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شنیدهبودم»نور«یافتنیاستوبراییافتنش»بایدها«میباید.

شنیدهبودم»علم«آموختنیاستوآموختنش»آداب«میخواهد.

ومیدانستمراه»تاریکوطوالنی«استوپیمودنش»چراغ«میخواهد.

وناگزیر،سالکاینمسیررا»توشهای«بایدکهحاویاینهرسهباشد.

س��ال ها بود که به دنبال »چراغ راه« به اس��تادان بزرگی برخوردم و از 
هريک شمعی جستم و کتاب هايی خواندم و از هر ورقی »نوری« پيش 
پ��ای خويش افروختم؛ ولی راه همچنان دش��وار بود و س��نگالخ های 
راه فراوان و س��خت! و من لنگ لنگان »انبان« خويش از شمع و چراغ 
می انباش��تم تا هم ب��ه کار من آيد و هم به کار ديگ��ران و اکنون انبان 
کوچک و ناچيزم، توش��ه ای از نورهای »رهنما« شده است که فروتنانه 
پيش پای دلدادگان حضرت دوست، امام زمان، ارواحنا فداه، که جان ها 
همه فدای اوس��ت، می نهم و »دست مدد« برای پيمودن صراط هدايت 
از آن مهر تابان س��پهر واليت می طلبم، تا با شما، برای هميشه، سالک 

طريق نور، با »کوله پشتی طلبگی« باشيم.
اي��ن كت��اب كوچك را تقديم مي كنم به مقام معظ��م رهبري كه منادي 
افق هاي روش��ن و اميدهاي تازه براي طالب جوان اس��ت و از ارشاد 
و تشويق هاي اس��تاد ارجمندم حجه االسالم والمس��لمين گنابادي نژاد 

سپاسگزارم.
و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين
قنبرعلي تيموري

کالم نخست



س��نگ بناي اين س��رزمين پاك را مي توان به سال هاي بدو رسالت برگرداند، اّما در دوران 
امام باقر و امام صادق، عليهماالس��الم، تحّول عظيمي در ش��يوه و گسترة مراكز و مدرسه هاي 
اهل بيت به وجود آمد كه حوزه هاي علمية كنوني، اس��تمرار همان حركت عظيم اس��ت. از آن 
دوره ت��ا زم��ان غيبت امام عصر، ارواحنا فداه، رونق ش��گرفي در كيفيت آموزش پديد آمد و 

الگوي مناسبي از نظام آموزشي ارائه گرديد. 
با غيبت امام عصر، ارواحنا فداه، عالمان ديني با درك صحيح از شرايط غيبت، برای حفظ 

و تداوم و بالندگي حوزه ها كمر هّمت بستند.
شهر قم و ري از اوان عصر غيبت، مركز فقهي بزرگ شيعه و مهد عالمان بزرگي چون كليني، 
ص��دوق، مفيد و... بوده و در آنها تأليف و تدوين مجامع حديثي رونق بس��ياري يافت و كتب 
سترگي، مثل اصول كافي و من اليحضره الفقيه به رشتة تحرير درآمد؛ با اين وجود با رونق يافتن 
حوزة بغداد اقتدار علم و فقاهت شيعه به اين شهر انتقال يافت. پس از انهزام حكومت آل بويه 
و با ورود طغرل بيك س��لجوقي به بغداد در س��ال 447ه  .ق، ميان ش��يعه و سني فتنه و آشوب 
درگرفت و با ايجاد خونريزي ها و به آتش كش��يده ش��دن حرم مطّهر كاظمين، حوزة بغداد نيز 
رو به افول گذارد. در همين زمان ش��يخ طوسي نيز به دليل تخريب و آتش سوزي منزلش رحل 
اقامت در نجف افكند و به اين ترتيب حوزة نجف بنا نهاده ش��د و اين ش��هر مركز بانش��اط و 
پراقتدار علوم اس��المي شيعي گرديد. عظمت و اقتدار شيخ الطائفه، حوزه هاي علميه را به تقليد 
از آرای علمي وي واداش��ت كه اين دوران را دوران مقلده مي گويند و متعاقبًا موجب فترت و 
ركود علمي نجف گرديد؛ اّما با زمينه سازي عالمان بزرگ ديگر به ويژه ابن ادريس در شهر حّله، 

دوران جديدي از رشد و شكوفايي اجتهاد ديني آغاز شد.

سنگ بنا
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شکل گيری حوزة شام و حلب نيز استمرار حركت علمي حوزة بغداد بود كه چهره هاي شاخصي 
مانند شهيد اّول و ثاني، سالر ديلمي، ابوحالج حلبي، ابن زهره و... در آن خوش درخشيدند.

مبدأ حوزة مش��هد نيز اگرچه به قرن دهم باز مي گردد، اهميت خود را از قرن يازده يافته 
اس��ت و در قرن دوازده و سيزده بيش��تر حكم حوزة مقدماتي داشته؛ تا اينكه در قرن چهارده 
در آن عل��وم عقلي و ادبي��ات رواج زيادي پيدا كرد و برازنده ش��د. اين حوزه پس از حادثة 
خونين مس��جد گوهرش��اد به كّلي تعطيل شد؛ اّما در س��ال 1320 كه فشار از مظاهر ديني و 
روحاني برداشته شد، دوباره رو به رونق نهاد و تاكنون به تدريج حوزه اي برجسته، پرشور و 
با تحرك شده و در حال حاضر دومين حوزة علميه جهان تشيع محسوب مي شود كه پس از 

قم داعيه دار نشر فرهنگ و معارف قرآن و اهل بيت، عليهم السالم، است. 
حوزة علميه كنوني قم در س��ال 1340، با هجرت آيت العظمي حائري به اين ش��هر تأسيس 

رفته رفته بزرگ ترين حوزة علمية جهان گرديد و روزبه روز بر رونق و عظمت آن افزوده ش��د و 
اصلي علم و دان��ش در جهان تشيع ش��د. اين ش��هر امروزه طاليه دار 

ده ه��ا تش��يع اس��ت كه مهد علوم مختلف  و  دانش هاس��ت  و 
تحصي��ل در هزار طلبه، باش��ور و اشتياق تمام  ب��ه  آن 

مشغول اند.
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سرزمين فضيلت
حوزه هاي علميه سرزمين فضيلت هاي اخالقي و علمي هستند كه بر سر درشان »ادخلوها 
بس��الم آمنين«1 نوش��ته اند. در اين اقليم نه جايي براي مقام، امتياز و تفاخر است و نه معنايي 

براي رقابت هاي غرورآميز و تكاثر.
اين فرهنگستاِن فضايل را شهيد مطهري)ره( محيط صفا و صميميت و اخالص و معنويتي 
توصيف مي كند كه امتيازي در آن جز علم و تقوا نيست و محيطش سرشار از زهد و قناعت 
اس��ت و از عياش��ي هاي برخی طبقات در آن خبري نيست؛ روابط متقابل استاد و شاگردش، 
در حضور يا غياب، صميمي و احترام آميز و عادت دانش پژوهانش، نه بر گرفتن دانشنامه، که 
بر بحث محبت و فهم و تعمق و تفكر استوار است. آنچنان كه هركس استعداد بيشتري دارد 

كتاب هاي پايين تر را هم تدريس مي كند.2
در آنجا علم و عالم و كتاب، هر سه ارجمندند. طلبه از همان آغاز آموخته است كه دانش 
مقدس اس��ت و كتاب، ظرف مقدس آن؛ آموخته كه اس��تاد را بستايد و در احترام به او مبالغه 
كند؛ او را به مثابِه پدر خويش بخواند و در خلوت و جلوت دعاگو و احترام گزارش باشد كه 

اين همان رمز بركت و راز توفيق اوست. 
صفا و طراوت اين بزمگاه ُخلق و ادب را در توصيف سادة استاد حكيمي مي توان يافت كه: 
»هميشه و در هر نسل، گروهي وسيع از جوانان، پا به درون حوزه ها مي گذارند و از همة لّذات و 
كامراني ها و خوشي ها و مناصب و... دست مي شويند و خويشتن را در ردة پيامبران و مصلحان 
قرار مي دهند. گروهي كه با ايمان مي خوابند و بيدار مي شوند، با ايمان كتاب را به دست مي گيرند 
و مي بوسند، با ايمان به محضر استادان مي روند و با زندگي زاهدانه روز مي گذرانند و با هزينه اي 
بسيار اندك اين همه بازده دارند و اين همه عالم و خطيب، مؤلف و متفكر و اخالقي و فيلسوف 

و مدرس و مفسر و عقايدشناس و عالم الهي و انقالبي و مصلح تحويل جامعه مي دهند.«3
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درخت بي بديل
اگر در هر زمان انساِن دردمند ناچار از مراجعه به پزشك است، جامعة خزان زدة فكري و 
عقيدتي معاصر نيز همواره چاره اي جز مدديابي از معالج روحي خود ندارد. رش��د و آگاهي 
جوامع انس��اني نيز نه فقط از اين نيازمندي نكاسته، بلكه گذر تاريخ، تشنه كامي آدمي را بدان 

شدت داده است. 
روحانيت اكس��يژن ريه هاي خشك بشريت اس��ت و به تعبير شهيد مطهري)ره( »درخت 
اصي��ل و باارزش و زندة آفت زده اس��ت كه خودش را بايد حف��ظ و با آفاتش مبارزه نمود... 
تز اس��الم منهاي روحانيت، تز استعماري اس��ت. هيچ چيز نمي تواند جانشين روحانيت شود. 
حامالن فرهنگ اصيل و عميق و ذي قيمت اس��المي فقط در ميان اين گروه يافت مي ش��وند. 
آن تقواها، ايمان ها، معنويت ها، اخالص ها و آن جوش��ش ها و جنبش ها و فداكاري ها كه رمز 

بقاي ملت هاست، فقط از اين سرزمين مقدس سرمي زند.«4
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راز موفقيت
تاريِخ همارة بش��ر كمتر به ياد دارد جرياني همچون روحانيت ش��يعه را، كه چنين زنده، 
پويا و بانش��اط به تعميق و توسعة خود بپردازد و آغازگر حركت فراگير ملت هاي دنيا باشد؛ 
آن هم در ش��رايط سياسي � اجتماعي سختی که خشم و غضب رقيبان و حاكمان ظالم را در 
مقابل ببيند، مدام طعم تلخ انزوا و اقليت و بي مهري را بچشد و مدارس و كتابخانه ها و حتي 

علمايش ايمن از هجوم و غارت و قتل نباشد.
راس��تي چيست اين رمز و راز توفيق و پايداري؟ ش��هيد مطهري)ره( بر دو عامل اساسي 
پاي مي فش��رد: يكي ويژگي خاص فرهنگ ش��يعه كه زنده و حركت زا و انقالب آفرين است 
و از روش و انديش��ة متعالي معصومين تغذيه مي كند؛ و ديگري اينكه اس��اس اين جريان، به 
دس��ت ائمه و براي رويارويی با قدرت هاي ظالم و انكار حقانيت پادش��اهان بنا نهاده ش��ده. 
روحانيت شيعه از نظر معنوي متكي به خدا و از نظر اجتماعي متكي به مردم است و هيچگاه 
جزء دولت نبوده است؛ لذا توانسته است مستقل و بي نياز از حكومت ها، انقالب هاي مردمي 

را رهبري كند.5
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در دل مردم
مي گويند اعتماد مردم به روحانيان سست شده، روحانيان جايگاه خود را از كف داده اند و حتي 

احترام مذهبي ها به آنها، نه از سر صدق و عمق جان، كه از روي تظاهر و لقلقة زبان است.
جاي فراموشي نيست كه ميان روحاني حقيقي و روحاني نما،  تفاوتي است از زمين تا سماء. آري: 

روحاني واقعي هماره محبوب و عزيز است، در دل مردم جاي دارد و مردم هنوز و هميشه 
او را س��نگ صبور و معتمد خود مي دانند. س��خن زيباي رهبرمان را در پردة چش��م و دلمان 
بياويزيم كه: »مردم از ته دل روحانيت را دوس��ت مي دارن��د، البته نه هر روحاني نما را. مردم 
روحاني واقعي و عالم دين را دوست دارند. آن روحاني نمايي را كه دشمن مي خواهد به جاي 
روحاني در ميان مردم جاي بزند، مردم از او متنفرند... پيشكس��وتي و پيش��قدمي روحانيون 
مردم را نجات داد و لذا مردم علماي واقعي را دوس��ت دارند. هر وقت كه در اين مملكت، 
ي��ك نغمة آزادي واقعي بوده اس��ت، رهبر آن روحانيون بوده اند. اين تاريخ اس��ت؛ تاريخي 
كه روحانيون ننوش��ته اند، بلكه دشمنان روحانيون نوش��ته اند. اّما آنها به اين حقيقت اعتراف 

كرده اند، مردم خود را به روحانيون نشان دادند.«7

ماللتعلماهمزعلمبيعملاس��ت6نهمنزبيعمليدرجهانملولموبس
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اوج سربلندي
افتخاري شكوهمند يا شغلي ناگزير؟ كدام يك؟ شما طلبگي خويش را چگونه مي بينيد؟ آن 
را افسر پادشاهي و قباي سلطاني می دانيد يا پيرهن صبوري؟ بياباني پرمغيل يا بستانی كه از هر 

شاخسارش هزاران ميوة معرفت سربرآورده؟ رسالتي افتخارآميز يا شغلي از سر ناچاري؟ 
چنين بياموزيم كه ش��هيد فرزانگي، اس��تاد مطهري باور داشت: »يادم هست... در دانشگاه 
ش��يراز از من دعوت كرده بودند براي سخنراني. يكي از استادها مرا معرفي كرد و گفت: من 
اين جمله را با كمال جرئت مي گويم؛ اگر براي ديگران لباس روحانيت افتخار اس��ت، فالني 
افتخار لباس روحانيت است. آتش گرفتم از اين حرف؛... گفتم: آقاي فالن! اين چه حرفي بود 
كه از دهانت بيرون آمد؟! تو اصاًل مي فهمي چه داري مي گويي؟ من چه كس��ي هس��تم كه تو 
مي گويي فالني افتخار اين لباس است؟ با اينكه من آن وقت دانشگاهي هم بودم و به اصطالح 
ذوحياتي��ن بودم گفتم: آقا! من در تمام عمرم يك افتخار بيش��تر ن��دارم. آن هم همين عمامه 

و عباس��ت. ما را اگر اس��الم بپذيرد كه اسالم افتخار ما 
باشد، اسالم اگر بپذيرد كه به صورت يك مدال به 

سينة ما باشد، ما خيلي ممنون هم هستيم.«8

دولتعشقبینكهچونازسرفقروافتخار
گوشةتاجس��لطنتميشكندگدايتو9
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ايمان هاي حركت آفرين
»موفقيت« و »كارآمدي« هر طلبه مرهون به دس��ت آوردن فهرست بلندي از عناصر روحي و 
اخالقي است كه بدون آنها هويت طلبگي، هويتي سست و بي بنياد است. شايد بتوان اين عناصر 

را در جمله اي كوتاه كه شهيد مطهري)ره( در مورد امام)ره( بيان كرده است، بازيافت:
»وقت��ي پاريس به مالقات امام)ره( رفت��م، چيزهايي از روحية او درك كردم كه نه فقط بر 
حيرت من، بلكه بر ايمانم نيز اضافه كرد؛ وقتي برگش��تم دوس��تانم گفتند چه ديدي؟ گفتم: 
چه��ار ت��ا »آمن«؛ آَمَن بَِهدفه؛ آَمَن ِبَس��بيله؛ آَم��َن بَِقوِله؛ آَمَن ِبرّبه«10 )به ه��دف و راه و قول و 

خداوندگارش ايمان داشت(.
پشتوانة هر طلبه براي نيل به ايده آل ها و آرمان هاي بلندي كه دنبال مي كند ايمان به چهار 

هدف اصلي است:
� ايماني ستبر و باوري قلبي به هدفي كه در سر دارد؛ � ايماني استوار به راهي كه برگزيده 
اس��ت، تا با همرهي خضِر راه و بهره گيري از بصيرت ديگران، بهترين و كارآمدترين راه ها و 
شيوه ها را برگزيند؛ � شناخت و باوري مستحكم به توانايي، استعداد، بايد و نبايد و رسالت و 
تعهد و زمينه و ريشه هاي آنها؛ � و پيش از همه، ايمان. طلبه تا نور ايمان به خداوند بر ناصية 

كنش، دانش و بينشش ندرخشد، وجود او رقم فيض نخواهد پذيرفت.
آري:

باش��دكزآفتابفلكخوبترشوي11گرنورعشقحقبهدلوجانتاوفتد
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نظام آموزشي حوزه
به فرض كه نظام آموزش��ي حوزه قديمي است، سنتي است، كاستي دارد و نقاط منفي در 
آن ديده مي شود؛ اّما جانب انصاف نيست كه قلم يكسره بر هرچه كه هست بكشيم. مگر نظام 

آموزشي دنياي مدرن بي كم و كاست است و همواره پرپيمانه؟
بله، اين نظام نيازمند اصالح و مرمت اس��ت، همچنان كه نظام آموزش��ي مدرن؛ پس بايد 
دستي باال زد و كاري كرد. نيازها را سنجيد و اشكاالت را مرتفع كرد. به عالوه كه نقاط مثبت 

ويژه اي در آن وجود دارد كه در هيچ مركز علمي مشابهي ديده نمي شود. 
»هن��وز كه هنوز اس��ت، در سراس��ر جهان كمتر نظام آموزش��ي ای به عم��ق و غناي نظام 
آموزش��ي حوزه هاي علمية اسالمي � به ويژه حوزه هاي شيعي � ديده مي شود. حوزه هايي كه 
علم در آنها هويت داش��ته باش��د و تحصيل علم عبادت به ش��مار آيد و تهذيب نفس مقدمة 
تحصيل باش��د و پژوه��ش و بحث الزمة ذاتي آموختن تلقي گ��ردد و مباحثه و گفت وگوي 
علمي مانند هوا همه جا را پر كرده باشد؛ و از همه باالتر، اينكه علم در رابطه با خدا و انسان 
معني بدهد؛ و همين نظام واالست كه مي بينيم امروزه، روشنفكران و استادان دانشگاهي، بلكه 
سياس��يان نيز، به اهميت آن پي برده اند و آشكارا بدان اعتراف مي كنند و آرزو دارند اي كاش 

دانشجويان نيز درس خواندن را اين گونه بياموزند.«21



حکايتگر عّز و وقار
انس��اِن كمال خواه، در كشاكش دوران و بحبوحه هاي زندگي، هرگز وظيفه را گم نمي كند. 
او همواره با احس��اس تكليف و عمل به آن، به انس��انيت خود هويت مي دهد و بر قله هاي 
آدميت پاي مي نهد. روسياهي تاريخي سهم كساني است كه با عزلت گزيني هاي نابجا، شانه از 
زير بار تكليف خالي می کنند و درخشش بدر نّير غيرت و عّزت بر تارك تاريخ، از آنِِ آناني 
است كه وظيفة خويش را به خوبي شناخته اند و بدان عمل كرده اند. مگر نبود در واقعة عظيم 
ّطف كه خون حسين، عليه السالم، و ياران قهرمانش برای دشمني هاي ديرينة عده اي و نان به 
نرخ روز خوري و كناره جويي عده اي ديگر، بر سرزمين بي غيرتي ها و محافظه كاري ها ريخت 
و ابراِر تاريخ را به مس��لخ كش��اند؟! گرچه عده اي هم سر از بالين غفلت برآوردند و تلنگري 

به حّميت خود نواختند؛ اّما چه دير! چه دير!
در فرهنگ عّزت و مردانگي، يك طلبة وظيفه شناس هر روزش عاشورا و هر جايی كه پا 
گذارد، كربالست. او هرگز با علم و معرفت به دين و اماِم زمان خود و دفاع بي دريغ از آنها، 

نوشداروی پس از مرگ سهراب نمي شود. به جا و درجا عمل مي كند. دأبش اين است که:

طلبه در زمان و مكان خويش همچون انبياس��ت و به اندازه اي كه در مسير انبياست، طلبه 
است و به اندازه اي كه به لوازم طلبگي ملتزم است داخل در اين تعريف است. اگر بارزترين 
ويژگي انبيا  و الزمة مهم نبوت س��ه ويژگي عل��م، خصلت هاي واالي اخالقي و بي توقعي از 

اجر رسالت است، او نيز بايد شرط مودت و الزمة پيام آوري را به جا آورد.

غ��رضاندرمیانس��المتاوس��ت31م��نودلگ��رفداش��ویمچ��هباك



تحصيالت
تحصيل علوم اس��المي، نخستين قدم براي طلبه اي است كه بخواهد بر بام افتخار نشيند و 
هماي اوج س��عادت بر سرش س��ايه افكند. در اين راه، يگانه توشه اي كه به كار او آيد هّمت 
عالي اس��ت، وگرنه هرگز نخواهد توانست طالب چش��مة خورشيد درخشان شود و به مقام 

اصلي خويش نائل آيد.

اگرچه در اين مسير، شيوه ها و روش هاي مختلفي براي رسيدن به كمال مطلوب در پيش 
است، پرفايده ترين آنها پيمودن نردباني است كه شش پلة اساسي دارد:15

پيش مطالع��ه: يعني مطالعة دقي��ق درس و عالمت گذاري موارد مبهم. اين كار موجب در 
اختيار داشتن استخوان بندي كلي درس براي طلبه مي شود و اين امكان را به او می دهد كه از 

مجموعة درس َشمايي كلي را در ذهن خود بپرورد.

طاعت اس��تاد: رش��د و ارتقاي علمي طلبه جز با كسب فيض از حضور استاد كه به تأييد نظر، 
حل معماي شاگرد كند، ميسر نيست. او بي همرهي خضِر راه و بدون مدديابي از دولت رندان پاكباز، 
هرجا كه رود خرابات است و هرچه بخواند خرافات. طلبة زيرك همچون صيادي تيزبين، با حضور 
قلب، در كمين لحظه ها می نشيند و با كمندافكني بر سر مجهوالت خويش، در عين فروتني و احترام، 

به طرح پرسش از محضر استاد مي پردازد و روح تشنه و حقيقت طلب خود را تسكين مي دهد.

مطالعه: رعايت مراحل قبل، درس استاد را نيز به اشاره ای كوتاه، براي شاگرد قابل درك 
خواهد كرد؛ آري »تلقين و درس اهل نظر يك اشارت است«.

رُس حرف و  براي به خاطرس��پردن درس، تكرار زياد مفيدترين شيوه است، كه گفته اند »الدَّ
التكراُر الف«. مطالعه و تكرار مباحث، اين امكان را به فرد مي دهد كه اگر هنوز برايش نكته اي 

مبهم يا ناقص وجود دارد رفع شود.

بدی��نرههرك��هعال��يهم��تآی��د

س��عينابردهدراینراهبهجایينرسي

س��زايقربووصلحض��رتآید41

م��زداگ��رميطلبيطاعتاس��تادببر
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مباحثه: براي آنكه دانش��ي، در دل و جان خانه كند و َمِلكة وجود آدمی ش��ود، مباحثه پس از 
مطالعه، كارسازترين روشي است كه بايد انجام داد؛ البته ضمن آنكه الزم است سطح هم مباحثه ای ها 
هرچه به هم نزديك تر باشد، بايد َمباحث و ُمباحثه نه از سر تفنن كه به قصد صاحب نظر شدن در 
آن درس باشد و با درس چنان عميق و نقادانه برخورد كنند كه گويي قصد تدريس آن را دارند.

تنظيم نوش��ته ها: تنظيم و تدوين يادداش��ت هاي پيش و پس از درس و هنگام مطالعه و 
مباحثه و تکيه نداشتن بر قدرت حافظه، به ماندگاري مطالب خواهد افزود و فرد را در هنگام 

رجوع مجدد، به آساني ياري خواهد كرد.

آم��وزش آموخته ها: تدري��س فراگرفته ها از مهم ترين مراحل يادگيری اس��ت. اين کار 
نقشي بسزا در رش��د و پيشرفت طلبه دارد و به 

دو ركن اساسي وابسته است:
مطالعة مت��ن اصلي و كتاب ها و حواش��ي 

مربوط و يادداشت هاي دوران تحصيل؛
تفكر در هم��ة جزئيات درس و نحوة ارائة 

مطالب؛ چرا كه اگر استاد، خود مطلبي را درك 
نكرده باش��د، ق��درت تفهيِم ب��ه مخاطب را نيز 

نخواهد داش��ت كه در اين صورت يقينًا سكوت او 
نافع تر از سخن اوست.

اگ��رمش��كخال��صن��داريمگوي
ورتهستخودفاشگرددبهبوي61
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مسلک و مرام طلبگي
چون التزام به چيزي، التزام به لوازم آن هم هست، پس هرگاه هدفي برگزيده شد و مسير آنان 
مش��خص گرديد، الزم اس��ت تا به »بايد و نبايدها«يي هم كه بر منش فردي و سلوك اجتماعي 
سايه مي افكند ملتزم شد. به مجموعة اين »بايسته ها و نبايسته ها« فرهنگ طلبگي گفته مي شود.

نيل به فرازهاي »دانايي« و كشف اسرار دنياي »معنويت«، نيازمند آدابي است كه هر سالك 
و هوشياري ناگزير از رعايت آن است تا با اتكا بر اين فرهنگ، در كمينگاه هاي پيِش پا نغلطد 

و بر دّره هاي خطرناك نام و نان و زياده خواهي نلغزد.
مجموعة اين بايدها و نبايدها، همان تذکرات هميشگي مرشدان راه به سالكان طريق است 

تا در دنيا زينتشان باشد و در آخرت ذخيره شان.
در اين مجال، سه قسم از اين فرهنگ يا مسلک و مرام را با شاخصه هاي آن برمي شماريم
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مسلک و مرام عبادي
ممكن است طلبه همة گفتار و كردارش را رنگي عبادي دهد و امور معمولي را با داشتن 
قص��د قربت، خدايي نمايد، اّما در اينجا مقصود از »فرهنگ عبادي« اموري اس��ت كه ماهيت 

عبادي دارد و خودش في نفسه عبادت است. در اينجا به چند شاخصة مهم اشاره مي شود:
نماز اّول وقت و نماز شب

واقعًا چه س��ّر عجيبي است در نماز اّول وقت و سحرخيزی؟! چه آثار و بركاتي دارد! اگر 
صفايی برای دل رندان هست و اگر قرعة دولتمندی به نام کسی خورده است و جام سعادت 
را به بنده ای نوشانيده اند، از اهتمام به اين دو است؛ تا بدان حد كه برخي بزرگان رمز موفقيت 

خود را در آن دانسته اند.
نقل اس��ت كه آيت اهلل حاج ميرزا علي قاضي)ره( به برخي شاگردان خود گفته: اگر كسي 

ملتزم به نماز اّول وقت شود من ضمانت مي كنم كه به مقامات عالي برسد.
انس با کالم وحی

چقدر قرآن در ميان ما مهجور اس��ت و غريب! غريب اس��ت چون ما مناديان پيام قرآن، 
س��عي در شناخت عوالم آن نداريم و اگر طريق انصاف بپوييم و سخن خالف نگوييم، حتي 
گاه در ظواهر و قرائت آن هم پايمان لنگ اس��ت؛ و مهجور اس��ت چون قرآن را در البه الي 
مباحث فقهي، كالمي، تربيتي و اخالقي كاوش مي كنيم و آيات آن را در حاش��ية اين مباحث 
فراگرفته اي��م و كمت��ر ق��رآن را اصلي اصيل و ركني ركين در سراس��ر زندگی ق��رار داده ايم. 
به راس��تي كه اين گونه س��راغ قرآن رفتن، غربت از قرآن اس��ت نه قربت به آن. به همين دليل 

سفارش هميشگي بزرگان، مداومت بر قرائت و تدبر و تأمل عميق در آن است. 
»قرآن را مرتب بخوانيد. روزي نباش��د كه شما تالوت قرآن نكنيد... ما به قرآن نياز داريم. 
هيچ كاري را بر خواندن قرآن مقدم نكنيد... مثاًل اگر بناست روزي يك حزب قرآن بخوانيد، 
آن را با تأمل و تدبر بخوانيد... آنهايي كه از قرآن دور بودند، خش��ك و بي روح و بي حركت 

بودند، ذهن و عملشان هم بي بركت بود.«17
هرچهكردمهمهازدولتقرآنكردم18صبحخیزيوسالمتطلبيچونحافظ
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دعای دولت دوست
دعا، زبان خواس��تن است و نيايش، اوج رقت و لطافت روح. بسياري از آنچه را نمي شود 
به كسي گفت يا نوشت، مي توان با خداوند درميان گذاشت. اگر دست نياز پيش كسان بردن 
عيب است، نزد رحمان اظهار نيازمندي هنر است. خوشا آنان كه نيمه شب هاي آباد و روزهاي 

نوراني و ساعاتي خدايي دارند!
دعاهاي معتبر، ترنم هاي عاش��قانه اي است که از زبان معصومين تراويده است. بايد در آن 
انديش��يد تا به عمق آموزه ها و قلل رفيع معارفش رسيد و از اين مسير با خداوندگار خويش 

به گفت وگو نشست و دل به بندگي او سپرد و غمزة خدايی اش را خريد.

»طلبه بايد اهل دعا و نيايش باش��د و فكر نكند كه دعا و نيايش مزاحم درس اوس��ت. در 
جواني به ما گفتند كه به جاي دعا خواندن، دو صفحه مطالعه كن. اين اشتباه است؛ براي اينكه 
دعا خواندن، به نفس، اس��تعداد پذيرش بيش��تري مي دهد. بعد ش��ما با ده صفحه مطالعه صد 

صفحه مطلب مي فهميد.«20
طلبه اي كه اهل تهجد اس��ت و محبوب را به خانة دل آورده، چون جز به جمال محبوب 
نظر ندارد، وصال حقيقي را در اظهار شوق و بندگي مي بيند و چه زيبا و پرشكوه است دستي 
كه در دل ش��ب با عجز و ناتواني به درگاه معش��وق افراشته گردد و فخر و بزرگي را نصيب 

خويش نمايد و سراپاي وجودش عاشقانه و بي پروا فرياد زند: يا رب!

آنچه بزرگان ديني و علما را به كمال مطلوب و سربلندي رسانده است، چيزي جز سحرخيزي 
و اظه��ار عجز به درگاه يكتاي بي همتا نبوده. طلبه نيز در كن��ار علم اندوزي و دانش ورزي اش، 
براي رسيدن به آن كمال و برای آنکه خداي مهربان هم او را به سراپردة وصال خويش راه دهد، 
راهي جز اين ندارد. به تعبير خواجه عبداهلل انصاري: »شب خيزي كار مردان است، اشك ريزي 

كار خردمندان است، شب خيزي پاكي است و اشك ريزي چاالكي است«.

دركويعشقشوكتشاهينميخرند

جه����انرابلن�ديوپس���تيتوی�ي

اق��راربندگ��يكنواظه��ارچاكري19

ندان��مچ��هايهرچ��ههس��تيتوی��ي
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التجا به دامن دوست
شيعه اگرچه اكنون به ظاهر، از فيض درك حضور امامان معصوم، عليهم السالم، محروم است، 
لكن زيارت مشاهد شريفه و قبور مطهر ايشان، ميقات تازه شدن ديدارها و جان گرفتن دوبارة او 

است. اين سيرة همة بزرگان بوده و تقيد به آن از زمرة فرهنگ  طلبگي شمرده مي شود.
امام خميني)ره( در تمام مدت اقامتشان در نجف اشرف، جز در موارد استثنايي برنامة زيارت هر 
شبه شان ترك نشد و در اغلب ايام كه در كنار قبر امام حسين، عليه السالم، بودند، در دهة اّول محرم 
هر روز زيارت عاش��ورا را با جزئياتش مي خواندند.21 مرحوم عالمه اميني)ره( بارها مسير نجف تا 

كربال را پياده مي پيمود و با حاالت خاص مرقد مطهر امام حسين، عليه السالم،  را زيارت مي كرد.22
طلبه همچنين بايد همة لحظات خود را در فضايي كه آكنده از ياد و نام امام زمان، ارواحنا 
فداه، اس��ت س��پري كند و از توس��ل به ساحت ايش��ان غفلت نورزد و همواره براي فرجش 

خويشتن را مهيا سازد.
از جمله راه هاي توسل به ائمة طاهرين، عليهم السالم، شركت در مجالس اعياد و وفيات آن 
امامان پاك اس��ت. حضور در اين مجالس نمك توسل و اظهار ارادت و مودت به ايشان است، 
كه در سيرة عملي همة علماي بزرگ شيعه هم بوده است. وقتي از آيت اهلل شاهرودي)ره( دربارة 
ش��تاب و تعجيلش براي رفتن به مجلس عزاي حس��ين، عليه الس��الم، سؤال مي شود مي گويد: 

»نمي توانم از جايي كه مجلس سيدالشهدا، عليه السالم، برپاست بگذرم و بي اعتنا باشم«.23 
مطمئنًا ش��ركت در اين مجالس و توس��ل به اهل بيت، عليهم السالم، در موفقيت تحصيلي 
طلبه نيز اثر وضعي چش��مگيری خواهد گذاش��ت. به تعبير آيت اهلل مجتهدي تهراني)ره( »به 
تجربه ثابت شده است كساني كه در طلبگي مقيد به شركت در مجالس اهل بيت، عليهم السالم، 

بوده اند... نسبت به ديگران موفقيت بيشتري داشته اند«.24
هرنافهكهدردستنسیمسحرافتاد25ازرهگ��ذرخاكس��ركويش��مابود
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نسيم فرصت
برخی فرصت ها همچون نس��يمی است که از خنکای باغس��تانی غاليه بار می وزد. در اين 
فرصت ه��ا يک حرکت و عمل ممکن اس��ت اثری افزون بر صده��ا حرکت و عمل ديگر در 
فرصت های ديگر داش��ته باش��د و با آن ش��ادابی و طراوتی معنوی به انس��ان دست دهد که 

هم طراز آن در زمان های ديگر يافت نشود.
ايام ويژة عبادت و تقرب به خداوند، در تقويم عبادی شيعيان جايگاه خاصی دارد و به مثابِه 
ش��ب صحبتی است که در آن عاش��ق بايد داد خوشدلی از معشوق بستاند. طلبه ای که بخواهد 
ايمان در آيينة تمام نمای انسانيتش متبلور شود، همچون صيادی ماهر در کمين اين اوقات و ايام 

است و مترصد است تا کوله پشتی اش را از مواهب آن پر سازد تا آذوقة راهش شود.
آن که شنيده است »آه ِمن ِقّلة الزاد و طول  الطریق« هرگز اوقاتی مانند ليالی قدر، روز عرفه، 
ايام اعتکاف، نيمة شعبان، اعياد اسالمی و ايام والدت و شهادت معصومان، عليهم السالم، و... 
را که همگی زينت آفرين و مکمل واجبات اس��ت بيهوده از دس��ت نمی دهد؛ و دريغ بر کسی 

که نداند چگونه از آنها استفاده کند و غافالنه و ارزان از کنارشان بگذرد.
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اکسير عقل و دل
عقل و فرزانگي و عشق و دلدادگی براي طلبه دو روي يك سكه  است. طلبه اي كه به هر 
دو سالح مجهز باشد، از سويي عقل او را از خطرها و دره هاي بر سر راه آگاه مي كند و پرهيز 
مي دهد و از ديگر س��و عش��ق و ش��يدايي به او روحية تعبد مي بخشد؛ البته مقصود از عقل و 
دل، عقلي اس��ت كه سبب كماالت است و دلي كه آزاد از بند خياالت. عقل شعلة غنا بنشاند 
و عش��ق جرعة فنا دركش��د. عقل سكندر آگاه است و عش��ق قلندر درگاه. عقل صراف نقرة 
خصال اس��ت و عش��ق محرم حرم وصال. عقل به تقوي كار دارد و دل از دعوي پرهيز دارد. 

عقل دبير مكتب تعليم است و عشق عبير نافة تسليم.26
امروزه ش��عار طلبه ها اين اس��ت كه »َنحُن ابناء الدليل«. آموخته اند كه جز به استدالل چيزي 
نگويند و نپذيرند و خاصيت اين هم آن است كه طلبه هرچه معقول تر و استداللي تر پرورده 
می ش��ود. البته در كن��ار روحية برهان گرايي، روحية تعبد و تس��ليم نيز الزم اس��ت. آنجا كه 
حقيقت مطلبي به اثبات رسيد، دِل  پذيرندة او جايي براي چون و چرا نمي گذارد، مبادا که در 

ورطة بي ثباتي و القيدي بماند. 
اگر او اين روحية تعبد و تسليم را كه كار دل است با روحية برهان گرايي و استدالل گري 
كه كار عقل اس��ت، درهم آميزد، بس��يار بهتر و راحت تر خواهد توانس��ت با مردم و محيط 
اطراف ارتباط برقرار نمايد و به وظيفة واقعي خود عمل كند. روحية تعبد و تس��ليم موجب 
بهتر انجام دادن حكم و دس��تور الهي و وظيفة شرعي خواهد شد و باعث مي شود مالحظات، 

رودربايستي ها، تهديدها، خطرها و تطميع ها از جلوی راه دانش پژوه برداشته شود.27
بیاكهسودكسيبردكاینتجارتكرد28بهايبادةچونلعلچیست؟جوهرعقل
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اذكار، کليد گنج مراد

ذكر، اگر فقط لقلقه اي بر زبان نباشد و با دل و جان انسان گره بخورد، به مثابِه صيقلي بر 
فلز و لعابي بر س��بوي سفالي اس��ت كه هرچه بيشتر و از روي صداقت و معرفت باشد سينة 

انسان را براي درک معارف، بيشتر شرحه شرحه خواهد ساخت.
گرچه اذكار و ادعية زيادي در كتب زيارات و ادعيه آورده شده و هر طلبه به فراخور حال 

و ذوق و اشتياق خويش مي تواند به قدر تشنگي اش از آنها بچشد.

حضرت آيت اهلل ميرزاحس��نعلي مرواريد)ره( در هر جلسة  انسی که با طلبه ها داشتند آنها 
را به اذکاری سفارش مي نمود و بر مداومت بر آنها تأكيد می فرمود. در اينجا به برخی از آنها 

اشاره می کنيم تا چراغ راه زندگي معنويمان گردد30:

موقع بيدار شدن از خواب: 
»اَلَحمُد ِلِ اَّلذي َاحياني بَعَد ما اماَتني و إلَيِه النُُّشور«

در روايت آمده اس��ت: کس��ي كه وارد صبح شود درحالي كه انگش��تري عقيق در دست 
راس��ت وي باش��د و قبل از آنكه كسي را ببيند انگش��تري خود را به باطن دست برگرداند و 
سورة قدر را بخواند و بگويد: »آَمنُت باِل َوحَدُه الَشریَك َله َو َكَفرُت بِالِجبِت و الّطاُغوِت و آمنُت 
لِِهم َو آِخِرهم« خداوند متعال در آن روز او  ٍد َو َعالنَِيِتِهم َو ظاِهِرِهم َو باِطِنِهم و َاوَّ ِبِس��رِّ آِل ُمَحمَّ

را از شرور آسمان و زمين در پناه خويش حفظ خواهد فرمايد. 

هنگام خروج از منزل:
ازحضرت امام باقر، عليه السالم، نقل شده است که هركس هنگام خروج از منزل بگويد: 
نيا  »ِبسمِ اِل َحسِبيَ اُل َتَوكَّلُت َعَلي اِل اَلّلُهمَّ إّني َاسَئُلَك َخيَر ُاموري ُكلِّها َو َاُعوُذ ِبَك ِمن ِخزِي الدُّ

َو َعذاِب اآلخرِة« خداوند متعال نيازهاي دنيوي و اخروي او را تأمين خواهد كرد. 

جای��يك��هحدیثت��وكن��دخندانم

كش��ید نت��وان اگ��ر را دری��ا آب

خندانخن��دانبهلببرآی��دجانم29

ه��مب��هق��درتش��نگيبایدچش��ید
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هنگام رفتن به سوي مسجد؛
»ِبس��مِ اِل اَلَّذي َخَلَقني َفُهَو َیهدیِن واّلذي ُهَو َیطِعُمني َو َیس��قيِن َوِاذا َمَرضُت َفُهَو َیشفيِن َواّلذي 
ُیمُتني ُثمَّ ُیحييِن َوالَّذي َاطَمُع أن َیغِفَرلي َخطيَئتي َیومَ الّدیِن ربِّ َهب لي ُحكَمًا َواَلِحقني بِالّصاِلحيَن 

» َواجَعل لي ِلساَن ِصدٍق في اآلِخریَن َواجَعلني ِمن َوَرَثٍة َجنَِّةالنَّعيِم َواغِفر أَلَبِويِّ

براي دوري از وسوسة شيطان:
َر وُقِضَي َو َاُعوُذ باِل  ِضيِّ ِمن َشرِّ ما ُقدِّ ٍد الرَّ »َاعوُذ بِاِل الَقويِّ ِمَن الش��يطاِن الَغِويِّ َو َاُعوُذ ِبُمَحمَّ

الناِس ِمن شرِّ الِجنَِّة َوالّناِس َاجَمعيَن«
حضرت رس��ول اكرم، صّلي اهلل عليه و آله و س��ّلم، هرگاه با مس��ئلة شادي بخشی مواجه 
مي ش��دند، مي فرمودند: »اَلَحمُدِلِ الَّذي بِِنعَمِتِه َتِتمُّ الّصاِلح��اُت« و هرگاه با امر ناراحت كننده اي 

برخورد مي كردند مي فرمودند: »اَلَحمُدِلِ َعلي ُكلِّ حاٍل«

موقع خوابيدن:
سه بار خواندن سورة توحيد معادل خواندن كل قرآن است. 

از امام صادق، عليه الس��الم، روايت ش��ده اس��ت كه هركس پيش از خواب سورة ُملك را 
بخوان��د، تا صبح در پناه خداون��د خواهد بود و همچنين در روز قيام��ت تا موقعي كه وارد 

بهشت گردد.
از حضرت رس��ول اكرم، صّلي اهلل عليه و آله و سّلم، روايت شده است كه ثواب خواندن 

اين ذكر پيش از خواب، معادل ثواب هزار ركعت نماز است: 
سه مرتبه بگويد: »اَلَحمُدِلِ الَّذي َعال َفَقَهَر َوالَحمُدِلِ الَّذي َبَطَن َفَخَبَر َوالَحمُدِلِ اّلذي َمَلَك َفَقَدَر 
اَلَحمُدِلِ الَّذي ُیحيَي الَموتي و ُیميُت أألحياَء َو ُهَو َعلي ُكلِّ َش��يٍء َقدیٍر« س��ه مرتبه بگويد »َیفَعُل 

ِتِه«  اُل ما َیشاُء بُِقدَرِتِه َو َیحُكُم ما ُیریَد بِِعزَّ

دعاي مطالعه؛31
»ألّلُهمَّ أخِرجني ِمن ُظَلماِت اَلَوهِم وأكِرمني بُِنوِرالَفهِم اَلّلُهمَّ إفَتح َعَلينا أبواَب َرحَمِتك َوانُشرَعَلينا 

َخزاِئَن ُعُلوِمَك ِبَرحَمِتَك یا أرَحَم الّراِحميَن«
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مسلک و مرام علمي:
اكتفا به يك درس يا بحث و دل خوش داشتن به آن، مطمئنًا طلبه را از رسيدن به ايده آل ها و 
آرمان هايي كه در سر دارد، بازمي دارد. به ياد داشته باشيم خالقيت انسان را و از خاطر نبريم كه 
باب علم و عمل همواره باز است. اگر چنين است، پس چرا اكتفا فقط به يك شيوة درس و بحث؟ 
چرا روش رايج در تحصيل و تدريس و بحث را به چش��م يگانه  روش��ی مي نگريم كه هيچ كس 
حق كوچك ترين تغيير و تصرفي را در آن ندارد؟ گاه يك روش كارآمد و آسان تر، بهره گيري از 
استاد مجرب و همگرايي و همنشيني با دوستان و هم بحث هايي كه نصيبي بيشتر از ديگران دارند، 
مي تواند مس��ير حركت طلبه را عوض كند. كافي اس��ت او حاضريراق و گوش به زنگ، با همتي 
عالي، دغدغة فهميدن و بيشتر دانستن را داشته باشد و آنچه او را بايسته است، بي پروا به دست 

آورد و از نابايسته ها بپرهيزد تا ره صدساله را الاقل اندكي كوتاه تر طي كند.

اي��ن بايده��ا و نبايدها كه ش��رط الزم حركت علمي طلبه اس��ت، فرهن��گ علمي قلمداد 
مي ش��ود. البته عالوه بر آن، رش��د و كمال هر طلبه منوط به خصوصيات ش��خصی و كيفيت 

استفاده از فرصت ها و امكانات نيز هست.

طالبچشمةخورشیددرخشاننشود32ذرهرات��انب��ودهم��تعال��يحافظ
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راهبر بيدار
آيا برايمان مهم است كه دل به چه كسي بسپريم و پاي درس چه كسي بنشينيم؟ آيا صرفًا 
نوع تدريس و بيان خوب استاد، بدون توجه به تفكرات، شخصيت و حاالت روحي او براي 
كس��ي كه تش��نة علم و كماالت است كافي است؟  طلبه اي كه با اهدافي بلند پا به حوزه نهاده 
اس��ت و از س��ويداي دل در پي بارورسازي وجود خويش است، ناچار از همرهي مرد راهي 
است كه او را از سنگالخ هاي زندگي دور دارد، قوافل دل و دانش را از قاطعان طريق برحذر 

سازد و او را به انسانيت واقعي خويش نزديك تر كند؛ وگرنه خفته را خفته كي كند بيدار؟

هشدار و صوابديد رهبر عزيز را زيور ذهن و دلمان كنيم كه: »استاد بايد سرشار از عشق 
به اس��الم و انقالب و غرور ملي و ديني باش��د. استاد واقعًا بايد احساس غرور و غيرت ديني 
بكند و سرشار از روحية خدمت باشد؛ يعني بخواهد كار كند و اين جوان ها را مثل بچه هاي 
خودش پرورش دهد. اس��تاد بايد از جريانات جهان آگاه باش��د... سياست زده نباشد.«34و چه 
ظريفانه گفته اس��ت اس��تاد محمدرضا حكيمي كه: »طالب علم بايد خود به فكر خود باشد و 
خويشتن و استعداد و مغز خويش را به دست هر كس که رسيد، نسپارد و هر جاهل عالم نما 
يا بس��ته ذهن كج س��ليقه يا طاووس عليين شدة بي خاصيت يا مالكتاب س��طحي و بي خبر از 
همه جايی را استاد نگيرد. در اين مرحله انسان مي خواهد خود را بسازد. چگونه معماري بايد 

براي ساختن فكر خويش يافت؟«35
با يافتن چنين اس��تادي و بهره گيري و خوش��ه چيني از خرمن پرفيض وجودش، بر طلبه 
وظيفه است كه در همه جا و همة اوقات او را چون جان شيرين گرامي دارد و صميمانه چهرة 
خضوع بر آستان ارادتش سايد؛ ولكن در محيط هاي علمي و هنگام درس، جسورانه با طرح 

پرسش هاي معقول و به جا، راه را بر همة تعصبات كور و مجهوالت خويش ببندد.

قوافلدلودانشكهمردراهرسید33زقاطعانطریقاینزمانش��وندایمن
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برنامة دقيق و تحصيل عميق
گاه دغدغه هاي جانبي و پرداختن به حاش��ية كار طلبگي چنان پررنگ و زياد مي ش��ود كه 
اصل »علم آموزي« را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و متن، جاي خود را به حواشي مي سپارد 
و اين جابه جايي گاه تا آنجا پيش مي رود كه امر را بر طلبه مشتبه مي سازد و موجب گم شدن 
مقص��ود مي گردد. اهتمام به تعميق و تدقيق و ژرف انديش��ي در مباحث، همواره مورد توجه 

بزرگان حوزه بوده است.
بدون برنامه ريزي، جز آنكه عمر انس��ان ضايع ش��ود و فرصت ه��ا تباه گردد،  چيزی عائد 
انس��ان نخواهد ش��د. مطالعات طوالني، بدون هيچ گونه اس��تراحت الزم و تغذية مناس��ب، 
اش��تغال افراطي به عبادت و روزه هاي مس��تمر، گعده هاي بيش از حد، خواب هاي بي موقع، 
مسافرت هاي غير معمول و... همه حكايت از بي برنامگي دارد. برنامه، انسان را به طور معقول 
مح��دود می کن��د تا از اتالف عمر جلوگيري كند. به وقت مفي��د و بابهرة طلبه مي افزايد و به 
عمر او بركت مي دهد. در مقابل، باري به هرجهت بودن، عمر را ضايع مي كند و به دنبال آن 

سستی و يأس در پي مي آورد.
»ه��ر طلبه ب��راي آيندة زندگي علمي و فكري خودش باي��د برنامه ريزي كند. بي هدف در 
حوزه نماند... هركس ذوقي دارد، هركس تواني دارد، هركس��ي ممكن است موقعيت خاصي 
در اختي��ارش قرار بگيرد، اينها را از پي��ش برنامه ريزي كند و خودش را آماده نمايد. اينچنين 
نباش��د كه ده سال، پانزده سال، بيس��ت سال بگذرد و همين طوري بي هدف در حوزه باشد و 
پاي درس اين و آن بنش��يند و فس��يل شود. نه فايده اي براي مردم و نه فايده اي براي خودش 

داشته باشد.«36
كهفرصتعزیزاستوالوقتسیف37مكنعم��رضایعبهافس��وسوحیف




