
 
 
 
 

 
 
 
 
 

             
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 تربیتیمعاونت آموزشی   

 اداره کل امور تربیتی     

 1399اردیبهشت 

 انبیمرواساتید   های تربیتیبایسته

 در کالم رهبر معظم انقالب

 داشت مقام معلم زبرگهفته هب مناسبت 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جایگاه ارزشمند و اثرگذار استاد، رهای اسالمی بمتون و آموزه با توجه به تأکید

گیری، رشد و تعالی شخصیت نوع بشر یا بالعکس، ویژه عالم دینی در شکلبه

رفتن اعتماد عمومی به جامعه روحانیت، در معرض از بینانحراف و سقوط مردم، 

های این مسئله و ...، توجه به نقش و ویژگی خطر قرار گرفتن باورهای دینی

ضرورت و تا در این مبحث سعی شده رسد. بدین منظور ضروری به نظر می

در  این جایگاه با استناد به فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقالباهمیت 

 دیدار با اساتید حوزه و دانشگاه، در قالب اصول تربیتی مربی و استاد تبیین شود. 
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 های اخالقی، معنوی و شخصیتیبایسته
 
 خودسازی و تهذیب نفس 

ر از ما، پُ های علمیهید کنم. آقایان! حوزهتهذیب، تأک لهئخواهم بر مسبنده می
نند. در کجوانان پاک و طاهر است. در کمتر جایی، این همه جوان زندگی می

ای مثل قم، هزاران جوان پاک، صالح و کسانی که از زخارف این علمیه حوزه
 ها مصداق این فقرهدنیای دنیه، به حسبِ ظاهر گذشتند و واقعاً بعضی از این

شرطوا علیهم الزهد فی درجات هذا الدنیا الدنیة و »شریف دعای ندبه 

ح، اند. خوب؛ اجتماع این جوانان صالهستند، جمع شده «ها و زبرجهازخرف
 !علمیه، عجب موقعیت ممتازی است مؤمن، پاک و نورانی در این حوزهخالص، 

این روح صفا و معنویت را که در  ؛علمیه این است که اواّلً یکی از وظایف حوزه
 ؛ثانیاًکند. آنها تثبیت و ماندگار و عمیق  این طالّب جوان است، حفظ و در وجود

 .تر کندآن را تکمیل و بیشتر کند؛ پرورش دهد و آنها را نورانی
شود. مناطق عالم سرریز می فاسدی است و فساد دنیا، به همه امروز دنیا، دنیای

دیوار و حصن و حصاری هم نیست؛ مگر تبلیغ و تبیین صحیح. این تبلیغ صحیح 
استوار و محکم باشند. و هایی که خودشان را چه کسانی باید انجام دهند؟ انسان

-خوانند و فرامیآنان، همین جوانان و روحانیونی هستند که معارف دینی را می

ها از لحاظ اخالقی و روحی، باید خیلی استوار، پوالدین کنند. اینگیرند و بیان می
 .و تأثیرناپذیر باشند

 20/6/1373  

انّک کادحٌ الی »بشر و هدفِ  بحثِ لقاءالل ّه و مالقات با خداست. هدف آفرینش
مالقات «: فمالقیه»همین است که ها ها و زحمتاین تالش همه «ربّک کدحاً 

کند. اگر کسی موطّن در لقاءالل ّه است و بر لقاءالل ّه توطین نفس کرده است، 
شود شود توی خانه نشست. نمیفتد. نمیراه بی باید با حسین: فلیرحل معنا»

غافل شد. باید راه بیفتیم. این  تمتّعات دنیا چسبید و از راه حسینبه دنیا و 
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شود و به سطح جامعه راه افتادن از درون و از نفس ما، با تهذیب نفس شروع می
 د.کشو جهان می

3/3/1374  
ها، فیض بردن از معنویات است، دیگر در نظام رفتاری و اخالقی حوزه مسئله

 روز حوزه بیش از گذشته به مسئلهاست. جوان امتهذیب است؛ این خیلی مهم 
ی رفتارشناسی عمومی را مطالعه هاتهذیب نیازمند است. کسانی که رشته

دنیا اینجور است که  کنند. امروز در همهرا تأیید میکنند، این کنند و کار میمی
ا هکند؛ جوانحوصله میها را بیوضع نظام مادی و فشار مادی و مادیت، جوان

ها، توجه به معنویت و کند. در یک چنین وضعی، دستگیر جوانرا افسرده می
کند و یک های کاذب رشد پیدا میینید عرفانبکه میاخالق است. علت این

-علمیه  است؛ نیاز هست. جوان ما در حوزهروند، همین ای طرفشان میعده
های تهذیب داریم. هنیازمند تهذیب است. ما قل -جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر

طباطبائی،  ی، مرحوم عالمهدر همین قم، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملک
های مرحوم آقای بهجت، مرحوم آقای بهاءالدینی )رضوان اللَّه تعالی علیهم( قله

ها، های اینها، حرفها، شناخت زندگی اینتهذیب در حوزه بودند. رفتار این
تواند انسان را آرام کند؛ به یزهائی است که میترین چخودش یکی از شفابخش

  ها را نورانی کند.انسان آرامش بدهد، روشنائی بدهد، دل
29/7/1389  

همچنین یاد کنیم از مرحوم آقای نجومی )رضوان اللَّه علیه(؛ عالم، فاضل، درس 
بعد  .هنری و حقیقتاً یک هنرمند ، زحمت کشیده، در عین حال یک قلهخوانده

ی که به کرمانشاه یریاست جمهوری، من یکی از سفرها از انقالب، قبل از دوره
اش را از نزدیک دیدم. بعد هم پس از ، منزل ایشان رفتم و کارهای هنریآمدم

ود. من از ایشان رحلت امام، ایشان یکی از کارهایش را برای من فرستاده ب
للنّاس اماما فلیبدأ بتعلیم من نصب نفسه » حدیث شریف درخواست کردم که

 برای من بنویسیدرا  «نفسه قبل تعلیم غیره
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یشان با یک اتعلیم خودمان را.  راموش نکنیم وظیفهتا جلوی چشم من باشد؛ ف 
م من است. خط بسیار زیبائی نوشتند، من هم تابلو کردم و توی اتاق جلوی چش

 ؛ اگر«تعلیم غیرهمن نصب نفسه للنّاس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل »
 .این است این تعلیم انجام گرفت، تعلیم غیر، آسان خواهد شد؛ مشکل کار ما

خواهید عزیزان من! برادران من! فرزندان من! جوانان! طالب دختر و پسر! اگر می
ای خواهید معنویت مثل چشمهگلی عطر شما فضا را معطر کند، اگر می مثل بوته

از شما سرازیر شود و بدون اجبار، بدون اکراه، تشنگان بنوشند و به سوی آن 
 «.فلیبدأ بتعلیم نفسه»بشتابند، راهش این است: 

20/7/1390 

 
 پروردگار( با خود رابطه)تقویت خدامحوری 

 در که یمطالب نیگشاست. اگره است، کنندهکمک پروردگار، با رابطه میتحک

 و ما کشور مشکالت و ما مشکالت از یکوچک یهابخش ذکر شد، نجایا
 گوناگون یهابخش در مشکالت یلیماست. خ نظام و ما انقالب مشکالت

 ارتباط شما؛ و تالش من با شما، و من همّت با بشود برطرف دیبا که دارد وجود

دهد. عالوه یم یدلخوش ما به دهد،یم دیام ما به دهد،یم قدرت ما به خدا با ما
 یتعال یبرا است مقدّمه است؛ مقدّمه ،یاییدن یهابحث نیا همه کهنیا بر

 دیتوانیم د،یهست هاجوان کنندهتیترب که شماها خرهباأل ...عروج یبرا ،یروح
 اهل که شما د؛یبگذار اثر هم خودتان یفکر و یعلم تیر والیز یمجموعه در

 چتر ریز در هم هاجوان د،یباش با خدا یقلب ارتباط اهل و تضرّع اهل و توجّه

 کنند. یم سمت حرکت نیهم به یعیطب طوربه شما، یعلم تیوال و شما میتعل
31/3/96 
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  اخالصاخالق و 

 را ظلمت توانمی اخالق با است حوزه حیات فروزان نور معنویت و اخالق
زمانی  تا کرد تضمین تابنده شعله این فروغ به را حوزه بقای و حیات و شکافت

 توانمی آن تاثیر و بقا از اطمینان و یقین به باشد نمایان حوزه از درخشش این که
 اساتید از با جمعی کرد: روزی تلقی ماندنی و مؤثر نهادی را آن و گفت سخن
 بودیم امام ـ خدمتآور ما در میان آنها بودندهای نامکه از چهرهـ و بزرگ معروف
 پاسخ در امام گفتند امام به مطالبی قم... حوزه به راجع آن بزرگان از یکی

 دیگری و فقه یکی بچسبید محکم حوزه در را چیز دو بروید شما» :فرمودند
  .«اخالق

 .193، ص 2حوزه و روحانیت، ج 
 

شؤون روحانیت و وظایفی که علمای دین و روحانیون و ملبسان به این  در همه
. لیت را حس کنیمنفس الزم است و ما باید این مسؤ لباس دارند، این اصالح

لیت اصالح نفس را داریم؛ اصالح ل این است که ما احساس بکنیم مسؤقدم او
از لحاظ اخالقی و روحی و تدارک کردن اخالص و قصد قربت و اجتناب از گناه؛ 

و لکن اعینونی بورع و »همان که امیرالمؤمنین)علیه الصالةوالسالم( فرمود: 

م برای درست حرکت کردن و منحرف ئ؛ یعنی تالش دا«اجتهاد و عفة و سداد
نشدن و عفت و سداد. این احساس را باید بکنیم و به اصالح فکر و اصالح بینش 

و اصالح مذاق و مشرب  -اگر خدای نکرده در ما هست-معوج  یقهو اصالح سل
 .دینی و فقهی و کالمی و سیاسی و غیره توجه کنیم

 4/1/1369  
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 زیستی و ساده معنویت 

عظیم روحانی  ی در این مجموعهاکه بنده هم طلبه-روحانیت  تکلیف ما جامعه
علمی  این است که هرچه توان داریم، بر استحکام معنوی جامعه -هستم

روحانیت بیفزاییم. علمای محترم در این زمینه، عمالً و فکراً و مشیاً و زیاً وارد 
 – بخصوص آبروی امام -شوند؛ زیرا آبروی روحانیت، آبروی اسالم و انقالب 

 .است
 4/4/1368  

ای د و ما شاهد آن هستیم، شاید جلسهآینای گرد هم میدر بین جلساتی که عدّه
به شیرینی و زیبایی این جلسه نباشد. جمعی که جوان و اهل  برای این حقیر،

علم و تحصیل دانش هستند و در راه صالح انسانیّت و رضای خدا کوشش 
های اند. این جمع، ترکیب بدیع، زیبا و با شکوهی از ارزشگرد آمده کنند،می

ت، ام که بیشترین صفا، معنویّت و حقیقگوناگون است و بنده مکرّر عرض کرده
داند که در این های علمیّه است. خدا میروی هم در مجموعه طلبگی حوزه

ها و ها، روحهای مؤمن، چه دلها و در بین جمع انسانها و مجموعهحجره
کس چه صفاهایی وجود دارد، که هرها، و هایی با ارزشها و چه عشقاخالص

 .بر نیستخچند صباحی را در عالم طلبگی گذرانیده باشد، از آن بی
 16/9/1374  

معنوی، مواریث و یادگارهای عزیزان من! وقتش حاالست. از این فضای 
ای که در این فضا انباشته است، استفاده کنید. مرحوم سیّد حسین رضوی، معنوی

م است که از حاالتش از همین آستان مقدّسه و از علمای اوایل قرن چهارده
را از ابتدا تا انتها « ابی حمزه»نماز وتر، دعای مثالً در قنوت ؛ کنندنقل می

این حوزه تربیت کرده است. من از  خوانده است! چنین عابدان و زاهدانی رامی
ی جوانان مستعد، کنم، درس اخالق و تهذیب را برابزرگان حوزه خواهش می

 جدّی بگیرند.  -که در این حوزه فراوان هستند-روشن و نورانی 
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غتنم شمردن این فضا، جوانی، فراغت و نورانیّتی است که پس، نکته اوّل م
 . بحمداللَّه در شما وجود دارد، و این فرصتْ پایه همه چیز است

صفای طلبگی، همان معنویّت و حجره ساده، تواضع و کم توقّعی آن است، یا 
ای که از حجره، چندان بهتر نیست. به همین دلیل است که بنده در دل خانه

خواهم که آنچه دانم و از خدا مینهم و قدر میجمع را بسیار ارج می خود، این
های علمیّه و طبعاً به سود جهان اسالم رضای او و به سود این جمع و حوزه

 .ها برساندها و گوشاست، در این فضا منعکس کند و به دل
 16/9/1374 

 اعتنایی به دنیا بی 

که عمالً نشان بدهد به زخارف دنیا روحانی، آن وقتی سخن نافذ خواهد داشت 
های دنیاداران و دنیامداران حاکم است، بر او اعتناست و آن حرصی که بر دلبی

پارسایی بود  م نشان بدهیم. روحانیت، در سایهحاکم نیست. این را باید به مرد
 اعتنایی به دنیا و به زخارف،که این حیثیت و آبرو را پیدا کرد. این پارسایی و بی

  .باید حفظ شود
22/12/1369 

کند، کم و غذا و تامین زندگی تالش نمیطبیعت کار روحانی اینست که برای ش
 است. اما فرق کاسب و روحانی این .که روحانی شکم ندارد..این نه

8/12/1372 
 زی روحانیت 

سوء امروز، اگر روحانیت از زی خود خارج بشود و قدرت طلبی و قدرت نمایی و 
استفاده بکند و اگر عملی از او سر بزند که حاکی از ضعف تقوا و ورعی باشد که 

اش غیرقابل ها لطمهمردم در او سراغ کردند و به او اعتماد دارند، هر کدام از این
استثنایی است؛ یعنی با جبران است. از این جهت هم، امروز وضع ما روحانیون 

قبل از انقالب هم، اگر از یک  البته، در دوره کند.الب فرق میقبل از انق دوره
کرد؛ اما امروز روحانیت سرایت می زد، ضایعه بود و به همهری سر میروحانی کا

عه فقط چون نظام، نظام اسالمی است و روحانیون مظهر اسالم هستند، ضای
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شود؛ بلکه ضایعه متوجه نمی-یا حتّی جمع روحانیت-متوجه جمعی از روحانیون 
 .شود و به این زودی هم قابل جبران نخواهد بودالم میاس

های آموزنده کردند. باید حفظ زی در این زمینه، امام بزرگوارمان خیلی توصیه
های قدیمی و معمولی با مردم و همان اعمال و حرکاتی روحانیت و همان رابطه

و اجتناب از  شدکه انتزاع تقوا و ورع و ایمان و پایبندی شدید به دین از آن می
  .هر چیزی که این اصل را مخدوش بکند، مورد تأکید و توجه قرار بگیرد
11/5/1368 

ها نشناسیوظیفه ها، نشناسیها، وقتها، غفلتتوجهیاگر خدای نکرده بر اثر بی
هزارساله  آن ذخیره شدن از خط معمولی روحانیت در طول هزار سال،و منحرف

ها ها و عصرها و دورهبهایی که بر اثر گذشت قرنآسیب ببیند؛ آن الماس گران
دار شود، یا بشکند، باز روزگار ها به وجود آمده بود، خدشهها و اخالصو مجاهدت

ی را فراهم آورد. پس در این ازیادی الزم خواهد بود، تا بشود آن چنان ذخیره
یان به زی علم و روحانیت، حفظ آن آبرو و بممان و مترع روزگار، اولین بایدِ ما مُ

قالب، این آبرو مضاعف شد حیثیت هزارساله است که بحمدالل ّه در طول دوران ان
 . روحانیت شیعه، به خاطر گذشت و فداکاری، درخشندگی پیدا کرد و چهره

22/12/1369 
ه ما عنایت کند؛ ما را خداوند ان شاءالل ّه توفیق انجام وظیفه و اهتدا به وظیفه ب

هرگز از این زی مقدس روحانی جدا نکند؛ ما را در راه خدمت به دین و خدمت 
 . مقدس و افتخارآمیز، زنده بدارد و در همین راه هم بمیراند به این رشته

30/5/1370  
پارسایی  توانم معرفی کنم:جمله می در دو طلبگی رازی من طلبگی چیست؟زی

 .زندگی و تحصیل نظم در باعزت، و
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 و چه برخوردارند که هاییآن چه- طالب …کندطلبه پارساگونه زندگی می
یعنی  ؛شان محفوظ بماندطلبگیباید زی -ندهست هاییدچار سختی که هاییآن

 تحصیل و دوم، نظم در قناعت، همراه باعزت نفس، این، یک. حالت پارسایی و
 ت. خصوصیت طلبگی، نظم اسکه  زندگی به تبع آن، نظم در

14/7/79 
کنند، به خاطر روحانیت دارای قداست است. مردم به من و شما که نگاه می

کنند و یک تقدسی لباسمان، شأنمان و شغلمان، حساب خاصی برای ما باز می
کنیم؛ کنند ماها نمیکنند، خیال میقائلند. بعضی از گناهانی که خودشان می

کنند ما انجام دهند، خیال میکه خودشان انجام نمی بعضی از کارهای خیری
که -ل ذکر الهی و توجه به پروردگار کنند ماها دائم در حادهیم؛ خیال میمی

لبته این . اما دارند ک چنین تصوراتی دربارههستیم؛ ی -شودآن غفلت می غالباً از
 ثانیه صحیفه در یکی از ادعیه ت را نباید تقویت کرد. امام سجادتصورا
و لبّاً »اش این است: که یکی خواهده از خدای متعال شش چیز میسجادی

؛ باطنم از ظاهرم بهتر باشد. ماها در این زمینه گرفتاریم. باید باطنمان «راجحاً
از ظاهرمان بهتر باشد. این قداست را چگونه حفظ کنیم؟ حفظ قداست با سالمت 

گوییم عبای پاره به دوشمان بگی است. نمیمالی، سالمت اخالقی و حفظ زی طل
بیندازیم؛ معنای زی طلبگی این نیست. معنایش این است که در دنیاطلبی مثل 

ها روایتی دیدم دنیاطلبان عمل نکنیم؛ هر چه هوس کردیم، بخواهیم. من قبل
کس هر چه دلش خواست بپوشد، هر چه دلش خواست بخورد و هر که هر

وار شود، این شخص پیش خدای متعال ملعون مرکوبی که دلش خواست س
شأن طلبگی این است که انسان یک زی متوسطی همراه با قناعت، ... است

سالمت مالی و سادگی به طور نسبی برای خودش نگه دارد. سالمت اخالقی، 
 . خیلی مهم است. آن وقت قداست حفظ خواهد شد

17/8/1385  
کند، این چیزی است که در شما کمک مییکی از چیزهائی که به نظر من به 

مراهمه طبیب دوّار بطبّه قد احکم »فرمود:  مورد نبی مکرم، امیرالمؤمنین
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شکل اداری پیدا  نباید پشت میز و توی اتاق حبس شد.. «و احمی مواسمه
آخوند، به نفع ما نیست. هر مسئولیتی هم  روحانی و مجموعه کردنِ ما مجموعه

در هر جا داریم، این حالت طلبگی خودمان، حالت آخوندی خودمان، حالت 
زبان مردم، که انس با مردم، رفتن میان مردم، گفتن به - روحانی خودمان را

 .باید از دست ندهیم -شنیدن درددل مردم است

اند که هیچ سمت ایم. کسانی بودهدهالبته ما هر دو جورش را در بین روحانیون دی
ها هم نداشتند، در عین حال رفتارشان با مردمی که با آنها رسمی و اداری و این

محبت توجه، بیک آدم اداری، خشک، بی انعطاف، بیمواجه بودند، مثل رفتار ی
-اند که مسئولیتایم. کسانی هم بودهلبخند بوده است. عکسش را هم دیدهو بی

-ای و ضلعی که با مردم تماس پیدا میداشتند، اما در همان گوشه های اداری

آمیز، رفتار پدرانه، رفتار مشفقانه و دلسوزانه با مردم داشتند؛ کردند، رفتار محبت
حبس این خوب است، این درست است. پس این هم یک مسئله است؛ یعنی 

ی مخالف که من با سازمانده. نه اینهای سازمانینشدن مجموعه در قالب
باشم؛ نه، بدون سازماندهی، بدون تشکیالت، مدیریت امکان ندارد و کار هم 

رود. نخیر، بنده معتقد به نظم سازمانی هستم؛ اما معتقدم که این نظم پیش نمی
سازمانی نباید ما را از هویت خودمان خارج کند. ما در همه صورت روحانی 

عالم شیعه  ای که درروحانی همان منش روحانی، به شکل هستیم. بایستی با
–ر بین روحانیت شیعه وجود داشته این حالتی که د.. وجود دارد، مشی کنیم.

فق است، که با مردم مأنوس است، از مردم مرتزق است، نسبت به مردم مشاین
این را باید حفظ کنید؛ این چیز خیلی مهمی  -دردهای مردم دردهای اوست

 . است
20/4/1389  
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 های علمیبایسته

 
 

 همراهی تعلیم با تزکیه 

-های عزیز توجه کنید که ورود در میدان معرفت علمیجا شما جواناز همین
حاال هر علمی؛ چه علوم انسانی، چه علوم قرآنی، چه علوم طبیعی یا انواع و 

و ورود در میدان  -کنیدشماها در آن تالش و کار می اقسام علومی که امروز
تحقیق علمی باید شما را از غور و پیشرفت در میدان معرفت دینی، تمرین 

ی اها را با هم داشته باشید. این آیهاخالقی و کسب فضیلت باز ندارد؛ باید این
خدای متعال پیغمبر را فرستاد،  و یزکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمةکه: 

تا او تعلیم بدهد و تزکیه کند. بنابراین، تعلیم و تزکیه با یکدیگر است؛ این دو را 
از هم جدا نکنید. این باور که هر کسی وارد میدان علم شد، به طور طبیعی 
بایستی از فضیلت و معنویت و اخالق کناره بگیرد، فکری کامالً غلط و وارداتی 

کلی با محیط ه ی است که در اروپای مسیحی به وجود آمد و باهبه پیشینو متکی 
که اگر دانشمند بافضیلت تعالیم اسالمی سازگار نیست؛ چرا اسالمی و با فهم و

توان امید برای اعتالی بشریت و ای، از آن میاخالق باشد؛ در هر رشته و با
کند های ارزشمند میها را هدفاعتالی کشور خودش داشت؛ این دانشمند هدف

و حرکتش حرکت به نفع انسانیت و به نفع عدالت و به نفع فضیلت و در جهت 
های عجیب دنیای امروز خواهد شد. شما سعی کنید این جور مقابلِ نابسامانی

هایی دانشمندانی در آینده باشید و هدف خودتان را این مسائل قرار دهید؛ انسان
را در جهت درست به حرکت دربیاورند؛ این را برای  توانند چرخ دنیاباشید که می

خودتان هدف قرار دهید؛ و این ممکن است؛ البته باید کارهای مقدماتی فراوانی 
 . برای رسیدن به آن هدف انجام بگیرد

5/7/1383  
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 لقد منّ الل ّه علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلوا علیهم

یکی هم تزکیه است. تعلیم با  .یعلّمهم الکتاب والحکمة ایاته و یزکیهم و
ی صحیح و با متد درست است. اگرچه تعلیم چنانچه به شیوهتزکیه متفاوت 

  .انجام بگیرد، تزکیه را هم در خود دارد؛ اما تزکیه جریان مستقلی است

 مسألها مهمتر و دشوارتر است از شم هئلاید و مسشما امروز با این چالش مواجه
لمای بزرگی که در طول تاریخ مجلسی یا مسائل ع عالمه لهئعالمه حلی یا مس

 . اند؛ با آنها قابل مقایسه نیستبوده
15/4/1383 

خواهیم، همراه با تزکیه است. همین آیاتی که اول این جلسه آن علمی که ما می
األمّیین رسوال هو الّذی بعث فی تالوت کردند، به این نکته اشاره دارد: 

اول، تزکیه  .منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة
است. تربیت دین، تربیت قرآن، تربیت اسالم این است. چرا اول تزکیه؟ برای 

شود. علم یک ابزار است، یک سالح است؛ اینکه اگر تزکیه نبود، علم منحرف می
کش قرار بگیرد، بدطینت، بددل، خبیث و آدماین سالح اگر در دست یک انسان 

تواند در دست انسان صالح، آفریند؛ اما همین سالح میجز فاجعه چیز دیگری نمی
ها، دفاع از حقوق مردم، دفاع از خانواده باشد. این علم را دفاع از انسان وسیله

ه من ب با تزکیه همراه باشد. این توصیه بایستی آن وقتی در دست گرفت که
 .شماست

 14/7/1389  
جز در یک جا در ه به قدر تعلیم، یا شاید بیش از تعلیم، به تربیت بیندیشید. ب

بر  -تزکیه-« یزکیهم»همه جا  است،« یزکیهم»جلوتر از « یعلّمهم»قرآن، که 
این شاید نشان   یزکیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة تعلیم مقدم است؛

این است که تزکیه جایگاه برتری دارد. مخاطبان خودتان را تزکیه کنید،  دهنده
من نصب نفسه »تربیت کنید. این تربیت هم همین طور که عرض کردیم، 

این کار  .سخت است ،«للنّاس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره
  .سخت را هم باید انجام داد
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بگذارید. اکتفاء نکنید به این که احساسات های عمیق ذهن مخاطب اثر الیهدر 
های عمیق بشوید؛ نه، سعی کنید در آن الیه او یا عواطف او جلب شد، راضی

 . ذهن اثر بگذارید تا با حوادث گوناگون از دست نرود
20/7/1390  

  متعالی اهدافتوجه به  

زمان، امروز، حوزه قم، بر قلّه جوامع روحانیت است. در طول تاریخ و در عرض 
های بزرگ میّت و کیفیتِ کاری و با این هدفای با این کای، حوزهدر هیچ برهه

های علمیّه، و امیدهای درخشان وجود نداشته است. در گذشته، طالّب در حوزه
ه یک جماعت چند ده دیدند. آماج تبلیغات آنها، گاهی بافق را تیره و تار می

های رفیع اندیشیدند. به پایگاهیها به جهان نمشد. حوزهنفری محدود می
اندیشیدند. امروز در نگاه طلبه سیاسی، اقتصادی و انسانی در اکناف گیتی نمی

ای است جوان، یک روستا نه به عنوان یک محیط محدود، بلکه جهان گسترده
ها و صفوف به هم فشرده باطل وجود دارند که در آن، سیاست، استکبار، ابرقدرت

ود تا علی رغم میل ربا عزم راسخ خود، به پیشواز این دنیا می و طلبه در دل و
دشمنان، در عرصه گیتی، سخن حق را زنده کند و به کرسی بنشاند. اگر به 

کند. در آن دنیا، رود، به چشم بخشی از آن دنیای بزرگ به آن نگاه میروستا می
غیراسالمی و  ای اسالمی وهروستا، شهر، شهر بزرگ، کارخانه، دانشگاه، محیط

بلکه ضدّاسالمی هم وجود دارد. این، امید طلبه امروز و آفاق دید اوست )ما در 
چه زمان چنین شرایطی را داشتیم؟!( و صفای طلبگی، همان دریاچه زالل آرامی 

 .گری، سکون و طمأنینه الهی آن را آشفته نکرده استهای مادّیاست که توفان
 16/9/1374  
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  تحصیل هدفمند برای رفع نیازهای اجتماعی 

چون دیدم آدم محقق و خوش بیان و خوش اخالق و در گذشته چنین بود... 
استاد و نه متواضع و نورانی و اهل عبادتی است به درس او رفتم. بنابراین نه 

های علمیه درس گفتن اما حاال چه؟ حاال در حوزه ...رفتندشاگرد دنبال نیاز نمی
 قیقا باید به دنبال نیازها باشد.خواندن د و درس

30/9/1362 
یکی از چیزهائی که در تحول مثبت حتماً الزم است، این است که ما خودمان 
را و تالش و فعالیت علمی خودمان را با نیازها منطبق کنیم. یک چیزهائی هست 

باید آنها را فراهم خواهند؛ ما احتیاج دارند، پاسخش را از ما میکه مردم ما به آنها 
کنیم. یک چیزهایی هم هست که مردم احتیاجی به آنها ندارند؛ زیاد کار شده، 
زیاد تالش شده؛ خودمان را سرگرم آنها نکنیم. اینها خیلی مسائل اساسی و 

 .مهمی است
 29/7/1389  

 نکته کی است؛ شده شروع حرکت بحمداهلل علمى تیّ فعال و علمى کار در

 ازهاىین به ناظر کشور، علمى تیّ فعال که است نیا هاى علمىتیّفعال در اساسى

 نکه( شمای)ا بله، ست.ین شدهنیامروز تأم کامل طوربه نیا که باشد کشور

 افتخار هیما بشود، داده ارجاع آن به و بشود، واقع مرجع و دیکن هیّته اىمقاله

 شرفتیپ نشانه و است خوب لىیخ هم کشور براى خوبى است، زیچ است،

 مسائل نهیزم در شما چهآن که ن استیا ترمهم نیا از اما است؛ کشور علمى

 کشور.  ازهاىین به باشد ناظر د،یکنیم کار علمى
11/4/1393 

 

  کشور یعلم شتاب اصل تسریع در  

 مشاهده کشور در مختلف یهانهیزم در را یعلم یهاشرفتیپ ما که حاال ایآ

 که است دایپ خب، مان؟یجا سر مینیبنش م،یبکشی راحت نفس کی م،یکنیم
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 از یاریبس در هنوز م،یعلم عقب مقدم خط از هنوز نه. ما است؛ یمنف پاسخ 

 نیای همه با م؛یهست مزمن یهایماندگعقب دچار یزندگ ازین مورد یهادانش
 یماندگعقب دچار چون پس م.یاداشته هادانش از یبخش در که یشرفتیپ

 م.یکن کار دیبا م،یهست

 کنند.یم حرکت سرعت با دارند شود؛ینم که متوقف ایدن در علم کاروان یوانگه

 اشهمه نهایا م؛یبرو جلو دیبا بلکه م،یکن حفظ را مانیگاه فعلیجا دیبا فقط نه ما

 کشور یهادانشگاه به ما حرف نیدارد. لذا اول الزم مجاهدت دارد، الزم تالش

 دوْر از ن حرکتیا دینگذار که است نیا کشور نخبگان و کشور دانشمندان و

 دانشگاه نتواند یمانع چیه شود؛ متوقف کشور یعلم حرکت دینگذار فتد،یب

 هیتک علم یرو ما کهنیا بدارد. باز یعلم شرفتیپ سمت به رشد از کشور را
 کی خودش نیا البته که- ستین علم به یاحترام آرمان جهت به فقط م،یکنیم

 بر عالوه کنیل -است قائلی ذات ارزش علم یبرا اسالم است؛ یمهم ینقطه

 کند،ی زندگ راحت کهنیا یبرا ملت کی است. قدرت علم ،یذات ارزش نیا

 که یاصل قدرت. عامل به دارد اجیاحت کند، یزندگ کرامت با کند، یزندگ زیعز

 یاقتصاد اقتدار تواندیم هم است. علم، علم بخشد،یاقتدار م ملت کی به
 کرامت و آبرو تواندیم هم جاد کند،یا یاسیس اقتدار تواندیم هم کند، جادیا

 عالم، دانا، ملت کیاورد. یب وجود به انیجهان چشم در ملت کی یبرا یمل

 است. کرامت با طبعا هاانسان و یالمللنیب جامعه چشم در علم، کننده دیتول

 مهم اریبس یهاارزش نیا ،یذات ارزش و یذات کرامت بر عالوه علم پس

 که یشتاب نیا دارد، وجود کهی حرکت نیا دیبا نیدارد. بنابرا هم را نیاقتدارآفر

 نشود.  کند و متوقف وجهچیبه ه دارد، وجود
15/5/1392 

 اجتهاد و تولید علم 

ما  م تولید کند...خانه عظیم انسانی است که باید دائهای علمیه یک کارحوزه
بایستی مسایل اقتصادی و نظامی و سیاست خارجی و ارتباطات اخالقیمان را از 

 (30/11/1370) کنیم.دین در بیاوریم خیلی از مسایل فردیمان را باید بازنگری 
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انبه باید تالش خیلی سریعی در قم انجام بگیرد. باید کار خیلی وسیع و همه ج

 انجام بگیرد. -عجوالنه و سرسرینه -ای و پر مغز و پر محتوا و پخته
 1/12/1370 

حوزه و کسانی که از همه مورد قبول  های برجستهفضالی بنام و شخصیت
 قدم بشوند و استقبال کنند. هستند و در داخل حوزه محترمند بایستی پیش

29/6/1371 
شرط اساسی برای تحول سالم و تکامل بخش در حوزه نظم و انضباط و 

 مرکزی اندیشمند و مطاع است.برخورداری از 
14/9/1374  

است.  کشور در علمى حرکت کردن متوقف دشمن، مهمّ هاىنقشه از کىی
جهاد  کند. چونیم دایپ معنا م،یکرد عرض ما که جهادى تیّریمد آن نجایا

 جور هر رد؛یگیم انجام اىدشمنی کی مقابل در که تالشى از است عبارت

 چالش کی برابر در که تالشى آن از است جهاد عبارت ست.ین جهاد تالشى

 معناى آن وقت است. ن جهادیا رد؛یگیم صورت مقابل طرف سوى از خصمانه

 کشور و علمى حرکت که دیبکن توجّه که است نیا نجایا در جهادى تیّریمد

 خصمانه، چالش کی با است مواجه کشور علمى شرفتیپ و کشور علمى نهضت

 که شما د،یاستاد که شما د،یریمد که شما خصمانه چالش نیا مقابل در که

 دستگاه؛ تیّریمد و جهادى شد حرکت نیا د؛یستیبا دیبا د،یهست دانشجو

 انگارند؛می چیه به را علمى شرفتیپ که ردینگ قرار کسانى اریاخت در دانشگاه

 شرفتیپ عاشق که ردیبگ قرار کسانى اریاخت در دهند؛ دانشگاهینم تیّاهم آن به

 سرنوشت براى و ملت نیا براى سرنوشت را مسئله نیا تیّ اهم کشورند؛ علمى

 هم ن مسئله،یا مخاطب ماست؛ اصلى عرض نیا کنند.یم درک کشور نیا

 دیاسات شما خود هم هستند، هادانشگاه نیمسئول هم هستند، دولتى نیمسئول
 نیا بشود؛ متوقّف حرکت نیا دینگذار کرده، شروع را حرکتى د؛ دانشگاهیهست

 لىیخ هنوز ما کردم بشود. عرض مضاعف دیبا کند و دایپ ادامه ستیبا حرکت
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 است؛ نظر مورد لحاظ علمى از که میبرس اىنقطه آن به تا میدار شیپ در راه

 کرد.  مجاهدت دیبا لىیخ کرد؛ تالش دیبا لىیخ
11/4/1393 

 
 گیری از ابزار و متدهای علمیبهره 

کننده کننده باشد؛ حوزه باید تولیدتواند مصرفحوزه نمی .ایمشدهکننده ما مصرف
-ندگان و این همه مبلغی که شما میجمعه و همه گوی باید به ائمه باشد. حوزه

 فرستید خط بدهد.
5/12/1361 

ل تعمیق فرهنگ دینی و مصونیت بخشیدن جامعه در برابر تحریف ئومس
مان الزم داریم و باید ما امروز در جامعهچیزی که » های اسالمیباورها و ارزش

دن به تفکر اسالمی آن گذاشته بشود، عبارت است از عمق بخشی ها پایهدر حوزه
 در ذهن مردم.

10/6/1367 
اتکا  ی که امروز به یک معنا چشم امید جهانی به اوست و مایهااین مجموعه

های یط و امکانات و پیشرفتکشور است باید خودش را با شرا و امید امروز و آینده
 زمان هماهنگ کند.

1/12/1370 

 میدان دادن به افکار نو در حوزه
ها میدان داده بشود. منظور از افکار زمینه حوزه باید به افکار جدید در همه در

 لتقاط و خروج از اصول نیست.جدید، انحراف و ا
29/6/1371 
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 آمادگی برای پاسخگویی به شبهات 

های لیتگ ما را مالحظه کنید؛ یکی از مسؤهای مختلف، علمای بزردورهدر 
دانستند که با شبهات مقابله کنند. مقابله هم یا به نحو خودشان را این می

که کالم را پیشگیری، بهتر از درمان است. اینپیشگیری است یا به نحو درمان. 
که فقیه -حلی  ثل عالمهدادند و شخصیتی میم میدادند، فلسفه را تعلتعلیم می

هم در کالم کتاب دارد، هم در فلسفه کتاب دارد، به خاطر این  -عالیقدری است
بود که با باور کردن عقلیت مخاطبانِ خودشان بتوانند از ورود یا جایگیر شدن 

علم،  چه انسان معمولی یا طالب-ذهن پیشگیری کنند. مخاطب آنها  ها درشبهه
رسید یا ی که به ذهن او میاهدر مقابل شبه -لکردهیا شخص فرزانه و تحصی

ماند. کار دیگر هم این بود که شبهه را کرد، درنمیدیگری به ذهن او وارد می
آمد، مجالس کالمی و بحث و پاسخ به ی پیش میاهدرمان کنند؛ اگر شبه

 برای این کار، .ها را برطرف کنندسؤاالت تشکیل دهند و کتاب بنویسند تا شبهه
شدند خواندند؛ از تاریخ مطلع مییفقه و فلسفه و کالم و تفسیر و علوم مقدماتی م

 .گرفتند تا بتوانند دین را تبلیغ کنندسیاری از علوم عصر خود را فرا میو ب
 15/4/1383  

 آشنایی با علوم روز 

 حوزه علمیه باید بداند که مثالً امروز پنجاه عنوان کتاب وجود دارد. در درجه اول
ما باید در پنجاه موضوع و در درجه دوم در صد و بیست موضوع کتاب نوشته 

 یا بنویسیم. باشیم و
7/9/1368 

هایی حوزه باید در متن حوادث علمی عالم باشد .....در دنیا چه نظرات و چه ایده
جوشد. گاهی در این فکرها عناصر مطلوبی هست، هست و چه فکرهایی می

که بیاید دفاع مناسبش را آماده کنید و هست؛ قبل از اینعناصر نامطلوبی هم 
 هنیت جامعه را واکسینه نمایید.ذ

1/12/1370 
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 نیا دانشگاه؛ در دارند را ارزشمندى اریبس فرصت معارف، دروس استادان
 در فراوانى ساعات در دانشجو ونىیلیم جماعت ان،یم دانشجویعظ مجموعه

 اریاخت در هاجوان نیاست. بهتر باارزشى لى فرصتیخ نیا معارفند؛ استاد اریاخت

 و قیعم معلومات به هیبا تک هوشمندى، با معارف استاد اگر هستند؛ شما
 ما مواجه بشود، دانشجو با اسالمى، و فکرى گوناگون مسائل در روزشدهبه

 .برد میخواه دانشگاه در معارف دیاسات حضور از را سود نیشتریب
11/4/1393 
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 های اجتماعی بایسته                
 

 آگاهی سیاسی 

امروز دیگر مثل سابق نیست که علما بروند کنج خلوتی پیدا کنند و با خیال 
راحت آنجا درس بخوانند نه عالمی که فردای این مملکت احتیاج دارد باید با 

شناسی سیاست و فهم سیاسی و جهت باشد.مسایل زندگی و مسایل روز آشنا 
 ن عالم است.سیاسی جزو شؤ

3/1/1366 

 زمان شناسی
خواهد؛ بینی میدرک و استعداد و تیز ؛نیاز لحظه را برآوردن، کار کمی نیست؛ اوالً

کنند او انجام واهد که وقتی دیگران کاری را نمیخثانیاً، شهامت و شجاعت می
 دهد.

 7/2/1361 
توانند مفید ای هستند که میروند مظهر آن روحانیجبهه می روحانیونی که به

 واقع بشود.
 6/2/1365 

به پیش از آن نهضت تنباکو و...  در ایران خود ما هم نهضت مشروطیت و
 رفت.پیشاهنگی علما بود و اال پیش نمیپیشقراولی و 

 22/12/1369 

 شناسیوظیفه 

جتماعی وارد روحانیون بایستی در مسائل اروحانیون وظائف اجتماعی هم دارند. 
اساسی این است که این ورود روحانی در مسائل اجتماعی  شوند؛ منتها آن نکته

ای اگر با تحکم شد، دیگر فایده باید ورود همراه با روحانیت باشد، نه با تحکم؛
 ت، با اخالق، با نصیحت، با ارائهندارد. خصوصیت روحانی این است که با روحانی
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دار شوند. راه، اطراف قضیه را آگاه کند، مشتاق کند، قانع کند، به یک کاری وا
انی عمل کند. البته اگر ای ندارد. روحانی باید در مقام روحاگر با تحکم شد، فایده

ری دارید، در مقام دیگ جمهور یک وظیفهید، در مقام رئیسجمهور شدشما رئیس
در مقام روحانی، وظیفه این است که با زبان دیگری دارید؛ اما  قاضی یک وظیفه

سیاسی  د؛ با تحکم نباید باشد، با روحیهروحانیت و با زبان انبیاء با مردم حرف بزنی
 .کارانه نباید باشد

 20/7/1390  

 ایدن تحوالت قبال در تیلاصل مسؤ  

 انکار قابل است، تحول کی حال در ای تحول کی آستانه در که ایدن وضع

 مطرح یسؤال کی نجایا ست. حاالین انکار قابل هم کشور ژهیت ویموقع ست؛ین

 در - یعلم حوزه البته زین و- دانشگاه کشور ایآ که است نیا سؤال شود.یم

 نه؟ ای دارد یتیلؤمس افتد،یم اتفاق دارد ایدن در که یحوادث نیا قبال

 کشور، بزرگ نخبگان محترم، دانشمندان محترم، دیاسات شما خواهمیم من

 ت،یحساس و تیاهم نیا به شرائط نیچن کی ا دریآ د.یده قرار توجه مورد را نیا
 نقش و نکنند فیتعری تیمسئول کی خودشان یبرا توانندیم حوزه ای دانشگاه

 در ینقش بخواهند نکرده یخدا کهنیا به برسد چه باشند؟ داشته یتماشاچ

 رسدیم نظرم به که چهآن رند.یبگ عهده به حق جبهه مقابلِ از جبهه تیحما

 نیا در کشور هیعلم یهاحوزه و کشوری هادانشگاه که است نیا است، الزم
 نیا در رانیکشور ا و رانیا ملت قیتوف دارند. کار ینیسنگ تیمسئول شرائط،
 است. دانشمندان دوش بر اول درجه در ،یخیتار حساس و مهم اریبس برهه

 یبرا اول صف و اول رتبه عناصر از یکی نایقی م،ینگوئ هم اول درجه در اگر
 که کند یکار تواندیم دانشگاه ها هستند.دانشگاه تحوالت، نیا در یرگذاریتأث

 نکردهی خدا هم تواندیم باشد؛ برنده تحول نیا در ما خیتار و ملت و کشور

 اریبس تیمسئول نهیزم نیا در دانشگاه من نظر نباشد. به برنده نه، که کند یکار

 (22/5/1391) دارد. یبزرگ و حساس
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  های وطنی و مسائل انقالبیمبانی دینی و اصالتاصل پایبندی به  

الب و ی ما حق حیات دارند اگر این انقهای علمیهانقالب و امام حقیقتاً برحوزه
های ضددینی پیش گرفته بودند، که دستگاه ایاین حرکت عظیم نبود آن مشی

 .بردکرد و از بین میها را پوک میحوزه
29/6/1371 

اگر نگاه استاد به بیرون از مرزها باشد و اعتقادی به کشور و مفاهیم رایج و معتبر 
کند که این تجربه هویتی نداشته باشد، دانشجویانی با همان نگاه فاسد تربیت می

در واقع کشور بسیار تلخ در دوره پهلوی در کشور بوجود آمد و انقالب اسالمی 
های دینی و ملی کامالً تهی را از بر سر کار آمدن آن نسل که از همه اصالت

 . بود، نجات داد
20/3/1397 

  شناسیدشمنبصیرت و 

ایم. امروز زیادی خوردهنشناسی ضربه هوشی و خطاالبته ما در طول زمان از بی
 که الزمه یبیدارینند که  بصیرت و آگاهی و طالب جوان و فضال باید توجه ک

 هدایت امت اسالمی است از دست ندهند.
27/2/1363 

ها و گرایش ی نظام رفتاری و اخالقی حوزه، مسئلهدیگر در زمینه هیک مسئل
فضای انقالبی در کشور دشمنان  !احساسات انقالبی در حوزه است. عزیزان من

فضای انقالبی در کشور ورزی دارد. با حاکمیت عنودی دارد، دشمنان کینه
ای شهادت را خواهند این فضا را بشکنند. شما دیدید در یک دورهمخالفند؛ می

زیر سؤال بردند، جهاد را زیر سؤال بردند، شهید را زیر سؤال بردند، نظرات امام 
را زیر سؤال بردند، پیغمبران را زیر سؤال بردند! مسئله این نیست که فالن زیدی 

مخالف است؛ مسئله این است که این مخالفت از نظر دشمن باید با این مفاهیم 
ی علمیه در جامعه مطرح شود؛ فضاسازی شود و فضای انقالبی بشکند. در حوزه

های همه باید به این مسئله توجه کنند. در متن جامعه اینجور است، طبعاً در حوزه
د نیستید؛ مستمع دانند که شُمای روحانی فقط یک فرعلمیه هم اینجور است. می
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-گذارید. میمند دارید؛ بنابراین در محیط پیرامون خودتان اثر میدارید، عالقه

خواهند فضای انقالبی را بشکنند، روحانی انقالبی را منزوی کنند. تحقیر بسیج، 
تحقیر شهید، تحقیر شهادت، زیر سؤال بردن جهاد طوالنی این مردم اگر خدای 

بزرگان حوزه بایستی  .ه به وجود بیاید، فاجعه استنکرده در گوشه و کنار حوز
 . مواظب و مراقب باشند و مانع بشوند

29/7/1389  

 هدایتگری 

ت. همه به روحانی احتیاج نقش روحانیون، نقش هدایت و دستگیری معنوی اس
ی به او اگر روحانی در هر نقطه -همچنان که به طبیب احتیاج دارند-دارند 

کند، آن جا را از لحاظ معنوی آباد خواهد کرد. گاهی وجود ما وظایف خود عمل
ود، یا احیاناً خدای ناکرده اثرهای منفی بر شاثر میی ها در جاهایی بیاعمامه

گذارد؛ این به خاطر این است که ما در آن مورد با وظایف و هویت و جای می
روحانیت های متمادی عمر یم. در طول سالامنش یک روحانی ظاهر نشده

ند، برکاتی بر اشیعه، هرجا روحانیون با منش و هویت روحانی خود ظاهر شده
های چه در میدان معنویت، چه در میداناند؛ چه در میدان سیاست، جای گذاشته

شأن روحانی . مربوط به رزم و دفاع از کشور و امنیت، و چه در هر میدان دیگری
 این است.

 23/10/1383  

 ان در حوزهتوجه به قشر جو 

اند به صورت بنیان که نظام و کشور به او امید بسته ای راما باید این طلبه
شود حاال یا مدرس می-زرگ می شود بمرصوصی درستش کنیم تا آن روزی که 

-لین دولتی میؤرود یا یکی از مسشود یا خارج میشود یا مبلغ مییا مرجع می

 گ نزند.لن -شود
28/11/1370  
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ا دارند در دانشگاه؛ این استادان دروس معارف، فرصت بسیار ارزشمندى ر
عظیم دانشجویان، جماعت میلیونى دانشجو در ساعات فراوانى در  مجموعه

 .اختیار استاد معارفند؛ این خیلى فرصت باارزشى است
 11/4/1393 

 انیدانشجو تیترب یبرا یاستاد گاهیجا از مندیبهره 

 نیا استادى تیّ خاص دارد؛ خودش شاگردان ذهن در رگذارىیتأث گاهیجا تاداس
 کی د،یدهیم او به که مىیتعل و دانشجو بر شما علمى عنى تفوّقی است؛
 از آورد؛می وجودبه او تیّشخص در و او در ذهن شما براى اثرگذارى گاهیجا

 جوانان که میازمندین امروز ما د.یاستفاده کن تانیدانشجو تیترب براى گاهیجا نیا

 داراى مان،یا نفس، داراى به اعتماد داراى شجاع، دوار،یام ه،یّروح خوش ما

 نجوریا ما م دانشجوىیدار اجیاحت ]باشند[؛ خدمت هیّروح داراى نگر،ندهیآ هیّروح

 نیدرس تأم کالس در علمى، طیمح در دیتوانیم شما را نیا د. خب،یایب بار
 هاانیبن به گفتن متلک با راتى،یتعب با شودیم است: ممکن هم آن عکس د.یکن

 کرد، اعتمادبی کشورنده یآ به نسبت را دانشجو کشور، شدهرفتهیپذ و اصول

 فقط رودیم انتظار استاد از چهشود. آنیم هم نیا کرد؛ الابالى اعتقاد کرد،بی

 معنوى تیّ شخص و او معنوى هیّروح تیتقو بلکه ست،یدانشجو ن علمى هیتغذ

 دیکن سعى د.یبگذار اثر نهیزم نیا در دیتوانیم است؛ شما متوقع استاد از هم او
 د؛یاوریب بار هنىیم تعلقات خانوادگى، معنوى، تعلقات تعلقات به بندیپا را دانشجو
 طیمح در استاد د.یاوریب بار فرهنگ اسالمى به مؤمن و معتقد را دانشجو
 نىید لحاظ هم از را، خودش دانشجوى تواندیم درس، طیمح در دانشگاه،

 کشورش و ىندهیآ به مندعالقه انسان هنى،یم لحاظ از هم اورد،یب بار مؤمن

 ه،یّباروح دوار،یام را او تواندیم اورد؛یب بار ملّتش سرنوشت و هنشیم ىندهیآ

 عمل عکس هم تواندیم اورد؛یب بار کشور نظام مبانى به ن، معتقدیبخوش

 و دلزدگى موجب استاد سخن دینبا است: نیا استاد است از که توقّعى بکند.
  .است نجوریهم هم منش استاد بشود؛ جوان دانشجوى أسی

11/4/1393 

24 



 کار نه بداند؛ خود اصلى دلبستگى و خود اصلى کار را دانشگاه طیمح استاد،

 داشته توّقف باشد، داشته مکث دانشگاه تبعى. استاد در و فرعى کار نه دوّم؛

 دانشجو با برطرف کند، را دانشجو علمى ازهاىین باشد، داشته حضور باشد،

 دادن انجام اجمالى نحو به فىیتکل اداى کی و رفتن صِرف بکند، برقرار ارتباط

 ن کار،یا کنند؛ برخورد دانشجو با دلسوزانه د؛یاسات بگذارند نباشد. وقت آمدن و

 که شودیم موجب نیا عنىی کرد، خواهد وادار علمى تالش به هم را دانشجو

 قرار الگو خودش براى علمى کار رىیگیپ ىنهیدر زم را استاد رفتار دانشجو

 رد. یگیم قرار ریتأث تحت عىیطب طوربه و بدهد
11/4/1393 

 نگریآینده  
یاز داریم که در قرآن و حدیث جامعه به مطالب دیگری ن امروز ما برای آینده

کنیم با مشکالت خود را برای پنج یا ده سال دیگر آماده نامروز اگر ما...  ...هست
 مواجه خواهیم شد.

16/2/1361 
ما باید حساب کنیم که فرضاً در سی سال آینده ، این کشور اسالمی، چند نفر 

طور خیز بردارد که بتواند تا سی قاضی مجتهد عادل الزم دارد حوزه باید این
 اد را تربیت کند.سال آینده این تعد

7/9/1368 
 است. ندهیآ به نگاه کشور، کی نخبگان و خردمندان و انیدانا فیوظا از یکی

 اگر. است مهم نیا م،یباش داشته یرانیا چه جور بعد ست سالیب میخواهیم ما

 بحث یفناور درباره م،یکنیم بحث علمی درباره م،یکنیم بحث اقتصاد درباره

 باشد معلوم که است نیهدف ا م،یکنیم بحث معرفت و اخالق درباره م،یکنیم

 م.یخواهیم را یرانیا چه جور بعد سال ستیب مقطع یبرا ما

 را کشور دارند، قرار یتیّریمد یمسندها امروز در انیدانشجو بعد سال ستیب
 یعنی است؛ نجایا هاالن دانشگاهؤمس و استادان شما کار تیّاهم کنند؛یم اداره

نها یا بعد سال ستیب هستند، شما یدانشجو امروز که یکسان نیا
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 کشور یعنی دستگاهند، فالن ریمد مجلسند، ندهینما رند،یوز جمهورند،سیرئ

 نقطه نیا د؟یباش داشته چه بعد سال ستیب دیخواهیم نهاست؛ شمایا دست

 که است یمهمّ یذهن اشتغال و دغدغه است،ی مهمّ سؤال است، یمهمّ اریبس

 نسبت توانندینم د،یهست آن جمله از شماها که کشور خردمندان و کشور انیدانا

 کنند. یپوشچشم آن به
 29/3/1395 

 هابرنامه ریزی در جهت تحول و بررسی نارسایی 

ریزی عقب از برنامه -هااگر نگوییم قرن- هااین راست است که بگوییم سال
 هستیم.

27/6/1363 
اما هدف روشنی نداشت یا هدف داشت و لیکن  ؛وجود آمداگر تشکیالتی به 

کار ماند ریزی برای رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و تشکیالت بیبرنامه
 .به خودی خود تشکیالت از هم خواهد پاشید

7/9/1368 
 ها عدم گسترش کمی متناسب روحانیت است.یکی از نارسایی

14/9/1374 
های نوظهور گسترش پیدا نکرده یا خیلی زمینه به -که کار اصلی ماست-فقه 

کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که باید فقه تکلیف 
 اینها را معلوم کند.

14/9/1374  

  توجه به کارهای گروهی 

کار دسته جمعی، اشتراک مساعی، ابزارهای مناسب را جمع کردن و آوردن، اینها 
 ا هنوز با آن چندان آشنا نیستیم.اما م دنیاست...کارهای جدید 

1/12/1370 
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  ترویج تفکرات ناب دینی 

واهد اگر کسی خیال کند که به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیع کسی خ
ر غلط و اشتباهی اید و...تصوتوانست قرآن و اسالم را علم کند و تبیین و تفهیم نم

  (5/8/1369)است. 

  کشورتبیین مهمات 

 میآمد نیا از قبل سال چند از ما است... نییتب یمسئله د،یاسات یکارها از یکی
 کار به عمداً هم را توسعه کلمه بنده ؛«شرفتیپی اسالمی رانیا یالگو» میگفت

 توسعه کلمه چونبرم؛ ینم کار به من را توسعهیکلمه گفتمًً عمدا بنده نبردم.

کار  به را شرفتیپ کلمه من دارد؛ یغرب مفهوم کی است؛ یغرب کلمه کی
 چرا م!یکن دایپ میبگرد را الگو نیا خب .یاسالمی رانیا شرفتیپ یالگو برم؛یم

 سند نیهم به صورت بدهند الگو یغرب یهادست شرفت ما،یپ یبرا دیبا

 کار است،شماه کار ست؟یکار ک هانیا ها؟نیا امثال و 2030 ای داریپا یتوسعه

 است. دیاسات کار است،هدانشگاه
31/3/1396 

  اصل حضور فعال در نظام 

به علمای دین است و نظام جمهوری اسالمی به طبیعت خود نظامی وابسته 
 اند ود آوردن این نظام سهم وافر داشتهاز این حیث که در پدی علمای دین هم

خود کنند و هم از این جهت که نظام به آنها مراجعه می که مردم دربارههم این
لند وظیفه سنگینی به عهده ؤاز جهات مختلف و در مشاغل مختلف در نظام مس

 دارند.
30/11/1370 

 پاسداری از نظام اسالمی 

ما روحانیون باید خالصانه و مخلصانه و متواضعانه تالش کنیم تا این نظام جلو 
ای و آخوندیم هر جا هستیم درها روی اید منتظر باشیم که ما چون عمامهبرود نب

ما باز بشود ما نباید از این نظام توقع داشته باشیم؛ این نظام باید از ما توقع داشته 
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ظامی است که باشد علتش هم واضح است برای خاطر این است که این نظام، ن
 مین کند.می تواند اسالم را تأ

14/8/1364 
 و سو، کی از دانشگاه در یبالندگ جادیا در را خودشان نقش دیبا ما دیاسات

 و کنند دایپ گرید یسو از دانشگاه در اسالم انقالب و یهاارزش از حراست
 دیبا دانشگاه در د محترمیاسات کنند. شما ینیآفرنقش دیبا یعنی کنند؛ فیتعر

 بشود. ینیآفرنقش دیبا دارد، وجود مخالف یهازهید. انگیکن ینیآفرنقش

 یعنی است یپرورعالم و یشاگردپرور یکی دارد: وجود ینیآفرنقش جور دو
 جور دو دانشگاه؛ طیمح رونیب در ینیآفرنقش یکی دانشجو؛ی رو ینیآفرنقش

 باشند. داشته ما د دانشگاهیاسات که میدار توقّع ما ینیآفرنقش

 دیخواهیم شما است. باال یلیخ کار نیا تیّ اهمّ ،یشاگردپرور مورد در امّا
 یهادوران پرمسئله؛ اریبس ندهیآ دوران کی ید برایکن آماده را یانسان یروین
 مسائل است؛ یاپُرمسئله اریبسی هادهه ما، هدنیآ یهادهه یعنی ما ندهیآ

قاطع  اریو بس عیسر اریبس تحواّلت را؛ ایدن تحوّالت دینیبیم دارد(؛ی )گوناگون
 حباب نیا که خواهدشد موجب نده،یآ تحّوالت نیا که است نیا ای )است(.

 گذاشته رانیا ملّت یرو یخیتار صورتبه که یایوابستگ حصار نی، ایوابستگ

 مییآیم رونیب حصار نیا از و حباب نیا از ما و خواهد شد شکسته است،شده
 خودمان حرف م،یکنیم دایرا پ خودمان شأن م،یکنیم دایپ را خودمان یجا و

 امروز کهی رویین ما، یانسان یروین م،یکنیم مطرح م،یکنیم ع ل م ایدن در را

 که یدانش و خود سواد با خود، عزم با خود، همّت با د،یکنیم تیترب دیدار شما

 و یوابستگ حصار نیا توانست خواهد شده، داده او به که یاتیّبا روح آموخته،
 و بکند یواقع یمعنا به حرکت کی و واقعاً بشکند را هانیا مانند و لیتعط
 کی وارد نکرده، یخدا ای رد؛یبگ قرار خودش یواقع گاهیجا در یرانیا و رانیا

 را اتیّن خصوصیا چنانچه اگر شد، خواهد یگرید یطوالن یرشدگیتحق دوران
 وابسته د،یشیاند وابسته ما یانسان یروین اگر باشد؛ نداشته ما یانسان یروین

 و اسالم قدر ندانست، را استقالل قدر آمد، خوشش یوابستگ از حرکت کرد،
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 آن -بود جور نیا اگر-بود  اعتمادیب خودش ندانست، به را یاسالم یهاارزش

 یدوران نیهم مثل شد، میخواهی گرید یطوالن کیتار داالن کی وارد ما وقت
 میداشت انقالب قرار از قبل تا مشروطه از قبل یاندک از غرب رسلطهیز در که
 نجات ینحو کی به را خودمان میتوانست اد،یز تالش با و ادیز زحمت با که

 دارد یبستگ نیبود. ا میخواه گذشته دشوار تلخ ندیفرآ همان باز وارد م؛یبده

 پرورش نید. بنابرایبده پرورش یجورچه دانشجو را نیا امروز شما کهنیا به

 .است مهم یلیخ من نظر به دانشجو

 که یجوان نیا کهنیا یبرا اوّل؛ صورت آن یبرا دیکن تیترب دیبا را جوان شما

 تحواّلت و حوادث و ندهیآ یایقضا قبال در بتواند د،یکنیت میترب شما امروز

 که ایسآ غرب منطقه ای ما کشور فقط دارد نه خود مقابل در جهان که یمهم

 یدارا مان،یا اب اراده، و عزم با مقاوم، باشدی عنصر کی... یجهان تحوّالت البته
 نیّمتد باشد، یباشد، انقالب قیعم باشد، آگاه کاردان، کاربلد، نفْس، به اعتماد
 .بر دب است او ستهیشا که یراه به را کشور روز آن در بتواند تا باشد

 ثرا او یرو و دیکنیم تیترب شما که یجوان نیا که یاتیّخصوص از یکی

 خود یمل تیّهو به یمباه و معتقد که( ن استیباشد، )ا دارا دیبا دیگذاریم

 تیّهو نیا به یاهمب که دیآشنا کن را جوان نیا ،یمل تیّ هو نیا با دیباشد. ... با
هم  را اللاستق قدر ما، امروز یهاجوان غالبا البته که استقالل به و باشد
 است. دانشجوها یبر رو دیاسات نقش جورکی نیا دانند.ینم

 است. کشور مسائل در نقش دوّم، نقش
 31/3/1396 

 های سیاسیبندیپرهیز از دسته 

آگاهی سیاسی غیر از سیاست بازی و سیاست کاری است که از سرشب تا وقت 
 مدرسه یا در خانه بنشینند با چهار نفر  قضا شدن نماز مغرب و عشا در حجره
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طلبه به اصطالح بحث سیاسی بکنند و توطئه بچینند که اگر حوزه رفتیم فالنی 
 کوبیم و فالنی را.را ب

11/6/1364 
ی هم احساس کردیم ولی ااصل قرار دهیم و اگر تکلیف شرعیحفظ وحدت را 

دیدیم که عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت 
کردیم تکلیف شرعی است حرام ببرد قطعا انجام آنچه که تصور میرا از بین 

 بود.ب خواهد است و حفظ وحدت واج
12/4/1368   

  توجه به توقعات جامعه از طلبهو مردمی بودن 

در تشیع روحانیت با مردم مرتبط و پیوسته است... شما زندگی مردم متدین را 
مالحظه  کنید، چه امروز و چه در دوره اختناق و قبل از آن هم به طریق اولی 

 زندگی مردم با حضور روحانیت به هم آمیخته است.
11/9/1366 

 جدا شد از روحانیت ساقط گردید.هر روحانی که از مردم 
11/9/1366 

منش روحانی نباید فرماندهی باشد؛ هرچند تشریفات فرماندهی اصالً مردمی 
نماز تهران یا هر شهر دیگری پیش است. شما فرض کنید در فالن محلهمحض 

و نهی و کند؟ با امر نماز یک مسجد چگونه رفتار مییک مسجد هستید. پیش
-آیند. همیشه گرمکند؟ اگر بکند، مردم به نمازش نمیپ سرو و پیشرو رفتار می

گیرند؛ ها متعلق به پیشنمازهای مردمی است: با مردم گرم میترین نماز جماعت
-دهند؛ بدخلقی نشان نمیحوصلگی نشان نمیکنند؛ بیاخالقی میبا مردم خوش

وقت اگر کسی بیماری و مشکلی  دهند؛ یکله شان را میئمسدهند، جواب 
 :داشته باشد، اگر با پول نتوانند، با اخالق آن مشکل را تسکین می دهند. گفت

 ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست     چو وا نمی کنی گرهی خود گره مباش
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 واند گشاده باشد. تبه عنوان آخوندی، دست ما گشاده نیست؛ اما ابرویمان که می
23/10/1383 

ی اتردید وضع ویژهشیدند و در این سلک وارد شدند بیکسانی که این لباس را پو
تری به اینها نظر تیزتر و دقیقاز اینها توقعات بیشتری دارند و نسبت  دارند. مردم

 .هست
8/11/1371 

 تکریم و تواضع

چند تا سرفصل در  ...هاست؛نظام رفتاری و اخالقی حوزه همسئلبعدی،  همسئل
نظام ام: تکریم اساتید. دارد که من این جا یادداشت کرده این خصوص وجود

ها باید در این جهت حرکت کند؛ تکریم استاد، رفتاری و اخالقی ما در حوزه
تکریم عناصر فاضل، به خصوص تکریم مراجع تقلید. هر کسی آسان به حد 

-ادی الزم است. غالباً مراجع قلّههای زیرسد؛ صالحیتمراجع معظم تقلید نمی

شوند. بنابراین احترام مراجع بایستی های علمیه محسوب میهای علمی حوزه
  د.محفوظ باشد؛ باید تکریم شون
های علمیه، های رائج حوزهه است. یکی از سنتاحترام به استاد هم یک مسئل

-می« آداب المتعلمین»م به استاد. تواضع شاگرد در مقابل استاد بود؛ احترا

نوشتند،که متعلم در مقابل معلم چه وظائفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد؛ 
که استاد بیاید بگوید و برود،  متعلم بر معلم حقوقی دارد. اینهمچنان که متقابالً

ها از قدیم معمول بوده است. کردند. اینشنفتند، گوش می؛ حرف شاگرد را مینه
، ما بعضی از بزرگان بودند، االن هم هستند؛ شاگرد بعد از درس در همین زمان

کرد. کرد، سؤال میکرد، صحبت میکرد؛ بحث میاهی میاستاد او را همر هتا خان
های ها سنتتحقیقی و سؤال و جواب؛ اینگعده، گعدة علمی؛ نشست، نشست 

ها م اینییاما بی ها را از ما یاد بگیرند،خواهند اینماست. دیگران میه خوب حوز
 هاپس این سنت ؟!های دیگران که منسوخ و کهنه استرا تبدیل کنیم به روش
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 . باید باقی بماند و تقویت شود. تحول به معنای تغییر اینها نیست 
29/7/1389 

 

  انقالبیپاک، مهذب و تربیت جوان 
بایستی روی خصوص علمای اعالم و روحانیون، هها و تمام افراد بتمام دستگاه

ر آنها مخصوصا جوانان تربیت نفوس مردم و تحقق انقالب قلبی و اخالقی د
 تالش کنند.

 1/12/1369 
 داخل که استاد تا یوزارت رانیمد ارشد، رانیمد ران،یمد از اعمّ دانشگاه نیلؤمس

 نیا در که است نیا شانفهیوظ است، روروبه با دانشجو و است کالس
 سمت به کنند تیهدا را هان چالشیا کنند یسع دانشگاه، یچالش یمجموعه

 یمنته انقالب یهاهدف به شود،یم یمنته انقالب یمبان به که ییزهایچ آن
 دیبا کوتاه: دانشگاه یاجمله در اورند.یب بار یانقالب را جوان یعنی شود؛یم

 مجاهد مسلمان کی دیبا دانشجو باشد، یانقالب دیدانشجو با باشد، یانقالب

 یلیخ د،یلؤمس یلیخ ت بکنند. شماهایهدا دیبا سمت نیا به باشد؛ اهلللیسبیف
 یبرا نشود یگاهیجا کی دانشگاه طیمح دیباش مراقب د؛یباش د مراقبیبا

 از ن،یّتد از انقالب، یهاارزش و انقالب  میمفاه و انقالب از ییواگر

 است. ی حتم الزامات جزو نیا بزرگوار؛ امام نام و ادی از ،یگریانقالب
29/3/1395 

ای دارند؛ یعنی در این فرایند ساختن و پرورش العادهاساتید در دانشگاه نقش فوق
 ای دارد؛ بنابراین جایگاهکشور، استاد یک نقش ویژه عاقله برای اداره دن قوّهدا

اگر  استادان، بسیار مهم، بسیار عزیز و حسّاس است؛ جایگاه حسّاسی است.
درست  -کشور را عاقله نقش ایجاد و پرورش قوّه-دانشگاه بخواهد این نقش را 

 ایفا کند، یک الزاماتی دارد که باید به این الزامات حتماً توجّه کند. من سه مورد

 

32 



هرکدام صحبت  ام که حاال مختصراً دربارهکردهاز این الزامات را اینجا یادداشت  
 .کنممی

درگیر شدن با مسائل کشور؛ یعنی دانشگاه خودش را از یکی عبارت است از 
های کشور برای دانشگاه، مسائل مسائل کشور جدا نداند و مسائل کشور، چالش

 .واقعی و حقیقی و اصلی باشد
ست؛ یعنی فراتر از تعلیم، تربیت فرهنگی و اخالقی و هویّتی دانشجویان ا ؛دوّم

 و معنوی و تلطیف روحی و دمیدن گیری اخالقی تربیت؛ آن هم با جهت مسئله
 و.ی جوان دانشجروح احساس هویّت در مجموعه

سوّم، یک صیرورت دائمی در محیط دانشگاه، یک تحوّل مستمر و دائمی در  
نهادهای عالم احتیاج به تحوّل  علّت هم این است که اوّالً همه محیط دانشگاه؛

در حال حرکت است،  دارند، چون بشر در حال تحوّل و در حال پیشرفت و
بنابراین نهادهای بشری همه بایستی در خودشان قدرت تحوّل دائمی را ایجاد 

 ای باشد برای آنها؛کنند و این یک دغدغه
یکی از الزامات دانشگاه در . عقل عامل رسیدن به قرب الهی و مقام توحید است

 کشور تربیت اخالقی و فرهنگی و هویّتی عاقله نقش ایجاد و پرورش قوّهایفای 
عاقله چیست؟ عقل چیست؟ عقل در ادبیّات اسالمی  عاقله. قوّه است: تربیت قوّه

ما  ا لع قلُ»کند برای ما؛ نه، فقط آن دستگاهی نیست که محاسبات مادّی می

و   ی هدی ا لع قلُ »عقل این است.  ؛«بِهِ الج نان اکتُسِب  و  نُ الرَّحم عُبِد  بِهِ 

ها را تعالی ببخشد. عقل در یک باید بتواند انسان . عقلعقل این است ؛«یُنجی
-رساند، به مقام توحید میسطح، آن عاملی است که انسان را به مقام قُرب می

تر، عقل آن چیزی است که انسان را به سبْک زندگی رساند؛ در یک سطح پایین
عقل آن چیزی است که ارتباطات  رساند؛ در یک سطح دیگر هماسالمی می

عاقله  ها کار عقل است. عقل و قوّهاین کند؛ همهندگی دنیا را تنظیم میمادّی ز
ها را دارا باشد؛ پس احتیاج به تربیت معنوی این ای است که بتواند همهآن قوّه

طبیعی لطیف  طورها جوانند؛ جوان بهدارد. دانشجوها را تربیت معنوی کنید. این
است، بالنّسبه پاکیزه است، قابل حرکت در جهت معنوی است؛ و این باید در 
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قل زندگی بدون ع ؛«الدَّهرِ اِلّا بِالع قل ع ل ى ال یُست عانُ»دانشگاه تأمین بشود. 
عاقله بایستی قوی باشد؛ دانشگاه  تربیتیِ این قوّه که ممکن نیست. بنابراین جنبه

ایمان باشند، باشرف باشند، اهل اقدام باشند،  که با هایی را تربیت کندباید جوان
پذیر باشند، نفس باشند، حق به تنبل نباشند، اهل تالش باشند، دارای اعتماد

جور انسانی را ست؛ اسالم اینهای یک انسان واالها خصلتطلب باشند؛ اینحق
جامعه را خواهد؛ این انسان است که اگر چنانچه به مدیریّت جامعه رسید، می
تواند به سمت صالح و فالح هدایت بکند، و الّا اینکه حاال فرض کنید االن می

در فضای مجازی معمول شده، کار عادی و رایجی است که به همدیگر بدگویی 
کنند، این به آن، آن به این تهمت بزنند، یک ضعف کوچک را بزرگ کنند، 

است؛ خب خیلی چیز بدی  آبروی مؤمن را ببرند که معلوم هم نباشد چه کسی
چنین چیزهایی وجود دارد که باید جلویش گرفته  های ما یکدر بین جوان .است

 . بشود؛ این با تربیت معنوی ممکن است
20/3/1397 

 تربیت شاگرد با روش و منش مربی 

 راز کی نیا هست؛ زین یمربّ یمعنا به بلکه ست،ین معلّم یمعنا به فقط استاد

 یباب و میریگیم ادی یزیچ او از ما که یاست. کس همهی برا مکشوف یِعیطب
 روح و ما قلب در یک نفوذی یعیطب طوربه کند،یم باز ما یرو به را دانش از

شود یم جادیا متعلّم در یریرپذیتأث حالت کی مییبگو میتوانیم کند؛یم جادیا ما
 ییهاجوان است. یاستثنائ و بزرگ اریبس فرصت کی نیا م؛یتعل نیهم برکت به

 گوش به یزیچ خانواده و مادر و پدربزرگ و پدر حتینص از ستندین حاضر که

 کی آنها در استاد اشاره کیو  استاد حرف کی ن حالیع در و رندیبگ دل به و
 م بایتعل یعیطب طوربه است. جورنیا استاد ستند.ین کم گذارد،یم قیعم اثر

 نیّمتد ما استاد اگر کرد. استفاده دیبا فرصت نیا از است؛ همراه تیترب امکان
 هیّروح یدارا باشد، یانقالب زهیانگ یدارا باشد،ی مل رتیغ یدارا باشد،
 عکس شود. اگریم متعلّم منتقل به نهایا یعیطب طوربه باشد، یکوشسخت
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باشد،  بااخالق و باانصاف انسان کی استاد، آن اگر جور.نیهم باشد، هم هانیا 
 هم عکسش رفت؛ خواهد باال بااخالق و باانصاف یدانشجو تیترب امکان

 .است جورنیهم

 یبرا باشند یپُرقدرت بازوان بتوانند که دارد ازین ییهاجوان به کشور امروز
 اقدام، جرئت بلند، هّمت ،ینید رتیبص ،یمانیا زهیانگ از سرشار کشور، شرفتیپ

 ندهیآ یهاافق نده،یآ به دیام ،« میتوانیم ما» نکهیا به اعتقاد نفس، به اعتماد

 از یریفراگ اعراض از یمعنا به نه- استغناء روح دن،ید درخشان و روشن را

 یشاگرد میحاضر م؛یکنینم و میانکرده هیتوص هرگز ما را نیا که گانگان،یب
 لیتحم ،یرگذاریتأث از استغناء هیّروح -بلدند شتریب ما از که گرانیش دیپ میکن
 قدرت یایدن که دانشمند یایدن در امروز که انتقال دانش از یسوءاستفاده و

 وجود جوان در دیبا استغناء هیّروح نیا- است جیرا معنا نیا است یاستکبار

 کجا و میکجا هست در ما که کشور تیّموقع از درست فهم هیّروح -باشد داشته

 برابر در بودن م، قاطعیکن یط را راه نیا میتوانیم چگونه و میبرس میخواهیم

ک ی با ییهاجوان به ما ؛یملّ استقالل دار کردنخدشه و تجاوز ،یاندازدست
 توانندیم استادها را ازاتیامت نیا را، هاهیّروح نیا م.یدار ازین ییهاهیّروح نیچن

 و کنند قیتزر و کنند القا کشور، آموزعلم و لیتحص مشغول جوانِ نسل در
 اخالق. درس با نه منش، با روش، با البتّه است؛ نیا استاد اورند؛یوجود ببه

 نیا دانشجو؛ یبرا بگذارند اخالق ، کالسیعلم دیاسات که کنمینم هیتوص
 منش با اظهارات خودشان، با خودشان، رفتار با ما دیاسات است. یگرید کار کی

 نیا توانندیم کنند،یم مختلف یهانهیزم در که ییهادهیعق اظهار با خودشان،
 خلق و اورندیب وجودبه و کنند القا امروز جوان در خود، یدانشجو در را راتیتأث

 است. معنا نیا به نیا نرمند، جنگ فرماندهان دیم اساتیگفت ما کهنیا کنند.

 نیا و است او فرمانده استاد، است، نرم جنگ جوان جوان افسر آن اگر
 است.  صورت نیا به یفرمانده

13/3/1394 
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 کشور یهاتیظرف از یبرداربهره آفرینی درنقش  

 و یمنابع بر یمبتن است آمده وجودبه یتیّ هو کی ،یحرکت کی ،یملت کی
 نظالم؛ا و ظلم نظام و استکبار نظام یمباد مقابلی نقطه درست یایمباد

ک ی در ام م؛یهست یتیّموقع نیک چنی در ما برسد؛ ییجا به نیا خواهندینم
 م.یکن تالش دیبا م،یبکن حرکت ستیبا م.یهست یگاهیجا نیچن

 نشود؛ شرفتیپ مانع تواندیم امّا ؛کندیم جادیا ییهازحمت البتّه هم هامیتحر
 د؛یدار نقش نهیزم نیا در دیاسات شما و م.یکن استفاده مانیهاتیّظرف از د(ی)با

 کمک هم متعالی خدا از شاءاهللان و دیکن دنبال و دیبدان قدر را هانقش نیا

 :خواندند دوستان که هم را فهیشر هیآ نیا د.یبخواه

ِاقدامکم ثبِِّتیُ وَ  نصرکمی اهلل تنصُروا نا 
 است.  یاله تخلفیب وعده نیا 

 
13/4/1394 
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 ایامام خامنه
به ما عنایت  خداوند ان شاءالل ّه توفیق انجام وظیفه و اهتدا به وظیفه
ر راه خدمت دکند؛ ما را هرگز از این زی مقدس روحانی جدا نکند؛ ما را 

رد و در همین مقدس و افتخارآمیز، زنده بدا به دین و خدمت به این رشته
 . راه هم بمیراند

30/5/1370 


