقــب تربیــت اســامی شــا

و تربیــت اســامی طــاب، مقــدم بــر  یادگیــری علــم و دانــش اســت و چــه بســا 

کــه بــه  گردان قابــل حــل اســت؛ ولــی فــردی  ضعف هــای علمــی و درســی شــا

لحــاظ عقیدتــی و اجــرای واجبــات و مســتحبات دچــار تردیــد باشــد، هرگونــه 

ی چنیــن افــرادی اشــتباه اســت. ســرمایه گذاری بــر رو

یــادی     ایشــان بــه اجــرای واجبــات و مســتحبات توســط طــاب حساســیت ز

کــه در ایــن زمینــه ضعــف داشــت، تردیــد نمی کــرد.  داشــت و در اخــراج طلبــه ای 

کنتــرل  شــهید قدوســی، هــر از چندگاهــی نیمه هــای شــب بــه مدرســه می رفــت و 

گردان مدرســه، نمــاز شــب می خوانــد. در ایــن  کــدام یــک از شــا کــه  می نمــود 

کــه شــهید قدوســی شــخصا  زمینــه، خاطــره ای را آیــت اهلل صانعــی  نقــل می کنــد 

1. حسن زاده، اسوه عارفان، ص41.
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گفتــه بــود: بــه ایشــان 
مــن از یكــی از مراجــع اجــازه گرفتــه ام كــه بــه طــور غیررســمی و بــه طــوری كــه صاحــب 
حجــره متوجــه نشــود، گاهــی در اتاق هــا را بــاز كنــم، ببینــم آیــا آقایــان مثــال اول صبــح 
كــه  آن هــا  متوجــه نشــوند. مــن ایــن  مشــغول تــالوت قرآننــد یــا خوابنــد؛ بــه طــوری 
كنــم. مــن بــه  كــه در اتــاق را بــدون اجــازه بــاز  گرفتــم، چــون شــبهه می كنــم  اجــازه را 
گفتــم: شــما بــه هــر حــال ناظــر امــور مدرســه هســتید و مجــاز هســتید. ایشــان  ایشــان 
گاه می گفــت: بعــد از نیمه هــای  گرفتــم.  گفــت: نــه، احتیاطــا مــن از مراجــع اجــازه 
ــرای نمــاز  ــا طلبه هــا در آن موقــع ب ــه ببینــم آی ك ــم  ــه مدرســه حقانــی ســر می زن شــب ب
شــب آماده انــد یــا نیســتند؟ چــه مقدارشــان آمــاده نمازنــد و چــه مقدارشــان نیســتند.

که می گفتند: بارها از شهید قدوسی نقل شده 
كیفیــت می خواهــم.  مــن عــدد نمی خواهــم. تعــداد بــرای مــن مهــم نیســت و مــن 

می خواهــم طلبــه ای باشــد متدیــن و باتقــوا.1

توسل در حجره

طلبــه هــر چقــدر بااســتعداد و باهــوش هــم باشــد و تمــام تــاش و تــوان خــود را در 

کــه هــر  کار بــرد، بنــده ضعیفــی اســت  کمــاالت بــه  کســب  راه تحصیــل علــم و 

لحظــه بــه لطــف خــدا و توجــه و عنایــت اولیــای او بــرای وســاطت و شــفاعت 

نیازمنــد اســت. خداونــد نردبــان صعــود را در توســل و دعــا قــرار داده اســت؛ چــرا 

کــه دعاهــا، قــرآن صاعــد هســتند.2 

گزینش وسیله است. اولین  آیت اهلل جعفر سبحانی می گوید: توسل به معنای 

1. موسوی آشان، زندگی نامه ی شهید آیت اهلل علی قدوسی، ص53-52.
و  می نامد  محمد  آل  بور  ز را  آن  و  می کند  یاد  صاعد  قرآن  عنوان  به  سجادیه  صحیفه  از  خمینی  امام  حضرت   .2
کامل قرآن صاعد است و از بزرگ ترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس  کامله سجادیه، نمونه  می فرماید: »صحیفه 
گرفته و طریقه  کوتاه از نیل به برکات آن است؛ آن کتابی است الهی که از سرچشمه نور اهلل نشأت  است که دست ما 

سلوک اولیاى بزرگ و اوصیاى عظیم الشأن را به اصحاب خلوتگاه الهی می آموزد.« )صحیفه امام، ج21، ص209(
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وسیله انسان، اعمال خود انسان است...؛ ولی در عین حال، وسایل دیگری هم 

کرده است. از جمله این که همیشه متوسل به دعای  که قرآن به ما معرفی  یم  دار

کان و انبیا و اولیا باشیم. فرزندان حضرت یعقوب با همان فطرت  صالحان و پا

ک نمی شود، مگر با دعای پیامبر خدا.  کبیره پا گناه  که ننگ آن  یافتند  خود در

؛1  ا َخاِطِئ�نَ ُکّنَ ا 
َ
ِإّن ُنوَبَنا 

ُ
َنا ذ

َ
َباَنا اْسَتْغِفْر ل

َ
 َیا أ

ْ
وا

ُ
لذا دست به دامان پدر شدند. »َقال

کار بودیم.« او هم وعده  که ما خطا گناهان ما آمرزش خواه  گفتند: اى پدر! براى 

که من برای شما استغفار می کنم. قرآن مجید هم مسلمانان را مأمور می کند  داد 

فیض  می خواهند  گر  ا دارند،  توبه  قصد  و  شدند  مرتکب  را  گناهی  که  موقعی 

و  زنند  او  دامن  به  دست  پیغمبر بروند،  سراغ  سازند،  خود  متوجه  را  الهی 

کند.2 ...در حقیقت توسل عبارت است از دست زدن  پیغمبر در حق آنان دعا 

آن ها  مشمول فیض خدای  از طریق   و  کنند  ما دعا  برای  که  کان،  پا به دامن 

متعال شویم. اصوال عالم، عالم اسباب است. خدا هیچ گاه مستقیما فیض را 

که همان اولیای خدا هستند، از فیض  به ما نمی رساند، بلکه از طریق اسباب، 

انجام  صحیح  طریق  از  باید  هم  توسل  این  ...البته  می شویم.  بهره مند  الهی 

که  شود. باید دنبال توسل های صحیح رفت، نه توسات باطل، مثل ِوردهایی 

یش درآورده اند.  که وارد نشده، بلکه دراو معلوم نیست از کجا آمده، یا دعاهایی 

که از طریق صحیح، از ائمه اطهار به ما رسیده  توسل باید همان گونه باشد 
است.3

1. یوسف، آیه 97.
2. نساء، آیه 64.

3. وافی، نسیم هدایت، ص283-281.
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ــام  ــه آن اهتم ــد ب ــت و بای ــه اس ــروری طلب ــای ض ــل از نیازه ــا و توس ــن دع    بنابرای

ویــژه ای داشــته باشــد. آیــت اهلل شــیخ رضــا اســتادی می گویــد: »گمــان نمی کنــم 

ــه ســاحت قــدس رســول  کســی بــدون دعــا و مناجــات در خلــوات و نیــز توســل ب

اهلل و اهــل بیــت بــه جایــی برســد. همــه افــراد، به ویــژه طلبــه و روحانــی، 

نیــاز شــدید بــه اســتمداد از آن بزرگــواران و جلــب امــداد  آن هــا  را دارد. برخــی 

گدایــی از درگاه خــدا بایــد بــه مراتــب عالــی روحانیــت  از بــزرگان فرموده انــد: بــا 

رســید. بنابرایــن توســل هــر روز بــه امــام زمــان و دعــا و یــاد آن حضــرت، ســام 

کــردن، خوانــدن  گریــه  بــه حضــرت سیدالشــهدا و ذکــر مصایــب ایشــان و 

کمیــل در هــر شــب جمعــه، انــس بــا صحیفــه  دعــای ندبــه در جمعه هــا و دعــای 

کــس بــه خصــوص  ســجادیه و دعاهــای ائمــه اطهــار   در توفیقــات  ترقــی هــر 
ــر اســت.«1 طــاب عزیــز بســیار ســودمند و مؤث

یادی  دارد و سزاوار  گرفتاری های معنوی و مادی تأثیر  ز    دعا و توسل برای رفع 

آن،  بر  عاوه  ولی  برد؛  پناه  او  اولیای  و  خدا  به  گرفتاری ها  در  همواره  که  است 

که موانع  برای رشد معنوی و ترقی روحی نیز باید توسل جست و از خدا خواست 

زودتر  را هرچه  او  توفیق های  و  برطرف سازد  را  و اخاقی  احتمالی رشد معنوی 

افزون تر فرماید.

محدث قمی می نویسد:
 ســید نعمــت اهلل جزایــری چــون در اوایــل تحصیــل، قــادر  بر تهیــه  چراغ برای مطالعه 
كثــرت مطالعــه و نوشــتن، چشــمش  ــر  ــر اث ــرد و ب ــور مهتــاب اســتفاده می ك ــود، از ن نب
بــت سیدالشــهدا و ســایر ائمــه را بــه  ضعیــف و كم نــور شــد. از ایــن رو تر

1. همان، ص293.
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چشــم خــود می كشــید و از بركــت آن تربت هــا، روشــنی دیــده اش افــزون می گشــت.1

   یکی از طاب مدرسه استاد مجتهدی می گوید:
كــه مــن از شهرســتان بــه تهــران آمــدم و در حــوزه علمیــه حــاج آقــا مجتهــدی   زمانــی 
گرفتــم، در همــان اوایــل ورود، بیمــار شــدم و بــا هم حجــره ام بــه دكتــر مراجعــه  حجــره 
كــه مــن و هم حجــره ام داشــتیم، همــه را صــرف دكتــر و دارو  كــردم و مقــدار پولــی 
كــه بــا دســت خالــی، البتــه همــراه مقــداری دارو برگشــتیم. اتفاقــا  كردیــم، بــه حــدی 
ــه شــهر  ــود، می خواســت ب ــه، هم حجــره ام، چــون ایشــان هــم شهرســتانی ب آخــر هفت
یــم را بــه ایشــان بپــردازم و چــون از  كــه بدهكار خــود برگــردد و مــن پولــی نداشــتم 
شهرســتان آمــده بــودم، هنــوز بــا طــالب آن حــوزه آشــنایی كامــل نداشــتم كــه از  آن هــا  

یــم را بپــردازم. اقــل بدهكار پــول قــرض بگیــرم و ال
   از طرفی هم حضرت آیت اهلل مجتهدی بارها در سر كالس اخالق می فرمودند:

گــر در دوران طلبگــی، بــه مشــكالت و كمبودهایــی روبــه رو شــدید، بــه كســی اظهــار   ا
ید. لــذا مــن هــم  حاجــت نكنیــد، بلكــه بــه وجــود مقــدس امــام زمــان متوســل شــو
كــردم و عــرض نمــودم: یــا امــام زمــان، مــن  بــه كســی نگفتــم و بــه آن حضــرت توســل 
یبــم و كســی را نمی شناســم. هــم خــودم بــه پــول احتیــاج دارم، بــه  در ایــن تهــران غر

كــه می خواهــد بــه شهرســتان بــرود.  جهــت مخــارج زندگــی، و هــم رفیقــم 

كردنــم، بــاز هــم خبــری نشــد و بســیار ایــن     خالصــه، بعــد از دو روز از توســل 
كــه  بــودم  هم حجــره ام  شــرمنده  می گذشــت. خصوصــا  ســخت  مــن  بــر  لحظــات 
می خواســت بــه شهرســتان بــرود و بــه پــول احتیــاج داشــت؛ لــذا روی ایــن اصــل، 
ــا همیــن نیــت، وارد مســجد  كنــم. ب ــه یكــی از طــالب اظهــار حاجــت  كــردم ب قصــد 
كــه وارد مســجد  كــه نزدیــک وقــت اذان مغــرب و عشــا بــود. وقتــی  مدرســه شــدم 
شــدم، در همــا ورودی مســجد، جنــاب اســتاد و عــده ای از طــالب نشســته بودنــد 
كــردم و از مقابــل  آن هــا  عبــور  كار و حــال خــودم بــودم، ســالم  و مــن چــون بــه فكــر 

1. مختاری، سیمای فرزانگان، ص163.



فرهنگ حجره نشینی/ اخالق و آداب حجره نشینی166

كــردم و می خواســتم در یــک گوشــه ای بنشــینم تــا بعــد از نمــاز یــک فكــری بكنــم. 
كنــار ایشــان بنشــینم، و  كــه در  كردنــد و اشــاره نمودنــد  گهــان اســتاد مــرا صــدا     نا
ــه و  ــردم: بل ك یــض شــده ای. عــرض  ــه مر ك ــد: شــنیده ام  بعــد از احوال پرســی فرمودن
ــه.  ــردم: بل ك ــی؟ عــرض  ــم رفت ــر ه ــد: دكت ــر طــرف شــده. فرمودن بحمــداهلل كســالتم ب
كســی متوجــه نشــود،  كــه  كردنــد و چنــد لحظــه بعــد بــه طــوری  مقــداری مكــث 
ــر و دوای شماســت. مــن از  ــول دكت ــن پ ــد: ای ــد و فرمودن ــه مــن دادن ــول ب ــداری پ مق
شــدت خوشــحالی، دســت ایشــان را بوســیدم و بــه جــای این كــه بــه صــف جماعــت 
كمــال  بــروم، بــه طــرف حجــره برگشــتم و چــون داخــل شــدم و پــول را شــمردم، بــا 
تعجــب متوجــه شــدم كــه همــان مقــداری بــود كــه مــن و هم حجــره ام بــرای خــرج دكتــر 
و دوا مصــرف كــرده بودیــم و مــن بدیــن وســیله هــم بدهــكاری خــودم را پرداخــت كــردم 

و هــم پــول اولیــه ام را بــه دســت آوردم.1

ــا حــال عبــادت و دعــا     کــه حوصلــه درس خوانــدن ی گاهــی متوجــه شــدید  گــر     ا

گرفتــار انقبــاض روحــی و معنــوی شــده اید، بــه قــرآن، معصومیــن یــا  یــد یــا  ندار

گرفتــاری  گــر توانســتید  حتــی بــه یکــی از علمــا و اولیــای الهــی متوســل شــوید یــا ا

گرفتــاری شــما را برطــرف ســازد. ــد  ــا خداون کنیــد ت ــردی را برطــرف  ف

کــردن و خوانــدن ادعیــه در حجــره، حــال هم حجره ای هــا را نیــز     امــا در توســل 

ــه تنهــا  ــا صــدای بلنــد، ن ــان نشــد. دعــا خوانــدن ب کــرد و مزاحــم آن ــد مراعــات  بای

هم حجره ای هــا، بلکــه ممکــن اســت بــرای ســایر طــاب در حجره هــای دیگــر نیــز 

کــرد یــا در  کنــد. بنابرایــن بهتــر اســت یــا بــا صــدای آرام راز و نیــاز  مزاحمــت ایجــاد 

جــای دیگــر )مثــل نمازخانــه( بــه عبــادت پرداخــت.

مراقبت از نفس با هم حجره ای

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص234-233.



167 فصل پنجم: معنویت در حجره

ضــروری  الزام هــای  از  اســامی،  اخــاق  بــه  شــدن  متخلــق  و  نفــس  تهذیــب 
کنــد. وجــود  طلبگــی اســت و همــه انتظــار دارنــد طلبــه، خــود را بــه اخــاق آراســته 
کــه بتواننــد بــا  کنــار هــم، فرصــت خوبــی اســت  دوســتان و هم حجره ای هــا در 
کمــک هــم بــه تهذیــب نفــس بپردازنــد. دوســتان و هم اتاقی هــا آینــه  هم دیگــر و بــا 
ــه  ک ــه ای  ــد. طلب ــان می دهن ــر را نش ــای یک دیگ ــا و بدی ه ــتند و خوبی ه ــم هس ه
کنــد و رذایــل اخاقــی را از خــود بزدایــد، خوشــحال  می خواهــد تهذیــب نفــس 
ــع،  ــد و در واق ــر دهن ــود او تذک ــه خ ــص او را ب ــب و نق ــتانش، عی ــه دوس ک ــود  می ش
هم چــون آینــه، عیــوب و نواقــص باطنــی و درونــی او را منعکــس ســازند. حتــی 
ــوارد  ــه در م ک ــد  ــرار می گذارن ــود ق ــتان خ ــا و دوس ــا هم اتاقی ه ــا ب ــی از طلبه ه بعض
مشــاهده ناهنجاری هــای اخاقــی، مثــل غیبــت، حســد، دروغ، ُعجــب و... ، بــه 

گنــاه شــوند. ــع انجــام  هم دیگــر تذکــر دهنــد و مان
    آن هــا  بــرای این کــه از انجــام رذایــل اخاقــی دور بماننــد، میــان خــود جریمــه ای 
کــه در صــورت بــروز  )نقــدی، عبــادی، علمــی و...( را مشــخص و تعهــد می کننــد 

کننــد. رفتارهــای ناهنجــار اخاقــی، جریمــه بدهنــد تــا نفــس خــود را رام 

کوهستانی در خاطراتش می فرماید:  آیت اهلل شیخ محمد 
در دوران طلبگی، چند سال با طلبه اردبیلی هم حجره بودیم. ابتدا كه می خواستیم 
كه جز حرف های واجب  كردیم  كنیم، تعّهد  باهم در حجره درس بخوانیم و زندگی 
كوشیدیم به این تعّهد عمل  و مستحب، حرفی دیگر نزنیم. در طول این چند سال 

كنیم و عمل هم كردیم.1

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العاملنب

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص116.  .1
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