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حـوزه:  مسـئله تحـول حوزه از نگاه شـما چیسـت؟ و اشـكال تحـول را كه 
همیشـه در میـان نخبـگان بحث هسـت، آیا دائـم انتقادی می باشـد، كه 

ایـن تحـول مسـیر خوبـی را پیـش نمی برد یا نه، مشـكل از كجاسـت؟

در گفت وگو با
حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی،
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی   

سـویـههـای
راهبــردی
تحولحــوزه

اســتاد: به نظللر می رسللد بحللث تحللول را از دو 
منظللر می توانیللم بررسللی کنیللم، بدین معنللا 

کلله یک بللار بگوییللم یللک شللخص یللا نهللاد یللا 

سللازمان بایللد متحللول شللود، ایللن وضعیللت 

یعنللی اصللًا در مسللیر نیسللت و بایللد برگللردد 

بلله مسللیر اصلللی. یللک صللورت می توانللد ایللن 

باشللد، صللورت دیگللر می توانللد ایللن باشللد 

کلله بگوییللم در مسللیر هسللت ولللی حرکللت 

و شللتابش رضایت بخللش نیسللت لللذا وقتللی 

می گوییللم تحللول پیللدا کنللد یعنللی این کلله 

بلله حرکللت خللودش متناسللب بللا اهدافللی کلله 

دارد و انتظاراتللی کلله از آن هسللت، شللتاب 

بدهللد. در مللورد حللوزه هللر دو مللورد صللدق 

می کنللد، یعنللی مثللًا اگللر مللا برگردیللم بلله 

سللال های قبللل از انقللاب کلله ایللن بحللث شللد، 

یعنللی بحللث تحللول، مرتبللط بللا انقاب هسللت 

و انتظاراتللی کلله انقللاب از حللوزه دارد. نهللاد 

برآمللده از انقللاب، یعنللی جمهللوری اسللامی از 

حللوزه دارد یللا تعبیللر خیلللی دقیق تللر رهبللری 

از حللوزه دارد. وقتللی مللا برمی گردیللم بلله قبللل 

از انقللاب می بینیللم آن مسللیری کلله امللام در 

آن قللرار داشللت، مسللیر طبیعللی حللوزه نبللود 

بلکلله ایللن امللام بللود کلله یللک مسللیر را بللاز 

کللرد، یللک تحلیلللی از اوضللاع و احللوال ایللران 

و منطقلله و دنیللا داشللت، یللک تحلیلللی از دیللن 

و رسللالتی کلله دیللن بللر عهللده دارد، داشللت 

و براسللاس آن فهللم و برداشللت و تحلیللل 

اجتهللادی خللودش وارد عمللل شللد امللا در خللود 

نوشللته ها و سللخنرانی های امللام داریللم کلله 

همللان زمللان حللوزه را نقللد کردنللد؛ مثللًا در 

آغللاز والیللت فقیلله، آن جللا یللک تعابیللری امللام 

دارنللد کلله اآلن شللاید اصللًا نشللود هملله آن 

تعابیللر را گفللت، یعنللی آن قللدر تنللد هسللت، 

ولللی مللن آن مقللداری را کلله می تللوان گفللت 

می خواهللم خیلللی تلطیف شللده اشللاره کنللم؛ 

آن جللا اصللل بحث شللان ایللن اسللت کلله چللرا 

مللا بلله ایللن حللال و روز افتادیللم؟ چللرا امللت 

اسللامی بلله ایللن حللال و روز افتللاده کلله هللر 

قدرتللی از راه می رسللد در سللرش می زنللد و 

گرفتللار اسللتبداد هسللت، گرفتللار اسللتعمار 

هسللت و مثللًا بللر ملللت ایللران کاپیتوالسللیون 

تحمیللل می شللود، خللود امللام تبعیللد شللده، 

چللون ایللن بحث هللا را در بهمللن سللال 1348 

داشللت. آن جللا امللام می فرماینللد: ایللن دالیلللی 

دارد، اقداماتللی را خللود اسللتعمارگران انجللام 

دادنللد در سی صدسللال اخیللر، صهیونیسللت ها 

و یهللود اقداماتللی از صللدر اسللام تللا امللروز 

علیلله اسللام انجللام داده انللد، بعللد می گویللد 

یللک اشللکال هللم در حوزه هللای علمیلله اسللت؛ 

اشللکالی کلله می گویللد در حوزه هللای علمیلله 

هسللت، ایللن اسللت کلله اسللام را ناقللص 

معرفللی می کننللد و حوزه هللا بایللد خودشللان را 

اصللًاح بکننللد و اسللام را کامللل معرفللی بکنند 

و آن جللا توضیحاتللی هللم داده انللد کلله ایللن 

بلله بخللش اول مربللوط می شللود، یعنللی مللن 

گفتللم کلله یللک بخللش از تحللول ممکللن اسللت 

این طللوری باشللد، یعنللی یللک نهللادی کلله مللا 

از آن انتظللار داریللم درونللش تحللول ایجاد شللود 

یعنللی اصللًا در مسللیر نیسللت، می گوییللم بایللد 

در مسللیر قللرار بگیللرد. اصللًا وارد مسللیر نشللده 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

13
98

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
 و ن

تم
هش

ره 
شما

188189
اسللت. اصللًا یللک بخش هایللی از اسللام را 

حللوزه معرفللی نمی کللرده قبللل از انقللاب، جللزء 

رسللالت های خللودش نمی دیللده، البتلله دربللاره 

این کلله چللرا معرفللی نمی کللرده تحلیل هللای 

مختلفللی هسللت، یعنللی ممکللن اسللت شللرایط 

سیاسللی و فشللارها و اختناق هللا باعث شللده 

کلله این هللا مطللرح نکننللد یللا کمبللود امکانللات 

باعللث شللده مطللرح نکننللد یللا هر دلیللل دیگری 

به هرحللال می توانللد دالیللل مختلفللی داشللته 

باشللد، ولللی به هر حللال امللام نظللرش ایللن 

اسللت. وقتللی انقللاب می شللود و جمهللوری 

اسللامی تأسللیس می شللود، طبیعتللش ایللن 

اسللت کلله امللام از حللوزه بخواهللد کلله شللما 

اسللام را کامللل معرفللی بکنیللد چللون مللا 

اآلن یللک نظللام اسللامی تأسللیس کردیللم و 

نمی شللود کلله نظامللات این جللا ناقللص اجللرا 

شللود. شللما وقتللی می توانیللد بگوییللد مللا 

داریللم بلله یللک سیسللتمی عمللل می کنیللم، 

یللک سیسللتمی را پیللاده می کنیللم کلله اول 

آن سیسللتم را کامللل داشللته باشللید، مثللًا 

اگللر یللک اتومبیللل ناقصللی داشللته باشللید کلله 

باتللری نداشللته باشللد یللا یللک چیللز کوچللک 

و قیمتللی دیگللر هللم نداشللته باشللد؛ مللا در 

منطللق می گوییللم کلله نتیجلله تابللع اخللص 

مقدمللات اسللت دیگللر وقتللی ایللن سللوخت 

مثللًا ایللن را نللدارد. حللاال شللما ممکللن اسللت 

هزینلله سللنگینی هللم داده باشللید تللا ایللن را 

تهیلله کنیللد ولللی خللب ناقللص اسللت، وقتللی 

ناقللص اسللت دیگللر آن نتیجلله را نللدارد، اصللًا 

از آن اسللتفاده بکنیللد. شللما  نمی توانیللد 

اسللام را می خواهیللد کلله پیللدا بکنیللد امللا 

مثللًا بعضللی نظامللات را نمی دانیللد چیسللت؛ 

مثللًا نظللام اقتصللادی اش را ارائلله نکردیللد 

یللا اصللًا نمی خواهیللد ارائلله بکنیللد. نظللام 

تربیتللی اش را ارائلله نکردیللد یللا نمی خواهیللد 

ارائلله بکنیللد یللا توانللش را نداریللد کلله ارائلله 

بکنیللد، به هر حللال می توانللد ادللله مختلفللی 

داشللته باشللد پللس ایللن بخللش اول. 

همللان  این کلله  چطللور؟  دوم  بخللش 

بخش هایللی هللم کلله مللا حرکللت می کنیللم، 

مثللًا حللوزه در مسللیر فقلله حرکللت می کنللد، 

خللوب آیللا در مسللیر فقلله کلله حرکللت می کللرده 

و می کنللد، رشللدش مناسللب بللا تحوالتللی کلله 

پیللش آمللده و انتظاراتللی کلله ازش هسللت در 

شللرایط جدیللد، دارد صللورت می گیللرد یللا نلله؟ 

مثللًا مباحللث مربللوط بلله فقلله انتخابللات، فقلله 

امنیللت، فقلله رسللانه، فقلله پیشللرفت و فقلله 

دیگللر عرصه هللا را کلله تعدادشللان زیللاد اسللت، 

توانسللته بلله روز کنللد، توانسللته ارائلله کنللد؟ 

و آیللا اآلن می توانللد عرصلله نظللم حقوقللی و 

قانونللی کشللور را پشللتیبانی بکنللد، فقهللای 

توان منللدی تربیللت کللرده کلله بگویللد شللما 

هرچلله سللؤال داریللد از ایللن فقهللا بپرسللید؟ 

مثللًا بیشللترین درس هللای خللارج  مللا در حللوزه 

اقتصللاد اسللت. فقلله مکاسللب اسللت، فقلله 

متأجللر اسللت، فقلله بیللع اسللت، فقلله شللرکت 
و امثللال این هاسللت ولللی اآلن بیشللترین 

مشللکات مللا، مشللکات اقتصللادی و نظللام 

بانللک داری مللا هسللت، آنچلله کلله از آن 

به عنللوان ربللا یللاد می شللود و امثللال این هللا. 

پللس در مللورد حللوزه از هللر دو معنللای تحول 

می توانیللم صحبللت کنیللم. یللک معنللای 

سللومی هللم می شللود بللرای تحللول گفللت کلله 

البتلله بللا آن معنللای اول و دوم قابللل جمللع 

اسللت ولللی گاهللی اوقللات خللودش به نظللر 

می رسللد یللک موضوعیتللی پیللدا می کنللد و 

آن ایللن اسللت کلله، وقتللی از تحللول صحبللت 

می کنیللم، قطللع نظللر از این کلله یللک نهللاد 

اآلن در مسللیر هسللت، ُکنللد حرکللت می کنللد یللا 

اصللًا خللارج از مسللیر اسللت، می گوییللم بیللا 

خللودت را متناسللب بللا اهدافللی کلله بللرای تللو 

تعریللف شللده مللورد بازخوانللی قللرار بللده، مثللًا 

در مللورد حللوزه این طللور می شللود. حللوزه بایللد 

قطللع نظللر از وضللع کنونللی خللودش بللا یللک 

رویکللرد آینده پژوهانلله بنگللردد کلله اآلن چلله 

رسللالتی دارد و چلله اهدافللی را بایللد تعقیللب 

کنللد، دنبللال تحقللق چلله آرمان هللا و اهدافللی 

باشللد یعنللی وضللع مطلوبللی را بللرای خللودش 

ترسللیم کنللد و آن وضللع مطلللوب ایللن اسللت، 

حللوزه بایللد ناظللر بلله تحقللق ایللن اهللداف 

برنامه ریللزی کنللد. وقتللی وضللع مطلللوب 

مشللخص شللد چللون ایللن وضللع مطلللوب 

آرمانللی هسللت. در سللاحت دوم بیایللد بگویللد 

کلله چلله مقللدار از ایللن وضللع مطلللوب آرمانللی 

را مللن بللا توجلله بلله توانایی هللا و امکاناتللی 

کلله اآلن دارم، مقدوراتللی کلله دارم می توانللم 

تحقللق ببخشللم؟ پللس ممکللن اسللت از وضللع 

مطلللوب آرمانللی بلله وضللع مطلللوب مقللدور 

تنللزل کنللد. وقتللی بلله وضللع مطلللوب مقللدور 

آمللد اول بایللد مشللخص کنللد کلله فاصللله وضللع 

موجللود بللا ایللن وضللع مطلللوب از جهللات 

مختلللف چقللدر اسللت؟ این کلله می گوییللم 

از جهللات مختلللف، بلله لحللاظ شللاخص ها، 

زمللان و دیگللر مسللائلی کلله وجللود دارد، بعللد 

بیایللد برنامه ریللزی کنللد. ایللن فاصله هللا را 

نادیللده نمی شللود گرفللت؛ یللک وقللت کسللی 

می خواهللد درخللت گردویللی بللکارد و بلله 

گللردو برسللد، یک وقللت کسللی می خواهللد 

آفتاب گللردان بللکارد و بلله محصللول برسللد، بایللد 

بللرای هللر کللدام از این هللا زمانللی مناسللب بللا 

آن محصللول در نظللر بگیللرد. یک وقللت حللوزه 

می خواهللد در جوانللب مختلللف نظریه پللرداز 

تربیللت کنللد، یک وقللت می خواهللد امللام 

جمعلله یللا مللدرس یللا معلللم یللا اسللتاد یللا مبلغ 

تربیللت کنللد، یللک زمانللی را در نظللر می گیللرد، 

برنامه ریزی هایللی می کنللد، دیگللر وارد ایللن 

فللاز می شللود و هملله می داننللد کلله بللله، اآلن 

حللوزه این طللوری بللرای خللودش ایللن اهللداف 

را تعریللف کللرده و دارد بلله ایللن سللمت مللی رود.

ــوزه: اگللر درک مللن درسللت باشللد شللما  ح
یللک بحللث تقریبللا راهبللردی را مطللرح کردیللد 

کلله در ابتللدا حللوزه مبتنللی بللر پرسللش زمانلله 

یللک پاسللخ هایی را ارائلله بدهللد اآلن رسللیدید 

بلله جایللی کلله دیگللر صحبللت از پرسللش زمانلله 

نیسللت، صحبللت از هدایللت و مدیریللت و اداره 

بلله اصطللاح جوامللع اسللت؛ یعنللی وقتللی 

می گویللد نللگاه آینده پژوهانلله دیگللر پرسشللی 

هنللوز مطللرح نشللده اسللت، شللمایی کلله داریللد 

بللرای آینللده پرسللش طراحللی می کنیللد، یعنللی 

درواقللع دیگللر از پرسللش زمانلله هللم دارد 
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عبللور می کنللد و مسللئله هدایللت و رهبللری 

می شللود،. بلله قللول شللما نلله فقللط پرسللش 

زمانلله بایللد پاسللخ داده شللود بلکلله آمللاده 

حتللی هدایللت و رهبللری بللرای آینللده هللم 

باشللیم یعنللی مللا پرسللش ها را بلله جامعلله 

بدهیللم، خودمللان سللؤال درسللت کنیللم، یعنللی 

حللوزه سللؤال و پرسللش را مطللرح کنللد نلله 

منتظللر شللود از او سللؤال شللود. ایللن مسللیر 

را تاکنللون چطللوری ارزیابللی می کنیللد. و 

به طللور طبیعللی فعالیت هایللی انجللام شللده، 

ولللی به نظللر می آیللد از ادبیاتللی کلله موجللود 

اسللت، از نقدهایللی کلله موجللود اسللت هنللوز 

هللم ایللن انتظللارات پاسللخ داده نشللده اسللت.

اســتاد: فرمایللش شللما درسللت اسللت. 
ببینیللد مللا درواقللع در حللوزه مباحللث راهبللردی 

از دو تللا الگللو می توانیللم اسللتفاده کنیللم؛ یللک 

الگللو، الگللوی اسللتقرایی اسللت، همللان مسللئله 

محللور و الگللوی طبیللب محللور اسللت، یعنللی 

این کلله شللما نللگاه کنیللد کلله در فضللای عینللی 

بللا چلله مسللائلی درگیللر هسللتید، بعللد بیاییللد 

این هللا را اولویت بنللدی کنیللد، باألخللره بلله 

راه حلللی برسللید، یعنللی مللا از معاینلله مریللض 

شللروع کنیللم بلله درمللان برسللیم منتهللا الزملله 

اش ایللن اسللت کلله بللاز هللم یللک تصللوری 

از وضللع سللامت داشللته باشللیم یعنللی اگللر 

پزشللکی درجلله فشللار خللون یللک بیمللار را 

می گیللرد بایللد بفهمللد کلله اآلن درجلله خللون 

فشللار مطلللوب چنللد اسللت، اآلن فللرد وضعللش 

چیسللت، یعنللی باألخللره فشللار ایللن باالتللر از 

آن وضعیتللی اسللت کلله بایللد باشللد، پاییللن تللر 

اسللت؟ به هرحللال دارویللش متفللاوت اسللت. 

ایللن یللک مللدل اسللت. یک مللدل، مدل قیاسللی 

اسللت؛ یعنللی مللا بیاییللم مثللًا از اول کلله وارد 

بحللث می شللویم اول وضللع مطلللوب را بللرای 

خودمللان ترسللیم کنیللم، بعللد وضللع مطلللوب را 

ترسللیم کردیللم، از آن جللا پللل بلله وضللع موجللود 

بزنیللم. بیاییللم بگوییللم اآلن وضللع موجللود مللا 

چیسللت؟ ایللن بلله اصطللاح تأثیللرش چیسللت 

و چلله فرقللی دارد. چللون به هرحللال مللا در 

الگللوی دوم هللم دوبللاره بایللد بیاییللم بلله وضللع 

موجللود برسللیم کلله تأثیللرش فقللط در ایللن 

هسللت کلله ایللن دومللی یللک کللم سللرعتش 

بیشللتر از اولللی اسللت. در اولللی کلله گروه هللای 

وقت هللا  وارد می شللوند خیلللی  راهبللردی 

دیگللر همان جللا می ماننللد یعنللی می رونللد 

اوضللاع موجللود را رصللد کننللد. بعللد این هللا 

مللدام دارنللد رصللد می کننللد. هللر رصللدی کلله 

می کننللد بافاصللله می بیننللد کهنلله شللد 

دوبللاره بایللد چللون پدیده هللا درحللال تغییللر 

و درحللال حرکللت هسللتند. ایللن از رصللد اصللًا 

می بینیللد کلله خللودش گرفتللار رصللد شللده، 

رصللدزده شللده. اصللًا ایللن را وضعیللت رصللدی 

بللا خللودش می بللرد. خیلللی وقت هللا هللم 

اصللًا دچللار تللرس می شللوند. می گویللد آقللا 

اصللًا اوضللاع آن قللدر خللراب اسللت کلله اصللًا 

بلله درمللان نبایللد فکللر کللرد یللا اصللًا نمی شللود 

فکللر کللرد، مأیللوس می شللوند، گرفتللار یللأس 

می شللوند. امللا ایللن مسللیر دوم کلله بیاینللد 

حالللت قیاسللی بدهنللد بلله پدیللده و بگوینللد 

کلله مللا اصللًا چطللوری بایللد باشللیم آن وضللع 

آرمانی مللان را معلللوم کنیللم، وقتللی بلله ایللن 

فکللر می کننللد دچللار نشللاط می شللوند، هللم 

امیدشللان تقویللت می شللوند هللم این کلله بلله 

راه حللل رسللیدند. امللا اآلن می خواهللد ایللن را 

پیللدا کنللد و بایللد دیللد اوضللاع و احللوال و مکان 

و هللر شللرایطی کلله هسللتیم بشناسللیم ببینیللم 

اآلن آن جللا وضعمللان چیسللت؟ ممکللن اسللت 

از یللک شللهر بلله شللهر دیگللر حتللی تفللاوت 

داشللته باشللد. این جللا اتفاقللی کلله می افتللد 

ایللن اسللت کلله فقللط شللما اولیت هایتللان 

می توانللد جابه جللا شللود، و ااّل خللود آن وضللع 

آرمانللی کلله معلللوم اسللت، مثللل پزشللکی کلله 

رفتلله تحصیللل کللرده، می دانللد کلله وضللع 

انسللان سللالم چگونلله اسللت، حللاال بللا ایللن 

بیمللاری کلله مواجلله شللد فهمیللد؛ بللله، ایللن 

چشللمش مشللکل دارد؛ گوشللش مشللکل دارد، 

قلبللش مشللکل دارد، بللا توجلله بلله نللوع ایللن 

مشللکلی کلله ایللن افللراد دارد ولللو پزشللک 

عمومللی باشللد، نمی توانللد درمانللش کنللد. 

ولللی همیللن کلله درد را می فهمللد می گویللد 

تللو بایللد بللروی پیللش متخصللص قلللب، دیگللر 

از این جللا بلله بعللد کار او هسللت. اآلن ایللن 

وضللع مطلللوب را می خواهللم بگویللم کلله 

ایللراد داریللم؛ یعنللی اگللر از مللا سللؤال شللود کلله 

مثللًا فللرد تللراز اسللامی چطللور فللردی اسللت؟ 

خانللواده تللراز اسللامی چطللور خانللواده ای 

اسللت؟ یللک جامعلله تللراز اسللامی چطللور 

جامعلله ای اسللت؟ 

اآلن اقتصللاد تللراز اسللامی چطللور اقتصادی 

اسللت؟ اگللر وضعیللت اقتصللادی چطللوری 

باشللد شللما می گوییللد کلله اسللامی هسللت. 

از یللک تمللدن اسللامی مثللًا چطللوری اسللت. 

فللرق بللا یللک تمللدن غیراسللامی چطللوری 

اسللت؟ یعنللی مللن می خواهللم بگویللم چللون 

شللاخص های سللامت در عرصه هللای مختلللف 

دسللت ماسللت بعللد کلله می آییللم بلله وضللع 

موجللود نللگاه می کنیللم مثللل یللک کسللی 

اسللت کلله می گویللد مللن یللک پزشللکم ولللی 

وقتللی بللا بیمللار مواجلله می شللود نمی توانللد 

بگویللد کلله اآلن ایللن بیمللار هسللت یللا نلله؟ 

فشللار خونللش را می گیللرد بعللد می گویللد اآلن 

ایللن فشللار خونللش چطللور بللود؟ باالسللت یللا 

پاییللن اسللت؟ می گویللد نمی دانللم. فشللارش 

مثللًا این قللدر اسللت، ولللی نمی دانللد کلله اآلن 

فشللار مطلللوب چقللدر اسللت؟

مللا شللاخص های  این کلله  مثللل  حــوزه: 
آرمانللی در رابطلله بللا عدالللت داریللم، خیلللی 

می گوییللم کلله عدالللت چیللز خوبللی اسللت، 

ولللی هنللوز کلله هنللوز اسللت نمی دانیللم 

عدالللت بایللد چطللوری در جامعلله تحقللق پیللدا 

کنللد.

ــتاد: چللون شللاخص ها را نداریللم. ایللن  اس
یللک امللر فطللری اسللت. امللام می گویللد 

شللما دزدهللا را هللم ببینیللد، دزدهللا هللم 

وقتللی دزدی می کننللد، بعللد کلله دور هللم 

عدالللت  بلله  می گوینللد  می شللوند،  جمللع 

تقسللیم کنیللد. ایللن امللر فطللری عمللوم بشللری 

اسللت، یعنللی هملله انسللان ها عللدل را حسللن 

می بیننللد، ظلللم را قبیللح می بیننللد و عللدل چیز 

خیلللی خوبللی اسللت. مللا دنبللال عدالللت بایللد 
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باشللیم، امللا این کلله یللک اقتصللاد عادالنلله، 

فرهنللگ و سیاسللت عادالنلله چیسللت، خانللواده 

عادالنلله چطللور خانللواده ای هسللت، آمللوزش و 

پژوهللش عادالنلله چیسللت؟ این هللا را دیگللر 

بلله اصطللاح شللاخص بندی نکرده ایللم.

حلوزه: و انتظلار هلم از حلوزه ایلن اسلت کله 

ایلن کار بکنلد؟

اســتاد: اگللر حللوزه به عنللوان رسللالت خللودش 
می دانللد کلله یللک جامعلله تللراز اسللامی را 

بللرای مللا بگویللد، یللک فللرد تللراز را بللرای مللا 

بگویللد، مثللًا بلله مللا بگویللد کلله انسللان مؤمللن 

چطللور انسللانی اسللت، چلله ویژگی هایللی دارد؟ 

جامعلله ایمانللی چطللور جامعلله ای اسللت؟ 

حکومللت اسللامی چطللور حکومتللی اسللت؟ 

باألخللره بخللش اسللام را کلله دیگللر حتمللًا بایللد 

بگویللد دیگللر و یللک مثللًا سیاسللت خارجللی 

اسللامی چطللور سیاسللت خارجللی هسللت؟ 

یللک امنیللت اسللامی چطللور امنیتللی اسللت؟ 

آیللا امنیللت اسللامی بللا امنیللت غیراسللامی 

فللرق دارد یللا نلله؟ آیللا مللا حللزب اسللامی 

داریللم مثللًا، اگللر حللزب می توانللد اسللامی 

آیللا  باشللد حللاال ویژگی هایللش چیسللت؛ 

حللزب در تفکللر اسللامی هللم خانلله قللدرت 

اسللت یللا چیللزی دیگللری اسللت. کسللی کلله 

دنبللال  می دهللد  تشللکیل  حللزب  می آیللد 

تصاحللب قللدرت هسللت یللا نلله؟ اصللًا تعریللف 

مللا از قللدرت چیسللت و همین طللور صدهللا 

مسللئله دیگللر.

هفتللاد  سللال  از  می بینیللم  مللا  حــوزه: 
بحث هایللی شللروع می شللود. گاهللی اوقللات 

بحث هللا ناظللر بلله مسللائل خاصللی اسللت. 

مثللًا یللک دوره ای بحللث آمللوزش در حللوزه، 

خیلللی داغ می شللود یللا مشللکاتی کلله در 

عرصلله پژوهللش و این هللا هسللت. مطالللب 

شللما فراتللر از ایللن مباحللث اسللت. همین طللور 

کلله فرمودیللد بیشللتر شللاید مسللائل خللاص را 

مطللرح می کننللد، شللما یللک گام فراتللر از ایللن 

می خواهیللد بگوییللد کلله درواقللع حللوزه چلله 

مشللکله ای دارد کلله بتوانللد تک تللک این هللا 

را حللل بکنللد. این کلله اآلن شللما می فرماییللد 

کلله مللا مثللًا فللرض بفرماییللد کلله ایللن وضللع 

مطلللوب را نشللناختیم یللا وضللع مطلللوب 

را  مطلللوب  وضللع  این کلله  نمی دانیللم،  را 

نمی دانیللم آیللا بلله دلیللل ایللن هسللت کلله 

دانللش کافللی نداریللم یللا نللوع نگاهمللان 

متفللاوت اسللت؟

را  مطلللوب  وضللع  ایللن  اصللًا  اســتاد: 
به نظللرم دو تللا اتفللاق افتللاده اسللت. یللک 

اتفللاق ایللن اسللت کلله مللا بللا خللأل تفکللر 

راهبللری مواجلله هسللتیم؛ وقتللی یللک نهللادی 

بللا یللک چنیللن خألیللی روبلله رو هسللت، دچللار 

یک سللری گرفتاری هللا می شللود، یعنللی آن 

تفکللر راهبللردی نیسللت ولللی می خواهیللم 

راهبللردی عمللل بکنیللم. این جللا درواقللع 

گرفتللار شللبه راهبللرد می شللویم، دقیقللًا یعنللی 

چللی؟ مللن یللک کمللی ایللن را توضیللح دهللم. 

ببینیللد مثللًا می آییللم می گوییللم کلله آقللا 

بایللد آموزش هللا، پژوهش هللا مسللئله محور 

شللود، اگللر مسللئله محور نباشللد کلله خیلللی بللد 

اسللت، مللا اآلن سللؤاالتی هسللت، انتظاراتللی 

هسللت، بایللد ایللن سللؤاالت را پاسللخ دهیللد. 

بعللد می آییللم شللروع می کنیللم خیلللی خللوب 

آقللا مسللائل شللما چیسللت؟ بعللد یک دفعلله 

کلله  می گوییللم  می آوریللم،  لیسللت  یللک 

هفت صدتللا مسللئله داریللم، ایللن هفتصدتللا 

مسللئله را شللروع کنیللم حللل کنیللم. بعللد مللا 

تلله جیبمللان را نللگاه می کنیللم منابللع انسللانی 

مللان را نللگاه می کنیللم می بینیللم کلله ایللن 

هفت صدتللا مسللئله را به عنللوان مثللال عللرض 

می کنللم، مثللًا بلله این هللا سللپرده ایم ولللی 

این هللا کا مثللًا هفتللاد نللوع اش را دسللت 

گرفتلله انللد، ولللی 630 قسللم آن مانللده اسللت. 

بعللد از مثللًا چنللد سللال می گوییللم کلله بللله، از 

آن هفتللاد نللوع مثللًا چهللل گونلله آن حللل شللد، 

مثللًا ایللن نتایللج را دارد، ببینیللد مللا بیسللت 

تللا رشللته راه انداختیللم، نمی دانللم پنجللاه تللا 

گللروه پژوهشللی راه انداختیللم از این طللور 

حرف هللا، بعللد تللازه متوجلله می شللویم کلله 

این هللا اولویللت مللا نبللوده اسللت. تفکللر 

راهبللردی بلله شللما می گویللد کلله هفت صللد 

مسللئله نمی شللود داشللت، اصللًا معنللا نللدارد 

کلله مللا هفتصللد مسللئله داشللته باشللیم. تفکللر 

راهبللردی می آیللد شللما را اول بللا بقللا درگیللر 

می کنللد، یعنللی چلله؟ یعنللی می گویللد شللما 

یللک نهادهایللی داریللد، یللک مسللائلی داریللد 

کلله این هللا بللا هسللت و نیسللت شللما مرتبللط 

هسللت، این هللا اولویللت یللک شللما می شللود. 

یعنللی اگللر شللما بلله این هللا نپردازیللد، اصللًا 

ممکللن اسللت دیگللر نمانیللد. ببینیللد آن 

تعبیللری کلله مقللام معظللم رهبللری راجع بلله 

حللوزه و تحللول حللوزه داشللت چلله بللود. یللک 

تعبیللر راهبللردی بسللیار عمیللق بللود. بلله ایللن 

مضمللون فرمودنللد »خودتللان را متحللول کنیللد، 

حللوزه بایللد متحللول شللود«. اگللر خودتللان را 

متحللول نکنیللد یللا کًا از بیللن می رویللد، بعللد 

فرمودنللد چللون حللوزه بللا مسللئله دیللن سللروکار 

دارد از بیللن نمللی رود، چللون دیللن یللک نیللاز 

حقیقللی مللردم اسللت، منللزوی می شللوید. 

ماجللرا چیسللت؟ ماجللرا همیللن اسللت. آن وقت 

ایللن در تفکللر راهبللردی خیلللی روشللن شللده، 

یعنللی جللزو مللوارد مللورد اختللاف نیسللت، 

می گوینللد نهللاد اقتصللاد بللا بقللای شللما درگیللر 

اسللت. چطللور نهللاد اقتصللاد بللا بقللای شللما 

درگیللر اسللت. چللون بحللث تأمیللن معیشللت را 

بللر عهللده دارد. چللون اگللر معیشللت مللردم دچار 

مسکن شللان،  غذای شللان،  شللود،  مشللکل 

پوشاک شللان، این هللا کلله نیللاز فیزیولوژیللک 

اسللت، اگللر مللردم دچللار چنیللن مشللکاتی 

شللوند، فللوت می کننللد و ازایللن رو دیگللر 

نوبللت دیللن داری نمی رسللد. یکللی اقتصللاد، 

یکللی خانللواده هسللت، خانللواده اگللر دچللار 

مشللکل شللود، بقللای نسللل شللما، تکثیللر شللما، 

جمعیللت شللما دچللار مشللکل می شللود، یکللی 

بهداشللت اسللت؛ بهداشللت سللامت را بللر عهللده 

دارد، یکللی تعلیللم و تربیللت اسللت، تعلیللم و 

تربیللت انتقللال فرهنللگ را برعهللده دارد. یکللی 

هللم حکومللت اسللت، حکومللت تأمیللن امنیللت 

جامعلله را برعهللده دارد. مللا کلله دینللی هسللتیم 

و بلله ایللن پنللج نهللاد دینللی نللگاه می کنیللم 

می گوییللم ایللن بقللا عاوه بللر بعللد دنیللوی، 
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یللک بعللد اخللروی هللم دارد؛ یعنللی شللما 

در حکومللت دنبللال امنیللت هسللتید ایللن 

امنیللت هللم بعللد دنیللوی دارد و هللم اخللروی 

دارد. شللما در بحللث تکثیللر جمعیللت، بحللث 

خانللواده، بحللث اخرویشللان را هللم داریللد. 

بحللث در معیشللت، شللما معیشللت دنیللا و 

آخللرت را هللم داریللد. یعنللی نمی خواهیللد کلله 

ایللن در آخللرت جهنللم رزق و روزیللش شللود؛ 

می خواهیللد از نعمت هللای بهشللتی بهللره 

ببللرد. شللما در بحللث سللامت بلله غیللر از بحللث 

سللامت جسللمانی، سللامت روحانللی را هللم 

داریللد، قلللب سلللیم هللم بایللد داشللته باشللد و 

همین طللور در بحللث تعلیللم و تربیللت، ایللن 

بایللد یللک تعلیللم و تربیللت دینللی هللم داشللته 

باشللد. پللس می شللود پنللج مسللئله راهبللردی 

کان. حللاال مللا بیاییللم بگوییللم هفت صللد 

مسللئله داریللم، هفت صللد را رهایللش کللن، 

شللما پنللج تللا اولویللت راهبللردی درجلله یللک 

داریللد؟!

بللا این هللا درگیللر  کلله همللواره شللما 

هسللتید، البتلله، این هللا را وقتللی نسللبت بلله 

یکللی  نسبت شللان  می سللنجید،  هم دیگللر 

نیسللت، مثللًا نهللاد حکومللت نسللبت بلله آن 

چهارتللا نهللاد دیگللر برتللر اسللت؛ چللرا؟ بللرای 

این کلله امنیللت خانوادگللی، امنیللت اقتصللادی، 

امنیللت بهداشللتی و امنیللت فرهنگللی بلله 

دولللت بللر می گللردد؛ ایللن می توانللد نهللادی 

سللکوالر باشللد وقتللی کلله بللدون دیللن اداره 

شللود، بی توجلله بلله دیللن اداره شللود یللا 

بگوینللد دیللن هللم یللک نهللادی، کلله بعضللی 

هللم  دیللن  از جامعه شناسللان می گوینللد، 

یللک نهللادی اسللت در کنللار نهادهللای دیگللر، 

در عللرض نهادهللای دیگللر، مللا اصللًا کاری بلله 

آن نداریللم، مسللجد و مدرسلله و کلیسللا و هللر 

چلله کلله هسللت ایللن هللم هسللت، ولللی مللا کلله 

این طللوری فکللر نمللی کنیللم، مللا می گوییللم 

دیللن یللک نهللادی اسللت در عللرض نهادهللای 

دیگللر نیسللت، دیللن فرانهللاد هسللت، یعنللی 

شللما حکومللت را بللا دیللن استانداردسللازی 

می کنیللد یللا بللدون دیللن. خانللواده را طبللق 

موازیللن و ارزش هللای دینللی استانداردسللازی 

می کنیللد یللا بللدون آن و همان طللور اقتصللاد 

را، بهداشللت و تعلیللم و تربیللت را. خللوب اتفاقللا 

تفکللر دینللی مللا از اول این طللوری بللوده، شللما 

بلله فقلله مراجعلله کنیللد، یک بخش فقلله مربوط 

بلله نهللاد بهداشللت اسللت، منتهللا ایللن بایللد بلله 

روز شللود، بللرای شللما مسللائل بهداشللتی را 

بازگللو می کنللد. یللک بخللش آن راجع بلله نهللاد 

اقتصللاد اسللت، مکاسللب، متاجللر، بیللع و ... . 

منتهللی ایللن بایللد بلله روز شللود. یعنللی بیاییللد 

شللرایط امللروز را بللرای شللما توضیللح دهللد. 

یللک بخشللش راجع بلله نهللاد حکومللت اسللت، 

جهللاد و حللدود و و قصللاص و امثللال این هللا. 

یللک بخشللش اصللًا راجع بلله تعلیللم و تربیللت 

اسللت، راجع بلله فرهنللگ اسللت. شللما در هللر 

فقلله بحللث آمللوزش و تعلیللم و تربیللت افللراد 

را داریللد. مثللًا بچلله بلله سللن بلللوغ می رسللد 

می گویللد کلله بللر پللدر واجللب اسللت کلله بلله 

ایللن احللکام دینللی را آمللوزش بدهللد؛ جللزو 

حقللوق فرزنللد بللر والدیللن هسللت، ایللن را 

فقلله مللا تعریللف می کنللد یللا در همیللن فقلله 

بخشللی از ابللواب مربللوط بلله خانللواده هسللت، 

نللگاه و طللاق و ارث و میللراث و ... . یعنللی ایللن 

فقلله را وقتللی شللما کالبدشللکافی می کنیللد 

می بینیللد کلله فقلله مللا یللک دانللش کامللًا 

راهبللردی اسللت، ایللراد بلله فقلله، بلله سللاختار 

فقلله و جایللگاه فقلله نیسللت، امللا ایللن اآلن 

بایللد، یعنللی شللما بایللد حامللل تفکللر راهبللردی 

باشللید و ایللن فقلله را این طللوری ببینیللد و 

ایللن را بیاییللد بلله روزش بکنیللد، یعنللی شللما 

بایللد مسللئله خانللواده را در شللرایط کنونللی 

پاسللخ دهیللد، مسللئله اقتصللاد را در شللرایط 

کنونللی پاسللخ دهیللد، پللس ایللن بخللش اول، 

یعنللی مللا اآلن گرفتللار ایللن مسللئله هسللتیم 

کلله این قللدر مسللئله محللوری و پاسللخ گویی 

بلله مسللائل زیللاد شللده اسللت کلله دیگللر مللا 

منفعللل شللده ایم، اصللًا اولویت هللا دیگللر 

معلللوم نیسللت چیسللت، یک دفعلله مواجلله 

می شللویم، اآلن مللن گفتللم هفت صدتللا ولللی 

شللما جایللی می رویللد، طللرف می گویللد مللن 

یللک میلیللون سللؤال پاسللخ داده ام یللا چنللد 

میلیللون، حللاال باالخللره باالتللر، شللما می گوییللد 

خللوب، شللما بلله سللؤاالت سیاسللی هللم پاسللخ 

می دهیللد؟ می گویللد کلله نلله مللا بلله سللؤاالت 

سیاسللی پاسللخ نمللی دهیللم. پللس شللما بلله 

چلله چیللزی پاسللخ می دهیللد؟ می گویللد مللا 

بلله هللر سللؤالی کلله غیرسیاسللی باشللد پاسللخ 

می دهیللم ولللی اگللر در مللورد مباحللث سیاسللی 

افللراد سللؤال داشللتند جواب نمللی دهیم. خوب 

این طللور می شللود؟ ایللن شللما را یللاد داسللتانی 

می انللدازد کلله می گویللد طللرف در کوچلله دنبللال 

آن چیللزی کلله گللم کللرده بللود می گشللت بعللد 

بلله او گفتنللد کجللا گمللش کللردی؟ گفللت 

در اتللاق. گفتنللد چللرا در کوچلله دنبالللش 

می گللردی؟ گفللت خللوب اتللاق خیلللی تاریللک 

اسللت. چللرا شللما بلله سللؤال سیاسللی پاسللخ 

نمللی دهللی؟ می گویللد خیلللی سللخت اسللت. 

ممکللن اسللت کلله پاسللخ گوی مللا درسللت 

جللواب ندهللد، می گوییللم آقللا بایللد اولویللت 

شللما همیللن سللؤال سللخت باشللد یعنللی شللما 

ببینللی اولویت هایللت چیسللت. مللا کًا مثللًا 

پنللج تللا گللروه می خواهیللم در حللوزه پاسللخ 

بلله پرسللش ها دارای اولویللت باشللد بللرای 

مللن. سللؤاالت مربللوط بلله خانللواده، مربللوط 

بلله بهداشللت، مربللوط بلله اقتصللاد، مربللوط 

بلله تعلیللم و تربیللت و مربللوط بلله حکومللت. 

ببینیللد می شللود رویکللرد راهبللردی. بعللد اگللر 

امکانللات داشللتید بیاییللد سللاحت، حتللی 

شللاید امکانللات شللما بلله پنللج تللا نمی رسللد، 

بللاز شللما بیاییللد ببینیللد اولویللت چیسللت؟ 

یعنللی ایللن تفکللر راهبللری ایللن کار را می کنللد. 

پللس یللک مسللئله ایللن اسللت کلله مللا آن جایللی 

کلله آمدیللم گفتیللم کلله اآلن می خواهیللم 

تحللول دیگللر ایجللاد کنیللم آن قللدر صللورت 

مسللئله ها را زیللاد کردیللم کلله تکثیللر مسللائل 

باعللث شللده اسللت کلله از رویکللرد راهبللردی در 

بخللش اولویللت بنللدی دور بیفتیللم و بعضللًا در 

خیلللی مللوارد حتللی چیزهایللی تبدیللل شللود 

بلله دسللتور کار کلله این هللا جللزو اولویت هللا 

بللا رویکللرد راهبللردی نیسللت هرچنللد مسللئله 
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هسللت، در مقللام تمثیللل عللرض می کنللم 

مثللل یللک بیمللاری می مانللد کلله رفتلله پیللش 

پزشللک حللاال قلبللش هللم مشللکل دارد، مغللزش 

هللم مشللکل دارد سللرما هللم خللورده اسللت، 

نمللی دانللم دسللت و پایللش هللم درد می کنللد، 

حللاال پزشللک می آیللد و می گویللد آن قلللب و 

مغللز را رهللا کللن چللون مللن بلللد نیسللتم خیلللی 

سللخت و خیلللی پرهزینلله اسللت، کارهللای 

دشللواری اسللت، فعللًا مللا ایللن سللرماخوردگی 

را بایللد درمللان کنیللم ایللن پایللش هللم یللک 

مقللدار درد دارد ببینیللم مشللکلش چیسللت؟ 

ایللن دسللتش هللم مثللل این کلله می گویللد 

یللک مقللدار درد دارد و کوفتلله شللده اسللت 

ببینیللم ایللن هللم مشللکلش چیسللت؟ این هللا 

را برایللش درسللت کنیللم، خللوب ایللن سللکته 

می زنللد و فللوت می کنللد، شللما بایللد اول بلله 

مغللز و قلبللش رسللیدگی کنللی. یعنللی آن ارکان 

رئیسللی و اصلللی را بایللد مللورد توجلله قللرار 

بدهللی. 

مسللئله دومللی کلله اتفللاق افتللاده ایللن 

اسللت، کلله مللا بلله نعمللت وجللود امللام یللک 

حللوزه از مسللائل برایمللان مربللوط حللوزه ای 

بللود حللل شللد. حللوزه نظللام رهبللری، یعنللی 

امللام آمدنللد و بحللث والیللت فقیلله را مطللرح 

فرمودنللد، گفتنللد کلله آقللا ایللن والیللت فقیلله 

این طللوری اسللت، یعنللی خیلللی شللفاف، 

خیلللی روشللن کلله مللا هملله شللئون والیللت 

را کلله بللرای معصللوم قائللل بودیللم در حللوزه 

اداره جامعلله بللرای فقیلله جامللع الشللرایط هللم 

قائللل هسللتیم. امللام ایللن کار بللزرگ را انجللام 

داد بعللد خللودش هللم انقللاب را رهبللری کللرد، 

انقللاب شللد و ایللن تحقللق پیللدا کللرد. اتفاقللی 

کلله اآلن افتللاده ایللن اسللت کلله هللر جایللی 

کلله چیللزی می شللود می گوییللم، رهبللری 

بایللد جللواب بدهللد. یعنللی یللک چیللزی بللرای 

مللا روشللن شللده هملله تکالیللف را متوجلله 

سللراغ  می رویللم  مثللًا  می کنیللم.  آن جللا 

حجللاب کلله اآلن حجللاب را بایللد چلله کار کللرد؟ 

باألخللره دولللت بایللد وارد شللود یللا نشللود؟ 

می گوییللم کلله رهبللری بایللد بگویللد، هللر چلله 

رهبللری فرمودنللد مللورد تأییللد مللا هللم هسللت. 

آقللا شللما بایللد به عنللوان متولللی امللر دیللن 

ایللن را کار کنیللد. یعنللی بگوییللد یللک دولللت 

اسللامی وظایفللش چیسللت؟ رهبللری خللودش 

می گویللد شللما بنشللینید فقلله حکومتللی را کار 

کنیللد، می گویللد مللا یللک مراحلللی داریللم تللا 

برسللیم بلله اهللداف اسللام و اهللداف اسللام 

محقللق شللود، از مرحللله انقللاب اسللامی عبللور 

کردیللم، مرحللله نظللام اسللامی را هللم عبللور 

کردیللم یعنللی همیللن بحللث اسللتقرار والیللت 

فقیلله و رهبللری و نظللام اسللامی؛ اآلن وارد 

بحللث دولللت اسللامی شللدیم و بعللد هللم 

مرحللله چهللارم جامعلله اسللامی و تللا برسللیم 

بلله تمللدن اسللامی. حللاال جامعلله اسللامی 

چطللور جامعلله ای اسللت؟ دولللت اسللامی 

چطللور دولتللی اسللت؟ مللا اصللًا اآلن بایللد 

نظریلله دولللت اسللامی ارائلله بدهیللم. نظریلله 

جامعلله اسللامی را ارائلله دهیللم. یللک جامعلله 

اسللامی آیللا یللک جامعلله مثللًا مبتنللی بللر 

طبقلله متوسللط اسللت؟ یللک جامعلله مثللًا 

بللورژوازی اسللت؟ چطللور جامعلله ای اسللت؟ 

مثللًا جامعلله مدنللی اسللت؟ دیگللران نظریلله 

اجتماعی شللان معلللوم اسللت. یعنللی معلللوم 

اسللت از چطللور جامعلله ای طرفللداری می کننللد. 

می گوینللد جامعلله مللا، جامعلله ای اسللت کلله 

در آن مثللًا طبقلله متوسللط بایللد تقویللت شللود. 

طبقلله پاییللن و بللاال تعدادشللان خیلللی کللم 

اسللت، ولللی محللور جامعلله بایللد بشللود مثللًا 

طبقلله متوسللط یللا جامعلله مدنللی بشللود یللا 

مثللًا هللر نظریللات فراوانللی در بحللث جوامللع 

نمونلله وجللود دارد. حللاال نظریلله مللا چیسللت؟ 

بللاز در مقللام تمثیللل عللرض می کنللم بللرای 

این کلله منظللور خللودم را بهتللر بتوانللم برسللانم، 

نلله بللرای فهللم خواننللده؛ این جللا بیشللتر مللن 

بللا تمثیللل می خواهللم منظللور خللودم را 

روشللن تر کنللم چللون بحللث خیلللی مفصللل 

اسللت مللا می خواهیللم مختصللر بلله آن اشللاره 

کنیللم. مثللل ایللن می مانللد کلله یللک پزشللکی 

راجع بلله بللدن بیمللار یللک مطلللب را بلللد 

اسللت، مثللًا راجع بلله قلللب، خللوب تخصللص 

دارد، حللاال هللر بیمللاری بلله او مراجللع کنللد ایللن 

یللک طللوری ایللن را بلله قلللب ربللط بدهللد بعللد 

بگویللد کلله تللو بایللد قلبللت را چللکاب بدهللی. 

مللا بایللد قلبللت را بررسللی کنیللم، خللوب قلبللت 

الحمللداهلل مشللکلی نللدارد تللو دیگللر بللرو، بابللا 

ایللن چشللمش درد می کنللد، ایللن گوشللش 

مشللکل دارد چلله ربطللی دارد؟ ایللن دسللتانش 

مشللکل دارد. ببینیللد ایللن مسللئله هللم باعللث 

چلله چیزهایللی شللده، ایللن اآلن باعللث شللده 

کلله کل کارآمللدی و ناکارآمللدی و چالش هایللی 

کلله پیللش روی مللا هسللت، مللدام دارد بلله 

جایللی این کلله مللا بگوییللم ایللن، مثللًا شللما 

در حکومللت امیرالمؤمنیللن می بینیللد، مللن 

خیلللی ایللن را مثللال می زنللم، امیرالمؤمنیللن 

معصللوم بللود ولللی همللان امیرالمؤمنینللی کلله 

معصللوم اسللت فرماندارانللش کلله معصللوم 

نیسللتند، دلیلللش این کلله خودشللان شللماتت 

کللرده، خللود ایشللان بعضی هللا را عللزل کللرده، 

پیغمبللر خللودش معصللوم اسللت امللا در جنللگ 

احللد او پنجللاه نفللر را گذاشللت روی کللوه حنین، 

آقللا این جللا را حفاظللت کنیللد، بعللد آن هللا 

حللدود چهللل نفرشللان ول کردنللد و رفتنللد کلله 

برویللم غنیمللت جمللع کنیللم کلله بعللد چیللزی 

گیرمللان نمی آیللد. دشللمن از همان جللا آمللده 

و پیللروزی تبدیللل بلله شکسللت شللد،  این کلله 

بلله پیغمبللر مربللوط نیسللت؛ یعنللی شللما نمللی 

گوییللد کلله رهبللری پیغمبللر ایللراد داشللته 

اسللت؛ آن هللا حللرف گللوش ندادنللد. مللا اآلن 

آمده ایللم اقتصللاد، فرهنللگ، سیاسللت، مللا 

اسللتراتژیک فرهنگللی بایللد داشللته باشللیم 

کسللی بلله خللودش نمی گیللرد کلله، شللما 

نظریلله فرهنگللی کلله نداریللد، اسللتراتژی 

فرهنگللی هللم نداریللد، خللوب همین طللوری 

می شللود، ایللن هللم مسللئله دوم؛ لللذا وقتللی 

رهبللری می گویللد آقللا تحللول ایجللاد کنیللد 

یعنللی هملله این هللا را مدنظللر قللرار دهیللد، 

یعنللی هللم بایللد وضللع مطلللوب خودتللان را 

ترسللیم کنیللد؛ در ترسللیم وضللع مطلللوب نبایللد 

خودتللان را گرفتللار وضللع موجللود بکنیللد. چون 

اصللًا ایللن مخالللف آن روحیلله دینللی اسللت؛ 
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روحیلله دینللی ببینیللد، شللما انبیللای الهللی را 

ببینیللد چطللوری بودنللد؛ نبللی می آیللد نقطلله 

ثقللل بحللث خللودش را توحیللد می گللذارد، حللاال 

براسللاس توحیللد مللی رود اولویللت جامعلله اش 

را پیللدا می کنللد. مثللًا حضللرت یوسللف، دیللده 

مشللکل مللردم اقتصللادی اسللت، کل طللرح 

حضللرت یوسللف شللده نجللات اقتصللادی و 

معیشللتی مللردم، البتلله مبتنللی بللر توحیللد. 

حضللرت موسللی بللا پیللام توحیللد آمللده ولللی 

می بینللد کلله مشللکل مللردم مشللکل سیاسللی 

اسللت، طرحللش شللده نجللات سیاسللی مللردم 

از دسللت فرعللون، سلللیمان اوضللاع و احللوال 

طللوری دیگللر بللوده اسللت، طرحللش چیللز 

دیگللری شللده اسللت. غیرانبیللا هللم همین طللور 

بوده انللد، مثللًا ذوالقرنیللن در قللرآن کریللم، 

بلله سلله تللا منطقلله رفللت، در هللر منطقلله ای 

کلله رفللت مسللئله شللان یللک چیللزی بللود و 

ذوالقرنیللن در هللر منطقلله به عنللوان یللک عبللد 

صالللح خللدا، آن مسللئله را حللل می کللرد، پللس 

ذوالقرنیللن یللک ایللده کان دارد، ایللده توحیللد؛ 

ایللده خداگرایللی و خدابللاوری ولللی وقتللی وارد 

جامعلله می شللود، مسللافرت می کنللد، بلله هللر 

منطقلله ای مللی رود اولویللت آن جللا را در نظللر 

می گیللرد. 

حللاال حللوزه علمیلله را مللا می گوییللم تحللول 

پیللدا کنللد یعنللی ایللن، یعنللی شللما مبتنللی 

بللر مثللًا تفکللر توحیللدی کلله بایللد ایللن را در 

عرصه هللای مختلللف بللاز کنیللد یعنللی بگوییللد 

خانللواده توحیللدی چطللوری اسللت؟ اقتصللاد 

توحیللدی چطللوری اسللت؟ حکومللت توحیللدی 

چطللوری اسللت؟ تعلیللم و تربیللت توحیللدی، 

اصللًا علللم توحیللدی چطللوری اسللت، این هللا 

را بللاز کنیللد، حللاال بایللد بیاییللد بگوییللد کلله 

اآلن مسللئله دنیللا چیسللت؟ اآلن اولویللت دنیللا 

چیسللت؟ مثللال می زنیللم، فللرض کنیللد اآلن 

بگوییللم کلله مسللئله مللا نجللات سیاسللی مللردم 

دنیللا از دسللت نظللام سلللطه هسللت؛ یعنللی 

بگوییللم کلله اآلن مشللکل دنیللا نظللام سلللطه 

هسللت بلله رهبللری آمریللکا، مشللکل منطقلله 

وجللود یللک غللده سللرطانی اسللت بلله نللام 

رژیللم صهیونیسللتی، حللاال طللرح نجات تللان 

را بدهیللد. ایللن می شللود نللگاه راهبللردی، 

یعنللی شللما هملله را خاصلله می کنیللد، 

می گوییللد اآلن یک دانلله اولویللت مللا داریللم 

نمی شللود شللما هفت صدتللا اولویللت داشللته 

باشللید، پنللج هزارتللا اولویللت داشللته باشللی، 

راهبللردی  را  ایللن  نمی شللود؛  این طللوری 

نمی گوینللد.

ببینیللد امللام خمینللی چلله کار کللرد؟ امللام 

خمینللی گفللت مسللئله مللا توحیللد اسللت، 

خیلللی خللوب؛ بعللد گفللت اآلن در شللرایط 

کنونللی جامعلله ایللران مسللئله مللا نجللات 

سیاسللی مللردم از شللر ایللن اسللتبداد اسللت، 

مللا بایللد حکومللت اسللامی تأسللیس کنیللم. در 

ایللن خاطللرات احمللد احمللد هسللت، می گویللد 

مللا رفتیللم خدمللت امللام و 32 کتللاب تبلیللغ 

مسللیحیت بللرای امللام بردیللم، گفتیللم ببینیللد 

آقللا، مسللیحیت هملله جللا را دارد می گیللرد. 

می گویللد مللا یکی یکللی این هللا را از گونللی 

درآوردیللم، همللان اوایللل دهلله چهللل کلله هنللوز 

امللام در قللم بللود، می گویللد خیلللی هللم بللا 

سللختی رفتیللم پیللش امللام، چللون تحللت نظللر 

بللود؛ می گویللد ایللن 32 تللا را کلله گفتیللم امللام 

گفللت دو تللای دیگللر هللم هسللت؛ می گویللد 

مللا خیلللی خوشللحال شللدیم، گفتیللم پللس 

امللام دیگللر اآلن شللدیدًا حمایللت می کنللد، 

می گویللد امللام فرمللود ولکللن مسللئله مللا اآلن 

ایللن نیسللت، شللما ببینیللد کلله چه شللده اسللت 

کلله در ایللران مللا این هللا می توانللد بیاینللد 

تبلیللغ کننللد و مسللیحیت را ترویللج بدهنللد. 

یللک عللده دیگللری بودنللد کلله اولویت شللان 

شللده بللود مبللارزه بللا بهائیللت؛ یللک عللده دیگللر 

بودنللد اولویللت شللان شللده بللود مبللارزه بللا 

کلله  بودنللد  کسللانی  مشروب فروشللی ها. 

اولویت شللان بللود مبللارزه بللا مارکسیسللم، 

شللما از امللام ببینیللد دو تللا صفحلله مطلللب در 

مبللارزه بللا مارکسیسللم نمی بینیللد کلله ایشللان 

بگویللد مسللئله اآلن مللا مارکسیسللم اسللت. 

متنللوع بودنللد، یعنللی گروه هللای مختلللف 

هللر کللدام فکللر می کردنللد اولویت شللان یللک  

چیللز اسللت؛ یللک اولویت هللای خللرد. آن هللا 

هللم مسللئله بللود نلله این کلله نبللود، واقعللًا 

هللم مسللئله بللود ولللی امللام آمللد گفللت نلله، 

مللا یللک اولویللت داریللم، شللاه بایللد بللرود و 

بللرای ایللن راه حللل ارائلله کللرد، والیللت فقیلله، 

حکومللت اسللامی. بعللد هللم آمللد گفللت کلله 

آمریللکا شللیطان بللزرگ اسللت، صللدام هللم 

کلله بلله ایللران حمللله می کنللد نمللی گویللد 

مسللئله مللا صللدام اسللت، می گویللد مسللئله 

آمریکاسللت، ایللن شللیطان های خللرد هملله 

وصلنللد بلله آن شللیطان بللزرگ، آن شللیطان 

بللزرگ اسللت، آن اسللت کلله پشللت سللر این هللا 

هسللت، پللس وقتللی اولویللت معلللوم شللد کلله 

در مقیللاس جهانللی چیسللت، بعللد همللان 

می آیللد در مقیللاس منطقلله ای خللودش را 

تعریللف می کنللد، همللان می آیللد در مقیللاس 

ملللی هللم خللودش را تعریللف می کنللد، یعنللی 

شللما ببینیللد کلله، چللون در قللرآن کریللم 

می گویللد کلله از همللان اول کلله انسللان خلللق 

می شللود، می گویللد انسللان تللو یللک دشللمن 

داری، اولویتللت بایللد ایللن باشللد کلله خللودت 

را تقویللت کنللی، یللک مصونیت سللازی ایجللاد 

بکنللی کلله ایللن دشللمن نتوانللد بللر تللو غلبلله 

کنللد، دشللمن را نمللی توانللی از بیللن ببللری، 

انسللان نمی توانللد ابلیللس را از بیللن ببللرد، از 

رسللول اهلل پرسللیدند، آقللا شللما هللم شللیطان 

داریللد؟ گفللت بللله، ولللی شللیطان من به دسللت 

مللن ایمللان آورده اسللت، مللن را نمللی توانللد 

وسوسلله کنللد، فریللب بدهللد، مللن شللیطانم را 

کنتللرل کللردم، ببینیللد دشللمن را کلله نمی شللود 

از بیللن بللرد، آن هسللت، اصللًا دار دنیللا همیللن 

اسللت، دار ایللن دوسللتی ها و دشمنی هاسللت؛ 

ولللی می توانیللم کاری بکنیللم کلله دشللمن 

نتوانللد بللر مللا غلبلله کنللد؛ لللذا فرمللود: »َوَأِعللّدوا 

ة، خودتللان را قللوی  َلُهللم َمللا اسللَتَطعُتم ِمللن ُقللوَّ

کنید.این کلله مقللام معظللم رهبللری مکللرر 

می فرماینللد کلله خودتللان را قللوی کنیللد، 

کشللور را بایللد قللوی کنیللد. الِعلللُم ُسلللطان، 

علللم قللدرت اسللت؛ هللر کسللی کلله خللودش را 

بلله علللم مجهللز کنللد بلله قللدرت می رسللد. هللر 
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کسللی کلله خللودش را مجهللز بکنللد بلله اخللاق 

و تهذیللب نفللس بکنللد، بلله قللدرت می رسللد، 

ایللن هللم مسللئله دومللی اسللت کلله مللا 

گرفتللارش شللده ایللم؛ مللن تعبیللر می کنللم بلله 

شللبه تحللول، شللبه راهبللرد، یعنللی مللا بعضللی 

اوقللات توهللم راهبللرد داریللم، یعنللی کارمللان 

بللا رویکردهللای انبیللای الهللی وقتللی نللگاه 

می کنیللم خللود رویکللرد امللام، خللود رویکللرد 

رهبللری، این هللا چطللوری بلله اولویت هللا 

نللگاه می کننللد؟ بایللد اولویت هایمللان معلللوم 

باشللد، اولویت هایمللان را هللم عللرض کللردم 

نمللی توانللد زیللاد باشللد، مثللل سیاسللت ها، 

ببینیللد ویژگللی سیاسللت ها ایللن اسللت کلله 

بایللد کللم باشللد، وقتللی سیاسللت زیاد می شللود 

دیگللر سیاسللت نیسللت؛ یعنللی سیاسللت بایللد 

جللزو جللان افللراد باشللد یعنللی هملله بداننللد. 

امللام ره در اوایللل کتللاب شللرح حدیللث جنللود 

عقللل و جللرح می گویللد کلله مللن از مباحللث 

علمللی پیچیللده و این هللا صرف نظللر می کنللم 

وارد مباحللث علمللی نمللی شللوم تللا عمللوم 

بلکلله عللوام نیللز از ایللن اثللر بهره  منللد شللوند. 

می خواهللد جنللود عقللل تبدیللل شللود بلله 

فرهنللگ عمومللی، ایللن یللک راهبللرد اسللت؛ 

مللا عقانیت هللا را بیاوریللم ارتقللا بدهیللم حللاال 

اگللر راهبردهللا زیللاد باشللد، سیاسللت ها زیللاد 

باشللد، ایللن توهللم رویکللرد راهبللردی خواهللد 

بللود، دیگللر آن چیللزی کلله بایللد باشللد نیسللت. 

اآلن در بحللث کنتللرل جمعیللت ببینیللد. ایللن 

کنتللرل جمعیللت چللون مطابللق بللا رویکللرد 

دشللمنان مللا بلله مسللئله جمعیللت بللود؛ یعنللی 

مللا آن جللا یللک سیاسللتی در پیللش گرفتیللم 

کلله آن هللا هللم موافللق بودنللد، نظللام جهانللی 

هللم موافللق بللود، آمریکایی هللا هللم موافللق 

بودنللد و این هللا بللا ذوق و شللوق فللراوان 

آمدنللد سللراغ مللا کلله در ایللن جهللت کمک تللان 

می کنیللم. بیاییللد ایللن هللم روش هایللش، 

هملله جللور کمللک می کنیللم. ایللن را این قللدر 

در تاروپللود جامعلله مللا خللوب پیللش بردنللد 

کلله اآلن سال هاسللت کلله مقللام معظللم 

رهبللری فرمودنللد کلله ایللن درسللت نیسللت، 

ایللن اشللتباه اسللت، بایللد بللر گردیللم از ایللن، 

هللر کاری می کنیللم و مسللئوالن می کننللد 

و هملله دنبالللش هسللتند بللاز می بیننللد کلله 

کنتللرل  جهللت  در  سیاسللت ها  هم چنللان 

جمعیللت تشللویقی اسللت، یعنللی بللاز یللک 

جایللی یللک چیللزی را می بیننللد مانللده اسللت. 

ایللن بللا حقللوق مللردم گللره خللورده اسللت، بللا 

بیملله شللان گللره خللورده، بللا سیاسللت های 

دارویللی مللا گللره خللورده، بللا کتللاب درسللی 

مللا گللره خللورده، ایللن اسللت کلله می شللود 

سیاسللت و اولویللت. بللرای مثللال، قللرآن کتللاب 

راهبللردی ماسللت. اگللر آمدیللم گفتیللم کلله در 

راهبللرد می خواهیللم بلله پیامبللر اعظللم اسللام 

صحلله اقتللدا کنیللم، خللوب پیامبللر اسللام 

نقشلله راهبللردی اش قللرآن کریللم بللوده اسللت. 

بنابرایللن قللرآن را بایللد وارد هملله عرصه هللا 

بکنیللد. یعنللی زبللان سللخن گفتن تللان بشللود 

قرآنللی، سیاسللت گذاری تان بشللود قرآنللی، 

البتلله وقتللی می گوییللم قللرآن، طبیعتللًا یعنللی 

از مکتللب اهللل بیللت هللم در تفسللیر و تبییللن 

خللودش اسللتفاده می کنیللم. تللا زمانللی کلله 

تفکللر مللا راهبللردی شللود، اسللناد راهبللردی 

مللان بللرای مللا می شللوند درجلله یللک.

باید تاش بکنیم آن تفکر راهبردی را ترویج 

کلرده و برایلش زمینه سلازی هم بکنیلم، چنان 

کله بلرای نمونله، حضلرت املام وقتلی بحلث 

والیلت فقیله را مطلرح می کند می گوید که حاال 

طلاب جلوان باید ایلن بحث را ادامه بدهند، آن 

را بلازش کلرده و بسلط دهنلد، یعنلی ایلن بحث 

بایلد بسلط پیلدا کنلد، ترویلج و گفتمان سلازی 

شلود، اگر این اتفاق نیفتد باز آن تفکر راهبردی 

معطلل می ماند.


