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طليعه
هر چند تمام انبياي الهي با س�لاح منطق پاي بر عرصه رس��الت نهادهاند ،لكن
تفاوت عمدة رس��الت پيامبر خاتمصلياهللعليهوآله اين بود كه با معجزهاي برتر
و متفاوتتر از معجزههاي پيش��ين پا بر عرصه هدايت نهاد؛ اساسيترين ادعاي
فرس��تاده خداي متعال ،اين بود كه اين كتاب ح��اوي بهترين و برترين برنامه
س��عادت دنيوي و اخروي بش��ر از زمان خود تا انتهاي دنيا خواهد بود و ضمن
اينكه هيچ كس براي طي طريق سعادت ،از آن بينياز نخواهد بود هيچ مكتبي
توان ارائه همانندي را نخواهد داش��ت .هر چن��د قرآن حاوي اعجازهاي زيادي
است ،لكن اساس اين اعجاز ،در ارائه تفكر ،نظام و مكتبي منسجم از جهانبيني
و ايدئولوژي موردنياز انسان ميباشد.
اگر طبق تقس��يم خود قرآن «ايمان دروني» و «عمل بيروني» را ش��اخصه اصلي
تبعيت وي از يك راه بدانيم ،از نظر قرآن تنها كس��اني در مس��ير خالص و ناب
اسالم قرار دارند كه هم در اعتقاد و باور دروني ،در برابر مباني و قوانين اسالم،
خاضع ش��دند و آن را برترين و بهترين برنامه س��عادت به ش��مار آوردند ،و هم
اين اعتقاد را از محدوده توصيفهاي زباني و تعارفات س��خنوري توس��عه داده،
دستورات مدنظر اسالم را مبناي عملكرد فردي و اجتماعي خويش قرار دادند.
در طول  14قرن حكومت اسالم ،هر زماني كه مسلمانان با اعتقاد قلبي ،قوانين
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و مناسبات خود را بر پايه تعاليم اسالم پايهگذاري كرده و به آنها پايبند شدند،
بر قله علم و معرفت و پيشرفتهاي دنيوي و اخروي ايستادند ،و دنياي غرب و
ش��رق را مبهوت و نيازمند افتخارات خود نمودند و تبادل و تعامل فرهنگي در
آن زمان به مفهوم ارائه و عرضه اقتدار علمي و فرهنگي اسالم شد؛ اما هر وقت
كه گوهر الهي خويشتن را فراموش كردند ،و به داليل واهي در برابر تمدنهاي
ناقص و معيوب بش��ري ،خودباختگي بر مس��لمانان غلبه ك��رد ،عزت خود را از
دس��ت دادند و ذليالنه دس��ت به دامان مكاتبي ش��دند كه خود دائمًا در حال
آزمون و تجربه و بلكه شكستهاي روزانهاند.
اسالم از روز ظهورش ،با رويكردي جامعنگر و بر اساس اطالع از فطرت انساني،
كليات و اصول برنامه سعادت بشر را در قالب قانون اساسي قرآن ،ارائه كرد و با
دورانديشي ،راه را بر مقتضيات زمان و مكان باز گذاشت و از طرف ديگر راههاي
اس��تنباط و اس��تخراج قوانين را نيز تعليم داد؛ آنچه كه باعث شد قرآن با بيان
«يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» لب به ش��كايت از قوم مسلمان ،باز
نماي��د ،پيشبيني اين كتاب الهي از بيتوجهي به معارف بلند آن بود كه آن را
از سطح يك برنامه جامع ،در حد يك كتاب حاوي برخي موعظهها و داستانها
تنزل دادند و به ثواب قرائت و تالوت آن بسنده كردند!
در حقيقت فراخوان مقام معظم رهبري به انديش��ه در علوم انس��اني اس�لامي،
دعوت به بازگش��ت ب��ه گوهر فراموشش��ده خودمان بود .در طول س��الهاي
استبداد و استعمار ،مهمترين وابستگي ما غير از وابستگيهاي مادي ،وابستگي
ايجادش��ده در زمينه علم و فرهنگ است كه بيش��ترين تالشها بايد در زمينه
پااليش انديش��ههاي غيرالهي و غيراسالمي انجام ش��ود تا بتوانيم اعجاز اسالم
را در زندگي مش��اهده نماييم؛ ايش��ان در خصوص علوم انس��اني اينگونه بيان
ميكنند:
«ما علوم انس��انيمان بر مبادي و مباني متعارض با مباني قرآني و اس�لامي بنا
شده است .علوم انساني غرب مبتني بر جهانبيني ديگري است؛ مبتني بر فهم
ديگري از عالم آفرينش است و غالبًا مبتني بر نگاه مادي است .خوب ،اين نگاه،
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نگاه غلطي است؛ اين مبنا ،مبناي غلطي است .اين علوم انساني را ما به صورت
ترجم��هاي ،بدون اينكه هيچگونه فكر تحقيقي اس�لامي را اجازه بدهيم در آن
راه پيدا كند ،ميآوريم توي دانش��گاههاي خودمان و در بخشهاي مختلف اينها
را تعليم ميدهيم؛ در حالي كه ريش��ه و پايه و اس��اس علوم انساني را در قرآن
بايد پيدا كرد».
بايد قرآن كريم ،و همچنين معارف عترتعليهمالس�لام ،بعنوان اساس��يترين
«منب��ع» دين ،كه حاوي «مباني» مكتب اس�لام اس��ت موردبررس��ي و مراجعه
دانش��مندان ما باش��د تا «مواد» الزم را در موضوعات مختلف استخراج نموده و
قوانين كشور را بر آن اساس ارائه نمايند.
در خص��وص «عق��ل» بعنوان ديگر منبع دين بايد گف��ت ،هيچ مكتبي به اندازه
اسالم ،تشويق و ترغيب به انديشه و تعقل ننموده و سفارش به علمآموزي نكرده
اس��ت ،بگونهاي كه از عقل ب��ه «حجت دروني» در كن��ار انبياء كه «حجتهاي
بيروني» هس��تند ،نام برده ش��ده است .در حقيقت برخالف آنچه كه شايع شده
است اسالم ،عقل را در برابر دين قرار نداده است و بلكه آن را جزو دين شمرده
اس��ت؛ لكن شرايط اس��تفاده صحيح از عقل را با قواعد و محدودههايي معرفي
نموده اس��ت ،كه عمدتًا با رعايت نش��دن اين قواعد باعث شده است ،بشر عقل
خود را جايگزين ّ
كل دين نموده است ،و در جاهايي كه عقل ادعايي ندارد ،هوا
و هوس خود و بافتههاي ذهني خود را بنام تعقل و انديش��ه بر ديگران تحميل
نموده است.
آنچه تاكنون در اين طليعه كوتاه بيان ش��د ،مقدمهاي بود بر اين مطلب كه اگر
بخواهيم در هر زمينهاي راه پيشرفت دنيوي و سعادت اخروي را بطور همزمان،
بدس��ت آوريم ،چارهاي نداريم جز بازگشت به دين و معارف آن كه اولين الزمه
ضروري اين مسأله اعتقاد و باور دروني است؛ با توجه به اينكه سهم عمدهاي از
اين وظيفه خطير بر عهدة دانش��مندان علوم انساني است ،پرداختن به مقدمات
مورداشاره از سوي اين فرهيختگان ضروريتر خواهد بود.
بحث «حقوق جوانان» كه بخش��ي مهم و تأثيرگذار از درياي علوم انساني است،
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جوانب مختلفي دارد كه مجال كوتاه اين كتاب ،اجازة پرداختن به تمام زواياي
آن را نم��يداد .پرداختن به ش��خصيت و ويژگيهاي جوان��ي ،نيازهاي جوانان،
فرهن��گ و محيط زندگي جوان ،قوانين مصوب مربوط ،برنامههاي آموزش��ي و
رسانهاي و  ...بخشي از اين مسائل است ،لكن بر اساس مقدمه فوق ،اين مبحث
بهانهاي شد تا دو موضوع كلي در دو بخش و در قالب كتاب حاضر ،مورد بررسي
و عرضه قرار بگيرد:
بخش اول :حقوق و قانونگذاري در اسالم
در اين بخش ضمن اش��ارهاي مختصر به نگاه اسالم به «حقوق» و «قانونگذاري»
در حقيقت تفاوتهاي نگاه بشري و الهي به اين مسأله عنوان شده است ،كه در
مبحث مدنظر ،نمود اختالف اين دو نگاه ،در بوجود آمدن شاكلة دو جوان الهي
و بش��ري خود را نشان خواهد داد .آثار آيتاهلل جوادي آملي جهت ارائه مطالب
اين بخش انتخاب شده است.
بخش دوم :جايگاه و حقوق جوان در كالم مقام معظم رهبري
حقوق هر انس��ان باز بودن مس��ير وي و فراهم بودن امكانات الزم اين مس��ير
در رس��يدن به غايتي است كه مدنظر انس��انيت اوست؛ وقتي صحبت از حقوق
جوان ميشود در حقيقت ،بياني از مقدمات و مسير الزم جهت وصول به غايتي
اس��ت كه براي يك جوان در نظر گرفته ش��ده است؛ لذا براي استخراج «حقوق
جوان» ،بايد ديدگاه اس�لام در مورد استعدادهاي وي و همچنين غايت مطوب
يك جواني كه در مكتب وحي تربيت ميش��ود را بدانيم تا مقدمات اين مس��ير
را فراهم سازيم.
براي نيل به اين مطلب ،بيانات مقام معظم رهبري بعنوان يك عالم و انديشمند
اس�لامي و آگاه به مس��ائل جامعه كه به تعبير خودشان زمان زيادي از لحظات
عمرش��ان را نيز با جوانان گذراندهاند ،مورد بررسي قرار گرفت .البته با توجه به
جايگاه رهبري ايش��ان ،و اشراف به مس��ائل و قوانين كشوري ،در بيانات ايشان
توصيههاي مناسبي براي مسؤوالن وجود داشت كه كتاب مزين به اين مطالب
نيز گشته است.
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در ي��ك بي��ان مختصر بايد گفت ،بخش اول ،به مبدأ اين غرض و بخش دوم به
مقصد آن اش��اره نموده است ،تا آغاز و انجام خوبي براي فعاليتهاي علمي در
اين زمينه باشد .انشاءاهلل
در پايان ضمن تش��كر از كساني كه در پديد آمدن اين اثر نقشآفريني نمودند،
بوي��ژه آقايان :ميث��م صداقتزاده كه زحم��ت بخش اول را عه��دهدار بودند ،و
همچني��ن آقايان صابر اختري ،رضا اميني هرندي ،محمدعلی کنگرانی فراهانی
و نورالدين زنديه و کلیه کسانی که در این زمینه قدمی برداشتند ،ياد امام امت
رضواناهللتعاليعليه و ش��هيدان راه حاكميت اس�لام بخصوص شهداي انقالب
اسالمي ايران را گرامي ميداريم.
علي بهادري جهرمي
بهمن ماه 1389

حقوق
و قانونگذاري
دراسالم
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مقدمه
در تفکر اسالمي ،تشريع از مختصات ذات ربوبي است و غير از او هيچ کس حق
وضع قانون ندارد .با توجه به اينکه پس از ختم نبوت و به ويژه در دوران غيبت،
ارتباط انس��ان با وحي الهي منقطع ميگردد و از سوي ديگر بشر همچنان نياز
به قانون دارد آيا بايد گفت دوران قوانين الهي به سر آمده؟ در غير اين صورت
چه ضابطه و روش��ي براي رفع اين نياز وجود دارد؟ آيا اسالم طرح و برنامه اي
ب��راي اي��ن دوران دارد يا خود مردم آزادند که حوائج خ��ود را به هر طريق که
تشخيص ميدهند برآورده سازند؟
اولي��ن باري که در تاريخ ايران س��خن از وضع قوانين بش��ري توس��ط مجلس
قانونگذاري به ميان آمد در دوران مشروطيت بود که عکسالعمل هاي متفاوتي
را ب��ه وج��ود آورد و علما مواضع مختلف��ي اتخاذ کردند .اي��ن اختالف و عدم
دسترس��ي به نظريه صحيح و واحد از س��وي علماي اس�لامي موجب شکست
نهضت ،و در نتيجه بازگش��ت حکومت طاغ��وت ،پس از قيام مجدانه روحانيون
ديني و امت اسالمي گرديد.
عبرت از اين انحراف تاريخي خصوصا با توجه به استقرار نظام اسالمي در دوران
کنوني ،لزوم پرداختن به اين موضوع توسط نظريه پردازان و روشنفکران ديني
را بيش از پيش نمايان مي سازد.
البت��ه هر چن��د برخي روش��نفکران و علماي اس�لامي در اي��ن زمينه مطالب
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گرانق��دري بي��ان نموده اند ولي به علت پراکندگي اي��ن بيانات در آثار مختلف
آنان ،قابليت ارائه مطالب به عنوان «نظريه جامع اسالمي» وجود ندارد لذا قبل از
هر اقدامي جمع آوري اين نکات پراکنده در قالب يک نظريه منسوب به هريک
از بزرگان ضروري به نظر مي رس��د تا بتوان پس از آن با تضارب اين آراء و نقد
آنان به نتيجه مطلوب دست يافت.
در اين نوشتار سعي شده به بررسي اين موضوع از ديدگاه يکي از نظريه پردازان
حکومت اسالمي در عصر حاضر« ،آيت اهلل جوادي آملي» پرداخته شود.
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فصل اول :واژهنامه
گفتار اول :حق
"حق» واژهاي عربي اس��ت که معادل آن در زبان فارس��ي «هستي پايدار» است.
يعني هر چيزي که از ثبات و پايداري بهرهمند باشد ،حق است .به همين دليل،
َ
ون مِن ُدونِه ه َو
ق��رآن پروردگار را حق مينامد
بأناهللَ ه َو ّ
أن ما يَد ُع َ
الحق و َّ
«ذلک َّ
ُ
الباطل»(1اين به خاطرآن است که خداوند حق است و آنچه غير از او ميخوانند،
باطل اس��ت) خدا موجودي اس��ت ثابت که هيچ زوالي در او راه ندارد و هر چه
که به او نس��بت دارد حق است .همانند جهان آفرينش ،پيامبران و احکام ،زيرا
همگي س��همي از ثبات و پايداري دارند .البته حق خود درجاتي دارد ،و داراي
مراتب گوناگونی است و همه حقها در يک رتبه از ثبات ،جاي ندارند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)74
معناي اصطالحي حق که در «علم حقوق» مطرح است را می توان گفت که از راه
حد گذاري و تحديد ماهوي ممکن نيس��ت ،بلکه نيازمند تنبيه است .اين از آن
روست که حق -به معناي مصطلح -از مفاهيم است ،آن هم از مفاهيم اعتباري
در اجتماع و نه در منطق .اگرحق ،ماهيتی بود داراي حد و رس��م ،آنگاه تحديد
 . 1حج 62
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يا ترس��يم پذير ب��ود .بنابراين تعريفی مانند «مق�ررات اجتماعي» کمک چنداني
به ما نميکند زيرا مفهوم «مقررات اجتماعي» روش��نتر از مفهوم حق نيست تا
مبين آن باش��د .به اين ترتيب چارهاي نداريم جز اينکه از مجموع چند واژه و
تعبي��ر تنبيهي براي تعريف «حق» کمک بگيريم .در اينگونه تعاريف نيز همانند
تحديدهاي ماهوي مشتمل بر «علل اربعه» الزم است که علتهاي چهارگانه امر
اعتب��اري مورد تعريف را ،ذکر نماييم .بر اين پايه ميتوان حقوق را در اصطالح
چنين تعريف کرد:
«حقوق عبارت اس��ت از مجموعه قوانين و مقررات اجتماعي که از سوي خداي
انس��ان و جهان ،براي برقراري و تنظيم قس��ط و عدل در جامعه بشري تدوين
ميشود تا سعادت جامعه را تأمين سازد»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)75
انواع حق
تنها حق محض ميتواند حق را تعيين و اعطا کند در حقيقت جز حق محض،
«حق
«حق» 2و ٌ
حقه��اي ديگر بالعرض و نس��بياند .در دو آيه ازقرآن خداون��دٌ ،
َ 4
لحق مِن َربِک» (حق از
مبين» 3خوانده ش��ده آنگاه در آيه ديگر فرموده اس��ت «اَ ُ
ٌ
جانب پروردگار توست)
حق دو گونه اس��ت .1 :حقي که بر خداوند اطالق ش��ده اس��ت که داراي مقابل
وجودي نيس��ت چون هستي محض و نامحدود اس��ت و نامحدود ،مقابل ندارد
بلکه مقابل آن نيس��تي و عدم اس��ت  .2اما حقي که از خداست ،مقابل دارد که
«باطل» ناميده ميشود .اين حق مربوط به فعل اوست.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص)111-112
 . 2لقمان 30
 . 3نور 25
 . 4آل عمران 60
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حق در نزد علوم
حق در برخ��ي موارد داراي ماهيت اعتباري عقالني و در برخی موارد ش��رعي
است ولي در همه موارد ماهيت واحد داشته و ميان مصاديقش مشترک معنوي
است:
حق در منطق :حکم مطابق با واقع(شامل اقوال و عقايد) و در برابر باطل.
حق در فلسفه :گاهي وجود عيني خارجي است و گاهی موجود واجبي است که
قائم به ذات است.
حق در فقه :سلطنت فعلیهای که با فرض يک طرف قابل تصور نيست ،بلکه باید
قائم به دو طرف باشد.
حق در اصول:
الف) حق خدا :با اسقاط بنده از بين نميرود.
ب) حق بنده :با اسقاط او ساقط ميشود.
حق در قانون دين:
الف) مقابل باطل
ب) مقابل ضاللت
ج) مقابل ِسحر
د) مقابل هوي
(عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،صص )23-40
تقسيمات حق

حق تکويني و تش�ريعي :در معارف و مس��ائل ديني دو معن��ا از حق قابل تصور
اس��ت .معنايي که به نظام تکويني و امور تکويني عالم مربوط ميش��ود مانند:
َ
ِ
بالحق»(5آس��مانها و زمين را به حق آفريد) و معنايي
االرض
الس�موات و
«خلق
ّ
َ
 . 5تغابن 3
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للسائل و
حق
که به امور ارزش��ي و اعتباري مربوط اس��ت ،مانند« :و فِي أموالِهم ٌ
ِ

المحرومِ»(6و در اموالش��ان حقي براي درخواس��ت کننده و محروم وجود دارد)
در آيات و در روايات وقتي س��خن از حق به مي��ان ميآيد غالبا حق تکويني و
زماني نيز حق تش��ريعي مراد اس��ت ،اما در چالشهاي اجتماعي و سياسي غالبا
معناي اعتباري و تشريعي آن اراده ميشود .که گاهي ميان اين دو معنا اشتباه
صورت ميگیرد.
حق به اعتبار مس�تحق :حق به اعتبار مس��تحق به دو قس��م قابل تقسيم است.
گاهي صاحب حق(،مستحق) مقوم است و حق مقوم به اوست و هرگز از او جدا
نخواهد ش��د و گاهي(صاحب حق) مس��تحق مورد حق است .در قسم اول ،حق
قابل نقل و انتقال نيس��ت مانند حق مضاجعه براي زن ولي در قس��م دوم قابل
نقل و انتقال است مانند حق مستحق نسبت به تملک عين خارجي يا دين.
حق طبيعي(فطري) و وضعي :حقوقي که انس��ان به جهت انس��ان بودن داراست
طبيعي و حقوقي که ش��الوده آن قراردادهاي اجتماعي يعني قوانيني که براي
بهبود وضع مدني ،سياسي ،اجتماعي و ...جعل و وضع ميگردند وضعي هستند.
ح�ق قانوني و اخالقي  :ترک حقوق اخالقي ،وجدان دروني را جريحهدار ميکند
مانن��د ب��ي حرمتي به پدر و م��ادر اما عدم رعايت حق��وق قانوني جان و مال و
امنيت فرد یا جامعه را از بين ميبرد .شايد بتوان يکي از تفاوتهاي رايج ميان
آن دو را که پشتوانه قانوني است هم تفسير کرد.
َم�ن ل�ه الحق و َمن عليه الحق :حق با توجه ب��ه حقوق متقابل و از اين جهت که
طرفيني است به دو قسمت تقسيم شده است :کسي که حق براي او جعل شده
و در مورد حق اس��ت و کسي که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسؤولیت
و وظيف��ه پيدا ميکند اولي «من له الحق» و دومي « من عليه الحق» يا «مکلف»
ميباشد.
حق بالفعل و بالقوه :حقوق واجب االستيفا مانند اعمال واليت و حکومت معصوم
 . 6ذاريات 19
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پس از بيعت ،بالفعل اس��ت آنچه واجب االس��تيفا نيس��ت بالقوه ميباشد .نکته
اينکه حق واجب االس��تيفا اوال با تکليف همراه اس��ت و ثانیا صبغه حق اللهي
نيز دارد.
حق اهلل و حق الناس :همه الزامهاي ش��رعي اعم از امر و نهي ش��ارع را حق اهلل
مينامن��د که ميتواند جنبه عبادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياس��ي ،اقتصادي و
مانند آن داشته باشد .و همه مقرراتي که مصالح و منافع خصوصي يا عمومي را
تأمين کند مصداق حق الناس است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،صص)237 -243
گفتار دوم :قانون
تعريف قانون
«مجموعه قراردادهاي اجتماعي را که براي س��اختار امور عامه تنظيم ميگردد
قانون مينامند» .
( عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،ص )44
اين قانون در جوامع ديني همان تعاليم و احکامی اس��ت که تحت عنوان ش��رع
مقدس بر انبيا ابالغ شده است.
نسبت حق و قانون
«قوانين اجتماعي به ويژه قانون الهي براي محدود ساختن حقوق انساني نيست،
بلکه براي احياي حق فردي و اجتماعي است که الزمه مقام انساني است .قانون
براي صيانت حق و س�لامت نفس است ،نه براي وجاهت ظلم و توجيه ستم ،و
حق همان چيزي است که قانون الهي حدود و ثغورش را معين کرده است» .
برخي متفکران غربي در تعريف حق و قانون ،تعبيري به کار بردهاند که خالي از
اشکال نيست“ .هابز» در تعريف حق و قانون ميگويد :حق عبارت است از آزادی
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انس��ان در انجام خواستههای خویش و قانون حکمي است که خواستههاي او را
منع ميکند.
به نظر ميرسد که مشکل اصلي اين تعريف کلي بودن آن است .هرگز پذيرفته
نيس��ت که مفهوم حق در آزادي به معناي رهايي بي قيد و ش��رط تعريف شود.
حق انس��ان خالفت اللهي اس��ت نه دس��ت و پا زدن در لجن��زار خواهشهاي
نفساني»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،صص)46-47
گفتار سوم :دين
تعريف دين
با نگاهي به گستره مفاهيم ،قوانين و احکام اسالم ميتوان گفت دين ،مجموعهاي
از عقايد ،اخالق ،قوانين و مقرراتي است که براي ادارهی امور فردي و اجتماعي
انسانها و تأمين سعادت دنيا و آخرت آنان تدوين شده است.
اگر تعريف فوق درباره دين اس�لام به اثبات برس��د ،درباره ساير اديان الهي نيز
صدق خواهد کرد .دين حقيقي نزد خداوند ،همان اسالم است و خطوط اصيل
عندا ِ
هلل
«إن
الدي�ن َ
َ
و کلي اس�لام در عقاي��د ،حقوق ،اخالق و فقه يکي اس��تَّ .
االسلام»(7همانا دين پذيرفته ش��ده نزد خدا فقط اسالم است) و تنها امتياز در
ُ
خطوط فرعي و جزئي -به نام منهاج وش��ريعت -است «لِکل َج َعلنا م ُ
ِنکم ِشر َعة و
مِنهاجا»(8براي هر کدام از شما آيين و طريقه روشني قرار داديم) .
( عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )20-21
دين و حق انسان
بخش عمدهی دين که مجموعه بايدها و نبايدهاست براي تأمين و حفظ حقوق
انس��اني اس��ت ،بايدها طرق تأمين حقوق و نبايدها نشان دهنده موانع و آفات
 . 7آل عمران 19
 . 8مائده 48
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تأمين حقوق هستند .دين نه تنها حقوق انساني را به رسميت ميشناسد بلکه،
غايت تش��ريع دين احياي حقوق بشري است و وجود تکاليف شرعي و ملحوظ
نمودن عقوبت دنيوي و اخروي براي جهت دهي انسان در مسير حقوق طبيعي
است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،صص )40-41
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فصل دوم :نياز به قانون
گفتار اول :انسان در اجتماع
اگر چه انسان براساس فطرتش موحد است و عبوديت ذات اقدس اله را ميپذيرد
ولي طبيعتا مستخدم ديگري است .چون ارتباطش با عالم طبيعت محسوس و
نزديک است و انسش با عالم فطرت تقريبا دور است اگر او را براساس طبيعتش
رها کنند بر مبناي اس��تخدام ديگران حرک��ت ميکند هيچ گاه حد حقيقت و
نهايتي ندارد .جامعه متش��کل از چنين انس��انهايي ،اگ��ر داراي نظم و قانوني
درست نباشد ،تزاحم و درگيري و هرج و مرج و فساد آن را نابود خواهد کرد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1379 ،ص)50
انسان فطرتا قانونمند و متمدن است و طبعا متوحش و متجاوز .همه فضيلتهاي
انس��ان به فطرت و همه کژيهاي او ب��ه طبيعت وي باز ميگردد .ميان اين دو
هم��واره نبردي پايدار وجود دارد که «جهاد اکبر» نام گرفته اس��ت .آنگاه که در
اين نبرد ،فطرت پيروز شود ،همهی فرشتگان به پاي انسان به سجده می افتند
فيه من ِ
خت ِ
ساجدين»(1من
روحي َف َقعوا له ِ
«إنّي ٌ
طين فاِذا َس ّوي ُته و نَ َف ُ
خالق بشرا مِن ٍ
بش��ري از گل ميآفرينم .هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن
دميدم براي او به س��جده افتيد) و آن دم که طبيعت چيره گردد ،او موجودي
 . 1ص  71و 72
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خواهد شد که از چهارپايان نيز فرومايهتر است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص )135-136
او در ابتداي کار ميکوشد تا از انسانهاي همجوار خود همانند حيوانات و نباتات
و جمادات بهره ببرد ،اين تس��خير يک جانبه همان اس��تخدام و استثمار است،
ليکن چون انسان توقع متقابل همنوع خود را مييابد ناگزير به خدمت متقابل
ت��ن ميدهد .اين تمکين دو جانبه در نهايت بصورت قانون اجتماعي س��ازمان
مييابد .از اين بيان چنين اس��تفاده ميشود که «انسان مدني بالطبع نيست بلکه
مس�تخدم بالطبع اس�ت» و اما آنچه که نفس سرکش را سازمان بخشيده و آن را
تحت ضوابط و قانون در ميآورد عقل اس��ت ،پس عقل انس��ان ،منشأ پيدايش
آداب ،رسوم ،سنن ،قوانين و حقوق اجتماعي است.
قوانيني را که عقل تش��خيص داده و يا تصويب مينمايد متناس��ب با شناختنی
اس��ت که وي از انس��ان و جهان دارا ميباش��د .به عبارت ديگر ،جهان شناسي
اصل ،و قانونگذاري فرع آن است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،صص )384 -385
گفتار دوم :انسان بدون اجتماع
انس��ان قبل از آنکه با ديگران زندگي مشترک طرح کند و براساس نياز طبيعي
به تقس��يم کار و توزيع کاال و مانند آن اقدام نمايد ،با شئون ادراکي و تحريکي
خود در مس��ائل فردي ،در ارتباط ميباش��د و با اش��ياء طبيعي و عيني پيوند
تکويني دارد ،و با آفريدگار خويش ،اگر به آن معتقد باشد ،رابطه ويژهاي خواهد
داشت .امور ياد شده نيازمند به راهنماي حقوقي است ،تا از گزند افراط و آسيب
تفريط مصون بماند البته قانونهاي مدون بش��ري ،خ��واه قانون داخلي و خواه
قانون بين المللي ،قاصر از آنند که حدود حقوقي مسائل مزبور را تعيين کنند،
زيرا هيچکدام از آنها عهدهدار تحديد چنين حقوق فردي و شخصي نيستند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)19
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گفتار سوم :محدود بودن آزادي
س��ومين دليلي که براي نياز بشربه قانون ميتوان ذکر کرد محدود بودن انسان
اس��ت« .چون وصف در اصل تحقق خود ،تابع هس��تي موصوف اس��ت ،در تمام
ش��ئون هس��تي نيز تابع وجود موصوف خواهد بود ،يعني اگر هستي موجودي،
نامحدود و غير متناهي بود ،خصوص وصف ذاتي او نيز همانند اصل وجود ذات
او بيکران اس��ت ،اگر چه وصف فعل او محدود اس��ت .ولي اگر وجود موصوف،
مح��دود و متناه��ي بود ،حتما وص��ف او ،اعم از وصف ذات ي��ا وصف فعل ،نيز
متناهي و محدود خواهد بود .يعني ممکن نيست اصل وجود بشر متناهي باشد
ليکن آزادي وي که از اوصاف او به شمار ميآيد و در اصل محقق ،تابع هستي
اوس��ت ،غير محدود باشد .بنابراين حتما آزادي انسان ،مطلق و نامتناهي نبوده
بلکه مقيد و مشروط و محدود ميباشد» .
( عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)9
در حقيقت «بي نيازي انس��ان -که مبتني بر تفکر» اومانيس�تي» است -با ممکن
بودن او تنافي دارد .البته نبايد اين تلقي اش��تباه به وجود آيد که نظام تش��ريع
به جهت فرقي که با نظام تکوين دارد ،از اين امر مستثناس��ت .انسان بايد بداند
همانگون��ه ک��ه حيات تکوينياش -چ��ه در اصل ايجاد و چه در اس��تمرار آن-
وابسته به حق است ،حيات روحي و معنوياش نيز -به همان شکل -وابسته به
فيض تش��ريعي حق و دستورهاي حيات بخش اوست .او چون موجودي امکاني
اس��ت ،در همه شئون خود به موجودي واجب نيازمند است و هيچ عرصهاي از
زندگ��ي او -اعم از تکوين و تش��ريع ،چه دنيا ،چه آخ��رت  -بي در نظر گرفتن
حقيق��ت واجب الوجود ،معن��ا و مفهومي ندارد و او در ي��ک کالم ،بنده و عبد
خداوند است» .
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،ص)58
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فصل سوم :قانونگذاري بشري
گفتار اول :منشأ حق از ديدگاه متفکران غربي
«برخي از متفکران وحي و نبوت معتقدند که عقل بش��ر براي هدايت و سعادت
او کافي است و نياز به وحي نيست .عقل انسان پاسخگوي همه نيازها و حاجات
انساني است و با وجود آن تمسک به ابزار ديگري براي وصول به سعادت ،امري
عبث و بيهوده خواهد بود .انديشهی مزبور که در آثار انديشمندان کالمي شيعه
به «ش�بهه براهمه هند» نسبت داده شده ،از مدتها قبل مطرح گرديده که پاسخ
آن در کتابهاي کالمي تبيين ش��ده اس��ت ،اما امروزه برخي از پيروان مکاتب
جدي��د در غرب همين انديش��ه را تبليغ و ترويج ميکنن��د و کامل ترين نظام
حقوقي را که متضمن هدايت و س��عادت انساني اس��ت «اعالميهی حقوق بشر»
ميدانند .اين گروه را عقيده بر آن اس��ت که هيچ نيازي به بعثت انبيا نبوده و
دليلي وجود ندارد که مردم به وحي و نبوت گرایش دينی داش��ته باش��ند ،زيرا
رهاورد انبياء اگر موافق عقل باشد صاحبان عقل از آن بي نياز بوده و حاجت و
فايدهاي در گرايش به وحي نيست و اگر مخالف عقل باشد ،پذيرش آن سودمند
نبوده و نافع نخواهد بود»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،ص)148
« با بيان ديدگاه اسالم ،بطالن عقيده پيش روشن ميشود ،اما پاسخ اجمالي آن
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اين اس��ت که درک عميق عقل اگر چه ميتواند منش��أ معرفت حقوق به شمار
آي��د ،ولي صالحيت کامل در اين امر را ندارد ،زيرا قلمرو ادراک عقل در مقابل
وحي محدود است و شعاع وحي بسي فراتر از آن است» .
( عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،ص)149
اين تفکر الحادي تاريخچهاي بس��يار قديمي دارد و قرآن نيز از آن ياد ميکند و
فرعون را نماد اين تفکر معرفي مينمايد:
«فرع��ون بت پرس��ت بود از اين رو س��ران قوم وي در اعتراض ب��ه او گفتند آيا
موس��ي و قومش را رها ميکني تا در اين س��رزمين فساد کنند و تو و خدايانت
َ
«وقال الم ُ
ال مِن قوم فرعون أتَذ ُر موس�ي و قو َمه لُِی ِ
فس�دوا فِي األرض و
را رها کنند
يذ ُرک وآلهتَک»( 1و اشراف فرعون به او گفتند آيا موسي و قومش را رها ميکني
که در زمين فساد کنند و تو و خدايانت را رها سازند) .
فرعون با اينکه بت پرس��ت بود ،سرپرس��تي و تدبير و تصرف در سرزمين مصر
و س��لطنت آن را از آن خوي��ش ميديد وميگفت جز م��ن کس ديگري مالک
ش��ما نيست و انديش��ه من حاکم است و بايد قانوني اجرا ش��ود که برا بر اراده
ِمت لَ ُکم
من اس��ت «أنا ربّ ُکم األَعلي»(2من بزرگترين پروردگار ش��مايم) «و م�ا َعل ُ
من ٍ
إله غي ِري»(3من معبودي غير از خودم براي ش��ما نميشناس��م) البته فرعون
نميگفت :من واجب الوجودم و عالم يا شما را خلق کردهام»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ج ،صص )89 -90
غرض او از اين ادعا آن بود که تدبير امور مردم به دست اوست و قوانين زندگي
آنها را خود بايد تنظيم سازد .از همين رو موسي به سختي در برابر اين ادعای
فرعون ايستاد و خواستار آزادي مردم از اين بردگي شد.
 . 1اعراف127
 . 2نازعات 24
 . 3قصص 38
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َ
نعمه تَ ُمنّها َع َل ّي أن عبدت بني اِسرائيل» 4پس روح سخن موسي اين بود که
«تلک ٌ
اطاعت از هر موجودي جز خداي تبارک و تعالي ناشايسته است و هم انسانها
بايد از اين بند رها گردند و پيرو فرمانها و قوانين خود ساخته بشر نباشند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص )188

منظ��ور فرعون از دين و تم��دن نمونه همان مجموعه قوانين و مقرراتي بود که
با آن حاکميت قبطيان بر بني اس��رائيل را تأس��يس ميکرد .اين قوانين همان
قوانين س��تمکارانه مبتني بر قدرت و زور اس��ت ،چه اينکه فرعونيان در وصف
اين قانون زورمدارانه گفتند
من استَعلي»(5هر که امروز برتري يابد
«قدأفلح اليو َم ِ
َ
رس��تگار است) يعني امروز رس��تگار کسي است که برتر از ديگران باشد و نظام
ارزش همان نظام استعال و چيرگي بر رقيبان است .از موارد ديگري که در قرآن
بر قوانين و مصوبات بش��ري اطالق دين ش��ده اس��ت ،قانون سلطان مصر است
که در داس��تان يوس��ف از آن با عنوان «دين ملک» ياد شده و ميفرمايد«:کذلک
ِيوسف ما کان ل َ
َ
ِ
دين
کِدنا ل
الملک»(6اينگونه راه چاره را به يوسف ياد
ِيأخذ أخا ُه في ِ
داديم او هرگز نميتوانست برادرش را مطابق آيين پادشاه بگيرد)
پس دين مش��تمل بر مجموع��ه قوانين و مقررات نيز ب��وده و اين مجموعه در
بأن اهللَ هو
صورتي حق اس��ت که فقط توس��ط خداوند تنظيم شده باش��د«ذلک ّ
ُ
ون مِن دونِه
العلي الکبي ُر»(7اين به خاطر آن
ُ
أن ما يد ُع َ
هوالباطل و ّ
الحق و ّ
إن اهللَ هو ُ
اس��ت که فقط خدا حق است و آنچه را غير از او ميخوانند باطل است و همانا
خداوند بلند مرتبه و بزرگ است)
همين سخنان امروزه پس از رواج مجدد انسان گرايي در دوره جديد در مقابل
خدا محوري مطرح گرديده اس��ت« .اومانيسم فلسفهاي است که ارزش یا مقام
انس��اني را ارج مينه��د و او را مي��زان همه چيز قرار ميدهد .به ديگر س��خن،
 . 4شعرا 22
 . 5طه 64
 . 6يوسف 76
 . 7حج 62
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سرش��ت انس��اني و عاليق طبيعت آدمي را به عنوان موض��وع اتخاذ ميکند» .
در اين تعريف از اومانيس��م که از س��وي «پالدوارد» ارائه ش��ده و گوياي عمق
تفکر انس��ان محوري اس��ت از س��ويي جانب تفريط و از طرفي جانب افراط آن
تقويت ش��ده است .وجه تفريطي آن اين است که طرفداران اومانيسم با ترجيح
خواس��تههاي طبيعي انسان به جاي شکوفا کردن انسانيت خود و ترقي و رشد
آن ،حيوانيت درون خويش را تکامل ميبخش��ند .موضع قرآن کريم نس��بت به
افرادي که اميال طبيعي و خواس��تههاي نفس��اني خويش را -ک��ه با حيوانات
«أفرأيت َم ِن ات َ
ّخ َذ إل َه ُه هوا ُه و
مش��ترک اس��ت -ترجيح ميدهند ،اين اس��ت که
َ

أض ّل ُه ا ُ
َ
علم و َختَم علي َس�معِه و قلبِه و َج َعل علي بَ َص ِره غش�او ٌه ف َمن يهديه
هلل علي ٍ

هلل أفال ت َ
مِ�ن ِ
بعد ا ِ
ون»(8يعني آيا نديدي کس��ي را که هواي خويش را معبود
َذ ّک ُر َ
خ��ود ق��رار داده و خ��دا او را از روي علم ] به اينکه هداي��ت پذير نبوده[ گمراه
س��اخته و برگوش و دلش مهر زده و بر ديدهاش پرده نهاده اس��ت؟ پس از خدا
چه کس��ي او را هدايت خواهد کرد؟ آيا متذکر نميشويد؟) اما وجه افراطي اين
مکتب آن است که بر خالف ادعاهاي ياد شده -که همگي بيان کننده استقالل
و بي نيازي مطمئن انسان است -به هيچ وجه ،انسان استقالل کامل ندارد ،زيرا
حقيقت و ذات او وجودي امکاني اس��ت ،مانند همه موجوداتي که هس��تي آنها
عين ذاتشان نيست و سلسله علل آنها به جايي ،متکي است .چنين عقيدهاي در
معارف ديني شرک خوانده ميشود زيرا مشرکان کار خدا را به غير خدا نسبت
ميدهند نه اينکه بخش��ي را براي خدا و قس��متي را براي ديگري انجام دهند
زيرا اين رفتار شرک معهود نيست بلکه «ريا» است ،معموال مشرکان کاري را که
بايد به خدا نس��بت دهند را به غير خدا نس��بت ميدهند .مثال به عنوان شرک
در پرس��تش معتقدند يک مبدأ جهان را آفريده که او خداوند اس��ت ولي مبدأ
ديگري جهان را اداره و براي آن قانونگذاري ميکند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1378 ،ب ،ص)60
 . 8جاثيه 23
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گفتار دوم :نقد قانونگذاري بشري
چنانک��ه گفت��ه ش��د برخ��ي سرچش��مه و منب��ع حق��وق را متکي ب��ه آراي
مردم(دموکراس��ي) و گروهي مس��تند به منابع ديگر دانستهاند ،مانند اراده اهل
حل و عق��د و نوابغ بشري(ش��يوهی حکومتي برخي از مس��لمانان) ،طبيعت و
معيارهاي آن(نظريهی حقوق طبيعي) ،فطرت و قواعد آن(نظريه حقوق فطري)
و ارادهی فرد(ديکتاتوري).
توحيد ناب بر اين پايه استوار است که حق قانونگذاري تنها از آن خداوند است
و همه ديدگاههاي حقوقي مزبور مشرکانه و غير توحيدي اند .هيچ يک از منابع
مزبور هس��تيبخش نيستند تا بتوانند در تفسير هستي و تعيين قانون براي آن
دخالت کنند .به همين دليل نبايد فريب خورد و گمان کرد که اگر مثال به نظام
دموکراسي يا نظريهی حقوق فطري تن دهیم با منطق توحيد سازگار است.
قرآن ميفرمايد در روز قيامت بت پرس��تان ب��ه بتهاي خود خطاب ميکنند:
�و ُ
برب العالَمين»(9چون شما را با پروردگار عالميان برابر ميشمرديم)
يکم ِّ
ُس ِّ
«إذ ن َ
اين آيه نشان ميدهد هر ديدگاهي که چيزي يا کسي را برابر و همپايهی خدا
بداند مش��رکانه اس��ت .حال اگر طبق ديدگاهي ،طبيعت ،فطرت ،عقل و مانند
آنها منبع ذاتي قانون شدند بدين معناست که جايگزين خدا و برابر با او فرض
ش��دهاند .البته بايد عنايت کرد که در بعضي از موارد ،مانند تش��خيص حسن و
قبحهاي ذاتي ،خود عقل حجتي از حجتهاي الهي است و خداوند آن را منبعي
براي ارزشگذاري قلمداد کرده است ،لکن بازگشت چنين حجتي در حقيقت به
کشف از وحي الهي خواهد بود.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص)116-118
در نقد قانونگذاري بش��ري ميتوان بصورت مختصر اينگونه استدالل نمود که
اگر قانونگذار يک انس��ان باشد بايد پرس��يد چرا اين فرد صالحيت قانونگذاري
 . 9شعرا 98
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براي همه بشر را يافته است؟ آيا اين صالحيت نشأت گرفته از قدرت و سلطهی
اوس��ت؟ اگر چنين اس��ت اصول قانونگذاري را بايد به طاق زد! زيرا اساسا وضع
قانون براي مبارزه با س��تم و از ميان بردن ظلم و زور اس��ت .با اين حال چگونه
ميتوان گفت هر کس سلطه پيدا کند ،حق قانونگذاري دارد و ديگران ناچار به
پذيرش قانون وضع شده از طرف او هستند.
از اين گذشته جهل و ناداني يک نفر آنقدر گسترده است که هرگز مجال وصول
چني��ن هدفي را ب��ه او نميدهد .حتي آن گاه که دان��ش او چنين زمينهاي را
فراهم س��ازد ،سهو و نس��یان به سراغ او ميآيد و سدي ميشود در برابر تنظيم
يک قانون مناسب ،مشکل به همين جا پايان نمييابد.
اگر ي��ک نفر براي تنظيم قانون ب��راي موارد خاص توفيق ياب��د ،آنقدر گرفتار
انگيزههاي رواني و حب و بغضهاي ش��خصي است که به هنگام تطبيق اصول،
آگاهانه يا ناخودآگاه ،حق را از ياد ميبرد.
گذش��ته از اين هر سه مشکل -يعني جهل ،سهو و ناتواني در تطبيق -بايد ديد
تا چه حدي ميتواند در قلمرو حيات انس��انهاي ديگرتصرف کند و مجازات و
کيفر تنبيهاتي نسبت به آنها روا دارد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص)100-101
بر اهل نظر پوش��يده نيس��ت که اش��کاالت چهارگانهی فوق ويژهی يک انسان
نيست بلکه مربوط به همه انسانهاي غيرمعصوم است از اينرو ،تمام آن اشکالها
در مورد قانونگذاران متعدد نيز وارد است .از اين گذشته در قانونگذاري جمعي
مش��کل اختالف نظر ميان قانونگذاران ،به مش��کالت ديگر افزوده ميشود .در
اينجاس��ت که به ناچار هرچه را مورد پذيرش اکثريت باشد ،قانوني ميشمارند
ک��ه البته تأمين کننده آرمانهاي گروه بيش��ماري از اف��راد از جمله مخالفان
قانون ،کس��اني که در رأيگيري شرکت نداشتنهاند ،و نسلهاي بعدي نخواهد
بود.
اگ��ر ضرورت اجتماعي مبناي توجيه اين رويه قرار گيرد گفته خواهد ش��د که
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چنين مش��کلي زاييده انتخاب ش��يوهاي نادرس��ت و مبنايي غير الهي در وضع
قانون است و بدون تغيير اين مبنا ،رفع مشکل ممکن نيست.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)102
گفتار سوم :آثار قانونگذاري بشري
بس��ياري از انسانهايي که در پي شناخت و تعيين منابع حقوق بشر برآمدهاند،
از آف��ت بزرگ «خودمحوري» و «هواپرس�تي» مصون نيس��تند اگر انس��اني خود
محور باش��د ،بي ترديد در برابر حق ميايس��تد و اگر بتواند لباس حق بر باطل
ميپوشاند و باطل را حق جلوه ميدهد .پيروي از هواي نفس ،انسان را بدانگونه
از ح��ق باز م��يدارد که هم از حق نظري محروم ميمان��د و هم از حق عملي،
يعن��ي نه ح��ق را ميفهمد و نه ب��ه آن عمل ميکن��د .البته از ي��اد نبايد برد
که انس�ان اگر چه طبعا خودخواه اس�ت ول�ي فطرتا خدا خواه اس�ت .جنگ ميان
خودخواهي طبع و خداخواهي فطرت همواره برقرار است .بيشتر مردم به حس
و طبع خود مأنوسترند و از اين رو خود خواهي آنان بر خداخواهيشان چيره
ميگردد .پيدايش گروهها و حزبها و دس��تهها نيز بيشتر از همين روست .در
چني��ن حزبهاي��ي ،هر کس يافتهها و بافتههاي خود را دوس��ت دارد و نتيجه
برداشتهاي خود را ميپرستد ُ
حزب بما لَ َدي ِهم َف ِر ُحون»(10هر گروهي به آنچه
«کل ٍ
در نزدش اس��ت شادمان است) و در قيامت به جرم خودخواهي و از خود راضي
بودن کيفر ميبيند و دربارهی چنين کس��ي گفته ميش��ود «إنّ�ه کان في أَهلِه
س�رورا»(11او در خانوادهاش پيوسته مس��رور بود) قرآن بارها به خودکامگان ،از
َم ُ
يهوديان و مس��يحيان گرفته تا ديگران ،هشدار ميدهد که نظام هستي بر پايه
«ليس
بأماني ُکم» 12ولي آنان همواره خود را مالک و
ِّ
هوسهاي آنان استوار نيست َ
معيار ش��ناخت سره از ناسره و ارزش از ضد ارزش ميدانند .اما روشن است که
انس��ان نميتواند معيار تشخيص نظام احسن باشد زيرا همه جهان براي انسان
 . 10روم 32
 . 11انشقاق 13
 . 12نساء 123
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عادي آفريده نش��ده و آنها تنها بعضي از عنصرهاي بي شمار جهان آفرينشاند.
اگر انس��ان عادي به تنهايي بخواهد محور نظام احسن را تعيين کند ،هر چه را
که با خواستهها و آرزوهايش سازگار باشد بر ميگزيند و جز آن را کنار مينهد،
بي آنکه به مصالح و منافع ديگر موجودات جهان هستي توجه ورزد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص)97 – 100
در پايان اين گفتار س��خنی از حضرت اميرالمؤمنين
را در اين زمينه ذکر
الح�ق فيما ت ِ
إن أَکث َر
ُنک ُرون» 13اين
ِّ
ميکني��م که فرمودند« :التَ ُقولُ�وا بِما التع ِر ُف َ
ون ّ
بياني رس��ا براي اخطار به قانونگذاران بشري است و به آنها هشدار ميدهد که
شما حق قانونگذاري نداريد زيرا چه در زمينه حق نظري و چه در عرصه حق
عملي حقايق بس��ياري را نميدانيد پس چگونه ميتوانيد حقوق بش��ر و قوانين
شايستهاي وضع کنيد.
عليه الس�لام

 . 13نهج البالغه خطبه  87بند 17
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فصل چهارم :قانونگذاري الهي
گفتار اول :مقدمه
اس�لام تنها دين حق اس��ت و غير از آن جز گمراهي و ضاللت نيست زيرا «ماذا
الحق إال ّ
الضالل»(1بعد از حق چه چيزي غير از گمراهي وجود دارد) به همين
بعد ِّ
َ
يبتغ
دليل است که جز اسالم هيچ قانوني از هيچ کس پذيرفته نميشود «و َمن ِ
غي َر
اإلسلام دينا ف َلن يُق َب َل مِنه»(2هر کس غير از اس�لام ديني بطلبد هرگز از او
ِ
پذيرفته نميشود)
( عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،ص)117
اثر توحيد عبادي آن اس��ت که انس��ان در هيچ امري ،مطيع غير خدا نخواهد
بود و دس��تور اطاعت از پدر و مادر يا رس��ول و اولواالمر هرگز با توحيد عبادي
خداي سبحان منافاتي ندارد ،زيرا اطاعت از آنها در حقيقت ،اطاعت از خداي
َ
الرس�ول و أولِي األمر م ُ
س��بحان و پاسخي به فرمان «أَطي ُعوا اهللَ و أَطي ُعوا
ِنکم»(3از
خدا اطاعت کنيد و از پيامبر و اولياالمر اطاعت کنيد) اس��ت .اطاعت و عبادت
خدا ش��ريک بردار نيست تا انس��ان در برخي امور مطيع خدا و در بعضي ديگر
 . 1يونس 22
 . 2آل عمران 85
 . 3نساء 59
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مطيع قانون ،اولي االمر يا پدر و مادر باشد ،بلکه لزوم اطاعت در همه اين موارد
محصول فرمان خداست.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1378 ،الف ،ص)436
گفتار دوم :ادله اثبات قانونگذاري الهي
داليل اثبات حصر قانونگذاري در پروردگار جهان متعدد است که برخي از آنان
را ميتوان بصورت زير تقسيم بندي نمود:
داليل سلبي:
در اين قس��مت از طريق برهان خلف ثابت ميش��ود که تنها خدا را ميتوان به
حقيقت قانونگذار ناميد:
هيچيک از اش��کاالت قانونگذاري بش��ري متوجه قانونگذاري الهي نيس��ت .از
َ
مثقال ذ ّر ٍه
ب عنه
س��ويي در حريم دان��ش خداوند هرگز جهل راه ندارد« :اليع� ُز ُ
ِ
ي
�موات و ال ِف 
الس
األرض»(4به اندازه س��نگيني ذرهاي در آسمانها و زمين از
ِ
في ّ
علم او دور نخواهد بود) و از س��وي ديگر سهو و فراموشي هم در گسترهی علم
خداوند راه ندارد.
ذاتي که عين ش��هود و علم حضوري اس��ت محال اس��ت که نس��بت به چيزي
جاهل باشد یا آن را فراموش کند زيرا جمع ميان حضور و غياب يا علم و جهل
کان ربّ َ
َسیا»(5و پروردگار تو فراموش کار نيست) همچنين
ممکن نيست«و ما َ
کن ّ
گرفتاري در بند حب و بغض و کينه ورزيها نيز از خداوند دور است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)103
اگر ما حق قانونگذاري را منحصر به کس��ي که آگاه از روابط آش��کار و پنهان
انس��ان و جهان اس��ت ندانيم و قوانين را تابع دانش بش��ر و جهل علمي روزگار
 . 4سبأ 3
 . 5مريم 64
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بدانيم و اسالم را نسبت به آن قوانين در حد يک نظام ارزشي ناظر قرار دهيم،
مميزي بين آن و ديگر اديان و مکاتب بش��ري باقي نميماند بلکه
در اينصورت ّ
اساسا نيازي براي دين وجود نخواهد داشت زيرا:
اوال انسانها غالبا بر اين ارزشها واقف بوده و نسبت به آنها تمايل دارند.
ثانیا کمتر مکتبي از مکاتب بش��ري است که داعيهی مخالفت با اين ارزشها را
داش��ته باشد بلکه موافق برقراري آنها مانند عدالت ،آزادي ،ايجاد رشد و تکامل
جامع��ه خواهند بود .تفاوتي که بين مکاتب اس��ت در ش��يوه و روش قوانين و
قواعدي است که براي تأمين اين ارزشها ارائه ميدهند به عنوان مثال فرعون
ني��ز داعي��هی دفاع از تمدن نمونه داش��ته و پيروزي در عمل را نش��انه فالح و
رس��تگاري ميخوانده اس��ت« ،و يذ َهبا بطري َقت ُ
ثم ائتوا
ِک ُم ال ُمثلي فأجمِع ُوا َ
کيد ُکم َّ
أفلح اليو َم من استعلي»(6و راه و رسم نمونه شما را از بين ببرند .اکنون
ص ّفا و قد َ
که چنين اس��ت ،تمام نيرو و نقشه خود را جمع کنيد و در يک صف به مبارزه
بياييد و امروز رستگار کسي است که برتر باشد) .
در جاي ديگر موس��ي را مروج فساد دانسته ميگويد« :و َ
فرعون َذ ُروني أقتل
قال
ُ
ِيدع ربَّ�ه إنِّی أَ ُ
�د َل دينَکم أو أن يُظه َر فِي
االرض الفس�اد»(7و
خاف أن يُ َب ِّ
موس�ي و ل ُ
ِ
فرعون گفت بگذاريد موسي را بکشم ،و او پروردگارش را بخواند [تا او را نجات
دهد] زيرا من ميترس��م که آيين ش��ما را دگرگون سازد ،و يا در اين سرزمين
فس��اد ب��ر پا کند) او در دفاع از نظر خود ش��عار رش��د و هداي��ت جامعه را نيز
َ
َ
ُ
فرعون ما ُ
س�بيل
أهديکم إال
أريکم إال ما أري و ما
«ق�ال
مط��رح کرده و ميگويد:
ُ
الرش�ادِ»(8فرعون گفت من جز آنچه را معتقدم به ش��ما ارائه نميدهم و شما را
َّ
جز به راه صحيح راهنمايي نميکنم)
قرآن کريم در ادامه همين آيات از حس��ن و زيبايي کار زش��ت فرعون در نظر
او خبر داده و ادعاي هدايت بر طريق رش��د را به مؤمن آل فرعون نيز نس��بت
�بيل و ما
ميدهد «وإنِّي لأَ ُظنّه کاذبا و کذلک ُزيِِّ َن ل
ِفرعون س�و ُء عملِه و َّ
الس ِ
َ
صد عن ّ
 . 6طه  63و 64
 . 7غافر 26
 . 8غافر 29
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تباب ،و َ
َ
ون ِ
الرش�ادِ»(9و
أهدکم
کيد
فرعون إال في ٍ
ُ
قال الّذي آ َم َن يا قوم اتَّ ِب ُع ِ
َ
س�بيل َّ
من گمان ميکنم او دروغگو باشد .اينچنين اعمال بد فرعون در نظرش آراسته
جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد و توطئه فرعون جز به نابودي نميانجامد.
کسي که [از قوم فرعون] ايمان آورده بود گفت :اي قوم من از من پيروي کنيد
تا شما را به راه درست هدايت کنم)
( عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،صص)236–237

داليل ايجابي:
اين دس��ته از براهين مس��تقيما ثابت ميکند که تنها خداوند است که ميتواند
براي بش��ر قانونگذاري کند که به دو قس��مت تقسيم ميگردد .اول داليلي که با
بررس��ي صفات خداوند متعال بدست ميآيد و دوم ادلهاي که با شناخت انسان
و جهان ،رهنماي ما خواهند بود.
 -1-2ادلهی مبتني بر خداشناسي
 -1-1-2علم الهي :اين دليل با چند مقدمه ثابت ميشود:
الف) آفريدگار انس��ان خداي عليم و حکيم اس��ت که او را براي مقصد و هدفي
عالي آفريده است.
ب) انس��ان حقيقتي جاودانه اس��ت و بايد در «صراط مس�تقيم» به سوي ابديت
حرک��ت کند تا از اين راه ،س��عادت ابدي خ��ود را تأمين نمايد و اگر در اين راه
مرتکب خطا شود ،دچار شقاوت و محروميت از سعادت ابدي خواهد شد.
ج) چون انسان مخلوق خداي عليم و حکيم است فقط خداوند به حقيقت انسان
و ابعاد وجودي او و نيازهاي وي واقف است.
د) چون فقط خدا از حقيقت انس��ان و ابعاد وجودي و نياز او آگاه اس��ت ،هيچ
کس جز او نميتواند انتظارات او را برآورده سازد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1380 ،الف ،صص )35 -36
 . 9غافر  37و 38
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 -2-1-2مالکيت مطلق الهي :مقدمات اين دليل عبارتند از:
ال��ف) انس��ان براي زندگي دنيوي خود الزم اس��ت افزون بر ارتب��اط با خداوند
س��بحان با خود و ديگر انس��انها و نيز با اش��ياء و موجودات غير همنوع خود
مرتبط باشد.
ب) انس��ان و طبيعت ،بلکه همه موجودات عالم امکان ،متعلق و وابسته به ذات
پروردگار و مملوک اويند .اين وابس��تگي و تعل��ق که از عليت و خلقت خداوند
نسبت به آن حاصل شده است به مالکيت تام الهي منجر ميشود ،زيرا با توجه
به وابستگي محض مخلوقات به ذات اقدس خدا ،تنها اوست که عهدهدار تدبير
و تقدير عالم است و اين همان معناي مالکيت تام خداست.
ج) قاع��ده عقلي وجود دارد که طبق آن اگر کس��ي بخواه��د در ملک ديگران
تصرف کند بايد از مالک اجازه بگيرد وگرنه تصرف ندارد.
د) اخذ اذن پروردگار ،در گرو تبعيت از اوامر و نواهي اس��ت که توس��ط انبياء و
رسوالن در قالب «دين» ارائه و تبيين شده است.
( عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )137 – 141
 -3-1-2واليت :واليت تنها از آن خداس��ت «فا ُ
الولي» 10دليل حصر ،وجود
هلل ه َو ّ
مع��رف به «الف والم» بودن خبر اس��ت .از اي��ن دو ويژگي
ضمی��ر فص��ل و نیز ّ
جمله مزبور ،انحصار واليت براي خداي س��بحان اس��تفاده ميشود و اگر کسي
بپندارد که در برابر اين واليت داراي واليت و سرپرس��تي و مقامي اس��ت پوچ
َّخذوا مِن ُدونِه أولياء فا ُ
انديشيده و گزاف پنداشته «أم ات َ
الولي»(11آيا غير از او،
هلل هو ّ
الذين
اوليائي گرفتهاند؟ درحالیکه ولي فقط خداس��ت) و ولي او طاغوت است « َو َ
�روا اَوليا َء ُه ُم الطا ُغوت»(12و کافران اوليائش��ان طاغوت اس��ت) پيشوا و صاحب
َک َف ُ
اختيارش��ان شيطان اس��ت که به آنان وسوسههاي خيالي و توهمي و پوچ و بي
ارزش ميکن��د تا با اهل حق و واليت راس��تين به ج��دال و مبارزه برخيزند « و
 . 10شوري 9
 . 11شوري 9
 . 12بقره 257
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ون إلي أولياءِهم لُِيجا ِدلُو ُکم»(13و ش��ياطين به اولياء خود وحي
إن
َ
وح َ
ّ
الش�ياطين لَُي ُ
ميکنند که با شما مجادله کنند) و جامعه را به سمت ناپاکي و گمراهي و افسار
گسيختگي سوق ميدهند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ج ،صص )137-138
خالصه اينکه خداوند داراي واليت همه جانبه نس��بت به جهان اس��ت ،اوست
که بر همه کار توانايي دارد و از اينرو حق اوس��ت که براي موجودات در جهان
حريمي قائل شود و براي هر حريمي مقرراتي برقرار نماید.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)110
 -2-2ادلهی مبتني بر جهان شناسي
 -1-2-2هماهنگي تکوين و تش��ريع :براساس جهان بيني الهي همه مخلوقات
جه��ان تکوينا در برابر خالق و آفريدگار خويش ،خاض��ع و متواضعند و قوانين
تکويني خود را از او دريافت ميکنند .انسان نيز که جزئي از جهان هستي است
قواني��ن تکويني خويش را از خدا ميگيرد ،عالوه بر تکوين از نظر تش��ريع نيز
بايد از خداي سبحان اطاعت کند ،زيرا خالق و رب جهان خداوند است و از اين
جهت بايد تشريع قوانين انساني با تکوين آن هماهنگ باشد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1378 ،ج ،ص)280
در حقيقت تش��ريع و قانونگذاري زماني درس��ت و حق اس��ت و انس��ان را به
سعادتش ميرساند که هماهنگ با تکوين آفرينش انسان و جهان باشد .تأثير و
تأثر آدم و عالم و انس��انها با يکديگر ،مشخص و محدود است و از اينرو قانوني
س��عادتآور است که با اين س��ه امر تکويني هماهنگي داشته باشد .قانونگذار
فقط آن کس ميتواند باش��د که انسان و جهان را آفريده و رابطه متقابل انسان
و جهان را تنظيم کرده باش��د .انس��ان و جهان در مقام تکوين و در آفرينش و
 . 13انعام 121
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هس��تي خود نسبت به خداوند عبوديت دارند و به همين دليل است که انسان
در قانونگذاري و تشريع نيز بايد عبد خدا باشد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1379 ،صص )53 -57
در س��وره انشقاق ،پيوند ميان تشريع و تکوين به چشم ميخورد يعني در آغاز،
س��خن از فرمانبرداري زمين و آسمان است .آنگاه به انسان فرمان داده ميشود
که از قانون خدا پيروي کند .همين پيوند ميان تکوين و تشريع در آيات ديگري
از قرآن کريم نيز به چش��م ميخورد .مث�لا در آيهاي پيامبر گرامي
به
تکوين استدالل ميکند و آنگاه نتيجه تشريعي ميگيرد .صغراي اين قياس آن
اس��ت که خداوند ،پروردگار همه موجودات اس��ت .اين بخش از مقدمه تکويني
اس��ت .کبراي قياس نيز اين اس��ت که تنه��ا پروردگار همه موج��ودات را بايد
پروردگار خود دانست .اين بخش ،تشريعي است .نتيجه اين دو مقدمه آن است
که من(پيامبر) پروردگار همه موجودات را به عنوان پروردگار خود برميگزينم
رب ِّ
«أغي�ر ا ِ
کل ش�يءٍ»(14آيا غي��ر از خدا ربي برگزينم در حاليکه
هلل أبغی ربّا و هو ّ
او رب همه چيز اس��ت؟) گذشته از اين آيات ،بخش ديگري از آيات نيز هستند
که پيوند ميان تشريع و تکوين را بيان ميکنند .از جمله اين آيات چنين است:
صل��ی اهلل علیه وآله

ِ
«أفغي� َر دي�ن ا ِ
األرض طوع�ا و َکرها و إليه
�موات و
الس
ِ
هلل يبغُون و لَه أس� َلم َمن فِي ّ

رج ُعون»(15آيا پس غير از دين خدا را ميطلبند در حالي که هر کس در آسمان
يُ َ
و زمين اس��ت با ميل يا کراهت تسليم اوس��ت و به سوي او باز ميگردند) پيام
اين آيه آن اس��ت که همه موجودات جهان مس��لِم خدايند و با اين حال ،نبايد
دين(مجموع��ه قوانين و اعتقادات) را جز بر پاي��هی فرمان خداوند تنظيم کرد.
بااي��ن ترتيب ،ميت��وان گفت که هر کس چنين کند گوي��ي در رودخانهاي به
گستردگي آسمان و زمين ،بر خالف جريان آب ،شنا ميکند.
 -2-2-2محدوديت انس��ان :بعد از اثبات ضرورت تناهي وصف آزادي انس��ان،
 . 14انعام 164
 . 15آل عمران 83
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نوبت به اين مطلب مي رسد که عامل تعيين کنندهی محدوده آزادي انسان در
شئون هستي خود ،اعم از اعتقاد ،اخالق ،حقوق ،اعمال ،احوال و خالصه سنت
و سيرت چيست؟
تنها عامل تحديد آزادي او همان مبدأ تحديد اصل هس��تي اوس��ت ،يعني آن
مبدأ هس��تي بخش ،که وجود محدود به انس��ان عطا ک��رد ،تنها مرجع تعيين
حدود آزادي اوس��ت و اوس��ت که براي هر چيز اندازهاي قرار داده است «إنّا ّ
کل
شي ٍء َخ َلقنا ُه بقد ٍر»16و اگر کسي خود را رهاي از هر قيدي پنداشت و هوامدارانه
برنام��ه ريزي کرد ،بايد آگاه باش��د که داعيهی وصف نامح��دود براي موصوف
محدود در س��ر پرورانده اس��ت و ادعاي ربوبيت براي موجودي که موس��وم به
وسمهی عبوديت است نموده»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص )107 -109
 -3-2-2مدنيت فطري :آن گاه که انسان چشم بصيرت خود را باز ميکند و به
عاقبت تبعيت از هوي مينگرد به حکم و داوري عقل ،لزوم تعاون و همکاري با
ديگران را در مييابد .در اين مرحله است که نياز به قانون و استخدام را ادراک
ميکند .آدمي چون در غايت حرکت و نياز فطري خود تأملي بيشتر مينمايد و
فاصلهی فقهي را که در آن است با کمالي که خواهان آن است بيابد ،بي درنگ
به راهي که ناگزير از پيمودن آن اس��ت پي خواهد برد .با ش��ناخت آن کمال و
راه است که ضرورت بر خورداري از هدايت الهي و تبعيت از احکام آسماني ،نه
تنها در زندگي اجتماعي بلکه در تمام رفتار فردي و شخصي نيز آشکار ميشود.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،ص)390
اين استدالل را ميتوان اينگونه بيان نمود:
الف) انس��ان براس��اس فطرت خود که آفرينش او بر اساس آن رقم خورده است
متمدن اس��ت و بر اساس فطرت الهي خود با ديگران همکاري ميکند و حقوق
 . 16قمر 49
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آنان را محترم ميشمرد.
ب) يک��ي از ويژگيه��اي بارز فطرت ،در اثر لطافت و ظرافت آن ،اين اس��ت که
امري کامال آس��يب پذير اس��ت و براي اثر بخش��ي مطل��وب ،نيازمند مواظبت
مستمر و هوشيارانه از سوي صاحبان اين وديعه الهي است.
ج) فطرت آدمي به دس��ت انسان ،دس��تخوش آلودگيهاي بي شمار شده است
و چاره جويي براي رفع آلودگي و بازگش��ت به فط��رت بدون اعتماد و تکيه بر
خداوند سبحان و علم و قدرت اليزال الهي ممکن نيست زيرا:
 -1تنها مبدأ که توان و قدرت بيرون آوردن انس��ان از تيرگي و رس��اندن او به
روش��ني را دارد نور بالذات اس��ت «ا ُ
ِ
الظلمات إلي
ِن
ولي
الذين آ َمنُوا يُخ ِر ُج ُهم م َ
َ
هلل ُ
النُو ِر»(17خداوند ولي مؤمنان است ،آنها را از تاریکیها به سمت نور خارج ميکند)
 -2همه تيرگيها و آلودگيها که منجر به دوري از فطرت انس��اني ميشود ،به
شکلي در دوري از خداوند -که هستي محض است -نهفته است.
 -3بازگشت به فطرت ،مستلزم آگاهي به مقصد نهايي و مسير بازگشت است و
اين آگاهي بالذات فقط از آن آفريننده هس��تي است که توسط پيام آوران الهي
به مردم ابالغ ميشود.
د) خداوند بنابر آيهی فطرت ،ش��يوه حفظ و نگهداري از فطرت و نيز بازگش��ت
و تمسک به آموزههاي دين
به آن را در تعالي به رس��ول گرامي اس�لام
مبين قرارداده است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )143-150
صلی اهلل علیه و آله

 -4-2-2پيچيدگي احکام اجتماعي :همان عقلي که انسان را در امور فردياش
نيازمند راهنمایی غیب می داند ،به نیازمندی او در مس��ائل حکومت ،معیشت،
قضا و داوري و ...نيز فتوا ميدهد و رفع چنين نيازي را منوط به دانستن قانون
کام��ل و جامع الهي ميداند ،قانوني که در آن همهی ارزشها و اس��تعدادهاي
انساني در نظر گرفته شود و منافع آن معطوف به عدهاي خاص نباشد.
 . 17بقره 257
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تنظيم دقيق امور جامعه -که در آن روابط بسياري از افراد تنظيم ميشود -در
سنجش با امور فردي به نيرو و تالش بيشتري نيازمند است.
از اين��رو اگر معتق��دان به دين باور دارند که در امور ف��ردي خود نيازمند دين
هستند بايد بپذيرند که در امور اجتماعي و سياسي دين ،نياز بيشتري دارند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )70-71
اين استدالل را به گون هی ديگري نيز ميتوان تقرير نمود:
 -1حکم��ت اقتضا ميکند ،انس��ان ،به مصلحتها و خي��ر و نيکي هدايت و امر
شود ،و از فساد و ُشرور نهي شود.
 -2امر به خير و نهي از فس��اد ،تنها در برنامهی تهذيب ارواح و تزکيهی نفوس
و تنظيم روابط فرد با خود و با خداوند محصور نيست ،بلکه شامل روابط انسان
ب��ا ديگران و ب��ا طبيعت و جهان خارج نيز ميش��ود .انس��ان در بعد اجتماعي
خود محتاج قوانين همه جانبه و متیقن اس��ت و چه بس��ا تعيين روابط قوانين
اجتماع��ي به مراتب پيچيدهتر و مهمتر از احکامي باش��د که به جنبهی فردي
آدمي مربوط است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )155-156
خالصه:
در پايان اين گفتار ميتوان دليل لزوم قانونگذاري الهي را اينگونه خالصه نمود:
همهی هستي انسان محدود به تولد و مرگ نيست.
حيات واقعي انسان پس از انتقال او از اين دنياست.
انسان از همهی جهات وجودي ،از ساير موجودات ممتاز است.
بخش��ي از حقوق او طبيعي اس��ت و جنبهی مادي او را تأمين ميکند و بخش
ديگری فرا طبيعي و مربوط به بعد معنوي اوست.
خداوند همهی نظام هس��تي را در راس��تاي هدف خلقت انس��ان آفريد و همه
پديدهها را مسخر وي قرارداد.
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غايت خلقت انسان وصول به کمال دنیوی و فالح اخروی است و تنها طريق آن
عبوديت حق و بندگي رب است.
هر چند کمال واقعي انس��ان تحصيل رضاي خداي س��بحان اس��ت اما اين به
معناي مذمت دنیا و زمين و آس��مان نيس��ت بلکه دلبستگي به دنيا که موجب
فراموشي خدا و قيامت شود مذموم است.
در جنبهی معرفتي قلمرو عقل فراتر از حس و تجربه بوده و برخي معارف عاليه
نيز از طريق وحي تحصيل ميشود.
اراده و علم ازلي خداوند سبحان که منشأ پيدايش دين و تکوين قوانين اعتقادي،
اخالقي ،فقهي و حقوقي است بوسيله عقل برهاني و نقل معتبر کشف ميشود.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1384 ،صص )153-154

حقوق جــوان در مكتب الهــي

51

فصل پنجم :محدوده قانونگذاري الهي
قوانين و مقررات الهي که تحت عنوان دين از آن ياد ميشود همه شئون زندگي
اعم از دنيوي و اخروي ،جسمي و روحي ،فردي و اجتماعي را در بر ميگيرد و
هيچ عرصهاي را در هيچ زمان و مکاني نميتوان يافت که دين حق الهي نسبت
به آن بي تفاوت بوده باش��د .اين ادعا را ميت��وان از طريق ادلهی عقلي و نقلي
ثابت نمود که ذيال برخي از آنان بيان ميگردد.
گفتار اول :ادله عقلي
ممکن اس��ت کس��ي تصور کند که اگر الزم باش��د ،در همه مس��ائل حقوقي،
اقتصادي ،سياسي و ...به دين رجوع کنيم ،با بسياري از مسائل رو به رو خواهيم
ش��د که دين در مورد آنها س��خن نگفته اس��ت به اين معنا که در بسياري از
مسائل که مربوط به معيشت ،روابط بينالملل و امور سياسي است ،به ويژه در
مسائل جزئي ،نه خطوط کلي ،در آيات و روايات با نوعي فقدان و سکوت مواجه
ميشويم .اين افراد «به سخني شگفت آور رو آوردهاند و گفتهاند که اسالم تنها
اصول ارزش��ي و کلي را پيش��نهاد کرده ولي کيفيت حکومت و زندگي مردم را
تعيين نس��اخته است .مثال اسالم ميگويد نظام زندگي خود را براساس عدل و
قس��ط تنظيم س��ازيد ولي وضع قوانين و مقرراتي را که براي رسيدن به چنين
هدفي مورد نيازند ،بر عهده خود انسانهاست»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،ص)118
از مطالبي که سکوالريس��م را -دست کم در بخش��ي از حيطهها -در پي دارد،
تفکيک عقل و ش��رع در امور حکومت اس��ت .با اين توضيح که دو بخش عمده
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در حکوم��ت ديني و اداره جامعه وجود دارد ،يکي بخش «ايدئولوژي» و ديگري
بخ��ش «متدل�وژي» .در بخش ايدئولوژي ،دين ،اص��ول و مباني کلي را تعيين و
خطوط فراگير جامعه را پي ريزي ميکند و در بخش متدلوژي و روش شناسي،
اموري که براي جامعه به کار گرفته مي ش��ود -مانند اس��تفاده از آراي مردم،
تفکيک قواي س��ه گانه و ...که همگي ريش��ه در مدنيت جامع��ه دارد -تعيين
ميش��ود .اين دو بخش کامال از هم مستقل است و هيچ ناسازگاري بين آن دو
وجود ندارد.
با دقت در واژه «مستقل» ،ميتوان دريافت که صاحب اين نظريه به ديني نبودن
ش��اخه عقالني حکومت ،معتقد اس��ت و دخالت دي��ن در چنين بحثي را عمال
سزاوار نميداند.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،ص)174
انس��ان با عقل برهاني ميتواند به بس��ياري از نظرات و رأيها دس��ت يابد که
در روايات و آيات مس��تقيما به آنها اش��ارهاي نش��ده اس��ت ،آرائي که با کمک
آنها ميتوان اوضاع اقتصادي و معيش��تي مردم را س��امان بخشيد و بسياري از
مش��کالت اقش��ار مختلف جامعه را کاهش داد .بشر با اس��تفاده از عنصر عقل
ميتوان��د با تدبيري کارشناس��انه ،زندگ��ي دنيوي خ��ود را از راحتي و آرامش
بيشتري -که در اثر تطابق با اصول ارزشي اسالم و علوم و فنآوري جديد حاصل
ميش��ود -بهرهمند کند و از معضالت بس��ياري که جامعه انساني در اثر ناديده
گرفتن بخشي از منابع عقلي با آن روبروست ،برهد.
چنين تدبيرهايي که در اثر تلفيق اصول ارزشي اسالم و فنآوري جديد و دست
آوردهاي فکري بش��ري بدس��ت ميآيد ،نه تنها جداي از دين و دس��تاوردهاي
آسماني آن نيس��ت ،بلکه جزء جدا نشدني آن محسوب ميشود .نگرش جامعه
بشري نيز در مورد تدابير برخاسته از قوهی متعقل انسان ،نبايد جدا و مستقل
از پيامهاي مستفاد از متون نقلي دين باشد ،بلکه الزم است برگرفته و منشعب،
و به بيان واضحتر بازگو کننده نظرات ديني باشد.
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(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،ص)167
اگ��ر در تعام��ل عقل و دين و ع��دم جدايي عرصههاي واقعي آنها دقت ش��ود
ديگر نميتوان گفت که ايدئولوژي را شارع گفته است و متدلوژي را عقل بيان
ميکند ،زيرا اساس��ا مرزبندي بين مس��ائلي که از س��وي متون نقلي دين اخذ
ميشود و مسايلي که عقل بدان رأي ميدهد ،در اصل شرعي و ديني بودن آنها
دخالتي ندارد و هر دو دسته ،بدون هيچ تمايزي مورد تأييد و نظر شارع است.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،ص)181
ب��ا توجه به مطالب فوق ميتوان چند ديدگاه در زمينه دخالت دين در حوزهی
مسائل سياسي و اجتماعي را شناسايي نمود:
برخ��ي بر اين پندارن��د که دين فقط عهدهدار رابطه ف��ردي حق و خلق يعني
عبادات و روابط اخالقي افراد با يکديگر اس��ت و اما مس��ائل سياسي ،حقوقي و
حکومت��ي از داي��ره دين خارج بوده و منوط به تش��خيص افراد و تصميم عقلي
آنهاست.
گروه ديگر بر اين نظرند که دين عالوه بر عبادات و اخالقيات ،اصل حکومت را
م��ورد تأييد قرار داده و اصول حاکم بر نظام اجتماعي و نظام بين المللي را نيز
تبيين مينمايد ،اما ش��کل حکومت و ش��يوه اداره نظام ،امري است که به افراد
اجتماع واگذار شده است و به عنوان انتصابي بودن حاکم و يا انتخابي بودن آن
و همچنين س��لطنتي بودن و يا جمهوري بودن و مس��ائلي از قبيل تک رهبري
و يا رهبري شورایي همگي اموري هستند که دين درباره هيچکدام از آنها نظر
خاص ندارد و تش��خيص صواب از ناصواب هر يک از سيستمها به عهدهی عقل
بشري است.
بعضي ديگر معتقدند که دين ،گذش��ته از آنک��ه امور عبادي و اخالقي و اصول
حاکم بر نظام اجتماعي را تش��ريح ميکند ،بيان ش��کل حکومت را نیز به عهده
دارد .نظام جامعه اس�لامي نظام امامت و واليت ميباشد و به نظر گروه خاصي
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ش��رط مهم امام جامعه اسالمي همان عصمت اس��ت گرچه ديگران اين شرط
را نميپذيرند .کس��اني که نظام اسالمي را نظام امامت و امت ميدانند و شرط
اصلي امام را عصمت ميش��مارند در زمان غيبت و هنگام دسترسي نداشتن به
امام معصوم سه نظر دارند:
يک نظر اين است که اسالم از آن جهت که خاتم اديان است همه نيازها را بيان
کرده اس��ت لذا چنين نيس��ت که در اين مقطع درباره مسائل حکومتي پيامي
نداش��ته باش��د .در عصر غيبت نيز سيس��تم حکومت در مدار واليت ،به عهده
نايبان و منصوبان از طرف امام معصوم که به نصب عام گماشته شدهاند جريان
خواهد داش��ت ،ليکن مس��ائل از قبيل کيفيت قانونگذاري و چگونگي تشکيل
مجل��س و کيفيت ادارهی امور قضايي و همچني��ن تنظيم ارگانهاي اجتماعي
همگي به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر دیگر اين اس��ت که دين همه اين امور را اعم از آنچه که در مورد جزئيات
و يا کليات نظام حکومتي اس��ت مش��خص کرده است ليکن بايد با جستجو در
منابع ديني آنها را استنباط کرد.
اين نظريه ديدگاه مختار است که يکي از داليل آن در فوق بررسي شد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،صص )130-131
دلی��ل دوم در تأیی��د این نظریه این اس��ت ک��ه اگر دين را تنه��ا بيانگر نظام
ارزش��ي بدانيم و تدبير برنامههاي زندگي را تابع علوم بشري قرار دهيم در اين
ص��ورت هيچ دليلي وجود ندارد اين تبعيت را مختص به برنامههاي اقتصادي و
يا سياس��ي اسالم دانس��ته و احکام عبادي را مستثني کنيم ،چه اينکه بسياري
از احکام اقتصادي و سياس��ي اسالم چهرهی عبادي داشته و از زمرهی عبادات
محسوب ميشوند.
البته ضرورت وجود احکام عبادي در اسالم چندان واضح است که مانع از اظهار
مفري براي توجيه تفکيک
نظر صريح منکران آن ميگردد ،بلکه آنان را در صدد ّ
بين اين احکام و ساير احکام برميآورد .اگر ما برنامه ريزي و قانونگذاري جهت

حقوق جــوان در مكتب الهــي

55

نيل به اهداف و ارزشهاي سياسي و اقتصادي اسالم را بر عهدهی دانش حسي
و علم تجرب��ي قرار داديم به چه دليل برنامهريزي جهت اهداف رواني را از اين
قاعده اس��تثنا ميکنيم؟ مگر بين روانشناسي فردي و اجتماعي با علم اقتصاد و
سياس��ت تفاوت است ،که برخي از آنها حق برنامهريزي براي نيل به ارزشهاي
اسالمي را دارا هستند و برخي ديگر فاقد آن ميباشند .پس چارهاي نيست جز
اينکه همه احکام اس�لامي و از جمله احکام عبادي آن را تابع علوم بشري قرار
دهيم و يا اينکه آرمانها و اهداف ديني را در افقي فراتر از سطح علوم حسي و
استقرايي بلکه برتر از دانش و فهم حصولي مشاهده کنيم و در اينصورت نه تنها
احکام عبادي بلکه مجموعه احکام و مقررات ديني تنها با اس��تعانت از معرفت
ديني و با استفاده از کتاب الهي و عترت نبوي قابل فهم و دريافت خواهد بود.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،صص )240-242
دلي��ل ديگر اينکه اگ��ر پيامبران تنها به بيان اصول کل��ي اکتفا ميکردند و در
مورد احکام و مقررات نظر خاصي نميداش��تند دليلي بر درگيريهاي مس��تمر
تاريخي آنها با وثنين و بتپرس��تان وجود نميداش��ت ،زيرا مشرکيني که با انبيا
خلق
مقابله ميکردند در توحيد خالقي با پيامبر همراه بودند «ولَئِن س�أل َت ُهم َمن َ
األرض لََي ُقولُ َّن ا ُ
َ
ِ
الس�موات و
هلل»(1و اگر از آنان بپرس��ي چه کسي آسمانها و زمين
را آفريده حتما ميگويند خدا) آنچه را که آنها در آن با انبياء اختالف داش��تند
توحيد ربوبي بود ،به اين معنا که انبيا تدبير انسان و پرورش او را در بعد عقايد و
اخالق و اعمال ،مختص به خداوند ميدانستند و آنچه را هم که ارائه مينمودند
مستقيما به خداوند نسبت ميدادند ،چندانکه هر گونه دخل و تصرف از ناحيه
خود را نفي ميکردند ،به عنوان نمونه مشرکين به پيامبر پيشنهاد ميدادند که
در قوانين و طرز رهبري خود تجديد نظر کند و پيامبر به فرمان خدا در پاسخ،
خود را تنها تابع وحي معرفي مينمود« :و إذا تُتلي َعلي ِهم آياتُنا ب ّي ٍ
الذين
نات قال
َ
ون لقا َءنا ِ
بدله قل ما يکون لي أن أبَ ِّدلَه مِن تلقاء نفس�ي
إئت
بقرآن غي َر هذا أو ِّ
ٍ
رج َ
اليَ ُ
 . 1لقمان 25
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ُ
عظيم»(2و هنگامي که
عذاب يو ٍم
يت ربّي
إلي إنِّی
أخاف إن َع َص ُ
ٍ
َ
إن أتّبع إال ما يُوحي ّ
بر آنان آيات روش��ن ما خوانده ميش��ود کساني که اميدي به بازگشت به سوي
م��ا را ندارن��د ميگويند قرآني غير از اين براي ما بي��اور يا اينکه آنرا تغيير بده.
بگ��و من ح��ق ندارم آنرا از جانب خود تغيير دهم .من تنها از آنچه به من وحي
ميش��ود تبعيت ميکنم .همان��ا من اگر نافرماني پ��روردگارم را بکنم از عذاب
روزي بزرگ ميترسم)
( عبد اهلل جوادی آملی ،1377 ،الف ،ص )239

نتيج��ه اينکه هر امري از حيات بش��ري چون از اح��کام و قوانين عقلي و نقلي
دين خارج نيست و نيز مهم يا غير مهم بودن ،طبيعي يا غير طبيعي بودن آنها
ارتباطي به اصل إعمال نظر دين ندارد ،ميتواند بصورت قدس��ي و ديني درآيد.
پس امور مقدس را نبايد تنها در عبادت دنيايي کليساها و مساجد جستجو کرد
و گسترهی مفهوم تقدس ،فراتر از آن چيزي است که بعضي در ذهن خود تصور
ميکنن��د و امور دنيوي را کامال در آن جدا ميدانن��د ،مثال توزيع ثروت ،تهيه
امکان��ات اقتصادي ملت ،ارائه خدمات بهداش��ت ودرم��ان ،حفظ امنيت داخلي
و خارجي و ...همگي ميتواند ديني و قدس��ي باش��د ،به اينصورت که عادالنه،
عاقالنه و با تقديم مصالح ملي بر منافع ش��خصي انجام ش��ود و نيز همگي براي
تحصيل قرب و رضاي الهي باشد.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )93-94
لذا «هيچ بعدي از ابعاد انس��اني -اعم از روحي و رواني يا جسمي و مادي او -از
ش��مول ربوبيت الهي اس��تثنا نميشود .از اين رو ،ش��أن دين -که همان تدبير
تشريعي خداست -يکي از شئون مهم و اساسي انسان است که در اين گستره،
داخل است و خروج از آن احتياج به دليل دارد»
( عبد اهلل جوادی آملی ،1381 ،ب ،صص )154-155
 . 2يونس 15
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در پايان اين گفتار ذکر اين مطلب خالي از لطف نيست که دين اسالم به دليل
برخ��ورداري از ويژگيهاي مخصوص به خود ،توانايي هماهنگي با پديدههاي نو
و زندگي اين جهاني را دارد ،و آن ويژگيها عبارتند از:
جامعيت دين و ش��ريعت و کامل بودن آن ،به اين معنا که اسالم ،ناظر به همه
ابعاد زندگي مادي و معنوي انس��ان اس��ت و هدف اصلي دين ،تحصیل سعادت
دنيوي و اخروي است.
شناساندن عقل برهاني به عنوان منبع دين.
تبعيت احکام الهي از مصلحت و مفسده واقعي و گزاف نبودن اين احکام.
ارائه اجتهاد به عنوان روش دستيابي به حکم شرع و لزوم حيات مجتهد.
( عبد اهلل جوادی آملی ،1380 ،الف ،صص)17-18
گفتار دوم :داليل نقلي
اينک به بيان بعضي از رواياتي ميپردازيم که نشان ميدهند خطوط اصلي همه
مس��ائل و موضوعات زندگي انس��ان در کتاب و س��نت آمده است .البته ممکن
اس��ت برخي از اين روايات از لحاظ س��ند و مدرک قوي نباشند ،اما از آنجا که
«مستفيض»اند ،مضمونشان معتبر و قطعي است:
حضرت صادق
:
کل ش��يء ح ّتي و اهللِ ما ترک ا ُ
تبيان ِّ
هلل
إن اهللَ تبارک و تعالي أنزل في القرآن َ
ّ
عبد ُ
يقول لو کان هذا في القرآن إال و
يحتاج إليه العبا ُد ح ّتي
ش��يئا
اليستطيع ٌ
ُ
ُ
قد أنزلَ ُه ا ُ
هلل فيه.
همان��ا خداوند تبارک و تعالي بي��ان همه چيز را در قرآن نازل کرد تا جايي که
به خدا قس��م خداوند چيزي که مردم به آن احتياج دارند را رها ننمود تا اينکه
بندهاي نتواند بگويد چه ميش��د اگر اين در قرآن ميبود مگر اينکه خدا آنرا در
آن نازل کرده باشد.
عليه السالم
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:
حضرت باقر
يحتاج إليه األ ّمة إال أنزلَ ُه في کتابه و َّبي َن ُه
يدع ش��يئا
إن اهللَ تبارک و تعالي لم ُ
ّ
ُ
ل َِرس��ولِ ِه و جعل ل ِّ
حدا و جعل علي ِه دليال يَ ُد ّل عليه و جعل علي َمن
ِکل ش��يء ّ
حدا.
الحد ّ
تعدي ذلک َّ
َّ
همان��ا خداوند تبارک و تعالي هيچ چي��زي که مردم به آن احتياج دارند را رها
نگذاش��ت مگر اينکه در کتابش آنرا نازل نمود و براي رس��ولش آنرا بيان کرد و
براي هر چي��زي حدي قرار داد و راهنمايي براي آن قرار داد تا بدان راهنمايي
کند و براي هر کس که از آن حد تجاوز کند مجازات قرار داد.
حضرت صادق
:
کان مِن الطريق فهو مِن
کحد ّ
حد ِّ
ما خلق اهلل حالال و ال حراما إال و له ّ
الدار فما َ
الطريق و ما کان من الدار فهو من الدار حتي أرش الخدش فما س��واه و الجلدة
و نصف الجلدة.
خداوند حالل و حرامي خلق نکرد مگر اينکه حدي مانند مرز خانه براي آن قرار
داد .پس آنچه جزء راه اس��ت ،از راه اس��ت و آنچه از خانه است جزء خانه است.
تا جايي که خسارت خراش را هم و کمتر از آن را هم معين نموده و همينطور
يک ضربه شالق و نصف شالق را.
حضرت صادق
:
کتاب أو س ّنة.
ما مِن شيء إال و فيه ٌ
هيچ چيز نيست مگر اينکه کتاب و سنت در مورد آن باشد.
حضرت باقر
:
إن
ثم ق��ال في بعض حديثهَّ :
إذا أحدث لکم بش��يء فاس��ألوني مِن کتاب اهللّ .
َ
يابن
رس��ول اهللِ ن َهي عن القيل و القال و فس��ا ِد المال و کثر ِة الس��ؤال .فقيل له َ
إن اهلل ع ّز و ّ
کتاب اهلل؟ َ
خير في کثير
رسول اهلل أين هذا مِن ِ
قال ّ
جل يقول «ال َ
ٍ
بين ال ّناس» و قال «التُؤتُوا
بص َدقة أو
مع��روف أو إصالح َ
مِ��ن نجوا ُهم إال َمن أ َم َر َ
الس��فها َء أموالَکم الّتي جعل ا ُ
ُبد
هلل لکم قياما» و قال «ال تَس��ألوا عن أش��يا َء إن ت َ
ّ
لَ
َسؤکم»
ت
کم
ُ
عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم
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فرمودند :که هر گاه من حديثي از چيزي به شما گفتم از من
حضرت باقر
در مورد ريش��ه آن در قرآن بپرس��يد .ايشان در يکي از احاديث خود گفتند که
پيامبر از قيل و قال و فساد مال و زياد سؤال کردن نهي فرمودند .پس به ايشان
گفته شد اي پيغمبر اين در کجاي قرآن است؟ ايشان گفتند خداوند ميفرمايد:
«در نجواي زياد آنان خيري نيس��ت مگر اينکه به صدقه يا معروف امر کنند يا
اينک��ه ميان مردم اصالح کنند» و فرمود« :اموال خود را که خدا براي ش��ما در
آنها وظيفهاي قرار داده به س��فيهان ندهيد ».و فرمود«:از چيزهايي که اگر براي
شما آشکار شود ناراحتتان ميکند سؤال نکنيد» .
حضرت صادق
:
کتاب اهللِ ع ّز و ّ
جل و لکِن التب ُل ُغ ُه
ما مِن أمر يختلف فيه اثنان إال و له أصل في ِ
ُ
الرجال.
عقول ّ
هيچ امري که دو نفر در آن اختالف کنند وجود ندارد مگر اينکه ريش��هاي در
کتاب خدا دارد ولي عقلهاي مردم به آن نميرسد.
حضرت صادق
:
ُ
ِن إلي يوم
کتاب اهللِ و فيه بَ َد َء
قد َولَ َدني
َ
الخلق و ما هو کائ ٌ
رسول اهللِ و أنا أعلم َ
خبر ما کان و
خبر َ
خبر َّ
خبر ال ّنار و ُ
الج َّنة و ُ
خبر األرض و ُ
السماءِ و ُ
القيام ِة و فيه ُ
تبيان ل ّ
إن اهللَ ُ
ِکل شيء»
يقول «فيه ٌ
ما هو کائن .أعلم ذلک کما أنظر إلي ک ّفيّ ،
رس��ول خ��دا مرا ب��ه دنيا آورد در حالي ک��ه عالم به کتاب خدا ب��ودم و در آن
پيدايش آفرينش و آنچه تا روز قيامت ميشود وجود دارد و در آن خبر آسمان
است و خبر زمين و خبر بهشت و خبر آتش و خبر آنچه بوده و آنچه خواهد بود.
به آن آگاهم همانطور که به کف دس��تم نگاه ميکنم .همانا خداوند ميفرمايد
«بيان همه چيز در آن است».
حضرت صادق
:
بعدکم و ُ
نحن نَعلَ ُم ُه.
خبر ما َ
فصل ما بي َنکم و ُ
ُ
کتاب اهللِ فيه ن ََبأ ما قبلکم و ُ
در کتاب خدا خبر آنچه قبل از ش��ما بوده و خبر آنچه بعد از شما خواهد بود و
حکم آنچه در ميان شماست وجود دارد و ما آنرا ميدانيم.
عليهالسالم

عليه السالم

عليه السالم

عليه السالم
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س��ماعه :أ ّ
نبيه أو تقولون فيه؟ حضرت کاظم
کل ش��يء في ِ
کتاب اهللِ و ُس َّنة ِّ
 :بل کل شيء في کتاب اهلل و سنه نبيه.
ميپرس��د :آيا همه چيز در کتاب خدا و س��نت
س��ماعه از حضرت کاظم
پيغمبرش وجود دارد يا ش��ما نيز در مورد آن سخني داريد؟ حضرت فرمودند:
بلکه همه چيز در کتاب خدا و سنت پيغمبرش وجود دارد.
(روايات از اصول کافي ج  1صص  59 – 61روايت ) 1 – 10
حاصل مباحث اين گفتار آن اس��ت که همه نيازهاي انسان در هر روزگاري در
کتاب و س��نت پاسخ داده شده است ،ليکن دريافت روشن اين مطلب هنگامي
است که به نقش امامت مشعلدار و فقاهت بيدار دقت ورزيم.
(عبد اهلل جوادی آملی ،1375 ،صص )120 – 125
عليه

السالم

عليه الس�لام

جايگاه و حقوق
جوان در كالم مقام
معظمرهبري
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فصل اول :اهميت جوان و جواني
جوانان از مهمترين مراکز سعادت يک ملت
امروز دانش��جويان ،دانشآموزان و فرهنگيان ،بحمداللهَّ قشر برجسته و ممتازي
را در کش��ور ما تش��کيل ميدهند .چون تقريبا همه افراد حاضر در جلس��ه از
چهرهه��اي جوانند ،خوب اس��ت در آغاز عرايضم ع��رض کنم که جوانان در هر
بره��هاي از تاريخ کش��ورها و ملتها ،ميتوانند يکي از مهمترين مراکز س��عادت
يک ملت باش��ند .علّت هم اين است که جوان از طهارت فطري برخوردار است.
جوان ،پاک و ناآلوده اس��ت .آلودگي هايي که در طول زندگي به س��راغ انسان
ها ميآيد و زنجيرهايي بر دست و پاي روح آنان ميبندد و آنان را از حرکت و
عروج و تکامل باز ميدارد ،در مورد جوانان يا وجود ندارد و يا بس��يار کم است.
محلّ جلوه عنايات
جوان ،مهبط لطف پروردگار است و در بسياري موارد دل او ِ
ويژه الهي اس��ت .جوانان باي��د قدر اين موهبت را بدانن��د .صفايي که ميتواند
روح انس��ان به دس��ت بياورد و با آن از اليههاي گرفتاري م��ا ّدي و آلودگي ها
و پلي��دي ها عبور کند و دامن خود را پاک نگ��ه دارد ،در جوانان بيش از همه
انسان هاست.
ُ
«عليکم
 هس��ت که:در رواي��ات ما  -ش��ايد از قول نب��ي اکرم
ِ
باال
توج��ه کنيد .به خصوص اگر جوانان ،اهل علم
ِح�داث»؛ يعني در همه کارها ّ
والس�لام
عليه و عل��ي آل��ه ّ
الصاله ّ
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و معرفت و کس��ب کماالت فکري باش��ند  -که عمال قشر دانشجو ،دانشآموز و
توجه کردن در همه کارها س��زاوارترند .در
طلب��ه در جامعه ما اينگونهاند  -به ّ
علميه و مدارس ،قشر ممتازي
اين صورت ،قشر جوان در دانشگاهها ،حوزههاي ّ
از جهات گوناگون اس��ت .در سياس��ت ،حرکات پيش برنده جامعه و آگاهي ها
نيز همينطور اس��ت .اما باالتر از هم��ه ،آن نکته معنوي و روحي و آن گرايش
1
عرفاني و الهي است.
جوان محور حرکت و مرکز تالش و تحرک
ِ
حرکت انقالبي و قيا ِم
جوان در هر جامعه و کش��وري ،محور حرکت اس��ت .اگر
ِ
حرکت سازندگي يا
سياس��ي باش��د ،جوانان جلوتر از ديگران در صحنهاند .اگر
ِ
حرکت فرهنگي باش��د ،باز جوانان جلوتر از ديگرانند و دس��ت آنها کارآمدتر از
دس��ت ديگران اس��ت .حتي در حرکت انبياي الهي هم  -از جمله حرکت صدر
اسالم  -محور حرکت و مرکز تالش و تحرک ،جوانان بودند.
آن کش��ورهايي که جوان کم دارند  -کمااينکه بعضي از کشورها امروز به خاطر
بعضي از سياس��ت هاي تنظيم نس��ل و خانواده و از اين حرف ها ،دچار کمبود
نس��ل جوان هس��تند  -ولو در علم و تکنولوژي و ترقيات جلو باش��ند ،کارشان
لنگ اس��ت؛ مجبورند از کش��ورهاي ديگر جوان قرض بگيرند! جوان و جواني،
يکي از درخشندگي هاي آفرينش الهي است .دشمنان جوامع  -از جمله جوامع
اس�لامي -اين نکته را خوب تش��خيص دادهاند وبه خصوص روي آن انگش��ت
گذاش��تهاند .اين مربوط به امروز نيست؛ از يک قرن پيش تاکنون اينگونه بوده
2
است.
ستاره جواني
وقتي با جوانان هس��تم و در محيط جوان قرار دارم ،احساس من مثل احساس
 . 1بيانات مقام ّ
معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان74/8/10
 . 2جوان از منظر مقام معظم رهبري(دا م ظله العالي) 70/8/15
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کس��ي اس��ت که در هواي صبحگاه تن ّفس ميکند؛ احس��اس تازگي و طراوت
ميکن��م .آن چي��زي هم که معموال در مالقات با جوان��ان ،ا ّول بار به ذهن من
ميرس��د و بارها به آن فکر کردهام ،اين اس��ت که آيا اين ها خودشان ميدانند
که چه س��تارهاي در جبين ش��ان ميدرخشد؟ من اين ستاره را ميبينم؛ اما آيا
خودش��ان هم ميبينند؟ ستاره جواني ،ستاره بس��يار درخشان و خوشطالعي
است .اگر جوانان اين گوهر قيمتي و بينظير را در وجود خودشان حس کنند،
3
فکر ميکنم که انشاءاهلل از آن خوب استفاده خواهند کرد.
تأثير در آينده کشور
هميشه اينجور است که جوان ها براي يک ملت و يک کشور داراي اهميت اند.
اما گاه در شرايطي اين اهميت مضاعف ميشود .مثال از باب مثال اگر بخواهيم
عرض کنيم ،وقتي يک کش��وري ،يک ملتي درگير يک مبارزه و چالش نظامي
با دش��منان خود هست ،نقش جوان در آنجا بارزتر ميشود؛ يا وقتي يک کشور
در حال خيزش به سمت قلههاي علمي و عملي و تجربي و سياسي و اجتماعي
است ،نقش جوان ها از اوقات ديگر در تاريخ آن ملت بارزتر ميشود.
حقيقت اين اس��ت که کش��ور و جامعهي ما بعد از انق�لاب ،در تمام طول اين
دوران ،لحظ��ات حساس��ي را گذرانده اس��ت که نقش جوان ه��ا و تأثير حالت
جواني و استعدادهاي جواني در آن ،يک نقش برجسته است .با اينکه ما ملت با
اس��تعدادي هستيم و بوديم ،بر اثر تسلط سياست هاي استعماري و استبدادي
و سلطنت هاي موروثي خانداني و حکومت هاي غاصب و جائر ،در طول دو سه
قرن ،از قافلهي علم جهاني عقب مانديم.
انس��ان در دوران دفاع مقدس ،گاهي آنقدر داوطلبان جوان را ميديد که چشم
انس��ان از کثرت جمعيت ،سياهي ميرفت و از ش��ور و شوقي که اينها داشتند
براي اينکه به خطوط مقدم دفاعي بروند و از اس��تقالل کشور در مقابل تهاجم
 . 3بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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نظامي دفاع کنند.

4

تاثير جوانان در ناکام کردن دشمن
ش��ما جوانان عزيز بدانيد ،در هر جايي که يک تظاهرات اس�لامي يا انقالبي يا
ديني از خودتان نشان ميدهيد  -وقتي در مجالس دعا شرکت ميکنيد ،وقتي
در مجام��ع اعتکاف ش��رکت ميکنيد ،وقتي در تظاهرات بيس��ت و دوم بهمن
ش��رکت ميکنيد ،وقتي در روز قدس ش��رکت ميکنيد ،وقتي مسؤوالن کشور
مثل رئيس جمهور و ديگران را مورد احترام قرار ميدهيد  -از هر حرکتتان که
نشان دهنده دينداري و عالقهمندي شما به انقالب باشد ،منافقين به خودشان
ميلرزند وناراحت ميشوند!اين ها همان کساني هستند که باحرف هاي خود ،با
اظه��ارات خود ،با موضعگيري هاي خود ،با تبليغات خود ،احيانا با دخالت خود
در بعضي از اغتش��اش ها ،دشمن خارجي را اميدوار ميکنند و دشمن خارجي
تصرف ايران ،تس��لّط بر ملت ايران و در
خيال ميکند که حال بايد به س��مت ّ
ِ
مقاومت انقالبي بيست و يکساله ملت ايران بيايد .در واقع اين ها
هم شکس��تن
5
مقصرند؛ اينها به دشمن روحيه ميدهند.
ّ
روح س��رکش و طغيانگري که امروز اس��تکبار دارد ،فقط يک عامل
در مقاب��ل ِ
وج��ود دارد ک��ه ميتواند آن را مهارکن��د وجل ِو اين طغيانگ��ري را بگيرد وآن،
بيداري واراده ملت هاس��ت .وقتي ملتي بيدار اس��ت ،حقوق خود را ميشناسد،
دشمن را ميشناسد ،هدف او را ميداند و تصميم ميگيرد در مقابل او بايستد.
اينجاس��ت ک��ه ديگر کميت اس��تکبار و امريکا و همه تجهي��زات نظامي لنگ
است .اينجاس��ت که ديگر نميتواند کاري بکند .اين همان نکته اساسي است
که انقالب اس�لامي از ا ّول روي آن تکيه کرد و نظام اس�لامي براساس اين پايه
مس��تحکم ،خود را بنا نمود .اينجاست که شما جوانان بايد قدر خود را بدانيد.
اينجاس��ت که مسؤوالن کش��ور بايد قدر اين جوانان پُرشور ،مؤمن و با اراده را
 . 4ديدار با انجمنهاي اسالمي دانشآموزان86/2/19
 . 5بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1
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بدانند .اينجاس��ت که مس��ؤوالن آموزش و پرورش ،مس��ؤوالن آموزش عالي و
دانش��گاه ها بايد به اين جوانان مؤمن و با عزم و اراده بها بدهند .آنهايي که به
شرف ملي و استقالل و ارزش هاي اسالمي واالي خود اهميت ميدهند ،حضور
تعرض دشمن را نميپسندند و دخالت او را رد ميکنند؛ اينها براي يک ملت
و ّ
6
ارزش دارند.
تاثير عميق فعاليت هاي جوانان در جامعه
هر چيزي که متکي به قش��ر جوان باش��د و از آنها مايه بگيرد و به دس��ت آنها
باش��د ،آن چيز در جامعه هميش��ه با طراوت و ماندگار خواهد بود .لذا قضيهي
مبارزهي با اس��تکبار و تعيين روز س��يزدهم آبان به اين مناسبت ،يک قضيهي
ماندگار اس��ت و هميش��ه هم با طراوت خواهد ماند؛ چ��ون روي دوش جوانان
7
است.

 . 6بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان اهواز82/5/8
 . 7ديدار با دانشجويان و دانش آموزان 76/8/14
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فصل دوم :ويژگيهاي جوان
نشاط روحي و جسمي جوانان
جوان ها همانطور که جسمش��ان نش��اط و تازگي و نيرو دارد ،روحش��ان هم
سرشار از نشاط است .اين موجود را  -با قدرت فکر او ،با قدرت ِخرد او ،با توان
جسمي او ،با توان عصبي او ،با نيروهاي ناشناخته وجود او  -خداي متعال خلق
کرده است تا از اين طبيعت ،از اين خور و خواب و از اين دنياي ما ّدي ،همچون
1
وسيلهاي استفاده کند و خود را به مقامات قرب الهي برساند.
نيرو ،قدرت ،ابتکار و نشاط
از جمله نقاط ستايشبرانگيز جواني ،نيرو ،قدرت ،ابتکار و نشاط در وجود جوان
است .اينها در ش��ما بهطور طبيعي وجود دارد .اينها بخشي از فهرست طوالني
امتيازات جواني است .آيا جوان اين امتيازات را کسب کرده است؟ نه .شما براي
همت جواني را به دست آوريد،
اينکه امتياز حقطلبي ،نيرو ،نش��اط ،حوصله و ّ
تالش به خصوصي نکردهايد .اين يک مرحله طبيعي از عمر و زندگي است .پس
2
يک موهبت است و در مقابل آن ،تکليف وجود دارد و بايد جواب داد.
 . 1بيانات مقام معظم رهبري در ديدار گروه كثيري از جوانان استان اردبيل79/5/5
 . 2بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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انرژي ،اميد و ابتکار
جدي مهم را واقعا نميش��ود بهراحتي طي کرد .باالخره اگر انس��ان
هي��چ راه ّ
ميخواهد به چيز باارزش��ي دس��ت پيدا کند ،بايد مقداري زحمت و تالش را با
خودش همراه کند  -اين ناگزير اس��ت  -منتها ببينيد؛ من اساس��ا در بين اين
خصوصيت را خيلي بارز ميبينم ...،آن
مهمي که جوانان دارند ،سه
خصوصيات ّ
ّ
ّ
خصوصيت عبارت است از :انرژي ،اميد ،ابتکار .اينها سه خصوصيت برجسته
سه
ّ
3
در جوان است
.

حق پذيري ،اعتراض صادقانه ،اصالح طلب
نقاط ستايشبرانگيز جوانان کدام است؟ اگر ما يک فهرست صد نقطهاي را هم
فراهم کنيم ،باز زيادي نرفتهايم .من در اينجا چند نقطه از نقاط ستايشبرانگيز
جوانان را عرض ميکنم.
جوان ،حق را آس��ان ميپذيرد .اين بسيار مهم اس��ت .جوان ،راحت و صادقانه
اعتراض ميکند و بيدغدغه و ب��دون هيچگونه گرفتاري دروني ،اقدام ميکند.
اين هم بسيار مهم اس��ت .پذيرش آسان ،اعتراض صادقانه و اقدام بيدغدغه را
شما کنار هم بگذاريد ،ببينيد چه حقيقت زيبايي به وجود ميآيد و چه کليدي
حلّ مشکالت است.
براي ِ
جوان بهطور طبيعي طالب اصالح است .البته من به تعبيرهاي رايج اصالحطلب
و محافظ��هکار و امثال اينها هي��چ کاري ندارم؛ اصالحطلبي ب��ه عنوان يک پُز
سياس��ي ،مورد نظر من نيس��ت .بعضي کس��ان دم از اصالحطلبي ميزنند ،در
حالي که اصال نميدانند چه ميخواهند و دنبال چه هس��تند .بعضي کسان دم
از اصالحطلب��ي ميزنند ،در حالي که آن چيزي که ته ذهنش��ان قرار دارد ،در
واقع اصالحطلبي نيس��ت؛ نوعي ارتجاع و برگش��ت به عقب است .ميبينيد که
بعضي کسان زير نام زيبا و جذاب اصالحطلبي ،دنبال اين هستند که به دوراني
برگردند که دين فقط جنبه تشريفات در زندگي انسان داشته باشد و نه بيشتر!
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اين ديگر اصالحطلبي نيست؛ اين نقطه مقابل اصالحطلبي است .اصالحطلبي با
4
تکامل و پيشرفت همراه است ،نه با عقبگرد.
زيباييدوستي
اصل گرايش به زيبايي و زيباس��ازي و زيبادوس��تي ،يک امر فطري است .البته
اين شايد با مقوله نوگرايي مقداري تفاوت کند .نوگرايي امر عام تري است .اين
مسأله آرايش و لباس و چيزهايي که شما گفتيد ،مقوله خاصي است که انسان
– به خصوص جوان  -از زيبايي و زيباسازي خوشش ميآيد و دلش ميخواهد
که خودش هم زيبا باشد .اين عيبي هم ندارد؛ يک امر طبيعي و قهري است؛ در
اسالم هم منع نشده است .آن چيزي که منع شده ،فتنه و فساد است.
اين زيبايي و زيباس��ازي ،بايس��تي موجب اين نش��ود که در جامعه انحطاط و
فس��اد به وجود آيد؛ يعني ابتذال اخالقي نبايد به وجود آيد .چگونه؟ راه هايش
مش��خص اس��ت .اگر ارتباط بيقيد و ش��رط و بيبندوباري در روابط زن و مرد
وجود داش��ته باش��د ،اين موجب فس��اد خواهد ش��د .اگر به صورت افراطي به
ش��کل ُمدپرستي درآيد ،اين به فس��اد خواهد انجاميد .اگر اين مقوله زيباسازي
و رس��يدن به س��ر و وضع و لباس و امثال اين ها ،مش��غله اصلي زندگي شود،
انح��راف و انحطاط اس��ت؛ مثل اينکه در دوره طاغ��وت ،آن خانم هاي اعيان و
اشراف ،پش��ت ميز آرايش مينشستند .فکر ميکنيد چند ساعت مينشستند؟
ش��ش س��اعت! اين واقعيت دارد و ما خبرهاي دقيق داش��تيم که شش ساعت
مدت براي آرايش ِ
صرف وقت کند که ميخواهد
مينشستند! يک انس��ان ،اين ّ
مثال به عروسي برود و موي سرش را ،يا صورتش را اينطوري درست کند! اگر
کار به اين ش��کل درآيد ،انحراف و انحطاط است؛ اما فينفسه ،رسيدن به سر و
5
تبرج باشد ،عيبي ندارد.
وضع و لباس ،بدون اينکه در آن خودنمايي و ّ
 . 4بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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پرهيز از تبرج
تب��رج ،يعني همان خودنماي��ي زنان در مقابل
تبرج ممنوع اس��تّ .
در اس�لامّ ،
مردان ،براي جذب و فتنهانگيزي .اين ،يک نوع فتنه اس��ت و خيلي اش��کاالت
دارد .اش��کالش فقط اين نيس��ت که اين دختر جوان ،يا اين پسر جوان به گناه
ميافتند  -اين ا ّوليش است؛ شايد بتوانم بگويم کوچکترينش است  -دنبالهاش
به خانوادهها ميرس��د .اساسا آنگونه رابطه بيقيد و شرط و بيقيد و بند ،براي
بناي خانواده س��مّ مهلک اس��ت؛ چون خانواده با عش��ق زنده است .اصال بناي
خانواده با عشق است .اگر اين عشق  -عشق به زيبايي ،عشق به جنس مخالف
 در صد جاي ديگر تأمين شد ،ديگر آن پشتوانه قوياي که استحکام خانوادهبايد داش��ته باش��د ،از بين خواهد رفت و خانوادهها متزلزل ميشود و به همين
متأس��فانه در کشورهاي غربي هست؛ به خصوص در
وضعي درميآيد که امروز ّ
کشورهاي اروپاي شمالي و امريکا.
ش��دت دچار اين مش��کل اند .خانوادهها متالشي ميشوند و
اخيرا امريکاييان به ّ
اين مصيبت بزرگي ش��ده است .اين مصيبت هم در درجه ا ّول ،ضررش به خود
خانم ها برميگردد .البته مردان هم بس��يار س��ختي ها ميکشند؛ اما بيشتر به
زنان ميرسد؛ بعد هم به آن نسلي که متولّد ميشود .اين نسل بزهکار و تبهکار
موجود دنيا و امريکا را ميبينيد؟ اين ها همهاش از آنجا شروع ميشود؛ يعني
شري است که دنبالش همينطور پيدرپي شرور ميآيد!
ّ
مقدمه و کليد ّ
ِن
در اس�لام ،به مس��أله زيبايي اهميت داده شده است .زياد ش��نيدهايم که « :ا ّ
اهللَ
َ
ٌ
يحب
الجمال»؛ خدا زيباس��ت و زيبايي را دوس��ت دارد .در خصوص
جميل و ُّ
رسيدن به سر و وضع ،روايات زيادي در کتب حديثي ما هست .در کتاب «نکاح»
مفصل بحث ميش��ود که مرد و زن بايستي به خودش��ان برسند .بعضي خيال
ّ
ميکنند که مثال مردان بايد موي سرشان را بتراشند؛ نه .در شرع ،براي جوانان
مستحب است که موي سر بگذارند .در روايت هست که َ
ِ
کرامة
الحسن من
«الشع ُر
ُ
ّ
ا ِ
هلل فَاکر ُموه»؛ موي زيبا ،جزو کرامت هاي الهي است؛ آن را گرامي بداريد .يا مثال
روايت دارد که پيامبر اکرم وقتي ميخواستند نزد دوستان شان بروند ،به ظرف
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آب نگاه ميکردند و س��ر و وضع خ��ود را مرتب ميکردند .آن زمان که آينه به
اين ش��کلي که حاال هست و فراوان هم هست ،نبود .جامعه مدينه هم که فقير
بود .پيامبر ظرف آبي داش��تند ،که وقتي ميخواستند نزد دوستان شان بروند،
از آن به جاي آينه استفاده ميکردند .اين ،نشاندهنده آن است که سر و وضع
مرتب ،لباس خوب و گرايش به زيبايي ،امر مطلوبي در شرع اسالم است؛ منتها
مضر اس��ت ،آن اس��ت که اين وسيلهاي براي فتنه و فساد و
آن چيزي که بد و ّ
6
تبرج شود .همانطور که گفتم ،ضررهايش تا خانواده و نسل بعد هم ميرسد.
ّ
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فصل سوم :جوان ايراني
ثبات قدم جوانان امروز
کس��اني اين طور وانمود مي کنند که نس��لي ک��ه دارد روي کار مي آيد  -که
اصطالحا به آن(نسل سوم انقالب) مي گويند  -پشت کرده به انقالب و رويگردان
از ارزش هاي ديني اس��ت؛ يا اگر هم نيست ،به طور اجتناب ناپذيري اين طور
خواهد شد! بنده صد درصد حرف آنها را رد مي کنم .نه اين که من عوامل فساد
برانگيز فرهنگي را نمي بينم يا نمي شناس��م يا از آن ها خبر ندارم؛ نخير ،بنده
از ماهواره ،اينترنت ،رمان ها ،فيلم ها ،آهنگ ها و حرف هاي فاس��د کامال خبر
دارم و آنها را دس��ت کم نمي گيرم .اما معتقدم نس��ل کنوني امروز اين قدر هم
آسيب پذير و شکننده نيست؛ اين را بد فهميده اند.
امروز جوان ايراني ،آگاه ،با معرفت ،بصير ،سياسي و اهل تحليل است؛ و از همه
باالتر با ايمان اس��ت ...جواني که پرورش يافته دوران انقالب اس��ت ،از معرفت
ديني برخوردار اس��ت ،ايمانش هم ايمان عميقي اس��ت؛ البته احتياج دارد که
تغذيه معنوي و فکري دايمي شود .ابزارها و فعاليت ها و کارهاي فرهنگي بايد
در اختيار جوان قرار بگيرد .روحانيون خوش��فکر و دانش��گاهيان مؤمن بايد در
1
مقابل ايمان جوانان احساس مسئوليت کنند.
 . 1برگزيده بيانات مقام معظم رهبري در ميدان با جوانان 80/2/12
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نسل جوان ،گرهگشاي دورههاي سخت و محنت هاي بزرگ
به نظر من ،جوانان ما امروز هم خدايي و مؤمن و باصفايند .شما ببينيد دانشگاه
هاي ما چگونه اس��ت؛ ببينيد کارگاه هاي ما چگونه است؛ ببينيد فضاي کشور
چگونه اس��ت! ش��ما ببينيد در روز راهپيمايي بيستو دوم بهمن يا روز قدس،
اکثريت اين جمعيتي که مثل س��يل به خيابان ها ميآيند ،چه کساني هستند؛
همي��ن جوانان اند .همان روح الهي ،همان انگي��زه و صاعقه الهي ،هنوز هم در
کشور وجود دارد و باز هم کارساز است .همين روحيه ،باز هم کشور را به ساحل
نجات خواهد رسانيد.
همين االن بالشک ما گرفتاري ها و مشکالتي در زمينه اقتصادي و غيره داريم.
اينها يک روز تمام خواهد ش��د؛ اما آن عامل تمام ش��دن اين گرفتاري ها ،جز
تمس��ک به اس�لام و انقالب ،چيز ديگري نخواهد بود.
همين روحيه معنوي و ّ
باز هم همين دختر و پس�� ِر جوانند که کش��ور را نج��ات خواهند داد .من بارها
گفتهام که نس��ل جوان ،گرهگش��اي دورههاي سخت و محنت هاي بزرگ است
ووقتي وارد ميدان ميش��ود -که الحمدهلل امروز هم درميدان اس��ت -گرههاي
ريز و س��خت گش��وده خواهد ش��د .جوانان ما ،مؤمن و متديّن و عالقهمند به
کشورش��ان و عالقهمند به اس�لام اند و با سلطه امريکا و با سلطه بيگانه مخالف
اند .همين کارس��از خواهد بود .اين توطئههايي ه��م که ميکنند و ترفندهايي
هم که ميشود ،اثري انشاءاهلل نخواهد بخشيد .انشاءاهلل که خداوند هم کمک
خواهد کرد .حضرت بقية اهلل
هم انش��اءاهلل پش��تيبان اين راه و اين کار و
2
اين جوانان خواهد بود.
أرواحنافداه

امتياز جوانان دوره پس از انقالب
آن وق��ت ها مث��ل حاال نبود؛ انصافا وضع خيلي بد ب��ود .محيط جواني ،محيط
دلنش��يني نبود؛ نه براي من که آن وقت طلبه بودم  -من در دوره کودکي هم
از دبس��تان طلبه بودم  -بلکه براي همه جوانان .به جوان اعتنا نميش��د .خيلي
 . 2بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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اس��تعدادها در داخل جوانان ميمرد .ما در مقابل چش��م خودمان ،اين را شاهد
بوديم .من خودم در محيط طلبگيام اين را ميديدم .بعد هم که با محيط هاي
بيرون طلبگي ،با محيط دانش��گاه و دانشجويان ارتباط پيدا کردم  -سال هاي
متمادي ،من با دانش��جويان ارتباط داشتم و مأنوس بودم  -در آن ها هم ديدم
که همين طور اس��ت .آن قدر استعدادهاي درخش��ان بود .آنقدر افرادي بودند
که ممکن بود در اين رش��تهاي که درس ميخوانند ،اس��تعداد چنداني نداشته
باشند؛ اما ممکن بود استعداد ديگري در وجودشان باشد ،که کسي نميفهميد
و نميدانست.
البته من نميتوانم ا ّدعا کنم که خو ِد آن رژيم برنامهريزي کرده بود که جوانان
مملکت را به ابتذال بکشاند  -ممکن است اينطور بوده ،ممکن هم هست نبوده
باش��د  -اما آنچه مس��لم ميتوانم بگويم ،اين اس��ت که آنها برنامههايي ريخته
بودن��د و به گون��هاي مملکت را اداره ميکردند که الزم��هاش اين بود؛ يعني از
مسائل سياسي دور ،از مسائل زندگي دور.
ش��ما باور ميکنيد که من و امثال من ،تا س��نين مثال بيس��ت و چندس��الگي،
دولت هايي را که برس�� ِر کار بودند ،اصال نميشناختيم که چه کساني هستند؟!
حاال ش��ما در اين مملکت کسي را ميشناسيد که نداند وزير آموزش و پرورش
کيست؟ وزير اقتصاد و دارايي کيست؟ يا مثال رئيس جمهور را کسي نشناسد؟
ي نقاط کش��ور هم همه ّ
اطالع دارند .آن زمان ،همه قش��رها  -از جمله
در اقص 
جوانان  -اصال بهکل از مس��ائل سياسي غافل بودند .بيشترين سرگرمي جوانان،
3
روزمره بود.
به مسائل
ّ
حضور جوانان در انقالب اسالمي
معجزه انقالب اس�لامي در دهه پنجاه ،و معجزه جنگ هش��ت س��اله در دهه
برادران عادتکرده به بخش��نامهها و
ش��صت اتّفاق افتاد .اوايل جنگ ،بعضي از
ِ
دستورالعمل هاي س ّنتي نظامي ،ميگفتند شما چه ميگوييد؟! در مقابل پنجاه
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تانک ،پنجاه تانک الزم اس��ت .عراق وقت��ي پنجاه تانک به ميدان ميآورد ،بايد
با پنجاه تانک با او مقابله کرد؛ ولي ما نداريم! راس��ت هم ميگفتند؛ نداش��تيم.
من خودم يک شب رفتم تعداد تانک هاي تيپي را که به طور سازماني بايد در
حدود صدوبيست دستگاه تانک ميداشت ،شمردم؛ ديدم هفده تانک دارد! يک
تيپ ارتش��ي در « ُد ّب حردان» جل ِو نيروهاي عراقي مستقر شده بود؛ اما به جاي
صدوبيس��ت تانک ،هفده دس��تگاه تانک داش��ت! ميگفتند نميشود؛ اما جوان
ايراني نش��ان داد که ميش��ود .جوان بسيجي ،جوان س��رباز ،جوان افسر  -چه
4
ارتشي و چه سپاهي  -معجزه آفريد و نشان داد که ميشود.
مقايسه جوان با ايمان ايراني با جوانان جوامع ديگر
در دوره جن��گ که ش��ما متأس��فانه اعت�لاي آن دوره را درک نکرديد  -البته
تأس��ف ندارد؛ اما آن خصوصيات بينظير را ش��ما
جنگ را درک نکرديد و اين ّ
درک نکرديد و آدم افس��وس ميخورد  -جوانان هجده و بيست سالهاي که در
حد عارفي که
س��نين ش��ما بودند ،از لحاظ لطافت و صفاي معنوي ،گاه��ي به ّ
چهل س��ال در راه خدا س��لوک کرده بود ،ميرسيدند! آدم اين را در وجود آنها
احس��اس ميکرد .کم ه��م نبودند؛ فراوان بودند .من هم��ان وقت ها در مقابل
چني��ن جواناني که قرار ميگرفتم ،احس��اس خضوع حقيقي ميکردم؛ نه اينکه
بخواهم تواضع کنم .ديدهايد انسان در مقابل بزرگي که قرار ميگيرد و کماالت
او را که ميبيند ،ضعف خودش را ميفهمد! من همان احساس را در مقابل يک
جوان بسيجي و يک جوان رزمنده در خودم ميديدم و مييافتم .آن فضا ،چنان
فضايي بود که ميتوانست يک جوان معمولي را اينگونه متح ّول کند.
ش��ما ميدانيد که جوانان در دنيا چگونهاند؛ گروههاي «رپ» و فالن و هزار نوع
بلي��ه اخالق��ي و فکري .جوانان دني��ا واقعا به هزار نوع ابتالئات مبتال هس��تند.
ّ
گروههاي «رپ» و اين چيزهايي که حاال هس��ت ،زمان م��ا هم البته بود .زمان
ما «بيتل»هاي معروف بودند که حاال ش��نيدهام پيرمرد شدهاند .چند وقت پيش
 . 4بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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ديدم که در يک مجلّه خارجي ش��رح حالش��ان را نوش��تهاند که هر کدام کجا
هستند و چه کار ميکنند .آن گرفتاري هاي روحي ،آن عقدههاي رواني ،آنها را
به اين وادي ها ميکشاند .حاال کساني که در کشورهاي عقبافتاده و دوردست
از آنها تقليد ميکنند ،نميفهمند که آن بيچارهها دچار چه بيمارياي هستند!
خيال ميکنند پيش��رفتي اس��ت؛ در حالي که اين يک انحطاط و سقوط است.
در حالي که دنيا گرفتار چنين وضعي بود ،جوانان ما آنطور وضعي داشتند .در
ايران ،جوان ،سرش��ار ،مستغني ،سربلند ،بااحساس شادي عميق در قلب خود،
احس��اس انجام وظيفه ،احساس روشنبودن هدف  -که چه کار ميکند و براي
که کار ميکند  -و بحمداهلل فائز و برخوردار به اعتالي حقيقي و معنوي بود که
5
خداي متعال به او داده بود.
حضور جوان ايراني در دوران دفاع مقدس
بعد از آن هم در دوران جنگ ،باز جوانان بودند که جنگ را با خس��ران دشمن
تمام کردند .اين شهداي جوان ،اين رزمندگان جوان ،اين دستاندرکاران جوان
عرصههاي جنگ ،چيزي نيست که اهميت نسل جوان را در حادثهي سرنوشت
س��ازي مثل جن��گ از نظر دور بدارد .اي��ن حادثه اتفاق افتاد ،اما چش��م هاي
طراحان اس��تکبار جهاني همهي صحنه را ديد و فهميد که جوان مؤمن در اين
6
کشور ،زير تربيت اسالم انقالبي ،چه معجزهها ميکند.
الگو شدن جوان ايراني براي همه جوانان دنيا امري شدني است
آن نيروي مج ّهز به همه ابزارهاي مدرن جنگي ،نيامده بود که برود .مگر ارتش
عراق به ايران آمده بود که برگردد؟ اگر ميخواست برگردد ،نميآمد .آمده بود
آن خود کند؛ منابع نفت را از جمهوري اسالمي بگيرد و اين
که خوزستان را از ِ
ننگ و ذلّت را بر پيشاني جمهوري اسالمي ابدي کند و بگويد جمهوري اسالمي
 . . 5بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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نتوانست يک استان ثروتمند و نفتخيز خودش را حفظ کند .اما پس از مدتي
تحمل آن همه خس��ارت و دادن پنجاه ،ش��صت هزار
آنها مجبور ش��دند بعد از ّ
اس��ير ،راهشان را کج کنند و از زير تازيانه خشم و اراده جوانان ما بيرون بروند
و به کش��ور خودشان برگردند .بعد نيز همه دنيا تصديق کردند که آنها متجاوز
بودهاند؛ يعني هم از لحاظ نظامي مغلوب ش��دند ،هم از لحاظ سياسي شکست
خوردند .چه کساني اين کار را کردند؟ جوانان ما کردند .اين معجزه بود .جوان
ايران��ي که در دهههاي پنجاه و ش��صت آن معجزهها را آفريد ،چرا در دهههاي
هش��تاد و نود نتواند معجزه کند؟ چرا نتواند آن معجزه عظيم را نهادينه کند و
در س��طح جهان گسترش دهد؟ چرا نتواند الگو شدن جوان ايراني را براي همه
7
جوانان دنيا به طور ترديدناپذير ثبت کند؟ چه دليلي داريد؟ اين شدني است.
جوان لبناني الگوي جوان فلسطيني
ميدانيد فلسطيني ها [اين مقاومت را]از چه کسي ياد گرفتند؟ پنجاه سال است
که فلس��طين اشغال شده است؛ بيست س��ال و پنجاه سال پيش هم فلسطين
جوان داش��ت .اين جوان فلس��طيني که اين گونه به ميدان آمده ،از چه کسي
بااخالص لبناني
مؤم��ن
جوان مبار ِز
ِ
ِ
ي��اد گرفته و الگوي او کيس��ت؟ الگوي او ِ
اس��ت .اين را من نميگويم ،خودش��ان ميگويند .در تظاهراتي که در نوار غ ّزه
و س��احل غربي رود اردن  -که منطقه فلس��طينينشين است  -راه مياندازند،
عکس رهبر حزباللهَّ لبنان  -س�يد حسن نصرالل  -را سر دست بلند ميکنند و
راه ميبرند .آنها پرچم حزباللهَّ لبنان را روي گنبد مسجداالقصي نصب کردند.
البته صهيونيست ها نگذاشتند آنجا بماند ،اما آنها آمدند نصب کردند .بنابراين
او ش��د الگوي جوان فلسطيني .تلويزيون «المنار» حزباللهّ لبنان  -که به نظرم
روزي بيس��ت س��اعت برنامه پخش ميکند  -بيش��ترين بينندگانش در داخل
فلس��طين اشغالي هس��تند! نه فقط برنامههاي آن را ميبينند ،بلکه مثل تشنه،
 7جوان از منظر مقام معظم رهبري(دا م ظله العالي) 70/8/15
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جرعه ،جرعهاش را مانند آب گوارا مينوشند.

8

جوان ايراني الگوي جوان لبناني
الگوي جوان لبناني چه کسي است؟ حزباهلل لبنان از کجا جوشيد؟ او روي کدام
س��رزمين روييد؟ الگوي او ش��ماييد .او همين شعارهاي شما را ميدهد؛ همين
کارهاي ش��ما را ميکند؛ همان پيشانيبند شما را به پيشانياش ميبندد؛ مثل
رژه نظامي بس��يج ،رژه ميرود .بنابراين الگوي آن جوان ،سرداران و رزمندگان
ش��هيدي هس��تند که در خود گيالن امثال آنها را کم نداري��م .آنها فداکاري و
ب��راي خدا ح��رف زدن و براي خدا کارک��ردن را از اين ها ياد گرفتند .ش�هيد
امالکي شما  -جانشين فرمانده لشکر گيالن  -وقتي در ميدان جنگ در معرض
بمباران ش��يميايي بود و بسيجي بغل دستش ماسک نداشت؛ او ماسک خودش
را برداش��ت و به صورت بس��يجي همراهش بس��ت! قهرمان يعني اين .البته هر
َحس َب َّن
دو ش��هيد شدند؛ اما اين قهرماني ماند؛ اين ها که از بين نميرود؛ «وال ت َ
س�بيل ا ِ
الذين ُق ِت ُلوا في
هلل امواتا بل احي�ا ٌء»؛ اينها زندهاند؛ هم پيش خدا زندهاند،
ِ
َ
ذهنيت ما زندهاند .پدر ش��هيدي از همين
ه��م در دل ما و در فضاي زندگي و ّ
گيالن شما ،وقتي جوانش را با گلوي بريده از جبهه برگرداندند ،گلوي
شهرهاي
ِ
بريده بچهاش را بوس��يد؛ اما آه نکش��يد! اين ها الگوست .اين الگوها را از من و
ش��ما بگيرند و قدر اين چهرهها را در چش��م من و شما بشکنند ،بعد به جايش
الگوهاي دروغين و جعلي خودش��ان را بياورند؛ ارزش هاي ما را بگيرند ،ارزش
9
هاي خودشان را جايگزين کنند.
جوان ايراني الگوي جوان آفريقايي
«نلس�ون ماندال» قبل از آنکه در آفريقاي جنوبي به پيروزي برس��د  -زماني که
تازه از زندان آزاد ش��ده بود  -به ايران آمد و با من مالقات کرد .راجع به اوضاع
 . 8بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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آفريقاي جنوبي از او س��ؤال کردم ،چيزهايي گفت .من به او گفتم ،ما تجربهاي
داريم که گمان ميکنم در کش��ور شما هم قابل عمل باشد؛ و آن تجربه عبارت
اس��ت از اينکه انس��ان هاي داوطلب  -که اکثريت جمعيت کشور ما را تشکيل
جس��م خودشان به خيابان ها آمدند ،نه با مشت شان،
ميدادند  -زن و مرد ،با
ِ
تن خودشان
نه با سالح شان ،نه با نارنجک شان ،نه با خانهي تيميشان ،بلکه با ِ
ِ
صورت باز آمدند؛ لذا نظام را منفعل کردند
آمدند؛ روي خود را هم نبس��تند ،با
و او هم ديد نميتواند بايس��تد .واقعا بر چه کس��ي ميخواس��ت حکومت کند؟
گفتم به نظر من اين الگو در آفريقاي جنوبي قابل عمل اس��ت .او س��ري تکان
داد .بع��د از رفتن او ،يکي دو ماه طول نکش��يد که خبره��اي تظاهرات عظيم
مردمي در آفريقاي جنوب��ي را در روزنامهها خوانديم! من فهميدم که اين بذر،
سبز شد؛ عين همان وضعيت ايران .تمام خيابان هاي شهرهاي بزرگ آفريقاي
جنوبي از س��ياهان پُر ش��د و يک عده ازسفيد پوس��ت ها هم آمدند و همراه با
آن ه��ا راهپيماي��ي کردند و گفتند ما هم با حکوم��ت تبعيض نژادي مخالفيم!
نتيجه نيز همان ش��د؛ يعني کس��ي که در رأس بود ،ديد اصال نميتواند کاري
بکن��د .ا ّول رفت و کس ديگري را جاي خودش گذاش��ت؛ او هم ديد نميتواند؛
لذا در يک انتقال قدرت آرام ،حکومت را به دس��ت س��ياه پوستان دادند و خود
«ماندال» هم رئيسجمهور شد! اين حادثه تقليدشدني و اين الگوي ملت ها براي
10
آزاديخواهي ،به وسيله جوان ايراني در دهههاي پنجاه و شصت اتّفاق افتاد.
هماورد طلبي جوان در جهان
ام��ا من ميخواهم عرض کن��م که قضاياي ديگر ما و چالش هاي فراوان ظريف
ديگ��ري که داش��تيم ،کمتر از دوران دفاع مقدس نيس��ت .مل��ت ايران پرچم
ِ
حاکميت معنويت و دين را بر زندگي بش��ري برافراشته و در دست گرفته .اين،
خيلي مهم اس��ت .درس��ت است که امروز انس��انها در همه نقاط دنيا تقريبا ،به
خصوص در همين کش��ورهاي غربي و مادي ،از ماديت دلزده ش��دهاند؛ دلشان
 . 10بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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براي يک معنويتي  -که درس��ت هم آن معنويت را نميشناس��ند  -پر ميزند
و جوان ها س��ر در گم دنبال چيزي وراي اي��ن ظواهر مادي و اين لذات مادي
هستند که براي آنها عادي شده ؛دنبال معنويت اند؛ اما قدرت هاي ادارهکنندهي
عالم ،مديريت ه��اي اقتصادي دنيا؛ يعني همين غارتگ��ران ،چپاولگران ،يعني
همين که ش��ما به آن اس��تکبار جهاني ميگوييد ،نميگذارند ملت ها به سمت
معنويت راه پيدا کنند .ش��وق هست؛ اما مانع هم هست .در يک چنين دنيايي،
جمهوري اس�لامي؛ يعني يک ملت ،يک کشور بزرگ در يک نقطهي حساس با
اي��ن همه جوان ،با اين ثروت هاي مادي و معنوي که درس هس��ت و همه هم
ميدانند ،پرچم معنويت را در دس��ت گرفته ،ميگويد من ميخواهم انس��ان ها
را در س��ايه معنويت به س��عادت ،به خوشبختي ،به رفاه ،به امنيت ،به پيشرفت
علمي و به استقالل برسانم؛ و ثابت کرده که اين ،شدني است .اين يک هماورد
طلبي بزرگ نس��بت به استکبار جهاني است و فلسفههاي آنها را باطل ميکند؛
روش هاي آنها را يکسره زير سؤال ميبرد.
اگر اين ملت بتواند خودش را به قلههاي پيش��رفت و علم و ترقي برس��اند ،يک
دروازهي عظيمي جلوي راه ملتها براي رفتن به سمت معنويت باز ميشود .لذا
کارشکني ميکنند؛ مخالفت ميکنند؛ تبليغات سوء ميکنند؛ تحقير ميکنند؛
از فشارهاي سياسي و اقتصادي استفاده ميکنند ،براي اينکه اين ملت نتواند به
اين مقصود برس��د؛ اما عزم ما و عزم اين ملت ،عزم راس��خي است و راه را ادامه
ميدهد؛ اينجاست که نقش نيروي جوان خودش را نشان ميدهد.
ج��وان مؤم��ن ،جوان لبريز از اميد ،جوان داراي اعتم��اد به نفس ،جواني که به
ابت��کارات و اس��تعدادها و خالقيت خود اعتقاد دارد ،با نش��اط جواني و نيروي
جواني ،ميتواند در بلند کردن اين بار عظيم و پيش بردن اين گردونهي عظيم
11
نقش ايفا کند.

 . 11ديدار با انجمنهاي اسالمي دانشآموزان86/2/19
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فصل چهارم :وظايف جوان
ارزش جواني
قدرداني از فرصت جواني
هم��ه جوانان را به قدرداني از فرصت بي نظير جواني و حفظ پاکدامني و عفت
1
و تالش و کار در اين دوران بي نظير و درخشان عمر آدمي توصيه مي نمايم.
استفاده از فرصت ها
آن چي��زي که من توصيه ميکنم ،اين اس��ت که بچهها از اس��تعداد و از وقت
خودشان استفاده کنند؛ خوب درس بخوانند .ما بيشترين چيزي که امروز الزم
جدي درس بخوانند.
داريم ،اين است که بچهها به طور ّ
من ميبينم با اينکه برنامههاي مدارس ما برنامههاي خيلي ِ
غليظ ش��دي ِد پُر و
پيماني نيس��ت ،بعضي از جوانان ما غالبا گله ميکنند که درس ،ما را خس��ته
کرده اس��ت ،نميتوانيم بخواني��م .طبق اطالعاتي که من دارم ،در بس��ياري از
کش��ورهاي ديگر  -کش��ورهايي که امروز از لحاظ علم��ي و صنعتي و فنآوري
پيش��رفتهتر از کش��ور ما هس��تند  -درس هاي دوره راهنمايي و دبيرستان ،از
درس هاي مدارس ما هم حجمش بيش��تر و هم دش��وارتر است؛ يعني بر ذهن
تحميل مطلب ميکند.
قابل کشش جوانان واقعا
ِ
 . 1برگزيده بيانات مقام معظم رهبري ،حديث واليت ج ،2ص 240
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ذهن جوان ،خيلي قابل کش��ش است ،توانش براي کشيدن بار معلومات ،خيلي
زياد اس��ت؛ محفوظات زيادي به آنها ميدهند .من ميبينم با اينکه درس هاي
موج��ود ،از لحاظ حجم و محتوا خيلي س��نگين نيس��ت ،بعض��ي از جوانان ما
فرصتي براي خودش��ان نميبينند که بتوانند مطالع��ات جنبي کنند؛ در حالي
که به نظر من ،جوان ميتواند هم درس بخواند ،هم مطالعه و هم ورزش کند.
جدي کنيد و همه اينها جدي اس��ت  -ورزش و بازي
وقتتان را صرف کارهاي ّ
جدي نيست.
جدي اس��ت  -براي جوان اينطور اس��ت .البته بعضي از کارها ّ
هم ّ
فرض کنيد انس��ان س��اعت ها بنش��يند  -البته جمعا س��اعت ها  -و تبليغات
تلويزيون را تماش��ا کنند؛ چون مثال بيس��ت دقيقه قبل از اينکه فيلمي را به ما
نشان دهند ،تبليغات ميکنند! اين بيست دقيقهها ،خودش خيلي ميشود .من
با اينطور وقتگذراني خيلي موافق نيس��تم؛ که ممکن اس��ت جمعا ساعت ها
از وق��ت م��ا را بگيرد .بعضي از کارها ،کارهاي زايدي اس��ت؛ اما درس خواندن،
مطالعه و ورزش کردن ،کارهاي الزمي اس��ت .جوانان در اين سنين از همه اين
ها ميتوانند استفاده کنند و خودشان را براي آينده بسازند .شما نگاه کنيد که
چه اس��تعدادي خودش را در شما نشان ميدهد .اگرچه بايد کساني بنشينند و
اس��تعدادها را در افراد کشف کنند؛ اما حقيقت اين است که استعداد در وجود
توجه ميکنيد؟ بعيد
جوان و نوجوان ،به هر ش��کلي خودش را نش��ان ميدهدّ .
اس��ت که انسان با اس��تعدادي تا س��نين حدود هجده ،نوزده و بيست سالگي،
خودش حس نکند که ش��وق و گرايش و عالقه و توانايي بيش��تري براي کدام
کار و به کدام س��مت دارد .وقتي که فهميديد استعدادتان در کدام طرف است
 حاال يا خودتان کشف کرديد ،يا معلّم ،مدرسه ،يا پدر و مادر به نحوي کشفکردند  -آن وقت به آن سمت برويد؛ هرچه ميخواهد باشد ،نگوييد اين کوچک
است ،اين کم است.
بنابراي��ن آن چيزي ک��ه من ميتوانم به جوانان و نوجوان��ان عزيز توصيه کنم،
اي��ن اس��ت که از وق��ت  -از حال  -حداکثر اس��تفاده را بکنن��د .البته اين هم
بدون برنامهريزي نميشود؛ بايد بنشينند و با همان ذهن خودشان برنامهريزي
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کنند .برنامهريزي هم يک الگوي همگاني ندارد که من بگويم همه بايد اينطور
برنامهريزي کنند؛ نه .هر کسي بر حسب سنش ،بر حسب وضع زندگي خانوادگي
و امکاناتش ،بر حس��ب آن ش��هر و خانوادهاي که در آن زندگي ميکند ،ممکن
اس��ت يک طور برنامهريزي کند و يک طور امکان داشته باشد .همه بايد برنامه
2
حداکثر استفاده را بکنند.
ريزي کنند و از وقت شان با برنامهّ ،
توجه به وضع حال
م��ن البت��ه انتظار دارم نوجوان��ان  -همانطور که قبال گفت��م  -به جاي اينکه
خيلي به آينده نگاه کنند ،به حال بنگرند؛ يعني االن شما در يک دوران طاليي
زندگي ميکنيد .اين دوران  -بين س��نين ده ،يازده س��الگي ،تا بيست و دو سه
سالگي  -حقيقتا يک دوران طاليي است؛ دوران ياد گرفتن ،آمادهسازي ذهن و
فکر خود براي آينده اس��ت ،بخصوص که امکانات روز در کشور ما فراهم است.
من ميترسم اگر بچهها امروز خيلي به فکر اين باشند که «فردا چهکاره خواهيم
تخي ِ
تخيالتي که خيلي به عمل نزديک
الت زي��اد و غيرعملي بروند ّ -
ش�د» ،در ّ
نيس��ت و بيش��تر يک حالت موهومات و افس��انهپردازي ذهني را به انسان ،القا
3
ميکند  -و از زمان حال شان بمانند.
كسب فضائل
تقويت ايمان و تقوي
تقوا
گاهي با خود فکر ميکنم جواني که در بهترين اوقات عمر خود به س��ر ميبرد،
اگر بخواهد س��رمايهاي را بدس��ت بياورد که موفقيتهاي دنيايي و آخرتي او را
تضمين کند .دنبال چه چيزي بايد باش��د؟ س��ؤال مهمي اس��ت ،اوال موردنظر،
موفقيت هاي دنيايي و اخروي اس��ت  -جس��م و جان ،فکر و دليل  -ثانيا اين
 . 2گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
 . 3گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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س��ؤال ،مخصوص به يک دس��ته از جوان ها نيست .پاسخي هم که به ذهن من
مي رسد ،باز مخصوص يک دسته از جوان ها نيست ،يعني اين جور نيست که
فرض کنيم اين پاس��خ ،مخصوص جوان هاي کامال متدين و متعبد اس��ت .نه،
حتي اگر جواني را فرض کنيم که از لحاظ تعبد و تدين ،در رتبه خيلي بااليي
هم نباشد ،باز اين پاسخ درباره او صدق مي کند .حتي اگر فرض کنيم جواني را
که در برخي عقايد خود مش��کلي هم داشته باشد ،باز اين پاسخ درباره او صدق
مي کند .جوابي که من به آن رسيده ام ،اين يک کلمه است :تقوا! اگر جوان در
دوره جواني سعي کند تقوا داشته باشد -با همان تعريفي که در فرهنگ دين و
قرآني ازتقوا ش��ده است -بزرگترين سرمايه را هم براي درس ،هم براي فعاليت
هاي فرهنگي ،هم براي عزت دنيوي ،هم براي بدس��ت آوردن دس��ت آوردهاي
4
مادي ،هم براي معنويت ،اگر اهل معنويت است به دست آورده است.
تقويت ايمان با عمل
آينده اين انقالب ،آينده اين نظام و اين کشور به برکت اسالم ،يک آينده بسيار
روش��ن و درخش��اني است .کس��اني که بايد اين آينده را ش��کل بدهند ،عمدتا
ش��ما جوان ها هستيد .اوال ايمان اس�لامي را با عمل در خودتان تعميق کنيد،
که اين اس��اس کار اس��ت .ايمان هم يک چيز کتابي و ذهني نيست ،در عمل،
ايمان تقويت پيدا مي کند .انس��ان ،خ��دا را در ميدان مجاهدت بهتر مي بيند.
اين مجاهدت هم س��نگرهاي مختلفي دارد ،س��نگر علم و سازندگي هم از آن
جمله است .با تقوا ،با تضرع پيش خداي متعال ،با انجام عبادات و با اجتناب از
5
محرمات ايمان را تقويت کنيد.
خودسازي ،در درجهي اول اهمي 
ت
در درجهي اول ،جوان دانش��جو و دانشآموز بايد خودس��ازي کند .خودتان را
 . 4برگزيده بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با تشكلهاي مختلف دانشجويي 77/10/24
 . 5برگزيده بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با هزاران تن از دانشجويان و دانش آموزان 73/8/11
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ب��ا تربيت ديني بس��ازيد .امور تربيتي خوب اس��ت ،معلم تربيتي خوب اس��ت،
گويندهي تربيتي خوب اس��ت؛ اما آن کس��ي که ازدرون خ��ود ،موعظه کننده
وتربيت کنندهاي نداش��ته باش��د «-واعظٌ مِن ن ِ
َفس��ه» -اين تربيت ها به کارش
نميآي��د .خودتان را بس��ازيد ،با نفس مب��ارزه کنيد ،اجراي حک��م الهي را در
محدودهي ش��خص خودتان بزرگ بشماريد و به نماز ،به توجه به خدا ،به دعا و
به توکل اهميت بدهيد؛ اين ش��ما را پوالدي��ن خواهد کرد ... .چيزي که امريکا
از آن ميترس��د ،البته ش��ما بايد قدرت تحليل سياسي پيدا کنيد .اگر جواناني
و ملتي بينش سياس��ي نداش��ته باشند ،فريب ميخورند؛ آنها را از صحنه خارج
ميکنند و با ابزار دين ،آنها را کنار ميزنند؛ مثل خيلي از کس��اني که متظاهر
به دين و مقدسمآب هس��تند و بينش سياس��ي ندارند و خيلي راحت اينها را
برميدارند ،کنار ميگذارند .هنوز هم در گوشه و کنار يک عده وجود دارند که
خودش��ان را ديندار و متدين ميدانند و با اين انقالبي که براس��اس دين است،
س��ر سازگاري ندارند .پس ،بينش سياسي الزم است؛ اما همه چيز نيست؛ اصل
قضيه ،آن ايمان الهي معنوي اس��ت که بايد در دلهاي ش��ما باش��د؛ خودتان را
6
ديني بسازيد.
خودسازي معنوي
همينجا من به ش��ما جوان��ان عزيز عرض کنم که از منظ��ر ديني ،جوان يک
نقطهي اميد و شکوفايي است .اين نقطهي اميد و شکوفايي ،در همه چيز است؛
در مب��ارزات ،در مجاهدات اجتماع��ي ،در فعاليت هاي گوناگ��ون جامعه و در
خطاب به جوان از سوي دين ،هميشه
مجاهدت هاي شخصي و روحي و دروني.
ِ
خطاب ويژه است .با جوان ،مخاطبهي زيادي در مفاهيم اسالمي و ف ّعاليت
يک
ِ
هاي ديني ش��ده اس��ت .علت هم اين اس��ت که در جوان ،گوهر شور و عشق و
صفا و معنويّت ،فروزان اس��ت .هر انس��اني از اين گوهر بهرهمند است ،ليکن در
جوان و در دوران جواني ،اين جوهرهي انساني کامال نمايان و فروزان و تابناک
 . 6جوان از منظر مقام معظم رهبري 70/8/15
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اس��ت و از آن بايد استفاده کرد .ا ّولين استفادهاي هم که هر انساني بايد از اين
نورانيت ببرد ،اين است که خود را  -نفس
روح شور و عشق و صفا و معنويّت و ّ
خود را ،اندرون خود را ،معنا و حقيقت خود را  -تعالي ببخش��د .اين ،قدم ا ّول
است .لذا ما هميشه براي خودسازي معنوي ،به جوانان سفارش مؤکدي داريم.
عزيزان من! خودتان را در اين دوران جواني که آمادگي هس��ت ،از لحاظ معنوي
بس��ازيد .اين عش��ق و شوري را که در باطن و نهاد شماست ،درست به سمت آن
مقدس حق
مرکز و قطبي که شايستهي اين عشق و دلدادگي است  -يعني ذات ّ
و وجود باريتعالي که زيبايي مطلق و حقيقت مطلق است  -هدايت کنيد .خود را
به آن مرکز متصل نماييد و تا آنجا که ميتوانيد ،رابطهتان را با خدا قوي کنيد.
در همهي ميدان هاي زندگي ،اين براي شما يک مسألهي اساسي است.
اين زندگي  -که دوران کوتاه يا بلندي اس��ت  -در نهايت کوتاه اس��ت؛ زندگي
يک س��اعت اس��ت .در دوران جواني ،انس��ان اين را حس نميکند؛ ليکن وقتي
زندگي را ش��ناخت و س��نين عمر قدري باال رفت ،ميفهمد که زندگي ساعتي
بيش نيست و گذراست .در اين ساعت ،بايد حداکثر استفاده را کرد ،براي اينکه
ِ
«من» انس��اني که بناست بعد از اين نشئه بماند و از حيات حقيقي
اين
حقيقت ِ
الحيوان»؛ حيات حقيقي بعد از اين نشئه
«إن ّ
الدا َر االخر ِة لَهي َ
بهرهمند شود  -که َ
است  -بتواند خوب زندگي کند ،بتواند به لقاءالهي برسد ،بتواند به آن حقيقتي
معين کرده اس��ت ،نائل ش��ود و ناقص و نيمهکاره و
که خداي متعال براي آن ّ
ِ
دس��ت شماس��ت .همهي عمر هم هر چه شما
منحرف و معذب نگردد .اين ،به
تالش ميکنيد ،بايد در اين جهت باش��د .غير از اين ،خطا و انحراف و اشتباه و
7
کج فهمي است.
كسب نورانيت
شما جوانان بحمداللهَّ پاکيد .جواني که در فضاي اسالم و انقالب و نظام جمهوري
اسالمي تربيت ش��ده ،طهارت فطري سالم را داراست .عوامل ويران کننده اين
 . 7ديدار با دانشجويان و دانش آموزان 76/8/14
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طهارت در جامعه ما بحمداللهَّ نس��بت به کش��ورهاي ديگر و گذشتههاي کشور
خودمان کم است .قدر اين طهارت را بدانيد و آن را حفظ کنيد؛ در اين صورت
نورانيت آن را خواهيد ديد .هر جواني که از گناه پرهيز داشته باشد و در رفتار
ّ
معمول��ي خ��ود ،خدا را فراموش نکند و جهت خداي��ي را تا آنجايي که ممکن
نورانيت آن را خواهد ديد .اگر جوان��ي در درس خواندن و
اس��ت ،لحاظ کن��دّ ،
کاره��اي گوناگون ،با خلوص قصد کند که براي کمال خود ،خدمت به جامعه و
نورانيت آن را در قلب
اسالم و براي کمک به آينده اين کشور ،بکوشد ،نتايج و ّ
8
خود ميبيند .اين امر آثار زيادي براي او در پي خواهد داشت.
پرهيز و استغفار
جوان بايد مظهر پرهيز و اس��تغفار باش��د .در دنياي امروزي ،جوانان گرفتارند.
آنها چوب ناپرهيزي هايش��ان را ميخورند .اگر ميبيني��د هيپيگري و انواع و
اقس��ام بدبختي ها از س��ي يا چهل س��ال قبل تا به امروز در دنياي غرب ادامه
دارد و گريبان خانوادهها و جوامع اروپايي و امريکايي را گرفته اس��ت ،به جهت
دوري از خدا و غفلت از استغفار و ناپرهيزي در ارتکاب گناهان است .اين مسأله
هم داليل متعد ّدي دارد .عمدهاش آن اس��ت که اين جوامع ،جوانان خود را از
لحاظ معنوي س��يراب نميکنند .جوان به دنبال س��يراب شدن از سرچشمهاي
زالل اس��ت و اگر آن سرچشمه را پيدا نکند ،به انحراف مبتال خواهد شد .امروز
متوجه اين امر ش��دهاند؛ هر چند آنها در
در دنياي غرب ،ح ّتي سياس��تمداران ّ
مس��ائل ما ّدي هوشيارند ،ا ّما در امور معنوي خواب سنگيني دارند و خيلي دير
متوجه انحرافات و اش��کاالت ميش��وند .البد جريان اين بيداري را در جرايد يا
ّ
در خبره��ا ميخواني��د .البته ما خبرهاي بيش��تري در اين زمين��ه داريم و اين
هنوز ا ّول کار است .سيلي که از گنداب هاي اخالقي آنها به راه افتاده ،هنوز به
تمدن غرب را ويران خواهد کرد
دامنهها نرس��يده است .به دامنهها که برس��دّ ،
و س��عادت کشورهاي غربي را که بر پايه ما ّديگري است ،نابود خواهد ساخت.
 . 8بيانات مقام ّ
معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان74/8/10
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ش��ايد اين ويراني را شما نس��ل نو و جوان به چشم ببينيد ،و اين حادثه ،بسيار
9
دور نخواهد بود.
ارتباط با خدا
س��جاديه اس��ت ،به قدري زيباست که! انسان
مفاهيم و معارفي که در صحيفه ّ
گاهي اوقات حيرت ميکند اين چه ذهني اس��ت ،چه مغزي است که اين ها را
توانس��ته است کنار هم بنشاند و چنين تعبيراتي را درست کند! لذا من توصيه
ِ
توجه و با حالي باشد؛ بخصوص
ميکنم که ارتباطات بچهها با خدا،
ارتباطات با ّ
توجه بخوانند و بدانند
نمازها را با حال بخوانند .دعا که ميخوانند ،با حال و با ّ
ب��ا چه وجودي حرف ميزنند و چه ميخواهند و بدانند اين خواس��ت ،پاس��خ
َجب لَ ُکم»؛ مرا بخوانيد تا به
دارد .در قرآن ،به ما گفته ش��ده اس��ت« :اُد ُعوني اَست ِ
ش��ما پاس��خ دهم .يک جا داردَ « :واسئلوا اهلل مِن َفضلِه»؛ از فضل خدا طلب کنيد
و بخواهيد .اينها وعدههاي الهي است و وعدههاي الهي ،صادقترين وعدههاست
و حتما چنانچه از خدا بخواهيد ،خدا به ش��ما پاس��خ خواهد داد .اگر اُنس پيدا
کنيد ،خواهيد ديد که خيلي از پاسخ ها هماني است که در همان لحظه به شما
داده ميش��ود؛ يعني آدم نبايد خيال کند که پاسخ دعا حتما همان پولي است
که از خدا خواس��ته است و بايد برس��د! گاهي اوقات پاسخ ،هماني است که در
آن لحظه به ش��ما ميدهند .آنچنان نورانيتي در دل ش��ما به وجود ميآيد که
ميبينيد اصال پاسختان را همان ساعت گرفتهايد .آن حالتي را که انسان در دعا
پيدا ميکند ،گاهي احس��اس ميکند که ديگر غير از آن ،هيچ چيز نميخواهد.
10
وقتي ياد پروردگار در دل انسان ،زنده باشد ،اينگونه است.
ارتقاء علمي و معرفتي
جبران عقب ماندگي هاي علمي
 . 9بيانات مقام ّ
معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 74/8/10
 . 10گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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عزيزان من! کمبود علم و عقبافتادگي علمي ما را جبران کنيد؛ و اين با درس
11
خواندن ،فکر کردن ،کار کردن و شجاعت علمي داشتن حاصل ميشود.
تحصيل ،تهذيب و ورزش
دوره جواني ،دوره توانايي اس��ت .اين توانايي در چه چيزهايي بايد به کار برود؟
ب��ه اعتقاد م��ن ،بايد عمدتا در تحصي��ل علم ،در ايجاد صف��اي نفس و روحيه
تقوا در خود و ايجاد نيروي جس��ماني در خود -که ورزش باش��د -به کار رود.
اين س��ه مورد ،عمده است .يعني اگر در يک جمله کوتاه از من بپرسند که شما از
ج�وان چه ميخواهيد؟ خواهم گف�ت :تحصيل ،تهذيب و ورزش .من فکر ميکنم که

جوانان بايد اين س�ه خصوصيت را دنب�ال کنند .تحصيل ،اعم از تحقيق و کارهاي
علمي هم هس��ت .چون اين نيرو در جوانان هست ،بايستي در کار تحصيل علم
خيلي تالش کنند .امروزه آنطور که ش��نيدهام ،در دانش��گاه ها جوانان خيلي
گرده زير بار کار علمي س��خت نميدهند؛ اين چيز خيلي خوبي نيست .چطور
ما به جواني که تحصيل علم نميکند ،دوره دبيرس��تان را متوقف گذاشته و به
دانشگاه نميرود ،توصيه ميکنيم که برو درس بخوان؛ اما به آن دانشجويي که
در دانش��گاه کار علمي سخت نميکند ،توصيه نکنيم که کار علمي بکن؟ واقعا
بيايد دانش��گاه چه کند؟ بايد به دانش��گاه بيايد که علم پيشرفت کند .به نظرم
ميرس��د که جوانان بايس��تي در کار تحصيل علم ،حقيقتا از نيروي جوانيشان
مايه بگذارند .هر کاري هم بخواهيد بکنيد ،در دوران جواني ميشود کرد؛ يعني
در ه��ر س��ه زمينه -هم در زمين��ه علمي ،هم در زمينه تهذي��ب نفس ،هم در
زمين��ه ورزش -بايد در جواني کار کنيد .البته همه ميدانند که در دوره پيري،
ورزش اينق��در تأثيري که در دوره جواني دارد ،ندارد؛ اما غالبا تهذيب نفس را
نميدانند .خيال ميکنند انس��ان بايد بماند ،پير که شد ،عبادت و تهذيب نفس
کند؛ در حالي که آن وقت تهذيب نفس مش��کل و گاهي محال اس��ت .در دوره
پيري ،تهذيب نفس س��خت است؛ اما در دوره ش��ما -در دوره جواني -تهذيب
 . 11بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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جدي بگيرند.
نفس خيلي آسان است .بههرحال ،جوانان اين سه کار را بايد ّ

12

انس با کتاب
ام��روز کتابخوان��ي و علم آموزي نه تنها يک وظيف��ه ملي ،که يک واجب ديني
است .از همه بيشتر ،جوانان و نوجوانان ،بايد احساس وظيفه کنند .اگرچه آنگاه
که انس با کتاب رواج يابد ،کتابخواني نه يک تکليف ،که يک کار شيرين و يک
نياز تعلل ناپذير و يک وس��يله براي آراستن ش��خصيت خويشتن تلقي خواهد
ش��د ،و نه تنها جوانان که همه نس��ل ها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو
13
خواهند آورد.
توجه به اهداف واال
نزديک کردن اهداف شخصي به اهداف خالق
بچههاي عزيز من! ببينيد؛ هدف زندگي بايد چيزي فراتر از خود زندگي باش��د؛
چون وقتي شما چيزي را به عنوان هدف زندگي انتخاب ميکنيد ،يعني زندگي،
مقدمه
وس��يله و ابزاري براي آن اس��ت .غير از اين اس��ت؟ يعني حيات انسانّ ،
و وس��يلهاي اس��ت براي آن هدف ،واال اگر -مثال -اين هدف را پولدارشدن قرار
دهيم ،آيا واقعا ميارزد که انسان ،حيات و لحظات و آنات ارزشمند زندگي خود
را صرف کند ،براي اينکه پول به دست آورد؟! از پول ميخواهد چه استفادهاي
بکند؟ چهار صباح ديگر با پول زندگي کند! يعني انسان در واقع بخش عمدهاي
از زندگي و حيات را مايه بگذارد ،تا بتواند بخش ديگري را -که آن را هم حتما
کيفيت بهتري به کار ببرد .اين معامله خيلي مغبونانهاي
زندگي خواهد کرد! -با ّ
است! هدف زندگي بايد خيلي باالتر از اين باشد.
انسان وقتي که به دنيا ميآيد و دورهاي را ميگذراند و از دنيا ميرود ،نفس اين
آمدن و رفتن ،نشان دهنده اين است که آفريننده و خالق انسان ،از اين حرکت
 . 12بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 13برگزيده بيانات مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز هفته كتاب 72/10/4
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و از اي��ن جابهجايي هدفي دارد .ما باي��د کاري کنيم که هدفمان در زندگي ،با
هدفي که خالق دارد ،به هم نزديک شود و با هم تطبيق کند .اين درستترين
کار اس��ت .انس��ان بايد زندگي را طوري انتخاب کند که وقتي اين زندگي تمام
ش��د ،از آنچه که به دس��ت آورده ،خشنود و خوشحال باش��د .در لحظات آخر
زندگي که انس��ان از اين دنيا خارج ميشود ،احس��اس نکند که دستش خالي
14
است.
کسب رضاي خدا اصليترين هدف
شما هر هدف ما ّدي را که فرض کنيد ،اگر زندگي را صرف آن کرديد ،وقتي از
دنيا ميرويد ،دس��تتان خالي است -هرچه ميخواهد باشد -چيزي نداريد .بايد
هدفي فراتر از زندگي دنيا ،فراتر از خود اين زندگي ما ّدي داش��ته باش��يد ،که
همان رضاي خدا ،آباد کردن خانه آخرت و جلب خشنودي پروردگار است .شما
بايد اين را هدف اصلي قرار دهيد ،تا وقتي که زندگي تمام ش��د ،احساس کنيد
کارتان را انجام دادهايد .مثل اين است که فرض کنيد ما را ده روز ،بيست روز به
اردوگاهي ميبرند ،براي يک دوره تمرين ،آموزش ،کار يا ورزش .طبيعي اس��ت
هرچ��ه در اي��ن اردوگاه قرار ميدهند ،هدفي دارد -انس��ان وقتي در اردوگاهي
وارد ميشود ،بديهي است که براي مقصود و منظوري وارد ميشود -وقتي اين
ده روز تمام ش��د ،آدم بايد احس��اس کند که دستاوردي دارد و از اينجا بيرون
توجه ميکنيد؟ اگر دستاورد ،در خود آن ده روز خالصه شده باشد ،ما
ميرودّ .
خس��ارت کردهايم؛ يعني ما در آخر کار ،هيچ چي��ز در اختيار نداريم .البته من
اردوگاه را که مثال ميزنم ،در واقع مثال ناقصي است؛ چون شما بعد از اردوگاه،
ي��ک دوره و زندگي ديگري در ذهنتان هس��ت ،اما وقتي که از اين دنيا رفتيم،
ديگر هيچ چيز نداريم؛ از اين س��رمايه ،هيچ چيز در اختيار ما نيس��ت .بعد از
مردن ،آن چيزي در اختيار ماست که آن را در اينجا براي خودمان فراهم کرده
باشيم .هدف بايد اينطور انتخاب شود .آن وقت چگونه اين هدف انتخاب شود؟
 . 14گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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اگر ش��ما در زندگي براي خودتان برنام��هاي بريزيد که در آن خدمت به مردم
باشد و اين هدف تأمين شود ،وقتي زندگي را به پايان برديد ،احساس ميکنيد
که کار بزرگي را انجام دادهايد و با دس��ت پُر ميرويد .چرا؟ چون خودتان را در
راه خدمت به مردم گذاش��تيد .اگر هدف ،خدمت به فرهنگ باش��د ،همينطور
است .اگر خدمت به کشور ،خدمت به بشريت و هر کاري باشد که خداي متعال
از آن خش��نود اس��ت ،وقتي زندگي شما تمام ش��د ،آن لحظهاي که ميرويد،
دستتان پُر است .چرا؟ چون سر محاسبهاي ميرويد که نظر محاسبهکننده در
اين دوره زندگي ش��ما تأمين شده است؛ يعني آن کاري را که او خواسته ،شما
15
انجام دادهايد؛ داريد ميرويد و محموله خود را به او هديه ميدهيد.
هدف واال
علت اينکه مقام ش��هادت ،اينقدر باال و واالس��ت ،همين اس��ت که ش��هيد در
واق��ع همه زندگي خ��ودش را به او ميده��د؛ براي آن ه��دف و مقصودي که
خداي متعال ،آفرينش انس��ان را براي آن انجام داده اس��ت؛ يعني اقامه عدل،
اقامه زندگي س��عادتمندانه براي انس��انها ،نزديک شدن انس��انها به خدا و اقامه
طيبه! کس��ي که در راه
احکام الهي در جامعه .هدفها اين هاس��ت ديگر؛ حيات ّ
خدا ش��هيد ميش��ود ،به اين معناست که در اين راه ،مجاهدت و تالش کرده و
س��رانجام در اين راه ،جان خودش را از دس��ت داده است .البته چنانچه در اين
راه ،ب��ه مرگ طبيعي هم بمي��رد ،آن هم خيلي ارزش دارد؛ ولي اگر در اين راه
کش��ته ش��ود -يعني همان شهادت -طبعا ارزش بس��يار واالتر و بيشتري دارد.
لذاس��ت که اين مقامش باالس��ت؛ به خاطر اينکه همه زندگي را يک جا تقديم
16
اين راه کرده است.

 . 15گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
 . 16گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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مسائل سياسي و اجتماعي
خودباوري و هويت
ايجاد احساس خودباوري
اينکه ش��ما ميبينيد ما امروز در دانش هستهاي ،در دانش سلول هاي بنيادي
که از دانشهاي بس��يار کمياب دنياس��ت -و در بس��ياري از رشتههاي ديگرپيشرفتهايي کردهايم که دشمنان ما را هم به اعتراف وادار ميکند ،نشاندهند ه
اين اس��ت که در محيط��ي که خودباوري وجود دارد و مل��ت توان خود را باور
کرده اس��ت و آزادانه و بدون س��لطه بيگانه مش��غول کار است ،همه نوع قلهاي
را ميت��وان فت��ح کرد .ما ميتواني��م قلههاي علم و اخالق -ن��ه علم بياخالق
و ضداخ�لاق؛ مثل علم��ي که امروز در دنياي غرب وجود دارد -و پيش��رفت و
ع��زت حقيقي انس��ان در جامع��ه را فتح کنيم و عدالت و رواب��ط عادالنه را در
کش��ورمان برقرار نماييم و آنچنان عمل کنيم که هر جوان اين کشور وقتي به
پيش روي خود نگاه ميکند ،تمام افقها را روش��ن ببيند .امروز دنياي غرب در
اين بخش احس��اس عجز ميکند .امروز کش��ورهايي که در اوج پيشرفت علمي
وصنعتي مادي هس��تند ،جوانهايشان احس��اس نوميدي و بيآيندگي ميکنند؛
لذا خودکشي و تبهکاري در بين آنها خيلي زياد است .ما ميتوانيم اين محيط
پراميد و پرش��ور همراه با پيشرفت مادي و معنوي و روابط عادالنه را در کشور
ايجاد کنيم؛ اما به ش��رط اينکه شما جوانها آنچنان که شايستهي نسل شما در
17
چنين دوراني است ،حرکت کنيد.
راه حل ايجاد حس خودباوري
 .1راه حل واقعي
براي اين ،دو راه در پيش است :يک راه واقعي ،يک راه کاذب و بدلي .راه واقعي
 . 17بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسالمي83/12/24
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را باي��د پي��دا کرد ،زحمات آن را پذيرفت و هزين��هاش را هم بايد پرداخت .راه
واقعي چيست؟ اين است که جوان ايراني تصميم بگيرد در زمين خود ،بذر خود
را بپاش��د؛ از اندوخته و ثروت فرهنگي خود استفاده کند؛ ارادهي خودش را به
کار گيرد؛ براي شخصيت و استقالل خود ارزش قائل شود؛ جامه عاريت نخواهد
تم��دن واقعي براي مردم
و دنب��ال تقليد و عاريهگيري الگوهاي بيگانه نباش��د.
ّ
تمدن ايراني اس��ت؛ تمدني اس��ت که متعلق به خود ماست؛ از استعدادهاي
ما ّ
ما جوش��يده و با ش��رايط زندگي ما در هم آميخته و چفت شده است .راه ّ
حل
حقيقي ،راه ّ
حل بومي اس��ت .بايد بذر سالم خودمان را بپاشيم و مراقبت کنيم
تا س��بز ش��ود؛ دنبال تقليد از اين و آن نباش��يم؛ دنبال س��خن گفتن با زبان و
لغت بيگانه و عاريه گرفتن از تجربههاي دس��ت چندم آنها نباش��يم .نه اينکه از
فرآوردههاي علمي ديگران بهره نبريم؛ چرا ،صد درصد معتقدم که بايد از همه
تجربههاي علمي بشري بهره برد .پنجرهها را نميبنديم؛ هرکس که در دنيا کار
خوبي کرده ،آن را انتخاب ميکنيم .يک روز عدهاي غربزده چشم هاي خود را
بس��تند و گفتند ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم .آنها چه چيزي را از غرب
گرفتن��د؟ يکي از خصوصي��ات خوبي که اروپايي ها دارند ،خطرپذيري اس��ت.
منش��أ عمده موفقيت هاي آنها اين بوده است .آيا غربزدههاي ما اين را گرفتند
و به ايران آوردند؟ آيا ايراني ها ريسکپذير شدند؟ خصوصيت خوب ديگر آنها
عبارت از پش��تکار و از کار نگريختن است .آيا آن را به ايران آوردند؟ بزرگترين
و ماهرترين مکتش��فان و دانش��مندان غربي کسانياند که سال هاي متمادي با
زندگي هاي سخت در اتاق خود نشستند و چيزي را کشف کردند .انسان وقتي
تالش
زندگ��ي آنها را ميخواند ،ميبيند چگونه زندگ��ي کردند .آيا اين روحيه ِ
خستگيناپذي ِر فقط براي علم را به ايران آوردند؟ اينها بخش هاي خوب فرهنگ
غرب��ي بود .اين ها را که نياوردند؛ پس چه چيزي را آوردند؟ اختالط زن و مرد
عياش��ي و پشت ميز نش��يني و ارزش کردن لذات و شهوات را آوردند!
و آزادي ّ
رضاخان قلدر وقتي خواس��ت از غرب براي ما س��وغات بياورد ،اولين چيزي که
آورد ،عبارت از لباس و رفع حجاب بود؛ آن هم با زور س��ر نيزه و همان قلدري
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ق ّزاقي خودش! لباس ها نبايد بلند باش��د؛ بايد کوتاه باشد؛ کاله بايد اينطوري
باش��د؛ بعد همان را هم عوض کردند؛ اصال بايد کاله ش��اپو باش��د! اگر کس��ي
جرأت ميکرد غير از کاله پهلوي -کالهي که آن موقع با اين عنوان ش��ناخته
ميش��د -کاله ديگري س��رش بگذارد ،يا غير از لباس کوتاه چيزي بپوشد ،بايد
کتک ميخورد و طرد ميش��د .اين چيزها را از غرب گرفتند! زنها حق نداشتند
حجاب ش��ان را حفظ کنند؛ نه فقط چادر -چادر که برداش��ته ش��ده بود -اگر
روسري هم سرش��ان ميکردند و مقداري جلوي چانهشان را ميگرفتند ،کتک
ميخوردند! چرا؟ براي اينکه در غرب ،زن ها سر برهنه ميآيند! اينها را از غرب
آوردند .چيزي را که براي اين ملت الزم بود ،نياوردند .علم که نيامد ،تجربه که
نيامد ،جد و جهد و کوشش که نيامد ،خطرپذيري که نيامد -هر ملتي باالخره
خصوصي��ات خوبي دارد -اينها را ک��ه نياوردند .آنچه را هم که آوردند ،بيدريغ
قبول کردند .فکر و انديشه را آوردند ،اما بدون تحليل قبول کردند؛ گفتند چون
غربي اس��ت ،بايد قب��ول کرد .فرم لباس و غذا و ح��رف زدن و راه رفتن ،چون
غربي اس��ت ،بايستي پذيرفت؛ جاي بروبرگرد ندارد! براي يک کشور ،اين حالت
سم مهلک است؛ اين درست نيست.
بزرگترين ّ
راه ّ
حل واقعي اين اس��ت که يک ملت خودش باشد؛ با مغز خودش فکر کند؛ با
چش��م خودش ببيند؛ با اراده خودش انتخاب کند؛ آنچه را هم انتخاب ميکند،
چيزي باش��د که برايش مفيد است .ما بايد با حفظ تمدنمان ،با دست و بازوي
خ��ود کار کنيم و فقط ترجمه ،کار منحصر ما نباش��د .بعض��ي افراد ،حتي فکر
را هم ترجمه ش��ده قبول ميکنند؛ حاضر نيس��تند آن را با معيارها بس��نجند؛
ميگوين��د چون فالن روانش��ناس يا فالن جامعهش��ناس يا ف�لان اقتصاددان
اينطور گفته و اين فرمول را داده ،ديگر بروبرگرد ندارد .اگر کس��ي برخالف او
حرف زد ،مثل اينکه کفر گفته اس��ت! چهار صباح ديگر آنها از حرف خودش��ان
ب��ر ميگردند و حرف ديگري ميزنند؛ باز اين آقا همان حرف دوم آنها را بدون
تحليل قبول ميکند! براي يک کش��ور ،اين بدبختي اس��ت .راه ّ
حل واقعي اين
است که يک ملت با دست خود کار کند؛ براي خود کار کند؛ با فکر و مغز خود
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بينديش��د و اجتهاد کند و با ابتکار خود پيش برود؛ ضمن اينکه از همه تجارب
18
هم استفاده کند.
 .2راه حل کاذب
حل کاذب چيس��ت؟ راه ّ
راه ّ
حل کاذب اين است که يک ملت به تغيير ظاهري
دل خوش کند و از حرکت عميق رو برگرداند .يک وقت ميبينيد آدمي هست
که نه معلوماتي دارد ،نه س��وادي دارد ،نه ارادهاي دارد ،نه تجربهاي نشان داده،
نه کاري از او برميآيد؛ لباس و آرايش و ش��کل خودش را شبيه فالن هنرپيشه
يا فالن جوان غربي کرده اس��ت .اين راه ِّ
حل کاذب اس��ت .آيا ش��ما با اين کار،
ّ
تحول پيدا کرديد؟! در دوران رژيم گذشته ،شا ِه دستنشانده
متمدن ش��ديد و
ّ
و خائ��ن ميخواس��ت اين راه ّ
تمدن بزرگ» براي
حل کاذب را با عن��وان «دروازه ّ
اين مردم به ارمغان بياورد .البته س��ال ها روي اين زمينه کار شده بود؛ فالکت
اخالقي در حد اعلي بود؛ ورشکس��تگي معنوي و روحي و علمي در اين کش��ور،
تمدن بزرگ» و با نام مدرنيزم ايراني ميخواستند به
بينظير بود .با نام «دروازه ّ
عياش بيسوا ِد مفلوک در
بقيه موجودي معنويت کشور چوب حراج بزنند .شا ِه ّ
مقابل بيگانه و مقهور پنجه امريکا و صهيونيسم ،و ملتي که تحقير شده و مورد
اهانت قرار گرفته بود؛ اين مدرنيزم ايراني مال همان هاست .اينکه مدرن شدن
تمدن واقعي رس��يدن نيست .مظهر آن راه کاذب اين بود که در اينجا هر
و به ّ
نقطهاي که ميشد از آن پول ساخت ،النهاي براي عوامل و ايادي کمپاني هاي
خارجي بود .البته به وسيله شرکاي داخلي شان اين کار را ميکردند که شرکاي
داخلي هم به همان دس��تگاه هاي دربار و رجال سياس��ي وابسته خائن آن روز
مربوط ميشدند .اين مدرنيزم به درد نميخورد؛ اين براي يک ملت ،بدبختي و
ش��دن همه چيز را به بار ميآورد .اگر اين انقالب اتفاق نيفتاده
بيچارگي و فنا
ِ
بود ،اگر آن فرياد رعدگونه همه چيز را در اين مملکت به جنب و جوش نياورده
بود و دل ها را از جا نکنده بود ،خدا ميداند که امروز کش��ور ما در چه وضعي
بود .ش��ما به بعضي از کشورهاي عقب افتاده -چه در آسيا ،چه در آفريقا -نگاه
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کني��د؛ يقين بدانيد با اين موقعيت ممتاز جغرافيايي و اقليمي و تاريخي ايران،
وضع ما از آنها بدتر بود .انقالب به داد اين کش��ور رس��يد و اين ملت را از اينکه
در قع��ر درياي��ي فرو رود که ديگر نتواند از آن بيرون بيايد ،نجات داد .بنابراين،
19
چنان راه حلي ،راه ّ
حل کاذب است و جوان نبايد دنبال آن باشد.
حس هويت ملي جوانان
آنچ��ه را که م��ن امروز به عنوان ي��ک تکليف براي جامعه جوان کش��ور حس
ميکنم ،اين است که جوانان بايد از سرمايه هويّت ملي و جمعي کشور ،با همه
همت خود دفاع کنند .هر مجموعه انساني به يک هويّت جمعي احتياج
وجود و ّ
دارد و بايد احس��اس اجتماع و بستگي و هويّت جمعي کند .در کشورهاي دنيا
قوميت تکيه
مليت تکيه ميکنند .بعضي جاه��ا هم روي ّ
معم��وال روي مفه��وم ّ
مليت چيس��ت؟ يک هويّت جمعي اس��ت که با برخورداري از آن ،هر
ميکنندّ .
کش��ور ميتواند از همه امکانات خود براي پيش��رفت و موفقيت اس��تفاده کند.
اگر اين احس��اس هويّت جمعي وجود نداش��ته باشد ،بسياري از مشکالت براي
آن مجموعه پيش ميآيد و بس��ياري از موفقيتها براي آنها حاصل نخواهد شد؛
يعني پارهاي از موفقيتها در يک کش��ور ،جز با احساس هويّت جمعي به دست
مليت هم فراتر
نخواه��د آم��د .اين هويّت ملي و جمعي در کش��ور ما حت��ي از ّ
مليت
مليت را محترم و ّ
مقدس ميش��مريم و بسيار هم روي ّ
اس��ت .ما با اينکه ّ
به معناي مثبت آن ،نه به معناي منفي آن؛ همان چيزي که در عرف سياسيدنيا به آن «ناسيوناليس��م» گفته ميش��ود -تکيه ميکنيم؛ اما هويّت جمعي و
جذابيت
مليت ايراني ،کارايي و
ّ
ملي ملت ايران ،نظام اسالمي است که حتي از ّ
بيش��تر و حوزه تأثير وسيعتري دارد .اهميت اين هويّت جمعي به اين است که
هم در مقياس ايراني داراي بازده و تأثير اس��ت ،هم در مقياس اس�لامي چنين
مليت
تأثي��ري دارد و هم در مقياس جهاني مؤثر اس��ت؛ يعني چيزي که ديگر ّ
ها هيچکدام اينها را ندارند؛ يک چيز فراملي اس��ت .دايره بعضي از ش��عارهاي
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قوميت عربي
فراملي ،محدود است .مثال عربها به هويّت عربي و ناسيوناليسم يا ّ
تکي��ه ميکنند؛ اما اين هويّت اوال محدود در دايره عربهاس��ت و فراتر از آنها را
متضمن يک
عربيت يک واقعيت اس��ت ،حاوي و
ّ
ش��امل نميش��ود؛ ثانيا چون ّ
فرامليتي نيس��ت که براي ديگر ملتهاي جهان جاذبهاي داشته باشد .لذا
آرمان
ّ
در يک کمربند ،محصور ميماند و حتي با افرادي که آن س��وي مرز هس��تند،
تع��ارض هم پيدا ميکند -عرب و غير عرب ،عرب و فارس ،عرب و ترک -چون
آرماني در آن نيس��ت که بتواند يک دايره وسيعتر از اين هويّت را فرا بگيرد .اما
نظام اس�لامي اينگونه نيست .نظام اس�لامي ،هم داراي کاربرد ملي است ،هم
داراي کاربرد اس�لامي اس��ت ،هم داراي کاربرد جهاني است؛ يعني فرا اسالمي
20
است.
پرهيز از تقليد کورکورانه
جوانان عزيز من! فرزندان من! دنبال تقليد نباشيد .بر روي شيوه و راهي که در
آن ذهن و اراده و ايمان شما قوي ميشود و اخالق شما پاک و آراسته ميگردد،
مدنيت
فکر کنيد .آنگاه ش��ما عنصري خواهيد بود که مثل يک ستون ،سقف ّ
21
تمدن حقيقي اين ملت بر روي آن قرار ميگيرد.
اين کشور و ّ
كسب بينش سياسي
آگاهي از مسائل سياسي
بنده طرفدار اين هستم که جوانها در جريان مسائل سياسي کشور قرار بگيرند
و بتوانند تحليل کنند .البته سياسيکاري ،سياستبازي و آلت دست اين حزب
و آن حزب ش��دن را بنده براي جوان نميپس��ندم؛ اينها براي جوان هيچ شرف
و افتخاري ايجاد نميکند؛ اما اينکه جوان بداند ميتواند اثرگذار باش��د و نقش
ايف��ا کن��د ،خيلي ارزش دارد .در دوران دفاع مق��دس جوانهاي ما فهميدند که
 . 20بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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ميتوانند نقش ايفا کنند ،و نقش ايفا کردند .جوانهاي ش��انزده ،هفده س��اله به
ميدان نبرد رفتند و چهار س��ال ،پنج سال ،شش سال ،هشت سال -به اختالف
اشخاص -در ميدان نبرد ماندند و سپس بهعنوان شخصيتهاي برجسته و آگاه
و توانا و باکفايت از ميدان جنگ بيرون آمدند .بسيج عمومي مردم -که آنروز
به دستور امام انجام گرفت -جوانهاي ما را آنچنان آبديده و آگاه کرد که هم در
دفاع مقدس توانستند نقش ايفا کنند ،هم در صحنههاي ديگر نقش ايفا کردند؛
22
امروز هم همينطور است.
امروز جوان ما ميتواند با مس��ائل کالن اين کشور و مسائل سياسي آشنا شود.
در گذش��ته ،جوان ها در س��نين شما از مسائل سياسي کش��ور چيزي سر در
نميآوردند .دولت ها ميآمدند ،ميرفتند ،عوض ميش��دند ،انتخابات نمايش��ي
برگزار ميشد و عدهاي را بر اساس فهرست دربار به آنچه به آن مجلس شوراي
ملي ميگفتند ،ميفرس��تادند و اصال کس��ي هم خبر نميش��د! واقعا ماها اسم
رؤس��اي دولت را هم نميدانستيم؛ هيچکس از جوانها در کشور عالقه و شوقي
به اين کار نداشت؛ راههاي معرفت سياسي بسته بود؛ اما امروز اينطور نيست؛
امروز جوان ما نقش��ههاي اس��تکبار را ميداند؛ حضور استکبار در سطح منطقه
را با س��از و برگهاي سياسي و نظامياش ميشناسد؛ نقش امريکا در فلسطين
اشغالي را ميداند؛ ارزش و اهميت واالي جهاد فلسطين را ميداند .ما در سنين
ش��ماها شايد اسم فلس��طين به گوش��مان نخورده بود .آنوقت هم مبارزه بود،
آنوقت هم فلس��طين غصب شده بود ،اما کسي خبر نداشت؛ ولي امروز همهي
23
اينها را جوانهاي ما ميدانند.
انتخابات ،جشن تکليف سياسي جوانان
حض��ور جوان��ان در صحنههاي انتخابات اين کش��ور در طول زمان ،يک حضور
ش��اد و مؤثر و تعيين کننده بوده؛ حاال هم بايد همينطور باش��د .جوان ما بايد
 . 22بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسالمي83/12/24
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ب��ه مس��ألهاي مثل انتخابات ،به چش��م يک عمل صالح و ي��ک کار بزرگ نگاه
کن��د .جناب آق��اي «علياکبري» در صحبت خود تعبي��ر خوبي کردند؛ در واقع
انتخاب��ات ب��راي جوانان ما که براي اول بار وارد اين صحنه ميش��وند ،جش��ن
تکليف سياسي است .جشن تکليف عبادي روزي است که انسان مکلف ميشود
و نماز ميخواند .جش��ن تکليف سياس��ي روزي اس��ت که براي اول بار ميرود
نق��ش خود را براي انتخاب يک فرد ،يا به عن��وان نماينده مجلس ،يا به عنوان
نماينده در ش��وراي ش��هر ،يا به عنوان رئيس جمهور ايفا ميکند؛ اينها خيلي
24
باارزش است.
آشنايي به تاريخ انقالب و جنگ
من مش��تاقم که جوان هاي ما قصهي جنگ تحميلي هش��ت ساله را بدانند که
چه بود .اين را بارها گفتهايم؛ افراد هم گفتهاند و تش��ريح کردهاند؛ اما يک نگاه
کالن به اين هشت سال ،با اطالع از جزئياتي که وجود داشته است ،خيلي براي
برنامهريزي آينده جوان در روزگار ما مهم اس��ت .خوشبختانه کتاب هاي خوبي
هم نوش��ته شده است .من با اينکه وقت زيادي ندارم ،بسياري از کتاب هايي را
که در باب مس��ائل دفاع مقدس هست ،نگاه ميکنم؛ براي خود من مفيد است.
اين کتاب ها را بخوانيد ،بدانيد ،ببينيد؛ ش��رح حال اين جوان هاي برجسته را
بشناسيد .تعدادي از اين جوان هاي برجسته ميدان جنگ ،همان کساني بودند
که در روز س��يزده آبان ،آن حماس��هي بزرگ را آفريدن��د ،بعد هم رفتند توي
مي��دان جنگ .بس��ياري از آنها امروز جزو چهرههاي مان��دگار واقعي تاريخ ما
هستند .احساس مس��ئوليت ،اين است .قبل از ماجراي جنگ تحميلي هم ،در
خود ماجراي انقالب ،ارادهي جوان ها ،احساس مسئوليت جوان ها ،اين معجزه
بزرگ تاريخي را آفريد که سنگر و قلعه مستحکم استکبار در اين منطقه -يعني
رژيم پادش��اهي ايران -را همين دس��ت هاي استوار و مؤمن فرو ريختند و يک
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نظام مردمي و اسالمي بر پا کردند.

25

احساس مسؤوليت
وابستگي آينده کشور به احساس مسؤوليت جوانان
فرداي اين کش��ور ،فرداي اين ملت ،به احساس مس��ئوليت امروز شما نيازمند
است .احساس مسئوليت کنيد که چه بشود؟ که خود را بسازيد؛ از لحاظ علمي
بسازيد ،از لحاظ ايمان و تقوا بسازيد ،بصيرت خودتان را زياد کنيد ،آگاهيهاي
خودتان را نسبت به امروز و ديروز و فردا افزايش بدهيد .ده سال ديگر ،دوازده
سال ديگر ،همه شما جمعيتي که اينجا هستيد و نظاير شما در سرتاسر کشور،
جوانان تحصيلکردهاي هستند که وارد ميدان عرص ه زندگي ملت ايران خواهند
ش��د و بس��ياري از ش��ماها مس��ئوليت هايي در اختيارتان خواهد بود .رؤساي
جمه��ور آينده ،وزراي آينده ،مديران آينده و برجس��تگان گوناگون بخش��هاي
مختلف آينده -آن کس��اني که طراحند ،برنامهريزند ،متفکرند ،تئوريسين اداره
کش��ور هستند -از ميان شماها پديد ميآيند؛ از ميان شماها برمي خيزند .اين
مديران و اين برنامهريزان ،هم بايد عالم باشند ،هم به معناي حقيقي کلمه بايد
متدين ،پاکدامن و بصير باش��ند .اين نميش��ود ،مگر اينکه شما از حاال خودتان
را آماده کنيد .ش��ما فرزندان منيد و آنچه را که انسان براي فرزند خود دوست
ميدارد ،او بهترينهاس��ت .و اين ،بهترين است .بايد خودتان را آماده کنيد .اين
راهي که اين ملت در پيش گرفته اس��ت ،راهي نيس��ت که به اين زوديها به
پايان برس��د؛ راه اعتالي يک ملت اس��ت؛ راه جبران عقبافتادگيهاي يکي دو
قرن اخير است .اين بسيار مهم است که شما امروز خودتان را آماده کنيد براي
26
فردا.
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احساس مسؤوليت راه دستيابي به موفقيت ها
آنچ��ه براي ش��ما جوانان مثل ديگران مهم اس��ت ،عبارت اس��ت از احس��اس
مس��ؤوليت آگاهانه .البته ش��ما جوان و سرشار از نيرو هس��تيد و از حساسيت
بيش��تري برخورداريد .احساس مس��ؤوليت يعني انس��ان همانطور که به فکر
زندگي ،معيش��ت ،اش��تغال ،ازدواج ،و هر چيز مربوط به خود اس��ت ،نسبت به
اهدافي که از خود او فراتر است هم احساس مسؤوليت کند؛ اهدافي که به خود
او محدود نميشود ،بلکه مربوط به مجموعه ،ملت ،تاريخ و بشريت است .انسان
بايد در قبال اين هدف ها هم احس��اس وظيفه ،تعهد و مسؤوليت داشته باشد.
هيچ انس��ان و هيچ جامعهاي بدون اين احساس تعهد ،به قلههاي رفيع سعادت
نخواهد رس��يد .اين احساس مسؤوليت و تعهد بايد آگاهانه باشد .فرد بايد بداند
که به دنبال چه چيزي اس��ت و موانع راه را بشناس��د .اين امر همان احس��اس
مسؤوليت آگاهانه است .جوان ايراني ،هوشيار ،حساس ،آگاه و حاضر در صحنه
اس��ت و بيش از جوانان س��اير مناطق دنيا احس��اس تعهد و مسؤوليت آگاهانه
ميکند .البته ا ّدعا نميکنم که از همه جاي دنيا بهطور دقيق مطلعم؛ اما اخبار
متعددي
زيادي به دس��ت ما ميرس��د .آگاهي هاي ما طرق و بسترهاي بسيار ّ
دارد .فهم سياس��ي ،فکر سياسي ،مطالبه سياس��ي ،مطالبه آرماني ،حساسيت
نسبت به حوادث و حضور در صحن ه مواجهه با حوادث در جوان ايراني ،ممتاز و
نمونه اس��ت و اين شامل پسران و دختران -هر دو -ميشود .به همين دليل ما
27
موفقيت هاي بزرگي داشتهايم و خطرهايي هم ما را تهديد ميکند.
ذخيره ملي
ام��روز وظيفهي ما چيس��ت؟ جوانان عزيز! در اين رابطه هم مس��ؤوالن وظيفه
دارند و هم خود شما موظفيد .بعضي از شما جوانان عزيز ميگوييد به ما اعتماد
متوجه ملت ايران -که اکثرا جوانند-
کنيد .اين ،همان اعتماد است .مشکلي که ّ
همت ،اراده ،ايستادگي ،هوشياري و آگاهي نسل جوان خنثي شود.
است ،بايد با ّ
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البته مس��ؤوالن و نظام اسالمي وظيفه س��نگيني بر عهده دارند .بايد بستر اين
آمادگي فرهنگي و اخالقي را براي جوانان فراهم کنند؛ اما ا ّولين مس��ئوليت را
جوانان بر دوش دارند .اين مسؤوليت چيست؟ اين مسؤوليت آن است که جوان
به عنوان يک انسان ،خود را امانت خدا و به عنوان يک جوان ،ذخيره ملي بداند.
مخدر به شهوات و مسکرات آلوده
دشمنان تالش ميکنند اين جوان را با مواد ّ
کنن��د و ب��ا پرداختن به چيزهايي که او را از پيمودن اين راه طوالني به س��وي
قلههاي سعادت و افتخار باز ميدارد ،مشغول و سرگرم نمايند تا در نهايت فاسد
شود .جوان بايستي در خود و محيط پيرامونش ايمان و معرفت و اراده را تقويت
کند .يکايک شما دختران و پسران بايد در محيط دانشگاه ،مدرسه ،کار و تالش
اجتماعي و سياس��ي مراقب باشيد و از نفوذ فس��اد و رخنه کردن ترشحات آن
28
حساس باشيد.
جلوگيري کنيد .بايد نسبت به آن ّ
حضور در صحنه
بيداري جوانان
خوشبختانه من ميبينم جوانهاي ما بيدار و آگاهند .حضور انجمنهاي اسالمي
در اين خصوص يک نش��انه اس��ت .حضور جوانها -چه دانشآموز ،چه دانشجو،
چ��ه طالب عل��وم ديني -در عرصهه��اي مختلف اجتماعي ،فکر ک��ردن آنها و
زمينهچينيه��اي فک��ري آنها براي آينده -که من نش��انههاي آن را مش��اهده
ميکنم -همه دليل بر اين اس��ت که جوان هاي ام��روز ما خوب کار ميکنند؛
منتها بايد بيدار باشند .با وضع کنوني ما ،رسيدن به آن قله ،مستلزم طي کردن
يک فاصله است؛ اين فاصله را بايد طي کرد .با نشستن ،تن آساني ،راحتطلبي
و سرگرم شدن و مشغول شدن به هوسها و بازيچههايي که دشمن سر راه ما و
جوانهاي ما قرار ميدهد ،اين راه طي نخواهد شد .اين نسل بايد کار گذشتگان
را به اکمال برساند و تمام کند .بايد خوب درس بخوانيد و بهطور دقيق انضباط
و نظ��م اجتماع��ي را رعايت کنيد .محيط هرج و مرج و محيطي که در آن اميد
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وجود نداش��ته باش��د ،ضد پيشرفت است .ش��ما ببينيد امروز دشمنان ما که از
برخ��ورد چهرهبه چهره با اين ملت مأيوسان��د و از طرق گوناگون ميخواهند
روي اي��ن ملت اثر بگذارند ،از همين وس��ايل اس��تفاده ميکنند؛ يعني س��عي
ميکنند افق را تيره و تار نشان دهند؛ جوان را نااميد کنند؛ جوان را به بازيچهها
و سرگرميهاي گوناگون مشغول کنند؛ جوان را از تحصيل علم باز بدارند و او را
تحريک به هرج و مرج کنند؛ لذا بايد بيدار بود .با وجدان کاري ،با همبستگي،
با تالش اميدوارانه و گرم و گيرا ،با کار مدبرانه و برنامهريزي شده ،و درعينحال
با توکل به خدا و اس��تمداد از پروردگار ،بايد اين فاصله را طي کرد .جوان بايد
29
همه اينها را با هم مدنظر داشته باشد.
مجاهدت حقيقي
م��ن جوانان عزيز را ب��ه يک مجاهدت حقيقي دع��وت ميکنم .مجاهدت فقط
جنگي��دن و به ميدان جنگ رفتن نيس��ت .کوش��ش در مي��دان علم ،اخالق،
همکاريهاي سياس��ي و تحقيق نيز براي مردم جهاد محس��وب ميش��ود .ايجاد
فرهنگ و انديش��هي صحيح در جامعه نيز جهاد اس��ت .اينها ،همه جهاد در راه
خدا و جهاد فيس��بيلاهلل است .طرف اين جهاد ،مستکبران ،دشمنان و کساني
اس�لاميت و صفتهاي اسالمي عناد
مليت،
ّ
هس��تند که با اسالم ،ايران ،هويّتّ ،
و دش��مني دارند .قرآن ميگويد:
«أش�دا ُء ع َلي الک ّفار»؛ مسلمانان بايستي نسبت
ّ
به کفار س��ختگير باش��ند .اين کفار کجا هستند؟ هر غير معتقد به اسالم کسي
نيس��ت که بايد نس��بت به او سختگير بود و ش��دت گرفت .قرآن ميگويد« :ال

يَنها ُک ُم ا ُ
ين و لم يُخ ِر ُجو ُکم من ديا ِر ُکم أن تَ َب ُّرو ُهم و
ذين لَم يُقاتِ ُلو ُکم في ِّ
الد ِ
هلل عن الّ َ

إن اهلل يُ ِح ّب ال ُمقسطين»؛ کساني که با شما سر ستيزه ندارند و عليه
تقسطوا إليه َّ
ش��ما توطئه نميکنند و کمر به نابودي نسل و ملت شما نبستهاند ،ولو از دين
ديگري باشند ،با آنها نيکي کنيد و رفتار خوب داشته باشيد؛ کافري که با او بايد
شديد بود ،اين نيس��ت« .إنّما يَنها ُکم ا ُ
ين و أخ َر ُجو ُکم
ذين قاتَ ُلو ُکم في ّ
الد ِ
هلل عن الّ َ
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مليت ،کشور ،تماميت
مِن ديا ِر ُکم» .بايد با کساني شديد بود که با هويّت ،اسالمّ ،
ارضي ،اس��تقالل ،ش��رف ،ع ّزت ،ناموس ،س��نت ها ،فرهنگ و ارزش هاي شما
مبارزه ميکنند .اين فرهنگي اس��ت که بايد بر جامعهي ما حاکم باشد .تساهل
30
و تسامح بايد بين خود مسلمانان برقرار باشد.
حضور بانشاط در صحنهها
توصيه من به شما جوانان عزيز -چه دختران و چه پسران -همين است .شما در
صحنه فعاليته��اي جوانانه ،فعاليت علمي ،فعاليت تحصيلي ،فعاليت تحقيقي،
فعاليت سياس��ي ،فعاليت ه��اي اجتماعي گوناگ��ون ،کار فرهنگي ،مطبوعاتي،
هنري ،ورزش��ي و امثال اينها با همه نشاط و با همه قدرت حضور داشته باشيد
و طه��ارت ،تقوا ،ايمان ،اخالص و صفايتان را  -که حقا و انصافا در بين جوانان
دنيا ،شما ازاين جهات نمونه ايد -حفظ کنيد .اگر اين تالش مؤمنانه و مخلصانه
و باصف��ا ،در بي��ن بخصوص جوانان ما و در بين بقيه آحاد ملت هم -هرکدام به
سهم خودش��ان -وجود داشته باشد استکباردرمبارزه خود با ملت ايران قطعا و
31
يقينا ،نه يکبار ،بلکه بارها به زانو درخواهد آمد و شکست خواهد خورد.
حضور در فعاليتهاي اجتماعي
حضور جوانان در فعاليت هاي اجتماعي
من به جوانان توصيه ميکنم که در ف ّعاليت هاي اجتماعي حضور داشته باشند؛
منتها مواظب باشند که اين ف ّعاليت اجتماعي ،آنها را از درس خواندن دور نکند.
در ف ّعالي��ت ه��اي اجتماعي هم آن چيزهايي که جنبهه��اي ديني آن واضحتر
مهمي اس��ت .آنجايي که
اس��ت ،آنها را ّ
مرج��ح بدارند .اين يک نکته بس��يار ّ
ميبينيد جنبه ديني و معنوي آن ف ّعاليت اجتماعي واضح است ،يقينا بيضررتر
و يا کمضررتر اس��ت؛ عالوه بر اين که فوايد تالش و ف ّعاليت اجتماعي و شرکت
 . 30بيانات در ديدار جوانان سيستان و بلوچستان81/12/6
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در ف ّعاليت دس��ته جمعي را هم دارد .مثال فرض کني��د دو اردو وجود دارد که
مخيريد به اين اردو برويد يا به آن اردو .اين اردو مربوط به جمعي است که
شما ّ
جنبههاي ديني بيش��تري دارند ،اما آن يکي کمتر .آن اردويي را ترجيح دهيد
که جنبههاي ديني بيشتري دارد .البته ممکن است هميشه َد َوران امر اينگونه
32
واضح نباشد؛ مسلما تشخيص دقيق شما و کمک پدر و مادرتان را الزم دارد.
فعاليت هاي گوناگون در جوانان شخصيت ميآفريند؛ شخصيت آنها را استحکام
ميبخش��د و آينده آنها را تضمين و روش��نتر ميکند .توصيه من به خانوادهها
اين است که کمک کنند تا فرزندان شان در ف ّعاليت هاي مناسب شرکت کنند.
به دختر خانم ها هم س��فارش ميکنم که خواس��ت خانواده را يکسره به عنوان
يک ش��يء مزاحم تل ّقي نکنند .ش��ما مثل فرزند من هستيد و من نصيحتي که
به ش��ما ميکنم ،از موضع يک پدر است .ش��ما اين را از من بپذيريد که اغلب
اوقات تشخيص پدرها و مادرها در اين که چه چيزي براي اين جوان يا نوجوان
مصلحت اس��ت و چه چيزي مصلحت نيس��ت ،از تش��خيص خ��ود آنها بهتر و
روش��نتر است .بدانيد که آنها دلسوزند .البته با پدر و ماد ِر خودتان بحث کنيد.
م��ن توصيه ميکنم ک��ه پدرها و مادرها ميدان بدهند تا فرزندان ش��ان با آنها
بحث کنند .پدرها و مادرها هم به خواست فرزندان و استدالل هاي آنها احترام
بگذارند و اگر ديدند اس��تداللي دارند که آن اس��تدالل قابل قبول است ،از آنها
33
بپذيرند .من خيال ميکنم که اين طريق ،راه ّ
حل مناسبي باشد.
پاسداري از نظام
نظام اسالمي
از ج��وان چه انتظاري وج��ود دارد؟ ما از جوان ميخواهيم راه را گم نکند .نقد،
اش��کالي ندارد؛ اما نفي ،بزرگترين ظلم به اين ملت است .بعضي کسان به زبان
نقد ،نظام اس�لامي را نفي ميکنند .بعضي کس��ان انتقادي که بر فالن مدير و
مسؤول وارد است ،انتقاد به نظام ميدانند .اين غيرمنصفانه است .نظام اسالمي
 . 32بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 33بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7

حقوق جــوان در مكتب الهــي

111

يعني ترکيب قانون اساس��ي .روش هاي اجراي��ي و عملياتي اين نظام ،در خود
قانون اساسي هست و ب ه طور واضح در وصيتنامه و سيره و بيانات امام بزرگوار
وجود دارد .مهمترين وظيفه اين اس��ت که از کمربند تأميني بس��يار مستحکم
ملت ايران که هويّت جمعي ما را به وجود ميآورد -يعني نظام اسالمي -با همه
وجود پاس��داري کنيم .جوان ،با هوشياري و حوصله و همت جوانياش بايد در
محيط کار و تحصيل و مسؤوليت هاي آينده ،همه همتش اين باشد که از نظام
حراست کند .تکميل و برطرف کردن عيوب نظام يک حرف است؛ مقابله و نفي
و همراهي با براندازان نظام حرف ديگري است .انسان از ته دل غمگين ميشود
که بشنود در يک محفل دانشگاهي ،يک وقت يک عنصر به اصطالح دانشگاهي
بگويد :مرد کسي است که در کشور بماند و با اين نظام مبارزه کند تا ريشه آن
را بخشکاند! کسي که تالش ميکند ريشه اين نظام اسالمي و الهي و مردمي را
خش��ک کندَ ،مرد است؟! آن هم نظامي که اين همه تالش انساني و مردمي در
راهش به کار رفته؛ نظامي که اين همه جوان براي آن فداکاري کردهاند؛ نظامي
که خون هاي اين همه ش��هيد در راهش بر زمين ريخته شده است؛ نظامي که
دلس��وزان اين کشور ،اين همه سختي و ناهمواري و ناگواري را در راه استحکام
تحم��ل کردهان��د؛ نظامي که يک ملت بزرگ با همه وجود خود ،آن را س��ر
آن ّ
پا نگه داش��ته اس��ت؛ نظامي که در دنيا مايه ع ّزت اس�لام و شرف و سربلندي
ايران ش��ده است .تالش براي خشکاندن ريش��ه اين نظام ،مردانگي است؟! اين
بزرگترين نامردي اس��ت .البته اين پندارهاي کامال کوته نظرانه ،جز از دل هاي
معلول و معيوب صادر نميش��ود .ريش��ه اين نظام ،بسيار مستحکم است؛ جزو
عميقترين ريشههاس��ت و دش��منيهاي بزرگ هم به فضل الهي نتوانسته آن را
توجه شما عزيزان قرار گيرد ،اين هاست:
تکان دهد .نقاط کليدي که بايد مورد ّ
مجسم و متبلور
حفظ قانون اساس��ي و خط امام -که در وصيتنامه آن بزرگوار ّ
است -و شعارهاي اساسي و سياستهاي کلي کشور .اينها چيزهايي است که بايد
34
با همه وجود از آنها پاسداري کرد و آنها را گرامي داشت.
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تقويت حس عدالتخواهي
از جوان��ان اين انتظار وج��ود دارد که عدالتخواهي را از ي��اد نبرند .آزادي را با
همان مفهوم بس��يار واالي اس�لامي -چه آزادي فردي ،چه آزادي اجتماعي و
سياس��ي ،چه آزادي معنوي و روحي -جزو خواستهاي هميشگي خود بدانند و
از ياد نبرند .مبارزه با فقر و ايجاد رفاه عمومي را جزو مطالبات خود بدانند .امر
به معروف و نهي از منکر هم جزو مهمترين مسائلي است که جوانان بايد به آن
اهتمام کنند .همچنين در برابر فريب رس��انهها در واژگونه جلوه دادن حقايق،
تس��ليم نشوند .امروز مهمترين تالش دشمن اين است که از پيشرفتهترين ابزار
و روش ه��اي ارتباطاتي مدرن و فوق مدرن اس��تفاده کن��د؛ براي اينکه حقايق
کش��ور ما را واژگونه جلوه دهد .تس��ليم خواسته آنها نش��ويد و انديشمندانه با
مسائل برخورد کنيد .تس��ليم اختالفاتي که بين بعضي از مسؤوالن وجود دارد
و متأس��فانه بعضي از مطبوعات هم به آن دامن ميزنند ،نشويد ... .ما در کشور
اين همه مش��کل داريم؛ پرداختن به اين مس��ائل کوچک چه اهميتي دارد؟ در
جريان همکاري قوا با همديگر ،از اين گونه موار ِد اختالف بارها پيش ميآيد .آيا
بايد روزنامهها و افراد سياس��يکار اين را به مش��غله عمده ذهني جوانان تبديل
کنند؟! ش��ما تسليم نش��ويد و اين چيزها را مش��غله عمده خود ندانيد .مشغله
متوجه کند ،همين هايي اس��ت که گفتم:
عم��دهاي که بايد ج��وان را به خود ّ
عدالتطلبي ،حفظ نظام اس�لامي ،دشمنشناس��ي ،اهميت دادن به اس��تقالل
کشور ،اهميت دادن به پيوند و ارتباط بين مسؤوالن و مردم .البته چيزهايي هم
هست که مخصوص جوانان عزيز ماست؛ بخصوص جواناني که مشغول تحصيل
35
علم هستند؛ و آن پرداختن به خود است.
اقامه امربه معروف و نهي ازمنکر لساني
جوانان در محيط خودشان ،امر به معروف و نهي از منکر کنند .چرا اين واجب
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امر به معروف ،امر به کارهاي خوب -در جامعهي اس�لامي هنوز اقامه نش��دهاس��ت؟ نگوييد به من چه؛ او هم نميتواند بگويد به تو چه؛ اگر هم گفت ،ش��ما
اعتنا نکنيد .بعضي خيال ميکنند تا منکري ديده شد ،بايد با مشت به سراغش
بروند! نه ،ما سالحي داريم که از مشت کارگرتر است .آن چيست؟ سالح زبان.
زبان از مش��ت خيلي کارگرتر و نافذتر و مؤثرتر اس��ت؛ مش��ت ،کاري نميکند.
بعضي جوانان به ما نامه مينويسند که اجازه بدهيد ما با اين تظاهرات منکراتي،
مقابل��ه و مب��ارزه کنيم .خيلي خوب ،مقابله بکنيد؛ ام��ا چهطور؟ بريزيد ،طرف
مقابل را تکه پاره کنيد؟! نه ،اين نيس��ت .حرف بزنيد ،بگوييد؛ يک کلمه بيشتر
هم نميخواهد؛ الزم نيس��ت يک س��خنراني بکنيد .کسي که ميبينيد خالفي
را مرتک��ب ميش��ود -دروغ ،غيبت ،تهمت ،کينهورزي نس��بت به برادر مؤمن،
محرم��ات دين ،بياعتنايي به مقدس��ات ،اهانت به پذيرفتههاي
بياعتناي��ي به ّ
ايماني مردم ،پوش��ش نامناس��ب ،حرکت زش��ت -يک کلمهي آس��ان بيش��تر
نميخواهد؛ بگوييد اين کار ش��ما خالف اس��ت ،نکنيد؛ الزم هم نيس��ت که با
خش��م همراه باش��د .ش��ما بگوييد ،ديگران هم بگويند ،گناه در جامعه خواهد
خشکيد .چرا کساني از گفتن ابا ميکنند؟ يک عده بر اثر ضعف نفس از گفتن
ابا ميکنند ،يک عده هم خيال ميکنند که گفتن فايدهاي ندارد؛ بايد با دست
جلو بروند! نه ،زبان از دس��ت خيلي مهمتر اس��ت .امر به معروف و نهي از منکر
را اقامه کنيد؛ نگذاريد در جوامع جوان  -چه در مدرسهها ،و چه در دانشگاه ها
 کار به فساد بکشد .اين مراکز براي دشمن هدف است .بدانيد که نسل جواناين جامعه و اين ايران اسالمي زنده است؛ دشمن هم اين را بداند .با بودن شما
36
جوانان مؤمن ،حجت بر ما تمام است.
عمل سنجيده
از اختالف سليقه خيلي نبايد ترسيد .اختالف سليقه چيز بدي نيست و اشکالي
هم ندارد که حاال که مثال دو س��ليقه سياس��ي وج��ود دارد ،يک جوان به اين
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مضر اس��ت ،اقدام
س��ليقه معتقد باش��د ،ديگري به آن س��ليقه .آن چيزي که ّ
بيفکر و بيمطالعه و تصميمگيري هاي س��ريع و جوشي شدن و بيمطالعه کار
کردن اس��ت .من جوانان عزيز را از اين حالت بر حذر ميدارم .جواني لزوما به
ِ
س��رعت تصميمگيري نيس��ت .البته جواني به معن��اي بيباکي در اقدام
معناي
هس��ت؛ به معناي اين هس��ت که انس��ان خيلي دچار پيچ و خم هاي کاري که
ميخواهد انجام گيرد ،نشود؛ اما به معناي جوشي شدن ،اقدام بيرويّه کردن و
اقدام نسنجيده کردن نيست .جوان ميتواند نسنجيده کاري کند ،ميتواند هم
خصوصيت،
س��نجيده کاري کند؛ يعني کامال با فکر و با تأ ّمل کار کند .اگر اين
ّ
خصوصيت تأ ّمل و انديش��مندي و مطالعه و حقجويي وجود داش��ته باشد
يعني
ّ
خصوصياتي اس��ت که کامال در جوان ميتواند باش��د؛ بعضيش
 که همه اينهاّ
خصوصيات جوانان اس��ت  -اختالف س��ليقه هيچ
هم مثل حقجويي ،اصال جزو
ّ
مانعي ندارد و موجب گمراهي نخواهد شد؛ حداقل ضررهاي عمده پيدا نخواهد
شد .حالت نفي غير  -اينکه انسان در مسائل اجتماعي ،موضعي را اتّخاذ کند و
بگويد صد درصد اين اس��ت و جز اين نيست  -درست نيست؛ اين حالت خوبي
نيست .البته در بعضي از اصول عقايد ،بايد همينگونه بود؛ يعني بايستي با فکر
دنبالش رفت و در يک نقطه ثابت و مستحکم ايستاد و قاطع گفت :اين است و
جز اين نيس��ت .در اينجا« ،اين است و جز اين نيست» ،بد نيست؛ خوب است.
اما در مس��ائل اجتماعي ،در مسائل سياسي ،در برخوردهاي گوناگون اجتماعي،
«اين اس��ت و جز اين نيست» ،درست نيست .به نظر من ،انسان بايستي نظرات
تحمل کند و در مورد ترتيب اثر بر فکر و نظر خودش ،سنجيده
طرف مقابل را ّ
کاري را معي��ار و م�لاک کار خويش قرار دهد .اگر اين باش��د ،به نظر من هيچ
37
مشکلي وجود نخواهد داشت.
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دشمنشناسي و دشمنستيزي
عدم غفلت در قبال دشمن
بنده يک وقت عرض کردم دانش��گاه ها بايد سياس��ي باش��ند و دانش��جو بايد
سياسي باشد .معناي اين حرف آن است که دانشجو بايد قدرت تحليل سياسي
داشته باشد تا جبههبندي هاي دنيا را بشناسد؛ تا بفهمد امروز دشمن کجاست
و از کجا و با چه ابزاري حمله ميکند .اين ،براي شما الزم است .اگر شما تالش
سياس��ي ،کار سياسي ،مطالعه و مباحثه سياس��ي نداشته باشيد ،اين توانايي را
توجه داش��ته باشيد که دشمن از همين امر استفاده نکند.
پيدا نميکنيد .البته ّ
نام
دشمن با کمال هوشياري ايستاده است .اميرالمؤمنين
فرمود « :و َمن َ
نه »؛ مراقب باش��يد که اگر ش��ما غفلت ميکنيد ،دشمن از شما غفلت
لَم يَنَم َع ُ
38
نميکند .دشمن با کمال هوشياري مراقب است.
والسالم
عليه ّ
الصاله ّ

ايستادگي در مقابل دشمن
عزيزان من! اين موضوع [حفظ روحيه ايس��تادگي] بس��يار مهم اس��ت .عدهاي
خيال کردند در دنيايي که نظام س��لطه بر آن مس��لط اس��ت ،يک فرد نظامي
نميتواند دم از فضيلت ،معنويت ،استقالل ،اتّکاي به منابع انساني و ما ّدي خود
و بياعتنايي به دس��تاندازي هاي بيگانگان بزند و بيدردس��ر مشغول زندگي
ِ
حقيقت دهشتناک نظام سلطه را به اجمال عرض ميکنم .عزيزان
باش��د .حال،
من! روح مبارزه و ايس��تادگي در مقابل دش��من ،وقتي به طور کامل و سالم در
ش��ما قشر جوان باقي ميماند که تقوا ،بازگشت به خدا و جهاد اکبر در وجود و
زندگيتان بگنجد .اگر ما به جوانان توصيه ميکنيم که طهارت ،تقوا ،اس��تغفار،
اجتن��اب از گن��اه ،رو آوردن به خدا و توجه به معنويّات را س��رلوحه کارها قرار
دهند ،به اين دليل اس��ت که عالوه بر به همراه داش��تن سعادت شخصي شما،
کش��ور شما هم به جواناني نيازمند اس��ت که بتوانند حقايق را درک کنند ،در
ميدان ها بايس��تند ،توطئه دش��من را بشناس��ند و با آن مقابله کنند .دانشگاه،
 . 38بيانات مقام ّ
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علميه و محيط علمي و تحصيلي جاي اين ايستادگي ،مقاومت ،هوشياري
حوزه ّ
39
و مبارزه است .اين ،انتظار از نسل جوان است.
بازي نکردن در ميدان دشمن
دش��من طراحي ميکند .در ميداني که او درس��ت کرده ،بازي نکنيد؛ چون چه
ببريد ،چه ببازيد ،به نفع اوس��ت .طراحي دش��من ايجاد اختالف اس��ت ،ايجاد
نااميدي اس��ت ،به جان هم انداختن فعاالن سياس��ي است ،منزوي کردن خط
اصيل و ارزش هاي اس�لامي اس��ت .اين کارها ،نقشههاي دشمن است؛ سرگرم
ک��ردن ج��وان ها به ه��وي و هوس و لغوي��ات و غافل کردن آنه��ا از حرکت
عمومي ملت ايران ،به تعطيلي کش��اندن مدارس ،به تعطيلي کش��اندن کالس
هاي دانشجويي .اينها نقش��ههاي دشمن است .بايد مراقب بود .بايد در مقابل
هر کاري که به اين نقش��هها منتهي ميش��ود ،ايستاد .وحدت را بايد حفظ کرد،
اميد را بايد حفظ کرد ،تالش را بايد روزبهروز بيش��تر کرد و با يکديگر صادق
بود و دل ها را به هم نزديک کرد و در وظايف گوناگون اجتماعي ،بايد پرش��ور
40
حرکت کرد.
جوان هرزه گرد ايراني ،آرزوي دشمنان
آنها نس��ل جواني را که با اراده و عزم راسخ و با طهارت و عصمت -چه پسرش،
چه دخترش -در خط مستقيم معنويت و دين و دنياي اسالمي تالش ميکند،
نميپس��ندند .آنها يک نس��ل جوان هرزه گرد ميخواهند؛ اين را ميپس��ندند.
در مقابل خواس��ت دش��من ،جوانان ما بايد مقاومت کنند .مس��ؤوالن ما اوال با
ات��کاءِ به اين نس��ل جوان و ب��ا اتکاءِ به اين ملت ،باي��د دل خود را قرص کنند.
ع��زم مل��ت مؤمن ما ،مظهر عزم و اراده الهي اس��ت .مس��ؤوالن از کس��ي و از
چيزي نترس��ند و مرعوب هياهوي دش��من نش��وند .اين س��نگر عظيم ملي در
 . 39بيانات مقام ّ
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اختيار آنهاس��ت؛ از اين خوب استفاده کنند .آحاد ملت -بخصوص جوانان -هم
ق��در خودش��ان را بدانند و به خودس��ازي روي آورند .اآلن در فصل تابس��تان،
بس��ياري از جوانان خوب ما اوقات فراغتش��ان را يا در بس��يج سازندگي و يا در
بس��يج نيروي مقاومت ميگذرانند و يا به باال بردن علم و س��واد ديگران کمک
ميکنند .عدهاي به تن خودشان زحمت ميدهند و براي ديگران کار ميکنند.
عدهاي با برنامههاي خوب و منظم ،به کتابخواني و ارتقاي س��طح فکر خودشان
متعددي
ميپردازن��د .فراغت جوانان مؤمن ،اينگونه ميگذرد .من گزارش هاي ّ
داشتهام از جواناني که در تابس��تان ،تعطيالت دانشگاهي يا دبيرستاني خود را
در نقاط دوردست گذراندهاند و براي روستاييان مسجد ،درمانگاه ،راه ،حسينيه،
جاده و پل س��اختهاند .عکس هاي اين فعاليتها را براي من آوردهاند و من آنها
بيل
را ديدهام .پيغمبر
س ِ
طبق روايتي فرمود« :إنّما سياحة أ ّمتي الجها ُد في َ
اللهَِّ » .جوانان ما سياحتش��ان را هم از اين راه تأمين ميکنند؛ سياحتش��ان در
ضمن کار براي مردم اس��ت .اي��ن ارزش دارد .جواني خود را قدر بدانيد .تربيت
معنوي و ديني و تحصيالت اسالمي و معرفتي و دانستن تاريخ و پيشرفت علمي
را -که بحمداهلل جوانان ما امروز در خط آن هس��تند -قدر بدانيد و در اين راه
ها بکوش��يد و بدانيد دش��من ميخواهد ش��ما ترقي نکنيد و کشور خود را آباد
نسازيد؛ اما شما عليرغم دشمن بايد از لحاظ علمي ،جسمي ،معرفتي ،ايماني و
41
اخالقي ترقي کنيد.
صلي اهللعليهوآله

انتخاب الگوي مناسب
توجه به معيار تقوا در انتخاب الگو
البته انسان هم الگو را با معيارهاي خودش انتخاب ميکند .من خواهش ميکنم
هر الگويي که خواستيد انتخاب کنيد ،معيار «تقوا» را که توضيح دادم ،حتما در
نظر داشته باشيد .تقوا چيزي نيست که بشود از آن گذشت .براي زندگي دنيوي
 . 41بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان اهواز82/5/8
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هم تقوا الزم است؛ براي زندگي اخروي هم تقوا الزم است.

42

الگو نبايد تحميلي باشد
من به شما بگويم که الگو را نبايد براي ما معرفي کنند و بگويند که اين الگوي
شماس��ت .اين الگوي قراردادي و تحميلي ،الگوي جالبي نميشود .الگو را بايد
خودم��ان پي��دا کنيم؛ يعني در افق ديدم��ان نگاه کنيم و ببيني��م از اين همه
چهرهاي که در جلو چش��ممان ميآيد ،کدام را بيش��تر ميپس��نديم؛ طبعا اين
الگوي ما ميشود .من معتقدم که براي جوان مسلمان ،بخصوص مسلماني که با
ائمه و خاندان پيامبر و مسلمانان صدر اسالم آشنايي داشته باشد ،پيدا
زندگي ّ
43
کردن الگو مشکل نيست و الگو هم کم نيست.
تطابق الگو با هدف
معيني را اسم بياورم که حتما آنها الگوي شما
من نميتوانم کس��ي يا اشخاص ّ
باش��ند .باالخره هر کسي ذوقي و س��ليقهاي دارد؛ منتها ميشود اينطور فرض
کرد الگويي را که انس��ان انتخاب ميکند ،بايد الگويي باش��د که ش��خصيت و
منش او کامال با آرمانهاي انس��ان ،همخوان و هماهنگ باش��د .فرض بفرماييد
بعضيها يک هنرپيش��ه را الگوي خودشان قرار دهند .خوب؛ اين خيلي منطقي
نيس��ت .مثال يک هنرپيشه خارجي را الگوي خودشان قرار دهند .اين نميتواند
منطقي باش��د .محيط او محي��ط ديگر و زندگي او زندگي ديگري اس��ت .يک
انسان مسلمان؛ يک نوجوان مسلمان و ايراني که برايش ع ّزت ايران ،سربلندي و
آينده ايران و آينده نسل خودش ،آن هم در چهارچوب معارف و احکام اسالمي
مطرح اس��ت ،نميتواند خارج از اين چهارچوبها الگو انتخاب کند .بنابراين الگو
را بايس��تي در بزرگان��ي که از لحاظ ديد و جهتگي��ري و اهداف به هدفهاي ما
ميخورند ،انتخاب کرد .در بين مس��لمانان صدر اسالم ،اشخاص بسيار برجسته
 . 42بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 43بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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و خوبي هس��تند .در بين ش��خصيت هاي برجس��ته امروز و دورههاي گذشته
ائمه که
نيز همينطور ،واقعا ش��خصيت هاي برجس��تهاي هس��تند .به زندگي ّ
نگاه کنيد -مثال زندگي امام حس��ن و امام حسين
 جوانيهاي آنها بسيارچيزهاي با ارزش��ي در خود دارد که هر جوان و نوجواني را جذب ميکند .هم
نوع دخترانهاش هس��ت ،هم نوع پس��رانهاش .همه آنها شخصيتهايي بودند که
ميتوانند واقعا براي انس��ان جاذبه داشته باش��ند و براي نوجوانان و جوانان ما
44
الگو محسوب شوند.
عليهماالس�لام
ّ

شخصيت امام جواد عليه السالم به عنوان الگو
هم الگوست .امام جواد
زندگي امام جواد
امامي با آن همه مقامات ،باآن همه عظمت -در بيست و پنج سالگي از دنيا رفت .اين نيست که ما بگوييم؛
تاريخ ميگويد؛ تاريخي که غير شيعه آن را نوشته است .آن بزرگوار ،در دوران
جواني و خردس��الي و نوجواني ،در چشم مأمون و در چشم همه ،عظمتي پيدا
45
کرد .اينها چيزهاي خيلي مهمي است؛ اينها ميتواند براي ما الگو باشد.
السالم
عليه ّ

السالم
عليه ّ

الگوهاي معاصر
البته در زمان خودمان هم الگو داريم .امام الگوست .اين جوانان بسيجي ما الگو
هستند؛ هم کساني که شهيد شدند ،و هم کساني که امروز زندهاند .البته طبيعت
انس��ان اينگونه است که درباره کس��اني که رفتهاند و شهيد شدهاند ،راحتتر
ميش��ود حرف زد .ببينيد چه الگوهايي ميش��ود پيدا کرد! ما در جنگ کساني
را ديديم که از شهر يا از روستاي خودشان بيرون آمده بودند؛ در حالي که يک
آدم کامال معمولي به نظر ميرس��يدند .اش��اره کردم که آن رژيم نميتوانس��ت
اس��تعدادها را رش��د دهد ،يا به بروز بياورد .اينها در آن رژيم يک آدم معمولي
بودن��د؛ اما در اي��ن نظام ،به ميدان جنگ -که مي��دان کار بود -آمدند؛ ناگهان
 . 44گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان و نوجوانان76/11/14
 . 45بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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استعدادش��ان بروز کرد و يک س��ردار بزرگ شدند ،بعد هم به شهادت رسيدند.
از اين قبيل زياد داريم .چند س��ال پيش ،ش��رح حال اينها را در جزوههايي به
نام «فرمانده من» مينوش��تند؛ خاطرات جوانان از فرماندههانشان در جبهه بود.
نميدانم اينها ادامه پيدا کرد يا نه؟ يک داستان کوتاه ،يا يک خاطره کوچک را
نقل کردهاند ،آن خاطره عظمت اين ش��خصيت را به انسان نشان ميدهد .اينها
ميتوانند الگو باشند .البته در شخصيت هاي علمي خودمان ،در شخصيت هاي
ورزش��ي خودمان ،در ش��خصيت هاي ادبي خودمان ،در شخصيت هاي هنري
خودمان ،ميش��ود الگوهايي پيدا کرد؛ شخصيت هايي که انصافا برجستگيهايي
46
دارند.
ورزش و تفريح سالم
ني��روي اراده خود را تقويت کنيد .ب��ه ورزش اهميت دهيد .من بخصوص روي
ورزش تأکي��د ميکن��م .من ورزش را به عنوان يک کار بينالمللي ،نمايش��ي و
هيجان��ي ،در درجه دوم ميدانم؛ در درجه ا ّول ،ورزش براي تقويت و س�لامت
47
جسم است ،که اين را براي همه جوانان کشورمان -از زن و مرد -الزم ميدانم.
استقبال همگاني از ورزش
البت��ه من خواهش ميکنم که جوان��ان ما منتظر آن روز نمانند و نگويند وقتي
ورزش آنطوري ش��د ،بعد ما ميرويم ورزش ميکنيم؛ نه .جوانان ،بياس��تثناء
ورزش کنند .حاال وقتي ميگوييم جوانان ،معنايش اين نيس��ت که غير جوانان
نباي��د ورزش کنند؛ نخير ،غير جوانان ه��م بايد ورزش کنند .البته ورزش براي
مکرر گفت��هام ،ديگر
ج��وان دس��تاوردهاي زي��ادي دارد که من چ��ون اينها را ّ
نميخواهم تکرار کنم .براي پيران هم ورزش واجب اس��ت؛ براي کس��اني که از
س��نين جواني  -از چهل سالگي و پنجاه سالگي  -عبور کردهاند ،ورزش واجب
 . 46بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 47بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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است و بايد ورزش کنند.

48

تفريح سالم
تفري��ح من در محيط طلبگي خ��ودم در دوران جواني ،حضور در جمع طلبهها
بود .به مدرس��ه خودمان  -مدرسهاي داش��تيم به نام مدرسه ن ّواب  -ميرفتيم؛
ج ّو طلبهها براي ما ج ّو شيريني بود .طلبهها دور هم جمع ميشدند ،صحبت و
گفتگو و تبادل اطالعات ميکردند و حرف ميزدند .محيط مدرس��ه براي خود
طلبهها مثل يک باشگاه محسوب ميشد؛ در وقت بيکاري آنجا دور هم جمع
ميشدند .عالوه بر اين در مشهد ،مسجد گوهرشاد هم مجمع خيلي خوبي بود.
آنجا هم افراد متديّن ،طالب ،روحانيون و علما ميآمدند ،مينشستند و با هم
بحث علمي ميکردند .بعضي هم صحبت هاي دوس��تانه ميکردند .تفريحات ما
49
اين ها بود.
کوه نوردي يکي از بهترين تفريحات
متأس��فانه ميبينم
البته من آن زمان ورزش ميکردم؛ االن هم ورزش ميکنمّ .
جوانان ما در ورزش سس��تي ميکنند که اين خيلي خطاست .آن زمان ما کوه
ميرفتيم و پيادهروي هاي طوالني ميکرديم .من با دوستان خودم ،چند بار از
کوه هاي اطراف مشهد ،همينطور کوه به کوه و روستا به روستا ،چند شبانه روز
حرکت کرديم و راه رفتيم .ازاينگونه ورزش ها داش��تيم .البته اين ها تفريحات
سرگرم کنندهاي بود که خارج از محيط شهر محسوب ميشد.
حاال در تهران ،اين دامنه زيباي البرز و ارتفاعات به اين قشنگي و خوب هست؛
من خودم هفتهاي چند بار به اين ارتفاعات ميروم .متأسفانه ميبينم نسبت به
جمعيت تهران ،تعداد کس��اني که آنجا ميآيند و از اين محيط بسيار خوب و
پاک استفاده ميکنند ،خيلي کم است! تأسف ميخورم که چرا جوانان ما از اين
 . 48بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 49گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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محيط طبيعي و زيبا اس��تفاده نميکنند! اگر آن زمان در مش��ه ِد ما چنين کوه
هاي نزديکي وجود داشت  -چون ما آن وقت در مشهد ،کوه هاي به اين خوبي
50
و به اين نزديکي نداشتيم  -ما بيشتر هم استفاده ميکرديم.

 . 50گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان ونوجوانان76/11/14
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فصل پنجم :مخاطرات جوان
گرفتن ايمان و اعتماد به نفس جوان
همهي س��عي دشمنان ما اين است که اين عناص ِر زندهکننده و پيشبرنده را از
جوان هاي ما بگيرند؛ ايمانش را بگيرند ،اعتماد به نفسش را بگيرند؛ کما اينکه
در دوره طاغ��وت موفق ش��ده بودند .جوان ما آن روز اعتماد به نفس نداش��ت،
خ��ودش را ب��ه طور غريزي و ش��به غريزي ،کوچکتر و حقيرت��ر از يک جوان
اروپايي ميدانس��ت! مگر جوان اروپايي چيس��ت؟ کيست؟ يک موجود سر تا پا
عقدهي روحي و مش��کالت رواني و گرفتاريهاي گوناگون مادي و معنوي؛ اما
تبليغات رنگين ،تصويري از جوان ما درس��ت کرده بود که اين جوان ما به اين
تصوير که نگاه ميکرد ،هميش��ه احس��اس ميکرد که کوچکتر است؛ حقيرتر
اس��ت؛ يک چنين اش��تباهي را در ذهن جوان هاي ما کاش��ته بودند .االن هم
جوان ه��اي آن دوران که پيرمردهاي امروزاند ،آنهاي��ي که تحت تأثير انقالب
قرار نگرفتند ،اگر مراجعه کنيد ،همان روحيه و احساس را در اين ها ميبينيد؛
تربيت غلط دوران جواني آن روز .آنها اعتماد به نفس نداش��تند .ميخواهند از
جوان امروز ،اعتماد به نفس��ش را بگيرند ،ايمانش را بگيرند ،روحيهي ابتکارش
ِ
را بگيرند ،روحيهي خالقيتش را بگيرند ،ش��وق او به پيشرفت و کار را بگيرند و
او را با گرفتاري هاي گوناگون سرگرم و مشغول کنند .حاال يکي را به شهوات،
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يک��ي را به کارهاي لغو ،يکي را به هرزهگ��ردي و بيهوده اين ور و آن ور رفتن،
1
يکي را به يقهي اين و آن را گرفتن.
امروز تالش تبليغي و گسترده اي از سوي دشمنان ايران و اسالم به کار مي رود
تا مايه اصلي اس��تقالل و سربلندي و پيشرفت کشور را که همان ايمان و تعهد
به اصول انقالب است از ذهن و عمل جوانان بزدايند .همه در جهان دانسته اند
که شکس��ت تاريخي جبهه اس��تکبار در مقابل انقالب اسالمي بيش از همه ،از
ايمان صادقانه جوانان ،نش��أت گرفته است و دشمن با هزار زبان و هزار وسيله،
2
به تهاجم بر اين سنگر استوار دست زده است.
امروز شما جوانان هدف توطئهاي بسيار خطرناک هستيد .اين خطرات هرجايي
که اس�لام و ايمان هس��ت و نسل جوان دل به س��وي معنويت و حقيقت دارد،
وجود دارد .راه رهايي از آنها هم وجود دارد و اين چيزي اس��ت که من و ش��ما
بايد به آن فکر کنيم .من مثل پدر ش��ما هس��تم .چه در سنين جواني و چه در
دوران ه��اي بعد ،ده ها س��ال از عمرم را با جوانان گذران��دهام .ميدانم جواني
چقدر مبارک و جوش��ش جواني چقدر با ارزش اس��ت .ميدان��م که کليد ّ
حل
مش��کالت کشور به دست جوانان است؛ اما به شرطي که جوانان براي کشور ما
باقي بمانند و اراده ،روحيه و ايمان جوانان ما  -چيزهايي که دشمنان ما آنها را
3
هدف گرفتهاند  -محکم و پابرجا باشد.
توجه به تهديدها
کش��وري با چنين جواناني ،با چنين اس��تعدادي ،با چني��ن انرژياي ،با چنين
امکانات طبيعي و اقليمياي و با آن زمينههاي معرفتي و مکتبي ،اگر مسؤوالنش
درس��ت کار کنند  -که مس��ؤوالن کش��ورمان تصميم هم دارن��د که کار کنند
 بالش��ک آيندهاي که در انتظار آنهاس��ت ،يک آينده بس��يار درخشان است؛آيندهاي که ميتواند براي دنياي اسالم در درجه ا ّول ،و براي ديگران در درجه
 . 1ديدار با انجمنهاي اسالمي دانشآموزان86/2/19
 . 2برگزيده پيام مقام معظم رهبري به اجالس انجمن هاي اسالمي 77/5/10
 . 3بيانات در ديدار جوانان سيستان و بلوچستان81/12/6
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بعد ،به عنوان يک الگو مطرح ش��ود .اما تهديدهايي هم هست .اين تهديدها را
بايد شناخت .اينکه من اصرار دارم در همه گفتهها و اظهارات  -چه در خطاب
متوجه به کش��ور و
به نس��ل جوان و چه در خطاب به عموم ملت  -تهديدهاي ّ
ملت و بخصوص نس��ل جوان را تذکر دهم ،به اين خاطر اس��ت که اهميت اين
توجهي ،يک
تهديدها بس��يار زياد اس��ت .عزيزان من! گاهي يک غفلت ،يک بي ّ
سستي و يا يک سهلانگاري ،ممکن است يک محصول عظيم را از دست ملتي
بگي��رد .نباي��د اجازه داد .ملت ما نش��ان داده ،آنجايي که ج��اي کار و حرکت
و تالش اس��ت ،اگر فرماندهان و مس��ؤوالن خوبي باالي س��رش باشند ،خواهد
توانست کارهاي بزرگ را به انجام رساند .بعد از اين هم خواهد توانست؛ مشروط
ب��ر اينکه تهديدها را بداني��م .اينجا ديگر خطاب من فقط به نس��ل غيرجوان
توجه ميدهم و مايلم بهطور دقيق
نيس��ت؛ بخصوص به خو ِد ش��ما جوانان هم ّ
تهديدهايي را که وجود دارد ،بشناسيد و شما هم به سهم خودتان در مقابله با
4
اين تهديدها کوشا باشيد.
انواع تهديدها
متوجه آينده درخشان ماست ،دو نوع است :تهديدهاي خارجي؛
تهديدهايي که ّ
تهديده��اي داخلي .من ابتدا اين يک کلمه را بگويم که اگر از داخل ،اين ملت
دشمن نداشته باشد؛ عامل نفوذي نداشته باشد و دو چهرگان در مسائل کشور
توجه کنيد
تخريب نکنند؛ دشمن خارجي نميتواند کار زيادي انجام دهد .البته ّ
که بعضي از تهديدها از درون خود ما و در ميان نفس خو ِد ماست .من ميگويم
هرچيزي که به س�لامت و ايمان و عزم و نش��اط لطمه بزند و کار و کوش��ش و
تحصيل جوانان را مع ّوق بگذارد ،تهديد است .ولنگاري تهديد است؛ بيبندوباري
مخدر تهديد اس��ت؛ بياهميتي به علم و درس و کار تهديد
تهديد اس��ت؛ مواد ّ
اس��ت؛ سرگرم شدن به مناقش��ات اجتماعي بيهوده تهديد است؛ درگيري هاي
داخلي تهديد اس��ت؛ بياعتمادي به نظام و مس��ؤوالن تهديد است؛ البته غفلت
 . 4بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1
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مسؤوالن هم تهديد است؛ برنامهريزي دشمن بيروني هم تهديد است .يک ملت
بي��دار ،يک ملت آگاه ،يک ملت زنده ،يک ملت ج��وان ،يک ملت انقالبي مثل
مل��ت ما ،بايد همه اين تهديدها را از س��ر راه خود ب��ردارد .من وقتي به تهديد
خارجي اش��اره ميکنم ،منظورم مراکز قدرت جهاني است .برادران و خواهران؛
فرزندان عزيز من! امروز تهديد مضاعفي نه فقط ايران ،بلکه همه کشورهايي را
تهديد ميکند که در رديف کشورهاي پيشرفته اروپايي و امريکايي قرار ندارند.
اين تهديد مضاعف چيس��ت؟ از يک س��و نفوذ مستقيم قدرت هاي بزرگ و در
رأس آنها امريکا ،و از سوي ديگر موج جهانيگري است؛ موجي که امروز در خود
5
امريکا ،هم از طرف بخشي از مردم امريکا ،عليه آن تظاهرات ميشود.
جدا كردن جوانان از دين و روحانيت
بن��ده از قديم به محيط دانش��گاه ها و دانش��جويان ،اُنس داش��تم و به چنين
جاهايي رفت و آمد ميکردم .بس��ياري از حرف ها الزم اس��ت براي دانشجويان
گفته ش��ود .وظيفه ما هم نصيحت اس��ت .امروز يکي از مس��ائلي که دشمن به
خصوص در محيط دانشگاه دنبال ميکند ،تهاجم عليه نظا ِم روحانيت در کشور
توجه داشته باشيد .اين نکته ،حرف امروز نيست .از روزي
ماس��ت .به اين نکته ّ
که نظام پهلوي بر س��ر کار آمد ،دش��منان فهميدند که اگر بخواهند به يکباره
ايمان ديني در اين کشور
تصرف کنند ،نبايد چيزي به نام دين و ِ
اين کش��ور را ّ
باش��د و براي اينکه ايمان ديني به ش��کل س��ازمان يافته وجود نداش��ته باشد،
بايد بس��اط روحانيت برچيده ش��ود .تا وقتي که روحانيت هست ،در واقع يک
س��ازمان مرکزي وجود دارد که مردم آن را به نام دين ميشناس��ند و از طريق
آن ،سخن دين را ميشنوند .دين را نميتوان از ميان زندگي ،دل ها و مغزهاي
مردم زدود .س��ازماني را که به هيچيک از دس��تگاه هاي ق��درت از لحاظ مالي
ِ
روحانيت برادران اهل س ّنت ما
متکي نيس��ت ،نميش��ود به راحتي از ميان برد.
در کشورهاي اسالمي ،نانخور دستگاه هاست و نميتواند با دستگاه ها مخالفت
 . 5بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1
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کند .روحانيت مس��يحي هم چيزي شبيه به همين است .خصوصيت روحانيت
شيعه اين بوده که از لحاظ مالي و ارتزاق زندگي ،به دستگاه هاي حاکم متکي
6
نبوده است .لذا زبانشان باز بوده است.
من بعضي از اين مطبوعات و روزنامهها و آدم هاي نو به ميدان رس��يده بيخبر
از هم��ه جا  -حمل بر صحتش ،بيخبر اس��ت؛ والاّ مغ��رض  -را ميبينم .اينها
خيال ميکنند اين هنري اس��ت که ما کش��ور را به حالت ابتذال قبل از انقالب
تأسفآور است!
بکشانيم .در اين جهت سعي ميکنند .چقدر غفلت است! چقدر ّ
جوانان ما در دوره جواني توانستند خود را از آن تخديري که فضاي کشور شده
ب��ود ،خالص کنند؛ حرکتي کنند و ايران را نجات دهند .ايران رفته بود؛ ما گم
شده بوديم؛ ما زير دست و پاها له شده بوديم .سيل گنداب فرهنگ غربي  -که
مقدمه س��لطه اقتصادي و سياس��ي و استعمار به معناي حقيقي کلمه بود  -در
ّ
واقع ما را از بين برده بود .وس��ط زمين و هوا ،دس��ت قدرتمند انقالب و اسالم،
به وسيله همين جوانان ،کشور را نجات داد .عدهاي ميخواهند اين دوره افتخار
آميز به فراموش��ي سپرده شود و مردم به همان حال تخدير قبلي برگردند .اين
7
دشمنان اين کشور و اين ملت ميخواهند.
حالت را چه کسي ميخواهد؟
ِ
از بين بردن روحيه خودباوري
امروز رسانههاي غربي با برنامهريزي هاي ميلياردي ،در تبليغات رسانهاي خود
 چه در تلويزيونشان ،چه در راديوشان ،چه در مصاحبههايي که دائما ميکنندمتأس��فانه بعضي از عناصر داخلي هم فريب آنها را ميخورند و اس��ير و نوکر
و ّ
آنها ميش��وند؛ حرف هايي ک��ه آنها مايل اند ،اينها بر زب��ان جاري ميکنند -
ميکوش��ند تا به ش��ما جوانان ايراني تفهيم کنند که يک ظرف خالي هستيد و
مظروف نداريد؛ مظروف ش��ما را ما بايد بدهيم؛ م��ا بايد اين ظرف را پُر کنيم؛
شما امروز اين مايه را نداريد ،ديروز هم نداشتيد ،طبعا فردا هم نخواهيد داشت!
 . 6بيانات مقام ّ
معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان74/8/10
 . 7بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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تاريخ ش��ما را هم منکر ميش��وند؛ ميخواهند گذشته ش��ما را هم زير پا لگد
تاريخ بيستساله اخير را هم
قديم چند صدس��اله را ،بلکه ِ
تاريخ ِ
کنند؛ نه فقط ِ
ميخواهند زير پا لگد کنند و آن را انکار نمايند .آنها ميخواهند فرهنگ سازي
و الگوس��ازي کنند؛ آنها ميخواهند جوان ايراني و نس��ل نوي ايراني ،يک نسل
تحقيرشده توسريخور باشد تا بتوانند روي او سوار شوند و به او ديکته کنند و
آن کاري را که آنها ميخواهند ،انجام دهد .براي اينکه کس��ي را به زير مهميز
بکش��ند ،بهترين راه اين اس��ت که بگويند تو چيزي نيستي ،تو کسي نيستي و
گذشتهاي نداري .مفاخر يک ملت را انکار ميکنند ،براي اينکه او احساس کند
8
چيزي نيست.
ضد
ضد توطئه و ّ
ضد مکرّ ،
آنه��ا مک��ر و توطئه ميکنند؛ ما بايد در مقابل آنه��ا ّ
حمله کنيم؛ «و َمک ُروا و َم َک َراهلل»؛ «اِنّ ُهم
أکيد کيدا» .اگر از دشمني
يکيدون َکيدا و ُ
ُ
ضد حمله آنها چارهاي نينديشيم ،دشمن
آنها غفلت کرديم ،باختهايم .اگر براي ّ
را به دس��ت خود مو ّف��ق کردهايم .اينکه من مرتب به مس��ؤوالن ،به مردم و به
9
خصوص به جوانان هشدار ميدهم ،به اين خاطر است.
نفوذ دشمن از راه هاي فرهنگي
به نظرم اين را ش��ايد در يک س��خنراني هم گفته باشم .همين اخيرا  -قبل از
عيد  -در يکي از مجالت امريکايي ،س��رمقالهاي به وسيله يک نويسنده معروف
امريکايي نوش��ته شده بود که خالصهاش اين بود که براي مقابله با کشورهايي
مثل ايران  -که او البته تعبير زش��تي ميکند؛ مثال ياغي  -ما نميتوانيم از راه
هاي نظامي واقتصادي عمل کنيم؛ اين ها راه هاي تجربه شده و شکست خورده
اس��ت؛ از راه هاي فرهنگي بايد وارد شويم .تصريح هم ميکند .ميگويد چگونه
بايد وارد ش��ويم؟ در وسط همان صفحه ،عکس کامال عريان يک زن را کشيده
و گفته از اين طريق! گفته اينها را بايس��تي ترويج کنيم ،تا بتوانيم بر آنها فائق
 . 8بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
 . 9بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان استان اصفهان80/8/12
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متأسفانه عدهاي نميفهمند در کشور
آييم .راس��ت هم ميگويد؛ راه اين است! ّ
چه کار ميکنند! البته به حول و ق ّوه الهي نميگذاريم و نخواهند توانس��ت .ما
اجازه نميدهيم اين خيانت را به اين کشور و اين انقالب انجام دهند و به پايان
ببرند .اما اين هوس ها در سرشان هست؛ ميخواهند مردم را به آن روز بدبختي
10
و سيهروزي اين کشور برگردانند.
در کش��ورهاي اس�لامي ،براي ضايع کردن نس��ل جوان ،برنامهي همهجانبهاي
ش��روع شد .ميدانيد که دوران اس��تعمار  -يعني دستاندازي کشورهاي غربي
به کشورهاي آسيايي و آفريقايي  -نزديک به دويست سال قبل شروع شد .آنها
ميدانستند که اين وضع ادامه پيدا نميکند ،و اگر جوانان رشد کنند ،با فرهنگ
بش��وند ،با اراده باش��ند ،نميگذارند آب خوش از گلوي بيگانگان و چپاولگران
پايين برود؛ لذا براي فاسد کردن نسل جوان برنامهريزي کردند .اينکه شايد شما
در بعضي از کتاب ها يا مقالهها خواندهايد که در بعضي از کش��ورهاي امريکاي
التين يا ش��رق آسيا ،نس��ل جوان غرق در فس��ادهاي گوناگون است  -از مواد
مخدر و سکرآور و فساد جنسي  -اينطور نيست که روال کار از اول چنين بوده
اس��ت؛ اين سياست پياده شده است .متأس��فانه در دوران ستمشاهي ،ما هم از
اين قضيه برکنار نبوديم .در اين کش��ور هم به دست خاندان خائن و سيه روي
11
پهلوي و دستيارانشان ،هرچه توانستند ،اين سياست را پياده کردند.
بيرون کردن جوانان از صحنه
امروز همه ميدانند که فکر اس��تکبار چيس��ت .همه فک��ر امريکا را  -که رأس
اس��تکبار اس��ت  -خواندهاند .فکر اينها ،سلطه بر همهي عالم است؛ به خصوص
اين منطقهي حساسي که ما در آن زندگي ميکنيم؛ يعني منطقهي خاورميانه،
خلي��ج ف��ارس و اين نقطهي اساس��ي اقتصادي و نظامي .اين فکر اس��تکباري،
دنبالش نقشههاس��ت .اين نقش��ههاي ضد مردمي و ضد اسالمي ،سروکارش با
 . 10بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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انسان هاست .اگر استکبار بتواند موج عظيم انساني را از مقابل خود کنار بزند،
دولت ها نيس��تند ک��ه بتوانند مقابل امريکا مقاومت کنند ... .اگر کس��ي بتواند
جلوي حرکت فرعوني و طاغوتي اس��تکبار امريکاي��ي و اياديش را بگيرد ،ملت
ه��ا هس��تند و ملت ها ميتوانند .طراحان اس��تکبار ممکن نيس��ت اين مطلب
را نفهمن��د؛ ممکن نيس��ت به ملت ه��ا و به خصوص به جوانان به چش��م يک
خطر بزرگ نگاه نکنند؛ ممکن نيس��ت در مقابل اين خطر ،تدبيري نينديش��ند
و تاکتي��ک هاي الزم را انتخاب نکنند .پس ،همينطور که ش��ما نشس��تهايد،
ميتوانيد خوب تصور کنيد که امروز يکي از کارهاي اساسي استکبار اين است
که نسل جوان را در کشورهاي اسالمي  -و هر کشور اسالمي که بيدارتر است،
بيش��تر  -از صحنه بيرون کند .کدام کش��ور اس�لامي از همه بيدارتر ،از همه
زندهتر ،و از همه بيمحاباتر در مقابل استکبار ايستاده است؟ جز ايران اسالمي؟
پس ،جوانان ايران اسالمي بدانند که استکبار براي بيرون راندن آنها از صحنهي
اي��ن مب��ارزهاي که در آن ،فتح و پي��روزي حتما نصيب ملت هاس��ت و الغير،
مش��غول پول خرج کردن و طراحي انواع نقشههاس��ت .هدف اين نقشهها ،شما
جوانان مؤمن و انقالبي و شجاعي هستيد که ايستادهايد ،تا هدف هاي انقالب و
12
امامتان را تا آخرين رقم به تحقق برسانيد و هر مانعي را از سر اين راه برداريد.
راهکارهاي دشمن براي بيرون کردن جوانان
هر حرکتي که منجر به اين بشود که نسل جوان احساس کند بايد از صحنهي
مقاومت کناره بگيرد ،اين حرکت ،باواسطه يا بيواسطه ،مربوط به امريکا و نظام
اس��تکباري اس��ت؛ اين يک معيار کلي اس��ت .هر کاري که در کشورهاي ديگر
کردند ،اينجا هم ميخواهند بکنند؛ س��رگرم کردن جوانان به مسائل جنسي،
س��رگرم کردن جوانان به مس��ائل شخصي ،آلوده کردن جوانان به مواد مخدر و
مسکر ،منحرف کردن ذهن جوانان از آرمان هاي انقالبي و اهداف اصلي ،متوجه
 . 12جوان از منظر مقام معظم رهبري(دا م ظله العالي) 70/8/15
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کردن آن ها به اهداف کوچک و جزيي و صنفي و امثال اين ها ،متزلزل کردن
ايمان نس��ل جوان به اس�لام ،متزلزل کردن ايمان نسل جوان به اصول انقالب
اس�لامي و جمهوري اس�لامي و ح ّتي به امام ،و نيز هر چي��زي که در راه اين
مبارزهي عظيم بهکار گرفته ميشود و وجودش الزم است ،آن را در چشم نسل
جوان ،بيرنگ و بياثر و بيفايده و مهمل جلوه دادن .اگر شما جايي چيزي در
اين مضمون ها ديديد ،در کتابي خوانديد ،در رمان ترجمهشده يا نوشتهشدهاي
مطالعه کرديد ،در مقالهي ترجمهش��دهاي يا در ش��عر و يا در فلس��فهبافياي
مش��اهده کرديد ،ح ّتي در تظاهرات به اصطالح جسورانه و پُرخشمي چيزي از
اين قبيل ديديد ،آن را متهم کنيد؛ بدانيد که تصادفي نيست؛ بدانيد که امريکا
از شما ميترسد؛ بدانيد که بزرگترين پست هاي استکبار عالمي ،از حضور شما
در صحنه ،احساس ناامني ميکند .ميخواهند شما را از سر راه بردارند .چگونه
ميش��ود اين کار را کرد؟ با کش��تار که نميتوانند .اگر ميتوانستند با يک بمب
اتم يا با يک حرکت نظامي ،اين ملت را تار و مار کنند ،ميکردند؛ اما نميتوانند؛
اين به ضررشان تمام ميشود؛ اين را ميفهمند .اگر ميتوانستند اين ملت را از
صحنهي زمين حذف کنند ،ميکردند؛ اما نميتوانند و قدرتش را ندارند؛ سنت
عالم اين نيست .پس ،بايد اين ملت و اين جوانان باشند؛ اما سر راه تجاوزگري
آنها نباش��ند .امروز در بعضي از کش��ورهاي به اصطالح اس�لامي ،چند ميليون
جوان دستش��ان را در جيبشان ميکنند و س��وت ميزنند و بياعتنا به حوادث
عظي��م عالم ،در خيابان راه ميروند و قدم ميزنن��د! امروز چند ميليون جوان،
سرگرم مس��ائل حقير در زندگي شخصي اند و نميدانند که دشمن انسانيت و
دشمن آن ها و دشمن شرف ملت ها ،با ملت ها چه ميکند .چنين جواناني در
دنيا هس��تند .اس��تکبار با خودش ميگويد که چرا ما اين جوانان را هم به خيل
آن جوان��ان ملحق نکنيم؟ دارند تالش ميکنن��د؛ بايد در مقابل اين حرکت ها
بايس��تيد .در درجهي اول ،بايد دانشجويان و دانشآموزان ،و بعد بقيهي جوانان
در هر قش��ري  -کارگر ،بازاري ،روس��تايي ،ش��هري  -اين ت�لاش ها را خنثي
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کنند.

13

القاي تفکر منافات تمدن با تدين يکي از حربه هاي دشمن
«تمدن و تديّن با هم تطبيق نميکنند» جزو
ش��ما عزيزان بدانيد اين حرفي که ّ
آن حرف هايي است که خيلي کهنه و قديمي است و اصال حرف امروز نيست.
ِ
مس��يحيت تحريف شده کليساي
زماني اروپايي ها با ديني که داش��تند  -دين
تمدن مواجه شدند؛ بديهي است که آن تديّن ،اصال
قرون وسط 
ي  -با نشانههاي ّ
تمدن تطبيق نميکرد .آن تديّن ،تديّني بود که اگر کسي «گاليله» ميشد،
با آن ّ
حتما بايد سوزانده شود! اگر کسي يک کشف جديد ميکرد ،حتما بايستي نابود
تمدن که با ه��م تطبيق نميکند ،مربوط
و تکفي��ر ميش��د! اصال بحث تديّن و ّ
به آن دوره اس��ت ،آن هم مربوط به اروپا؛ منته��ا همچنان که اروپايي ها همه
چيز خودشان را  -البته چيزهاي زياد و بد ،نه چيزهاي خيلي خوب  -عمدا به
کش��ورهاي تحت سلطه اس��تعماري منتقل ميکردند ،اين فکر را هم به تدريج
با ش��يوههاي خيلي موذيانه ،به داخل جامعه ما منتقل کردند .در داخل جامعه
هم کس��اني بودند که دوست ميداشتند اين افکار را ترويج کنند؛ بقاياي افکار
آنها را ترويج کردند ،که آن هم مربوط به دوره چهل ،پنجاه س��ال قبل اس��ت و
گاهي تا اين زمان ها در گوشه و کنار مانده است و کساني مطرح ميکنند ،والاّ
اين حرفِ ،
تمدن ،چرا بايد با هم منافاتي داش��ته
حرف امروز نيس��ت .تديّن و ّ
تم��دن ،يعني زندگي توأم ب��ا نظم علمي ،با تجربي��ات خوب زندگي،
باش��ند؟
ّ
استفاده از پيشرفت هاي زندگي ،و تديّن يعني جهت درست در زندگي داشتن
 جهت عدل ،انصاف ،صفا ،صداقت و رو به طرف خدا  -اينها با هم چه منافاتيدارند؟! انسان ميتواند با اين جهتگيري ،آنطور زندگي کند؛ کما اينکه خيلي از
تمدن کنوني
دانشمندان و متفکرين ما متديّن بودند؛ خيلي از پيشروان همين ّ
14
اروپا هم  -البته عمدتا در دورههاي بعدي  -متديّن بودند.
 . 13جوان از منظر مقام معظم رهبري(دا م ظله العالي) 70/8/15
 . 14گفت و شنود صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با گروهي از جوانان و نوجوانان76/11/14
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ارائه الگوي نا صحيح به جوانان
من به ش��ما عرض مي کنم ،امروز دستگاه هاي تبليغاتي فوق مدرن غربي  -به
خصوص آمريکايي و صهيونيستي -دارند براي ذهن ها و فعاليت ها و احساسات
و اداره شما طرح عمليات تهيه مي کنند؛ خيال نکنيد آن ها غافل نشسته اند و
اين سي ميليون جوان را در کشور ما نمي بينند آن ها اين سي ميليون جوان را
مي بينند ،آن ها براي کار و هدف خودشان دارند برنامه ريزي مي کنند؛ آن ها
براي اخالق و فکر و عقيده و ايمان جوان ما دارند برنامه ريزي مي کنند .خيلي
از حرف هايي که گاهي در فضاي مطبوعاتي يا فرهنگي کشورمان زده مي شود،
تفسيرش اين است و با اين ديد ،قابل تحليل است .آن ها مي خواهند نسلي که
الگوي جوانان فداکار برجس��ته دنيا ش��د ،به يک نسل بي خاصيت تبديل شود.
آن ها مي خواهند فرهنگ س��ازي و الگو سازي کنند؛ آن ها مي خواهند جوان
ايراني و نس��ل نوي ايراني ،يک نس��ل تحقير شده تو سري خور باشد تا بتوانند
15
روي او سوار شوند و به او ديکته و آن کاري را که مي خواهند؛ انجام دهند.
مبتال کردن جوانان به فساد و شهوات
معيني دنبال ميشود.
امروز سياست مشترکي در همهي دنيا ،به وسيلهي مراکز ّ
اين سياست عبارت است از اينکه جوانان را تا خرخره در شهوات و غرايز جنسي
و فس��اد اخالقي غرق کنند .اين يک سياس��ت رايج در دنياس��ت و شامل شرق
و غرب ميش��ود؛ هر منطق��هاي آن را با هدفي خاص دنب��ال ميکند .مراکزي
طراحي ميکنند ،وس��ايل و ابزار آن را هم بهطور فراوان
که اين سياس��ت ها را ّ
فراهم ميکنند .اين مراکز بهطور عمده ش��امل مراکز اقتصادي صهيونيس��تي و
ت طلبان بينالمللي اس��ت که چشم به سرچشمههاي ثروت در کشورهايي
قدر 
دوختهاند که غالبا عقبافتاده و فقير و ضعيف اند و منابع ثروت بسياري دارند.
براي به چنگ آوردن اين منابع ثروت ،مهمترين مانع ،ارادهي ملت هايي اس��ت
 . 15برگزيده بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان 80/2/12

حقوق جــوان در مكتب الهــي

134

که اين منابع متعلق به آنهاست .براي فلج کردن ملت ها ،بهترين راه ،فلج کردن
ال هر کش��ورند .براي فلج کردن جوانان
جوانان اس��ت؛ چون جوانان نيروي ف ّع ِ
بهترين راه آلوده و زمينگير کردن آنها به وس��يلهي س��کس ،فحش��ا ،مستي و
مخدر اس��ت .در کشورهاي غربي اين سياست به اين دليل دنبال ميشود
مواد ّ
که جوانان مزاحم صهيونيس��ت ها نش��وند .داستان تس��لط شبکهي بينالمللي
صهيونيس��م بر مجلس ،پارلمان ،دولت ،مسؤوالن و بهطور عمده سياست هاي
بسياري از کشورها  -بهويژه کشورهاي غربي  -بسيار شگفتآور و عجيب است.
ضدصهيونيستي براي مسؤوليتي سياسي
اگر در کشوري ،يک فرد با انگيزههاي ّ
انتخاب شود ،آنقدر شبکههاي صهيونيستي به شکل هاي گوناگون بر او و افکار
جامعه فشار ميآورند که وي نميتواند به مسؤوليت خود ادامه دهد و مجبور به
استعفا و کنارهگيري ميشود .در امريکا ف ّعالترين شبکههاي سياسي و اقتصادي
و فرهنگي ،ش��بکههاي صهيونيس��تياند .اين خطر وج��ود دارد که جوانان اين
کش��ورها علت اين همه تسلّط و فشار و نفوذ ش��بکههاي صهيونيستي را جويا
ش��وند و اين خود مزاحمتي براي صهيونيست ها فراهم ميآورد .راه جلوگيري
از مزاحمت جوانان اين است که آن ها را سرگرم کنند .جوان در طول هفته به
عياشي و لذت هاي
فکر ش��ب يکشنبه و فرونشاندن ش��علهي شهوات جنسي و ّ
ديگر اس��ت .ماجرا در کش��ورهاي عقبافتاده ب ه مراتب دردناکتر است .پيش از
انقالب ،تبليغات رس��مي و عمومي و هميشگي کشور ما ،تبليغاتي بود که مردم
عياشي س��وق ميداد .ح ّتي در نقاط فقير و عقبافتاده
را به فحش��ا و هرزگي و ّ
عياش��ي و
 جاهايي که مردم به نان ش��ب محتاج بودند  -هم به نحوي براي ّهرزگ��ي امکاناتي فراهم ب��ود .اين امر بهطور عمد در محي��ط هاي جوان مثل
دانشگاه ها و سربازخانهها  -نه آن مقداري که مقتضاي طبيعي غريزهي جواني
است  -براي سرگرم کردن و فاسد شدن نسل ،تشديد ميشد .وقتي که جوانان
يک نسل فاسد ش��دند ،ديگر ملتي وجود ندارد و مقاومتي به چشم نميخورد.
جوان بعد از انقالب،
حال بعد از گذش��ت بيست س��ال ،عليه ملت ايران و قشر ِ
اين توطئهها دائما تکرار ميش��ود تا جوانان را از حقيقت انقالب دور کنند .در
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حقيقت آن ها ميخواهند اين سرمايهها را از کشور بگيرند و آن را فلج کنند و
بر آيندهي روشن و درخشان آن ،خط بطالن بکشند و مانع رسيدن به آن شوند.
همت مردم و
مس��أله اين است که سلطهي اس��تکبار امريکايي بر اين کشور به ّ
جوانان آن از بين رفت .جوانان ،نه فقط در آغاز انقالب ،بلکه در طول اين سال
ها نيز با حضور ،تديّن و پايبندي شان به اخالق اسالمي ،عليرغم همهي عوامل
محرک ،آنها را مأي��وس کردند .البته آنها به توطئههاي خود ادامه
دورکنن��ده و ّ
ميدهند؛ اما جوانان ما عمل آنها را خنثي ميکنند .بنابراين آنها هم به تشديد
16
ف ّعاليت هاي خود ميپردازند.
آندلسي کردن ايران
سياس��ت امروز ،سياست آندلسي کردن ايران است! موضوعي که من با شما در
ميان ميگذارم ش��کل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعي اساسي است که با بهترين
عناصر يک ملت  -که شما جوانان باشيد  -در ميان گذاشته ميشود .فقط شما
مخاطب من نيستيد؛ اين سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند شنيد .نسل
جوان کشور که بيش از نيمي از ملت و جمعيت کشور است ،بايد بداند در مقابل
موجه او
آرزوه��اي بزرگ ،آرمان هاي بلن��د و هدف هاي ّ
مقدس و قابل قبول و ّ
چه موانعي وجود دارد .روزگاري مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانيا تا جنوب
تمدن شد و علم در
فرانسه ،کش��وري اسالمي ب ه وجود آوردند .اين کشور مهد ّ
تمدن آندلس��ي قرون ا ّوليهي اسالم شکوفا گرديد .شکوفايي علم
اروپا از همان ّ
در آن س��رزمين ،داستان هايي دارد و خو ِد غربي ها نيز به آن معترف اند .البته
اکنون س��عي ميکنند اين ورق را از تاريخ علم حذف و نام مس��لمانان را بهکلي
پ��اک کنند؛ اما خ��و ِد آنها ،اين تاريخ را ثبت کردهان��د و البته در تواريخ ما هم
ثبت ش��ده است .اروپايي ها وقتي خواستند آندلس را از مسلمانان پس بگيرند،
مدت کردند .آن روز صهيونيس��ت ها نبودند؛ اما دش��منان اسالم و
اقدامي بلند ّ
مراکز سياس��ي ،عليه اسالم ف ّعال بودند .آنها به فاسد کردن جوانان پرداختند و
 . 16بيانات در ديدار جوانان سيستان و بلوچستان81/12/6
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در اين راس��تا انگيزههاي مختلف مس��يحي ،مذهبي يا سياسي داشتند .يکي از
مجاني در
کارها اين بود که تاکستان هايي را وقف کردند تا شراب آنها را بهطور ّ
اختيار جوانان قرار دهند! جوانان را به سمت زنان و دختران خود سوق دادند تا
آن ها را به ش��هوات آلوده کنند! گذشت زمان راه هاي اصلي براي فاسد يا آباد
ک��ردن يک ملت را عوض نميکند .امروز ه��م آنها همين کار را ميکنند .البته
17
دشمن هدف هاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي هم دارد
.

 . 17بيانات در ديدار جوانان سيستان و بلوچستان81/12/6
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فصل ششم :وظايف مسؤوالن
وظيفهاي خطير
سنگين بودن وظيفه مسئوالن اين کشور در قبال جوانان
وجود اين احساس��ات ،مس��ؤوليت هايي را براي همه بهوج��ود ميآورد و همه
مس��ؤوليت دارند .مخصوصا دولت ،روحانيت ،صداوسيما ،بسيج ،سازمان ورزش
کش��ور و نهادها و مراکز فرهنگي ،مس��ؤوليت هاي بزرگي در قبال نسل جوان
کميت،
دارند؛ بخصوص در کش��وري مثل کش��ور ما که نس��ل جوان از لحاظ ّ
متراکم و گسترده؛ از لحاظ روحيه ،داراي روحيه ايمان؛ از لحاظ آمادگي ،آماده
کارهاي بزرگ و از لحاظ اس��تعداد ،يک مجموعه بسيار با استعداد است .اينکه
متوس ِط استعدادهاي جوانان
متوس ِط استعداد جوانان ايراني از ّ
من بارها گفتهام ّ
دنيا باالتر است ،محصول يک کاوش و بررسي علمي و يک امر مسلّم است .اين
کميت فراوان و اين توانايي ها ،ميتواند کشوري مثل ايران را در
اس��تعداد ،اين ّ
1
راه هاي تکامل و تعالي و تر ّقي کمک بزرگي کند.
برنامهريزي براي استفاده صحيح از سرمايه جوان
حرف من به مديران ،برنامهريزان و مس��ؤوالن کش��ور اين اس��ت؛ اين جمعيت
عظيم جوان در کش��ور را يک رودخانه م�� ّواج و پُرفيض بدانيد .اين رودخانه به
 . 1بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1
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طور مستمر جريان دارد و سال ها بعد از اين هم جريان خواهد داشت .دوگونه
ميتوان با اين رودخانه برخورد کرد؛ يک برخورد اين اس��ت که ش��ما بنشينيد
عاقالنه ،خردمندانه و با شيوه علمي ،اوال اهميت اين رودخانه را بشناسيد؛ ثانيا
نق��اط و مراکزي را که به آب اين رودخانه احتياج دارند ،شناس��ايي کنيد؛ ثالثا
برنامهريزي و کانالکشي کنيد و آب را به آنجايي که نياز است ،هدايت نماييد؛
آنگاه هزاران مزرعه و باغس��تان از اين ِ
نعمت بيدريغ الهي سرسبز ،و هر نقطه
ويراني آباد خواهد ش��د .ش��ما ميتوانيد اين رودخانه م ّواج را به پشت سدهاي
انرژيس��از هدايت کنيد و يک منبع عظيم انرژي به وجود آوريد و ّ
کل کشور را
فعاليت و تالش واداريد .اگر با اين موضوع ،اينگونه برخورد کنيد ،آنگاه اين
به ّ
پديده ،يک پديده پُربرکت ،بينظير و اس��تثنايي ميشود که اگر يکيک مردم
ايران هر روز صد بار خدا را بهخاطر آن ش��کر کنند ،ش��ک ِر الزم و شايسته را ادا
نکردهاندّ .
مشخصه اين نوع برخورد ،برنامهريزي کردن ،هدايت کردن ،راه را باز
کردن ،نقطهي نياز را مش��خص کردن و اين مت��اع گرانبها و اين هديه الهي را
خرمي ،آباداني،
درس��ت در نقطه نياز قرار دادن است؛ که نتيجه آن ،سرسبزيّ ،
نشاط و برکت خواهد بود.
اض م ّواج را به حال خود رها کنيد؛
في ِ
برخورد ديگر اين اس��ت که اين رودخانه ّ
روي آن فک��ر نکنيد؛ براي آن برنامهريزي نکنيد و قدر آن را ندانيد .نتيجه چه
ميش��ود؟ نه تنها مزارعي خش��ک خواهد شد و باغس��تان هايي از بين خواهد
رفت ،بلکه خود اين آب هم هدر خواهد رفت .در بهترين شکل ،آب اين رودخانه
وارد آبهاي ش��ور خواهد ش��د و هرز خواهد رفت .ش��کل ديگرش اين است که
تجمع انواع و اقس��ام آفت ها تبديل ش��ود .شکل بدترش اين
به باتالق و مرکز ّ
است که به يک سيل تبديل شود و همه دستاوردهاي ملت را تخريب کند .اگر
برنامهريزي و د ّقت و کار نشد ،اين نتايج را به دنبال خواهد داشت.
خداي متعال اين نعمت را به ملت و کش��ور ما بخش��يده اس��ت .کسي که بايد
اين نعمت را در جاي خود مصرف کند  -که معناي ش��کرنعمت هم اين است-
کيست؟ مديران و برنامهريزان  -از باال تا پايين  -هستند.
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س��ن نس��ل هاي
امروز کش��ورهايي هس��تند که ج��وان ندارند و از باال بودن ّ
موجودش��ان رنج ميبرند .ما وقتي به کش��ور خودمان نگاه ميکنيم ،ميبينيم
که چهرهها جوان ،لبخندها جوانانه ،س��رها برافراخت��ه و بازوان و نيروي بدني،
تواناس��ت .هم وقتي فکر جوان بود ،ميدرخش��د؛ هم وقتي جس��م جوان بود،
2
کارايي نشان ميدهد .بنابراين بايد قدر جوان را دانست.
برنامهريزي كالن
تشکيل سازمان ملي جوانان اقدام بجايي بود .من از مسؤوالنش ناراضي نيستم؛
اما اين کاري که من مطرح ميکنم ،صرفا کار س��ازمان ملي جوانان نيست؛ کار
ّ
کل دولت است؛ کار برنامهريزان اقتصادي و سياسي است .همه بايد خودشان را
درگير کنند؛ سازمان ملي جوانان هم در جنبههاي ستادي و اجرايي نقش دارد؛
3
آن هم بايد کار خودش را انجام دهد .بنابراين برنامهريزي کالن الزم است.
شوراي عالي جوانان مرکز سياستگذاري جوانان
البته اين تا حدودي انجام ش��ده اس��ت؛ يعني همين «ش�وراي عالي جوانان» که
تش��کيل ش��د ،قدم ا ّول در اين راه بود و من اميدوارم که اين قدم ا ّول ،ما را به
قدم هاي بعدي هم برساند .البته بيشک بعضي از دستگاه ها هم مثل آموزش
و پرورش ،مثل آموزش عالي يا پزشکي ،به مسائل جوانان مرتبط اند؛ ليکن آن
مرکز س��تادي که ميتواند به ش��کل همهسونگر و جامع به مسائل جوانان نگاه
کند ،پايه اصليش همين «ش��وراي عالي جوانان» اس��ت که به نظر من برادران
حدي که به عهده آنهاس��ت ،خوب هم کار کردهاند .آنها بايد
تا به حال ،در آن ّ
کار س��تادي بکنند؛ کار اجراييش را بايد دس��تگاه ها انجام دهند .اين «منشور
جوانان»ي که آقايان در سال گذشته تهيه کردند و پيش من آوردند ،چيز بسيار
خ��وب و جامع و مفي��دي بود و ميتواند پايه عملي منطقي خوبي باش��د براي
 . 2بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
 . 3بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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اينکه دستگاه هاي جمهوري اسالمي بر اساس آن کار کنند.

4

مسؤوليت دو جانبه جوانان و مسئوالن در قبال يکديگر
البته نميخواهم به ش��ما جوانان بگويم که خودتان هيچ مسؤوليتي نداريد؛ نه.
اين حرف را هرگز نخواهم گفت .همچنين نخواهم گفت که همه اين مشکالت
بايد در کوتاه مدت و زمان بسيار محدودي برطرف شود؛ نه .اين ها برنامهريزي
ميخواهد و برنامهريزي ها بلندمدت است .بعضي از مقاصد در ظرف سه سال،
بعضي در ظرف پنج س��ال و بعضي در ظرف ده سال برآورده خواهد شد .منتها
اگر برنامهريزي نش��ود ،نه تنها ده س��ال ،بلکه اگر ده ها سال ديگر هم بگذرد،
فايدهاي نخواهد بخشيد .من هيچ کس را به شتابزدگي دعوت نميکنم؛ نه شما
را ،نه مسؤوالن را .نه شما پا به زمين بکوبيد که چه شد ،نه مسؤوالن شتاب زده
و بلغورش��ده چيزي درست کنند و بگويند اين هم در جواب فالني که در فالن
ج��ا چنين مطلبي گفته؛ بفرماييد اين هم برنامه م��ا! هيچکدام فايدهاي ندارد.
جوان بايستي صبورانه کار خودش را  -که امروز مشخص است کار او چيست -
دنبال کند و مسؤوالن بايد مسؤوالنه و مدبّرانه بنشينند و روي اين مسأله ،مثل
يک مسأله اساسي فکر کنند .ما گاهي ميبينيم که براي مسائل جزيي ،زودگذر
و احساسي ،هيأت هايي تشکيل ميشود  -هيأت رسيدگي به فالن قضيه!  -که
اصل قضيهاش چيزي نيست تا يک نفر يا هيأتي بخواهد آن را تعقيب کند .بايد
5
کساني مخصوص اين فکر بنشينند و کار کنند.
عزم ملي و همگاني براي حل مسائل جوانان
م��ن بارها اين را گفت��هام که يک عزم ملي و همگاني در س��طوح مختلف  -از
س��طوح کشوري تا سطوح استاني تا برس��د به شهرستان و روستا  -بايد دنبال
جوان دورترين
جوان تهران با ِ
جوان روس��تاِ ،
جوان شهر با ِ
مس��أله جوان باشدِ .
 . 4بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 5بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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ش��هر کش��ور تفاوتي ندارد .خصلت هاي جواني در همه يکس��ان است؛ گاهي
6
استعداد او بيشتر هم هست .ما اين را الزم داريم.
علت اينکه اين مس��أله را در اين س��طح الزم دانستم مطرح کنم ،اين است که
مس��أله جوانان در کشور ما ،بايد به يک مس��أله حقيقتا ملي تبديل شود .همه
بايد در قبال اين مس��أله احساس مسؤوليت کنند؛ هم دولت ،هم روحانيت ،هم
بس��يج ،هم سازمان هاي ورزش��ي و هم صدا و سيما .همه دستگاه هايي که در
زمينههاي مربوط به جوانان ميتوانند نقش��ي ايفا کنند ،بايد درخصوص مسأله
جوانان در اين کش��ور احساس مسؤوليت کنند[ .مسئوالن] بايد مسأله جوانان،
نيازهاي جوانان ،آينده جوانان و برنامهريزي براي جوانان را يک مس��أله درجه
جدي به حس��اب آورند .اين اجتناب ناپذير اس��ت .مطالبي مانند «اميد
ي��ک و ّ
مکرر درباره جوانان گفته ميشود .اين ها مطالب راستي
ملت» و «آينده کشور» ّ
اس��ت ،اما تکراري اس��ت .من نميخواهم وقت را به اين مطالب بگذرانم؛ بلکه
ميخواهم درس��ت س��راغ اصل مطلب بروم .جواني ،يک پديده درخشان و يک
فصل بيبديل و بينظير از زندگي هر انساني است .در هر کشوري که به مسأله
جوان و جوانان ،آنچنان که حق اين مطلب اس��ت ،درس��ت رسيدگي شود ،آن
کش��ور در راه پيشرفت مو ّفقيت هاي بزرگي بهدست خواهد آورد .اگر کشوري
مثل کش��ور ما باش��د که در آن جمعيت جوان ،يک جمعي��ت غالب و بزرگ و
يک نس��بت عظيم از جمعيت ّ
کل کش��ور را تشکيل ميدهد ،اين قضيه اهميت
7
بيشتري پيدا ميکند.
مباحث فرهنگي
دستگيري جوانان در برابر شبهات
امروز جوان هاي ما احتياج دارند به اينکه از لحاظ فکري دس��تگيري بش��وند؛
هم آن کس��اني که در حال شبهه اند ،هم آن کس��اني که شبهه در آنها کارگر
 . 6بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
 . 7بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1
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شده است و از حيطه اين اعتقاد صحيح خارج شده اند ،هم آن کساني که جزو
معتق��دان و متعبدانن��د؛ که در اين ها بايد فک��ر را عمق داد؛ آنها را بايد آورد و
شبهه را از آنها زدود ،اينهايي که هستند بايستي اعتقادشان را عميق کرد؛ ثبات
8
قدم در آنها بوجود آورد و آنها را مصونيت بخشيد.
تغذيه فكري و معنوي
جواني که پرورشيافته دوران انقالب اس��ت ،از معرفت ديني برخوردار اس��ت؛
ايمانش هم ايمان عميقي اس��ت؛ البته احتي��اج دارد که تغذيه معنوي و فکري
دائمي ش��ود ... .ابزارها و ف ّعاليت ها و کاره��اي فرهنگي بايد در اختيار جوانان
قرار گيرد .روحانيون خوشفکر و دانشگاهيان مؤمن بايد در مقابل ايمان جوانان
9
احساس مسؤوليت کنند.
اخالق و فرهنگ
من به مس��ؤوالن ع��رض ميکنم ،به جوانان ما مناعت طب��ع و ع ّفت اخالقي و
اطمينان به نفس و اعتماد به خود و صداقت و ش��جاعت بياموزيد؛ در آنها اراده
پوالدي��ن و انضباط اجتماعي و وجدان کاري به وجود آوريد؛ بعد هم برايش��ان
10
برنامهريزي کنيد .اين کارها شدني است و اين آينده مح ّقق خواهد شد.
اما مسؤوالن وظيفهي سنگين تري دارند .البته من در خطاب به مسؤوالن و در
جلسات آنها بارها نکات الزم را گوشزد کردهام؛ باز هم ميکنم .خطر تنها خط ِر
مهم است .نظام اسالمي
اخالقي نيس��ت؛ البته مسألهي فرهنگ و اخالق خيلي ّ
نميتواند نس��بت به فرهنگ و اخالق مردم خود بيتفاوت باش��د .نظام اسالمي
نظامي نيست که فقط به فکر حفظ قدرت خود باشد و نسبت به عملکرد مردم
خود  -حتي اگر به ورطهي اخالقي بيفتند  -بيتفاوت بماند .نظام اس�لامي از
آنچ��ه که مردم را منحرف و گم��راه ميکند ،رنج ميبرد « .عزي� ٌز ِ
عليه ما َعنِتُّم
 . 8برگزيده بيانات مقام معظم رهبري در آغاز درس خارج فقه 79 /6/20
 . 9بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
 . 10بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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ٌ
حري�ص َع ُ
رحيم »؛ اين روش پيامبر گرامي اس��ت و نظام
رؤوف
ليکم بالمؤمني�ن
ٌ
ٌ
اس�لامي همان روش را بايد داشته باشد .نظام اسالمي نميتواند نسبت به رنج
هاي معنوي ،جس��ماني و گمراهي هاي فکر و دل مردم خود بياعتنا باشد .اين
نظام وظيفهي س��نگيني بر عهده دارد .دستگاه هاي ما ،بخصوص دستگاه هاي
فرهنگي ،وظيفهي س��نگين تري دارند؛ همچنان که دس��تگاه هاي اقتصادي و
11
عمراني کشور وظيفهاي سنگين بر عهده دارند.

اعتماد به جوانان
تکيه به جوانان مؤمن
جوانان ،چون پرچمدار ،بدنه و عقبه نظام هستند ،بايد هميشه در صحنه باشند.
تربيت ش��وند آموزش ببينند و مبارزه کنن��د .علمي و عملي دانش بيندوزند به
تخصص هاي مختلف دست پيدا کنند تا کشورمان بي نياز شود ،مستقل بماند،
وابسته نباشد ،خود کفا شود جوانان آينده سازان اين دياراند .اميدوار و پرتالش
باي��د به آنها اعتماد کرد ،اعتقاد داش��ت و هدايت ک��رد .جوان مؤمن و معتقد و
مخل��ص هيچ چيزي نمي خواه��د جز ميداني براي مجاه��دت و مبارزه در راه
خدا و سازندگي .جوانان را بايد در صحنه نگه داشت ،روحيه بسيجي شان بايد
حفظ شود .مسأله مهم در امر سازندگي و بازسازي کشور ،سپردن کارها بدست
جوانان اس��ت .اگر جوانان به سالح علم و ايمان مجهز نشوند ،نخواهند توانست
12
بار سنگين اداره کشور را به دوش بگيرند.
برخورد امام (رحمه اهلل) با جوانان
امام به جوانان اعتماد و اعتقاد داشتند .لذا مثال فرماندهان ا ّوليه سپاه پاسداران
 که هسته ا ّوليه سپاه را اين ها گذاشتند  -اين مجموعه عظيم را تشکيل دادندو سپاه در جنگ آن همه نقش آفريد .وقتي اين ها به امام معرفي شدند و امام
 . 11بيانات در ديدار جوانان سيستان و بلوچستان81/12/6
 . 12برگزيده بيانات مقام معظم رهبري ،حديث واليت ج ،9ص 175
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اين ها را شناختند ،به هيچ وجه نگفتند که شما جوانيد ،چطور ميخواهيد اين
کار را بکنيد؛ نخير ،بلکه اس��تقبال هم کردند .يا مثال در کابينه ش��هيد رجايي،
13
يک عده جوانان خيلي خوب بودند.
تجربه گرايي در کنار جوان گرايي
ام��روز هم جوانگرايي هس��ت .منتها ببينيد؛ همان جوان ديروز که مس��ؤوليتي
به او داده ش��ده و آن را پذيرفته و بيس��ت سال هم مسؤوليت اجرايي دارد ،اين
نميش��ود به جرم اينکه ديگر االن جوان نيس��ت ،آدم به او مس��ؤوليت ندهد.
تجربه چيزي نيس��ت که ناگهان به دست بيايد؛ بلکه مثل ظرفي است که شما
براي بهدست آوردن يک صمغ گران قيمت ،زير درختي  -مثال درخت کائوچو
 ميگذاريد که قطره قطره اين ظرف پُر ش��ود؛ بعد که اين ظرف از اين صمغپُر ش��د ،بگوييم ديگر بس اس��ت؛ بعد بگيريم خاليش کنيم و مجددا آن را زير
درخت بگذاريم تا پُر شود.
مجربان ،بايس��تي به
مجربان را بايد قدر ش��ناخت .البته تکيه به ّ
اين تجربهها و ّ
معناي تنگ کردن ميدان براي جوانان نباشد .من فکر نميکنم امروز هم چنين
روحيهاي در مس��ؤوالن وجود داشته باش��د و مثال بگوييم که به جوانان ميدان
جوانان کارآمدي بر س ِر کارهاي
داده نميش��ود؛ نه .االن هم انسان ميبيند که
ِ
بزرگ هس��تند .اميدواريم که اين روحيه ،هم در بين جوانان تقويت ش��ود که
بخواهند وارد ميدان هاي اصلي و مهم ش��وند ،و هم در بين مس��ؤوالن تقويت
14
شود که از اين نيروها استفاده کنند.
از اواي��ل انق�لاب ،در کارهايي که در اختي��ار من بوده ،به جوانان مس��ؤوليت
ميدادم؛ هم در نيروهاي مس��لح ،هم در کارهاي دولتي ،هم در دوران رياس��ت
جمهوري .تجربه من اين است که اگر ما به جوان اعتماد کنيم  -آن جواني که
شايسته دانستيم به او مسؤوليت بدهيم و صالحيتش را داشت؛ نه هر جواني و
 . 13بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
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هر مس��ؤوليتي  -از غير جوان ،هم بهتر و مسؤوالنهتر کار را انجام ميدهد؛ هم
س��ريعتر پيش ميبرد ،هم کار را تازهتر و همراه با ابتکار بيش��تري به ما تحويل
خواهد داد؛ يعني روند پيش��رفت در کار حفظ ميش��ود .برخالف غير جوان که
ممکن اس��ت کار را بالفعل خوب انجام دهد ،اما روند پيش��رفت در آن متو ّقف
خواهد شد .غالبا اينگونه است.
آن زم��ان که ما در ش��وراي انقالب بوديم ،نس��بت به همين موض��وع ،به ما و
دوس��تان ديگري که در آن ش��ورا بوديم ،اعتراض ميشد .افراد مس ّني  -عمدتا
ش��صت ساله ،هفتاد س��اله ،هفتادوپنج ساله  -هم در آن شورا بودند ،که خيلي
عقيده به جوانان نداش��تند و ميگفتند چرا ش��ما به جوانان رو ميدهيد و اين
ها را بيخود وارد کارهاي عمده ميکنيد؟! اين ها دوس��ت نميداش��تند که به
جوانان خيلي ميدان داده ش��ود .البته دوس��ت ميداش��تند ک��ه جوانان از آنها
اطاعت کنند و دنبالش��ان راه بروند! ميگفتند آنها جوانند ،ما پيريم؛ بايد دنبال
ما بيايند .خيلي حاضر نبودند به جوانان اعتماد کنند؛ ولي ما اعتماد ميکرديم
و ج��واب آنها را ه��م در واقع با تجربه عملياي که ميديدن��د خوب کار انجام
15
ميگيرد و پيشرفت ميکند ،ميداديم و داده ميشد.
من يک مقدار آگاهي هاي خودم را در اين مورد به شما بگويم که فکر ميکنم
برايتان مفيد باشد .اوال اين که ميگوييد امام در ا ّول انقالب به جوانان مسؤوليت
دادند ،البته درس��ت اس��ت و در خيلي جاها اينطور بود؛ ام��ا خيلي جاها هم
معين
اينگون��ه نبود .مثال در ش��وراي انق�لاب  -که ا ّولين مس��ؤوالني که امام ّ
کردند ،ش��وراي انقالب بود  -مرحوم آيةاهلل طالقاني حضور داش��ت که آنوقت
مرد هفتاد س��الهاي بود .افرادي بودند که از نظر سن از ايشان هم بزرگتر بودند
و در ش��وراي انقالب عض��و بودند .به نظرم ميآيد که در ش��وراي انقالب  -آن
معين کردند و بعد البته کس��اني هم اضافه شدند  -جوانترين
ش��ورايي که امام ّ
فرد من بودم که سي و نه سال داشتم .البته بعدا کساني اضافه شدند که آنروز
از من جوانتر بودند؛ اما من که از ابتدا عضو شوراي انقالب بودم ،جوانترين آنها
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بودم و سي و نه سالم بود ،که تقريبا جوان به اين معنا در او صدق نميکند.

16

«اسامة بن زيد» هاي زمان
حساس��ترين لحظات عمر خود ،مس��ؤوليت بزرگي را به
پيامبر اکرم در يکي از ّ
يک جوان هجده ساله داد .در جنگ ها خود پيامبر اکرم فرماندهي را عهدهدار
ميش��د؛ اما آن وقت که در آخرين هفتههاي زندگي خود احس��اس کرد از اين
عالم خواهد رفت و لشکرکش��ي به س��رزمين امپراتوري روم بهوس��يله خود او
امکان ندارد  -چون کار بس��يار بزرگ و دشواري بود؛ الزم بود نيرويي براي اين
کار برگزيده ش��ود که هيچ مانعي نتواند جل ِو آن را بگيرد  -اين مسؤوليت را به
يک جوان هجده س��اله داد .پيامبر ميتوانس��ت يک نفر از اصحاب پنجاه ساله،
ش��صت ساله و داراي سابقه جنگ و جبهه را بگذارد؛ اما يک جوان هجده ساله
را گذاش��ت و او « أس�امة بنزيد » بود .پيامبر از ايمان و از س��ابقه فرزند شهيد
بودن او هم اس��تفاده کرد .آن نقطهاي که اس��امه را فرستاد ،همان نقطهاي بود
ِ
که پدر اس��امةبنزيد  -يعني زيدبنحارثه  -در دو س��ال قبل از آن در آن نقطه
به ش��هادت رس��يده بود .پيامبر فرماندهي سپاهي بزرگ و گران را به آن جوان
هجده ساله داد که همه اصحاب بزرگ و پيرمرد و سرداران سابقهدار پيامبر در
آن س��پاه عضو بودند .پيامبر به او گفت تا آن محلي که پدرت در آنجا ش��هيد
شد ،ميروي  -يعني در « موته » که محلي در امپراتوري رو ِم آن روز و در کشور
ش��ا ِم امروز بود  -و آنجا را اردوگاه ميکني .بعد دس��تورات جنگي را به او داد.
از نظر پيامبر ،نيروي جوان اينقدر حائز اهميت است.
ما امروز در کش��ورمان «أس�امة بنزيد» هاي زيادي داريم؛ جوانان زيادي داريم؛
دختران و پسران عظيم و جمعيت انبوهي از اين مجموعهها داريم که حاضرند
در هم��ه ميدان هاي ف ّع��ال  -در ميدان درس ،در ميدان سياس��ت ،در ميدان
ف ّعاليت هاي اجتماعي ،در ميدان مش��ارکت هاي گوناگون براي فقرزدايي ،براي
س��ازندگي ،و در هر صحنه و عرصهاي که براي آنها برنامهريزي ش��ود و امکان
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داده ش��ود  -شرکت کنند .اين موقعيت بس��يار مهمي براي کشور ماست .اين
نس��ل ،شبيه همان نس��لي است که توانس��ت يکي از بزرگترين تجربههاي اين
17
کشور  -يعني تجربه جنگ تحميلي  -را با قدرت و با مو ّفقيت به پايان ببرد.
درك اقتضائات جواني
توجه کنند؛ يعني
اين ،آن بخشي بود که مايل بودم بزرگترها و مسؤوالن به آن ّ
از منظر جوان به مس��أله جواني نگاه کردن؛ آرزوها ،تو ّقعات و احساسات جوان
را ديدن؛ وظايف خود را در قبال اين تو ّقعات و خواس��تههاي به حق فهميدن.
همه دس��تگاه هاي مس��ؤول ،چه دولتي و چه غيردولتي ،چه صدا و سيما ،چه
وزارتخانههاي مربوط به جوانان  -آموزش و پرورش و آموزش عالي  -چه بخش
هاي مربوط به ورزش ،چه بخش هاي ويژه جوانان ،چه بس��يج ،چه روحانيت و
چه ارگان هاي تبليغ و ترويج دين ،بايد احس��اس کنند که در مقابل اين نسل،
در مقاب��ل اين جمعي��ت عظيم ،در مقابل اين همه اس��تعداد و اين همه انرژي
18
متراکم مسؤول اند.
جواني  -اين دوره مشعشع و درخشان  -دورهاي است که اگر چه چندان طوالني
نيس��ت ،اما آثارش يک آثار ماندگار و طوالني در همه زندگي انس��ان اس��ت... .
ج��وان در دوره جواني  -بخصوص در آغاز جواني  -تمايالت و انگيزههايي دارد.
اوال چون در حال تکوين هويّت جديد خود اس��ت ،مايل است شخصيت جديد
او به رس��ميت ش��ناخته ش��ود؛ که غالبا اين اتّفاق نميافتد و پدران و مادران
جوان را در هويّت و ش��خصيت جديدش گويا به رس��ميت نميشناس��ند .ثانيا
جوان احساس��ات و انگيزههايي دارد .رشد جس��ماني و روحي دارد و به دنياي
تازهاي قدم گذاش��ته اس��ت که غالب��ا دوروبري ها ،خانواده ،کس��ان و افراد در
جامع��ه ،از اين دنياي جديد بيخبر و بي ّ
اطالع ميمانن��د ،يا به آن بياعتنايي
ميکنند؛ لذا جوان احس��اس تنهايي و غرب��ت ميکند .من مايلم اين مطالب را
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توجه قرار دهند و دوره جواني خودشان را به ياد آورند.
بزرگترها بشنوند ،مورد ّ
ثالث��ا جوان در دوره جواني  -چ��ه اوايل بلوغ و چه بعدها  -با مجهوالت زيادي
روبهرو ميشود .مسائل جديدي براي او مطرح ميشود که سؤالانگيز است .در
ذهن او ش��بههها و استفهام هايي بهوجود ميآيد که مايل است به اين شبههها
پاسخ به
و س��ؤال ها و اس��تفهام ها پاسخ داده شود؛ که در بس��ياري از مواردِ ،
هنگام و دلنش��ين داده نميشود؛ لذا جوان احس��اس خأل و ابهام ميکند .رابعا
جوان احس��اس ميکند در وجود او انرژي ه��اي متراکمي وجود دارد و توانايي
هايي را هم از لحاظ جس��ماني و هم از لحاظ فکري و ذهني در خود احس��اس
ميکن��د .حقيقتا ه��م توانايي هايي که در جوان هس��ت ،ميتواند معجزه کند؛
ميتوان��د کوه ها را جابهجا کند؛ اما جوان احس��اس ميکند که از اين نيروها و
از اين انرژي متراکم و از اين توانايي هاي او بهرهبرداري نميش��ود؛ لذا احساس
بيهودگي و اهمال ميکند .خامسا جوان براي اولينبار با دنياي بزرگي در دوره
جواني مواجه ميشود که اين دنيا را تجربه نکرده و از اين دنيا چيزهاي زيادي
نميداند .بس��ياري از حوادث زندگي براي او پيش ميآيد که تکليف خودش را
در مقابل آنها نميداند .احساس ميکند که احتياج به راهنمايي و کمک فکري
دارد و از آنجا که پدران و مادران غالبا اشتغال دارند ،به جوان نميرسند و اين
کمک فکري به او داده نميش��ود .مراکزي که در اين زمينه مس��ؤول اند ،غالبا
در جاي الزم و در نقطه نياز حضور ندارند؛ لذا اين کمک به او داده نميشود و
جوان احساس بيپناهي ميکند .اين احساسات در جوان ما بهطور غالب وجود
دارد؛ از ي��ک طرف احس��اس تنهايي ،از يک طرف احس��اس بيپناهي ،از يک
طرف احس��اس توانايي هاي فراوان و احس��اس اينکه از اين توانايي ها استفاده
19
نميشود.
معرفي الگوهاي صحيح
هر کس که درس��ت معرفي ش��ود ،اگر واقعا برجسته باشد ،جاذبه پيدا ميکند.
 . 19بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان در مصلاّ ي بزرگ تهران79/2/1

حقوق جــوان در مكتب الهــي

149

اگر ش��ما ميبينيد که ممکن اس��ت بعضي از چهرههاي درخش��ان صدر اسالم
براي بخش��ي از جوانان ما جاذبه نداشتهباش��ند -براي همه که نميشود گفت
جاذبه ندارند؛ ممکن است بگوييم براي بخشي جاذبه دارند وبراي بخشي جاذبه
ندارند -بخاطراين است که آنها از آن شخصيتها شناسايي درستي ندارند .نسبت
به آنها آشنايي ندارند .حاال ممکن است کسي بگويد :چطور ما نميشناسيم ،اما
ائمه -زندگي
فالن خارجي ميشناسد؟ بله؛ اتفاقا همينطور است .چون زندگي ّ
امام حس��ن و امام حسين
 براي ما زياد سطحي تکرار شده است  -بدوناينکه عمقي داش��ته باش -لذا خيلي چيزهاي ريزي در آنها هست که راحت از
زير نگاه ما رد ميش��ود و ما به آن دقت نميکنيم؛ اما همين يک نمونه ،وقتي
ب��راي آدمي که با اين نامها آش��نايي نداش��ته ،مطرح ميش��ود ،خيلي جلوه و
ائمه
ائمه را با زبان نو معرفي کنيد .فقط هم نميخواهم ّ
اهميت دارد ... .زندگي ّ
ائمه ،واقعا برترين و زيباترين هستند .بهترين شيوهها ،زيباترين
را بگويم؛ البته ّ
ائمه هم از صدر اس�لام ،کسان
چهرهها و زيباترين روحها در آنهاس��ت؛ اما غير ّ
زيادي هس��تند .مخصوص صدر اسالم نيست؛ از گذش��ته و در تاريخ خودمان،
چهرهه��اي خيلي زيادي داريم که همه ميتوانند براي جوانان ما الگو باش��ند.
اگر اينها با زبان خوب و با اس��تفاده از ابتکار معرفي ش��وند ،براي جوانان ما جا
ميافتند.
خ��وب؛ وقتي انس��ان اينها را ابتدا به جوان عرضه نکن��د ،اگر جوان هم بخواهد
مقداري س��طحينگري کند ،چش��مش به عکس��ي ،يا به پوستري ميافتد و در
يک مجله ،خبري را ميخواند و فرض بفرماييد آدمي را که از جهتي يک جنبه
جاذبهاي هم در زندگي او هست -از جهت ورزش ،يا از جهت کار هنرپيشگي و
غيره -الگوي خودش قرار ميدهد؛ اما وقتي که آن چهرهها و زيباييهاي حقيقي
20
نشان داده شوند ،جوانان ما به آنها رو ميآورند و از آنها استقبال ميکنند.
صدا و سيما هم مسؤول است؛ روزنامهها هم مسؤول اند .صدا و سيما و روزنامهها
نباي��د همواره براي جوان الگوي يک جوان اش��رافي ب��يدر ِد تن بهراحتداده
السالم
عليهما ّ
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عياش را مطرح کنند .بعضي از مطبوعات نبايد در فلسفهبافي هاي خود طوري
ّ
حرف بزنند که جوان خيال کند همه هدف انسان اين است که از هر راهي شد،
يک مشت پول به دست آورد .اگر توانست يک گواهي علمي براي خودش فراهم
کند ،وس��يلهاي براي پول در آوردن در دستش هست؛ اگر نشد ،هر راه ديگري
که ش��د؛ ولو قاچاق ،ولو تن دادن به ذلّت و خفت و اهانت ،ولو با دس��تبرد زدن
ب��ه اين و آن! نبايد پول را عمده کرد؛ پول ارزش نيس��ت .هدف ،درآوردن پول
نيس��ت؛ پول يک وسيله براي گذراندن زندگي است .پول بسيار کوچکتر از اين
اس��ت که هدف انسان ش��ود .براي جوان ،الگو را يک الگوي غلط قرار ندهند تا
او احس��اس کند که به جاي اس��تعداد و ابتکار و تالش فراوان و کسب تخصص
و علم ،بايد س��راغ پول رفت! از يک جوان ميپرس��يم :چ��را درس نميخواني؟
ميگوي��د :پدرم آنق��در پول و ثروت دارد که ب��ه درس خواندن احتياج ندارم!
عياش و
پس معلوم ش��د که درس براي پول است! با اين پول اگر بشود بيکار و ّ
مصرفکننده محض بود ،باز هم از نظر او مانعي ندارد! آيا اين طرز فکر درست
اس��ت؟! اين طرز فکر ،غلطترين طرز فکرهاست .بنابراين رسانههاي جمعي هم
21
متعهد و مسؤول اند.
مديريت هيجان جواني
هيجان
اگر جوان بتواند منطقه مورد عالقه خودش را  -هرچه که هس��ت  -پيدا کند،
بهراحت��ي ميتواند آن هيجان را در خود ارضاء کن��د .مثال آن هنگامي که من
ج��وان بودم و لباس طلبگ��ي تنم بود ،محدوديتهاي لب��اس و محدوديت هاي
محيط وجود داش��ت؛ اما درعينحال ما هم هيجان داشتيم و آن هيجان ارضاء
هم ميش��د .چگونه؟ من به ش��عر عالقه داشتم .ممکن است باور اين براي شما
خيلي س��خت باش��د .جلسه ش��عري بود که چهار ،پنج نفر دوستي که به شعر
عالقهمند بودند ،دو س��اعت ،س��ه س��اعت مينشس��تند و راجع به شعر حرف
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ميزدند و ش��عر ميخواندند .اين براي کس��ي که به اين مقوله عالقهمند است،
روحيه هيجانش را به همان اندازه ارضاء ميکند که يک فوتباليس��ت در ميدان
فوتبال ،يا يک عالقهمند به فوتبال در حين تماشاي فوتبال .بنابراين ،ميدان ها
22
محدود نيستند.
هيجان علمي
آدم وقتي اس��م درس را ميآورد ،فکر ميکند درس که هيجاني ندارد .درس��ت
اس��ت که کالس درس هيجان ندارد؛ اما اگ��ر فرض کنيم يک کارگاه مج ّهز در
کنار کالس درس ،در دانشگاه يا بيرون دانشگاه باشد  -مثل اينکه االن معمول
ش��ده که جوانان در دورهاي از تحصيل مهندسي ميروند با کارخانجات ارتباط
برقرار ميکنند  -اين جوان احس��اس ميکند ک��ه در اين کارگاه امکاني وجود
دارد که او ميتواند ابتکار مورد نظر خودش را و آن فکري که به ذهنش رسيده،
در اي��ن فضا ابداع و دنبال کند .آيا فک��ر ميکنيد که او هيجان کمتري خواهد
داش��ت؟ خيلي هيجان دارد ... .کار تحقيقي بايد از روي عشق و شوق باشد .آن
کار تحقيق��ي ک��ه آدم را مجبور کنند و بگويند تحقيق کن ،البته چيز خش��ک
بيهيجاني خواهد بود؛ فايدهاي هم ندارد .اما در همان رش��تهاي که ش��ما آن
را دوس��ت داريد و به آن عالقهمنديد؛ براي آن در کنکور ش��رکت کردهايد ،در
دانشگاه درسش را ميخوانيد و استاد خوبي هم داريد ،حاال کارگاه مج ّهزي هم
در کنار دستتان هست که ميتوانيد نتيجه آن فکر و نوآوري هايي را که داريد،
آنجا ببريد و تح ّقق ببخشيد؛ اين خيلي خوب است.
م��ن ميخواه��م اينطوري بگويم ک��ه نبايد اين را به عنوان يک س��ؤال و يک
نگران��ي در ذهنمان بياوريم که هيجان جوانان را چگونه ارضاء کنيم؛ نه .اگر در
بخش هاي مختلف ،ميدان زندگي باز باش��د ،جوان خودش به آنجايي ميرود
23
که عالقه دارد هيجان خودش را ارضاء کند.
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فراهم کردن شرايط صحيح براي ارضاي هيجانات
کاري که ما بايد به عنوان مسؤوالن کشور بکنيم و نيز همه کساني که ميتوانند
و به کش��ور عالقهمندن��د  -اعم از دولت و غير دول��ت و بخش هاي مخصوص
جوانان  -اين اس��ت که ميدان براي فعاليت صحيح و س��الم جوانان باز ش��ود.
ادبيات عالقهمند اس��ت ،ي��ا جواني به مقوله اقتصاد
ح��اال مثال جواني به مقوله ّ
عالقهمند اس��ت .طبيعتا اقتصاد آزمايش��گاه ندارد؛ اما ناگهان اعالم ميشود که
فالن اقتصاددان کش��ور يا خارج از کش��ور ،در فالن جا جلسه درس يا سمينار
دارد و ميخواهد س��خنراني ايراد کند .اين براي جواني که به اين مقوله عالقه
دارد ،خيلي معنا دارد .بليط بگيرد ،فورا برود خودش را برساند و از استاد سؤال
کند .اينها همهاش هيجان است .يعني اگر به توفيق الهي ،با همين روندي که از
ا ّول انقالب هم پيش رفته ،ميدان کار و ف ّعاليت در مقابل جوانان گش��وده شود،
جوانان خواهند توانست آن هيجان جواني را که جزو برکات جواني است ،ارضاء
کنند .البته قبول ميکنم که به خاطر گرفتاري هايي که تاکنون وجود داش��ته،
به قدر نوزده سال پيش نرفته است .از اين نوزده سال ،هشت سالش واقعا جنگ
بوده؛ دو ،سه سال ا ّولش ،ناآگاهي مسؤوالن و عدم ورود و عدم تجربه بوده؛ بعد
24
يواش يواش راه افتاده است.
هويتدهي
راج��ع به نيازهاي جوانان ،زياد صحبت ميش��ود .من گفت��هام ،قبل از من هم
گفتهاند؛ اما ميدانيد از نظر من مهمترين نياز جوان چيست؟ نياز عمده جوان،
هويّت است؛ بايد هويّت و هدف خودش را بشناسد؛ بايد بداند کيست و براي چه
ميخواهد کار و تالش کند .دشمن ميخواهد هويّت جوان ايراني را از او بگيرد؛
اه��داف را از بين ببرد؛ افق ها را تيره کن��د؛ به او بگويد تو يک موجود حقير و
محدود هستي؛ پيش من بيا تا تو را زير بال بگيرم .معلوم است؛ کشور ثروتمند
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ايران و منطقه بسيار مهم و راهبردي ما و تأثيرات فراواني که اين ملت از همه
س��و ميتواند بگذارد ،همه از طريق تحقير شخصيت جوان ها ،در مشت دشمن
ميآيد .امروز برنامه دش��من نسبت به شما جوان ها اين است؛ خيلي بايد بيدار
باشيد .اين حرف ها را به شما نميزنم تا معنايش اين باشد که مسؤوالن کشور
در قبال نس��ل جوان مس��ؤوليتي ندارند؛ چرا ،آن را قبال گفتم؛ آنها هم مسؤول
25
اند؛ مسؤوليت هاي آنها به جاي خود؛ اما شما هم مسؤوليد.
توجه به مسأله ازدواج
البته مس��أله ازدواج که ش��ما گفتي��د ،دولت يا همين «ش��وراي عالي جوانان»
ميتوانن��د فکرهايي درباره آن بکنند؛ ليکن مس��أله ازدواج ،يک مس��أله کامال
فردي و ش��خصي است .خانوادهها بايد فکر کنند؛ دس��تگاه هاي دولتي و عام،
بايد توصيههاي عمومي بکنند .من خودم توصيهام اين است که ازدواج را آسان
بگيرند؛ مهريهها زياد نش��ود؛ جهيزيهها سنگين نش��ود؛ در مراسم مهماني ها،
خيلي ريخت و پاش نش��ود و اس��رافآميز نباشد .بايد روي اين کار شود .چقدر
خوب است که از لحاظ فرهنگي و هنري تبليغ شود ،تا مردم اينها را فرا گيرند.
اگر اين را فرا گرفتند ،من فکر ميکنم که ازدواج آسان خواهد شد.
س��نين ازدواج هم ،نه به آن شوري شور بايد باشد که بعضي ها فکر کردند بايد
در س��نين کامال جواني زودرس باش��د  -نه اينکه م��ن آن را نفي کنم؛ ايرادي
سنين خيلي زود هم ازدواج کند ،هيچ اشکالي
ندارد .اگر کسي خواست در آن
ِ
ن��دارد؛ ام��ا حاال لزوم��ي ندارد که ما اصرارم��ان را روي آن ببري��م  -نه هم به
آن بينمکي که غربي ها انجام ميدهند و در س��ن س��ي ،چهل سالگي ازدواج
ميکنند .البته به نظر من ،از بس خودخواهي هايي حاکم هست ،اگر مرد سي،
چهل ،پنجاه سالش باشد ،ايرادي نميبيند که با دختر جواني ازدواج کند؛ يعني
آن سنين باال متعلق به مردان است .باز او هم دنبال يک زن جوانتر از خودش
با فاصلههاي س ّني زياد ميگردد؛ که اين ها البته در آنجاها هست و همين ها
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هم موجب ميش��ود که ازدواج ها بيپايه باشد؛ لذا آد ِم تنها درکشورهاي غربي
خيلي اس��ت؛ انسان هايي که همه عمرشان را تنها زندگي ميکنند؛ چيزي که
در ايران و ساير کشورهاي اسالمي خوشبختانه خيلي کم است.
عليايحال ،بايستي قدري ازدواج را آسان بگيرند و دنبال تشريفات نباشند ،تا
راح��ت بتوانند جوانان را به مرحله ازدواج نزديک کنند .بايد در خانوادهها و در
همت به وجود آيد .امتناع از ازدواج
خو ِد جوانان و در خو ِد دختران و پس��رانّ ،
نبايد باشد .البته اگر دولت بتواند تسهيالتي هم فراهم کند ،خيلي خوب است.
من هميش��ه دنبال اين بودهام و به مس��ؤوالن هم هميشه براي مسکن و وام و
س��اير نيازهاي زندگي جوانان سفارش کردهام .ما اين ها را مفروض ميگيريم؛
اما ميخواهم بگويم که مس��ؤوليت اين کار در درجه ا ّول ،مسؤوليت خانوادگي
26
و شخصي است.
سرمايهگذاري در ورزش
نحوه سرمايه گذاري در امر ورزش
دو کمب��ود بزرگ در پرداختن به ورزش وجود دارد[ :اش��کال] ا ّول ،برنامهريزي
کالن و تصميمگي��ري اساس��ي در م��ورد گزينش ورزش��ي که باي��د براي آن
س��رمايهگذاري کرد .باالخره جامعه ايراني اقتضايي دارد ،استعدادي دارد .کدام
توجه قرار گيرد؟ و با چه روحيه و پيگيري اي؟ در همين
ورزش ه��ا بايد مورد ّ
مفصل
خصوص ،من يکي ،دو سال پيش ،با ورزشکاران و مسؤوالن ورزش کشور ّ
صحبت کردم .من عقيدهام بر اين اس��ت که اگر ما در اين بخش سرمايهگذاري
کنيم و درس��ت بينديش��يم و تدبير نماييم ،بالشک درميدان هاي ورزشي دنيا
همان اتّفاقي خواهد افتاد که درجنگ بوسيله بسيجي ها و سازمان هاي نظامي
م��ا  -که از همه تجهيزات مدرن دنيا تقريب��ا منقطع بودند  -اتّفاق افتاد .ما در
هم��ه ميادين ورزش��ي ميتوانيم اينگونه باش��يم .هيچ دليلي ن��دارد که ما در
فوتبال ،يا در واليبال ،يا در اس��ب س��واري ،يا در بعضي از ورزش هاي س�� ّنتي
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خودمان  -مثل چوگان  -يا در ورزش هاي انفرادي رزمي ،يا در ش��نا ،نتوانيم
نابس��امان
به مصاف ورزش��کاران برجس��ته دنيا برويم .علت اينکه اين وضعيت
ِ
فعلي وجود دارد ،آن اس��ت که بر روي تربيت و پيشرفت و استفاده از تکنيک،
27
برنامهريزي نشده است .اين يک اشکال است.
حفظ معنويت و عفت در محيط ورزش
اش��کال دوم  -که آن هم به اين اش��کال کامال مرتبط اس��ت  -کمبود فضاي
معنوي و فرهنگي در ورزش اس��ت .يعني در محيط ورزش ،سعي نشده فضاي
فرهنگي اس�لامي و سالمي حاکم باشد .نه اينکه ورزشکاران ما آدم هاي خوبي
نيس��تند؛ نخير ،آدم هاي بس��يار خوب و مؤمن و متقي و پرهيزکار در ميانشان
هست؛ منتهي فراتر از اين بايد باشد .محيط ورزشي ما بايد محيط عفيفي باشد.
عفت ،معناي خيلي عجيب و وسيعي دارد .سالمت نفس يک انسان ،در هرجايي
خودش را نشان ميدهد .محيط ورزش ،بايد محيط عفيف باشد .در آن بايستي
هرزگي ،ش��لختگي و هر چيز غير عفيفانه مشاهده نشود .ما بايد اين فضا را در
محيط ورزش��مان به وجود آوريم و اگر اين باش��د ،در دنيا خواهد درخش��يد و
ورزش ما ستاره خواهد شد.
ش��ما ببيند ،االن همين فيلم هايي ما که به جش��نوارههاي جهاني ميرود ،آن
نقطهاي که اين فيلم ها براي داوران و تماش��اچيان بيش��تر جذاب است ،عفتي
است که در فيلم هاي فارسي فعال هست .حاال بعضي از کارگردانان و فيلمسازان
به ط��ور طبيعي دنبال آنند ،بعضي هم عفت به آنها تحميل ميش��ود ،ناچارند
که زن و مرد و روابط خانوادگي را آنطوري که فعال فضاي جمهوري اس�لامي
ميپسندد ،پديد آورند؛ همين است که در دنيا ُگل ميکند.
برخالف تصور خيلي ها ،دنيا از اين بيبندوباري و ولنگاري و هرزهگري خوشش
نميآيد؛ خس��ته شده اس��ت .اين حالت ع ّفت و نجابت و س�لامت و حيا و اين
چيزي که طبيعي ايراني ها هم هس��ت ،اسالم هم همين را توصيه کرده است.
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اي��ن را م��ا هم بايد در محيط ورزش و در محيط ه��اي ديگر حاکم کنيم .اين،
فضاي معنوي  -فرهنگي ورزش خواهد ش��د؛ همان چيزي خواهد شد که شما
متمس��ک به فرهنگ
ميگوييد براي رفتن به مصاف تهاجم فرهنگي ،بايس��تي
ّ
خودي شويم و کامال درست است.
بنابراي��ن ،اگر در عالم ورزش ،مس��ؤوالن ورزش به اين دو کار بپردازند  -يعني
از ي��ک طرف ،رس��يدن علم��ي ،برنامهريزي دقيق ب��راي ورزش از همه جهت؛
گزينش ،تکنيک ،کار ،تربيت ،تمرين و از طرف ديگر ،رسيدن به فضاي فرهنگي
ورزش  -من خيال ميکنم که محيط ورزشي ما پيش خواهد رفت و خيلي هم
28
خوب خواهد شد.
برخورد صادقانه
م��ن ميگويم به جاي تملّق گفتن از جوانان ،با آنها با صراحت و صداقت حرف
بزنيد؛ مشکالت و امکانات را بگوييد؛ بعد هم در خدمت فراهم کردن امکانات و
برداشتن مشکالت قرار گيريد .آنگاه خود اين جوانان لشکر شما ميشوند و به
شما کمک خواهند کرد تا مشکالت را برطرف کنيد .در روابط انساني ،جوان از
29
هيچ چيز بيشتر از صداقت خوشش نميآيد.
مأيوس نكردن جوان
آن کساني که توانستند در طول بيستودو سال اين کشور را از اين همه گردنه
و گ��ذرگا ِه دش��وار پرخطر عبور دهند ،باز هم ميتوانن��د .چرا در خودتان يأس
ميپروراني��د؟ چرا يأس دروني خودتان را به ديگ��ران تراوش ميدهيد؟ اگر تو
مأيوس��ي ،کنار بنش��ين؛ ميدان بده تا اين همه جمعيت در را ِه خودشان بروند.
الشأن
يأس يک شخص يا يک مجموعه آدم ،نبايد بتواند جل ِو راه يک ملت عظيم ّ
ِ
30
را بگيرد.
 . 28بيانات در ديدار صميمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با جوانان به مناسبت هفته جوان77/2/7
 . 29بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
 . 30بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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پرهيز از سوء استفاده از جوانان
مس��ؤوالن کشور  -بخصوص مس��ؤوالن فرهنگي ،و باألخص مسؤوالن آموزش
و پرورش  -نبايد روي جوانان کار سياس��ي را تجربه کنند؛ اين خيانت اس��ت.
هر مس��ؤول و مديري که وظيفه فرهنگ��ي دارد ،اگر کار فرهنگي خودش را در
خدمت سياس��ت ه��اي ّ
خطي و جناحي قرار دهد ،خيانت کرده اس��ت .هم آن
کساني که خيال ميکنند نسل جوان فاسد شده  -چون چهار نفر پسر و دختر
را با لباس��ي که آنها نميپسندند ،ميبينند؛ که لزوما هم معلوم نيست آنچنان
منفي باش��د  -اش��تباه ميکنند؛ هم آن کساني که خيال ميکنند از جوان بايد
اس��تفاده سياس��ي کرد و به عنوان يک کاالي سياسي او را مصرف کرد ،اشتباه
ميکنند .دس��ته سومي هم هستند که اشتباه ميکنند .آنها کساني هستند که
دل بس��تهاند تا پايان دوران نظام اسالمي را به چشمشان ببينند؛ به اميد اينکه
31
جوانان ديگر از نظام اسالمي دفاع نميکنند .آنها هم سخت در اشتباهاند.

 . 31بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار جوانان و فرهنگيان در مصلاّ ي رشت80/2/12
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