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مــن متواضعانــه و بــه عنــوان یــک پــدر پیــر از همــۀ فرزنــدان و عزیــزان روحانی 

ــد برعلمــاء و روحانیــون منــت  کــه خداون ــی  کــه در زمان خــود مــی خواهــم 

نهــاده اســت و ادارۀ کشــور بــزرگ و تبلیــغ رســالت انبیــاء را بــه آنــان محــول 

فرمــوده اســت از زّی روحانــی خــود خــارج نشــوند و از گرایــش یــه تجمــات 

اعتبــار نظــام جمهــوری  و  کــه دون شــأن روحانیــت  بــرق دنیــا  و  و زرق 

اســامی ایــران اســت پرهیــز کننــد و بــر حذر باشــند کــه هیچ آفــت و خطری 

بــرای روحانیــت و بــرای دنیــا و آخــرت آنــان باالتــر از توجــه بــه رفــاه و حرکــت 

در مســیر دنیــا نیســت.

امام خمینی ، صحیفه نور،ج02،ص 343



مسأله  دکتری افتخاری؛ خوب، البته این یک افتخار است که این دانشگاه 

این اظهار محبت را به ما بکند؛ لیکن من اهل دکتری نیستم؛ همان طلبگی 

گر بتوانیم به میثاق طلبگی متعهد و پایبند بمانیم -که  کافی است. ا ما 

 و فعًا این میثاق را از دوران نوجوانی و جوانی با خدای متعال بستیم- 
ً
قوال

گر خداوند کمک کند و ما بتوانیم این میثاق را حفظ کنیم و در همین عالم  ا

کردید و این  طلبگی پیش برویم، من این را ترجیح می دهم. شما لطف 

برای ما هم مایه  مباهات است، لیکن من پیشنهاد شما را قبول نمی کنم.

مقام معظم رهبری در یکی از دیدارها با مسئوالن وزارت علوم

در پاسخ به پیشنهاد اعطای دکترای افتخاری به ایشان
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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

مسیر علم آموزی و عمل به دستورات دینی و پاسداری از مرز دین و باورهای اسالمی 

مسیر انبیا و اولیا و بندگان برگزیدۀ خدا است. طالب علوم دینی که قدم در میدان علم و 

عمل میگذارند از مصادیق آیۀ فوق و از بهترین بندگان خدا هستند. طالب راستین علوم 

گفتار و رفتار  دینی، هم دعوت به سوی خدا می کنند و دارای عمل صالح اند و هم در 

گاهی طالب از رسالت  تسلیم دستورات دین و از مصادیق مسلمان واقعی می باشند. آ

حوزه و زّی طلبگی و ارزش و جایگاه سربازی حضرت ولّی عصر شناخت آنها را 

گرفته اند بیشتر می کند  نسبت به خود و ارزش و جایگاه مسئولیت سنگینی که بر عهده 

و این شناخت در ایجاد روحّیۀ کرامت و خودباوری و ایجاد انگیزه در التزام به اقتضائات 

طلبگی بسیار مؤّثر است.

مدیریــت اخــالق و تربیــت معاونــت تهذیــب و تربیــت در نظــر دارد بــا اســتعانت از 

خداونــد متعــال و توجهــات خاصــۀ حضــرت ولّی عصــر و بــا بهره گیــری از عالمــان 

کارشناســان تربیــت اخالقــی در ایجــاد بینــش صحیــح نســبت بــه راه و رســم  فاضــل و 

ــر خــدا[ از  ــد مــن ]در براب گوی کنــد و  کار نیــك  ــد و  ــه ســوى خــدا دعــوت نمای کــه ب کــس  ــر از آن  1 . و کیســت  خوش گفتارت
تسلیم شــدگانم. )فصلــت، آیــه 33(
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کتاب هــای »میثــاق طلبگــی« و برپایــی  طلبگــی تدابیــری اتخــاذ نمایــد. چــاپ مجموعــه 

دورۀ تربیــت اخالقــی بــا همیــن نــام بــرای طــالب جدیــد الــورود در راســتای همیــن هــدف 

اســت. دفتــر امــور تربیــت اخالقــی وظیفــۀ خــود می دانــد از فاضــل ارجمنــد جنــاب حجت 

ــه از ســالیان متمــادی دغدغــۀ ارتقــای  ک ــوری  ــم زادۀ ن االســالم و المســلمین محمــد عال

کامــل نســبت بــه  ســطح بینــش و خودبــاوری طــالب را داشــته و بــا قلمــی روان و اشــرافی 

کتــاب حاضــر  ــه تدویــن  ــا نظــام حــوزه، اقــدام ب ــرای آشــنایی طــالب ب فضــای طلبگــی، ب

نمــوده، تقدیــر و تشــکر نمایــد. 

                                           مدیریت اخالق و تربیت

                                              معاونت تهذیب  و تربیت حوزه های علمیه



15 پیشگفتار

پیش گفتار
کــه رســالت  کانــون تربیــت نخبــگان و فرزانگانــی بــوده  حوزه هــای علمیــه شــیعه همــواره 

پاســداری از معــارف اســالمی و انتشــار آن را در طــول اعصــار و قــرون بــر دوش داشــته اند. 

کالم و قلــم، بــه احیــا و اصــالح جوامــع انســانی همــت  کــه بــا ســالح علــم و  دانشــمندانی 

گردنــد. کســب معرفــت و بصیــرت  گمارنــد و واســطۀ فیــض دریافــت پیــام خــدا و 
ق« بر کرۀ خاکی فرود آمد، 

َ
ذی َخل

ّ
ّبک ال آیین آمساین اسالم که با ندای »ِاقَرأ ِباسِم َر

چنان بر تربیت این مرزبانان اعتقادی و مربیان انسانیت ارج هناد که به اندک زماین، 
دامان  در  و  گشت  و دانش پژوهی  اجتماع اسالمی، وجهۀ علم آموزی  وجهۀ غالب 
گستردۀ آن، حوزه های پررونق علمی و دانش های فراوان اسالمی پدید آمد. قرآن کرمی 
هوا ِف الّدیِن 

َ
خود بنیانگذار حوزه های اسالم پژوهی و اسالم گستری بود و فرمان »ِلَیَتَفّق

هِیم«1 صادر کرد. پیام آور این کتاب دانشمندان دیین را مثال 
َ
وا َقوَمُهم إذا َرَجعوا إل َو ِلُینِذر

یکی ها زدوده می شود2. ستارگان آمسان دانست که بدان ها تار
ــه دانشــمند  کــه ن کــس را  کمیــل هــر آن  ــه  امیرمؤمنــان در خطــاب معــروف خــود ب

کــه بــه هــر  ربانــی و نــه دانش آمــوِز در راه رســتگاری باشــد، فرومایــه ای ناچیــز می شــمارد 

ــان بازگشــتند بیــم دهنــد باشــد.  ــه ســوى آن کننــد و قــوم خــود را وقتــی ب گاهــی پیــدا  ــا ]دســته اى بماننــد و[ در دیــن آ 1 . ت
)توبــه، آیــه122(

مــاِت الَبــّر َو الَبحــِر. )منیــة 
ُ
 الّنبــّی : اّن َمَثــَل الُعلمــاِء فــی االرِض َکَمَثــِل الّنجــوِم فــی الّســماِء ُیهَتــدی ِبهــا فــی ُظل

َ
2 . قــال

المریــد، ص 104(
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گــردد.1 ــه ســویی روان  ــادی ب ــا هــر ب بانگــی و ب

»حــوزۀ علمیــه« مرکــز پــرورش آن دانشــمندان ربانــی اســت و »طلبــه« همــان آموزنــده و 

گرفتــه اســت. طلبــۀ امــروز رهبــر دینــی و پیشــوای  کــه در مســیر »شــدن« قــرار  جوینــده ای 

کــه بهره منــدی از آن معمــاری  گنجینــه ای در اختیــار دارد  فکــری فــردای جامعــه اســت و 

ــزرگ اســالمی« را در جامعــۀ جهانــی ضمانــت می کنــد. »تمــدن ب

آنــان کــه معنــای عمیــق انتظــار را بــه  خوبــی آموخته انــد و چشــم به راه پیدایــش آن فردای 

ک در جهــان غــم زدۀ امروزنــد، تربیــت این نخبــگان و فرزانگان و مصلحان اجتماعی  تابنــا

نمی گیرنــد.  ســراغ  امــروز  طلبه هــای  همیــن  ســیمای  از  و  علمیــه  حوزه هــای  از  جــز  را 

بی تردیــد تــالش بــرای پــرورش جامــع طــالب و خدمــت بــه فراینــد رشــد و تعالی آنان، مســیر 

ک را نزدیک تــر می ســازد. آن آرمــان جهانــی را همــوار می ســازد و آن افــق تابنــا

آییــن  از  پاســداری  و   امــام عصــر بــه هــدف ســربازی  کــه  طــالب علــوم دینــی 

کــرده و از برخورداری هــا و نعمت هــای آن  حیات آفریــن الهــی، متــاع انــدک دنیــا را رهــا 

کرده انــد،  چشــم پوشــیده و در یــک معاملــۀ بــزرگ بــا خــدا، بــه ســوی حوزه هــای علمیــه رو 

گوهــر وجــود خــود را در  طــی ســال های متمــادی و در یــک فراینــد پــر پیــچ و خــم و دشــوار، 

کانــون آمــوزش و پــرورش حــوزوی جــال بخشــیده و به مــرور زمــان مشــعل داران هدایــت و 

ســفیران دیــن آســمانی خواهنــد شــد. 

ایــن فراینــد طوالنی مــدت در میانــۀ راه بــا مشــکالت و آســیب های فراوانــی روبــرو اســت 

و جــز بــه صبــر و بصــر و معرفــت و اســتقامت کامــل نخواهــد شــد. 
بِر؛2  الَبَصِر َو الّصَ

ُ
هل

َ
 أ

ّ
َم إال

َ
ا الَعل

َ
 َهذ

ُ
َوالَیحِمل

این پرچم را حمل نمی کند، مگر اهل بصیرت و صبر.

ٌم َعلی َسبیِل َنجاة َو َهَمٌج َرعاٌع. )نهج البالغه، حکمت 147(
ّ
ّبانّی َو ُمَتَعل 1 . الّناُس َثالَثه َفعالٌم َر

2 . نهج البالغة، خطبه 173.
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از ایــن رو طلبــه بایــد پیــش از ورود بــه طلبگــی و همــواره در حیــن آن، بصیرت و معرفت 

الزم را بــرای ایــن حرکــت مقدس کســب کند. امام صــادق فرمودند:
؛1

ً
 ُبعدا

َّ
یِر ِإال یُدُه ُسرَعة الّسَ یِق الَیِز ِر  َغیِر الّطَ

َ
اِئِر َعل کالّسَ  َغیِر َبِصیَرهݑ 

َ
 َعل

ُ
الَعاِمل

کســی کــه بــدون بصیــرت عمــل کنــد، ماننــد کســی اســت کــه در بی راهه مــی رود. هرچه 

یع تر حرکــت کنــد دورتــر می گــردد. ســر

امام علی نیز به کمیل فرمودند: 
کمیل ما من حرکة إال و أنت حمتاج فهیا إل معرفة؛2 یا 

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

نیز  و تجربی  به دلیل عقالنی  نداریم.  راه طوالنی در پیش  به بصیرت  نیاز  تبیین  برای 

می توان نیاز به بصیرت را نشان داد. همۀ ما وقتی وارد محیط جدیدی می شویم تالش 

که در استفاده بهینه از آن  کامل و اطالعات جامعی« از آن به دست آوریم  می کنیم »دید 

محیط موفق تر باشیم. احتمااًل همۀ ما زمانی که برای اول بار به مدرسۀ علمیه وارد شدیم 

کز اداری، جهت قبله، محل کتابخانه، نمازخانه،  در جست وجوی امکانات مدرسه، مرا

کرده ایم و اکنون از صرف آن زمان نیز خرسندیم. با  پارکینگ، حمام و...، زمانی را صرف 

اینکه نهایت استقرار ما در آن مدرسه بیش از چند سال نیست.

کــه طلبگــی را بــرای آینــدۀ خــود برگزیــده اســت، در فضــای جدیــدی پانهــاده  کســی 

کــه حــدود شــصت ســال در آن اســتقرار خواهــد داشــت و آینــدۀ شــخصیتی خــود -بلکــه 

آخــرت و ابدیــت خــود -را بــدان رقــم خواهــد زد؛ از ایــن جهــت بــرای حیــات حــوزوی خــود 

نیــاز بــه معرفــت دارد. یعنــی همــان دیــد کامــل و اطالعــات جامــع را نه تنها در مــورد فضای 

مــادی و داخلــی مدرســۀ علمیــه بلکــه بــرای کل حــوزه بایــد به دســت آورد تــا بهــرۀ او از حوزه 

1 . کلینی، الکافی، ج 1، ص 43.
2 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص171.
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ــرای تمــام عمــر خــود می کشــد.  ــم طلبگــی نقشــه ای ب ــه عال ــا ورود ب ــر شــود. طلبــه ب کامل ت

گاهی هــای الزم را  بنابرایــن الزم اســت کــه متناســب بــا ایــن ســرمایه عظیــِم شــصت ســاله آ

گــردد. کنــد و بــه فــراز و فــرود نظــام روحانیــت آشــنا  کســب 

کــردن اســت. وقتــی صحنــه ای را  بصیــرت بــه معنــای چشــِم بــاز داشــتن و از بــاال نــگاه 

کــه از درون بــه آن  از بــاال نــگاه می کنیــم، اشــراف و احاطــۀ مــا بســیار بیــش از زمانــی اســت 

یــم. وقتــی وارد شــهری می شــویم آســان ترین راه بــرای آشــنایی بــا آن، تهیــۀ نقشــه  می پرداز

اســت، نــه گشــت وگــذار لذت بخــش در آن. تهیــۀ نقشــۀ شــهر، نــگاه بــه شــهر از بــاال، یعنــی 

از چشــم یــک پرنــده یــا از داخــل هواپیماســت، و ایــن بــه معنــای َصــرف نظــر از جزئیــات 

گــذار در شــهر بــه معنــای  گشــت و  کالن اســت. در مقابــل،  و پرداختــن بــه روابــط و نســب 

کــه انــرژی و زمــان فراوانــی می طلبــد و در نهایــت نیــز معلــوم  دقــت در جزئیــات آن اســت 

گاهــی حیــرت نیــز می آفرینــد.  نیســت تجســم درســتی از شــهر بــرای مــا پدیــد آورد؛ بلکــه 

امــام علــی بــه حــارث بــن حــوط فرمــود: 
 َتنُظر َفوَقک َفِحرَت؛1

َ
َتَک َو ل

َ
یا َحاِرُث ِإّنک َنَظرَت ت

لذا حیران و سرگردان  را ندیده ای،  باال  و  کرده ای  نگاه  پایت  یر  ز به  تو  ای حارث 

شده ای. 

بــرای ایمنــی از ایــن حیــرت و ســرگردانی بــه معرفــت نیــاز داریم. یعنی باید حــوزۀ علمیه 

کالن آن را  را فــارغ از همــۀ جزئیــات از نقطــه ای بســیار بــاال ببینیــم و روابــط و نســبت های 

به خوبــی بشناســیم. 

تــالش  پــس از ســال ها تحصیــل پرنشــاط و  کــه  شــاید طلبه هایــی را دیــده باشــیم 

کارمنــدی روی  کارهایــی ماننــد فعالیت هــای خدماتــی، ویراســتاری و  فــراوان علمــی  بــه 

کــه بــا رســالت اصیــل حوزه هــای علمیــه و بــا حجــم تحصیــل و تــالش  آورده انــد. کارهایــی 

1 . نهج البالغة، خطبه 262.
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طلبــه در دورۀ رشــد تناســب نــدارد و امتــداد آرمــان ایــن نهــاد  به شــمار نمــی رود. ایــن رخداد 

نامبــارک، برخاســته از عــدم بصیــرت صنفــی و فراموشــی هویــت یــا غفلــت از آن اســت. 

بحــران تصمیم گیــری و نــازل بــودن ســطح انتخــاب  در میــان طــالب نیــز ناشــی از همیــن 

کاســتی و مولــود عــدم تثبیــت هویــت در ســاختار روانــی آنــان اســت.

کــه »آیــا طلبــه بهــرۀ اجتماعــی خوبــی خواهــد داشــت و ثمــرۀ ویــژه ای بــر  ایــن دغدغــه 

وجــود او مترتــب خواهــد شــد؟« و ایــن شــبهه کــه »آیــا ایــن همــه درس و بحــث و تحصیــل و 

تــالش بــا خدماتــی کــه در آینــده بــر دوش طلبــه نهــاده می شــود و از او انتظار می رود تناســب 

ــزرگ  کــدام خدمــت ب ــه »در شــرایط موجــود جامعــه، بســتر  ک ــن اندیشــه  ــه؟« و ای ــا ن دارد ی

اجتماعــی بــرای طلبــه فراهــم اســت؟« و... همــه از مقولــۀ هویــت صنفــی طلبــه اســت.

ایــن نگرانی هــا و ابهامــات -خصوصــًا در آغــاز طلبگــی -بســیار اســت. اینکــه »طلبــه 

دنبــال  بــه  طلبگــی اش  از  بهینــه  بهره منــدی  و  خــود  فعالیت هــای  ســامان دهی  بــرای 

کســی ازدواج  ــا چــه  چــه باشــد؟«، »چگونــه و چــه میــزان درس بخوانــد؟«، »چــه موقــع و ب

گیــرد؟«، » چگونــه اســتعداد خــود را  کنــد؟«، »چــه شــرایط خاصــی را بــرای زندگــی در نظــر 

کنــد یــا  کــز تخصصــی و مؤسســات وابســته بــه حــوزه اســتقبال  تشــخیص دهــد؟«، »از مرا

نکنــد؟«، »چــه زمانــی ملبــس شــود؟«، »از چــه زمانــی و بــا چــه طرحــی بــه تبلیــغ رود؟« و... 
ــت.1 ــه اس ــن زمین ــش هایی در ای پرس

کــه هــر یــک از آنهــا از نــگاه  بررســی ایــن مســائل دوگونــه اســت؛ صــورت اول ایــن اســت 

مســئوالن، متولیــان، مدیــران، کارگــزاران، مراجــع و خالصــه کســان مهم دیگر حل شــود. در 

کــه آن دیگــران در جهــت  کشــف می شــود و انــواع اقداماتــی  ایــن بررســی، وظایــف دیگــران 

گــر  کــه ا اصــالح شــرایط موجــود می تواننــد انجــام دهنــد پیشــنهاد می گــردد؛ اقداماتــی 

صــورت پذیــرد زمینــۀ رشــد و تربیــت بهینــۀ طلبــه فراهم تــر و احتمــال رســیدن او بــه اهــداف 

1 . فهرست بلندی از این موضوعات را در دفتر اول از کتاب راه و رسم طلبگی ببینید. 
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بلنــد، بیشــتر می شــود. حاصــل ایــن بررســی ها مجموعــه پیشــنهادهایی اســت کــه بایــد بــه 

گــر فرصــت مطالعــه یــا امــکان و اختیــار اجــرای  همــان مســئوالن و مدیــران عرضــه شــود تــا ا

کنونــی پدیــد آیــد. در ایــن مــوارد تنهــا  آن را داشــته باشــند، بــا اجــرای آن امیــد بهبــود وضــع 

ــی  ــی و حرکت ــران اقدام ــه دیگ ک ــود  ــم می ش ک ــا  ــای م ــکالت و محدودیت ه ــی مش درصورت

کننــد. صــورت دیگــر، حــل مســئله و ارائــۀ راهــکار  داشــته باشــند و بــه وظایــف خــود عمــل 

بــرای شــخص طلبــه بــدون در نظــر گرفتــن ارادۀ دیگــران اســت. در ایــن نگاه فرض می شــود 

کــه دیگــران، بــرای طلبــه هیــچ اقدامــی نمی کننــد و الاقــل در زمان هــای نزدیــک، وضعیــت 

موجــود تغییــر چشــم گیری نخواهــد داشــت، آن گاه وظیفــۀ طلبــه و مهم تریــن یــا مؤثرتریــن 

اقدامــات او در چنیــن ظرفــی -یعنــی در حــوزۀ ارادۀ او نــه دیگــران -کشــف خواهــد شــد.

در نــگاه اول مشــکل دیگــران حــل می شــود امــا در نــگاه دوم مشــکل طلبــه مــد نظــر 

گرفتــه اســت، از ایــن رو توصیه هــای برآمــده از ایــن نــگاه خطــاب بــه شــخص طلبــه  قــرار 

کنــد و انتظــار  کــه از همــۀ دیگــران قطــع امیــد  اســت نــه دیگــران. بــه او توصیــه می شــود 

کــه خــود در اختیــار دارد و  یــاری از آنــان نداشــته باشــد و بــا اســتفاده از امــکان و فرصتــی 

در همیــن نظــام موجــود بــا بهتریــن برنامه ریــزی بــه باالتریــن ســطح شــکوفایی دســت یابــد. 

گویــا هــر مشــاوری در برخــورد بــا مخاطــب و ُمراِجــع خــود چنیــن رویکــردی را بایــد برگزینــد 

زیــرا رویکــرد اول از زبــان مشــاور، بــه احســاس درماندگــی و ابــراز ناتوانــی دامــن می زنــد و جــز 

کــردن یــا هم نالــه شــدن نــدارد؛ امــا رویکــرد دوم جلــوی نــّق و نالــه را می گیــرد و  معنــای نالــه 

گره هــا را بــه دســت همــت و اقــدام و مجاهــدت می نمایانــد. دفتــر حاضــر بــا  گشــودن  راِه 

چنیــن رویکــردی نگاشــته شــده و به همیــن جهــت تنهــا بــا طــالب مبتــدی -نــه مســئوالن 

کارگــزاران حــوزه -ســخن می گویــد. و 

کتاب راه و رسم طلبگی است؛  گزیده و بازنگاری آثار قدیم نگارنده خصوصًا  این اثر 

که برای اول  البته یک فصل جدید با عنوان »طلبه و انقالب اسالمی« به آن افزوده شده 

بار نشر می یابد. غرض اصلی از تدوین این نوشتار »اعطای بینش کلی نسبت به هویت 
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طلبگی و برنامه ریزی صحیح به  طالِب ورودِی جدیِد حوزه های علمیه« است و تالش 

از  ناشی  انتظارات پیشین طلبه -که  و  از تصورات، مفروضات  پاره ای  به اصالح  شده 

که پرتو عنایات آفتاب چهاردهم بر  آشنایی سطحی با حوزه است -بپردازد. امید 

این اثر ناچیز بتابد و مورد قبول پروردگار قرار گیرد. ان شاء اهلل

بازبینی،  که  تهذیب  معاونت  تربیتی  و  تهذیبی  مطالعات  دفتر  از  پایان  در 

معاونت  اخالقی  تربیت  امور  دفتر  نیز  و  داشت  عهده  بر  را  حاضر  اثر  ویرایش  و  اصالح 

سپاسگزارم.  صمیمانه  بوده،  دفتر  آن  سفارش  به  حاضر  اثر  تدوین  که  تهذیب 

محمد عالم زاده نوری

                                                                                                                                                              تابستان 1395
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هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی

کــه در کســان یــا چیزهــای دیگــر دیــده  هویــت هرکــس یــا هرچیــز اوصــاف ویــژۀ او اســت 

کــه وجــه تمایــز او از ســایرین اســت و موجــب بازشناســی او از  نمی شــود. یعنــی امــوری 

دیگــران می شــود. هویــت بــر چنــد قســم اســت: هویــت فــردی، هویــت نوعــی و هویــت 

صنفــی. هویــت فــردی، یــک فــرد را از ســایر افــراد متمایــز می ســازد. هویــت نوعــی یــک نــوع 

کنــد  کلــی را از ســایر انــواع مشــخص می کنــد؛ امــا نمی توانــد تمایــزات میــان افــراد را معلــوم 

و هویــت صنفــی نیــز تمایــز یــک صنــف نســبت بــه ســایر اصنــاف تحــت یــک نــوع را ذکــر 

کــه تمایــزات یــک چیــز را از دیگــران بیــان می کنــد اوصــاف  می کنــد1. »هویــت« همان گونــه 

مشــترک میــان افــراد یــک نــوع را نیــز بیــان می کنــد. 

بنابرایــن هویــت صنفــی طلبــه از طرفــی مایــۀ امتیــاز طلبــه از غیرطلبــه اســت و از 

طرفــی مایــۀ اشــتراک طلبه هــا بــا یک دیگــر. در بیــان هویــت طلبــه بایــد اوصافــی ذکــر شــود 

ــد و  ــاز می گردان ــه را از ســایر اصنــاف اجتماعــی ممت ــه طلبــه دارد و طلب کــه اختصــاص ب

موجــب می شــود مصــداق طلبــه از غیرطلبــه به خوبــی بازشــناخته شــود.

طلبــه دارای یــک »هویــت« و »خــوِد« فــردی و نیــز دارای یــک هویــت و خــود صنفــی 

یــژه و مشــترک را برعهــده گرفتــه باشــند.  کــه یــک نقــش اجتماعــی و 1 . مــراد از صنــف در عنــوان، عبــارت از گروهــی اســت 
ــد.  ــد می آین ــتری پدی ــاف بیش ــرم اصن ــی الج ــش اجتماع ــع نق ی کار و توز ــیم  ــام تقس ــردد، در نظ گ ــزوده  ــت اف ــه مدنی ــر چ ه
البتــه ممکــن اســت افــراد برخــی از ایــن اصنــاف ارتبــاط نظام منــدی باهــم نداشــته باشــند، مثــال ســازمان تعریــف شــده یــا 
اتحادیــه ای تشــکیل نــداده باشــند امــا بــه هرحــال به جهــت ایفــای یــک نقــش و کارکــرد مشــترک و ارائــه یــک خدمــت واحد، 
یــک صنــف ممتــاز هســتند. ایــن واژه گاهــی بــه جنبــه شــغلی )مشــغولیت(، درآمدزایــی و بهــره اقتصــادی انصــراف پیــدا 

کتــاب ابــدًا مــورد نظــر نیســت. کــه در ایــن  می کنــد 
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اســت، یعنــی یــک شــخصیت حقیقــِی فــردی و یــک شــخصیت حقوقــی و صنفــی 

و  گاهــی«  »خودآ »خودشناســی«،  بــه  موظــف  کــه  همان گونــه  جهــت  به همیــن  دارد. 

گاهــی و خودســازی صنفــی  »خودســازی« فــردی اســت، موظــف بــه خودشناســی، خودآ

ــا،  ــا، فرصت ه ــا، دارایی ه ــد از ظرفیت ه ــان بای ــک انس ــوان ی ــه به عن ک ــه  ــت. همان گون اس

باشــد  داشــته  اطــالع  خــود  کاســتی های  و  وظایــف  بایســته ها،  اســتعدادها،  نیازهــا، 

گــروه همــکار -بایــد تصــورات  به عنــوان یــک طلبــه -یعنــی به عنــوان یکــی از اعضــای ایــن 

خــود را از ظرفیت هــا، دارایی هــا، فرصت هــا، نیازهــا، اســتعدادها، بایســته ها، وظایــف و 

کنــد و بــه خودســازی صنفــی بپــردازد؛ یعنــی خــود  کاســتی های حــوزه و روحانیــت اصــالح 

کــه به عنــوان  را بــرای انجــام وظیفــه در ایــن صنــف اجتماعــی آمــاده ســازد. همان گونــه 

کمــال انســانی خــود می اندیشــد به عنــوان یــک طلبــه بایــد بــه  یــک انســان بــه موفقیــت و 

کمــال صنفــی خــود نیــز توجــه داشــته باشــد. بدیــن ترتیــب بایــد دو آرمــان را بــه  موفقیــت و 

کنــد؛ آرمــان فــردی و آرمــان صنفــی. مــوازات هــم دنبــال 

کاســب، طلبــه( دورنمــای  کارمنــد،  گــروه اجتماعــی )راننــده،  آشــنایی بــا هویــت یــک 

وظایــف و بخــش عمــده ای از برنامــۀ شــبانه روزی او را روشــن می گردانــد. وقتــی می گوییــم 

کلــی می تــوان حــدس زد.  »فالن کــس راننــده اســت«، دورنمــای فعالیت هــای او را به نحــو 

یــک پزشــک، عمــدۀ زمــان مفیــد و تــوان خــود را بــه کار در مطــب یــا بیمارســتان می گذراند. 

طلبــه نیــز عمــدۀ وقــت مفیــد و تــوان خــود را بــه »طلبگــی« بایــد بپــردازد؛ اما پرســش اساســی 

کــه »طلبگــی« چــه معنایــی دارد؟ ایــن اســت 

اگر در هویت طلبه کاوشی عمیق تر نماییم، دستور کار و وظایف او را به روشنی درمی یابیم. 
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وحانیت الف( فلسفه پیدایش و رسالت ر
هریــک از اصنــاف اجتماعــی به هــدف رفــع یکــی از نیازهــای زندگــی انســان پدیــد 

ک و آســایش مادی  آمده اســت. بدون  شــک نیاز انســان منحصر در تأمین خوراک و پوشــا

نیســت. نیــاز غیرمــادی انســان بهمراتــب از نیــاز مــادی او فراوان تــر و اساســی تر اســت، زیــرا 

حقیقــت انســان و انســانیت او در گــرو عناصــر غیرمــادی اســت. از جملــۀ ایــن نیازهــا، نیــاز 

بــه وحــی، نیــاز بــه دیــن و نیــاز بــه هدایــت آســمانی اســت. پــروردگار جهــان بــرای رفــع ایــن 

نیــاز مهــم، شــخصیت های برگزیــده ای را به همــراه پیــام آســمانی بــه میــان مــردم فرســتاده 

 اســت. ایــن چهره هــای ممتــاز بشــریت حامــل ســه مســئولیت بــزرگ هســتند: 

دریافت پیام خدا )نبوت، خبرگیری(؛

انتقال این پیام به مردم )رسالت، ابالغ(؛ 

اجرا و تحقق بخشیدن به آن محتوا در سطح جامعه )امامت، والیت(. 

ــه  ــن س ــر ای ــام عص ــی او -ام ــن وص ــت آخری ــر و غیب ــن پیامب ــت آخری ــس از رحل پ

کــه بــه رفــع  کنــار اصنــاف مختلــف  مســئولیت خطیــر نیــاز بــه متولــی دارد. الزم اســت در 

کــه ایــن وظایــف  گــون اجتماعــی می پردازنــد، صنــف دیگــری پدیــد آیــد  گونا نیازهــای 

گــردد. ایــن صنــف، روحانیــان و  گرفتــه و دنبالــه رو حرکــت پیامبــران  ســنگین را بــر دوش 

عالمــان دیــن نــام گرفته انــد. عالمــان دیــن وارثــان و جانشــینان پیامبران هســتند1 و متناظر 

بــا مســئولیت های ســه گانۀ پیامبــران ســه تکلیــف بــزرگ برعهــده دارنــد. آیــه 122 ســورۀ توبــه 

بــه ایــن ســه تکلیــف اشــاره دارد.

نِبیاِء. )کلینی،الکافی، ج 1، ص 34(
َ
َرَثُة اال ماَء َو

َ
1 . اّنَ الُعل
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هوا ف 
َ

کِل ِفرَقــة ِمهُنــم طاِئَفــة ِلیَتَفّق ــوال َنَفــَر ِمــن 
َ
ــة، َفل

َ
کاّف کاَن امُلؤِمنــوَن ِلینِفــروا  َو مــا

روَن؛
َ

ُهم حیــذ
َّ
َعل

َ
هِیــم ل

َ
وا َقوَمُهــم ِإذا َرَجعــوا ِإل دیــِن َو ِلینــِذر

ّ
ال

و شایســته نیســت مؤمنــان همگــی کــوچ کننــد. پــس چرا از هــر فرقه ای از آنان دســته ای 

گاهــی عمیــق در دیــن پیــدا کننــد و قــوم خــود را -وقتــی بــه ســوی  کــوچ نمی کننــد تــا آ

آنــان بازگشــتند -بیــم دهنــد؟ باشــد کــه آنــان )از کیفــر الهــی( بترســند. 

وجوب  حکم  از  مؤمنان  از  معینی  گروه  شده ،  نازل  جهاد  آیات  از  پس  که  آیه  این  در 

گیرند. پی  را  هدف  سه  این  تا  شده اند  استثنا  جنگ  جبهه  سوی  به  حرکت  و  جهاد 

فهم عمیق دین و دریافت پیام وحی از منابع دینی. )لیتفقهوا1(؛ 

بازگشت به میان مردم، انذار و هشدار آنها و ابالغ پیام دین )لینذروا(؛

هم یحذرون(.
ّ
تالش برای تحقق آرمان های دینی. )لعل

تحصیــل ادبیــات عربــی کــه زبــان منابــع دیــن اســت، آشــنایی بــا قواعــد مفاهمــۀ عرفی 

در علــم اصــول فقــه، علــوم قرآنــی، علــوم حدیــث، تفســیر، بررســی منابــع روایــی، پژوهــش به 

هــدف کشــف نظــر دیــن در موضوعــی خــاص و... همــه تالش هایــی اســت کــه در راســتای 

کتابخانــه و نمایشــگاه، تولیــد نرم افزارهــای  فهــم عمیــق دیــن صــورت می گیــرد. ایجــاد 

گامــی مســتقیم در راه تفقــه  گرچــه  کتابنامه هــا، فهرســت ها، معاجــم و...  علــوم اســالمی، 

کاروان را  کمــک می کنــد و مســیر حرکــت ایــن  کاروان فهــم دیــن  به شــمار نمــی رود؛ اّمــا بــه 

کوتاه تــر می ســازد.  ــر یــا  هموارت

نرم افزارهــای  تولیــد  دینــی،  متــون  ترجمــۀ  کتــاب،  تألیــف  یــس،  تدر ســخنرانی، 

کــه درجهــت هــدف دّوم  کــز فرهنگــی، و... تالش هایــی اســت  کاربــردی، تشــکیل مرا

گونــه ابــزار  )تبلیــغ دیــن( صــورت می گیــرد. ســازمان روحانیــت بــرای تبلیــغ دیــن بایــد از هــر 

1 . فقــه بــا فهــم ســه تفــاوت دارد؛ فقــه،  فهــم همــراه بــا تأمــل و تعمــق اســت. عــالوه بــر فکــر بــا قلــب نیــز ارتبــاط دارد یعنــی فهم 
گــر بــه آســتانۀ فقــه برســد عمل زا اســت. همــراه بــا دل اســت و نیــز بــه ســوی عمــل تجهیــز می کنــد یعنــی فهــم ا
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کــه از لــوازم تحقــق ایــن اهــداف اســت بهــره  کارســاز و دانش هایــی  مفیــد و شــیوه های 

گیــرد. پــاره ای از علــوم و معــارف نظیــر فنــون بالغــت و اصــول نــگارش در راســتای همیــن 

هــدف بــه سیســتم آموزشــی حوزه هــا راه یافتــه اســت. ایــن رویــه دربــارۀ علــوم و مهارت هــای 

دیگــر نیــز بایــد اعمــال شــود. 

تــالش بــرای ایجــاد حکومــت اســالمی و ادارۀ آن بــر طبــق اســالم و والیــت اجتماعــی، 

قضــاوت و دادرســی، رهبــری و مدیریــت جریان هــای علمــی و فرهنگــی و سیاســی در 

راســتای اهــداف دیــن،  ایجــاد زمینه هــای تحقــق تمــّدن اســالمی، اجــرای حــدود شــرعی، 

طراحــی مدل هــای دینــی در علــوم انســانی، بسترســازی بــرای اجــرای احــکام الهــی و 

کــه در دایــرۀ وظیفــه ســوم قــراردارد. مــراد از  تحقــق اهــداف مکتــب و... تالش هایــی اســت 

اجــرای دیــن تنهــا اجــرای احــکام دیــن توســط فــرد نیســت. زیــرا پای بنــدی بــه احــکام دیــن 

وظیفــۀ همــۀ مســلمانان اســت و اختصاصــی بــه طلبه نــدارد؛ بلکه مــراد از آن برنامه ســازی 

کالن جامعــه و تمهیــد مقدماتــی )ماننــد  ــرای اجــرای دیــن در ســطح  و تــالش منضبــط ب

گســترش  کــه موجــب تســهیل و  تشــکیل ســاختار ها، تدویــن قوانیــن و قواعــد و... ( اســت 
گــردد.1 ــرای دینی زیســتن و اســالمی ماندن  ــار دینــی و انگیزه ســازی ب رفت

          

ــه نوعــی بســتر و زمینــه تحقــق  کــه ب ــه اقدامــی  ــرای اجــرای دیــن دامنــه بســیار گســترده ای دارد و شــامل هرگون 1 . تــالش ب
کــه راه  کــه انســان از اختیــار و نفــوذ خــود در دیگــران بــه گونــه ای اســتفاده کنــد  اهــداف دیــن را فراهــم کنــد می شــود. هــر جــا 
دیــن داری هموارتــر شــود و انگیــزه عمــل تقویــت گــردد، بــه تحقــق دیــن کمــک کــرده اســت. مثال اقــدام رهبر معظــم انقالب 
کــه موجــب پیدایــش جریــان اقبــاِل از  در تشــویق جوانــان بــه انــس بــا قــرآن بــا ایجــاد رقابــت و اهــدای جوایــز ســنگین و... 
ــا تأمیــن  گردیــد و در نهایــت بــه آشــنایی نســل جــوان بــا معــارف قرآنــی انجامیــد ی قــرآن و تشــکیل جلســات قرآنــی فــراوان 
یــژه بــرای ازدواج جوانــان یــا اجــرای حــدود و قصــاص و تعزیــرات کــه در فقــه اســالمی در نظــر گرفته  تســهیالت و امتیــازات و
ــا تحقــِق بخشــی از آموزه هــای دینــی منتهــی می شــود. ایــن فعالیت هــا از مقولــه  ــه تحقــق دیــن ی شــده اســت، همگــی ب
پیام رســانی و تبلیــغ نیســت، تصــرف در اراده هــا و ایجــاد انگیــزه اســت و در نهایــت بــه مهندســی اجتماعــی می انجامــد.
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رسالت های حوزه                        شئون پیامبران

نبوت 1 - فهم دین                تفقه  

رسالت 2 - تبلیغ دین1                انذار  
امامت2 3 - اجرای دین               حذر مردم  

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

نیز وظیفه روحانیت است. از آن  دین، زدودن خرافه ها، انحرافات و پیرایه های موهوم 

پیامبر اسالم فرمودند:
عَنة اهَّلِل؛3

َ
یِه ل

َ
 یفَعل َفَعل

َ
ن ل َ َ

یت َفلیظِهُر العاِلُم ِعلَمُه ف ّمَ
ُ
إذا َظَهَرِت الِبَدُع ف ا

ــن(  ــر دانشــمنداِن )دی ــان امــت مــن ظاهــر شــد، ب ــات و بدعت هــا در می هــرگاه انحراف

ــر او بــاد. اســت کــه علــم خــود را آشــکار کننــد و هــر کــس چنیــن نکنــد، لعنــت خــدا ب

کــه  حوزه هــای علمیــه بــرای اســتمرار حیــات خــود بایــد بــه تربیــت نیروهایــی بپردازنــد 

کارآمــد ایــن عناصــر  گیرنــد و در یــک نظــام تعلیمــی و تربیتــی  ایــن رســالت ها را بــر دوش 

گران قــدر را پــرورش دهنــد. 

کــه در ســایۀ آن روحانیــون  بــر طبــق تعالیــم اســالم، روحانیــت ِســَمت و مقامــی نیســت 

کــه نظیــر حرفه هــای دیگــر، یــک دســته آن را  ــه ای  ــا حرف کننــد ی کســب  امتیــازات مــادی 

خرافه زدایــی،  افزایــی،  معرفــت  می گــردد.  متنوعــی  مصادیــق  شــامل  کــه  اســت  عامــی  معنــای  تبلیــغ  از  مــراد   . 1
بدعت ســتیزی، دشمن شناســی، بصیرت زایــی، ایجــاد محبــت، ارشــاد عملــی، پاســخ گویی، امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر، و تربیــت نیــرو همــه در ایــن معنــای عــام مندرج انــد.
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــین انبی ــود وارث و جانش ــور موج ــالف تص ــر خ ــت، ب ــام روحانی ــت نظ گف ــوان  ــر می ت ــر دقیق ت ــه تعبی 2 . ب
جانشــین امامــت اســت؛ بــه همیــن جهــت وظایفــش ســنگین تر از نبــوت و رســالت اســت. وقتــی نظــام امامــت، توســعه 
کــه وظیفــه رســول اســت، روحانیــت وظیفــه  کــه وظیفــه نبــی اســت و ابــالغ  یافــت و تلقــی وحــی  پیــدا می کنــد، غیــر از در
یت هــای امامــت، توجــه نمایــد.  اجــرا واعمــال را هــم بــر دوش دارد. بــا ایــن تعریــف، روحانیــت بایــد بــه هــر ســه الیــۀ مامور
بنابرایــن روحانیــت نهــادی اجتماعــی اســت کــه غایتــش بســط و اســتمرار نظــام امامــت اســت و در دورۀ غیبــت، بایــد راه 

کنــد. امامــت را در ابعــاد وســیع تری دنبــال 
3 . کلینی، الکافی، ج 1، ص 54.
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پیشــه و وســیله امــرار معــاش خــود قــرار دهنــد. روحانیــت در اســالم بــه معنــی آراســته بــودن 

بــه فضیلــت علــم و تقــوا و مجهــز بــودن بــرای انجــام یــک سلســله وظایــف اجتماعــی دینــی 

گــردد.1 شــجره نامۀ  کفایــی اســت. بی آنکــه علــم و تقــوا ســرمایۀ دنیاطلبــی  و واجبــات 

صنفــی روحانیــت از مســیر عالمــان ربانــی دورۀ غیبــت بــه امامــان معصــوم و از طریــق 

ــدران صنفــی  ــی و مــردان خــدا در شــمار پ ــران الهــی می رســد. عالمــان رّبان ــه پیامب آنهــا ب

طــالب علــوم دینــی هســتند. طلبگــی سلســله ای اســت متصــل بــه عالمــان بــزرگ، امامــان 

ــزرگ تاریــخ منتهــی می شــود و صــف طوالنــی  ــه مــردان ب و پیامبــران. نســب نامۀ طــالب ب
یــخ، قافله ســاالری ماننــد نــوح و ابراهیــم دارد.2 روحانیــِت تار

 ،ابراهیــم ،طلبــه از نظــر صنفــی و شــغلی از تبــار پیامبــران اســت و ســاللۀ نــوح

 ،و حســین و فاطمــه محّمــد9و وارث علــی ،عیســی ،موســی

کان صنفــی طلبــه، انبیــا و اولیــا  و ایــن بــس افتخارآمیــز و مســئولیت آفرین اســت. نیــا

کــه آنهــا در جامعــه  کــه آنهــا بــر دوش داشــته اند و خدمتــی را  هســتند؛ یعنــی وظایفــی را 

خــدا  پیامبــران  اســت.  گرفتــه   برعهــده  امــروز،  شــرایط  در  طلبــه،  می داده انــد،  انجــام 

ــا ســخن  ــا پیــام خــدا آشــنا شــدند، طلبــه نیــز در دورۀ تحصیــل خــود ب ــه واســطۀ وحــی ب ب

خــدا آشــنا می شــود. پیامبــران، مــردم را بــه خــدا و تقــوی دعــوت می کردنــد و ســخن خــدا 

را بــه مــردم انتقــال می دادنــد، طلبــه نیــز همیــن خدمــت اجتماعــی را برگزیــده  اســت. 

کوشــیدند، وظیفــۀ طلبــه نیــز  پیامبــران در راه دفــاع از دیــن و تحقــق ارزش هــای الهــی 

همیــن اســت. پیامبــران بــه تعلیــم و تربیــت و هدایــت مــردم پرداختنــد. طلبــه هــم در 

گام برمــی دارد، و البتــه پیامبــران بــدون توقــع پــاداش، در معــرض آزار و  همیــن مســیر 

گرفتنــد، طلبــه هــم بایــد بــرای ایــن امــور آمــاده باشــد. می تــوان  توهیــن و تمســخر مــردم قــرار 

1 . شهید سید محمدحسین بهشتی، والیت، رهبری، روحانیت؛ ص 139.
2 . ر.ک: محمدرضا حکیمی، هویت صنفی روحانی.
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کــه طلبــه، همــکار و همیــار امــام زمــان اســت و دغدغه هــای آن حضــرت  گفــت 

کفــر، دغدغــۀ حــق و باطــل، دغدغــۀ  گرفتــه اســت. دغدغــۀ اســالم و  وجــود او را نیــز فرا

جهــان اســالم، دغدغــۀ تحقــق جامعــۀ ایــده آل اســالمی و دغدغــۀ تربیــت انســان های 

نیرویــی  و  اســت   زمــان امــام  ســرباز  طلبــه  کــه  گفــت  می تــوان  مقــّرب.  و  صالــح 

 بــرای تحقــق آرمان هــای آن حضــرت، یعنــی در لشــکر فرهنگــی حضــرت مهــدی

مســئولیت خاصــی می پذیــرد و ســنگر خالــی ای را پــر می کنــد و به عنــوان عضــوی از یــک 

کــه امــام زمــان فرمانــده و قافله ســاالر آن اســت انجــام وظیفــه می کنــد.  مجموعــه 

کــه تمــام  ــه تنهــا درآمــد نقــدی طلبــه،  گفــت طلبــه، ســهم امــام اســت. یعنــی ن ــوان  می ت

او  ظرفیت هــای  و  اســتعدادها،  توانایی هــا،  معنــوی،  دارایی هــای  تمــام  -و  او  وجــود 

گــردد.  خــرج  حضــرت  آن  فرمــان  طبــق  بایــد  و  اســت   عصــر امــام  بــه  -متعلــق 

ــر خــود می بالــد و  ــۀ صنفــی اولیــای برگزیــدۀ خــدا اســت، ب ی طلبــه از اینکــه در زمــرۀ ذّر

کــه طلبــه  کنــد تــا خلــف صالحــی بــرای آنــان باشــد. خدمتــی  بــا عنایــت حــق بایــد تــالش 

ــه  ــاز ب ــاز انســان ها اســت. نی ــن نی ــن و حیاتی تری ــع مهم تری ــد، رف ــه می کن ــه عرض ــه جامع ب

معنــا، نیــاز بــه انســانیت، نیــاز بــه خــدا، نیــاز بــه آســمان، و نیــاز بــه هدایــت... و آشناســازی 

انســان ها بــا مهم تریــن حقیقــت هســتی یعنــی خــدا.

به بیان دیگر طلبۀ امروز، عالِم فرداست و عالم دین وارث انبیا و انبیای الهی مأمور 

تعلیم و تربیت جامعه بوده اند، مراد از تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت )نه آموزش حساب 

و هندسه و جغرافیا( و مراد از تربیت نیز تربیت معنوی انسان ها )و نه تربیت بدنی، یا 

نیروی فرهنگی و عنصر تعلیمی -تربیتی در  بنابراین طلبه یک  تربیت هنری( است. 

جامعه است که برای گسترش فرهنگ دینی آماده می شود و تالش می کند.

ــه تکمیــل نیــروی آن فرمــان داده1  ــد ب کــه خداون روحانیــت، نهــادی اجتماعــی  اســت 

1 . توبه، آیه 122.
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کــرده اســت. خــدای متعــال بــرای نیــاز جامعــه  کادر آن اقــدام  و مســتقیمًا بــرای تأمیــن 

کســب و تجــارت یــا پزشــکی و مهندســی یــا رانندگــی و آهنگــری، به صــورت مســتقیم  بــه 

نیــرو نفرســتاده اســت؛ امــا بــرای رفــع نیــاز بشــر بــه دیــن، اخــالق و معنویــت 124000 انســان 

کــرده  صالــح، ارســال داشــته و آنهــا را به گونه هــای مختلــف، تأییــد و هدایــت و حمایــت 

اســت. بعثــت پیامبــران در پــی نیــاز انســان ها بــه تعلیــم و تزکیــه بــوده و ایــن نیــاز چنــدان 

اساســی و بــزرگ اســت کــه از میــان همــۀ نعمت هــا، خــدای بــزرگ تنهــا نعمــت بعثــت را بــه 
کشــیده و بــر او مّنــت نهــاده اســت.1 رخ انســان  

کار اجتماعــی و در شــبکۀ روابــط  گســتردۀ تقســیم  نهــاد مقــدس روحانیــت، در نظــام 

انســانی، متکفــل ارائــۀ خدمــات ویــژه ای اســت. نقــش ویژۀ این ســازمان مهم در مناســبت 

بــا »دیــن اســالم« تعریــف می شــود. روحانیــت، بالمــآل عهــده دار وظیفــۀ تعلیــم و تربیــت 

کان صنفــی خــود -پیامبران  دینــی نســل ها و جوامــع انســانی اســت. روحانــی نیــز ماننــد نیــا

کتــاب و حکمــت خواهــد بــود، یــا مربــی و مزّکــی جان هــای آمــاده:  و اولیــا -یــا معلــم 

ُمُهــُم الکَتــاَب َو اِلمَکــة َو ُیَزّکهِیــم«.2 و از او انتظــار مــی رود در راه افزایــش شــناخت،  ِ
ّ
»یَعل

گســترش رفتــار اخالقــی تــراِز دیــن  گاهــی و بصیــرت دینــی، تقویــت انگیزه هــای الهــی و  آ

کنــد. در میــان مــردم تــالش 

کاُنــوا ِمــن  ُمُهــُم الکَتــاَب َو الِحکَمــة َو ِإن  ِ
ّ
یِهــم َءایاِتــِه َو یَزکیِهــم َو یَعل

َ
ــو َعل

ُ
 ِمنُهــم یتل

ً
ییــَن َرُســوال ّمِ

ُ
ــِذی َبَعــَث فــی األ

َّ
1 . ُهــَو ال

ِبیــٍن؛ اوســت آن کــس کــه در میــان بی ســوادان فرســتاده اى از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات او را بــر آنــان  ِفــی َضــالٍل ّمُ
َ
َقبــلُ ل

ى بودنــد  کتــاب و حکمــت بدیشــان بیامــوزد و ]آنــان[ قطعــا پیــش از آن در گمراهــی آشــکار گردانــد و  کشــان  بخوانــد و پا
)جمعــه، آیه2(

کیزه شان کند... . )بقرة، آیه129( 2 . ...حکمت به آنان بیاموزد و پا
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ب( کار طلبگی
بهره  و امکان خود در زمینه های مختلف  نیرو، استعداد، فرصت  از  طلبه می تواند 

گیرد. یک روحانی می تواند پزشک  گیرد و انواع خدمات ارزشمند اجتماعی را برعهده 

کودکان  باشد و عالوه بر تبلیغ دین به معالجه و درمان مردم بپردازد، روحانی می تواند با 

می تواند  روحانی  بیاموزد،  زبان  و  ریاضی  و  امال  و  خط  آنها  به  و  گیرد  انس  نوجوانان  و 

نقشی  خویش  کشور  اقتصاد  بهبود  در  و  باشد  سهیم  -اعتباری  مالی  موسسۀ  یک  در 

کشاورزی، دام یا فرآورده های صنعتی  کند. روحانی می تواند به تولید محصوالت  ایفا 

کند، روحانی می تواند خدمات فنی و حرفه ای ارائه دهد... ؛ اما هیچ یک از این  اقدام 

فعالیت ها، فعالیت صنفی روحانی به شمار نمی رود و به طلبگی، روحانیت، لباس و 

نقش اجتماعی ویژۀ او مربوط نیست. هیچ کدام از این گزینه ها از روحانی -از آن جهت 

که روحانی است -انتظار نمی رود و روحانی به خاطر کاستی و کاهلی در آن هرگز مؤاخذه 

کسی از روحانی توقع ندارد توان آموزش فن رایانه یا هنر خوش نویسی  و مالمت نمی شود. 

که روحانی پاسخ گوی پرسش های فیزیک و شیمی و  کسی توقع ندارد  را داشته باشد. 

کس از روحانی برای ساخت یک بنای مسکونی یا  جبر و حساب و هندسه باشد. هیچ 

تعمیر وسیلۀ نقلیۀ خود مشاورۀ فنی نمی طلبد. روحانی مسئول حل معضل ترافیک یا 

بهینه سازی تجهیزات آزمایشگاهی مدارس نیست. 

گاه شود که آدمی زاده  اگر کسی چنین پندار یا انتظاری از روحانی دارد باید به سرعت آ

گسترده، با یک دست تنها یک هندوانه می تواند بردارد و توقعی بیش از  در این جهان 

کسی حق دارد  این، از یک انسان معمولی، منطقی و معقول نیست؛ اما در مقابل، هر 

روحانی را پاسخ گوی پرسش های دینی خود بشناسد و از او توقع آمادگی برای ابالغ پیام 

کسی حق دارد روحانی را مسئول تربیت اخالقی -دینی نسل نو  خدا را داشته باشد. هر 

گره گشایی و  کسی می تواند از روحانی انتظار  و آموزش معارف قرآن و روایات بداند. هر 
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بن بست شکنی در تالطم های روحی و بحران های فکری اعتقادی داشته باشد. روحانی 

مسئول دفاع از معارف دینی در مقابل تهاجم فکری و عقیدتی جبهۀ کفر است. روحانی 

باید آموزه های فقهی، اخالقی و معرفتی اسالم را به خوبی دریافته باشد و نسبت میان 

آنها را بداند.

از روحانی انتظار نمی رود معلم جغرافیا و زبان انگلیسی باشد؛ اما به حق انتظار می رود 

که معلم خوبی برای قرآن و حدیث باشد. حل معضل ترافیک یا ترکیب آلیاژ قطعات 

صنعتی در حوزۀ مسئولیت روحانی نیست؛ اما تجزیه و تحلیل آثار تربیتی -اخالقی مسائل 

دنیای جدید، از جمله همین مسئلۀ ترافیک یا توسعۀ صنعتی برعهده روحانیان است.

روحانیت اگرفنون فیلم سازی یا ترفندهای سینمایی را نداند، عیب نیست و قصور از 

گر هنر توسعۀ دین داری و عبودیت را نداشته  وظایف اجتماعی محسوب نمی شود؛ اما ا

گر این توانمندی های متفرقه را نداشته باشد حداکثر  باشد، کوتاهی کرده است. روحانی ا

ارزش های  به سمت  را  نتواند جامعه  گر  ا اما  نیست؛  آهنگر  یا  پزشک  یا  یک مکانیک 

اخالقی و الهی دعوت کند، »روحانی« نیست. 

یــخ و  کســب تخصــص در نحــو و صــرف و فلســفه و تار بــه دنبــال  روحانــی حتــی 

گرچــه در حوزه هــای علمیــه  روان شناســی و اقتصــاد و علــوم سیاســی نیســت. ایــن علــوم 

ــان را در اختیــار خــود می گیــرد؛ امــا  تدریــس می شــود و ســاعت ها ســرمایۀ انســانی حوزوی

ــت.  ــن اس ــم دی ــی عاِل ــت. روحان ــا نیس ــدام از این ه ک ــچ  ــوزوی هی ــک ح ــی ی ــدف اصل ه

تمــام تعریــف خــود را از »مناســبت بــا دیــن« دریافــت می کنــد و تمــام تعهــد خــود را در ایــن 

کار می گیــرد. نســبت بــه 

گیــرد.  البتــه روحانیــت وظیفــه دارد در راه به فهمــی دیــن خــدا هرگونــه تالشــی را بــه کار 

انــواع فعالیت هــای علمــی )عقالنــی، تجربــی و....( بــه هــدف کشــف آفــاق جدیــد دیــن از 

وظایــف روحانــی اســت. هــدف اصلــی او به فهمــی دیــن اســت و در ایــن راه مقدمــات الزم 

کــه می خواهــد عاِلــم فلســفه  کســی  کنــد؛ ولــی بســیار تفــاوت اســت میــان  کســب  را بایــد 
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کــه فلســفه را در خدمــت فهــم معــارف دیــن می خواهــد، و  کســی  و روان شناســی باشــد بــا 

کســی که صــرف و نحــو و ادب عربــی را  کــه عالــم صــرف و نحــو اســت و  کســی  نیــز میــان 

در خدمــت فهــم قــرآن و حدیــث می خواهــد. دانشــمند علــوم تجربــِی جدیــد بــا دانشــمند 

کشــف نظــر خــدا و در صــدد فهــم ســخن  دیــن متفــاوت اســت. عالــم دیــن، در پــی 

ــه  ــان و روان شناســی ب پیشــوایان معصــوم  اســت و در صــرف و نحــو و فلســفه و عرف

دنبــال دســت یابی بــه قرائــن و شــواهدی اســت کــه حقایــق وحیانــی را بهتــر و بیشــتر معلــوم 

کــه عالــم فلســفه یــا روان شناســی فــارغ از دغدغــۀ شــناخت وحــی، بــه  گردانــد، در حالــی 

دنبــال شــناخت حقایــق از روش هــای خــاص علــوم اســت.

عــالوه بــر 1. فهــم دیــن، 2. ابــالغ پیــام دیــن و 3. دفــاع از دیــن، حوزه هــای علمیــه 

ــوان مهندســی  متکفــل 4. تحقــق دیــن در جامعــه نیــز هســتند. حــوزۀ پیــش از انقــالب ت

ــت و  ــی را نداش ــه جهان ــطح جامع ــالمی در س ــگ اس ــذاری فرهن ــی و بنیان گ کالن فرهنگ

ــود، بدیــن  جهــت  کالن جامعــه محــروم ب ــر  از مجــاری قــدرت اجتماعــی و تأثیرگــذاری ب

کنــج  بیشــتر بــه طراحــی، توســعه، ترویــج و دفــاع از نظــام معرفتــی دیــن می پرداخــت و در 

کــرده بــود؛ امــا بــا پیــروزی انقــالب  ضعــف و انــزوا و محدودیــت بــه همیــن مقــدار بســنده 

اســالمی و توســعۀ اختیــار عالمــان دیــن، مســئولیت های ســنگین تری بــر دوش حوزویــان 

گرفــت. حــوزۀ امــروز بایــد درصــدد ارائــۀ الگــوی همه جانبــۀ ادارۀ جامعــۀ اســالمی  قــرار 

ــالمی  ــازی اس ــوی تمدن س ــت به س ــی و حرک ــام معرفت ــاس آن نظ ــر اس ــالمی -ب ــر اس -و غی

ــرای  ــالش ب ــر و ت گی ــی فرا ــول اجتماع ــک تح ــاد ی ــی ایج ــالمی یعن ــازی اس ــد. تمدن س باش

کســب  کــه در آن  تشــکیل جامعــۀ آرمانــی بــر اســاس نظــام آموزه هــای اســالمی، جامعــه ای 

معرفــت و اجــرای احــکام فقهــی، حقوقــی و اخالقــی اســالم، روان و پویــا و مســتمر باشــد. 

کهــن آن  کــه وظیفــه اش بــر هــم زدن بنیــان جامعــه و فرهنــگ  ایــن نســل برخــالف نســل اول 

ــد اســت. بنابرایــن  ــو و تمــدن جدی ــو، جامعــۀ ن ــوده وظیفــه اش پی ریــزی یــک فرهنــگ ن ب

گشــته و در پرتــو  کارکردهــا و رســالت های حــوزه، پیــش و پــس از انقــالب، بســیار متفــاوت 
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کارکردهــای طلبــه نیــز توســعه یافتــه اســت. آن نقش هــا و 

کارهــای دیگــر  کار طلبگــی از  گویــا شــاخصی بــرای شــناخت  بــا ایــن توضیحــات، 

کنــد. فعالیتــی  کــه ایــن رســالت ها را تأمیــن  کاری اســت  کار طلبگــی  به دســت آورده ایــم. 

کــه بــا  کار طلبگــی اســت. فعالیتــی  کنــد قطعــا  کــه مســتقیما ایــن رســالت ها را تأمیــن 

گــر هیــچ نهــاد دیگــری نتوانــد از ایفــای  کنــد نیــز ا کمــک  واســطه بــه تأمیــن ایــن رســالت ها 

گــر در  کار طلبگــی اســت؛ امــا ا ــه اصنــاف دیگــر نباشــد،  گــذاری ب آن برآیــد یعنــی قابــل وا

ــایر  ــه س ــذاری ب گ ــل وا ــز قاب ــد و نی ــته باش ــطه داش ــد واس ــه چن ــاز ب ــداف، نی ــن اه ــن ای تأمی

کــه در اختیــار  کار طلبگــی به شــمار نمــی رود؛ مثــاًل آشــپز یــا راننــده ای  اصنــاف باشــد 

کمــک می کنــد؛ امــا  ســازمان روحانیــت قــرار دارد، در نهایــت بــه رســالت های روحانیــت 

کار طلبگــی نمی کنــد؛ امــا ترجمــۀ متــون اســالمی کــه نیــاز بــه تخصص ویــژۀ حــوزوی دارد و 

گرچــه ایــن  کار طلبگــی به شــمار مــی رود،  گــذاری بــه دیگــران نباشــد  ممکــن اســت قابــل وا

ــوان یــک واســطه عمــل می کنــد. ــات، به عن فعالیــت در تأمیــن آن غای

* * * * *
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کــه اینــک نســبت بــه هویــت طلبــه بــه  دســت آورده ایــم، شــالوده و  بینــش جدیــدی 

کــه بایــد در  کنــون دریافته ایــم طلبــه نیرویــی اســت  شــناژ برنامــۀ مــا را تأمیــن می کنــد. ا

گیــرد. از میــان  خدمــت رســالت های انبیــا، امــام زمــان و حوزه هــای علمیــه قــرار 

ایــن رســالت ها، فهــم دیــن -در حــدود ممکــن -بــر ابــالغ و اجــرای دیــن تقــدم دارد و قطعــًا 

ــوان و  ــه ایــن مهــم اختصــاص داد. در ایــن دوره، عمــدۀ ت ــد ب دورۀ زمانــی مشــخصی را بای

گــردد و  وقــت طلبــه بایــد صــرف آموختــن معــارف دینــی و به دســت آوردن مقدمــات آن 

کــه در  هــر فعالیــت دیگــری، بــه  شــرطی در زمــرۀ فعالیت هــای صنفــی طلبــه قــرار می گیــرد 

همیــن راســتا باشــد.

ج( نصاب طلبگی
کار  کــه  کــرد  ــوان فــرض  کنــون می ت کار طلبگــی آشــنا شــدیم. ا ــا  در صفحــات پیــش ب

کســی غیرطلبــه صــادر شــود. یعنــی غیرطلبــه بــه فعالیت هــای طلبگــی و  طلبگــی از 

کار طلبگــی  ــه غیــر  کــرد طلبــه ب ــوان فــرض  کــه می ت ــه  آخونــدی مشــغول باشــد. همان گون

اشــتغال داشــته باشــد. بنابرایــن طلبــه را صرفــا از فعالیت هــای طلبگــی نمی تــوان بــاز 

گویــا هنــوز یــک ســؤال باقــی اســت؛ اینکــه طلبــه کیســت؟ و چــه  شــناخت. بدیــن ترتیــب 

ویژگی هایــی در وجــود یــک شــخص موجــب صــدق حقیقــی عنــوان طلبــه بــر او می گــردد؟ 

کــه یــک طلبــه  مــراد از »نصــاب طلبگــی« حداقــّلِ برخورداری هــا و ویژگی هایــی اســت 

بایــد دارا باشــد تــا طلبــه نامیــده شــود، به صورتــی کــه بــا کمتــر از آن اطــالِق عنــوان طلبــه بــر او 

کــه هــر طلبــه بــا هــر رویکــرد و تخصصــی بایــد  شــوخی، دروغ یــا َمجــاز اســت. قــدر متیقنــی 

گــر آن را داشــته باشــد  گــر آن را نداشــته باشــد طلبــه به شــمار نمــی رود و ا کــه ا داشــته باشــد 

بــه هــر تخصصــی وارد شــود مفیــد و رواســت.

مــراد از نصــاب طلبگــی، بــه عبارتــی، »جوهــرۀ طلبگــی« اســت. یعنــی آنچــه طلبــه را 

گرایــش  کــه طلبــه پیــش از  طلبــه می کنــد و کمتــر از آن بــرای طلبــه روا نیســت. یعنــی راهــی 
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کــم حیــن تحصیــِل  بــه هــر رشــتۀ تخصصــی به صــورت عــام بایــد بپیمایــد یــا دســت 

کمتریــن دارایــِی یــک  کــه  ــد از آن غافــل شــود. بنابرایــن ســؤال ایــن اســت  تخصــص نبای

کافــِی عنــوان طلبگــی و حــّدِ نصــاب آن به شــمار مــی رود چــه  کــه شــرط الزم و  طلبــه 

را بررســی می کنیــم. گزینه هــای مختلفــی  ایــن ســؤال  بــه  عنصــری اســت؟ در پاســخ 

آیــا بــرای صــدِق حقیقــِی عنــوان طلبــه، لبــاس روحانیــت کافــی اســت؟ بی تردیــد نه! نه 

هــر کــس ایــن لبــاس را دارد بــه حقیقــت روحانــی اســت و نه هر کســی در این لباس نیســت 

از وصــف روحانیــت محروم اســت.

کافــی اســت و هــر مؤمــن  آیــا تقــوا و معنویــت و ســلوک بــرای صــدق عنــوان طلبگــی 

گرچــه تقــوا و معنویــت شــرط الزم  متقــِی اهــل معنایــی را می تــوان طلبــه نامیــد؟ خیــر! 

کــرد کــه ایــن شــرط بــرای طلبــه کافــی اســت. مثــال  طلبگــی اســت؛ امــا هرگــز نمی تــوان ادعــا 

کــه طــالب و اهــل علــم در امــور معنــوی از  بزرگانــی ماننــد پیــر پــاالن دوز یــا مرحــوم دوالبــی 

ــد. ــه نبوده ان ــود طلب ــد، خ ــره می گرفتن ــان به محضرش

آیــا تبلیــغ آموزه هــای دینــی بــرای ایــن منظــور کافــی اســت و هــر کــس بــه کار انتقــال پیــام 

ــو معــارف، نویســنده و  کارمنــد رادی گــر چنیــن باشــد  خــدا مشــغول باشــد طلبــه اســت؟ ا

کــه بــرای مســافران خــود آیــات و روایــات  کســی  کارگــردان ســریال های دینــی و آن راننــدۀ تا

را بیــان می کنــد و اطالعــات دینــی خــود را در اختیــار دیگــران قــرار می دهــد نیــز بایــد 

ــه ایــن موضــوع  ــه نحــو تخصصــی ب کســان ب ــا چنیــن اســت؟ خیــر! ایــن  طلبــه باشــند. آی

نمی پردازنــد و اعضــای اصنــاف دیگــر هســتند.

کــس  کافــی اســت؟ یعنــی هــر  آیــا خدمــت بــه دیــن خــدا یــا عــزم آن بــرای طلبگــی 

در مســیر خدمــت بــه دیــن و پاســداری از وحــی قــرار دارد طلبــه اســت؟ خیــر! بســیاری 

ــه نیــت انجــام وظیفــۀ  ــاری می رســانند و ب ــه دیــن خــدا ی ــز ب از اعضــای اصنــاف دیگــر نی

کفایــی در جامعــۀ اســالمی خدمــت می کننــد، در حالی کــه هیــچ یــک  الهــی و واجــب 

کارمنــدان ادارات، نگهبانــان و  طلبــه نیســتند. دســت کم در خــود حوزه هــای علمیــه 
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آشــپزها کــه خالصانــه بــه نظــام طلبگــی خدمــت می کننــد و بالمــآل در مســیر اهــداف امــام 

ــد.  ــد و از صنــف طلبگــی به شــمار نمی رون ــد، عنــوان طلبــه ندارن گرفته ان ــرار  زمــان ق

آیــا تفقــه و اجتهــاد بــه معنی آشــنایی بــا دانش های حــوزوی و تــوان اســتنباط گزاره های 

کســی  کافــی اســت؟ یعنــی طلبــۀ حقیقــی  شــرعی از قــرآن و حدیــث بــرای طلبگــی الزم و 

کــس ایــن تــوان را به دســت نیــاورده باشــد یــا دســت  کــه مجتهــد و فقیــه باشــد و هــر  اســت 

کــم در مســیر تحصیــل آن نباشــد حقیقتــا طلبــه نیســت؟ مثــال طلبــه ای کــه مقــداری درس 

کار  خوانــده و بــه هــر دلیــل از دســت یابی بــه تــوان فقاهــت و اجتهــاد محــروم مانــده؛ امــا بــه 

تبلیــغ در شــهر خــود مشــغول اســت حقیقتــًا طلبــه به شــمار نمــی رود. آیــا چنیــن اســت؟ اگر 

کســوت  کــه مجتهــد نیســتند امــا در  چنیــن باشــد بیــش از 80 درصــد طــالب علــوم دینــی 

روحانیــت بــه رســالت های ایــن نهــاد مقــدس تــالش می کننــد و افتخــار می آفریننــد بایــد از 

زمــرۀ طــالب بیــرون رونــد و ایــن البتــه فــرض بعیــدی اســت. از ســوی دیگــر هــر مجتهــدی را 

نیــز نمی تــوان بــه حقیقــت طلبــه نامیــد، زیــرا بــرای صــدِق حقیقــِی عنــوان طلبگــی شــرایط 

دیگــری نیــز وجــود دارد. اثبــات ایــن مطلــب در ادامــه خواهــد آمــد. 

کافــی بــرای طلبگــی به شــمار  آیــا مجموعــه  و پیوســتاری از ایــن صفــات، شــرط الزم و 

مــی رود؟ بــا چــه میــزان و چــه ترکیبــی؟

کمتریــن وابســتگی بــه نظــام روحانیــت بــا ثبــت نــام در حوزه هــای علمیــه و داشــتن 

پرونــدۀ پرســنلی تحقــق می یابــد. یعنــی طلبــه بــا تشــکیل پرونــده در مدیریــت حــوزه از 

ــه طلبــه تعلــق  ــه ب ک ــی و اعتبــاری طلبــه شــناخته می شــود و مشــمول آنچــه  حیــث قانون

می گیــرد می گــردد؛ هــر چنــد درس نخوانــد و تقــوا نداشــته باشــد. 

در نظــر تــودۀ مــردم نیــز کســی کــه به صــورت غالبــی لبــاس روحانــی بپوشــد طلبــه اســت؛ 

کاســب باشــد. بــه همیــن جهــت در میــان مــردم انتظــارات  کارمنــد یــک اداره یــا  هرچنــد 
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خاصــی از او رقــم می خــورد1؛ امــا ســخن مــا در اطــالِق حقیقــی عنــوان طلبــه بــود، نــه اطــالق 

پرتســامح عرفــی یــا شــمول قانونــی. بــه همیــن جهــت الزم اســت ویژگی هــای طلبــه را بــه 

کنیــم. دقــت بیشــتری بررســی 

بــه نظــر می رســد از نظــر جامعه شــناختی انتســاب حقیقــی بــه ایــن صنــف -ماننــد همۀ 

کارکردهــا  کــه شــخص، عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را بــه  اصنــاف دیگــر -درصورتــی اســت 

گــره خــورده و  ــا دیــن خــدا  و رســالت های ایــن صنــف اختصــاص دهــد. هویــت طلبــه ب

تعریــف طلبــه از مناســبت او بــا دیــن به دســت می آیــد. طلبــه در راه شــناخت عمیــق دیــن 

ــن  ــود را در ای ــی خ ــت اجتماع ــۀ خدم ــد و برنام ــرای آن می کوش ــاع و اج ــالغ و دف ــدا و اب خ

کــه عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را  کــرده اســت. یعنــی برخــالف دیگــر مــردم  رســالت متمرکــز 

در برنامه هــای دیگــر می گذراننــد، طلبــه ســرمایۀ تــوان و زمــان خــود را عمدتــًا بــه ارتبــاط 

گســترش زندگــی دینــی در  بــا منابــع دینــی و تــالش بــرای فهــم و تبلیــغ آن یــا دفــاع از آن یــا 

ســطح جامعــه صــرف می کنــد.

ــرای آن  ــداری و اج ــغ و پاس ــم و تبلی ــی و فه ــع دین ــا مناب ــاط ب ــه ارتب ک ــت  ــر اس ــل ذک قاب

کــه اختصــاص بــه طلبــه داشــته باشــد. همــۀ انســان های مؤمــن نســبت  وظیفــه ای نیســت 

بــه پیــام خــدا احســاس مســئولیت دارنــد و بــرای بندگــی خــدای متعــال در فهــم آموزه هــای 

کــه طلبــه ایــن مســئولیت را  دینــی تــالش می کننــد، تفــاوت طلبــه بــا دیگــران در ایــن اســت 

کــرده  کل خدمــات صنفــی خــود را در آن متمرکــز  گرفتــه و  به عنــوان رســالت صنفــی خــود 

و زمــان و تــوان خــود را بیشــتر بــه آن اختصــاص داده اســت؛ درحالی کــه ســایر مــردم بیشــتر 

کارهــا و خدمــات دیگــر مشــغول اند و تنهــا در حاشــیه، بــه امــر دیــن می پردازنــد؛ یعنــی  بــه 

کــه  یــت محــوری طلبــه در حــوزۀ معــارف دینــی تعریــف شــده و این گونــه نیســت  مأمور

کتــاب لبــاس  1 . بــه نظــر دقیــق، داشــتن لبــاس روحانیــت تبلیــغ دیــن اســت. ایــن موضــوع به صــورت تفصیلــی در 
روحانیــت؛ چراهــا و بایدهــا آمــده اســت.
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به صــورت تفننــی و درحاشــیه بــه آن بپــردازد. نظیــر این کــه یــک پزشــک، عمــدۀ نیــرو و زمان 

کامــاًل در  خــود را بــه عرصــۀ بهداشــت و درمــان اختصــاص می دهــد؛ درحالی کــه دیگــران 

حاشــیۀ فعالیت هــای روزمــره بــه ایــن امــر می پردازنــد. یــک مکانیــک ممکن اســت آشــپزی 

کافــی نیســت،   کنــد؛ امــا ایــن مقــدار بــرای آشــپز بــودن  گاهــی نیــز آشــپزی  آموختــه باشــد و 

زیــرا مأموریــت محــوری او آشــپزی نیســت و می توانــد به صورتــی کامــاًل حاشــیه ای و تفننــی 

بــه آن بپــردازد، او عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را بــه مکانیکــی می گذرانــد نــه بــه آشــپزی و 

کــه در مکانیکــی تخصــص و مهــارت باالتــری نســبت بــه  همیــن مســئله باعــث می شــود 

کنــد. آشــپزی به دســت آورد و خدمــات بیشــتری ارائــه 

گشــته ایم و می توانیــم طلبــه را از غیرطلبــه بازشناســیم.  ــا هویــت طلبــه آشــنا  کنــون ب ا

کــه عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را صــرف رســالت های نهــاد روحانیــت  کســی اســت  طلبــه 

کســی بــه حــوزۀ علمیــه و صنــف روحانــی حقیقــی اســت.  گردانــد. وابســتگی چنیــن 

ــه  ــی ب ــی پوشــیده ول ــده و لبــاس روحان کــه درس حــوزه خوان کســی  درحالی کــه وابســتگی 

کار، ویرایــش یــا فعالیــت اداری مشــغول شــده، بــه حــوزه، مجــازی و بــه قــول  کســب و 

کــه هرگــز درس حــوزه نخوانــده؛ ولــی  کســی  کان اســت و وابســتگی  ادیبــان بــه اعتبــار مــا 

ــا دروغیــن اســت. ــاًل شــوخی ی کام ــن می کنــد  ــه ت ــی ب لبــاس روحان

کّمــی  کمــی توســعه و تفصیــل می بخشــیم. ایــن فرمــول، معیــاری  کنــون ایــن فرمــول را  ا

ــم و  ــی فه ــت یعن کار روحانی ــه  ــود را ب ــوان خ ــان و ت ــدۀ زم ــه عم ک ــی  کس ــت.  ــری اس و ظاه

تبلیــغ و اجــرا و دفــاع از دیــن خــدا اختصــاص داده باشــد از نظــر جامعه شــناختی حقیقتــًا 

متعلــق بــه ایــن صنــف به شــمار مــی رود؛ امــا ماننــد همــۀ اصنــاف دیگــر معلــوم نیســت در 

کــه عمــدۀ نیــرو و زمــان خــود را بــه رانندگــی  کارآمــد باشــد. مثــاًل کســی  کامیــاب و  کار خــود 

یــا پزشــکی می گذرانــد، الزامــًا معلــوم نیســت راننــده یــا پزشــک موفقــی باشــد. همچنیــن 

کنــد یعنــی به رغــم تغییــرات درونــی و بیرونــی و تحــوالت  معلــوم نیســت احســاس هویــت 

کنــون بــه  فــردی و محیطــی، خــود را همــواره متعلــق بــه ایــن صنــف و ارزشــمند بشــمارد. ا
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یــم: کیفــی طلبگــی می پرداز معیارهــای 

ــاب  کامی ــوزوی  ــالت های ح ــه رس ــود ب ــوان خ ــان و ت ــاص زم ــرد در اختص ــه ف ــرای آنک ب

ــه ایــن نهــاد داشــته باشــد،  الزم اســت ســه وصــف  ــز ب باشــد و احســاس تعلــق مســتمر نی

ــه شــرح ذیــل داشــته باشــد؛ ــه«، »تزکیــه« و »ایفــای نقــش اجتماعــی« را ب »تفّق

کامــل، مــوزون و  الــف( تفّقــه یــا دین شناســی: طلبــه بایــد بــا دیــن خــدا به صورتــی 

ــی از دیــن خــدا نداشــته  کنیــم طلبــه شــناخت متوازن ــر فــرض  گ ــد. ا ــب آشــنا باش متناس

کنــد. یعنــی درصورتــی  باشــد نمی توانــد در نهــاد متولــی امــر دیــن به خوبــی نقــش ایفــا 

کنــد.  کــه طلبــه موضــوع فعالیت هــای خــود را نشــناخته باشــد نمی توانــد بــدان خدمــت 

ایــن تفقــه یــا دین شناســی بــه معنــای اجتهــاد نیســت؛ بلکــه بــا اجتهــاد نســبت عمــوم و 

خصــوص مــن وجــه دارد. یعنــی برخــی از دین شناســان، مجتهــد و برخــی از مجتهــدان 

دین شــناس نیســتند. دین شناســِی اجتهــادی مســیر بســیار طوالنــی در پیــش دارد و در 

کوتاه مــدت ممکــن نیســت؛ امــا دین شناســی عمومــی و غیراجتهــادی در کوتاه مدت قابل 

کوتــاه بــرای به دســت آوردن دین شناســی غیــر اجتهــادی، مطالعــۀ  دســت یابی اســت. راه 

آثــار اندیشــمندان بزرگــی ماننــد شــهید مطهــری، شــهید صــدر، اســتاد مصباح یــزدی، امام 
خمینــی، عالمــه  طباطبایــی و مقــام معظــم رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای اســت.1

ب( تزکیــه: طلبــه بایــد در راســتای ایفــای نقــش اجتماعــی ســنگین خــود بــه پاالیــش 

روحــی پرداختــه باشــد و از ایمــان سرشــار و اخــالق فاضلــه برخــوردار باشــد. هرچــه ایــن 

بــود.  اســتوارتر خواهــد  باشــد در هویــت صنفــی خــود  بیشــتر  صفــت در وجــود طلبــه 

ــرا تقــوا و تهذیــب نفــس، هــم در فهــم معــارف دینــی شــرط الزم اســت، هــم در تبلیــغ و  زی

ــت و  ــن اس ــیار نقش آفری ــی بس ــه دین ــاع از اندیش ــه و دف ــه جامع ــی ب ــای دین ــال آموزه ه انتق

کتــاب راه و رســم طلبگــی، بحــث »نیــاز بــه دین شناســی؛ چقــدر و چگونــه«  1 . تفصیــل ایــن مطلــب را در دفتــر پنجــم از 
کنیــد. مطالعــه 
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گــر تجربــۀ حیــات دینــی  هــم خــود مصــداق تحقــق عینــی دیــن به شــمار مــی رود. طلبــه ا

نداشــته باشــد و روزگاری دین دارانــه زندگــی نکــرده باشــد تــوان ایفــای نقــش اجتماعــی 

گرفــت. یعنــی  ــدارد. ایــن ویژگــی را شــاید در هیــچ صنــف دیگــری نتــوان ســراغ  خــود را ن

کمــال انســانی ضعیــف  پزشــک و راننــده و مهنــدس ممکــن اســت از نظــر اخالقــی و 

گــر تهذیــب نفــس  کننــد؛ ولــی طلبــه ا کارکــرد صنفــی خــود را به خوبــی ایفــا  باشــند؛ امــا 

نداشــته و بــر اســاس تعالیــم دینــی زندگــی خــود را رقــم نــزده باشــد در انجــام وظایــف 

کارآمــد نیســت. حــد اقــّلِ ایــن صفــت تزکیــه »عدالــت فقهــی« یعنــی  طلبگــی خــود هرگــز 

گنــاه و انجــام واجبــات اســت. ویژگی هــای اخالقــی متعــددی نیــز وجــود دارد  پرهیــز از 

کتــاب بررســی خواهــد شــد. ــدان آراســته باشــد و در دفتــر دوم از همیــن  ــد ب کــه طلبــه بای

و  باشد  داشته  را  جامعه  به  خدمت  دغدغۀ  باید  طلبه  اجتماعی:  نقش  ایفای  ج( 

تالش های خود را معطوف به نیازهای اجتماعی -یعنی چیزی عالوه بر بهرۀ شخصی 

عمدۀ  و  باشد  برخوردار  تقوا  و  دین شناسی  از  طلبه  کنیم  فرض  گر  ا زند.  -رقم  خود 

انتساب  باشد،  نداشته  جامعه  در  اثری  اما  کند؛  امور  این  صرف  را  خود  توان  و  زمان 

روزمرۀ  نیاز  اندازۀ  به  تنها  که  کاسبی  مانند  نیست.  کارآمد  روحانیت  صنف  به  او 

می کند! جابجا  را  خود  خانوادۀ  تنها  که  راننده ای  یا  می آورد،  مغازه  به  جنس  خود 

بــرای بررســی دقیق تــر ایــن ویژگی هــا در وجــود طلبــه الزم اســت تمــام احتمــاالت ممکن 

از ترکیــب ایــن ســه صفــت را در وجــود شــخصی کــه عمــدۀ زمــان و تــوان خــود را بــه امــر دیــن 

اختصــاص داده، ترســیم کنیــم و به صــورت مقایســه ای نســبت بــه آنــان داوری کنیــم. ایــن 

کســی  کــه برتریــن صــورت آن  ُصــور ممکــن، جمعــًا هشــت احتمــال را تشــکیل می دهنــد 

کــه هــر ســه صفــت تفقــه، تقــوا و نقــش اجتماعــی را دارد و َپســت ترین صــورت آن،  اســت 

کــه تقــوا و تفقــه نــدارد امــا بــه ایفــای نقــش اجتماعــی می پــردازد. کســی 
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د( آیندۀ کاری طلبه
گیــرد  کاری را برعهــده  کار اجتماعــی  طلبــه ماننــد هرکــس دیگــر بایــد در نظــام تقســیم 

و دغدغــۀ انجــام آن را داشــته باشــد. طلبــه پــس از دورۀ تحصیــل بایــد بــاری را از زمیــن 

کنــد و حضــور خــود را بنمایانــد. دســت  کنــد، دردی را دوا  گشــوده را بــاز  گرهــی نا بــردارد، 

کنــد، نتیجــه ای تحویــل دهــد، خروجــی ای داشــته باشــد،  کاری عرضــه  بــه اقدامــی زنــد، 

طــرح مفیــدی را بــه ســرانجام رســاند ... و هرگــز نبایــد وجــود و عــدم او بــرای جامعــه مســاوی 

ــرای آن  ــد و ب ــۀ خدمتــی بدان ــاری دیــن خــدا و ارائ ــه ی باشــد. طلبــه بایــد خــود را مکلــف ب

خــود را از پیــش آمــاده کــرده باشــد.1 طلبــه بایــد یــک نقــش اجتماعــی و کارکــرد مثبــت برای 

کنــد و تعهــدی بــرای اجــرای یــک برنامــه بدهــد و ســنگری را بــا مســئولیت و  خــود تعریــف 

تعهــد پــر کنــد و گوشــه ای از مــرز فرهنگــی را پاســداری نمایــد؛ به گونــه ای کــه خیــال دیگــران 

گــردد. طلبــه بایــد یــک عضــو مفیــد بــرای پیکــرۀ  از حضــور و ظهــور او در آن عرصــه آســوده 

اجتمــاع باشــد؛ یــک بــازوی توانــا، چشــم بینــا، گــوش شــنوا، زبــان گویــا و یــک کارگــزار امیــن 
بــرای اهــداف امــام عصــر، و بــا قــوت و قــدرت آن وظیفــه را بــه انجــام رســاند.2

هــر طلبــه ای در امتــداد نــگاه بــه آینــده بــا ایــن پرســش ها روبــرو می شــود که ســرانجام چه 

کــرد و چــه ســرانجامی خواهــد داشــت؟ چــه نقش هــا  جایــگاه اجتماعــی ای پیــدا خواهــد 

کارکردهــای طلبــه و خدمــات تخصصــی ای  و شــئون اجتماعــی در انتظــار او اســت؟ 

گیــرد، غایــات و  کــه بایــد برعهــده  یتــی  کاری او و مأمور کــه می توانــد ارائــه دهــد، آینــدۀ 

کاری و آفــاق طلبگــی یعنــی افق هــای  کــه بــر طلبگــی مترتــب اســت، اهــداف  مقاصــدی 

دوردســتی کــه شایســته اســت یــک طلبــه بــرای انتهــای مســیر خــود در نظــر گیــرد چیســت؟ 

یــان و تیپ هــای تخصصــی در عالــم طلبگــی  و بــه دیگــر زبــان شــئون تخصصــی حوزو

یارت جامعۀ کبیره( 1 . ان تنصروا اهلل ینصرکم. )محمد، آیه 7( و نصرتی لکم معّدة. )مفاتیح الجنان، ز
ٍة. )اعراف، آیه 145( 2 . فُخذَها بقّوَ
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کدام انــد و چگونــه طبقه بنــدی می شــود؟

بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال از دو راه می تــوان پیــش رفــت؛ راه اول مســیر اســتقرایی 

ــق  ــی موف ــخصیت های روحان ــرد ش ــه عملک ــر ب ــا نظ ــی ب ــت. یعن ــی -اس کل ــه  ــی ب -از جزئ

فهرســتی  گرفته انــد،  برعهــده  امــروز  در جامعــه  کــه طــالب  و خدمــات تخصصــی ای 

یــم و به صورتــی پــس آرا آنهــا  تفصیلــی و جامــع از نقش هــای اجتماعــی حوزویــان پدیــد آور

ــی -از  ــش آرا و قیاس ــورت پی ــه به ص ک ــت  ــن اس ــم. راه دوم ای کنی ــامان  ــدی و بس را طبقه بن

یــم  کنیــم. یعنــی نظــام جامــع رســالت های حــوزه را به دســت آور کلــی بــه جزئــی -حرکــت 

کنیــم. ایــن حرکــت بــه یــک آرایــش پیشــین  و در امکانــات محیطــی و شــرایط روز ضــرب 

کــه تکــرار و تداخــل در آن وجــود نــدارد  منطقــی از انــواع فعالیت هــای حــوزه خواهــد رســید 

کــه  گویــا بهتریــن روش ایــن اســت  و قابــل تطبیــق بــر انــواع فعالیت هــای موجــود می باشــد. 

ــار از آرمان هــا و  کنیم؛یعنــی یــک ب ایــن دو حرکــت را به صــورت تلفیقــی و مکمــل دنبــال 

گــردد وظایــف، نقش هــا  غایــات طلبگــی آغــاز کنیــم و بــرای آنکــه تمــام آن مقاصــد محقــق 

کنیــم و یــک بــار نظــر بــه انــواع عملکرد هــای موفــق  و تخصص هایــی بــرای طــالب تعریــف 

موجــود کنیــم و از میــان آن نقش هــای تخصصــی طــالب را تعریــف کنیــم؛ ســپس حاصــل 

ایــن دو را بــا هــم تلفیــق نماییــم.
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کاری طلبــه پیــش از پرداختــن بــه فروعــات و جزئیــات، و  در پاســخ بــه موضــوع آینــدۀ 

گویــا داده شــود  کوتــاه و رســا و  ارائــۀ بحث هــای عمیــق و طوالنــی، الزم اســت یــک جــواب 

ــد.  یاب ــه در کثرت هــا و فروعــات نگــردد و تکلیــف خــود را در یــک جمل ــار  گرفت ــا طلبــه،  ت

کــه همــواره در ذهــن می مانــد و  ایــن یــک جملــه پاســخ فــوری و اجمالــی بــه آن نیــاز اســت 
ســنگ محکــی بــرای آزمــودن جزئیــات خواهــد شــد.1

کوتــاه دهیــم و در یــک جملــه آینــدۀ  گــر بخواهیــم بــه ایــن ســؤال یــک جــواب فــوری و  ا

گفتیــم ایــن دو  کــه در صفحــات قبــل نیــز  گردانیــم، بایــد همان گونــه  کاری طلبــه را معلــوم 

گــزاره را بــه هــم پیونــد دهیــم. 

1 . یکــی از نیازهــای بــزرگ امــروز حــوزه، داشــتن کتاب هــای مرجــع و متــون تفصیلــی غنــی در پاســخ بــه ســؤاالت کوچــک 
یــده و شــقوق و فــروع و  کاو کامــاًل جامــع، اطــراف و اکنــاف مســئله را  کــه به صــورت  طلبــه اســت. متــون و منابعــی 
کــه  کــرده باشــد و در یــک بررســی عالمانــه بــه داوری نهایــی نیــز منتهــی شــده باشــد. نــوع آثــاری  احتمــاالت و آرا را طــرح 
یکردهای مخالــف کاماًل  یــه بــه مســئله پرداخته و نســبت بــه رو کنــون دربــاره مســائل طــالب نوشــته شــده تنهــا از یــک زاو تا
خامــوش اســت. به همیــن جهــت طلبــه بــا مطالعــه آنهــا تــوان مقابلــه بــا ادلــه مخالــف را نــدارد. اخیــرًا در یــک اقــدام رو بــه 
ل های  یکردهــای مختلــف در یــک مســئله را طرح و اســتدال جلــو، برخــی از نشــریات حــوزوی بــا مصاحبه هــای متنــوع، رو
ل ها را مدیریــت نکرده انــد.  کرده انــد؛ امــا داوری نهایــی را برعهــده خــود طلبــه نهــاده و نبــرد میــان اســتدال هــر یــک را ذکــر 
کالبدشــکافی شــود و بــه قضــاوت  ل ها در یــک متــن تفصیلــِی مرجــع، عرضــه و  کــه ایــن اســتدال کامل تــر ایــن اســت  قــدم 
گــردد. علی رغــم ایــن نیــاز  نهایــی نیــز بینجامــد تــا طلبــه از ســرگردانی و حیــرت نجــات یابــد و از آوار نظــرات متعــارض رهــا 
ــور و  ــون قط ــه مت ــک، ب ــؤال کوچ ــر س ــخ ه ــت پاس یاف ــرای در ــه را ب ــوان طلب ــه نمی ت ک ــرد  ک ــه  ــد توج ــرض آن بای ــرم و در ع مب
حجیــم ارجــاع داد و راه یابــی او را منــوط بــه مطالعــه صدهــا صفحــه کتــاب دانســت. الزم اســت کــه پاســخ های مختصــر و 
بــردِی مختصــر  گویــا -از مقولــه فســت فــود -نیــز وجــود داشــته باشــد کــه کار امــروز طلبــه را به ســرعت راه بینــدازد. متــون کار
کــه در کمتریــن زمــان بــه القــای بیشــترین محتــوا بینجامــد. ایــن توصیــه ابــدًا بــه معنــای جویــده جویــده طــرح  و مفیــدی 
ل عمیــق نیســت. آن متــون مختصــر، طرح هــای اجمالــی و پاســخ های فــوری، حتمــا بایــد  کــردن مطلــب و فــرار از اســتدال
بــه پشــتوانه آن متــون تفصیلــی و بررســی های جامــع باشــد و اعتبــار خــود را از تحقیقــات ســنگین و روشــمند یافتــه باشــد؛ 
امــا در مقــام عرضــه به صــورت بســیار فشــرده در یــک کپســول کوچــک رنگیــن ارائــه شــود. در همــان حــال بــه طلبه ســفارش 
می شــود کــه متناســب بــا اهمیــت موضــوع بــرای کشــف پاســخ تفصیلــی و جوانــب آن بــه متــون مفصــل نیــز مراجعــه کنــد.
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نبیاِء؛1 ماَء َوَرَثة األ
َ
الف. اّن الُعل

ُمُهــُم  ِ
ّ
هِیــم آیاِتــِه َو یَزّکهِیــم َو یَعل

َ
ــو َعل

ُ
ّیــینَ َرُســواًل ِمهُنــم یتل ّمِ

ُ
ــذی َبَعــَث ِف األ

َّ
ب. ُهــَو ال

الِکتــاَب َو اِلمَکــة.2 
یــت تعلیــم و تربیــت را  گــر علمــای دیــن وارثــان پیامبــران هســتند و پیامبــران مأمور ا

کاری خــود یــا معلــم اســت و یــا مربــی. طلبــه یــک  برعهــده داشــته اند، طلبــه در آینــدۀ 

کار تعلیــم و تربیــت انســان ها اشــتغال دارد. کــه بــه  عنصــر فرهنگــی اســت 

کامــاًل اســتقرایی می تــوان تفصیــل داد و تیپ هــای  ایــن پاســخ فشــرده را به صورتــی 

کــرد: یــان را این گونــه ترســیم  تخّصصــی حوزو

کــه بــه حفــظ، ترمیــم و بالنده ســازی معرفــت دینــی و فهــم  الــف( محققــان علــوم دینــی 

گشــوده و  شــریعت نبــوی مشــغول اند و بــرای به فهمــی منابــع دینــی و کشــف آفــاق نظــری نا

تبییــن نظامــات فکــری دینــی تحقیــق و تــالش دارند و به صــورت تخصصــی در زمینه های 

زیــر بــه تولیــد علــم و پژوهــش مشــغول اند؛

ب( مرّوجان و مبلغان آموزه های دینی به صورت:

غــان تخّصصــی 
ّ
ینــدۀ مذهبــی )بــرای عمــوم مــردم(؛ مبل ــغ و گو

ّ
* اســتاد اخــالق؛ مبل

ــران،  یان، ســربازان، ورزشــکاران، کارگ ــان، دانشــجو ــان، جوان ــودکان، نوجوان ــرای ک )ب

یســنده و مؤلف؛ مدّرس  یارتــی، و...(؛ نو زندانیــان، کشــورهای خارجــی، کاروان هــای ز

ــان  ــان، و...(؛ محّقق ــان، جوان ــودکان، نوجوان ــی )ک ــدارس(؛ مرب )حــوزه، دانشــگاه، م

ین  میانــی؛ امــام جماعــت و مدیــر مســاجد، حســینیه ها و هیأت هــای مذهبــی؛ مشــاور

تخّصصــی ماننــد مشــاور امــور خانــواده )روحانــی خانــواده(، تربیــت فرزنــد، مشــاور 

اصنــاف، مشــاور تولیدکننــدگان آثــار هنــری مذهبــی، و...

1 . همانا علما وارثان پیامبران هستند. )کلینی، الکافی، ج 1، ص 32(
کشــان  کــه در میــان بی ســوادان فرســتاده اى از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات او را بــر آنــان بخوانــد و پا کــس  2 . اوســت آن 

ى بودنــد. )جمعــه، آیــه2( کتــاب و حکمــت بدیشــان بیامــوزد و ]آنــان[ قطعــا پیــش از آن در گمراهــی آشــکار گردانــد و 
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کــه بــرای تحقــق دیــن در ســطح  ج( متصّدیــان مناصــب اجرایــی مختــّص حوزویــان 

جامعــه و ادارۀ دینــی نظــام اجتماعــی تــالش می کننــد؛ ماننــد:

* والیــت فقیــه )مرجعّیــت دینــی، سیاســی، اجتماعــی(؛ مقــام افتــا و مرجعّیــت دینــی 

)بــه معنــای رایــج کنونــی(؛ مدیــران فرهنگــی اجتماعــی ماننــد نماینــدگان ولــی فقیــه در 

ّیــت مدرســه یــا حــوزه علمیــه دانشــگاه و نیروهــای انتظامــی؛ قضــاوت؛ مدیر

گــر بخواهیــم رســالت حوزویــان را در یــک کلمــه بیــان کنیــم، می توانیــم از »اقامــۀ دیــن«  ا

اســتفاده کنیــم. حــوزوی به صــورت خالصــه »متولــی اقامــۀ دیــن« اســت و بــرای ایــن منظــور 

بایــد به خوبــی بــا دیــن و منابــع آن آشــنا باشــد )تحصیــل(. آنــگاه اقامــۀ دیــن در عناویــن زیر 

تحقــق می یابــد: 

رسالت حوزویان: اقامۀ دین

 فهم دین

فهم آموزه های موجود )تحصیل دین(

فهم زوایای پنهان )تحقیق در دین(

 ترویج و تبلیغ دین
 دفاع از دین در مقابل دشمنی ها1

 اجرا و تحقق بخشیدن به دین
در سطح جان انسان ها )انسان سازی یا تربیت دینی(

در سطح کالن جامعه )جامعه سازی دینی یا تمدن سازی اسالمی(

1 . دفــاع از دیــن یــا به صــورت نظــری و علمــی اســت و یــا به صــورت عملــی ماننــد دفــاع هنــگام جهــاد. دفــاع نظــری از دیــن 
نیــز یــا بــا تولیــد یــک اندیشــه دینــی اســت و یــا بــا تبلیــغ، ارائــه و انتقــال معــارف دینــی بــه انســان ها. بنابرایــن می تــوان ایــن 

کــرد. یــن گذشــته نیــز وارد  عنــوان را در عناو
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پرسش
1 - به نظر شما حوزه و روحانیت در سطح عموم جامعه چه جایگاهی دارد؟

2 - طلبه کیست؟ تمایز اصلی طلبه با سایر اقشار و اصناف در چیست؟

3 - با توجه به آیۀ شریفه »نفر«)آیۀ122، سورۀ توبه( رسالت اصلی طلبگی را تبیین کنید؟

4 - تــالش بــرای ایجــاد حکومــت اســالمی و ادارۀ آن از ســوی حــوزه و روحانیــت، چــه 

دارد؟ ضرورتــی 

5 - از حدیث شریف » العلماء ورثۀ االنبیاء« چه برداشت هایی می توان داشت؟

6 - تمایز یک طلبه با دانشجوی دانشکدۀ الهیات چیست؟

7-فــرض کنیــد یــک کارگــردان ســینمایی تصمیــم گرفتــه تــا پایــان عمــر آثــاری بــا مضامین 

یــخ انبیــا و ائمــۀ اطهــار و تاریــخ اســالم تولیــد کنــد، آیــا تعریــف طلبــه  دینــی دربــارۀ تار

بــر او صــادق اســت؟ تحلیــل کنیــد.

8- ضرورت خودسازی اخالقی -معنوی را برای طلبه و غیرطلبه مقایسه کنید.

9 - آیا طلبه از آفات و آسیب های اخالقی و اجتماعی ایمن است؟

گاه باشــد. در مقابــل  10- مــردم از روحانــی انتظــار دارنــد کــه در همــۀ زمینه هــا صاحب نظــر و آ

ایــن توقــع چــه بایــد کــرد؟

11 - »رسالت اصلی یک حوزوی، اقامه دین می باشد« منظور از این جمله چیست؟

12 - زندگی یکی از پیامبران الهی را از حیث ایفای نقش اجتماعی بررسی کنید.
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طلبه در دورۀ رشد و تحصیل

ــان اســت. در ایــن دوره، طلبــه  ــان دورۀ رشــد و تحصیــل آن دورۀ اول حیــات صنفــی حوزوی

بــه فراگیــری و بهره جویــی می پــردازد و وجــود خــود را بــه علــم و تقــوا و مهارت هــای مــورد نیــاز 

گســترش می بخشــد. اطــالق عنــوان طلبــه بــر او نیز اشــاره به همین معنای جســت و جوگری 

و طلــب اســت و ماهیــت بایســته او را آشــکار می ســازد. 

گام برداشتن به سمت شناخت عمیق  که تحصیل طلبه، عبارت است از  دانستیم 

دین؛ یعنی به دست آوردن علوم و مهارت هایی که یا مستقیم عنوان »دین شناسی« دارد و 

یا مقدمۀ آن محسوب می شود. عمدۀ توان و وقت طلبه باید صرف آموختن معارف دینی 

گردد و هر فعالیت دیگری به شرطی در زمرۀ فعالیت های  و به دست آوردن مقدمات آن 

رشته های  در  تحصیل  مثاًل  باشد.  راستا  همین  در  که  می گیرد  قرار  طلبگی  صنفی 

نمی گیرد.  قرار  طلبه  هدف  راستای  در  مستقیم  مهندسی  و  پزشکی  مثل  دانشگاهی 

طلبه ای که ضمن تحصیل علوم دینی به تحصیل در رشته های علوم تجربی در دانشگاه 

می پردازد، نه طلبۀ خوبی خواهد بود و نه پزشک یا مهندس معتبری! واین افتخار بزرگی 

نیست. این چنین برنامه ای نشان دهندۀ نوعی دوگانگی شخصیت و به نتیجه  نرسیدن 

در انتخاب شاه راه حرکت زندگی است.

گیــری و اســتفادۀ مســتقیم  گــر بــه هــدف فرا تحصیــل در رشــته های علــوم انســانی هــم ا
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در  می خواهــد  کــه  کســی  نیســت.  حــوزوی  فعالیتــی  باشــد،  علــوم  ایــن  آموزه هــای  از 

گیــرد و به عنــوان یــک  رشــتۀ روان شناســی یــا اقتصــاد، آراى مکاتــب مختلــف غربــی را فرا

روان شــناس یــا اقتصــاددان مصطلــح، اســتخدام شــود، بهتــر اســت بــه دانشــگاه بــرود و در 

ــی  ــی فعالیت ــا درصورت ــا تنه ــته از دانش ه ــن دس ــری ای گی ــد. فرا کن ــل  ــته ها تحصی ــن رش ای

ــاره ای از  ــاًل پ ــد. مث ــن باش ــاع از دی ــا دف ــرا ی ــغ، اج ــم، تبلی ــدف فه ــه ه ــه ب ک ــت  ــوزوی اس ح

مباحــث ایــن علــوم، »موضــوِع« تحقیــق در منابــع دینــی را آمــاده می ســازد و بــا ایجــاد 

پرســش، بــه رونــد فهــم زوایــای نهفتــۀ دیــن کمــک می کنــد و پــاره ای دیگــر در ابــالغ یــا تحقق 

گرفتــن ایــن هــدف،  آموزه هــای آســمانی قابــل اســتخدام اســت. طبیعــی اســت بــا در نظــر 

کیفیــت تحصیــل طلبــه در ایــن رشــته ها بــا تحصیــل دانشــجو در همیــن رشــته ها، بســیار 

متفــاوت خواهــد بــود. 

مــواردی  در  و  مفیــد  گرچــه  و مهارت هــای مختلــف،  فنــون  بــا دانش هــا،  آشــنایی 

کــه ایــن فعالیت هــا تنهــا هنگامــی »کاِر  ــد به خوبــی روشــن باشــد  ضــروری اســت؛ امــا بای

گــر ایــن مســئله  ــا اهــداف حــوزوی باشــد. ا کــه هم جهــت ب طلبگــی« محســوب می شــود 

کار طلبگــی  یــع عادالنــۀ تــوان و زمــان، ســهم اصلــی بــه  به خوبــی روشــن باشــد، در توز

می یابــد. اختصــاص 

طلبــه نســبتی بــا دیــن خــدا دارد. لبــاس امــام عصــر در بــر و تــاج پیامبــر به ســر 

ــه ایــن منظــور  ــه »نظــر خــود« را. ب کنــد ن ــالغ  ــه جامعــه اب ــام خــدا« را ب ــد »پی می گــذارد و بای

کنــد و بــا منابــع دیــن، شــیوۀ  گاهــی شایســته ای از محتــوای دیــن خــدا کســب  الزم اســت آ

ــن  ــر دی ــۀ نظ ــا در ارائ ــد ت ــنا باش ــی آش ــن به خوب ــمند دی ــم روش ــد فه ــا و قواع ــتفاده از آنه اس

کار  کســب می شــود و محــور اصلــی  کنــد. ایــن توانایی هــا در دوره تحصیــل،  امانــت داری 

طلبــه را تشــکیل می دهــد.
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ورت تحصیل ضر
کنونــی الزم اســت؟ آیــا مناســب تر نیســت در بحــران  آیــا تحصیــل حــوزوی در شــرایط 

ــه  کــش دار حــوزوی ب ــه علــوم  فرهنگــی موجــود نیروهــای جــوان حــوزه به جــای پرداختــن ب

فعالیت هــای فرهنگــی، اجتماعــی روی آورنــد؟ چــرا مراجــع تقلیــد تحصیــل دانــش دیــن 

را واجــب شــرعی می شــمارند؟ پاســخ ایــن ســؤال را در عناویــن زیــر جســتجو می کنیــم: 

ه
ّ

الف( ارزش تفق
روایــات فــراوان از پیشــوایان بــزرگ اســالم بــر ارزش ذاتــی تفقــه و آشــنایی عمیــق بــا دیــن 

کــه: کیــد مــی ورزد. از امــام صــادق نقــل شــده  خــدا تأ
ُهوا؛1

َ
صَحاِب َحیّتَ یَتَفّق

َ
 ُرُءوِس أ

َ
یاَط َعل یَت الّسِ

َ
ل

یانه بر سر یاران من می بود تا آنان با دین خدا آشنا می شدند.  کاش تاز

کنایــه  یانــه در ایــن روایــت  ایــن حدیــث بیانگــر اهمیــت معرفــت دیــن اســت و عبــارت تاز

از جایــگاه واالی آشــنایی بــا دیــن خــدا اســت. در ضمــن نوعــی گالیــۀ امــام از یــاران خــود را 

کوتاهــی آنــان در ایــن امــر مهــم بیــان مــی دارد. نیــز نســبت بــه 
 َینُظــِر اهَّلُل الیــِه 

َ
 َیَتَفّقــه ف دیــِن اهَّلِل ل

َ
ــُه َمــن ل

َ
 َفاّن

ً
عرابــا

َ
َتکونــوا ا هــوا ِف دیــِن اهَّلِل َو ال

َ
َتَفّق

؛2
ً
ــُه َعَمــا

َ
 ُیــَزّکِ ل

َ
َیــوَم الِقیامــة َو ل

که در دین خدا فقیه نگردد  یرا کسی  دین خدا را درست بفهمید و جاهل مباشید، ز

خدا در روز قیامت به او نظر نمی کند و عمل او را پاک نمی گرداند )و نمی پذیرد(. 

امام باقر نیز فرموده اند: 
اِئَبة َو َتقِدیُر امَلِعیَشة؛3  الّنَ

َ
بُر َعل یِن َو الّصَ ُه ِف الّدِ

ُ
َفّق  المَکاِل الّتَ

ُّ
کل  

ُ
المَکال

1 . برقی؛ المحاسن، ج1، ص229.
2 . همان، ص 228.

3 . کلینی، الکافی، ج1، ص 32.
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کمــال مطلــوب انســان در ســه چیــز اســت: آشــنایی عمیــق بــا دیــن، صبــر بــر مشــکالت 

و حســاب گری در زندگــی.

یفۀ »َو َمن  ید از امام صادق در بارۀ »حمکت« در آیۀ شر سلیمان بن خالد می گو
«1 سؤال کردم حضرت فرمودند:

ً
کِثیرا  

ً
ِت َخیرا و

ُ
یؤَت اِلمَکة َفَقد أ

َحــٌد مُیوُت 
َ
ــن َفُقــَه ِمنکــم َفُهــَو َحکــٌم َو َمــا أ َ

َ
یــِن؛ ف ــُه ِف الّدِ

ُ
َفّق ِإّنَ اِلمَکــة امَلعِرَفــة َو الّتَ

َحــّبَ ِإَل ِإبِلیــَس ِمــن َفِقیٍه؛2
َ
ِمــَن امُلؤِمِنــینَ أ

کثیر یاد شده -همان معرفت و تفقه در دین  یم از آن به خیر  کر حکمت -که در قرآن 

است. پس هرکس از شما که با دین خدا آشنا باشد او حکیم -و برخوردار از آن خیر 

فراوان -است و مرگ هیچ مؤمنی برای ابلیس از مرگ فقیه دوست داشتنی تر نیست.

امام جواد نیز فرمودند:
ِ َعاٍل؛3

ّ
کل ٌم ِإَل 

َّ
ِ َغاٍل َو ُسل

ّ
ٌن ِلکل َ َ

ُه ث
ُ

َفّق الّتَ
دین شناسی بهای هر چیز گران بها و نردبان همۀ بلندی ها است.

کــه بــا  کــه فرمودنــد: »...خوشــا بــه حــال کســی  از امیرالمؤمنیــن علــی نیــز روایــت شــده 
اهــل تفقــه همنشــین باشــد.. .«4

کشــید و آن را  بــا توجــه بــه ارزش بــاالی تفقــه و معرفــت دیــن بایــد بــرای آن زحمــت 

آورد. زمــان طوالنــی -به دســت  -هرچنــد در 

ب( سربازان نبرد فرهنگی
ما  کشور  به  که شعله های تجاوز استکبار جهانی  در زمان دفاع مقدس -هنگامی 

1 . بقره، آیه269.
2 . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج1، ص 151.

3 . دیلمی؛ اعالم الدین، ص 309.
حَمــة َو  َفّقــه َو الّرَ  الّتَ

َ
هــل

َ
ــَس أ

َ
ــاِس َو َتَواَضــَع ِمــن َغیــِر َمنَقَصــة َو َجال ُه َعیُبــُه َعــن ُعُیــوِب الّنَ

َ
ــاُس ُطوَبــی ِلَمــن َشــَغل َهــا الّنَ 4 . َاّیُ

نَفــَق َمــاال َجَمَعــُه ِفــی َغیــِر َمعِصَیــۀ )مجلســی، بحاراالنــوار، ج66،  ص380(
َ
کــِر َو الَمســَکَنۀ َو أ ِ

ّ
هــَل الذ

َ
ــَس أ

َ
َجال
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روزبه روز زبانه می کشید و امام بسیجیان، شرکت در جبهه را واجب و جنگ را در رأس 

آموزش  به  پادگان ها  در  بسیجی  مخلص  جوانان  از  نفر  -هزاران  می دانستند  امور  همۀ 

گرچه جبهه های نبرد، تشنۀ حضور این جوانان بود؛ اما در یک  نظامی اشتغال داشتند. 

آموزشی  دوره های  طّی  و  پادگان  در  جوانان  این  نگهداشتن  معطل  عقالنی،  محاسبۀ 

گذران این  فشرده، از حضور ابتدایی آنها در جبهه، بهتر تشخیص داده  شده بود؛ زیرا 

که دانش و توان دفاع از  کارآیی نیروها را باال می َبَرد و یک سرباز ضعیف را  دوره آموزشی، 

خود را ندارد، تبدیل به نیروی توانمندی می کند که بسیار مؤثر و مفید است. 

گرچــه صحنــۀ نبــرد فرهنگــی نیــرو می طلبــد؛ امــا بیــش از آنکــه بــه ســیاهی  امــروز نیــز 

لشــکر و ســربازان ناتــوان محتــاج باشــد بــه نیروهــای مقتــدری نیــاز دارد کــه در مدیریت این 

نبــرد ســنگین فعاالنــه حضــور یابنــد و عملیــات بــزرگ فرهنگــی را بــر مــدار معــارف اســالمی 

تدبیــر و اداره نماینــد. از ایــن  رو نیــاز گســتردۀ جامعــه بــه حضــور فرهنگــی طلبــه در شــرایط 

کنارگذاشــتن تحصیــل دانــش دیــن نیســت.  کنونــی، بهانــۀ موجهــی بــرای 

 ج( نهال فروشی حوزه
کــه حــوزه را تهدیــد می کنــد آفتــی  یکــی از آســیب های مهــم و درعین حــال ناپیدایــی 

کــه حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی از آن بــه نهال چینــی تعبیــر فرموده انــد. اســت 

طلبــه پــس از چنــد ســال تحصیــل حــوزوی، توانایی هــای چنــدی به دســت مــی آورد و 

آمادگــی اولیــه بــرای رفــع نیازهــای جامعــه پیــدا می کنــد. در ایــن شــرایط دســت تقاضــای 

کــز فرهنگــی یــا  مــردم شــهرها و روســتاها، ارگان هــا، نهادهــا، مــدارس، دانشــگاه ها و مرا

کانون هــای  یــس، پژوهــش، تشــکیل  تحقیقاتــی جهــت امامــت جماعــت، تبلیــغ، تدر

کــز دینــی، تدویــن  فرهنگــی، ارائــۀ مقالــه یــا طرح هــای مذهبــی، ارتبــاط بــا جوانــان، ادارۀ مرا

بــه  ســوی طلبــه دراز می شــود و از او دعــوت بــه همــکاری  کتــاب و...  جــزوه، تألیــف 

می گــردد. طلبــه بــا مشــاهدۀ نیــاز فــراوان جامعــه و تــوان خــود احســاس ضــرورت می کنــد و 
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جــذب ایــن فعالیت هــا می شــود.

کــرده، در ایــن موقعیــت بــه  منزلــه  کــه تنهــا چنــد ســال در حــوزه تحصیــل  طلبــه ای 

کــه تــازه بــه  ثمــر نشســته و چنــد میــوۀ نــورس، زیبــا، خوش رنــگ و جــذاب را  نهالــی اســت 

گــر ایــن نهــال از رشــد و تکامــل بازداشــته شــود تــا پایــان، همیــن  بــه رهگــذران می نمایانــد. ا

میوه هــا را خواهــد داد.

کرده است  ارائه  که  زیبایی  میوۀ  و  ارزنده  از خدمت  موقعیت  این  در  گر  ا نیز  طلبه 

احساس رضایت کند و از زمینۀ رشد و تحصیل خود جدا شود تا پایان، میوه هایی کوچک 

و اندک از همین دست خواهد داشت و در مقابِل بادهای نامالیم مقاومتش درهم خواهد 

گر ارتباط این نهال با زمینۀ علمی و معنوی خود محفوظ بماند و مرتب از  شکست. ولی ا

گردد به رشد و پویش خود ادامه می دهد و به درخت بالغ تناوری تبدیل  آن زمینه تغذیه 

می شود که عالوه بر میوه های آبدار فراوان -بسیار بیشتر از آنچه ابتدا عرضه می کرد -سایۀ 

گسترده می شود. ریشه  پهناوری بر جامعه می افکند و تکیه گاه علمی و معنوی جمعی 

که در طوفان فتنه ها قامت استوار خود خم  و تنه و ساقه ای مستحکم به دست می آورد 

نکند و آفات شبهات، آسیبش نرساند و با شکستن چند شاخۀ ضعیف از پای  نیفتد. 

حوزۀ علمیه در شرایط کنونی نهال چینی و نهال فروشی می کند. یعنی نیروهای خود را 

در موقعیتی که تازه به بار نشسته، یکباره جدا و عرضه می کند. درحالی که با درنظرگرفتن 

کرد؛ زیرا  نیاز آیندۀ جوامع بشری و توانمندی بالقوۀ طلبه باید به گونه ای دیگر برنامه ریزی 

رسالت سنگین حوزه، بر دوش نیروهای ضعیف قرار نمی گیرد و توان نیروهای حوزوی 

باید متناسب با آن وظایف عظیم فعال شود.
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د( ثمرات متفاوت
فرهنگی  و  پژوهشی  کز  مرا و  دین  عالمان  توسط  حوزوی،  و  دینی  خدمات  انواع 

قرار  سطح  یک  در  همه  فعالیت ها  این گونه  می شود.  منتشر  و  ارائه  جامعه  سطح  در 

کار و  ندارند. این فعالیت ها فراورده و ثمرۀ دوره تحصیل حوزوی است و بسته به نوع 

چنبر! خیار  و  خرما  یا  خربزه  و  گردو  اختالف  شبیه  است.  متفاوت  آن  متولیان  توان 

ــغال  ــی را اش ــن فراوان ــد و زمی ــد می کن ــرعت رش ــال به س ــم س ــر از نی کمت ــزه در  ــه خرب بوت

کمــی رســیدگی شــکوفه ها بــه میــوه تبدیــل می شــود و در انــدک زمانــی  بــا  می نمایــد. 

میوه هــای طالیی رنــگ، خوشــعطر و بــو، بســیار شــیرین و آبــدار، در ابعــادی بســیار درشــت 

و چشــمگیر رهگــذران را می فریبــد؛ امــا پــس از یــک ســال از بیــخ و بــن در می آیــد و دیگــر 

ک قــرار می گیــرد  اثــری از آن بــر جــای نمی مانــد. در مقابــل، دانــۀ گــردو از آن روز کــه درون خــا

کــه بــه نهــال بالغــی تبدیــل شــود بــه ســال ها رســیدگی و تیمــار احتیــاج دارد.  تــا آن هنــگام 

پــس از ســال ها تــالش و انتظــار میــوه ای بــر شاخســار ایــن نهــال می آویــزد بــه ظاهــر بســیار 

کوچــک، دارای رنــگ تیــره، بــدون جلــوه و رونمایــی، درون پوســته ای ســخت، حــاوی 

دانــه ای بی مقــدار و دیریــاب؛ امــا به غایــت مقــوی، مؤثــر، مفیــد و پرانــرژی... و ســالیان 

گســترده اش برقــرار. ــار و سایه ســار  ســال ایــن درخــت، پرب

کوتــاه بــه  بــار  کــم، آن هــم در مدتــی  کــه بــا تــالش  پــاره ای از فعالیت هــای فرهنگــی 

می نشــیند و میوه هــای بــزرگ و چشــمگیر و شــیرین عرضــه می کنــد خربــزه ای بیش نیســت 

کوششــی پی گیــر و در زمانــی دراز  و دوام و اســتمراری نــدارد؛ امــا پــاره ای دیگــر بــه پشــتوانۀ 

گاه، بــه چشــم هــم نمی آیــد؛ امــا بی نهایــت ســودمند  بــه  بــار می نشــیند و محصــول آن، 

کــه بــا حوصلــه و اســتقامت فــراوان و  کســانی  و عمیــق و پرمحتــوا و مؤثــر اســت. نادرنــد 

گردنــد.  بیــش از آن، بــا فکــر و تدبیــر و تشــخیِص به موقــع، متولــی ایــن دســته از فعالیت هــا 

گاه و  حــوزۀ امــروز مــا نیازمنــد مردانــی اســت بــا پشــتوانۀ علمــی و فکــری مســتحکم، زمــان آ
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ــد و  گیرن ــر دوش  کــه مســئولیت های ســنگین حــوزه را ب بصیــر، خــالق و پرتــالش و پارســا 

کارآمــد بــرای فــردای  جریــان فکــری جامعــه را هدایــت دینــی نماینــد. تربیــت ایــن مــردان 

ــای  ــی و مهارت ه ــری، روح ــی، فک ــای علم ــی از توانمندی ه ــل انبان ــو تحصی ــوزه در پرت ح

جمعــی ممکــن اســت. تربیــت امــروز مــا، بــرای خدمــت فرداســت و مــا، نــه موجــودِی امــروز 
کــه نیــروی فرداییــم.1

 هـ ( یاوران امام عصر
یــم از یــاوران خــاص امــام زمــان و در زمرۀ ســربازان ویــژه آن حضرت  همــۀ مــا آرزو دار

باشــیم؛ ولــی نبایــد انتظــار داشــته  باشــیم بــدون هیــچ تــالش و زحمتــی یکبــاره چنــان تغییر 

ــد شــرایط ســربازی آن حضــرت  ــرای ایــن افتخــار مهــم را بیابیــم! بای ــوان الزم ب کــه ت کنیــم 

کمــاالت و توانمندی هــا، قابلیــت بیشــتری به دســت  ــردن  ــاال ب ــا ب را تحصیــل نماییــم و ب

یــم. و همیــن اســت مفهــوم عمیــق »انتظــار فــرج«. آور

امــام عصــر پــس از ظهــور بــا تصرفــات تکوینــی و از راه هــای خارق العــاده جهــان را 

اداره نمی کننــد. بنــا، بــر ایــن نیســت کــه حضرتــش نظام موجــود در عالم طبیعــت را یکباره 

برهــم زنــد و بــا معجــزه و کرامــت، دولــت عدالــت را تشــکیل دهــد. آن حضرت شــبیه روش 

ــاز  ــود را آغ ــت خ ــادی، نهض ــات ع ــتفاده از امکان ــا اس ــن ب ــر و امیرالمؤمنی پیامب

کســانی ماننــد مــن و شــما -بــه اصــالح  می کنــد و بــا اســتفاده از نیروهــای موجــود -یعنــی 

کامــل  امــر دنیــا و اقامــه قســط و داد می پــردازد. طوالنــی شــدن غیبــت امــام به جهــت 

کــه حضــرت بــا نیروهــای موجــود،  نبــودن شــمار یــاوران آن حضــرت بــه ایــن معنــی اســت 

تــوان برپایــی آن نهضــت عظیــم را ندارنــد.

کــه طلبــه یــا  کــرد  گــردو و خربــزه هــر دو الزم اســت و نبایــد تصــور  یــرا  1 . ایــن فــراز موجــب دل ســردی و ناامیــدی نمی شــود، ز
بایــد مطهــری شــود یــا از حــوزه بیــرون رود!
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ایــن  آمــاده نباشــند  نفــر(  کادر نهضــت مهــدوی )همــان 313  تــا هنگامی کــه 

نهضــت پیــش نخواهــد رفــت. بــرای تربیــت و آمادگــی آن بــازوان اصلــی، تــالش اختیــاری 

ــا تــالش ارادی خــود می توانیــم در شــمار همــان  آنهــا الزم اســت. بنابرایــن هریــک از مــا، ب

و  توانمندی هــای جســمی، علمــی، معنــوی  آنکــه  بــه شــرط  قرارگیریــم  یــاوران خــاص 

کبیــره خطــاب بــه  یــارت جامعــۀ  یــم. در ز اجتماعــی خــود را در حــد نصــاب بــاال بیاور

 می گوییــم:  امامــان معصــوم 
کــم، َو حیَشــُر ف  دا کم، َو هیَتــدی ِبُ

َ
ک َســبیل

ُ
ــن یقَتــّصُ آثاَرکــم، َو یســل ــین ِمَّ

َ
َو َجَعل

ُف ف عاِفیِتکــم، َو مَیکــُن  ِتکــم، َو یَشــّرَ
َ
ــک ف َدول

َّ
ُزمَرِتکــم، َو یکــّرُ ف َرجَعِتکــم، َو مَیل

هــل َو مــال؛
َ
ّمــی َو َنفــی َو أ

ُ
نــُم، َو أ

َ
ب أ

َ
ؤیِتکــم، ِبــأ  ِبُر

ً
یاِمکــم، َو َتِقــّرُ َعیُنــُه َغــدا

َ
ف أ

خــدا مــرا از کســانی قــرار دهــد کــه آثــار شــما را دنبــال می کنــد، و بــه راه شــما مــی رود، بــه 

هدایــت شــما درآمــده و در میــان شــما محشــور می شــود، و در رجعــت و بازگشــت شــما 

ــزار و در زمــان عافیــت شــما صاحــب شــرافت  ــردد، در دولــت شــما کارگ ــاره برمی گ دوب

و در روزگار شــما صاحــب مکانــت اســت، و فــردا دیدگانــش بــه دیــدار شــما روشــن 

می شــود. پــدرم، مــادرم، جانــم، خانــواده ام و داراییــم بــه فــدای شــما بــاد. 

یــارت، درس همــت می آمــوزد. آنچــه مــا از درگاه خــدا می طلبیــم تنهــا امــان  ایــن فــراز از ز

از ناخرســندی امامــان معصــوم نیســت، دیــدار ســیمای دلربایشــان نیــز بــه تنهایــی 

کــه از  کافــی نیســت، بــه خشــنودی آنهــا هــم بســنده نمی کنیــم. همــت مــا آن اســت  مــا را 

ــد  ــم امی ــم چش ی ــیم. آرزو دار ــان باش ــر دولتش ــزار مؤث کارگ ــان و  ــاص آن ــیعیان خ ــاوران و ش ی

امــام عصــر بــه مــا دوختــه شــود و امــور اساســی آن دولــت جهانــی بــه دســت مــا انجــام 

ــا در مقیــاس بســیار  کــه میــان مالک اشــتر و امیرمؤمنــان و ی پذیــرد. شــبیه مناســبتی 

کوچک تــر میــان شــهید بهشــتی و امــام خمینــی برقــرار بــود. امــام راحــل از ملــت ایــران 

یکپارچــه خشــنود بــود و بــه خــود می بالیــد؛ امــا شــهادت بهشــتی بــرای او همســنگ فقــدان 

یــک امــت، غمبــار و جانفرســا بــود. رضایــت امــام از بهشــتی و مطهــری بــا خشــنودی او از 
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مــردم عــادی بســیار تفــاوت داشــت.

امام زمان هم پس از ظهور، در رتق و فتق امور اجتماع نیاز به بازوان فکری، اجرایی 

کادر نهضت آن امام را تشکیل  کارگزاران ردۀ اول و  که  و مدیریتی بسیار توانمندی دارند 

می دهند و ظهور آن حضرت به حضور آنان وابسته است. در این فراز از زیارت جامعه از 

خدای بزرگ درخواست می کنیم که ما نیز در شمار آن بزرگان و کارگزاران باشیم و در چشم 

و قلب حضرتش مکانتی واال و شرافتی عظیم داشته باشیم.

می تواند  دور  نه چندان  آینده ای  در  می کند،  تحصیل  حوزه  در  امروز  که  هرطلبه ای 

که  گاه باشد. میان امروز، و آن فردا فاصله ای است  عالمی اسالم شناس، ربانی و زمان آ

با پای همت و مجاهدت طی می شود. همه ما می توانیم »مطهرِی« عصر آینده باشیم 

به شرطی که اخالص و پشتکار و تالش الزم را از خود نشان دهیم. بدون تعارف، رسیدن 

تن آسایی و سستی هم میسر نمی گردد. با  گرچه  از دسترس نیست  آن هدف، دور  به 

»شــهید مطهــری« ماننــد بســیاری از بــزرگان حــوزه و غیرحــوزه نابغــه نبــود. ماننــد همــۀ 

مــا نعمــت اســتعداد متوســط و تــوان ذهنــی متعارفــی داشــت. موفقیــت او در پرتــو عنایــت 

گــر از فرصت هــا و نعمت هــای  فــراوان خــود اوســت. مــا نیــز ا الهــی و تــالش و همــت 

خــدادادی )تــوان جســمی، فکــری، روحــی و جمعــی خــود( خــوب بهــره بگیریــم بــا همــان 

عنایــات الهــی »مطهــری« فــردا هســتیم.

غالبــًا در توصیــف شــخصیت های بــزرگ بــه نقــاط ضعــف و محدودیت هــای آنهــا 

کــه بــا  گاهــی تصــور می شــود آنهــا موجــودات ویــژه ای بوده انــد  نمی پردازنــد. از ایــن جهــت 

گرفته انــد. لطــف خــاص خــدا هــم منحصــر  لطــف خــاص الهــی در چنــان موقعیتــی قــرار 

بــه آنهــا اســت! درحالی کــه آنهــا هــم انســان هایی عــادی، از ســویی واجــد مزیت هــا و از 

کــه به مــرور و بــا تــالش و پشــتکار،  کاســتی ها بوده انــد  ســوی دیگــر دچــار محدودیت هــا و 

بــه از بیــن  بــردن ایــن و تقویــت آن موفــق شــده اند. عنایــات و الطــاف خــاص خداونــدی هم 

گــر در پیمــودن مســیر بندگیــش ثابت قــدم باشــیم.  شــامل همــۀ مــا می شــود ا
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پرسش
کــه طلبــه، عنصــر فرهنگــی -تربیتــی جامعــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه  1 - می دانیــم 

بســیاری از طــالب علــوم دینــی پیــش از ورود بــه حــوزه، در مســجِد محــل یــا کانــون فرهنگی 

منطقــۀ خــود، فعالیت  هــا و موفقیت هایــی داشــته اند چــه نیــازی بــه ســال ها تحصیــل در 

حــوزۀ علمیــه دارنــد؟

کالس درس بــا مطالعــۀ شــخصی و ارتبــاط بــا   2- طلبــه ای می توانــد بــدون حضــور در 

کاری ایــن طلبــه را  برخــی اســاتید پــاره ای از دروس حــوزوی را بــه ســرانجام رســاند. برنامــۀ 

کنیــد. تحلیــل 
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کنونی حوزه گی های  ویژ

ــرای طلبــه بســیار الزم اســت. در ایــن درس از میــان  ــی حــوزه ب کنون دانســتن ویژگی هــای 

ــم. ــاره می کنی ــورد اش ــه دو م ــا ب ــن ویژگی ه ای

الف( کمبود منابع انسانی در حوزه
کــز حــوزوی -گاهــی تصــور می شــود  در میــان مــردم عــادی -خصوصــًا در مجــاورت مرا

کافــی پاســخ گوی نیــاز جامعــه هســت و امــروزه  »فراوانــی طــالب علــوم دینــی بــه انــدازۀ 

اســتقبال از ســایر رشــته های علمــی یــا حرفه هــا و صنایــع، اهمیــت بیشــتری دارد.« ایــن 

تصــور، نــزد اهل اطــالع، قضاوتــی نابهنــگام و تصــوری به شــدت مخــدوش اســت زیــرا: 

1. همه ساله بیش از یک میلیون نفر از جوانان کشور، متقاضی ورود به دانشگاه ها هستند 

و در رقابتی سنگین صدها هزار نفر جذب رشته های دانشگاهی می شوند. این درحالی 

که متقاضی علوم حوزوی در هرسال تنها چند هزار نفر و مجموع پذیرفته شدگان  است 

که تحصیل دانشگاهی را در نظر  گروه است. جذابیت های متراکمی  کسری از این  فقط 

جوان خوش رنگ  و نما می گرداند به ضمیمۀ مخالفت برخی از خانواده ها با تحصیل 

فرزندان خود در حوزه و منع شدید آنان، به توزیع نابرابر نیروی انسانی دامن می زند. 

و  بشر،  مادی  و  جسمی  نیازهای  رفع  درصدد  عمدتًا  دانشگاهی  تخصص های   .2

تخصص های حوزوی عمدتًا ناظر به ابعاد تربیتی و معنوی انسان است. ُبعد ناپیدای 
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که  که فصل مقّوم ماهیت انسان و حقیقت وجودی اوست به همان نسبت  وجود آدمی 

کی و مادی او دارد، دارای پیچیدگی بیشتری  »اهمیت« افزون تری در مقابل جانب خا

است. طبعًا »شناخت« آن هم بسیار دشوارتر و »مشکالت« آن فراوان تر و صعب العالج تر 

به  نیاز  فراوان تر(  مشکالت  و  دشوارتر  شناخت  بیشتر،  )اهمیت  وصف  این  با  است. 

ابعاد  آموزه های آسمانی به شناخت  که در سایۀ  کارشناسان و متخصصان ورزیده ای 

روحی و معنوی انسان دست یابند و در حل و رفع این دسته از مشکالت به کار آیند، 

نیازی اساسی است و نیروی انسانی شایسته و فراوانی می طلبد.

کــه اینــک توســط متخصصــان دانشــگاهی  3. بخــش عمــده ای از نیازهــای جامعــۀ مــا 

کشــورها نیــز قابــل تأمیــن و تــدارک اســت.  مرتفــع می گــردد، در شــرایط اضطــراری از ســایر 

در ایــام دفــاع مقــدس، شــمار قابل توجهــی از پزشــکان و متخصصــان دیگــر مناطــق دنیــا 

کــه نیــاز مــا بــه  کشــور مــا بــه ارائــۀ خدمــات اشــتغال داشــتند. ایــن درحالــی اســت  در 

کنــون  صاحب نظــران دینــی، جــز از طریــق حوزه هــای علمــی شــیعی قابــل حــل نیســت. ا

ــروزه  ــد. ام ــت باش ــل بی ــوم اه ــه عل ــا ب ــۀ دنی ــراوان هم ــاز ف ــخ گوی نی ــد پاس ــوزه، بای ح

دســت نیــاز مجامــع علمــی معتبــر دنیــا بــه آخریــن دســتاوردهای حــوزوی مــا دراز اســت. 

کرســی های خالــی اسالم شناســی و شیعه شناســی دانشــگاه های مهــم جهــان متقاضــی 

کــز فرهنگــی مســلمانان در نقــاط مختلــف پنج  حضــور روحانیــان شایســته و تواناســت. مرا

قــارۀ دنیــا در تکاپــو بــرای دعــوت از اندیشــمندان و مبلغــان، در ارتبــاط دائــم بــا حوزه هــای 

علمــی مــا هســتند و خالصــه پــس  از انقــالب اســالمی در ایــران، همــۀ انســان های حق جــو 

در سراســر جهــان در عطــش فهــم پیــام آخریــن پیامبــر9، رو به ســوی مــا دارنــد. ادعــای 

کــه اســالم پاســخ گوی تمــام نیازهــای فــردی و اجتماعــی  بــزرگ انقــالب اســالمی ایــن بــود 

گــور می باشــد و ایــن نیازهــا را تــا دامنــۀ قیامــت تأمیــن می کنــد. ارائــۀ  گهــواره تــا  انســان از 

ــالش  ــم و ت ــای عظی ــاج پژوهش ه ــی محت ــاس وح ــر براس ــات بش ــع حی ــتورالعمل جام دس

کارآمــد حــوزوی بایــد بــه آن بپــردازد. کــه نیــروی  فــراوان اســت 
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ــی نیــاز دارد. در محیــط کوچــک خانــواده، خــدای 
ّ
4. فرهنــگ و تربیــت جامعــه بــه متول

متعــال یــک عنصــر فرهنگــی و تربیتــی کــه »مــادر« نــام دارد را در کنار یک عنصــر اقتصادی 

کــه »پــدر« نــام گرفتــه، قــرار داده و پــدر را مأمور کــرده که نگرانی اقتصادی خانــواده را برطرف 

ســازد تــا مــادر فارغ البــال و بــدون دغدغــۀ معیشــت در یــک محیــط آرام، بــه وظیفــۀ تربیــت 
بپــردازد. در محیــط بــزرگ جامعــه، آیــا بــه یــک نهــاد فرهنگــی و تربیتی نیاز نیســت؟1

کاری متخصــص نیــاز  ــه ده هــا نیــروی  ــرای ســاختن یــک ســاختمان معمولــی، ب 5. ب

کابینــت ســاز و...  کارگــر، لوله کــش، آهنگــر، برق کــش، نقــاش،  یــم؛ مهنــدس، معمــار،  دار

ــر اســاس  ــزرگ ب ــرای ســاختن یــک جامعــۀ اســالمی و بنــای یــک تمــدن تاریخــی ب یقینــا ب

یــم و ایــن نیرو هــا در  گاِه وارســته احتیــاج دار اســالم، بــه ده هــا هــزار نیــروی دین بــاوِر زمــان آ

محیــط حــوزۀ علمیــه پــرورش می یابنــد. 

6. فقــدان چهره هــای ممتــاز و اســتوانه های علمــی و معنــوی حــوزه در مبــارزات قبــل  

از انقــالب و حــوادث پــس  از پیــروزی و نیــز عــزم راســخ دشــمنان بــر از بیــن  بــردن شــخص یــا 

کــه اندیشــۀ دینــی در میــان نســل جــوان دســتخوش  شــخصیت بــزرگان دیــن در شــرایطی 
طوفــان شــدید فتنه هــا و امــواج متالطــم شــبهات گشــته ایــن نیــاز را افزون تــر نمــوده اســت.2

1 . مشخص است که برای برپا ماندن این نهاد فرهنگی -تربیتی بودجه ثابتی باید در نظر گرفته شود، همانطور که تأمین 
نیازهای مادی به َصرف هزینه ای وابسته است. آنچه که به عنوان شهریه و کمک هزینه تحصیلی به طلبه ها داده می شود 
پاسخ به همین نیاز است. امروزه در همه جای دنیا برای آموزش و بهینه سازی منابع انسانی در قالب بورس تحصیلی و 
فرصت مطالعاتی بودجه های میلیونی و میلیاردی خرج می شود و البته در مقابل، نیروهای توانا و کارآمدی که به دست 
می آیند در توسعۀ مطلوب آن مراکز بسیار مؤثرند. به واقع بودجه ای که برای تحصیل طلبه ها از محل وجوهات شرعی قرار 
داده شده است بودجه ای است، که خدای متعال و امام زمان  برای بورسیه دانشجویان علوم دینی قرار داده اند تا 
یج فرهنگ محّمدیJ نقش ایفا کنند. از رهگذر آن، نیروهای کارآمد و توان مندی تربیت شوند و در نشر دین اسالم و ترو
2 . توطئــه قدرت هــای بــزرگ بــرای ایجــاد تفرقــه میــان مســلمانان، تحریــف اعتقــادات اصیــل، تغییــر فرهنــگ نــاب  
کــه در ایــن مختصــر  اســالمی و تضعیــف روحانیــت -به عنــوان ســردمدار مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی -بیــش از آن اســت 
کتــاب »خاطــرات مســتر همفــر« جاســوس انگلیــس در کشــورهای اســالمی بــرای آشــنایی بــا  بــه آن اشــاره  شــود. مطالعــۀ 

نــوع فعالیت هــای آنــان بســیار مفیــد اســت.



میثاق طلبگی / دفتر اول: رسم طلبگی66

 7. درگیــری بــا انبوهــی از شــبهات تاریخــی کــه از فضــای فکــری غــرب یک بــاره بــه زبان 

بومــی مــا ترجمــه و بــه جامعــۀ مــا ســرازیر شــد بخــش قابــل  مالحظــه ای از نیروهــای نخبــۀ 

ــرف  ــود منح ــی خ ــالت اصل ــوده و از رس ــیه ای نم ــای حاش ــه فعالیت ه ــغول ب ــوزه را مش ح

گرچــه همیــن مبــارزه، بــرکات فراوانــی در پــی داشــته  اســت. گردانده اســت؛ 

انقــالب در دســتورکار حــوزه قرارگرفتــه و مــوج  پــس  از  کــه  8. تحقیقــات جدیــدی 

موضوعــات نوینــی کــه بررســی آنهــا از منابــع دینــی، تــازه آغــاز گشــته یــا پــس از ایــن بایــد آغاز 

کــه غالبــًا ناظــر بــه ابعــاد اجتماعــی اســالم  گــردد، تولیــد و تدویــن دانش هــای جدیــد دینــی 

می باشــد.

کــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی بــر دوش   9. مســئولیت های ســترگ اجرایــی 

ــاخه از  ــن ش ــانی را در ای ــروی انس ــه نی ــاز ب ــه نی ک ــت  ــی اس ــت از عوامل ــاده اس ــان نه حوزوی

می نمایــد. روشــن تر  فعالیت هــا 

10. آشــنایی بــا دیــن الهــی به عنــوان پدیــده ای بســیار عظیــم، دارای معارفــی عمیــق 

و روابطــی بســیار پیچیــده، فراینــدی درازمــدت اســت. به همیــن جهــت مراحــل پــرورش 

ــر  ــی درازت کــز علمــی بیشــتر و نیازمنــد زمان ــا ســایر مرا کارآمــد حــوزوی در مقایســه ب نیــروی 

اســت. تحصیــل حــوزوی، 15 تــا 20 ســال اســتقامت و تــالش نیــاز دارد. ایــن واقعیــت 

ــت: ــل اس ــی و تأم ــتۀ بررس ــه شایس ک ــذارد  ــای می گ ــر ج ــواری ب گ ــای نا پیامده

- اضطــراب و نگرانــی ابتدایــی و تزلــزل همــت متقاضیــان ورود بــه حوزه بر اثر دوردســت 

جلوه کــردن هدف؛

- خستگی و دلزدگی طالب در اواسط مسیر و درنتیجه جدا شدن از خانوادۀ حوزه؛

 - غفلت از هدف اصلی، ورود در حواشی و فرعیات و پرداختن به اموری که مستقیمًا 

رسالت حوزه محسوب نمی شود.

طلبــه به مراتــب بیــش از دانشــجو بــه اســتقامت نیــاز دارد. یکــی از دالیــل آن ایــن اســت 

کــه دانشــجو پــس از یــک دورۀ تحصیلــی 4 یــا 7 ســاله خــود را در پایــان راه تلقــی می کنــد؛ 
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امــا طلبــه پــس از ســال ها تحصیــل خــود را همچنــان در آغــاز راه می نگــرد.

کــه در چنیــن فضــای  11. عــالوه بــر همــۀ ایــن عوامــل، نــرخ ریــزش همیــن تعــداد انــدک 

و  دلزدگــی  به جهــت  پــاره ای  باالســت.  بســیار  یافته انــد  طلبگــی  افتخــار  ســنگینی 

گروهــی بــر اثــر فشــار اجتماعــی  بی انگیزگــی و پــاره ای به جهــت دشــوار بــودن مــواد درســی، 

و گروهــی دیگــر بــر اثــر مشــکالت اقتصــادی -خصوصــًا پــس از تشــکیل خانــواده -و گروهی 

کــز دیگــر یــا فقــدان برنامــۀ متناســب بــا نیــاز در حــوزه یــا.. از حــوزه  بــه  دنبــال جذابیــت مرا

فاصلــه می گیرنــد. 

گوهــر  بــا ایــن وصــف، هــر یــک از طــالب علــوم دینــی در بحــران شــدید نیــروی انســانی، 

گرفتــه  ــرار  کمیابــی محســوب می شــود و در موقعیــت اســتثنایی و ممتــازی ق گران بهــای 

کاســتی ها  کنــد و بــه رفــع  ــا تــالش مضاعــف بایــد جــای خالــی دیگــران را پــر  کــه ب  اســت 

همــت گمــارد. دشــواری شــرایط فرهنگــی به  ضمیمۀ نــدرت نیروهای توانمند، مســئولیت 

بیشــتری بــرای او آفریــده اســت.

بسیار  وظایف  علمیه،  حوزه های  و  روحانیت  نظام  که  است  روشن  ترتیب  بدین 

که هرگونه استعداد و توانایی را می توانند به خدمت بگیرند. با  متنوعی بر دوش دارند 

که توصیف شد، هیچ کس نمی تواند بگوید من استعداد طلبگی را ندارم. همۀ  شرایطی 

انواع روحیات و استعداد ها می توانند به کار خدمت دین بیایند و در نظام روحانیت مورد 

که امکانات محدود موجود را  گرچه مسئوالن حوزه نیز موظف اند  گیرند.  استفاده قرار 

خرج بهترین ها کنند و در مراحل گزینش و پذیرش دقت فراوانی به کار گیرند.

ب( حوزه، بهترین پایگاه آشنایی با دین
حــوزه، بهتریــن پایــگاه آشــنایی بــا معــارف اســالم اســت. هیــچ مرکــز دیگــری در سراســر 

ــن  ــگ دی ــا فرهن ــع، ب ــه ای جام ــا برنام ــمی و ب ــورت رس ــه در آن به ص ک ــدارد  ــود ن ــان وج جه

بــرای  کــه  نظــر شــرایطی  ایــن  از  آشــنا شــد.  بتــوان   ،و ســخن پیشــوایان معصــوم
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ــۀ  ــد هم ــا -مانن ــه حوزه ه ــت. البت ــتفاده اس ــل اس ــم و قاب ــیار مغتن ــد بس ــد می آی ــه پدی طلب

کــز دیگر-تــا رســیدن بــه نقطــۀ مطلــوب و رفــع همــۀ نقــاط ضعــف،  ســازمان ها، ادارات و مرا

کاســتی های آن  کــه نقــاط ضعــف و  کســانی  فاصلــه ای طوالنــی در پیــش دارنــد؛ امــا همــۀ 

کــه هیــچ  کننــد و توجــه دهنــد  گوشــزد می نماینــد، بایــد بــه ایــن مســئله به خوبــی توجــه  را 

ــد عهــده دار شــود.  کارکــرد آن را نمی توان ســازمان و مرکــز دیگــری، رســالت عظیــم حــوزه و 

ــرای اسالم شناســی و درک عمیــق فرهنــگ  کاســتی ها و بایســته ها، ب حــوزه، به رغــم همــۀ 

دیــن، بهتریــن شــرایط را فراهــم می کنــد. 

البتــه در میــان حوزه هــای مختلــف، خــوب و بهتــر وجــود دارد و هرکســی موظــف اســت 

شــرایط رشــد و تحصیــل بهتــری بــرای خــود ایجــاد کنــد و از فرصت هــا و امکانات بیشــتری 

کاســتی در همــه جــا وجــود دارد. هنــر آن  بهره بــرداری نمایــد؛ امــا به هرحــال محدودیــت و 

کــه در  کنیــم. هنــر آن اســت  کــه پــس از تأمیــن همــۀ شــرایط و امکانــات حرکــت  نیســت 

گــر بخواهیــم منتظــر اصــالح همــۀ  تنگناهــا و محدودیت هــا بهتریــن اســتفاده را نماییــم. ا

کنیــم،  کاســتی ها و مطلــوب شــدن همــۀ موجودهــا باشــیم تــا پــس از آن، اقــدام را آغــاز 

کــه هیچ وقــت بــه چنیــن نقطــه ای نخواهیــم رســید. همیشــه ایده آل هــای مــا  بایــد بدانیــم 

کــه به جــای تقاضــای  از واقعیــت موجــود بســیار فاصلــه دارد. پــس عاقالنه تــر آن  اســت 

کنیــم و بــا اراده و اختیــار خــود  توســعۀ امکانــات، بــه بهره گیــری از امکانــاِت موجــود توجــه 

گره هــای بســته را بــاز نماییــم.

کاســتی ها، امتیــازات چشــم گیری  کنــار همــۀ  نظــام آموزشــی و پرورشــی امــروز حــوزه در 

ــی رشــد  ــدۀ فراوان ــا همیــن امتیــازات، شــخصیت های برگزی نیــز دارد. در ایــن مجموعــه ب

برگزیدگانــی  چنیــن  وجــود  نــه  گرفته انــد.  دوش  بــر  را  الهــی  پیامبــران  رســالت  و  یافتــه 

کاســتی ها،  ــه وجــود آن  کاســتی های حــوزه اســت و ن ــرای عــدم اصــالح  ــۀ موجهــی ب بهان

ــاره می فرماینــد:  کامــل حــوزه. اســتاد شــهید مطهــری در ایــن ب ــرای نفــی  ــۀ موجهــی ب بهان
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ــت نگاه داشــتن  ــرد. ثاب ــه اینکــه آن را از بیــن ب ــرد ن الزم اســت روحانیــت را اصــالح ک

ســازمان روحانیــت در وضــع فعلــی نیــز بــه انقــراض آن منتهــی خواهــد شــد. ایــن مطلــب 

ــه روحانیــت یــک  ــه ام ک ــرده و گفت ــه بارهــا و بارهــا تکــرار ک را حــدود 10 ســال اســت ک

یــد دســت  درخــت آفــت زده اســت و بایــد بــا آفت هایــش مبــارزه کــرد. کســی کــه می گو

ــا آفت هــای آن هــم  ــه ب ــن اســت ک ــای ســخنش ای ــد معن ــه ترکیــب ایــن درخــت نزنی ب

مبــارزه نکنیــد و ایــن باعــث می شــود کــه آفت هــا، درخــت را از بیــن ببرنــد. آن کســی نیــز 

یشــه کنــد اشــتباه بزرگــی مرتکــب می شــود.  یــد اصــالً ایــن درخــت را بایــد از ر کــه می گو

گــر ایــن درخــت کنــده شــود دیگــر هیــچ کــس قــادر نخواهــد بــود تــا نهــال جدیــدی  یــرا ا ز
بــه جــای آن بــکارد.1

امــروزه هریــک از عناصــر برنامــۀ آموزشــی حــوزه، متولــی سرســختی بــرای مخالفــت، پیــِش 

یــم چیــزی از نظــام آموزشــی حــوزه باقی  گــر مجمــوع ایــن مخالفت هــا را گــرد هــم آور رو دارد. ا

نخواهــد مانــد! درحالی کــه این گونــه نیســت. همیــن متــون و همیــن کتاب هــا، دســت مایۀ 

دانشــمندان دیــن در آشــنایی بــا آموزه هــای مکتــب انبیــا بــوده اســت. تکامــل ایــن نظــام 

کیفیــت آن همــواره مــد نظــر مصلحــان و دلســوزان قــرار داشــته؛ امــا  آموزشــی و بهبــود 

کــه موجــودی خــود را نبایــد بــه جــرم نداشــتن پــاره ای  کرده انــد  کیــد  همــان بــزرگان بارهــا تأ

کمــاالت، یک بــاره از دســت داد! 

ــۀ جــوان حــوزه وارد آورده، از بیــن  ــر بدن کــه ایــن انتقادهــا و اعتراض هــا ب ــری  بدتریــن اث

بــردن ایمــان و اعتقــاد آنهــا بــه اســتحکام ایــن بنیــان رفیــع اســت. ایمــان و اعتقــاد بــه 

فعالیتــی کــه انجــام می دهیــم، موتــور حرکــت و پویــش ماســت. »شــبهه«، ایــن موتور را ســرد 

و خامــوش و مــا را از حرکــت متوقــف می ســازد و خــود، توجیــه فریبنــده ای بــرای سســتی و 

ــرار می گیــرد. کاهلــی ق

1 . مطهری؛ پیرامون انقالب اسالمی، ص 184.
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پرسش
1 - چرا اغلب دانش آموزان در کنار گزینۀ  دانشگاه به گزینه ای به نام حوزه فکر نمی کنند؟

کنونــی جامعــه  کافــی پاســخ گوی نیازهــای  2 - آیــا فراوانــی طــالب علــوم دینــی بــه انــدازۀ 

کنیــد. هســت؟ تحلیــل 

3 - تحصیــل در یــک رشــتۀ مهــم دانشــگاهی -بــه هــدف اعتــالی نظــام اســالمی -را بــا 

کنیــد. تحصیــل در حــوزه مقایســه 

کسب  4 - طلبه ای نیمی از توان خود را صرف یادگیری علوم فنی و مهندسی می کند تا با 

ین دانشگاهی در میان جوانان تأثیرگذارتر و جذاب تر باشد، نظر شما در این مورد چیست؟ عناو

یس و تحصیل علوم انسانی دانشگاهی در حوزه های علمیه چه دلیلی دارد؟ 5 - تدر

6 - در شــرایطی که جامعۀ ما به پزشــک و مهندس و اســتاد دانشــگاِه متعهد نیاز شــدید دارد 

ــه طلبگــی  ــا همچنــان ب ــد، آی و مــردم از مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی موجــود رنــج می برن

توصیــه می شــود؟ چــرا؟

7- نهادهــای فرهنگــی موجــود -ماننــد آموزش و پرورش، دانشــگاه ها )خصوصًا رشــته های 

معــارف و الهیــات(، ســایت ها و نشــریات دینــی، رادیــو معــارف، رادیــو و شــبکه معــارف و 

قــرآن و... -جایگزیــن نظــام طلبگی نیســتند؟

8 - بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن نظــام آموزشــی حوزه، آیا تحصیــل در مراکزی مانند دانشــگاه 

 مدرســۀ عالــی شــهید مطهــری و دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی ،امــام صــادق

بهتر نیســت؟

9- و آیندۀ حوزه و طلبگی را به روشنی ترسیم نمایید.
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کلی فعالیت های طلبه روند 

فعالیت هــای هــر انســان بــه دو بخــش تقســیم می شــود: فعالیت هــای شــخصی و 

فعالیت هــای صنفــی. »فعالیت هــای شــخصی« مجموعــه کارهایــی اســت که همــۀ افراد 

بــه مقتضــای انســان بــودن بــه انجام آن موظف هســتند و عنــوان و صنف اجتماعــی در آن 

تأثیری ندارد؛ عبادت، ورزش، بهداشت، رسیدگی به امور خانواده و خویشاوندان، امر به 

گرفتن بخشی از  معروف و نهی از منکر  و ارتباط اجتماعی از این دسته هستند. برعهده 

نیازهای جامعه و خدمت در یک صنف اجتماعی نیز وظیفه شخصی هر انسانی است.

پــس از حضــور در یــک صنــف خــاص و پذیــرش یک عنوان اجتماعی مســئولیت های 

کــه بــرای انجــام آن -در قبــال بهره منــدی از خدمــات  تــازه ای بــر دوش انســان قــرار می گیــرد 

دیگران -حدود 8 تا 10 ساعت در شبانه روز باید وقت گذاشت. این مجموعه فعالیت ها، 

کشــور تعطیــل می گــردد،  »فعالیت هــای صنفــی« نــام دارد. آنچــه در تعطیــالت رســمی 

نیســت.  تعطیل بــردار  شــخصی  فعالیت هــای  و  اســت  صنفــی  فعالیت هــای  همیــن 

ــت در  ــف اس ــاعت، موظ ــا 10 س ــل -8 ت ــای تعطی ــز روزه ــه ج ــر روز -ب ــک، ه ــک پزش ی

کســی، هــر روز 8  مطــب یــا بیمارســتان بــه ارائــۀ خدمــات درمانــی بپــردازد. یــک راننــدۀ تا

کارمنــد،  ــرآورده می ســازد.  ــا 10 ســاعت، درون اتومبیــل، بخشــی از نیازهــای جامعــه را ب ت



میثاق طلبگی / دفتر اول: رسم طلبگی74

کاســب و رئیــس جمهــور نیــز...  کارگــر، معلــم، 

طلبــه هــم بــه مقتضــای قرارگرفتــن در یــک صنــف اجتماعــی موظــف اســت در هــر روز 

-بــه جــز روزهــای تعطیــل رســمی -8 تــا 10 ســاعت فعالیــت طلبگــی داشــته باشــد. در ایــن 

یــم.  قســمت، بــه بررســی فعالیت هــای صنفــی حوزویــان می پرداز

ویان الف( دوران زندگی حوز
دوران زندگی یک حوزوی دو فراز مهم و دو صفحۀ دیگرگون دارد.

1. دورۀ رشد و تحصیل؛

2. دورۀ بازدهی و ثمربخشی.

ــن دوره،  ــه در ای ــت. طلب ــل« اس ــت »تحصی ــخص، هوی ــی ش ــت اصل ــراز اول هوی در ف

قابلیت هــای  و  می پــردازد  خــود  توانمندی هــای  دیگــر  و  علمــی  ظرفیــت  باالبــردن  بــه 

هــدف  بــه  و  اوســت  »خــود«  بــه  ناظــر  فعالیت هایــش  عمــدۀ  می کنــد.  فعــال  را  خــود 

ــه معنــای طالــب و  کمــال »خــودش« صــورت می گیــرد. عنــوان »طلبــه« ب اعتــالی ســطح 

ــای وجهــۀ غالــب و رنــگ اصلــی هویــت او در همیــن دوره اســت. گوی کمــال،  پژوهنــدۀ 

در فــراز دوم، او بیشــتر بــه »اســتفاده« از ایــن توانمندی هــا و ارائــۀ خدمــات بــه »جامعــه« 

می پــردازد. شــخصیت اصلــی او بیشــتر درخدمــت رفــع نیازهــای دینــی، معنــوی و علمــی 

ــم علــی 
ّ
جامعــه قــرار می گیــرد و از او انتظــار ثمردهــی مــی رود. در دورۀ اول، طلبــه »متعل

ســبیل النجــاۀ« اســت و در دوره دوم بــه »عالــم رّبانــی« تغییــر هویــت داده اســت.

این  کنیم،  آغاز فعالیت حوزوی شصت سال فرض  از  را پس  کل زندگی طلبه  گر  ا

به یک  دورۀ بیست ساله و یک دورۀ چهل ساله تقسیم  اولیه  شصت سال در تقسیم 

می شود که رسالت های اجتماعی حوزه و کارآمدی طلبه عمدتًا مربوط به دورۀ دوم است.

نکتــۀ بســیار مهــم اینکــه انتقــال یــک فــرد از دورۀ اول بــه دورۀ دوم به صــورت دفعــی رخ 

نمی دهــد. ایــن دو دوره مــرز ظریــِف خطــی ندارنــد کــه گام نهــادن بــه دورۀ دوم تنهــا در »یک  
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ــی  ــی طوالن ــی تدریجــی، آرام آرام و طــی زمان لحظــه« رخ دهــد؛ بلکــه ایــن انتقــال به صورت

صــورت می گیــرد. بنابرایــن مــرز میــان ایــن دو دوره، طیفــی اســت نــه خطــی. طلبــه هر ســال 

کــه پیش تــر مــی رود، غلظــت فعالیت هــای فرهنگی و خدمــات اجتماعــی در برنامۀ کاری 

ــد و از درجــۀ حضــور فعالیت هــای تحصیلــی در برنامــۀ او انــدک انــدک  او افزایــش می یاب

کاری طلبــه حــذف نمی شــود. طلبــه  کاســته می شــود. البتــه تحصیــل علــم هرگــز از برنامــۀ 

گــور در جســت وجــوی دانــش باشــد؛ امــا  ــا  گهــواره ت و بلکــه هــر انســانی موظــف اســت از 

میــزان پرداختــن بــه وظیفــۀ دائمــی دانش جویــی در ادوار مختلــف ســنی متفــاوت اســت.

گشوده و در  که مخاطب این قلم، نخستین صفحۀ دفتر زندگی حوزوی را  از آن جا 

آغاز راه قرار دارد، شایسته است که بحث را به دوره رشد و تحصیل، اختصاص دهیم. 

ب( دورۀ رشد و تحصیل
هویت طلبه در دورۀ رشد و تحصیل، هویت تحصیلی است و فعالیت صنفی ای 

که برعهده دارد »تحصیل« است. مراد از تحصیل در این عبارت فقط تحصیل رسمی 

حوزوی نیست؛ بلکه کسب هرگونه کمال و توانمندی از قبیل توان پژوهش، سخن وری، 

و  اهمیت  درصد  گرچه  است.  تحصیل  فرایند  جزء  و...  مدیریت  اجتماعی،  ارتباط 

ضریب  اعتبار این موارد تفاوت فراوان دارد. بر این اساس، عمدۀ نیرو و وقت طلبه در 

طول سال باید در تحصیل و باالبردن توانمندی های شخصی هزینه شود.

برنامۀ طلبه به تحصیل و جمع آوری برای خود اختصاص دارد و »پیراموِن«  »متِن« 

آن به ثمر بخشی، ارائه و بازدهی. برهم خوردن نسبت متن و حاشیه، خالف مقتضای 

طلبگی و مغایر با وظیفۀ اصلی اوست. آنچه قطعی است اهمیت مضاعف متن نسبت 

به حاشیه است. یعنی حاشیه، از متن بیشتر نیست، مساوی آن هم نیست؛ بلکه از آن 

کلی، تثبیت نهایی ابعاد  -به اندازه ای قابل توجه -کوچک تر است. با حفظ این اندازۀ 

متن و حاشیه بسته به سلیقۀ افراد، متفاوت است. 
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ــخن  ــام س ــداد و ارق ــان اع ــه زب ــی ب کم ــد  ــال یاب ــن تر انتق ــث روش ــور بح ــه منظ ــرای آنک ب

گــر طلبــه چهــار  گوییــم. نســبت متــن و حاشــیه تقریبــًا نســبت 4 بــه 1 اســت. یعنــی ا

ــه فعالیت هــای فرهنگــی  ــه تحصیــل و یــک پنجــم آن را ب پنجــم وقــت و نیــروی خــود را ب

کلــی برنامــۀ او از تناســب خــارج نشــده اســت.  و اجتماعــی اختصــاص دهــد، انــدام 

فعالیت هــای  بــرای  درخــوری  توانایــی  نخســت،  ســال های  در  طلبــه  کــه  آنجــا  از 

جانبــی نــدارد، طبعــًا ایــن نســبت ها تغییــر می کنــد )مثــاًل یــک َدُهــم و ُنــه دهــم( ؛ امــا 

انــواع خدمــات فرهنگــی و احســاس موفقیــت  بــرای  کامــل طلبــه،  آمادگــی  فــرِض  بــر 

او در انجــام فعالیت هــای اجتماعــی، هویــت صنفــی او بیــش از ایــن یــک پنجــم بــه 

کــه زیربنــای مفیــد برنامــۀ  او اجــازۀ حاشــیه پردازی نمی دهــد. تحصیــل دانــش دیــن 

ــه منزلــۀ حیــاط و فضــای ســبز  کنــار امــور متفرقــه -کــه ب طلبــه به شــمار مــی رود، نبایــد در 

ســاختمان برنامــه اوســت -بــه  قــدری محــدود شــود کــه هنجــار عمومــی برنامه برهــم خورد.

کل زمینه، به صورت های مختلف قابل توزیع بر زمان است. مثاًل دو  این یک پنجِم 
ماه و نیم از سال، یک روز در هفته یا 2 ساعت در روز، این یک پنجم را پوشش می دهد.1

1 . پــس از اتمــام دوره تحصیــل، ایــن نســبت ها عکــس می شــود. یعنــی فعالیــت تحصیلــی یک پنجــم و ثمردهــی، 
پنجــم خواهــد شــد. بــه بیــان دیگــر دانش آمــوزی و مهارت افزایــی تــا پایــان عمــر نبایــد تعطیــل شــود؛ امــا ایــن وظیفــه  چهار
کارهــای او قــرار می گیــرد. تصویــر فــوق  بــرای طلبــه تمــام هویــت اوســت و بــرای روحانــی در دورۀ  ثمردهــی تنهــا در حاشــیه 

گویــای همیــن مطلــب اســت.
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* فعالیت شخصی: 14 ساعت. 

* فعالیت صنفی: 10 ساعت. 

* فعالیــت تحصیلــی: چهــار پنجــم از زمــان فعالیــت صنفــی مثــال 8 ســاعت در روز یــا 

5 روز در هفتــه یــا نــه مــاه و نیــم از ســال. 

* فعالیــت فرهنگــی: یــک پنجــم از زمــان فعالیــت صنفی مثال 2 ســاعت در روز یــا 1 روز 

در هفتــه یــا دو مــاه و نیــم از ســال.

* تحصیل حوزوی: چهار پنجم از زمان فعالیت تحصیلی.

* تحصیل سایر امور: یک پنجم از زمان فعالیت تحصیلی.

ج( فعالیت های فرهنگی در برنامۀ عملی طلبه
مراد ما از »فعالیت فرهنگی« هرکاری است که با استفاده از نیروی موجود و توانمندی 

گیرد.  صورت  آنان  به  فرهنگی  خدمات  ارائۀ  و  دیگران  رشد  به هدف  فرد،  بالفعل 

که بر اساس هویت طلبه،  کالن فعالیت های طلبه به این نتیجه رسیدیم  در طرح 

گردد و جز در  عمدۀ توان و زمان او باید صرف تحصیل و باال بردن توانمندی های خود 

حاشیۀ این وظیفۀ اصلی، انتظار نمی رود طلبه به فعالیت های دیگر بپردازد )نسبت متن 

گرچه  که  کید می کنیم  و حاشیه، نسبت 4 به 1(. ضمن پافشاری مجدد بر این فرمول تأ

کار او  پرداختن به این فعالیت ها در حاشیۀ برنامۀ طلبه قرار دارد؛ اما به هیچ وجه، متن 

در حوزه تحصیل  که چند سال  نمی شود. خصوصًا طالبی  واقع  مفید  بدون حاشیه، 

مورد  این  در  ویژه ای  وظیفۀ  یافته اند،  استواری  نسبتًا  شخصّیت  و  علمی  بنیۀ  و  کرده 

دارند. این گونه فعالیت ها عالوه بر »تأمین نیاز جامعه و ادای رسالت اسالمی« و »زنده 

بینش اجتماعی«،  »تقویت  و  نیازهای جامعه«  به  نگاه داشتن روح حساسیت نسبت 

به »رشد و تکامل توانمندی های مورد نیاز طلبه« هم می انجامد. به بیان دیگر این گونه 

توان  تحصیل  می شود؛  محسوب  هم  تحصیل  نوعی  نخست،  مراحل  در  فعالیت ها 
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طراحی  مدیریت،  جمع،  با  مواجهه  کالس داری،  پژوهش،  نویسندگی،  سخن وری، 

که هر یک به مرور زمان و به برکت  گروهی و....  کار متشکل  فرهنگی، ارتباط اجتماعی، 

»تجربه و تمرین« در وجود شخص، شکل می گیرد.

ایــن  و  می کنــد  تأمیــن  را  توانمندی هــا  ایــن  درون مایــۀ  حــوزوی،  علــوم  تحصیــل 

کــه محتــوای  توانایی هــا قالبــی بــرای ارائــۀ آن محتــوا خواهــد شــد. به خوبــی روشــن اســت 

بــدون قالــب همچــون قالــِب بــدون محتــوا، مفیــد واقــع نمی شــود.
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مراکز فرهنگی
------------------

مساجد

حوزه های علمیه

دانشگاه ها

مدارس

کانون ها

فضای مجازی )سایت، کلوپ، 

گ و... (  چت، وبال

مطبوعات و نشریات

ادارات و نهادها

هیآت مذهبی

نمایشگاه ها

پادگان ها

جلسات انس دوستانه

محیط خانواده

زندان ها

رادیو و تلویزیون

 ...

انواع فعالیت های فرهنگی
-------------------

سخنرانی

تدریس و کالس داری

تألیف

تحقیق

مشاوره و راهنمایی

مقاله

ترجمه

شعر

داستان

گفت وگو

موعظه

نقاشی، طراحی، گرافیک

روزنامه دیواری

دعا، مرثیه، مداحی

پاسخ به سؤاالت

پشتیبانی فکری

 ...
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و  آموزشــی  برنامه هــای  کنــار  در  دبیرســتان ها  و  مــدارس  دانش آمــوزان  از  پــاره ای 

تحصیلــی خــود در فعالیت هــای فوق برنامــه، حضــوری پرنشــاط دارنــد. روزنامــۀ دیــواری 

کتابخانــه یــا  تهیــه می کننــد؛ مقالــه می نویســند و در مراســم صبحــگاه ارائــه می دهنــد؛ در 

واحدهــای دیگــر فعالیــت می کننــد؛ در اجــرای مراســم نمــاز جماعــت، دعــا، قــرآن، جشــن 

یــا ســوگواری، راهپیمایــی ، برنامه هــای هنــری، دکلمــه، مســابقه، ســرود، تئاتــر ســهیم 

ــا بســیج مدرســه همــکاری می کننــد؛ بریــدۀ جرایــد را در تابلــوی مخصــوص  می گردنــد؛ ب

کالس هــای تقویتــی بــرای دوســتان خــود تشــکیل می دهنــد؛ از ذوق  نصــب می کننــد؛ 

کاریکاتــور و...اســتفاده می کننــد؛ آزمایش هــای  و هنــر خــود به صــورت شــعر، طراحــی، 

ــا بهره گیــری از دانــش  کتاب هــای درســی را به خوبــی انجــام می دهنــد؛ ب توصیــه شــده در 

کارهــای دســتی، پاورپوینــت و وســایل خــاص تولیــد می کننــد و خالصــه  و مهــارت خــود 

آن کــه جــوش و خــروش ویــژه ای از خــود نشــان می دهنــد. ایــن دانش آمــوزان بــا اســتفاده 

ــوان خــود، شایســته از وقــت و ت

-بهره ای به دیگران می رسانند؛ 

- تنوع برنامۀ خود را حفظ و نشاط خود را استمرار می بخشند؛ 

-آموخته های خود را محک می زنند و مباحث نظری خشک را بهتر درک می کنند؛

-خالقیت و توان علمی خود را باال می برند؛ 

کاربــرد معلومــات خــود را لمــس می کننــد و بــه ادامــۀ جــدی تحصیــل، ایمــان  -فایــده و 

و امیــد بیشــتری پیــدا می کننــد؛ 

-روح تعاون و همکاری را در خود تقویت می کنند؛

گروهــی را در خــود می افزاینــد و صحنــۀ جــدی  - قــدرت برخــورد اجتماعــی و تعامــل 

کوچــک تجربــه می کننــد و فعالیت هــای اجتماعــی را در دایــره ای 

-همیشه مورد تقدیر و تشویق اولیا و مربیان هستند؛...
گیرد و آسیِب  گر این فعالیت ها در »حاشیۀ« فعالیِت آموزشی آنها قرار  گر  و تنها ا ا
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رهگذر  از  پرشور  دانش آموزاِن  این  شخصیت  نسازد،  وارد  آنها  تحصیل  روند  به  جدی 
که  این تالش و تجربه، مجموعًا بهتر و مفیدتر  و جامع تر  از دانش آموز درس خوانی است 
گوشۀ انزوا سر در مباحث درسی فروبرده است.  گرفته و  در  دائمًا دفتر  و قلم به دست 

پدران و مادران و مربیان، معمواًل دو توصیۀ موازی به فرزندان خود می کنند: 
* یکی حضور فعال در این برنامه ها، به جهت فواید فراوان آن؛

* دوم توجه به ضریب اهمیت درس و رعایت اعتدال در این حضور. 
کــرد. فعالیت هــای  همیــن دو توصیــۀ مــوازی را در حرکــت حــوزوی نیــز   بایــد رعایــت 
کنــار برنامــۀ تحصیــل، بــرای طلبــه ضــروری اســت و مشــابه ایــن آثــار و بــرکات  جانبــی در 
گــر در انجــام ایــن فعالیت هــا رعایــت اعتــدال فرامــوش نشــود. را در پــی دارد. البتــه ا
کــه به دســت آوردن هــر  توانمنــدی در ابتــدای امــر دشــوار اســت و بــا  روشــن اســت 
کامی هــا و شکســت هایی مواجــه می شــود و احتمــااًل ضایعاتــی خواهــد داشــت؛ امــا در  نا

مقابــل،  توانمنــدی و ورزیدگــی حاصــل از آن مجموعــًا مقــرون به صرفــه اســت.

پرسش
1 - منظور از فعالیت های شخصی و فعالیت های صنفی چیست؟

ــا بــه رشــد دیگــران؟ فرمــول موازنــۀ رشــد و  2 - طلبــه بایــد بــه رشــد خــود بیشــتر توجــه کنــد ی

خدمــت در برنامــۀ زندگــی طلبــه چیســت؟

3 - بســیاری از برنامه هــای مــورد نظــر مــا بــا یکدیگــر جمــع نمی شــود. در تزاحــم میــان برنامه هــا، 

یم؟ کــدام یــک را بــا چــه منطقــی مقدم ســاز

4 - از چــه زمانــی بایــد دغدغه هــای اجتماعــی داشــته باشــیم و نســبت بــه فضــای اجتماعــی 

پیرامــون خــود واکنشــی نشــان دهیــم؟

5 - طلبه تا چه زمانی باید به تحصیل خود ادامه دهد و چه زمانی فارغ التحصیل می شود؟
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کارآمدی اجتماعی طلبه

کــودک انســان در مراحــل نخســت زندگــی، بــرای مانــدن و بهزیســتن بــه خدمــات 

دیگــران ســخت وابســته اســت؛ در خــوردن، خوابیــدن و آســودن نیــز نیازمنــد »کار« دیگــران 

کارهــای  کــودک، بخشــی از  ــدارد... . اندکــی بعــد همیــن  اســت و از خــود هیــچ هنــری ن

خــود را بــا »همــکاری« دیگــران انجــام می دهــد. هرچــه از مراحــل رشــد او می گــذرد، در 

کاهــش  تأمیــن نیازهــای خــود مســتقل تر می شــود و نیــاز او بــه »کار« یــا »همــکاری« دیگــران 

کامــل از دیگــران بی نیــاز نمی شــود. گرچــه هیــچ گاه به صــورت  می یابــد، 

در سنین جوانی، شایسته است آدمی تأمین بخشی از نیازهای دیگران را برعهده گیرد 

کنون از حاصل کار و دسترنج دیگران بهره گرفته بود، از این پس به  و همان گونه که خود تا

دیگران بهره برساند. اینک وظیفه دارد در قبال خدمات فراوانی که از دیگران دریافت کرده 

-به رسم قدرشناسی -از خود واکنشی نشان دهد و خدمتی برساند.1 این مرحله آغاز ورود 

انسان به جریان اجتماع و قرار گرفتن در  یک صنف اجتماعی است. قرار گرفتن در یک 

صنف به معنای انتخاب یک مسئولیت و اعالم آمادگی برای انجام خدمات مشخص 

کارگر ، هر یک با انتخاب شغل  کارمند و  کشاورز، آهنگر،  کاسب،  است. معلم، راننده، 

گرفته، خدمات ویژه ای را ارائه می دهند، البته در  گروه اجتماعی قرار  خویش، در یک 

مقابل نیز خدمات دیگری دریافت می دارند....

1 . هل جزاء االحسان اال االحسان؟ )رحمن، آیه 60(
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ایــن حکایــِت »چهــرۀ اجتماعــِی« حیــات مــا انســان ها اســت. زندگــی مــا آدمیــان چهــرۀ 

دیگــری نیــز دارد؛ »چهــرۀ حیــات فــردی«.

انســان، بــه اقتضــای انســانیت خــود -به عنــوان یــک فــرد و فــارغ از عضویــت در اجتماع 

بشــری -موظــف اســت بــرای دســت یابی بــه هدفــی بلنــد، مســیری را طــی کنــد. مــرد و زن، 

کارگــر و معلــم در اصــِل ایــن وظیفــه  کارمنــد و  کاســب و  پیــر و جــوان، شــهری و روســتایی، 

کســب معرفــت، تهذیــب نفــس، تقــوا  تفاوتــی ندارنــد؛ زیــرا همــه در انســانیت مشــترک اند. 

گــر  و تعالــی معنــوی، ارزش هــای وجــودی انســان در زندگــی فــردی او اســت. انســان حتــی ا

کنــد، به حکــم انســانیت خویــش،  دور از آبــادی بــه ســر بــرد و در جزیــرۀ تنهایــی، زیســت 

کمــاالت اخالقــی اســت. موظــف بــه خودســازی و تحصیــل عبودیــت، قــرب، و 

سرشــت  به مقتضــای  آدمــی  اســت.  اجتماعــی«  »حضــور  بــه  موظــف  هم چنیــن 

کمــال  کنــد.  اجتماعــی خویــش، به عنــوان یــک فــرد، وظیفــه دارد در اجتمــاع زندگــی 

گــرو همیــن زندگــی اجتماعــی رقــم خــورده و بــا حضــور در میــدان  مطلــوب انســان نیــز در 

اســت. قابــل دســت یابی  اجتمــاع 

کــه بــا جامعــه مرتبــط می شــود و به عنــوان عضــوی از پیکــرۀ  همیــن انســان، آن گاه 

اجتمــاع درمی آیــد، تعریــف تــازه ای می یابــد و وظایــف جدیــدی بــر دوش می گیــرد. اینــک 

انســان نــه بــه حکــم انســانیت، بلکــه بــه مقتضــای حضــور اجتماعــی اش، وظایفــی دارد. 

ــه نیازهــای هم نوعــان خویــش  کنــد، ب کــه حقــوق دیگــران را رعایــت  مثــاًل موظــف اســت 

توجــه داشــته باشــد و درصــدد ارائــۀ خدماتــی بــه آنهــا باشــد.

در بعــد حیــات اجتماعــی، ارزش انســان بــر اســاس خدماتــی کــه ارائــه می دهــد، تعیین 

در  تأثیــر وجــود شــخص  باشــد،  گســترده تر  و  ارزنده تــر  ایــن خدمــات  می شــود. هرچــه 

ــر ایــن اســاس، الزم اســت: ــر اســت. ب ــر و در بعــد اجتماعــی موفق ت جامعــه باالت

ین خدمات اجتماعی را  کند تا مؤثرتر کافی  1. هر فرد در فرایند انتخاب خود، دقت 

شناسایی کند و متناسب با توان و استعداد خود در صنفی قرار گیرد که بهرۀ بیشتری برساند.



85 فصل پنجم: کارآمدی اجتماعی طلبه

2. پــس از انتخــاب نیــز تــوان خــود را بــرای ارتقــای ســطح خدماتــی کــه ارائــه خواهــد 

تــر َبــرد. داد، باال

کارآیــی، لیاقــت و قــدرت انســان بیشــتر و بــه قــول  از نــگاه دیــن، هرچــه توانمنــدی، 

کنــد، شایســته تر اســت.  معــروف »باُعرضه تــر« باشــد، و بتوانــد خدمــت بیشــتری ارائــه 

بدیــن ترتیــب، دو مطلوبیــت و دو ارزش بــرای انســان مطــرح اســت: ارزش »ایمــان، اخــالق 

کفایــت«.  و تقــوا« و ارزش »کارآمــدی و 
؛1  ...إّن َخیَر َمِن اسَتأَجرَت الَقوی األمین

ین کسی است که استخدام می کنی هم نیرومند ]و هم[ در خور اعتماد است. چرا که بهتر

کفایــت، ارزش ُبعــد  کارآمــدی و  ایمــان و تقــوا ارزش ُبعــد فــردی وجــود انســان اســت و 

ــراِز دیــن »مؤمــن خــدوم« خواهــد بــود؛ زیــرا  اجتماعــی او و بدیــن ترتیــب، الگــوی انســان ت

ــا صفــت  ــد و ب کمــال نزدیــک می گردان ــه افــق  ــا صفــت »ایمــان«، خــود را ب مؤمــن خــدوم ب
کمــال حرکــت می دهــد.2 »خدمــت« جامعــه را بــه ســوی 

ــود:  ــده می ش ــاوت دی ــخصیت متف ــه ش ــی س ــام عل ــت ام ــزاران دول کارگ ــان  در می

کــه از ســویی تــوان مدیریــت بســیار بــاال و  اول شــخصیتی چــون مالــک اشــتر نخعــی اســت 

قــدرت جســمی و فکــری و روحــی عظیمــی دارد و از ســوی دیگــر، در مراتــب بــاالی ایمــان و 

والیــت و معنویــت قــرار گرفتــه اســت؛ بدیــن جهــت، هــم در حیــات فــردی و هــم در حیات 

کامــل امــام زمــان خویــش اســت. امــام علــی از داشــتن  اجتماعــی مــورد رضایــت 

1 . قصص، آیه26.
گســترده خــود، توجــه به همیــن خدمــت اجتماعــی اســت. رســول  2 . توصیــه بــه قضــای حوائــج مؤمنــان در معنــای 
ــام  ــالمی اهتم ــه اس ــور جامع ــه ام ــه ب ک ــی  ــِلم؛ کس ــَس ِبُمس ی

َ
ــِلمیَن َفل ــوِر الُمس ــّمَ ِبأم ــَح الَیهَت ــن َاصَب ــد: َم ــرم فرمودن اک

 الّنــاِس َانَفُعُهم 
ُ

نداشــته باشــد، مســلمان نیســت )کلینــی، الکافــی، ج2، ص163(؛ امــام علــی نیــز فرموده اند: َافَضــل
ِللّنــاِس؛ برتریــن مــردم کســی اســت کــه فایــده بیشــتری بــرای دیگــران داشــته باشــد و ایــن اشــاره بــه برتــری انســان در حیــات 

اجتماعــی اســت )تمیمی آمــدی؛ غررالحکــم، ح 10300(.
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گــذاری امــور حکومــت بــه او  چنیــن نیرویــی بــه شــدت خوشــحال و مبتهــج اســت و در وا
دل آرام و آســوده خاطــر.1

کارگــزاران امــام شــخصیتی عــارف و خودســاخته چــون  شــخصیت دوم در میــان 

کــه یــار تنهایــی امیرمؤمنــان اســت و تــاب تحمــل معــارف  یــاد اســت  کمیــل بــن ز

ســنگین علــوی را دارد. وی در جانــب ایمــان و فضایــل انســانی، اندوختــه ای بــس عظیــم 

کــه از جانــب  کمیــل آن گاه  گرفتــه اســت. همیــن  دارد و همــراز و انیــس حجــت حــق قــرار 

گمــارده می شــود، در دفــع ســپاهیان دشــمن  ــام »هیــت«  ــه ن کارگــزاری شــهرکی ب ــه  امــام ب

کام می مانــد. بــه  گذشــتند و بــه تــاراج مســلمانان پرداختنــد، نــا کــه از حــوزه مأموریــت او 
ــه می کننــد.2 گالی ــد و از او  ــر او خــرده می گیرن همیــن جهــت امــام ب

در میان کارگزاران دولت علوی شخصی چون زیاد بن سمیه نیز حضور دارد. زیاد 

م بود، زیاد بن ابیه )فرزند پدرش( یا ابن 
َّ
چون پدری شناخته شده نداشت و حرام زادۀ مسل

کلدۀ ثقفی پزشک عرب( خوانده می شد؛ تا آن که  کنیز حارث بن  سمیه )فرزند سمیه، 

معاویه در حکومت خود او را برادر خویش و زیادبن ابی سفیان خواند. زیاد جانشین ابن 

عباس در والیت بصره و سرزمین های فارس بود و دایرۀ حکم رانی وی استان پهناوری را 

کرمان، فارس و... می شد. او گرچه در ادارۀ  کنونی، اهواز،  در بر می گرفت که شامل بصرۀ 

امور مملکت بسیار کارآمد و توانا بود؛ اما بارها از سوی آن حضرت به جهت خیانت های 
که از او سر زد، توبیخ و مالمت شد.3 فراوان و فسادهایی 

کســان، ایمــان، تقــوا، اخــالص،  بررســی ایــن شــخصیت ها نشــان می دهــد برخــی 

اخــالق و معنویــت در ابعــاد فــردی را دارنــد؛ امــا تــوان انجــام امــور اجتماعــی و صالحیــت 

قــدرت  گروهــی  مقابــل،  در  نــدارد.  وجــود  آنهــا  در  ســنگین  مســئولیت های  گــذاری  وا

1 . ر.ک: نهج البالغه، نامه 13 و 38 و نیز حکمت 443؛ مجلسی، بحاراالنوار،  ج 33،  ص 556.
2 . ر.ک: نهج البالغه، نامه 61.

3 . نهج البالغه، نامه 20 و نیز حکمت 476.
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ندارنــد. را  الزم  تقــوای  و  تعهــد  امــا  دارنــد؛  را  اجتماعــی  خدمــات  انجــام  بــرای  الزم 

کــه مســئول  گــروه، بــازوی قابــل اعتمــادی بــرای امــام امــت )کســی  هیــچ یــک از ایــن دو 

کــه اندکــی  کســانی  هدایــت اجتمــاع و اصــالح امــور آن اســت( نیســت. امــروزه همــه 

عنصــر  مهم تریــن  کــه  می داننــد  به خوبــی  هســتند،  آشــنا  مدیریــت  اولیــۀ  مفاهیــم  بــا 

کــه واجــد ایــن دو  پیش برنــده یــک ســازمان، »منابــع انســانی آن« اســت؛ یعنــی نیروهایــی 

کفایــت، ُعرضــه و ســالمت.  ویژگــی هســتند؛ تخصــص و تعهــد، قــدرت و امانــت، تقــوا و 

کاســتی آشــکار اســت و  نداشــتن هــر یــک از ایــن دو بــال، بــرای پــرواز بــه ســوی هــدف یــک 

اعتمــاد و حرکــت را غیرممکــن می ســازد.

کــه اخــالق و اخــالص و ســالمت نفــس را در حــد مطلــوب دارا هســتند؛ ولــی  کســانی 

عرضــۀ ســکان داری یــک حرکــت اجتماعــی را ندارنــد و نمی تواننــد از خــود اثــر و خدمــت 

مناســبی ارائــه کننــد، نیروهــای شایســته ای برای پیشــبرد اهداف اســالم نیســتند. از ســوی 

کــه واجــد همت هــای بــزرگ هســتند و بــا سخت کوشــی و تــالش، دانــش و  کســانی  دیگــر، 

کارآیــی خــود را بــاال بــرده، لیاقــت پذیرفتــن مســئولیت های ســنگین اجتماعــی  مهــارت و 

کرده انــد؛ ولــی در اســارت هواهــا و هوس هــای پســت حیوانــی بــه ســر می برنــد  کســب  را 

کــم بهره انــد نیــز هرگــز رضایــت امــام عصــر را تأمیــن  و از ایمــان و اخــالق و انســانیت 

گرفــت و  گرچــه در مــواردی می تــوان لیاقــت آنــان را بــه خدمــت اهــداف دیــن  نمی کننــد؛ 

البتــه بــا نظــارت شــدید بــر آنــان، از مفاسدشــان در امــان بــود.

ــزرگ اســت و ایــن  ــان اشــتباهی ب کنــار هــم نهــادن آن گــروه و  ــه یقیــن مقایســۀ ایــن دو  ب

هم عرضــی، نبایــد موجــب توهــم نوعــی هــم ارزی میــان آنهــا شــود. منظــور از ایــن بیــان، برابــر  

دانســتن ارزش »انســانیت« و ارزش »کارآمــدی« بــا یکدیگــر نیســت و مقایســۀ میــان کمیــل 

یــاد بــن ابیــه هرگــز عاقالنــه شــمرده نمی شــود. یــاد بــا ز بــن ز

انســانیت انســان، ارزش اساســی وجــود اوســت و در امتــداد حیــات انســان تــا ابــد بــه کار 

کارآیــی و توانمنــدی، ارزشــی درجــه دو اســت و بــه زندگــی اجتماعــی  می آیــد، درحالی کــه 
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ــد.  ــه کار نمی آی ــس از آن ب ــت و پ ــوط اس ــدی مرب ــم اب ــه عال ــال ب ــرز انتق ــا م ــم ت ــان، آن ه انس

ایمــان و انســانیت، بــدون توانمنــدی و کارآیــی هــم ارزشــمند اســت و ســعادت او را تأمیــن 

کارآیــی و توانمنــدی، بــدون ایمــان و انســانیت ارزش انســانی نــدارد  می کنــد، درحالی کــه 

و بــر لــوح ســعادت او نقشــی نمی زنــد. بهــرۀ ایمــان و بندگــی از ابتــدا بــه خــود شــخص بــاز 

کارآیــی و توانمنــدی ناظــر بــه نیــاز دیگــران اســت. می گــردد، درحالی کــه بهــرۀ 

بــر ایــن اســاس در َدَوران امــر میــان ایــن دو ویژگــی، جایــی کــه تنهــا انتخــاب یکــی از این 

گزینــه امکان پذیــر باشــد، بــدون تردیــد انســان بایــد ارزش هــای واالی فــردی را برگزینــد و  دو 

از هیــچ مالمتــی واهمــه نکند.
ا اهَتَدیُم؛1

َ
 إذ

ّ
کم َمن َضل یکم أنُفَسکم الیُضّرُ

َ
ذیَن آَمنوا َعل

ّ
یا أهَیا ال

یــد، هــرگاه شــما هدایــت یافتیــد  ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد بــه خودتــان بپرداز

یــان نمی رســاند. آن کــس کــه گمــراه شــده اســت بــه شــما ز

امام علی نیز فرمودند: 
أری إصاَحکم ِبإفساِد َنفی؛2 عاِلٌم َبا یصِلُحکم َو یقُم أَوَدکم، َولکیّن ال

َ
َو إّن ل

مــن نیــک می دانــم کــه چگونــه می تــوان شــما را اصــالح کــرد و از کجــی بــه راســتی آورد؛ 

امــا هرگــز اصــالح شــما را بــا تبــاه کــردن خــود )روا( نمی بینــم.

کــه امــکان تحصیــل هــر  کــه در شــرایط عــادی )مثــاًل بــرای جــوان(  کیــد بــر آن اســت  امــا تأ

کــرد و بــه بهانــۀ اخــالق و تقــوا و  کاهلــی  کوتاهــی و  دو ارزش وجــود دارد، نبایــد سســتی، 

کشــید.  کفایــت دســت  کارآیــی، توانمنــدی و  معنویــت از تحصیــل 

عبادات  که  دارد  اهمیت  آن قدر  بدان،  پرداختن  و  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه 

از  پروردگار  عبادت  به  اشتغال  بهانۀ  به  نمی توان  و  نمی شود  آن  جایگزین  نیز  فردی 

1 . مائده، آیه 105.
2 . نهج البالغه، خطبه 69.



89 فصل پنجم: کارآمدی اجتماعی طلبه

گرفتند  قرار  هارون  مخوف  سیاه چال  در  که  هنگام  آن   کاظم امام  زد.  سرباز  آن 

فرمودند:  مناجات  چنین  گشتند،  ممنوع  و  محروم  اجتماعی  ارتباط  هرگونه  از  و 
ــَت  ــد َفَعل ــّم َو َق ُه

ّ
ــَک، الل ــین ِلِعباَدِت ن َتفِرَغ

َ
َک ا

ُ
ــأل ــُت أس ُکن ــُم اّن 

َ
ــَک َتعل ــّمَ اّن ُه

ّ
الل

ــُد؛1 ــَک اَلم
َ
َفل

پــروردگارا از تــو درخواســت کــرده بــودم کــه مــرا بــرای عبــادت خــود فــارغ گردانــی. تــو را 

یــم کــه چنیــن نعمتــی نصیبــم کــردی. شــکر می گو

کــه انســان در میانــۀ اجتمــاع حــق نــدارد زمــان و تــوان خــود را  از ایــن بیــان معلــوم می گــردد 

کــه اختیــار عمــِل اجتماعــی و تأثیرگــذاری  کنــد؛ و تــا آن هنــگام  تنهــا صــرف امــور عبــادی 

بــر محیــط پیرامــون خــود را دارد وظیفــه ای مهــم بــر دوش دارد کــه او را از عبــادت فــردی فــارغ 
البــال و خلــوت محــض بــا پــروردگار مانــع می شــود.2

ــده آل اســالمی« در وجــود خــود  کــه در پــی تحقــق »انســان ای ــه  انســان مؤمــن همان گون

اســت، بــه هــدف تحقــق »جامعــۀ ایــده آل اســالمی« نیــز در پیرامــون خــود تــالش می کنــد 

و بــرای ایــن منظــور الزم اســت مهارت هــا و توانایی هــای الزم را به دســت آورد. به دســت 

کارهــای بــزرگ و نیــز آمادگــی بــرای ایجــاد تحولــی عظیــم  آوردن تــوان افزون تــر بــرای انجــام 

یــا ارائــۀ خدمتــی ســترگ، هرگــز به معنــای خودنمایــی مذمــوم و رفتــار متظاهرانــه نیســت، 

بلکــه بــه خــودی خــود مــورد توصیــه آموزه هــای دینــی اســت.
ــَو   َفُه

ً
 َحَســنا

ً
زقــا ــا ِر  الَیقــِدُر َعــل  َش ٍء َو َمــن َرَزقنــاُه ِمّنَ

ً
ــوکا

ُ
 َمل

ً
 َعبــدا

ً
َضــَرَب اهَّلُل َمَثــا

1 . مفید، االرشاد،  ج2، ص240.
یــرا رشــد فــردی انســان بــه بندگــی اســت و بندگــی  2 . نبایــد میــان رشــد فــردی و تکالیــف اجتماعــی تزاحمــی تصــور شــود، ز
گــر انســان دو وظیفــۀ فــردی و اجتماعــی را به مــوازات یکدیگــر داشــته باشــد  گــرو انجــام وظیفــه تحقــق می یابــد. ا خــدا در 
 

ً
یــک َقــوال

َ
ــا َســُنلِقی َعل رشــد او در انجــام وظیفــه در هــر دو حــوزه اســت و نبایــد یکــی از آنهــا مانــع انجــام دیگــری شــود. ِإّنَ

گــر برنامــه  یــال )مزمــل، آیــات 5-7(؛ ا ــک فــی االّنهــاِر َســبًحا َطِو
َ
قــَوُم ِقیــاًل، ِإّنَ ل

َ
 َوطئــًا َو أ

ُ
َشــّد

َ
یــِل ِهــی أ

َّ
َثِقیــاًل، ِإّنَ َناِشــَئة الل

زندگــی انســان به گونــه ای تنظیــم شــود کــه جلــوی کارآمــدی و کمــال اجتماعــی گرفتــه شــود یــا بــا انجــام وظیفــه در اجتمــاع 
ســازگار نباشــد، مطلــوب نظــر دیــن نیســت.
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ُمــون*  َو َضــَرَب 
َ
کَثُرُهــم الَیعل

َ
ــل أ ِ َب

 َهــل َیســَتُووَن اَلمــُد هَّلِلَّ
ً
ا َو َجهــرا ــّرً ــُق ِمنــُه ِس ُینِف

هــُه  یَنمــا ُیَوّجِ
َ
 َعــل  َمــوالُه أ

ٌّ
َکل ــُم الَیقــِدُر َعــل  َش ٍء َو ُهــَو 

َ
بک

َ
َحُدُهــا أ

َ
ِ  أ ــین

َ
 َرُجل

ً
اهَّلُل َمَثــا

یــٍر َهــل َیســَتوی ُهــَو َو َمــن َیأُمــُر ِبالَعــدِل َو ُهــَو َعــل  ِصــراٍط ُمســَتقٍم؟1 الیــأِت ِبحنَ
ید که هیچ کارى از او برنمی آید. آیا ]او[ با کسی  خدا مثلی می زند بنده اى است زرخر

که به وى از جانب خود روزى نیکو داده ایم و او از آن در نهان و آشکار انفاق می کند، 

مثلی  خدا  و  نمی دانند*  بیشترشان  بلکه  ]نه[  راست  خداى  یکسانست؟  سپاس 

ل است و هیچ کارى از او برنمی آید و او سربار  ]دیگر[ می زند دو مردند که یکی از آنها ال

که او را می فرستد، خیرى به همراه نمی آورد. آیا او با  خداوندگارش می باشد .هر جا 

کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست، است  یکسان است؟

کــه افضــل اعمــال اســت، خــود را  شــیعۀ علــی می کوشــد در فراینــد انتظــار فــرج 

ــا در روزگار حضــور و ظهــور معصــوم،  ــزاری دولــت مهــدوی آمــاده ســازد ت کارگ ــرای  ب

ســکان داری شایســته و بازویــی توانــا بــرای اجــرای عدالــت و بســط توحیــد باشــد. چنیــن 

کســی متناســب بــا ابعــاد تأثیــر   اجتماعــی و حجــم خدمتــی کــه ارائــه می دهــد، مــورد توجــه 

ویــژه و رضایــت خــاص امــام عصــر اســت.

حضرت فاطمه زهرا فرموده اند:
هِیــم ِمن خلِع 

َ
ــُع َعل

َ
مــاَء شــیَعِتنا حیَشــروَن َفیخل

َ
عــُت َعــن أب َرســوِل اهَّلل، إّنَ ُعل َسِ

ِهم ف ِارشــاِد ِعبــاِد اهَّلِل؛2 کثــَرة ُعلوِمِهــم َو ِجّدِ الکرامــاِت َعــل َقــدِر 
از پــدرم پیامبــر خــدا شــنیدم کــه فرمــود: عالمــان شــیعۀ مــا )فــردای قیامــت( محشــور 

می شــوند در حالــی کــه بــه قــدر فراوانــی دانــش و بــه میــزان تالششــان در ارشــاد بنــدگان 

خــدا، از خلعت هــای کرامــت بــر آنهــا پوشــانده شــده اســت.

1  نحل، آیه 75 و 76.
2 . شهید ثانی، منیة المرید، ص 115.
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بــرای توضیــح بیشــتر، مثالــی در ابعــاد ملموس تــر، از حکومــت غیرمعصــوم ذکــر می کنیــم. 

امــام خمینــی در آســتانۀ انقــالب اســالمی از آحــاد ملــت ایــران خشــنود بــود و بــه 

کســی ماننــد  داشــتن چنیــن تــوده ای بــر جهانیــان مباهــات می کــرد؛ امــا رضایــت امــام از 

بهشــتی و مطهــری بــا رضایــت او از تــودۀ عــوام قابــل مقایســه نیســت. شــهادت بهشــتی و 

مطهــری، بــرای او هم ســنگ فقــدان یــک امــت، غم بــار و جان فرســا بــود. چــه بســا حادثه ای 

کــه پیامــد مــرگ هــزاران شــهروند معمولــی را به همــراه داشــته؛ ولــی بــه انــدازۀ  طبیعــی 

شــهادت یــک بهشــتی بــه بدنــۀ انقــالب آســیب و بــه دل امــام امــت درد وارد نکــرده باشــد.

کفــار در آیــۀ شــریفه  توصیــه بــه تجهیــز امــت اســالمی و کســب آمادگــی بیشــتر در مقابــل 

کســب قــدرت نظامــی و تهیــۀ انــواع  ــم مــا اســَتَطعُم ِمــن ُقــّوة«؛1 عــالوه بــر  ُ »َو أِعــّدوا لَ
ــی  ــی، مدیریت ــدرت علم ــدرت، از ق ــای ق ــۀ مؤلفه ه ــامل هم ــزار، ش ــرگ و جنگ اف ــاز و ب س

نویســندگی و  بیــان و ســخنوری،  قــدرت  انــواع مهارت هــا، ماننــد  تــا  تــوان فرهنگــی  و 

تأثیرگــذاری، پیش بینــی حــوادث و تصمیم گیــری و... می شــود و ایــن همــه جــز بــا تــالش و 

سخت کوشــی و بــذل آســایش و راحــت، حاصــل نخواهــد شــد. کلیــدواژۀ »مجاهدت« که 

غالبــًا بــا پســوند »فــی ســبیل اهلل« و قیــد »امــوال و انفــس« در آیــات مبارکــۀ قــرآن بارهــا بــه کار 

ــر ایــن سخت کوشــی و بــذل آســایش تصریــح دارد. رفتــه اســت، ب

ایــن نکتــه نیــز  گفتنــی اســت کــه در نظــام ارزشــی اســالم، ارزش واالی »شــهادت« که به 

کشــیدن از همــۀ ســرمایه ها و دارایی هــا،  معنــای معاملــه جــان بــا رضــای جانــان و دســت 

کســب خرســندی اوســت، هــم در پرتــو خدمــت اجتماعــی  بــه امیــد لقــای محبــوب و 

قــرار دارد. شــهادت هرگــز   به معنــای نفلــه شــدن و جان باختــن نیســت؛ خــون شــهید 

کار بزرگــی در جامعــۀ اســالمی اســت و بهره هــای فراوانــی می رســاند.  عهــده دار انجــام 

بســته ای  راه  بقــای دیــن خداســت.  الهــی و حامــی  ارزش هــای  پاســدار  خــون شــهید 

1 . انفال، آیه60.
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کــه جــز بــا خــون بــاز نمی شــود، می گشــاید و در نهایــت بــر شمشــیر غلبــه می کنــد. را 

ــر دادن خــون مترتــب نباشــد  ــا ثمــری -شایســتۀ ارزش آن -ب از ایــن رو هــرگاه بهــره ای ی

کــه امــام حســن  کاری نیایــد )ماننــد شــرایطی  کشــته شــدن، جــز هــدر رفتــن  و از ایــن 

دیگــر،  ســوی  از  نیســت.  مطلــوب  شــهادت طلبی  داشــت(  قــرار  آن  در   مجتبــی

کــه شــهادت طلبی مطلــوب اســت، مجاهــد در راه خــدا بایــد پیــش از بــذل جــان،  هــرگاه 

کــه ثمــرات و بــرکات افزون تــری از ایــن فــداکاری بــه  کنــد  به گونــه ای طراحــی و تدبیــر 

کــودکان و تقدیــم  کــه سیدالشــهدا بــا بــردن خانــواده و  چنــگ آیــد؛ ماننــد صحنــه ای 

یــخ بــه یــادگار نهــاد. شــش ماهۀ تشــنه لــب، بــرای تار

طلبــه بــا ورود بــه طلبگــی، از میــان خدمــات مختلــف اجتماعــی، »خدمــات فرهنگــی 

ــای  ــه معن ــه ب ــوزۀ علمی ــام در ح ــت ن ــت؛ ثب ــده اس ــن« را برگزی ــوزۀ دی ــه ح ــوط ب ــی مرب تربیت

گســترۀ  ــرای حضــور در صــف مقــدم حرکت هــای تعلیمــی و تربیتــی در  اعــالم آمادگــی ب

آموزه هــای اســالمی اســت. طلبــه به عنــوان یــک عنصــر   فرهنگــی، از فهرســت طوالنــی 

ــا  ــا ب ــه وحــی و معنویــت را برگزیــده اســت ت نیازهــای انســان، مهم تریــن نیــاز، یعنــی نیــاز ب

کنــد. طلبــه در امتــداد  هّمــت، مجاهــدت و پایــداری، ایــن نیــاز تــودۀ انســان ها را تأمیــن 

کتــاب و حکمــت و مربیــان ســلوک توحیــدی و معنویــت  حرکــت پیامبــران، آن آمــوزگاران 

قــرار دارد و بــا قــدم نهــادن در مدرســۀ علمیــه، رســالتی آن چنــان خطیــر و مســئولیتی ایــن 

چنیــن ســترگ را بــر دوش گرفتــه اســت. نبــی مکــرم اســالم عالمــان دیــن را جانشــینان 

کــرده اســت:  خــود خوانــده و بــرای آنــان دعــا 
موَنا ِعباَد اهَّلِل؛1

ّ
ذیَن ُیحیوَن ُسّنیت َو ُیَعل

ّ
فایئ... ال

َ
َرِحَم اهَّلُل ُخل

خداونــد جانشــیان مــرا رحمــت کنــد؛ آنــان کــه ســنت مــرا زنــده نــگاه می دارنــد و آن را 

بــه بنــدگان خــدا می آموزنــد.

1 . شهید ثانی، منیة المرید، ص 10.
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بدیــن ترتیــب، طلبــه هرگــز نمی توانــد فــارغ از خألهــا و آســیب های اجتماعــی و بــدون 

توجــه بــه انحرافــات فکــری و احتیاجات فرهنگــی، روزگار بگذراند. طلبه براســاس هویت 

کــه از دســتان پــر مهــر اجتمــاع  تعریــف شــدۀ صنفــی خــود، بایــد در قبــال خدمــات فراوانــی 

کنــد؛  کنــد؛ آیــات خــدا را تــالوت  دریافــت مــی دارد، صادقانــه و پــر تــالش بــه آنــان خدمــت 

کتــاب و حکمــت را بــه آنــان بیامــوزد و در تهذیــب و تزکیــه نفــوس بکوشــد؛ و هرچــه  دیــن، 

تــوان طلبــه در ارائــۀ چنیــن خدماتــی بیشــتر باشــد، ارزش اجتماعــی او بیشــتر اســت.

کــه در اجتمــاع بــر دوش دارد،  کــه هــر انســان، در قبــال مســئولیتی  گفتیــم  پیــش از ایــن 

گام بــزرگ بــردارد: نخســت انتخــاب یــک خدمــت مؤثــر اجتماعــی، متناســب بــا  بایــد دو 

کــه بهــرۀ فراوانــی بــه جامعــۀ بشــری ارزانــی دارد. دوم ارتقــای ســطح کیفیــت ایــن  تــوان خــود 

خدمــات، تــا انــدازۀ ممکــن.

بــر حوائــج  انتخــاب مســیر اصلــی و ترجیــح حوائــج معنــوی و فرهنگــی  طلبــه در 

ــده و  ــتی برگزی ــود را به درس ــت خ ــاهراه حرک ــرده و ش ک ــل  ــلیقه عم ــیار خوش س ــادی، بس م

کارآمــدی  گام دوم،  کنــون وظیفــه دارد تــا در  گام نخســت، موفــق بــوده اســت ا از ایــن رو در 

بخشــد. گســترش  برگزیــده،  کــه  موضوعــی  در  را  خــود  تأثیــر  حــوزۀ  و  افزایــش  را  خــود 

شــخصیت های بــزرگ -حــوزوی یــا غیرحــوزوی -کــه در ســلوک روحانــی و خودســازی 

گزیــده و به جهــت ناتوانــی، از انجــام خدمــات  گوشــۀ عزلــت  معنــوی موفــق بوده انــد؛ ولــی 

گنجینه هــای پنهــان و ذخایــر خاموشــی هســتند  فرهنگــی و اجتماعــی طفــره رفته انــد، 

نمی کننــد،  روشــن  را  خــود  اطــراف  محیــط  آنــان  پیموده انــد.  را  راه  از  نیمــی  تنهــا  کــه 

گرچــه  اینهــا  بــر نمی دارنــد.  از دوش جامعــه  بــاری  و  مــردم نمی گشــایند  کار  از  گرهــی 

رضــای  کامــل  تأمیــن  در  این کــه  نخســت  امــا  اندوختــه؛  فراوانــی  فــردی  ارزش هــای 

ــیمای  ــی س ــرای طراح ــی ب کامل ــوی  ــپس الگ ــد و س ــق نبوده ان ــر موف ــام عص ــدا و ام خ

»ربانــی«،  »عالــم«،  ویژگــی  هــر ســه  بایــد  کامــل طلبــه،  الگــوی  نیســتند.  آینــده طلبــه 

گــر از میــان امــت اســالمی  کــه ا و »کارآمــد« را بــا هــم داشــته باشــد و به گونــه ای باشــد 



میثاق طلبگی / دفتر اول: رسم طلبگی94

بــرود، ضایعــه ای جبران ناپذیــر بــر پیکــر اجتمــاع وارد آیــد؛ یعنــی وجــود او چنــان بــرای 

کــه جــای خالــی او را هیــچ چیــز دیگــر پــر نکنــد. جامعــه پــر فایــده و ارزشــمند باشــد 
 ُثلَمُتــُه إل 

ُ
َتُســّد کاُن َثغــرة ف االســاِم، ال  ِمــن هــِذِه األّمــة إال 

ً
ماَقَبــَض اهَّلُل َتعــال عاِلــا

یــوِم الِقیاَمــة؛1
خــدای تعالــی جــان عاِلمــی از ایــن امــت را نمی گیــرد، مگــر آن کــه شــکافی در اســالم 

پدیــد آیــد کــه تــا روز قیامــت پــر نمی گــردد.

از امام صادق نیز نقل شده است: 
ــروِج  ــم َعــِن النُ یُتــُه َیَنعوَنُ ــذی َیــل إبلیــُس َو َعفار

َّ
غــِر ال

َ
مــاُء شــیَعِتنا ُمراِبطــوَن ِبالّث

َ
ُعل

هِیــم إبلیــُس َو شــیَعُتُه؛2
َ
َط َعل

ّ
َعــل ُضَعفــاِء شــیَعِتنا َو َعــن أن یَتَســل

کــه ابلیــس و شــیاطین بــه آن نزدیــک  دانشــمندان شــیعه پاســداران مــرزی هســتند 

می شــوند و آنهــا را از حملــه و تســلط بــر شــیعیان ضعیــف بــاز می دارنــد.

کــه از اصحــاب خــاص ائمــه اطهــار اســت، طــی نامــه ای بــه   زکریــا بــن آدم

کــرده ام از شــهر خــارج شــوم؛ زیــرا اهــل ســفاهت  کــه مــن اراده  امــام رضــا می نویســد 

و نادانــان در آن فــراوان شــده اند. حضــرت او را از ایــن تصمیــم بازداشــتند و فرمودنــد: 
ِبــأب  َبغــداَد  هــِل 

َ
أ َعــن  ُیدَفــُع  َکمــا  ِبــَک  َعهُنــم  ُیدَفــُع  ُقــم   

َ
هــل

َ
أ َفــإّنَ  َتفَعــل  ال

3 ؛ اَلَســن
یــرا بــال از اهــل قــم بــه واســطه تــو دفــع می گــردد؛ همان گونــه کــه بــال  ایــن کار را نکــن؛ ز

از اهــل بغــداد بــه واســطه پــدرم امــام کاظــم دفــع می شــد.

گر  بنابرایــن وجــود عالمــان دیــن، بایــد موجــب ســرزندگی اســالم و حفاظــت ایمان باشــد و ا

ایــن فایــده بــر  وجــود آنــان مترتــب نشــود، دانــش مــورد رضــای پیامبــر9را نیاموخته اند.

1 . المتقی الهندی، کنز العمال، حدیث 28812.
2 . طبرسی، االحتجاج، ج 1، ص 13.

3 . مفید، االختصاص، ص 87.
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کــه طلبــه بــرای انجــام  ایــن پرســش، اینــک به صورتــی طبیعــی پیــش روی ماســت 

کنــد و در چــه موضوعاتــی بایــد  کســب  مســئولیت صنفــی خــود چــه توانایی هایــی بایــد 

کارآمــد باشــد؟ حــوزۀ تأثیــر طلبــه چگونــه گســترش می یابــد و طلبگــی طلبه چگونــه پرثمرتر 

کــه مربــوط بــه تعریــف طلبــه و هویــت  می شــود؟ بی شــک به دســت آوردن مهارت هایــی 

ــه،  ــرای طلب ــا ب ــا و مهارت ه ــایر  توانایی ه ــا س ــت؛ ام ــه الزم اس ــرای طلب ــت، ب ــی اوس صنف

تنهــا یــک فضیلــت به شــمار مــی رود و ضــروری نیســت.

الف( کارآمدی در فهم دین و تشخیص بدعت از سنت
یکــی از مهم تریــن مهارت هایــی کــه یــک طلبــه بایــد به دســت آورد، هنــر فهــم آموزه هــای 

گــر  دینــی اســت. »تفّقــه« مقــّوم هویــت روحانــی و از ذاتیــات شــخصیت صنفــی اوســت و ا

گاهــی از معــارف اســالم در کســی نباشــد، اطــالق »روحانــی«  حــد نصــاب دین شناســی و آ

بــر  او شــوخی، َمجــاز یــا دروغ اســت!

ایــن ویژگــی، هــم چهــرۀ اثباتــی و هــم چهــرۀ ســلبی دارد؛ یعنــی طلبــه هــم بایــد بــا 

آموزه هــای اصیــل دیــن آشــنا باشــد و هــم آموزه هــای تقلبــی مشــابه را بشناســد و هنــر 

تشــخیص بدعت هــا و تحریف هــا را داشــته باشــد و عقربه هــای حساســیت علمــی او، 

کنــش نشــان دهــد. کجی هــا، انحرافــات، تأویل هــا و اســتنادات نــاروا وا نســبت بــه 

ــرای انتقــال ایــن مهــارت بــه طلبــه اختصــاص یابــد  ســرمایه های حــوزۀ علمیــه بایــد ب

ــرژی، عمــر، نشــاط  ــوان، ان و طلبــه نیــز موظــف اســت همــۀ نعمت هــای الهــی از زمــان، ت

ــرای  ــا تجهیــزات الزم ب کنــد ت ــار دارد، را صــرف همیــن هــدف  کــه در اختی و اســتعدادی 

پاسداری از پیکرۀ دین و جلوگیری از   ورود هرگونه آسیب اجتماعی به آن را داشته باشد.

بدیــن ترتیــب، هرچــه طلبــه در تشــخیص انحرافــات دقیق تــر باشــد و قــدرت حــدس 

کارآمدتــر  و  گزاره هــا را پیــش از بــروز آســیب، بیشــتر داشــته باشــد،  لــوازم و فروعــات مخفــی 

ارزنده تــر اســت. امــام صــادق از قــول پیامبــر اســالم فرمودنــد:
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یــَف  ر
َ

 امُلبِطلــین َو ت
َ

 ینفــوَن َعنــُه َتأویــل
ٌ

ٍن ُعــدول ِ َقــر
ّ

کل ا الّدیــَن ف 
َ

 هــذ
ُ

حیِمــل
؛1 اِهلــینَ الج  

َ
انِتحــال َو  الغالــینَ 

یــف  یــل اهــل باطــل و تحر رادمردانــی، در هــر عصــر بــار دیــن را بــه دوش می کشــند و تأو

اهــل غلــو و اســتناد نــاروای اهــل جهالــت را از دیــن نفــی می کننــد.

 َدَرَجَتــینِ ُحضــُر الَفــَرِس َســبعینَ 
ّ

کل  العاِبــِد ِبَســبعینَ َدَرَجــة َبــینَ 
َ

 العاِلــِم َعــل
ُ

َفضــل
ــیطاَن یَضــُع الِبدَعــة ِللّنــاِس َفیبِصُرهــا العــاُل فیهنــی َعهنــا َو 

َ
 َو ذلــک أّنَ الّش

ً
عامــا

ــا َو الیعِرُفهــا؛2
َ

ــُه ل  َعــل ِعباَدِتــِه الیَتَوّجَ
ٌ

العاِبــُد ُمقبــل
فضیلــت عالــم نســبت بــه عابــد، هفتــاد درجــه اســت کــه میــان هــر دو درجــه، معــادل 

هفتــاد ســال مســیر  یــک اســب تیــزرو فاصلــه اســت و ایــن بــدان جهــت اســت کــه 

شــیطان میــان مــردم بدعــت می گــزارد کــه عالــم آن را می شناســد و از آن نهــی می کنــد؛ 

یــش مشــغول اســت و بــه آن بدعــت توجهــی نــدارد  در حالــی کــه عابــد بــه عبــادت خو

ــد( آن را نمی شناســد. ــر توجهــی کن گ )و ا

ب( کارآمدی در انتقال معارف و ابالغ دین
پس از »تفقه«، هنر »پیام رسانی« و قدرت »انتقال آموزه ها«، مهم ترین مهارت الزم برای 

که در خطوط  از آنجا  طلبه است. روحانی باید بتواند دانش خود را به جریان اندازد و 

بدون  را  دینی  تعالیم  باسلیقۀ  یِع  توز برای  الزم  تجهیزات  می گیرد،  قرار  وحی  انتقال 

این هدف  به  که  باشد. هر عنصری  توده ها داشته  میان  در  و ضایعه   افتادگی  هرگونه 

می گرداند. مؤثرتر  و  کارآمدتر  را  طلبه  و  است  طلبگی  اهداف  راستای  در  کند،  کمک 

مهم تریــن ایــن مهارت هــا قــدرت نوشــتن و هنــر ســخن وری اســت، زیــرا بیشــترین 

گفتــار و نوشــتار منتقــل می شــود. حجــم اطالعــات از طریــق 

1 . کشی، رجال، ص4، و نیز کلینی، الکافی، ج 1، ص 32.
2 . فتال نیشابوری، روضۀ الواعظین، ص 12.
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اقبــال  جلــب  و  صنعتــی  فراورده هــای  یــع  توز در  بســته بندی  صنایــع  ارزش  امــروزه 

مشــتریان، بــرای همــه آشــکار اســت؛ چــه بســیار اجنــاس مرغوبــی کــه به خاطــر بســته بندی 

کــه  نامناســب، بــر روی دســت تولیدکننــده باقــی می مانــد و چــه بســیار اجنــاس نامرغوبــی 

به جهــت اســتفاده از بســته بندی جــذاب و زیبــا، به ســرعت بــه دســت مصرف کننــدگان 

بداقبــال رســیده اســت.

ــذاری  ــف و تأثیرگ ــک عواط ــب، تحری ــه مخاط ــب توج ــب جل ــه موج ک ــی  مهارت های

بیشــتر پیــام می شــود؛ از صنایــع ادبــی و آرایه هــای لفظــی و معنــوی، آهنــگ جــذاب، 

گیــرا و ســلیقه در  گویــا و  نوســان صــدا، شــور و حــرارت بیــان، مثال هــا و تمثیل هــای 

انتخــاب بهتریــن قالــب بــرای عرضــۀ فراورده هــای فرهنگــی، هم ســنگ آشــنایی بــا صنایع 

کاالی دیــن بــه مخاطــب را موفق تــر می ســازد. بســته بندی اســت و عرضــۀ 

گــر بخواهیــم میــان ایــن مهارت هــا و مهــارت اول )شــناخت عمیــق دیــن(، مقایســه  ا

کــه دســتۀ دوم از نظــر ارزش، در رتبــۀ دوم و درجــۀ  کنیــم، بایــد بــه صراحــت بگوییــم 

نازل تــری قــرار دارد، زیــرا دین شناســی، محتــوا و درون مایــۀ پیــام را تشــکیل می دهــد و 

گــر امــر تبلیــغ میــان »محتــوای اصیــل در  مهارت هــای تبلیغــی، قالــب و شــکل آن را؛ یعنــی ا

گزینــۀ  قالــب ضعیــف« و »محتــوای ضعیــف در قالــب جــذاب« دائــر باشــد، بــدون تردیــد 

گــر بســته بندی مناســب نداشــته باشــد، آرام آرام  اول مقــدم اســت؛ جنــس مرغــوب حتــی ا

حقیقــت خــود را آشــکار و اعتمــاد مخاطــب را جلــب می کنــد. بــه همیــن دلیــل، بیشــتر 

توجــه طــالب علــوم دینــی بایــد بــه اصالــت، اســتناد و اســتحکام محتــوای پیــام باشــد و 

کارآمــدی و تأثیرگــذاری  گیرنــد؛ امــا بــرای  بهتریــن تــوان و اســتعداد خــود را بــرای آن بــه کار 

کــرد؛ چنان کــه اعجــاز بالغــی  ــد از ایــن ویژگی هــای درجــۀ دوم غفلــت  بیشــتر، هرگــز نبای

قــرآن کریــم، عامــل انتشــار اعجابــآور پیــام آســمانی اســالم و نفــوذ ســریع آن در اعمــاق جــان 

مخاطبــان بــود. از ایــن رو، آنچــه در دانــش بالغــت و نیــز صنعــت خطابــه در دانــش منطــق 

گــردد. آموختــه می شــود بایــد بــا تــالش و تمریــن مســتمر بــه ملکــه و مهــارت تبدیــل 
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کــه تکنیک هــای امــروزی بالغــت، بســیار بیــش از آن اســت  ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 

گــرد آمــده اســت؛ بالغــت بــه معنــای »رســایی پیــام« اســت و  گذشــتگان  کتــب  کــه در 

کنایــه محــدود نیســت. طرح هــا، نمودارهــا، جــداول،  امــروزه در تشــبیه، اســتعاره، مجــاز و 

کــردن واژه هــا و جمــالت مهــم،  تقســیم بندی های درختــی، خالصــۀ بحــث، برجســته 

کمک آموزشــی و اســتفاده از روش هــا و ابزارهــای  ویرایــش دقیــق متــن، تصویــر، ابزارهــای 

جدیــد انتقــال پیــام ماننــد پاورپوینــت، رایانــه و اینترنــت نیــز در بالغــت کالم مؤثرنــد. طلبه 

ک باشــد، رســالت  کارآزمــوده و چــاال کــه رســالت فهــم دیــن دارد و بایــد در آن،  همان گونــه 

ابــالغ ســخن دیــن را نیــز دارد و بایــد بتوانــد تمــام ظرفیت هــای موجــود را بــرای ابــالغ بهتــر و 

کامل تــر دعــوت الهــی بــه خدمــت بگیــرد. پیامبــر اســالمفرمودند:
عَنة اهَّلِل؛1

َ
یِه ل

َ
 یفَعل َفَعل

َ
ن ل َ َ

یت َفلیظِهُر العاِلُم ِعلَمُه ف ّمَ
ُ
إذا َظَهَرِت الِبَدُع ف ا

ــن(  ــر دانشــمندان )دی ــان امــت مــن ظاهــر شــد، ب ــات و بدعت هــا در می هــرگاه انحراف

ــر او بــاد. اســت کــه علــم خــود را آشــکار کننــد و هــر کــس چنیــن نکنــد، لعنــت خــدا ب

ج( کارآمدی در تربیت
از جملــه وظایــف مهــم در آینــدۀ صنفــی طلبــه، وظیفــۀ تــالش بــرای تزکیــه نفــوس و 

گر مســئولیت صنفی روحانــی را تعلیم و تربیت  پــرورش اخالقــی و معنــوی جامعه اســت. ا

گر تعلیم را هم در راســتای تربیت  بدانیم، تربیت نیمی از وظایف او را پوشــش می دهد و ا

و بــه عنایــت رشــد انســان در نظــر بگیریــم، وظیفــۀ روحانــی در تربیــت منحصــر خواهــد 

شــد و تبلیــغ و تعلیــم به عنــوان مقدمــۀ الزم بــرای رشــد و تربیــت انســان، مطلــوب اســت.

تربیت دینی، مراتب و ســطوح مختلفی دارد و هر طلبه متناســب با ســطح مخاطبان 

خــود، بایــد آمادگــی انجــام ایــن وظیفــه را داشــته باشــد. مقصد تربیــت و الگوی رشــد دینی 

1 . کلینی، الکافی، ج 1، ص 54.
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را نیــک بشناســد؛ اصــول و قواعــد تربیــت را بدانــد و بــر مهارت هــای تربیتــی مســلط باشــد. 

البتــه ایــن همــه بــدون تجربــۀ عملــی، ســلوک و تزکیــۀ نفــس امکان پذیر نیســت.

د( کارآمدی در مهارت های عمومی
ــه  ــه ب ک ــر ایــن ســه مهــارت اصلــی، توانمندی هــای فرعــی دیگــری وجــود دارد  عــالوه ب

کار می آیــد؛ توانایی هایــی  بــه  نــدارد؛ ولــی در زندگــی عمومــی او  طلبگــی اختصــاص 

چــون خوش نویســی، طراحــی، رانندگــی، انــواع ورزش هــا، توانمندهــای نظامــی و دفاعــی 

ــا حــوزه دیــن و...  .  ــر مرتبــط ب اطالعــات عمومــی غی

ایــن مهارت هــا در هویــت صنفــی طلبــه تأثیــر چندانــی نــدارد؛ یعنــی می تــوان عالمــی 

کــه از ایــن توانایی هــا بی بهــره باشــد. ایــن توانمندی هــا را بــه دو  کــرد  کارآمــد تصــور  ربانــی و 

دســته تقســیم می کنیــم:

کــه بــا صــرف زمــان انــدک، می تــوان بــر آن تســلط یافــت و بهــرۀ فراوانــی  دســتۀ اول آنهــا 

از آن دریافــت؛ مثــل رانندگــی، تایــپ صحیــح ده انگشــتی، مهارت هــای عمومــی امــداد 

کــه بــا صــرف  کمک هــای اولیــه؛ ایــن دســته مهارت هــا تجهیــزات ارزنــده ای هســتند  و 

زحمــت و مؤونــۀ انــدک، فایــده و معونــت فراوانــی می دهنــد و بــه حکــم عقــل، پی گیــری و 

تحصیــل آنهــا مقــرون به صرفــه اســت.

بسیار  توان  و  طوالنی  زمان  به  آنها  کسب  برای  که  است  مهارت هایی  دوم  دستۀ 

نیاز است. علوم غیرحوزوی مانند پزشکی، مهندسی و تخصص های مربوط به سایر 

مشاغل، همچون آهنگری و نجاری و... از این دسته اند. پی جویی این مهارت ها وظیفۀ 

کارآمدی او را در هویت صنفی اش  طلبه نیست، بلکه با ایجاد مشغولیت مزاحم، نرخ 

پایین می آورد، به همین جهت مانع انجام وظیفه محسوب می شود.
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هـ ( به دست آوردن کارآمدی
نظــام آموزشــی حوزه هــای علمیــه، مقدمــات الزم بــرای دین شناســی را در اختیــار طلبــه 

ــوم  ــا پیکــرۀ عل ــی، آشــنایی ب ــان عرب ــا زب ــرار می دهــد. ایــن مقدمــات، شــامل آشــنایی ب ق

اســالمی و جغرافیــای مباحــث و نیــز آشــنایی بــا روش اســتنباط از منابــع دیــن اســت. 

کامــاًل نظــری در علــم بالغــت و صناعــات  برخــی مهارت هــای تبلیغــی نیــز به صــورت 

مهارت هــای  نیــز  و  مهارت هــا  ایــن  تمریــن  امــا  اســت؛  شــده  معرفــی  منطــق  خمــس 

مؤسســات  و  کــز  مرا برخــی  گرچــه  اســت؛  طلبــه  خــود  برعهــدۀ  چهــارم  و  ســوم  نــوع 

آورده انــد. فراهــم  را  توانمندی هــا  ایــن  از  بخشــی  تحصیــل  امــکان  حــوزه،  بــه  وابســته 

کســب مهارت هــای  به هرحــال الزم اســت هــر طلبــه از آغــاز ورود بــه حــوزه، در اندیشــۀ 

ــی  ــۀ عین ــه تجرب ــار ب ــم یک ب ک ــت  ــل، دس ــد و در روزگار تحصی ــود باش ــده خ ــاز آین ــورد نی م

کــه در آینــده  کنــد و مهــارت خــود را نســبت بــه امــوری  مســئولیت های صنفــی خــود اقــدام 

ــا در معــرض آن قــرار می گیــرد، بیازمایــد. ایــن آزمایــش طبعــًا در مقیــاس  بــدان نیــاز دارد ی

کارآمــدی  ــی در مهارت افزایــی و  ــرد؛ ول کنتــرل شــده ای صــورت می گی کوچــک و فضــای 

کــرد. طلبــه، نقشــی بســیار مؤثــر ایفــا خواهــد 

کسی که در پی کسب مهارت وزنه برداری است، باید به عنوان تمرین، وزنه هایی مشابه 

آنچه در مسابقۀ نهایی بلند می کند، بلند کرده باشد؛ بلندکردن گونی برنج و ُکندۀ درخت، 

گرچه موجب تقویت بازوی  تمرین مناسبی برای ورزش وزنه برداری نیست؛ این عمل 

وزنه بردار می شود؛ اما دقت های ویژه و تکنیک خاص وزنه برداری را به او منتقل نمی کند.

به همین ترتیب، الزم است طلبه در خالل تحصیل علوم حوزوی، حداقل یک مورد 

کتاب، پژوهش، تحقیق  تدریس، یک دهه سخنرانی، یک سفر تبلیغی، تألیف مقاله یا 

ُنَسخ، مدیریت فعالیت های فرهنگی، حضور در اردوی فرهنگی و...  کتاب و مقابله 

کرده باشد و با فضای متنوع هر یک از این امور، از نزدیک انس داشته باشد.  را تجربه 
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ایــن تجربــۀ شــخصی موجــب می شــود کــه فــراز و نشــیب هــر یــک و مزایــا و کاســتی های 

نیــز  و  مقولــه  هــر  ظرفیت هــای  بــه  نســبت  روشــنی  داوری  و  یابــد  در به خوبــی  را  آنهــا 

ــر و  ــق، تأخی ــیب تعوی ــه آس ــد ب ــز نبای ــه هرگ ــن تجرب ــد. ای ــته باش ــود داش ــای خ توانمندی ه

تســویف گرفتــار آیــد. پایــان تحصیــالت حــوزوی کــه طلبــه در ســنین 35 تا 40 ســالگی قرار 

دارد، آغــاز خوبــی بــرای پرداختــن بــه ایــن امور نیســت. دغدغــۀ مهارت افزایــی و کارآمدی، 

بایــد از آغــاز طلبگــی در طلبــه وجــود داشــته باشــد و او را بــه حرکــت و جوشــش بیشــتر 

کــم می شــود، توقــع  گیــری انســان  کنــد. در ســنین بــاال عــالوه بــر آنکــه اســتعداد فرا وادار 

گیــری اســت، بــرای  کــه الزمــه طبیعــی هــر فرا اجتمــاع از او بــاال مــی رود و نارســایی و اشــتباه 

او موجــه شــمرده نمی شــود. غالبــًا کســانی کــه تــوان افزایــی خــود را بــه ســنین بــاال بــه تعویــق 

کســب  می اندازنــد، در آن موقعیــت، بــه ســبب بــروز همیــن مشــکالت، از اقــدام بــرای 

مهــارت دوری می کننــد.

پرسش
ــه تاریــخ اســالم، ضــرورت ارائــه خدمــات فرهنگــی و اجتماعــی از ســوی  ــا نگاهــی ب 1 - ب

کنیــد؟ طلبــه را تبییــن 

کســب نورانیــِت باطــن و  کنیــد فــردی طلبگــی را تنهــا بــرای خودســازی و  2 - فــرض 

ــا ایفــای نقــش  کــرده و قصــد ملبــس شــدن ی اســتفاده از فضــای معنــوی حــوزه انتخــاب 

ــرادی  ــن اف ــا چنی ــوزه ب ــام ح ــت؟ نظ ــارۀ او چیس ــما درب ــر ش ــدارد. نظ ــه ن ــی در جامع روحان

کنــد؟ چگونــه رفتــار 

3 - انواع خدماتی که طلبه باید به جامعه ارائه دهد را نام ببرید.

4 - طلبــه بــرای انجــام مســئولیت صنفــی خــود چــه توانایی هایــی بایــد بــه دســت آورد و در 

چــه موضوعاتــی بایــد کارآمد باشــد؟ 

5 - آموختن مهارت های طلبگی از چه زمانی در برنامۀ کاری طلبه وارد شود؟
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6 - برخــی معتقدنــد طلبــه تــا چهــل ســالگی بایــد به دنبــال علم آمــوزی باشــد و پــس از 

ــن  ــذارد. ای گ ــا  ــی پ ــی و اجتماع ــی -تربیت ــای فرهنگ ــۀ فعالیت ه ــه عرص ــالگی ب ــل س چه

ــد. کنی ــی  ــخن را بررس س

ــا آموزه هــای دینــی عمیقــًا آشناســت؛  کــه ب کنیــد: طلبــه ای  7 - ایــن دو طلبــه را مقایســه 

ــا آموزه هــای دینــی چنــدان آشــنا نیســت؛ امــا  کــه ب ــدارد و طلبــه ای  ــۀ آن را ن ــوان ارائ ولــی ت

بــر چنــد زبــان خارجــی تســلط دارد و هنــر ســخنوری، نویســندگی، جــذب مخاطــب، 

مدیریــت فرهنگــی و... را داراســت.

کارآمدســازی حوزویــان چــه اثــری داشــته اســت؟ طلبــه در  8 - انقــالب اســالمی ایــران در 

 بهینه ســازی نقــش خــود چگونــه می توانــد از ظرفیت هــای نهضــت حضــرت امــام

کنــد؟ اســتفاده 

9 - چند راه کار برای افزایش بازده فعالیت های طلبگی بیان کنید.
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طلبه و انقالب اسالمی

گفته شده خروجِی نظام آموزشی و تربیتی حوزه های علمیه »عالم  چنان چه پیش تر نیز 

انجام  در  و  کند  عرضه  جامعه  به  مؤثری  خدمت  بخواهد  گر  ا دین  عالم  است.  دین« 

رسالت های حوزوی موفق باشد عالوه بر تهذیب نفس و خودسازِی معنوی، باید انقالبی 
باشد. بنابراین طلبۀ مطلوب، دارای شخصیتی جامع است: عالم، مهذب و انقالبی.1

مــراد از طلبــه در عبــارت بــاال همــۀ حوزویــان از طلبــۀ مبتــدی تا باالترین ســطوح علمی 

اســت و بــه نوآمــوزان و ســطوح مقدماتی اختصــاص ندارد.

رهبر معظم انقالب در این باره فرموده اند: 

بایــد از هــر گونــه تالشــی بــرای انقالب زدایــی از حوزه هــای علمیــه احســاس خطــر 

گــر بخواهیــم نظــام، اســالمی و انقالبــی بمانــد بایــد حــوزه علمیــه انقالبــی بمانــد. کــرد. ا

ــا حــوزۀ  ــرد ت ــه ک ــن خطــر مقابل ــا ای ــز، ب ــزی حکمت آمی ی ــر و برنامه ر ــا فکــر و تدبی ــد ب بای

علمیــۀ قــم همــواره یــک حــوزۀ انقالبــی و مهــد انقــالب باقــی بمانــد و بینــش و حرکــت 
انقالبــی در آن توســعه یابــد. 2

1 . ر.ک: عالم زاده نوری؛ سیمای آرمانی طلبه از نگاه رهبر انقالب.
2 . بیانات رهبری، 94/12/25.
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پرسش ها
دربارۀ حوزه و طلبۀ انقالبی پرسش های فراوانی وجود دارد:

کیســت؟ و تمایــز اصلــی او بــا ســایر طــالب در  انقالبــی بــودن چیســت؟ طلبــۀ انقالبــی 

کــرد؟  کســی می تــوان بــه حقیقــت اطــالق  چــه چیــز اســت؟ ایــن وصــف را بــر چــه 

نسبت طلبه با انقالب اسالمی چیست؟

گــر طلبــه و  چــرا طلبــه بایــد انقالبــی باشــد؟ اهمیــت انقالبــی بــودن طلبــه چیســت؟ ا

ــی نباشــد چــه می شــود؟ حــوزه انقالب

ــالت ها،  ــداف، رس ــت؟ )اه ــدام اس ک ــه  ــودن طلب ــی ب ــاخصه های انقالب ــانه ها و ش نش

ــار، معنویــت، روش علمــی، روش اجتماعــی و ...( کارکردهــا، رفت

چه آفاتی انقالبی بودن و انقالبی ماندن طلبه و حوزه را تهدید می کند؟

کیست و سبک زندگی او چگونه است؟ طلبۀ انقالبی  الگوی طلبۀ انقالب اسالمی 

خانواده،  با  تعامل  تبلیغی،  برنامۀ  اخالقی،  برنامۀ  علم آموزی،  شیوۀ  و  علمی  نقشۀ  در 

دارد؟ طالب  سایر  با  تفاوتی  چه   ... و  انقالب  نیازهای  حکومت،  نهادهای  مردم، 

برای ایجاد این وصف در جان طلبه چه برنامه، شیوه و محتوایی نیاز است؟

کــه محــل رشــد طلبــه انقالبــی اســت چــه ویژگی هایــی دارد؟  )مــواد  مدرســه و حــوزه ای 

ــه طلبــه مناســب  ــرای تربیــت اینگون ــا حــوزۀ امــروز ب درســی، اســاتید، تشــکیالت و ...( آی

است؟ وظیفه و نقش مدیران، مسئوالن و اساتید در پرورش طلبۀ عصر انقالب چیست؟

یــم، طبعــًا بررســی همــۀ ایــن  ــاره ای از اینهــا بپرداز ــه پ در ایــن نوشــتار تــالش می کنیــم ب

پرســش ها نیازمنــد مجالــی فراخ تــر اســت.
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مبانی
شایسته است پیش از ورود به موضوع، نظری به مبانی و سازه های اولیۀ بحث داشته باشیم:

بــر وظیفــۀ فــردِی علم آمــوزی و تهذیــب  کــه عــالوه  -طلبــه عنصــر مســئولی اســت 

نفــس معنــوی، وظیفــه ای اجتماعــی نیــز بــر دوش دارد. بــه بیــان دیگــر وظیفــۀ طلبگــی 

ــرای جامعــه نیــز در حــوزۀ رســالت های  ــد؛ بلکــه تــالش ب ــه خودســازی منحصــر نمی مان ب

حوزویــان اســت. همان گونــه کــه دیــن بــه دســتور العمل های فــردی منحصــر نمانــده و بــرای 
ــتور دارد.1 ــه و دس ــز برنام ــه نی ــعادت جامع س

-وظیفــۀ اجتماعــی طلبــه در »خدمــت فــردی بــه دیگــران«، »کمــک بــه مســتمندان« و 

نهایتــًا »امــر بــه معــروف و ارشــاد جاهــل« منحصــر نمی شــود. طلبــه نســبت بــه کالن جامعــه 

نیــز وظیفــه دارد و حوزه هــای علمیــه مســئولیت جامعه ســازی را نیــز بــر عهــده دارنــد. پیامبر 

کــرم فرمودنــد:  ا
سِلم ؛2  یَس ِبُ

َ
ُموِر امُلسِلِمینَ َفل

ُ
صَبَح الهیَمُّ ِبأ

َ
َمن أ

هرکس صبح کند در حالی که دغدغه و اهتمام به امور مسلمانان ندارد مسلمان نیست.

در ایــن حدیــث »امــور مســلمانان« را می تــوان بــه زندگــی دشــوار مســتمنداِن یــک محلــه یــا 

ــه  کلمــه را ب ــوان ایــن  کاهــش داد چنانکــه می ت گــوار یــک روســتای دورافتــاده  وضعیــت نا

پــا و آمریــکا  مســائل امــت اســالمی در لبنــان و فلســطین، ســوریه و عــراق، یمــن و حجــاز، ارو

و... توســعه بخشــید. بــر اســاس ایــن حدیــث دغدغــۀ امــت اســالمی و اهتمــام بــه اصــالح 

جوامــع بشــری از آغــاز طلبگــی -بلکــه پیــش از آن -بایــد در جــان طلبــه زنــده باشــد.

کــه آدمــی را بــه ســعادت می رســاند. ایــن توصیه هــا هــم  گنجــی اســت  1 . توصیه هــای دیــن اســالم بــه منزلــه نقشــه 
توصیه هــای فــردی اســت و هــم توصیه هــای اجتماعــی؛ یعنــی اســالم عــالوه بــر اینکــه دســتورالعمل زندگــی فــردی را 
گفتــه اســت، بــه تدبیــر روابــط و نظامــات  کفــن و دفــن را  نمایانــده و احــکام خــوردن و خوابیــدن و طهــارت و نجاســت و 

ــت. ــه اس ــم پرداخت ــی ه اجتماع
2 . کلینی،  الکافی؛ ج2، ص163.
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-اصالح اجتماعی به صورت قهری رخ نمی دهد. زیرا انسان، صاحب اراده و اختیار 

است و خدای بزرگ بنا ندارد او را به قهر و جبر و الزام، تربیت کند. در نهایت خود انسان 

کند.1 هدایت امت ها نیز چنین است و به  باید مسیر حق را تشخیص دهد و انتخاب 

الزام و اجبار صورت نمی گیرد؛ بلکه ارادۀ انسان ها باید در این مسیر خرج شود.

-این کار عظیم از توان یک یا چند نفر -هر قدر بزرگ و توانا باشند -بیرون است و نیاز 

به جمع های متشکل )دست کم 313 نفر مؤمن کارآمد( بلکه نسل های پیوسته دارد.

کار عظیــم یک بــاره و به صــورت دفعــی رخ نمی دهــد؛ بلکــه زمــان طوالنــی بــرای  -ایــن 

تحقــق آن نیــاز اســت. هیــچ عامــل غیبــی و ماورائــی یــا هیــچ اکســیر و افســون و معجــون و 

معجــزه ای نمی توانــد ایــن تحــول اجتماعــی را به صــورت شــگفت آور و حیرت انگیــزی، در 

لحظــه رقــم بزنــد.

ــو 
َ
گــر ]خــدا[ می خواســت مســلما همــه شــما را هدایــت می کــرد.« )نحــل، آیــه9(؛ »َو ل جَمعیــَن؛ و ا

َ
ُکــم أ َهدا

َ
ــو شــاَء ل

َ
1 . »...َو ل

ــو 
َ
گــرد مــی آورد.« )انعــام، آیــه35(؛ »َو ل گــر خــدا می خواســت قطعــا آنــان را بــر هدایــت  ــی الُهــدى؛ و ا

َ
َجَمَعُهــم َعل

َ
شــاَء اهلُل ل

گــر پــروردگار تــو می خواســت  ــی یُکوُنــوا ُمؤِمنیــَن؟؛ و ا ــاَس َحّتَ نــَت ُتکــِرُه الّنَ
َ
 َفأ

َ
ُهــم َجمیعــًا أ

ُّ
رِض ُکل

َ
َمــَن َمــن ِفــی األ

َ
ــَك ل ّبُ شــاَء َر

کــه بگرونــد.« )یونــس،  گزیــر می کنــی  کــه در زمیــن اســت همــه آنهــا یکســر ایمــان می آوردنــد پــس آیــا تــو مــردم را نا قطعــا هــر 
ــا  شــَرُکوا...؛ و مــا تــو را بــر ایشــان نگهبــان نکرده ایــم و تــو وکیــل آنــان نیســتی.« )انعــام، آیــه 107(؛ »ِإّنَ

َ
ــو شــاَء اهلُل مــا أ

َ
آیــه99(؛ »َو ل

گــردد یــا ناســپاس.« )انســان،  کر باشــد و پذیــرا  َکُفــورًا؛ مــا راه را بــه او نشــان دادیــم خــواه شــا ــا  ِکرًا َو ِإّمَ ــا شــا  ِإّمَ
َ

ــبیل َهَدینــاُه الّسَ
آیــه3( و آیــات فــراوان دیگــر.
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کار را انجــام دهــد و از عوامــل فراطبیعــی و  کســی به تنهایــی ایــن  گــر بنــا می بــود   ا

گیــرد، هــزار ســاِل پیــش، امــام  قدرت هــای خارق العــادۀ غیبــی در ایــن موضــوع بهــره 

ــدرت  ــت و ق ــر مرحم ــت، نظ ــت عنای ــم، دس ــۀ چش گوش ــا  ــد و ب ــور می کردن ــان ظه زم

گلســتان می ســاختند. حتــی شــاید نوبــت بــه آن حضــرت  بیکــران خویــش تمــام جهــان را 

هــم نمی رســید؛ ســایر انبیــای الهــی ماننــد عیســای روح اهلل بــا دم مســیحایی و َنَفــس 

کار عالــم را بســامان می ســاختند.1  کار را می کردنــد و  قدســی خــود ایــن 

-بــر اســاس ســنت قطعــی و تغییرناپذیــر پــروردگار، انســان ها بایــد تالشــی و اقدامــی 

بــرای اصــالح خــود و جوامــع انجــام دهنــد تــا خــدای متعــال سرنوشــت فــردی و اجتماعــی 

آنــان را تغییــر دهــد:
نُفِسِهم؛2

َ
وا ما ِبأ ِإّنَ اهَّلَل الیَغیُر ما ِبَقوٍم َحیّتَ یَغیُر

خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان خود حال خود را تغییر دهند.

1 . حضــرت عیســی  نیــز بــرای اصــالح جامعــه از نفــس مســیحایی خــود اســتفاده نکــرد؛ بلکــه رو به ســوی مــردم فرمــود: 
ــا  ّنَ

َ
ــاهلِل َو اشــَهد ِبأ ــا ِب نصــاُر اهلِل، آَمّنَ

َ
یــوَن: َنحــُن أ  الَحواِر

َ
ــی اهلِل؟ قــال

َ
نصــاری ِإل

َ
 َمــن أ

َ
َحــّسَ عیســی  ِمنُهــُم الُکفــَر قــال

َ
ــا أ ّمَ

َ
»َفل

ــاران  گفتنــد مــا ی یــون  ــاران مــن در راه خــدا چــه کســانند حوار کــرد گفت ی کفــر  ــان احســاس  ُمســِلُموَن؛ چــون عیســی از آن
]دیــن[ خداییــم بــه خــدا ایمــان آورده ایــم و گــواه بــاش که ما تســلیم ]او[ هســتیم.« )آل عمــران، آیه52( و ماننــد آن در صف، 
کار را بــه تنهایــی بــر  گرچــه توانایــی دارنــد امــا ایــن   آیــه14. یعنــی خــدای متعــال، پیامبــران الهــی و امامــان معصــوم
ذیــَن آَمُنــوا ِإن َتنُصــُروا اهلَل ینُصرُکــم َو 

َّ
یَهــا ال

َ
عهــده نمی گیرنــد و بــر اســاس ســنن الهــی در ایــن مســیر نیــاز بــه یــاور دارنــد. »یــا أ

یتــان می کنــد و گامهایتــان را اســتوار مــی دارد.«  ى کنیــد یار گــر خــدا را یــار قداَمُکــم؛ اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد ا
َ
ــت أ یَثّبِ

ُه ِبالَغیــِب ِإّنَ اهلَل َقــِوی َعزیــٌز؛ تــا خــدا معلــوم بــدارد چــه کســی در نهــان او 
َ
ــَم اهلُل َمــن ینُصــُرُه َو ُرُســل

َ
)محمــد، آیــه 7(؛ »َو ِلیعل

ینُصــَرّنَ اهلُل َمــن ینُصــُرُه 
َ
ى خــدا نیرومنــد شکســت ناپذیــر اســت.« )حدیــد، آیــه25(؛ »َو ل ى می کنــد آر و پیامبرانــش را یــار

کــه خــدا ســخت نیرومنــد  ى می دهــد چــرا  ى می کنــد یــار کــه ]دیــن[ او را یــار ــٌز؛ و قطعــا خــدا بــه کســی  َقــِوی َعزی
َ
ِإّنَ اهلَل ل

صاَبُهــم فــی  َســبیِل اهلِل 
َ
َکثیــٌر َفمــا َوَهُنــوا ِلمــا أ ــوَن  ّیُ ّبِ ــن ِمــن َنِبــّیٍ قاَتــلَ َمَعــُه ِر ّیِ

َ
َکأ شکســت ناپذیر اســت.« )حــج، آیــه40(؛ »َو 

کردنــد و در  کارزار  کــه همــراه او توده هــاى انبــوه  اِبریــَن؛ و چــه بســیار پیامبرانــی  َو مــا َضُعُفــوا َو َمــا اســَتکاُنوا َو اهلُل ُیِحــّبُ الّصَ
یدند و ناتوان نشــدند و تســلیم ]دشــمن[ نگردیدند و خداوند شــکیبایان  برابر آنچه در راه خدا بدیشــان رســید سســتی نورز

را دوســت دارد.« )آل عمــران، آیــه146(
2 . رعد، آیه11.
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پس آدمیان خود باید برای اقامۀ عدل بپاخیزند نه اینکه تنها دست به دعا بردارند و منتظر 

گام در این مسیر  امداد و معجزه و ظهور بنشینند. البته امام زمان آخرین و مؤثرترین 

را برخواهند داشت و اصالح جامعه را در مقیاس جهانی محقق خواهند ساخت:
اُس ِبالِقسِط؛1 نَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب َو الیزاَن ِلیُقوَم الّنَ

َ
نا ِبالَبیناِت َو أ

َ
رَسلنا ُرُسل

َ
َقد أ

َ
ل

]مــا[ پیامبــران خــود را بــا دالیــل آشــکار فرســتادیم و بــا آنهــا کتــاب و میــزان فــرود آوردیــم 

تــا »مــردم« بــه عــدل و داد برخیزنــد.

رهبر معظم انقالب در این باره فرموده اند:

ــه تمــدن اســالمی اســت.  ــد، خــّط رســیدن ب ــه نظــام اســالمی ترســیم می کن ــی ک خّط

سرنوشــت حتمــی عبــارت از ایــن اســت کــه تمــدن اســالمی یــک بــار دیگــر بــر مجموعــه 

عظیمــی از دنیــا پرتــو خــود را بگســتراند.... ایــن آینــده بــرای نظــام اســالمی، یــک آینــدۀ 
قطعــی و اجتناب ناپذیــر اســت...2

-مأموریت امام زمان، اصالح جامعۀ بشری در مقیاس جهانی است و یاری آن 

کردن به او در این مسیر است. نصرت ولّی خدا فقط نماز خواندن و  حضرت، خدمت 

روزه گرفتن و تقوای فردی نیست؛ بلکه باید او را در کاری که بر عهده دارد و مسئولیتی که 

کرد. آدم خوب با یاور خوب متفاوت است؛ یاور و سرباز امام  گرفته است یاری  بر دوش 

زمان کسی است که بخشی از مأموریت امام عصر را بر دوش گیرد.

کنیــم فتــح  گــر او را نصــرت  -ولــّی خــدا راهبــر و مظهــر مجاهــدت اجتماعــی اســت؛ ا

گــر دســت در دســتش ندهیــم، و یــاری اش نکنیــم تضمینــی بــرای  مکــه رخ می دهــد و ا

کربــال نیــز رقــم بخــورد. پیــروزی ظاهــری او وجــود نــدارد حتــی ممکــن اســت فاجعــۀ 
؛3 یَدَك ِبَنصِرِه َو ِبامُلؤِمنینَ

َ
ذی أ

َّ
ُهَو ال

1 . حدید، آیه25.
2 . بیانات مقام معظم رهبری، 14/ 7/ 1379.

3 . انفال، آیه62.
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همو بود که تو را با یارى خود و مؤمنان نیرومند گردانید
؛1 َبَعَك ِمَن امُلؤِمنینَ

َ
ِب َحسُبَك اهَّلُل َو َمِن اّت هَیا الّنَ

َ
یا أ

اى پیامبر خدا و کسانی از مؤمنان که پیرو توهستند، تو را بس است.

گر قیام و اقدامی نداشته باشیم و بستر تاریخی یا زمینۀ جهانی را برای ظهور امام  -ا

که هزار و اندی سال  عصر آماده نسازیم آن حضرت نخواهند آمد به همان دلیل 

پیش نیامده اند. این واقعه، جبری رخ نمی دهد؛ بلکه نیاز به اختیار و اراده دارد و چون 

کم بر آن را شناخت و بدان پای بند بود. یک امر اختیاری است باید قواعد و ضوابط حا

یــِخ بشــر روشــن اســت؛ یعنــی خــدا از  البتــه تحقــق ارادۀ خــدا حتمــی اســت و فرجــاِم تار

طــرح خــود بــرای پایــان تاریــخ درنمی گــذرد و در ایــن طــرح شکســت نمی خــورد؛ امــا صبــر 

یــاد اســت و تــا انســان ها اقــدام و قیامــی نکننــد پیش قــدم نمی گــردد؛ بلکــه منتظــر  او ز

کننــد: کســانی پدیــد آینــد و بــه وظیفــۀ خــود عمــل  می مانــد تــا 
ــم َو  ُ ــم َعــن دیِنــِه َفَســوَف یــأِت اهَّلُل ِبَقــوٍم حِیّبُ

ُ
 ِمنک

َ
ذیــَن آَمُنــوا َمــن یرَتــّد

َّ
هَیــا ال

َ
یــا أ

اُفوَن  اِهُدوَن ف  َســبیِل اهَّلِل َو الحین یــَن حیج  الکاِفر
َ

ٍة َعل ِعــّزَ
َ
 امُلؤِمنــینَ أ

َ
ــٍة َعــل

َّ
ِذل

َ
وَنــُه أ حِیّبُ

 اهَّلِل یؤتیــِه َمــن یشــاُء َو اهَّلُل واِســٌع َعلــٌم؛2
ُ

ِئٍ ذِلــَك َفضــل وَمــَة ال
َ
ل

اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد هــر کــس از شــما از دیــن خــود برگــردد بــه زودى خــدا 

گروهــی ]دیگــر[ را مــی آورد کــه آنــان را دوســت مــی دارد و آنــان ]نیــز[ او را دوســت دارنــد 

کافــران ســرفرازند در راه خــدا جهــاد می کننــد و از  ]اینــان[ بــا مؤمنــان فروتــن ]و[ بــر 

ســرزنش هیــچ مالمتگــرى نمی ترســند ایــن فضــل خداســت آن را بــه هــر کــه بخواهــد 

می دهــد و خــدا گشایشــگر داناســت.

ــوان فهمیــد.  انقــالب اســالمی ایــران و نهضــت امــام راحــل; را در ایــن چارچــوب می ت

1 . همان، آیه64.

2 . مائده، آیه54.
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ایــن حرکــت بــزرگ، یــک خیــزش اعتقــادِی مردمــی و مقدمه ســاز تشــکیل یــک جامعــۀ 

ــرای ظهــور امــام زمــان اســت.  ــزرگ اســالمی و ســرآغازی ب ب

کشور باید ساخته شود، باید پیش برود. این ملت بزرگ باید استعدادهایش  این 

شکوفا شود. بایستی در دنیا بدرخشد و باالخره آن تمدن عظیم اسالمی را در مقابل 

یش را  یخی و جهانی خو چشم جهانیان بگذارد. این انقالب باید بماند و برنامۀ تار
به بار نشاند.1

حقیقت انقالب و ماهیت »طلبۀ انقالبی«
بــرای شــناخت طلبــۀ انقالبــی الزم اســت ابتــدا جوهــره و حقیقــت انقــالب را بشناســیم 

کنیــم.2 و آن را در ویژگی هــای مرتبــط بــا طلبگــی ضــرب 

بی شــک انقــالب اســالمی بســط وجــودی و اجتماعــی امــام خمینیاســت و در 

کیــد داشــت. در نگــرش حضــرت  ــات او تأ ــر فهــم امــام و بیان ــد ب مســیر فهــم انقــالب، بای

ــر دو نســخۀ اســالِم تجــدد و اســالِم تحجــر  ــا »اســالم نــاب« در براب امــام »اســالم انقالبــی« ی

قــرار دارد و »انقــالب اســالمی« یــک فراینــد جایگزینــی اســت میــان برداشــت نــاب از اســالم 

ــر.  ــویی دیگ ــه از س ــه و متحجران ــت های متجددان ــو و برداش از یک س

فهم انقالب به مثابه صحنۀ تقابل، درگیری و جایگزینی دو برداشت از اسالم، تصویری 
است که در سراسر سخنرانی ها، پیام ها و نامه های امام خمینیآشکار است.3

اینکــه »امــام در پــی تحقــق اســالم بودنــد« مطلــب درســتی اســت؛ امــا در تشــریح 

کافــی به نظــر نمی رســد؛ زیــرا امــام خمینــی به عنــوان یــک عالــم  ماهیــت انقــالب 

دینــی و مرجــع تقلیــد در پــی چــه چیــزی جــز اســالم می توانســت باشــد؟ در ایــن مقــام 

1 . بیانات رهبری، 27/ 1/ 1377.
2 . در این موضوع ر.ک: نامخواه، مجتبی؛  امام خمینی و طلبه انقالب اسالمی.

3 . ر.ک: جدال دو اسالم؛ جدال اسالم ناب محمدیa و اسالم آمریکایی.
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کیــد صــرف بــر اســالمی بــودن حرکــت امــام ابهام زاســت و بــرای رفــع ایــن ابهــام بایــد  تأ

کــرد. اســالِم مبنــای انقــالب اســالمی در برابــر اســالمی قــرار  اســالم مــورد نظــر امــام را تشــریح 

کــه متحجــران در فضایــی مقدس مآبانــه از درون حوزه هــای علمیــه ترویــج می کننــد  دارد 

نیــز در فضــای روشــنفکرمآبانه و التقاطــی آن را پــی می گیرنــد. از اســتعمار  و متأثــران 

کــرم را از توحیــد پیــش  کــه توحیــد پیامبــر ا ایــن نگــرش دقیقــًا همــان چیــزی اســت 

کــه توحیــد در  از پیامبــر متمایــز و بــا آن در تقابــل می ســازد. ایــن جلــوۀ از بندگــی و ایمــان 

عرصــۀ اجتماعــی اســت، ویژگــی اســالم نــاب محمــدی و حــد فاصــل آن بــا اســالم 

ــا »ال الــه اال  متحجــر و توحیــد منــزوی اســت. تفــاوت »ال الــه اال اهلِل« پیامبــر اســالم ب

کــه در همیــن جزیــره العــرب از زبــان حنفــا و موحــدان شــنیده می شــد  اهلِل« پیــش از او 

کــرم طواغیت مکه و قدرتمنــدان زمان  دقیقــًا در همیــن نقطــه اســت.1 توحیــد پیامبــر ا

را بــه مقاومــت و مقابلــه برمی انگیــزد و بــا نظــام ســلطه ســر ســازش نــدارد ولــی برخــی از 

مدعیــان توحیــد بــا خداونــدان زر و زور و تزویــر به آشــتی و ســالمت ســازش می کنند و هیچ 

کفــِر اجتماعــی به شــمار نمی رونــد.  خطــری، تهدیــدی یــا واهمــه ای بــرای دســتگاِه مســلِط 

کفــر  امــام راحلایــن اســالم را »اســالم آمریکایــی« یعنــی اســالم مســتظهر بــه پشــتیبانِی 

و توحیــد پــرورده در دامــان شــرک نامیدنــد. 

ــه اینکــه نهضــت حضــرت امــام، نهضــت اســالمی اســت و ماهیتــی  ــا توجــه ب ب

ایمانــی و توحیــدی دارد الزم اســت معنــای ایمــان و توحیــد را اندکــی بــه تفصیــل بیــان 

کنیــم. کلمــۀ طیبــۀ ال الــه اال اهلل دو بخــش دارد: نفــی آلهــه )ال الــه( و اثبــات خــدا )اال اهلل(. 

کفــر هرچــه ایمــان بــه خــدا افزایــش یابــد و شــدت  بنابرایــن نظــر بــه تقابــل مفهــوم ایمــان و 

کفــر بــه آلهــه دو مصــداق دارد: کفــر بــه آلهــۀ دیگــر نیــز بایــد شــدیدتر شــود.  گیــرد، 

اول: نفی آلهۀ درون، درگیری با شیاطین نفسی و خروج از سلطۀ هوای نفس؛ 

1 . ر.ک: خامنه ای، سید علی؛ روح توحید نفی عبودیت غیرخدا. 
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دوم: نفی آلهۀ بیرون، درگیری با شیاطین بیرونی، کفر به طاغوت و خروج از سلطۀ آن.

ایمــان قلبــی -یعنــی عــدم خضــوع قلبــی در مقابــل آلهــه و عــدم اعتمــاد بــه غیــر خــدا 

-دارای جلــوۀ عملــی اســت و انســان مؤمنــی کــه ســلطان توحیــد بــر جــان او ســایه افکنــده، 

بنــدۀ خداســت و هرگــز از غیــر خــدا فرمــان نمی بــرد؛ بنابرایــن زیــر بــار خواســته های دل یــا 

ــا  تحــت فرمــان هیــچ قــدرت انســانی نمــی رود. هرگونــه تســلیم در مقابــل »هــوای نفــس« ی

خضــوع در مقابــل »طاغــوت« -همــان ســردمداران زر و زور و تزویــر -نقطــۀ مقابــل ایمــان و 

جلــوۀ شــرک اســت.

این  باید علیه  باشد،  پای بند  مقام عمل  در  ایمان خود  بر  بخواهد  موّحد  مؤمن  گر  ا

کند. عمل مؤمنانۀ فردی، نفی هواست و عمل موحدانۀ اجتماعی، نفی  دو نیرو عمل 

طواغیِت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و درگیری با خداوندان قدرت و ثروت و نیرنگ.

بنابرایــن تجلــی ایمــان را نبایــد تنهــا در عمــل فــردی یعنــی تــرک هــوس یــا انجــام نمــاز 

ــا دیگــران معلــوم  کــه در ارتبــاط ب و روزه منحصــر دانســت. ایمــان ظهــور دیگــری نیــز دارد 
ــه طاغــوت و خــروج از بندگــی اوســت.1 ــر ب کف ــه خــدا مســتلزم  می شــود. ایمــان ب

؛2
ً
ک اهَّلُل ُحّرا

َ
َتکن َعبَد َغیِرک َو َقد َجَعل

َ
قال عّل: ال

یده است. بنده دیگران مباش که خدا تو را آزاد آفر

گســتردۀ  کــه بــا اســتفاده از اختیــار  طاغــوت یــک عامــل صاحــب اختیــار خارجــی اســت 

خــود، دایــرۀ اختیــار دیگــران را در رشــد و تعالــی، محــدود می ســازد و آنــان را از مســیر 

کار طاغــوت، صــّد از ســبیل یعنــی بازداشــتن از راه، یــا راهزنــی اســت  هدایــت بازمــی دارد. 

1 . حــد نصــاب ایمــان و توحیــد، ایمــان بــه الوهیــت خداســت. توحیــد در خالقیــت و توحیــد در عبــادت )یعنــی تنهــا خدا 
کــردن( بــرای مســلمانی کافــی نیســت؛ وگرنــه ابلیــس لعیــن نیــز بــه ایــن معنــا  را خالــق دانســتن و تنهــا در مقابــل او عبــادت 
موحــد بــود. آنچــه در توحیــد شــرط الزم اســت توحیــد در الوهیــت و اطاعــت اســت؛ یعنــی تنهــا از خــدا اطاعــت کــردن و از 

تحــت اطاعــت همــه ی غیرخــدا خــارج شــدن. )ر.ک: مصبــاح یــزدی، معــارف قــرآن، ص64 تــا 70(
2 . نهج البالغة، نامه 31.
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و وظیفــۀ مــا، مقابلــه بــا او و کفــر بــه آن، یعنــی از تحــت والیــت و سرپرســتی او خارج گشــتن 

و بــا او درگیــر شــدن.
ــا  َ  انِفَصــاَم لَ

َ
َوِة الُوثــَی  ال ــن َیکُفــر ِبالطاغــوت َو ُیؤِمــن ِبــاهَّلِل َفَقــِد اسَتمَســک ِبالُعــر َ

َ
ف

َو اهَّلُل َسیــٌع َعِلــم؛1
کســی کــه بــه طاغــوت کافــر شــود و بــه خــدا ایمــان آورد، بــه دســتگیرۀ محکمــی چنــگ 

زده اســت، کــه گسســتی بــرای آن نیســت. و خداونــد شــنوا و داناســت.

کریم عبودیت نامیده  اطاعت از طاغوت و تسلیم بی قید و شرط در برابر او در زبان قرآن 

و اطاعت مطلق  قرآنی، پیروی، تسلیم  و عبودیت در مفهوم  زیرا عبادت  شده است؛ 

است در برابر یک قدرت واقعی یا پنداری از روی رغبت یا از سر اجبار، همراه با حسن 

تقدیس و ستایش معنوی یا بدون آن و توحید قرآنی درست نقطۀ مقابل این شرک است؛ 

کردن،  تسلیم آنان نشدن، در برابر سیطرۀ قدرت آنان  همۀ این آلهه ها و معبودان را نفی 

مقاومت کردن، دل از رعایت آنان بریدن و سرانجام بر نفی و طرد آنان کمر بستن و با همۀ 

وجود تسلیم خدا شدن. پیامبران الهی همواره مردم را به ستیزه و پیکار در برابر طاغوت ها 
و نفی شرک فرامی خواندند.2

َناُبوا ِإل اهَّلِل ُلُم الُبشَری ؛3
َ
ن َیعُبُدوَهاَو أ

َ
ِذیَن اجَتَنُبوا الطاغوَت أ

َّ
َوال

کســانی کــه از عبــادت طاغــوت پرهیــز کردنــد و به ســوی خداونــد بازگشــتند، بشــارت 

بــرای آنهاســت.
اُغوَت؛4 ِن اعُبُدوا اهَّلَل َو اجَتِنُبوا الّطَ

َ
ٍة َرُسواًل أ ّمَ

ُ
ِ أ

ّ
کل َقد َبَعثنا ف  

َ
َو ل

ما در هر امتی پیام آوری برانگیختیم که: »خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید«.

1 . بقره، آیه 256.
2  ر.ک: خامنه ای، سید علی؛ روح توحید نفی عبودیت غیر خدا.

3  زمر، آیه 17.
4  نحل، آیه 36.
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بنابراین کسی که از طاغوت اطاعت می کند از دایرۀ ایمان خارج شده و فاسق است:
؛1  فاِسقین

ً
کاُنوا َقوما م  ُ طاُعوُه، ِإّنَ

َ
 َقوَمُه َفأ

َ
َفاسَتَخّف

)فرعون( قوم خود را ذلیل و حقیر ساخت، در نتیجه آنان از او اطاعت کردند. آنان قومی فاسق بودند!

 ِمن ُدوِن اهَّلل«2 فرمودند:
ً
ربابا

َ
م أ حباَرُهم َو ُرهباَنُ

َ
وا أ

ُ
ذ نَ َّ

امام باقر در تفسیر آیه »ات
َطاُعوُهم ِف َمعِصَیِة اهَّلِل؛3

َ
ِکن أ

َ
م َو الَصاُموا َو ل ُ وا لَ

َّ
َو اهَّلِل َما َصل

بــه خــدا قســم آنــان برایشــان نمــاز نخواندنــد ]در مقابلشــان ســجده نکردنــد[ و برایشــان 

روزه نگرفتنــد؛ بلکــه از آنــان در معصیــت خــدا اطاعــت کردنــد.

پیامبر خدا نیز فرمودند:
 ِمن ُدوِن اهَّلِل؛4

ً
ا

َ
 ِإل

َ
ذ نَ َّ

َکَفَر َو ات  َو َعّزَ َفَقد 
َّ

 ِف َغیِر َطاَعِة اهَّلِل َجل
ً
وقا

ُ
ل َطاَع حَمن

َ
َمن أ

یده و الهی غیر از خدا گرفته است. هر کس از مخلوقی در غیر طاعت خدا، اطاعت کند کفر ورز

امــام خمینــی بــر اســاس همیــن معرفــت میــان انقــالب درون و انقــالب بــرون 

انقــالب انســانی  بــه  را  انقــالب اجتماعــی )بیرونــی(  پیوســتگی ایجــاد می کننــد و 

)درونــی( بازمی گرداننــد. »انقــالب انســانی« بــه یــک تحــول درونــی و در عیــن حــال 

ــق  ــدی خل ــن تحــول، انســانِ  جدی ــه موجــب ای ــی و اجتماعــی ناظــر اســت. ب عموم

کار می برنــد.  کــه امــام عنــوان »انســان انقالبــی« را بــرای توضیــح آن بــه  می شــود 

انقــالب اســالمی محصــول رفتــار اجتماعــی ایــن انســان متمایــز اســت.

از نظر امام خمینی»آنچه پیش از انقالب به عنوان اسالم معرفی می شد«، ناقص 

گرفته شده  است، زیرا ابعاد اجتماعی را در بر ندارد و »خاصیت انقالبی و حیاتی« از آن 

1  زخرف، آیه 54.
2 . آنان دانشمندان و راهبان خود را به جای خدا به ربوبیت گرفتند. )توبه، آیه 31(

3 . برقی؛ المحاسن، ج1، ص246.
ُکــم  َطعُتُموُهــم ِإّنَ

َ
یــر نیــز آمــده اســت: َو ِإن أ 4 . ابــن شــعبه حرانــی، تحــف العقــول، ص420. ایــن مضمــون در آیــه شــریفۀ ز

ُمشــِرُکوَن )انعــام، آیــه  121( 
َ
ل
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است.1 بنابراین تقلیل انقالب اسالمی به زمینه های اجتماعی و غفلت از ابعاد توحیدی 

کالن و مبهم به نام اسالم بدون اشاره به درگیری با  فردی آن یا تقلیل آن به یک معرفت 

برداشت های ناقص از اسالم هر دو ماهیت انقالب را مبهم می گرداند. 

ــدۀ  ــا اســالم جامــع و اســالم ناقــص( یــک ای ــاب و اســالم آمریکایــی )ی ــۀ اســالم ن دوگان

محــوری و یــک طــرح مفهومــی غنــی و کارآمــد ولــی مهجورمانــده اســت. ایــن دوگانــه را بایــد 

یــک تئــوری جامــع و راهگشــا دانســت نــه یــک ترکیــب شــعاری و صورت بنــدی احساســی 

و جدلــی کــه مصــرف تبلیغاتــی دارد و یــا یــک ایــدۀ تشــریفاتی کــه از آن تلقی خطابی شــود!

ایــن تقابــل به عنــوان عصــارۀ اندیشــۀ امــام خمینــی، قابلیــت تبییــن بســیاری 

از شــکاف ها و پدیده هــای جهــان اســالم را داراســت و می توانــد به مثابــۀ یــک اندیشــۀ 

کنــد و منظومــۀ نظــری  روشــن، از بســیاری مســائل به ظاهــر غیرقابــل حــل، پرده گشــایی 

منســجمی را در حوزه هــای مختلــف مرتبــط بــا انقــالب اســالمی، ماننــد فهــم ماهیــت 

انقــالب، تحلیــل چالش هــای فــراروی آن، سیاســت های داخلــی، اقتصــادی و فرهنگــی 
کمیتــی و ... پدیــد آورد.2 نظــام و نهادهــای حا

ــالم را  ــی، اس ــن روحان ى از محصلی ــیار ــه بس ــگاهی و چ ــه دانش ــرده، چ ــه تحصیل ک ــردم، طبق ــه  م ــته از عام 1 . الن گذش
کــه هســت معرفــی کنــد،  درســت نفهمیده انــد و از آن تصــور خطایــی دارنــد ... چنانچــه کســی بخواهــد اســالم را آن طــور 
مــردم بــه ایــن زودی هــا باورشــان نمی آیــد؛ بلکــه عمــال اســتعمار در حوزه هــا هیاهــو و جنجــال بــه پــا می کننــد. بــراى اینکــه 
کمــی معلــوم شــود فــرق میــان اســالم و آنچــه به عنــوان اســالم معرفــی می شــود تــا چــه حــد اســت، شــما را توجــه می دهــم بــه 
کــه منابــع احــکام  کــه میــان »قــرآن« و کتــب حدیــث، بــا رســاله هاى عملیــه هســت. قــرآن و کتاب هــاى حدیــث،  تفاوتــی 
کــه توســط مجتهدیــن عصــر و مراجــع نوشــته می شــود، از لحــاظ  و دســتورات اســالم اســت، بــا رســاله هاى عملیــه، 
ــا  کــه در زندگانــی اجتماعــی می توانــد داشــته باشــد به کلــی تفــاوت دارد. نســبت اجتماعیــات قــرآن ب جامعیــت و اثــرى 
کــه حــدود پنجــاه کتــاب اســت  آیــات عبــادى آن، از نســبت صــد بــه یــك هــم بیشــتر اســت! از یــك دوره کتــاب حدیــث، 
کتــاب مربــوط بــه عبــادات و وظایــف انســان نســبت بــه پــروردگار اســت؛  و همــه احــکام اســالم را در بــردارد، ســه چهــار 
ى از احــکام هــم مربــوط بــه اخالقیــات اســت؛ بقیــه همــه مربــوط بــه اجتماعیــات، اقتصادیات، حقوق، سیاســت  مقــدار

و تدبیــر جامعــه اســت )امــام خمینــی ، والیــت فقیــه، ص11(.
2 . در این موضوع ر.ک: نامخواه، مجتبی؛  امام خمینیو طلبه انقالب اسالمی.
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حضرت  آیت اهلل خامنه ای با تصریح به اینکه »نخستین بار امام راحل بزرگ ما 

کرد.«1  گماشته و آن را وارد قاموس سیاسی دنیای اسالم  به تمایز این دو مقوله همت 

کلیدی ترین معارف انقالب اسالمی« و »راز بزرگ« انقالب دانسته  این نظریه  را »یکی از 

کانونی، اما مهجور امام خمینی  پرداخته است. است و به احیا و بسط این نظریۀ 

کتــاب و ســنت، جایگزیــن اســالم خرافــه و بدعــت؛  در انقــالب اســالمی، اســالم 

و  تعبــد  اســالم  ذلــت؛  و  اســارت  و  قعــود  اســالم  و شــهادت، جایگزیــن  اســالم جهــاد 

تعقــل، جایگزیــن اســالم التقــاط و جهالــت؛ اســالم دنیــا و آخــرت، جایگزیــن اســالم 

دنیاپرســتی یــا رهبانیــت؛ اســالم علــم و معرفــت، جایگزیــن اســالم تحجر و غفلت؛ اســالم 

دیانــت و سیاســت، جایگزیــن اســالم بی بندوبــاری و بی تفاوتــی؛ اســالم قیــام و عمــل، 

جایگزیــن اســالم بی حالــی و افســردگی؛ اســالم فــرد و جامعــه، جایگزیــن اســالم تشــریفاتی 

دســت  بازیچــۀ  اســالم  جایگزیــن  محرومیــن،  نجات بخــش  اســالم  بی خاصیــت؛  و 
ــد. 2 گردی ــی  ــالم امریکای ــن اس ــدی، جایگزی ــاب محّم ــالم ن ــه اس ــا؛ و خالص قدرت ه

1 . پیام رهبری به حجاج بیت اهلل، 8/ 7/ 1393.
یژگی هــای اســالم آمریکایــی را در ســخنان  2 . بیانات رهبــری،1369/3/10؛ رهبــر انقــالب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و
دیگــر خــود چنیــن برشــمرده اند: ظاهــر اســالمی دارد ولــی بــا طاغــوت و بــا صهیونیــزم می ســازد، والیــت مســتکبران و 
یــم  یــس اســت؛ رژ دشــمنان دیــن را می پذیــرد و بــا آنــان همراهــی می کنــد )93/4/8(؛ مطلــوب واشــنگتن و لنــدن و پار
ــه ســوی  ــه مواجــه می شــود، دســت آشــتی ب ــا مذاهــب اســالمی دیگــر بی رحمان ــی ب صهیونیســتی را تحمــل می کنــد، ول
آمریــکا و ناتــو دراز می کنــد، ولــی در داخــل بــه جنگ هــای قبیلــه ای و مذهبــی دامــن می زنــد؛ اشــداء بــا مؤمنیــن و رحمــاء 
یاده خواهــی و دســت اندازی بــه حقــوق  کفــار اســت )90/11/14(؛ تشــریفاتی اســت، بی تفــاوت در مقابــل ظلــم و ز بــا 
مظلومــان اســت )89/3/14( نــام و عنــوان اســالم را در خدمــت طواغیــت و در جهــت هدف هــای مســتکبرین قــرار 
می دهــد )70/3/26( چیــزی بــه نــام اســالم اســت کــه در خدمــت منافــع قدرت هــای اســتکباری و توجیــه  کننــده اعمال 
آنهاســت؛ بهانــه ای بــرای انــزوای اهــل دیــن و نپرداختــن آنــان بــه امــور مســلمین و سرنوشــت ملت هــای مســلمان اســت؛ 
کــردن  کــردن بخــش عظیمــی از احــکام اجتماعــی و سیاســی اســالم از مجموعــه دیــن و منحصــر  وســیله ای بــرای جــدا 
دیــن بــه مســجد اســت )و مســجد نــه بــه عنــوان پایگاهــی بــرای رتــق و فتــق امــور مســلمین -چنان کــه در صــدر اســالم بــوده 
کــردن دنیــا و آخــرت(. اســالِم انســان های بــی درد و  اســت -بلکــه به عنــوان گوشــه ای بــرای جــدا شــدن از زندگــی و جــدا 

کــه جــز بــه خــود و بــه رفــاه حیوانــی خــود نمی اندیشــند )68/4/14(.  بی ســوزی اســت 
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بر اساس این تعریف از حقیقت انقالب اسالمی، طلبه یا حوزۀ انقالبی، طلبه یا حوزه ای 

که معطوف به جایگزینی دو اسالم به »تحصیل«،  »تحقیق«، »تبلیغ«، »تهذیب«،  است 

»تربیت دیگران« و »جامعه سازی« می پردازد. بنابراین در عصر انقالب اسالمی تعریف 

کدام اسالم؟  کدام دین؟ دین اسالم.  باید پرسید  کافی نیست.  طلبه به »عالم دین« 

تشیع  تشیع؟  کدام  تشیع.  مکتب  همان  یا   پیامبر بیت  اهل  قرائت  به  اسالم 

که با نظام سلطه و طاغوت استکبار سر سازش ندارد نه تشیع آمریکایی  ناب انقالبی 

-انگلیسی و مکتب مطلوب دشمنان اسالم.

ویژگی های طلبه ی انقالبی
برای آشنایی بیشتر با مفهوم طلبۀ  انقالبی الزم است ویژگی های شخصیتی او را برشماریم: 

کثری دین در اداره جامعه اعتقاد به حضور حدا
مهم ترین ویژگی انسان انقالبی اعتقاد به اسالم ناب محمدی و حضور دین در 

ابعاد کالن جامعه و نفی جدایی دین از سیاست است؛ یعنی بنای یک نظام اجتماعی 

بر اساس اسالم، همۀ شئون زندگی را دینی خواستن و ساختار کالن اجتماعی را براساس 

مکتب وحی رقم زدن. به دنبال پدید آوردن جامعه، قانون، نظام روابط، فرهنگ، شبکۀ 

مناسبات، نهادها و ساختارهای دینی بودن نه فقط افراد دین دار پدید آوردن.

اینکــه رســالت دیــن را بــه ابعــاد فــردی خالصــه نکنیــم و کمــال انســان را در خودســازی 

اســت. انقالبــی  انســان  معرفتــِی  ویژگی هــای  از  ندانیــم  منحصــر  فــردی  معنویــت  و 

این نظام اجتماعی گرچه ابتدا در کشور خود ما شکل گرفته است اما ابعاد جهانی آن 

را نباید از نظر دور داشت. صدور انقالب و بیداری اسالمی به این مقوله نظر دارد. ما در 

بحث های گذشته به بخشی از مهم ترین معارف انقالب اسالمی پرداختیم.

این اعتقاد اساسی را می توان به مؤلفه های زیر تجزیه کرد:

- اعتقــاد بــه امــکان و ضــرورت جامعه ســازی بــر اســاس دیــن در عصــر غیبــت، و تالش 
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بــرای دســت یابی به چگونگــی آن.

گفتمــان تمدنــی اســالم در مقیــاس بین المللــی و در  گســترش   اعتقــاد بــه ضــرورت 

محیــط رقابــت، و تــالش بــرای دســت یابی بــه چگونگــی آن.

ــی( و  کالن جامعــه توســط فقیــه )اســالم شــناس ربان ــه ضــرورت مدیریــت  - اعتقــاد ب

ــرای تحقــق و تثبیــت و تعمیــق آن در جامعــه و در جهــان. تــالش ب

کالن بــر اســاس   اعتقــاد بــه ضــرورت تدویــن قوانیــن اساســی و مدنــی و سیاســت های 

نگــرش اســالم و تــالش معرفتــی و فرهنگــی بــرای تحقــق آن.

کالِن مــورد نیــاز نظام هــای اجتماعــی،  - اعتقــاد بــه ضــرورت شــکل گیری فرآیندهــای 

براســاس نگــرش اســالم و تــالش بــرای دســت یابی بــه چگونگــی آن.

کــه بــر خــالف مــوارد فــوق  - اعتقــاد بــه ضــرورت اصــالح تمــام تفکــرات و جریاناتــی 

حرکــت می کننــد و تــالش معرفتــی فرهنگــی بــرای ایــن اصــالح.

مجاهدت و استقامت
یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای طلبــۀ انقالبی مجاهدت اســت، مجاهــدت نقطۀ مقابل 

عافیت جویــی و راحت طلبــی و بــه معنــای تالشــگری و خــود را بــه زحمــت انداختــن 

اســت.1 کســی کــه در راه انجــام وظایــف و در مقابلــۀ بــا دشــمن، آســایش خــود را قربــان کند 

و در تــالش ســنگین، شــب و روز نشناســد مجاهــد اســت.

ــد  کــرده و می فرمای ــر  ــه را تصوی ــم دو ســبک زندگــی مؤمنان کری ــرآن  خــدای متعــال در ق

و دوم  ایمانــی حداقلــی هســتند  زندگــی  دارای  کــه  قاعــدان  اول  گروه انــد،  مؤمنــان دو 

کثــری دارنــد. کــه زندگــی ایمانــی حدا مجاهــدان 

کشــیدن، حضــور  کنــار  1 . در لســان روایــات نقطــه مقابــل مجاهــدت، »احجــام« اســت. احجــام بــه معنــای خــود را 
یــارت امــام علــی در روز غدیــر آمــده اســت: »َو  کــردن و تــرک اقــدام اســت. در ز کار در رفتــن، شــانه خالــی  نداشــتن، از 

کاًل« و نیــز در جــای دیگــر آمــده اســت: »َو َجاَهــدَت َو ُهــم ُمحِجُمــون« . ــا ــَدِة َغاِصِبیــَك ن حَجمــَت َعــن ُمَجاَه
َ
أ ال
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ِر َو امُلجاِهــُدوَن ف َســبیِل اهَّلِل  ــَر
َ

ِل الّض و
ُ
الیســَتِوی القاِعــُدوَن ِمــَن امُلؤِمنــینَ َغیــُر أ

 القاِعدیــَن 
َ

نُفِســِهم َعــل
َ
ــم َو أ مواِلِ

َ
 اهَّلُل امُلجاِهدیــَن ِبأ

َ
ــل

َ
نُفِســِهم َفّض

َ
ــم َو أ مواِلِ

َ
ِبأ

جــًرا َعظیًمــا   
َ
 القاِعدیــَن أ

َ
 اهَّلُل امُلجاِهدیــَن َعــل

َ
ــل

َ
 َوَعــَد اهَّلُل اُلســین  َو َفّض

ًّ
کا َدَرَجــًة َو 

ــا؛1 ــوًرا َرحیًم کاَن اهَّلُل َغُف ــًة َو  ــَرًة َو َرمَح ــُه َو َمغِف َدَرجــاٍت ِمن
یان دیــده نیســتند بــا آن مجاهدانــی کــه بــا مــال و جــان خــود  مؤمنــان خانه نشــین کــه ز

در راه خــدا جهــاد می کننــد یکســان نمی باشــند خداونــد کســانی را کــه بــا مــال و جــان 

یــت بخشــیده و همــه را خــدا  خــود جهــاد می کننــد بــه درجــه اى بــر خانه نشــینان مز

وعــده ]پــاداش[ نیکــو داده و]لــی[ مجاهــدان را بــر خانه نشــینان بــه پاداشــی بــزرگ 

برتــرى بخشــیده اســت.

قاعــدان کســانی هســتند کــه بــه دنبال دردســر نمیگردند؛ بــرای خود کار درســت نمی کنند 

و آنچــه برایشــان نوعــی آســیب و ضــرر دارد یــا شــرایط عــادی زندگــی آنــان را برهــم می زنــد، 

ــع  ــدازۀ رف ــه ان ــِف واجــب، ب ــه حداقــل وظای ــز و ب ــد، از شــرایط ســخت پرهی کنــار می گذارن

گــروه از ســوی پــروردگار طــرد نشــده اند و در  تکلیــف اکتفــا می کننــد. برخــالف انتظــار، ایــن 

گویــا از ایــن   وعــد اهَّلل الســین«. 
ً
کا همیــن آیــه بــه آنــان وعــدۀ نیــک داده شــده اســت؛ »و 

مــردم عافیت اندیــش بیــش از ایــن نمی تــوان انتظــار داشــت.

دســتۀ دوم مجاهــدان هســتند کــه انــواع فشــار و دشــواری را در راه خــدا تحمــل می کنند 

و بــه جهــد و تــالش، جــان و مــال خــود را در معــرض زحمــت و خطــر قــرار می دهنــد. هــم 

کثــر تــوان خــود را در  پــول خــرج میکننــد و هــم از آســایش و راحــت خــود درمی گذرنــد و حدا

مســیر حــق بــه کار می گیرنــد.

گــروه را بــه صورت هــای مختلــف و  خــدای متعــال فاصلــۀ بســیار عمیــق میــان ایــن دو 

کــرده اســت. کیدهــای فــراوان در ایــن آیــات ذکــر  بــا تأ

1 . نساء، آیه95.
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نــوع برخــورد خــدای متعــال در ایــن آیــه پیــام ویــژه ای هــم بــرای نیروهــای مجاهــد و 

گــروه از اینکــه می بیننــد دیگــران مجاهــد و انقالبــی نیســتند و در  انقالبــی دارد؛ زیــرا ایــن 

گرفتــه و تماشــا می کننــد،  کنــدن تنهــا از دور دســتی بــر آتــش  صحنه هــای تــالش و جــان 

کالفــه می شــوند. همیــن ممکــن اســت آنــان را بــه نفــی و طــرد و تحقیــر و اتهــام یــا برخــورد 

کــرده  کنــد؛ امــا خــدای حکیــم حداقــّلِ نمــرۀ قبولــی )10( را بــه آنــان عطــا  تنــد و خشــن وادار 

و بــه توصیــه و تشــویق آنــان بــرای تــالش بیشــتر بســنده می کنــد.

روحیــۀ انقالبــی نقطــۀ مقابــل محافظــه کاری اســت. انســان محافظــه کار گرچــه انقــالب 

کنــد؛ امــا در موقعیــت تزاحــم منافــع خــود  کار  را قبــول دارد و عالقه منــد اســت بــرای آن 

بــرای آنکــه آرامــش و آســایش او  کوتــاه می آیــد.  را ترجیــح می دهــد و از اقــدام و عمــل 

مخــدوش نشــود و زندگــی مســالمت آمیز او بــر هــم نخــورد ســکوت می کنــد و اعتبــار خــود 

را هزینــه نمی کنــد.

هدفمندی و رسالت مداری
ویژگــی دیگــر انســان انقالبــی هدفمنــدی اســت. هدفمنــدی بــا صفــت مجاهــدت 

کســی مقصــد جــدی و روشــنی نداشــته باشــد، انگیــزه ای بــرای جهــد و  گــر  مالزمــه دارد. ا

کــه ایــن هــدف  ــی  کنکــور اســت. جوان ــدارد. مثــال ســادۀ آن موفقیــت در آزمــون  تــالش ن

یــادی بــرای تــالش دارد، بســیاری از لذت هــا را بــر خــود حــرام  برایــش جــدی شــده، انــرژی ز

می کنــد، برخــی از ارتباطــات خــود را قطــع می کنــد و ســبک زندگــی جدیــدی بــرای خــود 

کــه  کنــد، در حالــی  تعریــف می کنــد تــا بــه صــورت متمرکــز بــرای قبولــی در آزمــون مطالعــه 

همیــن شــخص بــدون آن هــدف انگیــزه ای بــرای تــالش نــدارد. 

گر کســی صرفا  بــرای طلبــۀ انقالبــی ایــن هــدف بایــد یــک رســالت و آرمــان بلنــد باشــد. ا

بــا هــدف کســب دنیــا و بــاال بــردن ثــروت و ســرمایۀ مــادی خــود مجاهــدت ورزد و راحــت و 

عافیــت خــود را هزینــه کنــد انقالبی نیســت.
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کــس را بایــد از میــزان همتــش دریافــت.1  بــه بیــان امیــر مؤمنــان ارزش و انــدازۀ هــر 

انســان بــزرگ کســی اســت کــه همــت بزرگــی دارد و بــه آفــاق بلنــد نظر دوخته اســت. انســان 

کار اصــالح همــۀ عالــم و نفــی نظــام  کــه در آرزو و دســت بــه  انقالبــی انســان بزرگــی اســت 

ســلطه در مقیــاس جهانــی اســت.

عظمــت رهبــران انقــالب اســالمی در ایــن اســت کــه همت خــود را نه فقط بیــان احکام 

ــزرگ توحیــدی و برافراشــتن  کــه تأســیس تمــدن ب ــا روســتا  ــی یــک شــهر ی ــرای اهال دینــی ب

ــق  ــن اف ــتای ای ــود را در راس ــرد خ ــای ُخ کاره ــۀ  ــه و هم گرفت ــم  ــر عال ــان در سراس ــم ایم پرچ

گســترده قــرار داده انــد.

 اهَّلل و محمــد رســول 
ّ

مــا می توانیــم دنیــاى مــادى را شکســت دهیــم و پرچــم ال الــه اال
یــم.2 اهَّلل را در تمامــی دنیــا بــه اهتــزاز درآور

َتُکوَن ِفتَنه؛ و همۀ بشر را دعوت می کند به مقاتله براى  وُهم َحّتی  ال
ُ
قرآن می فرماید: قاِتل

که تبعیت از قرآن  کسانی  رفع فتنه؛ یعنی »جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم«، ... 

که قدرت دارند ادامه به نبردشان  که باید تا آن جایی  می کنند، در نظر داشته باشند 
بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. این، یك رحمتی است براى عالم.3

یم .4 یر پا می گذار یکا را ز ما امر

مــا انقالبمــان را بــه تمــام جهــان صــادر می کنیــم؛ چــرا کــه انقــالب مــا اســالمی اســت و 

تــا بانــگ ال الــه اال اهَّلل و محمــد رســول اهَّلل بــر تمــام جهــان طنیــن نیفکند مبارزه هســت 

ین هســت مــا هســتیم. ما از مــردم بی پناه  و تــا مبــارزه در هــر جــاى جهــان علیــه مســتکبر

ِتِه. )نهج البالغه، حکمت 47( ی َقدِر ِهّمَ
َ
ُجِل َعل 1 . َقدُر الّرَ

2 . صحیفه امام، ج18، ص343.
3 . همان، ج19، ص113. 
4 . همان، ج17، ص404.
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لبنــان و فلســطین در مقابــل اســرائیل دفــاع می کنیــم.1

اســرائیل بایــد از صفحــۀ روزگار محــو شــود و بیــت المقــدس مــال مســلمین و قبلــه اول 
مســلمین اســت.2

مسئلۀ ما مسئلۀ حرکتی عظیم در مقیاس جهانی است.3

اصالح، تحول خواهی و پیش برندگی
کــه از واژۀ انقــالب -به معنــای دگرگونــی -نیــز اســتفاده  ویژگــی دیگــر طلبــۀ انقالبــی 

می شــود، تحول خواهــی و پویایــی اســت. یعنــی شــرایط موجــود را تحمــل نکــردن و بــه 

دنبــال وضعیــت برتــر بــودن. ایــن ویژگــی نیــز الزمــۀ مجاهــدت و آرمــان داشــتن اســت. 

کــه در مقابــل بدی هــا واکنشــی فعــال نشــان  انســان انقالبــی یــک موجــود زنــده اســت 

می دهــد؛ نــه بی تفــاوت و خنثــی می نشــیند و نــه از ســر ضعــف و درماندگــی، بــه غصــه و 

نالــه و شــکوا اکتفــا می کنــد؛ بلکــه حضــور خــود را نشــان می دهــد، موضــع خــود را معلــوم 

می کنــد و پرقــدرت و اســتوار در صحنــۀ عمــل می مانــد. طبیعتــًا درک درســت حــوادث، 

فهــم عمیــق زمــان و رویدادهــای آن و شــناخت جریان هــای اجتماعــی الزمــۀ ایــن حضــور 

و موضع گیــری به موقــع اســت. 

انقالبــی بــودن مفهومــی بیــش از حامــی انقــالب بــودن را می رســاند. حمایــت از انقــالب 

کــه عــالوه بــر آن الزم اســت انســان انقالبــی  بیشــتر دفــاع از وضــع موجــود اســت؛ در حالــی 

کنــد. حامــی  کمــال حرکــت  در مســیر آینــدۀ انقــالب و پیشــبرد آرمــان آن بــه ســوی نقطــۀ 

انقــالب بــودن و حفــظ دســتاوردهای موجــود آن، حرکتــی انفعالــی اســت.

1 . همان، ج17، ص481.
2 . همان، ج16،  ص490.

3 . بیانات رهبری، 1/ 8/ 1373.
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بــر  عــالوه  و  اســت  انقالبــی  روحیــۀ  خود،حفــظ  کامــل  معنــای  در  انقــالب  حفــظ   

ــه ســوی افق هــای  ــردن اســت و تکاپــو ب ــه جلــو داشــتن و انقــالب را پیــش ب حمایــت، رو ب

کالم خــود معلــوم  تــازه.1 ایــن افق هــای تــازه و قدم هــای بعــد را نیــز رهبــر معظــم انقــالب در 

ســاخته اند:

انقالب اسالمی  نظام اسالمی دولت اسالمی کشور اسالمی  تمدن اسالمی

کالن، بین المللی و تاریخی نگاه 
کافــی نیســت؛ انقالبــی  مجاهــدت و هدفمنــدی و تحول خواهــی بــرای انقالبــی بــودن 

بــودن مســتلزم نــگاه کالِن تمدنــی و تاریخــی اســت؛ یعنــی بــه یــک محلــه و منطقه خالصه 

کــه مجاهــدت و هدفمنــدی دارد امــا  کســی  نمی شــود و افــق جهانــی و بین المللــی دارد. 

یــادی  کار ز گرفتــار دلبســتگی و عافیت جویــی شــود، البتــه  کالن نــدارد بی آنکــه  نــگاه 

ــدود،  ــره ای مح ــالش در دای ــه ت ــن هم ــت از ای ــاه اس کوت ــش  ــق نگاه ــون اف ــا چ ــد؛ ام می کن

کفــر و  گســترۀ  کــه انســان انقالبــی بــه  نتیجــۀ شایســته ای دریافــت نمی کنــد. در حالــی 

1 . پاســداری یعنــی نگــه داشــتن، حفــظ کــردن. ایــن حفــظ کــردن را می تــوان بــا یــک تفســیر محافظه کارانــه معنــا کــرد؛ یعنی 
بگوئیــم وضــع موجــود انقــالب را حفــظ کنیــم. مــن ایــن را نمی گویــم. حفظ انقالب بــه معنای حفظ وضع موجود نیســت. 
ــمت  ــه س ــا؟ ب ــه کج ــتاب. ب ــرفت پرش ــم پیش ــت، آن ه ــده اس ــت پیش رون ــک حرک ــود ی ــالب در ذات خ ــون انق ــرا؟ چ چ
کــرد  کــه بــر روی آن بایســتی ایســتادگی  هدف هــای ترســیم شــده. هدف هــا عــوض نمی شــوند. ایــن اصــول و ارزش هایــی 
کــه در اهــداف، مشــخص شــده اند. هــدف نهایــی، تعالــی و تکامــل و  و بــرای آن جــان داد، اصــول و ارزش هایــی هســتند 
قــرب الهــی اســت. هــدف پائین تــر از آن، انسان ســازی اســت؛ هــدف پائین تــر از آن، ایجــاد جامعــۀ اســالمی اســت بــا همــۀ 
مشــخصات و آثــار، کــه اســتقرار عدالــت در آن باشــد، توحیــد باشــد، معنویــت باشــد. اینهــا اهداف هســتند. ایــن اهداف 
یــم تــا از هــدف کــم کنیــم. بگوئیــم خیلــی خــوب، یــک روز  عوض شــدنی نیســتند؛ یعنــی مــا نمی توانیــم بیائیــم مایــه بگذار
می خواســتیم عدالــت برقــرار کنیــم، حــاال می گوئیــم عدالــت کــه نمی شــود، یــک نیمه عدالتــی برقــرار کنیــم! نــه، عدالــت؛ 
کامــل، اینهــا اهــداف اســت، اینهــا تغییرپذیــر نیســت.  ایــن، هــدف اســت. توحیــد، اســتقرار شــریعت اســالمی بــه طــور 
یــاد شــدن اســت، شــیوه ها قابــل تغییــر یافتــن  کــم و ز لیکــن در جهــت حرکــت بــه ســمت ایــن اهــداف، ســرعت ها قابــل 
اســت، تدابیــر ممکــن اســت جورواجــور باشــد. در ایــن جهــت، انقــالب پیشــرونده و پیش برنــده اســت. حفــظ انقــالب 
یعنــی حفــظ همیــن حالــت پیــش روندگــی و پیش برندگــی. پاســداری از انقــالب، بــه ایــن معناســت. )بیانــات رهبــری، 

)1390 /4 /13
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فســاد و تباهــی در تمــام جهــان و بــر نــوار بلنــد زمــان نظــر می کنــد، ابعــاد مســئولیت خــود را 

کفــر و ظلــم و پلیــدی اســت. تاریخــی و جهانــی می بینــد و در اندیشــۀ نابــودی همــۀ 

کریم  این نگاه بلند خواستۀ خدا و آرزوی همۀ اولیای اوست. خدای بزرگ در قرآن 

خواستۀ خود را غلبۀ دین اسالم بر همۀ ادیان،1 وارث شدن صالحان بر همۀ زمین2 و امامت 

مستضعفان3 بیان کرده و در روایات نیز پر شدن جهان از عدل و داد نوید داده شده است.

کیــد  مدرســۀ بــزرگ ندبــه و انتظــار در فرهنــگ شــیعی همیــن آموزه هــا را تکــرار و تأ

می کنــد و بــر ذهــن و دل و زبــاِن منتظــراِن مجاهــد جــاری می ســازد. دعــای شــریف ندبــه 

کــردن ظلــم و تجــاوز، راســت شــدن همــۀ  از ایــن رســالت و حماســۀ تاریخــی بــه ریشــه کن 

کژی هــا و انحرافــات، تجدیــد همــۀ فرایــض و ارزش هــا، احیــای قــرآن و معالــم دیــن، اعــادۀ 

گمراهــی و اختــالف، محــو آثــار  شــریعت، هــدم بنــای شــرک و نفــاق، برداشــته شــدن 

کــرده اســت. ــاد  انحــراف و هواپرســتی و ماننــد آن ی

مطابــق ســرود جمعــۀ منتظــران، حکایــت ظهــور از بــدو خلقــت انســان آغــاز می شــود. 

ــرای خلقــت انســان نهفتــه و رخــدادی  راز ظهــور ولــی عصــر در طــرح و تدبیــر خــدا ب

ــت  ــترده ای اس گس ــات  ــه از عملی ــن مرحل ــدد آخری ــوع می پیون ــه وق ــخ ب ی ــام تار ــه در فرج ک

گســترده و یک پارچــه، آغــاز و پایــان  کــه آغــاز آن خلقــت عالــم و آدم اســت. در یــک نــگاه 

ــرار دارد. بنابرایــن  خلقــت انســان از منطــق واحــد تبعیــت می کنــد و تحــت یــک نظــام ق

یــخ یــا جغرافیــا بــه ســر می بــرد و در هــر زمــان و  انســان مجاهــد انقالبــی در هــر جــای تار

ک آن ســرانجام زریــن باشــد. کــه هســت بایــد اندیشــنا مکانــی 

طلبــه انقالبــی و مجاهــد منتظــر وقتــی بــه خواســته بــزرگ پــروردگار »لیظهــره عــل الدین 

کلــه« نــگاه می کنــد و افــق بلنــد امــام زمــان )اصــالح عالــم( را در نظــر می گیــرد و در 

ِه. )توبه، آیه 33، فتح، آیه  28 و صف، آیه 9(. ِ
ّ
ُکل یِن  ی الّدِ

َ
ُه ِبالُهدى  َو دیِن الَحّقِ ِلُیظِهَرُه َعل

َ
رَسَل َرُسول

َ
ذی أ

َّ
1 . ُهَو ال

اِلُحون. )انبیاء، آیه 105( رَض َیِرُثها ِعباِدَی الّصَ
َ
ّنَ األ

َ
کِر أ ِ

ّ
ُبوِر ِمن َبعِد الذ َکَتبنا ِفی الّزَ َقد 

َ
2 . َو ل

ُهُم الواِرثین. )قصص، آیه 5(
َ
ًة َو َنجَعل ِئّمَ

َ
ُهم أ

َ
رِض َو َنجَعل

َ
ذیَن اسُتضِعُفوا ِفی األ

َّ
ی ال

َ
ن َنُمّنَ َعل

َ
3 . َو ُنریُد أ
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معــرض دغدغه هــای نایبــان بــزرگ آن امــام غایــب )اهتــزاز پرچــم الالــه اال اهلل در جهــان و 

ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی( قــرار می گیــرد درس همــت و بزرگــی می آمــوزد و تــا آن زمــان کــه 

ایــن آرزو بــرآورده نشــود از پــای نمی نشــیند.

کفــر تضــاد ماهــوی و درگیــری ذاتــی اســت. بنابرایــن  م اینکــه تقابــل میــان ایمــان و 
ّ
مســل

کفــر هرگــز آشــتی و مصالحــه  میــان جبهــۀ ایمــان و جبهــۀ طاغــوت یعنــی میــان اســالم و 

برقــرار نمی شــود و نــزاع میــان ایــن دو جبهــه تــا از بیــن رفتــن یکــی از آن دو امتــداد خواهــد 

کــه بــه وعــدۀ قطعــی پــروردگار از بیــن نخواهــد رفــت،1 پــس ایــن مبــارزه  یافــت. جبهــۀ حــق 
کفــر و شــرک خاتمــه می یابــد.2 تنهــا بــا از بیــن رفتــن 

تــا شــرك و کفــر هســت، مبــارزه هســت و تــا مبــارزه هســت، مــا هســتیم. مــا بــر ســر شــهر 

یــم پرچــم »ال الــه اال اهَّلل« را بــر قلــل  یــم. مــا تصمیــم دار و مملکــت بــا کســی دعــوا ندار
یــم.3 رفیــع کرامــت و بزرگــوارى بــه اهتــزاز درآور

کــه هــدف انســان  بنابرایــن انقالبــی بــودن معــادل فرهنــگ انتظــار اســت؛ از آن جهــت 

انقالبــی هــدف امــام عصــر و افــق مجاهــدت او اصــالح جهــان اســت. آن حضــرت 

کــرد و یــک ســاخت  در قیــام جهانــی خــود یــک جامعــۀ توحیــدی متعالــی بنــا خواهــد 

ــت:  ــر اس ــان دیگ ــد انس ــرای تول ــتری ب ــه بس ک ــد آورد  ــد خواه ــن پدی ــی نوی اجتماع

کی نمی آید به دست آدمی در عالم خا

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

َکِرَه الکاِفُروَن. )صف، آیه 8( و 
َ
فواِهِهم َو اهلُل ُمِتّمُ ُنوِرِه َو ل

َ
1 . ُیریُدوَن ِلُیطِفُؤا ُنوَر اهلِل ِبأ

ــگ رو در رو در  ــورت جن ــه ص ــی ب گاه ــی دارد؛  ــای مختلف کتیک ه ــا و تا ــارزه روش ه ــه مب ک ــت  ــی اس گفتن ــه  ــن نکت 2 . ای
ــه معنــای آشــتی،  ــی ایــن مذاکــره و امضــا هرگــز ب گاهــی در قالــب مذاکــره و امضــای توافق نامــه؛ ول میــدان نبــرد اســت و 
ــارزه.  ــرای ادامــۀ مب ــه اســت ب میانجی گــری و ســازش نیســت؛ بلکــه قالبــی هوشــمندانه و نرمشــی شــکوه مند و قهرمانان
یایــی غیرواقعــی  تصــور صلــح کل و توهــم آشــتی بــا جهــان کفــر و گفت وگــوی بــا نظــام ســلطه و اســتکبار تصــوری بیجــا و رو

اســت.
3 . صحیفه امام، ج21، ص88.
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کردن شرک  طلبۀ انقالبی خود را سرباز تحقق این ساختار می بیند و برای ریشه کن 

می کند. تالش  فضیلت  و  عدالت  و  توحید  کمیت  حا نیز  و  تبعیض  و  فساد  و  فقر  و 

دشمن شناسی
انســان انقالبــی دائــم در حــال جهــد و مبــارزه بــرای رســیدن بــه هــدف برتــر اســت. 

را  یــک دشــمن  بــا  التزامــی مقابلــه  بــه داللــت  و »جهــاد«  »مبــارزه« طــرف مقابــل دارد 

می رســاند.1 بنابرایــن بایــد طــرف مقابــل و دشــمن را شــناخت. ایــن دشمن شناســی بایــد 

در مقیــاس کالن باشــد. بایــد پنجــه در پنجــۀ دشــمنان اصلــی و پیشــوایان کفــر درانداخت 

کوچــک هــرز نــداد.2 بدیــن منظــور فهــم و دانایــی  و تــوان خــود را بــه دشــمنی های موهــوم یــا 

و بصیرتــی الزم اســت کــه جبهــۀ اصلــی و محــور دشــمنی تشــخیص داده شــود؛ زیــرا وقتــی 

بــه دشــمنی های خــرد و دشــمنان کوچــک مشــغول می شــویم در زمیــن دشــمنان بــزرگ قــرار 
کرده ایــم.3 گرفتــه و مطابــق خواســتۀ آنــان بــازی 

اعتقاد به سنن الهی 
از پشتوانه های معرفتی »انقالبی بودن« اعتقاد به سنن الهی است. صبر و مجاهدت 

مؤمن  انسان  نیست.  بی معنا  و  کور  دستور  یک  انقالبی  مؤمن  انسان  برای  خدا  راه  در 

زیرا  نمی کند،  را خالی  میدان  و  نمی ترسد  ابرقدرت ها هرگز  و  با طاغوت ها  مواجهه  در 

قدرت  مقابل  در  بزرگ  قدرت های  همۀ  خداست،  دست  به  عالم  امور  همۀ  می داند 

کــه از  یــی  1 . اگــر جمهــوری اســالمی را تــوأم و آمیختــه بــا انقــالب فهمیدیــم دشــمنی بــرای انقــالب همیشــه متصــور و نیرو
آن دفــاع کنــد همیشــه الزم اســت. )بیانــات رهبــری، 19/ 4/ 1368(

َة الُکفِر )توبه، آیه 12(. ِئّمَ
َ
وا أ

ُ
2 . َفقاِتل

کردنــد و مکتــب غــرب و لیبرالیســم را مهم تریــن  3 . امــام راحلآمریــکا را شــیطان بــزرگ و محــور شــرارت معرفــی 
ــد و  ــی می زن ــن جهان گرفتــه و دم از نظــم نوی ــه دســت  ــام را ب ــروزه ســلطه ت ــه ام ک ــل مکتــب اســالم دانســتند  اندیشــه مقاب
بــرای خــود بــا نهادهایــی ماننــد ســازمان ملــل و دادگاه الهــه در ابعــاد بیــن المللــی قــوای مجریــه و مقننــه و قضاییــه پدیــد 

آورده اســت.
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است. داده  یاری  قطعی  وعدۀ  آنان  با  رویارویی  در  بزرگ  قادر  خدای  و  هیچ اند  خدا 
ْقَداَمکم؛ 1

َ
ْت أ  اهَّلَل َینُصْرُکْم َو ُیَثّبِ

ْ
وا  ِإن َتنُصُر

ْ
ِذیَن َءاَمُنوا

َّ
َیا أهیا ال

یتــان می کنــد و گامهایتــان را  گــر خــدا را یــارى کنیــد یار اى کســانی کــه ایمــان آورده ایــد ا

اســتوار مــی دارد.

ــیِت 
َّ
َة اهَّلِل ال ــا َو ال َنِصیــًرا* ُســّنَ ــُدوَن َوِلّیً ِ

َ َّ الحیج ُ
ْدَبــاَر ث

َ ْ
 األ

ْ
ــُوا

َّ
َول

َ
 ل

ْ
وا َکَفــُر ِذیــَن 

َّ
ــُم ال

ُ
ک

َ
ــْو َقاَتل

َ
َو ل

ِة اهَّلِل َتْبِدیــا؛2 ــَد ِلُســّنَ ــن تج
َ
 َو ل

ُ
ــْت ِمــن َقْبــل

َ
َقــْد َخل

گــر کســانی کــه کافــر شــدند بــه جنــگ بــا شــما برخیزنــد قطعــا پشــت خواهند کــرد و  و ا

دیگــر یــار و یــاورى نخواهنــد یافت*ســنت الهــی از پیــش همیــن بــوده و در ســنت الهــی 

هرگــز تغییــرى نخواهــی یافــت.

ــَن  ٍف ّمِ
َ

ْمَســِة َءاال ــم بن
ُ

ک ّبُ ِدْدُکــْم َر ا مُیْ
َ

ــن َفْوِرِهــْم هــذ ُتوُکــم ّمِ
ْ
 َو َیأ

ْ
ُقــوا  َو َتّتَ

ْ
وا  ِإن َتْصبــر

َ
َبــل

؛3 ِمین ِة ُمَســّوِ
َ

ئک
َ
ل َ املْ

شما  بر  خروش[  ]و  جوش  همین  با  و  نمایید  پرهیزگارى  و  کنید  صبر  گر  ا آرى 

کرد. خواهد  یارى  نشاندار  فرشته  هزار  پنج  با  را  شما  پروردگارتان  همانگاه  بتازند 
...؛4

ْ
ِذیَن َءاَمُنوا

َّ
ِإّنَ اهَّلَل ُیَداِفُع َعِن ال

قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند.

گروهی و ساختارمند ارادۀ جمعی و فعالیت 
بــزرگ  کالن دارد و در مقیــاس  کــه طلبــۀ انقالبــی هــدف عالــی و نــگاه  گفتــه شــد 

ــرد خــارج  ــا چنــد ف ــک ی ــوان ی ــزرگ می شــود از ت کار ب ــًا وقتــی مقیــاس  می اندیشــد. طبیعت

1 . محمد، آیه7.
2 . فتح، آیه22 و 23.

3 . آل عمران، آیه125.
4 . حج، آیه38.
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کــه اجتماعــات انســانی و امت هــا پدیــد  می گــردد. اهــداف بــزرگ را نــه آحــاد انســان ها 

ــدام  ــی اق ــوان به تنهای ــی می ت گل ــۀ  کلب ــک  ــد آوردن ی ــرای پدی ــه ب ک ــه  گون ــان  ــد؛ هم می آورن

کــرد؛ امــا بــرای پدیــد آوردن یــک بنــای بــزرگ بــه نیروهــای متعــدد، تخصص هــای مختلــف 

و ســازمان دهی منســجم آنهــا نیــاز اســت. 

بــه  و  نمی شناســیم  به خوبــی  را  دیگــر  انســان های  بــا  خــود  اتصــاالت  چــون  مــا 

گروهــی،  مشــارکت های  مهــارت  و  تــوان  و  نکرده ایــم  عــادت  جمعــی  فعالیت هــای 

یــم و مقاصــد  یــم از آرمان هــای بــزرگ دســت بردار یــم معمــواًل ناچار ســازمانی و نهــادی ندار

گروهــی بســتر هم افزایــی اســت و تــوان، انگیــزه و  کنیــم. فعالیــت  کوچک تــری را انتخــاب 

همــت انســان را بــاال می بــرد.

کــه هــوای اصــالح جهــان و درافتــادن بــا دشــمنی های بــزرگ را دارد  انســان انقالبــی 

گروهــی بــه ســوی پدیــد  گروهــی و از اقدامــات  بایــد از اقدامــات فــردی بــه ســوی اقدامــات 

آوردن نهادهــای مؤثــر جمعــی و از آنجــا بــه ســوی پدیــد آوردن امــت واحــدۀ اســالمی و 

جبهــۀ متشــکل انســانی بــر علیــه بدی هــا و رذیلت هــا گام بــردارد. بــرای ایــن منظــور تشــکل 

ــه  ــه حبــل اهلل را ب ــم اعتصــام ب کری ــرآن  گروهــی ضــروری اســت. ق داشــتن و فعالیت هــای 

کنــده را فاقــد عقالنیــت می شــمارد.2 به  صــورت جمعــی توصیــه می کنــد1 و اجتماعــات پرا

گره گشــای ظهــور آن حضــرت، »اجتمــاع القلــوِب«  اســتناد توقیــع امــام زمــان، عامــل 

گســیختۀ فــردی -هرچنــد بــزرگ و  شــیعیان و اراده هــای جمعــی اســت. یعنــی اقدامــات 

اعجاب انگیــز -تــوان از بیــن بــردن موانــع ظهــور را در ابعــاد جهانــی نــدارد.
ــوِب ِف الَوَفــاِء ِبالَعهــِد 

ُ
 اجِتَمــاٍع ِمــَن الُقل

َ
َقُهــم اهَّلُل ِلَطاَعِتــِه َعــل

َ
شــَیاَعَنا َوّف

َ
ّنَ أ

َ
ــو أ

َ
َو ل

 
َ

َشــاَهَدِتَنا َعــل ــَعاَدُة ِبُ ــُم الّسَ ُ ــت لَ
َ
ل َتَعّجَ

َ
ــا َو ل ــَر َعهُنــُم الُیمــُن ِبِلَقاِئَن

َ
ّخ

َ
ــا َتأ َ هِیــم ملَ

َ
َعل

ُقوا. )آل عمران، آیه 103(. 1 . َو اعَتِصُموا ِبَحبِل اهلِل َجمیعًا َو الَتَفّرَ
ون. )حشر، آیه 14(

ُ
ُهم َقوٌم الَیعِقل ّنَ

َ
ی ذِلَك ِبأ وُبُهم َشّتَ

ُ
2 . َتحَسُبُهم َجمیعًا َو ُقل
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ــا؛1 ــا ِمهُنــم ِبَن ــِة َو ِصدِقَه ــّقِ امَلعِرَف َح
 در وفــاى بــه 

ً
و چنانچــه شــیعیان مــا - خــدا بــه طاعــت خــود موّفقشــان بــدارد- قلبــا

عهدشــان اجتمــاع می شــدند، نــه تنهــا ســعادت لقــاى مــا از ایشــان بــه تأخیــر نمی افتاد، 

کــه ســعادت مشــاهده مــا بــا شــتاب بدیشــان می رســید و ایــن هــا همــه در پرتــو شــناخت 

کامــل مــا و صداقــت محــض نســبت بمــا می باشــد 

کســی مجاهــد، تالشــگر و تحول خــواه باشــد؛ امــا بــه ایــن ارتباطــات مهــم توجــه نکنــد  گــر  ا

کار بزرگــی نمی توانــد انجــام دهــد و انقالبــی نیســت. بــه همیــن جهــت بــرای انقالبــی بــودن 

کافــی نیســت. گرچــه بســیار الزم اســت امــا  خودســازی فــردی 

کارآمــد  نهضــت بــزرگ حضــرت امــام نمونــه ای از ایجــاد یــک ســاخت اجتماعــی 

کــه بــرای اولیــن بــار -پــس از صــدر اســالم -قــدرت سیاســی  بــر علیــه نظــام ســلطه بــود 

کــه می خواهــد  عظیمــی را در اختیــار شــیعه قــرار داد. ایــن حرکــت عظیــم بــرای طلبــه ای 

رســالت انقالبــی خــود را در راســتای زمینه ســازی و تعجیــل ظهــور در ابعــاد جهانــی انجــام 

دهــد بســیار مهــم اســت. امــام راحــل در ادامــه بــه ائتــالف انســانی -اســالمی بزرگــی 

کفــر قــد  کــه یک پارچــه بــر علیــه ظلــم و  متشــکل از همــۀ مســلمانان عالــم می اندیشــید 
کنــد.2 برافــرازد و بــا آن چالــش 

1 . طبرسی؛ االحتجاج، ج2، ص499.
2 . جنــگ مــا جنــگ عقیــده اســت و جغرافیــا و مــرز نمی شناســد و مــا بایــد در جنــگ اعتقادى مــان بســیج بــزرگ ســربازان 
ــرار  ــِت نظــام اســالمی ذیــل همیــن بحــث ق ی ــم )صحیفــه امــام، ج21، ص87(. جمهور ی ــه راه انداز اســالم را در جهــان ب
یــت و مــدل سیاســی حضــرت امــام تحریــف دیــن یــا دســت برداشــتن از مطلوبیت هــای دینــی نیســت.  می گیــرد. جمهور
یرکانــه و عوام فریبانــه بــرای عبــور از بحــران یــا یــک مــدل اضطــراری و از ســر  کتیــک موقــت یــا یــک شــگرد ز نیــز یــک تا
ــر دوش  ــاِر ســنگین و رســالت بــزرگ ب کــه ایــن ب یافتــه بــود  ــر اســاس تعالیــم قرآنــی در ناچــاری و درماندگــی نیســت. امــام ب
ــاُس ِبالِقســِط(. بنابرایــن نبایــد بــه جــای امــت تصمیــم  امت هــا قــرار می گیــرد و تــودۀ مــردم بایــد بــدان قیــام کننــد )ِلَیُقــوَم الّنَ
گرفــت بلکــه بایــد امــت را بــه ایــن درک و بلــوغ و معرفــت رســانید. چــه بســا بــرای رســیدن بــه ایــن رشــد و بلــوغ و پــرورش الزم 
کــه  یــرا بنابرایــن نیســت  باشــد هزینه هــای ســنگینی )ماننــد انتخــاب بنی صــدر یــا توافق نامــه برجــام( نیــز پرداختــه شــود؛ ز

یــک نفــر بــار همــه را بــه دوش بکشــد.
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کل  گســترش پیــدا می کنــد از دامنــۀ جمعیتــی و جغرافیایــی  ایــن نــگاه جمعــی وقتــی 

جهــان در یــک عصــر نیــز فراتــر مــی رود و نســل ها و قرن هــا را در بــر می گیــرد. یــک ارادۀ ممتــد 

کــه نســل های انســانی را بــه هــم می پیونــدد و جبهــه ای بــه  گســترده  و حرکــت جمعــِی 

یــخ بــه راهبــری انبیــای الهــی پدیــد مــی آورد. ایــن سلســله از آدم ابوالبشــر آغــاز  طــول تار

می شــود و در مســیر بالندگــی تاریخــی خــود بــه تشــکیل مدینــۀ فاضلــۀ اســالمی بــه دســت 
مبــارک امــام زمــان می انجامــد.1

هرکــس بدانــد چــه کار می کنــد هــر قدمــی کــه برمــی دارد، بــرای او هیجان انگیــز اســت؛ امــا 

یخی، این کاری که ســر و کارش با نســل ها و قرن هاســت،  این کار عظیم و ماندگار تار

ــا کارهــای دفعــی، جزئــی و شــعاری اشــتباه کــرد. ایــن کاری اســت کــه  ایــن را نبایــد ب

بایــد گام بــه گام، هــر گامــی محکم تــر از گام قبــل، بــا نــگاه دقیــق نســبت بــه هــر قدمــی 
ــراه باشــد.2 ــم هم ــه طــی می کنی ــه مســیری ک ــذ نســبت ب ــد ناف ــا دی ــم و ب ی ــه برمی دار ک

انســان انقالبــی کــه بــه یــک تحــول تاریخــی بــزرگ می اندیشــد بایــد بــه خوبــی بدانــد کــه ایــن 

یــخ  اقــدام درازدامــِن طوالنــی چــه سرگذشــتی داشــته و ایــن حرکــت عظیــم بــر نــوار بلنــد تار

تــا بــه کجــا رســیده و چــه میــزان از ایــن کالن پــروژۀ بــزرگ انجــام یافتــه و از کجــا باقــی مانــده 

اســت. از همــان نقطــه بــه ایــن کار می پیونــدد و نقــش تاریخــی خــود و نســل خــود را در ایــن 

کار را بــه آینــدگان می ســپارد. گســترده می یابــد و ایفــا می کنــد و  اقــدام جمعــی 

کــه بــرای  طلبــۀ انقالبــی یــک فــرد اســت ولــی یکــی از ویژگی هــای ایــن فــرد ایــن اســت 

کافــی نیســت، وقتــی انســان نگاهــش را  کــه میخواهــد انجــام دهــد بــه تنهایــی  کار بزرگــی 

یخــی،  کــه در یــک جریــان ممتــد تار یــخ، انبیــای الهــی و پیشــوایان معصــوم هســتند  1 . انقالبی تریــن انســان های تار
یخی شــان دیــد؛  نــه صرفــًا  بشــریت را راهبــری می کننــد. موفقیــت ایــن بــزرگان را بایــد در حرکــت جمعــی و تأثیرگــذاری تار
یخــی اولیــای خداســت.  یــارت وارث امــام حســین دقیقــا همیــن پیونــد تار در فعالیت هــای مقطعــی آنهــا. مضمــون ز

ــا 475، جلســه 20 و 21( ــرآن، ص437 ت کلــی اندیشــه اســالمی در ق )ر.ک:  طــرح 
2 . بیانات رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طاّلب در مدرسه فیضّیه قم، 1379/7/14.
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توســعه دهــد و آرمانــش را بــزرگ ســازد بایــد دســت در دســت دیگــران نهــد و در یــک شــبکۀ 

گیــرد تــا بــا همیــاری آنــان بتوانــد بــه مقصــد عالــی خــود دســت یابــد.  انســانی منســجم قــرار 

که به فکر اصالح امور جهان  کسی نیست  کس یا اول  که تنها  طلبۀ انقالبی می داند 

افتاده و برای آن اقدام می کند! بنابراین عالوه بر اینکه به وظایف خود به عنوان یک فرد توجه 

می کند به وظایف نسل خود به عنوان یک واحد اجتماعی توجه می کند و الزم می داند که 

برای تحقق آن مقاصد عالی، اسالف خود یعنی نقش آفرینان گذشتۀ این حرکت جمعی 

گرفته و به اندازۀ وسع خود  کار را با همراهی نسل خود از آنان تحویل  را بشناسد تا این 

پیش برند و با سرافرازی به نسل بعد بسپارند و طبعًا قدر آن تالش های گذشته را به خوبی 

می شناسد. طلبه انقالبی بر خالف کسانی که به یک تالِش مثبِت فردی، راضی هستند، 

در صدد است تا نسبت اقدامات خود را با گذشته و آینده کشف کند و حلقه ای در یک 

سلسلۀ تاریخی بلند باشد. به همین جهت برای برنامه ریزی و اقدام در یک نظام تقسیم 

کار اجتماعی و تاریخی و در یک شبکۀ ارتباطی بزرگ تصمیم می گیرد. یعنی اقدامات 

می گرداند. سهیم  آن  در  -هم  را  آیندگان  -حتی  را  دیگران  و  می زند  رقم  بزرگ  گروهی 

بی شــک در ایــن افــق کالن، شــناخت انقــالب اســالمی و اســتفاده از امــکان و ظرفیتــی 

آمــده ضــروری اســت.  اهــل بیــت پدیــد  بــا نهضــت امامبــرای مکتــب  کــه 

گــر ایــن گام بلنــد را نشناســد و بــدون لحــاظ ایــن همــه ظرفیــت و دســتاورد، از صفــر  طلبــه ا

کــه همــۀ دســتاوردهای علمــی  کســی  گاهــِی  گاه اســت؛ نظیــر ناآ کنــد بی تردیــد نــاآ شــروع 

کنــد. تالش هــا و فعالیت هــای طلبــه  را نادیــده بگیــرد و ماننــد انســان های اولیــه زندگــی 

گــر پیــش از انقــالب نیــز متولــد شــده  گــر نســبتی بــا انقــالب نداشــته باشــد -بــه صورتــی کــه ا ا

بــود همیــن اقدامــات را می داشــت -تالش هــای خردمندانــه و رضایت بخشــی نیســت. 
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آشنایی تخصصی با معارف دینی
کنــون گفتــه شــد ویژگی هــای انســان انقالبــی بــود و انســان انقالبــی اعــم از طلبــۀ  آنچــه تا

انقالبــی اســت؛ یعنــی همــۀ اقشــار را در بــر می گیــرد )پزشــک انقالبــی، مدیــر انقالبــی، 

کارمنــد انقالبــی، مهنــدس انقالبــی، معلــم انقالبــی و ...(.

کــرد و بــه  در تعریــف طلبــۀ انقالبــی عــالوه بــر همــۀ اینهــا، طلبگــی را هــم بایــد اشــراب 

کــه در ســایر اقشــار اجتماعــی نیســت نیــز توجــه داشــت. آن ســرمایۀ  ســرمایۀ ویــژۀ طلبــه 

ویــژه، آشــنایِی تخصصــی بــا دیــن و منابــع دینی اســت. طلبه بایــد از این دارایی ارزشــمند 

گیــرد. نیــز در مســیر آرمان هــای انقــالب اســالمی بهــره 

کــه فقــط طلبــه اســت و انقالبــی  کســی  عنــوان طلبــۀ انقالبــی دو مؤلفــه دارد. بنابرایــن 

کــه فقــط انقالبــی اســت و طلبــه نیســت از ایــن عنــوان خــارج اســت. کســی  ــا  نیســت، ی

طلبــۀ مطلــوب عــالوه بــر انقالبــی بــودن ویژگی هــای دیگــری نیــز دارد؛ مثــال در تســلط بــر 

علــوم حــوزوی، تزکیــۀ نفــس و تعالــی معنــوی، پیشــرو اســت.

بــا ایــن نــگاه طلبــۀ انقالبــی یــک هویــت صنفــی دارد و یــک هویــت تاریخــی؛ بــر اســاس 

کارآمــد اســت و بــر اســاس هویــت تاریخــی نقــش  هویــت صنفــی، عالــم و فقیــه و وارســته و 

کالن بشــر می یابــد و به خوبــی ایفــا می کنــد.  اجتماعــی خــود را در ســیر حرکــت اجتماعــی 

کارآمــدی اجتماعــی طلبــه بــدون نظــر بــه ایــن هویــت تاریخــی و  کــه  دقیق تــر آن اســت 

توجــه بــه نهضــت بــزرگ حضــرت امامتحقــق نمی یابــد. در ایــن هویــت تاریخــی امــام 

کــه امــام و علمــدار نهضــت اســت.  راحلنــه تنهــا یــک فقیــه و فیلســوف و عالــم 

دیگر صفات
به فهرست ویژگی های طلبۀ انقالبی، محورهای دیگری را نیز می توان افزود:

ــط بین الملــل و هــم در درون جامعــۀ اســالمی در  عدالت خواهــی؛ هــم در فضــای رواب
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زمــان اســتقرار حکومــت اســالمی؛

والیی بودن و اطاعت از ولی فقیه؛

گاهی از جریانات سیاسی روز و درک پیچیدگی های شرایط زمان؛ آ

مردم شناسی، تقویت ارتباطات مردمی و پیشتازی در حرکت های اجتماعی؛

متخلق به اخالق اسالمی، دارای روحیۀ معنوی و ساده زیستی؛

دارای شجاعت و تسلط بر نفس؛

تالش برای تقویت و ترویج گفتمان انقالب و رهبری؛

ایفای نقش فعال در ضرورت های انقالب؛

پذیرش مسئولیت های اجتماعی مورد نیاز نظام اسالمی؛

حساس در برابر فتنه ها و اتفاقات جهانی؛

 

طلبۀ انقالبی چه چیز نیست؟
که هرگونه تعلق خاطر به انقالب و رهبری و دلبستگی  از توضیحات باال معلوم شد 

گر در دایرۀ رفتار صنفی و طلبگی )تحصیل، پژوهش، تبلیغ، تربیت  به نظام اسالمی، ا

دلبستگی  این  چند  هر  نشود،  خاصی  زندگی  سبک  به  منتهی  و  نشود  وارد   )... و 

اثر بگذارد طلبه را مصداق طلبۀ انقالب نمی سازد. صرفًا در دایرۀ رفتار عمومی طلبه 

روحانیونی که در روند پیروزی انقالب و پاسداری از اسالم و نظام در ایام دفاع مقدس 

که در دســتگاه های رســمی  مشــارکت داشــته اند، الزامًا همه انقالبی نیســتند. روحانیونی 

کــه بــه فعالیت هــای سیاســی -اجتماعــی  اجرایــی یــا فرهنگــی فعالیــت دارنــد یــا طالبــی 

کــه در مراســمات، انتخابــات، راهپیمایی هــا  اقــدام می کننــد یــا طــالب دل بســتۀ انقــالب 

و اجتماعــات انقالبــی شــرکت می کننــد الزامــًا مصــداق حقیقــی این عنوان نیســتند.
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بــرای انقالبــی بــودن صــرف خودســازی معنــوی و تعالــی روحــی حتــی دســت یافتن بــه 

کافــی نیســت. صــرف تــالش علمــی و تأثیرگــذاری اجتماعــی حتــی  مرتبــۀ اولیــای الهــی 

کافــی نیســت. نیــز صــرف اســتفاده از ابزارهــای جدیــد، بــه روز  حضــور در الیــۀ نخبگانــی 

گ داشــتن، پاســخ گویی بــه مســائل مســتحدثه و فعالیت هــای مفیــد  بــودن، ســایت و وبــال

اجتماعــی کافــی نیســت. همان طــور کــه صــرف سلحشــوری، روحیــۀ مبــارزه یــا شــور و شــرر 

کافــی نیســت. درگیــری بــا دشــمنان هــم 

ــر  ــی ب ــت تاریخ ــک حرک ــدار ی ــت در م ــن ویژگی هاس ــۀ ای ــی از هم ــودن ترکیب ــی ب انقالب

ــدف  ــه ه ــان و ب ــی انس ــئون زندگ ــف ش ــطوح مختل ــن در س ــور دی ــه حض ــاد ب ــاس اعتق اس

تشــکیل تمــدن زمینه ســاز ظهــور.

انقالبــی بــودن معــادل افراطی گری هایــی از نــوع داعــش یــا خــراب کاری و پرخاشــگری 

)وندالیســم اجتماعــی(1 نیســت. انســان انقالبــی وجــودی سرشــار از لطافــت روحــی و 

عاطفــی دارد و سراســر مهربانــی و شــفقت اســت و ایــن مقصــد بــزرگ انقالبــی را هــم بــه 
ــد.2 ــال می کن ــه بشــریت دنب ــرورزی ب ــت مه جه

از  محرومیــت  و  کله  شــقی  بی مالحظگــی،  و  بی فکــری  معنــای  بــه  بــودن  انقالبــی 

کــه بیــان شــد نیازمنــد عــزم و حــزم  عقالنیــت و تدبیــر نیســت. رســیدن بــه اهــداف بلنــدی 

و تدبیــر و حســابگری اســت.

همچنیــن انقالبــی بــودن بــا وجــود حکومــت مقتــدر و مبســوط الیــد اســالمی بــه معنــای 

نقــض قوانیــن و خودمختــار عمــل کــردن نیســت.

1 . ر.ک: محسنی تبریزی، علیرضا، وندالیسم، تهران: نشر آن، 1383.
ــی  ــام موس ــی، ام ــام خمین ــی، ام ــان انقالب ــری آرم ــا پی گی ــرورزی ب ــت و مه ــن عطوف ــان ای ــع می ــن جم ــه روش 2 . نمون
ــاِر ُرَحمــاُء َبیَنُهــم« اســت و بــا بــرادران ایمانــی 

َ
ــی الُکّف

َ
اُء َعل

َ
ِشــّد

َ
صــدر و شــهید چمــران اســت. انســان انقالبــی مصــداق »أ

ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــند، حت ــته باش ــر داش ــالف نظ ــی اخت ــت سیاس ــد از جه ــت را دارد هرچن ــت و عطوف ــت محب ــود نهای خ
ــم 

َ
یــِن َو ل وُکــم ِفــی الّدِ

ُ
ــم ُیقاِتل

َ
ذیــَن ل

َّ
ُکــُم اهلُل َعــِن ال کافــران غیرحربــی، محبــت، نیکــی و انصــاف را مراعــات می کنــد »الَینها

یِهــم ِإّنَ اهلَل ُیِحــّبُ الُمقِســطیَن«. )ممتحنــه، آیــه 8(
َ
وُهــم َو ُتقِســُطوا ِإل ن َتَبّرُ

َ
ــم أ ــم ِمــن ِدیاِرُک ُیخِرُجوُک
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انقالبی بودن؛ وظیفۀ همگانی یا کفایی
بــرای انقالبــی بــودن دو الگــو قابــل تصــور اســت: یکــی اینکــه ایــن صفــت در نظــام 

کفایــی اســت و طلبــۀ انقالبــی یــک نیــاز تخصصــی در  کار اجتماعــی وظیفــۀ  تقســیم 

کنــار ســایر نیازهــای حــوزه و انقــالب محســوب می شــود. بنابرایــن عــده ای بایــد مبلــغ، 

عــده ای محقــق، عــده ای مــدرس و عــده ای هــم متکفــل مســائل انقــالب و پاســداری از 

گیرنــد از دیگــران ســاقط می شــود.  گــر برخــی از طــالب ایــن نقــش را بــر عهــده  آن باشــند و ا

کنــار همــۀ اوصــاف  فــرض دیگــر اینکــه انقالبــی بــودن وظیفــۀ همگانــی اســت و در 

مطلــوب بــرای همــۀ طلبه هــا )از مــدرس، مبلــغ، مدیــر، متکلــم، فقیــه و مرجــع( الزم و 

کــه انقالبــی نیســت، واجــد  بــا همــۀ مطلوبیت هــای طلبــه قابــل جمــع اســت و طلبــه ای 

نمی شــود. اســتانداردهای الزم شــمرده 

کار  کنونــی مطابــق فــرض اول اســت، یعنــی در انقالبــی بــودن نوعــی تقســیم  وضعیــت 

رخ داده اســت. برخــی از فضــالی حــوزه خدمــات ارزنــده ای بــر عهــده دارنــد؛ اما دســت کم 

کــه برخــی دیگــر بــرای آرمان هــای  بــه صــورت مســتقیم بــه انقــالب نظــری ندارنــد در حالــی 

انقــالب تــالش می کننــد. 

از مباحــث گذشــته معلــوم شــد کــه انقالبــی بــودن شــبیه ایمــان و تقــوا بــه صورتی شــامل 

یــان -نــه بــه صــورت جایگزین پذیــر و اختصاصــی بــرای دســته ای از آنــان  بــرای همــۀ حوز

کــه طلبــه در هــر تخصصــی بایــد مؤمــن و متقــی و  گونــه  -شــرط مطلوبیــت اســت و همــان 

کارآمــد باشــد در هــر تخصصــی بایــد انقالبــی نیــز باشــد.

کــم و یــک حیثیــت در  ــودن یــک تخصــص نیســت؛ بلکــه یــک وصــف حا ــی ب انقالب

زندگــی طلبــه اســت. از ایــن رو بایــد در ســبک زندگــی طلبــه، مقتضیــات زندگــی انقالبــی 

ــی، مقتضیــات زندگــی طلبگــی و مقتضیــات زندگــی  کنــار مقتضیــات زندگــی ایمان در 

کــه  کــدام دیگــری را نفــی نکنــد؛ یعنــی همــان گونــه  تخصصــی وجــود داشــته باشــد و هیــچ 
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کــس بــه خاطــر تخصــص، دســت از ایمــان برنمــی دارد، بــه خاطــر تخصــص دســت  هیــچ 

از حیــات انقالبــی هــم برنــدارد. 

مدرس، مبلغ، مربی، محقق، قاضی، مدیر فرهنگی و مرجع تقلید همه باید انقالبی 

جامعه،  ادارۀ  در  دین  حداکثری  حضور  محمدیو  ناب  اسالم  به  معتقد  باشند؛ 

که برای فعالیت  کالن بین المللی و تاریخی  مجاهد، رسالت مدار، تحول خواه با نگاه 

تخصصی خود در یک نگاه کالن جمعی تعریف و توجیه روشن داشته باشند. 

بــه ایــن ترتیــب الگــوی طلبــۀ انقالبــی قابــل توصیــه بــه همۀ طالب اســت و ایــن ظرفیت 

کــه بــدون مشــکل و تزاحــم بــرای همــگان تحقــق یابــد. حــوزه انقالبــی نیــز حــوزه ای  را دارد 

ــا در نظــر  کــه همــه شــئون و همــۀ تخصص هایــش در راســتای اهــداف انقــالب و ب اســت 

گرفتــن موقعیــت تاریخــی آن ترســیم شــده اســت. 

کــه انقالبــی بــودن یــک وصــف ژنتیــک یــا موهوبــی  در پایــان ایــن نکتــه را متذکــر شــویم 

مانــدن  انقالبــی  و  انقالبــی شــدن  بــرای  اکتســابی اســت.  و  کامــال اختیــاری  نیســت؛ 

ــه دعــا  ــا ب ــه معجــزه و دســت عنایــت امیــد بســت و ی ــد ب ــوان منتظــر نشســت و نبای نمی ت

کــرد؛ اقــدام، الزم اســت. ایــن ویژگــی نیــز ماننــد همــۀ ویژگی هــای شــخصیتی  اکتفــا 

و صفــات انســانی به مــرور و بــا تــالش حاصــل می شــود و آرام آرام در وجــود مــا راســخ 

می گــردد و عــالوه بــر دعــا و توســل نیــاز بــه عمــل، پی گیــری و مراقبــت دارد. بنابرایــن از 

آغــاز طلبگــی و در دورۀ جوانــی بایــد بــرای بــه دســت آوردن ایــن معرفــت و ایــن روحیــه 

می گــردد.  دشــوارتر  آن  پیدایــش  بگیریــم  فاصلــه  جوانــی  از  هرچــه  زیــرا  کــرد؛  اقــدام 

بــرای ایــن منظــور هــم خــود طلبــه و هــم مدیریــت و ســازمان حــوزه بایــد اقــدام متناســب 

را داشــته باشــند. نــه طلبــه بــه اســتناد وظیفــۀ حوزه و مســئوالن معذور اســت و نه مســئوالن 

بــه اســتناد وظیفــۀ فــردی طلبه.
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. ســی شیعه شنا
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وحانیت، رضا غالمی، هتران: آفتاب توسعه. مانیفست ر
مباحــی دربــارۀ حــوزه، آیــه اهَّلل مصبــاح یــزدی، قــم: مؤسســه آمــوزیش و پژوهــی 

.امــام مخیین
وحانیت، امام مخیین، مؤسسه تنظم و نشر آثار امام. منشور ر

میقات سبز، مهدی هادوی هتراین، قم: مؤسسۀ فرهنگی خانه خرد، کتاب مهدم.
 ،وحانیــت در تــوالت اجتماعــی از دیــدگاه امــام مخیــین کارکــرد ر نقــش و 

دانــش. رواق  قــم:  عبــایس،  حممــد 
نضت هــای اســامی در صدســالۀ اخیــر، شــهید مرتیض مطهری، هتــران: صدرا.

وحانیــت، شــهید ســید حممــد حســین هبشــی، بنیــاد نشــر آثــار  والیــت، رهبــری، ر
و اندیشــه های شــهید آیــت اهَّلل دکتــر هبشــی، هتــران: بقعــه.

وحان، حممدرضا حکیمی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. هویت صنیف ر
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کتاب نامه

11 قرآن1کریم.
 نهج1البالغه.2. 

ابن شعبه حرانی، حسن؛  تحف العقول؛ قم: انتشارات جامعۀ مدرسین، 1404.. 3
ابــن نعمــان، محمــد بــن محمــد )شــیخ مفیــد(؛ االرشــاد فــی معرفــۀ حجــج اهلل علــی . 4

ــا تحقیــق مؤسســه آل البیــت، قــم: دارالمفیــد، 1414 ق. ــاد؛ ب العب
ابــن نعمــان، محمــد بــن محمــد )شــیخ مفیــد(؛ االمالــی؛ تحقیــق حســین اســتاد ولــی . 5

کبــر غفــاری، قــم: مؤسســۀ انتشــارات اســالمی، 1404 ق. و علــی ا
ــه قمــی، ابوجعفــر محمــد بن علــی بن الحســین )شــیخ صــدوق(؛  االمالــی؛ . 6 ابن بابوی

بیــروت: مؤسســۀ االعلمــی، 1400 ق.
ابن بابویــه قمــی، ابوجعفــر محمــد بن علــی بن الحســین )شــیخ صــدوق(؛ الخصــال؛ . 7

کبــر غفــاری، بیــروت: مؤسســه اعلمــی، 1410 ق. تحقیــق علیا
کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی . 8 ابــی الحدیــد، عبدالحمیــد؛ شــرح نهج البالغــه؛ قــم: 

نجفــی،  1404ق. 
ــالم . 9 ــدال اس ــالم )ج ــدال دو اس ــدی؛ ج ــروز محم ــهید به ــری ش ــی هن ــن فرهنگ انجم

ــام (؛ تهــران:  گزیــده جلــد 21 صحیفــه ام ــالم آمریکایــی؛  ــدی و اس ــاب محم ن
دفتــر نشــر معــارف، 1393.

آمــدی تمیمــی، عبدالواحــد؛  غــرر الحکــم و درر الکلــم؛ تحقیــق میرســید جــالل . 10
الدیــن محــدث ارمــوی، تهــران: انتشــارات دانشــگاه تهــران، 1360.

برقی، احمد بن محمد بن خالد؛ محاسن؛ قم: دارالکتب االسالمیۀ، 1371ق.. 11
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ثقفــی، ابراهیــم بــن محمــد؛  الغــارات او االســتنفار و الغــارات؛ تصحیــح عبدالزهــرا . 12
1407-ق. داراالضــواء،  حســینی، 

جبلــی عاملــی، زیــن الدیــن بــن علــی )شــهید ثانــی(؛ منیــۀ المریــد فــی آداب المفیــد و . 13
المســتفید؛ تحقیــق رضــا مختــاری، قــم: دفتــر تبلیغــات اســالمی، 1409ق.

حر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعۀ؛ قم: مؤسسۀ آل البیت، 1409ق.. 14
و . 15 آثــار  نشــر  بنیــاد  روحانیــت؛  رهبــری،  والیــت،  محمــد؛  ســید  بهشــتی،  حســینی 

 .1383 بقعــه،  تهــران:  بهشــتی،  دکتــر  اهلل  آیــت  شــهید  اندیشــه های 
حکیمی، محمدرضا؛ هویت صنفی روحانی؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1360. . 16
خامنــه ای، ســید علــی؛ روح توحیــد نفــی عبودیــت غیرخــدا؛ قــم: دفتــر انتشــارات . 17

اســالمی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه، 1388.
18 . .1408 ،دیلمی، حســن بن ابی الحســن؛  اعالم الدین؛ قم: موسســۀ آل البیت
طاهــرزاده، اصغــر؛ وظیفــه و نحــوه ســلوک طلبــه عصــر انقــالب اســالمی؛ قــم: دفتــر . 19

علمــی فرهنگــی عهــد، 1393.
طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ،1377.. 20
طبرسی، احمد بن علی؛  االحتجاج؛ مشهد: نشر مرتضی،  1403 ق. . 21
طوســی، احمــد بــن علــی؛ اختیــار معرفــه الرجــال؛ تحقیــق حســن مصطفــوی، مشــهد: . 22

دانشــگاه مشــهد، 1348 ش.
طوسی، محمد بن حسن؛  االمالی؛ قم: دارالثقافۀ، 1414ق.. 23
عالم زاده نوری، محمد؛ راه و رسم طلبگی؛ قم: مؤسسه والء منتظر، 1390ش.. 24
عالــم زاده نــوری، محمــد؛  لبــاس روحانیــت، چراهــا و بایدهــا؛ قــم: انتشــارات موسســۀ . 25

.1378،آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی
عالــم زاده نــوری، محمــد؛ اســتنباط حکــم اخالقــی از ســیره و عمــل معصــوم؛ قم: . 26

پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ اســالمی، 1392.
عالمــزاده نــوری، محمــد؛ بــه کجــا و چگونــه؟ نیــم نگاهــی به آرمــان کمال و راه رســیدن . 27

.1385 ،بــه آن؛ قــم: مرکز انتشــارات موسســۀ امام خمینــی
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عالم زاده نوری، محمد؛ سیمای آرمانی طلبه؛ قم: بوستان کتاب 1389.. 28
فتال نیشابوری، محمد بن حسن؛ روضۀ الواعظین؛ قم: انتشارات رضی، 1418ق. . 29
کبــر . 30 فیض کاشــانی، محمــد؛  المحجــۀ البیضــاء فــی تهذیــب االحیــاء؛ تصحیــح علی ا

کبــر، 1383 ق. غفــاری، قــم: انتشــارات جامعــۀ مدرســین حــوزۀ علمیــه قــم، علی ا
کشی، محمد بن عمر؛ رجال کشی؛ مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، 1348ش.. 31
کبــر غفــاری، . 32 کلینــی رازی، محمــد بن یعقــوب؛  الکافــی؛ بــا تصحیــح و تعلیــق علــی ا

تهــران: مکتبــه الصــدوق، 1381 ق.
کنزالعمــال فــی ســنن االقــوال و االفعــال؛ . 33 متقــی الهنــدی، علــی بــن حســام الدیــن؛  

الرســالۀ، 1413ق. مؤسســۀ 
مجلسی، محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ تهران: المکتبۀ االسالمیه، 1364.. 34
مدرس، محمدعلی؛ ریحانه االدب، نشر خیام، 1374.. 35
36 ..1385 ،مصباح یزدی، محمدتقی؛ معارف قرآن؛ قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی
مطهری، مرتضی؛ احیای تفکر اسالمی؛ قم: صدرا، 1386.. 37
مطهری، مرتضی؛ پیرامون انقالب اسالمی؛ تهران: صدرا، 1373.. 38
مطهری، مرتضی؛ سیری در نهج البالغه؛ تهران: صدرا، 1375.. 39
مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار شهید مطهری ]رهبری نسل جوان[؛ قم: انتشارات صدرا، . 40
موســوی خمینــی، روح اهلل؛ صحیفــه امــام؛ تهــران: موسســه تنظیم و نشــر آثار . 41

امــام، 1380 ش.
خــط، . 42 نشــریه  اســالمی؛  انقــالب  طلبــه  خمینــیو  امــام  مجتبــی؛  نامخــواه، 

 .94 اســفند  و  بهمــن  شــماره 13-12، 
نراقی، مالمهدی؛ جامع السعادات؛ جامعۀ النجف الدینیه، 1383 ق.. 43
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