بیانات در دیدار طالب حوزههای علمیه استان تهران 96/6/6
بسماللهال ّرحمنال ّرحیم ()۱
السالم علی سیّدنا و نبیّنا ابیالقاسم
رب العاملین و ّ
الصالة و ّ
و الحمدلله ّ
املصطفی مح ّمد و علی آله االطیبین االطهرین املنتجبین الهداة املهدیّین

املعصومین سیّام بقیّةالله فی االرضین.
خیلی خوشحامل از این دیدار .غیر از اینکه با جمع طلبه نشستوبرخاست
کردن و گفتوشنود کردن ،برای ما شیرین و لذّتبخش است ،مطالبی که در
این جلسه گفته شد -چه آنهایی که اینجا دوستان بیان کردند و نوشتههایشان
را من گرفتم که انشاءالله بعدا ً شاید بتوانم بیشرت تدقیق( )۲در آن بکنم ،چه
آن مطالبی که چند نفری از برادران عزیز ایستادند و بهعنوان اعرتاض یا بهعنوان
درخواست مطرح کردند -همهی اینها مطالب خوبی بود و برای بنده
خرسندکننده است.
من وقتی نگاه میکنم ،شام را -جوانها را ،طلبههای جوان را -نهالهای

ط ل ل لل ل ل ل ل ل للههل ل للای

قدکشیدهی بوستان امامت و والیت میبینم .بحمدالله این نهالها قد

ج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوان

کشیدهاند؛ بعضی به مثر رسیدهاند ،بعضی هم انسان را خاطرجمع میکنند

ن ل ل ل له ل ل ل للا هل ل ل للای

که به مثر خواهند رسید؛ از حرفها و از مجموع دیدار ،انسان این را احساس

ل ل ل ل لی ل للده

میکندَ .و َمثَلُ ُهم ِفی االِنجیلِ کَ َزر ٍع ا َخ َر َج شَ طئَهو فَئا َز َرهو فَاستَغلَ َ
ظ فَاستَوﱝ
ِب ال ُّز ّرا َع لِ َیغی َ
ظ ِب ِه ُم ال ُکفّار؛( )۳این نکتهی اخیر خیلی مهم
لی سوقِ ٖه یُعج ُ
َع ٰ
است .ایستادن شام بر روی پا ،قد کشیدن شام ،حجیم شدن معنوی شام،

ق ل للد

بل ل ل للوس ل ل ل ل ل ل ل لتل ل ل للان
والیت
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تواناییهای گوناگون شام ،هم ُز ّراع را به شگفت میآورد ،هم آن کسانی که
این بذرها را پاشیدهاند؛ وقتی نگاه میکنند و این پیرشفتها را ،این فکرهای نو
را ،این چهرههای امیدوار را میبینند ،خودشان به شگفت میآیند .و مهمتر از
این« ،لِیَغی َ
ظ ِب ِه ُم ال ُکفّار» است ،دشمنانِ شام را خشمگین میکند؛ و

این[طور] باید باشد .اگر ما دیدیم رفتار ما جوری است ه دشمنان دین

دشمنان اسالم دشمنان حا میّت قرآن نس ت به ما خ مگین نیستند و از
وجود ما ناراحت نیستند باید در مفید بودن خودمان شک نیم .اگر
امیراملؤمنین است و آن قاطعیّت و آن حرکت و مانند اینها ،باید [هم] کسانی
مثل معاویه یا عمروعاص یا دیگران از او خشمگین باشند؛ شام هم همین راه

را دارید حرکت میکنید؛ لِیَغی َ
ظ بِ ِه ُم ال ُکفّار)۴(.
الحمدلله انسان مشاهده میکند که در حوزهی علمیّه ،رویشهای برجستهای

وجود دارد .مطالبی که گفتید ،من به دقّت گوش کردم؛ البتّه مجد ّدا ً انشاءالله

بایستی همین مطالبی که گفته شد را مرور کنم ،نگاه کنم و اگر خداوند توفیق
بدهد رویَش فکر کنم؛ ولی همین مقداری که االن شنیدم برای من
خرسندکننده و امیدوارکننده بود؛ بسیار خوب بود.
من دو سه نقطهی کوتاه را بگویم؛ البتّه یادداشتهایی کردهام که با شام
درمیان بگذارم -حاال اگر شد انشاءالله بعضی از آنها را هم در میان میگذارم-
لکن این دو سه نکتهی کوتاه را عرض بکنم.
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ِ
دست م نگیرید .این حرفهایی که شام زدید ،این
ا ّوالً درس خواندن را

درس را ج للدی

عبارات خوب ،این مطالب خوب ،معنایش این نیست که شام خوب درس

بگیرید!

خواندهاید؛ معنایش این است که شام خوشفکرید ،خوشبیانید؛ ا ّما آیا درس
هم خوب خواندهاید؟ از این حرفها منیشود فهمید که شام خوب درس
خواندهاید .باید خوب درس بخوانید.
من مشهد درس رسائل و مکاسب میگفتم ،هر چند وقت یکبار هم ما را
میگرفتند ،زندان میربدند ،شاگردهای ما متف ّرق میشدند؛ بعد که از زندان

میآمدیم ،درس را رشوع میکردیم ،باز جمع میشدند میآمدند؛ شوق مبارزه و
مالحظهی حال بنده -آن کتکخوریِ ویژهای که ما آن روز از دستگاه داشتیم-
گاهی آنها را نسبت به این درسی که ما به آنها میدادیم ،دچار تردید میکرد؛
حاال جزئیّات فرمایش شیخ( )۵در مکاسب یا مثالً کفایه که مراد از عبارت این
است [را وقتی میگفتم] ،من میدیدم دچار تردیدند؛ همیشه من به اینها

میگفتم :ب ّچههای عزیز من! بدانید اگر درس نخوانید منیتوانید تأثیرگذار خوبی
باشید؛ به اینها میگفتم بیمایه فطیر است )۶(،باید درس بخوانید.

اگر میخواهید افکارتان پی نهادهایتان خصوصیّات برجستهای ه
روحیّهی شام بحمدالله از آن برخوردار است در جامعه تأثیر بگذارد باید
باسواد باشید باید درس بخوانید باید ّ
مال باشید .درس را جدّی بگیرید؛
نگویید حاال دنیا دارد براساس پیرشفتهای فنّی و فنّاوری و مانند اینها اداره
میشود ،ما نشستهایم داریم مثالً فرض کنید حاشیهی مالّ عبدالله میخوانیم یا
فرض کنید منطق مظفّر میخوانیم! نه ،این منطق مظفّر را باید بخوانید؛ این
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کتاب نحو را یا کتاب رصف را بهعنوان مقدّمه باید بخوانید؛ این کتاب فقه را
و کتاب اصول را باید بخوانید تا بتوانید بهعنوان یک روحانی -که حاال عرض
خواهم کرد روحانی یعنی چه -اثرگذار باشید .باید درس خواند .ما در بین
روحانیّون کسانی را داشتیم که ازلحاظ مبارزه چیزی کم نداشتند ،ا ّما ازلحاظ
جهی در پیرشفت
علمی ،نصاب الزم را نداشتند؛ اینها نتوانستند تأثیر قابل تو ّ

این مبارزه یا در ایجاد این حرکت عظیم بگذارند .آن کسی توانست که -مثل

امام -در ح ّد نصاب کامل بود .درس بخوانید! این توصیهی ا ّو من است؛
درس را جدّ ی بگیرید.
حوزه را ش ل ل ل للام
درست نید

نکتهی د ّوم این است که شام انتقادهایی به حوزه دارید -حاال یا حوزهی تهران
کال حوزهی علمیّه -خیلی خب! این حوزهای که شام میخواهید و به قول
یا ّ ً
شام االن وجود ندارد ،این را شام به وجود بیاورید .حوزه را ارادهی شام و

خواست شام به وجود میآورد؛ بله ،شام آن جایگاه مدیریتّی و پشتیبانیهای
منابع مالی را ندارید که بخواهید مثالً یک تصمیمی بگیرید و فورا ً عمل بکنید؛
ا ّما تحقّق خواستههای مطلوب ،رصفا ً با داشنت یک مدیریّت و داشنت منابع
مالی به دست منیآید ،حتّی گاهی با داشنت آنها [هم] به دست منیآید؛ چیز
دیگری الزم است .آن چیز دیگر هامن است که شام دارید :انگیزه میل
وضوحِ مطلوب و غایت مورد نظر؛ اینها الزم است .و باید م ارزه رد؛ بدون
م ارزه هیچ چیز به دست منیآید این حوزهی مطلوب را هم باید با م ارزه
به دست آورد .ال تّه معنای م ارزه [گفنتِ] «زنده باد مرده باد» نیست
معنایش م ارزهی سیاسی نیست؛ [م ارزه] یعنی تالش مجاهدت گفنت

بیانات مقام معظم رهربی در دیدار طالب |5
فکر ردن همفکری ردن مت کّل شدن .بنابراین این حوزه را شام درست
نید .الب ّته ما وظیفه داریم کمک کنیم به شام؛ آقایان مدیران حوزه وظیفه
دارند تسهیل کنند کارها را؛ ا ّما آنچه باید در آینده به وجود بیاید ،سنگینیِ با ِر
مسئولیّ ِ
ت آن را بر دوش خودتان احساس کنید .شام هستید که باید این کارها

را انجام بدهید؛ حاال ممکن است ده سال دیگر ،پنج سال دیگر ،پانزده سال

دیگر نوبت شام بشود که نقش ایفا کنید؛ بههرحال این کار خواهد شد و شام
هستید که میتوانید اقدام کنید و کار کنید .اینهم یک نکته.
یکی از دوستان دربارهی حوزه گفتند که «ما به حوزه آمده بودیم که این کار
بشود ،آمده بودیم که آن کار بشود»؛ من با این تعبیر مخالفم .نگویید «آمده
بودیم»؛ بگویید «آمدهایم»« .بودیم» یعنی چه؟ بگویید «ما آمدهایم برای اینکه
این کار بشود»؛ یعنی دوام حضور خودتان را در تعبیرتان هم بیان کنید .در
بیانات خودتان ،آن عزم راسخ را ،مثل یک رونده ،مثل یک دونده ،مثل یک
پیامیندهی قاطع و مص ّممِ این راه ،همینطور عزم را شام نشان بدهید و
بگویید؛ بگویید «آمدهایم که این کار بشود» .بله ،باید هم بشود و خواهد هم
شد؛ وقتی شامها تصمیم بگیرید ،پایش بِایستید ،حرف را پخته کنید ،حتام ً
انجام میگیرد .البتّه این را هم بدانید که مقام عمل با مقام فکر و مطالعه و
ط ّراحی و مانند اینها فاصله دارد؛ یک فاصلهی کامالً معنیدار و محسوسی

دارد .خیلی از حرفهایی که ما میزنیم ،آرزوهایی است که بر زبان جاری میشود
در قالب جمالت و کلامت؛ ا ّما همین آرزو را وقتی شام بخواهید عمل بکنید،
تالشهای بسیار زیادی الزم دارد .اشتباه نکنیم ما؛ میدان کار ،میدان عمل،
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میدان واقع ّیت ،با عرصهی ذهن ّیت و مطالعه و تصویر ذهنی ،فاصلهی کامالً
آشکاری دارد؛ در مقام عمل ،خیلی از کارها به این آسانی پیش منیرود؛ یکی

از گرفتاریهای ما در دوران دفاع مقدّس [همین بود] .بنده آنوقت
رئیسجمهور بودم؛ در دفرت ما [جلسات نظامی] تشکیل میشد؛ میآمدند این
نقشهها و کالکهای نظامی را پهن میکردند و میگفتند که میخواهیم از اینجا
حرکت کنیم ،برسیم به اینجا؛ مثالً فرض کنید این تعداد نیرو یا چیزهایی مانند
آن الزم است .بعضی از دوستان ما که تدریجا ً دستاندرکار جنگ شده
بودند ،نگاه میکردند میدیدند از اینجا تا آنجا یک خ ّ
ط خیلی کوتاهی است،
[لذا] خیلی زود قانع میشدند ،قول میدادند و تصمیم میگرفتند؛ درحالیکه
واقعیّ ِ
ت «از اینجا تا آنجا» یعنی مثالً فرض کنید یک عملیّات رمضان؛ عمل
فرق دارد؛ میدان عمل با عرصهی ذهن و فکر و مانند اینها تفاوت دارد؛ این
هم یک نکته که [خواستیم] عرض بکنیم.
یک نکتهی دیگر این است که بعضی از حرفهایی که ما میزنیم ،راجع به
ح ل ل ل ل للوزهه ل ل ل ل للای
ع ل ل ل لل ل ل ل لم ل ل ل ل ّی ل ل ل له
پرورشل ل ل ل للگاهها
روحانیان

روحان ّیت است؛ یعنی مجموعهی جامعهی علمیـدینیِ ما که اسمش را
میگذاریم روحانیّت که یک طیفی است ،از طلبه رشوع میشود و تا مراجع را

شامل میشود؛ توقّعاتی ابراز میکنیم از روحانیّت؛ یکوقت اینجور است

مخاطب ما روحانیّت نیستند[ ،بلکه] حوزههای
نگاه ما .یکوقت نه،
ِ

محل پرورش
ّ
علم ّیهاند؛ حوزههای علم ّیه یعنی پرورشگاههای روحانیان

علمی و فکری و روحی ّ
طالب؛ این یک مقولهی دیگر است .بعضی از
چیزهایی که ما مخاطبامن را حوزهی علمیّه قرار میدهیم ،اموری است که
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کل روحان ّیت است؛ به این
مخاطبش حوزهی علم ّیه نیست ،مخاطبش ّ

جه کنید .توقّعاتی وجود دارد که این توقّعات مربوط به مجموعهی
تفکیک تو ّ

روحانیّت است؛ حاال ِبِ افیهِم( )۷مرجع تقلید یا مد ّرس یا یک روحانیِ مسئو ِل

در تشکیالت کشوری و امثال اینها؛ یکوقت نه ،توق ِ
ّعات مربوط به حوزهی

ِ
جلسات اینجوری ،این د ّومی بیشرت مورد نظر
علمیّه را مطرح میکنیم .در این
است تا آن ا ّولی ،اگرچه ا ّولی هم مهم است و راجع به آن هم حرفهایی داریم.
دوستان! موضوعاتی را که مطرح کردید ،به نظر من خیلی خوب بود .دوستانِ
ج ِه به این نکات هست ،واقعا ً
ما مسائل اساسی را مطرح کردند .من از اینکه تو ّ

لذّت بردم و خدا را شکر میکنم که بحمدالله جوانهای روحانی و طلبهی ما

اینجور با مسائلِ مه ِّم جاریِ زندگیِ کشور و جامعه مرتبطند؛ رویَش فکر
میکنند ،بحث میکنند .منتها این را هم ما عرض بکنیم ،انقالب ادامه دارد.
اینکه بعضیها اینجور القا کنند ،اینجور بنویسند و بگویند که «خب انقالب
یک حادثهای بود ،متام شد؛ برگردیم به زندگی عادی» ،این خیانت به انقالب
است؛ انقالب متام منیشود .من آن روز در این جمعِ این آقایانِ مسئولین
گفتم؛( )۸انقالب ،هنجارهای گذشته را به هم میریزد ،هنجارهای جدیدی را
در جامعه به وجود میآورد .حفظ این هنجارهای جدید ،تداوم انقالب است؛
و اینها سخت است ،اینها کارهای مشکلی است .هامن دستها و هامن
قدرتهایی که با اصل انقالب با همهی وجود مخالف بودند و کارشکنی
میکردند ،با همین تداوم هنجارهای انقالبی [هم] مخالفت خواهند کرد،
دشمنی خواهند کرد؛ کاماینکه میبینید دارند میکنند .بنابراین اگر انقالب

انقالب ادامل لله
دارد بل ل ل للایل ل ل للد
م ارزه رد
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م ارزه الزم داشت تا به پیروزی برسد امروز هم م ارزه الزم است تا بتوانیم
این هنجارهای انقالب را تث یت نیم؛ باید به نتیجه برسانیم تا جامعه ب ود
جامعهی اسالمی.
ما جامعهی اسالمی نداریم ،ما دولت اسالمی هم نداریم! از آن مراحل
چندگانهای که ما مطرح کردیم ،هنوز در دولت اسالمیاش ماندهایم؛ بعد از
دولت اسالمی نوبت جامعهی اسالمی است؛ ما این مراحل را در پیش داریم.
ما توانستیم یک انقالب اسالمی -یعنی یک حرکت انقالبی -به وجود بیاوریم؛
[بعد] توانستیم بر اساس آن ،یک نظام اسالمی به وجود بیاوریم؛ خیلی خب،
تا اینجا توفیق حاصل شده که خب خیلی هم مهم است؛ لکن بعد از این،
ایجاد یک دولت اسالمی است؛ یعنی [ایجاد] تشکیالت مدیریّتیِ اسالمی
برای کشور؛ ما در این قضیّه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم.
البتّه معنایش این نیست که کسی احساس ناامیدی کند؛ ابدا ً؛ داریم پیش
میرویم؛ با همهی مخالفتها ،با همهی کارشکنیها ،با همهی دهنکجیهایی
که میشود ،حرکت میکنیم و داریم پیش میرویم بالشک .دالیل زیادی وجود
دارد؛ لکن [هنوز] کار داریم ،کار دارد؛ هنوز خیلی فاصله داریم تا اینکه بتوانیم
یک دولت اسالمی به وجود بیاوریم .بعد که دولت اسالمی به وجود آمد،
آنوقت تازه نوبت [ایجاد] جامعهی اسالمی است .خب ،بنابراین باید م ارزه
رد عزیزان من.
آن روز هم در دورهی قبل از انقالب کسانی بودند که مبارزین را دوست
میداشتند ا ّما خودشان دست به هیچ بخشی از مبارزه منیزدند؛ اصالً هیچ
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دامن را تر منیکردند ،اصالً نزدیک میدان مبارزه هم منیشدند؛ ا ّما [آن را]
دوست میداشتند و از مبارزین خوششان میآمد .حاال کسانی هم بودند که
از مبارزین بدشان میآمد ،کسانی هم بودند که با اینها دشمنی میکردند و با
دشمن همکاری میکردند -اینکه به جای خود محفوظ -ا ّما داخل آدمهای
خوب ،کم نبودند کسانی که از مبارزین خوششان میآمد ا ّما وارد میدان مبارزه
منیشدند؛ خب ،اینها کاری منیکردند .بله ،آن روزی که جبههی دشمن ضعیف
شد و معلوم شد که رژیم طاغوت رو به سقوط است ،طبعا ً آن سواد( )۹عظیم
وارد میدان شدند که کار را یکرسه کردند؛ ا ّما در دوران سختی مبارزه ،مبارزین
[هامن] عدّهای بودند که تالش میکردند و درون میدان بودند .امروز هم
هامنجور؛ همچنانکه آن روز مبارزه الزم بود و کنار نشسنت و مبارزین را
دوست داشنت کافی نبود ،امروز هم مبارزه الزم است؛ نشسنت و مبارزین را
مدح کردن و متجید کردن ،کافی نیست؛ باید وارد شد .البتّه مبارزهی امروز با
مبارزهی آن روز تفاوت ماهوی دارد؛ لکن مبارزه ،مبارزه است؛ تالش است،
مجاهدت است .راه این مبارزه را باید پیدا کنید.
یک نکته هم در مورد پیشنهادهایی که میشود -چند نفر از خامنها و آقایان

بل ل ل ل ل للرنل ل ل ل ل للامل ل ل ل ل لله

پیشنهادهایی هم مطرح کردند که حاال باید انشاءالله نگاه کنیم ،به برادران و

للیدن راه به

آقایان محرتم مدیریّت این پیشنهادها عرضه بشود که بروند دنبال کنند،

سمت مقصد

انشاءالله نگاه کنیم ببینیم میتوانیم تحقّق بدهیم یا نه -عرض بکنم؛ پیشنهاد
عملی باید داد .هر پیشنهادی که میخواهید بدهید ،نگاه کنید ببینید چقدر
قابل عملی شدن است؛ برنامهی منطبق با وضعیّت زمین بدهید .اینجا هم
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من اشاره کنم به حرفی که باز همین پریروز( )۱۰به این آقایان مسئولین -چون
[در آنجا] همینطور برنامه گفته میشود برنامهی چه ،برنامهی چه[ -گفتم]؛ بنده
به اینها گفتم برنامه ،چیزی فراتر از هدفگذاری است؛ هدفگذاری ،برنامه
نیست .برنامه عبارت است از کشیدن راه ،کشیدن جادّه به سمت مقصد؛
این برنامه است ،به این میگویند برنامه .اگر چنانچه شام جادّهای که میخواهید
بکشید ،خصوص ّیات و ممیّزات زمین را در نظر نگیرید و خودتان را آماده نکنید
برای برخورد با این خصوص ّیات ،خیلی زود دچار مانع میشوید؛ میرسید به یک

فرض کنید ارتفاعی ،میگویید نشد؛ خب از ا ّول میخواستید فکرش را بکنید که
این راه ارتفاع دارد ،این راه ارتفاعات صخرهای دارد ،این راه رودخانه دارد ،پل
الزم دارد؛ وقتی اینها را قبالً پیشبینی نکردید و در برنامه نگنجاندید و برنامه را
جه به
بر اساس واقعیّت زمین تنظیم نکردید ،طبعا ً گیر میکنید .برنامه را با تو ّ
واقع ّیتها [باید نوشت]؛ آن چیزی که واقع ّیت است و میشود عمل کرد.

ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للار
روحل ل للان ل ل لیل ل للت
ه ل ل ل للامن ل ل ل للار
ان یاست

خب ،وقت هم خیلی گذشته؛ من دو سه نکته عرض بکنم .یکی اینکه
مجموعهی روحانیّت  -ه شامها جوانهای روحانی جزو بخش ُپرشور و
تأثیرگذا ِر در حر ت روحانیّت هستید -ارش ادامهی ار ان یا است؛ با این
دید باید ار روحانیّت را نگاه رد .درسی که شام میخوانید ،برنامهای که برای
آیندهتان میریزید ،با این نگاه باشد؛ شام دنبالهروی کار انبیا هستید .خب،

لی عا ٍد ا َخاهُم هودًا َ
قال
کار انبیا در سورهی مبارکهی اعراف [چنین آمده]َ :و اِ ٰ

یٰقَومِ اعبُدُوا اللَ َه ما لَکُم ِمن اِلٰ ٍه غَی ُره؛( )۱۱مسئله ،مسئلهی توحید است.
حر ت ان یا حر ت برای توحید است؛ اصالً اساس کار دعوت انبیا ،دعوت
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به توحید است .دعوت به توحید فقط به معنای این نیست که عقیده پیدا
کنید که خدا یک است و دو نیست و این بتها یا این خدایان -موجودی که
هستند -ارزش الوهیّت ندارند؛ فقط این نیست ،عقیدهی به توحید ،یک پایه

و استوانه( )۱۲یا زمینهی اساسیِ یک جهانبینی است که زندگی را میسازد.
عقیدهی به توحید یعنی جامعهی توحیدی به وجود آوردن؛ جامعهای که بر
مبنای توحید شکل بگیرد و اداره بشود؛ عقیده به توحید این است؛ اگر این
ج َعلنا لِک ُِّل نَب ٍِّی َع ُد ًّوا
نبود ،دشمنیهای با انبیا هم به وجود منیآمدَ .و کَ ٰذلِکَ َ

ل بَ ٍ
شَ ٰیطی َن االِ ِ
عض زُخ ُر َف القَو ِل غُرو ًرا؛( )۱۳این
نس َو ال ِج ِّن یوحی بَعضُ ُهم اِ ٰ

دشمنیها بهخاطر این است که انبیا آمدند ،شکل جامعه را مورد اعرتاض و
تع ّرض خودشان قرار دادند؛ یک شکل جدید را ،یک هندسهی جدید را برای

شیوهی زندگی برش ارائه کردند .آن شیوهی زندگی ،هامن حیات طیّبه است

که یکی از برادرها این آیهی رشیفه را تالوت کردند :یٰاَیُّ َها الَّذی َن ءا َمنُوا استَجیبوا

لل ِه َو لِل َّرسو ِل اِذا دَعاکُم لِام یُحییکُم؛( )۱۴حیات ،حیات طیّبه استَ .من َع ِم َل

حی ٰو ًة طَیِّ َبة؛( )۱۵یعنی فراتر از
ٰ
ُنثى َو ُه َو ُمؤ ِم ٌن فَلَ ُنحیِ َینَّهو َ
صلِ ًحا ِمن ذَکَ ٍر ا َو ا ٰ
این حیات ظاهری یک چیزی وجود دارد که به آن گفته میشود حیات طیّبه ،آن

چیست؟ آن همین زندگی است درحالیکه با ایامن باشد .زندگی احتیاج دارد

به آب و به هوا و به خوراک و به علم و به فنّاوری و به همهچیز؛ زندگی به
همهی اینها احتیاج دارد ،منتها اگرچنانچه بدون ایامن شد ،این حیات نیست؛
مرده است .این را قرآن حیات منیداند .حیات آنوقتی است ه این
مجموعهی تح ّر ات زندگی و عوامل زندگی همراه ب ود با ایامن؛ نور پیدا
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ند؛ مثل محیط ظلامنی است ه در آن نوری تابانده می ود .این شأن
روحان ّیت است .شام میخواهید حیات ب خ ید به جامعهی برشی .این ط عاً
هامن م کالت ان یا را دارد هامن اجر ن ّوتها را هم دارد هامن توفیقات
ان یا را هم دارد؛ چون ان یا موفّق شدند ان یا توفیق پیدا ردند .همهی ان یا
حتّی آنهایی ه به شهادت رسیدند حتّی آنهایی ه قوم ان آنها را انکار
ردند باالخره حرف ان س ز شد .شام نگاه کنید ببینید حرف حرضت نوح و
حرضت هود و پیغمربهای گوناگون که آنروز اینهمه دشمن داشت ،امروز در
دنیا خواستگاران و طلبکاران و عالقهمندان و مریدان بیشامر دارد .خب ،پس
این حرف زنده ماند ،پیروز شد .آنروز با انکار مواجه شد ا ّما بعد بتدریج
همینطور سلسلهی انبیا آمدند ،حرف پیروز شد .پس کار شام کار پیغمربان
است؛ هم حرفتان سبز خواهد شد و بالشک پیش خواهد رفت ،هم
توفیقات الهی شامل حالتان خواهد بود یعنی خدای متعال کمکتان میکند:

سلَنا َو الَّذی َن آ َمنوا ِفی ال َحی ٰو ِة الدُّنیا؛( )۱۶خداوند نُصت میکند
نُص ُر ُ
اِنّا لَنَ ُ ُ

شام را -این هم یک بخش دیگر -و همچنین مثل انبیا بالشک دشمنان و
مخالفین و معارضینی هم خواهید داشت ،پس هامن وضعیّت است؛ خود

را برای آن آماده کنید .همهی شام هم جوان هستید ،بعد از این انشاءالله
شاید شصت سال ،هفتاد سال شام وقت دارید که زندگی کنید و کار کنید و
تالش کنید .خودتان را آماده نید برای پنجاه سا شصت سا هفتاد سا
تالش ردن و ار ردن و زحمت

یدن و بدانید ه در پایان این راه دنیا
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دگرگون خواهد شد بر اثر تالش شام و بدون تردید به سمت مطلوب پیش
خواهد رفت؛ حتامً اینجور خواهد شد.
یک نکتهای که من اینجا یادداشت کردهام به شام بگویم ،این است که دوران

ویل ل ل گ ل للیه ل للای

کنونی برای حوزههای علمیّه و برای روحانیّت یک اختصاصاتی دارد ،یک

دوران لن للونللی

ویژگیهایی دارد که با دورانهای قبل فرق میکند که این اختصاصات به نفع

حوزه علمیه:

روحان ّیت است ،در جهت توفیق روحان ّیت است .یکی تشکیل نظام اسالمی
است؛ نظام اسالمی وقتی تشکیل میشود ،یعنی فضا اسالمی است .نه اینکه
معارضت وجود ندارد؛ چرا ،معارضه که هست ،همیشه هست ،باز هم  .1ت ل ل للکیل نظام
خواهد بود؛ ا ّما جریان اصلی ،جریان اسالمی است .آن روزی که ما در سنین
شامها بودیم ،جریان اصلی ،جریان ض ّد اسالمی بود؛ نه غیر اسالمی[ ،بلکه]
ض ّد اسالمی بود .بنده در مشهد طلبهای بودم که هم در حوزه درس میگفتم،
هم جلسه برای دانشجوها داشتم؛ مسجد پر میشد از دانشجو ،تفسیر
برایشان میگفتم .با یک دوستی -خدا رحمتش کند -میخواستیم بیاییم تهران،
داخل ایستگاه راهآهن قدم میزدیم تا وقت حرکت قطار بشود؛ آن جوانهایی
که آنها هم مثل ما داشتند راه میرفتند برای اینکه وقت قطار بشود ،همینطور
گُلهبهگُله بنده را مسخره میکردند؛ آن رفیقی که با من همراه بود دانشگاهی
بود ،او خجالت میکشید .حاال آن کسی که بنده را مسخره میکرد ،نه
دشمنیای با هم داشتیم ،نه سابقهای با هم داشتیم ،نه بنده به او بدیای
کرده بودم ،نه او احتامالً سواد درستی [هم] داشت ،ا ّما درعینحال این کارش
بود .روحانیّت -یعنی یک طلبهی جوانی که حاال مشغول هم هست و درس

اسالمی
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هم میخواند و درس هم میدهد -بیدلیل و بیجهت باید مورد متسخر قرار
میگرفت؛ فضا اینجوری بود .حاال مشهد ق ّبةاالسالم بود و اینجوری بود،
تهران خیلی بدتر [بود]؛ تهران هم برای ما پیش میآمد ،برای خیلیها پیش

میآمد .امروز اینجوری نیست؛ نهاینکه امروز طلبه و روحانی و عاممهبهرس
دشمن و مخالف و مسخرهکن نداشته باشد؛ چرا ،امروز هم هستند و همیشه
هم خواهند بود -پیغمربان را هم مسخره میکردند -لکن امروز جریان ،جریان
اسالمی است .این یک خصوصیّت؛ این به نفع شام است؛ از این

خصوص ّیت هرچه میتوانید باید استفاده کنید.

یک امتیاز دیگ ِر این دوران این است که در سطح جهان ،یک احساس خأل
فکری و نیاز به یک فکر جدید موج میزند؛ در سطح جهان اینجور است؛
دلزدگی و رسخوردگی از «ایسم»های مختلف -چه «ایسم»های چپ ،چه
«ایسم»های راست -در بین کشورها و بین اندیشمندان و بین جوانها بسیار
 .2احس للاس خال
فکری در سلط
جهان

زیاد شده؛ یک حالت خأل فکری [وجود دارد] ،حرف نو جا میافتد .جمهوری
اسالمی هم در مسئلهی انسان هم در مسئلهی جامعه هم در مسئلهی
سیاست حرفهای نو دارد؛ اسالم حرفهای نو دارد .ما اگر بتوانیم این حرفهای
خودمان را حرفهای نویی است در دنیا منترش نیم و به گوشها برسانیم
پذیرنده و طل کار زیاد خواهد داشت .این یکی از خصوصیّات امروز است.
یک روزی بود که اینجور نبود؛ «یک روزی» که عرض میکنم ،نه صد سال
پیش[ ،بلکه] همین زمان جوانی ما .فرض بفرمایید مارکسیسم ،در بین جوانها
در اغلب کشورها [رایج بود]؛ فقط در بعضی از کشورها مثل آمریکا یا بعضی
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کشورهای اروپا به این شدّت نبود ا ّما در اغلب کشورها جاذبهی مارکسیسم
[بود]؛ بخصوص در زمینهی اقتصادی،جاذبهی سوسیالیسم ،یک جاذبهی
همهگیر بود؛ [حتّی] در کشورهای اسالمی .در کشور خود ما و در بین
عالقهمندانِ همین خ ّ
ط اسالمی ،کسانی بودند از معاریف -که اگر بگویم
میشناسید؛ یعنی همهتان میشناسید -که رصیحا ً با همین تعبیر
«سوسیالیسم» از آن دفاع میکردند و حامیت میکردند و میل داشتند که فکر
اقتصادی اسالمی را تطبیق بدهند با سوسیالیسم یا آن را در قالب تعبیرات
ِ
جلسات صحبت گوناگون و بحث و مباحثه و مانند
سوسیالیسم بیان کنند .ما
اینها با بعضی از اینها داشتیم .امروز اینجوری نیست؛ امروز سوسیالیسم
شکستخورده است و آن چیزی که به آن میگفتند «سوسیالیسم علمی»،
غلط بودنش تقریبا ً برای همه ثابت شده؛ تفکّر مارکسیستی بکلّی منزوی
شده؛ لیربالیسم -با آن معنایی که غربیها برایش میکردند در زمینهی فرد و
جامعه و مانند اینها -محکوم شده .خألیی وجود دارد؛ یعنی همه احساس
نومیدی و رسافکندگی و رسخوردگی میکنند .امروز جای حرفهای اسالم
است؛ نظر اسالم نسبت به انسان ،نظر اسالم نسبت به عل ّو مسیر انسانی و

منتَهای حرکت انسان -همین سفر الیالله -حرفهای مه ّمی است؛ نظر اسالم
در مورد جامعهی سیاسی کشوری [یعنی] همین مسئلهی مردمساالری
اسالمی ،نظر اسالم در مورد مسائل گوناگون؛ اینها چیزهایی است که جاذبه
دارد و اگر بخصوص به گوش نسلهای جوان دنیا برسد ،مورد قبول قرار میگیرد.
اینهم یکی از خصوصیّات امروز است که دیروز نبود.
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 .3آم ل ل للاده ب ل ل للودن
وس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للایل ل ل ل ل ل للل
رساندن پیام

یکی از خصوص ّیات ممتاز دیگر امروز ،آماده بودن وسایل رساندن پیام

است؛ همین فضای مجازی ه این برادرمان به تفصیل و خیلی خوب بیان
ردند و تع یر خوبی است ه ای ان رد و به ذهن بنده هم اتّفاقاً همین
تع یر ق الً رسیده بود ه «اسمش فضای مجازی است درحالی ه واقعاً
فضای حقیقی است»؛ یعنی این فضا درون زندگی بسیاری از مردم حضور
دارد .خب همین فضای مجازی یک ابزار است؛ یک ابزار بسیار ارآمد برای
اینکه شام بتوانید پیامتان را به اقصی نقاط دنیا برسانید به گوش همه
برسانید .این [امکان] دیروز ن ود امروز هست .یکی از امتیازات این است.

 .4خلق سوا

یکی از امتیازات ،خلق سؤال است؛ سؤال خیلی چیز بابرکتی است .در
گذشته اینهمه سؤال خلق منیشد ،به وجود منیآمد .این خطا است که ما
خیال کنیم سؤال و شبهه را دشمن همیشه به وجود میآورد؛ بله ،گاهی هم
دشمن یک سؤال یا شبههای را به وجود میآورد؛ ا ّما سؤال و شبهه از ذهن
خالق انسان متولّد میشود .جامعهی جوان اهل درس و بحث و تحصیل -
ّ
یعنی همین مجموعهی دانشگاهی و امثال اینها -همهی اینها مزارع تولید
سؤالند؛ اشکالی هم ندارد .شام خودتان هم همینجور هستید؛ شام هم
خالقی دارید؛ این ذهن میتواند سؤال به وجود بیاورد و البتّه
جوانید ،ذهن ّ
همین ذهن میتواند پاسخ به وجود بیاورد و برای سؤالها جواب ارائه بدهد.
[البتّه] در سؤالها متوقّف منانید! این توص ّیهی من به شام است .در سؤالها

متوقّف منانید؛ بروید رساغ جواب .همهی سؤالها جواب دارد؛ الزم است که
ذهن ،کار کند ،تالش کند ،فعالیّت کند و به جواب مناسب [برسد] .البتّه در
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مورد جوابها هم سهلاندیشی و سهلانگاری نباید کرد؛ یعنی هر سؤالی با هر
جوابی تناسب ندارد؛ پاسخ باید پاسخ منطقی و محکم و صحیح باشد.
یکی از امتیازات امروز ،کرثت سؤاالت است؛ سؤال زیاد است .وقتی سؤال  .5رثت سوا
زیاد بود ،مسائلی که به وجود میآید ،میدان را باز میکند برای فعالیّت ذهنی،

متعصب
برای عبور از مرزهای علم؛ آنوقت آثار تولید میشود .یک نویسندهی
ّ
مُصی سالها پیش یک کتابی علیه تش ّیع نوشت بهنام فجراالسالم؛ [که] در آن

حرفهای واقعا ً غیرمنصفانهای علیه تش ّیع [بود] .البتّه بعد دنبالهی آن

ضحیاالسالم و ظهراالسالم و عُصاالسالم و مانند اینها را هم نوشت .اینها

همه را بنده آنوقتها در هامن سالهای اواخر [دههی]  ۴۰یا اوایل [دههی]
 ۵۰خواندهام .این کتاب فجراالسالم موجب شد که چند نفر از برجستگان
علامی ما چند اثر برجسته به وجود بیاورند .یکی از آن آثار برجسته الذّریعة
است؛ ذریعهی آشیخ آقا بزرگ تهرانی .یکی از آن آثار برجسته
تأسیسالشّ یعةلفنوناالسالم است؛ مال مرحوم صدر .همهی اینها در مقابل
فجراالسالم [نوشته شد] .گامن میکنم یکی از آن آثار برجستهای که تحت تأثیر
کار فجراالسالم -نوشتهی احمد امین مُصی -به وجود آمد ،کتاب مرحوم
کتاب رشح حال علام یا اعیانالشّ یعة .خب،
سیّدمحسن امین است؛ این
ِ
یعنی یک مسئله ایجاد شد ،برای پاسخ به آن مسئله چند کار مهم انجام گرفت
که اگرچنانچه آن سؤال نبود ،این کارهای مهم انجام منیگرفت .این هم یک
نکته .بنابراین امتیازات این دوره امتیازات زیادی است؛ خدا را شکر کنید که
در این دوره قرار گرفتهاید و میتوانید از امتیازاتش استفاده کنید.
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راه ط ل لل ل ل ل لگل للی
احتیللاد دارد بلله
تقوا

و آخرین توصیهی من هم مسئلهی تقوا و ورع و ع ادت است .عزیزان من!
بدانید این راه احتیاج دارد به تقوا .بدانید بهرتین تبلیغ ،تبلیغی است که
شخصیّت عملی شام نسبت به آن اهداف و آرمانهای شام انجام خواهد داد

اس اِماما ً فَلیَبدَأ ِبتَعلِیمِ ن ِ
َفس ُه لِلنّ ِ
َفس ِه
و اثری که خواهد گذاشتَ :من ن َ
بن َ
َص َ

َبل ت َعلیمِ غَیرِه؛( )۱۷ا ّول روی خودمان باید کار کنیم .اینکه در گذشته برخی
ق َ
از رؤسای مدارس ،سحر میرفتند ،نگاه میکردند ببینند کدامیک از طلبهها دارد
مناز شب میخواند و کدام منیخواند یعنی مراقبت میکردند که طلبه
ح ّتیاملقدور از مناز شب محروم مناند ،خیلی حرف پُرمعنایی است .البتّه آن
روز این کار آسانتر بود؛ امروز با تلویزیون و رسیالهای تلویزیونی و از اینها
حرفها ،کار مشکل است؛ ا ّما این کار مشکل را باید شام انجام بدهید .امروز
توسل ،راه دعا ،راه بهرهمندی از ادعیهی زاکیهی
شام جوانها ،راه خدا ،راه ّ
حرضت بق ّیةالله (ارواحنافداه) را برای خودتان باز کنید؛ راه استفادهی از این
دعاهای مأثوری که از امئّه رسیده برای خودتان باز کنید ،از اینها استفاده

کنید .بعضی از دعاها واقعا ً با سندهای صحیح در روایات هست که انسان
وقتی نگاه میکند لذّت میربد .خود همین دعاهای صحیفهی س ّجادیّه ،همه از
همین قبیل است؛ این باب را برای خودتان باز نگه دارید؛ پرهیز از گناه
اساسیترین ارها است .ا ّولین توصیهی این کسانی که در راههای سلوکی
حرکت میکردند و ما ارادت به اینها داشتیم و عالقهمند [اینها بودیم] ،به جوانها
و ما -که آنوقت جوان بودیم -همین بود که میگفتند سعی کنید از گناه
اجتناب کنید« .فَ ِّرق بَینی َو بَی َن ذَنب َِی املانِعِ لی ِمن لُزومِ طَا َعتِک»( )۱۸که در
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دعای رشیف ابوحمزه [هست] ،یعنی اگرچنانچه انسان مبتالی به گناه شد،
این گناه موجب میشود که انسان لزوم طاعت را هم از دست بدهد؛ یعنی
مالزم با طاعت الهی هم نباشد؛ توفیقات از انسان گرفته میشود؛ این را در
نظر داشته باشید .مناز ا ّو وقت مناز با تو ّجه و با حضور قلب تالوت قرآن
اُنس با دعا و زیارت اینها آن چیزهایی است که برای شام برادران عزیز،
خواهران عزیز ،جوانهای عزیز من الزم است؛ اینها را بایستی در نظر بگیرید.
آنوقت ان شاءالله به برکت درس خوبی که خواهید خواند و به برکت تقوا و
پرهیزکاریای که انشاءالله رعایت خواهید کرد و به برکت این ذهنهای
ج ّوال( )۱۹و ف ّعالی که شام دارید و امروز ما منونههایی از آن را مشاهده

کردیم ،جامعهی علمی  -مذهبی ما که اسمش روحانیّت است ،فردای
ِبراتب بهرتی از امروز انشاءالله خواهد داشت.

والسالم علیکم و رحمةالله و برکاته
ّ
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پی نوشت:

 )۱۱سورهی اعراف ،بخشی از آیهی ۶۵؛

 )۱در ابتدای این دیدار ،تعدادی از

« ...و بهسوی عاد ،برادرشان هود را

طالب حوزههای علم ّیهی تهران ،مطالبی
ّ

[فرستادیم]؛ گفت" :اى قومِ من! خدا

 )۲جوانب امری را با دقّت بررسی کردن

نیست" »...

 )۳سورهی فتح ،بخشی از آیهی ۲۹؛

 )۱۲ستون

بیان کردند.

« ...و َمثَلِ آنها در انجیل چون کِشتهاى
است که جوانهی خود برآو َرد و آن را مایه

را بپرستید که براى شام معبودى جز او

 )۱۳سورهی انعام ،بخشی از آیهی ۱۱۲؛
«و بدینگونه براى هر پیامربى دشمنى از

دهد تا سترب شود و بر ساقههاى خود

شیطانهاى انس و جن برگامشتیم.

بِایستد و دهقانان را به شگفت آو َرد ،تا

بعىض از آنها به بعىض ،براى فریب

از [انبوهىِ ] آنان [خدا] کافران را به
خشم دراندازد»... .

[یکدیگر] ،سخنان آراسته القا مىکنند.
»...

 )۴سورهی فتح ،بخشی از آیهی ۲۹؛

 )۱۴سورهی انفال ،بخشی از آیهی ۲۴؛

« ...تا از [انبوهیِ ] آنان[ ،خدا] کافران

 )۱۵سورهی نحل ،بخشی از آیهی ۹۷؛

را به خشم دراندازد »...

مرتضی انصاری
 )۵شیخ
ٰ

«هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و
مؤمن باشد ،قطعاً او را با زندگى

 )۶اگر بنیاد چیزی درست نباشد ،به مثر

ِ
حیات [حقیقى] بخشیم »...
پاکیزهاى،

نخواهد نشست.

 )۱۶سورهی غافر ،بخشی از آیهی ۵۱؛«

 )۷شامل

درحقیقت ،ما فرستادگان خود و کساىن

 )۸بیانات در دیدار رئیسجمهور و

را که گرویدهاند ،در زندگى دنیا  ...قطعاً

اعضای هیأت دولت ()۴/۶/۱۳۹۶

یارى مىکنیم».

 )۹جمعیّت ،جامعت

 )۱۷نهجالبالغه ،حکمت ۷۱

 )۱۰بیانات در دیدار رئیسجمهور و
اعضای هیأت دولت ()۴/۶/۱۳۹۶

 )۱۸مصباح املته ّجد ،ج ،۲ص۵۹۲
 )۱۹بسیار جوالندهنده

