
َعلَُّهم يحَذروَن يِهم لَ ينِذروا َقوَمُهم إِذا رََجعوا ِإلَ يَتَفقَّهوا فى الّديِن َو لِ رَقٍة ِمنُهم طائَِفٌة لِ َر ِمن كِل ِف ينِفروا كافًَّة، َفَلوال نََف َو ماكاَن الُمؤِمنوَن لِ

و شایسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا آگاهی عمیق در دین پیدا کنند و قوم خود را � وقتی به سوی آنان بازگشتند � بیم دهند؟ 
باشد که آنان )از کیفر الهی( بترسند.
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.️︧﹫﹡ ﹤︪︣﹡ ن﹐﹢︧﹞ ︀ه﹎︡د ً︀ ﹝︴︀﹜︉ درج ︫︡ه در ا︪︣﹡ ﹟﹥، ا﹜︤ا﹝

 ️﹢﹨ ︎︣دا︠︐﹥ ︫ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا
︵﹙︊﹍﹩ را در ︨ـ﹥ ︋ُ︺︡ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ︵︀رت و ︑︊﹙﹫︼ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن 
 ️﹢﹨ ︎︣دا︠︐﹥ ︫ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا
︵﹙︊﹍﹩ را در ︨ـ﹥ ︋ُ︺︡ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ︵︀رت و ︑︊﹙﹫︼ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن 
 ️﹢﹨ ︎︣دا︠︐﹥ ︫ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤︋ ﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا

 ️﹢﹨ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ︀︋ ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ا︨︀س ︡﹡︡﹆︐︺﹞
︵﹙︊﹍﹩ را در ︨ـ﹥ ︋ُ︺︡ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ︵︀رت و ︑︊﹙﹫︼ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن 
 ️﹢﹨ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ︀︋ ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ا︨︀س ︡﹡︡﹆︐︺﹞
︵﹙︊﹍﹩ را در ︨ـ﹥ ︋ُ︺︡ آ﹝﹢زش و ︎︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ︵︀رت و ︑︊﹙﹫︼ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن 

︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀ـ﹍︀ه ︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر 
 ️﹢﹨ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ︀︋ ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ا︨︀س ︡﹡︡﹆︐︺﹞
︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀ـ﹍︀ه ︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر 
 ️﹢﹨ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ︀︋ ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ا︨︀س ︡﹡︡﹆︐︺﹞

︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: ١. 
︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀ـ﹍︀ه ︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر 

︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 
︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀ـ﹍︀ه ︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر 

 ﹉ ︫ـ︡ن در ︬ ّ︭ ︐﹞ .
︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 

 ﹉ ︫ـ︡ن در ︬ ّ︭ ︐﹞ .
︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 

﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م ︵﹙︊﹍﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ ٢
︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 

﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م ︵﹙︊﹍﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ 
︻﹙﹞﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 

ر︫︐﹥ ︋︐︣ ا︨️ ︀ ︗︀﹝︺﹫️ و ِا︫︣ا﹁﹫️ در ︑﹞︀م ر︫︐﹥ ﹨︀؟
﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م ︵﹙︊﹍﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ 

ر︫︐﹥ ︋︐︣ ا︨️ ︀ ︗︀﹝︺﹫️ و ِا︫︣ا﹁﹫️ در ︑﹞︀م ر︫︐﹥ ﹨︀؟
﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م ︵﹙︊﹍﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ 

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

﹎︤ارش در ﹝﹢رد ﹝︊﹠︀ی ﹝︡ر︨﹥ ﹝︪﹊︀ت ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹠︀️ و ﹡﹫︀ز ︵﹙︊﹥، ﹉ دوره 
︻﹞﹢﹝﹩ را ︵︣ا﹩ ﹋︣ده ا︨ـ️. ﹝︡︣ ﹝︡ر︨﹥ در ا︋︐︡ا ﹝︪ـ﹊﹑ت ﹢زه را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. ︨﹫︀︨️ ا︪︀ن در ﹝︡ر︨﹥، 
︻﹞﹢﹝﹩ را ︵︣ا﹩ ﹋︣ده ا︨ـ️. ﹝︡︣ ﹝︡ر︨﹥ در ا︋︐︡ا ﹝︪ـ﹊﹑ت ﹢زه را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، 
︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. ︨﹫︀︨️ ا︪︀ن در ﹝︡ر︨﹥، 
︻﹞﹢﹝﹩ را ︵︣ا﹩ ﹋︣ده ا︨ـ️. ﹝︡︣ ﹝︡ر︨﹥ در ا︋︐︡ا ﹝︪ـ﹊﹑ت ﹢زه را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، 

﹋︀ر︋ـ︣دی ﹋︣دن درس ﹨︀﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ ︵ـ﹑ب ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹠︡. ارزش ︀︋﹩ آن ﹨ـ︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︮﹢رت 
︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. ︨﹫︀︨️ ا︪︀ن در ﹝︡ر︨﹥، 
﹋︀ر︋ـ︣دی ﹋︣دن درس ﹨︀﹩ ا︨ـ️ ﹋﹥ ︵ـ﹑ب ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹠︡. ارزش ︀︋﹩ آن ﹨ـ︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︮﹢رت 
︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. ︨﹫︀︨️ ا︪︀ن در ﹝︡ر︨﹥، 

﹝︧︐﹞︣ ا︨️.

﹎︤ارش ︑﹢︨︳ ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ︑︺︣ـ︿ ﹨﹢️ ﹁︣دی و ︮﹠﹀﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
︲ـ︣ورت ︋ ﹤︋ ﹩﹀﹠︮ ️﹢﹨ ︒︋ـ︒ ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد، ا﹠﹊ـ﹥ آ︀ ︵﹙︊﹥ ﹨﹞︀ن 
در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ︑︺︣ـ︿ ﹨﹢️ ﹁︣دی و ︮﹠﹀﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
︲ـ︣ورت ︋ ﹤︋ ﹩﹀﹠︮ ️﹢﹨ ︒︋ـ︒ ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد، ا﹠﹊ـ﹥ آ︀ ︵﹙︊﹥ ﹨﹞︀ن 
در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋﹥ ︑︺︣ـ︿ ﹨﹢️ ﹁︣دی و ︮﹠﹀﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 

️ ﹨︀ی ﹢زه را ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹀﹆﹥  ﹫︡ا︩ رو︀﹡﹫️ و ر︨︀﹜  ︎﹤﹀︧﹚﹁ ︦︍ رو︀﹡﹩ ا︨️؟︨ 
و ا﹡︢ار و ا︗︣ای د﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨ـ︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب 
﹝﹩ ︫ـ﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ آن ︮︡ق ︻﹠﹢ان ︵﹙︊﹥ ︋︣ او ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ د﹇️ ﹝﹢رد 
و ا﹡︢ار و ا︗︣ای د﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨ـ︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب 
﹝﹩ ︫ـ﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ آن ︮︡ق ︻﹠﹢ان ︵﹙︊﹥ ︋︣ او ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ د﹇️ ﹝﹢رد 
و ا﹡︢ار و ا︗︣ای د﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨ـ︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب 

︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

﹝﹆︀﹜﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری

در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋ـ︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در ورود ︋﹥ 
﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش ا﹜︢ر︺﹥ و ︵︊﹆︀ت 
در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋ـ︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در ورود ︋﹥ 
﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش ا﹜︢ر︺﹥ و ︵︊﹆︀ت 
در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋ـ︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در ورود ︋﹥ 

ـ︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀ ا﹡︖ـ︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد.  ️ ﹨︀ـ﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥︋  ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش ا﹜︢ر︺﹥ و ︵︊﹆︀ت 
ـ︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀ ا﹡︖ـ︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد.  ️ ﹨︀ـ﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥︋  ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش ا﹜︢ر︺﹥ و ︵︊﹆︀ت 

ا︪ـ︀ن ︎︦ از ︑﹢︲﹫﹩ در︋ـ︀ره ︗︀﹍︀ه ا︗︀زه روا️، ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه 
ـ︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀ ا﹡︖ـ︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد.  ️ ﹨︀ـ﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥︋  ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
ا︪ـ︀ن ︎︦ از ︑﹢︲﹫﹩ در︋ـ︀ره ︗︀﹍︀ه ا︗︀زه روا️، ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه 
ـ︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀ ا﹡︖ـ︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد.  ️ ﹨︀ـ﹩ ﹋﹥ در ادا﹝﹥︋  ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫

️ ﹋﹢︫ـ﹩ و ︨ـ︺﹥ ︮︡ر ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ  ︨ از ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣︠و در آ ︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞ ز﹝︀ن ︠﹢د
ا︪ـ︀ن ︎︦ از ︑﹢︲﹫﹩ در︋ـ︀ره ︗︀﹍︀ه ا︗︀زه روا️، ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه 
️ ﹋﹢︫ـ﹩ و ︨ـ︺﹥ ︮︡ر ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ  ︨ از ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣︠و در آ ︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞ ز﹝︀ن ︠﹢د
ا︪ـ︀ن ︎︦ از ︑﹢︲﹫﹩ در︋ـ︀ره ︗︀﹍︀ه ا︗︀زه روا️، ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه 

را ︀دآوری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
️ ﹋﹢︫ـ﹩ و ︨ـ︺﹥ ︮︡ر ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ  ︨ از ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣︠و در آ ︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞ ز﹝︀ن ︠﹢د

را ︀دآوری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
️ ﹋﹢︫ـ﹩ و ︨ـ︺﹥ ︮︡ر ︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ  ︨ از ﹩︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣︠و در آ ︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞ ز﹝︀ن ︠﹢د

﹝︀︭︊﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹫︓﹛ وا︡ی

︡︋︀ ﹩﹞ ا︨︐︀د در ﹡︷︀﹝﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︣آن و ّ︨﹠️ ﹡﹆︩ ︠﹢د را ︋︀ز
︤دان  ︎﹠︀ه

﹝︡ر︨﹥ ﹝︪﹊︀ت؛ ﹝︡ر︨﹥ ای ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ︎︥و﹨︩
 

﹨﹢️ ︮﹠﹀﹩ ︵﹙︊﹥ و ﹝︺﹠︀ی ︵﹙︊﹍﹩

︑︃﹜﹫﹀︀ت ︫﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ ز﹡︡ه ﹋﹠﹠︡ۀ ︻﹙﹞︀﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹁︣ا﹝﹢ش ︫︡ه ︋﹢د﹡︡
︨﹫︡ ا﹞︡ ا︫﹊﹢ری
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 طلبه کیس��ت. وظیفه اش چیست. فلسفه 
وجودی حوزه های علمیه چیست. چه کسی 
می تواند نق��ش حوزه ها و ط��لب را تعیین 
کن��د: از تاریخ باید پرس��ید؛ علم��اء و زعماء 
حوزه می توانند پاسخ بگویند؛ انتظار جامعه و 
مردم مهم اس��ت؛ دین این صلحیت را دارد 
مات طلبگی چیس��ت.  و ی��ا ... . ارکان و مقواّ
حد نصاب طلبه بودن در هر حیطه چیس��ت. 
چه کارهایی در حیطه طلبگی نمی گنجد. آیا 
همه طلبه ها باید نقش انبیاء را داشته باشند 
ی��ا اینکه حوزه و حوزوی��ان در مجموع باید 
ای��ن نقش را ایفاء کنند. زم��ان و مکان چه 
تاثی��ری در تعیین رس��الت ها و اولویت های 
طلب دارد. علیق و توانایی های ش��خصی 
طلب چق��در در انتخ��اب کار طلبگی آنان 
مؤثر اس��ت. تف��اوت طلبه با س��ایر افرادی 
که ممکن اس��ت برخی از کارهای روحانیت 
را انجام دهند چیس��ت و ... در این ش��ماره 
بررسی چنین س��ؤاالتی مدنظر بوده است و 
بدین منظور عن��وان هویت طلبگی را برای 
مجموعه پاس��خ های این پرسش ها انتخاب 

کرده ایم.

 معتقدیم ب��رای موفق بودن طلب جوان 
در هر نقش حوزوی الزم است برای سؤاالت 
هویتی خود پاسخ مناسبی بیابند. پاسخ های 
درس��ت، جامع و به هنگام، پرسش هایی که 
گاهی بنابر فرض پیش پا افتادگی و سادگی 
بدون پاسخ می ماند یا پاسخ های کلیشه ای، 
شعاری، س��طحی و متأس��فانه بعضًا ناقص 
و نادرس��ت. جواب های��ی که طلب��ه را بیش 
از ی��ک دهه راهبری نمی کن��د و او را برای 
اس��تقامت در مسیر پش��تیبانی نمی کند. در 
این بین نقش مش��اوران، استادان، طلب و 
مدارس برای یاری رساندن به طلب جوان 

مهم است.
 طی راه دش��وار و دیریاب پژوهشگری و 
ثبات قدم در این مسیر هم، نیازمند تکیه بر 
پاسخ های متقن و محکم هویتی به خصوص 
هویت علمی دارد. اینکه در هویت حوزویان 
عنصر دان��ش و پژوهش چه جایگاهی دارد. 
حوزه باید چه سؤاالت معرفتی بشر را پاسخ 
دهد. آیا می ش��ود طلبه بود و روحیه تحقیق 
نداش��ت. داش��تن چه میزان علم برای طلبه 
بودن الزم اس��ت. رابط��ه پژوهش و اجتهاد 

چیس��ت. تبلی��غ، تحقیق و تهذی��ب چگونه 
و ب��ا چه نس��بتی هویت حوزویان را ش��کل 

می دهند.
برای تقویت شور و نشاط علمی طلب الزم 
است نگرش آنان به هویت طلبگی و ارکان 
علمی آن و نگاه آنها به نقش و جایگاهشان 
در جامعه علم��ی بازنگری، ترمیم، اصلح و 
ارتقاء یابد. زیرا نسل جوان حوزه های علمیه، 
چنانچه هویت خوی��ش را نیابد، نمی تواند با 
می��راث علمی � اخلقی گذش��تگان ارتباط 
برق��رار کند از آن بهره ب��رد و به آن افتخار 
کند، بر دوش اسلف خود باشد و از آن فراز، 
افق های روش��نی را رصد کن��د. پر امید، به 
س��مت آنه��ا گام بر دارد و مش��کلت را در 
نوردد و زیس��تن ام��روزش نیز با کس��الت 
توام خواهد ش��د و این کس��الت، بسیاری از 
معضلت ح��وزه را ایجاد خواه��د کرد و در 
تمدن اس��لمی، ابعاد علمی ح��وزه را دچار 

کمبود و نقصان می کند.
 از منظره��ای متفاوت به مس��أله هویت 
پرداخ��ت.  حوزوی��ان و ط��لب می ت��وان 
ن��گاه تاریخی، ن��گاه جامعه ش��ناختی، نگاه 

روانش��ناختی، نگاه فلس��فی، ن��گاه دینی و 
... در این ش��ماره سعی ش��ده است فارغ از 
دش��واری های نظری، به ص��ورت کاربردی 
در زمینه ه��ای مختل��ف فت��ح بابی صورت 
گیرد. همچنین نش��ریه در دوره اول انتش��ار 
خود )خش��ت اول ش��ماره 2 و 3( مجموعه 
گفتاره��ا و نوش��تارهایی را فراهم آورده بود 
که علقمندان، می توانند این مجموعه را در 

کنار مطالب این شماره ملحظه کنند.
 خوش��بختانه در دوره جدید شورای عالی 
یکی از وظایف مصوب معاونت تهذیب مرکز 
مدیریت حوزه های علمی��ه تعریف، تبیین و 
تثبی��ت هویت حوزوی طلب و برنامه ریزی 
برای ارتقاء آن دانس��ته ش��ده است. با توجه 
ب��ه اینک��ه از هویت های متزل��زل یا مردود 
نمی تواند هیچ انتظاری داش��ت. امید اس��ت 
در این خصوص با مش��ارکت س��ایر ارکان 
حوزه در بخش های مربوط به خود، اتفاقات 

مناسبی رقم بخورد.
رهنام��ه این را به فال نیک می گیرد و آماده 
اس��ت هر گونه مش��ارکتی که در این زمینه 

الزم است به سهم خود بر عهده بگیرد.

یك مصوبه هویت بخش

مهدی محقق فر
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﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ت ︻﹙﹞﹩ و ︻﹞﹙﹩؛ ار﹋︀ن﹐︀﹝﹋
﹝︖︐︊﹩ زار︻﹩

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ از ا︲﹑ع ﹩﹠︵︀ ﹋︀ر ︻﹙﹞﹩ و ︵︀رت︋ 
︤دان  ︎﹠︀ه

 ﹩︑︀﹫︲﹢︑ و ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. آ﹇︀ی زار︻﹩ ︎ـ︦ از ️﹢﹨ ـ︒ در ﹝﹢رد︋
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︾︀︀ت  ︒ ︑︊﹙﹫︼ و ا﹡ـ︢ار، ﹁﹆︀﹨️ در د﹟ را︋  ﹥ آ﹥ ﹡﹀︣ و︋  را︗ـ︹︋ 
 ﹩︑︀﹫︲﹢︑ و ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. آ﹇︀ی زار︻﹩ ︎ـ︦ از ️﹢﹨ ـ︒ در ﹝﹢رد︋
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︾︀︀ت  ︒ ︑︊﹙﹫︼ و ا﹡ـ︢ار، ﹁﹆︀﹨️ در د﹟ را︋  ﹥ آ﹥ ﹡﹀︣ و︋  را︗ـ︹︋ 
 ﹩︑︀﹫︲﹢︑ و ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. آ﹇︀ی زار︻﹩ ︎ـ︦ از ️﹢﹨ ـ︒ در ﹝﹢رد︋

﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︨︍︦ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ﹝︓﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ی اد︋﹫︀ت، ا﹇︐︭︀د 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︾︀︀ت  ︒ ︑︊﹙﹫︼ و ا﹡ـ︢ار، ﹁﹆︀﹨️ در د﹟ را︋  ﹥ آ﹥ ﹡﹀︣ و︋  را︗ـ︹︋ 
﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︨︍︦ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ﹝︓﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ی اد︋﹫︀ت، ا﹇︐︭︀د 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︾︀︀ت  ︒ ︑︊﹙﹫︼ و ا﹡ـ︢ار، ﹁﹆︀﹨️ در د﹟ را︋  ﹥ آ﹥ ﹡﹀︣ و︋  را︗ـ︹︋ 

در ﹝︺﹫︪ـ️، ﹋︧︉ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︺﹠﹢ی، دا︫ـ︐﹟ ﹝︺﹙﹛ و ﹝︣︋﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در 
﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︨︍︦ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ﹝︓﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ی اد︋﹫︀ت، ا﹇︐︭︀د 
در ﹝︺﹫︪ـ️، ﹋︧︉ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︺﹠﹢ی، دا︫ـ︐﹟ ﹝︺﹙﹛ و ﹝︣︋﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در 
﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︨︍︦ ︋﹥ ︋︣︠﹩ از ا︮﹢ل ︵﹙︊﹍﹩ ﹝︓﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ی اد︋﹫︀ت، ا﹇︐︭︀د 

︀︎︀ن ︋﹥ ︑︺︣︿ ﹋︀﹝﹙﹩ از ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ر︨ـ﹠︡. ︲﹞﹟ ا﹠﹊﹥ ر︻︀️ ︑︺︀دل را 
در ﹝︺﹫︪ـ️، ﹋︧︉ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︺﹠﹢ی، دا︫ـ︐﹟ ﹝︺﹙﹛ و ﹝︣︋﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در 
︀︎︀ن ︋﹥ ︑︺︣︿ ﹋︀﹝﹙﹩ از ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ر︨ـ﹠︡. ︲﹞﹟ ا﹠﹊﹥ ر︻︀️ ︑︺︀دل را 
در ﹝︺﹫︪ـ️، ﹋︧︉ ﹋﹞︀﹐ت ﹝︺﹠﹢ی، دا︫ـ︐﹟ ﹝︺﹙﹛ و ﹝︣︋﹩ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در 

︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ا﹞ ️︀︾ ﹟﹛ ﹝﹩ دا﹡﹠︡.

ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨︐︀د  ︣دا︠︐﹥︫   ︎﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤  ︋﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا
 ︿︣︺︑ ︼﹫﹚︊︑ ـ︀رت و︵ ︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ُ︺︡ آ﹝﹢زش و︎  ـ﹥︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ را در︨ 
ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨︐︀د  ︣دا︠︐﹥︫   ︎﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤  ︋﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا
 ︿︣︺︑ ︼﹫﹚︊︑ ـ︀رت و︵ ︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ُ︺︡ آ﹝﹢زش و︎  ـ﹥︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ را در︨ 
ـ︡ه ا︨ـ️. ا︨︐︀د  ︣دا︠︐﹥︫   ︎﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹟﹫﹫︊︑ و ︿︣︺︑ ﹤  ︋﹤︊︀︭﹞ ﹟در ا

﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ا︨︀س ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ︋︀ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
 ︿︣︺︑ ︼﹫﹚︊︑ ـ︀رت و︵ ︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ُ︺︡ آ﹝﹢زش و︎  ـ﹥︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ را در︨ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا︪ـ︀ن ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ا︨︀س ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ︋︀ دو ︻﹠︭︣ اّول ︫﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د 
 ︿︣︺︑ ︼﹫﹚︊︑ ـ︀رت و︵ ︥و﹨︩، ︑﹆﹢ا و ُ︺︡ آ﹝﹢زش و︎  ـ﹥︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ را در︨ 

و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠ـ︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 
︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر ︻﹙﹞﹩ ﹋ـ︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، 
و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠ـ︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 
︻﹠︭︣ ︑︭﹫﹏، ︫ـ︽﹏ ︵﹙︊﹥ را ﹋︀ر ︻﹙﹞﹩ ﹋ـ︣دن ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ادا﹝﹥، 
و ︻﹠︭︣ ︑︊﹙﹫︼ ﹋﹞︀ل ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ا︨ـ️. ا︨ـ︐︀د ︤دان ︎﹠ـ︀ه در ︑︊﹫﹫﹟ ︗︀﹍︀ه 

ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: ١. ﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙ـ﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م 
 ︀ ️ا︨ـ ︣︐ ـ︡ن در ﹉ ر︫ـ︐﹥︋   ︫︬ ّ︭ ︐﹞ .
. ﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙ـ﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م 
 ︀ ️ا︨ـ ︣︐ ـ︡ن در ﹉ ر︫ـ︐﹥︋   ︫︬ ّ︭ ︐﹞ .
. ﹝﹑ک ا ﹤﹊﹠﹉ ︻﹙ـ﹛ ︗︤ء ︻﹙﹢م  ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 
 ︀ ️ا︨ـ ︣︐ ـ︡ن در ﹉ ر︫ـ︐﹥︋   ︫︬ ّ︭ ︐﹞ .

ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 
︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ ٢

ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 
︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د ﹫︧ـ️؟ 

ا︨ـ︐︀د ︋﹥ دو ︨ـ﹣ال ز︣ ︎︀︨ـ ﹝﹩ د﹨﹠︡: 

︗︀﹝︺﹫️ و ِا︫︣ا﹁﹫️ در ︑﹞︀م ر︫︐﹥ ﹨︀؟

ا︨ـ︐︀د در ا︋ ﹟ـ︒ آ﹥ ﹡﹀ـ︣ را ︋﹫︀ن ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ در ︨ـ︴ ﹁ـ︣دی ﹝﹩ دا﹡︡ 
 ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹤︋ ﹩︀د ا︨ـ﹑﹝﹩ ار﹋︀﹡ـ﹡ و ️﹫﹡︀︀د رو﹡ ﹏﹫﹊و ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ︋︀ ︑︪ـ
ا︨ـ︐︀د در ا︋ ﹟ـ︒ آ﹥ ﹡﹀ـ︣ را ︋﹫︀ن ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ در ︨ـ︴ ﹁ـ︣دی ﹝﹩ دا﹡︡ 
 ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨ ﹤︋ ﹩︀د ا︨ـ﹑﹝﹩ ار﹋︀﹡ـ﹡ و ️﹫﹡︀︀د رو﹡ ﹏﹫﹊و ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ︋︀ ︑︪ـ
ا︨ـ︐︀د در ا︋ ﹟ـ︒ آ﹥ ﹡﹀ـ︣ را ︋﹫︀ن ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ در ︨ـ︴ ﹁ـ︣دی ﹝﹩ دا﹡︡ 

ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹡﹫︧ـ️، ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹨﹛ د﹡︊︀﹜﹥ دار 
 ︕ـ︣ در ︻﹙﹢م راّ︊︑ ︡︀ ︣ای ︑﹀﹆﹥︋  ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا︋︺ـ︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دار﹡︡ از ︗﹞﹙ـ﹥︋ 
ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹡﹫︧ـ️، ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹨﹛ د﹡︊︀﹜﹥ دار 
 ︕ـ︣ در ︻﹙﹢م راّ︊︑ ︡︀ ︣ای ︑﹀﹆﹥︋  ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا︋︺ـ︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دار﹡︡ از ︗﹞﹙ـ﹥︋ 
ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹡﹫︧ـ️، ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹨﹛ د﹡︊︀﹜﹥ دار 

 ︀︋ ︉︢︑ ﹤︴︋د﹡﹫︀ی ﹝︀ ﹐زم ا︨️. را ︡︡︎﹢﹡ زه و ︫ـ﹠︀︠️ ز﹝︀ن و ︨ـ﹣ا﹐ت﹢
 ︕ـ︣ در ︻﹙﹢م راّ︊︑ ︡︀ ︣ای ︑﹀﹆﹥︋  ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا︋︺ـ︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دار﹡︡ از ︗﹞﹙ـ﹥︋ 
 ︀︋ ︉︢︑ ﹤︴︋د﹡﹫︀ی ﹝︀ ﹐زم ا︨️. را ︡︡︎﹢﹡ زه و ︫ـ﹠︀︠️ ز﹝︀ن و ︨ـ﹣ا﹐ت﹢
 ︕ـ︣ در ︻﹙﹢م راّ︊︑ ︡︀ ︣ای ︑﹀﹆﹥︋  ﹨︧ـ︐﹠︡ و ا︋︺ـ︀د ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ دار﹡︡ از ︗﹞﹙ـ﹥︋ 

ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍ـ﹩، ا﹜﹍﹢ی ︑ ﹩︭︭ـ︀ ︻﹑﹝﹍﹩، ﹡︧ـ︊️ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ و ﹝︺﹠︀ی 
 ︀︋ ︉︢︑ ﹤︴︋د﹡﹫︀ی ﹝︀ ﹐زم ا︨️. را ︡︡︎﹢﹡ زه و ︫ـ﹠︀︠️ ز﹝︀ن و ︨ـ﹣ا﹐ت﹢
ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍ـ﹩، ا﹜﹍﹢ی ︑ ﹩︭︭ـ︀ ︻﹑﹝﹍﹩، ﹡︧ـ︊️ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ و ﹝︺﹠︀ی 
 ︀︋ ︉︢︑ ﹤︴︋د﹡﹫︀ی ﹝︀ ﹐زم ا︨️. را ︡︡︎﹢﹡ زه و ︫ـ﹠︀︠️ ز﹝︀ن و ︨ـ﹣ا﹐ت﹢

︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار از ﹡﹊︀ت ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ ا︨️.
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در ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ︻﹙﹛ و ︻﹆﹑﹡﹫️ ︀﹋﹞﹫️ ﹝︴﹙﹅ دارد
︻﹙﹩ ر︲︀ ︎﹠︀﹨﹫︀ن

﹨﹢️ ︮﹠﹀﹩ ︵﹙︊﹥ و ﹝︺﹠︀ی ︵﹙︊﹍﹩
﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری

﹥ ︵﹙︊﹥ و ﹋︀ر او ﹝﹩ ︎︣دازد. ︵﹙︊﹥ ﹋︧ـ﹩ ا︨️ ﹋﹥   ︋︡︡︗ ︀ه﹍﹡ ﹤زاو ﹉ ا︨ـ︐︀د از
 ﹤︊﹚︵ ️﹢﹨ ︣ده ا︨️ و ︭︠﹢︮﹫︀ت﹋ ︣﹫︧︑ او و︗﹢دش را ﹩︭ر︨︀﹜️ ︫ـ
︻︊︀ر︑﹠ـ︡ از ︎﹫﹢﹡︡ ︻﹞﹫ـ﹅ رو﹩ ︵﹙︊﹥ ︋︀ ر︨ـ︀﹜️ ︵﹙︊﹍﹩، ﹜︢ت ﹁︣اوان از ︫ـ︽﹏ 
︵﹙︊﹍﹩ ﹡︧ـ︊️ ︋﹥ ︀︨︣ ﹝︪︀︾﹏، ︀﹋﹞﹫️ ︻﹙﹛ و ︻﹆﹑﹡﹫️، ﹝︺﹫︀ر ﹡︊﹢دن ﹝︡رک 
﹫︀︨ـ﹩  ﹥ ارزش ﹨︀ و︨  ︀︊﹠︡ی︋   ︎،﹜﹚︻ ️﹆﹫﹆ ︀ ـ︡ن︋   ︫﹟﹫︖︻ ︣︵︀  ︠﹤ و ﹝︤اـ︀︋ 
︋﹢دن و در ﹝︐﹟ ︗︀﹝︺﹥ ︱﹢ر دا︫ـ︐﹟ ︋﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥ ای ﹋﹥ ا﹟ ︭︠﹢︮﹫︀ت از ︵﹙︊﹥ 
﹫︀︨ـ﹩  ﹥ ارزش ﹨︀ و︨  ︀︊﹠︡ی︋   ︎،﹜﹚︻ ️﹆﹫﹆ ︀ ـ︡ن︋   ︫﹟﹫︖︻ ︣︵︀  ︠﹤ و ﹝︤اـ︀︋ 
︋﹢دن و در ﹝︐﹟ ︗︀﹝︺﹥ ︱﹢ر دا︫ـ︐﹟ ︋﹥ ﹎﹢﹡ـ﹥ ای ﹋﹥ ا﹟ ︭︠﹢︮﹫︀ت از ︵﹙︊﹥ 
﹫︀︨ـ﹩  ﹥ ارزش ﹨︀ و︨  ︀︊﹠︡ی︋   ︎،﹜﹚︻ ️﹆﹫﹆ ︀ ـ︡ن︋   ︫﹟﹫︖︻ ︣︵︀  ︠﹤ و ﹝︤اـ︀︋ 

.︡﹡︣︢︎︀﹡ ︡ا︗

در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋ـ﹥ ︑︺﹢﹨ ︿︣️ ﹁ـ︣دی و ︮﹠﹀ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 
﹫︡اـ︩ رو︀﹡﹫️ و  ـ︍︦ ﹁﹙︧ـ﹀﹥︎  ا﹠﹊ـ﹥ آـ︀ ︵﹙︊ـ﹥ ﹨﹞︀ن رو︀﹡﹩ ا︨ـ️؟︨ 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 
﹫︡اـ︩ رو︀﹡﹫️ و  ـ︍︦ ﹁﹙︧ـ﹀﹥︎  ا﹠﹊ـ﹥ آـ︀ ︵﹙︊ـ﹥ ﹨﹞︀ن رو︀﹡﹩ ا︨ـ️؟︨ 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 

️ ﹨︀ی ﹢زه را ︑️ ︻﹠ـ﹢ان ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار و ا︗︣ای د﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ر︨ـ︀﹜
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ 
آن ︮︡ق ︻﹠﹢ان ︵﹙︊﹥ ︋︣ او ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ د﹇️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

۵



«
رهنامه: بسـم اهلل الرحمن الرحیم. بحث ما در رابطه با هویت طلبگی اسـت. پرسـش 
این است كه طلبه از نظر دین به عنوان یك شخصیت اجتماعی و یك صنف، به چه 

كسی گفته می شود و چه خصوصیاتی دارد؟ قوام و اركان شخصیت او به چیست؟
اسـتاد: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. اساس��ًا صنفی به نام صنف طلبه از همان آغاز پیدایش دارای 
یک فلسفه بود که دانستن این فلسفه به شناخت هویت طلبه کمک می کند. این صنف از آغاز 
بر حس��ب یک ضرورت و بنا به دس��تور دین که باید عده ای به عنوان کارش��ناِس آموزه های دین 
وجود داش��ته باش��ند به وجود آمدند، کسانی که در متون دینی غور کنند و مسائل را برای خود و 

برای دیگران حل کنند.
ای��ن ضرورت موجب می ش��د عده ای عمر خ��ود را َصرف آموزه های دینی کنند ک��ه پیام خداوند 
س��بحان، رس��ول اکرم و اهل بیت عصمت  را صادقانه و درس��ت دریافت کرده و ابتدائًا در خود 
پیاده کنند و س��پس به مردم ابلغ کنند. طبیعی اس��ت که هر رشته ای متخصص مربوط به خود 
را می خواه��د. نمی ت��وان گفت که بدون تأم��ل و تعمق و صرِف عمر، همۀ انس��ان ها می توانند 
آموزه ه��ای دینی را درس��ت بفهمند. ضرورت وجود تخصص برای دریاف��ت پیام دین و اجرای آن 
درباره خود و دیگران امر واضح و روشنی است. ائمه  از همان آغاز شاگردانی پرورش می دادند و 
آنان را به تعمق در دین سفارش و مردم را نیز به پیروی از آنان تشویق می کردند. در عصر غیبت 

بر حسب دستورات ایشان، آن راه ادامه پیدا کرد.
از این رو هویت طلبگی به عنوان یک صنف، دارای چند جنبه است. یک جنبۀ آن، تعمق در متون 
دینی است که از آن به دورۀ تحصیل تعبیر می کنیم؛ جنبه دیگر که مخصوصًا برای طالبان این 
علم الزم اس��ت، این اس��ت  که آموزه ها و پیام های دین را در وجود خود نهادینه سازند. اگر کسی 
  به این آموزه ها اعتقاد نداش��ته باش��د و یا خود به آن عمل نکند، نمی تواند پیام خداوند و ائمه
را به درس��تی دریافت و به مردم ابلغ کند. طالب واقعی علم دین باید عامل به آن باش��د و اگر 
تقوا نباش��د، ممکن است، اندیشه ای را به میل خود تحریف کند. از طرفی، اثرگذاری هنگام ابلغ 
نیز وابس��ته به مقید بودن عملی خود ش��خص است. بنابراین برای طلبه علوم دینی باید مسئله 
طهارت و تقوا را در کنار تحصیل مطرح کنیم. جنبه سوم که بنابر فلسفه ایجاد این صنف وجود 
دارد این است که پیام هایی را که دریافت کرده و در خود پیاده کرده است به مردم ابلغ کند و در 

واقع این بعد، یک بعد تبلیغی است.
بنابراین هویت طلبگی دارای ابعاد سه گانه است؛ یک بعد آموزشی � پژوهشی، بعد دوم طهارت، 
تق��وا و عم��ل به آموزه های دینی و بع��د دیگر، بعد تبلیغی که جوانب متع��ددی دارد. مثًل جنبه 

تربیتی که منشأ آن عمل گرا بودن پیام دین است. این سه باید کنار هم باشند.
بر این اساس هویت طلبگی زمانی شکل می گیرد که طلبه دارای بعد علمی باشد، و کسانی که 
به کار علمی نمی پردازند طلبه محسوب نمی شوند از این رو، روحانیونی را که در شهرستان ها به 

تبلیغ مشغول اند، ولی به مسائل علمی نمی پردازند به عنوان طلبه حوزوی نمی شناسیم.
رهنامه: یعنی آنها طلبه نیستند؟

اسـتاد: وقتی طلبگی مطرح می شود، مسئله تحصیل علم به شکل جدی مطرح است. یعنی تا 
هنگامی که عنوان طلبه به ش��خص اطلق می شود و مثًل از شهریه امام زمان مدد می گیرد که 
عنصری به نام درس خواندن در کارش باشد، البته اینکه پس از درس خواندن، در چه حوزه ای از 

او استفاده شود بحث دیگری است.
رهنامه: شـما می فرمایید، عنوان طلبه تا جایی است كه تحصیل وجود دارد؟ یا اینکه 
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   سيد يداهللا يزدان پناه، از سال 
١٣۶١ به حوزه علميه قم مشرف 
شده و حدود ١٢ سال از درس 
خارج آيت اهللا مددي بهره مند شدند؛ 
در فلسفه و عرفان نيز چندين سال 
از محضر حضرات آيات حسن زاده 
آملي و جوادي آملي کسب فيض 
کردند. ايشان تاکنون کتاب هاي 
تمهيد القواعد، شرح فصوص 
الحکم، مصباح االنس، شرح منازل 
السائرين و حکمت االشراق را 
تدريس نموده و هم اکنون مشغول 
تدريس خارج حکمت متعاليه 
مي باشند؛ همچنين از ايشان، کتاب 
شرح حکمت االشراق در مراحل 
نهايي انتشار قرار دارد.
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٧

تحصیل از مواردی است كه تا پایان عمر طلبه باید 
ادامه داشته باشد؟

اسـتاد: گاه��ی تحصیل می کنی��م. گاهی ه��م آنچه را 
تحصیل کرده ایم به عنوان پیام به دیگران ابلغ می کنیم. 
برخ��ی روحانیون پس از پایان تحصی��ل همچنان به کار 
علمی مش��غول هس��تند، اما گاهی کار علمی نمی کنند و 
حت��ی آنچه را آموخته اند، دوره هم نمی کنند، ولی در عین 
ح��ال، پیام را درک کرده اند و در حد خودش��ان آن را ابلغ 
می کنند. سخن من این است که اگر فعالیت یک روحانی 
پش��توانه علمی و تحصیلی حوزوی نداشته باشند، عنوان 
طلبه بر او صادق نیست. البته می تواند در زمرۀ روحانیون 
باشد ولی طلبه نیست. به این معنا که فعالیت آن روحانی 
یک فعالیت علمی نباش��د. ش��غل طلبه کار علمی کردن 
است؛ اگر کار علمی برداشته شود، دیگر طلبه نیست. البته 

شدت و ضعف دارد.
رهنامه: یعنی شـما می فرماییـد كه روحانی و طلبه 

دو صنف اند؟
اسـتاد: به لحاظ هویت جدا هستند، اما به لحاظ روح کار 
یکی ان��د. یعنی اگر کس��ی در دوره تحصیل که به عنوان 
طلبگی از آن ی��اد می کنیم، درس نخواند، هویت طلبگی 
ندارد. در واقع هویت علمی، س��ازنده ش��غل طلبگی است. 
نکته دیگ��ر اینکه اگر تحصیل کند، اما در مس��یر تقوا و 
طهارت نباشد، احس��اس تناقض می کند. تناقض با اصل 
پیامی که می گیرد. طلبه واقعی کسی است که سعی کند 

به اندازه خود، این پیام را در وجودش به کار اندازد.
رهنامه: منظور شـما این اسـت كه پیام را دریافت 
می كند، ولی در وجودش پیاده نمی كند یا اینکه اگر 

تقوا نباشد، اساساً نمی تواند پیام را دریافت كند.
استاد: هر دو شکل امکان دارد. در واقع اگر پیام را درست 
دریاف��ت کند ولی به کار نبندد، در طلبگی خود احس��اس 

تناقض می کند. زیرا هویت طلبگی، افزون بر دریافت پیام، 
اجرای آن نیز هس��ت. برای مثال، ممکن اس��ت شخصی 
در دروس دانش��گاهی، متخصص در عرفان باش��د و آن را 
تدریس کند، ولی هیچ اعتقادی به عرفان نداش��ته باش��د 
و احس��اس تناقض هم نکند. ولی طلبگی چنین نیست. 
هویت طلبگی فقط گرفتن پیام نیس��ت، بلکه یک هویت 
سازنده و رو به جلوست. به همین دلیل بسیاری از عالمان 

به طهارت در کنار تحصیل تأکید داشتند.
همانطور که تحصیل دو س��وی آموخت��ن و تدریس دارد، 
ش��خصی هم که در مسیر تربیت و ایجاد تقوا در دیگران 

حرکت می کند، در مسیر هویت طلبگی است.
ای��ن دو مختصه جدی اس��ت. مختصه س��وم، احس��اس 
می ش��ود که کمال این هویت است. هر چند با دو ویژگی 
اواّل، هویت طلبگی شکل می گیرد، ولی کمال آن به تبلیغ 
است؛ زیرا دین آمده که دست عموم را بگیرد و طلبه علوم 

دینی هم باید اینطور باشد.
حت��ی اگر طلبه ای در تحصیل، میزان محدودی پیش رود 
و سپس شروع به تبلیغ کند، هویت طلبگی او پابرجاست. 
ل��ذا تحصیل با ه��ر دو جنبه، تقوی و طه��ارت با هر دو 
جنبه � یعنی چه مربی تقوی باش��د، چه اینکه در خودش 
پیاده کند � و مسأله تبلیغ سه عنصری هستند که هویت 
طلبگی را می س��ازند؛ دو عنصر اول اساسی، و عنصر سوم 
کمالی اس��ت و مقصود نهای��ی خواهد بود. بله، عده ای در 
مس��یر پژوهش هس��تند و نتیجه کار آنان را عده ای دیگر 
در مس��یر تبلیغ ب��ه کار می اندازند این ه��م نوعی تبلیغ 
اس��ت. اما تبلیغ رسمی آن است که با مخاطبان دین، چه 
مخاطب��ان علمی و چه مخاطبان عموم��ی، ارتباط برقرار 
ش��ود، مانند ش��هید مطهری که تدریسش در دانشگاه نیز 
تبلیغ دین بود. ع��ده ای تصور می کنند که تبلیغ منحصر 
در منبر رفتن است. در حالی که منبر رفتن، شکل خاصی 

از تبلیغ اس��ت که در جای خود باید باش��د. ممکن اس��ت 
ش��خصی در دانش��گاه تدریس کند و منبر هم نرود اما در 
درس دادن طوری عمل کند که دیگران را به س��مت دین 

ج��ذب کن��د.
اکنون به ای��ن بحث می پردازیم ک��ه کار علمی که گفته 
شد از ارکان هویت طلبگی است تا چه حد و به چه شکل 
بای��د باش��د؟ به نظر من به هر میزان ک��ه هر کدام از این 
سه عنصر اوج پیدا کند، هویت طلبگی بهتر خود را نشان 
می دهد. اوج هویت طلبگی در وادی علم وقتی اس��ت که 
طلبه ای به حد اجتهاد می رس��د، همچنین زمانی که شروع 
به تدریس و یا پژوهش های دقیق می کند. پس هر           کس��ی 
که کار علمی جدی تری انجام می دهد و بیش��تر در مسیر 
طهارت گام برمی دارد، به هویت طلبگی نزدیک تر می شود 
پس هر یک از این س��ه عنصر دارای س��طوحی است. در 
بحث علمی عده ای فکر می کنند که تنها فقه جزء هویت 
طلبگی اس��ت، من فقه را جزء ارکان اصلی می دانم. یعنی 
ش��خصی که کار فقهی و همین طور کار اصولی می کند 
یقینًا در مس��یر علوم دینی گام بر می دارد. البته فلس��فه، 
عرفان و حوزه معارفی دین نیز همین طور است و بلکه آن 
فقه اکبر اس��ت در حالی ک��ه تفقه در همه ابعاد دین از ما 
خواسته شده اس��ت. از قضا برخی بزرگان ما، مانند علمه 
طباطبای��ی با اینکه مجتهد در فقه و اصول بودند فقط در 
  مباحث معرفتی کار علم��ی می کردند یا حضرت امام
صاحب نظ��ر در عرفان بودن��د. بنابراین کار علمی طلبگی 
لزوماً، منحصر به فقه و اصول نیس��ت. هم چنین علومی 
مانند لغت، تاریخ، حدیث یا رجال که به ش��کلی مساس با 
علوم دینی پیدا می کنند، از علومی هس��تند که می توانند 

سازنده هویت طلبگی باشند.
رهنامـه: مـالك اینکه علمـی را جزء علـوم طلبگی 

بدانیم چیست؟



««
اسـتاد: هر علمی ک��ه به درد کار دینی بخ��ورد از علوم 
طلبگی اس��ت. مثًل ش��خصی دغدغه فقها را، مشکلت 
لغوی در فقه می بیند و در این زمینه شروع به کار می کند 
یا مفردات راغب که تحقیق و بررسی لغات و اصطلحاتی 
اس��ت که در قرآن آمده در مس��یر تفس��یر قرار می گیرد. 
همین طور ش��خصی ک��ه در زمینه جغرافیا جس��ت وجو 
می کند تا به برخی از زوایای تاریخ اس��لم که برای روشن 
شدن، نیاز به علم و فضای جغرافیا دارد، بپردازد. همه این 
موارد در مسیر تحصیل طلبگی قرار می گیرد. البته برخی 
علوم مانند فقه، اصول، فلس��فه، عرفان و کلم به روشنی 
ب��ه علوم دینی می پردازند. همچنی��ن اگر برخی علوم که 
هم سوی با دین نیستند در جامعه رواج پیدا کند و شخص 
برای پاسخگویی به آنها به فراگیری آنها بپردازد در مسیر 
تحصیل طلبگی اس��ت. برای مثال اگر عرفان های کاذبی 
در جامعه رواج یابد و ش��خص برای رد و جواب به آنها به 

یادگیری این ها در حوزه کلم بپردازد.
پس می ت��وان گفت هر آنچه ب��ه آموزه های دینی کمک 
کن��د و به جامعه ب��رای حرکت بهتر در مس��یر دین مدد 
برس��اند، جزء علم طلبگی اس��ت. ش��اید همچنین بتوان 
علم��ی برآم��ده از متون دینی در ح��وزه علم طب در نظر 

گرفت.
رهنامه: اینها علم دین هسـتند یا مقدمه برای علم 

دینی؟
اسـتاد: حتی اگر مقدمه باشند، باز هم کار طلبگی است. 
در وادی علم دین اگر کسی به ساحت اجتهاد برسد، یعنی 
به نتیجه نهایی طلبگی، دست یافته است. بر این اساس 
در وادی عل��م، مقصد نهایی باید اجتهاد باش��د. اجتهاد به 
معنای ع��ام خود. اجتهاد در معارف ه��م وجود دارد که از 
جهتی باید تبدیل به پژوهش و یا تدریس شود و به حوزه 
س��ر ریز کند برای اینکه دای��ره بحث های علمی در حوزه 
برقرار باش��د. چنانچه کس��ی به کار علمی در این زمینه 
بپ��ردازد و در ای��ن زمینه تلش وافر کن��د، ولی به اجتهاد 
نرس��د، به اعتقاد بنده در ملکوت عالَم، این ش��خص جزء 

عالمان دینی و مجتهدان شناخته می شود.
اما در وادی تربیت، اگر کسی عمر خویش را صرف کند تا 
عده ای را تربیت اخلقی کند و یا در وادی توحید و معرفت 
به پرورش معنوی بپردازد کار طلبگی است زیرا خدمت به 

یکی از دو رکن طلبگی است.
رهنامـه: آیا داشـتن ركن دیگر شـرط اسـت؟ زیرا 
ممکن است آدم عامی هم كار تربیتی انجام دهد.

اسـتاد: هویت علمی ب��ا کار علمی پابرجاس��ت، اما این 
شخص ش��أن تدریسی ندارد بلکه ش��أن تربیتی دارد. که 
ای��ن هم اوج دیگری اس��ت. که ش��خصی مربی اخلق و 

یا مرب��ی نهایی یعنی مربی عرفانی گ��ردد، مانند مرحوم 
قاضی )رحمه اهلل(.

ب��ه اعتقاد برخ��ی بزرگان اوج در وادی علمی، رس��یدن به 
درجه اجته��اد و در وادی تربیتی نائ��ل آمدن به اوج قرب 
توحیدی اس��ت. مرح��وم آقای بهاءالدین��ی می فرمود: »از 
حوزه مأیوس شدم زیرا می دیدم که عده ای به وادی توحید 
می پردازن��د و کار علمی را رها می کنند و عده ای دیگر به 
کار علمی مش��غول اند، ولی بویی از این وادی نبرده اند. تا 
اینکه آقای حس��ن زاده را دیدم، آرام گرفتم.« کسی که هم 
بع��د علمی و هم بعد تربیتی را به اوج برس��اند، نور علی 
نور است و ما به این اشخاص عالم ربانی می گوییم. عالم 
ربانی؛ یعنی کس��ی که تالی تلو معصوم است و به اندازه 

خودش از معصوم خبر می دهد.
در وادی تربیتی کس��انی که عامل به دس��تورات شرعی 
هستند یعنی مقید باشند به واجبات و محرمات و حلل و 
ح��رام، در حد خود دارای هویت طلبگی اند. اما جا دارد که 
از لح��اظ اخلقی جلوتر رفته و از لحاظ معنوی و توحیدی 
بیشتر خود را بسازند، تا به جایی برسند که موحد حقیقی 
باش��ند که اوج در وادی رکن دوم اس��ت. اینها مراحل بعد 
تربیتی اس��ت. کس��انی که در هر دو وادی َقَدر هس��تند 
تبدی��ل به الگوی حوزه می ش��وند مثل آی��ت اهلل العظمی 
بهاءالدینی، آی��ت اهلل العظمی بهجت، علمه طباطبایی و 

قاضی طباطبایی.
تبلیغ به عنوان رکن س��وم س��طوح متعددی دارد؛ و هرچه 
ش��خص در وادی عل��م و تق��وا قوی تر باش��د، در تبلیغ 

موفق تر، نفسش گرم تر و تأثیرش بیشتر است.
رهنامه: این دو ركن كه فرمودید، آیا نسـبت به هم 

تقدم و تأخر یا اصلی و فرعی دارند؟
استاد: نه، هر دو باید در کنار هم باشند.

رهنامه: هر دو ركن هسـتند؟ یا اینکه بحث تربیت 
شرط تحقق بعد اول است؟

اسـتاد: هر دو باید باشند. هویت طلبگی را بنده این طور 
ترس��یم می کنم. حوزه مانند مؤسسات نیست که شخص 
در آن داخل ش��ود و کس��ب علم کند، ول��ی عامل به آن 

نباشد.
رهنامـه: فـرق طلبه با كسـانی كـه این علـوم را 
می خوانند مثًال الهیـات می خوانند و در ضمن اهل 

تقوی هم هستند، چیست؟
استاد: باید عنوان صنف روحانیت را پیدا کند. یعنی برای 
او یک سمت و شغل شود و خود را متکفل این امر بداند.

رهنامه: بر فرض متکفل هم می شود. یعنی الهیات 
می خوانـد و آن را تدریـس هـم می كنـد و سـعی 
می كنـد در عمل هم مقید باشـد و رسـالت خود را 

من اگر بخواهم هویت طلبگی را 
بیان کنم باید بگویم که دارای یک 
بعد آموزشی پژوهشی و یک بعد 
طهارت، تقوی و عمل به آموزه های 
دینی و یک بعد تبلیغی است که 
درون این بعد جوانب متعددی 
وجود دارد..

هویت طلبگی آن موقعی 
شکل می گیرد که طلبه دارای بعد 
علمی باشد، و کسانی که به کار 
علمی نمی پردازند طلبه محسوب 
نمی شوند.

شغل طلبه کار علمی کردن 
است. اگر کار علمی برداشته شود، 
دیگر طلبه نیست. البته شدت و 
ضعف دارد.

هویت طلبگی افزون بر دریافت 
پیام، پیاده سازی آن نیز می باشد.

می شود که شخص به دانشگاه 
برود، منبر هم نرود اما در درس 
دادنش طوری عمل کند که دیگران 
را به سمت دین جذب کند.

 

اوج هویت طلبگی در وادی علم 
وقتی است که طلبه ای به حد اجتهاد 
می رسد.

 

هر کسی که کار علمی جدی تری 
انجام می دهد و بیشتر در مسیر 
طهارت گام برمی دارد به هویت 
طلبگی نزدیک تر است.
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ترویج این علوم می داند. این شخص چطور؟
استاد: این شخص ش��بیه به طلبه عمل می کند. اما به 
نظر بنده هویت طلبگی هنگامی محقق است که این دو 

رکن در فضای حوزوی شکل بگیرد.
رهنامه: آیا این بسـتر تفاوتی با مثًال دانشگاه دارد 
كه می گوییم این طلبه است و آن كسی كه الهیات 

می خواند طلبه نیست؟
اسـتاد: حقیقت و صنف طلبه که در محیط حوزه شکل 
می گیرد دارای ش��ئون و اقتضائ��ات و همچنین توقعات 
خاص خود اس��ت ک��ه ب��رای دیگرانی که خ��ارج از این 

مجموعه هستند، وجود ندارد.
رهنامه: پرسـش دیگر درباره دو دیدگاهی است كه 
در رابطه بـا طلبگی وجود دارد. دیـدگاه اول اعتقاد 
دارد كـه باید بـه دنبال عالمگی رفـت و برای فهم 
دین باید نسـبت به تمامی علوم اشـراف پیدا كرد 
هر چند كه این مسـأله هم تشـکیکی اسـت. اما 
دیدگاه دوم توصیه به تخصص می كند و اینکه هر 
شـخصی باید در رشته ای از علوم دینی مثل كالم، 
فقه، فلسـفه و ... وارد شود و تخصص كسب كند. 

كدام دیدگاه صحیح است؟
اسـتاد: کار تخصصی حتمًا باید انجام شود. اما باید یک 
دوره عمومی وجود داش��ته باش��د و فق��ه و اصول را نباید 
ح��ذف کرد و دنبال نک��ردن فقه و اصول مش��کل ایجاد 
می کن��د. زی��را با فقه و اص��ول فهم ظواه��ر متون دینی 
ممکن می ش��ود. البته به عقیده من معارف هم اصول و 
روش های فهم ویژه ای دارد. مثًل حضرت امام می فرمایند: 
»این اصل که لفظ برای روح معنا وضع شده است اساس 
اصول معارف دینی اس��ت، اصول ما بیش��تر به ضوابط و 
روش ه��ای فهم متون دینی در ب��اب احکام پرداخته تا در 
باب معارف. هر چند برخی از ضوابط اصول فقه در معارف 
نی��ز کاربرد دارد. ول��ی بعضی از ضوابط فه��م معارف در 
اصول فقه گفته نشده و باید در جای خود بیان شود. البته 
برخی به این مسأله پرداخته اند مثل علمه طباطبایی که 

ابتدای المیزان روش کار تفسیر خود را بیان کرده اند.
از ای��ن رو، علمی مانند اصول و فقه، تا حدودی زمینه فهم 
مت��ون دینی را حتی در باب معارف برای ما فراهم می کند 
لذا باید این ها را داش��ته باشیم. نه اینکه تا آخر عمر ادامه 
دهی��م. ولی یک دوره عمومی برای آش��نایی با فضا الزم 

است.
ذوالفن��ون و علمه به کس��ی گفته می ش��ود که در همه 
اب��واب مجته��د باش��د. بنده ع��رض می کنم کس��ی که 
می خواهد در وادی دیگری تخصص پیدا کند، الزم نیست 
در فق��ه و اصول مجتهد باش��د. ولی باید ش��امه ای برای 

فه��م متن دین��ی و نیز اطلع از احکام پی��دا کند. به این 
دلیل اس��ت که می گوییم حداقل ده، دوازده س��ال فقه و 
اصول بخوانند. به ویژه اینکه دروس حوزه صد و بیس��ت 
جلس��ه در طول سال یعنی یک سوم طول سال است که 
بنابراین طلبه می تواند در کنار درس��ش به کار تخصصی 

خود بپردازد.
اس��اتید ما می گفتند کس��انی که می خواهن��د در زمینه 
مع��ارف کار کنند، یک درس فقه، یک درس اصول و یک 
یا دو درس فلس��فه ش��رکت کنند و ایام تعطیل را نیز به 
فراگیری فلس��فه بپردازند. البته اینکه کس��انی بتوانند در 
چند رش��ته تخصص پیدا کنند اشکالی ندارد. ولی حداقل 
باید در یک رش��ته مجتهد ش��د. یعنی علوه بر گذراندن 
کلیت کلم، فلسفه، فقه و اصول و ادبیات، در کنار آن به 
رشته تخصصی خود نیز پرداخت؛ زیرا طلبگی عمر است، 
مانند دانش��گاه نیس��ت که در ش��ش یا ده سال دوره اش 

تمام شود.
رهنامه: یعنی تخصص، منافات با اشـراف به سایر 

علوم ندارد، هر چند كه در آنها مجتهد نباشد؟
استاد: همین طور است.

رهنامـه: آیا زمـان، مؤثر در تعییـن هویت طلبگی 
اسـت؟ به این معنـا كه هویت طلبگـی زمان ما با 

صد سال گذشته و صد سال آینده متفاوت باشد؟
اسـتاد: طبیعی اس��ت که این بعدهای کلن؛ یعنی بعد 
علم��ی، بعد تربیتی و بع��د تبلیغی همیش��ه وجود دارد، 
ولی ممکن است ش��کل های متفاوتی پیدا کنند. مثًل در 
دوره ای خواندن فلس��فه غرب و معارضه با آن برای فراهم 
کردن زمینه هدایت عده ای اصًل موضوعیت نداشت. ولی 
امروزه به عنوان یک علم طلبگی با آن روبرو هس��تیم و 
ش��اید الزم اس��ت در این دوره برخی عل��وم را دوباره زنده 
کنی��م. در وادی تربیت نیز برخی زمان ه��ا یا مکان ها به 
دلیل شرائط خاصی باید تاکید بیشتری بر بعضی مسائل 
انجام ش��ود. برای مثال وقتی ببینیم محیط طلبگی آلوده 
به یک نوع روزمرگی و کارمند شدن، می شود باید نکاتی را 
بیشتر تأکید کرد و برخی مسائل را بیشتر به چشم آورد.

رهنامه: بحث اجرا چه جایگاهی دارد؟
استاد: اتفاقًا در برخی از موارد شأن طلبگی او را به سمت 
اجرا می برد. مثًل ش��أن والیت فقیه یک ش��أن اجرایی از 
هویت طلبگی اس��ت. با اینکه فوق کار طلبگی اس��ت و 
تمام شعب این شأن نیز جزء آن محسوب می شود، مرحله 
اجرا هم مانند تبلیغ به نوعی کمال هویت طلبگی است. 
اما اینکه برای حفظ ش��أن طلبگی حتمًا باید مثًل نماینده 

مجلس شد، چنین نیست. جایی که الزم است، چرا.
رهنامه: از توجهتان بسیار متشکریم.

صور ابليس 
روحانی خفته را

فقط با  "شيپور شبهه"!
می توان بيدار کرد.



«
رهنامه: به عنوان اولین سـؤال، بفرمایید كه هویت طلبه چیست؟ چه عناصر و اركانی دارد؟ آیا 
آیه «نفر» بیانگر هویت طلبگی اسـت؟ یا اینکه آیات دیگری نیز وجود دارد؟ از نگاه دین، طلبه 

و عالم دینی چه هویتی دارد؟
استاد: آیه نفر به طور کلی اشاره می کند به اینکه ما نیاز به کسانی داریم که هجرت کنند � اعم از هجرت 
فیزیکی و هجرت درونی و معنوی � و در مراکزی حضور پیدا کنند که در آنجا علم دین تحصیل می ش��ود 
ه در دین و تحصیل کماالت مربوط به این عرصه چه از سنخ دانش و چه از سنخ تزکیه نفس  و پس از تفقاّ
به سوی قوم خود بازگردند و آنها را انذار کنند و تبلیغ دین کنند اما بحث تبلیغ و انذار دو مقوله است. البته 
این آیه ش��ریفه تصریح به تبلیغ نمی کند و تنها به انذار اش��اره دارد. اما از لوازم تبلیغ، طبیعتًا انذار اس��ت و 

انذار بعد از تبلیغ است.
رهنامه: آیا در اینجا «انذار» می تواند از لحاظ معنایی اعم از ترسـاندن و بشـارت دادن و در یك 

كلمه رساندن پیام دین باشد؟
اسـتاد: بعید اس��ت بتوان چنین استفاده ای کرد که انذار در این جا هم به معنای تبلیغ و هم تبشیر  باشد و 
اینکه تنها انذار آورده ش��ده است، نش��ان می دهد که نکته قابل توجهی وجود داشته است. ممکن است که 
یک��ی از نکات ای��ن بوده که انذار هیچ گاه نباید ترک گردد به جهت اینک��ه معمواًل مردم تابع خواهش ها و 
هواهای نفس��انی خویش هس��تند. اگرچه از جنبه های تربیتی که در روایات هم داریم بحث تخویف و انذار، 

کم تأثیرتر از بحث تشویق و ترغیب است و حب، أولی است نسبت به خوف.
البت��ه اگر بخواهیم مفصل بپردازیم، بس��تگی به جای��گاه و مخاطب دارد. گاهی اگ��ر مخاطب را تهدید و 
تخویف بکنیم اثر بخش تر اس��ت و گاهی تبش��یر و تشویق تأثیر بیش��تری دارد. البته باید توجه داشت که 
مفهوم تخویف و خوف و تبش��یر و بش��ارت با هم متفاوت اند. کما اینکه مفهوم انذار نیز با مفاهیم تخویف 

و خوف متفاوت است. ولی جهت آنها یکی است.
ه را انذار بیان می کند. البته انذار هم بدون تبلیغ  علی أی حال نکته ای وجود داش��ته که در اینجا غایت تفقاّ
و آگاهی دادن میسر نیست. در واقع انذار یعنی اِخبار از واقعه ای که دارای خطر و مفسده است ولی ِصرف 
خبر دادن نیست. بلکه باید شخص به مرحله ای رسیده باشد که حالت درونی او، ایمان نسبت به آنچه انذار 
می دهد باشد. لذا عرض می کنم که انذار غایتی است که دارای لوازمی است و یکی از آنها دارا بودن کماالت 
علمی و عملی توس��ط شخص انذاردهنده اس��ت. اگر این غایت بخواهد تحقق بپذیرد، کماالت مقدماتی و 
ه در دین است.  کماالت متوسط نیز باید تحقق پذیرد. از جمله این کماالت قابل توجه و برجسته، خوِد تفقاّ
ره عیوبه« و  هه فی الدیاّن و بصاّ همانطور که امام صادق  در فرمایشی فرمودند: »اذا اراداهلل بعبد خیراً فقاّ
هه فی الداّین و الهمه الیقین«. به هر صورت خیر کثیر  یا در روایت دیگر داریم که: »اذا اراد اهلل بعبد خیراً فقاّ
و خیر مطلق را می فرمایند. اگر این کمال وجود داش��ته باش��د طبیعتًا انذار و تبلیغ هم تحقق پیدا می کند. 

همانطور که می فرماید: »الاّذین یبلاّغون رساالت اهلل و یخشونه و الیخشون احداً االاّ اهلل«.
البته لوازم بس��یار دیگری وجود دارد و خود تربیت یکی از لوازم اس��ت. یعنی انذار یکی از مؤلفه های تربیت 
اس��ت. بنابراین ش��خص منذر باید مرباّی باشد، عالم، معلم و مبلاّغ هم باشد. این مؤلفه هایی است که انبیاء 
ه فی  خدا دارا بودند. می توان گفت که غایات مراتب دارند، اهداف واس��ط دارند و در طول هم هس��تند و تفقاّ
ه در دین خیر کثیر اس��ت. این  الدین نیز یک غایت اس��ت. خود این غایات بعضًا مطلوبیت دارند. مثًل تفقاّ
فقاه��ت، فقاهت در دین اس��ت ک��ه در برگیرنده عرصه های اعتقادی و معارف و نی��ز عرصه های اخلقی و 
همچنین حوزه احکام و وظایف عملی اس��ت. برخی بزرگان و مفس��رین بحث های زیادی راجع به این آیه و 
آیات دیگر مربوط به کار حوزوی دارند. در مجموع می توان چنین گفت که یک غایتی برای طلبه وجود دارد 
و آن اینکه فقیه و دین شناس شود. فقه به معنای شناخت عمیق است نه شناخت سطحی و سرسری. البته 
در برخی روایات داریم که برخی می آمدند و از معصومین س��واالتی می کردند و حضرات پاسخ می دادند. 
سپس در مورد آن شخص می فرمودند که: »رجع فقیهاً«. این تعابیر یعنی فهمید و نباید به این معنا گرفت 
که فقیه در دین شده است. در اصطلح شاگردان معصومین نیز می بینیم که به هر کسی فقیه در دین 

ی را فقیه می گفتند. پس فقاهت در دین، به عنوان غایت مطرح است. گفته نمی شده بلکه شاگردان خاصاّ
فهم عمیق نیاز به مؤلفه هایی از جمله نظام مندی دارد. با داش��تن اطلعات زیاد و پراکنده ش��خص فقیه در 
دین نمی ش��ود. بلکه عمق هنگامی حاصل می ش��ود که ش��خص از مجموعه آیات و روایات به یک نظام 
فکری واصل ش��ود. که البته این نظام فکری هم دارای س��طوح، مراتب و عمق های متفاوتی اس��ت و فقیه 
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مجتبی زارعي، 
اساتيد دروس خارج ايشان، 
حضرات آيات بهجت، فاضل 
لنکراني، جوادي آملي، شبيري 
زنجاني، هاشمي شاهرودي و 
حّجت االسالم والمسلمين الريجاني 
بوده اند.

ايشان، مسؤول سابق اداره 
امور پژوهشي مدارس و دفتر 
پژوهشي مدرسه معصومّيه و 
دبير نخستين جشنواره عالمه 
حّلي  بوده اند. تحقيق االشارات 
والتنبيهات، تحقيقي در امر به 
معروف و نهي از منکر، تفسيري 
موجز بر قرآن کريم و تدريس 
دروسي چون منطق، فلسفه، اصول 
و فقه از جمله فعاليت هاي علمي 
ايشان است.

مهدی مرادی
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انذار غایتی است که دارای 
لوازمی است و یکی از آنها دارا 
بودن کماالت علمی و عملی توسط 
شخص انذاردهنده است. اگر این 
غایت بخواهد تحقق بپذیرد، کماالت 
مقدماتی و کماالت متوسط نیز باید 
تحقق پذیرد.
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در دین کسی است که به یک حد نصابی رسیده باشد.
رهنامـه: آیا تفّقـه یك مرتبه خاص اسـت یا اینکه 

دارای مراتب است؟
ه دارای حد نصابی است و شخصی که به آن  اسـتاد: تفقاّ
مرتبه نرسیده باشد را فقیه نمی گویند. در عین حال مانند 

هر دانش و امر معنوی دیگری، ذومراتب است.
رهنامه: آیا هویت طلبه همین دو عنصر است؟

اس��تاد: نه، عرض من همین اس��ت که این ها غایتند. ولی 
برای رس��یدن به این غایت نیاز به اب��زار، رفتارها، فرهنگ 
و خصوصیاتی اس��ت و اینها س��ازنده زیاّ طلبگی هستند 
که طلبه اگر ملتزم به اینها نباش��د، به آن غایات نمی رسد 
و وقت��ی به آن می رس��د که این مس��یر طی ش��ود. مثًل 
تلش علمی برای کس��ب کماالت علم��ی در زمینه های 
معارف، اخلق و احکام از لوازم طلبگی اس��ت. اما کماالت 
علمی می تواند ش��امل جهت گیری ها و بینش هایی باشد 
ک��ه خارج از زمینه مع��ارف و اعتقادات اس��ت مثًل گاهی 
می بینیم شخصی عالم است اما علمش به درد نمی خورد، 
ولو علمی باش��د که ابتدائًا علم مفید تلقی ش��ود؛ حضرت 
امی��ر در نهج البلغ��ه می فرماین��د: »رباّ عالٍم قد قتله 
جهله و علمه معه ال ینفعه« یک برداشت از جهل در اینجا 
عدم عقلنیت است. یعنی علم هست ولی عقل نیست. و 
در واقع مسیرها و جهات منحرف می شود. پس بنظر بنده 
این هم بخشی از کماالت علمی است که علوه بر دانش، 
شامل عقلنیت هم می گردد. طلبگی یعنی در مقام طلب 
کم��االت بودن. البته باید از مس��یر حرکت کرد. مثًل یک 
ورزش��کار وزنه بردار، ابتدائًا نمی تواند یک وزنه س��نگین را 
بلند کند بلکه باید بتدریج پیش برود و زیر نظر یک مرباّی 

با روش ها و اصول و قواعدش تمرین کند.
طلبگی نیز دارای اصول و حساب کتابی است. مثًل کسی 
که قصد اس��تفاده و فهم آیات قرآن را دارد نمی تواند بدون 

فراگرفت��ن ادبی��ات، این کار را انجام دهد و ممکن اس��ت 
دچار اشتباهات فاحش گردد و ادعای دین شناسی کند من 
خاطرم هست که شخصی به عنوان متخصص تفسیر در 
تلویزیون از آیه قرآن برداش��تی می کرد که با ابتدایی ترین 
ترکیب آیات هم سازگاری نداشت این نشان دهنده آن است 

که ادبیات شخص در حد کاربردی قوی نبوده است.
بنابراین حتی اگر طلبه نخواهد مجتهد شود بلکه بخواهد 
مبلاّغ ساده ای باشد � مبلاّغ نیز درجه دارد گاهی شخصیتی 
مانند ش��هید مطهری مبلاّغ است � باید در حد خودش ابزار 
کافی برای فهم آیات و روایات داش��ته باش��د مثًل منطق 
بدان��د که بتواند بین آی��ات و روایات جمع کن��د و آنها را 

بفهمد و به دین خدا استناد دهد.
نمی ش��ود دو روزه و یک س��اله به س��راغ فقه رفت. این بر 
خلف اصول طلبگی است. این اصول، ضوابط، تفکرات و 

فرهنگ است که هویت طلبگی را می سازد.
کس��ی که منطق نداند چطور می خواهد عقاید و فلس��فه 
بخوان��د؟ چط��ور می خواهد اصول فق��ه بخواند؟ می توان 
گفت بخش��ی از این اص��ول، در واق��ع رفتارهای عقلئی 
اس��ت. طلبه باید اهتمام جدی به طلب علم داش��ته باشد. 
طلب علم تعارض ذاتی با کمال معیش��تی ندارد اما تزاحم 
دارد. طلبه ای که اقتصاد در معیش��ت نداش��ته باشد به آن 
اه��داف عالی نمی رس��د. البته اصِل اینک��ه طلبه از لحاظ 
مادی تأمین باش��د، ایرادی ندارد اما ت��ا جاییکه به زهد او 
لطمه نزند. زهد در واقع عدم دلبس��تگی به دنیا و مادیات 
اس��ت. یکی از آسیب های ما این اس��ت که فرهنگ عدم 
زهدگرایی در جامعه رواج پیدا کرده و به طلبه ها نیز سرایت 
کرده اس��ت. هویت طلبگی دارای مؤلفۀ مهمی به نام زیاّ 
طلبگی است که در زیاّ طلبگی، اقتصاد در معیشت بسیار 

اهمیت دارد.
در خاطرم هس��ت وقتی خدمت مرح��وم آیت اهلل احمدی 

میانجی بودیم. از ایش��ان خواس��تیم ک��ه توصیه ای به ما 
کنند ایش��ان فرمودند: اگر می خواهی��د در این راه خودتان 
را حفظ کنید و رش��د کنید، جمع داش��ته باش��ید که واقعًا 
تجربۀ ذی قیمتی بود. سپس فرمودند ما هم جمع داشتیم 
و جمع داریم. و چند نفر از ایشان را نام بردند: آقای شبیری 
زنجانی، مرحوم آقای مشکینی و ... . خاطره ای ایشان برای 
بنده تعریف کردند که یک زمانی به علت نیازی که داشتند 
زمینی خریدند که بس��ازند. آقای مشکینی که مطلع شدند 
ب��ه من فرمودند که چرا چنی��ن کاری کردی؟ که به درس 
و بحث��ت لطمه خواه��د زد و به من امر کردند که زمین را 
پ��س بده و من نی��ز همین کار را انجام دادم و ایش��ان با 
این کار بنده را حفظ کردند. االن بس��یاری از طلبه ها دچار 
این تزاحم هس��تند. هم می خواهند ماشین داشته باشند و 
هم تحصیل کنند ولی نمی ش��ود. مگر اینکه شخصی را 
داشته باش��ند که زندگی شان را تأمین کند. من هم خیلی 
را می شناس��م که دنبال این مس��ائل رفتن��د و از درس و 
تحصیل واماندند. البته اگر بتوان با لطائف الحیل این هر 
دو را با هم جمع کرد، مانعی ندارد. پس اقتصاد در معیشت 

برای طلبه اهمیت بیشتری دارد.
علوه بر کماالت علمی، طلبه باید در پی کس��ب کماالت 
معنوی و اخلقی باشد. نحوه رفتار و رابطه با مردم، خوش 

رفتاری و خوش خلقی همگی از کماالت اخلقی است.
جنبه های تربیتی نیز مانن��د مهارت های برقراری رابطه از 

کماالتی است که طلبه باید به دنبال آن باشد.
یکی از اصول طلبگی عبارتس��ت از داشتن معلم و مرباّی. 
دیگری داش��تن دوست هایی که طلبه را از لحاظ انگیزشی 
و از لحاظ بصیرت یاری دهند و دیگر داشتن برنامه درست، 
همچنین تلش و همت در راه رسیدن به آنچه می خواهند 
اس��ت. برخی افراد از لحاظ بینشی قوی هستند اما دارای 

همت ضعیف اند و در نتیجه رشد خوبی نخواهند کرد.

  

فهم عمیق نیاز به مؤلفه هایی از جمله نظام مندی دارد. با داشتن 
اطالع�ات زیاد و پراکنده ش�خص فقیه در دین نمی ش�ود. بلکه 
عم�ق هنگامی حاصل می ش�ود که ش�خص از مجموع�ه آیات و 

روایات به یک نظام فکری واصل شود.
  



«
نمی شود دو روزه و یک ساله به 
سراغ فقه رفت. این بر خالف اصول 
طلبگی است. این اصول، ضوابط، 
تفکرات و فرهنگ است که هویت 
طلبگی را می سازد.

طلب علم تعارض ذاتی با کمال 
معیشتی ندارد اما تزاحم دارد. 
طلبه ای که اقتصاد در معیشت 
نداشته باشد به آن اهداف عالی 
نمی رسد.

 

عالوه بر کماالت علمی، طلبه باید 
در پی کسب کماالت معنوی و 
اخالقی باشد. نحوه رفتار و رابطه 
با مردم، خوش رفتاری و خوش 
خلقی همگی از کماالت اخالقی است.

 

عالم ربانی آن عالمی است که نسبت 
به تمام کماالتی که از یک عالم 
معاصر زمانه اش انتظار می رود 
در حال تعادل باشد. طلبه در مسیر 
شدن برای چنین غایتی است. 

به هر حال هویت طلبگی ما 
عبارتست از مجموعه ای از تفکرات، 
بینش ها، فرهنگ ها، آداب و کلیاتی 
که می خواهند ما را به غایت 
برسانند. البته عمدة این ها پس از 
رسیدن به آن کماالت همچنان باید 
حفظ شوند تا اینکه ما آن کماالت را 
در سطوح باالتر بدست آوریم.
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بخش��ی از این ها از اموری اس��ت که جنبه خلقی دارد. بخشی جنبه توصیه ای برای کم
رس��یدن به خلقیات و ملکات دارد و بخش��ی نیز جنبه آداب دارد نه اخلق. اخلق 
جمع خلق است. یک امر راسخ نفسانی را خلق می گویند. اما آداب جنبه های روئین 

و پوسته ها را شامل می شود.
مثًل خلق در س��خن گفتن حیاء در سخن گفتن و صداقت است. ولی ممکن است 
ش��خصی که این اخلق را دارد س��خنانی بگوید که الفاظ آن مناسب و به جا نباشد 

و در واقع آداب رعایت نشود.
فرض کنید که مثَل ش��خصی در جمعی دس��ت خود را در بینی اش می گذارد. این 
رفتار ممکن است خلف اخلق و خلقیات ممدوح تلقی نشود اما خلف آداب تلقی 

می گردد.
ممکن است بعضی امور در سیستم تحصیل دانشگاهی خلف ادب تلقی نشود، اما 

در سیستم حوزوی خلف ادب تلقی گردد یا بر عکس.
ب��ه هر ح��ال هویت طلبگی م��ا عبارتس��ت از مجموعه ای از تفک��رات، بینش ها، 
فرهنگ ها، آداب و کلیاتی که می خواهند ما را به غایت برس��انند. البته عمدۀ این ها 
پس از رسیدن به آن کماالت همچنان باید حفظ شوند تا اینکه ما آن کماالت را در 

سطوح باالتر بدست آوریم.
مثًل این خلق که همیش��ه عقلنیت در انس��ان حاکم باشد، همواره در جستجوی 
حقیقت باشد و خود را در مسیر کمال ببیند در فقیه هم باید وجود داشته باشد ولی 
مثًل مباحثه کردن که آن هم بخش��ی از هویت علمی طلبگی است بعد از رسیدن 
ب��ه مدارج باالی علمی به آن معنا وجود ن��دارد. هر چند برخی از بزرگان ما حتی در 

مرحله اجتهاد و مرجعیت مباحثه را انجام می داده اند.
یا مثًل اقتصاد در معیش��ت و زهد به معنای عدم وابس��تگی به دنیا همواره باید با 
طلب��ه بمان��د و یا حتی مراتب باالت��ر زهد، که زهد رهبران دینی اس��ت که در حد 

پایین ترین مردم زندگی می کردند.
مثًل در خاطرات مرحوم امام آمده اس��ت که طلبه ای در نجف خدمت ایش��ان آمد و 
عبای خود را به ایش��ان نش��ان داد و گفت مقداری پول برای خرید عبای نو به من 
بدهید زیرا عبایم پاره شده است. حضرت امام هم عبای خویش را به او نشان دادند 

که عبای ایشان هم پاره است.
ار نجف جمع شده  و در احواالت ش��یخ انصاری آمده اس��ت که در اواخر عمرشان تجاّ
بودند که برای ایش��ان خانه تهیه کنند. ایشان فرمودند یک عمری نام من در میان 
فقرا بوده اس��ت و حاال ش��ما می خواهید که این آخر عمر نام مرا از میان اینها خارج 

کنید.
به طور خلصه طلبه نس��بت به کماالت دارای اس��تعداد است و باید به تدریج خود 
را در مس��یر رس��یدن ب��ه کماالت قرار دهد ک��ه به مجموع این ه��ا هویت طلبگی 

می گوییم.
البته در مسیر رسیدن به کماالت بحث تعادل باید در نظر گرفته شود. رعایت اصل 
تعادل در نظام تربیت دینی ما بسیار مهم است که اگر انسان دارای این ویژگی باشد 
آن طور که باید به کماالت می رسد و نتیجه هم به تعبیر شهید مطهری کاریکاتوری 

نمی شود. همانطور که می دانید ویژگی کاریکاتور عدم تناسب اجزایش است.
عالم ربانی آن عالمی است که نسبت به تمام کماالتی که از یک عالم معاصر زمانه اش 

انتظار می رود در حال تعادل باشد. طلبه در مسیر شدن برای چنین غایتی است.

دامنهء بى قله ـ 
مجتهد؛

قهرمان ورزش طلبگی است
و مجتهد منزه

.......... پهلوان آن!
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امير غنوي، متولد ١٣۴٠، 
ليسانس مهندسي کامپيوتر 
از دانشگاه صنعتي شريف و 
فوق ليسانس حقوق خصوصي 
و نيز سطح چهار فقه و اصول، 
مسؤول سابق دفتر تحقيقات و 
تدوين متون درسي مرکز جهاني 
علوم اسالمي و عضو هيأت علمي 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
اسالمي. ايشان از شاگردان استاد 
صفايي حائري هستند که تدريس 
کتابهاي ايشان از فعاليتهاي علمي 
ايشان است. عمده نوشته هاي 
ايشان در زمينه مسائل حقوقي، 
اقتصادي و فقهي مي باشد. اين 
گفتگو اگرچه با محوريت نگاه ديني 
انجام گرفته است اما مجموعه اي از 
مباحث صنفي روحانيت در جامعه 
نيز بيان گرديده است.
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رهنامـه: بسـم اهلل الرحمن الرحیـم. همان طور كه مسـتحضرید بحث در 
رابطه با هویت طلبگی اسـت. قصدمان این است كه این بحث را مدخلی 
قرار دهیم تا در شـماره بعد به هویت علمی طلبه و واشکافی مقوله تفقه 
بپردازیم. پرسش این شماره این است كه هویت طلبگی چیست؟ و دارای 
چه اركانی اسـت؟ و این اركان چه نسـبتی با هم دارند؟ آیا تقدم و تأخری 

بین آنها وجود دارد؟ دین چه تعریفی از طلبه دارد؟
اسـتاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ش��اید مس��تندترین زاویه برای آغاز جواب به این 
پرس��ش »آیه نفر« اس��ت. در این آیه یک خطاب عام و یک توبیخ کلی نس��بت به 
مومنین وجود دارد که از مومنین خواس��ته می شود که دست به اقدامی بزنند که آن 
اقدام به تعبیِر آیه، »نَفر« اس��ت. »نَفر« یعنی کوچ کردن و از جایی جدا ش��دن و به 
س��ختی به جایی ملحق ش��دن. این اقدام که در زندگی طلبه ها جدا شدن از فضای 
طبیعِی زندگی و ملحق ش��دن به جایی دیگر اس��ت به دو ه��دف صورت می گیرد. 
هوا فی الدین« و هدف دوم  ه در دین است و به تعبیر آیه »لیتفقاّ هدف اول فهم و تفقاّ

انذار قومی است که طلبه تعلق به آن قوم دارد؛ »لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم«.
در حقیقت طلبگی پاس��خی اس��ت به این دعوت. و طلبه کس��ی است که این دو 
ش��أن و ه��دف را کار و زندگی خ��ودش قرار دهد. روی این عبارت که این دو ش��أن 
را کار و زندگی خودش��ان قرار دهند تأکید می کنم زیرا در یک س��طح، همه اعم از 
کاس��ب و دانش��جو و اش��خاصی که دارای شئون دیگر هس��تند وظیفه فهم دین و 
داش��تن دغدغه هدایت دیگران را دارند. در روایات ما همه ولو اینکه فقیه نباش��ند به 
تفقه در دین توصیه می شوند. همچنین انذار که به معنای هدایت دیگران و داشتن 
دغدغۀ دیگران است، نباید از مؤمن جدا باشد، مؤمن نسبت به گمراهی و گرفتاری و 
گمشدگی دیگران بی تفاوت نیست ولی طلبه کسی است که اصًل کارش همین دو 
عنوان است. و تعبیر برخی روایاِت دیگر حبس نفس بر این مسئولیت ها است و این 
حبس نفس یعنی طلبه به کارهای دیگر نپردازد و خود را وقف این راه کند. از حیث 
مسئولیت اجتماعی، طلبه کار خویش را حفظ معالم دین و به روز کردن مطالب دین 
ه به این معنا پاس��خ دادن به نیازها و  می داند که نوعی تفقه اس��ت. دقت کنید! تفقاّ
ه صرفًا به معنای مرور کردن حرف های گذشته  س��ؤاالت نوپیدای هر دوره است. تفقاّ
یا دقت تازه ای بر آنها اعمال کردن نیست. بلکه تفقه، یافتن پاسخ سؤال های نوپیدا 

و نیازهای جدید، از دین است.
دومین ش��أن طلبه انذار قومش اس��ت. اینکه می گوییم قومش به این دلیل اس��ت 
که تجانس و تناس��بی میان هر طلبه با فضای��ی خاص وجود دارد. گاهی با فضای 
کاری اش مثل دانشگاه یا فضای زندگی اش مثل یک روستایی و عشایر این تجانس 
وج��ود دارد که با توجه به این تناس��ب یک توانایی ویژه ب��رای برخورد با آن قوم به 
او اعطا می ش��ود. در حقیقت ش��أن دوم طلبه، انذار یا به تعبیر دیگر هدایت و یا به 
تعبیر دیگر بیرون کش��یدِن مردم از سیکل بس��تۀ زندگِی طبیعی و عطا کردِن دید 
کلن و کل��ی تازه ای به آنها اس��ت پس طلبه در دو عنوان تفق��ه و انذار خلصه و 

تعریف می شود.
رهنامه: آیا ركن دیگری در كار نیست؟ و یا آیات دیگری كه بتوانیم از آن ها 

برداشت كنیم وجود ندارد؟
اسـتاد: ببینید طلبه به عنوان مؤمن خیلی ش��ئون دیگری دارد. ما به عنوان مؤمن، 
به عنوان مس��لمان، به عن��وان فردی که در یک جامعه زندگ��ی می کند، به عنوان 
مرد یا زن خانواده، دارای وظائف و ش��ئونی هس��تیم ولی به عنوان طلبه رکن رکین 
ه و انذار اس��ت منتها این دو وظیفه، وظیفه های دنباله داری است مثًل  وظایف او تفقاّ



««
نسبت به مرحلۀ قبل پیدا می کند. یعنی سازمان روحانیت 
می تواند یک س��ازمان فرهنگ��ی، اجتماع��ی، اقتصادی، 
سیاس��ی باشد که در هر یک از این عرصه ها، طلبه دارای 
وظای��ف و کارکرده��ای خاصی اس��ت. در مجموعۀ نظام 
اس��لمی هم به عنوان یک��ی از عناصر کلیدِی آن، نقش 
بازی می کند و رتق و فتق بسیاری از امور نظام اسلمی بر 
عهدۀ این مجموعه است. شاید بتوان گفت که این هویت 
ثالثی است که برای س��ازمان روحانیت در مجموعه نظام 

اسلمی تعریف می شود.
یعنی همان ارکان هویتی در س��ه سطح تعریف می شود. 
سطح فردِی طلبه، سطح طلبه در سازمان روحانیت و یک 

سطح هم مجموعه سازمان روحانیت در نظام اسلمی.
رهنامـه: آیا این ها منفك از هم اند یا اینکه در طول 

هم هستند؟
استاد: مسلمًا وقتی که مثل امروز بخواهیم در سطح سوم 
س��خن بگوییم مجبوریم که در برنامه ریزی هر سه سطح 
را لحاظ کنیم. زمان های گذش��ته که سازمان روحانیت در 
کار نبود، تنها یک س��طح وجود داشت. طلبۀ فردی. ولی 
بعد که س��ازمان روحانیت به وجود آمد، این سطح دو باید 
قرار  توجه  مورد 
بگیرد. در زمانی 
ه��م ک��ه نظام 
وجود  اس��لمی 
سطح  این  دارد، 
ابتدا  از  باید  سه 
عنای��ت  م��ورد 

قرار گیرد.
بحث  رهنامه: 
زمانی مهم نیست. بلکه سؤال این است كه ارتباط 
این سه سطح چگونه است؟ آیا اولویتی نسبت به 

هم دارند؟
اسـتاد: این ها در ه��م تنیده اند. مس��لمًا اول باید طلبه 
باش��د تا اینکه بتواند به بقیۀ ش��ئون و کارهایش بپردازد. 
طلبه ای که کارمند باش��د، کاسب باش��د و خلصه آن دو 
ش��أن اصلی، محور زندگی اش نیس��ت، نقش چندانی در 
س��ازمان روحانیت نخواهد داشت و عمًل سازمان متشکل 
از این ج��ور اش��خاص نقش خاص��ی در نظام اس��لمی 

نمی تواند ایفا کند.
طبیعتًا اگر بخواهیم رده بندی کنیم، فردیت و شئون اولیه 
مند و س��پس مجموعۀ س��ازمان روحانیت و  طلبگی مقداّ

سپس سازمان طلبگی در نظام اسلمی.
رهنامه: منظورتان این اسـت كه در سطح سازمان 
روحانیت و نظام اسـالمی، شئون جدیدی عالوه بر 
دو شـأن مذكـور با همـة دنباله هایی كـه دارند، به 
طلبـه اضافه می شـود؟ یا نه، طلبه همان دو شـأن 
را دارد كـه در شـرایط سـازمان روحانیـت و نظام 
اسـالمی، ظهور و بروزات جدیدی پیـدا می كنند و 
بایـد مدیریت شـوند كه هر كس چه نقشـی را در 

كجا ایفاء كند؟
اسـتاد: در جامعۀ اس��لمی عمًل وظائفی برای طلبه ها 

برای انذار دیگران، طلب��ه در ارتباط با مخاطبانش نیازمند 
خیلی آگاهی ها، مهارت ها، مدیریت ها و حوصله هاست زیرا 
بای��د ویژگی ها و زبان قومی که با آن ارتباط برقرار می کند 
را بداند. مثًل در دانش��گاه اگر بخواهد وارد ش��ود چنانچه 
به زبان آنها مس��لح نباش��د ان��ذاری ص��ورت نمی پذیرد. 
ب��ه علوه اگر وارد ش��د و برخوردی کرد اگ��ر این برخورد 
موفقیت آمیز باش��د، جمعی ش��کل خواه��د گرفت. طلبه 
حاال باید پاسخگوی نیازهای جمع باشد، این جمع ممکن 
اس��ت جمع بزرگی باش��د، تشکل، حتی ش��هر یا کشوری 
باش��د. طبیعتًا همه این ها باید در روند انذار طی آموزش و 
پژوهِش طلبه، مورد تأمل و توجه قرار گیرد بنابراین تعبیر 
انذار، تعبیر کوتاهی نیست بلکه باید مهارت ها، توانایی ها و 
پیش بینی های متعددی را برای آن در نظر گرفت. در مورد 
تفقه هم همین طور است. گاهی منظور از تفقه این است 
که ش��خص اصول و فقه بخوان��د و بتواند در درس خارج 
شرکت کند تا او هم بتواند نقض و ابرامی را که اساتیدش 
می کنند، داش��ته باش��د. ولی یک تفقه به معنای توانایی 
طلبه برای پاسخ به نیازهای نوآمد و سؤاالت نوپیداست. با 
ای��ن بیان طلبه را نباید از فضای روز و علوم جدید منفک 

کنی��م زی��را در 
جدایی،  صورت 
دیگ��ر ص��ورت 
مس��أله ای برای 
پی��ش  طلب��ه 
ک��ه  نمی آی��د 
در  بخواه��د 
دین��ی  مناب��ع 
آن  برای  جوابی 

بیاب��د. در حقیقت با این توضی��ح تفقه در دین نیازمند دو 
رکن اس��ت: رکن اصلی اینکه مهارت تفقه در منابع دینی 
را دارا باش��د، رکن دیگر اینکه بتواند سؤاالت و نیازها را به 
خوبی بشناسد. افزون بر این ها گستره دین خیلی وسیع تر 
از احکام اس��ت، گاهی دین فقط احکام دانس��ته می شود 
آن ه��م به مدل خاصی ک��ه مثًل در کتاب ش��رایع آمده 
اس��ت. اما اگر دین مدعی است که برای تمام عرصه های 
زندگی بشر احکام دارد و در همه این عرصه ها هم، نظامی 
برای احکام دارد و همه این نظام ها هم براس��اس معارف و 
عقائدی است، چه کسی باید در این مجموعه تفقه و تأمل 
کند. معارف، عقاید، نظام ها و احکام همگی داخل در دین 
هس��تند. طبیعتًا کسی که درصدد تفقه در دین است باید 

در این مجموعه مهارت تفقه را کسب کند.
با این توضیح بر خلف آنچه ابتدائًا به نظر می رس��ید که 
شئون طلبه کم و کوتاه است، تفقه و انذار دو نقطه آغازین 
و دو ش��مارۀ کلن و کلی ش��ئون طلبگی را به ما نشان 
می دهد و بر این اساس می توان چشم انداز طلبه را تعریف 
ک��رد. البته این را هم عرض کنم که طلبه به تنهایی یک 
طور تعریف می شود ولی تحت سازمان روحانیت می تواند 
اه��داف و کارکرده��ای جدیدی داش��ته باش��د. هم چنین 
هنگامی که این س��ازمان تحت مجموع��ه بزرگتری مثل 
نظام اس��لمی قرار بگی��رد کارکردهای جدی��د و تازه تری 

  

ای�ن دو وظیف�ه، وظیفه های دنباله داری اس�ت مثًال ب�رای انذار 
دیگران، طلبه در ارتباط با مخاطبانش نیازمند خیلی آگاهی ها، 

مهارت ها، مدیریت ها و حوصله هاست.
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١۵

تعریف می کنیم که در دو قالب شئون فردی جا نمی گیرد. 
مثًل در جامعه اسلمی قاضی نیاز است. قاضی فقط شأن 
تفق��ه را ندارد، تفقه و انذار هم ب��ه تنهایی یک قاضی به 
وجود نمی آورند. قاضی یک مسئولیت اجتماعی است که 
در نظام اسلمی طلبه ها مجبورند که این وظیفه را انجام 
دهند. بسیاری از نیازها در فضای برنامه ریزی، برخی نیازها 
در فض��ای مدیری��ت و نیازهای زی��ادی در فضای آموزش 
و تربیت نظام اس��لمی، مواردی هس��تند که عمًل اصل 
و اس��اس مس��ئولیت آنها ب��ر عهدۀ س��ازمان روحانیت و 
حوزه هاست. بعضی از این ها می تواند ادامه تفقه و مبتنی 
بر تفقه و انذار باش��د، ولی کارهای جدید و تازه ای اس��ت 
که نیازهای نظام اس��لمی اس��ت و سازمان روحانیت باید 

جوابگوی آن باشد.
رهنامه: یعنی ركن جدیدی برای طلبه پیدا می شود؟

اسـتاد: عم��ًل کارهای تازه ای پیدا می ش��ود و ش��ئون 
متفاوتی برای حوزه و طلبه اس��ت. طلب��ه، اگر خودش را 
تنه��ا در نظر بگیری��م، کارش انذار و تفقه اس��ت. وقتی 
درون س��ازمان قرار بگیرد، نقش های جدید ایجاد می شود، 
یکی رئیس می ش��ود، گروه هایی تش��کیل می ش��ود و ... 

که ای��ن کارهای تازه الزاما تح��ت تفقه و انذار 
جا نمی گیرد. کارهای جدیدی اس��ت که الزمۀ 
یک تشکل بزرگ با اهداف فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی است. مرحلۀ بعد این است 
که این س��ازمان موفق می ش��ود در یک نظام 
اس��لمی کارکرد داشته باش��د که آن مجموعه 
بزرگ تر نیازهای خاصی ب��ه این مجموعه دارد 
که گاهی آن نیازها در ادامه تفقه و انذار اس��ت 
در مصادیق جدید ولی یک س��ری از آن ها این 

حالت را ندارد.
رهنامـه: اگر بخواهیم هویت نهاد حوزه را بررسـی 
كنیم چه اركانی را به عنوان هویت می توانیم تعبیر 
كنیـم؟ زیرا بعضـی قائلند كه تفقـه و انذار هویت 
نهاد حوزه اسـت كه قابل افراز به افراد طلبه است. 
در مقابـل كسـانی می گویند تفقه و انـذار از اركان 

هویتی طلبه است.
اسـتاد: اگر به همین شکل که برای فرد صحبت کردیم، 
بخواهیم از نهاد حوزه س��خن بگوییم، باید ببینیم که این 
س��ازمان و نهاد چ��ه کارکردها و اه��داف بیرونی و درونی 
دارد؟ اه��داف درونی یعنی مجموعۀ افرادی که به آن وارد 
می شوند باید به محصول و نتایجی برسند و این مجموعه 
قرار است که خروجی هایی اعم از نیروی انسانی و اطلعات 
داشته باشد. انسان هایی با توانایی های مختلف و اطلعات 
و مطالبی در س��طوح متفاوت. در داخل، یک سلسله امور 
برای س��ازمان روحانیت تعریف می شود و از نگاه خارجی، 
این مجموعه جدای از رسالت افراد یک رسالتی نسبت به 
جامعه دارد. زیرا تلقی خاصی از این مجموعه هم از حیث 
جایگاه سیاس��ی، هم از حیث اقتص��ادی در جامعه وجود 
دارد، زیرا از حیث ش��رعی بسیاری از هزینه هایی که تحت 
عنوان وجوهات پرداخت می گردد، به نحوی از این مس��یر 
عبور می کند. یا حت��ی به علت اینکه این ها معتمد مردم 

هس��تند، خیلی از اوقات واس��طه خیلی از کارها خواهند 
بود در خیلی از امور چه فردی، چه اجتماعی، نوعی ش��أن 
داوری، کدخدای��ی و ریش س��فیدی برای طلب��ه قائلند. در 
فضای سیاس��ی هم آخر به این نتیجه می رس��ند که یک 
س��ری از روحانیون کن��ار هم بنش��ینند و اوضاع را حل و 
فص��ل کنند و در واقع نوعی جریان یافتن امور به دس��ت 
علما و ب��ه تعبیر روایت »مجاری االم��ور علی ید العلماء 
االمن��اء علی حلل��ه و حرامه« یک امر اجتماعی اس��ت 
که ش��کل می گیرد. از حیث فرهنگ��ی هم این مجموعه 
اهمیت دارد زیرا س��ازمانی با ارتباط��ات و افراد و محتوای 
بسیار مهم است، بنابراین می توانیم برای این مجموعه در 

هر یک از عرصه ها وضعیت ایده آلی تعریف کنیم.
حتی در بحث مدیریت استراتژیک حوزه روی این موضوع 
تأکید می شود که حوزه یک نهاد تک رسالتی نیست بلکه 
چند رسالتی است و حتی رسالت های درونی اش متفاوت با 

رسالت های بیرونی است.
سطح سوم، سطح نظام اسلمی است. یعنی یک حکومت 
اسلمی تشکیل شده اس��ت، این حکومت مبتنی بر این 
اندیش��ه است که مجموعه اسلم قابل اجرا در یک جامعه 

اس��ت و طبیعتًا همین ادعا ش��ئون متع��ددی برای حوزه 
ایجاد می کند که در فرض قبلی وجود نداش��ت. بر هویت 

حوزه در این فضای تازه نکاتی اضافه می شود.
رهنامـه: آیا واقعاً نمی توان همة این نکات را تحت 
عنوان تفقـه و انذار آورد؟ با در نظر گرفتن انذار به 
معنـای هدایت، همه ایـن فعالیت ها را می توان در 
مسـیر هدایت جامعه در نظر گرفت. هدایت گاهی 
فـردی و گاهـی سـازمانی و گاهی هدایـت جامعه 

اسالمی است كه آن هم ابعاد گوناگونی دارد.
اسـتاد: از این جهت من هم با ش��ما هم عقیده ام که اگر 
یک عنوان کلی بگیریم که دغدغه اساس��ی حوزه هدایت 
مردم است، می توان سخن شما را پذیرفت. ولی آن شکلی 
که من عرض می کنم، عملیاتی تر و مش��خص تر اس��ت. 
حرف اگر کلی باشد طرح و برنامه ای از آن بدست نمی آید، 
ولی اگر هدف ریز و عملیاتی ش��ود، براساس آن می توان 

تک تک گام ها و فعالیت ها را هم تعریف کرد.
رهنامه: آیـا عناصری مانند تقوی، تهذیب و عدالت 
در تعریـف هویـت طلبگـی جایگاهی ندارنـد؟ آیا 
ارتباطی با تفقه و انذار ندارند؟ برخی می گویند اگر 
طلبه تهذیب نداشـته باشـد، عنـوان طلبه برای او 
مجازی است. آیا این ها داخل در تفقه و انذار است؟ 
یا ركن دیگری در كنار آنهاسـت؟ یا اینکه شـرط و 

ظرف تحقق تفقه و انذار است؟
اسـتاد: من بحث را از این تقس��یم بندی شروع نمی کنم 
بلک��ه از این جا ادامه می دهم که م��ا دو کار را در فضای 
اجتماع��ی ب��ه عنوان کار طلب��ه تعریف کردی��م. به طور 
طبیعی این دو کار چه نس��بتی با تق��وی و عدالت دارند؟ 
تق��وی را چه می دانیم؟ تقید به اوام��ر پروردگار و مراقبت 
از اینک��ه از مرزه��ای او عب��ور نکنیم. تش��خیص اینکه 
این مس��أله چه نقش��ی در تفقه در دین و هم چنین انذار 
مردم دارد، کار مش��کلی نیس��ت. تفقه در دین با توجه به 
توضیحات ذکر ش��ده از یک سو شناخت درست، منصفانه 
و پخته از جامعه و ش��رائط اس��ت. از طرف دیگر دریافت 
صحیح و متقیانه از منابع دینی است و در هر دوی این ها 
تقوی به عنوان یک رکن دخیل است از طرف دیگر حتی 
اثرگذاری انذار نیاز به تقوی دارد. نه تنها س��لمت انذار به 
وجود تقوی وابس��ته اس��ت. یعنی فردی که خودش اهل 
دیانت نیس��ت از انذار هم دنبال چیزهای دیگری اس��ت. 
افزون بر این اصًل اثرگذاری انذار وابس��ته به این است که 
خود ش��خص انذاردهنده چه میزان مقید است. و اگر انذار 
را با دامنه هایش در نظر بگیریم که افرادی جمع و مدیریت 
شوند، نقش تقوی به عنوان یک رکن رکین در 

کار طلبه افزایش می یابد.
رهنامه: در واقع می تـوان گفت در عنوان 

تفقه و انذار، تقوی نهفته است.
اسـتاد: وقت��ی تفق��ه را اینگونه معن��ا کردیم 
بدون تق��وی، تفقه امکان تحقق ن��دارد و انذار 
نه اثربخش است و نه واقعًا محقق خواهد شد.

رهنامه: پرسـش دیگری كه مطرح اسـت 
اینکه ارتباط بین تفقه با انذار چیست؟ آیا 
تقدم و تأخر دارند؟ آیا یکی از آنها اصلی و دیگری 

فرعی است یا هر دو رسالت اصلی طلبه هستند؟
اسـتاد: در خود آیه شریفه این ها را در عرض هم آورده و 
الم امر در هر دو تکرار ش��ده اس��ت: »لیتفقهوا فی الدین 
ی ینذروا. یعنی  و لین��ذروا قومهم...«. نفرموده لیتفقهوا حتاّ
تفقه صرفًا مقدمه انذار نیست. زنده و با طراوت نگهداشتن 
دین یک هدف اس��ت. دین در هر دوره باید با س��ؤالهای 
ن��و و نیازهای جدی��د روبه رو ش��ود و میوه هایش برای آن 
عصر چیده ش��ود. افزون بر این، انذار هم باید باشد منتها 
مس��لمًا مقدمۀ الزم برای انذار سطح خاصی از تفقه است، 
تا عمیقًا کلم دین دریافت نشود، انذار، امکان تحقق ندارد. 
پ��س طبیعتًا جواب فرمایش ش��ما این اس��ت که تفقه و 
ان��ذار هر دو هدف هس��تند و در ع��رض یکدیگر، هر دو 
باالصال��ه مقصودند ولی ه��دف دوم یعنی ان��ذار پس از 

تحقق سطحی از تفقه امکان پذیر است.
عرض من این اس��ت که بعضی طلبه ها می پرسند ما که 
هن��وز چیزی نخواندیم باید ب��ه تبلیغ برویم یا نه؟ من در 
ج��واب می گویم که آدم اگر یک گام را درس��ت برداش��ته 
باش��د و از فضایی جدا شده و به فضای جدیدی وارد شده 
باش��د به اندازه همان یک گام می تواند به دیگران کمک 
کند. ش��خصی که از قید یک سری از اسارت ها آزاد شده 
اس��ت و به یک س��ری دیدهای تازه و پخته رسیده است 

  
دق�ت کنی�د! تفّقه به این معنا پاس�خ دادن به نیازها و س�ؤاالت 
نوپی�دای ه�ر دوره اس�ت. تفّق�ه صرفاً ب�ه معنای م�رور کردن 
حرف های گذش�ته یا دقت ت�ازه ای بر آنها اعمال کردن نیس�ت. 
بلکه تفقه، یافتن پاس�خ س�ؤال های نوپیدا و نیازهای جدید، از 

دین است.
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معارف، عقاید، نظام ها و احکام 
همگی داخل در دین هستند. طبیعتاً 
کسی که درصدد تفقه در دین است 
باید در این مجموعه مهارت تفقه را 
کسب کند.

طلبه، اگر خودش را تنها در نظر 
بگیریم، کارش انذار و تفقه است. 
وقتی درون سازمان قرار بگیرد، 
نقش های جدید ایجاد می شود، که 
این کارهای تازه الزاما تحت تفقه و 
انذار جا نمی گیرد.

 
در خود آیه شریفه این ها را در 
عرض هم آورده و الم امر در هر 
دو تکرار شده است: «لیتفقهوا فی 
الدین و لینذروا قومهم...». نفرموده 
لیتفقهوا حّتی ینذروا. یعنی تفقه 
صرفاً مقدمه انذار نیست.

 
امروزه حتی در فضای دانشی 
جدید هم این را می پذیرند که اگر 
بخواهیم کامًال تخصصی باشیم، 
تک بعدی بار می آییم. ترکیبی بین 
جامعیت و تخصصی نیاز داریم 

ولو یک گام از دیگری جلو باشد، اشکالی ندارد که به آنها 
منتق��ل کند. به همین خاطر تأکید کردم که س��طحی از 

تفقه برای انجام انذار کافی است.
رهنامه: قاعدتاً سطحی از تفقه متناسب با سطحی 

از انذار است.
اسـتاد: بله. هر چه س��طح تفقه باالتر رود، کارکرد فقیه 
باالتر می رود و توانایی انذار او، هم وس��عت و هم عمقش 

افزایش می یابد.
رهنامه: آیا كسـی كه در سـطح عالی تفقه باشـد، 

لزوماً باید منذر در همان سطح باشد؟
استاد: در این جا اگر پذیرفتیم که طلبه دارای آن دو شأن 
اس��ت. اگر طلبه ای در تفقه، فوق العاده باش��د اما دغدغۀ 
هدایت دیگران را نداش��ته باش��د مس��لمًا یک رکن از کار 
او تعطیل اس��ت. البته ن��وع کار می تواند فرق کند. گاهی 
فقیهی با نوش��ته های عمیق خویش یا با ش��اگردپروری 
اثرگذار اس��ت. ولی خلص��ه باید دغدغۀ م��ردم و دغدغۀ 

تحول داشته باشد.
رهنامه: یك سؤالی كه االن طلبه ها دنبال جواب آن 
هسـتند اینکه دو الگو برای آنها مطرح شده است. 
الگوی تخصصی و الگوی عالمگی. الگوی عالمگی 
بـه این معنا كه بایـد به همه علوم واقف باشـیم، 

كدامیك صحیح است؟
اسـتاد: ام��روزه حتی در فضای دانش��ی جدید هم این را 
می پذیرند که اگر بخواهیم کامًل تخصصی باش��یم، تک 
بعدی بار می آییم. ترکیبی بین جامعیت و تخصصی نیاز 

داریم.
رهنامه: چطور؟

اسـتاد: یعنی یک دانش��مند و متخص��ص در یک حوزه 
باید اشراف و آگاهی نس��بت به سایر حوزه ها داشته باشد 
و نس��بت ب��ه عرصه های دیگر، بینش داش��ته باش��د ولو 
تخصص نداش��ته باشد. این ش��خص در حوزه تخصصی 
خودش نیز توانایی های متفاوتی دارد. این شخص هر چند 
مثًل اقتصاددان اس��لمی اس��ت ولی می تواند به موضوع 
خود از نگاه سیاس��ی هم نظر کند. از دید روانشناسی هم 
می تواند تأمل کند. الاقل حرف ها را در این ابعاد می فهمد 

اگرچه نتواند تحلیل کند.
علمگ��ی ب��ه این معن��ا که مانند ابن س��ینا ه��ر چه از 
علوم باش��د اش��راف پیدا کنیم. امروزه اص��ًل امکان ندارد 
و ش��اید مطلوب هم نباش��د. علمگی در این دوره یعنی 
دایره المعارف��ی که تمام اطلعات یک کامپیوتر را در خود 
داش��ته باش��د، خیلی توان پردازش آنها را ن��دارد و نتیجه 
بخش هم نیس��ت. آنچه که مطلوب است اینکه طلبه ها 
بتوانند در زمینه های متفاوت زندگی بینش داش��ته باشند. 

مطالعات و تأملتی داش��ته باش��ند. ول��ی در زمینه های 
تخصصی بنابر اولویت ها باید مش��غول ش��وند. در واقع 

متخصص هستند ولی نگاه و دید جامع نیز دارند.
رهنامه: انجام این كار از چه هنگامی باید شـروع 
شود؟ بعضی می گویند تا مرحله ای باید تفقه كرد، 
از آنجـا به بعـد كار تخصصی صـورت پذیرد. در 

واقع این دید جامع چه زمانی باید شکل گیرد؟
اسـتاد: ی��ک بحث، بح��ث اجرایی اس��ت بحث دیگر 
فارغ از فضای موجود حوزه اس��ت. ف��ارغ از این فضا، در 
بیان ما، طلبه باید دو بال داش��ته باشد، یکی آشنایی با 
فضای روز، علوم جدید، نیازها و سؤاالت نو پیدا دوم توان 
استفاده و اس��تنباط مس��تقیم از منابع دینی. چه زمانی 
طلبه باید میوه این مجموعه را بچش��د؟ مس��لمًا زمانی 
که در درس های س��نتی به این توان رس��یده باش��د که 
خودش استنباط و استخراج کند، به شرطی که جامعیت 
و تخصصی برای طلبه حاصل ش��ده باش��د و علوه بر 
توان اس��تنباط، توان فهم س��ؤاالت و مشکلت و نیازها 
را هم داشته باش��د که با ترکیب این دو بتواند به جواب 
برس��د. حتی ای��ن دو را می توان کنار هم ش��روع کرد و 
از آغ��از، طلبه با ی��ک نوع اطلعات ابتدایی نس��بت به 
آن فض��ا کارش را آغ��از کند حتی می توان��د فضای کار 
تخصص��ی اش کنار درس خارجش ش��کل بگیرد و دوره 
جامعیت، قبل از درس خارج باشد. این زمان بندی، کلن 
و کلی اس��ت ول��ی در فضای فعلی حوزه مش��کل این 
اس��ت که معمواًل مؤسس��ات تخصصی به علت داشتن 
حضور و غی��اب و امتحان و مزایای اضافی و فاقد بودن 
فضای آموزش��ی حوزه از عمدۀ این ها، عمًل کسانی که 
در فضای تخصصی وارد می شوند سطح علمی آن ها در 
دروس ح��وزوی پایین می آید و ح��وزه ابداً در جمع میان 

تخصصی ها و کار آموزشی خویش، موفق نبوده است.
رهنامـه: گاهـی ما، طلبه را از منظـر دینی تعریف 
می كنیـم، گاهی تلقـی و انتظار مـردم را از طلبه 
بیـان می كنیم و زمانی هم مثًال تعریفی را كه این 
مؤسسـات از طلبـه دارند، در نظـر می گیریم. به 
نظر شما كدامیك از این نگاه ها در تعریف هویت 

طلبه اصالت دارد؟
اسـتاد: مس��لمًا اصالت برای ما آن چیزی اس��ت که از 
دین اخذ می شود و من فکر نمی کنم که توقعات دیگری 
هم که اکنون مردم و س��ازمان های اجتماعی از ما دارند، 
منافاتی با این ها داشته باشد. بلکه آنچه از ما انتظار دارند 
بخش��ی از وظایفی اس��ت که دین بر عهدۀ ما گذاش��ته 
اس��ت. با توجه به توضیحاتی که در تفقه و انذار در سه 

س��طح مذکور داده ش��د.
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آلبوم ـ 
مجلس ترحيم و مجلس عقد!.....

خاطره های ماندگار جامعه از روحانی!
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ابراهيم فياض،
 استاديار گروه مردم شناسي 
دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه 
تهران است. وي مدرك كارشناسي 
را در رشته پژوهشگري از دانشگاه 
تهران، كارشناسي ارشد را در رشته 
مردم شناسي از دانشگاه تهران 
و دكتري را در رشته فرهنگ و 
ارتباطات از دانشگاه امام صادق 
تهران اخذ نموده است.

موارد تدريس وي 
«انسان شناسي جهاني شدن»  
«انسان شناسي فلسفي»  
«مردم شناسي اعتقادات ديني»  
و «مباني فلسفه» (در مقطع 
كارشناسي) و «روش شناسي 
(فلسفه)» و «انسان شناسي ديني 
ايران» (در مقطع كارشناسي ارشد) 
است. 

میثم واحدی

مصاحبه

ت
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رهنامه: آیا هویت از دیدگاه علوم اجتماعی و جامعه شناسی اصطالح خاصی است؟
اسـتاد: اصطلح آیدن تی تی در جامعه شناس��ی به همان معناس��ت، ولی بیش��تر به 
بررسی ماهیت می پردازد. حقیقتًا هویت به درون بر می گردد و ماهیت، به مابه التفاوت 
و مقایس��ه ب��ا بیرون. در این جا، اصل بحث، هویت اس��ت و ما ای��ن را بحثی اصلی و 
پرداختن به بحث ماهیت را تبعی می دانیم، چون اصل، هویت اس��ت و تمام آثار یک 
ش��یء به هویت آن باز می گردد. در طول تاریخ، هویت طلبگی، با وجود دش��واری ها و 
فقر مالی و فش��ار دولت ها، پا بر جا مانده و سرنوش��ت تاریخ را نیز تغییر داده است که 

ما باید این مسئله را بررسی کنیم.
رهنامه: هویت طلبگی چیست؟

استاد: ما برای بررسی هویت باید چند مطلب را بررسی کنیم. اول دانش طلبگی است. 
این ک��ه طلبه در حال تحصیل علم، آن عل��وم معنوی را دریافت می کند و آن علوم بر 
او اثر به س��زایی می گذارد و آن علوم را باز تولید می کند. وقتی بنده قم بودم، خدمت 
آیت اهلل س��بحانی و آیت اهلل خرازی، علوم حوزوی و علم کلم را می خواندم. وقتی آیات 
قرآن خوانده یا بحث مطرح می ش��د، حال و هوای معن��وی من تغییر می کرد. هر چه 
بیش��تر درس ها و نظام حوزه، بر اس��اس معارف اهل بیت باش��د، بیشتر روی طلبه اثر 
می گذارد. البته حوزه باید نس��بت به آیندۀ هویت خود، بازنگری کند، ولی این که طلبه 
در چه مکانی باشد، حرف دیگری است. مثًل ما اگر در اروپا، در شهری مثل هامبورگ، 
حوزه تأس��یس کنیم، آموزه های اهل بیت به شدت روی ذهن آن ها اثر می گذارد. منتها 
مکان نیز تأثیر دارد. مثًل طلبه ما که آن جا رفته، تیپش عوض ش��ده اس��ت. زمان هم 
روی آن ه��ا اثر می گ��ذارد. این که در چه زمانی زندگی می کن��د، چه اقتضائات زمانی و 
چه رسانه هایی در آن زمان وجود داشته باشد، در هویت طلب مؤثر است. منتها ریشۀ 
هویت طلبگی، معرفت و شناخت و علمی است که آن ها می خوانند و تولید می کنند.

رهنامه: نصاب طلبگی چیست؟
استاد: نکتۀ کلیدی، هویت طلبگی توحید است. من دنیا را گشته ام و شرق و غرب عالم را 
دیده ام. با پیروان ادیان ارتباط داشته ام. بوداییسم، هندوییسم، مسیحیت و... . حوزۀ قم باید 
روی موضوع توحید کار کند. منظورم صرف علم کلم و فلسفه نیست، بلکه باید روی ابوابی 
کار شود که ائمه دربارۀ توحید مطرح کرده اند. ما اگر توحید را بفهمیم و آن را برای دیگران 
باز تولید کنیم، درخشندگی ویژه ای اتفاق می افتد و برای روشنگری بهاییت، وهابیت و... هم 
بسیار سودمند است. بلفاصله از توحید، اخلص حاصل می شود. این که ما در عمل مشرک 

نباشیم. اگر اخلص شکل بگیرد، باب حکمت نیز بر انسان گشوده می شود.
خیلی از مستش��رقان روی اس��لم کار کرده اند، ولی آن ها دنبال توحید نبودند. از بیرون، 
دین و توحید را تماش��ا می کردند، آن هم نه به عنوان امری درونی، در صورتی که طلبه 
می خواهد هم دین را باز تولید کند، هم خودش را و همچنین از درون می خواهد متحول 
شود. متأسفانه امروز یک مقداری حوزه، از بیرون به دین نگاه می کند. در چنین حالتی، ما 
دیگر شخصیت هایی مثل سابق در حوزه نخواهیم داشت و حرکت هایی که باید کنش و 
انگیزه ما را شکل بدهد و روح ما را نورانی کند، شکل نمی گیرد و فضل خدا پدید نمی آید و 
ما شخصیت های کوچکی خواهیم بود. بنابراین توحید به معنای حقیقی کلمه و اخلص، 

نصاب طلبگی است که از دیگران مورد انتظار نیست.
آیۀ نفر را نیز به عنوان هویت طلبگی می توان مطرح کرد که ش��امل تفقه و انذار است. 
از بح��ث تفق��ه و انذار می گذرم، چون به حد کافی دیگران به آن می پردازند و به نکته ای 
در آیۀ نفر اش��اره می کنم که کمتر به آن توجه ش��ده اس��ت. حوزه به شدت جغرافیایی 
اس��ت. حوزه یعنی جغرافیا. بر عکِس دانش��گاه که نس��بت به جغرافیا بی هویت است، 
جغرافیا در هویت حوزه و طلبه نقش مهمی دارد. حوزۀ علمیۀ قم، ری، خراس��ان و... به 
شدت جغرافیایی هستند. هر کدام از حوزه های علمیۀ ایران به شدت هویت و جغرافیای 
خاص خودشان را دارند. مثًل حوزۀ علمیۀ خراسان یک حوزه علمیه ارتباطی است. از این 
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هویت طلبگی آن است که در 
طول تاریخ با این همه دشواریها و 
فقر مالی و فشارهای دولت ها مانده 
است و سرنوشت تاریخ را عوض 
کرده است.

ریشه هویت طلبگی معرفت 
و شناخت و علمی است که آنها 
می خوانند و تولید هم می کنند.

توحید به معنای حقیقی کلمه 
و اخالص نصاب طلبگی است که 
از دیگران مانند طلبه مورد انتظار 
نیست.

آیه نفر را نیز به عنوان هویت 
طلبگی می توان مطرح کرد که شامل 
تفّقه و انذار و جغرافیا است.
 

موقعی که یک حوزه انضمامی 
شود از حالت عزلت و درونگرایی 
و انتزاعی و چرخش درونی خارج 
می شود و تولیدات آن بیشتر 
خواهد شد. 

رو، به ش��دت طلبه هایش بیان خوبی دارن��د و دارای تئوری و 
چارچوب خوب در بحث ارتباطات هستند. امام در پیام تسلیت 
به مناسبت شهادت شهید مطهری می گویند خطیبی توانا یا 
مثًل به عنوان مثال حضرت آیت اهلل خامنه ای خوب مطالب را 
بیان می کنن��د. برای نمونه، مرحوم کافی نیز خطیب توانایی 
بوده اس��ت. حوزۀ علمیۀ مشهد، متأثر از جغرافیای آن منطقه 
اس��ت. اگر ما فردوسی را در مشهد داریم، این خطبا را هم در 

مشهد داریم. 
حوزۀ علمیۀ ش��یراز، یک حوزۀ عرفانی است. شهید دستغیب 
تربیت می کند. حوزۀ علمیۀ اصفهان، حوزۀ حکمت و فلس��فه 
اس��ت. حوزۀ علمیۀ قم که مبنای آن تاریخی نگری اس��ت، با 
حوزۀ نجف فرق می کند. حوزۀ علمیۀ نجف، یک حوزه انتزاعی 
است و حوزۀ علمیۀ قم، یک حوزه انضمامی و تاریخی است. 
این نکتۀ   مهمی است که حوزۀ قم دارد. خصوصیت انضمامی 
و تاریخی بودن این اس��ت که سعی می کند مسائل علمی و 
مثًل فقه و کلم و... را ناظر به شرایط موجود و پاسخ گو نسبت 
به مسائل روز، باز تولید کند و در ارتباط و تعامل با اهل سنت 
هم باشد. با حضور برخی علما، حوزۀ علمیۀ قم یک شاخصی 
دارد ک��ه بازتولی��د تاریخی خودش را انج��ام می دهد. با وجود 
مردم شناس��ی ای که داش��ته ام، یک دهه دیگر، قم یک حوزۀ 
معرفتی و جهانی خواهد ش��د. با ای��ن روال، حوزۀ قم در تمام 
مس��ائل جهانی به نظریه پردازی خواهد پرداخت و حوزه ای که 
در احادیث ما آمده که جهانی خواهد شد، در قم شکل خواهد 
گرف��ت. منتها ق��م باید خودش را با حوزه ه��ای دیگر تطبیق 
بدهد. مثًل حوزۀ مش��هد را بازوی تبلیغاتی اش قرار بدهد. باید 
این حوزه را بازتولید کند تا در بلند مدت اهداف محقق بشود. 
علوم دانش��گاه ها غربی اس��ت، از این رو، خیلی تابع جغرافیا 

نیست و خیلی هم با مردم ارتباط ندارند.
رهنامه: علت جغرافیایی بودن حوزه چیست؟

اسـتاد: ح��وزه با مردم ارتب��اط دارد و علما با م��ردم زندگی 
می کنند و از صبح تا شب علما با مردم رابطه دارند. بنابراین 
از م��ردم متأثرن��د. ضمن این ک��ه زندگی در ی��ک جغرافیا، 
فرهن��گ آن دیار را به علما منتقل می کند و هم چنین مردم 

یک جغرافیا در مجموعه ای از استعدادها مشترک هستند.
از سراسر کشور به حوزۀ قم می آیند. به خاطر همین این حوزه 
تاریخی و انضمامی شده است. در قم 92 ملیت هستند. البته 
این را بگویم که حوزۀ قم آن گونه که باید از این فرصت بهره 
نبرده و ارتباطی با این ملیت ها برقرار نکرده اس��ت. یک موقع 
سید حس��ن نصراهلل در کوچه ارک، در قم به مدرسه می رفته 
است. هیچ کس نفهمیده است. االن که فخر شیعه شده است، 
باید حجره او را برجسته کنند. البته باید ارتباط بین طلبه های 
لبنانی یا اروپایی با طلب ایرانی زیاد ش��ود. جلسه بگذاریم و 
در جش��ن و عزاداری و سمینارها، برنامه مشترک داشته باشیم 
و با هم بحث و گفت وگو کنیم. در گذشته ارتباطات طلبه های 
ب خارجی بیش��تر بود. موقعی که طلبه ها با هم  ایرانی با طلاّ
دوس��ت ش��وند، ابعاد حوزه انضمامی تحقق می یابد. موقعی 
که یک حوزه انضمامی ش��ود، از حالت عزلت و درون گرایی و 
انتزاعی و چرخش درونی خارج، و تولیدات قم بیشتر می شود. 
در حوزه، به سختی گروه شکل می گیرد و این به خاطر ضعف 

ارتباطات درونی است.
رهنامه: چه نکته ای در حـوزه وجود دارد كه ارتباطات 
به سختی شکل می گیرد؟ چرا همان انسان هایی كه 
در دانشـگاه به راحتی یك گروه می شـوند، در حوزه 

درون گرا می شوند؟ 
اسـتاد: به خاطر س��اختار درونی حوزه است. زمانی که من 

قم بودم، تلفن می زدم با آیت اهلل مکارم و آیت اهلل س��بحانی 
صحبت، و از آن ها سؤال می کردم و فاصله ای بین ما نبود. 
اگر ارتباطات بیشتر ش��ود، این مشکل برطرف می شود. ما 
با پاکستانی ها و اندونزی ها، زبان مشترکی نداریم. متأسفانه 
ارتباط علما با طلبه ها قطع ش��ده اس��ت. ب��ه خاطر فضای 
بس��ته حوزه، ارتباط طلب نیز با هم کم است. در پاکستان، 
خانۀ علما به روی طلبه ها باز اس��ت و پنج شنبه ها، از صبح 
ت��ا ظهر، طلبه ها به خانۀ علما می روند و بر س��ر مس��ائل 
درس��ی و غیر درس��ی و مش��کلت زندگی ب��ا علما بحث 
می کنند. علما خیلی از طلبه ها دور شدند و این برای حوزه 
خوب نیس��ت. باید فضای موجود از بین برود و ارتباط بین 
علما برقرار ش��ود. ما موقعی که طلبه بودیم، با سید مهدی 
میرباقری، هادوی تهرانی، علی محمدی و... خیلی دوس��ت 
بودیم و با هم ارتباط داش��تیم. به خانۀ استادان می رفتیم و 
بحث می کردیم. قبًل این گونه نبود. متأسفانه االن استادان 
بودیم و با هم ارتباط داش��تیم. به خانۀ استادان می رفتیم و 
بحث می کردیم. قبًل این گونه نبود. متأسفانه االن استادان 
بودیم و با هم ارتباط داش��تیم. به خانۀ استادان می رفتیم و 

دانشگاه بیشتر با شاگردانشان ارتباط دارند. این به خاطر این 
است که یک ساختاری را بدون در نظر گرفتن پی آمدهایش 
در حوزه اجرا کردند. از این رو، نه دانشگاه شد، نه حوزۀ قدیم. 
بحث نمره و مدرک و... مطرح ش��د. ای کاش مثل دانشگاه 
ش��ده بود. االن من در دانش��گاه تهران خیل��ی آزادی دارم. 
می توانم ب��دون برگۀ امتحانی، برای دانش��جو نمرۀ قبولی 

رد کنم، در حالی که حوزه، مثل دبیرستان عمل می کند.
دربارۀ آیه نفر باید گفت، اگر کسی فقیه به معنای دین شناس 
بش��ود، به طور طبیعی انذار در او به وجود خواهد آمد و انذار 
نتیجۀ منطقی تفقه اس��ت. هر چه خداشناسی بیشتر شود، 
خش��وع بیشتر می ش��ود و هر چه خشوع بیشتر شود، بیشتر 

انذار محقق می شود.
البت��ه انذار باید مبتنی بر علم اقناعی باش��د. ما باید مردم و 
دانش��گاه را اقناع کنیم و این به معرفت و ش��ناخت نیاز دارد. 
باید اخلق اس��تداللی و علوم عقلی و کلم در قسمت تفقه 
جدی گرفته ش��ود و اگر عقلنی بحث نکنیم، به دین معتقد 
نخواهند شد. ما در بُعد اقناع عقلی کمبود داریم. در این زمینه 

فقط آقایان پناهیان و ازغدی و چند نفر دیگر می کوشند. 
نکتۀ بعدی این  است که طلبه هر جغرافیا باید مردم همان جا 
را ان��ذار کند. ضمن این که قبول داریم، تفقه و انذار در هویت 
طلبگی اس��ت، ولی عناصری مانند ملیت، زبان و جغرافیا در 
هویت طلب نقش اساس��ی دارند. خداوند می فرماید: »و ما 
4ارس��لنا من رسول اال بلسان قومه...«. )ابراهیم: آیه 4ارس��لنا من رسول اال بلسان قومه...«. )ابراهیم: آیه 4( باید با 
هر قومی به زبان خودش��ان س��خن گفت. در آیۀ نفر هم به 
این نکته اش��اره شده اس��ت که از هر قومی، کسی از میان 
خودش��ان تفقه کنند و به قوم خودشان بازگردند. البته اگر ما 
ارتباطات میان فرهنگی را بین طلب گوناگون برقرار کنیم، 

حوزۀ علمیۀ قم جهانی خواهد شد. 
در م��ورد کارکرده��ای طلبگی در دنیای ام��روز هم نکته ای 
66عرض کنم. س��ال 66عرض کنم. س��ال 66 خدمت یکی از مراج��ع رفتم که االن 
درگذشته اند. به ایشان گفتم شما با این طلبه ها چه می خواهید 
بکنید؟ فرمودند این ها را برای مسجد و منبر تربیت می کنم. 
گفتم فقط امام جماعت که کارکرد طلبگی نیست. دانشگاه و 
خارجی ها را چه کار کنیم؟ باید در سمینارهای جهانی شرکت 
و با آن ها بحث و کفر و ش��رک را ب��رای آن ها تبیین کنیم. 
طلبه ها را باید برای انذار جهانی تربیت کنیم. ما برای شناخت 
بودا باید س��فر کنیم. نباید فقط بوداییس��م بخوانیم و در قم 
بمانیم. باید به دانشگاه بزرگ بودایی ها در بانکوک برویم و با 
آن ها گفت وگو کنیم و کار جدی انجام بدهیم. حوزه باید روی 

فرهنگ عمومی و فرهنگ جهانی کار کند.
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علي رضا پناهيان، متولد ١٣۴۴، 
ورود به حوزه ١٣۵٨.
حجت االسالم پناهيان در کنار 
تحصيل دروس طلبگي، در رشته 
روان شناسي دفتر همکاري حوزه و 
دانشگاه تحصيل کردند.

اساتيد دروس خارج فقه و 
اصول ايشان، مقام معّظم رهبري، 
آيت اهللا وحيد خراساني، آيت اهللا 
جوادي آملي، آيت اهللا سيد کاظم 
حائري بودند. از جمله سوابق 
اجرايي و مديريتي ايشان، عبارت اند 
از: معاون فرهنگي لشکر ٢٧ محمد 
رسول اهللا ، معاون فرهنگي مرکز 
مديريت حوزه هاي علميه خواهران، 
معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام 
معظم رهبري در دانشگاه ها و 
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه هنر تهران.

عضويت در هيئت علمي مرکز 
تخّصصي تبليغ، تدريس و طّراحي 
سرفصل ها و تدوين کتب آموزشي 
اين رشته، تدريس مباحث معارف 
اسالمي در دانشگاه هنر، پژوهش 
در زمينه فلسفه هنر، رابطه 
هنر و دين و نقد هنري، از ديگر 
فعاليت هاي ايشان است.

امیر غالمی

مصاحبه
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رهنامـه: بسـم اهلل الرحمن الرحیم. موضوع این شـماره نشـریه هویت حاك

طلبگی اسـت. طلبه كیسـت؟ چه جایگاه، وظائف و رسـالتهایی دارد؟ و  
اركان هویت او چیسـت؟ اگر مایل هسـتید این بحث را از منظر آیات و 
روایات و اگر خودتان جهت دیگری می پسندید از آن زاویه بحث را پیش 
بگیریم. علت انتخاب این بحث احسـاس آشـفتگی در نسل های جدید 
حوزه نسبت به هویّت خویش است. الاقل جای این پرسش برای بهتر 

یافتن خود در دنیای جدید، وجود دارد.
استاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. فرق ابتدایی که میان طلبگی به عنوان یک شغل 
و یا رشتۀ تحصیلی با سایر رشته های تحصیلی یا مشاغل احساس می شود. این 
اس��ت که طلبه با رس��الت و اهداف رش��تۀ تحصیلی خود و یا مشغولیت پس از 
تحصیلش باید ارتباط روحی عمیقی برقرار کند. رس��الت طلبگی برای یک طلبه 
تبدیل به آرمانی می شود که تمام وجود او را می گیرد نه فقط تمام ذهن و ساعات 
او را اش��غال می کند که این را در سایر مش��اغل و رشته ها هم می توان دید بلکه 
تمام ابعاد روحی او را فرا خواهد گرفت، کس��انی که در دیگر رش��ته های درس��ی 
فعالیت می کنند فضای ذهنی آنها درگیر با خوب درس خواندن و منافع ش��غلی را 
بدست آوردن و یا به خوبی ایفا کردن نقش شان در شغل خویش است اما رسالت و 
هدف طلبگی آرمان زاست و می تواند روح را تسخیر کند و باید هم این کار صورت 
پذیرد. اگر روح طلبه ای توس��ط رسالت ش��غلی که انتخاب کرده تسخیر نشود در 
واقع طلبگی را درک نخواهد کرد. این اولین تمایزی اس��ت که بین این ش��غل و 
رش��تۀ تحصیلی با سایر مش��اغل یا رشته ها احساس می شود. فرقی هم نمی کند 
که طلبه در حال تحصیل باشد و یا در حال انجام مأموریت های روحانیت. رسالِت 
مشخص طلبگی. ترویج دین و تبیین حقائق دینی و تحقق دین و احکام الهی در 
جامعه اس��ت. حتی طلبه به دنبال موفقیت خود هم نیست بلکه به دنبال تحقق 
دین و س��عادت انسان ها اس��ت و باید به جایی برسد که خود را هم در این میانه 
نبیند. دین هیچ فردی را در کنار خودش بی تفاوت باقی نمی گذارد چه برس��د به 
اینکه ش��خصی بخواهد اصلی ترین خدمت را به دین بکند لذا فعالیت در طلبگی 
بدون َصرف احساس��ات سرش��ار و عمیق، بدون علقمندی و آرمانگرایی بس��یار 
اصیل پذیرفته ش��ده نیس��ت. نه از طرف حوزه، بلکه از طرف جامعه هم پذیرش 
نمی ش��ود. ش��اید بدین ترتیب ما بتوانیم اولین رکن هویت طلبگی را پیوند روحی 
طلبه با رسالت طلبگی تلقی کنیم. در این صورت می توان این تعبیر را به کار برد 

که طلبه نباید به عنوان یک شغل به طلبگی نگاه کند.
رهنامه: آیا منظور شما از شغل، شغل به معنای منبع درآمد است؟

اسـتاد: بله شغل به معنای توجه به منافع مادی آن برای شخِص خودش. به هر 
حال طلبگی هم یک ش��غل و یک رشته تحصیلی اس��ت مانند دیگر رشته های 
تحصیلی. ولی رابطه با ش��غل و رش��ته تحصیلی خویش، یک رابطۀ روحی تمام 

عیار است.
ویژگی دیگری که در پی این ویژگی باید برای طلبه برشمرد � که شاید به سهولت 
در س��ایر رشته ها و مشاغل یافت نشود � این است که طلبه به دلیل رابطه ای که 
دین با فطرت انس��ان دارد بیش��ترین لذت را از شغل خویش می برد و باید اینگونه 
باش��د مگر اینکه کس��ی با هوی��ت طلبگی خویش ارتباط برق��رار نکند و حقیقتًا 
ماهیت آن را نچش��د. این لذت ممکن اس��ت لذت عقلنی باش��د و یا لذت روحی 
و عاطفی. در هر صورت لذتی اس��ت که به این ش��دت و حداّت و به این فراگیری 
در س��ایر مشاغل و رشته ها یافت نمی ش��ود. هر میزان عقلنیت و حساب شدگی 
در علوم دیگر می بینیم در س��طح تولیدات بش��ری اس��ت حتی در علومی مانند 
فلس��فه و ریاضیات که از س��طح باالیی از عقلنیت اس��تفاده می ش��ود اما طلبه 
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ب��ا متون دینی س��ر و کار دارد که نش��أت گرفته از کلم 
پروردگار اس��ت و یا خود کلم پروردگار اس��ت، اگر جاهای 
دیگر رودخانه هایی از عقلنیت و علم جاری باش��د، این جا 
اقیانوس ها و کهکش��ان های عقلنی��ت وجود دارد و همه 
می دانند که ب��ا چه متون ژرف و حقای��ق عمیقی روبه رو 
هستند. اگر کسی اهل لذت عقلنی باشد، اینجا بیشتر از 

هر جای دیگر لذت می برد.
ممکن اس��ت کس��ی به عنوان طلبه غور در حقائق دینی 
نکند و خود را از این لذت سرشار محروم کند ولی طبیعت 
این ش��غل چنین اقتضائی دارد، ل��ذا میزان رضایتمندی و 
بالتبع میزان نشاط یک طلبه بیش از هر کس دیگری در 
هر صنف و یا رش��ته درس��ی می باشد. این دومین وجهی 
اس��ت که طلبه را از دیگران ممت��از می کند. این امتیازات 
نباید منجر به غرور طلبه و یا تحقیر دیگران شود و حتمًا 
طلبه ای که به این مقدار سرش��ار از نش��اط و آرمان ش��د، 
نتای��ج آرمانگرایی و نش��اط عقلنی خوی��ش را با دیگران 
تقس��یم می کن��د و زکات این برداش��ت های خویش را به 
دیگ��ران هدیه می کند و دیگران از او اس��تفاده می کنند و 
هنگام��ی که در کنار او قرار می گیرند سرش��ار از آرمان و 

نشاط می گردند.
ای��ن وجوه، وجوهی هس��تند که طلب��ه را از لحاظ روحی 

متفاوت  بس��یار 
یکی  می سازند. 
دیگر از وجوهی 
ک��ه در طلبگی 
به سهولت قابل 
است  مش��اهده 
� حت��ی نظ��ام 
ه��م  آموزش��ی 
ممکن  اگرچ��ه 

است کاستی هایی داش��ته باشد ولی بر این ویژگی داللت 
دارد � این است که حقیقت علم هیچ حد و مرزی ندارد و 
ای��ن بی حد و مرز بودن و مجاهدت فزاینده و فراوان برای 
کس��ب علم در  زی طلبگی به سهولت مشاهده می شود. 
این جا مدرک تحصیلی شاخصی برای رشد علمی نیست. 
بلکه افتا یکی از ش��اخص های مه��م علمیت یک طلبه 
اس��ت. اگر کسی قرار ش��د به فتوا برس��د دیگر شبیه به 
پایان نامه های درس��ی که برای مقاطع مختلف آموزش��ی 
عالی در نظر می گیرند، نیس��ت. حد و مرزی که مدرک ها 
و س��ال های تحصیلی نمایان کننده آن باش��ند وجود ندارد 
بلک��ه حقیقت علم اس��ت که حکومت می کند. ش��اید به 
همین دلیل اس��ت که در حوزه ه��ای علمیه هم تحصیل 
طوالنی تر اس��ت و هم مدرک کم رنگ تر اس��ت و هم اگر 
کس��ی استعداد داش��ته باشد به س��هولت دوران تحصیل 
کوتاهتر خواهد ش��د. مهم این اس��ت که طلبه به قدرت 

اجتهاد برسد.
در زی طلبگی و هویت طلبگی علم و عقلنیت حاکمیت 
مطلق دارد. و از پیرایه هایی که به یک زندگی علمی بسته 
می شود، وارس��ته تر اس��ت. اگرچه حوزه اخیراً گرایشی به 
سمت مدرک گرایی یافته است ولی هنوز اعلم در حوزه به 
کسی گفته می شود که بیش از دیگران عجین با حقیقت 
علم ش��ده باشد. از مقدار س��ال های تحصیل و تدریس او 

س��ؤال نمی شود بلکه جویای میزان رسیدن او به حقیقت 
علم می ش��وند و توانای��ی علمی به می��زان واقعی حرف 
اول را می زند. از این جهت حوزه ش��اید شبیه مجموعه ای 
اس��ت از مخترعان و مبتکرانی که قص��د خلقیت دارند. 
اگر بنای یک مجموعه این باش��د ک��ه نخبگان علمی و 
کس��انی که دارای خلقی��ت علمی هس��تند، را ثبت نام 
کنند، طبیعتًا مدرک تحصیلی در آن اصل قرار نمی گیرد، 
توانای��ی، خلقیت و نوآوری علم��ی ِصرف در آنجا ملک 
تش��خیص خواهد بود. پس یک طلب��ه در دریافتی که از 
هویت طلبگی خودش می خواهد داشته باشد باید بداند که 
زندگی او با حقیقت علم عجین ش��ده است و او نمی تواند 
با پاس کردن واحدها و نمره گرفتن در امتحانات خودش و 
دیگران را فریب دهد بلکه باید حقیقتًا آگاهی داشته باشد. 
در دیگر مشاغل هم کمابیش این مسأله دیده می شود اما 

در طلبگی بیشتر قابل مشاهده است.
آرمان، رضایت مندی از قرار گرفتن در این مس��یر و عجین 
شدن با علم، شاید س��ه ویژگی مهم هویت طلبگی باشد 
که هر کسی طلبه ای را ببیند باید این سه ویژگی را در او 
به س��هولت ملحظه کند و هر که از این ویژگی ها فاصله 
گی��رد و دغدغه ه��ای اصلی او ویژگی های دیگری باش��د، 
طبیعت��ًا از هویت طلبگی فاصله گرفته اس��ت. اگر طلبه 
حقوق  دغدغ��ۀ 
و درآم��د و ی��ا 
اعتبار  دغدغ��ۀ 
در  اجتماع��ی 
داخل حوزه و یا 
پیدا  حوزه  خارج 
از هویت  کن��د، 
خارج  طلبگ��ی 

شده است.
ویژگی چهارمی که می توانیم برای هویت طلبگی مدنظر 
قرار دهم این اس��ت که موضوع مطالع��ۀ طلب ارجمند، 
دی��ن، احکام دین و عقاید دین و آن مبانی عقلنی اس��ت 
ک��ه به این اعتقادات کمک می کند، مثل فلس��فه و کلم 
و هر موضوعی که می تواند به دین ارتباط داش��ته باش��د. 
وقتی کس��ی موضوع مطالعه و تحصیل خود را دین قرار 
دهد، طبیعتًا همه از او انتظار دارند که بیش از همه معتقد 
و متدین باش��د و جزء همان قلیل از دیاّانونی باش��د که با 
دین ش��وخی نمی کند و دی��ن را لقلقه زبان قرار نمی دهد. 
شاید هیچ شغل دیگری به اندازه شغل طلبگی به پایبندی 
ارزش ها وابس��تگی نداش��ته باش��د. هر ش��غلی اقتضای 
ارزش هایی را دارد. پزشکی ارزش هایی را اقتضا می کند که 
تحت عنوان اخلق پزش��کی توضیح داده می شود و ارائه 
می گردد ولی آنها مجموعۀ محدودی هس��تند از مقررات 
اخلقی که یک پزش��ک باید رعایت کند و قسم می خورد 
ک��ه آنها را رعای��ت کند مثل اینکه راز بیم��ارش را پنهان 
نگه دارد و تمام ت��لش خود را برای درمان او انجام دهد، 
هی��چ گاه بیماری را در خدمِت درآمد خود تحت درمان قرار 
ندهد همین طور دیگر مشاغل. مثل یک نظامی که قسم 
می خ��ورد که ارزش هایی را به عن��وان یک نظامی رعایت 
کن��د. بیش��ترین ارزش ها را یک طلبه مقید می ش��ود که 
رعایت کند و این کار را س��خت می کند، همین باید مانع 
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رس�الت و هدف طلبگی آرمان زاست و می تواند روح را تسخیر 
کن�د و باید هم این کار صورت پذیرد. اگر روح طلبه ای توس�ط 
رس�الت ش�غلی که انتخاب کرده تسخیر نشود در واقع طلبگی 

را درك نکرده است.
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ورود خیلی ها به حوزه ش��ود و خوب هم هس��ت که مانع 
ش��ود. یک طلبه تمام ارزش��های دینی را باید علی القاعده 
رعایت کند رعایت نکردن هر ارزش��ی از ارزشهای دین به 
مثابه رعایت نکردن یکی از کلیدی ترین ارزش های مربوط 
به هویت صنفی خودش است. اگر آماری از ارزش ها را که 
یک طلبه باید رعایت کند با آماری از ارزش ها که توس��ط 
سایر مش��اغل باید رعایت شود مقایس��ه کنیم می بینیم 
که طلبه باید مقید به همه ارزش هایی باش��د که صنوف 
مختلف هر کدام موظف به رعایت بخشی از آن هستند.

رهنامه: به چه دلیل طلبه باید بیش از دیگران مقید 
به ارزشها باشد؟

اسـتاد: برای اینکه دین چنین خاصیت��ی دارد و اینگونه 
اقتضائی دارد که »نؤمن ببعض و نکفر ببعض« نباش��یم. 
دی��ن تمامیت خواه اس��ت. اگر حق اس��ت، همه اش حق 
اس��ت، به حدی که ب��ه عنوان یک طلبه اگر به کس��ی 
یک توصیه کنیم در حالیکه خودمان صدها توصیه باالتر 
از آن را تبعی��ت می کنیم ول��ی در یکی از کارها، کوتاهی 
کنیم آن شخص همان یک کوتاهی را بهانه قرار می دهد. 
درک مردم از دین، درک هوشمندانه و درستی است. این ها 
عناصر کلیدی در تعریف هویت طلبگی هس��تند. طبیعتًا 
طلبه زندگی را بر خودش س��خت می کند. طلبه مش��غله 

خود را درگیری بی پایان با علم و عقلنیت قرار 
می دهد. و طلبه رسالتش را آرمان وجودش قرار 
می ده��د و از آن پ��س دنیا را بگون��ه ای دیگر 
می بیند و صد البته این نگاه، نگاهی حقیقی و 

مطابق با واقع است.
رهنامـه: اگر سـخنانی را كه بیـان كردید 
بخواهیـم تحـت عناوینـی درآوریـم. آیا 
می تـوان آیـه نفر را بـه عنـوان حقیقت 
هویت طلبگی بیان كرد؟ البته سؤالی هم 

مطرح است كه بحث اخالق داخل در این دو مقوله 
اسـت یا در كنار آنها مطرح می گردد و جای دیگری 

باید به دنبال آن گشت؟
اسـتاد: این آیه کریمه قرآن به تم��ام این عناصر داللت 
دارد منته��ا یا به داللت التزامی و یا به داللت مطابقی که 
وقت��ی امر به تفقه در دین می کند همان عرصۀ بیکران و 
گسترده از علم را فراروی انسان قرار می دهد. وقتی رسالت 
انذار را مطرح می کند اگر طلبه به رسالت انذار عشق نورزد 
در آن موف��ق نخواهد بود و رس��الت انذار ارزش��مندترین 
رسالتی است که هر انسانی در هر جایگاهی ممکن است 
داشته باشد. در جای دیگر داریم: »و من أحسن قواًل ممن 
دعا إلی اهلل«. انذار یک نوع دعوت إلی اهلل اس��ت. ش��دت 
ارزشمندی این رس��الت باید تمام وجود طلبه را فرا بگیرد 
و از طرف دیگر: »ذات نایافته از هس��تی بخش/ کی تواند 

که شود هستی بخش«
کس��ی که خ��ود انذار نش��ده و خائف از پ��روردگار و اهل 
خش��یت نباشد، پدیده خنده داری اس��ت که بخواهد منذر 
دیگران باش��د. در حالیکه در پزش��کی این طور نیس��ت و 
پزشک می تواند به شما توصیه کند که مثًل سیگار نکش 
ولی خود او س��یگار بکشد و شما ممکن است این توصیه 
را از او بپذی��ری ولی به عملکرد او کاری نداش��ته باش��ی. 
چون در اینجا صرفًا علم رد و بدل می شود ولی در طلبگی 

ایمان است که رد و بدل می شود. اگر کسی خودش ایمان 
نداشته باشد و مؤمنانه عمل نکند توصیۀ او به ایمان مورد 
تردی��د قرار می گیرد. پس به صورت های مختلف می توان 

از آیه نفر استفاده کرد.
رهنامـه: یعنـی می توان گفت كه اخـالق در ضمن 

تفقه و انذار وجود دارد؟
اسـتاد: به عنوان یکی از لوازم اس��ت. اگ��ر اخلق را به 
معنای اعم در نظر بگیریم، به دلیل اینکه منش��أ ارزشمند 
شدن وجوِد انسان و مقید شدن به ارزش ها، انذار و پذیرش 
انذار اس��ت، پس اخلق به عنوان ی��ک مقدمۀ بدیهی و 
طبیعی و الزم که ش��اید در این جا نیازی به ذکر آن نبوده 

است مطرح است.
رهنامـه: در تفقه چطور؟ می توان گفت اكر كسـی 

تهذیب نداشته باشد به فهم دین نمی رسد؟
ب نباشد  اسـتاد: مسلمًا این طور اس��ت. و اگر کسی مهذاّ
در فه��م دی��ن هم دچ��ار مش��کل خواهد ش��د و اگر در 
بخش��ی از فهم دین هم مشکل پیدا نکند در استنتاج ها و 
استنباط هایی که انجام می دهد، دچار مشکل خواهد شد. 
آدم خوش فهمی که دین دار نیست، این بی دینی در جایی 
ب��ه فهم دینی او لطمه خواهد زد. ج��دا از اینکه بی دینی 
مان��ع فهم دین اس��ت، عامل کج فهمی هم خواهد ش��د 

و این خطرناک تر اس��ت لذا صیان��ت از اخلق و معنویت 
برای یک طلبه بس��یار ضرورت دارد. مهم ترین خطر هم 
این نیس��ت که آدم بعضی چیزها را نمی فهمد بلکه دچار 

کج فهمی در مسائل می شود.
بع��د از آن هم »چ��و دزدی با چراغ آید/ گزیده تر برد کاال« 
آن ش��خص دیگران را منحرف خواهد کرد. س��خت ترین 
برخوردهای قرآن نسبت به عالمان بی اخلق و بی معنویت 

است، آنها را به حمار و سگ تشبیه کرده است.
رهنامه: آیا تقدم و تأخری بین این اركان وجود دارد 

یا اینکه در عرض هم هستند؟
استاد: اواًل یک طلبه باید رابطه خود را با دین روشن کند. 
بای��د از اول قدم، تکلیف خود را با دین مش��خص کند در 
ح��دی که دین و تحقق دی��ن در جامعه تبدیل به آرمانی 
ش��ود ک��ه تمام ابعاد وج��ود او را فرا گیرد و ج��زو »َو ِمَن 
الناِس ِمَن َیعُبُد اهلَل َعلی َحرٍف« نباش��د، باید حاضر شود 
خ��ودش را وقف دین کند. مانند کس��ی که ملک خود را 
وقف دین کند که حرام است برای کار دیگری َصرف شود. 
و اگ��ر طلبه ای وج��ود خودش را وق��ف طلبگی نمی بیند 
بهتر اس��ت کم کم از طلبگی فاصله بگیرد، مقداری درس 
طلبگی بخواند و در معیش��ت از آن استفاده کند که خوب 
هم هست. قدیم کاس��ب ها هم درس طلبگی و مکاسب 
می خواندند. اآلن هم کم نیس��تند کس��انی که مقداری از 

دروس و آموزش ه��ای طلبگی را ف��را می گیرند و به کار 
خود مش��غولند و خوب هم هست. ولی برای طلبه ناپسند 
اس��ت که دین تمام وجودش را تس��خیر نکند، بعد از این، 
طلب��ه باید تکلیف خ��ود را با علم مش��خص کند یعنی 
تصمیم بگیرد زندگی علمی � دینی داشته باشد. زیرا دین، 
غیر علمی هم می ش��ود مثًل رزمن��ده ای که مجاهدۀ فی 
تصمیم بگیرد زندگی علمی � دینی داشته باشد. زیرا دین، 
غیر علمی هم می ش��ود مثًل رزمن��ده ای که مجاهدۀ فی 
تصمیم بگیرد زندگی علمی � دینی داشته باشد. زیرا دین، 

س��بیل اهلل می کند و جانش را می دهد در خدمت دین قرار 
می گیرد و وجودش وقف دین اس��ت ولی یک زیاّ علمی 
ندارد. یک زیاّ عملی در میدان نبرد دارد، خیلی از مدیران 
حزب اللهی کسانی هس��تند که عمًل می خواهند به دین 
ندارد. یک زیاّ عملی در میدان نبرد دارد، خیلی از مدیران 
حزب اللهی کسانی هس��تند که عمًل می خواهند به دین 
ندارد. یک زیاّ عملی در میدان نبرد دارد، خیلی از مدیران 

و جامع��ۀ دینی در حد رش��ته و توانایی خود کمک کنند. 
آنها زندگی علمی طلبگی ندارند زندگی عملی دینی دارند.

لذا عش��ق به دین اگر رکن اول طلبگی باش��د، رکن دوم 
را باید عش��ق به علم و معرفت دینی بدانیم. اگر کس��ی 
توانایی اش را ندارد باید کنار بکش��د. س��پس طبیعتًا باید 
را باید عش��ق به علم و معرفت دینی بدانیم. اگر کس��ی 
توانایی اش را ندارد باید کنار بکش��د. س��پس طبیعتًا باید 
را باید عش��ق به علم و معرفت دینی بدانیم. اگر کس��ی 

آن نش��اط الزم پدید آید و در این مسیر در اوج لذت باشد. 
من ب��ه هویت طلبگی یک عنصر دیگ��ر هم می خواهم 
اضافه کنم که یک طلبه به اقتضای احکام دین و حقایق 
دینی و رس��التی که دین بر دوش او گذاش��ته الجرم یک 
عنصر سیاس��ی است. و این را نمی شود از هویت طلبگی 
جدا ک��رد. یکبار حضرت امام فرمود ای��ن کارهایی که ما 
انج��ام دادیم وظیفۀ طبیعی یک طلبه اس��ت. 
حضرت امام همۀ سیاس��ی بودن در حد رهبری 
یک جامع��ه و بنیان گذاری یک نظام را وظایف 
طبیعی یک طلبه می دانس��ت. نگذاریم بعضی 
زمزمه کنند که طلبه غیر سیاس��ی شویم. غیر 
سیاس��ی بودن با طلبگی مغای��رت دارد. و این 
هم جزو هویت طلبگی است. طلبه باید روزنامه 
بخواند، بای��د اخبار گوش ده��د. البته مقدار و 
ن��وع این ها را می توان تعیین کرد. بس��یاری از 
روزنامه ها برای یک طلبه مطالب بیهوده دارند. گاهی یک 
هفته نامه و ماهنامه یا ش��نیدن یک اخبار هفتگی انسان 
را از ش��نیدن اخبار روزانه مس��تغنی می کن��د. ولی طلبه 
نمی تواند نسبت به جامعۀ خود بی تفاوت باشد و در طول 
مدت طلبگی هم باید بر ش��ناخت جامعه ممارست داشته 
باش��د. زیرا آن هم یک تجربه ای اس��ت که به مرور زمان 
به دست می آید. حضرت امام از همان دوران طلبگی اهل 
سیاس��ت بودند و گاهی از اوقات، ایشان صریحًا به عنوان 
مشاور سیاس��ی حضرت آقای بروجردی معرفی می شدند. 
در جوانی در مجلس ش��ورای آن زمان حاضر می شدند و 
پانزده س��ال قبل از پانزده خرداد 42 اولین اطلعیه خود را 
مرقوم فرمودند. سیاس��ی بودن به معنای درست کلمه، نه 
سیاسی کار بودن و اهل تدبیرهای سیاسی بودن، و نه به 
این معنا که در عرصۀ سیاست چگونه فرصت طلبی کنیم 
و چگونه به حذف رقبا بیندیشیم بلکه سیاست به معنای 
توجه به تحقق دی��ن در جامعه و توجه به چرخش قدرت 
بین نخبگان جامعه و بیدار کردن مردم برای کنترل قدرت 

و کمک به محور اصلی قدرت در جامعه یعنی والیت.
این ه��ا در هویت و ذات طلبگی نهفته اس��ت. دین اقتضا 
می کند ک��ه طلبه به همان مقدار که به فرد فکر می کند 
به جامعه هم فکر کند. هر دو را باید در نظر گرفت. گاهی 
با کنترل جامعه فرد س��اخته می شود گاهی با افراد ساخته 

  

حقیق�ت علم هیچ ح�د و مرزی ندارد و این ب�ی حد و مرز بودن 
و مجاهدت فزاینده و فراوان برای کس�ب علم در  زی طلبگی به 
سهولت مشاهده می شود. این جا مدرك تحصیلی شاخصی برای 
رشد علمی نیست. بلکه اِفتا یکی از شاخص های مهم علمیت یک 

طلبه است.
  



«
شده ای باید به جامعه پرداخت. این دو، تعامل و تأثیرگذاری 
متقابل دارند و طلبه به تدبیر برای اصلح هر دو می پردازد 
و هنگامی که به س��راغ جامع��ه می رویم دو موضوع غیر 
قابل چشم پوشی اس��ت یکی موضوع فرهنگی و دیگری 
موض��وع سیاس��ی. تعیین کننده ترین عام��ل در وضعیت 
جامع��ه، وضع ق��درت در آن جامعه و اوضاع سیاس��ی آن 
اس��ت. بس��یاری از موعظه های ما در منبرها با ثبت یک 
قانون در مجلس محقق خواهد ش��د و بی نیاز از بسیاری 
از مواع��ظ، س��طح معنوی و فرهنگی جامع��ه باال خواهد 
رفت نه اینکه ما از موعظه بی نیاز می ش��ویم ولی موعظه 
جایگزین نظام های باطل نمی شود. وقتی نظام اقتصادی، 
اسلمی نباشد و مردم را به بی دینی دعوت کند، در چنین 
ش��رائطی دعوت به دین کار کم فایده ای است. وقتی نظام 
حقوقی موجب تش��دید فساد در جامعه شود و ساختارهای 
حقوقی در جامعه به گونه ای باش��ند که فساد را در جامعه 
افزایش دهند، موعظه کردن کار بیهوده ایس��ت و رس��الت 
طلبه این اس��ت که ساختارهای جامعه را اصلح کند و در 
قانون گذاریه��ا مداخله کند و از آن طریق به اصلح جامعه 

بپردازد.
رهنامه: یعنی حکومت و شـئونات آن را جزو هویت 

طلبگی می دانید؟
استاد: بله.

رهنامـه: آیا عنصر زمان و مـکان و عناصری از این 
قبیـل تأثیرگـذار در هویـت طلبگی هسـتند؟ مثًال 
بگوییـم هویت طلبگی امروز با پانصدسـال پیش 
متفاوت اسـت و هـر چه كه پیـش می رویم به آن 

معنای اصیل دینی خود نزدیك تر می شود؟
اسـتاد: اصل حقیقت طلبگی در طول زمان های متفاوت 
هی��چ تغییری نک��رده اس��ت. از زمان ام��ام جعفر صادق 
)علیه الس��لم( تاکنون هوی��ت طلبگی برخ��وردار از یک 
حقیقت ثابت بوده اس��ت و آن تفقه در دین اس��ت که از 
زمان رس��ول خدا موضوع اصلی بوده است. اما به اقتضای 
جامع��ه ای که مخاطب این طلبه هس��ت، رس��الت طلبه 
رنگ و بوی دیگری پیدا می کند و حس متفاوت و ش��اید 
شفاف تر و عمیق تری از طلبگی پیدا می کند. خیلی فرق 
است بین طلبه ای که در جامعه اش گروه اندکی از مردم به 
او مراجعه می کنند با طلبه دوران معاصر. مهارت های این 
طلبه متفاوت است با طلبه ای که االن در دوران حاکمیت 
دین به تحصیل می پ��ردازد. طلبه جوانی که امروز لباس 
می پوش��د و به داخل جامعه می رود مردم ممکن اس��ت او 
را مقصر بخش��ی از مش��کلت خود بدانن��د چون باالخره 
می بینند که عالم��ان دینی حاکمند. امروزه بیش از اینکه 
م��ردم مراجعه کنن��ده به طلبه ها باش��ند، مواجه ش��ونده با 

طلبه ها هس��تند و طلبه ها پیش از آنکه بخواهند »طبیب 
ار بعلمه« باش��ند در وسط میدان شهر با مردم مواجهند  دواّ
و باید پاسخگو باشند. پاسخگو نسبت به شبهات فراوانی 
که دش��منان این دین بر س��ر این مردم فرو می ریزند، به 
خاطر اینکه دش��منان، قدرت دین را ش��ناخته اند س��رعت 
فعالیت یک طلبه، امروزه زمین تا آسمان نسبت به سابق 
فرق کرده اس��ت، میزان مجاهدت یک طلبه متفاوت شده 
اس��ت. و یا درایتی که یک طلبه در مراودۀ خود با اقش��ار 
جامعه باید داشته باش��د، بسیار بیشتر از طلبه هایی است 
که در گذش��ته زندگی می کردند و انجام رس��الت داشتند و 

موفق هم بودند.
طلبه ه��ای موفقی که پنجاه س��ال پی��ش در قصبات و 
ش��هرها بودند چه ق��در از مهارت های اجتماع��ی برخوردار 
بودند؟ از چ��ه میزان آگاهی هایی الزم ب��وده که برخوردار 
باش��ند. از چ��ه مقدار احساس��ات و معنوی��ات دینی الزم 
بوده که برخوردار باش��ند، قدیم ها تمای��ز طلبه با دیگران 
راحت فهمیده می ش��د، همین که دس��ت به حرام نمی زد 
و مسلاّم بود که در مراس��م خانوادۀ آنها لهو و لعب جایی 
ندارد، کافی بود. ولی االن بس��یاری از جوانان دانشجو در 
رش��ته های دیگر همین ط��ور زندگی می کنن��د و مذهبی 
هستند. در این جا تمایز یک طلبه به رقابت خیلی سختی 
تبدیل شده است و در چنین فضایی طلبه باید این رقابت 
را ساماندهی کند. این طلبه می خواهد برای دانشجوهایی 
الگو و اس��وه باشد که خودشان از طلبه ها هیچ کم ندارند. 
م��ن نمی خواهم این ها را در هوی��ت طلبگی داخل کنم، 
طلبه از قدیم سیاس��ی بوده اس��ت، هم��ه طلبه ها در حد 
مق��دور خود سیاس��ی بوده اند و این سیاس��ی بودن را به 
صورت های مختلف نش��ان می داده اند اما امروز شدت آن 
بس��یار بیشتر است. بی تفاوتی نس��بت به جامعه نه تنها 
برای طلبه بلکه برای هیچ یک از آحاد جامعه امکان ندارد. 
عزلت نش��ینی معنا ندارد ولی بیش از آن، درایت سیاس��ی 
متوقاّع از یک طلبه خیلی بیش��تر از آن چیزی اس��ت که 

قبًل از یک طلبه انتظار داشته اند.
رهنامه: اگر در پایان هم نکته ای دارید یا توصیه ای 

به طلبه ها هست، بفرمایید.
اسـتاد: طلبه ها برای درک هویت طلبگی با تمام اعماق 
وجود خودش��ان باید ریاضت معنوی بکش��ند کار ساده ای 
نیس��ت. دیگ��ران هم به س��هولت ای��ن را ب��ه آنها هدیه 
نخواهند کرد، درک این هویت نیاز به یک س��لوک معنوی 
دارد ت��ا هویت وجود او را تس��خیر کند. بعد از این مرحله، 
س��یر و سلوک دیگری الزم است برای اینکه بتواند خود را 
در حد و اندازه ه��ای یک طلبۀ موفق و مطلوب مطابق با 

این هویت تعریف کند.

شاید بدین ترتیب ما بتوانیم 
اولین رکن هویت طلبگی را پیوند 
روحی طلبه با رسالت طلبگی تلقی 
کنیم.

طلبه به دلیل رابطه ای که دین 
با فطرت انسان دارد بیشترین لذت 
را از شغل خویش می برد و باید 
اینگونه باشد.

در زی طلبگی و هویت طلبگی 
علم و عقالنیت حاکمیت مطلق دارد. 
و از پیرایه هایی که به یک زندگی 
علمی بسته می شود، وارسته تر 
است.

یک طلبه در دریافتی که از 
هویت طلبگی خودش می خواهد 
داشته باشد باید بداند که زندگی او 
با حقیقت علم عجین شده است و او 
نمی تواند با پاس کردن واحدها و 
نمره گرفتن در امتحانات، خودش و 
دیگران را فریب دهد.

 
شاید هیچ شغل دیگری به 
اندازه شغل طلبگی به پایبندی 
ارزش ها وابستگی نداشته باشد.

 

اگر طلبه ای وجود خودش را 
وقف طلبگی نمی بیند بهتر است کم 
کم از طلبگی فاصله بگیرد.

 

لذا عشق به دین اگر رکن اول 
طلبگی باشد، رکن دوم را باید عشق 
به علم و معرفت دینی بدانیم. اگر 
کسی توانایی اش را ندارد باید کنار 
بکشد.
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عرضه و تقاضا ـ 
يکي گفت: روحاني بايد در چشم باشد، 
که از دل برود هر آنکه از ديده برفت؛

ديگري گفت: هرچه فراوان شود ارزان 
شود!.....
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احمد رهدار،
 موسس و رئيس مؤسسه فتوح 
در قم مي باشد. تحصيالت حوزوي 
ايشان خارج فقه و اصول در محضر 
آيات عظام جوادي آملي، مؤمن قمي، 
آملي، الريجاني، سيد محمدمهدي 
ميرباقري، عباس کعبي و سعيد 
واعظي. و تحصيالت دانشگاهي 
ايشان کارشناسي ارشد در مؤسسه 
آموزشي و پژوهشي امام خميني 
و دانشجوي دکترا در پژوهشگاه 
علوم انساني و مطالعات فرهنگي 
مي باشد. بعضي از مسؤوليت هاي 
اجرايي ايشان عضو شوراي علمي 
گروه «مطالعات اسالم و غرب» 
در پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمي قم، عضو گروه پژوهشي 
«پژوهشکده علوم سياسي» 
پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي تهران است.
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رهنامـه: بحـث ما دربـارة هویت طلبگی اسـت. لطفاً از نـگاه تاریخ، به 
مفهوم هویت و همچنین هویت طلبگی و حوزه بپردازید.

اسـتاد: بس��م اهلل الرحمن الرحیم. هویت، یک بحث بالذات فلسفی است. گاهی 
به غلط این بحث از جایگاه و خاس��تگاه اصلی اش دور، و به مقامی برده می ش��ود 
ک��ه توان تحلیل این مفهوم را ندارد. گاهی هم در بحث ش��ناخت اقوام، س��خن 
از چیس��تی و هویت قوم از دیدگاه فلس��فی اس��ت و گاه چیس��تی قوم را از نگاه 
جامعه شناسی بررسی می کنیم. در بحث از چیستی یک قوم، در واقع صاحب این 
بحث جامعه شناس��ی یا تاریخ نیس��ت، بلکه این علوم را برای توضیح این مفهوم 
اس��تخدام می کنیم. در این استخدام مرحله ای شکل می گیرد که فضا را از رویکرد 

علمی و دقیق فلسفی اش جدا می کند.
در بحث های جامعه شناسی و تاریخی، فیلتری برای عدم ورود ذوق و استحسانات 
نیست. وقتی هویت یک صنف را  بررسی می کنیم، مثًل صنف حوزویان، مسئله 

به مراتب مشکل تر است.
اگر ش��فاف تر حرف بزنم، می پرسم اساس��ًا چه انگیزه ای ما را به پرسش از هویت 
طلب وادار می کند؟ تلقی حقیر این اس��ت که این پرس��ش ها مسبوق به شرایط 
بحرانی است. یک شیء، پدیده، فرد یا جریان، مادامی که نشاط داشته باشد و این 
نش��اط در متن چیزی باشد که با آن تعریف می شود، اساسًا پرسش از ماهیتش به 
ذهن نمی رس��د. برای نمونه، اقوام قبل از قرن هجدهم، تاریخ داشته اند، اما چیزی 
به نام فلس��فه تاریخ وجود نداش��ته است. این در حالی  است که دارای عقل و فکر 
بوده اند. هنگامی فلس��فه تاریخ، در غرب مطرح می گردد که انسان غربی با تاریخ 
خویش بیگانه می ش��ود و با پرس��ش آن را طلب می کند، زیرا پرس��ش ها همواره 
مس��بوق به گمشده هاس��ت. اگر هویت طلبگی س��ر جای خودش بود، هرگز این 
پرسش پدید نمی آمد. پدید نیامدن پرسش، از جهت وجود علم تفصیلی ما نسبت 
به آن موضوع اس��ت. در جایی  که پرس��ش به  وجود نمی آید، ممکن است علم ما 
نس��بت به آن مسئله، علم اجمالی باشد، اما آن علم اجمالی، بالشهود و بالوجدان 
حاضر اس��ت. برای نمونه، ما هیچ گاه در مورد هوا نمی پرسیم. من معتقدم مسئله 
هویت، یک مس��ئله غربی و وارداتی است، اما در دنیای غرب نیز بحث هویت، از 
نیمۀ قرن بیس��تم به بعد مطرح شده است، یعنی تا هنگامی که تجدد نشاط دارد، 
اساس��ًا چیزی به  نام هویت تمدن غرب، مطرح نش��ده است. در آثار بنیان گذاران و 
پدران مکاتب غربی، مانند الک، روس��و، مونتسکیو، هگل، کانت و دکارت، چیزی 
به  نام هویت تمدن غربی پیدا نمی شود، بلکه بحث از فرهنگ تمدن غربی است، 
چ��را که می ت��وان گفت از قرن پانزدهم تا بیس��تم، تجدد در دنیای غرب نش��اط 

داشته است.
رهنامه: آیا می توان گفت دربارة هویت خودشان ابهام پیدا كردند؟

استاد: ابهام به وجود آمده است. یا به دلیل مشکلت درون پارادایمی یا به دلیل 
موانع و چالش هایی که از بیرون بر سر راه آن گذاشته می شود. از این رو، این قشر 

مجبور است برای بسط خود، به این موانع توجه داشته باشد.
با رویکردهای تاریخی و جامعه شناس��ی، عناصری را برای بحث هویت، شناسایی 
کرده ان��د. در بین پدیده ه��ای هویت بخش مثل دین،  ملیت، صنف و جنس��یت، 
ماندگارترین هویت، هویت دینی است. آنان هویت را این گونه تعریف می کنند که 
کوتاه ترین پاس��خ که به پرسش دربارۀ کیستی خود می دهیم، هویت ماست. مثًل 
اگر از ش��ما بپرسند کیس��تید، در جاهای مختلف، جواب های گوناگونی می دهید. 
از جمله اینکه می گویید شیعه ام، ایرانیم، طلبه ام یا مرد هستم. این تعبیر ریچارد 



««

رورتی است.
در بی��ن هویت ها، هوی��ت دینی دیرت��ر از دیگر هویت ها 
تغییر می کند. البته جنسیت تغییر نمی کند یا به دشواری 
تغییر می پذی��رد، ولی00 قابلیت آن برای هویت بخش��ی 
ضعیف است، زیرا هویت باید چیزی باشد که با چنگ زدن 
به آن، شخصیت ش��ما متمایز و ابعاد غیرتی شما شفاف 
ش��ود. وقتی می گوییم من شیعه هستم، خود را به شبکه 
و منظومه ای وصل می کنیم که نسبت به اجزای رفتاری و 
عقیدتی ما، گذش��ته و آیندۀ ما، دارای اقتضائاتی است، اما 
مرد بودن این  گونه نیست و وجه تمایز آن بسیار کم است.
در مورد هوی��ت طلبه، اولین فاکتوری که برای معرفی او، 
به ذهن می رسد، عامل دین است. از این رو، هویت طلب، 
هویت دینی آن هاس��ت. البته بین هویت و رس��الت فرق 
است و ضرورتًا یکی نیست. ممکن است کسی کارگردان 
باش��د، اما هویت او هویت هنرمند نباشد، بلکه فراتر از آن 

باشد. البته رسالت و هویت، دارای ارتباط وثیقی هستند.
بنابراین، هویت طلبه، هویت دینی است. حال باید ببینیم 
چ��ه کارویژه هایی از دین س��راغ داری��م و از طلبه نیز باید 
همان را س��راغ بگیریم. البته باید توجه داشته باشیم، هر 
کسی همان چیزی است که هست و نباید از کسی انتظار 
داشته باشیم که رفتاری انجام دهد که غیر از هویت اوست.
در بررس��ی هویت یک قوم از دید تاریخ و جامعه شناسی، 
رهزن های��ی وجود دارد، از جمله اینک��ه اِلمان هایی که به 
عنوان معرف هویت شناس��انده می شوند، تغییر می کنند. 
مث��ًل یکی از اِلمان ه��ای هویت ایرانی، زبان اس��ت و ما 
زبان فارسی را از اِلمان های هویت ایرانی می شناسیم. این 
در حالی  اس��ت که ایرانیان بس��یاری وجود دارند که زبانی 
غیر از فارس��ی، مثًل ترکی، لری یا کردی دارند. هم چنین 
یکی دیگر از اِلمان های هویت ایرانی را دین اسلم عنوان 
می کنند، در حالی که ایرانیانی هستند که به دینی غیر از 
اس��لم معتقدند و نمی توان گفت ایرانی نیستند. در تاریخ 
می بینی��م که اِلمان های هویت بخ��ش، تغییر می کنند. از 
این رو، به ط��ور قطع نمی توان گفت هویت یک طلبه یا 
یک قوم این است و جز این نیست. اساسًا هویت، سیال و 
دارای یک جوهر و ذات است که جوهر آن تغییر می کند. 
این در حالی  اس��ت که ذات آن ثابت و الیتغیر اس��ت. در 
فلس��فه هم بین جوهر و ذات تفاوت قائل اند و به حرکت 
جوهری قائل هس��تند. هویت نیز قابل تکامل، انعطاف و 
تغییر اس��ت. در واقع عناصر زمان و مکان در شفاف سازی 

هویت به ما کمک می کند.
رهنامـه: هویـت در فلسـفه بـه معنای هسـتی و 
تشـخص و وجود اسـت، اما این جا بـه آن معنا به 

 كار نبردیم.
اسـتاد: قطعًا به کار نمی بری��م. بحثی که امروزه در افواه 
روش��نفکران بیش تر رایج است و در گذشته های نه چندان 
دور در نوش��ته های بزرگان ما مورد تأمل و چه بس��ا انکار 
قرار گرفته، و تصریح ش��ده که طلبگی یک صنف و شغل 
نیست. در کتاب »مرجعیت و روحانیت« که سال 41، زیر 
نظر مرحوم ش��هید مطهری نوشته شد و به ویژه در نوشته 
شهید بهش��تی، بحث صنف بودن طلب مورد انکار قرار 
گرفت که برخی روشنفکران نیز این نظر را مطرح کردند.

رهنامه: شـغل به معنای كسـب درآمد یا اشـتغال 

است؟
اسـتاد: به هر دو معنا، منکر صنف طلگبی اس��ت که در 
این کتاب، از همین زاویه، به مباحث پیرامونی پرداخته اند، 
مثل بحث لباس این صنف، که آیا باید لباس مخصوصی 
داشته باشد یا نه؟ من نمی دانم با چه حسابی در آن زمان 
شهید بهشتی و ش��هید مطهری به این نتیجه رسیده اند، 
ولی من ای��ن بحث ها را انحرافی می دانم و آن مقاله ها را 
نمی پس��ندم. حرف من این اس��ت که ورودی آن بحث ها 
غلط بوده اس��ت، نه مواد آن ها. شاهد من تاریخ است. در 
دهۀ چهل، این کتاب به عنوان کتاب ضاله ش��ناخته شد و 
دست مارکسیست ها بود. بعدها بسیاری از مطالب کتاب، 
دست آویزی برای سخنان جس��ورانۀ آقای شریعتی، دربارۀ 
طلب شد و امروز هم انتشارات صدرا، هیچ انگیزه ای برای 

تجدید چاپ آن کتاب ندارد.
بای��د در بح��ث علم��ی ببینیم آیا طلبگ��ی یک صنف و 
ش��غل اس��ت؟ حتی به عنوان ی��ک ش��غل، معطوف به 
کس��ب درآمد است؟ تردیدی نیست که طلب یک صنف 
هستند. مفهوم صنف، یک مفهوم انتزاعی است که منشأ 
انضمام��ی و بیرون��ی دارد. عده ای هس��تند که اقتضائات 
زمان��ه، آن ها را به حل یک مجموعه مس��ائل معطوف، و 
ذهن این اش��خاص را متمایز می کند، از کسانی که حول 

حل این مسائل نیستند. 
صنف طلب یعنی کسانی که دغدغۀ فهم، تبلیغ و اجرای 
دین را دارند، سه رسالت مهمی که تشریع دین معطوف به 
آن است. آیا این صنف مقدس اند؟ این مسئله، رهزنی برای 
روشنفکران ما شده است. یک مفهوم مقدس و یک مفهوم 
محترم داریم. مقدس این گونه درک ش��ده که به پدیده ای 
گفت��ه می ش��ود که نمی ت��وان آن را نقد ک��رد. مثًل ائمه 
اطهار را نمی ش��ود نقد کرد، به لحاظ پیش داش��ت های 
ذهنی ای که نسبت به این بزرگواران داریم، اما عالم دینی 
را می توان نقد کرد. مقدس نیس��ت، اما محترم اس��ت. از 
ای��ن رو، با احتیاط نقد می کنیم و می کوش��یم نقد ما لین 
باش��د. این رویکرد برای برخی روشنفکران ما خلط شده و 
پنداش��ته اند که در تاریخ با صنف روحانیت و طلبه، معاملۀ 
دیگری شده است. البته اگر احترام شدت پیدا کند، هاله ای 
از قداس��ت می گیرد. امام  یک عالم اس��ت و معصوم 
نیست، اما چنان درست، زیبا و عمیق عمل کرده است که 
وقتی می خواهیم نگاه انتقادی به ایشان داشته باشیم، به 
اندازه ای دلهره داریم که گویی می خواهیم امام علی را 

نقد کنیم. او مقدس نیست، اما بسیار محترم دارد. 
به یاد دارم چند س��ال پیش، کس��ی مقاله ای در نقد آقای 
مصباح نوشته و در آن مقاله گفته بود: من به همان میزان 
که برای یک اس��تاد موسیقی احترام قائلم، برای ایشان به 

عنوان یک استاد فلسفه نیز احترام قائلم. 
وی به این مسئله توجه نداشت که موضوعی که شخص 
ب��ه آن می پردازد، در او اثر می گذارد و اگر موضوع مقدس 
باشد، سبب تقدس شخص می شود. کسی که هفتاد سال 
قرآن خوانده و تفس��یر کرده، با کسی که هفتاد سال پیانو 
زده، ف��رق دارد. از لحاظ وجود ش��ناختی، او دارای وجودی 
اس��ت که این ش��خص از آن بی بهره اس��ت، زی��را بهرۀ 
وجودی قرآن در عالم هس��تی با بهرۀ وجودی موس��یقی 
یکی نیست. هم چنین عالم نظر، کامًل از عالم عمل جدا 
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نیس��ت و اعمال کسی که چندین سال قرآن می خواند، با 
کسی که س��ال ها به موس��یقی می پردازد، قطعًا متفاوت 

است.
یک مس��ئله دیگر این اس��ت که قداس��ت قشر طلب و 
روحانیت،  رخدادی تاریخی اس��ت. کس��ی تعریف نکرده 

است که این صنف یا این لباس مقدس باشد.
فراگی��ری اح��کام خدا بر همه ما واجب اس��ت، به صورت 
واجب کفای��ی. در مباحث عقلی هم، هم��ۀ مردم جامعه 
نمی توانند درس دین را بخوانند، زیرا جامعه دچار مش��کل 
می شود. کسی که صنعت گر، راننده یا کشاورز است، گناه 
نکرده اس��ت. اس��لم برای همۀ این حرفه ها اهمیت قائل 
است. این تقسیم کار است. راه کمال در حرفۀ کشاورزی، 
به همان اندازه باز اس��ت که در مسیر طلبگی. پس امتیاز 
و تقدس قش��ر طلبه به این نیست که اسلم گفته باشد. 
البته اسلم دارای طبقه بندی است. اسلم برخی حرفه ها را 
مکروه، بعضی شغل ها را مناسب می داند، اما این تفاوت ها 
به اندازه ای نیس��ت که قش��ری مانن��د روحانیت را به مرز 

تقدس برساند. 
در ط��ول تاری��خ، انس��ان ها از صنف های مختل��ف، افراد 
متعل��ق به این صن��ف را دیدند و با آن ه��ا زندگی کردند. 
از آن ها دروغ، خیان��ت، بی وفایی ندیدند. صداقت دیدند و 
طبیعی اس��ت که انس��ان ها به این صنف متمایل باشند. 
البته منظورم این نیس��ت که هرگز انس��ان هایی دروغ گو 
یا خائن، در این صنف حضور نداش��تند. به صورت کلن، 
ب��ه کلیت این صنف را می نگرم که ذهنیت تاریخی مردم 
به آن ها مثبت اس��ت و همین برای به وجود آمدن چنین 
احترامی کافی اس��ت. تأکید می کنم معن��ای این احترام، 
تقدس نیس��ت. این احترام ریش��ه های فطری و فرافردی 
دارد. فطرتًا انس��ان ها صداقت را دوس��ت دارند و بی وفایی 
را نمی پس��ندند، یعنی ما با بخش نامه، مقدس نشده ایم و 
ب��ا بخش نامه هم به ما توهی��ن نمی کنند. اگر آدم خوبی 
باش��یم، انس��ان های بد نیز از توهین ک��ردن به ما دوری 
می کنند. اگر در مواقعی در عصر ما، به قش��ر روحانیت و 
طلبه بی احترامی ش��ده، تردید نکنید ما در جاهایی درست 
عم��ل نکرده ایم. البته این تمام قضیه نیس��ت. گاهی به 
م��ا می گویند، در زمان طاغوت، احت��رام مردم به روحانیت 
بیش تر بود. این طبیعی اس��ت. آخون��د در زمان طاغوت، 
ی��ک آخوند هیچ کاره بود. یک اپوزیس��یون بود که فقط 
نق��د می کرد. روحانیان، خفقان را می دیدند و حق را در آن 
ش��رایط بیان می کردند. طبیعی است که مردم دوستشان 
داش��تند، اما بعد از انق��لب، آخوند حاکم اس��ت و عمًل 
می بینی��م که حکومت به نام او و به کام دیگران اس��ت. 
چون حکومت دینی اس��ت، احساس کردیم این حکومت 

دست ماست. برای همین به میدان آمدیم.
گاه��ی در خیاب��ان از کس��ی آدرس می پرس��م، ج��واب 
نمی ده��د و می رود، چون طرف فکر می کند، من مقصرم 
که مش��کل های گوناگون وجود دارد. او به غلط همۀ این  
مش��کل ها را از چشم من می بینید. پس طبیعی است که 
چنین رفتاری داش��ته باشد. اتفاقًا رفتار بدی هم نیست. ما 
اگر خودمان کس��ی را مس��بب همۀ مشکلت زندگی مان 

بدانیم، برخورد بدتری با او داریم.
او می اندیش��د ک��ه چون حکومت دینی اس��ت، حل تمام 

مش��کلت زندگی او بر عهده من است و من نیز وظیفه ام 
را انجام نداده ام. از این رو، نسبت به من نگاه منفی دارد.

از س��ویی هم، برخ��ی توهین ها به ما می ش��ود، به دلیل 
این که مس��تحق آن هس��تیم. البته همۀ م��ردم این طور 
نیس��تند که با طلبه ها بیگانه باشند و ندانند همۀ مسائل 
بر عهده او نیس��ت. بخش��ی از ن��گاه بد به م��ا، معلول 
عملکرد بد ماست. ما به عنوان قشر طلبه، به میزانی سر 
جای خودمان هس��تیم که بتوانیم دین را محقق کنیم و 
اگر فاصله بگیریم، نشان می دهد سر جایمان نیستیم. هر 
چن��د این فاصله گرفتن به خاطر مقصر بودن ما نیس��ت، 
بلکه به دلیل درک نادرست ما از دین و تبلیغ و اجرای دین 

است. در این جا ما جاهل قاصریم.
نسبت ما و دین، نسبت حامل بودن است. ما حاملن دین 
در این عرصۀ تاریخی هستیم. دین چیزی در خارج نیست 
که ما به مردم نشان دهیم و بگوییم این دین است و من 
اینم. مردم ما را نه تنها نمایندۀ دین که نمایانندۀ دین هم 

می دانند. مردم اشتباه نمی کنند. 
این بحث که روش��نفکران مطرح کرده اند که ما یک دین 
ُمنزل داریم و یک دین تاریخی، بد نیست، به شرط اینکه 
متوجه این قضیه باش��ند که دین خارجی، یک ما به ازای 
خارج��ی ندارد، بلکه در نهایت باید در رفتار دین داران دیده 
شود و چاره ای نیس��ت، جز اینکه دین ُمنزل هم در تاریخ 

دیده شود.
اس��لم جایی در خأل نیس��ت، بلکه در همی��ن گفتارها و 
رفتاره��ا خودش را تعریف می کند. ی��ک طلبه به میزانی 
که رفتار و گفتارش، تناس��ب واقعی با نفس االمر اسلم و 
آن اس��لم ُمنزل داشته باش��د، حامل دین، و هویت او نیز 
هویت دینی است و به میزانی که فاصله بگیرد، از هویت 
دینی فاصله گرفته اس��ت. تقسیم کار هم وجود دارد، زیرا 
دین دارای ابعادی است. هر کدام از طلبه ها، از نظر فردی 
دارای قابلیتی هس��تند که ممکن است با جنبۀ خاصی از 
دین متناس��ب باشد. برای نمونه، یکی زبان تفسیری دین 
را بهتر اس��تخدام می کند، یکی زب��ان اخلقی را، دیگری 
زبان ش��ریعتی، آیینی و مس��لکی دین را، یکی هم زبان 

عرفانی دین را.
واقعیت این اس��ت که تاریخ نس��بت به هر کسی که در 
زبان خاص خودش درست قرار گرفته، خوب قضاوت کرده 
است. تاریخ به عالمانی که فقط فقیه اند و در فقاهت خود 
راسخ و س��الم اند، همان بها را داده که به یک عارف داده 
اس��ت و هر کس که سر جای خودش، با هر زبانی با دین 
پیوند برق��رار کرده، آن پیوند، اصیل و وثیق بوده اس��ت. 
تاری��خ به آن ه��ا بها داده و آن ها را محت��رم، بلکه مقدس 
پنداش��ته اس��ت. الزم نیس��ت طلبه همۀ جنبه های دین 
را ف��را بگیرد ک��ه البته نمی تواند، ولی اگ��ر همان جزء و 
بُعدی را که بنا بر یادگیری گذاش��ته و خود را در آن حیطه 
انداخته، به درس��تی اجرا کند، به همان میزان، تاریخ به او 

بها می دهد.
طلب حاملن دین اند، ولی حامل خنثی نیستند. در زبان 
ش��ناختی به این مطلب پرداخته می شود که رابطۀ زبان با 
معانی و مفاهیم چیس��ت؟ دیدگاه کلس��یک این بود که 
زبان تنها حامل اس��ت. مثال به فرغون می زدند که آجر را 
منتق��ل می کند، ولی تغیی��ری در قالب از لحاظ محتوا در 

آن ایجاد نمی کند، ولی در مباحث قدیمی تر زبان شناس��ی 
متوجه شدند که زبان حامل فضول است و اگر یک محتوا 
داخل زبان »الف« یا اینکه داخل زبان »ب« ریخته ش��ود، 
دارای دو خروجی هس��تند و زبان خنثی نیس��ت. نس��بت 
روحانیت با دین نیز همین  گونه اس��ت. یک حامل فضول 
اس��ت و این فضولیت منفی نیس��ت. همچنان  که برای 
زب��ان چنین نیس��ت. این فضولیت عین قابلیت هاس��ت. 
قابلیت های طلب با هم متفاوت است. از این رو، طلبی 
ک��ه از زاویۀ یک زبان وی��ژه، وارد دین ش��ده اند، به دلیل 
داش��تن قابلیت های متفاوت، کارویژۀ مختلفی دارند. برای 
نمون��ه، در زبان تفس��یر، کارویژه های زبان تفس��یر آقای 
قرائتی، با کارویژه های زبان تفس��یر آق��ای جوادی آملی، 
متفاوت اس��ت، چون قابلیت های ایش��ان ف��رق دارد. این 
قابلیت همان اس��ت که من تحت عن��وان فضولی از آن 
یاد کرده ام، یعنی جاهایی قابلیت های روحانیت در کیفیت 

بیان دین اثر می گذارد که طبیعی است.
در مجم��وع، هوی��ت صن��ف طلب��ه، منح��از و متمایز از 
هویت خود دی��ن نمی تواند مورد ملحظه قرار بگیرد، زیرا 
روحانیت، نماینده و نمایانندۀ دین اس��ت. منظور این است 
که هر انس��ان معقولی، برای شناخت دین، به این طریق 

مراجعه می کند و این ها را سخن گویان اسلم می دانند.
رهنامـه: ایـن هویت دینـی طالب با هویـت دینی 
دیگـران چـه تفاوتی دارد؟ برای نمونـه، یك كارگر 

هم هویت دینی دارد.
اسـتاد: هویت دارد، اما اصیل نیس��ت. البته این اصالت 
بار هنجاری و ارزش��ی ن��دارد. به این معنا که هویت دینی 
این بهتر از اوست، بلکه در این جا اصیل به معنای حجت 
است. ما هنگامی که بخواهیم چشم خود را مداوا کنیم، به 
چشم پزشک مراجعه، و براساس دستور او عمل می کنیم، 
هر چند ممکن اس��ت نسخه او درمان بخش نباشد، بلکه 
وضع ما را بدتر کند. این س��بب نمی شود برای درمان خود 
به بقالی مراجعه کنیم. فرق نس��خۀ چشم پزشک که شفا 
نداده، با نس��خۀ بقال برای چش��م، این اس��ت که هر دو 
شفا نمی دهند، ولی یکی حتی در شفا ندادنش هم اصیل 
است، اما دیگری چنین نیست. طلبه فقط خودش دین دار 
نیست، بلکه می تواند مبنای رفتار دینی برای دیگران قرار 

گیرد.
رویکرد امروز ما رویکردی معرفت شناسانه به دین و هویت 
دین��ی و به لوازم و نتایجی اس��ت که به ای��ن هویت بار 
می شود. هویت تقلیدی در دین با هویت وجدانی متفاوت 
است. برای نمونه، فردی کارش��ناس مکانیک است، ولی 
ب��ه صورت معقول، تقلید می کن��د. اگر بخواهیم به دینی 
برس��یم که بتوانیم آن را تعمیم دهیم، باید به سراغ صنف 
طلبه برویم. ممکن اس��ت این ها نسخه هایی بپیچند که 
درست نباش��د، اما حتی آن نسخه ای که جواب نمی دهد، 

اصیل و حجت است.
رهنامـه: پس مـا می توانیم هویت طلبـه را هویت 
دینـی تعریف كنیم، به این معنا كه فهم او از دین، 
حجت اسـت و تبلیغ و اجرای دین نیز بر اسـاس 

همان فهم و حجتی كه دارد، بر عهده اوست؟
اسـتاد: اگ��ر بخواهیم تعری��ف کنیم، ن��ه. در تعریف به 
ضمائمی هم که گفته ش��د، دقت شود. فرض کنید یک 



«

مستش��رق، مثًل گیو آلمانی دربارۀ اس��لم و دین مطالعه 
می کند، ما بگوییم که او دارای هویت ش��یعی اس��ت، در 
حالی که چنین نیس��ت. چیزی که در ضمیمۀ این مطلب 
گفتم، ولی روی آن تأکید نکردم، این جملۀ کوتاه است که 
همۀ »آدم ها همانند که هس��تند« وقتی گیو، فقه ش��یعی 
را مطالعه می کند، به فقه ش��یعی عم��ل نمی کند. وقتی 
جرداق در مورد حضرت علی  می نویس��د و قشنگ هم 
می نویس��د، به امام علی  آن س��ان که علمۀ جعفری 
نس��بت به امیرالمومنین تعل��ق دارد، تعل��ق خاطر ندارد. 
اصطلحًا می گویند این ها رویکرد پدیدارشناختی نسبت به 
موضوع دارن��د. در این رویکرد، رواب��ط و تعلق خاطر قطع 
  می ش��ود. شخص بیس��ت س��ال دربارۀ حضرت علی
تحقیق و مطالعه می کند، اما شیعه نمی شود. فرض دربارۀ 
  طلبه این اس��ت، به میزانی که معرفت نسبت به علی
کس��ب می کند، تعلق خاطر هم کس��ب می کند. اگر این 

اتفاق بیفتد، بله، هویتش شیعی است.
 تعلق خاطر، پدیدآورندۀ هویت شیعی و دینی است، وگرنه 
ص��رف مطالع��ه و متخصص بودن نیس��ت، وگرنه برخی 
مستش��رقان، همۀ عمرش��ان را برای مطالعه دربارۀ اسلم 
صرف کرده اند و به آن ها  اسلم ش��ناس گفته می شود، اما 

هر اسلم شناسی، هویت اسلمی پیدا نمی کند.
رهنامـه: گفتیـم كه هویت امری سـیال اسـت. آیا 
امـروزه هویت حوزه، همان هویتی اسـت كه پانصد 
سال پیش داشته یا اینکه در طول زمان تغییر كرده 

است؟
استاد: قطعًا به مرور زمان، هویت شکل می گیرد، اما یک 
ذات دارد که یافتن این ذات در تاریخ و جامعه شناس��ی کار 
س��ختی است. حتی آدم را به گزافه و الف زدن می کشاند. 
مثًل ش��ما می توانید بگویید که ذات قوم ایرانی چیست؟ 
سخت است. در فلسفه می توان حرف زد، زیرا بحث کلیات 

اس��ت و ملک می دهد، ولی از نظر تاریخ و جامعه شناسی 
سخت اس��ت. به هر حال وارد می ش��وند و تمایزاتی بین 
مثًل ق��وم ایرانی و قوم هندی قائل می ش��وند، اما انتظار 
نداش��ته باشید دقت این تمایزها، دقت فلسفی باشد، بلکه 
دقت تاریخی و جامعه شناس��ی اس��ت. یعنی ممکن است 
اس��تثنا داشته باشد، در حالی که در فلسفه استثنا نداریم. از 
ای��ن رو می توانیم از یک ذاتی در قش��ر روحانیت صحبت 
کرد که انتساب به دین پیدا کرده، سپس بگوییم این دین 
هم اموری ثاب��ت و جوهره ای و ذاتی دارد. دین در تاریخ و 
در رفتار مؤمنین، صاحب جایگاه است. دین قابل تقلیل به 
دین داری نیس��ت، ولی اگر کسی در تاریخ و در بستر زمان 
دنبال دین بگردد، ناگزیر اس��ت از معبر دینداری، سراغ دین 
برود و برحس��ب معارف درون دین��ی ما، تحقق تام و تمام 

این دین در پایان تاریخ است.
البته می توانیم بگوییم دین مثل قرآن دارای دو نزول است، 
یک نزول دفعی و یک نزول تاریخی و تدریجی. یعنی دین 
یک تحققی در باطن عالم و س��احت نفس االمری دارد و 
یک تحققی در عینیت خارجی در زمان و مکان. هر چه به 
طرف پایان تاریخ نزدیک می ش��ویم، این دو تحقق به هم 
نزدیک و یکی می ش��وند. کما این که آخرین آیه که از نظر 
تاریخی بر پیامبر نازل شده، قرآن ُمنزل تدریجی را با قرآن 
ُمن��زل دفعی یکی کرد و به وحدانیت رس��ید. ظاهراً قصۀ 

دین و نسبت آن با تاریخ و بشر این گونه است.
رهنامـه: می تـوان گفـت چـون دینداران بـه كمال 

می رسند، هویت دینی هم به كمال می رسد.
اسـتاد: قطعًا این گونه است. من تردیدی ندارم که هویت 
طلبگی رو به کمال اس��ت و آن گاه که فهم، اجرا و تبلیغ 
دی��ن با دین نفس االمری تطبیق ش��ود، هویت طلبگی به 

کمال نهایی اش می رسد.

در بین پدیده های هویت بخش 
مثل دین، مثل ملیت، مثل صنف، 
مثل جنسیت، ماندگارترین هویت را 
هویت دینی یافته اند.

در مورد هویت طلبه، اولین 
فاکتوری که به ذهن می رسد برای 
معرفی او، عامل دین است. لذا 
هویت طالب هویت دینی آنها است.

اساساً هویت سیال است. دارای 
یک جوهر و یک ذات است که جوهر 
آن تغییر می کند در حالیکه ذات آن 
ثابت و الیتغیر است.

تقّدس قشر روحانیت یک 
رویداد کامًال تاریخی است و در 
طول تاریخ انسانها از صنوف 
مختلف، انسانهای متعلق به این 
صنف را دیدند و با آن ها زندگی 
کردند و چون از آنها دروغ، خیانت، 
بی وفایی ندیدند و صداقت دیدند  
طبیعی است که به این صنف 
متمایل شدند.

 
مردم ما را نه تنها نماینده دین 
که نمایاننده دین هم می دانند.

 

می توانیم بگوییم دین هم مثل 
قرآن دارای دو نزول است. یک 
نزول دفعی و یک نزول تاریخی و 
تدریجی. یعنی دین یک تحققی در 
باطن عالم و ساحت نفس االمری 
دارد و یک تحققی در عینیت خارجی 
در زمان و مکان. 
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﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ در ﹡︷︀م ﹢زه
﹩︑︀﹫︋ ﹟︧﹛ا︋﹢ا

﹨﹢️ ︮﹠﹀﹩ ︵﹙︊﹥ و ﹝︺﹠︀ی ︵﹙︊﹍﹩
﹝﹞︡ ︻︀﹜﹛ زاده ﹡﹢ری

در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋ـ﹥ ︑︺﹢﹨ ︿︣️ ﹁ـ︣دی و ︮﹠﹀ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 
در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋ـ﹥ ︑︺﹢﹨ ︿︣️ ﹁ـ︣دی و ︮﹠﹀ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 
در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋ـ﹥ ︑︺﹢﹨ ︿︣️ ﹁ـ︣دی و ︮﹠﹀ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ـ﹢د و ︎︦ از 

﹫︡اـ︩ رو︀﹡﹫️ و  ـ︍︦ ﹁﹙︧ـ﹀﹥︎  ا﹠﹊ـ﹥ آـ︀ ︵﹙︊ـ﹥ ﹨﹞︀ن رو︀﹡﹩ ا︨ـ️؟︨ 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 
﹫︡اـ︩ رو︀﹡﹫️ و  ـ︍︦ ﹁﹙︧ـ﹀﹥︎  ا﹠﹊ـ﹥ آـ︀ ︵﹙︊ـ﹥ ﹨﹞︀ن رو︀﹡﹩ ا︨ـ️؟︨ 
﹢﹨ ︒ـ️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد،   ︋﹤  ︋﹩﹀﹠  ︮️﹢﹨ ︒ـ ﹥ ︲︣ورت︋  ︎︣دا︠︐ـ﹟︋ 

️ ﹨︀ی ﹢زه را ︑️ ︻﹠ـ﹢ان ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار و ا︗︣ای د﹟ ︋︣ر︨ـ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ر︨ـ︀﹜
در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ 
آن ︮︡ق ︻﹠﹢ان ︵﹙︊﹥ ︋︣ او ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ د﹇️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ 
آن ︮︡ق ︻﹠﹢ان ︵﹙︊﹥ ︋︣ او ﹆﹫﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ د﹇️ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

در ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ر︨︀﹜️ ︵﹙︊﹥ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د و ﹡︭︀ب ︵﹙︊﹍﹩ ﹋﹥ ︋︀ 

﹢زه ﹝︐﹊﹀﹏ آ﹝﹢زش دادن ر︫︐﹤ ا︨﹑م ︫﹠︀︨﹩ و ︀ر ﹢زة ا︗︣ا﹩ ا︨️.
آ﹝﹢زش در ﹢زه ︀︋︡ ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای ︋︀︫︡ و ︵﹑ب ︀︋︡ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹫️ ︋︨︣﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ 

﹢زه ﹝︐﹊﹀﹏ آ﹝﹢زش دادن ر︫︐﹤ ا︨﹑م ︫﹠︀︨﹩ و ︀ر ﹢زة ا︗︣ا﹩ ا︨️.
آ﹝﹢زش در ﹢زه ︀︋︡ ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای ︋︀︫︡ و ︵﹑ب ︀︋︡ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹫️ ︋︨︣﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ 

﹢زه ﹝︐﹊﹀﹏ آ﹝﹢زش دادن ر︫︐﹤ ا︨﹑م ︫﹠︀︨﹩ و ︀ر ﹢زة ا︗︣ا﹩ ا︨️.

︀︫ـ︡، ا﹝︀ ︗︀﹝︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن،  در ﹝﹆︀︵︹ ﹝︐﹙︿؛ ﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︵﹙︊﹥ ای ︗︀﹝︹︋ 
آ﹝﹢زش در ﹢زه ︀︋︡ ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای ︋︀︫︡ و ︵﹑ب ︀︋︡ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹫️ ︋︨︣﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ 
︀︫ـ︡، ا﹝︀ ︗︀﹝︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن،  در ﹝﹆︀︵︹ ﹝︐﹙︿؛ ﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︵﹙︊﹥ ای ︗︀﹝︹︋ 
آ﹝﹢زش در ﹢زه ︀︋︡ ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای ︋︀︫︡ و ︵﹑ب ︀︋︡ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹫️ ︋︨︣﹠︡؛ ا﹜︊︐﹥ 

 ﹟︡ه و ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︣ا︨ـ︀س آن ︎﹫ـ︩ ﹝﹩ رود ﹋﹥ ا﹫﹝﹁ ︭︭︀ن را︐﹞ ︣ـ︷﹡
︀︫ـ︡، ا﹝︀ ︗︀﹝︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن،  در ﹝﹆︀︵︹ ﹝︐﹙︿؛ ﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︵﹙︊﹥ ای ︗︀﹝︹︋ 
 ﹟︡ه و ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︣ا︨ـ︀س آن ︎﹫ـ︩ ﹝﹩ رود ﹋﹥ ا﹫﹝﹁ ︭︭︀ن را︐﹞ ︣ـ︷﹡
︀︫ـ︡، ا﹝︀ ︗︀﹝︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن،  در ﹝﹆︀︵︹ ﹝︐﹙︿؛ ﹝︓ً﹑ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︵﹙︊﹥ ای ︗︀﹝︹︋ 

او﹜﹫﹟ ︡ از ︗︀﹝︺﹫️ ا︨️.
﹐زم ا︨ـ️ ﹝︓︀ل ﹁﹫﹏ ﹝﹢﹜﹢ی ﹨﹞﹢اره ﹝︡ ﹡︷︣ ︋︀︫ـ︡. ا︊︫ ﹟﹥ ﹋﹥ ︋︀ ︗﹞︹ ︫︡ن 
﹝︐︭︭ـ︀ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︷︣ د﹟ را ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹋︣د ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨ـ️؛ ﹢ن از 
﹐زم ا︨ـ️ ﹝︓︀ل ﹁﹫﹏ ﹝﹢﹜﹢ی ﹨﹞﹢اره ﹝︡ ﹡︷︣ ︋︀︫ـ︡. ا︊︫ ﹟﹥ ﹋﹥ ︋︀ ︗﹞︹ ︫︡ن 
﹝︐︭︭ـ︀ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︷︣ د﹟ را ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹋︣د ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨ـ️؛ ﹢ن از 
﹐زم ا︨ـ️ ﹝︓︀ل ﹁﹫﹏ ﹝﹢﹜﹢ی ﹨﹞﹢اره ﹝︡ ﹡︷︣ ︋︀︫ـ︡. ا︊︫ ﹟﹥ ﹋﹥ ︋︀ ︗﹞︹ ︫︡ن 

﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار دادن آ﹡︀ ﹡︷︣ د﹟ ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹡﹞﹩ ︫ـ﹢د. ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ از ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار 
﹝︐︭︭ـ︀ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︷︣ د﹟ را ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹋︣د ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨ـ️؛ ﹢ن از 
﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار دادن آ﹡︀ ﹡︷︣ د﹟ ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹡﹞﹩ ︫ـ﹢د. ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ از ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹇︣ار 
﹝︐︭︭ـ︀ن ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︷︣ د﹟ را ︑︨︣ـ﹫﹛ ﹋︣د ﹨﹛ ︾﹙︳ ا︨ـ️؛ ﹢ن از 

دادن ︑︭︀وـ︣ ﹡ـ︀ودان و ︋︀د︋︤ن و ︑️ و... ︫ـ﹊﹏ ﹁﹫﹏ در ﹨﹫︘ ذ﹨﹠﹩ ︑︨︣ـ﹫﹛ 
﹡﹞﹩ ︫﹢د.

﹫︧ـ︐﹛ ︋︣ای ﹝︣︡️ ز﹡︡﹎﹩   ︨﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹟د ︣︷﹡ ﹜آ﹡︙ـ﹥ ﹝︀ ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز دار
︋︪︣ ا︨️ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︀︋︡ ︫﹊﹏ ﹋﹙﹩ آن ︑︨︣﹫﹛ ︫﹢د.

﹫︧ـ︐﹛ ︋︣ای ﹝︣︡️ ز﹡︡﹎﹩   ︨﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹟د ︣︷﹡ ﹜آ﹡︙ـ﹥ ﹝︀ ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز دار
︋︪︣ ا︨️ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︀︋︡ ︫﹊﹏ ﹋﹙﹩ آن ︑︨︣﹫﹛ ︫﹢د.

﹫︧ـ︐﹛ ︋︣ای ﹝︣︡️ ز﹡︡﹎﹩   ︨﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ﹟د ︣︷﹡ ﹜آ﹡︙ـ﹥ ﹝︀ ︋﹥ آن ﹡﹫︀ز دار
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︗︀﹍︀ه ︫﹠︀︨﹩ ﹢زه و ︵﹙︊﹍﹩ (١)
︨︺﹫︡ ﹨﹑﹜﹫ـ︀ن

﹡︷︀م ︨︀زی ا︗︐﹞︀︻﹩: ﹋︀ر و︥ه ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥
 ﹨︀دی ﹇ــ︀ر

﹥ ︲ـ︣ورت ﹡︀د ﹢زه  ﹥ ر︨ـ︀﹜️ ا﹡︊﹫︀ء︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡﹢︧ـ﹠︡ه در اـ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ا︋︐︡ا︋ 
 ️﹢﹨ ،ـ﹢زه و ا﹁︣از آن ︋﹥ ︵﹑ب ︀د﹡ ︀ن ا﹨︡اف﹫︋ ﹤︋ ︡︺︋ ﹏︎ـ︣دازد در ﹝︣ا ﹩﹞
︵﹙︊﹍﹩، ر︨︀﹜️ ︻︭︣ی ﹢زه ﹝︺︀︮︣ و ﹡﹆︪︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ رو︀﹡﹫﹢ن در دوران 
﹋﹠﹢﹡﹩ و ﹝︪︀︾﹙﹩ ﹋﹥ ︵﹑ب ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹨﹢︻ ︣︋ ﹩﹀﹠︮ ️︡ه ︋﹍﹫︣﹡︡ 

﹝﹩ ︎︣دازد.

 ﹤آ ﹟︎ـ︣دازد. ا ﹩﹞ ︣﹀﹡ ﹤در ︲﹞﹟ آ ﹤﹫﹝﹚︻ زه ﹨ـ︀ی﹢ ︥هـ﹥ ︋﹥ ﹋︀رو﹛︀﹆﹞ ﹟ا
دو و︸﹫﹀ـ﹥ ︑﹀﹆﹥ و ا﹡︢ار ﹨︡﹁﹞﹠︡ را ︋︣ای ︮﹠︿ رو︀﹡﹫️ ︋︫︣ـ﹞︣ده ا︨ـ️. ا﹝︀ 
﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ و و︗﹢د  ـ︴ ︑﹢﹇︹ ﹡︧ـ︊️︋  ︀﹐ ر﹁︐﹟︨   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡﹢︧ـ﹠︡ه︋ 
﹥ ا﹝︣ ︑︊﹙﹫︼ را ﹋︀﹁﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️  ـ﹠︐﹩︋  ر﹇︊ـ︀ی ﹇﹢ی، د﹍︣ ﹡﹍︣ش︨ 
﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ و و︗﹢د  ـ︴ ︑﹢﹇︹ ﹡︧ـ︊️︋  ︀﹐ ر﹁︐﹟︨   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡﹢︧ـ﹠︡ه︋ 
﹥ ا﹝︣ ︑︊﹙﹫︼ را ﹋︀﹁﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️  ـ﹠︐﹩︋  ر﹇︊ـ︀ی ﹇﹢ی، د﹍︣ ﹡﹍︣ش︨ 
﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ و و︗﹢د  ـ︴ ︑﹢﹇︹ ﹡︧ـ︊️︋  ︀﹐ ر﹁︐﹟︨   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹡﹢︧ـ﹠︡ه︋ 

﹥ د﹡︊︀ل ﹉ ﹡︷︀م ︨ـ︀زی   ︋︡︀  ︋️﹨︀﹆﹁ ︣ ︒ ︑︃︔﹫︣ ز﹝︀ن و ﹝ـ﹊︀ن︋  ـ﹥︋  ︋ـ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
﹥ ا﹝︣ ︑︊﹙﹫︼ را ﹋︀﹁﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️  ـ﹠︐﹩︋  ر﹇︊ـ︀ی ﹇﹢ی، د﹍︣ ﹡﹍︣ش︨ 
﹥ د﹡︊︀ل ﹉ ﹡︷︀م ︨ـ︀زی   ︋︡︀  ︋️﹨︀﹆﹁ ︣ ︒ ︑︃︔﹫︣ ز﹝︀ن و ﹝ـ﹊︀ن︋  ـ﹥︋  ︋ـ︀ ︑﹢︗﹥︋ 
﹥ ا﹝︣ ︑︊﹙﹫︼ را ﹋︀﹁﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨ـ️  ـ﹠︐﹩︋  ر﹇︊ـ︀ی ﹇﹢ی، د﹍︣ ﹡﹍︣ش︨ 

.﹜﹫︫︀︋

٢٧



«
مقدمه 

ب علوم دینی که به هدف س��ربازی امام عصر و پاسداری از آیین حیات آفرین الهی، متاع اندک دنیا را  طلاّ
رها کرده و از برخورداری ها و نعمت های آن چش��م پوش��یده و در یک معاملۀ بزرگ با خدا، به سوی حوزه های 
علمیه رو کرده اند، طی سال های متمادی و در یک فرایند پر پیچ و خم و دشوار گوهر وجود خود را در کانون 
آموزش و پرورش حوزوی جل بخشیده و به مروِر زمان، مشعل داران هدایت و سفیران دین آسمانی خواهند شد.

این فرایند طوالنی مدت در میانه راه با مش��کلت و آس��یب های فراوانی روبرو اس��ت و جز به صبر و بصر  و 
معرفت و استقامت کامل نخواهد شد. 

ْبِر1 واَلَیْحِمُل َهَذا الَْعلََم إاِلاّ أَْهُل الَْبَصِر َو الصَّ
در کنار بصیرت در دین، بصیرت اجتماعی و سیاسی، بصیرت در زندگی فردی، و بصیرت صنفی یعنی بصیرت 

در ایفای نقش اجتماعی از لوازم حرکت یک طلبه در این مسیر دشوار است. 
تفاوت شهید مطهری با برخی از دیگر علما، به همین بصیرت بازگشت دارد. به خوبی مشهود است که کارکرد 
اجتماعی ش��هید مطهری بس��یار بیش از دیگران بوده و نقش مؤثری که وی در جامعه ایفا کرده با آنچه که از 

دیگران دیده می شود قابل مقایسه نیست. 
بصیرت به معنای چش��ِم باز داش��تن، و از باال نگاه کردن است. وقتی صحنه ای را از باال نگاه می کنیم اشراف 
و احاطۀ ما بسیار بیش از زمانی است که از درون به آن می پردازیم. وقتی وارد شهری می شویم آسان ترین راه 
برای آش��نایی با آن شهر تهیۀ نقشۀ آن ش��هر است، نه گشت وگذار لذت بخش در آن. تهیۀ نقشۀ شهر، نگاه 
به ش��هر از باال، از چش��م یک پرنده یا از داخل یک هواپیما، یعنی َصرف نظر از جزئیات و پرداختن به روابط 
و نَِس��ب کلن. در مقابل، گش��ت و گذار در ش��هر عبارت اس��ت از دقت در جزئیات که انرژی و زمان فراوانی 
می طلبد و در نهایت نیز معلوم نیس��ت ما را در جریان کامل کلیات و تجس��م درس��ت نقشۀ هوایی قرار دهد 

بلکه گاهی حیرت نیز می آفریند.
امام علی به حارث بن حوط فرمود: 

ََّک نََظْرَت تَْحَتَک َو لَْم تَْنُظْر َفْوَقَک َفِحْرَت2 یا َحارُِث إِن
 ای حارث تو به زیر پایت نگاه کرده ای و باال را ندیده ای، لذا حیران و سرگردان شده ای. 

بصیرت به معنای دائم به هدف نظر داشتن، اولویت ها را شناختن، راه ها را دیدن، نقشه کلن را پیش رو نهادن، 
و حرکت از روی ش��ناخت اس��ت و تنها به معنای »به کار خوب مش��غول بودن« نیست. زیرا چه بسا کارهای 

خوبی که ما را از کارهای خوب تر بازدارد و به سرانجام روشنی نرساند.  
ایجاد بصیرت صنفی، انگیزه س��ازی برای حضور فعال، کارآمد و مس��تمر طلبه در این راه و توان افزایی برای 
برداشتن بار سنگین این مسوولیت، وظیفه دغدغه مندان و مربیانی است که قدر و سهم این نیروهای مخلص 
را در آینده تمدن اس��لمی می دانند و چش��م امید به حضور این گرامیان در صحنه رخداد های خطیر پیش از 

ظهور دارند. 
آش��نایی طلبه با تعریف و هویت صنفی خود، بی تردید مهم ترین مصداق بصیرت اس��ت و از حیرت در مقام 
عمل و بی راهه پیمایی جلوگیری می کند؛ در طلبه انگیزۀ اقدام، احساس ارزشمندی و افتخار و عزت می آفریند 
و از سرشکستگی و واماندگی و احساس بیهودگی و بی مصرفی، رهایی می بخشد و قطب نمای حرکت او در 

تصمیم ها و انتخاب های کوچک و بزرگ می شود. 
ش��اید طلبه هایی را دیده باش��یم که پس از سال ها تحصیل پرنشاط و تلش فراوان علمی، به کارهایی مانند 
فعالیت های خدماتی، ویراس��تاری و کارمندی روی آورده اند. کارهایی که با رسالت اصیل حوزه های علمیه و با 
حجم تحصیل و تلش طلبه در دوره رش��د تناس��ب ندارد و امتداد آرمان این نهاد، به شمار نمی رود. این رخداد 
نامبارک، برخاسته از عدم بصیرت صنفی و فراموشی هویت یا غفلت از آن است. بحران تصمیم گیری و نازل 
بودن سطح انتخاب  در میان طلب، ناشی از همین کاستی و مولود عدم تثبیت هویت در ساختار روانی آنان 

است. 
این دغدغه که آیا طلبه بهرۀ اجتماعی درخوری خواهد داش��ت و ثمرۀ ممتازی بر وجود او مترتب خواهد ش��د 
و این ش��بهه که آیا این همه درس و بحث و تحصیل و تلش با خدماتی که در آینده بر دوش طلبه نهاده 
می ش��ود و از او انتظار می رود تناس��ب دارد یا نه و این اندیشه که در شرایط موجوِد جامعه، بستر کدام خدمت 

بزرگ اجتماعی برای طلبه فراهم است و ... همه از مقولۀ نظر به هویت صنفی طلبه است. 
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محمد عالم زاده نوری متولد 
سال 49 و متخصص در اخالق 
و عرفان و تبلیغ و فقه و اصول 
می باشند و از اعضای گروه اخالق 
و عرفان دفتر تبلیغات می باشند. 
کتابهای متعّددی در زمینه مسائل 
مربوط به طلبگی نوشته اند. آثار 
تربیتی عمل، به کجا و چگونه، راه 
و رسم طلبگی، عوامل ایجاد ملکه، 
لباس روحانیت چراها و بایدها و 
شناخت مکاتب اخالق از کتابهای 
ایشان می باشد.

آشنایی طلبه با تعریف و 
هویت صنفی خود، بی تردید 
مهم ترین مصداق بصیرت است 
و از حیرت در مقام عمل و 
بی راهه پیمایی جلوگیری می کند.

مراد از هویت صنفی طلبه، 
همان هویت صنفِی روحانی است 
و میان این دو تفاوتی جز به اعتبار 
وجود ندارد.
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طلب علوم دینی باید روش��مند و عالمانه با آینده صنفی 
خود آش��نا گردند تا از این مش��کلت فاحش رهایی یابند. 
مناس��ب تر آن اس��ت تا س��رمایه فراوانی که حوزه، َصرف 
تربی��ت نیروهای خ��ود کرده و اندوخت��ۀ فراوانی که طلبه 
در دوره رش��د و تحصیل خود، فراه��م آورده َصرف آرمان 
و رس��الت حوزه ش��ود و به کارهای نازلی ک��ه از غیرطلبه 
نیز برمی آید صرف نگردد. یعنی الزم اس��ت طلبه در دورۀ 
طلبگی چنان مراقبت شود که از کارکردهای رسمی حوزه 

فاصله نگیرد. 
هویت

هوی��ت هر کس ی��ا هر چیز اوصاف ویژۀ او اس��ت که در 
کس��ان یا چیزهای دیگر دیده نمی ش��ود. یعنی اموری که 
وجه تمایز او از س��ایرین اس��ت و موجب بازشناس��ی او از 
دیگران می ش��ود. هویت بر چند قسم است: هویت فردی، 
هوی��ت نوعی، و هویت صنفی. هویت فردی، یک فرد را از 
س��ایر افراد متمایز می سازد. هویت نوعی یک نوع کلی را 
از سایر انواع مشخص می کند اما نمی تواند تمایزات میان 
اف��راد را معلوم کند و هوی��ت صنفی نیز تمایز یک صنف 
نس��بت به س��ایر اصناف یک نوع را ذکر می کند3. هویت 
همان گونه که تمایزات یک چیز را از دیگران بیان می کند 
اوصاف مشترک میان افراد یک صنف را نیز بیان می کند. 
بنابرای��ن هویت صنفی طلبه از طرفی مای��ۀ امتیاز طلبه 
از غی��ر طلبه اس��ت و از طرفی مایۀ اش��تراک طلبه ها با 
یک دیگ��ر. در بیان هویت طلبه بای��د امور و اوصافی ذکر 
ش��ود که اختصاص به طلبه دارد و طلبه را از سایر اصناِف 
اجتماعی ممتاز می گرداند و موجب می شود مصداق طلبه 

از غیر طلبه به خوبی بازشناخته شود.
طلب��ه دارای یک هوی��ت و خود فردی و نی��ز دارای یک 
هوی��ت و خ��ود صنف��ی اس��ت، یعن��ی یک ش��خصیت 

حقیق��ِی فردی و یک ش��خصیت حقوق��ی و صنفی دارد. 
ب��ه همین جهت، همان گونه که موظف به خودشناس��ی، 
خودآگاهی و خودسازی فردی است موظف به خودشناسی، 
خودآگاهی و خودس��ازی صنفی اس��ت. همان گونه که به 
عنوان یک انس��ان باید از ظرفیت ها، دارایی ها، فرصت ها، 
نیازها، اس��تعدادها، بایس��ته ها، وظایف و کاستی های خود 
اطلع داش��ته باش��د به عنوان یک طلبه � یعنی به عنوان 
یک��ی از اعضای این گروه هم��کار � باید تصورات خود را 
از ظرفیت ه��ا، دارایی ه��ا، فرصت ه��ا، نیازها، اس��تعدادها، 
بایسته ها، وظایف و کاس��تی های حوزه و روحانیت اصلح 
کند و به خودسازی صنفی بپردازد یعنی خود را برای انجام 
وظیفه در این صنف اجتماعی آماده س��ازد. همان گونه که 
ب��ه عنوان یک انس��ان به موفقیت و کمال انس��انی خود 
می اندیش��د به عنوان یک طلب��ه باید به موفقیت و کمال 
صنفی خود نیز توجه داش��ته باش��د. بدین ترتیب باید دو 
آرمان را ب��ه موازات هم دنبال کند؛ آرم��ان فردی و آرمان 

صنفی.
برنامه ری��زی ب��رای یک ش��خص متوقف بر ش��ناخت آن 
ش��خص اس��ت. برنامه ریزی برای یک صن��ف نیز در گرو 
ش��ناخت آن صنف اس��ت. آش��نایی با هوی��ت یک گروه 
اجتماعی )راننده، کارمند، کاس��ب، طلبه( دورنمای وظایف 
الهی و بخش عمده ای از برنامۀ ش��بانه روزی او را روش��ن 
می گردان��د. وقت��ی می گوییم »فلن کس راننده اس��ت.« 
دورنمای فعالیت های او را به  نحو کلی می توان حدس زد. 
یک »کارمند« عمدۀ زم��ان مفید و توان خود را به کار در 
اداره می پردازد. طلب��ه نیز عمدۀ وقت مفید و توان خود را 
به »طلبگی« باید بپردازد. اما پرسش اساسی این است که 

»طلبگی« چه معنایی دارد؟
اگر در هویت طلبه کاوش��ی عمیق تر نماییم، دستور کار و 

وظایف او را به روشنی درمی یابیم. 
طلبگی و روحانیت

آیا طلبه همان روحانی است؟
برخ��ی میان طلبگی و روحانیت تفکیک کرده اند. اما گویا 
نیازی به این تفکیک نباشد. زیرا طلبگی فصل اول حیات 
روحانی اس��ت، و روحانیت امتداد طبیعی طلبگی. طلبگی 
فصل آموختن و پرورده شدن است. آموختن و پرورده شدن 
ب��ه غایت خدمت اجتماعی خاصی که در فصل دوِم حیات 
او ارائه می ش��ود. بدی��ن ترتیب، روحانی��ت بدون طلبگی 
یعن��ی انجام خدم��ت بدون آمادگی و آم��وزش، و طلبگی 

بدون تعهِد خدمت یعنی فراهم آوردن، بدون بهره!
هرکس که طلبه می ش��ود به سازمان روحانیت شیعه وارد 
می شود و همه رسالت ها و وظایف آن را بر دوش می گیرد؛ 
وظایفی که نمی تواند نس��بت به آنها بی اعتنا باشد؛ اما در 
آغ��از راه باید برای انجام آن وظای��ف، مدتی آموزش ببیند 
و آمادگی کس��ب کند. روحانی ای که به خدمات اجتماعی 
فرهنگی و دینی مشغول است نیز طلبه است از آن جهت 
که هر عنصر خدوم اجتماعی موظف است همواره و پیاپی 
بهره های خود را افزایش دهد، با تخصص و دانش و تجربه 
بیشتر در میدان خدمت حضور یابد و فرمان تاریخی پیامبر 
اکرم6 به دانش آم��وزی تا پای گور را اطاعت کند. بنابراین 
مراد از هویت صنف��ی طلبه، همان هویت صنفِی روحانی 

است و میان این دو تفاوتی جز به اعتبار وجود ندارد.
فلسفة پیدایش و رسالت روحانیت

هری��ک از اصناف اجتماعی به ه��دِف رفع یکی از نیازهای 
زندگی انس��ان پدید آمده اس��ت. بدون  ش��ک نیاز انس��ان 
منحص��ر در تأمی��ن خوراک و پوش��اک و آس��ایش مادی 
نیس��ت. نیاز غیرمادی انس��ان به  مرات��ب از نیاز مادی او 
فراوان تر و اساس��ی تر است. زیرا حقیقت انسان و انسانیِت 



«

او در گرو عناصر غیرمادی اس��ت. از جمله این نیازها، نیاز 
ب��ه وحی، نیاز به دین، و نیاز به هدایت آس��مانی اس��ت. 
پ��روردگار جهان برای رفع این نیاز مهم، ش��خصیت های 
برگزیده ای را به همراه پیام آسمانی به میان مردم فرستاده 
 اس��ت. این چهره های ممتاز بشریت حامل سه مسئولیت 

بزرگ هستند. 
1. دریافت پیام خدا )نبوت، خبرگیری( 

2. انتقال این پیام به مردم )رسالت، ابلغ( 
3. اجرا و تحقق بخش��یدن به آن محتوا در س��طح جامعه 

)امامت، والیت( 
پ��س از رحل��ت آخرین پیامبر و غیب��ت آخرین وصی او � 
امام عصر � این س��ه مس��ئولیت خطیر نیاز به متولی 
دارد. الزم است در کنار اصناف مختلف که به رفع نیازهای 
گوناگ��ون اجتماعی می پردازند، صنف دیگری پدید آید که 
این وظایف س��نگین را ب��ر دوش گرفته و دنباله رو حرکت 
پیامبران گ��ردد. این صنف، روحانی��ان و عالمان دین نام 

گرفته اند: 
عالمان دین وارثان و جانشینان پیامبران هستند4 و متناظر 
با مس��ئولیت های س��ه گانۀ پیامبران سه تکلیف بزرگ بر 
عهده دارند. آیه 122 س��ورۀ توبه به این سه تکلیف اشاره 

دارد.
َر ِمن كِل فِرقٍَة  ِينِفروا كافًَّة، فََلوال نََف ــوَن ل َو ماكاَن الُمؤِمن
ــِذروا قَوَمُهم إِذا  ِين ــوا فى الّديِن َو ل تََفقَّه ِي ــم طائَِفٌة ل ِمنُه

َيِهم لََعلَُّهم يحَذروَن رََجعوا إِل
و شایس��ته نیس��ت مؤمنان همگی ک��وچ کنند، پس چرا 
از هر فرقه ای از آنان دس��ته ای ک��وچ نمی کنند تا آگاهی 
عمی��ق در دین پیدا کنند و قوم خود را � وقتی به س��وی 
آنان بازگش��تند � بیم دهند؟ باشد که آنان )از کیفر الهی( 

بترسند. 
در این آیه که پس از آیات جهاد نازل ش��ده ، گروه معینی 
از مؤمن��ان از حکم وجوب جهاد و حرکت به س��وی جبهۀ 

جنگ استثنا شده اند تا این سه هدف را پی گیرند.
1. فه��م عمیق دین و دریافت پیام وح��ی از منابع دینی. 

)لیتفقهوا5( 
2. بازگشت به میان مردم، انذار و هشدار آن ها و ابلغ پیام 

دین. )لینذروا(
3. ت��لش برای تحقق آرمان ه��ای دینی. )هدف مند بودن 
تبلیغ و امید اثرگذاری آن اش��اره به این وظیفه دارد؛ لعلهم 

یحذرون(
تحصیل ادبیات عربی که زبان منابع دین اس��ت، آشنایی 
با قواعد مفاهمۀ عرف��ی در علم اصول فقه، علوم قرآنی، 
علوم حدیث، تفس��یر، بررس��ی منابع روای��ی، پژوهش به 
هدف کش��ف نظ��ر دین در موضوعی خ��اص و ... . همه 
تلش هایی اس��ت که در راستای فهم عمیق دین صورت 
می گیرد. ایجاد کتابخانه و نمایش��گاه، تولید نرم افزارهای 
علوم اس��لمی، کتابنامه ها، فهرست ها، معاجم و.. . گرچه 
ا به کاروان  گامی مس��تقیم در راه تفقه به شمار نمی رود اماّ
فه��م دین کمک می کند و مس��یر حرکت ای��ن کاروان را 

هموارتر یا کوتاه تر می سازد. 
س��خنرانی، تدریس، تألی��ف کتاب، ترجمۀ مت��ون دینی، 
تولید نرم افزارهای کاربردی، تش��کیل مراکز فرهنگی، و... 
تلش هایی اس��ت که درجه��ت ه��دف دواّم )تبلیغ دین( 
صورت می گیرد. س��ازمان روحانیت ب��رای تبلیغ دین باید 
از هر گونه ابزار مفید و ش��یوه های کارس��از و دانش هایی 

ک��ه از لوازم تحقق این اهداف اس��ت به��ره گیرد. پاره ای 
از عل��وم و معارف نظیر فن��ون بلغت و اصول نگارش در 
راستای همین هدف به سیستم آموزشی حوزه ها راه یافته 
اس��ت. این رویه درباره عل��وم و مهارت های دیگر نیز باید 

اعمال شود. 
تلش ب��رای ایجاد حکومت اس��لمی و اداره آن بر طبق 
اس��لم و والیت اجتماعی، قضاوت و دادرس��ی، رهبری و 
مدیری��ت جریان ه��ای علم��ی و فرهنگی و سیاس��ی در 
راس��تای اهداف دی��ن،  ایج��اد زمینه های تحق��ق تمداّن 
اس��لمی، اجرای حدود شرعی، طراحی مدل های دینی در 
علوم انسانی، بسترسازی برای اجرای احکام الهی و تحقق 
اه��داف مکتب و.. . تلش هایی اس��ت که در دایرۀ وظیفه 
س��وم قراردارد. مراد از اجرای دی��ن تنها اجرای احکام دین 
توس��ط فرد نیس��ت. زیرا پای بندی به احکام دین وظیفۀ 
همۀ مس��لمانان اس��ت و اختصاصی به طلبه ندارد. بلکه 
مراد از آن برنامه س��ازی و تلش منضبط برای اجرای دین 
در س��طح کلن جامعه و تمهید مقدماتی )مانند تشکیل 
س��اختار ها، تدوین قوانین و قواعد و... ( اس��ت که موجب 
تسهیل و گس��ترش رفتار دینی و انگیزه سازی برای دینی 

زیستن و اسلمی ماندن گردد.6
وظایف انبیاء رسالت های حوزه  

نبوت تفقه   1 � فهم دین  
رسالت انذار   2 � تبلیغ دین7  

امامت8 3 � اجرای دین            حذر مردم  
علوه بر این ها دفاع از دین و مرزبانی اعتقادی،  حراست از 
چارچوب و اصول و احکام دین، زدودن خرافه ها و انحرافات 

و پیرایه های موهوم از آن نیز وظیفه روحانیت است.
پیامبر اسلم6 فرمودند:

ُِم ِعلَمُه فََمن لَم  ــرَِت البَِدُع فى اُمَّتى فَليُظِهُر العال إذا َظَه
َعَليِه لَعنَُة اهللا9؛  يفَعل فَ

هرگاه انحرافات و بدعت ها در میان امت من ظاهر شد، بر 
دانشمندان )دین( اس��ت که علم خود را آشکار کنند و هر 

کس چنین نکند، لعنت خدا بر او باد.
حوزه های علمیه باید برای اس��تمرار حیات خود به تربیت 
نیروهایی که این رس��الت ها را بر دوش گیرند بپردازد و در 
یک نظام تعلیمی و تربیت��ی کارآمد این عناصر گران قدر 

را پرورش دهند. 
بر طبق تعالیم اسلم، روحانیت ِسَمت و مقامی نیست که 
در سایه آن روحانیون امتیازات مادی کسب کنند یا حرفه ای 
که نظیر حرفه های دیگر یک دسته آن را پیشه و وسیله امرار 
معاش خود قرار دهند. روحانیت در اس��لم به معنی آراسته 
بودن به فضیلت علم و تقوا  برای انجام یک سلسله وظایف 
اجتماعی دین��ی و واجبات کفایی اس��ت. بی آن که علم و 
تقوا سرمایه دنیاطلبی گردد.10 شجره نامۀ صنفی روحانیت از 
مسیر عالمان ربانی دورۀ غیبت به امامان معصوم و از طریق 
آنها به پیامبران الهی می رس��د. عالمان رباّانی و مردان خدا 
در ش��مار پدران صنفی طلب علوم دینی هستند. طلبگی 
سلسله ای است متصل به عالمان بزرگ، امامان و پیامبران. 
نس��ب نامۀ طلب به مردان بزرگ تاریخ منتهی می ش��ود و 
صف طوالنی روحانیِت تاریخ، قافله ساالری مانند نوح و 

ابراهیم دارد.11
نیاکان صنفی طلبه، انبیا و اولیا هستند؛ یعنی وظایفی را 
که آن ها بر دوش داشته اند و خدمتی را که آن ها در جامعه 
انجام می داده اند، طلبه، در ش��رایط امروز، بر عهده گرفته  

نیاکان صنفی طلبه، انبیا و 
اولیا هستند؛ یعنی وظایفی را که 
آن ها بر دوش داشته اند و خدمتی را 
که آن ها در جامعه انجام می داده اند، 
طلبه، در شرایط امروز، بر عهده 
گرفته  است.

به بیان دیگر طلبة امروز، عالِم 
فردا است و عالم دین، وارث انبیا و 
به بیان دیگر طلبة امروز، عالِم 
فردا است و عالم دین، وارث انبیا و 
به بیان دیگر طلبة امروز، عالِم 

انبیای الهی مأمور تعلیم و تربیت 
جامعه بوده اند، مراد از تعلیم، تعلیم 
کتاب و حکمت (نه آموزش حساب و 
هندسه و جغرافیا) و مراد از تربیت 
نیز تربیت معنوی انسان ها (و نه 
تربیت بدنی، یا تربیت هنری) است.

مراد از نصاب طلبگی حداقل 
برخورداری ها و ویژگی هایی است 
که یک طلبه باید دارا باشد تا طلبه 
نامیده شود، به صورتی که با کمتر 
از آن اطالق عنوان طلبه بر او دروغ 
یا مجاز است.

طلبه دارای یک هویت و خود 
فردی و نیز دارای یک هویت 
و خود صنفی است، یعنی یک 
شخصیت حقیقِی فردی و یک 
شخصیت حقوقی و صنفی دارد. 
به همین جهت، همان گونه که 
موظف به خودشناسی، خودآگاهی 
و خودسازی فردی است موظف 
به خودشناسی، خودآگاهی و 
خودسازی صنفی است.
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است. پیامبران خدا به واسطۀ وحی با پیام خدا آشنا شدند، 
طلبه نیز در دوره تحصیل خود با سخن خدا آشنا می شود. 
پیامبران، مردم را به خدا و تقوی دعوت می کردند، و سخن 
خ��دا را به مردم انتقال می دادن��د، طلبه نیز همین خدمت 
اجتماعی را برگزیده  اس��ت. پیامب��ران در راه دفاع از دین و 
تحقق ارزش های الهی کوشیدند، وظیفۀ طلبه نیز همین 
است. پیامبران به تعلیم و تربیت و هدایت مردم پرداختند. 
طلبه هم در همین مس��یر گام برمی دارد. می توان گفت 
که طلبه س��هم امام است. یعنی نه تنها درآمد نقدی طلبه 
که تمام وجود او � و تم��ام دارایی های معنوی، توانایی ها، 
استعدادها، و ظرفیت های او � متعلق به امام عصر است 

و بای��د طب��ق فرم��ان آن حض��رت خ��رج گ��ردد. 
طلب��ه از اینک��ه در زمرۀ ذراّیۀ صنفی اولی��ای برگزیدۀ خدا 
اس��ت، بر خود می بال��د و با عنایت ح��ق باید تلش کند 
ت��ا خلف صالحی برای آنان باش��د. خدمت��ی که طلبه به 
جامع��ه عرضه می کند، رفع مهم تری��ن و حیاتی ترین نیاز 
انسان ها است. نیاز انسان به معنا، نیاز انسان به انسانیت، 
نیاز انس��ان به خدا، نیاز انس��ان به آس��مان، و نیاز انسان 
به هدایت.. . و آشناس��ازی انس��ان ها با مهم ترین حقیقت 

هستی یعنی خدا.
به بیان دیگر طلبۀ امروز، عالِم فردا است و عالم دین، وارث 
انبیا و انبیای الهی مأم��ور تعلیم و تربیت جامعه بوده اند، 
م��راد از تعلیم، تعلیم کتاب و حکمت )نه آموزش حس��اب 
و هندس��ه و جغرافیا( و مراد از تربی��ت نیز تربیت معنوی 
انسان ها )و نه تربیت بدنی، یا تربیت هنری( است. بنابراین 
طلبه یک نی��روی فرهنگی و عنص��ر تعلیمی تربیتی در 
جامعه است که برای گسترش فرهنگ دینی آماده می شود 

و تلش می کند.
روحانیت، تنها نهاد اجتماعی  اس��ت که خداوند به تکمیل 
نی��روی آن فرمان داده12 و مس��تقیمًا برای تأمین کادر آن 
اقدام کرده اس��ت. خدای متعال برای نیاز جامعه، به کسب 
و تجارت یا پزش��کی و مهندسی یا رانندگی و آهنگری، به 
ا برای رفع نیاز بشر  صورت مستقیم نیرو نفرستاده است، اماّ
به دین، اخلق و معنویت 124000 انس��ان صالح، ارس��ال 
داش��ته و آن ها را به گونه های مختل��ف، تأیید و هدایت و 
حمایت کرده است. بعثت پیامبران در پی نیاز انسان ها به 
تعلیم و تزکیه بوده و این نیاز چندان اساسی و بزرگ است 
ک��ه از میان همۀ نعمت ها، خدای بزرگ، تنها نعمت بعثت 

را به رخ انسان  کشیده و بر او مناّت نهاده است.
ــْم يْتُلوا َعَليِهْم  ــوًال ِمنُه ييَن رَُس َِّذى بََعَث فى األُمِّ ــَو ال ُه
ُمُهُم الْكتَاَب َو الِحكَمَة َو إِن كانُوا  َءاياتِِه َو يزَكيِهْم َو يَعلِّ

بِيٍن13 ْبُل لَِفى َضالٍل مُّ ِمن قَ
نه��اد مقدس روحانی��ت، در نظام گس��تردۀ تقس��یم کار 
اجتماعی، و در ش��بکۀ روابط انسانی، متکفل ارائۀ خدمات 
ویژه ای اس��ت. نقش ویژۀ این سازمان مهم در مناسبت با 
»دین اسلم« تعریف می ش��ود. روحانیت، بالمآل عهده دار 
وظیفۀ تعلیم و تربیت دینی نسل ها و جوامع انسانی است. 
روحانی نیز مانن��د نیاکان صنفی خود � پیامبران و اولیا � 
ی  ی��ا معلم کتاب و حکم��ت خواهد بود، یا مرب��ی و مزکاّ
ُمُهُم الْكتَاَب َو الِحكَمة َو يُزَّكيِهْم14 و  جان ه��ای آماده. يَعلِّ
از او انتظار می رود در راه افزایش شناخت، آگاهی و بصیرت 
دین��ی، تقویت انگیزه های الهی و گس��ترش رفتار اخلقی 

تراِز دین در میان مردم تلش کند.
كار طلبگی

طلب��ه می تواند از نیرو، اس��تعداد، فرصت و امکان خود در 
زمینه ه��ای مختلف به��ره گیرد و انواع خدمات ارزش��مند 
اجتماع��ی را بر عهده گیرد. یک روحانی می تواند پزش��ک 
باش��د و ع��لوه بر تبلیغ دی��ن به معالج��ه و درمان مردم 
بپ��ردازد، روحانی می تواند با کودکان و نوجوانان انس گیرد 
و ب��ه آن ه��ا خط و امل و ریاضی و زب��ان بیاموزد، روحانی 
می تواند در یک موسس��ۀ مالی � اعتباری س��هیم باشد و 
در بهبود اقتصاد کش��ور خویش نقش��ی ایفا کند. روحانی 
می تواند به تولید محصوالت کشاورزی، دام یا فرآورده های 
صنعتی اقدام کند، روحانی می تواند خدمات فنی و حرفه ای 
ارائه دهد... . اما هیچ یک از این فعالیت ها، فعالیت صنفی 
روحانی به ش��مار نمی رود و به طلبگی، روحانیت، لباس و 
نق��ش اجتماعی ویژۀ او مربوط نیس��ت. هیچ کدام از این 
گزینه ها از روحانی � از آن جهت که روحانی است � انتظار 
نمی رود. کسی از روحانی توقع ندارد توان آموزش فن رایانه 
یا هنر خوش نویس��ی را داشته باشد، پاسخ گو پرسش های 

فیزیک و شیمی و جبر و حساب و هندسه باشد.
اگر کس��ی چنی��ن پندار یا انتظ��اری از روحان��ی دارد باید 

به س��رعت آگاه ش��ود که 
آدم��ی زاده در ای��ن جهان 
گس��ترده، ب��ا یک دس��ت 
تنها یک هندوانه می تواند 
ب��ردارد و توقع��ی بیش از 
این، از یک انسان معمولی، 

منطقی و معقول نیست.
اما در مقابل هر کسی حق 
دارد روحانی را پاس��خگوی 
خود  دین��ی  پرس��ش های 
توق��ع  او  از  و  بشناس��د 
آمادگ��ی برای اب��لغ پیام 
خ��دا را داش��ته باش��د. هر 
کس��ی حق دارد روحانی را 
مس��ئول تربیت اخلقی � 
دینی نس��ل ن��و و آموزش 
مع��ارف ق��رآن و روای��ات 
بداند. هر کسی می تواند از 
روحانی انتظار گره گش��ایی 
در  بن بست ش��کنی  و 
و  روح��ی  تلطم ه��ای 
بحران های فکری اعتقادی 

داشته باشد. روحانی مسئول دفاع از معارف دینی در مقابل 
تهاج��م فک��ری و عقیدتی جبهۀ کفر اس��ت. روحانی باید 
آموزه ه��ای فقه��ی، اخلقی و معرفتی اس��لم را به خوبی 

دریافته باشد و نسبت میان آنها را بداند.
حل معض��ل ترافیک یا ترکیب آلی��اژ قطعات صنعتی در 
حوزۀ مس��ئولیت روحانی نیس��ت. اما تجزیه و تحلیل آثار 
تربیت��ی � اخلقی مس��ائل دنیای جدی��د، از جمله همین 
مسئلۀ ترافیک یا توسعۀ صنعتی بر عهده روحانیان است.
روحانیت اگر تکنیک فیلم س��ازی یا ترفندهای سینمایی را 
نداند عیب نیس��ت و قصور از وظایف اجتماعی محسوب 
نمی شود، اما اگر هنر توسعۀ دین داری و عبودیت را نداشته 
باش��د، کوتاهی کرده است. روحانی اگر این توانمندی های 
متفرقه را نداش��ته باشد حداکثر یک مکانیک یا پزشک یا 
آهنگر نیس��ت، اما اگر نتواند جامعه را به سمت ارزش های 

اخلقی و الهی دعوت کند، »روحانی« نیست. 
روحان��ی حتی به دنبال کس��ب تخصص در نحو و صرف 
و فلس��فه و تاریخ و روان شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی 
نیس��ت. این عل��وم گرچ��ه در حوزه های علمی��ه تدریس 
می شود و ساعت ها سرمایۀ انس��انی حوزویان را در اختیار 
خود می گیرد، اما ه��دف اصالی یک حوزوی هیچ کدام از 
این ها نیست. روحانی عالِم دین است. تمام تعریف خود را 
از »مناس��بت با دین« دریافت می کند و تمام تعهد خود را 

در این نسبت به کار می گیرد.
البته روحانی��ت وظیف��ه دارد در راه به فهمی دین خدا هر 
گونه تلش��ی را به کار گی��رد. ان��واع فعالیت های علمی 
)عقلن��ی، تجربی و... . ( به هدف کش��ف آفاق جدید دین 
خدا از وظایف روحانی است. هدف اصلی او بهتر فهمیدن 
دین است و در این راه مقدمات الزم را باید کسب کند، ولی 
بسیار تفاوت است میان کسی که می خواهد عالِم فلسفه 
و روان شناس��ی باشد با کسی که فلسفه را در خدمت فهم 
مع��ارف دین می خواهد و نیز میان کس��ی که عالم صرف 
و نحو اس��ت و کس��ی که صرف و نحو و ادب عربی را در 

خدمت فهم قرآن و حدیث می خواهد.
ع��لوه بر فه��م دین، اب��لغ پیام دی��ن و دف��اع از دین، 
حوزه های علمیه متکفل تحقق دین در جامعه نیز هستند. 
ح��وزۀ پیش از انق��لب توان مهندس��ی کلن فرهنگی و 
بنیان گذاری فرهنگ اس��لمی در س��طح جامعه جهانی را 
نداشت و از مجاری قدرت اجتماعی و تأثیرگذاری بر کلن 
جامعه محروم بود، بدین  جهت بیش��تر به طراحی، توسعه، 
ترویج و دفاع از نظ��ام معرفتی دین می پرداخت و در کنج 
ضعف و ان��زوا و محدودیت به همین مقدار بس��نده کرده 
بود. اما با پیروزی انقلب اس��لمی و توسعۀ اختیار عالمان 
دین، مس��ئولیت های س��نگین تری بر دوش حوزویان قرار 
گرف��ت. حوزۀ ام��روز باید در صدد ارائ��ه الگوی همه جانبۀ 
ادارۀ جامعۀ اسلمی � و غیر اسلمی � بر اساس آن نظام 
معرفتی و حرکت به س��وی تمدن س��ازی اس��لمی باشد. 



رسالت ها را تأمین کند قطعا کار طلبگی است. فعالیتی که 
با واس��طه به تأمین این رسالت ها کمک کند نیز اگر هیچ 
نه��اد دیگری نتواند از ایف��ای آن برآید یعنی قابل واگذاری 
به اصناف دیگر نباشد، کار طلبگی است. اما اگر در تأمین 
این اهداف نیاز به چند واس��طه داش��ته باش��د و نیز قابل 
واگذاری به سایر اصناف باشد کار طلبگی به شمار نمی رود 
مثل آش��پز یا راننده ای که در اختیار سازمان روحانیت قرار 
دارد، در نهایت به رسالت های روحانیت کمک می کند، اما 
کار طلبگی نمی کند. اما ترجمۀ متون اسلمی که نیاز به 
تخص��ص ویژۀ حوزوی دارد و ممکن اس��ت قابل واگذاری 
به دیگران نباش��د کار طلبگی به شمار می رود، گرچه این 
فعالیت در تأمین آن غایات، به عنوان یک واس��طه عمل 

می کند.
بینش جدیدی که اینک نس��بت به هویت طلبه به  دست 
آورده ایم، ش��الوده برنامۀ ما را تأمی��ن می کند. زیرا قبل از 
برنامه ری��زی باید موضوع برنامه را بشناس��یم. برنامۀ 
فعالیت کودک، جوان، معلم، کاس��ب، راننده 
و... زمان��ی به  خوبی طراحی می ش��ود 
که عنوان و وصف او به  درس��تی 

شناخته شده باشد.
طلبه  دریافته ای��م  اکن��ون 
نیرویی اس��ت ک��ه باید 
در خدمت رسالت های 
انبیا، ام��ام زمان 4 و 
حوزه ه��ای علمیه 
از  گی��رد.  ق��رار 
ای��ن  می��ان 
فهم  رسالت ها، 
دین � در حدود 
ممک��ن � ب��ر 
اب��لغ و اجرای 
دارد  تقدم  دین 
دورۀ  قطع��اً  و 
زمانی مشخصی 
را باید به این مهم 
اختص��اص داد. در 
این دوره، عمدۀ توان 
و وقت طلبه باید صرف 
و  دینی  مع��ارف  آموختن 
به دس��ت آوردن مقدم��ات آن 
گ��ردد و هر فعالی��ت دیگری، به 
 ش��رطی در زمرۀ فعالیت های صنفی 
طلبه قرار می گیرد که در همین راستا باشد.

نصاب طلبگی
در صفح��ات پی��ش با کار طلبگی آش��نا ش��دیم. اکنون 
می توان ف��رض کرد که کار طلبگی از کس��ی غیر طلبه 
صادر ش��ود. یعن��ی غیر طلبه به فعالیت ه��ای طلبگی و 
آخوندی مش��غول باشد. همان گونه که می توان فرض کرد 
طلبه به غیر کار طلبگی اش��تغال داش��ته باش��د. بنابراین 
طلبه را صرفا از فعالیت های طلبگی نمی توان باز شناخت. 
بدی��ن ترتیب گویا هنوز یک س��وال باقی اس��ت؛ این که: 
طلبه کیس��ت؟ و چه ویژگی هایی در وجود یک ش��خص 

موجب صدق حقیقی عنوان طلبه بر او می گردد؟ 
م��راد از نصاب طلبگی حداقل برخورداری ها و ویژگی هایی 

اس��ت که یک طلبه باید دارا باشد تا طلبه نامیده شود، به 
صورت��ی که با کمتر از آن اط��لق عنوان طلبه بر او دروغ 
یا مجاز اس��ت. قدر متیقنی که ه��ر طلبه با هر رویکرد و 
تخصصی باید داشته باشد که اگر آن را نداشته باشد طلبه 
به شمار نمی رود. و اگر آن را داشته باشد به هر تخصصی 

وارد شود مفید و روا است.
مراد از نصاب طلبگی، به عبارتی، جوهره طلبگی اس��ت. 
یعنی آنچه طلبه را طلبه می کند و کمتر از آن برای طلبه 
روا نیس��ت. یعنی راهی که طلبه پی��ش از گرایش به هر 
رشتۀ تخصصی به صورت عام باید بپیماید یا دست کم در 
زمان کسب تخصص نباید از آن غافل شود. بنابراین سوال 
این اس��ت که کمترین دارایی یک طلبه که ش��رط الزم و 
کاف��ی عنوان طلبگ��ی و حد نصاب آن به ش��مار می رود 
چه عنصری است؟ گزینه های مختلفی را بررسی می کنیم؛ 
فرضی��ۀ اول: آیا برای صدق حقیقی عن��وان طلبه، لباس 
روحانیت کافی است؟ بی تردید نه! نه هر کس این لباس را 
دارد به حقیقت روحانی اس��ت و نه هر کسی در این لباس 

نیست از وصف روحانیت محروم است.
فرضیۀ دوم: آیا تقوا و معنویت و سلوک برای صدق عنوان 
طلبگی کافی اس��ت و ه��ر مؤمن متقِی اه��ل معنایی را 
می توان طلبه نامید؟ خیر! گرچه تقوا و معنویت شرط الزم 
طلبگی اس��ت، اما هرگز نمی توان ادعا کرد که این ش��رط 
برای طلبه کافی اس��ت. مثل بزرگانی مانند پیر پاالن دوز 
ی��ا مرحوم دوالبی که طلب و اهل علم در امور معنوی از 

محضرشان بهره می گرفتند طلبه نبوده اند.
فرضیۀ س��وم: آیا تبلیغ آموزه های دین��ی برای این منظور 
کافی است و هر کس به کار انتقال پیام خدا مشغول باشد 
طلبه اس��ت؟ اگر چنین باشد کارمند رادیو معارف، نویسنده 
و کارگردان سریال های دینی، و آن راننده تاکسی که برای 
مس��افران خود آیات و روایات را بی��ان می کند و اطلعات 
دین��ی خود را در اختیار دیگران قرار می دهد نیز باید طلبه 
باش��ند. آیا چنین است؟ خیر! این کسان به نحو تخصصی 
ب��ه این موض��وع نمی پردازند و هر ی��ک از اعضای صنف 

دیگری هستند.
فرضی��ۀ چهارم: آی��ا خدمت به دین خدا یا ع��زم آن، برای 
طلبگی کافی اس��ت؟ یعنی هر کس در مسیر خدمت به 
دین و پاسداری از وحی قرار دارد طلبه است؟ خیر! بسیاری 
از اعض��ای اصناف دیگر نیز به دین خدا یاری می رس��انند 
و ب��ه نی��ت انجام وظیفه الهی و واج��ب کفایی در جامعه 
اس��لمی خدمت می کنن��د، در حالی که هی��چ یک طلبه 
نیس��تند. دس��ت کم در خود حوزه های علمی��ه کارمندان 
ادارات، نگهبانان و آش��پزها ک��ه خالصانه به نظام طلبگی 
  خدم��ت می کنند و بالمآل در مس��یر اهداف امام زمان
ق��رار گرفته اند، عنوان طلبه ندارن��د و از صنف طلبگی به 

شمار نمی روند. 
فرضی��ۀ پنجم: آی��ا تفقه و اجته��اد به معنی آش��نایی با 
دانش های حوزوی و توان اس��تنباط گزاره های ش��رعی از 
قرآن و حدیث برای طلبگی الزم و کافی است؟ یعنی طلبه 
حقیقی کس��ی اس��ت که مجتهد و فقیه باشد و هر کس 
این توان را به دس��ت نیاورده باش��د یا دست کم در مسیر 
تحصیل آن نباش��د حقیقتا طلبه نیس��ت؟ مثل طلبه ای 
که مق��داری درس خوانده و به هر دلیل از دس��ت یابی به 
توان فقاه��ت و اجتهاد محروم مانده ام��ا به کار تبلیغ در 
شهر خود مشغول است حقیقتا طلبه به شمار نمی رود. آیا 

بینش جدیدی که اینک نس��بت به هویت طلبه به  دست 
آورده ایم، ش��الوده برنامۀ ما را تأمی��ن می کند. زیرا قبل از 
برنامه ری��زی باید موضوع برنامه را بشناس��یم. برنامۀ 
فعالیت کودک، جوان، معلم، کاس��ب، راننده 
و... زمان��ی به  خوبی طراحی می ش��ود 
که عنوان و وصف او به  درس��تی 

شناخته شده باشد.
طلبه  دریافته ای��م  اکن��ون 
نیرویی اس��ت ک��ه باید 
در خدمت رسالت های 

انبیا، ام��ام زمان 
حوزه ه��ای علمیه 
از  گی��رد.  ق��رار 
ای��ن  می��ان 
فهم  رسالت ها، 
دین � در حدود 
ممک��ن � ب��ر 
اب��لغ و اجرای 
دارد  تقدم  دین 
دورۀ  قطع��اً  و 
زمانی مشخصی 
را باید به این مهم 
اختص��اص داد. در 
این دوره، عمدۀ توان 
و وقت طلبه باید صرف 
و  دینی  مع��ارف  آموختن 
به دس��ت آوردن مقدم��ات آن 
گ��ردد و هر فعالی��ت دیگری، به 
 ش��رطی در زمرۀ فعالیت های صنفی 
طلبه قرار می گیرد که در همین راستا باشد.

نصاب طلبگی
در صفح��ات پی��ش با کار طلبگی آش��نا ش��دیم. اکنون 
می توان ف��رض کرد که کار طلبگی از کس��ی غیر طلبه 
صادر ش��ود. یعن��ی غیر طلبه به فعالیت ه��ای طلبگی و 
آخوندی مش��غول باشد. همان گونه که می توان فرض کرد 
طلبه به غیر کار طلبگی اش��تغال داش��ته باش��د. بنابراین 
طلبه را صرفا از فعالیت های طلبگی نمی توان باز شناخت. 
بدی��ن ترتیب گویا هنوز یک س��وال باقی اس��ت؛ این که: 
طلبه کیس��ت؟ و چه ویژگی هایی در وجود یک ش��خص 

موجب صدق حقیقی عنوان طلبه بر او می گردد؟ 
م��راد از نصاب طلبگی حداقل برخورداری ها و ویژگی هایی 

تمدن س��ازی اس��لمی یعنی ایجاد یک تحول اجتماعی 
فراگی��ر و تلش برای تش��کیل جامعۀ آرمانی بر اس��اس 
نظ��ام آموزه ه��ای اس��لمی، جامعه ای که در آن، کس��ب 
معرف��ت و اجرای احکام فقهی، حقوقی و اخلقی اس��لم، 
روان و پویا و مس��تمر باشد. این نسل بر خلف نسل اول 
ک��ه وظیفه اش به هم زدن بنی��ان جامعه و فرهنگ کهن 
آن بوده وظیف��ه اش پی ریزی یک فرهنگ نو، جامعه نو و 
تمدن جدید اس��ت. بنابراین کارکردها و رسالت های حوزه، 
پیش و پس از انقلب، بسیار متفاوت گشته و در پرتو آن، 

نقش ها و کارکردهای طلبه نیز توسعه یافته است.
با این توضیحات، گویا شاخصی برای شناخت کار طلبگی 
از کارهای دیگر به دست آورده ایم. کار طلبگی کاری است 
که این رس��الت ها را تأمین کند. فعالیتی که مستقیما این 
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چنین اس��ت؟ بنا بر این گزین��ه، بیش از 80 درصد طلب 
علوم دینی که مجتهد نیس��تند اما در کس��وت روحانیت 
به رس��الت های این نهاد مقدس تلش می کنند و افتخار 
می آفرینن��د بای��د از زمره طلب خارج گردن��د و این البته 
فرض بعیدی اس��ت. از س��وی دیگر ه��ر مجتهدی را نیز 
نمی توان به حقیقت طلبه نامید. زیرا برای صدق حقیقی 
عنوان طلبگی ش��رایط دیگری نیز وج��ود دارد. اثبات این 

مطلب در ادامه خواهد آمد. 
فرضیه ششم: آیا مجموعه  و پیوستاری از این صفات شرط 
الزم و کافی برای طلبگی به ش��مار می رود؟ با چه میزان 

و چه سبک ترکیبی؟
کمترین وابس��تگی ب��ه نظ��ام روحانیت با ثب��ت نام در 
حوزه های علمیه و داشتن پرونده پرسنلی تحقق می یابد. 
یعنی طلبه با تش��کیل پرون��ده در مدیریت حوزه از حیث 
قانونی و اعتباری طلبه ش��ناخته می شود و مشمول آنچه 
که به طلبه تعلق می گیرد می گردد. هر چند درس نخواند 

و تقوا نداشته باشد. 
در نظر توده مردم نیز کس��ی که به صورت غالبی لباس 
روحانی بپوش��د طلبه است. هرچند کارمند دفتر یک اداره 
یا کاس��ب باش��د. به همین جهت در میان مردم انتظارات 
خاص��ی از او رق��م می خورد15. اما س��خن م��ا در اطلق 
حقیق��ی عنوان طلبه ب��ود نه اطلق پرتس��امح عرفی یا 
ش��مول قانونی. به همین جهت الزم اس��ت ویژگی های 

طلبه را به دقت بیشتری بررسی کنیم.
به نظر می رسد که از نظر جامعه شناختی انتساب حقیقی 
ب��ه این صنف � مانن��د همه اصناف دیگ��ر � در صورتی 
است که شخص عمدۀ زمان و توان خود را به کارکردها و 
رسالت های این صنف اختصاص دهد. هویت طلبه با دین 
خدا گره خ��ورده و تعریف طلبه از مناس��بت او با دین به 
دست می آید. طلبه در راه شناخت عمیق دین خدا و ابلغ 
و دف��اع و اجرای آن می کوش��د و برنامۀ خدمت اجتماعی 
خود را در این رس��الت متمرکز کرده است. یعنی برخلف 
دیگ��ر مردم که عمدۀ زمان و توان خ��ود را در برنامه های 
دیگر می گذرانند طلبه س��رمایۀ توان و زمان خود را عمدتا 
به ارتب��اط با منابع دینی و تلش ب��رای فهم و تبلیغ آن 
یا دفاع از آن یا گس��ترش زندگی دینی در س��طح جامعه 

َصرف می کند.
قاب��ل ذکر این ک��ه ارتباط با منابع دین��ی و فهم و تبلیغ 
و پاس��داری و اجرای آن وظیفه ای نیس��ت که اختصاص 
به طلبه داش��ته باشد. همه انس��ان های مؤمن نسبت به 
پیام خدا احس��اس مس��ئولیت دارند و برای بندگی خدای 
متع��ال در فهم آموزه های دینی ت��لش می کنند، تفاوت 
طلبه با دیگران در این اس��ت که طلبه این مس��ئولیت را 
به عنوان رسالت صنفی خود گرفته و کل خدمات صنفی 
خ��ود را در آن متمرکز کرده و زمان و توان خود را بیش��تر 
به آن اختصاص داده اس��ت در حالی که سایر مردم بیشتر 
ب��ه کارها و خدمات دیگر مش��غول اند و تنها در حاش��یه، 
ب��ه امر دین می پردازند. یعن��ی مأموریت محوری طلبه در 
ح��وزه معارف دینی تعریف ش��ده و این گونه نیس��ت که 
ب��ه صورت تفننی و در حاش��یه به آن بپ��ردازد. نظیر این 
ک��ه یک پزش��ک، عمده نی��رو و زمان خ��ود را به فهم و 
تجزیه و تحلیل و انتقال و استفاده از آموزه های بهداشتی 
� درمان��ی اختص��اص می ده��د در حالی که  نی��از توده 
مردم به آموزه های بهداش��تی و پزشکی کامل در حاشیۀ 

فعالیت های روزمره تأمین می ش��ود. یک مکانیک ممکن 
است آش��پزی آموخته باش��د و گاهی نیز آشپزی کند اما 
این مقدار برای آش��پز بودن کافی نیس��ت،  زیرا مأموریت 
محوری او آش��پزی نیس��ت و می تواند به صورتی کامل 
حاش��یه ای و تفننی به آن بپ��ردازد، او عمدۀ زمان و توان 
خ��ود را به مکانیک��ی می گذراند نه به آش��پزی و همین 
مسئله باعث می شود که در مکانیکی تخصص و مهارت 
باالتری نسبت به آشپزی به دست آورد و خدمات بیشتری 

ارائه کند.
اکنون با هویت طلبه آش��نا گشته ایم و می توانیم طلبه را 
از غیر طلبه بازشناسیم. طلبه کسی است که عمده زمان 
و توان خود را صرف رس��الت های نه��اد روحانیت گرداند. 
وابس��تگی چنین کس��ی به حوزه علمیه و صنف روحانی 
حقیقی اس��ت. در حالی که وابس��تگی کس��ی که درس 
حوزه خوانده و لباس روحانی پوشیده ولی به کسب و کار، 
ویرایش یا فعالیت اداری مش��غول شده، به حوزه مجازی و 
به قول ادیبان به اعتبار ما کان اس��ت و وابستگی کسی 
که هرگز درس حوزه نخوان��ده، ولی لباس روحانی به تن 

می کند کامل دروغین است.
اکنون این فرمول را کمی توس��عه و تفصیل می بخشیم. 
ی و ظاهری است. کسی که عمده  این فرمول معیاری کماّ
زم��ان و توان خود را ب��ه کار روحانیت یعنی فهم و تبلیغ 
و اج��را و دف��اع از دین خ��دا اختصاص داده باش��د از نظر 
جامعه ش��ناختی حقیقت��ا متعلق به این صنف به ش��مار 
می رود اما مانند همۀ اصناف دیگر معلوم نیس��ت در کار 
خود کامیاب و کارآمد باش��د. مثل کسی که عمده نیرو و 
زمان خود را به رانندگی یا پزش��کی می گذراند الزاما معلوم 
نیس��ت راننده یا پزش��ک موفقی باش��د. همچنین معلوم 
نیست احساس هویت کند یعنی به رغم تغییرات درونی و 
بیرونی و تحوالت فردی و محیطی خود را همواره متعلق 
به این صنف و ارزش��مند بش��مارد. اکنون ب��ه معیارهای 

کیفی طلبگی می پردازیم:
ب��رای آن ک��ه ف��رد در اختصاص زم��ان و ت��وان خود به 
رسالت های حوزوی کامیاب باشد و احساس تعلق مستمر 
نیز به این نهاد داش��ته باش��د،  الزم است سه وصف تفقه، 
تزکیه و ایفای نقش اجتماعی را به شرح ذیل داشته باشد؛
 تفقه یا دین شناسـی: طلبه باید با دین خدا به صورتی 
کامل، موزون و متناسب آشنا باشد. اگر فرض کنیم طلبه 
ش��ناخت متوازنی از دین خدا نداش��ته باش��د نمی تواند در 
نهاد متول��ی امر دین به خوبی نقش ایف��ا کند. یعنی در 
صورتی ک��ه طلبه موضوع فعالیت های خود را نش��ناخته 
باشد نمی تواند بدان خدمت کند. این تفقه یا دین شناسی 
ب��ه معنای اجتهاد نیس��ت. بلکه با اجتهاد نس��بت عموم 
و خص��وص من وج��ه دارد. یعنی برخی از دین شناس��ان، 
مجتهد و برخی از مجتهدان دین ش��ناس نیستند. توضیح 
بیش��تر این مطلب را در بحث انتخاب گرایش تحصیلی 

مورد بررسی قرار داده ایم.
 تزكیه: طلبه باید در راستای ایفای نقش اجتماعی سنگین 
خود به پاالیش روحی پرداخته باش��د و از ایمان سرش��ار و 
اخلق فاضله برخوردار باش��د. هر چ��ه این صفت در وجود 
طلبه بیش��تر باش��د در هویت صنفی خود استوارتر خواهد 
بود. زیرا تقوا و تهذیب نفس هم در فهم معارف دینی شرط 
الزم است، هم در تبلیغ و انتقال آموزه های دینی به جامعه 
و دفاع از اندیش��ه دینی بسیار نقش آفرین است و هم خود 

مصداق تحقق عینی دین به شمار می رود.
 ایفـای نقـش اجتماعی: طلبه بای��د دغدغه خدمت به 
جامعه را داش��ته باش��د و تلش های خ��ود را معطوف به 
نیازهای اجتماعی � یعنی چیزی علوه بر بهره ش��خصی 
خ��ود � رقم زند. اگر فرض کنیم که طلبه از دین شناس��ی 
و تقوا برخوردار باش��د و عم��ده زمان و توان خود را صرف 
این امور کند اما اثری در جامعه نداش��ته باشد، انتساب او 
به صنف روحانیت کارآمد نیس��ت. مانند کاسبی که تنها 
ب��ه اندازه نیاز روزمره خود جنس به مغازه می آورد. یا راننده 

تاکسی ای که تنها خانواده خود را جابجا می کند!
برای بررس��ی دقیق تر این ویژگی ه��ا در وجود طلبه الزم 
اس��ت تمام احتماالت ممکن از ترکیب این س��ه صفت را 
در وجود ش��خصی که عمده زمان و ت��وان خود را به امر 
دین اختصاص داده، ترس��یم کنیم و به صورت مقایسه ای 
نسبت به آنان داوری کنیم. این ُصور ممکن، جمعا هشت 
احتمال را تش��کیل می دهند که برترین صورت آن کسی 
است که هر سه صفت تفقه، تقوا و نقش اجتماعی را دارد 
و پس��ت ترین صورت آن کسی که تقوا و تفقه ندارد اما به 

ایفای نقش اجتماعی می پردازد.
آینده كاری طلبه

ش��اید هر طلبه ای در امتداد نگاه به آینده با این پرسش ها 
روبرو ش��ده باش��د که یک طلبه س��رانجام چ��ه جایگاه 
اجتماع��ی ای پیدا خواه��د کرد و چه س��رانجامی خواهد 
داش��ت؟ چه نقش ها و شؤون اجتماعی در انتظار او است؟ 
کارکرده��ای طلبه، و خدمات تخصص��ی ای که می تواند 
ارائ��ه دهد، آین��ده کاری او و مأموریتی ک��ه باید بر عهده 
گی��رد، غایات و مقاص��دی که بر طلبگی مترتب اس��ت، 
اهداف کاری، و آفاق طلبگی یعنی افق های دوردستی که 
شایس��ته است یک طلبه برای انتهای مسیر خود در نظر 
گیرد چیس��ت؟ و به دیگر زبان شؤون تخصصی حوزویان 
و تیپ ه��ای تخصصی در عالم طلبگی کدام اند و چگونه 

طبقه بندی می شود؟
برای پاس��خ به این سوال از دو راه می توان پیش رفت؛ راه 
اول مس��یر اس��تقرایی � از جزئی به کلی � است. یعنی با 
نظر به عملکرد ش��خصیت های روحانی موفق و خدمات 
تخصصی ای که طلب در جامعه امروز بر عهده گرفته اند، 
فهرستی تفصیلی و جامع از نقش های اجتماعی حوزویان 
پدی��د آوریم و به صورتی پ��س آرا آن ه��ا را طبقه بندی و 
بس��امان کنیم. راه دوم این اس��ت که به صورت پیش آرا 
و قیاس��ی � از کلی به جزئ��ی � حرکت کنیم. یعنی نظام 
جامع رس��الت های حوزه را به دس��ت آوریم و در امکانات 
محیطی و ش��رایط روز ضرب کنی��م. این حرکت به یک 
آرایش پیش��ین منطقی از انواع فعالیت های حوزه خواهد 
رس��ید که تکرار و تداخل در آن وجود ندارد و قابل تطبیق 
بر انواع فعالیت های موجود می باش��د. گویا بهترین روش 
این است که این دو حرکت را به صورت تلفیقی و مکمل 
دنب��ال کنیم. یعنی یک ب��ار از آرمان ها و غایات طلبگی 
آغ��از کنیم و ب��رای آن که تم��ام آن مقاصد محقق گردد 
وظای��ف، نقش ه��ا و تخصص هایی ب��رای طلب تعریف 
کنی��م و یک بار نظر به ان��واع عملکرد های موفق موجود 
کنی��م و از میان آن نقش های تخصصی طلب را تعریف 

کنیم. سپس حاصل این دو را با هم تلفیق نماییم.
در پاس��خ به موضوع آینده کاری طلبه پیش از پرداختن به 
فروع��ات و جزئیات، و ارائه بحث ه��ای عمیق و طوالنی، 



«

الزم است یک جواب کوتاه و رسا و گویا داده شود تا طلبه، 
گرفت��ار کثرت ها و فروعات نگردد و تکلیف خود را در یک 
جمله دریابد. این یک جمله پاس��خ فوری و اجمالی به آن 
نیاز اس��ت که همواره در ذهن می ماند و س��نگ محکی 

برای آزمودن جزئیات خواهد شد16. 
اگر بخواهیم به این سوال یک جواب فوری و کوتاه دهیم 
و در ی��ک جملۀ آینده کاری طلب��ه را معلوم گردانیم، باید 
هم��ان گونه که در صفحات قبل نیز گفتیم این دو گزاره 

را به هم پیوند دهیم. 
الف. اّن الُعَلماَء َورَثَُة األنبياء17ِ؛

يَن رَُسوًال ِمْنُهْم يْتُلوا َعَليِهْم  يّ َّذى بََعَث فِى اْألُمِّ ب. ُهَو ال
ُمُهُم الِْكتاَب َو الِْحكَمَة18 آياتِِه َو يزَّكيِهْم َو يَعلِّ

اگ��ر علمای دی��ن وارثان پیامب��ران هس��تند و پیامبران 
مأموری��ت تعلی��م و تربیت را برعهده داش��ته اند، طلبه در 
آینده کاری خود یا معلم است و یا مربی. طلبه یک عنصر 
فرهنگی است که به کار تعلیم و تربیت انسان ها اشتغال 

دارد.
این پاس��خ فش��رده را به صورتی کامل استقرایی می توان 
صی حوزوی��ان را این گونه  تفصی��ل داد و تیپ های تخصاّ

ترسیم کرد:
محققان علوم دینی که به صورت تخصصی در زمینه های 

زیر به تولید علم و پژوهش مشغول اند؛
استنباط و تبیین عقاید اسلمی و نگرش های کلن دین: 

فلسفه، کلم، و ... .
کشف و تبیین نظام های کلن دینی )سیاسی، اقتصادی، 

قضایی، مدیریتی، تربیتی، حقوقی، و ...(
کش��ف و تبیین فرهن��گ و ارزش های دین��ی: معنویت، 

اخلق، آداب، سبک زندگی، ... . 
کشف و تبیین قانون دینی و احکام فقهی.

مروجان و مبلغان آموزه های دینی به صورت:
اس��تاد اخلق؛ مبلاّغ و گوینده مذهبی )برای عموم مردم(؛ 
صی )ب��رای ک��ودکان، نوجوان��ان، جوانان،  مبلاّغ��ان تخصاّ
دانش��جویان، س��ربازان، ورزش��کاران، کارگ��ران، زندانیان، 
کش��ورهای خارجی، کاروان های زیارتی، و...(؛ نویس��نده و 
مؤلف؛ مدراّس )حوزه، دانش��گاه، م��دارس(؛ مربی )کودکان، 
قان میان��ی؛ امام جماعت و  نوجوان��ان، جوانان، و...(؛ محقاّ
مدیر مساجد، حس��ینیه ها و هیأت های مذهبی؛ مشاورین 
ص��ی مانند مش��اور امور خانواده )روحان��ی خانواده(،  تخصاّ
تربی��ت فرزند، مش��اور اصناف، مش��اور تولیدکنندگان آثار 

هنری مذهبی، و ...
متصداّیان مناصب اجرایی مختصاّ حوزویان مانند:

والیت فقیه )مرجعیاّت دینی، سیاسی، اجتماعی(؛ مقام افتا 
و مرجعیاّت دینی )به معنای رایج کنونی(؛ مدیران فرهنگی 
اجتماعی مانند نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه و نیروهای 

انتظامی؛ قضاوت؛ مدیریاّت مدرسه علمیه

پی نوشت ها:
1. نهج البلغه، خطبه 173.
2. نهج البلغه، خطبه 262.

3. م��راد از صنف در عنوان این کتاب عبارت از گروهی اس��ت که یک 
نقش اجتماعی ویژه و مش��ترک را بر عهده گرفته باشند. هر چه مدنیت 
افزوده گردد، در نظام تقس��یم کار و توزیع نقش اجتماعی الجرم اصناف 
بیش��تری پدید می آیند. البته ممکن اس��ت افراد برخ��ی از این اصناف 
ارتباط نظام مندی باهم نداش��ته باش��ند، مثل س��ازمان تعریف ش��ده یا 
اتحادیه ای تشکیل نداده باشند اما به هرحال به جهت ایفای یک نقش 
و کارکرد مش��ترک و ارائه یک خدمت واحد، یک صنف ممتاز هس��تند. 
این واژه گاهی به جنبه ش��غلی )مشغولیت(، درآمدزایی و بهره اقتصادی 

انصراف پیدا می کند که در این کتاب ابدا مورد نظر نیست.
بِياِء )کافی ج 1 ص 34( 4. انَّ الُعَلماَء َورَثَُة االَن

5. فقه با فهم س��ه تفاوت دارد؛ فقه،  فهم همراه با تأمل و تعمق است. 
ع��لوه بر فکر با قلب نیز ارتباط دارد یعنی فهم همراه با دل اس��ت و 
نیز به س��وی عمل تجهیز می کند یعنی فهم اگر به آس��تانه فقه برسد 

عمل زا است.
6. تلش برای اجرای دین بسیار دامنۀ گسترده ای دارد و شامل هرگونه 
اقدام��ی که به نوعی بس��تر و زمینه تحقق اهداف دی��ن را فراهم کند 
می ش��ود. هر جا که انس��ان از اختیار و نفوذ خود در دیگران به گونه ای 
اس��تفاده کند که راه دین داری هموارتر شود و انگیزۀ عمل تقویت گردد، 
به تحقق دین کمک کرده اس��ت. مثل اقدام رهبر انقلب در تش��ویق 
جوانان به انس با قرآن با ایجاد رقابت و اهدای جوایز س��نگین و... که 
موجب پیدایش جریان اقباِل از قرآن و تش��کیل جلس��ات قرآنی فراوان 
گردید و در نهایت به آش��نایی نس��ل جوان با معارف قرآنی انجامید یا 
تأمین تس��هیلت و امتیازات ویژه برای ازدواج جوانان یا اجرای حدود و 
قصاص و تعزیرات که در فقه اسلمی در نظر گرفته شده است، همگی 
به تحقق دین یا تحقِق بخشی از آموزه های دینی منتهی می شود. این 
فعالیت ها از مقوله پیام رسانی و تبلیغ نیست، تصرف در اراده ها و ایجاد 

انگیزه است و در نهایت به مهندسی اجتماعی می انجامد.
7. م��راد از تبلی��غ معنای عامی اس��ت که ش��امل مصادی��ق متنوعی 
می گردد. معرفت افزایی، خرافه زدایی، بدعت س��تیزی، دشمن شناسی، 
بصیرت زایی، ایجاد محبت، ارش��اد عملی، پاسخ گویی، امر به معروف و 

نهی از منکر، و تربیت نیرو همه در این معنای عام مندرج اند.
8. ب��ه تعبیر دقیق تر می ت��وان گفت نظام روحانی��ت، بر خلف تصور 
موجود وارث و جانش��ین انبیا نیس��ت، بلکه جانش��ین امامت است؛ به 
همین جهت هم وظایفش س��نگین تر از نبوت و رس��الت است. وقتی 
نظام امامت، توس��عه پیدا م��ی کند، غیر از دریاف��ت و تلقی وحی که 
وظیفه نبی اس��ت و ابلغ که وظیفه رسول است، روحانیت وظیفه اجرا 
واعمال را هم بر دوش دارد. با این تعریف، روحانیت باید به هر سه الیه 
ماموریت ه��ای امامت، توجه نماید. بنابرای��ن روحانیت نهادی اجتماعی 
اس��ت که غایتش بسط و اس��تمرار نظام امامت است و در دوره غیبت، 

باید راه امامت را در ابعاد وسیع تری دنبال کند.
9. کافی ج 1 ص 54.

10. والیت، رهبری، روحانیت، ش��هید سید محمد حسین بهشتی، ص 
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11. ر.ک: هویت صنفی روحانی، محمدرضا حکیمی.
12. در آیه 122 س��ورۀ توبه.

13. جمعه 62: 2.
14. بقره 2: 129.

15. به نظر دقیق صرف داش��تن لباس روحانیت تبلیغ دین اس��ت. این 
موض��وع به صورت تفصیلی در کتاب لب��اس روحانیت؛ چراها و بایدها 

آمده است.
16. یکی از نیازهای بزرگ امروز حوزه، داشتن کتاب های مرجع و متون 
تفصیلی غنی در پاسخ به سئواالت کوچک طلبه است. متون و منابعی 
که به صورت کامل جامع، اطراف و اکناف مس��اله را کاویده و ش��قوق 
و فروع و احتماالت و آرا را طرح کرده باش��د و در یک بررس��ی عالمانه 
به داوری نهایی نیز منتهی ش��ده باش��د. نوع آثاری که تاکنون در باره 
مسائل طلب نوشته شده تنها از یک زاویه به مسأله پرداخته و نسبت 
ب��ه رویکردهای مخالف کامل خاموش اس��ت. به همین جهت طلبه با 
مطالع��ه آنان توان مقابله با ادل��ه مخالف را ندارد. اخیرا در یک اقدام رو 
به جلو، برخی از نش��ریات حوزوی با مصاحبه ه��ای متنوع رویکردهای 
مختلف در یک مس��ئله را طرح و استدالل های هر یک را ذکر کرده اند. 
ام��ا داوری نهایی را بر عهده خود طلبه نهاده و نبرد میان اس��تدالل ها 
را مدیریت نکرده اند. قدم کامل تر این اس��ت که این استدالل ها در یک 
متن تفصیلی مرجع عرضه و کالبدش��کافی ش��ود و به قضاوت نهایی 
نیز بینجامد که طلبه از سرگردانی و حیرت نجات یابد و از آوار نظرات 
متعارض رها گردد. علی رغم این نیاز مبرم و در عرض آن باید توجه کرد 
که نمی توان طلبه را برای دریافت پاس��خ هر س��ئوال کوچک، به متون 
قط��ور و حجیم ارجاع داد و راه یابی او را منوط به مطالعه صدها صفحه 
کتاب دانست. الزم است که پاسخ های مختصر و گویا � از مقوله فست 
فود � نیز وجود داشته باشد که کار امروز طلبه را به سرعت راه بیندازد. 
متون کاربردِی مختصر و مفیدی که در کمترین زمان به القای بیشترین 
محت��وا بینجامد. ای��ن توصیه ابدا به معنای جوی��ده جویده طرح کردن 
مطلب و فرار از اس��تدالل عمیق نیس��ت. آن متون مختصر، طرح های 
اجمالی و پاس��خ های فوری، حتما باید به پش��توانه آن متون تفصیلی و 
بررس��ی های جامع باشد و اعتبار خود را از تحقیقات سنگین و روشمند 
یافته باش��د. اما در مقام عرضه به صورت بسیار فشرده در یک کپسول 
کوچک رنگین ارائه ش��ود. در همان حال به طلبه سفارش می شود که 
متناس��ب با اهمیت موضوع برای کشف پاسخ تفصیلی و جوانب آن به 

متون مفصل نیز مراجعه کند.
17. کافی ج 1، ص 32.

حل معضل ترافیک یا ترکیب 
آلیاژ قطعات صنعتی در حوزة 
مسئولیت روحانی نیست. اما 
تجزیه و تحلیل آثار تربیتی � 
اخالقی مسائل دنیای جدید، از جمله 
همین مسئلة ترافیک یا توسعة 
صنعتی بر عهده روحانیان است.

روحانیت اگر تکنیک فیلم سازی 
یا ترفندهای سینمایی را نداند 
عیب نیست و قصور از وظایف 
اجتماعی محسوب نمی شود، اما اگر 
هنر توسعة دین داری و عبودیت را 
نداشته باشد، کوتاهی کرده است.

فعالیتی که مستقیما این 
رسالت ها را تأمین کند قطعا کار 
طلبگی است. فعالیتی که با واسطه 
به تأمین این رسالت ها کمک کند 
نیز اگر هیچ نهاد دیگری نتواند از 
ایفای آن برآید یعنی قابل واگذاری 
به اصناف دیگر نباشد، کار طلبگی 
است.

به نظر می رسد که از نظر 
جامعه شناختی انتساب حقیقی به 
این صنف � مانند همه اصناف دیگر 
� در صورتی است که شخص عمدة 
زمان و توان خود را به کارکردها و 
رسالت های این صنف اختصاص 
دهد.

طلبه کسی است که عمده زمان 
و توان خود را صرف رسالت های 
نهاد روحانیت گرداند. وابستگی 
چنین کسی به حوزه علمیه و صنف 
روحانی حقیقی است. در حالی که 
وابستگی کسی که درس حوزه 
خوانده و لباس روحانی پوشیده 
ولی به کسب و کار، ویرایش یا 
فعالیت اداری مشغول شده، به 
حوزه مجازی و به قول ادیبان به 
اعتبار ما کان است.
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مقدمه «ضرورت تشکیل نهاد 
حوزه»

در ابتدای بحث و قبل از ورود به 
بررسی نهاد حوزه و هویت طلبگی، باید 
به چند نکته اشاره کرد:

1. در دنیا فقط یک بار برای انسان 
فرصت زندگی پیش می آید و تکراری 
ندارد. عمر کوتاه است و ما برای 
رسیدن به مطلوب نمی توانیم آزمون و 
خطا کنیم.

2. برای استفاده بهینه و کارآمد از 
این فرصت، برنامه ریزی ضروری است.

3. این برنامه باید بدون خطا و 
انحراف باشد تا انسان بدون آزمون 
و خطا و در کوتاه ترین زمان و 
مطمئن ترین حالت به نتیجه مطلوب 
دست یابد.

4. به عنوان اصل موضوع، دین 
را برنامه بدون خطا تلقی می کنیم که 
آخرین و کامل ترین برنامه، برنامه دین 
اسالم است.

5. نهاد حوزه در پاسخ به این سؤال 
تشکیل شده است که برنامه اسالم برای 
زندگی بشر چیست و نحوه اجرای آن 
چگونه است؟

(منظور از نحوه اجرا این است 
که چون زندگی و تالش انسان ها 
در ساختار خلقت انجام می پذیرد و 
ساختار خلقت، به هم پیوسته، شبکه ای 
و قاعده مند است، پس تالش انسان ها 
ضرورتاً در قالب برنامه ای قاعده مند 
صورت می پذیرد بنابراین، باید دین 
به صورتی عرضه شود که توانایی 
مدیریت زندگی انسان را داشته باشد.)

پس رسالت1 حوزه های علمیه 
«اسالم شناسی» است و طلبه هم دانش 
پژوه «رشته اسالم شناسی» است.

ابوالحسن بیاتی 

مقاله

وزه
م ح

ظا
در ن

هویت طلبگی و معنای تفقه و انذار
آیۀ نفر بیانگر هویت طلبگی است:

يِن َو  تََفقَُّهوا فِى الدِّ ِيَ رْقٍَة ِمْنُهْم طائَِفٌة ل َر ِمْن ُكلِّ فِ ــًة فََلْو ال نََف ْنِفرُوا َكافَّ ِيَ ــا كاَن الُْمْؤِمنُوَن ل »وَ م
ِهْم لََعلَُّهْم يَْحَذرُوَن« )توبه: 122( َْي ْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِل ْنِذرُوا قَ ِيُ ل

اما الزم است معنای دقیق تفقه و انذار دانسته شود:
تفق��ه را به فهم عمیق ترجمه کرده ان��د که نگاه خردنگر را تداعی می کند و »تفقه در دین«، به 

معنای »فهم عمیق از دین« تفسیر شده است.
اما این تفسیر از تفقه صحیح نیست!

 »فقه« با »فهق« در اشتقاق کبیر مشترکند:
ف��ق���ه    و    ف��ه���ق
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«

معنای فهق: امتأل حتی صار ینصب؛ یعنی لبریز شد.

 »فقه« با »فهم« در اشتقاق اکبر مشترکند و مزیت فقه 
بر فهم، داشتن حرف قاف است.

حرف ق��اف، به معنای احاط��ه دالل��ت دارد بنابراین فقه، 
عبارت اس��ت از فهمی که محیط بر موضوع باشد که هم 
نگاه خرد نگر را ش��امل می ش��ود و هم نگاه کلن نگر را. 
بنابراین تفقه، به معنای فهمی محیط بر موضوع است که 
جان را لبریز از معرفت کرده باش��د. پس معنای »لیتفقهوا 
فی الدین« هم می ش��ود: دین در دل های آنها جای بگیرد 

و قلوب آنها را از معارف خود لبریز کند.2
اکنون که معنای تفقه دانس��ته شد، باید معنای انذار را نیز 

روشن کنیم:
ضرورتی ندارد که انذار را به معنای ترساندن بگیریم؛ چون 
قدر مس��لم این است که در امر تبلیغ، غیر از انذار، تبشیر 
ه��م داریم؛ پس اگر بخواهیم برای این آیه جامعیتی قائل 
ش��ویم، باید انذار را در اینجا اعم از تبشیر بدانیم. بنابراین 
اگ��ر انذار را به این صورت معنا کنیم: »نش��ان دادن نقاط 

هشدار و بحران«، معنای عامی خواهد بود.
برای انذار الزم نیس��ت به طور مس��تقیم با مردم صحبت 
کرد. آن ش��خصی که زیرس��اخت ها را طراحی می کند یا 
کتاب های مبنایی می نویس��د، او هم در این مسیر است. 
شخصی در فضای روستایی، به طور مستقیم معارف را از 
پیامب��ر دریافت می کند و آنه��ا را به مردم منتقل می کند. 
ول��ی تبلیغ در هر فضایی اقتضائات خاص خودش را دارد. 
بعضی باید کاره��ای زیربنایی بکنند و ع��دۀ دیگری باید 

بنایی را بسازند.
مأموریت اصلی طلبه هم تفقه اس��ت و هم انذار که اولی 
مقدمه محس��وب می شود. بس��یاری از ضربه هایی که در 
حوزه خورده ایم، به خاطر جدایی این دو از هم بوده اس��ت. 
در روایات تصریح شده اس��ت که »العلم یهتف بالعمل«؛ 
عل��م، عمل را صدا می زند، اگ��ر عمل با آن عجین گردد، 

می ماند و اگر نه، »ارتحل«؛ کوچ می کند و می رود. وظیفه 
طلبه از ابتدا ترکیبی و مزجی بوده است: بدانی و بفهمانی. 
اگر این دو مؤلفه از هم جدا ش��وند همان ضایعه ای پیش 
می آید که در حوزه ش��کل گرفته اس��ت؛ شخص پس از 
بیس��ت س��ال خواندن درس خارج، به »گوشه نش��ینی« 
مفتخر می شود و بازدهی ندارد. در مورد رابطه علم و عمل 
روایت زیبا و گویایی از معصوم: داریم که »من علم عمل«. 
اگر از این جمله عکس نقیض بگیریم، این چنین می شود: 
»من لم يعمل فال علم له«؛ کس��ی ک��ه عمل نمی کند، 
عل��م ندارد؛ اتفاقًا به این ش��کل هم روایت داریم که »من 

لم يعمل فال معرفة له«.

اهـداف كالن حـوزه
برای تحقق رس��الت حوزه که اسلم شناسی است، باید به 

پنج هدف کلن دست یافت:
تفقه:

1. فهم دین )رشتۀ اسلم شناسی(
الف( فهم دین به طوری که بتوان آن را تبیین کرد.
ب( فهم دین به طوری که بتوان آن را اجرایی کرد.

ج( فهم دین به طوری که بتوان از آن دفاع کرد.
د( فهم دین به طوری که بتوان بر اساس آن آینده سازی 

و تمدن سازی کرد.
انذار:

2. تعلیم دین )تبیین و ابلغ دین(
3. تحقق دین )دین را به صورت برنامه ای اجرایی درآوردن(

4. دف��اع از دین )اثبات برتری برنامۀ خداوند بر برنامه های 
بشری(

5. تمدن سازی براساس دین
برنام��ه حوزه، به طور عام، تش��کیل دنیای مدنظر خداوند 
اس��ت که این برنام��ه دو بخش دارد: بخش آموزش��ی و 

بخش اجرایی.
در بخش آموزش��ی، رش��تۀ اسلم شناس��ی آم��وزش داده 

یک طلبه، دانش پژوه «رشته 
اسالم شناسی» است

تفقه، فهمی محیط بر موضوع 
است که جان را لبریز از معرفت 
کرده باشد.

انذار به معنای نشان دادن نقاط 
بحران و هشدار است.

تفقه، مربوط به بارگیری علمی 
و انذار، مربوط به اجرایی کردن آن 
است.

هر طلبه پیوسته باید با 
رفتارش مبلغ دین باشد؛ یعنی 
مصداق روایت «َشهَِدْت بِصّحِة 
رفتارش مبلغ دین باشد؛ یعنی 
مصداق روایت «َشهَِدْت بِصّحِة 
رفتارش مبلغ دین باشد؛ یعنی 

أقوالِه أفعاُله» باشد.
مصداق روایت «َشهَِدْت بِصّحِة 
أقوالِه أفعاُله» باشد.
مصداق روایت «َشهَِدْت بِصّحِة 
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آن شیء شناخته نخواهد شد.
نتیجة دو مقدمه:

اگ��ر تنه��ا در یک بُعد دین کار کنی��م و حتی به ریزترین 
عناصر بنیادی آن بُعد هم دس��ت پی��دا کنیم، نمی توانیم 
نظ��ر دین را حتی در همان بُعد اع��لم کنیم؛ یعنی فهم 
ما به عنوان نظر دین حجیت نخواهد داشت. حتی کسی 
ک��ه تم��ام جوانب را هم کار کرده باش��د، ام��ا به صورت 
شبه جزیره های جدا از هم، او هم همین حکم را دارد. تنها 
سخن کس��ی را می توان به عنوان دین پذیرفت که تمام 
ابعاد دین را به صورت منس��جم )سیس��تمی( دیده باشد؛ 
یعنی اگر از مس��ئله ای فقهی س��خن به می��ان می آورد، 
جنبه های اعتقادی دین را هم دیده باش��د و ارتباط آنها با 
این مس��ئله فقهی و ارتباط اینها با مسائل اخلقی را هم 

بررسی کرده باشد.
* یك شبهه: شورای متخصصین

برخی می گویند چه اش��کال دارد ک��ه عده ای از علما، هر 
یک در رش��ته ای از علوم دین متخصص ش��وند و سپس 
کنار هم بنش��ینند و ابعاد مختلف را کنار هم قرار دهند تا 

نظر دین به دست بیاید؟
جواب شبهه 1:

از کن��ار هم قرار دادن ناودان، بادبزن، س��تون و تخت چه 
چیزی به دست می آید؟ و چه تصویری تداعی می شود؟

آیا مثًل غیر از ایوان منزلی که تختی برای اس��تراحت در 
آن قرار داده اند، چیز دیگری تداعی می شود؟!

آیا می توان از کنار هم قرار دادن آنها فیل را تصور کرد؟!
جواب شبهه 2:

اصًل تصویری که ش��خص متخصص از یک بُعد از شیء 
الف دارد، با تصویری که ش��خص جامع از همان بُعد دارد، 
با هم متفاوت هس��تند و این طور نیست که تفاوت اینها 
فقط در تعداد تصاویر از یک ش��یء باش��د! چون تصاویر 

قبلِی شخص جامع، با چرخِش تصویر تغییر می کند!
در واق��ع نظرات متخصصینی که جامعی��ت ندارند، مانند 
قطعات پازلی می ماند که صفحه ای برای چیدن آنها وجود 
نداش��ته باشد! چگونه کنار هم قرار خواهند گرفت و نقشۀ 
نهای��ی پازل را نمایان خواهند کرد؟! بنابراین برای تفقه در 
دین و اینکه مس��ئله را به شارع نسبت دهیم، به جامعیت 

نیاز است.
البته جامعیت خود سطوح مختلفی دارد که مثًل می توان 

سطوح زیر را پیشنهاد کرد:3
1. مقطع اسلم شناسی عمومی= اسلم شناس عمومی )با 

عموم4 مردم روبه روست(
- در ای��ن مقط��ع در تمام ابعاد دین باید به س��طح فهم 

کاربردی از سطوح فهم و ادراک دست یافت.5
اسلم ش��ناس  تخصص��ی=  اسلم شناس��ی  مقط��ع   .2
تخصصی )با نخبگان و اهل تخصص6  در علوم انس��انی، 

تصمیم گیران و برنامه ریزان روبه روست(
- در ای��ن مقط��ع در تمام ابعاد دین باید س��طح فهم را به 
سطح نقادانه ارتقا داد که در اینجا مهارت استنباط روشمند 

باید حاصل شود.
3. مقطع اسلم شناس��ی فوق تخصص��ی )نظریه پردازی(= 
اسلم ش��ناس نظریه پ��رداز )با متخصصان اسلم ش��ناس 

روبه روست(

- در این مقطع با انتخاب یکی از علوم زیرمجموعۀ دین، 
به عنوان گرایش تخصصی، باید سطح فهم را در آن رشته 

به سطح خلقانه و نظریه پردازی ارتقا داد.
در س��طح عمومی، اجتهاد نیاز نیس��ت، بلکه انتقال نظر 
متخصصان به عموم اس��ت. اما در هم��ان انتقال کامًل 
محیط به مطلب اس��ت و اش��راف دارد؛ یعنی می داند این 
مس��ئله را ک��ه دارد بیان می کند در کنارش چه مس��ائل 

دیگری را باید بگوید تا در مجموع مطلب حل شود.
مثًل تمام جنبه ها را در حد فهم کاربردی به دس��ت آورده 
است. این ش��خص می تواند پاسخگوی سؤاالت اعتقادی 
و اخلقی و فقهی و... عموم جامعه باش��د. البته نه از سر 

اجتهاد، بلکه مس��تند به متخصصان.
و این تقلید نیست بلکه استناد به متخصص است؛ یعنی 
فهمیده است، اما از کانال فلن شخص؛ مثًل فلسفه را در 
دستگاهی که یک فیلسوف پایه ریزی کرده، فهمیده است 
و فقه را در نظام فقهی فلن فقیه به دست آورده است و...

خالصه بحث
پس حاصل بحث اینکه حوزه متکفل آموزش دادن رش��تۀ 

اسلم شناسی و چهار حوزۀ اجرایی است.
آموزش در حوزه باید میان رش��ته ای باش��د و طلب باید به 
جامعیت برسند؛ البته در مقاطع مختلف؛ یعنی جامعیت در 
اینجا فازی و تشکیکی است. مثًل می تواند طلبه ای جامع 
باشد، اما جامعیتی که در آن، نظر متخصصان را فهمیده و 
نقل می کند و براس��اس آن پیش می رود که این اولین حد 
از جامعیت اس��ت. در غیر این صورت تصویری که ترسیم 

می شود، قابل استناد به دین نیست و حجیت ندارد.
الزم اس��ت مثال فیل مولوی همواره مد نظر باش��د. این 
شبهه که با جمع شدن متخصصان کنار هم می توان نظر 
دین را ترس��یم کرد هم غلط اس��ت؛ چون از کنار هم قرار 
دادن آنها نظر دین ترس��یم نمی شود. همچنان که از کنار 
هم قرار دادن تصاویر ناودان و بادبزن و تخت و... ش��کل 

فیل در هیچ ذهنی ترسیم نمی شود.
آنچه ما به آن نیاز داریم نظر دین به عنوان یک سیس��تم 
برای مدیریت زندگی بشر اس��ت که ابتدا باید شکل کلی 

آن ترس��یم ش��ود.

پی نوشت ها:
1. رسالت، یعنی فلسفه وجودی یک سازمان یا برنامه.

ذکر این نکته خالی از لطف نیس��ت که ه��ر برنامه ای نمی تواند بیش 
از یک رس��الت داشته باش��د. ولی اهداف کلن که مقدمه دستیابی به 

رسالت هستند می توانند متکثر باشند.
تفاوت رس��الت و اهداف کلن، همانند تفاوت بین غایت فاعل و غایت 

فعل است.
2. و اگر این طور ش��د، همان علمی می ش��ود ک��ه امیرالمومنین7  در 
ی السیل و الیرقی إلی الطیر؛ یعنی  خطبۀ شقش��قیه فرمود: ینحدر عناّ
س��یل علم از بلندای من سرازیر شده اس��ت و هیچ پرندۀ تیزپروازی به 

اوج من نمی رسد.
3. این تقسیم بندی بر اساس شاخص »طبقه بندی مخاطبان، براساس 

میزان نیاز آنها به علوم و معارف اسلم« به دست آمده است.
4. فرد عامی کس��ی اس��ت که )در حداکثر حالت( نس��بت به موضوع: 
اطلعات دارد، پرسش گر است،  براساس تجربیات خود تحلیل گر است، 

مقایسه گر و ارائه دهنده موارد نقض است.
5. تبیین الیه ها و س��طوح فهم و ادراک و ش��اخصه هر کدام از الیه ها 

نیازمند بحث مستقلی است.
6. نخبه و متخصص کس��ی اس��ت که قدرت تبیین، تحلیل روشمند، 

استدالل و نقادی را دارد.

می ش��ود و در بخ��ش اجرایی، نتیج��ه و خروجی بخش 
آموزشی به نمایش گذاشته می شود.

توضیح اجمالی بخش اجرایی:
مرتبه اول، تبیین است؛ مانند تدریس و تبلیغ که به دنبال 
انتقال معارف و اطلعات اس��ت و  مراد از تبلیغ هم تنها 
مسافرت های خاص نیس��ت؛ بلکه هر طلبه پیوسته باید 
با رفتارش مبلغ دین باش��د؛ یعنی مصداق روایت »َشِهَدْت 

بِصّحِة أقوالِه أفعالُه« باشد.
مرتبه دوم، مدل س��ازی برای تحقق بخشی به دین است؛ 
مثًل نباید صرفا گفت که ربا حرام است و باید نظام بانکی 
حذف ش��ود؛ چون در آن صورت کل نظام بانکی که بر ربا 
بنا نهاده ش��ده اس��ت، فرو می ریزد؛ بلکه باید مدل اجرایی 
نظام بانکی براس��اس نظر اسلم طراحی و جایگزین مدل 

کنونی شود.
مرتبه س��وم، دفاع از دین در مقابل سیستم هایی است که 
در فضای برنامه ریزی برای بش��ر قدم بر می دارند. در این 
مرتبه مقایس��ه و تطبیق نظریات با یکدیگر و نشان دادن 
برتری های نظرات اسلم و جواب دادن شبهات وارد به آن  
و پدافند غیرعامل که در واقع واکس��ینه کردن مسلمانان 

در برابر هجمه های فرهنگی است، در دستور کار است.
مرتبه چهارم، آینده س��ازی براس��اس برنامۀ خداوند است و 
رویک��رد ما نس��بت به آن به دو ش��کل آگاهانه یا رویکرد 
خلقانه می تواند باش��د. رویک��رد اول پیش بینی آینده با 
توجه ب��ه روندها و قالب های موجود و تش��خیص وظیفه 
نس��بت به آن فضا و رویکرد دوم، طراحی آینده براس��اس 

ایجاد روندهای مورد نظر دین است.
طلبه باید مرتب کنترل ش��ود و در خروجی هایی که گفته 
ش��ده، از او استفاده شود؛ چون هویت حوزه را تفقه و انذار 
تش��کیل می دهد و انذار هم بر عهدۀ همان کسانی است 
ک��ه تفقه کرده اند. درحالی که حوزۀ امروز ما فقط به بخش 
آموزشی می پردازد و هیچ کنترلی روی خروجی حوزه ندارد! 

تخصص گرایی یا جامعیت؟
در اینجا دو نظر نسبت به اسلم شناسی وجود دارد. الگوی 
��ت. االن در حوزه رویکرد  ص گرای��ی و الگوی جامعیاّ تخصاّ
تخصص گرای��ی بیش تر وجود دارد و طلبه از پایۀ شش��م 

وارد مؤسسات تخصصی می شود.
رویکرد دوم، رویکرد میان رش��ته ای اس��ت که شخص باید 
برای ش��ناخت یک شیء ذو وجوه، دارای نگرش شبکه ای 
باش��د، در غیر این ص��ورت نمی تواند آن را شناس��ایی و 
معرفی کند؛ دقیقًا مانند مثالی که مولوی دربارۀ شناسایی 

فیل در شب تار به شعر درآورده است.
1. دین جوانب مختلفی دارد، )یعنی هویتی میان رش��ته ای 
دارد( که مثًل در یک تقس��یم بندی می توانیم آن را به سه 

بُعد تقسیم کنیم:
* نگرش ها )هست ها و نیست ها(  

* قوانین )بایده��ا و نبایدها که از واجبات و   
محرمات به دست می آیند(

* فرهنگ ها )خوب ها و بدها که از مستحبات   
و مکروهات به دست می آیند(

2. برای شناخت ش��یئی که دارای جوانب مختلفی است، 
بای��د آن را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار داد، وگرنه 
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 بخش اّول: حوزه شناسی 
آنچه در این بخش بررس��ی می ش��ود، رس��الت و کارکردهای کلن حوزه در هر دوره و هر ش��هری است. 

تفکیک نکردن این دو مقوله، باعث خلط بسیاری از مباحث، حتی نزد برخی بزرگان شده است.

 رسالت واحد انبیا و اوصیا 
همه انبیا و اوصیا، از جضرت آدم تا امام زمان، یک رس��الت بیش نداش��تند که عبارت بوده اس��ت از: 
»توحیدگس��تری در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان« و به عبارت دیگر: »هدایت تشریعی 

جان ها و جوامع بشری به سوی خداوند سبحان«. 
در متون دینی تعبیرهای گوناگونی از این هدف ارائه شده است؛ مانند لقاءاهلل، عبودیت، اقامه قسط، موحد 
شدن، ایجاد تمدن اسلمی و... که برخی ناظر به بعد فردی مخاطبان رسالت انبیا و بعضی ناظر به جنبه 
اجتماعی انسان هستند. اما روح و جوهر همه آنها یکی و همان »توحیدگستری« است؛ به عبارت دیگر: 
همه  عناوین کلی وارد شده در باب رسالت انبیای الهی، قابل ارجاع به  یکدیگرند و در واقع، یک حقیقت 
ا هرکدام جهتی از جهات این رسالت مهم را نشان می دهند که با بررسی همه  عناوین،  را بیان می کنند، اماّ
می ت��وان به هم��ه  حیثیات و جهات این حقیقت، دس��ت یافت. در واقع، در مناب��ع دینی، به بخش های 

مختلف و ابعاد گوناگون یا مصداق های بارز رسالت »توحیدگستری« اشاره شده است.

 ضرورت وجود حوزه
رهبری نهضت توحیدگس��تری، بر عهده پیامبران و سپس بر دوش اوصیای ایشان بود و از امامی به امام 
دیگر منتقل ش��د تا به حضرت مهدی رس��ید. هرچند تحقق این رسالت در دوران غیبت، برعهده همه 
مؤمنان است، در عین حال نیازمند سربازانی است که در هر عصر به صورت متمرکز، رهبری تحقق این 
نهضت را بر عهده گرفته، آن را در همه عرصه های زندگی بشری امتداد دهند. اینجاست که ضرورت وجود 
مرک��زی برای هدایت و رهبری متمرکز و تخصصی جریان تحقق این رس��الت ب��زرگ، رخ می نمایاند. آیا 
می توان اهداف واال و گسترده دین را که همه جان ها و جوامع بشری را در همه زمان ها و مکان ها تحت 
پوش��ش قرار می دهد، بدون تعیین متولی مشخصی به سامان رساند؟ کشف پیام و برنامه خدا برای بشر 
از البه الی متون دینی و تطبیق آن با نیازهای عصری بشر، رهبری تحقق اهداف دین و... اموری نیست 
که به س��ادگی و بدون آموزش های ویژه به دس��ت آید یا هر فردی بتواند عهده دار آن شود. حوزه علمیه، 
تنها سازمانی است که در عصر غیبت، عهده دار امتدادبخشیدن به این نهضت توحیدی و انجام دادن این 
وظیفه س��نگین، به صورت تخصصی ش��ده است. این سازمان الهی، باید سردمدار، رهبر و هدایتگر بسط 
اندیش��ه و عمل توحیدی در جان ها و جوامع بش��ری باشد تا پرچم این نهضت ربانی را به صاحب حقیقی 

آن، امام عصر بسپارد. 
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پیشگفتار
شاید هریک از ما در ذهن خود 
یا در برخورد با دیگران، بارها با 
چنین پرسش هایی روبه رو شده 
باشیم: حوزه کجاست؟ وجودش 
چه ضرورتی دارد؟ چه رسالت ها، 
اهداف کالن و مبانی را دنبال 
می کند؟ رسالت کنونی اش چیست؟ 
کارکردهای تخصصی اش کدام 
است؟ طلبه کیست؟ چه هوّیتی 
دارد؟ چه مراحل تحصیلی و 
محتوای آموزشی را می گذراند؟ 
برای چه؟ چه نیازی برای طلبه 
شدن برخی وجود دارد؟ آینده اش 
چیست؟ چه نسبتی با جامعه خواهد 
داشت؟ و... 
پرداختن تفصیلی به این 
مقوالت، نیازمند ده ها جلد کتاب، 
بلکه تشکیل گروه های علمی فراوان 
است، ولی به رسم «ما الُیدَرك 
کلُّه الُیتَرك کلُّه»، نمی توان و نباید 
به طور کّلی از آنها دست کشید. 
ما در این نوشتار برآنیم به طور 
مختصر به این پرسش ها پاسخ 
دهیم.
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 رسالت تخّصصی حوزه در عصر غیبت معصوم
با توجه به آنچه گفته شد، می توان رسالت تخصصی حوزه 
در عص��ر غیب��ت را )فارغ از هر م��کان و زمانی( این گونه 
ترس��یم کرد: »تداوم عصری نهضت توحیدگستری پیامبر 
اکرم9 و امامان معصوم: در جهت زمینه سازی ظهور مهدی 
موعود و تحق��ق حکومت جهانی آن حضرت و تحقق 
نهایی اهداف اس��لم«؛ به عبارت ساده  تر: »پاسخگویی به 

نیازهای ثابت و عصری بشر به دین«. 

 كاركردهای تخصصی حـوزه (اهداف كالن حوزه) در 
عصر غیبت معصوم

رس��الت مذک��ور در قالب کارکرده��ای کلن زیر، تجلی و 
تحقق می یابد که می ت��وان آنها را اهداف کلن حوزه در 

عصر غیبت نیز دانست:
ال��ف( اس��تنباط روش��مند مع��ارف و نظام ه��ای دین در 
حیطه ه��ای مختلف حیات بش��ر از مناب��ع دینی )تفقه و 

استنباط اسلم ناب(، شامل: 
یک- ارائه نگرش های دین 

دو- ارائ��ه قوانی��ن دی��ن 
سه- ارائه فرهنگ دین

دفاع از دین، شامل: 
یک- مرزبانی اعتقادی 

دو- حراست از چارچوب و اصول دین در نظر و عمل 
سه- زدودن خرافه ها، انحراف ها و پیرایه های موهوم 

از آن 
ابلغ و بیان دین با در نظر گرفتن مقتضیات زمان )انذار(، 

شامل: 
یک- نشر و تبلیغ معارف و قوانین و فرهنگ دین 

دو- امتداد عینی دادن گزاره های دینی در همه سطوح 

زندگی بش��ر هر عص��ر )ارائه مدل ها و س��بک های 
زندگی دینی در هر عصر و سرزمین(

رهبری اجرا و بسط دین در جان ها و جوامع بشری، شامل: 
ی��ک- تربیت و تهذیب جان های مس��تعد و هدایت 

نفوس بشری به سمت خداوند 
دو- رهب��ری و مدیری��ت )و درص��ورت ل��زوم، ایجادِ( 
جریان های علمی، فرهنگی، سیاسی و... عصر خود، 

در راستای تحقق اهداف دین و مطابق با آنها 
س��ه- تلش برای ایجاد حکومت اس��لمی1 و اداره 
آن، طبق مبانی اس��لمی )پشتیبانی علمی، عملی، 

حمایتی، نظارتی و اصلحی از آن(2
چهار- ایجاد زمینه های تحقق تمدن اسلمی )تمدن 

منتظر(
تربیت نیروهایی برای انجام دادن آنچه ذکر شد و استمرار 

حیات حوزه )تربیت طلبه و کادرسازی برای حوزه( 

 اهداف میانی حوزه  
منظور از اهداف میانی، اهدافی اس��ت که رسیدن به آنها 
زمینه س��از رس��یدن به اهداف کلن مذکور در باالس��ت. 
در واق��ع این امور، اب��زاری برای نیل به اه��داف کلن و 
رسالت حوزه هس��تند. برخی از این اهداف میانی عبارتند 
از:3 ش��ناخت نظام فکری و قانون و فرهنگ دین )کس��ب 
روش فه��م دی��ن: اجتهاد و فهم دین(، عه��ده داری اجرای 
برخی شئون دینی؛ مانند استخراج و بیان احکام مورد ابتل 
و جمع آوری و مصرف حقوق مالی ش��رعی، مانند خمس 
و...، تحصی��ل در حوزه، تحقی��ق، تعلیم و تدریس دروس 
حوزوی، تبلیغ )به معنای رایج کنونی(، شبهه یابی و پاسخ 
به ش��بهات، مبارزه با تفس��یرهای غلط از دین، آموزش و 
بیان احکام ش��رعی، مبارزه با خرافات اجتماعی، خدمت به 

مردم و گره گشایی از نیازمندان و... .

 اهداف خرد حوزه 
این اهداف که می توان آنها را مأموریت های عصری طلب 
هر عصر دانست، بس��یار زیاد است و به گرداوری میدانی 
نی��از دارد. افزون بر ای��ن، این گونه اهداف ت��ا حدود زیاد، 

موردی، اقتضایی و عصری هستند.
به یاری خداوند، در بخش دوم، به پاره ای از این اهداف در 

عصر خود اشاره می کنیم.

 حوزه چیست؟ 
ه به آنچه در قس��مت های قبل ذکر ش��د، می توان  با توجاّ
چنی��ن تعریفی را از حوزه ارائ��ه کرد: »حوزه، مجموعه ای4 
اس��ت که به صورت متمرکز و تخصصی، عهده دار تداوم 
عصری رس��الت انبی��ا و اوصیا: یعنی توحیدگس��تری، در 
جه��ت زمینه س��ازی ظهور مه��دی موع��ود و تحقق 
حکومت جهانی آن حضرت اس��ت و برای انجام دادن این 

رسالت سنگین، به امور زیر می پردازد: 
الف( اس��تنباط روش��مند معارف و نظام های دین در 

حیطه های مختلف حیات بش��ر از منابع دینی 
ب( دفاع علمی و تخصصی از دین  

ج( بیان اس��لم اصیل، با در نظ��ر گرفتن مقتضیات 
زمان 

د( رهبری اجرا و بسط دین در جان ها و جوامع بشر 
ه( تربیت نیرو برای استمرار حیات خود

 طلبه كیست؟ 
ه ب��ه تعریف حوزه و رس��الت آن، می توان طلبه را  ب��ا توجاّ
این گونه تعریف کرد: »طلبه، فردی است که وظیفه تداوم 



رس��الت انبیا را به صورت تخصصی و متناسب با نیازهای 
عص��ر خود برعه��ده گرفته و ب��رای انج��ام دادن این کار، 
پ��س از گذراندن دوران رش��د و تحصی��ل، در قالب یکی 
از زیرمجموعه ه��ای اهداف کلن حوزه، ب��ه ارائه خدمات 

تخصصی به جامعه می پردازد«. 
از تعریف باال، حد نصاب طلبگی نیز قابل اس��تخراج است 
و قید »به صورت تخصصی«، به همین خاطر آورده ش��ده 
اس��ت. مراد از »ب��ر عهده گرفتن تخصصِی رس��الت های 
حوزه« این اس��ت که فرد، چه در دوران تحصیل و چه بعد 
از آن، عم��ده توان و زمان خود را ص��رف تحقق این امور 
نماید تا عن��وان طلبه بر او صدق کند. ازاین رو باید تن به 
گذران��دن آموزش های ویژه و الزم ب��رای این کار دهد و از 
نظ��ام و مقررات ش��رعی، عقلی و عرفِی ش��کل گرفته در 

سازمان حوزه، پیروی نموده، نسبت به آنها پایبند باشد. 
ت��ا اینجا ماهیت حوزه و هوی��ت طلبه، به صورت کلن و 
فارغ از هر زمان و مکان خاص، بررس��ی ش��د. در ادامه، به 
بررس��ی رس��الت حوزه و کارکرده��ای آن در دوران معاصر 
می پردازی��م و نقش های اجتماع��ی حوزویان در این دوران 

را بررسی می نماییم.

 بخـش دوم: رسـالت عصـری حـوزه معاصر و 
نقش های اجتماعی روحانیون در دوران كنونی

 
 جهان در دوران معاصر 

برای ش��ناخت رس��الت عصری حوزه در جهان معاصر که 
باید در امتداد رس��الت های کلن حوزه و در راستای تحقق 
آنه��ا باش��د، در ابتدا باید به بررس��ی وضعیت و مهم ترین 
ویژگی های جهان معاصر بپردازیم. مهم ترین ویژگی دوران 
معاصر، »انس��ان مداری« )به معنای باط��ل آن( و در واقع 
»محوریت نفس« بر اغلب جان ها و جوامع بش��ری است 
که این امر در حیطه های مختلف حیات بشری، جلوه های 

گوناگونی پیدا کرده است:
الف( درحیطه ش��ناخت: این نگرش، شناخت را منحصر به 
آنچه انسان با عقل حسی و تجربی محدود خود، می تواند 
به دس��ت آورد، منحصر می کند و تنها این امور را علمی و 
قابل اس��تناد می داند. در این دیدگاه، آورده های شهودی و 

وحیانی، جایگاهی در هندسه علوم ندارند. 
درحیط��ه گرایش و میل: براس��اس این نگ��رش، هرآنچه 
نفس و طبیعت انس��ان )نفس در مرتبه مادی( به آن میل 
داش��ته باشد، باید به دست آورده شود؛ چرا که هدف، لذت 
هرچه بیشتر انسان است. بنابراین قیودات شرعی، تکلیف، 

عبودیت و... هیچ معنا و جایگاهی ندارند. 
درحیطه رفتار: در این نگرش، چون انس��ان اصل است، آزاد 

است که هرگونه رفتاری را انجام دهد و هرگونه و هر مقدار 
که می تواند، در محیط پیرامون خود، تصرف و از آن بهره 

برداری کند. 
ات خود، در  روشن است که این اندیشه مادی در همه مختصاّ
تقابل با اندیش��ه وحیانی و الهی است؛ زیرا براساس اندیشه 
دینی، به نتایج متفاوتی در هریک از این حیطه ها می رسیم:  
الف( درحیطه ش��ناخت و اندیشه: اندیشه اسلمی، وحی و 
آموزه های وحیانی را سلطان معارف بشری و عاری از هرگونه 
خطا و اش��تباه می داند و معتقد است که حیات بشری باید 
در چارچ��وب گزاره های وحیانی س��امان یابد تا انس��ان به 
کمال نهایی خود برسد. در عین حال، دستاوردهای اندیشه 
بشری و عقل تجربی را در حیطه اعتبار آن، رد نمی کند و 

آن را به خدمت اهداف خود می گیرد. 
درحیط��ه گرایش و میل: نگرش اس��لمی، انس��ان را در 
برآوردن نامحدود امیال خود، آزاد نمی داند و تنها به مقدار 
نیاز و در ح��د اعتدال بر آن مهر تأیید می زند و در مقابل، 
انس��ان را به برآوردن امیال فطری خود فرا می خواند تا به 

کمال واقعی برسد. 
درحیطه رفتار: اندیش��ه اسلمی، انسان را برای انجام دادن 
هر رفتاری مجاز نمی داند و تنها رفتارهایی را که در راستای 
خلقت و آفرینش پاک انس��ان و رش��د دهنده او هستند یا 
دست کم تضادی با آن ندارند، تجویز می کند. انسان از این 
منظر، مجاز نیس��ت بیش از اندازه در محیط خود تصرف 
کند و تنها به عنوان اب��زاری برای پیمودن درجات کمالی 

وجود خود، می تواند از آن بهره برد. 
البته این تقابل اندیش��ه ماداّی و دین��ی و به عبارت بهتر، 
»جبهه ح��ق و باطل«، از ابتدای خلق��ت و همواره همراه 
ا در دنیای معاصر به حداّ باالیی رس��یده  انس��ان ها بوده، اماّ
اس��ت. امروز، باطل به ش��یوه های گوناگون و در همه جا 
آش��کارا رخ می نماید و در قالب ه��ا و عناوین زیبا به خورد 
بشر داده می ش��ود و عقل ابزاری بشر مادی و دانشمندان 
حس گرا، به نظریه پ��ردازی و توجیه به ظاهر علمی باطل 
می پردازن��د. ازاین رو می توان ای��ن دوره را »عصر جاهلیت 
مدرن« نامید. امروز، باطل و اس��تکبار به اس��م ارزش های 
بش��ری، به غارت و چپاول س��رمایه های طبیعی و انسانی 
مس��تضعفان فکری و گرفتاران اندیش��ه مادی و شیفتگان 
زرق و برق کاذب آن، یعنی بیش��تر انسان های این عصر، 
مشغول است و تنها مانع سر راه خود را »دین« و »اندیشه 
ناب دینی« می بیند. بنابراین تمام قامت و با تمام توان، به 

پیکار با آن برخاسته و در نابودی آن می کوشد. 

 انقالب اسالمی، قیامی برضد همه این باطل ها 
در ای��ن وضعیت، وقوع انق��لب اس��لمی، قیامی برضد 

اندیش��ه های م��ادی و غیرالهی ب��ود و هم��ه آرمان ها و 
نقشه های آنان را برهم زد. پس طبیعی است که متفکران 
غیردین��ی، ب��ا هدف نابودی اندیش��ه دینی و اس��لم ناب 
محمدی، به هجمه و تاخت و تاز به آن و ثمرات شیرینش 
بپردازند. در این ش��رایط، بر هر مس��لمانی الزم است که 
وضعیت نهضت اس��لمی در دوران کنونی را س��نجیده و 
با ش��ناخت مهم ترین و راهبردی ترین نیازهای آن، به یاری 

آن بشتابد. 

 وضعیت كنونـی نهضت اسـالمی (مهم ترین نیاز 
نهضت در این دوران)

ا به راس��تی مهم ترین نیاز نهضت اس��لمی در شرایط  اماّ
کنونی چیس��ت؟ بار تحقق آن بر دوش چه کسانی است؟ 
و... این پرس��ش ها بسیار مهم اس��ت، ولی مهم تر از آن، 
این اس��ت که »چگونه می توان این نیاز را تشخیص داد و 

مرجع تعیین آن کیست؟«  
الـف) چگونـه مهم ترین نیـاز كنونی نهضت اسـالمی را 

تشخیص دهیم؟ 
براساس آموزه های شیعی، مسئولیت و مرجعیت سیاسی-

اجتماعی ش��یعه، به دست ولی فقیه جامع الشرائط است،5 
ازای��ن رو بدیه��ی اس��ت که تعیی��ن اولویت ه��ای کلن 
نهضت اس��لمی نیز برعهده وی باش��د؛ به عبارت دیگر: 
برای رس��یدن به پاسخ پرسش باال باید به کلم مرجعیت 
سیاس��ی-اجتماعی نهضت اس��لمی، یعن��ی »ولی فقیه 

زمان« تمسک جست. 
ب) فرآیند تحقق اهداف اسالم از دیدگاه رهبر انقالب 

مقام معظم رهبری از چندین س��ال پی��ش درباره »فرآیند 
ی فرمود.  تحقاّق اهداف اس��لم و مراحل آن«، مطالب مهماّ
در دوازده��م آذر 79 در م��اه مبارک رمض��ان و در اجتماع 
��ی ایراد  مس��ئوالن اصلی نظام، س��خنرانی بس��یار مهماّ
کردند و برای نخس��تین بار، مبحث »فرآیند تحقق اهداف 
اس��لمی« با این نام مطرح شد. ایش��ان در سخنان خود، 
فرآیند تحقق اهداف اسلمی را فرآیندی طوالنی، دشوار و 

دارای پنج مرحله مترتب معرفی کردند:
یک- وقوع انقلب اسلمی
دو- تشکیل نظام اسلمی

سه- تشکیل دولت اسلمی
چهار- تشکیل کشور اسلمی

پنج- تشکیل دنیای اسلم )بین الملل اسلمی(
در ماه رمضان س��ال80  در جمع مس��ئوالن اصلی نظام، 

دوباره این مسئله را تکرار کردند:
...س��ال گذش��ته عرض کردم، فرآیند تحق��ق هدف های 
اس��لمی، یک فرآیند طوالنی و البته دش��واری اس��ت... . 
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قدم اواّل... ایجاد انقلب اس��لمی اس��ت. کار آسانی نبود، 
لیکن این آسان ترین است. قدم بعدی ترتب نظام اسلمی 
ب��ر انقلب اس��لمی اس��ت... . ق��دم بعدی ک��ه از اینها 
دش��وارتر است، ایجاد دولت اس��لمی است. دولت، یعنی 
مجموعه کارگزاران حکومت... . ما اآلن در این مرحله قرار 
گرفته ای��م... . بع��د از این مرحله، مرحله تأللؤ و تشعش��ع 
نظام اسلمی است؛ یعنی مرحله ایجاد کشور اسلمی. اگر 
ای��ن مرحله به وجود آمد، آنگاه برای مس��لمان های عالم، 
الگو و اسوه می شویم... . آنگاه مرحله بعدی، ایجاد دنیای 

اسلم است... .6  
در رمضان س��ال 83 در دیدار مس��ئوالن اصلی کشور، بار 

دیگر همین سخنان تکرار شد: 
...دو-س��ه س��ال قبل در یکی از همین جلسات گفتم ما 
یک انقلب اسلمی داش��تیم. بعد نظام اسلمی تشکیل 
دادیم. مرحله  بعد، تش��کیل دولت اس��لمی است. مرحله  
بعد، تش��کیل کشور اسلمی اس��ت. مرحله  بعد تشکیل 
تمدن بین الملل اس��لمی است. ما امروز در مرحله  دولت 

اسلمی و کشور اسلمی قرار داریم... .7
در سال84 هم، ایش��ان توضیحاتی کامل تر درباره مراحل 
فرآیند تحقق اهداف اس��لمی ارائه کردن��د و بار دیگر به 
سخنان سال های گذشته اشاره نمودند.8 جای این پرسش 
وج��ود دارد که چرا فرد حکیمی، ی��ک موضوع را نه تنها 
تکرار می کن��د، بلکه تصریح به تکرار ه��م می نماید؟ آیا 
اینها نش��ان از اهمیت موضوع ندارد؟ این تکرار و تأکیدها 
نشان می دهد که این مطلب اهمیت زیادی دارد و همگان 

باید به آن توجه جدی نمایند.
ج) نتیجه 

نتیج��ه آنک��ه مهم ترین نی��ازی که مرجعیت سیاس��ی-
اجتماعی نهضت اسلمی برای آن ترسیم نموده اند، بنای 
یک کشور اس��لمی نمونه و الگوس��ت؛ به عبارت دیگر: 
مهم ترین نیاز کنونی نهضت اس��لمی عبارت اس��ت از: 
»ارائه الگوی موفق از کشوری اسلمی و بنا شده براساس 
آموزه های اسلمی و زمینه سازی برای تشکیل بین الملل 

اسلمی«. 
برای ملموس تر کردن مطلب، به بیان مثالی در این زمینه 
می پردازیم: فرض کنید با ش��خصی دعوا کرده اید. ناگهان 
او را ب��ه عق��ب هل می دهید و او تعادل خود را از دس��ت 
می ده��د. حال برای اینکه کامًل بر زمین بیفتد، باید قبل 
از اینک��ه دوباره تعادل خود را به دس��ت آورد، به س��رعت 
ب��ه زیر پای او کش��یده و او را به زمی��ن بیفکنید. همین 
حالت بعد از وقوع انقلب اسلمی رخ داد. نهضت اسلمی 
تمدن نمای مادی را عقب راند و تعادل و اس��تقرار ظاهری 
آن را از بی��ن ب��رد. حال قب��ل از اینکه به خ��ود آید، باید 

پایه های آن را که از جنس علم، اندیش��ه و فرهنگ است، 
از بین برد تا کامًل س��قوط کند. این امر، با دو کار عمده 

شدنی است: 
- تولی��د بینش ها، قوانین و فرهنگ اس��لمی برای اداره 

همه جانبه زندگی انسان معاصر9
- تربیت نیرو وکادرسازی برای تحقق بخشیدن به مراحل 

مختلف فرآیند تحقق اهداف اسلم 
حال، اگر این امر محقق نشود و در اثر غفلت یا کم کاری 
خواص و نیروهای ارزشی دنیای اسلم، نه تنها این نمونه 
و الگو تش��کیل نش��ود، بلکه اصل سرمایه نیز در معرض 
خطر ق��رار گیرد، چه رخ خواهد داد؟ پاس��خ امام خمینی; 

به این سؤال: 
»...اگر اس��لم عزیز و جمهوری اس��لمی نوپا، به انحراف 
کش��یده شود و س��یلی بخورد و به شکست منتهی شود، 
خدای نخواس��ته اس��لم ب��رای قرن ها به طاق نس��یان 
س��پرده می ش��ود و ب��ه جای آن، اس��لم شاهنش��اهی و 
ملوکی جایگزین آن خواهد ش��د... . با کوتاه ش��دن  دست 
ابرقدرت ه��ای چپاولگر از کش��ور اس��لمی ش��ما، آنان و 
وابستگان به آنها ماهیت اسلم و قدرت الهی آن را لمس 
نمودند و چون افعی زخم خورده در کمین نشس��ته اند که 
از هرراهی بتوانند خود یا به  وس��یله پیروان از خدا بی خبر 
خود، این نظام الهی را از مسیر خود منحرف نمایند...«.10

- ب��ار اصلی تحقاّق این نیاز برعهده کیس��ت؟ )رس��الت 
عصری حوزه معاصر(

حال باید دید که بار اصلی تحقاّق این نیاز عصری نهضت 
اسلمی برعهده کیست. به طور قطع همه اعضای جامعه 
اسلمی، برای تحقق این امر وظایفی بر عهده دارند، ولی 
طب��ق آموزه ه��ا و تعالیم دینی و مطابق با اس��تدالل زیر، 
مهم ترین بخش تحقق آن ، یعنی هدایت و راهبری آن، بر 

دوش حوزه های علمیه است: 
- انقلب اس��لمی، نهضتی با ماهیت توحیدی است که 

دغدغه گسترش توحید ناب را در دنیا دارد. 
- حوزه، س��ازمانی است که رس��الِت هدایت و رهبری هر 

جریان توحیدگستر در هر عصر را بر عهده دارد.
- نتیج��ه اینکه حوزه، رس��الت هدای��ت و رهبری انقلب 

اسلمی را بر عهده دارد.
بنابراین رس��الت عصری ح��وزه معاصر عبارت اس��ت از: 
»رهبری و مدیریِت دینی فرآیند تحقق یک الگوی موفق 
از کش��وری اسلمی و بنا شده براساس آموزه های اسلمی 

و زمینه سازی برای تشکیل بین الملل اسلمی«.
خلصه آنچه ذکر شد، در این گفتار مقام معظم رهبری به 

خوبی بیان ش��ده اس��ت: 
» ...آن عامل��ی ک��ه می تواند بش��ر را نج��ات بدهد، آن 

دس��ت قدرتمند و معجزه گر، جز اسلم ناب و قرآن کریم 
و احکام مقدس آس��مانی نیست... . با استنباط از بینش 
قرآنی، برحس��ب تکلیف و تحلیل تاریخی، اس��لم باید 
ملت ه��ا را نجات بدهد... . پایگاه این حرکت آزادی بخش 
و نجات بخ��ش جهانی هم، همین قبۀاالس��لم و مرکز 
حرکت الهی انقلب اس��لمی، یعنی ایران اس��ت؛ لیکن 
بدون کمربس��تگان روحانی، این کار ممکن نیس��ت. اگر 
کس��ی خیال کند که به غیر از جامعه  علمی روحانیت و 
جامعه  علمی تشیع، کسی خواهد توانست قرآن و اسلم 
را عل��م کند و تبیی��ن و تفهیم نماید و در دل ها ایمان و 
اعتق��اد به وجود آورد یا همین انقلب به ثمر رس��یده را 
در اینجا حفظ کند، اش��تباه کرده اس��ت. این تصور، غلط 

اس��ت«.11

 برخی ابعاد رسالت عصری حوزه معاصر 
الف(  تبیین، تفس��یر و تحکیم بنیان های نظری مورد نیاز 

انقلب اسلمی 
ب(اس��تخراج نظام ه��ای کلن موردنیاز جامعه براس��اس 
مبانی اس��لمی؛ مانند نظام عبادی اسلم، نظام آموزش و 
تعلیم، نظام اخلقی و تربیتی، نظام تعاون و فعالیت های 
گروهی، نظام حکومتی و سیاسی، نظام خانواده در اسلم، 
نظام مدیری��ت و تدبیر، نظام حقوق��ی، قضایی و جزایی، 
نظ��ام بهداش��تی و غذایی، نظام کش��اورزی در اس��لم و 
سیاست های کلن در این زمینه )سیاست های کلن نظام 
اطلعات و ارتباطات و صنعت و فناوری جامعه اس��لمی، 
مبان��ی بنیادین و سیاس��ت های کلن ادبیات، فرهنگ و 
هنر اس��لمی، الگوی فرهنگی اس��لم(، نظ��ام اقتصادی 
و تجاری، تبیین رابطه انس��ان و محیط زیس��ت از منظر 
اس��لم، نظام ورزشی اسلم، مدل و نظام تفریح و نشاط در 
اس��لم، تبیین معیارهای پوشش و لباس از منظر اسلم، 
مدل های مسکن، شهرسازی و معماری در اسلم، الگوهای 
زندگی روس��تایی، ش��هری و اجتماعی در اسلم، نظام کار 
و تولید و مصرف در اس��لم، س��بک زندگی دینی اقش��ار 

مختلف اجتماعی و... .
ج( ارائ��ه برنامه های کاربردی برای اداره جامعه براس��اس 

مبانی اسلمی 
د( تدوین راهبردهای کلن سیاس��ی-اجتماعی، فرهنگی، 

علمی و نظارت بر اجرای آنها 
ه�(   هدایت و رهبری جریان تولید دانش های دینی 

و( نظارت بر اس��لمی بودن عملکرد مسئوالن و کارگزاران 
و تصحیح خطاها ومبارزه با انحرافات 

ز(    تربیت نیروهایی برای گس��ترش پیام توحیدی انقلب 
اسلمی در دنیا... 

تأخير 
ــت و جامعه چون  ــون رعد اس حوزه چ

برق!...
هميشه باهم اند....

ولي با فاصله...



  نقش هـای اجتماعـی حوزویـان در دوران معاصـر 
(شئون اجتماعی یا آینده كاری یك حوزوی)

ش��اید با این پرس��ش ها روبه رو شده باش��ید که طلبه در 
نهای��ت چه نقش و جایگاه اجتماعی پیدا خواهد کرد و چه 
س��رانجامی خواهد داشت و چه نقش ها و شئون اجتماعی 
در انتظار وی است؟ و... برای پاسخ به این سؤاالت، در ابتدا 
به ذکر مقدمه ای پرداخته و به بیان نس��بت افراد جامعه با 
دانش و فرهنگ دینی )آنچه به طور تخصصی منتسب به 

دین می شود و نیاز به استنباط روشمند دارد( می پردازیم: 
مقدمه: موقعیت افراد مختلف جامعه و حوزویان نسـبت 

به فرهنگ و دانش دین
افراد یک جامعه اس��لمی چه نسبتی با دانش و فرهنگ 

اسلمی دارند؟ عقًل سه نسبت زیر تصور می شود:  
یک- تولیدکننده دانش و فرهنگ دینی: اسلم شناس 

دو- توزیع کننده دانش و فرهنگ دینی: اسلم گستر
سه- مصرف کننده دانش و فرهنگ دینی

ح��ال ب��ا توجه به مقدمه ب��اال، حوزویان جزء کدام دس��ته 
هس��تند؟ بدیهی اس��ت که حوزویان باید ج��زء یکی از دو 

دسته زیر باشند:12 
ی��ک- تولیدکننده )اسلم ش��ناس، به معن��ای خاص یا 

مجتهد و مستنبط گزاره های دینی( 
دو- توزیع کنن��ده )اسلم گس��تر، ب��ه معن��ای خاص یا 

اسلم شناس به معنای عام(
طبیعی اس��ت ک��ه حوزویان، نبای��د مصرف کننده محض 
باشند، وگرنه فرقی با اقشار دیگر اجتماعی نخواهند داشت. 
حال، به بسط بیشتر تقسیم بندی مذکور می پردازیم. اسلم 
شناسی به معنای خاص یا اجتهاد دینی، خود به دو بخش 

عمده تقسیم می شود: 
یک- اس��لم  شناس��ی در حیطه تکالیف و وظایف فقهی 

)آنچه هم اکنون بیشتر رایج است(.
دو- اس��لم  شناسی تخصصی )اس��لم  شناسی در عرصه 

یک دانش خاص(. 
البته هر دو دس��ته باید از توانایی و ملکه اجتهاد و استنباط 
برخوردار باش��ند، ولی دسته دوم به دانشی بستگی دارد که 
ب��ه آن می پردازند، افزون  بر س��طح حداقلی اجتهاد، نیاز به 
تخصص در دانش ها و مهارت های بیشتری دارند؛ برای مثال 
کس��ی که می خواهد به اسلم شناسی تخصصی در زمینه 
نگرش های هستی شناس��انه دین بپردازد، باید به ابزارهایی، 
مانند منطق، فلسفه و... در حد باالیی مجهز باشد و توانایی 
اس��تنباط و اجتهاد در این علوم را داشته باشد و اگر تنها به 
اصول فقه مجهز باش��د، قدرت اس��تنباط تخصصی در این 
زمینه ها را نخواهد داشت. اسلم گستری نیز به دو بخش و 

حیطه عمده تقسیم می شود که عبارتند از: 

ی��ک- اسلم گس��تری ب��ه معنای خ��اص ک��ه از وظایف 
اختصاصی حوزویان است. 

دو- اسلم گس��تری به معن��ای عام که مربوط به اقش��ار 
دیگری اس��ت که به تولید آثار دینی و اسلمی می پردازند ؛ 
مثل هنرمن��دان، کارگردان��ان، مؤلفان، مربیان، مدرس��ان، 
معلمان، سیاس��تگزاران علم و فناوری، استراتژیس��ت های 
فرهنگی، اجتماعی یا سیاس��ی، تولیدکنندگان محصوالت 

فرهنگی مذهبی و... . 
تفکیک این س��ه حیطه بدین معناس��ت که باید به لحاظ 
رتبی، ترتیب زیر رعایت ش��ود:13 اص��ول و مبانی آنچه در 
جامعه به نام دین خدا تولید و ترویج می ش��ود، ابتدا باید از 
مجرای اجتهاد و اس��تنباط دینی بگذرد و سپس، در جامعه 
اس��لمی گس��ترش یابد. در ای��ن مرحله، اسلم گس��تران 
حوزوی )اسلم گس��تر ب��ه معنای خاص( با اخ��ذ مبانی و 
معیارها از اسلم شناس��ان به معنای خاص، آنها را به زبانی 
مناسب و متناسب با فهم هر طبقه به آنها عرضه می کنند. 
در واقع، اسلم گس��تران تخصصی نقش مشاور و راهنمای 
س��ایر اسلم گس��تران را دارند و راب��ط و حلقه وصلی بین 
اصول و مبانی دینی تولید ش��ده توسط اسلم شناسان به 
معنای خاص و آثار دینی تولید ش��ده توسط اسلم گستران 
به معنای عام است. دسته اخیر، به نشر و بسط و آفرینش 
آثار اس��لمی، براس��اس آنچه از این مس��یر به دست آنها 
رسیده اس��ت، می پردازند. بنابراین براساس آنچه ذکر شد، 

باید دسته بندی مذکور را این گونه تبیین کرد: 
تولیدكننده: اسالم شناس به معنای خاص (مختص حوزویان)

 اسلم شناس��ان در حیط��ه تکالی��ف و وظایف فقهی 
)آنچه هم اکنون رایج است(

 اسلم شناسان تخصصی )اسلم شناسی در عرصه های 
خاص( 

توزیع كننده: اسالم گستر (حوزویان و غیرحوزویان) 
 اسلم گس��تران به معنای خاص یا اسلم شناس��ان به 

معنای عام )مختص حوزویان(
 اسلم گستران به معنای عام )غیرحوزویان(

مصرف كنندگان (غیرحوزویان)
فرآیند مذکور در شکل زیر به تصویر کشیده شده است: 

در همین جا باید به چند نکته بسیار مهم، اشاره کرد: 
1. اسلم گس��تران ب��ه معن��ای خ��اص نی��ز حتم��ًا باید 
اسلم ش��ناس باش��ند )اما اسلم ش��ناس به معن��ای عام(؛ 
یعنی گرچه توانایی اس��تنباط منابع دین��ی را ندارند، ولی 
تا حد زیادی با دانش های دینی آش��نا بوده و توانایی فهم 
و بس��ط تولیدات اسلم شناس��ان به معنای خاص را پیدا 
کرده اند. معناشناسی تفصیلی اسلم شناسی به معنای عام 
و روش های رسیدن به آن، در حوصله این نوشتار نیست.

2. ام��کان مدل ه��ای ترکیبی: در عمل و ب��ه لحاظ افراد، 
ممکن اس��ت یک طلبه در هر دو حیطه فعالیت کند )هم 
در حیطه استنباط و هم در مقام ترویج یا اجرا(؛ به عبارت 
دیگر: نسبت بین دو حیطه اسلم شناسی و اسلم گستری، 

عموم و خصوص من وجه است. 

3.حوزویان، افزون  بر نس��بتی که با دانش و فرهنگ دینی 
دارن��د، وظایف اجرایی تخصصی ای ه��م در ارتباط با دین 
ب��ر عهده دارند. حتی برخ��ی از منصب های مقام ترویج و 
اجرا فقط توس��ط اسلم ش��ناس به معنای خاص شایسته 

اجراست؛ مانند قضاوت، والیت فقیه، مرجعیت دینی.
جمع بندی 

اکن��ون و با توجه ب��ه مقدمه مذکور، می ت��وان خدمات و 
نقش ه��ای اجتماعی تخصصی حوزویان )ی��ا آینده کاری 

طلبه( را بدین گونه ترسیم کرد: 
 تولید کنن��دگان )اسلم شناس��ان ب��ه معنای خ��اص(، با 

وظایف زیر: 
- اس��تنباط و تبیین نگرش های کلن دین: فلس��فه، 

کلم، فلسفه های مضاف و... 
- کشف و تبیین نظام های کلن دینی: نظام سیاسی، 

قضایی، مدیریتی، تربیتی، حقوقی اسلم و... 
- کش��ف و تبیین قانون  دین در س��طح خ��رد )مانند 

احکام فقهی فردی(
- کشف و تبیین فرهنگ دین: اخلق )فردی، صنفی و 
اجتماعی(، س��بک های زندگی اسلمی، مبانی و اصول 

راهبردی هنر دینی و...  

م  سال ا
شنـاس

(فقط حوزوي)

م  سال ا
گستــر

(حوزوي و غيرحوزوي)

اسالم شناسان

اسالم گستران(به معناي خاص)

اسالم گستران(به معناي عام)

مصرف كنندگان
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 توزیع کنن��دگان )پردازش��گران و مروج��ان مبانی دینی، 
اسلم گستران تخصصی( به صورت های زیر: 

- مؤلف 
- مبلغ و منبری )برای عموم مردم(

- مبلغان تخصص��ی )مبلغ کودکان، نوجوانان، جوانان، 
دانشجویان، س��ربازان، ورزش��کاران، کارگران، زندانیان، 
در  ای��ران  فرهنگ��ی  نماین��دگان  کش��ورهای خارجی، 
س��فارتخانه ها، مبلغ��ان کاروان های زیارتی حج و عمره 

و...( 
- مدرس )حوزه، دانشگاه و مدارس( 

- مرب��ی )ک��ودکان، نوجوانان، جوان��ان، مربی آموزش 
اح��کام و...( 

- محققان میانی
- رهبری و مدیریت مسجد، حسینیه و...  

- رهبری و مدیریت هیئت های مذهبی 
- استراتژیست های )سیاس��ی، فرهنگی، آموزشی و...( 

دینی در سطح کلن و راهبردی 
خان��واده  ام��ور  مش��اور  مش��اوران تخصصی:   -
)روحانی خانواده(، تربیت فرزند، مش��اور اصناف، مشاور 
تولیدکنن��دگان آثار هن��ری و مذهب��ی در عرصه های 

مختلف هنری و...
- اساتید اخلق 

 متصدیان منصب های اجرایی مختص حوزویان
- والیت فقیه )مرجعیت سیاسی- اجتماعی(

- مرجعیت دینی )به معنای رایج کنونی(
- تربیت طلبه 

- مدیریت مدرسه یا حوزه علمیه
- امامت جمعه و جماعات 

- مدی��ران فرهنگی-اجتماعی؛ مانن��د نمایندگان ولی 
فقیه در دانشگاه ها، نیروهای انتظامی و...

- قضاوت 
- برخ��ی منصب های حکومتی؛ مانن��د وزیر اطلعات، 
فقهای عضو شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان 

رهب��ری و... . 
- بخش سوم: بررسی وضعیت حوزه معاصر 

در اینجا به بیان وضعی��ت کلی حوزه معاصر می پردازیم. 
البته، در بررس��ی مس��ائل ح��وزه، بای��د واقع گ��را بود و 
همان گونه ک��ه باید از خوش بین��ی کاذب اجتناب ورزید، 

نباید به دام منفی بافی و سیاه نمایی هم افتاد. 

 برخی از ویژگی های حوزه معاصر در مرحله كنونی آن
ح��وزه کنونی ویژگی هایی دارد که برخی از مهم ترین آنها 

عبارت است از:14
ال��ف(  این نهاد کوچک گذش��ته، به مجموع��ه بزرگی در 
دنیای امروز در آمده که همه جا شعبه دارد و از سراسر دنیا 
مراجعه کننده می پذیرد.15 تعداد مدارس علمیه داخل کشور 
نیز به س��رعت رشد کرده و در کش��ورهای متعددی حوزه 
 علمیه تأس��یس شده است. حوزه های علمیه خواهران نیز 

به صورت فوق العاده ای توسعه یافته است.
از ُکنجی آرام به وس��ط ترمینال ح��وادث جهانی افتاده و 

وجودی حادثه ساز، دشمن تراش و گاه، تعیین کننده دارد.
عل��وم جدیدی را در آغ��وش گرفته و دامن��ه دغدغه ها و 
پویش های علمی خود را بس��یار گسترده تر از پیش کرده 
اس��ت. توجه به علوم انسانی؛ تأسیس ابواب و فروع جدید 
برای دانش های حوزوی رایج، )مانند فقه اإلدارۀ، فقه التربیۀ، 
فقه الحکوم��ۀ و السیاس��ۀ و...(؛ تلش ب��رای تولید علوم 
انس��انی کلس��یک، به صورت بومی و اس��لمی، )مانند 
اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناس��ی  اسلمی و...(؛ تعامل 
متناس��ب با برخی دانش های دورتر، همانند علوم تجربی، 
پزش��کی و مهندس��ی؛ احیای برخی دانش ه��ای قدیمی 

فرهنگ اسلمی، چون طب، هیئت، ریاضیات؛ وجود بیش 
از س��یصد مؤسس��ه و مرکز آموزش��ی، پژوهشی، تبلیغی 
و...؛ بی��ش از 83 کتابخان��ه و... نش��انه گس��ترش دامنه 

فعالیت های علمی حوزه است. 
د(  حوزه کنونی چند برابر گذشته نیرو گرفته و هنوز تعداد 

نیروهایش کم است. 
ه�( بسیاری از نیروهای توانمند خود را به رتق و فتق امور 

انقلب و نظام گمارده است. 
و(   برخی از بهترین ها و توانمندترین نیروهای خود را بسیار 

پیش از موعد معمول از دست داده است.
تقریبًا برای اولین بار کارهای س��ازمانی و تش��کیلتی را 
ب��رای اداره خ��ود، با مراع��ات اقتضائات خوی��ش، تجربه 

می کند.
در اندیش��ه تجدیدنظر در نظام آموزش��ی و پرورشی خود، 
ب��رای تربی��ت نیروهای��ی کارآمدتر اس��ت؛ مانن��د تغییر 
برنامه های درس��ی، تنظیم برنامه های��ی جدا برای طلب 

مختلف، تأسیس رشته های تخصصی و... .
در اندیشه بازس��ازی نظام تبلیغی خود برای ارائه خدمات 
تبلیغی در س��طحی گس��ترده تر و در انطباقی بیش��تر با 
نیازهای گس��ترده نهضت اس��ت. نیاز به نیروهای کارآمد 
حوزوی برای صدها ش��هر و بخش، حدود 64 هزار روستا، 
ش��هرهای مرزی ب��ا نیازهای وی��ژه تبلیغ��ی، پادگان ها و 
مراکز نظامی فراوان، مدارس بس��یار زیاد، صدها دانشگاه 
و1500خوابگاه دانش��جویی، هزاران مس��جد و حس��ینه، 
هیئت ه��ای مذهبی ف��راوان، ه��زاران کاروان زیارتی حج، 
عمره و عتبات، رایزنی های فرهنگی ایران در خارج کشور، 
ادارات، زندان ه��ا، مراک��ز صنعتی و کارخانه ه��ای فراوان، 
نیازها و درخواس��ت های گس��ترده بین المللی، مساجد و 
مراکز فرهنگی و علمی مس��لمانان و حتی غیرمسلمانان 
س��طح جهان که مشتاقانه در انتظار دریافت خدمات حوزه 

توزیع کنن��دگان )پردازش��گران و مروج��ان مبانی دینی، 
اسلم گستران تخصصی( به صورت های زیر: 

- مؤلف 
- مبلغ و منبری )برای عموم مردم(

- قضاوت 
- برخ��ی منصب های حکومتی؛ مانن��د وزیر اطلعات، 
فقهای عضو شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان 

رهب��ری و... . 

فرهنگ اسلمی، چون طب، هیئت، ریاضیات؛ وجود بیش 
از س��یصد مؤسس��ه و مرکز آموزش��ی، پژوهشی، تبلیغی 
83و...؛ بی��ش از 83و...؛ بی��ش از 83 کتابخان��ه و... نش��انه گس��ترش دامنه 

فعالیت های علمی حوزه است. 



«
علمیه ش��یعه هس��تند و...، نیاز گسترده حوزه را به تربیت 
نیروهایی برای س��طوح مختلف جامعه و ساماندهی آنان، 

نشان می دهد.

 مهم ترین ویژگی دوران كنونی حوزه  
ب��ه هرحال، می توان مهم ترین ویژگی ح��وزه معاصر را در 
یک جمله خلص��ه کرد: حوزه معاص��ر، در »دوران گذار« 
اس��ت. اما باید دید معنای دوران گذار چیست؟ دوران گذار، 
ب��ه معنای انتقال از مرحله ای بس��یط ب��ه مرحله پیچیده 
عهده داری نیازهای نهضتی جهانی اس��ت. در اهمیت این 
دوران همین بس که اگر این مرحله به سلمت طی شود، 
حوزه و نظام اسلمی، آینده درخشانی خواهد داشت، وگرنه 
باید ش��اهد رک��ود، خمود یا زوال ح��وزه علمیه و فراموش 

شدن اسلم ناب، حداقل برای دهه هایی طوالنی بود. 

 برخی از ویژگی های دوران گذار 
در اینجا مناس��ب اس��ت با برخی ویژگی ه��ای دوران گذار 
حوزه آش��نا ش��ویم. فایده این امر، این است که در برخورد 
ب��ا پدیده هایی که در دوران گذار طبیعی و اجتناب ناپذیرند، 
عنان از کف نمی دهیم و دچار بدبینی افراطی نمی گردیم. 
با واقع بینی بیش��تری با مسائل جاری صنفی خود برخورد 
می کنی��م و به حل معضلت این دوره می اندیش��یم و به 
دنبال نقش خود در برطرف کردن آنها می گردیم. پاره ای از 

این ویژگی ها عبارت است از:
� بی ثباتی در قوانین و شیوه های اجرایی و اداری 

� آشفتگی در روش ها و محتواها 
� تحوالت پی درپی و مداوم  

� افزای��ش کم��ی نیروهای انس��انی و کاهش نس��بی 
کیفیت 

� مانع تراشی برخی در برابر تحوالت ضروری در حوزه به 
دالیل یا بهانه های مختلف 

� برخی جامدنگری ها و خشک اندیشی ها 
� خطر رواج التقاط و روشنفکرنمایی منفی توسط برخی 
افراد حوزوی که نتوانس��ته اند دانش های اسلمی را به 

خوبی احراز نمایند. 
� خطر انحراف از مبانی بنیادین دینی 

� خطر کم توجهی به نقش و جایگاه روش اصیل اجتهاد 
و اس��تنباط در اداره جامعه بش��ری، به دلیل ناتوانی در 
کس��ب یا استفاده از آن، متناس��ب با شرایط و نیازهای 

عصر
� کم رنگ ش��دن برخی ارزش ها و س��نت های اصیل و 
ارزش��مند و خطر فراموش ش��دن تراث علمی-معنوی 
س��لف صالح )به بهانه های واهی(، به جای امتداد دادن 

آنها براساس مقتضیات عصری...
مکم��ل مباح��ث این نوش��تار، ضرورت های خودشناس��ی 
صنفی، آسیب شناس��ی خ��رده نظام های ح��وزوی موجود، 
بررس��ی محتوای آموزش��ی، پژوهش��ی و تبلیغ��ی حوزه، 
ارزش ها و افتخارات، آفات و خطرات طلبگی، ضرورت های 
ورود افراد مستعد و شایسته به حوزه های علمیه و... است 
که جه��ت رعایت اختصار و محدودیت های طبیعی نش��ر 
مطلب در فصلنامه، حذف ش��ده و به فرصتی دیگر موکول 

می شود. إنشاءاهلل.

پی نوشت ها:
1. سرنگونی حاکمان طاغوتی و تشکیل حکومت اسلمی، از اصلی ترین 
اهداف بعثت نبی اکرم9 اس��ت. بنابراین می فرم��ود:» اناّ اهلل بعثنی أن 
اقت��ل جمیَع ملوک الدنیا؛ خدای متعال مرا مبعوث نموده تا همه ملوک 
دنیا را نابود کنم«؛ بحاراالنوار،ج9،ص210، بدیهی اس��ت که این وظیفه 

به وارثان انبیا، یعنی عالمان دینی نیز منتقل می شود.
2. از نظ��ر اس��لم، باید عملکرد کارگ��زاران حکومت��ی از تحت نظارت 
اٌم علی  عالمان دینی بگذرد؛ ازاین رو امام صادق فرمود: »الملوک حکاّ

اٌم علی الملوک« بحاراألنوار،ج1،ص183. الناس و العلماء حکاّ
3. برخ��ی، این امور را از غایات تحصیل در ح��وزه می دانند و آنها را با 
اهداف کلن حوزه که برشمرده شد، اشتباه می گیرند؛ درحالی که نباید 

سطوح اهداف و کارکردهای کلن حوزه را به نازل تر کنیم.
4. نظام حوزوی که خود متشکل از خرده نظام هایی، مانند نظام آموزش، 

تربیت، تبلیغ، مدیریت، اجرا و... است. 
5. ادلاّ��ه فقه��ی و کلمی والیت فقیه در کتاب ه��ای مفصل آمده و در 
اینجا، مجال بررس��ی استداللی آن نیست. بنابراین بعنوان اصل موضوع 

پذیرفته شده است. 
80/9/21 .6
83/8/6 .7

84/06/08 .8
9. ام��ام خمینی;:...یک مجتهد، باید زیرکی و هوش و فراس��ت هدایت 
یک جامعه بزرگ اس��لمی و حتاّی غیراس��لمی را داشته باشد؛ صحیفه 

امام;،ج 21،ص289.
10. صحیفه امام،ج 18،ص6

  1369/08/05 .11
12. به صورت مانعة الخلّو. ولی این  دو نس��بت مانعة الجمع نیس��تند و 
شخص می تواند هم اسلم شناس به معنای خاص باشد و هم اسلم گستر. 
، باعث ایجاد بسیاری از  13. عدم توجه بایس��ته به این نکته بسیار مهماّ
مش��کلت در جامعه شده اس��ت. برخی به صرف داشتن روحیه مذهبی 
یا آش��نایی با برخی متون دینی، یا دانس��تن زبان عربی یا حتی برخی 
دانش ه��ای دینی و... به تولید فکر و اندیش��ه به ظاهر دینی یا رواج آن 
م��ی پردازند. تبعات این روش نادرس��ت، امروز در همه س��طوح جامعه 

مشاهده می شود.
14. بخ��ش عم��ده این فقره با برخ��ی تغییرات و اضاف��ات از منبع زیر 
درضا، در جس��ت وجوی نگرش جدید  ح، محماّ برگرفته ش��ده اس��ت: فلاّ

آموزشی، بی جا،1385ه�. ش
ب غیرایرانی و آم��ار مدارس علمیه خارج کش��ور: حدود  15. آم��ار ط��لاّ
هفده ه��زار طلبه خارجی )ده هزار مرد و هفت ه��زار زن( از صد ملیت، 
ح��دود ده هزارنفر فارغ التحصیل، حدود صد مدرس��ه و مرکز تحت نظر 
جامعة المصطفى العالمية در سرتاس��ر جهان، به کار گرفتن هزارمحقاّق 
حوزوی و تعداد بس��یار زیادی مدرس و مترجم و... ]به نقل از  آمار ارائه 
ش��ده در سال88 توسط مدیر محترم جامعۀ المصطفی العالمیۀ در شبکه 
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۴۵

«
در رابطه با رسالت نهاد روحانیت در جامعه اسلمی می توان در متون دینی به آیات و روایات 
متعددی استناد کرد که به نوعی ماموریت آن را بیان داشته است. از جمله در آیه معروف به 

»آیه نفر« دو وظیفه عمده برشمرده شده است که عبارتند از: تفقه و انذاِر هدفمند:
ِهْم  َْي ْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِل ْنِذرُوا قَ ِيُ يِن َو ل تََفقَُّهوا فِى الدِّ ِيَ رْقٍَة ِمْنُهْم طائَِفٌة ل َر ِمْن ُكلِّ فِ  فََلْو ال نََف

لََعلَُّهْم يَْحَذرُوَن (122)
دو وظیف��ه ای که در این آی��ه مبارکه آمده هر چند عموما به عن��وان وظایف اصلی صنف 
روحانیت شمرده می شود، اما همیشه به شکل غیر حکومتی مورد تفسیر قرار گرفته است. 
به این معنا که همیش��ه امر تفقه در دین و انذاِر به قصد اثر گذاری، از موضع ش��خصی که 
هیچ نس��بتی با نظام حاکم بر جامعه ندارد مد نظر قرار گرفته اس��ت. البته ش��اید نتوان به 
تفس��یر قبل از انقلب این آیه ش��ریفه خللی وارد کرد، چون یکی از نکات مهمی که باعث 
می شود فهم و استنباط ما کمال پیدا کند شرایط پیرامونی ما است. در شرایطی که شیعیان 
در دوران کناره گیری اجباری از امر حکومت و حکومت داری قرار داش��ته اند و فکر تش��کیل 
حکوم��ت، قبل از ظهور ام��ام موعود حضرت مهدی »عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف« به 
ذهن کس��ی خطور نمی کرده اس��ت، خیلی طبیعی است که کسی به فرآیند تفقه و تبلیغ 
دین نگاه حکومتی نداشته باشد. لذا بدون اینکه بخواهیم سراغ ریشه های تاریخی این نوع 
تفس��یر برویم، با شرایط موجود در جامعه اسلمی که حکومتی به نام اسلم در آن تشکیل 
ش��ده اس��ت و هر نوع رفتار و عملکرد آن، به نام اسلم و مکتب تشیع تفسیر می شود، می 
خواهیم بدانیم بر اس��اس آیات ش��ریفه قرآن کریم وظیفه تبلیغ��ی ما چه صورت معقول و 

مناسبی پیدا می کند.
مطابق آیه ش��ریفه 13 از سوره شوری1، اقامه دین یکی از وظایفی است که خدای متعال بر 
عهده ما به عنوان یک مس��لمان گذاش��ته اس��ت. این وظیفه برای کسی که متفقه در دین 
اس��ت یعنی عمری برای فهم دین تلش مس��تمر و ویژه داش��ته است، بیش از افراد عادی 
است، به تعبیر دیگر هر کس به اندازه ای که آگاهی به دین خدا داشته باشد می تواند اقامه 
کننده آن باشد، لذا نهاد روحانیت به عنوان نهاد متولی تفقه و انذار در دین بیش از دیگران 

وظیفه اقامۀ دین را برعهده دارد.
از طرف دیگر توجه به مس��اله اقامه دین باعث می شود تلقی عمومی از وظیفه دوم در آیه 
نفر، که همان انذار زبانی است، گسترش یابد. تا پیش از این، برداشت چنین بوده است که 
متولی دین موظف است بعد از هضم کردن اصول و مبانی دین، آنها را از طریق روش های 

سنتی تبلیغی مثل منبر و یا ابزارهای نوین اخیر، به گوش مردم برساند. 
هر چند چنین رویکردی در گذش��ته و قبل از تش��کیل حکومت اس��لمی، تاحدی کفایت و 
کارامدی داش��ته، اما در دوره کنونی و پس از انقلب اسلمی در ایران و با توجه به تاثیراتی 
که این انقلب در اقصی نقاط عالم داشته است دیگر کافی و وافی به مقصود نیست. سطح 
توقع نسبت به جامعه اسلمی بعد از انقلب اسلمی، به حق باال رفته است و با نگرش های 

سنتی به امر تبلیغ دین نمی توان این توقع را برآورده کرد.
علوه بر این، باید به این مس��اله از زاویه دیگری هم نگریس��ته ش��ود و آن این که امروزه 
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نهاد روحانیت به عنوان نهاد 
متولی تفقه و انذار در دین بیش از 
دیگران وظیفه اقامة دین را برعهده 
دارد.

در قرون اخیر هر ایدئولوژی 
ای که در عرصه ساخت نظام های 
اجتماعی کارآمد، موفق تر باشد، 
قابلیت بیشتری برای پذیرش در 
بین مردم دارد.

فرهنگهایی غلبه وسیع جهانی 
پیدا می کنند که توانسته اند 
نسبت به سایر فرهنگها نظام های 
اجتماعی کارامدتری ارائه کنند.

در شرایطی که نظام اسالمی 
مستقر شده است، کمک به کارآمدی 
هر چه فزاینده نظام اجتماعی، در 
عین تحفظ به شریعت اسالم، تبلیغ 
عملی و اساسی دین محسوب می 
شود.

در رابطه با رسالت نهاد روحانیت در جامعه اسلمی می توان در متون دینی به آیات و روایات 
متعددی استناد کرد که به نوعی ماموریت آن را بیان داشته است. از جمله در آیه معروف به 

»آیه نفر« دو وظیفه عمده برشمرده شده است که عبارتند از: تفقه و انذاِر هدفمند:
ِهْم  َْي ْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِل ْنِذرُوا قَ ِيُ يِن َو ل تََفقَُّهوا فِى الدِّ ِيَ رْقٍَة ِمْنُهْم طائَِفٌة ل َر ِمْن ُكلِّ فِ  فََلْو ال نََف

»آیه نفر« دو وظیفه عمده برشمرده شده است که عبارتند از: تفقه و انذاِر هدفمند:
ِهْم  َْي ْوَمُهْم إِذا رََجُعوا إِل ْنِذرُوا قَ ِيُ يِن َو ل تََفقَُّهوا فِى الدِّ ِيَ رْقٍَة ِمْنُهْم طائَِفٌة ل َر ِمْن ُكلِّ فِ  فََلْو ال نََف

»آیه نفر« دو وظیفه عمده برشمرده شده است که عبارتند از: تفقه و انذاِر هدفمند:

دو وظیف��ه ای که در این آی��ه مبارکه آمده هر چند عموما به عن��وان وظایف اصلی صنف 
روحانیت شمرده می شود، اما همیشه به شکل غیر حکومتی مورد تفسیر قرار گرفته است. 
به این معنا که همیش��ه امر تفقه در دین و انذاِر به قصد اثر گذاری، از موضع ش��خصی که 
هیچ نس��بتی با نظام حاکم بر جامعه ندارد مد نظر قرار گرفته اس��ت. البته ش��اید نتوان به 
تفس��یر قبل از انقلب این آیه ش��ریفه خللی وارد کرد، چون یکی از نکات مهمی که باعث  ی:
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جامعه اس��لمی، با رقبای قوی ای در حال دست و پنجه 
نرم کردن است. مبارزه ای که کمی سهل انگاری و تسامح 
در آن می تواند به خارج ش��دن اندیش��ه اسلمی از عرصه 
اندیش��ه های اجتماعی برای همیش��ه منجر شود. آوردگاه 
این هماوردی، عرصه نظام س��ازی اجتماعی است. به این 
معن��ی که در قرون اخیر هر ایدئول��وژی ای که در عرصه 
ساخت نظام های اجتماعی کارآمد، موفق تر باشد، قابلیت 
بیش��تری برای پذیرش در بین مردم دارد. به عبارت دیگر 
در عصر حاضر- به درس��ت یا غلط- بسیاری از مردم دنیا 
حتی در جوامع اسلمی ملک شان برای ترجیح یک فکر 
و اندیش��ه و اعتقاد بر دیگر آراء و اندیش��ه ها، تحت تاثیر 
شرایط اجتماعی و کارآمدی نظام های اجتماعی قرار گرفته 
است. لذا اگر ما قصد گس��ترش دایره پیروان مذهب حقه 
تش��یع را در سراس��ر عالم داشته باش��یم، یا حتی با نگاه 
حداقل��ی اگر بخواهیم رویکرد مردم جامعه اس��لمی ایران 
نس��بت به دین و اعتقادشان سست نش��ود، باید سعی در 
کمک به بهسازی و بهبود عملکرد سیستمهای اجتماعی 

داشته باشیم.
امروزه نظام س��ازی کارامد، عرصه رقاب��ت میان تمدنها و 
فرهنگهای مختلف است و در این عرصه فرهنگهایی غلبه 
وسیع جهانی پیدا می کنند که توانسته اند نسبت به سایر 

فرهنگها نظام های اجتماعی کارامدتری ارائه کنند.
یک��ی از مهمترین حوزه های دخالت زمان و مکان در فقه، 
بحث نظام سازی است که در میان دانشمندان اسلمی تا 
پیش از این جایگاهی نداشته و کمتر مورد توجه بوده است. 
به این معنی که نگرش به متون دینی و اس��تنباط از آنها 
عمدتا جهت گیری فردی داش��ته و بررسی حیات اجتماعی 
به صورت س��اختاری و نظام یافت��ه کمتر مورد عنایت قرار 
گرفته اس��ت. البته ناگفته پیدا اس��ت ک��ه اظهار نظرهای 
اجتماعی پراکنده در متون فقهی قدما قابل ردیابی هست 
اما طرح اجتماعی یک مس��أله با نظام سازی اجتماعی بر 

اساس مبانی دینی فاصله زیادی دارد.
ب��ا این اوصاف نه��اد روحانیت در جامعه اس��لمی ای که 
مدعی تمدن س��ازی مبتنی بر اس��لم است نمی تواند به 
رویکردهای سنتی در تبلیغ دین اکتفا کند. در شرایطی که 
نظام اسلمی مستقر شده است، کمک به کارآمدی هر چه 
فزاینده نظام اجتماعی، در عین تحفظ به ش��ریعت اسلم، 

تبلیغ عملی و اساسی دین محسوب می شود.
از ط��رف دیگ��ر در طراحی ی��ک جامعه ای��ده آل یکی از 
بهترین ش��یوه ها این است که علوه بر روش های سنتی 
تبلیغ دین، به نظام س��ازی ه��ای اجتماعی مبتنی بر دین 
بپردازی��م. گاهی یک نظام س��ازی مبتنی بر دین باعث از 
بین رفتن یا کم ش��دن برخی گناه ها در سطح جامعه می 
ش��ود. به عنوان مثال اگر در کلن نظام اقتصادی جامعه 
مدل هایی طراحی شود که نیازهای مالی افراد، موسسات 
و ش��رکتها، را به شکل شرعی تامین کند، بستر بسیاری از 
رباخواری هایی که به ش��کل غیر رسمی وجود دارد از بین 
می رود. نقش نهاد حوزه های علمیه، به عنوان نهاد متولی 
تفهیم و تفهم دین، و رسمی ترین نهادی که دغدغه اقامه 
دین در س��طح جامعه را دارد، این اس��ت ک��ه تلش کند 
متناس��ب با فهمی که از دین مقدس و جامع اس��لم دارد، 
برای اقامه آن در سطح جامعه نهادهایی را تاسیس کند، تا 
بدین ترتیب جامعه را به جامعه آرمانی اس��لمی نزدیک تر 

کند.

این دو نوع تکلیف و رسالت در یک نقطه مشترک هستند 
و آن در مقام تفقه و فهم دین است اما در مقام انذار تفاوت 
پیدا می کنند. تفاوت در این نقطه اس��ت که در مقام انذار 
شما در پی ایجاد انگیزه های درونی برای افراد هستید تا با 
تغییر نگرشهایشان و به تبع انگیزه هایشان، مسیر حرکت 
آنها را به سوی خداپرستی تغییر دهید یا اینکه روند رسیدن 
به هدف را برای آنها س��رعت بخشید. اما در وضعیتی که 
شما به نظام س��ازی اجتماعی روی می آورید، سعی دارید 
فضایی فراهم کنید تا دین در جامعه اقامه ش��ود. حال این 
اقامه دین که اعم از اقامه نماز، حج، امر به معروف، و غیره 
است ممکن اس��ت با انگیزه های فردی صورت گیرد، که 
مقرِّب خواهد بود و ممکن است با انگیزه های غیر مقرب 
صورت گیرد که در این صورت هرچند باعث کمال و رش��د 
افراد نخواهد شد اما زمینه را برای حرکت و رشد افرادی که 

قصد رشد و کمال دارند فراهم می کند. 
چنین نظام س��ازی ای باید متناس��ب با شرایط جامعه ای 
باشد که در آن قرار داریم. به بیان دیگر از آنجا که همیشه 
حرکت از وضع موجود به س��مت وضع مطلوب است، و ما 
بنا داریم جامعه را به س��مت اسلمی تر شدن پیش ببریم، 
راهبرد نظام س��ازی مبتنی بر دین، باید بر اس��اس مسائل 
موجود در جامعه صورت گیرد. مثل در شرایطی که جامعه 
اس��لمی از ضعف مفرطی در زمینه اعتقادات رنج می برد، 
و از  آنجا که اعتقادات پایه بس��یاری از رفتارهای اجتماعی 
و فردی ما اس��ت، وظیفه اولویت دار برای نظام سازی این 
اس��ت که برای اصلح این وضعیت تلش کند و با راهبرد 
نظام س��ازی ش��اید بهترین کار، اصلح نظام آموزشی پایه 
در کشور باش��د، لذا باید هم و غم اصلی دلسوزان حوزه و 
روحانیت، تلش برای بهبود نظام آموزش کشور و یا حتی 

تاسیس نهادهای غیر رسمی برای این اصلحات باشد.
نمونه های زیادی از تلش هایی که مبتنی بر راهبرد نظام 
س��ازی صورت گرفته است را می توان نام برد که برخی از 
آنها موفقیت های چش��مگیر و بنیادینی در سطح جامعه 

داشته اند. 
تلش��های امام موس��ی ص��در در جامعه چن��د فرهنگی 
و پیچی��ده لبنان، که نظام س��ازی های��ی در عرصه های 
مختلف از جمله سیاس��ی، مذهبی، فرهنگی و آموزشی و 
حتی نظامی بود می تواند نمونه ای باشد برای فعالیتهای 
اقام��ه دین در س��طح جامعه. تش��کیل مجل��س اعلی 
شیعیان، تش��کیل جنبش امل، تشکیل هنرستان فنی در 
جنوب لبنان و بس��یاری از اقدامات و فعالیتهای فرهنگی 
دیگر عمق نگاه و ذکاوت ایش��ان را در عرصه نظام سازی 

اجتماعی نشان می دهد.
 نمونه ه��ای مختلف دیگ��ری نیز درجامع��ه خودمان در 
س��الیان دور وجود دارد که بخشی از آن در کتاب »جریان 
ها و س��ازمان های مذهبی« تالیف حجه االس��لم رس��ول 

جعفریان آمده است.
شاید یکی از علل تاکید رهبر فقید انقلب، بر مسأله تاثیر 
زم��ان و مکان بر فقاهت، درگیر ش��دن یک فقیه و مرجع 
تقلید در مس��ایل حکومتی و شناس��ایی نیازهای جدیدی 
اس��ت که بعد از تشکیل حکومت اس��لمی مشاهده شده 

است. 

پی نوشت ها:
یَن َو اَل تََتَفرَُّقواْ ِفیه  1.   أَْن أَِقیُمواْ الدِّ

گاهی یک نظام سازی مبتنی بر دین 
باعث از بین رفتن یا کم شدن برخی 
گناه ها در سطح جامعه می شود.

باید هم و غم اصلی دلسوزان 
حوزه و روحانیت، تالش برای بهبود 
نظام آموزش کشور و یا حتی تاسیس 
نهادهای غیر رسمی برای این اصالحات 
باشد.

یکی از علل تاکید رهبر فقید انقالب، 
بر مسأله تاثیر زمان و مکان بر فقاهت، 
درگیر شدن یک فقیه و مرجع تقلید در 
مسایل حکومتی و شناسایی نیازهای 
جدیدی است که بعد از تشکیل حکومت 
اسالمی مشاهده شده است.
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﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ د﹟ ︎︥و﹨﹩ ︋︪︣ا در ﹡﹍︀ه ﹋﹙﹩
 ﹝﹫︓﹛ وا︡ی

︥و﹨︩  ︎﹟︣﹝︑ ︣ای ﹝︡ر︨﹥ ﹝︪﹊︀ت؛ ﹝︡ر︨﹥ ای︋ 
ا﹝﹫︣ ︾﹑﹝﹩

﹎︤ارش در ﹝﹢رد ﹝︊﹠︀ی ﹝︡ر︨﹥ ﹝︪﹊︀ت ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹠︀️ و ﹡﹫︀ز ︵﹙︊﹥، 
﹉ دوره ︻﹞﹢﹝﹩ را ︵︣ا﹩ ﹋︣ده ا︨ـ️. ﹝︡︣ ﹝︡ر︨ـ﹥ در ا︋︐︡ا ﹝︪﹊﹑ت ﹢زه 
را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨ـ﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. 
︨﹫︀︨ـ️ ا︪ـ︀ن در ﹝︡ر︨ـ﹥، ﹋︀ر︋ـ︣دی ﹋ـ︣دن درس ﹨︀ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︵﹑ب 
را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨ـ﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. 
︨﹫︀︨ـ️ ا︪ـ︀ن در ﹝︡ر︨ـ﹥، ﹋︀ر︋ـ︣دی ﹋ـ︣دن درس ﹨︀ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ︵﹑ب 
را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︨ـ︍︦ ︋﹥ ︵︣ح ︠︀ص ﹝︡ر︨ـ﹥ ︋︣ای ر﹁︹ ﹝︪﹊﹑ت ﹝﹩ ︎︣دازد. 

﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹠︡. ارزش ︀︋﹩ آن ﹨︀ ﹡﹫︤ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹞︣ ا︨️.

 ️﹢﹨ ️︠︀﹠  ︫️︗ ︪︣ی از ﹝︺︡ود ﹝﹣︨︧︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ در  ︋﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹤︧︨﹣﹞
︣دا︫ـ︐﹥ ا︨️. از ا︗ ﹟️ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر،  رو︀﹡﹫️ و ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹎︀م ︗︡︡ی︋ 
 ﹤﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︲﹞﹟ ارا ﹤و در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ا︨️ ﹎︤ار︫﹩ ﹋﹙﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ارا ︡︡︗
︣دا︫ـ︐﹥ ا︨️. از ا︗ ﹟️ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر،  رو︀﹡﹫️ و ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹎︀م ︗︡︡ی︋ 
 ﹤﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︲﹞﹟ ارا ﹤و در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ا︨️ ﹎︤ار︫﹩ ﹋﹙﹩ از ﹝﹣︨︧﹥ ارا ︡︡︗
︣دا︫ـ︐﹥ ا︨️. از ا︗ ﹟️ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر،  رو︀﹡﹫️ و ﹨﹢️ ︵﹙︊﹍﹩ ﹎︀م ︗︡︡ی︋ 

 ﹟ا ️﹫﹡︀ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︺︣﹁﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ﹝︐﹢ن رو ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹋
﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︵﹑ب و رو︀﹡﹫﹢ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد.

 ﹟ا ️﹫﹡︀ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︺︣﹁﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ﹝︐﹢ن رو ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹋
﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︵﹑ب و رو︀﹡﹫﹢ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹎︣دد.

 ﹟ا ️﹫﹡︀ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︺︣﹁﹩ و ا︨︐﹀︀ده از ﹝︐﹢ن رو ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︀ر﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ا﹋
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﹤﹡﹢﹝﹡ ﹤︊﹚︵ ﹉ ️ ︐︀د، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫ ︪︐﹊︀ر و ︨ا ︡اد،︎  ︺︐ ︨ا
﹩︋︀﹚︑ ︡﹫︖﹞

﹩︋︀و ا︨︐︺︡اد ﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨
﹩﹡︀︖︀︋د آذر﹢︺︧﹞

️ ا﹐︨ـ﹑م وا﹜﹞︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︗﹠︀ب آ﹇ـ︀ی آذر︀︋︖︀﹡﹩، در ا﹟ ︨ـ﹠︣ا﹡﹩ ︋﹥  ︖
﹥ ا﹡︐︀ب در︨ـ︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹤  ︐﹢ا﹡﹫﹛،︋  ـ︀ درک آن︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ︑︀︋ 
️ ا﹐︨ـ﹑م وا﹜﹞︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︗﹠︀ب آ﹇ـ︀ی آذر︀︋︖︀﹡﹩، در ا﹟ ︨ـ﹠︣ا﹡﹩ ︋﹥  ︖
﹥ ا﹡︐︀ب در︨ـ︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹤  ︐﹢ا﹡﹫﹛،︋  ـ︀ درک آن︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ︑︀︋ 
️ ا﹐︨ـ﹑م وا﹜﹞︧ـ﹙﹞﹫﹟ ︗﹠︀ب آ﹇ـ︀ی آذر︀︋︖︀﹡﹩، در ا﹟ ︨ـ﹠︣ا﹡﹩ ︋﹥  ︖

 ︿︣︺︑ ﹩ـ︡﹎︀ه روان ︫﹠︀︨ـاز د ️﹢﹨ ️︧ـ﹡ ،ـ﹟ روا︫ـ︐︽︀ل ︋︨︣ـ﹫﹛. از ا
﹥ ا﹡︐︀ب در︨ـ︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹤  ︐﹢ا﹡﹫﹛،︋  ـ︀ درک آن︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ︑︀︋ 
 ︿︣︺︑ ﹩ـ︡﹎︀ه روان ︫﹠︀︨ـاز د ️﹢﹨ ️︧ـ﹡ ،ـ﹟ روا︫ـ︐︽︀ل ︋︨︣ـ﹫﹛. از ا
﹥ ا﹡︐︀ب در︨ـ︐﹩ در ز﹝﹫﹠﹤  ︐﹢ا﹡﹫﹛،︋  ـ︀ درک آن︋  ﹨﹢ـ️ ︵﹙︊﹍ـ﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ︑︀︋ 

 ﹩︋︀ا︨︐︺︡اد ︒︋ ︫ـ﹢د، ︨︍︦ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣﹡︡ و آن ﹎︀ه وارد ﹩﹞
 ︿︣︺︑ ﹩ـ︡﹎︀ه روان ︫﹠︀︨ـاز د ️﹢﹨ ️︧ـ﹡ ،ـ﹟ روا︫ـ︐︽︀ل ︋︨︣ـ﹫﹛. از ا
 ﹩︋︀ا︨︐︺︡اد ︒︋ ︫ـ﹢د، ︨︍︦ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣﹡︡ و آن ﹎︀ه وارد ﹩﹞
 ︿︣︺︑ ﹩ـ︡﹎︀ه روان ︫﹠︀︨ـاز د ️﹢﹨ ️︧ـ﹡ ،ـ﹟ روا︫ـ︐︽︀ل ︋︨︣ـ﹫﹛. از ا

﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ا︨︐︺︡اد﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ا﹡︡ و راه ﹨︀﹩ ︋︣ای ︑︪﹫︬ آن ﹨︀ و︗﹢د دارد. 
 ﹩︋︀ا︨︐︺︡اد ︒︋ ︫ـ﹢د، ︨︍︦ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣﹡︡ و آن ﹎︀ه وارد ﹩﹞
﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ا︨︐︺︡اد﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ا﹡︡ و راه ﹨︀﹩ ︋︣ای ︑︪﹫︬ آن ﹨︀ و︗﹢د دارد. 
 ﹩︋︀ا︨︐︺︡اد ︒︋ ︫ـ﹢د، ︨︍︦ ار﹋︀ن ︵﹙︊﹍﹩ را ︋︣ ﹝﹩ ︫﹞︣﹡︡ و آن ﹎︀ه وارد ﹩﹞

 ﹤﹫﹋︤︑ ،﹤﹆﹀︑ ﹩﹠︺ ،﹩﹍︊﹚︵ ︭︀ب﹡ ︡ ﹤︋ ︡︀︋ ︀﹞ ﹤﹋ ︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ ﹤︖﹫︐﹡ ،️︀﹡ در
و ︑︊﹙﹫︼ د︨️ ︋﹫︀︋﹫﹛، ︨︍︦ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︨︐︺︡اد و ﹑︻ ﹟︐﹁︀﹅ ︋︣و﹛ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 

.﹜﹫︫﹢﹊︋ ︬︭︑ ﹉ ﹥﹠﹫﹞︣د﹎﹩ ︻﹙﹢م، در ز︐︧﹎
و ︑︊﹙﹫︼ د︨️ ︋﹫︀︋﹫﹛، ︨︍︦ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︨︐︺︡اد و ﹑︻ ﹟︐﹁︀﹅ ︋︣و﹛ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 

.﹜﹫︫﹢﹊︋ ︬︭︑ ﹉ ﹥﹠﹫﹞︣د﹎﹩ ︻﹙﹢م، در ز︐︧﹎
و ︑︊﹙﹫︼ د︨️ ︋﹫︀︋﹫﹛، ︨︍︦ ︋﹥ د﹡︊︀ل ا︨︐︺︡اد و ﹑︻ ﹟︐﹁︀﹅ ︋︣و﹛ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 

اـ﹟ ﹝︐﹟، ﹝︀︭︊﹥ ای ا︨ـ️ ︋︀ ︋︣﹎︤︡ه ︗︪ـ﹠﹢اره ︵﹙︊﹥ ︗ـ﹢ان ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در 
آن آ﹇︀ی ︑﹙︀︋﹩ ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐︑﹩ را︗︹ ︋﹥ ︋﹫﹢﹎︣ا﹁﹩ ︠ـ﹢د، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️، ︑︃︔﹫︣ 
اـ﹟ ﹝︐﹟، ﹝︀︭︊﹥ ای ا︨ـ️ ︋︀ ︋︣﹎︤︡ه ︗︪ـ﹠﹢اره ︵﹙︊﹥ ︗ـ﹢ان ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در 
آن آ﹇︀ی ︑﹙︀︋﹩ ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐︑﹩ را︗︹ ︋﹥ ︋﹫﹢﹎︣ا﹁﹩ ︠ـ﹢د، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️، ︑︃︔﹫︣ 
اـ﹟ ﹝︐﹟، ﹝︀︭︊﹥ ای ا︨ـ️ ︋︀ ︋︣﹎︤︡ه ︗︪ـ﹠﹢اره ︵﹙︊﹥ ︗ـ﹢ان ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥ در 

 ︒︋ ،ر﹢︪﹋ ﹩﹝﹚︻ ️﹋︣ زه در﹢ ︩﹆﹡ ،️﹫﹇﹑︠ اره، ﹡﹆︩ ︎︪︐﹊︀ر و﹢﹠︪︗
آن آ﹇︀ی ︑﹙︀︋﹩ ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐︑﹩ را︗︹ ︋﹥ ︋﹫﹢﹎︣ا﹁﹩ ︠ـ﹢د، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️، ︑︃︔﹫︣ 
 ︒︋ ،ر﹢︪﹋ ﹩﹝﹚︻ ️﹋︣ زه در﹢ ︩﹆﹡ ،️﹫﹇﹑︠ اره، ﹡﹆︩ ︎︪︐﹊︀ر و﹢﹠︪︗
آن آ﹇︀ی ︑﹙︀︋﹩ ︋﹥ ︨ـ﹣ا﹐︑﹩ را︗︹ ︋﹥ ︋﹫﹢﹎︣ا﹁﹩ ︠ـ﹢د، ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️، ︑︃︔﹫︣ 

︑︭︬، ﹝︐︭︀ت ︵﹙︊﹥ ﹨︤اره ︨ـ﹢م، ︎﹫︪﹠︀د ︋︣ای ︎﹫︪︣﹁️ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ 
و ︎︥و﹨︩ ︨︀︎ ﹝﹩ د﹨︡.

۴٧



««
از پله های مس��جد ام��ام خمینی  در ب��ازار تهران، 
روبه روی خیابان ناصرخسرو پایین رفتیم. بعد از پله ها، 
سمت راست، دِر مدرسه ای قدیمی است که به مدرسۀ 
صدر بازار مشهور است و محل مدرسۀ مشکات است.

   چند س��ال پیش، حجت االس��لم قاس��میان، طرحی 
با نام مش��کات صبح گاهی در ته��ران برگزار می کند. 
هدف ای��ن طرح، تربی��ت نیروهای زبده و مس��لط به 
علوم حوزوی بود. دانش��جویان خ��لق و خوش فکر را 
ج��ذب کردند و به آن ها آموزش های الزم را  دادند. پس 
از برگ��زاری دوره های مختلف، این ط��رح بازدهی الزم 
را نداش��ت. مهم ترین عامل شکست طرح، این بود که 
دانش��جویی که کارش دانشجویی است، این آموزش ها 
برای او، فوق برنامه محس��وب می شد و در عین حال 
نمی ش��د با او تخصصی کار کرد، چرا که احساس نیاز 
نمی ک��رد. بعد از آن به این نتیجه رس��یدند که باید به 
تربیت طلب پرداخت. این فکر به همراه تعزاّی از حرف 
زمین مانده، ولاّی که 15 س��ال حرفش خریدار نداش��ته 
است و به ضمیمه یک روح به شدت عمل گرا نه عمل 
زده و نه ایده بدون عمل، باعث ش��د، به فکر راه اندازی 
حوزه بیفتند. ایش��ان می گوید: »حضرت یوسف  نه 
به این دلیل که چون در باز شد، دوید، بلکه چون دوید، 
در باز شد. ما نیز با دویدن و عمل کردن، در به روی مان 
باز ش��د و توانس��تیم حوزه  علمیه ای راه بیندازیم. همۀ 
حرف ما و طلبه ها این  اس��ت که تا سمت در می دویم 
یا به در می خوریم یا در باز می ش��ود. البته همیشه در 
باز می شود و به شدت به این حرف معتقدیم«.   پیش 
از ورود به گزارش، به صورت اجمالی، به مبنای مدرسۀ 
مشکات دربارۀ تحول در نظام آموزشی اشاره می کنیم.

ب��ا عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری، تحول حوزه 
دارای سه الیه است:

 الیۀ اول تحول این اس��ت که ما س��ریع دروس حوزه را 
بخوانیم. برخی تحول را در الیۀ اول می بینند و مدارسی 
ایج��اد کردند که دروس را به جای ده س��ال، در ش��ش 
یا هفت س��ال بخوانن��د. راه کار این تحول، کاس��تن از 
تعطیلی های بی حس��اب حوزه است. در حوزه حدود 100 
تا 110 روز کلس و حدود دو س��وم س��ال تعطیل است. 
تعطیلی بعضی ایام، مانند تعطیلی برای تبلیغ مناسب 
اس��ت، اما تعطیلی های بدون دلیل بسیار است. آن ها با 
کاستن تعطیلی های حوزه به چهار ماه و استفاده از بقیه 

سال، مدت زمان تحصیل را کوتاه کردند.
الیۀ دوم تحول، افزون بر توجه به الیۀ اول، برنامه هایی 
برای بهتر خواندن فقه و اصول است. با توجه به این که 
ح��وزه در مقام تحقق � نه حوزۀ مطل��وب � حوزۀ فقه 
و اصول اس��ت و برنامه هایی برای کارآمدی بیشتر، در 

زمینۀ فقه و اصول دارد.

الیۀ س��وم تحول این اس��ت که از ابتدا نیازها و اهداف 
طلب��ه را تعریف و براس��اس نیاز و ه��دف طلبه، نظام 
آموزش��ی را طراح��ی کنی��م و یکی یک��ی درس ها و 
کتاب ها را ترتیب دهی��م. در این نگاه، حوزه با تحولی 
عمیق روبه رو خواهد ش��د. در این نظام دیگر شما نباید 
پاس��خ گو باش��ید که چرا کتابی را برداشتید، بلکه باید 
پاس��خ گو باش��ید، چرا کتابی را گذاش��تید. راه حل این 
تحول، آموزش پژوهش محور اس��ت و برای رسیدن به 
چنین طرح��ی، باید طرح های مختل��ف و محدودی را 
تجربه کرد. مدرسۀ مشکات، بر اساس تحول الیۀ سوم 
شکل گرفته اس��ت. ما معتقدیم، برای رسیدن به طرح 
آموزش مطلوب حوزه، باید س��عۀ صدر داشت و هزینۀ 
معن��وی و م��ادی آن را پرداخت. اواًل بای��د مدیریت، به 
گروه ها و فض��لی مختلف اجازه دهد که پس از احراز 
نصاب هایی، تفکرات خود را اجرا کنند که هزینۀ معنوی 
آن داش��تن س��عۀ صدر در برابر اش��تباه هایی است که 
احتمااًل اتفاق می افتد و ثانیاً، هزینه های مادی این کار 

را به آن ها بپردازد.
مبنای مدرس��ۀ مشکات، تصور س��وم در زمینه تحول 
اس��ت. از ای��ن رو، با توجه به غای��ت و نیاز طلبه، یک 
دورۀ عمومی را طراحی کرده است. طلبه باید هر آن چه 
جزو ذخایر علمی حوزه اس��ت و در طول این س��الیان 
دراز پس از غیبت، بر س��ر آن ها بحث و کار ش��ده، به 
اندازۀ عمومی بداند. نام این دوره، دورۀ عمومی طلبگی 

است.
 مش��کلتی که در برنامۀ موجود حوزه هس��ت و قابل 

چشم پوشی نیست، عبارتند از:
 1. نداشتن تجربۀ طرح های گوناگون؛

 2. برخورد فوق برنامه ای با تحول؛
 3 پژوهش محور نبودن؛

 4. تخصصی بودن دروس از ابتدا و نداشتن الیه بندی؛
 5. کاربردی نبودن دروس و حل نکردن تمرین؛ 

6 . اصالت یافتن برخی علوم آلی؛
 7. نداشتن ارزیابی مستمر؛

 8 . نداش��تن برنامه ای جامع؛ 
9. نبودن نشاط و ورزش در برنامه؛ 

و... .
مدرس��ۀ مش��کات طرحی را اجرا کرده که مش��کلت 
موجود در نظام حوزه برطرف شود. در ادامه، گفت وگوی 
رهنام��ه با مدیر مدرس��ه را می خوانید که به تش��ریح 

برنامه های مدرسه پرداخته است.
رهنامـه: لطفاً بـرای آشـنایی مخاطبـان، قدری 

دربارة طرح مدرسة مشکات توضیح بدهید؟
مبنای این طرح، تصور سوم از بحث تحول است که با 
توجه به غایت و نیاز طلبه، یک دورۀ عمومی را طراحی 
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شنيديم مدرسه اي در تهران، با 
طرحي نو و متناسب با رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري، تأسيس شده 
و به تصويب شوراي عالي رسيده 
است. به اين دليل که همة دروس 
اين مدرسه، بر اساس روشي نو و 
پژوهش محور هستند، گزارشي از 
اين مدرسه تهيه کرديم. 
مدير مدرسه، حجت االسالم 
والمسلمين غالم رضا قاسميان، 
فارغ التحصيل در رشتة مهندسي 
عمران، در مقطع کارشناسي ارشد 
از دانشگاه صنعتي شريف است. 
وي در مدت کوتاهي، دروس سطح 
را گذرانده و به درس خارج فقه و 
اصول پرداخته است. ايشان حدود 
يک سال است که مدرسة مشکات را 
راه اندازي کرده است.

امیر غالمی

گزارش

 
سه علم برای ما آلی است: 
منطق، ادبیات و اصول که ما با 
این علوم معامله ی ابزاری بودن 
می کنیم.

 

یکی از کارهای ما ارزشیابی 
مستمر است. هر هفته امتحان 
است.

 
یکی از برنامه های ما ورزش 
منّظم و دائمی است چرا که طّالب 
باید نشاط خود را حفظ کنند تا در 
مسیر مستدام بمانند. 



۴٩ ۴٩

کنیم. یکی از اش��کاالت نظام موجود حوزه این اس��ت که 
از همان اول، دارای برنامۀ تخصصی اس��ت. مثًل مسائل 
بس��یار تخصصی را در ادبیات عرب به او آموزش، و حتی 
جیرۀ جنگی را تا آخر اجتهاد به او می دهند و بر این اساس 
درس ها تنظیم شده که طلبه قرار است در فقه متخصص 
شود. چیزی که ما به عنوان تصور اجمالی تعریف کردیم، 
ای��ن بود که طلبه باید هر آن چ��ه جزو ذخایر علمی حوزه 
است و در طول این سالیان دراز پس از غیبت، بر سر آن ها 
بحث و کار شده، به اندازۀ عمومی بداند. از این رو، برخورد 
تخصصی از اول مانند این اس��ت که بدون در نظر گرفتن 
مراح��ل و روش های صحیح، ب��ه خواندن تخصصی یک 
کتاب بپردازیم. هدف م��ا از دورۀ آموزش عمومی، تربیت 
طلبه ای اس��ت که بتواند قدرت حضور در تمام درس های 
تخصصی را داشته باشد. ما می گوییم قبل از پرداختن به 
ه��ر چیزی، باید توجیه، هدف و نگاه به پژوهش و آموزش 
اصلح بشود. برای نمونه، با نگاه فوق برنامه ای به تحول 
و پژوه��ش، راه به جایی نخواهی��م برد. ما االن می بینیم، 
حوزه ه��ا کارهایی را بر نمی تابند که از جهت پژوهش��ی و 
آموزشی تعریف می کنیم. نه به این دلیل که قبول ندارند، 
بلکه به این خاطر  که با حجم درس��ی ای که گذاش��ته اید، 
وقت��ی برای طلبه ها نمی ماند تا به ف��وق برنامه بپردازند. 
یکی از مش��کلت کار، فشردگی برنامه هاست. طلبه وقت 
مباحثه ندارد، ولی حرف از فوق برنامه است. امروزه حجم 
درس طلبه، بس��یار است. از این رو، در سال های نخست، 
نمی توان برنامۀ پژوهش را تعریف کرد و باید از ابتدا نظام 

پژوهش محور، متناسب با هدف عمومی تعریف شود.
در مدرسۀ مشکات، آموزش و پژوهش در راستای یک دیگر 
هس��تند. طلبه باید نخس��تین آموزش ها را که فرا گرفت، 
به پژوهش بپردازد. معنای پژوهش محوری این اس��ت که 
پژوهش، بار بخش��ی از آموزش را تأمین کند، نه این که در 
دورۀ ابتدای��ی آموزش ببین��د و در دورۀ دیگر، به پژوهش 
بپردازد یا این که اکنون به او آموزش بدهیم و بعد از درس 

به او بگوییم، در عرصۀ پژوهش گام بگذار.
یکی از مش��کلت دیگر این اس��ت که پژوهش محوری و 

تحول، مجری کارآمد کم دارد، کس��ی ک��ه مدافع تحول 
باش��د و انگیزۀ الزم را داش��ته باشد و دشواری کار را بداند. 
تحول، به تمرکز، جدیت و انگیزه نیازمند اس��ت و شخص 

باید خودش را وقف آن کند.
یکی از مش��کلت دیگر، عدم جامعیت برنامۀ حوزه است. 
ط��لب قرآن، علوم عقلی و عرفان و... را خوب نمی دانند. 
باید برنامه به گونه ای طراحی ش��ود که جامعیت داش��ته 

باشد.
یکی از مش��کلت دیگر، بی توجهی به  کاِر کاربردی است. 
طلب نمی توانند قواعد اصول و ادبیات و منطق را تطبیق 
دهند. ما در این زمینه فکر کردیم و برای رفع مشکلت در 

ادبیات در پایۀ اول، کارهایی انجام دادیم. 
در بحث ادبیات، یک نفر می تواند به هش��ت هدف توجه 
داش��ته باشد. هدف اول این اس��ت که طلبه باید به قرآن 
مسلط و با ظواهر قرآن آشنا شود. در هدف دوم، طلبه باید 
به متون روایی ما تس��لط داشته باشد. وقتی ما می گوییم 
درس خارج، یعنی این که طلبه ده سال در این نظام تلش 
ک��رده و باید در درس خارج بتواند بح��ار را بخواند و دایرۀ  
لغاتش را گس��ترش دهد و ترکیب هایی از روایات را ببیند 
و نظ��ر بدهد. امروزه طلبه چنین کاری انجام نمی دهد. در 
گفت وگویی که با اس��تادان زبان داشتیم، به  ویژه استادان 
زبان عربی، از روش ما اش��کال های اساس��ی می گرفتند. 
هدف س��وم این است که طلبه به صرف و نحو و بلغت 
مسلط باشد و متون جهان اسلم را بخواند. در شش سالی 
ک��ه کتاب جعفر مرتضی را باز می کند، نمی داند چه گفته 
ش��ده است. کتاب های آقای سبحانی را نمی تواند بخواند. 
وقت��ی قلم فنی باش��د، طلبه نمی تواند کت��اب را بخواند. 
نظی��ر کتاب ه��ای کلم یا کتاب هایی ک��ه از نظر ادبیات 
عرب، متن آن ها تخصصی است. باالخره طلبه می خواهد 

وارد متون جهان اسلم شود. این هدف چهارم است.
 ه��دف پنجم این اس��ت که زبان عربی را بش��نود. هدف 

شش��م، س��خن گفتن به عربی و هدف هفتم، توانایی در 
نگارش اس��ت. ما کلس صرف و قرآن داریم که استادان 
می خوانن��د و تحت اللفظ��ی و دقیق، ترجمه می ش��ود. از 
لغاتش امتحان گرفته می ش��ود. هدف هش��تم، مراجعه و 
استفاده از لغت نامه هاس��ت. ببینید یکی از اهداف، صرف 
و نحو و بلغت اس��ت که صرف را می خواند. هدف دیگر، 
خواندن قرآن اس��ت که به خواندن آن مس��لط بش��ود. به 
میزان��ی که صرف و نحوه بلد اس��ت، آرام آرام روایت کار 
می کن��د. البت��ه ورودی های م��ا، بای��د درس عربی دوره 
دبیرس��تان را بلد باش��ند. یکی از کارهایی که االن داریم، 
روایت خوانی اس��ت. مقدمات وسایل الش��یعه، 321 روایت 
دارد که با س��ندش خوانده می شود. خواندن سند هم یک 
قابلیت اس��ت، ضمن این ک��ه طلبه با روای��ات انس پیدا 

می کند.
در حوزۀ مشکات، همۀ طلبه ها به کامپیوتر و نرم افزارها و 
مادۀ خام دسترسی دارند که در نخستین گام و در راستای 
پژوهش مح��وری، پژوهش های��ی به آن ه��ا می دهیم که 
صرفًا کپی  پیس��ت اس��ت. این اولین گام پژوهشی است 
که ش��خص مطلبی را اس��تخراج کند و تحویل بدهد. به 
مرور زمان، بخش��ی از بار آموزش را به پژوهش می دهیم 
و کلس به صورت کارگاهی برگزار می ش��ود و طلبه ها در 
گام های دیگر، پژوهش ه��ای جدی تر را می آموزند. خیلی 
وقت ها ما تمرین های آماده ای داریم. چند مس��ئله را استاد 
ح��ل می کند و بقیه پرس��ش ها را به ط��لب می دهد که 
ح��ل کنند. به این ترتیب، بار آم��وزش به پژوهش منتقل 
می ش��ود. تمرین ها ه��م مانند »ان جاءک زی��د فاکرمه« 
نیس��ت. تمرین ها واقعی و عین آیات و روایات یا عبارات 
فقهی ماست که ضمن آن طلبه با منابع انس می گیرد و 

شیوۀ کار پژوهش  را می آموزد.
رهنامـه: غیر از طرح خاص مدرسـه دربـارة ادبیات 

عرب، چه طرح دیگری دارید؟

تحول، مجری کارآمد کم دارد، کس��ی ک��ه مدافع تحول 
باش��د و انگیزۀ الزم را داش��ته باشد و دشواری کار را بداند. 
تحول، به تمرکز، جدیت و انگیزه نیازمند اس��ت و شخص 

یکی از مش��کلت دیگر، عدم جامعیت برنامۀ حوزه است. 

شش��م، س��خن گفتن به عربی و هدف هفتم، توانایی در 
نگارش اس��ت. ما کلس صرف و قرآن داریم که استادان 



««

طرح دیگر ما خواندن تاریخ امام حس��ین  از روی بحار 
است. یک هفته مانده به اربعین، درس ها تعطیل می شود 
و کس��ی از قم می آید و صبح و عصر، طلبه ها به همین 
س��بک متن بحار را می خوانند و آن را ترجمه و لغاتش را 
بی��ان می کنند. به نظرم، یک��ی از کارهایی که حوزه باید 
نهادین��ه کند، تعریف کارهایی در مقاطع گوناگون اس��ت. 
بعض��ی وقت ها طلبه از این که به یک ش��کل، برای یک 
سال درس بخواند، خسته می ش��ود. شما باید مقاطعی را 
ب��رای انج��ام کار دیگری در نظر بگیرید ت��ا مقداری تنوع 
ایجاد ش��ود. اتفاقًا بعضی وقت ها تعطیلی ه��ا را با انجام 
کاره��ای دیگری می توانید پر کنی��د. کاهش تعطیلی در 
ح��وزه ممکن نیس��ت. باید در محرم و رمض��ان به تبلیغ 
رفت. هم چنین باید تابس��تان هم حوزه تعطیل باشد. اگر 
بخواهید تعطیلت ح��وزه را خیلی کم کنید، نهایت یک 
م��اه می توانید کم کنید. بیش��تر از ای��ن نمی توانید. من 
کارهای��ی را ک��ه در مقطعی انجام، و به ش��یوه ای تبدیل 
می ش��ود، قبول دارم. ما ای��ن کار را در زمینۀ قرآن انجام 

دادیم. بیش از دو ماه، کار فشرده داشتیم.
باید روایت خوانی به روایات آسان و سخت، تقسیم شود. ما 
دربارۀ روایت، پروژه ای تعریف کرده بودیم. در پروژۀ احادیث 
ما، س��ه حلقه دارد. در حلقۀ اول، ما کتاب االمامۀ بحار را 
برای استفاده از لغت نامه مختلف به این طلبه ها یاد دادیم؛ 
کار با لغت و حس��اس شدن به لغت. مقداری از تحقیق را 
هم انجام دادیم. وقتی طلبه ها با لغت نامه های عربی انس 
گرفتند، کتاب االمامۀ بحار را به ش��کل ترجمه و تحقیق، 
تهیه کردند که جالب بود. از عربی به عربی ترجمه کردند. 
به خاطر این که محتوای کتاب بحار سنگین، ولی متن آن 
س��بک است. در ابتدا باید کار را س��بک شروع کرد. البته 
محتوای متن های تاریخی آن س��بک اس��ت. حلقۀ دوم، 
خواندن احادیث وسایل الش��یعه ب��ود، چون مقدمات بحث 
وسایل الش��یعه، بحث اخلقی است، کاری بینابینی. حلقۀ 
سوم، تاریخ امام حسین  است. تا امروز بحث روایت به 
صورت جدی در فقه دنبال می شود. با این روش کاربردی 

می توان طلبه را به سوی هدف هدایت کرد.
به جز این س��ه حلقه، یک��ی دیگر از برنامه ها دربارۀ متون 
جهان اسلم اس��ت. ما کارهای تلفیقی هم داریم که جزو 
استراتژی های ماست. ببینید اگر ما بتوانیم تجمیع داشته 
باش��یم، باید چنی��ن کاری را انجام دهیم. اگر می ش��ود، 
تاری��خ و عرب��ی را باید با هم تلفیق کنی��م. یعنی همه را 
بر ندارید به هم بچس��بانید، بلکه ترکیب اتحادی باش��د. 
ما کاری تحقیقی در زمینۀ تاریخ اس��لم داش��تیم. س��ید 
من��ذر حکیم، یک مت��ن تاریخ اس��لمی دارد که قلم آن 
از نظ��ر تاریخ��ی نیز کتاب قوی  اس��ت. ای��ن کتاب را به 
گوین��ده ای عرب دادیم و پول زیادی هزینه کردیم تا کتاب 
را ب��ه زبان عربی بخواند که ش��امل چن��د ترکیب و آیتم 
اس��ت. وقتی طلبه ه��ا به صدا گ��وش می دهند، متن هم 
دستش��ان اس��ت. متن را نگاه می کنند و بعد استاد متن را 
تطبیق می دهد که رفته رفته طلبه ها به دیدن و ش��نیدن 
مت��ن عربی عادت بکنند. این صوت دارای لحن قش��نگ 
عربی اس��ت. به خوبی از برنامه های تلویزیونی عربی هم 
اس��تفاده می کنیم. هر بخشی از این کتاب، یک مجموعه 
بحث های تحلی��ل تاریخی دارد که با اتمام هر بخش، ما 

هم به موضوع تاریخ و هم به موضوعی عربی می پردازیم. 
هم چنین مستخدمی عرب آوردیم تا بچه ها مجبور شوند 
عرب��ی صحبت کنند. به طلبه ها، صرف و نحو را با انجام 
تمرین های بس��یار روی قرآن و روای��ت می آموزیم. گاهی 
اوقات، پس از س��ه � چهار جلس��ه درس، طلبه ها س��ه � 
چهار جلسه تمرین حل می کنند. روایت گنجینۀ عظیمی 
از تمرین هاس��ت. تدریس صرف و نح��و در کنار کارهای 
دیگر پی��ش می رود، نه این که قواعد صرف و نحو خوانده 
ش��ود. ما مطلب مکالمه و نوشتن و غیره را تعطیل کردیم 

و به آن ها نمی پردازیم.
ش��ما دقایق نحو را ببینید چقدر قاعده ارائه کرده اس��ت. 
آی��ا طلبه بعدها از این قواعد اس��تفاده می کند؟ ما گفتیم، 
س��ه علم برای ما آلی است؛ منطق، ادبیات و اصول. ما با 
ای��ن علوم معامله  ابزاری می کنیم. طلبه باید متن درس را 
بخواند، روایت را بفهمد و گوشش به درست خوانی، عادت 
کند. حال اگر مغنی یا س��یوطی خوانده ش��ود یا نش��ود، 

ببینید روایت و قرآن را می فهمید یا نه.
رهنامـه: در بحث اسـتفاده از قـرآن و روایات، یك 
نکته این اسـت كـه آیات و روایات سـطح و عمق 
دارند. باید صرف و نحو و بالغت و لغت را به شکلی 
عمیق تر شـناخت كه فرمودید در این مرحله به آن 
نمی پردازید. سیاسـت شـما برای كار روی سطح، 

تعمیق و تحقیق درس ها، چیست؟
ما قائل به س��طح و عمق هس��تیم. می گوییم اول سطح 
خوانده شود، بعد عمق. استراتژی ما الیه بندی است؛ یعنی 
اگ��ر ما الیه ای را برداریم، بعده��ا الیۀ دیگر را بر می داریم 
و این نگه داش��تن پله های آموزش��ی است. ضمن این که 
فواصل پله ها هم حفظ می ش��ود. یعنی این که فاصله  پله  
اول با پله  دوم، زیاد یا کم نباشد. مثًل در فلسفه، پلۀ  اول 
بدایه اس��ت و فاصلۀ بدایه و نهایه، از جهت پلۀ آموزش��ی 
خیلی کم اس��ت. نهایه ش��رحی بر بدایه اس��ت. در نهایه 
به اس��تدالل ها مقداری اضافه  شده است. واقعًا بدایه کتاب 
بدایه نیست، یعنی بدایه برای شروع، پلۀ  مناسبی نیست. 
اصًل پلۀ اول به ش��مار نمی آی��د. از این رو، فاصله خیلی 
زیاد اس��ت. از آن طرف، فاصلۀ پلۀ بدایه و نهایه، از لحاظ 

محتوای آموزشی خیلی کم است.
فاصلۀ پلۀ ش��رح لمعه و مکاس��ب هم خیلی زیاد اس��ت. 
ش��رح لمعه، فقه نیمه استداللی نیست. شما از فقهی که 
یک دهم اس��تداللی است، وارد کر و فر شیخ در مکاسب 
می ش��وید که شیخ اقوال را قلع و قمع می کند. طلبه کی 
ع��ادت کرده که این فض��ا را ببیند؟ ب��رای همین نهایت 

تلش طلبه این است که مطلب را بفهمد. 
ب��ه نظر ما، ابتدا باید دورۀ عمومی را بس��ازیم که البته در 
کنار آن در فرصت ها و موارد مقتضی، طلبه های مدرس��ه 
کاره��ای تحقیقی خوبی هم انجام می دهند. مثًل یکی از 
پروژه ها، خلصه س��ازی کتاب التحقیق اس��ت. التحقیق، 
کتاب لغت اجتهادی اس��ت. بنده یک جلد از آن را تطبیق 
کردم. از هر کدام از طلبه ها، نود صفحۀ س��یزده جلد را به 
عنوان پروژه خواند با همان س��بکی که من خلصه کردم. 
یک��ی از خاصیت هایی این کلس که با این پروژه تکمیل 
ش��د � که پروژه اش در مشکات است و اسمش را »مشکاۀ 
التحقیق« گذاش��ته ایم � توجه طلبه ها به لغات بود. مثًل 

مبنای مدرسه مشکات اینست 
که با توجه به غایت و نیاز طلبه 
یک دوره ی عمومی را طّراحی کرده 
است.

یکی از مشکالت دیگر کاربردی 
کار نکردن است و طالب نمی توانند 
قواعد اصول و ادبیات و منطق 
را تطبیق دهند. ما برای رفع این 
مشکالت فکر کردیم.

در حوزه مشکات همه کامپیوتر 
دارند. نرم افزارها و ماده خام را 
دارند و در اولین گام و در راستای 
پژوهش محوری پژوهش هایی به 
آنها می دهیم که صرفاً کپی پیست 
کرده است.

اگر ما می توانیم تجمیع داشته 
باشیم باید انجام دهیم. اگر می شود 
تاریخ و عربی را باید با هم تلفیق 
کنیم. یعنی همه را بر ندارید به 
هم بچسبانید بلکه ترکیب اتحادی 
باشد.
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بََرز را می دیدند و اس��تعماالتش را در کتاب های لغت نگاه 
می کردن��د و در آخر، نظر التحقیق را هم می دیدند. امروزه 
طلبه ه��ا می توانند به کتاب های لغت نظیر لس��ان العرب، 
العی��ن، مجمع البحرین، التحقیق مراجع��ه بکنند و ما در 
دورۀ عموم��ی، بیش از ای��ن را دنبال نمی کنیم که این ها 
بخواهند مجتهدانه س��راغ کار بروند ت��ا مقداری در زمینۀ 

تفسیر کار بکنند و دنبال لغت در قرآن بگردند.
ب��ه یک مثال دیگر نی��ز می پردازم. م��ا در صرف، صرف 
ساده را می خوانیم. بیشتر از آن هم نمی خوانیم، ولی زیاد 
تمرین ح��ل می کنیم. در زمینۀ نحو، ب��ا توجه به این که 
طلبه ها یک مقداری عرب��ی بلدند، فقط مبادی چهار را و 
در بلغ��ت هم جواهرالبلغه را می خوانیم، منتهی مرتب، 
دایمی و در طول زمان، یعنی طلبه ها به آس��انی ادبیات از 
دستشان دور نمی ماند و بعد از آن به تمرین های پی درپی 
و تجزی��ه و ترکیب می پردازند. بدی��ن معنا که ما تا پایان 
دورۀ عمومی، یک س��اعت در هفته ب��ه تجزیه و ترکیب 
می پردازیم تا تکرار و تثبیت شود. مثل علمه که تا پایان 
عمر، هر س��ال یک دور عربی می خواند و تورقی می کرد. 

این در دوره، ملحوظ مانده و شیوه خواندن ماست.
رهنامه: یعنی سیاست شما، كارآمد و كاربردی سازی 

درس های طالب است؟
برای نمونه، صرف س��اده تا پایان سال اول، تمام می شود. 
بع��د نحو را می خوانیم، ولی ب��ه خاطر این که بیش از دو 
م��اه، مرتب روایت و قرآن کار می کنند، ادبیاتش��ان خیلی 
رش��د می کند. وقتی شما شش صد صفحه متن را تطبیق 

می دهید، طلبه آماده می شود، موارد نحوی و صرفی 
را ک��ه می گویید، با ق��رآن تطبیق دهد. در مجموعۀ 
م��ا این الگو تدریس عربی اس��ت. البته باید بازخورد 
آن را س��نجید. تا امروز که فوق العاده بوده است. در 
این زمین��ه پروژه هایی انجام می دهند. کتاب بحار را 
که ترجم��ه می کنند یا قرآن را که می خوانند، روایت 
و س��ند آن را خوب می خوانن��د و ما از آن ها امتحان 
می گیری��م. امتحان هایی که داده اند و نمره هایی که 

گرفته اند، گواه ظرفیت علمی باالی آن ها است.
رهنامـه: در ایـن مدرسـه ارزش یابـی چگونه 

است؟
یک��ی از کارهای ما، ارزش یابی مس��تمر اس��ت. هر 
هفته، یک س��اعت، ش��نبه صبح ها امتح��ان داریم. 
خیل��ی زحمت دارد. امتحان گرفت��ن از دروس هفتۀ 
قب��ل و تصحیح اوراق و ثب��ت در کارنامۀ تفصیلی. 
دورۀ امتحان��ات را خال��ی نمی کنی��م و نمی گوییم 
تعطی��ل باش��د و با ای��ن کار آمادگی ش��ان را حفظ 

می  کنند و استرِس امتحان هم می شکند.
این  برنامه برای کس��ی اس��ت که با عربی در سطح 
دبیرستان آش��نایی دارد، وگرنه برنامه متفاوت خواهد 
بود. برای این که این  افراد را به شرایط قبل برگردانیم، 
صرف و نح��وی که برای امتح��ان در نظر گرفتیم، 
کتاب ه��ای زبان و ق��رآن، ترجمۀ حمی��د محمدی، 
محصول انتشارات دارالعلم است که مستند به قرآن 
است. کتابی جالب و ورودیه ای مناسب برای طلبه ای 

اس��ت که می خواهد صرف و نحو را مقدماتی بخواند. اسمش 
هم سلسله کتاب های زبان قرآن و قرآن ترجمۀ حمید محمدی 

است. 
کس��ی که صرف و نحو خوانده باش��د، بلغت نخوانده باش��د، 
ب��ا خواندن ی��ک دور قرآن، به همین س��بک، به بس��یاری از 
نکته های بلغی قرآن دست می  یابد. مقداری بلغت می آموزد 

و بعدها که می رود، در زمینۀ بلغت نیز آماده است.
رهنامـه: فرمودیـد برای تحـول از نوع سـوم، اهداف را 
در نظـر می گیریم. با توجه به سـیر ادبیات و بالغت و 
استفاده از قرآن در مدرسة شما، چه اهدافی را برای این 

آموزش در نظر گرفته اید؟
طلبۀ مطلوب، بعد از شش و هفت سال گذراندن دورۀ عمومی، 
طلبه ای اس��ت ک��ه بتواند ق��درت حضور در تم��ام درس های 
تخصصی را داش��ته باش��د، یعن��ی بتواند در تم��ام درس های 
تخصصی به عنوان راهکاری حضور داش��ته باش��د، یعنی اگر 
بخواهد درس تخصصی تفس��یر برود، بتوان��د برود. اگر بتواند 
به درس اصول تخصصی برود، برایش مفید باش��د. بر اس��اس 
این تصور اس��ت که ما آمدیم برنامه ریزی کردیم، چون انس��ان 
ب��ا تصور اجمالی، کار را آغاز می کن��د، بعد برنامه می ریزد و در 
دوره ه��ای هرمونتیک��ی، آن تصور را کامل می کن��د که ما از 
اول چ��ه فک��ر می کردیم؟ تصور ما چه ب��ود؟ مطلوب برای ما 
چیس��ت؟ از ای��ن رو، با آن نگرش اجمالی ک��ه از همۀ دروس 
داش��تیم، هر چه بگویید در برنامه هس��ت، از حدیث و قرآن تا 
ادبیات، فقه، اصول، کلم، عقاید و... . هدف دوم این  اس��ت که 
طلبه کارآمد باش��د، ما به کارآمدی برنامه، نظر داش��ته باشیم. 
مثًل فقه آن کارآمد اس��ت. برای طلبه هم یک استراتژی هایی 
تعریف و مطابق آن عمل کردی��م. تا این که رفته رفته خودمان 
تص��ور تفصیلی م��ان را ببینی��م. ما اجم��ااًل می دانی��م داریم 
چه کار می کنیم، ولی تفصیًل برنامه مان مش��خص می ش��ود. 
تعریف مان از طلبۀ مطلوب چیست؟ کسی با تصورات اجمالی 
نمی دان��د ش��یوۀ برنامه ریزی برای طلبۀ مطلوب چیس��ت؟ مد 
نظ��ر ما، جامعی��ت در علوم طلبگی اس��ت.  همۀ مجموعه ها 
متأثر از نظر مدیر اس��ت، این گونه نیس��ت که امروز تحول را 
شروع می کنیم. سال ها می اندیش��یم و سال ها طول می کشد 
ت��ا برنامه ای را تدوین کنیم و س��ال ها باید صبر کرد که آن را 
تصدیق کنند. بعد هم س��ال ها می انجامد تا شوق پیدا کنند و 

دست آخر سال ها طول می کشد که برنامه  را اجرا کنند.
یک��ی از برنامه های م��ا ورزش منظم و دائمی اس��ت، چرا که 
طلب باید نش��اط خود را حفظ کنند تا در این مس��یر مستدام 
بمانند. دوش��نبه ها س��اعت چهار صبح، به کوه می رویم. برای 
همی��ن دو س��اعت اول درس تعطیل اس��ت. طلبه ها هر روز 
بع��د از ظهر  فوتبال بازی می کنند و بارها تش��کر کرده اند. در 
فرصت های مناس��ب هم، در مس��یر اهداف طلبگی به اردوی 
جهادی می رویم. تربیت طلبه باید جامع باش��د. از این رو، برای 

اردوی جهادی و ورزش  و... اهمیت فراوانی قائل هستیم.
در پایان این نکته را یادآور می شوم که عرصۀ تحول، به تمرکز، 
جدیت و انگیزه، نیاز دارد و کس��ی ک��ه در این راه می آید، باید 
خود را وقف کند. همچنین مهم ترین تبلیغ، ارائه خروجی است. 
هر چقدر روی کاغذ یا در کمیسیون های تخصصی گفته شود، 
طرح  موفق است، به اندازه نیم جو نمی ارزد. شما باید خروجی ها 

را تحویل بدهید تا همه بفهمند.

می دهید، طلبه آماده می شود، موارد نحوی و صرفی بََرز را می دیدند و اس��تعماالتش را در کتاب های لغت نگاه 

اس��ت که می خواهد صرف و نحو را مقدماتی بخواند. اسمش 
هم سلسله کتاب های زبان قرآن و قرآن ترجمۀ حمید محمدی 

است. 
کس��ی که صرف و نحو خوانده باش��د، بلغت نخوانده باش��د، 
ب��ا خواندن ی��ک دور قرآن، به همین س��بک، به بس��یاری از 
نکته های بلغی قرآن دست می  یابد. مقداری بلغت می آموزد 

و بعدها که می رود، در زمینۀ بلغت نیز آماده است.
رهنامـه: فرمودیـد برای تحـول از نوع سـوم، اهداف را 
در نظـر می گیریم. با توجه به سـیر ادبیات و بالغت و 
استفاده از قرآن در مدرسة شما، چه اهدافی را برای این 

آموزش در نظر گرفته اید؟
طلبۀ مطلوب، بعد از شش و هفت سال گذراندن دورۀ عمومی، 
طلبه ای اس��ت ک��ه بتواند ق��درت حضور در تم��ام درس های 
تخصصی را داش��ته باش��د، یعن��ی بتواند در تم��ام درس های 
تخصصی به عنوان راهکاری حضور داش��ته باش��د، یعنی اگر 
بخواهد درس تخصصی تفس��یر برود، بتوان��د برود. اگر بتواند 
به درس اصول تخصصی برود، برایش مفید باش��د. بر اس��اس 
این تصور اس��ت که ما آمدیم برنامه ریزی کردیم، چون انس��ان 
ب��ا تصور اجمالی، کار را آغاز می کن��د، بعد برنامه می ریزد و در 
دوره ه��ای هرمونتیک��ی، آن تصور را کامل می کن��د که ما از 
اول چ��ه فک��ر می کردیم؟ تصور ما چه ب��ود؟ مطلوب برای ما 
چیس��ت؟ از ای��ن رو، با آن نگرش اجمالی ک��ه از همۀ دروس 
داش��تیم، هر چه بگویید در برنامه هس��ت، از حدیث و قرآن تا 
ادبیات، فقه، اصول، کلم، عقاید و... . هدف دوم این  اس��ت که 
طلبه کارآمد باش��د، ما به کارآمدی برنامه، نظر داش��ته باشیم. 
مثًل فقه آن کارآمد اس��ت. برای طلبه هم یک استراتژی هایی 
طلبه کارآمد باش��د، ما به کارآمدی برنامه، نظر داش��ته باشیم. 
مثًل فقه آن کارآمد اس��ت. برای طلبه هم یک استراتژی هایی 
طلبه کارآمد باش��د، ما به کارآمدی برنامه، نظر داش��ته باشیم. 

تعریف و مطابق آن عمل کردی��م. تا این که رفته رفته خودمان 
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چشم انداز
مرک��ز ب��زرگ دین پژوه��ی، برخ��وردار از هم��کاری 
دین پژوه��ان برجس��ته، دارای فن آوری های ارتباطی و 
امکانات پژوهش��ی روزآمد، صاحب مدرسه ای پیشرفته 
برای تربیت متفکران نواندیش و نخبگان دین شناس 
و در ارتباط فعال با مؤسس��ات معتب��ر و دین پژوهان 

بنام دنیا.

هدف كالن مؤسسه
پژوهش در ح��وزه »نیای��ش«، »اخ��لق« )حرفه ای، 
ش��هروندی و جهان��ی(، »روحانی��ت« و »نیازه��ای 
پژوهش��ی نظام در زمینه های مرب��وط به دین« و نیز 
»آموزش و تربیت« متفکران و پژوهش��گران آش��نا به 

زمان و زبان دین و مردم.

اهداف خرد مؤسسه
� پژوه��ش پیرام��ون روحانی��ت و متولی��ان امر دین 
)ب��ا تأکید بر بررس��ی های مربوط به نه��اد روحانیت، 
شناس��ایی جریان ه��ای موجود و کارکرده��ای ذاتی و 
عرض��ی روحانیت( ب��ه منظور پی ریزی ش��الوده های 

مطلوب و قابل توس��عه.
� پژوه��ش پیرامون نیایش و ظرفیت های فردس��ازی 
و جامعه س��ازی آن )ب��ا تکیه بر ابع��اد بین االدیانی و 
جهانی( به منظور توس��عه مع��ارف و ترویج فرهنگ 

نیایش.
� پژوه��ش پیرام��ون اخ��لق )ب��ا تأکید ب��ر اخلق 
ش��هروندی، اخلق حرفه ای، اخلق جهانی( به منظور 
برجسته سازی نظام اخلقی اس��لم در زمینه های یاد 

شده و تدوین منشورهای اخلقی مورد نیاز.
� تربیت متفکران نواندیش دینی و پژوهش��گران آگاه 
به زمان، به منظور دفاع کارآمد از اندیشه های اصیل و 

بسط اندیشه ها و ارزش های دینی مطلوب.
قاب��ل ذکر اس��ت که در این راس��تا موسس��ه پیگیر 
تأس��یس رش��ته تخصصی روحانیت شناسی در قم به 
عنوان ضرورت شناخت هویت صنفی روحانیت گردیده 
است. که این امر از طریق شورای گسترش حوزه ها در 

حال پیگیری است.
� اطلع رس��انی و نش��ر نتایج حاص��ل از مطالعات و 
تحقیقات مؤسس��ه و دیگر پژوهش��گران، با تأکید بر 
جدیدتری��ن یافته ها به منظور توس��عه معارف دینی و 
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مؤسسه فرهنگي بشري از 
معدود مؤسساتي است که در جهت 
شناخت هويت روحانيت و هويت 
طلبگي گام جديدي برداشته است. 
از جمله فعاليت هاي اين مؤسسه 
پژوهش در زمينه هاي گوناگون 
پيرامون روحانيت و مسائل ديني، 
تاريخي و اخالقي و هم چنين 
برگزاري دوره هاي آموزشي و 
نشست هاي متعدد است. از ديگر 
فعاليت هاي مؤسسه تهيه و تدوين 
مجموعه متون و اسناد روحانيت در 
نود و دو دفتر در موضوعات مفيد 
قابل توجه است. با وجود اينکه 
اين مؤسسه از دسته مؤسسات 
تبليغي به شمار مي آيد وليکن به 
جهت کارهاي جديد و درخور توجه 
آن، گزارشي کلي از مؤسسه و 
هم چنين مجموعه اسناد و متون 
روحانيت ارائه مي گردد تا ضمن 
معرفي کارهاي انجام شده توسط 
آن، زمينه آشنايي و استفاده از 
نشست ها و پژوهش ها به خصوص 
بهره مندي از دروس ارائه شده 
در دوره هاي آموزشي آن و نيز 
مجموعه اسناد و متون روحانيت 
براي طالب و روحانيون فراهم 
گردد.
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فرهنگی.
� برگ��زاری دوره های آموزش��ی کوتاه م��دت در حوزه های 
تخصصی مؤسس��ه، به منظور انتقال تجربیات و یافته ها 

و تربیت کادر مجرب.
و ...

عناویـن و سـرفصل های مجموعة متون و اسـناد 
روحانیت

یک��ی از بزرگ تری��ن اقداماتی که در بررس��ی و بازپژوهی 
مس��ائل حوزه انج��ام گرفت��ه، مأخذشناس��ی تخصصی 
روحانیت اس��ت ک��ه با عن��وان مجموعۀ متون و اس��ناد 
روحانیت توس��ط مؤسسۀ دین پژوهی بش��ری در 92 جلد 
رحلی در تعداد محدودی منتش��ر شده است. این مجموعه 
برای همۀ کس��انی که در زمینۀ مس��ائل حوزه دغدغه و 
اهتمام دارند یک بش��ارت بزرگ به ش��مار می رود و آفاق 
امید را بر آنان می گش��اید. به جهت اهمیت این موسوعه، 

فهرست آن را ذکر می کنیم.
این مجموعه به س��فارش مؤسس��ۀ فرهنگی دین پژوهی 
بش��ری، با مدیریت علمی: محمد نوری، با نظارت مهدی 

مهریزی و عبدالوهاب فراتی صورت پذیرفته است.
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه این مجموع��ه ح��اوی مقاالت، 
مصاحبه ها و گزارش هایی اس��ت ک��ه طی چند دهه اخیر 
در نش��ریات داخل��ی و بعضًا خارجی به زبانهای فارس��ی، 
عربی و نیز انگلیس��ی چاپ گردیده اس��ت. و ضمنًا یک 
فهرس��ت تفصیلی از اعلم و کلی��دواژه های متون کتاب 
تهیه گردیده که در واقع جلد نود و س��وم کتاب را تشکیل 
می دهد و س��بب س��هولت و تسریع در اس��تفاده از کتاب 

گردیده است.
دفتر 1. تاریخ روحانیت

دفتر 2. كلیات
کتاب شناسی های منتشره روحانیت

مأخذشناسی موضوعات مرتبط به روحانیت
مأخذشناسی پایان نامه ها

دفتر 3. بررسی های عمومی
تحلیل های عمومی )مس��ائل مختلف روحانیت، سیمای 

حوزه در مطبوعات، دیدگاه های خاورشناسان(
خاطرات مصاحبه ها

دیدگاه های امام خمینی
دیدگاه های دیگران

دفتر 4. نظام آموزشی
کلیات )دیدگاه ها، اصلح، مراکز و نهادها، مقررات و آداب(

بررسی عمومی )تاریخ تعلیم و تربیت، طرح و برنامه ریزی، 
مشرب ها و دیدگاه ها(

متون آموزشی )کتاب های درسی، اصلح متون(
علوم حوزوی

دفتر 5. نظام اداری روحانیت
تشکیلت مدیریتی

بودجۀ روحانیت و وجوه شرعی
دفتر 6 . نهادها و مراكز (بررسـی های عمومی، مراكز 

آموزشی و پژوهشی)
دفتر 7. ردیه و دفاعیه

دفتر 8 . مناسبات جهانی روحانیت
دفتر9. آسیب شناسی روحانیت

دفتر 10. هنر
دفتر 11. پژوهش های تطبیقی (تحلیل های عمومی 
و مقایسـه ای، روحانیت مسـیحیت، نقـد روحانیت 

مسیحیت، روحانیت دیگر مکاتب و ادیان)
دفتر 12. هویت جامعة روحانیت

اخلق روحانیت
زندگ��ی عمومی مش��تمل بر فعالیت ه��ای روزانه، لباس، 

استقلل اقتصادی و اجتماعی، نظم
شأن و منزلت و جایگاه اجتماعی

قش��رها و جریان ه��ا )طبقه بن��دی، جریان ه��ای مذهبی، 
جریان های سیاسی، جریان های فرهنگی و فکری(

دفتر 13. پراكندگی جغرافیایی حوزه ها و روحانیت
قم، تهران و اصفهان

دیگر حوزه ه��ای ایران )حوزه های ش��یعه، حوزه های اهل 
سنت(

عراق )نجف، حله، کربل، سامرا، بغداد، کاظمین(
کش��ورهای خاورمیان��ه و جنوب آس��یا )لبنان و س��وریه، 
عربستان س��عودی، کش��ورهای خلیج فارس، پاکستان و 

افغانستان(
آفریقا، اروپا، کانادا و آمریکا

دفتر 14. مبارزات سیاسی
دفتر 15. سیاست

اندیش��ۀ سیاسی )تفکرات سیاس��ی، فقه سیاسی، اندیشۀ 
دین و سیاست، فرهنگ سیاسی(

کارکرد سیاسی روحانیت )نقش سیاسی، فعالیت سیاسی(
شؤون و مناصب )رهبری، قدرت، دورۀ صفویه، قانون گذاری(
تشکل ها و احزاب سیاسی )طبقه بندی گروه ها و جریان ها، 
فدائیان اسلم، گرایش ها، روحانیت مبارز، مشرب ها، دیگر 

گروه ها و جریان ها(

دفتر 16. فعالیت ها و خدمات اجتماعی
کارک��رد اجتماعی )خدمت به جامع��ه، عملکرد اجتماعی، 

کارویژه ها(
جامعه س��ازی )مبارزه با مفاسد، تأس��یس جامعه مطلوب، 

گسترش عدالت(
تبلیغ و دعوت

منزلت اجتماعی )نفوذ مردم��ی، کارهای اجتماعی، رابطه 
با اقشار(

شعائر دینی و عزاداری
دفتر 17. فعالیت فرهنگی

فرهنگ سازی )نقش و جایگاه فرهنگ، تمدن سازی، رویکردها(
کتابخانه و کتابداری )بررس��ی کلی، تاریخ، نقش و کارکرد، 

انواع کتابخانه ها(
ن��گارش و پژوهش )نویس��ندگی، تحقی��ق، ترجمه، تولید 

اندیشه و علم، کارنامۀ علمی روحانیت(
روزنامه ن��گاری و خدمات مطبوعاتی )تاریخ، روزنامه نگاری، 

روزنامه نگاران روحانی، نشریات حوزوی(
چاپ و نشر )انتشارات، کتاب(

روابط فرهنگی )کامپیوتر و اینترنت، روابط با مراکز و جریان ها(
دفتر 18. انطباق اسالم با مقتضیات جدید

تحوالت تاریخی اجتهاد
نق��ش زم��ان و م��کان در پویای��ی فق��ه

دفتر 19. مرجعیت
تاری��خ )تاریخ عمومی، دورۀ پهلوی و جمهوری اس��لمی، 

خاورمیانه(
س��اختار تش��کیلتی )س��ازمان و نظام، تعیین و انتخاب، 

نقش و جایگاه اجتماعی، روابط بین مراجع(
عملک��رد )فعالیت سیاس��ی اجتماعی، مب��ارزات، فعالیت 

علمی، فعالیت برون مرزی(
دفتر 20. نخبگان روحانیت
دفتر 21. مناسبات و روابط

رابطه با جریانات و گروه ها )روشن فکران، صوفیان، احزاب 
و گرایش ها(

رابط��ه با جامعه )ارتباط با مردم، تکفیر، مبارزه با فرقه های 
انحرافی(

رابطه با اقشار جامعه )جوانان، زنان، اقشار فرهنگی(
دفتر 22. رهبری جنبش ها و نهضت ها

بررسی کلی
نهضت تنباکو، مشروطیت و نهضت ملی نفت

انقلب اس��لمی ایران )بررس��ی عمومی و تاریخی، نقش 
روحانیت در پیدایش و تداوم(

پرونده 
موعظه اي که بر دل جامعه ننشيند؛

بر دوش خميدهء روحاني مي نشيند!



اشاره به اندیشمندان و پژوهشگران 
از دیگر اهداف سایت بشرا می باشد.

برق��راری پیونده��ای فک��ری میان 
دین پژوه��ان ف��ارغ از مرزبندی های 
جغرافیایی، از دس��تاوردهای مبارک 
و گران سنگ این سایت خواهد بود. 
محورهای اصل��ی و عناوین فرعی 

سایت عبارت اند از:
ش��غلی  اخ��لق  اخ��لق:  بخ��ش 
و  اجتماع��ی  اخ��لق  و حرف��ه ای، 
ش��هروندی، اخلق جهانی، و دیگر 

زیرشاخه های اخلق کاربردی.
بخش نیایش: نیایش پژوهی، متون 
نیایشی، فرهنگ  نیایش��ی، معارف 

نیایشی، نیایش و هنر.
بخش روحانیت: ش��امل برگزیده ای 
از س��رفصل های مت��ون روحانی��ت 
شناس��ی به علوه اخبار حوزه های 

علمیه و روحانیت

كتابخانه تخصصـی روحانیت، 
اخالق و نیایش

ح��دود چهار ه��زار جلد کت��اب در 
حوزه های اخلق، نیایش و روحانیت 
مؤسس��ه  تخصصی  کتابخان��ه  در 
و  س��ازماندهی  جم��ع آوری،  بش��را 
فیش برداری ش��ده است که در دفتر 
مؤسسه در شهر مقدس قم موجود 

می باشد.
تخصص��ی  کتابخان��ه  همچنی��ن 
دیجیتال��ی در موضوعات مزبور نیز 
در دس��ت تهیه و آماده س��ازی برای 
ق��رار گرفتن بر روی پایگاه اینترنتی 

مؤسسه می باشد.

راه های ارتباط با مؤسسه
حض��ور در دفتر مؤسس��ه در تهران 

و قم
از طریق سایت و صندوق پستی

ش��ماره های  ب��ا  تلفن��ی  ارتب��اط 
ب��ا   22883394 و   22866059
ق��م  و  ته��ران   021 پیش ش��ماره 

0251 �7743655

فعالیت های آموزشی
فعالیت آموزش��ی، یکی از قلمروهای فعالیت مؤسسه دین پژوهی بشرا 
می باشد. تلش برای تأسیس رشتۀ تخصصی روحانیت شناسی در حوزه 
علمی��ه قم، و دریافت مجوز آموزش عالی آزاد در تهران، در این راس��تا 

صورت می گیرد.
مؤسس��ۀ بش��را در س��ال 1388 اقدام به برگ��زاری ی��ک دورۀ پودمانی 
روحانیت شناس��ی در حوزۀ علمیه قم نمود که فهرست برخی از عناوین 

دروس ارایه شده به این شرح است:

نهضت ها و جنبش های خاورمیانه )عراق، ترکیه، لبنان(
شبه قارۀ هند، پاکستان و افغانستان

دفتر 23. مناسبات روحانیت و حکومت ها
بررس��ی عمومی )رابط��ه با دولت ه��ا، رابطه با س��لطنت، رابطه با 

روحانیت و دولت ها در غیر ایران(
صفویه

دوره قاجاریه
دوره پهلوی

دوره جمهوری اسلمی
دفتر 24. هویت جامعه روحانیت

برگزاری نشست های علمی � تخصصی
فهرست زیر عناوین بخشی از نشست های تخصصی برگزار شده از 

سوی مؤسسه فرهنگی دین پژوهشی بشرا در قم می باشد:

پایگاه اینترنتی مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا
www.boshraa.ir 

این وب س��ایت تلش دارد ضمن انتقال داده ها و مفاهیم مورد نظر به 
علقمندان و دوس��تداران عرصه نیایش، اخ��لق و روحانیت، فرصتی را 
برای آگاهی همگان در زمینه رویدادها و تحوالت این حوزه فراهم نماید. 
معرفی آث��ار معتبر و یافته های علمی و پژوهش��ی در زمینه های مورد 
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ايشان در سال تحصيلي 
گذشته، در جشنواره طالب جوان 
شرکت کرد و عنوان برگزيده 
برگزيده ها را به خود اختصاص داد. 
او از مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي 
امام خميني مدرک کارشناسي را 
گرفته و دانش آموخته مرکز فقهي 
ائمه اطهار است. سطح ٣ حقوق 
خصوصي را از مرکز تخصصي 
حقوق و قضاي اسالمي دريافت، 
و کارشناسي ارشد فقه و مباني 
حقوق را از دانشگاه تهران پرديس 
قم، اخذ کرده است.

وي هم اکنون مشغول نوشتن 
پايان نامه دکترا در فقه و مباني 
 حقوق از پژوهشکده امام خميني
و انقالب اسالمي و عضو هيأت 
علمي جامعه المصطفي و مدير 
گروه فقه و حقوق ارتباطات 
پژوهشکده باقرالعلوم است. 

سید مصطفی ابراهیمی 
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با نخبگان جوان

رهنامه: در ابتدا  به  زندگی نامه تان اشاره ای داشته باشید.
استاد: بنده مجید تلخابی، در سال 1360 خورشیدی، در شهر فراهان استان مرکزی به دنیا 
آمدم. در سال 1375 وارد حوزۀ علمیۀ آشتیان و در سال 79، وارد حوزۀ مقدسۀ قم شدم. هم 

اکنون نیز مشغول تحصیل و تدریس در این حوزه هستم.
رهنامه: شـما در زمینة فقه و حقوق فعالیت داشته اید. چه زمانی و به چه نحوی، 
به اسـتعدادتان در مسیر طلبگی پی بردید و چگونه به استعداد حقوقی و فقهی 

خود دست یافتید؟
اسـتاد: البته بنده مدعی داشتن استعداد برتر نیستم، ولی خداوند متعال نعمت های فراوانی 
به بنده عنایت کرده اس��ت. یکی از نعمت ها، والدین بس��یار خوبم هستند که همیشه دعای 
خیر آنان بدرقۀ راهم اس��ت و نعمت دیگر، اس��تاد خوب اس��ت که توفیقات آنان، مش��وق 
این جانب و الگوی فعالیت علمی ام بوده اس��ت. البته بنده از زمانی به توفیقات علمی  دست 

یافتم که به تدریس در پایه های مختلف مشغول شدم.
رهنامه: با توجه به اینکه شـما جوانی موفق هسـتید، عوامل موفقیت خود را در 

چه چیزهایی می دانید؟
اسـتاد: اس��تاد خوب یکی از عامل هاس��ت. بنده حتی دربارۀ مس��ائل کلی زندگی ام، از این 
بزرگواران مشاوره می گیرم. از این رو، پس از لطف الهی، مهم ترین عامل موفقیتم را استادان 

نمونه می دانم.
رهنامه: دلیل تأكید شما بر نقش استاد چیست؟ 

اسـتاد: شرط موفقیت در هر کاری، داشتن الگوی مناس��ب است. تا الگوی مناسب نداشته 
باش��ید، مسیر شما روشن نیست و بالطبع هدف  درستی نیز نخواهید داشت. استادان خوب 
و ره یافته و موفق می توانند بهترین الگو باش��ند. افراد بس��یاری در جس��ت وجو ی رش��د و 
پیشرفت اند، ولی به خاطر اینکه راهنمایی  ندارند، از مسیر اصلی دور می شوند و گام در راهی 

دیگر می گذارند. از این رو، خسته می شوند و از رشد باز می ایستند.
داش��تن اس��تادی که راه را بلد باشد و مواظب شان باش��د، یکی از مواهب خاصه الهی است. 
بر همین اس��اس به طلب عزیز و جوان س��فارش می کنم، دنبال استادان خوب باشند و به 

آنان دل بسپارند.
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است، بترس از خطر گمراهی

رهنامه: چه كسانی و به چه میزان، در موفقیت های شما نقش داشته اند؟ آیا برای 
حوزه سهمی قائلید یا اینکه مثل عده ای بر این اعتقادید كه اگر حوزه مانع ایجاد 

نکند، ما خودمان مسیر را طی می كنیم؟
اسـتاد: عام��ل اصلی موفقیت خود را مدیون حوزه می دان��م. اگر در این محیط نبودم، فکر 
می کنم چنین اتفاقی برایم نمی افتاد. حوزه محیط مناسبی برای رشد افراد است. البته گاهی 
اوقات برخی مس��ائل اداری حوزه، دس��ت و پا گیر اس��ت، ولی اگر کسی بخواهد، هیچ کدام 
از این  موردها، مانع نیس��ت. البته بنده با دانش��گاه، چه برای تحصیل و چه تدریس، ارتباط 
داش��ته ام، ولی اگر در دانش��گاه هم موفقیتی داشته ام، آن موفقیت ها را مدیون حوزه هستم. 
در همه مراکزی هم که بوده ام، گفته ام اگر به موفقیتی رسیده ام، به خاطر وجود حوزه است.

رهنامه: چه تعریفی از حوزه دارید؟ 
اسـتاد: حوزه متعلق به امام زمان  اس��ت. افرادی که در این حوزه کار می کنند، به خاطر 
حضرت می کوش��ند. س��اختار و مدیریت حوزه نیز برای در این جه��ت گام بر می دارد. البته 
ممکن است سلیقه ها متفاوت باشد. شاید برای برخی که نخواهند کار کنند، مشکل باشد. 
رهنامـه: اگر دبیر جشـنواره بودید، خودتـان را به عنوان جـوان برگزیده، انتخاب 

می كردید؟
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««
اسـتاد: معتقدم طلب موفق بسیاری در حوزه وجود 
دارد. به نسبت مراکز علمی ایران یا جهان، درصد افراد 
موف��ق در حوزه بیش از دیگر جاهاس��ت. من افتخار 
می کن��م که از بین این افراد  انتخاب ش��دم. اگر دبیر 

جشنواره بودم، شاید افراد بهتری را انتخاب می کردم.
جنبـش  در  جشـنواره  ایـن  تأثیـر  رهنامـه: 
نرم افزاری و تولید علم چیسـت؟ نمادین است 

یا این كه واقعاً اثر دارد؟
اسـتاد: در این جش��نواره، اس��تعدادهایی کش��ف و 
طللبه های��ی دی��ده ش��دند که هیچ موقع مش��خص 
نبودند. از این رو توانس��تند خدمتی بکنند. همچنین 
وجود این جش��نواره، سبب می شود که خود را به افراد 
برتر نزدیک کنند و افرادی که معرفی می شوند، سعی 
کنند بهتر از گذشته، پیش بروند و به ویژگی های الگو 

بودن دست یابند.
رهنامه: چه تعریفی از جوانی دارید؟

استاد: بنده هیچ وقت خودم را محروم نکردم، چرا که 
ب��ر این ب��اورم جوانی یعنی زندگی همراه با نش��اط و 
تحصیل. اگر تحصیل همراه با نش��اط باشد، با شور و 

شوق جوانی منافاتی ندارد.
رهنامه: پس این تصـور خاصی را كه جامعه از 

جوانی دارد، قبول ندارید؟
استاد: بله. گاهی وقت ها از نظر جسمی خسته بودم، 
ولی هیچ گاه محرومیت در کار نبوده اس��ت، بلکه در 

همان حال از لحاظ روحی در آرامش بوده ام.
رهنامه: آیا شـما از روز اول متفـاوت بوده اید یا 
اینکه فرایند خاصی را پیموده اید تا به موفقیت 

دست پیدا كنید؟
استاد: اینکه ما فکر کنیم عده ای از روز اول متفاوت 
بوده ان��د، تص��ور درس��تی نیس��ت. البته اس��تعدادها 
ک��م و زی��اد دارد، ولی این گونه نیس��ت که یک عده 
اصواًل متفاوت باش��ند. بنده بر ای��ن اعتقادم که هیچ 
موفقیت��ی بدون تلش و زحمت به دس��ت نمی آید و 
حتم��ًا با زحمت و ت��لش مخلصانه، موفقیت حاصل 
می ش��ود و بنده هم توفیقاتم را بر اثر کوش��ش های 
خستگی ناپذیرم به دست آورده ام، به طوری که در این 
مدت کمتر بدون خستگی جسمی خوابیده ام، ولی با 
تمام این خس��تگی های جسمی، از نظر روحی بسیار 

پر انرژی و شاداب بوده ام.
رهنامه: یعنی پشتکارتان مؤثر بوده است؟

اسـتاد: با وجود اس��تعداد، باید همت و پش��تکار هم 
باشد.

رهنامه: آقای شریعتی در زندگی نامه شان مطرح 
می كنـد كـه از كودكی، طـور دیگری بـوده ام، 

فیلسـوف بـوده ام. طور دیگری فکـر می كردم 
و نمی توانسـتم بـا بچه ها بازی كنـم. معموالً 
بزرگ ترها پیش من می آمدند و سؤال می كردند 
و جوابشـان را می گرفتنـد. در مدرسـه، معلـم 
نمی توانست به من درس بگوید یا مثًال برتراند 
راسل می گوید كه من از كودكی متفاوت بودم.

استاد: من معنای کلم ایشان را متوجه نمی شوم. من 
از ابتدا به صورت معمولی رشد کرده ام.

رهنامـه: فکر می كنید افکار شـما چه اندازه قد 
كشیده است؟

اسـتاد: سؤال سختی است. نمی دانم. البته هنوز اول 
راه هستم. ان شاءاهلل که خداوند از ما راضی باشد.

رهنامه: تا حاال خالقیت داشـتید؟ چیزی به دنیا 
افزودید، چیزی كه برای خودتان باشد و با وجود 
شما پا به این دنیا گذاشته باشد؟ آیا توانستید 

تغییری در مسیر علمی جامعه ایجاد كنید؟
اسـتاد: هر کس��ی وظیفه دارد در مس��یر رشد قدم 
بردارد. یکی از مسائل رشد هم خلقیت است. در این 
زمینه بنده مدعی نیس��تم. البته باید بگویم خلقیت 
داش��ته ام که با زحمت توانسته ام به این  مرحله برسم. 
من این قاعدۀ کلی را که هر که زحمت بکشد، موفق 

می شود، تأیید کرده ام.
رهنامـه: شـما پژوهش گـر هـم هسـتید و به 
رتبه هـای علمی ـ پژوهشـی مختلفی دسـت 
یافتید. در این  زمینه ها نیز خالقیتی داشـته اید 

و مسیر خاصی را پیموده اید؟
اسـتاد: در بعضی پژوهش ها، مطالب علمی جدیدی 
مطرح کردم. اساس��ًا شرط پژوهش علمی، بیان حرف 

تازه است.
رهنامـه: فکـر می كنید با موفقیت كسـی مثل 

شما، ایران چه اندازه پیشرفت می كند؟
اسـتاد: ایراِن عزیز به تعداد مس��لمانانش و به میزان 
ت  پی��ش  رفته و پیش  ارادت��ش به حض��رت حجاّ

خواهد رفت.
به هر حال، نخبگان، ایران را می س��ازند. اگر نخبگان 
نباش��ند، کش��ور از همه نظ��ر فقیر خواه��د بود. در 
پیشرفت هر کشوری، علوم انس��انی، نرم افزاِر تکامل 
و پایۀ آن به ش��مار می آی��د، و علومی مثل فیزیک و 
شیمی، سخت افزار. همۀ علوم به دلیل علم بودنشان 
نرم افزار هس��تند، ولی درجه و رتبۀ علوم انس��انی در 
ارتقا و پیشرفت، بیشتر است. از این رو، شایسته است 
که اس��تعدادهای درخش��ان را در علوم انسانی به کار 

گیریم.
رهنامـه: در نقشـة جامـع علمـی كشـور كـه 

 
بنده 99 درصد موفقیت خود را 
مدیون حوزه می دانم و اگر در این 
محیط نبودم، چنین اتفاقی برای 
من نمی افتاد.

 

درصد افراد موفق در حوزه 
بیش از همه جاست و من افتخار 
می کنم که در بین اینها انتخاب 
شدم.

 
من این قاعدة کّلی را که هر 
کسی زحمت بکشد، موّفق می شود 
را تأیید کرده ام.

 
در حوزه های علمیه تولید علم 
با حجم بسیار باالیی اتفاق افتاده 
ولی متأسفانه ابراز نشده است.

 

با توّجه به گسترش ابواب 
علوم، ما از تخّصصی شدن 
ناگزیریم.

 
بعد از جریان تخّصصی شدن، 
درس های فقه و اصول ما ضربه 
خورده است. مگر اصول فقه کمتر 
از فلسفه است؟
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۵٧

قصـد تعییـن هویت علمـی كشـور را دارد، نقش 
تعیین كننـده ای برای حوزه قائل نشـده اند. به نظر 

شما مقصر كیست؟
اسـتاد: بنده دقیقًا از این ماج��را خبر ندارم، ولی در تاریخ 
ایران، مخصوصًا در نهضت مش��روطه و در ش��کل گیری 
انقلب اس��لمی و استمرار و موفقیت های نظام اسلمی، 
حوزۀ علمیه نقش اصلی و محوری داش��ته و دارد و بدون 
ورود ح��وزه در ای��ن مقاط��ع، قطعًا این تح��والت حاصل 
نمی ش��د یا دس��ت کم به این  اندازه موفقیت آمیز نبود. از 
نظر علمی و فرهنگی و سیاس��ی، حوزه سهم ویژه ای در 
کش��ور دارد و غفلت از این نقش، اش��تباه بزرگی است که 

دودش به چشم همه خواهد رفت.
رهنامه: این بی توجهی سـبب نادیده گرفتن نقش 

حوزه در حركت علمی كشور شده است.
اسـتاد: در حوزه ه��ای علمیه تولید علم وجود داش��ته و 
حجم آن هم بس��یار زیاد بوده است، ولی متأسفانه ابزاری 
وجود ندارد. گاهی به خاطر تواضع، اخلص یا به هر دلیل 
دیگری. البته من این را مخالف اخلص می دانم. کس��ی 
ک��ه کاری انجام می دهد، وظیفه تبلیغ و نش��ر دارد. جای 
کار زیاد است و حوزه نیز بسیار کار کرده، اما تبلیغ نداشته 
است. اآلن دانش��مندان قوی کشور که در دانشگاه ها هم 
مطرح اند، در حوزه س��ابقۀ تحصیل دارند. مثًل در رش��تۀ 
حق��وق که اجم��ااًل در کماّ و کیف آن بوده ام، اگر کس��ی 

حوزوی نباشد، حرفی برای گفتن ندارد.
رهنامـه: حتـی آقـای كاتوزیان به عنـوان پدر علم 

حقوق در ایران؟
اسـتاد: این کلم خود آقای کاتوزیان است؛ کسی که در 
حوزه درس نخوانده باش��د، از علم حقوق بی بهره اس��ت. 
منظورش��ان این اس��ت که یا باید حوزوی باشد یا حوزه را 

دیده باشد.
رهنامه: معتقدید هر كس باید یك تخصص داشته 

باشد یا صاحب چند تخصص باشد؟
اسـتاد: البته جامعیت در حد امکان خوب اس��ت، ولی ما 
با توجه به گس��ترش ابواب علم باید به تخصصی ش��دن 
بیندیشیم. در این زمینه، برخی مراکز به دنبال برنامه ریزی 
هس��تند. البته مراکزی باید برای اس��تعدادیابی رشته های 

مختلف، بر اساس قابلیت یا علقه وجود داشته باشد.
رهنامـه: خودتـان این گونـه نبوده ایـد؟ مثـًال هـم 
مشـغول كار اجرایـی باشـید، هـم بـه تدریس و 

تحقیق و تألیف بپردازید؟
اسـتاد: اصواًل کار اجرایی از هر کس��ی ساخته نیست و 
ت��ا به حال هم س��راغ آن نرفته ام. نکتۀ دیگر این  اس��ت 
که تألیف و تحقیق و تدریس، اگر در یک مس��یر باش��د، 

مخالف تخصصی شدن نیست.
رهنامه: شـما كارهای مختلفـی انجام می دهید كه 
شـامل تدریس، پژوهش و فراگیـری علوم حوزه و 
دانشـگاه می شـود. شـما چگونه در این عرصه ها 
فعالیت كردید كه دچار تشـتت نشوید و پیشرفت 

هم داشته باشید؟
استاد: درست است که من در مراکز مختلف بوده ام، ولی 
در ی��ک محور حرکت ک��رده ام که این مورد به من کمک 

کرده  است.
رهنامه: تا به حال سعی كردید حوزه شئون مختلف 
داشته باشـد؟ برای نمونه، تبلیغ مسئله مهمی در 
حوزه اسـت، در حالی كه پژوهش چنین جایگاهی 
را ندارد و كسـی نمی گوید كه من فقط پژوهشـگر 

هستم.
اسـتاد: به نظ��ر من تخصصی کردن بعد از پایه ش��ش، 
صحیح نیست. این که می گویند شخصی که برای تبلیغ 
می رود، چ��ه نیازی به فراگیری پیچ و خم های رس��ائل و 
مکاس��ب دارد، حرف درستی نیس��ت یا این که می گویند 
کس��ی که می خواهد دروس تخصصی بخواند، نیازی به 

یادگیری فقه و اصول پیچیده ندارد، صحیح نیس��ت. افراد 
متخصص زی��اد داریم، ولی طلبه متخص��ص کم داریم. 
یک��ی از تجربه های من این اس��ت که اگ��ر طلبه تا پایه 
��ض و قوی، فقه و اص��ول را بخواند و بعد از آن  ده، ممحاّ
وارد هر رش��تۀ تخصصی شود، فائق خواهد آمد. بر خلف 
آن هایی که از ابتدا وارد رش��ته ای تخصصی می شوند و تا 
یک س��طح ابتدایی هم دروس رسمی حوزه را می خوانند، 
ولی هیچ گاه کسی آن ها را دانشمند و نظریه پرداز اسلمی 

نمی شناسد.
بن��ده در خدمت گروهی از ط��لب ابتدای پایه اول بوده ام 
ک��ه امروز در پایه هش��ت به تحصی��ل می پردازند. عمده 
درس های آن ها با بنده بوده است. معمواًل این ها می خواهند 
رشته های تخصصی انتخاب کنند، ولی به دلیل راهنمایی 
بنده، این انتخاب را به بعد از پایه دهم موکول کرده اند. هم 
اکن��ون این افراد در فقه و اصول، صلحیت تدریس دارند. 
من مطمئنم اگر این ها وارد یک رش��تۀ تخصصی شوند، 
بر بعضی از استادان آن رش��ته ها فائق می آیند. متأسفانه 
گاهی اوقات با بیان این که برخی مطالب مبتلبه نیستند 
و فای��ده ندارن��د، کل آن ه��ا را کنار می گذاری��م و ضربه 
می خوریم. مثًل به دلیل اینکه هیچ گاه فلن فرع مکاسب 
به درد نمی خورد، تمام کتاب گران س��نگ مکاسب را کنار 
می گذاریم. من نمی گویم باید دنبال کتاب های س��خت و 
پیچیده بود، ولی فعًل این کتاب ها، خیرالموجودین است. 
بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، گسترش علوم اسلمی 
در سراس��ر جهان و جدی گرفتن تولی��د علم، با فراگیری 
علم گذش��تگان محقق می ش��ود. از این رو، وارد شدن در 
رشته های تخصصی بدون یادگیری علوم گذشته، صحیح 
نیس��ت. من موافق رش��ته های تخصصی هستم، منتها 
روی اصول برنامه ریزی و بعد از پایه دهم. متأس��فانه االن 
مراک��ز تخصصی اوق��ات بعد از ظهر طلب��ه را می گیرند. 
طبیعتًا پیرو آن برنامه ها باید مطالعه داش��ته باش��د. ناچار 



««
باید برخ��ی برنامه های صبح را بزند. ل��ذا به دلیل جریان 
تخصصی ش��دن، درس های فقه و اصول ما آس��یب دیده 
است. من در برخی مراکز برای تحصیل و تدریس مشغول 
بوده ام. متأسفانه می بینم طلبه ها از لحاظ فقهی و اصولی 
)که بنای حوزه های علمیه بر آن بوده اند( ضعیف ش��ده اند. 
کس��ی که فقه و اصول بداند، راحت تر می تواند تفسیر کار 

کند. مگر اصول کمتر از فلسفه است؟
درس��ت است که خود من به این نظر عمل نکردم و پس 
از پایۀ شش، وارد مراکز تخصصی شدم، ولی فکر می کنم 

ورود به این مراکز، بعد از اتمام پایۀ دهم بهتر است.
رهنامه: شما چه مختصاتی را برای یك طلبة هزارة 

سوم ترسیم می كنید؟
عل��وم  بای��د  طلب��ه  اسـتاد: 
گذش��تگان را خوب فرا بگیرد. 
در عین حال، مس��ائل جدید و 
علوم روز و آشنایی با زبآن های 
زندۀ دنیا، برای طلبه الزم است. 
وظیف��ۀ ح��وزۀ علمیه، نش��ر و 
گسترش علوم الهی و اسلمی 
در کل جهان اس��ت. دوس��تان 
ما که در مراکز خارج از کش��ور 

فعالیت دارند، می گویند قابلی��ت جذب جوانان و مردم به 
دین اس��لم بسیار است و هر روز این وضع بهتر می شود. 
از ای��ن رو، آش��نایی ب��ا زبآن هایی مثل عربی، فرانس��ه و 
انگلیسی برای طلبۀ امروز نیاز است. باید به نیازهای دیگر 
جامعه هم توجه ش��ود. در عین حال که نباید علوم اصلی 
حوزه فراموش نشود. پس باید به دو نکته توجه شد؛ یکی 

نظر به گذشته، و دیگری ویژگی های کلی جوامع بشری.
رهنامـه: برخـی می گویند قصـة امـروز روحانیت، 

حکایت این شعر حافظ است:
«گر مسلمانی از این است كه حافظ دارد

وای اگر از پس امروز بود فردایی»
نظر شـما چیسـت؟ ظاهـراً حضرت امـام  هم 
همین نظـر را داشـته اند. اگر منشـور روحانیت را 

ببینیم، می توانیم به این برداشت برسیم.
اسـتاد: شاید حافظ تواضع نشان داده است. اگر روحانیت 
نبود، معلوم نبود که اس��لم باشد. روحانیت خدمات بسیار 
ارزنده ای به اسلم کرده است. همین اآلن هم اسلم، بدون 
روحانی��ت معنا ندارد. این اش��عار معانی خ��ودش را دارد تا 

انسان فکر کند، بهتر از آنی شود که هست.
رهنامـه: دیدگاه شـما با نظر عالمه حسـن زاده در 
الهی نامـه منافـات دارد. عالمـه بر ایـن باورند كه 
خدایـا تا حاال فکر می كردم مـن حافظ دینم، حاال 

فهمیـدم دین حافظ من اسـت، در حالی كه شـما 
می گویید روحانیت به اسالم خدمت كرده است!

استاد: بله، روحانیت به اسلم خدمت کرده است، ولی در 
کنار آن، خوِد روحانیت هم به برکت اس��لم محفوظ مانده 
است. این از آن جاهایی است که دور محال فلسفی پیش 

نمی آید. چون حد وسط تکرار نمی شود.
رهنامه: شـما فکـر نمی كنید حـوزة علمیه به یك 
رفـرم، چیزی شـبیه جنبـش پروتستانتیسـم در 
مسـیحیت نیـاز دارد؟ همان طور كه مسـتحضرید 
غربی ها در سـاختار كلیسـا و انحصـار فهم كتاب 

مقدس تغییراتی ایجاد كردند.
اسـتاد: همیش��ه رشد، مس��اوی با تغییر اس��ت، ولی ما 
معتقدی��م ک��ه بدن��ۀ روحانیت 
سالم است و ش��اید باید برخی 
ش��کل ها عوض شود. شاید اگر 
کند،  تغیی��ر  س��اختار ها  برخی 
بهت��ر می ش��ود، ول��ی ماهیت 
روحانی��ت تغییر پی��دا نخواهد 
کرد و باید برای اسلم محفوظ 

بماند.
رهنامه: با این كلمه ها جمله 

بسازید: «طلبة جوان، تحجر، پیشرفت».
استاد: پیش��رفت طلبۀ جوان در صورتی است که گرفتار 

تحجر نشود!
رهنامه: اگر شـما به جای آیـت اهلل مقتدایی بودید، 
برای حوزة علمیه چه ارمغانی داشـتید؟ این سؤال 
را بـه این دلیل مطرح كردم كه بزرگان حوزه از بدنة 

حوزه بهره ببرند.
اسـتاد: نیازی که من خیلی احس��اس می کنم، در زمینۀ 
مدیری��ت پای��ه هفت ت��ا ده حوزه اس��ت. البت��ه تازگی ها 
کارهایی در دست اقدام اس��ت. این چند سال، دوران گذار 
برای طلبه اس��ت. طلبه ها از پایۀ یک تا شش خوب درس 
می خوانند. در این دوره، با مس��ئلۀ ازدواج و دش��واری های 
اقتصادی روبه رو نشده اند. بعد از پایۀ شش وارد دروس آزاد 
می شوند. برنامۀ درس��ی منظمی ندارند. کسی باالی سر 
آن ها نیست. گاهی وارد رشته های تخصصی می شوند که 
آن را هم ناقص ی��اد می گیرند. درس های فقه و اصول را 
درست نمی آموزند. در این  مرحله بعضی هدف های اولیه از 
دست می رود. از این رو، تلفات طلبه های ما بین پایه های 
هفت تا ده، بس��یار اس��ت. اگر زندگی و معیشت و ازدواج 
که در این دوره پایه ریزی می ش��ود، کنترل نش��ود، گاهی 
طلبه تصمیم هایی می گیرد و گاه وارد کارهایی می ش��ود 
که نباید بشود، از جمله فعالیت های اجرایی جزیی و دسِت 

  

وظیف�ه ح�وزه، نش�ر و گس�ترش عل�وم 
اله�ی و اس�المی در کّل جه�ان و ن�ه فقط 
ایران اس�ت و لذا آش�نایی با ابزار آن نیز 

ضروری است.

  

 
 

گاهی ما از کمک های جزئی در 
مقطعی به طلبه دریغ می کنیم و 
بعدها که دچار خسارت شد برای 
ترمیم آن هزینه می کنیم.

 
تبلیغ در ایام تبلیغی ضروری 
و الزم است ولی در غیر آن اّیام، 
به تحصیالت لطمه وارد می کند. 
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۵٩

پایین ک��ه طلبه درس خوان نباید دنب��ال آن  برود. گاهی 
قب��ل از موع��د وارد کارهای تبلیغی می ش��وند که گاهی 
خس��اراتی هم به بار می آورد. طلبه ای که به س��طح قابل 
قبول نرس��یده، نباید طرح هجرت برود. چه اش��کالی دارد 
افراد باس��واد، ملاّ با تجربه های خ��وب وارد طرح هجرت 
ش��وند؟ مدیریت خ��وب در پایۀ هفت تا ده، در روند رش��د 
حوزه بس��یار مؤثر اس��ت. خود بنده یک طرحی به مرکز 

مدیریت دادم که برخی جاها اجرا می شود.
رهنامه: دوسـتی داشـتیم كه می گفـت نخبه ها در 
دانشـگاه، به خارج فرار می كنند، در حوزه به روستا. 

نظر شما درباره چیست؟
استاد: متأسفانه این حرف به عنوان موجبه جزئیه صادق 

است.
رهنامه: چه باید كرد؟

اسـتاد: فک��ر می کنم بعض��ی هزینه ها ب��ه جا مصرف 
نمی شود. چه اش��کالی دارد طلبه ای که می خواهد خوب 
درس بخواند، تمام وس��ائل زندگی اش فراهم ش��ود تا در 
آینده به دین و جامعه بیش��تر کمک کند؟ در بعضی جاها 
ما از سوراخ سوزن داخل می ش��ویم، ولی از دِر دروازه وارد 

نمی شویم.
گاه��ی ما در مقطعی از کمک ه��ای جزئی به طلبه دریغ 
می کنیم و بعدها خسارت می بینیم. طلبه افسرده می شود 
و بای��د هزینۀ درم��ان او را بدهیم. یعنی هم��ان هزینه را 
می کنیم، ولی نه طلبه، طلبه ش��ده و نه اجتماع از او بهره 

برده است.
رهنامه: شما از چه زمانی و با چه انگیزه ای وارد عرصة 

پژوهش شدید؟ در این وادی دنبال چه می گردید؟
اسـتاد: دربارۀ پژوهش مناسب اس��ت در دو محور بحث 
کنیم؛ محور اول پژوهش برای آموزش است که اصطلحًا 
آن را آم��وزش پژوهش مح��ور می نامند که حدود هش��ت 
س��ال اس��ت، این نوع آموزش را در برخی مدارس قم اجرا 
می کنی��م، از جمله مدرس��ۀ علوی قم. طلبه های س��طح 
پایی��ن ما نیازی نیس��ت به تولید علم رو بیاورند. س��نگ 
بزرگ نش��انه نزدن اس��ت. این هم ظلم به علم اس��ت و 
ه��م ظلم به طلبه و ه��م ظلم به آن مقط��ع. طلبه های 
سطح پایین ما باید وارد پژوهش شوند، ولی پژوهش برای 
آم��وزش. گاهی پژوه��ش برای تثبیت مطل��ب یاد گرفته 
شده، بسیار اثرگذار اس��ت. در گذشته بحث تقریرنویسی، 
برای ماندن اثر و یادگیری مطلب بوده است. البته آن هم 
برای درس های س��طح باال بوده است. چه اشکالی دارد ما 
به طلبه های س��طح پایین هم یاد بدهیم که درسی را که 
فرا می گیرد، با بیانی ش��یوا و متفاوت بنویس��د. اگر شش 
سال و هر سال کامل تر از سال پیش، با این شیوه با طلبه 

کار شود، در سال هفتم دیگر طلبه مشکل نوشتاری ندارد. 
از جهت مبنایی هم قوی ش��ده است و می تواند وارد کار 
تولید علم ش��ود. متأسفانه ما از ابتدا طلبه را رها کرده ایم. 
بعدها هم که از جهت محتوا به جایی می رس��د، در سبک 

نوشتن و شکل کار مشکل دارد.
متأسفانه گاهی وقت ها، مقاله های فضلی ارزش مند ما به 
دلیل اشکال های نوشتاری، در برخی مجله ها رد می شود. 
یکی از فایده های آموزش پژوهش محور، یاد دادن ش��یوۀ 
ن��گارش و یاد گرفتن چگونگی ورود به بحث ها و خروج از 
آن هاس��ت. در سال های بعد، برخلف مسئولیت و وظیفۀ 
طلب��ه اس��ت که یاد بگیرد و نتواند نش��ر ده��د. برخی از 
اس��تادان بزرگ گذشته که تدریس هم داشته اند، متأسفانه 

اث��ری برای بازماندگان خود به یادگار نگذاش��ته اند. به نظر 
بنده س��هم پژوهش کمتر از آموزش نیست و این مسئله 

را باید جدی گرفت.
الحم��دهلل از موقع��ی که وارد حوزه ش��دم، در مقاطعی به 
پژوهش می پرداختم و در دوره هایی راهنمای پژوهش گران 
دیگ��ر بودم. در حال حاضر نیز در هر دو محور مش��غول 
هستم؛ هم در برخی مرکز های پژوهشی حضور دارم و هم 
در برخی مدارس، استاد راهنمای پژوهشی طلبه ها هستم.

رهنامه: لطفـاً به برخی فعالیت های پژوهشـی تان 
اشاره كنید.

اسـتاد: بنده در حیطۀ راهنمای پژوهش، در مدرسۀ علوی 
ق��م تمرکز داش��تم و راهنمای بیش از دویس��ت پژوهش 
بوده ام. در حیطۀ پژوهش گری نیز سه عنوان از مقاله هایم 
دارای رتبه علمی � پژوهشی و یک عنوان دارای رتبۀ علمی 
� ترویجی است. در دو همایش علمی نیز مقاله های ارائه 
ش��ده از طرف بنده، حائز رتبه و شایس��تۀ تشویق شناخته 
شد و هش��ت مقاله نیز در مجلت تخصصی مختلف به 
چاپ رس��انده ام. محور همۀ فعالیت های پژوهش��ی بنده، 

فقه و حقوق بوده است.
رهنامه: از چه سالی به تدریس پرداختید و در كدام 

مدارس و مراكز علمی تدریس داشتید؟
اسـتاد: بن��ده تدریس را از پایۀ چهارم در مدرس��ۀ علمیه 

آشتیان شروع کردم. در حوزۀ علمیۀ قم نیز از سال 80، به 
صورت رس��می با مرکز مدیریت تدریس را شروع کردم. در 
این سال ها، روزی چهار  ساعت تدریس داشتم و این روند 
در فصل تابستان نیز ادامه داشت، به گونه ای که در سال 

86، به عنوان استاد نمونۀ حوزه معرفی شدم.
در مراکز دانش��گاهی نی��ز در دانش��گاه های پردیس قم، 
دانشگاه حضرت معصومه )س( و همچنین مراکز آموزش 
عالی حجتیه تدریس داش��ته ام. در ط��ول دوران تدریس، 
رابطه عاطفی بس��یار خوبی با شاگردانم برقرار کرده ام، به 

گونه ای که تمام شاگردانم هنوز هم با بنده ارتباط دارند.
رهنامه: لذت پژوهش بیشتر است یا تدریس؟

استاد: بستگی به علقۀ انسان دارد. شاید بعضی پژوهش 
را دوس��ت داشته باشند، ولی قابلیت تدریس و بیان خوبی 
نداش��ته باش��ند، ولی الحمدهلل خداوند هر دو قابلیت را در 

وجود من قرار داده است.
رهنامه: چه نظری دربارة تبلیغ دارید؟ آیا الزم است 
كه طالب برای تبلیغ، ایامی از محیط درس فاصله 

بگیرند؟
اسـتاد: بنده در این س��ال ها به تبلیغ رفته ام، ولی معتقدم 
نباید افراط و تفریط داشت. در ایام تبلیغ، این امر را ضروری 
و الزم می دانم، ولی در غیر این ایام، به تحصیلت آس��یب 

می رسد.
رهنامه: اگر نکته ای مانده كه الزم به یادآوری است، 

بفرمایید.
اسـتاد: به طلبه ه��ای جوان توصیه می کن��م در مراحل 
اولیۀ طلبگ��ی، زیاد درس بخوانند. به ق��ول بزرگان، علم 
دیرثمر، ولی پرثمر اس��ت. باید به این نکته توجه کرد که 
افرادی موفق ش��ده اند که تلش کرده اند. ما باید به جایی 
برسیم که بیشتر طلبه های ما به مرتبۀ اجتهاد برسند. چه 
اشکالی دارد طلبه های مجتهد را به طرح هجرت بفرستیم 

و مردم با مجتهدان سر و کار داشته باشند؟
متأس��فانه از نظر علم��ی در کل جامعه و در برخی مراکز 
ح��وزوی تنزل کرده ایم و می طلبد که تلش ها و همت ها، 
در سال همت مضاعف و کار مضاعف، افزون، و این شعار 
ب��ه عمل نزدیک ش��ود و به نظر م��ن، طلبه ها مخاطبان 

اصلی این شعار هستند.
بن��ده فرصت را غنیمت می ش��مارم و از تمام اش��خاص 
و مراکزی که مرا در مس��یر رش��د خود یاری رس��انده اند، 
 ،تش��کر می کنم و همچنین از مرکز فقهی ائمه اطهار
مس��ئوالن مدرس��ۀ علمیۀ علوی، حوزۀ علمیۀ آش��تیان، 
جامعه المصطفی و مرکز آموزش عالی فقه، پژوهش��کدۀ 
باقرالعلوم و پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلب اسلمی 

و دانشگاه پردیس نیز سپاس گزارم.

  

به نظر م�ن تخّصصی کردن بع�د از پایه 
شش صحیح نیس�ت، این افراد به عنوان 
اس�المی  نظریه پ�رداز  و  دانش�مند  ی�ک 

شناخته نمی شوند.

  

هويت
عمري سرگردان بود؛...

دين را حفظ کند براي معنا بخشي به لباسش؟
يا لباسش را معنا بدهد تا دين را حفظ کند؟...!



«

بحث دربارۀ هویت یابی و استعداد یابی طلب را با بیان 
پرسش هایی آغاز می کنم که در این باره است و طلب 
با این پرس��ش ها روبه رو هس��تند. در این بحث به چند 
پرسش اساس��ی پاس��خ می دهم که بدین شرح است: 
هویت طلبگی چیس��ت؟ هدف، نقش و مأموریت ما در 
جامعه چیس��ت؟ یک طلبه در جامعه چه کارکردهایی 
چ��ه دارد؟ وقت��ی طلب��ه می ش��ویم، می خواهیم چه 
ش��غلی را برگزینیم؟ )شغل به معنای اشتغال( چه رشتۀ 
تخصص��ی ای را در ح��وزه بانتخاب می کنی��م؟ معیار 
گزینش شغل و رشتۀ تخصصی چیست؟ چگونه هویت 
و گرایش ما با یک دیگر ارتباط دارند؟ چگونه می توانیم 
به هویت کلی طلبگی  و هویت تخصصی مان دس��ت 
یابیم و به اش��تغال خاصی برس��یم؟ هر کدام را در چه 
زمان��ی ش��روع کنیم؟ آی��ا هویت صنفی م��ا با هویت 

تخصصی مان، قابل جمع است؟ 
ب��رای اینکه توجه ش��ما جلب ش��ود، ترجیح می دهم 
از روایتی نورانی و ارزش��مند بهره بب��رم. می دانید که 
زکری��ا ب��ن آدم، صحابی چهار ام��ام معصوم  بوده 
اس��ت. زکریا بن  آدم، یکی از دو ش��یخی است که در 
قبرس��تان شیخان قم به خاک س��پرده شده و دومین 
ش��یخ، میرزای قمی اس��ت. وی شخص جلیل القدری 
است که زمانی وی نامه ای به امام رضا  می نویسد 
و می گوی��د: »من می   خواهم از قم ب��روم، چرا که در 
بین مردم قم دروغ زیاد ش��ده اس��ت«. شاهد وی این 
ماج��را بود که عل��ف را که جلوی ب��ز می گیرند تا بز 
می خواهد علف را بخورد، علف را عقب می کشند تا او 
را به سمتی که می خواهند، ببرند و این گونه حیوان را 
فریب می دهند. او این کار را مصداق کذب می دانست. 
جواب امام رضا  به زکریا جالب اس��ت. حضرت به 
او می گوین��د: »ای زکریا در قم بمان که وجود تو برای 
اهل قم، امان است، همان گونه که وجود پدرم، موسی 
ب��ن جعفر برای مردم بغداد امان اس��ت«. زکریا عالم و 
طلبه ای اس��ت که جایگاه وی مورد تأیید امام معصوم 
بوده اس��ت. ای��ن روایت را بیان کردم تا چش��م اندازی 
ایج��اد ش��ود و ببینیم هوی��ت طلبگی چیس��ت که 
می خواهیم به آن برسیم و با درک آن، گزینش درستی 

در زمینۀ اشتغال داشته باشیم.
تعری��ف روان شناس��ان درب��ارۀ هویت، چنین اس��ت: 
»احس��اس همانندی یا استمرار خود، با وجود تغییرات 
محیط و رش��د فردی که ش��امل خاطرات ش��خصی 
گذش��ته، امیدها و آرزوهای آینده و بودن در زمان حال 
می ش��ود«. این رشتۀ تسبیح، که همه را به هم وصل 
می کند، هویت نام دارد. البته هویت با شخصیت فرق 
می کند، ولی شخصیت با احساس ما فرقی نمی کند. 
ش��خصیت، واقعیتی اس��ت که در خارج موجود است. 
به همین دلیل، از نگاه روان شناس��ان، شخصیت یک 
کلیت روان ش��ناختی اس��ت که فرد را از اف��راد دیگر 
متمای��ز می کن��د و ناظر ب��ه یک واقعیت اس��ت، اما 
هویت، احساس��ی است که نس��بت به وحدتی داریم 
که در طول زمان ش��کل می گیرد و از آن اس��تمرار و 
همانندی ای، برای ما شکل گرفته و ایجاد شده است. 

این اصل بحث هویت اس��ت، اما نکته  مهم این است 
که ببینیم چه عواملی تشکیل دهنده این هویت است 
که فردی، طلبه، آموزگار، دانش��جو، بازیگر س��ینما یا 
ورزش کار می ش��ود. عوامل گوناگون��ی نقش دارد که 
سبب می ش��ود به مرور زمان، هویت ما شکل بگیرد، 

یعنی همان من، که در انسان به  وجود می آید. 
اولین عامل، خانواده است. البته بحث وراثت، در ضمن 
آن وجود دارد که وارد آن بحث نمی ش��ویم. ارزش های 
خانواده، باوره��ا و بازخوردهایی که دارن��د، زمینه هایی 
اس��ت که هویت فرد را به  وجود م��ی آورد. عامل دوم، 
نهاد آموزش و پرورش و مدرسه و دانشگاه و هر جایی 
اس��ت که ف��رد به تحصی��ل می  پردازد. عامل س��وم، 
رسانه هاس��ت که در زمان، ما ب��ه  خصوص با فیلم ها 
و الگوهایی که نش��ان می دهند و برجسته ساز ی هایی 
ک��ه می کنن��د، مجموعه ای از ارزش ه��ا و باورها را به 
او منتق��ل می کند. اف��زون بر ای��ن، موردهای دیگری 
هم هس��ت، نهادهایی مانند دین، سیاس��ت، جامعه و 
هم چنی��ن نهادهای مختلف اجتماع��ی نیز در مراحل 
دیگ��ر اثرگذارن��د. البته ب��ا وجود قوت و ضعف ش��ان 
در جامع��ه، در هویت اف��راد نیز اثرگذار هس��تند. چرا 
می گوییم این عوامل اثرگذار اس��ت؟ اریکسون بر این  

باور است که هرم هویت دارای سه بخش است: 
1. باورهای م��ا، )همۀ باورهای ما، اعم از دینی و غیر 

دینی که قاعدۀ هرم است(؛
2. ارزش های ما، )باید ها و نبایدها(؛

3. الگو های رفتاری ما، )ش��یوۀ لباس پوشیدن و روش 
معاشرت و نشست و برخاست و الگوهای رفتاری دیگر 

که به هم ربط داردند(.
در حقیق��ت م��ا ارزش ه��ا را از باوره��ا، و الگوه��ای 
رفتاری م��ان را هم از ارزش های م��ان می گیریم. از این 
رو، مجموعۀ باورها و ارزش ه��ا و الگوهای رفتاری ما، 
هویت ما را تش��کیل می ده��د. حال ما این ارزش ها و 
الگوها و باورها را از کجا می گیریم؟ از خانواده، مدرسه ، 
رسانه ها، رس��انۀ دین و... . تا این جا مسئله روشن شد 
که چگونه هویت هر انسانی، شکل می گیرد. اکنون با 
تجزیه و تحلیل روان شناختی، به چگونگی شکل گیری 

هویت می پردازیم. 
   در چند دهۀ اخیر، یک رویداد جامعه شناختی نیز رخ 
داده که آن اتفاق، مواجهه سنتی هویت یابی را دگرگون 
کرده اس��ت. در پنجاه سال پیش، بحث هویت یابی به 
آس��انی از طریق خانواده و تا ح��دی از طریق تعلیم و 
تربیت و نهاد مدرسه شکل می گرفت و بیشتر بچه ها، 
ش��بیه پدر و مادر و نزدیکان شان می شدند. هویتشان 
مش��ابه  هم بود. ک��م پیش می آمد ک��ه از خانواده ای 
غیر طلبه، کس��ی طلبه شود یا برعکس. برای نمونه، 
همیشه پسر آهنگر، حرفۀ آهنگری را برمی گزید، اما در 
روزگار ما، این موازنه تغییر کرده است. یکی از کسانی 
که این مس��ئله را خوب نش��ان داده، جامعه شناس��ی 
به نام آلوین تافلر اس��ت که کتابی به نام موج س��وم 
دارد. وی می گوی��د موج اول، انقلب کش��اورزی بود. 
در حقیقت وقتی کش��اورزی با ساختار صنعتی شکل 
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مسعود  آذربایجانی

روانشناسی پژوهش

مسعود آذربايجاني، سال ١٣۴٣ 
در شهر اصفهان به دنيا آمد. ايشان 
سال ١٣۶٣ در رشته الکترونيک 
به دانشگاه صنعتي اصفهان راه 
مي يابد و هم زمان وارد حوزه علميه 
همان شهر مي شود. پس از دو سال 
دانشگاه را نيمه کاره رها کرده 
و ممحض در تحصيالت حوزوي 
مي گردد. در سال ١٣۶۶ به شهر 
مقدس قم عزيمت مي نمايد و دروس 
عالي حوزه را در محضر اساتيدي 
چون آيت اهللا محقق داماد، آيت اهللا 
جوادي آملي، آيت اهللا حسن زاده 
آملي به پايان مي رساند. ايشان 
رشته روان شناسي باليني را براي 
کارشناسي ارشد انتخاب مي کند و 
در سال ١٣٧٩ موفق به اخذ مدرک 
دکتراي کالم جديد (فلسفه دين) 
مي شود.
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گرف��ت، تغییر ایجاد کرد. انق��لب دوم، صنعتی و انقلب 
سوم، انقلب اطلعات و ارتباطات بود. 

این کتاب در دهۀ 70  نوش��ته شده اس��ت. االن انقلب و 
موج چهارمی را مطرح می کنند که دنیای مجازی نام دارد. 
دنیای مجازی، به عنوان واقعیتی در زندگی ما مطرح شده 
اس��ت و به توضیح نیاز ندارد، چرا که واقعًا موازنۀ س��نتی 
هویت یابی را تغییر داده اس��ت. در زمان ما، دیگر پرداختن 
به بحث هویت یابی راحت نیست، به دلیل اینکه الگوهای 
بدیل��ی در کنار الگوهای س��نتی، از جمل��ه خانواده مطرح 
می شود. برای نمونه، دانشجویی که در خانواده ای مذهبی، 
با ارزش ها و باورهای دینی زندگی می کرد، برایش الگوها و 
باورهای جدیدی شکل می گیرد، به ویژه در دنیای مجازی، 
مرت��ب الگوهای مج��ازی که برخی از آن ها نیز برجس��ته 
است، مطرح می شود و باورها و ارزش هایی را که به دست 

آورده، به چالش می کشاند. 
در این دوره، هویت یابی مش��کل شده است. نکته ای را که 
باید عرض کنم تا به بحث نزدیک تر ش��ویم، این است که 
هویت دارای انواع مختلف یا خرده مقیاس هایی اس��ت که 

مجموعۀ هویت را تشکیل می دهد که عبارتند از: 
1. هویت بدنی، )شکل بدن، اس��تخوان بندی، چهره و... (؛

2. هویت جنسیتی، )زن یا مرد(؛
3. هویت شغلی، )نوع حرفۀ افراد(؛

4. هوی��ت اجتماعی و مدنی، )ف��رد در جامعه چه نقش و 
جایگاه��ی دارد. برای نمونه، در محله  ای دو نفر آموزگارند، 
ل  ولی هوی��ت اجتماعی ش��ان، متفاوت اس��ت. یکی حلاّ
مشکلت و مرجع مردم است و یکی فقط تدریس می کند(؛
5. هوی��ت سیاس��ی، )ن��وع مواضع سیاس��ی و گرایش به 

 حزب ها و جریان ها(؛
6. هویت دینی، )مسیحی، مسلمان، سنی، شیعه و...(؛

7. هوی��ت مل��ی، )ایران��ی و افغان��ی و ع��رب و...(. 
البته هویت بدنی و جنسی، بین همۀ افراد مشترک است. 
به نظر می آید دربارۀ هویت طلبگی، سه نوع هویت مطرح 

است: 
1. هویت ش��غلی، )نه ش��غل به معنای درآمد، بلکه نوعی 

تخصص خاص و اشتغال(؛
2. هوی��ت اجتماعی، )نقش اجتماعی طلب��ه با غیر طلبه 
متفاوت است که شامل انتظارات اجتماعی ای می شود که 
ما و دیگ��ران، از خودمان و طلب توقع داریم، چه رفتاری، 
اخلقی، علمی و... . البته نقش��ی که ی��ک طلبه دارد، با 

نقش دیگران متفاوت است(؛
3. هوی��ت دینی، )هوی��ت طلبگی با هوی��ت دینی درهم 
آمیخت��ه و تفکیک ناپذیر اس��ت، یعن��ی آن هویت دینی 
عمیق، حتی در س��طوح ظاهری هم پذیرفتنی نیست. حد 
نصاب های قاب��ل توجهی می خواهد تا بگوییم این هویت 
در این فرد شکل گرفته است. ذات نایافته از هستی بخش، 
کی تواند که شود هس��تی بخش، یعنی باید یک حدی از 
باورها و ارزش های دینی در او ش��کل گرفته باش��د که به 
عنوان یک طلبه، مظهری برای دیگران باشد(.                                                                                               
وقتی می توانیم بگوییم طلبه هس��تیم که دارای این سه 

رکن باشیم: 
1. رک��ن علمی، )ب��رای تفقه در دین آمدی��م و باید درس 

بخوانیم تا اسلم را بشناسیم و تفقه کنیم و ارکان و اجزای 
دین را بفهمیم و این رکن علمی تفقه را نشان می دهد(؛

2. رکن اخلقی، )باید حد نصابی از تزکیه و تهذیب اخلقی 
را داش��ته باشد و در روایات بس��یاری نیز به آن اشاره شده 

است(؛
3. رک��ن روحانیت، )روحانیت نهادی تأسیس��ی اس��ت که 
اگر بخواهی��م هویت علمی طلبه را بدانی��م، باید ببینیم 
مؤسس��ان آن چه گفته ان��د. ببینیم ائم��ه و پیامبر دربارۀ 
رس��الت اجتماعی طلبه و عالم دینی چه نظری داش��ته اند 
و چون این نهاد در طول تاریخ ش��کل گرفته است، ببینیم 
چه انتظاری از جنبۀ جامعه ش��ناختی حوزه هس��ت و تلقی 

آن ها چیس��ت(.
این س��ه رکن، قدر متیقنی اس��ت که در آیات و روایات به 
آن ها تأکید ش��ده و انتظار مردم نیز از آن ها جدی اس��ت. 
البت��ه اینجا جای اثبات این مورد ها نیس��ت. مثًل آیه نفر 

به تفقه می  پردازد. 
 دربارۀ جنبۀ اخلقی، این روایت مشهور از امام عسکری
ا من کان من الفقهاء صائنا لنفسه  نقل ش��ده اس��ت: »اماّ
حافظا لدینه؛ للعوام ان یقلدوه«. پس باید »صائنا لنفس��ه« 
باش��د و »ذلك اليكون اال بعض الفقهاء الشيعه ال كّلهم 
ــش فراكب علماء  ــن القبائح و الفواح ــاّن من ركب م ف

العامة فال تقبلوا منهم شيئا و الكرامة«. 

مرحوم علمه مجلس��ی نیز می گوی��د: »یطلق الفقیه 
غالب��ًا فی االخبار علی العالم العامل الخبیر بعیوب النفس 
فاتح��ًا التارک للدنیا الزاهد فیها الراغب الی ما عنده تعالی 
من نعیمه و قربه و وصاله«. در این زمینه روایات بس��یاری 

وج��ود دارد.
جنبۀ دیگر، جنبۀ اجتماعی تبلیغ اس��ت که این انتظار هم 
در خود ماس��ت و هم جامعه از ما انتظار دارد که »لینذروا 
قومهم اذا رجعوا الیه��م لعلاّهم یحذرون«. تبلیغ به معنای 
عام اس��ت. ممکن است کتاب بنویسی یا در روستا و شهر 
و دانش��گاه، پیام خدا را به مردم برسانی، ولی این با کسی 
که در رش��تۀ الهیات درس می خواند و می گوید می خواهم 

اسلم بشناسم، فرق می کند. 
در هویت طلبه، تبلیغ و رساندن پیام ملحوظ شده است. به 
نظر ما این س��ه مورد، ارکان اصلی هویت طلبه را تشکیل 
می دهد. البته موارد دیگری هم هست که در همۀ زمان ها 
نیس��ت، مثل استقرار دین در جامعه که در زمان ما فراهم 
شده، ولی در همۀ زمان ها فراهم نبوده است. برای نمونه، 
اگر کس��انی این امکان را داشته باشند که افزون بر تبلیغ، 
در سمتی مدیریتی یا حکومتی، در استقرار دین در جامعه 
کم��ک کنند، این بخش��ی از هویت اس��ت، ولی در همۀ 
دوره ها چنی��ن امکانی وجود ندارد. ای��ن را به عنوان رکن 

نمی توانیم بپذیریم. موارد دیگری هم هس��ت که دیگران 
بیان کرده اند.

نخستین نکته در بحث اس��تعدادیابی این  است که آیا ما 
اس��تعداد ویژه ای داریم یا این که صرف اکتس��اب اس��ت و 
ه��ر کس با تعلیم و تربیت می تواند به هدفش برس��د. در 
این موضوع، میان عالمان روان شناس��ی و تعلیم و تربیت، 
دو قول وج��ود دارد. هر دو قول نیز طرف دارانی دارد. یک 
دیدگاه این  اس��ت که وقتی انسان ها به دنیا می آیند، مانند 
یک لوح س��فیدند. جان الک، فیلس��وف انگلیسی، یادآور 
می ش��ود که وقتی انس��ان ها وارد این دنیا می شوند، لوح 
س��فیدند، یعنی هیچ  چیزی بر وجود آن ها نوش��ته نش��ده 
است و ما به وس��یلۀ تعلیم، مسائل را به انسان ها منتقل 
می کنیم. بیش��تر روان شناس��ان مکتب رفتارگرایی، بر این 
باورند. یکی از روان ش��ناس ها، به نام واتس��ون که فردی 
افراطی اس��ت، می گوید: »شما هر آدمی را می خواهید، در 
دوران کودک��ی به من بدهی��د و بگویید چه می خواهید تا 

من با روش های خاص، آن را تحویل شما می دهم«. 
افرادی نیز در میان فیلسوفان تربیت، مانند ژان ژاک روسو 
هستند که به تربیت طبیعی قائل اند و می گویند انسان ها 
با یک آمادگی وارد این دنیا می شوند و شما نباید خیلی به 
آنها آموزش بدهید. ژان ژاک روسو، کتابی به نام امیل دارد 
که در بحث  های تربیتی، نکته های قابل توجهی را مطرح 
کرده که بس��یار مهم است. امیل شخصیتی فرضی است 
که مربی باید او را هدایت کند. مربی باید اشاره هایی داشته 
باشد، ولی بیشتر باید بگذارد امیل راه خودش را پیدا کند. 
بعدها در عرصۀ روان شناسی، مکتب انسان گرایی و مکاتب 
ش��ناختی، به این دیدگاه رسیدند که ما تربیت را باید جدی 
بگیریم، ولی انسان ها آمادگی هایی را از قبل دارند. در بین 
این دو دیدگاه، دی��دگاه رفتارگرایی افراط��ی امروز، طرفدار 
ن��دارد. آن ها معتقدند، هم عوامل وراثت مهم اس��ت و هم 
دالیل دیگری دارند که دی��دگاه دوم را ترجیح می دهند که 
وقتی انس��ان وارد این دنیا می شود، استعدادهایی دارد که 
بخش��ی بالقوه و بخش دیگر بالفعل اس��ت. البته انسان 
می تواند با اکتساب و آموزش و تربیت، آن ها را ارتقا بدهد. 
چه دالیلی برای قول دوم اس��ت؟ دالیل وجود استعدادهای 

متفاوت در انسان ها. 
در روان شناس��ی ش��اخه ای به نام روان شناس��ی اختلفی 
داریم که در مورد تفاوت های فردی، تفاوت های جنس��یتی 
و تفاوت ه��ای صنف��ی بحث می کن��د که آدم ه��ا با هم 
متفاوت اند و در بحث های تربیتی هم به عنوان یک قاعده 
روان شناختی که مبنای تربیت است، باور دارند و می گویند 
برای همۀ افراد، نمی توانید تربیت یکسان را به کار ببرید. 
انسان ها، کتاب های متفاوت اند که هر کدام شیوه ای دارند. 
پس یکی از دالیل، تفاوت های فردی، صنفی و جنس��یتی 
است که در روایات به آن ها نیز اشاره شده است. در روایتی 

داریم: »الناس کمعادن الذهب و الفضۀ«. 
دلیل دوم ما، عوامل مختلف رشد و شخصیت است، چون 
عوامل متفاوت اس��ت، محصول ه��م متفاوت خواهد بود. 
یکی از عوامل وراثت اس��ت که وراثت نیز متفاوت است و 
اثرش هم انکارناپذیر اس��ت. از دهۀ 80 میلدی به بعد که 
نقش��ۀ ژنوم انسانی تا حدی کشف شده است، دانش مندان 

  

هّوی�ت طلبگی حداقل این س�ه جنبه 
را باید داشته باش�د: هّویت شغلی، 

هّویت اجتماعی و هویت دینی.

  



««
دریافته اند که هر ژنی متکفاّل کاری است. 

    دلی��ل س��وم، ان��واع ش��خصیت اس��ت. در ح��ال حاضر در 
روان شناسی، ده نوع شخصیت را شناسایی کرده اند که از مرتبۀ 
س��الم تا مرتبۀ ناهنجار می تواند وجود داش��ته باشد. امروزه در 
رش��تۀ مشاوره، مشاورۀ ش��غلی داریم که افراد را از جهت شغلی 

هدایت می کند. 
اکن��ون این پرس��ش مطرح می ش��ود ک��ه چگونه اس��تعداد را 
تشخیص بدهیم؟ چند راه داریم؟ یکی از راه ها، تست شخصیت 
اس��ت که در این زمینه، چند نوع تست شخصیت هست، مانند 
تس��ت کتل 16 عامل ش��خصیت، تس��ت mmpi و تس��ت 
neo نئو که س��ه تس��ت خوب به ش��مار می آید که به ش��ما 
در مورد عوامل مختلف ش��خصیت می گوید که در چه عاملی 
قوت دارید؟ درون گرا یا برون گرا هس��تید؟ هوش شما باالست یا 
عواطف ش��ما؟ فردی هس��تید که در جمع های مختلف، نقش 
رهبری را ایفا می کنید یا خیر؟ اگر شما درون گرا هستید و شغل 

برون گرا دارید، این دو با هم سازگار نیست.
   یکی از راه ها، پیش��رفت و س��ابقۀ درس��ی فرد اس��ت. برای 
نمونه، کس��ی ک��ه در ریاضی قوی اس��ت، باید در رش��ته های 
متناس��ب فعالیت داش��ته باش��د. یک راه، انجام تست عواطف 
و نگرش هاس��ت، یعنی علئق فرد، برآیند شخصیت فرد است 
که تس��ت هایی دارد. یک راه، مشاوره های ش��غلی و راهنمایی 
اس��ت که اطلعات را در اختیار مشاوره قرار می دهید. او به شما 
می گوید که استعدادهای شما در چه رشته ای بیشتر است. البته 
باید بدانید هیچ کدام از این موردها مطلق نیست. در بحث های 
علوم انسانی، ما صفر و یک نداریم و طیفی را به شما می گوید، 

تا شما راحت تر انتخاب کنید. 

جمع بندی
از سویی ما بحث هویت طلبگی را بیان کردیم و از سوی دیگر، 
به بحث اس��تعداد یابی پرداختیم که به چ��ه صورتی باید انجام 
داد. اس��تعدادها گوناگون و راه استعدادشناس��ی و اس��تعداد یابی 
نیز مش��خص است. باید حد نصابی از هویت طلبگی ما شکل 
بگیرد که این در همۀ ما مشترک است. ما وقتی مسیر طلبگی 
را انتخ��اب کردیم، مفروض ما این بود که به عنوان اینکه ارکان 
طلب��ه بودن را ب��رای خودمان احراز کنی��م، می خواهیم در این 
راه گام برداری��م. م��ا هر گرایش تخصص��ی ای که می خواهیم 
داشته باشیم و استعدادمان در هر مسیری که باشد، چون طلبه 
هستیم، باید در سه رکن طلبگی، حد نصاب را به دست بیاوریم. 
باید تفقه، تزکیه و تبلیغ را کسب کنیم که در همۀ گرایش های 
طلبگی وجود داشته باش��د. ما می خواهیم این استعدادشناسی 
را در مس��یر خودش قرار دهیم. ب��ه نظر من نباید عجله کنیم. 
البته ما نمی توانیم برایش زمان مشخصی را در نظر بگیریم. به 
طور متعارف و با وضعیت حوزۀ امروز، دست کم بین شش تا ده 
سال باید وقت صرف کنیم تا حد نصاب سه رکن طلبگی را به 
دست بیاوریم. باید این مسیر را طی کنیم تا رنگ طلبگی را به 
خودمان بگیریم تا هویت طلبگی ما اس��توار و ثبات شخصیت 

پیدا شود. وقتی اتقان یافت، این زمینه را می
 شود پیدا کرد که گرایش ما کدام باشد و با استعداد یابی و پیدا 

کردن علئق به سمتی برویم که تمایل داریم. 

   البته بر اس��اس بحث های کارشناس��ی ای که داشتیم، 
واقعیت این اس��ت که ما اصل طلبگی را نباید از دس��ت 
بدهی��م. به هر گرایش��ی هم ک��ه بپردازی��م، باید هویت 
طلبگی م��ان را حفظ کنیم. همان گونه که در مورد اس��تاد 
مطهری نقل شده است که ایشان مثل آب ُکر بود. آیت اهلل 
جوادی آملی می فرمایند: علت اینکه وقتی استاد مطهری، 
به دانش��گاه رفت، اثرگذار بود، ن��ه اثرپذیر، این بود که آب 
ُکر بود. کم نبودند از دوستان ما که از محیط های طلبگی 
خارج شدند و به سادگی رنگ پذیرفتند و از مسیر طلبگی 
دور ش��دند. ما افزون بر ش��ش س��ال اول، باید در مسیر 
طلبگی گام برداریم و در کنار آن، به گرایش��ی بپردازیم تا 

خودمان را حفظ کنیم.
پروردگار در س��ورۀ نحل، آی��ۀ 16 می فرماید: »و القی فی 
االرض رواسی ان تمید بکم و انهرا و سبل لعلکم تهتدون 
و علم��ت و بالناّجم هم یهتدون«. در روایات بس��یاری نیز 
بیان ش��ده که کوه ها مانند میخ، استوار هستند و عالمانی 
هس��تند ک��ه می توانند مردم را از لغ��زش نجات دهند. در 
روایات هس��ت که »التجلس��وا عند کل عال��م اال عالم 
یدعوکم من الخمس الی الخمس من الش��ک الی الیقین 
م��ن الریاء الی االخ��لص، من الکبر ال��ی التواضع و من 
العداوۀ الی النصیحۀ و م��ن الرغبۀ الی الزهد«. این نقش 

یک عالم است. 
در روای��ات، نجم را به اصح��اب ائمه تأویل کردند. این در 
حالی است که ائمه خورشید هستند. البته بهترین الگوها 
ب��رای هویت یابی ما، ی��اران ائمه اند. مرح��وم محدث زاده، 
فرزند مرحوم ش��یخ عباس قمی، کتابی ب��ه  نام اصحاب 
امام صادق  دارد که س��فارش می کنم، به عنوان کتاب 
بالینی داشته باشید. در این اثر، ویژگی های یاران اهل بیت 

بیان شده است.
   ش��خصیت، عاملی اس��ت که بر اثر ارادۀ انسان، عوامل 
دیگر را جمع می کند و انس��ان را در مس��یر هویت، پیش 
می برد. معمواًل در مورد علقه و استعداد، هم پوشانی وجود 
دارد. در صورت عدم هم پوشانی، اگر به هیچ وجه استعدادی 
وجود ندارد، زمینۀ علقه را باید رها کرد. در انتخاب رش��ته 
ب��ا توجه ب��ه آن که در دنیای امروز، در هم��ۀ زمینه ها نیاز 
وجود دارد، باید به علقه و اس��تعداد ش��خصی توجه کرد 
و با توجه به تخصصی ش��دن و گستردگی دانش ها، باید 
ب��ه یک تخصص پرداخت. مرحوم ش��یخ بهایی می گوید: 
»ظف��رت عل��ی کلی ذی فنون، و ل��م اظفر علی کل ذی 

فن واحد«.
   اس��تعداد و همت انسان، محدود اس��ت. امروزه یکی از 
نکته ه��ای مثبت در غرب، تخصص گرایی اس��ت که هر 
کس��ی در یک رشته، ولو محدود، تا انتها پیش می رود. در 
هویت، اس��تمرار و ثباتی وجود دارد، ولی این گونه نیست 
که در طول زمان قابل تغییر نباشد. نمونه اش هم کسانی 
هستند که پس از مدت ها، از مسیر طلبگی بیرون رفتند. 
معمواًل این تغییرات خیلی کم اس��ت. برای ش��کل گیری 
هویت، انس��ان باید مدت مدیدی در حوزه بماند و از حوزه 

بیرون نرود.
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 ما هر گرایش تخصصی که
 می خواهیم داشته باشیم و
 استعدادمان به هر مسیری که
 باشد چون طلبه هستیم در آن
 سه رکن طلبگی باید حّد نصابی
 راکسب کنیم یعنی تفّقه، تزکیه، و
.تبلیغ را باید به دست آوریم
 

 در پنجاه سال پیش در نسل
 گذشته بحث هّویت یابی به سهولت
 از طریق خانواده و تاحّدی از
 طریق تعلیم و تربیت و مدرسه
 شکل می گرفت. اما االن این موازنه
.به هم خورده است

 انسان استعدادهایی دارد بخشی
 بالقوه و بخشی بالفعل البته
 انسان می تواند با اکتساب و
 آموزش و تربیت آنها را ارتقاء
.بدهد



۶٣

«
مقدمه

از نظ��ر عموم مردم »هویت« به عنوان مش��خصات فردی تلقی می گ��ردد. از این دیدگاه »هویت« 
مس��اوی با مش��خصات سجلاّی دانسته شده اس��ت که فرد را از افراد دیگر به صورت ظاهری تعریف 
می نماید؛ گاهی هم منظور از تش��خیص هویت به معنای کش��ف عناصر شناسندۀ یک فرد در نظر 
گرفته می شود و بی تردید هیچ یک از دو معنای پیش گفته نمی تواند مورد استناد در مباحث »هویت 
طلبگی« قرار گیرد. آنچه در عالم واقع وجود دارد ش��خص اس��ت و طلبه عنوانی است انتزاعی برای 
این ش��خص؛ بنابراین، عنوان »هویت طلبگی« عنوانی اس��ت مجازی برای این شخص. این نوشتار 
بر آن اس��ت که برخی از مس��ایل مهم در ارتباط با مس��ألۀ هویت طلبگی را مورد توجه قرار داده و 

وضعیت کنونی را به تعریف بنشاند.

تعریف هویت
 )Idem( از واژۀ )Identity( هویت واژ ه ای عربی به معنای تشخص است. معادل التین آن واژۀ
به معنای همانس��تی، همانی اس��ت. ابن رشد)ابن رشد، ص 11( »هویت شیء« را به معنای وجود و 
شخصیت شیء می داند. نسفی بر این باور است که آنچه قوام شیء به آن می باشد، به اعتبار تحقق، 
حقیقت گفته می ش��ود و به اعتبار تش��خص »هویت« نام دارد2. در فلسفۀ یونان باستان، هویت به 
معنای همانس��تی و همانی است. همانس��تی به این معنا است که هر گاه شیء خاصی مانند »فلز 
آهن« در ش��رایط و احوال گوناگون، به صورت همان »فلز آه��ن« باقی بماند، به گونه ای که همان 
عناصر و اجزای تشکیل دهنده در آن شرایط متعدد و گوناگون به صورت ثابت باقی بمانند، هر چند 
در اش��کال و قالب های گوناگون ظاهر گردند، می توان اظهار داش��ت که »فلز آهن« دارای هویتی 

خاصاّ است. 
»اصطلح هویت به معنای مجموعه ای از عوارض و اوصاف پایدار اس��ت که به اعتبار آن از دیگران 
متمایز می شود. این اصطلح در دهۀ 1960 و 1970 در روانشناسی فردی و سپس در جامعه شناسی 
کاربرد فراوانی یافته است. این اصطلح حکایت از کشف جدیدی نداشته؛ چون با الفاظ دیگری چون 

منش و شخصیت بیان می شده است.«3
 در تم��ام این موارد، ذهن شناس��نده، این موارد و مصادیق گوناگون را ک��ه دارای جلوه های خارجی 
گوناگون هس��تند، در نظر گرفته و به یک انتزاع دس��ت می یابد و در این صورت هویت را باید »ما 
به التمایز« وجودات خارجی که دارای قدر مش��ترک هستند، دانس��ت. جرجانی4 در کتاب التعریفات 
هویت را امری عقلنی از حیث امتیاز-همان تمایز- ش��یء از دیگران می داند5. این تعریف با بحث 

حاضر بیشتر مناسبت دارد.

الگوهای هویت طلبگی
بی تردید یکی از عوامل گسترش مفهوم »هویت« بروز پدیده ای است که معمواًل توسط روان شناسان 
و جامعه شناس��ان تحت عنوان »بحران هویت« مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. در این صورت 
نگاه ما به مباحث مربوط به هویت کامًل آسیب شناسانه خواهد بود. چنانکه در بحث هویت طلبگی 
نیز معمواًل بر آسیب ها تکیه می شود. اما واقعیت آن است که این نگرش هرگز نمی تواند پیشروانه 
باشد و ما را در راستای ارتقاء اهداف متعالی طلبگی قرار دهد. بنابراین مناسب تر آن است که افزون 

بر نگاه های آسیب شناختی به ابعاد سازنده و راهبردی نیز توجه شود.
ام��ا ب��رای تعیین آنچه پیش تر به عنوان »عیار طلبگی« از آن یاد می کردند، نیاز به الگو و ملکی 
که دارای اعتباری واقعی باش��د، کامًل آش��کار اس��ت.  اکنون بحث جداّی آن اس��ت که آیا تنها یک 
الگوی مش��خص برای س��نجش هویت طلبگی وجود دارد یا وجود چندین الگوی رقیب و هم عرض 

نیز می تواند فرض شود؟ 
آنچه مس��لم است برخی شیوه های طلبگی و مس��لک های هم عرض وجود دارد که هر یک از آنها 
مورد تأیید بزرگان حوزه که دارای وثاقت و اعتبار هس��تند می باش��د؛ در این صورت چنانچه یکی از 
مؤلفه های هویت طلبگی بر این ش��یوه ها مبتنی گ��ردد، نمی توان این اصل هویت طلبگی را از دو 
سنخ جداگانه و معارض دانست. آنچه در اینجا مهم است، مؤلفه و برداری است که می تواند تحمل 
دو الگوی متفاوت را داش��ته باش��د، اما این دو الگو گاهی در دو دیدگاه قرار می گیرند و موجب ایجاد 

یک جبهۀ تعارض آمیز در درون حوزه می گردند.

گی
طلب

ت 
هوی

رامين تبرائي متولد سال 
١٣۵١ تهران از سال ١٣٧٠ وارد 
حوزه علميه شد و در سال ١٣٧۶ 
وارد حوزه علميه قم شدند و پس 
از طي دروس سطح در درس 
خارج آيات عظام مکارم شيرازي، 
سبحاني و الريجاني شرکت کردند 
و هم اکنون به دروس خارج فقه و 
اصول اشتغال داشته و در مقطع 
دکتراي روان شناسي عمومي 
موسسه امام خميني مشغول به 
تحصيل مي باشد و از اساتيد 
روان شناسي مؤسسه مي باشند. 
ايشان همچنين مديرگروه اخالق و 
تربيت پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 
مي باشد. 

رامین تربائی

روانشناسی پژوهش



«
تعارض در هویت طلبگی

گاهی ممکن است بزرگان معیارهایی متعارض با یکدیگر 
را در نظ��ر بگیرند، و ناگهان یک الگوی جدید که معارض 
با نظریات قدماء بوده اس��ت وارد گ��ردد. در این صورت ما 
ش��اهد یک تعارض آش��کار در برخی ابعاد هویت طلبگی 
خواهیم بود؛ اما همیش��ه باید از ای��ن قاعده تبعیت نمود 
که تنها پیشگامان باید مبتکر این الگوهای نوین باشند و 
هرگز نمی توان افراد فاقد پیش��ینه و نامطمئن را به عنوان 
در هم ش��کنندۀ چارچوب های صلِب پیشین، مجاز به این 
ساختار شکنی دانست. به عنوان نمونه ای از این تعارضات 
اکنون برخی افراد دارای وثاقت، در زمرۀ طرفداران و برخی 
کام��ًل بر عکس، در زمرۀ مخالفان ورود به علوم انس��انی 
ق��رار دارند، می ت��وان این بحث را مطرح نم��ود که معیار 

اصلی طلبگی در این جبهه کدام است؟
یک��ی دیگر از بهترین نمونه های ای��ن تعارض که چندان 
فاصله ای با عصر ما ندارد، بحث آموزش فلس��فۀ اسلمی 
در ح��وزۀ علمیۀ قم اس��ت که هم��واره م��ورد انتقاد قرار 
می گرفته اس��ت؛ مثًل در همین حوزۀ مقدس��ۀ قم زمانی 
ب��ود که مرح��وم امام فلس��فه تدری��س می فرمودند و 
برخی آن را نکوهش می کردند و ... چنانکه از نظر ایش��ان 
خواندن فلس��فه حرمت داشت و موجب نجاست باطن فرد 
نیز می گش��ت. بی تردید این دو مسلک را باید معارض با 
یکدیگر دانس��ت؛ در این موارد، و موارد مش��ابه باید کدام 
ی��ک از دو الگوی مع��ارض را به عنوان خ��روج از هویت 

طلبگی قلمداد نمود؟
از مباح��ث مرب��وط به نجاس��ت و طهارت ک��ه بگذریم، 
هم اکنون نیز افرادی هس��تند که چنین القاء می کنند که 
ورود به رشته های علوم انسانی به کلاّی باعث خروج فرد از 
هویت و چارچوب طلبگی است؛ اما در واقع، آنها به نیازهای 
بش��ری توجه ندارند و این مس��أله را در نظ��ر نمی گیرند 
که اگ��ر حوزه های علمیه در این عرص��ه به ارایۀ خدمات 
نپردازند، نگاه های اومانیس��تی و تحصلی)پوزیتیویستی(، 
نسبی گرایانه و سکوالر حاکم خواهند شد و اگر حوزه های 
علمیه راه را از بیراهه باز نشناس��انند، پی��روان این عقاید 
باطل راه را به مردم نش��ان خواهند داد و البته دور ش��دن 
انس��ان از مسیر الهی مسلمانان کمترین پیامد آن خواهد 

بود. 
البته توجه این دس��ته و تأکید آنان بر برخی آس��یب های 
مسألۀ ورود به حوزه های علوم انسانی نباید به کلاّی مورد 
بی توجه��ی و غفلت قرار گیرد و م��ا باید به این نکته نیز 
توجه داش��ته باشیم که ورود به حوزۀ نظری علوم انسانی، 
هم باید عالمانه باشد و هم باید آگاهانه صورت پذیرد. اما 
روشن است که هر گونه آسیب از این ناحیه نباید به یک 
توصی��ۀ کلاّی مبنی بر تحریم تحصیل در این رش��ته ها و 
غفل��ت کلاّی از این حوزه منجر گردد؛ بلکه برای جلوگیری 
از آسیب های پیش رو باید به ایجاد و تعریف سازوکارهایی 

جدید برای کاهش اثرات آسیب زا منتهی گردد.
یک��ی از مهم ترین آس��یب ها در این حیطه مربوط به رها 
ساختن دروس اصلی »فقه« و »اصول استنباط« حوزه های 
اصیل علمیه اس��ت که موجب بی مایه ش��دن طلبه های 

دارای تحصی��لت آکادمی��ک می گردد. البت��ه پیامدهای 
منفی این عملکرد بیش از گنجایش نوش��تار حاضر است 
و صرفًا به طرح موضوع بس��نده می کنیم. دومین آسیب 
مرتبط با ایجاد اس��تحاله در تش��خص طلبه اس��ت که از 
القاب و عناوین سنتی، به سوی عناوین و القاب آکادمیک 
هج��رت می گزیند. اما در اینجا نیز با یک پرس��ش بزرگ 
روبرو هس��تیم که آیا این مسأله باید به عنوان یک ترقی 
نگریس��ته شود و یا یک تنزل قهقرایی منزلت طلبگی، در 

تمام موارد؟
از ای��ن رو، نبای��د از نظر دور داش��ت که یک��ی از وظایف 
ثابت و خطیر حوزۀ علمیه، تربیت افرادی اس��ت که اواًل و 
بالذات دارای توانایی استنباط احکام شرعی و تفقه در دین 
باش��ند. به همین دلیل، افرادی که در حوزه های گوناگون 
علوم انس��انی اش��تغال به تحصیل دارند نیز باید به این 
مهم توجه داشته باشند که تنها چیزی که مایۀ تمایز آنها 
از س��ایر چهره های دانشگاهی خواهد بود، توانایی اجتهاد 
و اس��تنباط معارف الهی و اتخاذ آنها در تأس��یس و منقح 

سازی علوم و معارف انسانی است.
بر این اس��اس، خروج از مسیر اصلی حوزۀ اجتهاد و فاصله 
گرفتن از دروس فقه و اصول استنباط احکام شرعی و عدم 
تفق��ه در منابع اصیل می تواند به اس��تحالۀ فکری طلب 

متتبع در علوم انسانی منجر گردد.

هویت های گوناگون
هویت دارای انواع گوناگونی است و هر فرد می تواند دارای 
هویت های متعددی نیز باش��د و این هنگامی است که آن 
را در قیاس با امور دیگر مورد ملحظه قرار می دهیم و به 
اصطلح به مفهوم دیگری اضافه می گردد؛ چنانکه مفهوم 
باال و پایین هنگامی ایجاد می گردد که دو چیز نسبت به 
ه��م مورد ملحظه قرار می گیرند. بنابراین می توان تصور 
نمود که یک فرد هم پدر باش��د و هم فرزند؛ اگر این فرد 
نس��بت به یک فردی ک��ه عامل برای تولد او اس��ت، در 
نظ��ر گرفته ش��ود، می توان او را پدر نامی��د و او را درعین 
حال فرزند خواند هنگامی که نس��بت به شخصی در نظر 
بگیریم که عامل تولد او- با ش��رایط خاص- بوده اس��ت. 
همین ف��رد می تواند دارای عناوین متع��دد دیگری مانند: 

رییس، همسر، و جز آنها نیز باشد.

ارتباط هویت با نقش طلبگی
یک طلبه نیز می تواند دارای عناوین متعدد باشد، اما هیچ 
ی��ک از این عناوین و نقش ها نباید در تعارض و تقابل با 
نقش طلبگی باش��د. در هیچ یک از صنوف معمواًل نمی 
توان حدود و ثغور آن صنف را به گونه ای تعریف نمود که 
رفتار فرد را در زندگی عادی وی محدود سازد. این در حالی 
است که در ترسیم حدود و ثغور طلبگی وضع چنان است 
که ش��أن و نقش طلبگی حاکم بر تمام شوونات زندگی او 
اعم از شؤونات فردی، اجتماعی و درون فردی است و نمی 
تواند بدوِن توجه به این ش��أن رفتار نماید و فرد نمی تواند 
آرمان ها، برداش��ت ها، باورها و رفتارهای شخصی خویش 
را ک��ه معارض با نقش طلبگی اس��ت، همچنان در خزانۀ 
خوی��ش نگاه دارد و باید آنها را کن��ار نهد. جالب آنکه در 

 
هویت به معنای مجموعه ای 
از عوارض و اوصاف پایدار است 
که به اعتبار آن از دیگران متمایز 
می شود.

 

دومین آسیب مرتبط با ایجاد 
استحاله در تشخص طلبه است که 
از القاب و عناوین سنتی، به سوی 
عناوین و القاب آکادمیک هجرت 
می گزیند.

 
خروج از مسیر اصلی حوزة 
اجتهاد و فاصله گرفتن از دروس 
فقه و اصول استنباط احکام 
شرعی و عدم تفقه در منابع اصیل 
می تواند به استحالة فکری طالب 
متتبع در علوم انسانی منجر گردد.

 
جالب آنکه در این بین لباس 
روحانیت نیز به عنوان یک نماد 
مانع از وقوع پراکندگی هویت 
طلبگی نقش ایفا نموده و به 
هویت های شخصی و قومی 
پراکنده تمرکز می بخشد. 
 

یک روحانی نیز همواره یک 
طلبه بوده و هرگز از کسوت 
طلبگی خارج نمی شود و این 
عنوان صرفاً نامی برای جایگاه 
طلبه ای است که با معلومات نسبتاً 
مناسبی که در اختیار دارد، قصد 
راهنمایی و ارشاد دیگران را دارد.

 
تمسک به اهل بیت و 
والیتمداری بی تردید باید جزء 
مهمی برای شکل گیری هویت یک 
طلبه محسوب گردد.
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ای��ن بین لباس روحانیت نیز به عنوان یک نماد مانع از وقوع پراکندگی هویت 
طلبگ��ی نق��ش ایفا نموده و به هویت های ش��خصی و قوم��ی پراکنده تمرکز 

می بخشد. 
ترس��یم حدود و ثغور طلبگی و آنچه به طور تام در اصطلح »هویت طلبگی« 
تبلور می یابد، از این جهت ضروری اس��ت که می تواند باعث تجدید حیات زیاّ 
طلبگی و مانع از رکود نقش های طلبگی باش��د؛ ضمن آنکه همیشه به عنوان 
ی��ک ملک می تواند اف��رادی را که از آن فاصله گرفته اند را مورد شناس��ایی و 

تمایز قرار داد.
باید در نظر داش��ت که برخی رفتارها موجب می ش��ود که یک طلبه از تحت 
صنف خارج گردد؛ هر چند که ممکن است مشخصات او در زمرۀ آمار طلبه ها 
قرار داش��ته باشد. این افراد از حقیقت طلبگی فاصله دارند البته نه به صورت 
تش��کلاّی بلکه به صورت تفک��راّی. بنابراین گاهی افرادی وجود دارند که دارای 
س��وابق تش��کیلتی طلبگی نیز هس��تند، اما هرگز مانند یک طلبه س��لوک 

نمی کنن��د. در اینجا، بازتعریف »هویت طلبگ��ی« می توان��د ض��رورت یاب��د.   
مشخصات هویت طلبگی

 علوه بر آن، اس��تفاده از اصطلح »هویت طلبگی« دارای این مزیت اس��ت که 
ش��ؤونات طلبگی را هر از گاهی مورد یک بازتعریف قرار داده و آن را تجدید بنا 
نموده و متناس��ب با عناصر زمان و مکان، در قالبی جدید معرفی می نماید. این 
بازتعریف بر اساس عامل موقعیت های جدید به عنوان یک اصل ضروری مطرح 
اس��ت. نقش هایی که همواره در حال دگرگونی هس��تند و می توانند به صورت 
یک فرصت و یا عاملی برای تهدید جامعه، نهاد مقدس حوزه علمیه و شؤونات 

طلبگی محسوب گردند.
 در خصوص هویت طلبه، مناس��ب است که آن را به عنوان یک هویت صنفی 
بدانیم و نه هویت نوعی. هویت صنفی به این معنا اس��ت که افراد تحت یک 
صنف، وظیفه و نقشی را در جامعه بر عهده داشته و بر اساس وظایف و نقشی 
که فرد آن را پذیرفته مش��غول ارایه خدمات باش��د. بنابراین هر آنچه به عنوان 
ویژگ��ی های مختص به این صنف قرار گیرد، باید از چنان جامعیت و مانعیتی 
برخوردار باش��د که این صنف را از سایر اصناف متمایز سازد. در نتیجه می توان 
انتظار داش��ت که بیان هویت بتواند اوصاف مش��ترک افراد تحت یک صنف را 

نیز بیان نماید.
هوی��ت صنف��ی طلبه باید دارای چنین ویژگی هایی باش��د؛ یعنی از یک س��و 
باید ما به االمتیاز طلبه از غیر آن گردد و از س��وی دیگر ما به االش��تراک همۀ 

طلبه ها باشد. 
یک پزش��ک، مکانیک، معلم یا حتی استاد دانش��گاه هر گاه خارج از موقعیت 
تدریس خویش رفتاری ناشایست انجام دهند، آن را به نقش اجتماعی او استناد 
نمی دهند، چون میان هویت ش��خصی و هویت صنف��ی آنها تمایز قائلند و به 
ط��ور مجزاّا مورد تحلی��ل قرار می دهند. تفاوت عمدۀ بی��ن این دو موقعیت به 
انتظ��ار، از نقش او باز می گردد که در مورد صنف طلبه ذات صنف او به عنوان 
یک الگو، مدعی نیز هست و این در خصوص هیچ صنف دیگر جاری نیست.   
ما نمی توانیم صنف طلبگی را همچون صنف دانشجویان در نظر بگیریم؛ چرا 
که دانش��جو پس از مداّتی به عنوان یک فارع التحصیل از ش��مول این صنف 
خ��ارج می گردد و این در حالی اس��ت که یک طلبه ب��رای تمام عمر به عنوان 
ی��ک دانش پژوه باقی خواهد ماند و در نهایت به عنوان یک پژوهش��گر باز هم 
از فضای علم خارج نخواهد ش��د. افزون ب��ر آن، باید به بعد وظیفه مداری طلبه 
نیز اش��اره نمود. یک دانش��جو می تواند پس از فراغ��ت از تحصیل به انتخاب 
یک فرصت شغلی در حیطۀ دانش خود یا هر زمینه ای که ممراّ معاش او باشد 
اش��تغال یابد؛ این در حالی اس��ت که هدف اصلی تبلیغ، ام��رار معاش نبوده و 
بلکه اشاعه و تبلیغ معارف و احکام الهی است. در اینجا هدف از چنان قداستی 
برخوردار اس��ت که نمی تواند به صورت نخس��تین به عنوان ممراّی برای تأمین 

هزینه های جاری طلبه قرار گیرد و اصالتًا ممراّی برای معاد است تا معاش.   

رابطة بین هویت طلبگی و هویت روحانی
برخ��ی گم��ان می کنند که طلبگی و روحانی��ت دو صنف کامًل مجزاّا هس��تند و زیاّ آنها نیز باید 
متفاوت از یکدیگر باشد. اما واقعیت آن است که ما نمی توانیم آنها را دوصنف جداگانه بنامیم؛ چرا 
که تمام انتظارات از ابتدا تا انتها از لحاظ رعایت حدود الهی، پرهیزگاری و سایر موارد یکسان است. 
برخی تفاوت سطح دانش و میزان معارف را وجه تمایز این دو می دانند و برخی دیگر نیز بر تلباّس 
به لباس روحانیت تأکید دارند؛ اما هیچ یک از این موارد نمی تواند انتظارات از نقش طلبه را کاهش 
داده و به تعریفی دیگر روی  آوریم. یک روحانی نیز همواره یک طلبه بوده و هرگز از کسوت طلبگی 
خارج نمی ش��ود و این عنوان صرفًا نامی برای جایگاه طلبه ای اس��ت که با معلومات نسبتًا مناسبی 
که در اختیار دارد، قصد راهنمایی و ارشاد دیگران را دارد. بنابراین استفاده از این دو عنوان در جامعه 
کامًل قراردادی بوده و این قرارداد می تواند به صورتی نامناس��ب باش��د و این نمی تواند باعث ایجاد 

تغییر در حقیقت این دو مفهوم و یا تغییر رابطۀ حقیقی میان آنها گردد.    

تنقیح هویت طلبگی
برخی موارد هر چند جزء وظایف و ش��ؤونات طلبگی محس��وب می گردد اما هرگز داخل در هویت 
طلبگی نیست؛ مثًل صدای خوش برای خواندن یک مرثیه یا مدح معصومین نمی تواند جزء هویت 
محس��وب گردد. اما تمسک به اهل بیت و والیتمداری بی تردید باید جزء مهمی برای شکل گیری 
هویت یک طلبه محسوب گردد. بنابراین کلیۀ مواردی که جزء رهاوردهای وراثتی و ژنتیکی که به 
نوعی اس��تعدادهای خدادادی هس��تند و هویت شخصی افراد را تشکیل می دهند، از موارد طلبگی 
محسوب نمی شوند؛ اگرچه کامًل ضروری است که متولیان حوزه های علمیه میزانی از هر یک از 
استعدادهای خدادادی را نیز برای جذب و گزینش طلبه در نظر بگیرند. برای مثال، سطح متناسبی 
از هوش و اس��تعداد درک مطالب، سیمای خوش یا دست کم، عدم وجود نقص های بدنی که باعث 



««
دوری گزین��ی عموم مردم می گردد بای��د در گزینش طلب 
جزءاً مورد توجه قرار گیرد. اما به هر حال، هیچ یک از این 
موارد نباید به عنوان بایس��ته های هوی��ت طلبگی قلمداد 
گ��ردد؛ چرا که تمام موارد ش��ؤونات طلبگی باید در حیطۀ 
اختی��ار و ارادۀ یک طلبه باش��د و نه آنک��ه جبری و قهری 
باش��د. در واقع، حوزۀ اخلق، تربیت و طی طریق و تکلیف 
ش��رعی همیش��ه دائر مدار اختیار و ارادۀ افراد اس��ت و به 
همین دلیل اس��ت که می تواند منش��اء عقاب و ثواب قرار 
گیرد و مورد بازخواس��ت قرار گیرد. با آنچه بیان شد، روشن 
اس��ت که اساس��ًا اموری که خارج از حیطۀ دسترس اراده و 
اختیار افراد هستند، نمی توانند به عنوان ملک برای تعیین 

هویت طلبگی قرار گیرند.

الگوهایی برای زّی طلبگی
ما می توانیم الگوهای��ی متعدد را به عنوان الگوهای رقیب 
برای ارتقای زیاّ طلبگی در نظر بگیریم که منجر به رش��د 
و تعال��ی نوعی عموم طلب گردد. متأس��فانه تاکنون هیچ 
الگ��وی مناس��بی برای ارتق��ای زیاّ طلبگی تدوین نش��ده 
اس��ت و الگویی که در اینجا پیشنهاد شده است بر اساس 
تحقیقاتی جامع و مطالعات آس��یب شناسانه تدوین گشته 
اس��ت که روندی علمی داش��ته و با مبانی و ساختار سنتی 
حوزه ه��ای علمیه نیز همخوانی دارد. این الگو می تواند در 
ه قرار گیرد و مانع از برخی  دس��تور کار نهاد حوزه های علمیاّ
آسیب های در حال گسترش گردد. شؤونات طلبگی که در 
مجموع ش��اکله و هویت یک طلبه بر اساس آنها پیگیری 

می شود در الگوی تدوین شده عبارتند از:
شؤونات دینی، اخالقی و معنوی

- ش��أن انجام و اجبات و مستحبات؛ و تجناّب از محرمات 
و مکروهات

- ش��أن تجلیل و تعزیت وجود مقدس نبوی)صلی اهلل علیه 
و آله و سلم( و معصومین)علیهم السلم(

- شأن تلوت قرآن و ادعیه
... -

شؤونات تبلیغی
- شأن مخاطب شناسی

- شأن ارتباطی و سخنوری
- شأن برگزاری و اداره مراسم سوگواری و فن رثاء

- شأن راهنمایی و مشاوره
... -

شؤونات علمی مشتمل بر ابعاد: 
- شأن تحصیلی
- شأن پژوهشی
- شأن تدریس

... -
شؤونات امور فردی

- شأن بهداشت جسمی و نظافت 
- شأن پوشش و آراستگی ظاهری

- شأن اقتصادی و معیش��ت: پرهیز از اشتغاالت نامناسب، 
پرهیز از تکاثر و مال اندوزی

... -
شؤونات خانواده

- شأن ارتباط با اقوام و خویشاوندان و والدین
- شأن ازدواج و همسر گزینی

- شأن همسرداری
- شأن فرزند پروری

... -
شؤونات اجتماعی و روابط بین ـ فردی 
- شأن استنباط و تحلیل مسایل اجتماعی

- شأن استنباط و تحلیل مسایل سیاسی
... -

شؤونات درون فردی
- شأن مهار و نظارت بر هیجانات)خشم، غم، شرم، و ...( 

- شأن قاطعیت)استواری درونی(
- شأن مقابله با شکست، ترس، افسردگی، از دست دادن ها 

و ...
... -

اما نکته مهم آنکه، تمام الگوهای تدوین ش��ده باید از این 
ظرفی��ت برخوردار باش��ند که در آنها هر زی��ر مقوله صرفًا 
بتواند در یک مقوله گنجانده شود. در این صورت الزم است 
که هر یک از مقوالت چنان مدلاّل ش��وند که ش��رط الزم و 
کافی را برای قرار گرفتن در یک زیر مقوله را دارا باشند. اما 
در نهایت، تدوین ای��ن الگوها می تواند به صورت کاربردی 
در آید و حالت اجرایی به خود بگیرد و به عنوان یک معیار 

برای سنجش وضعیت موجود مورد استفاده قرار گیرد.   
و آخ��ر دعوان��ا ان الحم��د هلل رب العالمی��ن
حوزۀ علمیۀ مقدسۀ قم- االحقر رامین تبرائی
 1389/8/1 ه. ش
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هویت صنفی طلبه باید دارای 
چنین ویژگی هایی باشد؛ یعنی از 
یک سو باید ما به االمتیاز طلبه از 
غیر آن گردد و از سوی دیگر ما به 
االشتراك همة طلبه ها باشد.  

در اینجا هدف از چنان قداستی 
برخوردار است که نمی تواند به 
صورت نخستین به عنوان ممّری 
برای تأمین هزینه های جاری طلبه 
قرار گیرد و اصالتاً ممّری برای 
معاد است تا معاش.   

 
یکی از مهم ترین آسیب ها در 
این حیطه مربوط به رها ساختن 
دروس اصلی «فقه» و «اصول 
استنباط» حوزه های اصیل 
علمیه است که موجب بی مایه 
شدن طلبه های دارای تحصیالت 
آکادمیک می گردد.

 
 

ترسیم حدود و ثغور طلبگی 
و آنچه به طور تام در اصطالح 
«هویت طلبگی» تبلور می یابد، 
از این جهت ضروری است که 
می تواند باعث تجدید حیات زّی 
طلبگی و مانع از رکود نقش های 
طلبگی باشد؛ ضمن آنکه همیشه به 
عنوان یک مالك می تواند افرادی را 
که از آن فاصله گرفته اند را مورد 
شناسایی و تمایز قرار داد.  

برخي از روحاني ها روي موجي سخن مي گويند که
راديوها؛

سال هاست،
آن را نمي گيرند.



امام خمینی «ره»
1� حوزه های روحانیت محلاّ تدریس و تعلیم و تبلیغ و رهبری مس��لمانان اس��ت... جای آنهاست که امانتدار و جانشین پیغمبران هستند. محل امانتداری است و 
بدیهی اس��ت که امانت را نمی توان به دس��ت هرکس داد.1 من امیدوارم که ش��ما آقایان، که در این راه قدم برداشتید و در مدرسۀ دینی و علمی وارد شدید، بعدها 

از ذخایر این اماّت و از مبلغین اسلم باشید. راه، راه خوبی است، و خطرناک...2 
2� باید جوانان روحانی... قسمتی از وقت را صرف کنند در شناخت اصول اساسی اسلم که در رأس آن توحید و عدل و شناخت انبیای بزرگ، پایه گذاران عدالت 
ر آنها از نقطۀ اقصای معنویت و توحید تا تنظیم  و آزادی اس��ت، از ابراهیم خلیل تا رس��ول خاتم »صلاّی اهللَّ علیه و آله و علیهم اجمعین« و در ش��ناخت طرز تفکاّ
جامعه و نوع حکومت و شرایط امام و اولی االمر و طبقات دیگر، از امرا و والت و قضات و فرهنگیان که علما هستند و متصداّیان مالیات اسلمی و شرایط آنها 
ب علوم دینی... باید دقیقًا روی مبانی اسلمی مطالعه کنند و شعارهای گروههای منحرف را کنار گذارند و اسلم  تا برس��د به ُش��رطه و کارمندان شهربانی...3 طلاّ
عزیز راس��تین را جایگزین تمام کج اندیش��یها نمایند... باید بدانند اس��لم خود، مکتبی اس��ت غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب به آن 
ر در سالهای آینده روشن می گردد.  نیست. و همه باید بدانید که التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلم و مسلمین است که نتیجه و ثمرۀ تلخ این نوع تفکاّ
ی اسلم  ��ف گاهی دیده می ش��ود که به علاّت عدم درک صحیح و دقیق مسائل اسلمی... معجونی به وجود آورده اند که به هیچ وجه با قوانین مترقاّ با کمال تأساّ
ت الهی بر همه علما و روحانیون تمام گردیده است، چرا که  داً تأکید می کنم که دنیا امروز تشنۀ حقایق و احکام نورانی اسلم است و حجاّ س��ازگار نیس��ت.4 مجداّ
سات دینی خود تا سرحداّ شهادت پیش رفته اند و... خود را به دریای حوادث و بل زده اند و زندانها و شکنجه ها  وقتی جوانان کش��ورهای  اس��لمی برای دفاع از مقداّ
تی باالتر از این و چه بهانه ای...  را به جان خریده اند وهمچون مس��لمانان ش��جاع و مبارز و عزیزان حزب اهللَّ لبنان و س��ایر کشورها مقاومت کرده اند و...، چه حجاّ
مانده؟... اگر دیر عمل کنند، کار از کار می گذرد.5 امروز دیگر ما عذری نداریم که بگوییم نمی توانستیم. امروز می توانیم همه کارها را بکنیم...6  این بعهده علمای 
قین و کارشناس��ان اسلمی اس��ت که برای جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم برجهان اسلم، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده  اس��لم و محقاّ
منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند7... نیاز عملی به این بحثها و مس��ائل اس��ت؛ مثًل در مس��ئلۀ مالکیت و محدودۀ آن، در مس��ئلۀ زمین و تقسیم بندی 
آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مس��ائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود 
؛ چون عکاس��ی، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، تئاتر، سینما، خوشنویسی و غیره،  و دیات، در قوانین مدنی، در مس��ائل فرهنگی و برخورد با هنر بمعنای اعماّ
ی در منازل و املک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید در  در حفظ محیط زیس��ت و س��الم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درختها حتاّ
صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلت طباّی همچون پیوند اعضای بدن انس��ان و غیر به انس��انهای دیگر، در مسئله معادن زیرزمینی و 
روزمینی و ملاّی، تغییر موضوعات حرام و حلل و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنۀ مختلف، در مسائل حقوقی و حقوق بین المللی و تطبیق 
آن با احکام اسلم، نقش سازنده زن در جامعۀ اسلمی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلمی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک 
و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرایض در ِسیر هوایی و فضایی و حرکت برخلف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت 
آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت والیت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه ای 

از هزاران مسئله مورد ابتلی مردم و حکومت است...8
بار علم، بار سنگینی است که به عهدۀ شماست. آنطور نیست که تنها وظیفۀ شما تحصیل مشتی الفاظ و مفاهیم باشد بلکه حفظ اسلم و احکام اسلم است 
که به ش��ما س��پرده ش��ده و شما امین وحی الهی هستید، و باید در ضمن تحصیل علم، مشغول تهذیب نفس هم باشید... وظایف خود را فراموش نکنید؛ با هم 

صلح و صفا داشته باشید، دسته بندی و اختلفات را کنار بگذارید، با هم برادر باشید.9...

مقام معظم رهبری
حوزه های علمی اساس��ی ترین کاری که امروز برعهده دارند به طور جمعی و همین طور فضل که توانایی بر این کار دارند  بصورت فردی، وظیفۀ ش��ان تولید فکر 
است. تولید فکر اساسی، تبیین و تحکیم مبانی اسلمی،... البته آمدن در این میدانها نیاز به مایه های علمی دارد، احتیاج به قوام  فکری دارد. این قوام فکری را 
حوزه ها، تحصیلت دینی و فقهی و کلمی و فلسفی باید تأمین کنند این کاری است که در  درجۀ اواّل در حوزه ها باید باشد که عبارتست از تقویت بنیۀ علمی 
ب جوان نباید فکر  کنند که ما چرا درس می خوانیم، برویم دنبال این کاره��ا. خیر! دنبال این فکر رفتن بدون تقویت بنیه  و ای��ن را نبای��د دس��ت کم گرفت. طلاّ
علمی،هیچ خدمتی  نمی کند، اگر غیرعالمانه کسی وارد این میدان شود به احتمال زیاد سودی نخواهد بخشید، زیان هم خواهد بخشید. پس  تقویت علمی الزم 
م و با تعطیلی کم و جهت دارکردن مباحث  ا کار در این زمینه هم، برای حوزه ها الزم است، باید فکر اسلمی را تولید کنند،... پس تحصیل مرتاّب و منظاّ است، اماّ

علمی به سمت نیازها بر عهدۀ حوزه هاست. 10
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 شهید بهشتی
ب جوان عزیز! برای  ... حوزه ها باید محل درس خواندن و درس گفتن و تحقیق کردن باشد. بیان و قلم روحانیت باید همچنان نافذ باشد و روز به روز نافذتر. طلاّ
یادگرفتن، س��خن گفتِن بهتر و نافذتر و نوش��تِن رساتر و بلیغ تر باید وقت صرف کنید. می دانید بیان بلیغ و نوشته بلیغ کدام است؟ فقط الفاظ نیست. بلغت به 
الفاظ ارتباطی ندارد. فصاحت بیش��تر به الفاظ ارتباط دارد. بلغت به این اس��ت که ش��ما باید دائمًا در فرهنگ معنوی و اخلقی و سیاسی و اجتماعی روز، حضور 
ی این کافی  داشته باشید. باید بدانید امروز جوانها چه کتابهایی را می خوانند، چه سواالتی برایشان مطرح است، تودۀ مردم چه سواالتی برایشان مطرح است؟ حتاّ
نیس��ت. روحانی اگر می خواهد در نقش امامت و پیش��وایی نقش ایفا کند باید دو روز و س��ه روز و ده روز و یک ماه و یکس��ال هم از جامعه  اش جلوتر باشد.باید 
دور هم بنشینید، بحث کنید، مسئله  ای که فردا برای مردم ما مطرح می شود کدام است، ما امروز جواب او را آماده کنیم. مسئلۀ دینی، اعتقادی، عملی، اخلقی، 
اجتماعی، سیاس��ی، تربیتی، اقتصادی و هرگونه مس��ئلۀ دیگر. روحانیت عزیز! تو همچنان عزیزی. نگران نباش…!بدان، اگر در راه خدا باشی و با خدا باشی و در 
خط خدمت صادقانه به خلق خدا بمانی، خدا این منزلت را برای تو تضمین کرده است. تو همچنان الگوی ایمان و عمل صالح بمان، تو همچنان نمونۀ تواضع 
و فروتنی و خدمت به مردم بمان، تو همچنان دارای س��رمایۀ ش��ناخت عالی و موثاّر از اس��لم بمان و بشو، تو همچنان رابطۀ مردمی ات را با متن مردم نگهداری 
و تقویت کن، تو همچنان با نس��ل جوان حتاّی جوان اغفال ش��ده  اش همچون یک برادر یا پدر مهربان روش��نگر برخورد کن، مطمئن باش فردا از آن تو و شعار 

تو و راه توست! ...11

آیت اهلل مصباح یزدی
...روحانیاّت یک شغل و وسیلۀ کسب درآمد نیست، بلکه یک مسؤولیاّت و تکلیف شرعی بزرگ است،... اسلم چیزی نیست که خودبه خود به مردم معراّفی شود، 
بلکه اسلم شناسان باید آن را به مردم معراّفی کنند... روحانیاّت است که باید نظام ارزشی اسلم را به شکل صحیح به جهانیان عرضه کند، باید نظام اقتصادی، 

حکومتی، و سیاسی و بین المللی اسلم و سایر بخشهای معارف اسلمی را که تمام شؤون زندگی بشر را فرا می گیرد، تبیین نماید.12 

محّمد رضا حکیمی
...نخستین کاری که طلبه بعنوان یک طلبه باید بکند، این است که تبارنامه صنفی خویش را بخوبی بشناسد، و بداند که وارد چه جریانی شده است، و چه کاره 

است، و پا جای پای چه کسانی گذاشته است. در این شناخت و پیگیری است که می رسید به منشأ صنفی روحانی.13

پی نوشت ها:
1.امام خمینی ره، والیت فقیه،ص146 

2.صحیفه،ج8،ص261
3.صحیفه،ج3،ص322
4.صحیفه،ج12،ص208
5.صحیفه،ج20،ص338
6.صحیفه،ج15،ص413
7.صحیفه،ج20،ص340
8.صحیفه،ج21،ص177
9.صحیفه،ج2، ص411

10. 80/6/19 قبل از درس خارج 
11. روزنامه رسالت، 23 شهریور 1387 به نقل از www.aftab. ir دوشنبه 18 آذر 1387

12. مباحثی درباره حوزه، ص40-39
13. هویاّت صنفی روحانی، ص 39
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︤رگ ︑︣ا﹡﹩ ﹫ ا﹇︀︋  ︣ ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥ و آ︔︀ر︫  ﹝︣وری︋ 
﹞ ︡﹝﹞︡ی ﹡﹫﹉ ︋﹫﹟

︑︃﹜﹫﹀︀ت ︫﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ ...
︨﹫︡ ا﹞︡ ا︫﹊﹢ری

در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در 
ورود ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨ـ﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش 
در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در 
ورود ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨ـ﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش 
در ︵﹩ ﹝︀︭︊﹥، ا︨ـ︐︀د ︻﹑وه ︋︣ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡﹩ در 

︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀  ️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ادا﹝ـ﹥︋  ا﹜︢ر︺ـ﹥ و ︵︊﹆︀ت ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
ورود ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨ـ﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش 
︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀  ️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ادا﹝ـ﹥︋  ا﹜︢ر︺ـ﹥ و ︵︊﹆︀ت ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
ورود ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︐︀ب ︫﹠︀︨ـ﹩ و ا︻﹑م ︫﹠︀︨ـ﹩ ︫ـ﹫︺﹥، ︋﹥ ︨﹫︣ه ا︪ـ︀ن در ﹡﹍︀رش 

 ،️︀ه ا︗︀زه روا﹍︀︗ ـ﹩ در︋︀ره﹫︲﹢︑ از ︦ ا﹡︖︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا︪ـ︀ن︎ 
︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀  ️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ادا﹝ـ﹥︋  ا﹜︢ر︺ـ﹥ و ︵︊﹆︀ت ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫
 ،️︀ه ا︗︀زه روا﹍︀︗ ـ﹩ در︋︀ره﹫︲﹢︑ از ︦ ا﹡︖︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا︪ـ︀ن︎ 
︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ آن ﹨︀  ️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ادا﹝ـ﹥︋  ا﹜︢ر︺ـ﹥ و ︵︊﹆︀ت ا︻﹑م ا﹜︪ـ﹫︺﹥ و ﹁︺︀﹜﹫

︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه ز﹝ـ︀ن ︠﹢د ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠ـ︡ و در آ︠ـ︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از 
 ،️︀ه ا︗︀زه روا﹍︀︗ ـ﹩ در︋︀ره﹫︲﹢︑ از ︦ ا﹡︖︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا︪ـ︀ن︎ 
︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه ز﹝ـ︀ن ︠﹢د ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠ـ︡ و در آ︠ـ︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از 
 ،️︀ه ا︗︀زه روا﹍︀︗ ـ﹩ در︋︀ره﹫︲﹢︑ از ︦ ا﹡︖︀م داد﹡︡، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا︪ـ︀ن︎ 

️ ﹋﹢︫﹩ و ︨︺﹥ ︮︡ر ︫﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︀دآوری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨
︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه ز﹝ـ︀ن ︠﹢د ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠ـ︡ و در آ︠ـ︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از 

️ ﹋﹢︫﹩ و ︨︺﹥ ︮︡ر ︫﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︀دآوری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︨
︫ـ﹫ آ﹇︀ ︋︤رگ را ︫ـ﹫ ا﹐︗︀زه ز﹝ـ︀ن ︠﹢د ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠ـ︡ و در آ︠ـ︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از 

در ا﹟ ﹡﹢︫ـ︐︀ر ︋ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥ و آ︔︀ر ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ 
﹝﹩ ︫﹢د، ︻﹙﹏ ﹡﹢︫︐﹟ ﹋︐︀ب ا﹜︢ر︺﹥ و ا︻﹑م ا﹜︪﹫︺﹥، ︨﹫︣ه ︻﹙﹞﹩ ︠︀ص ا︪︀ن 
در ا﹟ ﹡﹢︫ـ︐︀ر ︋ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥ و آ︔︀ر ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ 
﹝﹩ ︫﹢د، ︻﹙﹏ ﹡﹢︫︐﹟ ﹋︐︀ب ا﹜︢ر︺﹥ و ا︻﹑م ا﹜︪﹫︺﹥، ︨﹫︣ه ︻﹙﹞﹩ ︠︀ص ا︪︀ن 
در ا﹟ ﹡﹢︫ـ︐︀ر ︋ـ﹥ ︋︣ر︨ـ﹩ ز﹡︡﹎﹫﹠︀﹝﹥ و آ︔︀ر ︫ـ﹫ آ﹇︀︋︤رگ ︑︣ا﹡ـ﹩ ︎︣دا︠︐﹥ 

 ︣︷﹡ ﹏﹞ ︪︀نز﹡︡﹎﹩ ا ︿﹚︐﹞ ادث﹢ ︨ـ﹀︣﹨︀ی ︻﹙﹞﹩، ︋︣ر︨ـ﹩ ا︗︀زات و
﹝﹩ ︫﹢د، ︻﹙﹏ ﹡﹢︫︐﹟ ﹋︐︀ب ا﹜︢ر︺﹥ و ا︻﹑م ا﹜︪﹫︺﹥، ︨﹫︣ه ︻﹙﹞﹩ ︠︀ص ا︪︀ن 
 ︣︷﹡ ﹏﹞ ︪︀نز﹡︡﹎﹩ ا ︿﹚︐﹞ ادث﹢ ︨ـ﹀︣﹨︀ی ︻﹙﹞﹩، ︋︣ر︨ـ﹩ ا︗︀زات و
﹝﹩ ︫﹢د، ︻﹙﹏ ﹡﹢︫︐﹟ ﹋︐︀ب ا﹜︢ر︺﹥ و ا︻﹑م ا﹜︪﹫︺﹥، ︨﹫︣ه ︻﹙﹞﹩ ︠︀ص ا︪︀ن 

ا︨️.

۶٩



سيد احمد حسيني اشکوري مؤسس مرکز 
احياء ميراث اسالمي در قم، متولد ١٣۵٠ هـ . ق در 
نجف اشرف که تحصيالت علمي را تا مرز مرحله 
خارج در محضر مدرسين و علماي بزرگ حوزه 
نجف گذراندند. از سال ١٣٨٠ هـ . ق به کار تحقيق 
و احياي متون علمي و ميراث فرهنگي دانشمندان 
بزرگ اسالمي پرداختند و در اين زمينه سفرهاي 
بسياري به کشورهاي مختلف از جمله انگلستان، 
ايتاليا، هند، پاکستان، يمن، سوريه، لبنان و حجاز، 
کويت، بحرين داشته اند.. بعنوان فهرستنگار نمونه 
ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
برگزيده شد. ايشان آثار بسياري از جمله فهرست 
نسخه هاي خطي کتابخانه آيت اهللا مرعشي در ٢٧ 
جلد، فهرست نسخه هاي خطي مرکز احياء در نه 
جلد، تراجم الرجال در چهار جلد، التراث العربي 
المخطوط در چهارده جلد و .... دارند.

مصاحبه با آیت اهللا سید احمد اشکوری 
در تبیین سیره علمی و عملی شیخ آقابزرگ تهرانی

مصاحبه با آیت اهللا سید احمد اشکوری 

رهنامه: کار شیخ آقا بزرگ که فهرست نگاری و کتاب شناسی نسخ خطی بوده است نیاز به چه مقدماتی دارد؟
استاد: برداشت از کتاب های خطی باید اواًل توأم با مقداری ذوق باشد. دوم تتباّع و زحمت می طلبد نه اینکه چند روز پس از دنبال 
مات علمی دارد زیرا کتاب شناس��ی خصوصًا در زمینه کتاب   های خطی اس��لمی که  کردِن کار، آن را رها کند. س��وم نیاز به مقداّ
مطالب آن بر پایه قرآن و سنت است نیاز به آگاهی کامل از علوم ادبی عربی و همچنین آشنایی اجمالی با علوم اسلمی دارد. 
البته این مش��کل در مورد کتابهای عربی بیش��تر محسوس است تا کتابهای فارسی که به زبان مادری خودمان است لذا کسانی 
مات علمی به نحو شایس��ته و بایس��ته، در کارش��ان دقیق نیستند و  که در این زمینه کار می کنند بعضًا به علت دارا نبودن مقداّ
نمی توانند از متون برداش��ت صحیحی داش��ته باشند. متأسفانه بعضی از دوستانی که آشنایی دقیق در این فن ندارند و مقدمات 
فرهنگی ش��ان ضعیف اس��ت، پا در این عرصه پر پیچ و تاب نهاده اند و طبعًا کارشان از دید علمی نمی تواند کامًل بهره ور باشد. 
از نش��ان دادن نمونه هایی در این راس��تا معذورم. مثًل گاهی عنوان چند کتاب و یا موضوع آنها یکی اس��ت، مثًل عنوان اثبات 
واجب که به معنای اثبات فرد بودن و توحید خداس��ت، گاهی از دید فلس��فی مورد پردازش قرار گرفته و گاهی از دید عرفانی و 
گاهی از دید کلمی. شخص فهرست نگار یا کتاب شناس اگر آشنایی اجمالی با این علوم و تفاوتهای آنها نداشته باشد در ردیف 
توضیحات این کتاب نمی تواند توضیح صحیحی از آن ارائه دهد. همچنین خط های ناخوانا در نسخه های خطی و اینکه گاهی 
نقطه نمی گذارند و یا کلمات را به هم می چس��بانند س��بب می شود که اگر شخص دارای اطلعات کافی یا صبر و حوصله الزم 

نباشد حتی نمی تواند عبارت را درست بخواند و صحیح منعکس کند.
بنابراین فهرس��ت نگار باید مقدمات علمی داش��ته باشد و همچنین تتبع و نیز عشق و علقه نسبت به کار داشته باشد تا خسته 
نش��ود، به دنبال آب و نان هم نباش��د بلکه واقعًا دنبال کار باش��د. اگر این جهات در انساِن دارای ذوق سلیم و برداشت صحیح 

جمع شود مشکلی برای این کار باقی نمی ماند و نیازی هم به استاد و کلس ندارد.
رهنامه: روش کار شیخ آقا بزرگ در فهرست نگاری چه بوده است؟

اس�تاد: باید بین فهرس��ت نگاری و کار ش��یخ آقا بزرگ فرق بگذاریم. اصطلحًا فهرس��ت نگاری به فهرس��ت کردن و معرفی 
کتابهای خطی گفته می ش��ود. مثًل یک فهرس��ت نگار فهرس��ت کتابهای خطی یک کتابخانه را می نویسد و آنها را با موازین 
خاصی معرفی می کند. ولی کار مرحوم ش��یخ آقا بزرگ در الذریعه قدری فراتر از این اس��ت، یعنی ایشان یک مقداری کتاب ها 
را دیده و درباره موضوع و محتوای آن ها شناسایی داشته است هر چند بیشتِر آنچه در الذریعه آمده کتابهایی است که ایشان 
ندیده بلکه از س��ایر منابع و یا کتابهای رجالی و یا فهرس��ت هایی که در اختیار داش��ته یا از مؤلفان ش��نیده یا از اشخاصی با 
اطلع در این فن، استفاده کرده است. کار شیخ از خوانده ها و دیده ها و شنیده هاست و کار فهرستنگار منحصر در نسخه هایی 

اس��ت که در اختیار دارد.

ميثم واحدی



ایش�ان  بگویی�م  اس�ت  بهت�ر  پ�س  رهنام�ه: 
کتاب شناس بوده اند.

استاد: احسنت، دقیقًا همینطور است.
رهنامه: شیوه کاری و کتاب شناسی ایشان در 

الذریعه چگونه بوده است؟
اس�تاد: مرحوم ش��یخ آقا بزرگ اواًل در آن عصر 
ز بس��یار مهمی که اآلن در  کتابخانه های مجهاّ
اختیار ماس��ت در آن زمان تأسیس نشده بودند 
تا بتواند از آنها اس��تفاده کند. ثانیًا فهرست های 
زی��ادی را ک��ه اآلن به زبان ه��ای مختلف برای 
کتابخانه های ش��رق و غرب نوشته شده است، 
در آن وق��ت نبوده اس��ت تا کمک کار ایش��ان 
باش��د. اهمیت کار این بزرگ مرد هم به همین 
دلیل است و این کار با این حجِم بزرگ، حاصِل 
پیگیری مطالعاتی اس��ت که ایش��ان داشته اند 
و اندک س��فرهایی ک��ه رفته و بیش��تر از چند 
کتابخانه ش��خصی، آن هم با ش��تابزدگی، بهره 

برده است.
رهنامه: نحوه شروع به کار ایشان به چه شکل 

بوده؟
اس�تاد: ایش��ان گوی��ا بعد از نج��ف و تحصیل 
در محض��ر مرحوم آخوند خراس��انی، به س��امرا 
رفت��ه و مدت مختصری ه��م در کاظمین بوده 
و س��پس به نجف بازگش��ته است. پس از طی 
مراح��ل تحصیل��ی در س��طح ب��اال، جنبه های 

ح��وزوی را کامًل رها ک��رده و به دو کار بزرگش 
یعنی تألیف الذریعه و اعلم الش��یعه پرداخته و 
ض در این کارها شده است. در واقع ذریعه  ممحاّ
کتاب شناسی ش��یعه و اعلم الشیعه شناساندن 
بزرگان، علما و فرهنگیان بزرگ شیعه می باشد.

در ابت��دای کار این طور که از خود الذریعه برآورد 
می شود این اس��ت که ایشان کتب رجالی مهم 
مثل رجال نجاش��ی، رجال شیخ، فهرست شیخ 
و امثال ای��ن کتابهای بنیادی مربوط به روات و 
علمای شیعه را مطالعه و فیش کرده است � البته 
فیش به اصطلح خودمان نه به این معنایی که 
اآلن مرسوم است. ایشان یادداشت های خود را به 
صورت کتابی می نوشت فلذا دست نوشته هایش 
مقداری درهم اس��ت و اس��تفاده کردن از آن ها 
کمی مش��کل است � س��پس به فهرست ها و 
کتاب هایی که خودش دیده پرداخته است. البته 
استفاده کردن از نقل دیگران در شیوه کار ایشان 
بسیار زیاد اس��ت مثًل مؤلاّفی نزد ایشان آمده و 
گفته که من ف��لن کتاب ها را تألیف کرده ام و 
ایشان هم فوراً سخن های او را ثبت کرده است 
یا اینکه شخصی آمده و گفته پدر من یا جد من 
اینطور بوده و چنین کتابهایی هم داشته است و 
ایشان هم منعکس می کرده اند. البته من تکیه 
کردن ب��ر نقل قول ها را خیل��ی کار صحیحی 
نمی دانم چون این ها گاهی بر حافظه ش��خص 

متکی است و ممکن است اشتباه کند و بعضی 
اشخاص هم هستند که به گفتۀ آنها نمی توان 

اعتماد کرد.
هر چند ایش��ان خیلی ملتزم بوده اس��ت که به 
مؤلاّفات، مستقیمًا از طریق مؤلاّفین و یا خویشان 
مؤلاّفین و یا کس��انی که جم��ع آوری کنندۀ آثار 
بوده اند، دسترسی پیدا کند ولی زیاد امکان سفر 
نداش��ته اند، ایشان دو، سه سفر به ایران آمدند و 
یک س��فر هم به مصر رفت��ه و از آنجا به مکه 
ب��رای ادای حج رفته اس��ت. اما در مصر و مکه 
خیلی منابع ش��یعی در دسترسشان نبوده، قهراً 
از س��فر ایران زیاد اس��تفاده کرده است. مثًل در 
کرمانش��اه از کتابخانه سردار کابلی و در تهران 
از کتابخانه ه��ای آقایانی که آن موقع در تهران 
بودند و بالخصوص از کتابخانه محداّث ارموی و 
کتابخانه ملک اس��تفاده کرده اند. البته این نکته 
هم وجود دارد که استفاده های ایشان خیلی گذرا 
بوده و لذا در بسیاری از موارد معراّفی کتاب های 
ایشان خیلی گویا نیس��ت و به اصطلح خیلی 
کار حساب شدۀ مرتب و مدرنی نیست البته این 
مش��کل مربوط به زمان ایشان است و مختص 

ایشان نیست.
رهنامه: پس از دسترسی به منابع، شیوه نگارش 

و بیان مطالب در الذریعه چگونه است؟
اس�تاد: ایش��ان یک طرح حساب ش��دۀ فنی به 

معنایی که ما اآلن می فهمیم در کارش نداشته 
است و به آن صورت که نظم و چارچوب خاصی 
داش��ته باش��د و روی روال آن چارچوب در تمام 
مراحل پیش رفته باشد، نبوده. فلذا کارهایش در 
عین ارزش فراوان اطلعاتی، معرفی ها خیلی با 
هم متفاوت است و الذریعه را که نگاه می کنیم 
می بینیم یک کتاب را به نحو خاصی شناسانده 
اس��ت، کتاب دیگر را اصًل نشناسانده و یا یک 
کتاب را ناقص شناسانده است. البته الذریعه را به 
ترتیب حروف الفبای اسامی کتابها مرتب کرده 
است مثًل کتاب کافی در حرف کاف و مسالک 
األفهام در حرف میم. ولی طبقات اعلم الشیعه 
به ترتیب قرون اس��ت از قرن چهارم شروع شده 
و ب��ه قرن چهاردهم می رس��د که برای هر قرن 

نام خاصی انتخاب شده است.
رهنامه: یکی از نویس�ندگان این طور نوش�ته 
که در فرهنگ اسالمی کتاب شناسی براساس 
اس�امی کتابها ولی در فرهنگ غربی براساس 
ن�ام مؤلفین اس�ت و این به عل�ت یک تفاوت 
مبنایی در بینش اس�ت. نظر شما نسبت به این 

کالم چیست؟
استاد: آن آقا متخصص در این امر نبوده است. 
بسیاری از فهرست هایی که در غرب چاپ شده 
اس��ت مانند موزه بریتانیا، واتیکان، میلن و ... 
را من در اختیار دارم. فهرست نگاری ها به ترتیب 

  

هنگام ارزیابی یک کار باید ش�رایط 
امکان�ات مال�ی و س�ایر  زمان�ی و 
امکان�ات ش�خصی ک�ه کار را انجام 
داده در نظر گرفت. اگر با این شرایط 
کارهای ش�یخ آقا بزرگ را ارزیابی 
کنیم باید بگوییم کار بسیار عظیمی 

انجام داده است.
  

٧١



حروف اول نام کتاب ها می باش��د. ولی کمی از 
فهرستها موضوعی است. امکانًا نظر این آقا به 
»تاری��خ التراث العربی« بروکلمن باش��د، که در 
موضوع تاریخ علم نوشته شده نه فهرست نسخ 
خطی گرچه به مناس��بت موضوعه��ا کتابهای 

فراوانی را یاد کرده است.
رهنامه: مرحوم آقابزرگ مراجعات زیادی به 
کتابخانه ها داشته اند. آیا مالکی برای گزینش 

آنها داشته اند؟
اس�تاد: البته ایش��ان به تمام کتابخانه ها س��ر 
ن��زده اس��ت برای اینکه ایش��ان تم��ام عمر در 
عراق بوده اند و در س��فرهای ایران نیز شهرهای 
زیادی را در ایران نرفته اند بلکه مسیر خاصی از 
کرمانش��اه، همدان، تهران تا مشهد داشته اند و 
مسیر برگش��ت نیز همین بوده و در طول چند 
روزی ک��ه در هر یک از این ش��هرها بوده مگر 
چه میزان می توانس��ته به کتابخانه ها سر بزند؟ 
در ته��ران کتابخانه محدث ارم��وی و کتابخانه 
مل��ک را در ح��داّ فرصت کوتاه خودش��ان دیده 
اس��ت، بدین جه��ت دیدار با ش��تابزدگی بوده و 
در بازدی��د از کتابها گزین��ش خاصی نبوده مگر 
راهنمایی صاحب کتابخانه و عرضه آنچه را که 

مهم می پنداشته است.
رهنامه: تش�خیص اعتبار و یا عدم اعتبار کتابها 
)مخصوصًا نس�خ خط�ی( با چه معی�اری بوده 

است؟
استاد: کتابها روی حساب مؤلفین در نظر گرفته 
می ش��ده اس��ت. یعنی اگر مؤلفی آدم محترمی 
باش��د و از حی��ث تاریخی بدانیم که ش��خص 
معتبری است می توانیم به نوشته ها و مؤلفاتش 
اهمیت دهی��م، راه دیگر اینکه مقداری از کتاب 
خوانده شود و از خود کتاب می توان فهمید که 
ای��ن کتاب چه میزان ارزش علمی دارد و گاهی 
هم که کتابی بس��یار مبتذل است از خود کتاب 
معلوم می گردد. گاهی هم که فرصت نبوده اگر 
ش��خصی که اهل نظر بوده اس��ت در رابطه با 
اهمیت و اعتبار آن کتاب نظر داده باشد، باعث 
توجه به آن کتاب می گردد بنابراین این س��ه راه 

وج��ود دارد.

رهنام�ه: اگ�ر در کتابه�ای مختلف ب�ه موارد 
تضاد ی�ا تناقضی ب�ر می خوردن�د چطور آن 
را برط�رف می کردن�د؟ مث�اًل در ی�ک کتابی 
آمده که فالن نس�خه اثر فالن مؤلف اس�ت و 
در کت�اب دیگری همان نس�خه را به ش�خص 

دیگری منسوب کند.
اس�تاد: ایشان گاهی اختلفها را در نام نسخه یا 
نام مؤلف یا تاریخ تألیف یادآوری می کند، البته 
خیلی کم. یعنی تا اندازه ای که به تضادها اطلع 
پیدا کرده آنها را آورده است. مثًل در جایی آورده 
که در نس��خه ای از این کتاب که فلن جا دیدم 
در مقدمه از فلن پادش��اه یا فلن ش��خصیت 
تمجید ش��ده اس��ت اما در جای دیگر این طور 

نبوده و یا حتی بر عکس مذمت کرده است.
رهنام�ه: اگ�ر بخواهی�م ب�ا دی�دی ام�روزی 
الذریعه را مورد بررسی و نقد قرار دهیم، چه 

باید بگوییم؟
اس�تاد: بن��ای الذریعه بر این ب��وده که مؤلفات 
شیعه � شیعه اعم از زیدیه و اسماعیلیه و امامیه 
� را در آن جمع آوری کند. معلومات ایشان راجع 
به زیدیه و اس��ماعیلیه بسیار بسیار اندک است. 
ب��ا توجه به اینک��ه خود من دو س��فر به یمن 
رفته ام و کتابی هم به عنوان »مؤلاّفات الزیدیه« 
چاپ کرده ام که سه جلد است و مشتمل بر آثار 
آنهاس��ت. معلومات ایشان در رابطه با آثار زیدی 
و اسماعیلی کامل نیس��ت اما همین اندازه که 

دسترسی داشته اند، وارد کرده اند.
گاه��ی ایش��ان کتابی را می نویس��د ام��ا آن را 
معرفی نمی کند با اینکه معلوم اس��ت کتاب را 
دیده اس��ت یا به دلیل آنکه فرصت نداشته و یا 
کتاب در اختیارش قرار داده نمی ش��ده است که 
دقیقًا بخواهد آن را نگاه کند. یکی از اشکاالتی 
ک��ه اآلن می ت��وان به الذریع��ه وارد کرد همین 
نکته اس��ت که کتاب شناس��ی مرتاّبی ندارد در 
حالی که برای بعضی کتاب ها، کتاب شناس��ی 
کامل��ی دارد. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه 
ایش��ان دو کار دارن��د یکی فهرس��ت مؤلاّفات و 
آثار ش��یعه که الذریعه اس��ت و دیگ��ری تذکره 
شخصیت های ش��یعه که طبقات اعلم الشیعه 

اس��ت در کتاب های ایشان گاهی دیده می شود 
که مثًل کتاب کافی را نوشته اند و در توضیحات 
آن نوش��ته اند که مؤلف آن ش��یخ کلینی است 
و پس از آن ش��روع به ارائ��ه توضیحات دربارۀ 
زندگینامۀ و سیرۀ علمی شیخ کلینی کرده است 
و حال اینکه در این کتاب الذریعه که موضوعش 
کتاب شناس��ی است باید کافی شناسانده شود و 
برعک��س وقتی طبق��ات را مطالع��ه می کنیم 
می بینیم که در همان مورد مثًل نوش��ته است 
محمد بن یعقوب کلینی که دارای کتاب کافی 
اس��ت و ش��روع به معراّفی کت��اب کافی کرده 
اس��ت و به جای پرداختن به مؤلاّف شناس��ی به 
ارائۀ معلومات در مورد کتاب ها پرداخته اس��ت. 
و من نمی دانم که علت این آش��فتگی چیست؟ 
من فکر می کنم که باید قدری الذریعه را تنقیح 
کنیم. من ی��ک زمانی کاری را ش��روع کردم و 
ب  تع��دادی فیش ه��م نوش��تم به ن��ام »مهذاّ
الذریع��ه« و بنایم در ای��ن مجموعه، تکمیل و 

اصلح کتاب شناسی ها به صورت خاصی بود.
یکی دیگر از مش��کلت الذریعه این اس��ت که 
تمامًا کتاب شناس��ی ش��یعه نیس��ت و بعضی 
کتاب های غیر ش��یعه در آن وارد ش��ده اس��ت. 
دلیلش این اس��ت که ایشان گاهی از نام کتابی 
خواس��ته موضوع و ش��یعه بودن مؤل��ف آن را 
اس��تفاده کند که این نوع برداشت موجب ایجاد 
مش��کلتی هم گردیده اس��ت. زی��را مخصوصًا 
قدم��ا در نام گذاری آثار خود بعضًا ش��فاف عمل 
نمی کردن��د. بنابراین نمی توان از نام کتاب، پی 
به محتوای آن برد و مذهب مؤلف آن را به طور 
صحیح ش��ناخت. فرض کنید ایش��ان کتابی با 
نام »حضرت زهرا« دیده اس��ت که تألیف شده، 
و ح��ال اینکه هدف مؤل��ف از تألیف این کتاب 
توهین و رد ش��یعه بوده اس��ت و خود او شیعه 
نبوده. لکن چون خ��ود او کتاب را ندیده و تنها 
نام »حضرت زهرا« را که نام کتاب بوده اس��ت 
می دانس��ته است در لیست مثًل فلن مؤسسه 
مطبوعات��ی هند ن��ام کت��اب را دی��ده و آن را 

منعکس کرده است.
البت��ه ب��ا احترامی که ما برای ای��ن کار قائلیم، 

چنی��ن ایرادات��ی هم وجود دارد ی��ک نکته این 
اس��ت که هنگام ارزیابی یک کار باید ش��رایط 
زمانی و امکانات مالی و سایر امکانات شخصی 
که کار را انج��ام داده در نظر گرفت. اگر با این 
شرایط کارهای ش��یخ آقا بزرگ را ارزیابی کنیم 
باید بگوییم کار بسیار عظیمی انجام داده است.

رهنام�ه: آی�ا ش�ما درب�اره اص�الح ای�رادات 
الذریعه کاری انجام داده اید؟

استاد: کتاب »علی هامش الذریعه« کاری است 
ک��ه ضمن مراجعۀ ب��ه الذریعه اگ��ر به صورت 
اتفاقی به اش��تباهی برخورد کرده ام و یا چیزی 
باید یادآوری می ش��ده است را در آن کتاب جمع 

کرده ام و االن چاپ هم شده است.
رهنامه: زم�ان تألیف طبقات پ�س از الذریعه 

بوده است؟
اس�تاد: خیر، این دو کار همزمان صورت گرفته 
اس��ت و برای تکمیل الذریع��ه باید طبقات هم 
ملحظه ش��ود چون یک سری از مؤلاّفات وجود 
دارد که در الذریعه نیس��ت و در طبقات هست. 
و همین ط��ور برای تکمی��ل کار طبقات یعنی 
شناخت ش��خصیت ها و مؤلفین باید الذریعه را 

نیز نگاه کنیم.
رهنام�ه: آی�ا ایش�ان غی�ر از کت�اب الذریعه و 
اعالم الش�یعه، دغدغه و یا پیشنهادی در مورد 

فرهنگ و تاریخ شیعه داشته اند؟
استاد: نه، پیشنهادی در این زمینه نداشته اند.

رهنامه: آیا ایش�ان به دیگران توصیه و ترغیب 
به ورود در این کار می کردند یا در این زمینه 

شاگردپروری داشته اند؟
اس�تاد: این کار نیاز به ذوق، حوصله، عش��ق و 
تتبع دارد و خیلی قابل تدریس نیست و لذا هر 
چند عده ای بودند که با ایش��ان رابطه و مراوده 
داش��تند ولی ایشان کس��ی را غیر از مرحوم آقا 
س��ید عبدالعزی��ز طباطبایی به عنوان ش��اگرد 
خویش مطرح نمی کردند. مثًل خود من س��الی 
چند بار به ایش��ان س��ر می زدم و یا از کتابخانۀ 
ایش��ان اس��تفاده می کردم. البته ایشان در این 
کار تش��ویق می کردند مثًل یک وقتی من نزد 
ایش��ان رفتم و کتاب ریاض العلماء ایشان را که 



نس��خه خطی نادری بود، می خواستم و با این 
که نس��خه کمیاب و بسیار مهمی بود به من 
اصرار کرد که این را به خانه ببر و استفاده کن 
و البته من قبول نکردم چون جابجایی نسخه 
خطی مایه خطر است ولی ایشان تا این اندازه 
گذش��ت داش��تند و دیگرانی را که در این کار 

بودند تشویق می کردند.
رهنامه: آیا هیچ گاه نظر خودش�ان را نسبت 
به کاری که انجام می دهند بیان کرده اند؟ 
و یا مقایسه ای نسبت به این کار با سایر کارها 

انجام داده اند؟
اس�تاد: از آنجایی که ایش��ان بدان معنا اهل 
خودنمایی نبودند س��خنی ه��م در مورد کار 
خوی��ش نمی گفتند هی��چ گاه نگفتند کار من 
ممت��از و خوب اس��ت، مهم اس��ت و یا تنها 
کاری اس��ت که در حوزه مذهب شیعی با این 

گستردگی انجام شده.
رهنام�ه: آیا کار ایش�ان در زمان حیاتش�ان 
مورد عنایت و تمجید س�ایر بزرگان و علما 

قرار گرفته است؟
اس�تاد: بل��ه، همانطور که می دانی��د هر کار 
و یا ش��خص بزرگی خواه ناخ��واه چند نفری 
دش��من و در واقع حس��ود دارد. گاهی افرادی 
پیدا می شدند که از سر حسد و یا انگیزه های 
دیگر، حرف هایی می زدند ولی شخصیت های 
علمی از کار ایش��ان تقدی��ر می کردند. برای 
نمون��ه بیان کنم ک��ه مرحوم آیت اهلل س��ید 
محسن حکیم در آن زمان به طلبه های نجف 
دو دینار شهریه می داد که طلبه ها بایستی نزد 
صرافی می رفتند و شهریه خود را می گرفتند. 
ولی ایشان ماهانه بیست و پنج دینار به منزل 
مرحوم ش��یخ آقابزرگ می فرس��تادند نه اینکه 
خود شیخ برود و بگیرد و می فرمود که ایشان 
به ش��یعه خدمت می کند و بایس��تی ما از او 
تقدیر کنیم. و ش��یخ آقا ب��زرگ هم آنچه به 
او می رس��ید جمع آوری می ک��رد و برای چاپ 
الذریعه به تهران می فرس��تاد و حتی با همین 
هزینه ه��ا مقداری از کتاب ها را در نجف چاپ 

کردند.

رهنامه: مخالفت ها چگونه و به چه نحو بود؟
اس�تاد: مخالفت ه��ا ب��ه صورت حرف��ی بود. 
مرحوم ش��یخ در جل��د اول الذریعه اجازه های 
اش��خاص را زیاد نوشته است. آقایی در نجف 
ب��ود که ه��ر گاه به من می رس��ید می گفت 
این هم ش��د کار؟ اجازه، اج��ازه، اجازه. عرض 
کردم این ها نوعی حس��د و کارش��کنی است. 
البته این ها کم بودند و گفته هایش��ان اثرگذار 
نبود. مرحوم شیخ آقابزرگ هم اهمیت به این 

حرف ها نمی داد و کار خود را می کرد.
و  کارب�رد  و  اس�تفاده  م�وارد  رهنام�ه: 
فایده بخش�ی کتابهای الذریع�ه و طبقات را 

بیان فرمایید.
استاد: استفاده هایی که از الذریعه می توان کرد 
گوناگون اس��ت. گاهی نیاز ما کتاب شناس��ی 
اس��ت و فهرس��ت ها مانند الذریعه و امثال آن 
کلید فرهنگ هستند یعنی اولین مرحله ای که 
برای کار و تحقیق باید طی ش��ود این مرحله 
اس��ت. دوم اینکه ایشان بس��یاری از کتاب ها 
را ن��ام برده اند که اآلن وج��ود خارجی ندارند و 
فقط نامی از آنها مانده این هم نوعی استفاده 
اس��ت یعنی راه��ی برای پی ب��ردن به وجود 
این کتابها ج��ز این راه وجود ندارد. اس��تفادۀ 
دیگر هنگامی اس��ت که بخواهیم بدانیم هر 
شخصی چه کتابهایی را تألیف کرده است. به 
نظر من اس��تفاده مهم دیگر � که شاید خیلی 
به آن توجه نمی شود � این است که در ضمن 
کتابهای��ی که ایش��ان نام برده اف��رادی را نام 
می ب��رد، که ما به وجود این افراد پی می بریم 
مثًل اینکه من فلن کتاب را نزد فلنی دیدم 
که نجف بوده و به سال فلن مرده است و ما 
اجمااًل می توانیم بشناسیم که چنین شخصی 
وجود داش��ته که از طلب یا علماء نجف بوده 
و در فلن سال مرده است. خلصه یک سری 
معلومات گذرا در حاش��یه کار خ��ود دارد که 
کمتر کس��ی به آنها توجه دارد. یکی از آقایان 
نجف برای من نقل کرد که به ش��یخ آقابزرگ 
گفت��م این ک��ه کتاب فلن��ی را پیش فلنی 
دیدم که فلن س��ال مرده است چه مناسبت 

و ربطی به کتاب شناس��ی دارد جواب داده بود 
که این ها یک سری افرادی هستند که حقی 
بر م��ن دارند و من می خواهم ادای حق کنم. 
حاال ایشان خواسته که ادای حق کند ولی ما 
می توانیم به عنوان شرح حال و تاریخی گذرا 

و متفرقه به آنها نظر داشته باشیم.
اعلم ش��یعه هم که مربوط به شیعه شناسی 
در اعص��ار مختل��ف اس��ت البته راه ایش��ان 
در اعلم الش��یعه کمت��ر ملحوظ ب��وده یعنی 
اعلم الش��یعه بیش��تر نقل از کتاب ها نیست 
بلکه معلوماتی اس��ت که جس��ته و گریخته 
از ای��ن ط��رف، آن طرف جم��ع آوری کرده و 
بیش��تر آن در دسترس نیس��ت که در مرحله 
اول میرزا عبداهلل افندی در ریاض العلماء این 
کار را کرده و مرحوم ش��یخ آقابزرگ دنباله این 
کار را گرفته است. بدین ترتیب این کار باعث 
زنده ش��دن یاد خیلی از علماء و دانش��مندان 
و افرادی می ش��ود که آثار علم��ی دارند ولی 

فراموش شده اند.
البت��ه کار خ��وب دیگ��ری ک��ه ایش��ان در 
اعلم الش��یعه دارد تصحیح اش��تباهاتی است 
که دیگران داشته اند و می گوید که مثًل سال 
وفات فلن به این دلیل درست نیست که این 

هم قابل استفاده است.
رهنام�ه: بحث دیگ�ر بحث اج�ازه روایات 
اس�ت. اوًال جای�گاه و اهمیت اجازة روایت 
چ�ه بوده اس�ت؟ ثانیًا از چه کس�انی اجازة 
روای�ت گرفته ان�د و ب�ه چه کس�انی اجازه 

روایت می دادند؟
ه  اس�تاد: اج��ازه روای��ت در اصل ب��رای صحاّ
گذاشتن روی کار و یا روی شخص است یعنی 
این ش��خصی که قصد جمع آوری یک کتاب 
روایی را دارد آی��ا اهلیت این کار را دارد یا نه؟ 
اهلیت یعنی به اندازۀ کافی دارای علوم روایت 
و علوم حدیث باشد. اجازات به طور کلی شبیه 
کارنامه های��ی اس��ت که اآلن داده می ش��ود. 
ام��روزه به ش��خصی که تحصی��ل می کند و 
مراحلی را پش��ت س��ر می گذارد کارنامه داده 
می ش��ود و معنای کارنامه این است که تأیید 

  

در واقع ذریعه کتاب شناسی شیعه 
و اعالم الش�یعه شناساندن بزرگان، 
ش�یعه  ب�زرگ  فرهنگی�ان  و  علم�ا 

می باشد.
  

  

گاه�ی نیاز ما کتاب شناس�ی اس�ت 
و فهرس�ت ها مانند الذریعه و امثال 
آن کلید فرهنگ هس�تند یعنی اولین 
مرحله ای که برای کار و تحقیق باید 

طی شود این مرحله است.
  

  

اج�ازه روایت در اصل ب�رای صّحه 
گذاش�تن روی کار و یا روی شخص 

است.

  

٧٣



می کند این ش��خص مراحلی را به درستی طی کرده است. 
این س��نت را از عصر ائمه  داریم ک��ه مثًل کتاب فلن 
راوی را نزد امام هادی  آوردند و ایشان بر روی این کتاب 
ه گذاش��تند. بدین معنا که کار این آقا که از روات امام  صحاّ
صادق  یا امام رضا  یا یکی دیگر از ائمه بوده اس��ت، 
صحیح اس��ت. این اولین مرحله اجازۀ روایی است. سپس به 
تدریج بعد از غیبت هم در بین علما این گونه اجازه مرس��وم 
ش��ده است. البته بعضی از اجازاتی که در قدیم داده می شده 
و حت��ی االن داده می ش��ود � نه همۀ آنها � نش��ان دهنده و 
معرفی کننده ش��خصیت فرهنگی و علمی آن شخص بوده 
است. یعنی از س��بک آنچه شیخ اجازه برای او نوشته است 
معلوم می گردد که این آق��ا چقدر احترام علمی دارد؟ برخی 
اجازه ه��ا خیلی س��اده اند. برخی از آنها ب��ا طمطراق خاصی 
نوشته ش��ده اند و در آن ارزیابی موقعیت علمی آن شخص 
هم صورت گرفته اس��ت. شیخ آقا بزرگ یک شیخ االجازه در 
وقت خودش بوده اس��ت و افراد زیادی از او اجازه می گرفتند 
حتی یک جزوه ای چاپ کرده بود بنام »سند الصفی إلی آل 
المصطفی« که سلسله س��ند خودش را با تفصیل آنجا یاد 
کرده اس��ت یعنی شیوخ خودش را نوش��ته تا اینکه به امام 
برسد و به عده ای که می خواسته اجازه مختصر بدهد در آخر 
آن جزوه اجازه را می نوشته است. اینکه این جزوه را چه تعداد 
چاپ کرده اس��ت، نمی دانم اما آنچه معلوم اس��ت این است 
که ایشان بسیار زیاد اجازه می داده اند و خود من هم دو اجازه 

روایتی از ایشان دارم.
رهنامه: نوشته اند که ایشان از علمای اهل سنت نیز اجازه 

داشته اند، این به چه دلیل بوده است؟
اس�تاد: بله، این به خاطر رسمی است که بین مذاهب وجود 
داش��ته و دارد که اجازه روایتی بین آنها رد و بدل می ش��ده 
است و ایشان در سفری که به مصر رفته اند که هدف از این 
س��فر رفتن به مکه و انجام حج بوده است از یک عده ای از 
علمای مصر، مدینه و مکه اجازه گرفته اس��ت. این امر االن 
هم مرسوم اس��ت مثًل در سفری که بنده به یمن داشتم از 
برخی علمای بسیار مهم آنجا اجازه گرفتم و نیز به تعدادی 

اجازه دادم با اینکه اهل یمن زیدی مذهبند.
رهنام�ه: ایش�ان چ�ه دروس�ی خوانده ان�د؟ و ن�زد چ�ه 

اساتیدی؟
استاد: عمدۀ تحصیل ایشان فقه و اصول بود که نزد مرحوم 
آخوند خراس��انی ب��ه تحصیل می پرداخت ت��ا اینکه پس از 
آشنایی با مرحوم محدث نوری و سید حسن صدر، علقه مند 
به دیدن و جمع آوری معلوماتی پیرامون آثار و تألیف ش��یعه 

می گردد و وارد این وادی می شود.
رهنامه: به جز مس�ائل علمی، آیا در زمان مش�روطه ایشان 

وارد امور اجتماعی و سیاسی شدند؟
اس�تاد: البته بی میل به مش��روطه نبوده اس��ت ولی اینطور 
نبوده که عمًل وارد بشود و در واقع به آن معنایی که امروز 

از مشروطه خواه سیاسی فهمیده می شود نبوده است.
رهنامه: آیا خود شما خاطره خاصی از ایشان دارید؟

اس�تاد: واقعش این اس��ت که اندازه معاش��رت من با شیخ 
آنطور نبوده که من ملزم ایش��ان باشم. ولی خاطره ای برای 
ش��ما نقل می کنم ک��ه ضمنًا دلیل بر همان تش��ویق اهل 
تحقیق و تتبع اس��ت. روزی من نجف منزل ایش��ان بودم و 
یک کتابی را می خواس��تم ببینم. آقایی وارد شد و از ایشان 
پرسید فلن موضوع چیس��ت؟ ایشان توضیح دادند. پرسید 
در ک��دام کتاب می توان آن را پیدا ک��رد؟ جواب دادند فلن 
کتاب. ادامه داد: شما این کتاب را دارید؟ آقا جواب داد که بله. 

گفت می شود ببینم؟ جواب دادند: بله. مرحوم آشیخ آقابزرگ 
برنام��ه اش اینطور بود که کارهایش را خودش انجام می داد. 
البته کتابخانه و کتاب به آن معنا زیاد نداش��ت چون کتاب 
نمی خرید. ایش��ان بلند شد، یک پلکانی داشت که تخته ای 
بود و خیلی س��نگین. پیرمرد نودس��اله با خیلی زحمت این 
پلکان را برداش��ت و روبروی آن قفسه گذاشت و خواست که 
برود باال. انگشت شست پایش به پلکان برخورد کرد، پیرمرد 
از درد شدید خیلی ناراحت شد. روی زمین نشست. انگشتش 
را قدری گرفت و کمی مالش داد. در عین حال خواس��ته او 
را بی جواب نگذاش��ت. روی پلکان رفت و کتاب را در آورد و 
پایین آورد. آمد و سر جایش نشست. کتاب را خواست به آن 
آق��ا بدهد. که گفت ممکن اس��ت بگویید آن مطلب کجای 
کتاب اس��ت؟ ایش��ان کتاب را باز کرد و ورق زد و مطلب را 
در آورد. گفت ممکن اس��ت که بخوانید؟ ایش��ان هم شروع 
به خواندن کرد. گفت اجازه دهید من بنویس��م یعنی دو سه 
س��طر کلمه به کلمه بخوانید بعد گوش بدهید که بخوانم. 
واقعش این اس��ت که من خیلی ناراحت ش��دم که این چه 
کاری اس��ت که او با این پیرمرد با این س��ن و سال و با این 
موقعی��ت انجام می دهد. آن رفتار خلف تأدب بود. ایش��ان 
هیچ نگفت آن آقا هم بدون هیچ تشکری بلند شد و رفت و 
فقط خداحافظی کرد. و من غیر از این بار ندیدم که ایش��ان 
ناراحت شود ولی برای وضع پایش و بی ادبی این آقا ناراحت 
ش��د و فرمود مثل این اس��ت که می خواهند ما تألیف کنیم 
این ها به نام خودش��ان ثبت کنند. این نشانۀ سعۀ صدر او و 

گذشت فراوان وی بود.
رهنام�ه: در آخر حرف خاصی برای اضافه کردن به این 

موارد دارید؟
اس�تاد: یک نکته ای هس��ت که گاهی من ب��ه جوانها زیاد 
می گویم، چه جوانهای دانش��گاهی و چه جوانهای حوزوی. 
ن��زد من ف��رق نمی کند چ��ون همۀ این ه��ا در راه علم کار 
می کنند. این ها باید این اش��خاص پیرمرد و س��خت کوش 
را الگ��وی خود قرار دهند. مرحوم ش��یخ آقابزرگ با کمترین 
امکانات و شرایطی که تصور کنید زندگی می کرد. من یادم 
هس��ت یک روز رفتم منزلش��ان، ایش��ان پنکه هم نداشت، 
از گرم��ا پیرهن��ش را در آورده بود و نشس��ته بود و مطالعه 
می کرد. آنگاه اگر احیانًا پولی هم به او می رس��ید جمع آوری 
می کرد و به تهران می فرس��تاد تا کتابش چاپ شود و برای 
خودش هزینه نمی کرد. هر گاه من نزدش��ان می رفتم خیلی 
اظهار لطف می کرد. نوکری به نام مشهدی محمد داشت او 
را صدا می کرد که فلنی آمده ش��ربت بیاور. می دانید شربت 
چه بود؟ شربت عبارت از یک لیوان آب بود که از یک کوزه 
می ریخت که آن کوزه روی پنجره سرداب گذاشته شده بود، 
از یخچال و اینها خبری نبود و فقط یک قاش��ق مرباخوری 
ش��کر درون آن می ریخت و ق��دری به هم می زد. نه گلبی 
به همراه داش��ت نه یخی، هیچ. این کمال احترام و پذیرایی 

او از دیگران بود.
یعن��ی این گونه زندگی می کرد ت��ا اینکه بتواند کتابهایش را 
چاپ کن��د. من رنج می برم که االن وس��ایل کار همه چیز 
فراهم اس��ت ولی آقایان کار نمی کنند و تازه این جوانی که 
می خواهد کار کند می پرس��د هر فیش یا هر کتاب را چقدر 
می دهید؟ ه��ر صفحه چقدر یا هر س��اعت چقدر؟ این طور 
اشخاص باید الگو قرار گیرند و جوانان بدانند که دانش طلبی 
حقیقی ماورای مادی گرائی است، از خودگذشتگی می خواهد.

رهنامه: با تشکر از شما.

  

ش�بیه  کل�ی  ط�ور  ب�ه  اج�ازات 
داده  اآلن  ک�ه  اس�ت  کارنامه های�ی 
می ش�ود. ام�روزه ب�ه ش�خصی که 
تحصیل می کند و مراحلی را پش�ت 
س�ر می گذارد کارنامه داده می شود 
و معنای کارنامه این اس�ت که تأیید 
می کند ایش�ان مراحل�ی را طی کرده 

است.
  

  

ب�ا کمتری�ن امکانات و ش�رایطی که 
تصور کنید زندگی می کرد. من یادم 
هست یک روز رفتم منزلشان، ایشان 
پنکه هم نداشت، از گرما پیرهنش را 
کنده بود و نشس�ته ب�ود و مطالعه 
می ک�رد. آن�گاه اگر احیان�اً پولی هم 
به او می رس�ید جمع آوری می کرد و 
به تهران می فرستاد تا کتابش چاپ 
شود و برای خودش هزینه نمی کرد.

  



محمد مهدی نیک بین 

٧۵



گرچه دی��ر اما غنیمت بود، زخ��ِم زبانی که آن 
عالم زد و ش��یخ آقا بزرگ را عمری بر سر کاری 

نکرده و به راهی نرفته برد.
آن عالم، دس��ت ش��یعه را از علوم تهی و سهم 
ش��یعه را از تولید فرهنگ و دانش ناچیز خوانده 
بود که ش��یخ بر آن ش��د که بدان��د و بنمایاند 

تولیدات علمی و تولیدکنندگان علوم شیعی را.
ف به  و شیخ از تبار آنان بود که اگر خود را موظاّ
تکلیفی الهی می دید نه سر از پای می شناخت 

و نه شب از روز.
اینگونه ش��د که با او بابی در فهرست نویس��ِی 
آثار و اعلم ش��یعی گشوده ش��د و الذریعه الی 
تصانیف الشیعه و طبقات العلماء در منظِر نظر 

اهل بصر قرار گرفت.
بدون تردید ش��هرت آقا ب��زرگ به خاطر الذریعه 
اس��ت و الذریعه حاصل یک احساس وظیفه و 

سالها پشتکار!
لذا اگر بخواهیم ش��خصیت ش��یخ آقا بزرگ را 
بکاوی��م اواًل باید مؤلفه هایی که در تش��خیص 
وظیفه در او مؤثاّر بوده را بشناس��یم ثانیًا عوامل 

استقامت و پرکاری و پشتکار او را جویا شویم.

والدت محمد محس��ن شب پنج ش��نبه یازدهم 
ربی��ع االول 1293 هج��ری قم��ری »1255 ه� . 
ش« در خاندانی که هم اهل تجارت و هم اهل 
عل��م بودند، در محلاّۀ پامنار تهران واقع ش��د و 
بنابر آنچه که مرس��وم بود به سبب همنامی با 
جدِّ بزرگ��ش او را آقابزرگ صدا می کردند. پدری 
ک��ه تاجر و متدی��ن بود و اهل قل��م )از پدرش 
ح��اج علی م 1344 ق کتابی به نام تاریخ واقعۀ 
دخانیات و فتوای میرزای ش��یرازی باقی اس��ت 
ک��ه این کتاب هم اکن��ون در کتابخانۀ موقوفۀ 
ش��یخ آقابزرگ در نجف موجود است.( پدری که 
علقه مند بود محمد محسن )ملقاّب به آقابزرگ( 
طلبه ش��ود؛ مادری که از س��ادات بود؛ زن عمو 
و دخت��ر خاله هایی که تا قبل از هفت س��الگی 
حروف ابجد و بعضی سور قرآن را به او آموخته 
بودن��د. همه و همه فضائی را در اطراف ش��یخ 
مهی��ا کرده بود که تنها میل و ش��وق و اختیار 
خ��ود او را برای ورود به عرص��ۀ دانش دینی و 
طلبگی کم داش��ت؛ چنانکه شیخ در شرح حال 
خودنوشته اش اینگونه آورده که: »در سال 1303 
]ده س��الگی[ حس��اب هندی و رقوم��ی را هم 

می نوش��تم و ه��م می خواندم لکن ش��وق زیاد 
به درس خواندن نداش��تم. می خواس��تم کاسب 
ش��وم اما مرحوم والد کس��ب را نمی خواس��ت 
بلکه می خواست من طلبۀ علم شوم لذا مرحوم 
ان بزازی  وال��د چندی ب��رای امتحان مرا ب��ه دکاّ
اخوی مرحوم آقا محمد ابراهیم می فرس��تاد، با 
محبت های برادرانه و بلک��ه پدرانۀ او از زحمِت 
ان عاجز ش��دم، بعد از کمی اس��تعفا  رفتن به دکاّ

دادم و به شوق درس افتادم.«
اینجا ب��ود که زمین حاصل خی��ز محیطش به 
ُحسِن اختیاِر محسن آراسته شد و گیاه روحانیت 
روئید. ش��ش س��ال بعد در س��نۀ 1303 ه� . ق 
پدرش طی مجلس جش��نی و با حضور جمعی 
از روحانی��ون آن زمان، به دس��ت مرحوم س��ید 
جمال افجه ای عمامه بر س��ر آقابزرگ گذاشت 
تا این کسوت، هویت اجتماعی و علمِی محمد 
محسن را تثبیت کند با اینکه او ده سال بیشتر 
نداش��ت. حاض��ران به او تبریک گفتن��د و از او 
خواس��تند تا خواندن »جامع المقدمات« را آغاز 

کند وزین پس او را »شیخ آقا بزرگ« خواندند.
پ��س از آن ش��یخ ب��ه م��دت دوازده س��ال در 

حوزۀ تهران به تحصیل مش��غول ش��د. او خود 
می نویسد: »بالجمله تا حدود سنۀ 1307 قمری 
ک��ه حقیر ب��ه حد بلوغ ش��رعی رس��یده بودم، 
مش��غول به خواندن سیوطی و جامی شده بودم 
و ای��ن دو کتاب را مرحوم حاج دایی، حاج س��ید 

محمد خلیل برای تشویِق من خرید.«
بعد از این در شرح این دوره از زندگی خود اضافه 
می کند: »در س��نه 1310 قمری در قافله ای که 
مرحوم حاج ش��یخ فضل اهلل نوری بود، به مشهد 
رضوی مش��راّف شدیم. بعد از مراجعت از مشهد 
در مدرسۀ دانگی حجرۀ مستقلی گرفتم و ماهی 
پنج ِقران که وظیفۀ طلب بود، قبض می کردم 
و کتابخان��ۀ آن مدرس��ه که قری��ب پانصد جلد 
کتاب داش��ت دست حاج س��ید محمدتقی پسر 
مرحوم حاج سید عزیزاهلل، پسرخالۀ حقیر بود. در 
سه س��فر که او به زیارت عتبات یا حج مشراّف 
می شد من نایب کتاب دار بودم که کتاب ها را به 
طلب می دادم و قبوضات می گرفتم و هر س��ه 

ماه تجدیدنظر می کردم.
آقابزرگ درباره دوس��تان و هم درس��انش چنین 
می گوید: »رفقا و ه��م مباحثه هایم در آن زمان 



در مدرس��ۀ پامنار، یکی آقای حاج سید عزیزاهلل تهرانی )امام جماعت 
س��ر چهارسوق شد( و یکی آقای حاج میرزا ابوالقاسم پسر مرحوم حاج 
میرمحمد علی الریجانی و یکی آقا شیخ جواد برادر کوچک حاج شیخ 
علی ایلکایی بودند، که او هم در مدرس��ۀ دانگی حجره داش��ت و چند 

نفر دیگر از طلب مازندرانی و دماوندی و غیر هم بودند.«
در س��ال 1313 ق. توفیق اولین سفر به عتبات نصیب شیخ آقا بزرگ 
گردی��د. در س��ال 1315 قمری برای دومین بار عازم عراق می ش��ود و 
پس از زیارت تربت پاک س��رور ش��هیدان حضرت امام حسین  در 
روز نیمۀ شعبان، راهی نجف می گردد. در این جا نیکوست که سخنی 
چند از احواالت خانوادگی و ازدواج شیخ آقا بزرگ به میان آوریم. شیخ 
همانطور که خود می گوید در س��ال 1320 قمری بر حسب اجازه حاج 
والد، در حالیکه بیست و هفت سال داشت منصوره خانم صبیه دانشور 
متقی ش��یخ علی قزوینی )م 1333 قمری( را اختیار کرد که از خاندانی 
بافضیلت و اهل علم ش��مرده می ش��د و چندین اوالد از او به دنیا آمد. 
فرزند اول او محمدباقر بود که در سن بیست سالگی مریض شد و به 
قول شیخ »قوانین و فصول را می فهمید« که چند ماه پس از بیماری 

از دنیا رفت و در سامره مدفون شد.
در س��ال 1324 قمری پدر ش��یخ آقابزرگ در تهران فوت کرد و حاجیه 
بی بی مادرش به نجف مش��راّف ش��د که ش��یخ پنج سال در خدمت 
او بود تا اینکه در س��ال 1329 قمری حاجیه بی بی در مس��جد کوفه 

فوت کرد.
در این موقع منصوره خانم هم ناخوش بود. اطباء به ش��یخ گفتند که 
بیماری خطرناک اس��ت و باید او را از نجف ببری. ناچار تهیۀ س��امرا 
دید و در آن جا صدرالحکماء ش��یرازی مرض او را تش��خیص داد و به 
مدت کمی ایش��ان را معالجه کرد و ش��یخ در خدمت مرحوم آقا میرزا 

محمدتقی شیرازی در سامره ماند.
در اواخ��ر س��ال 1335 قمری مج��دداً منصوره خانم مریض ش��د. به 
کاظمین رفتند تا آن که در س��ال 1336 قمری آن خانم از دنیا رحلت 

فرمود و در رواق مطهر، طرف قبر خواجه طوسی مدفون گردید.
ش��یخ آقاب��زرگ چند جا از این خانم یاد ک��رده و او را با اوصافی چون 

نیکوکار، بزرگوار، با شرافت، باوفا، خیرخواه و وارسته ستوده است.
دومین ش��ریک زندگانی شیخ آقابزرگ، زنی به نام »مریم خانم« دختر 
دانشور دینی سید احمد زواری دماوندی )1273� 1338 قمری( بود. این 
بانو که خود از خاندان سیادت و علم بود در تاریخ 1336 قمری زندگانی 

تازه ای را با آقابزرگ تهرانی در شهر کاظمین آغاز کرد.
محق��ق تهرانی از ایش��ان صاحب چهار فرزند پس��ر و دو فرزند دختر 
شدند. یکی از فرزندانش��ان دکتر محمدرضا منزوی به دست دژخیمان 

ساواک به شهادت رسید.
شیخ در جلد 10 الذریعه ص 166 پس از بیان مطالبی درباره او چنین 
می نویس��د: ش��رحی از مبارزۀ او که می گفت نفت برای ماست نوشتم 
تا ملتها بدانند چه بر س��ر مردم ایران آمده اس��ت و چه بلیی بر س��ر 
جوانان وطن آورده اند، کشتند، زندانی کردند، به انواع شکنجه ها آزردند، 

تبعید کردند...«
وقتی هم که شاه در آخرین سفر حاج شیخ به ایران، توسط علم از وی 

تقاضا می کند که هزینه چاپ الذریعه را از او قبول کند و اگر اجازه دهد 
الذریعه را بنیاد پهلوی چاپ نماید، حاج ش��یخ نه تنها به فرستاده شاه 
و علم جواب رد می دهد بلکه مصراً از آن ها می خواهد تا هر چه زودتر 
محل دفن فرزندش را به او نشان دهند و قاتلین او را به کیفر برسانند.
هم چنین هنگامی که یک مرتبه دیگر شاه از حاج شیخ تقاضا می کند 
که برای بس��تری ش��دن و پرس��تاری از وی در یکی از بیمارستانهای 

تهران به ایران سفر کند، حاج شیخ به فرستاده او جواب رد می دهد.
اگرچه ش��یخ آقابزرگ وجهه ای سیاس��ی نداشت اما ش��اگردِی آخوند 
خراس��انی در س��الهای مش��روطه نوعی جهت گیری خاص به مشرب 
فکری او می دهد که نمود آن ترجمه و نش��ر کتاب المدنیۀ واالس��لم 

)نوشتۀ فرید وجدی مصری( به تشویق آخوند خراسانی بود.
در این مرحله باید به س��یر علمی ایش��ان بپردازیم لذا جای این سؤال 
وج��ود دارد ک��ه از ابتدای طلبگی تا 20 س��ال بعد که ش��یخ نگارش 
اث��ر بزرگ و ماندگارش یعن��ی کتاب الذریعه )و همزم��ان با آن اعلم 
طبقات( را ش��روع کرد سرگذش��ت علمی او و انگیزه های ش��خصی او 
چگونه بود که منتهی به خلق چنین اثری گردید؟ بدون شک مایه های 
شخصیتی و روحیۀ صاحِب الذریعه را می توان در سال ها قبل از خلق 

این اثر جستجو کرد:
1. علقه به کتاب، مطالعه، استنساِخ در نَُسخ خطی.

اس��تاد عطاردی در خاطره ای عشق آقابزرگ به کتاب را چنین باز گفته 
است:

... و بعد از احوالپرسی خدمت شیخ آقا بزرگ عرض کردم: کتابی دربارۀ 
حضرت عبدالعظیم حس��نی ]مس��ند عبدالعظیم حسنی و زندگی او[ 
نوشته ام و یک نسخه هم برای شما آورده ام؛ فردا برایتان خواهم آورد. 
فرمود: فردا دیر اس��ت! هم اکنون این خادم من که کارهای مرا انجام 
می دهد، با شما به مدرسۀ صدر خواهد آمد و نسخه را به ایشان بدهید 

برای من بیاورد و من امشب آن را مطالعه کنم.1
همچنین مرحوم ش��یخ آقابزرگ درب��اره گنجینۀ خطوط اثر فخرالدین 
نصیری امینی اینگونه نوش��ته: »بسیار متأسفم که عمر من گذشت و 

آرزوی دیدار همچو نسخۀ مبارکی در دلم ماند...«2
این عبارات که ش��رح احساس��ات شیخ نس��بت به نسخ خطی است 
به وضوح نشان دهندۀ نوعی گرایش و ذائقۀ خاص در شخصیت ایشان 
اس��ت که با توجه به برخی ش��واهد، ریش��ه در دوران کودکی وی هم 
داشته تا جایی که از همان سالهای آغازین تحصیل به استنساخ ده ها 

کتاب کمیاب و کتب معتبر پرداخت. به عنوان نمونه:
1. متن کتاب ایساغوجی در 1308 )15 سالگی(
2. شرح کتاب ایساغوجی در 1311 )18 سالگی(

3. رجال نجاشی در 1314 )سن 21 سالگی(
4. فهرست شیخ طوسی 1315

5. رسالۀ ابی غالب زراری 1320 )27 سالگی(3
برای کسانی که با شخصیت شیخ آقا بزرگ کمترین آشنایی را داشته 
باشند و یا از شرح حال او از دوران نوجوانی آگاه باشند این مدعا بی نیاز 
از اثبات اس��ت که شیخ در همان مسیری واقع شد که از ابتدا توانایی 

آن و گرایش به آن را داشت.

  

عالم�ه ش�یخ عبدالحس�ین امین�ی 
تبریزی: 

«با دست تکریم و احترام، کتاب پاك 
و کریم�ی  را که پ�ر از مرواریدهای 
درشت و درهای درخشان بود از قلم 
ش�یخ بزرگ و بزرگوارم�ان، یادگار 
نیکمردان گذشته «بقية السلف الصالح » 
حجة االسالم آيت اهللا سماحة الحاج الشيخ 
ــا بزرگ تهرانى دریافت کردیم.... با  آق
هزاران ش�کر و تش�کر و س�پاس از 

او.» 

  

٧٧



حتی اگر انگی��زۀ اصلی نگارش الذریعه را طعن 
حاجی خلیفه )نویس��نده دائرۀ المعارف کش��ف 
الظنون( که در آن ش��یعه را به نداشتن کتابهای 
س��ودمند متاّهم کرده بود و آنان را طفیلی دیگر 
مذاه��ب خوانده ب��ود و یا ادعای مش��ابهی که 
توس��ط جرجی زی��دان موراّخ و نویس��ندۀ نامدار 
مس��یحی مطرح ش��ده بود بدانیم باز جای این 
سؤال باقی است که چرا آن آتش تنها به خرقۀ 
ش��یخ آقابزرگ افتاد؟ جالب اینجاس��ت که پس 
از آن اظهارات تحریک آمیز، ش��یخ آقابزرگ و دو 
دوس��ت علمی اش سید حس��ن صدر )م 1354( 
و ش��یخ محمدحسین کاش��ف الغطاء )م 1373( 
هم پیمان شدند تا هر یک در باب معرفی شیعه 

و فرهنگ آن کاری را بر عهده گیرند.
ثم��ره کار س��ید حس��ن صدر کتاب تأس��یس 
الشیعه لعلوم االسلم شد که در 445 صفحه در 
س��ال 1370 چاپ شد و در آن به حرکات علمی 
شیعه و نش��ان دادن س��هم آنان در تأسیس و 
تکمیل علوم اسلمی می پردازد. شیخ آقا بزرگ 
در چاپ این کتاب نیز دخالت داش��ت و ش��یخ 
محمدحسین کاشف الغطاء هم، دست به انتشار 
اث��ری انتقادی و تحلیلی زد و در آن کتاب تاریخ 

آداب اللغۀ جرجی زیدان را نقد کرد.
اما این شیخ آقابزرگ بود که از میان آن سه یار 
علمی متعهد شد فهرستی برای تألیفات شیعه 

بنویسد.4
در توضیح مطلب باال خوب اس��ت اضافه کنیم 
که کتاب »کش��ف الظنون عن اس��امی الکتب 
والفنون« توسط مصطفی بن عبداهلل مشهور به 
حاجی خلیفه در سده یازدهم هجری منتشر شد 
که در آن اسامی پانزده هزار عنوان از کتاب های 
اس��لمی و ش��رح احوال 9500 تن مؤلفان آنها 
دیده می ش��ود که اکثر آن ها را حاجی خلیفه در 

کتابخانه های استانبول و دمشق دیده است.
از دیگ��ر انگیزه های تألیف الذریعه را کار جرجی 
زیدان موراّخ معروف مصری متوفی س��ال 1914 
می��لدی می دانند: او در کتاب مش��هور خود به 
نام »تاریخ آداب اللغۀ العربیۀ« که تاریخ ادبیاِت 
عرب است در چهار جلد، سخنی بدین مضمون 
درباره شیعه می گوید: »شیعه طایفه ای کوچک 
بود و آثار قابل اعتنایی نداشت و اکنون شیعه ای 

در دنیا وجود ندارد«
نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت اینست 
که اگرچه جامعۀ آن زمان از لحاظ امکانات مادی، 

محدودیت ها و تنگناهای بسیاری بر دانشمندان 
و علم��ا تحمی��ل می کرد اما از حی��ث روانی و 
ذهنی، بس��تر وس��یعی برای هم��ۀ طیف های 
فکری و گستره های استعدادی وجود داشت که 
اشخاص برای رسیدن به آنچه که می خواستند 
با موانع سیس��تمی و یا قانون��ِی کمتری روبرو 
می ش��دند و اگر نقصانی بود در محرومیت های 
م��ادی بود. اینگونه بود که آقابزرگ وقتی در 10 
سالگی تصمیم به طلبه شدن گرفت در شانزده 
سالگی هویت صنفی )لباس روحانیت( می یابد 
و در همان ایام ضمن تحصیل علوم متداول به 
مطالعه و استنس��اخ و ... می پ��ردازد و در چهل 
سالگی ایدۀ فهرست نویسی برای شیعه را جامۀ 

عمل می پوشاند.
ام��ا از آنج��ا که کس��ی نبای��د از گزن��د موانع 
سیس��تمی همیش��گی مح��روم بماند، ش��یخ 
آقابزرگ هم، در عراق چنین تجربه ای را داشت. 
وی در سال 1354 هنگامی که چاپخانۀ سعادت 
را در نج��ف راه اندازی ک��رد با ممانعت حکومت 

عراق روبرو شد و ناچار به فروش چاپخانه شد.
2. ارادۀ قوی و بی تفاوتی نسبت به بهرۀ دنیائی:

همیش��ه کمبوده��ا ناش��ی از محرومیت های 

مادی نیس��ت و همیش��ه این سیستم و قانون 
و ی��ا موان��ع محیطی نیس��ت ک��ه راه را برای 
ش��کوفایی اس��تعدادها می بن��دد. بلک��ه گاهی 
باورها و حساس��یت های خود انسانهاس��ت که 
اجازۀ ش��کل گیری به خمیرۀ وجود یک شخص 
را می دهد ی��ا نمی دهد. یکی از عوامل مهم در 
زندگی ش��یخ آقابزرگ این بود ک��ه از اینکه در 
مس��یر زندگی اش بدون یار و همکار و غمخوار 
بمان��د و یا در کنج گمنام��ی خود با هدِف خود 
ان��س بگیرد یا فقر و پریش��انی را همخانۀ خود 
ببین��د؛ یا مرض و کس��الت را تحم��ل کند؛ یا 
ملمت و دشنام بشنود؛ یا احترام و شأن استادی 
و مرجعی��ت را در آینۀ ش��اگردانش ببیند؛ باکی 

نداشت.
او آنچنان کنج کتابخانه را گوشۀ بستان می دید 
ک��ه وقتی قرار ش��د ن��ام خانوادگی ب��رای خود 
بگزین��د: »منزوی« را از هم��ه جهت درخور و با 
ا دید. اینگونه بود که نام ش��یخ آقابزرگ  مس��ماّ

تهرانی؛ محمد محسن منزوی شد.
از س��ید محس��ن امین عاملی نویسندۀ کتاب 

»اعیان الشیعه« نقل می کنند که گفت:
»برای تهیه اس��ناد اعیان الشیعه که به شهرها 



س��فر می کردم، در کربل به کتابخانۀ ش��یخ العراقین وارد ش��دم و از 
متصدی آن خواس��تم که یک هفته کتابخانه را در اختیار من بگذارد، 
پذیرفت مش��روط بر اینکه در این هفته میهمان او باشم، شبی به من 
اطلع داد که امش��ب میهمان دیگری هم داریم و او شیخ آقابزرگ بود 
که اسمش را شنیده بودم. هنگامی که او را زیارت کردم و بحثی میان 
ما در گرفت فهمیدم که او تنها یک فهرست نگار نیست بلکه اطلعات 
فقهی و اصولی و فلس��فی وس��یعی نیز دارد از این رو مس��رور شدم. 
ساعت چهار و نیم شب بود که خستگی بر من غالب شد و خوابیدم. 
از خواب که برخاستم دیدم شیخ آقابزرگ نخوابیده و هم چنان مشغول 
یادداشت برداری است از او پرسیدم نمی خوابید؟ فرمود: من هنوز نشاط 
دارم و نخوابید. ما هفت روز و ش��ب در آنجا بودیم. ایش��ان استراحت 
منظمی نداشت و می فرمود ما برای استراحت این جا نیامده ایم و من با 

وجود این که پر کار بودم به ایشان غبطه می خوردم.«5
ش��یخ با وجودی که در س��ال 1376 در جادۀ نجف به کربل طی یک 
تصادف از ناحیه کمر آس��یب دید ام��ا کهولت و بیماری و مصدومیت 
مانع نشد که او پله های نردبان کتابخانه اش را شخصًا باال نرود. مرحوم 
س��ید محمد جزایری در کتاب نابغۀ فق��ه و حدیث »ص 464« آورده 
اس��ت که: »ب��ا جدیت و علقۀ مخصوص به خدم��ت به مذهِب حق 
و احیای آثار بزرگان و گذش��تگان، در س��ن پیری که انسان از حرکت 
مختصری عاجز اس��ت؛ آن مرحوم شبانه روز مش��غول نوشتن بود و با 
نداشتن معاون مددکار، هر کتابی را از کتابخانه اش نیاز داشت شخصًا 
نردبان بدست گرفته و از این طرف به آن طرف کتابخانه می برد... این 
کار س��بب اعجاب و تحسین همه به ویژه چند نفر از دوستان جامعۀ 

االزهر مصر که به دیدن وی رفته بودند شده بود.«
حوادث اندوه آفرین روزگار، پیش��امدهای نامنتظر و بیماری های دردخیز 
که در زندگی وی بس��یار بود، هیچ یک نتوانس��ت او را در کار سست 
کنن��د و رنگ ناتوان��ی و ضعف به جوهر وجود او بزنند. ش��یخ حدود 
ص��د کتاب ذیل 25 عنوان تألیف ک��رد. از این رو می توان او را یکی از 
پرکارترین علمای اسلم در قرن چهاردهم به حساب آورد. شیخ نه تنها 
در زمینۀ کتاب شناس��ی و تذکره نویسی آثاری از خود به یادگار گذاشته 
بلکه در زمینه اصول و فروع دین و حتی در زمینه مسائل اجتماعی و 

سیاسی نیز تألیفات ارزنده ای دارد.
همچنین آقای اش��کوری به نقل از عبدالرحیم محمدعلی می نویسد: 
»هرگز ندیدم و نش��نیدیم که از چیزی ش��کایت کند« و خود ایش��ان 
اضافه می کنند: »وقتی از احوالش��ان می پرس��یدیم نعمت های خدا را 
بر می ش��مردند و بیماری ها و امراضی که از او زائل شده بودند را بیان 
می کردند مثًل می گفتند: دس��تانم فلج نیس��ت و می توانم بنویسم و 

چشمانم ضعیف نیست و می توانم بخوانم...
این روحیۀ مقاوم و س��خت کوش تبدیل به خصیصه ای ذاتی در شیخ 
آقابزرگ ش��ده بود. آقای بهشتی پور )نوۀ دختری ش��یخ آقابزرگ( نقل 
می کند: »حاج شیخ آقابزرگ در سن 65 سالگی به علت سرماخوردگی 
ش��دید به پزش��کی در نجف اش��رف مراجعه می کند پزش��ک مذکور 
می گوید: ظواهری از بیماری سل در شما دیده می شود لذا باید در وهلۀ 
اول به تدریج س��یگار را ترک کنید، حاج ش��یخ می گوید: »من تا حاال 
در اس��تعمال سیگار مرتکب اشتباه شده ام و بعد از این نمی خواهم به 
تدریج این اش��تباه بزرگ را تکرار کنم و به شما قول می دهم از همین 
لحظه س��یگار را ترک کنم. و جالب توجه است که حاج شیخ از همان 
روز، اس��تعمال سیگار را که در ش��بانه روز به حدود صد عدد می رسید 
ترک می کند و از آن روز به بعد هر وقت میل به س��یگار می کرد یک 

عدد آب نبات به جای سیگار در دهان خود می گذاشت.«
اقتضای زمینۀ کارِی ش��یخ سفرهای متعدد بود و بار او با دلخوشی به 
یک کتابخانه و یا نشستن کنج یک حجره بار نمی شد. لذا نمود دیگر 

بلند همتی مرحوم شیخ آقابزرگ تحمِلاّ مشقاّت مسافرت های طوالنی 
بود. شیخ علوه بر مسافرت های خارج از عراق محل زندگی خود را در 
این کشور چندین بار تغییر می دهد. ایشان از سال 1315 قمری که به 
نجف وارد شد تا سال درگذشت آخوند خراسانی )1329 قمری( در نجف 
بود. پس از درگذشت آخوند خراسانی شیخ آقابزرگ راهی کاظمین شد؛ 
در آنجا به تش��ویق و کمک استاد سید حسن صدر به تتبع و تحقیق 
پرداخت و برای آنکه فراغت بیشتری داشته باشد به شهر سامرا محل 

حوزۀ تدریس میرزا محمدتقی شیرازی رفت.
ب��ه گفتۀ آقای اش��کوری مرحوم آقا بزرگ در خلل س��الهای 1315 تا 
1350 که در نجف و س��امراء اش��تغال به کسب علوم نزد اساتیدش را 
داشت؛ از عراق خارج نشد؛ اما تألیف الذریعه و به تبع او طبقات، سفر 

و گفتگو و ملقات با علمای کشورهای مختلف را می طلبید.
آقا ب��زرگ چهار بار در س��الهای 1350، 1365، 1379 و 1382 به ایران 

سفر کرد.
این سفرها مملواّ از فعالیت های علمی و دیدار با علماء و کتابخانه ها و 
... بود چرا که شیخ به هر دیاری گام می گذاشت درهای کتابخانه های 
عمومی و خصوصی را رو به خود گشوده می دید و آغوش علمای آنجا 

را رو به خود باز می یافت.
محمدرضا حکیمی درباره این س��فرها چنین می نگارد: در ماه شعبان 
1365 قمری به مقصد س��فر به ایران از نجف خارج شد و در کرمانشاه 
میهمان عالم جلیل حیدر قلی خان سردار کابلی )متوفی 1372 قمری( 
ش��د. آن گاه به قم مشرف شد و در روز بیست و هفت شعبان ماه این 
سال به مشهد رسید. این سفر وی پربار از نسخه برداری ها و جمع آوری 
مآخذ فراوان برای الذریعه بود. دو س��فر دیگر در سالهای 1379 قمری 

و 1383 قمری به مشهد مقدس انجام داد.«
وی در س��ال 1364 س��فر طوالنی و پر بهره ای به مکه داش��ت که در 
مس��یر آنجا از مصر و ش��ام هم عبور کرد و با عده ای از علمای اسلم 
در ش��هرهای مختل��ف در مصر و حجاز و س��وریه ملق��ات کرد و با 
ش��یوخ قاهره و مدینه و مکه و ... دیدار داشت و به تبادل اجازۀ روایت 
می پرداخت. در س��ال 1377 بار دیگر نیز ش��یخ، به درخواست یکی از 
ش��یعیان هند )امیر رامپور، نواب عبدالکریم خان( همراه خانواده اش به 
حج مشرف ش��د که البته س��فری کوتاه بود. اگرچه شیخ اهل تظاهر 
به معنویت و تقداّس نبود اما با این وجود از گوش��ه و کنار، نسیم های 
نویدبخش��ی از او به یادگار مانده اس��ت لذا ش��یخ در ش��رح حال خود 
نوشته: »... در حدود سال 1314 بود که مبتل به تب نوبه شده بودم؛ و 
تا مدتها نوبه می آمد و معالجۀ اطباء ثمر نمی کرد، و یک روز در میان، 
نوبه و تب تا چند س��اعت می آمد؛ تا آنکه بی اندازه زرد و ضعیف شدم 
و از اطباء مأیوس گردیدم. یک روز عصر در مدرس��ه دانگی در تهران 
در ایوان حجرۀ خودم متفکر نشس��ته بودم و مدرسه خلوت بود. کسی 
آمد و شد نمی کرد؛ ناگهان دیدم شخصی که شال سبزی مانند عمامه 
دور س��رش پیچیده بود وارد مدرسه شد و یک راست آمد پیش من و 
گفت: چرا اینقدر زرد و ضعیف ش��دی؟ بیماری ام را به او گفتم، گفت: 
برو صد دینار نبات از همین عطاری کنار مدرسه بخر و بیاور. من هم 
ف��وراً نبات خریدم و آوردم و او گرف��ت و نفهمیدم چیزی به آن خواند 
ی��ا ن��ه، که فوراً به من رد کرد و گفت: قدری از این بخور، و من همان 
وقت یک مقداری گذاشتم در دهان، دیگر نفهمیدم که آن شخص که 
بود و کجا رفت و دیگر نوبه نیامد و تا امروز که در حال نوشتنم مبتل 
به نوبه نش��ده ام. فقط س��ال های ابتدایی ورود به نجف بود که یک بار 
مبتل به حصبۀ خفیفی ش��دم که آن هم به سلمتی گذشت و بعض 
مرضه��ای مختصر دیگر که همه به زودی مرتفع ش��ده و از بقیه آن 

نبات به بعضی مریضها دادم، آنها هم خوب شدند...«
درب��ارۀ خصوصیات اخلقی او اینطور گفته می ش��ود که او مردی بود 

  

عالم�ه مصلح ش�یخ محمد حس�ین 
کاشف الغطاء: 

«... روح هم�ت و نش�اط، مص�داق 
جه�ان  در  ع�زم  و  اراده  راس�تین 
جام�ع  عالم�ه،  دانش�مند  ام�روز، 
عل�م و تقوا،احیاگر س�نت و س�یره 
اسالمی،نابود کننده بدعتها، برادر و 
دوس�ت و یاور ما در راه خدا، شیخ 
آقا بزرگ تهرانی [است] خدا وی را با 
عنایتهای مخصوص و الطاف ویژه 
خوی�ش تایید کن�د و همچنان محکم 

ومستدام، پایدار دارد...»

  

٧٩



پرکار، کم حرف، کم رو، خجالتی و گوشه گیر. در 
اخلق اس��لمی، تقوی و طهارت زبانزد خاص و 
عام بود بطوریکه علمه بزرگ امینی او را »بقیۀ 
الس��لف الصالح« می خواند. نسبت به اهل بیت 

 ارادت ویژه ای داشت.
اس��تاد بزرگوار علمه سید عبدالعزیز طباطبایی 
یزدی � قدس سره � درباره شیخ آقابزرگ چنین 

می نگارد:
»ش��یخ مش��ایخ معاصر، بزرِگ پژوهش��گران و 
فهرس��ت نگاران، حجت و دلی��ل تاریخ، احیاگر 
آثار گذش��تگان، نمونه ناب تقوا و صلح، ش��یخ 

آقابزرگ تهرانی  است.«6
همچنین ایش��ان در مصاحب��ه ای که با صدا و 
س��یما داش��ت فرمود: »ش��یخ بزرگ ما مرحوم 
محقق تهرانی روح بزرگی داش��ت. 25 سال با او 
بودم اما برای یک بار هم ندیدم پشت سر کسی 

بدگویی یا غیبت کند.«
یک��ی دیگ��ر از صف��ات ب��ارز ش��یخ آقابزرگ 
انتقادپذی��ری و س��عه صدر بود ت��ا آنجا که در 
مه کاش��ف الغط��اء از کتاب  براب��ر انتق��اد علاّ
»النقد اللطیف«، از انتش��ار و ترجمه این کتاب 
چشم پوش��ی ک��رد و هیچ اندوهگین نگش��ت. 
از اخب��ار روزگارش آگاه بود و خطوط سیاس��ی 
عصرش را می ش��ناخت و در نهضت مش��روطه 
از طرف��داران آخون��د خراس��انی ب��ود و در قیام 
میرزا محمدتقی ش��یرازی که به استقلل عراق 
انجامید ش��رکت داش��ت. زمانی که مدارس به 
س��بک جدید، یکی پس از دیگری در شهرهای 
مسلمان نشین تأسیس می شد خرسندی خویش 
را اعلم داش��ت و مردم را به شرکت در این کار 

خیر و عمومی فرا خواند.7
از دیگر خصوصیات اخلقی شیخ، زندگی ساده، 
بی آالی��ش و زاهدانه او ب��ود. کما اینکه خودش 
می فرمای��د: »ب��ه طبقۀ تج��ار و اعی��ان هیچ 
وقت مربوط نش��دم« استاد حکیمی در این باره 
می نویس��د: »با آن همه کار و کوشش، خانه ای 
بی آالیش و بسیار ساده داشت و همیشه دور و 
برش آکنده از اوراق و اسناد و دفاتر بود و کتاب ها 
چون س��تارگان تحقیق و تألیف، او را در حصار 
تماشایی خویش، در بر می گرفتند. خانۀ ساده او 
پناهگاه پژوهش��گران و مرجع محققان بود. دِر 
خانه و کتابخانه او پیوس��ته به روی محققان باز 
بود. چیزی که ش��یخ به آن نمی اندیشید راحتی 
و رفاه ب��ود. محقق تهرانی حتی فرصت ش��ام 
خوردن در ش��ب ها نداش��ت و می گفت: »چهل 

سال است که شام نمی خورم«8

ش��یخ در همۀ ابعاد زندگی اش مجس��مۀ همت 
و پش��ت کار ب��ود، وی تمام اش��تغاالت پردامنۀ 
علم��ی و تتبع��ات فرصت گیری که داش��ت، از 
ات دریغ  انج��ام عب��ادات و الت��زام به مس��تحباّ

نمی کرد؛ ش��ب چهارش��نبۀ هر هفت��ه، پیاده از 
نجف به »مس��جد س��هله« )در 10 کیلومتری 
نجف( می رفت و در آنجا به نماز و دعا و عبادت 
می پرداخت. این کار وی تا مدتی پس از رسیدن 

به سن هشتاد سالگی همواره ادامه داشت.
ایشان امام جماعت نیز بود و این سنت دینی و 

اجتماعی را به پا می داشت. تا سال 1376 قمری 
در مس��جد شیخ طوسی در نجف نماز جماعت 
می خواند. از این س��ال ب��ه بعد که در راه کربل 
دچار تصادف شد و آسیب دید، به علت دوری راه 

مسجد طوسی تا منزل وی، مسجد آل طریحی 
را انتخاب کرد و تا چند سال پیش از درگذشتش، 

این سنت را تعطیل نکرد.
پیش از آنکه به نقد و بررس��ی الذریعه و طبقات 
و سپس معرفی س��ایر آثار او بپردازیم شایسته 
اس��ت به نکاتی که مرحوم علمه سید محمد 

حس��ین حس��ینی تهرانی در مورد ویژگی های 
روحی و شخصیتی و شیوه سلوک علمی شیخ 
آقابزرگ برش��مرده اش��اره کنیم علمه تهرانی 
که خود از ش��اگردان شیخ آقابزرگ بوده پس از 
آنک��ه در صفحه 331 کت��اب روح مجرد نظرات 
صاحب الذریع��ه پیرامون احوال محی الدین ابن 
عربی را نقل می کند، در بیانی انتقادی نس��بت 

به موراّخان و فهرست نویسان می نویسد:
»تاریخ نویس��ان و ترجمه ن��گاراِن م��ا هم که از 
حقیقت عرفان بی خبر بودند، و هر کس سخنی 
از حکم��ت می گف��ت یا باطل و ی��ا صحیح به 
او حکی��م می گفتند، و هر کس دعوی ش��هود 
می کرد، و خود را صاحب مکاشفه می خواند او را 
عارف و ولی می خواندند، دیگر در میان احسائی 
و آقا محم��د بیدآبادی در عرفان و یا میان او و 
ملعلی نوری در حکمت فرق نمی گذاش��تند و 
نمی توانس��تند بگذارند؛ زی��را از محدودۀ علوم و 
شئونش��ان خارج بود، بدین جه��ت راه عرفان را 
به روی مردم بستند و امثال محی الدین را کافر 
و زندیق خواندند و به فیض کاش��انی ناس��زاها 
گفتند، در تراجم از حداّ گذش��تند و واقعیات را با 
 ، تخیلت خویشتن در هم آمیختند ... مرحوم جداّ
علمۀ مجلس��ی در بسیاری از جاها همۀ عرفا، 
ح��ق و باطل را با یک چ��وب می راند و با یک 
کلمه جملگی را متهم می نماید. مرحوم حاجی 
ا  نوری و صاحب »روضات« نیز چنین بوده اند اماّ
مرحوم استادنا االکرم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی 
اعلی اهلل مقامه در نوشته هایش راه انصاف را از 
دس��ت نمی دهد و تنقیص��ًا و تحمیداً زیاده روی 
نمی کند در مطالب ش��فاهی اش هم همینطور 

بود...«9
برای ریش��ه یابی این خصیصۀ ش��یخ آقابزرگ 
صرف نظر از تحلیل شخصیتی ایشان بجاست 
نامی از اساتید ایشان ببریم که خود گویای این 
خواه��د بود ک��ه آقابزرگ تهران��ی اگرچه حرفۀ 
ا وزانت و ارزش  اصلی اش فهرست نویسی بوده اماّ
علمی کارش مره��ون جامعیت علمی در علوم 

متداول حوزوی بوده است.
»ش��یخ آقابزرگ، پس از پوشیدن لباس روحانی 
به خواندن ادبیات عرب و آموختن خط پرداخت 
و در ظرف دوازده سالی که )1303 ق � 1315 ق( 
در تهران به تحصیل اشتغال داشت، ادبیات را نزد 
شیخ محمدحسین خراسانی و شیخ محمدباقر 
معزالدوله آموخت، و خط نسخ و نستعلیق را نزد 
خطاط معروف زین العابدین محلتی و تجوید را 
نزد شیخ محمدرضا قاصدی، و منطق را نزد میرزا 



محمود قمی، و فقه را نزد میرزا محمدتقی گرگانی و حاج ش��یخ علی 
نوری ایلکانی و اصول فقه را نزد سید عبدالکریم الهیجی و ریاضیات 
را نزد حاج ش��یخ علی نوری و میرزا ابراهیم زنجانی آموخت و پس از 
اس��تقرار در نجف نزد استادان بزرگ و علمای دین، به تحصیل مراحل 
عالی معارف اس��لم پرداخت و مراتب اجتهادی فقه و اصول و حدیث 
و اخ��لق و معرفۀ الکتب و اجازات را نزد گروهی از بزرگان بیاموخت؛ از 
جملۀ این اس��اتید: حاج میرزا حسین نوری )م 1320 ق(، سید مرتضی 
کشمیری )م 1323 ق(، شیخ محمد طه نجف )م 1323 ق(، حاج میرزا 
حسین حاج میرزا خلیل )م 1326 ق(، آخوند مل محمدکاظم خراسانی 
)م 1329 ق(، س��ید محمدکاظم ی��زدی )م 1337 ق(، میرزا محمدتقی 
ش��یرازی )م 1338 ق(، مل فتح اهلل شیخ الشریعه اصفهانی، معروف به 

شریعت اصفهانی )م 1339 ق( می باشند.
ش��یخ آقا بزرگ پس از درگذشت آخوند خراسانی به سامرا رفت تا هم 
از محضر درس میرزا محمدتقی شیرازی � که حوزه تدریس خویش را 
در س��امرا قرار داده بود � استفاده کند و هم در سامرا و مدرسۀ علمیه 
آن س��امان، برای تألیف کتاب بزرگ الذریعه گوشه خلوتی بیابد. وی تا 
س��ال 1335 )1917 م یعنی یک س��ال به پایان جنگ جهانی اول( در 
س��امرا بود. او جمعًا در حدود 24 سال در سامرا زیست و در این مدت 
مقداری از کارهای علمی خویش را به س��امان رس��انید و تألیفات خود 
را ب��ه تکمیل نزدیک کرد. آن گاه به س��ال 1354 دوباره رفت به نجف 

کشید و تا پایان عمر 1389 در این جامع علمی بزرگ مقیم بود.«
بنابراین بهره مندی ش��یخ آقاب��زرگ از دو مکتب نج��ف )با محوریت 
آخوند خراسانی( و سامراء )با محوریت میرزا محمدتقی شیرازی( او را با 

روشهای فقاهتی گوناگونی آشنا ساخت.
همچنین در میان اساتید ایشان بزرگانی با ذائقه های عقلی و عرفانی 
هم به چش��م می خورد )مانند س��ید مرتضی کشمیری که از شاگردان 
آیت اهلل موس��ی حس��ینقلی همدانی بود(. این جامعیت و آشنایی او با 
ط��رز فکرهای گوناگون در حوزۀ ش��یعی تا حدودی وی را از تعصب و 

جانبداری به دور داشته و روحیۀ آزادی را بهرۀ او کرد.
و س��رانجام قلب خورش��ید پژوهش در روز دوازدهم اس��فندماه برابر با 
جمعه س��یزده ذی حجه 1389 پس از 96 س��ال از تپش افتاد. آیت اهلل 
مدنی )ش��هید محراب( از ارادتمندان شیخ پیکر او را غسل داد و کفن 
کرد. عصر آن روز پیکر ش��یخ را برای طواف بر مرقد س��االر شهیدان 
و ب��رادرش حضرت عباس )علیهما الس��لم( به کرب��ل انتقال دادند. 
پیکر ایش��ان پس از تشییع به نجف برگردانده شد و فردای آن روز در 
حالیکه مدارس رسمی نجف برای نخستین بار به خاطر تکریم مردی 
از ب��زرگان دین و دانش، تعطیل ش��د، پس از آنکه در صحن ش��ریف 
علوی نماز میت به امامت آیت اهلل س��ید ابوالقاسم خویی خوانده شد، 
پیکرش را بنا به وصیت خودش به جایگاهی که نخس��ت قسمتی از 
خانه مسکونی خودش بود و بعدها قسمتی از کتابخانه موقوفه او شد، 

حمل کرده و در آس��تانه کتابخانه دفن کردند.
معرفی و نقد اجمالی آثار شیخ آقابزرگ تهرانی:

1. الذریعه الی تصانیف الشیعه )بین 28 تا 30 جلد می باشد( این کتاب 
فهرست و معرفی تألیفات علمای شیعه در طول 14 قرن است.

2. طبق��ات اعلم الش��یعه )حدود 30 تا 32 جل��د( در ذکر احوال و آثار 
عالمان شیعه از قرن 4 تا 14

3. هدیه الرازی الی المجدد الشیرازی )در شرح حال مرجع بزرگ شیعه 
میرزا محمدحسن شیرازی ]میرزای بزرگ[(

آثار دیگر او:
4. مصفی المقال فی مصنفی الرجال که در حدود هزار نفر از علمای 

شیعه که در فن رجال تألیف کرده اند معرفی می نماید.
5. ضیاء المفازات فی طرق مشایخ االجازات

6 . الدر النفیس فی تلخیص رجال التأسیس
7. مش��جره االس��باب

8. النقد اللطیف فی نفی التحریف من القرآن الشریف
9. تعریف االنام فی ترجمه المدنیۀ واالسلم

10. االسناد المصفی الی آل المصطفی علیه السلم
11. توضیح الرشاد فی تاریخ حصراالجتهاد

12. التقریرات االصولیه و الفقهیه الی غیر ذلک من الکتب والرسائل
و ...

الذریعه الی التصانیف الشیعه
ش��یخ آقابزرگ هنگامی که ش��روع به ن��گارش این اث��ر نمود حدود 
چهل س��ال داش��ت و در تدوین این کتاب از همان روِش کهن تدوین 
کتاب شناسی استفاده کرد. در آغاز مجلدی در حدود پانصد برگ سفید 
برگزید و صفحات را میان حروف هجا به ترتیب تقس��یم کرد. سپس 
کتاب های��ی را ک��ه می یافت ب��ه ترتیب حروف اول و دوم و س��وم به 
فواصلی میان این صفحه ها می نوش��ت. س��پس ش��ش مجلد پانصد 
برگ��ی برگزی��د و مطالب آن یک مجلد را به فواصل مناس��ب تر میان 
صفحه های آن ش��ش مجلد منتقل کرد. بدین ترتیب چارچوب اصلی 

کتاب شناسی الذریعه آماده شد.
ب��ا اینکه تهیه فهرس��ت از موجودِی کت��اب کتابخانه ه��ا کار تازه ای 
ب��ود و کمتر کتابخان��ه ای به این مهم اقدام می ک��رد صاحب الذریعه 
حداکثر استفاده را از فهرست های کتابخانه ها کرد. منبع دیگر الذریعه، 
فهرس��ت های دست نویس��ی بود که اهل فضل و کتاب از کتاب های 
ش��خصی خود برای وی تهیه کرده و به س��امرا و نجف می فرستادند. 
الذریع��ه ح��دود هفتاد هزار کتاب فارس��ی، عربی، ترک��ی و اردو را که 
نویس��ندگان ش��یعی مذهب تألیف یا تصنیف کرده اند در بر می گیرد. 
این کتاب ها به ترتیب عنوان، الفبایی ش��ده اند و برای هر کتاب علوه 
بر مشخصات کتاب شناسی یادداشت کوتاهی نیز به عربی تهیه شده 

است.
در بس��یاری از م��وارد در الذریعه، مؤلف پیش از معرف��ی کتاب ها به 
بحث درباره موضوع پرداخته اس��ت؛ از آن جمله ذیل مدخل »اجازه« یا 
»دائرۀ المعارف« که ش��رح حال مبس��وطی دربارۀ اجازه نقل حدیث در 
اسلم و یا دایرۀ المعارف نویسی آورده است در یادداشتی که بر کتاب ها 
نگاش��ته، مختصری از زندگی مؤلف را نیز شرح داده است. درباره علل 
ا از  و انگیزه های درونی و بیرونی نگارش این کتاب س��خن گفتیم. اماّ

خلل گفته های علما می توان ارزش این اثر را بررسی کرد؛
مؤل��ف ریحانه االدب ذیل »آقابزرگ تهرانی« )ج 1، ص 22( دربارۀ این 
کتاب می گوید: »پر واضح اس��ت که احاطه بر مصنفات شیعه با وجود 
این همه پراکندگی در اقطار عالم از محاالت عادیه به شمار می رود...«
علمه آیت اهلل س��ید احمد روضاتی نوشته اس��ت: »... اینجانب هرگاه 
الذریعه را مطالعه می کنم، بی اختیار حالت تأثیر به من دس��ت می دهد 

  

آیت اهللا سید حسن صدر عاملی:
«االجل االفخم االفضل و البحر الکامل 
االکمل، انموذج السلف و ابوالفضایل 
و الطرف، المح�دث الفقیه و الرجالی 
النبی�ه و االصول�ی الخبیر، الش�یخ 
محمد حس�ن مع�روف به ش�یخ آقا 
ب�زرگ تهرانی.... به راس�تی که آثار 
دانش�مندان را زنده کرد و آنها را از 
تباه�ی و ناب�ودی مصون داش�ت و 
چن�ان در تارخی ثبت کرد که دلهابه 
س�وی آن پ�ر می کش�د و گوش�ها از 
ش�نیدنش تی�ز می گردد. با گذش�ت 
روزگاران ن�ام نی�ک و ذک�ر جمی�ل 
او ازمی�ان نخواه�د رف�ت و پ�اداش 
نیکی را که خدا ب�رای احیاگران اثار 
و اخب�ار دین�ش خواه�د داد، ارزانی 

اوخواهد شد...»

  

٨١



زیرا از آن همه آثاری که در الذریعه مذکور است 
فعًل پاره ای از آنها در دسترس ما نیست...«

همچنین در کتاب خدمت گزاراِن عالَِم کتاب که 
در سال 1345 ش چاپ شد آمده است:

... اکنون پنجاه و ش��ش سال است که مشغول 
تهیه این فهرست ]الذریعه[ است و در این مدت 
کتابخانه ه��ای عموم��ی و خصوص��ی عراق و 
بیش��تر کتابخانه های ایران را دیده و سفری به 
س��وریه و مصر و حجاز کرده و اغلب فهرس��ت 
کتابخانه های ترکیه و هند و برخی فهرست های 

اروپائی را از نظر گذرانیده است.
دکت��ر ایرج افش��ار � رئی��س مرک��ز تحقیقات 
کتاب شناسی دانش��گاه تهران در سال 1342 � 

چنین نوشته است:
نخس��تین کار اساس��ی در زمینۀ کتاب شناسی، 
کت��اب عظیم الذریع��ه الی التصانیف الش��یعه 
است. آن را باید کتاب شناسی جدید ایران شمرد 
اگرچه محتوی بر نام کتاب های عربی و فارسی 

است.
علمه س��ید عبدالعزی��ز طباطبای��ی یزدی در 

مصاحبه ای دربارۀ استاد خود گفته است:
... وس��عت زحمات آن مرحوم در حدی است که 
ما در حال حاضر هم که پیشرفت های زیادی به 
وجود آمده است و به فهرست کتاب های خطی 
کتابخانه ها دسترسی وجود دارد و وسائل جدیدی 
هم پیدا ش��ده، هر وقت به نسخۀ تازه ای دست 
پیدا می کنیم، می بینیم آن پیرمرد سخت کوش، 
س��ال ها پیش از ما به آن کتاب دست پیدا کرده 
و آن را در الذریع��ه فهرس��ت کرده اس��ت. خدا 
می داند و بس که این مرد بزرگ تاریخ در مدت 
شصت س��ال چقدر زحمت کشیده و از خواب و 
خوراک و اس��تراحت خود کاس��ته است و بدون 
داشتن ابزار و وس��ائل و کمک، یک تنه، تاریخ 
و فرهنگ و میراث فرهنگی ش��یعه را زنده کرده 
و زنده نگه داش��ته اس��ت. او نود س��ال قلم به 
دس��ت گرفت و تا چند روز پیش از مرگش قلم 
از دس��تش نیفتاد. هر چه زمان بگذرد، او بیشتر 

جلوه می کند. تا زنده بود، از او قدردانی نشد.10
اس��تاد یوسف اس��عد داغر، دانش��مند و محقق 
مس��یحی و مورخ پرکار و صاحب آثار فراوان از 
جمله »مصادر الدراسه االدبیه« می نویسد: »به 
خدا س��وگند اگر برای ش��یعه در قرن چهاردهم 

هجری نمی بود جز امین��ی بزرگ و الغدیرش و 
مرحوم سید محس��ن امین و اعیان الشیعه اش 
و علمه کبیر ش��یخ آقاب��زرگ و الذریعه اش، در 
نظ��ر خردمندان، همین مردان دین برای خدمت 
ب��ه عل��م و اجتماع و هدایت اف��کار کافی بود« 

]حساس ترین فراز تاریخ، ص 139[
ام��ا در این می��ان برخی با پرهی��ز از تمجید و 
س��تایش این اث��ر، صرفًا به بررس��ی پیش��ینۀ 
فهرس��ت نگاری و ش��یوۀ کاری صاحب الذریعه 

پرداخته اند و با نگاهی معتدل تر گفته اند:
»... ایشان دنباله روی کار صاحب ریاض العلماء 
)میرزا عبداهلل افندی( اس��ت و ویژگی ممتاز آثار 
صاحب الذریعه، پیگیری های زیاد او و جمع آوری 

اطلعات تازه بوده...«11
از جمله کس��انی که با مرحوم آقابزرگ تهرانی 
در تهی��ه ای��ن دائره المعارف هم��کاری کردند، 

شاگرد خاص وی، مرحوم محقق طباطبایی بود 
که از ابتدای انتش��ار مجلدات نخستین این اثر، 
دست به نوش��تن استدراکی بر آن زد. مجموعه 
مس��تدرک الذریعه محقق طباطبایی، در هفت 
جلد، ب��ه معرفی آث��اری پرداخت ک��ه آقابزرگ 

تهرانی آن ها را در الذریعه نیاورده است.
از جمل��ه مس��تدرکات دیگ��ری ک��ه ب��ر ای��ن 
دائره المعارف نوش��ته ش��ده، کتاب الشریعه فی 
اس��تدراک الذریع��ه اس��ت که جل��د اول آن به 
قلم س��ید محمد طباطبایی بهبهانی از س��وی 
کتابخان��ه مجلس ش��ورای اس��لمی در تهران 

منتش��ر ش��د.
طبقات اعلم الشیعه

ای��ن کتاب نی��ز در حدود 30 تا 32 جلد اس��ت 
در ذک��ر اح��وال و آث��ار عالمان ش��یعه، از قرن 
چه��ارم تا چهاردهم که حاصل هش��تاد س��ال 

پژوه��ش علم��ه تهران��ی و بزرگتری��ن کاری 
اس��ت که تاکن��ون در علم تراج��م و زندگینامه 
بزرگان ش��یعه صورت گرفته است. هنگامی که 
مؤل��ف در کتابخانه های عموم��ی و خصوصی 
تتب��ع می کرد و در خلل ده ها س��ال، در میان 
هزارها مجموعۀ خطی می گشت تا مشخصات 
کتاب ه��ا و تألیف��ات ش��یعه را پیدا کن��د و در 
الذریع��ه ثبت نماید، نام های مؤلفان، ش��اعران، 
کاتبان، ناس��خان، تعلیقه نویس��ان، محش��یان، 
اجازه دهندگان و اج��ازه داران را نیز ثبت می کرد. 
س��رانجام این همه ش��رح حال را گ��ردآوری و 
طبقات اعلم الش��یعه را فراهم ساخت. اما اسماء 
این اش��خاص را علی رغم الذریعه که به ترتیب 
ح��روف الفبا بود، به ترتیب قرون گرد آورد و هر 
ق��رن را به ترتیب الفبا مرت��ب کرد. در آغاز این 
کتاب را »وفیات اعلم الش��یعه« نامید و از آنجا 



که وقتی به قرن چهاردهم رس��ید ش��رح حال دانشمندانی که در قید 
حیات بودند نیز آمده بود نام کلی کتاب را از »وفیات اعلم الش��یعه« 
به »طبقات اعلم الش��یعه« تغییر داد. چون ش��رح حال علمای شیعه 
در س��ه قرن اول اسلمی در کتب »رجال« آمده است، شیخ آقابزرگ 
کتاب خود را از قرن چهارم آغاز کرد تا کاری تکراری نباشد. نکته قابل 
ذکر اینس��ت که کتاب طبقات به نوعی زائیدۀ الذریعه اس��ت. یعنی 
نتیجۀ خودبخودی مطالعه و تحقیق ش��یخ پیرامون مصنفات شیعه؛ 

آگاهی گستردۀ وی بر اعلم شیعی است.12
او گذشته از عنوان کلی طبقات اعلم الشیعه، برای هر قرن عنوان و 

نام ویژه ای برگزیده که به ترتیب زیر است:
1. نوابغ الروات فى رابعة المأة (راويان نابغه در سده چهارم)

2. النابس فى القرن الخامس (متكلمان و مدرسان در سده پنجم)
ــرون (ديده روان و مرزبانان موثق  ــادس الق 3. الثقات العيون فى س

در سده ششم)
4. االنوار الساطعه فى الماة السابعة (نورهاى فروزان در قرن هفتم)

ــق ثابت و محكم در  ــه فى الماة الثامنة (حقاي ــق الراهن 5. الحقاي
قرن هشتم)

6 . الضياء الالمع فى القرن التاسع (آفتاب درخشان در سده نهم)
7. احياء الداثر من القرن العاشر (احياى فضيلتهاى فراموش شده 

از قرن دهم)
8 . الروضة النضرة فى علماء المأة الحاديه عشرة (گلستان سرسبز 

و خرم در زندگانى دانشمندان سده يازدهم)
9. الكواكب المنتشرة فى القرن الثانى بعد العشرة (ستارگان پراكنده 

در قرن دوازدهم)
10. الكرام البررة فى القرن الثالث بعد العشرة (نيك مردان با كرامت 

در سده سيزدهم)
ای��ن ق��رن � تا حرف عین � دو جلد از آن، هم��راه با تعلیقات مرحوم 
اس��تاد علمه سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی چاپ شده است و بقیه 

)دو جلد دیگر( به صورت خطی است.
11. نقباء البشر فى قرن الرابع عشر (بزرگان بشر در قرن چهاردهم)

از ای��ن قرن هم به اهتمام اس��تاد طباطبایی ی��زدی، تنها چهار جلد 
انتشار یافته و سه جلد دیگر هم به صورت خطی مانده است.

این دائره المعارف زندگانی 11300 دانشمند شیعی را به دست می دهد. 
البته با محاسبه جلدهای منتشر نشده از رقم 15000 نیز فراتر خواهد 

رفت.
د الشیرازی« در  اثر مهماّ دیگِر ش��یخ آقابزرگ »هدیۀ الرازی الی المجداّ
شرح حال مرجع بزرگ شیعه در آغاز قرن چهاردهم میرزا محمد حسن 
ش��یرازی )معروف به میرزای بزرگ( است. این کتاب مشتمل بر چند 
فصل اس��ت؛ فصل اول در تاریخ والدت میرزای شیرازی و تحصیلت 
او و مهاجرت به س��امرا و رحلت اوس��ت. فصل دوم در ذکر پاره ای از 

اخلق، اوصاف، سیرت و مواهب و سعادت اوست.
فصل سوم به ذکر گروهی از شاگردان او یعنی عالمانی که به دست 

وی تربی��ت یافتن��د و به مراحل عالی علم و عم��ل و تألیِف خدمات 
دینی رس��یدند و رهبری های اجتماعی و ج��رح و تعدیل حوادث را به 
عهده داش��تند می پردازد و ش��رح حال کوتاهی از 360 تن از شاگردان 
میرزا را به رش��ته تحریر درآورده است از جمله مشاهیری چون: آخوند 
مل فتحعلی سلطان آبادی اراکی، حاج میرزا حسین نوری، شیخ فضل 
اهلل نوری، آخوند ملمحمد کاظم خراس��انی، سید مرتضی کشمیری، 

میرزا محمدتقی شیرازی، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و ....
اثر دیگر ش��یخ آقابزرگ »النقد اللطیف فی نفی التحریف من القرآن 
الشریف« است در دفاع از استاد بزرگوارش حاجی نوری صاحب فصل 
الخطاب فی تحریف الکتاب. در این رساله شیخ آقابزرگ حاجی نوری 
را از ق��ول ب��ه تحریف به معنای تغییر و تبدی��ل تبرئه می نماید و از 
طرفی تحری��ف به معنای تنقیص را با ادل��ه تاریخی اثبات می کند. 
وقتی این کتاب به دس��ت مرحوم آقا محمدحس��ین کاش��ف الغطاء 
می افتد با وجود علقه و الفت به مؤلف آن، ضمن تقریظ مفصلی بر 

پشت کتاب، فتوای حرمت طبع آن را صادر کرد.
اما هنگامی که یک دانشمند یا آثار او را بررسی می کنیم اگر مسئله 
را تاریخی و در بس��تر شرایط زمان و مکان و با توجه به رشد علوم و 
... بررسی کنیم یک نتیجه و اگر مسئله را فارغ از این شرایط و قیود 
بلکه به عنوان منبعی برای بهره وری امروزمان از آنچه در دس��ت مان 

باقی مانده است بررسی کنیم به جواب و نتیجه ای دیگر می رسیم.
معمواًل اگر از زاویه اول نگاه کنیم زبان به مدح و س��تایش و تمجید 
می گش��اییم و با الگوبرداری و بلکه کافی و کامل پنداش��تن آن آثار 

شوق نوآوری و انگیزۀ تحلیل و نقد از بین می رود.
ام��ا اگر از نظرگاه دوم بنگریم ش��اید با بی رحمی بیش��تر به امروز و 
نیازه��ای ام��روز و امکانات امروز ن��گاه می کنیم و هم��ۀ نواقص و 

کاستی ها رخ می نماید.
عجب اینست که اگرچه سخن حول شیخ آقابزرگ و کتب ارزشمندش 
بس��یار گفته ش��ده اما کمتر کس��ی با نگاهی انتقادی و تفسیری و 

تحلیلی آثار او را بررسی کرده است.
البته در این میان س��ید احمد حس��ینی اش��کوری بیش از هر کس 
دیگری سعی در جبران مافات کرده و قدری فعاالنه تر با مسئله روبرو 

شده؛
بنابراین بجاست برای بررسی آثار شیخ آقابزرگ با این سؤاالت شروع 

کنیم:
اوالً: روش تحقیق ایشان چه بوده است؟

ثانیاً: شیوه نگارش آثارش چه بوده است؟
ثالثاً: آیا آثارش همپوش��انی یا حلقه های مفقوده و یا یکنواختی روش 

داشته است؟
و ...

1� در آن زم��ان فیش ب��رداری به معنای مصطلح ام��روزی اش وجود 
نداش��ته و این موجب می شده که مطالعات و اطلعاتی که جمع آوری 

می کرده، تا حدودی پراکنده باشد.

  

استاد سید محمد حسن آل طالقانی: 
«شیخ ما امام تهرانی با روحی طاهر 
و طیب به س�وی حق ش�تافت. نامه 
اعمالش را با گناهان سیاه نساخت و 
به کثافت طمع و آز نیالود. بارفتن او 
برکتی از برکتهای آس�مانی از میان 
م�ا برداش�ته ش�د و چراغ فروزان�ی 
که همیش�ه راه خی�ر و طریق حق و 
فضیلت را روش�ن می ک�رد خاموش 
ش�د و پرچم بزرگی ک�ه زمان زیادی 
بر آشس�مان ضیلت س�ایه گسترده 
ب�ود به خ�اك افت�اد. و زمین جس�د 
پاک�ی را در خود نهفته س�اخت که از 
روزی حالل و غذای کافی سیر نشد 
و هیچ وقت در رگهایش خون کثیفی 
که از حرام تولید ش�ده باشدجریان 

نیافت. 
زمی�ن قل�ب س�لیمی را در آغ�وش 
گرفت که حقد و حسد و یا هیچگونه 
سوء ظن و نیت ش�ر نم شناختاامام 
تهران�ی از می�ان م�ا رفت ام�ا نام و 
آوازه بلن�دی را پس از خود فرانهاد 
که همیشه به گوشها خواهد خوردو 
ی�اد زن�ده اش هی�چ وقت ناب�ود یا 

فراموش نخواهد شد.»

  

٨٣



2� دأب ایش��ان این بوده که به مؤلفات مس��تقیمًا از طریق مؤلفین و یا خویشان مؤلفین و یا کسانی 
که جمع آوری کننده آثار بوده اند دسترسی پیدا کند.

3� اس��تفاده ایش��ان از برخی کتابخانه ها که در س��فرهایش از آنها بازدید می کرد خیلی گذرا بوده؛ لذا 
معرفی کتابها بعضًا گویا نیست.

4� روش تحقی��ق به معنای امروزی اش در آن زمان اصًل وجود نداش��ته ل��ذا نمی توان برای الذریعه و 
طبقات ش��یوه بیان خاصی برش��مرد. اینکه روی روش شناس��ی، کار علمی و اصولی انجام نشده بود 

موجب می شود که یکنواختی در شیوه و التزام به یک چهارچوب روشمند در آثار ایشان دیده نشود.
5� ایش��ان مصناّفات شیعه بالمعنی االعم را فهرس��ت نگاری می کرده )یعنی شامل زیدیه و اسماعیلیه 

و ... هم می شده(
6 � با توجه به اینکه ایشان دو کار را همزمان انجام می داده؛ قدری خلط و پریشانی در ذریعه و طبقات 
دیده می شود. توضیح اینکه ایشان یکی فهرست مؤلفات و آثار شیعی را جمع آوری می کردند و دیگری 
فهرس��ت شخصیت های ش��یعی را. بنابراین گاهی ذیل نام یک کتاب در الذریعه، شرح حال نویسنده 

می دهد و گاهی ذیل نام یکی از اعلم شیعی در طبقات، بحث کتاب شناسی را طرح می کند.
7� تمام کتب معرفی ش��ده در الذریعه ش��یعی نیس��تند. چرا که گاهی ایش��ان از نام کتاب اس��تنباط 
می کرده که نویسنده شیعه است یا موضوع کتاب مربوط به تشیع است در حالی که چنین نبوده است.
8 � در برخی توضیحات و یا اسامی که در نوشته هایش می آورد موجب سرگردانی دانش پژوه می شود 

که شاید این به خاطر در نظر نگرفتن ذهنیت های خوانندگان باشد.

اجازه نقل حدیث
از زمان حضور ائمه، در نقل حدیث دقت بسیار می شده و برای قبول حدیثی از راوی )ناقل( شروطی 
قائل بوده اند و برای پذیرفتن حدیث یک شخص، احراز آن شرایط را الزم می دانستند؛ یکی از راههای 

مهم برای احراز آن شرایط اجازۀ روایت حدیث بوده است.
همین امر موجب پیدایش سلسله اجازات در علم حدیث شده است.

در این میان ش��یخ آقابزرگ یک ش��یخ االج��ازه در زمان خودش بوده اس��ت و در میان »مجیزان« و 
»ُمجازان« وی نام های عمده ای را مشاهده می کنیم. به طوری که گفته اند کمتر کسی از علمای بزرگ 

در تعداد اجازه و کیفیت آن به پای شیخ آقابزرگ رسیده است.
نکته جالب توجه اینکه در موضوع اجازۀ حدیث معمواًل اختلفات مذهبی نادیده گرفته می ش��د و تمام 

مذاهب خمسه از یکدیگر اجازه می گرفتند و به هم اجازه می دادند.
ن��ام چن��د تن از علمای بزرگ که ش��یخ از آنها اجازه دریافت کرده، عبارتس��ت از: حاجی نوری، س��ید 
محمدعلی ش��اه عبدالعظیمی، شیخ علی خاقانی، شیخ موس��ی بن جعفر کرمانشاهی، سید ابوتراب 
خوانساری، شیخ علی کاشف الغطا، سید ابومحمد حسن صدر )صاحب تأسیس الشیعه لعلوم االسلم(، 
ش��یخ محمدعلی ازهری مکی مالکی رئیس مدرس��ین مسجدالحرام، ش��یخ عبدالوهاب شافعی، امام 

جماعت مسجدالحرام، شیخ عبدالرحمان علیش حنفی مدرس جامع االزهر.
و این هم نام چند تن از علمای بزرگ که از شیخ آقابزرگ اجازه نقل حدیث دارند:

آیت اهلل بروجردی، سید شرف الدین، علمه امینی، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ محمدرضا آل یاسین، 
شیخ محمدحسن مظفر، سید هبۀ اهلل شهرستانی، علمه طباطبایی و ... .
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