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ًَیسٌذُ :صیٌت ضکَّی عشلی
حدت االسالم هدیذ سیٌبیی سٍحبًی ٍسصضکبس:
حضور روحانیت فضای ورسش را امن می کنذ
ضبیذ تب چٌذ سبل پیص حضَس فؼبل یک سٍحبًی دس ٍسصش آى ّن ثِ صَست حشفِ ای ػدیت ٍ ثبٍس ًکشدًی ثِ ًظش هی سسیذ ،اهب دس ضوبسُ ّبی اخیش فتح ثبس ّب
ثِ سشاؽ سٍحبًیَى ٍسصضکبس ٍ الجتِ هَفمی سفتین کِ ػالٍُ ثش فؼبلیت دس لجبس همذس سٍحبًیت دس هیذاى ٍسصش ّن هؤثش ٍ هَفك ظبّش هی ضًَذ.
دس ایي ضوبسُ ثب حدت االسالم هدیذ سیٌبیی یکی اص سٍحبًیَى ٍسصضکبس ٍ فؼبل گفت ٍ گَ کشدین کِ اص ضبگشداى هکتت استبد اخالق هشحَم آیت اهلل هدتْذی
تْشاًی است .هشدی کِ دس یکی اص هسبخذ لذیوی تْشاى سبل ّب هؼلن عالة ٍ سٍحبًیَى ثشخستِ کطَس ثَدُ ٍ ّضاساى ًفش اص سٍحبًیَى دس سبیِ ایي هشد ثضسگ ثِ
تحصیل ػلن دیي پشداختٌذ .حدت االسالم هدیذ سیٌبیی ،سٍحبًی ٍسصضکبس  11سبلِ ای است کِ دس ثیص اص  5سضتِ ٍسصضی تخصصی هثل کطتی ،تکَاًذٍ،
کیک ثَکسیٌگ ،ضٌبٍٍ ،ضَ ،یَگب ٍ  ...ثِ هشحلِ تذسیس ٍ هشثی گشی سسیذُ است .اٍ دس گفتگَ ثب فتح تصشیح کِ فؼبلیت سٍحبًیت دس ٍسصش هی تَاًذ هَخت
تشٍیح ٍ گستشش ّشچِ ثیطتش فؼبلیت ّبی ٍسصضی ثیي الطبس هختلف خبهؼِ گشدد .آًچِ دس اداهِ هی خَاًیذ هبحصل گفتگَی هب ثب ایي سٍحبًی ٍسصضکبس حشفِ
ای است.
مطالعه کتاب های مذهبی مسیز را مشخص کزد
اص دٍساى کَدکی ًسجت ثِ ّوِ چیض ثیص اص اًذاصُ کٌدکبٍ ثَدم ٍ تدسس هی کشدم .گبّی اٍلبت ثب ّوبى سي ٍ سبل کوی کِ داضتن تب سسیذى ثِ خَاة
سؤاالت رٌّی ام دس هَسد هٌطأ خلمت ،دًیبی ّستی ،تفبٍت ّبی آفشیٌطی هَخَدات ٍ حتی دًیب ،آخشت ٍ لیبهت هغبلؼِ ّبیی هی کشدم کِ فشا تش اص سٌن ثَد.
خالصِ کالم ایٌکِ ػاللِ ام ثِ هغبلؼِ دسٍس ٍ هجبحث ػلوی ثسیبس صیبد ثَد ٍ ثش خالف سبیش دٍستبًن ثیص اص ّوِ دسٍس دسٍس ضیوی ،سیبضی ٍ فیضیک سا
دٍست داضتن .ثِ ّویي دلیل ّن ثَد کِ کتبة ّبی استبد هغْشی ،اثَػلی سیٌب ٍ آیت اهلل خَادی آهلی سا ّش عَس کِ ثَد پیذا ٍ هغبلؼِ هی کشدم .گبّی اٍلبت
ٍلتی ضشٍع ثِ خَاًذى کتبة ّبی ػلوی ،فلسفی ٍ هزّجی هی کشدم صهبى کتبة سا کٌبس هی گزاضتن کِ ضت ضذُ ثَد ٍ هي هتَخِ گزس صهبى ًطذُ ثَدم .چَى
ػاللِ ام ثِ هغبلؼِ ایي هجبحث آًچٌبى صیبد ثَد کِ دس خَدم فشٍ هی سفتن ٍ اص هحیظ اعشافن غبفل هی ضذم .اگش سْن صیبدی اص خْت دّی ٍ ػاللِ هي ثِ
هغبلؼِ ٍ تحمیك هسبئل هزّجی راتی ثَد اهب ثخطی اص آى ّن هبضی اص هحیظ صًذگی ٍ دسسی ام ثَد .هي دس هٌغمِ  41تْشاى ٍ هحلِ اثَرس غشة ثِ دًیب آهذم ٍ
دٍساى دثیشستبًن سا کِ تمشیجب هی تَاًن ثگَین هْوتشیي ٍ حسبس تشیي دٍساى صًذگی تحصیلی ام ثَد دس دثیشستبى الجشص گزساًذم.
هیچ وقت تک بعذی و محذود نبودم
اص ّوبى دٍساى ًَخَاًی ّن یبد گشفتِ ثَدم خَدم سا تک ثؼذی ػبدت ًذّن ٍ ثِ ّیچ ٍخِ حتی دس آى سبل ّب خَدم سا هحذٍد ثِ هذسسِ سفتي ٍ دسس خَاًذى
ًکشدم .هثال خَة ثِ یبد داسم کِ سبل  86ثِ چٌبى هْبستی دس صهیٌِ خَضٌَیسی سسیذُ ثَدم کِ دس ّوبى هذسسِ ای کِ دسس هی خَاًذم ثِ هي کالس
تذسیس خَضٌَیسی ّن دادًذ .فکش هی کٌن خشلِ آضٌبیی ثیطتشم ثب ػبلن هزّت ٍ استجبط تٌگبتٌگ ثب دٍستبى هزّجی اص ّوبى ثسیح هذسسِ ٍ دٍساى خٌگ
ضشٍع ضذ.
هؼوَال ثچِ ّب ٍلتی ٍاسد دٍساى خَاًی هی ضًَذ خبًَادُ ّب ثیص اص حذ ًگشاى سضتِ ،تحصیالت داًطگبّی ٍ ًْبیتبً ضغل ٍ دسآهذ آیٌذُ آى ّب ّستٌذ .خبًَادُ
هي ّن اص ایي لضیِ هستثٌی ًجَدًذ ٍ دسست دس اٍاسظ ایي دٍساى ٍلتی ثِ ّوِ گفتن کِ تصوین گشفتِ ام ثشای اداهِ تحصیل ثِ هذسسِ ػلویِ ثشٍم ّوِ
حیشیت صدُ ضذًذ .اص آًدبیی کِ ّفت ًسل لجل اص هي (ضبیذ ّن ثیطتش) ّیچ سٍحبًی دس خبًَادُ هب ًجَد هغوئٌب ّوِ هخبلف ثَدًذ اهب چَى خبًَادُ ای ثِ
ضذت هؼتمذ ٍ هزّجی داضتن ّویطِ سٍصًِ اهیذ ثشاین ٍخَد داضت کِ هخبلفت ّب تب حذ هٌغ کشدى ٍ ثبصداضتي پیص ًوی سٍد .کِ ّوبى ّن ضذ.
آیت اهلل مجتهذی و رضایت پذر
خَة ثِ یبد داسم یکی اص کسبًی کِ ثِ ضذت آى سٍصّب هخبلفتص س ا ثشٍص هی داد پذسم ثَد چَى هی گفت هغوئي است کِ ثب سفتي هي ثِ حَصُ ػلویِ ٍ سٍحبًی
ضذى ثب هطکالت هبلی ٍ تأهیي التصبدی صًذگی هَاخِ هی ضَم .حتی چَى ضٌبختی ًسجت ثِ هحیظ حَصُ ًذاضت گبّی سش ًبسبصگبسی ٍ ًصیحت پیص هی
گشفت تب ایٌکِ ثِ دػَت آلبی هدتْذی تْشاًی پذسم سٍ صی ثِ هذسسِ آهذّ ،ن هحیظ سا اص ًضدیک دیذ ٍ ّن ثب حبج آلب دیذاس دٍستبًِ ای داضت .دس ًْبیت ّن
ساضی ٍ ثَى ًگشاًی اص هذسسِ خبسج ضذ .دیذاس حبج آلبی هدتْذی اًگبس آثی ثَد سٍی آتص ًگشاًی ّبی پذسم کِ دیگش خجشی اص آى ّوِ ًگشاًی ًطذ.
دیگش ایي سٍص ّب ّوِ ًسجت ثِ اهکب ًبت ٍ سبلي ّبی ٍسصضی کِ دس هٌبعك خٌَة تْشاى ٍخَد داسد هغلغ ّستٌذ .هٌغمِ هب اص ّوبى دٍساى کَدکی تب خبیی کِ
هي ثِ خبعش داسم خضٍ هٌبعمی ثَد کِ ثِ لَلِ ٍسصش خیلی ثْب دادُ ًوی ضذ .ثچِ ّب ّن اگش ػاللِ هٌذی دس ایي صهیٌِ داضتٌذ ثبیذ آى سا اص عشیك هسدذ ٍ
هحلِ پیگی شی هی کشدًذ .ثؼذ اص اًمالة دس ثسیح هسدذ هب کالس ّبی آهَصضی هثل کٌگفَ ٍ کطتی ثشگضاس هی ضذ؛ کالس ّبی ٍسصضی کِ ثیي ثچِ ّب ٍ دس
چبسچَة فضبی هزّجی هسدذ دًجبل هی ضذ .سٍصّبی اٍل هطغَل ضذى هي ثِ ٍسصش ثِ دٍساى ساٌّوبیی ٍ ًَخَاًی هشثَط هی ضَد یؼٌی چٌذ سبل پیص اص

سف تي ثِ حَصُ ػلویِ ٍ علجِ ضذى توبم ّذفن آى سٍص ّب ایي ثَد کِ سضتِ ٍسصضی سا یبد ثگیشم کِ خٌجِ دفبع ضخصی ٍ سصهی ّن داضتِ ثبضذ ،دلیمب ثِ ّویي
دلیل ثَد کِ ثؼذ اص هذتی سفتي ثِ کالس کطتی ٍ توشیي کشدى هتَخِ ضذم کطتی اص آى دستِ ٍسصش ّبیی ًیست کِ دس ػشصِ ًظبهی ٍ خٌگی کبسثشد داضتِ
ثبضذ؛ دس ًْبیت تصوین گشفتن کٌبس کطتی ثِ آهَختي کبساتِ ثپشداصم .ثؼذ اص کبساتِ ًَثت ثِ تکَاًذٍ ،یَگب ،ضٌب ٍ ٍٍضَ سسیذ.
مخالفت بزخی اس روحانیون با ورسش
صبدلبًِ ایي کِ ثؼضی اص ٍلت ّب اص سَی ثشخی سٍحبًیَى ثب خوغ سٍحبًیَى ٍسصضکبس ثشخَسد خَثی ًوی ضذ ٍ هتأسفبًِ گبّی اٍلبت ثضسگتش ّب ّن اص ایي لبػذُ
هستثٌی ًیستٌذ .ضبیذ دس خوغ تحسیٌوبى کٌٌذ اهب حوبیتی دس کبس ًیست.
هي ثِ ضذت ثب حضَس سٍحبًیَى دس ػشصِ ٍسصش هَافمن .اٍلیي دلیلن ّن ایي است کِ هی گَین هگش هشدم اص هب ثِ ػٌَاى الگَ ّبی هزّجی هغلغ اص لَاًیي یبد
ًو ی کٌٌذ؟ هگش ثشخَسدضبى ثب هب ّویطِ تَأم ثب احتشام ّوشاُ ًجَدُ است؟ حبال کِ هب اص چٌیي خبیگبُ تأثیش گزاسی ثیي هشدم ثشخَسداس ّستین چشا اص
هَلؼیتوبى دس هَسد تشٍیح ٍ آهَصش ّبی ٍسصضی ٍ سالهتی دس ثیي آى ّب استفبدُ ًکٌین .اگش هب پیص لذم ًطَین ًسل خَاى ثِ چِ اهیذی ٍاسد ػشصِ ضَد؟
دلیل دٍم ّن هصًَیت ٍ اهٌیت است کِ دس سبیِ حضَس هب ضکل هی گیشد .توبم هشدم ثب دیذى یک سٍحبًی احسبس اهٌیت خبعش هی کٌٌذ .آى ّب هؼتمذًذ
حضَس یک سٍحبًی سبیش افشاد سا ّن اص استکبة گٌبُ ٍ هؼصیت ثبص هی داسد ٍ کال فضب سا تحت کٌتشل هی گیشد.
ایي سٍص ّب کِ ثؼضی ٍلت ّب خوغ خَاًبى ثب گٌبُ سیض ٍ دسضت ّوشاُ است ٍ هتأسفبًِ دس ثبضگبُ ّبی ٍسصضی ّن پبی گٌبُ ثِ هیبى آهذُ است چغَس هی
خَاٌّذ سٍحبًیت سا اص ػشصِ ٍسصش حزف کٌٌذ ،دس حبلی کِ حضَس هي سٍحبًی ًِ تٌْب ثبػث هی ضَد اعشافیبى اص استکبة گٌبُ خَد داسی کٌٌذ ثلکِ ثبػث
اهٌیت خبعش خبًَادُ ّب ّن هی ضَد ٍ ثِ عَس کلی فضبی ٍسصضی سا اهي هی کٌذ.
هي ّویطِ اػتمبد ٍ ثبٍس للجی ام ثش ایي ثَدُ ٍ ّست کِ یک سٍحبًی ثبیذ دس ّوِ صهیٌِ ّبی هزّجی هَفك ظبّش ضَد ٍ ایي هحذٍدیت هٌؼی ًذاسد .اگش ثخَاّن
صبدلبًِ صحجت کٌن کِ ثبیذ ثگَیٌذ هب ًِ دس ػ شصِ حشفِ ای اهب دس ثیي ٍسصضکبساًوبى داسین کسبًی سا کِ تضؼیف ثبٍس ّبی دیٌی ٍ اػتمبدی ضبى تب هشص
تخشیجطبى پیص سفتِ ٍ خَدضبى غبفل ّستٌذ .فمظ هی تَاًن ثگَین ثَدى اػتمبدات ٍ ثبٍس ّبی دیٌی ثِ هثبثِ رات ٍ ٍخَد یک ٍسصضکبس است کِ اگش ٍخَد
ًذاضتِ ثبضذ اٍ هثل دسختی است کِ اص دسٍى تْی است اگشچِ ظبّش ،ثشگ ٍ ثبل داسد اهب اص دسٍى تْی است ٍ ّش لحظِ فشٍ هی سیضد.
هب هحشم ٍ صفش ثب هشٍس ّوِ اتفبلبت تلخ ٍ هصیجت ّبیی کِ پیبهجش ػلیْن السالم تحویل ضذ اص آى دستِ هبُ ّبیی است کِ هی تَاًذ ثْتشیي فشصت ثشای
خَدسبصی ثبضذ .اگش لحظِ ای دس اصَل لیبم ػبضَسا هجذأ حشکت خبًَادُ اهبم حسیي ػلیِ السالم ٍ حتی ثبصگطت کبسٍاى ثب ّوِ هصیجت ّب فکش کٌین تبصُ
هتَخِ اسصش ٍخَدهبى ٍ دیٌوبى هی ضَین .هب اهبهی دس پیطیٌِ تبسیخ هزّجوبى داسین کِ اص خبى خَدشًَ ،صاد ضص هبِّ ،دختش سِ سبلِ ٍ ّوِ خبًَادُ ٍ
عبیفِ اش ثشای اضبػِ ٍ تشٍیح فشٌّگی گزضتِ کِ دس سبیش ادیبى ّوتب ًذاسد.
پس ثْتش است دس ایي هبُ دس سفتبس ٍ صًذگیوبى سیض ضَین؛ خستدَ کٌین اص خَدهبى ثپشسین چمذس حسیٌی ّستین؟ چمذس صیٌجی صًذگی هی کٌین؟ چمذس سلیِ
(س) ٍاس صجش پیطِ هی کٌین ٍ چمذس اثَالفضلی هجبدی آداثین؟
خالصِ ک الم ایٌکِ هحشم ٍ صفش فشصتی ثشای تشثیت سٍح ٍ اصالح الگَ ّبی سفتبسی ّوِ هبست .اهیذ ٍاسد حضَس دس هدبلس پش ثشکت ػضا داسی هَخت اػتالی
سٍحی ّوِ هب ٍ خصَصب ًسل خَاى ثطَد.

