ه

ّ
معظم انقالب اسالمی در اه ّم ّیت توجه اّ
طلب علوم
 19فراز از بیانات رهبر
دینی به وظایف و تکالیف فردی و اجتماعی در عصر انقالب اسالمی

||1

حادثهی انقالب ،یک حادثهی عظیم و فوقالعاده و محیّرالعقولی بود.
ما حاال عادت کردهایم به این[ ،ا ّما] کسانی که از بیرون نگاه میکنند به
حادثهی انقالب و قضاوت میکنند دربارهی حادثهی انقالب ،عظمت این
حرکت را ،این حادثه را ،این پدیده را بیشتر از ما درک میکنند .ما چون
توجه نمیکنیم ،خیلی دربارهاش اهتمام نمیورزیم
در جریان بودیم ،خیلی ّ
1
برای ارزیابی و تقویم این حادثه.
||2

همهى دنياى استكبار و طغيان و جاهليت يك طرف و اين انقالب
طرف ديگر .واقعهى خيلى مهمى اتفاق افتاده است و در خودش اين
كفايت را مىبيند كه به مصاف تمام طغيان و كفر جهانى برود .ما در اين
2
انقالب قرار گرفتهايم و نمىفهميم چه قدر بزرگ و مهم است.
 ،1394/2/25 .1در دیدار اساتید و اّ
طلب تهرانی
 ،1368 /09 /07 .2در ديدار با مجمع نمايندگان اّ
طلب و فضالى حوزهى علميهى قم

مق ّدمـــــــه

مق ّدمــــه

و

بدان ،أ َّيدك اهلل

||3

خصوصيت انقالب عظيم اسالمى كه آن را به عنوان يك پديدهى
بىنظير در تاريخ قرنهاى اخير در چشم تحليلگران و صاحبنظران
معرفى كرده است ،قبل از آن در هيچيك از انقالبهاى بزرگ عالم ديده
نشده بود؛ نه در انقالب فرانسه ،نه در انقالب كمونيستى در شوروى و نه
در انقالبهاى كوچك ديگرى كه به تبع اين دو انقالب و در خط آنها
1
حركت مىكردند.
||4

تحليلگران غربى تحليل كردند و فهميدند و درست هم فهميدند كه
اين انقالب فقط اين نيست كه يك رژيم دستنشانده را در ايران از بين
برده است و اين كشور عظيم و پربركت را از سيطرهى استكبار خارج
كرده؛ بلكه اين حركت الهامبخش خواهد شد ،دنياى اسالم را تكان
2
خواهد داد ،ملتها را به فكر خواهد انداخت.
||5

در مبارزات سیاسی در کشور ـ هم این مبارزات سیاسی منتهی به
انقالب و هم سایر مبارزات ـ عموم مردم تا حدودی ورود داشتند لکن
دو مجموعه ،ورود واضح و اثرگذار و بیّنی داشتند :یکی حوزههای
علمیّه و علمایند ـ علمای شیعه ـ یکی هم دانشگاهها؛ این دو جریان در
تحرک مبارزاتی در کشور ،هم امروز حضور دارند،
ادامهی مبارزات و ّ
هم در گذشته ـ در قضیّهی مشروطه ،قضایای نهضت ملّی ،قضایای
نزدیک به زمان ما در جاهای دیگرـ حضور داشتند؛ لکن یک فرق
اساسیای بین حوزه و دانشگاه در این زمینه وجود دارد که این فرق
توجه قرار بگیرد.
باید مورد ّ
 ،1381/3/14 .1بيانات در اجتماع بزرگ زايران حرم امام خمينى (ره)
 ،1386/6/23 .2بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى در خطبههاى نماز جمعهى تهران

ز

||6

حوزهی علمیه ،بخصوص حوزهی علمیهی قم مادر این نظام است؛
2
به وجود آورنده و مولد این انقالب و این حرکت عظیم است.

||7

حوزهی قم مرکّب است از یک مجموعهای که این مجموعه در جامعه
میتواند اثر بگذارد .یک جزء این مجموعه ،مرجعیّت است؛ مرجع تقلید
مثل امام بزرگوار بهتنهایی تقریب ًا بار همه را بر دوش میکشیدند .این
مرجع تقلید بود که بهعنوان دین ،بهعنوان حکم شرعی ،بهعنوان وظیفهی
ِ
بخش
دینی حرف او امتداد پیدا میکرد در بین مردم لکن در کنار این،
طلبی وجود داشت؛ اگر اّ
اّ
طلب نبودند این حرکت اینطور گسترش پیدا
نمیکرد .طلبهها از جاهای مختلف ،از شهرهای مختلف و نقاط مختلف
 ،1394/12/25 .1در ديدار با مجمع نمايندگان اّ
طلب و فضالى حوزهى علميهى قم
 ،1389/7/29 .2بيانات در ديدار طالب ،فضال و اساتيد حوزه علميه قم

مق ّدمـــــــه

مبارزات دانشجویی همیشه ،هم در کشور ما ،هم در جاهای دیگر،
محدود مانده است در محیط دانشگاه ،یا اندکی تأثیرگذاری بر روی
برخی از مسائل عمومی کشور داشته؛ هیچوقت مبارزات دانشجویی
تحول عمومی نشده.
تبدیل به یک انقالب و به یک حرکت عمومی و ّ
این مبارزات اگر منها میشد از مبارزات روحانیّت و مبارزات روحانیّت
نمیبود ،مثل همهی مبارزات دانشجویی دیگر ،در همان محیط دانشگاه
ـ یا دانشگاه تهران ،یا چند دانشگاه در سراسر کشورـ محدود میشد و
یک حملهای میکردند ،یک حرکتی میکردند ،یک مبارزهای میشد ،یک
معارضهای میشد و تمام میشد؛ ّاما حوزه اینجور نبود.
مبارزات حوزه ّاو ً
ال تقریب ًا همهگیر بود؛ یعنی در حوزهی علمیّه
ـ نمیخواهیم بگوییم تحقیق ًا اینجور بود ـ تقریب ًا همهی اّ
طلب یا اغلب
1
اّ
طلب درگیر مبارزه شدند.

بدان ،أ َّيدك اهلل

ح

متفرق میشوند
کشور جمع میشوند ،بعد در ایّام تعطیالت یا غیر تعطیالت ّ
و میروند در جلسات منبر ،جلسات سخنرانی ،جلسات هفتگی ،جلسات
دینی ،این فکر را منتشر میکنند در سطح مردم؛ این خیلی مهم است.
یک طلبه وقتیکه فرض کنید رفت در یک روستایی یا در یک شهر
کوچکی یا بزرگی و آن فکر را بنا گذاشت که تبلیغ بکند و تبیین بکند
و منعکس و منتقل بکند به مخاطبین ،فرقش با یک دانشجو از زمین
تا آسمان است؛ دانشجو نمیتواند این کار را بکند ّاما طلبه میتواند .آن
عاملی که توانست پیام مراجع را در دورهی ّاول ـ آن چند ماه ّاول ـ و
بعد پیام امام بزرگوار را که تنها این کار را انجام میدادند و این رهبری را
انجام میدادند ـ چه در دورهی قم ،چه در دورهی نجف ـ منتشر کند در
اقصی نقاط کشور و در دلهای مردم نفوذ بدهد عامل طلبگی بود؛ طلبهها
بودند که این کار را کردند ،طلبهها بودند که این فکر را منتقل کردند به
1
سرتاسر کشور.
||8

متخرجان حوزه در
بعد از پيروزى انقالب ،سهم و نقش معممان و
ّ
ادارهى انقالب و مسئوليتپذيرى در مسائل آن ـ چه در قانونگذاريَش،
قوهى مجريّهاش و چه در زمينههاى سياسيَش ـ
چه در قضايَش ،چه در ّ
2
اگر نگوييم بيشتر است ،اًّ
اقل نقشى برابر با غير حوزويها داشتهاند.
||9

در كارهاى اساسى؛ جنگ ،حضور در جبههها ،تحريض بر حضور
ِ
صف مقدّ م بودند.
در جبههها ،كارهاى اقتصادى و غيره ،هميشه در
حوزه ،بايد اينطور باشد .كسى كه در حوزه باشد و به نظام اسالمى و
احكام قرآن ـ كه در اين نظام عملى مىشود ـ و به حكومت اسالمى ـ
 ،1394/12/25 .1در ديدار با مجمع نمايندگان اّ
طلب و فضالى حوزهى علميهى قم
 ،1368/9/7 .2در ديدار با مجمع نمايندگان اّ
طلب و فضالى حوزهى علميهى قم

ط

||10

مدرسان و اساتيد و علماى بزرگ ،باید جهت حوزهها را در
فضال و ّ
جهت ساختن انسانها و علمايى منطبق با معيارهاى اسالمى قرار بدهند و
عناصر فوالدين و هوشيار و خستهنشو و مؤمن تربيت كنند و نسخههاى
كامل امام بزرگوارمان را در حوزهها بهوجود آورند .اسالم ،به اين نيروها
و عناصر احتياج دارد .اگرچه يك شخصيّت آنچنانى مىتواند ملتى را
نجات دهد ،اما ملتهاى مسلمان و جهان و حركت انقالب و آيندهى
تاريخ خودمان نيز احتياج زيادى به اينگونه عناصر دارد.
حوزهها خيلى كار و مسئوليت دارند .مسئوليت ،بر دوش همه است
مدرسان يا طالب و فضالى جوان نيست؛
و فقط بر دوش مراجع و ّ
بلكه هركسى نسبت به توان و امكانات خود در حوزههاى علميه،
2
مسئوليتهايى دارد.
||11

اگر ما عناصر اصلى حوزه را چهار تا پنج عنصر بدانيم :استاد،
شاگرد ،فضاى آموزشى ،مواد درسى و از اين قبيل شايد به اعتبارى
 ،1373/6/20 .1بيانات در شروع درس «خارج فقه»
مدرسان ،فضال و طالب حوزهى علميهى قم و
 ،1368/12/2 .2در ديدار با جمع كثيرى از علماّ ،
مدارس علميهى تهران

مق ّدمـــــــه

كه به بركت مجاهدت مردم سرِپا شده است ـ با چش ِم غير جدّى نگاه
كند ،يك عنصر بيگانه است؛ هركس مىخواهد باشد .در حوزهى
صحيح شيعى ،همه بخصوص اّ
طلب جوان ،بايد خود را در
علميهى
ِ
صفوف ا ّول بدانند ،كه بحمداهلل هميشه همينطور بوده است .يعنى
هميشه فضالى جوان ،اّ
طلب جوان ،بزرگان حوزه و مد ّرسين محترم،
در صفوف مقدّ م جا داشتهاند؛ بازهم بايد در صفوف مقدّ م جا داشته
1
باشند.

بدان ،أ َّيدك اهلل

ي

بتوان گفت :مهمتر از همه ،عنص ِر طلبه است؛ چون همهى اين امكانات
براى اوست .اگر طلبه نباشد ،وجود فضاى آموزشى ،كتاب درسى ،علم
فن سخنورى او بىمعنا مىشود .و اين ،يك طرف قضيه است.
استاد و ّ
طرف ديگر آن ،فرداى دنياى اسالم است كه آن هم در دست طلبهى
امروز است .يعنى همين طلبهى امروز كه مهمترين ناقل و رسانه است،
اهم
فردا هم مهمترين وسيله و ناقل است .بنابراين ،به اعتبارى ،طلبهّ ،
عناصر در اين باب است.
نظام حوزه ،نقش زيادى در جلوگيرى از اتالف وقت طلبه دارد.
كتاب درسى خوب ،نظام آموزشى درست و منطقى ،فرصتهاى آموزشى
مناسب ،قرار دادن صحيح و منطقىِ درسها در كنار هم ـ كه همين ،جز ِو
نظام آموزشى است ـ كم كردن تعطيالت حوزه و مسائلى از اين قبيل به
1
مسئوالن و گردانندگان امور حوزه مربوط مىشود.
||12

امروز حفظ حوزههاى علميه و تربيت اّ
طلب فاضل و علماى بزرگ
2
يك وظيفهى اساسى است.
||13

اّ
طلب جوان ،باید خودشان را بسازند.

3

||14

امروز هركس براى تعليم و تربيت وارد حوزه مىشود ،بايد اين
در ذهنش باشد كه من امروز به اندازهى وسع و توانم ،طلبهى فاضل،
 ،1374/9/16 .1بيانات در ديدار روحانيون و اّ
طلب ايرانى و خارجى در صحن «مدرسهى فيضيّهى
قم»
 ،1384/2/11 .2بيانات در ديدار علما و روحانيون كرمان
مدرسان ،فضال و طالب حوزهى علميهى قم و
 ،1368/12/2 .3در ديدار با جمع كثيرى از علماّ ،
مدارس علميهى تهران

ك

مدرس معروف ،مرجع يا از اركان حوزه مىشوم تا به نظام جمهورى
ّ
اسالمى و مسئوالنش كمك كنم .طلبه بايد از ابتدا تا پايان ،اين روال و
مسير را در نظر داشته باشد .اين ،بايد در حوزهى علميّه به يك فرهنگ
1
تبديل شود.
||15

||16

من يك وقت خدمت امام هم اين را عرض كردم كه اگر كسى

 ،1374/9/16 .1بيانات در ديدار روحانيون و اّ
طلب ايرانى و خارجى در صحن «مدرسهى فيضيّهى
قم»
 ،1379/7/14 .2سخنرانى در اجتماع بزرگ اساتيد ،فضال و اّ
طلب حوزهى علميهى قم ،در
مدرسهى فيضيّه

مق ّدمـــــــه

و آخرين بخش عرايض من توصيهها و تذكرات به شما عزيزان
است.
ا ّول اينكه درس خواندن را جدّى بگيريد عزيزان! نگوييد چون
اين برنامه فالن عيب را دارد ،پس برنامه هيچ؛ نه .تا برنامه تغيير نكرده
است ،همين برنامهاى كه وجود دارد ،بايد با جديّت دنبال شود .بايد
درس بخوانيد .تا قبل از اتمام دورهى سطح ،توصيهى من اين است:
اّ
طلبى كه مشغول به سطوح هستند ،تا قبل از آنكه از سطح خارج
شوند ،به هيچ كار ديگر غير از درس نپردازند .درس بسيار جدّى
است؛ درس بسيار مهم است؛ علم و سواد پايهى اصلى است؛ بدون
آن هيچ نقشى نمىتوانيد ايفا كنيد ،يا درست نمىتوانيد ايفا كنيد.
نقشآفرينى غلط ،از نقشآفرين نبودن به مراتب خسارت بارتر است.
دوم ،حفظ زىّ طلبگى است.
...توصيه بعدى من به شما عزيزان اين است كه بايد اخالق اسالمى
را ،هم بشناسيم ـ همهمان؛ اين ديگر پير و جوان ندارد؛ اما جوانها
2
بيشتر و بهترند ـ و هم تحلّى به حليهى اخالق پيدا كنيم.

بدان ،أ َّيدك اهلل

ل

ِ
روحانيت زمان ما ـ بما فيهم شخصى مثل امام ـ تنها عامل
تصور كند
ّ
اين حركت بزرگ بود ،به قضاوت بنده اشتباه كرده است .آنچه اتّفاق
محدثان بزرگ ،فقهاى
افتاد ،محصول قرنها تالش علماى بزرگ دينّ ،
مفسران بزرگ و شخصيتهاى علمى بود؛ آنهايى كه در فقر زندگى
بزرگّ ،
كردند ،در گمنامى مردند و امروز آثارشان در دسترس ماست ...البته
مردى مانند امام بزرگوار ما نيز الزم بود كه بتواند اين استعدادها را به
فعليّت درآورد .اگر او نبود ،باز هم سالهاى متمادى در همان وضعيت
مىمانديم؛ بنابراين ما مديون همهى اين سلسلهى جليلهى عظيمهى
مفسران و مب ّلغان دين در طول اين
فخيمهى علما و فقها و ّ
محدثان و ّ
1
هزار و اندى سال هستيم.
||17

بايد اين ذخيره را ما هر چه ممكن است ،بيشتر كنيم؛ نبايد اين ذخيره
از بين برود .من حاال به شما طلبههاى جوان عرض ميكنم كه خودتان
را آنچنان بيارائيد و بسازيد كه اين بنيهى قوى علم و پارسائى بتواند
اين بار سنگين را در آينده تحمل كند .ما بعد از اين به علماى بزرگ،
علماى مجاهد فى سبيل اهلل ،علماى روشنبين و روشنفكر ،علماى آگاه
از نقاط آسيب دنياى اسالم و عالم تشيّع نياز داريم .شماها بايد اين نياز
بزرگ را تأمين كنيد؛ شما آن علما هستيد .آنهائى كه بايد اين ستونهاى
محكم را تشكيل بدهند كه اين بناى استوار و مرصوص را بر روى دوش
خود حمل كنند ،شمائيد؛ شما اّ
طلب و فضالى جوان.
 ...جوانهاى عزيز! نگذاريد يك ساعت از عمرتان و وقتتان تلف شود.
گعدههاى بيخودى ،ولنگارىهاى از دست دادن وقت ،مشغول شدن به
كارهاى غير مفيد را بايستى با تمرين ،با مراقبت خود ـ خويشمراقبتى ـ
 ،1379/8/25 .1بيانات در ديدار گروه كثيرى از علما و روحانيون اراك

م
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پاكيزگى ،پارسايى ،پاكدامنى ،آگاهى ،روشنبينى ،روشنفكرى و
آشنايى با مسائل جامعه و جهان ،پايههاى اصلى است .ممكن است
انسان ،عالم و باتقوا هم باشد ،اما چون دنيا را نمىشناسد ،سرش را
پايين بيندازد و راه بيفتد؛ يكوقت ببيند مقدار زيادى از جاده دور
شده است .ما چنين اشخاصى داشتهايم؛ آدمهاى خيلى خوب ،مؤمن و
عالم؛ اما خط جبهه را گم كردهاند .وقتى انسان قطبنما نداشته باشد،
راه را زود گم مىكند .اغلب شما جوانها دوران جنگ را درك نكردهايد.
در جبهه ،انسان زود راه را گم مىكند؛ يكوقت خيال مىكند كه دارد
به طرف دشمن تيراندازى مىكند؛ اما چون درست جهتيابى نكرده،
مىبيند بهطرف نيروى خودى دارد تيراندازى مىكند! ما كسانى را
ِ
تيراندازى معنوىشان را بهطرف دشمن بكنند،
ديديم كه به جاى اينكه
 ،1386/2/26 .1بيانات در ديدار علما و روحانيون استان خراسان رضوى

مق ّدمـــــــه

كنترل كنيد .اينها قابل كنترل از بيرون نيست .بايد نگذاريد اين عيوب
در وجودتان راه پيدا كند .اين ،خيلى چيز مهمى است .وقتى كه شما
داريد؛ اين سنين ـ فرض بفرمائيد هجده سالگى تا سى سالگى مثلاً ـ
جزو طالئىترين قطعات عمر انسان است .هر چه در اين مدت ياد
بگيريد ،براى شما ذخيرهى داراى رويش خواهد شد ،نه فقط ذخيرهاى
كه بماند ،بلكه با تأملِ عقل و فكر ،با حركت و كاركرد عقل و فكر ،آنچه
كه ذخيره كردهايد ،دائم رشد ميكند؛ مطلبى كه شما از كتابى خوانديد و
حفظ كرديد ،در ذهنتان قرار گرفت ،اين به مرور زمان ،عناصر متناسب
با خودش را به خود جذب ميكند و ناگهان شما مىبينيد كه يك نظريه،
يك فكر بكر ،به ذهنتان آمد .اين ،خيلى چيز مهمى است .هر چه
1
ميتوانيد ،در اين برهه ياد بگيريد.

ن

لولههاى توپخانهشان را طرف جبههى خودى گرفتند و تا هرجا كه
توانستند ،جبههى خودى را كوبيدند! در دوران مبارزات ،ما اين را ديديم
و علت هم بر اثر ناآگاهى است .بايد آگاهى كسب كنيد .روشنبينى و
روشنفكريتان را نگه داريد و اراده و همت و خستگىناپذيرى را در
1
خود حفظ و تقويت كنيد.
بدان ،أ َّيدك اهلل
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عزيزان من! بنده بخصوص به شما جوانها بسيار اميدوارم .مطمئنّم
كه شما جوانهاى روحانى و اهل علم كه در دوران جمهورى اسالمى
با اين آگاهىها رشد كردهايد ،آيندهى بسيار مستحكم و متينى را براى
2
طراحى و زمينهسازى مىكنيد.
روحانيت شيعه ّ
و من اهلل التوفیق
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