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اینجاچراغیروشناست

حوزة علميه حضرت قائم(عج) چيذر مدرسهای
مدرسه
است که اکنون در دو بخش برادران و خواهران
مشغول به فعالیت است .راهاندازی این مدرسه به
پیش از انقالب و سالهای  1346میرسد که پس از انقالب با
خرید زمینهای همجوار گسترش زیادی پیدا کرده است .این
تأسیس و گسترش بیش از هر چیز مرهون تالشهای خالصانه
تاهلل سیدعلیاصغر هاشمی است .حضور هشتصد طلبه برادر
آی 
و چهارصد طلبه خواهر در دو مدرسه برادران و خواهران چیذر،
عالوه بر تأثیر فرهنگی و تربیتی ویژهای که بر منطقة چیذر
گذاشته ،موجب انتظارات فراوانی از این حوزة علمیه شده است.
پایگاه بسیج مدرسه با بیش از  160عضو از طالب مدرسه،
حوزة علمی ه حضرت قائم(عج) چیذر را به پایگاهی برای دفاع
و صیانت از انقالب اسالمی تبدیل کرده است .همچنین مدرسة

گزارش و عکس :مجید صالحی مؤید

چیذر یک سالن ورزشی را به ورزشهای فوتبال و پینگپنگ  
اختصاص داده  که در پرورش جسمی طالب بسیار کارگشا و
مفید است.
تعدادي از طالب اين حوزة علميه از مح ّلة چيذر و بومي منطقه
هستند و بقیة ایشان از سایر نقاط تهران یا از شهرستانهای
دیگر به این مدرسه پیوستهاند.
از مؤسسات وابسته به اين حوزة علميه ،مؤسسه «انتظار
موعود» است که زمینه فعالیت آن تحقیق و پژوهش و انتشار
آثار مکتوب است .همچنین مؤسسه دیگری به نام مجمع
فرهنگي ابصار زیر نظر مدرسه مشغول به فعالیت است که انتشار
سيديهاي درس اخالق و تبديل بعضي از درسها به نرمافزار و
همچنين انتشار فصلنامه «ابصار» را برای طالب مدارس و بعضي
از نهادها و ارگانهای کشور بر عهده دارد.
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نگاهی به کتابخانه مدرسه علمیة حضرت قائم(عج) چیذر

کتابخانهایبراییکمحله

حجتاالسالم سيدحميدرضا علمالهدي ،مسؤول واحد برادران كتابخانه
حوزة علميه چيذر میگوید :كتابخانه حوزة علميه قائم(عج) چيذر در حقيقت
مجموعهاي از كتابخانههاي علماي شمال تهران است كه معموالً درصدد
كتابهاي ناب و ناياب بودهاند و بیشتر كتابهاي اين كتابخانهها ،به اين
حوزه علميه اهدا شده است.
حجتاالسالم علمالهدي دربارة تعداد كتابهايِ اين كتابخانه ميگويد:
بیش از بیست هزار جلد كتاب در اين كتابخانه وجود دارد .اخيرا ً با رايزنيهايي
كه با كتابخان ه مجلس و کتابخانه ملي انجام شده است ،بنابر اين شد كه در
زمينة اهداي كتاب ،همكاريهاي الزم به عمل آيد.
سالن مطالعه کتابخانه نیز با گنجایش  150طلبه ،در روز به طالب مدرسه
خدمترسانیمیکند.
مقصد5

طلبهماه
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مشغول
او ميافزايد :كتابخانة اين حوزه پنج کارمند دارد كه در طول روز
ِ
ت هستند .متأسفانه تا دو سال پیش ،اين كتابخانه نظاممند نشده بود و
فعالي 
كتابها فهرستی نداشت ،اما نزدیک به سه سال است که به همت مسئوالن
اين كتابخانه و بهویژه مدیریت محترم مدرسه ،تصمیم به نظاممندکردن
کتابخانه گرفته شد و این امر در حال انجام است.
حجتاالسالم علمالهدي ميگويد :براي ردهبندی كتابها از نیروهای
متخصص در اين زمينه استفاده شده است و اميد است از سال تحصيلي
آينده ،طالب عزیز بهآسانی بتوانند از منابع این کتابخانه بهرهمند شوند .او
میگوید :در مرحلة بعد قصد داريم كتابخانه را فراتر از حوزه پيش ببريم و
محلّه چیذر را نيز پوشش بدهيم .اين امر افقی است كه براي كتابخانه اين
حوزه در نظر گرفته شده است.

چگونگی تأسیس مدرسة علمیه حضرت قائم(عج) چیذر

جلسهتفسیریکهمدرسهشد

آيتاهلل سيدعلياصغر هاشمي ،مدير و مؤسس حوزة علميه قائم (عج)
چيذر است .او درباره تأسيس اين حوزه ميگويد :از سال  1346به دلیل
احساس نیازی که در منطقه چیذر وجود داشت ،حدود سه سال شبهاي
جمعه از قم به محله چيذر ميآمدم و تفسير ميگفتم .در آن زمان بعضي
از روحانيون شميران به چیذر میآمدند و اینجا مباحثه میکردند .گاهی به
آنها میگفتم این منطقه آمادگی راهاندازی یک مدرسة علمیه را دارد؛ اما
معموالً با پاسخ منفی ایشان و اما و اگرهایشان روبهرو میشدم.
روزي يكي از آقايان به شوخي به من گفت :كارهاي آخوندي با مشورت
جلو نميرود و بايد دل را به دريا زد .شد ،شد و نشد هم نشد! او شوخي
ميكرد اما من شوخي او را جدي گرفتم .چون سن من نسبت به آنها كم

بود و فكر نميكردند كه اين حوزه تأسیس بشود ،همگی به تصمیم من
خندیدند؛ اما من توكل ویژهای به خداوند داشتم و با توکل به پروردگار،
مصمم بودم که این امر انجام شود .از آن زمان همة دغدغهام ،راهاندازی
چنین مدرسهای در منطقة چیذر بود .يك روز ،دايي من كه زمين بزرگي در
منطقه چيذر داشت ،به من گفت :ديگر قم نرو و بيا اين زمين را به تو بدهم
و هر كاري ميخواهي با آن بكن .من هم به او گفتم :داييجان اگر تهران
بيايم ،اين زمين را مدرسه ميكنم .او نيز پذيرفت و كليد آن را به من داد.
آن زمين را به مدت پنجاه سال از داییام اجاره کردم و در مقام متولّي،
ن بار نیز در دهة عاشورا ده شب در همین
حوزه را تأسيس كردم .براي اولي 
مدرسه تازهتأسيس منبر رفتم .به مردم میگفتم :من نميگويم كه بياييد
طلبه بشويد و عمامه بگذاريد ،اما بياييد زبان دينتان را ياد بگيريد .به شما
قول ميدهم اگر پنج سال به صورت منظم ،فقط يك ساعت از وقتتان را
صرف آموختن علم دين كنيد ،بعد از آن ديگر نيازي به روحاني نداريد و
ميتوانيد از قرآن و روايات استفاده كنيد.
اين مساله باعث شد تا حدود صد نفر در اين مدرسه تازهتأسیس ثبتنام
كنند .يكيدو سال به همین منوال تدريسكردم .ساواك نيز طبق معمول
ما را زير نظر داشت .روزی رئيس ساواك من را خواست و به من گفت:
شنيدهام ميخواهي قم را به اينجا بياوري! به او گفتم :قم را به اينجا نميآورم
و تنها طلبة سادهاي هستم .چندينبار در ماه صفر من را به بهانهاي به آنجا
ميكشاندند و بيادبانه از من بازجویی ميكردند.
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شهید اندرزگو در خاطرات حجت االسالم عبدمنافی

شهرت :شیخعباستهرانی

حجتاالسالم سيدمحمدعلي عبدمنافي حدود  25سال
است که در حوزه علمیة حضرت قائم(عج) چیذر مشغول
فعالیت است .او یک سال نیز همزمان با شهید اندرزگو در
مدرسه چیذر حضور داشته است .بنا به گفته او مدرسة
علمیه حضرت قائم(عج) چیذر ابتدا به شکل يك منزل
قديمي با درختهایي بسيار بود و يكي دو اتاق خیلی
قدیمی و یک آشپزخانه بیشتر نداشت که تا حدودی قابل
استفاده بود و بقیه خانة مدرسه باغچه و درخت بود.
ساواک برای ساختن مهد کودک شاه در منطقه چیذر
طرحی را برنامهریزی کرده بود .محل بنای این مهد کودک
کمی پایینتر از حوزه بود .از طرفی چون در این محل
حوزه علمیه تأسیس شده بود ،نمیتوانستند مالکیت آن
را از حوزه بگیرند و آن را برای اضافهکردن به مهد کودک
تصرف کنند .نزدیک به سه سال بعد آيتاهلل سیدعلی
اصغر هاشمي ،مدیر مدرسه ،هشت حجره را در قسمت
شمالي مدرسه بنا میکند .شهيد اندرزگو با نام مستعار
شیخ عباس تهرانی در مدرسه حضور پيدا ميكند و گهگاه،
برنامه ،فعاليت و مبارزاتش را به آيتاهلل هاشمي گزارش
ميدهد.
حجتاالسالم عبدمنافی میگوید :شهيد اندرزگو
گاهي چهارشنبهها و پنجشنبهها كه از حوزه ميرفتند تا شنبه صبح كه
برميگشتند ،به جاهاي مختلفي از كشور سفر میکردند و به فعاليتهاي
سياسيمیپرداختند.
آيتاهلل هاشمي اين حوزه را حفظ كردند و در ظاهر اجازه نميدادند كسي
فعاليت سياسي داشته باشد و حتي خود طالب هم فكر نميكردند ،آيتاهلل
هاشمي خودشان يك مبارز هستند .ساواك به هر بهانهاي به دنبال تعطيلي
حوزه بود و مكرر هم برای تعطیلکردن مدرسه اقدام كرد؛ اما سند و مدرکی
در دست نداشت تا بخواهد كاري از پيش ببرد.
ما شهيد اندرزگو را به نام شيخ عباس تهراني ميشناختيم و بعد از شهادتش
در نهایت با عنایت خداوند متعال ،بعد از انقالب حدود پنج هزار متر
زمين براي اين حوزة علميه خريداري و حوزه علمیه در آن بنا شد و منطقه
چيذر به دلیل وجود اين حوزة علميه ويژگي خاصي پيدا كرد .در طول
هشت سال دفاع مقدس نيز عدهاي از طالب اين حوزة علميه به مقام رفيع
شهادت نایل شدند.
از طالب برجستة این مدرسه شهید اندرزگو بود که در آن مقطع با نام آقا
شيخ عباس تهراني مشغول به تحصيل بود .آشنایی ما با ایشان از آنجا شروع
شد که فردی به نام آقاي بغدادي كه ارتباط خانوادگی دوري با ما داشت و
در خط شهید نواب و حضرت امام خمینی(ره) بود ،با جواني به حوزه آمد.
آن جوان كالهي بر سر ،پالتويي بر تن ،محاسن سياهي بر صورت و چهرة
بسيار جذابی داشت.
آقاي بغدادي گفت« :ايشان گرفتاري دارد .به آقا امام زمان(عج) متوسل
شده و چهل شب به جمكران رفته و كارش درست نشده است .و خالصه،
معطل است .من ديشب در حالي كه اصال به فكر شما و اينجا نبودم ،خواب
شما را ديدم ،دو دستتان را باز كرده بوديد و ميگفتيد به سوي من ،به
سوي من .اين خواب را ديدم و فردا صبح اين جوان پيش من آمد .به او
گفتم مشكلت حل شد و او را آوردم پيش شما اينجا .ميخواهم اينجا بماند
و درس بخواند».
او با من از نوع مشكالتش حرفي نزد و فقط اشاره کرد که مشكل دارد.
درس را شروع كرد و سیوطی را در مدت يازده ماه خواند .شش ماهي در

نام واقعی او را دانستیم .او در اين حوزه ،ضمن تحصیل ،ادبيات عرب نیز
تدريس ميكرد.
عبدمنافي خاطرهاي از شهيد اندرزگو بازگو میکند :يك بار كه ساواك سراغ
شهید اندرزگو آمده بود تا دستگيرش كند ،آن شهید بزرگوار به آبدارخانه
میرود و با سینی چای بازمیگردد ،پيش ساواكيها ميرود و از آنها ميپرسد:
با اندرزگو كار داريد؟ مقداری چاي بنوشيد تا بروم صدايش كنم و از همان
در فرار ميكند.
حجتاالسالم عبدمنافی میگوید :در زمان انقالب هم بزرگانی چون شهيد
بهشتي ،مرحوم فلسفي و بعدها صياد شيرازي و مرتضي آويني در اين حوزه
حضوریافتهاند.

مدرسه بود و كام ً
ال مرا زير نظر داشت .بعد از شش ماه گفت« :استخارهاي
شرح چیزی را که
كرد
شروع
آمد.
خوب
و
كردم
استخاره
برای من بكنید».
ِ
اتفاق افتاده بود به طور خالصه برايم گفت« :من چنين و چنان كردهام.
مدتي در عراق بودهام .با سازمان امنيت آنها درگيري پيدا كردم و با خودكار
توي دماغ مأمور امنيتي آنجا زدم و فرار كردم و اگر آنجا مرا ميگرفتند،
اعدامم ميكردند .اينجا هم اگر مرا بگيرند ،اعدامم ميكنند».
دست راست من بود .وقتی كه رفت ،انگار دستهاي مرا قطع كردهاند.
بسیار به من عالقه داشت و تنها كسي بود كه من را مانند پدر يا برادرش
دوست داشت .خيلي مراقب رفتارش بود .خوب درس ميخواند و كام ً
ال با
من هماهنگ بود .خدایش بیامرزد.
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تجلیمعماریوهنراسالمی

حوزة علميه قائم(عج) چيذر در انتهاي كوچه شهيد خراساني در شمال
تهران واقع شده است .هنگام ورود به مدرسه ،حوض آب بزرگی چشمها را
نوازش میدهد .حوضی که وسط مدرسه واقع شده و گفته میشود که حدود
شصت سال پیش توسط هنرمندان اصفهاني ساخته شده است.
اين حوزه که در ابتدا تنها چهار ـ پنج حجره داشت ،اکنون دارای  36حجره
است .كتابخانة حوزه در طبقه دو ِم قسمت شمالي حياط قرار دارد و شبستان
مسجد آن نيز در قمست جنوبي حياط است.
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اتصال نماز جماعت در همه جا

سازندة اين حوزه ساختمان این بنا را به گونهای معماري كرده است كه در
صورت تراكم جمعيت نیز بتوان در همه جاي آن اتصال نماز جماعت را برقرار
كرد .پهنا وعرض زياد پلههاي موجود در حاشية حياط ،برای اين است كه در
نبودن مكان كافي داخل مسجد به هنگام نماز ،بتوان حتي روي پلهها
صورت
ِ
نيز به اقامه نماز جماعت پرداخت و به امام متصل شد.
در بناي حوزة علميه چيذر از آجر سنتي استفاده شده است و بنای حوزه
با كاشي معرق تزئین شده است.

پای حرفهای حجتاالسالم سيدحميد مرتضوي؛ معاونت مدرسه

ازتجویدوتفسیرتاانگلیسیوعربی

در دارالقرآن مدرسه ،كالسهاي
تجويد و تفسير برگزار میشود .در
طي سال استقبال بسیار خوبی از
برنامههای قرآنی میشود و تاکنون
حدود  150نفر در دورههاي تجويد
و تفسير شركت كردهاند .كالس
تفسير توسط آيتاهلل هاشمي برگزار
ميشود كه با استقبال طالب روبهرو
شده است.
مكالمة انگليسي و عربي و آموزش نجوم و رایانه هر سال به صورت
اختياري در نوبت بعدازظهر برای طالب عالقهمند برگزار میگردد .حدود
چهل نفر از طالب در اين كالسهاي فوق برنامه شركت ميكنند.
برگزاری اردوهاي گروهی نيز بیشتر در خارج از استان تهران انجام

ميشود كه به صورت علمي ،زيارتي و سياحتي برگزار شده است.
انتشار فصلنامه «ديدگاه» ،مجلة خبري داخلي حوزه علميه قائم(عج)
چیذر از جمله فعالیتهای مهم و مفید طالب مدرسه چیذر است.
برپايي اردوي آمادهسازي دانشآموزان عالقهمند به حوزه از سوي حوزة
علميه چیذر هر سال انجام میشود و طی آن دانشآموزان مدارس متوسطه
با نظام تربیتی و آموزشی حوزه آشنا میشوند .حوزة علميه چيذر در ماه
رمضان نیز اردوهايي را براي دانشآموزان دبيرستاني برگزار میکند و با
رايزني با آموزش و پرورش ،پنجاه دانش آموز از ده مدرسه در اين اردو
شركت میکنند .امید است گروهي از آنها براي ادامه مسير علمي ،جذب
حوزههاي علميه شوند.
پیگیری برنامههای پژوهشی و مطالعاتی ،همچنین تشکیل انجمن
نخبگان و فرهیختگان مدرسه علمیه حضرت قائم(عج) چیذر از دیگر
ق برنامه در مدرسه است.
فعالیتهای فو 

«ما و شما»تالش میکند به جدیترین پرسشها و دغدغههای شما در دوره
ماو شما
طلبگی پاسخ گوید .پاسخ و اعالمنظر شما میتواند این صفحه را مستمر سازد.

فرهنگطلبگی

  سؤالخوب نیمی از رسیدنبهجواب است
جواد
محدثی

نشاط روح و جسم

سوال :چه کنیم که در طول سال
تحصیلی ،نشاط روحی و جسمی داشته باشیم؟
جواب :انگیزه ،نه تنها نشاط روحی و نیروی جسمی میآورد،
بلکه مانع خستگی بدن و کسالت هم میشود.
وقتی به هدفِ درسخواندن و فراگیری علوم« ،ایمان» داشته
باشیم ،نه تردید و شک سراغمان میآید ،نه با حرف این و آن،
گرفتار یأس میشویم .گرچه نیروی جسمی ،به انسان قدرت
تالش و تحرک میبخشد؛ ولی مهمتر از آن ،اراده و انگیزه
است که حتی بدنهای ضعیف و جسمهای نحیف را هم توانا و
خستگینشناس میسازد.
از یاد نبریم که چرا درس میخوانیم و هدفمان چه بوده است؟
همچنین اخالق عامل دیگری برای تقویت اراده و نیرومندی
مقدس
جسم است؛ زیرا تنها برای خدا درسخواندن و با انگیزة
ِ
ادای تکلیف ،در حوزه علمآموختن ،انسان را از وابستگی به
رضایت ،تحسین و تشویق این و آن ،رها کند .مراقبت دربارة
وضعیت غذا و جسم هم مؤثر است .شبها غذای سبک خوردن نیز
نشاط سحرگاهی را تضمین میکند .پرداختن به ورزش و نرمش
و تحرک و تفریح سالم و هوای آزاد نیز به روح نشاط میبخشد
و بدن را پرتوان میسازد ،البته به اندازهای که در روند تحصیلی
اختالل ایجاد نکند و تقویت جسمی بر تربیت روحی غالب نشود.
میتوان با قصد قربت ورزش کرد ،تا عبادت به شمار آید.
هرچند ،جوانی فصل تالش و تکاپوی علمی و درسی است؛ اما اگر
بدن و فکر ،استراحت الزم و کافی نداشته باشد ،زودتر از موعد از
کار میافتد .بدن ،مرکب روح و فکر ماست؛ پس به تندرستی و
نشاط جسمی و شادابی روح هم بها دهیم.

لباس روحانیت و عمامه

سؤال :چه زمانی برای پوشیدن لباس روحانیت و
عمامهگذاری مناسب است؟ اص ً
ال ضرورت دارد لباس
بپوشیم؟
جواب :مردم از صاحبان این لباس ،توقع بسیاری دارند و چون
روحانی را مبلّغ دین و سخنگوی مذهب میدانند ،انتظار دارند
روحانی در مسائل شرعی و فکری و پاسخ به شبهات ،پاسخگو،
و توانا و مسلط باشد .از طرف دیگر ،عملکرد و رفتار طالب و
روحانیون ،زیر ذرهبین است و یک حرکت نسنجیده یا خالف را
به حساب عموم این قشرم میگذارند .با این حساب ،وقت مناسب
برای گذاشتن عمامه و پوشیدن این لباس ،زمانی است که هم از
نظر علمی و هم عملی و اخالقی ،بتوانند شئون روحانیت را حفظ
و مراعات کنند و پاسخگوی نیازها و انتظارها باشند.
متأسفانه بعضی در پوشیدن لباس ،خیلی عجله میکنند .بعضی

هم با داشتن علم و فضل و تقوای الزم ،به دالیل یا بهانههای
مختلف ـ از جمله راحتتربودن ـ لباس نمیپوشند.
کسی که سرباز امام زمان(عج) و شاگرد مکتب امام صادق(ع)
است ،باید لباس فرم این سربازی و شاگردی را بر تن داشته باشد،
تا بهتر بتواند به سنگربانی و پاسخگویی و تبلیغ دین بپردازد.
البته بعضی در شرایطی هستند که چارهای جز داشتن لباس
شخصی ندارند؛ اما کسی که سطح یا خارج میخواند ،آراستگیاش
به این لباس ،مناسبتر است .غیر از بعد علمی و تقوایی ،خوب
است شرط ظاهریِ «انبات لحیه» هم مراعات شود تا وقار لباس
ملبس حفظ شود.
و ّ
به هر حال به قول سعدی :تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

نوارهای درس

سؤال :نوار درسی چقدر میتواند جایگزین استاد باشد؟
جواب :چیزی که برای استفاده در مواقع اضطراری و به اصطالح
اورژانسی است ،نباید در شرایط عادی به کار گرفته شود.
زمانی است که کسی بیمار است یا مسافر است یا ماموریت
دارد و در جبهه بوده است یا در جایی است که امکان حضور در
درسها نیست،
در این شرایط نوار میتواند مشکل را حل کند و از عقبماندگی
درسی جلوگیری کند؛ اما در شرایط عادی ،حیف است ،انسان
ِ
برکات درس حضوری محروم کند .گاهی جلسات
خود را از
درس ،روح پرور و تربیتکننده است؛ زیرا استاد ،مربی هم هست.
جهشیخواندن ،طلبه را از فیض نظر بینصیب میسازد .بزرگان
ما به مقولهای به نام تاثیر نفس معتقد بودند .ممکن است علوم از
ذهن شاگرد ،منتقل شود؛ اما آن حال ،معنویات و کماالت
نوار به ِ
که وارستگان از درک محضر استادان اهل معنی مییافتند ،در
نوار و جزوه پیدا نمیشود.
وقتی شاگرد با استاد ،مناقشة علمی میکند ،ورزیده میشود.
در آموزش حضوری ،میان استاد و شاگرد ،معارفه ،ارتباط و
صمیمیت پیدا میشود .هیچ یک از این دو خاصیت ،در نوار
نیست.
گرچه حرکت ایجاد نوارخانة امانی در مراکز علمی ،آموزشی و
فرهنگی ،چه نوار کاست و چه ویدیویی حرکتی پربرکت و گامی
در جهت گسترش علم و اشاعة فرهنگ و تالش علمی است؛ به
هر حال ،نوار ،جای استاد را پر نمیکند ،اگر هم پر کند ،آن
خاصیت را ندارد.وقتی به اصل رجوع کرد ،چرا مراجعه به علی
البدل؟
تغذیة کودک از سینة مادر کجا و استفاده از سرالک و شیشه
کجا؟

مقصد5

طلبهماه
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ماو شما

همه چیزدرباره دوره سطح
پاسخی به سهپرسش طلبة جوان دوره سطح

ابوالقاسم
علیدوست

 .1ضرورت تحصيل دروس سطح

  آیا نیاز است طالبي كه قصد رسيدن به اجتهاد
را ندارند به تحصيل درسهای سطح بپردازند؟ بهتر نيست به جاي اين
درسها وارد بحثهاي تفسيري ،تبليغي ،فرهنگي و  ...شوند؟

مقصد5

طلبهماه

در پاسخ باید گفت :طلبه در هررشتهاي كه بخواهد وارد شود ،میباید به
طور فشرده يك دوره فقه نيمهاستداللي را بخواند تا با ادله ،آيات االحكام
و روايات فقهي آشنا شود وكليات فقه را بداند .در غير اين صورت هنگام
اظهارنظر برای مردم يا پاسخگويي به سؤاالت و شبهات ،مجبور به بيان
مطالب غيرمنطقي و غيرعالمانه ميشود .ديگر اينكه چون بحث از آيات و
روايات و تعامل با آنها در همة رشتههاي علوم ديني مورد نياز است ،باید
روش بهكارگيريِ اصول را در برخورد با آيات و روايات و ادلة ديگر احكام
فرا گرفته و در بقية موضوعات مانند تفسير ،كالم و  ...به كار بگيرد؛ چرا كه
اصول فقه ،تنها اصول فقه مصطلح نيست ،بلكه اصول فكر و منطق صحيح
انديشه و فهميدن است؛ از اينرو ضرورت تعلّم آن براي طلبه اگر مهمتر از
علوم ديگر نباشد ،كمتر از آن نيست .از طرفي همانطور كه بيان شد يكي
از اهداف مهم تحصيل در دورة سطح اين است كه طلبه با سبك اجتهاد
و روش استنباط در فقه و اصول آشنا شود و پرواضح است كه كاربرد اين
مهم ،فقط در فقه نيست ،بلكه طلبه با اين ابزار به بهترين وجه ميتواند در
ديگر علوم همانند تفسير ،عقائد ،اخالق ،فلسفه و مواردی از این دست وارد
شده و آن علوم را پيش ببرد ،نه اينكه تكرار مكررات نموده ،يا حتي به بيراهه
رود و فهم نادرست و غلط و ارائه آن را ،نوآوري و برداشت جديد معرفي
كند .دين از اين برداشتهاي سطحي و غلط و سليقهاي آسیبهای زيادي
ديده است .به همين دلیل تحصيل در ده سال اول طلبگي را باید به دو سال
شيرخوارگي كه در رشد نونهال بسيار مؤثر است تشبيه کرد.
موفقيت علمي در آثار مدعيان عدم لزوم تحصيل دروس سطح براي
طالبي كه ميخواهند وارد بحث هاي تخصصي شوند ،مشاهده نميشود؛
اگر چه شايد توهم اين موفقيت در ذهن آنها به وجود آمده باشد .در مقابل
بزرگاني كه خوب درس خوانده و اين دوره را به خوبي گذراندهاند ،در هر
رشتهاي كه وارد شدهاند ،آن رشته علمي را پيش برده و حرفهاي مستدل،
منطقي و عالمانهاي در آن رشته داشتهاند.
مباحث دروس تخصصي و زمان پرداختن به آن در آينده به تفصیل مورد
گفتگو قرار می گیرد .

 .2مزیت کتابهای متداول

  فایده کتابهایی مثل مكاسب ،رسائل و كفايه چيست؟ با وجود
کتابهای مشابه و ساده ،لزوم خواندن کتابهای سخت با  متنهاي
سنگينچيست؟
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چنانکه در فصل قبل بیان شد ،عنایت ویژه به یک کتاب و نگاشتة
خاص در يك علم ،به این معنا که کسی معتقد باشد فهم این علوم ،درگرو
پرداختن به این کتاب خاص است ،صحيح به نظر نميرسد .آنچه اهميت

خواندن بهترین کتاب درسي،
دارد ،خواندن بادقت کتاب درسی است .سست
ِ
مفید نخواهد بود و برعکس بادقت و کاربردیخواندن کتابی که قوت علمي
زيادي ندارد ،مفید است؛ اگرچه بادقتخواندن كتاب علمي قوي ،موجب
سرعت و عمق بیشتر در فهم مطلب است .ممکن است در یک رشتة خاص،
خاصی شاخص باشد؛ برای مثال در مورد كتب درسي دوره سطح ،در
کتاب ّ
حال حاضر مكاسب ،رسائل و كفايه به دليل مزيتهایي كه گفته ميشود
شاخص هستند.
_ آشنایی طلبه با کتاب و متن دشوار باعث میشود با کتابهای دیگر
در همين زمينه بهويژه تراث ،مرتبط شود؛ اما عکس آن مقدور نیست؛ از
متنمحور این است که با فراگیری آن
اينرو سنجة گزینش یک کتابِ ِ
محصل بتواند از متون دیگر بهره الزم را ببرد .بدین
متن در محضر استادّ ،
جهت معموال متصدیان امر برنامهریزی ،به متون متقن ،موجز و مشکلتر،
نظر دارند ،تا دانشپژوه بتواند نگاشتهها و متون ساده را خود مطالعه نماید.
گرایش به متون سخت و پیچیده ممکن است در برخی افراد موجب سستی
انگیزه شود؛ اما ثمرة استفاده از این متون _ که سهولت یادگیری متون
ساده است _ را نباید نادیده گرفت .اگر طالب كتابي مانند كفايه يا مكاسب
را بخوانند و با عبارتهاي سخت اين دو كتاب دست و پنجه نرم كنند،
ميتوانند بسیاری از متون متقن دیگر را مطالعه كرده ،بفهمند و نقد كنند.
خواندن اين كتب راه را برای دستیابی به بسیاری از کتابها باز میکند؛ اما
علمی مفید این کتابها وسهولت
اگرکتب ساده خوانده شود ،با وجود بار
ِ
فهم مطالب ،دست طلبه برای استفاده از کتابهاي سختتر بسته میماند.
اين نكته بسيار مهم و ضروري است و پيشگامان تحول در كتب درسي حوزه
نبايد از آن غافل باشند.
البته در انتخاب یک متن نباید از هدف اصلی که فراگیری مسائل یک
دانش و کاربرد آن در موارد گو ناگون است ،غافل ماند و آن را در پشت
عبارات پیچیده مخفی کرد.
كتب درسي ،كمنظير بوده و كمتر كتابي در اين حد
_ قوت علمي اين ِ
متقن ،مستدل و راهگشاست و طالب با استفاده از اين كتب به مسيري
روشن و صحيح از فقه و اصول راه پيدا ميكنند.
_ طلبه باید افزون بر استفادة زياد علمي از اين كتب ،با ورود در موجهایي
كه مرحوم شيخ و آخوند در بيان و نقد مطالب و نتيجهگيري از آنها ايجاد
ميكنند ،راه و روش برخورد اجتهادي با مطالب علمي ،جمع بندي و
نتيجهگيري و تا حدی شيوه و مسير اجتهاد را فرا ميگيرد .آمادگي براي
فهم آيات و احاديث به وسيله خواندن كتابهایي مانند مكاسب بهتر حاصل
ميشود؛ چرا كه هركس اشكاالت و پاسخهاي مكرر شيخ اعظم و آخوند
را بخواند و بفهمد ،با ورزيدگي علمي و فكري ميتواند آيات و احاديث را
بهخوبي فهميده ،تجزيه و تحليل كند و استنباط صحيح و متقني داشته
باشد.
البته بيان مزيت و نيكودانستن تحصيل اين كتب دليل بر عدم نقصان
و ضعف در آنها نيست .از اینرو چنانچه مدرسان ،محققان ،علما و فضالي
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خوشسليقهاي كه اشراف كامل به متن و مفاد دروس دارند ،بتوانند متن
ديگري را با حفظ مزيتهاي موجود در اين كتب و رفع نواقص آنها ارائه
كنند يا اينكه عيبها و نقصهای همين كتب را به گونهای كه از قوت علمي
آنها كم نشود ،رفع نمايند ،مخالفت با آن ،پذیرفتنی نخواهد بود .مهم این
است که افراد با صالحیت در ام ِرتحول ،عهده دار این کار شوند.

 .3ضعف در دروس سطح و شیوه برطرفکردن آن

  ممكن است افرادي در زمان تحصيل در دوره سطح ،احساس کنند
قدرت علمي آنها نسبت به دروس پايههاي قبل در حد انتظار نبوده و
ضعيف هستند ،شیوه برطرفکردن این نقص چیست؟

در پاسخ به اين سؤال مالحظة دو نكته ضروري است:
_ طلبه تا پايههای ابتدايی را خوب نخواند ،سطوح عالی را خوب نمیفهمد
و تا سطح عالی را نخواند ،پایههای پایینتر را خوب نمیفهمد ،در حقيقت
بين آنها رابطهاي متقابل حاكم است .بر این اساس ،خواندن پایههای باالتر _
هرچند به دلیل ضعف پایههای قبل از آن _ گاه مشکل مینماید؛ اما کمک
شایانی در برطرفکردن ضعف پایههای پیشین میکند.
_ به تجربه ثابت شده است که برگشت به پايههاي قبل و خواندن درسها
به شکل تحقیقی همیشه جواب مناسب نمیدهد و کار موفقی نیست و
دانش پژوه با توجه به عقبافتادن از همدرسیها ،هم احساس ضعف میکند
و هم احساس خستگی؛ بنابراین توصیه نمیشود که محصل با قطع ادامه
تحصیل درسهای بعد ،به همه درسهای قبل بازگشت داشته باشد ،مگر
در مواردی که مطلب را اص ً
ال نخوانده است؛ برای نمونه اگر مطلب جزء

حذفیهای آخر سال باشد ،در این صورت مناسب است مدتی _ بهتر است
تابستان و ايام تعطيلي حوزه _ را به رفع اين نقصها اختصاص دهد.
باتوجه به اين دو نكته ،تنها را ِه برطرفكردن اين ضعف علمي ،دورهكردن
كتابي است كه در آن احساس ضعف ميشود.
اين كار را ميتوان به سه صورت انجام داد :
تدبر در آن ،كه
_ مطالعه متن كتاب همراه با شرحها و حواشي و تأمل و ّ
اين حداقل كاري است كه ميتوان در اين باره انجام داد.
_ عالوه بر مطالعة دقيق ،آن كتاب را با طلبة موفقتري مباحثه كند.
_ آن كتاب را زير نظر يك استاد و با راهنماييهاي او بخواند و اشکالهای
خود را با پرسش رفع كند.
گفتنی است برخی براي جبران ضعف علمي ،تدريس را پيشنهاد و اجرا
ميكنند كه اين كار فراگیر نیست و به كتاب و عنوان آن درس بستگي دارد؛
برای نمونه در فصل پیشین ،اين راه _ البته به شرط مطالعه دقيق و آمادگي
استاد _ جبرانكنندة ضعف ادبي پيشنهاد شد؛ ولي درسهای سطح مانند
ادبيات نيست و موفقيت در تدريس اين درسها احتياج به قوت و قدرت
علمي ويژه دارد؛ برای نمونه كسي كه ميخواهد اصول فقه تدريس كند
بايد رسائل و كفايه را دقيق خوانده باشد يا كسي كه قصد تدريس مكاسب،
رسائل يا كفايه را دارد ،بايد مدتي در درس خارج شركت کند و با مطالعه
تحقيق آرای مختلف و سبك شيخ و آخوند در بحث ،اشراف كامل داشته
و
ِ
باشد .بنابراین كسي كه ضعف بنية علمي دارد ،به دليل عدم توانایي تدريس
نمودن ضعف خود انتخاب کند .البته
نميتواند اين راه را براي برطرف
ِ
دربارة تدريس در جاي خود به تفصيل توضيح داده خواهد شد.

طلبهماه

55

حاشیه،شمارهیک

گ وبار شعر حوزه ثبت شده است.
نام حجتاالسالم محسن حسنزاده لیلهکوهی به عنوان شاعری موفق در دفتر پربر 
شعرماه
این شاعر نامآشنا متولد سال  1350در لیلهکوه لنگرود است .پس از دریافت مدرک مهندسی رایانه از دانشگاه شهید بهشتی
تهران وارد حوزۀ علمیه قم شد و به صورت جدی به امر تحصیل و تدریس در کنار سرودن و اداره محافل شعرخوانی و نقد پرداخت.
ارائه آثاری با ساختار محکم و محتوایی تاثیرگذار بهویژه در عرصۀ دفاع مقدس و شعر والیی  وی را شاعری توانا در جامعه ادبی کشور معرفی
کرده است .همکاری با شورای شعر جوان و شورایعالی شعر صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،داوری در جشنوارههای ادبی ،ریاست انجمن
ادبی کوثر حرم مطهر حضرت معصومه(س) در مقبره پروین اعتصامی ،عضویت در هیئت مدیره انجمن شعر ،تدریس در انجمن شعر و قصه قم،
شرح مثنوی معنوی ،شرح دیوان بیدل ،شرح دیوان حافظ ،شرح دیوان حزین الهیجی و ...برخی از فعالیتهای وی در عرصه ادبیات است .برخی
از آثار ادبی حجتاالسالم لیلهکوهی به شرح زیر است:
_ از بالهای بهخوننشسته ،مجموعه شعر و نثر ادبی
_ فریادهای خسته ،مجموعه شعر کالسیک ،کتاب نیستان
_ دو بال تا ملکوت ،مجموعه شعر ،نشر تکا

مقصد5
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  سرشار تشنگی
مکرر رسیده است
لب بازکن که زخم ّ
یک کاروان شقایق پرپر رسیده است
از بارگاه قدس پی طواف این حرم
یک آسمان کبوتر بیسر رسیده است
عرش خدا به خون زمین غوط ه میخورد
زخمی مگر به قامت اکبر (س) رسیده است
یا اینکه بعد از آن همه گلهای رنگرنگ
هنگام جانفشانی اصغر (س) رسیده است
خون میتراود از مژۀ آسمان مگر
زینب (س) به قتلگاه برادر رسیده است
یک اربعین پس از شب طور و تنور عشق
می از خم حسین (ع) به ساغر رسیده است
بر ساحل فرات که سرشار تشنگیست
لب بازکن عزیز! که خواهر رسیده است
  آخرین شیون
وقت جان کندن من بود ،نمیدانستم
تیغ بر گردن من بود ،نمیدانستم
آنچه در حجم پر از درد گلویم پژمرد
آخرین شیون من بود ،نمیدانستم
تا نمردم بگذارید که فریاد کشم
دوست هم دشمن من بود ،نمیدانستم
از همان خنده که معنای عطوفت میداد
ّنیتش کشتن من بود ،نمیدانستم
آنچه من بارقة عاطفه پنداشتمش
آتش خرمن من بود ،نمی دانستم
لحظة وصل من و دوست ،خدا میداند
وقت جان کندن من بود ،نمیدانستم.
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  در رکاب تو
بیا َو گرنه در این انتظار خواهم مرد
اگر که بى تو بیاید بهار ،خواهم مرد
به روى گونه من ،اشک سالها جارى است
و زیر پاى همین آبشار ،خواهم مرد
نیامدى و خدا آگه است ،من هر روز
به اشتیاق ُرخَ ت چند بار خواهم مرد
خبر رسید که تو با بهار میآیى
در انتظار تو ،من تا بهار خواهم مرد
پدر که تیغ به کف رفت ،مژده داد که من
به روى اسب سپیدى ،سوار خواهم مرد
تمام زندگی من در این امید گذشت
که در رکاب تو با افتخار خواهم مرد
راست قامتى آموخت
پدر که رفت به من
ْ
به سان َسرو َسهى ،استوار خواهم مرد
  برای لحظه ورود امام(ره)
دریچهای به ظهور
آسمان بیقرار چشمانش
صبح آیینهدار چشمانش
در زمستان اگر چه میآمد
موج میزد بهار چشمانش
چشم گفتم به خاطرم آمد
چشمهی بیغبار چشمانش
چشمه گفتم گریستم از شوق
در پی چشم هسار چشمانش
چشمه چشمه نگاه من شد رود
رود شد  ...آبشار چشمانش
آبشاری که طرح آن را ریخت
سالها انتظار چشمانش
مثل طرح دریچهای به ظهور
سایهی تکسوار چشمانش
بی تعارف چقدر زیبا بود
گردش روزگار چشمانش

یحیی علویفرد شاعری حوزوی و پرتالش در زمینه شعر کودک و نوجوان است.
در پاییز  1352در یکی از روستاهای حوالی بجنورد به دنیا آمد و در سال  1366وارد مدرسۀ علمیه امام صادق بجنورد شد.
سالهاست که به صورت جدی در دنیای شعر کودک و نوجوان به خلق اشعار شنیدنی و خواندنی میپردازد و موضوعات مختلف دینی،
اخالقی ،اجتماعی و دفاع مقدس را با بیانی هنری و متناسب با درک و عالقه کودکان و نوجوانان ارایه میکند.
وی که فرزند یکی از شهیدان سربلند میهن اسالمیمان نیز است مدتی مسئولیت انجمن شعر شاهد استان قم را به عهده داشت و این روزها
مدیر و مسؤول انتشارت عموعلوی است.
وی در طول سال های اخیر همکاری فراوانی با نشریات مختلف مانند سالم بچه ها ،قاصک ،انتظار نوجوان و گلدسته  تحت عنوان سردبیر،
نویسنده ،ویراستار و شاعر داشته است.
«محمد دوباره می آید»« ،دوره گرد ها»« ،خدا کند همیشه جنگ باشد»« ،شهر پرنده ها»« ،نوآوری این است»« ،بهار ماندنی» و «فصل هل
زیبایند» عناوین کتابهای شعر اوست که  در دو فضای کودک و نوجوان تاکنون سروده و منتشر شده است.

  تفضل
بابای من آقای شیخ است
با دوستانش فرق دارد
با خواهر و داداش و مامان
خیلی زبانش فرق دارد
من مخفیانه مثل بابا
همشیره میگفتم به خواهر
گاهی اخی گفتم به داداش
یا والده گفتم به مادر
یک اتفاق جالب افتاد
یکدفعه دیشب پیش بابا
گفتم «:تفضل  ،ا ببخشید
یعنی بیا  ،یعنی بفرما»
در حال خنده گفت بابا :
«این هم خودش نوعی زبان
است»
بابای من آقای شیخ است
یک شیخ خوب و مهربان است
  با هر زیانی
من شاعرم دوست دارم
مانند گلها برویم
چون سار و گنجشک و بلبل
حرف دلم را بگویم
گل را همه میشناسند
یک هدیه آسمانیست
بلبل مترجم ندارد
چون که زبانش جهانیست
من شاعرم دوست دارم
حرف دلم را بفهمند
با هر زبانی که هستند
هر جای دنیا بفهمند
  نسل سلمان
سلمان نماد من و توست
سلمان نماینده ماست

سهم من و توست از عشق
دیروز و آینده ماست
امروز ما نسل سلمان
باید به پایش بمانیم
یک بار دیگر بیایید
حرف دلش را بخوانیم
او رفت تا ما بمانیم
همواره در راه خورشید
میآید از سمت مشرق
یک روز همراه خورشید
او ماند بر قبله خود
او رفت سمت مدینه
او دل برید از زمانه
همواره در این زمینه
امروز ما مثل سلمان
از اهل بیت (ع) خداییم
پسوند نام من و توست
سلمان امروز ماییم
  در خیال
گل میکند در خیالم
فکری که شاید محال است
هر سال ماه محرم
در ذهن من این سوال است
آیا محرم دوباره
با خون و آتش میآید
یا این که این بار عباس
با مشک آبش میآید
غیر از جواب سوالم
نذر و نیازی ندارم
این بار هم مثل هرسال
بسیار امیدوارم
شاید که دست اباالفضل (ع)
امسال تنها نماند
شاید دلم کربال را
یک جور دیگر بخواند

شاید پشیمان شود شمر
از شمر بودن کشد دست
شاید به جای لب تیغ
بر روی آن تن کشد دست
شاید ولی کربال را
دل باز هم روی نی خواند
امسال هم تشنه شد آب
در حسرت کودکان ماند
این بار هم مثل هرسال
از فکر خود میکشم دست
تا این که روزی بیاید
حسین(ع)
مردی که مثل
مقصد5
است
طلبهماه
  برکه و رود
برکه خسته است
دور مانده از صدای موج موج
آب
او در انتظار معجزه نشسته
است
رود میرود
به پیشواز روشنی
به سوی موجهای دوردست
انتظار او به رفتن و رسیدن
است
برکه در مسیر ماندنش
به راه خویش میرود
رود همچنان به پیش میرود
من و تو نیز...
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  عکس :خبرگزاری رسا

مهارت

مخاطبانمن!آیاحرفهایمرامیفهمند!
مقصد5
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روی جوانترها سرمایهگذاری کنید
وقتی سخن از سرمایهگذاری اقتصادی به میان میآید،
ایدهها مختلف و طرحها متنوع است .بعضی میگویند در
زمین و ملک سرمایهگذاری کنید ،بعضی طال و سکه را
حسین
ترجیح میدهند و برخی به سراغ بورس میروند.
سروقامت
اما در سرمایهگذاری معنوی چه کنیم؟ باید روی چه
کسانی سرمایهگذاری کنیم؟ آیا در این عرصه هم تا این
اندازه دیدگاهها متنوع است؟
فکر میکنم نه .شخصیتهای فرهنگی با وجود گوناگونی عقایدشان،
همه معتقدند« :باید روی جوانترها سرمایهگذاری کرد» .من حاصل این
سرمایهگذاری را به چشم خود دیدهام.
سالها پیش در محلهای در جنوب تهران ،کسی بود که این عقیده را نه
فقط در حرف و سخن ،که در عمل ثابت کرد .حرفهاش معلمی نبود ،اما از
کسانی بود که به تعبیر عوام ،ذاتاً معلم آفریده شدهاند.
توی کوچه و خیابان راه میرفت و انتخاب میکرد .گاهی دست روی شانه
پسربچه  7_8سالهای میگذاشت و میپرسید« :اسمت چیه؟ خونه تون
کجاست؟».
خانه بزرگی را تدارک دیده بود و نام «مکتب الصادق» بر آن گذاشته بود که
ما به اختصار به آن میگفتیم« :مکتب» .کسانی را که برمیگزید ،به مکتب
راهنماییمیکرد.
باور نمیکنید! جمعهها ،جشن این بچهها بود .صبح زود بساط صبحانه دایر
میشد و بچهها همراه با معلمانی که در کار دین آگاه بودند ،دور هم جمع
میشدند .کالس و درس قرآن و ورزش و تئاتر و سرود و کتاب و اردو و سفر،
همه با هم آمیخته بود .ظهرها هم همگی سر یک سفره بودند و غذا هم اغلب
آبگوشت بود .عصر هم تفریح و اردو و . ...برنامه هدفمند بود و جهتدار.
سالهای بعد ،او از بزرگترهای جمع برای آموزش کوچکترها استفاده
میکرد؛ مانند روش درسی حوزههای علمیه .او با این مجموعه همراه بود تا
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دیپلم میگرفتند ،زن میگرفتند و برای خودشان کسی میشدند.
چند سالی است من شاهد این برنامه هستم و هنوز هم او با همان روحیه
کار میکند و تعلیم میدهد و آدم میپروراند .از سرمایهگذاریهای معنوی او،
محلهای آباد شده است و خانوادههایی تربیت شدهاند .چه شهیدان ارجمندی
که در این مکتب پرورش یافتند و به عرش پا نهادند.
حاال میشود رمز و راز آن سخن گوهربار امام صادق (ع) را فهمید که فرمود:
«علیکم باالحداث :بروید سراغ جوانترها»؛ چون آنان به کار خیر شوق بیشتری
دارند ،دریافت آنها بهتر است و آموزشی که به آنان میدهید سالهای زیادی
به کارشان میآید.
در یک کالم ،سرمایهگذاری روی جوانان جواب میدهد.

.2

خود را از دریچة چشم دیگران ببینید
مقابل آینه بایستید و نگاهی به شکل و شمایل خود بیندازید.
چه می بینید؟ معلوم است ،خودتان را .آینه را هم دیدید؟ گرد و غبار بر آن
نشسته بود؟ زنگار گرفته بود؟
نمیتوانید پاسخ این پرسش را بدهید .چون شما در حقیقت آینه را ندیدید،
خود را دیدید.
در بعضی کشورها ،پشت برخی از خودروها نوشتة کوتاهی وجود دارد که از
فرهنگ زیبایی حکایت میکند:
Am I driving driving safely? If not call….
گاهی هم ترجمه عربی آن نوشته شده است:
هل اقود السیاره بامان؟ یرجی االتصال .....
برگردان این جمله به فارسی این است:
آیا من خوب و ایمن رانندگی میکنم؟ اگر نه ،به شماره  ....زنگ بزنید.
آدمها چون خود و متعلقات خودشان را دوست دارند ،بسیاری از اوقات
خود را نمیبینند .آنجاست که باید از دیگران کمک بگیرند و خود را از دریچة
چشم آنان ببینند .این نگاه متفاوت کمک شایان توجهی به شناخت انسان
از خود میکند.

یک مبلّغ دانا همواره در حال آزمایش خویش است .آیا مخاطبان من
حرفهای مرا میفهمند؟ آیا مطالب من به درد آنها میخورد؟ نکند آنها
تشنهاند و من غذا به ایشان میدهم؟ نکند گرسنهاند و من جام آبی در اختیار
آنها میگذارم؟ آب و غذا هر دو الزم هستند؛ اما آیا نیاز کنونی مخاطبان من
هستند؟
برای آنکه خود را از نظر دیگران ببینید ،بد نیست گاهی بعد از سخنرانی
پوگفت مختصری داشته باشید .الزم است با
پیش مردم بنشینید و با آنان گ 
روی خوش از انتقادها استقبال کنید .ابتدا نیازهای مردم را بشناسید ،سپس
منطبق با نیازهایشان حرف بزنید؛ کاری که در بسیاری از جامعههای پیشرفته
و محیطهای علمی و دانشگاهی مرسوم است.
یادی کنیم از استاد عرصة سخن ،مرحوم آقای فلسفی (ره):
_ اگر با جمعیت ناآشنایی مواجه شوم ،در آغاز سخن لطیفهای میگویم.
میدانم که مخاطب معتدل به این لطیفه به اندازه خاصی میخندد .آنگاه از
واکنش مردم و اندازة خنده آنان می فهمم سطح فکری آنان چقدر است و
چگونه باید با آنان سخن گفت.
اخیرا ًدر بعضی سمینارها یا سخنرانیها ،پرسشنامههایی را طراحی میکنند
ِ
تقویت
و سخن سخنرانان را در معرض نقد دیگران میگذارند .این کار باعث
توجه مخاطب و رفع نقص سخن گوینده میشود.
در پایان به این نکته مهم اشاره کنم که توصیهها و سفارشهای بانیان
مجالس ،گاهی مسیر مطالب را به انحراف میکشد .احترام بانی مجلس باید
حفظ شود؛ اما بانی نباید خط مشی سخنرانی شما و اینکه چه بگویید و چه
نگویید را ،معین کند.
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برای این دو مسئله فکری بکنید
اگر کسی با کفش وارد مسجد شود ،مردم با او چه برخوردی میکنند؟
اگر کسی در کشتی ،جلوی پای خود را سوراخ کند ،چه؟
چرا در مواردی از این دست ،همه اعتراض میکنند؟ چرا هیچکس از کنار
این اتفاقها ساده عبور نمیکند؟ زیرا در قبح و بدی و ضرر و زیان آنها به
عقاید و جان و مال مردم شک و تردیدی وجود ندارد و آنچه مردم انجام
میدهند ،چیزی نیست جز امر به معروف و نهی از منکر؛ اما آنقدر دربارة
آنها بدرفتار شده است که خود ضدارزشی شدهاند که مردم از شنیدن نام
آنها فرار میکنند.
ممکن است کسی در خلوت خویش ،مرتکب گناهانی شود که جز خود و
خدا کسی از آنها آگاه نباشد .این گناهان هر چند زشت و ناپسند هستند و
میان گناهکار و خدا جدایی میاندازند؛ اما واژه «فسق» بر آنها اطالق نمیشود
و ارتکاب آنها انسان را فاسق نمیکند.
آنچه فسق است و مرتکب آن فاسق تلقی می شود ،گناه علنی است .گناه
علنی جز آنکه موجب عصیان خداوند سبحان است ،آثار زیانبار دیگری هم
دارد .از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  گناه علنی ،پردة حیا میان انسان و خدا و افراد جامعه با یکدیگر را میدرد.
قبح بدیها در جامعه میریزد .با وجود
   ِ
ارزش خوبیها لکهدار میشود و ِ
این آدمها چندان به خوبیها رو نمیکنند و از بدیها فاصله نمیگیرند.
فضای اخالقی و امنیت و آرامش در جامعه مختل میشود و افراد جامعه
احساس آسایش مادی و معنوی نمیکنند.
دعاها مستجاب نمیشود و به تعبیر روایات ،خداوند بدیهای جامعه را بر
خوبهای آن مسلط میکند.
قانون زیر پا گذاشته میشود و جای ارزشها و ضدارزشها و هنجارها و
ناهنجاریها عوض میشود.
در هر منطقهای که به امر مقدس تبلیغ مشغول هستید ،فرهنگ امر به
معروف و نهی از منکر را زنده کنید.
به مردم یاد بدهید که بدون کنجکاوی و دخالت در امور یکدیگر ،اگر نکتهای
از کسی دیدند که مناسب شأن و منزلت او نیست ،با روی خوش و مخفیانه
به او گوشزد کنند.

آدمها اینگونه از آسیبها سالمت میمانند و انسانها که سالم شدند،
جامعه سالم میشود.
از آیتاهلل مروج نقل میکنند که در دورة طلبگی به دوست همحجره
خویش گفته بود :بیا قراری بگذاریم .هر کسی عیبی را از ما نقل کرد ،بدون
اینکه نامی از او ببریم ،آن عیب را به یکدیگر گوشزد کنیم .اینطور کینه از
کسی به دل نمیگیریم و در مقابل عیبهای خویش را از زبان دوستی وفادار
میشنویم.
این کار بیست سال ادامه یافت و ثمرة آن از میان رفتن عیبها و نقصهای
آنان بود.
پس کوتاهی نکنید و برای رضای خدا این دو فریضه را از غربت درآورید.
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این کارت را شما به دوستان خویش هدیه کنید
بعضی بناها چنان جذاب و چشمنوازند که هیچگاه از ذهن انسان بیرون
نمیروند ،مانند کعبه.
بعضی صحنهها چنان موثر و با نفوذند که تا لحظة مرگ فراموش نمیشوند،
مانند صحنه طواف.
بعضی لحظهها چنان زیبا و دلربا هستند که همواره با انسان میمانند ،مانند
لحظة شوق مادر در دیدار فرزند.
و بعضی محیطها چنان نورانی و انرژیزا هستند که دیده را خیره میکنند،
مانندمسجد.
از مسجد ،نور و آرامش و صفا و روشنی و معنویت میبارد .اگر میخواهید
این نکته را از عمق جان دریابید ،روزی سری به کلیسا بزنید.
رفت و آمد به مسجد عالمت یک سیم متصل به خداست.
پیامبر بزرگ اسالم(ص) مسجد را پایگاه قرار داد .ستونهای مسجدالنبی
را ببینید .کنارة هر ستون یادآور خاطرهای است .یکی محل دیدار با قبایل،
یکی محل عهدها و پیمانهای پیامبر(ص) ،یکی نشانة توبه و انابه ،یکی محل
وعظ و خطابه ،یکی محل استراحت و آرامش ،گوشهای محل مباحثة علمی
و سکویی هم برای فقرا و مستمندان .مسجد در آن زمان به حق پایگاه بود.
در زمان انقالب هم مساجد نقشهای گوناگونی را ایفا کردند .عالوه بر نماز
و عبادت ،اعزام به جبههها هم از مسجد انجام میشد .رسیدگی به امور مردم،
سخنرانیهای انقالبی ،آموزشهای نظامی ،کالسهای عقیدتی ،سرودهای
انقالبی و تعاونیهای مردمی ،همه و همه در مسجد بودند .بیایید و برای خدا
در حفظ و حراست از مسجد ،شما سومین باشید.
پایگاه اهل تبلیغ و آگاهان از دین باید مسجد باشد .حتی قرارهای خود
را در مسجد بگذارید .عقد جوانان را در مسجد بخوانید .نیازهای مردم را در
مسجد برطرف کنید.
اگر میتوانید پای افراد را به مسجد باز کنید .حکایت شیرینی بر سر
زبانهاست که پیرمردی فرزندش را دنبال کرد .او فرار کرد و به مسجد رفت.
پیرمرد کنار در مسجد ایستاد و فریاد زد :پسر ،بیا بیرون و بعد از هفتاد سال
پای مرا به مسجد باز نکن .این حکایت هر چند شیرین و از سر شوخی است،
اما نشان از یک حقیقت تلخ نیز هست که بعضی از مردم یک عمر با مسجد
بیگان هاند.
مسجد آدمی را حفظ میکند و راه شبیخون دشمن را میبندد .اهل مسجد
زیر ذرهبین هستند .هر جایی نمیتوانند بروند .در مجالس باطل نمیتوانند
قدم بگذارند که این به نفع دنیای آنان نیز نیست .در خرید و فروش ربوی
نمیتوانند وارد شوند .نمیتوانند به هر شکلی تیپ بزنند .آدمها به اهل مسجد
اطمینانمیکنند.
حتماً روایت حضرت علی(ع) را شنیدهاید که هرکسی به مسجد رفت و
آمد کند ،یکی از این هشت نعمت نصیبش میشود :دوست ارزشمندی پیدا
میکند؛ دانش تازهای میآموزد؛ عقیده استواری مییابد؛ رحمتی انتظارش را
میکشد؛ اندرزی میشنود که او را از سخافت و پستی بازمیدارد؛ نکتهای یاد
میگیرد که به راه درست هدایتش میکند؛ گناهی را به دلیل ترس از خدا
ترک میکند یا معصیتی را به سبب حیای از مردم مرتکب نمیشود( .امالی
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صدوق )318/
دیدهاید گاهی کارت ورودی مجموعهای ورزشی را به افراد میدهند؟ کافی
است این کارت را نشان دهید و وارد شوید .دیگر دسترسی به همه ورزشها
میسر است.
ارتباط با مسجد ،کارت ورود به همه خوبیهاست .این کارت را به دوستان
خویش هدیه کنید.
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از درد دیگران آرام و قرار نگیرید
هرگز گمان نمیکرد وقتی از امام باقر (ع) میپرسد :آقا! دلم گرفته ،بیخودی
نگرانم .انگار غم دنیا به جانم ریخته  . ...امام چنین پاسخی به او بدهد:
_ شما مسلمانان اعضای یک پیکرهاید .ممکن است آن سوی عالم برای برادر
مسلمان تو گرفتاریای رخ داده وتو در این سوی عالم در غم او سهیم شدهای.
سعدی شیرازی نیز در قرن هفتم هجری ،همین مفهوم را در شعر عالمگیر
خویش آورده است:
بنی آدم اعضای یکدیگرند_ که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار_ دگر عضوها را نماند قرار
دلسوزی و محبت از برجستهترین صفات انسانی است .چنان صفتی که
آدمی را بنده خویش می سازد« :االنسان عبید االحسان» .خداوند نیز به این
مهم بسیار سفارش کرده است؛ چنانکه بعد از توحید و یگانه پرستی ،هیچ
کاری مانند مهرورزی و خدمت به خلق خدا نیست .مهرورزان همان کسانی
هستند که خداوند در حدیث قدسی آنان را خانواده خویش شمرده است.
در این بحث بعضی افراد الگو و اسوهاند .بعضی هم به قول قدیمیها مثل
سیبزمینی ،بیرگ .دنیا را آب ببرد ،آنها را خواب برده است.
من وقتی اولین بار کتاب «فضیلتهای فراموششده» در احواالت آخوند
مالعباس تربتی پدر مرحوم راشد را دیدم ،از دلسوزی و شفقتی که یک
روحانی نسبت به تکتک مردم دارد ،به واقع شگفتزده شدم.
اینکه پیرمردی چنین فداکارانه به مردم خدمت کند و از انجام هیچ کاری
برای خدا دریغ نورزد و برای مردم بهراستی دل بسوزاند .اگر نیمه شب برای
دعاخواندن باالی سر مریضی صدایش بزنند ،این منادی را پیک خدا بداند
و سبکبال ،عبایش را به دوش بیندازد و از خانه بیرون بزند و گاهی تا صبح
و بلکه بیشتر باالی سر او بماند .اگر کسی از دوستانش را چند روزی نبیند،
دلش شور بزند و احوال او را بپرسد و هنگامی که او را دید ،دستش را میان

دستهای گرم خود بگیرد و با صفا و محبت بگوید :کجا بودی؟ نگران تو
شدم .چرا صدایت گرفته؟ چرا سرفه میکنی؟ و با گفتن این کلمات که از
عمق جانش برمیخیزد ،چنان انرژی مثبتی به او بدهد که او درد و بیماری
خویش را فراموش کند.
بگذریم .اکنون که سخن به اینجا رسید ،اجازه دهید دو شعار و سخن
معروف را با هم تحلیل کنیم .اولین سخن را شما بارها از غربیها شنیده یا
پشت پیراهن بسیاری از کارمندان فروشگاهها دیدهاید:
?Can I help you
میتوانم کمکتان کنم؟
و دومی را بیشتر از هموطنانمان در سازمانها و ادارات شنیدهایم:
_ این دیگر مسئله شماست.
اندکی تامل کنید .با در نظرگرفتن همة آنچه گفتیم ،کدامیک از این دو
سخن را میپسندید؟
من که آن سخن نخست به جانم مینشیند؛ اما در مورد دومی از شما
می پرسم:
آیا مسأله دیگران مسأله ما نیست؟
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تن به کار و دل به یار بسپارید.
«روز خود را با نیایش آغاز کنید و آن را چنان با روح خود درآمیزید که
تا غروب همراه شما بماند .روز خود را با نیایش به پایان برسانید تا شب را
در آرامش و بدون دیدن رؤیا و کابوس به صبح برسانید .درباره شکل و ظاهر
نیایش نگرانی به خود راه ندهید .شکل آن هر چه باشد ،باید ما را به سوی
مصاحبت با خدا سوق دهد .شکل نیایش هم مهم نیست؛ مهم آن است که
درهنگام خارجشدن واژههای نیایش از دهان ،روحمان سرگردان و بیتمرکز
نباشد».
جمالتی را که خواندید ،از مهاتما گاندی رهبر فقید هند است که در کتاب
«نیایش» بیان شده است .نیایش نیاز روح آدمی و پیوند قطره با دریاست.
گاهی دانشجویان و جوانان میپرسند :چرا خداوند پنج بار نماز واجب برای ما
مقرر کرده است؟ چرا آغازین لحظهای بیدارباش صبحگاهی باید با نماز همراه
شود؟ چرا واپسین ساعتهای عبادت شبانگاهی نیز باید نماز باشد؟
کوتاهترین و آسانترین پاسخ این است که آدمی در گردباد هوسهای
نفسانی و طوفان شهوتها و تمنیات بیپایان ،بدون یاد خدا میلغزد ،میپوسد
و میمیرد.
آنچه آدمی را زنده و پایا نگه میدارد ،یاد خدا و مناجات با اوست ،نه اینکه
گمان کنید ما آدم بزرگها فقط محتاج او و گفتگو با او هستیم؛ نه ،کودکانی
هم که به تعبیر عامیانه خودمان ،تازه دست راست و چپ خود را شناختهاند ،از
لذت این گفتگو برخوردارند .اگر باور ندارید کتاب «دستهای کوچک دعا» را
بخوانید تا نوعی لذت تازه و دوستداشتنی را برای اولین بار تجربه کنید؛ نظیر
همان لذتی که روزهدار هنگام افطار در عمق جان خویش احساس میکند.
مبلغ دانا ،تالش و کوشش خستگیناپذیر روزانة خویش را از مناجات و
نیایش شبانهاش میگیرد .این یعنی اقتدا به موالی متقیان حضرت علی(ع)
که در عبادت شبانهاش زاهدی بیهمتا و در تالش روزانهاش مجاهدی
پارساست.
بگذارید یاد کنم از عالمه بزرگوار سیدمحمدحسین طباطبایی(ره) که وقتی
روش او را در زندگی پرسیدند ،یک جمله کوتاه اما تأثیرگذار گفت« :تن به
کار و دل به یار».
این عبارت زیبا را آنقدر تکرار کنید که ملکه روحتان شود .نیایش دلدادن
به یار است و الغیر.
حاال برگردید و این نوشتار را یک بار دیگر مرور کنید .در خالل این مطلب
کوتاه دو کتاب به شما معرفی کردم« :نیایش» از مهاتما گاندی و «دستهای
کوچک دعا» .این کتابها برای خواندن است .از آنها غفلت نکنید.

.7

نگاه کنید و با صراحت بگویید :با تو هستم

آمده بود برای تسلیت و سرسالمتی فرزندان آقا ضیاء عراقی آن مجتهد
عالیمقام که حاال چند روزی است سر به تیره تراب برده است پسران آقاضیاء
گوش به گوش ایستاده بودند .یکی را دید که پسر است؛ اما به پدر نمیماند؛
شاید زنجیر طال آویخته یا یقه پیراهن گشوده است .نمیدانم فقط یک کلمه
گفت:
_ حیف ،د ِر خانة آقا ضیاء بسته شد.
و این حرف با پسر همان کرد که باید.
بارها ما در مقابل جمعی یا گروهی سخن گفتهایم .این خوب است اما کافی
نیست .آنچه بیشتر فایده و اثر دارد ،ارتباط چهرهبهچهره با تکتک افراد است.
چیزی که درغرب نوعی روانشناسی و شخصیتشناسی تلقی می شود :ارتباط
.Face to Face
حاج آقا مرتضی تهرانی ،فرزند مرحوم شیخ عبدالعلی تهرانی گاهی سر
درس از خادمش میپرسید :فالنی ،به من میگویند این درسها را نوار کنم
و بیرون بدهم .تو اگر توی چشم من نگاه نکنی از حرفهای من چیزی
میفهمی؟ و او سر باال میانداخت ،یعنی نه.
این سخن بیان یک محتوای عالی در قالب سادهترین کلمات است .نگاه اثر
دارد .اینکه شما دست کسی را بگیرید و چند کلمهای با او خصوصی صحبت
کنید ،آنچنان که علی(ع) دست کمیل را میگرفت و در نخلستانها با او راز
دل میگفت ،دهها برابر اثرش بیشتر از سخنرانی و خطابه در جمع است .امام
صادق(ع) دو کلمه حرف خصوصی ،آن هم با اشاره درباره شرابخواری به
شقرانی گفت و او تا عمر داشت دیگر سراغ شراب نرفت.
در بازار که به حق دانشگاه مردمشناسی است ،آدمهای زیرک همه حرفی را
همه جا نمیزنند .خودشان میگویند ،بعضی حرفها را تلفنی میشود گفت،
بعضی را نه .بعضی حرفها در میان جمع اثر دارد ،بعضی در نهان و خفا .بعضی
حرفها را هم وقتی میتوانی بگویی که در حق طرف لطف کرده باشی ،این
حرف آنجا برد دارد.
در ارتباط چهرهبهچهره ،مخاطب همة حرف را به خود میگیرد و از این نظر
واکنش نشان میدهد .آقای قرائتی میگفت :در کاشان ،دیوانهای گاهی به
مسجد محل میآمد و به افراد توهین میکرد؛ اما کسی توجهی به او نداشت.
دید با این روش کاری از پیش نمیبرد .روزی آمد مسجد و به امام جماعت
گفت :این توهینی که کردم با تو بودم ،بعد به نفر بعدی گفت و بعد به سومی....
سرانجام او را گرفتند و از مسجد بیرون انداختند.
شما نیز درحوزة تبلیغی خود ،از این ارتباط چهرهبهچهره با تکتک افراد
غفلت نکنید .حرف را دقیق و روشن بزنید .با بعضی افراد به فراخور حال آنها
کالس خصوصی بگذارید .همواره دغدغة این را داشته باشید که یک نفر
را بسازید .استعدادها را بشناسید و مثل پزشکی که برای هر بیمار نسخة
جداگانه میدهد ،با هر کسی در حد و اندازة خودش ارتباط برقرار کنید.اردوها،
گردشهای در دل طبیعت ،سفرها و مواردی از این دست فرصتهای مناسبی
برای این مهم هستند.
به هر ترتیب اگر میخواهید مبلّغ تاثیر گذاری باشید ،گاهی چارهای ندارید
جز آنکه:
نگاه کنید و با صراحت بگویید :با تو هستم.

کتابی که معجزة جاودان پیامبر (ص) است .گنجینه ارزشمندی است که
فرمود :اگر دست به دست هم دهید و یک سوره مانند آن بیاورید دست از
دعوت خویش برمیدارد و قرنهاست ،احدی را یارای چنین کاری نبوده
است .مصحف گرانقدری که امروز به یاری کامپیوتر بسیاری از جنبههای
بالغتی و فصاحتی آن آشکار شده است .کتابی که بیش از  1400سال است
منشأ آثار فراوانی بوده و هزاران کتاب درباره آن نگاشته شده و تمثیالت و
داستانها و لطایف و نکتهها و آموزههای آن تمامی ندارد .کتابی که شرح
فقط سه کلمه آن یعنی« :و اشتعل الرأس شیبا» ،کتابی  150صفحهای شده
است .گنجینهای که دانشمندان و عالمان ممتاز هر عصری ،افتخار ترجمه یا
تفسیر آن را دارند.
آیا چنین کتابی در میان ما غریب نیست؟ آیا هر مبلّغی وظیفه ندارد قرآن
را از این غربت درآورد؟
پس هر جا که برای تبلیغ دین خدا قدم میگذارید ،سعی کنید ،به این
امور اهتمام ورزید:
  با برپایی جلسات روخوانی و روانخوانی ،تالوت ،حفظ ،مفاهیم و ترجمه
و تفسیر ،توجه ویژة خود را به قرآن نشان دهید.
  جلسات قرآن را زیبا و سنتی برگزار کنید .افراد گرد یکدیگر بنشینند،
همانگونه که پیامبر(ص) مینشست .از رحل برای قراردادن قرآن استفاده
کنید .شهد و شیرینی قرائت قرآن را به کام جوانان و نوجوانان بریزید.
  به افراد قرآن هدیه کنید .آنان را با ترجمههای خوب قرآن که به لطف
خدا کم هم نیستند ،آشنا کنید .مسابقات قرآنی برگزار کنید و برای برندگان
جوایز نفیس در نظر بگیرید.
گاهی از نوارهای قرائت و ترتیل استادان بزرگی مانند عبدالباسط
و مصطفی اسماعیل که قرآن را محزون تالوت میکنند در کالسها و
جلسههای خویش استفاده کنید.
  مردم را به مراکز قرآنی ،کانونهای قرآن و فرهنگسرای قرآن متصل
کنید.
  همانگونه که به اذان حلقومی _ که به صورت زنده اجرا میشود _
توصیه شده است ،قرآنخوانی حلقومی را هم شبیه آنچه در حرم حضرت عبد
العظیم (ع) مرسوم است ،گسترش دهید.
و در یک کالم ،کاری کنید که مصداق آیه شریفه « و قال الرسول یا رب ان
قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا» نباشید.

مقصد5
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کتاب خدا را از غربت در آورید
حتماً شما صحنههایی از حضور قرآن را در زندگی خود یا دیگران به
خاطر دارید.
وقتی کسی خانه نو و جدیدی میخرد ،اولین چیزی که به خانه میبرد ،آینه
و قرآن است .برای بدرقه مسافر او را از زیر قرآن رد میکنند و پشت سرش
آب میپاشند .عروس را هم که به تخت مینشانند ،هنگام گرفتن عکس قرآنی
به دستش میدهند و میگویند به آیات قرآن نگاه کند تا عکس زیباتر جلوه
کند .باالی سر مرده هم قرآن میخوانند و کار قاری در قبرستان سکه است.
اما آیا قرآن برای شگون خانه است و سالمت مسافر و زینت عکس؟ آیا قرآن
بیش از آنکه به کار مردن ما بیاید ،به درد زندگی ما نمیخورد؟
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معرفی
کتاب

گنجینهای به نام تجربه
معرفی سه کتاب با موضوع آداب طلبگی

 .1صراط
«صراط» ،یعنی راه .حجتاالسالم و المسلمین
ابوالقاسم علیدوست در این کتاب تالش میکند
تا راه طلبگی را از دریچه تجربهها و یافتههای
خویش شرح دهد« .صراط» کتابی است در
 175صفحه که با توجه به حجم کم و قطع
رقعی آن ،میتوان آن را در مسافرتی کوتاه و یا
شامگاه یک روز تعطیل صفحهبهصفحه خواند و
پاسخهای استاد علیدوست به پرسشهای خویش
را بازجست .نویسنده در ابتدای کتاب مقصودش
از نگارش کتاب را چنین شرح داده است:
این کتاب در اصل ،پاسخ به پرسشهایی است
که از طالب محترم پایه اول تا پایه دهم شاغل به
تحصیل در مدارس و مراکز مختلف حوزه علمیه
قم ،جمعآوری شده است».
«صراط» را انتشارات دارالفکر در سال  1387و
در شمارگان  3000نسخه و با قیمت  3000تومان
پیشروی عالقهمندان قرار داده است.

 .2آداب الطالب

مقصد5
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تصویر استاد برجستة حوزه و عالم ربانی،
حضرت آیتاهلل مجتهدی تهرانی ،جلد هر کتابی
را که آراسته باشد ،مخاطب را به برداشتن و
تورق آن کتاب مشتاق میکند« .آداب الطالب»
سلسلة مباحث اخالقی و حوزوی حضرت آیتاهلل
مجتهدی تهرانی(ره) است که روی جلد آن چنین
آمده است« :کتاب حاضر کتابی است در زمینه
تعلیم و تربیت طالب علوم دینی که با بیش از
نیم قرن تجربة علمی و عملی عالم ربانی و معلم
اخالق ،رییس و موسس حوزه علمیه ،حضرت
آیتاهلل مجتهدی تهرانی به زیور طبع آراسته شده
است».
اخبار
کتاب
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این کتاب در دو جلد توسط شاکر برخوردار
فرید گردآوری و چاپ سوم آن توسط مؤسسه
انتشاراتی الهوت در شمارگان  3000نسخه به
چاپ رسیده است .قیمت جلد اول این کتاب با
 668صفحه 6500 ،تومان است.
 .3نسیم هدایت
«چهل پرسش و پاسخ از حضرات آیات :ناصر
مکارم شیرازی ،جعفر سبحانی تبریزی ،محمدتقی
مصباح یزدی و صدها نکته آموزنده پیرامون شیوه
طلبگی» .اینها با خط ریز باالی عنوان کتاب
«نسیم هدایت» نگاشته شده است و زیر عنوان
چنین آمده است :رهنمودهای بزرگان به طالب
جوان .این کتاب ،از آن کتابهای خواندنی است
که سعی دارد مخاطب را از جویبار تجربههای
استادان و بزرگان حوزه علمیه سیراب کند.
تدوینگر کتاب ،علی وافی انگیزة نگارش «نسیم
هدایت» را چنین برشمرده است« :بر آن شدم به
شکرانه توفیق ارتباط با بزرگان حوزه و افراد موفق
ب ِ تجربه ،در مقاطع و مواقع گوناگون از
و صاح 
فرصت استفاده کنم و پرسشهایی را که معموالً
در زمینههای درس و تحصیل و تهذیب و
برخوردهای اجتماعی ،برای یک طلبه جوان
پیش میآید ،به صورت چهل پرسش ،که بیشتر
جنبه کاربردی دارد ،با بعضی از مراجع عظام و
علمای اعالم در میان بگذارم و حاصل آن را چون
گنجینهای از تجربیات ارزشمند ،در اختیار عزیزان
طلبه قرار دهم».
«نسیم هدایت» را انتشارات شفق قم با
شمارگان  4500نسخه و در  592صفحه با جلد
گالینگور به طبع رسانده است .قیمت این کتاب
 8500تومان است.

كتاب حكمت حكومت فقيه (پاسخ به شبهات در مورد
حكومت ديني) با ويرايش جديد ،نوشتة آيتاهلل حسن
ممدوحي كرمانشاهي از سوي موسسه بوستان كتاب تجديد

چاپ شد.
مهارتهاي تحقيق و مأخذشناسي علوم اسالمي تاليف دكتر حسين
صابري كه درآمدي بر پژوهش و منبعشناسي علوم اسالمي در مباحث
مختلف است ،از سوي انتشارات سمت منتشر شد.
آيا كسي میتواند همه اموال خود را برای زمان بعد از فوتش به ديگری
تمليك كند؟ اين سؤالی است كه حسين بنياسدی در پی توضيح و شرح
آن با تكيه بر مبانی حقوق اسالمی و قانون مدنی جمهوری اسالمی ايران در
كتاب «وصيت مازاد بر ثلث» که به تازگی منتشر شده است ،برآمده است.
دكتر نجفقلي حبيبي پژوهشگر و مدرس فلسفه اسالمي ،شرح

1

2

3

قطبالدين شيرازي بر «حكمت االشراق» سهروردي را همراه تعليقات
مالصدرا بر اين رساله تصحيح كرد .اين شرح در دو مجلد از سوي انتشارات
بنياد حكمت اسالمي صدرا منتشر ميشود.
کتاب «حوراء » نوشته طیبه مزینانی دربرگيرنده داستانهايي كوتاه دربارة
زندگي و سرگذشت حضرت زهرا (س) از سوی حوزه هنری خراسان رضوی
منتشر شد .این اثر براساس روایات کتابهای اهل تشیع و تسنن نوشته
شده است.
چاپ نخست كتاب «منطق اشراق ،پژوهشي در منطق حكمت اشراق
سهروردي» به قلم دكتر حسين فلسفي از سوي موسسه بوستان كتاب
منتشر و روانه بازار نشر شد .اثر حاضر ،پژوهشي در منطق حكمت سهروردي
محسوب ميشود كه در آن واژههاي فلسفي به ويژه دانشواژههاي فلسفة
اشراق بررسي شده است.

  جانستان کابلستان اثر جدید رضا امیرخانی

دوست دارید به افغانسان سفرکنید؟
سیدمحسن موسوی تا به حال فکرکردهاید برای سیاحت
يک
نويسنده و زیارت به افغانستان سفر کنید؟
اصال افغانستان چه و ضع و حالی دارد و برای این سفر چه
تهمیداتی باید داشت؟ اوضاع امن است یا نه؟ کسی استقبال میکند یا نه؟
برای ما که تا به حال از افغانستان هرچه شنیدهایم جنگ داخلی و خارجی
بوده و وحشیگریهای طالبان به اسم اسالم ،سفر به دیار برادران افغان که از
مشهد الرضا (ع) فقط چند ساعت راه دارد ،جسارت میخواهد.
رضا امیرخانی که او را بیشتر با «من او» می شناسیم ،بعد از «بی
وتن» آمریکاییاش ،این بار در یک اقدام جسورانه سختی و خطرهای
سفر را به جان خریده ،دست «همسفر اول» و «لی جی چهارسالهاش»
را گرفته و عازم دیار پیر هرات شده ثمرة این سفر ،جانستان کابلستان
شده است.
بعد از فصل اول که مور و تیمور نام دارد و برای کتاب نقش مقدمه را
دارد ،همان دم مرزبانی افغانستان ،هنوز مهر مرزبانی خشک نشده ،سربازی
چند
کتاب

با لباس زیتونی نظامی و چهرهای آفتابسوخته ،با لحنی تند و لهجهای
ناشناس از امیرخانی میخواهد که سیاه سر را به اتاقی دیگر برای بازرسی
نفس خواننده را همان اول
نزد پیر زال بفرستد و نفس امیرخانی و امروزِ ،
کار میگیرد.
اما اوضاع آنطور که فکرش را میکنید نیست و چند خط پایینتر و
خاص منحصر
همینطور صفحه به صفحه و فصل به فصل ،با ظرافتهای ِ
به صاحب اثر ،بیشتر ذهنیتهای منفی و رعبآوری که رسانههای داخلی و
خارجی برای شما ساختهاند ،پاک میشود .دلتان قرص میشود که میشود
با نادیدهگرفتن و چشمپوشی از بعضی شهرهایی که هنوز قرق طالبان و
نیروهای افراطی و راهزنان دیگر است ،با خیالی راحت ،آرام توی خیابانهای
افغانستان با کالسکة کودکتان قدم بزنید و خیالتان راحت باشد که جوانمرد
مردمی هستند ،مردم دیار افغان.
جانستان کابلستان را نشر افق در  350صفحه چاپ کرده و مانند دیگر
کتابهای امیرخانی خواندنی است.
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معرفی چندکتاب از سوی رضا امیرخانی

رمان مردگان باغ سبز؛ محمد رضا بایرامی؛ تهران :نشر سوره مهر
مقالة بلند «جهان مسطح است»؛ توماس فریدمن؛ تهران :انتشارات
هرمس
مجموعه داستان دیوان سومنات ،ابوتراب خسروی؛ تهران :نشر مرکز
مجموعة شعر «گنجشک و جبرئیل» نوشتة مرحوم سیدحسن حسینی؛
تهران :نشر سوره مهر
(گفتهاند مرحوم حسینی وصیت کرده این کتاب را با او در قبر بگذارند.
باشد که صاحب کتاب ،شفیع روز جزایش باشد).
كتاب «شب پانزدهم» ،شامل گزارش كامل ديدار شاعران با حضرت
آيتاهلل خامنهاي ،از سوي مؤسسه پژوهشي فرهنگي انقالب اسالمي منتشر
شد.
«اسم من چفيه است» عنوان كتابي از مرتضي سرهنگي است كه
كاربردهاي چفيه را در جبهه به كودكان توضيح ميدهد .اين كتاب بهتازگي
به چاپ سوم رسيده است .چاپ سوم اسم من چفيه است از سوي واحد
كودك و نوجوان نشر شاهد در شانزده صفحه و با قيمت هشتصد تومان به
كتابفروشيها آمده است.
ويرايش دوم كتاب «سنت ،ايدئولوژي ،علم» به قلم دكتر حميد پارسانيا
را از سوی انتشارات بوستان كتاب چاپ شد .اثر حاضر ،بعضي از مفاهيم
ِ
تحوالت چهار سده اخير شكل گرفتهاند ،همراه با
بنياديني را كه در بستر
مباني معرفتي مربوط به آنها ميكاود.

چاپ نخست كتاب «فلسفه دين ،ديويد هيوم» به قلم دكتر محمد
فتحعليخاني از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر و روانه بازار نشر
شد.
انتشارات بوستان کتاب «شيوههاي كنترل غريزه جنسي از نگاه اسالم»
را با قلم ريحانه هاشمي و سيدمحمدحسن هاشميزاده منتشر کرد.
چاپ نخست «حكمت شيعي؛ باطنيه و اسماعيليه» به اهتمام دكتر
قاسم پورحسن و زيرنظر آيتاهلل سيدمحمد خامنهاي ،از سوي انتشارات
بنياد حكمت اسالمي صدرا منتشر شد .اثر حاضر ،ظهور و پيدايش و
گسترش اسماعيليه را در چند مقاله بررسي ميكند.
«دعا از منظر حضرت آيتاهلل خامنهاي» در ده روز به چاپ هفتم رسيد.
ترجمة غالمرضا الیقی از شرح نهجالبالغه ابن ابیالحدید در انتشارات
نیستان به چاپ هفتم رسیده است.
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تأکید بر کتابت در عصر ائ ّمه(ع)
محسن
ائمه(ع) قرار
تأکید
کتابت مطالب علمی از دیرباز مورد
زارعپور
ّ
گرفته است .ابوبصیر میگوید :پیوسته از امام صادق(ع)
ون َحتَّى تَ ْكت ُُبوا»؛ مطالب
میشنیدم که میفرمود« :ا ْكت ُُبوا َفإِن َّ ُك ْم لاَ ت َْحف َُظ َ
علمی خود را مکتوب کنید؛ زیرا تا ننویسد حفظ نخواهید کرد .همچنین
روایت شده است مردی از انصار در جلسه پیامبر اکرم(ص) حضور یافته و از
فرمایشات ایشان استفاده میبرد ،اما نمیتوانست کلمات گوهربار آن حضرت
را حفظ کند .وی از این قضیه به پیامبر اکرم(ص) شکایت کرد .حضرت نیز
در حالی که به دست خویش اشاره میکرد ،فرمود « :استعن بیمینک»؛ یعنی
از دست خویش کمک بگیر و مطالب را یادداشت کن.

به دست فراموشی سپرده شده است ،به گونهای که امروز کمتر کسی را
میتوان یافت که پس از شرکت در درس خارج ،تقریرات درس استاد خویش
را بنگارد.
تقریرنویسی معموالً از عهده ط ّ
البی برمیآید که محضر استاد و مطالب
وی را به صورت عمیق درک کرده باشند .استاد نیز معموالً پس از مالحظة
تقریرات شاگرد ،مهر تأییدی بر اثر علمی وی زده و اجازه انتشار آن را صادر
میکند .گفتنی است تقریرنویسی ،گرچه تاثیر بسزایی در نشر آثار استادان
عرصه فقه و اصول داشته است ،ا ّما از حیث ق ّوت علمی به پای آثار قلمی
استادان نمیرسد .برای نمونه کتاب «مطارح األنظار» که تقریرات مباحث
ِ
الفاظ درس شیخ انصاری است در مقابل «فرائد األصول» که اثر قلمی مرحوم
شیخ است ،رونق کمتری یافته است.

امالینویسی
در پی این تأکیدات ،اصحاب و روات احادیث ،کلمات گوهربار اهل بیت(ع)
را در مجموعههایی مینگاشتند و آن را برای شاگرد خود نیز میخواندند
و شاگردان نیز امالی استاد را مینگاشتند .این شیوة نگارش که از قرون
چهارم و پنجم رواج یافت ،به « امالینویسی» شهرت یافت که از جمله آنها
میتوان به «امالی شیخ صدوق(ره)»« ،امالی شیخ مفید(ره)» و «امالی شیخ
طوسی(ره)» اشاره نمود.

فواید تقریرنویسی
از مهمترین محاسن و فواید تقریرنویسی میتوان به تعمیق هر چه بیشتر
مباحث درسی در ذهن ط ّ
الب اشاره کرد؛ به گونهای که با احیاء این س ّنت
حسنه ،شاهد بالندگی علمی هر چه بیشتر در میان ط ّ
الب خواهیم بود.
به عقیدة برخی ،زمانی اجتهاد در دوران شیخ انصاری به تکامل رسید که
تقریرنویسی آغاز شده بود؛ چرا که قبل از شیخ انصاری تقریرنویسی چندان
مرسوم نبوده است.

تقریرنویسی
امالینویسی در گذشته ،اختصاص به نقل و
کتابت احادیث داشت؛ اما در سدههای اخیر،
ط ّ
الب به نگارش درسهای استادان خویش
همت گماشتند
اصول
و
فقه
های
ه
رشت
در
ّ
و این شیوه به «تقریرنویسی» موسوم شد.
تقریرنویسی به معنای تثبیت و بازبینی مطالبی
است که استاد در درس ارایه میکند و در
حقیقت یکی از عوامل حفظ تراث علمی شیعه
متأسفانه
در طول قرنهای اخیر بوده است که ّ
این س ّنت حسنه،اندکاندک در میان ط ّ
الب

منتخب
امالینویسی در گذشته ،اختصاص به نقل و کتابت
احادیث داشت؛ اما در سدههای اخیر ،ط ّ
الب به نگارش
درسهای استادان خویش در رشتههای فقه و اصول
ه ّمت گماشتند و این شیوه به «تقریرنویسی» موسوم
شد.
به عقیدة برخی ،زمانی اجتهاد در دوران شیخ
انصاری به تکامل رسید که تقریرنویسی آغاز شده
بود؛ چرا که قبل از شیخ انصاری تقریرنویسی چندان
مرسوم نبوده است  .

انواع و اقسام تقریرات
تقریرنویسی را میتوان به انواع سهگانة مفصل،
متوسط و مختصر تقسیم کرد که هر یک به نوبة
خود محاسن و معایب مربوط به خود را دارد.
برای نمونه حجم زیاد ،دسترسی و جستجوی
مشکل مطالب پس از رجوع مجدد ،وقتگیری
و آوردن مطالب مخل در البهالی تقریرات ،از
جمله مشکالت و معایب مفصلنویسی است؛
بر خالف شیوة متوسطنویسی که با گزینش
مطالب اصلی نسبت به جمعآوری چکیدة
درس استاد اقدام میشود .فراموشی و تداخل

فضیلتی فراموششده!
ذهنی مطالب نیز از جمله معایب شیوه مختصرنویسی است.

کامل برای دانشجو حل نشده است؛ بنابراین بایسته است این نقاطِ ابهام با
مراجعه به استاد مورد نظر و یا استادان مشاور ،رفع و در تقریرات اعمال گردد.
توسط استاد همان درس ،در
همچنین پرواضح است که مالحظه تقریرات ّ
رشد و پویایی تقریرات نقش بسزایی خواهد داشت ،البته در صورت کمبود
وقت استاد ،میتوان از سایر استادان آن فن نیز بهره برد .ارایه «اظهارنظرهای
شخصی» خویش به محضر استاد نیز از عوامل بالندگی علمی هر چه بیشتر
دانشجو خواهد بود.
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چند نکته
شیوة پیشنهادی
الف) تقریرنویسی گرچه از ابتدا تاکنون به نگارش درسهای خارج
ّ
مقدمات و سطوح نیز میتوانند با اشتغال
ب
ال
ط
اما
است؛
داشته
اختصاص
به نظر میرسد برای نوشتن یک تقریر خوب از درس استاد ،مراحل زیر
ّ
به این فعالیت علمی ،هر چه بیشتر به ُکنه مطالب علمی دست پیدا کنند.
باید به ترتیب پیموده شود:
ب) باید دانست پیادهکردن نوار دروس استادان که گاه و بیگاه جای خود
 .1پیشمطالعة اجمالی درس؛
را در نزد برخی ط ّ
الب باز کرده است ،گرچه خالی از فواید علمی نیست ،اما
باتوجه در درس؛
 .2حضور ف ّعال و ّ
ّ
عناوین هیچگاه نمیتواند خأل تقریرنویسی در حوزه را پُر کند.
و
درس
در
شده
ح
مطر
مباحث
ی
ل
ک
عناوین
 .3یادداشتکردن
ِ
ج) احیاء س ّنت تقریرنویسی در میان ط ّ
الب ،نیازمند برگزاری نشستها
مباحث و نکاتی که ممکن است هنگام نوشتن تقریر به فراموشی سپرده
و محافل علمی دربارة این موضوع است .با این حال به صورت مختصر
شوند؛
 .4مرور ذهنی دوباره مطالب مطرحشده در درس ،قبل از خروج از کالس میتوان گفت :آشنانبودن ط ّ
الب با شیوههای تقریرنویسی ،عدم آگاهی از
فواید علمی تقریرنویسی ،اشتغاالت فراوان
حد سه الی چهار دقیقه؛
درس در ّ
منتخب
علمی و غیرعلمی ط ّ
الب امروزی ،تأکیدنکردن
 .5مطالعه دوباره درس؛
الب پس از حضور در درس استاد و مطالعه استادان بر تقریرنویسی ط ّ
ط ّ
الب حاضر در درس
 .6مباحثه؛
 .7نوشتن مطالب مطرحشده در کالس درس و مباحثه آن ،مطالب استاد را به گونهای شایسته و نبو ِد فرصت کافی برای مالحظه و تصحیح
توسط استادان ،از عوامل به فراموشی
با قلم خویش و با حفظ دیدگاههای استاد؛
تقریر کرده و قسمتی جداگانه را به نگارش نقدهای تقریرات ّ
تهیه عناوین مناسب برای هر قسمت از خویش نسبت به دیدگاههای استاد اختصاص دهند .سپردهشدن این س ّنت حسنه است.
ّ .8
مباحث؛
باید دانست پیادهکردن نوار دروس استادان که
 .9اظهارنظر شخصی ذیل هر بحث در قالب گاه و بیگاه جای خود را در نزد برخی ط ّ
منابع
الب باز
کادری جداگانه.
کرده است ،گرچه خالی از فواید علمی نیست؛ اما
الكافي ،ج ،1باب ،52باب روايه الكتب و الحديث و
طی مراحل باال و تهیة تقریر درس ،هیچگاه نمیتواند خأل تقریرنویسی در حوزه را پُر فضل الكتابة
پس از ّ
نقطههای کور و مبهمی از مباحث پدیدار کند.
بحاراألنوار ،ج ،2ص  ،152باب  ،19فضل كتابه
میشوند که نمایانگر مباحثی است که به شکل
الحديث و روايته
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آفت تقریرنویسی
گرچه تقریرنویسی در تعمیق مطالب در اذهان مق ِّرر نقش بسزایی دارد ،اما
تکیة زیاد به نوشته مق ِّرر و دیدگاههای استاد ،کمکم امکان تف ّکر و ق ّوة نقد را
از انسان میگیرد و همین امر باعث کاهش قوه استنباط خواهد شد؛ بنابراین
بایسته آن است که ط ّ
الب پس از حضور در درس استاد و مطالعه و مباحثه
آن ،مطالب استاد را به گونهای شایسته تقریر کرده و قسمتی جداگانه را به
نگارش نقدهای خویش نسبت به دیدگاههای استاد اختصاص دهند.
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ظن معتبر
مهدی شریفی
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خودت را میرسانی به سبد پیازهای
داستان توی کابینت و ـنه مثل همیشه که
ن وسواس داری
توی انتخابکرد 
ـ یکی را که خیلیخیلی بزرگ است برمیداری و
با چاقو میافتی به جانش .اگر اولین قطرة درشت
کرده بود و دیرتر سقوط
اشک هم چند ثانیه تحمل 
میکرد ،باز هم میفهمیدم بیصدا گری ه کردنت ربطی به پیاز ندارد و پیاز
ی است ناشیانه برای اشکهایت .وقتی عبایم را آویزان میکنم و آینه
توجیه 
را به قصد تصویر آشپزخانه و تو دید میزنم .بوی قرمهسبزی ،ریزترین سوراخ
و سنبههای خانهمان را هم پر کرده .شاید به جز آبگوشت ،دستور پخت هیچ
ی یاد نگرفته باشم؛ اما این را میدانم که
غذای دیگری را از روزهای حجرهدار 
پیاز قرمهسبزی را همان اول کار تفت میدهند نه وقتی که بویش درآمده و
رنگ عوض کرده .رنگت هم پریده .میدانم چرا؟ برای همین سالم نمیکنم
که مجبور نباشی جواب بدهی و یکراست میروم توی اتاقی که تو جلوی
مهمانها صدایش میکنی «اتاق کار حاج آقا».
یک تکه کاغذ کاهی سالم افتاده کنار سطل
پالستیکی .البد یادت رفته حسابش کنی .مچالههای
امروز صبح را از توی سطل پالستیکی برداشتهای و
حتماً ریختی توی نایلون مشکی تا همراه تفالههای
ت سیبزمینیها،
چای و کثیفیهای مرغ و پوس 
ساعت نه بگذارمشان جلوی در تا پرتاب شوند توی ماشین زباله شهرداری.
کاغذها را دو سال پیش از پیرمرد دستفروشی خریده بودم که مینشیند
ل گرم سال ،کف پیادهرو و برف و باران زمستان ،کنار
کنار در مسجد .فص 
جاکفشی ورودی .کارش غرزدن به طلبههاست که چرا کفشهایتان را مثل
بچههای سر راهی ول میکنید زیر دست و پای دیگران .محمود همیشه
میگوید غصه بساط خودش را میخورد نه نظم طلبهها را و من میگویم:
«غیبت نکن».
هنوز یک خروار از این کاغذها روی قفسة کتابها دارم .روزی که داشتیم
کتابها را مرتب میکردیم و چشمت افتاد به پاکت کاغذهای کاهی گفتی:
ـ «قبل از اینکه بیایی خواستگاری من ،توی ساندویچی کار میکردی؟»
با پا زدم به چهارپایه چوبی تا بترسانمات .جیغ زدی و آرام افتادی روی
گلهای قالی دوزاده متری .خیلی جدی پرسیدم:

ـ «فکر کردی برای چی اومدم خواستگاریت؟»
همانطور که موهایت را زیر لچک گردگیری برمیگرداندی گفتی:
ـ «برای چی؟»
و طوری که خندهام را نبینی ،زل زدم به جلد کتاب «دروس فی علم
االصول شهید صدر» و گفتم:
خنده ادامه دادم:
ـ «دنبال کارگر برا ساندویچی میگشتم »...و بعدش وسط 
« ...محمود گفت خواهرمو بگیر تا پول کارگر ندی».
و تا شب برای هم ُکری خواندیم و خندیدیم و
کتابها را چیدیم.
دیشب که گفتی نگاهت کنم ،داشتم «تقریر
سوم استاد بر قاعده اولیه در باب ظنون» را نگاه
میکردم .مقایسهاش با شک و ربطش به انسداد
باب علم .هرچه زور میزدم بفهمم اصل در نظر
شارع بر احتیاط است یا عدم ،چیزی دستگیرم نمیشد .وسط حرفهای
استاد محمود یکبند بغل گوشم از تو حرف زد و اینکه اجازه بدهم همراه
زنش با اردوی پایگاه محلهشان بروید مشهد.
پارسال همین وقتها توی صحن امام رضا(ع) و زیر خروار خروارنگاه زائرها
بودیم که گفتی:
ـ «هر وقت میخوام باهات حرف بزنم بیبهونه زل بزن تو صورتم»
و من اول قول گرفتم که توی جمع نباشد و بعد قول دادم که هرچقدر
بخواهی زل میزنم توی صورتت .دیشب قبل از اینکه زل بزنم توی صورتت،
کاغذهای درس استاد را از روی میز و زیر دستم چنگ زدم و مثل موسی که
الواح خدا را پرت کرد ،پرتشان کردم طرفت .چندتاییاش پیچ و تاب خورد و
همان کنار دستم آمد پایین و بیشترش قالی دوزاده متری را با رنگ کاهی و
خطخطیهای خودکار آبی ،فرش کرد.
فکر اینکه پای درس استاد ،محمود نگذاشته بود «قاعده اولیه در ظنون»
را بشنوم و دیشب پشت میز ،تو نگذاشتی بخوانمش ،ته دلم را آشوب کرد
و داد زدم:
ـ «هر چی میکشم از تو و برادرته».
صدایم خیلی بلند بود .مثل روزهای حجرهداری و فریادهایی که سر مسؤول
خاموشی میکشیدیم که به او ربطی ندارد حجرهمان روشن باشد یا نه.
چیزی نگفتی .آرامتر از قبل ،اما با همان قیافه گفتم:

ـ «مگه نمیخواستی نگات کنم؟»
نقاشی نقاش هنرمندی هستی و چارچوب
آنقدر بیحرکت بودی که انگار
ِ
در را دورت قاب کردهاند .میدانستم حرفت همان حرفهای صبح محمود
است و میدانستی که شاید اولش نه بیاورم ولی کمکم راضی میشوم و فقط
شرط میگذارم که مراقب خودت باشی و پیش امام رضا(ع) دعایم کنی.
بعد از اینکه برگههای کاهی آرام گرفتند ،فقط صدای ثانیهشمار ساعت
دیواری میآمد .هنوز توی چارچوب در بیحرکت ایستاده بودی .داشتم
به تویی نگاه میکردم که نگاه پر از نفرتت به کاغذها بود و فکر کردم
شاید داری جوری برایشان نقشه میکشی که زنی برای هووی جوانترش
ن خانه است
میکشد .استادمان بارها گفته خوب درسخواندن هووی ز 
و باید هوای هر دو را خوب داشته باشید که مصداق «فذروها کالمعلقه»
نشوید.
امروز قبل از اینکه بروم سر درس ،برعکس
همیشه کنارم نیامدی که همسفرهام باشی.
اص ً
ال سفرهای پهن نبود .اگر هم بود وقتی
برای خوردن صبحانه نداشتم .عادت کردهام
که صبحها بیدارم کنی .میدانستم بیداری،
اما خودت را زدهای به خواب .اولش قهرت را
گذاشتم پای فریاد دیشبم ،اما وقتی دیدم جای برگههای درسیام روی میز
ی است و بهجایش سطل پالستیکی کنار میز تا خرخره پر از کاغذهای
خال 
مچاله خیس ،فهمیدم دلیل بزرگتری داری برای اینکه خودت را بزنی به
خواب .حتی اگر خواب بودی ،مشتی که زدم روی میز آنقدر صدا داشت
که بیدارت کند .میدانی اولین چیزی که توی مچالههای سطل دیدم
چه بود؟ به اندازه دوسال خودم را دیدم که مچال ه شدهام و دارم تند تند
حرفهای استاد را موبهمو مینویسم و بعدش فکر کردم که چه خاکی باید
به سرم بریزم و تمام امروز را مثل کسی نشسته بودم پای درس استاد که
سرش خورده به دیواری و همه علمش پاک شده .در را هم به همین دلیل
محکم بستم ،نه اینکه عصبانی بودنم را به رخت بکشم؛ چون آن لحظه واقعاً
عصبانی بودم.
دوباره سطل خالی را نگاه میکنم و از اینکه علمم مچاله شده و االن دارد
توی کیسه زباله بو میگیرد ،خندهای درست میشود روی صورتم .به عکس

روی دیوار ،زل میزنم؛ همان عکسی که پارسال یواشکی توی صحن امام
رضا(ع) از من گرفتی و بعدش پشیمان شدی که چرا خودت نیستی کنارم.
تو را میآورم توی سرم که نصفه شب کاغذهای کاهی را با چند دانه
س چرک انداختهای توی ماشین لباسشویی .اگر بخواهم بعدش طرح
لبا 
مسأله را هم بیاورم اینطور میشود« :شک ندارم با برنامه اینکار را کردهای.
حتی اینجا محل ظن هفتاد درصد معتبر هم نیست .بیکم و کاست به
این مسأله قطع دارم و حجیت قطع هم ذاتی است و جای هیچ شبههای
باقی نمیماند که تو برای خالیکردن خشمت کاغذهای دو سالهام را سر
به نیست کردهای».
روزهای اول ازدواجمان پرسیده بودی اینها چیست که هر روز
مینویسمشان .انگار که تو محمود باشی و بخواهم درس استاد را توی
مباحثه جا بیندازم .خیلی باحوصله برایت توضیح دادم:
«مث ً
ال خیلی از روایات که سند محکمی ندارند ،میشوند خبر واحد ظن
ن ظنها حجیت قایل
آور .ما میخواهیم بررسی کنیم ببینم شارع برای ای 
است یا نه و اگر حجیت قایل باشد ملحق میشود به قطع و اگر نه حکم
شک غیرمعتبر را دارند».
و تو پرسیدی یعنی هر «زن»ی معتبر نیست؟ و من با خنده جواب دادم:
«اگه خدا بهت شانس داده باشه چرا».
فرم ثبتنام اردوی مشهد را از توی جیب پیراهن
سفیدم میآورم بیرون .محمود امروز صبح گذاشتش
توی جیبم و گفت آن را به تو که فردا با خودت ببری
برای ثبتنام مشهد.
ی است .نمیخواهم
جلوی امضای همسر هنوز خال 
دلم پر باشد از تو به خاطر کاغذهای مچاله .فکر
میکنم اولین نفری هستم که قطعو یقین را از اعتبار ساقط میکند و
ملحقش میکند به شک و بیخیالی .تنها اتفاقی که افتاده این است که تو
حواست نبوده و برگههای من را اشتباهی انداختهای توی ماشین لباسشویی
و من باید به خاطر اینکه صبح در را محکم بستهام از تو عذرخواهی کنم.
برگه را امضا میکنم و بعد با خودکار آبی روی تکه کاغذ کاهی جامانده
کنار سطل مینویسم:
«محض لبخند زنم که معتبرترین ظن دنیاست».
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