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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 بــه 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 مایۀ مباهات است، لیکن من پیشنهاد شما را قبول نمی کنم.

مقام معظم رهبر ی  در یکی از دیدارها با مسئوالن وزارت علوم

در پاسخ به پیشنهاد اعطای دکترای افتخاری به ایشان
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13 مقدمه

مقدمه

ین  ِمَن امُلسِلمنَی. 1
َ
 ِ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 

از بهترین بندگان خدا هستند. طالب راستین علوم  آیۀ فوق و  از مصادیق  می گذارند 

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

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

اخالق طلبگی و رسم  سربازی حضرت ولّی عصر ، شناخت آنها را نسبت به خود 

و ارزش و جایگاه مسئولیت سنگینی که بر عهده گرفته اند بیشتر می کند و این شناخت 

در ایجاد روحّیۀ کرامت و خودباوری و ایجاد انگیزه در التزام به اقتضائات طلبگی بسیار 

مؤّثر است.

 دفتــر امــور تربیــت اخالقــی معاونــت تهذیــب در نظــر دارد بــا اســتعانت از خداونــد 

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

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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گاهــی نســبت بــه ّزی طلبگــی تدابیــری اتخــاذ  کارشناســان تربیــت اخالقــی در ایجادآ و 

کتاب هــای »میثــاق طلبگــی« و برپایــی دورۀ تربیــت اخالقــی بــا  نمایــد. چــاپ مجموعــه 

همیــن نــام بــرای طــالب جدیــد الــورود در راســتای همیــن هــدف اســت. دفتــر امــور تربیــت 

اخالقــی وظیفــۀ خــود می دانــد از فاضــل ارجمنــد جنــاب حجــت االســالم و المســلمین 

کــه بــرای آشــنایی طــالب بــا آداب و اخــالق طلبگــی، اقــدام بــه  کاظــم علــی محمــدی 

کتــاب حاضــر نمــوده، تقدیــر و تشــکر نمایــد.  تدویــن 

                                            مدیریت اخالق و تربیت 
                                              معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه



15 پیشگفتار

پیش گفتار
کــه پیشــگام دعــوت بــه اخــالق و معنویــت و وارث پیــام معنــوی بعثــت  نهــاد روحانیــت 

ــالم،  ــن اس ــوی دی ــی معن ــکام اخالق ــه اح ــل ب ــۀ عم ــر، وظیف ــاد دیگ ــر نه ــش از ه ــت، بی اس

کثــری بــه ضوابــط اخالقــی،  اخالقــی زیســتن و اخالقــی بــودن را دارد. پای بنــدی حدا

وظیفــۀ هــر روحانــی اســت و وجــود هــر رفتــار غیــر اخالقــی در میــان طــالب، بســیار بزرگ تــر 

یــاد اســت. امــام  کــم آن ز کوچــک آن بــزرگ و  و زشــت تر از ابعــاد خــود جلــوه می کنــد و 

ــد:  ــود فرمودن ــاران خ ــی از ی ــه یک ــادق ب ص

کار خــوب از همــه خــوب اســت و از تــو خوب تــر؛ بــه جهــت نســبتی کــه بــا مــا داری. کار 
بــد نیــز از همــه بــد اســت و از تــو بدتــر؛ بــه جهــت نســبتی کــه بــا مــا داری.1

کــرده  کیــد  ــر ایــن موضــوع تأ رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای  نیــز ب

و فرمودنــد:

یــت، کار دلدادگــی بــه عالــم معنــا، در حــوزه، اســاس کار اســت؛ ایــن را بایــد  کار معنو
همــه توجــه داشــته باشــیم. کمبــود ایــن معنــا در حــوزه بــه مــا لطمــه می زنــد.2

کانــون تربیــت عالمــان ربانــی و ســربازان  یــخ،  حوزه هــای علمیــه، همــواره و در طــول تار

قَبــح، ِلَمکاِنک ِمّنا. 
َ
َحٍد َقبیــٌح َو ِمنک أ

َ
حَســن، ِلَمکاِنــک ِمّنــا َو الَقبیــُح ِمــن کّلِ أ

َ
َحــٍد َحَســٌن َو ِمنــک أ

َ
ِ أ

ّ
1 . الَحَســُن ِمــن کل

)مجلسی، بحاراالنوار، ج47، ص349(
2 . بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از اساتید، فضال و طالب نخبه  حوزه علمیه قم، 1389/8/2.
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ــان پیامبــران، در راه اعتــالی دیــن خــدا  ــه عنــوان وارث ــه ب ک ــوده  ــی امــام زمــان ب روحان

کــه زنــگار هرچــه  کوشــیده اند؛ مــردان خودســاخته ای  گســترش پیــام آســمانی اســالم  و 

غیــر اوســت، از دل برگرفتــه و در مکتــب زهــد و معنویــت و عرفــان نــاب اســالمی پــرورش 

یافته انــد.

ــه عرصــه مدیریــت  امــروزه پــس از انقــالب اســالمی و ورود حوزه هــای علمیــه شــیعه ب

اجتماعــی، ضــرورت اخالق مــداری روحانیــت بیشــتر رخ می نمایــد. انقــالب اســالمی، 

ــر این کــه خیزشــی منبعــث از ارزش هــا و تعالیــم دینــی اســت، زعامــت و رهبــری  عــالوه ب

ــه شــمار آورد.  ــۀ اخــالق و معنویــت ب ــر پای ــد آن  را انقالبــی ب دینــی دارد و از ایــن جهــت بای

رخــدادی بــا ایــن خصوصیت هــا، موقعیــت جدیــدی را بــرای حوزه هــای شــیعی پدیــد 

گشــوده و اخــالق،  آورده اســت. از ســویی، آفــاق جدیــدی را پیــش روی جامعــه اســالمی 

کشــیده شــده اســت. از ســوی  کنــج روابــط مؤمنانــۀ فــردی بــه محیط هــای فــراخ جامعــه  از 

گونــه ای دیگــر از حیــات انســانی، مــورد  دیگــر، حوزه هــای علمیــه بــه عنــوان داعیــه دار ارائــۀ 

ــار بی راهــه  گرفت ــه دنبــال ســعادت،  کــه ب ــد  خطــاب و پناهــگاه انســان عطش منــد امروزن

ــن  ــور در چنی ــا حض ــت ب ــت. روحانی ــده اس ــتوه آم ــه س ــرت ب ــتگی و حی ــته و از سرگش گش

عرصــۀ عظیمــی، در آزمونــی عملــی پــای نهــاده و بایــد پیــش چشــم همــۀ ناظــران، صــدق 

مدعــای خــود را در عمــل بــه اثبــات رســاند. درخشــش امــروز روحانیــت می توانــد حاصــل 

کار او را بــا حاصــل تــالش تاریخــی روحانیــت، برابــری و بلکــه فزونــی بخشــد. مگر نــه این که 

گردان و رهــروان آنــان، برپایــی  محــور تمــام تــالش پیامبــر و ائمــه معصومیــن و شــا

کنــون پــس از  کــه ا کمیــت الهــی بــرای اتمــام مــکارم اخالقــی بــوده اســت؟ فرصتــی  حا

چهــارده قــرن، بــار دیگــر نصیــب مکتــب تشــیع و روحانیــت شــده اســت.

با توجه به رسالت بزرگ حوزه در پرورش دانشمندان مهذب دین و پاسداران ربانی 

مرزهای حقیقت و معنویت، الزم است طرح و تدبیر روشنی برای ارتقای سطح معنوی 

طالب و توسعه اخالق محمدی  در میان حوزویان، به ویژه طالب مبتدی فراهم آید.



17 پیشگفتار

ــه اهمیــت اخــالق و تهذیــب  کلــی نســبت ب ــا هــدف اعطــای بینــش  کتــاب حاضــر ب

در حیــات طلبگــی، رشــد متــوازن و جامــع، عوامــل و موانــع موفقیــت در مســیر طلبگــی و 

شــاخص های زّی طلبگــی بــرای  ورودی هــای جدیــد حوزه هــای علمیــه تدویــن شــده و 

ســعی دارد تــا پیــش از ورود بــه مدرســه، مخاطــب خــود را نســبت بــه موضوعــات تهذیبــی 

کــه در پرتــو عنایت هــای اهــل بیــت ، مــورد قبــول  و تربیتــی دغدغه منــد ســازد. امیــد 

گیــرد، ان شــاء اهلل تعالــی. پــروردگار قــرار 

در پایــان بــر خــود الزم می دانــم از مدیریــت اخــالق و تربیــت معاونــت تهذیــب و تربیــت 

ــان حجــج االســالم و  ــه ســفارش آن مجموعــه تدویــن شــده و نیــز آقای کتــاب حاضــر ب کــه 

یابــی، اصــالح و  کــه ارز المســلمین محمــد عالــم زاده نــوری و مهــدی محمــدی صیفــار 

کمــال تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــم. ویرایــش ایــن اثــر را بــر عهــده داشــته اند، 

کاظم علی محمدی                                                                    

                                                                        بهار 1395
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کلیات

شایســته اســت پیــش از ورود بــه بحــث، مفهــوم اخــالق و آداب و اهمیــت تهذیب اخالقی 
در زندگــی طلبگــی را بررســی کنیم. 

الف( مفهوم اخالق
واژۀ اخــالق، جمــع »ُخلــق« اســت. از نظــر لغــت، دو واژۀ »َخلــق« و »ُخلــق« از یــك 
کــه َخلــق بــر »صفــات ظاهــری، شــکل و هیــأت مجّســم« و ُخلــق  ریشــه اند، بــا ایــن تفــاوت 

بــر »صفــات و ویژگی هــای درونــی« اطــالق می شــود.1
امام علی فرموده اند: 

یژگی بدن آدمی است.2 یژگی نفس و خوش َخلقی، و خوش ُخلقی، و

کلۀ روان آدمــی اطــالق شــده و در برابــر، از  برپایــه ایــن فرمــوده، واژه »ُخلــق« تنهــا بــر شــا
اســتفاده می شــود.  »َخلــق«  واژه  از  آن  آفرینشــی  ویژگی هــای  و  بدنــی  ســاختار 

گفــت:  بنــا بــر نظــر اندیشــمندانی نظیــر مســکویه رازی و مــال مهــدی نراقــی می تــوان 
ــام  ــث انج ــه باع ک ــت  ــانی اس ــات نفس ــا صف ــکات ی ــای مل ــالح، به معن ــالق در اصط »اخ

کارهایــی بــدون نیــاز بــه تفکــر و اندیشــه در انســان می شــود.«3

1 . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن، ص297.
فِس َو ُحسُن الَخلِق ِللَبَدن. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح5353( 2 . قال االمام علی : ُحسُن الُخلِق ِللّنَ

3 . مسکویه رازی، تهذیب االخالق، ص11و نراقی، جامع السعادات، ج1، ص26.
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در این تعریف، اخالق همان »صفات و ملکات نفسانی« است و افعال اخالقی در 
حقیقت، »آثار ملکات و ظهور و بروز صفات درونی« به شمار می روند.1

ــی در  ــاص دارد؛ ول ــی اختص ــکات اخالق ــه مل ــمندان، ب ــر دانش ــالق در نظ ــه اخ ــا آن ک ب
علــم اخــالق معمــواًل عــالوه بــر فضایــل و رذایــل، بــه رفتارهــای اخالقــی اعــم از پســندیده و 

ناپســند پرداختــه شــده اســت. 
کــه از صفــات و ملــکات نفســانی خــوب و  بــه ایــن ترتیــب، علــم اخــالق دانشــی اســت 
بــد، علــل شــکل گیری، رفتــار اختیــاری متناســب بــا آن هــا، آثــار و پیامدهــا و در نهایــت، 

شــیوۀ تحصیــل فضایــل و زدودن رذایــل بحــث می کنــد.2

ب( مفهوم آداب
آداب جمــع ادب و بــه معنــای »دعــا )فراخوانــدن(« می باشــد؛ زیــرا ادب، ادب آمــوز را به 

امــور پســندیده فراخوانــده و از امور ناپســند باز مــی دارد.3
درونی  اموری  اخالقی  ملکات  گفت:  باید  نیز  ادب  اصطالحی  معنای  تبیین  در 
کنند؛ اما همۀ آن ها از  هستند و در مقام عمل به اشکال مختلفی می توانند بروز پیدا 
لحاظ نیکویی، زیبایی و ظرافت، وضعیت یکسانی ندارند. به ابراز اخالق پسندیده در 
قالب نیکو ادب گفته می شود. بنابراین ادِب یک عمل، ظرافت ها و زیبایی های آن عمل 

1 . از دیــدگاه بعضــی از فیلســوفان و اخالق پژوهــان، موضــوع اخــالق اعــّم از ملــکات و صفــات نفســانی اســت و »همــه  
کــه مّتصــف بــه خــوب و بــد می شــوند و می تواننــد بــرای نفــس انســانی کمالــی را فراهــم آورنــد یــا  کارهــای  ارزشــی انســان را 
موجــب پیدایــش رذیلــت و نقصــی در نفــس شــوند، در برمی گیــرد«. اســتاد آیــت اهلل مصبــاح یــزدی، چنیــن دیدگاهــی را 
کریــم و روایــات نیــز ایــن ســخن را تأییــد می کننــد«. طبــق ایــن اصطــالح، اخــالق  کــه »قــرآن  کــرده و اظهــار داشــته  اتخــاذ 
کــه رنــگ ارزشــی داشــته باشــند«. )ر.ک: مصبــاح یــزدی، اخــالق  شــامل »ملــکات و حــاالت نفســانی و افعالــی می شــود 

در قــرآن، ج1، ص241ـ240(
2 . ر.ک: طوســی، اخالق ناصری، ص 48؛ نراقی، جامع الســعادات، ج1، ص27-26 و جمعی از نویســندگان، اخالق 

اســالمی )آداب بندگی(، ص3 و 4.
َدبــا ألنــه یــأِدب النــاَس الذیــن یتعلمونــه إلــی المحاِمــد و ینهاهــم 

َ
ُب  بــه األدیــُب  مــن النــاس، ســمی أ ّدَ

َ
ــذی  َیَتــأ

ّ
3 . واألَدُب  ال

عــن المقابــح  َیأدبهــم أی یدعوهــم، وأصــل األدب الّدعــاء. )ازهــری، تهذیب اللغــه، ج 14، ص147(
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که شایسته است رفتار مطابق آن باشد.1 این خصلت های  است؛ یعنی هیأت نیکویی 
شایسته، موجب ُحسن یا کمال فعل می شوند.2

ج( اهمیت اخالق و تهذیب در زندگی طلبگی 

اصالت و اولویت تهذیب در زندگی طلبه
گرچه منش اخالقی و سلوک معنوی برای هر فرد مسلمانی ضروری است؛ ولی برای 
گسستنی با او دارد. روحانی، بخشی از هویت و موجودیت او به شمار می آید و پیوندی نا
و  اســت  اســالم  نمایاننــده  و  نماینــده  و    ائمــه و  پیامبــران  وارث  روحانیــت، 
مســئولیت هدایــت انســان را پــس از آنــان بــر دوش دارد. بی تردیــد بــر دوش کشــیدن چنیــن 
کــه طلبــه ابتــدا خــود را از رذایــل و هواهــای نفســانی  بــار ســنگینی، نیازمنــد آن اســت 
کــه از فرهنــگ اســالم و تعالــی بشــر  کــرده، آن گاه پــا در مســیر تعالــی بگــذارد. روحانــی  ک  پــا
ســخن می گویــد، بایــد در مقــام عمــل نیــز پیــش گام باشــد و عمــل خــود را نشــانه ای بــرای 
گــر مــردم میــان رفتــار و گفتــار وی فاصلــه ای  جلــب اعتمــاد و آرامــش مخاطــب قــرار دهــد. ا
گرفــت؛ زیــرا ایــن امــر را بــه نوعــی، نشــانۀ نفــاق و  کننــد، اثــری از کالم او نخواهنــد  احســاس 

گوینــده می  یابنــد. ــه ســخنان  شــاهد بی اعتقــادی ب

1 . عالمه طباطبایی، المیزان، ج6، ص256. 
2 . ر.ک: جمعی از نویسندگان، اخالق اسالمی )آداب بندگی(، ص4 و 5.
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جایــگاه و اهمیــت اخــالق و ویژگی هــای اخالقــی عالمــان دیــن در آیــات متعــدد1 و نیــز 
ا 

َ
متــون روایــی، بــه طــور چشــم گیری مــورد بحــث قرار گرفتــه که روایــت شــریف نبوی »ِاّن

ــَم َمــکاِرَم ااَلخــاق«2 شــاهدی روشــن بر این مدعاســت. َتِّ
ُبِعثــُت اِلُ

ــه ســلوک  ــر تعلیــم و خطــر پیمــودن مســیر علــم، بــدون  توجــه ب ــر تقــدم تزکیــه ب کیــد ب تأ
معنــوی، در اندیشــه و ســخن امــام خمینــی در اخــالق روحانیــت مــوج می  زنــد.3 بــه 
توصیــه امــام، تهذیــب بایــد از همــان اوان جوانــی و بــدو ورود بــه عرصــۀ طلبگــی، مــّد 
کــه بیش تریــن بهــره از نیــرو و صفــای  نظــر طــالب و نیــز مربیــان اخــالق در حوزه هــا باشــد 
روح جــوان انتظــار مــی  رود.4 ایشــان بــر اصــالح نفــس، پیــش از پرداختــن بــه اصــالح جامعــه 
کیــد کــرده و معتقــد بودنــد تــا انســان تهذیــب  نفــس نداشــته باشــد کالمــش در مــردم تأثیــر  تأ

ماُء«. )فاطر، آیه 28(
َ
ما َیخَشی اهلَل ِمن ِعباِدِه الُعل 1 . از جمله، آیه شریفه »ِإّنَ

کمــال رســاندن مــکارم اخــالق مبعــوث شــده ام. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج 16، ص210 و  کــه مــن بــرای بــه  2 . بــه راســتی 
طبرســی، مــکارم االخــالق، ص 8(

کند  3 . تزکیه قبل از تعلیم و تعلم است؛ یَزکیِهم؛ پیغمبر آمده است این ها را تزکیه بکند؛ پرورش بدهد؛ نفوس را مهیا 
ُمُهُم الکتاَب َو الِحکَمَة؛ بعد تعلیم کتاب و حکمت بکند، که اگر کتاب و حکمت با پرورش توأم نباشد و با  ِ

ّ
و بعد یَعل

تزکیه توأم نباشد، موجودی که از او بیرون می آید، همین موجوداتی می شود که در مجلس سنا و در مجلس شورای قبل از 
انقالب بود. )صحیفه امام، ج12، ص494( باید هر قدمی که در راه تحصیل برداشته می شود، اگر عرض نکنم دو قدم، 
اقل یک قدم هم در باب تهذیب اخالق، در باب تحکیم عقاید، در باب استقرار ایمان در قلب ]برداشته شود[. این ها  ال
کنند خودشان را. از صبح تا  کنند، باید مراقبت  تفکر الزم دارد؛ محاسبه الزم دارد؛ مراقبه الزم دارد. آقایان باید مراقبه 
یادتر شود، اگر با تهذیب و تقوا  عصر، باید مراقب خودشان باشند. )صحیفه امام، ج2، ص39(این اصطالحات هر چه ز
همراه نباشد، به ضرر دنیا و آخرت جامعه مسلمین تمام می شود. تنها دانستن این اصطالحات اثرى ندارد. علم توحید 
که عالم به علم توحید بودند و طوایفی را منحرف  هم اگر با صفاى نفس توأم نباشد، وبال خواهد بود. چه بسا افرادى 
کردند. چه بسا افرادى که همین اطالعات شما را به نحو بهترى دارا بودند، لیکن چون انحراف داشتند و اصالح نشده 
ى را گمراه و منحرف ساختند. این اصطالحات خشك، اگر بدون تقوا و تهذیب  بودند، وقتی وارد جامعه گردیدند، بسیار
 ،کبر و نخوت در دایره نفس بیشتر توسعه می یابد. )امام خمینی گردد،  نفس باشد، هر چه بیشتر در ذهن انباشته 

جهاد اکبر، ص19(
کنید؛ استاد اخالق براى خود معین نمایید؛ جلسه  4 . در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصالح اخالق، برنامه تنظیم 
از داشتن مربی  وعظ و خطابه، پند و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمی توان مهذب شد. اگر حوزه ها همین طور 

اخالق و جلسات پند و اندرز خالی باشد، محکوم به فنا خواهد بود. )همان، ص21(
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نــدارد. بنابرایــن گفتــار و کــردار روحانــی بایــد یکــی باشــد.1 بــه توصیــه امــام، تنهــا عالم 
ب، موجــب انحــراف 

ّ
ب می توانــد در اصــالح جامعــه مؤثــر باشــد و عالــم غیرمهــذ

ّ
مهــذ

ــا آخــر  ــارۀ اســتمرار علم آمــوزی ت ــه طــالب درب امــت می گــردد.2 هم چنیــن حضــرت امــام ب
عمــر، اخــالص، زهــد، ساده زیســتی، بی اعتنایــی بــه دنیــا، پرهیــز از رفاه جویــی و پرهیــز از 

کیــد فرموده انــد. کبــر و غیبــت توصیــه و تأ یــا و عجــب و  رذایــل اخالقــی، ماننــد ر
ــران و مســئوالن حــوزه و طــالب  ــه مدی توصیــه همیشــگی مقــام معظــم رهبــری  ب
جوان و روحانیون، همان ســفارش های حضرت امامبوده و ایشــان به مناســبت های 

کرده انــد.3 مختلــف، حــوزه و روحانیــت را بــه اخــالق و معنویــت دعــوت 

1 . تا اصالح نکنید نفوس خودتان را، از خودتان شروع نکنید و خودتان را تهذیب نکنید، شما نمی توانید دیگران را 
تهذیب کنید. آدمی  که خودش آدم صحیحی نیست، نمی تواند دیگران را تصحیح کند؛ هرچه هم بگوید فایده ندارد. 

)صحیفه امام، ج13، ص420(
و  تکالیف سنگین  کنید، می بینید  مراجعه  به وظایف علما  مربوط  ابواب  به  کتاب وسائل،  و  کافی  به اصول  اگر   . 2
مسئولیت هاى خطیرى براى اهل علم بیان شده است. در روایت است که وقتی جان به حلقوم می رسد، براى عالم، دیگر 
ى پذیرفته نمی شود؛ زیرا خداوند از کسانی تا آخرین دقایق زندگی توبه می پذیرد که  جاى توبه نیست، و در آن حال، توبه و
جاهل باشند و در روایت دیگر آمده است که هفتاد گناه از جاهل آمرزیده می شود، پیش از آن که یك گناه از عالم مورد آمرزش 
قرار گیرد؛ زیرا گناه عالم براى اسالم و جامعه اسالمی خیلی ضرر دارد. عوام و جاهل اگر معصیتی مرتکب شود، فقط خود 
می را 

َ
را بدبخت کرده، بر خویشتن ضرر وارد ساخته است؛ لیکن اگر عاِلمی منحرف شود و به عمل زشتی دست زند، عال

منحرف کرده، بر اسالم و علماى اسالم زیان وارد ساخته است. این که در روایت آمده که اهل جهنم از بوى تعفن عالمی 
که در دنیا بین عالم و جاهل در نفع و ضرر به اسالم و  که به علم خود عمل نکرده، متأذى می شوند، براى همین است 
جامعه اسالمی فرق بسیار وجود دارد. اگر عاِلمی منحرف شد، ممکن است امتی را منحرف ساخته، به عفونت بکشد و اگر 
عالمی مهذب باشد، اخالق و آداب اسالمی را رعایت نماید، جامعه را مهذب و هدایت می کند«. )همان، ص14 و 15(

3 . من توصیه  به خشوع و ذکر و تقوا و سعی براى تقرب الی اهلل را براى طالب واجب تر می دانم تا توصیه  به علم، که مایه  
گاهی هم مضر. عالمانی داشتیم-  کارشان علم است. اگر علم باشد، تقوا نباشد، این علم می شود بی فایده،  اصلی 
که نه فقط از این علم بهره اى نبردند و بهره اى نرساندند، بلکه وزر و وبال شد. این  چه علم دینی، چه علم غیر دینی- 
کالبد علم و عالم الزم است. )بیانات مقام معظم رهبری در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی  روح معنویت در 
ى و اخالقی حوزه ها، فیض بردن از معنویات است، تهذیب است؛  کرمانشاه،20/07/1390(مسأله  دیگر در نظام رفتار
که رشته هاى  کسانی  نیازمند است.  به مسأله ى تهذیب  گذشته  از  امروز حوزه، بیش  این خیلی مهم است. جوان 

رفتارشناسی عمومی را مطالعه می کنند و کار می کنند، این را تأیید می کنند. امروز در همه  دنیا این جور است...
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از این رو باید گفت اولین، مهم ترین، اساسی ترین و جدی ترین هدف تربیتی حوزه های 
علمیه، تهذیب نفس و اخالق می باشد و بقیه امور در درجۀ بعدی اهمیت قرار دارند.

نقش تهذیب در موفقیت علمی و اجتماعی طلبه 
حضرت امام خمینی در این باره می نویسند:

ید، پیــش از هــر کار، بایــد در صــدد اصــاح خــود باشــید  شــما وقتــی وارد حــوزه می شــو

یــد، ضمــن تحصیــل، بایــد نفــس خــود را تهذیــب  و مادامــی کــه در حــوزه بــه ســر می بر

کنیــد تــا آن گاه کــه از حــوزه بیــرون رفتیــد و در شــهر و یــا محلــی، رهبــرى ملتــی را بر عهده 

گرفتید. مردم از اعمال و کردار شما، از فضایل اخاقی شما استفاده کنند، پند گیرند، 

اصــاح شــوند. بكوشــید پیــش از آن کــه وارد جامعــه گردیــد، خــود را اصــاح کنیــد، 

کنــون کــه فــارغ البــال می باشــید در مقــام اصــاح و تهذیــب نفــس  گــر ا ید. ا مهــذب ســاز

برنیایید، آن روز که اجتماع به شما روى آورد دیگر نمی توانید خود را اصاح نمایید. 

یش انســان  یــت قــواى روحانی، ر ... خــدا نكنــد پیــش از کســب ملــكات فاضلــه و تقو

کــه از اســتفاده هاى علمــی و معنــوى و از تمــام  گــردد،  کمــی ســفید و عمامــه بــزرگ 

ــرار  ــا مــورد توجــه مــردم ق یــش ســفید نشــده، کارى کنیــد. ت ــا ر ــد. ت ــاز می مان ــرکات ب ب

نگرفته ایــد، فكــرى بــه حــال خــود نماییــد. خــدا نكنــد انســان پیــش از آن کــه خــود را 

بســازد، جامعــه بــه او روى آورد و در میــان مــردم نفــوذ و شــخصیتی پیــدا کنــد کــه خــود 

را می بــازد، خــود را گــم می کنــد. قبــل از آن کــه عنــان اختیــار از کــف شــما ربــوده شــود، 

ید، رذایــل اخاقــی را  ید و اصــاح کنیــد. بــه اخــاق حســنه آراســته شــو خــود را بســاز
از خــود دور کنیــد.1

که وضع نظام مادى و فشار مادى و مادیت، جوان ها را بی حوصله می کند؛ جوان ها را افسرده می کند. در یك چنین   
وضعی، دستگیر جوان ها، توجه به معنویت و اخالق است. علت این که می بینید عرفان هاى کاذب رشد پیدا می کند 
و یك عده اى طرفشان می روند، همین است؛ نیاز هست. جوان ما در حوزه  علمیه - جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر- 

نیازمند تهذیب است. )بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/7/29(
1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص21 و 22.
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کــه روحانیــت بیــش از هــر  از ایــن فرمایــش حضــرت امــام بــه خوبــی روشــن می شــود 
صنــف دیگــری، نیازمنــد تهذیــب نفــس و خودســازی اســت و بــا توجــه بــه پایــگاه مردمــی 
کــه دارد، بایــد پیــش از ورود بــه عرصــۀ فعالیت هــای اجتماعــی، هــم از  و جایــگاه خطیــری 

لحــاظ معنــوی و هــم از حیــث علمــی خــود را ســاخته باشــد. 
ــه  ــود؛ بلک ــوب نمی ش ــه محس ــی طلب ــۀ طلبگ ــس، وظیف ــب نف ــوی و تهذی ــای معن ارتق
رســالت انســانی اوســت. طلبــه پیــش از آن کــه طلبــه باشــد، یــک انســان اســت. هــر انســانی 
کمــال روحــی  کســب  ــرای  کــه خدمــت می کنــد، وظیفــه دارد ب در هــر صنــف اجتماعــی 
بکوشــد. ایــن امانــت، بــه دوش انســان بــا وصــف انســان بــودن نهــاده شــده، نــه بــا وصــف 
طلبــه بــودن؛ ولــی طلبــه بــرای اقامــه امــر دیــن، ســخت نیازمنــد تزکیــه و تجربه حیــات دینی 
گــر طلبــه، ســخت گیرانه بــه ضوابــط شــرعی پای بنــد نباشــد و طــرح زندگــی خــود را  اســت. ا
بــر اســاس الگــوی دینــی نبســته باشــد، هرگــز ظرفیــت فهــم دیــن را نخواهــد یافــت و بــا باطن 

کــرد. حقایــق دینــی ارتبــاط برقــرار نخواهــد 
وَن.1 ُر َطّهَ ُ  املْ

َّ
ُه ِإال ّسُ  َیَ

َّ
ُنوٍن* ال

ْ
ک ِكَتاٍب ّمَ مٌی* ِف  َكِر ُقْرآٌن 

َ
ُه ل

َ
ِإّن

کارآمــد خواهــد بــود؛ بــه جهــت این کــه فهــم  کســی، بی تردیــد در تبلیــغ دیــن نیــز نا چنیــن 
کــه از دل بــرون آیــد، الجــرم  عمیــق، مقدمــه ابــالغ درســت پیــام اســت و هم چنیــن ســخنی 
کارانه  بــر دل نشــیند، نــه ســخنی کــه تنها لقلقه زبــان و تقلید طوطی وار باشــد. امر دفــاع فدا
از دیــن و تــالش بــرای اجــرا و تحقــق دیــن، بســیار روشــن تر اســت. چگونــه می تــوان فــرض 
کنــد، آمادگــی دفــاع از  کــه عمیــق نتوانســته بــا حقیقــت دیــن ارتبــاط برقــرار  کســی  کــرد 

معــارف آن و فــداکاری بــرای تحقــق آن را داشــته باشــد؟

1 . که این ]پیام[ قطعا قرآنی است ارجمند، در کتابی نهفته * که جز پاك شدگان بر آن دست ندارند. )واقعه، آیه77 -79(
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خدای متعال خطاب به پیامبر خود می فرماید: 
یــِه َو                    

َ
و ِزد َعل

َ
*  أ

ً
ِو انُقــص ِمنــُه َقلیــا

َ
* ِنصَفــُه أ

ً
 ِإاّل َقلیــا

َ
یــل

َّ
* ُقــِم الل

ُ
ــل ّمِ

هَیــا امُلّزَ
َ
یــا أ

1.
ً
ــواًل َثقیــا یــک َق

َ
ــا َســُنلیق َعل * ِإّن

ً
ــرآَن َترتیــا ــِل الُق َرّتِ

گردانــی؛ زیــرا مــا فرمــان  یعنــی الزم اســت ارتبــاط َســَحری ویــژه خــود را بــا خــدا بیش تــر 
گرانــی بــر دوش تــو می نهیــم.  ســنگینی بــر تــو می افکنیــم و مســئولیت 

کــه نســبت بیش تــری بــا دیــن خــدا دارد، وظیفــه  از ســوی دیگــر، طلبــه بــه همــان میــزان 
ــه  ــرای طلب ــی، ب ــام ایمان ــای ع ــا و نبایده ــی دارد. بایده ــط ایمان ــات ضواب ــادی در مراع ی ز
ــر اســت. امــام  ــر و الزم ت ــرای طلبــه بســیار زیبنده ت ــه آن، ب ــر و پای بنــدی ب شــدیدتر و اکیدت

صــادق  بــه یکــی از یــاوران و شــیعیان نزدیــک خــود فرمودنــد:
کار خوب، از هر کس خوب است، اما از تو خوب تر است؛ به جهت نسبتی که با ما 

داری. کار بد، از هر کس بد است و از تو بدتر؛ به جهت نسبتی که با ما داری.2

نظیــر این کــه در قــرآن کریــم بــرای زنــان پیامبــر، حســاب ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــده و از 
کــه بــا او دارنــد،  آنــان توقــع بیش تــری بیــان شــده اســت. زنــان پیامبر بــه جهــت نســبتی 
ــان مزیــت اســت و از  ــرای آن ــد. ایــن نســبت و قرابــت، از جهتــی ب ــری دارن تکلیــف بیش ت

ســوی دیگــر، بــرای آنــان مســئولیت ایجــاد می کنــد:

1 . اى جامه به خویشتن فرو پیچیده * به پا خیز شب را مگر اندکی * نیمی از شب یا اندکی از آن را بکاه * یا بر آن ]نصف[ 
ى گرانبار القا می کنیم. )مزمل، آیه1ـ5( بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان * در حقیقت ما به زودى بر تو گفتار

قَبــح، ِلَمکاِنــک 
َ
َحــٍد َقبیــٌح َو ِمنــک أ

َ
کّلِ أ حَســن، ِلَمکاِنــک ِمّنــا َو الَقبیــُح ِمــن 

َ
َحــٍد َحَســٌن َو ِمنــک أ

َ
ِ أ

ّ
کل 2 . الَحَســُن ِمــن 

ــوار، ج47، ص349( ــا. )مجلســی، بحاراالن ِمّن
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َعَذاُب ِضْعَفنْیِ َوَكاَن َذِلَك 
ْ
ا ال َ َنٍة ُیَضاَعْف لَ َبّیِ ّنَ ِبَفاِحَشٍة ّمُ

ُ
ِت ِمنک

ْ
ِبِّ َمن َیأ َیا ِنَساء الّنَ

ْعَتْدَنا 
َ
َتنْیِ َوأ ْجَرَها َمّرَ

َ
ا أ ْؤِتَ

ُ
ا ّن  َصاِلً

ْ
ِ َوَرُسوِلِه َوَتْعَمل

ّنَ هَّلِلَّ
ُ

 اهَّلِل َیِسیًرا*َوَمن َیْقُنْت ِمنک
َ

َعل
َساء... .1 َن الّنِ َحٍد ّمِ

َ
َكأ ْسُتَّ 

َ
ِبِّ ل ًیا*َیا ِنَساء الّنَ َكِر ا ِرْزًقا  َ لَ

حداکثری  صورت  به  دینی  دستورهای  همه  به  باید  دین،  مبلغ  و  عالم  ترتیب،  بدین 
کند. انضباط فقهی، التزام به آداب  پای بند باشد و همه آموزه های دین را جدی تلقی 
اسالمی و سلوک معنوی، برای طلبه، هم ارزش فردی و هم ارزش صنفی به شمار می رود 

و بدون این ویژگی، صدق عنوان طلبه بر فرد، در حقیقت درست نیست.

خطر علم بدون تهذیب
امام خمینی می فرمایند: 

و شــما بدانیــد کــه چنان چــه عاِلــم، هــر عاِلمــی باشــد، تهذیــب اســامی و اخــاق 
اســامی پیــدا نكنــد، بــرای اســام مضــر اســت، کــه نافــع نیســت. آن قــدری کــه از 
بــان و قلــم اشــخاصی کــه تعهــد بــه اســام نداشــته اند و انحــراف داشــته اند، کشــور  ز
مــا صدمــه دیــده اســت، از تــوپ و تانــک و از محمدرضــا و پــدرش صدمــه ندیــده 
اســت. صدمــه این هــا صدمــه روحــی اســت. صدمــه روحــی باالتــر از صدمــات جســمی 
اســت. چنان چــه عاِلــم مهــذب نباشــد، ولــو این کــه عاِلــم بــه احــكام اســام باشــد، ولــو 
گــر مهــذب نباشــد، بــرای خــودش و بــرای کشــورش و  این کــه عاِلــم بــه توحیــد باشــد، ا
گــر بخواهیــد خدمت گــزار اســام  بــرای ملتــش و بــرای اســام ضــرر دارد کــه نفــع نــدارد. ا
باشــید، خدمت گــزار ملــت اســامی باشــید، و اســیر در دســت ابرقدرت هــا و آن هــا کــه 
پیونــد بــا ابرقدرت هــا دارنــد، نباشــید. بایــد دانشــگاه و فیضیــه و همــه آن هــا کــه مربــوط 
کــه مربــوط بــه فیضیــه هســتند، در رأس برنامه هــای  بــه دانشــگاه اند و همــه آن هــا 

کنــد، عذابــش دو چنــدان خواهــد بــود و ایــن  ى  کار زشــت آشــکار کــس از شــما مبــادرت بــه  1 . اى همســران پیامبــر! هــر 
کنــد، پاداشــش را دو  کار شایســته  ــرد و  کــس از شــما، خــدا و فرســتاده اش را فرمــان ب ــر خــدا همــواره آســان اســت*و هــر  ب
ى نیکــو فراهــم خواهیــم ســاخت*اى همســران پیامبــر! شــما ماننــد هیــچ یــك از زنــان  چنــدان می دهیــم و برایــش روز

ــه32-30( ]دیگــر[ نیســتید... . )احــزاب، آی
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تحصیلی شــان، برنامــه اخاقــی و برنامه هــای تهذیبــی باشــد؛ تــا امثــال مرحــوم مطهــری  
ــراِد  ــر خــاف باشــد، آن وقــت اف ــر خــدای نخواســته ب گ ــد؛ و ا ــم کن ــه جامعــه تقدی را ب
ــه فســاد می کشــند و  ــه جامعــه می فرســتد؛ و این هــا جامعــه را ب ــراد را ب ــن اف ــِل ای مقاب

مــردم را بــه اســارت.1

علم بدون عمل، مفید که نیست، بلكه مضر است. شاید بسیاری از مصیبت هایی 
که بر بشر واقع شده باشد، از علم واقع شده است. متام این خرایب هایی که االن 
که  که علمی بوده است  در دنیا به وجود آمده است، این ها برای این است 
گر خبواهید  توأم با هتذیب نبوده است. علم را دارند، لكن مهذب نیستند. مشا ا
کشور  استقال  خودتان،  کشور  به  بكنید  خدمت  اسام،  به  بكنید  خدمت 
یت  خودتان را حفظ کنید، وابسته به هیچ جا نباشید، باید هم رشته علم را تقو

کنید و  هم هتذیب اخاق را و هم عمل را.2

1 . صحیفه امام، ج14، ص169.
2 . همان، ج19، ص325.
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عوامل موفقیت در زندگی طلبگی

انسان به صورت فطری در پی دست یابی به کمال است. هر کسی -از هر قشر و طبقه ای 

-عالقه مند است به موفقیت دست یابد و از تالش های خود، بیش ترین نتیجه را دریافت 

کند. موفقیت نیز یک امر تصادفی و بی ضابطه یا وابسته به معجزه نیست و برای رسیدن 

به آن، قرص و کپسولی یا کیمیا و افسونی وجود ندارد. 

بایــد عوامــل و موانــع موفقیــت را شــناخت و بــا تــالش و عمل به ســوی آن گام برداشــت. 

گــر طلبــه بخواهــد در رســالت طلبگــی موفــق باشــد و وظیفــۀ ســنگین خــود را بــه خوبــی و  ا

کنــد، الزم اســت بــه ایــن  کســب  بــا اتقــان انجــام دهــد و رضایــت خــدا و امــام زمــان را 

عوامــل و موانــع توجــه کنــد. 

1. خودشناسی و بصیرت صنفی
عامــل اول موفقیــت طلبــه، خودشناســی صنفــی1 اســت. خودشناســی صنفــی، یعنــی 

کنــد، اهمیــت و خطرهــای آن را بشناســد، بــا اهــداف  معنــای طلبگــی را بــه خوبــی درک 

و رســالت های طلبگــی، وظایــف طلبگــی و اهــم و مهــم در آن آشــنا باشــد و تصــورات 

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

کنــد و خــود را بــرای انجــام وظیفــه در ایــن صنــف  کاســتی های حــوزه و روحانیــت اصــالح 

1 . بصیــرت و خودشناســی صنفــی، بازگشــت بــه هویــت صنفــی دارد. منظــور از هویــت صنفی، هویت فکــری و فرهنگی 
ــه  ــردن ب ــم. پــی ب گرفته ای کــه بدانیــم در چــه بســتر فکــری و ایدئولــوژی و نظــام آموزشــی و مبانــی اعتقــادی نشــأت  اســت 
کــه در آن طلبــه تربیــت  نســب نامه و شــجره نامه صنفــی اســت. آبــا و اجــداد صنفــی طلبــه، پیامبــران و اماماننــد. بســتری 

گیــرد. )ر.ک: حکیمــی، هویــت صنفــی روحانیــت( مــی شــود، از پیامبــران نشــات مــی 
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اجتماعــی آمــاده ســازد. در واقــع همان گونــه کــه به عنــوان یــک انســان، بــه موفقیــت و کمــال 

کمــال صنفــی خــود در  انســانی خــود می اندیشــد، به عنــوان یــک طلبــه نیــز بــه موفقیــت و 

مســیر طلبگــی اهتمــام ورزد.

کارآمــدی ایــن راه،  ایــن بصیــرت صنفــی، موجــب پدیــد آمــدن اعتقــاد راســخ بــه 

کســب  احســاس موفقیــت در طــی ایــن مســیر، ایمــان بــه عظمــت و شــکوه طلبگــی و 

رضایــت امــام عصــر خواهــد شــد. 

کارشناســان، اســتفاده از  بــرای به دســت آوردن بصیــرت صنفــی، مشــاورۀ فــردی بــا 

ــاره ســودمند اســت. ــار تألیــف شــده در ایــن ب اســاتید، تأمل هــای شــخصی و مطالعــه آث

2. اخالص نیت
ک ســازی  یکــی از عوامــل مهــم در موفقیــت علمــی و اخالقــی یــک طلبــه، اخــالص و پا

کــردن، ارادت صــادق  کــردن، ویــژه  ــه معنــای خالــص  نیــت اســت. اخــالص در لغــت ب

یــا و ســمعۀ خــدای متعــال آمــده اســت. هــر چیــزی ممکــن اســت  داشــتن و طاعــت بی ر

کــه آن چیــز را از ایــن غیــر، صافــی و خالــی  بــه چیــز دیگــر مخلــوط و مشــوب شــود، وقتــی 

ــز،  ــرعی نی ــالح ش ــد.1 در اصط ــالص نامن کار را اخ ــن  ــم و ای کرده ای ــص  ــم، آن را خال گردانی

ک کــردن نّیت  اخــالص نزدیــک بــه همــان معنــای لغــوی بــه کار رفتــه و عبــارت اســت از: پــا

از غیــر خــدا و انجــام دادن عمــل، تنهــا بــرای خــدا.

امام صادق ضمن حدیثی در رابطه با خلوص نیت می فرمایند: 

از  مانــدن  ســالم  کــه  یــرا  ز اســت؛  ســلیم  قلــب  صاحــب  صــادق،  نّیــت  صاحــب 

وسوســه های )شــیطانی( مهلكــه بــا خالــص کــردن نیــت بــراى خــدا در همه امــور ممكن 

اســت کــه خداونــد متعــال می فرمایــد: »)روز قیامــت(، روزى اســت کــه مــال و فرزنــدان 

1 . دهخدا، لغت نامه دهخدا، ذیل واژه اخالص.
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ســودی بــرای انســان ندارنــد، مگــر کســی کــه خداونــد بــه او قلــب ســلیم  داده باشــد« و 

رســول اکرم فرمــود: »نیــت شــخص مؤمــن بهتــر اســت از عمــل او« و فرمــود: »تمــام 

اعمــال بــه واســطه نیت هــا امتیــاز پیــدا می کننــد و بــراى هــر شــخصی اســت آن چــه نیــت 

می کنــد«. پــس الزم اســت کــه هــر بنــده اى از بنــدگان خــدا نیــت خــود را در هــر حرکــت 

گــر چنیــن نكــرد، غافــل بــوده و خداوند متعال  و ســكونی )بــرای خــدا( خالــص کنــد کــه ا

پایــان و بلكــه گمراه تــر از آناننــد«  غافلیــن را مذمــت کــرده، می فرمایــد: »آنــان ماننــد چهار
و )در جــای دیگــر( می فرمایــد: »آنــان همــان غافــا ن هســتند«... . 1

امام خمینی در اهمیت اخالص در زندگی طلبه می فرمایند:

علمــی کــه انســان را بــه خــدا نزدیــك می کنــد، در نفــس دنیاطلــب، باعــث دورى بیشــتر 

گــر بــراى غیــر خــدا باشــد، از حجــب  از درگاه ذى الجــال می گــردد. علــم توحیــد هــم ا

کنــون کــه  ظلمانــی اســت؛ چــون اشــتغال بــه مــا ســوى اهّلل اســت. ... گمــان نكنیــد ا

یــد،  مشــغول تحصیــل علــوم شــرعیه می باشــید و فقــه کــه اشــرف علــوم اســت می آموز

گــر اخــاص و قصــد قربــت  دیگــر راحتیــد و بــه وظایــف و تكالیــف خــود عمــل کرده ایــد. ا

گــر تحصیــات شــما، العیــاذ بــاهّلل، بــراى خــدا  نباشــد، ایــن علــوم هیــچ فایــده اى نــدارد. ا

نباشــد و بــراى هواهــاى نفســانیه، کســب مقــام و مســند، عنــوان و شــخصیت در ایــن 

گذاشــته باشــید، بــراى خــود وزر و وبــال اندوخته ایــد. ایــن اصطاحــات  راه قــدم 

گــر بــراى غیــر خــدا باشــد، وزر و وبــال اســت. ... هــر قدمــی کــه بــراى تحصیــل علــم  ا

ــِة هلِلَِّ  ّیَ َراِت ِبَتخِلیــِص الّنِ و
ُ

ّنَ َســاَلَمَة الَقلــِب ِمــن َهَواِجــِس الَمحــذ
َ
ــِلیِم أِل اِدَقــِة َصاِحــُب الَقلــِب الّسَ ــِة الّصَ ّیَ 1 . َصاِحــُب الّنِ

ــُة  ــّیُ »ِنّیَ ِب  الّنَ
َ

ــال ــِلیٍم« َو َق ــٍب َس ــی اهلَل ِبَقل َت
َ
ــن أ  َم

َّ
ــوَن ِإال  والَبُن

ٌ
ــُع مــال ــوَم ال َینَف ــی: »َی

َ
 اهلُل َتَعال

َ
ــال ــا َق َه ِ

ّ
ُموِرُکل

ُ
ــی األ ــی ِف

َ
َتَعال

 ِ
ُکلّ ــِة ِفــی  ّیَ  ِللَعبــِد ِمــن َخاِلــِص الّنِ

َ
ِ امــِرٍئ َمــا َنــَوى«. َفــال ُبــّد

ــاِت َو ِلــُکلّ ّیَ  ِبالّنِ
ُ

عَمــال
َ
َمــا األ : »ِإّنَ

َ
الُمؤِمــِن َخیــٌر ِمــن َعَمِلــِه« َو َقــال

نعــاِم َبــل 
َ
 َکاأل

َّ
: »ِإن ُهــم ِإال

َ
ــی َفَقــال

َ
ُهــُم  اهلُل َتَعال ــوَن َقــد َذّمَ

ُ
ا الَمعَنــی َیُکــوُن َغاِفــاًل َو الَغاِفل

َ
ــم َیُکــن ِبَهــذ

َ
ــُه ِإَذا ل ّنَ

َ
َحَرَکــٍة َو ُســُکوٍن أِل

ــوَن«.... )گیالنــی، مصبــاح الشــریعة، ص53 و 54، بــاب23 و مجلســی، 
ُ
ولِئــَك ُهــُم الغاِفل

ُ
: »أ

َ
 َســِبیاًل« َو َقــال

ُ
َضــّل

َ
ُهــم أ

بحاراالنــوار، ج67، ص210(
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یــت قــواى روحانی،  یــد، قدمــی هــم بــراى کوبیــدن خواســته هاى نفســانی، تقو برمی دار

ــوم در  ــن عل ــل ای ــد. تحصی ی ــوا بردار ــات و تق ی ــل معنو ــكارم اخــاق، تحصی کســب م

واقــع، مقدمــه تهذیــب نفــس و تحصیــل فضایــل، آداب و معــارف الهیــه می باشــد. تــا 

ید. شــما بــه منظــور هدفــی عالــی  پایــان عمــر در مقدمــه نمانیــد کــه نتیجــه را رهــا ســاز

ــرا  ــوم را ف ــن عل ــب نفــس می باشــد، ای ــارت از خداشناســی و تهذی ــه عب و مقــدس، ک

کار خــود باشــید. بــراى  یــد و بایــد در صــدد بــه دســت آوردن ثمــره و نتیجــه  می گیر
رســیدن بــه مقصــود اصلــی و اساســی خــود جدیــت کنیــد. 1

امــری دشــوار و پیچیــده و نیازمنــد مجاهــده  نیــات و اعمــال،  تحصیــل اخــالص در 

کــرم در حدیــث قدســی از  طوالنــی و مســتمر بــا نفــس و اســتقامت اســت. پیامبــر ا

نقــل می کننــد:  خداونــد متعــال 
یش به امانت گذاشته ام.2 اخاص سّری از اسرار من است که در دل بندگان محبوب خو

که  ممکن است برخی خود را از آلودگی به اهداف فاسد منّزه بدانند و چنین پندارند 

که وقتی دست آدمی از همه جا  انگیزه و غرضی غیر از خدا ندارند؛ ولی باید متوجه بود 

کافی نیست؛  کوتاه است، می پندارد هدفی جز رضای خدای متعال ندارد و البته این 

گر روزی، ریاست، شهرت، مسند و مقام هم به او روی آورد،  که ا بلکه چنان باید باشد 

خود را نبازد و شیفته آن ها نشود و از این امور اعتباری به عنوان وسیله ای برای دست 

یافتن به اهداف خدایی استفاده کند.3 بنابراین، کسب و نگه  داشتن اخالص عمل، در 

که بیش تر اعمال و رفتارهای طلبه، زیر ذره بین  زندگی طلبگی بسیار دشوارتر است؛ چرا 

نگاه های مردم قرار دارد. 

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص18- 21.
حَببــُت ِمــن ِعَبــاِدی. )شــهید ثانــی، منیــة المریــد، ص133 و 

َ
ســَراِری اســَتوَدعُتُه َقلــَب َمــن أ

َ
2 . اإِلخــاَلُص ِســّرٌ ِمــن أ

ص249( ج67،  بحاراالنــوار،  مجلســی، 
3 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص106.
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روزی عامه بحرالعلوم را شاگردانش خندان و متبسم یافتند، سبب پرسیدند؟ در 

یستم، دیدم  کنون که در خود نگر پاسخ فرمود: پس از بیست و پنج سال مجاهدت، ا
یا موفق شوم.1 یایی نیست و توانسته ام به قلع و قمع ر دیگر اعمالم ر

یــا و ُســمعه، تقویــت توحیــد می باشــد؛ چرا  کوتاه تریــن راه بــراى کســب اخــالص و پرهیــز از ر

کــه اخــالص، میــوه علــم و معرفــت اســت.2 منظــور از توحیــد در ایــن مقــام، توحیــد افعالــی 

کــه فاعــل حقیقــی، خــدای متعــال اســت و هیــچ مؤثــرى  کنــد  اســت؛ یعنــی انســان بــاور 

کــه عطــا و منــع، غنــا و فقــر، بیمــاری  ــراى مــا روشــن شــود  گــر ب در عالــم جــز او نیســت.    ا

و ســالمتی، عــزت و ذلــت، زندگــی و مــرگ و... همــه در دســت خداســت و هــر آن چــه در 

یــا و خودنمایــی در  جهــان هســت، تحــت امــر اوســت، دیگــر دل بــه دیگــران نمی بندیــم و ر

مقابــل دیگــران، برایمــان لذتــی نخواهــد داشــت.

3. تقوا 
عامل دیگر در موفقیت طلبه، تقوا و پرهیزکاری است. 

امیرمؤمنان علی می فرمایند:

 همانــا تقــوای الهــی، دوای درد قلب هایتــان، بینایــی بــرای کــوری دل هایتــان، شــفا 

یرانــی ســینه هایتان، پــاک کننــده ناپاکی های  بــرای بیمــاری جســمانتان، آبــادی بــرای و

نفســتان، جــای شــب کوری چشــمانتان، ایمنــی از تــرس دل هایتــان و نــور بــرای 
یكی هایتــان اســت.3 ســیاهی تار

لباب، ص55. 1 . همان، ص104، به نقل از لّب اال
2 . ثمــرة العلــم إخــالص العمــل. )تمیمــی آمــدی، غــرر الحکــم و دررالکلــم، ص328، ح 55(؛ إخــالص العمــل مــن قــّوة 

الیقیــن و صــالح الّنّیــة. )همــان، ص70، ح1348(
وِبُکــم و َبَصــُر َعَمــی َافِئَدُتُکــم و ِشــفاُء َمــَرِض َاجَســاِدُکم و َصــالُح 

ُ
3 . َعــن َامیِرالُمؤِمنیــن :... َفــِاّنَ تقــوا اهلِل َدواُء داِء ُقل

ــَزِع َجأِشــُکم و ِضیــاُء َســواِد ُظلَمِتُکــم... )نهــج  ــم و َامــُن َف ــِس َانُفِســُکم و َجــالُء ِعشــا َابصاِرُک ــوُر َدَن ــم و َطُه ِرُک َفســاِد ُصدو
البالغــه، خطبــه198(
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امام خمینی در باب اهمیت تقوا و تهذیب نفس در زندگی طلبگی می فرمایند:

گــر بــا تهذیــب و تقــوا همــراه نباشــد، بــه ضــرر  یادتــر شــود، ا ایــن اصطاحــات هــر چــه ز

دنیــا و آخــرت جامعــه مســلمین تمــام می شــود. تنهــا دانســتن ایــن اصطاحــات اثــرى 

گــر بــا صفــاى نفــس تــوأم نباشــد، وبــال خواهــد بــود. چــه بســا  نــدارد. علــم توحیــد هــم ا

افــرادى کــه عالــم بــه علــم توحیــد بودنــد و طوایفــی را منحــرف کردنــد. چــه بســا افــرادى 

کــه همیــن اطاعــات شــما را بــه نحــو بهتــرى دارا بودنــد، لیكــن چــون انحــراف داشــتند 

و اصــاح نشــده بودنــد، وقتــی وارد جامعــه گردیدنــد، بســیارى را گمــراه و منحــرف 

گــر بــدون تقــوا و تهذیــب نفــس باشــد، هــر چــه  ســاختند. ایــن اصطاحــات خشــك ا

بیشــتر در ذهــن انباشــته گــردد، کبــر و نخــوت در دایــره نفــس بیشــتر توســعه می یابــد و 

عالــم تیره بختــی کــه بــاد نخــوت بــر او چیــره شــده، نمی توانــد خــود و جامعــه را اصــاح 

یــان بــراى اســام و مســلمین نتیجــه اى بــه بــار نمــی آورد و پــس از ســال ها  نمایــد و جــز ز

تحصیــل علــوم و صــرف وجــوه شــرعی، برخــوردارى از حقــوق و مزایــاى اســامی، ســّد 

راه پیشــرفت اســام و مســلمین می گــردد و ملت هــا را گمــراه و منحــرف می ســازد و ثمــره 

ایــن درس هــا و بحث هــا و بــودن در حوزه هــا ایــن می شــود کــه نگــذارد اســام معرفــی 

گــردد، حقیقــت قــرآن بــه دنیــا عرضــه شــود، بلكــه وجــود او ممكــن اســت مانــع معرفــت 
جامعــه نســبت بــه اســام و روحانیــت گــردد. 1

1 . امام خمینی، جهاد اکبر، ص19 و 20.
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4. والیت مداری و توّسل به ساحت مقدس اهل بیت
ائمــه  و  الهــی  اولیــای  مقــدس  ســاحت  بــه  توســل  و  توجــه  و  یــارت  ز بــه  اهتمــام 

کمــال،  معصومیــن، یکــی دیگــر از مهم تریــن اســباب موفقیــت در تحصیــل علــم و 

گناهــان اســت.  کســب اخــالص، تهذیــب نفــس و تــرک 

کامــل ممکــن نیســت و قــرب بــه  کمــال معنــوی، بــدون دســت گیری و مــدد انســان 

خــدا، فقــط از طریــق والیــت معصــوم و وســاطت حجــت خــدا میســر اســت. امامــان 

معصــوم بــاب اهلل هســتند و معرفــت خــدا و بندگــی او از مجــرای فیــض آنــان افاضــه 

یــارت جامعــۀ کبیــره در بیــان مقــام امــام بــر ایــن معنــا گواهــی می دهــد. می گــردد. فرازهــای ز
ــم 

ُ
ــم«، »ِبک

ُ
ــَه ِبک ــم َو َمــن َقَصــَدُه َتَوّجَ

ُ
 َعنک

َ
ــَدُه َقِبــل ــم َو َمــن َوّحَ

ُ
»َمــن أراد اهَّلَل َبــَدأ ِبک

ُک إَل الّرِضــواِن«، 
َ
ــم ُیســل

ُ
ــم«، »ِبک

ُ
ــم َیــِم«، »فــاَز الفاِئــزوَن ِبِوالَیِتک

ُ
َفَتــَح اهَّلُل َو ِبک

 
َ

ــل ــأواُه َو ُمنَتــاُه«، »َو َجَع ــُه َو َم ــُه َو َمعِدَن ــُه َو َفرَع
َ
ــُه َو أصل

َ
ــُم أّول ُكن ــُر  ــَر اخَلی ِك »إن ُذ

نُفِســَنا َو َتزِكَیًة 
َ
لِقَنا َو َطَهاَرًة ِل  خِلَ

ً
م ِطیبا

ُ
َیِتک

َ
َنــا ِبــِه ِمن َوال ــم َو َمــا َخّصَ

ُ
یک

َ
َواِتَنــا َعل

َ
َصل

ــم َفَقِد اعَتَصَم 
ُ

ــم َفَقــد أَحــّبَ اهَّلَل َو َمِن اعَتَصَم ِبک
ُ

ک ــاَرًة ِلُذُنوِبَنــا«، »َمــن أَحّبَ
َ

َكّف َنــا َو 
َ
ل

ِبــاهَّلِل« به ضمیمــة آیــة »َو َمــن َیعَتِصــم ِبــاهَّلِل َفَقــد ُهــِدَی إل َصــراٍط ُمســَتقمٍی«، »َمــن 
ــم َو 

ُ
ــَک ِبک ّسَ ُكــم َو فــاَز َمــن َتَ ــَک«، »َســَعَد َمــن واال

َ
ــم َهل

ُ
 َیأِتک

َ
ــی َو َمــن ل

َ
ُكــم ن أتا

ــم«.1
ُ

ــم َو ُهــِدَی َمــِن اعَتَصــَم ِبک
ُ

َقک
َ

ــم َو َســِلَم َمــن َصّد
ُ

یک
َ
 إل

َ
ــأ َ

َ
ِمــَن َمــن ل

َ
أ

بــرای ارتبــاط بــا خــدا و وصــول بــه او، طلــب شــفاعت از اولیــای خــدا ضــروری اســت و جــز 

بــا توســل بــه اهل بیــت، مســیر خــدا پیمودنــی نیســت. بــرای توضیــح این موضــوع، به 

داســتان خلقــت اشــاره می کنیــم.

کنند. همۀ  خدای متعال پس از آفرینش آدم به فرشتگان فرمان داد تا بر او سجده 

ئک این فرمان را اطاعت کردند؛ اما ابلیس که سابقۀ 6000 سال عبادت خدا را داشت  مال

1. شیخ صدوق، من الیحضره الفقیه، ج2، ص615.
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که از این دستور معاف باشد و  کرد  و به مقام فرشتگان باریافته بود، از خدا درخواست 

اعالم آمادگی کرد که عبادت های گذشتۀ خود را سال های فراوان دیگری نیز ادامه دهد. 

کرده -یعنی سجده بر  که خود معین  پروردگار متعال از او خواست عبادت را به  شیوه ای 

که او می پسندد. ابلیس زیر بار نرفت و از فرمان  کامل -انجام دهد، نه به  شیوه ای  انسان 
خدا سر باز زد. خدای متعال او را مستکبر نامید و از بهشت بیرون راند.1

یَن.2 كاَن ِمَن الکاِفر أیب َو اسَتکَبَر َو 
مشــابه ایــن موضــوع در جــای دیگــری از قــرآن نیــز آمــده اســت. خــدای متعــال خطــاب بــه 

پیامبــر می فرمایــد:
َوَجــُدوا 

َ
 ل

ُ
ُســول ــُم الّرَ ُ وا اهَّلل َو اســَتغَفَر لَ نُفَســُهم جــاُؤوک َفاســَتغَفُر

َ
ُمــوا أ

َ
ــم ِإذ َظل ُ ّنَ

َ
ــو أ

َ
َو ل

اهَّلل َتّواًبــا َرحیًما.3
گناهــان، پیامبــر خــدا را  کــه بــرای آمــرزش  در ایــن بیــان، بــه مؤمنــان فرمــان داده شــده 

کامــل  کــه از ایــن فرمــان خــدا ســر بــاز زننــد و در مقابــل مقــام انســان  کســانی  کننــد.  واســطه 

کرنــش نکننــد، مســتکبر و شــیطان صفت اند.
وَن َو ُهــم 

ُ
ــم یُصــّد یَتُ

َ
ُؤَســُهم َو َرأ وا ُر ــّوَ

َ
 اهَّلل ل

ُ
کــم َرُســول

َ
ــوا یســَتغِفر ل

َ
ــم َتعال ُ  لَ

َ
َو ِإذا قیــل

وَن.4 ُمســَتکِبُر
کــرده،  معیــن  او  کــه  مســیری  از  تنهــا  خــدا  بندگــی  کــه  می شــود  معلــوم  بیــان  ایــن  از 

 
َ

 َنِبــّیٌ ُمرَســٌل« َقــال
َ

ٌب َو ال ــٌك ُمَقــّرَ
َ
ــم َیعُبدَکَهــا َمل

َ
عُبــُدَك ِعَبــاَدًة ل

َ
ــا أ َن

َ
ــُجوِد ِلَدَم َو أ ــا َرّبِ اعُفِنــی ِمــَن الّسُ  ِإبِلیــُس: »َی

َ
1. َفَقــال

ن َیســُجَد 
َ
َبــی أ

َ
یــُد« َفأ  ِمــن َحیــُث ُتِر

َ
یــُد ال ِر

ُ
عَبــَد ِمــن َحیــُث أ

ُ
ن أ

َ
یــُد أ ِر

ُ
َمــا أ ــی ِعَباَدِتــك؛ ِإّنَ

َ
ــی: »ال َحاَجــَة ِلــی ِإل

َ
اهلُل َتَبــاَرَك َو َتَعال

یــِن« )قمــی، تفســیر القمــی، ج1، ص42( عَنِتــی ِإلــی  َیــوِم الّدِ
َ
یــَك ل

َ
ــَك َرِجیــٌم َو ِإّنَ َعل ــی: »َفاخــُرج ِمنهــا َفِإّنَ

َ
 اهلُل َتَعال

َ
َفَقــال

ید و از کافران بود. )بقره، آیه34( 2. امتناع کرد و استکبار ورز
گــر آنــان هنگامــی کــه بــه خــود ســتم می کننــد، پیــش تــو می آمدنــد و از خــدا آمــرزش می خواســتند و پیامبــر نیــز برایشــان  3. ا

اســتغفار می کــرد، خــدا را آمرزنــده و مهربــان می یافتنــد. )نســاء، آیــه64(
گفتــه می شــود بیاییــد تــا پیامبــر خــدا برای تــان آمــرزش طلبــد، ســرپیچی می کننــد. آنــان را  کــه بــه آنــان  4. هنگامــی 

آیــه5( و اســتکبار می ورزنــد. )منافقــون،  برمی گرداننــد  کــه روی  می بینــی 
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گــر مــورد رضــای خــدا  امکان پذیــر اســت و شــیوه های خودســاختۀ عبــادت و بندگــی، ا

نباشــد، ارزش معنــوی نــدارد و عمــل بــر طبــق آن، شــیطانی و مصــداق اســتکبار اســت.1 

کــه ارادۀ انســان را متوجــه  توســل بــه اهــل بیــت پیامبــر برخــالف برخــی از راه کارهــا 

گذاشــتن بــر منیت هــا و اعتمــاد بــه خــدا و بنــدگان  نیروهــا و اســتعدادهای خــود می کنــد، پا

مــورد نظــر او اســت.

نیــم نگاهــی بــه ســخن و ســیرۀ عملی بزرگان و اندیشــمندان حوزه، گویــای اهمیت این 

امــر در زندگــی طلبگــی اســت. در ســیرۀ عملــی آیت اهلل العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم 

حائــری آمــده اســت: 

حضرت  مصیبت  قدری  درس،  از  قبل  می دادند  دستور  شیخ  حاج  مرحوم 

از  پس  حتی  ایشان  می کردند.  شروع  را  درس  سپس  و  بخوانند   سیدالشهداء

 رسیدن به مرجعیت در خیابان ها در دسته های سینه زنی و عزاداری اباعبداهّلل
شرکت می کرد و به سان مردم عادی در عزای آن حضرت به سر و سینه می زد.2

شهید مطهری استاد بزرگوارشان عالمه طباطبایی را چنین توصیف می کند:

من فیلسوف و عارف بسیار دیده ام و احترام مخصوص من به عامه طباطبایی، نه 

به خاطر این است که ایشان یک فیلسوف است، بلكه احترامم به این جهت است 

که او عاشق و دل باخته اهل بیت است. عامه در ماه رمضان، روزه خود را با 

یح مقدس حضرت معصومه افطار می کرد. ابتدا پیاده به حرم مطهر  بوسه بر ضر

یح مقدس را می بوسید، سپس به خانه می رفت و غدا می خورد.  مشرف می شد، ضر
یژگی است که مرا به شدت شیفته ایشان نموده است.3 این و

َبــی اهلُل ِلَصاِحــِب 
َ
یــِه الُخُشــوَع َو الُبــَکاَء، أ

َ
لَقــی َعل

َ
ــیَطاُن  َو الِعَبــاَدَة َو أ ُه  الّشَ

َ
 اهلل :  َمــن َعِمــلَ ِفــی ِبدَعــٍة َخــاّل

ُ
 َرُســول

َ
1. َقــال

وَبــِة. )راونــدى کاشــانی، النــوادر، ص18( الِبدَعــِة ِبالّتَ
2. مختاری، سیمای فرزانگان، ص155.

3. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان، سیره سالکان، ص36.
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مرحوم آیت اهلل مجتهدی دربارۀ توسل به اهل بیت می گوید:

یــه و شــرکت در مجالــس اهل بیــت اســت. بــه  یــک راه دیگــر توســل، روضــه و گر

تجربــه ثابــت شــده اســت کســانی کــه در طلبگــی، مقیــد بــه شــرکت کــردن در مجالــس 

یــه می کردنــد و بــه ســینه می زدنــد،  گر اهل بیــت بودنــد و روضــه می خواندنــد و یــا 

نســبت بــه دیگــران موفقیــت بیش تــری داشــته  اند... . وقتــی مــا روضــه داشــتیم، بعضی 
می رفتنــد کتابخانــه درس می خواندنــد. این هــا را مــا دیدیــم کــه هیچ چــی نشــدند.1

 توسل به حضرت سیدالشهدا ،گویا در بین توسل به ساحت مقدس اهل بیت

و نیز تقید به خواندن زیارت عاشورا به طور ویژه، در مسیر رشد معنوی طلبه بسیار مؤثرتر از 

برخی دیگر از عوامل است. یکی از مهم ترین رموز موفقیت امام خمینیتوجه، عالقه 

و توسل بسیار ایشان به معصومین بود:

یارت  در تمــام مــدت اقامــت ایشــان در نجــف اشــرف، جــز در مــوارد اســتثنایی، برنامــه ز

یارتــی در کنــار قبــر امــام حســین بودنــد  هــر شــبه ایشــان تــرک نشــد. در اغلــب ایــام ز

یــارت عاشــورای معــروف را بــا صــد مرتبــه ســام و صــد مرتبــه  و دهــه عاشــورا هــر روز ز
لعــن می خواندنــد.2

هم چنین، استغاثه و انس با وجود مقدس امام عصر برای طالب و روحانیون به عنوان 

سربازان آن حضرت، از اهمیت خاصی برخوردار است. آیت اهلل بهجت در اهمیت 

رابطه با حضرت ولی عصر می فرمایند: 

یــای زندگــی در معــرض غــرق شــدن هســتیم؛ دســت گیری ولــّی خــدا الزم  مــا در در

اســت تــا ســالم بــه مقصــد برســیم. بایــد بــه ولــّی عصــر اســتغاثه کنیــم کــه مســیر را 

1. مجتهدی، آداب الطالب، ص236 و وافی، نسیم هدایت، ص294.
2. مختاری، سیمای فرزانگان، ص149.
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ــرد.1  ــا مقصــد، همــراه خــود بب روشــن ســازد و مــا را ت

والیــت در دیــن، هم چــون توحیــد ریشــه در فطرت انســان دارد و در روایات اســالمی2 به این 

کــه وجــود »ولــی اهلل« و »حجــت  خــدا« در  حقیقــت تصریــح شــده اســت. بــه همــان دلیــل 

گــردن نهــادن بــه  زمیــن، بــه عنــوان واســطه فیــض الهــی ضــرورت دارد، پذیــرش والیــت او و 

 ،)کمیــت او نیــز ضــرورت دارد؛ زیــرا پذیــرش والیــت اولیــای خــدا )پیامبــر و ائمــه حا

برابــر اســت بــا پذیــرش والیــت خــدا، ایمــان بــه توحیــد و گــردن نهــادن بــه معتقــدات دینــی و 

در نتیجــه، درآمــدن در زمــرۀ مســلمانی و ورود در صــراط مســتقیم اســت.

کریــم، انســان ها یــا مؤمــن هســتند و تحــت والیــت  اهلل قــرار دارنــد: »اهَّلُل  بــه تصریــح قــرآن 

کافرنــد و تحــت والیــت  ــور«؛3 یــا فاســق و  َمــاِت ِإَل الّنُ
ُ
ل

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا یِرُجُهــم ِمــَن الّظ

َّ
ِل ال َو

وِر ِإَل  م ِمــَن الّنُ اُغــوُت یِرُجوَنُ وِلیاُؤُهُم الّطَ
َ
وا أ كَفــُر ِذیــَن 

َّ
شــیاطین و طاغــوت هســتند: »َوال

گــر انســان والیــت خــدا  ــاِر ُهــم ِفهَیــا َخاِلــُدوَن«4. بنابرایــن ا صَحــاُب الّنَ
َ
ولِئــک أ

ُ
َمــاِت أ

ُ
ل

ُ
الّظ

و ولــی خــدا را نپذیــرد، بــه دامــن والیــت طاغــوت و شــیطان خواهــد افتــاد.

1. رخشاد، در محضر بهجت، ج1، ص311.
2. ر.ک: امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، ص100؛ همان، آداب الصلوة، ص139؛ عالمه طباطبایی، 

والیت و زعامت، ص25 و 28 - 30.
یکی ها به سوی نور بیرون می برد. )بقره، آیه257( 3. خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند، آنان را از تار

یکی هــا بیــرون می برونــد. آنــان اصحــاب  کــه کافرنــد سرپرستشــان طاغــوت اســت و آنهــا را از نــور بــه ســوی تار 4. و کســانی 
یــد خواهنــد بــود. )بقــره، آیــه257( آتش انــد و در آن جاو
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بالــذات  و  اوال  کمیــت  حا و  والیــت   ،اهل بیــت مکتــب  و  قــرآن  فرهنــگ  در 

کــرم و  متعلــق بــه خداونــد متعــال اســت. خــدای متعــال ایــن والیــت را بــه پیامبــر ا

پــس از پیامبــر بــه ائمــۀ معصــوم داده و در عصــر غیبــت، ایــن والیــت بــه فقیــه جامــع 

شــرایط منتقــل شــده اســت.1 امــام خمینی می فرمودند: والیت بـــه معنــای حکومت، 

کــرم اســت کـــه بــا تمــام اختیــارات آن، برعهــدۀ ولــی  شــعبه ای از والیــت مطلقــه رســول ا

فقیــه قــرار می گیــرد.2 پــس والیــت فقیــه، اســتمرار والیــت خــدا، رســول خــدا و امامــان 

معصــوم اســت و والیتــش شــرعی و الهــی اســت و مشــروعیت نظــام اســالمی، رهیــن 

همیــن والیــت اســت؛ از ایــن رو پیــروی فرامیــن و عــزل و نصب هــای ولــی فقیــه،  بــرای 

مســلمانان در جامعــه اســالمی الزم اســت.

ى َحِدیَثَنا َو َنَظَر  ْن َقْد َرَو َکاَن ِمْنُکْم ِمّمَ ی َمْن 
َ
1. امام صادق در حدیث مقبوله عمر بن حنظله فرموده اند: َیْنُظَراِن ِإل

ُه ِمْنُه 
ْ
ْم َیْقَبل

َ
ِکمًا َفِإَذا َحَکَم ِبُحْکِمَنا َفل ْیُکْم َحا

َ
ُتُه َعل

ْ
َیْرَضْوا ِبِه َحَکمًا َفِإّنِی َقْد َجَعل

ْ
ْحَکاَمَنا َفل

َ
ِفی َحاَلِلَنا َو َحَراِمَنا َو َعَرَف أ

ْرِك ِباهلِل )کلینی،  الکافی، ج1، ص67( ی َحّدِ الّشِ
َ
ی اهلِل َو ُهَو َعل

َ
اّدُ َعل ْیَنا الّرَ

َ
اّدُ َعل ْیَنا َرّدَ َو الّرَ

َ
 ِبُحْکِم اهلِل َو َعل

َ
َما اْسَتَخّف َفِإّنَ

ــرای هیــچ  کــه رســول اکــرم و ائمــه  داشــتند، بعــد از غیبــت، فقیــه عــادل دارد؛ ب 2. وقتــی می گوییــم والیتــی را 
یــرا این جــا صحبــت از  کــس ایــن توهــم نبایــد پیــدا شــود کــه مقــام فقهــا، همــان مقــام ائمــه و رســول اکــرم اســت؛ ز
مقــام نیســت، بلکــه صحبــت از وظیفــه اســت. والیــت یعنــی حکومــت و اداره کشــور و اجــرای قوانیــن شــرع مقــدس، یــك 
وظیفــه ســنگین و مهــم اســت؛ نــه این کــه بــرای کســی شــأن و مقــام غیرعــادی بــه  وجــود بیــاورد و او را از حــد انســان عــادی 
باالتــر ببــرد. بــه عبــارت دیگــر، »والیــت« مــورد بحــث، یعنــی حکومــت و اجــرا و اداره، بــر خــالف تصــوری کــه خیلــی از افــراد 
دارنــد، امتیــاز نیســت، بلکــه وظیفــه ای خطیــر اســت... ؛ مثــال یکــی از امــوری کــه فقیه متصدی والیــت آن اســت، اجرای 
حــدود اســت. آیــا در اجــرای حــدود بیــن رســول اکــرم و امــام و فقیــه امتیــازی اســت؟ یــا چــون رتبــه فقیــه پایین تر اســت، 

بایــد کمتــر بزنــد؟... )صحیفــه امــام، ج10، ص353(
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بصیرت1، اخالص،2 اطاعت و ...

ــود و  ــگاه خ ــخیص جای ــد، در تش ــر نباش ــر بصی گ ــد. ا ــر باش ــد بصی ــد، بای ــد باش ــد مفی ــر بخواه گ ــی ا ــک روحان ــروز ی 1 .. ام
گــر در تشــخیص جایــگاه خــود و جایــگاه دشــمن اشــتباه کــرد، توپخانــه را به ســمت  جایــگاه دشــمن اشــتباه خواهــد کــرد. ا
ــد؛  ــرار نگرفته ان کــه ق ى هــم  ــه رو کــرد؛ درســت مثــل جبهــه. در جبهــه آدم هــا این جــور رو ب ى خــودى آتــش خواهــد  نیــرو
گــر موقعیــت خــود را انســان ندانــد، موقعیــت دشــمن را  کیلومترهــا فاصلــه اســت. اگــر قطب نمــا همــراه انســان نباشــد، ا
کــه متأســفانه در مســائل سیاســی و روحانــی  ى خــودى. ایــن اتفاقــی  ى ســر نیــرو ندانــد، خمپــاره اش را پرتــاب می کنــد رو
کــه عزیــز هــم بودنــد  و دینــی و اجتماعــی مــا بارهــا اتفــاق افتــاده اســت. خودی هــاى مــا، خوب هــاى مــا، متدین هــاى مــا 
گــر ندانیــد دنیــا دســت  ى حکومــت حــق. ا ى جبهــه  حــق، رو ى امــام، رو کردنــد رو از نظــر مــا، توپخانه شــان را روشــن 
کیســت، کــی علیــه شــما دارد توطئــه می کنــد، کــی بــه ســمت شــما دارد شــلیک می کنــد، چــه جــور می شــود بــه او شــلیک 
ــوى  ــرود ت ــد ب کــه طلبــه  مــا نمی توان ــد بصیــر باشــد. ایــن اســت  ــی بای ــد. روحان کــرد، ایــن اشــتباهات پیــش می آی ــل  متقاب
کنــم؛ نــه. زحمــت دارد البتــه؛ بایــد زحمــت را قبــول  حجــره و تــوى پســتو بنشــیند، بگویــد مــن فقــط می خواهــم مطالعــه 
کنــد؛ بایــد بــا مســائل جهانــی آشــنا بشــود؛ بایــد بدانــد در کشــور چــه می گــذرد؛ بایــد بدانــد در دنیــا چــه می گــذرد. )بیانــات 

در دیــدار علمــا و روحانیــون اســتان یــزد، 1386/10/12( 
کــه بیشــتر شــب ها را تــا بــه صبــح در رکــوع یــا ســجود می گذرانیــد.  بیــع بــن خثیــم یکــی از ُزّهــاد ثمانیــه اســت. او    ر
متأســفانه از فهــم و بصیــرت پایینــی برخــوردار بــود کــه بــه رغــم اظهــار وفــاداری بــه امیرمؤمنــانو اّدعــای والیت مــداری ، 
در بحبوحــه جنــگ صّفیــن، همــراه بــا چهارصــد نفــر دیگــر بــه محضــر امیرمؤمنــان آمدنــد و گفتنــد: بــا همــه اعتقــادی 
ل آن هــا ایــن  یــم؛ ولــی در حقانیــت و مشــروعیت ایــن جنــگ دچــار تردیــد شــدیم. )اســتدال کــه بــه فضایــل و مقــام شــما دار
گــروه مســلمان در نبردیــم!( از ایــن رو، از شــما می خواهیــم مــا را بــه جایــی بفرســتی  کــه می گفتنــد: مــا بــا اهــل قبلــه و  بــود 
ــی،  ــرد. )ر.ک: مجلس ک ــزام  ــّدات اع ــر ح ــه س ــار ب ــه ناچ ــان را ب ــز آن ــامj نی ــم! ام ــار می جنگی کّف ــا  ــیم ب ــته باش ــن داش ــه یقی ک
گــر انســان زاهــد نامــداری چــون  کــه ا یخــی نشــان می دهــد  بحاراالنــوار، ج 32، ص406 و ج8، ص108( ایــن وقایــع تلــخ تار
کافــی نســبت بــه مقــام امامــت و والیــت ائمــه: برخــوردار نباشــد، نمی توانــد در صحنــه عمــل  بیــع، از بصیــرت و معرفــت  ر

کامــل والیت مــدار باشــد و بهــره معنــوی الزم و ســعادت مندی را بــه دســت آورد. بــه حــد مطلــوب و 
از زهاد نامی صدر اسالم به شمار  که یکی  او هم  را می بینیم.  َقَرنی  یس   در مقابل، شخصیت والیت مداری چون او
می  رفت و آوازه زهد و پرهیزگاری اش همه جا طنین افکنده بود. مرد جنگ و جهاد نیز بود و در جنگ صّفین با دو شمشیر 
در رکاب موالیش علیj حاضر شد و از مرتبه ای از بصیرت و معرفت دینی برخوردار بود که به محضر امام شرفیاب 
شد و عرض کرد: دستت را دراز کن تا با شما بیعت کنم. حضرت فرمود: بر چه اساسی بیعت می کنی؟ گفت: براساس 
گردد. پس  ى نصیب شما  ى در رکاب تو، تا هنگامی که جان بسپارم یا این که پیروز ى از فرمان تو و مبارزه و فداکار پیرو
از بیعت در رکاب امام به جنگ و جهاد جانانه پرداخت تا این که جام شهادت را سرکشید و به وصال و لقای حق 

ى، ص73( رسید. )ر.ک: شیخ مفید، االرشاد، ص149 و طبرسی، اعالم الور
2. جوانــان عزیــز! بارهــا گفتیــم کــه در درجــه اول، روحیــه اخــالص و روحیــه بصیــرت اســت. ایــن اخالص و بصیــرت روی 
هــم اثــر می گذارنــد. هرچــه بصیــرت شــما بیشــتر باشــد، شــما را بــه اخــالص عمــل نزدیک تــر می کنــد. هرچــه مخلصانه تــر 
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از مهم ترین شاخصه های  توجیه گری2  از  پرهیز  و  بودن  تسلیم محض  کامل1،  همراهی 

والیت مداری هستند.

5.  شکیبایی و استقامت
از عوامــل موفقیــت طلبــه، شــکیبایی واســتقامت در راه علم آمــوزی و  یکــی دیگــر 

کمــاالت اخالقــی و معنــوی اســت. مســیر طلبگــی، اســتمرار راه انبیاســت و طلبــه  کســب 

در راهــی قــدم نهــاده کــه پیــش از او ســفیران الهــی و بهتریــن بنــدگان او، آن راه را طــی کرده و 

پشــت ســر نهاده انــد؛ راهــی بــس پرشــکوه و پرحماســه، راهــی سرشــار از عظمــت و افتخــار، 

راهــی سراســر افتخارآمیــز و غرورآفریــن، راهــی همــوار و در عیــن حــال دشــوار.

کردنــد؛ ولــی  پیامبــران الهــی در راه انجــام وظیفــۀ خــود، مشــکالت فراوانــی تحمــل 

تی ماننــد:  کــم ایــن مشــکالت، آنــان را از میــدان بیــرون نکــرد. مشــکال هیــچ گاه ترا

ــی الّنــوِر.« 
َ
مــاِت ِإل

ُ
ل

ُ
ذیــَن آَمنــوا ُیخِرُجُهــم ِمــَن الّظ

َّ
عمــل کنیــد، خــدای متعــال بصیــرت شــما را بیشــتر می کنــد. »اهلُل َوِلــّیُ ال

خــدا ولــِی شماســت. هرچــه بــه خــدا نزدیک تــر شــوید، بصیــرت شــما بیشــتر خواهــد شــد و حقایــق را بیشــتر می بینیــد. نــور 
کــه بــود، انســان می توانــد واقعیــات و حقایــق را مشــاهده کنــد. وقتــی نــور نباشــد، انســان واقعیــات را هــم نمی توانــد ببینــد؛ 

مــاِت«. )بیانــات در جمــع بســیجیان، 1389/9/4(
ُ
ل

ُ
ــی الّظ

َ
وِلیاُؤُهــُم الّطاغــوُت ُیخِرجوَنُهــم ِمــَن الّنــوِر ِإل

َ
ذیــَن َکَفــروا أ

َّ
»َوال

کــه انســان والیت مــدار در برابــر فرامیــن و انتظــارات ولــی امــر مســلمین،  1. والیت مــداری راســتین و بــا بصیــرت آن اســت 
ــردی و  ــا او داشــته و همــه موضع گیری هــا و حرکت هــای ف کامــل ب گزینشــی عمــل نکنــد و در ســخن و عمــل، همراهــی 
ــد و  ــردن را برنمی تاب ک ــل  ــی عم گزینش ــان و  ــض در ایم ــم تبعی کری ــرآن  ــد. ق ــر باش ــی ام ــات ول ــا منوی ــو ب ــش همس اجتماعی
وا 

ُ
ِخــذ ن یّتَ

َ
ــُدوَن أ ی یِر ــُر ِبَبعــٍض َو ــُن ِبَبعــٍض َوَنکُف کــه می فرمایــد: »ُنؤِم ــه رفتــار را مــورد تأییــد قــرار نمی دهــد، آن جــا  گون ایــن 

یــم و بعضــی را انــکار می کنیــم و می خواهنــد میــان ایــن دو، راهــی بــرای خــود  َبیــَن ذِلــک َســِبیاًل ؛ بــه برخــی ایمــان می آور
برگزیننــد )و ســخت در اشــتباهند(.« )نســاء، آیــه150(

2. تمکین در برابر دستورهای ولی فقیه، قرائتی جدا در برابر او نداشتن، تحریف نکردن سخنان وی و نیز به سود خود یا 
کاَن ِلُمؤِمٍن  کریم می فرماید: »َو َما  گروه و حزب خود تفسیر نکردن، از شروط اساسی والیت مداری راستین است. قرآن 
ِبینًا؛ هیچ مرد   ّمُ

ً
 َضاَلال

َّ
ُه َفَقد َضل

َ
َرُسول مِرِهم َوَمن یعِص اهلَل َو

َ
ُهُم الِخیَرُة ِمن أ

َ
ن یکوَن ل

َ
مرًا أ

َ
ُه أ

ُ
َرُسول ُمؤِمَنٍة ِإَذا َقَضی اهلُل َو

َ
َوال

و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را الزم االجرا بدانند، اختیاری )در برابر خدا( داشته باشد و هر 
کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است.« )احزاب، آیه36( 



45 فصل دوم: عوامل موفقیت در زندگی طلبگی

دروغ گو،  احمق4،  کاهن3،  جادوگر2،  شاعر1،  دیوانه،  توهین ها:  و  فحش ها  انواع   .1

متکبر، گستاخ5، گمراه6، حیله گر7، مفسد، خرابکار8، متکبر، برتری جو9 و... ؛
2. گونه های مختلف تمسخر و بی اعتنایی؛10

ــم.  ی ــه دســت از خدایانمــان بردار ــراى شــاعرى دیوان ــا ب ــا م ــوٍن؛ و می گفتنــد آی ْجُن ــاِعٍر ّمَ ــا ِلَش ــوا آِلَهِتَن َتاِرُک
َ
ــا ل ِئّنَ

َ
ــوَن أ

ُ
َیُقول 1. َو

)صافــات، آیــه36(
ْو َمْجُنــوٌن؛ بدیــن ســان بــر کســانی کــه پیــش از آن هــا بودنــد، 

َ
ــوا َســاِحٌر أ

ُ
 َقال

َّ
ُســوٍل ِإال ــن ّرَ ِذیــَن ِمــن َقْبِلِهــم ّمِ

َّ
َتــی ال

َ
ِلــَك َمــا أ

َ
2. َکذ

یــات، آیه52( هیــچ پیامبــرى نیامــد، جــز این کــه گفتند ســاحر یــا دیوانــه اى اســت. )ذار
کاهنــی و نــه دیوانــه.  کــه تــو بــه لطــف پــروردگارت نــه   َمْجُنــوٍن؛ پــس انــدرز ده 

َ
ــَك ِبَکاِهــٍن َوال ّبِ نــَت ِبِنْعَمــِت َر

َ
ــْر َفَمــا أ ّکِ

َ
3. َفذ

ــه29( )طور، آی
َنَراَك ِفی َسَفاَهٍة...؛ ...در حقیقت ما تو را در ]نوعی[ سفاهت می بینیم... .  )اعراف، آیه66(

َ
ا ل 4. ... ِإّنَ

ِشٌر؛ ]نه[ بلکه او دروغگویی گستاخ است. )قمر، آیه25(
َ
اٌب أ

َّ
5. ...َبلْ ُهَو َکذ

ى می بینیم. )اعراف، آیه60( ِبیٍن؛ ... واقعا ما تو را در گمراهی آشکار َنَراَك ِفی َضاَلٍل ّمُ
َ
ا ل 6. ...ِإّنَ

َمِدیَنِة...؛ ...این نیرنگی است که در شهر به راه انداخته اید... . )اعراف، آیه123(
ْ
َکْرُتُموُه ِفی ال َمْکٌر ّمَ

َ
ا ل

َ
7. ...ِإّنَ َهذ

کننــد.  ــا در ایــن ســرزمین فســاد  ــا موســی و قومــش را رهــا می کنــی ت ْرِض...؛ آی
َ
ــی األ ــُه ِلُیْفِســُدوْا ِف ُر ُموَســی َوَقْوَم

َ
ــذ َت

َ
8. ... أ

)اعــراف، آیــه127(
کافــر بودنــد  کــه  ْیُکــْم...؛ اشــراف قومــش 

َ
ــلَ َعل

َ
ن َیَتَفّض

َ
یــُد أ ُکــْم ُیِر

ُ
ْثل  َبَشــٌر ّمِ

َّ
ا ِإال

َ
َکَفــُروا ِمــن َقْوِمــِه َمــا َهــذ ِذیــَن 

َّ
 ال

ُ
َمــَأ

ْ
 ال

َ
9. َفَقــال

گفتنــد ایــن ]مــرد[ جــز بشــرى چــون شــما نیســت می خواهــد بــر شــما برتــرى جویــد... .  )مؤمنــون، آیــه24(
َبْعُتــْم ُشــَعْیًبا  ِئــِن اّتَ

َ
کــی تظاهــر می کننــد. )اعــراف، آیــه82(؛ ...ل یــرا آنــان کســانی اند کــه بــه پا ــُروَن؛ ز َنــاٌس َیَتَطّهَ

ُ
ُهــْم أ 10. ... ِإّنَ

 َبَشــًرا 
َّ
یــد. )اعــراف، آیــه90(؛ ... َمــا َنــَراَك ِإال یانکار کنیــد در ایــن صــورت قطعــا ز ى  گــر از شــعیب پیــرو َخاِســُروَن؛ ا

َّ
ُکــْم ِإًذا ل ِإّنَ

َکاِذِبیــَن؛ ... مــا تــو  ُکــْم  ْیَنــا ِمــن َفْضــٍل َبــلْ َنُظّنُ
َ
ُکــْم َعل

َ
ِی َوَمــا َنــَرى ل

ْ
أ َنــا َبــاِدَی الــّرَ

ُ
َراِذل

َ
ِذیــَن ُهــْم أ

َّ
 ال

َّ
َبَعــَك ِإال َنــا َوَمــا َنــَراَك اّتَ

َ
ْثل ّمِ

ى  ــو را پیــرو ــگان مــا آن هــم نســنجیده نمی بینیــم کســی ت را جــز بشــرى مثــل خــود نمی بینیــم و جــز ]جماعتــی از[ فرومای
َتَنــا 

ْ
ــا ُنــوُح َقــْد َجاَدل ــوْا َی

ُ
ى نیســت بلکــه شــما را دروغگــو می دانیــم.  )هــود، آیــه27(؛ َقال کــرده باشــد و شــما را بــر مــا امتیــاز

ُنْؤِمــُن 
َ
ــوا أ

ُ
کــرد.ى )هــود، آیــه32(؛ َقال کــردى و بســیار ]هــم[ جــدال  گفتنــد اى نــوح واقعــا بــا مــا جــدال  َنــا...؛ 

َ
ْکَثــْرَت ِجَدال

َ
َفأ

کرده انــد. )شــعرا، آیــه111(؛  ى  یــم و حــال آنکــه فرومایــگان از تــو پیــرو گفتنــد آیــا بــه تــو ایمــان بیاور ــوَن؛ 
ُ
ْرَذل

َ ْ
َبَعــَك األ ــَك َواّتَ

َ
ل

وا َواْســَتْکَبُروا اْســِتْکَباًرا؛ و مــن هــر بــار  َصــّرُ
َ
َصاِبَعُهــْم ِفــی آَذاِنِهــْم َواْسَتْغَشــْوا ِثَیاَبُهــْم َوأ

َ
ــوا أ

ُ
ُهــْم َجَعل

َ
َمــا َدَعْوُتُهــْم ِلَتْغِفــَر ل

َّ
ُکل ِإّنِــی  َو

کردنــد و رداى خویشــتن بــر ســر کشــیدند و  ى انگشتانشــان را در گوشهایشــان  کــردم تــا ایشــان را بیامــرز کــه آنــان را دعــوت 
ــن َقْوِمــِه َســِخُروْا   ّمِ

ٌ
ْیــِه َمــأ

َ
َمــا َمــّرَ َعل

َّ
ــَك َوُکل

ْ
ُفل

ْ
َیْصَنــُع ال یدنــد و هــر چــه بیشــتر بــر کبــر خــود افزودنــد. )نــوح، آیــه7(؛ َو اصــرار ورز

کــه اشــرافی از قومــش بــر او می گذشــتند، او را مســخره می کردنــد. )هــود،  ِمْنــُه...؛ و ]نــوح[ کشــتی را می ســاخت و هــر بــار 
ــو پیــش از ایــن میــان مــا  ــه راســتی ت گفتنــد: اى صالــح! ب ا...؛ 

َ
ــذ  َه

َ
ــل ا َقْب ــّوً ــا َمْرُج ُکنــَت ِفیَن ــْد  ــُح َق ــا َصاِل ــوْا َی

ُ
ــه 38(؛ َقال آی

ْمَواِلَنــا َمــا 
َ
 ِفــی أ

َ
ْفَعــل ن ّنَ

َ
ْو أ

َ
ْتــُرَك َمــا َیْعُبــُد آَباُؤَنــا أ ن ّنَ

َ
ُمــُرَك أ

ْ
َصاَلُتــَك َتأ

َ
ــوْا َیــا ُشــَعْیُب أ

ُ
مایــه امیــد بــودى... . )هــود، آیــه62(؛ َقال
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3. فال بد زدن و عامل بدبختی دانستن؛1
4. تکذیب؛2

5. تهدید به تبعید و اخراج؛3
6. تهدید به شکنجه؛4

 7. تهدید به سنگسار؛5
8. مخالفت صریح و لج بازی؛6

کستر، سنگ باران و...  9. آزار و اذیت، ریختن زباله و خا

َنَشــاء...؛ گفتنــد اى شــعیب آیــا نمــاز تــو بــه تــو دســتور می دهــد کــه آنچــه را پــدران مــا می پرســتیده اند رهــا کنیــم یــا در امــوال 
...؛ گفتنــد اى شــعیب 

ُ
ــا َتُقــول ّمَ َکِثیــًرا ّمِ ــوْا َیــا ُشــَعْیُب َمــا َنْفَقــُه 

ُ
خــود بــه میــل خــود تصــرف نکنیــم... . )هــود، آیــه87(؛ َقال

َواِعِظیــَن؛ 
ْ
ــَن ال ــْم َتُکــن ّمِ

َ
ْم ل

َ
َوَعْظــَت أ

َ
ْیَنــا أ

َ
ــوا َســَواء َعل

ُ
کــه می گویــی نمی فهمیــم... . )هــود، آیــه91(؛ َقال ى از آنچــه را  بســیار

گفتنــد: خــواه انــدرز دهــی و خــواه از اندرزدهنــدگان نباشــی، بــراى مــا یکســان اســت. )شــعرا، آیــه136(
گزندى به آنان می رسید به موسی و همراهانش شگون بد  َعُه...؛ و چون  ُروْا ِبُموَسی َوَمن ّمَ ّیَ َئٌة َیّطَ ِإن ُتِصْبُهْم َسّیِ 1. ... َو

ْرَنا ِبُکْم...؛ پاسخ دادند ما ]حضور[ شما را به شگون بد گرفته ایم. )یس، آیه18( ا َتَطّیَ وا ِإّنَ
ُ
می زدند. )اعراف، آیه131(؛ َقال

ُبوُه...؛ هر بار براى ]هدایت[ امتی پیامبرش آمد او را تکذیب کردند. )مؤمنون، آیه44(
َّ

َها َکذ
ُ
ُسول ًة ّرَ ّمَ

ُ
 َما َجاء أ

2. ...ُکلَّ
ِذیــَن 

َّ
ــا ُشــَعْیُب َوال ــَك َی ُنْخِرَجّنَ

َ
کنیــد. )اعــراف؛ آیــه82(؛ ... ل َیِتُکــْم...؛ آنــان را از شــهرتان بیــرون  ــن َقْر ْخِرُجوُهــم ّمِ

َ
3. ...أ

کــه بــا تــو ایمــان آورده انــد، از شــهر خودمــان  ِتَنــا...؛ اى شــعیب! یــا تــو و کســانی را 
َّ
َتُعــوُدّنَ ِفــی ِمل

َ
ْو ل

َ
َیِتَنــا أ آَمُنــوْا َمَعــَك ِمــن َقْر

کیــش مــا برگردیــد.  )اعــراف، آیــه88( کــرد یــا بــه  بیــرون خواهیــم 
کی از ما به شما خواهد رسید. )یس، آیه18( ِلیٌم؛ و قطعا عذاب دردنا

َ
اٌب أ

َ
ا َعذ ّنَ ُکم ّمِ ّنَ َیَمّسَ

َ
4. ... َول

َرَجْمَنــاَك...؛ و واقعــا تــو را در میــان خــود ضعیــف می بینیــم و اگــر عشــیره تــو 
َ
 َرْهُطــَك ل

َ
ــْوال

َ
َنــَراَك ِفیَنــا َضِعیًفــا َول

َ
ــا ل ِإّنَ 5. ... َو

َمْرُجوِمیــَن؛ گفتنــد: اى نــوح! 
ْ
َتُکوَنــّنَ ِمــَن ال

َ
ــْم َتنَتــِه َیــا ُنــوُح ل

َّ
ِئــن ل

َ
ــوا ل

ُ
نبــود، قطعــا سنگســارت می کردیــم. )هــود، آیــه91(؛ َقال

ى قطعــا از ]جملــه[ سنگســار شــدگان خواهــی بــود. )شــعرا، آیــه116( اگــر دســت برنــدار
گفتنــد: اى هــود! بــراى مــا  ــَك ِبُمْؤِمِنیــَن؛ 

َ
َنــٍة َوَمــا َنْحــُن ِبَتاِرِکــی آِلَهِتَنــا َعــن َقْوِلــَك َوَمــا َنْحــُن ل ــوْا َیــا ُهــوُد َمــا ِجْئَتَنــا ِبَبّیِ

ُ
6. َقال

 
َ

یــم. )هــود، آیــه53(؛ َقــال یــم و تــو را بــاور ندار دلیــل روشــنی نیــاوردى و مــا بــراى ســخن تــو دســت از خدایــان خــود برنمی دار
گفتنــد: مــا بــه آن چــه شــما بــدان ایمــان  یدنــد،  کــه اســتکبار می ورز َکاِفــُروَن؛ کســانی  ــِذَی آَمنُتــْم ِبــِه 

َّ
ــا ِبال ِذیــَن اْســَتْکَبُروْا ِإّنَ

َّ
ال

آورده ایــد، کافریــم.  )اعــراف، آیــه76(
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روحانیت که میراث دار رسالت انبیااست، باید از ابتدا آمادۀ همۀ این مشکالت باشد. 

درگیــری میــان پیامبــران خــدا و مخالفــان آنــان بــه درازای تاریــخ خلقــت انســان ســابقه 

یــخ، دو جبهــۀ حــق و باطــل در تقابــل  دارد. از ابتــدای پیدایــش بشــر در داالن ممتــد تار

کی هــا و فضیلت هــا در معــرض مخالفــت  مســتمر بوده انــد و همیشــه حامیــان ارزش هــا، پا

و بدخواهــی بوده انــد. تقابــل هابیــل و قابیــل، موســی و فرعــون، یــا ابراهیــم و نمــرود، 

ــدر و احــد میــان محمــد و ابوســفیان و روزی در صحــرای  یــک روز در صحنــۀ نبــرد ب

کربــال میــان امــام حســین و یزیــد رخ داد و در پهنــۀ زمــان و مــکان نیــز همیشــه و همه جا 

كربــا«، انســان بایــد در میــان ایــن دو رشــته،   ارٍض 
ّ

كل  یــوٍم عاشــورا و 
ّ

تکــرار می شــود. »كل

ــر  ــش، ه ــی و معارضان ــان نب ــدی می ــد.در جبهه بن کن ــن  ــت معی ــود را به صراح ــگاه خ جای

کــه »بــا او« نباشــد، »بــر او« اســت. ایــن  کــه در میانــه باشــد، هــم بــا نبــی و از او نیســت و هــر 
حقیقــت ضمــن ده هــا آیــۀ قــرآن بــه  صورتــی رســا و تردیدناپذیــر اعــالم شــده اســت.1

کلمــۀ طیبــۀ الالــه االاهلل، آمــوزش اعــالم  یــارت عاشــورا و نفــی و اثبــات در  لعــن و ســالم در ز

ــر  ــت از جبهــۀ حــق اســت. ذک ــاداری و حمای ــزاری و نفــرت از جبهــۀ باطــل و اعــالم وف بی

ــر  ــه ه ک ــد  ــزد می نمای گوش ــالم و  ــت را اع ــن حقیق ــرآن، همی ــته در ق گذش ــران  ــخ پیامب ی تار

کان و صالحــان اســت و خــود را ماننــد حســین، وارث آدمو  کــه پیــرو آییــن پــا

علی می دانــد،  محمــد و  عیســی و  موســی و  نــوح و  ابراهیــم و 

بایــد در راه حمایــت از حقیقت هــا و ارزش هــا، آمــادۀ تحمــل انــواع بالیــا و پرداخــت همــۀ 

ــه  دارایی هــا و ســرمایه های خویــش باشــد و البتــه ایــن پایــداری و شــکیبایی، ســرانجام ب

پیــروزی نهایــی جبهــۀ متقیــن خواهــد انجامیــد.
 َو العاِقَبــة 

ً
 ف الرِض و ال َفســادا

ً
ــّوا

ُ
یــدوَن ُعل ذیــَن الیر

َّ
هــا ِلل

ُ
َعل

َ
»ِتلــک الــداَر اآلِخــرة ن

1. خامنه ای، طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن، فصل21.
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كِلَمُتنــا ِلِعباِدَنــا  َقــد َســَبَقت 
َ
قــنَی«؛1 »َفاصِبــر ِإّنَ العاِقَبــۀ ِللُمّتقــنَی«؛2 »َو ل ِللُمّتَ

نا 
َ
َننُصُر ُرُســل

َ
ــُم الغاِلبــوَن«؛3 »إّنا ل ُ ــُم امَلنصــوروَن* َو إّنَ ُجنَدنــا لَ ُ ــم لَ ُ امُلرَســلنَی* إّنَ

َســَنَّ اهَّلَل ُمِلــَف 
َ

نیــا َو یــوَم یقــوُم االشــهاد«؛4 »َفــا ت
ُ

ذیــَن آَمنــوا ِف اَلیــاة الّد
َّ
َو ال

ــٌز ذو انِتقــاٍم«.5  ی ُه إّنَ اهَّلَل َعز
َ
ــل َوعــِدِه ُرُس

یــخ بــا دشــمنی ها و بدخواهی هــا مواجــه بــوده، آن را  گــر در طــول تار روحانیــت شــیعه ا

پدیــده ای تــازه نمی دانســته و هیــچ گاه دل ســرد و محــزون نگردیــده اســت. انــواع تهمت ها، 

کمتریــن درســی  دشــنام ها، جســارت ها و مخالفت هــا در راه تحقــق آن هــدف بــزرگ، 

کاروان روحانیــت، از قافله ســاالران خــود )انبیــا و اولیــا( آموختــه اســت.  کــه  اســت 

کــم و بیــش در جامعــه مــا دیــده می شــود و هــر  گذشــته آمــده، امــروز نیــز  آن چــه بــر پیامبــران 

کــه در مســیر آنــان اســت، در معــرض آن همــه قــرار دارد. 

البتــه نمی تــوان انــکار کــرد کــه در کنــارۀ این دو رشــتۀ تاریخــِی »حق« و »باطــل«، همواره 

کــی و حقیقتش، گــوش فلک را کــر کرده؛  رشــتۀ نامرئــی دیگــری وجــود داشــته کــه ادعــای پا

ــه تقویــت جبهــۀ پســتی و تضعیــف جبهــۀ راســتی پرداختــه  ــم ب ک او دائ ــا ولــی باطــن ناپ

اســت. تاریــخ، بلعــم باعــورا، کعــب األحبــار، کســروی و وّعــاظ  الســالطین رنگارنــگ را زیاد 

دیــده اســت. حکــم قتــل امــام حســین هــم از نیــش قلــم شــریح قاضــی -در منصــب 

گوشــزد  کریــم به صراحــت خطــر عالمــان هواپرســت را  روحانــی -صــادر شــده اســت. قــرآن 

کــه در زمیــن خواســتار برتــرى و فســاد نیســتند و فرجــام ]خــوش[ از آن  1. آن ســراى آخــرت را بــراى کســانی قــرار می دهیــم 
پرهیــزگاران اســت. )قصــص، آیــه83(

2. ... پس شکیبا باش که فرجام ]نیك[ از آن تقواپیشگان است. )هود، آیه49(
کــه آنــان ]بــر دشــمنان خودشــان[ حتمــا پیــروز خواهنــد  3. و قطعــا پیــش از آن هــا بیشــتر پیشــینیان بــه گمراهــی افتادنــد* 

شــد* و ســپاه مــا هرآینــه غالب آیندگاننــد. )صافــات، آیــه73-71(
گواهــان برپــاى می ایســتند،  کــه  ى  یده انــد در زندگــی دنیــا و روز گرو کــه  4. در حقیقــت مــا فرســتادگان خــود و کســانی را 

ى می کنیــم. )غافــر، آیــه51( قطعــا یــار
ــت.  ــده اس ــت ناپذیر انتقام گیرن ــدا شکس ــه خ ک ــد  ــالف می کن ــش خ ــه پیامبران ــود را ب ــده خ ــدا وع ــه خ ک ــدار  ــس مپن 5. پ

)ابراهیــم، آیــه47(
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می کنــد و جامعــۀ مؤمــن را از شــر آنهــا بــر حــذر مــی دارد؛ 
 الّنــاِس ِبالباِطِل 

َ
كلــوَن أمــوال یأ

َ
هبــاِن ل  ِمــَن الحبــاِر َو الّرُ

ً
كثیــرا ذیــَن آَمنــوا إّنَ 

َّ
یــا أهَیــا ال

َو یُصــّدوَن َعــن َســبیِل اهَّلِل... .1
و آن ها را به شدت محکوم می کند؛ 

 
ُ

ــل ، ِبئــَس َمَث
ً
 أســفارا

ُ
ــل ــِل اِلمــاِر حیِم كَمَث  حیِملوهــا 

َ
َّ ل ُ

ــوراة ث ــوا الّتَ
ُ
ل ــَن ُحِّ ذی

َّ
 ال

ُ
ــل َمَث

بــوا ِبآیــاِت اهَّلِل، َو اهَّلُل الهیــدی الَقــوَم الظاملــنی.2
َ

كّذ ذیــَن 
َّ
الَقــوِم ال

کــه »عالــم ناپارســا«، پدیــدۀ جدیــدی نیســت و بــه درازای زمــان  گاه باشــند  مــردم مــا بایــد آ

کنــار ســایر حقایــق،  کــه در  ســابقه دارد و ایــن یــک واقعیــت تجربــه شــدۀ تاریخــی اســت 

ک موجــب شــده که  بایــد بــه جامعــه انتقــال یابــد؛ ولــی به هرحــال، وجــود همیــن طایفــۀ ناپــا

دســتاویز موجهــی بــرای تضعیــف و تخفیــف سلســلۀ عالمــان دیــن و وارثان انبیــا پدید آید 

و فشــارها و دشــواری ها افــزون شــود.

ــه ای  ــن وظیف کمتری ــات،  ــن نامالیم ــل ای ــکیبایی در مقاب ــکالت و ش ــن مش ــل ای تحم

ــر دوش  ــابقه دارد -ب ــان س ــخ انس ی ــه درازای تار ــه ب ــه البت ــن -ک ــرایطی چنی ــه در ش ک ــت  اس

عالمــان راســتین و پیــروان جبهــۀ حــق و فضیلــت اســت و ایــن أمــر محکــم الهــی بــه پیامبــر 

خــدا و همــه پیــروان او اســت؛
مرَت َو َمن تاَب َمَعک.3

ُ
كما أ َفاسَتقم 

خداونــد متعــال، پیامبــر اعظــم را در آیــات مختلــف، بــر صبــر و اســتقامت در تبلیــغ 

کــرده اســت. از جملــه می فرمایــد: وحــی امــر 

ى از دانشــمندان یهــود و راهبــان امــوال مــردم را بــه نــاروا می خورنــد و ]آنــان را[ از  کــه ایمــان آورده ایــد! بســیار 1. اى کســانی 
راه خــدا بــاز می دارنــد. )توبــه، آیــه34(

کار نبســتند، هم چــون  گردیدنــد[، آن گاه آن را بــه  کــه ]عمــل بــه[ تــورات بــر آنــان بــار شــد ]و بــدان مکلــف  2. مثــل کســانی 
کــه آیــات خــدا را بــه دروغ  کــه کتاب هایــی را برپشــت می کشــد. ]وه[ چــه زشــت اســت وصــف آن قومــی  مثــل خــرى اســت 

گرفتنــد و خــدا مــردم ســتمگر را راه نمی نمایــد. )جمعــه، آیــه5(
3. پس همان گونه که دستور یافته اى، ایستادگی کن و هر که با تو توبه کرده ]نیز چنین کند[. )هود، آیه112(
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ون1 ُر
ُ

ا َیک هِیم َو ال َتُك  ِف َضیٍق ِمَّ
َ
َزن َعل

َ
 ِباهَّلِل َو ال ت

َّ
َو اصِبر َو ما َصبُرَك  ِإال

هم چنین در وصف مؤمنان می فرماید:
َزُنوا.2

َ
اُفوا َو ال ت

َ
اّل ت

َ
ُة أ

َ
هِیُم امَلاِئک

َ
 َعل

ُ
ل َّ اسَتقاُموا َتَتَنّزَ ُ

َنا اهَّلُل ث ّبُ وا َر
ُ
ِذیَن قال

َّ
ِإّنَ ال

امــام خمینــی در نامــه عرفانــی خــود بــه فرزندشــان حاج ســیداحمد آقــا، وی را به 

کــرده، می فرماید:  اســتقامت در مســیر حــق ترغیــب 

گاهــی می بینــم از تهمت هــاى نــاروا و شــایعه پراکنی هــاى دروغیــن، اظهــار  پســرم! 

ــو  ــا زنــده هســتی و حرکــت می کنــی و ت ــم ت ی ناراحتــی و نگرانــی می کنــی. اوالً بایــد بگو

را منشــأ تأثیــرى بداننــد، انتقــاد و تهمــت و شایعه ســازى علیــه تــو اجتنــاب ناپذیــر، 

یــاد و توقعــات روز افــزون و حســادت ها فــراوان اســت. آن کــس کــه فعالیــت  عقده هــا ز

دارد گرچــه صــد در صــد بــراى خــدا باشــد، از گزنــد بدخواهــان نمی توانــد به دور باشــد. 

یاســت جزئــی نرســیده بــود،  مــن خــود یــک عالــم بزرگــوار متقــی را ]دیــدم[ کــه تــا بــه ر

 مــورد تســالم اهــل علــم و دیگــران 
ً
یبــا بــراى او جــز خیــر بــه حســب نــوع نمی گفتنــد و تقر

بــود؛ بــه مجــرد آن کــه توجــه نفــوس بــه او شــد و شــاخصیتی دنیــاوى و لــو ناچیــز نســبت 

بــه مقامــش پیــدا کــرد، مــورد تهمــت و اذیــت شــد و حســادت ها و عقده هــا بــه جــوش 

 بایــد بدانــی کــه ایمــان بــه 
ً
آمــد و تــا در قیــد حیــات بــود، ایــن مســایل نیــز بــود و ثانیــا

ــه قلبــت  ــد و شــاید ب ــه بای ــان  ک ــر، آن چن ــود و وحــدت موث وحــدت اهّلل و وحــدت معب

یــن جملــه  یــن کلمــه اســت و واالتر نرســیده.  کوشــش کــن کلمــه توحیــد را کــه بزرگ تر
اســت، از عقلــت بــه قلبــت برســانی... .3

کــن، و صبــر تــو فقــط بــرای خــدا و بــه توفیــق خــدا باشــد! و بخاطــر )کارهــای( آن هــا، اندوهگیــن و دلســرد مشــو! و  1. صبــر 
از توطئه هــای آنهــا، در تنگنــا قــرار مگیــر! )نحــل، آیــه127(

کردنــد، فرشــتگان بــر آنــان نــازل  گفتنــد: »پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت!« ســپس اســتقامت  کــه  2. بــه یقیــن کســانی 
کــه بــه شــما وعــده داده شــده اســت!  کــه: »نترســید و غمگیــن مباشــید، و بشــارت بــاد بــر شــما بــه آن بهشــتی  می شــوند 

)فصلــت، آیــه30(
3. امام خمینی، صحیفه نور، ج22، ص360 و 361. 
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6. توکل 
کمــاالت علمــی و معنــوی طلبــه بســیار مؤثــر  کــه در تحصیــل  از امــور مهــم دیگــری 

کریــم1 و  کــه در قــرآن  اســت، تــوکل بــر خداونــد متعــال در همــه امــور و شــئون زندگــی اســت 

کیــد فــراوان شــده اســت. »تــوکل عبــارت اســت از این که  روایــات معصومیــن2 بــر آن تأ

انســان زمــام تصــرف در امــور خــود را بــه دســت غیــر خــود ]یعنــی خداونــد متعــال[ دهــد و 

کــه هرچــه او صــالح دیــد و انجــام داد، همــان را صــالح خــود بدانــد«.3  تســلیم او شــود 

کــرم از جبرئیــل پرســید: تــوکل چیســت؟ جبرئیــل  عرضــه داشــت:  پیامبرا

تــوکل عبــارت اســت از علــم بــه ایــن کــه مخلــوق نــه ضــرر می زنــد و نــه نفــع می رســاند، 
نــه می بخشــد و نــه بــاز مــی دارد و عبــارت از مأیــوس بــودن از خلــق اســت.4

شهید ثانی در این باره می نویسد: 

گرد -پــس از پاك ســازى و تصفیــه باطــن و جــان و روان از  پــس آن چــه بــر معلــم و شــا

رذایــل اخاقــی و بــه کارگرفتــن علــم -الزم و ضــرورى اســت، ایــن اســت کــه ســراپاى 

وجــودش را از درون و بیــرون، متوجــه خــدا کنــد و در تمــام شــئون زندگانــی بــه او متكــی 

ِذیَن ُهم ِبِه ُمشِرُکوَن؛ چرا 
َّ
وَنُه َوال

َّ
ِذیَن َیَتَول

َّ
ی ال

َ
َما ُسلَطاُنُه َعل وَن، ِإّنَ

ُ
ل

َ
ِهم َیَتَوّک ّبِ ی َر

َ
ِذیَن آَمُنوا َوَعل

َّ
ی ال

َ
ُه ُسلَطاٌن َعل

َ
یَس ل

َ
ُه ل 1. »ِإّنَ

که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند، تسلطی نیست، تسلط او فقط بر کسانی  که او ]شیطان[ را بر کسانی 
که آن ها به او ]خدا[ شرك می ورزند.« )نحل، آیه99 و100(؛ »َو َمن  کسانی  ى را به سرپرستی برمی گیرند و بر  که و است 

ی اهلِل َفُهَو َحسُبُه؛ هر کس بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفایت می کند.« )طالق، آیه3(
َ
ل َعل

َ
َیَتَوّک

نیا 
ُ

ی الّد
َ
َزَقــُه ِمــن َحیــُث ال َیحَتِســُب و َمن انَقَطــَع ِال  َمُؤوَنــٍة و َر

ــی اهلِل َکفــاُه اهلُل ُکلَّ
َ
2. »رســول خــدا فرمودنــد: َمــِن انَقَطــَع ِال

یــه؛ هــر کــس بــه ســوى خــدا وابســته باشــد، خــدا همــه کارهــا و حاجت هــای او را کفایــت می کنــد و از جایــی کــه 
َ
ــه اهلُل ِال

َ
َوکل

گــردد، خــدا او را بــه دنیــا وامی گــذارد.« )پاینــده،  ى اش تأمیــن می شــود و هرکــس بــه دنیــا وابســته  گمانــش نمی رســیده، روز
عــاُب و  ــُه الّصِ

َ
ــت ل

َّ
ــی اهلِل َذل

َ
لَ َعل

َ
نهج الفصاحــه، ص731، ح2796(؛ »امیرمؤمنــان علــی نیــز فرمودنــد: َمــن َتــَوّک

کنــد، ســختی ها در برابــرش ذلیــل و اســباب بــر او آســان می شــود.«  کــس بــر خــدا تــوکل  ســَباب؛ هــر 
َ
یــِه اال

َ
ت َعل

َ
ل َتَســّهَ

)تمیمــی آمــدی، غررالحکــم و دررالکلــم، ح9028(
3. طباطبایی، المیزان، ج12، ص343.

 الَیأِس  ِمَن الَخلِق )مجلسی، بحاراالنوار، ج66، ص373(
ُ

وَق ال َیُضّرُ َوال َینَفُع َوال ُیعطی  َوال َیمَنُع َو اسِتعمال
ُ
مخل

َ
4. الِعلُم ِباّنَ ال
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یــرا علــم، همان گونــه کــه از امــام  باشــد و فیــض را از پیشــگاه الهــی درخواســت کنــد؛ ز

صــادق نقــل شــد: »از رهگــذر کثــرت تعلــم بــه دســت نمی آیــد؛ بلكــه علــم عبــارت 

از نــورى اســت کــه خداونــد در جــان کســی می افكنــد کــه خواهــان هدایــت او اســت« 

و او بایــد بــر خــدا تــوکل کنــد و بــر علــل و اســباب طبیعــی و دنیــوى تكیــه نكنــد... . از 

کــرم نقــل شــده کــه فرمــود: »خداونــد متعــال عهــده دار روزى طالــب علــم  پیامبــر ا

می باشــد و روزى او را بــه طــور خــاص و متفــاوت از دیگــران تضمیــن می کنــد«؛ یعنــی 

ســایر طبقــات مــردم در کســب اســباب معیشــت و زندگانــی بــه ســعی و کوشــش نیــاز 

ــه چنیــن تاشــی  ــد در حالی کــه طالــب علــم ب ــه دســت آورن ــا روزى خــود را ب ــد ت دارن

گــر از حســن نیــت و اخــاص در  مكلــف نیســت، بلكــه او بایــد در پــی دانــش باشــد. ا
ینــه زندگانــی او را کفایــت می کنــد.1 اراده برخــوردار باشــد، خداونــد متعــال، هز

7. عمل به دانسته ها
علــم و عمــل، دارای رابطــۀ تنگاتنــگ بــا یکدیگــر هســتند. علــم مقدمــۀ عمــل صالــح 

ــای  ــدن دره ــوده ش گش ــرۀ آن و  ــت ثم ــم و  برداش ــرداری از عل ــب بهره ب ــل موج ــت و عم اس

دیگــری از حکمــت بــه روی انســان خواهــد بــود. 

رسول مکرم اسالم می فرماید: 
هر کس به آن چه می داند عمل کند، خداوند او را وارث آن چه نمی داند، خواهد گردانید.2

1. فمّمــا یلــزم کل واحــد منهمــا بعــد تطهیــر نفســه مــن الرذایــل المذکــورة و غیرهــا توجیــه نفســه إلــی اهلل تعالــی و االعتمــاد 
لهــی مــن عنــده فــإن العلــم کمــا تقــدم مــن کالم الصــادقj »لیــس بکثــرة التعلــم و إنمــا  علیــه فــی أمــوره و تلقــی الفیــض اإل
هــو نــور مــن اهلل تعالــی ینزلــه علــی مــن یریــد أن یهدیــه« و أن یتــوکل علیــه و یفــوض أمــره إلیــه و ال یعتمــد علــی األســباب... 
ــا َضِمَنــُه ِلَغیــِرِه«؛ بمعنــی أن  ــًة َعّمَ ــلَ ِلَطاِلــِب الِعلــِم ِبِرزِقــِه َخاّصَ

َ
ــی َقــد َتَکّف

َ
ّنَ اهلَل َتَعال

َ
a »أ ِبــّیِ َرَد ِفــی الَحِدیــِث َعــِن الّنَ َو َقــد َو

غیــره یحتــاج إلــی الســعی علــی الــرزق حتــی یحصــل غالبــا و طالــب العلــم الیکلفــه بذلــك بــل بالطلب و کفــاه مؤونــة الرزق 
إن أحســن النیــة و أخلــص العزیمــة )شــهید ثانــی، منیــة المریــد، ص159 و160(.

م. )مجلسی، بحاراالنوار، ج40، ص128(
َ
م َیعل

َ
َثُه اهلُل ِعلَم َما ل ّرَ ُم َو

َ
2. َمن َعِمَل ِبَما َیعل
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ــای  ــد دره ــود و خداون ــکار می ش ــش آش ــته ها برای ــه نادانس ک ــت  ــن اس ــه از ای کنای ــارت  عب

حکمــت را بــر قلــب او می گشــاید. مرحــوم شــیخ کلینــی در اصــول کافــی، بابــی را بــا عنــوان 

کــه عمــوم  کــرده و روایــات متعــددی را در آن جــا نقــل می کنــد  »بــاب اســتعمال العلــم« بــاز 

ــه  ــبت ب ــد و نس ــب می کن ــان ترغی ــه دانسته هایش ــل ب ــه عم ــم را ب ــل عل ــژه اه ــن به وی مؤمنی

تــرک عمــل و پیامدهــای آن هشــدار می دهــد. 

امام صادق می فرمایند: 

هــرگاه عالــم بــه علــم خــود عمــل نكنــد، انــدرز او از دل هــا زایــل می شــود؛ همان گونــه کــه 
بــاران بــر روی ســنگ صــاف می لغــزد.1

بــه طالبــان  العمل هــای خــود  آیــت اهلل بهجــت در دســتور  ربانــی حضــرت  عالــم 

کیــد ورزیده انــد:  حقیقــت، بــر ایــن قانــون الهــی بســیار تأ
ــد مجهــوالت او را  ــه معلومــات خــودش، خداون ــرد ب ــه عمــل ک ــه هــر ک ــد ک ــا می دانی آی
گــر عمــل کنــد، آن چیزهایــی را کــه  معلــوم می فرمایــد؟«2 »آن چیزهایــی را کــه می دانــد، ا
نمی دانــد، می فهمــد... . وقتــی بــه آن هــا ]دانســته ها[ عمــل کــردی، روشــن می شــود؛ 
کــرد، آن هــای دیگــر را هــم روشــن  بــه همــان دلیلــی کــه این هــا را بــرای شــما روشــن 
ــه  ــن، آن چــه را ک ــی عمــل ک ــه آن چــه می دان ــم توســت. ب ــو، عل ــد.«3 »اســتاد ت می کن

کفایــت می شــود.«4 نمی دانــی، 

کــه قصــد دارد در تاریکــی شــب  بــرای درک بهتــر ایــن موضــوع، راننــده ای را در نظــر بگیریــم 

بــه مســافرت بــرود. المپ هــای اتومبیــل تنهــا مســافت ســی متــری پیــش روی او را روشــن 

گــر ایــن شــخص بــه بهانــۀ این کــه تمــام  کــرده و راننــده فراتــر از ایــن مســافت، دیــد نــدارد. ا

َفا. )همان(  الَمَطُر َعِن الّصَ
ُّ

َکَما َیِزل وِب 
ُ
ت َموِعَظُتُه َعِن الُقل

َّ
م َیعَمل ِبِعلِمِه َزل

َ
: ِإّنَ الَعاِلَم ِإَذا ل

َ
ِبی َعبِد اهلل َقال

َ
1. َعن أ

2. مرکز تنظیم و نشر آثار آیت اهلل بهجت ، به سوی محبوب، ص39. 
3. همان، ص78. 
4. همان، ص55. 
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مســیر جــاده در معــرض دیــد او نیســت، از حرکــت بــاز ایســتد، آیــا در نظــر خردمنــدان 

محکــوم نمی گــردد؟

کنــد و پیــش  کــه بــا اســتفاده از همیــن روشــنایی حرکــت  روش عاقالنــه ایــن اســت 

ــرای او معلــوم می شــود. از اّول  ــِر بعــدی ب کنــد، ســی مت گــر ایــن مســیر روشــن را طــی  رود. ا

ــر  ــوان ب ک باشــد و حرکــت را نمی ت کل مســیر، روشــن و تابنــا کــه  ــوان انتظــار داشــت  نمی ت

کــرد. م آغــاز 
ّ
ــا مقــدار مســل ــد ب چنیــن انتظــاری متوقــف نمــود. حرکــت را بای

کــه  کــه آدرس منطقــه ای دور دســت را ســؤال می کنــد، نبایــد توّقــع داشــته  باشــد  کســی 

کننــد. جــادۀ اّولیــه را نشــانش می دهنــد و بــه  ــا پایــان راه را جــزء بــه جــزء بــرای او ترســیم  ت

کــن، یــا تابلوهــای نصــب  کــه رســیدی، آن جــا ســؤال  او می گوینــد: »پیــش رو، بــه دو راهــی 

شــده بــر ســر دو راهــی، مســیر حرکــت آینــده تــو را روشــن می کنــد«. در هــر صــورت، ایــن 

مرحلــۀ نخســت را بایــد طــی کنــی تــا مرحلــۀ دوم را بیابــی، ومرحلــۀ دوم را بایــد طــی کنــی تــا 

تــوان درک مرحلــۀ بعــد را داشــته باشــی.

در مقابــل، کســی کــه بنــای عمــل نــدارد، بایــد بدانــد کــه قابلیــت هدایــت نــدارد. کســی 

ــاره  گاهــی، یک ب ــم و آ کنــد. عل کل مســیر را درک  ــد نقشــۀ  ــرود، نمی توان ــه نمی خواهــد ب ک

یــد.  بــه دســت نمی آیــد. نبایــد بــرای به دســت آوردن همــۀ مجهــوالت، اصــراِر بیهــوده ورز

تربیــت و تکامــل انســان، تدریجــی و وابســته بــه عمــل اســت. بــا عمل کــردن و پیــش رفتن، 

ظرفیــت انســان بــرای فهــم افزایــش می یابــد.1 امــام صــادق فرمودنــد: »عمــل ظــرف )و 
زمینه ســاز( فهــم اســت.«2

کــه بــه دســت  کــه عمــل نمی کنــد، توقــع فهــم و هدایــت نداشــته باشــد  کســی  بنابرایــن 

نــدارد. قاعــدۀ هدایــت پــروردگار  نمــی آورد و نشــانش نمی دهنــد؛ زیــرا ظرفیــت الزم را 

کــه آموخته هــای تئــوری بــه عمــل،  1. شــبیه ایــن قانــون در آمــوزش فنــون، هنرهــا و حرفه هــا نیــز وجــود دارد. تــا هنگامــی 
کاملــی از آن هــا بــه دســت نمی آیــد.  یافــت  گــره نخــورد، در تجربــه و تمریــن 

2. الَعَمُل ِوعاُء الَفهم. )دیلمی، اعالم الدین، ص96(
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کــه بنــای عمــل نــدارد،  کســی  کنــد، هدایــت می شــود و  کــه عمــل  کســی  این گونــه اســت: 

هدایــت نمی شــود.

کــه عمــل نمی کنــد عــالوه بــر این کــه از بــه دســت آوردن علــم و هدایــت محــروم  کســی 

می شــود، بــا یــک خطــر ســهمگین نیــز مواجــه اســت: از دســت دادن یافته هــا. همــان طــور 

کــه بــا عمــل بــه مســائل یقینــی، امــور مشــتبه، یقینــی می شــود، بــا عمــل بــه مــوارد مشــتبه، 

کــه بــه حقیقتــی دســت یافتــه، بایــد - بــا عمــل - شــکرگزار  امــور یقینــی مشــتبه می گــردد. آن 

کــه عمــل نمی کنــد، در وجــود  گرنــه آن را از دســت خواهــد داد. کســی  ایــن نعمــت باشــد و 

ــدۀ  ــا فای ــه صّحــت، حقانیــت ی خــود، ابهــام و ظلمــت می آفرینــد؛ یعنــی پــس از این کــه ب

کــرده بــود، دوبــاره در آن تردیــد می کنــد. کاری یقیــن 

کــه می دانــد و خــالف دانســته خــود  کســی  کــرد:  ایــن فراینــد را می تــوان این گونــه بیــان 

ــت از  ــته دس ــت نتوانس ــت. او در حقیق ــرده اس ک ــروی  ــود پی ــواه خ ــد، از دلخ ــل می کن عم

ــی  ــر »خــوش« ترجیــح دهــد. ایــن ضعــف و ناتوان ــردارد و »خــوب« را ب هــوای نفــس خــود ب

از مخالفــت بــا خواهــش نفــس، بســیار ناموّجــه و در نظــر شــخص، بی درنــگ محکــوم 

ــا  ــرای نجــات از ایــن محکومیــت، بــه توجیــه حرکــت خــود می پــردازد و ب اســت. انســان ب

ــا از عــذاب  فلســفه بافی و استدالل تراشــی، می کوشــد تصمیــم خــود را حــق جلــوه دهــد ت

وجــدان نجــات یابــد. همیــن تــالش نامبــارک، آرام آرام چهــرۀ حقیقــت را غبارآلــود و ایجــاد 

تردیــد می کنــد. در ایــن موقعیــت، شــخص بافته هــای خــود را بــاور و یافته هــای خــود را از 

گمــراه شــده اســت. دســت داده و از مســیر هدایــت 
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َک َعن َسبیِل اهَّلل.1
َّ
ِبِع اَلوی َفُیِضل َو الَتّتَ

امام علی فرمودند: 
هر کس از دلخواه خود متابعت نماید، این متابعت او را کور و کر و خوار و گمراه می کند. 2

کــی و  بــر پایــه روایــات3 پیــروی از خواهش هــای نفــس و عمــل نکــردن بــه حــق، ابــزار ادرا

گویــا و صریــح - در نهــج  کار می انــدازد. همیــن هشــدار -  قــدرت تشــخیص آدمــی را از 

البالغــه چنیــن آمــده اســت:

علــم خــود را بــه جهــل، و یقیــن خــود را بــه شــک تبدیــل نكنیــد. هــرگاه دانســتید، عمــل 
کنیــد و هــرگاه یقیــن کردیــد، اقــدام نمایید.4

دانســتن و عمــل نکــردن، گونــه ای از نفــاق اســت کــه بــه از دســت دادن بــاور می انجامــد. بــا 

از دســت دادن بــاور و فراهــم آمــدن تردیــد، اســتحکام و اطمینــان زندگــی از بیــن مــی رود و 

انســان در صحنــه ای سراســر حیــرت، ســؤال، ابهــام و ظلمــت قــرار می گیــرد.
ماٍت الیبِصرون.5

ُ
َذَهَب اهَّلُل ِبنوِرِهم َو َتَركُهم ف ُظل

8. سخت کوشی و پشت کار
 در اهمیت سخت کوشی و پشت کار خطاب به طالب جوان  مقام معظم رهبری 

می فرمایند:

طلبه جوان و روحانی باید پر تاش باشد و از کار خسته نشود. اندکی احساس خستگی 

و میل به راحت طلبی، کار را خراب خواهد کرد. باید خستگی ناپذیر بود. یک جمله به 

1. از خواستة دل پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می کند. )ص، آیه26(
ه. )تمیمی آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، ح9168(

َّ
َضل

َ
ُه َو أ

َّ
َذل

َ
ُه َو أ َصّمَ

َ
عماُه َو أ

َ
َبَع َهواُه أ 2. َمن اّتَ

3. به محمدی ری شهری، میزان الحکمه، باب 537 )الهوی( مراجعه شود. 
قِدموا. )نهج البالغه، حکمت274(

َ
نُتم َفأ

َ
، ِإذا َعِلمُتم َفاعَملوا، َو ِإذا َتَیّق

ٌ
4. الَتجَعلوا ِعلَمکم َجهاًل َو یقیَنکم َشکًا

یکی ها چنان رها می کند که هیچ نمی بینند. )بقره، آیه17( 5. خداوند نور منافقان را می زداید و آن ها را در تار
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پا، استعداد باالی آن ها  یم: عامل عمده پیشرفت علمی غرب و ارو برادران جوان بگو

ین  نبود؛ استعداد آن ها فوق العادگی نداشت؛ سابقه مدنیت آن ها نبود؛ آن ها مدنیت دیر

یق کننده به علم و دانش نبود؛ آن ها چنین  و سابقه داری نداشتند؛ مذهب و تفكر تشو

مذهبی نداشتند؛ وجود آزادی اجتماعی نبود؛ آن ها دچار حكومت های بسیار بسیار 

خشن و دیكتاتوری بودند. یک عامل داشت... و آن عبارت از تاش، خسته نشدن 

از کار، پر کاری، نشاط کار داشتن، حاضر یراق بودن برای همه کارها و به دنبال استفهام 

و کنجكاوی خود حرکت کردن بود... . همه ما باید روحیه دنباله روی و کنجكاوی داشته 

ید. هر  ید و خسته نشو باشیم. من به طلبه های جوان توصیه می کنم، دنبال کار را بگیر
ید و احساس کسالت و مامت نكنید.1 کار برو که شروع می کنید، تا نهایِت آن  کاری 

مرحوم عالمه طباطبایی دربارۀ شوق به علم و یادگیری در خود چنین می فرمایند:

یبای  ...هرگز نسبت به تعلیم و تفكر، درک خستگی و دلسردی نكردم و زشت و ز

برابر  پنداشتم. بساط معاشرت  را  ین حوادث  جهان را فراموش نموده و تلخ و شیر

کلی برچیدم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی، به حداقل  غیر اهل علم را به 

یژه در  ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه می پرداختم. بسیار می شد -و به و

بهار و تابستان -که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می گذرانیدم و همیشه درس فردا 

گر اشكالی پیش می آمد، با هر خودکشی بود، حل  را، شب پیش مطالعه می کردم و ا

 روشن 
ً
که به درس حضور می یافتم، از آن چه استاد می گفت، قبا می نمودم و وقتی 

بودم و هرگز اشكال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم.2

1. مرکز اسناد انقالب اسالمی، حوزه و روحانیت، ج2، ص5.
2. مختاری، سیمای فرزانگان، ص20.
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9. انس با قرآن
کید بر قرائت قرآن می فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم در تأ

َر ِمَن الُقرآِن.1  ُؤا ما َتَیّسَ َفاقَر
حضرت سجاد می فرماید: 

گر قرآن با من باشد، هیچ وحشتی نخواهم داشت.2  گر همه اهل زمین بمیرند، ا ا

مقام معظم رهبری در سفارش به طالب جوان می فرمایند:

نافلــه بخوانیــد، قــرآن بخوانیــد، نمــاز اول وقــت بخوانیــد، کــه ایــن ســه چیــز بــرای طلبــه 

کــه واجــب شــرعی اســت؛ واجــب وظیفــه ای و  یــم  واجــب اســت. نمی خواهــم بگو

ــه  ــه اهــل نافل ــه ای ک نــس نداشــته باشــد، طلب
ُ
ــران ا ــا ق ــه ب ــه ای ک شــغلی اســت. طلب

نباشــد، طلبــه ای کــه نمــازش را آخــر وقــت بگــذارد، چیــز مهمــی کســر دارد. 3

10. مناعت طبع و عزت نفس
امام صادق می فرمایند:

 همــه کارهــای مؤمــن را بــه خــودش وا نهــاده، مگــر این کــه بــه او 
ّ

همانــا خداونــد عزوجــل

 را نشــنیده اید 
ّ

اجــازه نــداده کــه خــود را ذلیــل کنــد. آیــا مگــر ایــن کام خداونــد عزوجــل

کــه فرمــود: »و عــزت تنهــا بــرای خداســت و بــرای رســولش و بــرای مؤمنــان«؛ پــس 

یــز باشــد و خــود را خــوار و ذلیــل نكنــد؛ ]چــرا کــه[ خداونــد  ســزاوار اســت کــه مؤمــن عز
یــزش گردانــده اســت.4 وی را بــا ایمــان و اســام عز

1. پس هر قدر میسر است از قرآن بخوانید. )مزمل، آیه20(
ن َیُکوَن الُقرآُن َمِعَی. )کلینی، الکافی، ج2، ص602(

َ
َما اسَتوَحشُت َبعَد أ

َ
و ماَت َمن َبیَن الَمشِرِق َوالَمغِرِب ل

َ
2. ل

3. مرکز اسناد انقالب اسالمی، حوزه و روحانیت، ج2، ص209، مورخه 1372/10/26.
ُة َو ِلَرُسوِلِه  َوَجل:»َو هلِلَِّ الِعّزَ م َتسَمع ِلَقوِل اهلِل َعّزَ

َ
ل
َ
 َنفَسُه أ

َّ
ن ُیِذل

َ
یِه أ

َ
ض ِإل م ُیَفّوِ

َ
َها َو ل

َّ
ُموَرُه ُکل

ُ
ی الُمؤِمِن أ

َ
َض ِإل  َفّوَ

َ
َوَجّل 4. ِإّنَ اهلَل َعّزَ

ُه اهلُل ِباإِلیَماِن َو اإِلساَلِم. )کلینی، الکافی، ج5، ص63(  َیُکوَن َذِلیاًل، ُیِعّزُ
َ

ن َیُکوَن َعِزیزًا َو ال
َ
َو ِللُمؤِمِنیَن«؛ َفالُمؤِمُن َینَبِغی أ
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نیز  امام علی فرمودند:
گرسنگی کشیدن بهتر است از سر فرود آوردن ] و از مردم چیزی خواستن[. 1

مرحوم آیت اهلل مجتهدی در اهمیت مناعت طبع برای طالب و روحانیان می فرماید:

ــاس مقــدس  ــرام خــود و لب ــع باشــد و عــزت و احت ــع الطب ــد منی ــی بای ــه و[ روحان  ]طلب

گــر  یــرا مقــام و منزلــت مؤمــن عظیــم اســت، خصوصــا ا کنــد؛ ز روحانیــت را حفــظ 

روحانــی و ملّبــس شــد. نقــل می کننــد کــه شــخصی هفــده هــزار تومــان بــرای آیــت اهّلل 

شــیخ حبیــب اهّلل گلپایگانــی در مشــهد بــرد تــا این کــه خانــه ای بــرای خــود بخــرد؛ 

ولــی ایشــان نپذیرفتنــد. آن شــخص عــرض کــرد: الاقــل پــول را قبــول کنیــد و بــه فقــرا 
ــد.2 ــه مســتحق بدهی ــان ب ــد: مــن مســتحق نمی شناســم، شــما خودت ــد. فرمودن بدهی

نیز ایشان به طالب سفارش می کردند:

ــرای فــان آقــا و دفتــر  ــه ب ــرای خــدا بازگــو کــن، ن ــو هــر موقــع کار داشــتی، بنشــین و ب ت

ــم همــه محتــاج یكدیگرنــد؛ ولــی تــو 
َ
یســی. گرچــه اهــل عال فــان شــخصیت نامــه بنو

بــدان کــه مؤمــن عــزت دارد و دســت حاجــت بــه ســوی هــر کســی نمی تــوان دراز کــرد.3

آیت اهلل بنابی4 نیز دربارۀ مناعت طبع طلبه می فرماید: 

یــادی نشــان می دهــم. وقتــی  مــن بــر مناعــت طبــع و عــزت نفــس طلبه هــا حساســیت ز

گــر احســاس کنــم کــه در او رذالــت  کســی می خواهــد وارد حــوزه شــود، از همــان اوایــل، ا

وجــود دارد و عــزت نفــس نــدارد، او را مرخــص می کنــم؛ چــرا کــه عــزت نفــس از جملــه 

اصــول مهــم اخاقــی اســت. طلبــه بایــد عــزت نفــس و مناعــت طبــع و عفــت داشــته 

1. الُجوُع َخیٌر ِمَن الُخضوع. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص73، ح1485(
2. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص281.

3. همان، ص284.
ــر حــوزه علمیــه حضــرت ولــی عصــر شهرســتان بنــاب در  4. آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالمجیــد باقــری بنابــی، مدی

اســتان آذربایجــان شــرقی.
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باشــد. یكــی از عوامــل موفقیــت انبیــا ایــن بــود کــه می گفتنــد: »ال اســئلکم علیــه اجــرا 

ِمیــَن«.1 انســان از دو لحــاظ روی پــول خواســتن و اجــر 
َ
 َعلــی َرّبِ العال

َ
َی ِإاّل جــِر

َ
ِإن أ

گــر کســی بفهمــد کــه مــا در مــال و منــال او چشــم دوخته ایــم،  طلبیــدن حســاس اســت: ا

یــش محبــت شــدیدی دارد؛  طبعــا از مــا متنفــر می شــود، چــرا کــه او بــه مــال و منــال خو

گــر مالــی  َشــدید«2. همــه انســان ها از فــرد طمــع کار بیزارنــد، حتــی ا
َ
ــه ِلُحــّبِ الَخیــِر ل

َ
»ِاّن

از مــردم نخواهــد و مــردم چیــزی بــه او ندهنــد، بــاز از او بدشــان می آیــد. صــرف طّمــاع 

بــودن او، موجــب تنفــر مــردم اســت. خاصــه این کــه دو عامــل وجــود دارد؛ یكــی مــادی 
اســت و دیگــری نفســانی اســت.3

11. تکریم استاد 

م و طلبه در مقابل استاد خویش وظایفی دارد که رعایت آن ها در رشد و کمال وی 
ّ
متعل

بسیار تأثیرگذار است. در اسالم و سیره عملی پیامبر اعظم و اهل بیت همواره بر 

کید شده است. چنان که پیامبر می فرمایند:  تکریم اساتید و علمای راستین تأ

یــد کــه آن هــا وارثــان پیامبراننــد و هــر کــه آنــان را احتــرام کنــد،  دانشــمندان را گرامــی بدار
خــدا و رســولش را احتــرام کــرده اســت.4

امام علی نیز فرمود: 

کسی که به عالمی احترام بگذارد، خدا را احترام گذاشته است.5 

امام سجاد در رساله حقوق شان می فرمایند:

پرســت علمــی )اســتاد( آن اســت کــه او را تعظیــم کنی، مجلســش را محترم  امــا حــق سر

1. من از شما هیچ اجر و پاداشی نمی خواهم، پاداش من تنها بر عهده پروردگار عالمیان است. )شعراء، آیه109(
2. هم او بر حب مال دنیا سخت فریفته و بخیل است. )عادیات، آیه 8(
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ــی، اســتاد را در تربیــت  ــه او توجــه کن ــوش دهــی، ب ــارش گ ــه گفت شــمارى، درســت ب

علمــی خــود کــه بــه آن محتاجــی، کمــك دهــی، فكــر را فــارغ و ذهــن را حاضــر ســازى، 

بــا چشم پوشــی از لذت هــا و کاســتن شــهوت ها، قلــب را پــاك و چشــم را جــا دهــی و 

بدانــی کــه در آن درس هــا کــه بــه تــو می آمــوزد، پیــك او هســتی. بــا هر جاهلــی برخورى، 

بایــد پیــام اســتاد را نیكــو بــه گوشــش برســانی و چــون ایــن رســالت را بــه عهــده گیــرى، 

در ابــاغ آن و قیــام بــه ایــن وظیفــه خیانــت نــورزى و الحــول  و القــوة اال بــاهّلل.1 

کید بر حفظ جایگاه اساتید، می فرمایند: مقام معظم رهبری ضمن تأ

گــر  مســأله  بعــدى، مســأله  نظــام رفتــارى و اخاقــی حوزه هاســت؛ کــه همیــن تحــول -ا

تحولــی انجــام می گیــرد -بایــد ناظــر بــه ایــن جهــت هــم باشــد. چنــد تــا ســرفصل در ایــن 

یــم اســاتید؛ نظــام رفتــارى  خصــوص وجــود دارد کــه مــن این جــا یادداشــت کــرده ام: تكر

یــم  یــم اســتاد، تكر و اخاقــی مــا در حوزه هــا بایــد در ایــن جهــت حرکــت کنــد. تكر

یــم مراجــع تقلیــد. هــر کســی آســان بــه حــد مراجــع  عناصــر فاضــل، بــه  خصــوص تكر

 مراجــع قله هــاى 
ً
یــادى الزم اســت. غالبــا معظــم تقلیــد نمی رســد؛ صاحیت هــاى ز

بایســتی  مراجــع  احتــرام  بنابرایــن  می شــوند.  محســوب  علمیــه  حوزه هــاى  علمــی 

یــم شــوند.2  محفــوظ باشــد؛ بایــد تكر

و نیز می فرمایند:

احترام به استاد هم یك مسأله است. یكی از سنت هاى رایج حوزه هاى علمیه، تواضع 
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َ
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 ِبــاهلل  )ابن شــعبه حرانــی، 
َّ

َة ِإال  َو ال ُقــّوَ
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تحــف العقــول، ص260(
2. بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/07/29.
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گرد در مقابل استاد بود؛ احترام به استاد. »آداب المتعلمین« می نوشتند، که متعلم  شا

 متعلم 
ً
در مقابل معلم چه وظایفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد؛ هم چنان که متقابا

گرد را می شنفتند،  ید و برود، نه؛ حرف شا بر معلم حقوقی دارد. این که استاد بیاید، بگو

گوش می کردند. این ها از قدیم معمول بوده است. در همین زمان ما، بعضی از بزرگان 

گرد بعد از درس، تا خانه  استاد او را همراهی می کرد؛ بحث  بودند، االن هم هستند؛ شا

می کرد؛ صحبت می کرد؛ سؤال می کرد. گعده، گعده  علمی؛ نشست، نشست تحقیقی و 

سؤال و جواب؛ این ها سنت هاى خوب حوزه  ماست. دیگران می خواهند این ها را از ما 

یاد بگیرند، ما بیاییم، این ها را تبدیل کنیم به روش هاى دیگران که منسوخ و کهنه است؟! 
یت شود. تحول به معناى تغییر این ها نیست.1 پس این سنت ها باید باقی بماند و تقو

ا  ز آیــت اهلل وحیــد بهبهانــی پرســیدند: چگونــه بــه ایــن مقــام علمی و عزت و شــرف 

و مقبولیــت رســیده ای؟ آقــا در جواب نوشــت:

ــه شــمار نمــی آورم.  ــم و در ردیــف علمــای موجــود ب ــزی نمی دان ــدا خــود را چی  مــن اب

آن چــه ممكــن اســت مــرا بــه ایــن مقــام رســانده باشــد، ایــن اســت کــه هیــچ گاه از تعظیــم 

و بزرگ داشــت علمــا و نــام آنــان را بــه نیكــی بــردن خــودداری ننمــودم و هیــچ وقــت 

اشــتغال بــه تحصیــل را تــا آن جــا کــه مقــدورم بــوده، تــرک نكــردم و همیشــه آن را بــر تمــام 
کارهــا مقــدم می داشــتم.2

بســیاری از علمــا و بــزرگان حــوزه، هنــگام اســم بــردن از اســاتید خــود از آنــان بــا عظمــت و 

ــاد می کردنــد.  احتــرام ی

امام خمینی که در آثارش به مناسبتی، نامی از استادش آیت اهلل شاه آبادیمی برد، 

کامل روحی فداه« و در بیان هایی به مناسبت شهادت فرزند  می نویسد: »شیخ عارِف 

1. همان.
2. مختاری، سیمای فرزانگان، ص210.
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استاد نوشت: این شهید عزیز... فرزند برومند شیخ ما بود که حًقا حق حیات روحانی به 
این جانب داشت که با دست و زبان از عهده شکرش بر نمی آیم. 1

خدمــت بــه اســاتید و علمــا نیــز، یکــی از شــیوه های تکریــم ایشــان اســت. آیــت اهلل 

العظمــی حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری فرمــوده بودنــد: 

کــه در زندگــی نصیــب مــن شــد و در پرتــو آن هــا توانســتم حــوزه ]علمیــه  توفیقاتــی 

کنــم، همــه مرهــون خدمــات مــن بــه اســتادم مرحــوم ســیدمحمد  قــم[ را تأســیس 

فشارکیاســت. زمانــی ایشــان بــه شــدت بیمــار شــدند و مــن مدت هــا در خدمــت 
ایشــان بــودم و بــه آن افتخــار می کــردم.2

مرحوم حضرت آیت اهلل مجتهدی نیز می فرمایند: 

گــر اســاتید از تــو راضــی نباشــند، بــه جایــی  تجربــۀ نیــم قــرن مــن ثابــت کــرده اســت کــه ا

گــر چــه در ایــن راه اســتقامت داشــته باشــی؛ ولــی بــا ایــن وجــود،  نخواهــی رســید. ا

خدمــات شــایانی نخواهــی داشــت و آثــار باقیــات الصالحــات از خــود بــه یــادگار 
نخواهــی گذاشــت.3

رگداشت علم 12. بز
کــه ایــن بــزرگان در  اهمیــت احتــرام عالمــان، بیشــتر بــه جهــت علــوم و معارفــی اســت 

کــردار، خــود را بــه آن آراســته اند. بنابرایــن تکریــم علــوم  گفتــار و  ســینه خــود دارنــد و در 

کــه در بــاره ایــن علــوم  کتاب هایــی  اســالمی و بزرگ داشــت معــارف دینــی و احتــرام بــه 

ــد.  ــی باش ــوم دین ــالب عل ــژه ط ــگان، به وی ــام هم ــورد اهتم ــد م ــده اند، بای ــته ش نوش

کتــاب حدیــث  مرحــوم محــدث قمــی، بــدون وضــو و طهــارت حتــی دســت بــه جلــد 

1. همان، ص225.
2. همان، ص223.

3. برخوردارفرید، آداب الطالب، ص252.
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کنــد  ــه جمــالت حدیــث. وی هــرگاه می خواســت حدیــث مطالعــه  نمــی زد، چــه رســد ب
کارش را آغــاز می کــرد.1 ــه قبلــه می نشســت و  ــو، رو ب ــا وضــو، مــؤدب و دو زان ــا بنویســد، ب ی

ــود،  کتــاب فقهــی و روایــی ب ــا  کــه قــرآن ی ــرای رعایــت ادب، در اتاقــی  برخــی از علمــا ب

کتــاب فقــه و حدیــث و تفســیر دراز نمی کردنــد. نمی خوابیدنــد و پایشــان را بــه طــرف 

کتاب هــای علمــی،  گردان شــریف العلمــاء اســت، بــه  کــه از شــا مرحــوم دربنــدی 

کــه تهذیــب شــیخ طوســی و ماننــد آن را مثــل  ــه طــوری  ــاد احتــرام می گذاشــت؛ ب ی ز

قــرآن می بوســید و بــاالی ســر می گذاشــت و می گفــت: »کتــب احادیــث و روایــات، ماننــد 
قــرآن محتــرم اســت«.2

شهید ثانی می نویسد:

الزم اســت بــه هنــگام چیــدن کتــب، بــر حســب ارزش و شــرف علــوم و نیــز حیثیــت و 

کــی از ادب در کیفیــت چیــدن آن هاســت، رعایــت  اعتبــار مؤلفــان آن هــا، ترتیبــی کــه حا

شــود؛ بــه ایــن معنــا کــه کتاب هــای پــر ارزش را بــر روی کتــب دیگــر بگــذارد و بــه همیــن 
گونــه بــه میــزان اعتبــار آن هــا، کتاب هــا را روی هــم بچینــد.3

13. بلندهمتی
یکــی از عوامــل مهــم بــرای موفقیــت در هــر امــری، به ویــژه در تحصیــل علــوم و معــارف 

اســت. چنان کــه حضــرت  اهــداف متعالــی  و  بلنــد  اهل بیــت، داشــتن همــت 

می فرمایــد:  علــی
-ارزش آدمی به اندازة همتش است.4

1. مختاری، سیمای فرزانگان، ص227.
2. همان، ص228.
3. همان، ص230.

4. قدر الّرجل علی قدر هّمته. )نهج البالغه، حکمت 45(
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-بزرگواری و آقایی، نتیجه داشتن همت بلند است.1

-کسی که همتش کوچک باشد، فضایل او از دست می رود.2

ــز ماننــد شــهوتش او را  ــد نكــرد و هیــچ چی ــز هم چــون همــت آدمــی او را بلن -هیــچ چی
فــرود نیــاورد. 3

کــردن  کمــال و طلــب  کوشــش در تحصیــل ســعادت و  علــّو همــت عبــارت اســت از 

ــه ســبب  ــه  طوری کــه ب ــان دنیــا؛ ب ی گرفتــن ســود و ز ــدون در نظــر  ــی، ب ــزرگ و عال کارهــای ب

کســی  دســت یافتــن بــه منافــع دنیــوی شــادمان نشــود و از فقــدان آن اندوهگیــن نگــردد.4 

کــم رضایــت می دهــد، خیلــی زود از حرکــت می ایســتد. از مــا خواســته شــده اســت  کــه بــه 

کــه  »باالتریــن« را هــدف بگیریــم و بــا اســتمداد از خــدا و عــزم راســخ، »بهتریــن« شــویم 

کــه مــردان روزگار از همــت بلنــد بــه جایــی رســیده اند. گفته انــد: همــت بلنــد دار 

قرآن کریم در وصف »عباد الرحمن« می فرماید:
5.

ً
قنَی ِإماما عنُیٍ َو اجَعلنا ِللُمَتّ

َ
َة أ اِتنا ُقَرّ َیّ واِجنا َو ُذِرّ ز

َ
نا ِمن أ

َ
نا َهب ل َبّ وَن َر

ُ
ذیَن َیُقول

َّ
َو ال

خواســت و آرزوی بنــدگان خــدا، تنهــا بــه جهنــم نرفتــن، نســوختن و رهایــی از عــذاب خــدا 

کــه  ــه متقــی شــدن نیــز راضــی نمی شــود. هّمــت او آن اســت  نیســت. بنــدۀ خــدا، تنهــا ب

پیشــوا و درس آمــوز پرهیــزکاران باشــد و بــه گونــه ای شــود که چشــم همۀ نیکان و وارســتگان 

گــردد.  بــه او دوختــه 

همــت بلنــد، انســان را بــه کمــاالت و قــرب خــدا نزدیــک می کنــد و دون همتــی، پیــروی 

1. ألکرم نتیجة علّو الهّمة. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح1514(
ُته. )تمیمی آمدی، همان، ح374(

َ
ت َفضیل

َ
ُته َبَطل 2. َمن َصُغَرت ِهّمَ

ِتِه و ال َوَضَعُه َکَشهَوِتِه. )همان، ح9707( َکِهّمَ 3. َما َرَفَع ِامَرًء 
4. نراقی، علم اخالق اسالمی )ترجمه معراج السعاده(، ص322.

کــه مایــه روشــنی چشــمان ]مــا[ باشــد و مــا را  کــه می گوینــد: پــروردگارا! بــه مــا از همســران و فرزندانمــان آن ده  5. کســانی 
کــن. )فرقــان، آیــه74( پیشــوای پرهیــزکاران 
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شــهوات و ســرانجام ســقوط بــه بدبختــی و دوری از رحمــت خــدا را در پــی دارد.

امیرمؤمنان علی می فرمایند: 

یش می رسد.1  - هر کس که آخرت همتش باشد، از خیر به نهایت آرزو

- کسی که همتی جز دنیا ندارد، هنگام مردن غصه او بسیار خواهد بود.2

14. زهد و ساده زیستی 
ــف  ــور مختل ــتی در ام ــد و ساده زیس ــه، زه ــت طلب ــد و موفقی ــل رش ــر از عوام ــی دیگ یک

گرامــی اســالم فرمــود: زندگــی اســت. رســول 

 هــر کــس بــر علــم خــود افــزود، ولــی بــر زهــد در دنیــاش افــزوده نشــد، جــز دوری از خــدا 
عایدش نشــده اســت. 3

علی نیز می فرمایند: 

دل بســتگی بــه دنیــا، عقــل را فاســد مــی  کنــد، قلــب را از شــنیدن حكمــت ناتــوان مــی 
 ســازد و باعــث عــذاب دردنــاك مــی  شــود.4

امام صادق فرمود:

یرا هر  هر گاه دیدید عالم، دوست دار دنیا است، او را نسبت به دین خود متهم دانید؛ ز

که چیزى را دوست دارد، گرد همان محبوب خود می گردد. فرمود: خدا به داود وحی 

یفته دنیا است، واسطه مكن تا تو را از راه دوستی  کرد: میان  من و خودت عالمی که فر

یرا آنان راهزن هاى بندگان خواهان منند. کمتر چیزى که من با اینان کنم،  من باز دارد؛ ز

مِنّیِته. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح1249(
ُ
َغ ِمَن الَخیِر َغاَیَة أ

َ
ُته َبل 1. َمن کاَنت الِخَرُة ِهّمَ

ت َحسَرُته ِعنَد ِفراِقها. )شیخ صدوق، االمالی، ص393( 
َ

ُته ِاشَتّد نیا ِهّمَ
ُ

2. َمن کاَنت الّد
 ُبعدًا. )مجلسی، بحاراألنوار، ج 2، ص37( 

َّ
م َیزَدد ِمَن اهلِل ِإال

َ
نَیا ُزهدًا ل

ُ
م َیزَدد ِفی الّد

َ
3. َمِن ازَداَد ِفی الِعلِم ُرشدًا َفل

لیَم الِعقاب. )تمیمی آمدی، غررالحکم، ص65(
َ
نیا ُیفِسُد الَعقَل و ُیِصّمُ الَقلَب َعن ِسماِع الِحکَمة و یوِجُب أ

ُ
4. ُحّبُ الّد
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ینی مناجات خودم را از دلشان بر کنم.1 این است که شیر

یا فرمودند: 

پیغمبران خدا  امین  اند،  دنیا نشده  وارد  که  تا هنگامی  و مجتهد  فقیه  دانشمندان 

سلطان  از  پیروی  فرمود:  چیست؟  دنیا  در  ورودشان  معنای  شد:  عرض  هستند. 
]قدرت حاکمه[، پس چون چنین کنند، نسبت به دین تان از ایشان بر حذر باشید. 2

امام خمینیدر سفارش به فرزند بزرگوارشان مرحوم حاج سیداحمد می فرماید:

گــر چــه حــال او باشــد، مبــاش؛ کــه حــب دنیــا  پســرم! هیــچ گاه دنبــال تحصیــل دنیــا، ا

گرچــه حالــش باشــد، رأس همــه خطایاســت. چــه خــود حجــاب بــزرگ اســت و 
انســان را ناچــار بــه دنیــاى حــرام می کشــد.3

15. احترام به والدین
کریــم و  احتــرام و نیکــی بــه والدیــن، یکــی از اصــول اخالقــی مهــم اســالم اســت. قــرآن 

پیامبــر اســالم و ائمــه هــدی در گفتــار و کردار خــود اهمیت زیادی بــه آن داده اند 

و بــه اذعــان بســیاری از بــزرگان، یکــی از مهم تریــن عوامــل برکــت و توفیــق در زندگــی انســان 

بــه شــمار مــی رود.
َیاِن َصِغیًرا.4 ّبَ َكَما َر ُهَما  ّبِ اْرَحْ ِة َوُقل ّرَ ْحَ ِ ِمَن الّرَ

ّ
ل

ُ
َما َجَناَح الّذ ُ َواْخِفْض لَ

 jــی َداُوَد
َ
وَحــی اهلُل ِإل

َ
j أ

َ
َحــّبَ َو َقــال

َ
 ُمِحــّبٍ ِلَشــی ٍء َیُحــوُط َمــا أ

َّ
ــی ِدیِنُکــم َفــِإّنَ ُکل

َ
ِهُمــوُه َعل یُتــُم الَعاِلــَم ُمِحّبــًا ِلُدنَیــاُه َفاّتَ

َ
1. ِإَذا َرأ

یِدیــَن ِإّنَ  ــاُع َطِریِق ِعَبــاِدَی الُمِر ِئَك ُقّطَ
َ
ول

ُ
ِتــی َفــِإّنَ أ یــِق َمَحّبَ َك َعــن َطِر

َ
نَیــا َفَیُصــّد

ُ
 َتجَعــل َبیِنــی َو َبیَنــَك َعاِلمــًا َمفُتونــًا ِبالّد

َ
ال

وِبِهــم. )کلینی، الکافــی، ج 1، ص46(
ُ
نــِزَع َحــاَلَوَة ُمَناَجاِتــی َعــن ُقل

َ
ن أ

َ
َنــا َصاِنــٌع ِبِهــم أ

َ
دَنــی َمــا أ

َ
أ

 اهلِل َو 
َ

نَیــا، ِقیــلَ َیــا َرُســول
ُ

ــوا ِفــی الّد
ُ
ــم َیدُخل

َ
ُســِل َمــا ل َمَنــاُء الّرُ

ُ
 اهلِل : الُفَقَهــاُء أ

ُ
 َرُســول

َ
: َقــال

َ
ِبــی َعبــِد اهلِل  َقــال

َ
2. َعــن أ

ــی ِدیِنُکم. )همــان، ص47(
َ
ُروُهــم َعل

َ
ــوا َذِلــَك َفاحذ

ُ
ــلَطاِن، َفــِإَذا َفَعل َبــاُع الّسُ  اّتِ

َ
نَیــا؟ َقــال

ُ
ُهــم ِفــی الّد

ُ
َمــا ُدُخول

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج22، ص364.
4. و بال هــای تواضــع خویــش را از محبــت و لطــف در برابــر آن هــا فــرود آور و بگــو: پــروردگارا! مشــمول رحمتشــان قــرار ده، 

کــه آن هــا مــرا در کوچکــی تربیــت کردنــد. )اســراء، آیــه24( همان گونــه 
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آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی  نقل می کنند: 

یف  زمانــی کــه در نجــف بودیــم، یــك روز مــادرم گفتنــد: »پــدرت را صــدا بــزن تــا تشــر

بیــاورد بــرای نهــار.« حقیــر رفتــم طبقــه فوقانــی. پــدرم در حــال مطالعــه خوابــش بــرده 

بــود. مانــدم چــه کنــم. خدایــا امــر مــادرم را اطاعــت کنــم؟ از طرفــی می ترســیدم بــا 

بیــدار کــردن ایشــان، باعــث رنجــش خاطــر مبارکشــان شــوم. خــم شــدم و لب هایــم را 

کــف پاهــای پــدر گذاشــتم و چندیــن بوســه زدم تــا این کــه ]پــدرم[ بــه خاطــر قلقلــك پــا 

بیــدار شــد و دیــد مــن هســتم. پــدرم، ســیدمحمود مرعشــی، وقتــی ایــن عاقــه و ادب و 

احتــرام را از مــن دیــد، فرمــود: شــهاب الدین تــو هســتی؟! عــرض کــردم: بلــه آقــا.

ــرد و  ــاال بب ــت را ب ــود: »پســرم، خــدا عزت ــرد و فرم ــد ک ــه  ســوی آســمان بلن دســتش را ب

تــو را از خادمیــن اهل بیــت قــرار دهــد«. آیــت اهّلل شــهاب الدیــن مرعشــی نجفــی 
ــدرم اســت.1 ــت دعــای پ ــود: هرچــه دارم از برک می فرم

از مقام معظم رهبرى  نقل شده است که ایشان دربارۀ رمز موفقیت خود می فرمایند: 

گــر در زندگــی خــود در هــر زمینــه اى توفیقاتــی داشــته ام، وقتــی محاســبه می کنــم  بنــده ا

بــه نظــرم می رســد کــه ایــن توفیقــات بایــد از یــك کار نیكــی کــه مــن نســبت بــه یكــی 

از والدینــم انجــام داده ام، باشــد. پــدرم در ســنین پیــرى -بیســت و چنــد ســال قبــل از 

ــده در  ــا شــد. بن ــی می شــود، مبت ــه موجــب نابینای ــارى آب چشــم ک ــه بیم ــوت -ب ف

یــس بــودم. از قــم مكــررا بــه مشــهد می آمــدم  آن موقــع در قــم مشــغول تحصیــل و تدر

و ایشــان را بــه دکتــر می بــردم و دوبــاره بــاز می گشــتم تــا این کــه در ســال 1343 هجــرى 

شمســی بــه ناچــار بــراى معالجــه، ایشــان را بــه تهــران آوردم. اطّبــا در ابتدا مــا را مأیوس 

کردنــد. گرچــه بعــد از دو ســه ســال یــك چشــم ایشــان معالجــه شــد و تــا آخــر عمــر هــم 

می دیــد؛ امــا آن زمــان مطلقــا نمی توانســت بــا چشــم هایش جایــی را ببینــد و بایــد 

1. باقی زاده، رمز موفقیت بزرگان، ص117.
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دست شــان را می گرفتیــم.

گــر بــه قــم می آمــدم، ایشــان مجبــور بــود در  یــرا ا و ایــن بــراى مــن یــك غصــه شــده بــود؛ ز

گوشــه اى از خانــه بنشــیند و قــادر بــه مطالعــه و معاشــرت و هیــچ کارى نبــود و انــس و 

الفتــی هــم کــه بــا مــن داشــت، بــا دیگــر بــرادران نداشــت. بــا مــن بــه دکتــر می رفــت؛ ولــی 

همــراه شــدن بــا دیگــران و رفتــن بــه دکتــر برایــش آســان نبــود. وقتــی بنــده نــزد ایشــان 

بــودم، برایشــان کتــاب می خوانــدم و بــا هــم بحــث علمــی می کردیــم و از ایــن رو بــا مــن 

گــر ایشــان را در مشــهد مقــدس تنهــا رهــا  مأنــوس بــود. بــه هــر حــال، احســاس کــردم ا

کنــم و بــه قــم برگــردم، ایشــان بــه یــك موجــود معطــل و از کار افتــاده تبدیــل می شــود کــه 

گــوار بــود. از طرفــی دورى  بــراى خــود ایشــان بســیار ســخت بــود. بــراى مــن نیــز خیلــی نا

یــرا کــه مــن بــا قــم انــس داشــتم و تصمیــم  از قــم نیــز بــراى مــن غیــر قابــل تحمــل بــود؛ ز

گرفتــه بــودم کــه تــا آخــر عمــر در قــم بمانــم.

بــر ســر دو راهــی گیــر کــرده بــودم. ایــن مســأله در ایامــی بــود کــه مــا بــراى معالجــه پــدرم 

در تهــران بودیــم. روزهــاى ســختی را در حــال تردیــد گذارنــدم. عصــر تابســتانی بــود کــه 

ســراغ یكــی بــزرگان و دوســتانم در چهــار راه حســن آباد تهــران رفتــم. او اهــل معنــا و آدم 

یــف کــردم، در ضمــن گفتــم: مــن دنیــا و آخــرت  یــان را بــه ایشــان تعر بــا معرفتــی بــود. جر

ــر اهــل  گ ــم اســت و ا ــاى مــن در ق ــا باشــم دنی ــر اهــل دنی گ ــم مــی بینم.ا خــودم را در ق

آخــرت هــم باشــم، آخــرت مــن در قــم اســت. خاصــه مــن بایــد از دنیــا و آخــرت خــودم 

بگــذرم کــه بــا پــدرم بــه مشــهد بــروم و در آن جــا بمانــم!

آن بزرگــوار تأمــل مختصــرى کــرد و فرمــود: شــما بــراى خــدا از قــم دســت بكــش و بــه 

ــو را از قــم بــه مشــهد منتقــل کنــد. ــرو، خداونــد متعــال می توانــد دنیــا و آخــرت ت مشــهد ب

کردم: عجب حرفی است! انسان می تواند با خداوند  من در سخنان ایشان تأملی 

و همان جا  به مشهد می برم  را  پدرم  براى خاطر خدا،  گفتم:  با خودم  کند.  معامله 
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گر اراده فرمود، می تواند دنیا و آخرت مرا از شهر قم به مشهد  می مانم. خداوند هم ا

گرفتم، دلم باز شد و ناگهان از این رو به آن رو شدم؛  مقدس بیاورد. تصمیم خود را 

یعنی کاما راحت شدم و با حالت بشاش و آسودگی خاطر به منزل آمدم.

 والدین من که چند روزى بود که مرا ناراحت می دیدند، از بشاش بودن من تعجب 

گرفتم با شما به مشهد بیایم و آن جا بمانم. آن ها  گفتم: من تصمیم  کردند. به آن ها 

که من از قم دست بكشم. با آن ها به مشهد مقدس رفتم و  اول باورشان نمی شد 

یادى به ما داد و به هر حال،  از آن، توفیقات ز آن جا ماندم و خداوند متعال بعد 

اعتقادم  توفیقی داشتم،  زندگی خود  بنده در  گر  ا رفتم.  و وظیفه خود  کار  به دنبال 
داده ام.1 انجام  مادرم  و  پدر  به  که  است  نیكی  و  بر  همان  از  ناشی  که  است  این 

یکی از آشنایان شیخ محمدحسین زاهد می گوید: 

شــیخ حســین مــادر پیــرى داشــتند کــه شــیخ مراقبــت ایشــان را بــر عهــده داشــت. مــادر 

یی بــرود؛ لــذا  بــه حــدى پیــر بــود کــه نمی توانســت بــراى قضــاى حاجــت بــه دست شــو

آقــا هنــگام قضــاى حاجــت، بــراى مــادر لگنــی قــرار مــی داد. وقتــی مــادر چنــد ضربــه بــه 

لگــن مــی زد، یعنــی وقــت برداشــتن لگــن اســت. روزى بــه در منــزل آقــا رفتــم، آقــا در را 

بــاز نكــرد. خیلــی طــول کشــید تــا آقــا بیایــد. وقتــی آقــا در را بــاز کــرد، دیــدم لباسشــان 

ــه  ــود: موقعــی ک ــردم: چــرا لباســتان خیــس اســت؟ فرم ــا ســؤال ک خیــس اســت. از آق

مــادرم ضربــه بــه لگــن زده بــود، مــن متوجــه نشــدم و کمــی دیــر رفتــم. همیــن کــه نــزد 

مــادر رفتــم، از عصبانیــت لگــدى بــه لگــن زد و لبــاس مــن نجــس شــد. گفتــم: مادرتــان 

چیــزى نگفــت؟ آقــا فرمــود: چــرا، وقتــی مــادرم دیــد کــه لبــاس مــرا نجــس کــرده اســت، 

ــردم. جــواب دادم: مــادر چیــزى نگفتیــد؛ حــاال هــم  گفــت: ننــه، حســین! نجســت ک

چیــزى نشــده؛ ایــن همــه مــن شــما را در کودکــی نجــس کــردم، شــما چیــزى نگفتیــد؛ 

1. صدری مازندرانی، 110 نکته خواندنی درباره آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، نکته 15.
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حــاال هــم چیــزى نشــده و عیبــی نــدارد.

استاد شهید آیت اهلل مطهرى; در مورد یکی از عوامل توفیق خویش چنین می گوید: 

گــه گاه کــه بــه اســرار وجــودى خــود و کارهایــم می اندیشــم، احســاس می کنــم یكــی از 

مســائلی کــه باعــث خیــر و برکــت در زندگــی ام شــده و همــواره عنایــت و لطــف الهــی را 

شــامل حــال مــن کــرده اســت، احتــرام و نیكــی فراوانــی بــوده اســت کــه بــه والدیــن خــود 
یــژه در دوران پیــرى و هنــگام بیمــارى کــرده ام.1 به و

عــاوه بــر توّجــه معنــوى و عاطفــی، تــا آن جــا کــه تواناییــم اجــازه مــی داد، بــا وجــود فقــر 

ینــه و مخــارج زندگــی بــه آنــان کمــك  مالــی و مشــكات مــادى در زندگــی ام، از نظــر هز
و مســاعدت کــرده ام.2

مقام معظم رهبری  دربارۀ احترام استاد مطهری به والدین شان می فرماید: 

یادی برای  که مرحوم مطهری احترام ز یمان  پدرشان یك روحانی محترمی بود در فر

ایشان قائل بودند و خضوع ایشان در مقابل پدر، زبانزد بود. وقتی علت را از استاد 

که مرا به مسائل معنوی و حال عبادت  سؤال می کردیم؛ ایشان می گفتند: اول کسی 
هدایت کرد، پدرم بود و از دوران کودکی و جوانی مرا به قرآن خواندن وادار می کرد.3

16. مسئولیت پذیری
و  مقصــد  ســوی  بــه  انســان  جملــه  از  هســتی  جهــان  موجــودات  و  آفریــدگان  همــه 

کــه خداونــد برایشــان معیــن فرمــوده، در حرکــت و تکاپــو هســتند و همــه شــرایط و  کمالــی 

کمــال، از ســوی خالــق دانــا برایشــان پیش بینــی شــده و در  امکانــات الزم بــرای رســیدن بــه 

1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره10، به از نقل از مجتبی مطهری )فرزند شهید مطهری(
.www.mortezamotahari.com

2. همان. 
3. حسن زاده،  کلید خوشبختی، ج1، ص1.
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گرفتــه اســت و هیــچ مخلوقــی بیهــوده و بی هــدف آفریــده نشــده  اســت.  اختیارشــان قــرار 

ــد: ــم می فرمای کری ــرآن  ق
َما َباِطا.1  ْرَض َوَما َبْیَنُ

َ ْ
َماء َوال ْقَنا الّسَ

َ
َوَما َخل

ُكم َعَبًثا.2  قنا
َ
ا َخل

َ
ّن

َ
َفَحِسبُم  أ

َ
أ

کمال آدمی به میزان مسئولیت پذیرى او بستگی دارد. هر اندازه انسان در مسئولیت پذیرى 

سستی ورزد، فساد و تباهی در کارش بیشتر خواهد بود و بر عکس، هر چه مسئولیت پذیرى 

فرد بیشتر باشد از نظر اخالق فردى و صنفی، به رشد و کمال بیشترى دست می یابد.

پیامبر خدا در اهمیت و لزوم مسئولیت پذیری انسان می فرمایند:

یــر دســتانتان بازخواســت  بــاره ز پرســت هســتید و همــه شــما در بدانیــد کــه همــه شــما سر

پرســت اســت و نســبت بــه  کــه بــر مــردم فرمــان می رانــد، سر ید. آن امیــرى  می شــو

بــاره آن هــا  یــش اســت و در پرســت خانــواده خو رعّیتــش بازخواســت می شــود. مــرد، سر

بــاره آن ها  پرســت خانــه و فرزنــدان شــوهر خــود اســت و در بایــد پاســخ گو باشــد و زن، سر
بایــد پاســخ دهد.3

امــام علــی در نخســتین خطبــه حکومتی شــان دربــارۀ تعهــد و مســئولیت خویــش در 

اداره امــور مســلمانان می فرماینــد:
یش می دانم و خود به آن پایبندم.4 یم در عهده خو آن چه می گو

کارگــزاران  کــرده و از  گســترده تعییــن  آن حضــرت دامنــه مســئولیت پذیرى آدمــی را بســیار 

1. ما آسمان و زمین و آن چه را در میان آن هاست، بیهوده نیافریدیم. )ص، آیه27(
2. آیا پنداشتید شما را بیهوده آفریدیم؟ )مؤمنون، آیه115(

ُجــُل راٍع علــی  ِتــِه و الّرَ  عــن َرِعّیَ
ٌ

ِتــِه فاألِمیــُر الــذی علــی النــاِس راٍع و ُهــو َمســؤول  عــن َرِعّیَ
ٌ

ُکــم َمســؤول
ُّ
ُکل ُکــم راٍع و 

ُّ
ُکل 3. أال 

ٌة َعنُهــم. )بروجردی، جامــع أحادیث 
َ
 َعنُهــم، و الَمــرأُة راِعَیــٌة علــی َبیــِت َبعِلهــا و ُولــِدِه و ِهــی َمســؤول

ٌ
أهــِل َبیِتــِه و ُهــو َمســؤول

الشــیعة، ج 25، ص546(
 َرهینًة، و أنا ِبه زعیٌم. )نهج البالغه، خطبه16(

ُ
تی ِبما أقول 4. ِذّمَ
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کارهــا و اقدمــات و نیــز روابــط و مناســبات خــود  کلیــه  کــه نســبت بــه  خــود خواســته اســت 

کــه می فرماینــد: مســئولیت پذیر باشــند. آن جــا 

یــرا شــما مســئول هســتید، حتــی در  از خــدا بترســید در حــق بندگانــش و شــهرهایش؛ ز
پایــان.1 برابــر ســرزمین ها و چار

خانــواده،   3،اوصیــا و  انبیــا  متعــال،  خــدای  خــود،2  برابــر  در  انســان  رو  ایــن  از 

کمــان دینی، مســلمانان،  خویشــاوندان،4 همســایگان، دوســتان، مؤمنــان، حکومــت و حا

هم نوعــان، حیوانــات و طبیعــت مســئول اســت و در برابــر هــر یــک، تکالیفــی بــر عهــده 

کــه در آموزه هــای دینــی به ویــژه در رســاله حقــوق امــام ســجاد بــه تفصیــل بــه  اوســت 

ــت.  ــده اس ــاره ش ــا اش آن ه

ی َعِن الِبَقاِع َو الَبَهاِئم . )نهج البالغه، خطبه167( وَن َحّتَ
ُ
ُکم َمسُئول ُقوا اهلَل ِفی ِعَباِدِه َو ِباَلِدِه َفِإّنَ 1. اّتَ

َکاَن َعنُه َمسُؤوال. )اسراء، آیه 36( ولـِئَك 
ُ
 أ

ُ
ُکّل مَع َوالَبَصَر َوالُفَؤاَد  2. ِإّنَ الّسَ

مِر. )نساء، آیه 59(
َ
وِلی األ

ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َوأ

َ
3. أ

یُکم َرِقیًبا. )نساء، آیه 1(
َ
َکاَن َعل رَحاَم ِإّنَ اهلَل 

َ
وَن ِبِه َواأل

ُ
ِذی َتَساَءل

َّ
ُقوا اهلَل ال 4. َواّتَ
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17. نظم و برنامه ریزی
نظــم و برنامه ریــزى در زندگــی، بــراى اســتفاده مناســب از فرصت هــا و رســیدن بــه 

کــه نظــم و  ــر ســیرۀ انســان های موفــق، بــه روشــنی درمی یابیــم  ــا مــروری ب اهــداف اســت. ب

ــوده اســت. در اســالم  ــی آن هــا ب کامیاب برنامه ریــزی در زندگــی، یکــی از مهم تریــن عوامــل 

کــه امــام علــی در لحظــات پایانــی  کیــد شــده اســت؛ بــه طــوری  نیــز بــر ایــن امــر بســیار تأ

عمرشــان این گونــه وصّیــت می کننــد:

شما دو نفر )امام حسنو امام حسین( را و همه فرزندانم و تمامی کسانی که 

وصّیت من به آنان می رسد، به تقوای الهی و نظم در کارها سفارش می کنم.1 

یکی از یاران امام خمینی دربارۀ جایگاه نظم در سیرۀ ایشان چنین نقل می کند:

یژگی های معروف امام خمینی است... حتی برای مطالعه و  نظم در امور از و

یارت ها و دعاهایی که در وقت خاصی هم  کارهای مستحبی و حتی ز قرائت قرآن و 

کاری را روی همان وقت بندی  کرده بود و هر  وارد نشده بود، وقت خاصی را تنظیم 

که بعضی از طاب نجف اشرف در آن  و تنظیم خاص انجام می داد. مشهور است 

چند سالی که ایشان در نجف بودند، ساعت های خود را از روی رفت و آمد ایشان به 
درس و تشرف آن مرحوم به حرم مطهر امیرالمؤمنین در شب ها تنظیم می کردند.2

مقام معظم رهبری در این زمینه خطاب به طالب می فرمایند: 

زّی طلبگــی چیســت؟ مــن، زّی طلبگــی را در دو جملــه می توانــم معرفی کنم: پارســایی 

بــا عــّزت و نظــم در تحصیل و زندگی.3 

ــد توانایــی ارزش منــد »برنامه ریــزی« و »مدیریــت فــردی« را در ســال های اول  طلبــه بای

ِکَتاِبی  بتقوا اهلل و نظم امرکم... . )نهج البالغه، نامه47( َغُه 
َ
هِلی َو َمن َبل

َ
ِدی َو أ

َ
1. اوصیکما َو َجِمیَع َول

2. وافی، نسیم هدایت، ص123 به نقل از حجت االسالم سیدهاشم رسولی محالتی.
3. مرکز اسناد انقالب اسالمی، حوزه و روحانیت، ج1، ص380.
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کنــد و در تنظیــم بهینــۀ فعالیت هــای زندگــی بــه خودشــکوفایی برســد.  کســب  طلبگــی 

کــه  کــه در حــوزه می بینــد، نیازهــای دیگــری دارد  هــر طلبــه عــالوه بــر آموزش هــای رســمی 

کنــد و نمی تــوان از حــوزه انتطــار داشــت  ــا »برنامــه « و »بــه  مــرور«، بــرای خــود تأمیــن  بایــد ب

گــر  کــه ا بــرای همــۀ آن هــا تدارکــی دیــده باشــد. طلبــه مطالعــاِت جنبــی فراوانــی نیــاز دارد 

گیــرد، ســال های تحصیــل حــوزه، چندیــن برابــر خواهــد شــد!  در برنامــۀ رســمی او قــرار 

کســب مهارت هایــی ماننــد نویســندگی، ســخن وری، تندخوانــی، تســلط بــر  طلبــه بــه 

کــه نمی تــوان از مدیریــت حــوزه توقــع  ابــزار و شــیوه های نویــن پژوهــش و... نیازمنــد اســت 

کنــد. طلبــه بایــد بــرای تقویــت قــوای جســمی خــود،  داشــت همــۀ این هــا را بــرای او تأمیــن 

کــه الزامــًا  یــم غذایــی خــود، قواعــدی را مراعــات کنــد  برنامــه و اقدامــی داشــته باشــد و در رژ

مدیریــت حــوزه مســئول آن نیســت. برنامــه ای کــه مدیریــت حــوزه تــدارک دیده، غالبــًا ناظر 

بــه نیازهــای »علمــی« طــالب اســت. آن چــه مــا بــه دنبــال آن هســتیم، برنامۀ زندگی اســت، 

نــه فقــط برنامــۀ علمــی. البتــه کار علمــی رســمی، مهم تریــن فعالیــت زندگــی طلبــه اســت؛ 

کامــل می دهــد.  ولــی تنهــا درکنــار امــوِر الزِم دیگــر، زمینــۀ نیازهــای طلبــه را پوشــش 
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ِگــرو رشــد  انســان موجــودی اســت چنــد ُبعــدی و مرّکــب از روح وجســم و تکامــل انســان در 

متــوازن و همه جانبــه تمــام ابعــاد وجــودی اوســت. اگرچــه در هــر مرحلــه ای از رشــد فــرد، 

ممکــن اســت برخــی از ابعــاد وجــودی او، رشــد ســریع تری را نشــان دهــد؛ ولــی موفقیــت، 

ــو رشــد هم ســو و هماهنــگ همــۀ ابعــاد وجــودی و فطــری  کمــال و ســعادت انســان در پرت

اوســت. 

ــه  خوبــی تأمیــن می شــود؛ ولــی     دســته ای از نیازهــای طلبــه در برنامــۀ آموزشــی حــوزه ب

گاهــی از ایــن  گــذار شــده اســت. آ رفــع دســتۀ دیگــر بــه همــت و تــالش شــخصی خــود او وا

مســأله، موجــب می شــود طلبــه، چشــم طمــع از برنامه ریــزی دیگــران بــردارد، ابتــکار عمــل 

کنــد.  گیــرد، مردانــه چــاره ای بیندیشــد و اقدامــی  به دســت 

هر انسانی که در مسیر بندگی خدا و تالش برای سربازی حضرت ولی عصراست، 

در ابعاد مختلف »باید« رشد کند و شکوفا شود؛ ُبعد اخالقی، بعد معنوی، بعد اعتقادی، 

بعد علمی )شناختی و عقالنی(، بعد جسمانی، بعد عاطفی و هیجانی، بعد خانوادگی، 

بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد فرهنگی و هنری و بعد حرفه ای یا صنفی. 

کــه در ایــن جملــه ادعــا شــده، اختصاصــی بــه طلبــه نــدارد. هــر انســان  »بایــد«ی 

ــبرد  ــرای پیش ــته ای ب ــزار شایس ــد خدمت گ ــر بخواه گ ــی، ا ــغل و موقعیت ــر ش ــئولی در ه مس

اهــداف دیــن باشــد، بایــد بنــای شــخصیت خــود را ایــن چنین، جامــع و متــوازن و متعادل 

بســازد. از میــان ایــن ابعــاد، رشــد معنــوی انســان، اصالــت و ضرورت دارد و رشــد انســان در 

گیــرد.  ســایر ابعــاد، بــا هــدف رشــد معنــوی بایــد صــورت 
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الف( بعد معنوی و اخالقی
ــه  انســان در ایــن جهــان در مســیر رشــد و تکامــل قــرار دارد و هــدف نهایــی، رســیدن ب

قــرب الهــی می باشــد. در واقــع، رشــد حقیقــی از دیــدگاه قــرآن، رشــد معنــوی، رشــد ایمــان 

کســب  کــه او بایــد بــا اختیــار خــودش آن را  و تکامــل اخالقــی انســان می باشــد؛ جنبــه ای 

کنــد و مــدارج آن را بپیمایــد.

ــه  ــود؛ بلک ــوب نمی ش ــه محس ــی طلب ــه طلبگ ــس، وظیف ــب نف ــوی و تهذی ــای معن ارتق

رســالت انســانی اوســت. طلبــه پیــش از آن کــه طلبــه باشــد، یــک انســان اســت. هــر انســانی 

در هــر صنــف اجتماعــی کــه خدمــت می کنــد، وظیفــه تــالش بــرای کســب کمــال روحــی را 

برعهــده دارد. ایــن امانــت، بــا وصــف انســان بــه دوش وی نهــاده شــده، نــه بــا وصف طلبه. 

البتــه قابــل انــکار نیســت کــه طــالب علــوم دینــی به جهــت نســبتی کــه بــا دیــن خــدا دارند، 

در بعــد تهذیــب نفــس و عمــل بــه آموزه هــای شــریعت، مســئولیت بیشــتری پیــدا می کنند. 

کــه در فرمایــش امــام صادق گذشــت. چنــان 

کــه ارتبــاط مــداوم بــا آثــار اخالقــی و ســیره بــزرگان و قله هــای  هم چنیــن، از آن جــا 

گاهی  تهذیــب، انگیــزه و نشــاط انســان را در حرکــت بــه ســوی کمــاالت معنوی تأمیــن و ناآ

ــار،  ــل آث ــن قبی ــت ای ــب اس ــزرگان، مناس ــه ب ــر توصی ــد، بناب ــر می کن کمت ــم کاری او را  و ندان

گیــرد؛ یعنــی بــه هنــگام خــواب یــا هــر وقــت مناســب دیگــر در  کتــاب بالینــی مــا قــرار 

شــبانه روز، خــود را موظــف بــه مطالعــۀ مســتمر بخشــی از آن بدانیــم.

کــه در آن بــه  هم چنیــن الزم اســت در هــر شــبانه روز، ســاعتی بــرای خــود قــرار دهیــم 

نمــاز،  دعــا،  اســتغفار،  اســت  ایــن ســاعت ممکــن  برنامــۀ  یــم.  بپرداز توجــه  و  خلــوت 

مناجــات، محاســبه نفــس، قرائــت قــرآن، یــا توســل باشــد. مناســب ترین زمــان بــرای ایــن 

خلــوت، ســحرگاه اســت.
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ب( بعد علمی )شناختی- عقالنی(
آوردن  بــه  دســت  گــرو  در  یــاد شــده  ابعــاد  از  یــک  هــر  انســان در  رشــد شــخصیت 

گاهی هــا بایــد بــه  مــرور زمــان بــه  دســت آیــد، مهارت هــای  گاهی هایــی اســت. ایــن آ آ

گرفتــه شــود. در  کنــد و بــه کار  شــناختی او را ارتقــا بخشــد و پــس از آن بــه دایــره عمــل نفــوذ 

یــم.  ایــن میــان، تنهــا بــه بیــان تفصیلــی چنــد مــورد مهــم می پرداز

1. آشنایی با محتوای دین در دوره تحصیل
ــا »توانایی هــا«ی  نظــام آموزشــی حــوزه در ســال های نخســت، بیشــتر تــالش می کنــد ت

الزم در جهــت فهــم عمیــق دیــن را در اختیــار طلبــه بگــذارد. طلبــه در ســال اول بــا دیــن 

ــد؛ ســال دوم، نحــو و منطــق می آمــوزد؛ ســال ســوم  خــدا آشــنا نمی شــود؛ َصــرف می خوان

کار اوســت؛ پــس  از آن هــم بــه آشــنایی بــا فقــه و اصــول می پــردازد و  بالغــت در دســتور 

ــا متــن  کــرده باشــد، چنــدان ب ــه برنامــۀ درســی حــوزه اکتفــا  گــر ب ــان دوره تحصیــل، ا ــا پای ت

گزاره هــای فقهــی( انــس نمی گیــرد. محتــوای دیــن )جــز در دایــرۀ 

کرده با  که 10 سال در حوزه به متون رسمی اکتفا  اطالعات دینی و مذهبی طلبه ای 

دوست دبیرستانی او که اکنون فارغ التحصیل دانشگاه است، چندان )یعنی متناسب با 

10 سال تحصیل( تفاوت ندارد؛ زیرا منبع تغذیۀ فکری هر دو مشترک بوده است: مجالس 

مذهبی، مطالعات شخصی، جلسات وعظ، رسانه های جمعی و... .

ــا دســت کم  گاهی هــای بالفعــل نیســت ی ــا ایــن دوســت دانشــجو در آ ــه ب تفــاوت طلب

بــه انــدازۀ 10 ســال اختــالف ندارنــد. تفــاوت ایــن دو، در توانایی هــا و قابلیت هــا اســت. 

کــه بــرای آشــنایی عمیــق بــا دیــن خــدا  کــرده  کســب  کارآمــدی  طلبــه، ابزارهــا و تجهیــزات 

یــا تحقیــق در معــارف دینــی، بســیار آماده تــر از دیگــران اســت. هــر دو در ابتــدای مســیر 

کــه طلبــه در اختیــار دارد، ســرعت و شــتاب او را در حرکــت آینــده  قــرار دارنــد؛ ولــی َمرکبــی 

ــا  کــرد. بــه  هرحــال، الزم اســت طلبــه از ابتــدای تحصیــل، مــوازی ب بســیار افــزون خواهــد 
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کســب توان مندی هــا و مقدمــات، بــرای انــس بــا متــن پیــام دیــن نیــز تالش کنــد. تعطیالت 

ــن  ــود ای کمب ــت.  ــم اس ــاز مه ــن نی ــن ای ــرای تأمی ــی ب ــیار مغتنم ــت بس ــوزه، فرص ــراوان ح ف

ــأس وی از ادامــه تحصیــل  گاهــی موجــب دل ســردی و ی برنامــه در فعالیت هــای طلبــه، 

حــوزوی می شــود. 

برنامه هایی که برای رفع این نیاز، پیشنهاد می شود اختصاصی به طلبه ندارد. دیگران 

نیز می توانند برای تقویت بنیان اعتقادی و انس با پیام خدا، این برنامه ها را در دستور کار 

خود قرار دهند؛ ولی از آن جا که این برنامه ها با نوع وظایف صنفی طلبه، بسیار هم خوان 

است، طلبه موظف است بیش از دیگران این برنامه ها را دنبال کند و مجاز است بخشی 

از زمان فعالیت های صنفی خود را نیز برای آن قرار دهد. 

2. ارتباط مستمر با قرآن
فعالیــت روزانــۀ طلبــه، نبایــد از تــالوت و تدبــر در آیــات یــا مطالعــۀ تفســیر خالــی باشــد. 

ــی  ــوی و معرفت ــرۀ معن ــه و به ــری او را بیم ــی و فک کلۀ روح ــا ــرآن، ش ــا ق ــه ب ــم طلب ــد دائ پیون

فراوانــی نصیــب او می گردانــد. انــس بــا قــرآن، نیــاز دائمــی طلبــه اســت. البتــه ایــن نیــاز، در 

گــون دارد. رشــد علمــی طلبــه، بــه او اجــازه  گونا شــرایط ســنی و علمــی مختلــف، مراتــب 

کنــد. خواهــد داد ایــن انــس را در مراتــب باالتــر نیــز تجربــه 
فاقرؤوا ما تیّسر من القرآن.1

3. ارتباط مستمر با احادیث
ــراز قــرآن معرفــی  کــه در حدیــث معــروف ثقلیــن، هم ت  گفتــار پیشــوایان معصــوم

گشــته اند، در شــکل دهی بــه شــخصیت اخالقــی و معنــوی انســان بســیار مؤثــر اســت. 

انــس درازمــدت بــا روایــات و آشــنایی بــا جغرافیــای منابــع دیــن، بــه   مــرور مــا را بــا هندســۀ 

معــارف دینــی آشــنا می کنــد و در فرهنــگ آموزه هــای وحیانــی پــرورش می دهــد. 

1. هر چه از قرآن میسر می شود، بخوانید. )مزمل، آیه20( 
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کتــب روایــی معتبــر )مثــل اصــول  پیشــنهاد می شــود بــرای ایــن منظــور، تعــدادی از 

مفیــد، خصــال شــیخ  أمالــی شــیخ  نهج البالغــه، تحف العقــول، غررالحکــم،  کافــی، 

صــدوق، میزان الحکمــه و...( در دســترس باشــد و پیــش از آغــاز هــر درس، مباحثــه یــا 

مطالعــه، حتمــًا یکــی دو حدیــث خوانــده شــود. ایــن التــزام موجــب می شــود روزانــه چنــد 

گــردآوری ذخیــرۀ پربهایــی  یــج بــه  کــه بــه تدر گــردد  حدیــث بــه آموخته هــای طلبــه افــزوده 

کتــب روایــی یــا عناویــن  گاهــی آشــنایی بــا فهرســت موضوعــات  بــرای او می انجامــد. 

این کــه  دانســتن  مثــاًل  دارد.  انســان  عملــی  جهت گیــری  در  عمیقــی  تأثیــر  آن،  ابــواب 

کتــب حدیــث، فصلــی تحــت عنــوان »میانــه روی در عبــادت«1 وجــود دارد، در نــوع  در 

گاه نباشــد. در  گــر بــه محتــوای آن آ برنامه ریــزی عبــادی شــخص تأثیــر می گــذارد. حتــی ا

غیــر ایــن  صــورت، طلبــه پــس از 10 ســال تحصیــل، خــود را از یــک  دور مطالعــۀ نهج البالغــه 

ــد. ــرافکنده می بین ــروم و س ــی مح کاف ــول  ــا اص ی

اســاتید محتــرم نیــز بــا التــزام عملــی خــود به ایــن برنامه در آغــاز هر درس، تأمین بخشــی 

از ایــن نیــاز را برعهــده می گیرنــد و الگــوی عملــی شایســته ای بــرای طــالب خواهند بود. 

4. مطالعه آثار اندیشمندان اسالمی
ــت  ــی، دریاف ــی و عمل ــدت علم ــال ها مجاه ــس از س ــالمی، پ ــزرگ اس ــمندان ب اندیش

کاملــی از آموزه هــای دینــی به دســت آورده و بــا نظــام معــارف اســالمی بــه  صورتــی  نــاب و 

عمیــق آشــنا گشــته اند. برخــی از ایــن اندیشــمندان، آثــار ژرف و در عیــن حــال روان به زبان 

یــای معــارف دیــن را ســریع  فارســی بــرای عمــوم مــردم تدویــن کرده انــد کــه دســت یابی بــه در

و آســان گردانیــده اســت. معقــول و منطقــی آن اســت که طلبــه در آغاز تحصیــل خود برای 

گیــرد و فهــم عمیــق و نابــی از  گســترده و آمــاده بهــره  آشــنایی بــا دیــن خــدا، از ایــن ســفرۀ 

مکتــب اســالم بــه  دســت آورد. جامع تریــن ایــن اندیشــمندان عبارت انــد از: حضــرت امــام 

1. کلینی، الکافی، ج2 ص86؛ مجلسی، بحار االنوار، ج71. ص209.
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ــر  ــید محمدباق ــهید س ــری،1 ش ــهید مطه ــی، ش ــه طباطبای ــی، عالم خمین

صــدر، شــهید بهشــتی، مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و 

آیــت اهلل محمدتقــی مصبــاح یــزدی حفظه اهلل تعالــی و... . 

کــه ضــرورت  مطالعــه آثــار ایــن اندیشــمندان، عــالوه بــر آشــنایی بــا محتــوای پیــام دیــن 

زندگــی طلبــه اســت، ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد و فوایــد پیــدا و پنهــان دیگــری دارد. 

ــب،  ــر مطال ــاده در تقری ــوق الع ــه ف ــدرت ارائ ــان و ق ــودن بی ــا، روان ب ــن ویژگی ه ــه ای از جمل

جامعیــت، تنــوع موضوعــات، تحلیــل محکــم، قــوت اســتدالل، عمــق و انســجام درونــی 

محتــوا، اصالــت و اســتناد بــه آموزه هــای دینــی، اهمیــت موضوعــات، بــه روز بــودن مطالب 

و پاســخ گویی بــه پرســش ها و شــبهه ها اســت.

ــکل  ــه مش ــاده ب ــی از س ــیر مطالعات ــود س ــنهاد می ش ــار پیش ــن آث ــتر از ای ــرۀ بیش ــرای به ب

کتاب هــا، حتمــًا مــورد  کار قرارگیــرد. البتــه اشــتیاق و انگیــزۀ شــخصی در انتخــاب  محــور 

نظــر باشــد. 

1. من الزم می دانم و بارها هم این نکته را گفته ام که همه طالب و همه اهل منبر، یک دور آثار آقای مطهری را بخوانند. 
گردی  مرحوم شهید مطهری )رضوان اهلل علیه( گرایش سلوکی و معنوی هم داشت؛ یک مقدار متأثر از مصاحبت و شا
گردی مرحوم عالمه  طباطبایی، یک مقدار هم بعدها با بعضی از اهل دل و اهل  امام، یک مقدار متأثر از مصاحبت و شا
حال مأنوس و آشنا شده بود. ایشان اهل گریه و تضرع و دعای نیمه شب بود؛ بنده از نزدیک اطالع داشتم. در آثار ایشان 
کارهای الزم در حوزه ها، مطالعه آثار ایشان است.  کاماًل مشهود است. یکی از  این رشحه معنوی، توحیدی و سلوک 
جوانان عزیز ما باید با آثار شهید مطهری آشنا شوند. اگر بنده می خواستم برنامه حوزه علمیه قم را بنویسم، بالشک یکی 
کتاب های آقای مطهری خوانده شود، خالصه نویسی شود و امتحان داده شود.  که  از مواد برنامه را این می گذاشتم 

)بیانات در دیدار علما و روحانیون استان همدان، 1383/4/15(
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ج( بعد جسمانی
کیــد و مؤمــِن نیرومنــد ســتایش  در آموزه هــای اســالمی بــر تقویــت قــوای جســمانی تأ

شــده اســت.1 امیرمؤمنــان علــی نیــز از خداونــد متعــال می خواهــد تــا جســمی نیرومنــد 
بــرای خدمــت بــه دینــش بــه او عنایــت بفرمایــد.2

امام خمینی در کالم زیبایی در اهمیت ورزش چنین می فرمایند: 

عقــل ســالم، در بــدن ســالم اســت. ورزش همان طــور کــه بــدن را تربیــت می کنــد و 

گــر عقــل ســالم باشــد، تهذیــب نفــس هــم  ســالم می کنــد، عقــل را هــم ســالم می کنــد و ا
دنبــال او بایــد باشــد.3

کار ذهنــی و علمــی  ــه  ــر ب کــه بیش ت ــه طــالب و روحانیــون  ــوع فعالیــت روزان ــه ن ــا توجــه ب ب

کمــی برخــوردار هســتند، اهمیــت ورزش  مشــغول و اغلــب از تحــرک و فعالیــت بدنــی 

کــه همــه  ــژه در مــورد طــالب مــدارس علمیــه  ــه وی ــر می شــود. ب ــه مراتــب بیش ت ــح ب و تفری

نوجــوان و جــوان و در ســنین رشــد و هیجــان هســتند، ورزش یکــی از ســالم ترین و مؤثرتریــن 

روش هــای تخلیــه هیجانــی، رفع کســالت و خســتگی روحی و روانــی و دوری از بیماری ها 

و مشــکالت جســمی آن هــا بــه شــمار می آیــد. 

و  ســالمت  زمینه ســاز  می آیــد،  پدیــد  ورزش  اثــر  در  کــه  جســمی  نشــاط  و  ســالمت 

کــه در فرهنــگ  نشــاط روحــی و روانــی و شــکوفایی فضایــل انســانی و اخالقــی اســت؛ چــرا 

کنــار آراســتگی بــه فضایــل انســانی  اســالمی مــا، بســیاری از توان مندی هــای جســمانی در 

کــه ارزش پیــدا می کنــد. بــرای مثــال، نیرومنــدی و جوان مــردی، همــواره  و اخالقــی اســت 

دوشــادوش هــم بوده انــد. هم چنیــن بــه ســبب فعالیت هــای ورزشــی، انــرژی اضافــی فــرد 

1. مثل المؤمن القوّی مثل الّنخلة و مثل المؤمن الّضعیف کخامة الّزرع )پاینده، نهج الفصاحه، ح1363(.
2. یا رب قّو علی خدمتک جوارحی. )شیخ عباس قمی، مفاتیح الجنان، بخشی از دعای کمیل(

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج6، ص146.
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تخلیــه و هیجان هــا و غرایــز جوانــی فروکــش می کنــد و ذهــن انســان از امیــال درونــی بــه 

ســوی واقعیت هــای بیرونــی منصــرف می شــود.

تحصیــل، تهذیــب و ورزش، توصیــه همیشــگی مقــام معظــم رهبــری بــه جوانــان بــوده و 

در فرمایشــی در اهمیــت ورزش می فرماینــد:

گیرشــدن ورزش همگانــی میــان مــردم اســت... .  یكــی از نیازهــای اساســی کشــور، فرا

گیرشــدن ورزش همگانــی در میــان مــردم، حــل بســیاری از مشــكات  یكــی از نتایــج فرا
اخاقــی جامعــه، هم چــون اعتیــاد اســت.1

   طلبــه بایــد روحیــه  جوانــی را بــا همــه  خصوصیــات جوانــی حفــظ کند... ایــن جوانی، 

 پیــر و 
ً
ــا ــی روحیت  جــوان، ول

ً
 و ســّنا

ً
ــر جــوان مــا ظاهــرا گ ــه پیــری تبدیــل شــود. ا ــد ب نبای

بی نشــاط و بی حوصلــه و بی ابتــكار و ناامیــد باشــد، بســیار چیــز بــدی اســت. طلبــه 
بایــد منشــأ امیــد و شــور و نشــاط و تحــرك باشــد.2

د( بعد اجتماعی
رشــد  اصلــی  اهــداف  از  اجتمــاع  در  ســازگاری  و  دیگــران  بــا  مؤثــر  ارتبــاط  برقــراری 

می آیــد. شــمار  بــه  اجتماعــی 

ــر  ــا اجتمــاع، ضــرورت زندگــی انســان اســت و در ایــن ارتبــاط، هــم جامعــه ب ارتبــاط ب

انســان اثــر می گــذارد و هــم فــرد فــرِد انســان ها -بــه انــدازه ابعــاد وجــودی خــود -بــر جامعــه. 

فــۀ رشــد 
ّ
گــرو رشــد اجتماعــی اســت. مهم تریــن مول موفقیــت انســان در ایــن تعامــل در 

توان مندی هــای  گاهی هــا،  آ از  مجموعــه ای  در  کــه  اســت  سیاســی  رشــد  اجتماعــی، 

کســب هوش منــدی سیاســی، قــدرت  ذهنــی، روحیــات و رفتارهــا متجلــی می شــود. 

1. بیانات در مورخه: 1391/12/21.
2. بیانات در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالی حوزه  علمیه  قم، 1369/11/04.
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ــز  کالن و نی ــی  ــای اجتماع ــا و نهاده ــا نظام ه ــنایی ب ــی، آش ــل، زمان شناس ــه و تحلی تجزی

تحــوالت عمــده جهانــی، قــدر متیقــن وظایــف مــا در ایــن بعــد اســت. 

یــخ )تاریــخ اســالم، تاریخ جهــان و تاریخ سیاســی معاصر  بــرای ایــن منظــور، مطالعــۀ تار

ایــران( بســیار مفیــد اســت؛ زیــرا تاریــخ حــوادث یــک دوره طوالنــی از زمــان را بــه صــورت 

کالن را فراهــم مــی آورد. فشــرده در اختیــار می گــذارد و امــکان مشــاهدۀ روابــط 

هـ ( بعد هنری
کــه نشــان از تــوازن و انســجام روحــی دارد،  وجــود ذائقــۀ جوشــان و حــس سرشــار هنــری 

موجــب بهره منــدی شــخص از مظاهــر زیبایــی و نوعــی نشــاط و انبســاط خاطــر می گــردد. 

عــالوه بــر ایــن بهــرۀ شــخصی از جلوه هــای هنــر، فــوران ذوق و ســلیقه و نیز قــدرت خالقیت 

کــه در قلــم و بیــان او ســرازیر می گــردد و  هنــری از دارایی هــای ارزش منــد یــک طلبــه اســت 

آثــار علمــی او را جــان بخشــیده و بــه جریــان می انــدازد. بنابرایــن تقویــت لطافــت روحــی و 

کار او قــرار می گیــرد.  ظرافــت هنــری تــا انــدازۀ ممکــن در دســتور 

و( بعد صنفی
روزمره  فضای  از  گاه گاهی  خود،  حوزوی  کار  ضمن  در  طلبه  است  مناسب  بسیار 

فاصله بگیرد و از افقی دورتر به محیط حوزه، اهداف، امکانات و رسالت ها نظر افکند 

کند. چنین نگاهی، جهت گیری  و چشم انداز وظایف آینده خود را بر اساس آن ترسیم 

اصلی حرکت او را اصالح می کند و موجب پیدایش بصیرت صنفی می گردد. 

1. فنون و مهارت ها
ــر  ــلط ب ــر دارد. تس ــیار تأثی ــان بس ــی انس ــد صنف ــز در رش ــا نی ــون و مهارت ه ــر فن ــلط ب تس

کــه ابــزار  کســی  گرفتــن ابزارهــا و تجهیــزات اســت.  فنــون و مهارت هــا بــه منزلــه در اختیــار 

کاری بــزرگ انجــام  کوتــاه و بــا صــرف نیــروی انــدک،  پیشــرفته ای در دســت دارد، در زمــان 
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می دهــد. از آن جــا کــه تحصیــل و کوشــش علمــی، مهم تریــن وظیفــۀ صنفــی طلبه اســت، 

کنــد. ایــن  کســب  الزم اســت طلبــه مهارت هــا و فنــون مرتبــط بــا فعالیت هــای علمــی را 

کوتــاه می کنــد و در بهره گیــری از ســرمایه ها،  مهارت هــا، مســیر تحصیــل طلبــه را همــوار و 

بســیار او را یــاری می دهــد. از ایــن قبیــل اســت: تندخوانــی و مطالعــه فعــال، درک مطلــب، 

برنامه ریــزی  مباحثــه،  یادداشــت برداری،  خالصه بــرداری،  تمرکــز،  حافظــه،  تقویــت 

تحصیلــی، خوشنویســی، تندنویســی، کتــاب داری، کتاب شناســی و... ، کــه هــر یــک نیاز 

بــه دوره هــای آموزشــی و تمریــن فــراوان دارد.

دسته ای از مهارت ها که بیشتر مربوط به فعالیت های فرهنگی طلبه می شود، عبارت اند 

و... مرثیه خوانی  تبلیغ،  خطابه،  و  سخن وری  پژوهش،  ویراستاری،  نویسندگی،  از : 

کارآمــدی طلبــه مؤثــر اســت،  گیــری آن مفیــد و در  کــه فرا برخــی مهارت هــای عمومــی 

عبارت انــد از : تجویــد و قرائــت قــرآن، آشــنایی عمومــی بــا رایانــه، اینترنــت و نرم افزارهــای 

کتابــت در دنیــای جدیــد،  کاربــردی، تایــپ درســت و ســریع ده انگشــتی، به عنــوان قلــم 

رانندگــی وســایط نقلیــه و فنــون نظامــی و دفاعــی.

کــه همــه ایــن توانایی هــا در یــک ســطح قــرار ندارنــد.  البتــه به خوبــی روشــن اســت 

گاهــی مفیــد؛ پــاره ای  گــروه دیگــر غیرضــروری، امــا  گروهــی بســیار مفیــد، مؤثــر و ضــروری؛ 

قابــل تحصیــل در زمــان کوتــاه و برخی، نیازمند طــی دوره های طوالنی و تمریــن درازمدت؛ 

دســته ای نیــاز امــروز طلبــه و دســتۀ دیگــر نیــاز فــردای او اســت. توجــه به این شــاخصه ها در 

کیــد می شــود،  برنامه ریــزی، بــرای اکتســاب توانایی هــا الزم اســت. آن چــه بیشــتر بــه آن تأ

کــه بایــد بــا برنامــه و تــالش بــه آن بپــردازد.  اصــل نیــاز طلبــه بــه چنیــن مهارت هایــی اســت 

ــا  ــرای تحصیــل آن، ب درجــه اولویــت و رتبــه اهمیــت هــر یــک از این هــا و زمــان مناســب ب

کارشناســان روشــن می شــود. تأمــل خــود طلبــه و مشــاوره بــا اســاتید و 
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گروهی 2. فعالیت های 
کارهــا  کــرد: از یــک طــرف، برخــی  کار جمعــی را از دو جنبــه می تــوان بررســی  ضــرورت 

کــه بــه نیــروی  کــردن یــک وزنــۀ ســنگین  بــه  صــورت فــردی امکان پذیــر نیســت. مثــل بلنــد 

یــادی نیــاز دارد. گاهــی نیــز هــر چنــد امــکان انجــام کار بــه  صــورت فــردی وجــود دارد؛  افــراد ز

کیفیــت اجــرا نیــز، قابــل  یــاد اســت و از لحــاظ  ولــی مســتلزم تحمــل هزینــۀ فــراوان و فشــار ز

ــه معنــای اســتفاده  کار، ب ــدادن  گروهــی انجــام ن ــا صــورت جمعــی آن نیســت.  مقایســه ب

کــه بــا توانایی هــای مختلــف  کســانی  یــم.  کــه در اختیــار دار نکــردن از امکاناتــی اســت 

گــروه را دارنــد، هــر یــک ســرمایه بالقــوه ای  کنــار مــا در یــک  خــود، قابلیــت قرارگرفتــن در 

کــه بی توجهــی بــه آن هــا مقتضــای ِخــَرد نیســت. هســتند 

از طــرف دیگــر، در عصــر جهش هــای تکنولوژیــک، مــا در یــک شــرایط رقابتــی ســنگین 

کــه رقبــا بــا  یــم. در شــرایطی  در همــه عرصه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی قــرار دار

اســتفاده از بهــره فعالیت هــای جمعــی، پروژه هــای بزرگــی را اجــرا می کننــد و بدیــن وســیله 

کار جمعــی می توانــد  ســلطۀ خــود را بــر جهــان می افزاینــد، بی تفاوتــی نســبت بــه فوایــد 

گروهــی  کنــد. ضمــن این کــه بــدون فعالیت هــای  موقعیــت مــا را در جهــان تضعیــف 

کنیــم. کار یک دیگــر را خنثــی، تخریــب یــا تکــرار  گاهانــه و هماهنــگ، ممکــن اســت مــا  آ

فعالیت های گروهی چند فایدۀ مهم دارد: 

گــرد هــم آمــدن افــراد، علــم و عقــل و دانــش و  الــف(  هم فکــری و تقویــت اندیشــه ها: از 

گــره می خــورد و ایده هــای قــوی و آرای محکــم تولیــد خواهــد  تجربــه انســان ها بــه یک دیگــر 

شــد. امــام علــی  در ایــن بــاره فرموده انــد:
واب.1 ُد مِنه الّصَ

َّ
أی ِبَبعٍض یََتَول بوا َبعَض الّرَ ِاضِر

گــرد هــم آینــد و نســبت بــه چگونگــی آن، فکــر و اظهــار  کار  وقتــی افــرادی بــرای انجــام یــک 

د شود. ) تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح10063(
ّ
1. رایزنی کنید تا اندیشه درست متول
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کــه  کار، بســیار غنــی و جامــع از آب در می آیــد؛ درصورتــی  کننــد، طــرح اولیــۀ انجــام  نظــر 

کنــد، حاصــل نهایــی آن چنــدان ممتــاز و ویــژه  گــر تنهــا یــک نفــر در آن موضــوع اندیشــه  ا

نیســت. وقتــی بــا دیگــران همــراه می شــویم، در تصمیم گیری هــا توجــه بیشــتری بــه کار 

گاهی هــا و حساســیت های خــود، نقطــۀ خاصــی را در آن موضــوع  کــس بــا آ می گیریــم. هــر 

می نمایانــد و اطالعــات و حساســیت خــود را بــه دیگــران انتقــال می دهــد. انباشــته شــدن 

ایــن توجه هــا، تصمیــم نهایــی را بســیار دقیــق و پختــه می کنــد. 

ب( همدلــی و تقویــت انگیزه هــا: انگیــزۀ انســان در جمــع تشــدید می شــود. وقتــی مــا 

کار بیشــتر می گــردد و اســتقامت مــا بــرای  بــا دیگــران پیونــد می یابیــم، امیدمــان بــه اتمــام 

ــا را  ــد. مشــاهدۀ حرکــت و عمــل دیگــران م پافشــاری در پی گیــری مقصــد افزایــش می یاب

کــه  کوه نــوردی  بــه تحــرک و عمــل وا مــی دارد و فرســایش انگیــزه را به مــرور ترمیــم می کنــد. 

کــرده اســت، در میانــۀ راه عــزم و اهتمــام خــود را از دســت می دهــد و بــه  بــه تنهایــی ســفر 

کوه نــورد بــا همــکاری و همدلــی، بــه احتمــال قــوی قلــه  گــروه  قلــه نمی رســد؛ ولــی یــک 

گــروه بــه موفقیــت نزدیک تــر اســت؛  کــرد. اجــرا و انجــام یــک تصمیــم در  را فتــح خواهنــد 

ــی  ــت. وقت ــی نیس کاف ــتمرار آن  ــا اس ــل ی ــه عم ــدام ب ــرای اق ــر ب ــک نف ــزۀ ی ــوال انگی ــرا معم زی

ــن  ــم ای ــل ه ــِن عم ــود. در ضم ــرب می ش ــم ض ــا، در ه ــای م ــم، انگیزه ه ــم می پیوندی ــه ه ب

ــود.  ــرای اســتمرار آن خواهــد ب ــرورده، پشــتیبان نیرومنــدی ب انگیزه هــای پ

کنار هم  که  ج( افزایش توان: توانایی ما در جمع افزایش می یابد. دست های فراوانی 

گرفته، برای برداشتن بارهای بزرگ و سنگین آمادگی دارد. اگر چند دوست همراه  قرار 

فراهم آوریم، هم، انگیزه بیشتری پیدا می کنیم، هم در تصمیم گیری مالحظات بیشتری 

کنیم. با هم کاری،  که محموله بزرگی را جابجا  را رعایت می کنیم، هم توان آن را داریم 

کارهای بزرگ، با هم فکری، فکرهای بزرگ،  و با هم دلی، دل های بزرگ ایجاد می شود.

کمیــت و  گروهــی ســبب می شــود  کار  کیفیــت محصــول:  کمیــت و  د( هم افزایــی در 

گــروه شــود. بــه تعبیــر دیگــر نتیجــه  کار فــردی افــراد  کار انجــام شــده باالتــر و بهتــر از  کیفیــت 
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گروهــی از جمــع تــوان افــراد همــواره بیشــتر اســت. کار 

فوق العــاده  و  بــزرگ  اهــداف  بــه  فــردی  به صــورت  انســان  همت هــا:  باالرفتــن  و( 

ــد آوردن  ــور پدی ــد تص کن ــاس  ــع احس ــک جم ــان ی ــود را می ــه خ ک ــی  ــا وقت ــد؛ ام نمی اندیش

آثــار بــزرگ بــرای او امکان پذیــر اســت. مثــال هیــچ یــک از مــا به تنهایــی تصــور ســاختن یــک 

گــرد هــم آینــد  گــروه همــدل  گــر یــک  آپارتمــان را نمی کنــد و بــرای آن نقشــه نمی کشــد؛ امــا ا

ــد. ــدام نماین ــام و اق ــزرگ اهتم ــان ب ــک آپارتم ــاختن ی ــرای س ــت ب ــن اس ممک

گروهــی موجــب رشــد قــدرت فکــری و عملــی اعضــا می شــود. در  کار  ز( تربیــت نیــرو: 

گــروه افــراد از یــک دیگــر کار می آموزند و به ســرعت و ســهولت بیشــتری نیروی انســانی پدید 

کــه اندیشــه های انســان در معــرض آزمایــش و نقــد  می آیــد. ایــن قــدرت ناشــی از آن اســت 

قــرار می گیــرد و نقــاط ضعــف و قــوت آن آشــکار می گــردد. تجــارب انســانی نیــز به صورتــی 

کــه به صــورت فــردی کار می کننــد هرچنــد منشــأ پیدایــش  انباشــته فراهــم می آیــد. کســانی 

کــه راهشــان را ادامــه دهــد و جایگزیــن آنــان شــود  کســی  آثــار بزرگــی شــوند امــا بــا رفتــن آنــان 

گــروه همــه باهــم رشــد می کننــد و از یک دیگــر بهــره می برنــد و  یافــت نمی شــود؛ امــا در یــک 

فعالیــت گروهــی قائــم بــه شــخص نخواهــد بــود.

کار  کار جمعــی همــۀ اعضــا نســبت بــه  ح( احســاس تعلــق نســبت بــه دیگــران: در 

احســاس مســوولیت دارنــد و خــود را منســوب و متعلــق بــه آن می بیننــد. همــه بــا یــک 

کار  رســالت و یــک هــدف حرکــت می کننــد و از اینکــه می بیننــد جــز بــا همــکاری دیگــران 

پیــش نمــی رود نســبت بــه دیگــران نیــز احســاس وابســتگی می کننــد. همــه در یــک جبهــه 

هســتند و ماننــد یــک پیکــره واحــد عمــل می کننــد. بدیــن ترتیــب پیــروزی و موفقیــت هــر 

کامــی  یــک، پیــروزی همــه و موجــب ســرفرازی و خوشــحالی همــه اســت و شکســت و نا

کــه هــر شــخص از فعالیــت موفقیت آمیــز خــود به دســت  کامــی همــه. امتیــازی  هــر یــک، نا

ــی  ــم وقت ــک تی ــود. در ی ــته می ش ــم او نوش ــای تی ــه پ ــت و ب ــود او نیس ــال خ ــا م ــی آورد تنه م

گل بزنــد همــه خوشــحال می شــوند. همــه در مقابــل موفقیــت دیگــران احســاس  یــک نفــر 
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کــه تــالش بــرای  مســئولیت دارنــد و نــه تنهــا احســاس رقابــت و حســادت از بیــن مــی رود 

موفقیــت دیگــران و رشــد توانمندی هــا و فراورده هــای آنــان الزم شــمرده می شــود.1 

در دنیــای طلبگــی، هــم در تحصیــل، هــم در تحقیــق و هــم در فعالیت هــای فرهنگــی 

می تــوان و بایــد از همــت جمعــی، بهــره  گرفــت. مشــکالت بــزرگ اجتمــاع را بــا تــالش فردی 

ــت.  ــوان برافراش ــی نمی ت ــه تنهای ــع را ب کاخ رفی ــک  ــه ی ک ــور  ــان ط ــرد. هم ک ــل  ــوان ح نمی ت

گاهــی از بــرکات جمــع، برخــی به جهــت روحیــۀ انــزوا و برخــی  برخــی از مــا به جهــت ناآ

گروهــی آســیب می رســاند، از فعالیت هــای جمعــی  کار  کــه بــه  به جهــت فــرار از آفاتــی 

گــر بــر آن روحیــه و ایــن آفــات غلبــه کنیــم و همراهــان شایســته ای  اســتقبال نمی کنیــم؛ امــا ا
کیفیــت حرکــت مــا فــوق العــاده خواهــد بــود2. 3 یــم، ســرعت، قــدرت و  گــرد آور بــرای خــود 

گروهــی و قواعــد و ضوابــط و مقتضیــات آن  کار  1. در برخــی از مــدارس پیشــرفته، از آغــاز دوره ابتدایــی دانش آمــوزان را بــا 
کــه هــر یــک در دفتــر نقاشــی خــود، طرحــی  آشــنا می ســازند. مثــاًل معلــم نقاشــی به جــای آنکــه از دانش آمــوزان بخواهــد 
کــه به صــورت جمعــی یــک  گروهــی از دانش آمــوزان قــرار داده و از آنهــا می خواهــد  ــزرگ در اختیــار  بکشــد، یــک مقــوای ب
گروهــی بســیار ضعیــف و زشــت  کار  کــه در نوبت هــای اول، فــراورده ایــن  ــزرگ تحویــل دهنــد. طبیعــی اســت  نقاشــی ب
گــروه  گروهــی بایــد ابتــدا یــک مدیــر بــرای  کار  کــه بــرای موفقیــت در  کــودکان به مــرور می آموزنــد  خواهــد شــد؛ امــا ایــن 
کننــد،  کار  گــروه برســانند، تقســیم  گیرنــد، طــرح خــود را پیــش از اجــرا بــه تصویــب  کننــد و تحــت امــر او قــرار  خــود تعییــن 
کار  گیرنــد و.... این هــا قواعــد  گیرنــد، تعهــد خــود را در اجــرای مســئولیت موظــف بــه کار  توانایی هــای فــردی را در نظــر 
یــغ نمــی ورزد و  کــردن بــه دیگــران در کــه انســان موفقیــت خــود را در موفقیــت جمــع ببینــد، از کمــک  گروهــی اســت. وقتــی 

کــه آرزوی آن را نیــز دارد.  کامیابــی دیگــران نــه تنهــا احســاس حســادت نمی کنــد  نســبت بــه موفقیــت و 
گــروه مباحثاتــی و دعــوت از اســاتید بــه آن پرداخــت، مباحثــی از  کــه می تــوان بــا تشــکیل  2. یکــی از موضوعــات مهمــی 
گاهی هــای صنفــی مــا را بــاال می بــرد، بــه تشــخیص وظیفــه الهــی مــا کمــک می کنــد و در  کــه آ نــوع نوشــتار حاضــر اســت 
اجــرا و عمــل بــه مــا نیــرو می بخشــد. طــالب پایه هــای اول بــرای تــداوم و تکامــل انگیزه هــای متعالــی و شــورآفرین خــود نیــاز 

فراوانــی بــه ایــن حرکــت جمعــی دارنــد.
یرایــش از نوشــته های حجــت االســالم محمــد عالــم زاده نــوری اقتبــاس شــده  3. مباحــث ایــن فصــل بــا اندکــی تغییــر و و

اســت. )ر.ک: راه و رســم طلبگــی، فصــل دوم، ص 91- 98(.
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زّی طلبگی

واژه »زّی«، معــادل »شــکل و هیــأت ظاهــری«، »جلــوۀ خارجــی« و »صــورت مشــهود« افــراد 

کــه ایــن واژه تنهــا دربــارۀ  کلمــه، به دســت می آیــد  اســت. از بررســی مــوارد اســتعمال ایــن 

کاربــرد فراوان تــری دارد. انســان بــه کار مــی رود و در خصــوص لبــاس نیــز، 

ســخن از زّی طلبگــی یــا زّی روحانیــت، ســخن از ظواهــر و بروزهــای بیرونــی طلبــه 

کــم بــر ســیمای مشــهود طلبــه در منظــر دیگــران و تصویــر آشــکار  اســت و از هنجارهــای حا

کاوش می کنــد. این کــه طلبــه خــود را چگونــه بنمایانــد و چــه تصویــری از  او در اجتمــاع 

کنــد. خــود در چشــم دیگــران ترســیم 

در ایــن بحــث انتظــار مــی رود طلبــه بــا وصــف طلبگــی مــورد نظــر باشــد و صرفــًا بــه 

 عنــوان یــك مؤمــن دیــده نشــود. زّی ایمانــی طلبــه بــا زّی طلبگــی او تفــاوت دارد. طلبــه از 

کــه یــك مســلمان مؤمــن اســت، موظــف اســت در زّی اهــل ایمــان باشــد؛ ولــی  آن جهــت 

فراتــر از آن، از جهــت شــخصیت صنفــی و نقــش اجتماعــی خاص طلبگی نیز الزم اســت 

کــه الزامــًا هــر مؤمنــی در هــر  کنــد  در جلوه هــای ظاهــری خــود، هنجارهایــی را مراعــات 

صنفــی، ملــزم بــه رعایــت آن نیســت. ایــن هنجارهــا، مصادیــق خــاص زّی طلبگی انــد.

بــه بیــان دیگــر، طلبــه چــون انتســاب آشــکاری به یــك صنــف اجتماعــی دارد، رفتارش 

رفتــار آن صنــف تلقــی  و بــه پــای آن هــا نوشــته می شــود. آبــروی شــخصی او، بــا آبــروی 

صنــف او و آبــروی صنفــی او پیونــد دارد و از بیــن رفتــن اعتبــار شــخصی اش، غالبــًا مــالزم 

گــر طلبــه در رفتارهــای  بــا خدشــه در اعتبــار صنفــی او و اعتبــار صنــف او اســت. بنابرایــن ا
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خــود مراقبــت الزم را نداشــته باشــد و از حــدود پــاره ای هنجارهــا فراتــر رود، عــالوه بــر آن کــه 

ــا زّی ایمانــی تطابــق نــدارد و شــأن او را پاییــن مــی آورد، بــه منزلــت و جایــگاه روحانیــت  ب

آســیب رســانده و ارج و قــدر ایــن نهــاد مقــدس را کــه حاصــل قرن هــا پای مــردی و صداقــت 

و خدمــت و مجاهــدت عالمــان ربانــی اســت، مخــدوش ســاخته اســت.

ــه  ــی طلب ــالت های صنف ــه رس ــه ای ب ــه به گون ک ــری  ــار ظاه ــا رفت ــت ی ــر حال ــن، ه بنابرای

نهــاد  یــا منزلــت اجتماعــی  به عنــوان طلبــه،  را  مــدد رســاند و جایــگاه اجتماعــی اش 

روحانیــت را مســتحکم ســازد، بــرای او مطلــوب اســت و مشــمول زّی طلبگــی اســت و 

هرچــه مانــع اجــرای بهینــۀ رســالت حــوزوی شــود، بــرای او مذمــوم و خــالف زّی طلبگــی 

مــی رود. به شــمار 

طلبه در مراعات زّی ایمانی، از عموم مؤمنان وظیفه بیشتر و تکلیف مؤکدتری دارد. 

بسیاری از این بایدها و نبایدها در زندگی هر انسان مؤمن مقیدی -از جمله طلبه -باید 

حضور داشته باشد؛ ولی پای بندی به این وظایف، برای طلبه بسیار الزم تر و زیبنده تر است. 

نظیــر این کــه در قــرآن کریــم بــرای زنــان پیامبــر حســاب ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــده و 

از آنــان توقــع بیشــتری بیــان شــده اســت،1 همــان گونــه کــه در ابتــدای فصل دوم گذشــت. 

کشف می کنیم؛  در این بحث، ابتدا حسن و قبح و بایستگی و نابایستگی رفتارها را 

کید آن را برای طلبه -بر اساس این آیه و آن روایت2 -بیشتر و توصیه آن را برای  سپس تأ

طلبه برجسته تر می بینیم. 

توضیــح این کــه هــر انســان مؤمــن موظــف اســت بنــدۀ خــدا و در بنــد فرمــان او باشــد. 

کــه در افــکار و عقایــد و خلقیــات انســان تجلــی  ایــن بندگــی و فرمان بــرداری، همان گونــه 

ــد، در ظواهــر او نیــز مصــداق دارد؛ یعنــی هــر مؤمنــی موظــف اســت ظاهــر و باطــن  می یاب

1 .احزاب، آیه31-30.
قَبــح، ِلَمکاِنک ِمّنا. 

َ
َحــٍد َقبیٌح َو ِمنک أ

َ
حَســن، ِلَمکاِنــک ِمّنــا َو الَقبیــُح ِمن کّلِ أ

َ
َحــٍد َحَســٌن َو ِمنــک أ

َ
ِ أ

ّ
2. الَحَســُن ِمــن کل

)مجلسی، بحاراالنوار، ج47، ص349(
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کــه در خلــوت،  خــود را بــر اســاس روش بندگــی و ادب عبودیــت شــکل دهــد و همان گونــه 

بنــده و فرمان بــردار خــدا اســت، در میــان مــردم نیــز سرســپردگی خــود را بــه خــدا بــروز دهــد 

کــه رفتارهــای  کنــد. در ایــن نوشــتار، بــر آنیــم  و ظاهــر خــود را مناســب رضــای خــدا تنظیــم 

کنیــم و الگــوی مناســب رفتــاری در  ظاهــری طلبــه را از نظــر خوبــی و بــدی ارزش گــذاری 

جامعــه را بــرای او معلــوم ســازیم.

الف(  قواعد کلی
بــرای داوری دربــارۀ خوبــی و بــدی رفتــار آدمیــان و صفــات و جلوه هــای ظاهــری آنــان، 

ــا  ــتگی ی ــوان بایس ــا آن بت ــه ب ک ــت  ــی اس ــاخص ها و معیارهای ــن ش ــر، یافت ــن عنص مهم تری

کبــرای  کلــی،  ناشایســتگی را محــك زد. ایــن شــاخص ها، به عنــوان قوانیــن و قضایــای 

کامــل می کننــد. می تــوان  قیــاس اخالقی انــد و اســتدالل مــا را بــر خوبــی یــا بــدی یــك رفتــار 

ایــن شــاخص ها را »قواعــد رفتــار« یــا »اصــول عمــل« نامیــد. ایــن شــاخص ها، بایدهــا و 

کــه بــر مصادیــق متنــوع و فراوانــی ســایه می گســترند. کالنــی هســتند  نبایدهــای 

تغییر  شرایط  دگرگونی  با  و  زمان  گذر  در  که  است  آن  کلی،  قوانین  این  مهم  ویژگی 

نمی کنند و اختصاص به فرد یا محیط ویژه ای ندارند. در این بحث -پیش از تمرکز بر 

رفتارهای خاص طلبه و بیان مصادیق ملموس -الزم است به این اصول کلی بپردازیم.

یکم( حفظ آبرو و پرهیز از مواضع تهمت
کــه رفتــار انســان باعــث ایجــاد توهــم  یکــی از قواعــد رفتــار و اصــول عمــل ایــن اســت 

و ارایــۀ تصویــر نامناســب بــرای او نشــود و او را در نظــر بیننــدگان، متهــم بــه ســوء نگردانــد. 

گردانــد و آبــروی او را مخــدوش ســازد، از نظــر  کــه انســان را در نظــر دیگــران متهــم  کاری  هــر 

کــه از امــور ناپســند پرهیــز می کنــد، حــق نــدارد تظاهــر بــه بــدی  کســی  دیــن مذمــوم اســت. 

کنــد و خــود را بــدکار بشناســاند. انســان، هــم بایــد به واقــع خــوب باشــد و هــم در نظــر مــردم 
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بــه نیکــی شــناخته شــود و هرگــز حــق نــدارد خــود را خالفــکار معرفــی ســازد. انســان مالــك 

آبــروی خــود نیســت و اختیــار تصــرف بی جــا در آن را نــدارد. امــام صــادق فرمــود:

گــذار کــرده؛ ولــی بــه او اختیــار نــداده کــه  خداونــد تمــام کارهــای مؤمــن را بــه خــود او وا

خــود را خــوار و ذلیــل کنــد. آیــا کام خــدا را نشــنیده ای کــه فرمــود: عــزت از آن خــدا و 
یــز باشــد و ذلیــل نگــردد.1 پیامبــر او و مؤمنیــن اســت؟ پــس مؤمــن شایســته اســت کــه عز

کــه برخــالف ایــن آمــوزۀ اســالمی اصــرار بــر بدنــام نمایانــدن  از ایــن رو، »مالمتّیــه صوفیــان«2 

خــود داشــتند، همــواره از ســوی بــزرگان دیــن محکــوم شــناخته شــده اند.

پیامبر گرامی اسالم می فرماید:
هر کس که به خدا و قیامت ایمان دارد، نباید در مواضع تهمت بایستد.3

امیرمؤمنان، علی فرمود:

کــه  یــرا  گمــان بــد مــی رود، بپرهیــز؛ ز کــه بــه آن  از جایگاه هــای تهمــت و مجالســی 
یــب( می دهــد.4 )یــا فر را تغییــر  بــد، هم نشــین خــود  هم نشــین 

صفیه، همسر پیامبر اکرم نقل می کند: 

پیامبــر خــدا در مســجد معتكــف بــود. مــن خدمتــش رســیدم و بــا او ســخنی گفتــم. 

ــگام،  ــن هن ــد. در ای ــن آمدن ــا م ــداری ب ــروم، ایشــان برخاســتند و مق ــی خواســتم ب وقت

کردنــد. حضــرت آن دو را  کــرده و از آن جــا عبــور  دو نفــر از انصــار فرارســیده، ســام 

 »َوهلِلَِّ 
ــم َتســَمع ِلَقــوِل اهلِل َعــّزَ َو َجــلَّ

َ
ل
َ
 َنفَســُه أ

َّ
ن ُیــِذل

َ
یــِه أ

َ
ض ِإل ــم یَفــّوِ

َ
َهــا َو ل

َّ
کل ُمــوَرُه 

ُ
ــی الُموِمــِن أ

َ
َض ِإل ــّوَ  َف

َ
1. ِإّنَ اهلَل َعــّزَ َو َجــّل

ُه اهلُل ِباإلیَمــاِن َو اإلســاَلِم. )کلینــی،  یــزًا َو الیکــوَن َذِلیــاًل؛ یِعــّزُ ن یکــوَن َعِز
َ
ُة َو ِلَرُســوِلِه َو ِللُموِمِنیــَن«؟ َفالُموِمــُن ینَبِغــی أ الِعــّزَ

الکافــی، ج5، ص63( 
2. مالمتیــه، فرقــه ای از صوفیان انــد کــه بــه عمــد کارهایــی انجــام می دهنــد تــا مــردم آن هــا را ســرزنش کننــد و از ایــن طریــق 

یــا را در خــود از بیــن ببرنــد.  می خواهنــد غــرور، کبــر و ر
َهَمِة. )نوری، مستدرك الوسائل، ج8، ص340( 3. َمن کاَن یؤِمُن ِباهلِل َو الیوِم االِخِر َفاَل یِقَفّنَ َمَواِقَف الّتُ

( َجِلیَسُه. )شیخ مفید، األمالی، ص220(  وِء یَغیُر )او یُغّرُ وُء َفِإّنَ َقِریَن الّسَ َهَمِة َو المجِلَس الَمظُنوَن ِبِه الّسُ 4. ِإیاك َو َمَواِطَن الّتُ
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فراخوانــده و فرمودنــد: ایــن زن، صفّیــه دختــر حیــی )همســر مــن( اســت. آن دو عرضــه 

یــم؟ حضــرت فرمودنــد:  داشــتند: ای پیامبــر خــدا! آیــا مــا بــه شــما جــز گمــان خیــر می بر
شــیطان در رگ هــای بنــی آدم جــاری اســت و مــن ترســیدم کــه بــر شــما نیــز داخــل شــود.1

کار  گــر در مــواردی انســان ناچــار شــد،  کــه ا از ایــن رفتــار پیامبــر اســتفاده می شــود 

ــا توضیــح  ــا در موضــع مشــکوکی وارد شــود، خــوب اســت ب خــالف عرفــی انجــام دهــد، ی

کافــی از خــود رفــع اتهــام کنــد. مثــاًل طلبه هــا در پاســخ گویی بــه ســؤال، یــا مشــورت انفــرادی 

کــه الزم اســت توجــه داشــته باشــند. از نظــر  خانم هــا بــه ایــن مشــکل دچــار می شــوند 

اســالم، حیثیــت و احتــرام مؤمــن بســیار اهمیــت دارد. پیشــوایان معصــوم: بــه تــالش بــرای 
ــرای آن را نیــز شایســته شــمرده اند.2 کــردن مــال ب کــرده و هزینــه  ــرو توصیــه  حفــظ آب

1. فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج6، ص67. 
2. قال الرسول : ما َوقی ِبه الّرجُل ِعرَضُه ُکِتَب له َصَدقة؛ آن چه انسان برای حفظ آبرو و شرف خود صرف کند، هم چون 
فَضُل الِفعاِل، 

َ
صدقه برای او نوشته می شود. )نوری، مستدرک الوسایل، ج15، ص267(؛ حضرت علی فرمود: أ

کارها پاسداری از آبرو و شرف به  وسیله مال است. )کلینی، الکافی، ج4، ص49( ِصیاَنُة الِعرِض ِبالمال؛ نیکوترین 
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آبروی شخصی و آبروی صنفی
ــرای روحانــی دو مصــداق دارد: آبــروی شــخصی و آبــروی صنفــی. طلبــه  ــرو ب حفــظ آب

هــم بایــد از شــخصیت حقیقــی خــود در جامعــه پاســداری کنــد و هــم شــخصیت حقوقــی 

کــه طلبــه مرتکــب شــود، عــالوه بــر  کار زشــتی  و اعتبــار صنفــی خویــش را نــگاه دارد. 

این کــه آبــروی شــخصی او را از میــان می بــرد، بــه تنــزل جایــگاه روحانیــت در میــان مــردم 

می انجامــد و ارزش و اعتبــار حاصــل از صدهــا ســال مجاهــدت، صداقــت و خدمــت 

ــچ  ــت، هی ــت روحانی ــردن ارج و منزل ــن ب ــرای از بی ــد. ب ــدوش می کن ــی را مخ ــان ربان عالم

از  کــه  ضربــه ای  نــدارد.  وجــود  روحانیــان  خــود  بی مباالتــی  و  بی قیــدی  از  بهتــر  راهــی 

کارآتــر و از بیــن برنده تــر از ضربــه  ایــن بی توجهی هــا بــه روحانیــت وارد می شــود، بســیار 

کــه امــام خمینیمکــرر در  دشــمنان آشــکار اســت و ایــن مســأله بســیار مهمــی اســت 

کیــد داشــتند: ــر آن تأ ــه حــوزه و روحانیــت ب رهنمودهــای خــود خطــاب ب

گــر در حوزه هــا بــه وظایــف خــود عمــل نكنیــد و در  یــد. ا شــما وظایــف ســنگینی دار

صــدد تهذیــب خــود نباشــید و فقــط دنبــال فــرا گرفتــن چنــد اصطــاح بــوده، مســائل 

اصولــی و فقهــی را درســت کنیــد، در آتیــه خــداى نخواســته بــراى اســام و جامعــه 

اســامی مضــر خواهیــد بــود. ممكــن اســت العیــاذ بــاهّلل، موجــب انحــراف و گمراهــی 

گــر بــه ســبب اعمــال و کــردار و رفتــار نــارواى شــما، یــك نفر گمراه شــده، از  ید. ا مــردم شــو

اســام برگــردد، مرتكــب اعظــم کبایــر می باشــید و مشــكل اســت توبــه شــما قبــول گــردد. 

گــر یــك نفــر هدایــت یابــد، بــه حســب روایــت، »بهتــر اســت از آن چــه آفتــاب  چنان کــه ا

بــر آن می تابــد«، مســئولیت شــما خیلــی ســنگین اســت. وظایــف شــما غیــر از وظایــف 

عامــه مــردم می باشــد. چــه بســا امــورى کــه بــراى عامــه مــردم مبــاح اســت، بــراى شــما 

جایــز نیســت و ممكــن اســت حــرام باشــد. مــردم ارتــكاب بســیارى از امــور مباحــه را از 

گــر خــداى نخواســته  شــما انتظــار ندارنــد، چــه رســد بــه اعمــال پســت نامشــروع، کــه ا
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از شــما ســربزند، مــردم را نســبت بــه اســام و جامعــه روحانیــت بدبیــن می ســازد. درد 

ــر خــاف انتظــار اســت، مشــاهده کننــد،  ــر مــردم از شــما عملــی کــه ب گ این جاســت: ا

کاش! از فــرد  از دیــن منحــرف می شــوند، از روحانیــت برمی گردنــد، نــه از فــرد. اى 

گــر از یــك روحانــی عملــی ناشایســت  برمی گشــتند و یــك فــرد بدبیــن می شــدند؛ ولــی ا

یــه و تحلیــل نمی کننــد؛ هم چنــان  کــه در میــان کســبه،  کــت ببیننــد، تجز و برخــاف نزا

افــراد نادرســت و منحــرف وجــود دارد و در میــان اداری هــا اشــخاص فاســد و زشــت کار 

دیــده می شــود، ممكــن اســت در میــان روحانیــون نیــز یــك یــا چنــد نفــر ناصالــح و 

ینــد فــان بقــال خافــكار اســت.  گــر بقالــی خــاف کنــد، می گو منحــرف باشــد. لــذا ا

گــر یــك عطــار عمــل زشــتی مرتكــب گــردد، گفتــه می شــود فــان عطــار زشــت کار اســت.  ا

ینــد فــان آخونــد منحرف  گــر آخونــدى عمــل ناشایســته اى انجــام دهــد، نمی گو لیكــن ا

گفتــه می شــود آخوندهــا بدنــد. وظایــف اهــل علــم خیلــی ســنگین اســت.  اســت، 
مســئولیت علمــا بیــش از ســایر مــردم می باشــد.1

دوم( مالحظات عرف )عرفیات طلبگی(
مرحوم آیت اهلل مجتهدی در اهمیت رعایت عرف طلبگی از سوی طالب می فرمودند:

انسان باید در دو چیز استاد داشته باشد: یكی اخاقیات و دیگری عرفیات... . استاد 

کبر برهان بودند. عرفیات غیر از اخاقیات  من در عرفیات، حاج شیخ علی ا

است. ممكن است شخصی استاد اخاق باشد؛ ولی از عرفیات هیچ نفهمد. باید 

ید. عرفیات یک سری مسایلی  که عرفیات را برای انسان بگو کرد  استادی را پیدا 

که شاید خاف شرع نباشد، ولی خاف ُعرف جامعه است و عوام الناس از  است 

انجام آن ها توسط ما روحانیون خوششان نمی آید. ما هم برای این که مردم به دین و 

1. امام خمینی، جهاد اکبر، ص 18 و 19.
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روحانیت عاقه مند شوند و طرد نشوند، باید این ها را مراعات کنیم.1

انســان مؤمــن تنهــا درصــدد جلــب رضــای الهــی اســت و هیــچ عامــل برانگیزنــده دیگــری 

گــر خــدای متعــال بــه  در رفتــار و تصمیــم او اثــر نــدارد. بعــد از مــالك دانســتن فرمــان خــدا، ا

کــس تبعیــت  ــد از آن  کــرده باشــد، از بــاب اطاعــت فرمــان او، بای کســی امــر  فرمان بــری از 

کــرم یــا احتــرام بــه پــدر و مــادر فرمــان داده اســت. در  کــرد؛ مثــاًل خــدا بــه اطاعــت پیامبــر ا

کنــار خــدا  ایــن مــوارد، اطاعــت از ایشــان دقیقــًا مقتضــای بندگــی او اســت و غیــر خــدا در 

قــرار نــدارد؛ بلکــه احتــرام بــه وی در طــول احتــرام بــه خــدا و اطاعــت از او، الزمــۀ اطاعــت 

خــدا اســت.

گــر ثابــت شــود خــدای متعــال در مــواردی بــه مالحظــۀ عــرف رضایــت یــا فرمــان  حــال ا

کســب خشــنودی آنــان در ایــن مــوارد، بــه معنــای  داده اســت، توجــه بــه نــگاه مــردم و 

کاری نیســت.  یــا عوام زدگــی یــا ر

بنابرایــن، می تــوان ادعــا کــرد کــه رعایــت امــور عرفــی، اجمااًل در شــریعت اســالم توصیه 

شــده اســت و بی توجهــی بــه قضاوت هــا، اظهارنظرها، پســندها، انتظارها، درخواســت ها، 

تأثرهــا و انفعال هــا، انزجارهــا و اشــتیاق ها، روش هــا و رویه هــا، تلقی هــا و نــوع برداشــت 

دیگــران، اجمــااًل مطلــوب نیســت. البتــه محــدوده و شــرایطی بــرای میــزان توجــه بــه امــور 

گــردد. کــه بایــد از منابــع دیــن اســتخراج  عرفــی وجــود دارد 

کیــد دیــن »حیا« اســت. حیا،  از جملــۀ شــواهد این کــه یکــی از صفــات اخالقــی مــورد تأ

نوعــی انفعــال و انقبــاض نفســانی اســت که موجــب خــودداری از انجام دادن امور ناپســند 

ــش  ــأ پیدای ــت. منش ــران اس ــرزنش دیگ ــرس از س ــأ آن، ت ــردد و منش ــران می گ ــر دیگ در منظ

گاه و محتــرم اســت و توجــه بــه حضــور ناظــر خارجــی  ایــن حالــت، درك حضــور ناظــری آ

ــا آن چــه در  ــه همیــن مناســبت، مفهــوم حیــا ب در جوهــر مفهــوم حیــا اخــذ شــده اســت. ب

1. برخوردار فرید، آداب الطالب، ص162 و 166.



101 فصل چهارم: زّی طلبگی

ــا را از امــوری  ــر حی گفتیــم، بســیار نزدیــك و آمیختــه اســت. امــام باق مالحظــه عــرف 

کمــال مســلمانی اســت: کــه مایــۀ  دانســته اند 
حیا از آن چه نزد خدا و نزد مردم قبیح است. 1

کــه ناهنجــاری شــرعی و عرفــی -هــر دو -موضــوع  در ایــن حدیــث شــریف، تصریــح شــده 

و  شــرعی  محرمــات  از  را  حیــا  موضــوع  نیــز،  نراقــی  مالمحمدمهــدی  هســتند.  حیــا 
می دانــد.2 وعرفــی  عقلــی  ناهنجارهــای 

بنابرایــن، ناهنجــاری ممکــن اســت بــه دو طریــق شــناخته شــود: یکی، شــرع و دیگری، 

ُعــرف )فرهنــگ جامعــه(. البتــه، ممکــن اســت در یــك فرهنــگ خــاص ،آموزه هــای غیــر 

شــرعی هــم وجــود داشــته باشــد؛ ولــی هنجــار و ناهنجــار عــرف در جایــی مــورد قبول اســت 

کم و مقدم  کــه مخالــف هنجــار و ناهنجــار شــرع نباشــد و در موارد تعــارض، مالِك شــرع حا

کــرد. در چنیــن مــواردی، بایــد بــه  اســت و نمی تــوان بــه بهانــۀ عــرف، خــالف شــرع عمــل 

تصحیــح عــرف پرداخــت و آن را بــا شــرع هم آهنــگ ســاخت.

قایل است،  ارزش  دیگران  نزد  و حیثیت خود  آبرو  برای  مؤمنی  انسان  آن که  نتیجه 

در  او  از  ناخوشایندی  دارد تصویر  کوشش  و  اهمیت می دهد  اجتماعی خود  به وجهه 

اذهان مردم نقش نبندد؛ ولی انسان های پست برای آبروی خود ارزش قایل نیستند. به 

کی دارند و نه به آن چه درباره اش می گویند،  همین جهت، نه از آن چه انجام می دهند، با

اهمیت می دهند. در روایات، از این دسته افراد با تعبیر »الُیبال ما قال و ال ما قیل فیه؛3 

بی اعتنا به آن چه می گوید و به آن چه درباره اش می گویند« یاد شده است.

1. َوالَحیاُء ِمّما یقَبُح ِعنَد اهللِ  َوعنَد الّناس. )شیخ مفید، األمالی، ص167؛ شیخ طوسی، األمالی، ص189(
2. نراقی، جامع السعادات، ج3، ص46. 

3. ر. ك: کلینی، الکافی، ج2، ص323 و ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص44. 
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تمایز میان رفتار زشت و رفتار عجیب
در واکنش ها و قضاوت های عرفی، باید میان زشت و عجیب تفاوت قایل شد. گاهی 

توده مردم چیزی را زشت یا سبك می شمارند. این موارد خالف عرف است و موضوع 

گاهی پدیده یا رفتاری در نظر مردم غیرمنتظره و  گذشته قرار می گیرد؛ اما  تمام احکام 

شگفت آور است. در این موارد، دلیلی برای پرهیز وجود ندارد. سبب تعجب عرف در این 

امور،  تازگی و بی سابقگی آن است و این تازگی و بی سابقگی در گذر زمان از بین خواهد 

کردن، استفاده از ساعت مچی یا رایانه همراه و نیز پوشیدن عبای  رفت؛ مثاًل رانندگی 

رنگ روشن برای روحانی تا چندی پیش در نظر نوع مردم عجیب بود؛ ولی این تعجب، 

نشانی از اتهام به سُبکی و بی مباالتی یا زشتی و تنفر نداشت و صرفا از قبیل تعجِب 

رویارویی با یك امر بی سابقه بود. در مقابل، هریك از این موارد دارای نوعی استحسان 

برای مثال مهارت  ناظر متوسطی آشکار می شود.  بر هر  کمی درنگ  با  که  عرفی است 

رانندگی، نشان توان مندی؛ داشتن رایانه همراه، نشان استفاده از ظرفیت های جدید در 

نشر معارف الهی و استفاده از رنگ روشن، نشان طراوت و سرزندگی تلقی می گردد. در 

این موارد، نه تنها به پرهیز و اجتناب توصیه نمی شود، بلکه به اقدام و استقبال سفارش 

می گردد. بنابراین، از کار خوب حکیمانه ای که برای مردم تازگی دارد و باعث جلب توجه 

 آنان می شود، نباید صرفا به جهت تعجب عرفی دست کشید. در احوال امام راحل

که طالب همواره نعلین می پوشیدند و در زمستان ها پا و  گفته شده است: در شرایطی 

کفش  گل،  گذاشت و در  کنار  را  بار نعلین  اولین  امام  گلی می شد،  پشت لباس شان 

گردان ایشان و  کم در بین شا کم   پوشید. اوایل این رویه مورد اعتراض واقع می شد؛ ولی 

دیگران مرسوم شد.
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سوم( رعایت وقار و پرهیز از رفتار سبك
یکــی دیگــر از قواعــد عمــل، رعایــت وقــار و پرهیــز از رفتــار ســبك اســت. رفتــار ســبك، 

کســی مثــل او انتظــار  ــا حــال انجام دهنــده آن نیســت، از  کــه متناســب ب رفتــاری اســت 

را  مــی آورد؛ یعنــی ارزش اجتماعــی اش  پاییــن  را در نظــر دیگــران  نمــی رود و شــأن وی 

ــوه می دهــد. در نتیجــه حرمــت و ابهــت او  ــر جل کوچــك و حقی می کاهــد و در نظــر مــردم 

کالمــش مــورد توجــه قــرار نمی گیــرد. کــه  فــرو می ریــزد؛ به گونــه ای 

گرفتــه، از رفتارهــای  کودکــی  کــه از دوره  کــس انتظــار مــی رود بــه انــدازۀ فاصلــه ای  از هــر 

کــودك در رفتارهــای خــود، نوعــًا غــرض عقالیــی نــدارد  گرفتــه باشــد.  کودکانــه نیــز فاصلــه 

کــه بــه غایــت  و کارش بــازی و ســرگرمی )لهــو و لعــب( اســت. بــازی )لعــب( عملــی اســت 

حقیقــی صــادر نشــده و هــدف صحیــح یــا فایــدۀ عقالیــی نــدارد و از آن، تنهــا یــك لــذت 

خیالــی انتظــار مــی رود. ســرگرمی )لهــو( نیــز، عملــی اســت کــه انســان را از امــور مهــم حیات 

گرفتــه اســت. انســان هرچــه از دوره  بازمــی دارد. بــازی و ســرگرمی از هــوس و غریــزه نشــأت 

کنــد،  کــه حکیمانه تــر و عاقالنه تــر رفتــار  گرفتــه باشــد، انتظــار مــی رود  کودکــی خــود فاصلــه 

بــه دنبــال فوایــد و آثــار حقیقــی باشــد و بــرای تصمیم هــای خــود، توجیــه قابــل قبــول و 

غــرض عقالیــی داشــته باشــد.

گرفتگی نباشد -یا باال رفتن  که باالرفتن از تیر چراغ برق -اگر خطر برق  روشن است 

گر آسیبی به درخت و محیط زیست وارد نیاورد -حرمت شرعی ندارد؛ ولی  از درخت -ا

کاری مذموم و سبك تلقی می شود. سّر این داوری  از نظر عرف برای یك مرد بزرگ سال، 

کودکانه است و  کار برخاسته از یك هوس زودگذر و خواسته ای  که این  عرفی آن است 

غرض عقالیی قابل ذکری برای آن تصور نمی شود. باال رفتن از درخت یا تیر چراغ برق، 

که داشتن یا نداشتن آن، تأثیر  تنها برخاسته از هوِس یك تجربه جدید است؛ تجربه ای 

قابل توجهی در زندگی انسان ندارد. بنابراین، عملی حکیمانه نیست و انتظار نمی رود 
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کسی به این عمل اقدام  گرفته، مرتکب آن شود. اگر  کودکی فاصله  که از دنیای  کسی 

کودك پنداشته می شود و شأن او در نظر دیگران پایین می آید. از همین قبیل است  کند، 

گرداندن مرتب سر یا  گذاشتن بار یا ظرف بر سر،  حرکت در خیابان به صوت ِلی ِلی، 

نگریستن به اطراف و کنجکاوی بی مورد.

کــه مــا نبایــد دیگــران را مــورد تمســخر، تحقیــر و توهیــن قــرار دهیــم1، نبایــد  همان طــور 

کــه آبــرو  کاری  کننــد. هــر  کــه دیگــران نیــز مــا را مســخره، تحقیــر و بــه مــا توهیــن  کنیــم  کاری 

و شــخصیت مــا را مخــدوش و دســت مایۀ خنــدۀ مــردم ســازد و بــه هتــك احتــرام و وهــن 

ــه رفتارهــا، نشــان از عقــدۀ حقــارت  گاهــی این گون ــد اســت.  ــا بینجامــد، ب شــخصیت م

کــه  کامــی در جلــب نــگاه مــردم دارد؛ یعنــی برداشــت عرفــی از یــك عمــل ایــن اســت  و نا

فاعــل آن، درصــدد خودنمایــی، خودشــیرینی، اثبــات شــخصیت، دعــوت بــه خــود یــا 

کــه در داوری  کاســتی روحــی اســت  نوعــی برتری جویــی اســت. ایــن ویژگــی نیــز، یــك 

کودك مزاجــی اســت و از بــزرگان انتظــار نمــی رود و  عمومــی، غالبــًا نشــانۀ رشــدنایافتگی و 

کــه ایــن توقــع عرفــی، پشــتوانۀ عقالنــی و خردپذیــر دارد.  آشــکار اســت 

یــه تأثیــر اجتماعــی و تصویــر انســان در دیــدۀ  در روایــات زیــر نیــز، موضــوع وقــار از زاو

دیگــران طــرح شــده اســت.

امام علی می فرمایند:

یــاد اســت، پســت  یــرا کســی کــه ســبكی اش ز بایــد وقــار و ســنگینی خصلــت تــو باشــد؛ ز
و فرومایــه شــمرده می شــود. 2

خَرَجــُه اهلُل ِمن 
َ
اِس أ عیــِن الّنَ

َ
ِتــِه ِلیســُقَط ِمن أ یــُد ِبَهــا َشــیَنُه َو َهــدَم ُمُرّوَ ــی مؤمــن ِرَوایــًة یِر

َ
ُبــو َعبــِد اهلل: َمــن َرَوی َعل

َ
 أ

َ
1. َقــال

کــه مــروت  کــردن مؤمنــی دربــارة او چیــزی بگویــد  کــه بــرای خــراب  ــیَطاُن؛ کســی  ــُه الّشَ
ُ
ــیَطاِن َفــاَل یقَبل یــِة الّشَ

َ
ــی َوال

َ
یِتــِه ِإل

َ
َوال

کنــد تــا از نظــر مــردم بیفتــد، خداونــد او را از والیــت خــود بــه والیــت شــیطان خــارج می گردانــد و شــیطان هــم او را  را ضایــع 
نمی پذیــرد. )کلینــی، الکافــی، ج2، ص358(

. )تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ح7397( 
َ

َکُثَر ُخرَقه اسُترِذل 2. ِلَتُکن شیَمُتَك الَوقار، َفَمن 
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هم چنین می فرمایند:
در میان مردم سنگین باش و در خلوت نیز به یاد خدا. 1

یاد می شود. 2 با رفتار سنگین، هیبت و عظمت انسان ز

ورزید؛  جمود  نباید  سبك،  رفتار  مصداق  تشخیص  در  که  شود  داده  تذکر  است  الزم 

و لهو و لعب  کودکانه، رفتاری حکیمانه است و مصداق لغو  رفتار به ظاهر  گاهی یك 

گر به هدف رفع نیاز عاطفی آنان یا  کودکان، ا کردن با  قرار نمی گیرد. برای مثال، بازی 

تعلیم و تربیت باشد، لغو نیست. +بازی پیامبر اکرم و امام علی با کودکان، هرگز 

الهی  کودکانه نیست. پیامبران  از سر هوس  و  ندارد  آنان  کم ِخَردی  و  بر بچگی  داللت 

همواره مراعات سطح فکری مخاطبان خود را می کردند و خود را تا آستانه رشد آنان تنزل 

می دادند. این ویژگی به جهت مدارا و از باب تعلیم و تربیت امت بوده است. 

در  ولی  هستند؛  کودکانه   و  هدف  بدون  عادی  شرایط  در  معمواًل  کارها،  قبیل  این 

شرایط خاص، ممکن است غرض حکیمانه ای داشته باشد و به جهت همان غرض، 

توصیه شود یا ضرورت یابد.

1. ُکن فی الَمَأ َوقورًا و فی الَخَأ ذکورًا. )همان، ح7145( 
2. ِبالَوقاِر َتکُثُر الَهیبة. )همان، ح4184(
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بد  همواره  درخت  از  رفتن  »باال  کرد:  ادعا  کلیشه ای  به صورت  نمی توان  بنابراین،   

کودکانه زیبنده بزرگ ساالن نیست و باال  گفت: »رفتار بدون هدف و  است«، بلکه باید 

رفتن از درخت اگر چنین باشد -که غالبا چنین است -بد است«؛ اما اگر غرض عقالیی 

بر آن مترتب باشد -مثاًل هنگام کمك به دیگران، رفع خطر، دیدبانی دشمن یا چیدن میوه 
-اشکالی ندارد؛ بلکه توصیه یا ضرورت می یابد.1

چهارم( رعایت انصاف و پرهیز از برآوردن آه حسرت دیگران
نباید  که  همان گونه  نماید.  تصرفی  هرگونه  دیگران،  جان  در  ندارد  اجازه  انسان 

گیرد، در امیال  که در شناخت و اندیشه دیگران تصرف نادرستی صورت  کنیم  کاری 

که حق نداریم دیگران را  کنیم. همان طور  و احساسات آن ها هم نباید تصرف نابه جا 

کامی و حسرت در آنان ایجاد کنیم. از این رو، باید همواره  بیازاریم، حق نداریم احساس نا

که بر دیگران می گذاریم و مسئولیت آن را بپذیریم. سوزاندن دل  مراقب تأثیراتی باشیم 

کامی از نهادشان، مصداق ظلم است. دیگران و برآوردن آه حسرت و سوز نا

کــه دیگــران در تأمیــن نیازهــای اولیــه  انصــاف، عبــارت اســت از این کــه در شــرایطی 

خــود درمانده انــد، انســان بــه نیازهــای درجــه دو و لذت هــای ثانــوی خــود نپــردازد و دربــارۀ 

کــه نشــان  درد دیگــران و نیــاز مبرم شــان بی احســاس، ســرد و بی خیــال نباشــد. هــر عملــی 

کار ســبك، ماننــد بســیاری  کــه در میــان غربیــان، انجــام  ــا غــرب در ایــن اســت  1. یکــی از اختالف هــای فرهنگــی مــا ب
ــی، غایــت حرکــت خــود را  کــه انســان غرب از ناهنجاری هــای دیگــر زشــت تلقــی نمی شــود. راز ایــن موضــوع ایــن اســت 
گــر هــدف زندگــی  تمتــع از عالــم مــاده گرفتــه و قبلــه خــود را هرچــه بیشــتر خــوش بــودن و خــوش گذرانــدن قــرار داده اســت. ا
در لذت جویــی منحصــر شــود و تــالش بــرای رشــد و تعالــی و معنویــت معنــا نداشــته باشــد، رواج دم غنیمت شــماری، 
کودکانــه  لذت جویــی، خوش باشــی و عافیت خواهــی نیــازی بــه اعتبــار و آبــرو و بزرگــی نــدارد؛ بلکــه برعکــس در دنیــای 
یــر بــار مســئولیت جــدی  گرفتــن، از ز کــرد و خــوش بــود. در ایــن صــورت، همــه زندگــی را بــازی  بهتــر می تــوان لذت جویــی 
کــه در  کــردن و بــه همــه چیــز خندیــدن بــد نیســت. همیــن رفتارهــای ســبك  خــارج شــدن، همــه چیــز را بــه مســخره برگــزار 
یــژه و  فرهنــگ اســالمی نشــان عــدم رشــد عقالنــی، کودك منشــی و کم خــردی اســت، در جامعــه غربــی حمــل بــر توانایــی و

هنرنمایــی می شــود و مــورد تشــویق قــرار می گیــرد. 
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ــح  ــران ترجی ــك دیگ ــه ی ــاز درج ــر نی ــا را ب ــه دو م ــاز درج ــد و نی ــی باش ــی و بی مروت بی انصاف

ــه  ــای اولی ــدا، از نیازه ــت خ ــف و نعم ــه لط ــی ب کس ــت  ــن اس ــت. ممک ــوم اس ــد، مذم ده

کــه توســعه خــود  ــی انصــاف اقتضــا می کنــد  ــوان توســعه داشــته باشــد؛ ول کــرده و ت ــور  عب

کنــد؛  کــه ایثــار  ــر آن اســت  کنــار بگــذارد. از ایــن باالت را بــه نفــع رفــع نیازهــای اولیــه مــردم 

گر  یعنــی نیازهــای ضــروری خــود را هــم مقــدم بــر دیگــران نکنــد. از طلبــه انتظــار مــی رود که ا

اهــل ایثــار نیســت، دســت کم اهــل انصــاف و مواســات باشــد و از هــم دردی بــا بی نوایــان و 

کشــیدن  یــغ نکنــد. هــم دردی نیــز، تنهــا در عبارت هــای مالطفت آمیــز و آه  تهی دســتان در

کــه صادقانــه بــرای دیگــران آرزوی آســایش دارد، نمی توانــد  کســی  خالصــه نمی شــود. 

ناظــر بی طــرف درد آنــان باشــد و خــود در رفــاه بی کــران بــه ســر بــرد. بایــد در مقابــل نیازهــای 

ــا و  ــار مــا، دارایــی مــا، مخــارج م ــر رفت گ ضــروری دیگــران، از خوشــی های خــود درگــذرد. ا

گــردد، آه و ســوز آنــان را بــرآورد و بــر  ظهــور و بــروز مــا، موجــب دل آزردگــی و تشــویش دیگــران 

ــر نامناســب داشــته باشــد، مرتکــب بی انصافــی شــده ایم. ــان، اث روان آن

کــه اجتمــاع بــه دو نیمــه دارا و نــدار تقســیم می شــود، مــرد خــدا احســاس  در شــرایطی 

کــه ایــن  مســئولیت می کنــد و در درجــه اول می کوشــد وضــع موجــود را دگرگــون ســازد 

پیمــان خــدا بــا دانایــان امــت اســت،1 و در درجــه دوم، بــا ایثــار و تقســیم آن چــه در اختیــار 

ــاًل  ــد عم ــه می بین ک ــن  ــی همی ــد؛ ول ــتمندان می کوش ــامان مس ــع نابس ــم وض ــه ترمی دارد، ب

کــردن و رفــع نیــاز مســتمندان مســدود اســت، بــا هــم دردی، هم ســطحی و  راه برخــوردار 

ــم دردی و  ــذارد. ه ــم می گ ــان مره ــای دل آن ــر زخم ه ــتمندان، ب ــم مس ــی در غ ــرکت عمل ش

کــه چشــم ها بــه آنــان دوختــه اســت  شــرکت در غــم دیگــران -به ویــژه بــرای پیشــوایان امــت 

-اهمیــت به ســزایی دارد؛ علــی در دوره خالفــت، بیــش از هــر وقــت دیگــر زاهدانــه 

کــه در  گرفتــه  1. اخــذ اهلل  علــی العلمــاء ان الیقــاروا علــی کظــه ظالــم و ال ســغب مظلــوم؛ خداونــد از علمــا، عهــد و پیمــان 
گرســنگی مظلومــان، ســکوت نکننــد. )نهــج البالغــه، خطبــه2(  برابــر شــکم بارگی ســتمگران، و 
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زندگــی می کــرد و می فرمــود:

خــدا بــر پیشــوایان دادگــر فــرض کــرده کــه زندگــی خــود را بــا طبقــه ضعیــف تطبیــق دهنــد 
کــه رنــج فقــر مســتمندان را ناراحــت نكنــد. 1

ایــران نفــت  بــه ســر می بردنــد، در  یــس  پار امــام خمینــی در حومــه  کــه  هنگامــی 

کــردن خانه هــای خــود در فشــار بودنــد؛ امــام فرمــود: مــن  گــرم  کم یــاب شــد و مــردم از نظــر 

بــرای هــم دردی بــا ملــت ایــران، اتــاق خــود را ســرد نــگاه مــی دارم2. صاحــب معالم;فرزنــد 

شــهید ثانــی; فقــط بــه دلیــل همگــون بــودن بــا تنگ دســتان و مســتمندان و تســلی آنــان و 
عــدم تشــبه بــه ثروت منــدان، هرگــز قــوت بیــش ازیــك هفتــه یــا یــك مــاه را نمی اندوخــت.3

ــا محمدعلــی و  ــام آق ــه ن ــت اهلل  وحیــد بهبهانــی دو پســر داشــته اســت: یکــی، ب آی

دیگــری، آقــا محمــد اســماعیل. ایــن مــرد بــزرگ، روزی عروســش )زن آقا محمداســماعیل( 

را دیــد کــه جامه هــای عالــی و فاخــر پوشــیده اســت. بــه پســرش اعتــراض کــرد کــه چــرا بــرای 

زنــت ایــن جــور لبــاس می خــری؟ پســر جــواب داد:
ِق.4 ز یباِت ِمَن الِرّ خَرَج ِلِعَباِدِه َو الّطَ

َ
ِت أ

َّ
یَنَة اهَّلِل ال َم ِز ُقل َمن َحّرَ

ــت:  گف ــت؟  ــرده اس ک ــرام  ــی ح کس ــه  ــا را چ ــر و زیب ــاس فاخ ــت؟ لب ــرام اس ــا ح ــر این ه مگ

حســاب  روی  مــن  اســت.  حــالل  البتــه،  اســت.  حــرام  این هــا  کــه  نمی گویــم  پســرم! 

دیگــری می گویــم. مــن مرجــع تقلیــد و پیشــوای ایــن مــردم هســتم. در میــان مــردم، غنــی 

کــه از ایــن لباس هــای فاخــر و  و فقیــر و متمکــن و غیــر متمکــن هســت. افــرادی هســتند 

کــه نمی تواننــد این جــور لباس هــا  یــادی هــم وجــود دارنــد  فاخرتــر بپوشــند؛ ولــی طبقــات ز

ــَغ ِبالفقیــِر َفقــُره. )همــان، خطبــه207 و  َکیــال یَتَبّیَ روا النُفَســُهم ِبَضَعَفــِة الّنــاِس  ن یقــّدِ
َ
ئّمــِة الَعــدِل أ

َ
1. ِاّن اهلَل َفــَرَض َعلــی أ

کلینــی، الکافــی، ج1، ص411(
2. تفسیر آفتاب، ص406.

یحانة االدب، ج3، ص391.  3. مدرس تبریزی، ر
کیزه را که خدا برای بندگانش آفریده، حرام کرده است؟ )اعراف، آیه32(  ینت ها و رزق ها و غذاهای پا 4. بگو: چه کسی ز
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کــه خودمــان  کــه نمی توانیــم ایــن لبــاس را  کربــاس می پوشــند. مــا  را بپوشــند؛ لبــاس 

کــه آن هــا را در ایــن ســطح زندگــی  کنیــم و نمی توانیــم  ــرای مــردم هــم تهیــه  می پوشــیم، ب

یــم؛ ولــی یــك کار از مــا ســاخته اســت و آن هــم دردی بــا آن هــا اســت؛ آن هــا چشم شــان  بیاور

بــه مــا اســت. یــك مــرد فقیــر، وقتــی زنــش از او لبــاس فاخــر مطالبــه می کنــد، یــك مایــه 

گیــرم مــا مثــل ثروت منــدان نبودیــم، مــا مثــل خانــه آقــای  تســکین خاطــر دارد. او می گویــد: 

وحیــد زندگــی می کنیــم. ببیــن زن یــا عــروس وحیــد ایــن جــور می پوشــند کــه تــو می پوشــی؟ 

کنیــم! ایــن  کــه مــا هــم زندگی مــان را مثــل طبقــه مرفــه و ثروت منــد  وای بــه حــال آن وقتــی 

ــه ایــن منظــور  کمــك روحــی فقــرا هــم از دســت مــی رود. مــن ب ــه تســلی خاطــر و  ــه مای یگان
کــه زهــد مــا هــم دردی بــا فقــرا باشــد.1 کنیــم  می گویــم مــا بایــد زاهدانــه زندگــی 

ب( تطبیق قواعد
کنیــم؛  کلــی، می توانیــم مصادیــق آن را نیــز بررســی  پــس از دانســتن شــاخص های 

یعنــی بــا دانســتن ســبب خوبــی و بــدی هــر یــك از رفتارهــا، می تــوان نســبت بــه هنجــار یــا 

کــرد.  نابهنجــار بــودن آن داوری 

یکم( سر و وضع ظاهری طلبه
هرگونــه لبــاس، آرایــش یــا رفتــاری کــه موجب انگشــت نما شــدن آدمی در میــان دیگران 

گــردد، لبــاس شــهرت نامیــده می شــود و پوشــیدن آن از نظــر شــرعی  و جلــب توجــه آن هــا 

ممنــوع اســت. مســلمان در انتخــاب طــرح، رنــگ یــا جنــس لبــاس، اصــالح ســر و صــورت 

و نیــز رفتارهــای خــود، بایــد به گونــه ای عمــل کنــد کــه دیگــران بــه دیــده تحقیــر یــا تمســخر بــه 

کرامــت او پیوســته در اجتمــاع از آســیب اعتــراض محفــوظ  او نظــر نکننــد و شــخصیت و 

مانــد. افــزودن پیرایه هــای غیرمعمــول بــه خــود، بــرای خودنمایــی و بــه منظــور جلــب توجــه 

1. مطهری، احیای تفکر اسالمی، ص78 و سیری در نهج البالغه، ص228. 
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کــه دیــن اســالم زمینــه بــروز آن را  دیگــران، ناشــی از عقــده حقــارت و نوعــی بیمــاری اســت 

از بیــن بــرده  اســت. رفتــار مســلمان نبایــد غیرطبیعــی و چندش آور باشــد؛ بلکه ســلوك وی 

بایــد همــواره زیبــا، مــوزون، متیــن، بــا وقــار و مــورد پســند جامعــه باشــد. 

در این جــا برخــی از ناهنجاری هــای لبــاس و هیــأت ظاهــری روحانیــون را فهرســت وار 

گروهــی از ایــن ناهنجاری هــا در نظــر عــرف، ناشــی از تنبلــی، بی حالــی  برمی شــماریم. 

بــه  بی توجهــی  مصــداق  و  آشــفتگی  شــلختگی،  بی ســلیقگی،  نشــان  و  سســتی،  و 

کــه در بیننــده ایجــاد تنفــر یــا چنــدش می کنــد؛ از قبیــل آشــفتگی عمامــه  زیبایــی اســت 

و کم توجهــی بــه زیبایــی آن، بــاز بــودن دکمــه قبــا یــا آســتین پیراهــن، کشــیده شــدن عبــا بــر 

زمیــن، پــاره بــودن درزهــای لبــاس، ســوراخ بــودن جــوراب، عــدم رعایــت نظافــت لبــاس و 

بــدن و داشــتن بــوی نفرت انگیــز، پوشــیدن لبــاس چــروك و بــدون اتــو، شــانه نکــردن مــوی 

ســر و صــورت، پریشــانی ظاهــر، بلنــد بــودن شــارب )ســبیل(، پوشــیدن پیراهــن یقــه دار زیــر 

کفــش بــر زمیــن هنــگام راه رفتــن، ناســازگاری رنــگ لبــاس، وصلــه دار  کشــیدن پــا یــا  قبــا، 

بــودن یــا فرســودگی شــدید لبــاس،1 پوشــیدن لبــاس رنــگ و رو رفتــه یــا آلــوده یــا بدحالــت 

)ناشــی از دوخــت بــد(، برجســتگی بیــش از حــد جیب هــای لبــاس، نپوشــیدن جــوراب، 

خوابانیــدن پشــت کفــش، اســتفاده از دمپایــی در مجامــع رســمی بــه جای کفــش و کوتاه تر 

بــودن عبــا از قبــا یــا لبــاده.

1. فرســودگی متعــارف لبــاس، مشــروط بــر آن کــه لبــاس تمیــز و آراســته باشــد اشــکالی نــدارد؛ یعنــی نمی توان انتظار داشــت 
کــه توقــع داشــته باشــیم طلبــه لبــاس  کامــاًل طبیعــی و منطقــی اســت  طلبــه همــواره لبــاس نــو و دســت اول بپوشــد؛ امــا 
کــه مــن لبــاس رهبــر انقــالب را از  آشــفته و چــرك نپوشــد. اســتاد قرائتــی در درس هــای ســیمای خــود مکــرر نقــل می کــرد 

کــرده، تمیــز و آراســته بــود.  کــه فرســوده و برخــی از نقــاط آن ســاییده شــده بــود؛ ولــی همــواره اتــو  نزدیــك دیــده ام 
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امام صادق فرمود:

یبایی را دوســت دارد  یبــا اســت و ز یبــا دار کــه خــدا ز لبــاس )آراســته( بپــوش و خــود را ز
و ایــن پوشــش از حــال باشــد. 1

آن بزرگوار از امیرمؤمنان علی  نقل می کند که حضرت فرمودند:
یبایی را دوست دارد و دوست دارد که اثر نعمت را بر بنده اش ببیند.2 یبا است و ز خدا ز

آشفتگی  و  شلختگی  را  آن ها  نمی توان  که  دارد  وجود  ناهنجاری ها  از  دیگری  گروه 

نامید و داللت بر سستی، بی حالی و بی قیدی نمی کند؛ ولی به جهت آن که از سلیقه 

به جهت  و  می شود  دیده  بی سلیقگی  دیگران  نظر  از  دارد،  فراوانی  فاصله  مردم  توده 

جلب  به  نیاز  و  امتیازجویی  خودنمایی،  نوعی  التزامی  داللت  به  بودن،  غیرمتعارف 

بودن  کوچك  زیاد  یا  بودن  بزرگ  زیاد  سر،  موی  تراشیدن  مانند  می نمایاند؛  را  توجه 

تراشیدن  از حد متعارف،  کمتر  کوتاهی ریش  اندازه ریش،  از  بودن بیش  بلند  عمامه، 

زیر  سر  موی  گذاشتن  بلند  زیاد  خاص،  سبك های  به  صورت  و  سر  اصالح  سبیل، 

کوتاهی بیش از اندازه لباس، استفاده از انگشترهای متعدد یا بسیار  عمامه، بلندی یا 

درشت، استفاده از انگشتر و ساعت یا عینك با رنگ های خاص یا مدل های سبك، 
استفاده از لباس با رنگ های غیرمتعارف و جلف و استفاده از عطرهای ویژه بانوان.3

کــرم متــوازن، آراســته،  شــمایل ظاهــری روحانــی در اجتمــاع، بایــد هم چــون پیامبــر ا

کیــزه، جــذاب، معطــر و بــدون عیــب باشــد. خوش نمــا، پا

اســحاق بــن عمــار از امــام صــادق ســؤال می کنــد: داشــتن ده لبــاس بــرای مؤمــن 

 :
َ

ِبی َعبِد اهلِل َقال
َ
، َو لَیُکن ِمن َحاَلل . )الکافی، ج 13، ص 18(؛ َعن أ

َ
ل؛ َفِإّنَ اهلَل َجِمیٌل ُیِحّبُ الَجَمال 1. َفالَبس َو َتَجّمَ

عَمِة َعلی  َعبِده . )کلینی، الکافی، ج13، ص 7( َثَر الّنِ
َ
ن َیرى  أ

َ
، َو ُیِحّبُ أ

َ
ِمیُر الُمؤِمِنیَن: ِإّنَ اهلَل َجِمیٌل ُیِحّبُ الَجَمال

َ
 أ

َ
»َقال

عَمِة َعلی  َعبِده . )همان، ص 7( َثَر الّنِ
َ
ن َیرى  أ

َ
، َو ُیِحّبُ أ

َ
2. ِإّنَ اهلَل َجِمیٌل ُیِحّبُ الَجَمال

گرچــه  ــه زمــان حــال نــدارد و در همــه زمان هــا و مکان هــا بایــد از آن اجتنــاب شــود؛  یــن، اختصاصــی ب ــوع ایــن عناو 3. ن
کنونــی موضوعیــت دارد.  پــاره ای از آنهــا ماننــد نپوشــیدن جــوراب صرفــا در زمــان 
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چگونــه اســت؟ حضــرت می فرمایــد:

ایــن اســراف نیســت. اســراف آن اســت کــه لبــاس آبــروی خــود را روزمــره و در وقــت کار 
بپوشــی )و بی جهــت کهنــه اش کنــی(. 1

ج و سطح زندگی طلبه دوم( دارایی، مخار
کلــی پیش گفتــه باشــد.  دارایــی ظاهــری طلبــه و مخــارج آشــکار او بایــد تابــع مقــررات 

مثــاًل طلبــه بــا دارایــی و هزینه هــای خــود، نبایــد متهــم بــه بــدی و دنیاطلبــی یــا مبتــال بــه 

گــر تــوان مالــی فوق العــاده  بی انصافــی شــود یــا آه حســرت دیگــران را بــرآورد. طلبــه حتــی ا

دارد، در نــوع مخــارج زندگــی، نبایــد از ســطح متوســط مــردم باالتــر باشــد، بلکــه شایســته 

کــه بــا ایــن فرمــول  گیــرد. تظاهــر بــه هــر عملــی  کــه اندکــی پایین تــر از ایــن ســطح قــرار  اســت 

هم آهنــگ نباشــد، بــا شــأن حــوزوی او ســازگار نیســت.

بایــد توجــه کنیــد کــه همــه متوجــه شــما هســتند؛ لــذا زّی اهــل علــم خودتــان را حفــظ 

کنیــد. درســت ماننــد علمــای گذشــته، ســاده زندگــی کنیــد. در گذشــته، چــه طلبه و چه 

عالــم بــزرگ شــهر، زندگی شــان از ســطح معمولــی مــردم پایین تــر بــود و یــا مثــل آن هــا بود. 

گــر روزی از نظــر زندگــی از  امــروز ســعی کنیــد زندگی تــان از زّی آخونــدی تغییــر نكنــد. ا

ید؛ بــرای این کــه مــردم  مــردم عــادی باالتــر رفتیــد، بدانیــد کــه دیــر یــا زود مطــرود می شــو

ینــد ببینیــد آن وقــت نداشــتند کــه مثــل مــردم زندگــی می کردنــد، امــروز کــه دارنــد  می گو

ــد  ــل ســابق باشــد، بای ــد وضــع مث ــد. بای ــه گرفتن ــردم فاصل و دست شــان می رســد از م
ینــد طاغوتــی هســتیم. 2 طــوری زندگــی کنیــم کــه نگو

طلبــه بایــد در میــزان هزینه هــا و دارایــی مشــهود خــود، مراعــات متوســط مــردم را بکنــد و 

فاصلــه فاحشــی از تــوده جامعــه نداشــته باشــد. ســطح زندگــی طلبــه، نه از ســطح متوســط 

ِتَك. )مجلسی، بحاراالنوار، ج 79، ص 317(
َ
رِف اّنما الَسرُف َان َتجَعَل َثوَب َصوِنَك َثوَب َبذل یَس ذلَك ِمن الّسَ

َ
1. َول

2. صحیفه امام، ج17، ص452ـ453. 
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کــه در چشــم آنــان از ثروت منــدان و اشــراف تلقــی شــود و نــه  مــردم بــه انــدازه ای باالتــر رود 

کــه نــگاه ترحم آمیــز دیگــران را برانگیــزد. درصــورت امــکان، چنــان پایین تــر باشــد 

ــورت  ــردم به ص ــوع م ــه ن ک ــبابی  ــه اول، اس گون ــت:  ــه اس گون ــه  ــردم س ــی م ــباب زندگ اس

متعــارف از آن هــا اســتفاده می کننــد؛ مثــل تلویزیــون، یخچــال، لباس شــویی، فــرش، کمــد 

و ظروف معمولی و الزم آشــپزخانه. اســتفاده از این وســایل قطعًا برای طلبه مجاز اســت.

کــه یقینــًا بــه طبقــه ثروت منــد و مرّفــه جامعــه اختصــاص دارد؛ مثــل  نــوع دوم، اســبابی 

گران قیمــت، لــوازم لوکــس و تجّملــی  گوشــی موبایــل بســیار  ماشین ســواری اشــرافی یــا 

کاالهــای ویترینــی  ماننــد مبلمــان ســلطنتی و چلچراغ هــای آن چنانــی، پرده هــای ویــژه، 

گران بهــا، تابلوهــای تجملــی و مصالــح ســاختمانی لوکــس؛ اســتفاده از اینهــا نیــز قطعــًا 

بــرای طلبــه نــاروا اســت.

گــروه اول  کــه به روشــنی معلــوم نیســت جــزو  دســته ســوم، مصادیــق مشــکوکی اســت 

یــا دوم هســتند. تعییــن تکلیــف نهایــی ایــن مصادیــق، نیــاز بــه روابــط اجتماعــی گســترده 

کشــف نــوع نــگاه مــردم دارد و خالــی از دشــواری نیســت؛ ولــی اســتفاده از آن هــا جــز در  و 

شــرایط خــاص و نیــاز ضــروری توصیــه نمی شــود. در هــر حــال ترکیــب نهایــی حاصــل از 

کنــد. دارایی هــای متنــوع طلبــه و نــوع زندگــی او نبایــد از محــدوده آن دو حــّد تجــاوز 

منزل مسکونی، اتومبیل سواری، لباس، خوراك، هزینۀ مسافرت طلبه و پذیرایی از 

گرفتن از اسباب رفاهی ویژۀ  میهمان، همه باید با معیار تودۀ جامعه تنظیم شود و بهره 

ثروت مندان و مترفان برای روحانی مجاز نیست. تهیه یك بارۀ مواد غذایی و مصرفی حتی 

گوشت هر چند در طول زمان مصرف شود  در شرایط خاص -مثاًل خرید مقدار زیادی 

یا برای برگزاری یك مجلس میهمانی یا رفع نیاز چند خانواده باشد -بازتاب اجتماعی 

پسندیده ای ندارد؛ زیرا مقدور تودۀ متوسط نیست و درد و حسرت آنان را برمی انگیزد. 

گرایی و  گرفتار تأمین نیازهای اولیه خویش اند، مشاهده دنیا که تودۀ مردم  در شرایطی 

رفاه زدگی طلبه برای آنان بسیار دشوار و آزارنده است.
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گر موقعیت مالی طلبه اجازه دهد، نباید در خرج کردن بسیار سخت گیر  از سوی دیگر، ا

باشد؛ زیرا متهم به خشك دستی یا ریاضت ناروا می شود. امام صادق فرمود:

گاه کســی لباســم را گرفــت. بــه او نظــر کــردم دیــدم عّبــاد  در حــال طــواف بــودم کــه نــا

ــن لباســی می پوشــی، در  ــا چنی ــن محمــد! آی ــر ب ــد: ای جعف ی ــه می گو بصــری اســت ک

حالــی کــه در موضعــی قــرار گرفتــه ای کــه جــّدت علــی در آن بــود؟ حضــرت فرمــود: 

یــی؟! ایــن یــك لبــاس ســفید قوهــی )ناحیــه ای اطــراف کرمــان(  بــه او گفتــم چــه می گو

یــده ام؛ امــا حضــرت علــی در زمانــی بــود  اســت کــه بــه یــك دینــار و انــدی آن را خر

گــر مــن مثــل آن لبــاس را در این زمان بپوشــم،  کــه بــرای او ســزاوار نبــود جــز آن بپوشــد و ا
کار اســت. 1 یــا ینــد: ماننــد عّبــاد ر مــردم می گو

کــه در نقطــه شــمالی  کــه در یــك روســتای محــروم زندگــی می کنــد، بــا طلبــه ای  طلبــه ای 

یکــی از شــهرهای بــزرگ بــه ســر می بــرد، از نظــر ســطح زندگــی نبایــد در یــك ردیــف باشــند. 

تــودۀ جمعیتــی کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا طلبــه دارد، اثــر بزرگــی بــر هزینه هــای زندگــی طلبه 

می گــذارد و ایــن، البتــه به معنــای تنظیــم زندگــی براســاس نــگاه مــردم نیســت. پیــش از این 

کــرد. ســطح زندگــی مــا  کــه بــه هیــچ شــکل نمی تــوان همــه مــردم را از خــود راضــی  گفتیــم 

ــی و  گرای ــی و دنیا ــه ول خرج ــم ب ــی، مته گروه ــه  ــود، از ناحی ــم ش ــه تنظی ک ــه ای  ــر نقط در ه

گــروه  ــه ســخت گیری هســتیم. و البتــه،  گروهــی دیگــر، متهــم ب در همــان زمــان، از ســوی 

گــر طلبــه بــا یــك نــگاه  ســومی هــم مــا را هم ســطح خــود یافتــه و اظهــار خرســندی می کننــد. ا

اجتماعــی بتوانــد حــد متعــارف مــردم را تشــخیص دهــد و در حوالــی همــان حــد -بلکــه 

گــروه  کثــر خواهــد رســید و اعتــراض  گــروه ســوم بــه حدا اندکــی پایین تــر -بــه ســر بــرد، فراوانــی 

 یــا َجعَفــَر بــن ُمحمــٍد! َتلَبــُس ِمثــَل هــذا 
َ

1. َبینــا أنــا ِفــی الّطــواِف اذا َرجــلٌ یجــِذُب َثوبــی َفالَتَفــّتُ َفــاذا ُعّبــاد الَبصــری قــال
یُتُه ِبدینــاٍر و کســٍر، َو کاَن  یلــَك هــذا َثــوٌب قوهــی اشــَتَر  ُقلــُت َو

َ
ــذی أنــَت فیــه ِمــن َعلــی؟! قــال

ّ
الّثــوِب َو أنــَت فــی الَموِضــِع ال

 الّنــاُس: هــذا ُمــراٍء 
َ

قــال
َ
بســُت ِمثــَل ذلــَك اللبــاّسَ فــی زماِننــا هــذا ل

َ
ــو ل

َ
ِبــس، َول

َ
ــُه مــا ل

َ
َعلــی علیــه الســالم فــی زمــاٍن یســَتقیُم ل

مثــُل عّبــاد. )مجلســی، بحــار االنــوار، ج79، ص315 ( 
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گشــته اند -بــرای او ارزشــی نخواهــد داشــت و بــه  اول و دوم -کــه اینــك بــه دو اقلیــت بــدل 

ایــن ترتیــب، در پیشــگاه خــدا هــم روســفید خواهــد بــود.

سوم( رفتار اجتماعی طلبه
اخالقی  مقررات  و  کلی  قواعد  آن  همه  مراعات  اجتماعی اش  رفتار  در  باید  طلبه، 

که سبك تلقی شود یا نفرت انگیز و چندش آور باشد یا طلبه را به  را بکند. هر رفتاری 

گرداند و او را در موضع تهمت قرار دهد یا مانع انجام دادن بهینه رسالت  نااهالن شبیه 

طلبگی باشد، باید ترك شود. اکنون به تفصیل انواع این رفتارها را بر رسی می کنیم:

رفتارهای حرام یا مکروه
از طلبــه -کــه منــادی معــارف اســالمی و مبلــغ حــالل و حــرام الهــی اســت -انتظــار 

کنــد: کوتاهــی  کــه در پای بنــدی بــه احــکام و عمــل بــه آن هــا  نمــی رود 
وَن.1

ُ
وا ما الَتفَعل

ُ
ن َتُقول

َ
وَن * َكُبَر َمقًتا ِعنَد اهَّلِل أ

ُ
وَن َما الَتفَعل

ُ
ِذیَن َءاَمُنوا ِلَ َتُقول

َّ
هَیا ال

َ
یا أ

کار حــرام یــا پــاره ای از مکروهــات در منظــر دیگــران، عــالوه بــر تنــزل روحــی  انجــام دادن 

کاهــش ضریــب تأثیــر ســخن او  و دوری از خــدا، باعــث ســلب اعتمــاد بــه روحانیــت و 

کاهــش  کالم ایــن صنــف را  کــرده، نفــوذ  خواهــد بــود؛ یعنــی بــاور دینــی مــردم را تضعیــف 

ــد. ــد ش ــان خواه ــادی آن ــزل اعتق ــب تزل ــد و موج می ده

رفتارهایــی ماننــد غیبــت، دروغ، پرخاشــگری و فحاشــی، نــگاه بــه نامحــرم، قســم 

نابه جــا، تجــاوز بــه حقــوق مــردم، عــدم رعایــت حــق النــاس، تحقیــر و تمســخر دیگــران، 

یــاد ســوگند خــوردن، مصــرف دخانیــات، بی نظمــی و وقــت ناشناســی، خلــف وعــده،  ز

هم چنیــن  اســت.  قبیــل  ایــن  از  و...  رانندگــی  در  تخلــف  امانــت،  بــه  بی اعتنایــی 

ــان  ــارن زم ــروش، مق ــد و ف ــه خری ــدام ب ــا اق ــازار ی ــور در ب ــاز و حض ــت نم ــه وق ــی ب بی اعتنای

کــه  ــزد خــدا ســخت ناپســند اســت  کــه انجــام نمی دهیــد؟ ن ــد! چــرا چیــزی می گوییــد  کــه ایمــان آورده ای 1. ای کســانی 
چیــزی بگوییــد و انجــام ندهیــد. )صــف، آیــه2و3(
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ــکار و  ــه آش ک ــه ای  ــه به گون ــا روض ــخنرانی ی ــم س ــان مراس ــردن در می ک ــت  ــز صحب اذان و نی

زننــده باشــد، نمونه هــای دیگــری از ایــن موضــوع به شــمار مــی رود. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه 

بــه نقــش الگویــی روحانیــت، عــدم پای بنــدی بــه ضوابــط شــرعی، موجــب شکســته شــدن 

قبــح آن در نظــر مــردم می شــود و راه بی توجهــی و بی مباالتــی را بازمی گردانــد و توجیــه 

ــد مــی آورد. ــه قوانیــن شــرعی پدی ــرای طفــره از تقیــد ب موجهــی ب

ضروریات زندگی
کــه میــان مــردم متعــارف اســت و جــزو ضرورت هــای زندگــی متوســط جامعــه  امــوری 

کــه بــرای روحانــی  به شــمار مــی رود؛ مثــل غــذا خــوردن و خریــِد نیازمندی هــای متعــارف، 

ســبك و زشــت نیســت؛ هرچنــد از طلبــه عجیــب پنداشــته شــود. در ایــن امــور بی جهــت، 

کــرد. پیامبــران خــدا بــا همــه عظمــت و شــأن  نبایــد بــه پســند و ناپســند موهــوم مــردم توجــه 

خــود بــه ایــن امــور می پرداختنــد و از انتظــار یــا اعتــراض بی جــای مــردم بیــم نداشــتند:
سَواِق. 1

َ
َعاَم َو یِش ِف ال  الّطَ

ُ
ُكل ُسوِل یأ وا َما َلـَذا الّرَ

ُ
َو َقال

کیفیــت حضــور امامــان معصــوم در  گزارش هایــی از  کتاب هــای روایــی شــیعه،  در 

ــان  ــز نش ــور در آن، هرگ ــت و حض ــروری اس ــاز ض ــك نی ــن ی ــام رفت ــود دارد2. حم ــام وج حم

گرفتــن  ســبکی و بی ادبــی نیســت. از همیــن مقولــه اســت همراهــی بــا خانــواده، بغــل 

فرزنــد، اســتفاده از ســاعت مچــی، ســوار شــدن بــر موتــور بــرای طــالب جــوان، ورزش، 

حضــور در اســتخر و....

در این جــا الزم اســت مســأله دیگــری را مطــرح کنیــم و آن این  کــه طلبــه، ماننــد هــر کــس 

دیگــری ممکــن اســت دچــار رویدادهــای طبیعــی شــود. ایــن اتفاق هــا نبایــد بــرای او بســیار 

گــذارد. مثــاًل ممکــن  درشــت و تحمل ناپذیــر تلقــی شــود و بــر انجــام وظایفــش تأثیــر منفــی 

1. و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! )فرقان، آیه7( 
2. از جمله ر. ك: کلینی، الکافی، ج6، ص496، باب الحمام. 
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ــر یــك حادثــه غیــر منتظــره، بــا وســیله نقلیــه  کوتاهــی و تنهــا در اث اســت بــدون هیچ گونــه 

کنــد یــا در مســیر رفتــن بــه مســجد، عمامــه از ســرش بیفتــد. ایــن موضــوع  خــود تصــادف 

نبایــد مانــع از رانندگــی یــا حضــور او در نمــاز جماعــت شــود. هم چنیــن ممکــن اســت در 

کــه در  کنــد  میــان نمــاز، وضــوی او باطــل شــود. ایــن موضــوع نبایــد او را چنــان ســرافکنده 

گــردد. طلبــه هــم یــك انســان معمولــی اســت و این گونــه  انجــام وظیفــه متوقــف و متحیــر 

کســی پدیــد می آیــد. مــردم نیــز ایــن  کامــاًل متعــارف در زندگــی هــر  رویدادهــا به صورتــی 

واقعیــت را درك می کننــد و موّجــه می شــمارند.

رفتارهای مباح، ولی خالف شأن
برخالف رفتارهای خالف ادب که برای طلبه و غیرطلبه زشت و مذموم به شمار می رود، 

پاره ای دیگر از رفتارها تنها برای طلبه محل پرسش است و موجب تنزل ارج و منزلت 

امور وجود ندارد. به این  انتظار پرداختن  از صنف روحانیت،  گویا  او می شود.  صنفی 

ایــن رفتارهــا در ذات خــود، حرمــت یــا زشــتی نــدارد؛ ولــی موجــب پاییــن آمــدن شــأن 

طلبــه و مانــع انجــام قــوی رســالتش می شــود. ایــن رفتارهــا بــرای طلبــه به عنــوان یــك 

شــخص بــد نیســت؛ امــا بــرای طلبــه بــا وصــف طلبــه کــه بــه دنبــال ایفــای نقــش اجتماعــی 

ویــژه ای اســت و مأموریــت ســترگی دارد، مناســب نیســت و دون شــأن او به شــمار مــی رود. 

گــر طلبــه بخواهــد رســالت فرهنگــی خــود را بهتــر انجــام دهــد، بهتــر اســت آن هــا را تــرك  ا

کنــد؛ زیــرا انجــام دادن رســالت طلبگــی، نیازمنــد ارج و قیمــت و احتــرام ویــژه ای فراتــر از 

ــده  ــا معمــار در نظــر دیگــران محتــرم دی کاســب ی ســایر اقشــار اســت. ممکــن اســت یــك 

نشــود؛ ولــی در انجــام وظیفــه خــود بســیار موفــق باشــد؛ امــا روحانیــت بــرای ادای وظیفــه 

ــن  ــه همی ــی دارد. ب ــار اجتماع ــی و اعتب ــروی صنف ــه آب ــاز ب ــد و نی ــرم باش ــد محت ــود، بای خ

کنــد و  کــه ایــن اعتبــار و منزلــت را می کاهــد، در حــد امــکان پرهیــز  جهــت، بایــد از امــوری 

ــازد. ــدوش نس ــت مخ ــردم را بی جه ــن م ــن ظ ــنوی و حس حرف ش
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کوچــه، خیابــان و بــازار، تقلیــد  برخــی از ایــن رفتارهــا عبارت انــد از: غــذا خــوردن در 

صــدای حیوانــات، سوارشــدن بــه چــرخ فلــك، مسافرکشــی، فروشــندگی و تجــارت، حمــل 

کاال در خیابــان، دو لباســی بــودن، حضــور  کیســه بــزرگ  یــادی بــار یــا چنــد  کــردن مقــدار ز

بــا لبــاس زیــر در جمع هــای صمیمــی، نــگاه بــه نامحــرم هرچنــد حــالل باشــد، خریــد 

ــردن  ــام ب ــی، ن ــر عموم ــتن آن در منظ ــراه داش ــارو و هم ــد ج ــه، خری ــاص زنان ــای خ لباس ه

گفت وگــوی صمیمــی در خیابــان و  ــا همســر و  از همســر و خواهــر در مــأ عــام، قــدم زدن ب

گرفتــن فرزنــد یــا یــك بســته بــار، ابــراز احساســات و اعجــاب در مواجهــه بــا  کــول  پــارك، بــه 

محصــوالت صنعتــی پیشــرفته یــا خانه هــای مجلــل و کاوش دربــارۀ قیمــت آن هــا، دویدن 

در خیابــان، تنــد رانندگــی کــردن، گــوش کــردن موســیقی به صــورت آشــکار حتی موســیقی 

 ،حــالل، کــف زدن در مجالــس، لخــت شــدن بــرای ســینه زدن در عــزای امــام حســین

یــاد چانــه زدن بــا فروشــندگان یــا چانــه زدن  چشــمك زدن و برخــی اشــاره های دســت و پــا، ز

کلــوپ، اســتفاده از  گرفتــن فیلــم ســینمایی از ویدئــو  کــم بهــا، امانــت  در خریــد چیزهــای 

گروه هــای منحــرف،  ــم دادن، همراهــی بــا 
َ
زنگ هــای خــاص بــرای موبایــل، بــد نشســتن و ل

گرفتــن بــا خانم هــا و... . عکــس 

گمــان  کــه  کــه شــأن طلبــه را در نظــر دیگــران پاییــن مــی آورد، ایــن اســت  از امــوری 

گــر طلبــه هــر دعوتــی را بپذیــرد، هــر مراجعــه ای را  شــود طلبــه همــواره بــی کار و رهــا اســت. ا

گعده و خنده  گوید، در موارد زیادی بی کار دیده شــود، در نشســت های  بالفاصله پاســخ 

کار  کنــد، در مغازه هــا بــه بطالــت بنشــیند، صبــح دیــر از خــواب بیــدار شــود یــا دیــر  شــرکت 

روزانــه خــود را آغــاز کنــد و خالصــه حســاب و کتــاب خاصــی در برنامــه زندگــی و کاری اش 

کاری منظــم و  دیــده نشــود، ارج و اعتبــار خــود را از دســت خواهــد داد. طلبــه بایــد برنامــۀ 

کاری دارد، بــرای رســیدگی بــه  گــر درس یــا  کــه ا کاملــی داشــته باشــد. هیــچ اشــکال نــدارد 

مراجعه هــا، فرصــت دیگــری تعییــن کنــد یــا از پذیــرش دعــوت میهمانــی عــذر آورد یــا صله 

کــه مــردم  گردانــد. همان گونــه  کوتــاه  ارحــام، عیــادت مریــض و احوال پرســی از دوســتان را 
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کــه در همــۀ مراســم و جلســه های آنــان شــرکت  از یــك پزشــك یــا یــك مدیــر انتظــار ندارنــد 

کنــد و زندگــی او را مهــم، جــدی و بابرنامــه می شــمارند، طلبــه نیــز بایــد دارای برنامــه جــدی 

کــردن برنامه هــای جانبــی موجــه باشــد.  کوتــاه  و زندگــی منظمــی دیــده شــود و عــذرش در 

کارمنــد جــدی، بایــد هــر روز صبــح زود بــه درس و بحــث  کاســب یــا  طلبــه نیــز ماننــد یــك 

یــا فعالیــت صنفــی خــود مشــغول شــود و در نظــر مــردم، خانــواده یــا دوســتان خــود، فــردی 

مصمــم، قاطــع، متیــن و بــااراده بنمایــد.

کــه برخاســته از هوس هــای زودگــذر و فاقــد غــرض عقالیــی  کودکانــه  تمــام رفتارهــای 

و حکمــت اســت نیــز، همین گونــه موجــب تنــزل شــأن روحانــی و روحانیــت می شــود؛ 

ماننــد آدامــس جویــدن، تخمــه شکســتن، خــوردن چیزهــای خاصــی، مثــل پفیــال، پفــك، 

ــه ای، ایســتادن جلــوی ویتریــن مغازه هــا  ــا آالســکا در مجلــس عمومــی، بازی هــای رایان ی

کــردن،  کــردن نتایــج مســابقات فوتبــال، بــازی  خصوصــا اســباب بازی فروشــی ها، دنبــال 

کم محتــوا، همــراه داشــتن جانــوران و  کوتــاه  لطیفه گویــی فــراوان، ارســال برخــی پیام هــای 

ســرگرم شــدن بــه آن، شــکلك درآوردن و تقلیــد صــدا یــا رفتــار دیگــران.

بی تردیــد، اقــدام بــه هیــچ یــك از رفتارهــای بــاال حــرام یــا زشــت نیســت و حتــی ممکــن 

کــه وظیفــه یــا  اســت در شــرایط خاصــی، ضــرورت یــا مصلحــت نیــز داشــته باشــد. هــرگاه 

ضــرورت اقتضــا کنــد، طلبــه بــرای انجــام ایــن امــور، بایــد آمادگــی کامــل داشــته باشــد و ابا و 

اســتنکافی از خــود نشــان ندهــد؛1 امــا در شــرایط عــادی کــه ضــرورت خاصــی وجــود نــدارد، 

سعی در پرهیز از این رفتارها داشته باشد. 

کــه نظــر  یــد -پســر خوانــده آن حضــرت -بــود، در شــرایطی  کــه همســر ز ینــب بنــت جحــش  1. ازدواج پیامبــر اکــرم بــا ز
تــوده مــردم پســرخوانده را بــه منزلــه پســر می دانســتند و ازدواج بــا همســر او را ازدواج بــا عــروس تلقــی می کردنــد، از مهم تریــن 
مصادیــق ایــن موضــوع اســت. خــدای متعــال به جهــت مبــارزه بــا یــك تفکــر جاهلــی و نفــی فرزنــدی از پســرخوانده، پیامبــر 
خــود را مأمــور بــه هنجارشــکنی می کنــد و تبعــات آن را برعهــده می گیــرد. تفصیــل ایــن داســتان را در کتاب هــای تفســیر 

کنیــد.  ذیــل آیــه 37 ســوره احــزاب مطالعــه 
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تشــخیص مصــداق ایــن رفتارهــا نیــاز بــه دقــت فــراوان دارد و نمی تــوان به صــورت 

کلیشــه ای، بــه معرفــی نمونه هــای آن پرداخــت. البتــه توجــه بــه نــکات  قالب بندی شــده و 

کمــک می کنــد: کلــی  زیــر در روشــن شــدن معیارهــای 

الــف( طبیعــی اســت میــان طلبــه ملّبــس و طلبــه غیرملّبــس در مصادیــق ایــن رفتارهــا 

تفــاوت چشــم گیری وجــود دارد. طلبــه ملّبــس، نمــاد روحانیــت تلقــی می شــود و به صــورت 

مســتقیم بــه دیــن انتســاب یافتــه اســت؛ ولــی طلبــه غیرملّبــس انتســاب رســمی بــه دیــن 

کســب  گویــا بــرای  نــدارد و از او انتظــار مســتقیم انجــام رســالت های حــوزوی نیســت. 

کامــل در ایــن مســیر، هنــوز فرصتــی در اختیــار دارد. آمادگــی و تجهیــز 

ــه  ــر دارد. هرچ ــا تأثی ــف نمونه ه کش ــق و  ــخیص مصادی ــز، در تش ــنی نی ــرایط س ب( ش

ســن باالتــر رفتــه باشــد، شــأن و جایــگاه طلبــه در دیــده مــردم افزایــش می یابــد و انتظارهــای 

آنــان بیشــتر می گــردد. طلبــه جــوان هرچنــد ملّبــس باشــد، بــه انــدازه روحانــی ســال خورده، 

در معــرض دقــت و خرده گیــری نیســت.

گرفتــن بــا جوانــان و شــرکت در بــازی فوتبــال آنــان بــرای یــك طلبــه بســیار  کشــتی  مثــاًل 

جــوان، شــاید اشــکالی نداشــته باشــد؛ امــا بــرای یــك روحانــی مســن و جاافتــاده، ســبك و 

خــالف شــأن به شــمار مــی رود.

ج( نگاه مردم در مناطق مختلف، متفاوت اســت. شــاید مردم قم و مشــهد به  جهت 

انــس فــراوان بــا روحانیــت، از مشــاهده برخــی رفتارهــا شــگفت زده نشــوند و دریافــت منفــی 

نداشــته باشــند؛ ولــی مــردم مناطــق دیگــر، انتظــار ویــژه ای از روحانــی دارنــد و رفتارهایــی بــه 

کوچك تــر را برنمی تابنــد. مراتــب 

د( مخاطبــان نیــز در ایــن تعریــف تأثیرگذارنــد. حضــور روحانــی در جمــع جوانــان بــا 

کلیشــه  حضــور او در میــان ســال مندان متفــاوت اســت. جوانــان از شکســتن قالب هــای 

کــه از آن  شــده و رایــج لــذت می برنــد و نــه تنهــا انــکار نمی کننــد و وحشــت ندارنــد، 

اســتقبال نیــز می کننــد؛ امــا بســیاری از بزرگ ترهــا، از برهــم زدن هنجارهــای ذهنــی خــود 
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برآشــفته می شــوند و به ســرعت قضــاوت منفــی می کننــد. بــرای مثــال، درآوردن عبــا و 

عمامــه در جمــع جوانــان، نوعــی ابــراز محبــت و صمیمیــت تلقــی می شــود؛ ولــی ممکــن 

اســت در میــان بزرگ ترهــا، حمــل بــر بی قیــدی و بی احترامــی شــود. بی تردیــد، تعــداد 

ــر دارد. ــاوت تأثی ــن قض ــز در ای ــران نی ــت حاض جمعی

ــر اســت. رفتــار یــك طلبــه  ه( محیــط حضــور طلبــه نیــز در شــکل دهی نــگاه مــردم مؤث

کالس  کنــار اســتخر یــا در مســافرت بــا رفتــار او در محــراب مســجد و  کــوه،  در ورزشــگاه، 

مدرســه در نظــر مــردم متفــاوت اســت. هــر یــك از ایــن محیط هــا مقتضــای خاصــی دارد که 

به خوبــی بایــد شــناخته و رعایــت شــود.

رفتارهای دال بر خود بزرگ پنداری و امتیازخواهی
کــه وظیفــه تعلیــم و تربیــت دینــی مــردم را برعهــده دارد، از جایــگاه و شــأن  روحانــی 

ویــژه ای برخــوردار اســت و مــورد احتــرام و تجلیــل نیــز قــرار می گیــرد. ایــن احتــرام و تجلیــل 

نبایــد مایــۀ غــرور و تکبــر شــود. روحانــی هرگــز نبایــد خــود را برتــر از نوع مردم و مســتحق امتیاز 

کــه بــه نوعــی نشــان از ایــن رذیلــت اخالقــی دارد، بســیار مذمــوم  ویــژه بدانــد. رفتارهایــی 

ــون عمومــی،  و ناپســند اســت؛ رفتارهایــی ماننــد عــدم رعایــت نوبــت، عــدم رعایــت قان

ــا اســتفاده از شــأن  گذشــت از تخلــف او ب ــرای جریمــه نکــردن و  کــردن پلیــس ب متقاعــد 

طلبگــی، درخواســت مالحظــۀ بیشــتر، دریافــت وام ویــژه، بی توجهــی بــه حضــور دیگــران و 

گالیــه دایــم و شــکایت مســتمر، توقــع احتــرام، انتظــار  حقــوق آنــان، بی اعتنایــی بــه مــردم، 

ســالم یــا دعــوت بــه بــاالی مجلــس و....

ــه ایشــان را شــناخت و می خواســت  ک ــنده ای  ــد لبــاس از فروش ــام علــی از خری ام

کــرد.1  تخفیــف ویــژه ای بدهــد، انصــراف داد و از فروشــنده دیگــری بــه طــور ناشــناس تهیــه 

ــود، او را نهــی  ــده ب کــه خادم شــان خری ــی  گوشــت خوب ــدن  ــا دی ــز، ب امــام خمینــی نی

1.  الغارات، ج2، ص714. 
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کــه او را به عنــوان خــادم ایشــان می شناســد؛ زیــرا  گوشــت بخــرد  کــرد از این کــه از قصابــی 

کــرد و بهتــر از آن چــه بــه تــوده مــردم می دهــد، بــرای  قصــاب مالحظــه ایشــان را خواهــد 

ــد. ــرای ســایرین خواهــد مان ــی بیشــتری ب ایشــان خواهــد داد و در نتیجــه، چرب

رفتارهای الزم
دســته دیگــر از رفتارهــا، رفتارهایــی اســت کــه طلبــه بایــد انجــام دهــد و مالحظــه شــأن و 

رتبــه خــود را در آن نکنــد. گرچــه طلبــه بــرای ادای رســالت خــود، نیاز به جایــگاه اجتماعی 

کــه موجــب ســبکی منزلــت او می گــردد، خــودداری کنــد؛ ولــی در  دارد و بایــد از رفتارهایــی 

کــه یــك مصلحــت اهــم وجــود دارد، طلبــه هرگــز نبایــد از اقــدام بــه ایــن امــور طفــره  مــواردی 

رود. در این جــا، بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره می کنیــم: ورزش1، هــل دادن ماشــین در راه 

کمــك بــه ســال خوردگان و رســاندن بــار آنــان بــه منــزل، تواضــع بــرای مــردم و قیــام  مانــده، 

گرفتــن دســت ناتــوان، احتــرام بــه والدیــن و بوســیدن  کــردن ســفره،  بــه احتــرام آنهــا، جمــع 

 ،کــردن حــرم ائمــه اطهــار دســت پــدر و مــادر، بوســیدن فرزنــد، خدمــت و جــارو 

ــتمندان،  ــا مس ــاط ب ــت، ارتب ــزای اهل بی ــس ع ــینه زدن در مجل ــدن، س ــه خوان روض

کــردن دیگــران در وســیله  کــودکان، ســوار  کــودکان، ابتــدا بــه ســالم، ســالم بــه  مالطفــت بــا 

گذشــت از حــق و پرهیــز از جــر و بحــث و جــدال،  نقلیــه شــخصی و رســاندن آنــان، 

ــه اشــتباه و عذرخواهــی، دفــاع از مظلــوم،  پوشــیدن لبــاس نظامــی در جنــگ، اعتــراف ب

دفــاع از حــق و مقابلــه بــا باطــل، رســیدگی بــه ارحــام و همســایگان و معاشــرت بــا آن هــا، 

پذیرفتــن دعــوت مــردم، تحویــل گرفتــن مــردم و لبخنــد بــه چهــره آنــان، جــواب ســالم گــرم و 

گرفتــن هدیــه، انجــام دادن امــور شــخصی، پرهیــز از دســتور دادن بــه دیگــران،2  بامحبــت، 

1. اهتمــام رهبــر معظــم انقــالب آیــت  اهلل  خامنــه ای در تشــویق زبانــی و عملــی مــردم بــه ورزش و حضــور مســتمر در 
کــوه در همیــن راســتا اســت. 

2. مراعــات شــأن و آبــروی صنفــی، نبایــد بــه تکبــر و خودبزرگ پنــداری بینجامــد. انســان نبایــد خــود را برتــر از دیگــران ببینــد 
یــژه، از دیگــران انتظــار داشــته باشــد. انســان نبایــد دیگــران را  و انجــام دادن امــور شــخصی خــود را بــه توهــم شــأن و منزلــت و
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علم آموزی1، مشورت خواستن2، اعتراف به جهل و گفتِن کلمه نمی دانم3 و... .

رفتار ویژه طبقات ثروت مند و مترف
فاصلــه گرفتــن از حــد تــوده مــردم و قــرار گرفتــن در صف اشــراف و مترفین، بــرای طلبه و 

رســالت طلبگــی بســیار زیان بخــش اســت. رفتــار ویــژه طبقــات مرفــه و ثروت منــد از قبیــل 

خریــد تهیــه کاالهــای گران بهــا، ترتیــب مجالــس مهمانــی پرخــرج، پذیرایی هــای ســنگین 

و ســفره های رنگیــن، شــرکت در مجالــس خــاص ثروت منــدان و مترفــان،4 اســتفاده از 

ــرف  ــدن آن، مص ــول و نمایان ــادی پ ی ــدار ز ــتن مق ــراه داش ــت، هم گران قیم ــه  ــایل نقلی وس

فــراون مــواد مصرفــی، مدگرایــی، تغییــر مکــرر دکوراســیون منــزل و محــل کار، احتــرام ویژه به 

ثروت منــدان و... بــا زّی طلبگــی ســازگار نیســت.

ایــن رفتارهــا عــالوه بــر این کــه نشــان دنیاجویــی و ناســاز بــا توصیــه بــه قناعــت اســت، 

گرایــی و زهدنمایــی می کنــد، موجــب بــرآوردن آه ســرد حســرت  روحانیــت را متهــم بــه دنیا

از نهــاد مســتمندان و تهی دســتان می گــردد و بــا اصــل اخالقــی انصــاف در تضــاد اســت.

اســتفاده طلبــه از اســباب متعــارف میــان تــوده مــردم و همراهــی اقتصــادی بــا ســطح 

یــر منــت آنــان قــرار گیــرد. شــأن و کرامــت آدمــی در ایــن اســت که خــود را وام دار کمــك دیگران  خدمت گــزار خــود بشــمارد و ز
و نیازمنــد بــه خدمــت آنــان نشــان ندهــد و بــا اســتقالل کامــل، امــور شــخصی خــود را اداره کنــد. 

1. ال َتــَدِع العلــَم ِلثــالٍث: َرغبــٍة فــی الَجهــل َو َزهــاَدٍة فــی الِعلــِم َو اســِتحیاٍء مــَن الّنــاِس؛ علم آمــوزی را بــه ســه جهــت 
تــرك مکــن: میــل بــه نادانــی، بی رغبتــی بــه دانــش، و شــرم از مــردم. )ابــن شــعبه حرانــی، تحــف العقــول، ص313(؛ 
کــه چیــزی را نمی دانــد از آموختــن آن شــرم نکنــد. )نهــج البالغــة،  َمــُه؛ کســی 

َّ
ــی َء ان یَتعل م یعلــم الّشَ

َ
الیســَتِحیّنَ أحــٌد اذا ل

کل الُخبــَز؛ هیــچ بزرگــی از علم آمــوزی نبایــد شــرم  َکمــا الیســَتحی ان یــأ ــم الِعلــَم 
َّ
حکمــت82(؛ الیســَتِحی الَشــیُخ َان یَتعل

کــه از خــوردن نــان شــرم نمی کنــد. )الفــردوس، ج5، ص73( کنــد؛ همان گونــه 
رِة الصغیــر؛ لقمــان بــه فرزنــد خــود می گویــد: فرزنــدم! بــا بزرگ ســاالن  ِر الکبیــَر َو ال َتســَتحی مــن ُمشــاَو 2. یــا ُبَنــی شــاِو

کوچك هــا نیــز شــرم نکــن. )مفیــد، االختصــاص، ص338( کــن و از مشــورت بــا  مشــورت 
ــُم؛ کســی کــه مــورد پرسشــی قــرار می گیــرد کــه آن را نمی داند، نباید 

َ
عل

َ
 ال أ

َ
3. الیســتِحیّنَ احــٌد اذا ُســِئل َعّمــا الیعلــم ان یقــول

از گفتــن »نمی دانــم« شــرم کنــد. )نهج البالغــة، حکمت82( 
4. ر. ك: نهــج البالغــة، نامــه45، نامــه امــام علــی بــه عثمــان بــن حنیــف و توبیــخ او به جهــت شــرکت در مجلــس 

ثروت منــدان. 



میثاق طلبگی / دفتر دوم : اخالق و  آداب طلبگی 124

متوســط مــردم، بــرای شــأن صنفــی اش بســیار الزم و حیاتــی اســت. روحانــی نبایــد مــدت 

کســی یــا وســایل نقلیــه عمومــی می شــود، اتــالف عمــر و تضییــع وقت  زمانــی را کــه منتظــر تا

به شــمار آورد. کمتریــن فایــده ایــن انتظــار، پیونــد او بــا تــوده مــردم و جلــوه مردمــی روحانیت 

ــر نهایــی آن در ایفــای رســالت حــوزوی، از ســاعت ها ســخنرانی و  کــه چــه بســا، اث اســت 

ده هــا مقالــه بیشــتر باشــد.

رئیــس  بــه  عنــوان   مشــکینی آیــت اهلل   مرحــوم  بــرای  می خواســتند  کــه  زمانــی 

کننــد، ایشــان  ــم، وســیله نقلیــه ای تهیــه  مجلــس خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه شــهر ق

کــه متوســط مــردم می تواننــد ســوار شــوند، چیســت؟ در آن زمــان  پرســیده بــود: ماشــینی 

ســواری پیــکان، ماشــین رایجــی بــود کــه تــوده مــردم از آن اســتفاده می کردند. ایشــان فرموده 

ــم ســوار شــوم. ــر از ایــن نمی توان ــود: مــن وســیله ای باالت ب

وقتــی ســخن از تــوده مــردم مــی رود، مــراد مــا جمعیــت هشــتاد درصــدی متوســط مــردم 

کــه در تنظیــم حیــات خــود از اســباب ویــژه مرّفهیــن محروم انــد؛ امــا زندگــی تنــگ و  اســت 

پرفشــاری نیــز ندارنــد. در مقابــل ایــن گــروه، دو جمعیــت ده درصــدی دیگــر قــرار گرفته انــد. 

کــه از امکانــات مــادی فــراوان برخوردارنــد  گــروه اول، شــامل ثروت منــدان و اشــراف اســت 

کــه در تأمیــن  گــروه دوم، مســتمندان و تهی دســتان  کمــی دارنــد و  و احســاس محدودیــت 

یــات زندگــی خویــش درمانــده و پایین تــر از تــراز عمومــی بــه ســر می برنــد. ضرور

رفتار با زنان
کالن رفتارهای او به  صورت  طلبه زیر ذره بین دقیق نگاه های مردم  قرار دارد و خرد و 

دقیق موشکافی، تحلیل و الگوبرداری می شود. در این میان، رفتار با زنان -محرم یا نامحرم 

کند. -بسیار حساسیت دارد و روحانی باید در آن بسیار ظریف و خوش سلیقه عمل 

بــرای نمونــه، نگریســتن بــه چهــره زنــان نامحــرم و دقــت در شــمایل آنــان، زیبنــده هیــچ 

کــردن را در جامعــه  مــرد مؤمنــی -خصوصــا طلبــه -نیســت. خــدای متعــال الگــوی نــگاه 

کــرده اســت: اســالمی چنیــن تصویــر 
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ــم ِإّنَ اهَّلَل َخِبیر  ُ زَكی لَ
َ
وَجُهــم َذِلــَك أ بصاِرِهــم َو حیَفُظــوا ُفُر

َ
ــوا ِمــن أ

ُ
لُمؤِمِنــنَی یُغّض

ّ
ُقــل ِل

1. وَجُهّنَ بصاِرِهّنَ َوحیَفظــَن ُفُر
َ
لُمؤِمناِت یغُضضَن ِمــن أ

ّ
ــا یصَنُعــوَن*َو ُقــل ِل ِبَ

از ایــن جهــت، انتظــار مــی رود طلبــه، از نــگاه بــه نامحرمــان، خیــره شــدن و زل زدن بــه آنان، 

کنــد، دیــده خــود را بــه زیــر افکنــد و نوعــی حریــم و حایــل -کــه  حتــی در تلویزیــون پرهیــز 

کــی از حیــا و عفــت چشــم اســت -میــان او و زنــان وجــود داشــته باشــد. حا

کــردن بــه زنــان و دختــران جــوان شایســته  بــه همیــن ترتیــب، بــرای طــالب جــوان، ســالم 

نیســت. امــام صــادق می فرمایــد:

پیامبــر خــدا بــر زنــان ســام می کــرد و زنــان نیــز جــواب ســام او را می گفتنــد. امــام 

ــر زنــان جــوان  ــر زنــان ســام می کــرد؛ امــا خــوش نداشــت کــه ب ــز ب امیرالمؤمنیــن نی

ســام کنــد و می گفــت: می ترســم کــه از صدای شــان خوشــم آیــد و بیــش از اجــری کــه 
]از ســام[ می طلبــم، بــر مــن گنــاه نوشــته شــود.2

ــا  کــردن و صمیمــی شــدن بیــش از حــد ب ــان نامحــرم، شــوخی  ــا زن گفتــن فــراوان ب ســخن 

کــه بــرای خــود طلبــه دارد و او را در معــرض فریــب شــیطان  آنــان نیــز، عــالوه بــر ضــرر روحــی 

قــرار می دهــد، در منظــر مــردم بســیار زشــت و زننــده اســت و ممکــن اســت حمــل بــر معانــی 

خاصــی شــود. بــه همیــن جهــت، الزم اســت طلبــه -بــه ویــژه طــالب جــوان -نهایــت 

گیرنــد و از زیاده گویــی و مــزاح بپرهیزنــد.  کار  ســنگینی و جدیــت را در مواجهــه بــا زنــان بــه 
کهن ســال از ایــن قاعــده اســتثنا خواهنــد بــود.3 البتــه، زنــان 

کــه ایــن  گیرنــد و پاك دامنــی ورزنــد،  کــه چشــم های خــود را ]از نــگاه بــه نامحرمــان[ فــرو  1.پیامبــر! بــه مــردان بــا ایمــان بگــو 
ــود را  ــم های خ ــه چش ک ــو  ــان بگ ــا ایم ــان ب ــه زن ــت. و ب گاه اس ــد، آ ــه می کنن ــه آن چ ــدا ب ــرا خ ی ــت؛ ز ــر اس کیزه ت ــان پا ــرای آن ب

فروگیرنــد و پاك دامنــی ورزنــد. )نــور، آیــه30 و 31( 
َم  ِ
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کن حضور در اما
کامــاًل مشــهود اســت؛ از ایــن جهــت در  کــن مختلــف بــرای مــردم  حضــور طلبــه در اما

کشــف  گذشــته و  گــذر از مباحــث  بحــث از زّی طلبگــی الزم اســت از آن یــاد شــود. بــا 

قواعــد کلــی عمــل، رهنمــود روشــنی بــرای تصمیم گیــری در ایــن زمینــه فراهــم آمــده اســت. 

گــر شــرکت در یــك مجلــس یــا حضــور  کلــی اســت. ا ایــن موضــوع نیــز تابــع همــان مقــررات 

گردانــد،  گــردد، او را متهــم  در محیــط خاصــی موجــب وهــن او یــا تنــزل منزلــت روحانیــت 

یــا از ســطح متوســط جامعــه فراتــر بنمایــد، بــرای طلبــه -جــز بــه اقتضــای ضــرورت یــا یــك 

مصلحــت اهــم -جایــز نیســت.

کودك مزاجــی اســت و  حضــور در برخــی از محیط هــا بــرای طلبــه، ســبك و نشــان 

موجــب وهــن شــخصیت روحانــی و منزلــت روحانیــت می شــود؛ ماننــد بــاغ وحــش، 

ســیرك، ســینما و تئاتــر، معرکه هــای خیابانــی، کنســرت موســیقی، پــارك بــازی و تفریــح گاه 

گیم نــت، قهوه خانــه، ســاندویچی، برخــی از مجالــس جشــن و شــادی، لهــو و  کــودکان، 

لعــب، شب نشــینی ها و جلســات وقت گیــر )گعــده(.

حضــور آشــکار در مجالــس خاصــی نیــز، موجــب اتهــام طلبــه می گــردد یــا ممکن اســت 

معنــای مشروعیت بخشــی و تأییــد داشــته باشــد؛ ماننــد عبادتــگاه ادیــان دیگــر، مجالــس 

گروه هــا. گردهمایی هــای سیاســی برخــی از  دراویــش و فــرق منحــرف یــا 

حضــور در مجالــس ویــژه ای نیــز، طلبــه را از ســطح متوســط جامعــه فراتــر می نمایــد 

ــد؛  ــم می کن ــاب مته ــاق و انتس ــن الح ــه ای ــل ب ــا الاق ــاخته ی ــق س ــراف ملح ــه اش ــه طبق و ب

ماننــد هتل هــای چنــد ســتاره لوکــس، ســالن های تشــریفات و تاالرهــای پذیرایــی مجلــل، 

ــرق و میهمانی هــای اشــراف و اعیــان، برخــی از پاســاژها و بازارهــای  ــر زرق و ب مجالــس پ

ــتوران ها. ــی رس ــهر و بعض ــاالی ش ــاص ب خ

کنیــم طلبــه در یکــی از  گــر فــرض  کــه احــکام، دایــر مــدار علــل خــود هســتند، ا از آن جــا 
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کــه اثــر منفــی و تالــی فاســدی بــر آن مترتــب نباشــد،  ایــن مکان هــا به گونــه ای حضــور یابــد 

گــر روحانــی جــوان بــا یــك  در ایــن صــورت نمی تــوان اشــکالی بــر آن وارد دانســت؛ مثــاًل ا

کــودك خردســال خــود را بــرای تفریــح  اردوی دانش آمــوزی بــه دیــدار از بــاغ وحــش بــرود، یــا 

ــه ای حضــور  ــان در مرکــز بازی هــای رایان ــا جوان ــرای ارتبــاط صمیمــی ب ــا ب ــارك ببــرد، ی ــه پ ب

ــا  ــا سبك ســری نمی کنــد. ی کودك مزاجــی ی ــر  ــد، در نظــر مــردم موجــه اســت و داللــت ب یاب

کــه به صــورت مــوزه درآمــده و در معــرض بازدیــد عمومــی  دیــدار از عبادتــگاه ســایر ادیــان 

قــرار دارد، داللــت بــر تأییــد آن و انتســاب بــدان نــدارد.

هم چنیــن، حضــور در برخــی محیط هــا، بــا وجــود این کــه دور از انتظــار توده مردم اســت 

و عجیــب می نمایــد؛ هیــچ اشــکالی نــدارد و بــرای طلبــه مفیــد و بــرای جامعــه درس آمــوز 

کــوه، طبیعــت، ورزشــگاه، اســتخر و بازارهــای عمومــی. اســت؛ ماننــد 

چهارم( تزاحم ها
ــر  ــون و اصــل عملــی( ذک کنــون بیــان شــد، به عنــوان قاعــده )قان کــه تا تمــام احکامــی 

گردیــد. هــر قانــوِن رفتــاری در نــگاه نخســت، حمــل بــر شــرایط طبیعــی و عــادی می شــود؛ 

کنــد یــا تبصــره و اســتثنا پذیــرد. بــه بیــان  ولــی در شــرایط خــاص ممکــن اســت تغییــر 

ــد؛ یعنــی  ــگاه نخســت معتبرن ــن قواعــد عــام، اصــول اولیــه هســتند و تنهــا در ن دیگــر، ای

کــه ایــن  تنهــا اقتضــای خوبــی و بــدی را بــرای موضــوع ثابــت می کننــد. می تــوان حــدس زد 

اقتضــا بــر اثــر وجــود موانعــی از بیــن بــرود و ایــن اصــول ماننــد هر اصل دیگری اســتثنا بــردارد.

گــر حکــم خــوردن یــك میــوه، ماننــد انــار از فقیــه پرســیده شــود، فقیــه بــا نظــر بــه  مثــاًل ا

ــع  ــم واق ــار در عال ــا ان ــه حلیــت و جــواز می کنــد؛ ام طبیعــت آن و شــرایط عــادی، حکــم ب

کــه آن عنــوان ممکــن اســت حکــم را تغییــر  ممکــن اســت واجــد عنــوان افــزوده ای باشــد 

کــه بیمــار اســت و از خــوردن آن ضــرر  کســی  ــرای  ــرش ب ــار ت ــرای مثــال، خــوردن ان دهــد. ب

کــه انــار خــوردن حــرام اســت، بلکــه از آن جهــت  می بینــد، حــرام اســت؛ نــه از آن جهــت 
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کــه ضــرر رســاندن بــه خــود حــرام اســت. یــا خــوردن انــار بــرای انســان روزه دار در مــاه مبــارك 

ــار از درخــت همســایه، بــدون  ــا خــوردن ان ــرك واجــب، حــرام اســت. ی رمضــان به عنــوان ت

کســب رضایــت او به عنــوان غصــب، حــرام اســت؛ ولــی وقتــی از طبیعــت انــار ســؤال 

می شــود، وجــود همــه عوامــل تغییــر دهنــده دیگــر منتفــی فــرض شــده و حکــم آن در نــگاه 

نخســت بیــان شــده اســت. در ایــن نوشــتار نیــز، در بیــان احــکام اخالقــی رفتــار طلبــه بــه 

مــوارد خــاص نظــر نبــوده و صــورت طبیعــی موضــوع در شــرایط عــام بررســی شــده اســت.

پــس از آن کــه خــوب و بدهــا را در شــرایط طبیعــی شــناختیم و تکلیــف نهایــی خــود را 

دربــارۀ آن دانســتیم، نوبــت بــه عمــل می رســد. مقــام اجــرا و عمــل مشــکالت خاصــی دارد. 

گــون  گونا ــد و از جهــات  مصادیــق واقعــی موضوعــات، نوعــا مجمــع عناویــن مختلف ان

ــرار  ــد بررســی شــوند؛ یعنــی یــك رفتــار خارجــی، مصــداق چنــد اصــل از ایــن اصــول ق بای

ــا یك دیگــر تعــارض دارد و قابــل جمــع  گــون، ب گونا گاهــی احــکام ایــن جهــات  می گیــرد. 

نیســت. از ایــن پدیــده بــه تزاحــم یــاد شــده اســت. قانــون بــاب تزاحــم رعایــت اهــم اســت؛ 

گــر دو قانــون رفتــاری در یــك موضــوع واقعــی چنــان جمــع گردنــد کــه عمــل بــه یکی،  یعنــی ا

ــه آن کــه اهمیــت بیشــتری  ــون، ب ــد از میــان ایــن دو قان گــردد، بای ــرك دیگــری  ــه ت منتهــی ب

گــردد. دارد، عمــل شــود و آن دیگــری تــرك 

بــرای طلبــه  کنــار خیابــان،  کــردن در میــان آب لجن آلــود جــوی  مثــاًل جســت وجو 

ــرض  ــر ف گ ــا ا ــت؛ ام ــاروا اس ــت، ن ــأن اس ــالف ش ــبك و خ ــدش آور، س ــه چن ک ــت  از آن جه

کریــم در میــان ایــن آب آلــوده افتــاده و مــورد هتــك حرمــت واقــع شــده  کنیــم برگــی از قــرآن 

ــازند. از  ــارج س ــوده خ ــای آل ــن فض ــه آن را از ای ک ــت  ــه الزم اس ــر طلب ــه و غی ــر طلب ــد، ب باش

کــه مراعــات حرمــت قــرآن، مهم تــر از مراعــات شــأن و مقــام خــود اســت، در ایــن  آن جــا 

تزاحــم، قانــون دوم مقــدم می شــود. در چنیــن مــواردی، طلبــه بایــد مزایــا و مفاســد فعــل را 

ــالف  ــل خ ــك عم ــت ی ــن اس ــن ممک ــدم دارد. هم چنی ــر را مق ــت مهم ت ــنجد و مصلح بس

عــرف مصلحــت فراوانــی داشــته باشــد، در چنیــن مــواردی الزم اســت به جهــت مراعــات 
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آن مصلحــِت مهم تــر، دســت از پیــروی عــرف برداشــت.

بســیاری از مــوارد تزاحــم در مالحظــه حقــوق دیگــران پدیــد می آیــد؛ مثــاًل دویــدن در 

کســی، مهم تــر از مراعــات شــأن و موقعیــت خــود اســت یــا حضــور  کمــك بــه  خیابــان بــرای 

کــه در یــك تــاالر مجلــل بــاالی شــهر برگــزار می شــود، از بــاب این کــه  در مراســم عروســی 

گنــاه، مواضــع تهمــت و محــل تجمــع مترفیــن اســت و توهــم اتــراف،  حضــور در مظــاّن 

ول خرجــی و شــادخواری ایجــاد می کنــد، یــا معمــواًل در ایــن مراســم ضوابط شــرعی رعایت 

نمی شــود و حضــور روحانــی موجــب تأییــد و امضــای ضمنــی آن می گــردد و مهــر جــواز و 

گــر طلبــه احتمــال جــدی می دهــد  مشــروعیت بــر آن می نهــد، بــرای طلبــه نــاروا اســت؛ امــا ا

کــه اقتــدار شــخصیتی او مانــع اجــرای گنــاه اســت و شــرم حضــور او رعایــت می شــود، بهتــر 

کنــد. کــه در آن مراســم شــرکت  اســت 

از مــوارد مهــم تزاحــم، تزاحــم میــان شــئون طلبگــی بــا شــئون خانوادگــی اســت. تعــداد 

کمــی از طــالب وابســته بــه خانواده هــای متمــّول و متمّکــن هســتند و در محیطــی بســیار 

گــروه  کرده انــد، یــا بــا زنانــی از ایــن قبیــل وصلــت می کننــد. ایــن  تشــریفاتی و مجلــل رشــد 

گــر بخواهنــد شــئون خانوادگــی خــود یــا همســر خــود را مراعــات کننــد، مجبورنــد از رعایــت  ا

جلوه هــای رفتــاری متناســب طلبــه خــارج شــوند، و چنان چــه بخواهنــد متناســب شــئون 

کننــد، در میــان اقــوام خــود متهــم بــه خشك دســتی یــا خشــك مغزی  طلبگــی عمــل 

ــته  ــود نداش ــع وج ــه راه جم ک ــی  ــم در جای ــن تزاح ــل ای ــوند. ح ــرزنش می ش ــد و س می گردن

گــردد؛ امــا  باشــد، بســیار دشــوار اســت و در مــوارد معیــن، بایــد به صــورت خــاص بررســی 

کثــرت روابــط و صمیمیــت فــراوان،  کــه غالبــا بــه  جهــت  گفــت  کلــی می تــوان  به صــورت 

توجیــه خانواده هــا آســان تر از توجیــه ناظــران بیگانــه اســت و به همیــن دلیــل، رعایــت 

شــئون طلبگــی، مقــدم بــر رعایــت شــئون خانوادگــی اســت.
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پاره ای از آسیب های اخالقی و تربیتی 

کوتــاه و اجمالــی بــه برخــی از آســیب ها و آفــات طلبگــی خواهــد  در ایــن فصــل، اشــاره ای 

گاهــی از ایــن  کــه ممکــن اســت در آغــاز راه، دامن گیــر برخــی از طــالب جــوان شــود. آ شــد 

کمــک می کنــد تــا افــراد بــا پرهیــز از آن هــا بتواننــد بــه ســالمت و بــا ســرعت  آســیب ها 

بیشــتری مــدارج معنــوی و علمــی را در حــوزه بپیماینــد. 

1. ضعف انگیزۀ تحصیلی و طلبگی
کــه ممکــن اســت در مســیر حرکــت طــالب علــوم دینــی  یکــی از موانــع و آســیب هایی 

کمــال علمــی و معنــوی بــه وجــود آیــد، ضعــف انگیــزه طلبگــی اســت.  بــه ســمت رشــد و 

ضعــف انگیــزه نــه تنهــا بــه خــودی خــود یــک آســیب جــدی به شــمار مــی رود، بلکــه ممکن 

گــردد. این کــه  اســت زمینه ســاز بــروز برخــی آســیب های اخالقــی، تربیتــی و تحصیلــی نیــز 

افــراد هنــگام ورود بــه حوزه هــای علمیــه و نیــز در ادامــه مســیر پــر فــراز و نشــیب طلبگــی، چه 

انگیزه هایــی را دنبــال می کننــد؟

برخــی از انگیزه هــای نادرســت حیــن ورود عبارت انــد از: فــرار از خدمــت ســربازی، 

کامــی در ورود بــه دانشــگاه، بــی کاری و نداشــتن شــغل و طلبگــی را شــغلی در کنار ســایر  نا

مشــاغل دیــدن، اصــرار والدیــن و تمایــل نداشــتن خــود فــرد، وجــود باورهــای نادرســت 

یــا ناقــص دربــارۀ حــوزه و طلبگــی، رســیدن بــه پســت و مقام هــای دنیــوی، انگیزه هــای 

احساســی محــض )به دنبــال معنویــت بــودن، در جســت وجوی امــام زمــان بــودن، 

شــیفته امــام جماعــت مســجد محلــه بــودن، عالقه منــدی بــه لبــاس روحانیــت، بــه خاطــر 
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کــه طلبــه شــدند و...(، مدرک گرایــی و... . دوســت هایی 

هم چنین موارد ذیل را نیز می توان به عنوان موانع انگیزشی حین تحصیل در حوزه 

برشمرد. این موانع و مشکالت، اغلب در طول تحصیل خود را نشان می دهد و به مرور 

ک توان افراد می شود: مشکالت روحی و روانی،  زمان، موجب تضعیف انگیزه و استهال

شخصیتی،  مشکالت  و...؛  کدورت  کینه ورزی،  وسواس،  اضطراب،  افسردگی،  مثل 

مثل خودکم بینی، عزت نفس پایین و...؛ ضعف در باورهای دینی؛ ضعف در استعداد 

و  از سختی ها  ترس  برنامۀ تحصیلی؛  و  یا اخالقی؛ ضعف در هدف گذاری  تحصیلی 

نامالیمت های زندگی طلبگی؛ ابهام نسبت به آیندۀ طلبگی و... .

کــه ممکــن اســت انگیزه هــای طلبگــی را فرســایش  عواملــی بیرونــی نیــز وجــود دارد 

کم بــود الگوهــای مناســب،  دهــد؛ ماننــد فراینــد طوالنــی نظــام آموزشــی حــوزه؛ نبــود یــا 

کم رنــگ بــزرگان اخالقــی حــوزه میــان طــالب؛ تعطیــالت  عینــی و در دســترس؛ حضــور 

حــوزه یــا تعطیلــی مکــرر دروس؛ مشــکالت و بیماری هــای جســمی؛ مســائل و مشــکالت 

کارگــزاران مدرســه، خانــواده، همســر  ارتباطــی )بــا دوســتان، هم حجره ای هــا، اســاتید و 

و...(؛ مشــکالت معیشــتی و مالــی؛ دوســتان نابــاب )کــه افکارشــان بــا اهــداف عالــی 

کمبــود  طلبگــی ســازگاری نــدارد(؛ فقــدان نشــاط الزم در فضــای حــوزه و مدرســه؛ نبــود یــا 

اســاتید اخــالق و مشــاور در مــدارس شهرســتان ها و... .

راهکارهای افزایش نشاط و انگیزه 
الف. عوامل جسمانی )فیزیولوژیک(

کســل،  کــه رعایــت نکــردن آن هــا، انســان را  برخــی از عوامــل، مربــوط بــه جســم هســتند 

کاهــش می دهــد. ایــن عوامــل عبارتنــد از:  کــرده و نشــاط و انگیــزه را  تنبــل و بی حوصلــه 

-تنظیــم خــواب: خــواب بــه موقــع، خــواب اول شــب، خــواب بــه انــدازه نیــاز و خــواب بــا 

شــکم خالــی و پرهیــز از خــواب بیــن الطلوعیــن؛ 
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و  ســبزیجات  حــالل،  و  ســالم  خــوراک  از  اســتفاده  غذایــی:  برنامــه  -رعایــت 

صیفی جــات، خوراکی هــای طبیعــی، شــام ســبک و پرهیــز از خوراکی هــای مصنوعــی و 

بدخــوری؛  و  پرخــوری  چــرب، 

-ورزش: ورزش صبحگاهی، ورزش های گروهی، کوه پیمایی، شنا و...؛ 

-حجامت یا اهدای خون: عالوه بر تأمین سالمتی، از غلظت خون می کاهد؛ 

کافــی، درجــه حــرارت  -توجــه بــه فضــای محیــط زندگــی: اســتفاده از رنــگ روشــن، نــور 

گیــاه و فضــای ســبز و...؛  گل و  متناســب، بــوی مطبــوع، زیبایــی محیــط، 

-رعایــت بهداشــت و ســالمت: بهداشــت فــردی، نظافــت بــدن، لبــاس و محیــط و 

کــه  هم چنیــن اقــدام بــرای درمــان بیماری هــا و حفــظ ســالمت، از جملــه عفونــت چشــم 

کســالت می شــود. مســتقیم موجــب خواب آلودگــی و 

از  پرهیز  و  پیرامون  و محیط  فردی  آراستگی  انضباط،  و  نظم  -رعایت نظم: داشتن 

شلختگی. 

ب. عوامل غیر جسمی و غیرمادی
-ایمــان بــه خــدا و ارتبــاط معنــوی، ماننــد دعــا، اســتغفار، توســل و صدقــه و درخواســت 

طــراوت و نشــاط روحــی و معنــوی از خــدای متعــال؛

کــه  کتبــی  ــا مطالعــه  ــه رســالت طلبگــی و روشــن ســاختن هــدف ب - افزایــش ایمــان ب

ــارۀ حــوزه و طلبگــی نوشــته شــده اســت؛  درب

-ارتباط با اساتید و مباحثه؛

- توجه به رسالت سنگین و وظیفه  جهانی طلبگی؛ 

-معاشرت با انسان های سرزنده، بانشاط و موفق؛ 

-برقراری ارتباط های اجتماعی و هم صحبتی با دیگران؛ 

-تفریح و استفاده از لذت های حالل؛ 

-استقبال از برنامه های رقابتی؛ 
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-پرهیز از انزوا و گوشه گیری و حضور در جمع و شرکت در فعالیت های جمعی؛ 

-استحکام عمل؛

- پرهیز از معاشرت با انسان های سست و بی رمق: »افسرده دل افسرده کند انجمنی را«؛ 

-پرهیز از گناه؛ 

-شناخت ظرفیت جسمی و روحی خود و عدم مقایسه خود با دیگران؛ 

-تالش برای کسب مهارت های مختلف طلبگی؛ 

-شرکت مستمر در برنامه های اخالقی و مجالس ذکر؛ 

-مطالعــه سرگذشــت بــزرگان؛ پی گیــری مســتمر برنامــۀ درســی و پرهیز از انباشــته شــدن 

تکالیــف و عقــب افتــادن مباحثه هــا؛ 

-پرهیــز از برنامه هــای بیهــوده و ســرگرمی های لغــو، ماننــد تماشــای فیلــم، بلوتــوث، 

فوتبــال، اینترنــت و...؛

-پرهیــز از پرداختــن افراطــی بــه فعالیت هــای جانبــی وقت گیــر، ماننــد بســیج، هیــأت، 
کارهــای اجرایــی.1 ورزش و 

2. افراط و تفریط در امور عبادی و معنوی
افــراط و تفریــط در هــر زمینــه ای، حتــی در امــور عبــادی، ناپســند و مــورد نکوهــش کتاب 

کــه فــرد بیــش از حــد  )قــرآن( و ســنت )روایــات( اســت. افــراط در امــور عبــادی آن اســت 

متوســط و معقــول بــه انجــام امــور عبــادی بپــردازد و از انجــام ســایر وظایــف خــود در زندگــی 

بــاز مانــد. بــرای مثــال، بــه جــای پرداختــن بــه درس و بحــث، پیوســته مشــغول قرائــت قــرآن 

کــه انجــام وظایــف بندگــی را  یــا خوانــدن نمــاز باشــد. تفریــط در امــور عبــادی نیــز آن اســت 

کنــد. یــاده روی در درس و بحــث  کارهــای دیگــر، از جملــه ز فــدای 

1. برای تفصیل بیشتر درباره نشاط، طراوت و انگیزه طلبگی، ر.ک: عالم زاده نوری، راه و رسم طلبگی، دفتر هفتم.
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رسول خدا فرمود:

 اى علــی! همانــا ایــن دیــن، متیــن و محكــم اســت. در او بــا نرمــی وارد شـــو و عـــبادت 

یــرا خســته کننــده مرکــوب، یعنــی کســی کــه در  پــروردگارت را مبغــوض خــود مگــردان؛ ز

یــاده روى کنــد، نــه مرکــوب باقــی گذاشــته و نــه مســافت پیمــوده. پــس  رانــدن ســواره، ز

عمــل کــن، ماننــد عمــل کســی کــه امیــد دارد در پیــرى بمیــرد و پرهیــز کــن، ماننــد کســی 
کــه می ترســد فــردا بمیــرد.1

امیرمؤمنان علی نیز می فرمایند:
یط.2 انسان جاهل دیده نشده، مگر در حال افراط یا تفر

برخــی از علــل و زمینه هــای افــراط و تفریــط، مــوارد ذیــل هســتند: ضعــف در نگــرش دینــی 

)چنان کــه علــی در فرمایــش پیشــین، جهــل را عامــل افــراط و تفریط معرفــی می کنند(، 

ناپایــداری هیجان هــا، عــدم ثبــات شــخصیت، الگوگیــری غلــط )از خانــواده، دوســتان، 

اســاتید و...(، خطــای فکــری در مســیر رشــد و ســازندگی و برنامه ریــزی، راحت طلبــی و 

عافیت جویــی )گویــا بــرای بعضی هــا انجــام عبــادت، آســان تر از درس خوانــدن و یادگیــری 

علــم اســت(، ضعــف و ناتوانــی در فهــم دروس حــوزه و... 

پیامدهــای افــراط و تفریــط در عبــادت از ایــن قــرار اســت: کســالت و خــواب آلودگــی در 

کالس هــای درس، انــزوا و گوشــه گیری، عجــب و خودپســندی، افــت تحصیلی، احســاس 

خســتگی و ســرخوردگی،3 تأثیر منفی در رفتار و ســبک زندگی اطرافیان، خانواده، همســر 

و فرزنــدان، انحــراف از زّی طلبگــی، بــه هــم ریختگــی تعــادل روحــی و روانــی و... .

ــَك ِإّنَ الُمنَبــّتَ  ّبِ ــی َنفِســَك ِعَبــاَدَة َر
َ
ــض ِإل  ُتَبّغِ

َ
وِغــل ِفیــِه ِبِرفــٍق َو ال

َ
یــَن َمِتیــٌن َفأ ا الّدِ

َ
 اهلِل: َیــا َعِلــّیُ ِإّنَ َهــذ

ُ
 َرُســول

َ
1. َقــال

ن َیُمــوَت 
َ
ُف أ َر َمــن َیَتَخــّوَ

َ
ر َحــذ

َ
ن َیُمــوَت َهِرمــًا َو احــذ

َ
رضــًا َقَطــَع َفاعَمــل َعَمــلَ َمــن َیرُجــو أ

َ
 أ

َ
بَقــی َو ال

َ
 َظهــرًا أ

َ
َیعِنــی الُمفــِرَط ال

َغــدا. )مجلســی، بحاراألنــوار، ج 68، ص209(
 ُمفِرطًا َاو ُمَفّرِطًا. )نهج البالغه، حکمت70(

ّ
2. ال َتَری الجاِهَل ِاال

داَمه. )نهج البالغه، حکمت181( فریِط الّنِ 3. َثَمرُه الّتَ
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گرامــی ایشــان:1، اصــالح  در ضمــن، پیــروی از ســیره پیامبراعظــم و اهــل بیــت 

گاهــی از پیامدهــای افــراط و تفریــط در عبادات، آشــنایی  شــناخت ها و باورهــای دینــی، آ

ــه  ک ــتند  ــوری هس ــوزه و... از ام ــی ح ــای تهذیب ــزرگان و قله ه ــاری ب ــادی و رفت ــیره عب ــا س ب

ــه روی در امــور عبــادی و معنــوی می شــود. ــه آن هــا، موجــب میان توجــه و التــزام ب

3. اتالف وقت
مقصود از اتالف وقت، استفاده نادرست از زمان و از دست دادن فرصت هاست. 

پرداختن به امور کم اهمیت، به تأخیر انداختن کارها، گعده گیری های نابه جا، پرحرفی، 

پرخوابی، نداشتن برنامه ریزی در زندگی و... از نشانه های مهم اتالف وقت می باشند.

حضرت محمددر وصایاى خود به ابوذر غفارى می فرماید:
اى ابوذر در مورد صرف عمرت از خرج کردن دینار و در هّمت بخیل تر باش.2

امیرمؤمنان علیمی فرمایند:
هرکه به کارى که الزم نیست، مشغول گردد، سود آن کار از دست او برود.3

امام صادق می فرمایند:

دوســت نــدارم جوانــاِن شــما )شــیعیانم( را جــز در دو حالــت ببینــم: دانشــمند یــا 

ِتی  ــَف ُســّنَ
َ
ِتی َفَقــِد اهَتــدى ؛ َو َمــن َخال ُة ِعَباَدِتــِه ِإلــی  ُســّنَ ًة، ُثــّمَ َتِصیــُر ِإلــی  َفتــَرٍة، َفَمــن َصــاَرت ِشــّرَ ِ ِعَبــاَدٍة ِشــّرَ

 ِإّنَ ِلــُکلّ
َ

ال
َ
1. أ

بِکــی؛ َفَمــن َرِغــَب َعــن 
َ
ضَحــُك، َو أ

َ
فِطــُر، َو أ

ُ
ُصــوُم، َو أ

َ
َنــاُم، َو أ

َ
ــی، َو أ ِ

ّ
َصل

ُ
َمــا ِإّنِــی أ

َ
ــُه ِفــی َتَبــاٍب، أ

ُ
َکاَن َعَمل ، َو 

َّ
َفَقــد َضــل

کــه پــس از چنــدى بــه سســتی می گرایــد.  ــی؛ هــر عبادتــی را نخســت شــور و شــوقی اســت  یــَس ِمّنِ
َ
ِتی َفل ِمنَهاِجــی َو ُســّنَ

گــر در جهــت  گــردد، هدایــت یافتــه اســت و ا کــه نشــاط و شــوق عبادتــش بــه ســوى ســنت و طریــق مــن ختــم  کســی 
کــه مــن نمــاز می گــزارم و می خوابــم، روزه  گاه باشــید  ّیــه مــن باشــد گمــراه خواهــد شــد و عملــش نابــود اســت. آ مخالــف رو
گیــرد از امــت مــن نیســت.  کنــاره  کــس از راه و روش مــن  ــر ایــن هــر  می گیــرم و افطــار می کنــم، می خنــدم و می گریــم. بناب

)کلینــی، الکافــی، ج 3، ص221(
2. ُکن علی عمرك َاَشّحُ منك علی دینارك و درهمك. )طوسی، االمالی، ص 527(

تُه ذلک َمنَفَعُتُه. )تمیمی آمدی، غررالحکم، ص 636، ش 1111(  3. َمن اشتغل بغیر ضرورته، َفّوَ
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گــر کوتاهــی کــرد، تبــاه ســاخته و  گــر جوانــی چنیــن نكنــد، کوتاهــی کــرده و ا دانش انــدوز؛ ا

گــر گنــاه کند، ســوگند بــه آن کس کــه محّمدرا  گــر تبــاه ســاخت، گنــاه کــرده اســت و ا ا
بــه حــق برانگیخــت، دوزخ  نشــین خواهــد شــد.1

آیت اهلل مجتهدی می فرماید:

کاری نــدارم.  کنــار بگــذاری. بــه حــال و حــرام بــودن  کارهــای غیرطلبگــی را  بایــد 

کنــد،  یال های هفتگــی را نــگاه  یــون و فیلم هــا و ســر یز کنــد تلو کــه وقــت  طلبــه ای 
معنــای طلبگــی را نفهمیــده اســت.2

برخی از عوامل و زمینه های اتالف وقت عبارتند از:

گاهــی از اســتعدادهای خویــش، ضعــف انگیــزه،  ضعــف در خودشناســی و عــدم آ

بی اعتمــادی بــه توانایی هــا، پذیــرش درخواســت ها و خواهش هــای دیگــران )تعارف هــای 

بی جــا و رودربایســتی(، تنبلــی و بی حوصلگــی، شــخصیت نامنظــم، خســتگی و ضعــف 

جســمانی، عــدم توانایــی در تصمیم گیــری، رفاه زدگــی و راحت طلبــی، فقــدان برنامه ریــزی 

گرایش هــا بــا  و هدف گــذاری در تحصیــل و زندگــی، افســردگی، وســواس، تزاحــم عالیــق و 

نیازهــا و ضرورت هــا، دوســتان و هم  نشــینان، غفلــت، رســانه های نویــن )تلویزیــون، تلفــن 

همــراه، رایانــه، شــبکه های اجتماعــی، اینترنــت و...(.

پیامدهــای اتــالف وقــت نیــز از ایــن قــرار اســت: از دســت دادن فرصت هــا، غــم و 

انــدوه3، شکســت و ناامیــدی، از دســت دادن جایــگاه اجتماعــی، افــت علمــی و معنــوی، 

مشکالت روحی و روانی، آثار سوء تربیتی بر دیگران و... .

َط َضّیــَع،  َط، َفــِان َفــّرَ مــًا، فــان لــم یفعــل، َفــّرَ
ّ
 غادیــًا فــی حالیــن اّمــا عالمــًا او متعل

ّ
1. لســُت ُاِحــّبُ أن اری الّشــاّبَ منکــم اال

ــع َاِثــَم و إن َاِثــَم َســَکَن الّنــار. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج1، ص170 و طوســی، االمالــی، ص303( َفــإن َضّیَ
2. وافی، نسیم هدایت، ص139.

3. علــی : اشــد الغصــص فــوت الفــرص؛ شــدیدترین اندوه هــا، انــدوه از دســت دادن فرصت هاســت. )تمیمــی 
آمــدی، غررالحکــم، ج2، ص441(
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بــرای اصــالح و درمــان ایــن مشــکل و اســتفاده بهینــه از وقــت، می تــوان از راه کارهــای 

گرفــت: زیــر بهــره 

-برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت؛ 

-شناخت توان مندی های خود؛

تلفنــی  )تماس هــای  زمــان1  ســارقان  و  وقــت  اتــالف  اســباب  عوامــل  از  -پرهیــز 

و...(؛ الزم  غیــر  گعده هــای  اینترنــت،  و  مجــازی  شــبکه های  غیرضــروری، 

-معاشرت با افراد موفق؛ 

-توجه به پیامدهای اتالف وقت؛ 

گاهی از آثار ُحسن استفاده از وقت؛  -آ

گون )روابط اجتماعی، تدبیر منزل، مدیریت تحصیلی و...(. -آموزش مهارت های گونا

از مهم تریــن عوامــل اتــالف وقــت، پرحرفــی و بیهوده گویــی اســت. زبــان در عیــن این کــه 

کمــال انســانی اســت، در  ــرای رشــد و  ــزاری ب یکــی از بزرگ تریــن نعمت هــای خداونــد و اب

کــه پرحرفــی و بیهوده گویــی یکــی از آن هاســت. عیــن حــال، آفت هــای فراوانــی نیــز دارد 

ــر حــذر  ــرای او نــدارد، ب کــه هیــچ ســود و خیــری ب کالمــی  خداونــد متعــال، انســان را از 

کــه شــنیدن  گونــه ای  کریــم، آدمیــان را از بیهوده گویــی نهــی می کنــد؛ بــه  مــی دارد و در قــرآن 

کمــال می شــمارد و دوری از بیهوده گویــی را  ســخنان لغــو را عامــل بــاز دارنــده آدمــی از 

ــد: ــد و می فرمای ــان می دان ــت انس کرام ــانه  نش

کــه مانــدگار  کــردن عمــر در چیــزی  1. رســول اکــرم : احــذروا ضیــاع االعمــار فیمــا الیبقــی لکــم ففائتهــا الیعــود؛ از ضایــع 
کــه عمرهــای از دســت رفتــه قابــل برگشــت نیســت. )مجلســی، بحاراالنــوار، ج 77، ص165( کــن چــرا  نیســت پرهیــز 
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ینــد اعمــال مــا  و هــرگاه ســخن لغــو و بیهــوده بشــنوند، از آن روی برمی گرداننــد و می گو
از آن مــا و اعمــال شــما از آن خودتــان. ســام بــر شــما. مــا خواهــان جاهــان نیســتیم.1

نبی مکرم اسالم می فرمایند:

یید، که سخن فراوان به جز ذکر خدا، مایه سنگ دلی  یاد سخن نگو به جز ذکر خدا، ز
ین مردم از ]رحمت[ خدا، سنگ دالن هستند.2 است. به درستی که دورتر

علی نیز می فرمایند:
هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند، مگر این که زبانش را نگه دارد.3

یاد می کند و مالت و کسالت به دنبال دارد.4 یرا لغزش ها را ز یی بپرهیز؛ ز از پرگو

مرحوم آیت اهلل کوهستانی می فرمود: 

در دوران طلبگــی، چنــد ســال بــا یــک طلبــه اردبیلــی هــم حجــره بودیــم. ابتــدا کــه 

کــه جــز  کردیــم  کنیــم، تعّهــد  می خواســتیم باهــم در حجــره درس بخوانیــم و زندگــی 

حرف هــای واجــب و مســتحب، حرفــی دیگــر نزنیــم. در طــول ایــن چند ســال کوشــیدیم 
بــه ایــن تعّهــد عمــل کنیــم و عمــل هــم کردیــم.5

یُکــم ال َنبَتِغــی الجاِهلیــَن. )قصــص، 
َ
ُکــم َســالٌم َعل

ُ
عمال

َ
ُکــم أ

َ
نــا َو ل

ُ
عمال

َ
نــا أ

َ
ــوا ل

ُ
عَرُضــوا َعنــُه َو قال

َ
غــَو أ

َّ
1. َو ِإذا َســِمُعوا الل

غــًوا َو ال 
َ
کــی و پیراســتگی مجلــس بهشــتیان از لغــو، می فرمایــد: »الَیســَمُعوَن فیهــا ل آیــه55( در آیــه ای دیگــر نیــز بــا اشــاره بــه پا

اًبــا؛ در آن جــا ســخن لغــو و دروغــی نمی شــنوند.« )نبــأ، آیــه35(
ّ

ِکذ
ــاِس ِمــَن اهلِل الَقلــُب الَقاِســی.   بَعــَد الّنَ

َ
َکثــَرَة الــَکالِم ِبَغیــِر ِذکــِر اهلِل َتقُســو الَقلــَب؛ ِإّنَ أ 2. الُتکِثــُروا الــَکالَم ِبَغیــِر ِذکــِر اهلِل َفــِإّنَ 

)مجلســی، بحاراألنــوار، ج 68، ص274(
ی یخَزن ِلساَنه. )مجلسی، بحاراالنوار، ج75، ص178( ُنوِب َحّتَ

ُّ
َحٌد ِمَن الذ

َ
م أ ِ

ّ
3. ال ُیَسل

َل )تمیمی، غرر الحکم و دررالکلم، ص212(.
َ
َل َو ُیوِرُث الَمل

َ
ل ُه ُیکِثُر الّزَ َکثَرَة الَکالِم َفِإّنَ اَك َو  4. ِإّیَ

5. کوهستانی، بر قله پارسایی، ص116.
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4. سستی اراده و اهمال کاری
کارى را  کــه  گفته انــد: اهمــال کارى ایــن اســت  روان شناســان در تعریــف اهمــال کارى 

گفــت:  کلمــه می تــوان  کنیــم. در یــك  یــم، بــه آینــده موکــول  کــه تصمیــم بــه اجــراى آن دار

گرفتــن و ســهل  جوهــره ایــن آســیب تربیتــی، بــه تعویــق انداختــن، تعلــل ورزیــدن، ســبك 

کار اســت. بنابرایــن، اهمــال هــم در امــور فــردى و هــم جمعــی معنــا و مفهــوم  انــگارى در 

ــت و آن  ــن دس ــی ای ــی، نوع ــن معان ــه ای ــت: در هم گف ــوان  ــت می ت ــد. در نهای ــدا می کن پی
کــردن نهفتــه اســت.1 دســت 

در زبــان عربــی واژه هــاى »کســل« و »ضجــر« مــرادف اهمــال کارى اســت. عناوینی چون 

ــز  ــویف« نی ــه« و »تس ــتند. دو واژه »مماطل ــن واژه نیس ــدان دور از ای ــاء« چن ــاون« و »إبط »ته

کــه در قــول و قرارهــاى زمانــی تحقــق پیــدا می کنــد.  مــرادف اهمــال کارى اجتماعــی اســت 

امام سجاد به خداوند عرضه می دارد: 
خدایا من عمرم را به امروز و فردا کردن و آرزوهاى طوالنی و بلند، از دست دادم.2

کســب توفیقــات مــادی و معنــوی  کامــال بــا تربیــت و تــالش بــرای  اهمــال کاری و تســویف 

کارهــای  کارهــای دنیایــی و هــم در  کــه شــخص اهمــال کار، هــم در  در تضــاد اســت؛ چــرا 

گــذار می کنــد و در انجــام واجبــات  اخــروی، خــود را بــه تنبلــی زنــده و کارهایــش را بــه بعــد وا

و تــرک محرمــات سســتی مــی ورزد. بــه فرمــوده  امــام علــی چنیــن شــخصی بــه کار مــورد 

نظــرش نخواهــد رســید و ســرانجام بــدی خواهــد داشــت.3 

ى؛ بررسی علل، راهکارها و درمان«، نشریه معرفت، شماره64. 1. ر.ک: آقاتهرانی، مقاله »اهمال کار
2. و قد افنیت بالتسویف و المال عمرى. )محدث قمی، مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(

َکَتــَب َامیــُر الُمؤِمنیــن ِالــی َبعــِض َاصحابه:...َفَتــداَرک َمــا َبِقــَی ِمــن ُعُمــِرَک و ال َتُقــل َغــدًا أو َبعــَد   : 3. َعــُن الّصــادق
ــون؛ پــس ما بقی 

ُ
ســویف َحتــی أتاُهــم أمــُراهلِل َبغَتــًه و ُهــم غاِفل ماِنــِی و الّتَ

َ
ــی األ

َ
ــَک ِبِإقاَمِتِهــم َعل

َ
ــَک َمــن کاَن َقبل

َ
َغــٍد، َفإّنمــا َهل

ک شــدند:  یســتند، بــه ســبب دو چیــز هــال کــه قبــل از تــو می ز یــرا کســانی  یــاب و مگــو فــردا یــا پــس فــردا؛ ز عمــر خویــش را در
گهانــی آنــان را گرفــت؛  )یکــی( باقــی ماندنشــان بــر آرزوهــا، و )دیگــری( امــروز و فــردا کردن هــا؛ تــا این کــه )مــرگ و( امــر خــدا نا

کــه آنــان در غفلــت بــه ســر می بردنــد. )کلینــی، الکافــی، ج2، ص136، ح23( در حالــی 
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از سفارش های پیامبر اکرم به ابوذر است که می فرماید:

گــر فردایــی بــود، فــردا نیــز  از اهمــال بپرهیــز کــه تــو بــراى امــروز زنــده ای، نــه بــراى فــردا. ا

گــر فردایــی نبــود، از اهمــال و سســتی امــروز پشــیمان نخواهــی بــود. 1  مثــل امــروز بــاش و ا

امام خمینی نیز در این باره می فرماید:

از مكایــد بــزرگ شــیطان و نفــس خطرناک تــر از آن، آن اســت کــه بــه انســان وعــده 

یــق  ــه تعو ــی اهّلل را ب ــه ال اصــاح در آخــر عمــر و زمــان پیــری می دهــد و تهذیــب و توب

میانــدازد بــرای زمانــی کــه درخــت فســاد و شــجره زقــوم قــوی شــده و اراده و قیــام بــه 
تهذیــب ضعیــف بلكــه مــرده اســت.2

5. افراط در شوخی و مزاح
مؤمنان است؛  ویژگی های  از  کردن  که شوخی  استفاده می شود  روایات  از مضمون 

کرده اند. بروز حرکات  کرده  و از زیاده روی در آن نهی  ولی شرایطی هم برای آن مشخص 

سبک و طنزگونه، زیاده روی در تعریف لطیفه و جوک، خنده زیاد، نگه نداشتن حرمت 

بزرگ ترها و شوخی با آن ها و... از موارد افراط در شوخی به شمار می آیند.

امام حسن عسکری می فرماید:

جدال مكن که ارزشت می رود و شوخی مكن که بر تو دلیر شوند.3 

تــالش بــرای جلــب توجــه دیگــران، عــدم درک درســت از جایــگاه علمــی خــود، عــدم ثبات 

شــخصیت، ارتبــاط بــا افــراد کثیــر المــزاح، برخــی از دالیــل ایــن رفتار می باشــند.

یــاده روی در شــوخی و مــزاح عبارتنــد از: غفلــت از  برخــی از پیامدهــای نامطلــوب ز

َك َفُکن ِفی الَغِد َکما 
َ
سَت ِبما َبعَدُه َفِان َیُکن َغٌد ل

َ
َك ِبَیوِمَك َول سویَف ِبَاَمِلَك، َفِاّنَ ؛ ِاّیاَك َوالّتَ 1. عن رسول اهلل : یا َاباَذّرٍ

طَت ِفی الَیوِم. )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص114( م َتنَدم َعلی ما َفّرَ
َ
َك ل

َ
م َیُکن َغٌد ل

َ
ُکنَت ِفی الَیوِم َوِان ل

2. امام خمینی، ره عشق، ص28.
3. التمار فیذهب بهاوك و التمازح فیجترأ علیك. )ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص684(
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خــدا و افــت معنــوی، از دســت دادن جایــگاه اجتماعی1،کینه تــوزی2، آزار دیگــران، از بیــن 

رفتــن مهابــت و وقــار، اثــر ســوء تربیتــی بــر دیگــران.

ودباوری و تأثیرپذیری سریع 6. ز
کــه در نتیجــه آن،  ایــن آســیب اشــاره بــه یــک ویژگــی اخالقــی و تربیتــی در فــرد دارد 

شــخص در برابــر حــوادث و جریانــات مختلــف سیاســی، اجتماعــی، اخالقــی و امثــال آن 

حالــت انفعالــی پیــدا کــرده، جوگیــر می شــود و یــا بــه ســرعت از آن ها اثــر پذیرفتــه، کورکورانه 

ــان  ــن« و اطمین ــه »یقی ــهولت ب ــه س ــد و ب ــی می کن ــی همراه ــن و منطق ــل روش ــدون دلی و ب

می رســد. بی ثباتــی در دیدگاه هــا، ســطحی نگری، بی توجهــی بــه همــه ابعــاد مســأله، 

ضعــف در تجریــه و تحلیــل عمیــق مســائل و اعتمــاد بیــش از حــد بــه دیگــران از مهم تریــن 

نشــانه های ایــن رفتــار اســت.

انســان دارد؛ چنیــن  و ســطحی نگری  ریشــه در ســاده لوحی  آســیب،  ایــن  واقــع  در 

ــرد و  ک ــغال  ــا را اش ــی  آن ه ــای ذهن ــوان فض ــی می ت ــه راحت ــد و ب ــیار زودباورن ــخاصی بس اش

گرفــت.  زمــام اندیشه شــان را بــه دســت 
ید: روزی امیرمؤمناندست مرا گرفت و از مسجد به بیرون  یاد می گو کمیل بن ز
برد، چون به صحرا رسیدند، آه بلندى کشید و فرمود: اى کمیل! دل ها چونان ظرف هایند 
یم به خاطر بسپار. مردم  ین آن هاست. پس، هر چه می گو ین آن ها، نگه دارنده تر و بهتر
گام برمی دارد و مردم احمق.  که در راه راست  سه دسته اند: عالم رّبانی و آموزنده اى 
کسانی که از پی هر آواز می روند و با وزش هر باد، به چپ و راست میل می کنند، از نور 

علم پرتوی نگرفته اند و به پایگاه محكمی هم تكیه ندارند. 3

1. من کثر مزاحه استحمق. )تمیمی آمدی، غررالحکم، ح7950(
2. المزاح یورث الضغائن. )ری شهری، میزان الحکمه، ح18866(

ا  ّمَ
َ
خَرَجِنی ِمنــُه َفل

َ
ی أ ِمیُرالُمؤِمِنیــَنَذاَت َیــوٍم ِمَن الَمســِجِد َحّتَ

َ
 ِبَیــِدی أ

َ
َخــذ

َ
: أ

َ
ــُه َقــال ّنَ

َ
َیــاٍد َرِحَمــُه اهلُل أ 3. َعــن ُکَمیــِل بــَن ِز

ــاُس َثاَلَثــٌة  : الّنَ
ُ

ُقــول
َ
ــی َمــا أ وَعاَهــا احَفــظ َعّنِ

َ
وِعَیــٌة َفَخیُرَهــا أ

َ
ــوَب أ

ُ
 ِإّنَ َهــِذِه الُقل

ُ
ُکَمیــل : »َیــا 

َ
َعــَداَء، ُثــّمَ َقــال ــَس الّصُ

َ
صَحــَر َتَنّف

َ
أ
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و نیز فرمودند:
انسان مؤمن عاقل، چیز فهم و محتاط است.1

برخــی از علــل و زمینه هــای زودبــاوری عبارت انــد از: اعتمــاد بــه نفــس پاییــن، عــدم ثبــات 

در شــخصیت، الگوگیــری از دوســتان، خانــواده، رســانه ها و...، اعتمــاد بیــش از حــد بــه 

دیگــران، ضعــف بنیــۀ علمــی، عــدم جــرأت بــر اظهار عقیــده و یــا مخالفت با نظــر دیگران، 

و منفعت طلبــی  قــدرت تحلیــل منطقــی  نداشــتن مهــارت جــرأت ورزی، ضعــف در 

گروه هــا و... (. کمــک و حمایــت دیگــران، عضویــت در  )جلــب 

زودبــاوری بــه ایــن پیامدهــا می انجامــد: فریــب خــوردن، عــدم رشــد علمــی و بصیرتــی، 

تزلــزل در باورهــا و نگرش هــا، مــورد ســوء اســتفاده دیگــران قرار گرفتن )جریان های سیاســی 

و...(، ضعــف در رشــد معنــوی و تربیتــی، آســیب در روابــط اجتماعــی، آســیب های مالــی 

و مشــکالت اقتصادی و....

برخی راهکارهای درمان این ویژگی به شرح زیر است:

خودشناســی و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس، درمــان ضعف هــای شــخصیتی، تأمــل و 

ــا، تقویــت بنیــه علمــی، احتیــاط در  ــه جوانــب مختلــف قضای تحقیــق در امــور،2 توجــه ب

تعامل با دیگران و عدم معاشرت با افراد احمق و نادان.

ــم 
َ
ــم َیســَتِضیُئوا ِبُنــوِر الِعلــِم َو ل

َ
یــٍح ل ِ ِر

ــوَن َمــَع ُکلّ
ُ
ِ َناِعــٍق َیِمیل

تَبــاُع ُکلّ
َ
ــی َســِبیِل َنَجــاٍة َو َهَمــٌج َرَعــاٌع أ

َ
ــٌم َعل ِ

ّ
اِنــّیٌ َو ُمَتَعل ّبَ َعاِلــٌم َر

ــی ُرکــٍن َوِثیــق«.ٍ )شــیخ مفیــد، اإلرشــاد، ج 1، ص227(
َ
َیلَجُئــوا ِإل

ٌس َفِطٌن َحِذر. )مجلسی، بحاراالنوار، ج 64، ص261( َکّیِ 1. الُمؤِمُن 
ــٍة َفُتصِبُحــوا َعلــی  مــا َفَعلُتــم ناِدمیــَن. 

َ
ن ُتصیُبــوا َقومــًا ِبَجهال

َ
ُنــوا أ ذیــَن آَمُنــوا ِإن جاَءُکــم فاِســٌق ِبَنَبــٍإ َفَتَبّیَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
2. یــا أ

)حجــرات، آیــه6(
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7.حسادت و رقابت های ناسالم
حســد در لغــت بــه معنــای بدخواهــی و خواســتن زوال نعمــت و ســعادِت دیگــری 

اســت1 و در اصطــالح نیــز بــه معنــای آرزو کردن زوال و نیســتی نعمت کســی که اســتحقاق 

ــه نقــل از امیرالمؤمنیــن می فرماینــد:  آن نعمــت را دارد.2  امــام صــادق ب

یردســت  ــرد و ز ــاال دســت خــود حســد نب ــه ب ــه ب ــا این ک ــم نباشــد ت ــده ای عال  هیــچ بن
خــود را خــوار نشــمارد.3

ــق، غیبــت و شــماتت،5 کینه تــوزى نســبت 
ّ
غمگینــی از رســیدن نعمــت بــه دیگــران،4 تمل

از  الهــی8  نعمت هــاى  بــا  دشــمنی  و  محســود7  بــه  نســبت  عصبانیــت  محســود،6  بــه 

نشــانه ها و عالیــم شــخص حســود هســتند.

کبــر و خودبرتربینــی، حــب دنیــا، تــرس از نرســیدن بــه آرزوهــا،  کینــه ورزی،  دشــمنی و 

1. قاموس قرآن، ص131.
2. تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج1، ص487.

ــرًا ِلَمــن ُدوَنــُه. )مجلســی، بحاراألنــوار، ج75، ص173   ُمَحّقِ
َ

ــی الَیُکــوَن َحاِســدًا ِلَمــن َفوَقــُه َو ال 3. الَیُکــوُن الَعبــُد َعاِلمــًا َحّتَ
و ابــن شــعبه حرانــی،  تحف العقــول، ص294(

ــُه َیُغــّمُ فــی  َوقــِت ُســُروِرَك«؛ بــراى شــناخت  حســود همین بس کــه او غمگین  4. امیرمؤمنــان: »َیکفیــَك ِمــَن الحاِســِد اّنَ
شــود در حالی که تو شــادمان هســتی «! )جمعی از نویســندگان، اخالق اســالمی، ج 3، ص54(

َیشــَمُت  َو َشــِهَد  ِإذا  ــُق 
َّ
َیَتَمل َو ِإذا غــاَب  َیغتــاُب  َثــالُث َعالمــاٍت:  ِللحاِســِد  اِلبِنــِه:َ  قمــاُن 

ُ
ل  

َ
قــال  :امــام صــادق  .5

ــق مــی گویــد 
ّ
ِبالُمصیَبــِة؛ لقمــان بــه فرزنــدش گفــت: حســود را ســه نشــانه اســت؛ پشــت ســر غیبــت مــی کنــد، روبــه رو تمل

ى دیگــران شــاد مــی شــود. )شــیخ صــدوق، الخصــال، ص 121( گرفتــار و از 
ــوز اســت.  کینــه ت گنــاه  ــه بــی  ــُه«؛ حســود نســبت ب

َ
ــَب ل ــد: »الحاِســُد ُمغتــاٌظ َعلــی َمــن الَذن 6. امیرمؤمنــان می فرمای

)مجلســی، بحاراالنــوار، ج 70، ص 256(
کینه از دلش می رود )همان،  7. و نیز فرمود: َالَحسوُد َسریُع الَوثَبِة، َبطیُء الَعطَفِة؛ حسود زود خشمگین می شود و دیر 

ج73، ص256(
ذیَن َیحُسُدوَن ما اتُیهُم اهلُل ِمن َفضِلِه« 

َّ
: ال

َ
 اهلِل؟ قال

َ
8. پیامبراکرم : »اّنَ ِلِنَعِم اهلِل اعداًء، قیَل َوما اعداُء ِنَعِم اهلِل یا َرُسول

همانا براى نعمتهاى الهی دشمنانی است. پرسیدند: دشمنان نعمتهاى خدا چیست اى پیامبر خدا؟ فرمود: کسانی 
که نسبت به فضل خدا بر مردم رشك می ورزند. )اخالق اسالمی، ج 3، ص54(
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بخــل، احســاس حقــارت، خودکم بینــی، ضعف هــای شــخصیتی، خباثــت نفــس و... از 

مهم تریــن علــل و زمینه هــای حســادت ورزی بــه شــمار می آینــد.

آرامش1،  عدم  و  اضطراب  اندوه،  از:  عبارتند  حسادت  گوار  نا پیامدهای  از  برخی 

مشکالت جسمی و روانی2، اضرار به نفس3، نابودی ایمان4، از دست دادن دوستان5، 

نرسیدن به مقامات واالی مادی و معنوی، آلوده شدن به دیگر گناهان6، پرخاشگری7 و کفر8.

برای درمان حسادت می توان از راهکارهای زیر بهره گرفت:

-تفکر در عواقب بد آن؛ 

-قطع انگیزه های حسادت؛ 

-تمرین بر ترتیب اثر ندادن به حسادت )عدم استعمال حسد(؛ 9 

1. امــام علــی فرمــود: أســوء النــاس عیشــا الحســود!؛ بدتریــن مــردم از نظــر )آرامــش در( زندگــی، حســود اســت ! )تمیمــی 
آمــدی، غررالحکــم، ص300 و 301(؛ و قــال: الَحُســوُد َمغُمــوم ؛ انســان حســود غمگیــن اســت )مجلســی، بحاراالنــوار، 

ج 70، ص  256( و ایضــا قــال: الراحــة لحســود؛ حســود راحتــی نــدارد«! )همــان(
2. امــام علــی: َالَحَســُد ُیضِنــی الَجَســَد؛ حســد، بــدن را فرســوده و علیــل می کنــد. )تمیمــی آمــدی، غررالحکــم، ح 
یــان و خشــم چیــزى در  943( و قــال: الحســد الیجلــب اال مضــرة و غیظــا، یوهــن قلبــك و یمــرض جســمك؛ حســد جــز ز
وجــود انســان ایجــاد نمی کنــد، قلبــت را ناتــوان و جســمت را بیمــار می کنــد«! )مجلســی، بحاراالنــوار، ج 70، ص 256(

ــان می رســاند پیــش از  ی ــه خــود ز 3. امــام صــادق: الحاســد مضــر بنفســه قبــل ان یضــر بالمحســود؛ انســان حســود ب
ــد. )همــان، ص 255( ــه محســود آســیب بزن اینکــه ب

یــد، چــرا که  کل النــار الحطــب؛ نســبت  بــه یکدیگــر حســد نورز کل االیمــان کمــا تــا 4. علــی: التحاســدوا فــان الحســد یــا
کــه آتــش هیــزم را می خــورد. )تمیمــی آمــدی، غررالحکــم، ح10376( حســد ایمــان را می خــورد همــان گونــه 

5. امیرمؤمنان علی: الحسود ال خلة له؛ حسود، دوستی ندارد. )شرح غررالحکم، 885(
کثیــر الحســرات و متضاعــف الســیئات؛ حســود بســیار حســرت و انــدوه دارد و  6. امیرمؤمنــان علــی: الحســود 

آمــدی، غررالحکــم، ح1520( )تمیمــی  افــزوده می شــود.  پیوســته  گناهانــش 
یــان و خشــم چیــزى در وجــود انســان ایجــاد  7. امــام علــی: الحســد الیجلــب اال مضــّرة و غیظــا،...؛ حســد جــز ز

ص 256( ج70،  بحاراالنــوار،  )مجلســی،   ! نمی کنــد،... 
ى بــه یکدیگــر بپرهیزیــد،  ــه الَحَســد؛ از حســد ورز

ُ
ُکــم َان َیحُســَد َبعُضکــم َبعضــًا َفــِاّنَ الُکفــَر َاصل 8. امــام صــادق: ِاّیا

کفــر، حســد اســت. )ابــن شــعبه حرانــی، تحــف العقــول، ص315( یشــه  یــرا ر ز
9. علی : ان المؤمن الیستعمل حسده؛ مؤمن حسد خود را به کار نمی گیرد. )کلینی،الکافی، ج 8، ص 108(
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-رفتار بر ضد مقتضای حسادت )دعا، خیرخواهی، اظهار محبت،...(؛

-ایجاد رابطه عاطفی مثبت  بین خود و فرد مورد حسادت؛ 

-تقویت روحیه قناعت و رضایت در زندگی؛1 

-توجه به صفت رحمانیت و حکیم بودن  خداى متعال؛

-توجه به گستردگی نعمت هایی که خدا به ما عنایت فرموده است؛

-بی اعتنایی نسبت  به آن چه در دست مردم قرار دارد؛

-توجه به موقعیت ها و امکانات شخصی.

8. استفاده نادرست از رسانه های نوین 
امــروزه رقیبــی بــه نــام تربیــت رســانه ای )تلویزیــون، ماهــواره، رایانــه، اینترنــت و فضــای 

ــانده  کش ــش  ــه چال ــدارس را ب ــا و م ــی خانواده ه ــای تربیت ــدی فضاه ــور ج ــه ط ــازی( ب مج

کــم بــر جامعــه و  اســت. ایــن امــر باعــث تهدیــد نهــاد خانــواده، ارزش هــای اخالقــی حا

موجــب نگرانــی شــدید والدیــن و متولیــان امــر اخــالق و تربیــت در جامعــه شــده اســت. 

وســایل ارتبــاط جمعــی بــا ســرعتی وصف ناپذیــر توســعه یافتــه و زمــان و مــکان را درنوردیده 

ــر ســر راه خــود برنمی تابــد.  اســت و هیــچ مانعــی را ب

حوزه هــای علمیــه نیــز از آســیب های ایــن ابزارهــای نویــن در امــان نبــوده و امــروزه 

یکــی از دغدغه هــای اصلــی مدیــران و اســاتید مــدارس علمیــه مســأله اســتفاده از رایانــه و 

گوشــی همــراه و اینترنــت توســط  برخــی  از طــالب اســت و این هــا را مانعــی جــدی در مســیر 

رشــد علمــی و معنــوی طــالب می داننــد.

راهبردها و راهکارهای مواجهه درست با رسانه ها به این قرار است:

-آشــنایی بــا آســیب های فن آوری هــای نویــن )فنــی و امنیتــی، اعتقــادی، شــناختی، 

کــه بــه آنچــه دارد راضــی باشــد، حســد دامــان او را نمی گیــرد.  1. علــی: مــن رضــی بحالــه لــم یعتــوره الحســد؛ کســی 
)تمیمــی آمــدی، غررالحکــم، ح 6808(
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اخالقــی، روان شــناختی، تحصیلــی و...(؛ 

-اســتفاده درســت و مدیریــت شــده از موبایــل، رایانــه و اینترنــت در مدرســه به ویــژه در 

ایــام تحصیلــی؛ 

-التزام عملی به »آیین نامه استفاده از گوشی همراه و رایانه در مدرسه«؛ 

-آشنایی با دیدگاه های مقام معظم رهبری  در رابطه با فضای مجازی؛ 

-تالش برای ایجاد و تقویت ملکه حیا و عفت سایبری؛ 

-آشنایی با احکام فقهی و حقوقی و آداب اخالقی فضای مجازی؛

-تقویت مهارت های ارتباطی خود؛ 

-داشتن برنامه منظم و مستمر ورزشی و تفریحی؛ 

-شرکت فعال در فعالیت ها و برنامه های گروهی مدرسه؛ 

-شرکت در کارگاه برنامه ریزی و مدیریت زمان؛ 

-رفع نیازهای رایانه  ای و اینترنتی خود از طریق استفاده از اتاق رایانه مدرسه؛ 

-رفع نیازهای ارتباطی خود از طریق تلفن عمومی مدرسه.

7 . دوستی های افراطی
بــدون تردیــد انســان دارای یــک سلســله نیازهــای مــادی و غیرمــادی اســت و رشــد 

گــرو ارضــای صحیــح و بــه موقــع ایــن نیازهاســت. یکــی از مهم تریــن  کمــال او نیــز در  و 

نیازهــای انســان، نیازهــای عاطفــی اســت. عواطــف انســان از بــدو تولــد تــا پایــان عمــر بایــد 

ــورد  ــران و م ــه دیگ ــدن ب ی ــت ورز ــه محب ــاز ب ــود. نی ــکل می ش ــار مش ــه دچ گرن ــود و  ــا ش ارض

محبــت دیگــران واقــع شــدن، دقیقــا یــک نیــاز عاطفــی اســت. ایــن نیــاز در طــی مراحــل 

گــون زندگــی شــکل های مختلفــی پیــدا می کنــد و در  گونا مختلــف رشــد و در مراحــل 

ــوزادی از طریــق  ــد ارضــا شــود. در دوره ن ــا آن زمــان بای ــه ای متناســب ب گون ــه  هــر دوره ای ب

والدیــن بــه خصــوص مــادر بــا بوســیدن نــوزاد، در آغــوش گرفتــن او و نگاه هــای محبت آمیــز 
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کــودک ارضــا می شــود. در ایــن دوره تأمیــن  مــادر بــه او و بــا چســباندن او بــه خــود نیــاز 

ک بــرای  کــودک بــه انــدازه نیازهــای زیســتی ماننــد آب و غــذا و پوشــا نیازهــای عاطفــی 

کودکــی تأمیــن ایــن نیــاز توســط اعضــای خانــواده و  رشــد نــوزاد ضــرورت دارد. در دوره 

کــودک ارتبــاط دارنــد تأمیــن می شــود. در دوره نوجوانــی از  ــا  کــه بــه نحــوی ب کســانی  همــه 

گــروه همســاالن و در دوره جوانــی از طریــق دوســتان، خویشــاوندان و  طریــق دوســتان و 

ــه  ــاز پاســخ داده می شــود. روان شناســان علــت وابســتگی انســان ها را ب ــه ایــن نی همســر ب

گــر ایــن نیازهــا از همــان اول بــه طــور صحیــح  یکدیگــر همیــن نیازهــای عاطفــی می داننــد. ا

گرنــه  کــودک و نوجــوان وابســتگی ایمــن پیــدا می کنــد و  و بــه موقــع تأمیــن شــود، نــوزاد، 

ــه دیگــران  کــه ب گیــرد؛ یعنــی در عیــن حــال  وابســتگی ناایمــن و مرضــی در او شــکل مــی 

کافــی نیــز نمی کنــد و مســتعد انــواع اختــالالت روانــی  وابســته اســت ولــی احســاس امنیــت 

ماننــد بیماری هــای اضطرابــی، افســردگی و... می شــود و دیــر یــا زود بــه دامــن یکــی از ایــن 
بیماری هــای روانــی فــرو می غلتــد.1

کــه بــا جذبــه و  گفتنــی اســت اســاس و پایــه دوســتی ها در ســن نوجوانــی و جوانــی 

ــر مبنــای عواطــف و احساســات شــکل می گیــرد و نــه  یــادی همــراه اســت، غالبــا ب شــور ز

ــر اســاس منطــق و عقــل. مقدمــه ایــن دوســتی ممکــن اســت جاذبیــت یــک فــرد از نظــر  ب

ظاهــری یــا شــخصیتی یــا پــاره ای از صفــات اخالقــی باشــد کــه او را بــرای فــرد دیگــر دوســت 

کــه توانســته در روح و روان او تأثیــر عمیقــی بگــذارد و خــأ عاطفــی اش  داشــتنی می ســازد 

ک و بی شــائبه  گرچــه در ابتــدا دوســتانه، پــا کنــد. ماهیــت ایــن دوســتی  را بــه وســیله آن پــر 

ــه  کــه ایــن عالق ــی  ــه مســایل دیگــر وجــود دارد. زمان ــوده شــدن آن ب ــی امــکان آل اســت، ول

کنــون چــه بایــد بکننــد. ایــن  کــه ا بــه اوج خــود می رســد، آنهــا را دچــار ســرگردانی می کنــد 

.www.ereh.porsemani.ir1. هراتیان، مقاله »دوستی افراطی«، به نقل از
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ســرگردانی ممکــن اســت بــا بعضــی آثــار مخــرب دیگــری همــراه شــود. الزم بــه ذکــر اســت 

ــر و خونگــرم هســتند،  کــه از روحیــه عاطفــی بیش تــری برخوردارنــد و اجتماعی ت جوانانــی 
ــع می شــوند.1 ــر احساســات و عواطــف دیگــران واق ــر تحــت تأثی بیش ت

کارى  کــه موجــب اخــالل در برنامــه زندگــی و  عالقــه و وابســتگی بــه دوســتان تــا وقتــی 

انســان، مزاحمــت بــا حقــوق والدیــن، مشــغولیت ذهــن و ضعــف اراده و عــدم اعتمــاد 

گــر در راســتاى اصــالح و قــّوت  ــدارد، بلکــه ا ــه نفــس و ضعــف ایمــان نگــردد اشــکالی ن ب

بخشــیدن بــه ایــن امــور باشــد بســیار خــوب و مفیــد خواهــد بــود، البتــه بهتریــن سیاســت 

یــاده روى و افــراط در آن موجــب بــه وجــود آمــدن  در ایــن مســائل، میانــه روى اســت و ز

گشــت. مشــکالت ذکــر شــده خواهــد 

گاهــی اثــر عکــس می گــذارد و روابــط  گونــه دوســتی ها  کــه افــراط در ایــن  عــالوه بــر ایــن 

گرمــی بــه ســردى می گرایــد؛ زیــرا افــراط موجــب بــه وجــود آمــدن  دوســت بــا انســان بــه جــاى 
یــاد می گــردد و ممکــن اســت یــک طــرف نتوانــد پاســخ گوی ایــن توقعــات باشــد.2 توقــع ز

گونــه وابســتگی ها بــه  کــه افــراط در ایــن  همچنیــن تذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 

ــک  ــانی دارای ی ــر انس ــرا ه ــاند؛... زی ــیب می رس ــدی آس ــورت ج ــه ص ــا ب ــده آنه ــی آین زندگ

ــدود  ــمانی او مح ــی جس ــه توانای ک ــور  ــن ط ــت و همی ــی اس ــرژی روان ــدودی از ان ــع مح منب

ــه  ــه موقــع، ب ــد ایــن انرژی هــا را ب ــی او نیــز محــدود اس، بنابرایــن بای اســت انرژی هــای روان
کــرد.3 یــج و بــا احتیــاط هزینــه  تدر

یــاده روی در هزینــه نمــودن بــرای آن هــا، همراهــی با دوســتان  وقت گذرانــی بــا دوســتان، ز

در همــه یــا بیش تــر خواســته های ایشــان، هم رنــگ شــدن بــا آنهــا در خلــق و خــو و رفتارهــای 

ظاهــری )پوشــش، آراســتگی ظاهــری، نــوع راه رفتــن و حــرف زدن و...( و دشــواری تحمــل 

1. همان.
2. همان.
3. همان.
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دوری از دوســتان )بی حوصلگــی، تنهایــی، عصبــی بــودن و کنــار نیامدن با بقیه دوســتان 

هنــگام دوری( برخــی از نشــانه های افــراط در دوســتی می باشــند.

کانــون  کــه  کســانی  دوری از خانــواده، عــدم شــکل گیری مــوزون دوری از خانــواده یــا 

محبــت آدمــی بوده انــد، عــدم ارتبــاط صمیمانــه بیــن فــرد بــا اعضــای خانــواده خــود و 

ــا ســلطه گر، عــدم برنامه ریــزی  کمبــود محبــت ناشــی از آن، داشــتن شــخصیت وابســته ی

و هدف منــدی در تحصیــل و زندگــی، اقتضــای ســنین نوجوانــی و امثــال آن می تواننــد از 

علــل و زمینه هــای شــکل گیری ایــن نــوع از دوســتی باشــند.

کــرد:  مــوارد می تــوان اشــاره  ایــن  بــه  افراطــی  از پیامدهــای نامطلــوب دوســتی های 

اتــالف وقــت، مشــکالت تحصیلــی، از دســت دادن تمرکــز، فــاش شــدن اســرار شــخصی و 

خانوادگــی، ندیــدن نقــاط ضعــف یکدیگــر، بهــم ریختگــی و آشــفتگی در زندگــی، آســیب 

در روابــط بــا خانــواده )والدیــن، فامیــل، همســر و...(، از دســت دادن دوســتان، بی اعتبــار 

گرفتــن، اســراف و تبذیــر در  شــدن در میــان ســایر افــراد، در معــرض بدگمانــی دیگــران قــرار 

هزینــه ها،کاهــش ظرفیــت نصیحــت پذیــری، فراموشــی و غفلــت از یــاد خــدا و....

برای حل این مشکل راهکارهای زیر نیز پیشنهاد می گردد:

کمــک و راهنمایــی از خــدا،  تقویــت ارتبــاط و دوســتی بــا خــدا، دعــا و درخواســت 

اندیشــه در آســیب ها و پیامدهــای موضــوع، اصــالح و تقویــت رابطــه عاطفــی بــا خانــواده، 

برنامه ریــزی و هدف گــذاری فعالیت هــا، جهت دهــی علمــی و معنــوی بــه ارتباطــات؛ 

تقویــت انگیــزه علمــی، اصــالح و ارتقــای ویژگی هــای شــخصیتی )وابســتگی و...(. 

رگان حوزه و غیبت ایشان 10. سوء ظن به مدیران و بز
کــم بــر حــوزه و نبــود  کــم نســبت بــه فضــای حا گاهی هــای  در اوایــل طلبگــی بــه دلیــل آ

گاهــی موجــب ســوء برداشــت  و یــا بدگمانــی  کافــی در تحلیــل درســت امــور،  بصیــرت 

گاهــی بــه شــکل غیبــت  برخــی طــالب بــه بــزرگان و مســئولین حــوزه می شــود و ایــن مســأله 
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و بدگویــی پشــت ســر آنهــا بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد.

در خاطره ای از آیت اهلل خاتم یزدی آمده است: 

هنگامــی کــه منــزل امــام در محاصــرة بعثی هــا بــود، کســانی از مراجــع کــه انتظــار 

می رفــت احوالــی از امــام بپرســند یــا الاقــل تلفنــی بزننــد، حتــی ســراغی از ایشــان 

نگرفتنــد؛ لــذا رفقــا و دوســتان امــام کــه ســخت متأثــر بودنــد، امــكان داشــت از ناراحتــی، 

ینــد. امــام فرمودنــد: »شــاید رفقا یک قــدری عصبانی  گاهــی ســخنی راجــع بــه آنــان بگو

ییــد مــن راضــی نیســتم از کســی غیبــت  بشــوند، قــدری ناراحــت بشــوند. ]بــه آنهــا[ بگو
کنیــد یــا حــرف کســی را در بیرونــِی مــن بزنیــد.«1

ــن  گرفت ــنیده  ــی و نش ــای اخالق ــاز لغزش ه ــه  آغ ــارۀ نقط ــدوم درب ــمی مع ــیدمهدی هاش س

هشــدارهای بــزرگان در مراقبــت از زبــان می گویــد: 

 کــه پاتوق مــان مدرســه  فیضیــه بــود، عصرهــا جمــع 
ً
... مــا از اول کــه آمدیــم، مخصوصــا

می شــدند بچه هــا دور هــم. ُخــب یــک مقــدار، آن زمــان مــن اولیــن گناهــی کــه مرتكــب 

کــه می نشســتیم در جلــوی حجره هــای مدرســة  شــدم، غیبــت بــود. یــادم هســت 

فیضیــه - دو نفــر و ســه نفــر بــا دوســتان- و غیبت هایــی کــه فكــر می کردیــم کــه غیبــت 

مجــاز هــم هســت، کــه غیبــت از نــوع مبــارزه اســت ســر علمــا؛ علمایــی کــه یــا نســبت 

 اعامیه هــای کم مایــه ای 
ً
بــه حرکــت امــام کوتاهــی می کننــد یــا اعامیه های شــان مثــا

هســت. آن زمــان و یــا برخوردهــای مختلفــی کــه از آن هــا می دیدیــم. یــک غیبت هــای 

ــه  ــه از مــن تنهــا، از مــا، از همــه؛ می نشســتیم ب ــام شــروع شــد، ن خیلــی خفیفــی آن ای

غیبــت کــردن و غیبــت شــنیدن؛ و ُخــب همــان زمــان هــم حــس نمی کردیــم کــه ایــن کار 

حرامــی اســت. فكــر می کردیــم مبــارزه شــروع شــده و بایــد، طبیعــی بــود. آن زمــان، یــادم 

هســت کــه همــان ایــام، همیــن آقــای مظاهــری مــا بــا هــم آشــنا بودیــم دیگــر و این هــا نــه 

1. رجایی، همان، ص296؛ سعادتمند، همان.
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کــره کــردن و بحــث کــردن؛  فقــط مــن را، کل دوســتان را نهــی می کــرد از ایــن کارهــا، مذا

ایشــان هــم می آمــد تــو]ی[ فیضیــه. تــوی همــان محافــل فیضیــه شــرکت می کــرد و هــر 

وقــت مثــاً غیبتــی چیــزی مثــاً مطــرح می شــد از آقایــان و این هــا، ایشــان نهــی می کــرد. 

کار را. ُخــب ایشــان از مــا خیلــی بزرگ تــر بــود، امــا مــا بچــه  می گفــت: نكنیــد ایــن 

ــود. بعــد مســألة دروغ مطــرح  ــان مهــم نب طلبه هــا می نشســتیم و این هــا. حــاال برای م

شــد. دروغ هــای تاکتیكــی، دروغ هایــی کــه می گفتیــم مــا هــم رازداری بكنیــم و ســّری 
نگهــداری بكنیــم کــه مســائل را کســی نفهمــد و بــه دوســتان دروغ می گفتیــم.1

از ایــن رو بایــد دانســت کــه بدگمانــی بــه دیگــران و غیبــت پشــت ســر آن هــا بــه ویــژه بــزرگان و 

علمــای حــوزه، یکــی از عوامــل ســلب توفیــق بندگــی و هدایت می باشــد.

11. ضعف در مهارت های ارتباطی و اجتماعی
ــا دیگــران  انســان موجــودی اجتماعــی اســت و چگونگــی ایجــاد ارتبــاط و تعامــل او ب

نقــش بــه ســزایی در زندگــی فــردی و اجتماعــی اش دارد. موفقیــت انســان در دوســت یابی، 

ارتبــاط مناســب بــا جامعــه، موفقیت هــای شــغلی و... بــه الگــوی رفتــار ارتباطــی و مهــارت 

برقــراری ارتبــاط او بــا دیگــران بســتگی دارد. 

ــظ و  ــر حف ــد و ب کی ــی تأ ــط اجتماع ــون رواب گ گونا ــای  ــر جنبه ه ــالمی ب ــای اس در آموزه ه

کننــد،  کوتاهــی  کــه در ایــن زمینــه  کســانی  ارتقــای ایــن روابــط توصیــه شــده اســت. حتــی 
ــه شــمار آمده انــد.2 فاقــد ایمــان و اعتقــاد واقعــی ب

آداب معاشــرت، ضعــف در تحمــل مخالــف،  و پرخاشــگری، ضعــف در  خشــم 

بــازی،  مــراد  و  مریــد  ناســالم،  رقابت هــای  گروهــی،  کار  روحیــه  نداشــتن  و  فردگرایــی 

1. سرابندی، داستان یک مرداب، ص31-30.
2. کلینی، الکافی، ج 3، ص 238.
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قانون گریــزی، انتقادناپذیــری، تحقیــر دیگــران، ضعــف در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، 

افــراط و تفریــط در دوســتی، عــدم مســئولیت پذیری  و... برخــی از آســیب ها و ضعف هــای 

ارتباطــی و اجتماعــی می باشــد.

و  ارتباطــی  مهارت هــای  رشــد  زمینــه  می توانــد  مناســب  هم حجــره ای  انتخــاب 

کــه عناصــر  اجتماعــی را فراهــم می کنــد، زیــرا دوره نوجوانــی و جوانــی دوره ای اســت 

میــزان  دلیــل،  همیــن  بــه  و  اســت  گرفتــن  شــکل  حــال  در  فــرد  هویتــی  و  شــخصیتی 

تأثیرپذیــری فــرد از همســاالن خــود، به ویــژه از هم حجــره ای، هم مباحثــه ای و دوســت 

بیش تــر اســت. ایــن تأثیرپذیــری بــا شــدت و ضعف هایــی، اغلــب در اندیشــه، نگــرش و 

رفتــار فــرد نمایــان می شــود. 

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

بیشــتر بــه دلیــل ضعــف در مهارت هــای ارتباطــی و آداب معاشــرت افــراد رخ می دهــد. 

نظــر بــه این کــه هــر جابه جایــی می توانــد آســیب ها و پیامدهایــی بــا خــود بــه همــراه داشــته 

باشــد و تــا فــرد بــا حجــره و هم حجره ای هــای جدیــد انــس بگیــرد و بــا خلــق و خــو و ســلیقه 

و منــش آن هــا آشــنا شــود و خــود را بــا آن هــا همــراه کنــد، ممکــن اســت انــرژی روانــی و وقــت 

کنــد؛ بنابرایــن شایســته اســت فــرد از همــان اول در انتخــاب حجــره و  یــادی صــرف  ز

هم حجــره ای دقــت کنــد و بــا یادگیــری و ارتقــای مهارت هــای بیــن فــردی خــود، زمینــه بــروز 

تنــش و اختــالف ســلیقه را بــه حداقــل برســاند. 

ودهنگام 12.  ازدواج ز
شهید ثانی در اهمیت ازدواج بهنگام طالب می نویسند: 

ــرآورده نكــرده  ــه نیازمندی هــای علمــی و تحصیــات خــود را ب ــی ک ــا وقت ــه ت ــد طلب بای

ین  ــرا تأهــل و ازدواج بیشــتر ی ــواده خــودداری ورزد؛ ز اســت، از تأهــل و تشــكیل خان

یــن مانــع تحصیلــی اســت، بلكــه می تــوان آن  عامــل ســرگرمی های غیــر علمــی و بزرگ تر
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را علــت تاّمــه همــه موانــع تحصیلــی تلقــی کــرد1.

برخی از آسیب های ناشی از ازدواج زودهنگام طلبه عبارت است از:

افــت تحصیلــی، مشــکالت مالــی و معیشــتی، روی آوردن بــه اشــتغاالت غیــر علمــی و 

کمتــر در آوردن و   کار غیرتخصصــی بــا دســتمزد، مزایــا و منزلــت  غیــر طلبگــی، ســر از بــازار 

مشــکالت خانوادگــی )ضعــف در مهارت هــای همســرداری و فرزندپــروری و...(2.

کــرد و بــا تأخیــر در ایــن امــر  گــر احســاس نیــاز بــه ازدواج  حاصــل ســخن اینکــه: طلبــه ا

کنــد.  گنــاه بــرای او مــی رود، ازدواج بــر او واجــب می شــود و بایــد ازدواج  خــوف افتــادن در 

گیــر بــرای همــۀ مکلفیــن  ایــن واجــب الهــی طلبــه و غیــر طلبــه نمی شناســد و حکمــی فرا

گــر چنیــن خوفــی نمــی رود، بســیاری از اســاتید و بــزرگان حــوزه بــر ایــن باورنــد  اســت؛ امــا ا

کــه طلبــه تــا قبــل از پایــان یافتــن شــش پایــۀ اول )اتمــام لمعتیــن( بــا تحمــل اندکــی ســختی 

الزم اســت ازدواج را بــه تأخیــر بیانــدازد و معتقدنــد ازدواج طــالب قبــل از درآمــدن از آب و 

ِگل طلبگــی و افتــادن در مشــکالت و گرفتاری هــای زندگــی مشــترک، آنهــا را از طــی مدارج 

کمــاالت معنــوی بــاز مــی دارد.  کســب  بــاالی علمــی و 

گــر از ســوی خانــواده  کــه در ســال های ابتدایــی تحصیــل ازدواج می کنــد، ا طلبــه ای 

ــادی از وقــت مفیــد  ی ــرای اداره زندگــی بخــش ز کــه ب حمایــت مالــی نشــود، ناچــار اســت 

گرفتاری هــای خانــه و  کــرده و بخــش دیگــری را صــرف  خــود را صــرف کســب روزی حــالل 

کنــد. طلبــه بــا صــرف وقــت بــرای معــاش و خانــواده، دیگــر تــوان و حوصلــه  همســر و فرزنــد 

گاهــی همیــن  کالس نخواهــد داشــت و  و تمرکــزی بــرای مطالعــه و مباحثــه و شــرکت در 

کــردن  ــه تــرک تحصیــل و رهــا  ــا امیــدی و منجــّر ب امــر موجــب دل ســردی، ســرخوردگی و ن

طلبگــی می شــود. 

1. شهید ثانی، منیه المرید، ص228.
ــوع  ــات ازدواج می کننــد و عقالنیــت در ایــن ن ــر اســاس احساســات و هیجان ــراد ب 2. در ازدواج هــای زودهنــگام بیشــتر اف

ــا افزایــش ســن زوجیــن، احتمــال طــالق افزایــش می یابــد. ازدواج هــا نقــش کمتــری دارد. در نتیجــه ب
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کــه طــالب بتواننــد بخشــی از راه طوالنــی  دل ســوزی بــزرگان حــوزه از ایــن بــاب اســت 

کثــر ظرفیــت و تــوان و بــه ســرعت بپیماینــد و زمانــی  طلبگــی را در دوران مجــردی، بــا حدا

کــه شــرایط الزم بــرای تدریــس، تبلیــغ و ورود بــه بــازار کار طلبگــی برایــش فراهــم شــد، اقــدام 

کننــد.  بــه ازدواج 
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کتاب برای مطالعه بیشتر معرفی 

در پایان چند اثر در زمینه اخالق و زّی طلبگی برای مطالعه بیشتر معرفی می شود:
 ،)آداب الطــالب )سلســله مباحــث اخالقــی و حــوزوی آیــت اهلل مجتهدی  .1

کر برخوردارفریــد، تهــران: الهــوت. شــا
آداب تعلیم و تعلم در اسالم )ترجمه منیۀ المرید(، شهید ثانی، تهران: علمیه اسالمیه.  .2
 ،)آفــات الطــالب )سلســله مباحــث اخالقــی و حــوزوی آیــت اهلل مجتهدی  .3
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