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13  مقدمه

مقدمه
1 .» ین  ِمَن امُلسِلمینَ

َ
 ِإّن

َ
 َو قال

ً
 صاِلا

َ
ن َدعا ِإَل اهَّلِل َو َعِمل حَسُن  َقواًل ِمَّ

َ
»َو َمن أ

مســیر علم آمــوزی و عمــل بــه دســتورات دینــی و پاســداری از مــرز دیــن و باورهــای 

اســامی مســیر انبیــا و اولیــا و بنــدگان برگزیــده ی خــدا اســت. طــاب علــوم دینــی 

کــه قــدم در میــدان علــم و عمــل می گذارنــد، از مصادیــق آیــه ی فــوق و از بهتریــن 

بنــدگان خــدا هســتند. طــاب راســتین علــوم دینــی، هــم دعــوت بــه ســوی خــدا 

گفتــار و رفتــار تســلیم دســتورات دیــن  می کننــد و دارای عمــل صالح انــد و هــم در 

گاهــی طــاب از رســالت حــوزه و زّی  و از مصادیــق مســلمان واقعــی می باشــند. آ

طلبگــی و ارزش و جایــگاه ســربازی حضــرت ولّی عصــر شــناخت آن هــا را 

ــد  گرفته ان ــر عهــده  کــه ب ــگاه مســئولیت ســنگینی  ــه خــود و ارزش و جای نســبت ب

کرامــت و خودبــاوری و ایجــاد  بیشــتر می کنــد و ایــن شــناخت در ایجــاد روحّیــه ی 

انگیــزه در التــزام بــه اقتضائــات طلبگــی بســیار مؤّثــر اســت.

با  دارد  نظر  در  تربیت  و  تهذیب  معاونت  برنامه ریزی  و  مطالعات  مدیریت 

با  و   ولّی عصر حضرت  خاصه ی  توجهات  و  متعال  خداوند  از  استعانت 

بهره گیری از عالمان فاضل و کارشناسان تهذیبی در ایجاد بینش صحیح نسبت 
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کتاب  »بر بال فرشتگان« برای  به راه و رسم طلبگی تدابیری اتخاذ نماید. چاپ 

خود  وظیفه ی  این جا  در  است.  هدف  همین  راستای  در  الورود  جدید  طاب 

که از جناب حجت االسام و المسلمین مهدی اسماعیلی سادیانی  می دانیم 

که با دغدغه ی ارتقای سطح بینش و خودباوری طاب و با قلمی روان و اشرافی 

به  اقدام  حوزه،  نظام  با  طاب  آشنایی  برای  طلبگی،  فضای  به  نسبت  خوب 

کتاب حاضر نموده، تقدیر و تشکر نماییم.  تدوین 

                                                             مدیریت مطالعات و برنامه ریزی
                                                              معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه



15 پیش درآمد

پیش درآمد

کــه چشــممان  کــه مــرور می کنیــم، یادمــان می آیــد  روزهــای آغازیــن طلبگــی را 

کــه بتوانــد چــراغ  بــه بیــان اســاتید بــود تــا برایمــان از انگیزه هــا و معنویاتــی بگوینــد 

ــان. ــی طلبگی م ــای زندگ ــد و راهنم ــان باش راهم

   آن روزها هر وقت به دلیل ضعف انگیزه یا حرف تلخ و متلکی دلمان می گرفت 

یا تردیدی به سراغمان می آمد، پیش استاد می رفتیم و از او می خواستیم تا دوباره 

کند و انگیزه مان را تقویت نماید و برایمان راه را از چاه باز  مسیر را برایمان ترسیم 

نماید.  

کلمه به  گذشت تا به مرور زمان و     سال های تحصیل یکی پس از دیگری 

که توشه راه و  گنج های پر ارزش و پربهایی  کردیم از  کوله پشتی مان را پر  کلمه، 

گاه برای یافتن یک استاد فرهیخته، باید  روشن  کننده مسیرمان شدند. هرچند 

مدت ها منتظر می ماندیم؛ اما شاید آن  روزها دستمان پرتر از امروز بود.

به آن مبانی و  که هنوز هم  بزرگ تر شدیم و فهمیدیم  کمی  گذشت؛  سال ها 

گذشته؛  یه ی دیدها و انگیزه ها نیازمندیم؛ البته شدیدتر و به مراتب بیشتر از  زاو

که  که توصیه های اساتید و بایدها و نبایدهایی  گرفتم  به همین دلیل تصمیم 

برای یک طلبه در طول سال های تحصیل و خصوصا در سال های آغازین ورود 

کنم، شاید اندکی از  به حوزه نیاز است را در نوشته ای به دوستان طلبه ام هدیه 

کرده باشم. که به من رسیده بود، ادا  وظیفه ام، در قبال خیراتی 
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   ثــواب ایــن اثــر را بــه روح بلنــد بــرادر و اســتاد بزرگــوارم مرحــوم حجت االســام 

والمســلمین ابوالفضــل اســماعیلی هدیــه می نمایــم. امیــد آن کــه انــدک تــاش 

مــا بــا نــگاه خریــداری امــام عصــر عجیــن شــود و مقبــول و مرضــی نظــر مــوالی 

حاضــر و ناظرمــان واقــع شــود.

کتاب به آن پرداخته شده است: که در این  برخی از عنوان هایی 

 آشنایی با نظام آموزشی حوزه؛

 انگیزه بخشی و ذکر دالیل ارزشمندی این راه مقدس؛

 عوامل موفقیت در تحصیل؛ 

 شیوه های موفقیت در خودسازی؛

 معرفی زمینه های رشد در حوزه.

در پایــان از مدیریــت مطالعــات و برنامه ریــزی معاونــت تهذیــب و تربیــت و 

کــه بازبینــی، اصــاح، ویرایــش و چــاپ  کارشناســی آن معاونــت محتــرم  شــورای 

و نشــر اثــر حاضــر را بــر عهــده داشــتند، صمیمانــه سپاســگزارم و برایشــان توفیــق و 

حســن عاقبــت آرزومنــدم.

                                                    مهدی اسماعیلی سادیانی



فصل اول
یتی و آموزشی حوزه آشنایی اجمالی با نظام مدیر
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در آغاز بهتر است دورنمایی از نظام مدیریتی و آموزشی حوزه را ترسیم نماییم:

یت آموزشی مدارس علمیه الف: مدیر

کشــور تحــت اشــراف شــورای عالــی حوزه هــای علمیــه  کلیــه ی مــدارس علمیــه ی 

و مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیــه اداره مــی شــوند. قوانیــن تحصیــل در حــوزه ی 

علمیــه از ســوی مرکــز مدیریــت حــوزه، پیشــنهاد و پــس از تصویــب در جلســات 

شــورای عالــی حــوزه، جهــت اجــرا بــه مدیریت هــای اســتانی ابــاغ می شــود.

هر حوزه ی علمیه استانی به عنوان یک شعبه از مدیریت حوزه های علمیه، 

یک مدیریت مستقل استانی را در خود جای داده است و تمام مدارس علمیه ی 

مستقر در آن استان، زیر مجموعه ی مدیریت استانی قرار می گیرند. 

ب: سطوح تحصیلی حوزه

در نظام آموزشی فعلی، تحصیات حوزه در چهار سطح و ده پایه1 برنامه ریزی شده است:

سطح یک: پایه ی یک تا شش؛

سطح دو: پایه ی هفت و هشت و نه؛

سطح سه: پایه ی ده، همراه با ارائه ی پایان نامه؛

سطح چهار: دروس خارج فقه و اصول، همراه با ارائه ی پایان نامه.

ســطح یــک حــوزه ی علمیــه، شــامل یــک دوره ی شــش ســاله ی تحصیلــی 

گفته می شود. 1 . به هر سال تحصیلی یا دو نیم سال آن، یک پایه 
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کــه در دو ســال  اول، بیشــتر بــه یادگیــری ادبیــات عــرب )صــرف و نحــو(  اســت 

کلیــد فهــم آیــات و روایــات و احــکام شــرعی پرداختــه می شــود. در  بــه عنــوان 

ســال های بعــد، درس هایــی ماننــد علــم بیــان، منطــق، فقــه، اصــول، تفســیر، 

یــخ اســام خوانــده می شــود. عقایــد و تار

ســال های  مبنایی تریــن  از  تحصیــل،  از  دوره  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

کــه ایــن دوره را بــا موفقیــت پشــت ســر  تحصیــل در حــوزه می باشــد و طلبــه ای 

بگــذارد، در دوره هــای بعــدی تحصیلــی، مشــکل چندانــی نخواهــد داشــت. 

حوزه  نه  و  هشت  هفت،  پایه های  شامل  ساله،  سه  دوره ی  یک  دو،  سطح 

می باشد که در این مقطع بیشتر به مباحث فقهی و اصولی پرداخته می شود. البته 

در کنار فقه و اصول، مباحث کامی، فلسفی، رجالی و تفسیری نیز  ارائه  می گردد.

و در  گفته می شود  پایان نامه  ارائه ی  با  پایه ی دهم حوزه همراه  به  سطح سه 

آن مباحث فقهی و اصولی به صورت تخصصی ادامه یافته و تکمیل می شود.

گفته می شود، دوره ی تخصصی  که به آن خارج فقه و اصول نیز  سطح چهار 

این  دروس  آموزش محور.  تا  است  پژوهش محور  بیشتر  و  می باشد  اصول  و  فقه 

دوره، که از سوی مراجع بزرگوار، بزرگان و اساتید سطوح عالی حوزه ارائه می شود، 

کتاب های  از  را  مباحث  استاد  ندارد.  وجود  پایبندی  و  التزام  خاصی  متن  به 

مختلف فقهی، اصولی و رجالی استخراج و به صورت استداللی و اجتهادی 

ارائه نموده و تاش می کند تا با بررسی نظرات موجود، روش استنباط و اجتهاد 

فروعات فقهی را به طاب آموزش بدهد.
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زشیابی ج. ار

کتبی و شفاهی ارزشیابی  دروس ارائه شده در نظام آموزشی حوزه به دو صورت 

گرفته می شود و مجموع این دو  می شود. در هر  نیم سال تحصیلی، یک امتحان 

کتبی طلبه را تشکیل می دهد. ارزشیابی، نمره ی پایان سال 

ــک، در  ــطح ی ــری دروس س گی ــی فرا کیف ــی  ــدف بررس ــا ه ــفاهی ب ــیابی ش ارزش

پایــان ســال  تحصیلــی پایــه ی ســوم و ششــم و بــرای دروس ســطح دو در پایــان 

ســال  تحصیلــی پایــه هفتــم، نهــم و دهــم انجــام می شــود.

یابی هــای  بــه قبولــی در مجمــوع ارز گذرانــدن هــر پایــه، منــوط  موفقیــت در 

کتبــی و شــفاهی اســت.

وی د. مدارک حوز

کتبی و شفاهی(، مدرک  در نظام آموزشی، هر طلبه پس از اتمام پایه شش )قبولی 

کتبی و  کاردانی آموزش عالی(، پس از اتمام پایه نه )قبولی  سطح یک )معادل 

کتبی و  از اتمام پایه ده )قبولی  شفاهی(، مدرک سطح دو )کارشناسی( و پس 

یافت می کند. شفاهی( و تدوین پایان نامه، مدرک سطح سه )کارشناسی ارشد( در

کــه مایــل باشــند مــدرک ســطح چهــار )معــادل دکتــری(  کســانی  هم چنیــن 

کتبــی و شــفاهی پایــه ده و نمــره ی مصاحبــه  کننــد، بایــد قبولــی  یافــت  حــوزه را در

چهــار ســال درس خــارج فقــه و اصــول را بــه عــاوه تدویــن رســاله ی علمــی ســطح 

چهــار داشــته باشــند. 





فصل دوم
نکته های انگیزه بخش
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ریزه خواران سفره ی ما

سر سفره ی چه کسی نشسته ایم؟

 ) برادر گرامی عامه ی طباطبایی(  در تشرفی که آیت اهلل الهی  طباطبایی

گر مشکل  به محضر حضرت ولی عصر  داشتند، حضرت به ایشان فرمودند: ا

گرفتاری داشتید، خدا را قسم بدهید به ریزه خواران سفره ی ما. و 

کــه منظــور حضــرت را  آیــت اهلل الهــی طباطبایــی می گوینــد: بــا وجــودی 

فهمیــدم؛ امــا می خواســتم از زبــان شــریف خودشــان بشــنوم!

کسانی هستند؟   کردم: آقا جان! ریزه خواران سفره  ی شما چه  سؤال 

حضرت فرمودند:  همین طلبه ها!

کردم: آقا جان! شما از  آن ها راضی هستید؟ سؤال 

آن ها  از   غیر  را  کسی  »ما  فرمودند:  تأملی  از  بعد  و  کردند  سکوت  حضرت 
یم«.1 ندار

1 . نشریه امام شناسی، ش7، ص4.
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کجایید؟ سربازها 

میدان جنگ است و سرباز باید ...!

کفر اعام آماده باش داده اند ... ؛ فرماندهان جبهه ی 

گرفته اند ... ؛ پیاده نظام و سواره نظام دشمن، آرایش نظامی به خود 

رسانه های خبری، ماهواره ها، سایت ها، سرویس های جاسوسی همه مشغولند ... ؛

دشمن درحال طراحی یک جنگ بزرگ روانی است ... ؛

امروز صدای گلوله های دشمن را حتی در پستوی خانه ها هم می توان شنید ... ؛

کشتار دسته جمعی و  مسأله، مسأله ی مرگ و زندگی است؛ تحریم اقتصادی، 

ترور، تفرقه و فتنه، توهین به مقدسات و ... ؛

دشمن تمام توان نظامی اش را به میدان آورده است؛

بنابراین انگیزه ها نیاز به تقویت؛

کریزها نیاز به بازسازی؛ خا

اسلحه ها نیاز به تمیز شدن؛

و سربازها نیاز به ساماندهی دارند ... ؛

که سربازها برسند ... ؛ فرمانده آماده است و خدا خدا می کند 

پس شما سربازها کجا هستید؟
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بارهای بر زمین مانده ...

 برای کسانی که فکر می کنند کاری نیست!

ارائه ی یک الگوی موفق از نظام اسامی ... ؛

کارشناسان دینی ... ؛ کمیت اسامی با مدیریت  حا

پایه گذاری و اجرای قوانین بر مبنای شرع ... ؛

گذاشته شده از امام و شهدا ... ؛ حفظ و ارتقای نظام دینِی ودیعه 

کی زمین؛ کره ی خا ی  تربیت سربازان مؤمن و متعهد برای مدیریت مهدو

تربیت دختران به عنوان مادران و مربیان نسل آینده؛

تربیت پسران به عنوان حافظان ناموس و دین؛

که قرار است آینده را بسازند ... ؛ و تربیت نسلی 

و ده ها وظیفه ی خطیر دیگر ... .

ــر از  کســی غی ــه راســتی برداشــتن ایــن بارهــا  از دوش امــام زمــان  برعهــده ی  ب

طــاب علــوم دینــی اســت؟

بارهای سنگین، شانه های حضرت را می آزارد. » ایشان را دریابیم ...«
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گذشتگان و نیاز آیندگان تالش 

بدهکاری ما به نسل های گذشته و آینده!

یــم  ایــن جملــه حتمــا برایتــان آشناســت: »دیگــران کاشــتند و مــا خوردیــم؛ مــا می کار

کــه دیگــران بخورنــد.«

کــه  گذشــته ی حوزه هــای علمیــه، عرصــه ی ظهــور و بــروز مــردان بزرگــی اســت 

یــج دیــن اســام و پــرورش  زندگی شــان را وقــف حــوزه و عمرشــان را صــرف ترو

گردان بســیاری  بــزرگ مــردان، شــا کردنــد. ایــن  یــاری دیــن خــدا  بــرای  ســرباز، 

گذاشــتند و وظیفه شــان را بــه بهتریــن شــکل  پــرورش دادنــد و آثــار فاخــری بــه جــا 

گذاشــتند. ممکــن انجــام دادنــد و بهتریــن داشته هایشــان را بــرای مــا بــه میــراث 

کــه تــوان و اســتعداد و امکانــاِت خدمــت بــه دیــن     حــال ســؤال ایــن اســت: مــا 

ــد  ــده بخواهن ــل های آین ــر روزگاری نس گ ــم؟ ا کرده ای ــه  ــدگان چ ــرای آین ــم، ب ی را دار

کرده هــای  گفتــن و تــوان دفــاع از  مــا را بــه دادگاه  وجــدان ببرنــد، آیــا حرفــی بــرای 

گذشــتگان و نیــاز آینــدگان، پاســخ  خــود خواهیــم داشــت؟ آیــا در برابــر زحمــات 

کننــده ای خواهیــم داشــت؟ قانــع 

حال که دانستیم و توجه کردیم؛ بیاییم برای روزی که باید در برابر داشته هایمان 

یم ...! به خداوندگار هستی پاسخ بدهیم، فکری بکنیم و قدمی بردار

که روزی باید در  کنیم  کنیم و باور  رخوت و سستی را به دور انداخته، همت را مضاعف 
برابر لحظه لحظه ی فرصت هایمان پاسخگو باشیم. حوزه منتظر حضور و تالش شماست... .
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کجای این عالم هستیم؟

قدردانی از فرصتی که خداوند به ما عنایت کرده است!

کهکشان ها؛ از مجموعه مخلوقات خداوند، 

کهکشان راه شیری؛ کهکشان ها،  از بین تمام 

کره ی زمین؛ کل اقمار موجود درکهکشان راه شیری،  از 

کره ی زمین، قاره ی آسیا؛ از مجموع قاره های 

کشور اسامی ایران؛ کشورهای قاره ی آسیا،  از میان تمام 

از میان ادیان و مذاهب موجود در ایران، مذهب تشیع؛

کل ظرفیت های خدمت، سربازی امام عصر ؛ از میان 

کنی! کافی است یک بار دیگر به این فرایند دقت 

هنوز هم برای شکر این نعمت ها، فرصت باقی است؛

گام برداشــتن بــرای ورود بــه حــوزه، احســاس می کنــی خــدا فقــط  آن  وقــت، هنــگام 

تــو را دارد و تــو تنهــا بنــده ی او هســتی! 

پس قدر این فرصت را بدان ...
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ما رفتیم تا شما ...؟!

حواسمان باشد که صحبت از خون بهای هزاران شهید است!

مجرد و متاهل؛ پیر و جوان ...؛ سیزده ساله؛ پانزده ساله؛ بیست ساله؛ بیست و 

پنج ساله؛ سی ساله؛ چهل ساله؛ شصت ساله و ...؛

کــه روزی و روزگاری  از تمــام خوشــی ها و آرزوهایشــان چشــم  شــهدا را می گویــم 

پوشــیدند و جــان و مالشــان و بهتــر بگویــم تمــام هستی شــان را در َطَبــِق اخــاص 

گذاشــتند و بــرای حفــظ دیــن و آیینشــان جنگیدنــد و بــه شــهادت رســیدند. آنــان 

رفتنــد تــا دیــن خــدا زنــده بمانــد؛ تــا اســام و مســلمانی بمانــد؛ رفتنــد تــا مــا نفــس 

گــر روز حســاب، ایــن همــه شــهید  ــه راســتی ا کنیــم. ب بکشــیم و درســت زندگــی 

در برابــر مــا صــف بکشــند و بگوینــد زمانــه از مــا حضــور در جبهــه را می طلبیــد و 

کردیــد؟  از شــما حضــور در حــوزه را و بپرســند بعــد از این کــه مــا رفتیــم، شــما چــه 

گردنــی برافراشــته پاســخ سؤالشــان را  آیــا خواهیــم توانســت از ســر افتخــار و بــا 

گــر نیســت، بایــد بــرای روز  کــه خوشــا بــه حالمــان و ا گــر این گونــه اســت  بدهیــم؟! ا

کنیــم.  شــرمندگی، خودمــان را آمــاده 

بنابراین گام هایت را و گام هایمان را استوار، چشمانت را و چشمانمان را باز و توانمان را صد 
چندان کنیم که اگر درست تالش کنیم »مداد العلماء افضل من دماء الشهداء«.1

ــاُء  ــُوَزُن ِدم ــُن َفت ــِت الَموازی ــٍد َو ُوِضَع ــٍد واِح ــی َصعی ــاَس ِف ــّل الّن َوَج ــَع اهلُل َعّزَ ــِه َجَم ــوَم الِقیاَم کاَن َی ــام الصــادق: ِاذا  1 . االم
ــَهداء؛ چــون روز رســتاخیز شــود، خــدای عّزوجــّل مــردم را در  ــَهداِء َمــَع ِمــداِد الُعَلمــاِء َفُیرَجــُح ِمــداُد الُعَلمــاِء َعلــَی ِدمــاِء الّشُ الّشُ
کّفــه مرکــب  گذاشــته می شــود و خــون شــهیدان بــا مرّکــب عالمــان ســنجیده می شــود، امــا  گــرد مــی آورد و ترازوهــا  دشــتی فــراخ 

ــر خــون شــهیدان می چربــد.« )شــیخ صدوقــی، امالــی، ص 168( عالمــان ب
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فرمانده درهمین نزدیکی هاست!

چند قدمِی کسی که یک عمر به دنبالش هستیم!

این جا سنگر حوزه است ... :

کن به معارف ناب محمدی ؛ دل و دینت را مزّین 

کوله پشتی ات را پرکن از عطر نماز شب هایت؛

کن از زمزم محبت اهل بیت ؛ قمقمه ات را لبریز 

فانسقه ی تقوا و تاشت را محکم ببند؛

چفیه ات را بر شانه هایت بینداز؛

کن؛ یکی ها تمیز  کار در دل تار عینک دید در شبت را برای 

که دارد سربازهایش  کن! این صدای فرمانده است  در بین هیاهوها خوب دقت 

گوش به زنگ باشی صدای نفس هایش را به راحتی می شنوی،  را صدا می زند. 

فرمانده در همین نزدیکی هاست ... .

کناری باشد.  کریز  شاید در سنگر مجاور یا در خا

پس خوب سربازی کن، سرباز!
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سهم من؟

یک محاسبه ی ساده ... !

یخ می گذرد؛ آدم ها می آیند و می روند؛ تار

گــر مــن، تــو  و مــا بــرای جهانــی شــدن دیــن اســام تاشــی نکنیــم، بــاز هــم  ا

گســترش خواهــد داد؛ آخــر او خداســت و  خــدای قــادر و توانــا دینــش را  در جهــان 

بی نیــاز مطلــق و غنــّی بالــذات.

جــان  کمــی زرنــگ و فهیــم باشــیم، می توانیــم نــام خــود را در لیســت مرّوِ گــر  امــا ا

و مبلغــان آییــن نبــوی و شــریعت علــوی  ثبــت نماییــم!

یــج و تبلیــغ مــا نــدارد. ایــن  کــه خــدا هیــچ نیــازی بــه ترو بازهــم تکــرار می کنــم 

کــرده و نــام خــود را در دســتگاه  کــه می توانیــم از فرصــت پیــش رو اســتفاده  ماییــم 

کنیــم! الهــی مانــدگار 

تاریخ می گذرد؛ آدم ها می آیند و می روند؛ 

ــق  ــد؛ مواف ــان نمی ده ــی روزگار َامانم ــم؛ یعن ی ــتگان روزی می رو گذش ــل  ــم مث ماه

باشــیم یــا نباشــیم، تاشــگر باشــیم یــا نباشــیم، طلبــه باشــیم یــا نباشــیم؛ آخرالزمان 

کــه ســهم مــا در  می آیــد و دیــن خــدا جهــان را فــرا می گیــرد ...1 و مهــم ایــن اســت 

آن روز چقــدر اســت؛ مــن و تــو، یــا بهتــر بگویــم مــا، چــه نقشــی در ایــن زیباســازی 

کرده ایــم؟ جهــان ایفــا 

کــه  اِلُحــوَن؛ و در حقیقــت در زبــور پــس از تــورات نوشــتیم  ْرَض یِرُثَهــا ِعَبــاِدی الّصَ
َ
 اْل

َ
ّن

َ
ْکــِر أ ِ

ّ
ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الذ َکَتْبَنــا ِفــی الّزَ 1 . َوَلَقــْد 

زمیــن را بنــدگان شایســته مــا بــه ارث خواهنــد بــرد. )انبیــاء، آیــه 105(
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گذشته ایم یا به خاطر لذت ها،  یج دین خدا از لذت هایمان  آیا به خاطر ترو

کرده ایم؟ دینمان را فدا 

کسب معرفت بوده ایم یا در اندیشه ی جمع مال و منال؟ به فکر 

مــوالی مــن! هرچنــد نمی دانــم ســهم مــن در نیامدنــت چقــدر اســت؛ امــا وقتــی 

گناهانم را محاسبه می کنم؛ سستی ها و تنبلی هایم  کوتاهی هایم را جمع می زنم؛ 

نیســت! کــم  هــم  آن قدرهــا  نیامدنــت،  در  مــن  ســهم  می بینــم  می شــمارم؛  را 

ــز  ــاق چی ــردم، اتف ــاده می ک ــت آم ــرای آمدن ــن را ب ــودم زمی ــهم خ ــه س ــن  ب ــر م گ ا

دیگــری می بــود ... .

گــر مــن خــودم را بــرای ســربازی ات  آمــاده می کــردم، حداقــل یــک نفــر از 313   ا

نفــرت آمــاده بــود ... .

ــود و  ــده ب ــق ش ــت محق ــروز آمدن ــاید ام ــم، ش ــاخته بودی ــود را س ــا خ ــر من ه گ و ا

ــی داد. ــرباز آزارت نم ــتن س ــم نداش غ

ــه  ــه برداشــته ام در غفلــت و ب ک ــه خاطــر قدم هایــی  ــرا ببخــش ب مــوالی مــن! م

کــرده ام در غیــر از راهــت ... . کــه مصــرف  خاطــر ســرمایه هایی 

کــن بتوانــم ســهمم را در نیامدنــت بردارم  کــه آمــده ام، کمکــم  مــوالی مــن! حــاال 

کنــم در آمدنــت. و ســرمایه گذاری 

»کمکم کن آقای من ...«
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گذرانی بعضی ها ... وقت 

بعضی ها وقتشان را صرف تماشای فوتبال می کنند؛

کامپیوتری؛ و برخی صرف بازی های 

گروهی صرف سینما و ... ؛

جمعی هم عمرشان را صرف تفریح؛

و عده ای صرف رفیق و رفاقت؛

و در این میان، عده ای عمرشان را برای شما و خواسته هایتان هزینه می کنند؛

که همه ی خوبی ها را در خود جای داده اید؛ برای شما 

کن؛ موالی من! دعا 

کــه در دســته و رســته ســربازان تان بمانیــم  و جــان، عمــر و تمــام  کــن  دعــا 

کنیــم. بــرای شــما هزینــه  و فقــط  را فقــط  دارایی مــان 

»برای شما که بهترین و آخرین گنجینه اید.«
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حکایت یاری رسانی ما

آیا امام زمان به کمک ما نیاز دارد؟

کارهایــش  کــه می دانیــم یــک نفــر می توانــد از پــس  بعضــی وقت هــا در عیــن حــال 

او  بــه  و می خواهیــم  کارهایــش می کنیــم  قاطــی  را  هــم خودمــان  بــاز  بیایــد،  بــر 

نزدیــک بشــویم و بــا او انــس بگیریــم و ارادتمــان را بــه او نشــان بدهیــم؛ حــال آن کــه 

کمــک مــا و نــه احتیاجــی بــه رفاقــت مــا دارد. او نــه نیــازی بــه 

کردن ما برای  کردم تا بگویم حکایت دعا  موالی من!  این همه مقدمه چینی 

یعنی  است؛  دست  همین  از  هم  فرج  امر  در  شما  یاری  و  بودن  شما  رکاب  در 

نصاِرِه َو 
َ
ُهّمَ اجَعلیِن ِمن ا

ّ
لل

َ
که »ا گفتن این جمله  ما می خواهیم با طلبه شدن و 

کاری انجام  گر خدا بخواهد  گرنه، ا کنیم و  عَواِنِه«1 خودمان را به شما نزدیک تر 
َ
ا

بدهد، چه نیازی به یاری بنده ضعیف و ناچیزی چون من دارد. می گوید بشو، 

وُن؛2 ما وقتی چیزى را اراده 
ُ

ُكن َفَیك ُه 
َ
 ل

َ
ُقول

ّ
ن َن

َ
َرْدَناُه أ

َ
ا أ

َ
ٍء ِإذ َنا ِلَشْ

ُ
ا َقْول َ َّ

می شود: »ِإن

کنیم همین قدر به آن می گوییم باش بی درنگ موجود می شود.«

»اللهم عّجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه «

آمین

کارانش قرار ده. )قمی، مفاتیح الجنان، فرازی از دعای عهد( کمك  1 . خدایا مرا از یاران و 
2 . سوره نحل. آیه 40.
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کجا ماندگارتر است؟!

کامپیوتر بشود ... ؛ یک قطعه چوب ممکن است میز 

ممکن است همان چوب، درب یک خانه بشود ... ؛

کمِد لباس بسازند ... ؛ یا امکان دارد از آن 

احتمال دارد سوزانده شود و از آن زغال تهیه شود ... ؛

و صــد البتـــه، این هــا تمــام احتمــاالت ممکــن نیســت. یــک احتمــال قابــل 

توجــه دیگــر هــم وجــود دارد و آن این کــه ممکــن اســت همــان چــوب بــرای ســاخت 

گرفتــه شــود ... . کار  منبــر یــک مســجد یــا حســینیه بــه 

ــا  ــت، قطع ــاوت اس ــف متف ــای مختل ــیا در موقعیت ه ــه ارزش اش ک ــی  هنگام

جایــگاه انســان ها هــم بــا موقعیت هــای مختلــف تغییــر می کنــد.

امام  منبر  چوِب  باشیم،  هم  چوب  گر  ا حتی  که  است  مهم  بنابراین 

حسین باشیم، نه چوب تخِت یزید!

و مهم است که اگر قرار است به دین خدا خدمت کنیم
 »در لباس سربازی امام زمان باشیم«.
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گوشه ی قلب موالیم جایی در 

ین جای دنیا! زش مندتر اقامت در ار

کنند، خیلی ها هم انتقاد ... ؛ شاید خیلی ها مسخره 

کنند ... ؛ و برخی تردید را ترجیح دهند و خیلی ها هم تشویق 

اما هیچ کدام از این ها برای من مهم نیست ... ؛

که چگونه دل امام زمانم را به دست آورم ... . من فقط به این می اندیشم 

خدایا! یعنی در امتحان سربازی اش قبول می شوم؟!

کنم؟ گوشه ی قلـب موالیم، جایی برای خودم دست و پا  یعنی می توانم در 

»امیدوارم این گونه باشد«

آمین
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 نماینده ی رسول اهلل

یک پیشنهاد قابل توجه!

مســأله  ایــن  بــه  حــال،  بــه  تــا  آیــا  باشــی؟  بزرگــی  انســان  می خواهــد  دلــت  آیــا 

یــک  بــزرگ باشــی؟ نماینــده ی  یــک شــخصیت  کــه نماینــده ی  اندیشــیده ای 

کــه خلیفــه و نماینــده ی پیامبــران  ک؟ آیــا تــا بــه حــال دوســت داشــته ای  انســان پــا

و امامــان در زمیــن باشــی؟

کرده ای؟ اصا به ایفای نقش در این جایگاه فکر 
ی زمین هستند.«1 کرم  می فرمایند: »علما  نمایندگان ما در رو پیامبر ا

گر یک نفر را از کج راهه ها حفظ کنی، گویا نسلی را حفظ کرده ای؟ آیا می دانی که ا

ِک  پــا فرزنــدان  تمــام  ثــواب  امــا در  نفــر اســت؛  یــک  او  کــه  تــو فکــر می کنــی 

ــا قیــام قیامــت! و چقــدر  ــا آخــر عمــرت، بلکــه ت یــک نســل شــریک هســتی؛ نــه، ت

کــه خداونــد متعــال فرمــوده اســت:  گنــاه  کــردن یــک انســان در بنــد  زیباســت زنــده 

پس »زنده کردن مردگان جهل و همکاری با پیامبران مبارکت باشد«.

ُسل؛ فقها امانت داران پیامبر هستند. )مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص216( َمناُء الّرَُ
ُ
1 . قال النبی  : الُفَقهاُء أ
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با شما هستم! 

یاد طوالنی شود! تردید نباید ز

که االن  برای شــما می نویســم، برای شــما. آری! برای خوِد خوِد شــما؛ همین شــما 

کــه هنــوز در شــک و تردیــد هســتید؛ شــما  یــد ایــن متــن را می خوانیــد. بــا شــما  دار

کــه هنــوز مــرّدد هســتید  کنیــد یــا نــه؛ شــما  یــد آقایتــان را یــاری  کــه هنــوز شــک دار

گرفتــن برایــت ســخت شــده؛  کــه تصمیــم  مــرد راه بشــوید یــا نــه؟ بــا تــو هســتم، تــو 

کــه فکــر می کنــی عمــر طوالنــی اســت و فرصت هــا مانــدگار و همیشــگی اســت. تــو 

گذرنــد و تکــرار  کــه بســیاری از فرصت هــا  بــه ســرعت در حــال     یــادت باشــد 

شــدنی نیســتند.1 تــا چشــم بــر هــم بزنیــم، بهــار عمرمــان خــزان می شــود و صــد 

گام اســت ... . البتــه انتخــاب راه، اولیــن و مهم تریــن 

کــه بایــد امــام زمانــت  گــر بــه ایــن نتیجــه و ضــرورت رســیدی  خاصــه این کــه ا

کــن.  کنــی، یــک لحظــه درنــگ هــم جایــز نیســت. تأمــل نکــن، حرکــت  را یــاری 

»و لشکر صاحب الزمان را یک گام به ظهور نزدیک کن«

ــُة الَعــوِد؛ فرصــت، زودگــذر اســت و دیریــاب. )تمیمــی آمــدی، غررالحکــم، ص  1 . علــی: الُفرَصــُة َســریَعُة الَفــوِت و َبِطیَئ
113،ش2041(.
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هنگام شمارش ...

لبخند رضایت موال!

عده ای آرامش را در آسایش و رفاه می جویند؛

یاست و مقام؛ بسیاری هم در ر

و بعضی ها در قدرت به دنبال آن هستند؛

و عّده ای در لهو و لعب؛ و برخی هم در ... ؛

گر  تم می اندیشد و ا و من آرامشم را در لبخند رضایت کسی می بینم که به مشکا

هنگام شمردن یارانش مرا نبیند، سراغم را می گیرد و هنگام گرفتاری هایم دعایم 

گناهانم اشک می ریزد و از خدا برایم طلب آمرزش می کند. می کند و به خاطر 

»مایه ی آرامشم! موالیم! تنهایم مگـــذار.«
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حق شناسی نعمت های خدادادی!

یــخ نــام خــود را  کــه در تار یــم  کــه ورق می زنیــم بــه افــرادی بــر می خور گذشــته را 

گونــه ای. کــدام بــه  کرده انــد؛ البتــه هــر  ثبــت 

یکی شمر شده است و یکی امام حسین؛

یکی حرمله شده است و یکی حر؛

یکی شاه شده است و یکی امام خمینی؛

یکی بنی صدر شده است  و یکی رجایی؛

کدام مسیری  که می بینید آدم ها هر  یکی ... شده است و یکی ... ، همین طور 

را پیموده اند.

گذشته  از  جزئی  نیز  خود  می کنیم،  قضاوت  این گونه  گذشتگان  درباره  که  ما 

بررسی  و  نقد  بوته ی  به  را  ما  آن ها  که   هنگامی  بود؛  خواهیم  آیندگان  یخ  تار و 

بگذارند ... ؛

واقعا نمره ی ما در آن نقد و بررسی چند خواهد بود؛

کدام جمله ی آیندگان برازنده ی ما خواهد بود؟

»نان امام زمان حاللشان باد یا ...«
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طلبگی، تأمین نیاز انسانیت

بهانه ای برای نیامدن وجود ندارد!

ک بیشتر؛ هر چه هوا غبارآلودتر، ارزش هوای پا

هر چه هوا سوزنده تر، ارزش آب بیشتر؛

هر چه شب ظلمانی تر، ارزش شمع بیشتر؛

هــر چــه خودنمایــی تمــدن جاهلــی غــرب بیشــتر، ارزش معــارف نــاب دیــن اســام 

؛ بیشتر

هر چه فساد بیشتر، روحانیت و معنویت با ارزش تر؛

هر چه ظلم شاهنشاهی بیشتر شد، زمینه ی پذیرش سخنان امام خمینی

گشت، بنابراین: بیشتر فراهم 

»طلبگی همیشه و در هر زمان ارزش مند است، قدرش را بدانیم ...«
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چقدر طلبه ...

نکند مازاد باشیم؟!

گاهی ذهن بعضی ها را قلقلک می دهد! که  سؤالی 

کند؟ حوزه این تعداد طلبه را می خواهد چه 

یک حساب ساده و سرانگشتی می کنیم؛ سپس به همین سؤال پاسخ می دهیم!

کنیم اسام یک  گر قبول  جهان امروز بیش از پنج میلیارد نفر جمعیت دارد. ا

این چند  برای آشنایی  آمده است،  برای تمام جهانیان  و  دین پاسخگو است 

میلیارد غیرمسلمان با دین اسام و تبیین معارف دین برای بیش از یک میلیارد 

مسلمان، نیازمند وجود چند طلبه، مبلغ، مروج و دین شناس هستیم؟

یــم، از خــود بپرســیم بــا توجــه بــه  کــه بگذر از مســئولیت مان در قبــال جهانیــان 

کشــور، بــرای  مشــکات فــراوان عقیدتــی، مشــاوره ای، اخاقــی، فقهــی و ... در 

پاســخ گویی بــه جامعــه اســامی خودمــان بــا بیــش از  70 میلیــون نفــر جمعیــت، 

یــم؟ چنــد نفــر طلبــه و روحانــی نیــاز دار

بــه چنــد مجتهــد توانــا و عالــم و فاضــل نیازمندیــم تــا پاســخگوی احــکام و 

باشــند؟ روز  نیازهــای 

چنــد طلبــه ی نویســنده اسام شــناس نیــاز اســت تــا بــرای مخاطــب دینــی 

بنویســند؟ مطلــب 
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چنــد نفــر اســتاد و مربــی اخــاق بــرای تربیــت اخاقــی و معنــوی در جامعــه ی 

دینــی نیــاز اســت؟

راســتی بــه نظــر شــما، در برابــر نیــاز فــراوان جامعــه، نیازمنــد چــه تعــداد روحانــی 

مشــاور هســتیم؟

یــج دیــن  چنــد طلبــه ی رمان نویــس و چنــد رمــان موفــق دینــی در مــورد ترو

اســت؟ الزم  اســام 

یــا داســتان نویس  و فیلم نامه نویــس  کارگــردان  نفــر طلبــه ی  بــاز هــم چنــد  و 

خواســت؟ خواهیــم 

قضــاوت  عرصــه ی  در  موفــق  قاضــی  چنــد  بــه  کــه  کنیــم  فکــر  دربــاره اش 

نیازمندیــم؟

کار فرهنگــی در مســاجد و اقامــه ی  چنــد روحانــی بــرای امامــت جماعــت و 

ــامی و  ــران اس ــام در ای ــی اس ــی اجتماع ــع سیاس ــن مواض ــه و تبیی ــت جمع امام

کشــورهای مســلمان الزم اســت؟ دیگــر 

و صدها سؤال از این دست ... .

حاال دوباره به سؤال اول بر می گردیم و آن را تکرار می کنیم:

کند؟  حوزه این تعداد طلبه را می خواهد چه 
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آینده ی جهان در دستان شما

سرنوشت آینده ی معنوی جهان!

یان چه خواهد شد و چه اتفاقی در راه است؟ آینده ی حوزو
به نظر می رسد پاسخ مشخص است و واضح.

کریم آینده را این گونه ترسیم می کند:  قرآن 
ا ِعباِدَی الّصاِلُون؛1 زمین را بندگان شایسته من به ارث خواهند برد«.   »...ِاّنَ ااَلرَض َیِرُثَ
کردیــم و جامعــه را هــم بــه صــاح و اصــاح رســاندیم، بــه  گــر خــود را اصــاح  ا

مصــداق ایــن آیــه ی شــریفه، مــا وارثــان خداونــد در زمیــن خواهیــم بــود.
کــه امــروز نتیجــه ی تاش هــای معمــار  ــه  کنیــم، همان گون گــر تــاش  بنابرایــن ا
ــه نظــاره نشســته ایم، آینده مــان روشــن و  کبیــر انقــاب را در انقاب هــای جهــان ب
گــر تــاش نکنیــم و بــرای نیازهــای جامعــه و نســل  قابــل تحســین خواهــد بــود؛ امــا ا
یــک همــراه بــا ســرخوردگی  ی و تار امــروز و فــردا چــاره ای نیندیشــیم، آینــده ای منــزو

اجتماعــی در انتظــار مــا خواهــد بــود.

آینده، یعنی نتیجه ی تالش امروز

گــر امروزمان  کنــون تاشــگر باشــیم، در آینــده ثمــره اش را بــر خواهیــم داشــت و ا گــر ا ا
کســالت آور باشــد، آینده مــان مالت آورتــر خواهــد بــود.

وقتی قرار است آینده ساز جهان باشیم، بکوشیم تمام توانمان را به کار بگیریم.
ــم، قطعــا ناممــان در زمــره ی آینده ســازان معنــوی جهــان ثبــت  ــه بودی ــر این گون گ ا

خواهــد شــد. “ان شــاء اهلل”

1 . سوره مبارکه انبیا، آیه 105.
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نیش ها و نوش ها

و! جگر شیر نداری، سفر عشق مر

ــا انــدک نقــدی برآشــفته، بــه خاطــر انــدک  ــوده، ب عــده ای از مــا طلبه هــا زودرنــج ب

کنایــه یــا متلــک ناامیــد می شــویم  بی احترامــی پــا پــس می کشــیم و بــا کوچک تریــن 

کــه جامعــه از دســت رفــت!  و فریــاد »وا اســاما« ســر می دهیــم 

اما آیا این تمام واقعیت است؟

کــه ایــن ملــت همــواره دوســت دار روحانیــت و علمــا بــوده و  واقعیــت آن اســت 

کمــی از مــردم هــم، بــه دلیــل عملکــرد بــد و اشــتباه  هســتند و البتــه شــاید درصــد 

گله منــد باشــند. برخــی از روحانیــان 

کننــد،  کــه مــردم متلــک بگوینــد، مســخره  بــا همــه ی ایــن حرف هــا، بــر فــرض 

ک و  کننــد؛ مگــر خــون مــا رنگین تــر و جــان مــا شــیرین تر از خــون و جــان پــا توهیــن 

ــت؟ ــر معصومان اس مطه

ک از زخم  زبان تیره دالن و بدخواهان! گر     راه درست است و هدف مقدس، چه با ا

کستر به سرمان بریزند؟! ِکی شده خا تازه، 

کرده اند؟! ی سرمان خالی  گوسفند رو ِکی شکمبه ی 
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ِکی دندانمان را شکسته اند؟!

کنند؟ که همه مردم حرف هایش را بشنوند و قبول  ِکی پیامبری آمده  اصا 

ــا مــردم چقــدر  کــه عملکــرد مــا و شــما در برخــورد ب ــم از ایــن ســؤال جــدی  ی بگذر

ــوده اســت؟ درســت ب

ائمــه  کــرم  و  ا پیامبــر  ســیره ی  بــه  مــا  گــر  ا زمــان،  همیــن  در  کنیــم  بــاور 

کنیــم و اهــل عمــل باشــیم و نــه فقــط اهــل علــم، مــردم بــا  معصومین عمــل 

کــرد. مــردم همــان مــردم دوران انقابنــد، برخــی از مــا بایــد  مــا همراهــی خواهنــد 

ــه نفــع خواســته های اشــتباه مــردم.  ــه تغییــر دیــن ب خــود را تغییــر بدهیــم؛ البتــه ن

کام اهــل بیت مطابــق باشــد، قطعــا مــردم  ــا ســیره و  گــر عملکــرد مــا ب امــا ا

ــرد. ک ــد  ــت خواهن تبعی

که فرموده است:  گرامی! عزت و ذلت به دست خداوند است  طلبه ی 
»ِاّنَ الِعــَزَة هَّلِلِّ َجمیعــا؛1 بــه درســتی تمــام عــزت از آن خداســت«  و کســی نمی توانــد محبوِب 

یــز کند. خداونــد را ذلیــل و مغضــوِب او را عز

» با خدا تکلیفمان را روشن کنیم، دنیا و آخرتمان تأمین است.«

1 . سوره مبارکه یونس، آیه65.
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مگر سختی بد است؟!

آیا سختی کار می تواند دلیل باشد؟!

گذاشته ایم. کاه  گر بگوییم طلبگی آسان است، سرخودمان  ا

گاه طاقت فرسا. که سربازی امام زمان  مشکل است و  واقعیت این است 

نشستن در جایگاه انبیا و اولیای الهی؛

عمل به آموزه های دین و پرهیز از محرمات؛

پای بندی به انجام فرائض و مستحبات و دوری از محرمات و مکروهات؛

کــه روزی شــیخ مفیــد، شــیخ طوســی، شــهید  تکیــه بــر جایگاهــی 

اول، شــهید ثانــی، عامــه طباطبایــی، شــهید مطهــری و هــزاران 

ــد. ــم دینــی دیگــر تکیــه زده ان عال

آری طلبگی مشکل است! وقتی باید بهترین روزهای جوانی ات را برای درس 

کنی؛ پنجه نرم  ی و با سختی ها دست و خواندن و فهم دین بگذار

گاهــی از حــال خــدا هــم چشــم بپوشــی تــا بتوانــی دیــن خــدا را  وقتــی بایــد 

کنــی، از بســیاری  کنــی و در برابــر هجمــه ی مخالفــان دیــن بایســتی و دفــاع  یــج  ترو

از فرصت هــای مــادی زندگــی بگــذری و ... ؛

کــه بــه جایــگاه علمــا و دانشــمندان نــزد  طلبگــی ســخت اســت؛ امــا هنگامــی 

کــه در ِســلک پیامبــران وارد شــدن، یعنــی چــه؛ و  کنــی و بدانــی  خداونــد توجــه 

وارث انبیــای الهــی شــدن چــه زیباســت؛ آن گاه لحظــه لحظــه ی زندگــی ات، 

گواراتــر می شــود. حتــی در ســخت ترین شــرایط، برایــت از عســل 
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مباحثه و هم مباحثه ای: رشد متقابل

کاس بــرای فهــم  گفت وگــو دربــاره ی مطلــب علمــی ارائــه شــده در  مباحثــه بــه 

کــه ایــن امــر از نقــاط  گفتــه می شــود  بهتــر و نقــد و بررســی آن توســط دو نفــر یــا بیشــتر 

برجســته ی حوزه هــای علمیــه بــه شــمار مــی رود.

ــد تحصیلــی طــاب نســبت  ــاز مُت ــد: »امتی اســتاد شــهید مطهری می گوی

کــه از اســتاد فــرا می گیرنــد،  کــه طــاب، درســی را  بــه ســایر متدهــا همیــن اســت 

ــد.«1  ــه می کنن ــپس مباحث ــد و س ــه می کنن ــا مطالع دقیق

کارکشتگی  مباحثه، یعنی تبادل اندیشه؛ و این تبادل برای طلبه، پختگی، 

و موفقیت را به همراه دارد.

مباحثه درس ها دارای فواید زیر است:

تضــارب اندیشــه ها، تقویــت قــدرت تحمــل ســخن مخالــف، آشــکار شــدن 

بیــان،  گویایــی  کتشــاف،  ا و  کشــف  موضــوع،  یــک  در  متفــاوت  دیدگاه هــای 

تقویــت قــوه اســتدالل، اصــاح اشــتباه در برداشــت، تقویــت انگیــزه مطالعــه، 

1 . »ویژه نامه وحدت در هدف؛ ویژگی های نظام آموزشی حوزه های علمیه«، نشریه پرسمان، خرداد 1393.
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کــردن  تقویــت حــس پاســخ گویی، تقویــت مانــدگاری مباحــث در ذهــن، برطــرف 

ــه دلیــل منظــم بــودن زمــان مباحثــه،  گره هــای ذهنــی، وقت شناســی ب ابهام هــا و 

یــس، ماقــات دوســتان، تقویــت عقانیــت، منطقی بــودن و ... . تمریــن بــرای تدر

کسانی  هم مباحثه ای ها به دلیل انس مستمر و شناخت از یکدیگر، بهترین 

کردن نقاط ضعف یاری نمایند. که می توانند یکدیگر را در برطرف  هستند 

کنیم، شاید به این واژه ها برسیم: گر بخواهیم هم مباحثه ای را تعریف  ا

آیینه، هم نشین، هم صحبت، محک، سنگ صبور، دوست، برادر و ... .
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پیش مطالعه و پس مطالعه: آمادگی

انسان  به  وجود  ابراز  قدرت  و  می کند  آسان  را  درس  فهم  که  مسائلی  از  یکی 

یس استاد است. طلبه ی موفق کسی است که  می دهد، پیش  مطالعه قبل از تدر

کند؛  کاس، یک بار درس بعدی را به صورت اجمالی مطالعه  پیش از آمدن به 

کاس درس فعال تر و از حضور  در این صورت درس را بهتر خواهد فهمید و در 

در پای درس استاد، احساس رضایت بیشتری خواهد داشت.

ــک  ــد ی ــز می توان کاس نی ــام  ــد از اتم ــرح درس، بع ــن و ش ــر مت ــی ب ــرور اجمال م

جمع بنــدی و یــک نــگاه جامــع از بحــث مطــرح شــده را بــه شــما ارائــه بدهــد؛ 

کاس یــک  ــّرار، شایســته اســت بعــد از  کــردن مباحــث ف ــرای مانــدگار  بنابرایــن ب

کنیــد. بــار درس را بــه طــور اجمالــی مطالعــه 

هم چنین پس  مطالعه، زمینه ی نشاط و پویایی در مباحثه را فراهم خواهد کرد.

ذهــن  در  مطلــب  مانــدگاری  موجــب  مــرور،  و  پس مطالعــه  و  پیش مطالعــه 

گفته انــد: کــه  می شــود 

ة و الِتکراُر َالف« »الَدرُس َمَرّ
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کیفیت بهتر کمک درسی ها: برای 

وح شر

از  یکــی  نشــد،  داده  پاســخ  مطالعــه  و  مباحثــه  و  کاس  در  ســؤالی  چنان چــه 

کمــک درســی یــا همــان شــروح  کتاب هــای  راه هــای یافتــن پاســخ، مراجعــه بــه 

اســاتید حــوزه  یــس  تدر کتاب هــا حاصــل ســالیان متمــادی  ایــن  زیــرا  اســت؛ 

اســت و  آن هــا در تجربــه ایــن ســال ها، بیشــتر مشــکات و ابهام هــای درس را 

کرده انــد. شــناخته و پاســخ مناســب آن را یافته انــد و در شــروح ذکــر 

نوار و لوح  فشرده

گــوش دادن بــه فایل هــای صوتــی  یکــی دیگــر از راه هــای حــل مشــکل درســی،  

ــه  ــد ب ــه می توان ک ــق و معــروف اســت  ــری دروس اســاتید موف ــی و تصوی گاه صوت و 

کمــک آموزشــی مفیــد باشــد. ــزار  عنــوان یــک اب

ــوار و ســی دی نمی توانــد جــای  کــه هیــچ گاه ن البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم 

شــرکت در کاس درس را بگیــرد؛ زیــرا حضــور و یادگیــری در محضــر اســتاد آثــاری 

گــوش دادن بــه نــوار و ســی دی وجــود نــدارد. کــه بــه هیــچ وجــه در  دارد 
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که درس نمی خواند ... طلبه ای 

اگر می مانی حقش را ادا کن! 

وگرنه:

پر کردن جایگاه یک طلبه و گرفتن یک فرصت از یک متقاضی حضور در حوزه؛

مصرف بدون نتیجه ی بیت المال؛

تأثیر منفی بر حرکت طاب موفق دیگر؛

کادر مدرسه با مشکات خود؛ کردن ذهن مدیر، استاد و  درگیر 

سخت شدن خروج از حوزه با درجا زدن هر سال تحصیلی؛

افزایش توقعات پدر و مادر و بستگان به تعداد سا های حضور در حوزه؛

ی پــس از انصــراف از  دل زدگــی و بی رغبتــی بــه امــور معنــوی و نظــام حــوزو

حــوزه اســت.

بــه نظــر شــما شــرکت نکــردن در مباحثــه و مطالعــه، مراجعــه نکــردن بــه منابــع 

ــا  ــا موضــوع، برطــرف نکــردن ابهام هــای درســی و خاصــه ســه ی کتــب مرتبــط ب و 

چهــار ســال درجــا زدن در یــک پایــه ی درســی چــه معنایــی دارد؟

ــای حــوزه  کــه چنیــن فــردی فقــط می خواهــد از مزای ــا معنایــش ایــن نیســت  آی

کنــد و هیــچ تــاش علمــی انجــام ندهــد؟ اســتفاده 

آیا معنایش به سخره گرفتن حوزه، استاد، مدیر مدرسه، کادر و پدر و مادر نیست؟
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کافــی و تــوان الزم را  گــر احســاس می کنــی در حــوزه، انگیــزه ی  گرامــی! ا دوســت 

کــه  گــر قصــد مانــدن نــداری، همــان بهتــر  بــرای ادامــه ی تحصیــل، ... و خاصــه، ا

ــا می خواهــی محکــم و اســتوار  کــه آی کنــی  ــا خــودت روشــن  از ابتــدا تکلیفــت را ب

کنــی؟! کوتاهی هــا و تنبلی هایــت را بــه حــوزه تحمیــل  بمانــی یــا می خواهــی 

کن. گفت وگو با یک مشاور، سریع اقدام  که رسیدی، بعد از  به هر  نتیجه ای 

»خالصه این که طلبه ای که درس نمی خواند، حرام است در حوزه بماند.«
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تالش یا استعداد؟ 

کدام  یک مهم ترند؟!

ــره ی  ــد و به ــالمی برخوردارن ــه س ــواس پنج گان ــردم از ح ــاق م ــه اتف ــب ب ــب قری اغل

هوشــی متوســط بــه بــاال دارنــد؛ ولــی شــیوه های بهره گیــری از آن را بــه درســتی 

نمی شناســند. بــه بیــان دیگــر، مســیر و زمینــه ی رشــد و شــکوفایی و تعالــی بــرای 

ــا موفقیــت می پیماینــد.   کمــی ایــن مســیر را ب ــراد  ــی اف همــگان فراهــم اســت؛ ول

کوشش و   سیره ی بزرگان حوزه و عمده ترین راز موفقیت  آن ها همین تاش و 

پشتکار بوده است. در میان بزرگان علمی دنیا نیز بسیارند کسانی که پیشرفتشان 

قبل از هر چیز، مرهون تاش های خستگی ناپذیرشان بوده است.

بنابرایــن راز موفقیــت در حــوزه، تــاش خســتگی ناپذیر و خالصانــه اســت، 

گــر افــراد تــاش و پشتکارشــان را تقویــت نماینــد،  ــه داشــتن اســتعداد خــاص. ا ن

ــدا و شــکوفا شــده و موفقیــت   گوهرهــای وجــودی و اســتعدادهای نهــان هــم هوی

آن هــا حتمــی می شــود.
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آشنایی با رشته های تخصصی 

کمی عمیق تر از سطح

ــاخه  ــر روز ش ــد و ه ــش می رون ــدن پی ــی ش ــمت تخصص ــه س ــوم ب ــه عل هم چنان ک

ی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا  جدیــدی از خودشــان را هویــدا می کننــد، علــوم حــوزو

کــز  مرا در  ســطح،  دروس  اتمــام  از  پــس  می تواننــد  طــاب  بنابرایــن  نیســتند؛ 

کــرده و در رشــته مــورد نظرشــان ادامــه تحصیــل بدهنــد.  تخصصــی حــوزه شــرکت 

کــز تخصصــی و رشــته های مربــوط بــه هریــک  در ادامــه بــه برخــی از ایــن مرا

می کنیــم: اشــاره 

1. مرکز  تخصصی فقه و اصول؛ 

یت و امامت(؛ گرایش مذاهب اسامی، مهدو کام )با  2. مرکز  تخصصی 

3. مرکز  تخصصی تبلیغ؛

4. مرکز  تخصصی امام خمینی ) رشته مشاوره اسامی(؛

5. مرکز  تخصصی قضا؛

6. مرکز  تخصصی تفسیر و علوم قرآن؛

7. مرکز  تخصصی علوم حدیث؛
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8. مرکز تخصصی فلسفه اسامی؛

یخ اسام؛ 9. مرکز  تخصصی تار

10. مرکز  تخصصی اخاق و تربیت اسامی؛

غ حج؛
ّ
11. مرکز  تخصصی تربیت مبل

12. مرکز  تخصصی شیعه شناسی؛

13. مرکز  تخصصی مطالعات اسامی؛

14. مرکز  تخصصی مدیریت اسامی؛

گرایش مدرسی ادبیات عرب و مدرسی علوم  15. مرکز  تربیت مدرس حوزه )با 

عقلی(.
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کی علم یادداشت برداری: حکا

کرم می فرمایند:  رسول ا
دوا الِعلَم ِبالِكتاب )بالكتابة(؛1  َقّیِ
دانش را با نگارش به بند کشید. 

گفــت یکــی از بایدهــای طلبگــی، یادداشــت برداری از نکته هایــی  شــاید بتــوان 

کــه می خواهــد از دیــن  کســی  یافــت می شــود.  کــه در طــول تحصیــل در اســت 

کــه قلــب دشــمن را  ــر باشــد  ــد خشــاب اســلحه اش از تیرهایــی پ کنــد، بای ــاع  دف

کــه بــا  آن هــا مریــدان را جــذب کنــد؛ بنابراین  بشــکافد و دلــش از لطایفــی پــر باشــد 

کــرده و  ــی  ــه صــورت موضوعــی بایگان ــد آن را یادداشــت و ب کــه دیدی هــر مطلبــی 

یایــی از  کنیــد؛ آن گاه بــه مــرور زمــان خواهیــد دیــد، در هنــگام نیــاز بــه آن مراجعــه 

یــد. مطالــب نــاب دار

اســت، دفترچــه  فــّرار  و  ک می شــود  پــا از حافظــه  زود  کــه مطالــب  از آن جــا 

یادداشــت همیشــگی همــراه داشــته باشــید تــا طرح هــا و هم چنیــن نکته هــای 

در  حتــی  کنیــد.  ثبــت  را  تفکراتتــان  حتــی  و  می گوینــد  اســاتید  کــه  مفیــدی 

1 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 31.
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کاغــذ همراهتــان باشــد. رختخــواب هــم، قلــم و 

کــه انحصارطلــب نباشــید و یادداشــت هایتان  نکتــه ی مهم تــر هــم ایــن اســت 

بــه  را  گرخودتــان مطلبــی  زیــرا ا کننــد؛  از آن اســتفاده  تــا  بــه دیگــران بدهیــد  را 

گــر نوشــته شــما را شــخص  دیگــران بگوییــد، شــاید اخــاص در آن نباشــد؛ امــا ا

گفــت، در ثــواب آن شــریک می شــوید و همــان بــرای قیامــت  دیگــری بــا اخــاص 

شــما ذخیــره می مانــد.

ی،  کــه بــا توجــه بــه پیچیدگی هــای دروس حوزو نکتــه ی قابــل توجــه ایــن اســت 

یادداشــت برداری از بهتریــن روش هــای حفظ مطالب اســت.
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تمرین قلم زدن

نكته ای كه مورد غفلت واقع شده است!

کــه بــرای خروجــی مطالعاتــش برنامــه ای نداشــته باشــد، موفــق خواهــد  کســی  آیــا 

شــد؟ پاســخ ایــن ســؤال، قطعــا منفــی اســت.

بــزرگ  علمــای  گــر  ا نمی کــرد؛  فیش بــرداری  را  آثــارش  مطهــری  شــهید  گــر  ا

آثارشــان را در ذهنشــان انباشــته می کردنــد و نمی نوشــتند، االن نســل حاضــر، 

می کــرد؟ اســتفاده  آن هــا  از   چگونــه 

ابزار ارتباطی یک روحانی دو چیز است:  سخنرانی و نوشتن.

بنویسید، حتی  بزنید، مقاله  قلم  ابتدای طلبگی بکوشید  از همان  بنابراین 

همان  از  که  کسی  نکنید.  ترک  را  نوشتن  هم  باز  باشد،  پرعیب  و  کوتاه  گر  ا

با  زمان  مرور  به  قطعا  کند،  مقید  نوشتن  به  را  خود  طلبگی  ابتدای  سال های 

افزایش دانسته هایش، نقص های قلمی اش برطرف و قلمش پویا خواهد شد.

نــگارش،  شــیوه های  بــا  آشــنایی  بــه  کنیــد  شــروع  االن  همیــن  از  پــس، 

کوتــاه،  کتــب، نکته هــای جالــب، داســتان های  خاصه نویســی ســخنرانی ها، 

.  ... و  طنزهــا  مقاله هــا، 

»خالصه این که هر طور شده، بکوشید دست به قلم بشوید.«
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نظم؛ خاصیت دینداری

خاصیت دینداری، نظم و انضباط است. 

ــه نمــاز می شــود، در  یــک مســلمان صبــح، ظهــر و شــب در اول وقــت، مشــغول ب

روزهــای خاصــی بــه مراســم خاصــی می پــردازد )نمــاز جمعــه و...(، شــب هنــگام 

در ســاعات مشــخصی می خوابــد تــا اول وقــت بــرای نمــاز صبــح و بلکــه بــرای 

نمــاز شــب بیــدار شــود.

مشــخص بــودن ســاعت مباحثــه، مطالعــه، تفریــح، عبــادت و اســتراحت 

کــه نظــم نداشــته باشــد،  کارهاســت. طلبــه ای  بــرای یــک طلبــه، از مهم تریــن 

کوچه هــای ســرگردانی باقــی خواهــد مانــد. برنامــه نداشــته باشــد، در 

یــس  کامــل و ممتــاز، در تدر امــام خمینی بــه عنــوان یــک الگــوی جامــع، 

و مطالعــه، عبــادت و نیایــش، خــواب و بیــداری، اســتراحت و اوقــات فراغــت، 

امــور خانوادگــی، ماقات هــا، رســیدگی بــه امــور مســلمانان جهــان، ارتبــاط بــا 

شــخصیت ها و خاصــه در همــه ی لحظــه لحظــه ی زندگی شــان، بــرای خــود 

برنامه ریــزى بســیار دقیــق و روشــنی داشــتند و همیــن اســتفاده درســت و حســاب 

کــه امــام از تمــام لحظه هــاى عمــر پربرکــت  ــود  ــده ب گردی شــده از اوقــات موجــب 

خویــش بــه شــکل شایســته اى بهــره بگیرنــد.
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امــام مقیــد بودنــد ســر ســاعت مقــرر از بســتر خــواب یــا اســتراحت بلنــد شــوند 

کننــد. دقــت داشــتند در وقــت معیــن غــذا بخورنــد یــا  و بــه امــور مربــوط رســیدگی 

ــه هیــچ عنــوان  ــرارى می گذاشــتند، ب ــردى ق ــا ف ــا ب کارى داشــتند ی ــر  گ بخوابنــد. ا

کــه  زمــان وعــده را بــه عقــب یــا جلــو نمی انداختنــد. آن قــدر دقیــق و منظــم بودنــد 

گــر واقعــًا بنــا بــود بــراى صــرف غــذا بیاینــد بــا پنــج دقیقــه تأخیــر، اهــل خانــه نگــران  ا

می شــدند و بــا خــود نجــوا می نمودنــد آیــا دلیــل تأخیــر آقــا چــه بــوده اســت؟ همــه 

ــن  ــل ای ــا دلی ــد ت ــام می کردن ــت ام ــل اقام ــاق مح ــه ات ــم ها را متوج ــار چش بی اختی

کــردن را کشــف کننــد؛ آن وقــت می دیدنــد بــه عنــوان نمونــه کســی خدمتشــان  دیــر 

ــا تأخیــر  ــراى پاســخ گویی لحظاتــی ب کــه امــام ب کــرده ،  رســیده و ســؤالی از ایشــان 

رســیده اند.  
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هدف مندی؛ از همان ابتدای تحصیل

بــرای موفقیــت در حــوزه، ابتــدا هدفــی واال، روشــن و دســت یافتنی بــرای خــود 

کنیــم و آن را همیشــه پیــش رو داشــته باشــیم و مــدام بــر آن پافشــاری و  ترســیم 

ــد. ــا باش ــرک م ــور مح ــه آن، موت ــیدن ب ــزه رس ــا انگی ــم ت کنی ــد  کی تأ

کجــا برســی.  کــه می خواهــی بــه  گفــت  کــه عالمــی بــه فرزنــدش  مشــهور اســت 

گفــت: تــو بــه  گفــت: مــن می خواهــم بــه جایــگاه شــما برســم. پــدر  او در پاســخ 

جایــی نمی رســی؛ زیــرا مــن می خواســتم بــه جایــگاه امــام صادق برســم و 

ــی! ــی نمی رس ــه جای ــا ب ــوی، قطع ــن بش ــی م ــه می خواه ک ــو  ــدم؛ ت ــن ش ای

»بنابراین کم ترین هدفتان در طلبگی، اجتهاد در مسائل دینی باشد.«
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تالش فردی یا نظام آموزشی

ه ی کدام یک سنگین تر است؟
ّ

کف

بســیاری از افــراد فکــر می کننــد بــا ورود بــه نظــام آموزشــی حــوزه و عمــل طبــق آن، 

امــا  بــه اهــداف بلنــد و آرمانی شــان می رســند و موفقیت شــان حتمــی اســت؛ 

کــه آن چــه عامــل  ــخ علمــای حــوزه نشــان می دهــد  ی کــه تار واقعیــت ایــن اســت 

موفقیــت اســت، بیشــتر تــاش و مجاهــدت خــود فــرد اســت و نظــام حــوزه عمدتــا 

گــر  کننــده و زمینه ســاز رشــد و تعالــی طلبــه اســت. چنان چــه ا نقــش حمایــت 

بــرای یــک کوهنــورد، ابــزار کوهنــوردی و نقشــه ی راه فراهــم باشــد، باز هــم نمی تواند 

کــه بــه قلــه خواهــد رســید. انگیــزه ی قــوی، تــاش مســتمر، تدبیــر،  مطمئــن باشــد 

ــاری  ــه او را ی ــه قل ــه در رســیدن ب ک تفکــر و اســتفاده از راهنمــا ابزارهایــی هســتند 

مــی رســانند.

کــه شــرایط بــه ضــرر طــاب پیــش می رفــت،  پیــش از انقــاب و در زمانــی 

اســتاد شــهید مرتضــی مطهری بــا تــاش فــردی و توفیــق الهــی توانســت چنــان 

کــرد. در واقــع شــهید مطهری  کــه همــه ی چشــم ها را خیــره  گام هــای بلنــدی بــردارد 

محصــول زحمت هــا و تاش هــای خــودش بــود؛ امــا امــروزه امــکان رشــد بــرای 

طــاب در همــه ی زمینه هــا فراهــم اســت. مؤسســه های تخصصــی، نرم افزارهــای 

کتاب خانه هــا، اســاتید،  کتاب هــا و  جامــع علــوم اســامی، در دســترس بــودن 



67 فصل سوم:نکته های علمی پژوهشی

ــه  ــختی ب ــه س ــته ب گذش ــه در  ک ــتند  ــی هس ــه زمینه های ــه و هم ــا و ... هم کاس ه

دســت می آمــد و مــازم بــا زحمت هــا و رنج هــای فــراوان بــود. بنابرایــن، دیگــر 

گــردن نظــام حــوزه انداخــت. ــه  کوتاهی هــای خــود را ب کــرد و  ــوان فرافکنــی  نمی ت

طالب منتقد نظام حوزه دو دسته اند: 

کــه اهــل درس، مطالعــه، تحقیــق و تــاش هســتند.  گــروه اول افــرادی هســتند 

ــا هــدف اصــاح  و بهبــود وضعیــت موجــود  ایــن افــراد معمــوال انتقادهای شــان ب

ــت.  ــتفاده اس ــل اس ــد و قاب ــه مفی ک ــد  می باش

و  کــم کاری  بــر  کــردن،  نقــد  بــا  می خواهنــد  کــه  هســتند  کســانی  دوم  گــروه 

ضعف هــای خــود ســرپوش بگذارنــد. بــرای مثــال می گوینــد: حــوزه هــم حوزه هــای 

گفتارشــان  کجــا پیــدا می شــود! ولــی وقتــی در رفتــار و  قدیــم. امــروز اســتاد اخــاق 

دقــت می کنــی، می بینــی بــه حداقل هــای اصــول اخاقــی و آداب طلبگــی هــم 

گام مثبــت و مؤثــری بــرای رشــد معنــوی خــود برنمی دارنــد  ملتــزم نیســتند و هیــچ 

و منتظرنــد معجــزه بشــود!  یــا می گوینــد اســتاد خــوب نیســت یــا دروس حــوزه 

ــه اهــل مباحثــه  ــه اهــل مطالعــه هســتند، ن خیلــی ســخت اســت و حــال آن کــه ن

ــی  ــی و بی برنامگ ــن ناهماهنگ کم تری ــر  گ ــروح. ا ــتاد و ش ــه اس ــه ب ــل مراجع ــه اه و ن

ــرر  ــان مک ــا خودش ــت؛ ام ــم اس ــه بی نظ ــد مدرس ــد، می گوین ــه ببینن ــور مدرس در ام

ــر  گ ــاد ســرکاس حاضــر می شــوند و ... . اینــان ا ی ــا تأخیرهــای ز ــد و ب غیبــت دارن

ــعار  ــد، ش ــر بزنن ــد ُغ ــط بلدن ــد و فق کاری نمی کنن ــوند،  ــئول بش ــم مس ــان ه خودش

بدهنــد و تبلیغــات ســوء بکننــد. 

مواظب باشیم »فرافکنی نکنیم.«
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ادبیات فارسی و عربی

خشت اول گر نهد ...

از  عــرب  ادبیــات  بــر  تســلط  دینــی،  معــارف  گنجینه هــای  بــه  رســیدن  بــرای 

کــه می خواهــد در اقیانــوس بی کــران معــارف قــرآن و  کســی  یــات اســت.  ضرور

گــر ادبیــات عــرب را خــوب بلــد نباشــد، نخواهــد توانســت  کنــد، ا روایــات غواصــی 

بیــرون  روایــات  و  قــرآن  از صــدف  را  معــارف  گوهرهــای  و درســتی،  بــه خوبــی 

کــه ادبیاتــش ضعیــف  بکشــد و دیــن را ناقــص خواهــد فهمیــد. بنابرایــن طلبــه ای 

ــود، برداشــت هایش هــم ضعیــف  اســت، فهــم دینــی اش هــم ضعیــف خواهــد ب

کــه  کســانی  خواهــد بــود  و بــه تبــع، عرفانــش هــم ضعیــف خواهــد بــود. بیشــتر 

گرنــه  بــه بی ســوادی متهــم می شــوند، علتــش ضعــف در ادبیــات عــرب اســت و 

گنجینه هــا دســت خواهــد  ــه  ــه راحتــی ب کلیــد را داشــته باشــد، ب کــه شــاه  کســی 

ــه خصــوص در  ــز نقــش مهمــی در موفقیــت طــاب، ب یافــت. ادبیــات فارســی نی

عرصــه ســخنوری و تبلیــغ مکتــوب دارد.

ی،  مســلط بــودن مقــام معظــم رهبــری ، بــه عنــوان یــک الگــوی جامع حــوزو

اجتماعــی  عرصــه  در  ایشــان  تاثیرگــذاری  شــاخصه های  از  یکــی  ادبیــات،  بــر 

بــا ادبیــات  کافــی  اســت. متأســفانه تعــداد قابــل توجهــی از طــاب، آشــنایی 

فارســی ندارنــد و حتــی در برخــی مــوارد، مرتکــب غلط هــای امایــی و دســتوری 

گاه ایــن ضعف هــا موجــب بی اعتنایــی و بی مهــری مــردم بــه ویــژه  کــه  می شــوند 

جوانــان بــه روحانیــت می شــود.
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نقش استاد و مدرسه ی علمیه

کجا درس بخوانیم؟

کــه  اســاتید  گفــت بهتریــن حوزه هــای علمیــه، حــوزه هایــی هســتند  شــاید بتــوان 

قــوی، موفــق و پرتــاش داشــته باشــند.

اســتاد باســواد و مــا و مهــذب، بخــش اعظــم تربیــت و آمــوزش طــاب را تأمیــن 

ــم  ــق، منظ ــاتیدش موف ــه اس ک ــد  کنی ــاب  ــه ای انتخ ــن مدرس ــرد؛ بنابرای ک ــد  خواه

و مهــذب باشــند. یــک مدرســه ی خــوب می توانــد سرنوشــت و آینــده طابــش را 

ــی  ــوی و علم ــد معن ــر رش ــر را ب ــترین تأثی ــتاد بیش ــان، اس ــن می ــد و در ای کن ــن  تأمی

طلبــه می گــذارد .

از  اســتاد،  یافتــن  بــرای  گاه  کــه  می شــود  دیــده  قدیــم  علمــای  احــواالت  در 

کرده انــد. کشــور دیگــر ســفر  کشــوری بــه  شــهری بــه شــهر دیگــر و حتــی از 

»آیا ما برای پیداکردن استاد و کسب علم، به این سیره عمل می کنیم؟«



بر بال فرشتگان / ارزش طلبگی و باید و نبایدهای آن70

هزینه ها

یا بدهکار می شویم! قطره قطره، یک در

ی انسانی؛ مجموعه ی شورای عالی حوزه و هزینه ی نیرو

ی انسانی؛ مرکز مدیریت حوزه های علمیه و هزینه ی نیرو

ی انسانی؛ مدیریت حوزه ی علمیه استان و هزینه ی نیرو

ی انسانی خدمات حوزه و هزینه ها؛ کل مجموعه ی نیرو

کادر اجرایــی و تربیتــی حاضــر در مدرســه، شــامل متولــی، مدیــر، اســاتید، معــاون 

اجرایــی،  و  مالــی  اداری  معــاون  تهذیــب،  معــاون  پژوهــش،  معــاون  آمــوزش، 

خــادم، نگهبــان، آشــپز، راننــده و ... ؛

هزینه ی بیت المال و سهم امام )شهریه(؛

هزینه ی برنامه ریزی های تربیتی و مدیریتی؛

هزینه ی نگهداری ساختمان مدرسه، تأسیسات و ... ؛

هزینه ی تغذیه؛

و در نهایت هزینه ی عمر خود طلبه؛

و هزار و یک هزینه ی دیگر از بیت المال ...

گر با وجود این همه، طلبه ای درس نخواند ... ؟! و ا

»فردا چگونه باید پاسخ داد؟«
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دبیرستان و بعد دانشگاه یا حوزه!

یکی را درست به مقصد برسان؟!

کســی بخواهــد مــا بشــود و خــوب درس بخوانــد، نمی توانــد  گــر  بــه نظــر می رســد ا

ی یــا دانشــگاهی برســد، مگــر  بــه تحصیــل هم زمــان بیشــتر از یکــی از دروس حــوزو

گرنــه دو هندوانــه بــزرگ را بــا یــک دســت برداشــتن،  این کــه نخبــه و ممتــاز باشــد و 

ی  آن هاســت. نتیجــه اش ضربــه بــه هــر دو

ی مفیــد  کارآمــد و نیــرو کســی طلبــه بشــود و بخواهــد فاضــل،  وقتــی قــرار اســت 

ی  و مؤثــری باشــد، بایــد تمــام شــبانه روزش را صــرف فهــم و یادگیــری دروس حــوزو

کــه بخواهــد هم زمــان در  ــد  بکنــد و در ایــن صــورت، دیگــر وقتــی برایــش نمی مان

دانشــگاه هــم ادامــه تحصیــل بدهــد. البتــه ممکــن اســت تعــداد انگشت شــماری 

کــه بتــوان  کاری را داشــته باشــند؛ امــا نســخه ای نیســت  تــوان و اســتعداد چنیــن 

کــرد. بــه عمــوم افــراد تجویــز 

»بنابراین انجام یک کار با قوت، بهتر است از انجام دو کار با ضعف«
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کسب معیشت؟! شبهه ی تحصیل و 

کار یا درس؟

ــه  ــد بقی ــان، مانن ــای زندگی ش ــن هزینه ه ــرای تأمی ــاب ب ــرا ط ــد چ ــی می گوین برخ

کــه بــرای تأییــد سخنشــان می زننــد، مرحــوم عامــه  کار نمی کننــد؟ مثالــی  مــردم 

کــه در بخشــی از عمــرش مجبــور شــد بــرای تأمیــن مخــارج   طباطبایــی اســت 

ــد. کن ــن  ــتش را تأمی ــاورزی و معیش کش ــی اش  زندگ

گسترده ی  که به خصوص در عصر حاضر و با این طیف  واقعیت این است 

به  کسی  گر  ا قول معروف  به  از حوزه،  بین المللی  و  انتظارهای داخلی  و  نیازها 

و  جای 24 ساعت، 48 ساعت در شبانه روز هم تاش خستگی ناپذیر علمی 

معنوی بکند و بدود، هنوز هم از قافله ی نیازها و انتظارها عقب است. با این 

حال، چگونه یک طلبه ی دردآشنا می تواند عمر باارزش و تکرار ناشدنی اش را 

حوزه،  بزرگ  شخصیت  همین  مثال،  برای  کند؟  صرف  معیشت  کسب  برای 

نمی شدند  مجبور  و  می شد  تأمین  مخارجشان  گر  ا طباطبایی  عامه  یعنی 

کنند، چه خدمات شایان و آثار باارزشی را در زمینه ی دین به جامعه  کشاورزی 

عرضه می کردند؟ ضمن این که ایشان از این دوره ی حدودا ده ساله، همیشه با 

تلخی یاد  کرده  و احساس خسران می نمودند و البته در همین دوران هم، دست 

از مجاهدت علمی نکشیده بودند و چندین تألیف با ارزش ایشان، مال همین 

دوران است. 

ابتــدای  از  بــزرگان می بینیــم ایشــان  انــدک توجهــی در زندگــی  مراجــع و  بــا 
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از  بیــش  بــا  گاه  و  کرده انــد  حــوزه  در  خوانــدن  درس  بــه  اقــدام  جوانــی  ســنین 

اجتهــادی  و  فقهــی  ابــواب  از  برخــی  در  هنــوز  پژوهــش،  و  یــس  تدر ســال   50

صاحب نظــر نیســتند و هم چنــان خــود را نیازمنــد بــه یادگیــری می بیننــد؛ زیــرا 

دایــره ی علــوم دینــی گســترده اســت و روز بــه روز هــم بــر شــاخ و برگ هــا و شــقوق آن 

گران مایــه بــرای  کــردن حتــی یــک ســاعت از عمــر  افــزوده می شــود. بنابرایــن هزینــه 

امــری غیــر از تحصیــل علــم و اشــتغال بــه غیــر از شــئونات طلبگــی، خســارتی 

گاهــی ممکــن اســت فــرد  جبران ناپذیــر اســت. البتــه همیشــه اســتثناهایی بــوده و 

کســی خالصانــه در ایــن راه قــدم  گــر  بــه اضطــرار بیفتــد؛ ولــی بــه نظــر می رســد ا

کــه گمانــش نمــی رود، خواهــد  بــردارد، طبــق وعــده ی الهــی، روزی اش از  آن جایــی 

ــه خــود رفــع خواهــد شــد. ــای تحصیلــش، خــود ب ــع پیــش  پ رســید و موان

»پس همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیده اند!«
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تلنبار نکنیم!

با سهل انگاری، بار  خودمان  را سنگین نکنیم!

کار امــروز را بــه فــردا نیفکنیــد. از همــان روز اول طلبگــی بکوشــید خــوب  هیــچ گاه 

کنیــد، خــوب امتحــان  کنیــد، خــوب مباحثــه  درس بخوانیــد، خــوب مطالعــه 

کــرده در پایه هــای باالتــر، دروس ناقصــی مانــع حرکــت و عامــل  بدهیــد تــا خــدای نا

کار امــروز را بــه فــردا نیفکنیــد. حــذف زمینه هــای تحصیلی تــان نشــود؛ بنابرایــن  

هنــوز  امــا  اســت؛  مانــده  حــوزه  در  ســال  ده  طلبــه ای  می شــود  دیــده  گاهــی 

ــه ای، یکــی دو  نمــرات پایه هــای پنــج و شــش را تکمیــل نکــرده اســت و از هــر پای

ــم دروس  ــه حج ک ــت  ــوده اس ــن نب ــان ای ــا بنای ش ــاب قطع ــن ط ــی دارد. ای ناقص

ناقصی شــان را بــه ده عــدد و بیشــتر برســانند؛ امــا  بــه ســبب ســهل انگاری و امــروز 

ــرای تبــرک  کــه در تمــام پایه هــا ب کارشــان بــه جایــی رســیده اســت  کــردن،  و فــردا 

کــه شــده، یکــی دو ناقصــی داشــته باشــند. هــم 

این ناقصی های دست و پا گیر سبب می شوند طلبه مانند کسی که می خواهد 

کند. طی  را  رشد  زمینه های  نتواند  بدود،  گل آلود  و  ُرس  ک  خا با  زمینی  در 
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چه چیزهایی مطالعه نکنیم!

کسب علم بدون منفعت عقالیی!

اعوذ بک من علم الینفع ...

کــردن و خوانــدن را نــدارد. بــه ایــن معنــا  کتابــی، ارزش مطالعــه  هــر علمــی و هــر 

کــه بایــد بهترین هــا و مهم ترین هــا را  یــاد اســت  کــه ارزش وقــت انســان آن قــدر ز

کــه هیــچ نفعــی  ــد  ــه این کــه ســال های متمــادی علمــی را بخوان کنــد، ن مطالعــه 

برایــش نداشــته باشــد.

گــر  طلبــه پیــش از  آ ن کــه بخواهــد علمــی را بیامــوزد، بایــد فایــده اش را بدانــد و ا

گذاشــتن یــک طلبــه در  فایــده ای نداشــت، وقتــش را هزینــه ی آن نکنــد. وقــت 

مــواردی از قبیــل مــوارد زیــر، اتــاف وقــت و عمــر اســت و زیبنــده نیســت:

مطالعه ی بیش از حد روزنامه ها از طیف های مختلف سیاسی، مجله های 

ورزشی تخصصی، اخبار فوتبال حرفه ای و ... ، اخبار جنگ و دعواهای سیاسی 

برای  مفید  غیر  مطالب  مطالعه ی  بازاری،  کوچه  رمان های  مطالعه ی  افراد، 

طلبگی، مطالعه ی داستان های جنایی، مطالعه ی بخش حوادث روزنامه ها، 

کتاب های  مطالعه ی   ، و...  ورزش کاران  هنرپیشه ها،  زندگی نامه ی  مطالعه ی 

کتاب های عرفانی بدون استاد و به خصوص  مربوط به علوم غریبه، مطالعه ی 

در آغاز راه و ... .
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طلبــه موفــق، حتــی از اوقــات فراغــت خــود نیــز بــرای یادگیــری و رشــد و تعالــی 

یخــی یــا روایــی  کتــاب تار کتــاب درســی خســته شــد، یــک  گــر از  بهــره می گیــرد. ا

ــر  کتاب هایــش را ب گاهــی  ــع خســتگی می کنــد.  ــا مطالعــه ی آن رف ــر مــی دارد و ب ب

مــی دارد و در دامــن طبیعــت بــه مطالعــه می پــردازد و هوایــی نیــز تــازه می کنــد. 

در  طلبگــی  رســالت های  انجــام  بــرای  نیــاز  مــورد  مهارت هــای  از  بســیاری 

کتاب هــای درســی یافــت نمی شــود؛ پــس بایــد از ظرفیــت  کاس هــای درس و 

ــی  ــاز طلبگ ــورد نی ــای م ــن مهارت ه ــری و تمری ــرای یادگی ــود، ب ــت خ ــات فراغ اوق

کنیــم.  اســتفاده 

بــا احادیــث اهــل بیــت، مطالعــه ی شــعر و ادبیــات  انــس  آشــنایی و 

تمریــن  و  یادگیــری  تربیتــی،  و  اخاقــی  کتاب هــای  اســام،  یــخ  تار فارســی، 

هســتند. قبیــل  ایــن  از  و...  نویســندگی  ســخنوری،  رایانــه ای،  مهارت هــای 
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نرم افزارها

وی سکه ی تکنولوژی دو ر

استفاده از نرم افزارها معایب و مزایایی دارد:

مزایا:

 جست وجو و دست رسی آسان؛

 سهولت انجام پژوهش های موضوعی؛

 صرفه جویی در وقت و هزینه؛

 قابلیت حمل و نقل آسان و ... .

معایب:

کم شدن ماندگاری مطالب در ذهن؛   

 ضعف بینایی چشم به مرور زمان؛ 

کتاب؛  کامپیوتر و به حاشیه رفتن مراجعه به   اعتیاد به 

کم رنگ شدن خاقیت؛  کپی مطالب و   عادت به 

کتاب.  یادگیری محدود در مقایسه با مراجعه به 
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تنظیم ارتباط های عاطفی

یط هردو محکومند! افراط و تفر

بین المللی،  عرصه های  در  موفقیت  برای  حرفه ای  ورزشکار  یک  است  ممکن 

ماه ها از خانواده اش دور باشد؛ این سختی ها الزمه ی موفقیت است ... .

آیــا ممکــن اســت طلبــه ای بخواهــد تمــام تعطیــات را درکنــار خانــواده خــوش 

بگذرانــد و مــّا هــم بشــود؟

بــه منــزل  یــک طلبــه  انــدازه  از  کــه رفــت و آمــد بیــش  ایــن اســت  واقعیــت 

کــه بــه برخــی از  آن هــا   یــادی را بــه دنبــال داشــته باشــد،  می توانــد عــوارض منفــی ز

می شــود: اشــاره 

 وابستگی به خانواده و در نتیجه، دل ندادن به درس؛

 تاثیرگذاری تنش ها و بحران های خانواده بر تحصیل؛

 منقطع شدن سلسله مباحث درسی؛

گرفتــن در بســتر نقــد و انتقــاد و ســؤال آشــنایان نســبت بــه چیزهایــی   قــرار 

کــه نتیجــه اش یــا پاســخ غلــط می شــود یــا  کــه طلبــه مبتــدی جوابــش را نمی دانــد 

سرشکســتگی و ناامیــدی؛
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 خنثی شدن تاش های تربیتی مدرسه؛

که در حال تبدیل به ملکه است؛ کم رنگ شدن معنویتی   

در یک جمله این که کسی نهال تازه را در معرض باد و باران و سرما و گرما و ... قرار 

یشه می خشکاند. نمی دهد؛ زیرا به زودی گرمای شدید یا سرمای کشنده او را از ر

ــی،  ــتی های درس کاس ــع  ــا، رف ــرور درس ه ــرای م ــبی ب ــت مناس ــات فرص تعطی

ــح اســت. مطالعــه جنبــی و البتــه اســتراحت و تفری

گرمــای هــوا در طــول تابســتان، درس و بحــث  و مطالعــه را  برخــی بــه بهانــه ی 

گشــت وگذار می کننــد؛  رهــا می کننــد و ایــن فرصــت بــزرگ را صــرف اســتراحت و 

ــه رشــد و موفقیــت باشــد، حتــی  کــه عاقه منــد ب کســی  امــا واقعیــت ایــن اســت 

کنــد و شــب  گرمســیری، می توانــد بخشــی از روز را اســتراحت  گــر در اســتان های  ا

کــه هــوا قابــل تحمل تــر اســت، بــه مطالعــه بپــردازد. هنــگام 





فصل چهارم
نکته های تهذیبی تبلیغی





83 فصل چهارم : نکته های تهذیبی تبلیغی

اصول طلبگی: بایدها

یم اصل 1: قرائت مستمر قرآن کر

کتــاب هدایــت و زندگــی، یعنــی قــرآن مأنــوس  کــه بــا  توقــع از یــک طلبــه ایــن اســت 

کــه نــوری  کســی  کــه از قــرآن دور اســت، از نورانیــت دور اســت و  باشــد. طلبــه ای 

نیندوختــه، چگونــه می خواهــد بــه دیگــران نورانیــت بدهــد.

شــعر، قصــه، خــواب، تحلیــل سیاســی، همــه و همــه، تزئینــات هســتند؛ ولــی 

زیربنــا و محــور ســخنان یــک طلبــه بایــد آیــات قــرآن باشــد. شــهید مطهــری

در وصیت به فرزندشان می فرمایند:
ــی  ــه طــول م ــج دقیق ــه فقــط پن ک ــرآن  ــک حــزب ق ــاوت روزی ی ــکان از ت ــی االم حت
کــرم بنمــا کــه موجــب  کشــد، مضایقــه نکــن و ثوابــش را هدیــه روح مبــارک رســول ا

برکــت عمــر و موفقیــت اســت، ان شــاءاهلل.1

وایات اصل 2:  انس با ر

ــا  ــا ب ــد ت ــد و هــم معصومیــن و هــم مــردم از یــک طلبــه توقــع دارن هــم خداون

کتاب هــای روایــی انــس داشــته باشــد و ضمــن بهره منــدی خــودش از  احادیــث و 

ایــن معــارف نــاب الهــی، مــردم را نیــز ســیراب نمایــد.

با  که  طلبه ای  هستند،  قرآن  حقیقی  معصومین مفسران  که  آن جا  از 

1 . »قرآن در آثار شهید مطهری«، مجله سروش وحی، شماره 22، فروردین و اردیبهشت 1385. 
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روایات و سخنان ایشان مانوس نباشد، در واقع اسام ناب محمدی  را خوب 

نشناخته است.

اصل 3: آشنایی با احکام شرعی

بیشــتر  و  می کنــد  گل  سؤال هایشــان  می بیننــد،  را  طلبــه ای  وقتــی  مــردم 

گرفتــه تــا  سؤال هایشــان هــم مربــوط بــه احــکام دینــی اســت؛ از شــکیات نمــاز 

نــذر و ...  . کفــن و دفــن میــت و عقــد و 

کــه بــه احــکام شــرعی آشــنا نیســت یــا بایــد قیــد تبلیــغ را بزنــد یــا  طلبــه ای 

ــد  ــا بگوی ــد( ی کن ــادر  ــوا ص ــودش فت ــا از خ ــد )اصطاح ــر بده ــا نظ ــدون مبن ــد ب بای

ــا مشــی و منــش طلبگــی ســازگار نیســت. کــه هیچ یــک از ایــن مــوارد ب نمی دانــم 

اصل 4: قرائت درست نماز

ــتیم.  ــان هس ــی روحانی ــاب و حت ــی ط ــاز برخ ــت نم ــت نادرس ــاهد قرائ ــی ش گاه

وقتــی یــک عالــم دینــی، قرائتــش در ســخن گفتنــش بــا خداونــد اشــتباه باشــد و بــه 

ــد در  ــه می توان دلیــل غلــط خوانــدن الفــاظ نمــاز، معانــی نمــاز تغییــر یابــد، چگون

کنــد. جایــگاه امــام جماعــت قــرار بگیــرد و نمــاز و عبــادات مــردم را نیــز تضییــع 

اصل 5: متخلق بودن به اخالق و مؤدب بودن  به آداب

وقتــی مــردم طلبــه ای را می بیننــد، توقــع دارنــد ظاهــر و رفتــارش بــا دیگــران متفاوت 

کــه صدایــش را بلنــد نکنــد،  قهقهــه نزنــد، تنــد راه نــرود، قانــون  گونــه ای  باشــد؛ بــه 

کنــد، اهــل ذکــر باشــد، اهــل نمــاز جماعــت باشــد و در یــک جملــه، بــه  را رعایــت 

راســتی اهــل عمــل بــه دیــن و آموخته هــای خــود باشــد.

اصل 6: تبلیغ و آشنایی با ابزارهای تبلیغی
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راحتی  به  بتواند  باید  طلبگی،  ابتدایی  سال های  گذراندن  از  بعد  طلبه  یک 

اغلب آیات قرآن و روایات را ترجمه نماید و با روش کاسداری، سخنرانی و بیان 

که بیان معارف دینی  احکام آشنا باشد. هرجا فرصتی پیش آمد به وظیفه اش 

کند، روایت بخواند، احکام بگوید یا داستانی  است، عمل و آیات قرآن را تفسیر 

آموزنده را برای مردم تعریف نماید و با توجه به رقبایی مانند تلویزیون، ماهواره، 

تبلیغی  نوین  شیوه های  و  ابزارها  با  باید   ،... و  اجتماعی  شبکه های  اینترنت، 

گیرد. آشنا باشد تا بتواند مصداق »بیان للناس« قرار 
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محتوای مورد نیاز یک طلبه

منابع استنادی

مهم ترین منابعی که یک طلبه حتما باید به  آن ها مراجعه کند، بدین شرح است :

یم 1. تفاسیر قرآن کر

یخ و برداشــت های  کریــم، منابعــی سرشــار از نــور و معرفت، علــم، تار تفاســیر قــرآن 

زیبــا از آیــات و شــأن نــزول  آن هــا هســتند. تفاســیری هم چــون تفســیر نمونــه، نــور، 

ــل  ــردم قاب ــوم م ــرای عم ــد و ب ــگارش یافته ان ــاده ن ــات س ــا ادبی ــث ب ــن الحدی احس

اســتفاده می باشــند.

وح آن 2. نهج البالغه و شر

کلمــات و جمــات امیــر بیــان و قــرآن ناطــق امیرمؤمنــان علــی در بیــن طــاب 

کــه بایــد و شــاید مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد؛ حــال آن کــه ایــن  هــم آن چنــان 

گنجینــه گران بهــا، سرشــار از معــارف نــاب و کلیدهــای کارگشــا و راهبــردی اســت 

کــه الزم اســت هــر طلبــه، حداقــل یــک دوره آن را همــراه بــا یکــی از شــروح مطالعــه 

کنــد. و مباحثــه 

یخ انبیا 3. تار

انبیــا و پیروانشــان سراســر عبــرت و درس آمــوزی  یــخ و سرگذشــت  مطالعــه تار

نقــش بســزایی داشــته باشــد. تبلیــغ  کــردن  اســت و می توانــد در شــیرین تر 
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4. زندگی معصومین

یــخ  تار و  ســیره  بــه  تســلط  عــدم  طــاب،  بیــن  در  شــایع  مشــکل  متاســفانه 

 ، گرامــی اســام ــی رســول  ــه زندگان معصومین اســت. معمــول طــاب ب

ــی  ــد؛ ول ــنایی دارن ــین آش ــام حس ــی و ام ــام عل ــرا ، ام ــرت زه حض

کــه همیــن امــر باعــث  دربــاره ی معصومیــن دیگــر اطاعــات بســیار اندکــی دارنــد 

حضــرات  آن  بــا  مــردم  آشــنایی  عــدم  نتیجــه اش  کــم کاری  ایــن  اســت  شــده 

ــا شــهادت هریــک از  ــد یــک دور از والدت ت ــل بای باشــد. یــک طلبــه موفــق حداق

کنــد. فیش بــرداری  و  مطالعــه  را   معصومیــن

5. مفاتیح الجنان

کــه انســان را بــا دعاهــا و آداب  کتــاب شــریف مفاتیــح الجنــان از منابعــی اســت 

کتــاب  یــادی آشــنا می کنــد. ایــن  ایــام و مناســبت ها و مســتحبات و مکروهــات ز

هــم بــرای طلبــه مفیــد اســت و هــم در تبلیــغ تأثیــر بســزایی دارد. 

6. آثار استاد شهید مطهری 

که از نوابغ روزگار ماست، به دلیل تنوع و جامعیت  مطالعه آثار شهید مطهری 

آثارش در زمینه هایی چون علوم و معارف اسامی، مباحث اخاقی و تربیتی، 

مفید  و  الزم  طاب  برای  بسیار   ... و  شبهات  به  پاسخ  اجتماعی،  مطالعات 

رهبری دامت  مقام معظم  امام و هم  کید حضرت  تأ مورد  و همواره  است 

برکاته بوده است. انس با آثار ایشان در شکل گیری صحیح ساختار ذهنی فرد 

نسبت به دین و ارزش های دینی بسیار مؤثر می باشد.
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نقاط مشترک علمای سلف

عوامل عمومی موفقیت 

کــه  کنــد، می بینــد  گذشــته دقــت  کســی بــه زندگــی و ســیره علمــای موفــق  گــر  ا

کــه بــه انجــام آن پایبنــد بوده انــد. تمــام  آن هــا مشــترکاتی داشــته اند 

کنیم: باهم مواردی از این مشترکات را مرور می 

مطالعه، مباحثه و تحقیق؛

پرکاری و تاش فراوان؛

مراقبت در اخاص در نیت؛

مواظبت بر احترام به اساتید؛

یستی و قناعت؛ زهد، ساده ز

کید برکسب  رضایت خداوند، نه مردم؛ تا

استمرار بر خواندن نوافل و نماز شب؛

اهتمام بر نماز و روزه مستحبی و ده ها نکته دیگر.

که قصدش موفقیت در حوزه است، باید این نکات مشترک را  بنابراین طلبه ای 

گفته اند: که  جدی بگیرد 

گزاف          مگر اسباب بزرگی همه آماده بود” “تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به 
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رابطه حرکت و توفیق

بدون حرکت، توفیق ممکن است؟!

به  و  می کنند  عقب نشینی  تحصیلی  کامی  نا کوچک ترین  با  طاب  از  برخی 

یم. که نکند ما لیاقت و توفیق سربازی امام زمان  را ندار تردید می افتند 

ــک  کم ــه ی  ــت دارم، دغدغ ــوزه را دوس ــه: ح ک ــت  ــن اس ــان ای کامش ــه ی  تکی

بــه دیــن را هــم دارم؛ امــا نمی دانــم چــرا موفــق نمی شــوم؟ البــد تبلیــغ دیــن توفیــق 

ــدارم! کــه مــن ن می خواهــد 

کــه توفیــق، حاصــل تــاش انســان اســت و زمانــی محقــق  واقعیــت ایــن اســت 

ــه ی  ــد زمین ــه خداون ک ــد و آن گاه  ــدت باش ــاش و مجاه ــت و ت ــه حرک ک ــود  می ش

کــه  کســی  رشــد را در بنــده اش ببینــد، قطعــا بــه او توفیــق هــم خواهــد داد. امــا 

و  نگرفتــه  تغییــری صــورت  نــداده،  انجــام  نکــرده، اصاحــی در خــود  حرکــت 

کــه توفیقــش بــه فعلیــت برســد. اقدامــی نکــرده، نبایــد توقــع داشــته باشــد 

این کــه بنشــینیم بــه امیــد آن کــه توفیقمــان برســد، توجیهــی اســت بــرای فــرار از 

مســئولیت. شــیطان هــم در ایــن مواقــع لبخنــدی می زنــد و می گویــد: پــس بنشــین 

تــا توفیقــت برســد ... .

» بدون حرکت و تالش نمی توان توقع موفقیت و توفیق الهی داشت ...«
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فرار زیرکانه

بهانه های فرار از مسئولیت

گذشته است ... ؛ کار  کار از 

دیگر فایده ای ندارد ... ؛

گذشت، چه یک وجب، چه صد وجب ... ؛ که از سر  آب 

یادتر از گذشته شده است، پس کاری هم نمی توان  حاال که فساد در جامعه ز

یم و منتظر بمانیم ... ؛ ی دست بگذار کرد. باید بنشینیم و دست رو

کــه شــیطان خیلــی دوســت دارد بشــنود.  این هــا دقیقــا جمله هایــی اســت 

کــه دائــم انســان را از اصــاح می ترســاند و می خواهــد هیــچ ُمصلحــی بــه  اوســت 

اصــاح امیــدوار نباشــد.

گذشته است؟ کار  کار از  آیا واقعا 

آیا دیگر نمی توان اصاحی انجام داد؟

کرد؟ گذاشت و نظاره  ی دست  آیا باید دست رو

و  نیســت  دیــر  اصــاح  و  صــاح  بــرای  هیــچ گاه  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
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ــر این کــه  ــازه اســت. نکتــه ی مهم ت اصطاحــا ماهــی را هــر وقــت از آب بگیریــد، ت

مــا مأمــور بــه انجــام وظیفه ایــم نــه نتیجــه. این کــه چه قــدر تأثیــر می کنــد، بــه دســت 

ــر و اصاح گــِرِ واقعــی، خداونــد اســت.  وقتــی خداونــد ببینــد  مــا نیســت؛ زیــرا مؤِث

کســی بــه وظیفــه اش عمــل و تــاش می کنــد، قطعــا او را پــاداش خواهــد داد. فــارغ 

ــد.  کل بشــریت می دان ــا اصــاح  ــر ب ــم، اصــاح یــک نفــر را براب کری ــرآن  از این کــه ق

کاری از دســت  کــه جامعــه فاســد شــده بــود و  آیــا در روز حســاب، ایــن توجیــه 

مــن بــر نمی آمــد، مــورد قبــول خواهــد بــود؟

کردن مشکلی را حل نمی کند. بنابراین نشستن و نقد 

» باید کاری  کرد ... «
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نیمه پر لیوان ...

نقش امید در حرکت و اصالح!

عده ای وقتی ناهنجاری ها و مشکات اخاقی را می بینند، عقب نشینی می کنند؛ 

غافل از این که در کار فرهنگی، باید نگاه به نیمه پر لیوان باشد، نه به قسمت خالی آن.

گرفتــه و  توجــه یک ســویه بــه نیمــه خالــی لیــوان، انگیــزه تــاش را از انســان 

کار دلســرد می کنــد؛  قــدرت حرکــت را از انســان ســلب و او را نســبت بــه ســرانجام 

کــه نگاهــش بــه نیمــه پــر لیــوان اســت، انگیــزه اش بــرای حرکــت، بــرای  کســی  امــا 

ــرای پرکــردن نیمــه خالــی صــد چنــدان می شــود . ــرای ب تغییــر و تــاش، ب

کم انگاشتن بدی ها،  مثبت اندیشیدن، مثبت نگریستن، دیدن خوبی ها و 

همه و همه اهرم هایی هستند برای رشد و حرکت.

یافــت بوهــای نامطبــوع،  بکوشــیم همیشــه بــه جــای تنظیــم شــامه بــرای در

کنیــم بــرای دیــدن زیبایی هــا. قطعــا نقــاط قــوت جامعــه  چشــم مان را تقویــت 

ــر از زمینه هــای انحــراف  اســامی مان و زمینه هــای اصــاح و رشــد در آن، فراوان ت

کــه ضعفــی دارنــد و  کســانی  اســت و خوب هــای جامعــه مــا بســیار بیشــترند از 

گناهــی مرتکــب می شــوند ... .

کــه می خواهــد طلبــه باشــد، بایــد بــاور داشــته باشــد بــه این کــه انســان و  کســی 

گناهــان نتیجــه جهــل اســت و بــا برطــرف  جامعــه اصاح پذیــر اســت و بســیاری از 

شــدن جهــل افــراد هــم تغییــر می کننــد. 

»بنابراین به تغییر و اصالح باورمند و امیدوار باشیم.«
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کمه دیگران کمه خود، قبل از محا محا

کم کاری ها و کوتاهی ها؟!

دیگــران  کــه:  اســت  شــده  ایــن  کامشــان  تکیــه  علــم،  جوینــدگان  از  برخــی 
دیگــران  شــده اند،  بــد  دیگــران  نمی دهنــد،  انجــام  درســتی  بــه  را  وظیفه شــان 
بــار  زیــر  از  دیگــران  قانون شــکنند،  دیگــران  بی نظمنــد،  دیگــران  گناهکارنــد، 
مســئولیت فــرار می کننــد، دیگــران اخــاق را رعایــت نمی کننــد و ... ؛ امــا بیاییــد 
کــه شــده، ایــن ســیاه نمایی و طلب کاری هــا از جامعــه را دور  ــار هــم  ــرای یــک ب ب

بریزیــم و از خــود بپرســیم:
تا به حال من چه کرده ام؟ چه توانایی هایی داشته ام که آن را به فعلیت نرسانده ام؟

و  اخاقــی  رذایــل  از  یــک  کــدام  و  مــی دادم  انجــام  بایــد  را  کارهایــی  چــه 
نکــردم؟! کــه  می کــردم  تــرک  بایــد  را  اشــتباهی  عادت هــای 

دیگران  گردن  به  را  آن  و  کرده ام  خالی  شانه  مسئولیت ها  بار  زیر  از  چه قدر 
انداخته ام؟!

در فهم و عمل به دین و ترویج و تبلیغش چه کارهایی باید انجام می دادم که نداده ام ؟
کرده ام ؟ چقدر برای تغییر و اصاح خود و اطرافیانم تاش 

گفتارم، چه چاره ای اندیشیده ام؟ برای تغییر در رفتارم و برای اصاح در 
کنیم. بیایید به جای نقادی در مورد دیگران، از خودمان شروع 

کرد.  که اصاح را باید ابتدا از خود شروع  گر به این نتیجه رسیدی  ا

ع کن.« » از همین االن شرو
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اثرگذاری تبلیغ

جامعه ی زنده و امیدوار!

از بنده ی خدا نهراسید، همه چیز به دست خداست ... ؛

فقر و غنی و عزت و ذلت به دست اوست ... ؛

مکنت و عزت و دولت از آن اوست ... ؛

ناامیدی شرک عظیم است ... ؛

راه توبه همیشه باز است ... ؛

خدا بندگانش را دوست دارد، بیشتر از دوست داشتن مادر فرزندش را ... ؛

کــه روحانیــت هــر  ایــن جمله هــا و جمله هــای مشــابه آن نکته هایــی هســتند 

روز و هــر ســاعت  آن هــا را بــه مــردم تذکــر می دهنــد.

کــه ایــن جمله هــا، چقــدر در آرامــش و امنیــت روانــی  کرده ایــم  تــا بــه حــال فکــر 

جامعــه موثــر اســت؟!

گــر روحانیــت انسان ســازی نکنــد، نیروســازی نکنــد، تربیــت نکنــد، اصــاح  ا

نکنــد، امــر بــه معــروف نکنــد، نهــی از منکــر ننمایــد، تذکــر ندهــد، وعــده بهشــت 
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گذشــتن یکــی دو نســل، جامعــه  و خــوف از عــذاب جهنــم را یــادآوری نکنــد، بــا 

چــه سرنوشــتی پیــدا می کنــد؟!

گرفتــه شــود، آن گاه  گــر همیــن تبلیغــات محــرم و صفــر و رمضــان از جامعــه  ا

کــه فضــای امــن جامعــه بــه چــه آســیب هایی دچــار می شــود. مشــخص می گــردد 

معارف  بیان  واسطه  به  روحانیت  که  آرامشی  گفت  می توان  جرأت  به 

دیگری  جای  هیچ  در  می دهد،  مخاطبان  به  و  جامعه  بیت به  اهل 

تأمین نمی شود.

ــه جامعــه  ــر روحانیــت در آرامش بخشــی ب ــی و البتــه مؤث ــی و نامرئ تأثیــرات مرئ

کــم نگیــر. کــه قابل انــکار باشــد؛ بنابرایــن خــودت را دســت  چیــزی نیســت 

»قدر و جایگاه خودت را بدان ...«
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گذر از جاده زمان ...

سنگینی وظیفه

جاده پرپیچ و خم  است؛

سنگاخ دارد؛

سرازیری و سرباالیی دارد؛

پرتــــــــگاه دارد؛

خاصه، راه مشکل و طاقت فرساست.

مسیــــر طوالنی است؛

جاده پرخطری است؛

همه را می دانم؛

و لی مـــن به مقصد می اندیشم؛

فهم درست دین و زیبایی های آن؛

گیتی؛ گسترش آن در تمام  و 

دل را به جاده می زنم؛

باشــدکه موالیم دستم را بگیرد؛

»و برساندم به مقصد.«
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سختی ها ...

خداوند خوش حساب است!

یج دین خدا تحمل  ترو ازای  در  که  ارزش سختی هایی  که  این است  واقعیت 

گر متوجه باشی، یک لحظه هم درنگ نمی کنی! که ا یاد است  می کنی، آن قدر ز
 ِبــِه، َو ال 

َ
جــُر َمــن َعِمــل

َ
ــُه أ

َ
كاَن ل ــَم َبــاَب ُهــدی 

َّ
قــال االمــام الباقــر  : َمــن َعل

 ِبــِه، 
َ

ــُه ِوزُر َمــن َعِمــل
َ
كاَن ل ٍل  ــَم َبــاَب َضــا

َّ
ِهــم، َوَمــن َعل ُجوِرِ

ُ
ِئــک ِمــن ا

َ
ول

ُ
ُینَقــُص ا

وَزاِرِهــم؛ .هــر کــس دری از درهــای هدایــت را بــه دیگــران 
ُ
ِئــک ِمــن ا

َ
ول

ُ
َوال ُینَقــُص ا

بیامــوزد بــرای او اجــر هــر کــس کــه بــه آن عمل مناید، خواهد بــود و از خود آهنا نیز 
چیــزی کاســته منــی شــود و هــر کــس دری از درهــای گمراهی را بــه دیگران بیاموزد 
بــرای او گنــاه هــر کــس کــه بــه آن عمــل منایــد، خواهــد بــود و از گنــاه خــود آهنــا نیــز 
چیــزی کاســته منــی شــود.1و چــه کــی خوش حســاب تر از خداونــد مهربــان پیــدا 

خواهــی کــرد وقــی یــک عمــل نیــک را چندیــن برابــر پــاداش می دهــد. 

»برای مسابقه خدمت، تحت لوای امام زمانت، یک لحظه هم درنگ نکن.«

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج2, ص19.
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وساوس شیطان ...

وعده و وعید

شیطان وسوسه گر است و هنگام بخشش انسان را از فقر می ترساند. 

گرفتــن بــرای انجــام امــور الهــی  شــیطان وسوســه گر اســت و هنــگام تصمیــم 

انســان را منصــرف می کنــد.

از  را  انســان  آن،  لذت هــای  و  دنیــا  وعــده  بــا  و  اســت  وسوســه گر  شــیطان 

مــی دارد.  بــاز  آخــرت  بــه  پرداختــن 

زمانــت  امــام  بــرای ســربازی  وقتــی می خواهــی  و  اســت  شــیطان وسوســه گر 

کــه مبــادا  کنــی، هــزار و یــک وسوســه متفــاوت ســر راه انتخــاب تــو می گــذارد  تــاش 

کنــی. بهتریــن را انتخــاب 

شیطان وسوسه گر است ... .

» پس سعی کن در برابر وسوسه ها استوار بمانی«
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افتخارات دیگران واشک شوق ما

پرکردن خألها

گذشتگانمان، اشک شوق بریزیم؟! کی باید به خاطر افتخارات  تا 

البتــه مایــه افتخارمــان  کــه  گذشــته  آبــرو و زحمــات علمــای  از  بایــد  کــی  تا

کنیــم؟! خــرج  هســتند، 

کجاست؟ پس نقش ما در باروری علمی حوزه 

چرا فقط عادت کرده ایم افتخارات گذشتگان و بزرگانمان را تحسین کنیم؟!

افتخارآفرین  خودمان  موجود،  امکانات  همه  این  با  که  نرسیده  آن  وقت  آیا 

باشیم؟!

کرد یا ... ؟! آیا آیندگان به وجود ما افتخار خواهند 

عامه جعفری از دنیا می رود ... ؛

استاد مطهری به شهادت می رسد ... ؛

بزرگان و مجتهدان، یک به یک ما را ترک می کنند ... ؛

کند؟ من و شما ... ! کسی می خواهد جای خالی  آن ها را پر  چه 

» آیا با این تالش اندک و حداقلی می توان تاریخ ساز شد؟«
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دوطرف ُبرد

اصالح خود یا دیگران؟

کــرده اســت، چــه این کــه مبلــغ موفقــی بــرای  طلبــه و عالــم دینــی در هــر حــال بــرد 

کــم باشــد ... . دیــن بشــود و چــه این کــه اســتعداد تبلیغــی اش 

گــر درس خــوان، موفــق و بااســتعداد باشــد، هــم بــرای خــود و هــم بــرای جامعــه  ا

گلیــم خــود و دیگــران را از آب بیــرون می کشــد. مفیــد اســت؛ زیــرا 

گــر اســتعداد تبلیــغ نداشــته باشــد، می توانــد توانایی هــای بالقــوه خــود را در  ا

کنــد. یــس و امثــال آن شــکوفا  مســیرهایی ماننــد پژوهــش و تدر

کرم  هنگام اعزام امیرالمؤمنین علی به یمن فرمودند:  رسول ا
یــِه 

َ
َعــت َعل

َ
ــا َطل ــَک ِمّ

َ
 َخیــٌر ل

ً
َن َیــِدَی اهَّلُل َعــی َیَدیــَک َرُجــا َ

مُی اهَّلِل ال
َ
یــا عــی... َو ا

گــر یــک نفــر را خداونــد بــه دســِت  َبــت... ؛1 ای عــی! و بــه خــدا ا ــمُس َو َغَر
َ

الّش
تــو هدایــت کنــد، بــرای تــو هبتــر از جاهــایی اســت کــه خورشــید بــر آن طلــوع  و 

غــروب می کنــد.
یز! قدر موقعیتت را بدان. پس ای عز

»توجه داشته باش که در هر حال برنده هستی ...«

1 .کلینی، الکافی، ج5،ص 28.
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قضاوت درست

وی سنگ بند می شود؟! قانون نباشد، سنگ ر

کاغــذ ســفید بزرگــی نصــب شــود و  ی تختــه ســیاه،  اســتاد اخاقــی دســتور داد رو

ی  گردان پرســید رو کــرد. آن گاه از شــا کوچکــی در وســط آن ترســیم  ســپس نقطــه 

تختــه ســیاه چــه می بینیــد؟  پاســخ دادنــد نقطــه ســیاهی می بینیــم.

که یک سوم تخته را  کاغذ سفید بزرگ را  که شما  گفت: چگونه است  استاد 

گرفتید و فقط نقطه سیاه کوچک نظر شما را جلب کرد؟ گرفته است، نادیده  فرا 

کــه بــه ســفیدی ها توجــه نکننــد و فقــط بــه دنبــال  برخــی از افــراد عادتشــان شــده 

کــس و همــه چیــز انتقــاد دارنــد و بــه  نقــاط ســیاه بگردنــد. اینــان معمــوال بــه همــه 

کــه  چــرا هیزمش تــر اســت.  گــر بــه جهنــم هــم برونــد معترضنــد  قــول معــروف، ا

این گونــه افــراد دایــم دیگــران و رفتارهایشــان را نقــد می کننــد و از زمیــن و زمــان 

کــه همــه چیزشــان درســت باشــد غیــر از خودشــان. کســی متوقــع هســتند  و هــر 

کــه راضــی بــر  اینــان معمــوال یک طرفــه بــه قاضــی می رونــد و طبیعــی اســت 

احتمــاالت  تمــام  قضــاوت،  از  قبــل  منصــف  انســان  حالی کــه  در  می گردنــد؛ 

کــرده و بعــد قضــاوت می کنــد. موجــود را بــرای خــودش مطــرح 
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وضعیــت  و  خودشــان  نقایــص  و  مشــکات  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  گروهــی 

کادر مدیریتــی، قوانیــن مدرســه  مدرســه و چالش هــا و مشــکات آن، دایــم مدیــر، 

و اســاتید را مــورد انتقــاد قــرار می دهنــد و بلــوا بــه پــا می کننــد. 

ایــن افــراد معمــوال در طــول ســال درس نمی خواننــد و بعــد از این کــه نتیجــه ی 

کنــد و  ــاق  ــر در حــق او ارف ــا مدی ــد اســتاد ی ــع دارن ــات اعــام می شــود، توق امتحان

کــه مدیــر یــا اســتاد، انســان های  در صــورت عــدم ارفــاق، قضاوتشــان ایــن اســت 

کــردن مدیــر، اســتاد، قانــون و  بی رحمــی هســتند؛ حــال آن کــه بایــد قبــل از متهــم 

کــرده  و مطالعــه و مباحثــه  کــم کاری  کــه چــرا  کننــد  مدرســه، خودشــان را ســرزنش 

نکــرده و درس نخوانده انــد. همــواره بکوشــیم بــه جــای زیــر ســؤال بــردن قوانیــن و 

کمــی هــم... نقــد قانون گــذاران، 

»منصفانه خود و رفتارهای خودمان را نقد کنیم  ...«
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محاسبه رفتارها

دادگاه وجدان

کنــد، بایــد رفتــار  کــه می کوشــد نواقــص درســی اش را جبــران  طلبــه  همان گونــه 

ــا  ــد ت ــی و تربیتــی اش را برطــرف نمای و اخاقــش را هــم محاســبه و نواقــص اخاق

کارنامــه اخاقــی مطلــوب و قابــل قبولــی داشــته باشــد.

کــه می خواهــد راهنمــا و راهبــر مــردم باشــد، بایــد پیــش از هــر چیــز، خــود  کســی 

کنــد؛ زیــرا راهنمــا و راهبــر، بایــد قبــل از راهنمایــی دیگــران، راه آشــنا  را اصــاح 

بــوده و خــودش راه را پیمــوده باشــد.

کــم کاری، تنبلــی و ... موانــع و ســنگ های بزرگــی  کبــر، غــرور، حســد، عجــب، 

کــه بــرای جــاری شــدن معــارف الهــی در وجودمــان، بایــد  آن هــا را از ســر  هســتند 

کویــر وجودمــان هیــچ گاه بــا معــارف نــاب دینــی  یــم. در غیــر ایــن صــورت،  راه بردار

ســیراب نخواهــد شــد.

کــس، دفتــری  کــه هــر  برخــی از علمــای اخــاق و تربیــت پیشــنهاد می دهنــد 

بــرای ثبــت وضعیــت اخاقــی خــودش تهیــه و روزانــه نقــاط ضعــف اخاقــی 

کنــد و بکوشــد بــه مــرور زمــان و مرحلــه بــه مرحلــه  و اشــتباهاتش را یادداشــت 

کمتــر نمایــد. کــم و  تش را  مشــکا

»از خود حساب بکشید پیش از آن که به حساب شما برسند.«
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همه ما نماینده حوزه و روحانیت هستیم!!

نگاه مردم!

از همــان روزهــای اول طلبگــی، نــگاه خانــواده و فامیــل بــه طلبــه تغییــر می کنــد، 

گذشــته می بیننــد و توقعاتشــان از او افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن  او را متفــاوت از 

و احتمــاال محلــه  فامیــل  یــک طلبــه در خانــواده،  رفتــار  تأثیــر  گفــت  می تــوان 

ــود. ــل توجــه خواهــد ب گــر ســال اولــی باشــد -قاب خــودش -حتــی ا

طلبــه بایــد بدانــد نــگاه دیگــران -اعــم از آشــنا، فامیــل و دوســتان -بــه یــک 

طلبــه، نــگاه فــردی نیســت، بلکــه بــه محــض ورود بــه حــوزه، او را نماینــده ی حــوزه 

و روحانیــت در خانــواده و محلــه می داننــد. نــوع پوشــش، احوال پرســی و حتــی 

کوچک تریــن رفتــار او مــورد توجــه و دقــت  کــردن و خاصــه  شــیوه راه رفتــن، نــگاه 

اطرافیــان اســت.

اشتباه او دیگر یک اشتباه شخصی نیست و متأسفانه به حساب روحانیت 

ی  آبرو بلکه  نمی شود،  تلقی  فردی  خوبی  هم  خوبی هایش  و  می شود  گذاشته 

گرامی! تو فقط در برابر آبرو و حیثیت خودت  حوزه و روحانیت خواهد بود. طلبه 

مسئول نیستی، بلکه باید در برابر نگاه دیگران به حوزه و دین نیز ...

» خود را مسئول بدانی ...«
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بهانه فرار از عبادت

ترس، بهانه ی ترک خیرات

جایــی  بــه  علمــی  و  معنــوی  لحــاظ  از  کــه  علمایــی  و  دینــی  بــزرگان  بیشــتر 

کســی توفیــق انجــام  رســیده اند، اهــل نوافــل و نمــاز شــب بوده انــد. امــکان نــدارد 

کارهــای بــزرگ را داشــته باشــد؛ ولــی بــرای رشــد معنــوی اقــدام نکــرده باشــد. گاهی 

کــه بــه دلیــل بی حالــی و سســتی نمی خواهیــم عبادتــی را انجــام بدهیــم، شــیطان 

هــم بــه ســراغمان می آیــد و برایمــان بهانه تراشــی و توجیــه درســت می کنــد. 

ــراغمان  ــه س ــیطان ب ــه ش ک ــت  ــل اس ــدن نواف ــگام خوان ــوارد، هن ــن م ــی از ای یک

یایــی باشــد؛  کــه نکنــد ایــن نمــاز بــرای خــدا نباشــد و ر می آیــد و وسوســه می کنــد 

یایــی صــورت  ر کار  این کــه  بــرای  بنابرایــن  باشــد؛  نکنــد مصــداق خودنمایــی 

ــه  ــل از این ک ــا غاف ــود و م ــل ش ــکل ح ــا مش ــوان ت ــتحبی نخ ــاز مس ــس نم ــرد، پ نگی

یــم بــه وسوســه شــیطان پاســخ مثبــت می دهیــم. بــا خوشــحالی بــه حرفــش  دار

یــای مــا بــا نمــاز  کــه مشــکل ر گــوش می دهیــم و نافلــه را نمی خوانیــم؛ درحالــی 

ــت و مشــکل خودنمایی مــان  ــد اخاصمــان را تقوی ــدن حــل نمی شــود. بای نخوان

کــردن صــورت مســأله اســت و اصــا نمــاز  ک  کنیــم. نمــاز نخوانــدن، پــا را حــل 

ــا مبــادا شــیطان از نافلــه خوانــدن مــا ناراحــت بشــود. مســتحبی را نمی خوانیــم ت

بزرگی می فرمود: وقتی می بینید شیطان با هدف انجام ندادن عبادتی، شما 

یا می ترساند، در جواب وسوسه شیطان بگویید من تصمیم دارم با قصد  را از ر

یا این عبادت را انجام بدهم و انجام بدهید تا دچار وسوسه شیطان نشوید. ر
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کلید شاه 

توصیه ی متام به مقصد رسیده ها!

ــد،  کــه نمــازش را اول وقــت بخوان این کــه نمازگــزار اهتمــام داشــته و مقیــد باشــد 

گــر بنــا باشــد طلبــه ای بــه جایــی برســد، یکــی از  یــادی دارد. ا فــی حــّد نفســه آثــار ز

کســی  کــه نمــازش را در اول وقــت بخوانــد.  شــروط اصلــی موفقیتــش، ایــن اســت 

کــه در ابتــدای وقــت بــرای صحبــت بــا پــروردگارش وقــت می گــذارد، خداونــد هــم 

کــرد.  به یقیــن عاقبتــش را ختــم بــه خیــر خواهــد 

کنیــم از ابتــدای طلبگــی خودمــان را بــه نمــاز اول وقــت عــادت بدهیــم.  تــاش 

گاهــی اوقــات دیــده می شــود،  این هــا حداقل هــای طلبگــی اســت. متأســفانه 

طلبــه یــا روحانــی هنــگام اذان مشــغول قــدم زدن در خیابــان یــا ... اســت.

که مرحوم آیت اهلل  کنند  آیت اهلل مصباح یزدی از آیت اهلل بهجت نقل می 

میرزا علی آقای قاضی فرمودند: 
گــر کســی نمــاز واجبــش را اول وقــت بخوانــد و بــه مقامــات عالیــه نرســد، مــرا لعــن  ا

کنــد! یــا فرمودنــد: بــه صــورت مــن تــف بینــدازد.

حضرت آیت اهلل بهجت می فرمودند:  
آینــدۀ  زندگــی  شــب،  نمــاز  یــا  وقــت  اول  نمــاز  بــه  ســفارش  بــا  علمــا  از  بعضــی 

کردنــد.1 تأمیــن  را  فرزندانشــان 

)/bahjat.ir.http://v0( :1 . سایت مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت اهلل بهجت، زیر مجموعه شرح حال



107 فصل چهارم : نکته های تهذیبی تبلیغی

ورزش، وسیله یا هدف

ّوِ َعلی ِخدَمِتَك َجواِرحی ...
َ

الهی، ق

گرامی اسام  می فرمایند:  پیامبر 
؛ 1

ً
یَک َحّقا

َ
 َو اَلهِلَک َعل

ً
یَک َحّقا

َ
 َو ِاّنَ ِلَجَسِدَک َعل

ً
یَک َحّقا

َ
َک َعل ّبِ ِاّنَ ِلَر

ــو  ــر ت ــز[ ب ــواده ات ]نی ــی دارد و خان ــو حق ــر ت ــت ب ــی دارد و بدن ــو حق ــر ت ــروردگارت ب پ
حقــی دارد.  

که نشاط، شادابی و سامتی آن حفظ شود. این  یکی از حقوق بدن این است 

موارد معموال با تغذیه درست و ورزش اتفاق می افتد. یکی از آسیب های جدی 

کمتری نسبت به اقشار و اصناف  که فعالیت بدنی  طاب و روحانیان آن است 

که ورزش مورد نظر، ورزش  دیگر دارند و کمتر ورزش می کنند. واقعیت این است 

آن  منظور  بلکه  دارد،  خاص  قوانین  و  وسایل  ابزار،  به  نیاز  که  نیست  حرفه ای 

کند.  که سامت بدن را تأمین  ورزش و فعالیت بدنی است 

کار دارد  و  کتــاب ســر و  کــه بیشــتر بــا قلــم و  کار طلبگــی  بــا توجــه بــه نــوع 

کوه نــوردی، شــنا و نرمش هــای مفیــد  ی،  کــم اســت،  پیــاده رو تحــرک بدنــی در آن 

ــدارد.  ــاز ن ــزار خــاص نی ــه اب ــه ب کنــد، در حالی ک ــد ایــن ضعــف را برطــرف  می توان

1 . قمی، سفینة البحار، ج 3، ص 36.
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کنــار تلویزیــون بــه تماشــای  برخــی از طــاب بــه نــام ورزش، ســاعت هایی را در 

فوتبــال می گذراننــد، غافــل از این کــه بــا حلــوا حلــوا گفتن، دهان شــیرین نمی شــود 

کاذب و  و بــا تماشــای ورزش دیگــران، هیــچ فعــل و انفعالــی غیــر از هیجانــات 

کــه...  اتــاف وقــت، چیــزی عایــد انســان نمی شــود.  بنابرایــن تصمیــم بگیریــم 

» سالمت جسمی خود را با ورزش و تغذیه صحیح تامین کنیم.«
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معیشت طلبه

اگر حوزه نمی آمدیم؟!

ــر اثــر صحبــت  کــه در حــوزه می ماننــد، ب عــده ای از طــاب جــوان، بعــد از مدتــی 

گــر  گــر بــه حــوزه نمی آمدنــد یــا ا کــه  ا دوســتان، فامیــل یــا ... بــه ایــن فکــر مــی افتنــد 

کننــد، زندگی شــان متحــول می شــود و بافاصلــه همــه ی شــرایط  حــوزه را تــرک 

کســی در  گــر  یــک زندگــی آرام و مرفــه برایشــان فراهــم می گــردد؛ غافــل از این کــه ا

کنــد، زمینه هــای مــادی و معنــوی فراوانــی  طلبگــی خــوب درس بخوانــد و تــاش 

بــرای او ایجــاد می شــود و بــه مراتــب زمینه هــای شــغلی بیشــتری خواهــد داشــت، 

بــه شــرط این کــه خــوب درس بخوانــد. روزی دهنــده ی انســان ها خداســت و 

کــه باشــد، بــه او خواهــد رســانید:  کجــا  کــه روزی انســان را هــر  اوســت 
ْنَیا...؛ 1

ُ
َیاِة الّد َ ْم ِف الْ ِعیَشَتُ م ّمَ ُن َقَسْمَنا َبْیَنُ ْ َ

...ن
كرده امی... . كه ما معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسمی  ... در حال 

دســت  بــه  معیشــت  تأمیــن  و  روزی  و  رزق  کــه  بمانــد  یادمــان  عزیــز  دوســت 

کــرده اســت. برخــاف تمــام شــغل ها  خداســت و او روزی عاِلــم دینــی را ضمانــت 

ــم.  ی ــر ندار ــار دیگ ــن اقش ــرای تأمی ــی ب ــچ ضمانت ــه هی ک ــر  ــای دیگ کاره و 

»بنابراین تو خوب بندگی کن، خدا خوب بلد است خدایی کند! «

1 .سوره مبارکه زخرف،آیه32.
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کردن برای خدا تکلیف مشخص 

دخالت در کار خدا!

مــا مأمــور بــه وظیفــه هســتیم، نــه نتیجــه. وظیفــه ی مــا خــوب درس خوانــدن و 

کردیــم، خــدا خــوب بلــد اســت  گــر مــا خــوب بندگــی  کــردن اســت. ا خــوب بندگــی 

کنیــم از همــان ابتــدای طلبگــی، بــرای خــدا خــط  کنــد. بنابرایــن تــاش  خدایــی 

گــر  کــه ا و نشــان شــغلی نکشــیم و بــه خودمــان، وعــده ی شــغل و منصــب ندهیــم 

کنیــم و بــه آن چــه می خواهیــم، نرســیم، ممکــن اســت بــه  بــرای خــود توقــع ایجــاد 

دیــن و حتــی خداونــد بدبیــن شــویم.

کنــد، مطالعــات و  البتــه طلبــه بایــد برنامــه داشــته باشــد، بکوشــد، حرکــت 

کنــده کاری نکنــد، خداونــد هــم هــر آن چــه را  تحصیلــش هدف منــد باشــد، پرا

گــر بــرای مــا محــال بــه نظــر برســد.  کــرد، حتــی ا صــاح  بدانــد، خــود مهیــا خواهــد 

کجــا  کنیــم؛ امــا این کــه  کــه مــا زمینه هــا را فراهــم و خــود را توانمنــد  مهــم ایــن اســت 

کــرد، بــه دســت و خواســت خداســت.  خدمــت خواهیــم 

»از تو حرکت، از خدا برکت«
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دست گیری

کارگشایی

رفــع  در  و  می کــرد  رســیدگی  مســتمندان  بــه  آن قــدر  الغطــاء  کاشــف  مرحــوم 

کــه بیشــتر ســال ها دیــده می شــد  گذشــته بــود  مشــکات آنــان فّعــال و از خــود 

کوتــاه می گشــت، خانــه  کــرده و وقتــی دســتش از همــه جــا  هرچــه داشــت انفــاق 

بــه فقــرا می بخشــید.1  را  را رهــن می گذاشــت و پولــش  مســکونی خویــش 

گســتردانیده  خانــه ی مرحــوم سیدشــرف الدین ســایه ی مهــر را بــر ســِر همــگان 

کــه بــه هنــگام  گشــوده از خانــه بیــرون می رفتنــد. مرجعــی بــود  کار  گرفتــاران،  بــود. 

کنــار او پنــاه می جســتند تــا بــه دســت او  پدیــد آمــدن نیازهــا و حــوادث، مــردم در 

کننــد. مرجــع  نامایمــات را بــر طــرف ســازند و دردهــا و فشــارهاى زندگــی را آســان 
حاجــات بــود و بــه مشــکات دینــی و دنیایــی مــردم پاســخ مــی داد. 2

ــه  مرحــوم آیــت اهلل شــیخ زیــن العابدیــن مازندرانــی پیوســته قــرض می کــرد و ب

کــه مرحــوم میــرزاى شــیرازى در هنــگام عیــادت،  کمــك می کــرد. روزى  مــردم 

گفــت: مــن هیچ گونــه نگرانــی از مــوت  بــه او دلــدارى مــی داد، در پاســخ میــرزا 

کــه بنــا بــه عقیــده ی مــا امامّیــه، وقتــی  نــدارم، ولیکــن نگرانــی مــن از ایــن اســت 

گــر امــام ســؤال بفرماینــد:  می میریــم روِح مــا را بــه امــام عصــر  عرضــه می کننــد. ا

گلشن ابرار، ج7، ص101. 1 . جمعی از پژوهشگران، 
2 . همان، ج2، ص288.
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زیــن العابدیــن! مــا بــه تــو بیــش از ایــن اعتبــار و آبــرو داده بودیــم تــا بتوانــی قــرض 

ــم  ــرت می توان ــه آن حض ــی ب ــرا بدهــی، چــرا نکــردى؟ مــن چــه جواب ــه فق کنــی و ب

یــات زندگــی فقــرا بــوده اســت، نــه  بدهــم.1 البتــه ایــن تاش هــا بــرای تأمیــن ضرور

ــروری زندگــی خــود یــا  ــائل غیرض ــل تجمــات و وس ــرای تکمی این کــه طلبــه ای ب

دیگــران قــرض بگیــرد .

منحصــر  خوانــدن  درس  بــه  طلبــه،  یــک  وظایــف  تمــام  این کــه  خاصــه 

نمی شــود؛ ولــی در چنــد ســال اول طلبگــی، بایــد در درس جدیــت داشــت تــا 

کــرد. قانــون خــدا قانــون  از مــردم دســت گیری  بــه وســیله ی آن،  بتــوان  بعدهــا 

کــردی و وقتــت را در آن  گــر تــو در زمانــی، ضرورتــی احســاس  جبــران اســت؛ یعنــی ا

کارت می دهــد  کــردی، خداونــد چنــان برکتــی بــه درس و فهــم و  ضــرورت صــرف 

کــه صدهــا برابــر از حالــت عــادی، مطالــب را می فهمــی و تأثیرگــذار خواهــی بــود.

1 . پایگاه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان،شناسه مطلب: 862051 .
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پرخاشگری و عصبانیت

موانع وصل

آئینه شو جمال پری طلعتان طلب    

کن تو خانه سپس میهمان طلب جاروب 

گرد آیت اهلل الهی )برادر عامه طباطبائی( نقل می  کند: عامه حسن  زاده آملی، شا

خاطــره  ای از مرحــوم آقــای الهــی دربــاره ی میــرزا علــی آقــای قاضــی دارم. یــک روز 

ــه منــزل آمــدم، پــس از خــوردن ناهــار آمــاده اســتراحت شــدم؛  کــه ب پــس از نمــاز 

ــا  ــا بچه  ه ــودم، ب ــته ب ــه خس ک ــن  ــتند. م ــازی نگذاش ــروصدا و ب ــا س ــا ب ــی بچه  ه ول

کــردم؛ در حالی  کــه نبایــد دعــوا می  کــردم. باالخــره در محیــط  و مادرشــان دعــوا 

ــه  ــی ناراحــت شــدم، ب کنــد. پــس از لحظات ــا عطوفــت رفتــار  ــد ب ــدر بای ــواده پ خان

ــه بیــرون رفتــم و مقــداری میــوه و شــیرینی  کــه اشــکم جــاری شــد. از خان حــدی 

بــرای بچه  هــا خریــدم تــا دلشــان را بــه دســت آورد و از ناراحتی  ام کاســته شــود؛ ولی 

گــر شکســته شــد، قابــل التیــام  کــه ا جنــاب رســول  اهلل فرمــوده: دلــی را نشــکن 

ــا لحیــم اصــاح نمی  شــود. گــر ظــرف ســنگینی شکســت، ب نیســت؛ چنان  چــه ا

کــه نمی  توانــم در آمــل  کــردم  زمیــن و آســمان بــر مــن تنــگ شــد و احســاس 
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بمانــم. از آمــل بیــرون آمــده بــه قصــد عزیمــت بــه تبریــز و رفتــن بــه محضــر آقــا 

ــه  ای را  ــه، نکت ــه واقع ــان ادام ــل از بی ــدم. قب ــران آم ــه ته ــی ب ــن اله سیدمحمدحس

کــه خدمــت آقــای الهــی می  رســیدم،  کنــم و آن این  کــه در قــم، وقتــی  بایــد مطــرح 

کــه بــه محضــر آقــا )آقــای قاضــی( مشــرف می شــوید،  از ایشــان می خواســتم شــما 

امــا  بودنــد،  یافتــه  وفــات  قاضــی  آقــای  این کــه  بــا  بکنیــد.  هــم  را  مــا  ســفارش 

گردانش هم چــون آقــای طباطبائــی، آقــای الهــی و آقــای شــیخ محمدتقــی  شــا

آملــی خدمت شــان می رســیدند. نفــس قدســه الهیــه می توانــد در همــه ی عوالــم 

حشــر داشــته باشــد و ایــن مطلــب از آیــات و روایــات اســتفاده می شــود.

علی اّی حال، هنگام اذان صبح به تبریز رسیدم و به مدرسه ی طالبیه رفتم. 

کردم تا مقداری از روز بگذرد؛ آن گاه پس از پرس وجو به  پس از خواندن نماز صبر 

منزل آقای الهی رفتم. پس از چند لحصه خودشان آمدند و پس از احوال پرسی 

اظهار داشتند: »من نمی دانستم شما قم هستید یا آمل؛ لذا می خواستم نامه ای 

به اخوی ]عامه طباطبائی[ بنویسم تا نامه را به شما برسانند.« با تعجب عرض 

ید؟« فرمودند:  که می خواستید مرا در جریان بگذار کردم: »آقا چه اتفاقی افتاده 

کردم؛ ولی حاج آقای  »من خدمت آقا مشرف شدم و سفارش شما را به ایشان 

آملی )ایشان خیلی مؤدب بودند و مرا حاج آقا خطاب می کردند( ایشان از شما 

کردم: »آقا  گوش سرخ شدم. عرض  راضی نبودند.« با شنیدن این جمله تا الله 

چطور  آملی  آقای  گفتند  من  به  »ایشان  فرمودند:  نبودند؟«  راضی  چرا  چطور؟ 

هوس این راه را دارد؛ در حالی که با عائله اش این طور رفتار می کند؟« بعد فرمود: 

»حاج آقای آملی! داستان رفتار با عائله چیست؟« زبانم بند آمد و اشکم جاری 
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شد و نتوانستم حرفی بزنم. 

گاه بــه عالــم اســرار      ســبحان اهلل! پــس حجــج الهیــه چــه مقاماتــی داشــتند؛ آ

که الزم بود تا اسراری را برما سازند. بودند؛ ولی زبان نمی گشودند جز در مواردی 

ســپس جنــاب اســتاد آیــت اهلل حســن زاده آملــی، بحــث را ادامــه داده و 

گرفته انــد:  را  ایــن نتیجــه ی عبرت آمــوز 

»آری در این راه، ناهمواری ها، دست اندازها، پیچ وخم ها و خطرهای زیادی هست که 
سالك و شیعه باید هشیارانه مواظب و مراقب خود باشد و ... بنابراین از همان اول سعی 

کنیم حلیم و صبور باشیم«.1

1 . مؤسسه شمس الشموس، الهیه، ص61.
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انتخاب هم حجره ای

یک سال های طلبگی و جوانی شر

گاهــی هــم  کــه دو یــا ســه طلبــه و  حجــره محــل زندگــی طلبــه اســت. اتاقــی اســت 

ــا همــان هم اتاقــی خــوب می توانــد  بیشــتر در آن زندگــی می کننــد. هم حجــره ای ی

گــر خــودش  کنــد. هم حجــره ای خــوب، ا کننــده  و مربــی را ایفــا  کنتــرل  نقــش یــک 

یــک قــدم در مســائل علمــی یــا معنــوی جلوتــر بــرود، هم حجــره ای خــود را نیــز یــک 

یگــوش باشــد، ممکــن اســت  کســل، تنبــل یــا باز گام جلــو خواهــد بــرد و چنان چــه 

کنــد؛ از  کاذب ســرگرم  عامــل رخــوت  و سســتی بشــود؛ انســان را بــا ســرگرمی های 

گنــاه و بی تقوایــی را در دل انســان بپاشــد؛  درس خوانــدن بــازدارد و بــذر ناامیــدی، 

کنیــم و بکوشــیم خودمــان نیــز هم حجــره ای  پــس در انتخــاب هم حجــره ای دقــت 

کنیــم، عیب هایــش را  خوبــی بــرای دیگــران باشــیم؛ یعنــی در حــق او بــرادری 

کنیــم و او را رشــد بدهیــم. در  ــه توان منــدی تبدیــل  بپوشــانیم، ضعف هایــش را ب

یــک جملــه... 

غ گویان، وقت گذران ها، درس نخوان ها و کسانی که حریم و حرمت ها را نگه  »درو
نمی دارند، همراهان خوبی برای طلبگی نیستند.«
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ِزّیِ طلبگی

سرایت باطن به ظاهر

گــر  یابــی نمی دانــد؛ امــا ا ک ارز ــه تنهایــی مــا کــه اســام ظاهــر را ب درســت اســت 

ــد: »از  گفته ان ــه  ک ــرد  ک ــد  ــرایت خواه ــم س ــر ه ــه ظاه ــا ب ــود، قطع ــاح ش ــن اص باط

کــه در اوســت ... .«  ــراود  ــرون ت کــوزه همــان ب

گران قیمت  و  فاخر  لباس های  که طلبه  این نیست  از اصاح ظاهر،  منظور 

بپوشد، بلکه مراد پوشش و آرایش مناسب با شرایط طلبگی )پوشیدن پیراهن 

یقه طلبگی، استفاده از عبا و انگشتر، تمیز و مرتب بودن، معطر بودن و ...( است.

یش  ر آن  به  بتوان  سختی  به  که  کند  کوتاه  آن قدر  را  محاسنش  طلبه  گر  ا  

گفت یا به جای عطر مایم، ادکلن های تند بازاری و به جای لباس مناسب، از 

کند و به جای ادبیات دینی  کوتاه و یقه بلند و شلوار تنگ استفاده  پیراهن های 

گیرد، زی طلبگی را زیرپا گذاشته  کوچه بازاری را به  کار  و وزین، تکیه کام های 

و شایسته این جایگاه نیست.

امام خمینی درباره زی طلبگی و روحانیت می فرمایند: 

مــن بــه ســهم خــودم هیــچ نگرانــی نــدارم راجــع بــه انقــاب. انقــاب راه خــودش 

کــس هــم نــدارد. ایــن  کــرده و بــه پیــش مــی رود و بســتگی بــه وجــود هیــچ  را پیــدا 

ــید؛  ــد رس ــه او نخواه ــارج ب ــیبی از خ ــد و آس ــوظ می مان ــاء اهلل محف ــاب ان ش انق

کــه انســان را یــک قــدری نگــران می کنــد، دو تــا مطلــب اســت  لکــن آن چیــزی 

کــه ایــن مربــوط بــه عمــوم روحانیــت اســت: یــک مطلــب این کــه، مــن خــوف ایــن 
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کــه شــده  ــد روحانیــت تقویــت بشــود و آن چــه  ــه بای ک کــه در ایــن انقــاب  را دارم 

اســت، بــه هدایــت آقایــان بــوده اســت، مبــادا خــدای نخواســته بــه واســطه بعــض 

کــه از بعــض از ایــن روحانیــون و معممیــن صــادر می شــود، ایــن موجب  از اعمالــی 

کــه یــک وقــت یــک سســتی در روحانیــت پیــدا بشــود. یکــی قضیــه  ایــن بشــود 

گــر مــا خــارج بشــویم،  این کــه از آن زّی روحانیــت و زّی طلبگــی بــوده اســت، ا

ــدی  ــه ه ــته اند و ائم ــخ داش ی ــول تار ــا در ط ــایخ م ــه  مش ک ــون از آن زّی  ــر روحانی گ ا

کــه یــک شکســتی بــه  گــر خــارج بشــویم، خــوف ایــن اســت   داشــته اند، مــا ا

روحانیــت بخــورد و شکســت بــه روحانیــت، شکســت بــه اســام اســت. 

که به حرکت خودش ادامه بدهد.  اسام با استثنای روحانیت محال است 

این هایند که اسام را معرفی می کنند و به پیش می برند و از اول هم همین طور بوده. 

گر ما از زی متعارف روحانیت خارج بشویم و خدای نخواسته، توجه به مادیات  ا

بکنیم، در صورتی که خودمان را با اسم روحانی معرفی می کنیم، این منتهی ممکن 

است بشود به این که روحانیت شکست بخورد. من این نگرانی که همیشه در دلم 

هست، این است که من خوف این را دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت 

بروند؛  آن ها برای خدا توجه به آقایان دارند، و ما هم و شما هم دعوت می کنید مردم 

که  آن ها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما  را به خیر و صاح؛ من خوف این را دارم 

به بهشت بروند و ما برای خاطر این که خودمان مهذب نبودیم ]برویم[ به جهنم. 

که ما روبه رو بشویم با  آن ها. ما در  که من دارم این است  یادی  و آن خوف ز

جهنم باشیم،  آن ها در بهشت باشند و اشراف به ما پیدا کنند. و این خجالت را 

که این ها برای خاطر ما به آن مقامات رسیده اند و ما برای خاطر  کجا ببرد  انسان 
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هواهای نفسانی به این درجه ُسفلی . این یک خوفی است که بسیاری از اوقات من 

که یکی از تجار پیش  کرده اند  که برای من نقل  متذکرش هستم. و یک قصه ای را 

یکی از علمای بزرگ - حاال کی بوده است نمی دانم - رفته است و گفته است که 

گر  آقا! اگر پشت کتابی یک چیزی نوشته اند به ما هم بگویید. کتاب ها معلوم، اما ا

کتابی چیزی نوشته اند که شما از آن مطلع هستید، به ما هم بگویید. برای  پشت 

این که ما می بینیم که شما ما را دعوت می کنید به خیر و صاح، و خودتان نیستید 

اهلش. معلوم می شود یک مطلب دیگری در کار است. آن آقا گریه کرده است -از 

قراری که گفته اند -و گفته است حاجی، هیچ چیز دیگری نیست و ما فاسد هستیم. 

آدم  به  ابتدائًا  می آید  شیطان   که  کند  خیال  انسان  که  نیست  هم  این طور 

پیش  را  انسان  قدم  به  قدم  نمی گوید.  را  این  بشو.  طاغوتی  برو  بیا  که  می گوید 

گر  ا این که اشکالی ندارد،  امروز  را پیش می برد.  انسان  به وجب  می برد، وجب 

فردا یک  نگرفتید،  را  گر جلویش  ا و  بریده می شود  گرفتید، طمعش  را  جلویش 

که در مدرسه  که این طلبه زاهد عابد  قدم دیگر جلو می رود. یک وقت می بینید 

انسان  نفر  یک  به  شد  متحول  می دانید،  همه  که  وضعی  آن  با  می کرد  زندگی 

طاغوتی به حدود خودش، و از آن وضع طلبگی که مشایخ ما بر آن وضع بوده اند، 

صرف  هّمش  همه  که  انسانی  یک  است  شده  و  است  شده  خارج  وقت  یک 

یج می شود این امور. از قدم اول، انسان باید جلویش را بگیرد.  دنیاست، به تدر

یک  انسان  که  نیست  این طور  می آید.  هم  سر  پشت  دیگر  ابتا  شد،  مبتا  گر  ا

یشه دنیا در دل انسان قوی شد، بتواند بکند آن را. 1  وقتی بعد از این که ر

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج18، ص20-12.
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روضه؛ سرمایه محبت

واسطه های فیض

اتصــال بــه مجالــس روضــه و تقیــد بــه شــرکت در ایــن مجالــس، ظرفیت هــای 

مراجــع  و  بــزرگان  دلیــل ســیره  بــه همیــن  افزایــش می دهــد؛  را  انســان  وجــودی 

ــوده اســت.  ــر روضه خوانــی و شــرکت در مراســم عــزای اهل بیت ب گذشــته ب

شــهادت،  روزهــای  بودنــد،  حائری طلبــه  عبدالکریــم  شــیخ  حــاج  وقتــی 

ــد و همــه  کــرده و خودشــان روضــه می خواندن طلبه هــا را در صحــن ســامرا جمــع 

ــی از  ــز خیل ــم و نی ــه ق ــوزه علمی ــس ح ــع و مؤس ــان مرج ــود ایش ــد. خ ــینه می زدن س

کــه بــا شــیخ ســینه می زدنــد، بعدهــا از چهره هــای معروفــی شــدند. وقتــی  کســانی  

روضــه می خوانــد،  اول درس، شــخصی  قــم درس می گفتنــد،  در  حــاج شــیخ 

یــس می کردنــد.  گریــه می کردنــد و آن گاه حــاج شــیخ بــه منبــر رفتــه و تدر طلبه هــا 

کــه در طلبگــی مقیــد بــه شــرکت در مجالــس  بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کســانی 

ســینه  بــه  و  می کردنــد  گریــه  یــا  می خواندنــد  روضــه  و  اهل بیت بودنــد 

می زدنــد، نســبت بــه دیگــران موفقیــت بیشــتری داشــته اند. 

کــه طلبــه بــودم،  آیــت اهلل مجتهــدی  در ایــن زمینــه می فرماینــد: از زمانــی 

کــه بــه قــم رفتیــم،  پنــچ شــنبه ها در منزلمــان روضــه برقــرار می کــردم. وقتــی هــم 

مجلــس روضه مــان در قــم بــر پــا بــود و ســینه زنی و روضــه داشــتیم. وقتــی هــم نــزد 
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ــم، ایشــان  ــرزاده تهــران بودی ــر برهــان در مســجد ل کب اســتادمان حــاج شــیخ علی ا

از  هــر چــه دارم  مــن  و می فرمودنــد:  یــک شــب، ســینه زنی می کردنــد  هفتــه ای 

اهل بیت گرفتــه ام.  بــرای  کــه  اســت  ســینه زنی هایی  و  روضه هــا  همــان 

بعضــی از طــاب، درس خــوان و باتقــوا هســتند؛ ولــی حســینی نیســتند. این هــا 

کت، درس خــوان؛  ــا تقــوا، ســا ــه جایــی نمی رســند. طلبــه ای )را می شــناختم( ب ب

کــراوات زد و از حــوزه  یشــش را تراشــید،  کار دکتــر شــد، ر ولــی حســینی نبــود. آخــر 

علمیــه امــام صــادق و روحانیــت جــدا شــد. وقتــی ما روضــه داشــتیم، بعضی 

هیچ چــی  کــه  دیدیــم  مــا  را  این هــا  می خواندنــد.  درس  کتابخانــه  می رفتنــد 

کــن  نشــدند. هــر جــا دســته ســینه زنی و عــزاداری دیــدی، خــودت را قاطــی  آن هــا 
یــا و شــرکت در عــزاداراری، دســت مــا را هــم بگیرنــد.1 شــاید بــه خاطــر آن مــردم بی ر

1. ر.ک: برخوردار فرید، آداب الطالب، ص239-236.
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پرهیز از زیاده روی

حضرت آیت اهلل مجتهدی در زمینه افراط در عزاداری می فرمایند: 

یک ســره هیئــت و پــای منبــر و مراســم های مختلــف رفتــن هــم خــوب نیســت. 

ــا صبــح هیئــت برونــد و روضــه و منبــر  کــه شــب ت ــرای عــوام مــردم عیبــی نــدارد  ب

گــوش دهنــد و ســینه بزننــد؛ ولــی طلبــه بایــد درســش را بخوانــد.

کــه حضــرت عامــه طباطبایــی، تفســیر المیــزان را در شــب  نقــل می کننــد 

کردنــد. یعنــی در مــاه رمضــان و در شــب قــدر هــم ایشــان درس و بحــث  قــدر تمــام 
کنــار نگذاشــته بودنــد.1 و تألیــف را 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص208.
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پوشش و آرایش

پوشش یک نماینده ی دین

ــه ای باشــد  گون ــه  ــد ب طلبــه نماینــده ی دیــن اســت؛ بنابرایــن رفتــار و منــش او بای

کــه دم از توصیــه اســام بــه نظافــت می زنــد،  کــه تبلیــغ دیــن باشــد. طلبــه ای 

بایــد مــردم حــرف و عمــل را باهــم در وجــود او ببیننــد، نــه این کــه ژولیدگــی و 

ســنین  خمینــیاز  امــام  باشــد.  هویــدا  دور  از  لباســش  یختگــی  هم ر بــه 

نوجوانــی در رعایــت نظافــت ضــرب المثــل دوســتان بودنــد... . ایشــان مــدام و 

در هــر شــرایطی مایــل بودنــد صورتــی آراســته و ســیمایی تمیــز داشــته باشــند. در 

کفش هــاى خــود دســتمال  نجــف وقتــی می خواســتند بــه حــرم مشــرف شــوند بــر 

ــو  ــد؛ خــود را خوش ب ــو آینــه رفتــه، محاســن خــود را شــانه می زدن می کشــیدند؛ جل

کوچــه اى عبــور می کردنــد، رایحــه عطــر امــام در آن  کــه از  می نمودنــد؛ هنگامــی 

مســیر مشــام ها را نــوازش مــی داد. 

دختــر امــام می گویــد وقتــی وارد اتــاق آقــا می شــدیم، فضــاى آن معطــر بــود؛ 

ــود  ــاس خ ــد، لب ــام می رفتن ــه حم ــی ب ــد. وقت ــرف می نمودن ــرى مص ــوع عط ــه ن هم

گل مــی داد. در  را عــوض می کردنــد و چــون آن را می آوردنــد تــا شســته شــود، بــوى 

گرمــی شــدید  نجــف، وقتــی از مســجد یــا بــارگاه مطهــر بــاز می گشــتند و بــه دلیــل 
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هــوا، خیــس عــرق می شــدند، لبــاس خــود را تعویــض می کردنــد. هنــگام مشــرف 

کیــزه و  ــر می ســاختند. لباسشــان ضمــن ســادگی، پا ــه حــرم خــود را معّط شــدن ب

تمیــز بــود و در جوراب هــاى ایشــان اثــرى از ســیاهی و بــوى عــرق دیــده نمی شــد. 

ــوى  محــل زندگــی امــام از شــدت نظافــت می درخشــید و فضــاى پرطراوتــش از ب

ســاده  کامــل  نمونــه  حــال  عیــن  در  بــود؛  خوش بــو  متعــدد  عطرهــاى  دل انگیــز 

ــات زندگــی در ســیره امــام  یســتی، قناعــت و صرفه جویــی در اســتفاده از امکان ز

یــاد خــوب نبــود و  کیفیــت ز مشــاهده می شــد. لبــاس امــام از جهــت جنــس و 

کمتــرى مصــرف شــود؛ ولــی از نظــر نظافــت و  مواظــب بودنــد بــراى تهیــه آن هزینــه 
ــود. 1 ــی در اوج ب کیزگ پا

بــه  و  می کننــد  ی  یــاده رو ز عطــر  از  اســتفاده  در  بعضی هــا  گاهــی  نکتــه: 

اصطــاح بــا آن دوش می گیرنــد و ناخواســته بــا بــوی تنــد عطــر، موجــب اذیــت 

و ناراحتــی اطرافیــان خــود می شــوند. ضمــن این کــه طلبــه نبایــد از هــر عطــر و 

کنــد. اســتفاده  ادکلنــی 

1 . ر.ک: روزنامه اطالعات، شماره21658.
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کمال آفرین دغدغه های 

یه احتیاط در مصرف شهر

کــس نمی توانــد نقــش لقمــه ی حــال در موفقیــت یــک طلبــه و عالــم دینــی  هیــچ 

یافــت  کــه در کنیــم تــا شــهریه ای  کنــد. پــس الزم اســت آن قــدر تــاش  را انــکار 

می کنیــم، حالمــان باشــد؟ 

کنــون چنــد نمونــه از دقــت و حساســیت بــزرگان حــوزه نســبت بــه بیــت المــال  ا

را مــرور می کنیــم:

بنــای مدرســه ی حّقانــی و نصــب شــوفاژ، بیشــتر وقت هــا  »بعــد از تجدیــد 

کار شــهید آیــت اهلل قدوسی ســرد بــود.  گــرم و راحــت بــود؛ ولــی دفتــر  کاس هــا 

ــرای  ــدارد ب وقتــی علــت را می پرســیدیم، می گفــت: در مواقــع تنهایــی ضــرورت ن

گــر از تلفــن مدرســه اســتفاده ی  گــرم باشــد. ا مــن تنهــا، یــک اتــاق بــه ایــن بزرگــی 
ــت.1 ــی پرداخ ــه آن را م ــان وج ــب خودش ــرد، از جی ــخصی می ک ش

کــه شــهریه می گیریــد یــا   حضــرت اســتاد مجتهدی می فرمودنــد: شــما 

کتــاب و لــوازم درســی می کنیــد،  شــهریه را صــرف امــور معــاش خــود یــا خریــد 

کتــاب یــا آن وســیله  کتــاب یــا وســایل دیگــر، از آن  کــه در موقــع خریــد  کنیــد  دقــت 

کنیــد. لــذا بعضــی از علمــا در مــورد شــهریه احتیــاط می کردنــد و بــه  اســتفاده 

1 . مصاحبه با سید محمدرضا طباطبایی، ماهنامه شاهد یاران، ش38، دی ماه 1387، ص89.
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کننــد، شــهریه نمی گرفتنــد.1 خاطــر این کــه خیــال خودشــان را راحــت 

کردنــد   یــک بــار فرزنــد امــام، حــاج آقــا مصطفــی  در نجــف بــه امــام عــرض 

کولــری نیــاز دارم. امــام بــا تنــدی بــه ایشــان فرمودنــد:  گــرم اســت و مــن بــه  کــه هــوا 

گرمــای ســخت نجــف، امــام  کولــر می خواهــی؟ و در آن  کولــر نــدارد، تــو  پــدرت 

کولــر نخریدنــد.

ــاله ها،  ــاپ رس ــرای چ ــت ب ــچ وق ــه هی ک ــود  ــن ب ــام ای ــات ام ــی از خصوصی  یک

کــه تقلیــد می کننــد،  کنــد و مــی فرمــود: »آنــان  حاضــر نبــود از وجوهــات خــرج 

کننــد؛ لــذا بایــد پــول بدهنــد و بخرنــد.« وظیفــه دارنــد رســاله تهیــه 

اعتــراض  شهرســتانی ها  نداشــت.  تلفــن  منــزل  در  امــام  انقــاب،  آغــاز  تــا 

ــا  ــا آق ــد؛ ام ی ــاز دار ــم و شــما تلفــن نی ی ــا شــما دار ــه ارتبــاط ب ــاز ب ــا نی کــه م داشــتند 

می فرمــود: »پــول بیــت المــال خــرج رســاله و تلفــن مــن نشــود.« ســرانجام یــک نفــر 

کــرد. بــازاری متدیــن، تلفنــی بــه نــام امــام خریــد و در منــزل ایشــان نصــب 

1 . برخوردار فرید، آداب الطالب، ص216.
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آینده نگری یا نگرانی از آینده

ضمانت تأمین معیشت

ــا  کار را ب ــن  ــا ای ــت؛ ام ــم اس ــل عل ــه و اه ــت طلب ــده ی معیش کنن ــن  ــد تأمی خداون

کــرد. پــس این کــه طلبــه بــا تــوکل بــر خــدا و اســتعانت از او بــه  اســباب خواهــد 

ایــن یعنــی  کنــد، خــوب اســت؛  تــاش  بــرای ســاختن آن  آینــده باشــد و  فکــر 

آینده نگــری.

کــه حــوزه بــه طلبــه می دهــد دنیــا  هرچنــد عــزت و قناعــت و علــم و معنویتــی 

کــه بــه درس و مطالعــه و مباحثــه و  کــرد، امــا تاشــی  را در برابــر او خــوار خواهــد 

ــرای تامیــن حداقل هــای زندگــی الزم اســت.  ــد، ب کســب معرفــت آســیبی نزن

»بنابراین به فکر آینده باشیم اما نگران آن نباشیم. "
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سیاسی بودن، نه سیاسی کاری

ینه یک انسان برای منافع یک انسان دیگر؟! هز

کــه خــود را خــرج جنــاح،  ارزش عالــم دیــن و طلبــه بــه مراتــب باالتــر از ایــن اســت 

گــروه خاصــی بکنــد. طلبــه بایــد فقــط مدافــع اهل بیــت فــرد، دســته یــا 

و والیت فقیه به عنوان عصاره امامت باشد.

ی طلبــه بــرای افــراد  غیــر از مــوارد ذکــر شــده، خــرج و هزینــه شــدن وقــت و آبــرو

کــه یــک طلبــه می توانــد  و جناح هــا معقــول نیســت. البتــه در انتخابات هایــی 

ــه  کوتاهــی بکنــد و بی تفــاوت باشــد؛ امــا فقــط خــط دادن، ن ــد  خــط بدهــد، نبای

غیبــت و تخریــب شــخصیت دیگــران و تبلیغات چــی دیگــران شــدن و ... .

کــی  خطرنا شــخص  آوردن  رأی  از  کســی  گــر  ا کــه  نیســت  معنــا  بــدان  ایــن 

ــه ســینه  ــراد و جناح هــا را ب کــرد، روشــنگری نکنــد؛ امــا ســنگ اف احســاس خطــر 

زدن بــرای طلبــه غیــر از خســارت چیــزی نــدارد.
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تالش تدریجی یا موفقیت تزریقی؟

هنوز آمپول اخالق وارد بازار نشده است!

گرفتن در فضای معنوی و نورانی حوزه، زمینه رشد معنوی انسان را  هرچند قرار 
فراهم می کند؛ اما برخی فکر می کنند با آمدن به حوزه و حضور در فضای آن، خود 
ک و مهذب می شوند. وقتی عالمی می گوید پس از چندین سال، تازه  به خود پا
موفق شدم حسادتم را درمان کنم، توهم است که کسی بخواهد بدون تاش معنوی 
و انجام فرایض و مستحبات و تواضع، توسل، توکل و تاش یک شبه آدم بشود. 
برخی همین دیدگاه را در مورد کاس اخاق باور دارند؛ یعنی فکر می کنند با ِصرف 
کاس اخاق می تواند  کاس اخاق، آدم می شود. این که شرکت در  شرکت در 
کاس  انگیزه حرکت باشد، درست است؛ ولی به شرط عمل، نه فقط شنیدن. 
اخاق بخشی از کار است. بنای طلبه باید ترک گناه و انجام واجبات باشد. تهذیب 
کاس اخاق،  که با شرکت در یک  کی نیست  و خودسازی، آمپول معنویت و پا
که ارزش چندانی نداشت.  به فرد تزریق بشود! اگر خودسازی این قدر آسان بود 
ــه  گناهــان و عمــل ب ــرک  ــد از ت کنــد، بای کســی می خواهــد خــود را اصــاح  گــر  ا
کاس اخــاق می توانــد، موتــور  کنــد. هرچنــد شــرکت در یــک  واجبــات شــروع 

ــرد. ــش بب ــه پی ــریع تر ب ــان را س ــی انس ــت تهذیب حرک
گاه  باقــی مانــده اســت،  یــخ حوزه هــای علمیــه  کــه نامشــان در تار بزرگانــی 
و  برســند  مقامــات  بــه  توانســته اند  تــا  کرده انــد  تــاش  بیشــتر  یــا  ســال  پنجــاه 

اســت.  البتــه ســخت  و  راه طوالنــی  پــس  کننــد؛  کنتــرل  را  نفسشــان 

»ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه ...«
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غبار

فرار از زمینه های گناه!

کــدر و  ک قــرار بگیــرد، خیلــی ســریع  گــرد و خــا گــر شیشــه ای شــفاف در معــرض  ا

تیــره می شــود. پارچــه ســفید تمیــز در مجــاورت دوده، تیــره می شــود و... .

کوچــه و بــازار، خیابان هــا  گشــت وگذار طــاب، به خصــوص طــاب مجــرد در 

گنــاه  گنــاه در  آن هــا بیشــتر اســت، امــکان آلودگــی بــه  کــه مظاهــر  و اجتماع هایــی 

کــرد و او را از معنویــت  ک و شــفاف طلبــه را تیــره خواهــد  را افزایــش داده و قلــب پــا

بــه دور خواهــد نمــود.

گنــاه نکنــد،  ک باشــد و در ایــن فضاهــا بــرود و  برخــی می گوینــد دل انســان پــا

ــی  ــام جوان کســی، آن هــم در ای ــر  کمت ــه  ک ــن اســت  ــرده اســت. واقعیــت ای ک ــر  هن

کنتــرل شــده  کامــا  کــه شــهوت و چشــم و نگاهــش  می توانــد بــه مقامــی برســد 

ک و زاللــش را  کــه توانایــی دارد قلــب پــا کنــد  کســی می توانــد ادعــا  کمتــر  باشــد. 

ــوده ای ببــرد و بــدون آلودگــی بیــرون بیــاورد. ــه مــکان آل ب

گوهر معنویتش آسیب نبیند، لزومی ندارد در لجن زارها  که می خواهد  کسی 

گناه قدم بگذارد. برخی از علما، عبور از برخی خیابان های پرگناه  کز پر از  و مرا

را جایز نمی دانند.
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معیار در شوخی

سیره اهل بیت در مزاح

گروهی در محضر رســول خدا  نشســته بودند. پیرمردی از اصحاب برخاســت 
کــرد بــا خــود ببــرد. چــون  کفش هــای خــود را فرامــوش  تــا از مســجد بیــرون رود، ولــی 
کفش هــای خــود را بــردارد، ولــی  بــه در مســجد رســید، متوجــه شــد و بازگشــت تــا 
کــرده بــود. پیرمــرد برگشــت  کفــش هــای او را برداشــته و مخفــی  فــردی از اصحــاب 
کفش هــای تــو را ندیدیــم.  گفتنــد: مــا  کجاســت؟ برخــی  کفش هــای مــن  گفــت:  و 
حضــرت متوجــه آنــان شــده و فرمودنــد: چگونــه مؤمنــی را ناراحــت می کنیــد و 
کردنــد: شــوخی می کنیــم. حضــرت دو یــا ســه بــار ســخن  می ترســانید؟ عــرض 

خــود را تکــرار فرمــود: آیــا شــوخی بــا ناراحتــی و ترســاندن مؤمــن؟ 
بشــاش بــودن، خــوش اخاقــی، خــوش برخــوردی خــوب اســت؛ امــا هیچ کــدام 
کــه یــک طلبــه بخواهــد نقــش یــک طنزگــو یــا دلقــک  از ایــن مــوارد، دلیــل نمی شــود 
ــر  گ ــت، ا ــد. خنــده و لطیفــه ماننــد نمــک غذاس ــا دیگــران بخندن کنــد ت ــازی  را ب
کــرد و هــر جــوک  یــاد بشــود، غــذا شــور می شــود. به ویــژه امــروزه بایــد بیشــتر دقــت  ز
کــه مربــوط بــه قومیــت یــا جنســیت اســت، بیــان نکــرد.  و مســأله خنــده داری 
ممکــن اســت یــک طنــز یــا جــوک، مدت هــا ذهــن انســان را بــه خــود مشــغول و 
کــردن و دســت انداختــن دیگــران و خندیــدن بــه  کنــد. مســخره  آن را تخریــب 
کــردن قومیت هــا، مصــداق اذیــت و آزار  آن هــا بــوده  عیــوب  آن هــا یــا مســخره 
و حــرام اســت. یادمــان باشــد انجــام یــک حــرام، آن هــم از جنــس حــق النــاس 

کنــد. چقــدر می توانــد مــا را  از معنویــت دور 
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واسطه های فیض!

عالمان دینی!

کــه بــه دنبــال آب می گــردد بــا  گاه هم چــون ماهــی در دل اقیانــوس  متأســفانه 

گــم می کنیــم. خیلــی وقت هــا بــا وجــود حرم هــا و  کثــرت راهنمایــان، راه را  وجــود 

امام زاده هــا و مــزار و بــارگاه علمــا و اولیــای گذشــته، بــاز هــم در به در دنبال واســطه 

کنــد، می توانــد  کســی معتقــد باشــد و پافشــاری  گــر  فیــض می گردیــم، حــال آن کــه ا

بســیاری از مشــکات علمــی و معنــوی و روحــی اش را درکنــار مــزار ایــن بزرگــواران 

حــل نمایــد. بســیاری از علمــا مشــکات علمی شــان را بــا خوانــدن دو رکعــت 

نمــاز در جــوار مــزار اولیــای الهــی و قبــور اســاتید مهذبشــان حــل می کرده انــد. 

قطعــا توســل بــه اولیــای الهــی و علمــای ســلف و مأنــوس بــودن بــا آن هــا و ارتبــاط 

کســب آبــرو از  آن هــا می توانــد در موفقیــت طلبــه  معنــوی بــا ارواح طیبــه  آن هــا و 

کــه  کــه بــا علمــا مانــوس نباشــد، طلبــه ای  تاثیــر بســزایی داشــته باشــد. طلبــه ای 

کــه بــه دامــان اولیــا و علمــا چنــگ نزنــد، تشــنه ای  از  آن هــا مــدد نگیــرد، طلبــه ای 

گــوارا و زالل در حســرت یــک جرعــه آب می ســوزد. کــه در چنــد قدمــی آب  اســت 
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اهل علم و عمل

تجارت بدون سرمایه معنا ندارد!

کند؛  که می خواهد جامعه را راهنمایی  طلبه ای 

که می خواهد سنگ نشان دین باشد؛  طلبه ای 

کند؛  که می خواهد درمان  طلبه ای 

کــه مــی خواهــد بــه مــردم راه را نشــان بدهــد؛ بایــد خــود راه را رفتــه، درمــان  طلبــه ای 

شــده و راهنمایی شــده باشــد.

کــه راه را نرفتــه، چگونــه می خواهــد   معطــی شــیء نمی توانــد فاقــد آن باشــد. کســی 

بلــِد راه باشــد و دیگــران را بــه مقصد برســاند؟

کنــد، بایــد نــوری بــرای خــودش  کــه می خواهــد راه را بــرای دیگــران روشــن  طلبــه ای 

گنــاه و  یکی هــای  ــه وســیله نورانیــت او بتواننــد از تار ــا دیگــران ب اندوختــه باشــد ت

فســاد بیــرون بیاینــد. 

کرد؟  مگر می شود بدون سرمایه اولیه برای تجارت اقدام 

مگر می شود اهل عمل نبود و دیگران را به عمل فراخواند؟ 

"ای افراد با ایمان، چرا چیزی را که انجام نمی دهید )به مردم( می گویید!"
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نقش انتقادپذیری

هر نقادی معاند نیست!

گر فضای آزاداندیشی و نقد باز باشد، قطعا اصاح جامعه هم سرعت بیشتری  ا

به  می کند،  وارد  ما  به  نقدی  کوچک ترین  که  را  کسی  نباید  داشت.  خواهد 

کنیم. در پذیرش سؤال ها و انتقادهای احتمالی نسبت به دین  بی دینی متهم 

باید صبور بود و ابهام دیگران را به پای بی دینی و عناد  آن ها نگذاشت. 

دیــن اســام، دیــن اســتدالل و منطــق اســت؛ بنابرایــن مدعیــان دینــداری و 

ــر انتقادهــا و ایرادهــا منطقــی باشــند و ســخن باطــل  یــج دیــن هــم بایــد در براب ترو

گــر هــم می بیننــد حــق بــا مخاطــب اســت، منصفانــه از  کننــد و ا را بــا دلیــل رد 

کــه  او بپذیرنــد. در نقــد و انتقادهــای شــخصی هــم بایــد تاشــمان بــر ایــن باشــد 

کنیــم؛ حــق مطلــق نیســتیم،  بپذیریــم مــا معصــوم نیســتیم، ممکــن اســت خطــا 

ــه  ــم ب ــت ماه ــن اس ــتیم، ممک ــل نیس کام ــان  ــد؛ انس ــتباه باش ــان اش ــاید نظراتم ش

کبــر، غــرور، بدبینــی و ... مبتــا باشــیم و  برخــی از رذایــل اخاقــی، مثــل حســد، 

... . بنابرایــن بکوشــیم عیــب و نقــص خــود را پذیــرا باشــیم و در پــی رفــع  آن هــا 

کــرد، موضــع بگیریــم، انــگ  کســی نقدمــان  برآییــم، نــه این کــه بــه محــض این کــه 

کنیــم  بزنیــم و طــرف را متهــم بــه توهیــن و جســارت و خــروج از دیــن بکنیــم. ســعی 

خودمــان را بــه پذیــرش خطــا عــادت بدهیــم و بــه جــای شکســتن آینــه خودمــان را 

گفتــه انــد:   کــه  بشــکنیم 

»آینه گر نقش تو بنمود راست            خود شکن آئینه شکستن  خطاست«
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 مطالعه به قصد عمل
وشی ممنوع! فخرفر

کرم  فرمودند:  حضرت رسول ا
ــش  ــی از آت ــا قیچی های ــان را ب ــه لب هــای آن ک ــی برخــوردم  ــه مردم ــراج ب در شــب مع
یــده می شــد دوبــاره جایــش پــر می شــد. پرســیدم: جبرئیــل!  یدنــد و هرچــه بر می بر
ینــد عمــل  کــه بــه آن چــه می گو این هــا چــه کســانی اند؟ گفــت: خطبــای امــت توانــد 

نمی کننــد و قانــون الهــی را می خواننــد؛ امــا آن را انجــام نمی دهنــد.1

 امیرمؤمنان علی فرمودند: 
 َتعلمِی َغیِرِه؛ 2 

َ
یه أن َیبَدأ ِبَتعلمِی َنفِسِه َقبل

َ
 َفَعل

ً
َمن َنَصَب َنفَسه ِللّناِس اماما

از  اول  دیگران،  تعلیم  از  قبل  باید  قرار دهد، پس  مردم  پیشوای  را  کسی خود  هر 

خودش آغاز کند.

برخی از ما وقتی روایت زیبایی را می بینیم، در نگاه اول می گوییم عجب روایت 
زیبایی است برای منبر و سریع دست به قلم می شویم و آن را یادداشت می کنیم و 
در منابر متعدد و در محافل بسیاری آن را نقل می کنیم؛ غافل از این که پیش از آن که 
این روایت به درد تبلیغ بخورد، به درد عمل کردن می خورد؛ بنابراین سعی کنیم از این 
گر روایت زیبایی دیدیم، ابتدا آن را به قصد تذکر و توجه خودمان بخوانیم  به بعد ا
کردن به فحوای روایت موفق بودیم، آن را به  گر در عمل  کنیم و بعد ا و به آن عمل 
دیگران توصیه کنیم وگرنه مصداق و مخاطب آیه شریفه می شویم که می فرماید :" 
 عنداهَّلل ان تقولوا ما ال تفعلون؟ "3

ً
كبر مقتا یا ایا الذین امنوا مل تقولون ما ال تفعلون 

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج72، ص223، به نقل از مجمع البیان.
2 . نهج البالغه، حکمت 73.

کــه چیــزى را  کــه انجــام نمىدهیــد* نــزد خــدا ســخت ناپســند اســت  کــه ایمــان آوردهایــد چــرا چیــزى میگوییــد  کســانی  3 .  اى 
بگوییــد و انجــام ندهیــد. )صــف، آیــه2و3(
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زیارت عاشورا

ین کشتی نجات! یع تر سر

امام صادق به صفوان توصیه می فرمایند: 
یــارت عاشــورا را بخــوان و از آن مواظبــت کــن. بــه درســتی کــه مــن چنــد خیــر را بــرای  ز
ــول شــود؛ دوم، کوشــش او مشــکور  یارتــش قب ــم: اول، ز ــده آن تضمیــن می کن خوانن
باشــد؛ ســوم، حاجــا ت او هرچــه باشــد، از طــرف خداونــد بــزرگ بــرآورده شــود و نــا 

کــرد.1    یــرا خداونــد وعــده خــود را خــاف نخواهــد  امیــد از درگاه او برنگــردد؛ ز

کــه بیشــتر  آن هــا مقیــد بــه  گذشــته، درمی یابیــم  بــا نگاهــی بــه ســیره علمــای 

یــارت عاشــورا در هــر روز بوده انــد و برخــی حتــی یــک روز هــم آن را تــرک  خوانــدن ز

کــه  کســیری اســت  کــد بــرای موفقیــت؛ ا یــارت عاشــورا، یــک  نکرده انــد. خوانــدن ز

کــه نــزد خداونــد  مــس وجــود را طــا می کنــد؛ وصــل شــدن بــه یــک معصــوم اســت 

کــه تجربــه شــده و تردیــدی در آن نیســت؛ بنابرایــن از  آبــرو دارد؛ راهــی اســت 

یــارت عاشــورا مقیــد  کنیــم و خــود را بــه خوانــدن هــر روزه ز همیــن امــروز شــروع 

گذاشــت  کنیــم. وقتــی امــام حســین تمام هســتی اش را در َطَبــق اخــاص 

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج98، ص 300.
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قبــول نکنــد؟  را  کــرد؛ مگــر می شــود خداونــد سفارشــش  الهــی  و تقدیــم درگاه 

یــارت عاشــورا بوده انــد، می توانــد  کــه مقیــد بــه خوانــدن ز ســیری در ســیره بزرگانــی 

ــرای طــاب جــوان نشــان دهــد.  ــارت را ب ی ــدن ز اهمیــت خوان
عالــم جلیل القــدر، شــیخ عبدالهــادی حائــری مازندرانــی از پــدر خــود )حاجــی مــا 
کــه مــن حــاج میــرزا علی نقــی طباطبائــی را بعــد از  کــرده اســت  ابوالحســن( نقــل 
یــی داری؟ گفــت: یــک آرزو دارم و  گفتــم: آیــا آرزو رحلتــش در خــواب دیــدم و بــه او 
یــارت عاشــورا« نخوانــدم. رســم ســید ایــن  کــه چــرا در دنیــا هــر روز »ز آن ایــن اســت 
یــارت عاشــورا می خوانــد؛ ولــی بعــد از مــرگ،  کــه در تمــام دهــه اول محــرم، ز بــود 
یــارت نبــوده اســت.1  کــه چــرا در تمــام ایــام ســال، موفــق بــه ایــن ز افســوس می خــورد 

دکتر محمدهادی امینی -فرزند عامه  امینی- می نویسد: 
پس از گذشت چهار سال از فوت پدرم، در شب جمعه ای قبل از اذان صبح، پدرم 
را در خواب دیدم و او را بسیار شاداب و خرسند یافتم. جلو رفته و پس از سام 
گفتم: پدر جان! در آن جا چه عملی باعث سعادت و نجات شما  و دست بوسی، 
یی؟ مجدادا عرض کردم: آقاجان! در آن جا که اقامت  گردید؟ پدرم گفت: چه می گو
ید، کدام عمل موجب نجات شما شد؟ کتاب الغدیر یا سایر تألیفات؟ یا تأسیس  دار
یی؟ قدری  و بنیاد کتابخانه امیرالمؤمنین؟ پدرم پاسخ داد: نمی دانم چه می گو
کنون از میان ما رخت بربسته اید و به  واضح تر و روشن تر بگو. گفتم: آقا جان! شما ا
کدامین عمل، باعث نجات شما  که هستید  جای دیگر منتقل شده اید. در آن جا 
اباعبداهلل  یارت  ز فقط  فرمود:  سپس  و  نمود  تأملی  امینی،  عامه  مرحوم  گردید؟ 
کنون روابط ایران و عراق تیره و راه کربا  الحسین. عرض کردم: شما می دانید ا
یارت چه کنیم؟ فرمود: در مجالس و محافلی که جهت عزاداری  بسته است، برای ز
به  امام حسین را  یارت  ز ثواب  کنید.  پا می شود، شرکت  امام حسین بر 
کنون  گذشته بارها تو را یادآور شدم و ا شما می دهند. سپس فرمود: پسر جان! در 

کتاب تذکرة الزائرین. 1 . موحد ابطحی، زیارت عاشورا و آثار شگفت آن، ص 16، به نقل از 
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یارت عاشورا  یارت عاشورا« را به هیچ عنوان ترک مکن. ز که »ز نیز توصیه می کنم 
آثار و برکات و فواید  یارت، دارای  را دائم بخوان و بر خودت وظیفه بدان. این ز
که موجب نجات و سعادت مندی تو در دنیا و آخرت می باشد، و  بسیاری است 

امید دعا دارم.1 

فرزند مرحوم عامه امینی می نویسد:
بــر  کامــل  تألیفــات و مطالعــات، مواظبــت  کثــرت مشــاغل و  بــا  امینــی،   عامــه 
یــارت عاشــورا می نمــود و  یــارت عاشــورا داشــت و ســفارش بــه خوانــدن ز خوانــدن ز
یــارت عاشــورا موفــق می باشــم.  بدیــن جهــت، خــودم ســی ســال اســت بــر خوانــدن ز

"پس ای عزیز! بکوش که همواره زیارت عاشورا بخوانی تا خود آثار آن را ببینی. در این راه 
استمرار داشته باش.«

1 . همان، ص40.
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ثار ساده زیستی آ

ورت! کم رنگ شدن یک ضر

یج مصرف گرایی،  متأسفانه در زمان ما، رشد فزاینده رفاه زدگی وثروت گرایی و ترو

تی و فرو رفتن در مرداب دنیا را حتی در بین  ی آوردن به زندگی تجما خطر رو

طاب افزایش داده است؛ در حالی که عدم دل بستگی به مظاهر دنیا و رهایی از 

تجمات و تشریفات زاید زندگی از افتخارات علما از گذشته تا کنون بوده است.

حضرت امام خمینیدر این زمینه می فرمایند:  
یکــی از امــور مهــم هــم ایــن اســت کــه روحانیــون بایــد ســاده زندگــی کننــد. آن چیــزی 
کــه ســاده  کــرده اســت، ایــن اســت  کــه روحانیــت را پیــش بــرده تــا حــاال و حفــظ 
ــی  ــی ســاده زندگ ــد، در زندگ ــی بودن ــار بزرگ ــه منشــأ آث ک ــی  ــد.  آن های ــی می کردن زندگ
کــه حــرف  آن هــا را می شــنیدند،  کــه بیــن مــردم موّجــه بودنــد  کردنــد. این هایــی 
یــد بــرای  یــد ســراغ این کــه یــك قــدم بردار کردنــد... . هرچــه برو این هــا ســاده زندگــی 
این کــه خانــه  تــان بهتــر باشــد، بــه همیــن مقــدار از ارزشــتان کاســته می شــود. ارزش 
گــر ارزش انســان بــه  انســان بــه خانــه نیســت، بــه بــاغ نیســت، بــه اتومبیــل نیســت. ا

کار را بکننــد. 1 ــد همیــن  ــا بای ــود، انبی این هــا ب

یســتی بــود. حضــرت امــام در تمــام مراحــل  ســیره علمــای بــزرگ در ساده ز

کــه  گمنامــی در مدرســه فیضیــه بودنــد و چــه زمانــی  کــه طلبــه  زندگــی، چــه زمانــی 

کتفــا  یســتی و ا رهبــری و مرجعیــت شــیعیان جهــان را بــر عهــده داشــتند، ساده ز

1 . صحیفه نور، جلد 19 ص 251 و 252.
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کــردن بــه حداقــل زندگــی را منــش خویــش قــرار داده بودنــد و هیــچ گاه حاضــر 

ــرود.  ــر ب نشــدند ســطح زندگــی ایشــان از ســطح زندگــی عمــوم مــردم باالت

گوید: حجت االسام و المسلمین رحیمیان می 
منزل استیجاری  بودند، در یک  که در نجف اشرف  امام در طول مدتی  حضرت 
بود، سکونت  و طاب  مردم  منازل سایر  مثل  نظر سادگی  از  و  نبود  نوساز هم  که 
کوفه، نزدیک شط  کدام یک منزل هم در  که بزرگان نجف هر  داشتند. مرسوم بود 
فرات داشتند. که شب ها و مخصوصا در فصل تابستان به آن جا می رفتند. حضرت 
امام از هوای بسیار گرم و خشک نجف با توجه به پیری، بیشتر از افراد مشابه 
این  از  دوستان  و همه  می بردند  بودند -رنج  دور، ساکن نجف  از سال های  -که 
مسأله نگران بودند. یک شب مرحوم حاج شیخ نصراهلل خلخالی با تمهید مقدماتی 
گفته بودند  یض بودند و پزشکان به آن ها  که مر و با ذکر مثال هایی در مورد افرادی 
هوای نجف سمی است و داروی آن هوای کوفه است و با رفتن به کوفه کاماً بهبود 

کنند. کرد امام را راضی کند که منزلی برای شان در کوفه اجاره  یافته بودند، سعی 

که همه بعد از آن  که سخنان مرحوم حاج شیخ نصراهلل تمام شد، در حالی  همین 
همه صحبت و مقدمه چینی ها فکر می کردند امام قانع شده و منتظر جواب مثبت 
بدون  خلخالی،  مرحوم  به  نگاه  با  و  کردند  بلند  را  سرشان  گهان  نا بودند،  ایشان 
بر  تلخ  و در عین حال  یبا  ز تبسمی  یند، فقط  بگو کلمه سخنی  این که حتی یک 
به  تلخ  و  از مرحوم خلخالی  لب های مبارک شان نقش بست، تبسمی تشکرآمیز 
باره همین موضوع شنیدم که در  کراهت از مظاهر دنیا و رفاهیات زندگی؛ و در خاطر 
پاسخ دیگری فرموده بودند: »آیا من می توانم به کوفه بروم )دنبال رفاه خود باشم( 

در حالی که بسیاری از مردم ایران در سیاه چال ها به سر می برند؟«.1

1 . میرشکاری و بصیرت     منش؛ آئینه حسن، ص 98 و 99.
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کِم مداوم، ِبه از زیاِد مقطعی

اتصال دائمی

کــه نیــاز انســان بــه معنویــت، یــک نیــاز مســتمر و دائمــی اســت؛ بنابرایــن  از آن جــا 

کســب معنویــت و پرداختــن بــه آن نیــز بایــد مســتمر و دائمــی باشــد. 

   پرداختــن بــه امــور معنــوی و عبــادات، نبایــد در یــک مقطــع از عمــر طلبگــی 

کســب علــم و رشــد  کــه انســان را از  یــاد باشــد  )خصوصــا ســال های اول( آن قــدر ز

کــه انســان را بــه یــک عالــم بی عمــل  کــم باشــد  تحصیلــی بــاز دارد و نــه آن قــدر 

کســب معنویــت یــا یــک عمــل معنــوی خــاص، هرچنــد  کنــد. اســتمرار در  تبدیــل 

یــاد و مقطعــی اســت. کســانی  کــم باشــد؛ بهتــر از انجــام اعمــال معنــوی و عبــادی ز

کــه در جوانــی بــه طــور افراطــی دنبــال امــور معنــوی هســتند، زود خســته شــده و بــه 

گاهــی واجبــات را نیــز تــرک می کننــد. کــه  تفریــط می گراینــد، تــا جایــی 
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انتخاب دوست

هم نشین خوب یا بد؟

در هــر زمــان و مقطــع از زندگــی، انتخــاب دوســت و هم نشــین یکــی از مهم تریــن 

عوامــل  موفقیــت یــا شکســت افــراد اســت. انتخــاب دوســت می توانــد بــه صــورت 

گاهــی اخــاق، رفتــار،  یــادی در اخــاق و رفتــار مــا بگــذارد.  یجــی، تأثیــر ز تدر

ــز  ــا را نی ــوده و م ــا اثرگــذار ب تحصیــل، مطالعــه و رشــد معنــوی یــک دوســت، در م

گاهــی، ناامیــدی، ضعــف نفــس، تنبلــی، بداخاقــی و  ماننــد خــود می کنــد و 

رذایــل را بــه منتقــل می نمایــد.

انتخــاب یــک رفیــق و همــراه پرتــاش و بــا نشــاط و امیــدوار می توانــد بــه ارتقــا و 

کنــد. رشــد شــخصیت انســان کمــک شــایانی 

خود ما چطور؟ آیا خود ما هم نشین خوب یا بد هستیم؟

»بکوشیم هم نشین و دوست خوب برای یکدیگر باشیم.«
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حسادت؛ آتِش سوزان

یم! به موفقیت دیگران، احترام بگذار

هــر وقــت دیدیــد طلبــه ای درســش از شــما بهتــر و ســخنرانی اش موثرتــر اســت 

کنیــد و خــدا را  یــا محبوبیــت بیشــتری دارد، بی درنــگ بــرای ســامتی اش دعــا 

کنــد. گوییــد تــا مبــادا حســادت دامنتــان را بگیــرد و آلوده تــان  ســپاس 

کســی در طلبگــی ایــن مشــکل را حــل نکنــد، وقتــی بــه مراتبــی از اعتبــار  گــر     ا

کینــه و حقــد را  اجتماعــی و مناصــب اداری یــا مردمــی رســید، حســادت، آتــش 

دردرونــش روشــن می کنــد و دیگــر درمــان آن ســخت می شــود. مگــر موفقیــت یــک 

طلبــه یــا روحانــی، بــه نفــع دیــن اســام نیســت؛ مگــر بــه نفــع مســلمانان نیســت؛ 

مگــر بــه نفــع ســربازان امــام عصــر  نیســت؛ پــس چــرا نفســمان آن قــدر ضعیــف 

کنــد. کــه نمی توانــد موفقیــت بــرادر دینــی اش را ببینــد و تحمــل  و آلــوده اســت 

»بکوشیم ما نیز موفق شویم.«
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هم نشینی با بزرگان

تأثیرات انس

ــا لباس هــای داخــل صنــدوق، مشــک  کــردن پارچــه ی ــو  ــرای خوش ب گذشــته ب در 

کــه بــر اثــر هم نشــینی  ِگلــی  و عنبــر را درون آن  می گذاشــتند. ماجــرای هم نشــینی 

ل خوش بــو می شــود را در بیــان ســعدی شیرین ســخن شــنیده ایم. بنابرایــن 
ُ
گ بــا 

کان و نیــکان  ــا ــان، پ ــا زیبای ــد ب ک شــدن و نیکــو شــدن، بای ــا ــا شــدن، پ ــرای زیب ب

و  نیســت  کافــی  بــرای موفقیــت  کاس درس  تنهــا شــرکت در  هم نشــین شــد. 

گرفتــه می شــود، بــرای  کارورزی در نظــر  کــه بــرای رشــته های فنــی،  همان طــور 

دیــدن شــنیده ها، بایــد بــه ســراغ علمــای ربانــی رفــت؛ بــا  آن هــا هم نشــین شــد 

کــه انســان بــا عالمــان،  کــرد. خیلــی بعیــد اســت  کارورزی  و بــرای مشــق اخــاق، 

مجتهــدان، فقهــا، دین شناســان، پرهیــزکاران و پارســایان نشســت و برخاســت 

کســی نشســت و برخاســت  گــر قــرار اســت بــا  کنــد و شــبیه  آن هــا نشــود؛ بنابرایــن ا

ــه ایــن  ک ــراد مهــذب هم نشــین باشــیم  ــم و اف ــا اهــل عمــل و عل کنیــم، بکوشــیم ب

ــا بــزرگان، در رفتــار مــا هــم مؤثــر خواهــد بــود. مؤانســت ب

»پس هم نشین خوبی برگزینیم.«
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تغذیه و تندرستی؛ یک ضرورت

کــردن را بــا نخــوردن یــا اهمیــت نــدادن  عــده ای از طــاب جــوان، زاهدانــه زندگــی 

ــس از چنــد ســالی، دچــار ســوء  ــد و معمــوال پ ــه درســت اشــتباه می گیرن ــه تغذی ب

و دچــار مشــکات  آســیب می رســانند  بــه ســامتی خودشــان  و  تغذیــه شــده 

گوارشــی و جســمی می شــوند. فــراوان 

هیــچ یــک از امامــان معصــوم  بــرای آســیب  رســاندن بــه جســم توصیــه ای 

ــه بــدن حــرام  کــه آســیب رســاندن ب ــد، بلکــه در احــکام دینــی آمــده اســت  ندارن

اســت و ســوء تغذیــه نیــز می توانــد بــرای بــدن مضــر باشــد. آن چــه مــورد مذمــت و 

نهــی واقــع شــده، شکم پرســتی و پرخــوری اســت نــه تغذیــه درســت.

کاس بــرود، مطالعــه، مباحثــه،  کــه می خواهــد روزی چهــار درس را  کســی   

دهــد،  انجــام  دیگــری  فعالیت هــای  و  کنــد  و پیش مطالعــه  یادداشــت برداری 

از خــوردن  بهانــه زهــدورزی،  بــه  باشــد.  انــدازه  بــه همــان  بایــد تغذیــه اش هــم 

غذاهــای مقــوی و میوه هــا خــودداری نکنیــم. طــاب معمــوال در ســن جوانــی 

کــه ســن رشــد جســمی اســت. ســامت تغذیــه، ســامت جســم را در  قــرار دارنــد 

ــرای  ــد زمینــه ســامت روح باشــد؛ بنابرایــن ب پــی دارد  و ســامت جســم، می توان

ــه ســنین  ــا توجــه ب ــه ب ــرد. البت ک ــت  ــز تقوی ــد جســم را نی داشــتن روحــی ســالم، بای

جوانــی و نوجوانــی و مشــکات پیرامونــی آن، تغذیــه بایــد متعــادل باشــد و بــه 

اصطــاح محــرک شــهوت نباشــد. 
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مدعیان محبت

ینه محبت به موالیمان! هز

کــم نیســتند. عــده ای فقــط  مدعیــان انتظــار حضــرت مهــدی و یــاوری او 

کنــد، امــا حاضــر نیســتند بــرای ایــن ظهــور  کــه حضرتــش ظهــور  دوســت دارنــد 

هزینــه ای بپردازنــد. نــه وقــت بــرای درس خوانــدن دارنــد، نــه مباحثــه، نــه مطالعــه، 

نــه نمــاز شــب و نــه دعــای ندبــه. فقــط و فقــط می خواهنــد جرقــه ای اتفــاق بیفتــد 

ــود. ــاح ش ــاره اص ــان یک ب و جه

 اینــان حاضــر بــه هیــچ حرکتــی نیســتند و در تنبلــی مفــرط بــه ســر می برنــد. 

ک پشــتی و فصلــی می خواهنــد زمینه ســاز ظهــور  عــده ای هــم بــا حرکت هــای ال

باشــند و در ایــن میــان، فقــط عــده ای حــرف و عملشــان موافــق اســت و خودشــان 

کــه انــگار موالیشــان در همیــن نزدیکــی ظهــور خواهــد  کرده انــد  را طــوری آمــاده 

کــه جســارت انجــام مکــروه  گــروه آن قــدر موالیشــان را نزدیــک می بیننــد  کــرد. ایــن 

کبیــره . گناهــان صغیــره و  را هــم بــه خــود نمی دهنــد، چــه رســد بــه 

صدقــه  موالیشــان  بــرای  این کــه  مگــر  نمی برنــد،  پایــان  بــه  را  روزی  اینــان 

ــه می نماینــد. ــه ایشــان هدی می دهنــد و دعــای فــرج می خواننــد و اعمالشــان را ب

»اینان به راستی خواهان آمدن موالیشان هستند.«
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محتوا و روش تبلیغ

مطالعات تبلیغی

محتــوای  نتوانــد  حــوزه،  در  حضــور  ســال  پنــج  یــا  چهــار  از  بعــد  کــه  طلبــه ای 

کنــد یــا محتــوا داشــته باشــد، امــا نتوانــد بــا مخاطــب  مناســب بــا مخاطــب ارائــه 

کنــد، بــه زودی دچــار احســاس یــأس و ناامیــدی و ســرخوردگی  ارتبــاط برقــرار 

خواهــد شــد.

کنــار  کــه طــاب در   یکــی از راه هــای از بیــن بــردن ایــن ناامیــدی آن اســت 

دروس اصلــی حــوزه، مطالعاتــی در زمینــه نیازهــای مــردم و جامعــه داشــته باشــند 

کننــد.  و بــه تناســب مخاطبشــان، مطلــب علمــی و محتــوای دینــی جمــع آوری 

یــاد  را  ارتبــاط  تکنیک هــای  و  ارائــه  شــیوه های  می تواننــد  نیــز  دوم  مرحلــه  در 

کاســداری  بگیرنــد؛ بنابرایــن یادگیــری شــیوه های برقــراری ارتبــاط، روش هــای 

موفقیــت  بــه  موثــری  کمــک  می توانــد  مخاطب شناســی  اصــول  و  ســخنرانی  و 

ــد.  ــته باش ــه داش ــی طلب تبلیغ

»محتوای مناسب + ابزار انتقال = موفقیت«
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پوشش و آرایش

سازگاری با شئون

کــرده  ــد حــوزه را انتخــاب  ــا یقیــن و بــدون تردی کــه ب طلبــه موفــق طلبــه ای اســت 

کــردن و آموختــن باشــد.  گرفتــن، رشــد  باشــد و قصــدش مانــدن در حــوزه، یــاد 

کنــد و خــود  چنیــن طلبــه ای همــواره می کوشــد آداب و رســوم طلبگــی را رعایــت 

را بــا شــرایط آن ســازگار ســازد؛ بنابرایــن از همــان روزهــای اول تــاش دارد پوشــش، 

ــا شــرایط جدیــد وفــق دهــد و  ایــن، یعنــی پذیــرش  گفتــار، رفتــار و ظاهــر خــود را ب

کــه بــا فشــار خانــواده یــا تحــت  جایــگاه مقــدس روحانیــت. در ایــن میــان، افــرادی 

تأثیــر شــرایط خاصــی، بــدون تحقیــق و تفحــص از شــرایط طلبگــی و بــدون عاقــه 

وارد حــوزه شــده اند، بعــد از یکــی دو ســال دچــار مشــکات انگیزشــی، درســی و 

ــده« می شــوند.  ــده و از این جــا مان ــه اصطــاح »از آن جــا ران اخاقــی می شــوند و ب

بــرای ادامــه از دســت داده و هــم برایــش  کســی هــم انگیــزه خــود را  چنیــن 

کــه دوبــاره بــه شــرایط پیــش از طلبگــی برگــردد؛ پــس ضروری اســت  ســخت اســت 

کنیــم و نســبت بــه مانــدن  در همــان اوایــل طلبگــی، وضعیــت خــود را مشــخص 

ــا رفتــن تصمیــم قطعــی بگیریــم.  ی

که از همان اول از  که حوزه را ترک می کنند، افرادی هستند  بسیاری از کسانی 

پذیرش لباس، شئون و منش طلبگی سر باز می زنند و پوشش، شکل و قیافه شان 
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شبیه یک طلبه نیست و بلکه کوچه و بازاری است. عده ای از این که به عنوان طلبه 

گریزانند و از این که مردم از ظاهر و پوشش و آرایششان بفهمند،  شناخته شوند، 

کرده اند،  که انتخاب  طلبه هستند،  فرار می کنند؛ زیرا این افراد نسبت به راهی 

در شک اند و به یقین نرسیده اند و نسبت به جایگاهشان شناختی ندارند. پس 

پوشش  با  و  فرار  واقعیت  از  حوزه،  نظام  با  خود  دادن  وفق  جای  به  می کوشند 

کنند. ضعف درسی و اخاقی،  غیرطلبگی از زیربار مسئولیتشان شانه خالی 

افسردگی و بدبینی و شک و دو دلی نتیجه عدم تصمیم گیری درست است.

"پس تا دیر نشده، تصمیم درست بگیریم. اگر پذیرفتیم که طلبه باشیم، خود را با اصول آن 
وفق دهیم. همین.«
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ک در عزاداری مال

یط! نه افراط و نه تفر

ــی  ــراط و تفریط های ــزاداری اف ــم ع ــی از مراس ــر در برخ ــال های اخی ــفانه درس متأس

کــه نــه رضایــت خداونــد متعــال در آن اســت و نــه رضایــت  صــورت  می گیــرد 

ــز  ــه نی ــای علمی ــه حوزه ه ــراف ب ــن انح ــد ای ــت دارن ــی دوس ــت  و برخ اهل بی

ــه ســبک های تنــد و مــوزون مداحــی و ســینه زنــی  رســوخ نمایــد. توجــه افراطــی ب

بــه جــای توجــه بــه معــارف نــاب اهل بیــت  یکــی از ایــن مــواردی اســت 

ــوع  ــن ن ــا ای ــی ب ــر و مداح ک ــر ذا گ ــه ا ک ــرده  ک ــدا  ــیوع پی ــکلی ش ــه ش ــفانه ب ــه متأس ک

نــه اشــکی  نــه متأثــر می شــوند و  ســبک ها مداحــی نکنــد، برخــی از هیأتی هــا 

کــه مــداح ســبک مــورد نظرشــان را نخوانــده اســت. متأســفانه در  می ریزنــد؛ چــرا 

کــه فقــط  گاهــی ســینه زنــی آن قــدر تنــد و مــوزون  اســت  برخــی از ایــن ســبک ها 

 . می تــوان آن را تخلیــه هیجانــی نامیــد و نــه عــزاداری بــر مصایــب اهل بیــت

ی در  یاده رو که در این نوع مراسم به چشم می خورد، غلو و ز مشکل دیگری 

کرین عبارت های نادرست  که متأسفانه برخی از ذا مقام اهل بیت  است 

اهل بیت  مثال  عنوان  به  و  می کنند  استفاده  دینی  مبانی  و  عقاید  مخالف  و 

علی  هم چون  صفاتی  به  متصف  را  خود  و  داده  قرار  خداوند  هم پای  را   
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کار می برند. خالی شدن اشعار و  اللهی و فاطمه اللهی و حسین اللهی  و ... به 

مدایح مداحان اهل بیت از معارف ناب و منحصر کردن فضایل اهل بیت 

که در سال های   در چشم و ابرو و قد و بازوان قوی، انحراف دیگری است 

می توان  درعزاداری ها،  شده  یاد  انحرافات  بر  عاوه  است.  افتاده  اتفاق  اخیر 

فتوای  و  که علی رغم تصریح  کرد  اشاره  و عزاداری هایی  و قمه زنی  به خودزنی 

مراجع عظام و رهبر معظم انقاب بر رد آن، هنوز عده ای مرموزانه با جمع آوری 

که  نظرات مخالف به دنبال شیوع و انجام آن هستند و سعی شان بر این است 

چهره تشیع را در جهان مخدوش جلوه دهند. در همین راستا استکبار جهانی 

سعی می کند با تقویت این گونه خرافات، چهره دین اسام و خصوصا تشیع را 

گرایش روزافزون مردم  در جهان خشن و غیر منطقی جلوه بدهد تا بدین وسیله 

جهان به اسام را تحت الشعاع قرار داده و شیعه را یک مذهب خرافی و خشن 

جلوه دهد. اما سؤال اساسی این است که فلسفه و هدف از عزاداری و سینه زنی 

کدام یک از این    چیست؟ هدف از شرکت در مجالس اباعبداهلل الحسین

اهداف است: عزاداری و کسب معارف یا تظاهر و خودنمایی و تخلیه هیجانات 

خالصا  که  است  قبول  مورد  هنگامی  دینی  دیگر  شعایر  و  عزاداری  جوانی؟ 

بنابراین  و تخلیه هیجانات.  با هدف خودنمایی  و  نه مشرکانه  باشد  اهلل  لوجه 

سینه زدن هایی که باهدف لذت از سبک مداحی و عربده کشیدن های مصنوعی در 

مجالس عزاداری برای خودنمایی و تظاهر و باال و پایین پریدن ها در حال سینه زنی 

وجهه الهی ندارد و ناخالص و مشرکانه است. الگوی عملی طلبه در عزاداری 

کدام مرجع تقلید قمه  کثریت علما و مراجع انجام می دهند.  که ا همان است 
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می زند؟ کدام مرجع خون از بدن جاری می کند؟ کدام مرجع آسیب زدن به بدن 

کند؟ آیا ماندگاری معارف و اهداف امام حسین  با خودزنی و  را توصیه می 

قمه زنی بیمه می شود یا با درک و فهم صحیح معارف و عمل به آن ؟

کــه در زمــان علــی  خــوارج بــا ابــزار دیــن ســد راه  متأســفانه همان گونــه 

ایشــان می شــدند، عــده ای در برابــر حکــم صریــح ولــی فقیــه )مبنــی بــر حــرام بــودن 

کنــد!  کــه ســخنان رهبــری را نقــض  قمــه زنــی( بــه دنبــال حکــم و فتوایــی هســتند 

»بنابراین مواظب انحراف ها باشیم.«
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سنگ شبهه

برداشتن موانع پذیرش

امروزه باتوجه به تئوریزه شدن مبارزه علیه اسام و به خصوص تشیع، دشمن به 
دنبال استفاده از حربه شبهه و ایجاد تردید در باورهای دینی جوانان است و به 
کرده و در ذهن  خام مخاطبان ناپخته و تازه کار  همین دلیل، شبهه هایی تولید 
کند. تا وقتی سنگ شبهه بر سر راه پذیرش  قرار می دهد تا ایمانشان را سست 
گرفته باشد، جریان زالل معارف با سختی بسیار می تواند راه  معارف دینی قرار 

کویر تشنه دل های مردمان را سیراب نماید.  کند و  را باز 
   در عصرحاضــر، حجــم بــاالی شــبهه ها، ســؤال ها و ابهام هــای دینــی، آن هــم 
از نــوع وارداتــی و ســازماندهی شــده، ســعی در غیرمنطقــی و نامعقــول نشــان دادن 
معــارف دینــی دارنــد؛ بنابرایــن مــردم و به ویــژه جوانــان، از یــک طلبــه علــوم دینــی 
یشــان را بــردارد؛ سؤال هایشــان  توقــع  دارنــد بتوانــد ســنگ های عقیدتــی پیــش رو
کنــد. ک  کشــتزار ذهنشــان را از علف هــای هــرز شــک و شــبهه  پــا را پاســخ دهــد و 
و  کــرده  را شناســایی  اســت شــبهه های جدیــد  یــک طلبــه موظــف  پــس     
بــا مطالعــه و مراجعــه بــه اســاتید فــن، پاســخ  آن هــا را بیابــد تــا هــم بــه وظیفــه 
ــد.  کن ــت  ــودش را تقوی ــی خ ــد علم ــم رش ــد و ه ــرده باش ک ــل  ــخ گویی اش عم پاس
یــج  کــه دشــمن در مــورد  آن هــا شــبهاتی تولیــد یــا ترو    برخــی از موضوع هایــی 

می کنــد، عبارتنــداز: 
خشـونت در اسـام، سنگسـار، قطـع دسـت دزد، قصـاص، اعـدام، حجـاب 

اجباری، ازدواج های پیامبر اکرم، حقوق زنان، حق طاق، حق حضانت و ... . 
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نقش هنر در تبلیغ دین

تأثیر عمیق بر احساس مخاطب

یــک طلبــه بــرای تلطیــف و تفهیــم معــارف دینــی، نیازمنــد ابزارهــای لطیــف و 

کریــم نیــز هــم از بیــان مــوزون  موافــق بــا طبــع مخاطــب اســت؛ چنان چــه خــود قــرآن 

گذشــته را در قالــب داســتان بیــان نمــوده  کــرده و هــم سرگذشــت اقــوام  اســتفاده 

کیفیــت و ســرعت انتقــال مفاهیــم دینــی را تــا  اســت. اســتفاده از ابــزار هنــری، 

ــد.  ــا می بخش ــادی ارتق ی ــد ز ح

   آشــنایی و انــس بــا داســتان، رمــان، طنــز، شــعر، نثــر، نقــد فیلــم، نقاشــی، 

حتــی زیبایــی خــط یــا امضــای یــک طلبــه می توانــد در بیــان معــارف دینــی کمــک 

کنــد. ادیــان دیگــر نیــز بــرای  مؤثــری باشــد و مانــدگاری مفاهیــم دینــی را بیشــتر 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــه خوب ــزار ب ــن اب ــان از ای ــغ دینش تبلی

کــه     در ایــن زمینــه مقــام معظــم رهبــری  بیان هــا و نظرهــای زیبایــی دارنــد 

بــه یــک جملــه از آن در ایــن مقــال بســنده می کنیــم:

کــه هــر پیامــی، هــر دعوتــی، هــر انقابــی، هــر تمدنــی و هــر  گفتــه ام  “بارهــا 

گســترش نــدارد و مانــدگار  یختــه نشــود، شــانس نفــوذ و  فرهنگــی تــا در قالــب هنــر ر
نخواهــد بــود و فرقــی هــم بیــن پیام هــای حــق و باطــل نیســت.”1

کشور، 1365/9/27 کنگره شعر و ادب دانشجویان سراسر  گفت وگو با اعضای سومین   . 1
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زبان آموزی

ابزار تبلیغ

یکــی از دغدغه هــای ذهنــی بســیاری از طــاب، یادگیــری زبــان خارجــی اســت. 

کامــل و شایســته  هرچنــد حــوزه هنــوز نتوانســته اســت نیازهــای داخلــی را بــه طــور 

پاســخ گو باشــد؛ امــا بــا ایــن وجــود، یادگیــری زبــان خارجــی بــا هــدف تبلیــغ دیــن 

ــان  ــی، یادگیــری زب کشــورهای دیگــر الزم اســت. البتــه قبــل از آمــوزش هــر زبان در 

بــرای یــک طلبــه اولویــت دارد. حجت االســام قرائتــی می فرمودنــد: در  عربــی 

چیــن 300 نفــر مثــل بلبــل فارســی صحبــت می کردنــد؛ در حالی کــه مــا 100 طلبــه 

کننــد. گنجشــک چینــی صحبــت  کــه مثــل  یــم  ندار

کــه در پــی آمــوزش زبــان  کســانی  کــه بیشــتر     نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت 

کنــار می گذارنــد. روزهــای اول بــا  می رونــد، مدتــی ادامــه می دهنــد و ســپس آن را 

کاس می رونــد و در هــر محفلــی از آن ســخن  کامــل و اشــتیاق فــراوان بــه  هیجــان 

ــه رهــا می کننــد. ــرک و ناامیدان ــی آن را ت ــا بعــد از مدت می گوینــد؛ ام

بنابرایــن ضــروری اســت طــاب عاقه منــد بــه یادگیــری زبــان، بــه ایــن نکته هــا 

توجــه کننــد:

تــاش مقطعــی  و  تــاش مســتمر دارد  و  بــه پشــتکار  نیــاز  زبــان  یادگیــری   .1

نــدارد؛ نتیجــه ای 
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عاقه منــد  و  انــرژی  پــر  مباحثــه  هــم  یــک  وجــود  زبــان،  یادگیــری  بــرای   .2

اســت؛ ضــروری 

کل  زمانــی،  فاصلــه  و  باشــد  مســتمر  بایــد  کاس  در  حضــور  و  تمریــن   .3

می کنــد؛ خنثــی  را  گذشــته  آموزش هــای 

4. یادگیــری زبــان بــه صــورت مســتمر و بــدون این کــه فاصلــه ای ایجــاد شــود، 

در آمــوزش بســیار مؤثــر اســت؛

کــه قصــد تبلیــغ در خــارج از  کار می آیــد  5. زبــان ابــزار اســت و هنگامــی بــه 

یــس یــا ترجمــه باشــد، وگرنــه وقتــی مصــرف نداشــته باشــد، بــه مــرور  کشــور یــا تدر

کــردن وقــت را در پــی خواهــد داشــت. زمــان فرامــوش خواهــد شــد و فقــط هزینــه 

6. یادگیــری زبــان ابــزار انتقــال مفاهیــم دینــی اســت؛ بنابرایــن قبــل از هــر چیــز، 

کنــد تــا  طلبــه بایــد نســبت بــه یادگیــری دروس حــوزه و فهــم معــارف دینــی اقــدام 

انتقــال مفاهیــم دینــی از طریــق ابــزار زبــان خارجــی معنــا و مفهــوم داشــته باشــد.
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تبلیغ مسئوالنه

بلوغ تبلیغی

کنیم؟ کجا  و چگونه شروع  کی و  یم؟ تبلیغ را از  از چه سنی به تبلیغ برو

کــه معــارف دینــی )اخــاق، عقایــد  از شــرایط یــک مبلــغ دینــی ایــن اســت 

کنــد. از  گرفتــه و  آن هــا را بــرای مــردم تبییــن  و احــکام اســامی( را خــوب یــاد 

کام  کننــده  روایــت  چشــم  بــه  طلبــه  بــه  مــردم  طلبگــی،  اول  روزهــای  همــان 

اهــل بیــت می بیننــد و انتظــار دارنــد بعضــی از مســائل ابتدایــی را بیــان 

کنــد. طلبــه مبتــدی می توانــد در وهلــه اول بــه تبلیــغ ســاده دیــن بپــردازد؛ امــا 

ملبــس و مبلــغ رســمی شــدن، توانمندی هــا و معلومــات و پختگی هایــی الزم 

کنــار  یــج، در  کــه در چنــد ســال اول اتفــاق نمی افتــد.  طلبــه بایــد بــه تدر دارد 

کتــب روایــی، مباحــث ســاده اخاقــی و  ی، برخــی از تفاســیر ســاده،  دروس حــوزو

کنــد تــا بتوانــد پاســخ گو باشــد. رســاله عملیــه را هنــگام تبلیــغ مطالعــه 
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دقت و مستندگویی

استناد به منابع معتبر

برخــاف آن چــه می گوینــد طلبــه نبایــد مــّا لغتــی باشــد، بــه نظــر می رســد طلبــه 

کامــا مــّا لغتــی  بایــد در بیــان مطالــب دینــی و نقــل و انتقــال آیــات و روایــات 

کنــد و بعــد آن را ارائه کند.  باشــد و اصطاحــا پنبــه یــک مطلــب را بزنــد و حاجــی 

بنابرایــن طلبــه نبایــد هــر حرفــی را بــدون دلیــل و ســند بپذیــرد یــا آن را نقــل نمایــد. 

ــد و  ــه نمای ــت اول را مطالع ــی و دس ــع اصل ــا مناب ــد ت ــد باش ــد مقی ــق بای ــه موف طلب

ــه از پاییــن  کنــد و اصطاحــا از سرچشــمه ســیراب شــود ن از  آن هــا مطلــب نقــل 

. دســت ها 

یــان اقــدام بــه نقــل قــول  متأســفانه در ســال های اخیــر برخــی از طــاب و حوزو

یــه اصــاح نشــود، خطــر  گــر ایــن رو کــه ا کتــب غیــر موثــق می نماینــد  از روزنامــه یــا 

ــت. گرف ــد  ــیاری را خواه ــن بس ــوادی دام ــطحی نگری و بی س س

کــردن  ــع  ــام  آن هــا ضای ــر ن ــدون ذک گفــت نقــل مطلــب دیگــران ب شــاید بتــوان 

حقــوق آنــان و در واقــع ســرقت ادبــی اســت، علمــای ســلف در نقــل نــام صاحــب 

نظریــه اهتمــام فــراوان داشــته اند و ذکــر نــام صاحــب نظریــه را واجــب می دانســته 

کنیــم مالغتــی باشــیم، ســند مطلــب و نــام صاحــب نظریــه  انــد، بنابرایــن ســعی 

کنیــم. را ذکــر 
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مبنای اسالم در محبوبیت

ابزارها اصل نیستند!

کنیــد؛ چگونــه  کنیــد؛ چگونــه همــه را شــیفته خــود  چگونــه دیگــران را تســخیر 

کنیــد؟ محبــوب دیگــران شــوید و در دل هــا نفــوذ 

یــادی بــه چشــم  کتــب ز چگونه هایــی از ایــن دســت، امــروزه در مقاله هــا و 

کــه راه هــای نفــوذ در دیگــران را بیــان می کننــد؛ امــا این کــه چقــدر بــا  می خــورد 

کــه اصــل در اســام،  مبانــی دینــی ســازگار هســتند، جــای اشــکال دارد؛ چــرا 

جلــب رضایــت خداونــد اســت و عــزت و ذلــت بــه دســت اوســت: »ُتِعــّزُ َمــن َتشــاُء 

گام بــردارد، محبــت او را  گــر بنــده ای در جهــت رضــای خــدا   َمــن َتشــاُء.« ا
ُّ

َو ُتــِذل

در دل بندگانــش می نشــاند.

  غــرض از ایــن ســخن، نفــی شــیوه ها و ابــزار تبلیــغ نیســت، بلکــه توجــه هرچــه 

بیشــتر بــه اصــل تأثیرگــذاری اســت. نکنــد آن قــدر در روش ســخنرانی پیشــرفته 

کــه از اصــل محتــوا، یعنــی آیــات و روایــات و احــکام  ــزار غــرق شــویم  و آمــوزش اب

غافــل شــویم. اســتفاده از ابــزار بــدون محتــوای غنــی دینــی، تأثیــر تبلیغــی چندانی 

نخواهــد داشــت.

ــا  ــه ب ک ــی باشــد  ــد حــرف خوب    خــوب حــرف زدن تمــام واقعیــت نیســت، بای

ــذارد.  ــود را بگ ــر خ ــرف زدن تأثی ــوب ح خ

»برای خدا کار کنیم، تا در دل مردم تأثیرگذار باشیم.«
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اخالص؛ جان مایه همه فضایل

ک نهی پیشانی که بر خــا طاعت آن نیست 

که اخاص به پیشانی نیست صدق پیش آر 

نماینــد،  تأســیس  را  جدیــدی  شــهر  می خواهنــد  وقتــی  شهرســازی  مهندســان 

ک و زلزلــه خیــز بــودن بررســی  ابتــدا زمیــن و منطقــه را از لحــاظ سســت بــودن خــا

بــه  زلزله خیــز  و  سســت  زمیــن  ی  رو بــر  امکانــات  کــردن  هزینــه  زیــرا  می کننــد؛ 

معنــای هــدر دادن ســرمایه اســت. سســت بــودن و ناخالصــی نیــت انســان در 

کــه هیــچ تأثیــری در رشــد فــرد نخواهــد  رفتارهایــش، هماننــد زمیــن سســتی اســت 

کــج و ناصــاف  گــر خشــت اول  داشــت و فقــط رفتارهایــی را انجــام داده اســت. ا

ــد: گفته ان کــه  کــرد؛ چرا ــاز ســقوط خواهــد  ــرود، ب کــه ب ــا هــم  ــا ثری باشــد، انســان ت

کج کج                  تا ثریا می رود دیوار  گر نهد معمار             خشت اول 

گر نیت غیر  ا و  اخاص در نیت، بن مایه تمام اعمال و رفتارهای انسان است 

گفت  خدایی باشد، فرقی بین نماز خواندن و غذا خوردن نیست. شاید بتوان 

کمان خوب  که هرچه  را دارد  تیراندازی  اخاص نقش هدف گیری در مسابقه 

یاد باشد، ولی تیر درست و دقیق به طرف هدف نشانه نرود،  و سرعت عمل ز

کسیر اخاص،  ا با  را  کارهایمان  تمام  نتیجه ای دربرنخواهد شد؛ پس بکوشیم 

تأمین  دیگران،  احترام  جلب  شغل،  کردن  پیدا  برای  یم.  ساز خالص  و  ناب 

معیشت، دسترسی به قدرت و مسئولیت درس نخوانیم، بلکه درس بخوانیم 
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کنیم و به سبب آن رضایت الهی و امام زمان مان را به  تا دین را بفهمیم و تبلیغ 

یم.  خالصا لوجه اهلل نه خالصا لوجه الناس ... . دست آور

پیامبر خدا  فرمودند:
 ِمن الَعَمِل؛ 1

ُ
ِفَك الَقلیل

ْ
أْخِلْص َقلَبَك َیك

کاِر اندك، تو را بس باشد. دلت را خالص گردان؛ 

امام صادق می فرماید: 
ّمُ عنده سواءً ... ؛2 

َّ
 حّت یصیر املدح و الذ

َّ
وجل

 هَّلل عّزََ
ً
 خالصا

ً
الیصیر العبد عبدا

یــف و تکذیــب )دیگــران(  انســان، بنــده خالــص خــدای بــزرگ نمی شــود تــا این کــه تعر
در نظرش یکســان باشــد.

در نجواهاى خداوند متعال با موسی  آمده است:
َكثیُرُه ؛3  

ٌ
یَد بِه َغیری فَقلیل ر

ُ
ُه ، و ما ا

ُ
ثیٌر َقلیل

َ
یَد بِه َوْجهی فك ر

ُ
یا موىس ، ما ا

یــاد اســت و آن چــه بــراى  اى موســی! هــر کارى کــه بــراى مــن انجــام شــود، اندکــش ز
یــادش هــم انــدك اســت . غیــر مــن انجــام گیــرد، ز

امــام خمینیایــن عالــم فرهیختــه و ممتــاز جهــان اســام و عــارف بــزرگ قــرن 

نیــز می فرمایــد: 
کنیــد؛ در درس و  ید؛ رذایــل اخاقــی را از خــود دور  بــه اخــاق حســنه آراســته شــو

بحــث اخــاص داشــته باشــید تــا شــما را بــه خــدا نزدیــك ســازد.4  

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 70، ص 175.
2 . همان، ج 73، ص 294.

کلینی، الکافی، ج 8، ص46.  . 3
کبر، ص 22. 4 . امام خمینی، جهاد ا
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خلق وخوی جانشینان اهل بیت
شباهت به الگوها

کــرم و اهــل بیــت از دل و جــان مــردم را دوســت داشــتند؛ دلســوز  پیامبــر ا
ــود.   ــر ب ــا حلــم و صب ــود؛ همــراه ب ــه ب ــود؛ محترمان ــه ب ــد؛ رفتارشــان پدران مــردم بودن
یختنــد، تحمــل  کســتر بــه سرشــان ر کردنــد؛ خا آن هــا را ســنگ زدنــد، تحمــل  
کردنــد، فحششــان دادنــد، تحمــل کردنــد؛ دندانشــان را شکســتند، تحمــل کردند؛ 
کردنــد؛ چــرا؟ زیــرا می خواســتند دیــن  گردنشــان انداختنــد، تحمــل  یســمان بــه  ر

گــر  آن هــا در ایــن راه قربانــی شــوند!  ــد پابرجــا بمانــد، حتــی ا خداون
روحانیــان، متولیــان تبلیــغ معــارف و ســیره اهــل بیت هســتند؛ بنابرایــن 
ــا حلــم و مــدارا  آن را  ــد ب ــد، بای ــی دیدن ــر تنــدی و تیــزی در بیــان شــخص نادان گ ا
گــر متلــک شــنیدند، آن را بــا شــرایط اهــل بیــت مقایســه  کننــد؛ ا اصــاح 
کــدورت و  گــر هــر  کــه ا کــر باشــد  کننــد. روحانــی و عالــم دینــی بایــد مثــل آب 
گنــاه و تعفــن معصیــت را از  کنــد، رنــگ  ــا او برخــورد  کثیفــی و حتــی نجاســتی ب

ــود. ک ش ــا ــی زود پ ــد و خیل ــت بده دس

اللهم رب النور العظیم ...
درخواست ابدی شدن از خداوند

می خوانمت و می سرایمت
و می ایستم تمام قامت، هنگام شنیدن نام زیبایت ...

کنار سربازانت پذیرا باشی ... که می آیی، مرا هم در  به امید آن که روزی 
و به پایان می برم با نام تو

و با دعا برای آمدنت
ی ابدی شدنم با تو با آرزو

اللهم رب النور العظیم  و رب الکرسی الرفیع...    آمین
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