
 

 

  

 پاسخ عليرضا پناهيان به سوال

  «حوزه برويم يا دانشگاه؟»
  
  
 

  
  در کدام رشتۀ علمی تحصيل کنيم؟ 

 کنم: اين سوال  کنند که ما حوزه برويم يا دانشگاه؟ بنده معموالً در جواب عرض میجوانان زيادی از بنده سؤال می
تر آن است که ابتدا سؤال شود: «در کدام رشتۀ علمی تحصيل کنيم؟» آنگاه بايد ببينيم رشتۀ دقيقی نيست. بلکه صحيح

شود يا در دانشگاه. البته قبول دارم در حوزه بهتر ارائه می  خواهيم انتخاب کنيمتحصيلی يا موضوع علمی که می
  عوامل ديگری هم در انتخاب شغل و يا محيط تحصيلی موثر هستند. اما ابتدا از اينجا شروع کنيم بهتر است. 

  ها؟نياز جامعه و استعداد ما؟ خدمت به «بُعد مادی و جسمانی» يا «بُعد روحی و معنوی» انسان 

   رشتۀ تحصيلی نيز بايد عوامل مختلفی را در نظر گرفت از استعداد شخصی تا نياز جامعه. مثالً بايد  برای تعيين يک
هايی برويم که به  کند يا به سراغ رشتهها خدمت میهايی برويم که به زندگی مادی انسان پرسيد آيا به سراغ رشته 

قه و استعداد ما در کدام زمينه بيشتر است؟ کند؟ نياز جامعه و يا عالها خدمت میزندگی روحی و معنوی انسان
شود مطرح کرد مانند اينکه: به سراغ علوم تجربی برويم، يا به سراغ علوم غيرتجربی های ديگری هم میپرسش

  مثل فلسفه، يا علوم وحيانی؟
   يعنی بهتر است قبل از اينکه بخواهيد در مورد صورت شغل آيندۀ خود و يا اعتبار ظاهری و اجتماعی

می  که  علمی  يا موضوع  تحصيلی  رشتۀ  اصل  ابتدا  بگيريد،  تصميمی  برای  آن  را  فرابگيريد  خواهيد 
اندازی دربارۀ ابعاد اجتماعی و اعتباری  البته اشکال ندارد که انسان از همان ابتدا، يک چشم خودتان مشخص کنيد.  

  را از يک مبنای مهمتر شروع کند.  تر اين است که انسان بررسی خودشغل آيندۀ خودش داشته باشد، ولی منطقی
 خواهيم به بُعد مادی يا جسمانی انسان خدمت کنيم، يا به توانيم مطرح کنيم: آيا میسوال خود را به اين طريق هم می

کنيد طبيعتاً به يکی از دو بعد حيات انسان بيشتر مربوط  بُعد روحی يا معنوی او؟ چون وقتی شغلی را انتخاب می
خواهيد خدمت کنيد؟ يعنی بايد ببينيد  ا بايد ابتدا مشخص کنيد به کدام يک از اين دو بُعد وجود انسان میخواهد بود. لذ

  دهيد، و يا خدمت در کدام زمينه بيشتر مورد نياز است؟به کدام يک از دو بعد وجود انسان، بيشتر اهميت می

  ها خدمت کنند وی انسانامروز بيشتر به متخصصينی نياز داريم که به ابعاد روحانی و معن 

 ها خدمت کنم امروز در جامعۀ ما بيشتر به افراد متخصصی که بتوانند به ابعاد روحی و معنوی انسانبنده تصور می
کنند نياز داريم. حاال چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی؛ ما بيشتر به متخصصين علوم انسانی و وحيانی  

های زيادی ای فنی، و آنچه مربوط به بخش مادی و جسمانی زندگی ماست بيشتر پيشرفتهنياز داريم. زيرا در زمينه
های جامعه در ابعاد روحی و روانی بسيار بيشتر از آن ايم و بعضاً در حال خودکفا شدن هستيم. اما نيازمندیکرده

  کنيم.است که فکر می
  های باهوش و مستعد فراوانی الزم آن اقامه کرد، پس آدم توان بر  اگر اين نظر صحيح باشد، که البته دالئل زيادی می

ای و  های علوم انسانی به تحصيل بپردازند و به ابعاد روحانی انسان خدمت کنند. اين يک نياز منطقهاست در زمينه



 

 

مندتر  اند، بعضاً نيازهايی در اين علوم داشته حتی جهانی است و محدود به کشور ما نيست. ديگران با آنکه پيشرفت
  از ما هم هستند.

بسياری از استعدادهای مناسب برای «تحصيل در علوم انسانی» به دليل «مشاوره» و «مالحظات» نادرست  
  اندهای فنی و پزشکی هدايت شده به رشته 

  توان به اين سمت سوق داد. با شنيدن توضيحات خوب در اين باره ها را می عالقۀ افراد هم مهم است ولی عالقه
ام از دانشجويانی که های فراوانی را من ديدهکنند. نمونهی از جوانان به موضوعات علوم انسانی عالقه پيدا میبسيار

  اند.های علوم انسانی نرفتهکنند ولی پشيمانند که چرا به حوزه يا رشتههای فنی تحصيل میدر رشته
 هستند که از توانايی و تناسب بيشتری برای تحصيل  کنم استعدادهای فراوانی  استعداد هم الزم است ولی بنده فکر می

رشته  مشاوره در  از  مختلف  دالئل  به  ولی  هستند  برخوردار  انسانی  علوم  انگيزههای  يا  و  غلط  و  های  مادی  های 
های فنی و پزشکی هم نياز  اند. البته در رشتههای فنی و يا پزشکی هدايت شدهمالحظات غلط اعتباری به سمت رشته

دانش چنين رشتهبه  بود صرفاً  استعداد  با  نيست هرکسی  بنا  ولی  است  زياد  در  جويان خوب  کند.  انتخاب  را  هايی 
  های ديگر هم نياز به استعدادهای برتر فراوان است.رشته

 زمينه همۀ  در  میانسان  و ها  جسمانی  ابعاد  به  باشد  داشته  عالقه  کسی  است  ممکن  کند؛  خدمت  جامعه  به  تواند 
سان خدمت کند؛ اين اشکال ندارد اما به نظر من امروز اولويت ندارد. و خوب است جوانان با استعداد، فيزيولوژيک ان

  خوبی بشناسند. از اول همۀ جوانب شغل آيندۀ خود را به 

  سه راه برای خدمت به ابعاد معنوی انسان: علوم تجربی، علوم فلسفی و علوم وحيانی؛ کدام راه بهتر است؟ 

  به حال خود واگذاشته بشوند، و خوب برای آنها توضيح داده شود، اکثراً عالقه به تحصيل در علوم  شايد اگر جوانان
انسانی و يا وحيانی پيدا کنند. و اگر برخی حقائق دربارۀ اهميت تحصيل در علوم دينی را بدانند که اين اقبال بيشتر 

  هم خواهد بود.
   :1اگر بخواهيد به ابعاد روحی و معنوی انسان و جوامع بشری خدمت کنيد، سه راه در پيش روی شما قرار دارد- 

شناسی، علوم سياسی برويد که روش تحقيق  به سراغ علوم تجربی مانند مديريت، روانشناسی، علوم تربيتی، جامعه
های مضاف را تحصيل کنيد  ها و فلسفهو انواع فلسفهبه سراغ علوم فلسفی برويد   -2در اين علوم غالبا تجربی است  

به سراغ علوم وحيانی برويد، فقه بخوانيد و   -3ها تأثير بگذاريد. پرداز شويد و از اين ناحيه بر زندگی انسان و فلسفه 
و   در معارف دينی عالم بشويد، و بعد در مسائل مختلف زندگی انسان که دين متعرض آنها شده است به گره گشايی

  راهنمايی بپردازيد. 
 خواهيم به روح انسان کمک کنيم، نبايد  يک بهتر است؟ پاسخ بنده اين است که وقتی میاز ميان سه راه فوق، کدام

بدون اجازۀ پروردگار عالم يعنی بدون آگاهی از معارف دينی اين کار را انجام دهيم، چون ممکن است دچار اشتباهات  
ت که اگر کسی بخواهد دربارۀ انسان نظر بدهد، از نگاه خالق اين انسان خبر داشته باشد  تر آنسزياد بشويم. عالمانه

  های خود را گسترش بدهد.که انسان را آفريده دربارۀ مسائل او چه نظری دارد، و برمبنای آن آگاهی  و بداند خدا
 لب شده است. و با توجه به امروز توجه انديشمندان منصف علوم انسانی به طور جدی به علوم ومعارف دينی ج

های مادی گرايش به فهم  های تجربی و فلسفهها به معنويت و شکست خوردن بسياری از انديشهرغبت عموم انسان
  نصيب بمانيم. دين تبديل به يک ضرورت شده است. برای ما که در کنار اين سرچشمه قرار داريم حيف است که بی

 زند. های علوم انسانی، فهم دين حرف اول را می م مسائل رشته شما در آينده خواهيد ديد که در عمو
شناس يا روانشناس خوبی طور نيست، ولی همين امروز هم اگر کسی بخواهد جامعه البته االن اين

های علوم انسانی بخواهد صاحب نظر بشود، واقعاً بدون فهم دين  بشود، و بخواهد در هر يک از رشته
  ردگار عالم دربارۀ انسان و حيات بشر نخواهد توانست به مقصود برسد. و بدون اطالع از نظر پرو

  های علوم انسانی عالقمند باشد، بهتر است ابتدا در فهم دين يعنی فقه به معنای ای از رشتهپس اگر کسی به هر رشته
  عام کلمه، تبحر پيدا کند، و درک عميقی از دين داشته باشد، و بعد در آن موضوعات کار کند.

  «حوزۀ علوم اسالمی دانشگاهيان»؛ پاسخی به يک نياز عمومی 



 

 

   خوشبختانه چندين سال است که جريانی به نام «حوزۀ علوم اسالمی دانشگاهيان» به همت نهاد نمايندگی مقام معظم
ا  های مختلف اين فرصت ر های کشور به راه افتاده و به دانشجويان رشته ها در برخی دانشگاههرهبری در دانشگا

ها دهد که در کنار تحصيل دروس دانشگاهی، از دروس حوزوی نيز بهره ببرند. دانشجويان زيادی در اين دوره می
خوانند. (اگرچه معموالً برخی  کنند و در کنار دروس دانشگاهی خودشان، برخی از دروس حوزوی را می ثبت نام می

اند که  روند.) يعنی اينها به اين نتيجه رسيدهطلبگی میاز آنها پس از اتمام مقطع درسی خود در دانشگاه به سراغ  
توانند در اين جامعه، درست زندگی کنند. اين يک نياز عميق و عمومی شده است و خصوصاً  بدون فهم دين نمی

  های علوم انسانی کار کنند به فهم دين، بسيار نياز دارند. خواهند در رشتهکسانی که می

شود/ امروز به «فقيه خوب» خيلی  اط با خدا» فقط با «فهم صحيح دين» تأمين می نياز روحی انسان به «ارتب
  بيشتر از «روانشناس خوب» نياز داريم 

  جدا از موضوعات و مسائل علوم انسانی، که نيازمند شناخت دقيق معارف دينی است، يکی از نيازهای روحی انسان
يات جاودانۀ اُخروی او است؛ و اين فقط با فقه و فهم صحيح  «ارتباط انسان با خدا» و تضمين حيات طيبه و سعادت ح

  شود. نيازهای معنوی انسان ديگر با علوم انسانی قابل تامين نيست. دين تأمين می
   اساساً برای اينکه بتوانيم به دين مردم خدمت کنيم، بايد فقيه بشويم و دين را بفهميم. و اين مهمتر از آن است که برای

های علوم انسانی به سراغ فقه برويم، چون ما امروز به «فقيه خوب» خيلی بيشتر از روانشناس رشته  موفقيت در ساير
  های علوم انسانی نياز داريم.خوب يا متخصصين ساير رشته

به   خطاب  خدا(ص)  رسول  مشهور  علم/قسم  تحصيل  برای  قصد  ارزشمندترين  دين»  به  «خدمت  قصد 
  اميرالمؤمنين(ع) 

 ای با مسائل زندگی بشر در علوم تجربی آشنا  کند و در کنار آن به هر شيوهفت دينی اقدام می کسی که به کسب معر
شود و چقدر به او کند بايد بداند نزد پروردگار عالم چقدر عزيز میشود، و به اين شکل به دين مردم خدمت میمی

هيم به دانشگاه امام صادق(ع) برويم برای خواخواهيم طلبه شويم، يا میگويند: ما «میها میشود. بعضیعنايت می
توانند هدفی باالتر از اين داشته باشند و آن  اينکه رشد معنوی داشته باشيم و «آدم» بشويم.» در حالی که اينها می

خدمت به دين است، چون کسی که به دين خدمت کند، خداوند عنايات بيشتری به او خواهد داشت و اصالً حساِب 
  ای او بازخواهد کرد.ای برجداگانه

  تواند تغييرات ويژه در  ها، به سراغ کسب معارف دينی برود، میکسی که به قصد خدمت به دين و هدايت انسان
زندگی خود و عنايات الهی به خودش را لمس کند. چون خدمت به دين، ارزشمندترين خدمت است. لذت معنوی و  

رسول خدا(ص) به اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «به خدا سوگند،  شود.  روحِی اين شغل، شايد در هيچ شغل ديگری پيدا ن
  ِ َّ اگر خداوند کسى را به دست تو هدايت کند برايت بهتر است از آنچه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى کند؛ َو اْيُم 

ا َطلَعَْت َعلَْيِه ال ُ َعلَى يَدَْيَک َرُجًال َخْيٌر لََک ِممَّ َّ   )5/28شَّْمُس َو َغَربَْت»(کافی/َألَْن يَْهِدَی 

  ها امروز بيش از هر چيزی به رهبران سالم نياز دارند انسان

  ها به سوی خدا و رهاسازی آنها از  ها و انديشه اساساً نتيجۀ نهائی تحصيل علوم و معارف دينی، رهبری کردن دل
ای کوچک در اطراف  معه کسی که معرفت دينی پيدا کرد، چه جا اسارت و بندگی طاغوت و ابليس است.  

مقام مربی جامعه قرار خود و چه جامعه در  پيرامون خود را رهبری خواهد کرد و  در  بزرگتر  ای 
ها امروز بيش از هر چيزی به رهبران سالم نياز دارند. امروز جوامع بشری بيش از پزشک و انسانگيرد.  می 

  های بزرگ انسانی را هدايت کنند. رند که بتوانند گروهمهندس و بيش از هر شغل ديگری به رهبران اجتماعی نياز دا
 توانيد ببينيد رهبران موثر و خوب در اين منطقۀ حساس در جهان همه از عالمان دينی هستند. سه روحانی، امروز می

های سياسی هستند که پشت و پناه مردم خود هستند. رهبر عزيز انقالب ما، حضرت  ترين شخصيتمؤثرترين و مستقل
دو بزرگوار با رهبر معظم انقالب نيز برای همه مشخص  آيت هللا سيستانی و آقای سيد حسن نصرهللا. هماهنگی اين

است؛ اين وضعيت تصادفی نبوده است و حزب يا جريان سياسی خاصی هم چنين موقعيتی را پيش نياورده است؛  
  اين يک نياز طبيعی است که منجر به چنين وضعيتی شده است. 



 

 

 شغلی طلبگی برای انواع استعدادها متعدد است. کسی در طلبگی نبايد نگران شيوۀ خدمت خود در آينده باشد؛ تنوع  

نياز به عالمان دينی که به دين مردم خدمت کنند، نياز اول حياتی کشور است/اين نياز بدون حضور جوانان  
  شود مستعد در حوزه تأمين نمی 

  ين نياز توانيم ا نياز به عالمان دينی که به دين مردم خدمت کنند، نياز اول حياتی کشور است و ما نمی
تأمين کنيم. جوانانی که ابتدا    های علميهرا به هيچ طريقی به جز حضور جوانان مستعد در حوزه

های علميه  های علميه به آنها خدمت خواهند کرد و سپس آنان به خدمت و صيانت از حوزه حوزه 
  خواهند پرداخت. 

 کند. های متنوع و ارزشمند ارائه میتعدادها شغلهای علميه برای انواع اسنکتۀ مهم و قابل توجه اين است که حوزه
های علوم  توانی از تحصيل در انواع شاخههای خاص خودت میيعنی وقتی عالم دينی شدی بنا بر استعداد و توانايی

های  دينی تا انواع خدمات از قبيل تحقيق و پژوهشگری، تبليغ و نويسندگی، تدريس و امامت جماعت، و انواع فعاليت
  نگی را در جامعه انجام دهی. کسی در طلبگی نبايد نگران آيندۀ شغلی خودش باشد.فره

  طلبگی به چيزی بيش از عالقه نياز دارد 

 های شايسته و شريف داريم خواهد. ما برای تحصيل علوم دينی، نياز به انسان البته تحصيل معارف دينی لياقت هم می
. يعنی خداوند در پذيرش افراد اليق در اين زمينه خيلی سختگير است  و خداوند هم خيلی در اين زمينه سختگير است

پذيرد. هر چند ممکن است کسانی باشند که نفوذی باشند و يا پس از حضور در حوزه ممکن است  و هر کسی را نمی
  کند. به دالئلی لياقت خود را از دست بدهند، ولی غالباً هر کسی راه به چنين جايگاهی پيدا نمی

   بيند ولی عالقمند است در اين راه قدم بگذارد. در اين صورت بايد با توسل به ائمۀ  انسان خود را اليق نمیگاهی
هدی(ع) و تضرع در خانۀ خدا لياقت را طلب کند و متواضعانه و متوکالنه قدم در اين راه بگذارد. هرچند اساساً 

د که ُعجب به دنبال خواهد آورد، ولی نبايد کسی خود تواند به طور قاطع خود را اليق چنين جايگاهی ببينکسی نمی
  ها را بپذيرد کافی است.که حاضر باشد ضرورترا به اين دليل از ورود به سلک روحانيت محروم نمايد. همين

   هر شغلی نياز به عالقه هم دارد ولی در مورد طلبگی به چيزی بيش از عالقه نياز هست؛ و انسان بايد
  بگی معتقد و عاشق باشد تا توفيقات الزم را در اين زمينه کسب نمايد.به راه و رسالت طل

 


