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: مقدمه 

در اواخر » ره«بجا ديديم بجاي مقدمه اين جزوه ، بخشي از پيام ماندگار حضرت امام خميني 

اميدواريم روشنگر . شهرت يافت را بياوريم » منشور روحانيت«به روحانيون كه به 67سال 

:خط اصيل روحانيت علوي گردد 

د بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز و فارغ از ديپلماسي حاكم بر جهان ما باي« 
درصدد تحقق فقه عملي اسالم برآييم و اال مادامي كه فقه در كتاب ها و سينه علما مستور 
بماند، ضرري متوجه جهانخواران نيست و روحانيت تا در همه مسايل و مشكالت حضور فعال 

. درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست نداشته باشد، نمي تواند 
حوزه ها و روحانيت بايد نبض تفكر و نياز آينده جامعه را هميشه در دست خود داشته 

چه بسا . باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهياي عكس العمل مناسب باشند 
يير كند و جوامع بشري براي حل شيوه هاي رايج اداره امور مردم در سال هاي آينده تغ

.مشكالت خود به مسايل جديد اسالم نياز پيدا كند
علماي بزرگوار اسالم از هم اكنون بايد براي اين موضوع فكري كنند نكته آخري كه توجه به 
آن الزم است اين كه روحانيون و علما و طالب بايد كارهاي قضايي و اجرايي را براي خود يك 

ارزش الهي بدانند و براي خود شخصيت و امتيازي قايل بشوند كه در امر مقدس و يك 
حوزه ننشسته اند بلكه براي اجراي حكم خدا راحتي حوزه را رها كرده و مشغول به كارهاي 

.حكومت اسالمي شده اند
اگر طلبه اي منصب امامت جمعه و ارشاد مردم يا قضاوت در امور مسلمين را خالي ببيند و 

هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسووليت نپذيرد و يا دلش را فقط قدرت اداره 
به هواي اجتهاد و درس خوش كند، در پيشگاه خداوند بزرگ يقينا مواخذه مي شود و هرگز 
عذر او موجه نيست، ما اگر امروز به نظام خدمت نكنيم و استقبال بي سابقه مردم از 

.  فرصت و شرايط بهتر از اين را نخواهيم داشتروحانيت را ناديده بگيريم، هرگز
اميدوارم از نصايح و تذكرات مشفقانه اين پدر پير و اين خدمتگزار حقير خود دلگير نشده 
باشيد و در مظان استجابت دعا با انفاس قدسيه و با دل هاي منور خود برايم دعا و طلب 

اصيل و حوزه هاي علمي غفلت نميمغفرت نماييد من هم از ياد و دعاي خير براي روحانيت
. كنم

خداوندا توان علما و روحانيت را در خدمت به دين خود افزون نما خداوندا حوزه هاي علميه 
، اين سنگرهاي پاسداري از فقاهت و اسالم ناب را تا ابد پابرجا بدار خداوندا شهداي 

»د فرما روحانيت و حوزه ها را از نعم بيكران و رزق حضور خويش بهره من
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...اين آبروي هزار ساله 
علم اين آبروى هزار ساله، عبارت از آن چيزى است كه در طول قرنهاى متمادى، از

ى وعالمهى حلّىيعنى در اين مجموعه، عالمه. وتقواى علماى بزرگ به دست آمده است
نجف سيد مرتضى وشيخ انصارى وعلماى بزرگشيخ طوسى ومجلسى وشهيدين و

عبارت به.  نقش دارند-ديگرانمرحوم حاج شيخ ومرحوم آقاى بروجردى و-بزرگان قم و
هاى علمىِ مجموعهوتقوا گذراندندديگر، هزاران انسان برگزيده، عمرها را به طهارت و

به صورت بنيادين، تدريج وآثار علمى ارايه دادند، تا بهسطح باال به وجود آوردند و
. به روحانيت معتقد كردنديك ملت رايك جامعه و

روحانيتي مردمي
احساس درد آنها رامردمى بودن و. ى مردم، نقاط مثبت روحانيت ماستاتصال به توده

خصوصيتى كار كردن وبه دشمنانشان نزديك نشدن،براى آنها دل سوزاندن وكردن و
اگر اين . ن هم ندارداالواى از فِرَق روحانى در عالم، آن را نداشته استاست كه هيچ فرقه

به خيابانها بيايند وآنطور شد كهخصوصيت نبود، اطمينان مردم به روحانيت جلب نمى
.معرض خطر قرار بدهندجان خود را در راه آرمانهاى اين انقالب، در
!ننگ درس خواندن براي مقام 

اند كه وشتهندر كتابهاى آداب المتعلمين همى علميه فرا گرفته بوديم وما در حوزه
اين ننگ است كه براى براى يك طلبه،. خواند، بايد براى مقام نخواندوقتى انسان درس مى

در مجامع معمولى، ديگر ومحافلرسيدن به مقام مادى درس بخواند؛ اما در اوسط و
 . شودمحسوب مىرفتن، هيچ عيبى نيست؛ يك ارزش همپولدنبال مقام و

 زورگويانعلماي معروف به مخالف
پاسدارى كشيدند، فقرا راكردند، زحمت مىعلماى ما، هميشه براى مردم كار وتالش مى

اين، از آن عامهايى است خواهيم بگوييم كهنمى.... نمودندكردند وبه آنها رسيدگى مىمى
طبقات ضعيف كه به فقرا وه دأب اصلى، اين بود.... استثنا نداردكه تخصيص نخورده و

علماى . سلطان بايستندخان ووند وبراى حفاظت از اين طبقه، در مقابل زورگوكمك كن
.اندما، اصالً به اين معنا معروف بوده

اين مسوليت ما را سنگين كرده است
الزم را در ىسرمايهامروز، اگر شما بخواهيد وجودتان در عالم روحانيت مفيد باشد و

ى بيست روضه آن، ديگر مسجد خودتان، مجلسمشتتان داشته باشيد، ميدان براى خرج
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آن بخواهيد واگر. يك شهر ويك روستا نيستبه ى محدود حوزهنفر، سى نفر، صد نفر و
اين، مسؤوليت ما را سنگين ،توانيد آن را به همه جا برسانيدمتاع را داشته باشيد، مى

.كندمى
خط را خيلي راحت گم مي كردند

مبارزه ترى سختشت، يك مرحله از مبارزه سپرى شد، اما مرحلهى خرداد كه گذپانزده
مبارزه منصرف ازكردند وها راحت، خط را گم مىاى كه خيلىشروع گرديد؛ آن مرحله

انقالب، محتاج آن بودند كه مردمى وجود داشتند كه براى تحمل بار سنگين يك....شدندمى
مردمى وجود . ذهنهاى آنان پاك بشود ازى غلط،فى تحريشدههاى تحميلزنگار انديشه

به آنها تلقين شده بود كه با قدرتها نبايد -شايد در طول قرنها-داشتند كه ساليان دراز 
نماز مستحبى وكردند غير از نماز وبودند كه فكر نمىمردمى. شود جنگيدجنگيد ونمى

شد انسان برايش عبادتى وجود داشته باشد كه الزم باانفاق مال جزيى به فقرا،
!امر به معروف ونهى از منكر را قبول نداشتندبودند كه جهاد ومردمى. گذارى كندسرمايه
روزگار ما، بايد اين مطلب را بداند كه در اين مملكت، روزگارى بر اين مردم نسل اين
قبول نداشتند كه. آمدكه امر به معروف ونهى از منكر، جزو امور به حساب نمىگذشت

!يد نهى از منكر بشود ودر مقابل فساد وظلم وطغيان، مقاومت كردبا
!برخي علما به مبارزه اعتقاد نداشتند 

تلخى كه وجود اگر اعتراف نكنيم، ديگران از حقايق. البته بايد مطلبى را اعتراف كنيم
به مبارزه معتقد ى علما وروحانيون نبودند كههمه. داشته، سوء استفاده خواهند كرد

جهاد فكرى واخالقىِ درازمدت كردند كه براى آماده كردن مردم، به يكهمه فكر نمى. باشند
غير از دشمنيها وخصومتهاى كوچك همه قبول نداشتند كه ما. وعميق، احتياج است

به نام دستگاه حاكم جبار وجود دارد دشمن بزرگى... وحقيرى كه در ميان خودمان هست،
همه قبول نداشتند . هاى كوچك دست برداشتمبارزهاو، بايد ازى با كه به خاطر مبارزه

كنار درس ومطالعه ومباحثه، گاهى هم مظالم وفجايعى را كه ى جوان حق دارد دركه طلبه
وخالصه، همه قبول نداشتند كه يك انسان . گذرد، بر زبان جارى كندمىى مادر جامعه

كه فسادشان بر همه -حكام جبار طاغوتى اين دوران اختناق، با دستگاه موظف است، در
. مبارزه كند-بودواضح

!برخي روحانيون پيام انقالب را باور نكردند
حقيقت .حقيقت اين است كه بعضى از روحانيون، خودشان را جزو اين انقالب ندانستند

. تحمل نكردنداين است كه بعضى از روحانيون، بارهاى سنگين مسؤوليتىِ اين انقالب را
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نشدند حتّى پيام انقالب حتّى باالتر، حقيقت اين است كه بعضى از اين روحانيون، حاضر
ملتهاى دنيا وملتهاى مستضعف وبراى چيزى كه براى. را بعد از پيروزى آن، باور كنند

بعضيها بودند كه ! اينها قابل فهم نبودبسيارى از ناظران جهانى قابل فهم بود، براى
.اسالمى، عمده وبزرگ كردندظام جمهورىعيبهاى كوچك را در ن

براي خدا يك سيلي هم نخورده اند
سيلى طلبى كه هيچ وقت، تن به هيچ زحمتى ندادند؛ در راه خدا، يكآدمهاى راحت

. نكردندروحانيت، يك سخن درشت تحملنخوردند؛ براى خاطر خدا وبراى خاطر علم و
ونظام جمهورى شوند كه عليه انقالبا مىاين دلهاى مريض، باز هم در گوشه وكنار پيد

. انگيزى كننداسالمى ومسؤوالن آن، باز هم بنابه فتنه
!بگوئيد برويم نه برويد 

وافزايش اولين فايده، حفظ. اگر روحانيت در صف جلو بود، چند فايده عايد خواهد شد
ما كه به . نيمكمىشود كه ما به حرف خودمان عملمعلوم مى. حيثيت خود روحانيت است

من هميشه در دوران اختناق، در .ايممردم گفتيم برويد، خودمان جلوى آنها حركت كرده
دهنده، دهنده اين است كه آدرسوآدرسفرق رهبر: گفتمكردم، مىصحبتهايى كه مى

راه برويد، چند كيلومتر را طى كنيد، بعد بپيچيد، گويد براى رسيدن به فالن جا، از اينمى
رهبر، آن كسى . اين، آدرس دادن وراهنمايى كردنِ از دور است.ه فالن مقصد برسيدتا ب

گويد گيرد، مىگويند چشمه ومركز مقصود كجاست، دست طرف را مىمىاست كه وقتى
امام، منتظر كسى نماند.... رهبر ما هم كه رهبر شد، اين طورى شد. رهبر استاين،. برويم
روحانيت امروز، رهبرى...آن است كه مردم دنبال آدم بيفتند، »برويم«خاصيت اين . ورفت

.»برويد«؛ نگويد »برويم«به اين است كه به مردم بگويد 
امام خودش را هدف كرد

نام او هيجان روح انقالبى در دنيا، باى انقالبى وامام ما، همان كسى كه امروز، انگيزه
دل پاك وروشن او، همه البته در.  بودى قميك مدرس سطح عالى حوزه... كند،پيدا مى

وآشكار بود؛ اما منتظر لحظه ى حقايقِ جارى آن روز، از لحاظ سياسى روشنچيز وهمه
ى مناسب را ديد، خودش را هدف لحظهفرق او وبعضيهاى ديگر اين بود كه وقتى. بود
.كرد

مسائل امروز دنيا را بايد شناخت
حداكثر متاجرحج وصوم وزكات وطهارت و واگر ديروز همت ما، فقط كتاب صالت

فقهى الزم ما. ى شؤون زندگى يك جامعه استواجاره بود، امروز مسأله واحتياج ما، همه
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ى شبكهالملل وبرخورد باداريم كه بتواند حكومت وسياست خارجى وروابط بين
كه فالن بن فالن، امروز، ديگر مسأله آن نيست.... اقتصادى عظيم جهانى را پاسخگو باشد

كرد وما ورى، تجارت مىمثالً پيلهكرد، تا به فالن جا ببرد، ياقاطرش را از فالن جا بار مى
.بيع وشراى او را مشخص بكنيم

ى مسألهى دالر،ى نفت، مسألههاى اقتصادى دنيا مواجهيم؛ مسألهامروز ما با شبكه
يا نه؟ اگر بگوييد در اينها حكمى دارد،آيا اسالم . ى منابع اوليهتجارت خارجى، مسأله

حاال كه هست، چه كسى ... باشد؟شود نداشتهايد؛ مگر مىندارد، كه اسالم را ناقص دانسته
بايد آنها را استنباط كند؟

عالم باتقواي بدون آگاهي گول مي خورد
در دنيا چه كه خداى نكرده، اگر عالمى باتقوا هم باشد، اما آشناى به زمان نباشد، نداند

كوه علم وتقوا، به بينيد همينگذرد ونداند كه دوست ودشمن ما كيست، يك وقت مىمى
از روى عمد واين كه خداى نكرده البته، كارش نه. شوداى در ترازوى باطل تبديل مىوزنه
وندانستن اين كه دشمن كيست واز ... وضعيتخواهد كار بد بكند؛ بلكه بر اثر ندانستنمى

»العالم بزمانه ال تهجم عليه اللّوابس « .آگاه باشيد. خواهد، است مىما چه
ايدئولوژي انقالب را تبيين كنيد

تعبير اروپايى بهذهنيت انقالب وتفكر وبندى كنند وبنشينند، اينها را تقسيممحققان
 بيرون - يك بيانباكتاب ونه نه در يك جلد-آن، ايدئولوژى انقالب را تدوين كنند وآن را 

اگر شما چنين كارى . چيست؟ بگوييم، اين استبدهند؛ كه اگر از ما پرسيدند، انقالبتان
.صالحيت ندارند، خواهند كردنكرديد، ديگرانى كه غالباً

حوزه بايد در متن حوادث علمي باشد
جريان باشيد كهامروز، شما بايد بدانيد ودر. حوزه، بايد در متن حوادث علمى عالم باشد

هايى هست وچه فكرهايى ايدهشناسى، در دنيا چه نظرات وچهى جامعهمثالً در مقوله
عناصر نامطلوبى . جذب كنيدگاهى در اين فكرها، عناصر مطلوبى هست؛ آن را. جوشدمى

ذهنيت جامعه را واكسينه آماده كنيد وكه بيايد، دفاع مناسبش راهم هست؛ قبل از آن
طرفدار شدند، ما بگوييم عده رفتند وخواندند و كه وقتى آمد ويكطور نباشداين. نماييد

اين طورى گفته واين مطلب، به اين دليل واين دليل واين كه بله، فالن كس در فالن قضيه،
!وراه برخورد، وجود ندارددليل، درست نيست

كار فرهنگي بايد هوشمندانه باشد
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فرهنگى، كار. ست كه بايد هوشمندانه باشدكار فرهنگى، اولين خصوصيتى كه دارد، اين ا
گونه اين. بكندطور نيست كه هر كس هر كارى از دستش برآمد،شود واينبرف انبارنمى

انتظام كار فرهنگى، چيده انبوه كار فرهنگى، مهم نيست؛. خوردكار فرهنگى، به درد نمى
 كه بايد هوشمندانه اين مهم استشدن وگزيده شدن وهر كارى در جاى خود قرار داشتن،

.باشد
براي همين قوه قضائيه هم روحاني نداريم

داريم، ما امروز، تعداد روحانيونى كه براى كارهاى حساسِ متوقف بر روحانيت الزم
دستگاه قضايى ما، به شما االن ببينيد، يك قلم. خيلى بيشتر از آن تعدادى است كه داريم
بتوانند يك قضاوت اسالمى را اهوش وآگاه كهفضال، بلكه مجتهدان عادل وباشعور وب

قضاييه را به برادرانمان در آن قوه ىنابسامانيهاى قوه. تحويل مردم بدهند، احتياج دارد
امروز در داخل كشور، در ....گويندنداريم؛ راست هم مىگويند آدمش رادهيم، مىتذكر مى

هاى روضه ومنبر، بلكه در صحنهوى مسجد وحسينيهنقاط گوناگونى، نه فقط در حوزه
.مختلف، به وجود روحانيونِ آگاه احتياج است
حوزه ها بايد حامي مستضعفان باشند

علميه، با هاىحوزه. دانيد، روحانيون هميشه ملجأ ومالذ مردم ضعيفندطور كه مىهمان
ردند، كمراجعه مىآنهايى كه به ما. كنندكرده ومىپول همين مردم ضعيف، تغذيه مى

كردند، آنهايى كه پشت سر ما نماز مىآنهايى كه ما را قبول داشتند، آنهايى كه به ما سالم
نشستند، غالباً طبقات متوسط وضعيف مىهايى كه پاى منبرهاى ماهاخواندند، آنمى

بزرگ، آدمهايى كه در فكر راحتى دنيا وپول بودند، دارانها، سرمايهوابسته. مردم بودند
امروز هم، ما بايد همان شاخصها را . شدندوبه ماها نزديك نمىآمدندر ماها نمىدور وب

. شعار طرفدارى از مستضعفان، متعلق به علما وروحانيون بود. حفظ كنيمبراى خودمان
.اين شعار، بايد متعلق به روحانيون وعلما باشدامروز هم

!زمان كنج خلوت نشيني گذشت
خيال راحت، در ست كه علما بروند كُنج خلوتى را پيدا كنند وباامروز، ديگر مثل سابق ني

دارد، بايد با مسايل زندگى نه، عالمى كه فرداى اين مملكت احتياج. جا درس بخوانندآن
سياسى، جزو شؤون عالم شناسىسياست وفهم سياسى وجهت. ومسايل روز آشنا باشد

.است
اندطلبه حق ندارد از مسائل جهاني بي اطالع بم
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البته، .ى فقيه، امروز جزو بزرگترين وظايف استى فقه وفقاهت وتربيت وتزكيهمسأله
حق ندارد از اين را هم بگويم كه برادران وخواهران طالب توجه كنند كه امروز طلبه

اگر طلبه وفاضل جوان، از مسايل مطلع شد ودر جريان .اطالع بماندمسايل جهانى، بى
فهم احكام الهى واحكام شرعى وفتواى صحيح ونزديك به واقع،  درامور قرار گرفت، اين
ى قم، براى در حوزه. اين، راهش آن است كه طالب بركنار نمانند. كردبه او كمك خواهد

اين كار، ممكن است با كمك كردن به. قضايا، بايستى روشهايى را انتخاب بكننداين
ها، روز در مجالت اختصاصى حوزهگسترش معلومات، يا مطرح كردن بعضى از مسايل

.يا تخطئه نكردن كسى كه مطالعاتِ روز دارد واز اين قبيل چيزها، انجام بگيرد
...هر عمامه به سري ايدئولوگ اسالمي نيست اما 

آن .اين جمهورى، جمهورى اسالمى است؛ يعنى حكومتى متكى بر يك ايدئولوژى است
بايد بماند؛ والّا مهورى بخواهد بماند، برمبناى اسالماگر اين ج. ايدئولوژى هم، اسالم است

. نيست؛ بقاى چيز ديگرى استاگر از اسالم تخطى بكند، بقاى آن، بقاى جمهورى اسالمى
تفسير  تبيين و-مبناى اين جمهورى استكه-توانند اين ايدئولوژى را آن كسانى كه مى

سرى، ايدئولوگ كه بگوييم هر عمامهنه اين.احكامش را بگويند، روحانيون هستندكنند و
بسرها هستند؛ ايدئولوگهاى اسالمى، در ميان عمامهاسالمى است؛ اما ممكن است بگوييم

.استى تخصصيشان، اينچون رشته
حوزه بجوشد نظام تثبيت مي شود

نخواهد ى اسالمى، چيزى در دستى بابركت نجوشد، فردا جامعهاگر امروز، اين چشمه
وپرتالش واهل علم واهل اى زنده وبانشاط وپربار وآگاهى علميهاگر امروز، حوزه. داشت

جمهورى اسالمىِ تثبيت عمل ومنطبق بر وظايف وجود داشته باشد، بيست سال ديگر،
مقابل دشمنان ودست به شده وقوى وواقف به وظايف ومسلط بر امور خود ومجهز در

حوزه را نداشته باشيم، فردا آن اگر امروز ما اين. شو براى دوستان، خواهيم داشتدامن
.جمهورى را نداريم؛ برو برگرد ندارد

مبناي حركت حوزه پيام امام باشد
ريزى برنامهاگر تشكيالتى بوجود آمد، اما هدف روشنى نداشت، يا هدف داشت وليكن

ود، خكار ماند، به خودىبراى رفتن به سوى آن هدف انجام نگرفت وتشكيالت بى
خاصيت تشكل .جانى خواهد بودتشكيالت از هم خواهد پاشيد واگر هم بماند، صورت بى

هدف . چه كار كنيدخواهيدهدف را محدد كنيد ومشخص نماييد كه مى. انسانى، اين است
وطرح خاصى را ارايه نفرمودند؛ اما  در اين پيام، پيشنهادماما. بگيريد) ره(را از پيام امام
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الزم وتابلوهاى سر راه است كه انسان را هدايت پيام، سرشار از جهتها واَعالماول تا آخر 
كه من ديدم آقايان روى آن، كار خوبى كردند ونكات -مبارك بايد هدف اين پيام. كندمى

. بندى گردد روشن بشود وحيطه-نمودند وروى آن تأمل ودقت كردندپيام را استخراج
بعد براساس آن هدف، .كار بكنيم در حوزه چهخواهيمكه مىبايد مشخص بشود

.ريزى، هر دستگاهى مشغول كار خودش بشودى آن برنامهوبر پايهريزى كنيدبرنامه
بلند دارى در قم، صبح كهى احساس مسؤوليتاگر بتوانيد كارى بكنيد كه هر طلبه

براى آن  كهاش است، بداندى درس وبحث روزانهشود، همچنان كه به فكر برنامهمى
ليكن اگر اين كار هم . باشدمىآل كار است وحد اعلىاين، شكل ايده. كار بايد بكندهدف، چه

ده سال ديگر، چه اتفاقى در قم بيفتد خواهيدنشود، همين اندازه معلوم باشد كه شما مى
ف اين، تعقيب همان هد. با امروز داشته باشدوحوزه در ده سال ديگر، چه فرق وتفاوتى

.ريزى نماييدآن هدف، برنامهاين را مشخصش كنيد وبراساس. است
طلبه جهادگر باسواد دنيا را تكان مي دهد

ياد داشته ناپذير، بهزوالطالب، بايد همواره ارزشهايى را به عنوان ارزشهاى ثابت و
ى هطلب. كم نگيرددستارزش جهاد را. ى آنها، ارزش علم وجهاد استباشند كه از جمله

ميدانهاى خطر حضور پيدا كند، اين اى كه آماده است درجهادگر وتالشگر وبسيجى، طلبه
اينها، ... آورددر مقابل او، ديگر تاب نمىطلبه اگر با ابزار علم مجهز شد، آن وقت دنيايى

نظام حوزه، بايستى اين . با اينها معادل نيستنشدنى است وهيچ چيزارزشهاى تمام
.بياوردد بدهد وپيشارزشها را رش

ارزش معنوي حوزه محفوظ بماند
كه كرديمما هميشه افتخار مى. ذكر، ارزش بسيار بزرگى استوتعبدارزش تدين و

ودينى شود، اگر بار معنوىهاى علميه، آن چنان است كه وقتى كسى وارد مىحوزه
.ر استشود، پرباواعتقادى عملىِ زيادى هم نداشته باشد، وقتى خارج مى

ايم، كردهما همواره از دانشگاههاى سبك جديد كشور توقع. ساز استحوزه، متدين
خارج شوند ومتدين نيستند، وقتىطور باشند كه اگر جوانان وارد دانشگاه مىاين
.برسدى علميه، به حد اعلىاين، بايد در حوزه. شوند، متدين خارج بشوندمى

...ي خواهد حوزه در اين چهار رشته متخصص م
. باشندپيشرفتهمتبحر الزم دارد كه در اين كار، اوحدى وچهار رشته، فنّان ومتخصص و

آوردن فقهاى بزرگ، وجودحوزه، بايستى براى به. ى اول، فقهاى بزرگ هستنددرجهدر
وشخصيتهايى كه ... شهرستانهاخيز بردارد، تا در بين اينها، مراجع تقليد وعلماى بزرگ
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بنابراين، در . استفاده كند، به وجود بيايدشهرى، خلقى بتواند از علم ومعرفت آنهادر هر 
.گونه افراد، دامن همت به كمر ببنددوخلق اينى اول، حوزه بايد براى ساختدرجه

ى علمند برندهپيش محققان واساتيدِ-كه اهميت آن، كمتر از اين نيست-ى دوم در درجه
اى بسا، كسى كه . بكنندنند، تا علم را پيش ببرند وتحقيقات جديدماها مىكه داخل حوزه

ى ومردمى وسياسى دارد وهمهمرجع تقليد، يا عالم بزرگ شهرى است، كارهاى جنبى
فقط براى پيشبرد علم در حوزه آنچه كه در ذهن وعمل دارد، لزوماً با آن محققى كه

 بدهيم، تا گاه وماهى تحقيق كند اونشسته، تا اگر ما يك مشكل علمى پيدا كنيم، به
.علمى بگذارد، برابر نيستىى خودش را در اختيار حوزهوفرآورده

. مبلّغ استمنبرى، يك نوع. يك نوع هم مبلّغان هستند كه مبلّغ، غير از فقط منبرى است
توقع داشته باشيم تعجب نشود كه ما از حوزه. مبلّغ، يعنى گوينده، نويسنده وهنرمند

هاى علميه، وقتى خوب حركت بكنند، در حوزهچه مانعى دارد؟. نرمند تربيت كندكه ه
.... گذارندرا هم براى رشد ذوقها وساليق هنرى مىى تبليغ، بخشىخالل كارهاى رشته
گوينده در محافل : مبلّغانند كه شامل انواع گوينده ونويسنده استبنابراين، گروه سوم،

رجى، آشناى به زبانهاى گوناگون، گوينده در كشورهاى در مجامع خاعمومى، گوينده
ى جزوه ى كتاب، نويسنده ونويسنده، نويسنده-ها وخوديهابيگانهبا-مختلف 
.كتابهاى هنرىىونويسنده

توليد انسانهاى طور قهرى در چنين نظامِنوع چهارمى هم هست كه البته آن نوع، ديگر به
كه در مختلف وبراى اينايى هستند كه براى محيطهاىآيد وآن، علموجود مىبرجسته به

هستند كه حظى از علم وبيان ى دومحلى بمانند، مناسبند؛ يعنى در حقيقت علماى درجه
نقطه مثل شمعى، مردم را اداره دارى واين قبيل چيزها دارند ودر هرومعرفت ومردم

.كنندمى
طلبگي با راحت طلبي نمي سازد

اندكى احساس .حانى، بايد پركار وپرتالش باشد واز كار، خسته نشودى جوان وروطلبه
يك .ناپذير باشيدخستگىطلبى، كار را خراب خواهد كرد؛ بايدخستگى وميل به راحت

استعداد باالى ى پيشرفت علمى غرب واروپا،عامل عمده: جمله براى برادران جوان بگويم
آنها نبود، آنها مدنيتِ ديرين ى مدنيتنداشت؛ سابقهالعادگى آنها نبود، استعداد آنها فوق

ى به علم ودانش نبود، آنها چنين كنندهتشويقدارى نداشتند؛ مذهب وتفكروسابقه
آنها دچار حكومتهاى بسيار بسيار خشن مذهبى نداشتند؛ وجود آزادى اجتماعى نبود،

سته نشدن از كار، پركارى، آن عبارت از تالش، خو...يك عامل داشت،. وديكتاتورى بودند
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كنجكاوى به دنبال استفهام وى كارها وبودن براى همهنشاط كار داشتن، حاضر يراق
من به . كنجكاوى داشته باشندگيرى وى دنبالههمه بايد روحيه.خود حركت كردن بود

ستهدنبال كار را بگيريد وخ. كنم كه آنها بيشتر داشته باشندجوان توصيه مىهاىطلبه
وماللت كنيد، تا نهايتِ آن كار برويد واحساس كسالتهر كارى را كه شروع مى. نشويد
.نكنيد

درس خواندن براي مقام يا پول عيب محسوب مي شد
پول، بد وعيب خوانديم، به ما ياد دادند كه درس خواندن براى مقام يااز اول كه درس مى

ديگر، وقتى كسى در نظامهاى آموزشىدر تحصيالت ديگر، در فرهنگهاى ديگر، . است
كه بتوانم براى اين: گويدمىخوانى؟كند، اگر بگويند براى چه درس مىدرس را شروع مى

چرا شروع به درس : اول به ما بگويندغير از اين است؟ اگر از. در آينده، شغلى بگيرم
آينده شغلم براى اين است كه در : بگوييمخواندن كرديد وچرا طلبه شديد؟ چنانچه

.فرهنگ ومحيط ما، اين را ياد داده است. آيدمىى منفى به حساببگيريم، يك نقطه
وضعيت اين كتابهاي درسي را سامان دهيد

. درسى استى ديگر، كتابهاىهاى علميهى قم وحوزهى علميهيكى ديگر از مشكالت حوزه
فالن آخوند هم، همين زرگ ويافالن عالم ب: گويندكنيم، مىتا از اين كتابها صحبت مى

امام هم، همين درسها را : گويندمىترند،حاال آنهايى كه انقالبى! كتابها را خوانده است
. طور نيستهمين درسها را خواند، امام شد؟ اينآيا واقعاً امام، چون! خواند كه امام شد

 ناشى از اين نيست كنيد،كه شما در عظمت امام پيدا مىآنچه. امام، جوهر مخصوصى بود
، اين )رضوان اللّه عليه(وانگهى، در زمانى كه امام راحل . را خواندكه اين كتابهاى درسى

دارد چه اشكالى.... خواندند، تا حاال شصت ويا هفتاد سال، فاصله شده استرا مىكتابها
كتاب .. .كنندكه كتاب درسى جديد توليد كنيد؟ يك عده بنشينند وكتاب درسى جديد توليد

.اصول توليد كنيد، كتاب فقه توليد كنيد، شكل درس را عوض كنيد
درس خواندن مان را به سمت نياز جامعه ببريم

ارزشمندى كه اول، پايبندى به سنتهاى: ى علميه، دو كار بايد بكندما معتقديم كه حوزه
خواندن، با درس ى جديد براىدوم، طراحى يك شيوه.... ها وجود داشته استدر حوزه

خواهيم طراحى كنيم، بايد چه كاره باشد؟ اصالًى جديدى كه مىاين شيوه.حفظ آن سنتها
ىتكليفش چيست؟ تكليفش اين است كه درس خواندن ما را به سمت نيازهاى يك جامعه

.... جهت بدهد-نه در سطح ايران، بلكه در سطح جهان-اسالمى 
ايمان مردم را تقويت كنيد
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مطلع و تربيت عالمِ دينى-كه علماى دينى هستيد-وظايف اساسى شما آقايان يكى از 
اسالمى هاى جوانتان را با معلوماتطلبه. مدارس دينى را تقويت كنيد. آگاه است

استفاده از ثروت ى دشمنان ما، باهمه. ى مغزهاى نسل جوان، مجهز كنيدكنندهقانع
اند، براى تا حاال نوشتهوى، عالوه بر آنچه كههاى فراوان ومغزهاى قپايان، تجربهبى

هزاران كتاب خواهند نوشت وهزاران القاى شبهه در فكر اسالمى وايمان اسالمى مردم،
تا در ذهن ومغز ودل مردم ،خواهند كردهزاران شبهه رها. مقاله تنظيم خواهند كرد

د ايمان مردم را حفظ تهاجم فرهنگى، چه كسى بايدر مقابل اين. جاگير بشودبنشيند و
.ى علماستنمايد؟ اين، وظيفهومسلح كند وذهنشان را مجهز
!اهم را بگوئيد نه مهم را 

باشد؛ اما ممكن است يك مطلب، خيلى هم خوب. ما آن چيزى را بايد بگوييم كه اهم است
آيا شما . را نجات بدهديك نفر احتياج دارد كه بداند چه كار بكند، تا جانش. اهميتى ندارد

بهداشت دهان ودندان، ! زنيد؟حرف مىآييد، فرضاً راجع به بهداشت دهان ودندان با اومى
آن . ى اهم ومهم توجه كنيدبه مسأله. مهلك داردخيلى الزم است؛ اما اين فرد، حاال مرض

.استچيزى را بايد گفت كه مهمتر
استفاده حداكثري از هنر

. موجود استمنظور، استفاده از هنرمندان... داكثر برسدى از هنر، بايستى به حاستفاده
كار هنر در باب .... هستها همها هست ودر غيرطلبههاى هنرى، در طلبهاستعدادها ومايه
.گيردرا در تبليغات نمىبديلى است؛ يعنى هيچ چيز، جاى هنرتبليغات، چيز بى

مخاطب شناسي در تبليغ ، اصل است
براى بندى ومشخص كردن مباحثى كه الزم استمثل دسته-بليغ فراهم كردن مواد ت

برويد، اين مثالً اگر خواستيد به فالن كشور.  وجود ندارد-انواع مستمعان انجام گيرد
در . خوردوبه درد نمىمطالب الزم است؛ ولى در فالن كشور ديگر، اين مطالب مفيد نيست

در تهران ودانشگاه . ديگرزرگ، طورداخل كشور ودر روستا، يك طور است ودر شهر ب
بندى، در حوزه اين دسته. ديگرى زنانه، طورومحيط طلبگى، يك طور است ودر روضه

.انجام نگرفته است
...بررسي كنيد كه 

انسانند، من تجربه دارم كه گاهى اوقات، صد وپنجاه يا دويست نفر آدم كه كارمند
طور از اين مقدار، اينشما نبايد. ايمب را منتشر كردهگويند كه ما اين مقدار كتاآيند مىمى

ثانياً خوب چاپ شده، ثالثاً خوب نتيجه بگيريد كه اين كتابها، اوالً خوب انتخاب شده،
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شده، خامساً به آن جايى كه بايد برسد، ترجمه شده، رابعاً به جا وبه دقت فرستاده
جا ى اينها الزم است؛ والّا به آنمهه. است يا نهرسيده، سادساً آن فرد مطالعه كرده

اى انباشته بشود، يا در سفارت ويا در رايزن فرهنگى ما بماند، يا كتابخانهبفرستيم، تا در
كتاب را در انبارها روى هم بچينند، چه ارزشى دارد؟صندوقهاى

برويد تبليغ كنيد
سال، حوزه ودارد كه يكى جوان، وقتى مقدارى توانايى پيدا كرد، هيچ مانعى نيك طلبه

. او، يك نفر ديگر برودبرگردد وبعد جاىدرس را بگذارد، برود يك جا بماند، تبليغ كند و
گل اى كه از آب وبراى طلبهيك سال فاصله،. خورداى نمىبه كار درسى او، هيچ لطمه

ت، واصول استداللى را پيش رفته اسبيرون آمده، مقدمات را گذرانده ومقدارى فقه
.گونه ضررى به او نخواهد زدهيچ

از خودمان شروع كنيم
روحانى، آن .كنندمردم به عمل ما نگاه مى. از خودمان بايد شروع كنيم! برادران عزيز

اعتناست وآن بىوقتى سخن نافذ خواهد داشت كه عمالً نشان بدهد كه به زخارف دنيا
.حاكم نيستست، بر اوحرصى كه بر دلهاى دنياداران ودنيامداران حاكم ا
براي خالي نشدن معنوي فكري بكنيد

بدهيد، با اتصال به معنويت را از دستشما اگر خداى ناكرده، جانب وصل به خداوند و
انسان . خواهيد شدى دينى به شما زياد است، اندكى بگذرد، خالىكه مراجعهتوجه به اين

. شودوبرايشان بگويد، خالى مىبدهداگر مرتب براى مردم حرف بزند وجواب آنها را 
شود وآب طرف ديگر، پر نمىشود، ولى ازدرست مثل استخرى كه از يك طرف خالى مى

بنابراين، خيلى .انسان، پوچ خواهد شدمعنويات در درون... گردداى وارد آن نمىتازه
 براى داريد، دستى همكه دستى براى فيض بخشيدن به سوى مردمالزم است، همچنان

خشوع ذكر وبا توجه وفيض گرفتن از معنويت داشته باشيد واين ممكن نيست، مگر
.وتوسل

اجتهاد از گوشه خانه به درد نمي خورد
خواهد مىاش بماند، نه بداند كه دشمن اسالم چه كارى خانهآن كسى كه برود گوشه

امروز ذهنيت وواقعيت  كهبكند، نه بداند كه امروز مسلمين نيازمند چه هستند، نه بداند
جريان فساد وانحراف كدام كند، نه بداند كهزندگى مسلمانان را چه چيزهايى تهديد مى

ى اسالمى را از بين ببرد كه جامعهشوداست، نه بداند كه دشمن از چه راههايى وارد مى
ست، از ى با آن كدام اچيست وراههاى مقابلههاى دشمنونابود كند، نه بداند كه حيله
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داند كه صهيونيسم وارتجاع اطالع ندارد، نمىوجود خطرات عظيم استكبار جهانى
را » جواهر«رود ومكتبهاى الحادى والتقاط چيست؛ حاال مىوامپرياليسم واستكبار جهانى

ى زندگى گذارد، تا براى مكلفان وادارهكتاب حديث را جلويش مىكند وچهار جلدباز مى
....تواند تفقه در دين پيدا كنداين فرد، نمى. ط كنداستنباآنها، حكمى

حرف مناسب نسل جديد مي خواهيم
متفاوت ترويج دين در ميان مردم ونسل جوان ما، با ترويج دين در صد سال پيش، بكلى

او را جذب شما اگر كتاب واستدالل صد سال پيش را جلوى جوانان بگذاريد، دل. است
خواهد كسى كه مىآن. يل وشبهات وافكار جديدى مطرح استامروز، مسا. نخواهيد كرد

وصالحيتهاى الزم براى برخورد اسالم را مورد حمايت قرار بدهد، بايد فكر وابتكار جديد
.با شبهات را در خودش به وجود بياورد
بايد مصونيت فكري ايجاد كنيم

ما، به انشگاههاىافكار فالسفه ونويسندگان ومتفكران مادى غرب، امروز در سطح د
اين، . نشوندشد سدى درست كرد كه اينها واردصورت كتاب وترجمه وجود دارد، نمى

در مقابل آن افكار، .افكار، بايد بيايند وحضور داشته باشند. امكان ندارد ومصلحت نيست
كردند؛ كم جزوه ماركسيستها در اين مملكت، مگر كم كار مى...بايد پادزهر ايجاد كرد

كردند؟ همين متفكران اسالم وروحانيون بودند كه وكم بحث مىكردندر مىمنتش
تر، كه از آن عوامفريب-مقابل آن همه حرف پرجاذبه وشيرين وعوامفريب توانستند در

حاال ديگر هر فكرى باشد،...  جوانان ما را حفظ كنند-كمتر حرفى را سراغ داردانسان
ما بايد مطالبى را آماده كنيم كه رد انحرافات .اش بيشتر از آنها كه نيستجاذبه

هاى مختلف، كه به شكل خوراك فكرى، در كتابها وجزوهوتحريفات واشتباهاتى باشد
ها وكتابهاى درسى حتّى گاهى نادانسته، در جزوه. شودمىميان جوانان ما تقسيم

اين مطالب شود، هاى جمعى ما منتشر مىگفتگوهايى كه در رسانهدانشگاه ونيز در
.آيدمى

!فكر نو مي خواهيم نه كتاب بيشتر
. كالمى نرودكنيم، فوراً ذهن به نوشتن چهار جلد كتاب بحثاگر از كار كالمى صحبت مى

توليد افزايش يافت، چنانچه. كار حوزه، نشر بيشتر نيست؛ بلكه توليد فكر تكاملى است
نباشد كه خيال كنيم اگر مثالً طورينا. ى دوم استنشر، مسأله. رسدنوبت به نشر هم مى
هاى نه، حوزه بايد در زمينه. تمام شداى نوشتيم، قضيهى مسألهده جلد كتاب درباره

.كالمى، فكرهاى نو توليد كند
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!نظام درسي ما بي نياز از قرآن است 
قرآن متأسفانه ام كه در نظام درسى ما،من بارها اين نكته را در اجتماعات خودمان گفته

-از درسهاى ما طور نيست كه هيچ درسىاى، اينيعنى در نظام حوزه. جايى ندارد
اگر شما ادبيات .ى به قرآن وحديث باشد متوقف بر مراجعه-درسهاى رسمى حوزه

ى درسىِ مسألهافتد كه براى فهميدن يكوسطوح ودرس خارج بخوانيد، اتفاق نمى
اى را پيدا برداريد، باز كنيد وآيهند شويد، قرآن راموردنيازتان، احتياج پيدا كنيد كه بل

نياز از قرآن وجداى از آن، طراحى ندارد وبىاصالً نظام درسى ما، احتياج به قرآن. نماييد
 . شده است

هيچ چيز مقدم بر قرآن نباشد
ر معنا كه اگبه اين. هيچ كارى را براى خواندن قرآن مقدم نكنيد. ما به قرآن نياز داريم

بخوانيد واگر فرضاً ده بناست مثالً روزى يك حزب قرآن بخوانيد، آن را با تأمل وتدبر
. تر نيستهيچ كارى، از اين واجب.دقيقه طول بكشد، نگوييد كار يا درس ومطالعه دارم

من از برادران طالب . خواندن بگذاريداين ده دقيقه، يا يك ربع ساعت را براى قرآن
هر روز، قرآن را با تدبر بخوانيد وهرگز آن . نكنندن نكته را فراموشكنم كه ايخواهش مى
.را رها نكنيد

امروز ، شهيد مطهري هم كافي نيست
شهيد مطهرى چرا موفق شد؟ چرا اين اثر عميق و گسترده را از جهت ايجابى و سلبى در

ه بود؛ بعدسازى خود، تالش فراوان علمى كردى فكرى ما گذاشت؟ چون براى آمادهجامعه
مرحوم. وجه سستى و كوتاهى نكرده بودى علمى، به هيچهم براى خرج كردنِ اين ذخيره

مطهرى آرام نداشت؛ مرتب مشغول يادداشت كردن، تنظيم يادداشت، مرتب كردن 
نو در دست آوردن شوائب گوناگون و نوبهكه خود او انجام داده بود، بههايىسخنرانى

در اين مرد . ى مذهبى و دينى، و پاسخگويى به انحرافات بودشهو انديهاى فكرزمينه
. ى علمى و كارآمدىِ عملى توانست اثر بگذاردنداشت؛ لذا با آن ذخيرهاصالً تنبلى وجود

 در اين هيچ ترديدى -ى انعام فكر شهيد مطهرى هستيم خوار سفرهحقيقتاً ريزهامروز ما
هاى گوناگون، چه در ون فكر او در زمينهفضاى فكرى جامعه همچنان مره و-نيست 
هاى سياسىِ دينى هاى اجتماعىِ دينى، و چه در زمينهچه در زمينههاى فلسفى،زمينه
ها خيلى از حرف. ايشان احتياج داريم؛ ولى آن هم باز كافى نيستما امروز به. است

هاى شهيد  حرفها و اشكاالت و شبهات بعد ازاست؛ خيلى از شائبهترجديدتر و تازه
ى هاى علميه وظيفهى پاسخ بود؛ لذا حوزهبايد براى اينها آمادهوجود آمده؛مطهرى به

.دارندسنگينى برعهده
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