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سخن آغازین

تحصیلی  موفقیت  و  معنوی  رشد  برای  شما  رنج  و  زحمت  و  تالش  سال ها 

عرصه  در  پای  شما،  دیروز  نوپای  کودک  و  ثمر  نشسته  به  کنون  ا فرزندتان 

گذاشته است. به شما پدر و مادر   یخ سازی چون امام خمینی بزرگ مردان تار

که فرزندی چنین شایسته و فهمیده  تربیت  گفت  گرامی، باید صمیمانه تبریک 

کردید و او را تشویق و همراهی نمودید تا توفیق ورود به مهم ترین، مقدس ترین و 

کشور و بلکه جهان اسالم، یعنی حوزه علمیه  تربیتی  مؤثرترین نهاد آموزشی و 

کند.ورود به حوزه علمیه، اتفاقی بسیار مبارک و تحولی بزرگ در زندگی  را پیدا 

اختیار  در  مفیدی  اطالعات  کوتاه،  نوشتار  این  در  ی است.  و خانواده و طلبه 

کافی از حوزه و مسیر پر فراز و نشیب  گاهی  شما والدین بزرگوار قرار می گیرد تا با آ

ه های 
ّ
زندگی طلبگی و درک موقعیت کنونی فرزند دلبندتان، او را تا رسیدن به قل

کنید. عّزت و موفقیت علمی و معنوی یاری و همراهی 
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معرفی حوزه و طلبگی

تبار آفتاب

یــج و در طــول  حوزه هــای علمیــه نیــز ماننــد ســایر نهادهــای اجتماعــی بــه تدر

یشــه شــکل گیری آن بــه صــدر  گرفتــه اســت. در واقــع، ر ســال های متمــادی شــکل 

ــاز می گــردد. کــرم ب اســالم و آغــاز بعثــت پیامبــر ا

آموزش  رسمی  حلقه های  اولین  مکه،  در   محمد حضرت  بعثت  آغاز  با 

که  کبری دایر شد  گردید؛ اولین حوزه در منزل حضرت خدیجه  اسالم تشکیل 

 کرم ا پیامبر  و  آن  گردان  تنها شا  و حضرت خدیجه حضرت علی

هم تنها استاد آن بود.1 مدتی بعد، خانه »ارقم بن ابی ارقم مخزومی« محل تعلیم 

ابوذر  و  از جمله حضرت حمزه  نفر  آنجا چهل  در  و  نشر معارف اسالمی شد  و 
یدند.2 گرو غفاری به اسالم 

برای  بیش تری  تالش  نفر  آیه  نزول  و  مدینه  شهر  به   کرم ا پیامبر  هجرت  با 

مرکز  شهر  این  و  پذیرفت  صورت  اسالمی  معارف  و  احکام  گیری  فرا و  آموزش 

َنــا 
َ
ــَة َو أ َ ِم َغْیــَر َرُســوِل اهَّلِل َو َخِدیج

َ
ْســا ِ

ْ
َمــْع َبْیــٌت َواِحــٌد َیْوَمِئــٍذ ِف ال ْ َی�جْ 1 . امیرمومنــان عــی  می فرماینــد: » َو لَ

ــه در آن بــود، راه نیافتــه  َمــا «؛ آن هنــگام، اســام در هیــچ خانــه اى جــز در خانــه اى کــه رســول خــدا و خدیج َثاِلُثُ
کــه مــن ســّومین آنــان بــودم. )هنج الباغــه، خ 192، معــروف بــه خطبــه قاصعــه( بــود 

2 . سیره ابن هشام، ج 1، ص2۶۳.
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برگزاری  کانون  عنوان  به  مسجد  شد.  اسالمی  معارف  نشر  و  اسالم  گسترش 

یت حفظ گردید. جلسات آموزش دین معرفی شد، که تا قرن ها بعد نیز این محور

 ایــن رســالت عظیــم توســط حضــرت علــی ،  بــا رحلــت حضــرت رســول

گرفتــه شــد و تشــنگان  ــه بهتریــن وجــه ممکــن پــی  و امامــان بعــد از ایشــان ب

گردان  معــارف اصیــل اســالم بــا حضــور یافتــن در محضــر ایــن بزرگــواران و شــا

کام تشــنه خــود را ســیراب می کردنــد. ایشــان، 

ــد  ــر و امــام صــادق تحولــی عظیــم در آمــوزش اســالمی پدی در عصــر امــام باق

یــس داشــتند و جلســات  ــرای تدر آمــد؛ ایــن دو بزرگــوار در مســجد نبــوی رواقــی ب

یــان و طالبــان علــم  کــه راو گفت وگــوی علمــی در منازلشــان نیــز بــر پــا بــود  درس و 

در آن هــا حضــور می یافتنــد. دانشــمندان متعــددی در رشــته های مختلــف علــوم 

اســالمی، علــوم عقلــی و علــوم طبیعــی در ایــن عصــر پــرورش یافتنــد.

کوفــه نیــز بــه دلیــل دو ســال حضــور امــام صــادق در آن، مرکــز  عــالوه بــر مدینــه، 

گردید.  علمــی نشــر و آمــوزش علــوم آل محمــد

حــوزه علمــی و درســی در ایــن عصــر، الگــوی تأســیس و اداره حوزه هــای علمیــه 
در قــرون بعــد و به ویــژه در عصــر غیبــت شــد.1

قطعه ای از بهشت

را  کــه آن هــا  فــردی هســتند  بــه  حوزه هــای علمیــه دارای ویژگی هــای منحصــر 

از ســایر نهادهــای آموزشــی و تربیتــی متمایــز می کنــد. یکــی از مهم تریــن ایــن 

1 . تلخیــص و اقتبــاس و بــا اضافــایت از: مقالــه »حــوزه علمیــه« دانشــنامه جهــان اســام، بنیــاد دائــرة املعــارف اســامی، 
ش ۶۶۳۳.    
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علمیــه،  حوزه هــای  بــر  کــم  حا فضــای  آن هاســت.  معنــوی  جاذبــه  ویژگی هــا، 

کــه مهم تریــن شــرط موفقیــت و رشــد  اخــالص و بندگــی و تقــوای الهــی اســت 

و بالندگــی یــک طلبــه بــه شــمار مــی رود. از ایــن رو می بینیــم هــر جــا عالــم فرزانــه 

بــه  و دل  بــا جــان  و  او می چرخنــد  دور  مــردم چــون شــمع  بــی هســت، 
ّ

و مهذ

فــرا می دهنــد. گــوش  ســخنانش 

توفیق سربازی امام زمان
کافــی  نا و  نادرســت  شــناخت  دلیــل  بــه  آشــنایان  و  دوســتان  از  برخــی  شــاید 

کــرده و بــه بــاد انتقــاد بگیرنــد  از زندگــی طلبگــی و روحانیــت، شــما را مســخره 

کــردی و او را بــه حــوزه فرســتادی؟ طلبگــی  کــه چــرا آینــده فرزنــدت را خــراب 

گــر درســش را ادامــه مــی داد و بــه  کــه برایــش آب و نــان نمی شــود! ا و آخونــدی 

 . بعــد چندســال، دکتــری، مهندســی، چیــزی می شــد...  دانشــگاه می رفــت، 

 کــه بــه هرکــس ندهنــدش«. ســربازی امــام زمــان امــا »توفیــق رفیقــی اســت 

کســی بشــود. کــه نصیــب هــر  توفیقــی نیســت 
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در تشرفی که آیت اهلل سیدمحمدحسن الهی  طباطبائی )برادر گرامی عالمه 
طباطبایــی( بــه محضــر حضــرت ولی عصــر داشــتند، حضــرت به ایشــان 
فرمودند: اگر مشکل و گرفتاری داشتید، خدا را قسم بدهید به میهمانان سفره ما!

ایشــان می گوینــد: بــا وجــودی کــه منظــور حضــرت را فهمیــدم، امــا می خواســتم 
از زبان شــریف خودشــان بشــنوم، پرســیدم: آقاجان! میهمانان ســفره شــما چه 
کســانی هســتند؟ حضــرت فرمودنــد: همیــن طلبه هــا! عــرض کــردم: آقاجــان! 
شــما از آن ها راضی هســتید؟ حضرت ســکوت کردند و بعد از تأّملی فرمودند: 

»مــا کســی را غیــر از آن هــا نداریــم«.1

 استمرار راه انبیاء
  یت، ادامه دهنده راه نورانی پیامبران و اولیای الهی طلبه از نظر رسالت و مأمور

که ایشــان بر عهده داشــته و فعالیت ها و خدماتی  اســت؛2 یعنی همان وظایفی را 

گرفته  است. کنونی، بر دوش  که در جامعه انجام   داده اند، طلبه، در وضعیت  را 

و  می  کوشد  آن  اجرای  و  دفاع  ابالغ،  خدا،  دین  عمیق  شناخت  راه  در  طلبه 

کرده است.  برنامه خدمت اجتماعی و فرهنگی خود را در این رسالت متمرکز 

یه امام شنایس، ش 7، ص4. 1 . نشر
ُمُهــُم الِكتــاَب  ِ

ّ
ُیَعل ُیَزّکهِیــم َو هِیــم آیاِتــِه َو

َ
نُفِســِهم َیتلــو َعل

َ
 ِمــن أ

ً
 امُلؤِمنــینَ ِإذ َبَعــَث فهِیــم َرســول

َ
َقــد َمــّنَ اهَّلُل َعــی

َ
2 . ل

ــه  ک ــان منــت هنــاد هنگامــی  ــر مؤمن ــد ب ــه1۶4(؛ خداون ــین )آل عمــران، آی ــی َضــاٍل ُمب
َ
 ل

ُ
ــل ــن َقب ــوا ِم کان ِإن  ــَة َو َواحِلمَك

کتــاب و حمكــت  کنــد و  وانــد و آهنــا را پــاک  کــه آیــات او را بــر آهنــا بن در میــان آهنــا، پیامبــری از خودشــان برانگیخــت 
ــد. ــد پیــش از آن، در گمراهــی آشــكاری بودن ــر چن ــوزد؛ ه بیام
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اهداف و مأموریت های حوزه

شورای عالی حوزه های علمیه  که باالترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری 
کرده است: یت های حوزه  را به شرح ذیل تعیین  در حوزه است، مأمور

• اســتنباط، تبییــن و تعمیــق آموزه هــای اســالم و مکتــب تشــیع در عرصه هــای 

مختلــف علــوم و معــارف اســالمی بــه ویــژه فقــه؛

• تبیین روشمند و صیانت هوشمندانه و روشمند از اسالم ناب و مکتب تشیع؛

• نظریه پردازی و تولید علم در حوزه های مختلف علوم اسالمی ـ انسانی؛

بــرای رفــع نیازهــای دینــی جامعــه، نظــام اســالمی و  ی انســانی  • تربیــت نیــرو

علمیــه؛ حوزه هــای 

یج، تثبیت و تعمیق ارزش ها و معارف اسالمی در سطح ملی و فرا ملی؛  • تبیین، ترو

• پشــتیبانی و حمایــت از نظــام اســالمی و هدایــت در جهــت تحکیــم، تقویــت 

و اعتــالی آن؛

کریــم و آموزه هــای  ــر اســاس آیــات قــرآن  • تــالش جهــت تحقــق تمــدن اســالمی ب

  مکتــب اهل بیــت
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آشنایی با نظام آموزشی حوزه

یت آموزشی مدارس علمیه الف: مدیر

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

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

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

ــه  ــر حوزه هــای علمیــه جهــت اجــرا ب ــی حــوزه، توســط مدی جلســات شــورای عال

می شــود. ابــالغ  اســتانی  مدیریت هــای 

     هــر حــوزه علمیــه اســتانی بــه عنــوان شــعبه ای از مدیریــت حوزه هــای علمیــه، 

کلیــه مــدارس  یــک مدیریــت مســتقل اســتانی را در خــود جــای داده اســت و 

علمیــه مســتقر در آن اســتان، زیــر مجموعــه مدیریــت اســتانی قــرار می گیرنــد. 
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زشیابی ب: ار

شــفاهی  و  کتبــی  صــورت  دو  بــه  حــوزه  آموزشــی  نظــام  در  شــده  ارائــه  دروس 

گرفتــه می شــود و  یــک امتحــان  ارزشــیابی می شــود. هــر  نیم ســال تحصیلــی، 

کتبــی طلبــه را تشــکیل می دهــد. ــان ســال  مجمــوع ایــن دو ارزشــیابی، نمــره پای

پایان  در  یک،  سطح  دروس  گیری  فرا کیفی  بررسی  هدف  با  شفاهی  ارزشیابی 

پایه  پایان سال تحصیلی  پایه سوم و ششم، دروس سطح دو در  سال تحصیلی 

هفتم و نهم و دروس سطح سه، در پایان سال دهم انجام می شود.

و  کتبی  یابی های  ارز مجموع  در  قبولی  به  منوط  پایه  هر  گذراندن  در  موفقیت 

شفاهی است.
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وی ج. مدارک حوز

کتبــی و شــفاهی(،  ــه شــش )قبولــی  در نظــام آموزشــی هــر طلبــه پــس از اتمــام پای

کاردانــی آمــوزش عالــی(، پــس از اتمــام پایــه 9 )قبولــی  مــدرک ســطح یــک )معــادل 

کتبــی و شــفاهی(، مــدرک ســطح دو )کارشناســی( و پــس از اتمــام پایــه ده )قبولــی 

کتبــی و شــفاهی( و تدویــن پایان نامــه، مــدرک ســطح ســه )کارشناســی ارشــد( 

ــد. ــت می کن یاف در

ــا  کننــد ب یافــت  کــه بخواهنــد مــدرک ســطح چهــار حــوزه را در کســانی  هم چنیــن 

کتبــی و شــفاهی پایــه ده و داشــتن نمــره قبولــی مصاحبــه علمــی چهــار  قبولــی 

ســال درس خــارج فقــه و اصــول، بایــد رســاله علمــی ســطح چهــار خــود را تدویــن 

ــه اخــذ مــدرک علمــی  کســب نمــره قبولــی در آن، موفــق ب ــاع و  کننــد و پــس از دف

کشــور اســت.  کــه معــادل دکتــری آمــوزش عالــی  ســطح چهــار حــوزه می شــوند 

گی های تحصیل در حوزه  ویژ

الف: انگیزش و تالش 

تحصیــل در حــوزه، تفاوت هــای بســیاری بــا تحصیــل در دوره دبیرســتان دارد. 

آن،  از  بیــش  بلکــه  و  دانشــگاه  در  در حــوزه هماننــد تحصیــل  بــرای تحصیــل 

ــری نیــاز هســت، بلکــه از نظــر  ــه توانایــی هوشــی و ذهنــی باالت ــر این کــه ب عــالوه ب

ویژگی هــای اخالقــی و شــخصیتی نیــز بایــد توانمنــد بــود.
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ــند،  ــوردار باش ــی برخ ــح طلبگ ــزه صحی ــه از انگی ک ــد  ــا موفق ترن ــرادی در این ج  اف

کارشــان قــرار بدهنــد و بــرای رســیدن بــه  تقــوا، نظــم و برنامه ریــزی را ســر لوحــه 

ــه ســختی بکوشــند و از تمــام  ــه طــور شــبانه روز و ب اهــداف بلنــد طلبگی شــان، ب

کننــد.  لحظه هــای عمــر خــود در ایــن راه اســتفاده 

کــه دانش آمــوزان انگیزه هــای الزم بــرای فعالیت هــای درســی  برخــالف دبیرســتان 

خــود را از معلمــان، دبیــران و والدیــن می گیرنــد، در حــوزه، طــالب در پــی اهــداف 

و آرزوهــای خــود هســتند و بــه همیــن دلیــل ســطح آرزوهــا، خواســته ها، انگیزه هــا 

کننــده ای در رشــد و پیشرفت شــان دارد.  و اهــداف شــخصی آنــان، نقــش تعییــن 

کــه اهــداف  در ایــن زمینــه، نقــش انگیزه هــای درونــی بســیار مهــم اســت. طالبــی 
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ی  ــدن دروس حــوزو ــد و از خوان ــه تحصیــل در حــوزه عالقه مندن ــد، ب روشــنی دارن

لــذت می برنــد. بــه دانســتن، یادگرفتــن و فهمیــدن اشــتیاق فــراوان دارنــد و بــه 

ســربازی و جانبــازی در رکاب امــام زمــان  عشــق می ورزنــد. در مقایســه بــا 

کــه وارد حــوزه شــده اند تــا درســی بخواننــد و مدرکــی بگیرنــد و در جایــی  کســانی 

کننــد، بــه مراتــب موفق ترنــد و از توانمنــدی و  کار شــده و امــرار معــاش  مشــغول بــه 

کارآمــدی بســیار باالتــری برخوردارنــد.

وش تحصیل ب. ر

دانش آمــوز  و  بــوده  معلم محــور  صرفــا  کــه  متــداول  آموزشــی  نظــام  خــالف  بــر 

گرد  کالس دارد، نظــام آموزشــی حــوزه، تلفیقــی از اســتاد و شــا کم تریــن نقــش را در 

محــوری اســت. طــالب در انتخــاب کالس و اســتاد آزادنــد، نقــش جــدی در اداره 

ــه صــورت تعاملــی و پرســش و پاســخی پیــش مــی رود.  ــد و درس هــا ب کالس دارن

کالس، پیش  کز آموزشی، طالب قبل از حضور در  برخالف تحصیل در سایر مرا

و  تحقیق  گرفته اند،  یاد  که  آن چه  درباره  نیز  کالس  از  بعد  و  می کنند  مطالعه 
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کرده و سپس با یکی دو نفر از دوستان هم کالسی خود مباحثه می کنند.  مطالعه 

مباحثه  نظام  وجود  و  درس  هر  در  مباحثه  و  بحث  به  جدی  اهتمام  بنابراین، 

که تا مراتب عالی علمی )درس خارج( ادامه می یابد، از امتیازات نظام  گروهی 

آموزشی حوزه است.

کم بودن جو صفا و صمیمیت  کردن آن، حا کید بر فهم مطلب به جای حفظ  تأ

و  صمیمی  اخالقی،  رابطه  وجود  و  درسی  و  آموزشی  محیط های  بر  اخالص  و 

طرف  از  اساتید  به  نسبت  شدید  احترام  ادای  و  گرد  شا و  استاد  بین  عاطفی 

گردان، از دیگر امتیازات این نظام آموزشی است. شا

ج. برنامه ها و فعالیت های غیر درسی

ــه، در  ــدارس علمی ــیاری از م ــالب در بس ــی، ط ــج آموزش ــای رای ــالف نظام ه ــر خ ب

کنــار برنامه هــای درســی و آموزشــی، در فعالیت هــای مختلــف علمــی، پژوهشــی، 

تبلیغــی، فرهنگــی اجتماعــی، هنــری، خدماتــی و امثــال آن مشــارکت دارنــد و 



19 فصل اول: آشنایی با نظام آموزشی حوزه

بخشــی از اوقــات غیــر درســی خــود را صــرف ایــن امــور می کننــد. 

کتابخانــه  اداره  در  برخــی  می کننــد،  فعالیــت  مدرســه  شــهرداری  در  برخــی 

گروهــی در واحــد تبلیغــات، بســیج یــا دارالقــرآن مدرســه بــه امــور  همــکاری دارنــد، 

فرهنگــی و تبلیغــی و قرآنــی مدرســه می پردازنــد، در اقامــه نمازهــای جماعــت 

و برپایــی مراســم مذهبــی و جشــن و ســوگواری همراهــی می کننــد و... . بدیــن 

رشــد  کنــار  در  و  کــرده  تمریــن  را  ایــن مهارت هــا  از  بســیاری  ترتیــب، طلبه هــا 

علمــی و معنــوی، ســایر مهارت هــای مــورد نیــاز طلبگــی خــود را تقویــت می کننــد 

و خــود را بــرای فعالیت هــای صنفــی آینــده خــود آمــاده می کننــد.

گی های رشدی طلبه  ویژ

که می افتد حرکت  با ورود دلبندتان به حوزه علمیه، یکی از مهم ترین اتفاقاتی 

ی هنوز به حمایت  این که و با وجود  او به سوی استقالل و خوداتکایی است. 

حرکت  حال  در  استقالل  سوی  به  متعددی  موارد  در  ولی  دارد؛  نیاز  خانواده 

که پیش تر توسط شما والدین انجام می شد،  است و بسیاری از فعالیت هایی 

کنون توسط خود فرزند طلبه تان انجام می گیرد، از جمله: رفت وآمد بین شهری،  ا

خرید، شست وشوی لباس، پخت و پز، فعالیت های درسی، بهداشت فردی و 

ی پای خود بایستد و  که چگونه رو سایر امور شخصی؛ و بدین ترتیب می آموزد 

که به  کند. شاید برای شما دشوار باشد  به صورت مستقل برنامه ریزی و زندگی 

کنید و چه بسا به همین دلیل در این  گذار  یکباره همه این امور را به فرزندتان وا

یادی سراغ شما بیاید.  مدت نگرانی های ز
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کارهــا و رفتارهــای فرزنــدش  کــه بــر همــه  کســی  از ایــن بــه بعــد نقــش شــما از 

ــک  ــه ی ــی داده، ب ــام م ــز انج ــخصی او را نی ــای ش کاره ــی از  ــته و برخ ــارت داش نظ

کــه واردش  راهنمــا و مشــاور تغییــر می کنــد. بنابرایــن بــه فرزندتــان و نیــز محیطــی 

کــودک رفتــار نکنیــد و اجــازه دهیــد بــه  کنیــد؛ دیگــر بــا او مثــل یــک  شــده، اعتمــاد 

کنــد. ــه ســمت اســتقالل حرکــت  ــای خــود بایســتد و ب ی پ ــج رو ی تدر

ــر خــالف بســیاری از محیط هــای آموزشــی،  کــه محیــط حــوزه ب نکتــه دیگــر ایــن 

کــه تحــول و رشــد فکــری، اعتقــادی، معنــوی، اخالقــی، رفتــاری،  محیطــی اســت 

ــی رود  ــار م ــه انتظ ک ــه  ــریع تر از آن چ ــی س ــی و... خیل ــی، سیاس ــادی، اجتماع عب

اتفــاق می افتــد. بنابرایــن بــه زودی بــا تغییــرات جــدی در ابعــاد مختلــف زندگــی 

کمیــت و  فرزندتــان مواجــه خواهیــد شــد. بســیاری از عادت هــای پیشــین او مثــل 

کیفیــت غذاخــوردن، خــواب، پوشــش، اصــالح ســر و صــورت و... تغییــر می کنــد. 

بنابرایــن بــرای مواجــه شــدن بــا چنیــن روزهایــی آمــاده باشــید و از ایــن تغییــرات 

شــگفت زده و یــا نگــران نشــوید.
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چشم انداز و افق پیش روی طالب

الف: ادامه تحصیل:
طــالب پــس از این کــه مراحــل مقدماتــی تحصیلــی را طــی پنــج تــا شــش ســال بــه 
کــرده و در رشــته  کــز تخصصــی حــوزه1 شــرکت  اتمــام رســاندند، می تواننــد در مرا

کــز عبارتنــد از: مــورد عالقه شــان ادامــه تحصیــل بدهنــد. ایــن مرا
1.مرکز تخصصی فقه و اصول؛ 

یت و امامت(؛ گرایش مذاهب اسالمی، مهدو کالم )با  2.مرکز تخصصی 
3.مرکز تخصصی تبلیغ؛

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

صــی در برخــی  صــی حــوزه در قــم مســتقر هســتند و تعــدادی کمــی از ایــن رشــته های تن کــز تن 1 . البتــه بیش تــر مرا
ــدازی شــده اند. ــه شهرســتان ها راه ان از حوزه هــای علمی
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5.مرکز تخصصی قضا؛
6.مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن؛

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

یخ اسالم؛ 9.مرکز تخصصی تار
10.مرکز تخصصی اخالق و تربیت اسالمی؛

غ حج؛
ّ
11.مرکز تخصصی تربیت مبل

12.مرکز تخصصی شیعه شناسی؛
13.مرکز تخصصی مطالعات اسالمی؛

14.مرکز تربیت مدرس حوزه و... .

کــه  ی دیگــری نیــز در قــم وجــود دارد  کــز و مؤسســات جانبــی حــوزو هم چنیــن، مرا

طــالب می تواننــد در یکــی از رشــته های علــوم انســانی مثــل روان شناســی، علــوم 

یــخ  تربیتــی، جامعه شناســی، اقتصــاد، مدیریــت، حقــوق، علــوم سیاســی، تار

و... ادامــه تحصیــل بدهنــد.

ب. اشتغال: 

کســب دانــش و مهــارت الزم، معمــوال در یکــی  یــادی از طــالب پــس از  تعــداد ز

و  کار می شــوند  بــه  و فرهنگــی مشــغول  و فعالیت هــای اجتماعــی  از شــغل ها 

تأمیــن  نیــز  را  انجــام رســالت طلبگــی خــود، هزینه هــای زندگی شــان  کنــار  در 
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متعــددی اســت؛ بــرای مثــال:
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 مشاغل تبلیغی شامل فعالیت های زیر می شود:

کوتــاه مــدت )مناســبتی( در مســاجد،  1.روحانــی طــرح هجــرت بلنــد مــدت و 

تفریحــی،  اردوگاه هــای  و  متبرکــه  بقــاع  یارتــی،  ز کــن  اما و  حســینه ها  تکایــا، 

کشــور(؛ سراســر  روســتاهای  و  )شــهرها  تربیتــی  و  فرهنگــی 

کز مختلف پاسخ گویی  کتبی، حضوری در مرا 2.پاسخ گویی اینترنتی، تلفنی، 

به سؤاالت و شبهات دینی؛

کوتــاه مــدت و میــان مــدت در نهاد هــای دولتــی، نیروهــای مســلح،  3.تبلیــغ 

و...؛ زندان هــا 

کاروان  روحانی  عمره،  و  حج  کاروان  روحانی  و  )معین  کاروان  4.روحانی 

و...(؛ اردوها  جنگی،  مناطق  کاروان  روحانی  یه،  سور و  عراق  عالیات  عتبات 

کودک و نوجوان، دانش آموزی )ابتدایی،  راهنمایی و  5.تبلیغ تخصصی 
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دبیرستان( و دانشجویی )دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی و...(؛

6.تبلیغ خارج از کشور )کوتاه مدت و مناسبتی، بلند مدت، ناظر ذبح شرعی، ...(؛
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مسافرتی، نمایشگاه های بین المللی، پارک ها، شهرهای بازی، تفّرجگاه ها و...(؛

گروه های جهادی تبلیغی. 8.تبلیغ در قالب 

که شامل موارد ذیل است: فعالیت های آموزشی 

رشته های  اصول،  و  فقه  خارج  تا  ادبیات  )از  علمیه  حوزه های  در  یس  1.تدر
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و...(؛  مدیریــت  اقتصــاد،  جامعه شناســی،  روان شناســی،  اخــالق،  تربیتــی، 
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مشکالت ناشی از دشمنی مخالفان
 و دشمنان اسالم و روحانیت

پیامبــران الهــی در راه انجــام وظیفــه خــود، از ســوی دشــمنان خــود مشــکالت 

کــم ایــن مشــکالت آنــان را از میــدان  کردنــد؛1 ولــی هیــچ گاه ترا فراوانــی تحمــل 

تی ماننــد: بیــرون نکــرد؛ مشــکال

ــو،  ــق، دروغ گ ــن، احم کاه ــر،  ــاعر، جادوگ ــه، ش ــا: دیوان ــزا ها و توهین ه ــواع ناس * ان

گمــراه، حیله گــر، مفســد، خرابــکار، متکبــر، برتری جــو  و... . گســتاخ،  متکبــر، 

* گونه های مختلف تمسخر و بی اعتنایی: فال بد زدن و عامل بدبختی دانستن، 

ــِنّ ...«؛ و  جِ
ْ

ا َشــَیاِطینَ الْنــِس َواحل  َنــِیٍّ َعــُدّوً
ّ

َنــا ِلــُكِل
ْ
کــرمی می فرمایــد: »َوَکَذِلــَك َجَعل 1 . خداونــد متعــال در قــرآن 

َنــا 
ْ
َکَذِلــَك َجَعل بدین گونــه بــراى هــر پیامبــرى دمشنــاىن از شــیاطین انــس و جــن برگماشــتمی ... . )انعــام، آیــه 112( و »و 

ــَك َهاِدًیــا َوَنِصیــًرا«؛ و مــا ایــن گونــه بــرای هــر پیامبــری دمشــی از گناهــكاران قــرار  ِبّ ْجِرِمــینَ َوَکــَی ِبَر ُ ا ِمــَن املْ  َنــِیٍّ َعــُدّوً
ّ

ِلــُكِل
دادمی و پــروردگارت بــرای راهنمــایی و محایــت تــو کاف اســت. )فرقــان، آیــه ٣١(
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سنگسار،  به  تهدید  شکنجه،  به  تهدید  اخراج،  و  تبعید  به  تهدید  تکذیب، 

. و...   سنگ باران  کستر،  خا و  زباله  یختن  ر آزار،  لجبازی،  و  صریح  مخالفت 

یــخ خلقــت انســان  ــه درازای تار ــان ب درگیــری میــان پیامبــران خــدا و مخالفــان آن

ســابقه دارد و همیشــه دو جبهــه حــق و باطــل در تقابــل مســتمر بوده انــد و حامیــان 

ــا  ــد. ب ــی بوده ان ــت و بدخواه ــرض مخالف ــا در مع ــا و فضیلت ه کی ه ــا، پا ارزش ه

ایــن حــال همــه انبیــاء و اوصیــاء و اصحــاب ایشــان مأمــور بــه صبــر و مقاومــت 

کــه میــراث دار رســالت انبیــا اســت بایــد از ابتــدا  بودنــد.1 بنابرایــن، روحانیــت 

آمــاده همــه ایــن مشــکالت باشــد.

یــخ بلنــد، بــا وجــود همــه ایــن دشــمنی ها و  روحانیــت شــیعه در طــول ایــن تار

بدخواهی هــا، روحانیــت شــیعه هیــچ گاه دل ســرد و محــزون نگردیــده اســت. انواع 

ــا  ــارت ها و مخالفت ه ــزا ها، جس ــا، ناس ــر تهمت ه ــا در براب ــکیبایی زیب ــر و ش صب

کاروان روحانیــت از  کــه  کم تریــن درســی اســت  در راه تحقــق آن هــدف بــزرگ، 

قافلــه ســاالران خــود، انبیــا و اولیــا آموختــه اســت. تحمــل ایــن مشــکالت و 

کــه در شــرایطی  کمتریــن وظیفــه ای اســت  شــکیبایی در مقابــل ایــن نامالیمــات، 

چنیــن بــر دوش عالمــان راســتین و پیــروان جبهــه حــق و فضیلــت اســت و ایــن امــر 

کــه:  محکــم الهــی بــه پیامبــر خــدا و همــه پیــروان او اســت 

ُکْنــُمْ  ــِی 
َّ
ــِة ال ّنَ َ ج

ْ
ْبِشــُروا ِباحل

َ
َزُنــوا َوأ ْ اُفــوا َول تَ نَ ل تَ

َ
اِئَكــُة أ َ ــُم املْ هْیِ

َ
 َعل

ُ
ل َّ اْســَتَقاُموا َتَتَنــّزَ َنــا اهَّلُل ثُ ّبُ ــوا َر

ُ
ِذیــَن َقال

َّ
1  . »ِإّنَ ال

کردنــد، فرشــتگان  گفتنــد: »پــروردگار مــا خداونــد یگانــه اســت!« ســپس اســتقامت  کــه  ــُدوَن«؛ بــه یقــین کســاىن  ُتوَع
کــه بــه مشــا وعــده داده  کــه: »نترســید و غمگــین مباشــید، و بشــارت بــاد بــر مشــا بــه آن هبشــی  بــر آنــان نــازل می شــوند 

شــده اســت! )فصلــت، آیــه٣٠(
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مرَت َو َمن تاَب َمَعک )هود، 112(؛
ُ
اسَتقم کما أ

َ
ف

پــس، همان گونــه کــه دســتور یافتــه اى ایســتادگی کــن و هــر کــه بــا تــو توبــه کرده 
]نیــز چنیــن کنــد[، و طغیــان مکنیــد کــه او بــه آن چــه انجام می دهید بیناســت. 

گاهی مستمر از بروز این مشکالت احتمالی،  بنابراین، شما پدر و مادر گرامی! ضمن آ

برابر فتنه انگیزی ها و بدخواهی های  و استقامت در  را همواره به صبر  فرزندتان 

و موفقیت  پیروزی  و مژده  کرده  و روحانیت سفارش  انقالب  و  دشمنان اسالم 

ی در برابر این نامالیمات پشتیبانی نمایید.  که می توانید از و دهید و تا جایی 
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مشکالت شایع تحصیلی

گرچه  کالس هشــتم )ســیکل( وارد حوزه شــده باشــد.  ممکن اســت فرزند شــما از 

کم تــر  در ایــن مقطــع ســنی، فرزندتــان می توانــد بــا فراغــت خاطــر بیش تــر و دغدغــه 

ی بپــردازد و در ســنین 23-25 ســالگی دوره مقدماتــی  بــه تحصیــل دروس حــوزو

کنــد و نیــز از لحــاظ ســن و رشــد، زمینــه بیش تــر و بهتــری بــرای رشــد  را تمــام 

کــه یادگیــری و درک  ی فراهــم اســت؛ امــا الزم اســت بدانیــد  اخالقــی و معنــوی و

کمــی دشــوار اســت و ممکــن اســت پــس  برخــی از دروس حــوزه بــرای ایــن ســنین 

ــه جهــت فشــار ناشــی از  ــان ب کوتاهــی از شــروع ســال تحصیلــی، فرزندت از مــدت 

یــاد درس هــا و ســختی آن هــا، دچــار افت تحصیلــی و در نتیجه احســاس  حجــم ز

ی حمایــت  گــر در چنیــن شــرایطی از و ناامیــدی، درماندگــی و اضطــراب بشــود. ا

نشــود ممکــن اســت در انگیــزه تحصیلــی او ضعــف و سســتی بــه وجــود آیــد و از 

گشــته، از حــوزه بیــرون بــرود. انتخــاب خــود ســرخورده 
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مشکالت شایع روحی، روانی و ارتباطی

۱. دلتنگی ناشی از دوری از خانواده

از  جدایــی  و  دوری  تجربــه  اولیــن  حــوزه،  بــه  ورود  طلبه هــا،  از  بســیاری  بــرای 

کــه در شــهر خــود تحصیــل می کننــد، نیــز ممکــن  خانــواده اســت. حتــی آن هایــی 

ــواده دور نبــوده باشــند. بــه ویــژه دوری از  ــا بــه حــال بــه ایــن انــدازه از خان اســت ت

کــه در شــهر دیگــری تحصیــل می کننــد،  خانــواده بــرای طــالب وروردی جدیــدی 

ــود. بســیار دشــوارتر از ســایر طــالب خواهــد ب

گــرم خانــواده و بــه ویــژه والدیــن جــدا شــده  کانــون پرمهــر و محبــت و  فرزنــد شــما از 

کــه فضــا، درس هــا، آدم هــا و ســبک زندگــی و معاشــرت  و پــای در جایــی  گذاشــته 
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کــه  ــا حــدودی متفــاوت اســت. طبیعــی اســت  ــا تجربه هــای پیشــین او ت آن هــا ب

در چنیــن شــرایطی و در چنیــن محیــط ناآشــنایی بــه ویــژه در روزهــا و هفته هــای 

اول، نوعــی اســترس، دلتنگــی و غــم ســراغ فرزندتــان بیایــد. حتــی ایــن دلتنگــی را 

شــما و ســایر اعضــای خانــواده نیــز تجربــه می کنیــد و جــای خالــی فرزندتــان بــر ســر 

ســفره، در مهمانی هــا و... تــا مدتــی دیــده می شــود. احســاس غــم در ایــن شــرایط 

کار بســیار اشــتباهی اســت.  طبیعــی اســت؛ ولــی باقــی مانــدن در ایــن غــم 

در ایــن مواقــع، آن هــا بــه ارتبــاط و تمــاس بــا والدیــن خــود بــه شــدت نیــاز دارنــد. 

ــار ایــن اســترس و  ــادی آث ی ــا حــد ز ــد ت ــواده، می توان ــا خان بنابرایــن وجــود ارتبــاط ب

ــه صورت هــای مختلفــی  کنیــد ب کاهــش دهــد. ســعی  ــه حــوزه را  دلتنگــی ورود ب

بــا فرزنــد طلبــه خــود ارتبــاط داشــته باشــید. نــوع ارتبــاط نیــز بســتگی بــه امکانــات 

گرفتــن فرزندتــان، ســر زدن  شــما دارد و هــر نــوع ارتباطــی مغتنــم اســت: مرخصــی 

حضــوری خودتــان، تماس هــای تلفنــی و پیامکــی، نامه نــگاری و... .

گرچــه ایــن رفت وآمدهــا و نیــز تماس هــای تلفنــی مکــّرر در هفته هــای اول، تــا 

گرفــت؛ ولــی بایــد مراقــب باشــید  ــاد ســخت  ی حــدودی طبیعــی اســت و نبایــد ز

برنامه هــای  و  نکنــد  وارد  فرزندتــان  تربیتــی   و  بــه وضعیــت درســی  آســیبی  کــه 

آموزشــی و تربیتــی مدرســه را مختــل نســازد. 

کار بازداشــته و دفعــات رفت وآمــد او و  یــج او را از ایــن  بنابرایــن بهتــر اســت بــه تدر

کم تــر شــده و فرزندتــان بتوانــد بــا  کاهــش دهیــد تــا میــزان وابســتگی ها  خودتــان را 

شــرایط جدیــد انــس بگیــرد. 
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۲. از دست دادن انگیزه طلبگی

کــه در ســنین پاییــن وارد حــوزه می شــوند، بعــد از مدتــی ممکــن  برخــی از طالبــی 

گاهــی الزم و بــر پایــه  کــه ورودشــان بــه حــوزه، بــدون آ اســت بــه ایــن نتیجــه برســند 

ــیمان  ــود پش ــاب خ ــت و از انتخ ــوده اس ــف ب ــات و عواط ــی و هیجان ــور نوجوان ش

کــردن طلبگــی و خــروج از حــوزه می توانــد  کــه رهــا  بشــوند. شــما خــوب می دانیــد 

هــم  و  فــرد  بــرای  هــم  ســنگینی  اجتماعــی  و  روانــی  و  روحــی  پیامدهــای  چــه 

ی داشــته باشــد! البتــه عوامــل مختلــف دیگــری، مثــل ضعــف  ــواده و ــرای خان ب

دادن  دســت  از  در  می توانــد  هــم  و...  دوســتان  مدرســه،  آموزشــی  و  مدیریتــی 

ــد. ــذار باش ــی تأثیرگ ــزه طلبگ انگی

بنابرایــن پیوســته مراقــب انگیــزه طلبگــی فرزندتــان باشــید و در ایجــاد شــوق و 

ــغ  ی ــی در کمک ــچ  ــان از هی ــه فرزندت ــبت ب ــی الزم نس گاه ــش و آ ــه بین ــزه و ارائ انگی

نکنیــد. بــر انتخــاب دوســت، هــم مباحثــه و هم حجــره ای  فرزندتــان از دور نظارت 

داشــته باشــید و بــا ارتبــاط مســتمر بــا مدرســه و در صــورت لــزوم بــا تغییــر مدرســه 

آســیب هایی  چنیــن  بــروز  از  خــوب،  مدرســه  یــک  بــه  ی  و انتقــال  و  فرزندتــان 

کنیــد.  پیش گیــری 

۳. دوستی های افراطی

دوست و دوست یابی از نیازهاى طبیعی زندگی است، اما آن چه مهم است این که 

آن رعایت شود. ی در  و میانه رو اعتدال  زندگی،  باید همچون دیگر جنبه هاى 

شکل گیری  موجب  است  ممکن  خانواده  از  دوری  از  ناشی  عاطفی  خألهای 

به  و دلبستگی ها  این احساسات  البته  فرزندتان شود.  در  افراطی  دوستی های 
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علت های مختلف دیگری، از جمله نبود رابطه صمیمانه بین فرد با خانواده، 

کمبود محبت، یا فشارهای درسی و... نیز ممکن است شکل بگیرد.

کــه موجــب اختــالل در برنامــه زندگــی  ــا وقتــی  ــه دوســتان، ت عالقــه و وابســتگی ب

کارى انســان، مزاحمــت بــا حقــوق والدیــن، مشــغولیت ذهنــی، ضعــف اراده،  و 

ى  یــاده رو عــدم اعتمــاد بــه نفــس و ضعــف ایمــان نگــردد، اشــکالی نــدارد؛ ولــی ز

تی ماننــد از دســت دادن تمرکــز، اتــالف وقــت  و افــراط در آن موجــب بــروز مشــکال

ــی از  گاه ــی  ــتان و حت ــایر دوس ــت دادن س ــراب، از دس ــردگی و اضط ــر، افس و عم

دســت دادن خانــواده، افــت تحصیلــی و علمــی و... خواهــد شــد. 

بــرای پیش گیــری از وقــوع چنیــن پدیــده ای، فرزندتــان را بــه تقویــت رابطــه خــود 

گســترش روابــط اجتماعــی و برقــراری ارتبــاط صمیمانــه بــا دوســتان  بــا خداونــد، 

بــرای  تــالش  وقــت،  اتــالف  و  بیــکاری  از  دوری  برنامه ریــزی،  و  نظــم  متعــدد، 

کنیــد. رابطــه عاطفــی خــود را بــا فرزندتــان  اســتفاده بهینــه از عمــر و... دعــوت 
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کنیــد )بــا سرکشــی  کــرده و ارتبــاط چهــره بــه چهــره خودتــان را بــا او حفــظ  تقویــت 

کــه در دوره هــای زمانــی مشــخصی بــه منــزل ســر بزنــد( و از  ی و خواســتن از او  بــه و

ید. گاهــش ســاز پیامدهــای دوســتی های افراطــی آ

4. مشکل ارتباط با خانواده و بستگان

ــا  برخــی از طلبه هــا در مراحــل اول تحصیــل مقدمــات، ممکــن اســت در رفتــار ب

بســتگان رفتارهــای افراطــی داشــته باشــند؛ مثــال ارتبــاط خــود را بــا دوســتان قبلــی 

کــه آن هــا مســایل شــرعی را  کننــد بــه ایــن بهانــه  خــود یــا جوانــان فامیــل قطــع 

رعایــت نمی کننــد، غیبــت می کننــد و... . برخی هــا بــا خانــواده خــود مشــکل پیــدا 

کــه چــرا خمــس و زکات نمی دهــی؟  می کننــد؛ مثــال بــه پــدر خــود ایــراد می گیرنــد 

ک دانســته و حتــی ممکــن اســت در  ــواده خــود را شــبهه نا لــذا مــال و زندگــی خان

ــه  ــا ب ــه ای را قبــول نکننــد، ی ــا از دســت والدیــن هدی ــد ی ــه، چیــزی هــم نخورن خان

کــه چه قــدر شــماها الابالــی هســتید  بــرادر و خواهــر خــود مــدام اشــکال می گیرنــد 

و مســائل شــرعی را رعایــت نمی کنیــد. برخــی دیگــر از طــالب، رفت وآمــد خــود 

را بــا فامیــل بــه دلیــل داشــتن ماهــواره، بدحجــاب بــودن دخترانشــان، خمــس 

ــا قطــع می کننــد. کــرده ی کــم  نــدادن و... 

گرامــی بــا درک حساســیت ها و دغدغه هــای  در این گونــه مــوارد، شــما والدیــن 

فرزندتــان و تحســین او بــه علــت اهتمــام بــه امــور شــرعی و این کــه داشــتن دغدغــه 

بــا ظرافت هــا و لطایفــی، از  اصــالح اطرافیــان بســیار خــوب اســت، می توانیــد 

کنیــد. افــراط و تفریــط فرزنــد خــود جلوگیــری 

 اصالح اطرافیان خود بوده؛  انبیاء  که اولین رسالت  ید  به فرزند خود بیاموز
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نکردند.  قطع  خود  بستگان  با  را  ارتباطشان  وقت  هیچ  آنان  حال،  این  با  ولی 

گذشت  با  تا  باشد  داشته  ادامه  مالیمی  شیب  با  رفت وآمدها  است  بهتر  پس 

عالقه مند  روحانیت  و  اسالم  به  فرزندتان  رفتار  حسن  تأثیر  تحت  آن ها  زمان 

کنند.  بدان عمل  و  گرفته  یاد  را  و دینی خود  یج مسایل شرعی  تدر به  و  شوند 

که فرزندتان مطرح می کند، درست و به جا  ضمن این که ممکن است اشکاالتی 

را با  که ممکن است زندگی خود  باشد، در این صورت باید بکوشید تا جایی 

مسیر زندگی طلبگی فرزندان همسو کنید و شاید الزم باشد در بعضی امور تجدید 

ید. گمار همت  گذشته  از  بیشتر  شرعی  مسایل  رعایت  به  نسبت  و  کنید  نظر 
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در این فصل می خوانید:

وع کنید	     برخی تغییرات را از خودتان شر

زند طلبه خود افتخار کنید•  به فر

زند طلبه خود، بیشتر اهمیت دهید•  به فر

   با مدرسه ارتباط مستمر داشته باشید	 

زندتان بپرسید•  از پیشرفت تحصیلی و اخالقی فر

زندتان را فراهم کنید•  وانی و تمرکز ذهنی فر اسباب آرامش ر

مواظب تغذیه و وضعیت جسمانی وی باشید• 

زندتان را داشته باشید•  تا مدتی از نظر مالی هوای فر

وزهای تعطیلی و اوقات فراغت او بپرسید•  از گذران ر

زندتان باشید•  در مشکالت و سختی ها در کنار فر

وری را به او یاد دهید•   بعضی از مهارت های ضر
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وع کنید ۱. برخی تغییرات را از خودتان شر

گفتــه شــد، بــا ورود فرزندتــان بــه حــوزه، شــاهد تغییــرات  چنان کــه پیش تــر نیــز 

بــرای ایــن  بــود. بنابرایــن خــود را  یــادی در زندگــی خــود و فرزندتــان خواهیــد  ز

کــرده و بلکــه برخــی از تغییــرات را از همیــن اآلن از خودتــان شــروع  تغییــرات آمــاده 

ــد. ــار بیایی کن ــان  ــدی فرزندت ــوالت رش ــا تح ــد ب ــر بتوانی ــده بهت ــا در آین ــد ت کنی

تــا  یــك  بــرادر، خواهــر، خویشــاوندان و حتــی دوســتان طلبــه، هــر  مــادر،  پــدر، 

ینــد و بــه انــدازه همیــن انتســاب، در معــرض نــگاه جامعــه  حــدودی منتســب بــه او

ــا مــادر  کــه خواهــر ی ــد؛ مثــاًل پذیرفتــه نیســت  ــرار دارن و مــورد انتظــارات خاصــی ق

طلبــه حجــاب واجــب شــرعی را بــه درســتی رعایــت نکنــد یــا از لباس هــا و ظواهــر 

کریــم ایــن مســئولیت بیش تــر را  خاصــی برخــوردار باشــند. خــدای متعــال در قــرآن 

گوشــزد می کنــد: ــه  کــرم  این گون ــر ا ــرای خویشــاوندان پیامب ب

ای زنان پیامبر! هر یك از شما که گناه آشکاری انجام دهد، عذاب او دو برابر 
خواهد بود و این بر خدا آسان است. و هر یك از شما که خدا و رسولش را پیوسته 
فرمان برد و عمل شایسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر خواهیم داد و برای او 
روزی ارزشمندی آماده ساخته ایم. ای زنان پیامبر! شما مانند سایر زنان نیستید.1

ــان،  ــدن فرزندت ــه ش ــا طلب ــتید و ب ــروزی نیس ــادر دی ــدر و م ــر پ ــما دیگ ــن، ش بنابرای

مســئولیت های جدیــدی متوجــه شــما شــده اســت. شــما والدیــن ســرباز امــام 

ــر و  زمــان هســتید. بکوشــید ســبک زندگــی و رفتارهــای خــود را هــر روز بیش ت

ــرار دهیــد. گدشــته، در مســیر رضــای حضرتــش ق ــر از  بهت

 اهَّلِل یِســیًرا * َو َمــن 
َ

َعــَذاُب ِضْعَفــینِ َوَکاَن َذِلــَك َعــی
ْ
ــا ال َ

َ
َبیَنــٍة یَضـــاَعْف ل ِت ِمنُكــّنَ ِبَفـــِ�َشٍة ّمُ

ْ
ــِی َمــن یــأ 1 . »یـــِنَسآَء الّنَ

َحــٍد 
َ
َکأ ْســُ�نَّ 

َ
ــِی ل مًیــا * یـــا ِنَســآَء الّنَ َکِر ــا ِرْزًقــا  َ

َ
ْعَتْدَنــا ل

َ
َتــینِ َو أ ْجَرَهــا َمّرَ

َ
ْؤِتــا أ ا ّنُ  َصــــاحِلً

ْ
یْقُنــْت ِمنُكــّنَ هَّلِلَِّ َو َرُســوِلِه َو َتْعَمــل

َســآِء ...« )احــزاب، آیــات۳0 تــا ۳2(. ــَن الِنّ ِمّ
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حساس  شرعی  امور  سایر  و  خمس  روزه،  نماز،  به  نسبت  خیلی  حاال،  تا  گر  ا   

نبودید، با بستگان و دوستان غیر مقید به مسایل مذهبی رفت وآمد داشتید و... 

یکرد خود را اصالح  نمایید و پا به پای رشد علمی  کنید رو ، از این به بعد سعی 

کنید. رساله عملیه مرجع تقلیدتان  و معنوی و اخالقی فرزندتان، شما هم رشد 

کنید. کتاب های دینی و اعتقادی را خریده و مطالعه  را بخوانید و برخی از 

زند طلبه خود افتخار کنید ۲. به فر

گــر خداونــد یــک نفــر را بــه  پیامبــر اعظــم اســالم بــه امیرمؤمنــان فرمودنــد: »ا
کنــد، از آن چــه خورشــید بــر آن می تابــد، بهتــر  اســت.«1  دســت تــو هدایــت 

امــام صــادق فرمودنــد: »هــرگاه خداونــد خیــر و صــالح بنــده ای را بخواهــد، او 
را بــا دیــن خــود عمیــق آشــنا می کنــد.«2

لیس، بارالنوار، ج۳2، ص448(. ْمس«  )مج
َ

ْیِه الّش
َ
َعْت َعل

َ
ا َطل َك ِمَّ

َ
 َخْیٌر ل

ً
ِدَی اهَّلُل ِبَك َرُجا َواِحدا 1 . »ألْن َیْ

َهُه ف الّدیِن« )کلیی، الكاف، ج1،ص77(.
َ
 َفّق

ً
2 . عن ایب عبداهَّلل قال: »ِاذا أراَد اهَّلُل ِبَعبٍد َخیرا
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وع کنید ۱. برخی تغییرات را از خودتان شر

گفتــه شــد، بــا ورود فرزندتــان بــه حــوزه، شــاهد تغییــرات  چنان کــه پیش تــر نیــز 

بــرای ایــن  بــود. بنابرایــن خــود را  یــادی در زندگــی خــود و فرزندتــان خواهیــد  ز

کــرده و بلکــه برخــی از تغییــرات را از همیــن اآلن از خودتــان شــروع  تغییــرات آمــاده 

ــد. ــار بیایی کن ــان  ــدی فرزندت ــوالت رش ــا تح ــد ب ــر بتوانی ــده بهت ــا در آین ــد ت کنی

تــا  یــك  بــرادر، خواهــر، خویشــاوندان و حتــی دوســتان طلبــه، هــر  مــادر،  پــدر، 

ینــد و بــه انــدازه همیــن انتســاب، در معــرض نــگاه جامعــه  حــدودی منتســب بــه او

ــا مــادر  کــه خواهــر ی ــد؛ مثــاًل پذیرفتــه نیســت  ــرار دارن و مــورد انتظــارات خاصــی ق

طلبــه حجــاب واجــب شــرعی را بــه درســتی رعایــت نکنــد یــا از لباس هــا و ظواهــر 

کریــم ایــن مســئولیت بیش تــر را  خاصــی برخــوردار باشــند. خــدای متعــال در قــرآن 

گوشــزد می کنــد: ــه  کــرم  این گون ــر ا ــرای خویشــاوندان پیامب ب

ای زنان پیامبر! هر یك از شما که گناه آشکاری انجام دهد، عذاب او دو برابر 
خواهد بود و این بر خدا آسان است. و هر یك از شما که خدا و رسولش را پیوسته 
فرمان برد و عمل شایسته انجام دهد، پاداشش را دو برابر خواهیم داد و برای او 
روزی ارزشمندی آماده ساخته ایم. ای زنان پیامبر! شما مانند سایر زنان نیستید.1

ــان،  ــدن فرزندت ــه ش ــا طلب ــتید و ب ــروزی نیس ــادر دی ــدر و م ــر پ ــما دیگ ــن، ش بنابرای

مســئولیت های جدیــدی متوجــه شــما شــده اســت. شــما والدیــن ســرباز امــام 

ــر و  زمــان هســتید. بکوشــید ســبک زندگــی و رفتارهــای خــود را هــر روز بیش ت

ــرار دهیــد. گدشــته، در مســیر رضــای حضرتــش ق ــر از  بهت

 اهَّلِل یِســیًرا * َو َمــن 
َ

َعــَذاُب ِضْعَفــینِ َوَکاَن َذِلــَك َعــی
ْ
ــا ال َ

َ
َبیَنــٍة یَضـــاَعْف ل ِت ِمنُكــّنَ ِبَفـــِ�َشٍة ّمُ

ْ
ــِی َمــن یــأ 1 . »یـــِنَسآَء الّنَ

َحــٍد 
َ
َکأ ْســُ�نَّ 

َ
ــِی ل مًیــا * یـــا ِنَســآَء الّنَ َکِر ــا ِرْزًقــا  َ

َ
ْعَتْدَنــا ل

َ
َتــینِ َو أ ْجَرَهــا َمّرَ

َ
ْؤِتــا أ ا ّنُ  َصــــاحِلً

ْ
یْقُنــْت ِمنُكــّنَ هَّلِلَِّ َو َرُســوِلِه َو َتْعَمــل

َســآِء ...« )احــزاب، آیــات۳0 تــا ۳2(. ــَن الِنّ ِمّ
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حساس  شرعی  امور  سایر  و  خمس  روزه،  نماز،  به  نسبت  خیلی  حاال،  تا  گر  ا   

نبودید، با بستگان و دوستان غیر مقید به مسایل مذهبی رفت وآمد داشتید و... 

یکرد خود را اصالح  نمایید و پا به پای رشد علمی  کنید رو ، از این به بعد سعی 

کنید. رساله عملیه مرجع تقلیدتان  و معنوی و اخالقی فرزندتان، شما هم رشد 

کنید. کتاب های دینی و اعتقادی را خریده و مطالعه  را بخوانید و برخی از 

زند طلبه خود افتخار کنید ۲. به فر

گــر خداونــد یــک نفــر را بــه  پیامبــر اعظــم اســالم بــه امیرمؤمنــان فرمودنــد: »ا
کنــد، از آن چــه خورشــید بــر آن می تابــد، بهتــر  اســت.«1  دســت تــو هدایــت 

امــام صــادق فرمودنــد: »هــرگاه خداونــد خیــر و صــالح بنــده ای را بخواهــد، او 
را بــا دیــن خــود عمیــق آشــنا می کنــد.«2

لیس، بارالنوار، ج۳2، ص448(. ْمس«  )مج
َ

ْیِه الّش
َ
َعْت َعل

َ
ا َطل َك ِمَّ

َ
 َخْیٌر ل

ً
ِدَی اهَّلُل ِبَك َرُجا َواِحدا 1 . »ألْن َیْ

َهُه ف الّدیِن« )کلیی، الكاف، ج1،ص77(.
َ
 َفّق

ً
2 . عن ایب عبداهَّلل قال: »ِاذا أراَد اهَّلُل ِبَعبٍد َخیرا
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فــرا رســد،  روز قیامــت  در حدیــث شــریف دیگــرى حضــرت فرمودنــد: »چــون 

گــرد مــی آورد و ترازوهــا بــر  خداونــد اولیــن و آخریــن مخلوقــات را در یــک ســرزمین 

قــرار می گــردد، ســپس خــون شــهیدان بــا مرکــب قلــم عالمــان ســنجیده می شــود؛ 

فرمودنــد:  نیــز  و  می شــود«1  ســنگین تر  شــهیدان  خــون  از  عاِلمــان  مــداد  پــس 

»فرشــتگان، بــا خشــنودى بال هایشــان را بــراى جوینــده علــم می گســترانند..« 2 ... 

کــه ارزش علــم و عالــم دینــی را بیــان می کنــد. و ده هــا روایــت دیگــر در ایــن زمینــه 

کــه مــورد ســتایش و تمجیــد  کســانی وارد شــده  ــد شــما در جرگــه  کــه فرزن کنــون  ا

کــرم  و ائمــه معصومیــن  واقــع شــده اند، انتخــاب او را پــاس داشــته  پیامبــر ا

کنیــد. و بــه داشــتن چنیــن فرزنــد موقعیت شناســی افتخــار 

ــرای  ــربازی را ب ــه س ک ــد  کنی ــار  ــز افتخ ــان نی ــه خودت ــی! ب گرام ــادر  ــدر و م ــه پ و البت

کرده ایــد.  اســالم و امــام زمــان تربیــت 

زند طلبه خود، بیش تر اهمیت دهید ۳. به فر

همــه فرزنــدان ـ دختــر و پســر ـ عزیــز و نورچشــم پــدر و مادرنــد و بایــد بــا آن هــا بــه 

بچه هــا  تک تــک  از  حمایــت  و  مراقبــت  گرچــه  کــرد.  رفتــار  عدالــت  و  نیکــی 

کــه وارد حــوزه شــده، بــه  تکلیفــی همیشــگی بــر دوش والدیــن اســت، امــا فرزنــدی 

توجــه و رســیدگی بیش تــری نیــاز دارد. چــرا؟



ــَهداِء َمــَع ِمــداُد 
ُ

ُن ِدمــاُء الّش یــَن َفُتــوَز ــاَس ِف َصعیــٍد واِحــٍد َو َوَضَعــِت امَلواِز  الّنَ
ّ

َوَجــل ــَع اُ� َعّزَ 1 . »إذا کاَن َیــوُم الِقیاَمــِه َجَ
لــیس، بارالنــوار، ج2، ص14، ح2۶(. ــَهداِء« )مج

ُ
مــاِء َعــَی ِدماِء الّش

َ
ــُح ِمــداُد الُعل مــاِء َفُیَرّجَ

َ
الُعل

َتَضُع أجِنَ�َتا ِلطاِلِب الِعلِمَ ِرًض ِبِه« )کلیی، الكاف، ج1، ص۳4.(
َ
2 . »اّن امَلاِئَكَة ل
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کرده؛ -چون او راهی بس دشوار و طوالنی انتخاب 

-چــون او طالــب علــم دیــن اســت و در آینــده ای نــه چنــدان دور، مســئولیت 

کشــید؛ ســنگین تبلیــغ دیــن را بــر دوش خواهــد 

 پیامبــر لبــاس  کــه  را  روحانیــت  پــر مســئولیت  لبــاس  زودی  بــه  او  -زیــرا 

کــرد؛ اســت، بــه تــن خواهــد 

-چــون او الگــوی اخالقــی و عملــی مــردم خواهــد بــود و مــردم او را نماینــده و 

نمایاننــده اســالم خواهنــد دیــد؛

گره گشــای  کــه او فــردا پاســخ گوی پرســش های فقهــی، عقیدتــی، معارفــی و  -چرا

کــه اهمیــت  کــرد  بســیاری از مشــکالت مــردم خواهــد بــود و بایــد چنــان توجــه 

درس خوانــدن خــود را بدانــد و اهتمــام و پشــتکار بیشــتری از خــود نشــان دهــد.

-زیــرا از ایــن بــه بعــد، او دیگــر تنهــا فرزنــد شــما نیســت، بلکــه او فرزنــد حــوزه و 

میهمــان ســفره پــر برکــت حضــرت ولــی عصــر اســت.
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فــرا رســد،  روز قیامــت  در حدیــث شــریف دیگــرى حضــرت فرمودنــد: »چــون 

گــرد مــی آورد و ترازوهــا بــر  خداونــد اولیــن و آخریــن مخلوقــات را در یــک ســرزمین 

قــرار می گــردد، ســپس خــون شــهیدان بــا مرکــب قلــم عالمــان ســنجیده می شــود؛ 

فرمودنــد:  نیــز  و  می شــود«1  ســنگین تر  شــهیدان  خــون  از  عاِلمــان  مــداد  پــس 

»فرشــتگان، بــا خشــنودى بال هایشــان را بــراى جوینــده علــم می گســترانند..« 2 ... 

کــه ارزش علــم و عالــم دینــی را بیــان می کنــد. و ده هــا روایــت دیگــر در ایــن زمینــه 

کــه مــورد ســتایش و تمجیــد  کســانی وارد شــده  ــد شــما در جرگــه  کــه فرزن کنــون  ا

کــرم  و ائمــه معصومیــن  واقــع شــده اند، انتخــاب او را پــاس داشــته  پیامبــر ا

کنیــد. و بــه داشــتن چنیــن فرزنــد موقعیت شناســی افتخــار 

ــرای  ــربازی را ب ــه س ک ــد  کنی ــار  ــز افتخ ــان نی ــه خودت ــی! ب گرام ــادر  ــدر و م ــه پ و البت

کرده ایــد.  اســالم و امــام زمــان تربیــت 

زند طلبه خود، بیش تر اهمیت دهید ۳. به فر

همــه فرزنــدان ـ دختــر و پســر ـ عزیــز و نورچشــم پــدر و مادرنــد و بایــد بــا آن هــا بــه 

بچه هــا  تک تــک  از  حمایــت  و  مراقبــت  گرچــه  کــرد.  رفتــار  عدالــت  و  نیکــی 

کــه وارد حــوزه شــده، بــه  تکلیفــی همیشــگی بــر دوش والدیــن اســت، امــا فرزنــدی 

توجــه و رســیدگی بیش تــری نیــاز دارد. چــرا؟



ــَهداِء َمــَع ِمــداُد 
ُ

ُن ِدمــاُء الّش یــَن َفُتــوَز ــاَس ِف َصعیــٍد واِحــٍد َو َوَضَعــِت امَلواِز  الّنَ
ّ

َوَجــل ــَع اُ� َعّزَ 1 . »إذا کاَن َیــوُم الِقیاَمــِه َجَ
لــیس، بارالنــوار، ج2، ص14، ح2۶(. ــَهداِء« )مج

ُ
مــاِء َعــَی ِدماِء الّش

َ
ــُح ِمــداُد الُعل مــاِء َفُیَرّجَ

َ
الُعل

َتَضُع أجِنَ�َتا ِلطاِلِب الِعلِمَ ِرًض ِبِه« )کلیی، الكاف، ج1، ص۳4.(
َ
2 . »اّن امَلاِئَكَة ل
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کرده؛ -چون او راهی بس دشوار و طوالنی انتخاب 

-چــون او طالــب علــم دیــن اســت و در آینــده ای نــه چنــدان دور، مســئولیت 

کشــید؛ ســنگین تبلیــغ دیــن را بــر دوش خواهــد 

 پیامبــر لبــاس  کــه  را  روحانیــت  پــر مســئولیت  لبــاس  زودی  بــه  او  -زیــرا 

کــرد؛ اســت، بــه تــن خواهــد 

-چــون او الگــوی اخالقــی و عملــی مــردم خواهــد بــود و مــردم او را نماینــده و 

نمایاننــده اســالم خواهنــد دیــد؛

گره گشــای  کــه او فــردا پاســخ گوی پرســش های فقهــی، عقیدتــی، معارفــی و  -چرا

کــه اهمیــت  کــرد  بســیاری از مشــکالت مــردم خواهــد بــود و بایــد چنــان توجــه 

درس خوانــدن خــود را بدانــد و اهتمــام و پشــتکار بیشــتری از خــود نشــان دهــد.

-زیــرا از ایــن بــه بعــد، او دیگــر تنهــا فرزنــد شــما نیســت، بلکــه او فرزنــد حــوزه و 

میهمــان ســفره پــر برکــت حضــرت ولــی عصــر اســت.
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از ایــن رو بــا رســیدگی و حمایــت بیش تــر و بــا همراهــی و همــکاری مدیــر و مربیــان 

فرزندتــان در مدرســه علمیــه، او را بــرای انجــام چنیــن رســالت بــزرگ و مهمــی 

یــغ نفرماییــد.  کوششــی در کنیــد و در ایــن راه از هیــچ  آمــاده 

4. با مدرسه ارتباط مستمر داشته باشید

گذشــته بــه مدرســه  ــا نخواســتید در  کنــون پیــش نیامــده ی گــر تا گرامــی! ا والدیــن 

گاه شــدید،  کــه به اهمیــت و ارزش انتخاب راه او آ کنــون  فرزندتــان ســر بزنیــد، امــا ا

ــار بــه مدرســه فرزنــد خــود ســر  کنیــد هــر چنــد وقــت یک ب بکوشــید و برنامه ریــزی 

ــا جدیــت  ی، ب ــا محیــط، مدیــر، اســتادان و دوســتان و بزنیــد و ضمــن آشــنایی ب

ــان باشــید.  پی گیــر پیشــرفت تحصیلــی و تربیتــی فرزندت

سرکشــی شــما به مدرســه، مایه  دلگرمی مســئوالن مدرســه و پشــت گرمی فرزندتان 

ی و تشــویق او بــه ادامــه تحصیــل خواهــد  و بــه معنــای تأییــد و حمایــت شــما از و

نگرانی هــای  و  دغدغه هــا  مدرســه،  مشــکالت  بــه  نســبت  آن،  کنــار  در  و  بــود 

گاه خواهیــد شــد.  فرزندتــان آ

ــک  ــر ی ــد و ه ــددی درگیرن ــکالت متع ــع و مش ــا موان ــه ب ــدارس علمی ــیاری از م بس

از شــما والدیــن ممکــن اســت توانمندی هــا و مهارت هــا و امکاناتــی در اختیــار 

و  مســائل  از  بســیاری  حــل  بــرای  ظرفیت هــا  ایــن  از  بتــوان  کــه  باشــید  داشــته 

گرفــت. بنابرایــن بــا ارتبــاط مســتمر خــود بــا مدرســه   کمــک  مشــکالت مدرســه 

یــد در بهبــود وضعیــت هم مدرســه و هــم فرزندتان  فرزندتــان، هــر آن چــه در تــوان دار

کار موجــب رضایــت آقــا امــام زمــان بــوده و  یــغ نکنیــد. بــه طــور قطــع، ایــن  در

ــی را در زندگــی شــما در پــی خواهــد داشــت. ــرکات فراوان ب
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ــان باشــید.  پی گیــر پیشــرفت تحصیلــی و تربیتــی فرزندت

سرکشــی شــما به مدرســه، مایه  دلگرمی مســئوالن مدرســه و پشــت گرمی فرزندتان 
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از شــما والدیــن ممکــن اســت توانمندی هــا و مهارت هــا و امکاناتــی در اختیــار 

و  مســائل  از  بســیاری  حــل  بــرای  ظرفیت هــا  ایــن  از  بتــوان  کــه  باشــید  داشــته 

گرفــت. بنابرایــن بــا ارتبــاط مســتمر خــود بــا مدرســه   کمــک  مشــکالت مدرســه 

یــد در بهبــود وضعیــت هم مدرســه و هــم فرزندتان  فرزندتــان، هــر آن چــه در تــوان دار

کار موجــب رضایــت آقــا امــام زمــان بــوده و  یــغ نکنیــد. بــه طــور قطــع، ایــن  در

ــی را در زندگــی شــما در پــی خواهــد داشــت. ــرکات فراوان ب
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زندتان بپرسید 5. از پیشرفت تحصیلی و اخالقی فر

تربیتی شما  به حوزه علمیه، مسئولیت  فرزندتان  ورود  با  که  گمان نکنید  هرگز 

و اساتید مدرسه  امید مدیر  به  و  امان خدا  به  را  او  بنابراین  و  یافته است  پایان 

کنونی، مسئولیت شما دو  گفته شد در وضعیت  کنید! بلکه چنان که مکرر  رها 

چندان شده و بیش از گذشته باید نگران رشد علمی و اخالقی فرزندتان باشید.

در  اساســی  نقــش  و  بــوده  مهــم  بســیار  حــوزه،  اول  ســال های  دروس  یادگیــری 

پیشــرفت و موفقیــت طلبــه در ســال های آینــده ایفــا می کنــد. ایــن دروس به ویــژه 

بــرای ورودی هــای ســیکل اندکــی دشــوارتر از دیپلمه هــا اســت، بنابرایــن نســبت 

بــه وضعیــت تحصیلــی فرزنــد حســاس و پی گیــر باشــید و پیوســته در تقویــت 

انگیــزه طلبگــی او بکوشــید.

هم چنیــن، از دوســتان، هم مباحثــه ای و هم اتاقی هــای فرزندتــان جویــا شــوید 



سخـنی صمیما نه با  والدین طالب46

کــه بــه  و بــر وضعیــت اخالقــی و تربیتــی فرزندتــان هــم در مدرســه و هــم اوقاتــی 

نفــس،  تهذیــب  و  باشــید. خودســازی  داشــته  نظــارت مســتمر  منــزل می آیــد، 

کاری یــک طلبــه اســت و بــه فرمــوده حضــرت  اولیــن و مهم تریــن اولویــت برنامــه 

امــام خمینــی »تحصیــل ایــن علــوم در واقــع مقدمــه تهذیــب نفــس و تحصیــل 

کــه وقتــی از  فضایــل، آداب و معــارف الهیــه می باشــد.« 1 یــا »از شــما توقــع اســت 

ید  مرکــز فقــه رفتیــد، خــود مهــذب و ســاخته شــده باشــید، تــا بتوانیــد مــردم را بســاز

گــر خــداى  کنیــد. امــا ا و طبــق آداب و دســتورات اخالقــی اســالمی آنــان را تربیــت 

کســب ننمودیــد، بــه  نخواســته در مرکــز علــم خــود را اصــالح نکردیــد، معنویــات 

یــد العیــاذ بــاهّلل، مــردم را منحــرف ســاخته، بــه اســالم و روحانیــت  کــه برو هــر جــا 
کــرد.«2 بدبیــن خواهیــد 

گــر پــس از مدتــی، تغییــر قابــل توجــه و رو بــه رشــدی در اخــالق و رفتــار فرزندتــان  ا

گذشــته  کــه هم چنــان بعضــی از رفتارهــای نامناســب  مشــاهده نکردیــد و دیدیــد 

ــن  ــد، ای ــر می زن ــی از او س ــأن طلبگ ــالف ش ــای خ ــد و رفتاره ــرار می کن ــود را تک خ

کــرده و در جســت وجوی دالیــل آن باشــید. بــا  مســأله را بــه عنــوان هشــدار تلقــی 

یشــه ایــن مشــکل باشــید  کشــف ر ی در پــی  صحبــت بــا مدیــر مدرســه و اســاتید و

و بــا همــکاری مدرســه در صــدد رفــع آن برآییــد.

زندتان را فراهم کنید  وانی و تمرکز ذهنی فر 6. اسباب آرامش ر

کوشــش  کالس هــا، جدیــت و پشــت کار در درس خوانــدن،  حضــور مســتمر در 

بــرای فهمیــدن، مطالعــه و مباحثــه منظــم، انجــام خــوب و به موقــع وظایــف، 

کبر. 1 . امام مخیی ، جهاد ا
2 . مهان منبع.
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عبــادت و راز و نیــاز بــا خداونــد و... از عوامــل موفقیــت یــک طلبــه بــه شــمار 

کــه از لحــاظ روحــی و ذهنــی آرامــش داشــته باشــد، می توانــد بــا  مــی رود. طلبــه ای 

کافــی درس بخوانــد و پله هــای موفقیــت را یکــی پــس از دیگــری بپیمایــد.  تمرکــز 

طبیعــی اســت وقتــی مســأله ای ایــن آرامــش را بــه هــم بریــزد و تمرکــز فــرد را از بیــن 

ببــرد، آن گاه پیشــرفت تحصیلــی و معنــوی او مختــل خواهــد شــد.

و  منــزل  بــه  فرزنــد  یــاد  ز و اختالف هــای خانوادگــی، رفت وآمدهــای  مشــکالت 

کارهــای  کــردن فرزنــد بــا  درگیــری بیــش از حــد او بــا مشــکالت خانــواده، درگیــر 

بــه اشــتغال  از ظرفیــت، اجبــار  انتظــارات فراتــر  غیردرســی، بیمــاری، داشــتن 

گــردد.  کامــی  نا و  آرامــش  امثــال این هــا می توانــد موجــب ســلب  و  پاره وقــت 

یــد. این کــه  ســعی کنیــد فرزندتــان را از مســایل و مشــکالت خانوادگــی دور نگــه دار

ــان مســائل و  ــه او بگوییــد و او را د ر جری ــه طــور مــداوم از مشــکالت خانوادگــی ب ب

کــه  ی نــدارد، نتیجــه ای غیــر از ایــن  کــه چنــدان ربطــی بــه و یــد  بحران هایــی بگذار

ــه  ــرای طلبــه ب ــی ب کــرده و مشــکل تحصیلــی و روان بی جهــت ذهنــش را مشــغول 

بــار آیــد، نخواهــد داشــت.

گــر خــدای  یــاد بــا مشــکالت خودتــان درگیــر نکنیــد و ا بنابرایــن بکوشــید او را ز

ــرای درمــان و بهبــودی او  نکــرده مشــکل جســمی و بیمــاری برایــش پیــش آمــد، ب

کنیــد و بــا ایجــاد فضایــی آرام و بــدون تنــش، او را بــرای فردایــی مهــم و  اقــدام 

پرمســئولیت آمــاده نماییــد.
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کــه بــه  و بــر وضعیــت اخالقــی و تربیتــی فرزندتــان هــم در مدرســه و هــم اوقاتــی 
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7. مواظب تغذیه و وضعیت جسمانی وی باشید

ــه وارد حــوزه علمیــه می شــود، در اوج رشــد جســمانی  ک ــی  ــه نوجــوان و جوان طلب

و روانــی خــود اســت. در ایــن ســن، تغذیــه ســالم بــرای رشــد جســمی و پیشــرفت 

گوارای  ی بســیار اهیمــت دارد. جوانــی که هر روز بــا غذاهای متنوع و  تحصیلــی و

کافــی برخــوردار  مــادر تغذیــه می کــرد، در حــوزه اغلــب از چنیــن غذاهــای متنــوع و 

گاهــی هــم ممکــن اســت تحــت تأثیــر برخــی از اســاتید یــا دوســتانش در  نیســت. 

برنامه هــای خودســازی، دچــار افــراط و تفریــط بشــود و بخواهــد کمتــر غــذا بخــورد. 

بنابرایــن در اوایــل طلبگــی، ممکــن اســت شــاهد ضعــف جســمانی فرزندتــان 

باشــید. در ایــن هنــگام، بهتــر اســت از فرزنــد دربــاره برنامه هــای غذایــی روزانــه و 

کیفیــت الزم را نــدارد  کــه غذاهــا  گــر متوجــه شــدید  مقــدار مصــرف آن بپرســید و ا

ــد و دورادور  کنی ــی اش  ــورد، راهنمای ــذا می خ ــمانی اش غ ــاز جس ــر از نی کمت ــا او  ی

ــان رســیدگی  ــه فرزندت ــام مرخصــی از لحــاظ غذایــی بیشــتر ب مراقبــش باشــید. ای

49 فصل سوم:پیشنهادهایی برای والدین

بــرای  کنیــد.  اســتفاده  کیفیــت  بــا  و  مقــوی  غذاهــای  از  کنیــد  ســعی  و  کــرده 

کنیــد تــا بــا خــود بــه مدرســه ببــرد و...  صبحانــه اش می توانیــد انــواع مرباهــا را تهیــه 

ــار آورد.  ــوس ب ــرد و او را ل ک ی  ــاده رو ی ــد ز کار نبای . البتــه در ایــن 

یان بــار بــوده و مانــع  کم خــوری و پرخــوری در ایــن دوره ســنی حســاس، هــر دو ز

کــه بــه انــدازه بخــورد،  کنیــد  پیشــرفت تحصیلــی اســت. بــه فرزنــد خــود یــادآوری 

کنــد، برنامــه منظــم ورزشــی داشــته باشــد و خــوب درس  بــه موقــع اســتراحت 

ــه بهتریــن وجــه انجــام دهــد.  ــد و اعمــال عبــادی خــود را ب بخوان

زندتان را داشته باشید 8. تا مدتی از نظر مالی هوای فر

ــود  ــواده خ ــه خان ــادی ب ی ــد ز ــا ح ــی ت ــر مال ــات از نظ ــالب در دوره مقدم ــر ط بیش ت

کــه بــه طــالب در ســال های  وابســته اند. شــهریه ای )کمــک هزینــه تحصیلــی( 

بــرای نیازهــای روزمــره از قبیــل  اول پرداخــت می شــود، بســیار ناچیــز اســت و 

کافــی نیســت. از ســوی دیگــر  کتــاب، رفت وآمــد و...  ک، تهیــه  ک، پوشــا خــورا

نحــوه  و  مالــی  وضعیــت  اســت.  متفــاوت  نیــز  خانواده هــا  مالــی  امکانــات 

کنیــد  روشــن  او  بــرای  دهیــد.  شــرح  فرزندتــان  بــه  را  خــود  پولــی  کمک هــای 

تأمیــن  و  را پوشــش دهیــد  او  از هزینه   هــای  یــک  کــدام  یــا مایلیــد  یــد  کــه قادر

کــه تأمیــن  ی، از عهــده شــما بــر نمی آیــد یــا مایــل نیســتید  کــدام هزینه هــای و

کنیــد  کنیــد. محدودیت هــا و مشــکالت مالــی خــود را بــه درســتی بــه او بیــان 

کــه در ایــن دوره بــا تــوکل، صرفه جویــی و قناعــت تمــام دوره  و از او بخواهیــد 

گاهــی بــا حفــظ عــزت فرزندتــان، بــه او یــاری  کنــد.  تحصیلــی خــود را ســپری 

کنــد.  نــرم  پنجه  مالــی دســت و بــا مشــکالت  بدهیــد  اجــازه  گاهــی  و  رســانید 
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ــان رســیدگی  ــه فرزندت ــام مرخصــی از لحــاظ غذایــی بیشــتر ب مراقبــش باشــید. ای
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بــرای  کنیــد.  اســتفاده  کیفیــت  بــا  و  مقــوی  غذاهــای  از  کنیــد  ســعی  و  کــرده 

کنیــد تــا بــا خــود بــه مدرســه ببــرد و...  صبحانــه اش می توانیــد انــواع مرباهــا را تهیــه 

ــار آورد.  ــوس ب ــرد و او را ل ک ی  ــاده رو ی ــد ز کار نبای . البتــه در ایــن 

یان بــار بــوده و مانــع  کم خــوری و پرخــوری در ایــن دوره ســنی حســاس، هــر دو ز

کــه بــه انــدازه بخــورد،  کنیــد  پیشــرفت تحصیلــی اســت. بــه فرزنــد خــود یــادآوری 

کنــد، برنامــه منظــم ورزشــی داشــته باشــد و خــوب درس  بــه موقــع اســتراحت 

ــه بهتریــن وجــه انجــام دهــد.  ــد و اعمــال عبــادی خــود را ب بخوان

زندتان را داشته باشید 8. تا مدتی از نظر مالی هوای فر

ــود  ــواده خ ــه خان ــادی ب ی ــد ز ــا ح ــی ت ــر مال ــات از نظ ــالب در دوره مقدم ــر ط بیش ت

کــه بــه طــالب در ســال های  وابســته اند. شــهریه ای )کمــک هزینــه تحصیلــی( 

بــرای نیازهــای روزمــره از قبیــل  اول پرداخــت می شــود، بســیار ناچیــز اســت و 

کافــی نیســت. از ســوی دیگــر  کتــاب، رفت وآمــد و...  ک، تهیــه  ک، پوشــا خــورا

نحــوه  و  مالــی  وضعیــت  اســت.  متفــاوت  نیــز  خانواده هــا  مالــی  امکانــات 

کنیــد  روشــن  او  بــرای  دهیــد.  شــرح  فرزندتــان  بــه  را  خــود  پولــی  کمک هــای 

تأمیــن  و  را پوشــش دهیــد  او  از هزینه   هــای  یــک  کــدام  یــا مایلیــد  یــد  کــه قادر

کــه تأمیــن  ی، از عهــده شــما بــر نمی آیــد یــا مایــل نیســتید  کــدام هزینه هــای و

کنیــد  کنیــد. محدودیت هــا و مشــکالت مالــی خــود را بــه درســتی بــه او بیــان 

کــه در ایــن دوره بــا تــوکل، صرفه جویــی و قناعــت تمــام دوره  و از او بخواهیــد 

گاهــی بــا حفــظ عــزت فرزندتــان، بــه او یــاری  کنــد.  تحصیلــی خــود را ســپری 

کنــد.  نــرم  پنجه  مالــی دســت و بــا مشــکالت  بدهیــد  اجــازه  گاهــی  و  رســانید 
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آموزشــی،  تبلیغــی،  مهارت هــای  کســب  بــا  آینــده  ســال های  در  شــاء اهّلل  ان 

پژوهشــی و فرهنگــی الزم، خواهــد توانســت از عهــده مخــارج زندگــی خــود برآیــد.

وزهای تعطیلی و اوقات فراغت او بپرسید 9. از گذران ر

دروس حــوزه معمــوال در طــول هفتــه برگــزار می شــود و طلبه هــا فرصتــی جــز بــرای 

درس خوانــدن ندارنــد. تنهــا در دهــه مــاه محــرم، دهــه آخــر صفــر، مــاه مبــارک 

کــه غیــر از درس، بــه کارهــای دیگــر اقــدام  رمضــان و فصــل تابســتان فرصــت دارنــد 

کننــد. در مــاه محــرم، صفــر و مــاه رمضــان می تواننــد بــه تبلیــغ برونــد. البتــه طــالب 

در چنــد ســال اول، هنــوز توانایــی تبلیــغ ندارنــد و پــس از خوانــدن فقــه، کم کــم ایــن 

کــه طلبه هــا بتواننــد  ــد. تابســتان فرصــت خوبــی اســت  ــه دســت می آی توانایــی ب

یــس،  بــه مهارت هــای علمــی خــود بیفزاینــد. آنــان می تواننــد مهارت هــای تدر

ــه، خوش نویســی و ســایر مهارت هــا را  کالس داری، نویســندگی، رایان ســخنرانی، 

کننــد.  تمریــن و مطالعــات جانبــی متمرکــزی را شــروع 

زندتان باشید ۱0. در مشکالت و سختی ها در کنار فر

زندگــی طلبگــی نیــز هماننــد زندگــی ســایر مــردم بــا مشــکالت مختلفــی درهــم 

روانــی،  و  روحــی  تحصیلــی،  مشــکالت  شــد،  گفتــه  چنان کــه  اســت.  تنیــده 

ارتباطــی، بیمــاری جســمی، مشــکالت معیشــتی و مالــی و... همگــی می تواننــد 

باعــث تضعیــف انگیــزه طلبگــی در فــرد بشــوند. بنابرایــن بکوشــید در همــه ایــن 

کنــد و از حمایــت فکــری،  کنــار خــود احســاس  مشــکالت، فرزندتــان شــما را در 

ــد.  ــوردار باش ــما برخ ــوی ش ــادی و معن م

البتــه ایــن مشــکالت، طلبــه را بــرای زندگــی پــر فــراز و نشــیب آینــده آمــاده می کنــد 
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گاهــی هــم اجــازه دهیــد فرزندتــان  و بــه قــول معــروف از او یــک مــرد می ســازد. 

تش بــر آیــد. کنــد و خــود بکوشــد از عهــده مشــکال مشــکالت را بــه تنهایــی تجربــه 

وری را به او یاد دهید ۱۱. بعضی از مهارت های ضر

یــادی دارد تــا فــرد  زندگــی مجــردی و بــه دور از خانــواده، نیــاز بــه مهارت هــای ز

ــد؛  کن ــه  ــی غلب ــکالت احتمال ــر مش ــد و ب ــرون بکش ــود را از آب بی ــم خ گلی ــد  بتوان

نظــم و برنامه ریــزی، دوســت یابی، پختــن غــذا، شست وشــوی لبــاس و ظــرف، 

ک  ــورا ــد خ ــردن، خری ک ــرض  ــداز، ق ــی ـ پس ان ــت مال ــاس، مدیری ــت و دوز لب دوخ

یافــت خدمــات درمانــی هنــگام بیمــاری، رفــت و آمــد بیــن  ک و... ـ در و پوشــا

کــه بایــد  شــهری و... از جملــه مهارت هــای الزم بــرای یــک طلبــه مبتــدی اســت 

ــاد بگیــرد.  خیلــی زود آن هــا را ی

کنار زندگی با طلبه های پایه های درسی باالتر،       البته فرزند شما در مدرسه و در 

گرفت؛ ولی شما  یج یاد خواهد  گذشت زمان و به تدر بسیاری از این امور را با 

نیز می توانید در ایام مرخصی و در فرصت های پیش آمده، برخی از نقاط ضعف 

فرزندتان را در این زمینه ها شناسایی کرده و نسبت به برطرف کردن آن ها کمک کنید. 
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آموزشــی،  تبلیغــی،  مهارت هــای  کســب  بــا  آینــده  ســال های  در  شــاء اهّلل  ان 

پژوهشــی و فرهنگــی الزم، خواهــد توانســت از عهــده مخــارج زندگــی خــود برآیــد.

وزهای تعطیلی و اوقات فراغت او بپرسید 9. از گذران ر

دروس حــوزه معمــوال در طــول هفتــه برگــزار می شــود و طلبه هــا فرصتــی جــز بــرای 

درس خوانــدن ندارنــد. تنهــا در دهــه مــاه محــرم، دهــه آخــر صفــر، مــاه مبــارک 

کــه غیــر از درس، بــه کارهــای دیگــر اقــدام  رمضــان و فصــل تابســتان فرصــت دارنــد 

کننــد. در مــاه محــرم، صفــر و مــاه رمضــان می تواننــد بــه تبلیــغ برونــد. البتــه طــالب 

در چنــد ســال اول، هنــوز توانایــی تبلیــغ ندارنــد و پــس از خوانــدن فقــه، کم کــم ایــن 

کــه طلبه هــا بتواننــد  ــد. تابســتان فرصــت خوبــی اســت  ــه دســت می آی توانایــی ب

یــس،  بــه مهارت هــای علمــی خــود بیفزاینــد. آنــان می تواننــد مهارت هــای تدر

ــه، خوش نویســی و ســایر مهارت هــا را  کالس داری، نویســندگی، رایان ســخنرانی، 

کننــد.  تمریــن و مطالعــات جانبــی متمرکــزی را شــروع 

زندتان باشید ۱0. در مشکالت و سختی ها در کنار فر

زندگــی طلبگــی نیــز هماننــد زندگــی ســایر مــردم بــا مشــکالت مختلفــی درهــم 

روانــی،  و  روحــی  تحصیلــی،  مشــکالت  شــد،  گفتــه  چنان کــه  اســت.  تنیــده 

ارتباطــی، بیمــاری جســمی، مشــکالت معیشــتی و مالــی و... همگــی می تواننــد 

باعــث تضعیــف انگیــزه طلبگــی در فــرد بشــوند. بنابرایــن بکوشــید در همــه ایــن 

کنــد و از حمایــت فکــری،  کنــار خــود احســاس  مشــکالت، فرزندتــان شــما را در 

ــد.  ــوردار باش ــما برخ ــوی ش ــادی و معن م

البتــه ایــن مشــکالت، طلبــه را بــرای زندگــی پــر فــراز و نشــیب آینــده آمــاده می کنــد 
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گاهــی هــم اجــازه دهیــد فرزندتــان  و بــه قــول معــروف از او یــک مــرد می ســازد. 

تش بــر آیــد. کنــد و خــود بکوشــد از عهــده مشــکال مشــکالت را بــه تنهایــی تجربــه 

وری را به او یاد دهید ۱۱. بعضی از مهارت های ضر

یــادی دارد تــا فــرد  زندگــی مجــردی و بــه دور از خانــواده، نیــاز بــه مهارت هــای ز

ــد؛  کن ــه  ــی غلب ــکالت احتمال ــر مش ــد و ب ــرون بکش ــود را از آب بی ــم خ گلی ــد  بتوان

نظــم و برنامه ریــزی، دوســت یابی، پختــن غــذا، شست وشــوی لبــاس و ظــرف، 

ک  ــورا ــد خ ــردن، خری ک ــرض  ــداز، ق ــی ـ پس ان ــت مال ــاس، مدیری ــت و دوز لب دوخ

یافــت خدمــات درمانــی هنــگام بیمــاری، رفــت و آمــد بیــن  ک و... ـ در و پوشــا

کــه بایــد  شــهری و... از جملــه مهارت هــای الزم بــرای یــک طلبــه مبتــدی اســت 

ــاد بگیــرد.  خیلــی زود آن هــا را ی

کنار زندگی با طلبه های پایه های درسی باالتر،       البته فرزند شما در مدرسه و در 

گرفت؛ ولی شما  یج یاد خواهد  گذشت زمان و به تدر بسیاری از این امور را با 

نیز می توانید در ایام مرخصی و در فرصت های پیش آمده، برخی از نقاط ضعف 

فرزندتان را در این زمینه ها شناسایی کرده و نسبت به برطرف کردن آن ها کمک کنید. 
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آیت  طباطبایی،  عالمه  نجفی،  مرعشی  اهّلل  آیت  کی،  ارا اهّلل  آیت  گلپایگانی، 

شهید  مطهری،  شهید  قدوسی،  شهید  صدوقی،  اهّلل  آیت  شهید  بهجت،  اهّلل 

دستغیب، شهید مدنی، شهید باهنر، شهید مفتح و... )رضوان اهّلل تعالی علیهم 

اجمعین(  از علمای گذشته تا مقام معظم رهبری آیت اهّلل خامنه ای و سایر مراجع 

کنون مشغول خدمت به اسالم و مسلمین و نشر  بزرگوار تقلید و علما و فضالیی که ا

معارف دینی می باشند، همگی تربیت یافتگان همین حوزه های علمیه هستند. 

ــوی  ــی و معن ــدت علم ــالش و مجاه ــال ها ت ــا س ــوران ب ــزرگان و اندیش ــن ب ــه ای هم

گاه بــا حمایــت و هدایــت والدیــن توانســته اند بــه ایــن مقامــات  شــبانه روزی و 
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و  آســمان علــم  در  و هم چــون ســتارگان  یابنــد  معنــوی دســت  و  واالی علمــی 

گرامــی بــه آنچــه بیــان شــد و  کنــون نیــز بــا توجــه شــما والدیــن  معرفــت بدرخشــند. ا

ی به  با حمایت و پشتیبانی مستمر معنوی و مادی از فرزند طلبه خود و تشویق و

مجاهدت  و سخت کوشی و تحمل سختی ها، محرومیت ها و نامالیمات این راه، 

امیدواریم فرزندتان به گونه ای تربیت شود که مایه آبرو و افتخار شما و عزت و سربلندی 

گردد.   اسالم و مسلمانان و رضایت و خشنودی قلب مقدس آقا امام زمان
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حرف آخر...

کنون هزاران انسان  حوزه های علمیه با پیشینه طالیی بیش از هزار ساله خود، تا ا

ب، فرهیخته، دانشمند و خدمت گزار به اسالم و مسلمین تحویل جامعه 
ّ

مهذ

ُکلینی، شیخ صدوق، شیخ  اسالمی و انسانی داده است؛ بزرگانی چون شیخ 

ی، شهید 
ّ
مفید، سید مرتضی علم الهدی، سید رضی، شیخ طوسی، عالمه حل

اول، شهید ثانی، عالمه مجلسی، عالمه بحرالعلوم، مقدس اردبیلی، میرداماد، 

مالحسین قلی  طاووس،  بن  سید  انصاری،  شیخ  مالصدرا،  طبرسی،  شیخ 

کربالیی، شیخ محمد بهاری،  همدانی، میرزا جواد ملکی تبریزی، سید احمد 

میرزا علی آقا قاضی طباطبایی، شهید آیت اهّلل مدرس، حاج شیخ عبدالکریم 

اهّلل  آیت  بهاء الدینی،  اهّلل  آیت  خمینی،  امام  بروجردی،  اهّلل  آیت  حائری یزدی، 

آیت  طباطبایی،  عالمه  نجفی،  مرعشی  اهّلل  آیت  کی،  ارا اهّلل  آیت  گلپایگانی، 

شهید  مطهری،  شهید  قدوسی،  شهید  صدوقی،  اهّلل  آیت  شهید  بهجت،  اهّلل 

دستغیب، شهید مدنی، شهید باهنر، شهید مفتح و... )رضوان اهّلل تعالی علیهم 

اجمعین(  از علمای گذشته تا مقام معظم رهبری آیت اهّلل خامنه ای و سایر مراجع 

کنون مشغول خدمت به اسالم و مسلمین و نشر  بزرگوار تقلید و علما و فضالیی که ا

معارف دینی می باشند، همگی تربیت یافتگان همین حوزه های علمیه هستند. 

ــوی  ــی و معن ــدت علم ــالش و مجاه ــال ها ت ــا س ــوران ب ــزرگان و اندیش ــن ب ــه ای هم

گاه بــا حمایــت و هدایــت والدیــن توانســته اند بــه ایــن مقامــات  شــبانه روزی و 
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و  آســمان علــم  در  و هم چــون ســتارگان  یابنــد  معنــوی دســت  و  واالی علمــی 

گرامــی بــه آنچــه بیــان شــد و  کنــون نیــز بــا توجــه شــما والدیــن  معرفــت بدرخشــند. ا

ی به  با حمایت و پشتیبانی مستمر معنوی و مادی از فرزند طلبه خود و تشویق و

مجاهدت  و سخت کوشی و تحمل سختی ها، محرومیت ها و نامالیمات این راه، 

امیدواریم فرزندتان به گونه ای تربیت شود که مایه آبرو و افتخار شما و عزت و سربلندی 

گردد.   اسالم و مسلمانان و رضایت و خشنودی قلب مقدس آقا امام زمان

حرف آخر...
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راه های ارتباطی والدین با حوزه

گفتــه شــد، ارتبــاط مســتمر والدیــن بــا مدرســه آثــار پــر خیــر و برکتــی  چنانکــه پیش تــر نیــز 
دارد. عــالوه بــر ارتبــاط بــا مدیــر مدرســه، گاهــی نیــاز اســت والدیــن گرامــی بــرای رســیدگی 
بیش تــر و بهتــر بــه وضعیــت درســی و تربیتــی فرزندشــان بــا مشــاور مدرســه نیــز در ارتبــاط 
ــدارس  ــیاری از م ــرای بس ــوز ب ــه هن ــد و البت ــت دارن ــاور ثاب ــدارس مش ــی از م ــند. برخ باش
گرچــه مســئولین در تالش انــد چنیــن امکانــی بــرای همــه  ایــن امــکان فراهــم نشــده، 
مــدارس بــه وجــود بیایــد، لکــن دســت کم، ســالی چنــد بــار مشــاورانی از ســوی دفتــر امــور 
مشــاوره و خانــواده معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه بــه مــدارس اعــزام می شــوند و 
یکــی دو روز را در مدرســه و در خدمــت طــالب هســتند. والدیــن بزرگــوار در صــورت نیــاز، 
ــه از  ــب مدرس ــاون تهذی ــا مع ــی ب ــاور و هماهنگ ــور مش ــان حض ــؤال از زم ــا س ــد ب می توانن

کننــد. فرصــت بــه وجــود آمــده اســتفاده 

بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مدیـر حوزه هـای علمیـه نیـز راه هـای ارتباطـی زیـر فراهـم اسـت:

 آدرس: قــم - بلــوار امیــن  نبــش بلــوار جمهــوری اســالمی، مدرســه معصومیــه، مرکــز 

ــر. ــر مدی مدیریــت حوزه هــای علمیــه، دفت

 تلفن: ۳۲9۱۳5۱0- 0۲5
.webmaster@ismc :ایمیل @

www.ismc.ir :یت حوزه  آدرس سایت مرکز مدیر
 معاونت تهذیب حوزه های علمیه:۳ -۳784۱68۱ و ۳784۱۱60 - 0۲5

0۲5  ۳784۱688 :دفتر امور مشاوره و خانواده معاونت تهذیب 
0۲5  ۳784۱۱6۳ :بیت اخالقی معاونت تهذیب  دفتر امور تر

http://tahzib-howzeh.com :آدرس سایت معاونت تهذیب 
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آرزوی ما، سرفرازی و شادکامی شما والدین گرامی

و توفیق روزافزون فرزند عزیزتان در تحصیل و تهذیب نفس

و سرانجام رضایت حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است.



و آخر دعوانا أن الحمدهلل رّب العالمین
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راه های ارتباطی والدین با حوزه

گفتــه شــد، ارتبــاط مســتمر والدیــن بــا مدرســه آثــار پــر خیــر و برکتــی  چنانکــه پیش تــر نیــز 
دارد. عــالوه بــر ارتبــاط بــا مدیــر مدرســه، گاهــی نیــاز اســت والدیــن گرامــی بــرای رســیدگی 
بیش تــر و بهتــر بــه وضعیــت درســی و تربیتــی فرزندشــان بــا مشــاور مدرســه نیــز در ارتبــاط 
ــدارس  ــیاری از م ــرای بس ــوز ب ــه هن ــد و البت ــت دارن ــاور ثاب ــدارس مش ــی از م ــند. برخ باش
گرچــه مســئولین در تالش انــد چنیــن امکانــی بــرای همــه  ایــن امــکان فراهــم نشــده، 
مــدارس بــه وجــود بیایــد، لکــن دســت کم، ســالی چنــد بــار مشــاورانی از ســوی دفتــر امــور 
مشــاوره و خانــواده معاونــت تهذیــب حوزه هــای علمیــه بــه مــدارس اعــزام می شــوند و 
یکــی دو روز را در مدرســه و در خدمــت طــالب هســتند. والدیــن بزرگــوار در صــورت نیــاز، 
ــه از  ــب مدرس ــاون تهذی ــا مع ــی ب ــاور و هماهنگ ــور مش ــان حض ــؤال از زم ــا س ــد ب می توانن

کننــد. فرصــت بــه وجــود آمــده اســتفاده 

بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مدیـر حوزه هـای علمیـه نیـز راه هـای ارتباطـی زیـر فراهـم اسـت:

 آدرس: قــم - بلــوار امیــن  نبــش بلــوار جمهــوری اســالمی، مدرســه معصومیــه، مرکــز 

ــر. ــر مدی مدیریــت حوزه هــای علمیــه، دفت

 تلفن: ۳۲9۱۳5۱0- 0۲5
.webmaster@ismc :ایمیل @

www.ismc.ir :یت حوزه  آدرس سایت مرکز مدیر
 معاونت تهذیب حوزه های علمیه:۳ -۳784۱68۱ و ۳784۱۱60 - 0۲5

0۲5  ۳784۱688 :دفتر امور مشاوره و خانواده معاونت تهذیب 
0۲5  ۳784۱۱6۳ :بیت اخالقی معاونت تهذیب  دفتر امور تر

http://tahzib-howzeh.com :آدرس سایت معاونت تهذیب 
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آرزوی ما، سرفرازی و شادکامی شما والدین گرامی

و توفیق روزافزون فرزند عزیزتان در تحصیل و تهذیب نفس

و سرانجام رضایت حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است.



و آخر دعوانا أن الحمدهلل رّب العالمین


