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كه به سوی او مى  خوانند و به وجود او رهنمون مى  شوند و  گر بعد از غيبت قائم ما؟ع؟ نبود وجود علمايى  »ا

با حجت هاى الهى از دين او دفاع مى  كنند و بندگان ناتوان خدا را از دام هاى ابليس و پيروان او مى  رهانند 

كسي در دين خدا پابرجا نمى ماند و همه مرتد مي شدند، ولي آنان  و از دام های ناصبي ها نجات بخشند 

كشتي،  رهبري دل هاي شيعيان ضعيف را باقدرت در دست مي گيرند و حفظ مي كنند، چنان كه ناخداي 

ترين انسان ها هستند«. كشتي را نگاه مي دارد؛ آنان نزد خدا واال سکان و فرمان 

اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج 1، ص: 18
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فهرست

فـهـــــرســـــت

فصل اول: بیانات

طلبگى بدون تهذيب بی فايده بلكه مضر است!  8
جديت كنيد كه صراط مستقيم الهى از اينجا شروع مى شود

روحانى شيعه در شئون روحانى در خدمت مردم است  10
استقالل و مردمى بودن دو ركن اساسى حوزه های علميه شيعه

العلم بالتعلم  12
بايد بروی و ياد بگيری داداش جون

راه تربيت فرزند در آخرالزمان  14
قطع ارتباط با علماء، عامل گرفتاری های بی شمار

ديداری فراموش نشدنى  16
بيانات حاج آقا مصباح؟هر؟ در دومين ديدار با طلبه های حاج آقا حق شناس؟هر؟

درسى از جنس نور!  22
توصيه های آيت اهَّلل جاودان؟ظفح؟ به طلبه های حاج آقا حق شناس؟هر؟

سردار ادب  28
احترام به علما، برگى از سيره سردار سليمانى

فصل دوم: مصاحبه

اولين مصاحبه!  32
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين ميرهاشم حسينى؛ مسئول محترم حوزه آيت اهَّلل 

حق شناس؟هر؟ )امين الدوله - فيلسوف الدوله(  

نسيم بهشت از سوز و گداز  46
مصاحبه آيت  اهَّلل تحريری؛ يادگار شايستٔه علمای تراز اول

10

8

12

16

14

22 46

ارتباط با ما:
با »مقام امين« در ارتباط باشيد. 
یادداشت ها، مقاالت، انتقادات 
و پيشــنهادات خــود را از طريق 
اين لينک برای ما ارسال كنيد.

شناسنامه :
دوماهنامه مقام امين

حوزه علميه آیت اهلل حق شناس؟هر؟
امين الدوله - فيلسوف  الدوله

شماره 9   |سال دوم | ماه محرم و صفر 1443
---------------

صاحب امتياز :
حوزه علميه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امين الدوله - فيلسوف  الدوله(

مدير مسئول و سردبير :
حجة االسالم و المسلمين محمود زرين پر 

تحريريه :
كرامى، سيد محمدمهدی  محمدمهدی مسجدی، على ا

حسينى، محمد جواد خشنود، مهدی مستقيم، یاسين نوراهان، 
محمدحسين لشگری، على شيران، اميد اهلل قلى، على گودرزی، 

كبرزاده ع، رهام ا اميرحسين كمال زار

بازبينى و ويراستاری :
محمدمهدی مسجدی،  اميد اهلل قلى، محمد جواد خشنود، 

 محمدمهدی حميدی، اميرحسين عسکری، 
محمدهادی رفيعى، یاسين نوراهان، عليرضا كریمى قدوسى، 

على رحمانى، عليرضا امينى، اميرمحمد شریفى

مدير هنری :
محسن مهرابى

صفحه آرا :
محمدمهدی محمدی، سيد عمادالدين شریفى،

محمدمهدی مسرور، محمدمهدی اسکندری،
امير محمد شریفى، محسن مهرابى

طراح :
ع مجتبى زار

عكاس :
سيد عمادالدين شریفى، محمدمهدی مسرور 

با تشکر از تمام طالب فعلى و دانش آموختگان مجموعه 
كردند. كه ما را در تهيه و نشر اين اثر یاری 

-----------------
ج  منــدر نظــرات  و  آراء  مســئوليت  اســت  ذكــر  بــه  الزم 
مى باشــد. آن  نویســندگان  برعهــده  نشــریه  ايــن  در 

شبكه های مجازی :
@hhaghshenas

تلفن :
02155623975

نشانى :
خيابان مصطفى خمينى

كوچه سيد اسماعيل دوم -جنب امامزاده سيد اسماعيل؟ع؟

با لمس عناوین فهرســت به صفحه مربوطه منتقل شــوید و با لمس نشــان     به فهرست برگردید.

https://eitaa.com/hhaghshenas
http://sapp.ir/hhaghshenas
https://www.instagram.com/hhaghshenas1/
https://ble.im/hhaghshenas
http://eitaa.com/Magham_Amin


مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  5 4  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین
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بايد چگونه باشيم؟  56
مصاحبه با حاج آقا كريمى؛ استاد نام آشنای حوزه علميه

حاج آقا جواد  64
مصاحبه با حاج آقا جواد كاشانى؛ گوهر متواضع تهرانى ها

مدير پيگير و دلسوز  72
مصاحبه با حجت السالم و المسلمين زرين پر؛ مدير حوزه علميه آيت 

اهَّلل حق شناس؟هر؟  

راهـكارهـای عملياتى برای موفقيت در طلبگى  78
مصاحبه با حجت السالم و المسلمين احمد قيصری؛ استاد و مشاور حوزه 

آيت اهَّلل حق شناس ؟حر؟  

همه طلبه ها تدريس كنند!  84
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين اصغری؛ استاد موفق، مسئول منظم

نخبه بودن از زبان يک نخبه  94
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين رستمى؛ استاد و مسئول تشكل نخبگانى حوزه 

آيت اهَّلل حق شناس؟حر؟  

معجون علم و كار جهادی  100
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين نادر على؛ استاد طلبه ها، فرمانده جهادی ها

معاونت پرتالش  104
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين ميرزايی؛ معاونت آموزش حوزه علميه 

آيت اهَّلل حق شناس؟هر؟  

استادی كه طعم دانشگاه را چشيده  108
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين پژمان؛ قائم مقام مدير در حوزه مجازی اخالق 

آيت اهَّلل حق شناس؟هر؟  

راه و چاه تبليغ  112
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين عدالت خو؛ استاد و مبلغ موفق

آشيخ سلمان دوست داشتنى!  116
مصاحبه با حجت السالم والمسلمين سلمان حسينى؛ استاد و جهادگر موفق

فصل سوم: اساتید و طالب

22 سال و پرورش 80 استاد  124
گوشه ای از كارنامه بخشى از اساتيد حوزه آيت اهَّلل حق شناس؟هر؟

آغاز سال بيست و سوم  138
حوزه از زبان شاگردان حاج آقا ميرهاشم

تازه نفس ها  170
پاسخ به سؤالتى كه هر طلبه بايد برايش جواب داشته و ان شاءاهَّلل دارد

فصل چهارم: مؤسسات

نوپا اّما قوی  196
آشنايی با مؤسسه فقهى امام حسين ؟ع؟

قديمى و به روز  198
آشنايی با مؤسسه فقهى امام باقر ؟ع؟

منظم و پويا  200
آشنايی با مؤسسه فقهى امام كاظم؟ع؟

پرچمدار فقه مضاف  202
آشنايی با مؤسسه فقهى مركز جامع علوم اسالمى ولى امر

برای عالقه مندان به علوم اسالمى  204
آشنايی با مؤسسه آموزش عالى امام خمينى؟هر؟

فصل پنجم: نمایشگاه
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فصل او

بسمه تعالی شأنه
مين 1

َ
قيَن في  َمقاٍم أ ُمّتَ

ْ
 ال

َ
ِإّن

حــوزه  اســماعيل؟ع؟،  ســيد  امامــزاده  جنوبــی  ضلــع  تهــران،  شــهریورماه،   ۱۲

علميــه آیت اهلل حق شــناس؟توضر؟، ســال تحصيلی دیگری شــروع می شــود چه 

روزهای به یادماندنی ای.

گــرد هــم جمــع   شــروع ســال تحصيلــی، ســربازان تازه نفــس امــام عصــر؟جع؟ 

شــده جدیدالورودهــا هم آمده انــد پدر و مادرها هــم آمده اند تا شــاهد دلدادگی 

فرزندانشــان باشند اســاتيد و مسئولين هم با آغوش باز مقدم سربازان موالیشان 

را طوطيای چشم می کنند.

این ها آمده اند بگویند: آمده ایم خود را وقف شما کنيم آقاجان! آمده ایم بهترین 

یم صدای  روزهــای زندگی مــان را خرج شــما کنيم آقاجان!  تا زنده ایــم نمی گذار

یم آقاجان! آمده ایم  غربت شــما بلند شــود آقاجان! آمده ایم غصه هایت را بردار

یــم  مقدمه ســاز ظهــورت شــویم آقاجــان آمده ایــم تــا قدمــی بــرای ظهــورت بردار

آقاجــان! آمده ایــم تا ظهورت را ببينيم آقاجان! آمده ایم تا یارت باشــيم آقاجان!  

آمده ایم تا وفادارت بمانيم آقاجان! آمده ایم تا شهيد رکابت باشيم آقاجان! ...

کاش می شنيدیم صدایی یا می دیدیم جمالی و یا ... و 

پســندد درمــان  ویکــی  درد  یکــی وصل و یکی هجران پســنددیکــی 

پســنددمن از درمان و درد و وصل و هجران جانــان  را  آنچــه  پســندم 

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر
1. دخان/51



به طــور وجــوب عينی بــر همه افــراد مــا طلبه ها 
کــه  و روحانيیــن اســت و آن حفــظ خودمــان؛ 
کسانی  یم؛ و حفظ  یک وقت قدم خالف نگذار
کس به اندازه خودش؛  که بــا ما رابطه دارند. هر 
را،  جمعيــت  آن  اســت  جماعــت  امــام  یکــی 
ی  یعنــی آقای یک شــهر اســت به همــان مقدار
کــه هســت. یکــی طلبــه اســت و تــوی مدرســه 
که تماس دارد. همه ما اآلن  اســت، با آن هایی 
کــه مــا مدعــی هســتيم  موظفيــم در این زمانــی 
یــم  رژ یــک  و  نباشــد  یــم  رژ آن  کــه می خواهيــم 
یم اســالمی  یم انســانی، یک رژ روحانی، یک رژ
یم  که ما این ادعا رادار گر در این وقت  باشــد. ا
گذاشــته ایم و می خواهيم  کنار  یم را  که ما آن رژ
کار، اســالم را هــم ماهــا  ی  یــم رو اســالم را بیاور
گــر در یــک همچــو  بایــد معرفــی-اش بکنيــم، ا
مقطــع از زمانــی، خدای نخواســته ملــت از مــا 
که نبایــد ببيند، یک مســائلی  یک چيــزی دیــد 
که نباید باشــد، این اســباب این می شــود  دید 
بــا شکســت  کــه روحانيــت شکســت بخــورد. 
روحانيت، اســالم شکســت خورده اســت. این 
کــه بــر همــه ماســت و هرکــدام  تکليفــی اســت 
که  بایــد هم شــخص خودمان را و هم شــعاعی 

یم تربیت بکنيم. 1 دار
مکتب باید زنده بماند

یم؛ قدم های  نبادا مــا پاهایمان را انحرافــی بردار
یم و مکتبمان را بد منعکس کنيم،  انحرافی بردار
اســالم را بــد معرفی کنيم. آنچه مهم اســت این 
که مکتب به قدرت خودش باقی باشد،  اســت 
یم. ما شــيعه ائمــه اطهار  ولــو ما همــه از بیــن برو
کشته شدند یا  کثرًا یا  هســتيم. ائمه اطهار ؟ع؟ا
]مســموم[ شدند؛ لکن مکتبشــان محفوظ بود. 
کشته شــد، مکتبش محفوظ  امام حســين؟ع؟ 
کــرد. بــا ایــن کشــته  بــود. بلکــه مکتــب را زنــده 

1. 26 شهریور 1358 در جمع گروهی از فضال و طالب حوزه علمیه 
قم

ی که  کنيــم؛ به طور کــه مــا خودمــان را تهذیــب  کار ایــن اســت  اول 
مــا وقتی کــه اســم خودمــان را »روحانــی« گذاشــتيم؛ الهــی باشــيم، 
که ما اشــخاصی  روحانی باشــيم. عرضه بکنيم خودمان را به دنيا، بگوییم 
گر از مربــی جامعه  کــه روحانــی هســتيم و مربــی جامعه هســتيم. ا هســتيم 
خدای نخواســته یک وقــت- یک چيــز خــالف دیدنــد خــوب، چــه خواهــد 
یاد شــد، خوب روحانيت  گر ز که خدای نخواســته ا شــد؟ این خواهد شــد 
شکســت می خــورد. شکســت روحانيــت، شکســت اســالم اســت؛ یعنــی 
که اســالم  کــه اســالم را تــا اینجــا آورده اســت روحانيیــن بوده انــد. آنی  آنــی 
کرد همين قشــر  یج  کــرد و ترو کــرد و جمع  را، همــه احــکام اســالم را ضبــط 
کم کم  گــر خدای نخواســته از ما یک چيــز خالفی ببيننــد،  روحانــی اســت. ا
که مــردْم ما را برخالف مســير اســالم  یــاد، یک وقــت بــه آنجا برســد  یــاد و ز ز
کردند و  کــه مــردم به شــما پشــت  ی  ببيننــد و بــه مــا پشــت بکننــد. آن روز
که اسالم  ی را- آن روز اســت  خدای نخواســته- خدا نياورد یک همچو روز
از دســت مــا خواهــد رفــت. بنابراین، یــک تکليف الهــی بزرگ معّينــًا بر هر 
یــک از ماســت. نه مِن تنها؛ نه آقاِی تنها؛ نه شــما تنها؛ یــک تکليف الهی 

طلبگی بدون تهذیب 
بی فایده بلکه مضر است!

جدیت کنید که صراط مستقیم الهی از 
اینجا شروع می شود

کت  اهمیــت خودســازی و تهذیــب امــری واضح اســت، زیــرا غایت خودســازی، نجــات از هال

و توفیــق بــه قــرب خداونــد اســت امــا ایــن تهذیــب نفــس و خودســازی در طــالب و روحانیون 

از اهمیــت بســیار باالتــری برخــوردار اســت؛ زیــرا الزمــه ایــن امــور الزمه مســیر طلبگی محســوب 

که جناب  می شود. متن زیر جستاری در فرمایشات امام خمینی ؟ضر؟ در همین خصوص است 

گماشته اند. آقای علی رحمانی، به تنظیم آن همت 

کــرد. سيدالشــهدا دیدند  شــدن مکتــب را زنده 
قيــام  مــی رود. قضيــه  بیــن  از  کــه مکتــب دارد 
سيدالشــهدا و قيام اميرالمؤمنين ؟ع؟ در مقابل 
کفار  یــه، قيام انبيا در مقابــل قدرتمندان و  معاو
که بخواهند یــک مملکت  مســئله این نيســت 
]را[ بگيرنــد. همه عالم پیش آن ها هيچ اســت. 
مکتــب آن هــا ایــن نيســت، مقصــد آن هــا ایــن 
که  کشورگشــایی بکننــد. این هایی  که  نيســت 
از اســالم تعریف می کنند که کشورگشایی کرد، 

این ها اسالم را نمی شناسند چه است. 2
علم و عمل دو بال پرواز

کــه بعضــی ملبــس بــه  شــما آقایــان اهــل علــم 
کثرًا ان شــاء  لبــاس علــم هســتيد و بعضی، یــا ا
اهلل بعــد ملبــس خواهيــد شــد، ان شــاء اهلل ایــن 

مراتب را طی بکنيد.
اميد اســت که شــما آقایان در خــالل تحصيل، 
در  کــه  باشــيد  داشــته  مطلــب  ایــن  بــه  توجــه 
کنيد خودتان را از تعلقات دنيا.  مدرسه ها منزه 

گرفتاری های بشر از این تعلقات است3 تمام 
آیت اهلل باید الهی باشد

اســالمان  نشــانه  هســتيد؛  خــدا  نشــانه  شــما 
کــه نشــانه خدا  کســی  شــاء اهلل خواهيــد بــود؛ و 
بایــد همــه حرکاتــش،  اســت،  اســالم  نشــانه  و 
همــه ســکناتش، همــه اعمالــش، همــه گفتار و 
ی موازین الهی باشــد.  کــردارش الهی باشــد؛ رو
مــردم به روحانيون نظر دارند، توجه دارند، توجه 
که این هــا نماینــدگان پیغمبر  کــرم،  بــه پیغمبر ا

کرم و امام ؟س؟ هستند. ا
و لهــذا راه، راه پرخطــری اســت و راه شــریفی. 
کــه از این راه پرخطــر خوب عبور  کنيد  جدیــت 
کــه ایــن صــراط اســت. صــراط مســتقيم  کنيــد 

الهی ازاینجا شروع می شود.4

2. صحیفه امام، ج 8، ص: 336

3. صحیفه امام، ج 8، ص: 268

4. صحیفه امام، ج 8، ص: 262
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روحانی شیعه 
در شئون روحانی در خدمت مردم است

آنچه ما طلبه ها در هر جا که هســتيم - چه در قم، چه در مشــهد، چه 
در حوزه هــای شهرســتان ها و چــه شــاغل بــه تحصيل، چه شــاغل به 
شغل مالیی و طلبگی و روحانی، چه شاغل در دستگاه های دولتی و اجرایی 
- بایــد بدانيــم، ایــن اســت کــه امــروز روحانيــت در کشــور مــا یک نقــش ممتاز 

و بی نظيری دارد.
این که ميگوییم »امروز«، این نه به خاطر فقط شــرایط خاص جمهوری اسالمی 
اســت؛ بلکه اساسًا روحانيت شيعه همواره خصوصيتی منحصربه فرد داشته 
است و امروز هم که نظام جمهوری اسالمی برپاست و مسئوالن آن بعضًا از خود 
ایــن حوزه ها برخاســته اند و صبغــٔه روحانيت و دینی در این حکومت مشــهود 
اســت، بــاز حوزه هــای علمئه شــيعه همان خصوصيــت را حفــظ کرده اند. آن 

خصوصيت چيست؟ آن عبارت است از »استقالل و مردمی بودن«.
ایــن، در هيــچ جــای دنيــا وجــود نــدارد. مجامــع روحانــی، چــه مســلمان، چه 
مســيحی، چــه یهــودی در غيــِر شــيعه، مجامعــی هســتند که بــا مردم ســروکار 
دارنــد - یعنی مردم به کليســاها هم می رونــد - اما روحانی در آنجا، با پیش نماز 
مســجد ما در اینجا، از زمين تا آســمان تفاوت دارد. او یک فردی اســت وابسته 
کم بر آن کشــور اســت یا  به یک تشــکيالتی که از ملحقات دولت و ســلطٔه حا
ســلطه ای شبيه ســلطٔه روحانيت مثل مســيحی ها، که مثاًل کاتوليک هایشان 
به یک جای دیگر وابسته اند، پروتستان ها به یک جای دیگر وابسته اند و فرقه-

های مختلفشان هرکدام به مراکز قدرت وابسته اند و نصب و عزل می شوند؛ اما 
روحانيت شيعه این طور نيست؛

روحانی شيعه فقط متصل به مردم و برای مردم و در شئون روحانی، در خدمت 

مردم است؛ لذا تغذیٔه مالی روحانيون هم از مردم 
است. بارها بعضی از آقایان معتبر و معروف قم به 
بنده گفته اند که شما بیایید از منابع دولتی برای 
حوزه ها یک بخشی را به عنوان شهریه جدا کنيد؛ 
بنده سال هاست با این قضيه مخالفت کرده ام و 
گفته ام نمی کنم. خود من هم که شهریه می دهم، 
از وجوهــات می دهــم. ایــن خيلــی مهــم اســت: 

پشتيبان ما مردم اند.
کشــور  کــه در  هرکــدام از مســئوالن روحانــی هــم 
مشــغول کارهای اجرایی هســتند، در درجٔه اول، 
روحانــی هســتند و در درجــٔه دوم، مســئول؛ یعنی 
گــر ایــن مســئوليت را کنــار بگذارنــد، یــا از آن هــا  ا
بگيرند، یک روحانی اند و مشغول کار روحانی شان 
هســتند. این، پدیدٔه خيلی بزرگ و مهمی اســت 

و باید مهم شمرد.
ارتباط با مردم هم یک ارتباط دوجانبه و تنگاتنگ 
اســت. مــردم بــه روحانــی می رســند، روحانــی بــه 
مــردم می رســد. رســيدگی روحانــی بــه مــردم هــم 
فقط مســئله گویی نيســت؛ درحالی کــه در بین ما 
گره گشــایی  این طــوری جاافتاده اســت. روحانی 
می کنــد، مشــورت فکــری می دهــد و حل وفصــل 

کرده و از هیچ تالشــی در رابطه با خدمت رســانی به مردم و اجتماع  که با مردم و اجتماع ارتباط مناســبی برقرار  یکی از مهم ترین وظایف یک روحانی و طلبه این اســت 

گزیده ای از فرمایشــات بســیار مهم رهبر معّظم انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای ؟دم؟ در رابطه با اســتقالل از دولت ها و مردمی  دریــغ نکنــد. متــن زیر 

که توسط طلبه فاضل، آقای علی رحمانی به رشته تحریر درآمده است.. بودن نهاد روحانیت است 

استقالل و مردمی بودن دو رکن اساسی حوزه های علمیه شیعه

خصومت هــا و اختالفــات را می کنــد؛ آالن هــم 
ميزنــد،  حــرف  می نشــيند،  اســت.  همين طــور 
نصيحت می کند و دل بــه دل مردم می دهد. لذا 
گون  گونا هرجایی هم که منصوبان ما در مشاغل 
هستند و رفقا و طلبه ها و فضالیی را می فرستيم، 
ســفارش مــن بــه آن هــا ایــن اســت؛ مثــاًل در مــورد 
دانشگاه ميگویم در دانشگاه آن طور رفتار کنيد که 
گویا در مســجد پیش نمازید، با مردم می نشــينيد 
جــواب  می کننــد،  ســؤال  می-زنيــد،  حــرف 
می دهيد، گله گزاری دارند، مشکل دارند، مشکل 

روحی دارند، مشکل فکری دارند؛
یعنــی همدلــی با مــردم. همين خصوصيــت - با 
مــردم بودن - باعث شــده اســت کــه در تحوالت 
عظيم اجتماعی کشــور مــا - که مهم ترین کشــور 

شيعٔه دنياست - روحانيت پیش قدم باشد.
حاال انقالب اسالمی پیروز شده است، گفتمان 
کميت الهی  روحانی شيعی، یعنی اعتقاد به حا
کميــت شــریعت الهــی، پیــروز شــده و در  و حا
جامعه تطبيق پیداکرده است و روحانيت هم با 
همان نقش مستقل خودش درصحنه است؛ اما 
نــه هيــچ مرجعــی را دســتگاه سياســی تعيیــن 
می کنــد، نه هيــچ روحانــی ای را، ولی امام جمعه 
شــئون  از  جمعــه  امامــت  چــون  مستثناســت؛ 
کم وقت باید امام جمعه را  حکومت اســت و حا
معين کند. درعين حال، امام جمعه یک روحانی 
اســت؛ یــک غيرروحانی و کســی کــه صالحيت 
روحانــی بــودن را نــدارد، نمی-تــوان بــه امامــت 
جمعــه منصوب کرد. باز شــأن روحانی در درجٔه 
اول است و شأِن جنبٔه سياسی امامت جمعه در 
درجٔه بعد. این، خصوصيت ماست. حاال ما در 
شــما  قرارگرفته ایــم؛  اســالمی  انقــالب  دوران 
کســانی  جوان هایش هســتيد و ما پیرمردهایش؛ 
هم بعد از شــما خواهند آمد و این سلســله ادامه 

پیدا خواهد کرد.1 

1. سخنرانی در دیدار روحانیون استان سمنان 1385/8/17
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او و انبياء مرسل الهی، فقط یک درجه فاصله است.
گــوش مــن طنيــن انداز اســت  ایــن حدیــث شــریف هنــوز در 
که علم یاد می  ْنِبَياِء َبِني ِإْســَراِئيل3 « . اشخاصی 

َ
ِتي  َكأ ّمَ

ُ
َماُء أ

َ
»ُعل

گر مقصود و هدفشــان پروردگار باشــد، بهره شــأن این  گيرند، ا
گــر چنانچه خدای نکــرده، همان طور که  روایــات اســت، اما ا
شــيخ بهایــی می فرماید: علم رســمی ســر به ســر قيل اســت و 
کند،  که اســالم را زنده  قال، هدفش از طلب علم این نباشــد 
کــردن باشــد و فقــط بــه دنبــال مناظرات  بلکــه هــدف بحــث 
علمی باشد و بخواهد که تفوق علمی پیدا کند، این آموختن 

او در برزخ و آخرت او، هيچ نقشی ندارد.
اميرالمؤمنيــن فرمــود: »لا فضــل الا لاهــل العلــم إنهــم الــی الهــدی 
لمن اســتهدی4« ؛ اصال جز برای اهل علم فضلی نيســت؛ برای 
کنند؛  اینکه آن ها دیگران را به ســوی هدایت، راهنمایی می 
کنــد، به این  کــه بخواهــد راه بیابــد و طلــب هدایت  کس  هــر 

3. عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة، ج 4، ص: 77

4. دیوان أمیر المؤمنین علیه السالم، ص: 24

ــم 1« ؛ برای 
ُّ
َعل ــُم  ِبالّتَ

ْ
ِعل

ْ
امــام کاظــم؟ع؟ مــی فرمایــد: » ال

ی و یاد بگيری! یک نفر به حضرت  دانســتن، باید برو
کــه بــدون  گفــت: مــن مــی خواهــم  اباعبــداهلل متوســل شــد و 
کنــی! دعایش مســتجاب  رفتــن بــه مدرســه به مــن علم عطــا 
نشــد! چــون دعایش غير عقالیی بــود. بعد به حضرت عباس 
کند،  که تکليف را زود معين می  متوسل شد. قمر بنی هاشم 
ید و این آقــا را فلک  بــه خوابــش آمــد و فرمــود: یک فلــک بیاور
که فلــک را آوردند و چند ضربه به  کنيــد و چــوب بزنيد! وقتی 
کردم؟  او زدند, آن شــخص پرســيد: آقــا مگر من چــه خطایی 

حضرت فرمود: تو یک حاجت خالف قاعده می خواهی!
اَم 

َ
ِإْســل

ْ
ــَم  ِلُيْحِيَي ِبِه ال

ْ
ِعل

ْ
ــُب  ال

ُ
َمــْوُت َو ُهَو َيْطل

ْ
قــال ؟ص؟: »َمــْن َجــاَءُه ال

کــه  کــس  ــة2« ؛ هــر  َجّنَ
ْ
ْنِبَيــاِء َدَرَجــٌة َواِحــَدٌة فِــي ال

َ
أ

ْ
اَن َبْيَنــُه َو َبْيــَن ال

َ
ك

که اســالم را احيا  کند و غرضش این اســت  تحصيل علم می 
گر بميرد، در بهشــت بین  کند و دین اســالم را زنده نگه دارد، ا

1. الكافي )ط - اإلسالمیة(، ج 1، ص: 17

2. منیة المرید، ص: 100

العلم بالتعلم
باید بروی و یاد بگیری داداش جون

کند. ها مراجعه می 
ْو 

َ
 أ

ً
مــا ِ

ّ
ْو ُمَتَعل

َ
 أ

ً
عزیــز مــن! بدانيــد که حضــرت فرمــود: » اْغــُد َعاِلمــا

ک خواهی  گــروه پنجم نباش که هال ُهم 5« ؛ از 
َ
 ل

ً
ْو ُمِحّبــا

َ
 أ

ً
ُمْســَتِمعا

شد. در وهله ی اول، عالم و دانشمند باش!
کــه خــودت یــاد بگيــری راه  گــر عالــم نيســتی، متعلــم بــاش  ا

کجاست؛ به مدرسه برو و علم بیاموز! چيست و چاه 
...ایــن بانــوی محترمــه )بانــو امين( مــی فرمــود: خداوند علی 
اعلی، غفور و رحيم است؛ لذا در قيامت باز هم سخت نمی 
که نه عالم بودی، نه متعلم بودی، نه مثل  گوید: تو  گيرد و می 
حاضرین مســتمع بودی، نه محب اهل علم بودی، آیا هم نام 
که نجاتت دهيم؟! ایشــان این حدیث را  یــک عالم نبوده ای 
کــرد که خــدا در روز قيامت مــی گوید: آیا اســمت با  نقــل مــی 
اســم عالمی مقترن آمده اســت؟! مثاًل یک عالم آشيخ حسن 
گر بگوید نه؛ اسم من جمشيد  باشــد و تو هم حســن باشــی؟! ا
که با عالمی  گویند: آیا تا به حال شده  است، باز هم به او می 

5. عوالي اللئالي العزیزیة في األحادیث الدینیة، ج 4، ص: 75

گر بگوید: آری؛ هم سفره شده ام،  هم هم ســفره شده باشی؟ ا
کند. پروردگار او را مشمول غفران خودش می 

ایــن حدیــث را نوعــا نقــل نمــی کننــد تــا باعث تحریک شــما 
کارها و اعمال نيک را  که شــما همه ی  نشــود؛ به این صورت 
گــذار کنيــد و بگویید: بله؛ ما در روز قيامت می گوییم که با  وا

یک عالم هم سفره بودیم و بخشيده خواهيم شد!
ی ِبِه 

َ
ُه َتَعال َك الّلَ

َ
 َســل

ً
ما

ْ
ُب ِفيِه ِعل

ُ
 َيْطل

ً
َك  َطِريقا

َ
قال رســول اهلل: »َمْن  َســل

کند، قطعا راهی  که طریق علم را طی  کس  ة«؛ هر  َجّنَ
ْ
ی ال

َ
 ِإل

ً
َطِريقا

َتَضُع 
َ
َة ل

َ
اِئك

َ
َمل

ْ
به ســوی بهشــت برای خود باز کرده است. »َو ِإّنَ ال

ئکه بال های خودشــان را   ِبه «؛ و مال
ً
ــِم ِرضــا

ْ
ِعل

ْ
ْجِنَحَتَهــا ِلَطاِلــِب ال

َ
أ

خاضعانه زیر پای طالب علم پهن می کنند؛ یعنی برای طالب 
علم کرنش کرده و به او اظهار خشنودی و رضایت می کنند. »َو 
َبْحر6« ؛ 

ْ
ُحوُت فِي ال

ْ
ْرِض َحتَّى ال

َ
أ

ْ
َماَواِت  َو َمْن فِي ال َيْسَتْغِفُر َمْن فِي الّسَ

َ
ُه ل

َ
ِإّن

همه ی کسانی که در آسمان و زمين هستند، حتی ماهی های 
دریا، برای طالب علم استغفار می کنند.

6. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلی اهلل علیهم، ج 1، ص: 3

کلمات حاج آقا حق شــناس نقش پررنگی دارد و میتوان آن را از مهمترین دغدغه های این مربی بزرگ دانســت، توصیه های الزم به طالب  که در  کی از موضوعاتی 

علــوم دینــی و توجــه دادن به موقعیتشــان اســت؛ ایشــان جایــگاه ویژه اهل علــم را در آیینه روایات به خوبی ترســیم فرمــوده اند و البتــه از تذکر به بایدهــا و نبایدهایی 

که توشه راه محسوب میشوند فروگذار نکردند.

کید بر مقام بی بدیل علما، به بحث تالش برای کسب علم و داشتن اهداف الهی برای رسیدن به موفقیت اشاره می کنند. در سخنان پیش رو آیت اهلل حق شناس ضمن تا

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  13 12  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

بیانات



می کنــم. آقا یک بارک اهلل گفتند و بعد فرمودند: چون ما خاندان 
کــرم هســتيم، ده هــزار درهــم هــم بهــت می دهــم، رفــت محلــه 
خودشــان مناظــره اش را انجــام داد و به برکت ایــن کار عده ای از 
شــيعيان را نجــات داد، خبــر به گوش امام مجتبی ؟ع؟ رســيد، 
حضــرت فرمودند بیا اینجا، خيلــی ارزش دارد امــام زمان بیایند 
ســراغ شــخص، خود حضــرت بهش یــاد دادند، خودشــون عطا 
کردنــد، بعد صدایش می کنند و می فرمایند: به برکت این کاری 
کــه انجــام دادی، دنيــا که گيــرت آمــد هيچ، محبــوب چندین 
نفــر هــم شــدی، یــک بزرگــی آدم را تحویــل بگيــرد چقــدر ارزش 

دارد، سپس فرمودند:
اواًل محبــوب خــدا شــدی دوم محبوب نبی گرامی شــدی ســوم 
محبوب ما اهل بیت شدی چهار محبوب مالئکه شدی پنجم 
محبــوب مؤمنيــن شــدی، آخرتــت آباد شــد، در هميــن دنيا هم 

محبوب شدی. نوش جان و گوارایت باد... 1
عظمــت اینکــه کســی طلبــه علــوم دینی بشــود این اســت، چه 

1. احتجاج طبرسی، ج 1، ص 19

نقــل اســت که شــخصی هدیــه کوچکی بــرای آقــا امام 
و  می کننــد  نــگاه  حضــرت  مــی آورد،  ؟ع؟  مجتبــی 
می فرمایند: ما خاندان نبوت و کرم هستيم هرکسی که خدمتی 
كَرم دو چيز می توانم 

ْ
به ما بکند ما از او تشکر می کنيم َسِجيُتكُم ال

بــه تــو عطا کنم، انتخاب با تو؛ ده هــزار درهم می توانم بهت بدم، 
خيلــی زیــاده ده هــزار درهــم، فــرض کنيــد االن معادل اســت با 

یک خانه درست حسابی یا یک ماشين، این مرحله اول است:
کننــد مهمانــت  جانــان  خانــه  در  را  تــو  گــر 
بــاش صاحب خانــه  مشــغول  مخــور  را  نعمــت  گــول 

حضرت فرمودند: این را می خواهی یا دومی را؟ عرض کرد دومی 
چيســت؟ حضــرت فرمودنــد: یک علمــی از علوم دینــی یادت 
ه خودتان 

ّ
می دهم که به برکت این علوم دینی برمی گردی به محل

و آنجــا یکــی در حــال شــبهه پراکنی اســت و دارد شــيعه را نابود 
می کند، این علمی که یاد می گيری، می روی آنجا دفاع می کنی 

و به داد شيعه می رسشی.
کــدام را می خواهــی؟ کمــی فکر کرد و گفــت: دومــی را انتخاب 

راه تربیت فرزند در آخرالزمان
قطع ارتباط با علماء، عامل گرفتاری های بی شمار

بیانات حجة االسالم و المسلمین میرهاشم حسینی ، مسئول محترم حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گونی هستند، یکی از بزرگ ترین نگرانی ها برای افراد نجیب، نگرانی از آینده فرزندان و چگونگی تربیت آن هاست. استاد معظم،  گونا امروزه افراد جامعه دچار نگرانی هایی 

حاج آقا میرهاشم حسینی در فرمایشات خود، ضمن معرفی »ارتباط با علماء« به عنوان یکی از لوازم ضروری حل این مشکل، به تبیین آسیب های جدی دوری از علماء 

پرداخته اند که آن را تقدیم عزیزان می کنیم.

حدیــث زیبایــی از امــام صادق ؟ع؟ واردشــده اســت؛ اگــر مردم 
می دانســتند چــه برکاتــی در طلــب علــم وجــود دارد دنبــال او 

می رفتند ولو اینکه خونشان درراه آن ریخته شود. 2
رسول اکرم ؟ص؟ فرمودند: آنجایی که طالب علم در غربت از دنيا 
مــی رود، مالئکه آســمان برایــش گریه می کننــد، خيلی عجيب 

است، عظمتی است. 3
از نبــّی گرامــی محمد مصطفی ؟ص؟ روایت شــده اســت: ِإَذا َماَت 
ُهْ ، دیر و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد، چيزی  ُ

ِإْنَساُن اْنَقَطَع َعَمل
ْ
ال

که برای انسان باقی می ماند سه چيز است:
کــه بــه داد  ــٍم يْنَتَفــُع ِبــِه، علــم همــراه بــا عمــل، علمــی 

ْ
 اولــی: ِعل

مردم برسد، گفت:
کــه بیشــتر دانــی علــم چنــدان  
چــون عمل در تو نيســت نادانی
دانشــمند نــه  بــود  محقــق  نــه 
کتابــی چنــد چهــار پایــی بــر او 

علمی که به دیگران برکتی برساند، طلبه علوم دینی و احکام که 
به داد مردم برسد!

کــه هوای یتيــم را داشــته باشــيد، مصداق  این همــه شــنيده اید 
اتّم یتيم، ایتام آل محمد هســتند، کســانی که امام زمانشــان در 
دسترس نيست برایشان یک حدیث بخواند4 ، دوم: َصَدَقٍة َتْجِری 
ــُه. طــرف ميليــاردی دارد، هيــچ برکتی نــدارد. یکی هــزار تومان 

َ
ل

دارد بابرکــت، صدقــه فقط پول نيســت، عمل خيــری که انجام 
وٍف َصَدَقة5 می دهی، حسن حلقی که داری كُل َمْعُر

َُه فرزند صالحی که 
ٍد َصاِلٍح يْدُعو ل

َ
 سوم برای اولياء عزیز ميگویم: َول

برای شخص دعا کند. 6
َماِء كَما 

َ
ُعل

ْ
وَن ِمــَن ال اِس يِفّرُ ــی الّنَ

َ
تِی َزَماٌن َعل

ْ
ِه ؟ص؟ َســيأ  الّلَ

ُ
 َرُســول

َ
َو َقــال

ئْــِب، برای مردم زمانی می آید کــه از علماء فراری  َغَنــُم ِمَن الّذِ
ْ
يِفــّرُ ال

2. بحاراالنوار، ج 1، ص 177

3. مواعظ العددیه، ص 144

ِبی َعْن آَباِئِه ع َعْن َرُسوِل اهلِل ص 
َ
َثِنی أ

َ
 َحّد

َ
َعْسكِری ع َقال

ْ
َحَسُن ْبُن َعِلی ال

ْ
ٍد ال ُبو ُمَحّمَ

َ
4.  أ

 یْقِدُر 
َ

ِبیِه یْتُم یِتیٍم اْنَقَطَع َعْن ِإَماِمِه َو ال
َ
ِه َو أ ّمِ

ُ
ِذی اْنَقَطَع َعْن أ

َّ
یِتیِم ال

ْ
 ِمْن یْتِم ال

ُ
َشّد

َ
: أ

َ
ُه َقال

َ
ّن

َ
أ

َمْن کاَن ِمْن 
َ
 ف

َ
ال

َ
ی ِبِه ِمْن َشَراِئِع ِدیِنِه أ

َ
 یْدِری کیَف ُحكُمُه ِفیَما یْبَتل

َ
یِه َو ال

َ
ُوُصوِل ِإل

ْ
ی ال

َ
َعل

 
َ

ال
َ
ُمْنَقِطُع َعْن ُمَشاَهَدِتَنا یِتیٌم ِفی َحْجِرِه أ

ْ
یَعِتَنا  ال َجاِهُل ِبَشِر

ْ
ا ال

َ
وِمَنا َو َهذ

ُ
 ِبُعل

ً
ِشیَعِتَنا َعاِلما

ی ))اإلحتجاج للطبرسی(، 
َ
ْعل

َ ْ
ِفیِق األ یَعَتَنا کاَن َمَعَنا ِفی الّرَ َمُه َشِر

َّ
ْرَشَدُه َو َعل

َ
َمْن َهَداُه َو أ

َ
ف

ج1، ص: 16(

5. الكافی )ط - اإلسالمیة(، ج 4، ص: 26

6. )روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 11(

هســتند، پــای منبر علما نمی نشــينند؛ بعد بالیی که سرشــان، 
ْشيا:

َ
اَثِة أ

َ
ُه ِبَثل اُهُم الّلَ

َ
می آید سه چيز است اْبَتل

ْمَواِلِهْم، خدابرکت را از بینشان برمی دارد
َ
َبَرکَة ِمْن أ

ْ
یکی اینکه: يْرَفُع ال

، خدا ســلطان جائــر را بر آن ها  ً
 َجاِئرا

ً
َطانا

ْ
يِهــْم ُســل

َ
ــُه َعل َط الّلَ

َّ
دوم: َســل

مسلط می کند؛ در آپارتمان،  طبقه باال آدم ناجور، سمت راستی 
یک جانی، تو اداره همين طور ...

ا ِإيَماٍن، بی دین از دنيا می روند7
َ
ْنيا ِبل سوم: يْخُرُجوَن ِمَن الّدُ

آن کســی که ميلياردی دارد کاســه چه کنم چه کنم دارد، کســی 
کــه صــد هزارتومــان هــم دارد کاســه چه کنــم چه کنــم می گيرد! 
کــه بــا علمــاء کاری ندارند،  بعضی هــا تخصصشــان آن اســت 
بالیی که سرشان می آید گرفتاری های دنيوی و اخروی است که 

سرتاپایشان را می گيرد.
آی مردم! مدام نامه می نویسيد من بّچه ام را چه کارکنم؟ چطور 

بچه تربیت کنم در آخرالزمان؟
کنيــد بچه هایتان بــا علماء،  کاری  کــه یــک  پاســخ آن اســت 
آقای بهجت و آیت اهلل حق شــناس رفيق باشند، عشقش این 
کــه در خانه اســم علماء اســت. یک موقــع در تلویزیون  باشــد 
یــک روحانی داشــت صحبت می کرد شــبکه را عــوض نکن! 
گــر این طوری  بگــو باباجــان این هــا آدم هــای خوبی هســتند. ا
کــردی، دانشــگاه هم برود دســت و پــای پدر و  بچــه را تربیــت 
مــادر را می بوســد، چه کســی یــاد داد که از اول بچگی دســت 
پدر و مادر را ببوسيم! همين علما و حاج آقا حق شناس ها یاد 
کن نيست،  کتک نزند ول  گفت بچه تا پدر مادرش را  دادند. 
کتــک ميزنــد بعــد هــم می گوید پــول می خواهــم. دليل هــزار و 
کــه بــا علما ارتبــاط نــدارد. خدا  گرفتــاری آن اســت  یک جــور 
کنارشــان،  کنــد حاج آقــا حق شــناس را، یکــی آمــد  رحمــت 
ایشــان فرمودنــد: چهل روز پــای حدیث و صحبــت نيامدی، 
ببيــن چقــدر چهــره ات ســياه شــده! فرمــود در هميــن تهــران 
بزرگ ترین بال آمده، ولی مردم خبر ندارند، نقل شــده از جانب 
گرفتــه شــدن حــالوت مناجــات باخــدا  کــه  پــروردگار متعــال 
کالم خداوند متعــال و حدیث اهل بیت  بزرگ تریــن بالســت، 
از  امــا حــال دارد فــالن فيلــم را  ؟ع؟ را حال ندارنــد بشــنوند، 

سرشب تا نصف شب ببيند. 

7. بحار األنوار )ط - بیروت( ج22، ص: 454
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است و اسمش دارالعباده است مدارس بزرگی از قدیم داشته و با 
موقوفات زیاد، آن وقتی که بنده طلبه شــدم در تمام این مدارس 
کــه بودنــد هم  جــز چنــد نفــر کســی اقامــت نداشــت این هایــی 
اشــتغالی به تحصيل و تدریس نداشــتند. یکی شــان مثاًل مکبر 
یک مســجدی بــود خدا رحمت کند ازدواج نکــرده بود، خانه ای 
هم نداشــت، زندگی ای هم نداشــت توی حجره مدرســه زندگی 
می کرد به همراه یکی دو نفر دیگر. بقئه حجرات مدارس هم انبار 
بازاری هــا بــود، اصــاًل طلبه ای نبود، شــاید مجمــوع حجراتی که 
می شــد از آن هــا اســتفاده کنند بیش از صــد تا بود ولــی به اندازه 
انگشتان یک دست هم طلبه نداشت، این زمانی بود که ما طلبه 
شــدیم. حــاال چطور شــد ما طلبه شــدیم بگذرد. حــاال مالحظه 
می فرمایید که ازلحاظ کميت حوزه ها چقدر گسترش پیداکرده، 
حوزه قم معروف اســت آن وقتی که به دســت مرحوم آقای آشيخ 
عبدالکریم حائری تأسيس شد هفتصد نفر طلبه داشت مجموع 
همٔه کسانی که بودند اینجا و یا از اراک آمدند و یا از عراق مجموعًا 
هفتصد نفر بودند حاال گویا بیش از هفتاد هزار نفر طلبه در خود 
حــوزه هســت. ایــن ازلحــاظ کميت، ازلحــاظ کيفيــت آنچه در 
مدارس آن وقت هایی که ما طلبه شــدیم به عنوان کتاب درســی 
حــوزه مطرح بود ]عبــارت بودند از[ جامع المقدمات، ســيوطی، 
مغنی، شــرح لمعه. طلبه شــدن یعنــی خواندن این هــا، تا غالبًا 
زمانی که به شرح لمعه می رسيدند سالها طول می کشيد، آرام آرام 
یــک مقداری هم درب خانه های علما می رفتند و اال تو مدارس 
همه روضه خوان ها بودند و می رفتند یک سری هم به خانه علما 
می زدند. یک درسی حاال مالحظه می فرمایید که در ایام تعطيلی 

آیــت اهلل  حــوزه  محتــرم  مدیریــت  جلســه  ]ابتــدای 
مدرســه  برنامه هــای  خصــوص  در  حق شــناس 

توضيحاتی ارائه فرمودند[
احسنتم طيب اهلل انفاسكم

بعدش نوبت کيه آقا؟ مگر امر بفرمایید ...
بســم اهلل الرحمن الرحيم الحمداهلل رب العالمين و صلی اهلل علی ســيدنا 

محمد و آله الطاهرين
اللهــم كن لوليک الحجه ابن الحســن صلواتک عليــه و علی آبائه فی 
 
ً
هذه الساعه و فی كل الساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا

حتى تسكنه ارضک طوعا و تمتعه فی ها طويلا
تقدیم به روح مطهر امام ؟ع؟و شهدای واالمقام اسالم صلواتی 
اهدا می کنيم همچنين تقدیم به روح مرحوم آیت اهلل حق شناس 
کــه حق بزرگی به ما دارند و ما باید حق شــناس حقوق ایشــان و 

امثال ایشان باشيم صلوات دیگری اهدا کنيد.
مایه افتخار بنده است و شادی و سرور بنده که خدای متعال 
ادامــه حياتــی لطف فرمــود تا در مثــل چنيــن روزی چهره های 
نورانی عزیزان رو از نزدیک زیارت بکنم و از این توفيقاتی که خدا 
الهــی  از پیشــگاه  کــرده شادباشــم و عاجزانــه  نصيــب شــما 
درخواست می کنيم که بر توفيقات شما بیش ازپیش بیفزاید، از 
صدقه ســر شــما مــا را هــم بیامــرزد. بــه نظرم رســيد که یــک نوع 
مقایســه ای بیــن وضعی که اآلن شــما داریــد در تحصيل علوم 
دینــی و آن وقتــی که بنده و امثال بنده شــروع کردیم به طلبگی 
یک مقایسه خيلی کوتاهی بکنم؛ چون آدم معمواًل به گذشته ها 
خيلی توجهی ندارد: یزد ما که یکی از شهرهای معروف مذهبی 

دیداری فراموش نشدنی
بیانات حاج آقا مصباح؟هر؟ در دومین دیدار با طلبه های حاج آقا حق شناس؟هر؟

که برای دومین بار توفیق شد اساتید و طلبه های حاج آقا حق شناس، پای درس عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد، آیت اهلل مصباح بنشینند و بیاموزند  سال 97 بود 

گرامی تر از جانمان، با دیدی وسیع و همه جانبه، پس از مقایسه بین  که جز از پارسایان موفق در سلوک توحیدی نمی توان آموخت. برادر قدیمی و عزیز رهبر  نکاتی را 

که نشنیدن آن ها برای هر طلبه ای خسران عظیم است. گوشزد می کنند  اوضاع حوزه های فعلی و حوزه های زمان خودشان، نکاتی را به طالب 

شما چه برنامه هایی گذاشته می شود، هم برای آموزشی، هم برای 
مهارتــی هرکدام برای هدف خاصی طبعــًا مربی خاصی برایتان 
معرفــی می کننــد یــا انتخــاب می کنيــد خودتــان، روش هایــی را 
پیشنهاد می کنند، یا شما به تجربه می گذارید انتخاب می کنيد 
ســال بعــد کامل تر می شــود، روش هــای بهتــری و حاصلش این 
تحول علمی و فکری ای می شــود که زمينه را برای انقالب فراهم 
کــرد. در حــوزه در زمــان مرحــوم آقــای بروجــردی؟ضر؟ و به دســت 
مبــارک حضــرت امام به ثمر رســيد - انقالب تقریبًا بیــش از 55 
ســال پیش شروع شــده، ایــن نهضــت روحانيت ۱5 ســاله ]قبل 
پیــروزی انقــالب[ را امــام یــک مقــداری در قم و یک مقــداری در 
تهــران و یک مقــداری در ترکيه و یک مقداری در عــراق بوده اند، 
بعد از ۱5 سال به پیروزی رسيد و انقالب ایران تحقق یافت - از 
آن وقتی که انقالب تحقق پیداکرده تا حاال تحوالتی که در حوزه 

پیداشــده ازلحــاظ کميت، کيفيــت، معنویت بنــده نمی توانم 
حسابش را بکنم مثاًل چند برابر شده یک تير در تاریکی می اندازیم 
۱0 برابر، ۲0 برابر. در تهران یادم هست اولين حرکتی که برای احياء 
روحانيت شــروع شــد به دست مرحوم آشيخ علی اکبر برهان بود 
بعد ایشان در خيابان خراسان و آن طرف ها ابتدا یک مسجدی را 
بنــا گذاشــتند کــه بعــدش مرحــوم آقــای عميــد ]زنجانــی[ آنجا 
پیش نمــاز بــود، خود آن مســجد چند تا حجره اطرافش ســاخته 
بودند این هم به ابتکار مرحوم آقای برهان بود 5، 6 تا حجره یادم 
نيست تعدادش چند تا بود به نظرم به ده تا نمی رسيد این ده تا 
یکيش امثال آقای حق شناس، آقای مجتهدی، اخوان پهلوانی، 
آشــيخ عزیز اهلل خوشوقت و مرحوم آسيد احمد خراسانی این ها 
تربیت شــده های آن مدرسه بودند. کم کم توسعه پیدا کرد و یک 
مدرســه در شــهرری ســاختند جنب حرم. این حرکت در تهران 
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هيچ کــس دیگــری مثل او نمی شــود اعتماد کــرد هيچ کس دیگر 
او  و  اوســت  مــال  نــدارد، همــه قدرت هــا  او  مقابــل  قدرتــی در 
هيچ چيزی کم ندارد. اگر این مبنای بینش ما نسبت به هستی و 
تحــول عظيمــی در  یــک  وزندگی مــان شــد،  و خودمــان  عالــم 
زندگی مــان پیدا می شــود؛ نمونــٔه بارزش که هرقدر شــما مطالعه 
بکنيد و اطالعاتتان بیشتر و عميق تر بشود بهتر است، خود امام 
؟ضر؟ که متأسفانه بعد از گذشت چهل سال هنوز هم ما ایشان را 
آن طوری که باید بشناسيم نشناختيم، در یک کلمه می خواهم 
کــه بنــده ایشــان را شــناختم از وقتی کــه از ســال 3۲  آن طــوری 
خدمــت ایشــان رســيدم تابه حال، ایشــان وقتی کــه از دنيا رفتند 
کسی بود که در ذهنش، محور فکرش جز خدا چيزی نبود؛ راه بره 
خــدا راضيه یــا نه؟ بخورم؟ بگم؟ نگم؟ مبــارزه کنم؟ نکنم؟ هر 
حرکتی هر کاری از ایشــان صادر شــد منشأش اعتقاد به ربنا اهلل 
اســت خــدا هم چنيــن عزتی داد کــه مــا در قرن ها در کشــورهای 
اســالمی و غير اســالمی نمونه اش را نمی توانيم پیدا کنيم، از این 
درس بگيریم؛ به خودمان تلقين کنيم و در عمل تمرین کنيم که 
اتکائمــان بــه خــدا باشــد، کار را برای خــدا انجام بدهيــم. البته 
مراتب اخالص تفاوت می کند، نمی شود آدم از روز اول بشود مثل 
سلمان، اما شدنی است؛ مثل کسی که می خواهد ورزش بکند 
روز اول قهرمــان جهــان نمی شــود، جهان پهلــوان نمی شــود؛ امــا 
این ها ممکن است، باید ادامه داد، تمرین کرد، مقدماتش را طی 
کرد، باید اســتادش را ببينيم تا برسيم، می شود این یک نکته که 
روحانيت از کجا به کجا رسيد. این جمله را هم اضافه کنم که به 
نظر مردم روحانی یک گدای محترم بود، به یک روحانی که مردم 
نگاه می کردند با یک گدای در کوچه چندان فرقی نداشت؛ فقط 
همين کــه محترمانــه گدایــی می کــرد می رفــت روی منبــر روضه 
می خوانــد تا مردم گریه کنند و پولش را بگيرد. این جوری بود اما 
حــاال ببينيــد آقا یک روحانی هر جا باشــد معزز و محترم اســت؛ 
البته اگر خودمان خرابش نکنيم و اگر کسی بگوید که بزرگ ترین 
شــخصيت تاریــخ در ایــن عصر یک روحانی شــيعه از ایــران بود 
سخن گزافی نگفته است. لطفی بود که خدا کرد، هيچ وقت امام 
در فکر این سؤال نبود، فقط این را یک وظيفه می شناخت: نقل 
کردنــد از ایشــان، من خــودم نبودم آنجا، نقل موثقی هم هســت: 
آن وقتــی کــه ایشــان از پاریــس تشــریف می آوردنــد بــه ایــران یک 
خبرنــگاری رفتــه بود پیش ایشــان و گفته بــود: »آقا اوضــاع ایران 

فکــر نمی کنم کس دیگری تأثير عميق داشــت مثل مرحوم آقای 
برهــان. منبر هم ایشــان می رفت، امام جماعــت هم بود، خيلی 
مردمــی بود با مردم رفت وآمد می کــرد اهل عبادت بود غالبًا، من 
خبــردارم ایشــان ســالی ســی چهــل روز می رفــت مســجد کوفــه 
معتکف می شــد. به هرحال خيلی مردم دوســتش می داشتند و 
باعث شــد اصاًل آن محله یک محلٔه دینی شــد؛ محلٔه خيابان 
خراسان و اطرافش. بعد هم الحمداهلل کسان دیگر بودند و ادامه 
دادند و رشــد کردند. خيلی خوبه که توجه پیدا بکنيم خدا چه 
نعمت هایی به ما امروز داده که صدسال قبل، هشتاد سال قبل 
اثری ازش نبود امکان عملش نبود، این یک مطلب هست، دوم 
و  اساســی  نقــش  به خصــوص  و  داشــتند  بــزرگان  کــه  نقشــی 
تعيین کننــده ای که حضــرت امــام در ایجاد این نهضــت و این 
انقالب داشــتند که دیگر محصور در دیوارهای کشــور نبود، فراتر 
رفــت همٔه دنيا را گرفت. خب دانســتن این از یک جهت تاریخ 
اســت و این هــا فی حد نفســه هم آدم خوشــش می آیــد که بداند 
گذشته ها چيست. ولی آن چيزی که بیشتر برای ما مهم است تا 
درس بگيریــم اول اینکــه کســانی که در حاالت ســختی و فشــار 
مقاومــت کردند صبر کردند خدا پاداش این هــا را از بین نمی برد 
ْنُفِس 

َ
أ

ْ
ْمــَواِل َوال

َ
أ

ْ
ُجــوِع َوَنْقــٍص ِمــَن ال

ْ
َخــْوِف َوال

ْ
كــْم ِبَشــىٍء ِمــَن ال

َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
َول

ُه ُثّمَ اْسَتَقاُموا ﴿2  اول این  َنا الّلَ وا َرّبُ
ُ
ِذیَن َقال

َّ
اِبِرينَ 1  ِإّنَ ال ِر الّصَ َمَراِت َوَبّشِ

َ
َوالّث

معرفت را پیدا کند این ایمان را که باید با خود خداست، اختيار 
عالم دست اوست، ما سروکارمان با اوست، ربنا اهلل؛ اما نه اینکه 
تنها به عنوان یک تصور ذهنی و یک لحظه ای. »ثم استقاموا«، این 
را مبنای کارشان قرار بدهند و ادامه بدهند؛ یعنی زندگی شان را 
کــه صاحب اختيار اصلی اهلل اســت  بــر این اصــل مبتنی کنند 
ک ، تقریبًا  ْ

ُمل
ْ
ِذی ِبيِدِه ال

َّ
آیــه ای که تالوت کردند عزیزمان َتَبــاَرک ال

»ربنا اهلل« با »بیده الملک« مضمونش مشابه است؛ تدبیر عالم که 
وِس  ُقّدُ

ْ
َمِلک ال

ْ
اسمش ُملک است و َمِلک از آن گرفته می شود، ال

َحكيِم 3همان ربوبیت عالم است، آن کسی که تدبیر عالم 
ْ
َعِزيِز ال

ْ
ال

ی كّلِ َشــىٍء 
َ
را انجــام می دهد ازلحاظ قدرت چيزی کم ندارد؛ َعل

ــُه كــْن َفيكــونُ 5بنابرایــن به 
َ
 ل

َ
ْن يُقــول

َ
َراَد َشــيًئا أ

َ
ْمــُرُه ِإَذا أ

َ
َمــا أ

َ
َقِديــر4ٌ   ِإّن

1. ﴿بقره، 155﴿

2. فصلت، 30﴿

3. ﴿جمعه، 1

4. ﴿نور، 45﴿

5. ﴿یس، 82﴿

خيلــی وضعيــت مناســبی نيســت« ایشــان پرســيده بــود چــه 
احساسی دارید؟ اشاره کردند و گفتند ممکن است خطری برای 
شــما باشد، رســيدید آنجا معلوم نيست چه می شــود، شما چه 
احساســی داریــد؟ ایشــان فرمودنــد: »هيچــی«. آخــه ایــن چــه 
جورشه؟ ایشان فرمودند: من یک وظيفه ای دارم انجام می دهم، 
عالــم خدایــی دارد، مــن بایــد ببينــم وظيفــه من چيســت؟ چه 
خواهد شد به من مربوط نيست. بزرگ ترین امتياز امام که او را از 
همٔه کســانی که بنده می شــناختم در این جهت ممتاز می کرد 
همين جهت بود نوکر وظيفه بود وظيفه یعنی بندگی خدا، خدا از 
مــن چــه می خواهد. بنده هــم هر چه گفت ميگویم چشــم. چه 
می شــود، هر چه خودش می خواهد. نکته دوم از تحوالتی که در 
حوزه پیداشده را نمونه اش را اشاره کردند توفيقاتی که برای شما 
حاصل شــده ازلحــاظ رســيدگی بــه برنامه هایتــان، زندگی تــان، 
برنامه های تابســتانی، تعطيلــی، این هــا هرکدامش نعمت های 
بســيار بزرگــی اســت کــه درســت می شــود قــدرش را شــناخت و 
ارزیابــی کــرد؛ اما در همــٔه این ها زمينه انتخاب بــرای همٔه ما باز 
هست و روزبه روز هر چه این ها گسترده تر می شود، انتخاب ها هم 
متنوع تر می شــود. وقتی یک جور کار می شــود کرد، تابستان مثاًل 
همين درسش را آدم می خوانده، فرض کنيد آدم شرح لمعه اش 
را می خوانده؛ یک جور کار بیشتر نيست یا این را قبول می کند یا 
می رود می خوابد؛ اما وقتی چندین نوع کار هست آدم باید چند 
گزینــه را انتخــاب کند. اشــاره می کنم به آیه دوم ســوره تبارک که 
ی كّلِ َشــىٍء 

َ
ک َوُهــَو َعل

ْ
ُمل

ْ
ــِذی ِبيــِدِه ال

َّ
تــالوت کردنــد خب َتَبــاَرک ال

َقِديٌر6، ملک دست اوست تدبیر عالم به دست اوست آدمی زاد را 
بــرای چــه آفریــد؟ می خواســت رحمــت بدهــد، نکــردم خلق تا 
ســودی کنــم بلکــه تــا بر بنــدگان جــودی کنــم خــب از اول مــا را 
می گذاشــت در بهشــت از همان جا جودش را می کرد، برای چی 
آوردی اینجا؟ بالها، مصيبت ها این گرفتاری ها این خيانت ها 
َحياَة7  مجموعًا مرگ وزندگی 

ْ
َمْوَت َوال

ْ
َق ال

َ
جنایت ها برای چی؟ َخل

ا خدا مخلوقات قبل از آدمی زاد 
ً
ْحَسُن َعَمل

َ
يكْم أ

َ
َوکْم أ

ُ
را کلش را ِليْبل

در  دارد  ؟س؟  اميرالمؤمنيــن  فرمایشــات  در  داشــت،  زیــاد 
نهج البالغه، در ]سایر[ روایات هم هست که در این پهنای چنان 
ناپیدای هســتی آسمان ها هر جا شما فرض کنيد جای پوست 

6. ﴿ملک، 1

7. ملک، 2﴿ 

گاوی نيســت مگر اینکه فرشــته ای در حال عبادت اســت، پر 
ا يْعُصوَن 

َ
است جای خالی نيست، خأل وجود ندارد، آن ها هم  ل

وَن 8 عبادالمکرمون بندگان شایسته  وَن َما يْؤَمُر
ُ
َمَرُهْم َويْفَعل

َ
َه َما أ الّلَ

و مورداحتــرام خدا هســتند پس برای چی ماهــا را آفرید؟ جای 
کــه مظهــر اختيــار خداونــد باشــد،  یــک موجــودی خالــی بــود 
انتخــاب هم خودش می کند، یک وقت یک چيزی را به کســی 
می دهنــد، خــب خيلــی خوبــم هســت و نعمــت هم هســت و 
جــای تشــکر هــم دارد. جبرئيــل، جبرئيــل شــده مگــر خــودش 
زحمت کشــيد تا جبرئيل بشــود؟ هيچــی! از اول جبرئيل بود. 
کشــيد تــا ميکائيــل بشــود؟ آن هــم  ميکائيــل چقــدر زحمــت 
کــرد ميکائيــل خلقــش کرد.  کــه خلقــش  هيچــی. از اول خــدا 
َحَمِله عرش جای یک مخلوقی خالی بود که بتواند تا بی نهایت 
بــاال بــرود و به ســوی بی نهایت تنــزل کند، ایــن خيلی عجيب 
است! در همٔه این عوالم هستی جای همچين موجودی خالی 
ْرِض َخِليَفًة 9جای این 

َ
أ

ْ
اِئكــِة ِإنِّی َجاِعٌل فِــی ال

َ
َمل

ْ
ک ِلل  َرّبُ

َ
ِإْذ َقــال بــود َو

کــی اســت. در همــٔه این آســمان های  کــرٔه خا موجــود فقــط در 
عظيمی که هيچ کس نمی تواند قطرش را تعيین کند، بسياری 
گر نامتناهی واقعی  همين جور ميگویند نامتناهی است، حاال ا
هم نباشد هم همان نامتناهی مسامحه ای هست. تازگی مثاًل 
یک کهکشانی کشف شده که هزاران سال طول می کشد که از 
آن کهکشــان برســد به اینجــا، هزاران ســال! چه عالم وســيعی 
اســت، اما همه هر چه را دارد خدا از اول خلقشان کرده است. 
خــدا خواســت یــک موجودی خلــق کند که یــک قدرتی بهش 
کــه خــودش انتخــاب کنــد. ایــن خلق خيلــی عجيب  بدهــد 
است، چقدر می تواند باال پایین برود، یک درجه، دو درجه، ده 
گر ما این ها را بشناســيم خواهيم فهميد که  درجــه، حــد ندارد ا
چه موقعيتی خدا به ما داده که به فرشــتگان هم نداده اســت. 
اصــاًل جنــس این مخلوق بــا مخلوقات دیگر تفــاوت دارد، این 
که فرشتگان بشوند خادم او و می تواند  می تواند به جایی برسد 
به جایی برســد که از حيوان پســت هم پست تر بشود. از سگ و 
ِئک ُهُم 

َ
ول

ُ
َضّلُ أ

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ
أ

ْ
ِئک كال

َ
ول

ُ
خوک هم پست تر بشود. أ

وَن 10 این خيلی ]عجيب اســت[ جز خدا کســی همچين 
ُ
َغاِفل

ْ
ال

8. تحریم، 6﴿

9. ﴿بقره، 30﴿

10. اعراف، 179
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کجا! منهای  کجا تا به  کاری نمی تواند بکند. این قدر تحول از 
بی نهایــت تا به عالوه بی نهایت ما این هســتيم قــدر خودمان را 
کــرد و خواهيــم فهميــد  بدانيــم، یــک روزی چشــم باز خواهيــم 
کردیم،  خيلــی ترقياتــی می توانســتيم به راحتــی بکنيم غفلــت 
زمينه ها را از دســت دادیم. گذشــت، خيلی اشتباهات بزرگی 
کردیم که درجاهایی محروم شدیم، از برکات خدا می توانستيم 
نکنيم این اشتباهات را، هوای نفسی، شهوتی، غضبی غالب 
شــد. این هم درس دوم که بفهميم ماچی هســتيم، چه ارزشــی 
داریم و چه کار می توانيم بکنيم یک درس سوم هم عرض بکنم 
به اندازه فهم خودم فهميدم به شــما عرض می کنم می بخشيد 
یک چيــز تازه ای نيســت، شــما همه این هــا را می دانســتيد. آن 
نکته سوم هم اهميتش شاید کمتر از این دو نکته قبلی نيست؛ 
آن هم این که این آدمی زادی که با اختيار خودش یا راه خوب را 
انتخــاب می کنــد یــا راه بــد را، ممکــن اســت گاهی راه بــدی را 
انتخاب کند، ده ها ســال هم ادامه بدهد هر گناهی از دستش 
برمياید انجام بدهد، هر جنایتی از دستش بربیاید. ولی همين 
کنــد، این قدرت  گهان توبه  آدم ممکــن اســت اواخر عمــرش نا
عظيم تری است. یک وقت به آدم یک سير تدریجی را می گویند 
آقا می توانی پله پله بروی؟ یک،  دو، سه، چهار تا بی نهایت؛ اما 
گهان می توانی برگردی. حر  ميگوینــد همه را رفتــی تا فالن جا نا
بــن یزید ریاحــی این جور بود، چنين فرصتی هم خدا از نهایت 
گــر روزی روزگاری اشــتباهی  کــه ا کــرده  لطفــش بــرای ما برقــرار 
کــردی راه کجی رفتی. حاال به دالیلی هرکســی بــه نحوی زودتر 
کار ميســر اســت، خــود خدا هم  توجــه پیدا کنی و برگردی این 
اِبيَن 11این یکی، اما این ســکه دو رو  ّوَ َه يِحّبُ الّتَ دوســت دارد ِإّنَ الّلَ
اســت، همان طور که آدم می تواند به پســت ترین مراحل برسد و 
گهان ترقی کند، عکســش هم هســت، ممکن است ده سال  نا
هــم راه خير برود و خدمت بکند به مردم، عبادت بکند، حتی 
مســتجاب الدعوه بشــود؛ بــرای دیگران دعا بکند و مســتجاب 
َغاِوين12َ ، 

ْ
يَطاُن َفکاَن ِمَن ال

َ
ْتَبَعُه الّش

َ
َخ ِمْنَها َفأ

َ
بشــود: آَتيَناُه آياِتَنا َفاْنَســل

َرَفْعَناُه ِبَها 13 طوری بود که مردم از راه های دور می آمدند 
َ
ْو ِشْئَنا ل

َ
َول

برای یک التماس دعا و دعا می کرد و فورًا مســتجاب می شــد؛ 

11.  بقره، 222

12. ﴿اعراف، 175

13. اعراف، 176

َبَع َهَواُه آخرهای 
َ
ْرِض َواّت

َ
أ

ْ
ــی ال

َ
َد ِإل

َ
ْخل

َ
ُه أ كّنَ

َ
امــا عاقبتش چه شــد؟ َول

عمرش هوس ریاست به سرش زد، نتيجه چه شد؟ این شد که 
ِب  همان کســی که خــدا آن مقامات را بهش  ْ

کل
ْ
ــُه كَمَثــِل ال

ُ
َفَمَثل

داده بود، مستجاب الدعوه اش کرده بود، »آتيناه آیاتنا« تعبيری 
اســت کــه دربــاره انبياء به کار مــی رود؛ وقتی خودش خواســت 
عــوض بشــود قــدرت دارد، کســی جلوی تــو را نگرفتــه َفَمْن َشــاَء 
ا  ِإّمَ ا َشــاكًرا َو ــِبيَل ِإّمَ ا َهَديَنــاُه الّسَ

َ
يكُفــْر﴿14، ِإّن

ْ
يْؤِمــْن َوَمــْن َشــاَء َفل

ْ
َفل

َوکمْ 16﴿ شرایط مختلفی 
ُ
َحياَة ِليْبل

ْ
َمْوَت َوال

ْ
َق ال

َ
ِذی َخل

َّ
کُفوًرا  15پس  ال

بــرای آدم پیــش ميایــد که آدم هيــچ تصورش را نمی کنــد که در 
گزینه ها برایــش فراهم  هرلحظــه ای چقــدر اســباب بــرای انــواع 
است، چشمش چه چيزی را می بیند؟ گوشش چی می شنود؟ 
در ذهنــش چــی می گــذرد؟ بــه کجا قدم بــردارد؟ به چه کســی 
گزینه  توجــه بکنــد؟ چه بگویــد در یک لحظه؟ هرکســی ده هــا 
َوکْم 

ُ
کنــد، ِليْبل برایش مطرح اســت، همــه اش می تواند انتخاب 

َمْوَت 
ْ
ــَق ال

َ
ا، اصــاًل اینجــا آمدید برای هميــن َخل

ً
ْحَســُن َعَمــل

َ
يكــْم أ

َ
أ

َحيــاةَ بنابرایــن اواًل قدر زندگی مــان را بدانيم، قدر نعمت های 
ْ
َوال

گر اشتباهی کردیم، لغزشی کردیم، زود جبرانش  خدا را بدانيم، ا
گــر ســال ها راه صحيحــی رفتيــم مغــرور نشــویم، بودنــد  کنيــم ا
کســانی که خدماتی کردند، شــاید در دوران انقالب هم بودند، 
زنــدان رفتنــد شــکنجه شــدند در ميدان هــای جنــگ شــرکت 
کردنــد چنــد بار تا پای شــهادت رفتند اما وقتی بازگشــتند یک 
خورده فرق کردند، بعضی هاشان قاچاق فروش شدند، بعضی 
هاشــان فکــر ریاســت افتادنــد، گفتنــد چهل ســال مــا زحمت 
کشيدیم حاال مزدش را باید بگيریم، حاال ما باید رئيس بشویم. 
این هــا خطرهایی اســت که بیــش از همه برای امثــال ما فراهم 
است، مردم عادی دوتا پله باال بروند، بخورند زمين هم دوتا پله 
می خورند زمين، آخرش پایشان یک خراشی برمی دارد، اما این 
ِذیَن 

َّ
ِئــک َمَع ال

َ
ول

ُ
]عالــم دین[ باال بره مــی رود تا اوج، پهلو انبياء َفأ

اِلِحيَن َوَحُســَن  ــَهَداِء َوالّصَ
ُ

يِقيَن َوالّش ّدِ ِبييَن َوالّصِ يِهْم ِمَن الّنَ
َ
ُه َعل ْنَعَم الّلَ

َ
أ

ِئک َرِفيًقا 17 رفيق انبياء می شود، اما ممکن هم هست سقوط 
َ
ول

ُ
أ

بکنــد، رفيــق ابليــس بشــود، نه تنهــا رفيــق ابليس، نوکــر ابليس 

14. کهف، 29

15. انسان، 3

16. ملک، 2

17. نساء، 69

که  خب می گفتنــد آدم خوبیه، بعد می دیــدم این پیش خوانی 
گذاشــتند تــا کفش هــا را بــزاری روش یــک گــردی ریختــه، یک 
گــرد و می مالد به صورتش، تو  خورده دســتش را می مالد به این 
دلــم می گفتــم چه آدم ســاده ای! خــود حضــرت معصومه ؟اهس؟ 
اینجاســت، ضریحش اینجاست ... گذشت و یک روز بارانی 
کوچه هــای آن وقــت هــم - بیســت ســی ســال پیــش-  بــود و 
ِگل بــود. همــه اش آســفالت نبــود،  کــه خــب  کوچه هایــی بــود 
کفش هــا گلــی بــود می آمدند می گذاشــتند اینجا و طبعــًا وقتی 
کفش ها را ميگذاشــتند آنجا، ِگل هایش هم گاهی می ریخت، 
ک باشــد، اما  ِگل ها خيلی هاش هم چه بســا معلوم نبود پا این 
ایــن بنــده خدا کــه آمد دیدم یکــی از این گل های آنجــا را که از 
کفش زوار ریخته بود برداشت ماليد به چشمش و سروصورتش! 
من خيلی تعجبم بیشتر شد که یعنی چه؟ چجور آدمی است؟ 
کيســت؟ رفتم طرفش، جوان بودم،  این دفعه رفتم بپرســم این 
بیســت ســی ســال پیش تعریف می کنــد، حاال هــم خيلی پیر 
یــادی نيســت، پرســيدم گفتنــد: »ایــن آقای بهجت اســت.«  ز
که می آینــد زیارت حضــرت معصومه را  کفــش زواری  گردپــای 
دارد به سر و چشمش می کشد برای تبرک! آن قدر کرامت از این 
گر بنویســند هفتاد من کاغذ می شــود.  بی بــی مــردم دیدند که ا
این آسان در اختيار ما هست، زحمتی هم ندارد، فقط صادقانه 
می خواهــد آدم بــرود آنجا بگوید من گدا هســتم! هيچی ندارم، 
شــما از خدا بخواهيد آن چيزی که شــما دوســت دارید خدا به 
مــن بدهــد، نه زیاد باید پــول خرج کند، نه وقــت زیادی خيلی 
می برد. مرحوم آقای بهجت تقریبًا هرروز حرم مشرف می شدند؛ 
نمــاز جعفــر و زیارت عاشــورا در حرم می خواندنــد، البته لعن و 
سالمش را بعد می گفتند، درراه! تقریبًا همان جایی هم که دفن 
شدند می نشستند. قدر این نعمتی که خدا به ما داده معرفت 
اهل بیــت، عشــق بــه اهل بیــت ؟مهع؟، ایــن را بدانيم هــر جا هم 
هســتيم خيلی هم زمــان و مــکان و این ها دخالت نــدارد، مهم 
ارتباط قلبی است از این کيميا هم غفلت نکنيد که ان شاءاهلل 
باعث سعادت دنيا و آخرتتان می شود، آخرش هم این که برای 
گناه کارهــا  کنيــد، بــه همــه  گنــاه کار هــم دعــا  مــا پیرمردهــای 
ان شاءاهلل خدا به دعای شما ما را هم بیامرزد و اموراتمان را خير 

کند و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین.

بشــود. عاملی بشــود دســت ابليس بــرای فریفتن دیگــران. این 
خطرها برای بنده و برای جنابعالی هردو وجود دارد، حواسمان 
جمــع باشــد، راه هــا را درســت بشناســيم خطرها را بشناســيم، 
لغزشــگاه ها را بدانيــم، کجاهــا پــای آدم ميلغزد؟ حواســمان را 
جلوتــر جمــع کنيــم و آخرین کلمه بعد از همــٔه معلوماتی که به 
دســت آوردیم، زحمت هایی بکشــيم راه هــا را ازلحاظ علمی و 
عقالنــی و دینــی تجزیه وتحليــل کنيــم و همه حواســمان جمع 
باشد، بازهم توانمان برای مقابله با شياطين کافی نيست؛ چون 
ک نيســت. تنها  اصــاًل یک آن خدا ما را رها بکند حســابمان پا
چيــزی کــه آخریــن مرحلــه می تواند دســت ما را بگيــرد عنایت 
الهــی به واســطه عنایــت اهل بیــت، وجــود مقــدس ولی عصــر 
که  ارواحنا فداه و سایر واسطه های است؛ یعنی بهترین چيزی 
ما می توانيم اســتفاده کنيم عماًل توســل به اولياء خداســت که 
ایــن خــودش باالترین بندگی اســت، چرا بــرای اینکه اطاعت، 
كْم ُتْفِلُحوَن 18 اســت او 

َّ
َعل

َ
َة َوَجاِهُدوا فِی َســِبيِلِه ل

َ
َوِســيل

ْ
يــِه ال

َ
َواْبَتُغــوا ِإل

گر او نگفته بود شاید ما مجاز نبودیم، اما خودش  گفته بیایید، ا
گفته این را بســيار غنيمت بشــمارید، آثار بســيار شيرین پر اثر، 
کردن به سيدالشهداء، آدم شب که می خواهد  مگر یک ســالم 
بخوابد بگوید: السالم عليک یا اباعبداهلل، چقدر وقت می برد؟ 
شــاید باشند کسانی که به واســطه انس با این کارشان هر شب 
وقتی این السالم عليک یا اباعبداهلل ميگویند، یک قطره اشکی 
که  هم از چشمشان آمده است، این بیش از صدسال عبادتی 
آدم در ميدان جنگ و جهاد می کند، اثرش بیشــتر است؛ برای 
یا بشــود اما آخر شــب موقع خواب، نه  اینکه آن ممکن اســت ر
کســی می فهمد نه هيچــی! ته دلش می گوید الســالم عليک یا 
اباعبداهلل، اینجا می آید در پیشگاه حضرت معصومه ؟اهس؟، نه 
پیغمبر اســت، نه امام اســت، فرزند یک امام، خواهر یک امام، 
که هــم برای  عمــٔه یــک امــام. نگــذرم از یک جملــه ان شــاءاهلل 
گوینده هم برای شــنوندگان درس آموزنده ای باشــد: یک کسی 
که اآلن ]سال 97[ حيات دارد، یک نوع بستگی هم با ما دارد، 
ایشــان خــادم افتخــاری حــرم حضــرت معصومه؟اهس؟هســت، 
هرچند وقت یک باری مــی رود برای کفش داری مجانی کفش 
داری می کند؛ او می گفت یک پیرمردی بود بیســت ســی ســال 
پیــش یک چنــد وقتی بود هــرروز بیــن الطلوعين می آمــد حرم و 

18. مائده، 35
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گر  گاه اســت. ا امام زمان کاماًل به ســربازان خودآ
یک شــب تنبلی کردی و بدون مطالعه رفتی سر 
کنترل نکرد و نفهميد اما از  درس، شاید مدرسه 

دید امام زمان پنهان نيست.
گــر در مدرســه نمــره داری پیــش امــام زمان هم  ا

یک نمره ای داری.
کــه می تواند  طلبــه خــوب، طلبــه دلســوز اســت 
عالم را به هم بریزد؛ مصر شکست خورد چون که 

آخوند نداشت )امام نداشتند(
که از او در تمام عمر  مردم به کسی اعتماد دارند 
کی  کــی دیــده باشــند، در حــوزه از امــام جــز پا پا
ندیدنــد. چون کــه حــوزه بــه امام اعتماد داشــت 

کردند. مردم هم به امام اعتماد 
آخرین بخشی از هند که تسليم انگلستان شد، 

بخش شيعه نشين هند بود
یــم،  کــه ایــن راه را برو مــا اینجــا جمــع شــده ایم 

که خوب درس بخوانيم. راهش هم این است 
نســوزد  خــودت  بــرای  دلــت  خــودت  گــر  ا
هيچ کــس دلــش بــرای تو نمی ســوزد؛ ایــن حرف 

 انتخاب 
طلبگی 
پاک ترین 
فرض ممکن 
است

که  یکی از بزرگ ترین توفیقات طلبه های حاج آقا حق شــناس، اســتفاده از جلســات پر خیروبرکت آیت اهلل جاودان اســت؛ جلســاتی 

کرده اســت و در این حال و هــوای تهران، پناهگاهی  عطــر و نــورش، زندگــی بســیاری از طلبه های مدرســه را خوش رنگ و خوش بو 

کرونا- این جلسات روزهای سه شنبه در حسینیه شیخ  برای سربازان امام عصر ؟جع؟ محسوب می شود. چند سالی است  -قبل 

که حاصل نکته برداری از پنج سال  گلچینی از جمالت ناب حاج آقا در خصوص طلبگی است  مرتضی زاهد برگزار می شود. متن زیر 

کامل عطا بفرماید. شرکت در جلسات آن استاد فرزانه می باشد، خداوند متعال سایه ایشان را بر سر ما محفوظ بدارد و سالمتی 

طلبگی
فــرض  ک تریــن  پا طلبگــی  انتخــاب 
ممکن اســت. این محيط به شما فساد تحميل 
نمی کند؛ غيبت و تهمت مدام وجود ندارد، آدم 

می تواند یک روز را به سالمت بگذراند.
مــا در طلبگــی آماده ایــم بــرای یک هــدف بلند؛ 
کنــد یعنــی اینکــه  طلبــه بایــد خــوب طلبگــی 

خوب درس بخواند.
درس  کــه  اســت  ایــن  طلبــه  اول  وظيفــه 
و  مباحثــه  و  درس  بــدون  طلبگــی  و  بخوانــد 

مطالعه فایده ای ندارد.
کــه مباحثه نکــردن گناه  در مدرســه ای هســتيد 
کبيره است. مباحثه در مطالعه یک قانون است.

باشــد،  نرســيده  مراقبتــی  خــود  بــه  انســان  گــر  ا
می تواند از هر بندی بگریزد.

یــک امتحانــی به مدرســه و یک امتحــان هم به 
امام زمــان پس می دهی. آمده ای تعليمات الزم 
را ببينی تا از دین و فکر و اخالق و مذهب و مرام 

ایشان دفاع کنی.

درسی از جنس نور!
توصیه های آیت اهلل جاودان؟ظفح؟ به طلبه های حاج آقا حق شناس؟هر؟

خيلی اساسی است.
شــما  تربیــت  در  کنيــد  برخــورد  چيــز  هــر  بــا 
هــم  کوچــه  دیــوار  و  در  می گــذارد؛  تأثيــر 

کم. مؤثر است البته 
ممکن اســت شما رسائل مکاســب هم بخوانی 
یــاد نگيری نفهمی، حاج آقا حق شــناس )رحمه 
اهلل( غيبــت را اصــل اساســی قــرار داده بودنــد. 
کنی ولــی هنوز  شــاید ۲0 ســال در حــوزه زندگــی 

دین دار نشده باشی.
که از  مــا آخونــد باعرضــه و باجربــزه می خواهيــم 
کل حوزه  کند. چــرا از  کار  همه چيــزش بگذرد و 
یــک امــام خمينــی در آمــد؟ از هميــن شــماها 
می توانــد ۱0 نفــر به دردبخــور بیــرون آیــد؛ همــت 
می خواهــد ســيد علی همدانی از همدان پاشــد 
رفت کشــمير، حاال آنجا ميليون ها شــيعه دارد. 
اوليــن قدم از همت خوب درس خواندن و خود 

کردن است. را درست 
کــرده باشــد عالــم  کــه خــودش را فتــح  عالمــی 
نتيجــه  کــو  تنبا فتــوای  کنــد.  فتــح  می توانــد  را 

جلســات خبــرگان و آدم هــای عجيــب غریــب 
طــرف  از  عبــارت  کــه  اســت  حــوزه  زمــان  آن 

حضرت صاحب صادر شد.
نماز

ک می شــود با بخــل و تکبر  صفحــٔه روح چســبنا
و ... داری نمــاز می خونــی هــی فکــر بی خــود را 
یــد  شــيطان می چســباند بــه ایــن، از اول نگذار
و  جــاذب  گناهــان  ایــن  تمــام  شــود.  کثيــف 

جالب شيطان است.
وقتــی نمــاز می خوانــی و قــرآن بــه شــدت بــاران 
رحمــت الهــی تندتــر می شــود امــا وقتــی مراقبــه 

نمی کنی باران قطع است.
دلــت بهشــتی شــود نيــازی بــه آخــرت نيســت 
بــه بهشــت، همين جــا می شــود  بــرای رســيدن 
گــر ایــن ثروتمنــدان و پادشــاهان عالم  بهشــت. ا
لذت نماز را یک مقدار چشــيده بودند همه چيز 

را می ریختند دور.
کنــی  خــورد  تخته گوشــت  روی  را  مؤمــن  گــر  ا
کردن حاضر است اما  بگذارند برای قطعه قطعه 

گر این  ا
ثروتمندان و 

پادشاهان 
عالم لذت 
نماز را یک 

مقدار 
چشیده 

بودند 
همه چیز را 

می ریختند 
دور 
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از نماز دست برنمی دارد.
قــوت  بکنــم  مراقبــت  بیشــتر  چــه  هــر 

نماز بیشتر است.
تقوا

مراعــات  را  تقــوا  از  درجــه ای  گــر  ا
کنی، راهت را می بینی

يِهُم 
َ
 َعل

ُ
ل َنا اهلُل ُثّمَ اْســَتَقاُموا َتَتَنّزَ ّبُ وا َر

ُ
ِذیَن َقال

َّ
 ال

َ
ِإّن

ــِة  َجّنَ
ْ
ْبِشــُروا ِبال

َ
 َتْحَزُنــوا َوأ

َ
 َتَخاُفــوا َوال

َّ
ال

َ
ِئکــُة أ

َ
َمال

ْ
ال

کْنُتْم ُتوَعُدوَن﴾فصلت، 30﴾ ِتی 
َّ
ال

ْم 
َ
ُاوِصيــک بَتقَوی اهللِ ، و الَوَرِع و االجِتهاِد، و اعل

أّنُه ال ینَفُع اجِتهاٌد ال َوَرَع فيِه
ورع  همراهــش  گــر  ا شــما  کوشــش های 

نباشد نفع ندارد.
یکــی از بهترین کارهایی که دارم انجام می دهم 
درس خوانــدن اســت. نافلــه ظهــر و غيــره هــم 
همين طــور باید بــرای دفاع از دین خــدا بخوانم. 
البته این کارهایی که می کنيم اجتهاد نيســت. 
گــر کوشــش در  کــه ا نظــر آقــای بهجــت ایــن بــود 
هــم  کــم  با آن طــرف  کنيــم،  بیشــتر  را  معنویــت 
گــر معنویــت نباشــد دزد در  حاصــل می شــود، ا
انبار ما خواهد بود، گندم و محصول چندســاله 
کجاســت؟ ما آمدیم حوزه ســير گذشــته را ادامه 
ندهيــم. راه جدیــد آمده ایــم حداقــل ایــن مســير 
کبيره  گناه  جدید عدالت است؛ یعنی نداشتن 

گناه صغيره. و اصرار بر 
می رســد به عصمت ممکن اســت من یک روزه 
کنــم  کوشــش  بایــد  نتوانــم  یک ماهــه  نتوانــم 

بنا داشته باشم.
انســان در گناه غرق نشــود الزم نيست هزار گناه 

گناه هم نباید غرق شد هم باشد در یک 
را  بهشــت  بــوی  شــود  کنــده  زميــن  از  پایــت 
گناه انسان را نجس می کند بستگی  می شنوی. 
گناه نجاســت فرق می کند  گنــاه و عمق  بــه نوع 
کارش دعــوا و عصبانيــت اســت  کســی هــرروز 
کــه  کارهایــی  گــر  ا می شــود.  گــرگ  به صــورت 

می کنی درســت است می توانيد جواب بدهيد؛ 
نشانه اش در نماز حاصل می شود.

سبک زندگی
قانون سبک زندگی را از یکجا می گيریم؛ از ایران 

گرفته نمی شود. باستان و غرب 
گر سبک  امامت در سبک زندگی نمودار است؛ ا
زندگی شــما به ســبک زندگی موال رفته اســت او 

امام شماست واال...
هفتاد هشــتاد سال به شما وقت داده اند سبک 
گــر نزدیک  زندگی تــان را نزدیــک کنــی بــه مــوال، ا

کردی او امام است.
پدر و مادر

 آقای الطافی به مقامات باال نرسيد مگر با دوری 
کسب رضایت پدر و مادر. از نامحرم و 

گر قرار اســت بــه پدرت خرجی  می گوینــد حتی ا
که او از روی دســت تو  بدهی دســتت را بگير زیر 

که دست تو رو باشد. بردارد نه 
گــوش، بینــی، حــس، چشــایی، زبــان،  چشــم 

مؤدب با استاد و پدر و مادر.
تابستان

کــه  بــودی  گــر در تابســتان تحــت نظــر مربــی  ا  
هيــچ و اال یــک تابســتان بــرای نابــودی یک عمر 
کافــی اســت و همــان هفتــٔه اول بــه باد مــی رود. 
حق شــناس  حاج آقــا  دعــای  کــه  اهلل  شــاء  ان 

پشت سر شما است.
ایمان

تمــام  در  اول  روز  از  نيســت  الزم  جنــگ  در 
اســت  الزم  ســرمایه  ذره ذره  بجنگــی  جبهه هــا 
همــان  اســت،  ایمــان  همــان  ســرمایه  ایــن 

کيزگی های دل است. پا
امام شناسی

کــم  آدميــزاد عالقه منداســت بــه دیــن بیفزایــد و 
کند، به صلوات، به عاشورا، این درست نيست، 
خلق آدم این اســت؛ ازجمله فلســفه های وجود 

کردن در دین شمرده اند. یاد  کم وز امام را منع 

آن ها واســطه بیــن خدا و خلق هســتند حرفی را 
یافــت می کننــد و به مردم می رســانند  از خــدا در

واسطٔه بر تشریع
حتــی  اهل بیــت  غيــر  از  را  دینــی  حرف هــای 

گوش هم نباید بدهی.
مجتهدیــن چه کاره اند؟ به ائمــه رجوع می کنند 
کلمات  کارکرده اند  و ســال ها درس خوانده اند و 
ائمــه را می فهمنــد و بــه ما می گوینــد. یک کلمه 
از خودشــان می گوینــد؟ جرئــت نمی کننــد؛ امــا 

ابوحنيفه رأی می داد.
حاج آقا حق شناس

حاج آقــا  دعــای  فيلســوف  مدرســٔه  پشــت 
حق شــناس اســت ایــن را قــدر بدانيــد. حاج آقا 
رســيدند  رضــا؟ع؟  امــام  خدمــت  حق شــناس 
گفتند می شود دیگر تمام عمرم ای کاش نگویم؟

توبه
بــرود  بــاال  کــه  درس  می بخشــد  زود  خــدا  اآلن 

سخت گيری بیشتر می شود.
توسل و زیارت

نــگاه  بشــينی  همين طــوری  را  روضــه  گــر  ا
کنی قساوت می گيری.

گریه  امين الدوله آقایی بود روضه می خواند همه 
و ضجــه می زدنــد مجالس دیگــر آن آقــا را رفتيم 
دیدیــم خبری نيســت فهميدیم ایــن روضه مال 
گر یک  آن آقاســت؛ یعنی حاج آقا حق شــناس. ا
آدم حســابی در جمــع مــا باشــد خــدا نظــر ویــژه 
گناه لجن اســت، نــور از لجن عبور  می کنــد. هر 
گاهی  نمی کند. قرآن مشــکالت را حل می کند، 
کــه همٔه هيکلت  یاد می شــوند  لجن هــا آن قدر ز
نمی تواننــد  ســيالب ها  و  می شــود  حجــاب 

کنند. ک  آن را پا
ســه  گاهــی  امين الدولــه  قدیــم  رفقــای 

گریه می کردند. ساعت 
یــک روضه خــوان را دیدند در یک بــاغ بزرگ پر از 
گل اللــه ســرخ هــر الله حاصــل قطرات اشــک و 

یــک باغ بزرگ پر از گل زرد که حاصل جلســات 
شادمانی اهل بیت بود.

اربعيــن اآلن بــا 50 ســال پیش فــرق می کند قباًل 
یارتی دیگری هم  یارتی نبود روزهــای ز یــک روز ز
و  تبارک وتعالــی  ولــی اآلن عنایــت خــدای  بــود 
حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ و امام زمــان )عجل اهلل 
کــرده و اخالص هــا را این طور  فرجــه( مــا را جمع 
که بهتر از آن هم  کرده اســت قباًل یک زیارت بود 
یارت هم شده باشد  بوده اآلن می شــود بهترین ز
یک ســيلی از اول جاده های جاریه که همه چيز 

را می شوید و می برد.
تــا می توانيد بــه زائرها کمک کنيد و قدر بدانيد؛ 
کــه فــردای روزگار امــام  شــاید نشــانه ای اســت 
کــه بــرای  می فرمایــد: مــن پســر حســينی هســتم 

انتقام خون او آمده ام.
ک  کــی زیارت هزار حج عمره می شــود؟ وقتی پا

باشيم؛ اولين خطر چشم و زبان.
کــی  پا بــرای  کــن  ســعی  همان جــا  در  حداقــل 
شــوخی در ســفر مســتحب در حــد ســن جوانی 
اما کنترل شــده؛ کســی که نمی تواند کنترل کند 
گر دررفت هم حساب داشته  دهانش را ببندد، ا
می شــود،  شــنيده  شــما  تضــرع  آن وقــت  باشــد 
جــواب می دهنــد، حضــرت صاحــب )عجــل 
اهلل فرجــه الشــریف( جــواب می دهد ایــن را قدر 
کار خوب ممکن اســت  بدان خرابش نکن یک 
موجــب عاقبت به خيــری و ممکــن اســت یــک 
گنــاه کوچک موجــب عاقبت به شــری البته راه 

کامل بسته نيست ولی سخت می شود.
برای تشــرف به محضر حضرت رضا؟ع؟ همان 

دیدن درودیوار هم خوب است.
گناه

گاهی انسان در مجلس موعظه می نشيند گویی 
هيچ نشــنيده است، بازهم می روم گندها شروع 
ســنگينی  حرف هــای  اســت  ممکــن  می شــود 
درحالی کــه  نکنــد  اثــر  ولــی  بشــنویم  و  بگوییــم 

گر درجه ای   ا
از تقوا را 
مراعات 
کنی، راهت را 
می بینی

فهمیدیم این 
روضه مال آن 

آقاست؛ 
یعنی حاج آقا 

حق شناس 
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حاج آقا حق شــناس فرمودند: ســلول ســلول من 
نمــاز امــام جماعــت را می شــنيد. بایــد ایــن را 

خودت بچشی تا بفهمی.
گــر آدم در طــول روز و هفتــه مواظــب خــودت  ا
کــه  باشــی ثمــره اش در جلســه معلــوم می شــود 
کــردی یک  گــر حوصلــه  گيــرت می آیــد ا چقــدر 

فکری برای خودت بکن!
ِليأُخــِذ الَعبــُد الُمؤِمــُن ِمــن َنفِســِه ِلَنفِســِه، وِمــن 

ُدنياُه اِلآِخَرِتِه.1
بندٔه مؤمن از خودش برای خودش بگيرد:

کار واجبــت بــرای نمــاز، از قــوت و  ده دقيقــه از 
قــدرت فــردی برای نمــاز، از جوانــی و قوت زدی 
چقــدر  نمــاز  بــرای  خــودم  وقــت  از  روزه،  بــرای 
کنم؟ از فکر خودم برای امربه معروف و  اســتفاده 

کنم؟ نهی از منکر چه مقدار استفاده 
بــرای خدمــت به پدر و مــادر؟ بــرای درس! برای 

درس! از دنيا برای آخرت!
خــودت  از  می شــود  جوانــی  تــا 

1. پیامبــر خــدا؟ص؟ : مؤمــن، باید از خود بــرای خــود، و از دنیای خود 
برای آخرتش بهره برگیرد. )الكافی: ج 2 ص 70 ح 9(

کنی. برای خودت خرج 
ریاضــت  بیــاوری،  فشــار  مقــدار  یــک  ميتونــی 
نابودکننده نه هاااا، هميشه آدمی زاد معلم خبير 
می خواهــد در تمــام ابعــاد زندگــی. نــه ســاعت 
نخواب، هشت ساعت نخواب، شيش ساعت 

یاد هم هست. بسه ز
گــر من دلــم برای خودم نســوزد هيچ نمی شــود.  ا
دلــت بســوزه درس بخــون دليلــی نــدارد بیــرون 

بروی! باید چشمت را حواست باشد.
مانع رســيدن نور خورشيد به ما خودمان هستيم 
تراشــيده ایم  خودمــان  شــاید  نــدارد.  مانعــی  او 
کودک بند  کســانی برای ما پدید آورده اند.  شاید 
طبيعت است، ما بنده خوابیم. گذشتن از خور 
و خواب سخت است اما گذشتن ممکن است 
درصورتی کــه بفهمــی و بدانــی و اعتقــاد داشــته 
کــه هيچ نيســتی، خــودت را برتــر ندانی.  باشــی 

باید زحمت بکشيم
بــرای شــماها هنــوز دیــر نشــده مخصوصــًا قبــل 
از بندهــا رهــا شــد. در  ازدواج راحــت می تــوان 

که در بیداری نيســت.  خواب چيزهایی اســت 
چشــم بعضی بچه ها فقــط در خواب باز اســت 

البته به شرط بیداری قلب.
قیامت

شــما تک تــک بــه نزد مــا می آییــد. یــک روز به تو 
خانــه،  والیــت،  شــد:  همه چيزتمــام  می گوینــد 
گردی همه  توحيد، ماشــين، مليت، استاد و شا

و همه تمام می شود.
گــر نمــاز شــبت تــرک نشــد، روزی ۱۲ ســاعت  ا
دارا  چقــدر  می دانــد  خــدا  خوانــدی  هــم درس 

هستی. از همه مهم تر اخالقت خوب باشد.
ِقيِه ﴾انشقاق،6﴾

َ
ک کْدًحا َفُمال ی َرِبّ

َ
ک کاِدٌح ِإل

ّ
ِإَن

چــه چيــز را مالقــات می کنــی؟ خــدا را؟ یــا ایــن 
سختی را؟ هردو هم درست است.

از روز تولــد تــا آخر در این ســير بــوده ای و خواهی 
بــود؛ پایــان ایــن ســير یعنــی رســيدن و مالقــات 
بــا خــدا: قيامــت یعنــی چــه؟ مــا نمی فهميــم. 
دودســته  مــردم  اجبــاری  ســير  ایــن  نهایــت  در 
می شــوند: نامه از دســت راســت داده می شود یا 
کيفيت این  از پشــت سر داده می شــود؛ چون به 

سير وابسته است.
شــما در هرلحظه ای و به هر شــکلی در این ســير 

هستی حتی در خواب!
کــه آیــا بــه مالقــات  مهــم پایــان ایــن ســير اســت 
بــه مالقــات  یــا  کشــيده ام می رســم  کــه  رنجــی 
ربــم؟ این هــا ترجمــه اســت تفســير قرآن نيســت 
کــه حــرف ســاده شــنيده ایم ایــن حرف ها  بــس 

برایمان سنگين می آید
یک کســی طلبکار بود رفته بود در خانه بدهکار 
مدام اصرار می کرد که بدهی من را بده می گفت 
نــدارم هــی فشــار مــی آورد رفــت خدمــت امــام 
کــرد آقــا نــدارم. آقــا فرمود  صــادق؟ع؟ شــکایت 
گفت آقا طلبم اســت  خــب ندارد ســخت نگير 
حقــم اســت آقا فرمود یک روز تــو را نگه می دارند 
همين طور حســاب کشی می کنند مثاًل ده سال 

کــه مکلف  نگــه مــی دارد می گوینــد اوليــن نماز 
کــم اســت، چــرا در  شــده بــودی یک گوشــه اش 
حســاب یکســری می گوینــد آقــا مثــاًل فــالن نماز 
کــردم می گوینــد خب برو.  را نخوانــده ولــی قضا 
حســاب ســخت شــاید این طــور باشــد. خــب 
چــرا تــا فالن ســاعت پــای تلویزیون بیــدار بودی 
کــه نماز قضا شــود؟ این شــد حســاب ســخت؛ 
چرا از پشــت ســر نامه اعمال را می دهند؟ چون 
انداختــی. در عالــم  پشــت ســر  را  آن عمــل  تــو 
کــف پای چنــد نفر را می شــود بوســيد آن هم پدر 

و مادر و استاد.
گــر انســان خــودش دلــش بــرای خودش نســوزد  ا
دلــش  بایــد  انســان  خــود  و  نــدارد  دیگــری  راه 

برای خودش بسوزد.
سیاست

کسی که اهتمام به امور مسلمين نداشته باشد، 
مسلمان نيست: در ميانمار، عراق، افغانستان، 

کاری ندارد چه خبر است! سوریه 
رفیق و شوخی

بیشــترین بدی را انســان از رفيــق می آموزد که در 
کرد. آن باید دقت 

)از  نزنــد  حــرف  می پوســد  نخنــدد  گــر  ا آدم 
جنس ماها( می پوسد.

کنترل  گــر  کند ا شــوخی می توانــد انســان را نابود 
نباشــد بعضــی چيزها عميــق در دل انســان قرار 
دارد که با همان محشور می شود با رفقای خوب 
کنترل شــود شــوخی ها از یک حدودی  هــم باید 
نگذرد اولين نصيحت من به طلبه درس خوب 
خــوب  دوســت  نجــات  عوامــل  جــزو  خوانــدن 
پیدا می کنی شــوخی ها درســت می شــود لباس 

طلبگی با غير طلبگی متفاوت است.
آدم وقتــی آمد طلبگی بنا دارد دیگر بازی نکند، 
ورزش را جدی بگيرید مخصوصًا رزمی، شوخی 
کنيد از همين  گــر همت  و خنــده هم الزمه؛ اما ا

اآلن هم آدم درست حسابی درست می شود.

 حاج آقا 
حق شناس 
فرمودند: 
سلول سلول 
من نماز امام 
جماعت را 
می شنید

شوخی 
می تواند 

انسان را نابود 
گر کنترل  کند ا

نباشد
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بیانات



امضای آخر
کلــی بســيار اهل  شــهيد قاســم ســليمانی به صــورت 
کتــب و  ی  کــه حــاو مطالعــه بودنــد. ایشــان ليســتی داشــتند 
نوارهــای اخالقی علمــای متعددی مانند آیت اهلل مشــکينی، 
آیت اهلل مصباح، آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل مظاهری و آقا 
گوش  کتاب ها و  کردن این  مجتبی تهرانی بود و برای مطالعه 

دادن نوارها هم برنامه داشتند.1
همچنيــن یکــی از ماجراهــای معــروف مرتبــط بــه اخــالص و 
احتــرام ایــن ســردار بزرگــوار در برابر علمــای اســالم، ماجرای 
کفــن ایشــان بــود. شــهيد حــاج قاســم، در آخریــن  امضــای 
ســبحانی،  ی،  شــيراز مــکارم  عظــام  آیــات  بــا  کــه  ی  دیــدار
ی همدانی در بیت هــای هرکدام از آن ها  جــوادی آملــی و نور
کفــن خودشــان را به همراه خودشــان بــرده بودند و  داشــتند، 
کفن توســط این چهــار مرجع بزرگ  کــردن  درخواســت امضــا 

را داده بودند.2

basirat.ir -1. پایگاه رسمی اطالع رسانی آثار حضرت عالمه مصباح یزدی؟هر؟

2. صداوسیمای جمهوری اسالمی، خبرگزاری قم

کرده اســت« 1.  کرام  کند، خداوند و رســولش را ا کرام  گرامی و ا که آن ها را  که آن ها وارثــان پیامبرانند. هر  گرامــی بدارید  کــه: »علمــا را  کــرم ؟ص؟ فرموده انــد  پیامبــر ا

که جانشــینان عام امام زمان عجل اهلل تعالی  این روایت به خوبی روشــنگر مقام و رتبه واالی علمای اســالم می باشــد و وظیفه مؤمنین را نســبت به این بزرگواران 

فرجه الشــریف می باشند، مشخص می کند.

کسانی مانند شهید سپهبد قاسم سلیمانی، اوج احترام و ادب را در مقابل علما نشان داده اند. به عنوان نمونه، این شهید بزرگوار در وصیت نامه باارزش خویش، 

گران قدر« را »موجب روشــنایی جامعه و ســبب زدودن تاریکی« عنوان می کند. خود را ســرباز معرفی می کند و در مقابل »علمای عظیم الشــأن و مراجع 

1. نهج الفصاحه، ج 1، ص 238، حدیث 450

احترام به علما، برگی از سیره سردار سلیمانی

و اما ســردار محمدرضا حســنی سعدی، هم رزم سردار دل ها، 
در باب احترام به علما و روحانيون نقل می کند:

»ســپهبد شــهيد حاج قاســم ســليمانی حتی به یک طلبه کم 
سن و سال تازه معمم شده نيز فوق العاده احترام می گذاشت. 
یادی قائل بود و ادب عجيبی داشــت  ی بــرای علما ارزش ز و
کيــد می کــرد علــت عاقبت به خيــری حــر، ادب  و هميشــه تأ
کــه بــه دیگــران می گذاشــت، لذا خود ایشــان  و احترامــی بــود 
بــه ميهمــان احتــرام می گذاشــت و پای برهنــه بــه اســتقبال یا 

بدرقه مهمان می رفت.
سردار سليمانی می گفت: هر روحانی که برای تبليغ به روستای 

قنات ملک می آمد، محل اسکانش خانه پدری ما بود.«3
عبای پدرانه مرجعیت

کلئه علما داشتند، نسبت  که شهيد نسبت به  عالوه بر ادبی 
بــه برخــی از علمــا و روحانيــون احتــرام خاصی را قائــل بودند، 
که به حضرت امــام ؟هر؟، رهبــر معظم انقالب  ماننــد ارادتــی 
کل جنبــش حــزب اهلل، حجت االســالم ســيد حســن  و دبیــر 

3. خبرگزاری ایرنا  و خبرگزاری جمهوری اسالمی

سردار ادب

نصراهلل ؟ظفح؟داشتند.
کــه به صورت  همچنيــن یکــی دیگــر از ایــن علمــای بزرگواری 
خاص مورداحترام شــهيد سليمانی است، آیت اهلل سيستانی 
گران قدر، در  ؟ظفح؟ می باشــند. حــاج قاســم در مــورد این مرجــع 

که: یک سخنرانی فرمودند 
»ایــن پیــروزی )پیــروزی در موصــل(، برخاســته از حکمــت 
و تقــوای یــک مــرد برجســته، در یک خانــه ای محقــر در عــراق 
م اسالمی، 

َ
است؛ و این حکيم و شخصيت بزرگ و عظيم عال

آیت اهلل العظمی سيستانی است، حفظه اهلل تعالی.
ایــن فقيه حکيــم و موقعيت شــناس در مواقع متعــددی مردم 
کشــور عراق را نجات داده اســت. در زمان اشــغال ]عراق[،  و 
وجــود ایــن شــخصيت ]در[ نوشــتن قانون اساســی به دســت 
ملت عراق، ]در انجام[ انتخابات بر مبنای قانون اساسی، در 
شــکل گيری دولت ها، در برخورد با فتنه ها، در نزدیکی شــيعه 
ُکــرد ]اثرگــذار بــود[. او عبــای خــود را  و ســنی و در محبــت بــه 
گشود و همه ملت عراق را در زیر این عبا جا داد. امروز  پدرانه 
در عــراق، اقليت هــا، چه ایزدی ها، چه ترکمن ها، چه شــبک 

کــه این  کنــد  هــا و چــه مســيحی ها، کســی نيســت احســاس 
مرجع عالی قدر تشــيع، نه تنها مرجع و حامی شــيعه هســت، 
بلکــه حامــی تک تــک آحــاد مــردم عــراق اســت و برعکس در 
بعضــی جاها، محبــت او به بعضی از طوایــف به دليل ایجاد 

صميميت و محبت بیشتر بوده است.
بــه  فتــوای ایــن مــرد موقعيت شــناس و ایــن حکيــِم به موقــع 
وادار  خــروش  بــه  را  عــراق  جوانــان  شــد  باعــث  خاســته،  پــا 
کنــد و ایــن شــجره طيبــه مقــدس ارزشــمند حشــد الشــعبی 

گذاشت. مقدس را بنا 
ی زمين  خون جوانان شيعه برای نجات جوانان اهل سنت رو
یخت و کار جوانان عراقی در حمایت از مردم بی نظير بود که  ر

همه این ها تأثير فتوای آیت اهلل سيستانی است.«4
که سردار دل ها از این مرجع بزرگوار  البته این تنها مکانی نبود 
حمایت کرده، بلکه ایشــان در ســخنرانی های عدیدٔه دیگری 
هــم حمایــت قاطــع خویــش از مرجعيت عــراق و حتــی دیگر 

مراجع عظام را اعالم نموده اند.

4. صداوسیما جمهوری اسالمی، شبكه خبر ﴿ پایگاه خبری شبكه العالم
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فصل دوم :  مصـــــــــــــــــــــــــــــاحبهآ



کــه اآلن مــد شــده از هرکســی یک چيــزی نوشــته 
می شــود که بعضی اوقات به دروغ نوشته می شود 
و باالخــره بایــد یک چيــزی وجــود داشــته باشــد 
ماهــم بالعرض مجبور شــدیم که ایــن را بپذیریم 
و اطاعــت بکنيــم فرمایش شــمارا و بگوبیم؛ ولی 
اواًل و بالــذات هميشــه آدم بایــد خاطرش باشــد 
کــه هميشــه به فکــر زندگی نامــه انبيــاء و اوصيا و 
خوبــان عالــم و علما ربانی باشــد که اثــر و برکتی 
دارد. ولــی حــاال می فرماییــد چشــم. آن مقداری 

که خدا کمکم بکند.
مــا بچــه اتابــک هســتيم. پــدر و مــادر در هميــن 
کــه تابســتان ها به روســتا پیلــه نور  اتابــک بودنــد 
می رفتنــد. فکر می کنم تابســتانی که مصادف با 
عيــد مبعث بــود به پیله نــور رفته بودنــد و من در 

آنجا در ۲7 رجب عيد مبعث  به دنيا آمدم.
از همــان بچگــی خيلــی از پــدرم ســؤال می کردم 
که چرا اسم مرا محمد نگذاشتی؟ اسمم را علی 
نگذاشــتی؟ ایــن اســم ها را خيلــی زیاد دوســت 
مــدارس  داشــتم. بعدهــا هــم در مســابقات در 
کــه  می دادنــد  جائــزه  علی هــا  و  محمدهــا  بــه 
هيچ کــدام به ما نرســيد! }یک کســی هــم بود که 

افتتاحیــه  بــرای  می خواســتیم  حاج آقــا 
ســال تحصیلــی یــک مصاحبــه کاملــی 
بــا حضرت عالــی داشــته باشــیم راجــع بــه قبــل از 
طلبگی و ســیر طلبگی خودتان و نحوه آشنایی تان 
با حاج آقا حق شناس و استفاده هایی که از محضر 
مرحوم حاج آقا بردید و هم چنین طلبه برتر و استاد و 

هر چیزی که شما صالح می دانید.
گر اجازه بدهید از دوران نوجوانی تان شروع کنیم.  ا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
واُتَک 

َ
َک الُحَجِة بِن الَحَســن َصل ُکــْن ِلَوِلِيّ ُهــَمّ 

َّ
الل

اَعِة َو ِفی ُکِلّ َساَعٍة  يِه و َعلی آباِئِه ِفی َهِذِه الَسّ
َ
عل

ی   َو َعْينًا َحَتّ
ً

َوِلّيــًا َو َحاِفظًا َو َقاِئدًا َو َناِصرًا َو َدِليال
ْرَضَک َطْوعًا َو ُتَمتَعُه ِفيَها َطِویال

َ
ُتْسِکَنُه أ

کردند  در ایــن ســال ها بارهــا ایــن را از من ســؤال 
کردنــد و مــن ابــاء داشــتم. یکــی  و درخواســت 
کــه بایــد  از اصلی تریــن علت هــای آن، ایــن بــود 
در مــورد زندگــی ائمــه و خوبــان و بــزرگان عالــم 
صحبــت بشــود. در مــورد زندگــی مــن صحبــت 
کار لغو و بی خــودی اســت. اصاًل ما  شــدن یــک 
کــه بخواهــد زندگی ما  یــم  بــه چــه دردی می خور
بیان بشــود! منتها بازهم یک سری از رفقا گفتند 

اولین مصاحبه!
 مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین میرهاشم حسینی؛ 

مسئول محترم حوزه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

 پدرم گفته 
بودند که ما 
فال نیک 
زدیم که اسم 
تو را میر هاشم 
بگذاریم 

بــه فاطمه هــا جائــزه می دادند طرف گفت: اســم 
من فالن اســت مثاًل تقی هست ولی تو خونه من 
را فاطــی صــدا می کننــد!{ من کاًل اســم محمد و 
علی را دوســت داشــتم چه می خواســتند جائزه 

بدهند چه ندهند.
یادم هســت که پدرم گفته بودند که ما فال نيک 
که یا سيد  زدیم که اســم تو را مير هاشــم بگذاریم 
مير هاشم تعزیه خوان بشی  که االن تو اینترنت هم 
بزنيد سيد ميرهاشــم تعزیه خوان هم مياد، سال 
۱353 بهترین تعزیه خوان کل شــمال و جاهای 
دیگر بود   و برای امام حسين؟ع؟ تعزیه بخوانی یا 

اینکه مثل آميرزا هاشم آملی از علما بشی.
و  ابتدایــی  بــزرگ شــدیم.  اتابــک  تــو هميــن  مــا 
راهنمایــی را هــم در همان جــا بودیــم. راهنمایی 
در مدرســه ادب دوســت بودیــم. چه اســتادهای 
خوبی داشــتيم! مثل شهيد رســا طلب، حاج آقا 
کنــه، یکــی از بهترین  بیدگلــی خــدا رحمتشــان 
کســانی کــه روی ما اثر گذاشــتند، آقا رضا نخلی 
بودند که من خيلی دوستشان داشتم، بچه های 
اســتادهای  خالصــه  هســتند.  الرضــا  مکتــب 
خوبی بودند تو مدرســه راهنمایی که روی من اثر 
گذاشــتند. درمورد شهيد رسا طلب یادم هست 
کــه جمعه با ایشــان نماز جمعــه رفتيم، فکر کنم 
پنج شنبه هفته بعدش یا چند روز بعدش شهيد 

شدند، این ها موقع عمليات منطقه می رفتند.
برای دبیرستان هم چيزی شد و گفتند که نفرات 
برتــر اســتان تهران بروند دبیرســتان البــرز امتحان 
گر قبول شدند بروند آنجا. ما الحمداهلل  بدهند، ا
جــز نفــرات برتــر منطقــه ۱5 بودیم و رفتيــم و قبول 

شدیم. چهار سال را خواندیم تا سال 7۱.
یــم. یکيــش یــادم هســت، اول  یــاد دار خاطــره ز
دبیرســتان انتخاب رشــته می خواستند بکنند؛ 
کــه شــما  گفتنــد  کردنــد  نمره هــای مــن را نــگاه 
در راهنمایــی نمره هــای ریاضــی ات بــاال بــوده و 
ریاضــی ات خيلــی خوبــه بــرو ریاضــی فيزیــک. 

گفتــم: آقــا اجــازه یک چيــزی بگــم؟ اصــاًل  مــن 
نمی گذاشــتند چيــزی هم بگویــم، همين جوری 
خودشان پر می کردند. گفت: بله، گفتم: تجربی 
می شود بروم؟ گفت: نه، حاال تو ریاضيت خوبه 
گفت:  گفتم: آقا علوم انســان چی؟  برو ریاضی. 
علوم انســانی معمواًل آدم های ضعيف می روند. 
گفــت:  گفتــم: آقــا اجــازه؟ معــارف دیــن چــی؟ 
خارجی هــا  رده  از  و  تجدیدی هــا  و  مردودی هــا 
می روند سمت معارف. خيلی مسخره کردند این 

معارف را؛ ما هم رفتيم سمت ریاضی فيزیک.
فکر کنم سال 7۲ تحصيلی خدا توفيق داد حوزه 
حاج آقــا مجتهــدی آمدیم. یادم هســت آنجا که 
آمدیم بعضی از اســاتيد دبیرســتان البــرز... یادم 
هست یکيشون می خواست برای ادامه تحصيل 
بــه فرانســه بــرود و خيلــی آدم خوبــی بود، ایشــان 
کــه خالصــه برگــرد، حيفــه، چرا  آمــد دنبــال من 
می خواهــی حوزه بخوانی؟ یادمــه که یک بزرگوار 
که اسمشــان را نمی برم چون هرکدام  دیگری بود 
از این هــا ســمت هایی هم دارند. یــک امتحانی 
هم تو همان دبیرســتان داده بودیم و خوب شــده 
بــودم بــه مــن گفتــه بود: مــن به تــو اميــد دارم و... 

ظهر شهادت 
مدرسه آقا 
مجتهدی 

دیگه معروف 
بود
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بعــد مــن را تــو خيابان دیــد و گفت: خوب ســيد 
ميرهاشم چی کار کردی؟ کدام دانشگاه رفتی؟ 
کرد.  گفتم: آقا ببخشيد ما رفتيم حوزه. اصاًل قهر 
برای من هم سخت بود چون من دوست داشتم 
بعضــی از معلم هایم را. بــا من خداحافظی نکرد 
کار بــه ما نداشــت. اصــاًل با یک  و رفــت و دیگــر 

اخمی که آخوند می خواهی بشوی که چی؟!
را.  مجتهــدی  حاج آقــا  کنــه  رحمــت  خــدا 
مدیریت خــاص یک پدر دلســوز، بعضی اوقات 
هــم  بســيار  خــودش،  خــاص  جدیت هــای 
متعبــد؛ مثــاًل بااینکــه پاشــون مشــکل داشــت و 
عصــا دســت می گرفتنــد و بــا کمــردرد نافله ها را 
ایســتاده می خواندند و ما خجالت می کشــيدیم 
کــه نافلــه را نشســته می خواندیــم؛ ایشــان همه را 
ایســتاده می خوانــد. آدم از خجالــت می گفــت 
بلندشيم )ایستاده بخوانيم(. حاج آقا مجتهدی 
طلبه هایشــان را اهل بیتی تربیــت می کردند، روز 
و شــب های شــهادت برای تمــام اهل بیت؟مهع؟ 
گرفته می شد و عرض ادب و ارادت  باید مراســم 

ظهــر  شــهادت ها.  مراســم  خصوصــًا  می شــد. 
شهادت مدرسه آقا مجتهدی دیگه معروف بود.

مــا همان ســال 7۲ شــروع کردیــم. 6 مــاه اول من 
کرد هم  صــرف و نحو و... الحمداهلل خــدا لطف 
مباحث خيلی خوبی برای من پیدا شد ... آقای 
کرد. همان روز  نبی الهی. واقعًا خدا بهم عنایت 
اول طلبگی هم بهم عطا شد. پنج شش سال که 
ما مباحثه کردیم بهترین مباحثه بود. ممکن بود 
مریض باشم سردرد داشته باشم درس را شرکت 
نکنم ولی مباحثه نمی شــد تعطيل بشــه. خيلی 
هم از هم حســاب می بردیم. سر مباحثه هم حق 
حرف اضافــه نداشــتيم. بایــد مرتــب می بودیــم، 
حرف اضافــه ممنــوع، هيچ بحــث اضافه خارج 
از بحث نباید می شــد، هر ۲0 دقيقه نيم ســاعتی 
که مباحثه بود باید مرتب... . این برای ما خيلی 
نعمت بزرگی بود. فکر کنم نيم سال دوم بود یعنی 
بهمن و اسفند بود که مدیر مدرسه و خود حاج آقا 
مجتهدی لطفی داشــتند گفتند که شرط اینکه 
به شــما حجره بدیم این اســت که شما باید یک 
یــس داشــته باشــيد. مــن هم خيلــی تعجب  تدر
کــردم من تــازه آمدم یک چند ســالی بگــذرد بعد 
دیدم نه خود حاج آقا مجتهدی و مدیر فرمودند. 
گر اشتباه نکنم تدریس هدایه  ما از نيم سال 7۲ ا
را شــروع کردیم. دیگه در شــش مــاه دوم طلبگی 
ما هم درس خودمان را می خواندیم و هم تدریس 
می کردیم. سال بعدش هم تدریس صمدیه بود. 
تقریبــًا صــرف، نحــو، معانی، بیــان و بدیــع را ... 
صرف، صرف مير بود، امثله بود و شرح تصریف. 
امثله خيلی مرســوم نبود، ما یواشکی خواندیم و 

مباحثه کردیم و یک ذره تدریس هم کردیم.
کشــور در   بعدها توی یکی از دانشــگاه های مهم 
قسمت ادبیات و گرامر یک بزرگواری که اونجا با 
ما آشــناییت داشت و تدریس می کرد، می گفت 
ایــن اســتاد می گویــد: مــن ۱۱ ســال در آمریــکا و 
گــر اشــتباه نکنم می گفــت روش  کارکــردم ا کجــا 

چامســکی  کــه بعدها در سياســت هــم دخالت 
کنم ایــن همان چامســکی باشــد  خود  کــرد فکــر 
ایشان که جامع المقدمات خوانده بود می گفت: 
به خدا همين امثله و صرف مير خودمان هست؛ 
کــرده،  برداشــته بابیــان دیگــر آورده و شــيرینش 
منتهــا متأســفانه داخــل حــوزه قــدر نمی داننــد. 
کســانی هم که در حــوزه این هــا را خوب مباحثه 
کــه این هــا در  می کننــد بعــدًا خــوب می فهمنــد 
ادبیــات عرب و در برخی از اســتظهارات خيلی 
اثــر دارد. مــا آن موقع، هم امثله هم صرف مير هم 
تصریف را در صرف خواندیم، در نحو هم عوامل 
فــی النحــو، عوامــل مأل محســن و ... مــن عوامل 
کتاب هایی  کــردم.  فــی النحو را خيلــی تدریس 
مانند النحو الوافی و کافيه و شرح نظام در صرف 
کار می کردیــم یــا  را معمــواًل ارجاعــی بــا طلبه هــا 
شــرح جامــی... . هيــچ موقع یــادم نمــی رود یک 
جــزوه عــدد و معــدود نوشــتم کــه تقربیــا معمــول 
کــه وجود داشــت را  اشــکاالت جــزوات دیگــری 
بــر طــرف کــرده بــود. یک چيــز جالبــی شــده بود. 
چنــد تا از اســتادها هم دیده بودنــد تعریف کرده 
بودنــد. بعــد دیدم اگر من بخواهم این را بفرســتم 
چاپ کنم ممکن اســت یک ســال طول بکشــد 
تــا چــاپ بشــود و طلبه هایــی کــه اآلن ســر درس 
می آیند بی بهره می مانند، گفتم: خدایا بدیم این 
طلبه هــا اســتفاده کننــد بهشــان گفتــم: هر کس 
دوســت داشــت کپی بگيرد که حداقل آن هایی 
که امســال هســتند بهــره ببرند بعد ســال بعد که 
چــاپ شــد کتابــش را بخرند. چهــار پنج تا کپی 
کــردم به بچه هــا دادم. خب اون موقــع ۱00 ﴾ ۱۲0 
نفــر ســر درس می آمدنــد. نمی دانــم چقــدر طول 
کشيد، دو ماه، 6 ماه بعد یکی از رفقا یک کتاب 
مربــوط به اعــداد را به مــن هدیه داد ســال هفتاد 
و خــورده ای و دیدم رویش نوشــته نویســنده دکتر 
کــردم صفحه اول صفحــه دوم  فــالن. بعد نــگاه 
صفحــه ســوم... مطلب هــا عيــن مطلــب مــن، 

مثال هــا مثال های من، بعد دیدم دو جا اشــتباه 
کــرده بودم عين اشــتباه های من را هــم آورده بود. 
گفــت: حاج آقــا راضــی باشــيد! فاميــل مــا  بعــد 
اســتاد دانشگاه هست جزوه شما را دید و خيلی 
گفتــم: قربونــت مــا یک چيــز  پســندید و ... بعــد 
تکميل تــر هــم نوشــتيم ایــن هــم بدهيــد چاپــش 
کنند و دو ســه تا غلطش هم بگيرند. گفت: این 
را گذاشــتند برای جزوه تدریســی فالن دانشــگاه 
کارشناســی.  کارشناســی ارشــد،  برای نمی دونم 
بعــد دیگــه دیدم ایــن مباحــث مربوط بــه عدد و 

معدود مفصل آمد و ... .
کــردم. مــن خيلــی  یــس  در نحــو صمدیــه را تدر
اصرار دارم که کسی که صمدیه را خوب بخواند 
کــه بعــدازآن دیگــر در خيلــی از  یــک قلــه اســت 
درس هــا راحــت می شــود. لــذا مــن زدم به ســيم 
آخــر به بعضــی از رفقــا ميگویم صمدیــه را حفظ 
کنيــد. چــون جرئــت می خــواد ایــن. بــرای اینکه 
کنيم؟  گویند: چرا قــرآن را نمی گویید حفظ  مــی 
باباجان قرآن را حفظ کنيد صحيفه سجادیه هم 
کنيد نهــج البالغه هم حفظ کنيد حافظ  حفظ 
هــم حفظ کنيد ولی این صمدیه و شــعر الفيه را 
کــه من آن قــدر تدریس  کنيــد. صمدیه را  حفــظ 
کنم همــه اش را حفظ بودم  کــردم غلو نکنم فکــر 
موقع تدریس. یادم هســت الفيه را داشــتم حفظ 
می کــردم یکــی آمــد پیــش مــا مشــاوره غلــط داد 
گفت حيف نيست به جای قرآن و... الفيه حفظ 
می کنــی؟ نگفــت که هــم این را حفــظ کن و هم 

قرآن و هم صحيفه را.
صــرف و نحــو و معانــی و بیــان و بدیــع و ... یک 
یــس کــردم، بعدهــا جواهر  مــدت مختصــر را تدر
کم  آمد جواهر را تدریس کردم. معمول این ها را با
کــردم. شــرح  یــس  یــادش حــدود ۱0 ســال تدر و ز
تصریــف و هدایه و صمدیه و ســيوطی و مغنی، 
ما مغنی اللبيب تدریس می کردیم. چند وقت تو 
یــه اش بودیم. بــاب اول و رابع معمواًل  قصــه زنبور

 من خیلی 
اصرار دارم 
که کسی که 
صمدیه را 
خوب 
بخواند یک 
قله است که 
بعدازآن دیگر 
در خیلی از 
درس ها 
راحت 
می شود 

گاهی اوقات 
ممکن است 

که علت 
اصلی را هم 

حاال حاال 
آدم متوجه 

نشود که چی 
شد طلبه شد
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یــس می شــد بعدهــا شــد مهــذب المغنــی و  تدر
یــب هســت و  مغنــی االدیــب و اآلن مغنــی االر
کبــری و  مختصــر و عوامــل فــی النحــو و منطــق 
منطق مظفر و حاشــيه مالعبــداهلل راهم فکر کنم 

یک تدریس داشتم و مختصر و جواهر.
 نحوه عالقه مندی تان به حوزه چه طور بود؟

کــه فرمودیــد معلــوم نيســت که  انگيــزه طلبگــی 
یــک تــک علتی بوده باشــد؛ حتی گاهــی اوقات 
ممکن اســت که علت اصلی را هم تا حاال حاال 
آدم متوجه نشــود که چی شــد طلبه شد. عوامل 
مختلــف بــود؛ شــاید مثــاًل مــن یــک موقــع یــک 
که خيلی بدبرخورد می کرد  معممی را دیده بودم 
با خودم گفتم که این چقدر دارد مردم را نســبت 
بــه دین زده می کنــد؛ مثاًل خدا بخواهد من طلبه 
کــه حداقل با یــک لبخندی  بشــوم، معمم بشــم 
کــه می زنم این قــدر زده نکنم. طرف انگار با همه 
دعــوا داشــت. نميدونــم بگــم اون انگيــزه اصلی 
بــود... ولــی قاعدتــًا اول و وســط و آخــرش لطف 
خدا و اهل بیت؟مهع؟ و یک دعایی حتمًا بوده که 

خدا مدد کرده است.
دیگه سال به ســال درســمان هم همين طور ادامه 
پیــدا می کــرد. الحمــداهلل خــدا توفيــق داده بــود 
اســتادهای خوبی داشــتيم، هم تو صرف، هم تو 
نحو، هم تو سيوطی هم تو مغنی، توی مطول من 

استاد خوبی داشتم، مختصر، منطق.
بعــد وارد فقــه و اصــول شــدیم و یــک مقــدار از 
حلقــات را بــا حاج آقــا جــاودان  حاج محمــد آقا 
بــا آیــت اهلل  خواندیــم، یــک قســمت از لمعــه را 
رضوانــی خواندیم، بــا حاج آقای مهاجری که پدر 
شــهيد هــم بودند یــک قســمت دیگــری از لمعه 
کنــد آیــت اهلل  را خواندیــم. البتــه خــدا رحمــت 
حق شــناس را، می فرمودنــد: از کتاب های لمعه 
آدم  را  مابقــی  و  می خواهــد  اســتاد  کتــاب  ده 
خــودش می توانــد مطالعه کند به شــرط اینکه آن 
ده تا را با اســتاد خوب بخواند. فرض بفرمایید از 

که بنا بر یک تقسيم بندی  باب طهارت تا دیات 
کتــاب و بنــا بــر یــک تقســيم بندی دیگــر 5۱   ۴۸
کتــاب اســت را مثــاًل طهــارت و صــالة و حــج و 
متاجــر و چند کتابی که حاج آقا می فرمودند این 
کتــاب را بــا اســتاد بخوانيــد بقيــه را خودتــان  ده 
کنيد. البتــه آن موقع من هنوز با حاج آقا  مطالعه 
حق شــناس آشــنا نبودم. لمعه را با این بزرگواران 
بودیم و اصول فقه مرحوم مظفر را دکتر شاهرودی 
که فک می کنم اآلن اســتاد دانشــگاه تهــران باید 
باشــند، خيلی خدا حفظشــان بکند اصول فقه 
مرحوم مظفر را فکر می کنم روزهای شنبه دوشنبه 
چهارشــنبه نيــم ســاعت از ۸ تــا ۸/30 صبــح 
لطــف کردنــد برای ما وقــت گذاشــتند و برای ما 
یــس کردنــد. یکــی آقــای شــاهرودی بودنــد و  تدر
یکی حاج آقای محمد زاده که مدیر شــبکه قرآن 
هســتند این چند تا اســتادهای خوبی بودند که 

اصول و لمعه را با ایشان خواندیم.
بعد هم وارد درس رســائل و مکاســب شــدیم. در 
رســائل و مکاسب، قســمت هایی همراه با شرح 
تجریــد را آیت اهلل نقوی می فرمودند که از علمای 
نجــف و صاحب شــرح مفصلی بــر نهج البالغه 
هم بودند و خدمتشان درس می گرفتيم و آیت اهلل 
ميــر ســجادی )رحمةاهلل عليــه( که خصوصيت 
خيلی عجيبی ایشــان داشــتند و خاطرٔه خوشی 
یــم؛ ایشــان اشــکاالت بــه بحــث را  از ایشــان دار

خيلی خوب می پروراندند.
کــه آیــت اهلل ضياءآبادی  جلســات تفســير قرآنی 
داشتند را هم شرکت می کردیم. کفایه را خدمت 
حاج آقــا، آیت اهلل آميــرزا عبدالکریم حق شــناس 

تهرانی )رحمةاهلل عليه( خواندیم.
گــر اشــتباه نکنــم ســال 76 بــود کــه مــن ميگرن  ا
خيلــی شــدیدی گرفته بــودم و دکتــر قرص هایی 
داده بود حتی قرص ضد تشــنج به مــا داده بود و 
بعد یک مدت من مدرسه هم نمی رفتم و شدت 
شــدیدی  ســردرد  و  چشــم درد  و  بــود  کــرده  پیدا

داشتم و دکتر هم رفتيم فایده ای نداشت.
فکــر می کنــم بعد از مــاه مبارک بود که بــه یکی از 
رفقا گفتم این طور شــده است، گفت شما آميرزا 

عبدالکریم حق شناس می شناسی؟
من خيلی آشــنائيتی نداشــتم فقط چند بار ظهر 
چهارشنبه آمده بودم امين الدوله و ایشان خيلی 
کــه خاطــرات جالبــی از  بــرای مــن جــذاب بــود 

همان موقع دارم.
گفــت خانــٔه آميــرزا عبدالکریم را  ایشــان بــه مــن 
بلــدی، شــما بــرو آنجا شــاید یــک فرجی بشــود. 

خيلی به هم ریخته بودم و ما هم رفتيم آنجا.
یادم هست وقتی رسيدم درب خانٔه حاج آقا، در 
هــم نزدم دیدم که یک دفعه کســی در را باز کرد و 
گفــت کــه: »بیا تو شــما« و ما هم رفتيــم و یک ذره 
خدمت حاج آقا نشســتيم و بعــدش هم حاج آقا 
محبــت کردند و نماز مغرب و عشــاء را خواندیم 
و آن موقــع هــم یک طــوری بود کــه هيچ کس نبود 
کــه آن موقــع زمانی بوده  آنجــا و بعدهــا فهميدیم 
کــه حاج آقــا یــک شــش ماهــی مریض هســتند و 
کســی به خانٔه ایشــان رفت وآمد نمی کرد، خيلی 

خدایی بود ما رفتيم.
یــک روز دیگر با یکی دیگــه از رفقا بودیم، گفتند 
را  کفایــه  درس  حاج آقــا  نــزد  بریــم  فالنــی!  کــه 
بخوانيم؟ گفتم من هنوز اصول درست وحسابی 
شــما  کــه  اســت  این طــور  چــون  نخوانــده ام. 
بایــد معالــم را اول بخوانيــد، اصــول فقــه مرحــوم 
بعــد  و  بخوانيــد  را  رســائل  بخوانيــد،  را  مظفــر 

بیایید سر کالس کفایه.
یــم، آن موقــع چند بار توفيق شــد  گفــت حاال برو

خدمت حاج آقا رسيدیم.
رفتيــم حاج آقــا همين طــور یک لبخندی کــه زده 
بودند فرمودند: »یک امتحان ازت می گيرم داداش 
گــر قبول شــدی از فــردا بــرات کفایه شــروع  جــون ا
می کنم«. گفتم: »باشه«. گفتند اقسام وضع کدام 
قسمش محال نيست؟ گفتم: »من حاج آقا اصاًل 

هيچ چيزی یادم نمياد و بلد هم نيستم« فرمودند: 
»شــما قبول شدی، از فردا شروع می کنيم«. فردای 
آن روز هــم شــروع کردیم. یادم هســت همان موقع 
هم حاج آقا دست گذاشتند روی سر من و گفتند: 
»این عاشقه داداش جون!«. راست هم می گفتند 
یــادم هســت همــان روزهــای اول مــن اصــاًل بــه 
هيچ چيزی توجه نداشــتم که چه کســی می رود و 
چه کســی می آید و... و تمرکزم فقط روی حاج آقا 
بــود و خواب دیده بــودم که حاج آقا از دنيا می روند 

بعد از چند سال و من می مانم.
که شما  کســی از رفقای نزدیک  یادم هست یک 
هــم می شناســيد به من گفته بود: »چنــد تا آلبوم 
عکس با حاج آقا داری؟« من یک دفعه یادم افتاد 
که: »هيچی!« گفت یعنی تا حاال هيچ عکســی 
گفتم: »من اصــاًل فکرش را  بــا حاج آقا نگرفتــی؟ 
که یــک عکســی بخواهم بــا حاج آقا  هــم نکــردم 
گفت:  کسی هم بود آن موقع به من  بگيرم«. یک 
»فالنی! تمام خاطراتت با حاج آقا حق شــناس را 
بنویس که یک روزی افســوس می خوری« گفتم: 
»نه! من افسوس نمی خورم، چون به همين اندازه 

کفایه را 
خدمت 
حاج آقا، 
آیت اهلل آمیرزا 
عبدالکریم 
حق شناس 
تهرانی 
)رحمةاهلل 
علیه( 
خواندیم

به همین 
اندازه که 

بخواهم 
خاطره 

بنویسم 
نمی خواهم 

حواسم پرت 
بشود
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کــه بخواهم خاطره بنویســم نمی خواهم حواســم 
پرت بشــود«. هيــچ موقع هم افســوس نمی خورم 
کــه بخواهم به  زیــرا آن موقع وقتم حرام این نشــد 

خاطره نویسی بپردازم.
اآلن ميگویم الحمداهلل که حرف این بنده خدا را 
گــوش می کردم آن موقع هر  گر  گــوش ندادم چون ا
کــه می رفتيم پیش حاج آقــا به جای این که  وقت 
کــردن و این عجب  فيــض ببریــم به فکــر ضبــط 
خاطره ای می شود و... بودیم، خدا چه رحمی به 
مــا کرد و ایــن هم نفس خود حاج آقا حق شــناس 
ایــن حرف هــا چيســت؟  گفتــم  کــه اصــاًل  بــود 

بشينيم فيض خودمان را از حاج آقا ببریم.
کردنــد و هم زمــان  کفایــه را شــروع  بعــد حاج آقــا 
هــم مــا درس هــا را می خواندیــم و بعــد فکــر کنــم 
ســال ۸۲ قــم مشــرف شــدیم. درس حضــرت آقا 
هم فکــر می کنم 77 7۸ یا 7۸ 79 بود که یکی دو 

سال شرکت می کردیم.
بعــد قرار شــد اینجــا )فيلســوف( ســاعت 6/۱5 
یــس کنم که حاج آقــا فرموده  صبــح حلقات تدر
بودند: »داداش جون یه سر بچه های فيلسوف رو 
ببين، بهترین ها را آنجا می بینی«. ما هم اطاعت 

حاج آقا را کردیم و برای اینکه مدرســه از ســاعت 
یــس  7 بــه بعــد مرتــب بشــود ســاعت 6/۱5 تدر
کالس حضــرت  کردیــم و عمــاًل  حلقــات شــروع 
کــه 7 ۸ صبــح بــود نمی رســيدم. بعــد ســال  آقــا 
۸۲ قــم رفتيم البته بــا اذن حاج آقا، چون حاج آقا 
کــه می رفت اجــازه بگيــرد، بــه او اجازه  هرکســی 
نمی دادند که این قم رفتن هم مصادف با قضئه 
ازدواج مــا شــد و بحــث اینکه شــرط ضمن عقد 
مــا در قم بود و... حاج آقــا اجازه دادند ولی با این 
شــرط که اینجا )فيلســوف( را رســيدگی بکنيم و 
پنج شنبه ها هم اینجا باشيم و خالصه به بچه ها 

رسيدگی کنيم و با این شرایط قم رفتيم.
درس  ســال   ۱۲ ۱0 از  بیــش  شــاید  قــم  در 

آقایان را دیدیم.
درس آیت اهلل العظمــی وحيد خراســانی تقریبًا ۱0 
ســال صبح و عصرش را می رفتــم، فقه و اصول. 
هم زمــان به مدت چند ســال درس آشــيخ جواد 
بعــد  بکنــد.  رحمتشــان  خــدا  رفتــم  را  تبریــزی 
دقيقــه   ۱0/۲0 ســاعت  را  شــبيری  آقــای  درس 
کردم. مدتــی هــم درس آیت اهلل العظمی  شــرکت 
را  بــزرگان  ایــن  رفتــم. درس معمــول  را  بهجــت 

چند سال شرکت کردم.
درس آقــای مــکارم و آقــای ســبحانی را محــدود 
کــه می خواســتم  بــود  ایــن  و علتــش هــم  رفتــم 
فضای درس این آقایان را دیده باشــم که چگونه 
یــس و به بحــث ورود و خــروج می نمایند لذا  تدر
درس معمــول ایــن بزرگان را، آقای مــکارم و آقای 

سبحانی را هم دیدیم.
حاج آقا حق شناس بااینکه بهترین روش تدریس 
را داشــتند امــا بعضــی طلبه هــا می خندیدنــد و 
یــس نيســت. درروش  می گفتنــد اصــاًل ایــن تدر
ایشــان شــما بایــد درس را مطالعــه می کــردی و 
آماده می بودی و می رفتی خدمت حاج آقا. یادم 
هست که یک موقع ما درس را کامل آماده کردیم 
کامل واضح شــد و بعد رفتيم خدمت  و مطلب 
»خــب  فرمودنــد:  یک دفعــه  حاج آقــا  حاج آقــا، 
کــه نکتــه ای  داداش جــون! ایــن چنــد صفحــه 

نداشت بریم درس بعدی«.
کردیــم  آمــاده  و  شــد  همان طــور  دیگــر  جلســه 
حاج آقــا فرمودند: »می خواهــم از همين محدوده 

ازتون امتحان بگيرم«.
ایــن تقریبــًا بهتریــن روش برای این بــود که طلبه 
خــودش زحمــت بکشــد و اســتاد رفــع اشــکال و 

نکتٔه بهتری را بیان بکند.
در قــم هم زمان با درس خــارج خودمان، تدریس 
را در مدرســه حقانی شروع کردیم که فکر می کنم 
لمعــه و اصــول بــود. یکی دو ســه ســالی مدرســه 
کردیــم و  یــس  حقانــی و مدرســه معصوميــه تدر
بــا بعضــی از عزیزانی که آنجا بودنــد یک رفاقتی 
داشتيم. مدرسه خان هم فکر می کنم از سال ۸3 
یا ۸۴ بود که آن موقع بعضی از مراجع بزرگوار یک 
مجوز تدریس سطوح عالی به ما دادند و شروع به 
تدریس رسائل و مکاسب و سطوح عالی کردیم. 
خــود مــن هــم یــک احتياطــی داشــتم راجــع بــه 
تدریس در سطوح عالی که آیا من شأنيت دارم یا 
ندارم، بعضی از مراجــع بزرگوار مجوزش را دادند 

و کتبی هم نوشتند که وقتی مجوز را گرفتم دیگر 
شروع به تدریس کردم.

یــس می کنم که  اآلن در کل حــدود ۲۸ ســال تدر
باالی ۱6 سال تدریس در سطوح عالی است.

حاج آقــا  مرحــوم  نــزد  کــه  دیگــری  دروس   
حق شناس خواندید را به یاد دارید؟

غير از کفایه درس دیگری به ذهنم نمی رسد اما یادم 
هست گاهی اوقات می شد که یک قسمت های 
از منظومه را، قسمت های سخت منظومه را پیش 
حاج آقا می بردم و برای من عجيب بود که حاج آقا 
در سن اقاًل ۸0 سال، بالفاصله که من کتاب را باز 
می کردم هم شعر را و هم مطلب را به خوبی تطبيق 
می دادند و این تقریبًا یک حالت استثنائی است 
و حاج آقــا می فرمودنــد که من منظومــه را خدمت 
آقــای شــاه آبادی درس گرفتــم کــه روزی یــک ربع 
درراه بــه مــن تدریــس می کردنــد. فکــر می کنــم بــا 
آقای گرجی خدا رحمتشــان بکند باهم بودند که 
منظومــه را درراه درس می گرفتنــد که آقای گرجی 
هم درجایی از حاج آقا حق شناس و بحث علمی 
ایشــان تجليل می کنند. حاج آقــا می فرمودند من 
منظومه و عرفان قونوی و تفسير را، سه چهارتا درس 
را حاج آقــا می فرمودند از آیت العظمی شــاه آبادی 
درس گرفتم و ایشــان هم به من فرموده بودند شما 
یک ربع به من فرانســه تدریــس کن؛ چون حاج آقا 
ظاهــرًا قبــل طلبگی بوده که زبان فرانســه را از یک 
استاد قدری یاد گرفته بودند، به حدی که کل قرآن 
را به زبان فرانســه مسلط بودند و می گفتند پدر آن 
شــخصی که از ایشان فرانسه را درس گرفته بودند 
آمد و گفت که: »عبدالکریم! شما فرانسه ات دیگر 

تکميل است برویم یک بحث دیگر«.
اگر اشــتباه نکنم حاج آقا زبان فرانســه، انگليسی 
و فکــر می کنــم زبــان آلمانــی را هم مســلط بودند. 
البته بعضی از رفقا از یوگوسالوی سابق و بوسنی 
و هرزگویــن آمــده بودند خدمت حاج آقا که ســال 
7۸ 79 بود تقریبًا، گفتند حاج آقا آنجا ما را اذیت 

 اآلن در کل 
حدود 28 
سال تدریس 
می کنم که 
باالی 16 
سال تدریس 
در سطوح 
عالی است

»داداش 
جون! نگو 

دنیا که چی، 
الدنیا متجر 

اولیاءاهلل، دنیا 
تجارت خانٔه 

اولیاء 
خداست«
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می کننــد و مــا اذیــت می شــویم کــه مــن ایشــان را 
کــه حاج آقا از بوســنی و  کــردم  بــه حاج آقــا معرفی 
هرزگویــن آمده انــد و آنجــا خدمــت می کننــد بعد 
 can you حاج آقا به انگليســی به ایشــان گفتنــد؟
speak English«« )آیا به زبان انگليســی می توانيد 
صحبــت کنيد(، گفتند نه! بعــد حاج آقا به زبان 
فرانســه پرســيدند گفتنــد نــه و بعــد فرمودنــد پس 
از کجایید شــما گفتند بوســنی حاج آقا فرمودند: 
»آهان! ریشٔه زبان بوسنی روسی است«. من که بلد 
نبودم فکر کردم حاج آقا بوســنی را روسی شنيدند 
و البته حاج آقا را چون قبول داشــتيم می دانستيم 
حاج آقــا روی یک حکمتی می گویند. بعد عرض 
کردم حاج آقا بوســنی را می گوید حاج آقا فرمودند: 
»بله داداش جون!« بعد آن بنده خدا تأیید کردند 

و این قضيه برای سن 90 سالگی حاج آقاست.
کتــاب فقه الصــادق آقــای روحانی  یادم هســت 
 خدا رحمتشان بکند  که دارای مجلدات باالیی 
بــود را جلد به جلد خدمت حاج آقــا می آوردیم و 
حاج آقــا کتــاب را باال و پایین می کردند و بعد آن 

جلد را کنار می گذاشتيم.
 حاج آقا  امکانش هست کمی هم از خاطرات 

امین الدوله بفرمایید؟
یــک موقع مــا مدرســٔه حاج آقا مجتهــدی بودیم، 
که می آمدیم امين الدوله خيلی  ظهر چهارشــنبه 
حــال معنوی خوبی داشــتيم، هم موقع رفت هم 
گر بگویــم تا یک  موقــع برگشــت و غلــو نمی کنــم ا
هفته حالمون خوب بود تا ظهر چهارشنبٔه بعدی 

که بیاییم نزد حاج آقا.
کــه ســالهای ســال حاج آقــا  مــن خبــر نداشــتم 

جمعه شب ها هم جلسه داشتند.
هيچ موقــع یادم نمی رود من یک موقع آمده بودم 
دم ســتون نشســته بودم و مســجد پر از جمعيت 
بــود، حاج آقــا داشــتند در مــورد فضيلــت دنيــا 
که:  گفتم  صحبــت می کردند؛ مــن پیش خــودم 
کــه چــی؟« بعــد حاج آقــا رو بــه مــن  »حــاال دنيــا 

کردند و گفتند: »داداش جون! نگو دنيا که چی، 
الدنيــا متجــر اولياءاهلل، دنيا تجــارت خانٔه اولياء 
خداســت«. این جزء اوليــن برخوردهای نزدیک 

من با حاج آقا بود.
منبــر  امين الدولــه  کســی در  یــک  یــادم هســت 
می رفت و برگشت و یک متلکی به آقا انداخت، 
بعــد از ميــان جمع یکی از بچه بســيجی ها بلند 
شــد، مــن هــم او را نمی شــناختم، بلنــد شــد بــه 
منبری گفت آقا اهانت نکن و آن منبری بی ادبی 
به او کرد؛ حاج آقا می فرمودند: »می بوسم آن کسی 

کرد«. که بلند شد و از آقا دفاع 
چون حاج آقا خب خيلــی حضرت آقایی بودند 
و هم امام را خيلی قبول داشتند که می فرمودند: 
»ســه تــا صلوات بــرای رهبر کبير بفرســتيد« و نام 
رهبــری را هم هر وقت می بردنــد می فرمودند یک 
صلــوات هم برای حضرت آقا بفرســتيد و خيلی 
هــم به ایــن مقيــد بودند و ایــن جملٔه ایشــان هم 
معــروف اســت که می فرمودند: »در هــر زمان باید 
دیــد علمدار کيســت و از او دفاع کرد«. بقيه و لو 

اعلم هم باشند باید از آن علمدار دفاع کرد.
کــه خيلــی بــا حاج آقــا آشــنا نبــودم  یک بــار هــم 
نمی دانســتم، آن اتــاق یک حســاب وکتابی دارد 
و بعد از جلســه خودمانی ها آنجــا می روند و یک 
کســی هم جلوی اتاق ایســتاده بود و من که رفتم 
اصاًل نفهميدم چی شــد و یک دفعه ما هم رفتيم 
داخــل و اصــاًل نمی دانســتم اتــاق چه مســاحتی 
دارد و چــه طــور بایــد آنجــا نشســت و ... و وقتی 
کــه ببينــم کجــا جا  کــردم  وارد شــدم فقــط نــگاه 
کــه بشــينم، دیــدم هميــن جلــو خالــی  هســت 
کــه بــه مبــل  اســت و نشســتم و یک دفعــه دیــدم 

حاج آقا حق شناس چسبيدم!
بعد همان اول حاج آقا ما را که دید شروع کرد یک 
کــردن: »داداش  بیســت دقيقه ای با مــا صحبت 
جون! کجایی شما؟« من هم اصاًل ماِت حاج آقا 
بــودم، حاج آقا خيلی نورانی بــود و من هم ته دلم 

این بود که حاج آقا بگوید بلند شو بیا امين الدوله 
گفتنــد:  و حاج آقــا هــم هيچ چيــزی نفرمودنــد. 
»داداش جون! کجایی شــما؟« گفتم که مدرسٔه 
گفتند: »کــه خيلی  حاج آقــا مجتهــدی هســتم. 
خوبه مدرسه ایشان خيلی خوبه همان جا باش« 
و من دائم ته دلم می گفتم: »حاج آقا! بگو من بیام 
امين الدوله!« اما حاج آقا بازهم فرمودند: »داداش 
جــون همــون جــا بمــون« و یکــی از خوش تریــن 

لحظات من همان جا بود.
تــا اینکه آن قضيه بیماری ما پیش آمد و از زمان 
بیماری یک دفعه خيلی ارتباط ما با حاج آقا زیاد 
شــد و بعد از یک ســال من متوجه شدم که دیگر 
ميگــرن نــدارم؛ آن قدر بــا حاج آقا بودیــم که اصاًل 
دیگر حواسم به بیماری نبود و قرص ها را هم کنار 
گذاشته بودم و بعد از یک سال یادم هست رفتم 
پیش حاج آقا و ایشان خواب بودند و بیدار شدند 
گفتند:  گفتــم حاج آقــا مــن یک چيــزی بگــم؟  و 

»چــی؟« گفتــم: »من تــازه فهميدم که یک ســال 
اســت دیگر ســردرد ندارم« بعد حاج آقا فرمودند: 
کــن ایــن حرفــا رو«. بیمــاری  »داداش جــون! ول 
مــن طــوری بود که ســرم را از شــدت درد به زمين 
می کوبیدم؛ اما آن موقع قرص های ضد تشــنج را 
هــم دور ریختــه بودم و هيچ موقع هــم آن ميگرن 
ســراغ ما نيامد. اصاًل می گویم آن قدر نزد حاج آقا 
کــه اصاًل یادم رفته بود ســردردی داشــتم و  بودیــم 

دکترها گفته بودند کاری نميشه کرد و... .
ســال فکــر می کنــم 7۸ بود که بعــد از کفایــه و نزد 
حاج آقــا بودن و... من داشــتم همه چيــزم را فراهم 
می کردم بروم قم و درس بخوانم، چند تا پیشنهاد 
خوب هم داشــتم؛ از یکی از دانشــگاه های داخل 
تهــران پیشــنهاد تدریــس فلســفه داشــتم، بحث 
هستی شناســی. دریکــی دیگــر از دانشــگاه های 
تهران هم پیشنهاد تدریس ادبیات عرب داشتم. 
کــه آن جــزؤه مــا را هــم دیــده بودنــد.  خصوصــًا 
در قــم یــک دعوتــی داشــتم در یــک موسســه ای، 
گيــرودار یک دفعــه حاج آقا  مجموعــه ای. در ایــن 
فرمود که یک چيز مفصل پیش آمد، متوجه شدم 
که احتمــال دارد من نزدیک حاج آقا باشــم، چون 
دنبــال ایــن بــود که اینجا را بدهد دســت کســی و 
خالصه یک سری از مشکالتش حل بشود، چون 
اینجــا آن قدر به مشــکل برخورده بودنــد که تقریبًا 
اعــالم تعطيلــی امين الدولــه و فيلســوف الدولــه 
اعالم شد، خيلی از بچه ها هم رفته بودند ازاینجا. 
هــم امين الدولــه را خالی کردند و هم فيلســوف را 
داشتند خالی می کردند. دیگر داشت به تعطيلی 
کشيده می شــد. در امين الدوله هم فکر کنم چند 
نفر بیشتر نبودند، آقا فرشاد و چند نفر از رفقا بیشتر 
نبودند. فيلسوف هم دیگر داشتند می رفتند. اگر 
اشتباه نکنم شهریوری بود، فکر کنم هفته بعدش 

یکشنبه مثاًل اول مهر بود یک چنين چيزی.
قبــل دعــوت  از ســال  بایــد  را هــم شــما  اســتاد 
می کــردی که اصاًل اســتاد هم دعوت نشــده بود. 

 حاج آقا 
می فرمودند: 
»می بوسم 
آن کسی که 
بلند شد و از 
آقا دفاع کرد«

آن قدر با 
حاج آقا 

بودیم که 
اصاًل دیگر 
حواسم به 

بیماری نبود 
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کامل داشــت تعطيل می شــد،  خالصه مدرســه 
طلبه ها نبودند و... .

در آن موقــع حاج آقــا خيلــی مضطــرب بودند که 
فرمودنــد به هيچ عنوان امين و الدوله و فيلســوف 
آن  در  شــدم  متوجــه  مــن  شــود.  تعطيــل  نبایــد 
گيرودارها نکند خدایی نکرده در این وســط این 
بــال و مصيبت بر ســر مــا بیاید، من تــا چند وقت 
نرفتــم دم خانــه حاج آقــا، نزدیــک حاج آقــا. یادم 
هست یک تلفنی در خانه ما بود آن موقع موبایل 
هم که نداشــتيم، یک دفعه دیدیم یک شب قبل 
کــه باید بیایید شــما  از نمــاز مغــرب زنــگ زدنــد 
بــاال، آخــرش دیــدم حاج آقــا خــودش پــای تلفــن 
است، گفتم حاج آقا امر بفرمایید! گفت داداش 

جون سریع بیا باال.
من می دانستم حدود ساعت یازده ساعت خواب 
حاج آقاست و من آن موقع اگر راه می افتادم، از آن 
جــای دوری که بودم تا من برســم بــه حاج آقا مثاًل 
می شــود دو ساعت بعد، بعد گفتم حاج آقا تا من 
برســم می شــود دو ســاعت بعــد، دو ســاعت بعد 
شــما وقــت خوابتان اســت. ده و خــرده ای _ یازده 
گفتــم حاج آقا  گفــت: نه!  خوابیــد شــما! حاج آقا 
گفــت نــه داداش  راه خيلــی دور اســت. حاج آقــا 
جون راه نزدیک اســت زود می رســی. یکــی از این 
رفقــا با موتــور آمد آنجا خيلی زود خالصــه ما را برد 
بــاال. با موتــور هم خالصــه زود رســيدیم. آنجا فکر 
می کنــم صلوات و نذر و... کردم که این بال از ســر 
ما برداشته بشود. خيلی تحت فشار بودم! خيلی 
تحت فشار بودم! یک دفعه دیدم حاج آقا می گوید: 
داداش جون!  شما باید بروی کار را... فکر می کنم 
گریــه کردیــم. بــه حاج آقا خيلــی التمــاس کردیم، 

حاال حاج آقا یک چيزهایی آنجا فرمود.
 حاج آقــا فرمــود: نــه داداش جــون بایــد خــودت 
بــروی. آنجا هم گفت بچه های خوبی می بینی. 
گفتــم حاج آقــا برنامــه قمم آماده شــده،  بعــد من 
یــس دانشــگاه هــم مهيــا شــده، همه چيــزم  تدر

بچه هــا  اینجــا  جــون!  داداش  مهياســت...نه 
مظلوم اند باید بروی سراغشان.

فکر کنم همان فردا یا پس فردایش آمدیم و بعضی 
کشــيدند و  کــه زحمــت  از بزرگــواران و مدیرانــی 
بودند. بعد آن مدیر گفت: سيد! طلبه ها نيستند! 
رفته اند! گفت: استاد هم به تبع ما دعوت نکردیم 
چون طلبه ها نيستند. بعد من گفتم حاال حاج آقا 
فرمودند شروع می کنيم. گفت استاد هم نيست، 

چکار می خواهيد بکنيد؟ گفتم: خودم.
یــس روز یکشــنبه اول  کنــم خودم ُنــه تا تدر  فکــر 
مهــر روی تابلو اعالنات زده بــود نه تا تدریس من 
خودم شروع کردم صبح تا عصر که از روز اول راه 
کردیم.  بیافتد. به ده روز نکشيد استادها را پیدا 
کرد.  کمــک  کردیــم و خدا هم  الحمــداهلل شــروع 

این شد که دیگر آمدیم امين الدوله و فيلسوف.
گــر برگردیــد عقــب انجــام   کاری هســت کــه ا

بدهید یا انجام ندهید؟

چــه کاری؟ ما بلد نيســتيم ولی افــوض امری الی 
اهلل ان اهلل بصير بالعباد.

خيلی از این هــا خدا لطف می کرد پیش می آمد 
دیگــر، وظيفــه می شــد و می رفتيــم مرحلــه بعد، 

مرحله بعد، مرحله بعد وظيفه بود دیگر.
اندازه زبان من نيســت، بزرگان می گویند: افوض 
امــری الــی اهلل ان اهلل بصيــر بالعبــاد. البتــه ایــن 

اندازه من نيست. 
شاید مثاًل من باورم نمی شد که حوزه بیایم. شاید 
روال درس و چيزهــای مــن این نبود که از توی آن 
کــه اول  حــوزه دربیایــد. مــن یک موقــع تيپی هم 
طلبگی داشتم کاپشن چرم بود با این شلوارهای 
ســه دکمــه ای، آن موقــع با ایــن می آمدیم بعدش 
هم همراه با مردم، همگام با مســئولين بود. چرا! 
فضایم این بود که با مسجدی ها و... . هيچ وقت 
یادم نمی رود این ســيد موسوی که معلم ریاضی 
کالس  کنــد ســر  گــر هســت خــدا حفظــش  بــود ا
می گفــت: زود ماتریس هــا را حــل کنيــد، این ماه 
کتــاب می خواهم بدهم بیــرون. مقدمه  شــش تا 
کتابــش هــم می نویســد با تشــکر از دانــش آموزان 
دبیرستان البرز و عالمه حلی. ما ماتریس راه به راه 

حل می کردیم ليميت و انتگرال و حدود و...
یا بعــد اینکه حــوزه حاج آقا مجتهــدی دربیاییم 
این هم شاید هيچ موقع من فکرش را نمی کردم.

که هيچ موقع فکر نمی کــردم این بود  یک چيــزی 
که خدمت حاج آقا حق شناس مثاًل بتوانم باشم 

و کفایه پهلویشان بخوانم.
بازهــم چيزی که هيچ موقــع فکرش را نمی کردیم 

همين امين الدوله و فيلسوف بود.
که بودیم  چون ما آنجا ]حوزه حاج آقا مجتهدی[ 
حرف هایــی خوبــی نمی زدند در مــورد این طرف 
]فيلسوف الدوله[. یکی می گفت این فيلسوفی ها 
می دانــی یــک ماشــين هایی بــود، دوطبقــه بــود. 
ميدان قيام اتوبوس راه می افتاد می رفت تا آذری. 
می شــوند  ســوار  قيــام  ميــدان  این هــا  می گفــت 

می رسند چهارراه مولوی می خواهند پیاده شوند 
اســتخاره می کننــد بــد ميــاد ميــرن آذری پیــاده 

می شوند! بعد همه می خندیدند.
بعد من هم ناراحت می شــدم. یک دانه از این ها 
کــه از ایــن  خيرندیده هــا! یک دانــه از این هایــی 
حرف هــای مزخــرف مــی زد، مســخره می کــرد و 
ایــن را می گفت؛ بعــد ما آمدیم اینجــا دیدیم چه 

بچه های باحالی داره!
خيلــی بده هــا! نه فقــط اینجــا، مثــاًل مــن رفتــم 
مدرســه حقانــی، مدرســه معصوميه، شــهيدین 
خيلــی بچه هــای باحالــی بودنــد، آخــر ایــن چــه 
نگاهی اســت؟ این جوان ها آمده اند ســرباز امام 

زمان بشوند. نوعشان آدم خوبی اند.
ایــن را حاج آقــا حق شــناس بــه مــن یــاد مــی داد. 
می گفــت: داداش جــون این هــا نوعــًا خوب انــد. 
خيلی هم ناراحت می شــد. می گفت نه داداش 

جون این ها نوعًا خوب اند.
یک موقع اگر یک کســی ناشی بود می گفت: بابا 
چه قدر ساده ای تو! نه! یک مرحله باالتر را دارند 

می بینند این بزرگان،
 ســادگی نيســت. اینکه طرف خــودش را نبيند. 
مــا آمدیــم خب واقعــًا بچه هــای باصفایی اینجا 
داشت من باورم نمی شد اصاًل! بچه های باصفا 
و خيلــی خوب. اآلن هم الحمــداهلل باالی پانزده 
شانزده سال می شــود همه اش در پژوهش این ها 

جزو نفرات برترند. خب این شوخی نيست.
و  آمدیــم  اینجــا  و  داد  توفيــق  خــدا  هــم  ایــن 

نوکری این بچه ها.
مابعدهــا فهميدیــم حاج آقــا به طــور مرتــب مثــاًل 
هفته ای دو جلسه در خانه شان موعظه داشت. 
خانه شان که رفت باال شد شب های چهارشنبه 
کرد و  و شــب های شــنبه. دیگــر ایــن ادامه پیــدا 
دهــه محــرم هــم، هــر شــب مراســم بــود و بعضی 
موقع هــا ما توفيق داشــتيم آنجــا ]محضر حاج آقا 
هــم  خيلــی  می کردیــم؛  صحبــت  حق شــناس[ 

  حاج آقا 
فرمود: نه 
داداش جون 
باید خودت 
بروی

می گفت نه 
داداش جون 

 
ً
این ها نوعا
خوب اند.
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خجالــت  خيلــی  می کشــيدم،  خجالــت  مــن 
می کشــيدم. همــه اش هــم ســؤال خــود مــن هــم 
ایــن بــود کــه خدایــا مــن اینجــا چــه کار می کنم؟ 
اصاًل اندازه این حرف ها نيســتم. اصاًل الیق این 
حرف هــا نيســتم. دیگر حــاال اینکــه می فرمایید 
برگــردی چــه کار می کنی، خب مثاًل مــن خودم را 
که می رفتی  نه الیق این ها نمی دانستم ولی جلو 
امر استاد پیش می آمد، امر بزرگان پیش می آمد، 
که اساتيد بازهم  وظيفه پیش می آمد، وظيفه ای 

نظرشان این بود، دیگر آدم می افتاد توش دیگر.
سال ۸6 حاج آقا را خدا رحمت کند، می دانست 
واقعــی  معنــای  بــه  می شــوند  یتيــم  ســری  یــک 
یک جــوری انــگار داشــت همــه را آمــاده می کرد. 
مثــاًل یادم نمــی رود دکتر غریب دوســت  فکر کنم 
اآلن پروفســور غریــب دوســت شــده دیگــر  دکتــر 
غریب دوســت می گفت ســيد من خودم بیست 
بار حاج آقا را روبه قبله کردیم گفتيم تمام اســت. 
حاج آقــا برگشــت گفت داداش جــون یک روضه 
بخوانيد حاال. انگار بقيه را داشت آماده می کرد. 
۸6 هــم بــود حــدود یــک مــاه قبلــش می گفــت: 
یــا دیدم فــالن روز از  داداش جــون مــن تــو عالم رؤ
عالم دنيا می روم و هشــت تا نکته است این ها را 

باید مراعات بکنيد.
 این هشت تا را نمی شود بگویید؟

فکر می کنم چهل وهشــت ســاعت قبلش هم در 
عالم رؤیا دیدم حاج آقا لباسشــان را پوشــيده اند 
را  عمامــه  و  عبــا  دیگــر،  بودنــد  بیمارســتان  در 
پوشــيده بودنــد و گفــت داداش جون ما که شــفا 

گرفتيم داریم می رویم.
صبحــی هــم بــود کــه بچه هــا اردو می خواســتند 
بروند که گفتيم نروند، بنشينند مثاًل دعا بکنند.

کــه حاج آقا از دنيــا رفت ما هــم طبق ظواهر  بعــد 
و  اســتاد  کردیــم،  جمــع  را  همــه  را  رفقــا  بازهــم 
گرد و این هــا، بهشــان گفتيــم کســی هســت  شــا
بیاید مدرســه را بگيرد دســت؟ بعد من هم هيچ 

پولی ندارم هرچی هســت از حاج آقا حق شناس 
می گرفتيم می دادیم. نه پول اســتاد داریم نه پول 
یــم، هيچ چيز هم  یــم نه پــول طلبه دار شــهریه دار

نداریم. هرکسی می خواهد برود، برود
را  مدرســه  ایــن  می خواهــد  هــم  هرکســی 
می مانيــم.  گفتنــد  رفقــا  بعــد  بگيــرد.  بگيــرد، 

اساتيد و بچه ها...
الحمداهلل هيچ موقــع هم بچه ها لنگ نماندند، 
نــه حقوق اســاتيد نه شــهریه طلبه هــا هيچ موقع 

لنگ نمانده و خدا لطف کرده تا حاال.
 از مدرسه راضی هستید حاج آقا؟

]اندکــی تأخير در پاســخ از طــرف حاج آقا[ علت 
این که دارم فکر می کنم چون می گویم این ســؤال 

اصاًل سؤال غلطی است.
کــه بچه هــا از  مــن خيلــی خيلــی وحشــت دارم 
دســت من راضی نباشند واقعًا وحشت دارم ها. 
نــه اینجا حوزه حاج آقا مجتهــدی هم همين طور 
اســت؛ بــه خاطــر همين هم هســت که هميشــه 
یــک  از  می کنــم  و  می کــردم  فــرار  و  می ترســيدم 
که من  مســئوليت. اصاًل هيــچ موقع فکر نکــردم 
راضــی ام. همــه اش در فکر این هســتم که این ها 

راضی اند از دست ما؟
خب چون بچه ها راضی باشند امام زمان راضی 
اســت و خــدا راضــی اســت دیگــر. ميگویــم آقــا 
نعوذبــاهلل نعوذ بــاهلل بگوییم از خــدا راضی ای؟ از 
امام زمان راضی ای؟ اصاًل ســؤال، ســؤال غلطی 
اســت. بچه هــا بایــد از دســت ما راضی باشــند. 
بچه های حاج آقا حق شناس، بچه های حاج آقا 
مجتهــدی این ها که ما نوکری شــان را کردیم ســر 

درس ما آمدند این ها باید راضی باشند.
ســال،  بیست وهشــت  ایــن  در  موقــع  هيــچ 
بیست ونه سال تدریس البته من قبل از طلبگی 
هم تدریس قرآن هم داشــتم شــاید بگوییم باالی 
یــس. هيــچ موقــع در این ســال ها  ســی ســال تدر
این جــوری فکــر نمی کــردم. هميشــه نگــران این 

که بچه ها راضی هستند یا راضی نيستند.  بودم 
واقعًا نگران بودم ها، حاال نمی دانم درست است 
یا غلط است، ولی خب حال من این طوری بود.
کــه بچه ها رنجيده  یکــی از آرزوهایم این هســت 
از مــا نشــده باشــند، اذیــت نشــده باشــند، از مــا 
گر  راضی باشــند. واقعًا آرزویم هســت ها؛ یعنی ا
بچه هــا بگوینــد ما راضی هســتيم از فالنــی، آخ! 
آخ! از خوشــحالی می ترســم آن موقــع دق بکنم. 
گــواه اســت اصــاًل خيلــی... هــم بچه های  خــدا 
حاج آقــا حق شــناس هــم بچه هــای حاج آقــای 
که  مجتهــدی. این یکــی از آرزوهــای مــن اســت 

آن ها راضی باشند از ما.
آقــا محمــود! ایــن را هــم هميشــه در نظــر داشــته 
باشيد واقعًا به یمن این بچه ها ُرِزَق الوری است.
یعنــی بــه برکــت نوکــری ســربازان امــام زمــان، به 
یمــن این هــا امــام زمان مــدد می کند. یــک موقع 
می گوییــم بــه ُیمِنه یعنی بــه یمن امام زمــان ُرِزَق 
الوری، یک موقع می گوییم به ُیمن ســربازان امام 
زمان؛ بنابراین این ها باید راضی باشــند، بچه ها 
بایــد راضی باشــند. ما اصاًل کی هســتيم؟ ما که 
همــه برکت، همه چيز، دنيــا و آخرت و همه چی 
مــان ایــن بچه هــا هســتند. ایــن بچه هــا راضــی 
باشــند نه غم دنيا داری نــه غم آخرت دیگر. چه 
می خواهيــد شــما دیگــر؟ این هــا یک موقــع خدا 
توفيقشــان دهــد پهلــو امــام زمــان بروند ســفارش 
مــا را می کننــد. پهلو خدا هم بروند ســفارش ما را 
می کنند. دیگر چــه می خواهد آدم؟ هم دنيایش 

آباد است هم آخرتش آباد است، غم ندارد که.
خب تمام شد؟

 دست شما درد نکند!
سالمت باشيد! خيلی ممنون!

خــدا انشــاء اهلل به همه مــا توفيق نوکری ســربازان 
امام زمان و نوکری خادمان اهل بیت را انشــاء اهلل 
آل  و  علی محمــد  صــل  اللهــم  بگردانــد.  اعطــا 

محمد و عجل فرجهم.

این را هم 
همیشه در 
نظر داشته 

 
ً
باشید واقعا
به یمن این 
ِزَق  بچه ها ُر
الوری است
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نسیم بهشت از سوز و گداز

حاج آقــا ممنــون از اینكــه مــا رو پذیرفتیــد. الحمــد هلل امــروز لطفتــان 
گــر اجازه می فرماییــد ســؤاالتی را در مورد طلبگی  شــامل حال ما شــد. ا
حضرت عالی و راجع به اینكه از کی وارد طلبگی شدید بپرسیم؟ تهران بودید؟ 

گر می شود یک توضیح مختصری بفرمایید. قم بودید؟ ا
أعــوذ بــاهلل من الشــيطان الرجيــم. بســم اهلل الرحمــن الرحيم و صلــی اهلل علی 

محمد و آله الطاهرین و لعنة اهلل علی أعدائهم أجمعين.
خــدای متعــال به ما الطاف زیادی فرموده اســت؛ یکــی از الطاف الهی آن بود 
که به هر حال ناشناخته  که در یک خانواده اهل علم و نزدیکی از اولياء الهی 
بود و هســت -الاقل بر خود ما- مرحوم آیت اهلل شــيخ محمود تحریری به دنيا 
آمدیم. حال و هوای زندگی ایشــان بســيار زاهدانه و عالمانه و عارفانه بود و آن 

جنبٔه معنویت غلبه داشت بر زندگی زاهدانه.
ما در دبســتان هم که بودیم به نظرم ســال ۴6 بود در کالس پنجم یا ششم یک 
موقع ســؤال می شــد که شــما می خواهی چه کاره بشــوی؟ خوب ما می گفتيم 
ظاهرًا روحانی؛ ولی یادم هست که صحبت حکمت و فلسفه به زبانم جاری 

می شد، حاال چيزی نفهميدیم در این وادی و طلبگی هم نکردیم.
گفتند و این  ما سال هشتم نظام قدیم را خواندیم و مرحوم حاج آقایمان به ما 
مســئله را بــه مــا گوشــزد کردند و ما هــم پذیرفتيم و به مدرســه مرحــوم آیت اهلل 
مجتهدی آمدیم، حدودًا سال ۴۸. خوب مرحوم آیت اهلل مجتهدی خودشان 
هم یک غنيمت و فضيلت و مزیت بود. ایشان شخصيتی بود که با تمام وجود 
نظام طلبگی و آخوندی را پذیرفته بود و لمس کرده بود و دردهایش را چشيده 
کرده بودند. ما هم به هر  بود؛ لذا خودشان را وقف تربیت طلبه و طلبه پروری 
حال از ابتدای ورود که مرحوم آیت اهلل مجتهدی به خاطر لطف خاصی که به 

پدر ما و به تبع به ما هم داشتند، نصایحشان خيلی در ما تأثير می گذاشت.
خــب در جلســات عمومــی و درس هــا و...، مــا توفيق پیــدا کردیــم مطالب را 

کــه می فرمودنــد و اعــم از مســائل رســاله و نکات 
کنيــم. در همان ســن  اخالقــی بــود را یادداشــت 
مــا رســاله مان را نوشــتيم!)خنده حاج آقــا(. ایــن 
یادداشــت ها را خود ایشــان می دیدند و مشــق ها 
کــه  کالس دومشــان  را تحویــل می گرفتنــد. مــن 
کــه مثــاًل مغنــی و این هــا را  بــرای پایه هایــی بــود 
می خواندنــد، می رفتــم و ایشــان عــروة و شــرایع 
یــس می کردند. ما تا حدود معظمی  این هــا را تدر

از لمعه را در آنجا بودیم.
خوبــی  رفقــای  مجتهــدی  آیــت اهلل  مدرســٔه  در 
از  بعضــی  محضــر  از  و  بــود  شــده  نصيبمــان 
کــه ســيره های اخالقــی و  اســاتيدی بهــره بردیــم 
معنــوی و درسی شــان آموزنــده بــود. یکــی از آن 
اســاتيدی که مــا از آن ها اســتفاده کردیم آیت اهلل 
شــيخ علــی جــاودان -پســرعموی پــدر آیــت اهلل 
خيلــی  خــب  ایشــان  جــاودان-  محمدعلــی 
از  بعــض  ]باالبــود[.  اخالقی شــان  جنبه هــای 
درس هــا را مــا خدمــت ایشــان خواندیــم، منطق 
خواندیــم، مختصــر خواندیــم. خدمــت آیــت اهلل 
حبيبی؟هر؟ شمســية خواندیم. مرحــوم آیت اهلل 
ســعيدیان در مســجد بازارچٔه امام، تقاطع نائب 
الســلطنة بودنــد. یک مســجد کوچــک که وقتی 
کوچٔه مدرســه مجتهدی ميرید سمت راست  از 
قرار دارد. ایشــان آنجا بودند. یک مقدار از معالم 

پنجشــنبه ها  خواندیــم.  ایشــان  خدمــت  مــا  رو 
هــم مرحــوم آیــت اهلل مجتهــدی روضــه داشــتند 
کــه اهــل اخــالق بودنــد، می آمدنــد.  کســانی  و 
کربالیــی رحمــة اهلل عليــه  مرحــوم شــيخ جــواد 
می آمدنــد و بحث هــای اخالقی داشــتند. خب 
یــک  حــدود  می گذاشــت.  تأثيــر  مــا  در  خيلــی 
هفتــه ای مباحث اخالقی مرحوم شــيخ جواد به 
هــر حــال بهره می بردیم گاهی هم یــادم می آید در 
صحبت هایشان می گفتند بعضی آقایان داخل 
رساله هایشان فالن مطلب را نوشته اند. ما خيال 
می کردیم همين رســاله های عملی است. خب 
اوایــل جوانــی و بلــوغ بودیــم. بررســی می کردیــم 
و می دیدیــم نيســت. ایــن یــک تشــنگی در مــا 
کــه ایــن مطالــب در کدام رســاله  ایجــاد می کــرد 
اســت؟ ایشــان نمی گفتند رساله ســير و سلوک، 
احتياط هایی می کردند. در ضمن پشت مدرسه 
مجتهــدی مرحــوم آقا ســيد هاشــم حســينی که 
سخنگوی فدائيان اسالم بود، زندگی می کردند. 
یک کوچٔه باریکی بود و منزلشان آنجا بود، خوب 
قــوی  ایشــان در مباحــث اخالقــی خيلــی ورود 
داشتند. بعضی از طالب خدمت ایشان کشف 
المراد می خواندند که کتاب بسيار جالبی است 
و شــرح خيلی خوبی اســت. ایشان کتاب هایی 
کــه چــاپ هــم شــده  در بحــث نحــو نوشــته اند 
اســت. در ادبیــات خيلــی وارد بود و چــون فرزند 
هــم نداشــت، متمرکــز در مباحث علمی بــود. از 
فدائيان اســالم هم کنار کشــيدند و در منزلشــان 
درس می گفتنــد. جمعه هــا یــک جلســٔه معنوی 
که مــا می رفتيم و اهل حــال و معنویت  داشــتند 
هم در این جلسه شرکت می کردند. خالصه یک 
قسم ارتباط ما با این جلسه بود. در ماه رمضان بود 
که اآلن در قيد حيات هســتند  که یکی از آقایان 
مجتهــدی  آیــت اهلل  مرحــوم  کردنــد.  دعــوت  را 
رضوان اهلل عليه به علت اینکه بعضی از طلبه ها 
بــه بعضــی از جلســات عرفانی خــورده بودند و از 

درس و بحــث افتاده بودنــد، یک مقداری از این 
کردند از  مســئله ترســيدند؛ لذا یک مقــداری ابــا 
کند  گرایش پیدا  اینکه طلبه به مباحث عرفانی 
و جو مدرســه به آن ســمت برود. ایشــان نظرشان 
ایــن بــود که جــو مدرســه باید یــک جــو متعادلی 
باشد و به هر حال مدیریت حوزه همين را اقتضا 
می کند و طبيعی اســت؛ لذا ایشــان به سياســی 
شــدن مدرسه هم بسيار حساس بود تا یک وقت 
یــم روی آن دســت نگــذارد؛ چــون بعضــی از  رژ
مدرســه ها سياسی شــده بودند و رژیم روی آن ها 

دست گذاشته بود.
گرد  تــا شــا جالبــه! مــا ســيوطی می گفتيــم ســه 
شــدند.  آن طرفــی  و  رفتنــد  دوتایشــان  داشــتم. 
کمونيســت و یکی شــان  یکی شــان رفــت داخل 
رفت داخل منافقين. یکی شان اهل معنا شد که 
بردیمش قم پیش مرحوم آیت اهلل سعادت پرور و 

اآلن از اساتيد است.
یک نفری بود در مورد والیت فقيه مطالعه می کرد. 
در  می آمــد  یکســره  نمی دانســت.  و  بــود  جــوان 
مدرســه مطــرح می کــرد. مرحــوم مجتهــدی هــم 
کار را نکــن و درســت را بخــوان.  می گفــت ایــن 
خالصه آن شخص در طبقٔه باال تدریس می کرد 
که یک مرتبه سر این مسائل با حاج آقا کار به دعوا 
کشــيد. بعدهــا رفــت زنــدان و چــون بنيــٔه فکری 

نداشت، بعد هم اعدام شد.
به هر حال ایشان این طور بود لذا به بعضی منبرها 
حســاس بود. از جمله مرحوم آقا سيد اسماعيل 
که منبرهای داغ والیی می رفت. ایشان  شفيعی 
گردان مرحــوم آقــا ســيد ابوالحســن  ظاهــرًا از شــا
قزوینی بودند، دو برادر بودند، یکی آسيد محمد 
و یکــی آســيد اســماعيل، هــر دو والیــی بودنــد 
ولــی آســيد محمــد بــه انــدازه آســيد اســماعيل 
والیــی نبــود. بعضــی از عزیــزان رفتــه بودنــد پای 
منبر ایشــان و مرحوم آقــای مجتهدی هم متوجه 
شــد و یــک مقــداری با بی مهــری مواجه شــد. ما 

ما سیوطی 
می گفتیم سه 

گرد  تا شا
داشتم. 

دوتایشان 
رفتند و 

آن طرفی 
شدند. 

یکی شان 
رفت داخل 

کمونیست و 
یکی شان 

رفت داخل 
منافقین. 

یکی شان 
اهل معنا شد

مصاحبه آیت  اهلل تحریری؛ یادگار شایستٔه علمای تراز اول
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باحالی خواند، به هر حال از هر یک از این بزرگان 
خوشــه ای چيدیــم؛ این حالت ســجده بعد نماز 
گرفتيــم محتــوای این  را از حاج آقــا مجتبــی یــاد 
موج این بود- که برو سر درس آقا سيد اسماعيل 
شــفيعی، هــر اتفاقی که می خواهــد، بیفتد. ما با 
آن خجالــت و ذهنيتی کــه از حاج آقا مجتهدی 
داشــتيم، پازل ها چيده می شد و خدا راهنمایی 
کنيم؛  کتمــان و محافظت را حفــظ  کــه  می کــرد 
مــا رفتيم گوشــٔه مســجد جامــع اون بــاال رفتيم و 
کامــل  گوشــه نشســتيم، مطالــب ایشــان را  اون 
گاهــی شــعر منظومــه می خوانــد و  می نوشــتيم، 
یک دفعه دیدیم یکی از آقایان اونجاست که یک 
مقداری از معالم خدمت ایشــان بودیم، منتها از 
دوستان مرحوم حاج آقامون بود می دانستم به هر 
حــال لو نمــی ده به نام حــاج علی آقای قاســمی 

کری ما. رفيق حاج آقای شا
 یک مســجدی اســت داخل خيابان ۱7 شهریور 
یک وقت هم حوزه ای داشت که ایشان اونجا بود 
خالصــه ما می رفتيــم و بعد نفهميدیم چی شــد 
کــه به هرحال بعضی دوســتانی که مقدس بودند 
و آدمی بســيار خوبی بودند فهميدند ما پامون به 
اینجور جاها باز شده و یک مقداری ارتباطشان را 

کــه دســت به عصا راه  هــم خيلی مواظــب بودیم 
یــم. ازیک طــرف مــا خيلــی خجالتــی بودیم،  برو
خيلی عجيــب. جالبه ما خيلی احتــرام مرحوم 
مجتهدی رو داشــتيم که یک وقت از ما ناراحت 
نشود. بعضی از دوستان مرحوم حاج آقایمان که 
با مرحوم آیت اهلل امينی جلسه داشتند و انقالبی 
هم بودند، برای اینکه ما جامع بار بیایم... داخل 
پرانتــز عرض کنم. ما دو ســه تا ماه رمضان تهران 
بودیم در ایام مدرسه آقای مجتهدی. ماه رمضان 
رو می رفتيم مســجد آقا ســيد عزیز اهلل. یک سال 
کرد دربارٔه معاد.  مرحوم آقای فلسفی ســخنرانی 
یک سال دیگر یک بنده خدا به ما گفت برو پای 
منبــر آقایی که حاال یادم نيســت کی بود، شــاید 
آقــای شــجونی بــود کــه انقالبــی بــود. ما یکــی دو 
جلسه رفتيم و دیدیم خيلی بدردمان نمی خورد. 
مــا می خواســتيم اســتفاده های معنــوی بکنيم. 
که ســال آخر بود در تهــران بودم،  یک ســال دیگر 
داشــتم از طــرف مســجد جامع می رفتــم که یک 
روزی یــک موجــی آمــد در دلم؛ حالم هنــوز یادم 
هست. آقا سيد اسماعيل شفيعی داخل مسجد 
داشــت صحبت می کرد - در همان سال ها نماز 
حاج آقــا مجتبی تهرانــی هم رفتيم و ایشــان نماز 

کردند ازاین جهت فهميدند اونها برای اینکه  کم 
مــا رو بــه راه بشــيم نریــم اونطــرف رفتنــد خدمت 
مرحــوم حاج آقامــون گفتنــد ﴾ نمی دانســتند که 
حاج آقا خودشــان اهل این مسائل هستند- بعد 
حاج آقامون یک قضيه ای رو از خودشــان گفتند 
کردنــد، نمی دانــم اونهــا ایــن  و مســئله را پــرت 
مســئله رو فهميدند یا نفهميدند، ایشــان قضيه 
کردند،  خانــه آ ميرزا اســماعيل اربابــی را تعریف 
خــب از رفقــای قدیمی آ ميــرزا اســماعيل اربابی 
بودنــد. یک ســال ميرزا به پدرمان گفت شــما برو 
منبر، روزهای دوشــنبه و دهه محرم و ماه صفر را 
هــم روضــه داشــت و اآلن هم دارد. ایشــان گفت 
منبــر ما بــه درد آنجــا نمی خــورد، آنجــا اهل حال 
بودند و ایشــان هم با اینکه سرچشمه گریه بودند 
جو زده نمی شــدند و بین صحبتشان تيکه های 
اخالقی تربیتی داشتند. آنجا صحبت کردند که 
بایــد حرکت کرد و ایــن چيزها کفایت نمی کند. 
سبکشــان این بــود که آیه و روایــت می خواندند، 
که از رفقای  اهل علم هم در جلســه بودند، یکی 
ما بودند و والیتی شده بودند، اعتراض کردند که 
همه اش حســينه، این حرف ها چيست؟ برخی 
از حاضرین هم کمک کردند و ... حاج آقا پایین 

آمدند و این بحث در بازار پیچيد.
خالصــه مــاه رمضــان بــه نظــرم مــرداد بــود حــوزه 
می خواســت شــروع بشــود، ماهــم پیــش مرحوم آ 
ميرزا ابوالقاســم فلســفی، یک بخشــی از لمعه را 
کنار ایشــان خواندیم، ایشــان خوب بــود اما کس 
دیگری نبود که ما لمعه بخوانيم، این بهانه خوبی 
بود که ما بخواهيم برویم قم؛ اما می دانستيم آقای 
مجتهدی به هر کسی اجازه نمی دهد، به مرحوم 
یــم قــم، آقــای  کــه می خواهيــم برو گفتيــم:  ابــوی 
مجتهــدی هــم احتمــااًل اجازه ندهد، شــما یک 
افطار ایشــان را دعوت کن و بهشــان بگو. مرحوم 
کری و آقای اوســطی  آقای حبيبی بود و آقای شــا
تــازه  هــم  کری  شــا آقــای   ... و  قاســمی  آقــای  و 

ازدواج کــرده بــود. بعــد از افطــاری حاج آقامون به 
آقای مجتهدی گفتند باقر ما می خواهد برود قم، 
گفتند اجازه نمی دهم، یک مقداری  ایشــان اول 
زود اســت و جــوان اســت، مگــر اینکه بــرود خانه 
کری، بنده خدا هم پذیرفت و ما هم به  آقای شــا

این صورت رفتيم قم.
مرحــوم حاج آقامــون؟وضر؟ می فرمودنــد رفتــی قــم 
بــرو خدمت حضــرت معصومــه؟اهس؟: »بگو آمدم 
قم و اســتاد می خواهم«. اول طلبگی مخصوصًا 

انسان صفایی دارد و می گيرد.
دو ماه منزل بودیم و این ها تازه ازدواج کردند و ما 
هم خيلی چشم و گوش بسته تر از حاال بودیم، به 
هر حال این ها الهامات الهی بود که می خواست 

ما را بکشاند به یک سمت و سویی دیگری.
گرفتــه بودنــد، در  کــه از مــا فاصلــه  آن دوســتانی 
مدرســه حجتيــه حجــره داشــتند و از مــکان مــا 
بزرگ تر بود، یک پستو هم داشت. ما رو انداختيم 
کــه به عنــوان مهمان بیاییم پیش شــما. مدرســه 
حجتيــه هــم بــه بــدو ن عمامه بــه کســی حجره 
نمی داننــد و مــا هــم شــناس دیگــری نداشــتيم. 
کردند و پذیرفتنــد. تقریبًا  آن دوســتان بزرگــواری 
اواخــر پاییــز بــود، آن زمــان زمســتان و پاییــز قــم 
خيلی ســرد بــود، برف های عجيــب می آمد، لذا 
کرســی گذاشــته بودیم و دورش نشسته بودیم، ما 
هــم به عنوان مهمان و خيلی خجول. یک شــب 
صحبت شــده بود مرحوم آشيخ جواد خراسانی 
گرد آ ميرزا مهدی اصفهانی بود - ایشان ضد  شــا
کــه زیرآب  فلســفه و این هاســت، کتابی نوشــته 
همه عرفا و حکما را زده است. او کاروان پیاده به 
مشهد راه می انداخت و یک ماهه می رفتند - آن 
شــب از ایشان نقل شد که »تفسير صافی خيلی 
هــم صاف نيســت«. مــا خيلی ناراحت شــدیم، 
خب مهمان هم بودیم و چيزی هم نمی توانستيم 
بگوییــم؛ رفتيم زیر کرســی و پتو را کشــيدیم روی 
کردیــم بــه  خودمــان، از همان جــا ســيم را وصــل 

یک شب 
صحبت 
شده بود 

مرحوم آشیخ 
جواد 

خراسانی 
گرد آ میرزا  شا

مهدی 
اصفهانی بود 
- ایشان ضد 

فلسفه و 
این هاست، 

کتابی نوشته 
که زیرآب 

همه عرفا و 
حکما را زده 

است.

 ما خیلی 
احترام مرحوم 
مجتهدی رو 
داشتیم که 
یک وقت از 
ما ناراحت 
نشود.
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فرمودند پیش ما بیا، پنجشنبه ها از صبح ساعت 
ده تا بعدازظهر می رفتيم خدمتشان که الحمدهلل 
لطف حضرت معصومه؟اهس؟ بود. خيلی ایشــان 
کردند در حق ما، رضــوان اهلل عليه. دیگه  پــدری 
کردیــم، آقای  کم کــم دوســتان را به ایشــان مرتبط 
که داماد ایشــان اســت و ما مدرســه آقا  شــيرازی 
مجتهــدی بــا هــم دوســت بودیــم اولين نفــر بود، 
که می شــناختيم از دوســتان  کم کــم افرادی  بعد 
تهرانی را خدمت ایشــان بردیم. این نحوه ورود ما 
به قم، بعد از لمعه یک مقداری معالم مانده بود 
کوئــی خواندیم و بعــد قوانين  خدمــت آیــت اهلل با
خدمــت آیت اهلل دوزدوزانی که شــرحی بر قوانين 
دارد خواندیــم. در ایــن درس شــيخی می آمــد به 
نام شيخ عباس تهرانی، آیت اهلل دوزدوزانی روش 
کنارشان بود را  که  کســی  جالبی داشــتند، شانه 
می فشارد که متوجه شدی یا نه؟ یک وقت هایی 
ایــن آقا دیــر می آمد، آقــای دوزدورانــی می گفت: 
اوووی، حاج شــيخ عباس دیر اومدی ... بعدها 
که در  فهميدیــم ایــن آســيد علــی اندرزگو اســت 
مدرســه آیت اهلل نجفــی درس می خواندیم. خب 
بــا مــا آشــنا شــد و یک شــب عيــد غدیــری یــک 
مراسم سه چهارنفری داشتيم، ایشان خيلی اهل 
عبــادت بود. شــهيد اندرزگو به یکــی از رفقای ما 
کــه تازه مرحوم شــده گفتــه بود مــن دارم جابه جا 
کولر دارم بیارم بگذارم منزل شــما،  می شــوم دوتا 
او هم نمی دانست شهيد اندرزگو چه کار می کند، 
کولر پر از اســلحه اســت و با  بعد معلوم شــد این 

این عنوان جا به می کرده است.
 با عالمه طباطبایی چطور آشنا شدید؟

مرحــوم آیــت اهلل صاحــب پــرور دأبشــان ایــن بود 
کليات ســير  کم وبیش افــراد را به  کــه یک مدتــی 
کــه می دیدند در او  و ســلوک آشــنا می کردند بعد 
که  زمينــه هســت خدمت عالمــه می فرســتادند 
مــا هــم به واســطه ایشــان خدمــت مرحــوم عالمه 
رسيدیم و ایشان هم دستورات را می دادند تا این 

حــرم که مــن نمی توانم اینجا را تحمل کنم، شــما 
خودتان یک لطفی بکنيد.

یکی دو شــب گذشــت و حاج آقای قاســمی که 
کــرده بود و  ازدواج کــرده بــود و یــک مشــکلی پیدا
آمده بود مدرســه حجتيه، مدرســه یک قســمتی 
کــه حجــرات جدید ســاخت داشــت و  داشــت 
اندازه شان کوچک بود. حجرات قدیمی به نقشه 
عالمه طباطبایی ساخته شــده بود. ایشــان چون 
تک نفری بود در آن حجرات جدید ساخت بود. 
مــا بــرای احوال پرســی آمدیم، دیدم ایشــان دارند 
نــواری گوش می دهند و خالصــه روح ما را برد به 
عالــم دیگری. وقتی مــا آمدیم قم پــدرم از مرحوم 
ســعادت پرور صحبتی نکرده بود و می خواست 
خودمــان بــا این مســائل آشــنا شــویم، ایــن نقطه 
عطف شــد و ما به واســطه ایشــان خدمــت آقای 
ســعادت پــرور رفتيم و منزل آقــای بهجت رفتيم 
و ایشــان مــا را شناســاند و مرحوم آقای ســعادت 
پــرور دأبشــان ایــن بود که بــا افــراد صحبت های 
اخالقــی تک تــک انجــام مــی داد و این طــور نبود 
که جلســه ای داشــته باشــند، دغدغه به پا کردن 
جلســات معنوی هم داشــتند، مثــاًل دعای ندبه 
راه انداختند در مدرســه حجتيه و مرحوم آ شيخ 
گردان آ ميــرزا جــواد  کــه از شــا عبــاس تهرانــی را 
آقــا ملکــی تبریــزی بــود دعــوت می کردنــد بــرای 
ســخنرانی در این جلســه. این آقای قاســمی هم 
این طــور بــود، ارتبــاط فی الجملــه داشــت؛ خب 
مرحوم ابوی را هم می شناخت و خودش هم اهل 
معنا بود؛ از این طرق ما رفتيم آنجا. خب درس و 
بحثمــان در حوزه برقرار بود، خدمت آقای علوی 
گرگانی لمعه خواندیم، خدمت آ سيد ابوالفضل 
موســوی تبریزی که مرحوم شــد و دادســتان بود، 
خدمت آقای دوزدوزانی مقداری لمعه خواندیم، 
خدمت آیت اهلل استادی خصوصی بحث صلوه 
و قبله و این ها را خواندیم، یادم هست ایشان کره 
که به نشان بدهد. آیت اهلل سعادت پرور  می آورد 

اواخر ایشان ارجاع می دادند به عالمه و خودشان 
آماده ســازی داشــتند و اگر شــخص زمينــه برای 
آمدن جلسه هم داشتند، جلسه می آوردند یعنی 
کــه هرکســی جلســه بیایــد. ظاهرًا  دأبشــان نبــود 
این طوری بود که همه کسانی که با ما بودند را به 
عالمه منتقلشــان نکرد و بعضی ها مرتبط شدند 
و چون ما آشــنا کرده بودیم با ایشــان، جلسات را 
می آمدند. جلسات پنچ شنبه و جمعه داشتند 
برای ســؤال و جــواب و ما هم به ســفارش مرحوم 
آیــت اهلل صاحب پــرور، آنجا هــم می رفتيم و این 
همــان  محصــول  عالمــه«،  محضــر  »در  کتــاب 
جلسات است که آقای رخشاد را به واسطه آقای 
شــيرازی بــا آیت اهلل ســعادت پــرور آشــنا کردیم و 
کردند  بعد ایشــان هــم به این جلســات راه پیــدا 
و ایشان می نوشــتند چون دست به قلمشان هم 

خوب بود و متوجه می شدند.
مرحــوم آیت اهلل العظمــی بهجت هــم وصی یک 
نــام شــيخ محمــد شــيرازی. آن  بــه  بــود  آقایــی 
دفترشان که نزدیک مسجد بود، خانه قدیمی بود 
و منــزل ایــن آقا بود. ایشــان، مرحــوم آقای قاضی 
را هــم دیــده بود و شــخصی بــود و خيلی بــا عرفا 
ارتباط داشت و خيلی معتقد بود. ایشان مرحوم 
آیت اهلل بهجت را وصی خودش کرده بود در زمان 
خودش و اختياراتی هم داده بود، مرحوم آیت اهلل 
بهجــت از ایــن کارهــا نمی کــرد و حــاال نمی دانم 

چی بود که پذیرفته بود.
کــردن روضه در  بعــد یکــی از ســفارش هایش برپا 
کــه  روز جمعه هــا و ایــام شــهادت بــود و از ابتــدا 
کرد، مــا در آن روضه  آیــت اهلل بهجــت روضه را بپا
بودیــم و مشــغول چایــی دادن و چایــی درســت 

کردن و... بودیم.
کــه عيدغدیر  یکــی از وصایــای ایشــان ایــن بــود 
غــذا بدهيــم وخــب بــرای احتيــاط بیــن نظرات 
آقایــان، آقای بهجت دو روز غــذا پخش می کرد. 
کــه جنب مســجد  ســال اول خانــه خــودش بــود 

بــود و مــا هم بودیــم و ارتباط داشــتيم و گفتند ما 
هــم دعــوت کنيــم و بعــدش خانــه خــود مرحــوم 
آیــت اهلل بهجــت بــود. یکی دو ســال هــم یکی از 
دوستان که از طلبگی رفت بیرون و غذاپختنش 
خــوب بــود، غــذا می پخــت و ســال های بعدش 
دیگــر از نزدیکانــش را مــی آورد. در قــم چلوکبابی 
کــه دعــوت می کردیم با  داشــت. مــا مهمان ها را 
مرحــوم آیــت اهلل بهجــت ســر دیگ می نشســتيم 
کبــاب  و مقــداری می خوردیــم و خالصــه چلــو 
بــرگ خوردن آیت اهلل بهجت را با چشــم خودمان 
دیدیــم ]خنده حاج آقا[. شــاید بــه خاطر تبرکش 
بــوده و بــه هــر حــال بــه ایــن صــورت بــود؛ چــون 
بعضی هــا می گویند آقایون زاهــد بودند دیگر این 

چيزها را نمی خوردند!
 اساتید دیگر شما چه کسانی بودند حاج آقا؟
وارد رســائل و مکاســب شــدیم و خدمــت  مــا   
آیت اهلل ســيد رسول موســوی که ظاهرًا در قم تازه 
رســائل و مکاســب شــروع کرده بودند، رسيدیم و 
یــادی از آن را خدمــت ایشــان خواندیم.  مقــدار ز
خدمــت  مقــداری  هــم  را  اســتصحاب  کتــاب 

آیت اهلل ذهنی بودیم.
آیــت اهلل  مرحــوم  هــم خدمــت  مقــداری مطــول 
بدیــع  و  بیــان  و  معانــی  در  کــه  موســوی  رســول 
مدتــی  اولــش  و  بودنــد  پختــه  ایشــان  خيلــی 

خدمتشان مطول خواندیم.
مکاسب محرمات هم خدمت آیت اهلل صلواتی 
خواندیم. خيلی ایشان باحال بود. گاهی موعظه 
گریه می کرد و بقيه مکاســب را تقریبًا  می کردند، 
خدمــت آیــت اهلل ســتوده خواندیــم. یــک جلــد 
کفایــه را خدمــت آیــت اهلل فاضــل؟وضر؟ و جلــد 
دوم را خدمــت آیت اهلل مظاهــری خواندیم و بعد 
کــه آیــت اهلل فاضــل درس خــارج را شــروع کردنــد 
کــه ســال حدودًا 56 بــود ما یک ســالی هم درس 
خــارج اصول ایشــان رفتيــم. در ضمن بــا مرحوم 
آیت اهلل انصاری شــيرازی آشنا شدیم. صرفًا یک 

ما مهمان ها را 
که دعوت 

می کردیم با 
مرحوم 

آیت اهلل 
بهجت سر 

دیگ 
می نشستیم و 

مقداری 
می خوردیم

 آیت اهلل 
سعادت پرور 
فرمودند پیش 
ما بیا، 
پنجشنبه ها از 
صبح ساعت 
ده تا 
بعدازظهر 
می رفتیم 
خدمتشان 
که الحمدهلل 
لطف 
حضرت 
معصومه؟اهس؟ 
بود.
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آشــنایی ابتدایــی بــود قبــل از انقــالب. مــا خب 
کــه منظومــه را خدمت ایشــان  دوســت داشــتيم 
که با هــم بودیم چندین  بخوانيم. آقای شــيرازی 
بار خدمت ایشــان می رفتيم و ایشــان بعــدًا بعدًا 
می کردنــد و ایشــان هــم خجالــت می کشــيد رد 

بکنه و نمی دانم عذرشان چی بود.
حــاج احمــد آقــا مخفيانــه از نجــف آمــد و امــام 
فرمــوده بــود خدمــت مرحــوم آیــت اهلل انصــاری 
شــيرازی منظومــه بخواننــد و مــا هــم بــه طفيلــی 
کــرده بودند  کــه ایشــان شــروع  ایشــان منظومــه را 
حــدود پانــزده شــانزده جلســه می رفتيــم تــا ایــن 
انفجار سينمای قم رخ داد و دیگر آسيد احمد آقا 
که بماند یک مدتی  متواری شد، ظاهرًا آمده بود 
و کار سياسی هم می کرد و انکشف که کار ایشان 
بود و می خواســتند زهرچشــمی بــه رژیم بدهند. 
این انقالبی هایی که زندان رفته بودند تا مشکلی 
می شــد یقــه این هــا را می گرفتنــد و یقــه آیــت اهلل 
گرفتند. دیگر ما دســتمان  انصاری شــيرازی هم 
کوتــاه شــد و رفتيــم خدمــت آیــت اهلل  از ایشــان 
محمدی گيالنی. ایشــان از مدرسين مبرز بودند 
و دو ســال منظومــه را خدمــت ایشــان خواندیم و 
گاهــی منزل ایشــان هم می رفتيــم و بعدش بدایه 
هنوز چاپ نشــده بود و قبل از چاپ با دوســتان 
گذاشــته بودیــم خدمــت آیــت اهلل مصبــاح  قــرار 
بخوانيم و دعوتشان کردیم مدرسه آیت اهلل نجفی 
کتابخانــه و ایشــان تشــریف آوردنــد و  روبــه روی 

وقتی تقاضا کردیم، ایشان نپذیرفت.
بیــرون  و  بــود  مشــغول  حقانــی  مدرســه  ایشــان 
رفتيــم  بعــد  و  نمی گفــت  عمومــی  درس هــای 
خدمت آیت اهلل ابراهيم امينی و مقداری بدایه را 
آنجا خواندیم و چون با ایشــان کمی آشــنا بودیم، 
مقداری از اشارات را هم خدمت ایشان خواندیم 
و در ضمن منطق منظومه را هم خدمت آیت اهلل 
گرامی در شبستان حرم خواندیم و ایشان بعضی 
کتاب هــای امام را خطی داشــتند، مثل مصباح 

الهدایــه و مــا دیگــر خيلــی نزدیــک شــده بودیم و 
گرفتيــم و خطــی نوشــتيم، ایــن کتاب  از ایشــان 

و شرح دعای سحر.
آیــت اهلل  خدمــت  رفتيــم  هــم  اشــارات  از  بعــد 
که ایشــان همان اواســط جلد اول  جــوادی آملی 
اســفار بــود و خدمــت ایشــان یــک چنــد جلدی 
خواندیــم که خب اواخر رژیم بــود ظاهرًا و مرحوم 
شهيد مطهری قم می آمد و بحث های جلد سوم 
را می گفــت و اینکــه می خواســتيم قســمت قــوه 
و فعــل روش رئاليســم چاپ بکنــد که تکميلش 
بکند و به جلد سوم اسفار مرتبط می شد و ماهم 
در حســينيه ارگ و بعــدش در مدرســه رضویــه 
می رفتيم و اسفار هم می خواندیم و می فهميدیم 
چقدر فرق می کند اسفار مرحوم شهيد مطهری؛ و 
بعد هم آیت اهلل حسن زاده؟ظفح؟ بعضی مجلدات 
اسفار و بعد طبيعيات شفا، نفس شفا و بعد هم 
معظم الهيات شفا را خدمت آیت اهلل حسن زاده 
که یکسری بحث های عرفانی را ایشان  خواندیم 
شــروع کردند و از هر کتابی یک قاشــقی هم زدیم 
و همه شان را نخواندیم. فصوص و یک مقداری 

مصباح االنس که خيلی ادامه نداشت.
 حاج آقا مصباح چطور؟

ســال نمی دانم چند بــود، اوایل پیــروزی انقالب 
بــود و گفتنــد اینجــا موسســه دوره هایــی دارد که 
دوره اول آن ســيد محمــد غــروی و آقای فياضی 
گــروه ب بودیــم. آیت اهلل  بودنــد و مــا هم رفتيــم و 
کــه از مــا امتحــان می گرفتنــد  احمــد احمــدی 
خيلی از ما خوششــان آمد چون منظومه خوانده 
بودیــم. آنجا خدمت آیت اهلل مصباح رســيدیم و 
یــک دوره نهایــه را خواندیم که خيلــی واقعًا برای 
ما کليدی بود؛ به جهت کاربردی کردن مباحث 
کــرد، این  کــه خوب بشــود دســته بندی  فلســفی 
مباحث را مدیون ایشــان هستيم. البته از بزرگان 
اســتفاده کردیم ولی از جهت چينشی و بنيادی 
مطــرح کردن مباحــث خيلی برایمــان مفيد بود؛ 

این کــه به صــورت تحليلی و به یک زبان ســاده تر 
بشــود مباحث فلســفی را مطرح کرد خيلی برای 
کــه بتوانيم از خيلــی مباحث  کاربرد داشــت  مــا 
ســنگين مثــل حرکــت جوهــری و امثــال این هــا 
استفاده توحيدی و خداشناسی کنيم. در همان 
ســال یعنی 57 که یک ســال بعدش هم شــهيد 
کــه موسســه را داشــتند  کردنــد  مطهــری را تــرور 
می ســاختند و در یک منزل قدیمی برای ایشــان 

یک بزرگداشتی گرفته شد.
کــه آن هایی که  از دکترهــا هــم اســتفاده می شــد 
رنــگ دینــی دارنــد در ایــن وادی بیاینــد. آیت اهلل 
مظاهری هم فقه می گفت و مباحث مختلف به 
مدت ســه سال خوانده می شد مثل ریاضيات و 

طبيعيات و انگليسی و...
برخــی از ایــن دکترها با ایشــان در مباحث دینی 
مرتبط بودند مثل دکتر علی قائمی که چند دوره 
هــم مجلــس بودند، ایشــان در جامعه شناســی و 

روان شناسی بودند و شوخ طبع بودند.
ســروش هــم یکــی از این هــا بــود و فلســفه علــم 
می گفــت و چــون خيلــی حافظــه قــوی داشــت، 

حواشی اسفار را هم می گفت ولی بهره ای از فهم 
کالســش  فلســفی نداشــت. ما هم چند جلســه 
رفتيم، البته استاد ما نبود برای کالس دیگری بود، 

در همان جلسات اشکال که می شد می ماند.
سروش در همان جلسه سخنرانی کرد در تجليل 
از شهيد مطهری و آیت اهلل مصباح. او آمد این ها 
را بزرگ کرد و حوزه ها را کوباند از دو جهت: حوزه 
خالی اســت و اینکه حــوزه حریت ندارد که مثاًل 

استاد را به چالش بکشد.
و مــن فهميدم کــه او تفکر حوزه را نفهميده چون 
گرد ارتباط معنوی است؛  ارتباط بین استاد و شا

لذا دور و بر او هم بنده نرفتم.
ما دوره سه ســاله موسســه را گذراندیم؛ هم تفسير 
خواندیــم  مصبــاح  آیــت اهلل  مرحــوم  خدمــت  را 
چــون ایشــان یــک مقدمــات تفســير داشــت کــه 
بنــده ضبــط می کــردم و می نوشــتم و خيلــی هم 
کله ظاهری مثل استدالل سياقی  مفيد بود و شا
کله باطنی؛  گرفتيم و شا تفسير عالمه را از ایشان 
یعنــی مباحــث معرفتــی را از آیــت اهلل ســعادت 

پرور دریافت کردیم.
ارتباط مباحث فلســفی ادامه داشــت و یکسری 
مباحث خصوصی بود به صورت خارجه فلسفه 
تقریبــًا. ایشــان دیگــر خيلــی آزادانــه مباحــث را 
کــه ما مطالعات داشــته  مطــرح می کــرد و بنا بود 
کــم می آوردیــم  کــه حــرف بزنيــم ولــی مــا  باشــيم 

وایشان ماشااهلل تحقيقات خودشان را داشت.
بهجــت.  آیــت اهلل  درس  یــم  برو گفتيــم  بعــد  و 
 بود 

ّ
کــه خيلی مال آیــت اهلل ســيد محمد روحانی 

و شــهيد صدر مدتی پیش ایشان درس خوانده 
و  رفتيــم  ایشــان  یــک مدتــی خدمــت  مــا  بــود، 
که مطرح شد و دیگر  یکســری مباحث سياسی 
درس ایشــان نرفتم و رفتــم درس مرحوم آیت اهلل 
شــيخ جواد تبریزی و یک دوره اصول را هشــت 
ســاله خدمت ایشــان بودیم و یک ده ســالی هم 
که از مکاســب  درس خــارج خدمتشــان رفتيــم 
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بــود و خيــارات و بعــدش هــم صلــوه. روزهــای 
چهارشــنبه هــم بحــث قضــا و شــهادات را بــه 
کــه می خواســتند وارد مباحث  کســانی  جهــت 

قضاوت بشوند مطرح می کردند.
موفقیــت  عوامــل  از  تــا  چنــد  حاج آقــا   

طلبگی را می فرمایید؟
کــرد، هم  خداونــد نســبت به مــا حجــت را تمام 
از نظــر پــدر بزرگــوار و هم از نظر اســاتيد بزرگوار که 
مخصوصــًا در قم نصيبمان شــد. به نظرم عامل 
اوليــه و مهمــش همــان دعاهــای پــدر و ســوز و 
گــداز ایشــان بــود کــه خودشــان می فرمودنــد مــن 
بــا اشــک شــما را به اینجا رســاندم. ایــن خودش 
کــه کســی بــا شــيره جــان در  خيلــی مهــم اســت 

تربیت کسی تالش بکند.
مــا منزلمان دوتا اتاق پایین بیشــتر نداشــت دوتا 
کن بودیم و در همــان اتاقی  بــاال کــه خودمان ســا
که حاج آقا تهجد داشــت بنده گاهی شــب ها با 
گریــه ایشــان از خــواب بیدار می شــدم. حدود دو 
ســاعت قبل از اذان صبح ایشــان تهجد داشت 
که یادمــان هســت، احترام  و خــب مــا مقــداری 
بــه پدر و مادر را داشــتيم و یادمــان نمی آید که در 

منزل با عرق گير و آســتين کوتاه راه برویم که خب 
تربیــت آن ها بــوده. نکته دیگر احترام به اســتاد و 
بزرگ ترها، هنوز هم کسی که مقداری هم پیشش 
درس خوانده باشــيم احترامــش را نگه می داریم. 

این ها باید مورد توجه قرار بگيرد.
یکی دیگر از عوامل که بسيار کارساز است، روح 
توسل است. ما در ایامی که تهران بودیم به خاطر 
آشــيخ جــواد کربالیی حــال و هــوای معنویت به 
ذهنمان می آمد، گاهی مشهد مشرف می شدیم 
کسی را در راه  که  و از ایشان خيلی می خواستيم 
ما بگذارد و سال اولی که با دوستان رفتيم مشهد 
- ســال خيلــی خوبی بــود و همگی رفتيــم دیدار 
آیت اهلل العظمی ميالنی، داشــتيم می رفتيم یک 
ســيدی را دیدیم که خاضعانه می آید، در دلمان 
گفتيــم یــک روضه خوانــی اســت و ماهــم احترام 
کنيــم و ســالم بدهيــم، امــا او ســالم داد و تعارف 
کرد، وقتی ما رفتيم داخل دیدیم آیت اهلل العظمی 
کردنــد و فهميدیــم  ميالنــی بلنــد شــدند و بغــل 
ایشــان عالمــه طباطبایــی اســت: در آیــه شــریفه 
دارد یمشــون علی االرض هونا )فرقان، 63(. این 

احترام ها به نظر می رسد خودش کارساز است.

یک ســاعت قبــل اذان صبح مباحثــه می کردیم 
اســت،  هميــن  عمــده اش  همين طــور؛  بعــدش 
هــدف باال، اشــتياق به تحصيل و تــوکل باال. آن 
زمان شــهریه هر ماه نبود، مرحــوم آقای بروجردی 
هــر وقــت بهشــان پــول می رســيد می دادنــد. در 
که جا نمی دادند و ما در طویله شــان  تبليغ به ما 

جا می گرفتيم و تبليغ می کردیم.
کــه از نظــر علمــی و معنــوی به جایــی  آن هایــی 
رسيده اند سختی را چشيده بودند و می دانستند 

که انسان بدون سختی نمی شود به جای برسد.
رفاه طلبی هــا مانع اســت لذا در حدیث قدســی 
خداونــد می فرمایــد علــم را در غربت قــرار دادم و 
مــردم در وطــن آن را دنبال می کننــد و نمی یابند. 
گرســنگی مــردم در ســيری می گردنــد  علــم را در 
و نمی یابنــد البتــه ایــن بــه نوعــی تجربــی اســت 
کلــی نيســت که همــه این گونه باشــند  و قاعــده 

و این عمده است.
آیــت اهلل مصبــاح می فرمــود مــا آب از آب انبارهــا 
درمی آوردیم و در آن قورباغه بود. آب قم لوله کشی 
نبــود و صاف می کردیــم و می خوردیم. لذا این ها 
به نوعــی مــزه دین و دین داری را چشــيده بودند و 
در همه مراحل به پایش ایستاده بودند برای اینکه 

برسانند این ندای دین را.
یــم فیض   دســت شــما درد نكنــه. مــا کــه دار

می بریم و کیف می کنیم.
یــک دعــای  گذاشــتید.  اینكــه وقــت  از  ممنــون 
مخصوص هم بفرمایید. برای ما طلبه های جدید 
تا ان شــاء اهلل همین لنگ لنگان هم که شــده این 

راه را ادامه دهیم.
ما که الیق نيستيم. ان شاء اهلل که خدای متعال 
همه ما را کمک کند تا آن دغدغه دین شناسی و 
دیــن داری را که داشــته باشــيم و در همه مراحل 
از  هــم  و  یــم  برندار دســت  دین شناســی  از  هــم 
ایــن  دادن  نشــان  از  هــم  و  دیــن داری 

دو به دیگران. 

و یــک واقعــه عجيــب هــم فی الجملــه دربــاره 
کــه مــا بــا ایــن  توســالت عــرض بکنــم ایــن بــود 
توســل  ایــن  و  داشــتيم  دوســتان خيلــی علقــه 
کــم بشــود و باعث شــد ما قم  باعــث شــد علقه 
یــم. توســل هــر چقــدر بــا اخــالص تــر باشــد  برو

مفيدتر خواهد بود.
 حاج آقا معمول آقایانی که شــما اسم بردید ما 
راجع به زندگی شــان و ســختی هایی که کشیدند 
شــنیده ایم طلبه هــای امــروز کمتــر تحمــل دارند و 
همین یكی از عواملی است که شاید آن ها از ادامه 

راه بازدارد. کمی از سختی هایشان می فرمایید؟
نکتــه مهمــی کــه این آقایان داشــتن کــه موجب 
شــد ســختی ها را تحمــل کنند، هــدف مقدس 
داشــتن، هــدف بــاال داشــتن اســت. این هــا بــا 
حــال و هــوای باال آمدند حوزه و بــه مظاهر مادی 
توجــه نداشــتند. توجــه بــه درک معــارف دیــن و 
رفتــن در مســير دیــن داری و تدیــن و معنویــت 
داشــتند. لــذا می دیدنــد کــه هــم نيــاز بــه تــالش 

علمی است هم معنوی.
مرحــوم پــدر مــا چهــار تــا درس خــارج می رفتنــد 
آقــای  صلــوه  درس  نوشــته های  می نوشــتند،  و 
بروجردی ایشــان هست. متأسفانه ما نتوانستيم 
آن ها را تنظيم بکنيم؛ قلم شيوا، عربی به طوری که 
هم ردیفان ایشــان می گفتند که صلــوة حاج آقا را 
منتشــر کنيــد. از طــرف دیگــر ارتباطــات معنوی 
کــه دیگــران نداشــتند و این موجب سردردشــان 
شــد. می فرمــود مــا درس می خواندیــم تــا ظهــر و 
ظهر منتظــر بودیم چه چيزی بخوریم و می دیدیم 
کمی شــنبليله  چيزی نداریم و ناچار می شــدیم 
یــم؛ مادرشــان می آورنــد و ســرخ می کردنــد  بخور
اشکنه می خوردند، برای ما که خيلی لردی بود، 
ستاره نشــان بــود؛ یعنــی روغن هایش معلــوم بود. 
)خنــده حاج آقا(. برای هر کســی هم یک ســيب 
و  می کردیــم  تریــد  را  آبــش  می ریختيــم،  زمينــی 
می خوردیم. مرحوم آقای مجتهدی می فرمودند: 

هنوز هم 
کسی که 
مقداری هم 
پیشش 
درس خوانده 
باشیم 
احترامش را 
نگه 
می داریم. 
این ها باید 
مورد توجه 
قرار بگیرد.

رفاه طلبی ها 
مانع است 

لذا در 
حدیث 
قدسی 

خداوند 
می فرماید 
علم را در 

غربت قرار 
دادم و مردم 

در وطن آن را 
دنبال می کنند 

و نمی یابند.
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همچنان ارتباط داشتیم.
کــه می رفتنــد بــرای بنــده نامه  ایشــان مکــه هــم 
دارم.  هنــوز  هــم  را  نامه هایشــان  و  می نوشــتند 
یکــی از نکاتــی که ایشــان از اول طلبگی به بنده 
گر  می گفتند این بود که: »در این مسیر که آمدی، ا
خوب باشــی با هیچ خوبی قابل مقایســه نیستی 
گــر بــد هــم باشــی با هیــچ بــدی قابل مقایســه  و ا
کــه ایشــان از اول  نیســتی«؛ ایــن جملــه ای بــود 
طلبگــی بــه بنــده بیــان می فرمودند. وقتی شــما 
را بخوانــی،  یــا ...  یــا مهندســی  درس پزشــکی 
که نباشــی، خب  گر ایده آل آن رشــته هم  حتی ا
این برکات و این عواقب بر اوبار می شود؛ ولی در 
گر یک عالم خوب بشــوی  ــم طلبگــی، تنها ا

َ
عال

گــر خدایی نکرده در این مســیر  ایــن آثــار را دارد؛ ا
نباشــد،  نفــس  تهذیــب  و  الزم  تقــوای  و  بیایــی 
م اســت و 

َ
نتیجــه اش إذا فســد العاِلم فســد العال

دیگــر بــا هیــچ بد دیگــری قابل مقایســه نیســتی. 
واقعــًا یــک پزشــک بی تقوا و یــک تاجــر بی تقوا با 
یــک روحانی بی تقوا قابل مقایســه نیســتند. یک 
کــه تقــوا نداشــته باشــد، تهذیــب نفس  عالمــی 

حاج آقــا ممنون که وقتتــان را به ما دادید. 
کــی طلبــه  کــه طلبــه شــدید و  چــه شــد 

شدید؟ کمی از این برایمان می گویید؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمداهلل رب العالمین 
والســالم و الصالة علی محمــد و آله الطاهرین و 
عجــل اللهم فی فرج موالنا صاحب الزمان عجل 

اهلل تعالی فرجه الشریف.
خانــوادٔه مــا با روحانیت ارتباط داشــت؛ مراســم 
روضــه و هیئــت داشــتیم و با ســخنران هایی که 
دعوت می کردیم ارتباط داشتیم. یکی از افرادی 
که با ایشــان ارتباط داشــتیم، آقای قائمی بود که 
درس اعتقادی نوشــتند و یکی از مشــّوقین بنده 
یق طلبگــی بــه بنده  کــه پیشــنهاد و تشــو بودنــد 
از ایشــان آغــاز شــد و ایشــان خیلــی بــرای بنــده 
کــه وارد حــوزه  وقــت می گذاشــت. بنــده زمانــی 
صاحب الزمــان عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف 
شــهرضا -حاج آقــای ممیــز مســئول ایــن حــوزه 
 1۳۶۴ یــا   1۳۶۳ ســال  حــدود  شــدم،  بودنــد- 
کــه حــوزه  بــود. حاج آقــا ممیــز در آن ســال هایی 
بودیــم، با حاج آقای قائمی قم بودند اما با ایشــان 

10 سال 15 
سال و یا 

حتی بیشتر 
داخل 

حوزه اند اما 
هنوز برایشان 

جا نیفتاده 
است که 

برای چه به 
حوزه آمده 

است

نداشته باشد، خیلی تخریب دارد در اعتقادات 
مــردم؛ رفتــار مردم و دیــن مردم. بعد از دو ســالی 
که بنــده آنجا بــودم، داماد ما حاج آقــای حبیبی 
خــب تهــران بودنــد و در حــوزٔه مــروی تحصیــل 
می کردند و ما هم به واسطٔه پیشنهاد ایشان دیگر 
قــم نرفتیم و تهران ماندیــم. تهران هم درس هایی 
کــه تا اتمــام لمعتین و اصولین بود را نزد اســاتید 
ران مزٔه طلبگی را  مــروی می خواندیــم و در آن دو
که بایدوشــاید نچشــیده بودم. خب بدم  آن طور 
هم نمی آمد و عالقه داشــتم. رســائل و مکاسب 
را بــا حاج آقــای شــریعتمداری خوانــدم و ایشــان 
گرداولی خوبــی  روحیــات خوبــی داشــتند و شــا
یــل می گرفتند  هم داشــت. بچه ها را خیلی تحو
کمی از  و در آن ها ذوق و شــوق ایجاد می کردند. 
مزٔه طلبگی رســائل و مکاســب با ایشان به بنده 
چشــانده شــد و از همیــن رو واقعًا با شــوق وذوق 

درس های ایشان را شرکت می کردم.
مــا  بودنــد  منــزل  ایشــان  هــم  یک وقت هایــی 
و  مسجدشــان  در  گاهــی  پیششــان،  می رفتیــم 
گاهــی هــم در حسینیه شــان، بعــد از نماز صبح 
زهای تعطیلی به خدمتشــان می رســیدیم.  در رو
یــک ســری از درس هــای خــارج را یا در مســجد 
ایشــان؛  منــزل  در  یــا  و  بودیــم  ایشــان  خدمــت 
درس هــای ســطح )تقریبــًا رســائل و مکاســب و 
کفایــه( را هم با ایشــان خوانــدم. البته بنده جلد 
کفایــه را بــا مرحــوم آقــای موســوی تبریــزی  دوم 
که ایشــان هم استاد خوبی بودند. آقای  خواندم 
شــریعتمداری موقعی که شروع می کردند همین 
درس را دوبــاره آن را می نشســتم؛ چون به ایشــان 
عالقه داشتم. یک شرح حادی عشر می گفتند. 
کــه آقــای شــریعتمداری  یکــی از خصوصیاتــی 
کــه بنده یادم نمی آید درســی را  داشــتند این بود 
در کالس ایشــان چه در اینجا چه در منزلشــان و 
چه درس خارجشــان آغاز کرده باشــند اما اولش 
یا نهج البالغه یا تفسیر یا روایتی نفرموده باشند؛ 

برخی مواقع هم بچه ها را وادار می کردند که آن ها 
کنند و ایشان هم به آن ها  تفسیر و این ها را آماده 
گوش می کردند و مطالبی را که می خواستند بیان 
می کردند. ایشان مطلبی را که می خواستند ارائه 
کنند، به نحو ســؤالی مطرح می کردند که بچه ها 
بــه فکر وادار شــوند. خب چون چنــد تا احتمال 
بــرای پاســخ هســت. ایــن روش ایشــان باعــث 
یم. یکی از  می شــد که خود ماها به فکر وادار شــو
شیوه های ایشان این بود و سؤال هایی که مطرح 
گــوش می کردنــد و ســرعت  می شــد را بــا توجــه 
انتقال خیلی قوی هم داشتند. مطالب را خوب 
یافت می کردند و خوب هم جواب می دادند.  در
بــه قــول آقای تحریــری حفظه اهلل شــیوایی کالم 
ایشــان هــم فوق العــاده بــود. البتــه پیــش آقایــان 
دیگــر مانند آقا مجتبی تهرانی هم درس داشــتم؛ 
کردم و اســاتید  آقــای جعفــری اراکی را نیــز درک 
دیگــری که آنجا بودند را هم عمدٔه اســتفاده را از 
یم بنده طلبٔه  محضرشــان بردم؛ اما می توانم بگو

آقای شریعتمداری هستم.
 برای موفق شدن در طلبگی چه باید کرد؟

ببینید بنده با طلبه هایی که وارد حوزه می شوند 
که  کارگاه های تابســتانی و زمان های دیگری  در 
کــردم که طلبه ها  کــردم، بار ها عرض  صحبــت 
بهتریــن  کــه  بعدازایــن  و  حــوزه  می آینــد  گاهــی 
ران عمرشان سپری شد، 1۰ سال 1۵ سال و یا  دو
حتی بیشــتر داخل حوزه اند اما هنوز برایشان جا 
نیفتاده اســت که برای چه به حوزه آمده است و 

اهدافش از طلبگی چیست؟
گاهی  کــه افرادی ایــن آ این یــک معضلی اســت 
کافی از مســیری که در آن واردشــده اند را ندارند. 
مــن خودم نوعًا این جمله امام صادق ؟ع؟ را که 
بایــد تابلوی جلوی چشــم ما باشــد را می خوانم: 
ــَم هلِلَِّ ُدِعی ِفی 

َّ
ــَم َو َعِملَ ِبــِه َو َعل

ْ
ِعل

ْ
ــَم ال

َّ
»َمــْن َتَعل

َماَواِت َعِظیما ...«1 کوِت الّسَ
َ
َمل

1. کافی: ج 1، ص 35

إذا فسد 
العاِلم فسد 
م

َ
العال
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باید چگونه باشیم؟
 مصاحبه با حاج آقا کریمی؛ 
استاد نام آشنای حوزه علمیه



که مراد از علم دین اســت  از قرائن معلوم اســت 
کــه معــارف دیــن )معــارف اعتقــادی،  کســی  و 
بایدهــا و نبایدهــا، آداب و اخــالق( را یاد بگیرد 
و بــه آن یافته هــا عمــل نمایــد و بــرای خداونــد و 
یج کند و بــه دیگران  بــه انگیــزٔه الهــی آن هــا را ترو
تعلیم دهد، در ملکوت آســمان ها و نزد مالئکه 
باعظمت از آن یاد می شــود و دلیلش این اســت 
گفته می شــود: »تعلــم هلل« برای خداوند  که آنجا 
تعلیم می کند، »و َعِمل هلل« و برای خداوند به آن 
ــَم هلل« و برای خداوند آن را 

َّ
عمــل می نماید و »َعل

کارهایش برای  تعلیم می دهد؛ یعنی هر سه ُبعد 
یم:  خداونــد بوده اســت. بنده به دوســتان می گو
طلبگی یعنی ادامٔه راه اولیاء و انبیاء و اوصیاء.

کــه تعلم  اولیــاء و انبیــاء اوصیــاء در مرحلــٔه اول 
گر بخواهیم  بوده، علمشــان لدّنی بــوده یعنی ما ا
یاضــت  مقــداری بــه علــم برســیم بایــد خیلــی ر
یاضت فقط درس خواندن  بکشــیم و البته این ر
هــم نیســت؛ کنــار درس خواندن تهذیــب و تقوا 
کم کم ان شــاءاهلل آن اســتعداد  هم الزم اســت تــا 
الهی فراهم شــود؛ امــا در بحث انبیاء خیر؛ آن ها 
ایــن علم را به صورت لدّنی داشــتند. در مســئلٔه 
عمــل به آنچه که یــاد می گیریم، یعنی واقعًا ماها 
یم باید این هدف ما باشد  که داخل حوزه می شو
گلیــم خودمــان را از آب بکشــیم، اول بایــد  کــه 
کنند و یا در حوزه هــای علمیه باید  یــزی  برنامه ر
یــزی شــود تهذیــب و کالس های اخالق  برنامه ر
در ایــن برنامــه قــرار بگیرند چراکه ایــن کالس ها 
خیلی کارسازند. در مرحلٔه عمل هم باید حداقل 
تر باشــیم. گاهــی اوقات  یــک مرحلــه از مردم باال
عوام مردم بر ما مقدم اند. گاهی وقت ها آدم مثاًل 
می بینــد مــردم که عامــی هســتند و تحصیالت 
تحصیــالت  کــه  خیلی هــا  از  ندارنــد  حــوزوی 
حــوزوی دارنــد نســبت بــه آداب )تهجــد و ...( 
معتقدترنــد. به نظر بنده طــالب باید در عمل به 
این امور بر تودٔه مردم مقدم باشــند. و نکتٔه ســوم 

تعلیم اســت؛ تعلیم بسیار مسئلٔه مهمی است؛ 
اصــاًل فلســفٔه تشــکیل حوزه ها همین اســت که 
گــر ادامه دهنــده  معــارف دیــن باقــی بمانــد. مــا ا
مســیر انبیــاء هســتیم باید ماننــد انبیــاء که دین 
یــج می دادند باشــیم. مســائل مــردم در ُبعد  را ترو
اعتقــادی، در ُبعــد احــکام و در ُبعــد اخالقیات 

و... به عهدٔه ماست.
بــرای مــردم همین کــه شــبهه مســئلٔه احــکام یــا 
شبهٔه اعتقادات خودش را رفع کند برایش کافی 
اســت. مســائل مورد ابتالی خودش را یاد بگیرد 
کافی است؛ اما ما طلبه ها باید در هر سه  برایش 
که با تبلیغات و رســانه   ُبعد، در مقابل شــبهاتی 
علی الخصــوص علیــه تشــیع مطــرح می شــود، 
بایــد خیلــی مجهز باشــیم و جواب هــای محکم 
و متقنی داشــته باشــیم؛ خب این زحمت دارد؛ 
و  درســت  خودمــان  اعتقــادات  این کــه  ِصــرف 
کفایت  شبهات شخصی خودمان برطرف شود 
نمی کنــد بلکــه باید شــبهات دیگــران را برطرف 
و اعتقــادات آن هــا را نیــز درســت کنیــم. مــا اقاًل 
باید بتوانیم مســائل فقهی رایج و مبتالبه مردم را 
گر فرد  پاسخگو باشیم )بدون مراجعه به منابع(. ا
پاسخ دهنده به مسئلٔه شرعی مسئله بلد نباشد 
دو حالت اســت: یا باتقواست و پاسخ نمی دهد 
و یا بی تقواســت و پاســخ غلط می دهد. مســائل 
کنــد؛ خــب  اخالقــی را هــم همین طــور رعایــت 
ایــن کار زحمت می خواهــد، تالش می خواهد و 
گر قرار باشــد ســرعت بگیــرد، انگیزه  این تالش ا
سازی هم می خواهد. ایجاد انگیزه باعث ایجاد 
تفهیــم ارزش حــوزه می شــود و باعــث می شــود 
طعــم شــیرین طلبگــی به طلبه چشــانده شــود. 
کــه بــه نظــر بنده بایــد صورت  یکــی از کارهایــی 
ارزش  همیــن   ،)... و  اســاتید  )توســط  بگیــرد 
بخشــی به تعلــم و تأدیب و ایجاد انگیزه اســت. 
به طــور مثال در کتاب اصول کافی بابی هســت 
بــه نام باب العلم، احادیــث این باب در کالس 

ما طلبه ها 
باید در هر 
سه ُبعد، در 
مقابل 
شبهاتی که با 
تبلیغات و 
رسانه  علی 
 الخصوص 
تشیع مطرح 
می شود، باید 
خیلی مجهز 
باشیم 

که در مورد علم  و ... خوانده و تکرار شود، آیاتی 
و تعلــم اســت نیــز همین طــور. طلبــه بفهمــد در 
مســیری کــه آمده، ســختی دارد و ممکن اســت 
حتــی ناســزا بشــنود، امــا چنیــن و چنان ارزشــی 
کــه ایــن  دارد و ایــن بســیار مهــم اســت و بدانــد 
طلبگــی یک امــر ایده آل اســت و این ناســزاها و 
ســختی ها در برابر آن هیچ است. مثل آن جملٔه 
مشهور از نبی اکرم ؟ص؟ که به امیرالمؤمنین ؟ع؟ 
گر تو هدایت کنی برای  می فرمایند که یک نفر را ا
ید  تو از دنیا و آخرت بهتر اســت2؛ یک طلبه بگو
که در کل عمر بنده یک نفر هدایت شــود؛ یعنی 
یاضت زندگی  با تمام سختی، بنده یک عمر با ر
گر انســان این  بکنــم تــا این اتفــاق برایــم بیافتد. ا
کنــد، ســختی راه خیلــی آســان  مســئله را درک 
فــرد متوجــه شــود.  را  لــذت طلبگــی  می شــود. 
ایــن چشــاندن لــذت تعلیــم و تعلــم بســیار مهم 
اســت. خدا آقای شریعتمداری را رحمت کند؛ 
خب ایشــان غالــب دروس مقدماتی شــان را نزد 
ابوی شــان درس خواندند؛ ایشان می فرمودند آن 
شوقی که پدرم در کودکی به بنده دچار کرد هنوز 

برایم باقی مانده است.
رانی که مسجد نمی آمدند  ایشان این اواخر در دو
مســئلٔه  کــه  زمانــی  بودنــد،  شــده  ضعیــف  و 
حــال  دیگــر  می شــد  پرســیده  ایشــان  از  فقهــی 
پاســخ نداشــته اند؛ ایشــان ایــن اواخــر اعمــال را 
به ســختی انجــام می دادنــد. به طــور مثــال برای 
البتــه  و  نمــاز می خواندنــد  نمــاز نشســته  اقامــٔه 
تــا  کنیــم  تــالش  بایــد  مــا  نیســت؛  ایــن خــوب 
که می توانیــم نماز و دیگــر عبودیات را به  جایــی 
که  کارهایی  نحو احســن انجــام دهیــم؛ یکــی از 
می تــوان کرد این اســت که: »َمْن یــِرِد اهلُل ِبِه َخیرًا 

ین«  3 ْهُه ِفی الّدِ یَفّقِ
ایــن تفقه فــی الدین و فهم عمیــق فقط در حوزه 
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حاصــل می شــود و بعیــد اســت جــای دیگــری 
که  جــواب دهد. آیٔه شــریف ســورٔه مجادلــه هم 
َو  ِمْنکــْم  آَمُنــوا  ِذیــَن 

َّ
ال اهلُل  »یْرَفــِع  مســتحضرید: 
َم َدَرجات« 4

ْ
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َ
ِإل

ــٍم  ِ
ّ
ُمَتَعل ِمــْن  َمــا  ِبَیــِدِه،  ــٍد  ُمَحّمَ َنْفــُس  ــِذی 
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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اِر«5 ِمَن الّنَ
مــا بایــد بــه ایــن روایــات اعتقاد داشــته باشــیم؛ 
که باعث مغفرت انسان  تعلم حســنه ای اســت 
می شــود و یکــی از اســباب بخشــودگی همیــن 
گر  ز یــا در طــول شــب ا تعلــم اســت. در طــول رو
خطایــی از ایشــان ســرزده باشــد بــه ســبب ایــن 

ک می گردد. تعلم پا
کــه به حــوزه می آیــد تــا آن صرف و  گــر طلبــه ای  ا
یــم، ایــن ذوق و شــوق را  نحــو و... را بــه او بیاموز
گر فرد عالــم در این علوم  یــم، حتــی ا بــه او نیاموز
نیز شــود، موفق نمی شــود؛ اما زمانی که این ذوق 
و شــوق را بــه او هدیــه کنیــم و او را در مســیر قــرار 
دهیــم دیگــر نیــاز آن چنانــی بــه نظــارت نخواهد 
بــود و خــودش مســیر را طــی می نمایــد. فقــط در 
که او از این مسیر خارج نشود و  حدی الزم است 

تجربیات را ارائه دهیم.
 چند چیزی که شاید باعث سد راه شود و مانع 
گــردد، عواملی که باعث رفتن از حوزه و عدم دوام 

آوردن شود را هم بفرمایید.
واقعــًا مدیــر خــوب و اســتاد خوب بســیار بســیار 
مهــم اســت. بــرای انتخــاب اســتاد فقــط نبایــد 

4. مجادله: 11

5. منیه المرید، ص 100

تعلم 
حسنه ای 
است که 

باعث 
مغفرت 

انسان 
می شود
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یــک کالم به موقــع اســتاد باعث شــد آینــدٔه طلبه 
نجات پیدا کند. البته زندگی فشارهایی دارد اما 
هیچ موقع تا اآلن دچار مشــکالت مادی نشــدم و 
الحمدهلل در سعی بودم که دنبال مادیات نباشم. 
الحمدهلل تابه حال دچار مشکالت مالی نشده ام 
و قناعت پیشــه ســاخته ام و امــوال را در مصارف 
کــرده ام. نیازهایــی هــم  الزامــی و موردنیــاز خــرج 
که داشــتم نیازهــای تخیلی نبوده اســت. خیلی 
وقت هــا و در برخــی از مــوارد، مــا فکــر می کردیــم 
یم اما این کاذب اســت؛ یعنی فکر  فالن نیاز رادار
یم اما زمانــی که به موضع آن  می کنیــم که نیاز دار
نیاز می رســیم درمی یابیم که کاذب اســت و تنها 
خیال می کردیم که نیاز است. ذیل این آیه روایت 
یبایــی هســت کــه آمده خــدا نیازهــای مؤمنین  ز
را مــن حیــث ال یحتســب بــرآورده می کنــد. 7در 
مســئلٔه رزق و روزی جــا دارد کــه مســئولین حوزه 
طــالب را بــه آن توجــه دهنــد به طوری کــه بــرای 
طلبه یک ســؤال بیشتر مطرح نباشد که خدا چه 
می پســندد؟ و وقتی کــه تشــخیص می دهــد خدا 
چه می پســندد آن باور ایجادشــده باشد و اگر این 
یاضت ها و فشــارها  اتفــاق افتــاده باشــد، دیگــر ر
بــرای او تلخی نخواهد داشــت. با خــود می گوید 
ایــن ســختی وظیفــه ای درراه خــدا هســت و باید 

بروم و این باور باعث حرکت شخص می شود.
گردانتان  ویژگی هایی که باعث شد بهترین شا

موفق شوند را توضیح می دهید؟
گردی که از  گردم و نکات شــا بنده خودم هم شــا

کردم. گرفته بودم را عرض  اساتید یاد 
شــاخصه هایی کــه حاج آقــای شــریعتمداری 

داشتند را می فرمایید؟
مــن  می دانیــد  خــب  شــریعتمداری  حاج آقــای 
تقریبًا از سال 7۰ با ایشان ارتباط کالسی داشتم 
یعنی حدود ۳۰ ســال من با ایشان مأنوس بودم و 
در این ۳۰ سال ارادتم به ایشان صدچندان شده 

7. تفسیر القمی، ج 2، ص 375

یــم. البتــه ایــن مســئله  علمیــت را در نظــر بگیر
علمیــت خیلــی مهــم اســت. نباید وقــت طلبه 
آن  کنــار  در  ولــی  تلــف شــود.  کالس  زمــان  در 
ر داشــتن و شــوق و انگیزه هم  بعــد تقوایــی و بــاو
ر  بــاو ایــن  خیلــی مهــم اســت. خیلــی وقت هــا 
گرد دارد.  گاه در شــا نداشــتن اســتاد تأثیر ناخودآ
اســتاد می آید درس هم می دهد اما ســر بزنگاه ها 
ید که فالن  تیکه هایــی هم می انــدازد مثاًل می گو
علــم برای شــما نان وآب نمی شــود و این ســخن 
خیلی تأثیرگذار اســت؛ یعنــی باید فردی آموزگار 
کــه خــود ایــن مســئله را  و اســتاد طــالب باشــد 
ر داشــته باشــد. این نظارت و اســتاد خوب و  باو
رٔه ما  رهــا خیلــی مهم اســت. خــب دو ایجــاد باو
بــوده اســت اآلن هــم هســت و بعــدًا هــم خواهد 
بود که بسیاری از طالب دغدغه معیشت مالی 
ر داشتن  که ما باید به آن برسیم، باو دارند؛ آنچه 
زی حل می شــود و  اســت؛ مثاًل مســئلٔه رزق و رو
ر داشــت؛ شــاید برای شــما گفته  بایــد به این باو
کــه حقیــر پــدر پــول داری نداشــتم؛ آقــای  باشــم 
زارت  و در  ولی فقیــه  معــاون  زمــان  آن  در  کافــی 
کــه تازه  دفــاع بــود؛ شــما هم فرض کنیــد جوانی 
و... دارد  ایــن مکاســب  بــه  نیــاز  و  ازدواج کــرده 
گاهی غیــر معمم می آمدند  آقای شــریعتمداری 
و بــا همــان پیراهــن و شــلوار بــرای تجدیــد وضــو 
می آمدند. یک بار کنار وضوخانه غربی بودند که 
کــه حاج آقا این گونه  بنده رفتم کنارشــان و گفتم 
پیشنهادی شده است؛ دو جمله فرمودند: ابتدا 
کریمی، الحمدهلل خداوند به شما  فرمودند آقای 
اســتعداد خوبی داده اســت و وظیفٔه شما درس 
خوانــدن، تقواپیشــه کــردن و تبلیــغ درصورتی که 
بــه درس ضربه نزند اســت و این آیــه را خواندند: 
ــُه َمْخَرجــًا * َو یْرُزْقُه ِمْن 

َ
ــِق اهلَل یْجَعــلْ ل »َو َمــْن یّتَ

َحیُث ال یْحَتِسب« 6
یختــه شــد و راحت شــدم.  انــگار آبــی بــر آتشــم ر

6. طالق: 2 و 3

داشــتیم پاییــن می آمدیــم و مــن بــودم و ایشــان، 
بهشــان گفتم آقا در مدرســه مروی چنین چیزی 
گفتنــد: »آقای  مطرح اســت. برگشــتند و بــه من 
کریمــی! )عین عباراتش در ذهنم مانده(، اینکه 
یــم اعتقادم اســت و تقیه هم نمی کنم: من  میگو
گزینــه می دانم ایشــان را بــرای رهبری«.  بهتریــن 
داماد ایشــان هم نقل می کردند ایشــان مدام آقا را 
یم کارهای ایشــان  دعا می کردند. می خواهم بگو

روی فهم درک و فهم خودشان بود. 
 مــن چند تا خاطره دارم بعضی از این خاطره ها را 
اینجــا  در  کــه  زمانــی  دوســتان  از  بعضــی  بــرای 
افتتاحیــه کتــاب خمــس بــود جریانــش را عرض 
کردم؛ شــاید برای شــما هــم گفتــه ام در آن جریان 
کــه مــا داشــتیم، خــب ایشــان ارتبــاط  تصادفــی 
داشــت بــا مــن به صــورت تلفنــی و واقعــًا هــم یاد 
کــه می گفتنــد در جلســات و  می کــرد دوســتانی 
کــه مــن در  کــرد  فــالن؛ تــا اینکــه مائــدٔه مــا فــوت 
مدرســه شــهید بهشــتی بودم؛ روز دفنشان شاید 
شــما هــم بودیــد بهشــت زهرا که مــا دفــن کردیم و 
فردایش آمدم مدرســه و در مدرسٔه شهید بهشتی 
که ایشــان زنگ زدند و تســلیت گفتند؛ من  بودم 
گریه ایشان را تابه حال ندیده بودم؛ تلفنی صدای 
گریه شان می آمد؛ شاید باورتان هم نشود  هق هق 
یک روحیٔه لطیفی داشتند و شاید بعضی ها باور 
نکنند؛ بعدازاین مسئله ای را توجه دادند به من و 
گفتند که بله، شــما کفاره هم بر عهدتان هســت 
-خدا رحمت کند حاج آقای رجائی ما را، ایشان 
می گفت حاال چه سلیقه ای در آن لحظه و در آن 
وضعیت این را می گوید؟ حاال می گذاشت بعدًا 
می گفــت؛ مــن بــه ایشــان گفتــم: ولــی مــن هیــچ 
ناراحت نشــدم، خیلی هم خوشــم آمد - ایشــان 
و  بــودی  خواب آلــود  بالخــره  شــما  بلــه  گفتنــد 
تصــادف کردی، این قتل خطایی بوده و عالوه بر 
دیــه، کفاره هــم دارد؛ کفاره اش هم کفــارٔه ترتیبی 
هســت. فرمودند یــا ۶۰ روز بایــد روزه بگیرید یا ۶۰ 

یژگی های آقای شــریعتمداری  اســت؛ یکــی از و
که ایشــان واقعًا طالب فهم بودند؛ یعنی  این بود 
آن چیزی را که می فهمید و تشخیص می داد که 
کسی رودربایستی  این مرضی خدا اســت دیگر با
نداشــت و پایبنــد بــه یافته هایش بود؛ مــا پایبند 
بــه یافته هایمان نیســتیم ولی ایشــان پایبند بود؛ 
کوچــه مــروی  از ناصرخســرو داشــتیم می آمدیــم 
ایشــان خــدا را شــکر کردند که الحمــدهلل افرادی 
مســئولیت ها  و  شــدند  پیش قــدم  کــه  هســتند 
را پذیرفتنــد، و اال این هــا بــه عهــده ماهــا بــود، 
تکلیــف بود که ما مســئولیت ها را بپذیریم، این 
بیانگــر آن اســت که ایشــان با تشــکیل حکومت 
هیچ مشــکلی نداشــتند. ایشــان در همــه کارها 
دقــت خاصــی داشــتند: بعــد آقای خوئــی آقای 
بعــد  می کردنــد،  معرفــی  را  سیســتانی  و  وحیــد 
هــم فقــط آقــای سیســتانی و نمی گفتنــد هم که 
ایشــان اعلم است، فقط معرفی می کردند. البته 
نــه ایشــان آقــای سیســتانی را می شــناختند و نه 
آقای سیســتانی ایشــان را، حتــی به قدری دقت 
که بــرای احــراز عدالت آقای  کارهــا داشــتند  در 
کردنــد و از نزدیــکان  سیســتانی بــه مشــهد ســفر 
کــه مــورد وثــوق بودنــد در مورد  آقــای سیســتانی 
عدالت ایشــان تحقیق کردند. علمیت ایشان را 
هم از آثار ایشان احراز کرده بودند. شروع آشنایی 
از مراودات و بحث های علمی که باهم داشتند 
کــه می دانید  بــود و ]بــه همین ســبب[ تعابیــری 
را آقــای سیســتانی در مورد ایشــان بــه کار بردند. 
کــه حــدود بیســت ســال  مخصوصــا مکاتباتــی 
پیش در مورد ماهیت پول باهم داشتند و بعدها 
هــم محمــد رضاشــون ]فرزنــد آقــای سیســتانی[ 
ادامه دادند ]ســبب آشنایی بیشــتر شد[. ایشان 
کــه می خواســتم  بــه مــن می گفتنــد آن نکتــه ای 
آقایان متوجه بشوند را ملتفت نشدند. یک زمان 
در مدرسه پیچیده بود که ایشان ضد آقاست و با 
زی از میدان حسن آباد  ایشان مخالف است. رو

ایشان مدام 
آقا را دعا 

می کردند.

 مدیر 
ً
واقعا

خوب و استاد 
خوب بسیار 
بسیار مهم 
است 
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حقیقــت بــود و اصــاًل کاری نداشــت کــه طــرف 
مقابلش چه کسی است و دنبال کشف حقیقت 
یژگی را داشــت.  بــود و خــود ایشــان این هم ایــن و
درس هــم که می خواســت بدهد متعدد می شــد 
کــه یکجاهایــی می رســید، بحــث را می بســت و 
می گفــت آقا باید تأمل کنم. ایشــان یک چیزی که 
بــرای خودشــان هضــم نشــده بــود را هیچ وقــت 
یژگی هــای ایشــان بود.  نمی گفــت و این یکــی از و
ایشــان مقیــد به آداب بود، مقید بــه نوافل بود و در 
کــه می رفتیــد، نوافــل یومیــه را  مسجدشــان هــم 
یــارت عتبــات  کامــل می خواندنــد و مقیــد بــه ز
یژگی بارزی  عالیــات و اهل بیت ؟مهع؟ بــود؛ یک و
که داشتند اهتمام ایشان به مجالس امام حسین 
؟ع؟ و گریه بود. البته همیشه توصیه می کردند که 
یاد  مجالسی که برای عزاداری و اهل بیت است ز
یــد که شــیرینی اش از بین نــرود و این مجالس  نرو
یــارت هم خیلــی خیلی،  نبایــد طوالنــی بشــود. ز
غالبــًا هر ماه عصر چهارشــنبه ها با قطار می رفت 
یژگی  مشــهد و صبح شــنبه برمی گشــتند. یــک و
دیگــر ایشــان هــم ایــن بــود کــه اصــاًل دنبــال مرید 
از  دیگــر  یکــی  نبودنــد.  حرف هــا  ایــن  و  پــروری 
یژگی هــای ایشــان زهــد ایشــان بود که اآلن شــما  و
کــه بهشــان  کمتــر می بینیــد، ایشــان مراجعــه ای 
کــه به  گردن کلفتــی بودنــد  می شــد، بازاری هــای 
ایشــان مراجعه می کردند و در آن زمان، میلیاردی 
مراجعــه داشــتند و این-قدر دســتش بــاز بود که 
نصف سهم از طرف آقای سیستانی در اختیارش 
قرار داده شــده بــود. ]در عین حال[ مــن در ازدواج 
و  می دیــدم  زندگــی اش  وضعیــت  در  دختــرش 
می شــنیدم از دوســتان کــه ایــن خانه ای کــه اآلن 
ایشــان دارد، یک خانــٔه کوچک و قدیمــی بود این 
کــه یکی از  خانــه را ایشــان بــا وجوهاتــی ســاخت 
از بازاری هــا بعــد از  کــرد  دوســتدارانش وصیــت 
مرگش با ثلث او ساختند. در این حسینیه ای که 
ما رفتیــم موکت بود، این فرش های ماشــینی که 

فقیر را اطعام نمایید. گفتم ولی حاج آقا من همان 
موقــع هــم توجــه داشــتم، در بیمارســتان شــهید 
بهشــتی قم بود، همان روز آخری که رفتم دخترم 
روی تخــت که بود به من گفتنــد آقا ببریدش، در 
یک حالتی بود که نمی توانســت صحبت بکند و 
میله ای از گلویش رد شده بود، اکسیژن وصل بود 
و دوســتانش از تهــران آمــده بودنــد مالقــات. پــدر 
یکــی از دوســتانش آمــده بــود و نمی دانــم بــه چــه 
کــه آن موقــع  مناســبت یــک روان نویــس داشــت 
داخــل بیمارســتان داد بــه من؛ یعنــی آن قدر بچه 
هوشیار بود که من به او گفتم مائده جان یک چیز 
برای بابا بنویس و به ســختی دســتش را آورد باال و 
نوشت: بابا دوستت دارم! این قدر هوشیار بود؛ ما 
رفتیم و فردایش آمدیم که گفتند آقا! دختر شما به 
کمــا رفته اســت؛ یکــی از خدمــه آمد مــن را دید و 
گفتــش حاج آقــا این هــا دســتگاه اکســیژن را جدا 
کردند و حواسشــان پرت شد به صحبت و مائده 
اکســیژن به مغزش نرســید، دوباره چنیــن اتفاقی 
افتــاد و گفتــم آقا یک همچین چیــزی و ما کاری 
محیــط  بــا  چــون  بکنیــم،  نمی توانســتیم  هــم 
بیمارستان آشنا نبودیم و خیلی سخت بود، بعد 
حــاال یــک مســتخدمی یک چیزی گفته اســت، 
گفتم که من برایم مسلم نیست که قضیه مستند 
به من است. درهرحال ایشان در آن لحظه؛ ایشان 
توجه به آن مسئلٔه فقهی داشت. یا در مسجد، ما 
بیــرون، بحــث  کــه می آمدیــم  از مســجد  گاهــی 
امربه معــروف و نهی از منکر که پیش می آمد تذکر 
مــی داد؛  تذکــر  کــه می دیــد  را  مــی داد، منکراتــی 
یژگی هــای ایشــان بود. یکــی دیگر از  این یکــی از و
یژگی های آقای شــریعتمداری ایــن بود که واقعًا  و
طالــب کشــف حقیقــت بــود؛ یــک موقــع مــن از 
ایشــان در رابطٔه با آقای مطهری پرسیدم، گفتند: 
آقــای مطهری متفکــر فوق العاده ای بــود و خیلی 
اهل تفکر بود. این یک نکته، نکتٔه دوم گفتند که 
کشــف  دنبــال  بحث هایــش  در  مطهــری  آقــای 

حوزٔه علمیه 
باید طلبه ها 

را در مسیر 
تهذیب قرار 

بدهد

یــک قــرآن کوچک داشــت بــاز می کرد و شــروع به 
تــالوت می کــرد و گاهی اوقات هــم یک نکاتی به 
بــود  پیشــش  کســی  گــر  ا کــه  می رســید  ذهنــش 
در  می کــرد.  بیــان  علمــی  نکتــٔه  یــک  به عنــوان 
خانواده شــان که ایشــان ختم قرآن می کرد حداقل 
روزی یک جزء مقید بود تالوت می کرد ولی این را 
من نمی دانســتم که ایشــان مرتب یــک ختم قرآن 
هدیه می کرد به رسول اهلل ؟ص؟ و همٔه معصومین، 
یٔه ایشــان  دوباره تمام می شــد از اول؛ یعنی این رو
کــه توجــه بــه چهــارده  در قــرآن خواندنشــان بــود 
معصــوم و ذوی الحقــوق داشــتند؛ حــوزٔه علمیه 
بایــد طلبه هــا را در مســیر تهذیــب قــرار بدهــد  تــا 

إن شاء اهلل برای یاری حضرت آماده باشند.

اآلن آمدید آن موقع موکت بود و هر کاری می کردن 
بــری هــاش که ما فــرش می خریم اما ایشــان  دورو
هنگفتــی  پــول  بااینکــه  یعنــی  نمــی داد؛  اجــازه 
دســتش بــود ولــی بــاز مراعــات می کــرد و زاهدانه 
زندگــی می کــرد از آن طــرف بلــه، بــه طلبه هــا هــم 
ندیدیــم که شــهریه بدهــد؛ اهل شــهریه نبود یک 
مــی داد  اندکــی  عیــدی  یــک  غدیــری  عیــد 
گــر واقعًا یک طلبه ای را تشــخیص  درعین حــال ا
مــی داد کــه واقعــًا نیازمند بــود و اهل تقوا بــود به او 
کمــک می کــرد ولــی مریــد پــروری نمی کــرد؛ مهم 
برایش این بود که کمک بکند. دربارٔه ایشــان باید 
فرصتــی شــود جداگانــه صحبت بکنیم، ایشــان 
کثیــر التالوت بود و در هر فرصتی که پیدا می کرد 

ایشان 
یک چیزی که 
برای 
خودشان 
هضم نشده 
بود را 
هیچ وقت 
نمی گفت 
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حاج آقا جواد

در  کــه  مصاحبــه  ایــن  از  ]بخش هایــی 
خصــوص ادبیات عرب بوده در شــماره 
سوم دوماهنامه لسان امین به چاپ رسیده است[

حاج آقا چه شــد که شما طلبه شدید؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم

کند و یکی  خدا حاج آقا حق شــناس را رحمت 
هــم پیش نمــاز مســجدمان را. من یادم هســت 
گاهی عبا  راهنمایــی بــودم، قبل از انقالب، مــا 
ی دوشــمان، پیش نماز مسجد  می انداختيم رو
گر بدانــی این عبا چــه قدر بهت  مــا می گفــت: ا
گفــت تــو بایــد  کــم داری.  ميــاد. یــک عمامــه 
گرفتم،  کــه  ی آخونــد بشــی. مــن ســيکلم را  بــرو
گفتــم می خواهــم بروم آخوند بشــوم، پــدر و مادر 
گفتنــد حداقــل دیپلمــت را بگيــر و بــرو. مــا هم 
گرفتيم بعد تابســتان می آمدم بازار.  که  دیپلم را 
کند  که ما داشــتيم، خــدا رحمت  آن مغــازه ای 
آیــت اهلل حق شــناس، محــل عبورشــان بــود؛ آن 
یارت می کردیم و گاهی می فرمود:  بزرگوار را هم ز
داداش جــون بیــا و مــا را می برد مســجد و دیگه 
مــا تقریبــًا شــيفته طلبگــی شــدیم. مــا دیپلم را 
گرفتيم و شــهریورماه، رفتيم مدرســه  خردادمــاه 
یخ  آقای مجتهدی، درســت من یادم هست تار
حــوزه  روز  آن  می گفتنــد  خــب   ،۱35۸/6/۲0
شروع می شود. اون روز صبح اعالم کردند آقای 
کردنــد و عــزای عمومی و  طالقانــی دیــروز فوت 
تعطيل رسمی. خب هيچی. فردای اون روز ما 
رفتيم مدرســه آقــا مجتهدی و تا نشســتم، خدا 
رحمت کنه آقای مجتهدی را، داشــتند ترجمه 
گهان(  و تفســير آیات قرآن را می گفتنــد، یهو )نا

گفت بیــا اینجا. ماهم  نگاهشــون افتاد بــه من، 
رفتيم بغل دســت ایشون. گفت: اسمت چيه؟ 
کــه داداش  کاشــانی. گفت  گفتــم محمدجــواد 
گفت  گفتــم بلــه.  کــه اینجاســت.  بزرگــت هــم 
یــکال، خيلــی خــوب. بــرو بشــين ســر جات.  بار
کــه مــا  گفتــن ایــن فعل هایــی  نشســتيم و بعــد 
گفتيــم رو شــما دوبــاره بگــو. می خواســت مثــاًل 
بــه ما ميــدون بدهد. اخوی بزرگ مــا رو حاج آقا 

کشيد در این راه )طلبگی(. حق شناس 
اون شــریک پــدر مــا شــده بــود می گفــت بیابــرو 
دم مغازه وایســا. یه مقدار هــم پول ميدم بهت. 
که حاج آقا حق شناس  اخوی بزرگ ما می فرمود 
وقتــی ظهرهــا می آمدنــد، به پــدر خدابیامــرز ما 

که این آقا رضا رو بده با من بیاد. می گفتــن 
رو می گرفــت می بــرد  مــا  دســت حــاج رضــای 
مســجد امين الدوله. بعد مگيفتن بشــين اینجا 
کــه یــاد  ایــن صــرف رو بخــون و بعــد این هــا رو 

کار شد. گرفتی بده من. اون شــيفته این 
]بــرادرم[ مشــوق مــا شــد و یکــی هــم پیش نمــاز 

مســجدمون و ما افتادیم در وادی طلبگی
بعــد خب تــو دوران انقــالب ما صــرف رو پیش 
بلــد  وگریختــه  َجســته  و  بــودم  خونــده  اخــوی 
بــودم. وارد مدرســه حاج آقــا می شــدیم بــه مــن 
گفتــم نحــو  گفــت مــن چــی ميخــوای بخونــی؟ 
می خــوام بخونم. صرف رو خوندم. حاال صرف 
رو خــوب هــم نخونــده بــودم. یه خرده گذشــت 
کــه قــم می رفتــم،  یســی  یکــی بــود بنــام آقــای او
اونــم قم می رفت. خيلی آدم مقدســی بود، نماز 
آیــت اهلل بهجــت بــود. از ایــن قباهای تا ســر زانو 

مصاحبه با حاج آقا جواد کاشانی؛ گوهر متواضع تهرانی ها

گرد داشت.  می پوشــيد. چهار یا پنج تا هم شــا
از سيکل وارد حوزه شده بود. یه روز اومد گفت 
مــن ميخــوام برم مشــهد، شــما بیا بــه جای من 
تصریف بگو. من گفتم خودم تصریف نخوندم 
یس  کــردم. یــه هفتــه بــه این هــا تدر ولــی قبــول 
یســی آمــد و ما با  کردیــم و بعــد یــه هفته آقای او
یسی  کردیم. بعد آقای او گردها خداحافظی  شا
آمــد پیش مــن. من داشــتم درس ميخوندم. یه 
نکتــه مهــم اخالقــی رو ایشــون بــه من یــاد داد، 
کالس مــن بشــين درس رو ادامه  گفــت برو ســر 
گفتم درس مال شماســت نه  یس را(.  بده )تدر
که  گفت مــن از این بچه ها پرســيدم  مــال من. 
ید من ادامه بدم  واقعيت رو بگيد. دوســت دار

کاشانی؟ یا آقای 
گفتنــد شــما. ماهــم قصدمــون خداونــد  اونهــا 
کــه  بــود  عظيمــی  درس  ایــن  هســت.  متعــال 
ایشــون به مــن داد. هرچی مــا قبــول نمی کردیم 

ایشــان می گفتند که نه باید برید بگيد.
مــا دیگــه رفتيم و دیگه افتادیــم تو وادی درس و 
اما خب، خدا رحمت کند آیت اهلل حق شناس 
گاهــی می آمــدم در مغــازه، بعضــی  را. از حــوزه 
وقت هــا می رفتيــم خدمــت آقــای حق شــناس 
کــه  و اون بزرگــوار هــم خيلــی تشــویق می کــرد 
شــما ایــن درس را ادامه بدید و بعد هم ایشــون 
ســال 63 فکــر می کنــم بود، گفتن توی مســجد 
امين الدولــه ام شــما هــم یــه درســی بگــو. درس 
مغنی البيب. چون اون موقع این آقایان افضل 
نــژاد و شــهيد نيــری و این ها بودنــد، اونها هم با 
کند احمد نيری.  ما می خواندند. خدا رحمت 
گلی بود.  تویــه فاز دیگه ای بود؛ اما خيلی بچٔه 
مــن می دیدمــش لــذت می بــردم. چــون معلوم 
کــه اهــل تهجــد و اینهــا بــود. اونجــا شــروع  بــود 
گفتن. یه وقت یــه حوزه ای هم  کردیــم بــه درس 
بــود سپهســاالر قدیــم، االن بهش ميگن شــهيد 
یــه  آقــای حق شــناس می گفتــن مــن  بهشــتی. 

معالــم اینجا ميرم ميگم بیا جای من بگو.
مــا رفتيــن معالــم هــم اونجــا. خــب بودجــه ای 
نداشــتن و اونجا هم تقریبًا مخروبه ای شــده بود 
بعــد هــم اونجــا رو از آقای حق شــناس گرفتند و 

که البته این خير شد.
گرفتنــد  اومــدن  رو  الدولــه  فيلســوف  بعــد  کــه 
کردن و فيلســوف الدولــه هم خيلی  وبازســازی 
مخروبــه بــود. فقــط موقــع نمــاز بــاز می کردنــد. 
یــه عــده هــم ميومــدن اونجــا فقــط اســتراحت 
می کردنــد. بعضــی از معتادهــا مــواد مخــدر رد 
کنــه علی آقا  و بــدل می کردنــد امــا خدا رحمت 
کــه االن در منــزل حاج آقــا جــاودان  کــش  لولــه 
کار لوله کشــی فيلســوف  هم عکســش رو زدند. 
کردنــد. االن  را انجــام داد و فيلســوف رو مرتــب 
بــه هــر حال بــه اون موقع قابل مقایســه نيســت. 
کردیــم  ایــن بــرای اون موقــع مــا بــود و مــا شــروع 
که انســان  ادامــه دادن طلبگــی. شــنيده بودیــم 
در ادبیــات بایــد خيلــی قوی باشــد. مــا افتادیم 
کــه بــه درس بــاال  در وادی ادبیــات و می گفتنــد 
کــه ادبیــات چــه  برســيد اون موقــع می فهميــد 
ُحسنی برای شما دارد. ما افتادیم دنبال ادبیات 

 گاهی 
می فرمود: 
داداش جون 
بیا و ما را 
می برد 
مسجد و 
دیگه ما 
 شیفته 

ً
تقریبا

طلبگی 
شدیم

 سال 63 فکر 
می کنم بود، 

گفتن توی 
مسجد 

امین الدوله ام 
شما هم یه 
درسی بگو
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کردنــد. یکی آقای حجت  چند نفر مارا تشــویق 
که االن  که در مشهد است؛  هاشــمی خراسانی 
مثــاًل بــه ادیــب نيشــابوری دوم معــروف اســت. 
ایــن بزرگــوار یــک هفته بــه محــرم الحــرام مانده 
گذر نامه شــون  که از اینجا  بــود می آمدند تهران 
کســتان و هندوســتان.  کنند و بروند پا رو آمــاده 
علــوم  یادگيــری  بــرای  آنجــا،  می رفتنــد  دومــاه 
غریبه. همين آقای حجت هاشــمی خراســانی 
یکــی از کســانی اســت که یــد طوالیــی در علوم 
گاهی ما  غریبــه دارند. ایــن بزرگوار می آمدنــد و 
که ایشــان  از ایشــان ســؤال می کردیــم. این شــد 
بــه ما لطــف می کردند. یکی هــم مرحوم مدرس 
افغانــی در قــم بــود. پنجشــنبه ها می رفتــم قــم، 
کــه ســر درس از مــا می پرســيدند را  ســؤال هایی 
کســی رو در تهــران ندیدم به من  گــر بلد نبودم،  ا
جواب بدهد. پنجشــنبه ظهر می رفتم قم ســراغ 
مــدرس افغانی و یکی هم جمعه ها. ســؤاالتم را 

می کردم و جواب می گرفتم.
یکــی هــم درس مکاســب رو خدمــت حاج آقــا 
حق شــناس، در همــان قســمت زنانــه مســجد 
مکاســب  ایشــون  اونجــا  )بــاال(.  امين الدولــه 

یس می کردند و استفاده می کردیم. تدر
تقــی  آقــای حــاج شــيخ محمــد  کــم  کــم  بعــد 

و  ســال  هشــت  حــدود  کــه  شــریعتمداری 
و  رســيدم  ایشــون  خدمــت  مــن  انــدی 
درس خونــدم. از اوائــل لمعه تا آخرش. 
دیگــه خدمــت ایشــان بودیــم و تقریبــًا 
کشــيد.  طــول  ســال  هفــت  مــن  لمعــه 

را  لمعــه ای  یــک  مــن  چــون 
کــه ایشــون می گفت  خوانــدم 
رســائل  و  بخــون  مکاســب 

بخون. درس هم می گفتم.
تمــام  مــا  کــه   69 ســال 
باب های لمعة را خواندیم. 

ایــن بزرگوار می گفت که من 

لمعه نميگم. شرح لمعه را آقا جواد باید بگوید.
تــا االن هــم  بــه مــن ســپردند.  کردنــد  و لطــف 
مشــغول هستيم؛ اما راجع به ادبیات: واقعًا مؤثر 

است )در دروس حوزه(
کتاب توحيد شــيخ صدوق رو آن موقع ها آمدم 
گفتنــد چهل تومن. شــهریه مــا 50 تا یک  بخــرم 
کتاب را آیت اهلل حق شــناس  تومنی بود. توصيه 
گفت داداش جون یک دوره تفسير  کرده بودند؛ 

مجمع البيان بگير.
گفتــم حاج آقا. من عوامــل جرجانی را نمی توانم 

بخوانم. فرمودند بگير.
شــده یــک خطــش را بخــوان در تفســير کمکت 
کوچه  می کنــد. مــن یادم من یادم هســت رفتــم 
حــاج نایــب چــاپ بیــروت ۲00 تومــان بــود. ۴ 
ماه شــهریه را نگه داشــتم رفتم یک دوره تفســير 

مجمع البيان خریدم.
کــردم به  گرفتم. شــروع  یــک مــاه دیگــه المنجد 
خواندن. وقتــی پانزده بیســت صفحه خواندم. 
دیــدم مــن شــاید بیســت مــورد اعــراب درســت 
کردنــد. رفتم مغازه  زدم و آقــای غفــاری اشــتباه 
آقــای غفــاری. خيلــی ذهــن قوی ای داشــت ما 
که شما اعراب این طوری  گفتيم  کردیم و  سالم 
گفتند  کردند و  گرفتند و نــگاه  کتــاب رو  زدیــد. 
کــه: اعــراب مــا اشــتباه اســت. هميــن چند 
گفتند  کردنــد و  مــورد هــم ایشــان تأییــد 
اســت.  چــاپ  دليــل  بــه  اشــتباه  کــه 
کــه بــه ما داشــت،  اون بزرگــوار لطفــی 
کــه برود  می آمــد بازار ســيد اســماعيل 
روغــن بگيرد، تقاضا می کردم 
بنشــيند  مــا  مغــازه  در 
یخــی  تار مســائل  مــا  و 
می پرســيدیم یا مســائل 
می پرســيدم.  روایــی 
ذهــن  حضــور  خيلــی 
کــه  داشــت  قــوی ای 

بعدهــا موتور به ایشــان زد و از دنيا رفتند. مغازه 
کــه مــا داشــتيم بیشــتر از همــه برکت  کــه مغــازه 
رحمــت  را  حق شــناس  آیــت اهلل  خــدا  داشــت 
در  می آمدنــد  می شــدند،  خســته  وقتــی  کنــد. 
نيــم  تــا  ربــع  یــک  حــدود  می نشســتند.  مغــازه 
نمــاز.  از  بعــد  نمــاز چــه  از  قبــل  ســاعت. چــه 
کــه مــا از معنویات  لطــف خداونــد متعــال بــود 
ایــن بزرگــوار اســتفاده می کردیــم. صبح و شــب 

هم می آمدند نماز.
 از حاج آقا حق شناس هم برای ما می فرمایید؟
ایشــان بســيار متواضــع بودنــد وقتــی می دیدنــد 
و  می کردنــد  کمکــش  هســت  جوانــی  کــه 

می گفتند بیا دادش جون.
که چهارشنبه ها درس اخالق  بنده یادم هست 
تــن از جوانــان درس  بــرای چنــد  بــود و  ایشــان 

اخالق می فرمودند.
مــن هم طلبــه بــودم. بعــد می فرمودنــد: داداش 
یــم درس اخالق. ما را  جــون مغــازه را رها کن برو
می بــرد و وارد درس اخــالق می کــرد. مخصوصًا 

روزهای چهارشنبه.
ی صندلــی و  حــدود ۱0 دقيقــه می نشســتند رو

اخالقيات می فرمودند.
و  داشــت  اثــر  خيلــی  بنــده  ی  رو کــه  نکتــه ای 
بقيــه هــم اثر داشــت تعبير ایــن بزرگوار بــود؛ تکه 

کالمشان دادش جون بود.
 مقــداری در مــورد ویژگی هــای حاج آقا 

ً
 لطفــا

حق شناس توضیح می دهید؟
جوان هــا  دســت  بــودن  کــی  خا خيلــی  ایشــون 
رو می گرفتنــد چهارشــنبه ها درس اخــالق نيــم 

ساعت به اذان برای طلبه ها داشتن
بعــد فوت پدر بنــده می فرمودن مغازه رو ول کن 

کالس اخالق بریم 
بین نماز ظهر و عصر در روز ۴ شــنبه اخالقيات 

می گفتند و مسجد هم پر می شد
کــه می فرمودنــد  گــذار  یــک نکتــه خيلــی تأثيــر 

کــه قبــل از اذان صبــح بلند شــو حتی  ایــن بــود 
گــر حــال نــداری نمــاز شــب بخونــی بلنــد شــو  ا
یــک دقيقــه بعــد بخــواب حتــی اهل ســيگاری 
یــک نخ ســيگار بکــش بخــواب یا چایــی بخور 
کــم نماز خوان  وقتــی باد ســحر بهــت بخوره کم 
کــه  می شــوی حاج آقــا از معــدود افــرادی بودنــد 
کــی و متواضع بودن من قباًل به شــما  خيلــی خا
که حاج آقای مير  گفتم  و حاج آقای قاسمی هم 
که  کی و متواضع هســتند  هاشــم هم از افراد خا

این ویژگی رو از حاج آقا حق شــناس دارند
یکــی دیگــر از ویژگی هــای حاج آقــا خيلــی اهل 
توســل بودنــد یــک روز در مســجد امين الدولــه 
مغنــی می خواندیــم 6 تــا موشــک به تهــران زدن 
یــارت  حاج آقــا فرمــودن بــرای دفــع بــال ۴0 روز ز
عاشــورا بخوانيــد خيلی هم اهل توســل و روضه 
گریه برای حضرت بودند حضرت علی اصغر و 

 در مــورد مقام علمی حاج آقا توضیح بدید.
حاج آقــا 5 تــا اجــازه اجتهــاد داشــتند؛ یــک روز 
کســب اجــازه اجتهاد راهی نجف شــدند  برای 

تا محضر آیت اهلل خویی برسند
ســيگار  اهــل  خوئــی  آیــت اهلل  رســيدند  وقتــی 
بودن؛ فرمودن من یک ســيگار روشــن می کنم تا 
خاموش بشــه باید جواب ســوالم را بدهی اینکه 
ک هســتند یــا نجــس؟ حاج آقــا  کتــاب پــا اهــل 
لُمشــِرکوَن َنَجس  َمــا ٱ

َ
با اســتناد بــه آیه شــریفه ِإّن

ک هســتند و اقــای  کــه پــا )توبــه،۲۸( فرمودنــد 
خوئــی هم اجازه اجتهاد حاج آقا را دادند.

یــک نکتــه ای هــم عــرض بکنــم بــرای بــر طرف 
کاری هــا و برخی مســائل اختالفی  شــدن ریــزه 
بایــد ادبیــات رو خيلــی قوی کار کنيــم که یکی 
کــه بــرای  کننــد  کار  گــذاری رو خيلــی  اعــراب 
کار بــرای ابتدائی هــا بحث تجزیــه ترکيب  ایــن 
که خيلی مهم اســت  هســت و عبــارت خوانــی 
کالم اســاتيد هــم نقل  کــه از  امــا از همــه مهم تــر 
کــه خيلی فوق  یس کردن اســت  شــده یکی تدر

 حاج آقای میر 
هاشم هم از 

کی و  افراد خا
متواضع 

هستند که 
این ویژگی رو 

از حاج آقا 
حق شناس 

دارند

 درس 
مکاسب را 
در همان 
قسمت زنانه 
مسجد 
امین الدوله 
اونجا ایشون 
مکاسب 
تدریس 
می کردند و ما 
استفاده 
می کردیم
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العاده اســت یکی هم توســل به اهــل بیت اهل 
بیت عليهم السالم

اول  اوایــل در  را شــما  یــک جملــه   حاج آقــا 
بــه  دادن  ســالم  بــه  راجــع  می فرمودیــد  کالس 

حضــرت یک توضیحی در مورد آن می فرمایید.
کــه طلبــه بایــد اول  بلــه بنــده عــرض می کــردم 
صاحــب  حضــرت  خدمــت  ســالمی  کالس 
الزمــان داشــته باشــد حــاال ایــن ســالم می تواند 
کــن لوليــک باشــد می توانــد بــا دعای  بــا اللهــم 
کرده ام و  فــرج باشــد این رو بنــده بارها امتحــان 
دیدم بعد از اینکه سالم ميدم در واقع احساس 
می کنم که یک کمکی بهم می شــود در عبارات 
گير نمی کنم و به قول امروزی ها تپق هم نمی زنم 
می بینــی  دفعــه  یــک  بکننــد  هــم  ســؤال  بعــد 
جوابش داخــل ذهنم مياید اینهــا همه عنایات 
ســالم دادن به آقا هست بعد هميشه من این رو 
گيــر کردید یک  گفتــه ام که هر جا  بــه طلبــه هام 
اللهــم کن لوليک و 5 تــا صلوات برای حضرت 
گاهی وقت ها شــده  بفرســتين من یادم هســت 
کــه بارهــا آن را توضيــح  عبــارات ســاده نحــوی 
داده ام بــا نــدادن ســالم در آنها تپــق می زنم بعد 
زیــر لــب می گویــم المســتغاث بک یــا صاحب 
کار بنده راه می افتاد ایام  الزمــان با این عبارات 
کــه حــدود چهــار تــا پیرمرد  حــج بــود ســال 77 
گفتند فالنــی وقتی  کاروان مــا بودنــد بــه مــن  در 
ميخــوای بری شــيطون رو ســنگ بزنــی ما رو هم 
بــا خــودت ببر مــن روز دهــم که رفتم ســراغ رمی 
که بودیــم به ایــن پیرمردها  جمــرات اون بیــرون 
تــا  کــن لوليــک 5  کــه ابتــدا یــک اللهــم  گفتــم 
صلوات می فرســتيم بعد داخل می شــویم وقتی 
کار را انجــام دادیــم وارد که شــدیم یک  کــه ایــن 
کوچه باز شــده  کــه یــک  کــردم  دفعــه احســاس 
که باید  یــک دفعه خــودم رو جلوی این محلــی 
شــيطون رو ســنگ بزنيــم دیــدم آنهــا هــم آمدند 
گفتنــد  برگشــتيم  و  زدنــد  راحتــی ســنگ  بــه  و 

کــردم  چقــدر راحــت بــود بنــده بهشــون عــرض 
کــه انجــام دادیــم  راحتــی بــه خاطــر نــذری بــود 
کاروان ما این  کنــه روحانــی  ولــی خــدا رحمــت 
آقــای راســتگو ایــن بنده خــدا وقتی اومــد باالی 
چشــمش زخــم شــده بــود و خــون می آمــد چند 
نفــر دیگــر هــم آمــدن بــه هميــن صــورت بودنــد 
چــون در آنجــا ســنگ کمونه می کــرد و می خورد 
به ســر و صــورت ولی به ما نه ســنگی خورد و نه 
کار رو انجام  چيــزی در دو جمرٔه بعدی هم این 
کارمان انجام شــد بدون  دادیــم و خيلی راحت 

هيچ زخمی و خونریزی
بنــده دو بــار حــج واجب قســمتم شــده یک بار 
ســال 77 و یــک بــار هــم ســال ۸7 ســال ۸7 
خانمــم بــود و مــادر زنــم بــه بنــده گفتنــد ميگن 
کن لوليک و  خيلی ســخته ولی دوباره بــا اللهم 
کارمان به راحتی انجام شــد اینها  5 تــا صلوات 
نشــانگر توجهــات حضــرت ولــی عصــر عجــل 
اهلل تعالــی فرجه الشــریف هســت حتــی بعضی 
گشــتم می دیــدم  کــه برمــی  قــم  از  بنــده  مواقــع 
هيچ اتوبوســی نيســت شــروع به خوانــدن اللهم 
کــن لوليــک می کــردم و 5 تــا صلــوات هدیــه بــه 
یــک  می دیــدم  دفعــه  یــک  می کــردم  حضــرت 

راننــده اتوبوس به من می گفت تو بیا باال
 حاج آقــا ببخشــید برای بعضی از رفقا ســؤال 
کــه اینقــدر فاضــل هســتید لبــاس  کــه چــرا شــما 

روحانیت را نمی پوشید؟
غدیــر  عيــد  پیــش  ســال  چنــد  هســت  یــادم 
آقــای اعرافــی را در بــازار مشــهد دیــدم با ایشــان 
کــردم و خــودم رو بهشــون معرفــی  احوالپرســی 
گفتند شــما  کردم ایشــان هم بنده را شــناختند 
یس می کنيد چرا  ید تدر که دار ۴0 ســال هســت 
گفتــم واقعيتــش  لبــاس نمی پوشــيد بــه ایشــان 
یس می کنم و بدون  که من پنج تا حوزه تدر آینه 
لباس رفت و آمدم راحت تر هســت ميتونم یک 
مسيری رو بدوم یک مسيری پشت موتور بشينم 

کنم  ولــی بــا لبــاس نميتونم اینطــور رفــت و آمد 
جهــت اصليش این بــوده ولی خيلــی از مزایا را 
از دســت دادم من یادم هست چند سال پیش 
ميخونــدم  یانــی  غور ادبیــات  رضــوی  آقــای  بــا 
کــه یــک دفعه گوشــی  ســر کالس نشســته بــودم 
کالس جواب  گوشــی رو ســر  زنگ خورد معمواًل 
گفتــم  نمــی دادم ولــی ایــن دفعــه جــواب دادم 
گفتند من حســينی  ســالم عليکم پشــت تلفــن 
ید  کــه دار هســتم از قم شــما ســی ســال هســت 
یــس می کنيــد ولــی از مزایای دفتــر حضرت  تدر
آقا به شــما چيــزی تعلق نگرفته اســت بنده هم 
گرفتند  کارت بنده رو  کردم ایشان شماره  تأیید 
که آیا  کالس ســؤال می پرســيدند  بعد بچه های 
خبــری هســت بهشــون قــول شــيرینی خامــه ای 
دادم دوبــاره بعــد از چنــد دقيقه با بنــده تماس 
که آیا شــما ملبس هســتيد  گرفتنــد و پرســيدند 
کــه  گفتــم مــرد حســابی عریــان  اول بــه شــوخی 
کــه ملبســم بعــد ایشــان گفتند  نيســتم معلومــه 
گفتــم خيــر،  لبــاس روحانيــت اســت  منظــورم 
تــا حــوزه  کــه مــن پنــج  گفتــم  پرســيدند چــرا؟ 
یــس می کنــم نميتونــم بــا لبــاس روحانيــت  تدر
که به شــما  گفتند  کنم بعد ایشــان  رفــت و آمــد 
گر من  ایــن مزایــا تعلق بعــد من به ایشــان گفتم ا
عمامه بگذارم ســوادم بیشــتر می شــود؟ ایشــان 
گفتند خير ولی این مزایا به شــما تعلق نميگيره 
جهــت اصلــی لباس نپوشــيدم ســخت شــدن 

رفت و آمد ها بود.
دوميــن جهــت هــم داشــتن لياقــت ایــن لباس 
هســت مــن به نظر خــودم لياقــت ایــن لباس رو 
نمی دانــم  مــن  بصيــره  علــی  االنســان  نداشــتم 
کنم  گــر لياقتش رو پیــدا  کــه لياقتــش رو نــدارم ا

انشااهلل ملبس می شوم.
عالــم  در  موفقیــت  بــرای  عمــل  تــا  چنــد   

طلبگی بفرمایید.
یکــی از مهمتریــن موفقيــت تقوای الهی اســت 

کــه بســيار  و یکــی دیگــر احتــرام بــه پــدر و مــادر 
مؤثــر اســت و یکی دیگر هم توســل بــه اهل بیت 
اســت مــن بــه طلبــه هــام هميشــه ميگم ســعی 
کــه در  یــارت عاشــورا را بخوانيــد  کنيــد هــر روز ز
که  آن یــک لعن و یک ســالم دارد، بنــده به رفقا 

گویم: توصيه می کنم می 
یارت عاشورا ۱. ز

۲. نماز شب
3. توســل به اهل بیت عليهم السالم

یارت عاشورا  گر برایش مقدور است بعد از ز فرد ا
خــودش یــک بیــت دو بیــت شــعر بخوانــد، دو 
گر گریه نمی کند  خــط مصيبت بخواند، حتــی ا

کند. کی را حفظ  حالت تبا
۴. یــک بــار در صبــح و یک بار در شــب ســالم 

به ۱۴ معصوم دهد.
بنــده بــه رفقــا می گویــم ســالم مســتحب اســت 
 ۱۴ بــه  شــما  کــه  زمانــی  واجــب.  آن  جــواب  و 
معصوم عليهم الســالم سالم می دهيد حضرت 
جوابتــان را می دهــد. معنــای ســالم هــم مرحوم 
یــارت  ســيد عبــداهلل شــّبر )ایشــان شــرحی بــر ز
کبيــره دارند( را به معنــای رحمت بیان  جامعــه 
نمــاز  از  بعــد  پــس در دو هنــگام  اســت.  کــرده 
صبــح و پیــش از خــواب بــه معصوميــن عليهم 

السالم سالم دهد.
5. یکــی از توصيه هــای حاج آقــای مجتهــدی 
)کــه  یــارت جامعــٔه صغيــره  ز اهلل عليــه  رحمــة 

حدودًا نصف صفحه هست( می باشد.
گر کسی وسيله ای را  6. مرحوم بهاءالدینی )که ا
کرد با هدیٔه 5 صلوات به ایشــان إن شــاءاهلل  گم 
کساء  که توصئه به حدیث  پیدا می کند( بودند 
می کردنــد  . حد اقل انســان هفتــه ای یکبار این 
کسی  گر  که ا گفتند  که ایشان  حدیث را بخواند 
کند هر هفته  گير افتاد سعی  در مشکالت مالی 
کســاء را بخوانــد.  یکشــنبه ها حدیــث شــریف 

گشاست! عجيب مشکل 

  جهت 
اصلی لباس 

نپوشیدم 
سخت شدن 
رفت و آمد ها 

بود

 بنده عرض 
می کردم که 
طلبه باید اول 
کالس 
سالمی 
خدمت 
حضرت 
صاحب 
الزمان داشته 
باشد
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7. تقوای الهی
۸. احترام به پدر و مادر

یکــی از طلبه های جوان که در دفتر حضرت آقا 
گفت:  کار اســت پیــش بنده آمــد و  مشــغول به 
پدرم و مادرم از هم جدا شدند و مادرم هم اهل 
نماز نيســت. بنده گفتم که تو وظيفه ات اســت 

که به ایشان احترام بگذاری.
او تعریــف می کــرد: مادرم بعــد از چند صباحی 
مایــل بــه نمــاز شــد و بحمــداهلل مادرشــان هــم 

داخل مسير شدند…
که باعث ســقوط  و یکی از مهمترین چيزهایی 
انســان می شــود، عمــل نکــردن بــه اینهاســت؛ 
کــه توســل ندارند، یا کســانی که  ماننــد کســانی 
کــه نعوذ باهلل بی  تقــوای الهی ندارند، یا کســانی 

احترامی به پدر و مادر می کنند.
آیــت اهلل حق شــناس رحمــة اهلل عليــه را  خــدا 
کند. ایشــان می فرمودنــد بنده عرض  رحمــت 
کــردم خســته ام. بــس اســت دیگــر چــرا اینقدر 
بــه بنــده مراجعــه می کنيــد. فرمودنــد در عالم 
گر خســته این شــتر  که ا گفتند  کــه  یــا دیــدم  رؤ
بخوابانيــم.  دیگــری  کــس  خانــه  در  یــم  ببر را 
کــه  فهميــدم  کــردم.  اســتغفار  مــن  گفتنــد 

یادی دارد. برکات ز
پــدر مــا دم مدرســٔه معصوميــه قــم یــک منــزل 
که  کــه یــک زیــر زميــن مفصــل داشــت  گرفتنــد 
بــه  خيلــی  بنــده  پــدر  کــرد.  حســينيه  می شــد 
آیــت اهلل وحيد خراســانی رحمــة اهلل عليه عالقه 
گفتنــد: جــواد مــن آنجــا را بــرای شــما  داشــت. 
ی و در درس آقای وحيد رحمة  که قم برو گرفتم 
اهلل عليه شرکت کنی تا بفهمی درس یعنی چه.

 پدر اهل علم بودند؟
امامــزاده  کنــار  بــازار  کاســب  همــان  خيــر 

سيد اسماعيل بودند.
گذشــت تا ســال ۱36۲  گفتيــم چشــم و قضيــة 
گهان دیدم در مدرســه آیت اهلل مجتهدی  کــه نا

که از  گفتنــد  رحمــة اهلل عليــه آقایــی را دیــدم و 
مدرسٔه رضویٔه قم نامه آوردیم که شما را دعوت 
کنيد. شــب جمعه قم  یس  کنيــم تا در آنجا تدر
رفتــم و نماز را در محضر آیت اهلل بهجت رحمة 
جمعــه  شــب های  ایشــان  بخوانــم.  عليــه  اهلل 
در رکعــت اول نمــاز جمعــه ســورٔه جمعــه و در 
رکعت دوم ســورٔه اعلــی را می خواندند و خيلی 
زمانــی  گوینــد  مــی  بعــد  یــه می کردنــد.  گر هــم 
کســی  ن می آینــد،  کــه ایشــان از محــراب بیــرو
بــه نيــت اســتخاره قــرآن بــه ایشــان می دهنــد و 
بــرای اینکــه صحبــت نکننــد، با اشــاره پاســخ 
تــا  ایســتادم  دستشــان  بغــل  بنــده  می دادنــد. 
ببينــم آیه چــه آیه ای اســت. چون ایشــان آیه را 
نمی فرمودنــد و بــا اشــاره پاســخ می دادند. این 
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َوآِخِرَنــا )مائــده، ۱۱۴( مــا هم خوشــحال شــدیم 
یــس هــم می کنيم.  یــم قــم و تدر گفتيــم می رو و 
شــنبه صبــح درس را آمــدم بدهم و بــا طلبه ها 
کردم و )اواســط ســال بــود( آقای  خداحافظــی 
مجتهــدی رحمــة اهلل عليه خســته شــده بودند 
و وســط شبســتان جدید نشســته بودند و درس 
کردم و  گفتــه بودند. حاج آقــا را ماچ  عمومــی را 
گفتم حاج آقا بــرای خداحافظی آمدم. حاج آقا 
کردم: قم برای  کجا به سالمتی؟ عرض  گفتند: 
گفتند: آخر  یــس می خواهــم بــروم. حاج آقــا  تدر
گفتم:  کن.  گفتند حاال استخاره  وسط ســال؟ 
حاج آقــا شــب جمعــه پیــش آیــت اهلل بهجــت 
کردم. ایشــان را ماچ  رحمــة اهلل عليه اســتخاره 
کردیم و خداحافظی کردیم و حالليت طلبيدیم 
و اومدیــم. داخل قم آقایــی به نام لنگرودی بود 
کرد. حاج آقا بهجــت رحمة اهلل عليه  فــوت هم 
تابســتان می رفتنــد مشــهد مــا می رفتيــم پیــش 
ایشــان. ایشــان فرمودند شــب جمعه اســتخاره 
معمــواًل بد می آیــد. آمادٔه حرکت به ســمت قم 

گذشــت و محرم  شــدیم و در این بین هفته ای 
شــد. حيــن محــرم در قــم مســتقر شــدیم. دهــٔه 
اول آقــای فاطمــی نيــا حوزٔه آیــت اهلل مجتهدی 
رحمــة اهلل عليــه مراســم داشــتند. بنــده دم در 
بودم دیرم شــده بود. آقای مجتهدی رحمة اهلل 
عليــه هم جاهای متعددی دعوت می شــدند. 
گفتند چرا مدرسٔه ما را به هم  حاج آقا اومدند و 
کردند. فرمودند  زدی؟ اینجــا همه بــه تو عادت 
ی. ما اومدیم و  من امــر می کنم نمی گذارم تو برو
که بچــه دار هم بود، گفت  یکــی از طلبه هایــی 
فالنی، همســرم مریض حال است. منزل قم رو 
گفت  گفتيم باشــد و  بــه بنده اجــاره می دهی؟ 
کل خانــه ۴00 هــزار تومــان پــول پیــش و ماهــی 
گفــت فالنــی،  ۲5 هــزار تومــان اجــاره. مــاه اول 
ماهی ۲5 هزار تومان برای بنده ســخت است. 
گفتــم باشــد. ایــن بنــده خــدا  چيــزی نگفتــم و 
یکســال و خــورده ای قــم بــود و خانمــش فــوت 
کــرد. مجبــور شــد با ۴ بچــه بــه تهــران بازگردد. 
کردیــم، همانطور  کار را  که ما ایــن  در ایــن بیــن 
گوینــد ارحــم ترحــم. مــاه مبــارک خانٔه  کــه مــی 
خاله ام بودم. ایشــان خيلی معتقد به استخاره 
کردیم خيلی خوب آمد. االن  بودند. اســتخاره 
گاز  ۲۲ ســال اســت بــه جــز پــول آب و بــرق و 

هيچ پولی ندادم.
کردم ســحر تو بجای  گفت: جواد اقا، اســتخاره 
گفتم یه شــرط داره  خونــٔه مادری بــری خونه ما. 
کردم و خيلی  کنم. استخاره  منم باید استخاره 
کردیم  هم خوب آمد؛ و ما بعدش اسباب کشی 
و رفتيــم اونجا. من االن ۲۲ ســاله اجاره نمی دم 
و فقــط پــول آب و برق و گاز ميــدم. ببنيد ارحم 
ترحــم. از هر دســت بگيری از همون دســت هم 

پس می گيری. خدا عنایت می کند.
گر همین راه رو برگردید به عقب چه   حاج آقا ا
کارهــای شــاخصی که انجــام داده بودید یا حتی 

انجام نداده بود را انجام می دادید؟

گــر بخواهــم 3 مــورد  کار هســت، ولــی ا خيلــی 
حق شــناس  حاج آقــا  بــا  کنــم  بیــان  را  اصلــی 
بیانــات  از  و  می گرفتــم  ارتبــاط  بیشــتر  خيلــی 
ایشــون خيلــی بیشــتر اســتفاده می کــردم. مــورد 
گــر می رفتم قــم موفق تر  دیگــر هــم می رفتــم قــم. ا
کــه بروم.  که متاســفانه قســمت نشــد  می شــدم 
تم رو بیشتر می کردم. مخصوصًا  یکی هم توسال
بــه امــام زمــان ارواحنــا فــداه. یــه چيــز دیگه هم 
کاشــکی  کــه  می خــورم  قبطــه  خيلــی  مــن  کــه 
انجــام مــی دادم، حفــظ قرآن هســت. مــن االن 
الفيــه حفظ هســتم ولی مدام بــه طلبه ها ميگم 
کنيــد؛ آخــر ســال  آیــه حفــظ  یــک  شــما روزی 
و ســه چهــار ســاله  آیــه حفــظ می شــوند   365

قرآن را حفظ می شوند.
شــما  کــه  شــد  باعــث  مقدماتــی  چــه   

خانوادگی اهل علم شوید؟
پــدر مــن یــک کاســب بودند اما هميشــه ســعی 
می کردن نون حالل بیارن ســر سفره و همچنين 
یــاد بــود. مــادرم هــم  توســالت ایشــون خيلــی ز
کــه من هر وقت می خواســتم شــمارو  می گفتنــد 
وضــو  زمســتون،  شــب های  حتــی  بــدم  شــير 

می گرفتم و با وضو شــما رو شير می دادم.

 با حاج آقا 
حق شناس 

خیلی بیشتر 
ارتباط 

می گرفتم

 یک بار در 
صبح و یک 
بار در شب 
سالم به 14 
معصوم 
دهد.
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آمدم مدرسه حاج آقا حق شناس
 حاج آقــا عوامــل موفقیــت طلبگــی رو در چــه 

چیزهایی میدانید؟
بنــده کــه خــودم را طلبــه موفقی نمی دانــم منتها 
الحمداهلل در معيت اســاتيد عزیــزم نظری اش را 
بلدم اما عملی اش را خير. ازلحاظ نظری عوامل 
موفقيت عوامل متعددی اســت، مدرســه خوب 
نقش بسزایی در طلبگی دارد مدرسه ای که حال 
و هوایــش طلبگــی اســت، مربی و اســتاد خيلی 
مهم است، مربی و استادی که طلبه پرور است؛ 
این یکی از عوامل بســيار مهم موفقيت است که 
بنده احســاس می کنم یکی از برکت هایی که در 
مدرســه خودمان وجود دارد همين است که یک 
اســتاد و مربی مثل حاج آقا مير هاشــم حفظه اهلل 
که طلبه پرور هســتند. عامــل دیگر این که  داریم 
رفيق خيلی مهم اســت، الَمــرُء َعلی دیِن َخليِلِه 
)لمالــی للطوســی: ص 5۱۸ ح ۱۱35 ( مــن بــه 
دوســتان هــم گاهــی اوقــات صحبــت می کنيــم 
گــر رفيــق بنــده  هميــن را عــرض می کنــم؛ چــون ا
طلبــه ای باحــال و هــوای طلبگــی باشــد، من در 
گرنه ... مثاًل: هيئتی  ایــن حال و هوا می مانم اما ا
است، خب من هم هيئتی می شوم، یا رفيق من 
کار فرهنگی باشــد  تمام دغدغه اش شــب و روز 
بنده هم همين طور خواهم شــد. مهم این اســت 
که طلبــه جامعی را خداوند روزی ما بکند که ما 

اعوذباهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سالم عليکم حاج آقا
 سالم عليکم و رحمه اهلل

گــه اجازه بفرمایید بریم ســراغ   خــب حاج آقا آ
چــی  و  شــدید  طلبــه  کــی  اول:  ســؤال 

شد که طلبه شدید؟
بنــده حــدود ســال هفتاد و هشــت طلبه شــدم، 
مــا یک معلم دبیرســتان خيلی خوبی داشــتيم و 
ایشــان مســير زندگــی بنــده رو تغيیر دادنــد و بعد 
که وارد  هم تقریبًا سال اول و دوم دبیرستان بودم 
مسجد شدیم و بعضی از دوستان مسجدی هم 
طلبه بودند، دیگر در معيت آن دوستان خداوند 
این توفيق را داد که بنده هم این مسير را انتخاب 
کنم و طلبه بشــوم. یکی از دوستان خيلی خوب 
مســجدی مون که باهاشــون معاشــرت داشــتم، 
ایشــون هــم طلبه بودنــد و به برکت این دوســتان 

کرد. خوب خدا روزی من هم 
 از اول فیلسوف بودید؟

خير بنده ســال اول و دوم طلبگی ام یک مدرسه 
بــودم  کــه  بــودم، اگرچــه آن مدرســه ای  دیگــری 
حاج آقــا ميــر هاشــم حفظــه اهلل آنجــا اســتاد نحو 
پایه یــک مــا بودنــد و یعنــی از ســال اول طلبگــی 
کرد آشــنایی با  خداوند یکی از الطافی که به من 
اســتاد معظممان بود منتها از سال سوم طلبگی 

مدیر پیگیر و دلسوز
 مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین زرین پر؛ 

مدیر حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟

بتوانيم در معيت با او کار را پیش ببریم. خدمت 
شما عرض کنم از همه این موردها باالتر باز خود 
آدم هست. ایمان داشتن به مسير طلبگی، یقين 
داشــتن به مســير طلبگی، صبور بــودن و باالخره 
این مســيری نيســت که یک شــبه بشــود رد شد و 
یک مقدماتی احتياج دارد؛ مقدماتش یک مقدار 
زمان بــر اســت، یعنــی باید مــا یک مقــدار زمان را 
صبوری بکنيم تا مقدمات این مسير را تحصيل 
بکنيم و وقتی مقدمات این مســير تحصيل شد 

آدم می تواند این مسير را ادامه بدهد.
 حاج آقا در مسیر طلبگی خودتان چه چیزهایی 

شما را کمک کرد؟
مــن یکی از چيزهایی کــه خداوند به بنده لطف 
کــرد از همــان اوایــل طلبگــی بااینکــه می شــود 
گفــت اصــاًل در ایــن حــال و هــوا نبودیم،  تقریبــًا 
کــه مــن  بنــده احســاس می کنــم هميــن اســت 
کنــم اســم ایــن را در  حــاال نمی دانــم چــه عــرض 
ِعَبــاَدة  َمــاِء 

َ
ُعل

ْ
ال َســُة 

َ
ُمَجال می فرماینــد  روایــات 

)بحاراالنوار، ج ۱، ص ۲0۴( اما خب مجالســت 
هــم دو طــرف دارد، ایــن دو طــرف هميشــه بوده 
اســت؛ من ســمت خودم این را نمی دیدم منتها 
احســاس می کنم معاشــرت بــا این بزرگــواران که 
خداونــد بــه بنــده لطف کــرد؛ از همان ســال اول 
حاج آقــا ميــر هاشــم را شــناختم، خداونــد به من 
کرد از ســال اول طلبگــی حاج آقا جاودان  لطف 
کــه  کــرد  لطــف  مــن  بــه  خداونــد  شــناختم،  را 
حاج آقا حق شــناس را شــناختم، خداوند به من 
لطــف کرد که حاج مجتبی تهرانی را شــناختم، 
کــه حاج آقا تحریری را  خداونــد به من لطف کرد 
شــناختم، البته چــون این قابليــت در من وجود 
گردی نکــردم اما می رفتــم می آمدم،  نداشــته شــا
دیــدن  نگاهشــان می کــردم خيلــی  می نشســتم 
کــرد.  ایــن بزرگــواران مــن را در ایــن مســير کمــک 
مــن می رفتــم مســجد حاج آقا جــاودان و عشــقم 
این بود، می نشســتم یک گوشــه و حاج آقا را نگاه 

کنــم، چيزی هم نمی رفتم بپرســم خيلی موقع ها 
امــا خــب می رفتــم و می آمــدم. این معاشــرت با 
علما خيلی مؤثر است من گاهی اوقات به ذهنم 
که هــرکاری آدم می خواهد بکند، حاال  می رســد 
مثــاًل شــما در بــازار می خواهــی کار بلدشــی باید 
گــر پادو موفقی  چند ســال بروی پادویی بکنی، ا
نباشــی نمی توانی خودت بعدًا در آن زمينه روی 
پای خودت بایســتی، طلبه باید چند ســال کنار 
گردی بکند و یاد بگيرد وگرنه نمی شود.  عالم شا
کردن  یکــی دیگر از عوامــل موفقيت هم اعتمــاد 
به اســتاد و مربی؛ من خيلی وقت ها در زندگی ام 
کــردم یعنــی رفتم مشــورت  بــه اســاتيدم اعتمــاد 
بکنم شــاید عقــل خودم یــه چيــزی می گفت اما 

خب اعتماد می کردم.
را  طلبگــی  مســیر  آفت هــای  حاج آقــا   

می شود بفرمایید؟
آفات مسير طلبگی خيلی زیاد است و مهم ترین 
این است که حاال من بعضی موقع ها به دوستان 

گر پادو   ا
موفقی نباشی 

نمی توانی 
 
ً
خودت بعدا
در آن زمینه 

روی پای 
خودت 
بایستی

 مدرسه 
خوب نقش 
بسزایی در 
طلبگی دارد 
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ميگویم زود طلبه شــوید و اعتقاد دارم بعضی ها 
پنج سال ده سال، بیست سال طلبه هستند اما 
هنوز طلبه نشدند و از آن طرف بعضی ها هستند 
سریع طلبه می شوند؛ طلبگی یک سبک زندگی 
خاصــی را می خواهد، آفات این مســير ابتدا این 
که هنوز خودش ابتدای مسير است و این  است 
کارفرهنگی عظيــم را بکند؛ خب  می خواهد یــه 
این واقعًا زود است. حاال طلبه باید یه آینده ای را 
برای خودش ترســيم کند، اگر یک آینده کوتاهی 
که  کرده خب این اصاًل نيازی نيســت  را ترســيم 
طلبــه بشــود، شــما همين یــک جلســه عالمی را 
کنــی می توانــی مثــاًل ده نفــر پانــزده نفر را  شــرکت 
گــر هدف یــک کار عظيمی  پوشــش بدهــی؛ اما ا
اســت و بلند اســت یکی از آفت ها همين است 
بعضی هــا یک چشــم انــداز بلند و وســيعی برای 
آینــده خود ندارنــد و این چشــم انداز خيلی مهم 
اســت. من در بیســت ســال آینــده می خواهم به 
اینجاها برسم این چشم انداز را بعضی ها ندارند 
و بعضی هــا مثــاًل ميگوینــد فعــاًل که وظيفــه این 
که  اســت حاج آقــا حق شــناس هــم می فرمودنــد 
اعلــم فــی االرض بعــد امام زمان شــيطان اســت 
وارد  و  می کننــد  وظيفــه  احســاس  زود  این هــا 
کارهــای دیگــر می شــوند و از درس می ماننــد، از 
معنویت می مانند و وارد حواشی می شوند. متن 
طلبگی یک متن طوالنی و بلندمدتی اســت که 
که  کار دارد و همان چيزهایی  خيلی احتياج به 
در مــورد عامل موفقيــت عرض کردم در مقابلش 
آفت ها است؛ مثاًل دوری از عالم ربانی و استاد، 
دوری از رفيق راه و هدف نداشتن، اهل مشورت 

نبودن و سرخود بودن.
گــر برگردیــد مســیری کــه طــی کردید   حاج آقــا ا

را ادامه می دهید؟
حتمــًا مســير طلبگــی را حتمــًا ادامــه مــی دادم 
کارهــا  خيلــی  و  نمی کنــم  را  کارهــا  خيلــی  امــا 

را انجام می دهم.

 زودتر نمی آمدید حوزه مثاًل از سیکل؟
بنــده از دوم دبیرســتان آمــدم و حــاال نمی دانــم، 
یــه پختگــی احتيــاج دارد،  بنــده  نظــر  بــه  ولــی 
ایــن  بهتــر  گــر آدم بفهمــد زودتــر بیایــد، خــب  ا
گــر نفهمــد زود آمــدن فایــده نــدارد و  اســت امــا ا

دنبال بازی کردن هست.
گر زودتر بیاید چه کار می کنید؟  ا

کار  گــر زودتر بیایــم ازنظــر علمی خيلــی جدی تر  ا
می کنــم، حاج آقــا مير هاشــم حفظــه اهلل از همان 
کيد روی درس می کردند و  سال های اول مدام تأ
گاهی اوقات ما  فکر می کردیم که نعوذباهلل ایشان 
جامعــه را نمی بیننــد؛ امــا بعدها فهميــدم که نه 
گــر واقعــًا طلبــه درســت درس بخوانــد باالتریــن  ا

موفقيت را می تواند کسب کند.
گر زودتر بیاید چه کارهایی را نمی کنید؟  ا

من از همان ســال اول کارهای فرهنگی می کردم 
و پشــيمان نيســتم و تجربه خيلی خوبــی را خدا 
کــه یک  بهــم داده اســت؛ امــا احســاس می کنــم 
گــر  کارهــای علمــی ام بیشــتر بــود و ا گــر  مقــدار ا
کارهــا فرهنگی ام یک مقدار کم تر بود شــاید آالن 

دید بهتری داشتم.
 حاج آقا بریم وارد سؤال های مدیریتی بشویم.
حاج آقا چه برنامه هایی برای رفقا در مدرسه دارید؟
کــه حاج آقــا ترســيم  مــا مدرســه مان ســاختاری 
کردند همان انســان جامع و کامل حوزوی است 
کــه همــان  و بنــای مــا و ســعی مــا بــر ایــن اســت 
ســاختار شــش بعــدی را پیــاده بکنيــم؛ البته نه 
این طور که باید این شــش بعد به تعداد مســاوی 
در شــخص باشــد، نه هرکــدام در جای خودش. 
که یقينًا عدالت این اســت که  مثــاًل عرض کنم 
بعــد علمــی خيلــی مهم تــر اســت و بــه ایــن زیاد 
هــم پرداخته می شــود و خب الحمــداهلل بنای ما 
بــر ایــن اســت کــه در این مســير حرکــت بکنيم و 
خــب بــه بعد علمــی باید خــوب پرداخته بشــود 
یــم و ســعی  یــادی هــم دار و حــاال برنامه هــای ز

 دوری از 
عالم ربانی و 
استاد، دوری 
از رفیق راه و 
هدف 
نداشتن، اهل 
مشورت 
نبودن و 
سرخود بودن.

 شاید فرق 
مدرسه ما با 

مدارس دیگر در 
این باشد که در 

مدرسه ما کل 
کار را بچه ها 

دارند 
می چرخانند

می کنيم از اســتادهای مجرب اســتفاده بشــود و 
ســعی می کنيم روش ســنتی درس خوانــدن را در 
یــم، حاال از پیــش مطالعه و  بچه هــا زنــده نگه دار
پــس مطالعه و حضور خوب در کالس و مباحثه 
و امتحــان هفتگــی و ... در بعــد معنــوی ســعی 
کــه فضــای مدرســه را حتمــًا فضــای  می کنيــم 
یــم، از اســاتيد اخــالق اســتفاده  معنــوی نگه دار
کنيــم و برنامه داشــته باشــم هکــذا ابعــاد دیگر از 
انسان جامع را بهش بپردازیم و برنامه و سياست 

کالن را همان انسان جامع و کامل قرار بدهيم.
 حاج آقا توقع شما از رفقا چیست؟

توقــع بنده این اســت که البته کســی نيســتم که 
بخواهم توقع داشــته باشــم بنده یه نوکری هستم 
در ایــن مدرســه و نوکــر نباید توقع داشــته باشــد؛ 
مــن دوســت دارم بچه هــا طلبگــی بکننــد  امــا 
و پــر دغدغــه و پرانگيــزه و در حاشــيه نباشــند 
کــم کاری علمــی نکننــد و  کــم کاری نکننــد،  و 
کم کاری معنوی نکنند، با برنامه ها همراه باشند، 
اعتمــاد بکنند به برنامه ها و بدانند مدرســه یک 
مغز متفکری دارد که این مغز متفکر دارد مدرسه 
را برای رسيدن به کمال خودش رهبری می کند و 
باالترین کار به نظرم همين طلبگی کردن است.

 از اساتید چه توقعاتی دارید؟
کله  ببينيد مهم ترین چيزی که شــخصيت و شا
طلبه را تشکيل می دهد استاد است و الحمداهلل 
اســاتيد مــا بســيار فاضــل و متوجــه بــه موقعيت 
خودشــان هســتند و واقعــًا توقــع خاصــی نــدارم 
اميــدوارم بتوانيــم خادمــی این اســاتيد رو بکنيم 
گــر اســتاد باانگيــزه  کــه ا امــا توجــه بــه موقعيــت 
باشــد، ازنظــر علمی قــدر بیاید در ميــدان و تمام 
دغدغــه اش طلبگــی باشــد و نظــم و پــرکاری و 

پرتالشی خيلی از مسائل باالیی هستند.
 حاج آقــا شــما چه کارهایی را بــر عهده طالب 
گذاشــتید که رفقا خودشــان این هــا را پیش ببرند و 

دیگر توقعی از مدرسه نداشته باشند؟

ببينيد به یک معنا شاید فرق مدرسه ما با مدارس 
کــه در مدرســه مــا کل کار را  دیگــر در ایــن باشــد 
گــر یک روز بچه ها  بچه هــا دارند می چرخانند و ا
نباشند مدرسه مرده؛ ببينيد از شورا و مسئوليت 
مدرســه دوســوم از بچه های پایه ســوم و چهارم و 
پنجم و ششــم ما هســتند و آن یک سوم دیگر هم 
آن فارغ التحصيل هایی هستند که مانده اند و به 
یک معنا کل کار مدرسه به عهده بچه ها است. 
مــا از اول بــرای حــوزه نيــازی برای خادم داشــتن 
گر هر طلبه روزی نيم  نمی دیدیــم و معتقد بودیم ا
کار حجــره داری انجام بدهــد نيازی به  ســاعت 
خادم و حتی چيزهــای دیگر نداریم و تقریبًا کل 
کارهای مدرسه را بر دوش خود بچه ها گذاشتيم، 
کار نقطه ضعف و قوت هایی هم دارد  حــاال این 
گر قوت بیشتر از ضعف است،  و ما باید ببينيم ا
بــا  را  نقطه ضعف هــا  آن  و  یــم  برو را  راه  هميــن 

راه کار حل کنيم.
 حاج آقا تا حاال کاری بوده تو مدرسه نتوانسته 

باشید انجامش بدید؟
کارهــا اســت و خيلــی چيزهــا در ذهنــم  خيلــی 
بــوده و نتوانســتيم تــا آالن انجامــش بدهيــم. در 
کارهــا در ذهنم اســت؛  هــر بعــدی بنــده خيلــی 
مثــاًل در بعــد علمی و پژوهشــی من بــه وضعيت 
موجــود مدرســه اصــاًل قانــع نمی شــوم و معتقدم 
یــم و  خيلــی جــای پیشــرفت ازنظــر پژوهشــی دار
که تمام بچه ها مثل بزرگان  من آرزویم این است 
دیــن مــا تمــام لحظه به لحظــه عمرشــان بــه فکر 
خدمتگــزاری به مکتب تشــيع باشــند. مــا نباید 
کار پژوهشی به طلبه بدهيم، حاال ما  سالی یک 
یک چيــز داریم به عنوان یادداشــت های علمی و 
من معتقدم طلبه باید روزانه کار پژوهشی داشته 
باشــد و خروجی هم داشــته باشد. این که علما و 
قدمــا درس روزشــان را تقریر می کردنــد و نه اینکه 
مثــاًل گوش بدهد و بنویســد نــه! درس را خوب از 
کنــد، خوب باال و  اســتاد بگيرد و بعــد برود تقریر 
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 حوزه دارد 
آدم سازی 
می کند و 
منتها خیلی 
بیشتر از این 
ظرفیت دارد و 
باید تمام 
ظرفیت ها را 
بکار گرفت

 در طلبگی به 
نظر من مهم 

این است که 
آدم سرباز 

باشد و یا بهتر 
بگویم خادم 

امام باشد

پاییــن کرده و نقدش کند و نظرات دیگری را هم 
بیــاورد؛ یعنی قشــنگ پردازش بشــود آن بحث و 
خود طلبه آخرســر در هر مســئله ای نظریه پردازی 
بکنــد؛ البته با مشــورت اســتاد و خــب البته کار 
کار ســختی هم اســت و باید  نظریه پردازی واقعًا 
کــرد و بعــد نظریــه پــرداز شــد.  مقدمــات را طــی 
منتها تمرین کردن مد نظر اســت؛ مثاًل کسی که 
صــرف و نحــو می خوانــد بایــد خــودش صاحب 
نظر باشــد و حاال درس های دیگر، البته ميگویم 

باید با استاد باشد.
یم و  کاردار  ازلحــاظ معنــوی هــم خيلــی جــای 
البتــه همه این ها بر دوش ما نيســت و هر طلبه 
باید با توجه به خودش برنامه ای داشــته باشد. 
دســت به قلم  مثــل  مهارتــی  کارهــای  در  مثــاًل 
شــدن، روضه خوانــی، قــدرت بیان قــوی، توان 
تی، ذهن تيز  کار تشــکيال مدیــرت جمع، تــوان 
و دقيــق و هکــذا این جــور چيزهــا. حــوزه بایــد 
یادی داشــته باشــد و حاال یکی  خروجی های ز

که به حوزه می زنند این اســت  از تهمت هایــی 
کــه حــوزه دارد چــه کار می کنــد؟ حــوزه خيلــی 
کارهای بزرگ می کنــد، در تمام نقدهایی  دارد 
ی  یــم حــوزه دارد آدم ســاز کــه مــا بــه حــوزه دار
می کنــد و منتهــا خيلــی بیشــتر از ایــن ظرفيت 
گرفــت و  دارد و بایــد تمــام ظرفيت هــا را بــکار 
که در حوزه چند  گر یکی از خودم بپرسد  حاال ا
گرفتيد و فعال شــده  کار  درصد ظرفيت ها را به 
بنــده می گــوم ده و یــا بیســت درصــد ظرفيت و 
گرفتيم و هشــتاد و یا نود  کار  قــوه مدرســه را بــه 
گرفته نشــده و بــه فعليت  کار  درصــد هنــوز بــه 
یــه  زاو یــه  از  دارم  بنــده  اســت. حــاال  نرســيده 
خــاص نــگاه می کنــم؛ مــا بــرای رســيدن بــه آن 
یم. ی خيلی راه دار کامل حوزو انســان جامع و 

 حاج آقا چرا حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس را 
در مدارس تهران جزء برترین حوزه ها می دانند؟

کاره ای نيســتم، راستش  البته چون اینجا بنده 
کــه مــا بهتریــن  همچيــن چيــزی را نمی گفتيــم 
هســتيم اما خب یــک تيم خيلی قوی هســتند 
کــه دارنــد واقعــًا زحمــت می کشــند و لطف آقا 
کــه موفقيت خوبی داشــتيم  امام زمان هســت 
کردند و اشــراف به  ن نگاه  کــه از بیرو و دیگــران 
حوزه های تهران و حاال قم داشتند؛ چون به ما 
گفتند ما هم حرف آن بزرگواران را به جان قبول 
می کنيــم. حــاال یکــی از عوامــل موفقيــت ایــن 
مدرســه، یا ميتوانم بگویم مهم ترین عامل برای 
موفقيــت این مدرســه بنــده حاج آقا مير هاشــم 
را ميدانــم. بنــده یــک جامعيتــی را در ایشــان 
می بینــم؛ خدا هرکســی را برای یــک مهمی قرار 
ی  سياســت گذار و  طــالب  سرپرســتی  و  داده 
کار ســختی است،  کردن و تربیت طلبه خيلی 
که بیست وســه ســال است در حوزه  خود بنده 
هستم به این جامعيت می توانم بگویم ندیدم؛ 
و  ی  سياســت گذار و  طــالب  تربیــت  درزمينــٔه 
گاهــا دیــدم حاج آقا مثــاًل حدود  انگيــزه. بنــده 

یــک ربــع با بچه هــا صحبــت می کننــد، چنان 
گر مــا، ماه ها  انگيــزه ای بــه بچه هــا می دهند و ا
زحمــت بکشــيم واقعــًا نمی توانيــم. ایــن لطف 
مــن مهم تریــن  ایشــان هســت.  بــه  زمــان  امــام 
مســئله را فرماندهــی ایشــان می بینــم؛ مدرســه 
و  مثــل حاج آقــا دارد  ی  قــدر فرمانــده  یــک  مــا 
کســانی  ســربازهای خوبــی هــم حاج آقا دارند، 
گردی حاج آقــا  کــه در مدرســه هســتند هــم شــا
ایــن  می داننــد  و  دارنــد  اعتمــاد  و  کردنــد  را 
کل  در  اســت.  دقيقــی  حرف هــای  حرف هــا 
فرمانــده خــوب و ســرباز خــوب و از همــه باالتر 
کــه با یک  مــن احســاس می کنــم خــود طلبه ها 
ســری اهداف مبارک می آینــد توفيقات الهی را 

با خودشان می آورند.
مدیــر  یــک  موفقیــت  عوامــل  حاج آقــا   

را در چه میدانید؟
چــه،  یعنــی  مدیریــت  اصــاًل  واقعــًا  نمی دانــم 

واقعًا نمی دانم.
حــوزه  آمدیــد  اول  از  کــه  شــما  حاج آقــا   

هدفتان مدیر شدن بود؟
خيــر من به نظرم بعضی طلبه هــا می گویند آقا ما 
قــراره چــه کار کنيــم؟ در طلبگی به نظــر من مهم 
کــه آدم ســرباز باشــد و یا بهتــر بگویم  ایــن اســت 
خادم امام باشد؛ اگر کسی خودش را آدم و خادم 
امــام زمان ببيند، هــر جا که امام زمان )عجل اهلل 
فرجه الشریف( به او سپرد باید همان جا خدمت 
یک چيــزی  هــم  هرکســی  بــرای  بکنــد،  گــذاری 
هســت و ایــن عالــم اصــاًل عالــم خدمتگــزاری 
را  حرف هــا  بعضــی  مثــاًل  مــن  حــاال  اســت، 
کــه ميگویند آقا مــا کار نداریم! خب  نمی فهمــم 
کار نباشــد؟ یعنــی در  آخــر واقعــًا مگــر می شــود 
کار نيســت؟ نــه واقعًا هســت، عرصه  ایــن عالم 
خدمتگزاری هســت، مهم دغدغه آدم هســت. 
حاال یک موقع هســتش که یک مســجد است و 
یا شهرستان و یا حوزه و یا دانشگاه و یا تبليغ و یا 

منبر حاال هرکدام از این ها بود مهم این است که 
خدمتگزاری بکند.

در  لحظــه  بهتریــن  و  دوران  بهتریــن  حاج آقــا   
مدیریت تون کی بوده؟

وقتی طلبه ها از برنامه ها راضی و خوشحال اند و 
احســاس موفقيت دارند؛ وقتی می بینم طلبه ها 
راضی اند. باالخره این راضی بودن این است که 
امــام زمــان )عجل اهلل فرجــه( هم راضی اســت و 

این بهترین لحظه است.
که   پــس بدتریــن لحظــه اون لحظه ای اســت 

طلبه ها ر اضی نباشند؟
کــه این اماره  بلــه دقيقًا زمانی که راضی نباشــند 

است که شاید امام زمان راضی نيست
 حاج آقا کرونا روی روند مدیریت شــما و روند 

تحصیلی بچه ها چه تأثیری داشته است؟
کــرده؛ کرونــا واقعًا  کرونــا کار مــا را خيلی ســخت 
عرصــه تربیــت و تعليم را با بحــران مواجه کرده و 
ما هم بنامون بر این است که شبيه جنگ است 
دیگــر و مــا هــم بایــد آرایــش جنگــی بــه خودمان 
بگيریم و ســعی کردیم یه آرایشــی جنگی بگيریم 
در ایــن قضيــه حــاال چقــدر موفــق بودیــم بایــد 
کار  کل  صحبــت بکنيــم در ایــن قضيــه امــا در 

را خيلی سخت کرده.
مــا ســؤال هایمان تمــام شــد   خــب حاج آقــا 

مسئله ای هست که به نظرتان نیاز به ذکر باشد؟
خوانــد  را  متــن  ایــن  هرکســی  از  فقــط  مــن  نــه 
کند بــرای تمام حوزه های  درخواســت دارم دعا 
گر  علميــه، بــرای تمــام ســربازهای امام زمــان و ا
شد برای این سربازخانه هم دعا بکنند و از امام 
که مــا بتوانيم وظایفمان  زمان اســتمداد بگيرند 
را انجــام بدهيــم و کوتاهی نکنيم و وظایفمان را 
کار ســختی  بفهميــم چــون فهــم وظيفــه واقعــًا 
اســت و ان شــاءاهلل توفيق عمل بــه این وظيفه را 
به ما بدهند و ان شاءاهلل حاللمان بکنند بابت 

کوتاهی ها. قصورات و 
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نمی کنــم ولی به هرحال فرد موردنظــر باید این را 
که شــخص باید  کنــد، دوميــن مطلــب  لحــاظ 
بــه آن اهتمــام بــورزد ایــن اســت که تمــام تالش 
یعنــی  دهــد  انجــام  مســير  ایــن  در  را  خــودش 
تمام وقــت، عمر، جوانی و مــال و همه چيز خود 
را در طــی ایــن مســير خرج بکند تــا اینکه بتواند 
کــه رضایــت امام  بــه آن هــدف اصلــی و عاليــه 
کالم اینکه  زمان ؟جع؟ اســت برسد و مخلص 
هدف عاليه چيســت و مســبب رسيدن به این 

کردم. که عرض  هدف چيست همينی بود 
صحیــح    هدف گــذاری  ویژگی هــای   

در طلبگی  چیست؟
کــردم عرصه هایی  که عرض  ببينيــد همان طور 
کــه طلبــه می تواند در آن فعاليت داشــته باشــد 
یاد  و اثرگــذار باشــد بســيار متنــوع، مختلــف و ز
هستند و این از حسن های مسير طلبگی است 
که یــک طلبه می توانــد در عرصه های مختلف 
کنــد و بــه امام زمــان ؟جع؟ خدمت  ورود پیــدا 
کــه خــودش شــاخه های  گرفتــه  بکنــد ازتبليــغ 
و  نویســندگی  ســخنرانی،  مثــل  دارد  مختلــف 
یــس و  حتــی حضــور در فضــای مجــازی تــا تدر

قضــاوت و ... امــا بــرای اینکــه بتوانــد بهتریــن 
کند و در آن شروع به فعاليت  عرصه را انتخاب 
کافی  کند باید نسبت به چند مطلب شناخت 

کند: داشته باشد و به آن توجه 
 مطلــب اول شــناخت نســبت بــه خــود اســت 
کــه چنــد فــرع و زیرشــاخه دارد؛ یکی شــناخت 
توانایی ها و امکانات خودش است، باید ببيند 
کــه چــه توانایی هایــی دارد، برخی هــا در اموری 
اســتعدادی  چنــدان  شــاید  ســخنرانی  ماننــد 
نداشــته باشــند و در آن حرفــه موفــق نباشــند، 
یــس  برخــی دیگــر ممکــن اســت در عرصــه تدر
موفــق نباشــند امــا در جــای دیگــر موفق باشــند 
این شــناخت توانایی خود بســيار حائز اهميت 

است و شخص باید به آن توجه بکند
کــه در عرصــٔه هدف گذاری  امــا مطلــب دومــی 
شــناخت  بگيــرد  قــرار  اهتمــام  مــورد  بایــد 
عالقه هــای خــود اســت، در اینجا هم انســان ها 
متفــاوت هســتند و مــا نمی توانيــم بــرای تمامی 
افراد یک نســخه بپیچيم و ممکن اســت کســی 
به تبليغ عالقه داشــته باشــد، همچنين ممکن 
یخ، مســائل عقلی  یــس، تار اســت کســی به تدر

داشتن یک 
استاد راه 

اولین مرحله 
است

راهـکارهـای عملیاتی 
برای موفقیت در طلبگی

اهــداف  بــه  رســیدن  عوامــل 
عالیه در طلبگی چیست؟

در ابتــدای امــر ما بایــد ببينيم تعریــف خودمان 
نســبت به اهــداف عاليه طلبگی چيســت و ما 
در طلبگــی چه هدفی را هــدف عالی می دانيم 
کنيم، به نظر بنده هدف  این را اول باید تعریف 
عاليــه رضایت امام زمان ؟جع؟ در عرصه های 
مختلف اســت؛ اولين عرصــه، عرصه یادگيری 
دیــن، دوم تبليــغ دین، ســوم دفــاع و حمایت از 
گر  گســترش دیــن اســت یعنــی ا دیــن و چهــارم 
کســی می خواهــد بــرای خــودش هدف گــذاری 
کنــد و در طلبگــی یــک قلــه ای تعيیــن کند، آن 
قلــٔه اهــداف طلبگی بــه دســت آوردن رضایت 
کــه عــرض  امــام زمــان ؟جع؟ در عرصه هایــی 

کردم باید باشد.
امــا بــرای بــه دســت آوردن رضایــت امــام زمــان 

؟جع؟ دو مطلب الزم است:
گفتار و  یکی اینکه ما تمامی حرکاتمان ازجمله 
رفتارمان برای رسيدن به این قله، اواًل خالصانه 
که مهم ترین  و همراه با خلوص نيت باشــد؛ چرا
کــه باید انجــام دهيم ایجاد خلوص نيت  کاری 

که انجام  در وجودمــان اســت؛ یعنی هر عملــی 
می دهيم حقيقتًا بــرای امام زمان ؟جع؟ انجام 
که باید انجام  کاری است  دهيم؛ این مهم ترین 
دهيم و هرچقدر این خلوص نيت بیشــتر باشد 
انصافــًا آن طلبــه در جامعــه مؤثرتــر خواهــد بود؛ 
کــه می دانيــد بــه دســت آوردن  امــا همان طــور 
کار ســاده ای نيســت، خلــوص  خلــوص نيــت 
کــه اوليــاء خدا  نيــت از آن چيزهایــی می باشــد 
یــادی انجــام  بــرای بــه دســت آوردن آن تــالش ز
یاضت و عبادت  می دادند و ســالهای سال به ر
می پرداختنــد بلکــه بتواننــد بــه خلــوص نيــت 
واقعی دســت پیدا کنند. انســان برای به دست 
آوردن این امر معنوی فوق العاده باید یک ســری 
کــه طبــق بیانــات اســاتيد  کارهــا انجــام دهــد 
اخــالق داشــتن یــک اســتاد راه اوليــن مرحلــه 
اســت، اســتادی که در طی این مســير به انسان 
کمــک برســاند؛ این مرحله بســيار حائز اهميت 
است؛ اما مرحلٔه بعدی آن است که آن شخص 
کــه از اســتاد می گيــرد را بــه مرحلــه  مطالبــی را 
که البته این طور بحث ها ازجمله  عمل برســاند 
مباحثــه اخالقی اســت و بنــده در آن ورود پیدا 

 مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین احمد قیصری؛ 
استاد و مشاور حوزه آیت اهلل حق شناس ؟حر؟

هر عملی که 
انجام 
می دهیم 
 برای 

ً
حقیقتا

امام زمان 
؟جع؟ انجام 
دهیم
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حاج آقا 
حق شناس 
؟هر؟ 
می فرمودند 
گر ما در  که ا
جلسات 
اخالق 
نبودیم نابود 
می شدیم

که  علم می شــود خودش را باالتر از آن می بینيد 
پای درس دیگری بنشــيند متأسفانه و به همين 
درنتيجــه  و  می شــود  کمتــر  حضــورش  خاطــر 
انگيزه اش کم می شــود؛ اما در مقابل این دســته 
کــه تــا لحظــات  مــا اوليــاء خدایــی را می بینيــم 
آخرشــان هم پایــه درس اســتاد می رفتند و حتی 
مطهــری  شــهيد  مثــال  بــرای  می کردنــد  تلمــذ 
بااین حــال که از اســاتيد برجســته حــوزه علميه 
شــرکت  امــام  درس  ســر  می آمــد،  به حســاب 
ایــام حــرارت  ایــن  و می فرمودنــد در  می کردنــد 
قلبــم احســاس می کــردم؛ حاج آقــا  در  معنــوی 
گــر مــا در  کــه ا حق شــناس؟هر؟هم می فرمودنــد 
جلســات اخالق نبودیم نابود می شدیم هرچند 
حاج آقا ســخنور این جلسات بودند ولی صرف 
شــرکت در ایــن مجالــس حــال انســان را خوب 
کــه صوت هــای  می کنــد شــما هميــن االن هــم 
بدهيــد  گــوش  را  جلســات  ایــن  در  ایشــان 
ایشــان خواهيــد  متوجــه حــال خــوب معنــوی 
شــد چه بســا احواالت ایشــان از مســتمعين هم 

بهتر بوده باشد.
توجــه نداشــتن و ندیــدن ثمــرات طلبــه عامــل 
بعــدی اســت؛ در طلبگــی رســيدن بــه درجات 
عاليــه یــک مقــدار زمان بر اســت و ایــن موجب 
شــود  کــم  انگيزه هایــش  شــخص  کــه  می شــود 
کم کم  کار خــود را نبيند  چــون وقتی کســی ثمره 
کــه  سســت می شــود؛ بــه هميــن خاطــر اســت 
کار های  حاج آقا ميرهاشــم می فرمایند از انجام 
فرهنگی در اواخر هفته غافل نشوید، اینکه آخر 
هفته هــا در همان مســجد و مجموعــه فرهنگی 
که ســبب رشــد شــما و ورود شــما به حوزه شده 
بــه  کار شــود خــودش موجــب  اســت مشــغول 
منصه ظهور رســيدن تأثيرات این طلبه بشــود و 
خودش انگيزه ســاز اســت؛ کســانی که در طول 
تحصيــل خود خداونــد به آن هــا توفيق می دهد 
و اســتاد می شــوند هم از توجه به اثرگذاری شان 

کل  در  ولــی  باشــد  عالقه منــد  و...  فلســفی 
شــناخت نسبت به عالقه شــخصی یکی دیگر 

از مؤلفه های مهم است
مختلــف  عناویــن  شــناخت  بعــدی  مســئلٔه 
است یعنی اینکه نسبت به فعاليت های حوزه 
شــناخت داشــته باشــد؛ برخی اصاًل نمی دانند 
کــه یک طلبه در آینده چه شــغل هایی می تواند 
کند و مشــغول آن ها باشــد  بــرای خــود انتخاب 
البته الزمٔه آشــناییت طلبه با این مســائل، پهن 
شــدن بســتری مناســب بــرای ایجــاد شــناخت 
توسط مدرسه و مسئولين مدرسه است هرچند 
کــه در آن عرصه  خــود طلبــه هــم باید با افــرادی 
موفــق بوده اند در خصوص علــت انتخاب این 
کردن این مســير و عوامل  مســير، چگونگی طی 
آن  تأثيرگــذاری  ميــزان  هم چنيــن  و  موفقيــت 
کند و منتظر نشــيند  شــخص در دین مشــورت 
کنند؛ برای شناخت  که حوزه ها برای او اقدامی 

کند. خود هم با اساتيد مشورت 
 چرا طلبه ها از هدف هایشــان دور می شوند؟ 
 طالب در ابتدای مســیر بســیار جدی و 

ً
چرا بعضا

می شــوند  سســت  کم کــم  امــا  هســتند  پــرکار 
و بیکار می شوند؟

 به نظر بنده سســت شــدن انگيزه طلبه موجب 
طلبــه  کــرد  عمــل  و  فعاليــت  شــدن  سســت 
می شــود؛ بــا این حســاب ما باید علت سســت 
کنون به  که ا کنيم  شــدن انگيزه طلبه را بررســی 

کرد: برخی از آن ها اشاره ای خواهم 
اوليــن عامــل دور شــدن از فعاليت های معنوی 
اســت؛ خب طلبه در ســال های اول با یک شور 
یادی وارد حوزه علميه می شود و دقت  معنوی ز
یادی به مســائل اخالقی دارد و اســاتيد  بســيار ز
یــادی بــه او دارنــد لــذا انگيزه هــای  هــم توجــه ز
او بســيار محکــم و قــوی اســت امــا به مرورزمــان 
شرکت در مجالس اخالق کمتر و کمتر می شود 
که طلبه وقتی ســنش باال می رود و صاحب  چرا

بهره مند خواهند بود.
که از عوامل بســيار تأثيرگذار اســت  عامل ســوم 
کــه طلبــه در انتخــاب مســير خــود  ایــن اســت 
کنــد و بــه ایــن وســيله باعــث سســت  اشــتباه 
شــدن انگيزه خود شــود؛ فرض بفرمائيد که یک 
شــخصی در دوراهــی انتخــاب رشــته کالمــی و 
فلســفی قرارگرفتــه اســت درحالی که به مســائل 
کالم  فلســفی عالقــٔه بیشــتری دارد وارد دنيــای 
می شــود خــب ایــن شــخص قطعــًا بــا مشــکل 
مواجه خواهد شــد چون عالقه موجب می شــود 

کند انسان باانگيزه به سمت هدفش حرکت 
 آینده شغلی طلبه ها چیست؟

بایــد  یــم  بپرداز مســئله  ایــن  بــه  اینکــه  از  قبــل 
کــه مــراد بنــده از آینده  خدمتتــان عــرض بکنــم 
شغلی، آینده مالی نيست گرچه این مسئله هم 
از مســائل مهمی است که طلبه به آن باید توجه 
داشــته باشــد چراکه نداشــتن نگاه روشن به این 
مســئله موجب رخ داد اشتباه در انتخاب مسير 
می شود، اما مراد بنده از آینده شغلی فقط مسئله 
مالی نيســت؛ بلکه مراد بنده آن موقعيتی است 
کــه یــک طلبــه در آینــده در آن موقعيــت اهداف 
خــودش را به منصه ظهور بگذارد؛ ممکن اســت 
که طلبه بعد از گذشت چندین سال از طلبگی 
کــه مــن بــرای امــام زمانــم هنــوز  بــا خــود بگویــد 
گر کســی از مــن در رابطه با  هيــچ کاری نکردم و ا
که شــما در چه  این بیســت ســال ســؤال بکنند 
عرصــه ای تأثيرگذار و موفق بودیــد؟ آیا در عرصٔه 
تبليغ؟ آیــا در عرصه دفاع و حمایت از دین و... 
کاری نکردم و می بیند  من خواهــم دید که هيچ 
که حتــی آینده او هم آینده روشــنی نخواهد بود؛ 
خب اگر یک طلبه ای هم هدف درســتی را برای 
خــود گزینــش کنــد و هــم انگيزه هــای الزم بــرای 
رســيدن به آن هدف را داشــته باشــد و تمام توان 
خودش را خرج آن مســير کند قطعًا آینده شغلی 

مناسبی خواهد داشت

 اهمیــت لبــاس طلبگــی چیســت؟ آیــا طلبــه 
بی لباس بهتر نیست؟

یــک  درواقــع  طلبگــی  لبــاس  مــا  نظــر  بــه 
از  را  روحانــی  کــه  اســت  عالمــت  و  نمــاد 

غيرروحانی ممتاز می کند.
شــاید برخــی بگویند این لبــاس، لباس پیغمبر 
و ائمــه اطهار ؟مهع؟ اســت؛ در ابتداء باید عرض 
یــادی به  کنــم این لبــاس فعلی شــباهت های ز
لبــاس پیغمبر ؟ص؟ دارد ولــی عين همان لباس 
گفته شود روحانيت این لباس  نيست؛ و اینکه 
را بــرای شــباهت بــه اهل بیــت ؟مهع؟ می پوشــند 
درســت نيســت و جهت مهم تــری دارد و آن هم 
این اســت که روحانی با پوشــيدن این لباس به 
که بنده آمادگــی تبليغ و  جامعــه اعالم می کنــد 
تبيیــن دیــن و همچنين دفاع از دین رادارم و در 
هميــن حــال پوشــيدن لباس وســيله ای اســت 

برای تميیز روحانی از غيرروحانی.
ســؤال  ایــن  اســت  ممکــن 

کــه آیــا تميیز  پیــش بیایــد 
از  روحانيــت  دادن 
غيــره موجــب فاصلــه 
افتــادن ميــان آن هــا و 
افراد دیگر نمی شــود؟ 
کــه  نمی گوییــد  مگــر 

اهل بیت؟مهع؟ درصدد 
که خودشان  این بودند 

نزدیــک  جامعــه  بــه  را 
عــرض  بایــد  اواًل  کننــد؟ 

ایــن  کــه  کنــم 
ف  حــر
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همان طور که 
شیطان 
مرخصی 
ندارد پیامبران 
الهی و 
مبلغین دین 
هم نباید 
برای 
خودشان 
مرخصی در 
نظر بگیرند

کرده اند و در آخر هم به مشکل برمی خورند.
 وظیفــٔه یــک طلبــه در حیطه هــای مختلــف 

مانند خانواده و جامعه و... چیست؟
که شــيطان مرخصی نــدارد پیامبران  همان طور 
الهــی و مبلغيــن دین هــم نباید برای خودشــان 
مرخصــی در نظــر بگيرنــد و هميشــه و در همــه 
حالت باید در نظر داشته باشد که درزمينٔه دفاع 
و تبيین دین است؛ خب این باعث می شود که 
در تمام لحظات حتی وقتی در خانه است این 
گــر برای مثــال ازنظر  را مدنظــر خــود قــرار دهد و ا
اعتقادی خانواده سســت شــده اند این را ترميم 
کنــد و حتمــًا الزم نيســت منبــر بــرود یــا موعظــه 
کنــد، یــک روحانــی می تواند یک شــخصيت با 
کند؛  فضائل بســيار باشد و به این وسيله تبليغ 
همين کــه خانواده طلبه ببينند که منظم اســت 
و تنبل نيســت و اهل ایثار اســت مثاًل در ســفره 
کمــک می کند در  انداختــن اوليــن نفــر اســت و 
خریــد و... در مشــکالت خانــواده دغدغــه مند 
اســت همين باعث می شــود که همين خانواده 

در انگيزه های دینی قوی بشوند.
در جامعه هم همين طور برای مثال طلبه اصول 
که برای  کند و مــردم ببينند  رانندگــی را رعایت 
مثــال ورودممنــوع را نمــی رود و رعایــت می کند 
بــه  نســبت  مــردم  کــه  می شــود  باعــث  هميــن 
و  بشــود  مثبــت  دیدشــان  روحانيــت  جایــگاه 
درواقــع دیدشــان نســبت بــه دین مثبت بشــود؛ 
مرحوم آیت اهلل حق شــناس ؟هر؟ می فرمودند ما 
کســی  گــر  ا و  هســتيم  مــردم  دیــن  روحانيــون 
احساس کند ما دین را یاد می دهيم این اشتباه 
کرده اســت؛ مرحوم آیت اهلل بروجردی هم به این 
کيد داشــتند لذا یک طلبه یک لحظه  مطلب تأ
که  هــم مرخصی نــدارد و به خاطر همين اســت 
می گوییم طلبه من باب مثال وقتی بیمارســتان 
می خواهد برود یا مکان های دیگر نباید لباسش 

که مرخصی ندارد. را در بی آورد چرا

که ما  بســيار درست است اما مسئله این است 
کار درســت منافــع و ضررها را  بایــد در انتخاب 
که لباس پوشيدن  کنيم؛ منافعی  باهم مقایســه 

یادتر است. دارد از ضررهایش بسيار ز
کســی لباس نپوشد قطعًا مردم متوجه  گر  خب ا
کــه ایــن شــخص عالم دین اســت؛  نمی شــوند 
بنــده در زمــان طلبگــی قبــل از پوشــيدن لباس 
مراجعه نداشــتم حتــی از طرف اقــوام بااینکه از 
طلبــه بــودن بنده اطالع داشــتند ولــی همين که 
شــد  شــروع  مراجعــات  آمــد  مــا  تــن  بــر  لبــاس 

چه غریبه چه آشنا.
که  کســی  که  که دارد این اســت  فایــده دیگــری 
را  ایــن احســاس  لبــاس می پوشــد در خــودش 
کــه باید مانند یک عالم دین رفتار  پیــدا می کند 
که از خيلی از مسائلی  بکند لذا باعث می شود 
کنــد  کــه الزم اســت یــک طلبــه از آن هــا دوری 
کــه یکــی از بــزرگان  دور باشــد؛ خاطــرم هســت 
که مابعــد از تلبس دیگر توان  حــوزه می فرمودند 
یم و مجبور  انجام یکســری کارهای منفی را ندار
یم و نســبت  که احترام لباس را نگهدار هســتيم 
بــه مشــکالت اخالقــی و نســبت بــه محرمــات 

الهی العياذ باهلل فاصله بگيرد
 آیا یک طلبه باید به آینده شغلی خودش فکر 

بکند یا نه؟ این منافاتی با اخالص ندارد؟
گر منظور ما آینده مالی نيســت و همانی است  ا
کردم پــس قطعــًا طلبــه باید در  کــه بنــده عــرض 
بــه آن اهميــت بدهــد  طــول طلبگــی خــودش 
کــه امــام زمــان  باالخــره بنــده بایــد از امکاناتــی 
؟جع؟ در اختيارم قرار داده است استفاده کنم 
و ایــن هيــچ منافاتی هم با اخالص نــدارد بلکه 
گــر طلبــه برنامه ریــزی نکنــد مشــکل اخالقــی  ا
گــر نگوییــم خــالف شــرع اســت حداقل  دارد و ا
خالف مســائل اخالقی است و درصد باالیی از 
کردند و  کــه می بینيم خودشــان را رهــا  طلبه هــا 
هرچه پیش آید خوش آید برای خودشان ترسيم 

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  83 82  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

مصاحبه



دانشگاه هست. بنده زمانی که پیش دانشگاهی 
را خواندم، حتی ســاعتی را درمجموع ســال برای 
دانشــگاه و کنکــور صــرف نکــردم. راســتش فکــر 
کنکــور هم نبودم و از آن موقع به ذهنم آمد که وارد 
حوزه شــوم و عالقه اش را نيز داشــتم و از قبل نيز در 
ذهنم بود و نمونه های را هم دیده بودم، افرادی که 
طلبه بودند، خدمت می کردند. لذا از همان موقع 
تصميم گرفتيم که به حــوزه بیاییم. باوجوداینکه 
خانواده مخالفت داشتند؛ مثاًل بنده در راهنمایی 
کــه بــودم معمــواًل در المپیادهایــی کــه در منطقه 
برگــزار می شــد، رتبــه اول را بــه دســت مــی آوردم و 
مدرسه به طور رایگان ثبت نام می شدم، دبیرستان 
که رفتم رتبه اســتانی در المپیاد کســب کردم، در 
ســال های دوم و ســوم دبیرســتان در المپیادهای 
کــردم و  ریاضــی و فيزیــک رتبــه کشــوری کســب 
خانــواده در ذهنشــان بود که من باید به دانشــگاه 
بــروم. من بدون اینکه به خانــواده اطالع بدهم فرم 
حــوزه را گرفتــم، ثبت نــام کــردم، انتخاب هایــم را 

الرجیــم،  الشــیطان  مــن  اعوذبــاهلل 
حاج آقــا  الرحیــم،  الرحمــن  بســم اهلل 

سالم علیکم و رحمه اهلل
عليکم السالم و رحمة اهلل

 حاج آقا با اجازه سؤال اول را بپرسم، اینکه چه 
زمانی وارد طلبگی شــدید و چه چیزی باعث شــد 

که وارد طلبگی شوید؟
بنده تقریبــًا از پنجم ابتدایی به همراه جمعی که 
کنــار هــم بودیــم تصميم داشــتيم که بــه حوزه  در 
بیاییم، می گفتيــم که حوزه هم یک راهی اســت، 
در مســجدی کــه بودیم یک طلبه ای داشــتيم که 
ایشــان طلبــه مدرســه آقــای مجتهــدی بودنــد و 
گرد حاج آقا حق شــناس هم بودند. آن موقع در  شا
کــه می خواهيم  کــه مثاًل دبیرســتان  ذهنمــان بود 
برویــم مدرســه عالی شــهيد مطهری برویــم، حاال 
جلوتــر که رفتيم دیگــر یادمان رفــت. راهنمایی را 
گذراندیم، دبیرســتان هم در حال گذراندن بودیم 
که دوباره به یادمان آمد که بحث حوزه هم در کنار 

همه طلبه ها تدریس کنند!
مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین اصغری؛ استاد موفق، مسئول منظم

 در سال های 
دوم و سوم 
دبیرستان در 
المپیادهای 
ریاضی و 
فیزیک رتبه 
کشوری 
کسب کردم

انجــام دادم، انتخــاب اولــم را قــم زدم و انتخــاب 
کــه اآلن حــوزه آیــت اهلل  دوم را فيلســوف الدولــه   
حق شناس است در آن زمان اینجا به نام فيلسوف 
الدولــه بــود   خــود حاج آقا حق شــناس نيــز در قيد 
حيات بودند، بنده تقریبًا در ســال هشتادودو که 
در دبیرســتان بودم با برنامه های جمعه شب های 
حاج آقــا در ميدان هروی ارتباط داشــتم و حاج آقا 
را می شناختم و ارادت داشتم، مسئول حوزه را هم 
می دانســتم که حاج آقایی است به نام حاج آقای 
گردان حاج آقــا حق شــناس  کــه از شــا ميرهاشــم 
اســت و خيلــی روحيه طلبــه پروری خوبــی دارد. 
آیــت اهلل مجتهــدی  اولویــت ســوم را هم مدرســه 
زدیــم کــه در آن زمــان بــه نام مــأل جعفر بــود. به نام 
آیــت اهلل مجتهدی طبيعتًا بیرونش عوض نشــده 
بــود؛ زیــرا این در زمــان بعد از فــوت حاج آقا انجام 
شــد. در آنجــا هــم جلســات روزهای شــهادت را 
می رفتيــم، ارتباط داشــتيم، حاج آقای مجتهدی 
را می دیدیم، ارادت داشتيم، این سه اولویت بنده 
کــه تحقيق  کــه اولویــت اولم شــده بود قم  شــدند 
هم کرده بودم مدرســه حقانی مدرسه خوبی بود و 
مدرسه شهيدین. امتحان را دادیم، رتبه را آوردیم، 
بــرای قم هم پیگير شــدیم، مصاحبــه را هم دادیم 
و قــم هم قبول شــدیم. بعــدازآن یک تغيیــر ایجاد 
کــه دبیرســتان بودیــم محضر یک  شــد. درزمانــی 
اســتادی می رفتيم و ایشــان هم در حوزوی شــدن 
بنده تأثير داشــتند و ایشــان یک نامه ای نوشــتند 
بــرای مقدمات حوزه. بعد در رابطه با قم نوشــتند 
کــه »شــما اگــر می خواهيد به قــم بروید، قــم مانند 
گر ماهری  یــک دریا می ماند، لــذا در دریا اگر شــنا
نباشــيد غــرق می شــوید«. واقعيتــش هــم همين 
بــود. به هرحال قــم نحله های مختلــف، مکاتب 
مختلــف وجــود دارد و اگر خــوب تحقيق صورت 
نگيرد و تحت تربیت یک مربی مشخص نباشی 
احتمــال غــرق شــدن وجــود دارد. لذا ایــن در من 
تقویت شــد که بروم بررسی بیشــتری انجام دهم. 

رفتــم خدمت حاج آقای جاودان که ایشــان را هم 
می شــناختيم و جلســات چهارشنبه شــب های 
ایشان را می رفتيم، گفتم که حاج آقا برای قم رفتن 
کردنــد و در  کننــد و حاج آقــا اســتخاره  اســتخاره 
جــواب آمد: فما لــه من هاٍد یعنی هــادی نداری. 
گفتــم یعنی چی؟ گفتند کــه اگر می خواهی آنجا 
بــروی هــادی نــداری و آنجــا نرو. گفتم کــه چه کار 
کنم؟ اشاره کردند به فيلسوف الدوله. حدودًا قبل 
از نمــاز ظهــر و یا عصر بــود. اولویــت دوم بنده هم 
آنجا بود و تحقيق کرده بودم و عالقه هم داشــتم، 
آمدم آنجا و مصاحبه را دادم و وارد شدیم. خانواده 
هم متوجه شدند که بنده می خواهم به حوزه بروم؛ 
زیرا کنکور نداده بودم و متوجه شــدند که حوزه را 
انتخاب کرده ام. و مصاحبه هــم داده ام و جواب 
مصاحبه را به خانواده زنگ زدند زیرا من رفته بودم 
اعتکاف در گرمسار و به آن ها خبر دادند، بعد که 
برگشــتم توضيح دادند و بعد هم وارد شــدیم. این 

ورود به حوزه ما.

حاج آقا 
استخاره 

کردند و در 
جواب آمد: 

فما له من 
هاد
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 حاج آقــا ســؤال دوم مــا ایــن اســت کــه عوامل 
موفقیت را در طلبگی چه چیزهایی میدانید؟

استاد بزرگوارمان حاج آقای ميرهاشم معمواًل برای 
هر شخصی این چهار »تاء« را بیان می کنند، این 
چهار »تاء« می تواند عوامل موفقيت هر شــخصی 

باشد من جمله طلبه که شما می فرمایید: 
اول تالش. طلبه اگر می خواهد موفق شــود باشــد 
باید تالش شبانه روزی داشته باشد، مسير، مسير 
بسيار طوالنی است و طلبه فقط با تالش می تواند 
از ایــن مســير عبــور کند، تــالش باید شــبانه روزی 
باشد، مثاًل بزرگان ما ميگویند که عالمه عسکری 
روزی هفده ساعت مطالعه، مرحوم عالمه امينی 
روزی شانزده ساعت، پس شماره یک شد تالش.
دو: ایشــان می فرماینــد تفکــر؛ یعنــی در رابطــه بــا 
مســيرش فکــر کند، در رابطــه با دروســش، در این 
فکر کردن موعظه را قرار می دادند، مشاوره با علما 
را قــرار می دادنــد، مشــاوره بــا متخصصيــن را قرار 
می دادنــد، این هم مهم اســت که عــالوه بر تالش 
کنــد، مشــورت بگيرد و  در رابطــه با مســيرش فکر 
مسير را بدون تجربه کردن آن چيزهایی که دیگران 
تجربــه کرده انــد بپیماید؛ زیــرا آن چيزهایــی را که 
دیگران تجربه کرده اند را دیگر انســان نباید تجربه 
کند و آن مســيرهایی که اشتباه اســت را از تجربه 

دیگران استفاده کند و دیگر نرود.
 ســومين »تــاء« توســل اســت. اهل بیــت )عليهــم 
الســالم( را ایشــان می فرمودنــد، بــا زیارت عاشــورا 
انس پیدا کند، در یک توســل خصوصی خودش 
بــا امــام زمانش خلوتی داشــته باشــد، این توســل 
هــم جــزء چيزهایــی اســت کــه در حيــات طلبــه 

بسيار مؤثر است؛ 
و چهارمين »تاء« هم توکل. در مسير با تمام تالشی 
که انجام می دهد، اعتمادش به نفســش نباشــد، 
اعتمادش بــه خداوند تعالی باشــد. تکيه گاهش 
َقُة باهلِل  خداوند تعالی باشد. امام جواد فرمودند: الّثِ

ٌم إلی کّلِ عال1 . اگر هر 
َّ
تعالی َثَمٌن ِلکِل غاٍل، وُسل

چيز گران بهایی را می خواهی به دست بیاوری، هر 
چيز ارزشمندی را می خواهی به دست بیاوری، آن 
نردبان رسيدن به آن مرتبه بلند، اعتماد به خداوند 
تعالــی اســت، لــذا ایــن چهــار چيــز، چهــار چيــز 

اساسی است برای هر شخصی من جمله طلبه.
 حاج آقا یک ســؤال کمی خصوصی: در مسیر 
طلبگی خودتان چه عواملی باعث موفقیتتان بود؟

گــر  کــه عــرض کردیــم هســت، امــا ا همين هایــی 
بخواهيم به صورت خاص بیان کنيم یکی اینکه 
وقتــی می خواهــی وارد مجموعــه حــوزوی بشــوی 
بایــد تحقيق انجــام دهــی و وقتی تحقيــق انجام 
دادی و دیــدی بهتریــن مجموعه ای که در کشــور 
وجــود دارد و مــن با این شــرایط می خواهم واردش 
بشوم، باید اطمينان کنی. سال ها باید راه پیموده 
بشــود، ســال ها برخی این مســير را رفته انــد و باید 
بــه آن دســته از کســانی کــه ایــن مســير را رفته انــد 
اطمينان کنی. اطمينان به مجموعه خيلی مهم 
اســت. اطمينان به اساتيد، اطمينان به مشورت 
با اســاتيد خيلی مهم است؛ خود مشورت گرفتن 
در کل مسير خيلی مهم است. ما خودمان را عقل 
کل ندانيــم. آقا همه چيز را من ميدانم و می فهمم! 
نه شــما یک نوجــوان پانزده ســاله ای، یک نوجوان 
بیست ســاله ای. بــا ســختی ایــن مســير، با فــراز و 
نشــيب های این مسير آشنا نيســتی. لذا مشورت 
گرفتن خيلی مهم است. نمی گوییم طرف عقلش 
را کنار بگذارد، خير، از خرد جمعی استفاده کند، 
از بــزرگان اســتفاده کنــد، از عقــل آن هــا اســتفاده 
 شــاَرکها فــی ُعقوِلها  2. لذا 

َ
کنــد. َمْن شــاَوَر الّرِجال

این مشــورت هم خيلی مهم اســت. عالوه بر این 

1. امــام جــواد؟ع؟: اعتمــاِد بــه خداوند متعــال، بهای هر چیــز گرانی 
است و نردبان رسیدن به هر بلندایی.) بحار األنوار: 78/ 364/ 5(

 شــاَرکها 
َ

ک َو َمْن شــاَوَر الّرِجال
َ
 ِبَرأیِه َهل

َ
2.  امام علی؟ع؟: َمِن اْســَتَبّد

فی ُعقوِلها )نهج البالغه، قصار 161(
ک می شود و هر کس با افراد صاحب نظر  هر کس خودرأی باشد، هال

مشورت کند، در عقل آنان شریک می شود.

تالش و کوشش. این سه تا چيزهایی است که در 
ایــن مســير به بنده خيلــی کمک کــرد و کاری که 
به من می سپردند به بهترین شکل انجام می دادم؛ 
عالــی  به صــورت  را  مســئوليت ها  بایــد  طلبــه 
انجــام دهد. مســئوليت باالتر، مســئوليت باالتر، 

لذا خدمت های بیشتر.
 حاج آقــا آفت هــای مســیر طلبگــی را در چــه 

چیزهایی میدانید؟
که البته برخی از آن ها از حرف های  سه، چهارتا 
قبلــی مشــخص شــد اســت: یکــی اینکــه ایــن 
مســير طلبگی، مســير طوالنی اســت، مســير دور 
بازدهی اســت، بایــد در طول روز تــوان قابل توجه 
اختصــاص  بــرای مســير طلبگــی  را  مدیــدی  و 
دهيم. ما ميگوییم پانزده سال طلبه باید متمرکز 
بــر معــارف دیــن و دروس حــوزه شــود تــا بتوانــد 
طلبــه موفقــی باشــد. یکــی از آفت ها این اســت 
کــه طرف جای این ها را اشــتباه می گيرد، ما یک 
کــه در این خط  خــط منحنی را ترســيم می کنيم 
که طلبه وارد حوزه می شــود، مثاًل  منحنی زمانی 
ميگوییــم ده ســال بایــد حــدودًا نود درصــد توان 
طلبه به یادگرفتن اختصاص پیدا کند و بعدش 
کــه پختــه شــد و معــارف قابل توجهــی را  کم کــم 
کارشــناس عرصه  کــرد، بــه تعبيــری  جمــع آوری 
دین شد بعد بیاید وارد عرصه بعدی بشود، بعد 

وارد عرصه خدمت شود.
معمواًل این ها را اشتباه می گيرند. آن سال هایی که 
باید خدمات اجتماعی دهند، آن سال ها یادش 
کــه باید درس بخواند و ســال های اول که  ميافتد 
بایــد درس بخوانــد فکر می کند کــه باید خدمات 
اجتماعــی دهــد. آقــا این مســير دیر بازده اســت. 
خب این همه مــن درس خواندم برای چه؟ طلبه 
بایــد اول درس بخوانــد و بعــد زمانــی کــه یک چيز 
قابل توجهــی جمع شــد خدمــات دهد. لــذا باید 
نود درصد، نودوپنج درصد به آموزش، به یادگيری 
معارف دین بپردازد، به مطالعه بپردازد، برای اینکه 

خســته نشــود یک پنج درصد، شاید کمتر از پنج 
درصــد هــم باشــد و مثــاًل یک درصــدی را، یک دو 
درصدی را، پنجشــنبه ها، جمعه ها، یک دو ســه 
ساعت کار فرهنگی داشته باشد و آنجا خدمت 
کند و آنجا آن چيزهایی که یاد گرفته را به دیگران 
نيــز یــاد دهد، یــک شــيرینی ای زیر زبانــش بیاید، 
البتــه آن شــيرینی زیــاد نبایــد زیــر زبانــش بیایــد و 
غرق در آن شود؛ لذا باید صبر داشته باشد و یکی 
از آفت ها این اســت که به دليل اینکه این مســير 
دیر بازده اســت شــخص صبر نــدارد و می خواهد 
زود بــه نتيجــه برســد و ایــن زود به نتيجه رســيدن 
امــکان ندارد و باید صبر داشــته باشــد. دو عرصه 
تحصيــل و خدمت را نبایــد فراموش کند و زمانی 
که پانزده سال تحصيل کرد در آن زمان دیگر زمان 
خدمتــش شــروع می شــود و یــا اوج می گيــرد. مثاًل 
دیگر خدمتش ده ســاعت می شــود و مطالعه اش 
دو ســاعت، سه ســاعت، دیگر به جایی می رسد 
که خدمتش بیشــتر می شــود و مطالعه اش کمتر. 
البته این هم بســتگی به نوع خدمتــش دارد، مثاًل 

 اطمینان به 
مجموعه 
خیلی مهم 
است

 این 
ً
قطعا

مسیر را 
می روم، اما 
پرقدرت تر. 
در مطالعه 
پرقدرت تر
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اگر خدمتش تأليف کتاب است باید مطالعه اش 
بیشتر باشد و یا اگر خدمتش منبر رفتن و یا تدریس 
کردن باشد باز به این صورت. پس آفت اول اینکه 

زمان تبليغ و تحصيل اشتباه گرفته می شود.
کــه وجــود دارد، طعــم و شــيرینی و   آفــت دومــی 
نتيجه کار فرهنگی اســت و یــا هر کار دیگر مانند 
ایــن؛ مثــاًل کار جهــادی. البته این ها باید باشــد و 
نياز اســت ولــی گاهی مــزه کار فرهنگی زیــر زبان 
شخص می رود و غالب کارها و برنامه اش می شود 
همين که این باعث می شود از تحصيل بازبماند و 

به آن چيزی که باید برسد، نرسد. 
ســومين مشــکل بــرای کســانی که تحصيــل علم 
می کنند؛ یعنی کســانی که در مســئله قبل خلط 
نمی کننــد و ممحــض روی علــم می شــوند، غرور 
علمــی اســت. دیگــر بعــد از یکــی دو ســال، ســه 
کــه منــم طــاووس  ســال، چهــار ســال می گویــد 
کــه بــه چــه مرتبــه و مراحلــی  علمــی و می بینــد 
رســيده اســت که این خــودش یکــی از آفت های 
اســت کــه وجــود دارد و شــخص را زميــن ميزنــد. 
چهارميــن چيز بی اعتمادی و اطمينان نداشــتن 
بــه مســئولين امــرش یا به اســاتيدی کــه دارد. این 
هــم یکــی از آفت هــای این که شــخص را به زمين 
ميزند. این چهار پنج تا جزء آفاتی است که در این 

زمينه وجود دارد.

ایــن  دوبــاره  برگردیــد  گــر  ا حاج آقــا   
مسیر را طی می کنید؟

قطعًا این مسير را می روم، اما پرقدرت تر. در مطالعه 
کــه  کردیــم  پرقدرت تــر. البتــه تمــام ســعی مان را 
پرقــدرت برویم امــا در یکجاهایی که جای خالی 
داشــتيم برنامه اضافه می کنيم. اوقات فراغتشان 
را کمتر می کنيم و حواســمان را بیشــتر به مطالعه 

می دهيم و پرقدرت تر می رویم.
 ســؤال بعــدی مــا را هم جــواب دادید، 

ً
 تقریبــا

چون سؤال بعدی این بود که چه کارهایی را انجام 
می دهید و چه کارهایی را انجام نمی دهید؟

مطالعــات پرقدرت تــر انجــام می دهم و مشــورت 
بیشــتر می گرفتــم؛ مثــاًل فــرض بفرماییــد فلســفه 
خواندن را از همان اول با بدایة و نهایة شروع کردم، 
البتــه مشــورت هم گرفته بــودم و مقدماتــش را نيز 
خوانده بودم، چه بســا کسانی که به بنده مشورت 
کــه مــا چــه مشــورت بدهيــم و  دادنــد می گفتنــد 
چــه ندهيــم، می خوانــد؛ امــا آن زمــان به گونــه ای 
کــه اگــر شــما ميگوییــد نخــوان،  نشــان مــی دادم 

نمی خوانم. بعدًا می خوانم.
 زودتر به حوزه نمی آمدید؟ مثاًل از سیکل؟

چــرا، اگــر حــوزه ســيکل خــوب پیــدا می شــد، از 
ســيکل می آمــدم. البتــه آن زمانی که مــا به اینجا 
آمدیم مدرســه فيلســوف هم ســيکل می پذیرفت 
و هــم دیپلم، مثاًل فــرض بفرمایید بنده که متولد 
کــه  کســی  شــصت وچهار هســتم را پذیرفــت و 
متولــد ســال هفتــاد هســت را نيــز پذیرفــت. اگــر 
شــرایطش بــود و حــوزه خوبی بود  که طبيعتــًا بود  و 

می دانستم زودتر می آمدم.
 حاج آقــا ایــن ســؤال های عمومــی مــا بــود کــه 
 از تمامی اســاتید پرســیدیم و بــرای بنده که 

ً
تقریبا

 همه را شــنیدم خیلی جالب بود که این سیر 
ً
تقریبا

چگونه بوده است.
در سؤاالت خاصی که می خواهیم از شما بپرسیم 
در رابطه با تدریس است. شما اولین تدریستان از 

چه زمانی بوده و از چه زمانی شروع کردید؟
می شود گفت تدریس غيررسمی که انجام دادم، 
غير از تدریس حوزوی، در زمان دبیرستان بود و در 
آن زمــان دروســی مانند ریاضی، جبــر و احتمال، 
کــه درزمانی که دبیرســتان  حســابان و این هــا بود 
بنــده  بفرماییــد  فــرض  بــودم تدریــس می کــردم. 
که پیش دانشگاهی بودم حسابان تدریس  زمانی 

می کردم، جبر و احتمال تدریس می کردم.
 در مسجد محل بود و یا به صورت خصوصی؟
خير. مثاًل یک زمانی بود که به خانه کسی می رفتم 
و به صــورت خصوصی تدریس می کــردم و گاهی 
اوقــات پول و دســتمزدی هــم می دادنــد. در زمان 
کــه وارد  دبیرســتان بــه ایــن صــورت بــود و زمانــی 
عرصه طلبگی شــدم، در ســال اول که درس ها را 
عالــی خوانــدم، همــان درس هــا را در تابســتان در 
کــردم؛  کــه بودیــم تدریس  مجموعــه فرهنگــی ای 
یعنی از ســال اول تدریسم را به صورت غيررسمی 
کــه خوانــده  کــردم. همــان آمــوزش فقهــی  شــروع 
بــودم را در هيئتمان می گفتم، همان عقایدی که 
خوانــده بودم را در هيئتمان می گفتم. بعد صرف 
را برای چند دانشجو تدریس کردم. چند دانشجو 
کــه در رشــته حقــوق درس می خواندنــد و  بودنــد 
یکــی دانشــگاه تهــران بود، یکــی دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی بــود و دانشــگاه های مختلــف بودند 
و بنــده بــرای آن هــا صــرف را تدریــس می کــردم و 
تدریس غيررســمی بنده به این صورت بود و بعد 
دیگــر تدریس نداشــتم تــا تدریس رســمی بنده در 
سال ۸۸ و در پایه پنج بود. طلبه پایه پنجم بودم، 
هم تدریس نحو مقدماتی داشــتم و هم صمدیه و 
هم آموزش فقه و ازاینجا شروع شد و تا اآلن هم در 

خدمت عزیزان هستم.
کــردم  تدریــس  ایــن  بــرکات  از  حاج آقــا   

برایمان میگویید.
در رابطــه بــا تدریس کــردن در روایاتمــان داریم که 

زکاة العلم نشــره3. این علمی که شــما یاد گرفتيد 
زکاتش این است که نشر دهيد، به دیگران هم یاد 
دهيد. انســان نسبت به علم خصاصت نداشته 
کــه انجــام دادید  باشــد، حتــی تمــام تحقيقاتــی 
را، برخــی از اشــخاص هســتند کــه خيلــی زمــان 
می گذارند برای یک جزوه که بیست صفحه، سی 
صفحــه، چهل صفحه و یا پنجاه صفحه اســت 
و خيلــی راحت به دیگــران می دهند. البته طرف 
مقابل باید ظرفيتش را داشته باشد، اگر ظرفيتش 
را دارد به راحتــی بــه دیگران بدهــد. لذا این یکی از 
کــه می توانيد تربیــت مبلغ کنيد،  برکاتش اســت 
تربیــت مجتهــد کنيــد، در همان ســال هایی که 
در خدمت برخی از دوســتان بودیم، اآلن دارند در 
ســطوح عالی تدریس می کنند. بنده در پایه اول، 
دوم، چهارم، پنجم با او تدریس داشتم و می بینيم 
که به واســطه آن تدریسی که بنده داشتم، بخشی 
کله شــخصيتی اش این طور شــده، انســان  از شــا
وقتی می بیند خوشــحال می شــود، برخــی از افراد 
دیگر بودند که باهم تدریس داشتيم و اآلن همين 
معارف دین را نشر می دهند، پس یکی از برکاتش 
ایــن اســت که دیــن صحيــح را یاد می گيریــم، به 
دیگــران یــاد می دهيم و آنــان نيز تبليــغ می کنند. 

ترویج دین یکی از برکات تدریس است.
 یکــی دیگــر از بــرکات تدریــس این اســت که این 
دروسی که ما می خوانيم، در یک مرحله ای پیش 
مطالعه می کنيم، در یک مرحله درس می دهيم، 
یــک  در  می گيریــم،  درس  مرحلــه ای  یــک  در 
مرحله ای مباحثه می کنيم. تدریس فایده اش این 
است که به این عمق می دهد. ابهاماتی را برطرف 
می کنــد. بــزرگان ميگوینــد که هــر یــک از کتب را 
ســه بار تدریس کنيــد. برخی می گویند کــه ده بار 
تدریــس کنيــد، فایــده تدریس این اســت که این 
مبهمات برای خود آن فرد حل می شــود. به عمق 

آن معارف می رسد.

3. غرر الحكم و درر الكلم، ص 390

گر حوزه   ا
سیکل خوب 
پیدا می شد، 
از سیکل 
می آمدم

فوت 
کوزه گری 

یکی اخالص 
است
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کــه وجــود دارد، مخصوصــًا  ایــن نکتــه ای اســت 
دروســی ماننــد فقــه؛ بــه دليــل اینکه یــک علمی 
کاربردی است ما اگر یک بار، دو بار، سه بار تدریس 
کنيم فقه اهل بیت خوب دستمان می آید. خوب 
می توانيم این را تدوین کنيم. اصول یکی از دروس 
زیر بنایی است برای اجتهاد. اگر کسی این درس 
اصول را متعدد تدریس کند، این مباحث اصولی 
خــوب دســتش می آیــد. علــم کالم به عنــوان یک 
علم که شــما معارف دین را به خوبی بشناســيد، 
بتوانيد از آن دفاع کنيد. تجزیه و ترکيب به عنوان 
اینکه صرف و نحوتان قوی شود و در روایات از آن 
اســتفاده کنيد. تدریس این دسته از فنون کمک 

می کند که معارف دین را بهتر بفهميم.

 حاج آقــا توصیه شــما به اســتادها، مخصوصا 
استادهای جوان که در ابتدای راه هستند چیست؟

ما معمواًل زمانی که در خدمت دوستان هستيم، 
کــه تــازه می خواهنــد وارد  مخصوصــًا آن دســته 
عرصه تدریس شوند، ميگوییم که ما می خواهيم 
رفقا چهار جهت را داشــته باشند، یعنی رفقایی 
کــه از مجموعــه انتخــاب می کنيم تــا وارد عرصه 
کــه از جهت  یــس شــوند به این خاطر اســت  تدر
علمــی ســطح خوبی دارنــد و از آن ها ایــن انتظار 
هســت، از جهــت اخالقی خيلی خوب اســت، 
از جهــت نظمــی و از جهــت هماهنــگ بــودن با 
مجموعه ]هم مورد تأیید اســت[. این چهار چيز 
کــه می خواهد در یک مجموعه  برای یک اســتاد 
کنــد و یــا حتــی در دانشــگاه  یــس  حــوزوی تدر
کنــد، بســيار مؤثــر اســت. از  بخواهــد خدمــت 
یــس  کامــل را بــرای تدر جهــت علمــی آمادگــی 
کــه توضيــح بــزرگان هــم هســت،  داشــته باشــد 
ازجملــه جناب شــهيد ثانــی که در کتــاب منية 
المریــد می فرماینــد: وقتی کســی می خواهد وارد 
عرصه تدریس شــود از جهت علمی باید در اوج 
باشد، از جهت اخالقی خيلی مهم است. شما 
گاه  ببينيــد، متعلم از معلــم تأثيرپذیــری ناخودآ
گر اخالقش اخالق خوبی باشد، این تأثير  دارد، ا
گر اخالقش بد باشــد، اثر بد بر متعلم  می گذارد، ا
می گــذارد و ایــن هــم خيلــی مهــم اســت. نظــم 
عمومــًا از چيزهایــی اســت کــه خود مــا به عنوان 
یــم. لــذا مــا خودمان  متعلــم از اســتاد انتظــار دار
هــم به عنوان اســتاد این انتظار را بــرآورده بکنيم. 
مرتب، منظم، ســر ساعت وارد کالس شویم، سر 
ساعت تمام کنيم. درنهایت اگر می خواهيم کار 
کــه داریم در  مجموعــه پیش بــرود، مجموعــه ای 
آن به عنوان اســتاد خدمــت می کنيم پیش برود، 
باید با مجموعه هماهنگ باشــيم. نکته دیگری 
که طلبه ها ســربازان آقا  که وجود دارد این اســت 
امام زمان )صلوات اهلل عليه( هستند، لذا تواضع 

نسبت به آن ها خيلی مهم است و باید به آن توجه 
داشــته باشــيم. نکتــه دیگری که می شــود گفت 
که دغدغه مند باشيم. آن طور نباشد  این اســت 
که بیاییم یک ســاعت، پنجاه دقيقه یک درسی 
بدهيــم و برویم. با طلبه ارتباط بگيریم، احوال او 
گــر یکــی دو روزی غایب شــد پیگير  را بپرســيم، ا
که چه شده؟ مشکلی پیش آمده؟ چيزی  شویم 
را که برای خود می پسندیم، برای او بپسندیم. اگر 
در یک رشته ای، زمينه ای دیدیم که قوت دارد به 
او تذکر دهيم، یادآور شــویم که کار کند و پرورش 
دهــد. مشــکالت مســير طلبگــی را رصــد کنيم. 
گاهــی اوقــات بی انگيزه می شــود، گاهــی اوقات 
کــه می توانيــم بــا او  افســرده می شــود تــا آنجایــی 
صحبت کنيم تا مشــکالت برطرف شود. قواعد 
آن دروسی که می خوانند را برایشان تدوین کنيم 
که این باعث قوتشان می شود طلبه را تا آنجایی 
که می توانيم تنظيم کنيم. یک طلبه ای است که 
خيلــی درس می خواند، ایــن افراط می کند. یک 
کــه اصــاًل درس نمی خواند، این  طلبه ای اســت 
تفریط می کند. تمام این ها را رصد کنيم. علومی 
کــه می خواند و ما تدریس می کنيم تا آنجایی که 
می توانيم کاربردی اش کنيم. این جهات جهاتی 

است که مهم است و باید توجه کنيم.
 حاج آقــا خودتــان برای تدریســتان چه نکاتی 

را رعایت می کنید؟
هميــن نکاتی کــه اآلن عرض کردیــم و دیگران نيز 
توصيــه می کنند را ســعی می کنيم تــا آنجایی که 
می توانيــم عامل باشــيم. مــن نظم را بســيار دقت 
می کنم؛ یعنی مثاًل طلبه هــا ميگویند که حاج آقا 
نيامده این از معجزات است که نيامده. همين که 
انسان تا آنجایی که می تواند کالس را برگزار کند، 
کنــد. مطالعــه مطالعــه خوبی  پرقــوت هــم برگزار 
باشــد. باالخره شــما چهــل پنجاه دقيقــه از وقت 
ایــن جــوان راداریــد می گيریــد و این چهــل پنجاه 
دقيقــه وقتی کــه از این جوان داریــد می گيرید باید 

بــه او مطلــب مفيــد ارائه بدهــی. این باید باشــد. 
کــه می شــود بــه مباحــث عمــق داده  تــا آنجایــی 
شــود. مطلب را عمق دهيم تا طلبه ها طلبه های 

عميقی بار بیایند.
 حاج آقا فوت کوزه گری در تدریس چیست؟

بــزرگان این طور به ما گفته اند   ما که خيلی چيزی 
کــه فــوت کوزه گــری یکــی اخالص  بلــد نيســتيم   
اســت. این تدریســی که انجــام می دهی حقيقتًا 
بــدون چشم داشــتی بــرای خداونــد متعال باشــد 
و اینکــه در این مســير افــرادی تقویت پیدا کنند و 
رشــد کنند و این خيلی مهم اســت که خالصانه 
این کار انجام شــود. مطالعه و همه این ها هست 
اما آن چيزی که مهم است اخالص است. اینکه 
ایــن کار را بــرای خــدای متعــال انجــام می دهيــم 
کســی تشــکر  بــدون هيــچ چشم داشــتی. اینکــه 
کند، دستت درد نکند بگوید. طلبه، اساتيد و یا 

مجموعه، این مهم نباشد. 
نکتــه دیگــر ایــن که همــه مــا انســان های ناقصی 
هســتيم و هرچقدر که تالش کنيم، تالش علمی 
کنيــم، تــالش معنــوی کنيم بــاز این نقــص وجود 
دارد. لــذا بــا توســل بــه ذوات مقدســه معصومين 
باید از آن ها بخواهيم که این نقص ما باعث ضرر 
بــه طلبه ها نباشــد و خودشــان آن طــور که صالح 
که مــا بتوانيم خدمت  می دانند طــوری رقم بزنند 
بــدون  و  خالصانــه  خدمتمــان  و  دهيــم  انجــام 

هيچ چشم داشتی باشد.
 حاج آقا حاال در کنار این برکاتی برای تدریس 
گفتیــد، آیــا این تدریــس می توانــد آفتی نیز داشــته 

باشد و  این آفات چه چیزهایی است؟
چنــد آفــت هــم می تواند داشــته باشــد؛ یکی از 
که در رابطه با طلبه  آفت ها همان چيزی است 
که این آفت غرور علمی  گفتيم  درس خوان هم 
که  که ایــن تحقيقاتی  اســت. طرف فکر نکنــد 
کالم است. خير!  انجام داده اســت حرف آخر 
کــه اعلم من فــی االرض بعد  بــزرگان فرموده انــد 

 با توسل به 
ذوات 
مقدسه 
معصومین 
باید از آن ها 
بخواهیم که 
این نقص ما 
باعث ضرر 
به طلبه ها 
نباشد

گر  حتی ا
بسیار 

هم درس 
خوان باشی 

به پای ابلیس 
که نمی رسی
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مصاحبه



از امــام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف( 
گر بســيار هم درس خوان  ابليــس اســت. حتی ا
ابليــس  نمی رســی.  کــه  ابليــس  به پــای  باشــی 
اعلــم مــن فی االرض اســت اما علمــش برای او 
کرد، علمــش برای او عجــب ایجاد  کبــر ایجــاد 
کــرد، عبــادت بــرای او این هــا را آورد. لــذا بایــد 
کــرد. بایــد ایــن علــم را در  بــه ایــن علــم عمــل 
مکروهاتــی  و  مســتحبات  یــم.  بیاور خودمــان 
کنيــم.  یــم را در خودمــان پیــاده  کــه یــاد می گير
کــه بــرای دیگــران تبيیــن می کنيــم  معتقداتــی 
کنيم.  به عنــوان عقاید ابتدا در خودمــان پیاده 
اراده  تحــت  عالــم  تمــام  خداونــد  کــه  بدانيــم 
اوســت و اخالص داشته باشــيم، لذا این غرور 
گاهی اوقات  گيــرد.  علمــی باید موردتوجه قرار 
کــه تحصيل ضعيف  یس موجب می شــود  تدر
یســش هفت  کســی بــرای تدر شــود. مثــاًل یــک 
ميگوییــم  و  می گــذارد  وقــت  روزانــه  ســاعت 
بزرگــوار شــما طلبــه پایــه هفــت هســتی، طلبــه 

ی، مکاســب  پایــه هشــت هســتی، رســائل دار
ی. باید این ها  ی، فلســفه دار کفایــه دار ی،  دار
یس نبایــد موجب  کنــی. لــذا ایــن تدر را آمــاده 
ضعيــف شــدن تحصيل شــود. از وقتت به طور 
بــرای  تابســتانت  از  و  کــن  اســتفاده  درســت 
کــن و روزانه در طول ســال  یســت اســتفاده  تدر
یک ساعت، دو ساعت وقت بگذار. بله نباید 
کــه  یــس قــوی  یــس ضعيــف شــود ولــی تدر تدر
موجــب تحصيــل ضعيــف می شــود هــم نباید 
باشــد. لــذا ایــن تحصيــل باید هميشــه تــا اوج 
باشــد و ما تا ســال ها هم محصل هســتيم و هم 
گذشــته خودم را نيز نگاه می کنم  مدرس. بنده 
یــس داشــتم  می بینــم تــا ســال ها تنهــا یــک تدر
کــه ميگوینــد چــرا فالن  امــا برخــی را می بینيــم 
یــس دارد؟ دو  یس، چهار تدر شــخص ســه تدر
تــا در فــالن جــا دارد، دو تــا در فــالن جــا، چند 
یس دارد.  تــا در آنجــا دارد. هفت هشــت تا تدر
که  که ایشــان بیســت ســال اســت  گفــت  بایــد 
گذشــته و از تحصيــل مرخــص  از تحصيلــش 
اســت و اآلن درزمينــٔه خدمت اســت و مثاًل در 
روز یک یا دو ساعت مطالعه را دارد. بعضی از 
که انجام می دهد، پنج سال  یس هایی  این تدر
یــس  شــش ســال هفــت ســال، هفــت دوره تدر
کــرده اســت و دیگــر نيــاز بــه مطالعه نــدارد. آن 
یم تحصيــل می کنيم؛ یعنی  کــه دار ســال هایی 
که ســطح تمام نشــده؛ یعنــی پایه ده  تــا زمانــی 
کنيم  یس بیشــتر نداشته باشيم. سعی  یک تدر
یســمان جدید باشــد، یک  بعضــی از جاها تدر
کامــل  به طــور  کنيــم  مطالعــه  عالــی،  یــس  تدر
یسمان  یس را انجام دهيم؛ یعنی تعداد تدر تدر
بــا پایــه تحصيلی مــان متناســب باشــد تــا هــم 
یســمان.  تدر هــم  و  باشــد  عالــی  تحصيلمــان 
مــا تــا ســال ها طلبــه هســتيم و تــا ســال ها باید 
که باید  آمــوزش بگيریم، بعد می شــویم روحانی 

خدمت برســانيم و این نباید خلط شود.

 یــک ســؤال دیگــری هــم بــود، شــما در خالل 
کســانی  بحثتــان فرمودیــد، تدریــس را بــرای چــه 
مخصــوص  کار  ایــن  آیــا  می کنیــد؟  توصیــه 

افراد خاصی است؟
به یک بیــان برای همه. همه طلبه ها باید مدرس 
هم باشند؛ اما به چه بیانی؟ به چه توضيحی؟ اواًل 
یک مطلبی اســت که بزرگان فرموده اند که مسند 
تدریــس را نپذیریــد مگــر اینکه شایســتگی اش را 
پیدا کنيد. ما وقتی طلبه پایه دو را، ســه را، چهار 
را ميگوییــم کــه تدریــس کن هميــن نکتــه را به او 
ميگوییم که تو شایستگی اش راداری؛ اما این یک 
موضوع نســبی اســت. باید به آن به صورت نسبی 
نــگاه کنيم کــه در آن علمی که مــا می خواهيم در 
آن تدریــس کنيم قوی باشــيم، همــه طلبه ها باید 
در آن چيــزی کــه می خواهــد تدریــس کنــد عالی 
همه چيــز را یاد بگيــرد و کامل تدریس کند. طلبه 
می توانــد مدرس یک مســئله شــرعی باشــد، یک 
مســئله شــرعی را به طــور عالــی یاد گرفته اســت و 
می خواهــد در هيئتشــان آن را بیــان کند. حاج آقا 
جاودان توصيه می کردند که همان مســئله ای که 
یــاد گرفتــه ای را تدریــس کــن، اما عالی یــاد بگير. 
جوانبــش را خــوب یــاد بگيــر. بــرای هر ســطحی، 
بــرای هر تعدادی می خواهيد تدریس کنيد عالی 
تدریــس کنيد. یــاد بگير عالی تدریــس کن. برای 
کــه می خواهــی تدریس کنــی عالی  هــر تعــدادی 
گــر یــک نفــر را هم جلــوی تو  تدریــس کــن. حتــی ا
گذاشتند، وقت بگذار، خوب مطالعه کن و عالی 
تدریــس کن. شــاید همان یــک نفر بعــدًا یک فرد 
فوق العــاده ای بشــود. بــه برکــت همــان چيزی که 
از شــما یــاد گرفته بــه مراتبی برســد و برکاتش به تو 
برسد. خودش بشود مبلغ شما. البته برای ما نباید 
این چيزها مهم باشــد بلکه باید تمامًا حواســمان 
بــه این باشــد کــه عالــی تدریس کنيم. همــه باید 
مدرس باشند؛ اما مطلبی که یاد می گيرند، عالی 

یاد بگيرند و عالی هم تدریس کنند.

کــه در رابطــه بــا تدریــس مــا   مطلبــی اســت 
نپرسیده باشــیم و بخواهید بگویید؟ یا توصیه ای 

دراین خصوص بفرمایید؟
اســت.  الهــی  توفيــق  یــک  یــس  تدر به هرحــال 
کــه  زمانــی  بودیــم  کــه  طلبه هــای  بــا  درزمانــی 
صمدیه مان تمام شــد، استاد ما حاج آقا احمد 
قيصــری بودند یکی از نکات مهمشــان این بود 
یــس یک توفيق الهی اســت و این توفيق  کــه تدر
وقتــی به او داده شــد قدر بداند زیرا مســير آینده 
طلبگــی اش را مشــخص می کنــد. آقــا شــما در 
یس یکی  آخر مســير این طور می شــوید؛ زیــرا تدر
که بســيار دارای  از خروجی هــای حــوزه هســت 
خدمت است. لذا شخص وقتی این جایگاه را 
یادی بودند که  به او دادند قدر بداند؛ زیرا افراد ز
یس خارج  مــدرس شــدند ولــی از این حــوزه تدر
شــدند. چــرا؟ زیــرا نظــم نداشــته، چــرا؟ چــون 
کنيــم  کارنکــرده، لــذا بایــد ایــن را توجــه  خــوب 
کــه این یک موقعيت عالی اســت برای خدمت 
گــر قدر دانســتيم خدای متعاالن شــاء  کــردن و ا

اهلل برکت می دهد.
نکته دوم هم که می شــود گفت این اســت که هر 
درســی را کــه می خوانيــم به گونه ای بخوانيــم و یاد 
گویــی ســال بعــد می خواهيــم آن را  کــه  بگيریــم 
تدریس کنيم. با این روش که خود بنده هم سعی 
می کــردم این طور باشــم، خيلی راحــت می توانيم 
مــن  اآلن  باشــيم.  داشــته  عالــی  تدریــس  یــک 
می خواهم بدایة بخوانم، عالی می خوانم، نکات را 
را  می گویــد  اســتاد  کــه  را  نکاتــی  می نویســم، 
می نویسم، به گونه ای که اگر بگویند سال دیگر بیا 
کفایــة  کــه دارم  کــن بتوانــم. اآلن  بدایــة تدریــس 
می خوانــم،  مکاســب  دارم  کــه  اآلن  می خوانــم، 
به گونــه ای مکاســب بخوانم که بتوانم همــان را در 
ســال بعد تدریس کنم؛ زیرا جــزوه اش رادارم، بعد 
می آیــم هميــن را ارتقــاء می دهــم، روش بیانــش را 

انتخاب می کنم و تدریس می کنم

 تدریس قوی 
که موجب 
تحصیل 
ضعیف 
می شود هم 
نباید باشد

هر درسی را 
که می خوانیم 

به گونه ای 
بخوانیم و یاد 

بگیریم که 
گویی سال 

بعد 
می خواهیم 

آن را تدریس 
کنیم
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که شــما چه زمانی  ســؤال اول ما از شــما این هســت 
طلبه شــدید؟ و چه اتفاقی رخ داد که طلبه شــدید؟

بنده فکر می کنم که سال ۸۴ بود که طلبه شدم؛ طلبه شدنم 
که بنده را تشــویق  هــم خب بــه همت حاج آقای زرین پر بود 
که مؤثر بود  کســی  کردند وارد طلبگی بشــوم و در طلبگی من 
کردنــد و بنده هم  حاج آقــای زریــن پر بــود، با بنــده صحبت 

کردم و آمدم طلبگی. کردم، بررســی  ی فکر  یک مقدار
مــن خــودم خيلــی مایــل بــه طلبگــی نبــودم یعنــی فکــرم بــه 
کــه مــا یــا باید  ی بــود  ســمت طلبگــی نبــود امــا شــرایط طــور

ی یا طلبه می شدیم. می رفتيم ســرباز
که  کنکــور دادم و رتبــه ای  مــن پیش دانشــگاهی را خوانــدم، 

می خواســتم بیــاورم را نياوردم، می خواســتم بنشــينم بخوانم 
کنکور  کنکور بدهم - خب ســال اول وقتی فرد  که ســال بعد 
می دهد به علت کالس ها وقتش پر می شــود- بنده خواســتم 
کردند قانون شــده اســت  که اعــالم  کنکــور بدهــم  ســال بعــد 

کنکور برای هر فرد یک ســال امکان دارد.
که این قانــون را برمی دارند یکی دو ســه ماه صبر  گفتــم  بنــده 
کــه قانــون را عــوض نکردنــد.  کردیــم درس خواندیــم دیدیــم 

ی! که آقا یون پاشــن بیان سر باز گفتند 
گفتنــد بیا طلبگی  کــه حاج آقای زرین پر به من  آن موقــع بود 
کــه  کــه راهــی نــدارد و آمدیــم طلبگــی، بعدازایــن  مــا دیدیــم 
چــون  مــا  زمــان  ایــن  در  برداشــتند.  را  قانــون  شــدیم  طلبــه 

کــه حاج آقای  گفته بــودن  درس هــا را خوانــده بودیــم و بــه مــا 
فرمودند: حق شناس؟هر؟ 

ن عاقبت به شــر ميشــه.« »هر کس از طلبگی بره بیرو
که ما در حوزه ماندیم و با ميل اشــتياق ادامه دادیم  این شــد 
شــاید سال اول واقعًا ميل و اشــتياقی نداشتم در طلبگی اما 

رفته رفته ميل و اشــتياقم هم آمد.
 عوامــل موفقیــت طلبگی را در چه چیزی می بینید؟

که به ذهنم می رســد را عرض می کنم: کتور  من چند تا فا
یکــی بحــث تــالش و اســتمرار بــر تالش هســت؛ یعنــی طلبه 
کــه اهل تالش باشــد، اهل اســتمرار بر  موفــق طلبه ای اســت 
تالش باشــد. این در همٔه چيزها هســت منتهــی یکجاهایی 
کشــيد، یعنی می شــود در بعضی از رشــته ها،  می شــود الیی 
ولــی در طلبگــی  از مکاســب الیــی بکشــه طــرف،  بعضــی 
به عنــوان یــک طلبه موفق نه. جز با تالش و اســتمرار بر تالش 

موفقيت حاصل نمی شود.
نکته دوم: محور واحد و هّم واحد داشتن است؛ یعنی طلبه 
که  موفــق بــه ایــن در و آن در نمی زنــد، یک مســيری را می رود 
که دم دســتش  گفتنــد آن اســاتيدی  گرفتــه، بهــش  مشــورت 
کردنــد، آن را  هســتند، در دسترســش هســتند، بهــش مطرح 
ی همــان زوم می کنــد؛ ایــن می توانــد موفــق  بــکار بســته و رو
که هرروز از این راه را به این راه، از  باشــد، به خالف طلبه ای 
این در به آن در، از این شخص مشورت بگيرد از آن شخص 

مشــورت بگيرد؛ مشورت های متعدد
کــه اطالعات  کســی  امروزه ازنظر روانشناســی هم ثابت شــده 
کسب می کند در تصميم گيری دچار تزلزل  بیش ازحد الزم را 
که 3  ید در فروشــگاهی  کنيد می رو می شــود مثاًل شــما تصور 
نوع نوشــابه دارد، احتمال خرید شــما بیشــتر هســت نســبت 
یاد هســت  که ۲0 نوع نوشــابه دارد چون تنوع ز به فروشــگاهی 
ن و ميگویید  یــد می آییــد بیــرو کــدام را بگير شــما نمی دانيــد 

کنم بعد ميایم می-گيرم. بروم فکــر 
نفــر  یــک  در بحــث مشــورت هــم همين گونــه هســت وقتــی 
راه های مختلف را انتخاب می کند یا مشــورت می گيرد و ۲0 
راه جلــو پایــش می گذارند، این شــخص احتمال این که یکی 
که 3 تا از این بیستا  کمتر است از زمانی  از این بیستا را برود 

کردند. را بهش معرفی 

کنــار تالش،  البتــه توســل و تــوکل هم بســيار مؤثر هســتش در 
که  آدم هــم واحــد را هــم بایــد بســپارد بــه خــدا؛ چون اوســت 

که همراهی می کند. توفيق می دهد، اوســت 
این ها به نظرم مواردی هست که در موفقيت نقش مهمی دارد.
شــما  چیــزی  چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

کرد؟ کمک  را خیلی 
بــود  بنــده  کمک کننــده  خيلــی  کــه  چيزهایــی  از  یکــی 
که در مدرســه برقرار بود حــاال موعظه ای از  موعظه هایــی بــود 
اســاتيدمان مثل حاج آقای زرین پر، مثــل حاج آقای ناصری 
کــه مدیــر  کــه اســم نمی بــرم یــا موعظه هایــی  و دیگــر اســاتيد 
که توليت مدرســه حاج آقای  مدرســه داشــتند، موعظه هایی 
جــاودان  حاج آقــای  کــه  موعظه هایــی  داشــتند  ميرهاشــم 
تشــریف می آوردند یا ما می رفتيم خدمتشــان، بســيار بســيار 
کمــک  کننــده هســت و انســان را بــرای ادامــه مســير  دلگــرم 
کمک هایی  کــه اســاتيد می کردنــد،  می کنــد. مشــورت هایی 
افقــی  و  بــود  کــه می دادنــد خيلــی دلگرم کننــده  فکــری  کــه 
کــرده بودنــد انگيــزه خوبــی بهم  کــه نســبت بــه آینــده ترســيم 
مــی داد توی طلبگی؛ لذا انســان یک برنامه ریــزی بلندمدت 
یک چشــم انداز بــرای خودش ترســيم بکند اثر بیشــتری دارد 

که مســير را بهتر طی بکند.
 آفت هایی مســیر طلبگی را می شود بفرمایید؟

کــه معمواًل طلبگــی دیر بازده  یکــی از آفــت هاش این اســت 
کار از وســط مســير؛ یعنی  کردن  هســت، خســته شــدن و رها 
کارش را خوب انجام نمی دهد.  طرف دیگر خسته می شود و 
که چی؟ شــش سال درس  می گوید پنج ســال درس خواندم 
پنج  که چی؟ درحالی که باید، بیســت سال بیست و خواندم 
ســال خــوب بخوانــی نتيجه بعد آن اســت. ببينيد شــما، هر 
کار ســخت تر خواهد  چــه دیرتــر نتيجــه به انســان داده بشــود 
که  شــد، بــرای هميــن هــم ایمــان بــه قيامت بــرای شــخصی 
ی را می خواهــد انجــام بدهــد ســخت اســت. بــه خالف  کار
گر بدانيد  کــه نتيجه اش فردا حاصل می شــود، شــما ا چيــزی 
ید  ید شــب خوابتــان نمی برد، تا صبــح بیدار کنکــور دار فــردا 
ید تا یک شــب آخر  گــر بگویند یک ســال دیگر کنکور دار امــا ا
کنکــور ممکــن اســت بخوابیــد، چــه بســا بگــن آقا  مانــده بــه 
بیســت ســال دیگــر خــب خيلی ســخت اســت. قيامت هم 

نخبه بودن از زبان یک نخبه
 مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین رستمی؛ 

استاد و مسئول تشکل نخبگانی حوزه آیت اهلل حق شناس؟حر؟
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ی اش را ســخت  کار اثرگــذار کــه  ی هســت  خــب همين جــور
که  می کنــد، در بحــث طلبگی هم همين مشــکل وجود دارد 
که طلبه  ی  کردم، انگيزه ســاز که عــرض  بــا همــان موعظه ای 
که باید داشــته  بایــد برای خودش داشــته باشــد، مشــاوره ای 
که باید داشــته باشــد، با این ها  باشــد، توســل و دعا و توکلی 

می تواند بر این مشــکل غلبه پیدا بکند.
و  طلبــه  شــدن  محــور  گعــده  طلبگــی  آفــات  از  دیگــر  یکــی 
یعنــی حــرف محــور  اوســت؛  آمــدن  بــار  درنهایــت ســخن گو 
پیــش  را  حرفــی  درمــان  یعنــی  کــن؛  درمــان  حــرف  هســت، 
می گيــرد بــرای خودش و برای دیگــران؛ یعنــی از مرحله عمل 
گعــده  دور می شــود و در مراحــل ابتدایــی طلبگــی فقــط بــه 
نــه نمــاز شــبی بخواهــد بخوانــد نمــاز نافلــه ای  می گذرانــد، 
گعده چون مزه ای دارد،  بخوانــد دعایی بخواهــد بخواند این 
کيفــی دارد بااینکه چيز ســاده ای اســت خيلی پیچيده  یــک 

که موجب رشد مسير طلبه را بگيرد. هســت، ممکن اســت 
که در مســير طلبگی وجود دارد. این دو آفتی 

کــه فرمودید چطــور طلبه   بــا توجــه بــا صحبت هــای اولتان 
گر برگردید این مسیر را طی می کنید؟ شــدید ا

گــر بگــردم اصــل طلبگــی را طــی می کنــم منتهــی حــاال این  ا
که آمدم طی می کنم قاعدتًا نه. مســيری رو 

یعنــی این کــه ميگم نه چون باالخره آدم می آید باالتر، ســنش 
می آیــد باالتــر، پایه هــای باالتر را می بینــد، حرف های دیگری 
را ممکــن اســت بهــش پــی ببــرد، یک ســری جاهــا می فهمد 
ميانبرهایــی  می فهمــد،  جاهــا  ســری  یــک  کــرده،  اشــتباه 
کــه نباید این مســير  وجــود دارد، یــک ســری جاهــا می فهمــد 
برگــردم  گــر  ا کــه  دارم  جزئــی  اصالح هــای  یــک  می رفــت،  را 
بخواهــم انجــام بدهــم ولــی مســير اصلی نــه، به همين مســير 

طلبگی ادامه می دم.
 حاج آقا زودتر نمی آیید مثاًل از ســیکل؟

ی هســت، شــاید  که واقعًا چجور ی ایــن فکــر نکردم ببينم  رو
گر برگردم از ســيکل بیایم. ا

گــر برگردیــد انجام می دهید یــا زودتر انجام   چه کارهایــی را ا
می دهید یا انجام نمی دهید؟

انجــام  دوســتان  می کنــم  توصيــه  کــه  هایــی  کار  از  یکــی 
دهنــد و بحمــداهلل مــا قبــل طلبگــی انجــام دادیــم و خيلــی 

کتاب هــای شــهيد مطهــری بود قطعــًا من  مؤثــر بــود خوانــدن 
کتاب هــای شــهيد مطــری را توصيــه می کنــم انجــام  بحــث 
یــش  گــر برگــردم رو دهنــد و خــودم هــم بــا حــرص بیشــتری ا

می کنم. ی  سرمایه گذار
کنــار کالس های دیگر  بعضــی مواقــع کالس های متنوعی در 
کالس های  یاد می شد و  قرار داده می شد، بعد حجم این ها ز
کنده شرکت می کردیم و به نظرم وقتمان را هدر دادیم، در  پرا
کالس  کالس هشــتا  گر ما تمرکز می کردیم جای هفتا  عــوض ا
کار  کــه برایمان بــود متمرکــز می شــدیم،  کالســی  ســه چهارتــا 
کار دیگر،  کنارش شــهيد مطهری یا  عميق تری می کردیم. در 
کار را  کالس، ما این  کالس شــش تــا  نــه این که جایش پنج تا 
که نگاه  کرده بودیم در بعضی از ســال های طلبگی. اآلن هم 
گرفته  می کنــم ثمره آن چنانی بــرای ما ندارد و فقط وقت ما را 
بــود و خســتگی این ها باعث شــده بود مانعی بشــود برای آن 
کــه هدف اصلی وقــت علمی طلبگــی یا اهداف  چيزهایــی 

که دیگر نمی کردیم. کارهایی  معنوی. این هــم از آن 
 تعریف شــما از نخبه چیست؟

به نظر من نخبه در مرحله فهم معنا دارد، ما یک مرحله فهم 
یــم، یک مرحله فعل. نخبــه از جهت درک در یک حيطٔه  دار
گر  درک بیشــتری از متوســط جامعــه هدف قــرار دارد. نخبه ا
درکــش را بیــاورد در مرحلــٔه عمــل، ایــن نخبه می شــود نخبه 
گر اســتفاده نکند، می شــود نخبــه ناموفق، پس  موفــق. ولــی ا
گر در عمل موفق می شــود درســت نيست،  گر بگوییم نخبه ا ا
اینکــه موفقيــت در عمــل را نســبت بــه نخبــه وصــف بکنيم 
که از لغــت نخبه  ایــن هم درســت نيســت چــون این چيــزی 
فهميده می شــود و این معنای نخبه فهميده می شــود همين 

درک باالتر از متوســط جامعه هدف هست.
 آیــا نخبــه فقــط در بحــث علمــی هســت و فقــط می تواند 

کند؟ ازلحــاظ علمی خودش را مطرح 
نخبــه در مرحلــه درک اســت، ببينيــد یــک فــرد می توانــد در 
حيطه فرهنگی درک باالتری از بقيه افراد داشــته باشــد، یک 
کســی می تواند در مســير اجتهاد درک باالتری داشــته باشــد، 
کــه در حيطــه درک هســت بــه ایــن معنــی  پــس نخبــه بــودن 

که به معنی علمی در حيطه اصطالحيش. نيســت 
حــاال یکــی نخبــه فرهنگــی اســت یعنــی چــی؟ یعنــی درک 
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کــه بایــد بــه همــه طلبه ها  یــم  یــک ســطحی از بهــا دادن دار
کنيد  داده شــود چــون همه شــان نعمت اند ولی حــاال فرض 
کف بهایش هشــتاد اســت، هشــتادتا  یک ســطحی از صد، 
کــه نخبــه شــد بهایــش  کســی  رو بایــد بــه همــه بهــا داد امــا 
می شــود نود، مــا امکانــات بودجه مان محدود اســت، برای 

دو ســه تــا نخبه خرج می کنيم و بقيــه را همراه می کنيم.
کــه در همه تشــکيالت و  این قــدر ایــن رونــد عقالیی اســت 
ســازمان ها بحــث نخبــگان یــا تقدیــر از شایســتگان مطــرح 
اســت؛ ایــن خــودش یک رقابــت ســالمی را می توانــد ایجاد 
کــه پله هــای  کنــد در بیــن طلبه هــا و موجــب ایــن می شــود 

کنند. موفقيــت را بهتر طی 
آیــت اهلل  علمیــه  حــوزه  نخبــگان  کانــون  بــا  رابطــه  در   

حق شــناس؟حر؟ توضیحی می فرمایید؟
نــه  و  می دانيــم  موفــق  را  خودمــان  ولــی  هســتيم  طلبــه  مــا 
را  ســؤاالت  ایــن  کــه  کردنــد  لطــف  دوســتان  ولــی  نخبــه، 

می پرسند. بنده  از 
تفاوت هایــی  ؟حر؟  حق شــناس  آیــت اهلل  علميــه  حــوزه  در 
وجــود دارد، اعم از تــالش و علميت و... مــا نمی توانيم این 
گاهی اوقات  یم،  تفاوت هــا را رها بکنيم و یکســان پیش ببر
ید و از  کالس بعــد می خواهــد چيــزی بگو طلبــه می آیــد ســر 
کــه رعایــت اضعــف طلبه هــا را بکند ســطح  آن لحــاظ هــم 
یــزی  مطلــب و مــی آورد پاییــن، بایــد بــرای این یــک برنامه ر
کــه  گانــه ای داشــته باشــيم، هميــن اتفــاق باعــث شــد  جدا
کانــون نخبــگان در حوزه علميه فيلســوف مطرح شــد. آنجا 
فکــر می کنم مســئوليتش را اولين بار بــه بنده دادند، یکی از 
کردیم،  راه هــا جذب نخبگان بود، یک اســاس نامه طراحی 
کــه بســيار بســيار مهــم بود و  جلســاتی بــا خــود حاج آقــا بــود 
کــه در جلســات عمومــی نمی فرمودند،  کردند  نکاتــی بیــان 
از  خــوب  اســاتيد  بــود،  حاج آقــا  بــا  خصوصــی  جلســات 
ن دعــوت می کردیم، جلســات صحبت هــای حضرت  بیــرو
طلبه هــا  کــه  بــود  آقــا  حضــرت  صحبت هــای  تبيیــن  آقــا، 
جمــع می شــدند و صحبــت می کردنــد و یــک ســری از ایــن 
کانــون نخبــگان جلــو رفتــه،  برنامه هــا و بعــد هــم بحمــداهلل 
گرفتــن اســاتيد از نخبگان  دیگــر اطالعــی نــدارم؛ امــا طــرح 
کردیــم تــا نخبــگان فعال تر بشــوند و در حــال حاضر  را بیــان 

باالتــری نســبت بــه تــوده مــردم دارد، نســبت به تــوده فعاالن 
فرهنگــی دارد، حــاال نخبــه فرهنگی می تواند فعــال فرهنگی 
نيــز بشــود و بشــود نخبــه فعــال فرهنگــی و می توانــد از ایــن 
درکش اســتفاده نکند، از این نعمتش استفاده نکند و بشود 

یــک نخبه غيرفعال در عرصه فرهنگ.
 وظیفــه طلبه نخبه را بیان می کنید؟

در  دارد  بقيــه  بــه  نســبت  موهبتــی  یــک  کــه  زمانــی  طلبــه 
دارد،  هــم  بیشــتری  وظيفــه  طبيعتــًا  هســت  کــه  حيطــه ای 
وقتــی درک باالتــری دارد در حيطــه عمــل وظيفــه بیشــتری 
که  کمــک برســاند و مــدد بدهد. یکی دیگــر از وظایف  دارد، 
که نخبه وظيفه باال بردن سطح  خيلی مهم است این است 
گاهــی مــردم و هــم لباس هایــش را دارد، هــم تيپ هایــش را  آ
که دارد بیاید با ســعه صدر، با وســعت نظر،  دارد. ایــن درکــی 
بــا درک متقابــل این درک را به دیگران هــم بدهد و دیگران را 
که به نظر می رســد درســت اســت برســاند.  هــم به این درکی 
که جامعه ما رشد بکند، جامعه طلبگی  این باعث می شــود 
گر همه نخبگان در خودشــان چنين احساســی  کنــد. ا رشــد 
را بکنند، چنين وظيفه ای را در حيطه نخبه بودن خودشــان 
کســی در حيطــه علمــی نخبــه  درک بکننــد. ممکــن اســت 
باشــد امــا در حيطــه فرهنگــی یــک فــرد خيلی عادی باشــد، 
یکــی ممکــن اســت نخبــه فرهنگــی باشــد در حيطــه علمی 
که در جنبه فرهنگی نخبه است این  عادی باشد این فردی 
کــه از مســائل فرهنگــی دارد را بیــاورد به بقيــه طلبه ها  درکــی 
ی یک  کند، بــا گفت گوی محور یــاد بدهــد با آن ها صحبت 
تعامــل ســازنده و یــک درک متقابلی را ایجاد بکنــد تا جایی 
کــه می شــود جامعــه طلبگــی ســطح فکــری اش بــرود باالتــر، 
تجزیه وتحليل هــای  از  بشــود،  عميــق  تجزیه وتحليل هایــش 
کرونا یکی از مشکالت ما همين  بســيط دور بشود. در همين 
هســت، چــون نخبه های طلبــه ما خيلی با بدنــه حوزه، بدنه 
مــردم ارتبــاط نگرفتنــد، مردم مــا دچــار تشــویش اند، جامعه 
ی ما دچار تشــویش است، دچار اضطراب است وقتی  حوزو
کرونا این  شــما نگاه می کنيد به مشــی حضرت آقــا در بحث 
یختگــی را نمی بینيــد، ایــن بــه  اضطــراب و تشــویش و بهــم ر
که نخبه ها وظيفه شان را در این حيطه ای  خاطر این هســت 

که هستند انجام ندادند.

کانــون نخبــگان فارغ التحصيالن  توســط حاج آقا ميرهاشــم 
کليــد  امســال  تابســتان  در  ؟حر؟  حق شــناس  آیــت اهلل  حــوزه 
یش ســفيدان حوزه اند،  کــه ر یــم  خــورد، یــک هيئت امنــا دار
که خود حاج آقا مير هاشــم هســتند، هيئت امنا  یک توليت 
کــه بنده  کانــون نخبــگان هســت  نخبــگان هســت، مســئول 
کردیم، یک شــورای  که با دســتور حاج آقا اطاعت امر  هســتم 
کــه چهــار پنج تــا از نخبه هــا هســتند بــرای  نخبــگان هســت 
و  نخبــگان  برنامــه  و  اجرایــی  مســائل  بــرای  تصميم گيــری 
کــه مصاحبــه اش انجــام شــد و مخصــوص  اعضــا نخبــگان 
فارغ التحصيالن هســت و از ســطح ۱ نمی گيریم و علتش نيز 
به خاطر تداخل نکردن با برنامه های حوزه فيلســوف هست، 
گر خود  کادر حوزه خودشــان تصميم بگيرند اما ا که  یم  بگذار
کادر حــوزه علميــه آیــت اهلل حق شــناس ؟حر؟ پیشــنهاد بدهند 
مــا اســتقبال هــم می کنيــم. بــرای فارغ التحصيــالن و باالتــر 
گذاشــتيم  یــک مصاحبــه ای تــدارک دیدیم، یک شــرایطی را 
کردند تشکل نخبگانی  که مصاحبه را شــرکت  کســانی  برای 
را تشــکيل بدهيــم مصاحبــه اش یک شــنبه بــه اتمام رســيد و 
به زودی اولين جلسه تشکل را خواهيم داشت، تشکل نيز به 
خاطر هم افزایی بین عزیزان هســت و خودشــان بیایند برنامه 
بدهند جمع بشــوند تيم بشــوند و برنامه هــا و پروژه ها را پیش 
کــه از یــک نخبه انتظــار می رود  ببرنــد تــا بتــوان به فعــال مؤثر 

جامعه عمل پوشيد.
گرنه  کرده اســت؟ ا کاری بــرای نخبگان   آیــا سیســتم حوزه 

به نظرتان چه کاری باید انجام بشــود؟
یک کاری هایی کرده که به حمایت های مالی می توان اشاره کرد 
البته حمایت مالی اش هم زیاد نيســت و خيلی محدود هست 
شاید بتوانيم بگيم ناچيز است، به نظرم حوزه باید به صورت کالن 
حمایــت بکنــد نخبه هــا را و نخبه هــا را بــا افراد مشــهور حــوزه - 
منظــورم افــراد معــروف نيســتند- لينــک بکنــد، آشــنا بکنــد و 
مشــکالتی که جلوی نخبگان را در ابتدای مســير گرفته تا ادامه 
طی مســير حل بکند؛ ازهرجهت؛  فکری، معنوی، مادی تا انشــا 
اهلل خــود حــوزه، نظــام اســالمی مــا را باالتــر خواهــد آورد. یکــی از 
کارهایی که در وحدت حوزه و دانشگاه مهم هست آن است که 
از وحدت نخبگان حوزه و دانشگاه شروع بکنند؛ زیرا معمواًل در 

مرحله ارتباط   گيری کار بیشتری خواهند کرد.

 وظیفــه حوزه در قبال طلبه های نخبه چیســت؟
کــه می توانــد  حــوزه نســبت بــه طلبه هــای نخبــه تــا جایــی 
برنامــه ای  ســعه  یــک  و  بــردارد  را  گيــر  پا  دســت و قوانيــن 
ی بــرای این ها در  کنــد، حــوزه یــک اختيــار برایشــان ایجــاد 
که فرق می شــود با دیگــر طلبه ها  نظر بگيرد، درســت اســت 

ولی اشکال ندارد.
امــا  تبعيــض هســت  ایــن  فرمود نــد  آقــا صحبــت  حضــرت 
که  ی نيســت  تبعيــض عيــن عدالت اســت؛ یعنــی این جور
کــه برای طلبــه نخبه قرار  ی  ظلــم باشــد، این حيطــه اختيار
کنــار این یــک مشــاور  می دهــد باعــث رشــدش اســت و در 
که  کنــار ایــن نخبــگان قــرار بدهد  اميــن و مقبــول و ناصــح 
مســير را درســت برونــد، ســوخت نرونــد، این کــه می گوییــم 
کرد،  که بشــود بهــش اعتمــاد  ی  مشــاور اميــن یعنــی مشــاور
نــه  بخواهــد،  را  طلبــه  خيــر  واقعــًا  ناصــح  یــم  می گو این کــه 
این کــه مثــاًل یک مســيری را خــودش نرفته جلوی ایــن طلبه 
ید به  یــد یا یک مســيری را خودش رفتــه و می گو نخبــه می گو
ی، در حالی  کــه این مســير را باید خــودت بــرو طلبــه نخبــه 

نصح درونش ندارد.
 فراز و نشیب یک نخبه در سال های طلبگی اش چیست؟
کــه در طلبه هــا وجــود دارد در ایــن  بــه نظــر مــن بحران هایــی 

فرد تشدید می شود.
یــک بحران در مورد دیر بازده بودن اســت، طلبــه نخبه هزار 
اینجــا  در  بخــورد،  دردی  یــک  بــه  می خواهــد  و  می زنــد  در 
درســت  مســير  بــه  بایــد  او  می شــود،  پررنــگ  مشــاور  نقــش 
که نــا اميدی  راهنمایــی بکنــد. یکــی دیگر نااميدی اســت 
گــر می رفت  که ا برایــن فــرد غلبــه پیــدا بکنــد، فکــر می کنــد 
کــه اینجــا هــم وظيفه مشــاور  ن طلبگــی موفــق می شــد  بیــرو
کــه بــه او اميــد بدهد. باید در ســطح حــوزه از خرد تا  اســت 
کــه مفيــد هســت طلبــه نخبــه نعمتــی  کنــد  کالن احســاس 
که می تواند  که خــدا به آن حوزه داد او باید تا جایــی  اســت 

به آن ميدان بدهد.
نخبــه  غیــر  طلبــه  و  نخبــه  طلبــه  بیــن  تبعیــض  آیــا   

موجب حســادت نمی شود؟
کــه فلســفه چيســت. حضــرت آقــا  گاهــی داده شــود   بایــد آ
کرده انــد و بایــد بــه آن هــا نيز بهــاداده شــود؛ یعنی ما  کيــد  تأ

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  99 98  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

مصاحبه



اخالقــی کاری انجام بدم آمــدم، پیش حاج آقای 
کــه  جــاودان گفتــم حاج آقــا داســتان ایــن اســت 
ميگن بیا اینجا. فيلسوف خيلی سخت می گيرند 
کــه حاج آقا جاودان فرمودند: آنجا پنجاه نفر دارند 
کار مــی کننــد؛ اگــر می خواهی آدم موفقی بشــوی 
بایــد جایــی بروی کــه به تو ســخت بگيرند و یک 
همچين تعابیری؛ من آمدم و فيلســوف و حاج آقا 
]قيصــری[ پرســيدند: کجا بودی؟ مــن گفتم اول 

اونجا بعد اونجا و بعد اینجا
حاج آقا فرمودند چه تضمينی اســت ســال بعد از 

اینجا نری؟ گفتم هيچی.
آن موقع ها هم فيلسوف شرایط مناسبی نداشت 

سال سوم آخرین پایه اش بود که من وارد می شدم
از همان ســال اول حاج آقای قاســمی به ما لطف 
داشتند و دعوت کردند به عنوان مسئول پایه ای و 

داستان های متفاوتی که ازآنجا شروع شد.
 ســؤال دوم اینکه شــما چه عواملــی را موجب 

موفقیت طلبگی میدانید؟
من از خودم که چيزی بلد نيســتم هرچی حاج آقا 

ميرهاشم فرمود دیگه
 ولی موفقيت طلبگی یک بخش معظمش این که 
اخالق را پیاده کند در خودش و در درس کوتاهی 

نشود و افراط وتفریط هم نکنند.
 حاج آقا این درس عالی رو هم کمی باز می کنید

درس عالی که ميگم یعنی شب و روز درس
این شاخه و اون شاخه نپریدن

در تقــوا هــم یک بدی کــه ما طلبه هــا داریم اینکه 
حرف را می شــنویم می شــویم انبار اطالعات این 
به درد نمی خورد؛ حرف را باید بشــنویم و یک دانه 
را برداریــم بریــم بــرای عمل کــردن؛ عمل کــردن در 
همه حيطه ها. نسبت به فضای مجازی هم باید 

مراقبه شدید داشته باشيم.
کــه بســيار اهميــت دارد همراهی  مطلــب بعدی 
خانــواده در  دوران طلبگــی اســت؛ بــه طــور مثال 
اگــر خانواده من  را همراهی نمــی کردند، در درس 

چــی  و  شــدید  طلبــه  کــی  کــه  اســت  ایــن  مــا  اول  ســؤال  حاج آقــا 
شد که طلبه شدید؟

من ســال ۸3 طلبه شــدم ؛ ما یک دوســتی داشــتيم خدا حفظش بکند ایشان 
ارتباط با علما داشت. با آیت اهلل خوشوقت، حاج آقا حق شناس من اصاًل اسم 
علمــا را از او شــنيدم در پیش دانشــگاهی. ایشــان خيلی مارا بــا آرامش دعوت 
می کرد به این راه ها و خيلی آدم فوق العاده ای بود ولی به من هيچوقت نگفت 
بیا طلبه شو. ما عالقه پیدا کردیم یک جهت آن این بود که ایشان منشش منشی 
بود که خب در این مسير وارد می شده و ما هم کم کم عالقه پیدا کردیم و گفتيم 
عاقبت بخيری یا در ســپاه اســت یا در حوزه من خيلی عجيب عالقه به ســپاه 
داشــتم و نظامی گری را دوســت داشــتم بابای من هم کاًل مخالف  نظامی گری 
بود و می گفت این بنده خداها اختيار ندارند لذا هر کاری کردیم نگذاشــت ما 
برویم، ما هم گفتيم حاال که نمی گذاری پس بریم حوزه گفت: حوزه! هه هه ... ما 
دهاتمان تا چند سال پیش منتظر بودند پسر شاه بیاد و این ها از حوزه هم هيچی 
نمی دانستند که یکی از رفقا از بچه بسيجی ها که به واسطه او ما هم مسجدی 
گير داده بود بریم دانشــگاه چون خودش دانشــگاهی بود.  شــده بودیم، این هم 
آخــرش گفتيــم یک ســيد خيلــی نورانی بــود در محل مــا  به رحمت خــدا رفت  
گفتيم بریم اســتخاره، اســتخاره گرفتيم حوزه و دانشــگاه یک آیه آمد من گفتم 
حوزه می روم و رفتيم و ثبت نام کردیم بعد داستان ازاین قرار بود که ما آمدیم برویم 
امتحان را بدهيم امتحان دادیم و قبول شدیم و بعد رفتم حوزه. حوزه هم خودش 
داستان داشت یک حوزه در لواسان ثبت نام کرده بودیم و برگشتيم و رفتيم حوزه 
گرد  باقرالعلــوم محالتــی که حاج آقای حميدیه بــود که حاج آقا زرین پر هم شــا
ایشان بودند ما ثبت نام شدیم.  یک اتفاق افتاد حاج آقای حميدیه ازآنجا رفتند 
و ما هم رفتيم، یک سال آنجا بودم و آمدم فيلسوف. حاج آقای ]سعيد[ قيصری 
مدیر بود. من می خواســتم بیام فيلســوف، یه حاج احمد ميرزایی بود مداح بود 
کی بود ایشــان هم اصرار داشــت من بمانم آنجا برای یک قضيه  و خيلی آدم پا

معجون علم و کار جهادی
 مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین نادر علی؛ 

استاد طلبه ها، فرمانده جهادی ها

خواندن و مخصوصا کار جهادی موفق نبودم.
چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

چیزهایی شمارا کمک کرد؟
دعــای مــادرم و پــدرم خيلــی کمکم کــرد و قبل از 

دعای آن ها، وجود مقدس حاج آقای ميرهاشم
و آیــت اهلل تحریــری و حاج آقــای جاودان این ســه 

بزرگوار در زندگی من اثرهای عجيب گذاشتند.
 حاج آقا شما پدرومادر را چگونه همراه کردید؟
اون را حاج آقــا یــادم داد. ســال پنجــم بودیــم. من 
بــا یــک بدبختــی بابــام رو آوردم مدرســه. حاج آقا 
گفتم چکار کنم اینجوری اســت؟ حاج آقا گفت 
فقط در جلســات ]شب جمعه و ...[ بیایند. اون 
موقع هم جلســات پشت ســر هم نبود که حاج آقا 
می گفت در جلســات بیاورید چون این ها نگران 
شماها هستند و فکر می کنند تنهایید. بعد وقتی 
آمــدن دیــدن نــه بچــه مــن تنهــا نيســت و مــا زیاد 
هســتيم بعد همراه شدند؛ من بابام گفت عمامه 
بگــذاری ســرت خانــه راهــت نمــی دم. عمامــه 
گذاری در امين الدوله بود عمامه من را هم حاج آقا 

ميرهاشم گذاشتند
شــهروز خــواه ميگــه مــن دو نفــر را دیــدم بــد گریــه 
می کردنــد یکی پــدر آقای تخاوری بــود و یکی پدر 

بنده بود؛ اآلن پدر ما مبلغ ما هست.
شــب  ]جلســات  ایــن  یکــی  می فرمــود  حاج آقــا 

جمعه[ و یکی احترام بیش از حد
گر برگردید مسیری که طی   سؤال بعدی اینکه ا

کردید را طی می کنید؟
گــر بتوانم از  حتمًا اواًل از ســيکل می آیم و چه بســا ا
قبلــش و مســيری که آمــدم را قطعــًا نمی آیم چون 

خطا درش کم نداشتم
 چــه کارهایی را انجام می دهید و چه کارهایی 
چه کارهایــی  و  می دهیــد  انجــام  زودتــر  ا  ر 

را انجام نمی دهید؟
من از اول طلبگيم با آقا تحریری بزرگ شدم حتی 
قبــل از اینکه بیام فيلســوف؛ یک چيزی که قطعًا 

انجــام خواهد داد اینکه مــن ارتباطم با حاج آقای 
بــا ســؤال و  تحریــری در ســال های اول طلبگــی 
جواب هــای عــادی هــدر رفــت. قطعًا در مســائل 
معنوی سؤاالت بیشتری خواهم پرسيد؛ یعنی من 

شش سال عقب افتادم.
نســبت با حاج آقا ميرهاشــم من هيچ دغدغه ای 
نــدارم چــون حتــی یک دفعه یــادم نميــاد حاج آقا 
گــوش نکــرده باشــم  فرمایشــی داشــته باشــند و 
مســتند  یــک  بــا  گفتنــد  یک دفعــه  اینکــه  اال 

مصاحبه کن و من نکردم
یک اشتباهی هم کردم اینکه حاج آقا حق شناس 
می گفتــم  و  می کــردم  مقدســی  مــن  و  بــود  زنــده 
رفتــم؛  کــم  و  نبينــد  حاج آقــا  و  فــالن  معنویتــم 

بعدًا خيلی سوختم.
 و اینکه این قدری که برای درســم وقت گذاشــتم 
یک بخشيش را هم برای معنویتم وقت می گذاشتم

خيلی کم گذاشتم... خيلی کم گذاشتم
حاج آقا شکسته نفسی هم می فرمایید.

 چی شد وارد کار جهادی شدید؟ از کی بود؟
به خدا باد خورد. باور کنيد باد خورد

کار  هيــچ  مــن  و  بــود  بیمارســتان  همــان  از 
جهادی دیگری نکردم

من آمدم یک دعوایی در مســجد محل بود را حل 
کنم حاج آقا ميرهاشــم یک گروهی تشکيل دادند 
خصوصی برای برخی اســاتيد درمورد کرونا، برای 
یک کاری برای بحث علمی حاج آقا فرمود هرکی 
می توانــد رضــا کریمــی را کمــک کند. من پیــام را 
دیــدم بــه رضا پیــام دادم و زنــگ زدم و رضا گفت 
کار و دیگه با  فردا بیا؛ رفتيم و همان جا شروع شد 
آقای قرا باغی رفتيم بیمارستان ها را گشتيم و منم 
خيلی عالقه نداشــتم وایسم ســر بیمارستان امام 
خمينــی، پدر هــم مخالفــت می کردند چــون کار 
بزرگ بود و می ترســيدند و همين طور شــروع شــد. 

من اصاًل برای این کار نيامده بودم تهران.
یک چيز ميگم بنویسيد حتمًا، خيلی از آن هایی 

اگر می خواهی 
آدم موفقی 

بشوی باید 
جایی بروی 

که به تو 
سخت 
بگیرند 
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کــه اومــده بودنــد آنجــا زیرمجموعــه بودنــد و نيــرو 
بودنــد. این هــا مثاًل دکتــرای اقتصاد داشــتند و...

گردن کلفت بودند و یکســری هاشون کار جهادی 
بکــن حرفه ای بودند بعد یکی شــان آمــد و گفت: 
فالنــی مــن جاهــای دیگــر هــم رفتــم ولــی چطــور 

این قدر منظم کار انجام می شود؟
کار جهادیم هســت!  مــن بهش گفتم مــن اوليــن 

تقریبًا باور نمی کنم.
یــا یــک خانمی بود بــه نام خانــم جلولی ایشــان را 
خود علوم پزشکی معرفی کرده بود و چون نرجس 
خاتــون منظــم کار می کرد گفتــه بودند بایــد بروید 

زیرمجموعه این ها کارکنيد.
ایشــان را فرســتادند اومد و بعدًا تازه من فهميدم. 
کردنــد  ایشــان دوبــاره زنــگ زدن و مــا را دعــوت 
و مــن فهميــدم ایــن خانــم مجموعــه دار اســت 
مجموعــه دار جهادی و اصرار کــرد بیا و حداقل از 

تجربت استفاده کنيم.
من گفتــم: اصاًل هيــچ کار جهادی واقعــًا نکردم. 
می گفــت: نــه حاج آقــا شکسته نفســی می کنيد، 
می گفتــم چی چی؟ شکسته نفســی مــن نکردم. 

گفت: پس در ذاتتون است. گفتم نه! من به لطف 
خــدا به اعتمــاد حاج آقای مير هاشــم در مدرســه 
کــه حاج آقا  کــردم و این نظمی  طــالب را مدریت 
به ما یاد داد هر جا رسيدیم برای ما موفقيت ایجاد 
کــرده چه تو درس چه در منبر چــه در کار جهادی 
کــه بــاز ایــن را مــن مدیــون حاج آقای ميرهاشــم  و 
مدرســه و مســئولين حاج آقــای قاســمی و بقيــه 

بزرگواران هستم.
 مسئولیت شما در مدرسه چه بود؟

من بافرهنگی شروع کردم ولی بیشتر از اون اول کار 
تربیتی بود یعنی در فضای مسئول پایگی و ارتباط 
با طالب و دو سه سال اخير نيز تمام امين الدوله و 

ما فيهاش مسئولش من بودم.
 آیا در کار جهادی از کرونا نترسیدید؟

خيلی نه اآلن در ذهنم نمی آید که ترسيده باشم.
کــه اون دوره مــا را خيلــی اذیــت کرد و  یــه چيــزی 
تحمــل کردم و گذشــت این بود که هــم در قرارگاه 
زمانــی که ما وارد می شــدیم ما را به شــکل جزامی 
بعضــًا  رفتارهایــی  و  بچه هــا  می کردنــد،  نــگاه 
ناشایســتی می کردند مثاًل کل هيکل منو اســفند 
این کــه  به جــای  می انداختــن  تيکــه  می گرفتنــد 
خسته نباشيدی چيزی باشه، این رفتار بود و این 
واقعًا آزار می داد منو. یا یکی از نزدیکان ما یکی بود 
شــبيه به این رفتــار رو می کرد خــب این ها خيلی 
ســخت بود در جهادی نودونه درصد ســختی بود 

اما با لذت که در عمرم تکرار نخواهد شد.
 کار جهادی را برای بچه ها پیشنهاد می کنید؟

صد درصد توصيه می کنم ولی با توضيحی که سه 
چهار سال پیش در مشهد دادم؛ اساتيد در مشهد 
صحبت می کردند در مورد فعاليت و تبليغ بنده 
بلند شــدم مثالــی زدم از حاج آقای ابطحی که در 
کارکرده، ایشون  اصفهان یا شــيراز ایشــون مفصل 
یک جمله ای دارد که از حاج آقا ميرهاشم شنيدم 
و به آن عمل کردم »در ایام درســی فقط درس و در 

ایام تبليغی و جهادی خب تبليغ و جهاد«

  »در ایام 
درسی فقط 
درس و در 
ایام تبلیغی و 
جهادی خب 
تبلیغ و جهاد«

 از پایه یــک هــر کس شــرایطش را داشــت برود 
سمت جهاد یا بازهم تفکیکی دارد؟

اگر مســئول عاقل منظم بدون افراط وتفریط از پایه 
کيد کنند. یک به درس تأ

من وقتی در کار جهادی فعاليت می کردم اســتاد 
کــه شــب و روزم در درس بوده  ســطوح عالی بودم 
لــذا طلبــه ای کــه بیاید حواســم بــه تمام چيــز اون 

طلبه باید باشد.
 بحــث کرونــا هــم زمــان بــود درس یعنی شــما 
کــه  می کنیــد  توصیــه  را  فــردی  همچیــن 

بماند سر درس و بحثش؟
گــر بیاینــد درسشــان آســيب  بعضــی از طلبه هــا ا
می بیند و مبتالبه داشــتيم بله! یک زمانی اســت 
ک بعدی دیدن  که اضطرار اســت باید بیاید و مال
ســالمه  ســی وپنج  مــن  هســت  طــرف  خانــواده 
و اختيــارم دســت خودمــه، یــک طلبــه پایه یــک 
تــا پنــج و شــش اختيــارش دســت مــادر پــدرش 
هســت اگــر درســش را بزنــد و بیایــد کار جهــادی 
و درســش آســيب ببينــد مــا پاســخ گو نيســتيم در 
قبــال پدر و مــادر. حاج آقــا اصــرار می کردند که ما 

نگيریم از سنين پایین.
 بعضی ها کار جهادی را منافی درس خواندن 

می دانند نظر شما چیست؟
کــه  کســی  صــد درصــد اشــتباه می کننــد اصــاًل 
جهــادی نــره درســت درس هــم نمی خوانــد یــا از 
کســانی می شــود که سرش در برف هســت و بعدًا 

می خواهد غر بزند.
طلبه ای طلبه می شــود که درسش را بخواند و کار 

جهادی نيز انجام دهد.
 آیــا از مســائل مربوطه چیزی مانده که از شــما 

گر امکانش هست بفرمایید. نپرسیدیم؟ ا
بله در مورد موفقيت نکته ای را می خواهم بگویم:

طلبه ای که می خواهد موفق بشــود باید نوکر پدر و 
مادرش باشد عالوه بر این چيزهایی که گفتم، نوکر 
به معنای واقعی! بروید و لغت نامه ببينيد همان 

جوری عين موشک رشد می کنند.
کــه  یکــی از عوامــل موفقيــت طلبــه ایــن هســت 
بعضی از خصوصيت های پایه یــک را با خودتان 
ببریــد. طلبه هایی که این جوری اند فــرق دارند با 
بقيه، مهم ترین خصوصيت پایه یک چی هست؟ 
حــرف بزرگ تــر را گــوش می دهد بزرگــی نمی کند و 
متواضــع اســت. طلبه یک مقدار کــه پایه اش باال 
مــی رود دیگر اســتاد را حســاب نمی کنــد و العياذ 
بــاهلل شــروع می کند پشــت اســتاد حــرف زدن فکر 
می کنــد خبــری هســت، ظاهــرش عــرض ادب 

می کند اما باطنش هيچ خبری نيست.
 آفات طلبگی را می فرمایید؟

کســی که خصوصيــت پایه یکش را تــا آخر با خود 
نبرد قطعًا آسيب می بیند، شک نکنيد! حتی به 
لحاظ ظاهری هم رشــد نمی کنــد. در امين الدوله 
ما هــر کاری می کردیــم؛ از تربیت طلبه تا کم ترین 
کارها، من در ابتدای حجره داری نکته ای را بیان 
کردم گفتم رفقا ما چهار سال اومدیم تمرین چشم 
گفتن بکنيم؛ به این معنا که باهم می شــينيم باال 
و پایین می کنيم بحث می کنيم طراحی می کنيم 
می نویســيم می بریم خدمــت حاج آقای قاســمی 
کــه مدیرمون بودنــد حاج آقا با دليــل چه بی دليل 
 منظــور از بی دليل این هســت کــه حاج آقا صالح 
نمی دوننــد بگــن ولی همــه کار ها دليلــی دارد  رد 

بکنند ما باید بگيم چشم.
این روحيه در طالب باید تشکيل شه وگرنه طلبه 
قطعــًا بدرد نمی خــورد و ایــن را چــه زمانی متوجه 
می شــود که بدرد نمی خورد در کار جهادی زمانی 
کــه تير در آســمان دارد می بارد چه در بیمارســتان 
کرونــا و چــه جاهــای دیگــر ایــن روحيــه  بیمــاری 
این قدر مهم است که خدانکرده جلو حضرت هم 
وای می ایســتند چــون با خودشــان تمرین چشــم 
کــه ما طلبه ها  گفتــن را نکردنــد و ازیک طرف هم 
دارای ســواد هســتيم احتمــال روبــروی حضــرت 

ایستادنمان خيلی باال است.

طلبه ای که 
می خواهد 

موفق بشود 
باید نوکر پدر 

و مادرش 
باشد 

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  103 102  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

مصاحبه



چه زمانی طلبه شــدید؟
که خرداد ۸۸ دیپلم روگرفتيم و از همان سال تحصيلی  که به پایان رسيد سال ۱3۸۸ می شد  از ســال ســوم دبیرســتان 

که وارد حوزه علميه شــدیم. پیش روش توفيق شــد 
که طلبه شــدید؟  چــه اتفاقی افتاد 

کودکی در این  گذشــته مســجد محل و هيئت رفت وآمد داشــتيم و از دوران  ی افتاد. خب ما از  گوار واال نمی دونم چه اتفاق نا
که حاال مواجه  ن عالقه و احســاس نياز شــکل گرفته بود حتی ســاليانی زودتر قبل از دیپلم می خواستيم بیایم  فضا بودیم خب او

که  شــده بودیــم بــا این پاســخ، خصوصًا از ســمت خانــواده 
کرده  فعــاًل تأخيــر بیافتــد و اســتادمان هــم این جــور توصيــه 
گرفتيم  کــه خب وقتی دیگه در ســال آخر دیپلم قــرار  بودنــد 

که وارد حوزه بشــيم. گرفتيم  دیگــه تصميــم قطعی را 
 عوامــل موفقیت و آفــات طلبگی رو نام ببرید.

کامــل باشــه الزم  گــر بخــواد جامــع و  پاســخ بــه ایــن ســؤال ا
کــه خودش عالم هســت، عالــم ربانيه  که شــخصی  هســت 
کــه بتونــه جميع جهــات رو توجه  بــه ایــن ســؤال جواب بده 
که چه چيزهایی تأثير داره در موفقيت یا تأثير  داشــته باشــه 
کســی رعایــت نکنــه آســيب ميبينــه.  کــه  داره ازاین جهــت 
گرفتيم و حــاال تجربتا  که از علمــا یــاد  ن چيــزی  حــاال مــا او
در این چند ســال دیدیم بعضی از عوامل رو ميشــه برشــمرد 
کــه موجــب موفقيــت فرد ميشــه بعضــی از موارد رو  عواملــی 
کردند قطعــًا از مهم ترین ها توجه به مســائل  دوســتان اشــاره 
که حاج آقا بیان  اخالقی اســت، توجه به توسل تفکر تعقلی 
که به  می کردنــد یــا توجه به نماز شــب یا مســائل اخالقی ای 
تعبيــر حاج آقای حق شــناس علــت مبقيه طلبگــی یا بحث 
کــه اشــاره می کردنــد منتها حــاال یک چند  تــالش علمــی ای 
که عزیزان  مورد دیگه رو بنده اشاره بکنم جدای از مواردی 
که خب تأثيرگذار اســت  متعــارف بیــان می کننــد اول نکته 
و محســوس در خيلــی از عزیــزان دیــده می شــد خدمــت به 
عامــل  این یــک  خــود  هســتش  والدیــن  خصوصــًا  خانــواده 
گر فرد از خانواده  موفقيتی اســت و در مقابلش آفتی ميشــه ا
و والدین و این ها جدا بشــه و در بعضی از عزیزان مشــاهده 
ميشــه وقتی ميان در فضای حوزه قرار می گيرند به گونه ای از 
که الزمه توجه بکنند  ی  یشــه خودشان جدا ميشــن اونجور ر
کافــی و وافی رو ندارند توفيــق نوکری به پدر و مادر  رو توجــه 
رو بهــش توجــه ندارند ولو وقتشــون محدودتر شــده باشــه به 
که  خاطــر طلبگــی منتهــا خب همــون بــازٔه آخــر هفته هایی 
که بتونــن خدمت بکنند  در خانه هســتند یا تــو قالب هایی 
گــذاره نکتٔه بعــد از عوامل موفقيت حســن رفتار  قطعــًا تأثيــر 
یرمجموعــه بحــث اخالقــی  ایــن حــاال ز بیــن اطرافيانــه  در 
که  کــرد اینی  گيــره منتها بایــد خاصتا بهــش توجه  قــرار مــی 
ی-های طلبگی  یزه کار حاج آقا حق شــناس می فرمودند از ر
هســتش تهذیب اخــالق مراقبت از رفتار در خانواده اســت 

کــه می آیــد در فضای حوزه  کســی  گذاره  ایــن عجيــب تأثير 
قــرار ميگيــره باهــم پایــه ای هــاش بــا هم حجــره ای او باهــم 
مباحثه اش یا در بین دوستان و اقوامش در بین خانواده اش 
گفتارشــون،  بعضيــا هســتند طلبگــی می کننــد رفتارشــون، 
منششــون، حرکتشــون ميشــه طلبگی و بــه مقتضيات حال 
از همــون اول بســتر  ایــن  یــک طلبــه عمــل می کننــد خــب 
تبليــغ دیــن رو در  کــه ميشــه  از وظایــف طلبگــی  ی  بســيار
گذاره  خــودش به وجــود آورده این نکتٔه بســيار مهميــه تأثير 
گفتارش باطنش  کســی هنــوز ظاهرش رفتارش  تا اینکه یک 
تــش طلبگــی نشــده و مورد بعدی داشــتن ســعه صدر  تعامال
و روحيــه و طبــع بلنــد هــم از عوامــل موفقيــت طلبه هســت 
که به  یــک موقــع فــرد افــق دیــدش افــق بلندیه افــق نگاهيــه 
خاطــر مســائل عالی تــر ســختی های پیــش روش رو تحمــل 
کــه تأثيرگذار اســت در  ميکنــه ایــن هــم از عواملــی هســتش 
رشــد طلبــه موفقيــت طلبــه و خــب آفــات هم توجــه نکردن 
کــه فــرد بــا  بــه مــوارد بــاال همين گونــه اســت یکــی از آفاتــی 
بــه رشــد علمــی خــودش  ن مواجــه ميشــه توجــه نکــردن  او
کــه من  کــه می گــذرد فرامــوش می کنــد  اســت؛ چنــد ســالی 
کجــا اومــدم و اومدنــم برای چی بود حواســش نيســت به  از 
گرفتار روزمرگی ميشــه یا اینکه فرد به امور آموزشــی  تعبيــری 
خــودش فــرد توجــه نميکنــه مســائل آموزشــی غير از مســائل 
علميــه شــاید یکــی درســش رو بخونه منتها ســاليان ســالی 
بگــذره هنــوز فــرض بکنيــد ســطح یکــش یا ســطح دوش رو 
نتونســته بگيره مســائل آموزشــی اهتمام به مســائل پژوهشی 
کــه باالخــره تابلوی عملکــرد یک فرد  یســی مســائلی  مقاله نو
ایــن خــودش  هســت موجــب انگيــزه ظاهــری در او ميشــه 
کــه توجــه نکنــه به امــور آموزشــی و دچار  ميتونــه آفتــی بشــه 
کنيد همــون بحث  روزمرگــی بشــه و خــب حــاال مثاًل فــرض 
گفتيــم  کــه ضرورتــش رو  ارتبــاط بــا اطرافيــان و دوســتان رو 
که از اونها دور بشــه یا از جمع-های مذهبی  یک آفت آینه 
کــه چــه بســا باعــث طلبــه شــدن او شــده از اونهــا  و تدینــی 
فاصلــه بگيــره مســجدی بــوده هيئتی بــوده یا مــواردی بوده 
یــت رو دارنــد و ایشــون از این هــا فاصله  کــه ســالمت و معنو
ایــن  یکــه  آب-بار به صــورت  کــه  آینــه  حداقلــش  ميگيــره 
که  کــه بتونه انشــاء اهلل در آینده زمانی  ارتبــاط رو قطــع نکنه 

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  105 104  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

معاونت پرتالش
مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین میرزایی؛ معاونت آموزش حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟



توفيــق خدمت قرار شــد پیدا بکنــه بتونه با توجه به آیه نفری 
کــه حجــرت بکنه در بیــن همون ها بتونه خدمــات تبليغی و 

تربیتــی خودش رو ادامه بده.
گر به عقب برگردید این مسیر رو ادامه می دهید؟ یا خیر؟  ا
یــم  گــر هفتــاد بــار یــا اباعبــداهلل بمير بــه تعبيــر جنــاب زهيــر ا
کســتر رو دوباره زنده بشــيم  ن خا بســوزونن بــه بــاد بدهنــد او
یــم  مــا تــو هميــن مســير امــام زمــان انشــاء اهلل قــدم برمــی دار
بنــدٔه  مثــل  شــاید  هســتش  حقانيــت  و  حــق  مســير  مســير، 
حقيری از این مســير نتونســته باشــم درســت اســتفاده بکنم 
کــه  کســانی  جــزء  نوشــتن  رو  اســممون  کــه  همينــی  منتهــا 
عرضــم بــه حضورتــان طلبه هــای امــام زمان هســتم خودش 
یم  تریــن افتخــار هســتش بــرای مــن یک عمــر بیشــتر ندار باال
کجا بهتر از اینکه انســان  کجــا خــرج بکنيم  ن یک عمــر رو  او
عمرش را در راه رشد فکری، رشد معنوی و رشد دینی مردم 
بخواهــد خرج بکند این یک عمر را در راه امام زمان خودش 

در راه تبليــغ امام زمان قرار بدهد.
یــک  هــم  مدرســه  آموزشــی  مباحــث  بــه  راجــع   

توضیحــی برامون بدید.
کــه خــب مشــخصه مدرســه از  بحــث برنامه هــای آموزشــی 
که  ن هفت مرحلٔه پذیرشــی  کــه پذیرش اســت او قــدم اولی 
کــه معمواًل چند صد  که متقاضی های ورودی  برگــزار ميشــه 
ن ها حاال چنــد تا فيلتری  یم از بین او نفــر متقاضــی ورود دار
کــه انجام ميشــه یه عده می رســند به تشــکيل پرونده همين 
که مراجعه کننده بودند  گذشته حدود 300، ۴00 نفری  ســال 
حدود ۱30 تا تشــکيل پرونده داشــتيم بــه مصاحبٔه تفصيلی 
مــون حــدود هشــتاد نفــر رســيدند از ایــن هشــتاد نفــر حدود 
کردنــد و از ایــن تعــداد هــم  چهــل نفــر دوره اختبــار شــرکت 
که وارد سال تحصيلی  حدود سی نفرشون رو توفيق داشتيم 
کــه وارد ســال تحصيلــی  شــدند ایــن بحــث پذیــرش. افــراد 
کارنامــٔه صد  کــه در قالــب  می شــوند روش تحصيلــی حــوزه 
یابی جامع  گفته می شــد، ولی االن تحــت ارز نمــره ای قدیم 
آموزشــی بهــش ميگيــم پیــش مطالعــه قبــل درس حضــور به 
یســی بعدش  دوام ســرکالس بعــدش تثبيــت تکميل تقریر نو
یابــی هفتگــی و بلندمــدت نظر مســئول  مباحثــه بعــدش ارز
انجــام  کامــل  به صــورت  این هــا  تمــام  کــه  اســتاد  نظــر  پایــه 

کرونایــی شــده یه  ميشــه. خــب حــاال ایــن شــرایط، شــرایط 
کالس ها  که  یژه ای اســت جمع بندی این شــد  برنامه های و
جایگزیــن  خــب  می کنيــم  برگــزار  ی  حضــور به صــورت  رو 
کــه  یســی در درس هــا الزامــی شــده زمانــی  مباحثــه تقریــر نو
ی برگزار ميشــه ارتباط مســتمر با  کالس هــا به-صورت مجاز
عزیزان هســت و عرضم بــه حضورتون مجموعــه برنامه های 
که اســاتيد بــا طلبه ها دارند  ی  آموزشــی بــا ارتبــاط و همکار
کما فی السابق قبل  ن شــرایط علمی  که بشه او ســعی ميشه 

کند انشــاءاهلل. کرونا ادامه پیدا  از شــرایط 
توقعــی  چــه  مدرســه  آمــوزش  معاونــت  عنــوان  بــه   شــما 

ید. از بچه ها دار
که عرضم بــه حضورتون  ن آمــوزش  حقيقتــًا خــب توقع معاو
گر جایگاه  که توقع داشته باشم ا کسی نيستم  که بندٔه حقير 
ن  حقوقــی معاونــت آمــوزش منظــور اســت خــب عمــل به او
نظام آموزشــی مدرســه خب مورد توقع هســت از این جهت 
که عزیزان رشــد علمی خودشــون رو توجه داشــته باشند سر 
کالس پیــش  کالس هــا به صــورت منظــم حاضــر بشــن قبــل 
یایی  کالس های فعال و پو کالس ها  مطالعه داشــته باشــند 
کالس داشــته باشند  ن روند بعد از  باشــه بعدش دقت به او
نتایــج  کســب  شــون  آموزشــی  امــور  پیگيــری  مباحثاتشــون 
کــه  ن توانمنــدی و پختگــی علمــی ای  بــاالی علمــی چــه او
کارنامه و  اصــل قضيــه همينــه یــا از جهــت آموزشــی بحــث 
که هســت خب تمام اینها مورد توقع  عملکرد ســاليانه افراد 
کنــارش  ن جایــگاه حقوقــی معاونــت آمــوزش هســت در  او
گر بنــدٔه حقير  حــاال جــدای از این بحــث معاونت آمــوزش ا
از ســمت خودم بخواهم نکته ای رو درخواســت بکنم خب 
کــه عزیــزان توجه به خادمان خودشــان داشــته  ایــن مســئله 
کــه دعا بکنند بــرای ما اینکــه عزیزان خب قم  باشــند اینــی 
کردند یاد ما باشــند  یف بردنــد یــا پله های ترقــی رو طی  تشــر
مــا تمــام آرزومــون اینه دعامــون اینــه و درخواســتمون اینه از 
کــه عزیــزان به یــه نقطه ای برســند بــه جایی  خــدای متعــال 
برســند مایــه افتخــار امام زمــان باشــند و خب تو این مســير 
گوشــه و مثاًل داشــت یه  ن  بگــن یــه نفری هم نشســته بــود او
کــس مــی زد همين کــه یاد مــا باشــند دعا  کفشــی بــرای مــا وا
که ان شاءاهلل امام زمان به برکت  بکنند توجه داشــته باشند 

توجــه اونها به مــا توجهی بکنند.
معاونــت  دوره  در  خاطــره  بدتریــن  و  بهتریــن   

آموزشــتون رو بفرمایید.
خــب بهترین خاطره از تشــکيالت معاونت آموزشــی زمانی 
کار خــودش رو ببينه وقتی  کــه انســان نتيجه و اثــر  هســتش 
هســتند  خوشــحال  ميرهاشــم  حاج آقــای  ميشــه  دیــده  کــه 
که انســان  یــن پر خوشــحال هســتند یــا زمانی  حاج آقــای زر
کــه تأثيری  در بعضــی از طلبه هــا محســوس ایــن رو ميبينــه 
بــان می-آورند  گذاشته شــده حاال یــا بعضيا به ز ن هــا  در او
بــان نمی آورند وقتی انســان در ســير عملکرد  یــا بعضيــا به ز
افــراد ایــن رو ميبينــه خــب بهتریــن خاطــرات آن لحظاتــی 
که انسان می بیند توانســته خدمتی را ارائه بدهد،  هســتش 
گر  بدتریــن خاطــرات هــم در هميــن قالــب شــکل ميگيــره ا
کــه  گرفتــه یــا قدمــی رو برداشــته  جایــی انســان تصميمــی 
که ایــن قدم، قدم درســتی نبود  بعــدًا بــه ایــن نتيجه رســيد 
کامــل و درســتی نبــود می شــد بهتــر  ایــن تصميــم، تصميــم 
هســتش  تلــخ  هــم  اونجــا  قطعــًا  داد  انجــام  ی  کار ایــن  از 

کننده. ناراحت  و 
قه طالب به معاونت آموزش نشأت گرفته از چیست؟  عال
که شــما ســؤال رو  ی باشــه  البتــه مــن فکــر نمی کنــم این جــور
پرســيدید حــاال خــالف ایــن رو بخواهيــم بگيــم شــاید باشــه 
یک طرف قابل نقد هســتش این ســؤال  شــاید نباشــه منتها از
کار با عزم و اراده های  منتهــا در بحــث معاونت آموزش چون 
کار با نفوس افراد و بحث اجرای قانون مطرح ميشــه یه  افــراد 
جاهایــی خــب خــالف طبع و خــالف نفس صــورت ميگيره 
کــه یــه جاهایــی یــه ناراحتی هایــی رو برای افــراد به  طبيعيــه 
وجــود بیــاره و فــرد علــی رغــم ميــل باطنــی اش مجبــوره مثــاًل 
کار رو انجــام بــده چــون مطالبــه معاونت آموزشــه و در  فــالن 
صــورت عدم انجام هم شــاید مخاطراتی رو به همراه داشــته 
گذار اســت منتها در مدرســٔه  باشــه خــب این یــه مقدار تأثير 
که افتــاده بحمــداهلل به لطــف خدای متعــال و با  مــا اتفاقــی 
که ارتباط  که از قدیم مســئول محترم حوزه داشــتند  تدابیری 
مســئولين مدرســه با طلبه ها از ابتدا ارتباط دوستانه ای بوده 
گردی همينطــور  کالس درس ارتبــاط اســتاد و شــا حتــی در 
کــه نامالیمــات بــه حداقــل  خــود ایــن مســئله باعــث ميشــه 

خــودش برســه یعنــی بیشــتر از این کــه بخواهــد بگومگوهــای 
کــم اســت یــا روابــط  کــم باشــد روابــط اخالقــی حا قانونــی حا
که خب طبعًا به واســطه ارتباط مستمر  کم هســت  رفاقتی حا
که در مدرسه هستند با طلبه ها حاصل می شود؛  مســئولينی 
ی خشــک نيســت  یعنــی اینجــا روال و حالــت، حالــت ادار
کارآموزشــی انجــام بده و برود بلکــه همه باهم  کســی بیاد  که 
دوســت هستند، رفيق هستند؛ حتی یکجاهایی باهم درس 
که ایــن ارتباط  دارنــد مباحثــه دارنــد و خود این باعث شــده 

ی از سختی ها باشه. کنندٔه بسيار دوطرفه ای ســهل 
آمــوزش  معاونــت  پیــش  ســال  چنــد  بــه  برگردیــد  گــر  ا  

می کنید؟ قبول  را 
واقعــًا تــا االن بــه ایــن موضــوع فکــر نکــرده بــودم و فکــر هــم 
ن هم  نميخــوام بکنــم چــون یــک مبنایی از اول داشــتم و او
کــه هرجایــی قــراره خدمــت  ی هســتم  کــه یــک ســرباز آینــه 
کســوت  ی در  گه به ما بگن یه روز بکنــم بایــد حاضر باشــم آ
که مــا پایــه 6 بودیم باید  گفتيــم چشــم زمانی  گفتــن  آمــوزش 
گفتند مســئول پایه بشــيد  می رفتيــم قــم شــرایط فراهــم شــد 
بشــيد  ملبــس  گفتنــد  اســت  وظيفــه  چشــم  کردیــم  عــرض 
وظيفــه شــده چشــم یــا تو هــر قالب دیگــه ای بحــث تحقيق 
که مشــغول هســتيم  امــور پژوهش امور تربیتی االن جاهایی 
که وظيفه بشــه بتونيم خدمتی به امام زمان انجام  هرجایی 
کار ميخواد آموزش  کار مهم نيســت قالــب  ن قالب  بدیــم او
که توفيــق خدمت به  ن محتــوا  باشــه یــا هــر چيز دیگــه ای او

امام زمانه باشــه وظيفه بشــه در خدمتيم.
که فکــر می کنید الزمه و ما نپرســیدیم بفرمایید. گــر نکته   ا

مســائل مرتبــط بــه آمــوزش خب پرســيده شــد منتهــا همون 
امــور  بــه  نکتــٔه دغدغــه مندیــه عزیــزان طلبــه مــون نســبت 
کنيــد مســائل  گــر محبــت بکننــد و فــرض  آموزشــی خــب ا
مربوط به ســامانه شون هســت مربوط به امتحانات هفتگی 
شــون هســت مربوط به ارتباط با اســتاد هســت حاضر بودن 
یســی هــر چه عزیــزان این  کالس هســت بحــث تقریــر نو ســر 
کم  کمی  ی هم شــاید  که در این فضای مجاز اهتمام هایــی 
که  توجهــی بهــش بشــه ایــن را عزیــزان توجه داشــته باشــند 
که بتونند  کمکی بدهند به خادمان خودشــون  انشــاء اهلل یه 

ی بکنند. گذار انشــاء اهلل بهتر خدمت 
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بعد بصیرتی



مــا با حاج آقای گرامی کالس منطق و شــهيد مطهری داشــتيم 
و کم کــم پــای ما به فيلســوف باز شــد و در جلســات حاج آقای 
ميــر هاشــم شــرکت می کردیــم کــه مــا را به جایــی رســاند کــه به 
کــه دیگــر باید طلبــه بشــویم این جوری  ایــن واقعيــت رســيدیم 

شد ما طلبه شدیم.
 حاج آقا چند سال دانشگاه بودید؟

می خوانــدم  درس  دانشــگاه  کــه  می شــد  ســال  چهــار  بنــده 
حاج آقای ميرهاشم تقریبًا سال ۸9 بود که آمدند مسجد مابعد 
ما هم از ســال 90 با حاج آقای گرامی کالس ها را داشتيم تقریبًا 

سال ۸9 و 90 بود.
 عوامل موفقیت شما در طلبگی چه بود؟

به عوامل از چند جهت می شود نگاه کرد یک موقع خود حاج آقا 
کــه طلبه موفــق از جهت ظاهری یــک ویژگی باید  می فرمودنــد 
داشته باشد و از جهت باطنی یک ویژگی باید داشته باشد در 
کيد داشــتند،  ویژگی ظاهری حاج آقا خيلی روی ادب طلبه تأ
ایــن طلبــه هر جا که بــرود موفق می شــود و از جهت معنوی هم 

چــی  هســت  ایــن  اول  ســؤال  حاج آقــا  خــب 
شد که طلبه شدید؟

که دانشــجو  گول خوردم؛ خب واقعيتش خيلی قبل تر آن زمان 
کــرده بودم برای طلبگــی ثبت نام بکنم  بــودم چنــد باری اقدام 
یک بار قبل از اینکه دانشــگاه قبول بشــوم یک بــار هم زمانی که 
دانشــگاه قبول شــده بــودم، دانشــگاه همــدان بــودم یکجــا در 
کــه درس های  همــدان رفتــه بودم یــک حــوزه ای ثبت نام بکنم 
حوزه را کنار دانشــگاه بخوانم اما نشد چون باالخره خانواده ای 
کــه داشــتيم خانوادٔه مذهبی بود، در بســيج بزرگ شــده بودیم و 
کــه اطــراف بنــده بودنــد در ایــن وادی بودنــد پدربــزرگ  افــرادی 
که بایسته و شایسته بود تصميم  بنده آخوند بود ولی آن جوری 
کــه باید طلبه بشــوم  نگرفتــه بــودم بــه آن بینــش نرســيده بــودم 
تــا اینکــه دانشــجو شــدیم و چنــد ســالی گذشــت و حاج آقای 
ميرهاشم و اساتيد حوزٔه علميه آیت اهلل حق شناس در مسجد 
ابــوذر رفت وآمــد پیدا کردند دیگر ما با حوزه آشــنا شــدیم و ما با 
حاج آقــای شــهروز خــواه و حاج آقــا گرامی رابطه داشــتيم، مثاًل 

استادی که طعم دانشگاه را چشیده
 مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین پژمان؛ 

قائم مقام مدیر در حوزه مجازی اخالق آیت اهلل حق شناس؟هر؟

ارتبــاط با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف و اهل بیت 
که  کاًل طلبه ای  عليهم الســالم خيلی باعث موفقيت می شــود 
بــا امام زمــان عجل اهلل تعالــی فرجه الشــریف نمی تواند ارتباط 
کنــد ارتبــاط بــا اهل بیــت  کنــد بایــد خــودش را درســت  برقــرار 
عليهم الســالم خيلــی کمک می کند یک کســی که می خواهد 
کند و اینکه چه کار باید بکند به  موفق باشد باید این ها را اخذ 
گر  نظرم اول و آخر همه چيز در کنار توســل بحث تالش اســت؛ ا
کسی تالش نکند و باالترین استعدادها را داشته باشد به هيچ 
جا نمی رسد، به نظرم اول و آخر تالش خود شخص است امام 
زمــان عجــل اهلل تعالی فرجه الشــریف هم ان شــاءاهلل یک نگاه 

بکند و این شخص را بخرد، این طلبه موفق می شود.
 توی مسیر طلبگی خودتان چه چیزی شمارا کمک کرد؟

گر بتواند با استاد خوبی هم نشينی داشته باشد  آدم در طلبگی ا
به نظرم خيلی کمک می کند حاال من خودم واقعًا به این نقطه 
رســيده بودم یا باید طلبه بشوم یا زندگی ام بربادرفته یعنی هنوز 
یادم نمی رود حاالتی که داشــتم اوایل طلبگی که می خواســتم 

دوره اختبار شــرکت کنم شرایط ما شرایط ویژه ای بود دانشگاه 
که تو  رفتــه بودیــم و وضعيــت تأهل ما بــود، خيلی می ترســيدم 
حــوزه مــن را قبول نکننــد واقعًا انقدر مســتأصل بــودم می گفتم 
کی به ســرم بریزم این حالتی که داشــتم  گر قبول نشــوم چه خا ا
کرده بود بر مباحث علمی،  من و چهار پنج ســال واقعًا متمرکز 
کار دیگری هم نداشــتيم انجام بدهيم خيلی تو مباحث  هيچ 
کرد، ایــن حالتم خيلی من را کمکم  علمــی این حالتم کمکم 
کــرد کــه بتوانــم چنــد ســال متمرکــز بنشــينم درس بخوانــم بعد 
کرد با حاج آقای رســتمی  که خدا به ما  درعين حال یک لطفی 
کالس هایــی کــه داشــتيم عــالوه بــر کالس هــای دروس اصلــی 
که با حاج آقا رســتمی داشــتيم با حاج آقا اصغری  کالس هایی 
کــه با این اســاتيد داشــتم، توفيق  داشــتيم نشست وبرخاســتی 
گاهی اوقات ما خانٔه  داشتم حاج آقا رستمی خانٔه ما می آمد و 
حاج آقــا می رفتيــم. این هــا خيلی مــن را واقعًا کمک کــرد ما هر 

هفته حاج آقا را می دیدیم.
حاج آقا زرین پر هم خيلی کمک کردند
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مصاحبه



گر برگردید در مسیری که هستید چه کارهایی را زودتر   حاج آقا ا
انجام می دهید؟ چه کارهایی را اصاًل انجام نمی دهید؟

در زمان طلبگی یعنی؟
 بله در زمان پایه یک

گــر برگــردم همين کارهایی که کردم را انجام می دهم تالشــم را  ا
بیشتر می کنم سعی می کنم بیشتر استقامت داشته باشم.

 چه کارهایی را نمی کنید؟
همــان کارهایــی که نکردم شــاید یک موقع هایــی تنبلی هایی 
شــد  تلــف  کــه  وقت هایــی  جاهایــی  یــک  کردیــم  کــه 

کمتر تنبلی می کردم.
 آفت های آسیب طلبگی را چه چیزهایی می بینید؟

خيلی سؤال ســختی دارید می پرسيد، شاید یکی از آفت های 
را  اینکــه طــرف باالخــره یک چيزهایــی  باشــد  طلبگــی تکبــر 
می فهمــد یک چيزهایــی را می داند شــاید یکجاهایــی هم فکر 
کند بداند جهل مرکب داشــته باشــد شــاید معلوماتــی که دارد 
برای او عجب آور باشد یک آفت دیگر هم که در طلبگی وجود 
دارد بی صبــری و کم تحملــی اســت چــون انســان در مباحــث 
علمــی کــه وارد می شــود علــم خودبه خــود باعــث می شــود کــه 
انســان حوصله اش بیاد پایین در حالی که فوت های کوزه گری 
طلبگــی با صبر به دســت می آید یک موقع ده ســال از طلبگی 
آدم می گــذرد در ایــن ده ســال خيلی چيزها راجع دین شــنيده 
خيلی منبرها شــنيده خيلی اســتادهای مختلفی را دیده ولی 
می خواهد برود ســر درس یک اســتادی بنشيند این استاد باید 
کــه آن طلبه  کــه یک چيزهایی را بگوید  خيلــی حرفه ای باشــد 
تابه حال نشنيده باشد بعد طلبٔه پایه باال هم چون مدام حرف 
تکراری شنيده حوصله اش شاید سر برود و کم حوصلگی بکند 
و سر کالس دیگر به حرف استاد گوش نکند و بعد از دو جلسه 
هــم دیگــر داخــل کالس شــرکت نکند و بگویــد که این اســتاد 
حرف جدیدی نداشت درحالی که باید صبر داشته باشد و بعد 
از ســی جلســه این حرف را بزند این بی صبری و کم حوصلگی 
یــک آفــت اســت اميرالمؤمنين عليه الســالم در خطبــٔه متقين 
َماِء یعنــی ترکيب بین 

َ
َمــاُء ُعل

َ
َهاُر َفُحل کــه َو اّمــا الَنّ می فرماینــد 

علــم و حلــم اســت کــه آدم را رشــد می دهد لذا ایــن بی صبری 
که به مرورزمان طلبه ها دچارش می شوند این  یک آفتی هست 
دو آفــت تکبــر و کم صبری باعث می شــود کــه طلبه هيچ وقت 

مشــورت نگيــرد و از اســاتيد بهــره نبــرد و... این هــا حاصــل و 
نتيجه این دو آفت است

 حاج آقــا در مســیر طلبگــی چقــدر مباحــث اخالقــی و توجــه 
دادنــش بــه خود طلبــه اهمیت دارد؟ این ســؤال اول و ســؤال دوم 
و  می شــود؟  دارد  کار  چقــدر  حــوزه  ایــن  در  اینکــه 

چه کارهایی الزم است؟
کنــم تقریبًا جــزء واضحات و بدیهيات اســت  ســؤال اول فکــر 
کــه به اخــالق توجه نکنــد واقعًا باخته اســت و  اصــاًل طلبــه ای 
اصــل مطلــب را فرامــوش کرده فکــر می کنم این آن قــدر بدیهی 
اســت که راجع به این نياز به صحبت نيســت. طلبه مباحث 
اخالقی را باید خيلی رعایت بکند توصيه های علماء به ما هم 
از قدیم االیام همين بوده اصاًل یک موقع می گفتند شما یک روز 
را تعطيــل بکنيد و فقط بــه مباحث اخالقی اختصاص بدید و 
که طلبه زندگينامٔه علماء را بخواند و بعضی  توصيه می کردند 
کتب اخالقی مانند المراقبات را نگاه بکند از قدیم هم علماء 
بــه ما خيلی روی ایــن مطلب توجه می دادند این از ســؤال اول 
امــا ســؤال دوم حــوزٔه خــود ما هم بــه نظرم برنامــه دارد مــا اواًل در 
بحــث انســان جامــع و کامل حــوزوی که حاج آقای مير هاشــم 
فرمودند در شــش ســال اول در این ابعاد مختلف تمرکزشــان را 
در چــه عنوانــی باید بگذارند مثاًل یک ســال مباحث ترک گناه 
که  یک ســال ادب یک ســال نماز شــب در مباحث مختلفی 
کامــل یعنــی هــم ســير  طراحی شــده در طــرح انســان جامــع و 
مطالعاتی هســت هم ســير اســاتيدی که در جلســات هفتگی 
دعوت می کنند مانند حاج آقای جاودان که این باعث موعظه 
طلبه هــا ميشــه یا بزرگان دیگــر مانند حاج آقای تحریــری و... تا 

طلبه استفاده بکنند.
کــه خود اســاتيد با نکتــه گفتن  یــک بحــث دیگری هم اســت 
اول کالس یــا بــا خواندن روایت و با این صورت ها یک بخشــی 
را تبيیــن می کننــد در بحث حجــره داری یکســری برنامه هایی 
کتاب های خود حاج آقا را بخوانند و یا قبل از  که یک موقع  بود 
خواب یک صوت حاج آقا حق شــناس را گوش بدهند این هم 
که انجام می شــد و دیگه این درنهایت این بحث  مباحثی بود 
طــرح حوزٔه علميه مجازی اخالق ما اســت که دیگر یک روز را 
اصاًل در حد سه چهار ساعت کالس برگزار می شود کالس های 
که فقط مخصوص طلبه ها نيســت اما بــرای طلبه ها  اخالقــی 

هم هســت، مثاًل یک کالس ســيره تربیتی آیت اهلل حق شــناس 
کــه حاج آقا ميرهاشــم زحمتش را می کشــيدند یک کالس  بــود 
عرفــان اســالمی حاج آقای تحریری بود که برگزار می شــد شــرح 

صحيفه سجادیه که حاج آقای کریمی برگزار می کرد و...
 حاج آقــا ســؤال آخــر اینکــه چــرا طلبه هــا هــر چــی میــرن باالتر 

پایبندی شان به مباحث اخالقی کمتر میشه؟
این طوری نيست واقعًا یعنی اگر طلبه ای مسير خودش را درست 
برود اتفاقًا پایبندی باید بیشتر بشود اواًل که شما سال دهم طلبگی 
را نباید با سال اول طلبگی مقایسه کنی سال اول طلبگی آن شور 
و هيجــان را همــه دارند یک کارهایی را ممکنــه انجام بدهند از 
گــر واقعــًا می خواهد  ســرجمع از ســر خيلــی چيزهــای دیگــر امــا ا
کســی می خواهد ببيند رشــد برایش حاصل شــده یا نشــده سال 
دهم طلبگی اش را باید با قبل طلبگی اش مقایســه بکند عرض 
می کنم دو سه سال اول طلبگی یک مقدار جو و این جور چيزها 
زیــاده خيلی نمی شــود گفــت که طرف خــوب شــده در این جو 
یک اوجی حاصل می شــود بعد یک افولی شــروع می شــود شــما 
ســال دهم طلبگی باید با قبل طلبگی مقایســه بکنی که ببينی 
رشد واقعًا برات حاصل شده به نسبت قبل طلبگی یا نشده من 
احســاس می کنــم عموم طلبه ها رشــد برایشــان حاصل شــده به 
نسبت قبل طلبگی شان بله نسبت به اول طلبگی ممکن است 
یک فرازوفرودهایی داشــته باشــند کاًل انســان ها طبيعتشان این 
هســت که فرازوفرود دارند یعنی آدم نوســان دارد یک موقع اقبال 
دارد یــک موقــع ادبــار دارد این ربطی به طلبگی طــرف ندارد این 
ربــط بــه خصلت ذاتــی انســان ها دارد و ممکن اســت به هرحال 
طلبه خوب طلبگی نکرده باشد و جاهایی کوتاهی کرده باشد و 

این کوتاهی باعث این افول شده باشد.
در رابطــٔه با حوزٔه مجازی اخالق هم خب حاال یک توضيحاتی 
البته اجمااًل عرض کردم منتها یک بحثی را ما در این ایام کرونا 
که وارد بحث فضای مجازی و این ها شــده بودیم یک بســتری را 
فراهم دیدیم برای انتقال مفاهيم اهل بیت که خب ميشه واقعًا از 
این فضای مجازی استفاده کرد و آن مطالبی را که برای کسانی 
که حاال یک موقع شاید نمی توانند دروس معمول حوزوی را مثل 
یــک طلبه دنبــال بکنند، حاال فرصتــش را ندارند امــا می توانند 
در هر جلســه یک دقيقــه وقت بگذارند روایــات و قرآن و مفاهيم 
اهل بیت یاد بگيرند دیدیم ميشــه یک همچين بســتری را فراهم 

کرد که حاال چون فضا و بستر بستر مجازیه از اساتيد خيلی خوبی 
هم ميشــه اســتفاده بکنيم مثاًل ما قولش را هم گرفته بودیم وقتی 
بحث مجازی بود حاال شــاید حضوری بود ما بعضی از اســاتيد 
را نمی شــد در خدمتشان باشــيم ولی با توجه به مجازی بودنش 
خيلی از اساتيد را حاال هم وعده گرفتيم برخی شان اومدن برخی 
از این اساتيد اما برخی ها برای ترم های بعدی یا سال های آینده 
قولش را گرفتيم مثــل آیت اهلل تحریری مثل آیت اهلل جاودان مثل 
همين درســی که اســتاد بزرگوارمان حاج آقای ميرهاشم داشتند 
بــا ایــن رفقــا یــک همچنيــن بســتری فراهم شــد کــه ما هــم برای 
طلبه ها برنامه اخالقی را داشــته باشــيم این را از امثال حاج آقای 
حق شــناس یــاد گرفتيم کــه آخر هفته هــا را فقط صرفــًا مباحث 
اخالقــی کنار می گذاشــتند درس و بحث را تعطيــل می کردند و 
بــه مباحــث اخالقی می پرداختند حاال این جــور بگيم بهتره که 
درسشــان عوض می شــد مباحث اخالقی را دنبال می کردند که 
در چنــد مقطــع ما ایــن مباحث را دنبــال داریم می کنيــم یکی از 
ایــن مقاطــع مقطع دانشــجویان هســت که خــب کالس عقاید 
دارنــد، کالس مباحث تمدن ســازی، کالس فقــه خانواده دارند 
آقایان دانشــجو مقطع بعدی مقطع متوســطه اول و متوسطه دوم 
راداریم که آن ها هم تحت همين عناوین مباحثشان برقرار است 
کالس های احکام و عقاید و اخالق و مباحث انقالبی برایشــان 
ارائه خواهد شــد این ها هرکدام درس ها و عناوین درس و این ها 
دروسش انتخاب شده است که دیگه در این مقال توضيح ندم 
مــا مقطع طالب هــم داریم که عرض کردم خدمتتــان و بعد هم 
مقطع شاغلين و بازاریان ما که این ها هم یک موقع شاید نتوانند 
در طول هفته به علت شغل و کارشان این جور مباحث را دنبال 
کــه بخواهند این  بکننــد اما آخــر هفته این برایشــان فراهم شــده 

را انجام بدهند.
حــاال الحمــداهلل واقعــًا اســاتيد خيلــی خــوب و اســاتيد خيلی 
برجسته ای واقعًا قابل استفاده آمدند پای کار، حاال هرکسی که 
ميتونه واقعًا حيفه از این بزرگواران استفاده نکنه یک بحث هم 
کــه آن در دو  راجــع بــه حــوزه علميــه مجــازی خواهــران راداریم 
مقطــع برقــرار اســت یک مقطــع دانش آمــوزان و یــک مقطع هم 
کالس حوزه خواهران به صورت  که البته  بزرگ ســاالن هســتش 
اخــالق  مجــازی  کالس  و  می شــود  برگــزار  آفالیــن 

آقایان به صورت برخط.
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مصاحبه



کــه می خواهــد موفــق باشــد حــاال آن  طلبــه ای 
مــا  بــزرگان ميگوینــد؛  کــه  علميــت و اخالقــی 
بخواهيــم ملموس تــرش را بگوییم این هســتش 
که سال های اول که طلبه می آید درس هایی که 
یا ... این ها را اطرافيان  دارد حاال چه ادبیــات و
شــما  چيــه  این هــا  کــه  بگوینــد  دارد  امــکان 
می خوانيــد؟ یــک مقــدار بــه این ها توجــه نکند 
و نکتــه بعــدی اینکــه خــود حاج آقــا ميرهاشــم 
بخوانيــد؛  را خــوب  هــم می فرمودنــد: درس هــا 
ایــن واقعًا مؤثر هســتش؛ یعنی اینکــه در بعضی 
کمــک  درس هــا مســتقيم، برخــی غيرمســتقيم 
که موفــق هســتند در طلبگی  می کنــد. افــرادی 

که خوب درس خوندند.  کسانی هستند 
پس دو نکته به ذهن من می رســد؛ یک اینکه به 
تخریب های دیگران گوش نکند و ســرش در کار 

خودش باشد ازلحاظ علمی 
و از جهــت اخــالق هــم همين جــوری باشــد کــه 
سرش در کار خودش باشد، امکان دارد کسی که 
می آید طلبه می شــود، هرکســی  بیاید یک چيزی 
بگویــد؛ مثــاًل فــالن کار را بکــن، نــه این کــه داریم 
هــا ایــن 

َّ
ُکل اْعَمــْل ِلَوْجــٍه واحــٍد َیْکفيــَك الُوجــوَه 

مطلب عرضم به حضورتان خيلی درسته.
کــه حاال شــما آمــدی اینجا یک اســتاد اخالق را 
انتخــاب بکــن هميــن را برو جلــو .از این شــاخه 
بــه اون شــاخه نپر.ما خيل  طلبه هــا  را دیدیم که 
در هفتــه 5 تــا درس اخــالق داشــتند کــه ایــن به 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
چی شد که طلبه شدید؟

کودکی به لباس روحانيت عالقه  راســتش من از 
داشتم؛ یادم می آید 9،۸سالم بود که یک عبایی 
موقــع  کــه  بودنــد  تهيه کــرده  مــن  بــرای  خانــواده 

نماز می انداختم .
از بچگــی به لباس و مشــی روحانيــت و روحانی 

محلی که داشتيم عالقه داشتم .
حقيقتــش ایــن شــد کــه چند تــا از رفقــای محل 
طلبــه شــدند و مــن با آن هــا ارتباط داشــتم و این 

ارتباط در این امر مؤثر بود .
و واقعيــت امرش لطف خدا و امام زمان بود ولی 
عامل هایی که مشوق ما بود همين مشی طلبه ها 
و روحانيون ویکی دیگر اینکه رفقای محل طلبه 
شدند و ما هم توفيق شد آمدیم در مسير طلبگی. 
اصــاًل  فاميــل  تــو  مــا  اینکــه  جالــب  یک چيــز 

طلبه نداشتيم . 
از جانــب پــدرم مخالفتی نبود ولــی می گفت که 
حتمــًا اول دیپلمــت رو بگير بعدًا، که همين هم 
شــد دیپلــم ریاضيم روگرفتــم و بعد آمــدم حوزه. 
که آمدیم طلبه شــدیم؛ اولش شــاید  ولی بعدش 
یکــم مخالفــت بــود ولــی بعدهــا همان هایی که 
مخالفت می کردند شدند مشوق ما. و الحمداهلل 

مشکلی نبوده تا حاال.
چــه  در  را  طلبــه  موفقیــت  عوامــل   

چیزهایی می بینید؟

راه و چاه تبلیغ
مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین عدالت خو؛ استاد و مبلغ موفق

 اطرافیان 
امکان دارد 
بگویند که 
این ها چیه 
شما 
می خوانید؟ 

نظر من ضرر ميزند .
چیزهایــی  چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در   

شما را کمک کرد؟ 
خــود مــن ســال اول یک چند ماهی که گذشــت 
اینجــا  نکنــد  کــه  می شــدم  داشــتم  پشــيمان 
یــم، می رفتــم پیش حاج آقا ميرهاشــم  بدردنخور
کــه حاج آقــا نکنــد مــا می رفتيــم جای  می گفتــم 
دیِگــر موفق تر بودیم حاج آقــا می فرمودند که ببين 
اوال این وجه را شــما داشته باش که این فضایی 
گيــرت نمی آمــد  کــه تــو حــوزه هســت هيــچ جــا 
همين که تو از جهت دینت و اخالقت ســالمت 

ميمونی کم چيزی هست!
دیــدم نــه؛ حاج آقا فرمود عــالوه بر اینکــه خودت 
ســالم می مانــی بقيــه را هــم نجــات می دهــی. و 
آالن هم می بینيم که بیشترین مشکالت جامعه 

مشکالت اخالقی هستش.
ایــن نکتــه ای بــود کــه حاج آقــا بهم کمــک کرد و 
بعد از آ هم یادم نمی آید من پشــيمان شده باشم 

تو کل این مسير.
طلبه ای که می خواهد موفق باشد عالوه بر اینکه 
درســش را خــوب می خوانــد و اخــالق را رعایــت 

می کند روابط اجتماعی باالیی دارد.
ایــن موضوع در ســيره امامــان انقالب 

کــه بــا مــردم ارتبــاط  هــم وجــود دارد 
دليــل  از  یکــی  .خــودم  داشــتن 

مــا  چــون  ميدانــم.  ایــن  را  موفقيتــم 
بــه  را  این هــا  کــه  می خوانيــم  درس 

مردم یاد بدهيم .
گر برگردید این مسیر   ا

رو ادامه می دهید؟ 
چنــد  رفقــا  از  یکــی 
وقــت پیــش همين 
مــن  و  پرســيد  رو 
گــر ۱00بار  که ا گفتــم 
ایــن  برگــردم  هــم 

۱00 بار اغراق نيســت بازهم همين مســير رو ميرم 
چون اعتقاددارم خلقتم برای همين بوده رسالتم 
ایــن بــوده کــه بیام تــو این مســير به خصــوص که 
که تو  تــو فاميل طلبه نداشــتيم و خب می دیــدم 
فاميل ميگویند ما با روحانيت مشکل داریم غير 
از فالنی خب این غير از فالنی باعث می شود که 

این ها نزدیک بشوند به جامعه روحانيت.
بــه همين دليــل عالوه بــر اینکه ناراحت نيســتم 

بلکه ۱000بار هم برگردم بازهم رضایت دارم.
گر برگردید چه کارهایی را انجام نمی دهید یا   ا

چه کارهایی را زودتر انجام می دهید؟
کــه برگــردم انجــام می دهــم  یکــی از چيزهایــی 
کــه خب ما  یکيــش هميــن حفظ قرآن هســتش 
که مدرسه بودیم این همه گسترده  در سال هایی 
نبــود. یــک بحــث دیگــر اینکــه درســت بــود مــا 
مشــغول کارهای اجرایی مدرســه بودیم ولی باید 

از وقتمان بهتر استفاده می کردیم .
 از کی تبلیغ رو شروع کردید؟

کــه  خــدا نســبت به ما داشــت  یکــی از الطافــی 
درحالی کــه تــو خانــواده مــا طلبــه نداشــت حــاال 
ایــن رو تــو پرانتز بگویــم )من می گفتــم ای کاش تو 
خانــواده همــه مذهبــی و این هــا بــودن رفقایی 
بــودن و روحانــی نداشــته  کــه این جــوری 
گر روحانی داشــته باشــند  باشــند، چون ا
حســاب  اصــاًل  را  تازه کارهــا  مــا  کســی 
کــه بخواهيــم صحبــت کنيــم و  نمی کــرد 
مطلــب بگوییم( درســته تو خانــواده ما 
طلبه نداشــت ولی مراســمات 
مــن  داشــتيم  کــه  مذهبــی 
بعــد  بــه  ســه  پایــه  از 
می کــردم.  صحبــت 
بــه  چهــارم  ســال  مــن 
که تونستم تو  بعد بود 
کار فرهنگــی محل 
و  کنــم  صحبــت 

یکی از 
چیزهایی که 
برگردم انجام 

می دهم 
یکیش همین 

حفظ قرآن 
هستش 
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منبــر بــرم. ویکــی از علت هایــی که به نظــر من از 
من دعوت می کردند همين بود .

بــه نظــر مــن رفقــا یکــی دو ســال قبــل از ملبــس 
کار را انجام بدهند، در پایگاهی،  شدنشــان این 

در مسجدی کار فرهنگی منبری را شروع کنند.
بــه  توصیــه  کــی  از  را  بچه هــا  شــما   

سخنرانی می کنید؟
امــکان  یکــی  داد؛  کلــی  حکــم  یــک  نمی شــود 
دارد پایــه ســه شــرایطش را داشــته باشــد یکــی 
امــکان دارد پایــه شــش، امــا به طورکلــی  این یک 

چيز الزمی است .
تبليــغ یک چيز الزمی اســت اصاًل رســالت حوزه 
یــس  تدر دارد  کــه  کســی  حتــی  اســت؛  هميــن 

می کند دارد به نوعی تبليغ می کند.
در مــاه محرم و صفر و ماه رمضان طلبه ای موفق 

است که تو این ایام کار تبليغی کرده باشد.
اما نباید از همان اول شــروع کنه باید چند سالی 
گر مثاًل در پایه ســه شــرایط  چيــز بیامــوزد بعد اما ا
خوانــدن یــک حدیــث باشــد و ایــن کار رو نکند 
کــرده اســت؛ امــا تمــام هم وغمــش را در  اشــتباه 

سال های اول روی درسش بگذارد.
ولــی بــه نظــرم از پایــه چهــار و پنــج بــه بعــد بــا 
مجموعــه ای ارتبــاط بگيــرد و جــا پــای خــود را 
کــه بشناســندش،  کنــد. بــه ایــن معنــا  محکــم 
شــدن  ملبــس  از  بعــد  و  بدواننــد  را  علميتــش 

برنامه اش را مداوم داشته باشد.
گر  حــاال حاج آقــا هم می فرمودند کــه فکر نکنيد ا
یــد، نه خير آنجا  دو ســه نفر بودنــد منبر خوب نرو
هم منبــر صادراتی و خوب بروید، طلبه ای موفق 
هستش که از تمام موقعيت هایش استفاده بکند.

 راه های تبلیغ را در چی می بینید؟ 
ما یک روش ســنتی داریم یک روش مدرن.روش 
سنتی همان منبر و سخنرانی و به صورت خطابه 
گذشــته ولی در  که زمانش  هســت.اونها درســته 
هــر دوره مخاطب خاص خــودش را دارد و طلبه 

بایــد تــو این زمينــه فعاليت بکنــد.در زمان قدیم 
3 ســاعت بعضــا منبــر می رفتنــد، یک ســاعت 
احکام، یک ســاعت اخالق یک ساعت عقاید 
امــا باوجودایــن وضــع مــردم حوصلــه ندارنــد که 
بخواهند 3ســاعت پای منبر بنشينند.یکســری 
کــرده ولــی ســاختار منبــر ســنتی هنوز  تغيیراتــی 

هست و هيئات هم نوعا آن را می پسندند.
ولــی اآلن دیگــر از روش هــای انحصــار درآمــده؛ 
گر ســال های پیش فقط  یعنــی تبليغ مــاه محرم ا
ســخنرانی بــود اآلن شــما می توانيــد یــک کليپ 
فضــای  در  را  ایــن  و  بکنيــد  آمــاده  5دقيقــه ای 

مجازی پخش بکنيد .
یا شيوه های جدیدی که مثاًل شما می توانيد برای 
خانوادتــون از دهه اول محــرم حدیثی، مطلبی از 
امام حسين را پیامک بکنيد. یا یک کانالی بزنيد 
کار را بکننــد  گــر طلبه هــا در اقوامشــان ایــن  کــه ا
گر ســوالی بود بپرسند و  خيلی خوب هســت که ا

پاسخ بدهند، مطالب مذهبی بگذارند.
که شــيوه ها خيلی بیشتر شده  می خواهم بگویم 
اســت، اگرچــه از آن طرف یک مقــدار روش های 
کــم شــده ولــی از این طــرف آن جنبه هــا  ســنتی 
بیشتراست و طلبه ای موفق است که تو همه این 

زمينه ها کار بکند .
اآلن مــا تبليغ هــای تخصصــی داریم مثــاًل تبليغ 
که گذشت  که همين ســالی  کودکان  نســبت به 
چندین درخواست برای مبلغ کودکان داشتيم .

خــب هرکــس باید نســبت بــه پتانســيل خودش 
و ویژگی هــای خــودش انتخــاب بکنــد. امــروزه 
طلبــه ای  دیگــر  و  دارد  وجــود  یــادی  ز راه هــای 

نمی تواند بگوید که من به درد تبليغ نمی خورم.
بایــد طلبــه یکــی از روش هــا را به طــور تخصصی 
گــر در  کــه جایــی ا و بقيــه را عمومــی بلــد باشــد 

معرضش قرار گرفت بتواند از عهده اش بربیاید.
 تأثیر تلبس در تبلیغ چگونه است؟

مــن کار بــا عقبه این لبــاس ندارم، امــا آن چيزی 

کــه مهم هســتش توی تبليغ و مــا داریم می بینيم 
واقعًا مردم ولو اینکه اآلن بعضی ها ميگویند مردم 
نســبت به روحانيت فاصلــه گرفتند و به نظر من 
این تا حدودی درســت است و بقيه اش مغالطه 
گــر مــردم نســبت بــه روحانيــت موضــع  هســت ا
هســت؟  منظورتــان  روحانيــت  کــدام  گرفتنــد 
یــم تــا روحانی .من امســال یکجایی  روحانــی دار
ســخنرانی می رفتم که این ها ســه چهار سال بود 
کــه روحانــی نداشــتند، روزهــای اول معلــوم بــود 
کــه زاویه داشــتند ولی خب من رفتــم گرم گرفتم 
تو، ســينه زنی هاشــون بــودم و الحمــداهلل  70، ۸0 
درصــد نظرشــان و دیدشــان عــوض شــد .یعنــی 
یک بخشــی بــه خاطر کم کاری ما اســت و شــاید 
هم ما ملبس ها یکجاهایی را کم گذاشتيم . ولی 

مردم هنوز که هنوز هست تو جاهای
.و  می کننــد  اســتفاده  روحانيــت  از  مختلــف 
ایــن لبــاس بــه نظــر مــن خيلــی مؤثــر اســت .من 
خــودم مثــاًل تــو مســجدمان صحبــت می کــردم، 
قبــل معمــم شــدنم و بعــد معمــم شــدنم زمين تا 
آســمان فــرق می کــرد .وقتی کــه لبــاس پوشــيدم 
که مردم بهتر می پذیرنــد و از طرفی هم  می دیــدم 
مســئوليت ما بیشتر می شــود ولی از جانب مردم 

مقبوليت بیشتر است .
 فعالیت های تبلیغی خودتان چطور است ؟

الحمداهلل  ما چند ســالی است فکر کنم 5 سال 
کــه تقریبــًا ما معمم شــدیم تو این پنج ســال خدا 
رو شــکر تو همه ی ایام مناســبتی مذهبی مراســم 
داشــتيم حــاال روزی بــوده 5جلســه 6 جلســه . 
کرونا و محدودیت ها من سه جا  امسال به خاطر 
منبــر می رفتم . به نظر من این یک توفيقی اســت 
که ارتبــاط بگيــرد و واقعًا هم دســت  بــرای طلبــه 
طلبه اســت؛ کســی که اهل تبليغ باشــد جایش 
هم پیدا می شــود. خــب من چند تا تجربه تبليغ 
جهادی هم داشتم تو ایام سيل خوزستان که بود.
درخواســت  یک زمــان  گــر  ا ميگــم  رفقــا  بــه  مــن 

تبليغی برام نباشد یک جوری حاال تو شهرستان 
کــه مبلــغ می خواهنــد مــن ميــرم و جایــش هــم 

واقعًا مهم نيست.
من تو سال های تبليغيم جایی رفتم که مثاًل پنج 
نفــر بوده، جایی رفتــم مثاًل هزار نفر بــوده ميخوام 
این را بگویم کسی که هدفش تبليغ است، دیگر 

مسائل جنبی برایش اهميت پیدا نمی کند.
خــدا  باشــد  تبليــغ  دنبــال  کــه  طلبــه ای 

روزی اش را هم می رساند.
 فعالیت معاونت تبلیغ چطوری هست؟

عرضــم بــه حضورتان فکر کنم بیش از ســه ســال 
باشد که در بحث تبليغ ما در خدمت حاج آقای 
زریــن پــر هســتيم . ما از چنــد جهت تبليــغ را در 

مدرسه تداوم بخشيدیم
یکی بحث ارتباط مبلغين با یکدیگر بود .

مختلــف  مراســم های  چنــد  در  مــا  اینکــه  دو 
کــه  تبليــغ را انجــام دادیــم مثــاًل روضــه خانگــی 
بــود کــه بازخــورد خوبــی هم داشــت کــه فکرکنم 

حدود ۲00 جلسه شد.
بحــث اردوی جهادی بود .بحث روضه خانگی 
درون شهر قم بود .بحث هيئت های خيابانی بود.
یکــی دیگــر از مــوارد در راســتای تبليــغ محتوای 
که مجموعه خودمان این پتانســيل  تبليغی بــود 
که برای هر مناســبتی این محتوا را ایجاد  رو دارد 
کند حاال یک بخشــی هم رفقــای معاونت تبليغ 
کمــک می کردند  کانــون دانش آموختــگان اونجا 
یک ســری مطالب هم خودمان از اســاتيد جمع 

می کردیم وتو کانال قرار می دادیم  
کــه تو دورهمی ها  و ایــن هم بــه نظرم ؛نظر  خوبی 
اون  کــه  بکننــد  انتخــاب  موضــوع  رفقــا 

سطحشان باال برود.
یک بحث هم بحث محتوای روضه ای هستش 
که این را ما تو کانال قرار می دادیم روضه هایی که 
موثق هستش انواع مقاتل ؛این هم بخش هایی از 

روش های تبليغ بود که عرض کردیم.

 یک کانالی 
گر  بزنید که ا
طلبه ها در 
اقوامشان این 
کار را بکنند 
خیلی خوب 
گر  هست که ا
سوالی بود 
بپرسند و 
پاسخ بدهند

گر یک زمان  ا
درخواست 
تبلیغی برام 

نباشد 
یک جوری 

حاال تو 
شهرستان که 

مبلغ 
می خواهند 

من میرم
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زمان؟جع؟ اســت و به حوزه ها برویم وارد بشویم؛ 
اما ما یک دوستی داشتيم که از بچه های کرج بود 
و خيلی برای ما از حاج آقا حق شناس؟هر؟ و علما 
می گفت و مــن اصاًل حاج آقا حق شــناس؟هر؟ را 
نمی شــناختم اما به طــور اتفاقی وقتــی دنبال این 
قضيــه افتادم که حاج آقــای مجتبی تهرانی؟هر؟ 
کنــد_ در بــازار تهــران،  را ببينم_خــدا رحمتشــان 
وقتی که رفتم دنبال این قضيه که ایشان را ببينم؛ 
اتفاقــًا آلودگــی هــوا شــده بــود و حاج آقــا مجتبــی 
تهرانی؟هر؟ مسجد نيامده بود و ایام اعتکاف بود. 
دیگــر من رفتم مســجد و گفتنــد حاج آقا مجتبی 
تهرانــی؟هر؟ نيامده و من گفتم خب پس من هم 
همين جوری یک دوری در مسجد بزنم، اعتکاف 
بود آنجا یک شــخصی را پیــدا کردم آقای بهلولی 
آقای بهلولی از طلبه های فيلســوف و از بچه های 
کرج بود و یک گپی زدیم؛ گفت آقا هر کاری کردی 
پاشــو بیا فيلسوف، اینجا خيلی مهم است که ما 
وقتی کــه می خواســتيم دفترچه حــوزه را پرکنيم در 
همين یکسالی که عرض کردم خدمت شما قم و 
تهران و... یک استاد عزیزی در قم داشت برای ما 
اولویت های ثبت نام را پر می کرد برای ما سمنان را 
زد یعنی برای ما قم و سمنان را و خب ما هم اطالع 
نداشتيم و خواست بنویسد دستش خط خورد و 
ک بگيرد و بعد کاًل دفترچه خراب شد  بعد آمد ال
و دوباره مجبور شــدند یکی دیگر بنویســند که در 
دومی تهران را نوشــتند؛ یعنی ما گفتيم سمنان را 
ولــش کن بگــذار همان تهــران را بنویســيم، تهران 

ســؤال اول ما این است که شما چه سالی 
طلبه شدید؟ و چی شد که طلبه شدید؟

خــدا بــه مــا توفيــق داد ســال ۸۸ طلبــه شــدیم و 
به اصطــالح بچه فتنه ۸۸ هســتيم که با بصيرت 
طلبه شــدیم و دليلش هم به نظر من واقعًا و واقعًا 
و واقعــًا لطف خدا و اهل بیت؟مهع؟ بود. دوســتان 
خوبی که در اطراف داشتيم و عالقه ای که به این 
مســير بــود واقعًا به اینجا رســيد که طلبه شــدیم و 

الحمداهلل به این سلک وارد شدیم.
 فقــط رفیقاتــون حاج آقا؟ داســتانی نداشــت؟ 

مثاًل مسجد محله و...
حقيقتــًا اینکــه توفيــق شــد و لطــف خــدا شــامل 
حال ما شــد طلبه شــدیم، یک بحث این بود که 
در اطراف دوســتان خوبی داشــتيم که بــا آن ها به 
حوزه های مختلف ســر زدیم و حتی پســرخاله ای 
داشــتم کــه یــک مواقعــی باهــم گــپ می زدیــم، از 
طلبگی و این ها صحبت شد و به دلمان افتاد که 
آقا مثاًل طلبگی هم می توانيم برویم و جالب است 
بدانيد که یک سال من دنبال طلبگی بودم به این 
معنــا که یک ســال من کامل تحقيق کــردم و ۸7 
من پیگير شــدم و ۸۸ وارد حوزه شــدم و در حين 
این ۸7 تا ۸۸ خيلی حوزه های تهران و قم را پیگير 
شــدم. ورود بــه حــوزه آیــت اهلل حق شــناس؟هر؟ 
تقریبــًا یک اعجــازی بود که اتفاق افتــاد به خاطر 
اینکــه مــا اصــاًل حوزه هــا را نمی شــناختيم کی به 
کيــه، چی به چيــه، کدام حوزه حــاال خوبه؟ نگاه 
علی السویه داشتيم که باالخره اینجا پادگان امام 

آشیخ سلمان دوست داشتنی!
مصاحبه با حجت االسالم والمسلمین سلمان حسینی؛ استاد و جهادگر موفق

 ورود به 
حوزه آیت اهلل 
حق شناس 
 
ً
؟هر؟ تقریبا

یک اعجازی 
بود که اتفاق 
افتاد

را نوشــتند و مــا هم حوزه امام القائــم؟جع؟ در آن 
مرحلــه یــک پذیرفتــه شــدیم. چــون پنج شــش تا 
از دوســتان بودیــم و باهــم وارد طلبگی شــدیم که 
بعــد حــوزه امــام القائم؟جع؟پذیرفتــه شــدیم آن 
حرف آقای بهلول در ذهن ما بود که هر جور شــده 
پاشــو بیا فيلســوف، ما هــم از همان جا پاشــدیم و 
آمدیــم فيلســوف و صحبــت کردیــم و مصاحبــه 
دادیــم و الحمــداهلل قبــول شــدیم و گفتند پاشــيد 
بیاید همين جــا و الحمداهلل این جــوری بود که ما 
وارد حــوزه شــدیم و حاج آقــا حق شــناس؟هر؟ را 
شناختيم و الحمداهلل فهميدیم خدای متعال چه 

در به ما داده است.
 حاج آقــا ســؤال دوم راجــع بــه عوامــل موفقیــت 

طلبگی است. طلبه چه کار کند که موفق بشود؟
ببينيــد در مســير طلبگــی حــاال از یک دیــد خود 
طلبگی شــاید موفقيــت در یک زندگی باشــد اما 
حــاال در خود مســير طلبگی آدم چــه کار می تواند 
بکنــد که موفق تر باشــد و آن رشــد ســعودی ادامه 
پیــدا کند چند عامل دخيل انــد اما آنچه به ذهن 
مــن می رســد، حقــا حقــا حقــا ایــن چند چيــز در 

موفقيت خيلی اثر گذار هستند:
اول پــدر و مــادر؛ من شــخصًا دعای پدر و مــادر را 
کيد هم  خيلی مثمر ثمر می دانم و همان طور که تأ

شده و علما هم فرمودند و آیات و روایات و...
این پدر و مادر واقعًا ميانبر هستند، این دعای آن ها 
و مدد کردن و کمک کردنشان حتی هيچ کس هم 

نفهمد خيلی در مسير پیشرفت اثرگذار است.
نکته دوم اخالص اســت؛ یعنی اگر کســی آمد در 
مســير طلبگی نيتش را درســت کند یعنی بگوید 
امام زمان ؟جع؟ من آمدم نوکری کنم خودتان ما 
را کمــک بکنيد، در درســش و بحثــش و رفيقش 
و در خــوراک و در لبــاس پوشــيدن و درراه رفتــن و 
گــر بتواند حقيقتًا این  در همــه ابعاد طلبگی اش ا
را جــا بینــدازد و بــرای مخاطــب اصلــی کــه امــام 
زمــان ؟جع؟ باشــد حرکــت کند خيلــی اثــر دارد 

یعنــی خودش متوجه پیشــرفتش می شــود و خدا 
در مســيرش رفقای خوب می گذارد، اســتاد و هم 

بحث خوب می گذارد و این ها اثرگذار است.
کــم  و  جزئــی  ولــو  اســت،  توســل  بعــدی  نکتــه   
یــک  امــا خصوصــی ولــی دنبالــش باشــد مثــاًل 
موقــع حجــره ام خلــوت شــد، یــک ســالم بــه امام 
زمان؟جع؟ و به امام حسين؟ع؟ بدهد نمی دانم 
یک وقتــی در خانه کســی نبود یــا ... باالخره برای 
خودش یک آب باریکه ای را داشته باشد که رشته 
اتصال به اهل بیت؟مهع؟ را تقویت کند و ان شــاهلل 
آن ها هم کمک می کنند و طرف پیشرفت می کند.
یکی دیگر از عوامل موفقيت قطعًا هم بحث و رفيق 
و هم حجــره ای می تواند باشــد. هم نشــين خيلی 
اثرگذار است، در طلبگی چون مسير، مسير کاماًل 
مثبت و خوبی اســت خيلی زود خودش را نشــان 
می دهد؛ یعنی کسانيکه معمواًل رفيق خوب و هم 
بحث خوب دارند زود رشدشــان را نشان می دهد 

چه در حيطه علمی و چه در حيطه معنوی.
و دیگــر عامل موفقيت، اســتاد هســت که اســتاد 
خوب هم که عرض کردم با توسل و در خانه خدا 
رفتن می شود روزی بشود اما استاد خوب می تواند 
شمارا چندین مرحله جلو بیندازد با تجربیاتش و 

با علمش و با نفسش

 این پدر و 
 
ً
مادر واقعا

میانبر هستند
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مصاحبه



یک چيــزی هم من بگویم در آن شــاید بازگشــتش 
به همان اخالص باشــد اما من اســمش را بگذارم 
کــه می توانــد اثــر داشــته  پنــد؛ یک چيــز دیگــری 
باشــد خواســتن طرف اســت؛ یعنــی طــرف واقعًا 
بایــد بخواهد. در مســير اگر آمــد، بخواهد و تالش 

کند حتمًا می رسد.
هــم بخواهــد و هــم تــالش کنــد و هم عمــل کند؛ 
یعنــی چيزهایی کــه در حوزه یاد می گيــرد را عمل 
کنــد این ها واقعــًا برایش معنویت مــی آورد و اگرنه 
برایــش حجــاب می شــود یعنی همين جــوری که 
روزبه روز در طلبگی دارد رشد می کند، تالش کند 
و عمــل کنــد این ها باعث رشــد علــم و معنویت 

می شود و باعث می شود درجاتی را حس بکند.
چــه  خودتــان  طلبگــی  مســیر  در  حاج آقــا   

چیزهایی شمارا کمک کرد؟
مــن در مســير طلبگی خودم حقــا و انصافًا دعای 
پــدر و مادرم بود و لطف خدا بود و دیگه کارهایی 
کــه در طلبگی کردیــم خدمت به خــدا و طلبه ها 
گــر  بــود، این هــا بــه نظــرم عوامــل موفقيــت بــود. ا
موفقيتــی باشــد مدیــون هميــن عواملــی هســتم 
کــردم. مــن در زمينه علمــی هم بحث  کــه عرض 

خيلی جدی داشتم،
یعنی ما ســه نفر بودیم و دو نفرمان هميشــه ثابت 
گيــر می دادیم و نفر  بودیــم. چون دعــوا می کردیم و 

سوم ما نمی کشيد و مدام عوض می شد.
حقيقتــًا  طلبگــی  مســير  کل  در  هــم  آن  از  غيــر 
اســتادهایمان بــود و خــود حاج آقــای ميرهاشــم 
حســينی_خدا حفظشــان بکنــد_ رهنمودهایــی 
که ایشــان داشــت، دعای پدرومــادر و خدمت به 
طلبه هــا و واقعــًا یک جاهایی هم ما بــه خود اهل 
بیت )عليه السالم( هم عرض کردیم و از خودشان 

هم می خواستيم که خودشان به ما کمک بکنند
 ســؤال چهارم این اســت که آفت های طلبگی 

چه چیزهایی می تواند باشد؟
چيزهــا  خيلــی  خــب  طلبگــی  آفت هــای  در 

کــه می توانــد جــزو آفت هــای طلبگــی  هســتند 
کــه اســاتيد و علمــا هــم توجــه  بــه شــمار بیایــد 

داده اند و سفارش کردند.
تقریبًا همه این چيزهایی که عرض کردم به عنوان 
فرصت هــای رســيدن بــه اهــداف و کمــاالت اگر 
خــوب مراعــات نشــود و دقــت نشــود و اهتمام به 
آن داده نشــود بحث آفت ها مطرح می شود یعنی 
طــرف مثاًل نخواهد یعنی آمد طلبگی اما جدیت 
بــه خــرج ندهد امــا نخواهــد کار بکنــد، آمــده اما 

تالش نکند این ها می شود آفت طلبگی.
همان بحث هم بحث و رفيق که عرض کردیم اگر 
بخواهــد برود در وادی غيــر از معنویت و علميت 
می شــود آفت طلبگــی؛ یعنی طــرف می افتد تازه 
بــه رفيق بازی تازه می فهمد عجب چه لذتی دارد 
بــا رفيــق بری ایــن ور و آن ور و بخــوری و بخوابی و 

گشت وگذار کنی و ... می شود آفت.
نکتــه خيلی مهــم؛ یعنی آن نخ تســبيح طلبه که 
گــر نباشــد خدای نکــرده می خورد زميــن، بحث  ا
خــالف وظيفــه اســت؛ یعنی جایــی که طــرف از 
مســير اصلــی خــودش دور بشــود حقيقتــًا عقــب 
می افتد من هيچ وقت نمی گویم نمی شود برگشت 
چرا هميشه مسير بازگشت باز است اما بحث سر 
این اســت که آن اختالف ها ایجاد می شود یعنی 
شــما برگردی اما با یــک اختالف زیادی از بعضی 
دیگران. الزمه برگشــت و رســيدن بــه درجات باال 

خواستن و زحمت و توسل است.
پس دوست، خالف وظيفه انجام دادن، نخواستن 
و تالش نکردن و سرگرم به چيزی که هدف اصلی 
نيست و مشغول شدن به حواشی و دوستی که در 
راستای علميت و معنویت عمل نمی کند این ها 

طلبه را می زند زمين و حقيقتًا آفت است.
یکــی دیگــر از آفت هــای طلبگی غيــر از مــوارد باال 
افراط وتفریط در مســائل تبليغی اســت یعنــی ما از 
حاج آقا حق شــناس؟هر؟ یاد گرفتيم که هرکس به 
ميــزان چيزی که یــاد می گيرد روشــنگری کند ولی 

 همه این 
چیزهایی که 
عرض کردم 
به عنوان 
فرصت های 
رسیدن به 
اهداف و 
گر  کماالت ا
خوب مراعات 
نشود و دقت 
نشود و اهتمام 
به آن داده 
نشود بحث 
آفت ها مطرح 
می شود

شــيطان خيلی زیبا طلبه هایی را که در مســير قرار 
می گيرنــد در آن ســنين پاییــن مــدام می انــدازد بــه 
سمت اینکه شــما به درد تبليغ می خوری ببينيد 
دین خدا نابودشده بیایید وسط ميدون مدد کنيد 
و آن طلبه چون هنوز هيچ انباشته ای ندارد و هيچ 
زانوی خاصی پای علم و معنویت نزده است خيلی 
زود احســاس وظيفــه می کنــد و از درس و بحث یه 
مقدار شــل می شود و می رود سراغ تبليغ و تربیت و 
بعد از یک مدت می بیند که عجب بدجور درگير 
تبليــغ و تربیت شــده و از آن طــرف هنــوز هيچ مایه 
علمــی به دســت نيــاورده اســت و زميــن می خورد 
چون باالخره یک جوری می خواهد آن بستر را برای 
خــودش حفــظ بکنــد و دیگــر دســت وپا ميزند که 
خودش را در آن موقعيت حفظ بکند از آن طرف که 
عادت نکرده پای درس بنشيند لذا زمين می خورد.
اآلن هــم فضای مجازی دارد پــدر درمياورد یعنی 
اگر بچه ها مراعات نکنند و مراقبت نکنند خب 
بســتر فضای مجازی تبليغ کردن هم پیش آمده و 
اینجا درگير می شــود و ســاعت ها درگير می شود و 

آن مایه سازی اصلی را انجام نمی دهد.
طلبه بایستی هميشه یک مشاور و استاد خوب و 
یک نگاه به تعاليم و مبانی اصلی حوزوی داشته 

باشد اگرنه آفت های طلبگی او را می گيرد.
می توانــد  طلبگــی  آفت هــای  از  دیگــر  یکــی 
خدای نکرده حرف ها و قيل وقال هایی باشد که در 
اطراف واکناف به گوش طلبه می رسد مخصوصًا 

در پایه های اول مثاًل اینکه آقا فالن استاد و ...
بــا  بایــد یک جورهایــی دور آن را خــط بکشــد و 
کــه عالــم اســت و معتمد اســت  یــک شــخصی 
حرکــت بکنــد تــا ان شــاءاهلل خــودش بعــد یــک 
کــم صاحــب نظــر می شــود و آنجــا  کــم  مــدت، 

می تواند تشخيص دهد.
گــر برگردید این مســیری که طی   ســؤال پنجم، ا

کردید را ادامه می دهید؟
 اواًل که نمی شــود برگشــت؛ بله بله امــا اگر خدای 

متعــال به ما کمک بکند و واقعًا ما شــرمنده خدا 
و اهــل بیــت؟مهع؟ هســتيم اگــر یک وقــت برگردیم 

باقدرت این مسير را ادامه می دهيم.
 زودتر نمی آیید؟ مثاًل از سیکل؟

نــه هميــن مســيری کــه آمدیــم را دوبــاره می آییم و 
پرقدرت تر با تمرکز بیشتر.

 چه کارهایی را می کنید اگر برگردید چه کارهایی 
چه کارهایــی  یــا  می دهیــد؟  انجــام  زودتــر  را 

را انجام نمی دهید؟
 بــه لطف خدا مســير طلبگــی و روند حــوزه ... در 
همه این ها لطف خدا و دعا بود و اما اگر ما دوباره 
در این مســير بیاییم حاال شــاید اغراق باشــد ولی 
تقریبًا در همين سيستمی که رفتيم یعنی همان که 
مثاًل پایه یک را برداشتيم و خوب خواندیم و پایه دو 
کادر شدیم و از همان منشأ برکات دیگر شد و کار 
خاصی را فکر نمی کنم می بایستی زودتر انجام بدم 
یــا دیرتر انجام بــدم و همين روندی که لطف خدا 
بود باید پیش برود تا در همين موقعيتی که هستيم 

دوباره قرار بگيریم.
 ســؤال هایی که تاکنون بود عمومی بــود، اما در 

رابطه باکارهای خاصی که انجام دادید:
هــم  کار جهــادی شــدید؟ ســابقه  وارد  چــه شــد 

قبلش داشتید یا نه؟
 قبــل از ایــن کــه یــادم بــرود این را هم عــرض بکنم 
کــه یکــی از عوامل موفقيت طلبگــی، دعای خير 
یک اســتاد و یک بزرگ اســت که می تواند خيلی 
کمــک بکنــد مثــاًل آدم یــک عالمــی یــک عزیزی 
یک بزرگی را حتی اســاتيد جلوی دســت خودش 
را احتــرام بگذارد اکرام بکند تکریم بکند محبت 
بکند و از آن ها بخواهد که دعایش بکنند، دعای 
او خيلــی اثرگذار اســت و خيلی برکــت دارد. این 
کســی روی آن زوم بکنــد خيلــی  را ان شــاهلل اگــر 
زود می توانــد بــرکات عجيبــی داشــته باشــد و در 
بحــث تهدیدهــا هــم حــق اهلل و حق النــاس را در 
طلبگــی خيلی باید بیشــتر مراعات کــرد و این ها 

 کار جهادی 
یعنی کار 

پرحجم خوب 
تشکیالتی 

بدون 
چشم داشت و 

در حالت 
بحران
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می تواند باعث آفت باشد.
و ایــن ســاده انگاری و مثــاًل اینکــه چــون دیگــر ما 
درمسيری هســتيم که خدا یک قدمی ما ایستاده 

است و این حق ها را مراعات نکند آفت است.
دوباره سؤال را می فرمایید؟

 چی شد که در بحث های جهادی شدید؟
ببينيد شاید عقبه و سابقه کار جهادی ما برگردد 
به قبل از طلبگی که به لطف خدا مثاًل آنجا یک 
رفقــای خوبی کــه در اطراف ما بودند. در مســجد 
محلــی کــه در اطــراف مــا بــود درگيــر کار جهادی 
کــردن و  در مــدارس شــهر خودمــون بودیــم و مــدد 
کــه  کــردن و اون لــذت و معنویــت عجيبــی  کار 
کار جهــادی داشــت از ســال ها پیش شــاید در ما 
کــه خيلی فضــای خوبی اســت  ایجادشــده بــود 
کل  و یک وقتــی آدم بتوانــد مــدد بکنــد و به طــور 
مــدد کردن بــه دیگران این یک اولویتــی در زندگی 
آدم باشــد می توانــد یکجایی مدد بکند انجامش 
بدهد چون خدابرکت آن را می دهد، معنویت آن 
را می دهــد عزت آن را می دهد. این چيزی بود که 
شاید سابقه اش به آنجا برمی گردد اما قطعًا تعالی 
و رشــد آن و توســعه آن در مســير طلبگــی اتفــاق 
افتاد و وقتی که ما طلبه شــدیم و یاد گرفتيم که در 
مســير طلبگی و در همان تابستان ســال اول کنار 
چهارتــا بزرگ تــر رفتيــم در مســاجد و کار تبليغــی 
کردن و ســال بعدش که ســال دوم باشد و ما دیگر 
کادر شــدیم شــاید گفت که دیگــر کار جهادی ما 
از آن موقع ها توســعه پیدا کرد و رشــد پیدا کرد که 
فهميدیم درمسير طلبگی هم می شود کار جهادی 
کــرد و کار جهادی فقط در خصوص کار جهادی 
عمرانــی نيســت خيلــی کار جهادی هــا علمــی و 
معنوی و پزشکی و... است یعنی محصور به کار 
کار  کار جهــادی یعنی  جهــادی عمرانی نکننــد. 
پرحجــم خوب تشــکيالتی بــدون چشم داشــت 
و در حالــت بحــران. در کار جهــادی هــم حاال در 
حيطه های مختلف در مسير طلبگی به ما دست 

داد و توانســتيم انجامــش دهيم و هرچه می رفتيم 
جلوتــر باالخره ابعاد مختلــف کار جهادی مطرح 
می شــود چــون ما درگيــرش شــدیم چه در حــوزه و 
چــه در غير حــوزه تا در پایه هــای ۴ و 5 که دیگر ما 
مسئول گروه جهادی خود حوزه هم شدیم و شروع 
کردیم به عنوان مسئول کار جهادی کردن و بعدش 
هم مسئول کار جهادی خارج از حوزه که ما رفتيم 
با رفقا تبریز و یک ده روز تبریز بودیم و مدد کردن و 
مسجد ساختن و مدرسه ساختن و در سه روستا 
کــه ســمت تبریــز بــود و کار جهــادی کــردن و یک 
بخش آن هم در تهران و مدارســی که نياز به ترميم 
و آبادانی دارند و بعدش که بحث کرونا مطرح شد 
و جهاد در عرصه بیماری و پزشــکی مطرح شــد و 
رفتيــم و کار رو انجــام دادیــم و اآلن هــم که داخل 
مســجد در محله کار جهادی به نحوه های دیگر؛ 
رســاندن اطعــام و لبــاس به نيازمندان و مشــورت 
دادن بچه هــای محلــه و راهنمایی آن هــا و پایدار 

نگه داشتن مسجد برای محله.
 حاج آقا حاال سر همین بحث کرونا چی شد که 
وارد ایــن فــاز شــدید حــاال چــون کرونــا هــم همــان 
اوایلــش بــود و خیلــی تــرس بــود و شــما هــم وارد 
 دیگه می گفتن کســی 

ً
بیمارســتان شــدید که تقریبا

 می گیرد؟
ً
وارد بیمارستان بشود قطعا

حقيقتش قضيه باز برمی گردد به آن شــور و عشق 
کــه دوســت دارد  آدم دارد  کــه  انگيــزه اصلــی  و 
کــه درگيــری پیش آمــده و یــک عــده  مثــاًل یکجــا 
دچــار حالــت بحــران زده شــده اند ناچــار شــدند 
آدم احســاس می کنــد بایــد بــه داد برســد و بگوید 
نگران نباشــيد خدا هســت و بیاییم کنارهم مدد 
بکنيــم که شــاید با ایــن انگيزه و تفکــر این قضيه 
کــه مــا بــا خــود حاج آقــا ميرهاشــم و  اتفــاق افتــاد 
بقيــه انجــام دادیــم، بنا شــد بــا یــک هماهنگی و 
بــا یک شــبکه ایی وارد بیمارســتان بشــویم و آنجا 
کمــک بکنيــم و مــا خيلی عالقه داشــتيم بــه این 
قضيــه و از آن طــرف هــم که خب بحــث فرمایش 

 اوج هجمه و 
فشاری که 
بود این¬طور 
احساس 
می کردیم که 
این یک 
جنگ است، 
جنگ روانی 
و بیولوژیک

رهبــری بــود و از طرفــی هم این مــردم گرفتار بودند 
و اوج هجمــه و فشــاری که بود این طور احســاس 
که این یک جنگ اســت، جنگ روانی  می کردیم 
و بیولوژیــک لــذا بایــد یــک افــرادی بلند بشــوند و 
برونــد کمــک بکننــد و ایــن حصار را بشــکنند به 
این معنا که آقا این قدر هم بزرگ نيست و این قدر 
ک نيست و با آرامش بیشتر در کنار هم  هم ترســنا
کمک بکنيم کشــور از بحران خارج بشــود. با این 
تفکــر هماهنگ شــدیم با یک شــبکه ای )قــرارگاه 
حضرت نرجــس خاتــون؟اهس؟( و وارد بیمارســتان 

شدیم به عنوان فرمانده.
 حاج آقــا در همیــن ایامی که داخل بیمارســتان 
بودیــد خاطره خیلی خوب و خاطره ای که به دلتان 

نشست را بفرمایید؟
فعــاًل از مــورد خاصــی حضور ذهــن نــدارم اما این 
را بــرای شــما بگویــم که حقيقتــًا حاال جریــان کار 
جهادی در بیمارستان مفصل است، یک کليپی 
اســت که اگر شــد بعدًا بــراون می فرســتم پروانه وار 
خيلی جریان قشــنگی در بیمارستان اتفاق افتاد 
ما یک تيم تقریبًا سی نفره بودیم بیست تا آقایان و 
ده تا خانم ها رفتيم بیمارســتان رســول اکرم؟ص؟ و 
نظامی قرارگاه حضرت نرجس خاتون؟اهس؟ و تقریبًا 
دو ســه مــاه بچه هــا درگيــر بودند مــن ایــن را هم به 
شــما بگویم که وقتی بچه های ما وارد بیمارستان 
شدند ایستگاه پرستاری و استيشن خيلی کالفه 
بــود یعنی حجــم انبوهــی از بیمار و از کســانی که 
درخواســت کمک دارند اما بهيار و پرســتار دیگه 
نمی رســد و مضاف بر آن ترســی بود که ناشــی بود 
آنجــا یعنــی وقتی ما وارد بیمارســتان شــدیم به ما 
گفتند حاج آقا ما بهيار داشــتيم فرستادیم با دکتر 
مریــض را ببــرد ســيتی اســکن بشــود آمــده دکمــه 
آسانســور را زده الفــرار! بعد بهش گفتيم اخراجت 

می کنيم و گفته اخراج کنيد.
یعنــی این قــدر آن اوایل تــرس بود این ها باورشــان 
نمی شــد یک کســانی بیایند، می پرســيدند شما 

گرفتيد؟ نکته خاصی است؟ که هيچ کدام  پول 
این هــا نبــود و مــن با ضــرس قاطــع می گویم هرجا 
یــک عــده بچه های خــوب و بــا معنویــت بیایند 
بــه  ولــی  می افتــد  اتفاقــات  خيلــی  ميــدان  در 
شــرطها و شــروطها، بحــث تعهدشــان، نــگاه بــه 
افراط وتفریــط نکــردن این هــا همــه  باالسرشــان، 

موجب برکت می شود.
در بحث کرونا ما نزدیک دو سه ماه آنجا بودیم حتی 
بچه ها ماه رمضان هم آنجا بودند و ثابت کردند در 
کرونا با زبان روزه امداد کردند ولی تایم بندی شده 

مثاًل سه ساعت سه ساعت مدد می کردند.
خيلــی اتفاقــات خوبی افتــاد فقط من برای شــما 
ایــن دوتــا را بگــم یکــی اینکــه در بیمارســتان مــا 
کردیــم چقــدر خانواده هــا  وقتی کــه رفتيــم و مــدد 
حالشــون خوب شــد مریض داشــتيم در آی ســيو 
بود بچه ها این قدر زیبا به آن رسيدگی کردند چون 
بچه هــا خيلی بامحبت بودند ببينيــد آنجا بهيار 
نمی رسيد، بهيار غذا را می گذاشت و می رفت اما 
بچه هــای ما می آمدند با قربان صدقه رفتن غذا را 
به این بیمار می دادند. در آی سيو ما داشتيم بیمار 
بود و گفته بودند اوضاع وخيم اســت و آمد داخل 
بخــش و این قدر مددش کردن از بخش ترخيص 
شد یعنی خانواده اش آمدند و می گفتند بابا شما 
چه کار کردید ما گل بگيریم چه کار کنيم؟ شيرینی 

بگيریم؟... گفتيم هيچی فقط دعا بکنيد.
اینجا در بیمارســتان خود مدیر بیمارستان آمد به 
مــا گفــت آقای فالنی شــما چرا بچه های شــما نه 
کادر ما هســتند و نه رسمی هستند و نه قراردادی 

ما هستند و اما از بچه های ما زودتر می آیند؟
کــه مــن یادمــه دو تا  چــه چيــزی هســت در شــما 
کارکردیــم یــه دفترچه درســت کردیــم گفتيم همه 
کادر بیمارســتان بیاینــد یک جمله بنویســند که 
یک دفترچه خيلی عالی شد که همه یک جمله 
یادگاری نوشتند و یکی هم ما سه روز وداع کردیم 
کانکــس داشــتيم و  و در بحــث پــروژه وداع یــک 

 متخصص 
جراح داشتیم 

که می گفت ما 
تا حاال رفیق 

آخوند نداشتیم 
اما می آمدند 

عکس 
می انداختند و 
حال و احوال 

می کردند و 
خیلی خیلی 

جریان خوبی 
شد
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هماهنگی کردیم و آنجا ما برداشتيم یک کادویی 
را جور کردیم و به اهالی بیمارســتان می دادیم، در 
آن جاسوئيچی بود، عکس حاج قاسم بود، ليوانی 
بود که عکس خود پزشک ها بود و جمله حضرت 
آقــا؟ظفح؟ و خيلی این بســته ها شــاید بعضی هاش 
ســانتال مانتال بودند و این پرســتارها می آمدند و 
می گفتند ما به عشق حاج قاسم و کادوی شما و 

به عشق این ها آمدیم این کادو را از شما بگيریم.
خيلــی برایشــان جالــب بــود و مثــاًل متخصــص 
جراح داشتيم که می گفت ما تا حاال رفيق آخوند 
نداشتيم اما می آمدند عکس می انداختند و حال 
و احوال می کردند و خيلی خيلی جریان خوبی شد 
و در آخرســر هم حراست آمد و جریان حاج قاسم 
را بــرای ما تعریــف کرد که اصاًل حاج قاســم چند 
وقــت پیش در همان بیمارســتان حضورداشــته و 
یک فضای اشــک و گریه هم ایجاد شــد و بچه ها 
هنوز که هنوزه من هر وقت ســراغ می گيرم از آن ها 
می گویند یــک دوران طالیی خدمــت و نوکری در 
بیمارستان داشتند که کار جهادی کردند و واقعًا 
انگار یک لحظه ای بــود که یک نوری زد و خوابید 
کــه البتــه باز به نظر مــا اگر بچه ها کمــک بکنند و 
بتواننــد در بیمارســتان کمک بکنند قطعًا همان 

فضای معنوی دوباره شکل خواهد گرفت.
 کار جهــادی را به بچه هــا توصیه می فرمایید؟ 
چــون خودتــان هــم می دانید حوزه ما از ســطح یک 

است از چه پایه ای توصیه می کنید وارد شوند؟
کار  کــه قطعــًا می کنــم و باالتــر از  بنــده توصيــه را 
جهــادی، روحيــه مــدد رســاندن. مــن حاضــرم بــه 
بچه هــای طلبه قول بدهم اگــر آن ها بیایند در کنار 
هم کمک بکنند یک جدیت به خرج بدهند حوزه 
و اطراف حوزه را می توانند گلســتان کنند ولی باید 
مدیریت شده و تقسيم کار شده با برنامه ریزی باشد.
مــن در همــه ابعــاد آن را به بچه هــا توصيه می کنم 
کار جهادی داخل  منتهی با شرایطش یعنی اآلن 
حــوزه ایــن اســت کــه نشــاط داخــل حــوزه را زنده 

نگه دارنــد بحــث علمــی را داغ نگه دارند، فضای 
کــردن را زنــده نگه دارنــد و  روحيــه برادرانــه و مــدد 
تکریم به اساتيد را زنده نگه دارند، حرمت طالب را 
زنده نگه دارند و کار جهادی به معنی االخصی که 
مثاًل خصوص کرونا و کار عمرانی و خارج شدن از 
حوزه می طلبد. این را توصيه می کنيم و کل شیء 
بحسبه، هر پایه به حسب خودش و در زمان هایی 

که می طلبد مثل استراحت طالب و تبليغی و...
کــه هــم صفای باطــن و معنویت مــی آورد و هم در 

بحث علمی کمک آن ها می شود.
 ســؤال آخــر هــم اینکــه بعضــی کار جهــادی را 

منافی با درس خواندن می دانند، درست است؟
ببينــد هرجــا افراط وتفریــط مضر بــه درس اســت و 
یــا بی برنامــه عمل کــردن و بدون راهنمایی اســتاد 
عمل کردن منافی با وظيفه است اما اگر این موارد را 
مراعات کردید نه تنها مضر نيست بلکه مفيد است 
و نه تنهــا مفيد بلکه باعث ارتقای طلبه می شــود. 
قطعًا کار جهادی مفيد است و اصاًل منافی با درس 
نيست ولی خب آن ریزه کاری های آن باید مراعات 
بشــود مثاًل شــما یک وقتــی می بینــی اآلن روزهای 
تحصيلی است و شدیدًا هم به این درس نياز دارید 
و باید پای درس استاد بنشينيد و اشتباه است که 
بگوییــد ولش کن و بــروم کار جهادی. نــه این را ما 
نمی گوییم ولی در همان روزهای عادی طلبگی هم 
کار جهــادی به معنایی که عرض کردم متناســب 
بــا فضای بچه ها مطرح اســت که بچه هــا آن را هم 

انجام بدهند بسيار ارزشمند است.
نکتــه آخــر هــم اینکــه بچه ها خيلــی خودشــان را 
آراسته به فضائل اخالقی کنند چون بیرون از حوزه 
یک طوفانی است و در این چند سالی که در حوزه 
هستند تمرین کنند و در روحيه های مختلف کار 
بکننــد و بــه هــم مــدد بکنند و اگــر نکننــد بیرون 
وانفســا اســت و بچه هــا خيلی زحمت بکشــند و 
ایــن روزهــا خيلی زود تمام می شــود و بعدًا باید به 

داد مردم جامعه برسند.

 نکته آخر هم 
اینکه بچه ها 
خیلی 
خودشان را 
آراسته به 
فضائل 
اخالقی کنند 
چون بیرون از 
حوزه یک 
طوفانی 
است
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22 سال و پرورش 80 استاد
گوشه ای از کارنامه بخشی از اساتید حوزه آیت اهلل حق شناس؟هر؟

رکــود علمــی، بی انگیزگــی، نبــود رقابــت علمــی، افســردگی و هــزاران مشــکل دیگــر در بیــن محصلیــن و علی الخصــوص طــالب، از 

کرده اند راه حلی برای آن بیابند. که مسئولین حوزه ها هرکدام سعی  مشکالتی است 

که با  یکــی از مهم تریــن راهکارهــای مدرســه آیــت اهلل حق شــناس برای ایجاد انگیزه و رقابت ســالم و همچنین رشــد علمــی طلبه ها 

حمایت های جدی مســئول محترم، حجت االســالم والمســلین میرهاشم حسینی پیگیری می شــود، برنامه استاد پروری است؛ در 

کنند، زمینه برایشــان فراهم می شــود  که می توانند دروس پایین تر را تدریس  کــه به حدی از دانش می رســند  ایــن طــرح طلبه هایــی 

که بســیاری  کــه به عنــوان اســتادیار مشــغول تدریس شــوند. یکــی از برکات مهم این طرح، رشــد خود اســتادیاران اســت، به حدی 

از شــرکت کنندگان در ایــن طــرح، بعدهــا از اســاتید موفــق در قــم و تهران به شــمار می رونــد. از دیگر برکات این طرح شــور و اشــتیاق 

کالس ها نیــز از نشــاط قابل توجهی  که موجــب رقابت ســالم علمی اســت، در ضمــن  فــراوان بــرای رســیدن بــه ایــن جایگاه اســت 

که  برخوردار است؛ چون طالب جوان تر باانگیزه باالتری درس را مطالعه می کنند و آن را ارائه می دهند. البته اشکاالتی هم هست 

با حمایت های مجموعه، هدایت های آنان و همچنین نظارت دقیق، میزان آن به حداقل می رسد.

که در مدرسه آیت اهلل حق شناس تربیت شده اند  کارنامه بخشی از اساتید و استادیارانی  ماهنامه مقام امین در این شماره به انتشار 

کســب  که  کــه ارائــه داده انــد، رتبه علمی  کرده انــد، مقاالتی  کــه عزیــزان تدریــس  کارنامــه دروســی  گماشــته اســت؛ در ایــن  همــت 

کرده اند و اطالعاتی از این قبیل جمع آوری شده است.

کارنامه  کید می شــود اســاتید مدرســه در طی بیســت ســال مســئولیت حاج آقا میرهاشــم، بالغ بر هشــتاد نفر اســت و بنابراین  البته تأ

تمــام اســاتید و تمــام فعالیت هــای آنــان قابل انتشــار در یک مجموعه نیســت، در اینجــا فقط بخشــی از آن را به عنــوان نمونه هایی 

از مسیر موفقیت در عرصه تدریس تقدیم می کنیم.

سوابق علمی
 الف( تحصیالت حوزوی:

ســطح ۴ حوزه علميه قم  -
دانش پژوه ســطح ۴ مطالعات اسالمی به زبان انگليسی  -

ســطح ۲ حقوق و قضای اسالمی  -
زبان انگليســی سطح عالی مرکز زبان حوزه  -

۱۴ سال شرکت در درس خارج  -
اســاتيد درس خارج: آیات عظام و حجج اســالم: مقام معظم رهبری، مجتبی تهرانی،   -

کریمی، ابطحی شــاهرودی، مصطفوی، ميرهاشم حسينی، شبيری، شــهيدی، مدرسی یزدی، 
ب( تحصیالت کالسیک:

کارشناسی علوم قرآنی  -
کارشناســی ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی  -

کالم اسالمی کارشناســی ارشد فلسفه و   -
کارشناســی ارشد روان شناسی مثبت گرا  -

-                 دکتری فقه و مبانی حقوق اســالمی
دانشــجوی دکتری فقه تربیتی  -

ج( سوابق تدریس:
استاد سطوح عالی حوزه  -

یس در حوزه و دانشگاه  ۲0 -ســال سابقه تدر
با موضوعات:

- ادبیــات عــرب )صرف، نحو مقدماتی، صمدیه، هدایه، ســيوطی، ابن عقيل، مغنی و جواهر(
- منطق )منطــق مرکز مدیریت، منطق مظفر(

- فقــه )لمعه ابواب مختلف(
کفایه( - اصول فقه )الموجز، اصول فقه، رســائل، 

- فلسفه
- رجال

در حوزه هــای علميــه آیــت اهلل حق شــناس؟هر؟، آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟، آیــت اهلل ایروانی؟هر؟، 
معصوميــه ؟ع؟، خاتــم االوصياء، اهل البيت ؟ع؟، امام کاظم ؟ع؟، فيضيه، صاحب االمر ؟جع؟

یس زبان انگليسی تدر  -
یس تفســير و حدیث شناســی دانشگاه تهران و اميرکبير تدر  -

اصول فقه دانشــگاه شــهيد مطهری؟هر؟ و دانشگاه امام صادق ؟ع؟  -
یس فقه عبادی و مدنی، مبادی اصول، اصول فقه )دانشــگاه قم( تدر  -

 یکی از 
مهم ترین 
راهکارهای 
مدرسه 
آیت اهلل 
حق شناس 
برای ایجاد 
انگیزه و 
رقابت سالم 
و همچنین 
رشد علمی 
طلبه ها برنامه 
استاد پروری 
است
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د( تألیفات:
کتب

اجتهاد مقاصدی  -
مقاصدالشــریعة در فقه اماميه  -

مقاالت:
جایگاه ســندی مقاصدالشریعة در فقه مذاهب  -
ی جایگاه عقل در حيطه شــریعت و قانون گذار  -

ی در اعتبارسنجی روایات بررسی دیدگاه شــيخ انصار  -
یابی روایات نقش نصــوص قرآنی مبين مقاصد در ارز  -

کيد بر شــهيد صدر و شــاطبی حســن و قبح عقلی از دیدگاه فقه مقاصدی با تأ  -
بررســی فقهی و حقوقی اجرای مجازات شالق مریض  -

کارکردهای مقاصد الشــریعه از دیدگاه مذاهب اهل سنت بررســی و تحليل   -
بررســی مذاق شــارع در فقه اماميه و مقایسه آن با مقاصد الشریعه  -

و...  -
دوره های تخصصی

دوره تخصصی مشاوره اسالمی  -
دوره تخصصی مصاحبه  -

دوره تخصصی علوم سياسی  -
فن ترجمه  -

پژوهش  -
سوابق مهارتی و اجرائی

- معاونت آموزش حوزه آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ به مدت ۱ سال
ن تهذیب حوزه آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ به مدت 6 ســال - معاو

- مشــاور حوزه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ به مدت 9 سال
کانون فقه و اصول حوزه آیت اهلل مجتهدی؟هر؟ به مدت 5 ســال - مســئول 

- سردبیر نشــریه فقه اسالمی و مبانی حقوق
-دبیر جشنواره عالمه حلی؟هر؟

- داور نشــریه علمی پژوهشی تا اجتهاد
- معاونت پژوهش مدرســه فقهی اهل البيت؟مهع؟

کمربند مشــکی دان 7 - مربی ممتاز و داور درجه ۱ فدراســيون ورزش های رزمی و 
- ســوابق فرهنگی و تبليغی

کاروان حج - روحانی 
کاروان حج دانشــجویی - روحانی 

- روحانی عتبات عاليات
- فرمانده بسيج طالب.

سابقه تدریس و امور اجرایی:
این جانب حامد اصغری، در سال ۱3۸۴ در حوزه علميه حضرت آیت اهلل حق شناس؟هر؟ در شهر 

گذراندم، بعدازآن  تهران مشــغول به تحصيل علوم حوزوی شــدم، و تا ســطح ۱ را در این حوزه مبارکه 
سطح ۲ و 3 را در حوزه علميه حضرت آیت اهلل مجتهدی؟هر؟ سپری کردم، و از سال ۱39۴ در درس 

خارج فقه مقام معظم رهبری؟دم؟ شرکت می نمایم.
از ســال ۱3۸۸ )که طلبه پایه پنجم بودم( در کنار تحصيل، مشــغول به تدریس رســمی در حوزه شدم 
و در ایــن مــّدت در حوزه هــای علميــه آیــت اهلل حق شــناس؟هر؟، آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟، آیــت اهلل 
ایروانی؟هر؟، مروی، و صدر )مشکات( مشغول به تدریس بودم، که البته اکثر زمان خود را به خدمت 

در حوزه علميه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ اختصاص دادم.
از ســال ۱3۸5 در کنار تحصيل و تدریس در حوزه علميه آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ به عنوان مســئول 
پایه )۸ سال(، معاون آموزش )۴ سال(، عضو کميسيون راهبردی )5 سال( مشغول به خدمت هستم.

دروسی که در این ۱3 سال به تدریس آن مشغول بودم به شرح ذیل است:
نحو، پایه ۱ )نحو مقدماتی - صمدیه(: ۱ سال

آموزش فقه، پایه ۱ )درسنامه فقه(: 5 سال
منطق، پایه ۲ )المنطق(: 3 سال

بالغت، پایه ۲ )لمحات من البالغة(: ۲ سال
عقائد، پایه ۲ )شيعه در اسالم، کشف المراد )امامت((: ۲ سال

عقائد 3 و ۴، پایه ۲ ))توحيد و نبوت( مرکز تدوین متون(: ۲ سال
بالغت، پایه 3 )جواهر البالغة(: 3 سال

فقه، پایه 3 )المختصر فی الفقه(: ۱ سال
شرح اصول کافی، پایه 3: ۱ سال

اصول، الموجز، پایه ۴: ۲ سال
اصول، اصول الفقه )مظّفر(، پایه 5 و 6: 3 سال

کتاب المتاجر تا  شرح لمعه، الروضة البهية پایه ۴ تا 6: ۱۲ دوره )کتاب الطهارة تا الخمس )۲ سال(، 
آخر المساقات )7 سال(، کتاب االرث تا آخر شرح لمعه )3 سال((

قواعد فقهيه، پایه 5 )دروس تمهيدیة فی القواعد الفقهية(: ۱ سال
مقدمات تفسير، سطح ۱: ۱ دوره

فقه، سطح ۱ )کتاب البيع دروس تمهيدیة(: ۲ سال
فقه نيمه استداللی، سطح ۱ )کتاب االجتهاد و التقليد، و صالة المسافِر العروة الوثقی(: ۲ سال

کارگاه رجال مقّدماتی، سطح ۱: ۸ دوره
کارگاه مسأله شرعی، سطح ۱ )خمس، نماز مسافر، روزه و...(: 6 دوره

فقه، پایه 7 )المکاسب المحّرمه شيخ انصاری(: 3 سال
اصول، پایه 7 و ۸ )رسائل: فرائد الصول(: ۴ سال

رجال، پایه ۸ و 9 )کليات فی علم الرجال(: ۱ سال
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یس  این جانب احمد قيصری در ســال ۱37۸ وارد طلبگی شــدم و در ســال ۱3۸0 و پایه دوم تدر
کردم. یس  کردم و تا امروز دروس ادبیات و منطق و فقه و اصول را به مدت ۲0 ســال تدر را آغاز 

یــس بنــده در حوزه هــای آیــت اهلل حق شــناس تهــران و حقانــی قــم و معصوميــه قــم و  ســابقه تدر
کز تخصصی فقه و اصول ســطوح عالی در حوزه علميه قم می باشــد. تعدادی از مرا

کرده ام. یس  کفایه آخوند خراسانی را بارها تدر ی و  کتاب های رســائل و مکاســب شــيخ انصار

 6 پایــه  و   90 ســال  در  و  شــدم  طلبگــی  وارد   ۸5 ســال  در  یاســمی  فخرالدیــن  این جانــب 
یس را آغاز نمودم. تدر

کردم. یس  تا امروز دروس فقه و ادبیات و عقاید را به مدت 3 ســال تدر
کرده ام. یافت  ی خود را در فی الحال در ســطح ۴ مشــغول هســتم و سطح 3 حوزو

پایان نامه حقير ســال ۱۴00 در جشــنواره عالمه حلی شایسته ی تقدیر شد.
اآلن هم در وزارت دفاع مشــغول هستم..

یــس  این جانــب ميثــم رســتمی در ســال ۸۴ وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۸5 و پایــه دوم تدر
یس رســمی ام شــروع شــد. تــا به امروز  غيررســمی را آغــاز نمــودم. در ســال ۸7 و پایه چهارم نيز تدر
کرده ام. چندین دوره ادبیات عرب، اصول، فقه، منطق،  یس  دروس سطح ۱ و ۲ حوزه را مکرر تدر

کفایه( فقه )مکاســب( در سطح ۲. کالم و قرآن در ســطح ۱ و چند دوره اصول )رســائل، 
ی و مشــکات و صدر در  یــس بنــده در حوزه هــای آیــت اهلل حق شــناس، آیــت اهلل ایروانی و مــرو تدر
تهران و مدارس صاحب االمر، امام حسين؟ع؟، امام کاظم؟ع؟ و سيد الساجدین در قم می باشد.
ازلحــاظ درســی نيــز بعــد از پایان ســطوح، در درس خارج آیات عظــام: مقام معظــم رهبری )فقه(، 

کرده ام. یجانی )فقه و اصول(، شــهيدی )اصول(، تحریری )فلســفه( شرکت  صادق الر
یافته است و برخی مقاالت  کيهان و فرهيختگان انتشار مقاالتی از بنده نيز در روزنامه هایی چون 
بنــده نيــز حائز رتبه در ســطح اســتان شــده اســت. در هر ســه دوره ی المپیــاد علمی برگزارشــده در 

ســطح تهران نيز نفر اول بوده ام.

یــس را  این جانــب حســين نصيــری در ســال ۱3۸۸ وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱393 و پایــه 6 تدر
کــردم )البتــه تدریس دروس رســمی از این ســال شــروع شــد واال درس تجزیه و ترکيب را از ســال  آغــاز 

۸9 آغاز نمودم(.
 ۲ و   ۲  ،۴  ،۲ مــدت  بــه  را  کاربــردی  مغنــی  و  مغنــی  کاربــردی،  صــرف  صــرف،  دروس  امــروز  تــا 

سال تدریس کرده ام.
سابقه تدریس بنده در حوزه ی فيلسوف الدوله و امين الدوله می باشد.

نوشــتن  و در حــال  و ســال چهــارم درس خــارج هســتم  الحــال در ســطح ۴ مشــغول هســتم  فــی 
پایان نامه سطح سوم.

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه سياسی دانشگاه باقرالعلوم ترم سوم نيز هستم.
درزمينــه ی مشــاوره هــم موسســه ای در قم به همين عنوان اســت که بنده در آنجــا بابت تحصيل امور 

مشاوره ای حضور دارم.
درزمينه ی تحقيق تابه حال 7 مقاله در موضوعات صرفی، نحوی، فقهی، اصولی و اخالقی نوشته ام.

درزمينه ی تبليغ هم با توجه به اینکه در قم مشغول تحصيل هستم آخر هفته ها در تهران بحث تبليغ 
و منبر و مشاوره رادارم و همچنين در ایام مناسبتی مثل محرم و ماه مبارک و ... هم در تهران مشغول 

تبليغ و منبر و مشاوره هستم.
در بحث های منبرهای مجازی هم تابه حال قریب به ۴0 اثر کوتاه ۱۲0 یا 90 ثانيه ای توليد کرده ام. 

این جانب مهران گودرزی در سال ۱3۸9 توفيق پیدا کردم با لطف امام زمان؟جع؟  وارد طلبگی شوم.
آیــت اهلل  علميــه  مدرســه  بــا  تهــران  در  موجــود  مــدارس  بیــن  از  کــه  کرم  شــا را  متعــال  خداونــد 
مبارکــه  مدرســه  ایــن  در  توانســتم  و  شــدم  آشــنا  الدوله_امين الدولــه(  حق شناس؟هر؟)فيلســوف 

مشغول به تحصيل شوم.
بــا لطــف الهــی و مــدد امــام زمــان؟جع؟ از پایــه دوم تحصيلــی به صــورت غيررســمی و از پایــه پنجم 
به صورت رسمی توفيق تدریس در این مدرسه مبارکه را داشتم و در این سال ها توفيق تدریس تجزیه 

و ترکيب، نحو مقدماتی، صمدیه، سيوطی و مغنی را داشته ام.
که در شــهر مقدس قم برگزار  و همچنين توفيق داشــته ام ســه ســال متوالی در طرح تابســتان مدرســه 
می شــد به عنــوان اســتاد راهنمای پژوهــش در طرح پژوهش و مقاله نویســی به طالب مدرســه آیت اهلل 

حق شناس؟هر؟ خدمت کنم.
از همان ســال نخســت طلبگی به لطف برنامه های خوب مدرسه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ در بخش 
پژوهش، مشــغول قلم زدن در موضوعات مختلف شــدم و توانســتم هرسال یک مقاله علمی به رشته 

تحریر دربیاورم و همواره در جشــنواره عالمه حلی؟هر؟ شــرکت می کردم تا اینکه به لطف خدا در 
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سال ششم طلبگی موفق به کسب رتبه دوم مقاله نویسی در جشنواره عالمه حلی؟هر؟ شدم.
پس از اتمام پایه ششم با مشورت اساتيد راهی شهر مقدس قم شدم و دوره سطح عالی فقه و اصول 
را در موسسه امام حسين؟ع؟ سپری کردم و از سال تحصيلی جدیدان شاء اهلل دوره درس خارج فقه 

و اصول را در این موسسه مبارکه آغاز خواهم کرد.
تحصيــل  بــا  هم زمــان  همچنيــن  و  حــوزوی  ســه  ســطح  پایان نامــه  تدویــن  مشــغول  الحــال  فــی 
کارشناســی ارشــد در دانشــگاه  دروس حــوزوی مشــغول تحصيــل در رشــته جامعه شناســی مقطــع 

باقرالعلوم؟ع؟ قم می باشم.
از ســال گذشــته تابه حال توفيق تدریس تفســير در مدرسه امام حســن مجتبی؟ع؟ شهر مقدس قم و 

همچنين معاونت پژوهش این مدرسه مبارکه رادارم.
گرفته بودم تا قبل از تلبس به لباس مقدس  که از استاد عزیزمان یاد  در بخش تبليغ هم طبق منشی 
روحانيت، در مسجد و پایگاه بسيج مشغول فعاليت فرهنگی در حلقه های صالحين بودم و بعد از 
تلبس هم توفيق داشته ام در مناسبت های مختلف مثل ماه مبارک رمضان، محرم و صفر، فاطميه 

و همچنين هيئت های هفتگی مشغول سخنرانی و تبليغ معارف قرآن و اهل بیت؟مهع؟ باشم.

اینجانب علی پژمان در ســال 9۱ وارد طلبگی شــدم و تدریســم را در واقع از ســال دوم طلبگی شــروع 
کردم؛ البته به صورت غير رسمی که از جانب مدرسه با دوستان پایه یک تجزیه و ترکيب داشتم. سال 

سوم و چهارم و پنجم هم همين طور.
اما از سال ششم به صورت رسمی تر تدریس داشتم که تا امروز که در واقع پنج سال می شود؛ سيوطی، 

مغنی، اصول مظفر، الموجز و انس با قرآن را تدریس کرده ام.
فی الحال در ســطح 3 مشــغول هســتم که حاال ان شــاء اهلل پایه ۱0 دارد تمام می شود و در دانشگاه نيز 

مدرک کاردانی رشته الکترونيک را دریافت کردم.
پنج سالی هم هست که تحت عنوان مسئول پایه در خدمت طالب این حوزه مقدسه هستم.

آیــت اهلل  اینجانــب عليرضــا غالمــی طهرانــی، متولــد ۱370 و ورودی ۱393 حــوزه علميــه 
حق شــناس؟هر؟ هســتم. بنده قبل از ورود به حوزه، دانشجوی رشته ژنتيک مولکولی دانشگاه تهران 
کارشناســی ام، مســير زندگی ام عوض شــد و توفيق حضور در حوزه  بودم و پس از اتمام و اخذ مدرک 

علميه را یافتم.

پــس از گــذران مقدمــات در تهران، برای تحصيل در ســطوح عالی حوزه عمليه قــم، در آزمون جامع 
مؤسســات فقهی شــرکت کردم و با کســب رتبه دوم کشــوری، و پس از قبولی در مصاحبه علمی، وارد 

مؤسسه فقهی امام باقر؟ع؟ تحت اشراف آیت اهلل شبيری زنجانی شدم.
هم اکنون در حال تحصيل در پایه ۱0 و آمادگی برای ورود به درس خارج در سال آینده هستم.

در دوران دانشــجویی، در کنــار دروس دانشــگاه، در زمينــه علــوم حــوزوی، علوم انســانی، فلســفه علم، 
ســينما و غرب شناســی، جریان شناســی سياســی و تاریخی، ادیان )یهودیت و مســيحيت شناســی( 
و... مطالعــات فــراوان داشــتم و در کالس اســاتيد مختلفی در دانشــکده های مختلف دانشــگاه تهران 
و اســاتيد حوزوی خارج از دانشــگاه، به نحو آزاد شرکت می جستم؛ خصوصًا دروس خارج تاریخ اسالم 
حجت االســالم مهــدی طائــب که هفتــه ای یک بار در قم برگزار می شــد و پس از شــرکت در کالس های 
مختلــف اســتاد طائب، از ایشــان اخــذ اجازه تدریس کردم و در ميان دانشــجویان بســيج دانشــجویی 
یــخ برگــزار می کــردم. در محيط هــای غيــر دانشــگاهی هم بــرای مقاطــع و گروه ســنی های  دوره هــای تار

مختلف حدود 5 دوره تاریخ تدریس کردم.
 ضمن تحصيل در فيلســوف الدوله نيز توفيق داشــتم دو ســال )95 و 96( تدریس درس آزاد تاریخ برای 
طالب داشته باشم، همچنين یک سال )96( هم درس رسمی درسنامه فقه پایه اول را خدمت طالب 
امــام زمــان؟جع؟ بــودم و به صورت غير رســمی و خصوصی هــم به بعض طالب مدارس دیگر دروســی 

چون ادبیات عرب، کالم، منطق، تاریخ و... تدریس کرده ام.
پس از هجرت علمی به قم، توفيق تدریس تاریخ در دروس آزاد پنجشــنبه های حوزه فيلســوف را به نحو 
مجازی یافتم. همچنين در حوزه اخالق آیت اهلل حق شناس؟هر؟ نيز توفيق تدریس مبانی نظری تمدن 

سازی اسالمی برای دانشجویان و طالب رادارم.
عــالوه بــر تحصيــل و تدریس، همــواره در زمينه پژوهش فعال بــودم و مطالعات جنبی هدفمنــدی را در 
این خصوص داشته و دارم. سال 95 مقاله ام تحت عنوان "مخاطب نامه ۴۱ نهج البالغه از منظر آیت 
اهلل مامقانــی و عالمــه محمدتقــی شوشــتری و بررســی و نقد آن" حائــز رتبه یک مقاالت جشــنواره عالمه 
حلــی اســتان تهــران شــد و در رقابــت با مقاالت ســطح ۲ جشــنواره کشــوری عالمــه حلی نيز رتبه ســوم 

کشوری را کسب کرد.
کشور رادارم. خصوصًا  به زبان انگليسی تسلط نسبی داشته و چند سالی است تجربه تبليغ در خارج 
بــا مســجد امام حســين؟ع؟ شــهر دبی کــه بعثه و دفتــر نمایندگی ولی فقيه در کشــور امارات محســوب 

می شود، همکاری های تبليغی در این زمينه ها داشته ام:
تدویــن نشــریه معارفی بــرای کودکان؛ برگزاری کارگاه هــا و کالس های معارفی برای کــودکان و نوجوانان؛ 
کالس  کز ایرانی دیگر؛ برگزاری  کنسولگری ایران در دبی و بعض مرا منبر؛ اقامه موقت نماز جماعت در 
دین شناسی انتقادی مسيحيت و یهود برای دانشجویان ایرانی مقيم خارج کشور؛ جلسات تحليل فيلم 
و مستند؛ جلسات معارفی به دو زبان فارسی و انگليسی در ضمن اعتکاف؛ مترجمی انگليسی برای 

جلسه تشّرف به اسالم و تشيع رهيافتگانی از اروپا و آفریقا از جمله تجربیات تبليغی بنده است. 
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این طلبه حقير یاسر نادر علی در سال ۸3 توفيق ورود به حوزه علميه را پیدا کردم و در سال ۸9 در 
پایه 6 تدریس رسمی توفيق بعدی بود که شامل حال حقير شد و تا امروز در زمينه های ادبیات عرب 
)اعم از صرف و نحو و اصول نحو( و منطق و عقاید و تاریخ و حدیث خوانی و روش شناسی استخراج 
که بیشــتر عمر تدریســی حقير را به  اصول و مبانی رهبر انقالب و فقه و اصول )البته در ســطوح عالی 
کاربردی به مدت قریب به ۱۲ سال در حوزه های علميه ی آیت  خود اختصاص داده است( و اصول 
اهلل حق شناس تهران، آیت اهلل حق شناس قم، معصوميه ی قم، مرکز جامع علوم اسالمی قم و مدرسه 

مصلی قم و موسسه جامع الثقلين قم توفيق انجام وظيفه وجود داشت.
امســال ســال هشــتم درس خــارج بنده و ســال چهــارم حضور در رشــته تخصصــی فقه تربیــت که از 
رشته های موردنياز جامعه می باشد و خواهد بود هستم و فعاًل اشتغال به پایان نامه سطح 3 در همين 

رشته از دغدغه های حقير می باشد.
یــس احکام از همان ســال های اول طلبگی آغاز شــد ولی تبليغ رســمی از ســال  تبليــغ در قالــب تدر
ششم طلبگی و بعد از معمم شدن آغاز شد و به فضل اهلل و عونه تا حال ادامه داشته است و در تهران 
مجموعه ای به نام »هيئت امام رضا؟ع؟« در قالب مجموعه ای تربیتی تشکيل شد و توفيق خدمت 
در آن مجموعه از افتخارات حقير اســت و در کنار آن مجموعه نورانی، در مســاجد و هيئات و برخی 
مدارس تهران و اصفهان و خوی )آذربایجان غربی( و آبادان و برخی اوقات در قم از توفيقاتی است که 
مانند توفيقات قبلی حقير لياقتش را نداشتم و به دعای پدر و مادر و نگاه رحيمانه ی موالیمان امام 

زمان؟ع؟ نصيب بنده شد.
که وقتی کتاب صرف ســاده جدید چاپ  در باب شــرح کتاب صرف ســاده تأليفی انجام شــده بود 
شــد، نيــاز بــه چاپ آن شــرح از بین رفت و همين طور در باب شــرح کتاب الموجــز فعاليت هایی در 
دست اقدام است که در آینده ان شاء اهلل باز هم به دعای والدین و راهنمایی اساتيد و تاییدات امام 

زمان؟ع؟ به ثمر خواهد نشست.
در باب مقاالت، تمرکز حقير بر فقه و اصول بوده است:

۱. معيارهای حکومت )اصولی(
۲. حکومت اماره بر اماره دیگر )اصولی(

3. حکومت احکام ثانویه بر احکام اوليه )اصولی(
۴. بررسی وجوب امرونهی صبی از معروف و منکر )فقه تربیت(

5. بررسی وجوب تعليم افعال عبادی به کودک )فقه تربیت(
6. اجبار بالغان در تربیت )فقه تربیت(

7. بررسی والیت مارد و قلمرو والیت او )فقه تربیت(.

محمد ســجاد ميرزائی فشــمی، در ســال ۱3۸۸ وارد حوزه شــدم و از ســال ۱39۴ و پایه ششم  شروع 
یــس در دروس: صــرف، نحــو، معــارف عقاید، اصول فقــه، فقه، قــرآن، علوم حدیــث، منطق و  بــه تدر

تجزیه ترکيب کردم.
کار اجرایی در حوزه علميه و به  مدت 6 ســال ســابقه تدریس در حوزه علميه و مدت 9 ســال ســابقه 

کارنامه دارم. مدت ۲ سال تدریس در آموزش پرورش را در 
فی الحال سطح 3 به اتمام رسيده و مشغول درس خارج هستم.

در زمينه تحقيق، تابه حال مقاالتی نظير نقد و بررسی مساله سهوالنبی؟ع؟، علل تعدد زوجات پیامبر 
؟ص؟، بررسی تأثيرات مخرب گناهان در دنيا و آخرت و... را نگاشته ام.

سابقه در تبلیغ:
امام جماعت )سه سال مسجد آیت اهلل جاودان، دو سال مسجد امام حسن مجتبی؟ع؟ شهرک فجر(

امامزاده معصوم )قریب یک سال(
آموزش پرورش )دو سال(

سازمان فرهنگی خانواده سپاه پاسداران )دو سال( 

عليرضا مزینانی ورودی سال ۱390 و در پایه 5 تدریس را شروع نمودم
دروس تجزیــه و ترکيــب، نحــو مقدماتــی، صمدیه، ســيوطی، مغنی، عقایــد، منطق، لمعــه و برخی از 
دروس جنبی از جمله شهيد مطهری ؟هر؟ و... را درس داده ام؛ البته فقط در فيلسوف تدریس رسمی 

داشته ام و امسال درس خارج هستم؛ مقاالتی هم برای جشنواره عالمه حلی ؟هر؟ نوشته ام.. 

 اینجانــب مهــدی تخــاوری در ســال ۱3۸5 وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱390 و از پایــه 5 تدریس را 
کالم و بالغت را به مدت ده سال در فيلسوف و امام  کردم و تا امروز، دروس صرف و نحو و فقه و  آغاز 

رضا؟ع؟ تدریس کرده ام.
فی الحال سطح دو را گرفته و موضوع پایان نامه ام تأییدشده است. 
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اینجانــب مهــدی تاجــه بند بعــد از طی دوره کارشناســی در رشــته علوم قضایی در ســال 90 
بــه توفيــق الهی و عنایــت امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف وارد حوزه علميه حضرت آیت 
اهلل حق شــناس ؟وضر؟ شــدم. در طی تحصيل در مقطع ســطح یک در این حوزه مقدســه هم زمان به 
یس ادبیات عرب و منطق نيز اشــتغال داشــتم و با امعان نظر مســئولين محترم، مسئوليت پایه  تدر
یس و مســئوليت پایه سوم توســط اینجانب ادامه  ســوم مدرســه را نيز به عهده داشــتم. دو ســال تدر
ی در مقطع سطح دو به حوزه علميه آیت اهلل مجتهدی؟وضر؟  داشت. برای ادامه تحصيالت حوزو
یس، با  کوتاهی در امر تدر رفتم و تا پایان این مقطع در آن حوزه مقدســه حضور داشــتم. بعد از وقفه 
یس در زمينه ادبیات  لطف دوباره مسئولين محترم حوزه علميه آیت اهلل حق شناس؟وضر؟ برای تدر
عــرب، عقائــد و منطــق به این حوزه شــریف دعوت شــدم. در حال حاضر نيــز تخصص حکمت و 
کز  یکی از مرا عرفان را به عنوان تحصيالت تکميلی انتخاب نموده و به عنوان مســئول فرهنگی در

تحقيقاتی معاونت فاوای سپاه پاسداران انقالب اسالمی اشتغال دارم.
و ما توفيقی اال باهلل عليه توکلت و اليه انيب

حقيــر ســيد علــی ســجادی در ســال 9۲ وارد طلبگی و مدرســه مبارکه آیت اهلل حق شــناس ؟هر؟ 
کــردم و در پایه چهار و شــش )پنــج را ارتقایی  یــه ترکيــب را شــروع  یــس تجز شــدم و از پایــه دو تدر
یس صرف داشــتم. بعدازآن وارد موسســه فقهی امام باقر؟ع؟ در شــهر قم شدم و االن  خواندم( تدر
ی اخالق آیت  ی از شروع تشکيل حوزه مجاز مشغول تحصيل در سطح سه هستم. در سال جار

ی دارم. اهلل حق شــناس ؟هر؟ نيز به عنوان مســئول مقطع و اســتاد با این مجموعه مبارکه همکار
از اواخــر دوره مقدمات تا االن عضو جامعه نخبگانی حوزه های علميه هســتم.

که در جشــنواره عالمه حلی شایســته تقدیر شــد و دو مقاله  یک تحقيق کالســی در پایه ۲ داشــتم 
در موضوعــات اصول نحو و رجال نيز ارائه داده ام.

اینجانب مهدی عدالت خو در ســال ۱3۸9 با دیپلم  ریاضی وارد حوزه شــدم و در پایه ســه 
تدریس را شروع کردم، ۴ سال ادبیات عرب را تدریس کردم و کد استادی را از مرکز مدیریت دریافت 

کردم. ۴ سال در حوزه خودمان و ۲ سال هم درس شب در حوزه آقا مجتهدی ؟هر؟.
در حال حاضر سال دوم درس خارج هستم و در حال نوشتن پایان نامه سطح سه.

یــک کتــاب در مورد صمدیه نوشــتم که جزوات تدریســم هســت، البته چاپ نشــده اســت؛ ۸ ســال 
ســابقه تبليــغ دارم در هيئــات و  مســاجد مختلف تهــران، 300 مورد منبــر مکتوب موجــود دارم که ان 
شــاءاهلل بعدهــا در نظــر دارم آن هــا را چــاپ نمایم. امســال هم عقاید ســطح یک را در مدرســه آیت اهلل 

مجتهدی؟هر؟ قم تدریس خواهم کرد إن شاء اهلل.

اینجانب ســيد مهدی لواســانی در ســال 9۴ حائز رتبه 76 کنکور شــده و همان ســال وارد طلبگی 
کردم. شدم و در سال 96 و پایه 3 تدریس را آغاز 

تــا امــروز دروس بدایــه النحــو )۱ ســال(، صمدیه )۱ ســال(، منطــق ۱ )یک ترم(، تــذکار وحــی ۱ )۱ ترم( و 
سيوطی )۲ سال( را تدریس کردم.

فی الحال در سطح ۲ مشغول هستم.

اینجانــب محمدحســين خوبــان فــرد در ســال ۱39۴ وارد طلبگــی شــدم و بــه لطــف توفيــق خــدا و 
امــام زمــان؟جع؟ و منــت و هدایــت حــوزه مقدســه و اســاتيد معظــم، در ســال ۱396 و پایــه چهــارم 

تدریس را آغاز کردم.
تا امروز توفيق تدریس دروس بدایه النحو، صمدیه، صرف ساده، سيوطی، روان خوانی و تجوید، منطق 

و اصول نحو روزی ام شده است.
در حال حاضر نيز در سطح ۲ مشغول به تحصيل و در زمينه فعاليت های تبليغی، جهادی و پژوهشی 

نيز در چند مجموعه، مفتخر به خدمت گزاری هستم.

اینجانــب اميرمحمــد جعفرخانــی در ســال ۱395 وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱39۸ و پایه 3 
کردم. یس را آغاز  تدر

کردم. یس  تا امروز دروس صمدیه و ســيوطی و تجزیه و ترکيب را به مدت دو ســال نيم تدر
یس بنده تنها در حوزه علميه آیت اهلل حق شــناس ؟هر؟ می باشد. ســابقه تدر

فی الحال در ســطح دو مشغول هستم.
در زمينــه تحقيــق، تبليــغ و نيــز تأليــف مشــغول بــوده و آثــار »بررســی خالفــت عمــر بــن عبدالعزیز 
ی مهــدی امــت« و »بررســی اشــکال ابوســعيد ابو الخيــر بر شــکل اول قياس  باانگيــزه اجــرای تئــور

کرده ام.  اقترانی از منظر ابن ســينا« را ارائه 
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این جانــب حســين نيازآبــادی متولــد ۱376 و عضــو نخبــگان حــوزه علميــه در ســال ۱39۴ و پــس 
از گذرانــدن دوران دبیرســتان در مــدارس نمونــه دولتــی وارد طلبگــی شــدم و در ســال ۱397 و پایه ۴ 

تدریس را آغاز کردم.
به مدت دو ســال درس صرف ســاده و یک دوره تابســتانی صرف کاربردی را در حوزه علميه آیت اهلل 
حق شناس ؟هر؟ و یک دوره صرف ساده و تحریر مبادی العربیه را به صورت خصوصی تدریس کرده ام.
به همراه تحصيل و تدریس در معاونت آموزش در واحد امتحانات به مدت ســه ســال و در معاونت 

نظارت و پیگيری به مدت یک سال مشغول به خدمت به حوزه نيز بوده ام.
بعد از اتمام پایه ششــم برای ادامه تحصيل به شــهر مقدس قم رفتم و در آزمون های ورودی مؤسسات 
فقهــی امــام باقر ؟ع؟، امام کاظم؟ع؟، ائمه اطهار؟ع؟ و دارالهدی شــرکت نموده و در همه آن ها قبول 

شدم و در انتها موسسه امام باقر ؟ع؟ را انتخاب کرده و در آنجا مشغول تحصيل هستم.
همچنيــن به صــورت نيمه حضوری مشــغول تحصيل در موسســه امــام خمينی؟هر؟ در رشــته علوم 

تربیتی مقطع کارشناسی هستم.

بنده یاســين نوراهان طلبه پایه هشــتم در موسســه فقهی امام باقر؟ع؟ مشــغول به تحصيل هستم، به 
طور مجازی در موسسه امام خمينی نيز رشته علوم تربیتی را پیگيری می کنم و در جلسات و نشست 

های مختلف دانشجویی و طلبگی در این زمينه از اساتيد استفاده می کنم.
دبیرســتان را در مدرســه امام صادق ؟ع؟ رشــته ریاضی فيزیک خواندم و پیش دانشــگاهی را در یک 
کنون یک مرتبه کتاب صرف ساده  مدرسه نمونه دولتی گذراندم. سال 9۴ وارد حوزه علميه شدم و تا
و یک مرتبه مغنی االریب را با رفقا مباحثه کرده ام، یک بخش هایی از بدایه را هم غير رسمی با دو نفر 

از طالب به بحث گذاشته ایم.
در تابستان یک مرتبه کتاب منطق کاربردی و یک بخش هایی از مغنی را در محضر دوستان بودم.

یک دوره کارگاه تثبيت و تکميل سيوطی هم با عنوان کالس تقریر برگزارشده است.
در ســال های گذشــته معاونت ورزش، نخبگان و مســئول پایگی پایه 3 را بر عهده داشــته ام و اکنون 

افتخار دارم که بخش جمع آور و ویراستاری مطالب ماهنامه مقام امين به بنده واگذارشده است.
کنون پنج مقاله سياه کرده ام تا

علت حقيقی ازدواج پیامبر؟ص؟ با عایشه

رأی پیامبر درباره شيوه دفاع در جنگ احد
کی حقيقت و مجاز از دیدگاه امام و سکا

نقد دیدگاه ابن ادریس درباره توارث کفار در نسب و سبب فاسد
اعتبار عجز از توریه در مواضع جواز کذب

در زمينه کار فرهنگی یک جلسه با رفقای دانشجو داریم که یا از محضر اساتيد حوزه استفاده می کنيم، 
یــم؛ چون افــراد آن جلســه از نخبگان  یــا بــا خــود بچه هــا راجع به مســائل مختلف بــه گفت وگو می پرداز
محسوب می شوند جلسات یک طرفه نيست و بنده هم متقاباًل استفاده می کنم و بیان مسائل شرعی و 

هماهنگی کلی جلسه و مدعوین با حقير است.
یک جلسه هم با نوجوانان داریم که حقير مسئول سخنرانی آن هستم.

در بیــن اقــوام هــم خدا توفيــق داده هماهنگی جلســات روضه خانگی با بنده اســت، فعاًل پنج جلســه 
مختلف که مجموعًا ۱5 روز در سال می شود را برگزار می کنيم و از خدمت اساتيد بهره می بریم.

اینجانب سجاد عبادی در سال 95 وارد طلبگی شدم و در سال 9۸ و پایه چهارم تدریس را آغاز کردم.
کرده ام. تا امروز دروس صرف و نحو را به مدت ۲ سال تدریس 

فی الحال در سطح دو حوزه مشغول به تحصيل هستم.

این جانــب محمداميــن مشــتاقی نيا در ســال ۱39۸ وارد طلبگی شــدم و در ســال ۱399 و پایه ۲ 
کردم. یس را آغاز  تدر

کرده ام. یس  تا امروز درس نحو را به مدت یک ســال تدر
کردم و بعد از یک ســال دانشگاه رفتن به حوزه آمدم. کســب  کنکور انســانی رتبه ۱۸ را  در 

فی الحال در ســطح ۱ مشغول هستم
در معاونت نخبگان مدرســه مشغول به خدمت هستم.

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  137 136  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

اساتید



مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا ُبرد
اول نوروز سال ۱3۸5 بود، طبق معمول آماده شدم و راهی منزل حاج آقا حق شناس ؟هر؟ شدم برای 

گفتن تبریک سال نو و اگر خدا بخواهد گرفتن عيدی از حاج آقا.
به پشت درب منزل حاج آقا رسيدم و حسابی با خودم تمرین کردم که عيدی که در نظر دارم را درست 
از حاج آقا درخواســت کنم؛ زنگ را زدم؛ صدای آقا داوود از پشــت اف اف بلند شــد، صيامی هستم آقا 
داوود، درب باز شــد، از پله باال رفتم و درب اتاق را باز کردم، مثل هميشــه تا چشــمم به چشــم حاج آقا 
افتــاد بــا لبخندی زیبا از طرف حاج آقا اســتقبال شــدم؛ رفتم و کنار ميز حاج آقا نشســتم، ظاهرًا اولين 
نفری بودم که رســيده بودم، نيم ســاعتی به اذان ظهر مانده بود، می دانســتم اگر خواســته ام را االن مطرح 

نکنم دیگه فرصت نمی شود؛ چون کم کم باید سروکله رفقا و دوستان دیگر هم پیدا می شد.
کردم؛ سرم  که می خواستم را سریع و تند چند بار دیگر در ذهنم مرور  کردم و چيزی  خودم را جمع وجور 
کــردم و به صورت نيم خيز کنار صندلی حاج نزدیک شــدم، حاج آقا که فهميده بود می خواهم  را بلنــد 
چيزی بگویم، نيم نگاهش را به ســمت من چرخاند و منتظر شــد تا حرفم را بزنم؛ با صدای لرزان عرض 

کردم: حاج آقا امروز اول عيد است یک عيدی به بنده نمی دهيد؟
حاج آقا لبخندی زدند و فرموند: چه می خواهی داداش جون؟

حاج آقا یک سؤال داشتم از خدمتتان.
بپرس آقا جون.

حاج آقا اگر خدایی نکرده یک زمانی به هر دليلی دیگر به شما دسترسی نداشتم به چه کسی مراجعه کنم؟
کت شــدم و نشســتم؛ جــواب حاج آقا مــدام در ذهنــم گردش  حــاج آقــا بالفاصلــه جواب داد و من ســا
می کرد؛ موقع نماز شد و حاج آقا مشغول به نماز، من و دوستان دیگری که حاال به ما ملحق شده بودند 
هم رفتيم یک گوشــه ای برای نماز؛ من آن پشــت در آن عقب نشــينی مشــغول نماز شدم و نمازم که تمام 

شد به فکر فرورفتم.
گر اشــتباه نکنم، ســال ســوم طلبگی ام بود، نماز  جواب حاج آقا من را برد به چند ســال قبل، بهار بود ا
مغرب و عشــاء را پشــت ســر آقا ميرهاشــم خواندیم و بعد نماز از مسجد فيلســوف الدوله بیرون آمدیم و 
طبق وقت قبلی که از آقا ميرهاشم گرفته بودم نشستيم روی سکوی اولين حجره ای که چسبيده بود به 
درب ورودی مسجد، دقيق یادم نيست موضوعی که در موردش داشتم با حاج آقا مشورت می کردم چه 
بود اما بحث رسيده بود به جایی که داشتم ماجرای اجازه دادن پدرم برای طلبگی را برای حاج آقا شرح 
می دادم؛ من روده درازی می کردم و با آب وتاب توضيح می دادم، آقا ميرهاشم هم مثل هميشه با صبر و 
حوصله وصف ناشدنی، مهربانانه نشسته بود و گوش می داد به حرف های حوصله سر بر من، تا رسيدم 

به اینجا که پدرم سفت وسخت ایستاده بود و اجازه نمی داد بیایم و طلبه بشوم.
جمعه شــب بود و خودم را رســانده بودم به منزل حاج آقا حق شــناس؟هر؟ در ميدان قيام کهان شاء اهلل 
فرجی بشــود؛ نماز اقامه شــد و حاج آقا ســخنرانی کردند، بعد سخنرانی خودم را رساندم کنار حاج آقا و 
کردم حاج آقا پدرم اجازه نمی دهد طلبه بشوم، حاج آقا هم فرموند: پاشو برو داداش جون اجازه  عرض 

می دهد نگران نباش.

حجة االسالم واملسلمین

ابوالفضل صیامی

آغاز سال بیست و سوم
گردان حاج آقا میرهاشم حوزه از زبان شا

کــه مرحــوم آیت اهلل حق شــناس تهرانــی رحمه اهلل علیه، اســتاد معظم حجت االسالم والمســلمین میرهاشــم حســینی  از زمانــی 

کردند، بیســت دورٔه مختلف از طلبه ها در این مدرســه مقدس تحت  را به عنــوان سرپرســت طلبه هــای حــوزه علمیه انتخــاب 

نظارت ایشــان تربیت شــده اند. در این مســیر طی شــده، طالب موفق زیادی در زمینه های مختلف مشــغول خدمت به امام 

کــه مصادف شــده اســت بــا افتتاحیــه حوزه  عصــر عجــل اهلل فرجــه الشــریف هســتند. در ایــن شــماره دوماهنامــه مقــام امیــن 

گردی استاد عزیزمان را  که در این ســال ها شا علمیه آیت اهلل حق شــناس و ســالگرد نشــریه، بر آن شــدیم تا از بخشــی از طالبی 

کردیم برای اولین بار، یک دســته بندی  کرده انــد، مطالبــی را درباره برنامه های حوزه علمیه جمع آوری نماییم. همچنین ســعی 

که بر اساس سال تحصیل عزیزان و حافظه تاریخی طالب قدیمی تر ارائه دهیم. با عنوان »دوره« برای عزیزان در نظر بگیریم 

که  گــون طلبه هــا بــه مســائل مختلف اســت، هرکدام ازنظــر خود، مســئله ای  گونا نکتــٔه بســیار جــذاب در ایــن نوشــته ها، نــگاه 

که  گرفته  برایشــان بااهمیــت بــوده اســت و یــا بــه آن عالقــه داشــته اند را پرورانده انــد؛ از وجــود شــخص حاج آقــا حق شــناس 

 در بیــان قدیمی ترهــا نمــود دارد، تــا اســتفاده از حاج آقا میرهاشــم، یا جلســات عمومی، یــا فضای علمــی و اخالقی، یا 
ً

طبیعتــا

گون در ابتدای ســال های طلبگی و...؛  گونا اردوهــای بــاارزش مشــهد و راهیان نور، یــا اردوی علمی-معنوی قم و مشــکالت 

که از تک تک طلبه های عزیزمان مطلب منتشــر نماییم، از خیلی ها دوســت  ای کاش ماهنامه و توان ما چنین ظرفیتی داشــت 

که این  کار بســیار مشــکلی بود. درهرحال دعوتتان می کنیم   همین اندک هم 
ً

که نوشــته ای داشــته باشــیم اما حقیقتا داشــتیم 

نوشــته های خالصانــه را بخوانید و لذت ببرید.

 برای اولین 
بار، یک 
دسته بندی با 
عنوان »دوره« 
برای طالب 
حوزه آیت اهلل 
حق شناس   
ارائه داده ایم
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 حالم گرفته شــد و بلند شــدم از منزل زدم بیرون؛ نمی دانم شــاید انتظار داشتم حاج آقا یک ذکری، 
ختمــی، نمــازی بهم توصيه کنند یا دعایی بفرمایند که مقلب القلوبی بشــود و نظر پــدرم را عوض کند، اما 
دریغ از یک دعا یا حتی یک سفارش؛ آخر تا آن روز شنيده بودم و خوانده بودم که اولياء الهی برای هر مشکل 
الینحلــی، ختمــی، ذکری چيزی می دهند و شــخص انجام می دهــد و گره از کارش باز می شــود، اما من که 
خودم را بی توفيق ترین آدم احساس کرده بودم االن دست خالی از محضر حاج آقا بیرون آمده و باحال گرفته 

و پریشان به منزل رسيدم.
داخل منزل شدم، فقط پدرم در خانه بود و همه رفته بودند ميهمانی؛ بعد سالم و عليک پدرم حال حاج آقا 
را پرسيد، جواب دادم و نشستم و چند لحظه ای در سکوت گذشت، یهو پدرم سکوت را شکست و گفت: 

حاال جدی جدی تصميم گرفتی طلبه بشوی؟
گفتم: بله خب، می خواهم طلبه بشوم.

پدرم گفت: باشد برو، تو را وقف امام زمان کردم.
خشکم زده بود و نمی دانستم چی بگم...

به این جای ماجرا که رسيدم آقا ميرهاشم آرام زمزمه کردند:
ُبــرد پــروا  بــی  همــه  از  دیــن  و  دل  خوبــان  مهــر 

ُبــرد زیبــا  رخ  آنچــه  نبــرد  شــطرنج  رخ 
شــد مجنــون  ســرخود  مجنــون  کــه  مپنــدار  تــو 

بــرد ليــال  کشــش  کش  ســما بــه  تــا  ســمک  از 
افتــادم بــه ســيل  کــه  پایــم  مــن خســی بی ســر و 

بــرد دریــا  دل  بــه  هــم  مــرا  می رفــت  کــه  او 
حــاال دیگــر از منــزل حاج آقا بیرون آمده بودم و داشــتم پیاده به ســمت منــزل می رفتم و درراه یک ســِر ذهنم 
مشــغول جواب حاج آقا بود که فرموده بودند: در همه امورتون نفيًا و اثباتًا به آقا ســيد، رئيس مدرســه مراجعه 

کنيد، بله آقا جون به ایشان مراجعه کنيد. 

آیت اهلل حق شناس اعلی اهلل مقامه الشریف
کــه منوط به مقــدار اتصال و  ی و نفــوذ انســان در قلب ها و اســوه شــدن، حقيقتی اســت  مانــدگار
که حضرت آیت اهلل حق شناس؟هر؟را  ارتباطش به خدای سبحان است؛ به اعتراف همه کسانی 
که اتصــال عميقی با عالم  می شناســند، ایشــان نمونــه ای از بنــدگان صالح و مخلص خداســت 
کلينی؟هر؟ از امام صادق  که ثقه االســالم  باال داشــت و الحق مصداقی از این روایت شــریف بود 
وَن  ّیُ َحَواِر

ْ
ــِت ال

َ
 اهلِل صلی اهلل عليــه وآلــه  َقال

ُ
 َرُســول

َ
کــه فرمود: »َقــال کرده اســت  عليــه الســالم نقــل 

ُبُکْم ِفي  ِمُکــْم َمْنِطُقُه َو ُیَرّغِ
ْ
یُد ِفي ِعل َیُتُه َو َیِز ُرُکُم اهلَل ُرْؤ ّکِ

َ
 َمْن ُیذ

َ
ِلِعيَســی َیــا ُروَح اهلِل َمــْن ُنَجاِلُس َقال

ُه«.
ُ
ِخَرِة َعَمل

ْ
اآل

کرد  هرکســی با آیت اهلل حق شناس؟هر؟ مراوده ای داشــته است، این حقيقت را تصدیق خواهد 
کــردار و عمل  گاهی و  کــه دیــدن ایشــان موجــب یــاد خدای ســبحان و کالم ایشــان مایــه علــم و آ
ایشــان، آخــرت را در نظــر مخاطب مقــدم می کرد. آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ مصداقــی از »َطِبيٌب  

ــِه«  بــود و پیامبرگونه حریص در هدایت و تربیت جوانان تشــنه معرفت. اٌر ِبِطّبِ َدّوَ
ی جلسات داشتند  ی مستمر و ضعف شدید بدنی، اصرار عجيبی در برگزار ایشان باوجود بیمار
ی این جلســات  که مقدور بود در هفته ای دومرتبه این جلســه را برگزار می کردند؛ برگزار و هر زمان 
گاهی این آیه را قرائــت می فرمودند:  کــه  را شــرط حيــات معنــوی و مادی می دانســتند؛ همان طور 

»َوَاّمــا ماَینَفُع الّناَس َفيمُکُث ِفی ااَلرض«.
کيفيت و مدت زمان جلســات بــود؛ در اواخر  کيــد حضــرت اســتاد؟هر؟  از نــکات مهــم و مــورد تأ
کرده و با خواندن آن ها، این جلســات نورانی را نورانی تر  عمر مبارکشــان روایات اخالقی را گلچين 
می کردنــد و مــدام می فرمودنــد: »أحــی َقلَبــَک ِبالَموِعَظــِة« ازجملــه قرائت قرآن و خوانــدن روایات 

معصومين عليهم الســالم را مایه انقــالب و نورانيت قلب معرفی می کردند.
کــه در ایــن جلســات  گردان و ارادتمندانــی  ایــن جلســات قلب هــا را زنــده و احيــاء می کــرد و شــا
گــوش بودنــد؛ برخــی را می دیــدی در حــال توجــه بــه فرمایشــات آیــت اهلل  حضــور داشــتند، ســراپا 
یختند و برخی نيز ... خوش به سعادت  حق شناس؟هر؟ بودند و برخی در عين توجه اشک می ر

که در این جلسات وصل شدند. کســانی 
ن ذکــر مصائب اهل بیت؟مهع؟  کأّن جلســه بدو ن توســل به اهل بیــت؟مهع؟ را یاد ندارم؛  جلســه بــدو
ناتمــام بــود و اساســًا توســل بــه اباعبداهلل الحســين؟ع؟ را ميانبــری برای هدایت و وصل شــدن به 

یای بی کران توحيد می دانســتند. در
نکته بســيار مهم در جلســات آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ دعــوت به توحيد بود، هــر چه می گفت با 
توجــه بــه خــدای ســبحان و برای خــدای ســبحان می فرمــود و به هيچ وجه ذره ای دعــوت به خود 
نمی کــرد و هميــن امــر موجب شــده بود که خدای ســبحان محبــت او را در دل ارادتمندان او قرار 

کند. دهــد و کالمش را نافذ 
که حتی به یاد دارم دوستان طلبه با  ی باالبود  اشتياق برای رسيدن به این جلسات نورانی به قدر
ی جلسه حضور  هر وسيله ای و لو با دوچرخه، از حوزه علميه راه می افتادند تا در زمان مقرر برگزار
پیدا بکنند و این مسافِت تقریبًا دوساعته را همراه با ذکر اهل بیت عليهم السالم رکاب می زدند.

او بنده مخلص خدا بود و این بزرگ ترین افتخار یک انســان اهل معرفت اســت.
وفقکــم اهلل تعالی لما تحب و ترضی.

دوره دوم، ســال هفتاد و هشت

حجة االسالم واملسلمین

حسینعلی
حسن 
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بــرای هــر طلبــه ای در ابتــدای ورود به حوزه، داشــتن یــک بزرگ تر راه بلــد و یک اســتاد ربانی، جزو 
که مبانــی اعتقادی و اخالقی طلبه را با اســتدالل های قوی بســازد و  یــات اســت. اســتادی  ضرور
گر چنين اســتادی  کند. چه ا ذهن او را به درســتی اشــراب نماید و آن مبانی را در جان او نهادینه 
نباشــد، بادهــا و طوفان هــای فکــری او را بــا خود به هر جــا خواهد َبَرد و به قول آن حدیث شــریف 

مصــداق همج رعاع خواهد بود.
که آمده است تا خود راهنمای راه حق باشد، احق به داشتن یک راهنما از ابتدای  کسی  درواقع 
که خود دین شــناس شــود و بتواند هــادی جویندگان دانش  پیمــودن راه حــق می باشــد، تا جایی 
اهل بیت شود؛ اما این مهم در مدرسه علميه حضرت آیت اهلل حق شناس؟هر؟، از همان ابتدای 

طلبگی ما فراهم بود.
کالس های عمومی، جلســات  کالس های اعتقــادات،  کالس هــای منطــق در ســاعت 7 صبــح، 
که حضرت اســتاد ميرهاشــم؟ظفح؟ برای ما داشــتند، ما را از  شــب های مــاه رمضــان در امين الدوله 
که  کرده بودند  معارف اهل بیت ســيراب می کرد، یادم نمی رود ایشــان چنان در وجود رفقا رســوخ 
که ایشــان با طالب  اخــالق و منــش و اعتقــادات ایشــان الگــوی طالب شــده بــود و البتــه رفاقتی 

کرده بودند، این الگو را در دســترس تر می کرد. برقرار 
به یقين لذت هم نشــينی با ایشــان در ابتدای طلبگی هيچ گاه از یاد دوســتان نخواهد رفت.

دوره سوم، سال هشتاد

حجة االسالم واملسلمین

داوود فرااهنی

حجة االسالم واملسلمین

مسعود ربکتی

خاطره از حاج آقا حق شــناس: مرحوم آیت اهلل حق شــناس بســيار معنوی و اهل بکاء بود و بســی 
که طلبــه پایه یــک بودیم و تازه بــه حــوزه امين الدوله آمــده و توانســتيم خدمت  مباهــات بــرای مــا 
ایشــان برســيم. بارها با مينی بوس، از مدرسه خدمت ایشــان می رسيدیم و ایشان برایمان حدیث 
ن در حال جوشيدن  گاه بغض گلوی بچه ها را می گرفت و گویی معنویت از درو می خواند، ناخودآ
گویی در این زمان و این مکان نبودیم فارغ از تجمالت دنيایی، فارغ از زرق وبرق روزگار، رها  بود، 
که تازه از پیله درآمده بود بودیم. بعد از حدیث خوانی حاج آقا، یک نفر روضه  همچــون پروانــه ای 
ی بر صورت های معنوی طالب می شــد.  گلــو همچون رودی روان جار می خوانــد و ایــن بغض در 

بعد از جلســه حس نشــاط حس رهایی حس معنویت در تمامی ســلول هایمان درک می شد. 

دوره ششــم، سال هشتاد و پنج

حجة االسالم واملسلمین

مجید دهبان

ما به یاد فرماندهی همه ی طلبه ها شروع می کنم...
۲0 ســالم بود و داشــتم می گشــتم، باالخره پیدایش کردم، وقتی داخل شــدم حس خاصی داشــت؛ 

فضای آنجا با همه جا فرق می کرد و راحت می توانستی فرق این طرف در با آن طرف در را متوجه بشوی؛ 
فضای خوبش، نوع برخوردها، احترام ها، خوب صحبت کردن ها و...؛ چقدر خوب بود!!

یک بچه دبیرستانی بودم که از فضای دبیرستان آمده بودم در این فضا؛ کاشکی همه درکش می کردند و 
متوجه می شدند که این جا چقدر خوبی هست؛ فارغ از همه ی جاروجنجال های دنيایی؛ آری حوزه ی 
علميــه؛ وارد یــک حوزه ی خوب شــده بودم؛ به به چــه حس زیبایی!!؛ آمده بودم تا من هم طلبه بشــوم؛ 

یار امام زمان؟ع؟.
راستی... چه شد که من آمدم اینجا؟ بگذارید به کمی عقب تر برگردیم؛ به یک سال؟ نه؛ دو سال قبل؟ 
که یک روزِی خاص و ویژه ای را به دســت آوردم؛ »ان فی ایام دهرکم نفحات اال فتعرضوا«؛ یک  ســالی 
مربی خوب، من و دوست هایم را برد و وارد خانه شدیم، یک پذیرایی بزرگ؛ یک اتاق آن گوشه بود، بعد 
نماز در اتاق باز شد و یک پیرمرد نورانی را آوردن، همه به احترام ایشان بلند شدیم؛ شروع کرد....، اذا اراد 
اهلل بعبد خيرا...؛ چه صدایی!!؛ چه نگاهی!!؛ چقدر مظلوم و چه دلنشين...؛ بله، صورت نورانی آیت 
کردن نداشــت ولی آمده بود برایمان حدیث  اهلل حق شــناس تهرانی ؟هر؟ را دیدم؛ اصاًل جان صحبت 
بخوانــد؛ خوب می دانســت که حدیث چقدر حال دلمان را خوب می کنــد؛ »ان هذه القلوب تمل کما 
تمــل االبــدان فابتغوا لها طرائف الحکم«؛ با همــان حال نزارش آمد و دل ما را برد؛ بعدش دیگر...، دیگر 

نتوانستم ببينمش و دیگر توفيق نشد؛ خدایا، چرا سال های قبل نشد که برسم خدمت حاج آقا...؟
این چه روزی ای بود که بعد این همه سال به من دادی؟

چه اتفاقی در این جلسه افتاد؟
برگشتيم...

نزدیــک یک ســال بعد خبر عــروج ملکوتی حاج آقا حق شــناس ؟هر؟ را دادند؛ »اذا مــات العالم ثلم فی 
االســالم ال یســدها شــیء«؛ دلم شکست؛ آخر کجا رفتی ای مرد خدا؟ یک جلســه من را آوردی و دلم را 

بردی و حاال هم خودت رفتی؟
روز تشــيیع خيلی شــلوغ بود، نمی دانم چه طوری شد ولی آن قدر رفتم جلو که رسيدم به تابوت...؛ دور 
تابوت جا نبود، رفتم زیر تابوت و چند دقيقه ای زیر تابوت با حاج آقا بودم و با ایشــان حرف می زدم...؛ 
حــاال آمــده ام حــوزه ی علميــه ی حــاج آقا حق شــناس تهرانی ؟هر؟؛ دیگر رســمًا شــدم، طلبــه ی حوزه، 
طلبــه ی حــوزه ای کــه در رأس آن حــاج آقا حق شناســی بــود که جامع معقــول و منقول بود و یک اســتاد 

اخالق طراز اول؛ استاد اخالق اول طهران؛ آری آمده بودم در چنين حوزه ای ولی خب...
گر گدا کاهل بود تقصير صاحب خانه چيست

گردهای حاج آقا بودند و شــدیدًا حواسشان به اخالق و  ســال هایی که رفتم حوزه حاج آقا نبود، ولی شــا
که حاج آقا حق شناس جامع بود، طرح حوزه برای  گفتم  تربیت و علمّيت و والیت مداری بچه ها بود؛ 
بچه ها هم انسان جامع و کامل حوزوی بود و در مسجد امين الدوله، حرف امام خمينی را نوشته بودن: 

»تهذیب نفس در رأس امور است«.

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  143 142  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین



یــادم اســت روز معلــم شــعر می گفتم؛ شــعرهای طنــز که بــرای بچه ها شــادی آور باشــد و یک لبخند 
روی لــب یــاران امــام زمــان؟جع؟ بنشــيند؛ ولــی آن ســال، گفتن شــعرت باید جــدی باشــد؛ یکی از 

بیت های شعرم این بود:
رأس این حوزه بود تهذیب نفس و دیگری در والیت ما همه جان برکف سيد علی

کــه روی زمين نشســته بودنــد، دیگــر روی پای خودشــان بنــد نبودند  کــه خوانــدم طلبه هایــی  ایــن را 
و صلــوات و تکبير و تحســين بچه هــا باهم گفته می شــد؛ بچه ها شــدیدًا درس می خواندن، تهذیب 

می کردن و همه سعی می کردیم در نماز شب و درس، از یکدیگر جلو بزنيم.
فرموده بود ابتدای سفر الی اهلل سحرخيزی است:

هر گنج سعادت که خداداد به حافظ
 از یمن دعای شب و ورد سحری بود

خدا می داند مقام بچه های این حوزه چه هست و چه طوری است؛ همه ی هم وغم بچه ها خدمت 
بود؛ خدمت به یاران حضرت؛ چه روزهای قشنگی

اللهم احشرنا مع االبرار

دوره هفتم، سال هشتاد و هفت

حجة االسالم واملسلمین

بهارد ظارهی
حجة االسالم واملسلمین

حسین نصیری

او
ی پدرانه و مدیریت "او" دیدم.  من آیت اهلل حق شــناس را در بندگی، رفتار، نگاه، دلســوز

کشــور بود،  کم نظير در بین حوزه های  که  من صفا و معنویت و اخالص طلبه ها و اســاتيد را 
گرفته از "او" دیدم. نشأت 

که شــوق پر  که رکن مهم در خط دهی و تهذیب نفس برای جوانی اســت  من جلســات عمومی 
کشــيدن دارد و دنبال خضر راه می گردد را در نگاه پر اهميت "او" به مســئله تهذیب نفس دیدم.

کــه فضای علمی و معنوی را توامان بر  ی مجرب و ســخت کوش و با اخالص  کادر جمع کــردن 
که "او" به خوبی از پس آن برآمد. ی اســت بســيار ســخت  کار حوزه حکم فرما کند 

ی، جوانان افتــاده در اقيانوس عظيم علم و معرفت را  که با صبر و دلســوز ی بود  "او" برایمــان پدر
کاش مانده باشــم(. راهنمایی می کرد تا از غرق شــدن و بیراهه رفتن در امان بمانيم )و ای 

گرفت و قدم به قدم مبانی طلبگی و امر مهم  "او" در جلســات صبح های پنجشــنبه دســتمان را 

تفکر را به ما آموخت.
در شــب های جمعه و در محفل انس با قرآن و عترت، توســل به ســاحت مقدس اهل بیت؟مهس؟ 

که به عقيده ایشــان از واجبات  را یادمان داد و در نجواهای نيمه شــب باخدای ارحم الراحمين 
طلبه موفق بود و ســفارش هميشــه و هميشه ایشان.

کماليه )توّکل توّســل و  ی تعالی را به طالب چشــاندند و این طور مثلث  توکل به حضرت بار
کرد. تفّکر( را برایمان ترســيم 

مقدمات، ســطح ۱ و ســطح عالی تمام شــد اما مگر پدر بودن با بزرگ شدن فرزند تمام 
می شــود؟! بلکــه نقش پررنگ تری پیدا می کنــد و "او" پررنگ تر از قبل در حيات طلبگی ما 

ی و سختی، آسایش و خوشی  ایفای نقش می کند و پا به پای ما و دســت در دســتمان در دشــوار
کنارمان بوده و هست...

کز عهده شــکرش به درآید که برآید              از دســت و زبان 
"او" برای ما طلبه ها "حاج آقا ميرهاشــم" است.

دوره هشــتم، سال هشتاد و هشت

یــادش بــه خيــر اوایــل دوران راهنمایی بــودم که به واســطه ی برادرم کــه طلبه ی حوزه ی فيلســوف بود با 
این حوزه آشــنا شــدم؛ از همان موقع حوزه هفته ای یک بار ورزش داشــت که من به همراه برادرم فوتبال 
می رفتيــم. آن موقــع هــا می گفتــم ای خدا چــه قدر ایــن طلبه ها یک جوری انــد! آخر پیراهنشــان که یقه 
نداشت، موقع سالم هم می گفتن سالم عليکم و موقع خداحافظی هم می گفتن التماس دعا! خالصه 
کردم، آخر خيلی  خيلی رفتارشــان روی مخم بود. وقتی بزرگ تر شــدم رشــته ی حســابداری را انتخاب 

عالقه داشتم و هرکسی می گفت می خواهی طلبه بشوی می گفتم مگر عقلم کم است!
گذشــت تــا اینکه منــم گول خوردم و طلبه شــدم؛ اوایلش به همــه ی کار ها بدبین بــودم و آنرا مصنوعی 
می دانســتم؛ مثــاًل یادم اســت از همــان دوران آزمایشــی، بعضی ها یقــه ی آخوندی می پوشــيدن که منو 

عذاب می داد؛ می گفتم حاال بگذار طلبه بشوی بعدازاین کار ها کن.
ما که سال ۸۸ وارد حوزه شدیم سال ما مصادف شد با اغتشاشات؛ خالصه سال ورودمان چالشی بود.
کــردم با اســاتيد حوزه  خــودم هيــچ جــوره نمی توانســتم قبــول کنم که پوششــم این جوری بشــود؛ شــروع 
صحبــت کــردن؛ یادم اســت با چند نفرشــان صحبت کردم و تازه متوجه اهميت این پوشــش شــدم و 
چــون دیگــر بــا علم و اطمينان به آن رســيده بودم، دیگر تحت هر شــرایطی آنرا می پوشــم؛ آخر در حوزه 
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بــه مــا یــاددادن که هيچ کاری را بدون دليل قبول نکن و من حتی برای این مســائل جزئی هم دنبال 
دليل بودم و واقعًا اساتيدم خيلی خوب استدالل می کردند؛ به خاطر همين در این ۱3 سال طلبگی ام 

سعی کردم طبق همين آموزش حوزه مان رفتار کنم و با دليل کارها را انجام بدهم.
از همان ۱3 سال قبل فهميدم اساتيد این حوزه برای کارهای مختلف دليل دارند و از علل موفقيت 

این حوزه عقل گرا بودن و استدالل داشتن برای کارها هست.
گذشــت تا خودم مســئول نخبگان حوزه مان شــدم؛ مبنای کارم بر پایه ی همين مطلب شــد که برای 
کانون نخبگان با حاج آقای  کاری استدالل الزم را داشته باشم؛ یادم است دریکی از جلسه های  هر 
ميرهاشــم، ایشــان فرمودنــد یکــی از ویژگی های نخبه این هســت که برای هرکاری ســؤال می پرســد و 

علت را جویا می شود.
من نزدیک به ۱5 حوزه ی علميه را در قم سر زدم و با مدیر و یا مسئول آموزش آن جلسه داشتم، اگرچه 
ک و معيار ســبب می شــود تا بگویــم حوزه های ما  حوزه هــای دیگــر هــم خوب بودنــد ولی واقعًا دو مال

جزء برترین ها هست:
با برنامه بودن حوزه مان )در تمامی ابعاد انسان جامع و کامل حوزوی برنامه ی کامل و مدون هست(.

توجه به عقل و عقل گرا بودن افراد و استداللی بودن امورات حوزه.
گر بنده بخواهم حوزه ای را به افراد جدیدالورود معرفی کنم، با توجه به شناخت از  به طور خالصه اینکه ا
حوزه خودمان و دیگر حوزه های قم و تهران، حتمًا این حوزه یکی از اولویت های من برای معرفی است.

دوره هشتم، سال هشتاد و هشت

گفتند: »سوم شدی و وارد به طرح تازه تأسيس تابستان می شوی. خدا را شکر علی رغم سال های گذشته 
که تمامی طالب تابستان تعطيل بودند، برای شما دوره مقاله نویسی گذاشته ایم.« من را می گویی مانده ام 
به چه کسی فحش بدهم؟ به خودم که از بد حادثه با تمام کتاب جنبی خواندن هایم شب امتحان ها، 
رتبه آورده بودم یا به حاج مهدی که مسئول دوره بود؟ به انتخابم در مورد این حوزه یا کاًل به طلبه شدنم؟ 

آخر این چه ظلمی است؟! چرا نوجوانان را از طلبگی زده می کنيد؟
چشمتان روز بد نبيند، مجبور شدم کالس رانندگی را ساعت 6 صبح بروم و از ۸ صبح مشغول کاری 
شوم که هيچ از آن نمی دانستم. نه من که بزرگ تر از من هم نمی دانست. هرروز 3 ساعت تمام پژوهش 

گران بزرگ برایمان صحبت می کردند. بزرگانی که چرخ فيلسوف الدوله و کمک هرروزمان برای 
جابجایی غذای طالب هم نمی توانست نامشان را حمل کند، چرخی که بار کاميون را هم طالب 

به آن می زدند و مقابل چشم بازاری ها با شوخی و خنده می گذشتند.
اما اندکی به علممان اضافه نمی شــد. نشــان به آن نشــان که 50 روز از مقاله نویســی ام را فهميدم که به 
بطالــت گذرانــدم و مطالــب جمع آوری شــده بــه درد جــرز الی دیــوار مــدرس فيلســوف هــم نمی خورد 
کــه بــه خنــده طالب کمک کنــد. االن را نبينيد که پایه یکی می داند مقاله چيســت، بزرگ تــر از من هم 

نمی دانست چه کند.
موضوعی که درصد عالقه ام در آن صفر بود را پس از ۴ ماه به جایی رساندم که رد شدن در مرحله ارزیابی 
تکميلی برایم افتخاری بود که همه جا جار می زدم. شــاید هم برای التيام و برودت محل ســوختگی ۴ 

ماهه بود، نمی دانم.
ســال دوم طــرح تابســتان که با موفقيــت طرح قبلی برای همگان الزامی شــده بــود، کالس های دیگری 
داشت که برای فرار از تحمل کالس کمک های اوليه مجبور به نگارش مقاله ای شدم که آن هم گذشت.
سال سوم اما، از هرچه در طلبگی بود گریزان شده بودم، بعد از کالس ها مثل جنازه می افتادم یک گوشه 

و برای فارغ شدن از این دنيا یا از خواب کمک می گرفتم یا از هندزفری و مداحی گوش کردن.
بعد از دو سه ماه افسردگی، حاج مهدی همان ظالم سال های قبل، مرا به نوشتن یک مقاله برای پیدا 
کردن انگيزه توصيه کرد. به خيال خودش دارد به من کمک می کند. در تلگرام به شبهه ای برخوردم که 

خيلی جذاب بود. 3 ماه فقط و فقط روی آن کارکردم و نتيجه اش یک لوح تقدیر و چند سکه طال بود.
بعدها سکه ها به کارم آمد اما آن زمان تنها مهم انگيزه و عشق به زندگی و طلبگی بود. همان هدفی که 
برای منی که در مصاحبه ورودی هرچند نمره باال گرفتم اما در پاسخ به سؤال از انگيزه طلبگی با گفتن 
این جمله رد شــدم: »من نمی خواهم طلبه شــوم و سال هاســت برای ورود به دانشگاه تالش می کنم اما 

استادم گفته است که فقط در امتحانات ورودی حوزه شرکت کن«.
همان وظيفه ای که پس از رد شدن از ورودی فيلسوف، صد اشکال راجع به طلبگی نوشتم و برای استادم 
خواندم و اســتاد به ذکر یک خط بســنده کرد: »پریروز خدمت حاج آقای جاودان رسيدم، گالیه هایی از 
یک هدفی کردم و ایشان فرمودند: وظيفه که مشخص شد، حواشی مهم نيست«. خداحافظی کردم. 

اشکال اول، جواب: حرف حاج آقا. اشکال دوم، حرف حاج آقا... اشکال صدم، حرف حاج آقا...
این همان هدف، همان انگيزه، همان عشقی بود که وقتی حاج محمود بعد از یک سال طلبگی پرسيد 

که طلبگی چطور است؟ گفتم اگر لحظه ای توفيقش سلب شود خودکشی می کنم.
بگذریم، شاید امروزی که در کالس مکاسب یا کفایه، نشست های تاریخی یا فلسفی، مباحث سياسی 
یا اقتصادی و... راحت هرروز یک موضوع مقاله به ذهنم می رســد و راحت دســت به قلم می شــوم، یک 
مقــدار دعــا بــرای حاج مهدی کنم که شــاید از بار گناهانش راجع به ما کم شــود و یک ذره خداوند کنار 

نفرین هایی که به او کردم، به این دعاها هم توجه کند... 

دوره دهم، سال نود

حجة االسالم واملسلمین

جواد پاشایی
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هو الشکور
بــرای تمــام کســانی که از دانشــگاه پــای به حوزه علميــه می نهند خصوصًا اینکــه اگر در خانــواده هم با 
آداب ورســوم طلبگی مأنوس نبوده باشــند، توفيق حضور در مدرســه ای که او را با مبانی اصيل طلبگی 
آشنا کند بسيار مغتنم است. برای بنده حضور در حوزه علميه آیت اهلل حق شناس ؟وضر؟ به سرپرستی 
استاد عزیز حضرت حجت االسالم والمسلمين سيد ميرهاشم حسينی ؟ظفح؟ و حضور اساتيد گران قدر 
که خود نيز عالوه بر آشنایی کامل به مبانی اصيل طلبگی متخلق به آن ها هم بودند، بسيار سرنوشت ساز 
بود. از بین این مبانی اصيل، برای بنده تقيد به لباس مقدس روحانيت بسيار حائز اهميت بود، چيزی 
کيد شخص آیت اهلل حق شناس ؟وضر؟ و اساتيد عزیزمان سلمهم اهلل تعالی بود؛ اهميت این  که مورد تا
مساله زمانی درک می شود که خود را با طالب دیگری که اهميت این مبانی اصيل برای آن ها به خوبی 
کيد قرار نگرفته مقایســه می کنيم؛ بعد از مقایســه درمی یابیم که این طالب عزیز چه در  تبيین و مورد تا
مورد اصل تلبس و اهميت لباس مقدس روحانيت و چه در مورد تقيد به تلبس دائمی و عدم زیست 
گاه نشده لذا عملکرد صحيحی نيز ندارند. یکی از امارات عدم صحت این عملکرد،  دوگانه به خوبی آ
قضاوت عوام مردم اســت، چه در مورد اصل تلبس و چه در مورد تقيد به تلبس دائمی و حضور با این 
کن. مردم از طلبــه توقع دارند بعــد از طی مراحلــی او را در این لباس  لبــاس مقــدس در همــه ازمنــه و اما
ببيننــد حداقــل نزدیکان این فرد چنين توقعــی دارند اما در مورد تلبس دائمی طبــق آموزه های بزرگان از 
اهل معرفت و اساتيد بزرگوارمان باید این را پذیرفت که یا اصاًل ملبس نگردیم یا اینکه تمام لوازم تلبس 
را به جان بخریم که از بین این دو راه قطعًا راه دوم صحيح است و برکات فراوانی برای فرد و اطرافيان او 
خواهد داشت؛ این موضوع هم نياز به تبيین علمی دارد و هم نياز به الگوهای عينی که در هر دو جنبه، 
حوزه علميه مرحوم آیت اهلل حق شناس؟وضر؟ موفق عمل نموده است و باید خدای متعال را بابت چنين 

کر باشيم. فضایی که این فقط گوشه ای از برجستگی های این حوزه مقدسه علميه بود، شا

دوره دهم، سال نود

حجة االسالم واملسلمین

مهدی اتهج بند

خودت را زیاد کن
کلمه ای آشــنا  کرد،  که وارد فضای طلبگی شــدیم چيزی ذهنمان را به خود مشــغول  روزهای اول 

و صميمانه، پدر پایه یا نام رســمی آن، مســئول پایه! در ابتدا شــاید خيلی به چشممان جّدی 
نمی آمد و آن را عنوانی همانند دیگر شــوخی های خودمانی می پنداشــتيم اما هر چه به جلوتر 

ی  که با حجره دار کل هفته  کار جدی تر می شــد. در همان روزهــای اول ورود به حوزه و  می رفتيــم 

حجة االسالم واملسلمین

مهدی عبدی

کار های خودمان را با مســئول پایه هماهنگ می کردیم تا لنگ چيزی  ســپری می شــد، باید 
که وجودش هر  که آمدیم متوجه حضور ســایه حامی بر ســرمان شــدیم  نمانيم و به خودمان 

کم کم داشــت در ذهن های ما جا  که معنای پدر  آن، بیشــتر از قبل حس می شــد و این طور بود 
که پدر سرپرســت خانواده می باشــد در حوزه هم مســئول پایه سرپرست  می گرفت؛ مانند خانه 

طلبه ها می باشــد؛ البته در ســال های مختلف با تفاوت نگرش افراد به این مســئوليت تأثيرات 
که مهم اســت پســرش  آن هم متفاوت می گردد؛ دقيقًا مثل تفاوت تربیت توســط پدران در جامعه 

که دوســت  ی  پنجه نرم می کند یا پدر تش دســت و چگونه درس می خواند و چگونه با مشــکال
کند و...؛ این امر برای بعضی از پدران جامعه مهم اســت و در بعضی ها  دارد با پســرش رفاقت 

این ارزش و اهميت، فقط در رشــد فيزیکی و مادی فرزندشــان خالصه می شــود. در حوزه ما هم 
یکردها و نگرش اســاتيد با یکدیگر فرق می کرد؛  بر اســاس نيازهای طلبه ها و سال هایشــان رو

بنابرایــن، نــوع این پدرانگی هم برای طلبه ها تفاوت دارد؛ هرچند تمام مســئولين پایه ها خود زیر 
کالم، والیت عام و خاص داشــتند اما نه تنها برای  که به قول اســاتيد  ی مهربان بودند  نظر پدر
که او را پدر خود بدانيم و او کســی نبود جز  آن هــا بلکــه بــرای همه ی ما طلبه ها هم این گونه بود 

اســتاد عزیزمان حاج آقای ميرهاشم.
که بر  کنند و هرکدام با تفکر و رهنمودهایی  که مســئولين پایه ها هرســال تغيیر  رســم بر این اســت 
طلبه هــا دارنــد مراقب درس، معنویت، نوع تعامل ها و رفتار جمعی، نقش آنان در حل مســائل و 
مشــکالت همه پایه ها، رفع مشــکالت خانوادگی و روحی و روانی طلبه و... آنان بوده و همچون 

کنند. ی  کار خود را به ســرانجام برســانند و در آخر آنان را یار یک پدر 
ی مهربان و  من در طول چهار ســال توفيق حضور در حوزه حاج آقا حق شــناس؟هر؟، پدر

که از ساعت شش و نيم صبح از خانه  کســی  دلســوزتر از حاج آقا محمود زرین پر نداشــتم؛ 
که از مســجد  ن می آید و تا ســاعت ده شــب با خداحافظی از طلبه ها و بدرقه آن ها  بیرو

که  امين الدوله تا ميدان ســيد اســماعيل طول می کشيد شــبش را به پایان می رساند. باید بگویم 
کردیم و  از خيلی برهه های ســخت زندگی طلبگی با مشــورت ها و راهنمایی های ایشــان عبور 

خدا را شکر موفق شدیم.
که درخواســت درســی داشــت ایشان نه نمی گفت، یادم نمی رود در سال دوم درس  هر طلبه 
یادی از آن را متوجه نمی شــدم  که اصاًل چيز ز ســيوطی خيلی برایم ســخت می بود به صورتی 

کنيم؛ از فردای  گفتند از فردا پیش مطالعه در ســيوطی را مباحثه  که به قول خودشــان  تا 
آن روز بعــد از نماز مغرب و عشــاء و روضه های درد دلــی با فرمانده طلبه ها )امام زمان( 

که از فردایش ســر درس دنبال حرف جدید  کار آن قدر برایم مفيد بود  شــروع می کردیم، این 
بــودم و درس را همــان روز قبل یاد می گرفتم؛ بعــد از نماز ظهر در برنامه ی چهل حدیث و 
حتی برنامه های خارج زمان حوزه مثل یک رفيق، هميشــه پای کار رشــد طلبه ها بودند؛ 

ی از دســت ایشان برمی آمد انجام  کار گرفته تا غيره و هر  از بهشــت زهرای نيمه شــب 
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می دادند و در یــک جمله: مرد ميدان طلبه ها بودند.
آنچه از حضور چند ســال اندک خودم در حوزه می گذرد یک چيز را متوجه شــدم و اینکه فرق 

که من را شــيفته ی حاج آقا  ی های آن ها نهفته شــده اســت؛ آن چيزی  آدم های موفق در ریزه کار
که برخالف دیگران صرفًا وجهه علمی طلبه ها برایشــان مهم نبود و تمام  کــرد این بود  محمــود 

طيف ها با ایشــان ارتباط داشتند.
گرفتم اما یکی از آن ها که خيلی  مــن یــک طلبــه کوچک از حاج آقا زرین پر خيلی چيزها یــاد 

کتب اســتاد صفایی هم دیدم این بود: غم ها  کردم و در  ازلحاظ روحی و شــخصيتی اســتفاده 
کن!! کم نمی شــوند خودت را بزرگ 

کم نياورم و شــانه خالی نکنم و حرکت خودم را ادامه  گرفتم در برخورد با هر مشــکلی  اینکه یاد 
که جلوه می کند نه  که این روح و شــخصيت آدم اســت  دهم و رفتار بزرگاِن انجام دهم؛ چرا

صرفًا علم و دانش آدمی.

دوره یازدهم، سال نود و یک

که باعث تميز طلبه های مدرســه آیت اهلل حق شــناس با  ازنظــر بنــده یکی از ابعادی 
که طالب دیگر مدارس و شــهرها می شــود وجود مباحث اخالقی و مبنایی طلبگی اســت 

گرفته اند. طلبه های مدرســه از حاج آقا ميرهاشــم فرا
خود بنده وقتی با طالب دیگر هســتم این تفاوت فاحش را احســاس می کنم و داشــتن

ایــن مبناهــا بارهــا باعث عزت طلبگی بنده شــده، برای مثال همين داشــتن حياء در حجره
نبایــد  و  شــوند  ظاهــر  یکدیگــر  جلــو  پیراهنــی  یــر  ز بــا  طــالب  نيســت  خــوب  کــه  ی  دار

جلــوی هم حجره خود
می رســد  نظــر  بــه  ولــی  باشــد  عــادی  امــر  ایــن  بعضی هــا  بــرای  شــاید  شــود؛  عــوض  لبــاس 

خود این عمل عادی
مقدمه برای شــوخی دســتی و بی احترامی های بعدی شود.

و  اســالمی  و  صحيــح  مبانــی  داشــتن  اخالقــی  ازنظــر  خــوب  طلبــه  بــرای  ک  مــال نظــرم  بــه 
پایبندی به آن می باشــد.

کالس  ی مشــهد و  یکــی حاج آقــا ميرهاشــم در اردو دیگــر نکتــه و موجــب مدرســه حضــور فيز
ی  کــه باعــث الگــوی رفتــار برداشــتن های ایشــان در روزهــای پنجشــنبه هــر هفتــه می باشــد 

قراردادن ایشــان توسط طالب می باشد.
در  تأثيرگــذار  و  مهــم  مســائل  ازجملــه  می باشــد.  ایشــان  از  اخالقــی  و  معنــوی  اســتفاده  و 

حق شناس آیت اهلل  مدرسه 
گرفتــن طالب با یــک فرد  کــه باعــث انــس  می تــوان حضــور مســئول پایــه در هــر پایــه را دانســت 

مورد اعتماد از طرف
کنند. تشــان را برطرف  مدرســه می باشــد و طالب راحت تر می توانند خواســته ها و مشکال

دوره یازدهم، ســال نود و یک

آقای

محمد شیخ اهدی
آقای

محمد خلفی

تأثیر فضای علمی
که به طورکلی در دودســته عوامل درونی و عوامل  در فرآیند تحصيل علم، عوامل بســياری مؤثر هســتند 

بیرونی تقسيم بندی می شوند.
محققين معتقدند تا ۸0 درصد از این فرآیند، متأثر از عوامل درونی هر فرد مثل انگيزه، تالش، استعداد 
کــرد، چه آنکه برخــی از آن ها عالوه  و... می باشــد. امــا درعين حــال نبایــد از تأثير عوامــل بیرونی غفلت 
بر تأثير مســتقيم حداقل ۲0 درصدی، به طور غيرمســتقيم برشــدت و ضعف عوامل درونی مثل انگيزه، 

روحيه و تالش نيز اثرگذار می باشند.
مهــارت اســتاد، علميــت و اخــالق هم بحثــی، برنامه آموزشــی مدرســه، فضــای ظاهری کالس هــا و... 
کم بر مدرسه« است. ازجمله این عوامل بیرونی هستند، اما از همه این موارد مهم تر »فضا و جو علمی حا

گر شــما هم در دبیرســتانی درس خوانده اید که در آن کمتر کســی دغدغه درس خواندن داشــته است،  ا
احتمااًل کالم بنده را تصدیق می کنيد که در چنين فضایی حس و حال درس خواندن برای مستعدترین 
افراد هم از بین می رود. دیگر مهم نيست چقدر استعداد دارید و یا چه انگيزه و همت بلندی داشته اید، 

به هرحال جو بی حال و تنبلی محيط، تأثيرش را بر شما خواهد گذاشت.
در مقابل، وقتی تمام افراد یک کالس به دنبال حل مساله ای علمی در حال مطالعه، تحقيق و پژوهش 
گاه یکدیگر را تشویق به فعاليت و تالش علمی خواهند کرد. هرکس سعی دارد از قطار  هستند، ناخودآ
علمــی دوســتانش جــا نماند و به گونــه ای دنبال پیدا کردن راه پیشــرفت و شــکوفا کردن اســتعدادهای 
خــود می گــردد. در ایــن فضا افــراد راحت تر می توانند تالش های خــود را افزایش دهنــد چراکه مثال های 
متعــدد از »سخت کوشــی« را در اطــراف خــود می بینند که می توانند از آن ها الگو بگيرنــد و یکدیگر را در 

این مسير یاری دهند.
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و ایــن فضــای علمی همان چيزی اســت که تمام طالب حوزه علميه آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ آن را 
درک کرده و با آن خاطره ها دارند. با تالش های توليت معزز، کادر، اساتيد و طالب محترم، این فضای 
علمی حتی در بین مؤسســات و حوزه های علميه تهران و قم مقدســه کم نظير و زبان زد شــده است. 
کرده و ان شاء  بحمداهلل طالب عزیز هم هميشه قدر این موهبت را دانسته، پایه علمی خود را بر آن بنا

اهلل به قله ها خواهند رسيد.

دوره دوازدهم، سال نود و دو

و أّما بنعمه رّبک فحّدث
انســان یک بار بیشــتر عمر نمی کند و چه بســيار افراد بااســتعداد، که به خاطر نداشــتن اســتاد، شکوفا 

نمی شوند و عمرشان به سر می رسد!
کرم که من را راهنمایی کرد تا در بهترین برهه زندگيم با مسير رشد و تعالی و انسان های  خدای عزیزم را شا

صالح آشنا شدم و در نهایت تحت تربیت یک جوان حکيم قرار گرفتم.
فکــر می کنم مناســب ترین تعبير در خصوص حاج آقای ميرهاشــم، این اســتاد عزیز )أّیــده اهلل تعالی(، 

همين عنوان جوان حکيم می باشد. اگرچه غالبًا این تعبير برای یک پیر دنيادیده به کار می رود!
اولين باری که ایشان را در سال 9۱ در مسجد امين الدوله، دریکی از جلسات شب جمعه دیدم، اندکی 
جا خوردم چراکه به دنبال یک عالم رّبانی ریش سفيد بودم و من با یک روحانی سّيد جوان مواجه شدم، 
البته مطالب ایشان در همان جلسه اول برایم قابل توّجه بود اما چيزی که بیشتر نظر مرا جلب می کرد، 
شــّدت عالقه ای بود که طلبه ها به ایشــان داشــتند؛ اندکی بعد خداوند این رزق را به من نيز عطا کرد و 
من وارد حوزه مقّدسه آیت اهلل حق شناس رحمت اهلل عليه شدم، هرچه بیشتر می گذشت بیشتر تحت 
ارشــاد و نکات حکيمانه ایشــان قرار می گرفتيم، اگر ســوالی از ایشان می پرسيدیم با جواب هایی بسيار 
محتاطانه و عقل مدار روبه رو می شــدیم هيچ گاه جواب ناپخته و یا احساســی از ایشــان نشــنيدیم. بال 

استثناء هرکس به این نصایح گوش کرد از تجربه موفقش برای دیگران بازگو می کرد.
ویژگی دیگر ایشان که خيلی جذاب بود، هوش و درک بسيار باالی ایشان بود؛ این ویژگی باعث می شد 
از ضعيف ترین تا قوی ترین طلبه بخواهد تحليل ایشان را از مسائل شخصی خود تا مسائل خانوادگی 
و تا مسائل اجتماعی و سياسی بداند. و چه بسيار تحليل های سياسی و اجتماعی از ایشان که ما نظر 

دیگری داشتيم اما همه آنها به وقوع پیوست.

گاهی بسيار باال و فراتر از حّد تصّور  هيچ ناراحتی و مشکلی نبود، مگر اینکه با مراجعه به ایشان یک آ
نسبت به آن برایت ایجاد می شد و راه صحيح برخورد با آن نيز در پیش رویت قرار می گرفت. این ها را ما 
به عينه دیدیم نه در یک مورد و دو مورد بلکه صدها مورد را من سراغ دارم و مطمئّنم هر طلبه ای که در این 
مدرسه مقّدسه درس خوانده است این را تصدیق می کند. وقتی این موارد را با خود مرور می کنم، تعبيری 

جز جوان حکيم به ذهنم نمی آید.
ویژگی دیگر ایشان این بود برنامه های حوزه را طوری تنظيم می کردند که خود آن سيستم و برنامه نقش 
یک عالم رّبانی را تا حدی ایفا کند؛ به همين خاطر در حوزه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ شما در شبانه روز 
از برکات علمی و معنوی و تغذیه روحی مناسب برخوردار بودید، نمازهای ظهر امين الدوله، روضه ها و 
جلسات نورانی حاج آقای جاودان؟دم؟ و زیارت دسته جمعی حرم حضرت عبدالعظيم حسنی و مرقد 
ملکوتی آیت اهلل حق شناس و در صدر آن، جلسات شب جمعه حاج آقا ميرهاشم زیباترین خاطرات 
مــن اســت کــه مدت هاســت دلتنگ آن هــا هســتم، ای کاش دوباره بســتر بهره منــدی از ایــن برنامه ها 

برای من فراهم شود.
مطلب آخری که الزم اســت اشــاره کنم روح انقالبی گری و شــجاعت در دفاع از ارزش هاست که به تبع 
آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ و دفاع های جانانه ایشــان از حضرت امام خمينی؟وضر؟ و ســابقه ی انقالبی 
و تاریخی مســجد امين الدوله، در این حوزه مقّدســه موج می زند و حاج آقای ميرهاشــم و مدیر مدرسه 

کتورهای اساسی آن در صدر برنامه ها قرار می دهند. همواره به عنوان یکی از فا

دوره دوازدهم، ســال نود و دو

آقای

محمدعلی اقسمی
آقای

محمداهدی صندیدزاده

سؤال ساده اما مهم روزگار طلبگی ام
چرا حوزه؟

سؤالی است که از دوران قبل حوزه تا آخر عمر با آن مواجهيم...
ابتدای راه برای آن که بفهميم که طلبه بشيم یا نه؟ یا آن که جواب فاميل و اطرافيان را چه بدهيم؟

امــا در انتهــای راه هــم بــرای آن کــه از طلبگــی خودمــان دفــاع کنيــم و بــرای امــام زمــان )ارواحنــا فــداه( 
سرباز جور کنيم...

5 دليــل زیر، دليل هایی اســت که در بازه های متفــاوت از زندگی طلبگی ام به ذهنم آمده و برای خودم 
نوشتم که در طلبگی ام هر از چند گاهی آن ها را مرور کنم.
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درواقع این سؤال چندین بار و در شرایط متفاوت زندگی به ذهنم خطور نمود...
کــه راهی که  کنــدم و به این نتيجه رســيدم  کــردم و خوب ســنگ ها را با خــودم وا هــر بــار خــوب فکر 

انتخاب کردم راه درستی بوده است...
این دالیل بیشتر رویکردشان رویکرد اقناعی است.

هر بار سعی کردم به نحوی که قلبم و عقلم هر دو باهم مجاب بشود بر روی سؤال، فکر نمایم.
 اميدوارم که قلب و عقل شمارا هم مجاب نماید.

دليل اول:
در هــر رشــته ای می تــوان قربة الی اهلل تالش نمــود و برای رضای خدا کارکرد. می تــوان پول و مادیات را 
کار نمود. منتها همٔه مردم، چه کســانی که در رشــته های دیگر  نادیده گرفت و برای خدمت به مردم 

علمی هستند و چه کسانی که در شغل آزاد هستند یا ... احتياج به منبعی دارند برای آن که:
الف. در عقيدٔه شان مستحکم شوند و اگر شبهه ای ایجاد شد به واسطٔه آن برطرفش نمایند.

ب. احکامشان و دستورهای عملی که سبب استحکام رابطٔه شان باخدا می شوند را بیاموزند.
ج. موعظــه بشــوند و نســبت بــه رفتــار و اخالقشــان تأمــل بیشــتری بنماینــد و رفتــار زیباتــری را از 

خود به جای بگذارند.
می توان گفت که حوزه، به واسطٔه تأمين این سه هدف، موتور متحرک همٔه خوباِن سایر صنف هاست 
و اگر طلبه خوب تالش نماید می تواند تأثير بسياری در گسترش خوبی در جامعه بگذارد و مسلمًا این 

تأثير را سایر رشته ها نمی توانند بگذارند.
عــالوه بــر مــوارد ذکرشــده در باال، موردی که امــروزه حوزه می توانــد انجام دهد و یکــی از نيازهای بزرگ 

جامعه است؛ ورود در علوم انسانی با استفاده از منابع غنی دینی است.
خود علوم انسانی اآلن جزو مهم ترین علوم در غرب شمرده می شود و علوم انسانی که با محوریت دین 

جلو برود به جهت آموزه های گوهربار معصومين، بسيار علم نافعی خواهد بود.
نتيجه: دو عامل مهم برای طلبه شدن هست: ۱. موتور متحرک همٔه خوبان جامعه شدن ۲. در دست 

گرفتن اتاق فکری جامعه یعنی علوم انسانی با استفاده از غنی ترین منابع
دليل دوم:

کشــف یکســری از حقایق عالم می رود؛ یک رشــته به دنبال برق و  در این دنيا، هر رشــته ای به دنبال 
که می خواهد به دنبال فهم ســخن  یک رشــته به دنبال وضعيت چشــم و ...، یک رشــته هم هســت 
پــروردگار متعــال و بهتریــن افــراد عالم یعنی اهل بیــت؟مهع؟ برود. این رشــته هم به دنبــال گنج بزرگی 

می رود؛ گنجی که همٔه بشر به آن نيازمند هستند.
در این رشته مطالب روی زمين مانده بسيار است...

ک می خورد. شاید هنوز نزدیک ۸0 درصد روایات دارد خا
ما این همه روایات داریم که می توانيم از دل آن ها نظام تربیتی استخراج کنيم ولی هنوز کار نشده ...

کار مانــده و بایــد فــرد تالشــش را بکنــد تــا هــر چــه زودتــر مجتهــد شــود و بــه  خالصــه خيلــی 

استخراج این گنج برود.
بــرای آن کــه یــاد بگيریم که چگونــه، این گنج ها را اســتخراج کنيم؛ احتياج به کار عميــق و یادگيری 
فقاهــت اســت و بهتریــن بســتر برای یادگيــری فقاهت، درس های فقه و اصول اســت. هنــوز که هنوز 

است، حوزه بهترین جا است برای یاددادن فقاهت...
دليل سوم:

زیباتریــن و بهتریــن و کامل تریــن ذات ایــن عالــم، خداونــد متعال اســت. خداوند هــم بنده هایش را 
خيلی دوست دارد. خيلی ها هستند که متأسفانه به دليل شبهه یا هر چيز دیگر از این وجود بی همتا 

غافل شده اند. از ارتباط با بی نياز عالم، مهربان عالم و چنين خدای بسيار مهربانی غافل شده اند.
کی  خانــٔه بهتریــن فــرد عالم را گم کرده انــد و ما باید هر جوری می توانيم دوباره آن هــا را با چنين ذات پا

آشنا کنيم. این بهترین کار عالم است. چقدر سخت است حال کسانی که خدا را رها کرده اند...
و چقدر زیباســت آن لحظه ای که دوباره آن ها عاشــق خداوند متعال می شوند. حوزه کانون رساندن 

خستگان و گم شدگان به معشوق است.
دليل چهارم:

 چيزی که من متوجه شــدم، امروز هيچ رشــته ای به اندازٔه حوزه احتياج به نيرویی که زحمت بکشــد 
که به شدت احتياج  که حوزه جزو نهادی است  گفت  و خوب درس بخواند ندارد یا حداقل می توان 
بــه نيــرو دارد حال آنکه جاهای دیگر مانند رشــتٔه پزشــکی و یا مهندســی هرســال داوطلبان بســياری 

در کنکور دارد...
برای همين برای فرد خوش اســتعدادی که عالقه به حوزه دارد و برکنارش عالقه به ســایر رشــته ها هم 

دارد اولویت اصلی حوزه است.
دليل پنجم:

خيلی از مباحث هســت که درگذشــته، جامعه خوب به ارزش آن پی نبرده بود. حتی قشــر باســواد و 
که بر سر زبان  فرهيختٔه جامعه هم آن ها را نفهميده بود. مثاًل اهميت علوم انسانی چند سالی است 

افراد توانمند و فرهيخته کشورمان افتاده است.
گفتار معصومين؟مهع؟ و مباحثشان دست نيافته اند. اما  اما متأسفانه هنوز غالب جامعه به اهميت 
که اهميت این  این که جامعه اهميت این گنج را متوجه نمی شــود دليل بر آن نمی شــود که کســانی 

گنج و نفع فراوان آن را فهميده اند تالش مفصلی در این راه نکنند.
که دقت های عميق فقهی و  گنج ارزشمند را با استفاده از دقيق ترین ابزارها ﴾  باید حوزه رفت تا این 

اصولی است - استخراج کرد.
آن  از  نخبــگان  بایــد  امــا  نمی دانســتند؛  را  نفــت  اهميــت  خيلی هــا  کــه  زمانــی  آن  ماننــد  دقيقــًا 

پاسداری می کردند.

دوره سيزدهم، سال نود و سه
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ر را خير دهد؛ کسانی که به ساخت و وقف حوزه های علميه می پردازند. خداوند بانيان َخّيِ
سؤالی که ذهن امثال حقير را مشغول می کند این است که برای این همه حوزه علميه که در قم و تهران 
و دیگر شهرها تأسيس می شود، توليتی آن طور که بایدوشاید وجود دارد؟ آیا طالبی که قرار است در این 

مدارس تحصيل کنند، زیر نظر یک عالم ربانی رشد خواهند کرد؟
یادم می آید آن روزها که قصد تحصيل در حوزه را داشتم، فقط دو حوزه در ذهنم بود و می شناختم، یکی 
از حوزه های تهران و دیگری حوزه شهرمان. با چند نفر از دوستانم به محضر آیت اهلل جاودان رفتيم و به 
حاج آقا عرض کردم می خواهم به حوزه بیایم و اینکه کدام حوزه ها در نظرم است را هم بیان کردم. ایشان 

فرمودند: حوزه ای را که می خواهيد بروید، باید توليتش را بشناسيد، می شناسيد؟
عرض کردم: خير.

فرمودند: بیایید همين حوزه فيلسوف الدوله.
حوزه ای که تابه حال اسمش را هم نشنيده بودم و توليتش را هم نمی شناختم اما فرمایش آیت اهلل جاودان 
را بی بروبرگرد پذیرفتم و در همان جا مشغول تحصيل شدم. البته این هم از الطاف خداوند متعال بود که 

هرگز نمی توانم شکرش را به جا بیاورم.
حاال پنج سال از تحصيلم در این حوزه می گذرد و اگر کسی از من بپرسد مهم ترین ویژگی مدرسه شما 
چيست، بدون هيچ وقفه ای می گویم: توليت. توليت مدرسه مهم ترین چيز در هر مدرسه ای است و من 

بعيد می دانم توليتی بهتر از استاد عزیزم حاج آقای ميرهاشم حسينی ؟ظفح؟ پیدا شود.
توليتی که برای انسان جامع و کامل حوزوی شش اصل را ترسيم کرده و خود در هر شش اصل اول است.
که از رفقای دیگر هم شنيده ام که وقتی ایشان را هفته ای یک بار می بینيم  این نه تنها حرف دلم است 
انســان احســاس می کند تا هفته بعد شارژ شــده است. استادی که باآن همه مشــغله و تدریس و... هر 
کاماًل در  هفته از قم به تهران می آید و در همه ی تصميمات مدرسه دخيل است و در قضایای مدرسه 
جریان؛ و این در حالی است که در بسياری از مدارس دیگر، توليت گویا جایگاهی نمادین است و شاید 

مسئولش سالی یک بار به مدرسه سری بزند.
توليت باید دلســوز باشــد و با همه ی بچه های مدرســه رفيق؛ به نظر من توليت َمحرم راز اســت؛ اگر این 

احساس را نداشتم اصاًل بیان نمی کردم که توليت پدر است.
طلبه مدرسه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ حتی اگر سطح یک را به پایان برساند و به قم هم برود باز زیر سایه 
این مدرسه و توليتش باقی است. هيچ گاه احساس گسستگی و جدایی از استاد حاج آقای ميرهاشم 
و مدرســه نمی کند. بهتر بگویم هيچ گاه احســاس رهاشــدگی به او دســت نمی دهد چراکه ارتباط او با 

حاج آقا و به واسطه ی ایشان ارتباطش حتی با دوستان پنج ساله اش نيز حفظ می گردد.
اما...

کــه بــرای خــود بنــده اتفــاق افتــاده  حــرف بســيار اســت و فرصــت کوتــاه. در آخــر بــه بیــان خاطــره ای 
است بسنده می نمایم:

در جلســه ای کــه پایــه ی ما به طور خصوصــی در محضر حاج آقا بود، ایشــان در ميانه صحبت به 

آقای

امیرحسین امکل زارع

توانایی ها و خوبی های برخی از رفقا اشاره فرمودند.
غ خوب می شود.

ّ
 فالنی مثاًل در آینده یک مبل

آقای فالن از پایه اول روزبه روز پیشرفت کرده است، فالنی...
با خودم گفتم حاج آقا همين چند نفر را به اسم می شناسند و اسم ما را که نمی دانند؛ همان لحظه که 
این فکر از ذهنم عبور می کرد، بالفاصله فرمودند: فکر نکنيد ما شمارا نمی شناسيم. بعد نام چند نفر را 

بردند که نام بنده هم جزو همان ها بود.
این ویژگی هایی که بیان شد نه از سر تعارف است. نه! حرف دل بود و از روی عشق و عالقه بیان شد و 
اصاًل دنبال فرصتی می گشتم تا آن ها را بیان کنم، اگرچه در این متن کوتاه هم آن طور که شایسته باشد 

نتوانستم از پسش بربیایم.
خداوند سایه ایشان را بر سر ما مستدام بدارد و ما را مانند ایشان از سربازان خوب امام زمان؟جع؟ قرار بدهد!

والسالم عليکم.

دوره پانزدهم، ســال نود و پنج

اصلی تریــن  اهميــت  بــه  اندکــی  تــا  دارم  قصــد  نوشــتار  ایــن  در  ســؤالی 
کنــم. اشــاره ای  تابســتان  طــرح  مســئله   ) نویســنده  بــاور  بــر  بنــا   ( 

به لطف خدا و با برطرف شدن مانع بیماری، برنامه حوزه همه ساله بر برگزاری طرح تابستانه ای بوده 
اســت که معمواًل در شــهر قم و در جوار بارگاه حضرت معصومه؟اهس؟ برقرار می شــود؛ اما ممکن اســت 
یارت حضرت  بعضی هایمان به خاطر فشردگی برنامه ها یا غير آن، از نعمت اصلی این طرح که همان ز
یارت این بانوی بزرگوار تردیدی نيست و من نيز  معصومه؟اهس؟ باشد غافل شویم. هرچند در اهميت ز
بسيار کوچک تر از آنم که از ایشان بخواهم سخن بگویم و ليکن برای آشکارتر شدن مطلب از ميان روایات و 
یارت این حضرت، خاطره ای از حاج آقای حق شناس؟هر؟که  داستان های بسيار از اهتمام علماء به ز
 در کتــاب »یادنامــه عالــم ربانــی ميرزا عبدالکریم حق شــناس؟هر؟« نقل شــده اســت را بیــان می کنم:
جریان مربوط به اوایل آمدن ایشــان به تهران اســت. ایشــان هرماه، اموال و حقوق شرعی مردم را که در 
کرده بودند به قم می بردند تا به مرجع تقليد زمان، آیت اهلل بروجردی؟وضر؟  طول ماه به ایشان پرداخت 
کرده و ســپس به  گزیر به محض ورود به قم، به بیت ایشــان می رفتند و پول ها را پرداخت  برســانند. نا
کار، آتش  یــارت، بــه حرم مطهر مشــرف می شــدند. فرمودند به من گفته شــد: تو را به خاطر ایــن  عــزم ز
می زنيم!! من عرض کردم: همراه من امانات مردم است و می روم امانات مردم را به صاحبش برسانم 

آقای

مهدی سرگلزایی
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ی. این مسأله برای ما درس هميشگی شد. یارت برو یارت بیایم. فرمودند: نه؛ اول باید به ز  و بعد به ز
ی ممکن است  گر برو می دانم بخشــی از این اشــکال شــاید به مســئولين برگردد که صبح بعد نماز ا
ســر کالس هــا چــرت بزنی، بعــد صبحانه تا به ظهــر هم که کالس برقرار اســت و ظهر نيــز که هم هوا 
گــرم اســت و هم ممکن اســت نهــار تمام شــود و عصر تا مغــرب هم پژوهش و جلســات  بــه شــدت 
ی  گر سانس ورزشی باشد باید آن را نرو می باشــد و شــب هم ابتدا که ممکن اســت به شام نرسی یا ا
کــه ورودی مجموعــه ســاعت مشــخص دارد و زودتــر از ســاعت مشخص شــده باید در  در آخــر هــم 
کند و  گر حضرت اذن بدهند و خود شــخص هم همت  مجموعه باشــی اما با همه این ها، باز هم ا
گرفته تا صبحانه یا نهار یا شــام نخوردن و یا  گرما و کم خوابی  برخــی ســختی ها را به جــان بخرد، از 
یارت روزانه اش ترک نشــود، همان طور که بوده اند و  در ورزش ها شــرکت نکردن یا ... ممکن اســت ز

کم هم نبوده اند... که  که این توفيق را داشته اند و چه بسا  دیده ایم طالبی 

دوره پانزدهم، سال نود و پنج

سفرنامه راهیان نور - اسفند 97
یادداشت های من در طول سفر راهيان نور

یکم
حتی متوجه آالرم گوشــيم نشــدم؛ صدای بلند مادر - مثل عادت خيلی از مادرها - داشــت ســاعت 

راکمی دیرتر ازآنچه بود اعالم می کرد... معلوم بود بار اول نيست که صدایم می کردند.
با هر زور و زحمتی بود بعد از غلت های فراوان از تشِک - اگر غلو نکرده باشم- عزیزتر از جانم پیاده شدم.

کوفتگی نرمش َجوگيرانه ی دو شب پیش هنوز داشت بهم سرکوفت می زد.
دوم

کاری چندان کم به نظر نمی آمد. چنددقيقه ای که تا اذان مانده بود برای قدری ریا
نماز صبح را به پدر اقتدا کردم. غلط نکنم با مادرم سحری خورده بودند. من هم دوست داشتم هفتم 

رجب را روزه بگيرم اما چه فایده اگر هم می گرفتم گذر از مسافت شرعی دیر یا زود باطلش می کرد.
سوم

هنوز هيچی آماده نکرده بودم، چندتکه لباس که تازه دیشــب روی شــوفاژ انداخته بودم بخش معظم 
وسایلم بود که کم کم داشتم جمع وجورش می کردم.

با خونسردی تمام - که فکر کنم قدری مادرم را نگران کرده بود- آماده رفتن شدم.

قدری لباس، چند تا کتاب، یک دسته برگه ی یادداشت، خودکار و چفيه مجموع چيزهایی بود که 
هيکل کوله پشتی ام را پرکرده بود.

چهارم
پدر و مادر می خواستند تا قبل از شروع طرح ترافيک از حصار دوربین هایی که آن وقت صبح گمانم به زور 
چشمانشــان را باز نگه داشــته بودند، بیرون بیایند و راهی بهشت زهرا؟اهس؟ بشوند تا آخرین پنجشنبه ی 

ک سپری کنند. سال 97 را قدری با ميهمانان خا
الحمدهلل بنده هم بی نصيب نماندم و به ُیمن اموات مجبور نشدم با اتوبوس های ناشتای »انتهای ۱7 

شهریور-امام حسين؟ع؟« مسير خانه تا حوزه را طی کنم.
پنجم

شور و حاِل مداحی، دلگرمی خوبی بود برای این که خوردوخوراک سفر را کم کم توی اتوبوس جا ساز کنيم.
بین خوراکی ها لقمه هایی از نون سنگک که تخم مرغ آب پز از این ور و آن ورش بیرون زده بود بدجوری 

دهانم را آب انداخت.
ششم

تقریبًا همه خوابند؛ صدای یکی از طلبه های بزرگ تر بریده بریده از انتهای اتوبوس به گوشــم می خورد. 
االن دیگــر آن لقمــه ای کــه ذکر خيرش بود را به دســت دلم ســپرده ام و در حال پر کردن ششــمين خط از 

برگه ی یادداشت هستم.
بغل دستی ام )م.ن.( با اعتماد به لبه ی صندلی، خودش را جلو کشيده و با مدیرمان آهسته صحبت 

می کند اما سروصدای اتوبوس نمی گذارد حتی کلمه ای از صحبت ها به گوشم برسد.
نيم ساعتی از 9 می گذرد اما تازه همين االن عوارضی قم را رد کردیم. خدا رحم کند...

هفتم
یکــی از تفریحاتــی کــه امســال بــرای ســومين بــاردارم تجربــه می کنم -البتــه اگر بتــوان اســمش را تفریح 
گذاشــت- رقابت در خواندن کتاب های دفاع مقدس و مرتبط با جبهه و شــهادت و... در طول مســير 

کربالی ایران است.
جنبه ی مسابقه ای آن البته بر جنبه مطالعه ای می چربد. جایزه نفر برنده هم هدیه گرفتن کتاب بعدی 

برای مسابقه است.
خالصه االن هم با آقای م. ن. درگير رقابت بر سر کتاب »تفحص« هستيم و به خاطر اهميت به سزای 

»روکم کنی«، مجبورم کمتر بنویسم تا بیشتر به رقابت بپردازم.
هشتم

بروجرد... معمواًل سال های گذشته هم که می آمدیم همين جا توقف می کردیم.
تــو ازدحــام آن مســجد کوچــک باالخره نماز خواندیم. بعد رفتيم وســط ميــدان، روی چمن هــا زیرانداز 

انداختيم و مشغول ناهار شدیم؛ نفری یک تن ماهی، یک نان لواش به همراه خيار شور و ليموترش.
کــه نــان لواش هــا  بــاد خنکــی می وزیــد. چنــدان مالیــم نبــود و تــا بــه خودمــان آمدیــم دیدیــم 

آقای

محسن مهرابی
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را خشک کرده است.
نهم

بچه ها کلمن را بردند و آب و یخ پر کردند تا شربت درست کنند. برای هم زدن شربت چيزی پیدا نشد. 
اینجا بود که مسئول فرهنگی وقت حوزه )آقای م. ل.( وارد عمل شدند و نشان دادند که چطور می توان با 
اتکاء به ظرفيت های داخلی، بدون هيچ گونه امکانات مشکالت را حل کرد و دررسيدن به یک شربت 

غنی سازی شده ی تگری به خودکفایی رسيد. البته این قسمت از ماجرا را چندنفری بیشتر ندیدند.
دهم

50 کيلومتری هویزه عقب اتوبوس دورهم جمع شدیم و حاج آقا زرین پر )مدیر حوزه( برایمان »اللهم اّنی 
اسئلک بمعانی...« از ادعيه ماه رجب را خواندند و بعد هم یک ذکر توسل و کمی سينه زنی.

یازدهم
مستقيم رفتيم محل اسکان. هرکس یک پتو برداشت و برای خودش جا خواب درست کرد.

یک عّده هم مشــغول آوردن شــام شــدند؛ کتلت، ســيب زمينی سرخ شــده به همراه خيار شور و سس. 
نوشابه هم بود اما گرم.

یادمان شهدای هویزه تا نزدیک ۱۲ بیشتر باز نبود. برخالف اکثر بچه ها از تهران تا هویزه اصاًل نخوابیده 
بودم و بدجوری خوابم می آمد ولی پیش خودم گفتم یک سر به شهدا بزنم و بعد بخوابم.

رفتم توی مسجد یادمان اما چشمانم به اندازه ی چند خط قرآن خواندن هم به سختی همراهی ام کرد.
دوازدهم

بعد از نماز و صبحانه راهی هور العظيم شدیم؛ تو مسير چند صفحه دیگر از »تفحص« را خواندیم.
مشــعل پتروشــيمی از دور معلــوم بــود، هرچــه جلوتــر می رفتيــم بــزرگ و بزرگ تــر می شــد تــا اینکــه از 

کنارش عبور کردیم.
آن طــور کــه راوی برایمــان توضيــح داد تقریبًا در صفر مرزی عراق قرار داشــتيم و دود مشــعل های عراقی 

هم به چشم می خورد.
سيزدهم

رسم هرسال ما بود که در طالئيه هيئت می گرفتيم و به یاد شهدای ابوالفضلی طالئيه برای پهلوان ادب 
به سينه می زدیم. امسال هم با شور و نوای خاصی در قتلگاه شهدا برای اربابمون به سينه زدیم.

چهاردهم
ن که رســيدیم »ســردار ناطقی« قبل از این که از اتوبوس پیاده شــویم گفت: »رفقا توجه کنند! اگر  َنهر خّيِ
کســی می خواهد سرویس بهداشــتی برود همين االن برود و بعد بیاید سمت یادمان. چون بعد از برنامه 

می خواهيم بالفاصله راه بیفتيم«.
مــن هــم اول رفتم ســمت ســرویس ها؛ ســه دســتگاه کانکــس دو واحــده به عنوان ســرویس بهداشــتی 

تعبيه شده بود که البته فقط 3 تایش قابل سرمایه گذاری بود.
از دســت به آب کــه فــارغ شــدم آمــدم بیایم ســمت یادمــان که دیــدم بچه هــا دارند ســوار اتوبوس 

می شوند! فقط اميدوارم بعدها کسی از من نپرسد »از نهر خّين چه خبر!؟«
پانزدهم

کی شلمچه می گذاشت. پشت فنس های مرزی رو به کربال  خورشيد کم کم داشت سرش را به دامن خا
چشم تو چشم سرخ آسمان، در قتلگاه شهدا، روضه کربال خواندیم.

بعد از نماز هم پای سفره ی روایت گری حاج حسين آقای یکتا نشستيم. صفای خاصی داشت.
شانزدهم

بااینکه خســته بودیم ولی دور حاج آقای حسينی)مســئول محترم حوزه( حلقه زدیم و از بیانات ایشون 
استفاده کردیم. البته یک گعده ده-دوازده نفری بود. شام را هم دورهم خوردیم.

در نمازخانه ی دانشگاه پیام نور خرمشهر اسکان داشتيم. صبح بعد از نماز و صبحانه راهی فاو شدیم.
هفدهم

کنار اروند روی کنده های نخل نشستيم و در خصوص شهيد »محمدرضا شفيعی« که پیکرش بعد از 
۱6 سال سالم به وطن بازگشته بود از زبان راوی منطقه شنيدیم.

ک عراق یک شــهربازی و  شــهر فــاو عــراق به وضــوح قابل رؤیت بود. درســت نقطه مقابــل یادمــان در خا
تعدادی لنج خسته به چشم می خورد.

هجدهم
تشــيیع ۱۱5 شــهيد گمنام تازه تفحص شــده توفيق بزرگی بود که نصيبمان شــد. پیکرهای مطهر را در 

خيابان به صورت پراکنده گذاشته بودند تا مردم بتوانند به راحتی زیارتشان بکنند.
دور چند شهيد نشستيم و قدری روضه و سينه زنی کربالیی مان کرد. بعد هم پیکرها را روی شانه تشيیع 

کردیم. در دلم گفتم »کاش یک روز من هم روی شانه رفقایم...«
نوزدهم

ک سپرده شــده بودند، از ميان  علقمه که رســيدیم بعد از زیارت دو شــهيد گمنام که ۲۴ اســفند به خا
نيزارها عبور کردیم و رفتيم لب اروند به ميهمانی شهدای مظلوم غواص.

بیستم
نماز مغرب را معراج الشهدای اهواز خواندیم. معراج ميزبان همان ۱۱5 شهيد گمنام بود.

بعــد از نمــاز هــم حاج آقــای ماندگاری صحبــت کردند و بااینکــه شــب والدت امام جواد؟ع؟ بــود، آقا 
»نریمان« حسابی از خجالت روضه درآمد.

بیست و یکم
اردوگاه شــهيد حبيب اللهی. به محض ورود به خوابگاه بچه ها شــروع کردند به شــلوغ بازی و سربه ســر 
همدیگر گذاشــتن. یکی را می گذاشــتند وســط پتو و ســعی می کردند او را به ســقف بزنند! خب چند 

باری هم موفق شدند.
کــه جــای انگشــت پایــش تــوی ســقف یــک  یکــی از ایــن دفعــات آقــای م. ف. را انداختنــد بــاال 

یادگاری از ما ثبت کرد!
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از اولش هم احســاس کردم که ادامه این شــوخی ها آخر کار دستمان می دهد که صدای شکستن 
شيشه حس ششمم را تأیید کرد.

بیست و دوم
قتلگاه ابراهيم و رفقایش حسابی دلمان را برد کربال... توی کانال نشستيم و راوی برایمان از منطقه گفت 

و حماسه ای که شهدای جان برکف ما آفریدند. گریزی هم به روضه های کربال زد.
بیست و سوم

نماز ظهر را روی رمل های فکه، با یاد سرور و ساالر شهيدان اهل قلم خواندیم واالن هم درراه یادمان شهيد 
»حسن باقری« هستيم. پرچم های سبز و سرخ و آبی یادمان از دور به چشم می خورد.

بیست و چهارم
باران شــدید شــب گذشــته مســير یادمان را بســته بود. ما هم بعد از صرف ناهار رفتيم و روایت گری را 

دریکی از سوله هایی که آنجا درست کرده بودند شنيدیم.
بعد از ناهار بدجوری سنگين شده بودم و خيلی دلم می خواست بخوابم اما به اصرار اعّزه ی مسئول - 

دامت توفيقاتهم- مجبور شدم بیایم برای برنامه روایت گری.
البته خيلی هم فایده نداشــت چون فقط یک صدای مبهم می شــنيدم و با چشــمان بســته ناخواســته 

ورزش سر و گردن انجام می دادم. به اون چندنفری که ماندند و استراحت کردند غبطه می خوردم.
بیست و پنجم

مستقيم آمدیم دوکوهه، منزلگاه آخرمان. در فاصله ی چنددقيقه ای که تا اذان مانده بود یک چرخی تو 
کتاب فروشی و نمایشگاه آنجا زدیم. من بودم و آقای م. ن.

نماز را در حسينيه ی حاج همت خواندیم. هوا یک خرده سرد شده بود و من هم خيلی حالم ميزان نبود. 
احساس سرماخوردگی داشتم.

بچه ها رفتند ميدان صبحگاه برای هيئت و بعد هم شام. من و چند نفر دیگر در حسينيه ماندیم؛ هم 
حالم خوش نبود و هم این که گوشــی های تو شــارژ را به من سپرده بودند. گوشی خودم هم که از دیشب 

خاموش شده بود تو شارژ بود.
بیست و ششم

شام را در اتوبوس خوردم. داشتيم آماده رفتن می شدیم که یکی از طلبه های پایه باالیی )آقای ج.( از ما 
خداحافظی کرد و از همان جا راهی کربال شد. ما هم راه افتادیم به سمت تهران.

قرص سرماخوردگی خوردم و همراه تکان های اتوبوس بریده بریده خوابیدم.
وسط های راه گاهی زیرچشمی به بیرون نگاه می کردم. یک جا احساس کردم که توقف کردیم. دیدم که 

تعدادی اتوبوس در برف گير کرده و مسير را تنگ کرده اند.
بیست و هفتم

نمــاز صبــح را در آن ســرما، جنگــی خواندیم و راه افتادیــم. بعد از نماز دیگر نخوابیدم. جــاده را دنبال 
می کردم و محض ریا قدری زیر لب ذکر می گفتم.

بیست و هشتم
بعد از عوارضی تهران، بچه ها هرجایی که نزدیک خانه شان بود پیاده می شدند. به ما که رسيد راننده 

گفت دیگر تا آخر مسير نگه نمی دارم!
از اتوبوس که پیاده شدیم بعد از خداحافظی ها رفتم سمت چهارراه مولوی تا بی آر تی سوار بشم. درراه، 
اول بــه پــدر زنــگ زدم و یــک رســيدن به خير از پــدر گرفتم. بعد هم مــادر را از خواب بیدار کــردم و عماًل 

سفارش چایی را دادم.
بیست و نهم

یک دوش دل چسب، یک چای گرم و یک خواب مفصل...
محسن مهرابی کوشکی اسفند 97

اوليــن بــاری بــود کــه چنين چيزی نوشــتم... لطفــًا نکات فّنــی و غيرفّنــی خودتــان را از طریق پیامک، 
شبکه های مجازی یا حضوری با بنده در ميان بگذارید.

دوره پانزدهم، سال نود و پنج 

معنویت در حوزه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟:
که در صــورت نبود آن، حوزه هــای علميه از  معنویــت ُبعــدی جدانشــدنی از حوزه های علميه اســت 
کارایی خود را از دست می دهند؛ دليل بر این مدعا در قرآن و سنت  مسير اصلی خود منحرف شده و 
گشــته اســت؛ در آیه ۱6۴ ســوره آل عمران، خداوند فرســتادن رســوالن  و همچنين ســيره علماء بیان 
را مّنتــی بــر مؤمنيــن می دانــد که هدف از فرســتادن آن هــا را بعد از تبيیــن آیات قــرآن، اواًل تزکيه و بعد 

کرده اند. علم آموزی بیان 
گر همه ی  رهبر معظم انقالب هم در فرمایشات خود به اثرات معنویت در طلبگی اشاره فرموده اند: »ا
کنيم، اما این روح در ما نباشد، این معنویت  این سازوکارهای منطقی و معقول و درست را هم فراهم 
کم فایده خواهد شــد؛ پیش نخواهد رفت.  کار بی فایده یا  گرایش اخالقی نباشــد،  در ما نباشــد، این 

دل خود ما برای ثبات احتياج دارد به توسل و خشوع«.
گردانشــان را به ُبعــد معنوی تنبه  عالــم ربانــی و اســتاد اخــالق، حاج آقا حق شــناس تهرانــی ؟هر؟ شا
کــه آقایان اهل علم و آقایان غير اهل علم را نگه می دارد، جلســه  می دادنــد و می فرمودنــد: »آن چيــزی 
اخــالق اســت« و هم چنيــن می فرمایند: »ســعی کنيد که بر معنویاتتــان اضافه کنيد تا پــروردگار عزیز 
کــه مانع مناجات با  که مربی انبياء و اوليا اســت، مربی شــما شــود. پــروردگار مادیات غير ضروری را 

آقای

علی گوردزی
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که در خواب ببينيم! ولی باید در  که آن طور نمی شــویم، مگر  اوســت، از شــما می گيرد؛ البته ما 
کنيم«. این مسير حرکت 

یان به شــرح برنامه های معنــوی حوزه علميه  بعــد از بیــان اهميــت ُبعد معنوی بــرای طالب و حوزو
آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ پرداخته می شود،

بــه طــور کلــی برنامه هــا به دو دســته تقســيم می شــود: ۱- برنامه های عمومــی طــالب ۲- برنامه های 
مخصوص حجره داران

برنامه های عمومی طالب
الــف( جلســات بــا مدیــر حــوزه: ایــن جلســات هــر هفتــه در روزهــای یکشــنبه و چهارشــنبه بعد از 
نمــاز ظهــر و عصــر بــا حضــور تمامــی طــالب برگــزار می شــود؛ در ایــن جلســات مدیــر محتــرم حوزه 
»حجت االسالم والمســلمين محمــود زریــن پــر« بــه بیــان نــکات اخالقــی بنا بــر حال و نيــاز طالب 

کرونا به صورت مجازی برگزار می گردد. می پردازند. جلسات در دوران بیماری منحوس 
ب( جلســه اخــالق بــا حضــرت آیــت اهلل تحریــری؟ظفح؟: طــالب این حــوزه علميــه توفيق داشــته اند 
کــه ماهــی یک جلســه از ســخنان گهربار حاج آقــا تحریری؟ظفح؟ بهــره ببرند؛ این جلســات اغلب در 

روزهای دوشنبه و در مسجد امين الدوله برگزار می گردد.
پ( جلســه اخــالق بــا حضرت آیــت اهلل جاودان؟ظفح؟: طــالب این حوزه مقدســه روزهای سه شــنبه 
گردان حاج آقا حق شــناس؟هر؟ بوده اند  که از شــا بعد از نماز ظهر، از مواعظ حاج آقا جاودان ؟ظفح؟ 

استفاده می کنند.
ج( جلســه عمومــی بــا توليــت حــوزه: در ایــن جلســات در حضــرت حجت االسالم والمســلمين 
ی می پردازند. این جلســات در  کامل حوزو ميرهاشــم حســينی به بیان نکات طرح انســان جامع و 

روزهای پنج شنبه برگزار می گردد.
یارت عاشــورا صد لعن و صد ســالم: ازآنجایی که از ویژگی های خاص حاج  قرائت دســته جمعی ز
یارت عاشــورا صد لعن و صد ســالم بوده اســت، طالب این حوزه هم  آقا حق شــناس؟هر؟ قرائت ز

بدین امر اهتمام دارند.
د( جلســات انــس بــا قــرآن و عتــرت: ایــن جلســات در شــب های جمعــه بابیــان احــکام توســط 
حجت االســالم اصغــری و روضه خوانــی توســط حجت االســالم زریــن پــر و بیــان مواعــظ توســط 
حجت االسالم والمســلمين ميرهاشــم حســينی، برگزار می گردد. هدف از برگزاری این مراسم حفظ 

رابطه اوليا طالب با حوزه علميه است.
کميــل: ایــن جلســات در شــب های جمعــه و دو ســاعت مانــده بــه اذان صبــح بانــوای  ه( دعــای 
کرونــا بــه صــورت حضــوری و  گــرم حجت االســالم زریــن پــر برگــزار می گــردد. ایــن برنامــه در دوران 

مجازی برگزار می شود.
برنامه های مخصوص حجره داران

الــف( فضــای حجــره داری: طــالب پایه یــک و دو ملــزم به حجــره داری هســتند. در این ایام 

آن ها بازندگی طلبگی آشــنا می شــوند. طالب در این دوران با دوری از اشــتغاالت فضای حقيقی 
و مجــازی، فعاليــت علمــی مطلوب، نماز اول وقت و جماعت، نماز شــب، زود خوابیدن و شــب 

زنده داری را تمرین می کنند.
الزم بــه ذکر اســت که مســجد امين الدوله با دیــدن عالم های بزرگی چون آیت اهلل شــاه آبادی؟هر؟ و 
شــيخ مرتضــی زاهــد؟هر؟ و آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ فضای معنــوی خاصی دارد. این مســجد در 

دوران حاج آقا حق شناس؟هر؟ به مسجد شب زنده دارها معروف بوده است.
ب( برنامــه بیــن نمــاز مغــرب و عشــاء: طــالب حجــره دار که عمدتــًا پایه اولــی هســتند در بین نماز 
گاهــی هم به جای این  مغــرب و عشــاء از بیانات حجت االسالم والمســلمين زرین پربهره می برند. 

برنامه از صوت های حاج آقا حق شناس؟هر؟ استفاده می کنند.
یارت آل یاسين و صلوات شعبانيه در ماه شعبان و مناجات های شب های ماه مبارک  ج( قرائت ز

رمضان همراه با روضه خوانی
د( نماز شب

و( قرائت دعای عهد بعد از نماز صبح
برنامه های موسمی

ی مشــهد: طــالب ایــن حوزه مبارکه توفيق داشــته باشــند که در ســال دو بــار به صورت  الــف( اردو
گردند. یارت حضرت رضا )عليه آالف التحية و السالم( مشرف  دست جمعی به ز

کــه برنامه اصلــی اســت برنامه های دیگــری چون هيئت و جلســات  یــارت  در ایــن اردو عــالوه بــر ز
خصوصی و عمومی با توليت حوزه و نشست ها و کرسی های آزاداندیشی در نظر گرفته شده است.

ب( راهيان نور: این اردو در روزهای پایانی سال برگزار می گردد.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

 آیت اهلل العظمــی عبدالکریــم حق شــناس؟هر؟ که ما طلبه ها ایشــان را بــا عنوان حاج آقا حق شــناس یاد 
می کنيم، ایشان بعد طی مراحل مقدمات حوزه علميه به قم هجرت فرموده و دروس عالی فقه و اصول را 
گردان بسيار خوب  خدمت بزرگانی همچون آیت اهلل العظمی طباطبائی بروجردی؟هر؟ گذراندند، و از شا
و مســتعد و موردنظر ایشــان بودند، و با امام خمينی؟هر؟ نيز مباحثه و مراوده اخالقی داشــتند، ایشــان به 
خاطر مقام علمی شامخ و مقام اخالقی رفيعی که داشتند، و به عالوه با اجازه های اجتهادی که از بزرگانی 
همچــون آیت اهلل العظمــی خوئی؟هر؟ دریافت کرده بودند، اگر در شــهر قم می ماندند و به فعاليت علمی 

آقای

علی شیران
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و کرســی تدریس خویش ادامه می دادند، از مراجع تقليد بزرگ شــيعه می شدند، اما بنا بر وظيفه 
محوری به دستور صریح آیت اهلل العظمی بروجردی ؟هر؟ ایشان کرسی درس و اجتهاد را رها کرده، و 

به تهران و مسجد امين الدوله، مسجدی واقع در بازار بزرگ تهران هجرت فرمودند.
که در این مســجد بیرق اهل بیت عليهم الســالم را که قباًل توســط بزرگان و علمای شــيعه پابرجا بود را 
مستحکم نگاه دارند، علمایی مانند شيخ محمدحسين زاهد؟هر؟ که فوت ایشان باعث فرستاده شدن 
حاج آقا حق شناس؟هر؟ به امين الدوله بود، بااینکه حاج آقا حق شناس از آمدن به تهران و امين الدوله و 
دور شدن از فضای علمی قم خوشحال نبودند، اما با مشورتی که با امام خمينی؟هر؟ کردند و جمله ای 
که ایشان فرموده بودند )به جّدم قسم اگر آقای بروجردی؟هر؟ فرموده بود روح اهلل برود، من می رفتم( وظيفه 
کيد نمودند، و امثال این حرکت هایی که علمای بزرگی  بودن را برای حاج آقا حق شناس؟هر؟ تأیید و تأ
همچــون شــهيد مطهری؟هر؟ یا مقــام معّظم رهبری انجــام داده بودند، و به خاطر وظيفه ای که شــهيد 
مطهــری در مجامع فرهنگی و دانشــگاهی و به خاطر وظيفه ای که مقام معظم رهبــری برای نگه داری و 
همراهی پدر بزرگوارشان، کرسی افاده و استفاده علمی در قم را که به مرجعيت قطعی این بزرگواران ختم 
می شد و ظاهرًا پیروزی و انجام وظيفه ای بزرگ بود را رها کرده و به سمت انجام وظيفه حقيقی شتافتند.
 ما طالب علوم دینی باید این وظيفه محوری را همچون بزرگان و اساتيد خود، محور اصلی تمام اعمال 
خویش در لحظه لحظه زندگی از شــروع دوران طلبگی تا لحظه مرگ قرار دهيم و تشــخيص وظيفه را با 
کمک اهل بیت و اساتيد راه طلبگی، طبق شرایط زمان و مکان و موقعيت علمی و معنوی و... خود و 
جامعه بسنجيم، و بدون چشم داشت و منّيتی که ممکن است وظيفه تعيین شده را پست یا کوچک 
یــا غيــر مهم جلوه دهد، به احســن وجــه در پی عملی کــردن آنان تالش کنيم. انجام وظيفه تشــخيص 
راحتی دارد، اما عمل ســختی دارد، نفس ما بعضًا نمی پذیرد کاری را که برای پیشــبرد حرکت مکتب 
اهل بیــت عليهــم الســالم اســت و در پی هــدف طلبگی که احقاق حــق حقوق الهی اســت، مرتکب 
شــود؛ بلکــه بــه صالح دید خــود برنامه ریزی کرده و مســئوليت هایی را خودکار بــرای فرد تعيین و تبيین 
می کند و قصد دارد به فرد آنان را بقبوالند. اما راه حل، درک و فهم مسئله أولی بالتصرف بودن حضرت 
ولی عصر؟جع؟است، و اینکه اگر کاری را موال برای عبد معّين کرد، عبد از خود اختياری ندارد و اگر از 
دستور سرپیچی کند، باعث خلل در کار موال و بی توفيق شدن خود عبد می گردد. پس ما در این عالم 
پرفرازونشيب طلبگی باید گوشمان به فرمان فرمانده باشد تا شکست نخوریم، و اگر وظيفه محور باشيم 
قطعًا پیروزیم، گمان نکنيم اگر در عالم طلبگی فقط اگر مشهور شویم یا تأليفات زیادی داشته باشيم یا 
مسئوليت بزرگی داشته باشيم پیروزیم، خير؛ پیروزی به احسن وجه انجام دادن همان وظيفه کوچک 
یا بزرگی است که مطابق شرایط هر فردی به صورت خاصه برای او تعيین شده است و فقط همان عمل 
نمودن به وظيفه ی هرچند بســيار کوچک و ظاهرًا بی ارزش، باعث علّو درجه و پیشــرفت حقيقی فرد 
می شود. پس حواسمان باشد که خود را با دیگران قياس نکنيم، چون وظيفه هرکسی مختص به خود 

است، هرچند مواقعی وظایف افراد یکسان می گردد، اما هميشه این طور نيست.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

کوتاه اما مستمر و مؤثر
باورش برای من سخت است، طی نمودن ادامه ی مسير طلبگی، بدون جلسات عمومی هفتگی 

یای فيلســوف و امين الدوله متنعم اند  با مدیر مدرســه؛ این مطلب شــاید ازنظر کســانی که هنوز در در
خيلی ملموس و محســوس نباشــد، اما به نظــر این حرف من را، دانش آموختــگان و فارغ التحصيالن 
که دلگرمی و قوت قلبی که ارتباط  حــوزه ی علميه ی آیت اهلل حق شــناس؟هر؟ بهتر درک نماینــد؛ چرا
مستمر و عميق و دوستانه ی با مدیر، در انسان ایجاد می نماید، با هيچ چيز دیگری به دست نمی آید 
و نتایــج مفيــد و مؤثــر این گونه جلســات را، زمانی می توان به خوبی فهميد که دیگر دیر شــده اســت؛ و 
تو بر ســر چندراهی های انتخاب مدرســه ی بعدی برای آغاز ســطح دو قرارگرفته ای؛ مدرسه ای جدید 
که دیگر خبری از جلسات عمومِی یکشنبه ها و چهارشنبه ها در آن نيست؛ خالی از تذکرات به روز و 
به دردبخــور اخالقی به ضميمه ی چنــد روایت از کتاب ميزان الحکمه، و تبيین برنامه های پیش رو و 
یدادی مهم و تکراری در طول دوران ابتدایی طلبگی،  جاری مدرســه از ســوی مدیریت مجموعه. رو
که حضوروغياب شــدن در آن، خبر از ميزان اهميت باال و توجه به ارزشــمندی آن از ســمت مدرســه 
کــه قطــع به یقين، ایــن حس به طالب هــم منتقل می گــردد؛ تریبانــی بــرای زدن حرف هایی  می دهــد 
صميمــی، ميــان مدیــر و مســئول اجرایی که در رأس امور مدرســه قــرار دارد با بدنه و آحــاد کف حوزه 
که البته در آن ســاعات، بیشــتر از هر چيز برای  که همان طلبه های پرتالش فيلســوف و امين هســتند 
پهن شــدن ســفره های نهار در صحن مســجد امين الدوله لحظه شماری می کنند و نکات دل چسب 
که دیگر چند وقتی اســت به صورت مجازی دنبال می شــوند  کفایت نمی کند. جلســاتی  حاج آقا هم 
کــه در آن، فرش هــای جلوی مســجد، مکان  و دیگــر از آن صفــای گذشــته خبــری نيســت؛ جلســاتی 
اســتقرار طالب تازه واردتر بود و هميشــه ســؤاالت و ابهاماتی هم از برنامه ها داشــتند؛ جای اساتيد هم 
کنار در اصلی صحن قرار داشت؛  هميشه در این جلسات ثابت بود و در سمت راست مسجد و در 
تذکــرات و توصيه هــای حاج آقا در عين ســادگی و شــاید برای پایــه باالتری ها واضح، بازهم شــيرینی 

خاص خودش را داشت و اصاًل ویژگی پند و موعظه و نصایح پدرانه ی این چنينی، تکرار می باشد.
که به مانند دیگر  که بود لذت بخش و وصف نيافتنی بود و صد حيف  خالصه این جلسات، هر چه 

محتویات این دنيا، محدود و دارای انتها می باشد.
جلســات عمومــی، حقيقتــًا کالس هــای درســِی پــر باری بــرای همگی طــالب می باشــد؛ درس هایی 
گرفته تا  کار  گــون، متعــدد و متنــوع؛ از درس تــوکل و مــن حيث الیحتســب بــودن  گونا بــا محتواهــای 
نتيجه ی تالش و کوشــش را در حاج آقا و اســاتيد مشــاهده نمودن؛ از ثمرات حفظ و تســلط بر کتب و 
گرفته تا با برنامه و دقيق و خســتگی ناپذیر بودن و ایســتادگی هميشــگی حاج آقا  احادیث معصومين 
کافی  که یکی شــان برای از پای درآوردن ده مرد جنگی  در برابر تمامی این ســختی ها، ســختی هایی 
بــود و حاج آقــا تمامــی آن هــا را یک تنه حریــف بود؛ از ســروکله زدن و راضی نگه داشــتن طالب گرفته، 
تــا برپایــی هر بهتــر کالس ها و برنامه های علمی نظير طرف تابســتان و چالش هایــی بمانند ثبت نام و 

اردوها و برنامه های دیگر.

دوره هفدهم، سال نود و هفت

آقای

محمدجواد خشنود
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که در  تحقــق بخشــيدن به آمال و آرزوهای انبيــا و اوصيای الهی 
کوره های مختلف ســير

یخ موردتهاجم اربابان جــور بوده اند، به معنای  زندگی انســانی قرار داشــته اند و در طــول تار
که احيای هدایت حقيقی و دین راســتين اتفاق بی افتد، وقتی ســير زمان را از  این اســت 

که تمام هّم و غــّم انبياء و اولياء  بــدو خلقــت نــگاه می کنيم این فرآیند به چشــم می خورد 
که انبيــا و اوصيا الهی زحمت  الهــی به همين صورت بوده اســت. امــروزه آن منت عظيم را 

گذاشته شــده اســت یعنی  که در این زمان وجود دارند  گردان آنان  کشــيدند بر دوش شــا آن را 
که خط  کــه قيــد اهل بیتی بودن برای آن ها صادق اســت و به تعبيری یعنــی عالمانی  عالمانــی 

یات این دو ثقل  فکــری خــود را از آبشــخور اهل بیت و قرآن می گيرند و خود را متناســب بــا منو
که قرار اســت  که یک شــخصيتی  کــه از هــم جدایــی ندارند، تنظيم می کنند. حال برای اینکه 

کامــل و اتمش را رقم بزند و  وارث انبيــاء باشــد و در جهــت این کــه اعتالی دین به آن معنای 
یت تعاليــم الهی و معارف اهل بیتی پیــش برود، نيازمند  در یــک کالم جامعــه برمدار و محور

که مصداق بارز و واضح پیش برنــدگان اهداف انبيا  که آن روحانيــون و طالبی  ایــن هســتيم 
و اوصيــا بوده انــد و در جهت تعيین خط فکری انســان ها هســتند خود را بتوانند بیشــتر با 

که از  سرچشــمه های الهــی پیونــد بزننــد و به طور دقيق و به دوراز تذبذب، بایــد بتوانند آنچه 
یزی  کند و تمدنی نوین الهی را پی ر ســوی آســمان فرستاده شــده اســت را در جامعه پیاده 

که تمامی طالب و روحانيون نقــش خود را به معنای  کــه این امر مســتلزم آن اســت  کننــد 
گنجينه معارف الهی داشــته باشــند  که اســتخراج ماهرانه ای از  کنند  صحيح آموخته و ســعی 

کوششــی فوق العاده داشــته باشند. و بر ســر این هدف معين تالش و 
کار مهيا  در بحــث اینکــه ادامــه هندگان راه انبياء و اولياء دین باشــيم و خود را بــرای این 

که در نقلی از ایشــان هســت می فرمایند یک طلبه  گلپایگانی  کنيــم، حضــرت آیــت اهلل صافی 
کند بعد  کوشــش  ن تنبلی تمام تالش خود را روا بدارد و  گر بدو ســاده بااســتعدادی متوســط ا

که  کارشــناس دین شده اســت؛ با این بیان است  که او  از ســی ســال می توانيم بگوییم 

می توانــد جامعه خود را به آن ســرمنزل مقصود یعنــی ظهور حضرت مهدی؟جع؟ 
که خدا برای  ی بر مســير و ســبيلی  که جامعه ای بر مبنای دین باور کنــد و ایــن امر  نزدیک تــر 

که جامعه اســالمی شــکل بگيرد  گذارد و برای اینکه به آن نقطه ای برســد  کرده قدم  او ترســيم 
که پرچم داران ایــن نهضت عظيم جهانی هســتند بتوانند در  که روحانيون  مســتلزم ایــن اســت 

کيد داشــته باشــند و  که از قرآن و معصومين به ما رســيده تأ آن جامعه نکات و دقت هایی 
کيد  کرده و بر این مبانــی محکم، تأ ی  آن معــارف را ابتــدا در خــود و بعد در جامعه پیاده ســاز

که ســبک رفتار اســالمی را تا به انقالب اســالمی آورده  یخی  کنند تا مبادا آن تار ی  و پافشــار
که با دیگران  که مقام معظم رهبــری در دیدارهایی  یف شــود و همچنيــن  اســت دچار تحر

کيد بر مبانی، توجه و اهتمام داشــته اند. دارنــد بر این مســئله تأ
که چه نقش خطيــر و مهمی در به ثمر   بــرای این کــه روحانيون و طالب مســتحضر باشــند 

که برای این که دین  کافی اســت بدانند  که انبيا و اوصيا داشــتند، دارند  یاهایی  رســيدن رؤ
که برای آن ترسيم شــده اســت برســد در وضعيت موجود، آن ها تعيین مشــی  به آن نتيجه ای 

که جامعه  که محصول فعاليت های رهبران دینی اســت را بر عهده دارنــد تا  و خــط فکــری 
ی  گر از آن خودســاز که ا برمدار ســبک زندگی اســالم بچرخد و از این نکته نباید غافل باشــند 
کوتاهی  کنــد، غفلت و  که شــهيد مطهری می فرمود باید بســيار افزایش پیدا  علمــی و معنــوی 

یف و انحطاط شــده و به مثابه آن  که قرار اســت جامعه ســاز باشــد دچار تحر کنند، دین 
که  که جهان به ســوی او می رود یعنی ظهور دور خواهيم شــد، لذاســت  از هدف اصلی 

ی خود برای تحقق بخشــيدن به این هدف  بایــد تمــام تالش خود را در جهت آماده ســاز
کار ببندیم. بزرگ بــه 

دوره هجدهم، سال نود و هشت

آقای

وحید عبدلی
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چرا طلبه شدم؟
۱. چون خدا گفته است که تفّقه کن در دین و ما هم باید برویم و در دین تفّقه و فهم عميق از دین پیدا کنيم.

۲. طلبه شدم چون که می خواستم دین خدا را در نبود امام زمانم به مردم برسانم؛ به شکل درست و کامل هم 
برسانم دین را به مردم، یعنی هدایت مردم.

3. طلبه شدم که سربازی امام زمان؟جع؟ را بکنم و سرباز امام زمان شوم.
۴. همين که روی طلبه اسم سرباز امام زمان است، طلبگی از همه کار ها بهتر است.

5. چون که طلبگی فضای خوبی دارد و نســبت به دانشــگاه فضای بســيار عالی تری دارد و انســان خيلی 
خيلی کمتر در معرض گناه است.

6. ارتباط با علمایی که احساس می کنم به خدا خيلی نزدیک اند.
7. خبررســان وحــی الهــی و دیــن الهی می شــوم؛ مانند پیامبر اکــرم و ائمه اطهــار که آن ها هم دیــن خدا را 

به مردم می رسانند.
۸. قــرب بــه خــدا: بــا طلبگــی بیشــتر می توانــم بــه خداونــد متعــال نزدیــک شــوم و قلبــم خدایــی شــود و 

از سياهی دربیاید.
9. قــرب بــه ائمه اطهار: کســی که درس دین خدا را می خواند و دعاهای معصوميــن را مثاًل در علم صرف 
و تجزیــه و ترکيــب می کنــد و می آید می فهمد، خيلــی با ائمه اطهار ارتباط خواهد داشــت تا کســی که در 

دانشگاه های معروف درس بخواند و در معرض گناه دست وپا بزند.
۱0. طلبه بیشتر با امام زمانش ارتباط دارد تا کسی که درجاهای دیگر درس می خواند )البته استثناء هم در 
اینجا وجود دارد؛ مثل شهدای هسته ای که در دانشگاه های معروف درس خواندند یا شهيد چمران که در 
دانشگاه های آمریکا درس خواند( و حتی می توانم با امام زمانم سخن بگویم و ایشان را ببينم و در محضر 

ایشان استفاده و خدمت کنم.
۱۱. گناه کردن در طلبگی معنا ندارد؛ پس کسی که طلبه می شود، حتمًا مرد شریفی است که اواًل هيچ وقت 
گناه نمی کند و عادل است و دومًا مرد پاکی به حساب می آید و هيچ وقت مگر لحظاتی کم به گناه آلوده 

نمی شود البته که بعد گناه هم، در همان لحظه توبه و استغفار می کند.
۱۲. چون وقتی طلبه می شوم می توانم حداقل یک نفر را هدایت کنم و آن را به خداوند و دین الهی برسانم که 
پیامبر به حضرت علی فرمود: علی جان اگر یک نفر را هدایت کنی و یک نفر به دست تو هدایت شود برای تو 

بهتر است ازآنچه خورشيد به او تابیده است )یعنی خيلی هدایت کردن مهم است(.
گاه به دینمان می کند؛ مثاًل علم کالم که در آن اثبات خدا و  ۱3. درس هایی که در طلبگی هســت ما را آ
اصول دین و نبوت و امامت و عدل و معاد صورت می پذیرد و انسان با این علم: ۱( بصير در دین می شود. 

۲( کار صالح می کند. 3( شبهات دین را از بین می برد و...
۱۴. فوایدی دارد که انسان سود خيلی زیادی می برد؛ مثل تمرکز پیدا کردن

۱5. طلبگــی وقــت آدم را در مســير حــق ُپر می کند نه اینکه بنشــينيم و بیکار باشــيم و در فضای مجازی 
دچــار گناهانــی شــویم کــه جبرانش ممکن اســت اما خيلی ســخت اســت و مبارزه خيلی ســخت 

محمد دریاباری

تازه نفس ها
پاسخ به سؤاالتی که هر طلبه باید برایش جواب داشته و ان شاءاهلل دارد

کــه طلبه هــا پایه یکــی بماننــد؛ یعنــی در بســیاری از جهــات، روحیــات پایه یکــی  از اســاتید مختلــف ایــن جملــه را شــنیده ایم 

کــی  ک پایه یــک، آن پا کننــد؛ ازایــن رو همیشــه آرزو داشــتیم ای کاش آن اهــداف پایه یــک، آن انگیزه هــای پــا خــود را حفــظ 

که برخی اســاتید ما مثل خــود حاج آقا میرهاشــم، حاج آقــای تحریری  پایه یــک همیشــه بــا مــا بمانــد، و البته بســیار دیده ایــم 

کرده انــد، بلکــه آن را رشــد هــم داده انــد و با اســتفاده از ترکیب عشــق و  و حاج آقــای جــاودان نه تنهــا آن روحیــات را حفــظ 

کــه می توانند با اجازه علمــای ربانی حتی دیگران را تربیت نمایند. این مســئله نشــان  کرده انــد  عقــل، آن چنــان پختگــی پیدا

کرد و حتی رشــد  کــه روحیــات پایه یــک باالجبار از دســت رفتنی باشــد، بلکه می تــوان آن ها را حفظ  می دهــد چنیــن نیســت 

داد و به مقامات باالدســت یافــت، البته با زحمت.

روزمرگی هــای  در  کنیــم  ســعی  و  دهیــم  رشــد  و  کــرده  بازخوانــی  مــدام  را  طلبگــی  از  خــود  هــدف  اســت  آن  مهــم  پــس 

ک طلبگــی را فراموش نکنیم. طلبگــی، خــود و اهداف پا

کردیم دلیل و هدف طلبگی خود را به رشــته  در این شــماره ویژه از ماهنامه، از طلبه های تازه ورود به مدرســه درخواســت 

کنند و حال و هوای  کار خویش قرار دهند و هم طلبه های پایــه باالتر آن را مطالعه  تحریــر درآورنــد تــا هم خود آن را ســرلوحه 

 خیلی از آن ها همان دالیل و اهداف طلبگی خودشــان اســت.
ً

خــود را مــرور نمایند؛ احتماال

کی، در دالیل و اهداف طلبگی هم باشد؛  که در وصیت نامه شــهدا هســت؛ یعنی عاشــقی و پا کی  به نظر می رســد همان مال

بنابرایــن شــاید بتــوان همــان امــر امام مبنــی بر مطالعــه وصیت نامه شــهدا را بــرای مطالعه اهــداف زیبای طلبگــی نیز صادق 

کسوت »مداد علماء«. کسوت »دماء شــهداء« و چه در  دانســت؛ عاشــق عاشــق اســت و راه همان راه، چه در 

 طلبه ها 
پایه یکی 
بمانند!
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با شيطان می خواهد.
۱6. طلبه قانع است )طلبه واقعی(؛ یعنی با طلبگی انسان می تواند به صفات اخالقی و بسيار خوب 

دین برسد؛ مثاًل طلبه صبور و باتقوا است؛ یعنی دین را با صفات اخالقی اش هم می خواند و می آموزد و 
به آن عمل می کند.

۱7. طلبــه طالــب علــم اســت و طلب کننده علم اســت؛ یعنی هميشــه حریص به فراگيــری و یادگيری 
علــم اســت، پــس اگــر مــن طلبــه شــوم می توانــم حریص بــه علــم باشــم؛ یعنی طلبگــی باعــث حریص 

بودن به علم می شود.
۱۸. طلبه نزد خدا و پیامبر و ائمه معصومين ؟مهع؟و حضرت زهرا؟اهس؟ و مردم، شریف و قابل احترام است.

همين که طلبه نزد خدا، نزد پروردگار و مالک و صاحبم و ائمه و پیامبر عزیز باشم و کارهایی مانند کارهای 
پیامبر اکرم و ائمه اطهار کنم )تبليغ دین(.

۱9. من طلبه می شوم چون می خواهم دین اسالمی را به تمام مردم جهان برسانم.
۲0. طلبه همت دارد، پس من طلبه می شوم که همتم باال برود.

۲۱. طلبه بندگی خدا می کند و نماز شب می خواند، پس من طلبه می شوم که به خصوصياتی مثل بندگی 
کردن خدا و خواندن نماز شب به طور مداوم برسم.

۲۲. طلبه هيچ وقت بیکار نيست ولی کسانی که مهندس می شوند هم بعضی شان حتی بیکارند، پس 
من باید مسيری را بروم که در آن بیکاری نباشد و در طلبگی اصاًل بیکاری معنایی ندارد، چون طلبه واقعی 

از نماز صبح تا نيمه شب )شب( در حاال کار برای دین خداست و خدمت به خلق و یاری خدا و مردم.
۲3. طلبــه، هم خداشــناس و هم دین شــناس و هم پیامبر اکــرم؟ص؟ و هم ائمه اطهــار را می تواند )طلبه( 

بشناسد، پس من طلبه می شوم تا خداشناس حقيقی شوم.
هدفتان از طلبگی چیست؟

۱. سعادت انسان و عاقبت به خيری که در طلبگی به آن )سعادت( نزدیک تر هستيم.
۲. هدایت مردم

3. قرب به خدا و معصومين
۴. متخصص شدن در دین

5. رساندن پیام خدا و پیامبر و معصومين به مردم
می خواهید در آینده چه کاره شوید؟

۱. تدریس علوم عربی مخصوصًا صرف و نحو
۲. روضه خوانی که البته به عنوان شغل نيست اما از تخصص های طلبگی است.

3. طلبه های دیگر را به مسير حق نزدیک و برسانم و به خداوند نزدیکشان کنم.
۴. طلبگی شــغل نيســت مثل مهندس و..... که خيلی پول داشــته باشــد بلکه در طلبگی باید انســان 

قناعت داشته باشد.
5. خدمت به طلبه ها و حوزه، به عالوه ی خدمت به امام زمان و خدا و دین خدا

6. تدریس دروس حوزوی و دینی 

در جامعه هر کســی شــغلی دارد طلبگی هم یک شغلی محسوب ميشود؛ در شغل طلبگی وظيفه ما 
گاه کنيم. این است که مردم رو آ

که بیایند در این راه ، اگر کسی در این راه نباشد بنابراین کسی هم برای راهنمایی  افرادی باید باشند 
مردم نيست که این باعث ميشه مردم به سمت دیگه ای بروند.

که باید تمام اینکار هارو در راســتای اون بچينيم که  اما در همه ی این موضوعات یک هدفی اســت 
ان هدف این است:

بعد از بندگی خدا"سربازی امام زمان" 
کننــد تــا شــاید عــده ای ســربازامام زمان)عجــل اهلل تعالــی  گاه  کــه مــردم رو آ بایــد افــرادی باشــند 

فرجه الشریف( شوند.
درســته،در راه های دیگه ای هم ميشــود ســرباز امام زمان شــد اما این امر ،امر مقدســيه چون ميدونيم 
کــه وقــت بــاارزش خودمون رو جایه درســتی گذاشــتيم جایی که بــه خاطر اون مکان بــرای ما عبادت 

مينوسند"حوزه علميه"
گاه ميکنيم تا بلکه به دین درست برگردند. انشاءاهلل در آینده با کارفرهنگی مردم را از دین آ

امام زمان فقط جنگنده نميخواهند افرادی رو هم از لحاظ علمی نياز دارند.
کــه }چــرا عــده ای نميرونــد تــا دیــن خــدا را یــاد بگيرنــد و بــه مــردم یــاد دهنــد تــا  درقــرآن اورده شــده 

شاید بترسند...{
کریم است. کار ما عمل به قران  خوب پس این 

انشاءاهلل خداوند ما را در این راه کمک کند و امام زمان توفيق سربازیشان را از ما نگيرند.

هدف بنده از آمدن به حوزه علميه تحصيل و کسب علم است.
کامــل اســت و تنهــا راه و آخریــن راه بــرای شــناخت، زندگــی درســت و بندگــی  دیــن اســالم دینــی 
خداســت؛ پس ازایــن شــکل می توان کامل ترین علــم را در حوزه علميه که به شــناخت دین کامل خدا 

می پردازد کسب کرد.
بنده تنها هدفم این است که بتوانم با علمی که در حوزه علميه کسب می کنم برترین بندگی خدا را انجام 

دهم و موالی خود روحی و أرواحنا فدا را یاری کنم.
بنده نمی توانم ادعایی داشته باشم از اصالح کردن جامعه و خدمت به مردم اما به نظر بنده این جامعه 

تشنه شخصی است که از همه نظر مخصوصًا علمی کامل باشد و در این فتنه ها هادی مردم باشد.
یک طلبه نياز به خيلی کار ها دارد؛ مانند جهاد با نفس، تذهيب نفس و تمارینی که او را در سختی ها 
مستحکم و ثابت قدم کند و طلبه در زمان تحصيل باید جز بندگی خدا به چيزی فکر نکند و بندگی خدا 

عرفان نباتی

علی بیدگلی
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فقط شــامل نماز و روزه و... نيســت، دليل آفرینش ما انســان ها فقط بندگی خدا است و بندگی 
خدا حتی حق خود انســان هم هســت اما دو افعل در بندگی خدا یاری امام زمان؟جع؟ و خدمت 

بــه مــردم اســت و این کار تشــنه به علم اســت که همــان علم کاملی کــه در دین کامل خدا وجــود دارد 
اســت؛ اگر بخواهم بحث خدمت به مردم و تشــکيل حکومت اســالمی را بازکنم شاید به نظر بعضی از 
مردم بیاید که دین اسالم اقتصاد و سياست کاملی ندارد اما متاسفانه این به این دليل است که ما در 
اقتصاد کشــور که به نام اســالم اســت فقر داریم و به این دليل اســت که کاماًل اقتصاد اسالمی نداریم از 
این بحث ها بگذریم، بعضی ها می گویند برای کسب علم چرا به دانشگاه مراجعه نمی کنيد؟ در این 
نظــر حدیثــی از امام باقر؟ع؟ می گویم که می فرمایند به شــرق و غرب بروید علمــی کامل تر در نزد ما اهل 
بیت پیدا نمی کنيد؛ بله اکثر کتاب هایی که در دانشگاه های ما )جمهوری اسالمی ایران( که تدریس 
می شــود ریشــه غربی دارند و در بررســی آن ها گذشــته که خيلی اشــتباهات زیادی است بلکه بعضی 
خــالف دســتورهای اســالم اســت و فقط بخش خيلی کمــی کتاب هایی در دانشــگاه بنابــر آموزه های 
اســالم تدریس می شــود که به چشــم نمی آید و اگر کســی علم کاملی از دین اسالم کســب کرده باشد و 
مجتهد باشــد خيلی راحت می تواند بحث خدمت به مردم را از علم و فعل هایی که انجام می دهد و 

احکام شرع انجام دهد.
از بحث خدمت به مردم بگذریم، در بحث یاری به امام زمان؟ عج؟ می توان گفت که امام زمان؟جع؟ 
بــه افــرادی نيــاز دارد کــه کامل از هر لحاظی باشــند؛ بعضی اوقات مــردم در حرف روحانيــون را محدود 
که برود نمازش را بخواند اما این حرف اشــتباه اســت و  کار یک آخوند این اســت  می کنند و می گویند 
همــان جــور که گفتــم در حوزه های علميه دین کامل اســالم تدریس می شــود و یک مجتهــد از لحاظ 
علمــی فعلی کامل اســت و اگر آن مجتهد کاماًل دین شــناس باشــد در همه کار می توانــد یار و عصای 

دست امامش باشد.
ان شاء اهلل که خداوند بنده را یار و یاور امام زمان روحی و أرواحنا فدا قرار دهد.

عالقه من به حوزه علمیه:
مــن وقتی کــه کودکــی خردســال بودم و اســم حــوزه علميه را شــنيدم از مادرم پرســيدم که حــوزه علميه 
کجاست و مادرم به دليل آنکه نمی دانستم که حوزه علميه جایی است که طالب به آن رجوع می کردند 
و درک باالیی نداشتم، گفتند: جایی است که می روند و علم یاد می گيرند و من از همان لحظه حب 

حوزه علميه در دلم افتاد و می خواستم که به آنجا بروم.
بنده فاميل های خيلی مذهبی ندارم و برای اینکه می خواستم به حوزه علميه بیایم خيلی ها مخالفت 
کردن و حتی به خاطر تمسخر و بی احترامی با بعضی از فاميل ها و آشنایان و دوستان مجبور شدم قطع 
ارتباط کنم؛ البته صحبت من این نيست و این چيزها فدای یک تار موی امام زمان اما عالقه من بیشتر 
از چيــزی بــود کــه این چيزها بــرای آمدن به حوزه علميه روی من تأثير بگذارد و من عاشــق حوزه علميه 
هســتم و می خواهم در بین بندگان خدا ســبقت بگيرم و مقام برتری در نزد خدا را کســب کنم و بعضی 
بحث هایی است که بنده احتياط می کنم و نمی گویم که خدای نکرده ریا یا ادعا نشود و بتوانم بندگی 

خدا را انجام دهم.

چرا طلبه شدیم؟
بنده دیدم متاسفانه فضای مدارس حال کشور به گونه ای نيست که آدم بتواند خودش را حفظ کند و 
گشــتم و  گمراهی نيز وجود دارد؛ دنبال مکانی برای حفظ و نگهداری خود در جامعه و دینم  احتمال 

جایی بهتر از حوزه پیدا نکردم.
کرد  کانون های فرهنگی بود و خود را حفظ  شــاید بگوییم می توان در دانشــگاه اســالمی یا مســاجد یا 
که یا کتب حوزوی بوده یا از علماء برگرفته می شد؛ پس  اما این مطالب از جایی سر منشع می گرفت 
به جای اینکه آب بسته بندی شــده ی چشــمه را بخوریم، از خود چشمه آب می خوریم و ان شاءاهلل که 

بتوانيم آن کوهنورد ماهری باشيم که خودمان را به چشمه اصلی برسانيم.
امــا هــدف بنــده از ایــن مســير و صنف طلبگی ایــن بود که بــا تالش، علم کامــل را یاد بگيریــم و دین 
کشــور خودمــان انحرافــات  کــه مشــاهده می کنــم در  گســترش بدهــم؛ چرا کامــل اســالم و تشــيع را 

گسترده شده است.
شغل بنده هم باهدفم در ارتباط است آن هم نظام است کهان شاءاهلل بتوانيم خدمت کنيم به جامعه 

گر نشد معلمی را پیش خواهم گرفت. امام زمان؟جع؟ و ا

در رابطــه بــا چرایی طلبه شــدن باید عرض کنم که من هنوز طلبه نشــدم امــا تصميم جدی بر طلبه 
شدن دارم و طلبه واقعی هم در طول زمان شناخته می شود.

خداوند متعال در ذات انســان دو نعمت عقل و احســاس قرار داده است، عده ای عقل را همه چيز 
می دانند و منکر احساس می شوند و عده ای هم احساس را همه چيز می دانند و منکر عقل می شوند.

عقل مســئوليت تصميم گيری و احســاس مســئوليت حرکــت دارد، تصميم گيری عقــل ميان حق و 
باطل است و احساس، تصميم عقل را اجرایی می کند.

اما چه ارتباطی با موضوع طلبه شدن دارد؟
طلبــه شــدن هــم یک تصميم اســت و هم یــک حرکت طوالنی مــدت، پس هم به عقل نياز اســت و 
کــه موتور حرکت  گر کســی طلبگــی را باعقل خــود انتخاب کند ولی احســاس را  هــم بــه احســاس، ا
کند  گر بااحســاس حرکت  کنار، در طلبگی قطعًا موفق نخواهد شــد و ا تصميم عقل اســت بگذارد 
یاد در مســيرش دور از انتظار  ولی احساســش را به عقل تکيه ندهد وجود اشــتباهات و لغزش های ز
کردم تا بگویم طلبه شــدن من صحيح اســت چون هم از عقل  نيســت، این ها را بنده حقير عرضه 

ابوالفضل نجفی

محمدرضا محمدی
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کرده ام و هم از احساس. استفاده 
چرایی طلبه شــدنم همان هدفم اســت و طلبه شــدم تا در مهم ترین مسئله که مسئله دینی است 
فهــم عميــق پیدا نمایم و توفيق رهبری و هدایت انســان ها را به اذن اهلل پیدا کنم، یعنی مســئوليت 
که داشــتن مســئوليت جامع دینی یعنی داشتن مســئوليت اصالح و هدایت،  دینی داشــته باشــم 
یعنی داشتن مسئوليت فرهنگی، یعنی داشتن مسئوليت سياسی مفيد، البته داشتن فهم عميق 

فقط بخشی از آن در حوزه علميه است و بخشی دیگرش در طهارت روح است.
داشتن فهم عميق در دین

در علــوم دینــی، می تــوان در خارج از حــوزه علميه تحصيل کرد اما وقتی هدف بنده این اســت که 
تقریبــًا تمــام وقــت خود را صرف یادگيــری علوم دینی کنم، حــوزه علميه را انتخــاب می کنم، البته 
که حوزه علميه شــاید ایراداتی هم داشــته باشــد اما بهتر اســت )البته با انتخاب درســت(؛ پس نه 

در خانه و نه در هيچ جای دیگری را برای صرف عمر خود برای تحصيل علوم دینی نمی گذارم.
داشتن علم سياسی دینی

که سياســت صحيح، در دین به خوبی دیده  که دین را به خوبی شــناخته اســت می داند  هرکســی 
می شــود و سياســتی بــر مبنای رضایت الهی، بر مبنــای عدالت، بر مبنای مبارزه بــا ظلم، بر مبنای 
کــه به دیــن مربوط  احقــاق حــق، بــر مبنــای آرامــش فــردی و اجتماعــی، بــر مبنای فرهنگ ســازی، 
که  که سياســت دینی را به خوبی یاد بگيرم  می شــود و برای همه این ها برنامه دارد، پس نياز اســت 

سياست دینی جز سود رسانی صحيح چيز دیگری ندارد.
داشتن قوه اصالح

یم  قوه اصالح هم یک سياست دینی است، برای دارا بودن قوه اصالح، هم تخصص دینی نياز دار
کــردن در علوم دینــی، توانایی و  کــه در حين جامعيت پیدا  و هــم توانایــی اصــالح، من ســعی دارم 
کردن این قوه بــه وجود بیاورم، برخــی علمش رادارند ولــی توانایی و  شــجاعت خــود را بــرای عملی 
که اصالح  کافی برای اصالح امور فردی و اجتماعی را دارا نيســتند و برخی هم هســتند  شــجاعت 
امــور فــردی و اجتماعــی را از طــرف خــود خواهان هســتند ولی از اینکــه علمش را ندارند، حســرت 
یه عملی  یه علمی و هــم از زاو می خورنــد، مــن نمی خواهم جزو این دو دســته باشــم، بلکه هم از زاو

خود را خواهم ساخت ان شاء اهلل.
داشتن قوه تربیت

قوه تربیت، یعنی قوه رشد، حاال منظورم از قوه رشد چيست؟
که تقرب  إلی  اهلل صورت بگيرد، پی تربیت باید تربیت قرآنی و  نگاه دین اســالم به رشــد این اســت 

الهی باشد و یکی از اهداف من همين است.
داشتن قوه جهادی

قوه جهاد باروحيه ای اميدوار و انگيزه ای بســيار باال شــکوفا می شود، روحيه ای سرشار از اميد در 
پیشرفت علمی و معنوی است، این هم یکی از اهداف بنده است.

داشتن قوه تفکر
کــه بعضًا هدفــش اصالح نيســت بلکه  یــادی وجــود دارد، از تفکــرات بســيار ســطحی  تفکــرات ز
گنجایش نمی شود وجود  که در هر ذهن و عقلی  خرابکاری است تا تفکرات بسيار عميق تا حدی 
دارد، همين تفکر عميق هم می تواند در مسير اصالح نباشد بلکه در مسير اجرای مفاسد باشد، اما 
قوه تفکری که مورد هدف بنده اســت، تفکری بســيار عميق و دقيق در حين هدف اســالمی است 

کردن را عرضه می کند. کار  که راهکارهای اصالح و تربیت و نحوه 
داشتن قوه عمل

این قوه هيچ وقت عملی نمی شود مگر آنکه پشت سر آن اندیشه ای وجود داشته باشد، قوه عملی 
مد نظر من قوه عملی الهی است، پس باید پشت سر این عمل الهی، یک اندیشه ژرف الهی وجود 

داشته باشد، اندیشه ژرف الهی با فهم عميق دینی امکان پذیر است.
داشتن قوه جبران

ی عقل چيده شود، در مورد عقل مطالبی  که هر تصميم و عمل صحيح باید بر رو گفته شد  تا حاال 
گفته شد اما آیا عقل ها در یک سطح قرار دارند؟

آیا عقل نياز به دانش ندارد؟
گر عقل دانش نداشته باشد می تواند تصميم بگيرد؟ آیا ا

کــه در حيــن داشــتن فراوان تریــن علــوم، تواناتریــن قدرت  آن عقلــی بهتریــن و برتریــن عقــل اســت 
تصميم گيــری را دارا باشــد، یکــی از دالیــل وجــود اشــتباهات در تصميم گيــری این اســت که عقل 
گر تصميمــی بگيرد درســت گرفته اســت؛ همين  کــه ا کافــی نــدارد و فکــر می کند  دانــش و توانایــی 
گر چنين اتفاقی افتاد،  کند و ا که راهی اشتباه را انتخاب و به سوی آن ما را هدایت  باعث می شود 
کنش عقل در  گاه از اشتباه خود می شود و مسير درست را می فهمد؛ اما وا در ميان این مسير، خودآ

چنين موقعيتی چيست؟
گاه شــدن از اشــتباه خود است، پس  عقل در پی جبران اشــتباه خود می رود که این جبران پس از آ

گاهی و دانش انتخاب می کند. که عقل، مسير صحيح را با آ باز هم به این نتيجه می رسيم 
گر به هر علتی انسان در مسير اشتباهی  پس داشتن قوه جبران هم بسيار حائز اهميت است، زیرا ا

کرد. یادی خواهد  قدم بردارد ولی قوه جبران نداشته باشد، ضرر ز
داشتن قوه حرکت سریع

عقل تصميمش را گرفت و حاال احساس می خواهد تصميم عقل را عملی کند، اما با چه سرعتی؟
کار عاقالنه ای نيســت و عقل هم این را می فهمد، امــا عجله کردن در  گاهــی وقت هــا عجلــه کردن 

کار عاقالنه ای نيست؟ چه جایی 
درجایی عجله و ســرعت، عملی معقول نيســت که بســترش فراهم نباشد و یا استداللی منطقی و 

صحيح برایش وجود نداشته باشد.
قــوه حرکــت ســریع، یعنــی قــوه حرکــت ســریع الهــی، یعنــی حرکتــی که الهــی اســت و در آن 
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کندی وجود ندارد.
داشتن قوه بصيرت

بصيرت داشتن بسيار مهم است؛ بصيرت یعنی دید افق بلند؛ بصيرت یعنی نگاه دقيق؛ بصيرت 
گاهی؛ همه این ها در فهم عميق دینی است. یعنی تيزبینی؛ بصيرت یعنی دقت؛ بصيرت یعنی آ

یه الهی می نگرم. گاهی را از زاو دید افق بلند، نگاه دقيق، تيزبینی، دقت و آ
داشتن قوه بصيرت افزایی

تمام مطالبی که در رابطه با بصيرت ذکر شــد، ثباتش شــاید هميشــه خوب نباشــد و نياز به افزایش 
گاهی باشد و باید هم همين طور باشد. افق دید، تيزبینی، نگاه دقيق، دقت و آ

داشتن قوه هدایت
کــه  کــرد، هميــن هنــگام اســت  وقتــی انســان دارای بصيــرت شــد و از نعمــت بصيــرت اســتفاده 
هدایت شــده، پس وقتی که خودش به فضل الهی هدایت شــد، هدایت خواهان را جذب خودش 

که خودش تبدیل به نعمت برای هدایت خواهان می شود. می کند و همين هنگام است 
داشتن قوه جهالت زدایی

که اســتفاده درســت از آن نعمت  که هدایت خواهان جذب هادی شــوند و شــکر نعمت را  زمانی 
است به جای آورند، جهالت زدایی به وجود می آید.

داشتن قوه نظم
کــه اميرالمؤمنين حضــرت علی؟ع؟ در  همه امور حتمًا باید نظم داشــته باشــد، نوشته شــده اســت 
وصيتنامه شــان نســبت به نظم تذکر داده اند، نظم خيلی مهم است و اهداف دینی باید همراه نظم 

باشد تا به مشکلی برخورد نکنيم.
که در آینده ان شاء اهلل انجام خواهم داد. کار هایی هست  گفتم  که  تمام اهدافی 

کردم اســتغفار می کنم، چون شــاید بعضی از  که در فوق عرض  در آخــر کالم هــم از تمــام چيزهایی 
کدام از آن ها عملی نشود.  آن ها یا هيچ 

بگيــرم؛ یعنــی در مدرســه این جور چيزها درس داده نمی شــد و به نظر من مهم تریــن و مهم ترین و 
کار در این دنيا فهميدن درمورد جایی که آدم در آن هســت و کاری که آدم می کند اســت؛  مهم ترین 
خــب کالس ششــم من فهميدم مکانی به اســم حوزه اســت که می توانم تمام این مفاهيــم را در آنجا 
آمــوزش ببينــم و بتوانــم آن ها را به بقيه یاد بدهم؛ در این کارهایی کــه من انجام می دادم، مثل کتاب 
خواندن و کارهای دیگر، بعد از تحقيق فهميدم که خيلی خيلی خيلی بیشتر می توانم در حوزه این ها 
را یاد بگيرم و بتوانم با یادگيری روش تبليغ آن ها را به دســت بقيه جامعه برســانم؛ چون همان طور که 
گفتم، به  نظر خودم مهم ترین چيز در این دنيا، فهميدن جایی که آدم در آن زندگی می کند و کاری که 
گر بقيه هم بتوانند این  را بفهمند، مطمئنًا آخرتشان را هم می تونند داشته باشند  می کند هست؛ پس ا
و کســی که آخرتش را داشــته باشــد هيچ غمی ندارد، از این رو می خواســتم هم خودم بفهمم و هم به 
بقيه آن را یادآوری کنم و این که من در کالس نهم خواستم وارد حوزه بشوم ولی به دالیلی نتوانستم وارد 
بشــوم و به من گفته شــد که در کالس دهم رشــته ی ریاضی را انتخاب کنم چون دروس حوزه خيلی 
که به  نظر  کنم، می توانم وارد حوزه بشــوم  گر بتوانم ریاضی را با نمره خوبی کســب  ســخت هســت و ا
خودم خيلی آسيب دیدم و در این یک سال، وقتم خيلی نابود شد نه به آن صورت که بخواهم خيلی 
خوب این ســال دهمم را پیش ببرم به خاطر همان، چون عالقه ای داشــتم وارد حوزه علميه آیت اهلل 
حق شــناس شــدم؛ خيلی از دالیل دیگری هم هســت که وارد حوزه شدم و آن ها را هم می شود گفت 
ولی این چيزهایی که گفتم به نظر خودم نســبتًا مهم تر از بقيه هســتند و آن ها را خدمت شــما عرض 
کــردم؛ اميــدوارم بتوانــم در ایــن راه بمانم و خيلی خوب جلو بروم و با کمــک خدا و بعد با کمک ائمه 

اطهار؟مهع؟ به این مهم دست یابم.

بنده از بچگی، در مســجد و مکان های مذهبی بزرگ شــدم و ســعی کردم هميشــه خودم را بیشــتر با 
که تا  کتاب های خاطرات شــهدا را بخوانم  این مکان ها وقف دهم. از همان بچگی ســعی می کردم 
کنم و بعد در کتاب های مذهبی و فهم دین و بقيه چيزهایی  االن موفق شــدم بیشــتر آن ها را قرائت 
که مربوط به او می شود پیشرفت ناچيزی داشته باشم و بعد از این که یک مفاهيم خيلی کمی از این 
کردم آن ها را هم به بقيه بگویم ولی راه و روشش را اواًل بلد نبودم و دومًا خيلی  دین را فهميدم، سعی 

کم در مورد آن اطالعات داشــتم و ســوم این  که داخل مدرســه نمی توانســتم آن ها را به طور کامل یاد 

چرا طلبه شدید؟
علت اول طلبگی خود خانواده ام است و من در خانواده مذهبی به دنيا آمده وزندگی می کنم و از همين 

روی به مبنای امور و علوم اسالمی اشتياق پیداکرده و عالقمند شدم.
علت دوم این است که برای یادگرفتن مباحث دینی و امور دینی، هيچ مکانی واالتر و باالتر از حوزه ندیدم 

و به دروس دانشگاهی آن چنان عالقه و اشتياق نداشتم.
به علوم حوزوی بیشتر عالقه دارم به چند علت: ۱. پایه و اساس این علوم حوزوی از خود اهل بیت ؟ع؟ 

و علماي ربانی گرفته شده است؛ مثاًل علم صرف و نحو را اميرالمؤمنين تأليف نموده اند.
۲. دروس حوزوی به ما فهم عميق دینی را می دهد و انسان در حوزه متخصص مباحث دینی می شود 

محمد مهدی زیبایی

امیرمهدی کریمی
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ولی در دانشــگاه، انســان متخصص دینی نمی شــود و فقط به صورت ســطحی می آموزد و اکثریت 
علوم دانشگاهی پایه و اساس آن ها را افرادی که مسلمان نيستند پایه گذاری نموده اند.

علت سوم: برای استفاده از فضای معنوی، حوزه را واالتر از دانشگاه دانستم چون هرکسی که به معنویتی 
می رســد از یــک عالــم دینی کمک گرفته و یا از کتاب های علماء اســتفاده کرده اســت؛ پس معنویت 
جاهای دیگر هم از حوزه تأمين می شود و سرچشمه ی اصلی، حوزه است؛ به دليل وجود اساتيد اخالق 
و علماي ربانی در حوزه، فضای رشد معنوی در این جا خيلی بیشتر است و اگر کسی بخواهد، خيلی 

جای رشدش فراهم تر است.
ک حوزه علت چهارم: به دليل فضای پا

درست است که ما شهدای دانشگاهی هم داشته ایم، ولی اکثر آن ها با عالم حوزوی در ارتباط بودند و 
یا کتب اخالقی علماء را می خوانند.

ک ماندن در حوزه خيلی آسان تر است تا در دانشگاه. پا
ک باشد مقامش خيلی باالتر است، چون کار بسيار سختی است و چون احتمال گناه وجود  کسی که پا
ک بودن در آن ســخت باشــد باید  دارد باید اجتناب کنيم؛ زیرا دســتور دینی ماســت و از جاهایی که پا

اجتناب و دوری کرد.
علت پنجم: زندگی ام را بر اســاس دســتورات دینی جلو ببرم و خودســازی داشــته باشــم و از نظر علمی 
و معنوی قوی و جامع شــوم و افراد را هم یاری دهم و تبليغ دین وزندگی اســالمی را در بین تمام ســطح 

جامعه داشته باشم ان شاءاهلل.
هدفتان از طلبگی چیست؟

۱. اولين هدف اصلی و مهم من سربازی و نوکری آقا صاحب الزمان ؟جع؟ می باشد و یاری رساندن به 
حضرت آقا و افراد صالح و خدمت رساندن به مردم کشورم است.

۲. هدف دومم ادامه دادن و به اوج رساندن دین خدا بین مردم می باشد.
3. هدف بعدی من خوب درس خواندن و تبليغ وسيع دین می باشد.

۴. هدف بعدی خشنودی پدر و مادرم می باشد.
5. هدف دیگر اینکه ان شاءاهلل انسانی جامع و کامل و والیی شوم.

6. هدف آخرم که تمام این اهداف موجب می شود که این هدف به وجود آید شهادت است.
می خواهيد در آینده چه بکنيد؟

ان شاءاهلل می خواهم در این سه حيطه فعاليت داشته باشم: ۱- تدریس ۲- تبليغ 3- تحقيق
اول اینکه می خواهم خوب درس بخوانم و خود را در دو ُبعد علمی و معنوی به اوج برسانم و ان شاءاهلل بعد 
از چند سال خوب درس خواندن، نوکری طالب را داشته باشم و استادیار بشوم اگر لياقت داشته باشم.
از پایه ۴ به بعد در ماه یک مرتبه تبليغ به صورت منبر مسجد محله داشته باشم و بعد از سطح یک اگر 
خداوند بخواهد با مشورت حوزه و اساتيد در موسسه طبنا در بحث طب اسالمی و ایرانی در کنار فقه و 

اصول فعاليت داشته باشم و مطالعاتی نيز داشته باشم و درس تخصصی خود را طب برگزینم؛ البته 

پس از مشورت و تحقيق در این زمينه.
بعد از سطح 3 حوزه، به صورت تدریس در دانشگاه فعاليت داشته باشم و در بحث تبليغ به مناطق 

محروم بروم و در گروه جهادی شرکت کنم.
در بحث تحقيق و پژوهش می خواهم به طب اسالمی و ایرانی بپردازم و خود را در این زمينه غنی کنم و 

فعاليت داشته باشم اگر خدا بخواهد...
به حول قوه ی الهی به مقام واالی اجتهاد برسم و در آن موقع در کنار فقه و اصول در زمينه طب و روایات 

ائمه فعاليت داشته باشم.
ان شاءاهلل اگر خداوند بخواهد با دعای خير پدر و مادرم و تالش خودم در آینده در تدریس دانشگاه، حوزه 

و طب فعاليت گسترده داشته باشم.
در مورد طب اسالمی به معلوماتم بیفزایم و فقه و اصول را قوی کارکنم و در بحث اخالق اسالمی کارکنم 

و یک سخنران خوبی باشم.
در بحث تربیت نيز کار بکنم و در مدارس و دانشگاه ها و ... با توجه به موقعيت هر مکان تبليغ داشته 

باشم و یک مؤسسه طبی داشته باشم.
وظيفه اصلی من سربازی حضرت مهدی ؟جع؟ و شهادت درراه خداوند است. 

دالیل طلبه شدن من:
عالقــه ی همــراه باهــدف، باعــث شــد که من طلبگــی را انتخاب کنم و آن را دوســت داشــته باشــم و 

سختی های آن که همه به من گوشزد می کنند را به جان بخرم.
عالقه من به حوزه علميه از زمانی آغاز شد که با آن آشنا شدم و شناختم که چه هست و چه اهدافی 
دارد؛ من در سنين کودکی با حوزه علميه آشنا شدم و ارتباطم با حوزه ی علميه از طریق دایی هایم بود 
و دیــدم کــه یکــی از آن ها ملبس به لباس روحانيت اســت و دیگری درس دیــن می خواند و از تالش و 
عالقه ی آن ها خوشم آمد و با رشد فکری کم کم متوجه شدم که درس آن ها درس دین است و کارشان 

تبليغ دین و فهميدم که همکاران پیامبران هستند و ادامه دهنده ی راه امامان معصوم.
در مدرســه از ســال های پایین تر همکالســی هایم در رابطه با شغل آینده صحبت می کردند و هر کس 
یک چيز می گفت، ولی من تابه حال نشــنيده ام که کســی بگوید می خواهد طلبه شــود؛ در ســال های 
اول همه پليس و آتش نشان و دکتر بودند و کم کم در سال های باالتر دکتر و مهندس و استاد دانشگاه 
و... هم به آن ها اضافه شدند؛ ولی باز هم کسی نمی گفت که می خواهم طلبه شوم؛ اعضای خانواده 

امیرحسین سهرابی
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و فاميل می پرســيدند چه کاِر می شــوی و من هم در کودکی دوســت داشــتم پليس شــوم و به آن ها 
می گفتم پليس می شوم؛ بعد که بزرگ تر شدم نظری نداشتم و دنبال عالقه ام می گشتم تا سال هشم 
و نهــم تحصيلــی کــه یــاد این افتــادم که می توانم از این ســال به بعــد وارد حوزه شــوم و درس طلبگی 

بخوانم تا روحانی شوم.
هــدف مــن از طلبــه شــدن این اســت که دروس دینــی را بیاموزم و انســانی کامل شــوم؛ انســان کامل 
شــدن از نظر من این اســت که بتوان در آخرت ســربلند بود و در دنيا بتوان دین اســالم را سربلند کرد؛ 

مانند: حضرت علی؟ع؟.
بعدازاینکه هم عالقه نسبت به حوزه ی علميه پیدا کردم و هدف گذاری کردم، به این نتيجه رسيدم 
گر به این راه پر از خيروبرکت وارد نشــوم و ادامه دهنده ی راه امامان و پیامبران نشــوم، امکان دارد  که ا

دچار روزمرگی شوم و نتوانم به هدفم آن طوری که هست برسم.
کــه در مدارس به دانش آموزان آموزش می دهند را من تا 9 ســال خوانده ام و این دروس  دروس علمــی 
گردهای اول  را دوســت داشــتم، البته درس خواندن را دوســت داشتم و هميشــه در کالس ها جزو شا
بودم؛ ولی در ادامه دادن و خواندن این دروس تا مدارج باال هدفی ندیدم و عالقه ای نداشتم؛ دوست 

داشتن باعالقه داشتن بسيار فرق دارد.
از نظر شــخصيتی هم دوســت دارم که به علم خود بیفزایم و از دانش خودم به دیگران آموزش بدهم؛ 
که درس را خوب متوجه نشده بودند،  که بودم، معمواًل به دانش آموزان ضعيف تر یا آن ها  در مدرسه 
کار خود لذت می بردم و در مقطعی هم  درس را به صورت ساده توضيح می دادم تا متوجه شوند و از 
بــه فکــر ایــن افتادم که معلم شــوم ولی بعد منصرف شــدم با این فکر که چه درســی را آموزش بدهم و 
چند سال آن را درس بدهم، نمی شود که 30 سال یک درس را با دامنه ی مشخص آموزش داد ولی در 
علوم فقهی و کالمی دامنه ی بحث بسيار گسترده و شيرین است طوری که اگر صدها سال هم آن ها 

را توضيح دهی، البته باهدف درست، لذت بخش است و انسان را خسته نمی کند.
در پایــه ی نهم که ســال انتخاب رشــته بود، مشــاورین مدرســه مــن را به دليل نمــرات و فعاليت های 
کالسی و دالیلی دیگری که داشتند، می خواستند به رشته ی ریاضی بفرستند ولی من به آن ها گفتم 
که ان شــاء اهلل می خواهم طلبه شــوم، آن ها با دالیلی که داشــتند می خواســتند من را منصرف کنند 
گر فردی هدفی داشته باشد و به آن هدف یقين پیدا کند و عالقه برایش ایجاد  ولی به آن ها گفتم که ا

شود، هيچ کس نمی تواند آن را منصرف کند و آن ها هم قبول کردند و برایم آرزوی موفقيت کردند.
گفتار و افکار و لباس های  با دیدن طالب دیگر در مســاجد و مراســمات و ســطح شــهر و نوع رفتار و 
مرتب و خوش بو و...، آن ها مانند یک الگو برای من شدند و مشوقی برای رفتن من به حوزه ی علميه 

و رسيدن به خصوصيات آن ها.
ان شاء اهلل در مسيری که مشخص کردم و هدفی که دارم موفق و سربلند باشم. 

هدف من از آمدن به حوزه این است که سرباز امام زمان ؟جع؟ بشوم و به دین اسالم خدمت کنم و 
به اجتهاد برسم؛ البته بدون غرور؛ مثاًل حوزه آمدم مغرور نشوم که راه درست زندگی کردن و عالم شدن را 
یاد بگيرم. به اسالم خدمت کنم و بعدش که به این ها رسيدم، برای هدایت مردم کاری کنم و دوستان 
خودم را که اگر راه و مسيرشــان اشــتباه اســت کمکشــان نمایم؛ بعد دليل دیگری هم که داشتم این بود 
که بتوانم احکام دین را به صورت کامل یاد بگيرم و برای خودم و دیگران استفاده کنم؛ بعد هم با درس 
روحانيت به بعضی از موفقيت ها برسم که برای کشورم مورد استفاده باشم و بی دليل نباشم؛ از نظر اخالقی 
و ادبی اگر مشکلی دارم همانند علماء داخل حوزه به روش یک طلبه و عالم واقعی باشم و احکام الهی را 
اجرا کنم؛ ان شاء اهلل بعد هم که مرجع و مجتهد و عالم شدم بروم به درس خود ادامه بدهم و بعد هم در 
آنجا به تدریس و آموزش به طلبه ها بپردازم؛ بعد هم به یک شغل خارج از حوزه همراه با درس حوزوی و 
تدریس مشغول گردم؛ البته وقت حداکثری را برای امام زمان بگذارم بعد هم که مورد رضایت امام زمان 

؟جع؟ بودم ایشان را ببينم و به اميد خدا ان شاء اهلل امام ظهور کند و بنده جزو سربازان ایشان باشم.
بنده عالقه زیادی دارم که یک شخص ناشناس باشم و هيچ احدی و انسانی بنده را نشناسد و خودم 
برای خودم با امام زمان ؟جع؟ خودم باشــم و در این زمان اگر شایســته ی مرجعيت بودم مرجع بشــوم در 
حالی که کار سختی است و بعد هم که مرجع شدم، برای اینکه احکام اسالم و شيعه را درست به مردم 
بگویــم، همــراه با تجربــه و درس ها و آموزش هایی که یاد گرفتم که خدایی نکرده احتمال اینکه اشــتباه 
بشــود احکام مســائل مربوط به شــيعه بعدًا یکی از اهداف دیگری که داشتم این بود که اگر یک نفر کنار 
من نشست که خدایی نکرده خدایی نکرده داشت بر عليه اسالم و شيعه و دین و ملت من صحبت 
می کرد، بنده بتوانم او را قانع کنم به نحو درســت؛ شــاید یک نفر را بتواند قانع کند هر انســانی، اما بنده 
آمده ام که در آینده ان شاء اهلل با حدیث و روایت بتوانم این کار را انجام دهم و بعد هم در مقابل بعضی از 
سنی ها که روایت زیادی حفظ هستند بنده هم در حوزه روایت را حفظ کنم البته روایات هایی که منبع 

آن ها مطمئن است.
ان شاء اهلل که بنده این کار ها را انجام دادم عالقه زیادی هم داشتم برای آینده که درس خارج علماء و 
مراجع شکرت کنم و در کالس های اخالق مراجع شرکت کنم و ادب خودم را افزایش بدهم؛ شاید االن 
بنده خوب ائمه اطهار و پیامبران را درک نکرده ام اما دوســت داشــتم بیایم حوزه که به درک آن ها برسم و 

آن ها را درک کنم با تمام وجود و اعماق وجود.
کتــب عربــی و دروس حــوزه که از زمان ائمه اطهار و زبان تکلــم آن ها بوده را یاد بگيرم که کامل ترین زبان 
هست تا بتوانم قرآن را از هر نگاهی برای ترجمه درست و تفسير آن ان شاء اهلل بفهمم و بعد هم که به تمام 
این اعمال رســيدم بیایم و در دل مردم جای بگيرم؛ مثل ائمه و نه اینکه از مردم دورباشــم؛ منظور از دل 
مردم فقط در کار های سياسی نيست بلکه منظورم این است که اگر کسی خانه ای ندارد به او کمک کنم 
و برای او خانه ای پیدا کنيم و یا اگر کسی مشکلی دارد به او کمک کنيم؛ در مجموع در دل جامعه باشم 

نه اینکه به من غرور دست بدهد و از مردم جدا بشوم.
برای امربه معروف و نهی از منکر به شيوه قرآن و احکام و روایات هم به حوزه آمده ام.

سجاد روشن ضمیر
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در آخر می خواهم وقتی که همه این اتفاقات افتاد به هيچ عنوان و به هيچ عنوان عالقه ای ندارم که بميرم 
و دلم می خواهد که شهيد بشوم درراه اسالم و همانند امام حسين ؟ع؟ درراه نمازخواندن شهيد بشوم 

و سرم هم از تنم جدا شود.
ان شاء اهلل چنين روزی خواهد رسيد. یاعلی!

ما در این دنيا آمده ایم برای بندگی خداوند و هيچ دليل دیگری برای وجود ما در زمين نيست. اینکه 
برخی راه دیگری را می روند و اشــتباه می کنند بماند؛ ولی هرکســی این کار بندگی را به شــيوه ای انجام 
می دهد؛ یکی نجاری می کند، یکی راننده می شود، یکی دکتر می شود و...؛ تمام این شغل ها باید برای 
خدمــت بــه امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف و به تبع برای بندگی خداوند متعال باشــد )البته 

برخی از افراد برای زندگی دنيوی این کار ها را می کنند که به آن ها هم کاری نداریم(.
اما بهترین راه برای خدمت به امام زمان چيست؟

با یک مثال توضيح می دهم. در یک شهر، تمام مردم کار می کنند و کار های مختلفی دارند؛ یکی پليس 
کسی است و...؛ تمام این مشاغل مهم هستند و همه دارند خدمت بزرگی می کنند،  است، یکی راننده تا
اما صنف و اشخاصی در این شهر هستند که وظيفه درست هر شخص را به آن ها می گویند، اگر یادشان 
رفته به یادشان می آورند، اگر احيانًا کار اشتباهی می کنند راه درست را به آن ها نشان می دهند و اگر کمی 
فکر کنيم، متوجه بزرگی و عظمت آن صنف و گروه می شویم. اگر آن ها نباشند جامعه توسط طواغيت 
به انحراف کشيده می شود، خود مردم وظيفه شان را نمی دانند و ... . این گروه هميشه باید ميان مردم 

باشند؛ از روز اول تا روز قيامت. این گروه انبياء و ائمه و اگر آن ها غایب بودند، علمای دینی هستند.
هدف و غایت یک طلبه هم همين است، »خدمت به امام زمان«؛ اما ذیل این هدف، اهداف دیگری 

هم اضافه می شوند:
هدایت مردم؛ جلوگيری از اشتباهاتی که بعضی در دین برای خودساخته اند؛ هدایت جامعه به مسير 

درست از مسير انحرافی؛ سالم کردن عقاید اشتباه مردم و... .
در وضعيت امروز جامعه ما که برخی دین را )حتی علنی( سســت می گيرند، دین را از سياســت جدا 
می گيرند، عقاید اشتباهی در ميان مردم رواج یافته است، این وظيفه طالب است که این مشکالت را 

در ميان مردم و جامعه حل کنند.
یک طلبه باید در ميان مردم باشــد؛ باید در تمام زمان ها، ميان اقشــار جامعه باشــد. در این زمان که در 

فضــای مجازی این قدر شــبهه در ميان مردم پخش شــده اســت، این شــبهات دین مــردم را هدف 

گرفته اند؛ آن ها عقاید مردم را عوض می کنند، بخشی از دیانت مردم را به صورت اشتباه می گویند و... .
یک طلبه، باید این شبهات را برطرف کند و این یکی از کار های مهم و البته سخت او است. مردم، 
االن از صبح تا شب با فضای مجازی هستند و دائم با شبهات مختلفی مواجه هستند؛ اگر یک طلبه 

هميشه ميان مردم نباشد، شبهات در مردم اثر خودشان را می گذارند.
وظيفه دیگری که یک طلبه دارد، امربه معروف و نهی از منکر است؛ البته که این امر وظيفه هر مسلمانی 
است و این عامل مسئوليت پذیری ميان مردم است، ولی طالب نگهدار و نگهبانان دین هستند و بعد 

از کمی فکر کردن مشخص می شود که وظيفه آن ها بسيار مهم تر است.
در شــرایط امــروز، دشــمنان اســالم کاری کرده انــد کــه حتــی یــک فــرد، در وســط یکــی از روزهــای مــاه 
مبــارک رمضــان، در ميــان مــردم روزه خواری می کند و...؛ این مشــکل و مشــکالتی از این قبيل، چطور 
حــل می شــود؟ یکــی از راه هــای آن، امربه معــروف و نهــی از منکــر اســت که حکمــی بزرگ و پــر معنی و 

حکمت در اسالم است.
این امر و حکم بزرگ، که بخش بسيار سنگين آن روی دوش طلبه ها است، باعث حفظ اسالم می شود. 
وظيفه یک طلبه، حفظ دین اســالم اســت؛ وی نباید اجازه بدهد دین تغيیر پیدا کند؛ در اعتقادات 
دینی انحراف به وجود بیاید و این امر مهم بر عهده طلبه است و از همين جا هم می شود فهميد که طلبه 

چه وظيفه بزرگ و مهمی دارد.
کار مفيــد دیگــر، یاددهی دین اســت؛ البته نه به روشــی که حوزه قباًل داشــته )و برخی االن هــم دارند( و 
بزرگانی مثل امام خمينی و حضرت آقا خواستار اصالح آن بوده اند؛ نه اینطور که فقط اثبات چيزهایی 
مثــل والیــت فقيــه را بکنيم که فقط باید اجرا کنيــد؛ خير! باید با تلفيق ادبیات واقعــی )و به تعبير امام 
خمينی( یعنی منافعی که فرد در همين دنيا از آن فعل می برد را هم کنار گفتن حکم بگوییم؛ مثاًل شهيد 
مطهری در کتاب تعليم و تربیت در اسالم، به برخی از این منافع اشاره می کنند؛ مثاًل وقت نماز، انسان 

را وقت شناس می کند و تمام افعال اسالم برای این دنيا هم نفع دارند.
بایــد طــوری دیــن را تبليغ کــرد که حتی بی دین هــا هم به دین گرایــش پیدا کنند، خود مردم شــخص 

بی دین را مذمت کنند و... .
این روش که توسط بزرگان هم توصيه شده است، باید در جامعه مورد عمل واقع شود.

البته فقط با ادبیات واقعی هم نمی شود کار را پیش برد؛ چرا؟ چون این ها حماسه نمی سازند، هيجان 
به وجود نمی آورند، عشق خلق نمی کنند؛ باید به قول امام خمينی این دو باهم ترکيب بشوند.

اگر این روش و سبک آموختن دین در ميان مبلغين دین پخش بشود، دیگر دین داری نکردن، کالس 
نمی شود. این کار را ما طالب باید انجام بدهيم.

اما اگر فقط همان ادبیات نظری )به قول امام خمينی( باشد، آن هایی هم که به دین می آیند با رغبت 
زیادی نيست. در روایتی امير المومنين علی عليه السالم نيز کسی که این طور عبادت می کند را تاجر 
و آن کسی که از ترس جهنم عبادت می کند را برده می خوانند؛ آن کسی که با عشق و درست عبادت 

می کند را عابد واقعی می دانند؛ ما باید کاری کنيم که همه ی مردم آن نوع آخر را انجام دهند.

علیرضا قیصری
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هدف از طلبگی:
امام صادق ؟س؟:

مًا«. ِ
ّ
يِن: إّما عاِلمًا أو ُمَتَعل

َ
سُت ُاِحّبُ أن أَری الّشاّبَ ِمنُکم إاّل غاِدیًا فی حال

َ
»ل

گونه ببينم: دانشمند یا دانشجو دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو 
گــر بخواهيــم بــه صــورت فلســفی به این موضــوع نگاه کنيــم می توانيم بــه: ۱. فهم دیــن ۲. عمل به  ا
دیــن 3. تبليــغ دین ۴. دفاع دین 5. اجرا دین اشــاره نماییم؛ پــس می توان با طلبگی و در آینده آن 

کرد. ان شاءاهلل روحانيت، به همه این 5 چيز دست پیدا 
گر بخواهم به غيرازاین پنج نکته هدف از طلبگی ام را بگویم: اما ا

۱. ان شاء اهلل با فهم دین و عمل به آن و... که بهترین راه آن و دقيق ترین راه ان شاءاهلل طلبگی است.
۲. ان شاء اهلل سربازی امام زمان ؟جع؟ و ائمه اطهار ؟ع؟ و بندگان صالح خداوند عزوجل)اعم از 

پیامبران ؟ع؟ و حضرات معصومين ؟س؟(.
3. ان شاء اهلل فهم دین و عمل صالح به آن که راه بهتر آن طلبگی است.

۴. ان شــاء اهلل رهایی از شــر آتش دوزخ و راه پیدایی به جنت و رهيابی به درجات باال؛ همان طور 
نيا 

ُ
نيــا َواآلِخَرِه َمــَع الِعلِم َوَشــّرُ الّد

ُ
کــه می فرماینــد: »َخيُر الّد کــرم ؟ص؟ دارد  کــه در حدیثــی از پیامبــر ا

َواآلِخَرِه َمَع الَجهِل«؛ خير دنيا و آخرت بادانش است و شّر دنيا و آخرت با جهل.
کــره زمين ســه  کــه می فرماینــد: مردمــان  یــم  در ســخنرانی از حجت االسالم والمســلمين قرائتــی دار

کرد: که با طلبگی ان شاء اهلل به این 3 دسته می شود راه پیدا  دسته اند 
گر عالم باشد می شود شهيد مطهری و توليد علم می کند. کننده؛ ا ۱. توليد 

کمتــری داشــت مطالــب مطهری هــا و عالمه هــا را مطالعــه می کنــد و  گــر علــم  یع کننــده؛ ا ۲. توز
یع علم می کند. توز

کم باشد فقط استفاده می کند. گر هم علم او  3. مصرف کننده؛ ا
پس می شــود عالم ناطق و ینتفع بعلمه و ان شــاءاهلل در نهایت، خدمت به بندگان خداوند عزوجل 
که از قرآن ناطق، وجه اهلل، نور اهلل، سيف اهلل، اسد اهلل الغالب  و هدایت و آموزش مردم؛ همان طور 
که  کــه می فرماینــد: زکات دانش، آموزش به کســانی  یم  حيــدر علــی بــن ابیطالب عليه الســالم دار

کوشش در عمل به آن است1. شایسته اند و 
با تشــکر از زحمات تمامی کســانی که درراه خداوند عزوجل و ائمه  اطهار و بندگان صالح خداوند 

عزوجل )اعم از پیامبران الهی ؟ع؟ و حضرات معصومين ؟س؟( تالش می کنند.
و الحمدهلل رب العالمين والسالم عليکم و رحمة اهلل و برکاته 

1. غررالحكم و درر الكلم: 391

همــه مــا عاقبت به خيری مان را از خدا در دعاهایمــان طلب می کنيم؛ بنده هم در نمازهای یوميه 
و نماز شــب که بجا می آوردم برای عاقبت بخيری خود دعا می کردم و همچنين در مســير زندگی که 

پیش رودارم به امام زمان ؟جع؟ توسل می کردم.
گهان   در ایــام تعطيلــی مدارس بودیم و بنده مشــغول به حفظ قرآن بودم و روزمــان را پرکرده بودیم که نا
کردم راجع به آن در اینترنت و با  با شــروع انتخابات به طور تدریجی عالقه به حوزه پیدا کردم، تحقيق 
افراد درســت و البته با حاج آقای کریمی )ایشــان از بستگان بسيار نزدیک بنده هستند و ما با ایشان و 
فرزندانشان بسيار رفت وآمد داریم( مشورت کردم و حاج آقا بنده را کامل راهنمایی کردند و همچنين 

حاج آقا خوشحال شدند و بنده را تشویق کردند.
)دو پدربــزرگ بنــده یعنــی پــدر مادرم و پدر پــدرم که امام جماعت مســجدمان بودنــد روحانی بوده اند 
و االن هــم در قيــد حيــات نيســتند( قضيه را به پدرم گفتم و پدر بنده بســيار خوشــحال شــدند از این 

 موضوع و فرمودند که پیگيری می کنند و ایشان هم توضيحاتی راجع به این موضوع به بنده فرمودند.
قضيه را به مادربزرگم عرض کردم و ایشــان بســيار خوشــحال شــدند و مرا تشــویق کردند و تذکراتی به 
بنــده دادند و کمی گذشــت تا همه بســتگان نزدیــک راجع به این موضوع خبردار شــدند و همچنين 
کثر آنان در حوزه علميه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ در حال تحصيل  مسئوالن و اساتيد مسجدمان که ا
بودنــد بنــده را تشــویق کردنــد و تذکــرات الزم را دادند؛ امام جماعت مســجدمان باخبر شــدند و بنده 

را تشویق کردند.
 باالخره افرادی بودند که بنده را منع کنند ولی بنده تصميم خود را برای قدم گذاشتن در این راه گرفته 
بــودم )بنــده تحصيــالت خود را در مدارس عالی گذرانده بودم و هنگامی که بســتگان مطلع شــده اند 
تم را ادامه دهم(؛ مادرم کمی  می خواهــم بــه حوزه بــروم از این جهت بنده را منع می کردند که تحصيال
اوایــل نگــران بنــده بودنــد ولی وقتی اســتخاره کرده بودند خوب آمــده بود و از طرفی به مشــهد مقدس 
مشرف شدم بنده همراه دوستان مسجد و کنار ضریح امام رضا ؟ع؟ از آقا خواستم هر چه به صالحم 
هست پیش آید و بالفاصله پس از برگشت به حسينيه که در مشهد در آنجا اقامت داشتيم پدرم زنگ 
زدنــد و خبــر دادند که ثبت نام حوزه درســت شــد الحمداهلل و من این قضيه را به مــادر اطالع دادم و با 
این ها مادر دیگر هيچ نگرانی نداشتند؛ بعد مراحل ثبت نام را گذراندیم و الحمداهلل به حوزه ورود پیدا 

کرم از این لطف و مرحمت که به بنده داشته  است. کردم که بسيار خدا را شا
هدف از طلبگی بنده واقعيت آن است که بنده حدیثی از امام صادق؟ ع؟ خوانده بودم )هر که براى 
خدا علم بیاموزد و براى خدا ]به آن[ عمل کند و براى خدا به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان ها 

کرد و براى خدا آموزش داد!(. از او به بزرگی یاد شود و گفته شود: براى خدا آموخت، براى خدا عمل 
و هــدف بنــده از طلبگــی با توجه بــه حدیث امام صادق ؟ع؟ بود که با اخــالص وارد یادگيری معارف 

کنم و آن را ترویج دهم. دین شوم و به آن عمل 
گردان زیادی را تربیت و تعليم می دهد و  که شا بنده برای آینده تصميم دارم مدرسی با اخالص شوم 

همچنين مؤلف و منبری با اخالص می خواهم بشوم. 

محمدرضا لطیفی
محمدجعفر اشراقی منش
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فــردی  نيازهــای   .۱ باشــيم؛  داشــته  نظــر  در  بایــد  را  کلــی  ک  مــال دو  مــا  کاری  هــر  شــروع  بــرای 
۲. نيازهای جامعه

نيازهــای فــردی یعنــی عالقه، امکانات و اســتعداد؛ نيازهای جامعه هم که مشــخص اســت؛ باید 
که امروز برای رسيدن به آن جامعه ایده آل اسالمی چه چيزی نياز هست. یم ببينيم  برو

ک هــای فردی، همه را دارا بــودم؛ یعنی هم بنده و هم خانواده به این مســير عالقه  خــب بنــده از مال
کــه هســت الحمــدهلل و اســتعداد هــم با توجــه بــه تحقيق هایی که شــد و دوره  داشــتيم؛ امکانــات 
که می توانم در این مسير موفق بشوم؛ و اما در راستای  آزمایشی بنده این استعداد را در خودم دیدم 
نيازهای جامعه ی امروز باید این طور گفت که دشمنان اسالم، مخصوصًا از طریق فضای مجازی 
کردن مردم  کار های فرهنگی یا همان جنگ نرم برای برگرداندن مردم از اسالم و بد بین  و ماهواره و 

نسبت به جامعه و نظام اسالمی تالش های بسيار انجام می دهند.
خــب اینجــا وظيفــه طلبه این اســت که با ایــن هجمه ها مقابله کنــد اما ما چرا باید طلبه بشــویم؟ 
یــم و طبق آمــاری که بنــده دارم، جمعيــت کل طــالب کم تر از  خــب امــروز مــا طلبــه خيلــی کم دار
کــه بتواند مؤثر باشــد و تأثير  داوطلبــان ورودی رشــته تجربــی کنکــور اســت و طلبه خوب، طلبه ای 

کم است. کند بسيار بسيار  داشته باشد در جامعه اش و بتواند با این هجمه ها مقابله 
ک های فردی و نياز جامعه و هجمه های دشــمن و تعداد اندک طالب مؤثر وظيفه ما  پس طبق مال

یم. که در این راه قدم بگذار این است 
اما هدف بنده از طلبگی این است که بتوانم به خوبی درس بخوانم و ان شاءاهلل در آینده با خدمت 
کرده باشــم و بتوانــم یکی از  در عرصه هــای فرهنگــی تربیتــی و تبليغــی خدمت کوچکی به اســالم 

یاوران حضرت ولی عصر ؟جع؟ باشم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
والسالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته 

چرا طلبه شدید؟!
دليل اصلی طلبگی بنده این است که در قدم اول شناخت خود را تا حدی برسانم که بتوانم خودم را به 
بهترین شکل ممکن اصالح کنم و به گونه ای عمل نمایم که خداوند از بنده اش انتظار دارد به این گونه 
عمل بکند و هميشه در طول زندگی خود امام زمان؟جع؟ از من راضی باشند و به نحوی شود که توفيق 

سربازی آن حضرت را داشته باشم.
دليل دوم طلبگی بنده این است که بتوانم بعد از خودسازی خود از دین اسالم در برابر شبهاتی که امروز 

بســيار و بســيار در جامعه اســالمی رخ می دهد و جوانان را گمراه می کند پاسخ دهم و این شبهات را از 
ميان مردم برطرف کنم و در قدم دوم بتوانم دین اسالم را به طور زیبا و حقيقی به عموم مردم نشان دهم.

هدفتان چیست؟!
هدف اصلی بنده از طلبگی این است که بتوانم دین خدا را یاری کنم درزمانی که در این وقت و زمان 
دین خدا نياز به یک مقلد خوب دارد و بتوانم یک تبليغ کننده خوب برای دین اسالم باشم هر کس که 
بتواند خدا را در این شــرایط بحرانی یاری کند و کمک رســاند ۱00 درصد هم خداوند او را یاری می کند 
و از آن شــخص رضایت کامل را دارد؛ یاری کردن دین خدا یعنی پیمان بســتن با خداوند متعال برای 

قيام و نبردی سخت.
می خواهید در آینده چه بکنید؟!

ان شــاءاهلل عمده فعاليت بنده در آینده این اســت که بتوانم نوجوانان را به ســمت کارهای فرهنگی و 
مساجد دعوت کنم و از شدت این حمالت فرهنگی که به سمت نوجوانان در این دوران شدت گرفته 
اســت را کاهش دهم و بتوانم نوجوانان را به ســمت دین اســالم راهنمایی کنم و آن ها را با چهره زیبای 
اسالم آشنا کنم؛ چراکه اگر نوجوانان بر پایه دین اسالم پرورش بیابند، در آینده دیگر هيچ شبه و ویروسی 
در دیــن آن هــا ایجاد نمی شــود و اگر عمده فعاليت های روحانيون در ســال های اخير بــر روی نوجوانان 
انجام می شد، امروزه جوانان ما با این شبهات به زمين نمی خوردند و گمراهی در بین جوانان به شدت 
کمتر می شد...؛ به خاطر همين هم بنده در نظر دارم اکثر فعاليت هایم در آینده در اختيار نوجوانان باشد 
که آن ها هر ســؤالی و هر بحثی که در ذهنشــان ایجاد می شــود را به زودی و به راحتی برطرف کنند که در 

سن بزرگ سالی به مشکل برنخورند. و من اهلل توفيق.... 

مــا بــرای این به حوزه آمده ایم تا طلبه بشــویم و بتوانيم راه و رســم پیامبران و امامــان خودمان را بدانيم که 
چگونــه زندگــی می کردنــد که برای فهميدن این بایــد دروس حوزه را کامل یــاد گرفت و همچنين باید با 
استفاده از قرآن و احادیث پیامبران و امامان خودمان را به راه درست و خوب بکشانيم و همين طور باید 
بســيار تالش کنيم تا ان شــاء اهلل بتوانيم یکی از یارهای باوفای امام عصرمان )امام زمان( بشویم؛ اگر هم 
نشد، حداقل یکی از یارهای ایشان باشيم و در این راه باید سختی بکشيم تا بتوانيم دین را به مردم تبليغ 

کنيم و مردم را به راه درست سوق دهيم.
شاید سؤال باشد که آیا این کارها را نمی توانی در دانشگاه انجام دهی؟ که باید گفت چرا ولی در حوزه، هم 
تمرکز بیشتری داریم و هم فضای بهتری هست و هم درس هایش خيلی عميق است و بسيار مفيد است.
هــدف مــن برای طلبه شــدن این اســت که بتوانــم از یارهــای امام زمان؟جع؟ باشــم وزندگــی پیامبران 
و امامــان خــود را بفهمــم و بــرای فهمانــدن و تبليــغ درســت دین بــه مــردم و بیشــتر از احادیــث امامــان و 

پیامبران استفاده کنيم.

محمدامین هللا یاری

علی ستوده

سید عرفان سیدمجتبی
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یکی از مهم ترین اهدافم در حوزه این است که دوست دارم اول خودم را درست کنم؛ خودسازی کنم؛ 
شــاید بگویید از دانشــگاه هم می شــود، ولی دانشگاه محيط حوزه علميه را ندارد و حوزه علميه خيلی 
بهتر است و این  را هم می دانم که ممکن است در حوزه علميه یک سری افراد باشند که درست نباشند؛ 
هدف دیگری که دارم این است که دوست دارم اطرافيانم، رفيق هایم و فاميل را هم درست کنم با علمی 
که در حوزه علميه یاد می گيرم و بتوانم در این راه هدایت کنم و بعدش هم شــهر و کشــور را و درنهایت، 

اگر خدا بخواهد جهان را.
کيد  هــدف بعــدی ام ســربازی آقــا امام  زمان؟جع؟ اســت که واقعًا هدف بزرگی اســت و البتــه بازهم تأ
می کنم که از دانشــگاه هم می شــود ســرباز آقا شــد اما حوزه، بهترین محيط برای این مســئله اســت و از 

دانشگاه، بسيار بسيار سخت تر است.
یکی دیگر از هدف هایم این است که پیروی از کار انبياء کنم و کار پیغمبران را ادامه دهم که اگر بتوانم 

حتی یک نفر را هدایت کنم مانند خورشيدی است که بر زمين می تابد.
یکی دیگر از اهدافم از این که بیایم حوزه علميه، این اســت که علم یاد بگيرم و به دوســتان و اطرافيان 
گــر هــم کــه اســتعداد و عالقــه اش را داشــته باشــند، آن هــا را تشــویق بــه حــوزه علميه و  منتقــل کنــم و ا

آمدن بدین جانمایم.
إن العلماء ورثه االنبياء 

کــه در آینده می خواهــی چه کاره بشــوی، یکی می گوید مــن می خواهم  گــر از یــک نوجــوان بپرســند  ا
کنيم. که می خواهيم به مردم خدمت  خلبان بشوم یا معلم و یا دکتر و مهندس و همه می گویند 

اما من می خواهم یک روحانی بشوم.
چرا؟

یاد می آمدم و حاج آقا  که بودم در ایام محرم و ماه رمضان حوزه امين الدوله و فيلسوف الدوله ز بچه 
که: یاد می خواندند  مير هاشم یک شعری را ز

خواهی نشوی رسوا همرنگ حقيقت شو
بــه قــول بابایم، اینکه مردم چــه می گویند یعنی خيلی وقت ها بی خيال دین و آخرت شــدن؛ وقتی 
چنــد تــا از هم مدرســه ای هایم موضوع طلبه شــدنم را فهميــدن، به من می گفتــن می خواهی آخوند 
بشوی که چه؟ همه دارند آخوندها را فحش می دهند؛ البته من در خانواده ای بزرگ شدم که مادرم 
کسی به یک  که  ی و دایی ام هم یک روحانی است، اما خودم تابه حال ندیده ام  یک شخص حوزو

کند ولی شنيده ام. روحانی بی احترامی 
کردم؟ پس چرا من روحانيت را انتخاب 

کثر بچه هایــش کارهای خوبی انجــام نمی دادند؛ از  کــه می دیدم ا مــن در مدرســه ای درس خوانــدم 
سيگار کشيدن تا کار های بد دیگر که انجام می دادند؛ حتی خيلی هایشان اصاًل نماز را بلد نبودند 
کار  گرفتن؛ آن هم در سن ۱3 و ۱۴ سالگی بلد نبودن؛ با خودم می گفتم چرا این ها این  و حتی وضو 
که  که می رفتيم )ما در یک شهرک نظامی زندگی می کنيم(، می دیدم  را انجام می دهند؟ یا مسجد 
که  بچه ها خيلی کم می آیند به مســجد و هميشــه این برایم جای سؤال بود که چرا؟ وقتی می دیدم 
یاد می آمدنــد و وقتی می دیدم  یــک روحانــی خوش اخالق امام جماعت مســجد می شــد، بچه ها ز
کــم می آمدند؛ پس یک ضعفی  کــه با بچه ها و نوجوان ها جور نيســت می آید، بچه ها  یــک روحانــی 
وجــود دارد؛ و یــا از حاج آقــای مير هاشــم در ایام محرم شــنيدم که می گفتنــد: خارجی ها نابغه های 
کارهای دکتری و مهندسی  خود را می فرستند تا علوم انسانی بخوانند و بقيه اشخاص عادی را در 
گــر همــه بشــوند دکتر، همه بشــوند مهندس و یا خلبان و... و کســی نباشــد تا به  بــه کار می گيرنــد؛ ا

سراغ علم الهی برود، آن جامعه می شود مرده؛ فکر و ذهنشان می شود مادیات و جمع کردن پول.
که ســرباز امام زمان؟جع؟ باشــم؛ من آمدم تا به اميد خدا بچه ها را با  من به حول و قوه الهی آمدم 
مســجد آشــنا کنم؛ من آمدم تا ان شــاء اهلل اول خودم اصالح بشــوم و بعد نســبت به اصالح دیگران 
قدم بردارم؛ من آمدم به اميد خدا برای اینکه علم دین یاد بگيرم و در خدمت امت اســالم باشــم و 
در آخر، از خداوند می خواهم ما را در این راه یاری کند و به راه مستقيم هدایت کند تا بتوانيم سرباز 

خوبی برای امام زمان و والیت باشم.

چرا طلبه شدید؟
اوليــن چيــزی کــه هســتش، این اســت که هميشــه دوســت داشــتم یک شــخصيت علمــی مذهبی 
کــه در حوزه درس می خوانــد؛ با پدرم وقتی بــه هيئت می رفتيم و یــک روحانی می آمد و  داشــته باشــم 
صحبــت می کرد، هميشــه تصــور می کردم من به جای آن روحانی هســتم و دارم برای مردم ســخنرانی 
می کنم؛ بعدها از هيئتی که با پدرم می رفتم خوشم نمی آمد و به هيئت دیگری رفتم؛ االن یک تکيه ی 
کمی صميمی شــده از او  کســی طلبه اســت و با یکی از آن ها  که چه  کم کم آشــنا شــدم  تازه می رفتم 
پرسيدم: درس های حوزه چه جوری هستش و ایشان گفت درس هایی استداللی و درس های عربی 
کاًل خيلی سخت هستش و وقت خيلی می خواهد تا برای یادگيری اش بگذاری؛ من به درس های  و 

حمیدرضا بیات

علی اصغرزاده

امیرسپهر مقدم
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اســتداللی کــه در راســتای دیــن بــود عالقــه داشــتم و به خاطــر همين مســئله، پیش خــود گفتم پس 
می توانم حوزه بروم و یک روحانی و فرد مسلط به عقاید دینی شوم و این عقاید را به مردم انتقال بدهم.

هدفتان در حوزه چيست؟
هدف من در حوزه این اســت که می خواهم مبلغ بشــوم و بتوانم مردم را کاری بکنم که دین اســالم را 

بهتر بشناسند یا به دین اسالم رو بیاورند.
در آینده می خواهيد چه کار کنيد؟

کنم تا بتوانم با رفاقت  اول اینکه دوست دارم در کوچه یک رابطه صميمی بین اعضای محل ایجاد 
گذشت زمان بتوانم یک شهر را با دین اسالم آشنا نموده و کتاب  آن ها را با دین اسالم آشنا نمایم و با
صوتی تهيه کنم و به دست مردم برسانم و آرام آرام، آن ها را به سمت کتاب های مرتبط با دین هدایت 
کنم و دوســت دارم یک کتابی خودم بنویســم که در رابطه با دین باشــد و متنی روان داشــته باشد که 

همه بتوانند آن ها را بخوانند. 

 یادداشتی در مورد هدف طلبگی من:
من در کل 5 دليل برای انتخاب این راه دارم:

۱. کامل تر و به صورت عميق فهميدن دینم:
مــن بــرای اینکــه به روی خودم کارکنــم و خودم را به انســانی کامل و جامع تبدیل کنم و خودم را بســازم تا 
بتوانــم بــه دینــم خدمت کنم، بایــد به صورت کامل تعليمات دینــی را فرابگيرم و بر مبنــای کامل ترین ها 
خــودم را پــرورش دهم؛ هر انســانی می تواند خــودش را پرورش دهد و بــه روی خودش کار بکند؛ اما بحث 
در اینجاست که هر انسانی با مطالب و تعليماتی که آن ها را یاد گرفته می تواند خودسازی کند و البته در 
همان سطحی که یاد گرفته است؛ پس خيلی فرق هست بین مردم عادی و خودسازی آن ها با خودسازی 
که طلبه ها انجام می دهند؛ چون که طلبه ها بر مبنای تعليمات کامل حوزوی که از ریشه دین گرفته شده 
است خودسازی می کنند ولی مردم بر اساس تعليمات سطحی دین خودسازی می کنند؛ چراکه یادگيری 

تعليمات ریشه ای دین، نياز به تفقه در دین دارد که این امر برای طلبه ها اتفاق می افتد نه برای مردم.
۲. خودسازی:

من برای اینکه بتوانم به دینم و به مردم و از همه مهم تر به امام زمانم خدمت کنم و باعث خشنودی و رضای 
خدا و موالیم شوم، باید به تعليماتی که در مکتب حوزه یاد گرفته ام عمل نمایم و می دانم که عمل کردن 
به آن ها خيلی سخت است؛ اما من باید تمام تالشم را بکنم و خودسازی را انجام دهم و آن ها را در روح و 
جسمم پرورش دهم تا آن ها تبدیل به ملکه ذهنی من شوند تا من بتوانم در تمامی شرایط، بهترین عملکرد 

را داشته باشم و در تمامی حالت ها به تعليمات و آموزش هایی که دیده ام عمل کنم.
3. خدمت به دینم:

من باید بتوانم تا جایی که توان دارم از عصاره علمم به دینم خدمت کنم؛ چون که دین ما نيازمند افرادی 
است که تفقه در دین کرده باشند تا بتواند دین را به صورت کامل و ریشه ای شناخته باشند تا بتوانند آن را 

در سرتاسر جهان گسترش دهند و با آن بتوانند مردم در تاریکی و نادانی را هدایت کنند.
۴. خدمت به مردم

من باید بتوانم با شــناخت کاملی که از دینم به دســت می آورم و از طریق خودســازی و رشــد خودم مردم 
کشورم و درواقع در ابتدا تمام مسلمين جهان مخصوصًا شيعه ها و بعدازآن باید بتوانم مردم تمام جهان را 
هدایت و رشد و پرورش دهم و آن ها را آماده برای ظهور حضرت مهدی؟جع؟ کنم و درواقع آن ها را سربازان 

ایشان کنم تا آن ها چه قبل از ظهور ایشان و چه بعد از ظهور ایشان سربازی حضرت را بکنند.
5. سربازی و یاری آقا امام زمان؟جع؟

آرزو و هدف هر شــيعه ای اســت که بتواند به امام عصر خود خدمتی کند حتی اگر که آن خدمت خيلی 
کوچک و ناچيز ازنظر دیگران باشد؛ من در این راه ان شاء اهلل وارد می شوم و تمام سختی ها را با تمام جانم 
می خرم و با حرف مردم هم که نسبت به جامعه روحانيون و طلبه ها مشکل دارند کاری ندارم؛ چون که به 
این راه و به این حقيقت ایمان دارم که تا نتوانم خودم را رشد دهم و خودم را به صورت عميق و کامل بسازم، 
نمی توانم خوب سربازی آن حضرت را بکنم و ان شاء اهلل آرزوی من هست که بتوانم با حرکت در این مسير 
خودم را به سطحی برسانم که بتوانم زمينه سازی ظهور حضرت مهدی؟جع؟ را انجام دهم؛ ان شاء اهلل که 
بتوانم با استواری و با تمام نيرو در این مسير وارد شوم و ان شاء اهلل امام زمانم و خدا را از خودم خشنود سازم.

التماس دعای فراوان از شما دارم
یا علی مدد  

محمدتقی رحمتی  نیا

چرا طلبه شدید؟
۱. زیرا در این صنف زمينه ســاز ظهور حضرت حجت؟جع؟هســتيم؛ یعنی مردم برای ظهور حضرت 
نيازمند تعليم و تربیت و بصيرت نگری به  معنای ژرف نگری هســتند و من به عنوان یک فرد، عالوه  بر 
این که عالقه زیادی نســبت  به این داشــتم که جهش معنوی بکنم و با قرآن و ســنت بیشــتر انس بگيرم 
کار را نمی تواند بکند و دوســت دارم این را به دیگر اعضای خانواده،  و ازنظر من جایی بهتر از حوزه این 
دوستانم و شهرم منعکس نمایم و حداقل یک محدوده را زمينه ساز جهان اسالمی بکنم. هر انسان عاقل 
و عادلی وقتی در جامعه درراه حوزه، درراه برگشــت از هيئت، در مترو، در اتوبوس قرار می گيرد و مردم را 
می بینــد و یــا به تعبيری فردی که در بطن جامعه اســت، با دیدن مــردم از کمبود معنویات و اخالقيات 
قلبش آزار می بیند و این وظيفه خطير به دوش طلبه ها اســت که بیایند و در کنار حکومت اســالمی به 
 معنای واقعی کلمه، مردم را به طرف قرآن بکشانند. حتی اگر در تاریخ صدر اسالم نگاه کنيم می بینيم 

در زمــان پیغمبــر؟ص؟ و امــام صادق؟ع؟)با اســتناد به کتب شــهيد مطهــری( اوضاع خيلــی بهتر از 

محمدحسین رضایی
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زمان امام حســين؟ع؟ بود و این بدان جهت اســت که از علم و ظرفيت پیغمبر و امام صادق؟ع؟ 
استفاده شــده بود و مکتب تعليم و تعلم بســيار داغ بوده  اســت. بنابراین تعليم شاید سخت و زمان بر 
باشد ولی بسيار تأثير می گذارد تا حدی که در زمان امام صادق؟ع؟ مردم بسيار فهميده تر و عالم تر شده 
بودند و به جای تفریح و خوش گذرانی به درس و بحث می پرداختند؛ اما همين مردم اگر تعليم نبينند، 
فجيع و فاجعه آميزترین مسائل پیش می آید همان طور که برای امام حسين؟ع؟ در کربال رخ داد. مردم 
از علم دور بودند واالن می بینيد یکی از ائمه ای که بسيار کم حدیث از ایشان هست امام حسين؟ع؟ 
است از امام حسين؟ع؟ استفاده نکردند و نتيجه اش شد همين که االن سرور ساالر شهيدان اباعبداهلل 
است. خب ازاین جهت می توان فهميد که ضرورت تعليم  و تعلم و بصيرت  افزایی چقدر مهم است 
بلکه مهم ترین مسئله است و وظيفه ی تعليم  و تعلم به دوش روحانيان است. من که فقط یک بار عمر 

می کنم؛ چرا عمرم را برای مسائل فرعی صرف کنم و از مهم ترین مسئله غافل بمانم؟؟
۲. مســئله دیگری که ایجاب می کند من به طلبگی وارد شــوم این اســت که کســانی که به این مسئله 
اصلــی جهــان می پردازند به حد مطلــوب نبوده و نيــاز )صرف نظر از اصلی و فرعی بودن( اینجاســت؛ 
چراکــه در بیشــتر صنف هــا افــراد بــه حــد کفایــت هســتند و جایــی  کــه افــراد به حــد کفایت نباشــند 

همان جا نياز کشور است.
3. شــایان ذکر اســت که عالقه زیاد و اســتعداد نســبی بنده از مهم ترین دالیل انتخابی انتخاب مســير 
طلبگــی اســت و اگــر بخواهم صفحــات پیش را در یــک جمله خالصه کنم می گویــم جهش معنوی، 
اخالقــی، بصيرتــی، علمــی و روحی در خــودم و گروهی از مــردم ایجاد کنم ان شــاءاهلل. اما در خصوص 
که با استناد به منابع معتبر می فرمودند  آینده طلبگی باید بگویم طبق صحبت حاج آقای مجتهدی 
و می گفتنــد آرزوهــای دراز نکــن. منظور از این جمله این نيســت که برنامه و هدف نداشــته باش بلکه 
منظــور ایــن اســت که برنامه ریزی هــای طوالنی نکن. منم با توکل به خدا و مشــورت با اســاتيد و بزرگان 
حــوزه و نــگاه به انگيزه و اســتعداد و نياز جامعه، در گرایش خــاص و در محل خاصی خدمت خواهم 
کرد. اما همين را می دانم که مسئوليت اجرایی را دوست ندارم بدین دليل که مسئوليت و حق الناس 
بسيار چيز سختی است و مسئوليت نکته ای است که درواقع افراد امروز کمتر به آن توجه می کنند و به  
همين  جهت دوست ندارم در کارهایی شرکت کنم که مسئوليت افرادی به گردن من است بلکه بیشتر 
گون و کارهای از این قبيل  دوست دارم به  کارهای علمی و تبليغی و تحقيقی و تأليف کتاب های گونا
ازجمله معلمی بپردازم )شاید این کار ها هم مسئوليت داشته باشد اما نه به اندازه مسئوليت اجرایی( 
زیرا معلمی شغل شریف انبياست و همين طور که من علمی را آموختم باید به دیگران هم بتوانم آموزش 

بدهم و این را به دیگران منتقل نمایم.
یکی از اهدافی که برای طلبگی ذکر کردم جهش معنوی علمی اخالقی روحی و غيره در اطرافيانم بود؛ 
چه بهتر که این جهش در طالب ایجاد شــود زیرا این طلبه ها هرکدام به افراد دســت پیدا می کنند که 

خودشان می توانند جهش در دیگران ایجاد کنند.
 والسالم  عليکم و رحمة اهلل و برکاته
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مدرســه عالــی فقــه امام حســين؟ع؟ در ســال ۱396 
فرزنــد  مــکارم  محی الدیــن  حجت االســالم  توســط 
ی و هم فکری حجت االسالم جواد  آیت اهلل مکارم و با همکار

گردید. کی تأسيس  تا
ایــن مدرســه را  بنــده از همــان ســال اول توفيــق حضــور در 
به حســاب  آن مدرســه مبارکــه  اولــی  و درواقــع دوره  داشــتم 
می آیم و امســال، ســال پنجم تأســيس موسســه و سال پنجم 
که مصادف اســت با  حضــور بنده در این موسســه می باشــد 
که با مدد  شــروع دوره درس خارج مدرســه امام حســين؟ع؟ 
ی امــام زمان ؟جع؟ ســال جدید تحصيلی یعنی ســال  و یــار

۱۴00-۱۴0۱ آغاز خواهد شد.
آیــت اهلل  مدرســه  رفقــای  از  خيلــی  و  بنــده  ورود  علــت 
کــی بود  حق شــناس؟هر؟ بــه اینجــا مشــورت بــا حاج آقــای تا
که ایشــان بابیان اهداف تأسيس مدرســه و برنامه های پیش 
کــه مؤسســات دیگــری هم  روبنــده و چنــد تــن از دوســتان را 
که وارد این مدرســه مبارکه  کردند  قبول شــده بودیم را مجاب 
کــردم  کــه اتخــاذ  شــویم و الحمــدهلل بنــده از ایــن تصميمــی 
پشــيمان نشــدم. البته تصميم گيری سخت بود به این خاطر 
که موسســه تازه تأســيس بــود و درواقع مــا ورودی های اول آن 

دربســته ای  هندوانــه ی  به اصطــالح  و  می آمدیــم  به حســاب 
گرفتيم وارد  بــود؛ امــا با مشــورت دیگر اســاتيد نهایتًا تصميــم 

این موسسه شویم.
کــه  موسســه امــام حســين؟ع؟ در ایــن چهــار ســال ابتدایــی 
یادی شده است  گذاشــته اســت، دچار تغيیرات ز پشــت سر 
چــه در برنامه هــا و چه تغيیر مســئولين مدرســه و طبــق فرموده 
مســئول محترم مدرســه در افتتاحيه طرح تابســتان مدرسه در 
که  ســال ۱۴00 و معارفه تيم جدید، این تغيیرات باعث شــده 
مدرســه بــه بلــوغ و ثبــات برســد و این نکتــه، برای کســانی که 
می خواهنــد در ســال های آینــده وارد مدرســه عالــی فقــه امام 

حسين؟ع؟ شوند از نقاط مثبت مدرسه خواهد بود.
مدرســه عالی فقه امام حســين؟ع؟ دارای دو بخش ســطح و 
که دوره خارج آن ســال پیش رو آغاز خواهد  خارج می باشــد 
که شــامل پنج پایه می باشــد هر پایه یک  شــد. در دوره ســطح 
کارهای طالب پایه را پیگيری می کنند  که  مســئول پایه دارد 
و در جلســات شــورای آمــوزش شــرکت می کننــد و مطالبات 

افراد پایه را پیگير می شــوند.
برتــر  از اســاتيد  نفــِر  یــک شــورای ســه  در بخــش خــارج هــم 
کــه بــه همــراه مدیریــت مدرســه  ســطوح عالــی قــم هســتند 

حجةاالسالم و المسلمین مهران گودرزی 
دانش آموخته حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام حسین؟ع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی امام حسین ؟ع؟

نوپا اّما قوی

کالس اصلــی برگزار می شــود و در هفته هم دو یا ســه جلســه 
کــه معمــواًل یــک  کارگاه یــا مشــاوره آن کالس برگــزار می شــود 

کالس اصول. کالس فقــه خواهد بود و یک 
البته این کالس های مشاوره در مؤسسات فقهی قم اسم های 
گونی دارد و در هر موسســه به یک اســم آن را می شناسند  گونا

کارگاه، مشــاوره، تعميق، حاشيه، رهنما و... نظير: 
برخی از ویژگی های مدرسه عالی فقه امام حسین؟ع؟:

۱. محدودیت نداشــتن در اســتفاده از اســاتيد خوب و مطرح و 
کالس هــای هم عرض به  همچنيــن محدودیت نداشــتن برای 
کــه اگر چهار یــا پنج نفــر از طالب باهم یــک گروه  ایــن صــورت 
بشــوند و فالن اســتاد را بخواهند مسئولين مدرسه برای دعوت 
کثــر مــوارد  کــرد و در ا از آن اســتاد تمــام تــالش خــود را خواهنــد 

هم موفق شده اند.
۲. یکجــا بــودن محــل کالس هــا و حجــره برای طــالب مجرد 
که  که ازلحاظ آموزشــی و رفاهی جزء نکات مثبت می باشــد 

خيلی از مؤسســات از این ویژگی برخوردار نيستند.
3. رفاقت و خودمانی بودن مســئولين مدرسه با طالب

۴. انقالبی بودن مســئولين و طالب مدرسه
5. یکی از شــعارها و از مهم ترین شعارهای مسئولين مدرسه 
که این موسســه را از بیشــتر مؤسســات متمایز می کند احترام 
که از ابتدا تابه حال به  به عزت و شخصيت طالب می باشد 
آن پایبند بوده اند. منظور از عزت طالب در همه امور اســت 
کــه توضيحــات  چــه آموزشــی و چــه رفاهــی و معيشــتی و... 

بیشــتر حول این مســئله در این نوشته نمی گنجد.
6. داشــتن روحيــه جهــادی در مســئولين و طــالب و برگــزار 
کردن اردوهای جهادی و شــرکت مســئول محترم مدرســه در 

برخی از این اردوها
هيئــت  مثــل  فرهنگــی  برنامه هــای  بــه  دادن  اهميــت   .7
مختلــف،  مناســبت های  در  مراســم  ی  برگــزار هفتگــی، 

ی اردوهای خانوادگی و... برگزار
کــه انتخاب  در پایــان الزم می دانــم به این نکته اشــاره بکنم 
موسســه در بین مؤسســات قم بیشتر از هر چيزی به روحيه ی 
کــدام مجموعــه  افــراد بســتگی دارد و بایــد دیــد برنامه هــای 

باروحيه ی شما سازگارتر است.
و ما توفيقی اال باهلل. 

جلســاتی را تشــکيل می دهنــد و برنامه هــای بخــش خارج را 
می نمایند. مدیریت 

هــر یــک از بخش هــای آمــوزش، پژوهــش، فرهنگــی و مالــی 
کــه  کميســيون و یــا یــک شــورا هســتند  مدرســه دارای یــک 

برنامه های مربوط بــه آن بخش را پیگيری می کنند.
ابتدایــی  ســال های  همــان  در  حســين؟ع؟  امــام  موسســه 
توانســت جــزء مؤسســات مطــرح قــم شــود و در این دو ســال 
یــادی خواهــان  کــه داوطلبــان ز اخيــر جــزء مؤسســاتی بــوده 
که فرآیند  ورود به این موسســه بوده اند و این امر باعث شــده 
یــک  موسســه  ایــن  ســطح  بخــش  ورودی  مصاحبــه  و  ورود 

مقدار دشوار شود.
کــه همــه ی طــالب  نيســت  این طــور  هــم  بخــش خــارج  در 
کتبی  مدرسه در بخش خارج پذیرفته شوند بلکه یک آزمون 
کتبی  کــه در آزمــون  کســانی  گرفتــه می شــود بعــدازآن  دشــوار 
گرفته باشــند دعوت می شــوند بــه مصاحبه  نمــره قابل قبــول 
که بتوانند نظر شورای درس خارج  کسانی  شفاهی و در انتها 

کنند در بخش خارج پذیرفته خواهند شــد. را جلب 
دروس  و  اصلــی  دروس  بخــش  دو  بــه  موسســه  برنامه هــای 

جنبی تقسيم می گردد.
ی دروس جنبــی مثــل  یــادی رو کيــد ز تيــم اوليــه موسســه تأ
یــخ حدیــث و رجــال و مبانــی انقــالب  حدیــث خوانــی و تار
کالس هــا  کــه در دو ســال ابتدایــی موسســه، ایــن  داشــتند 

به صورت منظم برگزار می شد.
کتاب هایــی نظيــر نهضت هــای  در بخــش مبانــی انقــالب، 
پیمانــه  حدیــث  مطهــری،  شــهيد  اخيــر  صدســال  اســالمی 
اســتاد پارســانيا، وصيت نامه حضرت امام؟هر؟ و همچنين 

ی با استاد خوانده می شد. منشــور برادر
کرد،  ی تغيیــر  بــا آمــدن تيم جدیــد برنامه هــای جنبی مقــدار
کالس های مبانی انقالب دیگر به آن صورت برگزار نمی شــود 
کالس رجال با تغيیر اندکی آن هم درروش و تغيیر اســتاد  امــا 
از  ثابــت موسســه  برنامه هــای  پابرجاســت و جــزء  همچنــان 
که امســال وارد  ابتــدا تابه حــال بوده اســت و طالب دوره اول 
کامل مباحــث رجالی را  درس خــارج می شــوند یــک دوره ی 

گذاشته اند. کارگاهی پشــت سر  کاربردی و  به صورت 
در بخش دروس اصلی همانند بیشــتر مؤسســات دیگر، یک 
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حضــرت  نظــر  یــر  ز ؟ع؟،  محمدباقــر  امــام  موسســه 
قدیمی تریــن  از  یکــی  زنجانــی  شــبيری  آیــت اهلل 
مؤسســات فقهــی و اصولــی قــم اســت. ایــن موسســه در دو 

بخش ســطح و خارج فعاليت می کند.
ســابقه ی این موسسه و خروجی های نامدارش درزمينه فقه 

و اصول ســبب شهرت آن شده است.
برنامه هــای  به اتفــاق  یــب  قر کثــر  ا برنامه هــا؛  جهــت  از  امــا 
ازجملــه  برنامه هایــی  اســت.  علمــی  برنامه هــای  موسســه، 
و  مطالعاتــی  برنامــه  مباحثــه،  راهنمــا،  و  درس  کالس 

کتبی. تحقيقاتــی، امتحان شــفاهی و 
کالس درس بــرای هــر پایــه برقــرار  در هرســال از ســطح، ســه 
کالس متمرکز در فقه و اصول است. بحث  می شــود. هر سه 
فقــه و اصــول در طــول چهــار و نيــم ســال خوانــده می شــود. 
کالس درس فقــه و اصــول غيــر از مطالعــات فردی  بــرای هــر 
که زمــان و مقــدار آن به عهده خود طالب اســت،  هــر طلبــه 
کالس راهنما، دوم  ی انجام می گيــرد: اول  ســه برنامــه اجبار

تقریر و ســوم مباحثه.
کــه دو جلســه در هفتــه برگــزار  کالســی اســت  کالس راهنمــا 

جــزو  نيــز  کامپیوتــری  مهارت هــای  آمــوزش  بــرای  ی  فنــاور
برنامه های موسســه است.

کردن لغــات و مفاهيم  ازجملــه دغدغه های موسســه، دوره 
قرآنــی اســت. به همين منظور در هرســال حــدود ۴ امتحان 
جــزء  یــک  امتحان هــا،  ایــن  منبــع  می شــود.  برگــزار  قــرآن 
از  نيــز  قرآنــی  مفاهيــم  و  لغــات  درحالی کــه  اســت  قــرآن  از 

کتابی مشــخص می شود.
برنامــه  موسســه،  علمــی  برنامه هــای  از  دیگــر  از  یکــی 
کتاب غيردرســی  مطالعاتــی اســت. در برنامه تابســتانی دو 
مشــخص می شــود و در پایــان تابســتان از آن امتحــان برگزار 
می شــود. همچنين در هر تابســتان، طالب باید یک تحقيق 
ارائــه بدهنــد. موضوعــات تحقيــق از صحيفــه ســجادیه یــا 

نهج البالغــه یا مانند آن انتخاب می شــود.
نکتــه مهــم دیگــر در برنامه هــای علمــی موسســه این اســت 
کــه تــالش می شــود از اســاتيد قــوی و موفــق در هــر درســی 
اســتفاده شــود. همچنين ســطح باال در بین طالب مدرســه 
تر رفتن ســطح برنامه های  و دغدغه هــای علمی آنــان به باال

کمک می کند. علمی مدرســه 
مهم تریــن  از  یکــی  هم عــرض،  کالس هــای  وجــود  عــدم 
کــه در طی این ســال ها متوجه موسســه  انتقادهایــی اســت 
فقهــی امــام محمدباقــر؟ع؟ بــوده اســت. امــا به لطــف خدا 
نيــز در ســال های اخيــر به خصــوص در ســال  ایــن مشــکل 
ی حل شــده اســت. در این ســال ها هر  گذشــته و ســال جار
اســتاد  را ســه  راهنمایــی  کالس  هــر  و  اســتاد  دو  را  درســی 

می نمایند. یس  تدر
تحصيــل  روش  و  روش شــناختی  نــکات  بیــان  عــدم  البتــه 
کــه هنــوز  و ازاین دســت نــکات، جــزو ضعف هایــی اســت 
راه حلــی بــرای آن قرار داده نشــده اســت. امــا از برنامه های 
یم، همچنــان دو نکته مهم باقــی می ماند؛  کــه بگذر علمــی 
اول اینکــه موسســه تــالش می کند هفتــه ای یک بار یــا نهایتًا 
دوهفتــه ای یک بــار، درس اخــالق عمومی برقــرار نماید و در 

این زمينه، از اســاتيد اخالق مختلف اســتفاده می شود.
دوم اینکــه رابطه مســئولين موسســه ازجمله مدیر و مســئول 
ی باشد، برادرانه است  آموزش با طالب، بیشــتر از آنکه ادار

یژگی بســيار بااهميت و باارزشــی می باشد. و این و

کــه  را  درس  از  قســمتی  طــالب  کالس،  ایــن  در  می شــود. 
مشخص شــده اســت بــرای اســتاد ارائــه می دهنــد و اســتاد 
نــکات تکميلــی و تعميقــی و حاشــيه های موردنيــاز بحــث 
کالس راهنمــا هــم تکميــل  را بیــان می کننــد. در حقيقــت 

نواقص احتمالی درس اســت و هم تعميــق مباحث مهم.
کالس راهنما می باشد.  یسی، برنامه جایگزین برای  تقریر نو
کالس  ی  برگــزار به جــای  کالس هــای درس  از  برخــی  بــرای 
راهنما، طالب موظف اند تقریر قســمت های مشخص شده 
که مطالــب درس را به صورت  را ارائــه بدهنــد. بــه این معنــا 
نيــز  را  نــکات و حواشــی موردنيــاز  و  یســند  بنو یــا  گو و  روان 
کننــد. هــر پایــه بــرای تقریراتــش، اســتاد  در ذیــل آن اضافــه 
که تقریرات طالب پایــه را تصحيح می کند  مشــخصی دارد 
و نــکات را با طالب در ميان می گذارد. نوشــتن متن علمی 
یسی  که یکی از مشکالت رایج بین طالب است، با تقریر نو

یادی رفع می گردد. و بررســی آن با اســتاد تا حد ز
کالس درس، مباحثــه اســت.  یکــی دیگــر از ملزومــات هــر 
شــرکت  کــه  کالســی  هــر  تعــداد  بــه  انــد  موظــف  طــالب 
می کننــد، مباحثــه انجــام بدهنــد. البتــه ایــن نکتــه بســيار 
یه  که انجام دادن یا ترک مباحثه تفاوتی در شــهر مهم اســت 
طــالب ایجــاد نمی کنــد. پس ازایــن جهــت عــزت و احتــرام 

طلبه محفوظ اســت.
یابــی از طــالب، هرســال بیســت نمره بــرای هر  امــا بــرای ارز
درس اختصاص داده شــده است. هشــت نمره آن امتحان 
کتبــی، هشــت نمــره دیگــر از امتحان شــفاهی و چهــار نمره 
کالس راهنما به طالب داده می شــود.  باقــی از تقریــرات یــا 
کيفيت و ســطح  یابــی با کــه ایــن ارز نکتــه مهــم ایــن اســت 
تمامــی  کــه  صــورت  ایــن  بــه  می شــود.  برگــزار  بــاال  علمــی 
ســؤاالت تحليلی و مفهومی است و از مطرح شدن سؤاالت 

می شود. ی  خوددار حفظی 
نيــز  کالس هــای دیگــری  و اصــول،  فقــه  کالس هــای  به جــز 
نهایــة  و  بدایــة  کالس  ازجملــه  برقــرار می شــود.  در مدرســه 
ميــان  در  روز  یــک  معمــواًل  کــه  طباطبایــی  عالمــه  مرحــوم 
ی است.  برقرار می شــود و شــرکت در آن برای طالب اختيار
کالس های عقاید یا  همچنيــن در برخــی پایه ها به تناســب، 
کالس  رجــال یــا حدیث شناســی برقــرار می شــود. و در آخر، 

حجةاالسالم و المسلمین سید مهدی لواسانی 
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قدیمی و به روز
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کاظم ؟ع؟ تحت اشراف  موسســه تخصصی فقه امام 
حضرت آیت اهلل مکارم شــيرازی از سال 9۴ با رویکرد 
پــرورش طالب فاضــل و انقالبی درزمينه ی فقــه و اصول و طی 

مسير اجتهاد به طور رسمی آغاز به کار نمود.
دوره تحصيلی موسسه در مقطع سطح )پایه 7 تا ۱0( یک دوره 
که با توجه به اســتعداد  پنج ســاله و طبق طرح قدیم می باشــد 
طلبــه و شــرکت در دوره هــای اختيــاری تابســتان امــکان کوتاه 
شدن دوره تا چهار سال نيز می باشد. در مقطع خارج یک دوره 
۱0 ســاله )5 ســال اول درس خــارج ســنتی و 5 ســال دوم درس 

خارج تخصصی( مد نظر قرار می گيرد.
برنامه ریزی درسی موسسه در هر سال تحصيلی در مقطع سطح 
)پایه 7 تا ۱0( بر اساس نظام قدیم درسی و به شرح ذیل می باشد:

پایه 7:
مکاسب محرمه 

قطع و ظن
جنبی: فلسفه بدایة الحکمة

پایه 8:
بیع

برائت
جنبی: با توجه به انتخاب طالب

پایه 9:
شروط متعاقدین

استصحاب
جنبی: به انتخاب طالب

پایه 10:
_________

خيارات اوامر
جنبی: فلسفه نهایة الحکمة

پایه 11:
ماهيت عيب

نواهی
جنبی: فلسفه نهایة الحکمة

محــدوده دروســی ماننــد اقــل و اکثر، تعــادل و تراجيــح، اصول 
عمليه و شروط عوضين در تابستان یا به عنوان درس جنبی در 

هر سال بنا بر انتخاب طالب قابل خواندن می باشد.
نکته:

بــرای هــر درس اصلــی عــالوه بــر حضــور مســتمر در کالس یک 
ســاعت مطالعــه و یــک ســاعت مباحثــه و بــرای درس ســوم 
مجموعًا یک ساعت مطالعه و مباحثه مدنظر موسسه می باشد.
کــه  می باشــد  گونــه ای  بــه  کالس هــا  زمان بنــدی  معمــواًل 
کالس هــای اصلی صبح ها و کالس های مشــاوره بعدازظهر در 

موسسه برگزار می گردد.
در زمينه اساتيد، مجموعه امام کاظم؟ع؟ یکی از مجموعه های 
برتر در انتخاب اســاتيد فاضل و مطرح قم می باشــد و از حيث 

دغدغه هــای  بــه  طلبــه  کــه  اســت  تنظيم شــده  گونــه ای  بــه 
انقالبــی نيــز بپردازد؛ به عنوان مثال یک ســاعت بــه اذان ظهر 
هيــچ گاه موسســه برنامــه ای را قــرار نمی دهد تا طــالب بتوانند 
که در مدرســه فيضيه برگزار می گردد  در اجتماعات مختلفی 
یکرد  کننــد، برنامه هــای پنجشــنبه موسســه نيــز بــا رو شــرکت 
کالس هــای  طــالب  پیشــنهاد  بــه  توجــه  بــا  و  جنبــی  دروس 
کالس علوم انســانی اسالمی، تفسير قرآن،  مختلفی از جمله: 
قواعــد  نهج البالغــه، حلقــات،  احــکام،  آمــوزش تخصصــی 

فقهيه و.... برگزار می گردد.
در ایام تبليغی محرم و ماه مبارک رمضان و.... نيز شرایط تبليغ 

برای طالب فراهم خواهد بود.
عصرانــه علمــی در ظهرهــای دوشــنبه: در ایــن برنامــه گاهی از 
کرده اند دعوت می شــود تا در جلســه  طالبــی که مقاله نگارش 
حضــور یابنــد و اقدام بــه ارائه و دفــاع از مقاله علمی خود کنند 
و طالبــی هــم کــه بــه هــر نحــوی بــه مقالــه اشــکال دارند حضور 
می یابنــد و بعد از بحث و گفت وگو با جمع بندی اســتاد مدعو 

جلسه پایان می یابد.
از  اســتاد علمــی و مطــرح و دعــوت  از  بــا دعــوت  نيــز  گاهــی 
پژوهشگاه های مختلف به بررسی مسائل مبنایی روز و مبتالبه 
پرداخته می شود؛ مانند: بحث مقاصد الشریعه، بحث حدود 

و مجازات در قوه قضائيه و... .
روزهــای سه شــنبه نيــز بــا دعــوت از اســاتيد مختلف کــه به هر 
گعــده طلبگــی  نحــوی در موضوعــی تخصــص و تبحــر دارنــد 
همراه با صرف ناهار در نمازخانه موسســه می باشــد و به عنوان 
کشــورهای خــارج  کــه در حيطــه تبليــغ در  مثــال، از اســتادی 
کرده اســت و...  کتابی نــگارش  که  کارکــرده اســت یا اســتادی 

دعوت به عمل می آید.
تابستان

 در هر سال تحصيلی دوره تابستانه چهل روزه موسسه نيز برقرار 
خواهد بود و طالبی که تمایل به طی کردن زودتر دوره پنج ساله 
موسسه داشته باشند، با انتخاب یک درس اصلی در تابستان 

به این امر می پردازند.
در دوره تابستانه طالب موظف به روزانه پنج ساعت کار علمی 
می باشند )سه ساعت کالس و دو ساعت مطالعه و مباحثه(.

در انتهای دوره هم اردو مشهد مقدس برگزار می گردد.

قدرت انتخاب طلبه در انتخاب استاد با قرار دادن حداقل دو 
اســتاد هم عــرض در هر درس یکــی از مجموعه های بی بدليل 
در انتخــاب اســتاد در بیــن مجموعه های مطرح قم می باشــد. 
در صورت اجماع طالب برای یک درس بر روی یک اســتاد نيز 
موسسه تمام تالش خود برای دعوت آن استاد را به کار می گيرد.

مباحث علمی و پژوهشی
برنامه درســی موسســه به این صورت می باشد که طلبه باید در 
هــر ســال تحصيلی در یــک درس فقه، یــک درس اصول و یک 
درس جنبی مانند: فلسفه و یک کالس مشاوره شرکت نماید؛ 
البته با توجه به تعامل طلبه با مسئولين، امکان شرکت در سه 
درس اصلی مشروط به شرکت در کالس مشاوره آن درس در هر 

سال هم وجود دارد.
روند و محتوای کالس های مشاوره هم به این صورت است که 
بــرای هــر درس اصلی در هفته دو جلســه ی یک ســاعته کالس 
مشــاوره بــا رویکــرد تعميــق مطالــب خوانده شــده و رجــوع بــه 

حواشی برگزار می گردد.
و  می باشــد  اصلــی  دروس  مختــص  مشــاوره  کالس  نكتــه: 

کالس های جنبی مشاوره درسی ندارند.
قوانین:

یکــی از قوانيــن موسســه ارائــه مقالــه ســاالنه می باشــد؛ بــه این 
صــورت کــه هــر طلبــه در ســال تحصيلی موظــف بــه ارائه یک 
مقالــه بــا موضوع فقهی یــا اصولی می باشــد. معاونــت پژوهش 
موسســه در بدو ورود طالب در سال اول تحصيلی در موسسه، 
کالس مقاله نویســی برگــزار می کنــد و در  در روزهــای دوشــنبه 
طــول ســال هم بــا ارائه اســتاد راهنمــا دررونــد نــگارش مقاله به 

طالب کمک خواهد کرد.
در طــول هر ســال تحصيلی جهت ســنجش طــالب، معاونت 
آمــوزش موسســه دو الی ســه امتحان شــفاهی برای هــر درس در 

طول سال تحصيلی برگزار خواهد کرد.
طــالب بــه صورت هفتگی بایــد مدت زمان مطالعــه و مباحثه 
خود را در سایت موسسه ثبت نمایند و برای مرخصی هم باید 

از طریق سایت موسسه اقدام نمایند.
برنامه های جنبی و انگيزشی

بــا توجــه بــه دغدغه مند بودن مســئولين موسســه بــه مباحث 
انقالب و رشــد طلبه از جوانب مختلف، برنامه های موسســه 

امیرحسین قربانی 
دانش آموخته حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام کاظم؟ع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی امام کاظم؟ع؟

منظم و پویا

مقام امین | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 |  201 200  | شماره نهم . ماه محرم و صفر 1443 | مقام امین

مؤسسات



از هميــن رو بخــش عمــده ای از توجــه مرکــز بــه 
استحکام بخشــی این قســمت همراه با شيوه ها 
و متدهــای جدیــد آموزشــی اســت. برنامه هــای 
مرکــز بــرای طالبی که در آن مشــغول به تحصيل 
هســتند در ســه مقطــع ســطوح عالــی، خــارج 
عمومــی و خــارج تخصصــی ســامان می یابنــد. 
بــا توجه بــه اینکــه خواننــدگان این متــن طالبی 
که قصد دارند در دوره سطح دریکی از  هســتند 
مؤسسات فقهی مطلوب خود وارد شوند ازاین رو 
بــه توضيــح برخــی از برنامه هــای دوره ســطح در 

مرکز جامع می پردازیم.
دوره ســطح در مرکــز برخــالف مؤسســات دیگــر 
گرفتــه  درس  ســال  ســه  در  ارتقائــی  به صــورت 
متــداول  بــر دروس  عــالوه  کــه طــالب  می شــود 
هرسال در تابستان نيز یکی از دروس سال آتی را 
همراه با اســتاد آن درس پی می گيرند و امتحان 
درس تابســتانه خــود را در همــان زمــان بــه اتمام 
می رســانند. در دوره ســطح عالی برای هر درس 
اصلــی یعنــی دروس فقــه و اصــول در هفتــه دو 

مرکــز جامــع فقــه و علــوم اســالمی ولــی 
امر؟جع؟ جزء اولين مؤسســاتی اســت 
کــه بــا رویکــرد تخصصــی بــه مباحث فقهــی در 

سال ۱3۸7 در قم تأسيس شده است.
 همان گونه که از نام این مرکز پیداست مهم ترین 
که این موسسه به دنبال آن است تربیت  هدفی 
که با دو خصوصيت حکم  پژوهشگرانی اســت 
شناســی و موضــوع شناســی فقهی، در راســتای 
تأســيس و تدویــن فقه های نظامــات اجتماعی 
از قبيــل فقــه نظام اقتصــادی، فقه نظــام تربیتی 
و... باشــند و از هميــن رو مرکــز دیگــری با عنوان 
پژوهشــگاه فقــه نظــام در سلســله فعاليت هــای 
این مرکز تدوین شــده اســت تا فارغ التحصيالن 
در  را  خــود  فقهــی  پژوهش هــای  موسســه  ایــن 
ورود در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  آن ســامان دهنــد. 
عرصه های توليد علوم اسالمی که مرکز به دنبال 
آن اســت، متوقــف بر تقویــت بنيه هــای فقهی و 
اصولــی اســت و حرکــت به ســوی فقــه مطلــوب 
مبتنی بر نگاه عميق و دقيق بر فقه موجود است 

که استاد مشاور در آن  جلسه مشاوره وجود دارد 
یابــی، تصحيح آموزه های علمی و تعميق  به باز
بــا  آن  تفــاوت  مهم تریــن  و  می پــردازد  مباحــث 
جلسات دروس اصلی در بین االثنينی بودن آن 
و چالش های ميان طلبه و استاد است. یکی از 
از  اســتفاده  جامــع  مرکــز  ویژگی هــای  بارزتریــن 
یــس می باشــد؛ از  اســاتيد جــوان در عرصــه تدر
هميــن رو ارتبــاط پویایی ميان اســاتيد و طالب 
کمتــر  و  دارد  وجــود  علمــی  مباحــث  پیرامــون 
گرد لمس می شــود.  حجــاب ميان اســتاد و شــا
البتــه خــود مرکــز نيــز بــه هميــن دغدغه تشــویق 
در  و ممتــاز خــود  فعــال  از طــالب  و  می نمایــد 
مقاطع خارج عمومی و تخصصی برای اســاتيد 
مشــاور طلبه ها اســتفاده می کند؛ یعنــی یکی از 
کــه انگيزه ای ویــژه برای  خصوصيــات بــارز مرکز 
دروس  یــس  تدر مــی آورد  ارمغــان  بــه  طــالب 
که بعد از چند ســال طالب می توانند  می باشــد 
وارد ایــن عرصه شــوند. طالب موظفند هرســاله 
یک مقاله فقهی یا اصولی را به نگارش درآورده و 

تحویــل  مدرســه  پژوهــش  معاونــت  اختيــار  در 
یابــی قرار می گيــرد و در  دهنــد. مقاالت مــورد ارز
صورت برخورداری از امتيازات الزم، می تواند در 
مجله پرتو فقاهت که مجله پژوهشی مرکز است 
گذشــته )۱399(  گيــرد. ســال  مــورد چــاپ قــرار 
مجلــه پرتــو فقاهــت در عرصه فقه و اصــول رتبه 
کــرد. بــا  دوم را در ميــان مجــالت فقهــی کســب 
که بــه دنبــال تربیت  توجــه بــه هدف گيــری مرکز 
پژوهشگران فقه نظام می باشد سلسله جلسات 
و نشســتهایی در هميــن موضــوع در طــول ســال 
توســط اســاتيد داخــل و خــارج موسســه صورت 
می گيرد تا افق هایی را برای طالب سطح در این 
جهت بازگشــاید مانند سلســله جلسات اصول 
فقه نظام، فلســفه فقه نظام، مبانی علوم انسانی 
و... هم چنيــن در دوره تابســتانه عــالوه بــر درس 
ارتقائــی، مرکــز برنامه هــای تربیتــی را در راســتای 
کرده تا طالب  طلبه تراز انقالب اســالمی تدوین 
در ابعاد مختلف ارتقا یافته و با توانمندی هایی 

کنند.  افزون تری در جامعه خدمت رسانی 

مهدی میرزایی

دانش آموخته حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی ولی امر؟جع؟

آشنایی با مؤسسه فقهی مرکز جامع علوم اسالمی ولی امر

پرچمدار فقه مضاف

  دوره سطح 
در مرکز 
برخالف 
مؤسسات 
دیگر 
به صورت 
ارتقائی در 
سه سال 
درس گرفته 
می شود

این مجموعه 
از طالب 

فعال و ممتاز 
خود در 

مقاطع خارج 
عمومی و 

تخصصی 
برای اساتید 

مشاور 
طلبه ها 
استفاده 

می کند
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کامل می  تواند ازلحاظ  »این مؤسسه  خوب، جامع و 
تــالش پیگير، خســتگی  ناپذیر، خالصانــه و عالمانه 

الگویی برای حوزه باشد«1.
مؤسســه  آموزشی  و  پژوهشی امام خمينی؟هر؟ تحت نظارت 
می  شــود  اداره  »دامت برکاتــه«  رهبــری  معظــم  مقــام  عاليــه 
از ســوي رهبــر معظــم انقالب؟دم؟تعيیــن  و رئيــس و مدیــر آن 
مي شــود. این امر مهم از ســوي معظم له به فيلسوف و حکيم 
فرزانه حضرت اســتاد عالمه محمدتقــي مصباح یزدي؟وضر؟ 
گذارشــده بود. ایشــان به عنوان یك فقيه، مفسر، فيلسوف،  وا
مســائل  در  صاحب نظــر  و  آینده نگــر  و  متفکــر  ژرف اندیــش 
اساســي اســالمي، از دیربــاز، مســائل و مشــکالت حوزه هاي 
علميه و نيازهاي جامعه و نظام اســالمي را به صورت عميق 
برنامه هــاي  و  طرح هــا  ارائــه  بــه  آن  راســتاي  در  و  شــناخته 

1.  مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و اعضای هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی؟هر؟

که از آن جمله می توان به تأســيس مؤسســه  بدیــع پرداختنــد 
آموزشــی و پژوهشــي امــام خميني؟هر؟ و هدایــت، مدیریت 
کــرد. پــس از رحلــت آن  کيفــي آن اشــاره  کّمــي و  و توســعه 
یاســت مؤسســه از طــرف رهبــر معظــم  پیــر فرزانــه هم اینــک ر
انقــالب بــر عهده حضرت آیــت اهلل آقای حاج شــيخ محمود 

گذارشده است. رجبی وا
معاونت آموزش

معاونــت آمــوزش، متصــدی امــور آموزشــي مؤسســه در ســه 
کارشناســي  ی(،  ی و نيمه حضور کارشـــناسي )حضور مقطع 
دوره هــای  ی  برگــزار هم چنيــن،  می باشــد.  دکتــري  و  ارشــد 
کــز مختلف دیگر بــر عهده این  کوتاه مــدت برای مرا آموزشــی 
معاونــت اســت. این معاونــت فعاليت هاي آموزشــي خود را 
در چارچــوب مصوبــات شــوراي عالــي حــوزه، شــوراي عالي 
کســب مجــوز و نظارت رســمي وزارت  انقــالب فرهنگــي و با 

گاهی  هــای دینی، اخالقی، فرهنگی، سياســی و اجتماعی  آ
پــرورش  و  هنــری  اســتعداد های  رشــد  بــرای  ی  زمينه  ســاز و 
در  معنــوی  و  روانــی  نشــاط  ایجــاد  و  زندگــی  مهارت  هــای 

کارمندان و خانواده های محترمشــان است. دانش پژوهان، 
آشــنایی و ترغيب دانش  پژوهان بــه برنامه  ها و فعاليت  های 
بیــن  در  شــاداب  و  بانشــاط  روحيــه  ای  ایجــاد  فرهنگــی، 
سياســی،  بینش  هــای  ســطح  ارتقــای  و   دانش  پژوهــان 
خانواده  هــای  و  دانش  پژوهــان   ... و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
امــور  یــت  مدیر فعاليت  هــای  مهم تریــن  از  آنــان  محتــرم 

است. دانش  پژوهی 
گرفتــن از آموزه  هــای دینــی و بــا  مدیریــت مشــاوره بــا الهــام 
به  کارگيــری شــيوه  های نویــن علمی، درصدد حل مشــکالت 
داشــتن  بــرای  الزم  مهارت  هــای  تمهيــد  و  روانــی  ی،  رفتــار
مختلــف  ابعــاد  در  رشــد  روبــه  و  ســالم  آرام،  زندگــی  یــک 
و  کارمنــدان  دانش  پژوهــان،  همــه  بــرای  معنــوی  و  مــادی 

خانواده  های آنان است.
مرکز پژوهشــی دائرة المعارف علوم عقلی اسالمی

یکــی از پروژه هــای بلندمــدت پژوهشــی مؤسســه آموزشــی و 
فرهنگ نامه هــا  تدویــن  پــروژه  خمينــی؟هر؟  امــام  پژوهشــی 
و دائرة المعــارف علــوم عقلــی اســالمی اســت. بدیــن منظــور 
مرکــزی مســتقل بانــام »مرکــز پژوهشــی دائرة المعــارف علــوم 
وقــت  یاســت  ر دســتور  بــه   ۱3۸0 ســال  از  اســالمی«  عقلــی 
یــزدی  مصبــاح  آیــت اهلل  عالمــه  حضــرت  مرحــوم  موسســه 
گردیــد تــا متکفــل اجــرای ایــن  ؟ضر؟ به طــور رســمی تأســيس 

گردد. پروژه تحقيقاتی 
تدویــن دائرة المعارف هــای تخصصــي علوم عقلي اســالمي 
کــه اهــداف اصلــي این  اهــداف متعــددي را دنبــال مي کــرد 

کار عبارت اند از:
نــاب  معــارف  بــا  جهانيــان  آشــنایي  زمينــه  آوردن  فراهــم   -
تبيیــن  طریــق  از  اســالمي،  انســاني  علــوم  به ویــژه  اســالمي 
زبــان  کــه  عقــل  زبــان  بــا  اســالمي،  علــوم  عقلــي  مبانــي 

مشترک همه فرهنگ هاست؛
- مقابله با معرفي هاي نادرست و احيانًا مغرضانه از معارف 

اسالمي و مباني آن؛
- ایجــاد زمينه پژوهش جامــع در زمينه هاي تخصصي علوم 

ي انجــام مي دهــد. ایــن معاونــت  علــوم تحقيقــات و فنــاور
گروه های: معارف  ي رشــته هاي مختلــف در  عهده دار برگزار
یخ، جامعه شناســی، حقوق،  اســالمی و ادیــان، اقتصــاد، تار
روان شناســی، علــوم تربیتــی، علــوم سياســی، علــوم قرآنــی، 
کارشـنـاســـي،  کالم و مدیریــت در مقاطــع  اخــالق، فلســفه، 
کارشنـاســـی ارشــــد و دکتــــری مي باشــد. هــدف اصلــي این 
معاونــت، ایجــاد فضــا و امکانــات الزم بــراي دانش پژوهــان 
کــه بــا تســلط بــر  و تربیــت محققيــن و نظریه پردازانــي اســت 
مباني اســالمي، بتوانند نظریه هاي مختلف در علوم انساني 
ایــن زمينــه تبيیــن  را نقــد و بررســي، و دیــدگاه اســالم را در 
نماینــد و پاســخ گوی نيازهــای اجتماعــی، فکــری و فرهنگي 

جامعه اسالمي باشند.
معاونت پژوهش

و  اســالمی  انســانی  علــوم  حــوزه  در  علــم  توليــد  و  پژوهــش 
از  حــوزه،  ایــن  در  مکاتــب  ســایر  نظریه  هــای  عالمانــه  نقــد 
رســالت  های اصلــی حــوزه معاونــت پژوهــش اســت. توليــد 
از  مســتدل  دفــاع  و  اســالمی  علــوم  حــوزه  در  اســالمی  علــم 
اندیشــه  های نوین اســالمی، تدوین آثار فاخــر در عرصه  های 
گون دانش اســالمی و علوم انســانی، تدوین متون درسی  گونا
کز وابســته به مؤسسه  ی و ســایر مرا برای بخش آموزش حضور
ی و دانشــگاهی در داخــل  کــز حــوزو بــا مرا تبــادل علمــی  و 
در  پژوهــش  معاونــت  برنامه  هــای  ازجملــه  کشــور،  خــارج  و 
راســتای تحقق چشــم  انداز ده ساله مؤسســه و نيل به اهداف 

پژوهشی آن می  باشد.
معاونــت پژوهش مؤسســه برای رســيدن به اهداف پژوهشــی 
ی اعضــای  منــدرج در ســند چشــم  انداز مؤسســه، از همــکار
گروه  هيئت علمــی، محققــان و همکاران علمی در قالب ۱5 

علمی بهره می  گيرد.
تربیتی فرهنگی معاونت 

به منظور تقویت و بهبود امور تربیتی و فرهنگی دانش  پژوهان، 
کارمنــدان و خانواده  هــای آنــان، معاونــت تربیتــی فرهنگــی 
امــور  مشــاوره،  فرهنگــی،  مدیریت  هــای:  تشــکيل   بــا 
یابی و  دانش  پژوهشــی، تربیــت مربی اخــالق، ســنجش و ارز
کميته طرح و برنامه، رسالت خود را انجام می  دهد. تشکيل 
هــدف اصلی مدیریت فرهنگی، تعالی بخشــيدن به ســطح 

حجةاالسالم و المسلمین محمد قیطاسوندی 
دانش آموخته حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(

طلبه ی مؤسسه ی فقهی امام خمینی؟هر؟

آشنایی با مؤسسه آموزش عالی امام خمینی؟هر؟

برای عالقه مندان به علوم اسالمی
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عقلي اســالمي بــراي پژوهشــگران این عرصــه، از طریق ارائه 
دائرة المعارفی. مقاالت 

مرکز آموزش مجازی و نیمه حضوری مؤسسه امام خمینی؟هر؟
ی مؤسســه امــام خمينــی؟هر؟، وابســته  مرکــز آمــوزش مجــاز
بــه مؤسســه امــام خمينــی؟هر؟، در ســال ۱3۸5 و بــا حضور 
یاست وقت مؤسسه مرحوم حضرت آیت اهلل مصباح یزدی  ر

؟ضر؟ افتتاح شد.
ایــن مرکــز بــرای عمــوم عالقه  مندان معــارف اســالمی )اعم از 
طــالب و غير طــالب، خواهران و برادران(، بــه ارائه خدمات 

آموزشــی می پردازد و اهداف آن عبارت اند از:
یج جهانی معارف ناب اســالمی؛ - ترو

- پاسخ گویی به شبهاتی در خصوص معارف اسالمی شيعی
- طراحی شــيوه  های نوین در آموزش از راه دور

در  دنيــا  روز  ی  هــای  فناور آخریــن  به کارگيــری  در  تــالش   -
توليد محتوای مکتوب

گاهی مسلمانان جهان از معرفت دین - رشد کّمی و کيفی آ
یج آموزه  های اســالمی کز دینی جهت ترو ی با مرا - همکار

و...
مرکز مشاوره مأوا

مرکز مشــاوره مأوا، وابســته به مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
کــرد. ایــن مرکــز با  کار  خمينــی؟هر؟ از ســال ۱37۸ آغــاز بــه 
کارشناســی  ی دارای تخصص  بهره گيــری از مشــاوران حــوزو
مشــاوره،  و  روان شناســی  رشــته های  در  دکتــری  و  ارشــد 
اختــالالت،  درمــان  شــامل  درمانــی  خدمــات  ارائــه ی  بــه 
کــودک  مســائل  درمانــِی  و  تربیتــی  مشــاوره ی  زوج درمانــی، 
و نوجــوان، مشــاوره ی پیــش از ازدواج و نيــز ارائــه خدمــات 
وضعيــت  ســنجش  هــوش،  تســت  قبيــل  از  روان ســنجی 

یابی ویژگی های شخصيتی می پردازد. ســالمت روان و ارز
کنــون بیــش از ۱۲0  کــه تا همچنيــن ایــن مرکــز مفتخــر اســت 
کارت و  کتــاب، نشــریه، تک نــگاره، فلــش  محصــول شــامل 
یکــرد  لــوح فشــرده ی آموزشــی بــا محتــوای روان شناســی و رو
کارگاه هــای آموزشــی  ی  اســالمی تهيــه نمــوده اســت. برگــزار
از دیگــر فعاليت هــای  در دو ســطح تخصصــی و عمومــی،  

این مرکز می باشد.

آموزش  های آزاد
مرکز آموزش های آزاد باهدف آموزش مبانی اندیشــه اسالمی، 
کنون  در مؤسســه امــام خمينی؟هر؟ تشکيل شــده اســت و تا
ی بیــش از ۲00 دوره بــا حضــور بیــش از 500 اســتاد  بــا برگــزار
برجسته، مبانی اندیشه اسالمی و مباحث معرفتی و بصيرتی 
را بــرای ۸65۸7 نفــر از دانشــجویان، بســيجيان و نهادهــای 
مختلــف برگــزار نمــوده اســت. همچنيــن ایــن مدیریــت، در 
راســتای جــذب و تربیــت اســتاِد مبانــی اندیشــه اســالمی، 

کرده اســت. کنون چندین دوره تربیت مدرس برگزار  تا
والیــت  طــرح  دوره  هــای  کنــون  تا آزاد  آموزش  هــای  مرکــز 
دانشجویی، طرح والیت دبیران، طرح والیت ویژه نخبگان، 
طــرح والیــت طــالب، طــرح بصيــرت، طــرح طليعــه والیت، 
طــرح حکمت، طرح معرفت، طرح ســلمان، طرح حجاب و 
کشــور  ســطح  در  را   ... و  مســتقل  دوره  هــای  عفــاف، 

برگزار نموده است. 
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