
24

وحدت حوزه و دانشگاه





7/ چرایی نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه 

13/ هدف از وحدت حوزه و دانشگاه  

27/ وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین 

35/ شرایط حضور روحانی در دانشگاه 

47/  وحـدت حـوزه و دانشـگاه یعنـی وحـدت در ایجاد یك 

جامعه ى اسـامِی پیشـرفته ى مسـتقل 

55/ آبادانی دنیا و آخرت جامعه در وحدت حوزه و دانشگاه  

63/  روحانیت و تحقق دانشگاه اسامی 

67/ نفوذ علمی و دینی، وظیفه روحانیت در دانشگاه 

73/ چیستی وحدت حوزه و دانشگاه 

81/ هدف و ضرورت حضور روحانیت در دانشگاه ها 

87/ نقـش حضـور هوشـمندانه و حسـاب شـده روحانیت در 

ه  نشگا دا

95/ مقوله روشنفکرى و وحدت حوزه و دانشگاه 

103/ فکـر و دل، درجـه ى اول اهمیـت مخاطبـان روحانیـت 

حاضـر در دانشـگاه  

فهرست



»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهاى سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهاى گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن کارى که مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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کلید موفقیت و رمز پیروزى انقاب 
عوامل مهم در توجه به وحدت حوزه و دانشگاه
1- نقش ارزنده در روند تحول فکرى و فرهنگی

2- وجود دشمن مشترک هوشیار
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و...
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چرایی نیاز به وحدت حوزه و دانشگاه *

کلید موفقیت و رمز پیروزى انقاب 
بیسـت و هفتـم آذر مـاه روز شـهادت دکتـر مفتـح اسـتاد دانشـگاه و روحانـی مبـارز وانقابـی روز وحدت حـوزه و 
دانشـگاه نامیده شـده اسـت . تخصیص ایـن روز به این مناسـبت ناشـی از نیـاز مبرمی بود کـه در جامعـه ی انقابی 
ما احسـاس میشـد . چرا که )وحدت( کلید موفقیـت و رمز پیـروزی انقاب خونبـار ما بوده و هسـت و حفـظ و ادامه 
ی آن بـه آسـیب ناپذیری انقـاب و نیل بـه اهـداف انقابـی و حفظ کامـل دسـتاوردهای آن خواهـد انجامیـد. بقا و 
اسـتمرار انقاب ما کـه پس از تأییـدات الهی  بـه وحدت اقشـار مختلف ملت بـر محور اسـام و رهبری مرجـع و امام 
عزیز و عظیـم امت متکی و اسـتوار بـود جز با اتـکال به خـدا و حفظ وحـدت همـه جانبه امـکان پذیر نخواهـد بود و 
هر اقدامی کـه در راه حفـظ وحدت بعمـل آید عمل صالحی اسـت که بایـد مورد تأیید و پشـتیبانی کامل مسـؤوالن 
و دسـت اندرکاران قرار گیـرد . امـا در ایـن راه و کار، دقایق و ظرایفی هسـت که بی توجـه به آن حفظ وحـدت امکان 
پذیر نخواهد شـد و شـعار وحدت با همـه ی طنین دلنشـین و روح نـوازی کـه دارد در مرحله ی حرف و سـخن باقی 
خواهـد ماند. حـال آنکـه انقاب مـا امروزه بیـش از هـر زمان دیگـر نیاز بـه آن دارد کـه شـعارهای خـود را جامعه ی 

عمل بپوشـاند و بدون تردیـد امکان و شایسـتگی و ابـزار ایـن کار را نیز در اختیـار دارد . 

عوامل مهم در توجه به وحدت حوزه و دانشگاه
قبل از اینکـه به ایـن نـکات بپـردازم میخواهـم در ایـن زمینه که چـرا وحـدت حـوزه و دانشـگاه و وحـدت روحانی 
و دانشـجو از همـان روزهـای آغـاز انقاب بیشـتر مـورد توجه مـردم جامعـه ی ما بـوده اسـت توضیح دهم . روشـن 

*.  پیام بمناسبت برگزاری سمینار هفته وحدت حوزه و دانشگاه 1360/09/27
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اسـت که)وحدت( یـک ارزش اجتماعـی و قبـل از آن یـک ضـرورت و نیـاز اجتماعی اسـت بخصـوص در جامعه ای 
که راه تحـول را میرود. امـا دیدیم و شـنیدیم که حتی قبـل از پیـروزی انقاب نیز شـعار)روحانی دانشـجو پیوندتان 
مبارك( در راهپیمایی هـای عظیـم و میلیونی مردم انقابی کشـور ما یکی از شـعارهای اصلی و اساسـی بـود . اینکه 
چرا توده هـای عظیم ملـت وحدت بیـن این دو قشـر را ایـن چنیـن صریـح و پرخـروش میطلبیدند در خور سـخن 
مسـتقلی اسـت . و من اکنون به اشـاراتی کوتاه بسـنده میکنـم . طلب وحدت بیـن حوزه و دانشـگاه از سـوی مردم و 
ابـراز شـادمانی و حمایت آنـان در لحظاتی کـه بارقـه ی این عمـل انسـانی و اجتماعی را مشـاهده میکردند ناشـی از 

چندعامـل بوده و هسـت :

1- نقش ارزنده در روند تحول فکرى و فرهنگی
نخسـت آنکـه ایـن دو قشـر در حرکتهـای اجتماعـی و در رونـد تحـول فکـری و فرهنگـی جامعه مـا نقشـی ارزنده 
و واال داشـته انـد و دارنـد . در برهوتـی کـه رژیم طاغوتـی به جامعـه تحمیـل کـرده بـود و در انجماد خفقـان حاکم 
در آن لحظـات سـکوت و سـکون در زیر نـگاه ریز بیـن میرغضب هـا و جـادان رژیـم و در زیـر چکمه ی مـزدوران و 
دژخیمـان پهلـوی دم گـرم روحانیـون و دانشـگاهیان متعهد و مسـئول بـود که آتـش مبـارزه را گرم نگه میداشـت 
و فریاد اینـان بود کـه از فیضیـه و دانشـگاه صـای مقاومـت و مبارزه سـر میـداد . چه بسـیار فریـاد که از سـر منابر 
برخاسـت و قبل از انتشـار در سـطح جامعـه به صفیـر گلولـه ی مـزدوران خاموش شـد . و چه بسـیار دانشـجوهای 
مبارز کـه در خون خـود تپیدند و گل وجودشـان پژمـرد و کسـی از آنان با خبـر نگردید . ایـن منادیـان آزادی با همه 
ی اهداف مشـترکی کـه داشـتند دریغا کـه چه دیـر همدیگررا بـاز یافتنـد و خوشـا بانگ پرخـروش مردم کـه آوای 

وحـدت سـرداد و نقشـه ی دشـمنان را نقش بـرآب کرد .

2- وجود دشمن مشترک هوشیار
دوم آنکـه علیرغـم هـدف مشـترك، دشـمن مشـترِك ایـن دو قشـر مبـارز و انقابـی در بسـیاری از لحظـات تاریخ 
هشـیارتر از آنـان عمـل کـرد و بـه برنامه خویـش که ایجـاد شـکاف و افتـراق بیـن این دو قشـر بـود جامـه ی عمل 
پوشـاند. در دورتریـن مقاطـع تاریـخ اسـام نیـز آثـاری از ایـن سیاسـت )تفرقـه بینـداز و حکومـت کن( به چشـم 
میخورد مغوالن مسـاجد را بیهـوده عرصه ی سـم سـتوران نکردنـد . دژخیمـان میدانند از کـه و از کجا باید ترسـید 
در انقاب مشـروطیت نیز مسـاجد هـدف بـود . نهضت ملی در بیسـت و هشـتم مرداد نشکسـت مگـر در اثـر ایجاد 
شـکاف و افتـراق بین روحانیـت و آنـان که علم روشـنفکری بر سـر دسـت میبردنـد . چه بسـیار مهر جهـل و خرافه 
پرسـتی که بر پیشـانی حوزه هـای علمیـه کوفتنـد و چه فـراوان تهمـت بی دینـی و بـد دینی کـه به دانشـگاهیان 
زدنـد . چنین شـد که هرکـس بـه راه خویش رفـت و دژخیم بر سـر هـر دو راه کـه غایت و هـدف آن یکی بـود چنان 
آسـان و کم ضرر هر دو قشـر را سـالیان دراز گرفت و بسـت و شکسـت و کشـت و جـز ناله ای برنخاسـت و دسـتهای 

یـاران و همرزمـان بهـم نرسـید . و اینـک اوراق تاریـخ در پیش روی ما گشـوده اسـت .
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وحدت، نه با شعار بدست می آید و نه با امریه و فرمان
امـا اکنون مجـال چـون و چرا نیسـت کـه "حـرم در پیش اسـت و حرامـی درپس" صـای وحـدت خلق را بـه گوش 
جان بشـنویم و از شکسـت هـای تاریخی کـه نتیجـه ی قهری اختـاف و افتـراق بـوده اسـت بپرهیزیـم . از حوادث 
تاریخ شکسـت هـای بـزرگ ناکامـی هـای گذشـته و از همـه مهمتـر از پیـروزی انقاب شـکوهمند اسـامی درس 
عبـرت بگیریم و بشـنویم که تـوده هـای عظیـم و میلیونی ملتـی مبـارزه و مصمـم و مقـاوم و ایثارگر بانـگ وحدت 
سـرداده اند . بـا این سـرود الهـی و انسـانی هم آوایـی کنیـم و با هـم یکپارچـه و متحد بـه دریای مـواج و خروشـان 
خلق بپیوندیم و به شـعار بـر حق آنان که "وحدت حوزه و دانشـگاه" اسـت پاسـخی شایسـته و سـزاوار بدهیـم و این 
شـدنی و امـکان پذیر اسـت اگـر : فرهنـگ اصیل حاکـم بر جامعـه ی خویـش را بدرسـتی بشناسـیم و بدان مسـلح 
شـویم . که با شـناخت این فرهنگ اصیـل و پویا که منشـاء در سرچشـمه ی تعالیم الهـی دارد هـر کاری از آن جمله 
"وحـدت" آسـان تـر و معنی دارتـر میشـود . چرا کـه "وحـدت" نه با شـعار بدسـت مـی آید و نـه با امریـه و فرمـان. و 

اگر امـروز در جامعـه ی انقابی وحـدت حـوزه و دانشـگاه و وحـدت روحانی و دانشـجو مطرح میشـود ناشـی از این 
واقعیت اسـت که تاکنـون و حداقـل تا قبـل از انقـاب ایـن وحدت وجود نداشـته اسـت . 

نخستین گام در وحدت حوزه و دانشگاه
این دو قلمـرو علـم و روحانیت باید نخسـت از هر آنچه بـا فرهنگ اصیـل جامعه ی اسـامی ما بیگانه اسـت تطهیر و 
پاك شـوند و نخسـتین گام در راه وحدت را از اینجا بردارنـد . حاکمیت دو فرهنـگ با ممیزات و مشـخصات متفاوت 
بر ایـن دو حـوزه تاکنـون خسـارات فراوانی بـه جامعه ی مـا تحمیل کـرده اسـت : علـم را محور هـر چیز قـرار دادن 
و از علـم نیز تنهـا به جنبـه هـای مصرفـی آن دل بسـتن و در نهایت کارگـزار قدرتهـای علمـی جهانی شـدن و بازار 
مصـرف را بـرای تولید کننـدگان خارجـی گـرم و داغ نگهداشـتن ضایعه ای اسـت تلـخ و دردنـاك که دانشـگاه باید 
هر چه سـریعتر بـه جبران آن قیـام کنـد و نقصان و خللـی را کـه از ایـن راه به جامعـه ی مـا وارد آمده اسـت . ترمیم 
نمایـد . از آن سـوی در حـوزه ها نیـز نیازهای ملمـوس جامعـه و مـردم و واقعیت هـای زمانه بایـد مطرح شـود . چرا 
که اگـر "دین عین سیاسـت اسـت" کـه هسـت پـس بایـد قـدم در واقعیـت هـای عصـر و دوران نهـاد و از حیطه ی 

ذهنیـت های مجـرد رها شـد .

تبادل امتیازات حوزه و دانشگاه
با اینهمـه امتیـازات حـوزه و دانشـگاه نیز بایـد تبادل شـود : اخـاص صفا ایثـار معنویـت زهـد احترام به سـنتهای 
اصیل و ارزشـمند از یکسـو و توجه بـه واقعیات؟ دید باز و گسـترده وسـعت بینـش نوگرایـی مفید نگرش سـازنده و 
پویا و اسـتفاده از روشـهای جدید و کارسـاز از سـوی دیگـر میتوانـد و باید که مکمل هم شـوند . آن سـخت کوشـی 
در آموختن کـه از ممیزات حـوزه های علمیه اسـت باید در دانشـگاه بعنوان سـنت اصیـل دانش آموزی بـکار گرفته 
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شـود و آن آینده نگـری همراه با طـرح و برنامه که از مشـخصات محیط دانشـگاهی اسـت بایـد در حوزه هـا پذیرفته 
شـود . آن هماهنگـی و اختاط سـازنده با مردم جامعـه که از روشـهای سـازنده و سـالم و از ممیزات بارز حـوزه های 
علمیه اسـت بایـد در دانشـگاه ملحوظ باشـد . دانشـجو بایـد مـردم جامعـه ی خـود را عمـا و از نزدیک بشناسـد و 
آموختـن دانـش نبایـد او را از ارتباط مسـتقیم با مـردم محـروم کنـد . همچنانکه ارتبـاط دائم و پیوسـته بـا مردم و 
آگاهـی از دردها نیازها و خواسـتهای روزمـره مردم نباید طلبه و دانشـجو را از کسـب علـم که چراغ راه جامعه اسـت 
بـاز دارد . سـخن در زمینه ی ضـرورت وحـدت و روشـهای ایجـاد آن بین حوزه و دانشـگاه بسـیار اسـت .امـا در این 
فرصت کوتاه این قدر هسـت که از مسـؤوالن و محققان و دانشـگاهیان و روحانیـون بخواهم که ایـن مقوله ی عظیم 
را با رعایـت جوانب متنـوع آن به بحث و بررسـی بگذارنـد و راهها و شـیوه های ایجـاد آن را در فرصت هـای گوناگون 

بیابند و بشناسـانند . 

توصیه هایی به اساتید دانشگاه و طاب متعهد
در نخستین گام به استادان و دانشجویان و روحانیون و طاب متعهد ومسؤول پیشنهاد میکنم که :

لزوم شناخت محیط حوزه براى اساتید و دانشجویان 
1 - اسـاتید و دانشـجویان عزیـز و ارجمنـد دانشـگاهها علیرغـم توطئـه هـا و تبلیغـات دشـمنان شـناخت محیـط 
طلبگـی را در برنامه کار خـود قرار دهنـد . متجاوز از هزار سـال اسـت کـه کار تعلیم و تعلـم و تحقیق در حـوزه های 
علمیه جریـان دارد . شـناخت واقعـی این محیط از دور میسـر نیسـت . ایـن محیط قطعا نـکات جالـب و آموزنده ای 
بهمـراه دارد که دریـغ اسـت دانشـگاهیان از آن بی خبر بماننـد و بدون مشـاهده که نخسـتین مرحله تحقیق اسـت 

در این بـاب نظـر دهند.

استفاده از اساتید دانشگاه ها در حوزه
2 - روحانیـون با حضـور در دانشـگاهها عملـی متقابل انجـام دهنـد . در دانشـگاهها نکات بسـیاری بـرای آموختن 
وجود دارد و ذهن های آمـاده ای برای یـاد گرفتن . روحانیـون میتوانند در دانشـگاه بیاموزند و بیاموزاننـد . و متقابا 

از اسـاتید دانشـگاهها بـرای تدریس در حـوزه ها دعـوت کنند .

شناختن نظام طلبگی براى دانشگاه و آگاهی از نظام دانشگاه براى حوزه
3 - نظـام طلبگـی نظام کشـف نشـده ای اسـت . در رژیـم گذشـته از هر نظـام موفـق و ناموفـق آموزشـی جهانی در 
برنامه ریزی هـای دانشـگاهی اسـتفاده کـرده انـد . امـا طراحـان و برنامـه ریزانی که از سـنت هـای آموزشـی جامعه 
ی خویـش کوچکترین اطاعـی نداشـتند و یـا داشـتند و مأمور اجـرای برنامـه هـای غربی بودنـد هیچـگاه از خود 
نپرسـیدند بر حوزه هـای علمیه چـه عواملی حاکم اسـت کـه چراغ آمـوزش و تحقیـق در آنهـا علیرغـم توطئه های 
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حـکام و فرمانروایـان و بـا همـه کار شـکنی هـای عوامل آنان  سـالهای سـال روشـن مانـده اسـت؟ شـناختن نظام 
طلبگـی بـرای دانشـگاهیان و متقابـا آگاهـی از نظام آمـوزش دانشـگاهی برای مدرسـان حـوزه های علمیـه بدون 

تردیـد آموزنـده و الهام بخـش خواهـد بود .

روحانیون و دانشگاهیان، مبشر و مبلغ معنویت 
4 - انقاب اسـامی ایران قبـل از هر چیـز یک انقـاب معنوی اسـت . اگر ایـن انقاب که خـود حاصل فـداکاری ها 
و ایثارهـای همه ی مردم از جمله روحانیون و دانشـگاهیان اسـت توانسـته باشـد که مبشـر و مبلغ معنویـت و مروج 
آن در جامعـه شـود بـه بخش عمـده ای از اهـداف خـود دسـت یافته اسـت . حضـور و رسـوخ معنویـت در جامعه ی 
به وضـوح دیـده میشـود و در همـه ابعـاد آن از جنگ که اولین مسـأله اسـت تـا کارخانـه، خانـه، مدرسـه و حتی در 
نحـوه ی مصـرف و راه و روش زندگـی روزمـره مردم به چشـم میخـورد . بدیهی اسـت کـه هـم در دانشـگاه و هم در 

حوزه هـای علمیه نبایـد جز این باشـد . خـأ معنویـت از آفـات اجتماعـی در رژیم گذشـته بوده اسـت.
دانشگاهها و حوزه ها برای دفع این آفت در خود و در جامعه نقش مهم و مسؤولیت عمده بر عهده دارند .

لزوم توجه به غایت علم در دانشگاه و حوزه
5 – نظریـه "علم بـرای علم" افسـانه کهنه ای اسـت که بخصـوص در یک جامعـه ی انقابـی پذیرفتنی نیسـت . علم 
اگر برای انسـان بـرای آرمانهای انسـانی برای بشـریت که غایت آن رسـیدن به خدا اسـت باشـد معنی پیـدا میکند .

و حوزه های علمیه و دانشگاهها را به تفکر در این باب دعوت میکنم .

رد و خنثی کردن نظریه " ناهماهنگی حوزه و دانشگاه"
6 - فلسـفه ی ناهماهنگـی و ناهمگونـی دانشـگاه و حـوزه علمیـه از القائـات دشـمنان خـدا و خلـق اسـت ":متصل 
جانهای مـردان خداسـت" آنان که این فلسـفه را تبلیـغ و القـاء میکنند البتـه درپی فراهم آوردن وسـائل و اسـباب و 
علل آن نیـز هسـتند . دانشـگاهیان و روحانیون بـرای رد این نظـر و خنثی کردن نقشـه دشـمنان باید با هوشـیاری 

عمل کننـد و عمـا نادرسـتی آن را بـه اثبات برسـانند.

ایجاد و تقویت عوامل وحدت بین حوزه و دانشگاه
7 - تشـکیل سـمینارها و ایجاد گردهمائی هـا در زمینـه وحدت بین حوزه و دانشـگاه تـا روزی که ایـن وحدت عما 
و بنحو گسـترده حاصل شـود ضـروری اسـت . امیـدوارم که ایـن گردهمائـی ها مبـارزه بـا عوامـل تفرقـه و ایجاد و 
تقویـت عوامـل وحـدت را در رأس برنامـه هـای خود قـرار دهنـد و در کشـف و ایجـاد راههـای عملی وحدت کوشـا 
باشـند و مسـؤوالن امـر تا رسـیدن بـه هدف کـه نیـل بـه وحـدت واقعـی اسـت از پایننشـینند . موفقیـت همه ی 

خدمتگـزاران به اسـام و انقـاب اسـامی را مسـألت دارم
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هدف از وحدت حوزه و دانشگاه

شـهید مفتح، کم نمـود و کم تظاهـر امـا پرحضور و 
پرتحرک

اعتقاد شهید مفتح به بازکردن حصار دور حوزه 
از معـارف  بـزرگ اسـام  عـدم غفلـت علمـاى 

انسان ساز، جامعه ساز و جهان ساز
شـهید مفتـح از پیشـروان حقیقی حرکـت فکرى 

جدید حوزه 
شهید مفتح ملجأ و ماذ جوانهاى دانشجوى مسلمان 

مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه
اسـتفاده کردن شـخصیت هاى حوزه و دانشـگاه از 

یکدیگر
خلقیات و روشهاى درسی در حوزه علمیه

1-محسوب شدن درس در حوزه به عنوان عبادت
توصیه به مطالعه کتاب سیاحت شرق

اهمیت انگیزه هاى معنوى در ادامه تحصیل
و...
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هدف از وحدت حوزه و دانشگاه *

شهید مفتح، کم نمود و کم تظاهر اما پرحضور و پرتحرک
خیلی محفـل و مجلس گیـرا سرشـار از صمیمیتی اسـت. بی شـک خاطره ها یادهـا و گذشـته ها و فضـا در این جو 
معنـوی و روحانی مؤثر هسـت. و حضـور حضرت آقـای میرمحمدی عالـم فاضل ارزشـمند زحمت کشـیده در این 
دانشـکده، در ایـن محیـط و در این محضر بـر جـّو صمیمیت و صفـا و معنویـت این جـا می افزاید. و خوشـحالم که 
این توفیـق را پیدا کـردم در خدمـت بـرادران و خواهران عزیز، دانشـجویان، اسـاتید محتـرم و مسـؤولین، این یاد 
را و این خاطـره را بـا هم گرامـی بداریم. بسـیار بجاسـت کـه در وحلـه ی اّول از شـهید عزیزمـان مرحـوم آیت الَلّ 
مفتـح رحمةاللَّ علیـه یاد کنیم کـه ایـن روز و این مجمع از بـرکات خون آن شـهید بزرگوار ماسـت. خـود آن عزیز 
در زندگیـش هـم همین طـور بـود. کم نمـود و کم تظاهر امـا پرحضـور و پرتحرك. اسـمش کمتـر برده می شـد اما 
آثارش خیلی جاهـا بود. یکـی از آنها دانشـگاه بـود و یکـی از آنها حـوزه. آنها که یـاد آن عزیـز را گرامی داشـتند و 
با او انـس گرفتند می داننـد که حضور شـهید مفتح در سـالهای تاریـک اختنـاق در پایگاههای مقاومـت و معرفت 
و فرهنـگ انقابـی یعنـی مسـاجد یـک حضـور نمایـان و کم نظیـر بـود، هر جـا او بـود پایـگاه بـود. همـان وقتها 
مسـجد قبا معـروف بود، مسـجد جاویـد معروف بـود، که آثار شـهید مفتـح بود. اسـم خود ایـن عزیز کمتـر آورده 
می شـد. بـا این کـه آنهـا از بـرکات او بودند. حـاال هـم همانجور اسـت، هفتـه ی وحـدت حـوزه و دانشـگاه معروف 
اسـت. مفتح البـای یادهـای این هفتـه گم می شـود، یـادش فرامـوش می شـود. این جـزو افتخـارات اوسـت که 
آثـارش از اظهاراتـش از منیت هایـش همیشـه بیشـتر و مشـهودتر بـوده. بـد نیسـت بدین جهـت و بـرای این که 
بنـده به سـهم خودم بـه عنوان کسـی کـه مدتهای مدیـدی آن شـهید عزیـز را می شـناختم و سـالهایی با ایشـان 

*.   بیانات در مراسم سالگرد شهادت دکتر مفتح )در روز وحدت حوزه و دانشگاه( 1364/09/26
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دوسـت بـودم، از نزدیک بـرای رفع ایـن فضـای غربت آلـود چند جملـه ای عـرض بکنم.

اعتقاد شهید مفتح به بازکردن حصار دور حوزه 
شـهید مفتـح یکـی از مظاهـر آن فرهنگی بـود کـه اسـام را در مرحلـه ی عمـل، بـه فردهـا و زاویه هـا و خلوت ها 
محـدود نمی کـرد و در مرحلـه ی معرفـت و تحصیـل بـه حوزه هـا و مسـجدها، اسـام را بـا همـان شـؤون و 
همه جانبه گـی اش در اعتقـاد و عمـل، در معرفـت و تحقـق می فهمیـد و به دنبـال او تاش می کـرد. بنـده از وقتی 
رفتـم قم و شـهید مفتـح را شـناختم، کـه البتـه آن وقت ایشـان جـزو فضـا بودند، سـال سـی وهفت، من تـازه از 
مشـهد رفته بودم. یکـی از چهره های فاضـل و برجسـته بود و یکـی از روحانیـون متجدد بـود. یعنی جزو کسـانی 
بود کـه معتقد بـود حـوزه ی علمیـه باید ایـن حصـاری را که بـه دور خودش کشـیده بـاز کنـد. هـم راه بدهد، هم 
راه بیایـد، هم بـر ابعـاد بینـش جهانـی خـودش بیفزایـد، دنیـا را بشناسـد، دانشـها را، دانشـمندها را، جریانها را، 
مسـائل سیاسـی را، مسـائل فرهنگـی نویـن را، چیزهایـی را کـه در میـان آنها دشـمنهای مـا و دشـمنی های ما و 
دوسـتهای و دوسـتی های بـا مـا را وجـود دارنـد، اینهـا را بداند. معتقـد به مبـارزه بـود. آن روزهـا هنـوز مبارزه ی 
سیاسـی قـوی و عمیقی در حـوزه نبـود. و انقـاب و نهضـت روحانیت هنوز شـروع نشـده بـود، اما مبـارزه ی برای 
گسـترش فکر اسـامی و مبـارزه بـرای پیـدا کـردن مفاهیم جدیـد در اسـام وجود داشـت. مبـارزه بـود، این هم 
یـک مبارزه بـود. چون یـک عـده ای با همیـن هم مخالفـت می کردنـد، چـه در داخـل حوزه ها و چـه در بیـرون از 
حوزه هـا، واقعـاً یکـی از دشـوارترین مبارزه هـا همین بـود کـه اسام شناسـان، آگاهـان به معـارف الهـی و قرآنی 
گفتگو کننـد تا آفـاق جدیـد زندگـی را، تا جهـاد را، تـا سیاسـت را، تـا جامعـه را، تا نظـام اجتماعـی را، تا انسـان 
را و زندگـی انسـان را در قـرآن و در اسـام پیـدا کننـد. و این چیـزی بـود کـه آن روز متخصصین فرهنـگ دین و 

معرفت دینـی بـه آن اهتمـام زیادی نداشـتند.

عدم غفلت علماى بزرگ اسام از معارف انسان ساز، جامعه ساز و جهان ساز
یک عـده ای تـاش می کردنـد و این افـکار جدیـدی را کـه در دنیای اسـام مطرح شـده بـود، آنهـا را یـاد بگیرند 
و در قـرآن جسـتجو کننـد. و روایـح زندگی بخـش قرآنـی را درك کننـد. یک عـده ای با ایـن مخالفـت می کردند، 
هم در بیـرون از حوزه ها آن درسـهایی کـه با بیـداری روحانیـت و بیـداری پرچمداران دیـن و فقه مخالـف بودند، 
هم در داخـل حوزه ها آن کسـانی کـه دیدگاههـای وسـیعی آنچنانکه شایسـته ی معرفت اسـامی بود نداشـتند. 
پیشـروان ایـن حرکت، همیـن عـده ی معـدودی بودند کـه اسـم آنها در صـدر سلسـله ی شـهدای انقـاب ما هم 
بـه صـورت افتخارآمیزی ثبـت و ضبـط اسـت. البتـه علمـای بـزرگ اسـام و آگاهـان از معـارف عمیق اسـامی 
هیـچ وقـت غافـل از معـارف انسان سـاز و جامعه سـاز و جهان سـاز اسـام نبودنـد. یعنـی همان وقـت مـا در میان 
چهره هـای بـزرگ، روشـنفکرترین روحانیون را مشـاهده می کنیـم. هم مرحـوم آیـت الَلّ بروجردی یـک روحانی 
روشـنفکر و آگاه بـود، هم در میـان مؤلفیـن و محققین مرحـوم عامـه ی طباطبائی یک چهره ی آشـنا به مسـائل 
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جدیـد اسـامی بـود و آگاه از مفاهیم نو اسـامی بـود. و شـاید از همه ی اینهـا روشـن بین تر و کیس تـر در مفاهیم 
و معـارف اسـامی و آمیخته تر از لحـاظ روحـی و فکری بـا روح و محتـوای انقابی اسـام امـام عزیزمان بـود، که 
از دوران جوانـی بـا نهضت اسـامی، بـا نهضـت اجتماعی بـر مبنای اسـامی خـو گرفتـه بـود، در این بـاره کتاب 
نوشـته بود، بـرای این هـدف واال تـاش کرده بـود، بـرای تحقیق نظـام حوزه بـا این هـدف زحمت کشـیده بود، و 
حتـی ترکیب تمرکز ریاسـت حـوزه به وسـیله ی مرحـوم آیـت الَلّ بروجـردی را بـا دوستانشـان داده بودنـد. اینها 

بود امـا حقیقـت این که جـو و فضـای عمومـی حـوزه اینجـوری نبود.

شهید مفتح از پیشروان حقیقی حرکت فکرى جدید حوزه 
حوزه هـا علی رغـم وجـود یـک چنیـن مشـعلداران روشـنگری ها و روشـنفکریهای اسـامی در آن سـطحی و 
حدی کـه مناسـب زمـان بـود در زمینه هـای روشـنفکری واقعـاً نبودند. یـک عـده ای بودند افـراد فاضـل، مؤمن، 
روشـن بین، آگاه، جـوان، فعـال، نتـرس، بـا محرومیتهـای خـاص حـوزه بسـاز و از خیلـی چیزهـا پرهیزنکـن که 
خیلی هـا پرهیـز می کردنـد. و اینهـا در حقیقـت پیشـروان حقیقی حرکـت فکـری جدیـد حوزه اند. این شـهدای 
عزیزی کـه مـا از اّول انقـاب تا حـاال داریـم جـزو اینهایند. مرحـوم شـهید مطهـری از ایـن جمله اسـت، مرحوم 
شـهید بهشـتی، مرحوم شـهید مفتح، مرحوم شـهید باهنر، و شـگفتا که پیشـروترین عناصر روشـنفکری انقابی 
حوزه هـا اولین شـهدای هنـگام بـه ثمر رسـیدن ایـن انقـاب را هـم تشـکیل دادنـد و این نشـانه ی صداقـت این 
دلهـا و زبانهـا و حقانیـت این راه اسـت. مرحـوم مفتـح یک چنیـن چهـره ای بـود. بعدها هـم هنگامی کـه نهضت 
روحانیـت و نهضـت اسـامی شـروع شـد و مبـارزات حـاّد روحانیـت در سـالهای چهل ویـک، چهـل ودو و بعـد از 
آن یکـی از روحانیـون با نـام و نشـان کـه عمـًا در صحنه هـای مبـارزه بود و بـا سـخنرانی و بیـان حقایـق تاش 
خودش را بـه صـورت خیلـی قـوی ابـراز می کـرد، مرحـوم مفتح بـود. ایشـان منبـر گـرم و گیرائـی هم داشـتند 
ظاهـراً مـن ندیـده بـودم، آن وقتهـا مسـافرت می کـردم، آبـادان می رفتم کـه جای حساسـی بـود و دسـتگاه هم 
روی آن جاهـا خیلـی حسـاس بـود و جاهـای دیگـر مسـافرت می کـردم، تهـران هـم کـه بودنـد یـا می آمدنـد 
سـخنرانی می کردنـد. یکـی از آن گوینـدگان پرشـور فاضـل روشـنفکر و آگاه بـه مسـائل اسـام و انقـاب، یـک 
چنین عنصری بـود از ابعـاد کار انقابـی و کار مبـارزی. در دانشـکده ی الهیـات حضور این شـهید عزیـز در دوران 
اختنـاق یـک حضـور بسـیار بابرکتـی بـود. هـم از نظـر رشـد و اشـاعه ی تفکـرات اسـامی عمیـق و جدیـد، هم 
از لحـاظ مقابلـه ی بـا امـواج خنثی سـازی حرکـت دانشـکده ی الهیـات، در خـود ایـن دانشـکده یـک امـواج ضد 
اسـامی وجود داشـت. شـاید به عمد مراکز فکـری ضد اسـامی در این جا کاشـته شـده بـود، بوجود آورده شـده 
بـود. بـرای این کـه از داخـل خـود دانشـکده ی الهیـات کـه دانشـکده ای بـرای سـاختن عالـم ضـد الهی یـا الاقل 
کم اعتقـاد بـه الهیـات بیـرون بیایـد، اینکار شـده بـود و وجـود داشـت. بنـده همان وقـت هم بـاور نمی کـردم که 
حضـور بعضی از اسـاتیدی که جـزو پایگاههـای الحـاد، از لحـاظ فکری شـمرده می شـدند در دانشـکده ی الهیات 
یـک چیـز تصادفـی باشـد. به نظـر مـن یـک چیـز تعمـدی می آمـد. و ایـن یـک واقعیتـی بـود کـه آن روز وجود 
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داشـت. 

شهید مفتح ملجأ و ماذ جوانهاى دانشجوى مسلمان 
مرحـوم شـهید مفتـح و همچنیـن شـهید مطهـری جـزو کسـانی بودند کـه ملجـأ و مـاذ جوانهـای دانشـجوی 
مسـلمان بودند. آن کسـانی کـه می خواسـتند واقعاً اسـامی باشـند، اسـامی بیاندیشـند، اسـام را یـاد بگیرند، 
الهیات را بفهمنـد، و آن چیـزی که فرض می شـد کـه دانشـکده ی الهیات بـرای آن بوجود آمـده، آن بشـوند، این 
دو شـهید عزیز سـالیان متمادی این جـا ملجأ بودنـد، و تحـرك داشـتند، و مخصوصاً مرحـوم شـهید مفتح خیلی 
هـم بی پـروا کـه مرحـوم مطهـری بـرای مـن نقـل می کردنـد از برخـورد شـدید سـتیزه آمیز بعضـی از اسـاتید با 
ایشـان و ایشـان با بعضی از اسـاتید این جا بـه مناسـبت همین مسـائل بنیانی فکـری و اعتقـادی و این کـه این جا 
اهانت می شـد بـه بعضـی از مقدسـات حتـی بوسـیله ی همان کسـانی کـه به گمـان مـن تعّمد بـود در گذاشـتن 
اینهـا، و این شـهید عزیـز بی مهابا و بـدون رعایـت بعضـی از ماحظـات و با کنـار گذاشـتن آن متانـت ظاهری ای 
که یـک اسـتاد برای خـودش قائـل اسـت. برخـورد کـرده بـود و در مقابـل آن مسـائل ایسـتاده بـود. یـک چنین 
شـخصیت انصافـاً همه جانبـه ای بـود، ایـن عزیـز بزرگوارمـان. بعـد از انقـاب هم حقـاً شـخصیت نافـع و مفیدی 
بود. اگر چـه از ایشـان کـم بهـره گرفته شـد و عمـر بابرکت ایشـان کفـاف نـداد کـه بماننـد و انقـاب را بهره مند 
کننـد. لکن شـمع وجـود ایشـان روشـنی بخش بـود، وجـود مبارکی بـود و زندگـی او مبـارك بـود و مـرگ او هم 
مرگ مبارکـی بـود. شـهادت مبارك ترین حادثه ی یک انسـانی اسـت که به شـهادت می رسـد. مـا این هفتـه را و 
این روزهای حسـاس وحـدت حـوزه و دانشـگاه را و این ایـده را که با ایام شـهادت ایشـان همـراه هسـت از برکات 
آن شـهید عزیـز می دانیـم و امیدواریم کـه ایـن فکرها و ایـن ایده هـا بـه ثمـر برسـد. و آن روح مطهر هـم بهره ی 

معنـوی و اخـروی خـودش را ببرد.

مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه
در مورد مسـأله ی وحـدت حـوزه و دانشـگاه من تصـور خودم این اسـت کـه آن مقـداری که راجـع به ایـن قضیه 
حـرف زده شـده یـا بگوئیـم شـعار داده شـد، در عمـل، کار چشـمگیری، کار نمایـان و مشـت پرکنـی ]نقـص [. 
دانشـگاهها، ایـن چیزهـا را نمی توانیـم مـا جـزو مظاهر وحـدت حـوزه و دانشـگاه بدانیـم. اینهـا چیزهایی اسـت 
که الزمـه ی یک تحـّول با ایـن عظمـت و با ایـن محتـوا در جامعـه ی ماسـت. اگر شـعار وحدت حـوزه و دانشـگاه 
هم سـر داده نشـده بود این مقـدار اختـاف و آمیختگـی بوجود می آمـد. آن چیـزی که در زیـر این عنـوان عظیم 
و پرمغـز و پرمحتـوا می تواند وجـود داشـته باشـد آن چیـه؟ و در راه آن چه قدمهایی برداشـته شـده و چـه هدفی 
از وحـدت حـوزه و دانشـگاه مـورد نظـر و مـورد توجـه می توانـد باشـد؟ اینها یک مسـائلی اسـت کـه بـه نظر من 
خوب اسـت کـه در ایـن جلسـاتی کـه این جـا هسـت روی اینهـا بحث بشـود. بنـده سـال گذشـته هـم در همین 
جلسـه کـه البتـه این جا تشـکیل نشـده بـود، یعنـی جلسـه ای به مناسـبت وحـدت حـوزه و دانشـگاه کـه همین 
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ایام بود، شـرکت کـردم، و خواهش کـردم از بـرادران مسـؤول و دسـت اندرکار که یـک کمیته ی ویژه ای تشـکیل 
بدهنـد بـرای پی گیـری از روشـهای وحـدت حـوزه و دانشـگاه. یک عـده ی مخصوصـی بنشـینند اصًا مشـخص 
کننـد که راه وحـدت حوزه و دانشـگاه چیـه و روی آن کار بشـود، مـن نمی دانم آن کمیته تشـکیل شـد یا نشـد. و 
کاری کردنـد یا نـه، و اگـر شـد آن کار چیـه؟ لکن جـا دارد و مناسـب اسـت که این مسـأله بـه صورت یک سـؤال 
مطـرح باشـد تـوی ایـن بزرگداشـت و ]نامفهـوم [ گردهمائـی بـه عنـوان بزرگداشـت ایـن روز و ایـن شـخصیت 
و بـرادران و خواهرانـی کـه در ایـن زمینـه ایـده ای دارنـد، نظـری دارنـد، و اسـاتیدی کـه یک راهـی را پیشـنهاد 
می کننـد و کسـانی کـه فکـری در ایـن بـاره کردنـد، ایـن را مطـرح کننـد مـا یـک حرکتـی بکنیـم، یـک قدمی 
برداریـم، تا حـاال گفته شـده. اّوالً بایـد دید مقصـود از وحدت حـوزه و دانشـگاه چیه. خیلـی طبیعی اسـت که این 
وحـدت مقصود ادغـام حـوزه در دانشـگاه یـا دانشـگاه در حـوزه نیسـت. مقصـود همچنین این نیسـت کـه که ما 
بیاییـم برنامه هـای حـوزه را و برنامه هـای دانشـگاه را یـک چیز بکنیـم، این معنـی ندارد. حوزه دانشـگاهی اسـت 
بـرای یـک کار و دانشـگاه حوزه ای اسـت بـرای یـک کار دیگـر، حـوزه جایـگاه پـرورش فقیـه و عالم دین اسـت و 
احیاناً مبلّغ اسـت. دانشـگاه مرکـز پـرورش عالِِم به علـوم معمولـی ای که انسـان و جامعه بـرای اداره ی خودشـان 
به آنهـا نیـاز دارند، هسـت. دو تـا کار دارنـد، دو تـا برنامـه قهـراً خواهند داشـت. بنابرایـن ادغـام این دو تـا در هم 
و این کـه حـوزه بشـود یک دانشـگاه دیگـری بـا همیـن خصوصیات و دانشـگاه بشـود حـوزه بـا ایـن خصوصیات. 
یقینـاً این مـراد نیسـت. ما هـم حـوزه الزم داریـم هـم دانشـگاه، وحـدت از آن طرف بـه این معنـا هم نیسـت که 
اینها یـک وحـدت جهت گیری کلی داشـته باشـند، چـون ایـن حاصل اسـت. انقاب ایـن را بوجـود آورده اسـت. 
انقـاب فرهنگی به خصـوص در دانشـگاه یـک چنین چیـزی را بوجـود آورده و بایـد بیـاورد. ما اگر شـعار وحدت 
حوزه و دانشـگاه را هم سـر نمی دادیـم جهت دانشـگاهایمان هـم باید عـوض می کردیـم باید اسـامی می کردیم. 
بایـد بـه سـمت هدفهـا و آرمانهـای انقـاب دانشـگاه را هدایـت می کردیـم و بـر اسـاس آنهـا بایـد برنامه ریـزی 
می کردیـم، ایـن یـک چیـز طبیعـی اسـت. بنابرایـن وحـدت حـوزه و دانشـگاه کـه می گوئیم یـک چیـزی بیش 
از اینهـا و زائـد بـر اینهـا بایسـتی باشـد. وااّل اینهـا بطـور طبیعـی وجـود دارد. مـا اگر بعـد از آنـی که یـک انقاب 
بر مبنـای اسـام کردیـم و مـردم مـا در راه این انقـاب این همـه فـداکاری کردنـد، تاش کردنـد، شـهید دادند، 
سـرمایه گذاریهای بسـیار گران قیمـت کردند، بـا اسـتکبار جهانی بـه خاطر تکیـه ی به اسـام و محور قـرار دادن 
اسـام مـا درافتادیم، دشـمنیهای قطبهـای عظیم قـدرت را در دنیـا به سـمت خودمان متوجـه کردیم، بـه خاطر 
این که دم از اسـام زدیـم. اگر بعـد از همـه ی ایـن ماجراها یکهو ایـن ملـت ببیند که دانشـگاهش، محـل پرورش 
انسـانهای اداره کننـده ی کشـور در آینـده اش، جهـت ایـن انقـاب و این آرمانهـا و ایـن اسـامها را نـدارد، این که 
نقـض غرض اسـت. این کـه قابل قبـول نیسـت، قابـل تََوُفّه نیسـت، طبیعی اسـت کـه دانشـگاه انقاب و دانشـگاه 
جامعه ی اسـامی بایـد همـان جهت گیریها را و همـان هدفها را داشـته باشـد. این هـم بنابراین مقصـود از وحدت 
حوزه و دانشـگاه ایـن نمی تواند باشـد، یک چیـز دیگر باید باشـد. شـاید بتـوان گفت که وحـدت حوزه و دانشـگاه 
عبارت از این اسـت کـه ما ایـن دو کانون علمـی، ایـن دو مرکـز تعلیم و تعلّـم را از لحـاظ اخـاق حاکم بـر آنها، از 
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لحاظ سیسـتم و سـازماندهی حاکم بـر آنهـا، و از لحـاظ برخـی از محتواها به هـم نزدیـک کنیم. این یـک چیزی 
اسـت کـه می تواند تحـت عنـوان و تحـت نـام وحـدت حـوزه و دانشـگاه بـه عنـوان یک هـدف مـورد توجـه قرار 

بگیـرد و برایـش کار بکننـد و چیـز کمـی هم نیسـت، چیـز خیلی مهمی اسـت.

استفاده کردن شخصیت هاى حوزه و دانشگاه از یکدیگر
 اخاق حـوزه و دانشـگاه به طـور طبیعـی و قهـری دو اخاق اسـت. دو نـوع خلقیـات حـوزه و دانشـگاه دارد. این 
دو نـوع خلقیـات در حـوزه و دانشـگاه موجب این می شـود کـه انسـانهایی کـه در ایـن دو محیط بـار بیاینـد با دو 
فرهنگ بـار بیایند. دو جـور قیافه و ترکیب روحی و شـکل روحی و خلقی و شـغلی داشـته باشـند. ایـن در اداره ی 
آینـده ی کشـور تولیـد مشـکل می کند. اگـر قرار باشـد کـه دانشـگاه مـا در عین این که دانشـگاه اسـامی اسـت. 
یعنـی علـوم اسـامی در آن جـا تدریـس می شـود، مسـائل ضـد اسـامی در آن جاهـا نمی آیـد، قیافـه و شـکل 
ظاهـری دانشـگاه هم اسـامی اسـت. اما همـان اخاق دانشـگاه غربـی و سـوغات فرنگـی را باز هم داشـته باشـد 
و حفـظ کند ایـن چیـز مطلوبـی نیسـت، چیـز خوبـی نیسـت. چـون غیـر از محتـوای درسـی و علمـی محتوای 
اخاقـی کـه بخـش عمـده ای از فرهنـگ انسـان را و یـک مجموعـه را تشـکیل می دهـد ایـن چیـز قابـل توجهی 
اسـت، بایـد بـه آن توجـه بکنیـد. اخـاق حـوزه یـک اخـاق دیگـری اسـت. البتـه در مقایسـه ی ایـن دو اخاق 
با همدیگـر می تـوان گفت یـک نقـاط مثبتـی اخـاق حـوزه ای دارد و یـک نقـاط مثبتی هـم اخاق دانشـگاهی 
دارد کـه شـاید در حـوزه آنها یـا نیسـت یا کم اسـت یـا خیلـی ریشـه دار نیسـت. و ایـن دو نـوع فرهنـگ، دو نوع 
خلقیـات بایسـتی بـا هـم نزدیـک بشـوند بـه سـمت تکامـل، البتـه اخـاق حـوزه در مجمـوع مطلوبتر هسـت تا 
اخاق دانشـگاه. و بـا تفکر اسـامی و گرایش اسـامی و روشـهای اسـامی نزدیکتـر و مأنوس تـر و متناسـب تر. یا 
از جنبه ی سیسـتم و نظام آموزشـی، مـا در حـوزه یک خصوصیات آموزشـی داریـم که اینهـا در دانشـگاهها هنوز 
هم نیسـت. که اگر ما فهرسـت کنیـم خصوصیات آموزشـی حـوزه ای را، خصوصیات مثبت آموزشـی حـوزه ای را، 
یقینـاً چیزهایی اسـت که بـرای دانشـگاه چیز مهمی اسـت. بـرای سـازندگی انسـان دانشـگاهی یک چیز بسـیار 
جالب و ارزنـده ای اسـت. با همـه ی اینها بـه نظر من بحـث تفصیلـی و دقیق و ریز می شـود کـرد و باید هم بشـود. 
چـه تـوی جلسـات عمومـی این جـا و چـه در کمیسـیونها، اگـر کمیسـیونهایی هسـت، روی اینها می شـود بحث 
کرد. و کسـانی که در حـوزه بودنـد، سـالهایی را گذراندنـد خیلی راحـت این مـوارد را پیـدا می کنند. در سیسـتم 
درسـی دانشـگاهی هـم باز بـه نوبـه ی خـود یـک نقـاط مثبتـی وجـود دارد کـه اینهـا می توانـد منتقل بشـود به 
حوزه، و حـوزه را تکمیـل کند. یـا اسـتفاده از شـخصیتهای یکدیگر، دانشـگاه از شـخصیتهای حوزه و حـوزه برای 

کارهـای الزم خـودش از شـخصیتهای علمـی دانشـگاه اسـتفاده کند.

خلقیات و روشهاى درسی در حوزه علمیه
مـن دو، سـه تـا نکتـه از خلقیـات و روشـهای درسـی در حـوزه و دانشـگاه را این جـا بـه طـور فهرسـت یاداشـت 
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کردم کـه عـرض بکنم. کـه اینهـا ببینید اگـر این تفکـر، ایـن اخاق، کـه در حوزه هـا االن هسـت و جـزو طبیعت 
حوزه هاسـت، اگـر اینهـا در دانشـگاهها رواج پیـدا کنـد و عمومـی بشـود، می بینیـد چـه دنیـای خوبـی، چـه 
چشـم انداز زیبائـی از آینـده ترسـیم می شـود. البتـه اینهایی کـه می گویـم خصوصیات اخاقـی حوزه بـه صورت 
طبیعـی اسـت. یعنی حـوزه طبیعتـاً ایـن اسـت. ممکن اسـت یـک نفر تـوی حـوزه اینجـوری فکـر نکند، بـا این 

انگیـزه و با ایـن ُخلـق نیامـده باشـد. امـا حوزه ها بـه طـور معمولـی و بطـور طبیعـی اینجور هسـتند. 

1- محسوب شدن درس در حوزه به عنوان عبادت
درس در حوزه هـای علمیـه یـک عبـادت محسـوب می شـود. تربیـت طلبگـی از اّول این اسـت، درس یـک عمل 
عبـادی اسـت. الزمـه اش ایـن اسـت کـه ایـن کار مقـدس بـه حسـاب بیایـد. اسـاتیدی کـه قبـل از درس وضـو 
می گیرنـد تا بـا وضو برونـد سـر درس و طابی کـه پیـش از رفتن بـه جلسـه ی درس وضـو می گیرند تا بـا وضو در 
درس حاضر بشـوند، در حوزه هـا کم نیسـتند. این یکـی از چیزهـای معمولی و رائج اسـت کـه وضو بگیرنـد بروند 
درس. درس را آن روزی کـه در حوزه هـا هیـچ امتحانـی وجود نداشـت و هیچکس از کسـی نمی پرسـید که شـما 
چقـدر درس خواندیـد و بیـا ببینـم چـی خواندیـد. درس را در همـان روزهـا هم طلبـه ی حـوزه با شـوق و رغبت 
و بـه صـورت خسـتگی ناپذیر و بـا فرامـوش کـردن بسـیاری از جلوه هـای زندگی دنبـال می کـرد هیـچ انگیزه ای 
جز انگیـزه ی معنـوی و اخـروی و الهـی نمی تواند یـک طالـب علـم را آن وقتی کـه از او نمی پرسـند آقا شـما چی 
خواندیـد و پیـش کـی خوانـدی؟ اینجـور وادار بـه درس خوانـدن نمی کنـد. مـا متأسـفانه یـک تحلیل درسـت و 
حسـابی از زندگـی طلبگـی نداریم. تـا این نـکات و ظرائف تـوی آن منعکس شـده باشـد. معمـوالً شـرح حالهایی 

که هسـت متوجه بـه ایـن خصوصیـات و ایـن نکات نیسـت.

توصیه به مطالعه کتاب سیاحت شرق
این کتـاب زندگـی مرحـوم آقانجفی قوچانی که به اسـم سـیاحت شـرق منتشـر شـده خیلـی چیز جالبی اسـت. 
مـن بـه بـرادران و خواهـران توصیـه می کنـم کتـاب را بخواننـد. خـود مرحـوم آقـا نجفی یک شـخصیت بسـیار 
ممتازی بـوده، یـک انسـان معنوی بـوده. مرحـوم شـهید مطهـری ایشـان را دیده بـود در قـم. و به مـن می گفت 
ایشـان اهـل مکاشـفه و اهل معنـا بودنـد. کتـاب دیگـری ایشـان دارد بـه نام سـیاحت غـرب کـه در احـوال عالم 
بـرزخ و پـس از مرگ نوشـته شـده بـه شـکل داسـتانی. مرحـوم مطهـری می گفتند مـن احتمـال قـوی می دهم 
کـه اینها مکاشـفات ایـن مرحوم هسـت، که بـه این شـکل در کتاب سـیاحت غـرب آن را ثبـت کرده. یـک چنین 
شـخصیتی. آن جـا منعکس اسـت، کـه طلبـه چه جـوری درس می خوانـد و چه جـوری تـاش می کنـد و چه جور 
پـای درس اسـتاد مـی رود، و اسـتاد را انتخاب می کنـد و چه جـور عبـادت می کند و چه جور گرسـنگی می کشـد، 
البتـه زمـان آقانجفی بـا حاال یـک مقـداری فـرق می کنـد، و مـا نمی گوئیم صـد در صـد آنجور اسـت. نـه، خیلی 

چیزها هسـت کـه زمان مرحـوم آقـا نجفی نبـود و خـوب هسـت، امروز، هسـت. 
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اهمیت انگیزه هاى معنوى در ادامه تحصیل
بهتـر از آن هم هسـت. آن روز طلبه هـا جهـاد در راه خدا و مبـارزه ی در راه خـدا را مثل امـروز بلد نبودنـد و حضور 
در میدانهـای خطـر را. و همتهـای این چنیـن بلند کـه ناظر بـه اداره ی دنیای اسـام اسـت و حاکمیت اسـام در 
کل دنیـای بشـریت. از آن طرف هـم البته تجـرد و غنـای نفس طلبه هـای آن روز شـاید بیشـتر بود. توجهاتشـان 
یک مقـداری بیشـتر بـود. طبعـاً جلوه هـای زندگـی صنعتـی یـک تأثیراتـی می گـذارد روی روحهـا و فکرهـا. اما 
عبـادت دانسـتن درس و بـه عنـوان یـک کار عبـادی یک وظیفـه ی شـرعی و الهـی درس خوانـدن این یـک چیز 
فوق العـاده مهمـی در حوزه هـای علمیـه هنـوز هـم هسـت. هنـوز هـم شـما ببینیـد آن جوانـی کـه پـا می شـود 
مـی رود طلبـه می شـود، از دانشـگاه مـی رود، از دبیرسـتان مـی رود، از روسـتا مـی رود، از شـهر مـی رود. می روند 
طلبـه می شـوند. وقتـی که شـما برویـد از او بپرسـید چـرا طلبـه شـدی؟ می خواهـی چـکار بکنـی؟ می بینید که 
این، یـک هدف معنـوی ایـن را کشـانده آورده، البتـه اسـتثنا دارد. مواردی ممکن اسـت کسـانی اسـتثنا باشـند، 
انگیزههای دیگر داشـته باشـند امـا روال این اسـت، رنـگ عمومی این اسـت. بـه دنبال یـک هدف معنـوی آمده. 
می گوید آمـدم اسـام را بفهمم، اسـام را تحقیـق کنم. آمـدم راهنمائـی کنم مـردم را یـاد بگیـرم راهنمائی کنم 

مـردم را. اصـًا از اّول انگیـزه این اسـت. 

تحّولی در کار تحصیل و علم 
در حالی کـه در دانشـگاه قبلی مـا و فرهنـگ دانشـگاهی ما ایـن نبود. اگـر از یک دانشـجو می پرسـیدند آقا شـما 
چرا آمـدی دانشـجو بشـوید؟ می گفـت، آمـدم تا یک شـغل خـوب پیـدا کنـم، آمدم بشـوم مثًا پزشـک، بشـوم 
مهنـدس، بشـوم نمی دانـم چه، و هیـچ ابائـی نبـود از این کـه بگوید کـه آدم تـا یک مثـًا درآمـد خوبـی در آینده 
داشـته باشـم، زندگـی ام را می خواهـم خـوب تأمین بکنـم. در عـرف حـوزه ی علمیـه این عیب اسـت، اگـر از یک 
طلبـه ای بپرسـند آقا شـما برای چـی آمدی؟ اگـر در دلـش هـم تأمین زندگـی آینـده باشـد، جـرأت نمی کند به 
زبان بیـاورد، این یک عیب محسـوب می شـود کـه اِ یک نفـر بیاید طلبه بشـود بـرای این کـه زندگـی اش را تأمین 
بکنـد! این یـک ارزش منفی اسـت، یـک نقطـه ی منفی و سـیاه اسـت. ببینیـد همیـن ُخلـق، همین روحیـه، اگر 
بیاید تـوی دانشـگاه، اگـر مـا بتوانیم همیـن یـک قـدم را برداریـم؛ کانال بزنیـم بیـن حـوزه و دانشـگاه روحیه ی 
درس را، عبادت دانسـتن و بـه عنوان وظیفـه ی الهی انجـام دادن، ایـن را مـا منتقلش کنیم به دانشـگاه کـه البته 
ایـن انتقال کار آسـانی هم نیسـت. امـا ببینید چـه قیامـت عظیمی برپـا خواهد شـد. چـه تحّولـی در کار تحصیل 
و علـم بوجـود خواهـد آمـد. آن جوانـی کـه می آیـد تـوی دانشـگاه و درس می خواند بـرای این کـه عبـادت کرده 
باشـد، یـک وظیفـه ی الهـی را انجـام داده باشـد، ایـن چـه جـوری درس می خواند؟ چـه درسـی می خوانـد؟ چه 
جـوری فضای اطـراف خـودش را می سـازد؟ یـا از آن تأثیر می پذیـرد؟ وقتـی فارغ التحصیل شـد چه جـوری توی 

جامعـه کار می کنـد؟ 
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تحصیل علم انقابی و غیر انقابی
امـروز هنـوز هـم در جامعـه ی انقابـی و اسـامی مـا آن کسـانی کـه در دانشـگاههای گذشـته درس خواندنـد، 
جامعـه ی تحصیل کرده هـا و درس خوانده هـا یـک مجموعـه ای را فـرض کنیـم تحصیل کرده هـا و درس خوانده ها. 
کسـانی که متخصـص شـدند و مـدرك گرفتنـد ایـن مجموعه کـه البتـه ایـن مجموعـه تـوی آن همه جـور آدم 
هسـت. از بهتریـن آدمها ممکن اسـت تـوی اینها باشـد، آدمهای متوسـط هم باشـند، آدمهـای منفی هم باشـند، 
اما ایـن مجموعـه بطـور کلی مثـل بقیـه ی مجموعه هایـی کـه در خدمت انقـاب قـرار گرفتنـد نمی توانـد بگوید 
در خدمـت انقـاب قـرار گرفتـه. یعنـی تـوی تحصیل کرده هـای مـا آن کسـانی کـه رفتنـد در جبهه هـا شـهید 
شـدند، آن کسـانی که بارهـای سـنگین را بـر دوش گرفتد، آن کسـانی که تـوی دانشـگاه درس را برای پیشـرفت 
انقاب یـک وظیفـه و یـک هـدف دانسـتند و رویـش کار کردنـد، تـاش کردنـد، اینهـا زیادند، کـم نیسـتند. اما 
کسـانی هـم در کنـار اینهـا هسـتند کـه از همیـن دانشـگاه ها بهـره بردنـد. از همیـن بیت المـال، از همیـن منبع 
ثـروت معنوی ایـن ملت. امـا االن بـرای ایـن ملـت دل نمی سـوزانند، بـرای ایـن ملـت کار نمی کننـد. نمی گوئیم 
از پشـت خنجـر می زننـد، البتـه آنجـوری تـوی همه هسـت، تـوی همـه ی قشـرها هسـت. تـوی روحانیـون هم 
هسـت، توی غیـر روحانیون هم هسـت. امـا دل بـرای انقـاب سـوزاندن یک چیزی اسـت کـه، یـک خصیصه ای 
اسـت دیگر. دل نمی سـوزانند بـرای انقاب، هسـتند کسـانی اینجـوری. بـا کاِر انقـاب کاری ندارنـد، در حالیکه 
می تواننـد بـرای انقاب خیلـی مفیـد باشـند؛ بـرای مردمشـان، بـرای کشورشـان. خیلـی می توانند، اینهـا بیش 
از همـه مدیون ایـن مردمنـد. زیرا کـه اینهـا از ایـن ذخیره ی ثـروت معنـوی و مـادی این مـردم اسـتفاده کردند. 
دانشـگاه مظهر تـاش و زحمـت این مـردم زحمتکش اسـت دیگـر زحمـت کشـیدند این دانشـگاه بوجـود آمده 
اینهـا هـم همیـن جـا تحصیـل کردنـد. امـا بـه درد ایـن مـردم خیلی هایشـان نخوردنـد. حـاال اگـر درس بـرای 
عبـادت خوانده شـده بـود به عنـوان یـک وظیفه ی الهـی و عبـادی. شـما ببینیـد وضعیت چه جـوری بـود اصًا و 

چقـدر متفـاوت بـود. این یـک قلـم از خصوصیـات حوزه اسـت.

2- احساس وظیفه کردن در درس خواندن
یک چیـز دیگری کـه به نظـر من تـوی حوزه هـای علمیـه وجـود دارد و بـه آن توجـه می شـود و اهتمام می شـود 
و خوب اسـت کـه در دانشـگاهها بیاید، احسـاس وظیفـه کـردن در ایـن درس خواندن اسـت. غیر از ایـن جنبه ی 
الهـی و معنـوی. اینـی که واقعـاً احسـاس یک خائـی بکنـد و بـرای پر کـردن آن خـاء بـرود درس بخوانـد. یک 
خائـی احسـاس بشـود، ایـن نـوع درسـهایی را کـه می شـود دانشـجو و طلبـه بخواننـد این احسـاس خـاء اگر 
وجود داشـته باشـد نوع آن درسـها را معین می کنـد، خیلی از چیزها هسـت کـه الزم نیسـت اینها خوانده بشـود. 
یعنی نیازی بـه آنها نیسـت، یا نیازهـای درجه ی یک نیسـت، اولویـت ندارد. امـا همچنـان وجـود دارد و در مراکز 
درسـی ما و تحصیلـی مـا هسـت اینهـا، وجـود دارد. با این کـه بـه اینها نیـازی هـم وجـود نـدارد. امروز حـوزه به 
میزان زیـادی از ایـن جهت خـودش را اصاح کرده و درسـت کـرده. آن درسـهای غیر الزم یـا مباحث غیـر مفید، 
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آن تحقیقـات پیچیـده ای کـه سـابق بـه آن توجـه می شـد، اهتمـام می شـد، در حالی کـه هیچ اثـری نداشـتند و 
امـروز آنها چنـدان بـه آن بهـا داده نمی شـود، و دلیل فضل شـمرده نمی شـود. امـا در مقابل بـه علومی که بـه آنها 
احتیاج هسـت، مثل تفسـیر کـه در حوزه هـا معمول نبـود، مثـل معارف کـه در حوزه هـا معمـول نبـود. تاریخ که 
در حوزه هـا معمـول نبود. بـه ایـن چیزها امروز رسـیدگی می شـود، و خـوب اسـت. در دانشـگاه ها هـم می تواند با 

همین انگیـزه یک حرکـت اینجـوری بوجـود بیاید.

طبقه بندى شدن درس ها در حوزه و دانشگاه
حـوزه و دانشـگاه بـا همدیگـر همـکاری کننـد و هدفشـان را ایـن قـرار بدهنـد کـه درسـها را طبقه بنـدی کنند. 
ببیننـد کـه چـه چیزهایـی الزم اسـت، چـه چیزهایـی الزمتـر اسـت، چـه چیزهایـی اصـًا الزم نیسـت. ایـن 
طبقه بنـدی خیلـی مهـم اسـت در هـم حـوزه و هـم دانشـگاه، یـک همـکاری ای بیـن حـوزه و دانشـگاه می تواند 
انجـام بگیـرد و یکـی از چیزهایـی اسـت کـه بـه عنـوان یـک اخـاق درسـی و تحصیلـی هـم بـرای حـوزه الزم 
اسـت هم بـرای دانشـگاه الزم اسـت. متقابـًا در دانشـگاه تخصص گرائی هسـت، البتـه تخصص گرائی بـه صورت 
افراطـی اش یک عیـب اسـت. و امروز این ثابت شـده و روشـن شـده اسـت که تخصصـی بار آمـدِن بـه معنای صد 
در صد یـک نقطـه ی منفی اسـت. انسـان یـک موجـود ذوابعاد اسـت و اگـر در یـک بعـد فقط بـه او توجـه بکنند 
و بهـا بدهنـد ناقص بـار می آیـد. و تخصصـی بـه معنای دیـد محدود خشـک چیـز مطلوبـی نیسـت. امـا توجه به 
این معنـا کـه کارهـا را بایـد تقسـیم کـرد و درس خواندن را هـم بـر اسـاس تقسـیم کار باید قـرار داد یـک توجه 
خیلی خوبی اسـت. ایـن توجـه را معـارف جدید و فرهنـگ جدیـد بـه آن بهـاء داد و از اّول مبنـای کار خـودش را 
بر ایـن قـرار داد. حوزه هـا خیلـی به ایـن مسـأله توجهـی نداشـتند. البتـه در سـابق تـو حوزه ها هـم بـود اینجور 
کـه حـاال یـک کسـانی بودنـد کـه فقـط در ادبیـات ُمـّا می شـدند یـا فقـط مثـًا بـه فلسـفه می پرداختنـد. امـا 
یک چیـز اسـتثنائی و نـادری بـود. درسـهای واحـدی را همـه می خواندنـد و بـرای هدفهـای گوناگون بـه نظر ما 
در حوزه هـای علمیـه بایسـتی اهـداف جداگانـه ای را مـورد توجـه قـرار داد. یـک هـدف، سـاختن مجتهـد فقیه 
متخصـص فنـی، بایـد فقهائـی باشـند و مجتهدینـی باشـند؛ ایـن یـک هـدف، افـرادی بـا اسـتعدادهایی در حّد 
خاص، و با شـوق و عاقه بایسـتی برونـد طرف اینجـور درس خوانـدن و به سـمت آن رفـت. در کنار اینها کسـانی 
باشـند کـه قـدرت اسـتنباط پیـدا کننـد و بتواننـد از منابع اسـامی معـارف الهـی را به دسـت بیاورنـد، امـا نه به 
قصـد اِفتاء. نـه به قصـد این کـه در فقه یـک انسـان متبحـر متخصـص در فقه بشـوند. نـه به قصـد این کـه بتوانند 
معـارف اسـامی را کـه بحثهـای فـراوان و کتابهـای فـراوان و مباحـث الزم برای بـه خصـوص جامعه ی امـروز ما 
در آنهـا هسـت اینهـا را اسـتخراج بکننـد و دراختیار مـردم بگذارنـد، در اختیـار نظـام بگذارنـد. و ما امـروز چقدر 
احتیـاج داریم بـه اینجور اسـتنباطها. در حقیقـت مجتهدیـن درجه ی دو کـه اینها اگر چـه از لحاظ عمـق فقهی و 
درسـی درجه ی دو هسـتند اما ممکن اسـت از لحاظ سـعه ی نظر و ُمِتَحِنّـن بودن از آن دسـته ی اّول حتـی قویتر 

و باالتـر و همه جانبه تـر باشـند.
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ورود تخصص گرائی در حوزه ها
 یـک هـدف دیگـر بـرای مبلغیـن آن کسـانی کـه می تواننـد اسـام را تبلیـغ کننـد، تبییـن کننـد بـرای مـردم، 
درس بخواننـد بـرای این که بشـوند یـک مبلّـغ، ممکن اسـت مجتهـد هم اصـًا نشـوند. الزم هـم نیسـت، قدرت 
اجتهـاد و اسـتنباط پیـدا کند. تـا حاال هـم همینجور بـوده، یعنـی آنهایـی کـه متخرجین حـوزه ی علمیـه بودند 
بعضـی مجتهدیـن عالی مقام سـطح باال شـدند همـه آنجور نشـدند. بعضـی مجتهدیـن درجـه ی دو شـدند که به 
کار همـان رفـع نیازهـای آنچنانـی می آمدنـد. بعضی هـا هـم مبلغین شـدند امـا بی برنامـه اینـکار انجـام گرفته، 
لـذا ریخـت و پـاش زیـاد داشـته اسـت. هـدر دادن امکانـات و نیروهـا زیـاد تـوی آن وجـود داشـته. از اّول این را 
مشـخص کننـد، پایـه ای را معلـوم کننـد همـه، تـا آن پایـه برسـند، بعـد راههـا منشـعب بشـود و عـوض بشـود. 
تخصص گرائـی یک اخاق دانشـگاهی اسـت کـه می توانـد وارد حوزه هـا بشـود و با هدفهـای مختلف، رشـته های 
درسـی گوناگـون و روشـهای گوناگـون بوجـود بیایـد. و بنـده تصـور می کنـم دانشـکده ی الهیـات بـه خصـوص 

می توانـد یـک حلقـه ی رابـط بین حـوزه و دانشـگاه باشـد.

وسیله ارتباط بین حوزه و دانشگاه
 البتـه خـب همان طـور کـه جنـاب آقـای میرمحمـدی رئیـس محتـرم ایـن دانشـکده فرمودنـد، وضـع کنونـی 
دانشـکده با آنی کـه قبًا بـوده و بـرای او اصـًا این دانشـکده بوجـود آمده بـوده خیلـی فـرق دارد. این دانشـکده 
در اولی کـه بوجـود آمـده چـه در دوران معقـول و منقـول آن اوائـل و چـه حتـی قبـل از آن و دوران وعظالخطابه 
یـا وعظالتبلیـغ بـا هدفهـای معلـوم نیسـت خیلـی خیرخواهانـه ای این جـا بوجـود آمـده بـود. و زمـان رضاخان 
تشـکیل یک چنین دسـتگاهی احتمـاالً بـا هدفهای خیلـی ]نامفهـوم [و درسـتی نبود. امـا علی رغم خواسـت آن 
بنیانگـذاران، دانشـکده ی الهیـات منشـأ بـرکات خیلی زیـادی بـود. همان طور کـه فرمودنـد این شـهدای عزیز و 
متخرجین زیـادی، انسـانهای وارسـته، پاکیـزه، خـوب از این جـا آمدند بیـرون. اسـاتید خیلـی خوبـی از حوزه ها 
آمدنـد این جـا تدریـس کردنـد، حتـی از خـود حوزه هـای علمیـه آمدنـد این جـا تدریـس کردنـد. شـخصیتهای 
عالِـم، فاضـل، وارسـته ای همیشـه این جـا بودنـد، درس گفتنـد و عـده ی زیـادی هـم این جـا درس خواندنـد که 
انسـانهای پاکـی بودنـد. به هرحـال امـروز دانشـکده ی الهیـات یـک چیز دیگـر اسـت و می توانـد یک مسـؤولیت 
بسـیار سـنگین و حساسـی را بـر دوش بگیـرد و دانشـجویانی را این جـا تربیـت کند کـه اینها بـه معنـای حقیقی 

کلمـه بتواننـد حامـل معارف اسـامی باشـند. 
ما برای انتقـال معارف اسـامی بـه اعماق جامعـه و به دبیرسـتانها، بـه دانشـجویان دانشـگاهها، بـه دانش آموزان 
دبیرسـتانها و به خیلـی از نقاط ایـن جامعه احتیـاج داریم به انسـانهایی کـه از اسـام و از مبانی اسـامی و از تفکر 
الهی اسـام آگاه باشـند. در یـک حـد الزم و مشـبهی از فلسـفه ی اسـامی، از تفسـیر قـرآن، از معـارف گوناگون 
اسـامی، مّطلـع باشـند. و ایـن دانشـکده می توانـد یـک چنیـن انسـانهایی را تربیـت کنـد. البتـه همان طـور که 
عـرض کردید اگـر مبنـای کار تـوی ایـن دانشـکده، مبنای علـم را عبـادت دانسـتن باشـد و بـر این مبنـا حرکت 
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بکننـد؛ مـا فکـر می کنیـم کـه می تواند یـک حلقـه ی وصلـی و یک وسـیله ی ربطـی بیـن حـوزه و دانشـگاه خود 
این جا محسـوب بشـود. و هم حـوزه و هـم دانشـگاه روی ایـن دانشـکده سـرمایه گذاری کننـد و متخرجیـن این 
دانشـکده را یک افـرادی بسـازند کـه اینها برای رسـاندن رسـالت اسـام و پیـام اسـام نقش بسـیار ارزنـده ای را 

کنند. ایفـا 

ضرورت کار بر روى روشهاى وحدت حوزه و دانشگاه 
بایـد بنـده در پایـان صحبتم باز هـم به ایـن مسـأله اهتمـام می کنم کـه روی روشـهای وحدت حـوزه و دانشـگاه 
بـا همیـن مفهومـی کـه عـرض شـد بایـد کار بشـود. ببینیـم چـکار می شـود کـرد بـرای این کـه بتوانیـم اخاق 
مثبت حـوزه را در دانشـگاه و نقـاط مثبـت اخـاق دانشـگاهی را در حـوزه رواج بدهیم، بتوانیـم از معـارف این دو 
برای همدیگـر اسـتفاده کنیـم، بتوانیم از شـخصیتهای ایـن دو مرکـز و دو کانـون بـرای تکمیل و غنی کـردن هر 
چـه بیشـتِر آن دیگـری اسـتفاده کنیـم. و باألخـره بتوانیم یک وحـدت روش، وحـدت سیسـتم بین ایـن دو مرکز 
علمـی بوجود بیاوریـم تا متخرجیـن حـوزه و متخرجین دانشـگاه از همدیگـر احسـاس بیگانگی نکننـد. در آینده 
در سـالهای آینـده کـه بناسـت همیـن جوانهـا و آن جوانهـای ایـن جامعـه را بسـازند و ایـن مـردم را اداره کنند، 
بـا همدیگـر احسـاس اُنـس بکننـد، احسـاس غربـت از یکدیگـر نکننـد، ایـن یکـی از وظائـف بسـیار مهم اسـت. 
ان شـاءالَلّ که ایـن اجتمـاع و گردهمائـی بتوانـد در ایـن راه قدمهای مؤثـری را بـردارد. بنده بـار دیگـر درودهای 
فـراوان خودم را بـه روح پاك شـهید عزیزمـان مرحـوم مفتـح و همچنین ارواح شـهدای عزیـز دیگری کـه در این 
دانشـکده و در ایـن محیـط تدریس کردنـد، یـا درس خواندنـد و به هرحـال حضور داشـتند، نثـار می کنـم و برای 
مسـؤولین ایـن دانشـکده و همچنیـن بـرای شـما بـرادران و خواهرانـی کـه این جـا تحصیـل می کنیـد، تقاضای 

توفیـق از پـروردگار عالـم می کنـم.
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وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین

وحدت حوزه و دانشگاه جزء مسائل اصلی انقاب 
مبناى توحیدى جامعه ى اسامی

حضور خدا در وحدت میان مؤمنین
علت راه نیافتن علوم جدید در حوزه هاى علمیه

پایه گذارى دانشگاه بر مبانی غیر دینی 
تأثیر دستهاى خیانتکار و غافل، در عقب ماندگی ملت 

حرکت پابه پاى علم و دین در نظام اسامی 
طّاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند



وحدت 
حوزه و دانشگاه

وحدت حوزه و دانشگاه بستر وحدت علم و دین *

وحدت حوزه و دانشگاه جزء مسائل اصلی انقاب 
در ابتـدا بـه همه ی شـما بـرادران و خواهـران، چه کسـانی کـه از راههـای دور و شـهرهای دیگـر تشـریف آوردید 
و چـه بـرادران و خواهرانـی کـه از سـازمانها و دسـتگاههای مختلـف حضـور به هـم رسـاندید، خوش آمـد عرض 
می کنـم و یـاد شـهید گرامـی و عزیزمـان - مرحـوم آیـةاللَّ دکتـر مفتـح - را که ایـن ایام بـا نـام ایشـان ارتباط و 

پیونـد پیـدا کـرده اسـت، گرامـی می داریـم و از ایشـان تجلیـل می کنیم.
مسـأله ی این روزها، حـول و حوش دانشـگاه و حـوزه ی علمیـه و وحـدت دور می زنـد. این سـه واژه و مفهـوم، در 
انقاب بسـیار مهم اسـت. عنـوان وحدت حـوزه و دانشـگاه - کـه امـام بزرگوارمان ایـن تعبیـر و مفهـوم را از قلب 
حکیِم عـارف و ملهـم از ارشـادات الهی صـادر کردند - بر سـه پایه ی اساسـی متکی اسـت و این سـه پایـه - یعنی 

حوزه و دانشـگاه و وحـدت - جزو مسـایل اصلـی این انقاب و کشـور اسـت.

مبناى توحیدى جامعه ى اسامی
بنـای توحید - که مبنـای فکـری و اعتقـادی و اجتماعـی و عملی ماسـت - در وحدت اسـت. تفکرات شـرك آلود، 
انسـانها را هـم تقسـیم می کـرد. جامعه یـی کـه بـر مبنـای شـرك بنـا شـده باشـد، طبقـات انسـان هـم جـدا و 
بیگانـه ی از یکدیگـر اسـت. وقتـی در یـک جامعـه ی شـرك آلود، ربط انسـانها بـه مبـدأ هسـتی و نیـروی قاهر و 
مسـلط عالم مطـرح می شـود، بـه طـور طبیعـی و قهـری، در ایـن جامعـه انسـانها از هـم جـدا می افتنـد؛ یکی به 
یک خـدا، دیگـری بـه خدایی دیگـر و سـومی هم بـه خدایـی دیگـر. جامعه یـی کـه برمبنای شـرك باشـد، میان 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طاب 1368/09/29
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آحـاد و طوایـف انسـان، یـک دیـوار غیـر قابـل نفـوذ و یـک دره ی جدایـِی غیـر قابل وصـل وجـود دارد. درسـت 
بعکـس آن در جامعـه ی توحیـدی، کـه وقتـی مبـدأ و صاحـب هسـتی و سـلطان عالـِم وجـود و حـّی و قیومـی و 
قاهـری کـه همـه ی حـرکات و پدیده هـای عالـم، مرهـون اراده و قـدرت او می باشـد، یکـی اسـت، انسـانها - چه 
سـیاه و چه سـفید و چـه دارای خونهـای مختلـف و نژادهای گوناگـون و وضعیـت اجتماعـی مختلف - بـا یکدیگر 
خویشـاوندند؛ چون بـه آن خـدا وصلنـد، به یک جـا متصلنـد و از یک جـا مدد و کمـک می گیرنـد. ایـن، نتیجه ی 
قهـری اعتقـاد بـه توحیـد اسـت. در این دیـدگاه، نـه فقـط انسـانها بـه یکدیگـر مرتبطنـد، بلکه بـا نـگاه و نگرش 
توحیدی، اشـیا و اجـزای عالم و حیوانـات و جمادات و آسـمان و زمیـن و همه چیز، بـه یکدیگر متصـل و مرتبطند 
و همه بـا انسـان خویشـاوندند. بنابرایـن، همه ی آنچـه که انسـان می بینـد و احسـاس و درك می کند، یـک افق و 

یـک عالـم و یـک مجموعه اسـت کـه در یـک دنیای سـالم و یـک محیـط امـن قـرار می گیرد.
این کـه در قـرآن می فرمایـد: »یهـدی بـه اللَّ من اتّبـع رضوانـه سبل الّسـام«1، کسـانی کـه به خـدا ایمـان پیدا 
کننـد، خداوند آنهـا را هدایت می کنـد و به راههای ِسـلم و همزیسـتی سـوق می دهد، بـه خاطر مبنـای توحیدی 
جامعه ی اسـامی اسـت. والیـت هم معنایـش همین اسـت. والیـت، یعنی پیونـد و ارتبـاط تنگاتنگ و مسـتحکم 
و غیرقابل انفصـال و انفـکاك. جامعه ی اسـامی که دارای والیت اسـت، یعنـی همه ی اجـزای آن بـه یکدیگر و به 
آن محـور و مرکـز ایـن جامعـه - یعنی ولـّی - متصـل اسـت. الزمه ی همیـن ارتبـاط و اتصال اسـت کـه جامعه ی 
اسـامی در دروِن خود یکی اسـت و متحـد و مؤتلـف و متصل به هـم اسـت و در بیرون نیـز اجزای مسـاعد با خود 
را جـذب می کنـد و اجزایی را کـه با آن دشـمن باشـند، به شـدت دفـع می کند و بـا آن معارضـه می نمایـد. یعنی 

»اشـّداء علی الکّفـار رحمـاء بینهـم«2، الزمه ی والیـت و توحید جامعه ی اسـامی اسـت.

حضور خدا در وحدت میان مؤمنین
ایـن مبنای توحیـد و اعتقـاد به وحدانیـت حضرت حـق )جلّ وعـا(، در تمام شـؤون فـردی و اجتماعـِی جامعه ی 
اسـامی تأثیـر می گـذارد و جامعـه را بـه صـورت یـک جامعـه ی هماهنـگ و مرتبـط بـه یکدیگـر و متصـل و 
برخـوردار از وحـدت )وحـدت جهـت و وحـدت حرکـت و وحدت هـدف( می سـازد. ایـن جوامـع، نقطـه ی مقابل 
تأثیر شـرك و مشـرکان و آلهه ی شـرك آفرین هسـتند. لذا هر جا در میـان مؤمنین و بنـدگان صالح خـدا وحدت 
هسـت، آن جا توحیـد و خدا هم هسـت. هـر جا بیـن مؤمنیـن و بین بنـدگان صالـح خدا اختـاف هسـت، آن جا 
قطعاً شـیطان و دشـمِن خـدا حاضر اسـت. هرجا شـما اختـاف دیدیـد، جسـتجو کنید، بدون دشـواری شـیطان 
را در آن جـا خواهید یافـت، یا شـیطانی را کـه در درون نفوس خود ماسـت و نفـس امـاره نـام دارد و خطرناکترین 
شـیطانها هم اسـت، پیـدا خواهید کـرد. بنابراین، پشـت سـر همـه ی اختافـات، یـا خودخواهیهـا و جاه طلبیها و 

منّیتهای ماسـت و یـا شـیطانهای خارجـی، یعنی دسـتهای دشـمن و اسـتکبار و قدرتهـای ظالم و سـتمگر.

1. مائده: 16
2. فتح: 29 
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علت راه نیافتن علوم جدید در حوزه هاى علمیه
در کشـور ما، هـزار سـال علم و دیـن در کنـار یکدیگـر بودنـد. علمـا و پزشـکان ومنجمـان و ریاضیدانهـای بزرگ 
تاریـخ مـا - آن کسـانی کـه امـروز نامشـان و اکتشافاتشـان هنـوز در دنیـا مطـرح اسـت - جـزو علمـای بـاللَّ و 
صاحبان دیـن و متفکران دینـی بودند. ابن سـینایی کـه هنوز کتـاب طـب او در دنیا به عنـوان یک کتـاب زنده ی 
علمـی مطرح اسـت و در شـؤون مختلـف به عنـوان یک چهـره ی برجسـته ی تاریـخ بشـر، در همـه ی صحنه های 
علمـی دنیـا در ایـن هـزار سـال مطـرح بـوده و هنـوز هـم مطـرح اسـت و بعضـی کارهـا در تاریخچـه ی علـم به 
نـام او ثبت شـده، یـک عالـم دینـی هـم بـوده اسـت. محّمدبـن زکریـای رازی و ابوریحان بیرونـی و دیگـر علما و 
دانشـمندان و متفکـران و مکتشـفان و مخترعـان دنیـای اسـام نیـز همین طـور بوده انـد. ایـن، وضع کشـور ما و 

دنیـای اسـام بود.
تا وقتی کـه دین حاکـم بـود و صحنـه ی زندگـی مـردم، از دین و نفـوذ معنـوی آن بکلـی خالی نشـده بـود، وضع 
این گونـه بـود. از وقتی کـه اروپاییهـا و غربیهـا و سیاسـتمداران صهیونیسـت و متفکرانی کـه برای نابـودی دنیای 
اسـام نقشـه می کشـیدند، دانش را همراه با سیاسـت وارد کشـور ما کردند، علـم را از دین جـدا نمودنـد و نتیجتاً 

رشـته ی دین، یک رشـته ی خالـی از علم شـد و رشـته ی علم، یـک رشـته ی خالی از دین گشـت.
در حوزه هـای علمـی، دروس علـم بـا پیشـرفتهای جدیـد راه داده نشـد. دنبـال ایـن بایـد گشـت کـه چـرا در 
دهه های این قـرن و قـرن گذشـته، فراگرفتن دانشـهای غیردینـی - همین علـوم رایج کـه قبـل از آن در حوزه ها 
تعلیـم و تعلـم می شـد - در حوزه هـا نیامـد و چـرا علمـا کـه خـود متفکـران و وّراث و صاحبـان همیـن علـوم در 
دوره هـای گذشـته بودنـد، آنهـا را طـرد کردنـد؟ دو مؤثـر و عامل وجـود داشـت و هـر دو مربوط می شـد بـه این 
کـه غربیها متصـدی و صاحـب علم و دانـش طبیعـی در محیـط عالَم شـده بودند. ایـن دو مؤثـر، یکی ایـن بود که 
علمـای دین، علمـی را که به وسـیله ی دشـمنان دیـن و کفـار می خواسـت ترویج بشـود، با چشـم بدبینـی نگاه و 
طرد می کردنـد. عامـل دوم این بـود که همـان دشـمنان و همان کفـار، حاضـر نبودنـد علم را کـه در اختیـار آنها 
بود، بـه داخل حوزه هـای علمیه - کـه مرکز دیـن بـود - راه و نفوذ بدهنـد. هـر دو از یکدیگـر گریزان و بـا یکدیگر 
دشـمن بودند و علت اصلی هـم این بـود که در همـه جای عالـم و از جمله در کشـورهای اسـامی، علم در دسـت 

سیاسـتهای ضـد دین یـک ابـزار بود.

پایه گذارى دانشگاه بر مبانی غیر دینی 
قـرن نوزدهـم کـه اوج تحقیقـات علمـی در عالم غـرب می باشـد، عبـارت از قـرن جدایـی از دیـن و طـرد دین از 
صحنـه ی زندگـی اسـت. ایـن تفکـر، در کشـور مـا هـم اثـر گذاشـت و پایـه ی اصلـی دانشـگاه ما بـر مبنـای غیر 
دینی گذاشـته شـد. علما از دانشـگاه روگـردان شـدند و دانشـگاه هـم از علمـا و حوزه هـای علمیـه روگردانیدند. 
این پدیـده ی مرارتبـار، هم در حـوزه ی علمیـه و هم در دانشـگاهها سـوء اثـر گذاشـت. در حوزه های علمیه سـوء 
اثر گذاشـت؛ زیـرا علمـای دیـن را صرفاً بـه مسـایل ذهنـی دینـی - والغیـر - محـدود و محصور کـرد و آنهـا را از 
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تحـوالت دنیـای خـارج بـی خبـر نگهداشـت. پیشـرفتهای علـم از نظـر آنهـا پوشـیده مانـد و روح تحول گرایی و 
ضرورت تحـول در فقه اسـام و اسـتنباط احـکام دینـی - که همـواره در تحـوالت عظیـم جهانی، چنیـن تحولی 
در اسـتنباط دین و فقه اسـام وجـود داشـته اسـت و فقه بـرای رفع نیـاز جامعه، مسـتند به قرآن و سـنت اسـت 
- در حوزه هـا از بیـن رفـت. حوزه هـا از واقعیـت زندگی و حـوادث دنیـای خـارج و تحـوالت عظیمی که بـه وقوع 
می پیوسـت، بی خبـر ماندنـد و بـه یک سلسـله مسـایل فقهـی و غالبـاً فرعـی محدود شـدند. مسـایل اصلـی فقه 
- مثل جهـاد و تشـکیل حکومت و اقتصـاد جوامع اسـامی و خاصـه فقـه حکومتی - منـزوی و متروك و »نسـیاً 
منسـّیا« شـد و به مسـایل فرعی و فرع الفرع و غالبـا دور از حوادث و مسـایل مهم زندگـی، توجه بیشـتری گردید. 
ایـن، ضربه یی بـود که بـه حوزه هـای علمیـه وارد آمد و دسـت سیاسـتها هـم از این اسـتفاده کـرد و بـا تبلیغات و 

روشـهای شـیطنت آمیز، هـر چـه توانسـتند حوزه هـا را از تحـوالت زندگـی دورتـر کردند.

تأثیر دستهاى خیانتکار و غافل، در عقب ماندگی ملت 
و اما دانشـگاه - که خشـت اولـش از حـوزه ی علمیـه و دین جـدا نهاده شـده بود - در مشـت کسـانی افتـاد که نه 
از دیـن و نـه از اخاق اسـامی و نـه از اخـاق سیاسـی و نه از احسـاس وجـدان یک شـهروند نسـبت به کشـور و 
ملتشـان بهره یـی نداشـتند. در طـول هفتاد سـال اخیـر، به جـز عـده ی معـدودی از قبیـل امیرکبیـر و بعدها هم 
چند نفـری که بسـیار معـدود بودند، بیشـتر کسـانی که زمـام امـور تحصیات عالیـه در این کشـور به دسـت آنها 
بوده اسـت و مسـایل آموزش عالـی بـه اراده و تدبیـر آنها ارتبـاط پیدا می کـرده، بقیـه کسـانی بوده اند کـه منافع 
ملـت ایـران در مقابـل منافـع بیگانـگان، بـرای آنهـا از هیـچ رجحانـی برخـوردار نبود و بیشـتر بـه فکـر چیزهای 

دیگـری بودند تـا آینـده ی این ملـت و این کشـور!
این تصادفی نیسـت که ملـت ایران، بـا آن سـابقه ی تاریخی علمـی و با این اسـتعداد درخشـانی کـه دارد )همه ی 
کسـانی کـه روی مسـایل ملتهـا کار کرده انـد و مـا اطـاع داریـم، دربـاره ی ملـت ایـران گفته انـد کـه ایـن ملت، 
دارای اسـتعدادی باالتر از متوسـط اسـتعدادهای بشـری اسـت( و بـا آن فرهنگ غنی عمیق اسـامی و با داشـتن 
دانشـمندان بسـیار بزرگ در طول قرنهـای متوالی و با وجود شـوق و عاقـه ی طبیعی بـه آموختن و دانسـتن، در 
این دویسـت سـال یا صد و پنجاه سـالی کـه دنیـا چهار نعل بـه سـمت معلومـات و دانـش و قله های علـم حرکت 

کرده، ایـران و ملت ایـران، جـزو گروههـا و ملتهـای عقب افتـاده قرار گرفته اسـت.
اگـر این ملـت را بـه حـال خـود هـم وا می گذاشـتند، در علـوم جلـو می افتـاد و در بیشـتر دانشـهایی کـه در ابتدا 
از قلـب و درون خـوِد جوامـع جوشـیده و سـر کشـیده و شـکفته اسـت، پیشـرفت می کـرد و پابه پـای دنیـا پیش 

می رفـت و ایـن قـدر عقـب نمی مانـد.
بعـد از آن کـه راه معلومات و علـوم روز غربـی در ایران باز شـد، دسـتهای خیانتـکار و غافـل، کاری کردنـد که این 
ملت عقب بماند و پیشـرفت نکند. سـالها و بلکـه قرنهای متمـادی، ملت مـا در اوج قلـه ی علم بـود و در هیچ جای 
دنیـا در آن دوران، این قدر علوم درخشـش نداشـت. شـما شـنیده اید که قرون وسـطی ، قـرون تاریکـی و ظلمات 
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اسـت. امروز هـم اروپاییها وقتـی می خواهنـد مردمـی را تخطئه کننـد، می گوینـد اینها قرون وسـطایی هسـتند! 
قرون وسـطی ، یعنـی قرنهای جهالـت و ظلمـات ملتهـای اروپایی. درسـت همزمان با ایـن قرون، قرون درخشـش 
دانش در ایران و کشـورهای اسـامی اسـت. ابن سـینا و ابوریحـان بیرونـی و محّمدبـن زکریـای رازی و عمرخیام 
- منجم و ریاضیـدان بـزرگ - و بزرگتریـن ادبـا و بزرگترین علمـای ما در علـوم طبیعـی و بزرگتریـن ریاضیدانها 
و منجمـان و پزشـکهای مـا کـه امـروز آثـار علمـی آنهـا در دنیا مطـرح اسـت، همزمـان با قـرون وسـطی  زندگی 
می کرده انـد. بلـه، قرون وسـطی ، قـرون ظلمـات و تاریکـی بـرای اروپاییهاسـت و قرون درخشـش دانش بـرای ما 
مسـلمانها می باشـد. اروپاییهـا، ایـن حقیقـت را کتمان می کننـد و مورخـان غربـی، آن را به زبـان نمی آورنـد و ما 

هـم عـادت و بـاور کرده ایم!

حرکت پابه پاى علم و دین در نظام اسامی 
ملتـی بـا ایـن سـابقه ی درخشـان تاریخـی، در دوران سـتم فراگیـر حکومـت پادشـاهی در ایـن کشـور - و بدتـر 
از همـه در ایـن دویسـت یـا صـد و پنجـاه سـال اخیـر، یعنـی اواخـر قاجاریـه و همـه ی دوران پهلـوی - از لحاظ 
پیشـرفت علمی، در ایـن حد از تنـزل قرار گرفـت. این، کاری اسـت کـه انجـام دادند و علـت عمده ی این مسـأله، 
جدایـی دیـن از علـم در کشـور مـا بـود. علمـا و دانشـمندان و محققـان علـوم طبیعی در کشـور مـا، از دیـن جدا 
ماندنـد و در نتیجـه به درد مردم و کشـور و ملتشـان نخوردنـد. خوبترهـا و بهترینهایشـان رفتند و بـرای بیگانگان 
مفیـد واقـع شـدند. عده یـی هـم در همین جـا بودنـد و بـرای بیگانه هـا کار کردنـد. روشـنفکرانی کـه در همیـن 
دانشـگاهها درس خواندنـد، همانهـا بودنـد که در طـول حکومـت پهلـوی، اداره ی ایـن کشـور را بـه خائنانه ترین 
وجهـی برعهده داشـتند و بـه این ملـت خیانـت کردنـد. اینهـا، متخرجـان همیـن دانشـگاهها بودند و خـدا رحم 
کـرد کـه انقـاب اسـامی پدیـد آمـد. آن نسـلی کـه بتدریـج از روشـنفکران متأخـر ایـن جامعـه فارغ التحصیل 
شـده بودنـد و به سـمت کارهـای سیاسـی می رفتنـد، بـه قـدری نسـل بی ریشـه و بی اعتقـاد و بی پیونـدی بودند 
که خـدا می دانـد اگـر آنها بـر سـر کار می آمدنـد، با ایـن ملت و ایـن کشـور چـه می کردند. هسـت و نیسـت و بود 
و نبـود ایـن ملـت را می سـوزاندند و از بین می بردنـد! خدا را شـکر کـه آنها مهلـت پیدا نکردنـد و انقاب اسـامی 

آمـد و آن سلسـله و طومـار را درهـم درید.
در نظـام اسـامی، علـم و دیـن پابه پـا بایـد حرکت کنـد. وحـدت حـوزه و دانشـگاه، یعنـی ایـن. وحدت حـوزه و 
دانشـگاه، معنایش ایـن نیسـت کـه حتمـاً بایسـتی تخصصهـای حوزه یـی در دانشـگاه و تخصصهای دانشـگاهی 
در حـوزه دنبـال بشـود. نه، لزومـی نـدارد. اگر حـوزه و دانشـگاه بـه هم وصـل و خوشـبین باشـند و به هـم کمک 
بکننـد و بـا یکدیگـر همـکاری نمایند، دو شـعبه از یـک مؤسسـه ی علـم و دین هسـتند. مؤسسـه ی علـم و دین، 
یک مؤسسـه اسـت و علم و دیـن باهمند. ایـن مؤسسـه، دو شـعبه دارد: یک شـعبه، حوزه هـای علمیه و شـعبه ی 
دیگـر، دانشـگاهها هسـتند؛ اما بایـد با هـم مرتبط و خوشـبین باشـند، بـا هـم کار کننـد، از هم جـدا نشـوند و از 
یکدیگـر اسـتفاده کننـد. علومـی را کـه امـروز حوزه هـای علمیـه می خواهنـد فـرا بگیرنـد، دانشـگاهیها بـه آنها 
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تعلیـم بدهنـد. دین و معرفـت دینـی را هم کـه دانشـگاهیها احتیـاج دارنـد، علمای حـوزه به آنهـا تعلیـم بدهند. 
سـّر حضور نماینـدگان روحانی در دانشـگاهها، همین اسـت. چـه قدر خوب اسـت که ایـن ارتباطهـا، برنامه ریزی 

و سـازماندهی بشـود. ایـن، یکـی از بهتریـن و طبیعیترین وحدتهاسـت.
از  می دانیـد کـه در دوران اختنـاق و در آن هنگامـی کـه دسـتگاه جبـار بـرای جـدا کـردن روحانیـون 
تحصیلکرده هـا، از تمـام وسـایل اسـتفاده می کـرد، یـک عـده روحانـِی آگاه و عالـم و عاقـل و مصلحـت بیـن و 
مصلحـت شـناس داشـتیم کـه ارتباطشـان را بـا دانشـگاهها مسـتحکم کردنـد. بهتریـن جلسـات سـخنرانیهای 
علمایـی مثل مرحوم آیـةاللَّ مطهـری و امثال ایشـان، در دانشـگاهها بـود و مرحوم دکتـر مفتـح )رضوان اللَّ علیه( 

یکـی از پُرکارتریـن و فعالتریـن این گونـه روحانیـون بـود.

طّاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند
طّاب و دانشـجویان قـدر یکدیگر را بداننـد، با یکدیگر آشـنا و مرتبط باشـند، احسـاس بیگانگی نکنند، احسـاس 
خویشـاوندی و بـرادری را حفـظ کننـد و روحانیـون در دانشـگاهها عمـًا - قبـل از قـوالً - کوشـش کننـد کـه 
نمونه های کامـل عالم دیـن و طلبه ی علـوم دینی را بـه طـاب و دانشـجویان و دانشـگاهیان ارایه بدهند و نشـان 
دهنـد که هردو نسـبت بـه یکدیگر، بـا حساسـیت مثبت و بـا عاقـه همـکاری می کنند. ایـن، همـکاری و وحدت 

حـوزه و دانشـگاه اسـت. البته بـرای ایـن کار، بایـد برنامه ریزی و سـازماندهی بشـود.
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شرایط حضور روحانی در دانشگاه

شرائط حضور روحانی در دانشگاه
الف( شناخت محیط و مسائل دانشجو

ب( مورد محبت قراردادن دانشجو
تأثیـر عمیـق  بـه  نسـبت  اطـاع  و  آگاهـی  ج( 

روحانی در دانشگاه 
مشکات درونی یا بیرونی دانشجویان

و  بی تفاوتـی  ابتـذال،  بـه  شـدن  دچـار  الـف( 
نفوذپذیرى در مقابل فرهنگهاى بیگانه و مضر

ب( آسیب پذیرى در مقابل لغزشها و انحرافات فکرى
ج( مدرک گرایی و توجه وافر به زندگی ماّدى

د( آلت دست جریانات سیاسی شدن 
ه( ابهام در جریانات و عملکردها

و( بی هویتی و عدم درک رسالت واقعی
پناه و تکیه گاه بودن روحانی براى دانشجو

تبدیل شدن دانشجو به عنصر برگزیده ى دینی
و...
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شرایط حضور روحانی در دانشگاه *

راجع بـه مسـایل دانشـگاهها، قبًا هـم در اوقات ریاسـت جمهـوری، با همیـن جمع - بـا اندکی تفـاوت - صحبت 
کرده ام و آقایـان غالباً نظـرات من را مسـبوقند. در مورد دانشـگاهها، اعتقـاد من این اسـت که ایـن کار، کار خیلی 
مهم و بسـیار حساسـی اسـت و حساسـیتش به خاطر آن محـدوده ی کار اسـت. فـرق می کنـد که مـا محدوده ی 
کار را چـه بدانیـم. آن چیزی که مـن تصـور می کنم و اجمـاالً و تکـراراً هم عـرض می کنم، اگـر باشـد، خیلی مهم 

. ست ا
روحانی یـی کـه در دانشـگاه، فعـال و غیرمنفعـل حضـور پیـدا می کنـد و بـرای کاری بـه دانشـگاه مـی رود و 
می خواهد تأثیـر بگذارد، چنـد خصوصیـت را - غیـر از آن شـرایط عامه - باید داشـته باشـد. باالخره کسـی که به 
دانشـگاه مـی رود، باید عالـم و برخـوردار از تقـوا و احتیـاط در عمل و امثـال اینها باشـد. غیـر از ایـن چیزهایی که 

واضح اسـت، دو، سـه شـرط دیگـر هم حتمـاً الزم اسـت، تـا مفید باشـد.

شرائط حضور روحانی در دانشگاه

الف( شناخت محیط و مسائل دانشجو
شـرط اول این اسـت که محیط دانشـگاه و مسـایل دانشـجو را بشناسـد. اگر این خصوصیت نباشـد، مفید نخواهد 
بـود، یـا خیلـی کم فایـده خواهـد بـود. فـرض کنیـم، روحانی یـی می خواهد بـه دانشـگاه بـرود. اگـر او بـه تفاوت 
محیـط ذهنـی و روحـی و عملـی و فکری دانشـگاه بـا - مثـًا - بـازار یا مسـجد توجـه نداشـته باشـد و همان طور 

*.   بیانات در دیدار با اعضای شورای مرکزی نمایندگان ولّی فقیه در دانشگاههای کشور و مسؤوالن دفاتر نمایندگی 1369/07/08
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که به بـازار یا مسـجد مـی رود، بـا همـان روحیـه و بـا همـان خصوصیـات و با همـان مطالـب، بـه دانشـگاه برود، 
به گمـان قـوی، در برخورد اشـتباه خواهـد کرد. بایـد دانشـگاه را کماهـو بشناسـد و مسـایل دانشـجویان را بداند 
و بفهمد که مشـکل و مسـأله ی دانشـجو چیسـت، که مـن به بعضـی از آن مسـایل اشـاره خواهـم کـرد. بنابراین، 

اولین نکتـه، شـناخت محیـط و مخاطب اسـت.

ب( مورد محبت قراردادن دانشجو
شـرط دوم، عاقـه و اعتقـاد به دانشجوسـت. اگـر کسـی از شـکل دانشـجو و این جوانـان این طـوری بیزار اسـت، 
پایـش را به دانشـگاه نگـذارد. اگر کسـی علـوم رایـج در دانشـگاه را جهـل می دانـد، اینهـا را اصـًا علـم نمی داند، 
به دانشـگاه نرود. بایـد به رسـالت دانشـجو و رسـالت و درس ایـن محیـط، اعتقاد داشـته باشـد؛ دانشـجو را مورد 
محبت خـود قـرار بدهـد و بداند کـه او هم مثـل همین جوانی اسـت که پسـر ماسـت. در آن جـا، همیـن بچه های 
ما هسـتند. بچـه ی ما هـم گاهـی بداخاقی می کنـد؛ او هـم بداخاقـی می کند. بچـه ی ما هـم گاهی تحـت تأثیر 
چیـزی قـرار می گیـرد؛ او هـم قـرار می گیـرد. بنابرایـن، باید بـه چشـم فرزنـدان و نزدیـکان خـودش نـگاه کند. 
نمی گویم بـه قدر بچـه ی خـودش محبـت داشـته باشـد - این کـه غالبـاً معقـول و عملی نیسـت - لیکـن محبت 
داشـته باشـد، این قشـر را به چشـم تعطـف و عاقه و محبـت نـگاه کند و بـه این علـم و ایـن درس و ایـن محیط، 

عاقه داشـته باشـد.
سـابقها، بعضی از علمـای خوب بودنـد که با مسـایل علـوم جدید آشـنا نبودند و اصـًا اینهـا را علم نمی دانسـتند! 
چنیـن قضیه یـی را واقعـاً من دیـده بـودم؛ ایـن تصور نیسـت. مـن عالـم متقـی مؤمـن فاضلـی را دیده بـودم که 
اصـًا اینها را علـم نمی دانسـت؛ بلکه حّتـی هرچه را کـه در یک کتـاب غیرعربی نوشـته بشـود، علم نمی دانسـت! 
اصًا کتـاب فارسـی را جهل می دانسـت و می گفـت اینها چیسـت! ببینیـد، این یـک طرز فکر اسـت. البتـه، امروز 
ایـن فکرها نیسـت. آن اعتقـادات، شـقوق دیگـری هم دارد کـه اگـر بگویم، بیشـتر تعجـب خواهید کـرد. هرچند 
آن اعتقـادات متعلـق بـه دوره ی قدیم اسـت، اما مـن خـودم چنین کسـی را درك کـرده ام. فـردی بود کـه کتاب 
چـاپ حروفی را قابـل خوانـدن نمی دانسـت! می گفـت این کتابهـا بی ربـط اسـت و بایـد روی ورقه های بـزرگ، با 

خـط عبدالرحیم یا شـخص دیگری نوشـته شـده باشـد و چاپ سـنگی شـود!
ایـن را از بـاب یـک نمونـه ی بـارز گفتـم. معلوم اسـت کـه در بین علمـای حاضـر و بخصـوص بیـن علمایـی که با 
محیطهـای جدیـد انقابـی سـروکار دارنـد، مخصوصـاً آنهایـی کـه بـه دانشـگاه می رونـد، این افـکار نیسـت؛ اما 
می خواهـم بگویم کـه اگـر مایلیـد در محیـط دانشـگاه، کمتریـن نشـانه یی از بینونت شـما بـا آن دانشـجو وجود 
نداشـته باشـد - بینونتی که پنجاه سـال، هشـتاد سـال، با دشـمنی دشـمنان و با همین طـرز فکرهایی کـه به آن 
اشـاره کردم، به وجـود آمده - رابطـه ی خـود را با دانشـجو، بر اسـاس محبت و عاقـه قرار دهیـد و به رسـالت او و 

درس و محیـط تحصیلـش، اعتقاد داشـته باشـید.
این طـرز فکری کـه مـن نقل کـردم، آیـا بیـن محیطهـای فکـری جدیـد و قدیـم، بینونـت به وجـود نمـی آورد؟ 
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دشـمن هم که کمـک کـرد. اگـر می خواهید آثـار ایـن بینونـت از بیـن بـرود و این زخـم ملتئـم بشـود، الاقل در 
رابطه ی با شـخص شـما در دانشـگاه، بایـد محبـت و اعتقـاد را در حد نصاب داشـته باشـید. ایـن جوانـان نازنین و 
پـاك و به دردبخور و مـورد کمـال ترحـم در مقابله ی با بعضـی از جریانات فاسـد فکـری و غیـره را، باید بـا عاقه و 
محبت نگهداشـت و حفظشـان کـرد و مثل مرغی کـه از جوجه هـای خـودش محافظت می کنـد، نباید رهایشـان 

کـرد. باید بـا این روحیـه بـه دانشـگاه بروید.

ج( آگاهی و اطاع نسبت به تأثیر عمیق روحانی در دانشگاه 
شـرط سـوم - که خیلی هـم مهـم اسـت - این اسـت که ایـن کسـی کـه بـه دانشـگاه مـی رود، بداند کـه نحوه ی 
رابطـه ی او بـا ایـن محیـط و ایـن مخاطـب، اثباتـاً و نفیـاً، تأثیـر بسـیار بزرگـی در امـور مهـم دارد. نگوییـد مثل 
ایـن اسـت کـه آدم منبـر مـی رود. مـا بـرای منبـر، بـه این جـا و آن جـا، مسـافرت می کردیـم و در بعضـی جاهـا 
می فهمیدیـم کـه منبـر خـراب شـد. آدم روی منبـر خـودش می فهمـد کـه خـراب کـرده اسـت. در آن زمـان 
می گفتیـم، حـاال خـراب شـد کـه خـراب شـد، مشـکلی نیسـت؛ حداکثـرش این اسـت کـه دهـه ی بعـد دعوت 
نمی کننـد؛ یـا اگـر می خواسـتند پاکـت سـنگینتری بدهنـد، پاکـت سـبکتری خواهنـد داد؛ یـا خواهنـد گفـت 
کـه ایـن آخونـد، تـازه کار اسـت و در نتیجه، یـک منبـری دیگر را بـه جای مـن دعـوت می کننـد. بنابرایـن، تأثیر 
بدگفتـن و خـراب کـردن مـن، همین قـدر اسـت. یـک وقـت این طـور نیسـت و انسـان می فهمد کـه اگـر این جا 

خـراب کـرد، اثـرش تعییـن کننده اسـت.
فـرض کنید کـه فرزند شـما، از لحاظ فکر سیاسـی یـا اعتقـادی، اول بـار به دام یـک عده طـرار فکر افتاده اسـت و 
اینهـا او را بـه چیزهایی متوجـه کرده اند کـه البته شـیطانی و غلـط، اما پُرجاذبه اسـت و شـما اصًا نمی گذاشـتید 
که جوانتـان به شـعاع ایـن چیزها نزدیـک بشـود. برای ایـن فرزند شـبهه بـه وجود آمده و سـراغ شـما - کـه پدر 
روحانـی و عالـم و مـورد اعتقـاد ایـن پسـر هسـتید - آمـده و می گویـد: پـدر! فـان قضیـه چه طـوری اسـت؟ در 
این جا، شـما چه احساسـی داریـد؟ احسـاس می کنید کـه اگر مـن در پاسـخ به ایـن بچه یـک ذره اشـتباه کردم، 

بچه ام را از دسـت داده ام.
ایـن، اوِل لغزشـگاه اسـت. در این جـا، دیگر کوتاهـی نمی کنیـد، بـا عصبانیت اقـدام نمی کنیـد، زمـام اراده ی فکر 
را به سـخن سـبک یا سسـت و یـا حّتی تعبیر سسـت رهـا نمی کنیـد. اگـر دیدیـد از عهـده برنمی آیید کـه جواب 
این جـوان را بدهیـد، می گویید اشـکال نـدارد، پیـش فانـی می رویم. شـما فـرد مسـلطتری را پیـدا می کنید، تا 
او بتواند پاسـخ آن طـراری دشـمن را بدهد. بـا این احسـاس باید با دانشـجو روبه رو بشـوید. دانشـجو هـم که یک 

نفر نیسـت؛ یـک خیـل عظیمند.
این کسـی که امـروز در دانشـگاه هسـت، مثـل ماها نیسـت کـه فعلیتـش بـا قـّوه اش، هفتاد سـال فاصله داشـته 
باشـد. قّوه و فعل این دانشـجو، پانزده سـال یـا ده سـال فاصلـه دارد و در آینـده ی نزدیکـی - نه آینـده ی دوری - 
قـّوه اش به فعـل می رسـد؛ یعنی دو سـال دیگر لیسـانس می شـود، پنج سـال یا شـش سـال دیگر دکتر می شـود، 
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یک رشـته ی تخصصی هـم می گیرد، دو سـال هـم عافی می کشـد و بعـد از ایـن ده سـال، آدم متخصصی اسـت 
کـه همـه ی دسـتگاهها پـول گـزاف بـه او می دهنـد و او را بـا همـه ی وجـود می خواهنـد. او در آن زمـان، یـک 
کارشـناس سـازمان برنامه و بودجـه، یا یک مهنـدس عالی رتبـه ی وزارت مسـکن، یا مدیـر فان اداره ی سیاسـی 
می شـود و یـا فـان بخـش عمرانـی و کشـاورزی و غیـره را راه انـدازی می کنـد؛ یعنـی کار مملکت به دسـت این 

فـرد می آیـد. به ایـن دانشـجو، بـه چشـم بی اهمیـت نـگاه نکنید.
اگر شـما توانسـتید ایـن دانشـجو را متدیـن و مؤمـن و دلسـوز و مخلـص بـار بیاوریـد - بعداً عـرض خواهـم کرد 
که مـا از دانشـجو چـه توقعـی بایـد داشـته باشـیم و او را چگونـه بـار بیاوریـم - او مثمرثمر خواهد شـد و نسـبت 
به روحانیـت، قضاوت خوبـی خواهد داشـت. امـا اگر خـدای نکرده، شـما از عهـده ی ایـن کار برنیامدیـد و طوری 
شـد که از لحـاظ فکری، یـا از لحـاظ عملـی و یـا از لحـاظ عاطفی، بیـن او و شـما به هـم خـورد، بعید اسـت که او 
بیـن شـما و روحانیت، تفکیـک قائل بشـود. مثـًا اگر مـن و شـما سـوار ماشـین هسـتیم و در جاده یـی می رویم، 
یـک افسـر ژاندارمری بـه آن جا برسـد و چهار تـا بدوبیـراه بگوید، شـما هـر افسـر ژاندارمی را کـه فـردا در خیابان 
ببینید، بـه طور ناخـودآگاه و بـدون این که خودتـان بخواهید، ایـن حکم ظالمانـه را در تـه قلبتان می کنیـد و از او 

بدتان می آیـد؛ قهـری اسـت. این حکـم ظالمانه اسـت؛ امـا وجـود دارد.
یک ملبس فعـال، به عنـوان مظهـر و نماینـده ی روحانیت - این، غیر از آن ملبسـی اسـت کـه مثـًا در خیابان راه 
می رود و غلطی هـم کرده اسـت؛ همه که مثل او نیسـتند - خـدای نکرده اشـکالی در کارش وجود داشـته باشـد، 
بعید اسـت کـه آن جـوان، ایـن قضـاوت ظالمانـه را نکنـد و بقیـه ی روحانیـت را با منـی که در دانشـگاه هسـتم، 
مقایسـه نکند. یعنـی تأثیـر کار، این قدر زیـاد اسـت. روحانی در دانشـگاه، ایـن تأثیـر را هم بایـد بدانـد. بنابراین، 
شـرط سـوم، عبارت از آگاهـی و اطاع نسـبت بـه تأثیر عمیـق نقش مثبـت یا منفـی روحانی در دانشـگاه اسـت. 

کسـی که وارد دانشـگاه می شـود، بایـد این سـه شـرط را بداند.

مشکات درونی یا بیرونی دانشجویان

الف( دچار شدن به ابتذال، بی تفاوتی و نفوذپذیرى در مقابل فرهنگهاى بیگانه و مضر
البتـه مـن روانشناسـی دانشـجو را نمی توانـم بیان کنـم. علتـش این اسـت که خـود مـن، اطاعـات و آگاهیهای 
زیـادی نـدارم. البتـه بـا دانشـجویان خیلـی ارتباطـات داشـته ام؛ امـا این طـور کـه بتوانـم مثـًا تحلیل گرانـه 
خصوصیـات دانشـجو را بگویـم، نمی توانم عـرض بکنـم. درعین حـال، ما برخـی از خصوصیـات را در دانشـجویان 

می بینیـم کـه اینهـا مشـکات درونـی یـا بیرونـی دانشـجویان اسـت و مسأله سـاز می باشـد.
یک مشـکل، مشـکل دچار شـدن به ابتـذال و بی تفاوتـی و نفوذپذیری در مقابـل فرهنگهـای بیگانه و مضر اسـت. 
دانشـجو در معـرض ایـن فرهنگهـا قـرار می گیـرد و ایـن مشـکل دانشگاههاسـت. مـن کـراراً در ایـن اجتماعات 
دانشـجویی و دانشـگاهی گفتـه ام که چـرا وقتی کسـی وارد حـوزه می شـود، قاعدتـاً متدین خـارج می گـردد؛ اما 
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وقتـی داخـل دانشـگاه می شـود، قاعدتـاً متدین خـارج نمی گـردد؟! چـرا بایـد این طـوری باشـد؟ واقعاً هـم توقع 
درسـتی اسـت و بایـد در نهایـت ایـن باشـد؛ امـا واقعیـت قضیـه غیـر از این اسـت. واقعیـت قضیـه این اسـت که 
دانشـگاه محیطی اسـت که به خاطـر کثرت جـوان در سـنین خاص و وجـود زن و مـرد، در معـرض انواع و اقسـام 

انگیزه هـا و گرایشـهای اخاقـی و فرهنگِی ناسـالم قـرار گرفته اسـت.
دانشـجو، غیر از آن جـواِن در بازار اسـت که نـه از مجله ی خارجـی، نه از کتـاب خارجی و نـه از معارف بیـرون این 
مرز اصـًا مطلع نیسـت. دانشـجو، قاعدتاً اطاع پیـدا می کند و آگاه و هوشـیار اسـت و معـارف دنیـا برایش مطرح 
می شـود. پس این فـرد، در معـرض نفوذ آسـیبهای فرهنگـی و بی مباالتـی در مقابـل دیـن و بی تفاوتـی در مقابل 

ارزشـهای دینی و انقابی اسـت. این، یکی از مشـکات محیط دانشـجویی و دانشجوسـت.

ب( آسیب پذیرى در مقابل لغزشها و انحرافات فکرى
یکی از مشـکات دیگـر - که نزدیـک به مشـکل قبلی اسـت - آسـیب پذیری در مقابل لغزشـها و انحرافـات فکری 
اسـت. در گذشـته که مارکسـیزم خیلی فعـال و پُرنشـاط بود، هر کسـی کـه با دانشـگاه ارتباط داشـت، واقعـاً این 
را بـه روشـنی می یافـت. اصـًا در دانشـگاه، حّتـی آن دانشـجوی مسـلمانی کـه سـوهان تفکـرات مارکسـیزم به 

مغـزش نخـورده بـود، خیلـی بندرت می شـد پیـدا کرد.
بعضی از ایـن عناصـر روشـنفکِر نـام و نشـانداری کـه جـزو مسـلمانان هسـتند - زنده و مـرده - و شـما امـروز به 
افکارشـان اعتـراض می کنیـد - کـه اعتراضهـای بجایـی هم اسـت - نقطـه ی اشـکال فکـری اینها، همـان چیزی 
اسـت که خاصیـت دوران دانشـجویی و دانشـگاهی آنهـا بـود. تفکـر مارکسیسـتی وارد می شـد، زیـد می دید که 
می خواهـد مارکسـیزم را رد بکنـد؛ بـرای رد آن، از معـارف مارکسـیزم اسـتفاده می کـرد؛ یعنی »یؤتـی من حیث 

منه«! یفـّر 
ایـن، در تفکـرات و بیانات کسـانی کـه در دو دهه ی قبـل از انقـاب، بدون اطـاع و آگاهیهـای کامل اسـامی، در 
میـدان مارکسـیزم وارد می شـدند، زیاد دیـده می شـد. اصـًا تفکـرات مارکسیسـتی در آنها نفـوذ کرده بـود و در 
همه ی مغز و ذهنشـان اشـراب شـده بـود. در آن زمـان، چنین چیزی محسـوس بـود؛ اما امروز نیسـت و یـا الاقل 
به شـکل مکتبیش وجـود نـدارد؛ اگرچـه ته مانده هایش بـاز هم هسـتند و هنـوز زایـل نشـده اند. در درعین حال، 

امـروز انحرافـات جدیدی وجـود دارد.
دنیا که تنهـا با انحـراف مارکسـیزم، منحرف نشـده اسـت؛ قبل از مارکسـیزم هـم تفکرات غلـط و انحرافـی و ضد 
اسـام بوده، بعد از مارکسـیزم هـم وجـود دارد و االن هم هسـت. همین تفکراتـی که امـروز به وسـیله ی بعضی از 
فیلسـوفان یا فیلسـوف نمایان اروپایـی در دنیا پخش می شـود - کـه البتـه نمی خواهم اسـم بیاورم، تـا حرف کلی 

ما بـه جایی نزدیـک نشـود - حّمالة الحطـب دمکراسـی به نـوع سوسیال دمکراسـیهای غربی اسـت.
االن در دنیـا تفکراتی هسـت که جاده صاف کِن تسـلط اسـتعماری نـوع جدیـد امریکا و اروپـا بر همه ی دنیاسـت؛ 
یعنـی ایجـاد جوامـع دمکراتیـک بـه سـبک غربـی و همیـن چیـزی کـه شـما می بینیـد دنیـا رویـش حسـاس 
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اسـت. اگـر در جهـت ایجاد حجـاب، یـک ذره نسـبت بـه لباس افـراد ایـن جوامـع تعـرض بشـود، همـه ی دنیا را 
غوغـا برمـی دارد؛ ولـی اگـر در جهت کشـف حجـاب، به لبـاس کسـی تعـرض بشـود، یک صـدم آن در دنیـا غوغا 
نمی شـود! ایـن واقعیتی اسـت. امروز یکـی از نشـانه های تمـدن و نظـام جدیدی کـه دنیـای اسـتکبار می خواهد 

بی سـروصدا بـر همـه ی عالـم حاکـم بکنـد، همین اسـت.
البته زیـاد پیـش رفتنـد، متعلق بـه امـروز هم نیسـت؛ امـا امروز بـه صورت یـک تفکـر و مکتـب و ایده و مسـلک 
درمی آید. طـرح »جامعـه ی بـاز« )1(، از همیـن نمونه هاسـت. اصـًا جامعه ی بـاز یعنی چـه؟ چه چیـزی جامعه 
را بـاز می کنـد و چه چیـزی اگـر نباشـد، جامعه دیگـر جامعـه ی بـاز نیسـت و فایده یی نـدارد؛ ولـو هزار نشـانه ی 
دمکراسـی هم وجود داشـته باشـد؟ اینها تفکـرات انحرافی و غلطی اسـت که امـروز در دنیـا وجـود دارد. من فعًا 
نمی خواهـم وارد ایـن بحث بشـوم که مـا بایـد در مقابل اینهـا چـه کار کنیم. اجمـاالً، جـوان دانشـجو، در معرض 

هجوم ایـن تفکـرات - از انواع و اقسـامش - اسـت.

ج( مدرک گرایی و توجه وافر به زندگی ماّدى
مشـکل سـوم، همیـن مشـکل مدرك گرایـی و توجـه وافر بـه زندگـی مـاّدی و اضغـاث و احـام جوانی اسـت. در 
حوزه هـا، به شـکل سـنتی چنیـن چیـزی نیسـت - اگرچـه گاهی بـه شـکل عارضی هسـت - امـا جوان دانشـجو 
کـه کارش تحصیل علم اسـت، به این سـمت کشـانده و رانده شـده که بـه فکـر آینـده و دکان آینـده و کار آینده و 
پـول و این که کـدام رشـته، پُردرآمدتر اسـت و کـدام رشـته تواناییهای بیشـتری بـه آدم می دهـد، باشـد. این هم 

مشـکل بزرگی اسـت کـه بایسـتی به فکـرش بـود؛ چون بـه علـم لطمـه می خورد.

د( آلت دست جریانات سیاسی شدن 
مشـکل دیگـر، مشـکل آلـت دسـت جریانـات سیاسـی شـدن و سیاسـیکاری در دانشـگاه اسـت. گاهـی اوقـات، 
دانشـجو خودش هیچ ایـده و انگیزه ی سیاسـی خاصـی نـدارد؛ اما آلت دسـت یک جریـان و یک گروه سیاسـیکار 
قـرار می گیرد کـه آنهـا از او، چمـاق می کننـد و به سـر هر کسـی کـه می خواهنـد، می زننـد. این هم یک مشـکل 

بسـیار بزرگ و حسـاس اسـت.

ه( ابهام در جریانات و عملکردها
مشـکل دیگر، مشـکل ابهـام در جریانات و عملکردهاسـت. دانشـجو، به طـور طبیعی روشـنفکر اسـت؛ یعنی جزو 
گروههای روشـنفکر قهری اسـت و نسـبت بـه اوضاع جـاری کشـور، صاحب نظـر و صاحـب فکر و صاحـب عقیده 
اسـت و می خواهـد اظهارنظـر بکنـد. دانشـجو، بـه ایـن قانـع نیسـت کـه بگوینـد مـا این طـور تشـخیص داده ایم 
و می خواهیـم عمـل بکنیـم. دانسـتن و اظهارنظـر او، بـا تعبـد هـم منافـات نـدارد. تعبـد هـم می کند، امـا دلش 
می خواهـد وجـه ایـن کاری را کـه بـه آن تعبـد کـرده اسـت، بدانـد. اگـر ندانسـت، تدریجـاً دچـار شـبهه و ابهام 
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می شـود. ایـن ابهـام، او را حّتـی در نفس تعبـد هم تضعیـف می کنـد و تعبـدش رفته رفتـه ضعیف می شـود. پس، 
یکی از مشـکات دانشـجو، این اسـت. دانشـجویان، چون غالبـاً از جریانات هـم بی خبرنـد و از بطـون کارها اطاع 
ندارنـد، چنانچـه خبـری در رادیو یـا در روزنامه پخش می شـود، ذهنشـان شـروع بـه کار می کند. ایـن در صورتی 

اسـت که مؤثـر خارجی هـم نباشـد؛ اگر باشـد، کـه دیگر واویاسـت!

و( بی هویتی و عدم درک رسالت واقعی
و باالخره، آن مشـکلی که بـه نظر بعضیها، شـاید مهمترین مشـکل اسـت، مشـکل بی هویتی و عدم درك رسـالت 
واقعی در قبـال جامعـه، در قبال خـودش و در قبـال تاریخ و آینده اسـت. دانشـجو، حقیقتـاً نمی داند کـه چه کاره 
اسـت. او نمی دانـد کـه االن چـه کاره اسـت و در آینـده چه نقشـی خواهد داشـت؛ مثل کاسـبی کـه به دنبـال نان 
و نام مـی دود و زندگـی می کند. بـه عبـارت دیگر، رسـالت حقیقی دانشـجو، برای خود او درسـت روشـن نیسـت. 

اینها مشـکات دانشجوسـت.
بخشـی از این مشـکات را گفتیم؛ اما یقیناً بیش از اینهاسـت و مسـایل و مشـکات دیگر و ریزه کاریهـای فراوانی 
نیـز وجـود دارد: ارتباطات گوناگون اسـتاد و دانشـجو، مدیـر و دانشـجو، گروههـای گوناگون دانشـجویی، تعارض 
بین دانشـجوی بی دیـن و دانشـجوی بادین، حّتـی تعارض بین خـود دیندارهـا و انواع و اقسـام مشـکات دیگری 

که وجـود دارد.

پناه و تکیه گاه بودن روحانی براى دانشجو
عالـم روحانی، وارد دانشـگاه شـده اسـت. در این دانشـگاه، چـه کار بایـد بکند؟ ایـن، واقعاً مسـأله ی مهمی اسـت. 
این وظایفی کـه آقایـان تدوین کرده انـد، وظایف بسـیار خوبی اسـت و انصافـاً جامع و خـوب و قـوی و برآورنده ی 
بسـیاری از خواسـته ها در دانشـگاه اسـت و مـن هیـچ نظـر منفی یـی نـدارم؛ لیکـن آن چیزی کـه به اعتقـاد من 
اسـاس قضیه در دانشـگاه اسـت، این اسـت که روحانـی در محیـط دانشـگاه، آن قطبی بشـود که دانشـجو در این 
مشـکاتی که گفتیم و غیـر از ایـن مشـکات، به او پنـاه بیـاورد، بـه او امیـد ببنـدد، از او عـاج بجویـد، و اگر هم 

نمی توانـد عـاج کنـد، الاقل دانشـجو بتوانـد تسـا بجوید.
اگـر مـا در دانشـگاه جلسـات فراوانی هـم گذاشـتیم، سـخنرانی هم کردیـم، مسـجد هـم رفتیـم، در گزینش هم 
دخالـت و شـرکت کردیـم، در تعییـن اسـتاد معارف هـم حاضـر و ناظـر بودیـم و وظایفی را هـم که عـرض کردم، 
انجـام دادیـم - که همـه ی آنها هـم خـوب و الزم و مهم اسـت - اما از سـوی دانشـجو، بـه مـا اعتمـاد و اطمینان و 

امیـد و تکیـه نشـد، نمی توانیـم بگوییـم توفیـق پیـدا کرده ایم.
البتـه متأسـفانه از همـان چنـد سـال قبـل کـه مسـأله ی نماینـدگان روحانـی در دانشـگاهها مطرح شـد، شـاید 
بعضـی از جریانـات هـم بودنـد - احتماالً مسـأله ی فـردی هـم نبود - کـه به نظرشـان رسـید، یـا باید ایـن عنصر 
روحانـی را در اختیـار بگیرنـد، یـا بایـد حذفـش کننـد! دربعضـی از دانشـگاهها، این مسـأله مشـاهده شـد. البته 
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همـه ی دانشـگاهها را نمی گویـم؛ لیکن شـاید در بسـیاری از دانشـگاهها، یـک مجادلـه و زورآزمایی به این شـکل 
بـه وجـود آمد.

این طـور چیزهـا، انصافـاً مانـع خیلـی بزرگـی بـر سـر راه انجـام تکلیـف روحانـی و عالـم محترمـی اسـت کـه در 
دانشـگاه سـکونت و اقامـت می کنـد و او را بـه کارهـای ناخواسـته می کشـاند؛ لیکـن بـه اعتقاد مـن، تـا آن جایی 
که ممکـن اسـت، بایسـتی از ورود در میدانهای ناخواسـته اجتنـاب کرد؛ ولـو کسـانی نخواهند بگذارنـد و طوری 
برخـورد بکنند کـه گویـا آدم را ناگزیـر می کننـد. درعین حـال، آن جایـی که باید باشـیم، بایسـتی حضور داشـته 

باشـیم.
آقایـان در دانشـگاهها، عمـده ی تاششـان بایـد ایـن باشـد که متعلـق بـه همـه ی دانشـجویان باشـند؛ حّتی آن 
دانشـجویی کـه از لحاظ خـط و ربط، مورد پسـند شـما نیسـت. البته کار سـختی اسـت، شـاید در بعضـی از جاها 

هـم ناممکـن بشـود؛ لیکـن همه جـا این طور نیسـت.
به نظـر مـن، در بسـیاری از جاهـا و شـاید بتوانیـم بگوییـم در اغلب جاهـا، این ممکن اسـت کـه روحانـی طوری 
مشـی کند و طـوری عمل نمایـد که حّتـی آن دانشـجویی کـه از لحاظ مشـی و فکـر سیاسـی و - به قـول معروف 
- خـط و ربـط، ایـن روحانـی را قبـول نـدارد، بگویـد انصافـاً آقـای خوبـی اسـت. اگـر جایـی درد دلی، یا مشـکل 
روانی یـی، یـا عقده یـی در ذهـن و فکرش داشـته باشـد، بـاز می بینـد که ایـن آقا ملجـأ اسـت. چنانچـه یک وقت 
بخواهد نماز درسـتی بخواند، پشـت سـر ایـن روحانی بـرود و در مسـجد نماز بخوانـد. در دانشـگاهها بایـد در این 
جهت سـیر بشـود؛ نه این که دفتـر نمایندگـی در مقابـل بعضیها، یـک طرف قضیـه باشـد. این، مصلحت نیسـت.

البتـه - همان طـور که عـرض کـردم - گاهـی شـما را می کشـانند. مـن از ایـن معنا غافـل نیسـتم. بعضی از شـما 
آقایانی کـه در این جـا تشـریف داریـد، می دانید که مـن از چند سـال قبـل از ایـن، از قضایـای ریز دانشـگاههایی 
کـه در آن مسـؤول هسـتید، بـا اطاعـم و می دانم کـه اذیـت می کننـد، نمی گذارنـد، مشـکل درسـت می کنند و 
گاهـی روحانـی را بـه ماجراهایـی می کشـانند؛ لیکن تـا آن جایی کـه می شـود، بایـد مقاومت کـرد؛ یعنـی باید از 

باالی سـر ایـن تعارضـات وارد شـد و همـه ی گروهها را نگهداشـت.

تبدیل شدن دانشجو به عنصر برگزیده ى دینی
انجمنهـای اسـامی، واقعـاً جایـگاه خوبی بـرای تجمع نیروهـای مسـلمان اسـت و باید بازوانـی بـرای روحانی یی 
کـه در دانشـگاه حضـور دارد، باشـد. اگر واقعـاً انجمـن اسـامی، بـا روحانی یی کـه در دانشـگاه هسـت، همراهی 
داشـته باشـد، نسـبت به او اطاعت داشـته باشـد، حرف و راهنمایی او را پدرانه ببینـد و آن را بپذیـرد و کاری بکند 
که روحانی پشـت و پنـاه او باشـد، من خیـال می کنم کـه در محیـط دانشـگاه، خیلی خوب می شـود تفکـر دینی 
را گسـترش داد. االن در مـواردی اطـاع پیـدا می کنیـم کـه این طـوری نیسـت؛ یعنی انجمـن اسـامی در مقابل 
روحانـی قـرار می گیرد، یـا این کـه تعارضـی ایجـاد می کند. طبیعی اسـت کـه نیروهـا تقسـیم می شـوند و گاهی 

حّتـی اصطـکاك پیـدا می کننـد و همدیگـر را از بیـن می برند.
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مـن گمان می کنـم، مـا بایـد کاری بکنیـم کـه در جامعـه ی خودمان، دانشـجو جـزو قشـرهای برگزیـده ی دینی 
باشـد. یعنی هدف ما باید این باشـد کـه در دانشـگاه، دانشـجویان را هم از لحـاظ آگاهـی و معرفت و هـم از لحاظ 
اسـتحکام ایمـان، بـه عناصر زبـده ی برگزیـده ی دینـی تبدیـل کنیم. طبیعی اسـت کـه اینهـا در آینـده، خدمت 

بـرای جمهـوری اسـامی را هم تضمیـن خواهند کـرد. ان شـاءاللَّ بایسـتی در ایـن جهت پیـش برویم.

اهمیت مسجد دانشگاه و پیشنمازى در آن
البته بـه مسـاجد بایـد خیلی اهتمـام بشـود. من بـه ایـن سـنت پیشـنمازی، خیلـی معتقـدم. شـاید بعضیها هم 
واقعـاً قبـول نداشـته باشـند؛ امـا خـود مـن چـون مدتهـا پیشـنماز بـوده ام و پیشـنمازی کـرده ام، می دانـم کـه 
پیشـنمازی، چه قـدر کار خـوب و مؤثـر و پُرفعالیـت و پُرتاشـی اسـت. غالبـاً کسـانی کـه پیشـنمازی نکرده انـد، 
نمی داننـد پیشـنمازی یعنی چـه. بعضیها هم که در مسـجد نمـازی خواندنـد و فوری بیـرون دویدنـد و دنبال کار 

دیگـری رفتنـد، آنهـا هـم طعـم پیشـنمازی را نمی فهمند.
پیشـنمازی، یعنـی آدم مسـجد را واقعـاً محـل کار خـودش بدانـد؛ قبل از وقـت، حّتـی قبـل از دیگران، بـه آن جا 
برود؛ اوضـاع مسـجد را ببینـد؛ اگر اشـکاالتی در وضـع ظاهری مسـجد هسـت، برطرف کنـد؛ سـجاده اش را پهن 
نماید؛ منتظـر مـردم بماند کـه بیایند؛ بـا یک یِک افـرادی کـه می آیند، تـا آن جایـی کـه می تواند، تمـاس بگیرد؛ 
بـه آنهـا محبـت بکنـد؛ از آنهـا احوالپرسـی نمایـد؛ اگـر مشـکلی دارنـد، در آن حـدی کـه برایش میسـور اسـت، 
برطرف کنـد، نـه این که پـادوی کارهـای خدماتـی مـردم بشـود - در بعضی از مسـاجد، چنیـن چیزهایـی وجود 
دارد کـه قطعاً غلـط اسـت - در آن جـا بنشـیند، مـردم بـه او مراجعـه بکننـد، درددل بکنند، خـودش را بـر مردم 
عرضه کنـد، در معـرض مراجعات مـردم قـرار بدهد؛ نمـاز را که تمـام کرد، بـرای مردم مسـأله و تفسـیری بگوید، 

حرفی بزنـد و بلنـد شـود، بیـرون بـرود؛ یعنـی این طـور، سـاعتی از وقـت خـودش را در این جا صـرف بکند.
به نظـر مـن، این طـور پیشـنمازی، یـک فـرد خیلـی مفیـد و مؤثـر و بابرکـت و جلب کننـده ی عواطف اسـت. در 
سـایه ی چنیـن پیشـنمازی یی اسـت کـه وقتـی او بـه آن کسـانی کـه بـا مسـجدش سـروکار و رفت وآمـد دارند؛ 
حّتی کسـانی کـه وقت هـم نمی کننـد بـه مسـجد برونـد، امـا دورادور می داننـد و از دیگـران شـنیده اند کـه این 
آقا، چـه آقای خوبی اسـت، اشـاره کنـد که فـان کار بایـد انجـام بگیرد، نـه بودجـه می خواهـد، نه قـدرت قانونی 

می خواهـد و نـه بخشـنامه الزم دارد؛ آن کار طبـق نظـر و گفتـه ی او انجـام خواهـد گرفت.
در مسـجد دانشـگاه، اگـر ایـن روحانـی صاحب این مسـجد بشـود و بـه آن جا بـرود و بنشـیند بحـث کنـد، حتماً 
دانشـجویان جذب می شـوند. البتـه ممکن اسـت مدتی نیاینـد و عده یـی بدجنسـی کنند؛ لیکـن اصًا دانشـجو، 
به یک نفـر که مثـل پدر بـا او برخـورد کنـد و مشـکاتش را مرتفـع سـازد، احتیـاج دارد. اگـر چنیـن روحانی یی 
در آن جـا باشـد، اصـًا امکان نـدارد کـه دانشـجویان مراجعـه نکننـد. ایـن دانشـجو قهـراً مراجعه می کنـد؛ چون 

عقـده ی روحـی دارد.
جوانـی، چیـز عجیبـی اسـت. همـه ی آقایـان دوره ی جوانـی را گذرانده انـد و می دانند کـه آن احساسـات دوران 
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جوانـی، اصـًا یـک تکیـه گاه روحـی را می طلبد. ایـن آقـا در آن جا نشسـته، بـا عقـل و معرفـت و منطـق و متانت 
و بلندنظـری و سـعه ی صـدر، حـرف را بشـنود و جـواب بدهـد؛ مشـتری اول و دوم و سـوم و ... »مشـتری بـر وی 
بجوشـد«. آن وقت اسـت کـه این آقـا، صاحـب نفـوذ معنـوی در دانشـگاه خواهد شـد. حـاال رئیـس دانشـگاه، یا 
رئیـس فـان ارگان انقابی، یـا رئیس فـان انجمـن، گیرم کـه حـرف دیگری بزننـد؛ آن چیـزی که این شـخص 
می گویـد، آن خواهـد شـد. وقتـی کـه گفتـه شـد، اگـر پـای درس آن آقـا برویـد، مـن بـر دیـن شـما می ترسـم، 
دانشـجو دیگـر پـای درس آن آقـا نمـی رود. وقتـی کـه گفته شـد، ایـن رئیـس بـه درد ایـن دانشـگاه نمی خورد، 

بچه هـا دیگـر او را بـه ریاسـت قبولـش نمی کننـد. تأثیـر نفـوذ کلمـه، این طـوری خواهـد شـد.
البتـه طبیعـی اسـت کـه در جمهـوری اسـامی، یـک روحانـی خـوب، کاری هـم نمی کنـد کـه اسـباب زحمت 
دسـتگاه دولتـی و اداره کننده ی کشـور بشـود و بـرای رئیس دانشـگاه، مشـکلی پیش بیایـد. مـن نمی خواهم که 
خـدای نکـرده در ذهنهـا این طور جـای بگیـرد؛ لیکـن از ایـن جهت عـرض می کنم کـه یـک روحانـِی آن طوری، 
مالـک قلـوب دانشـگاهیان، یـا جمـع کثیـری از آنـان و بخصـوص جوانـان خواهد شـد. این، خوب اسـت. بیشـتر 
میل مـن، بـه این طـرف متوجـه اسـت. مـن ایـن را بیشـتر مهـم می دانـم. اگرچـه عـرض کـردم، آن وظایفی که 
ذکر شـده و مـن هـم از آن مطلع شـده ام، وظایـف مهـم و الزم و کارهـای خوبی اسـت؛ لیکن امید شـما بیشـتر به 

این باشـد کـه عرض کـردم.
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اهمیت بیدارى وجدان دینی مردم 
راه هـاى جداکـردن دین از جوامع اسـامی توسـط 

استعمار:
الف( اشاعه ى شهوات و بازکردن راه شهوترانی

ب( ورود جریان هاى علمی و فکرى فاسد
وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی وحدت در هدف

اصالت دادن به اسام و رعایت احکام اسام
احسـاس مسـؤولیت کردن قشـر جوان نسـبت به 

مسائل انقاب 
زنده نگه داشـتن اسـام و انقـاب، توسـط حوزه و 

دانشگاه
درس خواندن، کار و تاش طاب و دانشجویان براى 

بیدارى ملتها
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وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت در ایجاد یك جامعه ى اسامِی*

اهمیت بیدارى وجدان دینی مردم 
مسـأله ی وحدت حـوزه و دانشـگاه و روحانی و دانشـجو. بـا این که بیـش از ده سـال از اعـام این امر می گـذرد، به 
نظر می رسـد که هنوز دربـاره ی ایـن بنیـان مبارکی که امـام بزرگوارمـان بنا گذاشـتند، جـا برای سـخن گفتن و 
تحلیل کـردن و مطالعه کردن هسـت. وحـدت حوزه و دانشـگاه یعنـی چه؟ آیـا مقصود این اسـت کـه برنامه های 
حـوزه را در دانشـگاه، یـا برنامه هـای دانشـگاه را در حـوزه اجـرا کنیـم؟ یقینـاً مقصـود اینها نیسـت. حـوزه برای 
خود، علـوم و درسـها و روشـهایی دارد؛ دانشـگاه هـم برای خـود، علـوم و روشـها و مقاصـدی دارد. البتـه هرکدام 
هم باید روشـهای خـود را کامـل کننـد و از تجربه هـای یکدیگر اسـتفاده نماینـد؛ دراین بحثـی نیسـت. بنابراین، 

مقصـود از وحدت حـوزه و دانشـگاه، اینها نیسـت.
وحدت حـوزه و دانشـگاه کـه امام بـه عنوان یـک شـعار مطرح کردنـد، اغلـب از واقعیـت تلخـی در جامعـه ی ما و 
یا همه ی جوامع اسـامی منشـأ می گرفـت کـه آن واقعیت تلـخ، سـاخته و پرداخته ی مسـتقیم و حساب شـده ی 
دسـت اسـتعمار بـود. آن واقعیت ایـن بـود کـه وقتـی اسـتعمارگران، نقشـه های فتوحات سیاسـی و اقتصـادی و 
اجتماعـی و فرهنگی خـود را طراحـی می کردند، بـه یک مانع عمـده برخـورد کردنـد و آن، اعتقادات دینـی ملتها 

. د بو
البتـه اعتقـادات دینـی، همه جـا مزاحـم تجاوزطلبـی اسـتعمارگران نیسـت. آن دیـن تحریف شـده، دینـی کـه 
سـاخته ی دسـت قدرتهـا باشـد، به طـور طبیعـی بـا قدرتهـا معارضه یـی نـدارد. اسـام مصـداق تـام و تمـام آن 
دینی بود کـه با حملـه و یـورش همه جانبـه و متجاوزانه ی دول اسـتعماری بـه مناطق اسـامی، حقیقتـاً معارضه 

*.  بیانات در دیدار با جمع کثیری از طاب حوزه های علمیه و دانشجویان 1369/09/28
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می کـرد. اسـتعمارگران در مطالعـات خودشـان، ایـن را فهمیدنـد.
زیـاد شـنیدید، نمی خواهـم تکـرار کنـم. در هنـد، ایـن را تجربـه کردنـد و در کشـورهای عربـی، ایـن را تجربـه 
کردنـد. در ایران، ایـن را تجربـه کردند. هرجا که احسـاس وجـدان دینی در مـردم بیدار بود، نقشـه های اسـتعمار 
با مانـع مواجه می شـد. یک نمونـه، ماجـرای تنباکـو در ایران بـود. یک نمونـه، نهضت مشـروطیت در آغـاز کار در 
ایران بـود. یک نمونـه، حـوادث خونینی بـود کـه در هنـد، در مقابل انگلیسـیها اتفـاق افتاد. یـک نمونـه، برخورد 
افغانیهـای مسـلمان با انگلیسـیها در اواسـط قـرن نوزدهم بـود. یـک نمونه، حرکت سـّید جمـال در مصـر بود که 

انگلیسـیها را لرزانـد. از ایـن قبیـل نمونه هـا، فراوانند.

راه هاى جداکردن دین از جوامع اسامی توسط استعمار:

الف( اشاعه ى شهوات و بازکردن راه شهوترانی
لردهـای سیاسـی و انگلیسـیهای عالی رتبـه ی دولتـی در آن زمـان، تقریبـاً انگشـت آنهـا نقشـه ی سیاسـی دنیـا 
را رقـم مـی زد. درحقیقـت، آنهـا بـا همـه ی دنیـا کار داشـتند؛ از اسـترالیا بگیریـد، تـا مناطـق مرکـزی آسـیا، تا 
شـبه قاره ی هنـد، تا ایـران، تـا خاورمیانـه، تا شـمال آفریقـا و تـا امریـکا. این جزیـره ی کوچـک، در تمـام مناطق 

دنیـا اعمـال نفـوذ می کـرد.
آنها، به ایـن نتیجه رسـیدند کـه در ایـن منطقه ی حسـاس دنیـا - کـه نفـت و گاز دارد و می بایـد انـرژی آینده ی 
دنیـای آن روز را تأمیـن بکنـد و از لحـاظ سوق الجیشـی، آن وقتی کـه هواپیماهـا و ایـن وسـایل ارتباطـِی سـریع 
نبود، نقطـه ی حیاتـی بین شـرق و غرب محسـوب می شـد - اگـر بخواهند خودشـان را تثبیـت بکننـد، مجبورند 
فکـر اسـام را بکننـد و به گونه یی وجـود وجـدان دینـی اسـام را در این منطقـه عـاج کننـد؛ وااّل با بیـدار بودن 

وجدان دینـی و ایمـان اسـامی مـردم، ادامـه ی نقشـه های آنها ممکـن نخواهـد بود.
این تشخیصشـان، تشـخیص درسـتی بود و واقعاً درسـت فهمیـده بودند. مانع عمـده بـرای آنها، عبارت از اسـام 
بود. حـاال ما کـه انگلیسـیها را گفتیم، نـه این کـه بقیه ی دولتهـای اروپایـی مؤثر نبودنـد؛ خیـر، فرانسـه و ایتالیا و 
پرتغـال و بلژیک هـم بودند. در همـه ی کارهایـی کـه آن روز در نقاط مختلـف می کردنـد، محور عمده انگلیسـیها 
بودنـد. در صحنه ی زندگـی سیاسـتها و اجتماعات، هـر ملتـی نوبتـی دارد. آن روز هم نوبـت آنها بـود؛ می تاختند 

و بی رحمانـه تصـرف می کردنـد.
وقتی که نوبت به کشـورهای اسـامی رسـید، بـه این فکـر افتادند کـه بایـد کاری کرد که نسـلهای روبه رشـد این 

کشـورها، از دین جدا بشـوند. بـرای ایـن کار، دو راه باید پیموده می شـد:
یک راه، اشـاعه ی شـهوات و بازکـردن راه شـهوترانی بـود. همه ی ادیـان عالم، - نـه فقط دیـن اسـام؛ منتها دین 
اسـام، منظمتـر و دقیقتر از سـایر ادیـان - با عنـان گسـیختگی شـهوات انسـانها مخالفنـد. ادیان برای شـهوات، 
ضابطـه و قاعده و حـدود و قیـود دارند. پـرورش روح انسـان، بدون محـدود کردن شـهوات که امکان پذیر نیسـت. 
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وقتـی که شـهوات انسـان، عنان گسـیخته باشـد، همـان حیـوان و بهایم اسـت و رشـد انسـانی امـکان نـدارد. لذا 
ادیان بـا شـهوات و عنـان گسـیختگی آن مخالفند.

پس در هـر جامعه یـی، راه مبارزه ی سـاده و آسـان با ادیان این اسـت کـه راه عنان گسـیختگی و مهارگسـیختگی 
شـهوات را بـاز کننـد. در ایـران، ایـن کار را شـروع کردنـد. یکـی از راههایـش - کـه جـزو مهمتریـن کارهـا بود - 
کشـف حجـاب بـود. یکـی دیگـر از راههایـش، رواج میخوارگـی بـود کـه ایـن کار را انجـام دادنـد. کار دیگـر این 
بـود کـه رابطـه ی محـدود زن و مـرد را بشـکنند. ایـن، جـزو کارهـای تجربه شـده اسـت. وسـایل جدیـد علمی و 
پیشـرفتهای تمـدن - مثـل سـینما و رادیـو و تلویزیـون و امثـال اینهـا - نیـز به آنهـا ایـن امـکان را مـی داد که با 
خیال راحـت ایـن کارهـا را در جامعه انجـام بدهنـد. این، غیـر از مقولـه ی علم و سـواد و فکریـات و ذهنیـات بود.

اشـتباه این جاسـت کـه عده یـی خیـال می کننـد، آن چیـزی که موجـب می شـود شـهوات رواج پیـدا کنـد، علم 
و دانش اسـت. نـه، علـم و دانـش، آن جریـان دوم بـود. جریـان اول، جریان فرهنگـی محـض و بازکردن راه فسـاد 
فکری و عملی و جنسـی و ابتـذال زندگی روی مـردم بود. ایـن، آن کار اول بـود که انجـام دادند. لذا اولین کسـانی 
که بـا این حملـه ی غربیهـا در ایـران و همین طـور در کشـورهای دیگر فاسـد شـدند، با سـوادان نبودند؛ بسـیاری 

از بی سـوادان بودنـد. همیـن حـاال هـم همین طور اسـت.
کسـانی کـه در دوران رژیـم ستمشـاهی غـرق در فسـاد بودنـد، اکثـر و اغلبشـان بی سـوادان و طبقـات متوسـط 
جامعـه بودند. بلـه، رفـاه مؤثر اسـت و کمـک می کنـد. آن حالـت رفـاه و مصرف زدگـی و آسـایش زندگـی، به آن 

فسـادی کـه آنهـا دنبـال می کردنـد و برنامه ریـزی می نمودنـد، کمـک می کـرد. ایـن، یـک جریـان بـود.

ب( ورود جریان هاى علمی و فکرى فاسد
جریـان دیگر، جریـان علمی و فکـری بـود. یعنی بـا ورود تفکـرات علمِی جدید به کشـورهای اسـامی - کـه قهراً 
جاذبـه داشـت و طبیعی بـود کـه پیشـرفتهای علمی یی کـه اروپا بـه آن دسـت یافته بـود، جاذبه داشـته باشـد - 
ایـن پیشـرفتهای علمی را وسـیله یی بـرای بی اعتقـادی بـه دین و خامـوش کردن شـعله ی ایمـان دینـی در دلها 
و از بیـن بردن بیـداری وجـدان دینی در آحـاد مردم قـرار دادنـد. لـذا دانشـگاهها را از اول بـر پایـه ی بی اعتقادی 

گذاشـتند.
هـر گـروه از جوانانـی کـه در دوره هـای اول بـرای تحصیـل رفتنـد، هـدف تبلیغـات ضـد اسـامی اروپاییهـا قرار 
گرفتنـد. آن کسـانی کـه اولیـن پرورش یافته هـای فرهنگ غـرب بودنـد، غالبـاً - نمی گویم همـه - کسـانی بودند 
که بـا دیـن، بیگانگی و بلکـه عنادی احسـاس می کردنـد. البته ضعـف نفسـها و نبودن تبلیغـات دینی قـوی و باب 

روز هـم مؤثـر بود.
بنیـان دانشـگاه - یعنـی مرکـز پـرورش انسـانهای دانشـمند طبـق پیشـرفتهای علمـی روز - بـر بی دینـی و 
معارضه ی با دین گذاشـته شـد و چندین سـال ایـن مسـأله را با قـّوت و دقت دنبـال کردند. یعنـی نه تنهـا دین را 

در دانشـگاهها ضعیـف کردنـد، بلکـه بـه معارضـه ی بـا آن پرداختند.
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هـدف اینهـا معارضه ی بـا دیـن - به عنـوان دیـن - نبـود؛ هدف، همـان چیـزی بود کـه اول عـرض کـردم؛ یعنی 
بتوانند بر کشـورهای اسـامی سـلطه پیدا کننـد. برای ایـن کار، مجبـور بودند نسـلی را پـرورش بدهنـد و تربیت 
بکننـد کـه آینـده ی کشـور را - چـه از لحـاظ اداره و چـه از لحاظ سـازندگی کشـور - بـه دسـت بگیرد و بـه دین 
اعتقادی نداشـته باشـد و به ایمان مذهبـی پایبند نباشـد و بتوانـد در تصرف آنهـا واقع بشـود. متأسـفانه تا حدود 

زیادی هـم موفـق شـدند. بنابراین، بنـای دانشـگاه را بنـای بدی گذاشـتند.
البته ایمـان اسـامی و وجدان ملـی در میان مـردم ما، آن چنـان بود کـه عده یـی از دانشـمندان و تحصیلکردگان 
سـالم بمانند و سـالم هم ماندند. به هیچ وجه نمی شـود همـه ی تحصیلکـردگان دانشـگاه را از دیـن و مصالح دینی 
و مصالـح کشـور، بیگانـه توصیف کـرد. این، ادعـای درسـتی نیسـت. امـا آن کسـانی را که اینهـا می خواسـتند از 
میان ایـن جمع به مسـندهای قـدرت برسـانند، براحتـی ایـن کار را کردنـد و در اختیار خودشـان قرار دادنـد. لذا 
رجال سیاسـی، تحصیلکـردگان این دانشـگاهها و کسـانی که در سرتاسـر کشـور بـرای پسـتها یا کارهـای مؤثر و 
حسـاس احتیاج داشـتند، در یک نسـل، بکلی با دیـن بیگانـه شـدند. آن نسـِل پرورش یافتـه ی دوران رضاخانی و 

اوایـل دوران نفـوذ دانش جدیـد و فرهنـگ اروپایـی در ایـران، غالباً نسـل بی اعتقـادی بود.
البته بعدها وضع عوض شـد و کسـان زیادی بـا پیشـرفتهای دینی و آگاهیهای مذهبی آشـنا شـدند و احساسـات 
در دلهـا بیـدار شـد و تفکـرات صحیـح و روشـنفکران متدینـی پیـدا شـدند و روحانیـون نافذالکلمه یـی - امثـال 
شـهید مفتح، شـهید مطهری، شـهید بهشـتی؛ ایـن شـخصیتهای برجسـته - در دانشـگاهها رسـوخ کردنـد و اثر 
گذاشـتند و نیز بعضی از شـخصیتهای دانشـگاهی، بـا دنیای دین و مسـائل مذهبی آشـنا شـدند و برخـاف آنچه 

که آنهـا می خواسـتند، پیش آمـد؛ امـا بنـای کار را آن طـور گذاشـته بودند.

وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی وحدت در هدف
امـام)ره( ایـن واقعیـت را بهتر از همـه کـس مشـاهده می کردنـد، از ریشـه های قضیـه آگاه بودنـد، مظاهـر آن را 
در دوران سـلطه ی حکومـت پهلـوی مشـاهده کـرده بودند، عـاج مشـکات ایـران و بقای اسـتقال و شـعار »نه 
شـرقی و نه غربـی« در کشـور را در این می دانسـتند کـه روشـنفکران و تحصیلکـردگان جدیـد، حقیقتاً بـا دین و 
ایمـان مذهبی آمیختـه باشـند و روحانیون مـا که از آن طـرف بر اثـر عواملـی - از جملـه، همین عواملـی که گفته 
شـد - از پیشـرفتهای علمی و حـوادث جهـان و رویدادهای مهم کشـور بـه دور مانـده بودنـد و بعضاً دچـار جمود 
شـده بودند، مسـائل جدید و پیشـرفتهای علمی و حوادثـی را کـه در دنیا می گـذرد، ببینند و با آنها آشـنا بشـوند 

و روشـهای تـازه را تجربـه کنند.
ایـن، همـان وحدت حـوزه و دانشـگاه اسـت. وحـدت حـوزه و دانشـگاه، یعنی وحـدت در هـدف. هدف این اسـت 
که همه بـه سـمت ایجـاد یـک جامعـه ی اسـامِی پیشـرفته ی مسـتقل، جامعـه ی امـام، جامعـه ی پیشـاهنگ، 
جامعـه ی الگو، ملـت شـاهد - ملتـی کـه مـردم دنیا بـا نگاه بـه او جـرأت پیـدا کننـد، تـا فکـر تحـول را در ذهن 

خودشـان بگذراننـد و در عملشـان پیـاده کننـد - حرکـت نمایند.
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در راه ایجـاد چنیـن کشـور و جامعـه و ملتـی، عاجـی جـز این نیسـت کـه دانشـجو و طلبـه، حـوزه و دانشـگاه، 
روحانـی و روشـنفکِر تحصیلکـرده، در کنـار هـم، دوش بـه دوش هم و بـا هم، به سـمت یـک هدف حرکـت کنند؛ 
بـدون ایـن نمی شـود. او متدیـن اسـت، و ایـن آگاه بـه مسـائل جهـان و مسـائل روز. امـام)ره( تـا حـدود زیـادی 
در ایـن راه موفق شـدند. امـروز دانشـجویان مـا در جهـت اسـامی حرکـت می کننـد، مجموعه های اسـامی در 

دانشـگاهها دارای ارزشـند و غالـب دانشـجویان مـا، جوانـان انقـاب و فرزنـدان انقابنـد.

اصالت دادن به اسام و رعایت احکام اسام
البتـه نکته ی مهـم در دانشـگاهها، روش حاکم بر دانشـگاه اسـت. در دانشـگاهها، روشـها و روابط، بایـد صددرصد 
اسـامی بشـود - که البته تا حـدود زیادی شـده اسـت - و مدیریتها باید بـرای اسـام در دانشـگاهها، اصالت قایل 
بشـوند. مادامی که دانشـگاه، پرورشـگاه متخصصـان مسـلمان و متعهد نباشـد، دانشـگاِه مطلوب انقـاب نخواهد 
بـود. و ایـن نمی شـود، مگـر این کـه اسـاس و روش و سیسـتم در دانشـگاهها اسـامی باشـد. درسـها، هرچـه که 
می خواهـد باشـد؛ اسـتاد، هر کـس کـه می خواهد باشـد؛ امـا روابـط، بایـد روابـط اسـامی باشـد؛ یعنـی مدیر و 

دانشـجویان و اسـتادان، اصالـت را به اسـام بدهنـد و رعایت احـکام اسـام را بکنند.
ارزشـهای اسـامی در دانشـگاه بایـد مـورد مسـابقه قـرار بگیـرد، اسـام در دانشـگاه غریب نباشـد عمـل و تعهد 
اسـامی یک چیـز انگشـت نما نباشـد، نمـاز، امانت، صـدق گفتـار، صفـا، بـرادری، عمـل جهـادی، درس خواندن 
از روی عاقـه و صمیمیـت، کمک بـه یکدیگـر در فراگیری، تـاش برای تعمـق در معلومـات و دانشـهای مختلف 

باشـد. رایج 
علـم و دانـش هـم اسـامی و از اسـام اسـت؛ وااّل بـه دانشـگاه رفتـن و مقـداری از بیت المـال و امکانات مـردم را 
مصـرف کـردن، و بـدون این که یـک نفـر بـه علـم دل بدهـد و بـه فراگیـری اهمیتـی بدهـد، فقـط بـرای این که 
بتواند سـرهم بندی، تکه کاغـذی به دسـت بیاورد و در سـایه ی آن شـغلی بگیـرد، تا پولـی گیربیاورد - نـه این که 
شـغلی بگیرد، تـا کاری بکند - این که اسـامی نیسـت. دانشـجو هـم اگر این طـور درس بخواند، اسـامی نیسـت. 
اسـتاد هـم اگـر این طـور درس بدهـد، اسـامی نیسـت. روابـط اسـامی در دانشـگاه ایـن اسـت؛ وااّل جوانـان و 

دختـران و پسـران ما بحمـدالَلّ مسـلمانند.

احساس مسؤولیت کردن قشر جوان نسبت به مسائل انقاب 
نکتـه ی دیگـری کـه در دانشـگاه مـا بایـد مـورد توجـه باشـد، این اسـت کـه این قشـر جـوان بایسـتی همیشـه 
نسـبت به مسـائل انقاب احسـاس مسـؤولیت کنـد و خـودش را از مسـائل انقـاب برکنـار ندانـد. انقـاب، امروز 
چه تکلیفـی را بـه او اما می کنـد؟ از او چـه می خواهـد؟ او چه نقشـی می تواند در پیشـبرد انقاب داشـته باشـد؟ 
وظیفه ی او چیسـت؟ قشـر جـوان بایـد از خیـل عظیم مـردم مـا - کـه بحمـدالَلّ همیشـه در صحنه هـای انقاب 
حاضرند - جـدا نشـود و به رشـد و آگاهـی و با سـواد شـدن آنان کمـک کنـد. دِر دانشـگاه باید بـه روی مـردم باز 
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باشـد و دانشـجو در محیـط دانشـگاه محصـور نباشـد. دانشـجو باید بـا اعضـای خانـواده ی خـود و با دوسـتانش، 
ارتباطات روشـنگر داشـته باشـد و در مسـائل کشـور و مسـائل جامعه سـهیم باشـد.

ایـن را شـما جوانان بدانیـد که در تاریخ کشـور مـا - اقـًا در این هفـت، هشـت، ده قرن - بـرای جوان هوشـمند و 
فرزانـه، هیچ فرصتی مثـل امروز وجود نداشـته اسـت. اگـر از حـدود دوره ی حمله ی مغـول به این طـرف، مروری 
در تاریـخ بکنید )کـه البته بایـد تاریـخ را یـاد بگیرید؛ چـون چیز مهمی اسـت. اگـر بخواهیـد وضع و موقـع امروز 
را درسـت تشـخیص بدهیـد و بفهمیـد کـه در کجا قـرار گرفته ایـد، بایـد تاریـخ را بدانیـد. تسـلط به تاریـخ، چیز 
خیلی مفیدی اسـت(، خواهیـد فهمید کـه در تمام ایـن دوران هفتصد، هشـتصد سـال - از قبل از حملـه ی مغول 
تـا حـاال - هیچ وقت نبـوده کـه به قـدر امـروز در ایـن کشـور، بـرای انسـان فرزانه ی مسـتعد، امـکان رشـد وجود 
داشـته باشـد. البته در قرنهای چهـارم و پنجم، در زمـان رژیمهـای دیکتاتـوری غزنوی و سـلجوقی و امثـال اینها 
کـه مجـال نفس کشـیدن بـه کسـی نمی دادنـد - آن طـور کـه در تاریخهـا نوشـته اند و ایـن تاریخهـا هـم خیلـی 
حجـت نیسـت - نظامیه یـی هـم می سـاختند؛ امـا این طـور نبـوده کـه راه معلومـات و تحصیـل، بـرای همـه باز 
باشـد. حاال نسـبت بـه آن وقـت قضـاوت نمی کنیـم؛ امـا اگـر از حـدود حملـه ی مغول بـه ایـن طـرف را ماحظه 
کنیـد، خواهیـد دیـد کـه دوران، دوران جهالـت و بی اعتنایـی بـه معلومـات و دوران پادشـاهان مسـتبِد خونخواِر 

بـدون یـک ذره اعتنای بـه مـردم بود.
بعد هـم که مسـائل فرهنـگ جدیـد و دانشـگاهها و امثال اینهـا به وجـود آمد، هـدف اول، با سـواد کـردن جوانان 
نبـود. هـدف اول، سـاختن و پرداختـن جوانان به شـکلی بـود کـه در جهت پیوسـتن هرچه سـریعتر بـه قطبهای 
اسـتعمار و اسـتکبار جهانی - یعنـی در جهت نوکـری - به دسـتگاهها کمـک کنند. در این دسـتگاهها، آن کسـی 
عزیزتر بود کـه نوکرتر باشـد. فکـر مسـتقل و آزاد و انسـان سـازنده مطلوب نبـود؛ چون دولتهـا، دولتهایـی بودند 

که اسـاس کارشـان بر وابسـتگی بـه بیگانه هـا بود.
رژیم پهلوی را کـدام قدرت سـرکار آورده بـود؟ رضاخان را چه کسـی سـرکار آورده بـود؟ محّمدرضا را چه کسـی 
سـرکار آورده بـود؟ اینهـا در تمـام دوران سلطنتشـان، در جهت منافـع همـان کسـانی کار می کردند کـه اینها را 
سـرکار آورده و قـدرت بخشـیده بودنـد. می دانسـتند که اگـر از آنها قطـع بکننـد، امکان ماندن برایشـان نیسـت.

امـروز نـگاه کنیـد، در خلیـج فارس چـه خبـر اسـت.)226( ایـن دولتهایـی کـه هسـتند، احسـاس می کنند رگ 
حیـات و شیشـه ی زندگیشـان در دسـت امریکاسـت. دولـت سـعودی یک طور، دولـت کویـت یک طـور، آن بقیه 
هـم یک طـور. کشـور مـا هـم در رژیـم سـابق، مثـل آنهـا بـود. هـدف و جهـت حکومـت، عبـارت از پیوسـتگی و 
وابسـتگی و سرسـپردگی بـود. دانشـجو را هـم همان طـور می خواسـتند؛ دانشـمندی هـم اگـر می خواسـتند، 
همان طـور می خواسـتند؛ مگـر آدمی کـه بـه گوشـه یی بـرود و کاری بـه کار آنها و خـودش نداشـته باشـد و برای 

خـودش زندگـی حیوانی یـی بکنـد.
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زنده نگه داشتن اسام و انقاب، توسط حوزه و دانشگاه
امروز دورانی اسـت که دانشـگاه و دانشـجو و جـوان و زن و مـرد، از هر قشـر و نقطه یی از نقاط کشـور، بـدون اعتنا 
به وابسـتگیهای فامیلـی و شـخصی و قومـی و منطقه یـی و غیـره، می تواند امیدوار باشـد که بـر عالم شـدن، مؤثر 
شـدن، مفید شـدن بـرای کشـور و تعیین کننده بـودن در جهـت حرکت مسـتقل و آزاد ملـت خودش قادر اسـت. 

ایـن، چیز خیلـی مغتنمی اسـت.
امـروز درس خوانـدن، حقیقتـاً یـک فرصـت الهـی اسـت. در راه دیـن، در راه اسـاِم عزتبخـش درس بخوانیـد؛ 
اسـامی که امـروز بـه ملـت ایـران، این طـور مکانـت برجسـته و مقـام ممتـازی در میـان ملتها بخشـیده اسـت. 
مردم مـا از قدرتهـا بیگانه اند، بـه تشـرها و تهدیدهـای ابرقدرتهـا بی اعتنا هسـتند و لبخند تمسـخر بر لبهایشـان 

نقـش می بنـدد. اینهـا، عـزت اسـت.
االن شـما بـه همیـن حادثه یـی کـه در خلیـج فـارس اتفـاق افتـاده، نـگاه کنیـد. هریـک از ایـن دولتهایـی کـه 
هسـتند، چشمشـان بـه دهـان یکـی از قدرتهاسـت کـه ببیننـد چـه می خواهنـد، چـه می گوینـد، چـه اراده 
می کننـد، تـا خودشـان را برطبـق آن توجیـه نماینـد؛ حّتـی دولتهایـی که معمـوالً بـاور انسـان نمی آید کـه این 
دولتهـا هـم وابسـته باشـند! امریکا حرفـی می زنـد، اینهـا بـه دنبـال او، حرفشـان را - اگـر غیـر از آن هم باشـد - 
تصحیـح می کنند! حـاال حق چیسـت، مصلحـت مردم چیسـت، وجـدان چـه می خواهد، هیـچ مورد نظر نیسـت.

طبیعی اسـت که امریـکا هم صددرصـد در جهـت منافع قدرتهای اسـتکباری خـود - نـه منافع مردمـش - منافع 
کمپانیهـا، منافـع آن دسـتهای پنهـان و مرمـوزی کـه نظـام امریکایی را تشـکیل و بـه آن خـط می دهنـد و آن را 
راه می برنـد، کار می کنـد؛ وااّل ملـت امریکا در حضـور چندصدهـزار سـرباز امریکایـی در بیابانهای عربسـتان، چه 
منافعـی دارد؟! منافـع شـرکتهای نفتی، شـرکتهای فـوالد، شـرکتهای بـزرگ چندملیتـی، منافع آنهاسـت. همه 

چیـز در خدمت منافـع چنیـن مجموعه ی فاسـِد خدانشـناِس مردم نشناسـی اسـت.
در ایـن میـان، آن دولـت و ملتـی کـه حـق و مصلحـت و حـرف درسـت را طبـق معیارهـای خـود می سـنجد و با 
شـجاعت آن حرف را بـر زبان مـی آورد، ملت ایـران اسـت. این، بـرای یک کشـور و یک ملـت، خیلی امتیاز اسـت. 
این را انقاب و اسـام بـه ما داده اسـت. اسـام و انقـاب را باید زنـده داشـت و در راه آن تـاش کرد و ریشـه های 

آن را عمیق نمـود. بـرای ایـن کار، مهمتریـن نقطه، حوزه و دانشـگاه اسـت.

درس خواندن، کار و تاش طاب و دانشجویان براى بیدارى ملتها
طاب جـوان و عزیز و زحمتکـش و قانـع و مؤمـن در حوزه های علمیـه و نیز دانشـجویان عزیـز، این جوانـان، این 
فرزنـدان و جگرگوشـه های ملت، ایـن بهتریـن و پاکترین عناصـر جامعه ی مـا در دانشـگاهها، باید در خط اسـام 
و در جهـت عظمت کشـور و بلند کـردن پرچم اسـام و بیدار کـردن ملتهـای عالم و روح بخشـیدن به ایـن دنیای 
مرده بـه وسـیله ی دسـتهای اسـتکباری، درس بخواننـد و کار و تـاش کنند، تـا مطمئن بشـوند که فـردای ایران 

اسـامی، به مراتـب از امروز بهتـر خواهد بـود. این، هـدف شماسـت. این، هـدف وحدت حوزه و دانشـگاه اسـت.
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حوزه و دانشگاه، دو نهاِد اصیِل دانشجویی
نتیجه عملکرد خوب حوزه و دانشگاه 

علم و معنویت، دو بال جامعه
وحـدت حـوزه و دانشـگاه یعنـی سـاختن و کامل 

کردن ملت و کشور ایران
دینی و انقابی بودن محیط دانشگاه

اهمیت حوزه هاى علمیه در تشویق مردم به دین خدا
تکمیل زندگی مردم با حوزه و دانشگاه کامل
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آبادانی دنیا و آخرت جامعه در وحدت حوزه و دانشگاه*  

حوزه و دانشگاه، دو نهاِد اصیِل دانشجویی
موضـوع دانشـگاه، بـه خـودِی خود یـک موضـوع مهـم اسـت؛ همچنان که موضـوع حـوزه علمیـه هم، بـه خودی 
خود یـک موضوع اساسـی و مهم اسـت. وقتـی مـا »وحـدت حـوزه و دانشـگاه« را عنـوان می کنیم، بدیهی اسـت 
مقصـود ایـن نیسـت کـه ایـن دو را در عالـم واقعّیـت بـه یـک چیـز تبدیـل کنیـم. زیـرا اگرچـه در گذشـته، در 
حوزه هـای علمیـه، همـان دروسـی خوانـده می شـد کـه امـروز در دانشـگاهها خوانـده می شـود، امـا اگـر فـرض 
کنیـم آن دروس حوزه هـای علمیـه، همـان پیشـرفتی را کـه تـا امـروز کـرده اسـت، می کـرد، بـاز امـروز بایـد به 
مقتضـای تخّصص و تشـعُّب، هر گـروه کار و درس خـودش را دنبـال کند. پـس، مقصود این نیسـت. مبـادا بعضی 
همین موضـوِع بـه ایـن روشـنی و وضـوح را ندیـده بگیرنـد و دربـاره غلط بـودن شـعار وحدت حـوزه و دانشـگاه 

قلمفرسـایی کننـد.
این را همـه می فهمند: نـه امام و نـه دیگـر بزرگـواران نخواسـتند بگویند که دانشـگاهها جمع شـوند و قـم بروند، 
یـا شـعبه ای از حوزه قـم شـوند. یـا این که حـوزه قـم جمـع شـود و بیایـد در دانشـگاهها حل گـردد، یا شـعبه ای 
از آنهـا شـود. هیچ کـس ایـن را نخواسـت و مطـرح نکـرد. مسـأله ایـن اسـت کـه مـا دو نهـاِد اصیـِل دانشـجویی 
داریم. یکـی متوّجه به کسـب علـوِم مربـوط به فهـم و تبلیـغ دیـن و نـوآوری در مباحث دینـی و نـوآوری در فهم 
مسـائل روز و حـادث شـونده در زندگـی اسـت، که ایـن حـوزه اسـت و کارش عبـارت اسـت از تحقیق در مسـائل 
دینـی و فراگرفتـن احـکام الهـی در همـه شـؤون زندگـی. آن هـم نـه فقـط در آنچه کـه مربوط بـه کنـج محراب 
یا کنـج خانـه اسـت؛ بلکـه در قلمرو وسـیع زندگـی بشـر. ایـن گـروه، ایـن را بایـد فراگیرند؛ احـکام جدیـدش را 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طاب 1372/09/24
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تحقیـق کننـد؛ ناخالصیهـا و ناسـره ها را از آن بزداینـد و آن را بـا زبـان مناسـب، در هـر جامعـه ای و هـر زمانـی و 
هـر مخاطبی، به رسـاترین شـکل ممکـن بـه مخاطبیـن برسـاند. ایـن، وظیفه آن نهـاد حوزه ای اسـت و اسـمش 

»حـوزه علمیه« اسـت.
نهـاد دانشـجویِی دیگـر، ناظر بـه اداره امـور زندگـی مـردم، منهـای مسـائل مربوط بـه دین اسـت. مـردم معاش 
دارنـد، کسـب دارنـد، سـاختمان دارنـد، راه دارنـد، جسـم دارنـد؛ شناسـاییهای گوناگـون الزم اسـت، تحقیق در 
امور زندگـی مـردم الزم اسـت. علوم مختلـف و انـواع و اقسـام دانشـها، بـرای بهتـر کـردن و راه انداختـن زندگی 
مـردم وجـود دارد. این نهـاد هـم مشـغول فراگیری ایـن دانشهاسـت کـه اینهـا را فـرا گیـرد و در آنهـا متخّصص 
و صاحب نظـر شـود؛ دربـاره آنهـا تحقیق کنـد و آنهـا را بـرای پیـاده شـدن در جامعه آمـاده نمایـد؛ تحقیقـات نِو 
دنیایی را جـذب کنـد و خودش بـه نوبه خـود، تازه هایـی در ایـن دانشـها بیافرینـد و به بشـریت عرضه کنـد. این 

هـم یـک نهـاد دانشـجویی دیگر.

نتیجه عملکرد خوب حوزه و دانشگاه 
حـال اگر ایـن دو نهـاِد دانشـجویی خـوب کار کننـد و با هـم رابطـه متقابـل دوسـتانه و از خـود دانسـتن یکدیگر 
داشـته باشـند، معنایـش ایـن خواهدشـد کـه ایـن جامعـه، هـم دینـش و هـم دنیایـش آبـاد خواهـد شـد. آنهـا 
جهتگیـری زندگـی جامعـه را تصحیـح می کننـد؛ اینهـا حـرکات زندگـی جامعـه را تسـهیل می کننـد. آنهـا فکر 
و ذهـن و روح جامعـه را آن چنـان از زشـتیها و نادرسـتیها دور می کننـد کـه بفهمـد بـه کجـا باید حرکـت کند، و 

اینهـا وسـیله ایـن حرکـت را به دسـت او می دهنـد تـا حرکـت کنـد.
یـک وسـیله الزم اسـت کـه مـا از آن اسـتفاده کنیـم و راه بیفتیـم؛ یـک بینش الزم اسـت کـه مـا بدانیم بـه کجا 
بایـد راه بیفتیـم. از کجـا و بـه کجـا، از کـدام طـرف؟ از کـدام راه و بـه کـدام هـدف؟ ایـن هـر دو، بـرای زندگـی 
انسـانها الزم اسـت. آن، دنیاسـت؛ ایـن، آخـرت اسـت. ایـن دو اگـر بـا هـم جمـع شـدند، »َسـَعدالّدنیاواالخرة؛ 
َحَصل الّدنیاواالخـرة« می شـود. یعنـی کسـی که هـم دنیـا دارد، هـم آخـرت دارد. یعنی یک انسـان خوشـبخت. 
یعنی یـک زندگی سـعادتمند. یعنـی همانی کـه انبیـا آن را خواسـته اند. لـذا می بینیـد پیغمبـر اکرم دیـن آورد، 
همـان جهت گیـری را آورد. بـر معنویّات تکیـه کرد؛ امـا پی درپی، ابـزار مـاّدی را هم به دسـت مـردم داد. جاهایی 
را خودش، مباشـرتاً علـم را - یعنـی علم زندگـی و علم مربـوط بـه اداره امـور زندگی را - به دسـت مـردم داد. یک 
جـا هـم کـه کار پیچیده تـر می شـد و محتـاج تخّصص بـود، آنهـا را امـر کـرد که برویـد علـم یـاد بگیریـد، بروید 

بینـش پیـدا کنیـد، بروید بـه اشـیا نـگاه کنید.
در قـرآن و سـّنت نبیّ اکـرم، علیه وعلی آله الّصاةوالّسـام، راه کشـف کـردن، دیـدن و پیـدا کـردن یاد داده شـده 
اسـت. لذا شـما می بینید کـه هر کـدام از ایـن دو قسـمت، در جوامـع اسـامِی صـدر اّول، یـک اوج و شـکوه دارد. 
در بخـش دنیایی هـم، به برکـت اسـام، آنها قلّـه دانش بشـری شـدند. ایـن را که دیگـر بنا نیسـت امـروز غربیها 
سـلب کنند. خاطـره تاریخی از ملل مسـلمان، کـه دیگر جـای انکار نیسـت. اگر ایـن دوتا، یعنـی دنیـا و آخرت، با 
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هم جمـع شـوند، این خواهد شـد کـه گفتیم. امـا اگر هـر کـدام از ایـن دو گرفته شـود، اشـکالی به وجـود می آید.

علم و معنویت، دو بال جامعه
امـروز، در نظامهـای سـاخته و پرداختـه فرهنگ غـرب - چـه در خـود منطقـه جغرافیایی غـرب، چـه در جاهای 
دیگـر دنیـا در بخـش ابـزار و وسـایل زندگی تـا آن جـا پیشـرفت کرده انـد که بـه کـرات آسـمانی رسـیده اند. این 
از لحـاظ علمـی، انصافـاً فوق العـاده اسـت. ایـن را کـه دیگـر نمی شـود منکـر شـد. فـرض بفرماییـد بـه آسـمانها 
برونـد و دوربینهـای تلسـکوپ را در آن جـا تعمیر کننـد. ایـن، پیشـرفت عظیمی برای بشـر اسـت. اما اگـر از نظر 
جهتگیـری زندگی، بینشـی کـه انسـان بـه آن احتیـاج دارد، نباشـد، اصًا ایـن ابزار بـرای بشـر هم الزم نیسـت؛ 
بلکـه مضـّر اسـت. انسـاِن امـروز، از این نظـر عقـب مانده اسـت. دسـتش خالـی اسـت. معنویّـت در دنیا نیسـت. 
جهتگیـری درسـت، نیسـت. برای همین اسـت کـه دنیا پـر از ظلـم و جور اسـت. افسـوس کـه بعضـی، مطلبی به 
ایـن وضـوح را نمی فهمند! مگر ایـن دنیا مال بشـر نیسـت؟! مگر ایـن علم و پیشـرفت برای این نیسـت که انسـان 
از آنهـا اسـتفاده کند؟! وقتـی ما می بینیـم در دنیا وضعی اسـت کـه اکثر انسـانها، روزبـه روز بدبخت تر می شـوند و 
عـّده ای با همـان ابـزار پیشـرفتهای علمی که مال انسـان اسـت، بـر انسـانّیت این گونه فشـار می آورند، ایـن کافی 

نیسـت که کسـی بفهمد یـک بـال انسـانّیت شکسـته و افتاده اسـت؟!
ایـن، بـال معنویّت اسـت. اگر ما هـم در جامعـه خودمـان، جنبـه معنـوی را ندیـده بگیریـم؛ آن را حـذف نماییم، 
یا کوشـش کنیـم از صحنـه خارجش کنیـم، همیـن خواهد شـد. از وقتـی کـه ترّشـحات و نشـانه ها و طلیعه های 
فرهنگ غـرب، به صـورت قّصه و نقشـه - نه بـه صـورت طبیعی و آنچـه که الزمـه زندگی عمومی بشـر باشـد - به 
کشـور مـا سـرازیر شـد - از اواخـر سـلطنت ناصرالّدین شـاه - مبـارزه با دیـن و تـاش برای منـزوی کـردن دین 
هم شـروع شـد. البتـه عـّده ای، اینهـا را از زمـان رضاخـان می داننـد و مربوط بـه سـاطین قاجـار نمی داننـد. اما 
ایـن، یـک واقعّیت اسـت. منزوی کـردن علمـای دیـن؛ منزوی کـردن دیـن؛ سـعی در اسـتخدام نیروهایـی برای 
مقاصـد خبیث که شـروع شـود، جامعـه، جامعه ای خواهد شـد کـه از لحـاظ وسـایل و ابـزار زندگی - که مـا به آن 
می گوییـم: دنیـا؛ یعنی همان کـه در علـوم امـروز، علـوم دانشـگاهی نامیده می شـود - پیشـرفت می کنـد. اما آن 

جامعه، یـک جهتـش ناقـص اسـت و آن، جنبه معنوی اسـت.
حاال یـک وقت اسـت کـه جامعـه ای در جنبه علـوِم مربـوط به ابـزار زندگـی پیشـرفتی دارد. مثـل جوامـع غربی. 
اّما یـک وقـت در همـان هم پیشـرفت نـدارد. مثـل بسـیاری از جوامـع تابع غـرب کـه معنویّـت را حـذف کردند، 
مادیّـت را هم نتوانسـتند جلـب کننـد! مثل وضـع زندگی خـود مـا در دوران حکومـت پهلویهـا: معنویـت را طرد 
کردیـم، مادیّـت را هم نتوانسـتیم به شـکل مـدرن و جدیـد و علمـی و واقعی اش بـه داخل کشـور بیاوریـم. یعنی 

»خسـرالّدنیاواالخره« شـدیم!
آن طـرف قضیـه هـم، همین طـور اسـت. یعنـی اگـر جامعـه ای، فقـط بـه جنبه هـای معنـوی بپـردازد و از علـوم 
غافل بماند؛ از پیشـرفت علمی، از کشـفّیات علمـی، از نوآوریهای علمـی، از تحصیل علـم میان فرزنـدان میهن، از 
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سـاختن انسـانهایی که بتواننـد زندگی را به شـکل متناسـب با نیازهـای بشـر درآورند - با سـهولت و سـرعتی که 
امـروز دنیا طلـب می کنـد و نیازمنـد آن اسـت - غافـل بماند، بـاز یک بـال دیگرش شکسـته اسـت. خیـال نکنید 
که اسـام طرفدار این اسـت کـه همه چیـز منحصر بشـود در مسـائل روحـی و معنـوی و نظر بـه مادیّات نباشـد! 
نه! ایـن انحراف، همـان اندازه بزرگ اسـت کـه آن انحـراِف اّول. اسـام، انـزوا از دنیا و زندگـی را، به صورتی بسـیار 

روشـن رد کرده اسـت.
در کلمـات امیرالمؤمنیـن علیه الّسـام در نهج الباغـه، ایـن را مشـاهده می کنیـد. نهج الباغـه ای کـه کتـاب 
زهداسـت، بر سـِر آن کسـی که زندگـی دنیـا را رها کرده اسـت، بـه خیال این کـه آخرت خـودش را درسـت کند، 

فریـاد می زنـد. اسـام این گونـه نیسـت.

وحدت حوزه و دانشگاه یعنی ساختن و کامل کردن ملت و کشور ایران
پس، ایـن دو باید باشـند؛ اما بـا هم باید باشـند. ایـن دو نهـاد دانشـجویی، بایـد هـر دو کار را بکنند. امـا هم خوب 
کار کنند؛ هم نسـبت بـه یکدیگر ارتباطات عاطفی درسـتی داشـته باشـند. یکدیگر را طـرد نکنند. اسـتعمارگران 
و کسـانی کـه می خواسـتند بر ایـن کشـور سـلطه سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی و غیـره پیـدا کنند، دیـن را از 
محیـط دانشـگاه حـذف کردنـد. راه پیدا کـردن این سـلطه این بـود که دیـن را حـذف کننـد. اهل دیـن و علمای 
دیـن را حذف کننـد. یا اگـر بـه کل از بیـن نمی برنـد، آن را بـه صورتهـای بی جانـی تبدیل کننـد. ایـن، کاری بود 
که از همـان اوانی که اشـاره کـردم - تقریبـاً از همـان صدوپنجاه سـال پیـش؛ در اواخر حکومـت ناصرالّدین شـاه 
- دنبال شـده اسـت. حاال علما هم باشـند بـرای وقتهایی که شـاید وجودشـان الزم باشـد و از آنها اسـتفاده کنیم؛ 

امـا بـدون روح و معنای عالـم دین. ایـن را می خواسـتند.
البتـه رضاخـان آمـد قلـدری و بی عقلی کـرد و همـان ظاهـرش را هم خواسـت در سـطح جامعـه و بخصـوص در 
محیطهـای علمـی حـذف کنـد. نّیـت ایـن بـود. لـذا در محیطهـای دانشـگاهی مـا، دیـن یـک چیـز بیگانه شـد. 
دانشـگاه ما را این طـور سـاختند. یک چیـز بیگانه؛ چـرا؟ هدف بسـیار روشـن بـود. برنامه بسـیار زیرکانـه ای بود. 
برای این کـه اگر دیـن در دانشـگاه نباشـد، آن کسـانی کـه در ایـن فضا پـرورش پیـدا می کننـد، در آینـده همان 
سـردمداران و سررشـته داران زندگـی هسـتند، کـه بی دیـن شـده اند و بـه سـهولت جامعه را بـه سـمت بی دینی 
خواهنـد کشـاند! ایـن، هدفی بـود که دنبـال شـد و انصافـاً هـم، تـا مّدتـی و در برهـه طوالنـی ای از زمـان، موّفق 

شـدند. محیـط دانشـگاه را محیـط بیگانـه از دیـن کردند.
البته نمی توانسـتند دانشـگاه را از انسـانهای متدیّـن، به کلّـی خالی کنند. این روشـن اسـت. باألخـره جوانان این 
مملکـت، بچه هـای خانواده هـای متدیّـن بودنـد و بـه دانشـگاه می آمدند. عـّده ای، البتـه، از دیـن خارج، یـا به آن 
بی اعتنـا یا سـرد می شـدند. امـا عـّده ای هـم متدیـن می ماندنـد. همـان زمان هـم داشـتیم. پـس، معنایـش این 
نیسـت که در دانشـگاه، آدم متدیّـن نبود. بلکـه معنایش ایـن اسـت کـه در دانشـگاه، آن آدم متدیّن، غریـب بود. 
همـان دختـر متدیّنی کـه می خواسـت دیـن و حجاب خـود را نگـه دارد، در دانشـگاه کشـور اسـامی و مسـلمان 
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- کشـور ایـران - در آن زمـان، غریـب بـود. پسـر دانشـجوی متدیّـن هـم غریـب بـود. اسـتاد متدیّـن هـم غریب 
بـود. روال عمومـی دانشـگاه، هیچ گونه کمکی بـه او نمی کـرد. بلکـه در مـوارد بسـیاری، معارضه و اصطـکاك هم 
با او درسـت می کـرد. امـا اگـر دانشـجو یـا اسـتاد، بی دیـن و الابالـی بـود، روال عمومـی دانشـگاه بـا او هیچ گونه 

اصطکاکی نداشـت. بـه او میـدان داده می شـد.
ایـن راه، غلـط بـود. ایـن، همـان چیـزی اسـت کـه امـام بزرگـوار همیشـه از آن نالیـد و شـعار »وحـدت حـوزه و 
دانشـگاه« بـرای مقابلـه با این درسـت شـد. این جاسـت کـه معنـای وحـدت حـوزه و دانشـگاه فهمیده می شـود. 
وحدت در اهـداف کلّی؛ وحـدت در کامل سـاختن ایـن ملت و این کشـور و حرکـت با یکدیگـر و عبـور در دو خّط 
مـوازی، بدون اصطـکاك با هـم. یعنی هـر دو، کار خودشـان را بکننـد؛ اما بـرای یک هـدف و آن هدف، سـاختن و 

کامـل کـردن ملـت و کشـور ایـران اسـت. این طور بایـد حرکـت کرد.

دینی و انقابی بودن محیط دانشگاه
در دانشـگاه، هنـوز انگیزه هـای ضـّد دینی کـم نیسـت. نمی گویـم در بیـن دانشـجویان زیاد اسـت. دانشـجویان، 
بچه هـای ایـن ملـت و امـروز بچه هـای انقابنـد. بچه هایـی کـه امـروز در دانشـگاه هسـتند، بچه هـای سـاخته و 
پرداختـه انقابند. اگر کسـری هـم در اعتقادات آنهاباشـد، تقصیر ماسـت. تقصیر کسـانی اسـت که بایسـتی دین 

را بـه اینهـا تعلیـم می دادند.
دانشـجو در محیط دانشـگاه، از لحـاظ اعتقـاد و عمل و گرایـش دینی، هیچ مشـکلی نـدارد. اما هنوز هـم بعضی از 
دسـت اندرکاران و اسـتادان هسـتند که نسـبت به دین و احساسـات و ایمان و انگیزه هـای دینی و انقابی، مسـأله 
دارنـد. اینها بایـد نتواننـد در دانشـگاه اثر بگذارنـد. مـن نمی گویم چگونـه. اما اینهـا بایـد نتوانند محیط دانشـگاه 
را بـا افـکار و انگیزه هـا و احساسـات غلط خودشـان، تحـت تأثیر قـرار دهنـد؛ چون ایـن امـر، مایه بدبختـی ملت 

اسـت. مایه سـلطه بیگانگان اسـت. مایـه ناقـص ماندن زندگـی یک ملت اسـت.
دانشـگاه باید یـک محیـط دینـی باشـد. در دانشـگاه بایـد متدیّنین احسـاس کننـد که فضـای عمومـی آن جا به 
آنهـا کمـک می کنـد. البتـه تدیّـن، دیـن، معنویّـت و اخـاق، و از جمله شـعب ایـن معنویّـت، همین احساسـات 
انقابـی اسـت. امـروز کسـی نمی تواند بگویـد »مـن متدیّن هسـتم«، امـا درتضـاد بـا انقابی باشـد که براسـاس 
دین اسـت. البتـه سـایق خـاص را نمی گویـم. همـه سـلیقه ها و مذاقهـا، وقتی کـه اهـل دیـن و معنویّتنـد، باید 
بتواننـد در ایـن محیط زندگـی کننـد. نباید یـک فرد بـر فرد دیگـری فشـار بیاورد کـه »شـما حتماً ایـن طور که 
من فکـر می کنـم فکر کن!« لذاسـت کـه تشـّکلهای دانشـجویی بایـد باشـند و هـر کـدام کار خودشـان را بکنند. 
همـه کار کنند و همـه هم خـوب کار کنند. بخصـوص با حضـور روحانیون محتـرم در دانشـگاهها - اگر ان شـاءاللَّ 
این شـکلی کـه جدیـداً دنبـال می شـود، و آن چنـان کـه بنـده آرزو می کنم و دوسـت مـی دارم پیـش بـرود - این 

معنـا، یعنی ایـن جنبـه معنویّـت و روحانیـت در داخـل دانشـگاه، بیشـتر تأمین خواهد شـد.
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اهمیت حوزه هاى علمیه در تشویق مردم به دین خدا
عین همین مسـائل، نسـبت به حوزه اسـت. من درباره مسـائل حـوزه، حرفهـا و سـخنها دارم و گفته ام. امـا این جا 
چون چهـره عمومی، چهره دانشـجویی اسـت، بیشـتر بـه دانشـگاه پرداختم. لکن مسـائل حـوزه هـم، همین طور 
اسـت. حوزه هم به این کـه خـود را به روز کنـد احتیـاج دارد. حـوزه علمیـه قم، به عنـوان قلّـه حوزه هـای علمیه، 
و به دنبـال آن حوزه هـای دیگـر علمیـه، بایـد کاری کننـد که دیـن خـدا در بین مـردم، مـورد رغبت و شـوق قرار 
گیـرد. دیـن را آن چنـان کـه خـدا خواسـته اسـت، بایـد بـه مـردم ارائـه دهنـد. این هـم احتیـاج بـه تحقیـق، به 
نـوآوری، به روشـنفکری، بـه آگاهـی از دنیا و بـه خالـی بـودن از هواهـا و هوسـهای دنیایـی دارد. اگر نـه در همه؛ 
الاقـل در بخـش عظیمـی و حداقل در کسـانی کـه دسـت اندرکار و مسـؤول هسـتند. لـذا شـما می بینیـد درباره 
مرجع تقلیـد، چـه سـختگیریهایی در اسـام هسـت: »صائنـاً لنفسـه، حافظـاً لدینـه، مخالفاً لهـواه، مطیعـاً المر 

مـواله.«
و دیدیـم که یـک مرجع تقلیـد بـا ایـن خصوصیـات - مرحـوم آیةاللَّ العظمـی گلپایگانـی رحمةاللَّ علیـه، برطبق 
شـناخت و تشـخیص مـن، حّقـاً و انصافـاً همیـن خصوصیـات را داشـت - وقتـی از دنیـا رفـت، جـوش و خـروش 
عظیمی در دلهـای مردم به وجـود آمد. این، نشـان داد کـه احساسـات و ایمان مردم ایران چیسـت. ضمنـاً، خنثی 

بودن و خنثـی شـدِن تبلیغات و تاشـهای دشـمنان را نشـان داد.
حوزه باید طوری باشـد کـه از ایـن قبیل، انسـانهای شایسـته، زیـاد پرورش دهـد. همه به سـنین باال نمی رسـند. 
همه بـه مرجعّیـت نمی رسـند. اما انسـانهای خـوب، در هـر رتبه کـه باشـند، وجودشـان شایسـته و مفیـد و مؤثر 
اسـت؛ به شـرطی که ایـن دو با هـم تـاش کنند، بـا هـم انـس داشـته باشـند و از تجربیـات علمـِی هم اسـتفاده 

کننـد. اینهـا نکاتی اسـت کـه در دیدارهـا و سـخنرانیها، مکـّرراً گفته می شـود.

تکمیل زندگی مردم با حوزه و دانشگاه کامل
آنچه مـن می خواهـم عـرض کنـم و ایـن بیانات بـا توّجـه بـه آن انجـام شـد، این اسـت کـه ایـن دو بایـد ناظر به 
یـک هـدف باشـند و آن، تکمیـل زندگی مـردم اسـت. حـوزه کامـل؛ دانشـگاه کامل. هـر کدام بـه معنـای کمال 
حقیقـی خودشـان؛ و هماهنگی این دو بـا هم. آن وقـت ملت، ملـت مسـتقل، و جامعه ایرانـی، جامعه الگـو دهنده 
خواهد شـد. یعنـی این انزجار شـما نسـبت به دشـمنان دیـن - دشـمنان مقتدر دیـن که امـروز از قـدرت دنیایی 
برخوردارنـد - تثبیـت خواهـد شـد. نفـِی ملـت ایـران، یعنـی آن کلمـه نفی ای کـه ملـت ایـران، از زبـان خودش 
صـادر می کنـد. آن »نـه«ای کـه می گویـد، یـا اثباتـی کـه از زبـان جـاری و صـادر می کنـد، هـر دو، در دنیـا الگو 

خواهد شـد. امـروز، بشـریت به ایـن الگـو نیازمند اسـت.
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روحانی موّفق در دانشگاه 

شرط کافی براى حضور روحانی در دانشگاه
ضـرورت وجـود روحانـی عالـم، آگاه و بی اعتنـا به 
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روحانیت و تحقق دانشگاه اسامی *

تغییر شاکله دانشگاه به شاکله ى اسامی 
واقعیـت این اسـت کـه دانشـگاههای ایـران روزی متولّد شـدند که در فضـای این کشـور از دیـن خبری نبـود. نه 
این که کسـی متدیّن نبـود! چـرا؛ در مسـاجد و در محیطهـا و مـدارس دینی و منـازل علمـا، دین حاکم بـود. لکن 
در آن بخش از کشـور که بـرای آن و بـه منظـور هدف دهی به آن نسـل و آن مجموعه، دانشـگاه تشـکیل می شـد، 
دیـن مطلقـاً حاکمیـت نداشـت. در کل کشـور هـم کـه معلوم اسـت؛ بـا دین مبـارزه می شـد. اگـر چـه بچه های 
خوِد مـا - یعنی همین بچـه مسـلمانها - به همان دانشـگاهها رفتنـد، و اگر چـه بسـیاری از اسـاتید و گردانندگان 
امـور دانشـگاهها، حّتـی در دوران گذشـته هـم مسـلمان بودند؛ لکـن هیچکـدام از ایـن دو عامـل - یعنـی وجود 
دانشـجو و اسـتاد مؤمن - نمی توانسـت بـر بافـت و بنیان و شـاکله ی دانشـگاه، تأثیـر بگذارد. شـاکله ی دانشـگاه، 
همانی اسـت کـه بنیانگـذاری کردند. امـا امـروز باید آن شـاکله بـه شـاکله ی اسـامی تغییر پیـدا کنـد. این یک 

امـر قطعی اسـت.
 ما یـک وقت - چند سـال پیـش از ایـن - در محیـط دانشـگاه عرض کردیـم: »وقتـی یک نفـر آدم معمولـی برای 
تحصیـل به حـوزه ی علمیـه می رود، پـس از چنـد سـال مانـدن در آن جـا، هنگامی کـه خارج شـد فـردی پایبند 
و کامـًا وابسـته بـه دیـن اسـت؛ ااّل این کـه ما َخـَرْج بـه علّـت و جهتـی باشـد. طبیعـت امر ایجـاب می کنـد عین 
همین حالـت در دانشـگاهها هم باید باشـد. یعنی دانشـگاه مـا باید بـه گونـه ای تجدید بنیان شـود که اگر کسـی 
وارد آن شـد و نسـبت بـه دیـن، تقّیـد و اهتمـام و معرفتی نداشـت، همـه ی آنهـا را پیـدا کنـد و وقتی از دانشـگاه 
خارج می شـود، به طـور کامل وابسـته بـه دین باشـد. فرقی هـم نمی کنـد که آن فرد، پزشـک باشـد، روانشـناس 

*. بیانات در دیدار مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های کشور 1373/02/08
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باشـد، جامعـه شـناس باشـد و یـا در رشـته مهندسـی و حسـابداری تحصیاتـش را بـه پایـان بـرده باشـد. ایـن 
شـاکله ی صحیـح دانشـگاه در جامعه ی اسـامی اسـت.

روحانی موّفق در دانشگاه 
 و امـا، چگونـه می توان بـه این هدف دسـت یافـت و به ایـن مطلـوب، جامه ی تحّقـق پوشـاند؟ یکـی از راههایش، 
حضـور شـما، آقایـان، در دانشگاههاسـت. نه این کـه بخواهیـم بگوییـم صرفاً با حضـور شـما، چنین امـری تحّقق 
پیـدا خواهد کرد؛ نـه! ایـن، هدف مـا و غایت مطلوب ماسـت کـه دانشـگاهها شـاکله ی اسـامی پیدا کننـد. برای 
رسـیدن به ایـن منظـور، بایـد دولـت، وزارتهـا، دسـت اندرکاران، وسـایل ارتبـاط عمومـی کشـور از قبیـل صدا و 
سـیما و مطبوعـات، علمـا، حـوزه و همـه و همـه، مّدتهـا کار کننـد. همان طـور که گفتیـم، بخشـی از تحّقـق این 
هدف، ارتبـاط به حضور شـما آقایـان در دانشـگاهها دارد. البتـه، موضوع حضوِر شـما آقایـان در دانشـگاهها و این 
ترتیب جدید، داسـتانش مفّصل اسـت. مـا امیدواریـم این ترتیـب جدید، فاقـد نقایص ترتیـب قبلی باشـد و فقط 
از کمـاالت آن برخـوردار گـردد. ترتیب قبلـی، البتـه نقایصی داشـت؛ اما همـه اش - پای تا سـر - نقص نبـود. این 
طور می تـوان گفـت که کمـاالت زیـادی هـم داشـت. مـا می خواهیم کـه ایـن ترتیـب جدیـد، آن کمـاالت را هر 
چه که بـود، به تماِم ها داشـته باشـد و آن نقایـص را مطلقاً نداشـته باشـد. به ایـن طـرف می خواهیم برویـم؛ و اگر 
بخواهیـم این طور شـود، بایـد آقایـان در دانشـگاه، جنبـه ی روحانی داشـته باشـند. این، آنی اسـت که مـن دائماً 
رویش تکیـه می کنم. شـما آقایان بایـد به عنـوان روحانـی - و نه مأمـور و کارمنـد معّمـم - در دانشـگاهها حضور 
داشـته باشـید. بعضی خیال می کننـد مسـؤوالِن دفاتـِر نمایندگـی در دانشـگاهها، باید حتمـاً تشـکیات، دفتر و 
دسـتک و برو بیایـی داشـته باشـند، یا هـر مسـؤول، برای خـودش یـک رئیس دفتـر، همـراه با چنـد بـاب اتاق و 
چند خط تلفـن و غیـره و غیره داشـته باشـد. نـه این که بنـده مخالف بـا این امـور باشـم. باالخـره اینهـا ابزارهای 
کار اسـت. گاهـی الزم اسـت، گاهـی الزم نیسـت. گاهـی کمـش الزم اسـت اسـت و گاهی بیشـترش. حـرف من 
این اسـت کـه وقتی طلبـه، بـرای پذیـرش مسـؤولیتی وارد دانشـگاه می شـود، به حیـث طلبـه و به حیـث آخوند 
و روحانـی حضـور پیدا کنـد. عرض مـا این اسـت. همچنـان کـه روحانی وقتـی به یـک کارخانه یـا مسـجد و بازار 
مـی رود، به حیـث روحانـی مـی رود، در دانشـگاه نیز همین طـور بـرود. البتـه آخوند در بـازار یـک نـوع کار دارد و 
یک نـوع خـاص از آخوند هـم بـرای بـازار الزم اسـت. بـرای دانشـگاه هـم یک نـوع آخونـد با یـک سلسـله کارها 

اسـت. احتیاج 
 مـن بر اثـر ارتبـاط و معرفـت و آشـنایی ای که کـم و بیش بـا محیطهـا و اشـخاص دانشـگاهی داشـته ام، این طور 
می فهمـم که اگـر بخواهید موّفق باشـید، بایـد روحانی خوبی در دانشـگاه باشـید. اگـر روحانی خوبی در دانشـگاه 
شـدید، آن وقـت اختیاراتی که در اساسـنامه ها می نویسـند و بـه صورت بخشـنامه اباغ می گـردد و معمـوالً از ده 
مورد، یـک مـوردش هم عمل نمی شـود، بـدون نوشـتن و ابـاغ، حاصـل و عمـل خواهد شـد. یعنی یـک روحانی 
موّفـق کـه دانشـجو او را دوسـت دارد و محیط دانشـگاه قـدرش را می دانـد، وقتـی در آن محیـط، با فـان معاون 
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آموزشـی، فان رئیس و یـا فان اسـتاِد فان رشـته کـه آدم نابابی اسـت مواجه شـود، اگر یک اشـاره بکنـد دیگر 
آن فـرد نابـاب نمی تواند در آن جـا زندگی کنـد. هیچ احتیاجی هم نیسـت کـه در صـراط گزینش بگوییـم از فان 
کس سـؤال کنید. مگـر تا به حـال کـه در راههای گزینشـی سـؤال کرده انـد، تأثیـر هم کرده اسـت؟ چقـدر تأثیر 

اساسـی کرده اسـت؟

شرط کافی براى حضور روحانی در دانشگاه
 من ایـن را عـرض می کنم. نقطـه ی اصلـی توّجـه و هّمت بنـده در حضور شـما آقایـان این اسـت که بـه آن توّجه 
کنید. یـک پیشـنماز خـوب، یک مسـأله گوی خـوب، یـک مبّیـن مفاهیـم دینِی خـوب و یـک رفیق خـوب برای 
مراجعینتـان در دانشـگاه باشـید. اگـر ایـن چنـد خصوصیـت را داشـته باشـید، یـک روحانـی موّفقید. َسـِر وقت 
در نمازتـان حاضـر باشـید. بـرای مراجعـه ی آن دانشـجو یـا آن اسـتاد کـه می خواهـد پیش شـما بیایـد درد دل 
کنـد، حرفـش را بزند یـا مشـورت بخواهد، وقـت کافـی بگذاریـد. در جلسـات و در برخوردهـا، مفاهیم اسـامی و 
قرآنـِی متعالـی و اساسـی را کـه روی آنهـا مطالعـه و کار کرده اید، ارائـه کنیـد و از حرفهـای عوامانـه، بی مطالعه و 
سـِر هم بندکنـی بپرهیزید. اگـر بخواهیـد بـرای مفاهیـم متعالی و اساسـی حـّدی عرض کنـم، می گویـم حّدش 
هم کتابهـای مرحـوم مطّهری اسـت. به نظـر بنده، هـر طلبـه ای که کتابهـای مرحـوم مطّهـری را بلد باشـد، یک 
روحانی کافی بـرای دانشگاههاسـت. همیـن. کتابهای مطّهـری را از لحـاظ معارفـی کامًا بلد باشـد. البتـه باید با 
مسـائل کشـور هم آشـنا باشـد؛ چون فقط مسـائل دینـی نیسـت. البتـه اگر بیشـتر و بهتـر هم بلـد بود کـه دیگر 

چه بهتـر! نـه این کـه بخواهیـم بگوییـم غایتـش آن اسـت. می خواهیـم بگوییـم: یک حـِدّ کافی اسـت.

ضرورت وجود روحانی عالم، آگاه و بی اعتنا به دنیا در دانشگاه
 خاصـه این که، محیـط دانشـگاه بایـد روحانـی را عالـم و آگاه و بی اعتنا به دنیـا بیابد. این سـه عنصر، الزم اسـت. 
عالـم باشـد؛ یعنـی بداند کـه در رشـته ی خـودش اهـل علـم و دانش اسـت و عـوام نیسـت. چـون همان طـور که 
می دانید، عـواِم معّمم هـم داریـم. ای بسـا آدمهایی که عـواِم عوامنـد. از مسـائل دینی هم بپرسـید، چنـدان وارد 
نیسـتند. ای بسـا آدمی کـه عوام نیسـت و عالـم اسـت؛ امـا آگاهـی و هوشـیاری و بینـِش ذکاوت آمیز نـدارد. این 
هـم بـه درد نمی خـورد. و سـومی همـان بی اعتنایی بـه زخـارف دنیاسـت. البتـه نمی گوییم گرسـنگی بکشـد، یا 
از همیـن حداقـِل رایج معمـول اجتناب کنـد؛ نه. حـرص به دنیـا از او فهمیـده نشـود. رغبت بـه دنیـا، از او دیده و 
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نفوذ علمی و دینی، وظیفه روحانیت در دانشگاه *

مطلبـی که قبـًا بنـده را نسـبت بـه قضیـه ی حضـور آقایـان و علمـا در دانشـگاهها نگـران می کـرد، این بـود که 
خوف داشـتم مبـادا حضـور ناقـص و احیانـاً در مـواردی حضـور معیـوب مـا در دانشـگاهها، اثـر معکوس بخشـد. 
بحمـدالَلّ بـا اقداماتی که شـروع شـده و بعضـاً تحّقق پیـدا کـرده، امید اسـت دیگـر جـای آن نگرانی نباشـد. این 
نگرانِی بنـده در گذشـته بـود. البتـه مطلب ایـن نبود کـه توّقع داشـته باشـیم روحانـی، دانشـجویان را بـه دین و 
بـه روحانیـت، معتقـد و عاقه منـد کند؛ نـه. می ترسـیدیم طـوری شـود که اثـر معکـوس دهـد. اثر معکـوس که 
می گوییم، یعنـی درگیریهـا و ارائـه ی ناقِص چیزی کـه ایمـان دانشـجو را نتواند به خـود جلب کند، موجب شـود 
کـه دانشـجویان همان عقیـده ای هـم که قبـًا بـه روحانیت پیـدا کـرده بودند و بـه تبـع آن، عقیـده به دیـن را از 
دسـت بدهند. ایـن نگرانـِی بنده بـوده اسـت. حـال ممکن اسـت بعضـی از آقایـان ایـن نگرانـی را چنـدان موّجه 
نداننـد و بگوینـد: خـوب؛ روحانی مـی رود آن جـا؛ اگـر نتوانسـت کاری کند، نتوانسـته اسـت دیگـر. زیـر صفر که 

شـد! نخواهد 

احتیاط علمی و اخاقی، در برخورد با دانشجو  
 به هرحـال، من بـه خاطـر طـول مـّدِت رابطـه بـا قشـر دانشـجو و محیـط دانشـگاهها - چـه در دوران گذشـته و 
چه بعـد از انقـاب - نگـران بـودم و آن طـور تصـّور می کـردم. امروز هـم اگـر بخواهیـم وجـود بابرکت آقایـان در 
دانشـگاهها، ان شـاءالَلّ از همـه جهـت مبـارك و برکاتش مسـلّم و محّقـق و مانـدگار و مسـتمر باشـد، راهش این 
اسـت که هـم در برخـورد علمی و هـم در برخـورد اخاقـی بـا دانشـجویان، نهایـت احتیاط رعایـت شـود. اگر در 

*.بیانات در جمع شورای نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه ها 1373/06/22
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محیـط دانشـجویی موضوعی مطـرح می شـود کـه اّطـاع چندانـی از آن نداریم، هیـچ مانعی نـدارد بگوییـم: این 
مسـأله درسـت برایمان روشـن نیسـت؛ بایـد بـه مطالعـه بپردازیم تـا مسـأله را روشـن کنیـم. اتّخـاذ ایـن رویه، 
ایمـان دانشـجو را نسـبت به ما زیـاد خواهـد کـرد. فـرض بفرمایید حادثـه ای در دانشـگاه پیـش می آیـد که چند 
نفر دانشـجو نسـبت بـه آن حساسـیت دارند. آنهـا دوروبِر مـا می آینـد تا مطالبـی را عنـوان و القـا کنند. اگـر واقعاً 
بـه نظر مـا - بیننـا و بیـن الَلّ - حکم شـرعی و خداپسـند بـودِن قضیه صـاف نشـد، آن را صریـح و روشـن بگوییم. 
گاهـی اتفـاق می افتـد کـه دانشـجویان می گوینـد: آقـا، ببینید! فـان انتصـاب انجـام گرفت، فـان کار بـد انجام 
شـد؛ شـما موضعی بگیرید، حرفـی بزنیـد، کاری بکنیـد. از این حرفهـا به انسـان می گویند و فشـار هـم می آورند. 
ما در چنیـن مواقعـی باید درسـت نـگاه کنیم. اگـر احسـاس کردیم قضیـه بـه آن اهمیت یا بدی نیسـت کـه آنها 
می گوینـد و الزم نیسـت در مقابلـش موضعـی اتّخـاذ کنیم و یـا راهـش این نیسـت؛ غرض، برای ما روشـن نشـد 
که تکلیـف شـرعی و الهی ماسـت کـه موضـع مطلـوِب آنهـا را اتّخـاذ کنیم؛ صریـح و پوسـت کنـده بگوییـم: آقا! 
احسـاس تکلیـف نمی کنم کـه بایـد اقدامـی از طرف مـن صـورت گیرد. بـا چنیـن حـرف صریحی، ممکن اسـت 
چنـد نفر از مـا گله منـد شـوند و برنجنـد؛ اّمـا ایمانـی در دل آنهـا به وجـود خواهد آمـد که با خـود خواهنـد گفت 

ایـن روحانـی بر طبـق عقیـده ی دینـی و تکلیفـش عمـل می کند. ایـن، قیمـت دارد.

عامل نفوذ روحانی در دانشگاه
 حاصـل مطلـب ایـن اسـت کـه پایـه و بنـای دانشـگاههای مـا بـر بی دینـی بوده اسـت. خشـت دانشـگاه کشـور 
در زمـان رضاخـان نـه فقط بـر اسـاس بی دینـی، بلکـه براسـاس مخالفـت و مبـارزه ی بـا دین نهاده شـده اسـت. 
کسـانی هم کـه اولیـن فّعالیـن، اسـاتید و مدیـران ایـن دانشـگاهها محسـوب می شـوند، عناصـر ضّددیـن بودند. 
کسـانی بودنـد کـه بـه دیـن هیـچ اعتقـادی نداشـتند و فکـر می کردنـد موضوعـات دینـی خرافـات اسـت. اصًا 
پایه ی دانشـگاه کشـور ما این طور گذاشـته شـده اسـت؛ درسـت مثل پایه ی روشـنفکری کشـور ما که بـر ضّدیت 
با دیـن گذاشـته شـد. کسـانی کـه از اّول - از دوران قاجاریـه - روشـنفکری ایـران را بنیانگـذاری کردنـد - میرزا 
ملکـم و امثـال او - اساسـاً آدمهـای ضّددیـن بودنـد. نمی گوییـم از کسـی پـول می گرفتنـد کـه بـا دیـن مبـارزه 
کنند. ممکـن اسـت بعضی شـان این طور بودنـد، لکـن حکم کلّـی نمی کنم کـه همه پـول گرفتـه بودند تـا با دین 
مبارزه کننـد. تحصیلکرده هـای اروپـا بودنـد؛ تحصیلکرده های روسـیه ی تـزاری آن روزگار هـم بودند. اصـًا آنها 
بـرای دیـن اعتقـادی قائـل نبودنـد. می گفتند ایـن حرفهـا چیسـت؟ آخونـدی! آخوندهـا کی انـد؟ چی انـد؟ جز 
یک عـّده مزاحـم، جز یـک عـّده اذیت کن، جـز یـک عـّده بیسـواد!؟ عقیده شـان این بـود. ایـن دانشـگاه پایه اش 

این طـور گذاشـته شـد. توّجـه می کنیـد؟
 تکان انقـاب؛ آن حرکـت عظیمی کـه انقاب در همـه جا به وجـود آورد، بسـیاری از ایـن تصـّورات را دور ریخت. 
البته قبـل از انقاب هـم یک عـّده اسـاتیِد متدین و مؤمـن و خـوب، در این دانشـگاه - بـه خاطر این کـه در اقلیت 
بودند - بـروز پیـدا کردند. ایـن معنا یادتـان باشـد؛ این نکتـه ی مهمی اسـت: علّـت این که قبـل از انقـاب - مثًا 
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بیسـت سـال قبل از انقـاب - چنـد اسـتاد متدیـن در دانشـگاه پیدا شـدند و بـروز و ظهـور یافتنـد - یعنـی تبّرز 
پیـدا کردنـد - ایـن بـود کـه در اقلیـت بودنـد. چـون محیـط، محیـِط بی دینـی بـود، چنـد نفـر همدیگـر را پیدا 
کردنـد، با هـم اجتمـاع نمودنـد و اجتماعشـان مایـه ی تبّرزشـان شـد. وااّل این طـور نبـود که واقعـاً یکایـک اینها 
آدمهـای برجسـته، مبارز و ایـن چنانی باشـند. بعد هـم که انقـاب آمد، حرکـت عظیمـی داد و یک فضـای دینی 
را در محیـط دانشـگاه به وجـود آورد؛ آن هـم یـک فضـای دینـِی غیرعمیـق و غیرمانـدگار، آن امـِر بی دینـی در 
اسـتخوان بندی اش بـود. یعنـی فضـای دینـی، درسـت بـه جسـمش فرونرفتـه و نفوذ نکـرده بـود. از این روسـت 
که شـما امـروز، پانزده سـال پس از پیـروزی انقـاب، به دانشـگاه کـه می رویـد، آن جا را محیـط دیـن نمی بینید. 
پانـزده سـال کـه زمـان زیـادی نیسـت. آری؛ بی دینـی، عـرِف حاکـم نیسـت. مثل گذشـته نیسـت کـه بی دینی 
عـرف حاکـم بـود و اگـر کسـی می خواسـت بی دیـن نباشـد، بایـد به گونـه ای خـودش را نجـات مـی داد. پسـری 
ریش داشـته باشـد؛ دختـری حجاب داشـته باشـد؛ کسـی نمـاز بخوانـد؛ سـر کاس با یـک منَکـر مقابله شـود و 
... اینهـا یک مجاهـدت الزم داشـت. امـروز آن طـور نیسـت. بـا این همـه، حاکمیت دیـن هـم - آن گونه کـه توّقع 
داریـم - در دانشـگاه وجـود نـدارد. آقایـان بـه ایـن نکته هـم توّجـه کنیـد: در طـول ایـن سـالیان متمـادی، هم 
دولِت مـا دولـِت دینـی بـوده، هـم وزرای مـا غالبـاً وزرای متدیـن بوده انـد و هـم آقایـاِن روحانیـون در دانشـگاه 
حضـور داشـته اند. درعین حـال، آن عـرف دینـی، آن فرهنـگ دینـی و آن گرایش دینـی، بـه اعماق نرفته اسـت. 
پـس عیبـی در کار اسـت. مگـر می شـود ایـن را منِکـر شـد؟ اشـکالی در کار اسـت. البّتـه بسـیار راحت اسـت که 
مـا اشـکال را فـوراً برگردانیـم بـه این کـه بودجـه نمی دهنـد و چـه نمی کننـد! نه؛ بـه نظر من درسـت نیسـت که 
مـا همـه ی اشـکاالت را برگردانیـم بـه این که بودجـه نبـود، حمایـت نبـود، پشـتیبانی نبود و چـه نبـود. جماعت 
آخوند بـا وجـود مخالفـِت زمینه هاسـت که مثـل یـک ُگل آتـش مـی رود و جایـی - دوروبر خـودش را - بـه رنگ 
خـودش درمـی آورد. در بـازار، در محیطهـای صنعتـی، در محیطهـای اداری، در محیط خـارج کشـور و در محیط 
اختنـاِق ضّدانقاب کـه یک آخونـد در مرکـز غیردینـی نفوذ می کـرد، مگـر حمایت و پـول و میـز و تلفـن و نوکر 
و مسـتخدم در کارش بـود؟ آخونـد بـا معنویتـش نفـوذ می کنـد. آن معنویـت باید امـروز در ما کـه با دانشـگاهها 

سـروکار داریـم، بروز داشـته باشـد.

دو راه نفوذ روحانی در دانشگاه:

الف( علمی
 دو جنبـه را بایـد درنظـر بگیرید. یکـی جنبه ی علمـی اسـت. باید نفـوذ علمی کنیـد و دانشـجو اعتقاد پیـدا کند 
که آقا عالـم اسـت. راهش هم این اسـت کـه هر چـه را نمی دانیـم - یعنـی مجهـول را - به صـورت معلـوم نبافیم. 
ایـن، کار را خـراب می کنـد. اگـر هـر جـای دیگـر هـم خـراب نکنـد، در محیـط دانشـگاه خـراب می کنـد. ایـن 
تجربه ی بنده اسـت. شـما این را بـه عنوان حـرف آدمی بشـنوید که در مسـائل دانشـگاه، اندکـی تجربـه دارد. در 
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محیـط دانشـگاه، اگـر چیـزی را ندانسـتید، بگوییـد: متأّسـفانه نمی دانم؛ بایـد نـگاه کنم. نـگاه می کنـم، می آیم 
می گویم. بعـد هم برویـد نـگاه کنیـد و بیاییـد خوبـش را، بهترینـش را ارائـه دهیـد. ایـن، راه نفوذ علمی اسـت.

ب( دینی
 دومیـن جنبـه هـم، نفـوذ دینـی اسـت. یعنـی عمـًا بایـد معلـوم کنیـد؛ بـه زبـان نمی شـود. ایـن مـورد هـم از 
مواردی اسـت کـه اثبـات آن به زبـان امـکان نـدارد. هـر چه بیشـتر بـه زبان اصـرار کنیـد، مثل کسـی اسـت که 
می خواهـد حـرف خـودش را بـا قسـم خـوردن ثابـت کنـد. هـر چـه بیشـتر قسـم بخـورد، اعتمـاد طـرف کمتر 
می شـود. هیچ وقـت بـه زبـان نگوییـد: آقـا مـا بـرای خـدا کار می کنیـم؛ آقـا مـا فـان. نـه؛ ایـن حرفهـا را کنـار 
بگذاریـد. عمـًا نشـان دهید که نیـت، خالـص و خدایـی اسـت. چگونه می تـوان ایـن کار را کـرد؟ هر جـا بینکم و 
بیـن الَلّ دیدیـد و تشـخیص دادید کـه صددرصـد، مسـأله خدایی نیسـت؛ بـدون خجالت، بـدون ماحظـه، بدون 
رودربایسـتی و بـدون تأثّـر از فشـاِر طلبهـا و خواسـتها و توّقعات زیـادی، بگویید کـه در ایـن مـورد نمی توانم نظر 
بدهـم؛ نمی توانـم بگویم. اگـر گفتنـد: آقـا ایـن کار را بکنیـد؛ آقـا فـان. بگوییـد نمی توانـم. نگویید: خطـر دارد؛ 
این جـا چه می شـود. آن جا کـه به ایـن نتیجه می رسـید بایـد اقـدام کنیـد، بگویید: مـن بایـد بگویم. بروید سـراغ 
آن تکلیـف. شـما روحانـی هسـتید، اهـل علـم هسـتید، بدیهـی اسـت در موضوعی کـه برای یـک عامـی ممکن 
اسـت اشـتباه پیـش بیاید،بـرای اهل علـم پیـش نمی آیـد؛ یعنـی غالبـاً پیـش نمی آیـد. موضـوع را بـا دّقـت و با 

توّجـه و درسـت بشناسـید و براسـاس آن عمـل فرمایید.

رعایت پرهیز از تشریفات براى روحانِی عازم به دانشگاه
 اگـر ایـن دو جنبه رعایت شـود، دانشـگاه در دسـت شـما خواهـد بـود. البّته یکـی از شـرایطش هم این اسـت که 
کارتان تشـریفات چندانی نداشـته باشـد. تشـریفاِت شـخصی کـه معلوم اسـت نداریـد. منظـور این اسـت که آن 
تشـریفات اداری را هـم نداشـته باشـید و کارتـان چنـدان شـکل اداری پیـدا نکند. عنـوان، ایـن باشـد: »روحانِی 
اعزامـی بـه دانشـگاه«. از همـان عنـوان، معلوم شـود که این، کسـی اسـت کـه هجرت کـرده و بـه دانشـگاه اعزام 
شـده اسـت. بعد هـم، در مقـام تشـریفات اگر مطـرح شـود کـه اّول اسـم رئیـس دانشـگاه را بیاوریـم یا اسـم این 
آقـا را؛ در فـان جـا کـه دعـوت می کنیـم، صندلـی ایشـان را کجـا بگذاریـم و صندلـی او را کجـا؛ اگر ایـن حرفها 
پیش آمد، شـما به سـطح مأمـور آن چنانی تنـّزل خواهیـد کـرد. باالخره یـک مأمور، گاهـی خوب عمـل می کند، 
گاهـی از او راضی انـد و گاهـی راضی نیسـتند! در ایـن صورت، دیگـر مسـأله از جنبـه ی روحانیت خارج می شـود. 
این، جنبه ای اسـت کـه ضـرر دارد. باید جنبـه ی روحانیِت قـوی با همـان دو خصوصیتـی که عـرض کردیم وجود 

داشـته باشـد. مـا هـم وظیفه مان اسـت به شـما دعـا کنیـم و دعـا هـم می کنیم.
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وحدت 
حوزه و دانشگاه

چیستی وحدت حوزه و دانشگاه *

یادگیرى روشهاى خوب حوزه و دانشگاه از یکدیگر
یکی از جلسـات بسـیار شـیرین و دلنشـین بـرای بنـده در همه ی سـال، ایـن جلسـه ی متشـّکل از جوانان حـوزه و 
دانشـگاه و عزیزان دانشـجو و طلبه اسـت. ایـن ترکیب، ترکیبی اسـت کـه اگر به درسـتی زوایـای معنـای رمزی آن 
شـناخته شـود، هم برای کشـور و آینده بسـیار بابرکت اسـت و هم برای دشـمن و نیروهای مهاجِم مزاحـِم کینه ورِز 
خارجـی و ایـادی داخلی آنهـا بسـیار تلخ و گزنـده و شـکننده اسـت. ایـن ترکیب، یـک معنـای رمزی و سـمبلیک 
دارد. این کـه از جانـب مـا و پیـش از همـه از سـوی امـام بزرگـوار رضوان اللَّ تعالی علیـه، آن همـه بر وحدت حـوزه و 
دانشـگاه و وحدت فیضّیـه و دانشـگاه - با تعبیـرات مختلف - تکیه شـد، به خاطـر همان معنـای رمزِی عمیـق و آثار 
و بـرکات آن اسـت. البّتـه در زمینـه ی این وحـدت، بسـیار حـرف زده شـده و انصافـاً کار هم شـده اسـت. گاهی هم 
انسـان، در باب وحدت حـوزه و دانشـگاه، بعضی تعبیرهـا و تفسـیرهای غیردقیق از گوشـه و کنار می شـنود که اصًا 
مـورد نظر نیسـت. فـرض بفرمایید وقتـی مـا از وحدت حـوزه و دانشـگاه می گوییـم، معنایش این باشـد کـه همه ی 
دانشـکده های مـا - دانشـکده های گوناگون علمـی - در حوزه تشـکیل شـود! نـه؛ مقصود این نیسـت. دانشـکده در 
جای خودش تشـکیل شـود، حوزه هـم در مرکـز جغرافیایـی و خارجی خـودش. معنای وحـدت این نیسـت که این 
آن جـا بـرود و آن این جـا بیایـد و همـه با هـم در یـک فضا و زیـر یک سـقف زندگـی کننـد. این، برداشـت سـاده ای 
از یـک قضیـه ی پیچیـده و مهم اسـت. یا فرضـاً نباید کسـانی خیـال کنند کـه وقتی مـا از وحـدت حوزه و دانشـگاه 
صحبت می کنیم، یعنی روشـهای حـوزه صددرصد بـه دانشـگاه بیاید؛ نه. البتـه بعضی از روشـهای حوزه، روشـهای 
بسـیار خوبی اسـت و باید دانشـگاهها آنهـا را یـاد بگیرنـد. همان طور که مـا در حـوزه، بعضی روشـهای تحقیـق را از 

*.  بیانات در دیدار با طاب و دانشجویان و اقشار مختلف مردن به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه 1373/09/27
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دانشـگاه یـاد می گیریم.
 علی ایّ حـال اگـر در هـر محیـط درسـی بعضـی از روشـهای حـوزه را بیاموزنـد، خـوب اسـت. ضمنـاً این حـرف به 
معنای آن نیسـت که هر روِش درسـی حوزه خوب اسـت. ما بـه بعضی از روشـهای درسـی در حوزه ایـراد می گیریم؛ 
همان طور کـه خـوِد حوزه ایها هـم همیشـه ایـراد می گیرند. منظـور این نیسـت که هـر چه حـوزه دارد، یکسـره در 
دانشـگاه بیاورند. البّتـه هر روش خوبـی در حـوزه اسـت، در دانشـگاه آن را یـاد بگیرند و هـر روش خوبی هـم که در 

دانشـگاه اسـت، در حـوزه آن را بیاموزند.

گزینش در استفاده از محصول فکر، عقل و تجربه ى بیگانگان
 روشـهای سـّنتی و روشـهای وارداتِی خوب، همدیگـر را کامـل کنند؛ چـون ما با هـر وارداتی کـه بد نیسـتیم. ما در 
اسـتفاده از محصول فکـر و عقل و تجربـه ی بیگانگان، معتقـد به گزینشـیم؛ یعنی هر چـه را که الزم داشـتیم و برای 
ما خوب بـود، گزینـش می کنیـم و برمی داریـم. ما بـا چه مخالفیـم؟ با ایـن مخالفیم کـه خارجیهـا هر روشـی را که 

خودشـان می خواهنـد به ملّت مـا تزریـق کنند؛ یعنـی آنهـا گزینش کننـد و به مـا بدهند. مـا با ایـن مخالفیم.

استفاده حوزه و دانشگاه از روشهاى سنتی و مدرن
 من یـک روز در بـاب مسـأله ی تهاجم فرهنگـی صحبـت خواهم کـرد. امـروز نمی خواهـم در آن باب صحبـت کنم. 
امـا متأّسـفانه می بینـم بعضی افـراد در قضیـه ی تهاجـم فرهنگی هـم بی انصافـی می کنند. قضیـه ی به ایـن مهّمی 
را اصـًا بـه کلّـی منکـر می شـوند و یـا تفسـیرها و تعبیرهایـی می کننـد کـه مـورد نظر مـا نیسـت. آن تفسـیرها و 
تعبیرها بـرای هوچیگـری خوب اسـت. حـال بماند کـه می آینـد در رادیـو و تلویزیـون هـم می گویند! من یـک روز 
ان شـاءالَلّ دربـاره ی آن هم صحبـت خواهم کـرد و مجـّدداً خواهم گفـت که قضیـه ی تهاجـم فرهنگـی، جّدی تر از 
این حرفهاسـت. قضیه ی تهاجـم فرهنگی مهمتـر از این حرفهاسـت کـه بخواهیم بـه این یـک ذّره، دو ذّره هـا اکتفا 
کنیم، یـا بخواهیم بـه خاطر حـرف ایـن و آن، از آن منصرف شـویم. بنـده به مناسـبتهایی عـرض کرده ام که انسـاِن 
عاقل و آگاه و بااراده، کسـی اسـت کـه از مجموعه ی آنچـه در اختیار اوسـت - از غذاهـا و موادی که بـرای بدنش الزم 
اسـت - چیزهایـی را می گزیند و داخـل قالب بدن خـود می کند که بـا بدن او مناسـب و بـرای او الزم اسـت و ضرری 
ندارد. برخاف انسـان بیهـوش که گوشـه ای افتاده و خـودش گزینـش نمی کند. اگر طبیـب مهربانی باالی سـر فرد 
بیهوش باشـد، مایعـات و داروهای خـوب را با سـرم و آمپول و وسـایلی از ایـن قبیل، داخل بـدن او می کنـد. اگر یک 
دشـمن باالی سـر آن فـرد باشـد، داروهای ُمضـر در این سـرم یـا آمپول می ریـزد و بـه بـدن وی می رسـاند. غربیها، 
در تزریـق فرهنـگ خـود بـه کشـورهای جهـان سـوم، بـه ایـن شـیوه ی دوم عمـل کرده انـد. مـا می خواهیـم مثل 
نـوع اّول عمـل کنیم. مـا می گوییـم غـرب از شـرق بسـیار اسـتفاده کـرده؛ همان طور که شـرق هـم از غرب بسـیار 
اسـتفاده کرده اسـت. همه ی ملّتهـا از هم بسـیار اسـتفاده می کنند. ما هـم امـروز می خواهیم هـر چـه را الزم داریم 
و برایمـان مفیـد اسـت، خودمـان از تمـّدن و فرهنگ غربـی انتخـاب کنیـم و بـرای خودمـان برداریم. شـما غربیها 
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چرا برخـاف میل مـا، چیزهایی را کـه برایمـان الزم اسـت، نمی دهیـد؟! بهترین پیشـرفتهای علمی ممنوع اسـت؛ 
فناوری پیشـرفته ممنوع اسـت؛ علـوم دقیـق ممنوع اسـت؛ نسـخه های کمیاب ممنوع اسـت. امـا، بی حجابـی آزاد 
اسـت؛ مشـروبات الکلی آزاد اسـت؛ فیلمهای آمـوزِش بدترین روشـهای جنسـی، آزاد و فـراوان و زورکی اسـت و اگر 

دِم مرزهـا بند و بسـتی باشـد - مثـل این جا - بایـد قاچاقـی وارد کشـور کنند! حـرف ما این اسـت.
 پس ما می گوییـم، حـوزه و دانشـگاه از روشـهای خارجی هـم که برایشـان الزم اسـت، اسـتفاده کنند؛ از روشـهای 
سـّنتِی مفیِد خودمان هـم اسـتفاده کننـد. بنابراین در بـاب تعامل حـوزه و دانشـگاه، قضیـه در این حّدی اسـت که 

عرض شـد.

نتایج جدائی حوزه و دانشگاه
 لکـن عمق قضیـه ی وحـدت حـوزه و دانشـگاه، باالتـر از ایـن اسـت. اصًا، مسـأله، مسـأله ی دیگری اسـت. مسـأله 
این اسـت که دو جریـان علمـی و تحصیلـی در کشـور مـا وجـود دارد. یکـی از آن دو، به علومـی مرتبط اسـت که به 
جنبه هـای ارزشـی جامعـه می پردازنـد. این جریـان، حوزه اسـت که بـه دیـن، به اخـاق، به معـارف و به فلسـفه ی 
الهی می پـردازد. اگر چـه کار حوزه هـا، علمـی اسـت و در حوزه ها دّقتهـای علمی، بسـیار باال و بسـیار عمیق اسـت؛ 
اما ایـن کار علمـی در خدمـت جنبه های ارزشـی جامعـه و در خدمـت دین و اخـاق اسـت. کار علمِی جریـان دیگر 
- دانشـگاه - در خدمـت نیازهـای جامعه اسـت. یـک جامعه کـه نمی توانـد بدون علـم و صنعـت و بدون پیشـرفتها 
و تازه هـای کشـف شـده در میـدان معرفـت علمـی، زندگی کنـد. بشـر به علـم و عالـم همـان قـدر نیـاز دارد که به 
ضروریّات درجـه یک زندگـی اش محتاج اسـت. علـوم مختلف - چـه علوم محـض و چه علـوم کاربـردی در زندگی؛ 
مثل پزشـکی، مسـائل فنی، بقیه ی رشـته های گوناگـون علـوم و حّتـی زمینه های هنـر و ادبیـات - همه، وسـائل و 

ابزارهـای زندگِی انسـانند.
 زندگِی یـک جامعه ی بـدون علـم، زندگِی تلخ و سسـت و همـراه بـا بدبختی و ناکامـی اسـت. جریان دوم هـم برای 
تأمیـن نیازهای ضـروری زندگـی کار می کنـد. ایـن دو جریـان علمی - دانشـگاه و حـوزه - بسـیار الزمند. هـر کدام 
اگـر تنها خودشـان باشـند، یـک سـتون از دو سـتون اصلـِی پیکـر جامعـه، خـراب و ویـران اسـت. اگر فـرض کنیم 
حوزه باشـد و دانشـگاه نباشـد، نتیجه چیسـت؟ نتیجه، گرفتاری و عقب ماندگـِی ملّت و کشـور ایران و نهایتاً تسـلّط 
دشـمن بر این کشـور به بهانـه ی علم اسـت. نتیجه این اسـت؛ زیـرا وقتی کشـوری فاقـد دانـش، صنعـت، ابزارهای 
فّنـی و روشـهای مـدرن زندگی بـود، کشـوِر دیگـری کـه از ایـن روشـها برخـوردار اسـت، می آیـد و آنهـا را بـه این 
کشـور می فروشـد. اّما به چه قیمتی؟ بـه هر قیمتی خـودش خواسـت؛ به قیمت تمـام ثروت مـاّدی کشـور خریدار. 
می گویـد شـما منابـع زیرزمینی تـان را به مـن بدهید تا مـن هم بـه شـما محصـوالت صنعتـی ام را بدهم. ایـن هم، 
تا حدودی چـاره نـدارد. همین کاری اسـت کـه در زمـان رژیـم پهلوی انجـام گرفـت. در زمـان پهلوی چه شـد؟ در 
مقابل چـه چیزی، محصـوالت صنعتـی غـرب را داخل این کشـور کردنـد؟ در مقابـل نفت. بـا نفت، سـرمایه گذاری 
علمی نکردنـد که مقداری پـول خرج کننـد و الاقل اگر امـروز محتاج بیگانگان هسـتند، فـردا دیگر محتاج نباشـند. 
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ایـن کار را نکردنـد. ایران، بی حسـاب و کتاب پـول خود را به حسـاب غـرب ریخت، تا غـرب محصوالتـش را - آن هم 
باز با گزینـش و داّلل بازیهـای خـود - در بازارهای ایـران بریزد. لذا جامعـه ی ایران بـه جامعه ای وابسـته و بدون علم 
تبدیل شـد که در آن بـرای یک عالِـم و دانشـمند و محقّق هم، میـدان کار پیـدا نمی شـد. این وضع جامعه ای اسـت 
که علـم نـدارد؛ ولو فـرض کنیـم حـوزه ی علّمیه داشـته باشـد. حال بمانـد کـه در آن رژیـم، هـم حوزه هـا را خراب 

کردنـد و هم دانشـگاهها را.
 اّما اگر فـرض کنیم جامعـه ای حـوزه دارد، معنویّت و اخـاق دارد، اما علـم ندارد؛ همیـن بی علمی، آن را بـه قربانگاه 
خواهد کشـاند. زیـرا دشـمن می آیـد و محصـول علمـی ای را کـه آن جامعـه الزم دارد، حّتی بـه قیمـت معنویّاتش 
بـه آن تحمیـل می کنـد و می فروشـد. باالخـره مّدتـی - یـک روز و دو روز تاریخـی - ایـن جامعـه صبر خواهـد کرد 
و محصـوالت علمـی را وارد کشـور خـودش نخواهـد کـرد؛ اّمـا آخـرش ناچـار اسـت وارد کنـد. ایـن حالـت، وقتـی 
اسـت که پایه، خـراب و ویران باشـد. حـال اگر کشـور و جامعـه ای دانشـگاه خوبی داشـته باشـد، اّما حـوزه علّمیه ی 
خوبی نداشـته باشـد، وضعش چگونـه اسـت؟ ایـن، از آن هم بدتر اسـت! زیـرا در ایـن صـورت، علم در کشـور پیش 
خواهد رفـت؛ اّمـا در جهـت غیرهدفهـا و ارزشـهای انسـانی. علمی خواهـد بـود در خدمت ظلـم؛ علمـی در خدمت 
اسـتکبار؛ علمـی در خدمـت تبعیض؛ علمـی در خدمـت بی عفتـی و حّتـی علمـی در خدمت خیانـت بـه آرمانهای 
ملّـی. این گونـه خواهد شـد. عزیزان مـن! این هم، بـاز همـان حالتی اسـت کـه متأّسـفانه در دوران سـلطنت در این 
کشـور پیـش آمـد. دانشـگاه بنیانگـذاری کردند، امـا دانشـگاهی کـه بنایش را بـر جدایـی از دیـن و حوزه گذاشـته 
بودنـد. حـوزه ی علمّیه بـود، جدا؛ دانشـگاه هـم بود، جـدا. لـذا نتایج بسـیار بـدی بر ایـن مترتّب شـد که بـه آن هم 

می رسـیم. 

سیاست هاى رژیم منحوس پهلوى براى جدایی حوزه و دانشگاه
پس ماحظـه کردید کـه حوزه ی تنهـا - بـدون دانشـگاه - کفـاف نیازهای امـروز ملّـت و کشـور ایـران را نمی دهد. 
دانشـگاهِ تنها - بـدون حـوزه - هم کفـاف نمی دهد. حـال اگـر از یک طـرف دانشـگاهی بر مبنـای ضدیّت بـا دین و 
ارزشـهای اسـامی بنیانگذاری شـده بود - یعنی بر اسـاس ضدیّت بـا ارزشـهایی که حوزه هـای علمّیـه می خواهند 
شـکل علمی آن را تأمیـن کننـد - و از طـرف دیگر حـوزه ی علمّیـه ای بر اسـاس ضدیّـت بـا تازه های علمی بنا شـد 
و دو جریـان که بایـد کمـک و مکّمـل یکدیگـر و دو پایه بـرای نظـام و دو بـال برای پـرواز به سـطوح عالی بشـری و 
انسـانی باشـند؛ بنای کار کـردن بر ضـّد هـم را گذاشـتند، تکلیف چـه خواهد بـود و نتیجه چـه خواهد شـد؟ در این 
صورت، بدتریـن نتایج حاصل می شـود. زیـرا دو نیرو به جـای سـازندگی، در جهت تخریـب یکدیگر بـه کار خواهند 
رفـت و این بسـیار خطرناك اسـت. ایـن، آن کاری بـود که در سـالهای میانـِی رژیم منحوس پهلوی، نقشـه کشـیده 
بودند تـا انجامش دهنـد. اّول خواسـتند حـوزه را تعطیـل کننـد؛ دیدند نمی شـود. این فکـر مـاِل سـالهای اّول بود. 
یعنـی آن اوایـل، رضاخان پهلـوی بـه قـم هجـوم آورد و حـوزه را تعطیل کـرد. در همان سـالهایی کـه امـام بزرگوار 
ما مثل طـّاب جـوان این جلسـه، در قـم جوانـی طلبـه بودنـد، وضع حـوزه طوری بـوده اسـت که خـود امـام به ما 
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می فرمودند مـا روزهـا جـرأت نمی کردیـم در کوچـه و خیابانهای قـم ظاهر شـویم. پلیس رضاخـان اجـازه نمی داد 
طلبـه ی عمامـه بـه سـر در خیابانهـای قـم پیدایـش شـود. می گرفتنـد، اذیّـت می کردنـد، بـه زنـدان می افکندند، 
لباسـها را می کندند، توهیـن می کردنـد، عمامه را پـاره پـاره می کردند؛ بعد هـم طلبه را به گوشـه ای می فرسـتادند 

که یـا زندان بـود یا تبعیـد و یـا چیز دیگـری شـبیه آن. لـذا طلبه هـا در چنـان شـرایطی درس خواندند.
 ایشـان می گفتند مـا روزها به باغهـای اطـراف قـم می رفتیـم و درس و مباحثه را زیـر درختهـا و در کوچـه باغها، به 
دور از چشـم پلیـس رضاخان انجـام می دادیم. شـب هم کـه هـوا تاریک می شـد، آهسـته می آمدیم در یک گوشـه؛ 
در اتـاق مدرسـه ای، جایی، بیتوتـه می کردیـم. اّول این گونه شـروع کردند. چرا؟ چون می خواسـتند دانشـگاه باشـد 
و حـوزه نباشـد. رضاخـان، آن شـکل را انتخاب کـرده بود. بعـد دیدند نمی شـود. دیدنـد امکان نـدارد. حـوزه در این 
کشـور ریشـه ای عمیـق دارد. دیدنـد هـر چـه جلـِو طـّاب را می گیرنـد، علمـا و روحانیـون در گوشـه و کنار رشـد 
می کنند. قـادر بـه از بین بـردن این نهـال علمی نیسـتند؛ چون بـا دین و ایمـان و اعتقـادات مـردم سـروکار دارد. از 
ایـن رو آمدنـد و در سـالهای میانی سـلطنت پهلوی، نقشـه ی دوم را پیـاده کردنـد. البتـه آن طاغوت رفـت، طاغوت 
دیگـری آمد. اما پشـت پـرده، دسـتها و سیاسـتهای دیگری بـود که ایـن کارهـا را دنبـال می کـرد. اینهـا - آن پدر و 
پسـر - دو عامـِل اجرایی بیـش نبودنـد. سیاسـت دوم این بود کـه حوزه باشـد، منتهـا حوزه ای کـه مطلقـاً رابطه ای 
با دانشـگاه برقـرار نکنـد و براسـاس بدبینی به دانشـگاه و هـر دانش و فنـاوری جدیـد پیش بـرود. این از یـک طرف. 
از طـرف دیگر هـم، تا آن جـا که می تواننـد با تبلیغـات و روشـهای گوناگـون، دانشـگاه را ضّد حـوزه، ضّد دیـن و ضّد 
روحانّیت بـار بیاورند. واقعـاً از لحـاظ تبلیغاتـی، روحانّیت و علـم دیـن را در محیطهای دانشـجویی و محیـط علمِی 
جدید، بمبـاران کردنـد! روحانیـون را به عنـوان یک عّده انسـانهای مزاحـم، مضر، بیسـواد و دنبـال موقوفـه و از این 
چیزهـای عجیـب و غریب معرفـی کردند. چـرا؟ بـرای این که جـوان دانشـجوی پـاك و مؤمـن و باصفـا و بااخاص، 
اصـًا رغبت نکنـد کـه سـراغ یـک روحانـی بـرود. در محیطهـای دانشـگاهی هـم سـرگرمیهای گوناگونی درسـت 
کردنـد که اصـًا قید همـه چیـز را بزند. ایـن نقشـه ی آنها بـود. نتیجه چه شـد؟ نتیجه این شـد کـه در یـک دوره ی 
نسـبتاً طوالنی، در دانشـگاه ما اشـخاصی تربیت شـدند که کشـور و ملّت ایران، از علم آنهـا هیچ اسـتفاده ای نکردند. 

نشـانه ی اسـتفاده نکـردن از آنهـا را هم عـرض می کنم.

نتایج پشت کردن حوزه و دانشگاه به یکدیگر
 امـروز دههـا سـال - شـصت، هفتـاد سـال - از آغـاز به وجـود آمدن بسـاط دانـش جدیـد در ایـن کشـور می گذرد. 
غیـر از چند سـاِل پـس از پیـروزی انقاب کـه یک حرکـت حقیقـی در راه تکیـه بـه تحقیقـات ایرانی انجـام گرفته 
اسـت، در گذشـته، حقیقتـاً کار قابـل توّجهی انجـام نگرفتـه اسـت. کدام اختـراع مهـم، کدام کشـف بـزرگ، کدام 
قطع وابسـتگی به بیگانـه از سـوی دانشـگاه دوران رضاخان و پسـر رضاخـان انجـام گرفـت؟ در آن دوران، دانشـگاه 
روزبه روز کشـور را بـه خارج وابسـته تر می کـرد. البّتـه تقصیـِر جوانان دانشـجو هم نبـود. من بـه عنوان آدمـی که از 
نزدیک قضایای آن روز را در مقابل چشـم داشـته اسـت، شـهادت می دهـم. جوانان دانشـجوی آن روزِ ما، خودشـان 
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هیچ تقصیری نداشـتند. محیطی درسـت کـرده بودنـد کـه در آن کارِ علمـی اصیل، امـکان نداشـت. در ایـن اواخر، 
چنان فرهنگ غربـی و غربیهـا - بخصوص امریـکا - را در چشـم جوان، بـزرگ و موضـع و موقع آن را دسـت نیافتنی 
کـرده بودنـد کـه جـوان مسـلمان دانشـجوی ما بـه هـر جـا هـم می رسـید، اصـًا فکـر نمی کرد کـه ممکن اسـت 
ایـن فاصلـه ی ژرف علمی را کسـی طی کنـد و بـه آن جاها برسـد! اصـًا فکـرش را نمی کـرد. لذا تاشـی هـم انجام 
نمی گرفـت. نهایت پرواز علمـی یـک درس خوانـده و تحصیلکرده، ایـن بود کـه بتواند از آنچـه غربیها تولیـد کرده و 

سـاخته اند، اسـتفاده کند؛ همیـن. آنها چیـزی بسـازند و ایـن بتوانـد از آن اسـتفاده کند.
 من مکـّرر گفته ام کـه حّتی اجـازه ی تعمیـر بعضی از ماشـینها و دسـتگاههای جدید سـاخِت خـارج را که بـه ایران 
آورده می شـد، به مهندسـین و تکنسـینها و کارکنـان ایرانـی نمی دادند. می گفتند شـما حـق ندارید به این وسـایل 
دسـت بزنید. هواپیمـای مـدرن را به ارتـش ایـران می فروختند؛ شـرطش این بود کـه همافر و افسـر فّنـی ایرانی، به 
ایـن دسـتگاه نزدیک نشـود! هر وقت خـراب شـد، آن مجموعـه قطعاتی را کـه مثـًا پانصد قطعه ابـزار در آن اسـت، 
جدا کننـد و به خارج بفرسـتند؛ یعنـی تمام مجموعه را سـوار طّیـاره کننـد و ببرند آن جـا تعمیر کننـد و برگردانند! 
اجـازه نمی دادند کـه در این جا بـه آن مجموعه دسـت بزننـد. حتـی در ادبیـات، کاری کردند کـه ادیب ایرانـی برای 
ادبیات فارسـی هـم چشـمش را می دوخت کـه فـان خارجی چـه گفته اسـت! ای آقـا؛ این کـه دیگر یک مسـأله ی 
وارداتـی نیسـت. اّقـًا در این قضیـه بـه خودتان تکیـه کنیـد. نمی کردنـد. امـروز هم یـک عـّده دلشـان می خواهد 
همان طـور عمـل کننـد. گاهـی می گوییـم: آقا! حقـوق اسـامی مـا غنی تـر از حقوق غربـی اسـت. کـدام حقوقدان 
غربـی می توانـد در زمینه هایـی کـه شـیخ انصـاری - که ایـن روزهـا بحـث دربـاره ی او زیـاد اسـت - تألیفـی در آن 
زمینه هـا دارد و صاحـب تحقیقاتی اسـت، بـه غبار حرکت سـریع ایـن مـرد و به گرد پـای او برسـد؟ ما دانشـمندان 
بزرگـی در زمینه ی حقـوق اسـامی داریم. چطـور باز هـم باید در مسـأله ی حقـوق به حقـوق غربی مراجعـه کنیم، 
ببینیـم آنهـا در زمینه ی مرافعـات و حقـوق مدنی و حقـوق جزا چـه تحقیقاتی کرده انـد؛ برویـم از آنها یـاد بگیریم؟ 
حّتـی امروز هم بعضـی می خواهند ایـن حقایـق را نادیده بگیرنـد. این جزو آثار شـوم همـان قضایای آن روزهاسـت. 
این گونه درسـت کردند: دانشـگاهی پشـت به حوزه و حوزه ای پشـت به دانشـگاه. دانشـگاهی جـدا از ارزشـهایی که 
حـوزه بـرای آن کار می کنـد و حـوزه ای بی خبـر از تحقیقـات علمـی ای کـه دانشـگاه انجـام می دهد. وحـدت حوزه 
و دانشـگاه یعنـی روآوردِن ایـن دو بـه یکدیگـر. یعنی دانشـگاه، علـم و دانش و تحصیـِل علـم را در جهت ارزشـهای 
اسـامی و اخاقی ای قـرار دهـد کـه در حوزه هـا روی آن ارزشـها بـا شـیوه های صددرصـد علمـی و به طـور کامل، 
کار و تحقیـق و تدریس می شـود. علـم در جهت دیـن؛ علم در جهـت اخاق؛ علـم برای انسـان؛ علم وسـیله ای برای 
بی نیـازی از بیگانـگان؛ علم بـرای تأمین اسـتقال ملّـی ما؛ علم بـرای عـّزت اّمت اسـامی؛ علم بـرای این کـه دیگر 
امریـکا یـا اروپـا نتوانند به وسـیله ی ابـزار علـم، ملّتهـا را بیچـاره و زیـر پا لگد مـال کننـد؛ علم بـه عنوان یک سـپر، 
یک مدافـع و یک وسـیله ی پـرواز. اینهـا همـه در صورتی خواهد شـد کـه دانشـگاه از حـوزه بیامـوزد و آن روشـها و 

ارزشـهایی که در حوزه هسـت - ارزشـهای دینـی و اخاقـی - در محیط دانشـگاه نفـوذ کند.
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ارتباط مستمر و منّظم روحانیون با دانشگاه
 البّتـه حـوزه ی علمّیه هم بـرای این که پیشـرفت کنـد و از جمـود خارج شـود، بایـد روشـهای علمی ای را به دسـت 
آورد که در دانشـگاه معمول اسـت. امـروز بحمـدالَلّ حـوزه در این جهـت پیشـرفتهای زیادی کـرده اسـت. این، آن 
وحدت مورد نظـر امام اسـت. ایـن، آن خصوصیتی اسـت که می توانـد همه ی کشـور - هم حـوزه و هم دانشـگاه - را 
به کمال مطلوب برسـاند. یکی از راههـای خوب هم، حضـور آقایـان روحانیون در دانشگاههاسـت. بسـیار کار خوبی 
اسـت. حضـور عالمانه،به صـورت تدریـس و به صـورت ارشـاد و راهنمایـی و یـا احیانـاً تبادل دانشـجو بین حـوزه و 
دانشـگاه و جلسـات همفکری مشـترك برای کارهای گوناگون؛ کـه این روشـها و کیفّیـت کار را خوِد دانشـجویان و 
خوِد جوانـان بهتـر می دانند کـه چـه کار باید بکننـد، تـا آن مقاصد عملی شـود. امـروز بحمـدالَلّ جامعـه، جامعه ی 
متحـّول و متحّرکی اسـت. ملّـت، در حـال مبارزه اسـت. نفـس ایسـتادگِی ملّت عزیـز ما بر سـر هدفهای اسـامی و 
شـعارهای اسـامی، یک مبـارزه ی بزرگ اسـت؛ چون دشـمن فشـار مـی آورد. البته ملّـت ایـران نشـان داده و ثابت 
کرده اسـت که با هوشـیاری بـر همـه ی ترفندهای دشـمنان هـم، در مراحل گوناگـون فائـق و غالب می شـود. چون 
غلبـه ی دشـمنان - در زمینه ی مسـائلی که بـه آحـاد ملّت مربوط اسـت - بسـته به این اسـت کـه بتواننـد در ذهن 

مـردم اثر بگذارنـد. ملّت مـا در مقابـل تبلیغات دشـمن، بحمـدالَلّ تا حـدود زیـادی تأثیرناپذیـر باقی مانده اسـت.
 شـما جوانان عزیز باید سـعی کنیـد ضمن آشـنایی با حیله هـا و ترفندهای دشـمن، ایـن روحیـه ی نفوذناپذیری در 
مقابل دشـمن را در مـردم تقویت کنید. دانشـجویان هر چه بیشـتر کوشـش کنند تا در محیط دانشـگاه، ارزشـهای 
معنوی و دینـی را تحّقـق بخشـند و حاکم کننـد. این، همـان عاملی اسـت که دشـمن را نـاکام می کنـد. روحانیون 
تا آن جا کـه می تواننـد ارتبـاط خود را بـا دانشـگاه، مسـتمر و منّظـم کنند و نـوع ارتبـاط نیـز صحیح و متناسـب با 
نیاز حوزه و دانشـگاه باشـد. حوزه ی علمّیه هـم، در حرکتی که بحمدالَلّ این دو، سـه سـال اخیر شـروع کرده اسـت، 
به سـمت تحّول در روشـها و شـیوه ها و کیفّیـت کار و حضـور فّعال در مسـائل عمده ی علمـی جهانی پیـش می رود. 
ان شـاءالَلّ این روشـها را هـر چه بیشـتر تقویـت کنـد. خدای متعـال هـم یقینـاً کمـک می کنـد و ایـن راه را هموار 
خواهد کـرد. من مطمئّنـم ان شـاءالَلّ این بنـای مبارکی کـه امام گذاشـته اند و مرحـوم شـهید عزیز ما، آقـای مفّتح 
رضوان اللَّ تعالی علیه - که شـهادت ایشـان روز یـادگارِی این حادثـه مهم اسـت - و همچنین بقیـه ی عزیزانی که در 
حوزه و دانشـگاه بودند - مثل مرحوم شـهید مطّهری و شـهید بهشـتی و شـهید باهنر که همه هم از شـهدا هسـتند 
- برایش آن تـاش و زحمت را کشـیدند، هر روز اسـتوارتر خواهد شـد. و چه راه بابرکتی اسـت که این مشـاعل عزیز 
و مشـاعل درخشـان، به شـهادت هـم رسـیدند؛ برجسته هایشـان همـه به شـهادت رسـیدند. ایـن چند نفر شـهید 
عزیز،همـه مظهر تـاِم حوزه ای و دانشـگاهی هسـتند. ایـن راهی که ایـن بزرگـواران برایـش زحمت کشـیدند و امام 

آن سفارشـها را کردنـد، ان شـاءالَلّ روزبـه روز هموارتر، واسـعتر و به هدف نزدیکتر شـود.
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ضرورت ثمر بخشی دانشگاه ها

تّموجـات  صبـور  سـنگ  دانشـگاه،  روحانیـون 
روحی جوانان

کمك حوزه ى علمیه در اسامی کردن دانشگاهها
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هدف و ضرورت حضور روحانیت در دانشگاه ها *

معناى حضور روحانیون در دانشگاه
حضور روحانیـون در دانشـگاهها بـه معنای حضـور علـم و دیـن در دانشگاههاسـت. یعنی دانشـگاهها محـّل علم 
اسـت؛ احیاناً بـه خاطر حضـور آدمهـای متدیّن، محـل دین هم هسـت. لیکـن روحانّیـت، دانش دیـن را به صورت 
قـوی و منطقـی و قابـل ارائـه در محیـط دانشـگاه، متناسـب بـا سـطح فهـم دانشـگاهیان مطـرح می کنـد. ایـن 
جنبـه ی علمی قضیه اسـت. چون معـارف دینـی از واالتریـن علـوم و از قویترین مباحث ذهنی و فلسـفی هسـتند 
و در بخشـهایی، از مهمتریـن مسـائل اجتماعـی محسـوب می شـوند - مسـائل زندگی انـد - اینها بایسـتی علمی 
و قـوی مطـرح شـوند. در آنهـا بایـد از ضعـف در اسـتدالل و اختـال در تبییـن و ارائـه بـه شـّدت پرهیـز شـود؛ 
چـون همه ی اینهـا تأثیـرات عکـس خواهد داشـت؛ یعنـی ضّد تبلیـغ خواهد شـد. بـد دفـاع کـردن، از مهمترین 

شـیوه های کوبیـدن و حملـه کردن اسـت.
بنابراین حضـور روحانّیـون و طـّاب و فضای دینـی در دانشـگاهها به این معنا اسـت کـه معارف اسـامی را - در 
همه ی بخشـهایش - به صـورت منطقـی، قابل ارائـه، قوی و مسـتدل مطـرح می کنند. ایـن جنبه ی علمی مسـأله 
اسـت. جنبه ی دیـن یعنـی تقویـت ایمـان؛ یعنی هـر چه کـه از طـرق فهـم علمی حاصـل می شـود - کـه به طور 
طبیعـی از آن بخـش اّول حاصـل می شـود - لیکـن مهمتـرش ایـن اسـت کـه رفتـار، روش و حـرکات و سـکنات 

آقایـان روحانیـون، مبلّغ دیـن و حامل معـارف و ارزشـهای دینی اسـت.

*. بیانات دردیدار با نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1375/06/19
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ضرورت ثمر بخشی دانشگاه ها
 امـروز - و همیشـه - علمـای دیـن مشـعلهایی هسـتند که مـردم را بـا رفتـار و بـا روش زندگـی و برخوردشـان با 
مسـائل، به دیـن دعـوت می کننـد. نـه این کـه بخواهیـم بگوییم اسـتثنا نـدارد؛ چـرا، اسـتثنا هـم دارد. کسـانی 
هـم هسـتند کـه عکـس ایـن عمـل می کننـد و منّفـر از دیننـد؛ امـا طبیعـت کار روحانیـون آن چیزی اسـت که 

به صـورت اصـل و قاعـده گفتـه شـد. بحمـدالَلّ امـروز هـم شـکل اغلبـی همیـن اسـت که عرض شـد.
 بنابرایـن حضـور روحانیـون در دانشـگاهها، ضـرورت ثمـر بخشـی دانشگاههاسـت؛ به معنـی دخالـت روحانیت 
در دانشـگاهها نیسـت. بعضـی ایـن گونـه تعبیـر نکننـد کـه روحانیـون می خواهنـد بـه دانشـگاه دسـت انـدازی 
کننـد؛ نـه. در دانشـگاهها مدیریّتـی هسـت کـه اداره می کند؛ سیاسـتگذاری هسـت کـه سیاسـتگذاری می کند؛ 
کسـانی هسـتند که تدریس می کنند؛ کسـانی هسـتند کـه کارگـزاری امـور را می کنند. همـه کارهای خودشـان 
را انجـام می دهنـد. علما هم کـه وارد می شـوند، بـه قصـد دخالـت در کار آنها نیسـت. البتـه حضـور روحانیون در 
دانشـگاهها، مادامـی کـه بـا برخـی از مقّرراتی که بـه آنهـا اجـازه و میـدان کار بدهد همـراه نباشـد، حضـور لغو و 
بیهـوده ای خواهـد بـود. این طور نیسـت کـه مـا فـرض کنیـم علمـا در دانشـگاه، مقـّررات را می خواهند چـه کار 
کننـد؛ قاعـده و قانـون می خواهنـد چـه کار کننـد؛ نـه. در هیچ جایـی بـدون مقـّررات و حـدود، بـدون امکانات و 
اختیـارات نمی شـود وارد شـد و کار کرد. بایـد مبسـوط الید باشـند - نـه مکتوف االیـدی - تـا بتواننـد کار کنند.

روحانیون دانشگاه، سنگ صبور تّموجات روحی جوانان
 بنابرایـن حضـور آقایـان اگرچه بـا اختیـارات و مسـؤولیتهایی همـراه اسـت؛ اما بـه آن نّیتی اسـت که گفته شـد؛ 
»تبییـن علمـی دیـن و انتقـال عملـی رفتـاری و ایمـان مذهبـی به وسـیله ی حضـور خودشـان«. ایـن آن چیزی 
اسـت که مقصـود اصلـی اسـت. البتـه وقتی ایـن حاصل شـد، یـک چیـز سـومی هـم به وجـود می آید کـه گاهی 
اهمیتـش از ایـن دو کمتـر نیسـت و آن این کـه روحانیـون در دانشـگاه، می تواننـد ملجأ و مـاذ و رازدان و سـنگ 
صبور تّموجـات روحی جوانان هم باشـند. جـوان مرکز عواطـف و احساسـات اسـت؛ واردات روحی زیـادی دارد - 
همچنان کـه واردات ذهنی هـم دارد - جایـی احتیاج اسـت که جـوان بتواند خـود را در آن جـا، در پنـاه یک روح 
بـزرگ و دل صبور و نفسـی مهربـان و نیکخواهی قرار دهـد. این دل صبـور، فکر بلنـد و روح نیکخواه عبارت اسـت 
از همیـن روحانی کـه دردهـا و مشـکات را می شـنود؛ راهنماییهـای الزم را می کند؛ همـدردی و طبابـت معنوی 

و روحـی می کنـد.
 البته اگـر یـک روحانی بـه این نقطـه رسـید، بایـد بدانـد کـه کارش در دانشـگاه موّفق بـوده اسـت. اگر هنـوز به 
ایـن نقطـه نرسـیده اند، بدانیـد کمبـودی در کار اسـت، وااّل روحانـی اگر بـه آن شـکلی که عرض شـد - بـا آن دو 
خصیصـه - در هـر جا حضـور پیـدا کنـد - بخصـوص در محیـط جـوان - المحاله ایـن خصیصـه ی سـوم به وجود 

آمد. خواهـد 
 بنابرایـن من ایـن نهاد را، نهـاد واجـب و الزمی می دانـم. بر حضـور این نهاد اصـرار مـی ورزم. به تصویـب مقرّراتی 
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کـه دسـت ایـن نهـاد را به قـدر اختیاراتـی کـه الزم دارد - زیاده خواهـی هـم نمی کنیـم - بـاز بگـذارد، تأکیـد 
می کنـم و ایـن به عهـده ی شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و بقیـه ی دسـتگاههای ذی ربـط اسـت. هـر چـه تا به 
حـال کرده انـد که چـه بهتـر؛ آنچـه نشـده اسـت، بایـد انجـام گیـرد. نبایـد بـه روحانیـون و علمایـی کـه از روی 
اخـاص و دیـن و بـرای انجـام وظیفـه بـه دانشـگاهها رفته انـد، بـه چشـم یـک رقیـب، مزاحـم، عنصـری زایـد، 
تشـریفاتی یـا مداخله گـر در دانشـگاهها نگریسـت! ایـن یـک نگـرش خطـا و غلطـی خواهـد بـود و هـر چـه کـه 

می گـذرد، ان شـاءالَلّ آثـار کار شـما بیشـتر ظاهـر خواهـد شـد.
 البتـه من بایـد عرض کنم کـه نهـاد نمایندگی سالهاسـت کـه در دانشگاههاسـت؛ امـا در این دو سـه سـال اخیر، 
حّقـاً و انصافـاً بـه سـمت آن هدفهـا حرکت بهتـری داشـته اسـت. البته در گذشـته هـم زحماتی کشـیده شـده و 
کارهای خوبـی انجام گرفته اسـت؛ امـا ترتیبی کـه اخیـراً - در این دو سـه سـال - وجود دارد بیشـتر مـورد تأیید 
ماسـت. البتـه ممکن اسـت کـم و بیش اشـکاالتی هـم داشـته باشـد؛ نمی خواهیـم به کلّـی بگوییـم کـه خالی از 
اشـتباهات و اشـکاالت اسـت؛ اما قابـل رفـع اسـت. بنایی کـه امـروز وجـود دارد، بنـای صحیح و قـواره، قـواره ی 
درسـتی اسـت. باید همه کمـک کنند. البتـه آن طور کـه مـن از مسـؤولین وزارت آمـوزش عالـی و وزارت آموزش 
پزشـکی احسـاس کردم و دیـدم، آنهـا هـم اسـتقبال می کنند؛ آنهـا هم حضـور ایـن تشـکیات را در دانشـگاهها 
دوسـت می دارنـد. آقایـان وزرا و مسـؤولینی کـه هسـتند - آن طور کـه مـن از حرفهایشـان می فهمـم - از حضور 

آقایـان اسـتقبال می کننـد و آن را مغتنـم می شـمارند.

کمك حوزه ى علمیه در اسامی کردن دانشگاهها
 مسـأله ی اسـامی کردن که مـا گفتیـم یـک مسـأله ی ذواالبعـاد و خیلـی عمیـق اسـت. همان طور کـه حضرت 
آقای جّنتـی بیان کردنـد و جناب آقـای صـدر - در این نوشـته ی متین و پـر مغز خودشـان - خواندنـد، این کاری 
اسـت که آینـده ی این کشـور و انقـاب بـه آن وابسـته اسـت. نـه این کـه از اّول انقـاب دنبـال ایـن کار نبوده اند؛ 
چرا. اصـًا از اّول انقاب، دانشـجویان دلسـوز و دردمنـد و انقابی و مؤمـن، اّولین کسـانی بودند که به این مسـأله 
توّجـه کردنـد و بـه مـا مراجعـه می کردنـد و از مـا ملتمسـانه و مصّرانـه می خواسـتند کـه در ایـن زمینـه اقدامی 
شـود؛ تا این کـه آن اقدامات اوایـل انقاب در دانشـگاهها پیـش آمد و انجـام پذیرفت کـه همه در جریان هسـتید. 
بعـد از آن هـم امـام رضـوان الَلّ تعالـی علیه، سـتاد انقـاب فرهنگـی را تشـکیل دادنـد و بر همیـن مبنا، شـورای 

عالـی انقـاب فرهنگـی تکمیـل آن بود که تشـکیل شـد. اصـًا همـه ی اینها بـرای همیـن مقصود بوده اسـت.
 مـا اگـر امـروز احسـاس می کنیـم کـه دانشـگاهها در آن جهـت مـورد نظـر، پیشـرفت محسـوس و متوّقـع را 
نکرده انـد، بایـد بدانیـم در کاری که انجـام گرفتـه، اختاالتی بوده، نـه این که نّیـت ایـن کار نبوده اسـت و حاال ما 
این نّیـت را ابـداع کرده ایـم! نخیـر. این نّیـت، نّیت انقـاب اسـت؛ نّیت همه اسـت. مـا هم که امـروز ایـن حرف را 
می زنیـم، از اّوِل انقـاب از جمله کسـانی بودیـم که به تبـع امام رضـوان الَلّ تعالـی علیه و بـه تبع مسـائل انقاب، 
دنبـال این قضیـه بودیم. چـون من احسـاس می کنـم که امروز بـه یـک کار جـّدی احتیـاج دارد، این مسـأله را به 
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صـورت مسـتقلی مطـرح کـردم و دنبـال می کنم.
 من بـه وزیر محتـرم هـم - که خـود ایشـان مسـلمان عاقه منـدی اسـت و واقعـاً هم مایل اسـت کـه ایـن کار به 
بهتریـن وجهی انجـام گیرد - گفتم شـما اگـر بخواهـی کار اساسـی و عمیقـی در آموزش عالـی کرده باشـی، باید 
ایـن کار را بکنـی وااّل اداره ی امور دانشـگاهها و آمـوزش عالی کـه کار معمولی و رایجی اسـت و هر وزیـری می آید 
و انجـام می دهـد؛ اگـر وزیـری بخواهـد آن کار اساسـی را انجـام دهد،بایـد ایـن کار را انجـام دهـد. ایشـان هـم با 
همه ی وجـود - من احسـاس کـردم - اسـتقبال کردند. لیکـن من ایـن را عرض کنـم که شـأن دفتـر نمایندگی و 

مسـؤولین دفاتر نمایندگـی در دانشـگاهها در این قضیه، شـأن بسـیار بـاال و واالیی اسـت.
 ما مکـّرر هـم گفته ایـم کـه بایـد حـوزه ی علمیـه در کار اسـامی کـردن دانشـگاهها کمـک کنـد و سـهمی را بر 
دوش گیـرد. بخـش عمـده ای از این سـهم را شـما آقایـان کـه در دانشـگاهها حضـور داریـد؛ می توانیـد و می باید 
انجام دهید. وااّل اگر کسـی با مسـائل دانشـگاهها سـروکار چندانی نداشـته باشـد - ولـو در متن حـوزه هم حضور 
داشـته باشـد - معلوم نیسـت خیلـی بتواند ایـن کار را بـه بهترین وجهـش انجام دهـد و بـرای این قضیـه بهترین 
و نزدیکتریـن و مطمئنتریـن راه را انتخـاب کنـد. اما شـما که آن جـا هسـتید، می توانیـد در این کار نقش داشـته 
باشـید. مـن عـرض می کنم کـه بـرای اسـامی کـردن دانشـگاهها، بایـد طرحهـای کوتـاه مـّدت و بلند مـّدت، با 
هم دیـده شـود. یعنی مـا نـه از آن کسـانی هسـتیم کـه بگوییـم می خواهیم سی سـال دیگـر ایـن کار بشـود و به 
کوتـاه مـّدت اعتنایی نکنیـم؛ نـه از آن کسـانی که بـه کارهـای کوتاه مـّدت دل خـوش کنیم - کـه هر چـه کوتاه 
مّدت اسـت، قهراً عمـق و مانـدگاری آن هـم کمتـر اسـت - و از بلند مـّدت غافل شـویم. نـه؛ هـر دو را در کنار هم 

می خواهیـم. هـم کوتاه مـّدت، هـم بلند مـدت؛ امـا کارهـای عمیـق، واقعی و اساسـی.

ایجاد محیط و اهدافی اسامی در دانشگاه 
 این کـه به مـن خبـر بدهند کـه در دانشـگاهی فـرض بفرمایید یـک اسـتاد، پیراهن آسـتین کوتاه داشـته اسـت، 
یقه اش را گرفته اند که دانشـگاه اسـامی اسـت؛ چـرا این طـور آمده ای؟ ایـن، آن چیزی نیسـت که من خواسـتم 
و دنبـال می کنـم! پرداختـن به ایـن چنیـن مسـائل، منحـرف کـردن از کار اصلـی و از مسـیر حقیقی خود اسـت. 
ما می خواهیم دانشـگاه یـک محیط اسـامی و بـا اهدافی اسـامی باشـد. اهـداف مسـلمانانه و مؤمنانه ایـن گونه 
اسـت که باید علـم در عالیتریـن کیفّیتـش و پدیده هـای علمـی در نوترین صورتش باشـد. تـاش علمـی باید در 
موّفقترین انـواع خود و اخـاق دینی و ایمـان اسـامی در روشـنترین و مصّفاترین وضعش حضور داشـته باشـد - 
همه در کنـار هم - ایـن، آن چیزی اسـت که مـا می خواهیـم. آن وقت اگـر بخواهیـم به ایـن هدفها برسـیم، طبعاً 

شـیوه هایی الزم اسـت.
 در زمینـه ی مسـؤوالن، اسـاتید، مـواد درسـی، بخصـوص علوم انسـانی - که اشـاره شـد - بایـد کارهای اساسـی 
انجـام گیرد کـه تفصیـل ایـن کارها موکـول اسـت به همیـن جلسـاتی کـه اشـاره شـد و کمیته هـای تخّصصی و 
هیئات بررسـی و پژوهشـی - بـرای این کارهـا - که بایـد دنبال کننـد. آن که مـا می خواهیـم این مجموعه اسـت.



85

وحدت 
حوزه و دانشگاه

 چنانچه کسـی بیاید و همـه ی آنچه را که مـا گفتیـم، در یک یا دو کار سـطحی و کوچـک خاصه کنـد - در عمل 
یـا در گفتار - بـه این هـدف و این شـعار بـزرگ و حرکت عظیـم، ظلم کرده اسـت!

 اجمـاالً بگویم که مـن ان شـاءالَلّ دنبـال ایـن کار خواهم بـود و بعـد از این بـرای حضـور در مدیریّتهـای فرهنگی 
و دانشـگاهی بایـد اینها مـاك و معیار باشـد کـه بتوانند ایـن کار را بـه بهتریـن وجهی انجـام دهند؛ چـون وقتی 
که کار اسـامی انجام گیـرد، کار علمی هـم در داخـل و در چارچـوب آن حضـور دارد - کار علمی قـوی، چون کار 
علمی ضعیـف که اسـامی نیسـت - این علـم بایـد بتوانـد امـروز و فـردای کشـور را تأمین کنـد - با علـم ضعیف 
کـه نمی شـود - بایـد بهتریـن علومـی کـه یـک کشـور و یـک ملـت را بـه خودکفایـی علمـی و عملی می رسـاند 
و رفتارهـا و اخـاق و کیفّیـت گزینشـها و امتیازهایـی کـه در دانشـگاهها بـرای اشـخاص وجـود دارد و بقیـه ی 
چیزهایی کـه در ایـن زمینه هسـت، تحصیل شـود. به هرحال چشـم امیـد، به شماسـت. از خـدا کمـک بخواهید 

کـه ان شـاءالَلّ ایـن کار را بـا قّوت تمـام انجـام دهیم.
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نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت در دانشگاه

احتیاج دانشگاه ها به حضور علما و روحانیون 
خصوصیات روحانی حاضر در دانشگاه:

الف( دست پر در علم و معرفت
ب( سر و کار داشتن با روح و معنویت

ج( داشتن عقل معاشرت
اهمیت دانشگاه براى حال و آینده کشور

حضـور هوشـمندانه و خردمندانـه روحانیـت در 
دانشگاه ها

داشتن مواضع صریح، شّفاف، عالمانه، خردمندانه و 
هوشیارانه روحانیون در دانشگاه

دلسـوزى، اسـتادى و آگاهـی دادن روحانیـت در 
دانشگاه  
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نقش حضور هوشمندانه و حساب شده روحانیت در دانشگاه *

احتیاج دانشگاه ها به حضور علما و روحانیون 
به شـما بـرادران عزیز هـم - بعد از خسـته نباشـید - عـرض می کنـم کـه حضـور در دانشـگاهها خیلی مهّم اسـت؛ 
چون مـا روحانیـون در پی این هسـتیم کـه مخاطبی پیـدا کنیم و آنچـه را که از رسـالت الهی بر دوشـمان اسـت، به 
آن مخاطـب برسـانیم. اگر این نباشـد کـه روحانیت معنایـی نـدارد؛ باالخره این فکـر »العلمـاء ورثة االنبیـاء«1، یک 
فکر رایج و قطعـی در همـه ی مفاهیم دینی اسـت. تحریض بـه علم، بخش عمـده اش برای این اسـت که انسـان، آن 
علم را بـه مخاطبینی برسـاند که بـه آن احتیاج دارنـد. بدیهی اسـت که در معـارف اسـامی، آن جایی کـه روی علم 
تکیه شـده اسـت، مراد علـم توحیـد و معرفـت دینی اسـت کـه تبلیـغ آن و عمل بـه آن، این همـه اهمیت و کسـب 

آن، ایـن همه شـرافت دارد.
 پـس، اصـل قضیـه ایـن اسـت کـه ایـن رسـالت و ایـن پیامبـری را - در این سـطح نازلـی کـه مـا برعهـده داریم - 
تحّقق بخشـیم؛ به این که بـه مخاطبین خودمـان برسـانیم. اّمتها مختلفنـد، مخاطبین و شـنوندگان پیام و رسـالت 
پیغمبران مختلفند. بهترینشـان کسـانی هسـتند که جوان باشـند تـا این تبلیغ شـما برای مّدت سـی سـال، چهل 
سـال، پنجاه سـال در زندگی شـان اثـر کنـد. این گونه اسـت دیگـر. باالخره امـر دایر اسـت بیـن این که به کسـی یاد 

بدهیم که پنجـاه سـال می خواهـد از آن اسـتفاده کنـد، یا کسـی که مـّدت کوتاهـی می خواهـد اسـتفاده نماید.
 پس جوان بـودن، برای طـول مّدت اسـتفاده یـک امتیـاز اسـت. دوم این که همین جـوان بـودن، امتیاز اسـت برای 
خوب فراگیـری و شـکل گیری ذهن، بـه آنچه کـه ما بـه او می دهیـم. فرق می کنـد که کسـی ذهِن شـکل گرفته ای 

داشـته باشـد، یا این که دارای ذهن آماده ی شـکل گیری باشـد. جـوان، امین امتیـاز دوم را هـم دارد.

*.  بیانات دردیدار با نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 1376/07/16
1. بصائرالدرجات، ص 10
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 امتیاز سـوم این اسـت که جوان، حق پذیر اسـت و آنچـه که به او گفتـه شـود - در وهلـه ی اّول برای همـه ی جوانان 
بایـد این طور فـرض کـرد - بـرای یادگرفتـن و عمل کـردن گـوش می کنـد. مگـر در مـوارد اسـتثنایی کـه عواملی 
وجـود دارد کـه بنـای بـر گـوش نکـردن و عمـل نکـردن می گـذارد، وااّل بـه طـور طبیعـی، جـوان این گونه اسـت و 

آمادگـی پذیـرش و عمل کـردن هـم دارد.
 مخاطب شـما غیـر از این سـه امتیازی کـه مربوط بـه جوانـی اسـت، امتیـاز دیگـری هـم دارد و آن این که با سـواد 
و اهل معرفـت اسـت. او ترجیـح دارد بر کسـی که انسـان بـرای فهماندنـش مشـکل دارد و مطلـب را درسـت درك 

نمی کنـد. این هـم امتیـاز چهارم اسـت کـه جوان، باسـواد باشـد.
 امتیـاز پنجم این اسـت کـه آینده ی کشـور در دسـت اوسـت. یعنـی شـما چنانچـه بخواهیـد مخاطبیـن را در کّل 
کشـور، مرتّـب به سـبر و تقسـیم از هـم جـدا و اِفـراز کنیـد، شـاید بشـود گفـت بهتریـن و اشـرف مخاطبیـن، این 
مخاطبینی هسـتند که شـما بـا آنـان در دانشـگاهها مواجهیـد؛ جـوان، با سـواد، اهـل معرفـت، آینـده دار و مؤثر در 

آینـده ی کشـور. ببینیـد چقـدر مهّم اسـت!
 ایـن را باید دانسـت؛ یعنی ایـن منبِر تبلیـغ را از دسـت ندهیـد، این را خیلـی قدر بدانیـد. اگر دیدیـد ایـن کار با کار 
دیگـری معارضـه دارد، آن کاِر دیگر را بـه نفع این تعطیـل کنید؛ مگر این کـه کار خیلی مهّمی اسـت کـه از این، اهم 
باشـد، وااّل ایـن را خیلی باید قـدر بدانید. وقت صـرف کنید؛ بـرای رفتن در محیـط کار، خـود را آماده کنیـد. مطالعه 

کنید، فکـر کنید.
 بدیهی اسـت که حضـور روحانی در چنیـن محیطی ضروری اسـت. دانشـگاههای مـا به حضور شـما آقایـان علما و 
حضور روحانیون احتیـاج دارنـد؛ و روحانی ای که می بایسـت در این دانشـگاهها بـرود، باید حتمـاً خصوصیاتی را در 

خود به وجـود آوَرد. بحمدالَلّ شـما ایـن خصوصیـات را - بعضی کمتـر، بعضی بیشـتر - دارید.

خصوصیات روحانی حاضر در دانشگاه:

الف( دست پر در علم و معرفت
 یـک خصوصیـت، خصوصیت علـم و معرفـت اسـت. باید با دسـت پر رفـت؛ به قـدری کـه او احتیـاج دارد. تا انسـان 
توانـی در حـّد بـاال نداشـته باشـد، نمی توانـد کسـی را از سـطوح نـازل بـه یـک حـّدی بـاال بکشـد: »دو صـد مـن 
اسـتخوان باید که صد مـن بـار بـردارد« - َمَثل قدیمـی عامیانـه، حرف کامًا درسـتی اسـت - شـما هر کـس را باال 

بکشـید، تـا سـینه ی خودتـان می توانیـد باال بکشـید؛ ایـن اسـت دیگر.
 پس بایسـتی انسـان، سـطح موجـودی و تمّکن فکـری و علمـی را در خـود باال بگیـرد، تـا بتواند ایـن را باال بکشـد. 
طرف را نبایسـتی کوچـک دید - سـؤال او را بـی ارزش، نیـاز او را حقیر و خـودش را کم مؤونـه تصّور کرد - هر کسـی 
این طـور بـا مخاطبـش برخـورد کنـد، شکسـت خواهـد خـورد و در ارتباطگیـری و اثرگـذاری، موّفقیتی به دسـت 
نخواهد آورد. حـّق مخاطب را بایسـتی بـه او بدهید؛ او را مسـتحّق و مسـتوجب التفات و توّجـه و اهتمـام بدانید و به 
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آن نسـبت عمـل کنید.
 بنابرایـن، شـرط اّول این اسـت کـه از لحـاظ معرفـت، آدم با دسـت پُـر به میـان ایـن مجموعه بـرود. الحمـدلَلّ این 

حاصـل اسـت - آقایان همـه از فضا هسـتند –

ب( سر و کار داشتن با روح و معنویت
 دوم این کـه او روحانیت شـما را بـاور کنـد - این اسـت - روحانیت هـم به لباس نیسـت. ای بسـا صاحب لباسـی که 
روحانـی حقیقی نیسـت، و ای بسـا غیر صاحب لباسـی کـه حقیقتاً روحانی اسـت! بایـد روحانی باشـد - اهـل معنا، 

اهـل روح - و با روح و معنویت سـر و کار داشـته باشـد.
 بایـد سـخن او باطنـی داشـته باشـد؛ از باطنـی برآیـد. اگـر سـطحی و ظاهـری و زبانی و صـوری بـود، اثـر نخواهد 
گذاشـت. واقعاً »اذا خـرج من اللّسـان، لـم تجـاوز اآلذان«2. این گونه اسـت دیگر. بایـد از قلـب برآید؛ آن هـم متوّقف 
اسـت بر ایمان و توّجـه و معنویـت و روحانیت. این را می شـود بـه وجـود آورد و تقویت کرد. هـر وقتی کـه کار در این 
زمینه ها سـخت و سـنگین می شـود، باید به ذخیـره ی فّیاض تمام نشـدنِی ذکـر الَلّ پنـاه برد - بـه نماز، بـه نافله، به 

توّجـه به خـدا، به تضـّرع - اینهـا انسـان را فیضان می بخشـد.
 اگر بخواهیـم این بـاران طهوری که از سـخن شـما تـراوش می کند و نـازل می شـود، حقیقتـاً مطّهر باشـد و ادناس 
و ارجـاس را از دلهـا و ذهنهـا بزداید، بایـد آن را تصفیـه کنیـم. همان طور که من مکـّرر از قـول مولوی ایـن مطلب را 
نقل کـرده ام؛ می گوید: »آبهـای دنیا همـه ی پلیدیهـای عالـم را از بین می بـرد، همه ی کثافتها و دنسـها و نجاسـتها 
با آب تطهیـر می شـود؛ اما خـوِد آب، متغّیـر و کثیف می شـود. بعد ایـن آب، بـرای این که دوبـاره طهارت خـودش را 

به دسـت آورد، عـروج می کند؛ به شـکل بخـار باال مـی رود و دوبـاره به شـکل بـاران - مـاًء طهـورا3 - برمی گردد!
 معراجی الزم اسـت؛ عروجی الزم اسـت، بـرای این که انسـان بتواند آن طهـارت را بازیافت کنـد و مطّهر شـود و وارد 

فضای ذهـن و دل و فکر مخاطب گـردد، تا بتوانـد او را تطهیـر کنـد؛ وااّل آِب آلوده، مطّهر هم نیسـت.
 بنابرایـن، پنـاه بردن بـه ذکـرالَلّ و توّجـه به خـدا و عـرض نیـاز و هدایت خواسـتن و تضـّرع کـردن، ایـن را تأمین و 
تضمیـن می کنـد. از این جهـت، انسـان هیچ مشـکلی ندارد و همیشـه ایـن ذخیـره ی فّیاض لطـف و رحمـت الهی، 

دم دسـت انسـان اسـت. ایـن دو خصوصیت.

ج( داشتن عقل معاشرت
 البتـه خصوصیت سـوم هـم اخـاق و - به اصطـاح - آن عقل معاشـرت اسـت، کـه »و لـو کنت فّظـا غلیـظ القلب، 
النفّضـوا من حولـک«4. بایسـتی بـا مهربانی برخـورد کـرد؛ منتهـا مهربانی بـدون ضعـف - لین فـی قـّوة، در بعضی 
از تعبیـرات هسـت - و نرمـش قدرتمندانـه. نـه این که انسـان آن قـدر لّین باشـد که هـر چه گفتنـد - حـرف غلط و 
نادرسـت و ناجـور - قبـول کند و بپذیـرد، بـرای این کـه می خواهـد روی خوش نشـان دهـد و طرف خوشـش بیاید!

 نـه؛ این کـه »لیـن« نیسـت. ایـن، ضعف اسـت. مقصـود ایـن اسـت کـه آن برندگـی را بـا نرمش همـراه کنـد؛ مثل 
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3. فرقان: 48

4. آل عمران: 159



شگاه "
ضوع " وحدت حوزه و دان

شتر درباره مو
مطالعه بی

وحدت 
حوزه و دانشگاه

90

تأثیـری کـه قطـرات آب بـر روی سـنگی می گـذارد - کـه بـا همـان لیـن طبیعـی خـودش، آن قـدر روی سـنگ 
می چکد، که سـنگ را تحـت تأثیر قـرار می دهـد و گـود می کند. لین بـه این معنـا - بـا آنها با نرمـش، با محبـت و با 

مـدارا عمل شـود.
 این دانشـجویان مثل فرزندان شـما هسـتند. بایـد برخورد بـا جماعت دانشـجو، مثل برخورد با فرزند باشـد. انسـان 
گاهـی از فرزند خـودش خطایی هـم می بیند، حّتـی گاهی ممکـن اسـت عصبانی شـود؛ اما ایـن عصبانیـت، او را به 
یـک برخـورد خشـن وادار نمی کنـد. بایـد این گونه باشـد - مثـل فرزنـدان خودتـان - البتـه انسـان بـرای فرزندان، 

مراتبـی دارد؛ از یـک فرزند خیلـی راضی اسـت، از یـک فرزند بـه آن حد راضی نیسـت.

اهمیت دانشگاه براى حال و آینده کشور
 آنچه که شـما در محیطهای دانشـجویی مشـاهده می کنید، آنچه که خوب و درخشـان و دلنشـین برای شماسـت، 
همان طبیعـت کار اسـت؛ چون طبیعـت جـوان در محیط اسـامی، طبیعت خـوب اسـت. االن هم در ایـن جماعت 
دانشـجویی - کـه قریب یـک میلیـون دانشـجو در سراسـر کشـور داریـم - بایـد بدانیم کـه اکثـر قاطعشـان، همان 

جوانـان مؤمـن خودمـان هسـتند؛ بچه های مؤمـن، بـا دلهای پـاك، صـاف و حق پذیـر؛ بچه هـای خوب.
 البتـه در بیـن آنهـا در گوشـه و کنـار، مـواردی هـم پیـدا می شـود کـه بچه هایـی هسـتند که یـک خـرده رضایت 
والدیـن را جلـب نمی کننـد. بـا آنها هـم بایـد از سـِر تدبیـر، برخـورد کـرد و بدانید که دشـمن نسـبت به دانشـگاه، 
خیلی فّعال اسـت؛ بسـیار فعال اسـت. همیـن خصوصیاتی کـه راجع بـه جـوان و اهمیـت مخاطبین به شـما عرض 

کـردم، در تحلیلهـای قطعی دشـمن وجـود دارد.
 من شـک ندارم کـه در آینده ای نـه چنـدان دور، در بیـن اسـناد محرمانه ی دسـتگاههای جاسوسـی - کـه باالخره 
ایـن اسـناد، در زمانهایی هر جا باشـد، منتشـر می شـود - خواهید یافـت و خواهیـد خواند کـه عوامل دشـمن، روی 
دانشـگاههای ما چگونـه کار می کردنـد، روی فـان دانشـگاه چگونـه کار می کردند، روی فان شـخص دانشـگاهی 

چگونـه کار می کردنـد!
 االن این گونه اسـت؛ کـه کار و فعالیت می کنند. دشـمن خیلی فّعال اسـت؛ چـون اهمیـت دانشـگاهها را - هم برای 

حال و هـم بـرای آینـده - می داند. دانشـگاه این گونه اسـت. دانشـگاه، هم بـرای حـال مؤثّر اسـت، هم بـرای آینده.
 گفتیم که دانشـجو، آینده سـاز کشـور اسـت؛ االن هم همین طور اسـت. جوان دانشـجو، روی محیط خانـواده، روی 

محیط زندگـی و روی محیـط جامعه اثـر می گـذارد؛ خیلی تأثیردار اسـت.
 عزیزان من! دشـمنان اسـام و نظام جمهوری اسـامی، امیدهایی در محیط دانشـگاه دارنـد. از هر آنچه این کشـور 
را با ایـن موقعیت حّسـاس؛ این ملـت را با ایـن ظرفیت عظیم فرهنگـی؛ این سـرزمین را با ایـن ذخایر فوق العـاده، از 

تحت تصّرف و نفـوذ آنها دور کنـد، عصبانینند.
 جمهوری اسـامی آمده اسـت تـا این کشـور را، این ملـت را، ایـن فرهنـگ، این ذخایـر، این امـکان و ایـن موقعیت 
مهـم سوق الجیشـی را از دسـترس دشـمنان اسـام و از دسـترس امریـکا، دور نگـه دارد. امـروز می بیننـد صـدای 
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قوی ای کـه در دنیا در مقابل سیاسـتهای اسـتکباری، بـدون هیچ گونـه ماحظه ای اعـام موضع می کنـد و جلِو این 
نظامی کـه امریکاییها می خواهنـد به صورت نظـام تک قطبـی در دنیا درآورند، ایسـتاده، جمهوری اسـامی اسـت.

حضور هوشمندانه و خردمندانه روحانیت در دانشگاه ها
 امروز در ایـن منازعات و کشمکشـهایی کـه بین اروپـا و امریکا، سـِر قضایـای اقتصادی جریـان دارد، شـما ماحظه 
می کنیـد، می بینید که نقـش ایران چقـدر مهم اسـت! - همـه ی اینها که عـرض می کنـم، اّطاعات ناشـی از حضور 
در متن جریان جاری کشـور و دنیاسـت؛ حدسـّیات و شـعار نیسـت. امروز کشـورهایی کـه می خواهنـد در مقابل - 
مثًا - قدرت امریکا اسـتقالی از خودشـان نشـان دهند، یکـی از واضحترین راههایـش ارتباط با ایران اسـت - نفس 

ارتباط با ایـران؛ نفـس معامله با ایـران - ایـن، در پیش ملتها نشـان دهنده ی اسـتقال دولتهاسـت.
 توجـه بفرماییـد؛ اگـر فـرض کنیم دولتـی در یـک کشـور، از طـرف عناصر دلسـوز ملـت خـودش مّتهم شـود که - 
مثًا - بـه نفوذپذیـری از امریکا - یـا از فان جامعـه ی قدرتمند جهانـی - گرایـش دارد، اگر بخواهد بـه ملت خودش 
نشـان دهد کـه این گونـه نیسـت، یکـی از راههایـش این اسـت کـه به طـور صریـح و علنـی و عریـان، بـا جمهوری 
اسـامی ارتباطات دوسـتانه برقـرار کنـد. امـروز در دنیـا این گونه اسـت. مـن نمی خواهم اسـم کشـورها را بیـاورم؛ 
حّتی کشـورهای بـزرگ، امـروز این گونه انـد. این، موقعیـت جمهوری اسـامی اسـت. این، بـرای ملت ایـران و برای 
جمهوری اسـامی افتخارآمیز اسـت کـه دارای چنین موضـع قوی، شـجاعانه، همراه با عـّزت و - آن چنـان که تعبیر 

می شـود - غـرور ملی اسـت.
 مسـلّماً، ایـن بـرای کسـانی کـه این جـا محـّل تاخـت و تـاز بی ماحظـه ی آنها بـوده، خیلی سـخت اسـت و سـعی 
می کننـد بـا آن مبـارزه کنند. بـا آن چیـزی هم بـه مبـارزه برمی خیزند کـه احسـاس می کنند مانـع اصلی اسـت. با 
روحانیـت مبـارزه می کنند، بـا دیـن مبـارزه می کنند، بـا حضور دیـن در جریـان کّل کشـور مبـارزه می کننـد! این 
نقـاط اصلـی را برمی گزیننـد؛ بنـا می کننـد بـه مبارزه هـای دقیـق کـردن؛ مبارزه هـای علمـی. یکـی از میدانهـای 

مبـارزه کجاسـت؟ دانشـگاه! این جایـی کـه شـما در آن حضـور دارید.

داشتن مواضع صریح، شّفاف، عالمانه، خردمندانه و هوشیارانه روحانیون در دانشگاه
 ایـن را از ایـن جهت می گویـم کـه توّجه کنیـد حضـور هوشـمندانه و خردمندانه و دقیق و محاسـبه شـده ی شـما، 
چقدر نقـش دارد! البتـه همان طور کـه گفتم، خوشـبختانه محیـط دانشـگاه، مجموعاً محیـط خوبی اسـت. جوانان 

مؤمننـد و بچه هایی هسـتند کـه گرایشـهای دینی و اسـامی بسـیار جـّدی دارند.
البته بعضـی مجموعه هـا مثـل انجمنهای اسـامی - نـه در همه جـا - مـورد توّجه دشـمنان قـرار گرفته انـد و حّتی 
در بعضـی از آنهـا مثـل اّول انقـاب، نفوذ شـده اسـت. اوایـل انقاب هـم همین طـور بـود. اوایـل انقاب، دشـمنان 
که دیدنـد انجمنهـای اسـامی خیلـی فّعالند - چـه در دانشـگاه، چـه در کارخانـه، چـه در این جـا و آن جـا - ایادی 
خودشـان را در انجمنهای اسـامی نفوذ دادنـد! ما دورانـی از آن را در سـالهای پنجاه وهشـت و پنجاه ونـه گذراندیم، 
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که انجمنهـای اسـامی یک حالـت نفوذپذیـری پیـدا کـرده بودنـد و در آنها نفـوذ کردنـد! بعـد تـوده ی مردمی که 
انجمـْن برگزیـده ی آنهـا بـود، هوشـیار و حّسـاس شـدند و از عناصر نفـوذی قطع یـد کردند.

حاال هـم همان طـور خواهد شـد و بایـد بشـود. انجمنهای بعضـی از دانشـگاهها انصافـاً خـوب، خالص و متناسـب با 
نام انجمن اسـامیند؛ ولـی بعضی جاها نـه، انجمنهای اسـامی دیـواره ی ضعیفـی دارند و در آنها نفوذ شـده اسـت. 
خوِد تـوده ی دانشـجو - این دیگر کار شـما نیسـت، کار دانشـجویان اسـت - اینهـا را شناسـایی و انجمنهـا را خالص 
خواهند کـرد؛ چون باالخـره فـرد و مجموعـه ی نفـوذی، نمی تواند پـرده ی پوشـش را بـرای طوالنی مـدت، بر روی 
خودش نگهدارد. آنچه شـما باید به آن توّجه داشـته باشـید، داشـتن مواضـع صریح و شـّفاف و عالمانـه و خردمندانه 
و هوشـیارانه اسـت. مواضعتان - چه در مسـائل دینی، چه در مسـائل سیاسـی که احیاناً ممکن اسـت مطرح شـود - 
کامًا روشـن و مسـتّدل و قوی باشـد. ایـن احتیـاج دارد به کار کـردن و ماحظه کـردن بـه بازیافت دائمـی آنچه که 

در ذهن مـا و انبانه ی ذهنـی ما وجـود دارد؛ و اینهـا را باب دانشـگاهها آمـاده کردن.

دلسوزى، استادى و آگاهی دادن روحانیت در دانشگاه  
 امیدواریـم ان شـاءالَلّ خداونـد به شـما توفیق دهـد و بتوانیـد ایـن مجموعه را هـر چه قویتـر، عمیقتر، هوشـمندتر 
و آگاهتـر کنیـد؛ عناصـر فاضـل و متدیّـن و آگاه و عـارف بـه وضـع را، هـر چـه بیشـتر در ایـن مجموعـه بیاوریـد و 
صرف وقـت کنیـد. گاهـی اوقـات در یـک دانشـگاه، یـک نفـر روحانـی هسـت، یا ممکـن اسـت دو نفـر یا پنـج نفر 
باشـند. مجموعه های دانشـجویی را تقسـیم کنید، با آنها ارتباطـات خوب، دوسـتانه، صمیمانه، ارتباطـات روحانی و 

آخونـدی - همچنـان کـه مـردم عـادت کرده اند بـا روحانیـون ارتبـاط داشـته باشـند - برقـرار نمایید.
 ارتبـاط صمیمانـه، دوسـتانه، نـه ارتباطات شـبیه پشـتیبانی و کمیتـه ی امـدادی! آنها مسـائل فرعی اسـت. بعضی 
خیال می کننـد که پشـتیبانی از آنها این اسـت کـه بایـد گرفتاریهایشـان را مطـرح کنند - کـه آقا ما این قـدر قرض 
داریم، ما ایـن قدر مشـکل داریم - نه؛ اینها نیسـت. اینها کارهای فرعی اسـت. مشـغول شـدن بـه این کارهـا، مطلقاً 
انحـراف از آن خـّط اصلی یعنـی حالت دلسـوزی، مهربانـی، غمگسـاری، همـدردی و همدلی اسـت. بعـد در موضع 
اسـتادی و آگاهـی دادن و راهنمایـی و رهبـری کـردن باشـید. ایـن، آن شـأن روحانی اسـت در هـر جا که باشـد؛ از 

جمله در دانشـگاهها.
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اهتمام به امر دانشگاه، یکی از مسائل حوزه علمیه 
ایجـاد قـدرت مقابلـه ى بـا سـایش در روحانیـون 

حاضر در دانشگاه
بـراى  اسـامِی  تفّکـر  و  انقابـی  دیـد  داشـتن 

روحانیت حاضر در دانشگاه
مراقبت از بحثهاى جهتداِر موذیانه

ورودبـه دانشـگاه با دیـد انقابـی و تکیـه ى کامل 
به منابع اسامی 

مراقبت از حرکتهاى التقاطِی بسیار خطرناک
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مقوله روشنفکرى و وحدت حوزه و دانشگاه *

اهتمام به امر دانشگاه، یکی از مسائل حوزه علمیه 
بـرادران عزیز! شـما بدانیـد که مـن بـرای اصـاح امـور جامعـه ی علمـی خودمـان - در درجـه ی اّول روحانیت و 
قم که بـه حّداکثـر اهتمـام نیـاز دارد تـا بتوانـد در جای خـودش قـرار گیـرد و تکلیـف خـودش را در ایـن دنیای 
پیچیـده ی عظیـِم پُرمسـأله ی پُرمشـغله، و در ایـن کار بـه ایـن بزرگـی ایفـا کنـد - چشـم امیـدم بـه طبقـه ی 
شماسـت. نمی گویـم بـه گـروه شـما؛ امـا بـه همیـن طبقـه ی شـما؛ فضایـی کـه درس خوانده انـد، زحمـت 
کشـیده اند، با مسـائل علمـی حوزه، با مسـائل کشـور و مسـائل زمـان آشـنا هسـتند و نیـروی جوانی هـم در آنها 

هسـت. بحمـدالَلّ هنـوز انگیـزه ی جوانـی در آنهـا به قـدر کافـی وجـود دارد.
 شـما هم اگر بتوانیـد، کاری بکنیـد؛ حّتی برای مسـائل حـوزه. البتـه این، یکی از مسـائل حوزه اسـت کـه عبارت 
اسـت از اهتمام بـه امـر دانشـگاه و کمک به دانشـگاه و مسـؤول دانسـتن خـود در قبـال ذهـن و فکر و اندیشـه ی 
نسـِل جواِن با سـواد کشـور. اینهـا بخشـی از مسـؤولیتهای حوزه اسـت. البتـه بخش کامـًا قابـل توّجـه و مهّمی 
اسـت؛ لیکن در کّل مسـائل حوزه هم چشـم امیـد من بـه مجموعه ی شـما و امثـال این مجموعه اسـت کـه قطعاً 
هـم اگـر کسـی در حـوزه جسـتجو کنـد، فضـای جـوان صاحـب صاحیـت در ایـن چارچـوب کلّـی، زیـاد پیدا 
خواهد کـرد. منتها بعضـی افـراد، مناسـب کار دانشـگاهند، بعضـی مناسـب کار تهیه و کتـاب درسـی حوزه اند، و 

بعضی مناسـب کاِر تدریسـند.
 به هرحـال ان شـاءالَلّ موّفق باشـید؛ مـن هـم کار شـما را صددرصد تأییـد می کنـم. البته بـرای مسـؤولیتی که ما 
در مقابـل دانشـگاه داریم، ایـن خیلی کم اسـت. امروز اگـر حـق را می خواسـتیم رعایت کنیـم، بایـد این گونه بود 

*. بیانات در دبدار اعضای دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 1376/08/12
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کـه در زمینـه ی همـه ی علومی کـه می توانـد انـدك ربطی بـا مسـائل دینی داشـته باشـد، حوزه حـرِف بـه روز و 
برتریـن را داشـته باشـد و در دانشـگاه اعمال شـود - بـه صورت کتـاب درسـی، یا کتـاب مرجـع؛ که البتـه کتاب 
مرجع هـم مهم اسـت، لیکـن مهمتـر از آن، این اسـت که یـک کتاب درسـی باشـد - خـوب؛ این که نیسـت؛ حاال 

بخش کمـی از مسـائل دانشـگاه، بـه شـکلی در این جـا انجـام می گیرد!
 خوشـبختانه شـما متقـن هسـتید و در کارتـان اهـل اتقانیـد. ایـن مـن را خوشـحال می کند. بـا هدف درسـت و 
بـا انگیـزه ی درسـت هسـتید و می توانیـد کار خودتـان را درسـت تقویـم و ارزیابی کنیـد. مهم این اسـت کـه کار 
خودتـان را می شناسـید کـه چقـدر اهمیـت دارد. مـن دربـاره ی اهمیـت کار صحبـت نمی کنـم؛ چـون می بینـم 
که شـما خودتـان بحمـدالَلّ آنچه بایـد در ایـن زمینه بیـان بشـود، بیـان کرده اید و مـن هم همـه ی آنهـا را تأیید 

. می کنـم
 البته بنـده هم در بـاب حمایـت از این گونـه حرکتهـا، هیچ شـرطی نـدارم؛ یعنی واقعـاً آنچـه که بـرای حمایت و 
کمک مالـی، آبرویـی و هر چیـز دیگـر، از مـن برآید، حرفـی نـدارم؛ هیچ مشـکلی وجـود ندارد. شـما که ایـن راه 
می رویـد و حرکـت می کنیـد، بدانیـد که مـن در حّد تـوان خـودم - که تـوان محـدودی اسـت - در خدمت شـما 
هسـتم و دعا هـم می کنـم. مـن مجموعه ی شـما را مرتّـب دعـا می کنم؛ یعنـی واقعـاً از بس فکـر می کنـم که این 
مجموعه هـای جـوان، وجودشـان بـرای حـوزه ضـروری و تعیین کننـده اسـت، وظیفـه ی خـودم می دانـم کـه به 

شـما دعا کنـم. به هرحال التجـا بـه پـروردگار اسـت و ان شـاءالَلّ مؤثّر هم باشـد.
 علی ایّ حـال، در ایـن زمینه هـا هیـچ مشـکلی نیسـت. عیبـی ندارد بـه جنـاب آقای حجـازی که بـا شـما ارتباط 
هـم در ایـن زمینـه دارنـد - چـه در زمینـه ی خواسـتهایتان؛ خواسـتهای مالـی و اعتبـار و ایـن چیزهـا و چـه در 
زمینه های مسـائلی کـه بایـد توصیه شـود - بگوییـد. تـا آن جایی که بـا چارچوبهـای این جا متناسـب اسـت، من 

حرفـی نـدارم؛ کامـًا موافقم.
 عـرض کنـم آنچـه کـه مـن فکـر می کنـم شـما بایـد خیلـی بـه آن اهتمـام کنیـد، ایـن اسـت کـه بایسـتی این 
مجموعـه ی خودتـان را کـه می خواهـد وارد دریـای متاطمـی شـود، از همـه جهـت حیطه بنـدی کنیـد. البتـه 
از جهـت علمـی نگذارید سـطح علمـی اش پاییـن بیفتـد. در همین سـطح باالیـی که بحمـدالَلّ هسـت، حفظش 

کنیـد.
 البتـه مـن در زمینـه ی کارهای شـما، خیلـی از نزدیـک اّطـاع وافـی نـدارم. کتابها بـه مـن داده شـده، بعضی را 
من صاحب نظـر نیسـتم، بعضی را هـم مجال نکـرده ام کـه بخوانم، تـا بتوانم درسـت به معرفـت کاملـی - از لحاظ 
سـطح کار - برسـم؛ لیکـن در مجمـوع، از قرائـن متعـّددی حـس می کنـم کـه سـطح کار، سـطح خـوب و باالیی 

اسـت. سـعی کنید ایـن را حفـظ کنیـد؛ نگذاریـد که تنـّزل پیـدا کند.

ایجاد قدرت مقابله ى با سایش در روحانیون حاضر در دانشگاه
 از نظـر دیگـر ببینیـد؛ االن دانشـگاه مـا محیـِط فارغـی نیسـت. در یـک محیـِط فـارغ - مثـل مجلـس آمـاده ای 
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که بـه مـا می گوینـد بیاییـد و منبـر برویـد - آدم بـاالی منبر مـی رود و هرچـه هـم دلـش می خواهـد، می گوید؛ 
دغدغه ای هـم نـدارد. ولی یـک وقت مجلسـی اسـت که چهـار نفـر منبـری، آن جا نشسـته اند و بـا هـم گاویزند 
که کدام بـاالی منبـر برونـد! مسـتمعین بـا انـواع و اقسـام انگیزه ها - یکـی چـای می خواهـد، یکی دیرش شـده، 
یکی می خواهـد جلـِو منبر بنشـیند - حضـور دارنـد و هیاهوسـت. البته هیاهوهـای خوب، مثل شـب عاشـورا؛ نه 
هیاهـوی بـد. در مجالسـی کـه منبـر رفته ایـد، همه تـان دیده اید کـه چه خبـر اسـت! در چنین مجلسـی، انسـان 

می خواهـد منبـر بـرود.
 این جـا1 این گونـه نیسـت کـه آدم بـرود، بنشـیند و بـا خیـال راحـت شـروع بـه حـرف زدن کنـد و چیـزی را که 
می خواهـد بگویـد. غالبـاً آدم در این طـور جاهـا، از این جـا شـروع می کنـد کـه بـه آن جـا برسـد؛ آخـر منبـر یک 

دفعـه از آن طـرف سـردرمی آورد! در عوالـم دیگـری مـی رود؛ یعنـی َجـو، آدم را بـه یـک طرف می کشـاند!
 دانشـگاهی کـه شـما بـه عنـوان دخالـت و حضـور و نفـوذ و عمـل و فعالیـت و تأثیـر، واردش می شـوید، چنیـن 
محیطی اسـت. هم خـوِد محیـط، محیط جوان اسـت، هـم منبریهـای گردن کلفـِت واردی کـه نشسـته اند و همه 
می خواهند بـاالی منبـر بپرند، هر کـدام چیـزی در چنته دارند کـه بگویند! شـما می خواهیـد این جا وارد شـوید، 

و در ایـن مجلـس، منبـر برویـد. آنها نمی گذارند شـما آسـوده باشـید!
 شـما ده نفـر آدم به سـّن مـرا در یـک اتـاق بگذارید؛ بعـد مـا را بیـرون کنیـد، ده نفر بـه سـنِ ّ خودتـان را در اتاق 
بگذاریـد، یـک میکروفن هـم کنارشـان باشـد. ببینید کـه چقـدر تفـاوت دارد! طبعـاً جـوان این طور اسـت دیگر. 
تازه آنهایـی کـه در دانشـگاه هسـتند، از شـما هـم جوانترنـد. طبعـاً جوان یـک نـوع تحـّرك - میل بـه حرکت - 
میل بـه اغتشـاش و اعتـراض، میل بـه تعـّرض و میـل بـه ایرادگیـری بـه همـه چیـز دارد و درعین حال یـک نوع 
اصولگرایـی خـاص در مـورد چیزهایـی کـه بـه آن عقیـده دارد، در او هسـت. مجموعـه ی ایـن چیزهاسـت. ایـن 

زمینـه ی خـوِد آن مجلس اسـت.
 بنـده آن زمانهـا کـه منبـر می رفتـم - اوایـل کار طلبگـی - جلسـاِت این طـوری را دیـدم. مـا مثـل یـک طلبه ی 
کمـروِی خجالتی منبـر می رفتیـم؛ آن پـارُدم سـاییده های کذایی هـم پای منبـر نشسـته بودند! مگـر آدم جرأت 

می کنـد هرچـه و هرطـور می خواهـد؟ اصـًا نمی گذارنـد!
 حـاال این جا - دانشـگاه - فقـط هم حضـور نیسـت، از اطراف بـه این فضـای ذهنـی، فکر و مطلـب و اغـوا و اضال 
و هدایت و همـه چیـز ریخته می شـود و شـما می خواهید این جـا وارد شـوید. اّولیـن چیزی که شـما بایـد رعایت 
کنیـد - کـه چـون مـن شـما را حقیقتـاً در ذهـن خـودم، صمیمـی، صالـح و محبـوب می دانـم، ایـن را بـا کمال 
صمیمیت عـرض می کنم - این اسـت که قـدرت مقابلـه ی بـا سـایش را در خودتان ایجاد کنید. سـایش، شـوخی 

ندارد؛ انسـان سـاییده می شـود!
 همـان چکـش یـا پتکـی کـه شـما روی سـر آهـن می کوبیـد و آن را بـه شـکلهای مختلـف درمی آوریـد، بعـد از 
مدتی کـه نگاه کنیـد، می بینیـد ته آن سـاییده شـده اسـت! یعنی بـا این نیـروی فّعالـه قدرتمنـد، باالخـره تأثیر 

گرفتـه؛ یعنـی آن، روی ایـن اثر گذاشـته اسـت! به فکـر این باشـید.
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1. منظور، محیط دانشگاه است.
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داشتن دید انقابی و تفّکر اسامِی براى روحانیت حاضر در دانشگاه
 مقولـه ای کـه شـما در آن واردیـد، از مقوله هـای خطرنـاك اسـت؛ چـون روشـنفکری یـک مقولـه ی خطرنـاك 
اسـت - ایـن، مقولـه ی روشـنفکری اسـت دیگـر - اگـر روشـنفکری، مجـّرد از عمـل و تحـّرك خارجی شـد - که 
االن شـما مبتای به این هسـتید - شـما چـاره ای نداریـد که برویـد در آن جا بنشـینید و بنـا کنید چیز نوشـتن و 
مطالعـه و مباحثـه کـردن. در این فضـا، نه میـدان جنگی اسـت، نه جبهه ای اسـت، نه بسـیجی اسـت، نـه حرکت 

انقابی یـی اسـت! محیـط روشـنفکری، جـزو آن محیطهای دشـوار اسـت.
مـن همین قدر بـه شـما بگویم کـه مـن سـالهای سـال بـا محیـط روشـنفکری کشـور، دمسـاز و دمخور بـوده ام، 
آدمهایـش را دیـده ام، آدمهـای خوبـی را کـه در ایـن محیـط وارد شـدند، دیـده ام؛ و بعـد چگونـه خارج شـده اند! 

یعنـی محیـط روشـنفکری محیـط عجیبـی اسـت و روی ایـن محیط خیلی سـایش هسـت.
 مـن می خواهم به شـما عرض کنـم - توّجـه کنیـد - بکوشـید تـا هیچ گونـه تأثیـر ناخواسـته ای روی مجموعه ی 
شـما و آنچه کـه بر ایـن مجموعـه مترتّـب اسـت، وارد نیاید؛ چـون فقط هـم که شـما نیسـتید، بناسـت جماعتی 
از مدّرسـان و معلّمـان و دیگـران با شـما کار کننـد. این نکتـه به نظـر من، نکتـه ی خیلی اساسـی و مهّمی اسـت.

من حـاال همین جـا می خواهـم روی یکـی از تعبیرات شـما2 تکیه کنـم - روی مسـأله ی شـعار که اشـاره کردید - 
یک وقت شـعار، به معنـای مصاحبـه کردن و حـرف زدن اسـت؛ بـه کل از این اجتنـاب کنیـد. یک وقت شـعار، به 
معنـای مفاهیم شـعاری اسـت؛ نـه، از آن خیلـی هم اجتنـاب نکنید. قـدری چاشـنی شـعار را در ایـن مجموعه ی 

کارتـان بگنجانید، عیبـی ندارد.
 سـالهای پنجاه ویـک و پنجـاه ودو در مشـهد، بـرای یـک مشـت دانشـجوهای جـوان، درس تفسـیر می گفتـم. 
جلسـه ی خیلی شـلوغی هم بـود، می آمدنـد - االن هـم خیلـی از اینهایی کـه در کشـور مسـؤولند، آقایـان دکتر 
فرهـادی و فیروزآبـادی و دیگـران کـه در مشـهد بودنـد، همـه جـزو بچه هـای آن جلسـه اند - همـه هم دانشـجو 
بودند. بـرای آنها تفسـیر می گفتم. آن جلسـه، جلسـه ی خیلـی پرتأثیـر و پُرجاذبه ی عجیـب و غریبی بود! سـعی 
داشـتم طوری نشـود که ایـن جلسـه تعطیل شـود. وضـع من در مشـهد طـوری نبـود کـه اصـًا اجـازه بدهند تا 
جماعتـی را کـه اطرافـم جمـع می شوند،داشـته باشـم! مـا ایـن را چنـد مّدتـی نگـه داشـته بودیـم، باالخـره هم 

تعطیل شـد! سـعی داشـتم کـه این جلسـه باشـد، حیفـم آمـد تعطیل شـود.

مراقبت از بحثهاى جهتداِر موذیانه
 یـک روز یـک نفـر از دانشـجوهای آن جلسـه شـعاری داد. مـن اوقاتـم تلـخ شـد، رفتـم آن جـا ایسـتادم و گفتم: 
چـرا شـعار می دهـی؟ شـعار، نـه عمـل اسـت و نه حتـی حـرف؛ چـون حـرف، ایـن چیزی اسـت کـه مـن این جا 
به شـما می گویـم - حـرف اسـت دیگـر - مـا کـه این جـا عملـی نداریـم، حـرف می زنـم، درس تفسـیر می گویم. 
حـرف یعنی ایـن؛ شـعار، حرف هـم نیسـت، عمل هـم که نیسـت، چـرا بی خـود شـعار می دهـی و جلسـه ی ما را 

 2. خطاب به حجةاالسام اعرافی                               
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این گونـه بـا تهدیـد مواجـه می کنـی؟!
 شـخصی کـه امـروز هـم شـخصیت معروفـی اسـت و همـه او را می شناسـید، آن زمان دانشـجو بـود و در جلسـه 
حضـور داشـت. چون بحـِث بـاز بـود، در جلسـه اجـازه می دادند کـه برونـد، بایسـتند و صحبـت کنند. رفـت جلِو 
تریبـون ایسـتاد و گفـت: اسـتادمان گفتند »شـعار، نه حرف اسـت و نـه عمل«. مـن می خواهـم بگویم که شـعار، 
هم حـرف اسـت، هـم عمـل! شـعار، عمل اسـت، چـرا کـه مـا امـروز از ایـن عمـل بهتـر نداریـم. شـعار دادن یک 
عمل اسـت. حـرف هـم هسـت؛ چـون شـعار، محتـوا دارد. دیـدم راسـت می گویـد؛ رفتـم ایسـتادم و گفتـم: من 
قبـول کردم، شـعار، هـم حرف اسـت، هم عمـل اسـت؛ اما خواهـش می کنـم این جا شـعار ندهیـد! جلسـه ی ما را 

نکنید. تعطیـل 
 حـاال گاهی اوقـات شـعار، هم حـرف اسـت، هم عمـل اسـت. بگذاریـد در آن یـک ذّره چاشـنی شـعار هم باشـد. 
بگذاریـد به خاطر شـعار شـما، بعضیهـا از شـما اجتنـاب کنند. مـن ایـن را می خواهـم که عـّده ای حریـم انقابی 
را حفـظ کنند. االن عـّده ای روی مسـائل اصلـی انقاب جـرأت پیـدا کرده اند! مثـل همان کـه گفت: »بـه بدهکار 
کـه رو بدهـی، طلبـکار می شـود«! زمانـی جـرأت نمی کردنـد کـه در مسـائل واضـح - نظری تـر از ایـن هـم - 
اظهارنظـر کننـد؛ حـاال در مسـائل واضـح و بّینـات انقـاب، سـؤال و بحـث می کننـد؛ بحثهـای موذیانـه! وااّل اگر 

بحث درسـت باشـد، بـه نفـع ماسـت؛ ولـی اینهـا بحثهـای جهتـداِر موذیانـه می کنند!

ورودبه دانشگاه با دید انقابی و تکیه ى کامل به منابع اسامی 
 شـما توّجه داشـته باشـید که محیط دانشـگاه، چنین محیطی اسـت؛ بـا حالـت تهاجم وارد شـوید. اصـًا این کار 
شـما مبارزه اسـت. ایـن کار، کاری نیسـت کـه بشـود بـا آن مـدارا کـرد. در ایـن کار روحیـه ی مبارزه جویانه الزم 

اسـت. اگر روحیـه ی مبـارزه نباشـد، اصًا پیـش نمی رود؛ چـون این کار شـما اصـًا یـک کار معمولی نیسـت.
 امـروز طرفهـای مقابل شـما، یعنـی کسـانی کـه می آینـد و ایـن سـیر افـکار باطـل را در محیطهای دانشـجویی 
می برنـد، بـا مسـالمت کـه نمی برنـد؛ اینهـا می جنگنـد! یـک جنـگ اسـت؛ منتهـا اعـان نمی کننـد کـه جنگ 
اسـت! مثـل همـه ی کارهـای دیگـری کـه امـروز در دنیـای اسـتکباری علیـه مـا وجـود دارد، قالبهـا و لعابهـای 

دیگـری دارد.
 علی ایّ حـال، شـما بـه آن نکات اساسـی مسـائل دیـن و پایبنـدی به دیـن و مسـأله ی تعّبـد و بخصوص مسـائلی 
کـه وابسـته ی بـه انقـاب اسـت - مثـًا دربـاره ی مسـائل جامعه شناسـی - با دیـد یـک مسـلمان انقابـی که در 
محیط انقـاب رشـد کـرده، تحلیل کنیـد. هیـچ وقـت دیـد علمـی نمی توانـد انسـان را از ایـن انگیزه هـا و از این 

جهتگیریهـا مجـّرد کند.
 البتـه چیزهایـی می گویند، بـرای این کـه از ارزشـها و از آن جهتگیریها و هدفگیریهای درسـت لخـت کنند! لیکن 
نخیر؛ ایـن به نظـر بنـده اصـًا منطقـی و صحیح نیسـت. بـا همان دیـد انقابـی، بـا همـان تفّکر اسـامی محض 
و با تکیـه ی به طـور کامل بـه منابـع اسـامی، وارد شـوید. هیچ گونـه معاملـه ای را بر سـِر ایـن قضیه نپذیـرد و به 
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طـور قاطـع رد کنید.

مراقبت از حرکتهاى التقاطِی بسیار خطرناک
 مـا یـک روز - قبـل از انقـاب - بـرای جـذب مجموعـه ای از جوانـان، بـه ایـن بلّیـه دچـار شـدیم - مـا، یعنـی 
مجموعـه ی دینی - البتـه بعضی بیشـتر دچارش شـدند، بعضی کمتـر، بعضی هـم اصًا - بینـی و بیـن الَلّ - دچار 
نشـدند. که حاال بیاییـم چیـزی را برطبق آنچـه او دلـش می خواهـد، ببینیـم آن را می شـود کاری کـرد! آن وقت 
دنبال ایـن »آن را می شـود کاری کـرد«، بـه توجیه و تأویـل افتادیـم - توجیه هایـی که خود مـا هم که حـاال نگاه 

می کنیـم، قطعـاً، قاطعـاً رد می کنیـم! ایـن، بـه حرکتهـای التقاطـِی بسـیار بسـیار خطرناك منتهی شـد.
 تعّجـب نفرماییـد اگر بگویم کـه حرکتهـای التقاطی ای کـه کشـور و ملت مـا را لرزاند و هنـوز هم که هنوز اسـت، 
تأثیرهـای منفـی خـودش را می گـذارد، از مـا شـروع شـد! مـا کـه عـرض می کنـم، یعنـی طبقـه ی مـا. کسـانی 
از معّممیـن، روی ماحظـه ی این کـه حـاال اینهـا بدشـان نیایـد، آمدنـد و بّینـات شـرعی و اسـامی را از قـرآن و 

حدیـث، تأویـل و توجیـه کردنـد! به خاطـر این کـه بـا نظـر و فکـر آنهـا تطبیـق کنـد! این گونـه بود.
 خیلـی خـوب اسـت کـه مـن همین جـا بگویـم: آن کسـی کـه مـن دیـدم در ایـن زمینـه، انصافـاً بـه سـر مویی 
انعطـاف - همـان »شـیئاً قلیًا« کـه در قـرآن اسـت، »و لـوال ان ثّبتناك لقـد کـدت ترکن الیهـم شـیئا قلیا«3 - 
هم راضی نشـد، مرحـوم مطهـری بـود؛ یعنی هیـچ! بقیـه، هر کسـی، کمـی، زیـادی، یک طـور؛ بعضی کـه دیگر 

تـا انتهـا رفتند!
 مرحـوم آقـای حـاج آقـا حسـین قمـی بـه شـخصی گفتـه بـود شـنیده ام تـو آدم رفیق بـازی هسـتی. مـن هـم 
رفیق بـازم؛ امـا مـن تـا دم جهّنم بـا رفیقـم مـی روم، جلوتر نمـی روم! شـنیدم کـه تـو، تـا آن توتوها هم مـی روی! 

غـرض؛ بعضیهـا بـرای ایـن جهـت، تـا آن توتوهـا هـم رفتند!
 غـرض؛ اصولگرایـی بـه معنـای حقیقـی و صددرصـد، الزم اسـت؛ چـون شـما آن رکنی هسـتید کـه می خواهند 
بـه شـما تکیه کننـد و بایـد ایـن رکن، مسـتحکم باشـد. حـاال کـه بحمدالَلّ شـما بـه عنـوان رکنـی در دانشـگاه، 
می خواهید بـه این معنـا حضور داشـته باشـید، ان شـاءالَلّ ایـن جهـت را رعایت کنیـد. جهـات علمـی و اینها هم 

کـه ان شـاءالَلّ بـه طـور کامـل رعایت می شـود.

3. اسراء: 74
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درجه ى اول اهمیت مخاطبان روحانیت حاضر در دانشگاه  

شکر حضور روحانیت در دانشگاه ها 
مغتنم شمردن حضور روحانیت در دانشگاه 

استفاده از محیط خیلی خوب دانشگاه
اهمیت فکر و دل مخطبان در دانشگاه

حرف زدن با زبان دانشجو 
نرم شدن دلها با رفتار درست

منـش روحانـی عالـم شـیعه، رفتـار محبت آمیـز، 
پدرانه، مشفقانه و دلسوزانه 

توصیـه اى بـه مجموعه مدیریتـی نهـاد نمایندگی 
رهبرى در دانشگاه
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فکر و دل، درجه ى اول اهمیت مخاطبان روحانیت حاضر در دانشگاه*  

شکر حضور روحانیت در دانشگاه ها 
وجـود مجموعـه ی روحانـی در دانشـگاه ها، بسـیار مسـئله ی مهمـی اسـت. مثـل دیگـر مسـائل مهـم، مـا بـه این 
پدیـده عـادت کرده ایـم و اهمیـت آن را درسـت تقویـم و بـرآورد نمیکنیم. شـما ماحظـه کنید کـه بنای دانشـگاه 
در کشـور چگونه بـوده؛ جهتـی که از آغاز برای دانشـگاه ترسـیم شـده بـوده اسـت، چگونه بـوده؛ نوع دروسـی که از 
جنبـه ی ارزشـی و جهتگیری های فکری یـک معنای خاصـی دارند، چگونه تنظیم شـده؛ بعد مقایسـه کنیـد دوران 
پیـش از انقـاب را بـا وضعیتی کـه امروز بـه برکت انقـاب اسـامی و به برکـت اسـام در دانشـگاه های مـا از لحاظ 
حضـور روحانیون، فضـا، اهل معرفـت و اهل معنـا وجود دارد و انسـی کـه اینها با اسـتاد و دانشـجو دارنـد؛ آن وقت 
می بینید چقـدر حضور روحانیـون معظم و فضای محتـرم در میـان دانشـجویان و در محیط دانشـگاه اهمیت دارد.

 وقتی کـه ایـن اهمیـت را ماحظـه کردیـم، اولین اثـری که بایـد ایجـاد کند، این اسـت کـه خود مـا - یعنـی من و 
شـما - که مرتبط با دانشـگاه هسـتیم، این وضـع را مغتنم بشـمریم، قدر ایـن وضعیـت را بدانیم و ایـن نعمت بزرگ 
را به معنای حقیقی کلمه شـکرگزاری کنیم. شـکر، شـناختن نعمت، از خدا دانسـتن نعمت و به کار بـردن نعمت در 
آن جائی اسـت که خدا خواسـته اسـت؛ این معنای عملی و کامل شـکر اسـت. ایـن نعمت را شـکر کنید؛ کـه در این 

صورت، فهرسـتی از وظائف و مسـئولیتها و تذکـرات را متوجـه ما میکند.

مغتنم شمردن حضور روحانیت در دانشگاه 
 مـن بـرای همیـن قسـمِت مقایسـه عـرض بکنـم: قبـل از انقـاب، بعضـی از روحانیـون، از جملـه بنـده ی حقیر با 

*. بیانات در دیدار اعضای نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 1389/04/20
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دانشـجوها ارتباطاتی داشـتیم. ایـن ارتباطـات، ارتباطات سـازمانی نبـود، ارتباطات تشـکیاتی نبـود، ارتباطات در 
مسـائل مبارزاتـِی تنـد نبـود؛ ارتبـاط فکـری و تبیینی بـود؛ یعنی جلسـاتی داشـته باشـیم کـه دانشـجوها در آنجا 
شـرکت کنند، یا مـا احیانـاً در جلسـه ای از جلسـات دانشـجوئی در دانشـگاه شـرکت کنیـم. در آن اوقات، بنـده در 
مشـهد جلسـه ای داشـتم که بیـن نمـاز مغـرب و عشـاء برگـزار میشـد. پـای تختـه می ایسـتادم و بـه قدر بیسـت 
دقیقه یـا نیم سـاعت صحبت میکـردم. مسـتمعین هم نـود درصد جـوان بودنـد؛ جوانها هـم غالبـاً دانشـجو و بعضاً 
دبیرسـتانی. یک شـب مرحـوم شـهید باهنـر )رحمـة اللَّ علیه( مشـهد بـود، بـا من آمد مسـجد مـا. وضعیـت را که 
دید، شـگفت زده شـد. حـاال آقـای باهنر کسـی بـود کـه در تهـران بـا مجامع جـوان و دانشـجوئی هـم مرتبـط بود. 
ایشـان گفت که مـن به عمـرم اینقـدر جمعیت دانشـجوئی و جـوان در یـک مسـجد ندیده ام. حـاال توی مسـجد ما 
مگر چقدر جـوان بـود؟ حداکثر مثًا سـیصد و چهـل پنجاه نفـر. در عین حال بـرای یـک روحانِی روشـنفکِر مرتبط 
بـا جوانها، مثـل آقـای باهنـر، کـه خـودش هـم دانشـگاهی بـود و دوره هـای دانشـگاهی را دیـده بـود و محیطهای 
دانشـجوئی را میشـناخت و از فعالیتهـای مذهبـِی بـه روز و متجددانـه هم مطلـع بود، جمع شـدن حدود سـیصد یا 
سـیصد و پنجاه نفر جوان - که شـاید از ایـن تعداد، مثًا دویسـت نفرش دانشـجو بودنـد - چیز عجیبی بود و ایشـان 
را دهشـت زده و تعجـب زده کـرده بود: دویسـت تا دانشـجو یـک جا جمـع بشـوند و یک روحانـی برایشـان صحبت 

کنـد؟!
 حـاال این را مقایسـه کنید بـا وضعیتی که امروز شـما تـوی دانشـگاه دارید. دسترسـی روحانـی فاضل جـوان - مثل 
شـما - به محیـط دانشـگاهی، به دانشـجو، به اسـتاد؛ ایـن را مقایسـه کنید، ببینیـد چه فرصـت عظیـم و گرانبهائی 

اسـت. این فرصـت را باید نگـه دارید، ایـن فرصـت را باید خیلـی مغتنم بشـمرید؛ نکتـه ی اصلی این اسـت.
اهمیت ایـن حادثـه و پدیـده از اینجا هم فهمیده میشـود کـه انگشـت اشـاره ی بسـیاری از بدخواهی هـا و تبلیغات 
سـوء، اتفاقاً به سـمت همین محیط دانشـگاه اسـت. می بینید تـوی این تبلیغاتـی که میشـود، یکـی از چیزهائی که 
رویش فشـار می آورند، مسـئله ی اسـامی کردن دانشگاه هاسـت، که چـرا جمهوری اسـامی میخواهد دانشـگاه ها 

اسـامی بشـود؛ که یکی از مظاهر اسـامی شـدنش همین اسـت.

استفاده از محیط خیلی خوب دانشگاه
 نکتـه ی دوم در مورد وضـع دانشـگاه های ما و دانشـجویان ما و اسـاتید ماسـت. من کامـًا موافقم با آنچـه که جناب 
آقـای محمدیان در مـورد تفکر دانشـجویان و جهتگیـری و رویکرد فکـری و عقانی دانشـجویاِن امروز بیـان کردند. 
بعضی فقـط روی نقـاط منفی نـگاه میکننـد؛ گاهـی هم کـه مـا از دانشـگاه و دانشـجو و جـوان تعریف میکنیـم، به 
خودشـان میگویند که البـد اینهـا از فان مفسـده و فـان اشـکالی که وجـود دارد، خبـر ندارنـد؛ نه، این مسـئله ی 
بی خبـری نیسـت؛ ما از بخشـهای منفـی و از قسـمتهای تاریـک خیلی هـم بی خبر نیسـتیم؛ لیکـن طبیعـت کار را 
باید نگاه کـرد؛ طبیعت جـوان، آن هم دانشـجو، آن هـم در یک محیـط جمعی، آن هـم در معرض تبلیغـات عجیبی 
کـه امـروز وجـود دارد؛ اغواگری هائـی کـه وجـود دارد، تأثیرگذاری هائی کـه روی فکر جـوان فهمیده ی دانشـجوی 
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مـا وجـود دارد. بـا توجه بـه اینهـا، شـما نـگاه کنیـد بـه واقعیتهـای درخشـانی کـه در محیـط دانشـجوئی از لحاظ 
دینی هسـت؛ انسـان میفهمد کـه خیلـی مهم اسـت. همیـن مـواردی کـه بیـان کردنـد - ایـن اعتکافها، ایـن نماز 
جماعت ها، ایـن حضورهـای فعـال در مواقـع حسـاس و در مراکز حسـاس، ایـن اردوهای جهـادی، ایـن فعالیتهای 

سـازندگی - اینهـا خیلی مهم اسـت.
 جـوان دانشـجوی مـا انصافـاً امـروز بی نظیـر اسـت؛ اسـاتید ما هـم همین جـور. ایـن همـه اسـتاد مؤمـن، متدین، 
فعـال، عاقه منـد بـه سرنوشـت دینـی و اسـامِی کشـور و ملـت، در کشـور ما نـه فقـط هیچ وقـت وجـود خارجی 
نداشـته اسـت، بلکه در مخیله ی کسـی هم نگنجیده اسـت؛ کمااینکه امـروز هم در دنیـا چنین چیزی وجـود ندارد. 
محیـط دانشـگاه های ما یـک چنیـن محیطی اسـت؛ محیـط دین اسـت، محیط اسـام اسـت. البته نـه اینکـه ما به 
این انـدازه قانع باشـیم؛ نه، بحث قانـع بودن نیسـت؛ اما انسـان نمیتواند عمیقـاً راضی و خشـنود نباشـد. این، نعمت 
بزرگ خداسـت. پس اینهـا واقعیات اسـت. محیط دانشـگاه یک محیطی اسـت حقیقتاً مسـاعد، حقیقتاً مناسـب؛ و 

با انتظاراتـی کـه از این محیـط وجـود دارد، حقیقتاً برجسـته از لحـاظ دینی.
 بایـد انتظـارات را در نظر گرفت. توقـع از هر محیطـی، به یک کیفیتی اسـت. توقعی که انسـان از محیط دانشـجوئی 
دارد، بـا توقعی کـه از محیط طلبگـی دارد، فرق میکنـد. اقتضائاتـی که در اینجا هسـت، عواملـی کـه روی اینجا کار 
میکند، عوامـل تاریخی ای کـه روی اینهـا کار کـرده، اینها همه بایـد مورد ماحظـه قرار بگیـرد تا انسـان بتواند یک 
ارزیابی درسـتی داشـته باشـد. پس محیط دانشـجوئی هم محیط خیلی خوبی اسـت؛ لذا بایـد از این اسـتفاده کرد.

اهمیت فکر و دل مخطبان در دانشگاه
 آنچه که بـه نظر بنـده در درجـه ی اول اهمیت قـرار دارد، فکـر و دل مخاطبان شماسـت؛ اوالً فکـر، ثانیـاً دل. فکر به 
معنای این اسـت که بایسـتی بنیـه ی اعتقادی ایـن جـوان را تقویت کنید. جـوان در معـرض تحویل و تحول اسـت، 
در معرض تغییر اسـت. مؤثـرات، امروز حجـم خیلی زیـادی در دنیـا دارد. بنیه ی فکری جـوان را باید جـوری تقویت 
کنید که نـه فقط متأثـر از عوامل سـلبی و معـارض و معاند نشـود، بلکـه بتواند بـر روی محیط خـود اثر هـم بگذارد؛ 
بایـد بتواند نورافشـانی کنـد، محیط خـودش را بـا مبانـی و معارف اسـامی آشـنا کنـد، در این راه پیشـقدم باشـد، 

نیروی پیشـرو باشـد. از لحـاظ فکری بایسـت یک چنیـن حالتی پیـدا کند.
 از لحـاظ قلبـی که ذکـر میکنیـم، بـه خاطر این اسـت کـه برای عـروج انسـان، بلکـه بـرای ثبـات انسـان در صراط 
مسـتقیم، حقیقتاً فکـر به تنهائـی کافی نیسـت. عاوه ی بـر جنبـه ی اعتقـادی، جنبه ی قلبـی و روحی الزم اسـت؛ 
حالت طـوع الزم اسـت، حالت خشـوع الزم اسـت، حالـت ذکـر و توجه به خـدا برای انسـان ضـروری اسـت. اگر این 
بود، خیلـی از کمبودها را جبـران خواهد کرد. اگـر این نبود، قـدرت فکری و قدرت اسـتدالل و احتجاج، در بسـیاری 
از مواقـع بـه کمک انسـان نخواهـد آمد و کمکـی به انسـان نخواهـد کرد. بـا نصیحت، بـا موعظه ی حسـنه، بـا رفتار 
خوب، بایـد دل جـوان را نرم کـرد؛ او را به خشـوع و توسـل و توجه و تذکر آشـنا کـرد؛ نمـاز را برای او درسـت تبیین 
کرد؛ ذکر الهـی را برای او درسـت تبییـن کرد. این میشـود پشـتوانه ی آن فکـر. اگر این شـد، آن وقت آن اسـتقامت 
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فکری دیگـر بـی زوال خواهـد بـود. در میـدان عمل، ایـن لینـت قلب، ایـن توجـه و تذکـر، بـه درد انسـان میخورد؛ 
اوسـت که انسـان را محکم نگـه میـدارد؛ این چیـز الزمی اسـت. ایـن دو چیـز را باید در جـوان تقویـت کرد.

حرف زدن با زبان دانشجو 
 بایـد کاس معـارف بگذاریـد؛ معـارف متقـن با زبـان روز، متناسـب بـا فکر دانشـجو، متناسـب بـا ادبیات دانشـجو 
بایسـتی ارائـه بدهیـد؛ اینهـا کارهـای الزم و اجتناب ناپذیـری اسـت. بـه لسـان قـوم حـرف زدن، یـک مصداقـش 
اینجاسـت. بـا زبـان دانشـجو باید حـرف زد. بـا ادبیاتـی که بـرای دانشـجو قابل فهـم اسـت، باید حـرف زد. ای بسـا 
ادبیاتی اسـت کـه در یک محیطی کارسـاز اسـت، کارآمد اسـت، امـا در محیـط دیگری کارآمد نیسـت. این درسـت 
مثـل اختاف لغـت میمانـد. واقعـاً اختـاف در ادبیـات، مثل اختـاف در لغت اسـت؛ مثـل این اسـت که انسـان در 
یک محیـط فارسـی زبان بیاید مثـًا گجراتـی حرف بزنـد؛ هیچ کـس چیـزی نخواهـد فهمید. اگـر چنانچه انسـان 
بـا ادبیات محیـط جـوان و محیط دانشـجوئی آشـنا نباشـد، از ایـن ادبیـات اسـتفاده نکنـد، راه ارتباط فکری بسـته 

خواهـد شـد و تأثیرگـذاری کـم خواهد شـد. پـس به لسـان قـوم بـودن خیلی الزم اسـت.

نرم شدن دلها با رفتار درست
 در بخش موعظـه ی حسـنه - که حاال مـن تعبیر »تربیـت« را بـه کار نمیبرم، چـون تربیت یـک معنای اعّمـی دارد 
- به نظر من عـاوه ی بر مسـئله ی زبان، مسـئله ی رفتار الزم اسـت. همیـن »کونوا دعـاة الّناس بغیر السـنتکم«)1( 
که گفته شـده، اینجاسـت. چیزی کـه دلهـا را نرم میکنـد، بلکـه عنادها را بـه زانـو در مـی آورد، آدمهای معانـد را به 
زانـو در مـی آورد، رفتار درسـت اسـت، رفتار خـوب اسـت. البته رفتـار خوب، شـامل اخاق خـوب، تواضـع، صداقت 
در گفتـار، صداقت در موضعگیـری، صراحـت در بیان حقیقـت و بلندنظری نسـبت به امـور مادی و دنیوی میشـود؛ 
ایـن چیزهائی کـه نشـان دهنده ی خلـوص در عمل اسـت؛ که اگـر به توفیـق پـروردگار ماهـا واقعاً خلـوص در عمل 
داشـته باشـیم، طبعـاً در رفتـار و گفتارمان خـودش را نشـان میدهـد. بنابراین نقطـه ی اساسـی مهـِم دوم، بهترین 
راهش همین اسـت: اوالً لسـان موعظـه و نصیحـت - برادرانه، و در مـواردی پدرانـه و مشـفقانه - ثانیاً رفتـار و عمل.

منش روحانی عالم شیعه، رفتار محبت آمیز، پدرانه، مشفقانه و دلسوزانه 
یکـی از چیزهائی کـه به نظـر من به شـما کمک میکنـد، این چیزی اسـت کـه در مـورد نبـی مکـرم، امیرالمؤمنین 
فرمـود: »طبیـب دّوار بطّبه قد احکـم مراهمه و احمی مواسـمه«.)2( نباید پشـت میز و توی اتاق حبس شـد. شـکل 
اداری پیـدا کـردِن مـا مجموعـه ی روحانـی و مجموعـه ی آخوند، بـه نفع ما نیسـت. هـر مسـئولیتی هـم در هر جا 
داریـم، این حالت طلبگـی خودمان، حالـت آخوندی خودمـان، حالت روحانـی خودمـان را - که انس با مـردم، رفتن 

میان مـردم، گفتن بـه زبان مـردم، شـنیدن درددل مردم اسـت - بایـد از دسـت ندهیم.
 البتـه مـا هـر دو جـورش را در بیـن روحانیـون دیده ایـم. کسـانی بوده انـد کـه هیـچ سـمت رسـمی و اداری و اینها 
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هـم نداشـتند، در عیـن حـال رفتارشـان با مردمـی که بـا آنهـا مواجـه بودند، مثـل رفتـار یـک آدم اداری، خشـک، 
بی انعطـاف، بی توجـه، بی محبـت و بی لبخنـد بـوده اسـت. عکسـش را هـم دیده ایـم. کسـانی هـم بوده انـد کـه 
مسـئولیتهای اداری داشـتند، اما در همان گوشـه ای و ضلعـی که با مـردم تماس پیـدا میکردند، رفتـار محبت آمیز، 
رفتـار پدرانـه، رفتـار مشـفقانه و دلسـوزانه با مـردم داشـتند؛ این خوب اسـت، این درسـت اسـت. پس ایـن هم یک 
مسـئله اسـت؛ یعنی حبس نشـدن مجموعه در قالبهـای سـازمانی. نـه اینکه من بـا سـازماندهی مخالف باشـم؛ نه، 
بدون سـازماندهی، بـدون تشـکیات، مدیریـت امـکان نـدارد و کار هم پیـش نمیـرود. نخیر، بنـده معتقـد به نظم 
سـازمانی هسـتم؛ اما معتقدم کـه این نظـم سـازمانی نباید مـا را از هویـت خودمان خـارج کنـد. ما در همـه صورت 
روحانی هسـتیم. بایسـتی با همان منش روحانـی، به شـکل روحانی ای کـه در عالم شـیعه وجود دارد، مشـی کنیم. 
البتـه این حالـت در مذاهـب و ادیان دیگـر هم بکلی منتفی نیسـت؛ یـک جاهائـی وجـود دارد، برای آنهـا خیلی هم 
خوب اسـت؛ امـا حـاال در بین شـیعه یـک سـنتی اسـت. این حالتـی کـه در بیـن روحانیـت شـیعه وجود داشـته - 
اینکه با مـردم مأنـوس اسـت، از مردم مرتزق اسـت، نسـبت به مردم مشـفق اسـت، دردهای مـردم دردهای اوسـت 

- ایـن را بایـد حفـظ کنید؛ ایـن چیـز خیلی مهمی اسـت.

توصیه اى به مجموعه مدیریتی نهاد نمایندگی رهبرى در دانشگاه
 خـوب، اشـاره کردند بـه کارهائـی که انجـام گرفتـه اسـت. این کارهـا بسـیار خوب اسـت. توصیـه ی دیگـر من هم 
ایـن اسـت - البته ایـن توصیـه بـه مجموعـه ی مدیریتـی شماسـت - کـه هرچه ممکـن اسـت، فعالیتهـا را بـه نفع 
بخش صـف، در مقابـل سـتاد، تعدیل و تنظیـم کننـد؛ یعنی بیشـتر به صـف بپردازند تـا به سـتاد؛ به نیـروی داخل 
میـدان بپردازند. نیـروی سـتاد بـرای طراحـی و تنظیم فکـر و ایجـاد خطمشـی های میان مـدت و بلندمـدت و این 
چیزهاسـت. در همین حـد بایسـتی سـتاد را حفظ کـرد. اگـر نیروی سـتادی توسـعه پیدا کند، مشـکات درسـت 

خواهد کـرد؛ بدنـه را سـنگین میکند.
 به هر حـال کار، کار بسـیار مهمی اسـت و مجموعه ی شـما بحمـداللَّ در طول این سـالهای متمـادی کارهای خوبی 
کرده اسـت. امیدواریـم که خداونـد متعال کمـک کند، بـاز هم بتوانیـد این تاش مقـدس و ایـن جهاد را ان شـاءاللَّ 

ادامـه دهید.
 البتـه حوزه های علمیـه در پشـتیبانی های انسـانی و علمی بـرای این مجموعـه، حقیقتـاً وظیفه ی سـنگینی دارند. 
حوزه هـای علمیه مسـئولیت دارنـد، کمااینکه دسـتگاه های دولتی هم مسـئولیتهای سـنگینی دارند. خوشـبختانه 
در ایـن دولـت زمینه بـرای شـما فراهم اسـت. ایـن را من بـا آشـنائی و اطاعـی کـه از مجموعه هـای تصمیم گیری 
دارم، عـرض میکنـم. توی ایـن دوره و در ایـن مجموعـه ی دولتی، کار بـرای شـما روان اسـت. در بعضـی از دولتها به 
ایـن روانـی نبـوده؛ بعضی هـا اصـل قضیـه را قبـول نداشـتند، بعضی هـا کمکهای کمـی داشـتند. ایـن هم یکـی از 

زمینه های شـکرگزاری اسـت کـه بایسـتی از این نعمـت اسـتفاده کرد.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


