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 حوزه در نفس تهذیب اهمیت
 امروز جوان. است مهم خیلى این است؛ تهذیب است، معنویات از بردن فیض ها،حوزه اخالقى و رفتارى نظام در دیگر مسأله»

 می کار و دکنن می مطالعه را ىعموم رفتارشناسى هاىرشته که کسانى. است نیازمند تهذیب ىمسأله به گذشته از بیش حوزه

 لهحوصبى را ها جوان مادیت، و مادى فشار و مادى نظام وضع که است اینجور دنیا ىهمه در امروز. کنند می تأیید را این کنند،

 نیدبیىم اینکه علت. است اخالق و معنویت به توجه ها، جوان دستگیر وضعى، چنین یك در. کند می افسرده را ها جوان کند؛ می

 جوان - علمیه ىحوزه در ما جوان. هست نیاز است؛ همین روند، می طرفشان اىعده یك و کند می پیدا رشد کاذب هاىعرفان

 1«است تهذیب نیازمند -پسر چه دختر، چه طلبه؛

. کنید استفاده است، انباشته فضا این در که اىمعنوى یادگارهاى و مواریث معنوى، فضاى این از. حاالست وقتش! من عزیزان»

 رد مثالا  کنند،مى نقل حاالتش از که است چهاردهم قرن اوایل علماى از و مقدّسه آستان همین از رضوى، حسین سیّد مرحوم

 من. است کرده تربیت حوزه این را زاهدانى و عابدان چنین! است خواندهمى انتها تا ابتدا از را «حمزه ابى» دعاى وتر، نماز قنوت

 هستند فراوان حوزه این در که - نورانى و روشن مستعد، جوانان براى را تهذیب و اخالق درس کنم،مى خواهش وزهح بزرگان از

 2«بگیرند جدّى -

 تقلید مراجع و اساتید تکریم
 تهج این به ناظر باید -گیردمی انجام تحولى اگر - تحول همین که هاست؛حوزه اخالقى و رفتارى نظام مسأله بعدى، مسأله»

 در ما اخالقى و رفتارى نظام اساتید؛ تکریم: امکرده یادداشت اینجا من که دارد وجود خصوص این در سرفصل تا چند. باشد هم

 به انآس کسى هر. تقلید مراجع تکریم بخصوص فاضل، عناصر تکریم استاد، تکریم. کند حرکت جهت این در باید هاحوزه

. شوندمی محسوب علمیه هاىحوزه علمى هاىقله مراجع غالباا. است الزم زیادى هاىتصالحی رسد؛نمی تقلید معظم مراجع حد

 3«شوند تکریم باشد؛باید محفوظ بایستى مراجع احترام بنابراین

. استاد به احترام بود؛ استاد مقابل در شاگرد تواضع علمیه، هاىحوزه رائج هاىسنت از یکى. است مسأله یك هم استاد به احترام»

 متعلم الا متقاب که همچنان دارد؛ او بر حقوقى چه معلم و دارد وظائفى چه معلم مقابل در متعلم که نوشتند،می «المتعلمین آداب»

 بوده معمول یمقد از اینها. کردندمی گوش شنفتند،می را شاگرد حرف نه؛ برود، و بگوید بیاید استاد اینکه. دارد حقوقى معلم بر

 حثب کرد؛می همراهى را او استاد ىخانه تا درس، از بعد شاگرد هستند؛ هم االن بودند، بزرگان از بعضى ام زمان همین در. است

 خوب هاىسنت اینها جواب؛ و سؤال و تحقیقى نشست نشست، علمى؛ ىگعده گعده،. کردمی سؤال کرد،می صحبت کرد،می

                                                           
 ۱۳۸۹/۰۷/۲۹،ب  ضلال   اااييد وزه  لميي  م،  بيانات رهبری در ديدار طال - 1
 ۱۳۷4آذر  ۱6  «مدرا  ضيلّي  م،»بيانات مقام معّظ، رهبری در ديدار ر وانيزن   طاّل،ب ايرانى   خارجى در صحن  - 2
 هيان - 3
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 و نسوخم که دیگران هاىروش به کنیم تبدیل را اینها بیائیم ما د،بگیرن یاد ما از را اینها خواهندمی دیگران. ماست ىحوزه

 1«نیست اینها تغییر معناى به تحول. شود تقویت و بماند باقى باید هاسنت این پس! است؟ کهنه

 تهذیب هایقله معرفی و بزرگان حال شرح تدوین
 بهجت، آقاى مرحوم طباطبائى، ىعالمه مرحوم لکى،م آقاى جواد میرزا حاج مرحوم قم، همین در. داریم تهذیب هاىقله ما»

 هاىفحر اینها، زندگى شناخت اینها، رفتار. بودند حوزه در تهذیب هاىقله( علیهم تعالى اللَّه رضوان) بهاءالدینى آقاى مرحوم

 هادل دهد،ب روشنائى د،بده آرامش انسان به کند؛ آرام را انسان تواندمی که است چیزهائى ترینشفابخش از یکى خودش اینها،

 دیگران؛ و دیگران و قاضى آقاى مرحوم تا مالحسینقلى آخوند مرحوم شاگردان سلسله بودند؛ بزرگانى نجف در. کند نورانى را

 هاىنحله هابعضى. نیست نظرى مسأله مسأله، اینجا در. نداریم کارى هم اینها عرفانى و فکرى هاىنحله به. برجستگانند اینها

 قاضى قاىآ على میرزا حاج مرحوم اساتید از یکى( علیه تعالى اللَّه رضوان) کشمیرى مرتضى سید مرحوم. داشتند هم لفىمخت

 عشق کتاب آن به ایشان کند،می منع بشدت کتابى یك داشتن از ایشان. است متفاوت هم از کلىبه اینها فکرى نحله اما است؛

 ناختیم؛ش پاکیزگى و طهارت و تقوا به را اینها ما که بودند مردمانى بودند، مشهد در که ىبزرگان همین. ندارد منافاتى ورزد؛می

 دل این که است این عمده. جورند همین هم اینها ایشان؛ امثال و مجتبى شیخ حاج مرحوم تهرانى، آقاى جواد میرزا حاج مرحوم

 بحث اینجا ما بنابراین. کند برطرف را زنگار این و شدببخ شفا دل از برخاسته سخن یك معنوى، زبان یك را گرفته زنگار

 2«نداریم را نظرى هاىعرفان

 اینها یدرباره. است اخالق اهل و تهذیب اهل بزرگان حال شرح بیان دارد، تأثیر خیلی که کارهائی از یکی بفرمائید فرض»

 3...«کنند پخش هاطلبه بین را هیمنها و بنویسید کتاب

 ایحرفه درس واالٌ ؛ خشوع اهل و ذکر اهل و حال اهل و معرفتی و اخالقی منابع این به کردن وصل یعنی اینهاست؛ راهش»

 صیرورت شاگرد که کند کاری استاد باید. است صیرورت یك اخالق نیست، درس اصالا  اخالق گفتن.  ندارد ایفایده هیچ اخالق

 4«کشاند اخالقی مسأله به را هاطلبه باید اینجوری .است الزم کارهای جزو این من نظر به. کند پیدا اخالقی

 تهذیب اهل بزرگان اخالقی مکتوبات انتشار و استخراج
 نشده؛ اپچ مستقالا  اینها که دارد مکتوباتی قاضی آقای مرحوم مثالا . شود منتشر مانده باقی اینها از که مکتوباتی همین یا... »

 شانای. ... آنجاست هم قاضی آقای مرحوم اشعار آمده؛ اینها – نیست خوبی الح شرح خیلی هم حال شرح – حالی شرح یك توی

 ایآق اخوی – الهی حسن حاج مرحوم به دارند، نامه طباطبائی آقای خود به دارند، مکتوباتی دارند، نصایحی شعرهاشان توی

 است قم حاال دانم نمی که شماهاست، فیقر شریفی آقای همین پدر که شریفی، آقای مرحوم دامادشان به دارند نامه – طباطبائی

                                                           
 ۱۳۸۹/۰۷/۲۹بيانات رهبری در ديدار طال،ب  ضلال   اااييد وزه  لميي  م،   - 1
 هيان - 2
 ۱۳۸۹اللای شزرای لالى وزه    در ديدار با - 3
 هيان - 4
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 – سنح محمد آسید مرحوم. کنند کار بنشینند گروهی یك و شود استخراج بیاید، در واقعاا  اینها خوب. دارند نامه است، زابل یا

 هست –یلع محمد آسید – ایشان دیگر پسر اما شد؛ فوت او نکرده، تنظیم هم خوب و کرده تنظیم را کتاب این که – ایشان پسر

 اطمیف حسین آقا حاج مرحوم هایدرس. همینطور هم بهاری مرحوم هاینوشته. بگیرند را هانوشته این و کنند پیدا را او بروند

 آسید قایآ. شود استفاده اینها از دارند؛ چیزهائی دارند، یادگارهائی ایشان از که هستند کسانی یقیناا  قم همین در. همینطور هم

 1«اردد اختیار در فاطمی مرحوم از هائییادداشت ایشان احتماالا بود؛ مأنوس و مرتبط فاطمی آقای مرحوم با یخسروشاه ابراهیم

 نظری عرفان به پرداختن جای به عملی عرفان بر تأکید
 چهی نظری فانعر اما... ندارد ای فایده نظری عرفان واقعاا . ندارد هم ای فایده و نیست ما نظر مورد اینجا در اصال نظری عرفان»

 عرفان هچ اگر نیست؛ نظری عرفان شود،می طلبه معراج و کندمی تزکیه برد، می باال را طلبه که آنچه... برد نمی باال را کس

 2«انداخت راه طلبه توی را سلوک حالت این را عملی عرفان این باید. بکند هاییکمك است ممکن هم نظری

 ممتاز طالب تشویق
 ت،اس میانی هایراه اینها حاال -کند پایبند مقداری یك را موجود طلبه تواندمی که چیزهائی جمله زا آیدمی نظرم به»

 اینها و ندشو انتخاب ممتازی هایطلبه که باشد این هابرنامه از یکی. هاستتشویق مسأله همین اشیکی -نیست اصولی

 3«است مؤثر خیلی تشویق. شوند تشویق

 حوزه در تهذیب دیقمصا از برخی بیان
 شب نماز جامع نظام تهیه. 1
 حوزه لبهط هزار پنجاه میان از که کنید ریزی برنامه. کند می کمك خیلی این کنیم؛ شب نماز اهل را طلبه کنیم،می همّت ما»

 این گرا انندبخو شب نماز هرشب هزارتاشان سی اقالا -پیرترها خیلی عده یك و ترهاپائین خیلی عده یك حذف با حاال - قم

 .4«شود تهیه هازمینه این همه در جامع نظام است الزم بنابراین. افتدمی راه اخالقی جهت از من نظر به شد،

 مناجات و ادعیه با انس. 2
 را خود دل باید هطلب. بکند محض دینى   زندگى یك را خود زندگى باید طلبه. کند پیدا انس مناجات با و ذکر با دعا، با باید طلبه»

 ما. شودمىن اینها بدون! برادران کند؛ پیدا تأللؤ گرفت، قرار الهى توفیقات و معرفت انوار مقابل در وقتى تا کند، صاف و پاک

. بود یرپذآسیب و ضعیف روحشان و دل اما بود؛ قوى مغزشان و داشتند هم باالیى مراتب علمى، لحاظ از که داشتیم را کسانى

 که جاآن لرزد؛مى انسان آید،مى میان به مادّى امکانات و مقام پاى که جاآن نشود، ساخته دینى و نوىمع بنیه آن جااین وقتى

                                                           
 هيان - 1
 هيان - 2
 6/۸/۸۹ديدار با اللای جامع  مدراين   - 3
 ۱۳۷۰/۱۲/۰۱ی م،  ی لميي اخنرانى در اجتياع طال،ب   ضلالی وزه  - 4
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 هدایت را مجموعه یك و ملت یك شودمى طورچه وقت آن برود؛ جلو تواندنمى و لرزدمى انسان آید،مى میان به فداکارى پاى

 1«... بگذاریم اثر بتوانیم تا کنیم، عمل باید کرد؟

 وقت اول نماز و قرآن نافله، به توصیه. 3
 شرعی اجبو که بگویم خواهمنمی. است واجب طلبه برای چیز سه این که بخوانید وقت اول نماز بخوانید، قرآن بخوانید، نافله»

 نمازش که ایطلبه نباشد، نافله اهل که ایطلبه باشد، نداشته انس قران با که ایطلبه. است شغلی و ایوظیفه واجب است؛

 2«دارد کسر مهمی چیز بگذارد، وقت آخر را

 جمکران مسجد به رفتن و توسل زیارت، دعا، شب، نماز تقوا؛. 4
 و مهم روزگارهای شما بسازید؛ را خودتان جوانی در. گیردمی شکل جوانی در بنیه این! جوان فضالی و طالب! عزیز برادران»

 دخواه احتیاج شماها به عالم، سطح در اسالمی عظیم نهضت این و نظام این و رکشو این. داشت خواهید پیش در را حساسی

 تقوا، تقوا؛ یعنی نقشه،. خواهدمی اراده پیمودنش اما است؛ آسانی نقشه نقشه، البته. بسازید را خودتان باید معنوی لحاظ از داشت؛

 نچهآ برخالف. بودن دور فریب و ریا از و دادن انجام اخالص با را کار محرمات؛ ترک و واجبات اتیان یعنی گناه؛ از پرهیز یعنی

 ابراین،بن. شد خواهد ترمشکل کار برسید، که ماها سن به است؛ ترآسان بسیار جوانی دوران در کارها این شود،می تصور که

 تن،گف ذکر خواندن، دعا خواندن، نافله خواندن، شب نماز. شود رعایت بایستی ارزش این هاست؛ارزش آن از یکی تدین، ارزش

 شودنمی. کرد خواهد پوالدین را شما اینها است؛ سازنده رفتن، جمکران مسجد به و کردن توسل رفتن، زیارت بودن، خدا متوجه

 3«نباشد طالبش در چیزها این کهدرحالی باشیم، داشته ایدئال یحوزه یك

 ناپذیری خستگی و پرکاری. 5
 را کار ی،طلبراحت به میل و خستگی احساس اندکی. نشود خسته کار از و باشد پرتالش و رکارپ   باید روحانی، و جوان طلبه»

 جوان هایهطلب به من. باشند داشته کنجکاوی و گیریدنباله روحیه باید همه... باشید ناپذیرخستگی باید کرد؛ خواهد خراب

 و کسالت احساس و بروید کار آن نهایت تا کنید،می شروع هک کاری هر. نشوید خسته و بگیرید را کار دنبال کنم،می توصیه

 4«نکنید مالمت

 

 

                                                           
 هيان - 1
 ۲6/۱۰/۱۳۷۲بيانات رهبری در مراا، ليام  گذاری   - 2
 ۳۱/۰6/۱۳۷۰بيانات در آغاه درس خارج ضق   - 3
4 -  ۱۲/۱۱/۱۳66 



7 |  

 

 از حوزه علميه  ليمّد ظله العا  مقام معظم رهبري   مطالبات اخالقي و فرهنگي 
 

nomov.ir 

 آموزی علم بر تهذیب تقدم. 6
 اصلى مایه که علم، به توصیه تا دانممی ترواجب طالب براى را اللَّهالى تقرب براى سعى و تقوا و ذکر و خشوع به توصیه من»

 علم چه نى،دی علم چه -داشتیم عالمانى. مضر هم گاهى فایده،بى شودمی علم این نباشد، تقوا باشد، علم اگر. است علم کارشان

 عالم و علم کالبد در معنویت روح این. شد وبال و وزر بلکه نرساندند، اىبهره و نبردند اىبهره علم این از فقط نه که -دینى غیر

 1«است الزم

 روحانیت قداست حفظ برای تالش و طلبگی زی   رعایت به توصیه. 7
 نىروحا قداست حفظ ىمسأله کنیم، توجه آن به جداا و دقیقاا ما که است الزم و شرط روحانیت باب در که دیگرى چیز یك»

 ىخاص حساب شغلمان، و شأنمان لباسمان، خاطر به کنند،مى نگاه که شما و من به مردم. است قداست داراى روحانیت. است

 کارهاى از عضىب کنیم؛نمى ماها کنندمى خیال کنند،مى خودشان که گناهانى از بعضى. قائلند تقدسى یك و کنندمى باز ما براى

 وردگارپر به توجه و الهى ذکر حال در دائم ماها کنندمى خیال دهیم؛مى انجام ما کنندمى خیال دهند،نمى انجام خودشان که خیرى

 سجاد امام. ردک تقویت نباید را تصورات این البته. دارند ما ىدرباره وراتىتص چنین یك هستیم؛ - شودمى غفلت آن از غالباا که -

 لبّاا  و: »است این اشیکى که خواهد،مى چیز شش متعال خداى از سجادیه ىثانیه ىصحیفه ىادعیه از یکى در( علیه الل ّهسالم)

 حفظ هچگون را قداست این. باشد بهتر ظاهرمان از باطنمان یدبا. گرفتاریم زمینه این در ماها. باشد بهتر ظاهرم از باطنم ؛«راجحاا

 معناى دازیم؛بین دوشمان به پاره عباى گوییمنمى. است طلبگى زىّ  حفظ و اخالقى سالمت مالى، سالمت با قداست حفظ کنیم؟

 قبلها من. مبخواهی م،کردی هوس چه هر نکنیم؛ عمل دنیاطلبان مثل دنیاطلبى در که است این معنایش. نیست این طلبگى زىّ

 ینا شود، سوار خواست دلش که مرکوبى هر و بخورد خواست دلش چه هر بپوشد، خواست دلش چه هر کس هر که دیدم روایتى

 پول حاال اما کنیم،مى هوس را چیز فالن هم ما. پرستهاستپول و پولدارها شأن این. است ملعون متعال خداى پیش شخص

 این ىوقت گرى،اشرافی جزء صد این از که منتظریم کنیم؛مى تهیه را آن رویممى فوراا  آمد، گیرمان پول که مجردىبه نداریم،

. یستن طلبگى شأن این. کنیم فراهم بتدریج طورهمین دیگر هاىفرصت در هم را دیگر جزء نه و نود شد، فراهم جزئش یك

. دارد گهن خودش براى نسبى طور به سادگى و مالى سالمت قناعت، با همراه متوسطى زىّ یك انسان که است این طلبگى شأن

 2«شد خواهد حفظ قداست وقت آن. است مهم خیلى اخالقى، سالمت

 جوانی نشاط و شور حفظ ضرورت. 8
 سنّاا  و ظاهراا ما جوان اگر. شود تبدیل پیری به نباید جوانی، این...  کند حفظ جوانی خصوصیات همه با را جوانی روحیه باید طلبه»

 نشاط و شور و میدا منشأ باید طلبه. است بدی چیز بسیار باشد، ناامید و ابتکاربی و حوصلهبی و نشاطبی و پیر روحیتاا  ولی جوان،

 3«باشد تحرک و

                                                           
 ۱۳۹۰/۰۷/۲۰بيانات در جيع لميا   ر وانيزن شيع    انى کرمانشا   - 1
 ۱۳۸۵/۰۸/۱۷بيانات رهبری در جيع ر وانيزن ااتان اينان  - 2
 ۰4/۱۱/۱۳6۹م،   ي لميي اخنراني در ديدار با مجيع نيايندگان طال،ب   ضلالي وزه  - 3
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 وجهاد علم ارزش ها؛ارزش حفظ. 9
 یادبه همواره ناپذیرزوال و تثاب هایارزش عنوانبه را هاییارزش باید طالب. است حوزه در هاارزش مسئله مسئله، یك»

 تالشگر، یطلبه جهادگر، یطلبه. نگیرید کم دست را جهاد ارزش. است جهاد ارزش و علم ارزش آنها، ازجمله که باشند داشته

 شد، زمجه علم ابزار با اگر که است طلبه این کند، پیدا حضور خطر هایمیدان در تا است آماده که ایطلبه بسیجی، یطلبه

 1...«بیاورد پیش و بدهد رشد را هاارزش این بایستی حوزه نظام... آوردنمی تاب دیگر او مقابل در دنیایی وقتنآ

 زیستی ساده و زهد. 10
 طوراین. گرفت جدی علمیه هایحوزه در بایستی را دنیا زخارف از اعراض مسئله زیستی،ساده مسئله اخالق، تهذیب مسئله»

 از یست؟چ ماشین. بیفتد شخصی ماشین فکر به - دارد فاصله درس محل تا خیابان دو که - اشخانه اطرخ به طلبه که نباشد

 یك و خصیش ماشین یك که بیفتیم فکر به فوراا حاال اما بود؛ دنیوی زخارف به اعتناییبی و عسرت بر طلبگی کار بنای اول،

 بتواند و باشدن چیزها آن مشغول ذهنش انسان که طوری باشد؛ داشته دوجو معیشتی حداقل باید البته! باشیم داشته کذایی یخانه

 کارهای بقیه مثل چیزی به هم طلبگی که نباشد طوراین اما بدهد؛ انجام را توقع مورد و الزم کار و بخواند راحت را درسش

 که است گیبزر خیلی عیب این. دشو تبدیل - رفتن اینها امثال و زخارف دنبال و تجمالت دنبال - کنندمی بعضی که دیگری

 2«.شود جلوگیری آن از بشدت باید

 طالب انقالبی احساسات و هاگرایش از مراقبت
! من عزیزان. است حوزه در انقالبى احساسات و هاگرایش مسأله حوزه، اخالقى و رفتارى نظام زمینه در دیگر مسأله یك» 

 خواهندیم مخالفند؛ کشور در انقالبى فضاى حاکمیت با. دارد ورزىکینه مناندش دارد، عنودى دشمنان کشور در انقالبى فضاى

 ردند،ب سؤال زیر را شهید بردند، سؤال زیر را جهاد بردند، سؤال زیر را شهادت اىدوره یك در دیدید شما. بشکنند را فضا این

 مسأله ت؛اس مخالف مفاهیم این با زیدى فالن که یستن این مسأله! بردند سؤال زیر را پیغمبران بردند، سؤال زیر را امام نظرات

 همه لمیهع ىحوزه در. بشکند انقالبى فضاى و شود فضاسازى شود؛ مطرح جامعه در باید دشمن نظر از مخالفت این که است این

 وحانىر ش ماى که دانندمی. است اینجور هم علمیه هاىحوزه در طبعاا است، اینجور جامعه متن در. کنند توجه مسأله این به باید

 انقالبى ضاىف خواهندمی. گذاریدمی اثر خودتان پیرامون محیط در بنابراین دارید؛ مندعالقه دارید، مستمع نیستید؛ فرد یك فقط

 راگ مردم این نىطوال جهاد بردن سؤال زیر شهادت، تحقیر شهید، تحقیر بسیج، تحقیر. کنند منزوى را انقالبى روحانى بشکنند، را

 3«ندبشو مانع و باشند مراقب و مواظب بایستى حوزه بزرگان. است فاجعه بیاید، وجود به حوزه کنار و گوشه در نکرده خداى

                                                           
 ۰۱/۱۲/۱۳۷۰ي م، ي لميي الي وزه اخنراني در اجتياع طال،ب   ضل - 1
 ۳۱/۰6/۱۳۷۰بيانات در آغاه درس خارج ضق    - 2
 ۱۳۸۹/۰۷/۲۹بيانات رهبری در ديدار طال،ب  ضلال   اااييد وزه  لميي  م،   - 3
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 زمانه شرائط هایپیچیدگی درک و تفریط و افراط از پرهیز
 انقالبى طالب و ورپرش هاىجوان همین غالباا حوزه متن که است، حوزه انقالبى و پرشور جوانان به خطاب هم نکته یك» 

 جوان که است درست. کنید مراقبت خیلى باید هستید؛ شماها کشور ىآینده امید شماهاست، مال آینده! من عزیزان. هستند

 مبادا ؛باشد مراقب باید اما نیست، کار انداختن فردا به امروز و تسویف اهل است، فعالیت اهل است، عمل اهل انقالبى ىطلبه

 انقالبى هاىجوان. کرد پرهیز بایستى تفریط و افراط از. بزنند او به گرىافراطى تهمت بتوانند که باشد رىجو انقالبى حرکت

. نشود روىزیاده باشید مراقب زند؛می ضربه هم روىزیاده زند،می ضربه تفاوتىبى و سکوت و گیرىکناره که طور همان بدانند؛

 مثالا تىوق یك مراجع از بعضى به حوزه، بزرگان از بعضى به حوزه، مقدسات از بعضى به که است شده گزارش که چیزى آن اگر

 بصیر باید قالبىان.  نیست اینها انقالبیگرى، اقتضاى. خطاست این است، انحراف قطعاا این بدانید باشد، درست باشد، شده اهانتى

 اثبات را یکى م،کنی رد را یکى که نیست ساده اینجور لهمسأ. کند درک را زمانه شرائط هاىپیچیدگى باید باشد، بینا باید باشد،

 باید بسازید، هم کالتمش با باید کنید، حفظ را انقالبى شور باید باشید، دقیق باید. شودنمی اینجورى کنیم؛ قبول را یکى کنیم،

 کنید تدق اما بمانید؛ صحنه در ،نشوید مأیوس. باشید مراقب نکنید؛ هم خامى باید اما نشوید، روگردان هم دیگران دق و طعن از

 رفتار. دنبر در کوره از را شما نکند، عصبانى را شما دارد، اعتراض جاى شما نظر به که کسانى از بعضى رفتار باشید مواظب و

 نند؛نک گرىافراطى به متهم را انقالبى نیروهاى که کنیم توصیه همه به هم را این البته. است الزمى چیز یك عقالئى و منطقى

 سطحى هر در انقالبى مدرس انقالبى، فاضل انقالبى، ىطلبه انقالبى، جوان انقالبى، عنصر. دارندمی دوست اینجورى هم بعضى

 آن از هن پس. است واضح گیرد؛می انجام دشمن دست به که است انحرافى هم این نه، گرى؛افراطى به کنند متهم را سطوح از

 1«طرف این از نه طرف،

 (آزاداندیشی و آزادفکری نهضت) اندیشی آزاد ایه کرسی
 چرا. ودب آقایان هاىصحبت از بعضى در که است آزاداندیشى مسأله بکنم، عرض من است الزم حتماا که موضوعاتى از یکى»

 ى  یشآزاداند مهد و مرکز همیشه ما، علمیه هاىحوزه دارد؟ اشکالى چه شود؟نمی تشکیل قم در آزاداندیشى هاىکرسی این

 اىپ شاگرد که علمیه، حوزه غیر درسى  هاىحوزه در نداریم را نظیرش و کنیممی افتخار ما است، هنوز که هنوز و بوده علمى

 هیچ ند،کمی اشکال آزادانه طلبه. نکند مرض و غرض و دشمنى استشمام او از استاد و کند پرخاش کند، اشکال استاد به درس

 ،خوب. است مهمى چیز خیلى این شود؛نمی ناراحت و بردنمی رنج این از مطلقاا هم استاد. دکننمی هم را استاد ى مالحظه

 مودند،پیمی را گوناگونى مناهج و ها سلیقه فقه در هم که اند داشته وجود بزرگانى ما، علمیه هاى حوزه در. ماست حوزه مال این

 کردند؛می کار هم با کردند،می زندگى هم کنار در اینها بود، یهفق بود، عارف بود، فیلسوف تر؛اصولى مسائل از برخى در هم

 را ماعل و بزرگان حال شرح اگر. نداشت قبول را آن دیگرى داشت، علمى مبناى یك یکى،. است اینجورى ما هاى حوزه سابقه

 ...کنیدمی مشاهده قبیل این از کنید، نگاه

 بشود؛ ثهمباح و بشود تشکیل پردازى نظریه کرسى ندارید، قبول خوب، خیلى. است شاذّى نظر دهد،می فقهى نظر نفرى یك

 نظر مینجور،ه شودمی داده اى فلسفى نظر. ندارد اشکال استدالل؛ با کنند رد را فقهى نظر این بیایند فاضل نفر ده نفر، پنج

                                                           
 ۱۳۸۹/۰۷/۲۹بيانات رهبری در ديدار طال،ب  ضلال   اااييد وزه  لميي  م،   - 1
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 وزهح داخل در هم آن ورانداخت؛ حوزه از بایستى را حرفها این و رمى و تکفیر مسأله. همینجور شودمی داده اى کالمى و معارفى

 شودنمی نم؛ک رمى کنم باز دهن بنده است، مخالف حقیر بنده نظر با حرفشان از اى گوشه یك بزرگ؛ و برجسته علماى به نسبت

 هاىیکرس تشکیل و هاطلبه خود  طریق از جز که است چیزى یك این. کنید شروع هاطلبه داخل خود  از باید را این اینجورى،

 رد علمیه؛ حوزه در کنید عرف را این. نیست ممکن کردیم، عرض که آزاداندیشى و آزادفکرى نهضت همان و مناظره و مباحثه

 ندارد، لقبو را او کسى او؛ ردّ  در بنویسد اى رساله نفر یك زند،می نفر یك فقهى حرف یك. شود گفته هانوشته در مجالت،

 1«است خوب من نظر به علمى بحث. بکنند علمى بحث هم با ندارد؛ اشکال نویسند،ب. بنویسید او ردّ  در اى رساله

 سیاسی و اجتماعی هایعرصه در روحانیت فعال حضور
 این که تاس این اساسى ىنکته آن منتها شوند؛ وارد اجتماعى مسائل در بایستى روحانیون. دارند هم اجتماعى وظائف روحانیون»

 صوصیتخ. ندارد اىفایده دیگر شد، تحکم با اگر تحکم؛ با نه باشد، روحانیت با همراه ورود باید تماعىاج مسائل در روحانى ورود

 یك به ،کند قانع کند، مشتاق کند، آگاه را قضیه اطراف راه، ىارائه با نصیحت، با اخالق، با روحانیت، با که است این روحانى

 در دید،ش جمهور رئیس شما اگر البته. کند عمل روحانى مقام در باید روحانى. اردند اىفایده شد، تحکم با اگر. شوند وادار کارى

 است این وظیفه روحانى، مقام در اما دارید؛ دیگرى ىوظیفه یك قاضى مقام در دارید، دیگرى ىوظیفه یك جمهور رئیس مقام

 2«اشدب نباید کارانهسیاسى ىروحیه با اشد،ب نباید تحکم با بزنید؛ حرف مردم با انبیاء زبان با و روحانیت زبان با که

 و سیاست و اجتماع جریانات وارد. انجامدمى شدن حذف به دیگرى علمیه حوزه هر و قم علمیه حوزه شدن نشینحاشیه اوالا»

 با خود، تیکل با شیعه روحانیت لذا. انجامدمى شدن منزوى و شدن فراموش و رفتن حاشیه به تدریج به نبودن، چالشى مسائل

 یك زا شیعه روحانیت که است همین براى. است داشته حضور حوادث متن در همیشه مقطعى، و فردى استثناهاى از نظر قطع

 این از - اسالمى غیر چه و اسالمى چه - عالم در دیگرى روحانى ىمجموعه هیچ که است برخوردار جامعه در عمقى و نفوذ

 .نیست برخوردار نفوذ این از و عمق

 است، یند سرباز روحانیت. دیدمی آسیب دین شود، منزوى و کند حرکت روپیاده در و حاشیه در خواستمی روحانیت اگر ثانیاا  

 اسالمى عظیم انقالب آن، برجسته نمونه که - اساسى مسائل از روحانیت اگر. ندارد حیثیتى دین منهاى خود از است، دین خادم

 .است ندی حفظ هدفش روحانیت و دید؛می آسیب دین تردید بدون ماند،می تفاوتبى آن مقابل در و گرفتمی کناره - است

 هاستدشمنى آن. است خیر مایه نهائى بندىجمع یك در هادشمنى این هاست،دشمنى تحریك موجب صحنه در حضور اگر ثالثاا 

 دین به یا روحانیت مجموعه به جا هر. آفریندمى زنده موجود براى هائىفرصت و کندمی تحریك را هاانگیزه و هاغیرت که

 ...گرفت انجام آگاهان و بیداران سوى از سازنده حرکتى مقابل، در گرفت، انجام اىورزىکین و ورزىخصومت یك

 و طرفبى هم دین دشمن و روحانیت دشمن که شودنمی موجب اساسى، چالشى  مسائل در روحانیت ماندن طرفبى با رابعاا

 سئولیتم احساس آید،مى پیش او براى که اىخصمانه حوادث مقابل در شیعه روحانیت اگر. «عنه ینملم نام من و» بماند؛ ساکت
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 دشمن، که شودنمی موجب این ندهد، انجام اوست، عهده بر که را بزرگى کار ندهد، بروز را خود ظرفیت نشود، میدان وارد نکند،

 عالیتف به کردند، انفعال احساس وقت هر آمدند؛ جلو کردند، ضعف احساس ما در آنها وقت هر بعکس، کند؛ متوقف را خود دشمنى

 1...«آمدند پیش و افزودند خودشان

 سیاسى باید: شودمى مربوط روحانیت همه به این و کنم،مى عرض هم شما به گویم،مى هاطلبه و دانشجوها به همیشه من»

 روهگ یا حزب آن یا این شدن دست آلت و ملعبه معناى به نه سیاسى؛ هاىجناح و باندها در ورود معناى به نه منتها باشید؛

 داشتن ى،سیاس تحلیل قدرت سیاسى، آگاهى معناى به بلکه نیست؛ نظر مورد مطلقاا  این اى؛حرفه بازانسیاست یا سیاسى،

 و کندنمى کار درست ما نماىقطب کنیم؛مى اشتباه هاطلبه ما گاهى. بدهد نشان درست را جهت که سیاسى سالم نماىقطب

 کار در ولتم زا این نه، بیاید؛ وجود به شبه یك و خود خودى به که نیست چیزى این،. دهدنمى نشان درست را سیاسى یابىجهت

 امروز هاطلبه. یدبدان را دنیا سیاسى حوادث و بدانید را کشور سیاسى حوادث شوید، آشنا سیاسى مسائل با باید دارد؛ الزم سیاست

 اى،حادثه چهی از و نداشتن کارى جامعه و کشور کار هیچ به انداختن، پایین را سرخود نشستن، اىگوشه یك. دارند نیاز اینها به

 ىمراجعه مورد یعنى هستیم؛ هم مردم مرجع ما. کندمى دور جریان از را انسان نداشتن، خبر بدى یا خوب اتفاق آمدى،پیش

 ینیدبب بشود، جارى ما زبان بر است دشمن مطلوب که چیزى یك یا بدهیم، نشان غلط عالمت یك نکرده خداى اگر و دمیممر

 استسی از گیرىکناره. است سیاست با ارتباط داریم، ماها امروز که مهمى ىوظیفه یك بنابراین،. کندمى وارد خسارت چقدر

 2«نیست شیعه روحانى کار و نیست درست

 یاسىس جهت همان طالب، سیاسى جهت. نکند رشد و نفوذ حوزه در سیاسى هاىبندیجناح و هابندیدسته که باشید قبمرا»

 3«بگیرید پى-عمالا و قوالا -مردم با برخورد در و تبلیغات در شاءالل ّهان باید را انقالب جهت همان است؛ انقالب و نظام

 حوزه در مطهری شهید آثار مطالعه لزوم
. بخوانند را مطهری آقای آثار دور یك منبر، اهل ی همه و طالب ی همه که ام گفته را نکته این هم بارها و دانم می الزم من»

 كی امام، شاگردی و مصاحبت از متأثر مقدار یك داشت؛ هم معنوی و سلوکی گرایش( علیه اهلل رضوان) مطهری شهید مرحوم

 و مأنوس حال اهل و دل اهل از بعضی با بعدها هم مقدار یك طباطبایی، ی عالمه مرحوم شاگردی و مصاحبت از متأثر مقدار

 عنوی،م رشحه این ایشان آثار در. داشتم اطالع نزدیك از بنده بود؛ شب نیمه دعای و تضرع و گریه اهل ایشان. بود شده آشنا

 هیدش آثار با باید ما عزیز جوانان. است ایشان ارآث مطالعه هاحوزه در الزم کارهای از یکی. است مشهود کامالا  سلوک و توحیدی

 که شتمگذامی این را برنامه مواد از یکی بالشك بنویسم، را قم علمیه حوزه برنامه خواستممی بنده اگر. شوند آشنا مطهری

 4«شود داده امتحان و شود نویسیخالصه شود، خوانده مطهری آقای هایکتاب
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