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هایحوزهانقالبیشاخص
 

 

جلودارحرکتانقالب،روحانیت
 :امام خمینی

دهم که اگر افرادى غیر از روحانیت جلودار حرکت انقالب و تصمیمات  مىمن با یقین شهادت 
خواران و جز عدول از همۀ معتقدات  بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر امریکا و جهان

 اسالمى و انقالبى چیزى برایمان نمانده بود.

اند که بر تارک  در هر نهضت و انقالب الهى و مردمى، علماى اسالم اولین کسانى بوده
شان خون و شهادت نقش بسته است. کدام انقالب مردمى ـ اسالمى را سراغ کنیم که در  جبین

اند و اجساد مطهرشان بر  اند و بر باالى دار نرفته کسوت شهادت نبوده آن حوزه و روحانیت پیش
  1هاى حوادث خونین به شهادت نایستاده است؟ فرش سنگ

 

قمبایدانقالبیبماندحوزه
 :مقام معظم رهبری 

ای دارد، نیروهای  گانه نظام اسالمی، همین نظامی که االن تشکیالتی دارد، قوای سه... اگر بخواهیم 
قم باید   های گوناگونی دارد، انقالبی بماند، اسالمی بماند، حوزه ها و سازمان مسلّحی دارد، دستگاه

در خطر انحراف از  های علمیّه اگر انقالبی نماندند، نظام قم انقالبی نمانَد، حوزه  انقالبی بماند؛ اگر حوزه
 انقالب قرار خواهد گرفت... . 

عنوان آن کورة  عنوان مهد انقالب، به انقالبی، به  عنوان یک حوزه بایستی بهقم   علمیّه  ... حوزه
 کند از خودش، حضور داشته باشد و ظهور طور دارد انرژی انقالبی را صادر می آتشفشانی که همین

 2داشته باشد... .
  
  

                                                           
 (ره)منشور روحانیت حضرت امام . 1

 . 25/12/1394 قم، علمیه حوزه فضالی و طالب نمایندگان مجمع اعضای دیدار در بیانات .2
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حرکتانقالبی-بینشانقالبی
 

 

 :مقام معظم رهبری 
ی علمیّه، طبیعت دین است، طبیعت تبلیغ است،  عرض کردیم که طبیعت قم، طبیعت طلّاب، حوزه

مهم است؛ اینها همه از طبیعت قناعت است، طبیعت حضور مرجعیّت است که مرجعیّت خیلی 
ی انقالب در اینجا محکم بشود. اگرچنانچه ما  شود که پایه خصوصیّات حوزه است و همین موجب می

زدایی کنند، باید  ی قم انقالب ی علمیّه گیرد برای اینکه از حوزه هایی دارد انجام می دیدیم تالش
زدایی  ال این است: اگر دیدید انقالباحساس خطر کنیم. عرض من با شما نمایندگان عزیز طلّاب و فض

گیرد باید احساس خطر کنید. خب، احساس خطر کردن کافی نیست، باید به فکر عالج  دارد انجام می
دهد. باید افراد  بود؛ عالج هم تدبیر الزم دارد، فکر الزم دارد؛ این اهمّیّت اجتماع شما را نشان می

ای آدم داد  حی، با فریاد کشیدن که احیاناً در یک جلسهصاحب فکر بنشینند فکر کنند؛ با کارهای سط
شود. راه، اینها نیست؛ راه، فکر کردن و  ها مسئله درست نمی بکِشد و به یکی اعتراض کند، با این حرف

ریزی شده را تهیّه کردن و دنبال کردن  های برنامه ریزی کردن، مجموعه آمیز برنامه اندیشیدن و حکمت
  1ش انقالبی در قم بایستی توسعه پیدا کند، حرکت انقالبی باید توسعه پیدا کند.است؛ بنابراین بین

 
  

                                                           
 . همان.1
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 هایشاخص

 حوزهانقالبی

 
  



4 
 

یحوزهانقالبیهاشاخصبندیهدست

 سه گروه زیر تقسیم نمود: توان بههای حوزه انقالبی را میشاخص ،بندی کلیدر یک دسته

 شناختی .1

 سیاسی -اجتماعی  .2

 اخالقی .3

و برخی بزرگان دیگر حوزه  و مقام معظم رهبری های هر دسته با استناد به فرمایشات حضرت امامشاخصکه در ادامه به 

 شود.اشاره می

***** 

شناختیهایشاخص.الف

 بصیرت. 1
 امیر المؤمنین علی علیه السالم می فرمایند: 

 1«.وَ لَا یَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمَ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ وَ الصَّبْرِ»

هرگاه ما عالِم دین و تقىّ و باهوش و زرنگ و دقیقى مثل میرزاى شیرازى و شیخ انصارى داشتیم، از شر دشمن محفوظ 
کردیم، که آن ضرر، به یک نفر و  ماندیم و برنده بودیم؛ ولى آنجا که قدرى غفلت و ناآگاهى در کار بوده است، ضرر مى مى

شد؛ بلکه در برخى موارد اثرش تا پنجاه سال  چند سال محدود نمىیک حوزه و یک مجموعه و یک شهر و یک سال و 
 2داد.  ى اسالمى را تحت فشار قرار مى تمام، جامعه

 3.. ..کند درک را زمانه شرائط هاىپیچیدگى باید باشد، بینا باید باشد، بصیر باید انقالبى

 4...دهید تشخیص را دشمن با درگیرى خط شما که است این معناى به هادوران ىهمه در و دوران این در بصیرت
 و خناسان ىوسوسه از نپذیرفتن تأثیر نشدن، هاراههکج و هابیراهه دچار راه، نکردن اشتباه راه، نکردن گم یعنى بصیرت
 5. هدف و کار نکردن اشتباه

است که این بصیرت را نه فقط در خودشان، در دیگران به  بنابراین، بصیرت مهم است. نقش نخبگان و خواص هم این

فهمند؛ اصالً ملتفت ؛ نمیاندبصیرتیبی بیند که متأسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچاروجود بیاورند. آدم گاهی می

است به ای که همتش نابودی بنای جمهوری اسالمی  پرانند؛ به نفع جبههنیستند. یک حرفی یکهو به نفع دشمن می

 6های بدی هم نیستند، نیت بدی هم ندارند؛ اما این است دیگر!نحوی. نخبه هم هستند، خواص هم هستند، آدم

 . عالم به زمان2

                                                           
 .173. نهج البالغه، خ 1

 .1369/ 11/ 4قم،   علمیه  در دیدار با مجمع نمایندگان طالب و فضالى حوزه سخنرانى .2

 .29/7/1389 قم، علمیه حوزه اساتید و فضال طالب، دیدار در . بیانات3
 .24/7/1391 شمالى، خراسان استان بسیجیان دیدار در . بیانات4
 .19/10/1390،دی 19 سالروز مناسبت به قم مردم دیدار در بیانات .5

 .5/5/1388 امر، ولی حفاظت سپاه و رهبری دفتر اعضای دیدار در بیانات. 6
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ى اسالمىِ امروز مفید واقع شوید. اگر  را نشناسید، محال است بتوانید براى جامعه اگر شما اعلم علما هم باشید، ولى زمانتان
کنند، و اگر متوجه نباشیم که  مى نفوذما چه کسانى هستند و از کجا  دشمنانخواهد بکند و  کار مىندانیم که استکبار چه 

هاى  بندى جبههچیست، و اگر اطالع نداشته باشیم که در  عالجشوجود دارد و  گذرد و چه مشکالتى ى ما چه مى جامعهدر 
ها  وقعیتو علم به زمان و استفاده از م  ... بصیرت فا کنیم.توانیم نقش واقعى خود را ای امروز جهان چه جایگاهى داریم، نمى

ضرورى است؛  -دهد و چه کسى که در یک محله احکام دین را به چند نفر تعلیم مى العلماء باشدچه اعلم -براى هر عاملى

  1ترى مورد لزوم است. هاى بیشتر و وسیع منتها هرچه مقام باالتر باشد، آگاهی
 -ها دانسته نشود ها شناخته نشود، اگر معارضههای بزرگی مواجه است. اگر این چالشاسالمی با چالشالبته امروز نظام 

شود واقعیت را فهمید و با آن توان درست نقش ایفا کرد؛ نمینمی -های واقع و موجود های ممکن، چه معارضهچه معارضه
خواهد در این راه نظام چیست؟ شرط اوّلِ کسی که میهای کنونی ی بعدی این است که چالشمواجه شد. پس مسئله

رو خواهد شد؛ خودش را آماده کند. ها و موانعی روبه سازی اسالمی[ حرکت کند، این است که بداند با چه کمین ]تمدن
سان با تعدادی از مردم ارتباط دوستانه داشته عالمِ به زمان فقط این نیست که ان، 2«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ»

کند؛ جا به گوش او برسد. عالمِ به زمان کسی است که بداند در کجای دنیا زندگی میجا و آنباشد، یا خبرهایی از این
حقّق ی آنها تها به وسیلههایی که این انگیزه های مخالفت با او کدام است؛ طرحهای مقابل او چیست؛ انگیزه بندیصف

ها هرگز دشمنی با شخص نیست؛ اما  ها و این دشمنی کند، چیست؟ این عالم به زمان است. البته این مخالفتپیدا می
 3شخص باید بداند کجا قرار دارد و نظام او و راه او و اهداف او با چه چیزی مواجه است؟

 فتنه شناخت. 3
 4.باشد داشته وجود فــتـنــه که است جایی دهد،می معنا آنجا تبلیغ، که مکانی و زمان و ایبرهه مهمترین

 امیرالمؤمنین زمان در پیغمبر، از بعد. بود منافقین به مربوط زحمات پیغمبر، زمان در و اسالم صدر در زحمت بیشترین
 جور؛ همین هم بعد. آمدمی وجود به بودند، اسالم مدعی که افرادی با اسالمی حکومت چالش و درگیری از که بود زحماتی

 وقتی آن نیست؛ دشوار کار، هست، بدر جنگ که وقتی آن والّا. فضا غبارآلودگی دوران جور؛ همین هم ائمه دوران در
 وقتی آن. نیست دشوار کار گوید، می چه دشمن این است مشخص که دشمنانی با شوند، می حاضر نبرد های میدان در که

 هستند؛ هم اسالم به معتقد و اسالمند مدعی اینها که شود می واقع کسانی مقابل در امیرالمؤمنین که است مشکل مسئله
 هواهای روند، می غلط را راه اسالم، به معتقدند نه، باشند؛ برگشته اسالم از نباشند، هم اسالم به معتقد که نبود جور این

بنعبداللَّه اصحاب که طوری به اندازد؛می شبهه به را افراد که است وضع ترین مشکل این،. دهد می دستشان کار نفسانی
 5کنند؟ شک باید چرا! «القتال هذا فی شککنا قد انّا» گویند می حضرت، خدمت آیندمی مسعود

 شناسیوظیفه. 4

 مسجد یک من نگویید طرفیم؟ دنیایى چه با چیست؟ ما ى وظیفه امروز بدانیم باید ما. است هشیارى قضیه، بخش یک
 با را اسالمى مسائل باید باشد، داشته مخاطب یک و باشد طرف نفر یک با ولو روحانى، هر امروز. کنم مى اداره را کوچک

 ى جامعه این جزو هم نفر یک آن چون بگوید؛ نفر یک آن به اسالمى، مسائل از درست تلقى با و عالم اوضاع به توجه

                                                           
 .1368/ 04/ 20ى مشهد،  ى علمیه سخنرانى در مراسم بیعت مدرّسان، فضال و طالب حوزه.  1

 .26ص ، 1، جکافی. 2
 .14/7/1379بیانات در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در مدرسه فیضیه، . 3

 .22/9/1388، روحانیون و طالب از جمعی با دیدار در بیانات. 4
 .22/9/1388  روحانیون، و طالب از جمعی با دیدار در بیانات. 5
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 بایستى روست روبه مردم میلیونى هاى توده با که اى روحانى آن فقط کنیم گمان که نیست چنین. است مبارز و انقالبى
 آدم نفر چهار با که کسى آن و بگوید، مردم به و بداند را روز دنیاى مفاهیم و سیاسى صحیح مسائل و اسالمى روشن افکار
 . نیست چنین خیر؛! بداند را چیزها این نیست الزم مسجداست، یک روحانى یا کوچک شهر یک ى جمعه امام یا روست روبه

عمامه به  هر و روحانى هر امروز. ندارد ربطى من به گفت شود نمى چیست؟ وظیفه که فهمید و بود هوشیار عمار مثل باید
 1.تواند مى هرطور هرکس کند؛ دفاع قرآن حاکمیت و اسالم حکومت از است موظف لباس، این به تلبس مقتضاى به سر،

 آن ارزش و ولی شناخت. 5

ترین مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی جایگاه فقیه، والیت

 2است. فقیه والیت ترین مفهوم و معنایو محوری

 :شهید دستغیب
ها  آنهای عادی که خود مظهر والیت الهی نیستند، این است که خداوند، زندگی عادی دنیوی  باالترین نعمت برای انسان

را با شکل دادن حکومت والیی در زمانشان تحت والیت خود قرار دهد که خواب و خوراک، تالش و عبادت و همه چیز 
ها شکل گرفته است.  های محدود و کمتری ]از تاریخ[ برای انسان ها تحت والیت، سامان داده شود. این نعمت در مقطع آن

اش بر همه زندگی ما گسترده شده، خداوند، این نعمت را به کلّ  مت، سایهامروز با والیت امام خمینی که با تشکیل حکو
 3جامعه ما عطا فرموده است.

 :فرمودندمی سخنانش در و بود فقیه والیت اصل مدافعان از ایازی اهلل آیت

 همیشه و ماند؛ نخواهد باقی آن برای چیز هیچ و رفت خواهد بین از انقالب این بگیرند، انقالب این از را فقیه والیت اگر
 1344 های سال همان در «.است فقیه والیت ها نسل همه در ها، اصل همه اصل»: کرد می تکرار را خود معروف جمله این

 بعد و اخیر های سال در و «.است خمینی آقای حلقوم دنیا، در آزاد حلقوم تنها امروز»: بودند فرموده طالب جمع در شمسی،
 رهبری معظم مقام کند،می حفظ را نظام و است قائمه کشور در امروز که شخصی»: فرمود می امام حضرت رحلت از

 4. «است( ایخامنه اللّه آیت حضرت)

 انقالب اعتقادی مبادی به معتقد. 6
که این هم در حوزه وجود -کنند  وقت صریحاً کسانی با انقالب مخالفت می خب، مخالفت با انقالب هم دوجور است: یک

کنند[؛ البتّه کم  کنار ]مخالفت می اطّالع نیستیم؛ حاال کسانی هستند صریحاً گوشه دارد، نه اینکه وجود نداشته باشد، ما بی
شود، ]بلکه[ با مبانی و مبادی اعتقادی انقالب مخالفت  وقت هست که نه، صریحاً با انقالب مخالفت نمی یک -هستند

ی  کنم، روی مسئله ی استکبار تکیه می کنید بنده مرتّب روی مسئله نکه مالحظه میشود؛ روی اینها باید حسّاس بود. ای می
کنم، ]به خاطر[ این نیست که از روی عادت، آدم دائم بخواهد یک حرفی را تکرار کند؛ نه، اینها احساس  آمریکا تکیه می

د، شکست خواهد خورد؛ اهمّیّت نظام خطر است. اگر نظام اسالمی در قبال نظم منحطّ جهانی هویّت خودش را از دست دا

 .خاطر این است؛ یک چیز جدید آورد به -گوییم دنیا را تکان داد این انقالب  که می -اسالمی 

 پژوهی آینده/ نیازشناسی. 7

                                                           
 .5/1370/ 30سخنرانى در جمع علما و روحانیون استان لرستان،  .1
 .14/3/1383ارتحال حضرت امام خمینی)ره(،  بیانات در سالگرد .2
3

 ، به نقل از آیت اهلل محمد محمدی ری شهری.13930923000073خبرگزاری فارس، خبر شماره . 

 .144ص ملکوت، از ایازی سوادکوهی، امیری ؛60ص فخرالعلماء، .3
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 ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث،حوزه

های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حلّ های رایج اداره امور مردم در سالمهیای عکس العمل باشند. چه بسا شیوه

 1باید برای این موضوع فکری کنند. مشکالت خود به مسایل جدید اسالم نیاز پیدا کند. علماء بزرگوار اسالم از هم اکنون

 اسالمی رویکرد با انسانی علوم به جدی توجه. 8
رائج است، محتواهائى دارد که ماهیتاً معارض و مخالف با حرکت اسالمى و نظام اسالمى امروز  اى که این علوم انسانى

دیگرى دارد. وقتى اینها رائج شد، مدیران بر اساس آنها  هدفدیگرى دارد،  بینى دیگرى است؛ حرف است؛ متکى بر جهان
در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسى داخلى، خارجى،  آیند شوند؛ همین مدیران مى تربیت مى

هائى هستند که موظفند نظریات اسالمى را در  هاى علمیه و علماى دین پشتوانه حوزهگیرند.  امنیت، غیره و غیره قرار مى
هاى  سازى ریزى، براى زمینه اى برنامهاین زمینه از متون الهى بیرون بکشند، مشخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند، بر

  2.گوناگون

 رهبری معظم مقام و خمینی امام هایاندیشه و آرا به معتقد. 9

***** 

سیاسی-یاجتماعهایشاخص.ب
 

 انقالبی فضای حاکمیت مبلغ. 1
 ها و احساسات انقالبى در حوزه است. ى گرایش ى نظام رفتارى و اخالقى حوزه، مسئله ى دیگر در زمینه یک مسئله

ورزى دارد. با حاکمیت فضاى انقالبى در کشور  عزیزان من! فضاى انقالبى در کشور دشمنان عنودى دارد، دشمنان کینه
 .خواهند این فضا را بشکنند مخالفند؛ مى

اى شهادت را زیر سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند، شهید را زیر سؤال بردند، نظرات امام را  شما دیدید در یک دوره 
زیر سؤال بردند، پیغمبران را زیر سؤال بردند! مسئله این نیست که فالن زیدى با این مفاهیم مخالف است؛ مسئله این 

 جامعه مطرح شود؛ فضاسازى شود و فضاى انقالبى بشکند. است که این مخالفت از نظر دشمن باید در 
جور  هاى علمیه هم این جور است، طبعاً در حوزه ى علمیه همه باید به این مسئله توجه کنند. در متن جامعه این در حوزه

پیرامون خودتان  مند دارید؛ بنابراین در محیط دانند که شُماى روحانى فقط یک فرد نیستید؛ مستمع دارید، عالقه است. مى
خواهند فضاى انقالبى را بشکنند، روحانى انقالبى را منزوى کنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، تحقیر  گذارید. مى اثر مى

بزرگان  شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طوالنى این مردم اگر خداى نکرده در گوشه و کنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است.
 3.راقب باشند و مانع بشوندحوزه بایستى مواظب و م

 اسالمی نظام از پشتیبانی و دفاع .2
... حمایت در کنار نصیحت، دفاع در  تهاى علمیه با نظام اسالمى، نسبت حمایت و نصیحت اس نسبت روحانیت و حوزه

هاى علمیه و مستظهر به تالش علمى آنهاست.  به لحاظ نظرى و علمى محتاج علماى دین و حوزه... نظام کنار اصالح. 
 نظران دینى است.  هاى علمیه است؛ متکى به علما، برجستگان و صاحب نظام متکى به حوزه

                                                           
 .منشور روحانیت حضرت امام خمینی )ره(. 1

 1389/ 07/ 29بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم،  . 2

 همان.. 3
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چ عالم دینى، اى، هی تفاوت نیست. هیچ روحانى یک مفهوم دیگر هم این است که حوزه و روحانیت نسبت به نظام دینى بى
ى اسالم حرکت کرده است و  تواند نسبت به نظامى که بر اساس اسالم پدید آمده است، با انگیزه هیچ خادم اسالمى نمی

   1تواند خود را بیگانه به حساب بیاورد... . تفاوت باشد؛ نمی کند، بى کار می
ى به سرنوشت نظام اسالمى است. نظام  خورده امروز سرنوشت روحانیت و سرنوشت اسالم در این سرزمین، وابسته و گره

ى آحاد مردم بیشتر خواهد  اى ببیند، یقیناً خسارت آن براى روحانیت و اهل دین و علماى دین از همه اسالمى اندک لطمه
ه هایى ک ى چالش کنم نظام بر همه البته نظام زنده است، نظام سرپاست، نظام قوى است و با اطمینان کامل عرض می. بود

 2.در مقابلش قرار دارد، فائق و پیروز خواهد شد
 نظام این مادر قم ىعلمیه ىحوزه بخصوص علمیه، ىحوزه. بمانند تفاوتبى توانندنمی هم علمیه هاىحوزه طرف، آن از

 خود فرزند از خود، ىزاده از تواندمی چگونه مادر یک. است عظیم حرکت این و انقالب این مولد و آورنده وجود به است؛
 علمیه هاىحوزه بین نسبت بنابراین. نیست ممکن نکند؟ دفاع او از الزم هنگام در باشد، تفاوتبى او به نسبت بماند، غافل

 کنند؛می حمایت نظام از هاحوزه کند،می حمایت هاحوزه از نظام. است متقابل حمایت نسبت اسالمى، جمهورى نظام و
 3.کنندمی کمک یکدیگر به کنند،می همکارى

را از خود بداند و براى تکمیل و رفع  -همین نظام جمهورى اسالمى -ى علمیه باید نظام اسالمى اوّل این است که حوزه 
ى کوشش خود را مبذول کند. این نظام از آن حرکت و نهضت عظیمى پدید آمده است که در همین  همهنقص آن، 

گذارى شد. نظام دینى است؛ نظامى است که بر اساس معارف و احکام دینى  پایهى فیضیّه و در همین مسجد اعظم  مدرسه
ى  تفاوت باشد. هیچ مصلحت و هیچ انگیزه تواند بى هاى دینى شکل گرفته است. حوزه در مقابل چنین نظامى نمى و ارزش

 تواند و حق ندارد از حمایت حوزه نسبت به نظام مانع شود. شخصى یا صنفى یا سیاسى نمى

اى، درست نیست که به دشمنان نظام کمک کند؛ که البته  اى، با هیچ مصلحت و انگیزه ى علمیه به هیچ بهانه ... حوزه
هاى عالى،  اند. امروز مراجع معظّم تقلید، فضالى بزرگ، شخصیت پشت سر نظام ایستاده کوههاى علمیه مثل  امروز حوزه

هاى سیاسى، هر جایى که نظام احتیاج به پشتیبانى داشته است، با  مینههاى علمى، در ز طلّاب و فضالى جوان، در زمینه
 4اند. کمال قوّت و شهامت پشتیبانى کرده

 شناسایی و حل شبهات ذهنی جامعه نسبت به مبانی اصلی نظام اسالمی. 3
اعتقادی و معرفتی شبهات دینی، شبهات سیاسی، شبهات  ها، نظام است. شود که آماج آن شبهه هایی مطرح می امروز شبهه

هدفش فقط این است که یکی را از یک فکری منتقل کند به  -خصوص در میان جوانان هب -شود در متن جامعه تزریق می

مخدوش  ها های انسانی نظام را از بین ببرد؛ مبانی اصلی نظام را در ذهن یک فکر دیگری؛ هدفش این است که پشتوانه

ها، پاک کردن این غبارها از ذهنیت  ی با این شبهه ها، مواجهه کردن این شبههکند؛ دشمنی با نظام است. لذا برطرف 

ی دیگر برای نظام اسالمی  این هم یک پشتیبانی دیگر، یک پشتوانه -گیرد  ی علمای دین انجام می که به وسیله -جامعه

های علمیه  و دانشمندان حوزهپردازان و محققان  نظام اسالمی از جهات مختلف متکی به علمای دین و نظریهاست. پس 

 5.است

                                                           
 .30/7/1389،  بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم .1 

 همان..  2

 همان..  3

 .1379/ 7/ 14 ،فیضیّه  مدرسهى قم،  علمیه  بزرگ اساتید، فضال و طلّاب حوزهسخنرانى در اجتماع .  4

 .29/7/1389 ، بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم . 5
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 اسالمی تمدن تحقق برای تالش. 4
ی اسالمی  ی ایجاد جامعه ها، یکی مسئله ام به عنوان آرمان ها چه هستند؟ جزو چیزهایی که بنده اینجا یادداشت کرده آرمان

کردند اسالم را از زندگی، از  ها پیش، سعی ای از قرن عدّه و تمدّن اسالمی است؛ یعنی احیای تفکّر اسالم سیاسی؛ یک 
توانند دور کنند و منحصرش کنند به مسائل شخصی؛ مسائل شخصی را هم یواش  سیاست، از مدیریّت جامعه هرچه می

؛  «الّا لِیُطاعَ بِاِذنِ اهلل»نه، اسالم آمده است که . ها یواش محدود کنند به مسائل قبرستان و قبر و مجلس عقد و از این حرف
اند برای اینکه در جامعه پیاده بشوند، در جامعه تحقّق  جورند. ادیان الهی آمده ی پیغمبران همین اسالم نیست؛ همهفقط هم 

 1.ها این است ترین آرمان واقعی پیدا کنند؛ این باید اتّفاق بیفتد. یکی از مهم

 استعمار و استکبار با مبارزه در فعال. 5

. کیست دهیم، باید دشمن این رویکرد را بشناسیمدین و گسترش دیندارى اهمیت مىاگر ما به دین و تعمیق دین و ترویج 

بیمناک است و با آن دشمن است؟ این نقطه عبارت آن جایگاه و آن قدرتى که امروز از گسترش دین و تعمیق دیندارى 
ونیستى، هم دولت جعلى ى صهی ها هستند؛ هم شبکه ترینش صهیونیست است از استکبار که در رأسش آمریکاست و فعال

ى کاریکاتورهاى علیه نبى  کم نگیرید، این مسئله سوزى را دست ى قرآن مسئله  اند. این صهیونیستى؛ اینها دشمن دیندارى
سازى  کم نگیرید. البته شروعش از سلمان رشدى شد؛ اما قبل از او و بعد از او دستگاه عظیم فیلم مکرم اسالم را دست

پذیرى و اعتقاد به  رویکرد دیندارى و دین دشمنِ ...ستیزى مأموریت پیدا کردند هالیوودى براى اسالم هاى هالیوود و شرکت
تواند ساکت بماند؛ این را من عرض بکنم.  نمی استکبار. حوزه در مقابل دین و گسترش این معنا عبارت است از استکبار

 2همیشه باید موضع داشته باشد. حوزه در مقابل استکبار

 : بهشتی شهید 
من هیچ اعتنایی به آمریکا ندارم، هیچ اعتنایی به اروپا ندارم، هیچ اعتنایی به اردوگاه شرق ندارم، اگر شما ملت، حقیقت را 
همان طور که هست بشنوید و بپذیرید و به آن مؤمن باشید و پیوندتان با انقالب، رهبری انقالب و مدیریت استوار بماند، 

 3های خودش فرو رود.ها و خوابآمریکا توی این خیالبگذارید 

 داخلی دشمنان مقابل در انقالبی قاطعانه مواضع .6
ما   که  است  آن  گری به . انقالبی کنیم  خودی پرخاش ، بی کنیم  نباید پرخاش  جایی که  ما آن  که  نیست  این  به گری انقالبی
های  برخی از چهره  در مقابل  شدن  و خام  شدن  رودربایستی و مرعوب  بدونو   اسالمی و انقالبی را قاطعانه  مواضع

ها  قدرت  و مرعوب  انقالبی و اسالمی را دقیقا حفظ کنیم  مواضع  خط روشن  ، حفظ کنیم. وقتی توانستیم کاذب  امیدبخش

 4. ایم کرده  ای انقالبی و اسالمی توجهممش  به  ، در حقیقت نخوریم  و فریب  باشیم  و با کسی رودربایستی نداشته  نشویم

 اسالمی امت وحدت و روحانیت اتحاد حفظ .7
 ...اولین وظیفۀ شرعى و الهى آن است که اتحاد و یکپارچگى طالب و روحانیت انقالبى حفظ شود 

ل به هم خوردن ها دلی ها و حتى ضعف مدیریت ها و برداشت امروز هیچ دلیل شرعى و عقلى وجود ندارد که اختالف سلیقه
     5الفت و وحدت طالب و علماى متعهد گردد.

                                                           
 .20/4/1394 دانشجویان،بیانات در دیدار جمعى از  . 1

 .8/2/1389 ی حوزه علمیه قم، بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضال و طالب نخبه.  2

 .148، صبهشتی در زمین زاده،  ابراهیم.  3

 .31/05/1368بیانات در دیدار وزیر و کارکنان وزارت امور خارجه، .  4

 .منشور روحانیت حضرت امام .  5
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 مسئولین، میان یتفرقه ملت، آحاد میان یتفرقه است؛ تفرقه و اختالف است، پیشرفت با منافی قطعاً که چیزهایی از یکی

 باید داد، ما به انقالب که اییکپارچگی و انسجام این. مردم و نظام میان یتفرقه نظام، گوناگون هایبخش میان یتفرقه

 - دارد وجود دشمن نرمِ جنگ در که کارهایی مهمترین از یکی. شود پاسداری آن از شود، حفظ مقدسی ناموس یک مثل
 برای. کنند ایجاد شکاف کنند، ایجاد تزلزلی یک اتحاد این در که است این - دارد وجود هم امروز داشته، وجود همیشه

 دیگران و کُرد و ترک و عرب و فارس بین کنند، ایجاد مذهبی اختالفات سنی و شیعه بین: کنندمی تالش کار این

 .کنند ایجاد حزبی اختالفات کنند، ایجاد سازمانی اختالفات کنند، ایجاد ایمنطقه اختالفات کنند، ایجاد قومی اختالفات
 این. کجاییم بدانیم. بصیرت گوییممی آن به ما که چیزی همان یعنی کرد؛ مقابله کامل توجه با باید اینها یهمه با

 و گرفته قرار حساسی سنگر یک در که سربازی آن بین است فرق. بشناسیم دارید، حضور آن در شما امروز که را سنگری

 است، سنگر همان در که کسی آن بین و داند،می را خود جایگاه و خود کار اهمیت است، حساس چقدر او سنگر که داندمی

می دعوا اشهمسنگری با سنگر داخل در کند،می رها را سنگر کند،می غفلت برد،می خوابش است؛ مهم چقدر داندنمی اما

 1.است حساس چقدر ایران ملت جایگاه بدانیم. کند

 . حضور فعال در صحنه8
. وارد جریانات اجتماع و ی دیگری به حذف شدن میانجامد ی علمیه ی قم و هر حوزه ی علمیه نشین شدن حوزه اوالً حاشیه

سیاست و مسائل چالشی نبودن، بتدریج به حاشیه رفتن و فراموش شدن و منزوی شدن میانجامد. لذا روحانیت شیعه با 
کلیت خود، با قطع نظر از استثناهای فردی و مقطعی، همیشه در متن حوادث حضور داشته است. برای همین است که 

چه اسالمی و  -ی روحانی دیگری در عالم  ی در جامعه برخوردار است که هیچ مجموعهروحانیت شیعه از یک نفوذ و عمق
 .از این عمق و از این نفوذ برخوردار نیست -چه غیر اسالمی 

. روحانیت سرباز دین دید رو حرکت کند و منزوی شود، دین آسیب می خواست در حاشیه و در پیادهثانیاً اگر روحانیت می

ی آن،  ی برجسته که نمونه -، از خود منهای دین حیثیتی ندارد. اگر روحانیت از مسائل اساسی است، خادم دین است
دید؛ و روحانیت  ماند، بدون تردید دین آسیب می تفاوت می گرفت و در مقابل آن بی میکناره  -انقالب عظیم اسالمی است 

 2.هدفش حفظ دین است

هاى علمیه وارد مسائل  اشاره کنم. ممکن است بعضى بگویند اگر حوزهاى هست که باید به آن  در اینجا یک مغالطه
تر از امروز بودند. این مغالطه است.  داشتند و محترمشدند، اینقدر دشمن نمیجهانى، مسائل سیاسى، مسائل چالشى نمی

ثى حرکت کردن، هرگز نشینى و خن گیرى و گوشه ى باارزشى به خاطر انزوا و کناره هیچ جمعى، هیچ نهادى، هیچ مجموعه
طلب که  تفاوت و تنزه برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بى در افکار عمومى احترام

احترامى است؛ مثل  چینند، یک احترام صورى است؛ یک احترامِ در معنا و در عمق خود بىدامن از مسائل چالشى برمی
هاست؛ احترام شود؛ مثل احترام به تصاویر و تماثیل و صورتست، که احترام حقیقى محسوب نمیاحترام به اشیاء ا

میآمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنىِ آن کسى است که تظاهر به احترام  . گاهى این احترام، اهانتشودمحسوب نمی
نگیزد؛ هم در دل دوستان خود و هم حتّى در دل ا آن موجودى که زنده است، فعال است، منشأ اثر است، احترام برمى کند.

 3.کنند و براى او احترام قائلندکنند، اما او را تعظیم می  دشمنان خود. دشمنى می
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آید، احساس مسئولیت نکند، وارد میدان نشود، ظرفیت  اى که براى او پیش مى اگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه 
شود که دشمن، دشمنى خود را متوقف ى اوست، انجام ندهد، این موجب نمی بزرگى را که بر عهدهخود را بروز ندهد، کار 

کند؛ بعکس، هر وقت آنها در ما احساس ضعف کردند، جلو آمدند؛ هر وقت احساس انفعال کردند، به فعالیت خودشان 
جهانى و استکبار جهانى را از مدتها پیش ى با ظلم  ها ظرفیت عظیم فکر شیعه براى مواجهه افزودند و پیش آمدند. غربى

بشو نیستند؛ آنها به تجاوز خود، به پیشروى خود ادامه می اند؛ از قضایاى عراق، از قضایاى تنباکو؛ لذا آنها ساکت فهمیده
راین تواند دشمنى دشمن را متوقف کند. بنابنمیهاى علمیه به هیچ وجه  طرفى علما و روحانیون و حوزه . سکوت و بىدهند

المللى  هاى علمیه در قبال حوادث جهانى، در قبال مسائل چالشىِ ملى و بین طرف نماندن حوزه هاى علمیه، بى حرکت حوزه
  .1شود از آن غافل شدیک ضرورتى است که نمی

  نظام میانى و عالى مديران تربیت .9
ى جامعه است. ما نباید  در اداره -هاى فرهنگى جنبهغیر از  -البته، یک چیز دیگر هم در اینجا وجود دارد و آن نقش حوزه

شما باید رهبران این، چیز مهمى است.  ى جامعه غافل شویم. هاى حوزوى در اداره از نقش سیاسى حوزه و شخصیت
جمهور و وزیر و  هایى که بتوانند رئیس ى انقالب و کشور را در حوزه بسازید و بپرورانید و فراهم کنید؛ شخصیت آینده

کنید، بعد از پیروزى انقالب، منهاى شخص شخیص امام  پرداز سیاسى باشند. کما اینکه شما مالحظه مى اینده و نظریهنم
 -پذیرى در مسائل آن ى انقالب و مسئولیت سهم و نقش معمّمان و متخرّجان حوزه در اداره -«ال یعادله احد»که  -بزرگوار

اگر نگوییم بیشتر است، اقلًّا  -اش هاى سیاسی اش و چه در زمینه ى مجریه هگذاریش، چه در قضایش، چه در قو چه در قانون
ها، متخرجان قبل از انقالبند. به قول آن باغبان قدیمى: کاشتند و خوردیم، کاریم  اند. این ها داشته نقشى برابر با غیر حوزوی

شود  هاى خوبى داشته است و نمى نه حوزه تالشو خورند. حوزه، در این مورد چه کرده و چه خواهد کرد؟ البته، در این زمی
 2باشد. آن را منکر شد؛ اما مطمئناً کمتر از آن چیزى است که الزم مى

 مجاهد و انقالبی طالب از حوزه حمایت. 10
ها اهمیت  ها، به حضورشان در ارگان ها کردند، به حضورشان در جبهه هایى که طلبه ها و گذشت حوزه باید به مجاهدت

ها را ارج بگذارد، براى آن ارزشى قائل بشود و سعى کند که اگر از لحاظ علمى کمبودى دارند، برایشان به یک  بدهد، آن
ى بد آب و  به خاطر نیاز انقالب، نیاز مردم، نیاز دینى، به نقطهیى است که  . فرض کنید طلبهنحو اختصاصى جبران کند

یست به آنجا برود رفته و شش ماه، یک سال، پنج سال در آنجا مانده هواى دوردستى که به طور طبیعى کسى حاضر ن
است. حوزه باید براى این شخص ارزش قائل بشود. این خیلى باارزش است، تا آن کسى که این زحمت را بر خودش 

ن و امثال هموار نکرده، این سرما و گرما و ناامنى و گرسنگى و مشکالت و تحقیر و خطرکردن و از زن و بچه دور ماند
ها را تحمل نکرده و در حوزه مانده است. ارزش کدامشان بیشتر است؟ یقیناً آن کسانى که مجاهدت و تالش کردند،  این

گوییم هم بیشتر؛ هرکدام یک ارزش  ها باید به حساب بیاید؛ نمى ها ارزش بیشترى قائل شد. این ارزش بایستى براى آن
اى در حوزه کرده، که البته آن هم یک ارزش  و فرضاً تحقیق خیلى برجسته است. ممکن است کسى هم در حوزه مانده

ها، تبلیغ در جاهاى خطرناک و دوردست و در  هاى اسالمى باید به حساب بیاید. یکى از این ارزش ارزش دیگر است.
ها و از این  در ارگانها، حضور  هاست. یکى از این ارزش جبهه ها، حضور در جاهاى محتاج تبلیغ است. یکى از این ارزش
 3.قبیل چیزهایى که داراى اهمیت و ارزش است
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جورى دوست  گرى نکنند؛ بعضى هم این البته این را هم به همه توصیه کنیم که نیروهاى انقالبى را متهم به افراطى
ى از سطوح را متهم ى انقالبى، فاضل انقالبى، مدرس انقالبى در هر سطح دارند. عنصر انقالبى، جوان انقالبى، طلبه مى

  1گیرد؛ واضح است. گرى؛ نه، این هم انحرافى است که به دست دشمن انجام مى کنند به افراطى

 انقالبى طالب و پرشور هاىجوان همین غالباً حوزه متن که است، حوزه انقالبى و پرشور جوانان به خطاب هم نکته یک

 که است درست. کنید مراقبت خیلى باید هستید؛ شماها کشور ى آینده امید شماهاست، مال آینده! من عزیزان. هستند
 مراقب باید اما نیست، کار انداختن فردا به امروز و تسویف اهل است، فعالیت اهل است، عمل اهل انقالبى ى طلبه جوان
. کرد پرهیز بایستى تفریط و افراط از. بزنند او به گرى افراطى تهمت بتوانند که باشد جورى انقالبى حرکت نبادا باشد؛

 مراقب زند؛ مى ضربه هم روى زیاده زند، مى ضربه تفاوتى بى و سکوت و گیرى کناره طورکه همان بدانند؛ انقالبى هایجوان

   2.نشود روى زیاده باشید

میدان ندادن در حوزه به کسانی که با انقالب سر ستیز دارند .11   

صریحاً علیه  -اگر این حرف راست باشد -اى ى قم یا مثلًا فرض کنید توى مدرسه علمیهى  این معنى ندارد که توى حوزه
جورى  اینى آن مدرسه، مدیر آن مدرسه، مدرّس آن مدرسه  طلبه گیرى شود؛ امام، علیه انقالب، علیه مبانى انقالب موضع

اجم قرار بگیرد یا از مدرسه اخراج شود. من باشند، اگر کسى هم بخواهد در آن مدرسه از مبانى انقالب دفاع کند، مورد ته
گویم این راست است؛ این گزارشى است که به ما رسیده، حتماً به شما هم رسیده؛ خب، روى این مسئله حساسیت  نمى

ى قم پایگاه و خاستگاه انقالب  جورى هست یا نیست؛ اگر هست، جلویش بایستید. حوزه نشان دهید؛ بروید ببینید واقعاً این
اى بنا و اساس کار را بر این بگذارند که اسم امام نباید آورده شود، اسم انقالب نباید  ت. اگر قرار باشد اینجا توى مدرسهاس

نباید حضور داشته باشد، این خیلى چیز بدى است؛ جلوى این را   آورده شود، مبانى انقالب نباید مطرح شود، آدم انقالبى
گویم شما بروید دعوا کنید، دست به یقه شوید، اما موضعتان را ابراز کنید؛ بگویید ما  میى مدرسین بگیرد. من ن باید جامعه

 .کنیم. به نظر من این کار الزم است این را قبول نداریم، ما این را رد مى

جور است؛ در سطح کشور هم همین جور است؛ اگر چنانچه یک چیزى دیده شد که با مبانى  در جاهاى دیگر هم همین
  3ب معارض و مخالف و مباین است، صریح اعالم موضع کنید.انقال

 والیت از نگرفتن فاصله و مخالفان از انزجار ابراز .12
عشق  بی»داشت. جمله معروف  پذیری بود و عالقه عجیبی به حضرت امام  ای کامل از والیت نمونه شهید دستغیب

مَنْ اَطاعَ الخُمینی فَقَدْ أطاعَ »فرمود:  عارفانه می باشد. در سخنان خود سخنان او می از «شدعاشق مهدی نتوان خمینی 
هرگاه حاج آقا با امام امت دیدار »گوید:  همسرشان می «پیروی کند، از خدا پیروی کرده است. ؛ هر کس از خمینی اللّه

دانستند که سخنان ایشان را از صدا و  داشتند، در بازگشت بیش از حد خوشحال و شاداب بودند و همواره خود را موظف می
من در »فرمودند:  میهای خود، محور سخن قراردهند. درباره دیدار با امام  سیما بشنوند و یادداشت کنند و در سخنرانی

 «محضر امام، یارای سخن گفتن ندارم.

است،  پسرجان! باید باورت شود که حضرت امام، نایب امام زمان»ایشان به یکی از نمایندگان شیراز فرموده بود: 
 «از امام است. خواهی عزت پیدا کنی، عزت در پیروی است. می احترام به امام، احترام به امام زمان 

                                                           
 29/7/1389بیانات در دیدار طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، .  1

 29/7/1389قم،  علمیه حوزه اساتید و فضال طالب، دیدار در بیانات.  2

 «حوزه و روحانیت»نرم افزار .  3



13 
 

که  همچنانجست.  همان گونه که نسبت به امام و رهبری تولی داشت، از هر عنصر مخالف امام نیز به شدت تبرّی می
هنگامی که در مجلس خبرگان قانون اساسی دیدم بنی صدر در رابطه با والیت فقیه که اساس نظام جمهوری »فرمود:  می

خود واجب دانستم به دفاع از والیت فقیه برخیزم و مطالبی را از تریبون مجلس بیان  ها را کرد، بر اسالمی است، آن هتاکی
 1«دارم.

***** 

اخالقیهایشاخص.ج
 اسالمی اخالق به تخلق. 1

نیازمند است. راهنماى  هاى علمیه همزمان با فراگرفتن مسائل علمى، به تعلیم و تعلم مسائل اخالقى و علوم معنوى حوزه
هاى اخالقى و اصالحى، کالس تربیت و تهذیب،  اخالق و مربى قواى روحانى و مجالس پند و موعظه الزم دارد. برنامه

در  متأسفانهها رایج و رسمى باشد.  باشد، باید در حوزه مقصد اصلى بعثت انبیا علیهم السالم مىآموختن معارف الهیه، که 
آن  رود، و بیم شود. علوم معنوى و روحانى رو به کاهش مى گونه مسائل الزم و ضرورى کمتر توجه مى مراکز علمى به این

هاى علمیه در آتیه نتوانند علماى اخالق، مربیان مهذب و آراسته و مردان الهى تربیت کنند و بحث و تحقیق  است که حوزه
سى، که مورد عنایت قرآن کریم و نبى اعظم )ص( و سایر در مسائل مقدماتى مجالى براى پرداختن به مسائل اصلى و اسا

مقام، که مورد توجه جامعه علمیه  انبیا و اولیا علیهم السالم است، باقى نگذارد. خوب است فقهاى عظام و مدرسین عالی
دازند. باشند، در خالل درس و بحث به تربیت و تهذیب افراد همت گمارند و به مسائل معنوى و اخالقى بیشتر بپر مى

ها نیز الزم است در کسب ملکات فاضله و تهذیب نفس کوشش کرده، به وظایف مهم و مسئولیتهاى  حوزه محصلین
 2خطیرى که بر دوش آنان است اهمیت دهند.

در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و اصالح اخالق برنامه تنظیم کنید؛ استاد اخالق براى خود معین نمایید؛ جلسه وعظ و 
ها همین طور از داشتن مربى اخالق و جلسات  توان مهذب شد. اگر حوزه و نصیحت تشکیل دهید. خودرو نمى خطابه، پند

خواهد،  پند و اندرز خالى باشد، محکوم به فنا خواهد بود. چطور شد علم فقه و اصول به مدرّس نیاز دارد، درس و بحث مى
گردد، فقیه و  اى متخصص نمى سى خودرو و خودسر در رشتهبراى هر علم و صنعتى در دنیا استاد و مدرس الزم است، ک

شود، لیکن علوم معنوى و اخالقى، که هدف بعثت انبیا و از لطیفترین و دقیقترین علوم است، به تعلیم و تعلم  عالم نمى
 3گردد؟! نیازى ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل مى

 نفس بر تسلط در توانمند .2
بسازید، باید از طعن و دق دیگران هم روگردان نشوید، اما باید خامی هم نکنید؛ مراقب باشید. مأیوس باید با مشکالت هم 

نشوید، در صحنه بمانید؛ اما دقت کنید و مواظب باشید رفتار بعضی از کسانی که به نظر شما جای اعتراض دارد، شما را 
  4ئی یک چیز الزمی است.عصبانی نکند، شما را از کوره در نبرد. رفتار منطقی و عقال

توان جنبه  توانند معنا کنند، اما معادل این واژه را می بود. حلم را غالباً نمی بهشتی به معنای حقیقی کلمه حلیم... آقای 
ای برخوردار بود؛ و خیلی  العاده فوقجنبه داشت و از ظرفیت روحی داشتن و ظرفیت نفسانی داشتن ذکر کرد. مرحوم بهشتی 

ها حتی اندکی برآشفته  ها و توهین آشفت. اصوالً آقای بهشتی آدمی نبود که از میدان به در رود و در برابر اهانت دیر برمی
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 را تحملای حتی اهانت به او شود و بارها دیدیم که چنین هم شد. ایشان آدمی بود که این  بود در یک جلسه  شود. ممکن
هایی که این  داد. آدم استدالل و توجیه به اهانت پاسخ می  داد و در آخر با داشت که اهانت را با بزرگواری گوش می

ها نبود،  ظرفیت انسانی را ندارند، برای کارهای مدیریتی مناسب نیستند. ظرفیت نفسانی شهید بهشتی فقط در مقابل اهانت
کردند. طوفانی که از تمجید به وجود آید کمتر از  لیم بودند و خود را گم نمیبلکه ایشان در مقابل ستایش و تمجید هم ح

گونه بود. با این  تر است. حلم و ظرفیت نفسانی آقای بهشتی بدین طوفان ناشی از اهانت نیست، حتی از آن نیز غرق کننده
 لف را تحمل کند.تواند اهانت به خود و انتقادات طرف مخا خصوصیات اخالقی، طبیعی است که آدمی می

های بسیار بزرگ، بهشتی از حال طبیعی و عبادی خارج شود و عملی  کورانهیچ وقت دیده نشد که در هیچ جایی حتی در 
هایی که در نهایت در مقابل  همان غیراسالمی از او مشاهده گردد. با اینکه دیدم چقدر دشمنان اسالم و مسلمین و

صدر و منافقین چه جار و جنجالی علیه بهشتی به راه انداختند، ولی در عین حال  جمهوری اسالمی ایستاده بودند، امثال بنی
با دشمن از حدود وظایف اسالمی و اخالق اسالمی  هرگز برای مبارزهدر مقابل آنها ایستاد و  صدر بهشتی با عنایت سعه

 1نشد.خارج 

 شجاعت روحیه دارای .3
ای از شجاعت است؛ یک شجاعت باالتر، این است که از  شجاعت یعنی چه؟ یعنی از دشمن نترسیم؟ بله! این مرحله

ترسند تا از دشمن! ترس به معنای رودربایستی؛ ترس از اینکه مبادا این  ها از دوست، بیشتر می دوست نترسیم! بعضی
ترین شجاعان، آن  ترس اینکه مبادا این حرف موجب بشود که در مورد من، اینجور فکر کنند. شجاعدوست، از دست برود. 

ى روحانیت  یى مجموعه اگر در جامعه ها مقدم بدارد. کسی است که حقیقت، مصلحت و تکلیف را بر توقعات و رودربایستی
قدر الزم برخوردار باشند،  از پارسایى و پرهیزگارى بهو علماى دین از این خصوصیات برخوردار باشند، دانش دین را بدانند، 

الزم را داشته باشند، براى خدا وارد میدان بشوند و عاقالنه و مدبرانه کار کنند، هرچه پیشرفت دنیایىِ آن جامعه  شجاعت
 2بیشتر شود، معنویت او هم به همان میزان پیش خواهد رفت.

اهلل کوهستانی رسیدم ـ و این زمانی بود که به خاطر مبارزات سیاسی علیه شاه در مازندران  به محضر آیتمن در کوهستان 
ای داشت و در عین حال فکر و اندیشه انقالبی داشت و فکرش هماهنگ با نهضت و  بردم ـ او زندگی زاهدانه به سر می

که شرایط بسیار دشواری بر علیه مبارز و انقالبی ایجاد کرده بودند آن زمان خفقان .  در بود علیهمبارزات حضرت امام 
 3.ایشان ما را تقویت کرده و به ما روحیه دادند

  رویه بی حرکات از پرهیز عین در دينى غیرت داشتن . 4
 است این یکى. کنم مى دعوت -شود مى اشتباه هم با گاهى که - چیز دو به سیاسى مسائل ى زمینه در را عزیزان شما بنده
  مجموعه از دینى غیرت بگذارید نباید. است الزم دینى غیرت کنند، مى توصیه و گویند مى و گفتند بزرگان که همچنان که،

 . شود سلب آن آحاد و علمیه ى حوزه
 را علمیه ى حوزه دارند مى دوست برخی. شود اشتباه یکدیگر با نبایستی اینها! نشوید عصبى سیاسى لحاظ از اینکه، دوم

 سخن سیاسى، حضور! نگذارید که است این من ى توصیه. کنند مشاهده سیاسى ى رویه بى کارهاى دچار و آشفته و عصبى
 رویه، بى حرکات امّا هست؛ هم دینى غیرت مقتضاى مواردى در و است الزم و خوب بسیار سیاسى، موضع و سیاسى

                                                           

 .137زاده، ص؛ بهشتی در زمین، حسن ابراهیم28، ص1380نامه روزنامه جمهوری، تیرویژه ؛املشی ربانی اهللآیت . 1

 .29/2/1378؛ دیدار روحانیون و امام جمعۀ نوشهر 373های علمیه، حوزه و روحانیت در نگاه رهبری، ص  دبیرخانۀ شورای عالی حوزه.  2

 .همدانی نوری اهللآیت، به نقل از کوهستانی، بر قله پارسایی.  3
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 تفاوت هم با را دو این! نه این کنید؛ دفاع آن از توانید نمى بیاید، میان به صحبت پاى اگر که حرکاتى عصبى، حرکات

 1 !باشید داشته نظر در همیشه را دو این میان مرز. بگذارید

 زیستیساده و معنوی روحیة دارای .5
 .از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کندتواند بدتر  ای هم نمی نیست و هیچ وسیلهروحانیت  هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی
داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتى نداشته و نخواهد داشت. آنها با زهد و  روحانیت متعهد، به خون سرمایه

اند و پس از کسب مقامات علمى و معنوى نیز به همان شیوة زاهدانه و با فقر و تهیدستى و  تقوا و ریاضت درس خوانده
 2اند. و هرگز زیر بار منت و ذلت نرفته اند تعلق به تجمالت دنیا زندگى کرده عدم

  مستضعفان و مظلومان حامی. 6
را مستضعفان و ملجأ محرومان و مظلومان بودن است. شما هر چه که تاریخ روحانیت ى طرفدارى از  یک مسئله، مسئله

دانستند. آوردند؛ اینها را پناه می ى اینها پناه مى کنید. ضعفا، محرومان، مظلومان به درِ خانه نگاه کنید، این را مشاهده می
هایى، خودشان جزو افراد متنعم بودند؛ مثل مرحوم سید شفتى در اصفهان، صاحب ثروت  حتى بعضى از علما در زمان

شد. این مسجد معروف سید اصفهان که یکى از مساجد بسیار  در راه خدا مصرف می اش فراوان که این ثروت تقریباً همه
ها و امرا کسى آن را ساخته  بزرگ است که چنین مسجدى را ما سراغ نداریم که غیر از وابستگان به دربارها و حکومت

زو فقهاى برجسته است. او با این باشد، این مسجد را این سید بزرگوار، این عالم دینى، این فقیه بزرگ، ساخته است که ج
کرد  خورد، به او مراجعه می ثروت، در عین حال ملجأ محرومان و مرجع مظلومان بود و اگر کسى از کسى سیلىِ بناحق می

ى بین  دانست که به درد او و به کار او رسیدگى خواهد شد. روحانیت در طول زمان اینگونه بودند و روحانیت در مقابله و می
ى مستضعف و مظلوم قرار داشته است؛ الّا موارد استثنائى که موارد استثنا  ى محروم، طبقه اجتماعى، طرفِ طبقه طبقات

شوند. روال کلى روحانیت، اینى است که و در همه جا پیدا می ها ى زمان جور آدمى در همه محل کالم ما نیست؛ همه

        3عرض کردیم.

 بودن مردمی. 7
اعتنایى به دنیا و  باشد. علم و زهد و بى روشن مى -ى علمى شیعه است که جامعه -ى روحانیت  جامعهنقاط مثبت در 

بودن و درد   ى مردم، نقاط مثبت روحانیت ماست. مردمى شجاعت و ایستادگى در برابر قدرتها و زورگوها و اتصال به توده
ه دشمنانشان نزدیک نشدن، خصوصیتى است که هیچ آنها را احساس کردن و براى آنها دل سوزاندن و کار کردن و ب

اى از فِرَق روحانى در عالم، آن را نداشته است و اآلن هم ندارد. اگر این خصوصیت نبود، اطمینان مردم به روحانیت  فرقه

هند. این، هاى این انقالب در معرض خطر قرار بدطور جان خود را در راه آرمان ها بیایند و آنشد که به خیابان جلب نمى

                         4ها را به شدت حفظ کنیم. این خصوصیات مثبت روحانیت است؛

 طلبگی زی   حفظ .8
نمایى و سوءاستفاده بکند و اگر عملى از او سر بزند که  طلبى و قدرت امروز، اگر روحانیت از زىّ خود خارج بشود و قدرت

اش غیر قابل  ها لطمه در او سراغ کردند و به او اعتماد دارند، هرکدام از این حاکى از ضعف تقوا و ورعى باشد که مردم
کند. البته، در  قبل از انقالب فرق مى  ى جبران است. از این جهت هم، امروز وضع ما روحانیون استثنایى است؛ یعنى با دوره

کرد؛ اما امروز  ى روحانیت سرایت مى به همه زد، ضایعه بود و ى قبل از انقالب هم، اگر از یک روحانى کارى سر مى دوره

                                                           
 1379/ 7/ 14 فیضیه، ى مدرسه در قم، ى علمیه ى حوزه طلّاب و فضال اساتید، بزرگ اجتماع در سخنرانى.  1

 .منشور روحانیت، حضرت امام .  2

 .26/2/1386بیانات در دیدار علما و روحانیون استان خراسان رضوى .  3

 .12/1368/ 2ى تهران  ى قم و مدارس علمیه ى علمیه سخنرانى در دیدار با جمع کثیرى از علما، مدرّسان، فضال و طالب حوزه.  4
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یا حتّى جمع  -چون نظام، نظام اسالمى است و روحانیون مظهر اسالم هستند، ضایعه فقط متوجه جمعى از روحانیون
 شود و به این زودى هم قابل جبران نخواهد بود. شود؛ بلکه ضایعه متوجه اسالم مى نمى -روحانیت

هاى قدیمى و  هاى آموزنده کردند. باید حفظ زىّ روحانیت و همان رابطه بزرگوارمان خیلى توصیهدر این زمینه، امام 
شد و اجتناب از  معمولى با مردم و همان اعمال و حرکاتى که انتزاع تقوا و ورع و ایمان و پایبندى شدید به دین از آن مى

بگیرد. البته این خطاب، به جمع حاضر نیست؛ متعلق به هر چیزى که این اصل را مخدوش بکند، مورد تأکید و توجه قرار 
 1باشد. ى ما روحانیون در سراسر کشور و هرجا که هستیم، مى همه

  شهادت و جهاد فرهنگ ترویج و بسیجی روحیه تقویت .9

 ها و احساسات انقالبى در حوزه است. ى گرایش ى نظام رفتارى و اخالقى حوزه، مسئله ى دیگر در زمینه یک مسئله

جور  هاى علمیه هم این جور است، طبعاً در حوزه ى علمیه همه باید به این مسئله توجه کنند. در متن جامعه این در حوزه
مند دارید؛ بنابراین در محیط پیرامون خودتان  دانند که شُماى روحانى فقط یک فرد نیستید؛ مستمع دارید، عالقه است. مى

خواهند فضاى انقالبى را بشکنند، روحانى انقالبى را منزوى کنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهید، تحقیر  گذارید. مى اثر مى
بزرگان  شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طوالنى این مردم اگر خداى نکرده در گوشه و کنار حوزه به وجود بیاید، فاجعه است.

 2ع بشوند.حوزه بایستى مواظب و مراقب باشند و مان

***** 

یحوزهانقالبیدستاوردها
 مصونیت نظام از خطر انحراف. 1

 نیروهای دارد، ایگانهسه قوای دارد، تشکیالتی االن که نظامی همین - اسالمی نظام اهیمبخو اگر کنممی عرض بنده
 اگر بماند؛ انقالبی باید قم یحوزه بماند، اسالمی بماند، انقالبی -دارد گوناگونی هایسازمان و هادستگاه دارد، مسلّحی

 .گرفت خواهد قرار انقالب از انحراف خطر در نظام نماندند، انقالبی اگر علمیّه هایحوزه نمانَد، انقالبی قم یحوزه

 شما اصلی مسائل جزو باید کنید؛ توجّه باید را این است؛ خطر معرض در قم یحوزه در گریانقالبی یمسئله بنابراین... 
 3.باشد

 انقالبی و متهعد پذیر،مسئولیت طالبی تربیت. 3
 اسالمی نظام مختلف نیازهای رفع و گوییپاسخ. 4
 جهان سرتاسر به ایران اسالمی انقالب صدور. 5
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