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    با ايمان  هميشه  ايران  جوانان  پيشگاه  به تقديم

  

 .  ميهن  نو شكفته سرو  تو اي  به تقدمي
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   تو بودني  چون  را به  مهگان حمبتت  و صفاي  اميان  گرمي  پر فروغ هاي  شعله  آه توئي
 .خواند مي

   امواج  در تالطم  آه ،اسري و وامانده  است  پر آاهي  چونان  وجودت  درياي  در ترسيم قلم
 .  تو نشسته  جوي  بلند و حق  مهت متاشاي  به سرآشت

 ،  آه دامن مي

 ، اند، شِو شدن  نرسيده آنانكه

 ، اند، ياد بودن  گذشته و آنانكه                

 .  رااستوار داشته ايشان                            

 . است  جواني  در ممكنات  شدن  بود و هست  جتلي چرا آه

 . جوانانند ساآنانش ، چرا آه  است  جواني  هبشتيان  ابدي و شايد رمز بقاي

 . مان  اسالمي سرافراز ايران  بر جوانان  صاحلش  بندگان ه درود خدا و مه پس
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  درآمـــــد

  

 

 در آمد

 

 »  احسنه  فيتبعون  القول  يستمعون فبشر عبادالذين«
 . را برگزينند  فرادهند و هبرتين  را گوش  سخنان  آه  بر آساني درود و بشارت

 واال از   و سخين خوش  پيامي  حامل  داشتم  دوست  چرا آه آردم ي م  روزمشاري اي  حلظه  در انتظار چنني ساهلا بود آه  
   به  آه  ديدم  را در آن  راه ، هبرتين باشم  وطنم  مسلمان  جوانان  براي  مبدأ هسيت  وحي  راستني  و مبلغان مناديان

 را با  آنجكاو و پر از سئوال   چند عزيزان  وحلظاتي  قرار داده العني  آنرا نصب  ذآر شد پيام  آه اي استناد آيه
   سخن  و توجه  با دقت  شده  طرح  سخنان  تا خود از ميان  نشانده قضاوت  را در آوي  ايشان  و هم  روبرو سازم سخناني

:  مانند  مسائلي  پريامون  آه  جمموعه در اين.  يازند  دست  حق  و مرضي  دخلواه  نتيجة  وبه  را درك  آمساني و فرمان
   اين  و مرد وارتباط  زن  آردن ، نگاه  حجاب  آشيدن ، سوت  زدن ، آف  مو، موزيك ، آرايش ، مد، نوع ،رنگ ، لباسهنر
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 با   آه  مناييم  مهگام  حق  بادعوت اي گونه  خود را به  روح  شايد بتوان  شده آوري  مجع  يكديگر مطاليب  به  مكمل دو جنس
 و   رشد و تعايل  و براي  از پلشتيها و زشتيها خودرا دور ساخته  خدادادي  از موهبتها و نعمتهاي وري هبره

 .  آورمي  فراهم  فراتر از سسيت  تالشي شكوفايي

 در   سعي اسالمي  ايران  از جوانان  يك  هيچ  آه  است  آن ام  و اعتقاد پيدا آرده  يافته  دست  بدان  تاآنون آنچه  
   مناديان  آه ، و تا زماني  وخنواهند داشت  نداشته  پوچي  در وادي  و خودآشي  رذالت ب در منجال  و سقوط  روح آزردن

   معادالت  امروز را از چهارچوب  با دنياي  و مكان  زمان مقتضيات  براساس  دين  و مهگامي داري  دين  ساده  تئوري دين
   آراء و نظراتي ، گريز از معرآه  جوان  فقط  و نه ي ِسّن  طبقات  و روز مهه جا جدانسازند حال  بي فشار و سختگريي
 وجود   و در صحنه  بشر پيدا نكرده  حيات  در طول  تعيني  براي  هم هرگز شايد مصداقي خواهد بود آه

 .اند نيافته ساحلي

 

  درآمـــــد

 و   و تعايل  سازي  درفرهنگ ييسزا  به  سهم  منايد آه  را فراهم  و آراء بزرگاني  نظرات  منوده  حاضر تالش جمموعه  
   از دور بر آتش  دسيت  آنكه ، نه  بوده حق  سوي  به  آنندگان  و دعوت  تاريخ  مهيشه  آوران  و پيام  اجتماعي بالندگي

 .منايند  و مي منوده  و رشد آن  اسالمي  جامعه  وجود خود را وقف  و بلكه داشته

  اي  ستاره  جهان  و ياورمستضعفان  دلسوختگان  جنبان سلسله)  ره(  مخيين  امام  حضرت  انقالب دار آشيت  سكان  ميان در اين
   با عناويين  جوانان  به  مهيشه  بزرگ  آن سخن  روي  آه  در حايل  و بس  آنرا بياد دارمي  ظاهري  ما غروب  فقط  آه است

 رهرب  منودند، مهچنني  ياد مي  آشور اسالمي  و نوجوان ن و با افتخار ازقشر جوا بوده»   من اميدها و نويدهاي « مهچون
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   نيز مجالتي  گذرانده  امداد خواهان  به  رساندن  و ياري  مبارزات خود را در آوران  جواني  دوران  آه  انقالب فرزانه
   ميان اند در اين  ساخته  جاري  را بر زبان  و اعتقاداتي  منوده  هديه  ايران  ملت  را به  وحكيمانه  سرتك بس

 او   و هم است  مداري  از جوان اي  خود منونه  آه  از آن  ارشاد و پس  وزارت  مديريت  دوران  در طول مجهور حمرتم رئيس
رود با   انتظار مي  آه  داشته  رابيان  و سخناني شوند نيز آلمات  مي  آشور حمسوب  قشر جوان  براي  صديق پشتيباني

   تبيني  را بتوان  اسالم  و شناخت بار مسئوليت  و سنگيين  از درد جامعه اي  گوشه  بيانات  اين  به ن سپرد  جان گوش
 .منود

   قم  علميه  و بزرگوارحوزه  بنام  و مدرسني  از مراجع  با تعدادي  و ويژه  اختصاصي هاي  راستا مصاحبه در مهني  
 . او آشنا سازد  روزمره  ومسائل  و جواني  از جوان  ديين  مراجع  تلقي  و نوع  را با روحيه  حمرتم تواند خواننده مي

 را  دار پر از اهبام پاسخ  و گهگاه پاسخ  بي  سئواالت  قبلي  زمينه  اجياد هيچگونه  بدون  شده  گفتگوها سعي در اين  
   نزديك  و صريح  روشن  جواهباي  را به خماطب  فعلي  و مكان  زمان  مصدِا در قالب  و تعيني  و با دقت  آشيده  ترسيم به

   بزرگواران  اين  و پدرانه  دلسوزانه  پاسخهاي  عزيز به  مشاخوانندگان  دارد توجه  بسيار امهيت  آه سازد، آنچه
  از  و با دنيايي  متانت  را در آمال  و سفارشاتي  و توضيحات  ننموده  بسنده شرعي  حكم  بيان  به  فقط باشد آه مي

 دارند   موارد اختالف  در برخي  با ديگري اند، هرچند هر يك  فرموده  آشور ارائه  جوانان  هبرتبراي  فرداي اميد به
 . را برگزيند  و هبرتين  برتر سپرده  آالم  خود را به  عقل  دل  آه  است  آن  و عاقل  فهيم انسان ويل

 

    مؤلف مقدمه

   مقدمه



 
10

 ابعاد  ظاهر برخي  هنوز به  پر از فراز و نشيب  و گذر از دوراهناي  اسالمي ز انقالب ا  سال  بيست  از گذشت پس  
   مهري  دين  بر پيشاني  آه شده  امر باعث  و مهني  خود نيافته  براي  پاسخي  تفكر شرعي  در گردونه  اجتماعي ساده
   راه  از ادامه  را مأيوس  دين  به آورندگان ،روي  آامل ، توقفي  خنست  و در گام  شده  و فشار زده  سختگريي بنام

   نوع  در خصوص  دين  و ديدگاه  ارزشي  و ميزان  شود چراهنوز مالك  سئوال  دين  مبلغان بنمايد بايد از خود و مهه
   و يا پيش  است  حرام  شهرت  لباس  مهچون  با آلماتي  فقط توان ؟ و آيا مي نيست  ما روشن  در جامعه  آن  و رنگ لباس

  معقول  خواست  به  آن  و يا احاله  موضوع  و دقيق  روشن  تعيني  و عدم  در پاسخ  سعي اي  سليقه نانوشته  شأن  حبث آشيدن
   سئوال  آه  آنگاه طور مثال به. منود  شده بيان)   شيعه  وسائل  در آتاب ازمجله (  روايات  در برخي  آه  مهانگونه جامعه

   لباس  رنگ و يا در خصوص»   اهله  لباس  زمان  آل خريلباس«فرمايند  مي)  ع( صاِد  امام ، حضرت  لباس وعشود از ن مي
 از  گزيدند و استفاده  برمي  و پوشش  لباس  رنگ عنوان  از رنگها را به بسياري  السالم  عليهم شود ائمه  مي مشاهده

 و   وآفش  در پاپوش  از مستحبات  يكي پندارمي  مي  ما جلف  آه رنگي. ندداشت  مي  حمسوب  تشكر ازخداوند متعال  رايك آن
  عنوان سفيد و سبز به  از رنگ   و تعريف  غلط  باورهاي  بر مهه  است  بطالني  خود خط شود و اين  مي  برده  نام نعلني

   رنگهاي  خود را به  جاي  نظري آن اي سبز ورنگه باشد، اگر رنگ  ما مي  ديين  معارف  مسلم  و شيعه شعار فرد مسلمان
   مربوط  تريه  رنگهاي  به  روآوري  و شايد اين گرفت  خود مي به  ديگري  و طراوت  شادابي دادند شايد جامعه  مني سنگني

   ِسّني ن حاآما  دخلواه  رنگ  دور براساس  پدر ساالر و مهمرت ساالر ما از گذشته جامعه  چون  بلكه  نيست  دين  نگرش به
؛مقصود ما   شده  ما حمسوب  ديين  و سپس  عرقي  از آداب  جزوي پوشي  تريه  ناخواسته  و ظاهر گرديده گذاشته پادر رآاب

 شود   رعايت در پوشش  انسان  شأن  چنانچه  بلكه  آنيم  سفارش  آن  و به  بپوشيم  تند و يا تريه  رنگهاي  آه  نيست آن
   آن  اصل  آه  چيزي  چنني  يك  براي  وحال  است  و در خور پوشش  ارائه  قابل  الزم و در شرائط خود   در جاي هر رنگي

 .شود  مي  حمسوب  قطعي  جزو اصول سليقه  آج داران  دين  برخي  باشد توسط  ديين  نيست هنوز معلوم

 :فرمايد مي   پوشش  ديگر از لوازم  و برخي  و شلوار و آاله  آت  در خصوص شهيد مطهري  
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    مؤلف مقدمه

   اسالمي جامعه  از شأن  و خارج  متفاوت  واقعييت  آن داند و هرگز براي  مي  لباسها را خودي  ديگر اين  عرف ديدگاه
   برخي پوشيدن (  فرهنگ  يك  شدن  وخودي  و با ورود اطالعات  است  زماني  به  مربوط  مطلب  اين شود، چراآه  مني قائل

   در گذشته  فرهنگ  يك  شدن  روند خودي  هرچند آه احرتاز مناييم  ما از آن  ندارد آه ديگر جاي)   غري ايراني لباسهاي
  ، ورود و معمول  انفجار اطالعات  بازار داغ  در اين اآنون  هم  ويل منوده بسيار آند مي  نفوذ آن  مدت  طول  واسطه به

 گذرا  آنچنان  لباس  نوع  اين  شدن  مندرس  دارد و حيت  آوتاهرتي  آمرت و مدت ن زما  نياز به  در جامعه پوشش  يك شدن
 خود   بازمان  مناسب  پوشش  خود را ازداشنت  جوان توان  وجود مني  با اين دهيم  مي  از دست  تغيري را هم  فرصت  آه است

 را از   برخي  شايد ذهن  مطلب  اين دوباره تذآر  وادار منود هرچند آه  گذشته هاي  سليقه  و او را به بازداشت
   انساني  شئونات منايد در نظر گرفنت  مي  تأآيد و سفارش اسالم  بلكه  من  و نه  اسالم  خبشد چراآه  آسايش  در آالم احنراف

ار و خريد  در تكر  منايد اسراف  توجه  بدان  بايد فرد مسلمان  آه  است مهمي  از اصول  خود يكي  جامعه و فرهنگ
باشداز   مي  خود دچار مشكل  آودآان  لباس  هتيه  ما هنوز براي  از جامعه  خبشي  آه  در حايل  وگوناگون  متنوع هاي لباس

 و   با زمان  مناسب پوشش  به  و دستگريي  با آمك توان  مي  ديين  عطوفت  و در سايه دور است  به  بشري  و شأن حد انساني
 .  است  فرد مسلمان  يك  شأن  مهان  و اين يافت ت دس  خود هم مكان

  خواهيد خواند در منابع  آه  مهانگونه  است  جاري  هم  مردان  سر براي  موي  و آرايش  لباس  در رنگ  داستان اين  
   است ينيت ز  اين  منايند چرا آه نگاهداري  و آنرا خوب  بلند داشته  موي  جوانان  آه  و تأآيد شده  سفارش اسالمي

   گوش  تا نرمي  مبارآشان  موي  وجود دارد آه  متعددي روايات)  ص(  پيامرباآرم  در خصوص  و حيت  زيبنده  و بس خدادادي
منودند،   مي  و تزئني  ديگر آنرا حفظ  از ادوات  و با عطر و برخي منوده  مي هر روز آنرا شانه) ص( و پيامرب رسيده مي
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   مهه براي بينم  مي  خود مصلحت  براي  آه  نبايد آنچه  حال  در اين  روايات  از اين  پر است الشيعه  و وسائل آايف آتاب
 .  بيانگارمي  و مصلحت  سفارش جامعه

 و   و جامعه اطراف  به توجهي  و بي خيايل  بي  بر ترك  اآيدش  دستور و سفارش  اسالم  آه  آنيم  بايد توجه صدا، البته  
دارد بايد از   ديگر باز مي  خود ما را از امورپرامهيت  به  دادن  زينت  و اگر اين  و بس  پروردگار است  اقدس ذات
    از باب  فقط  اين  ويل  بايد بكاهيم  زينت  به  توجه شدت
 

    مؤلف مقدمه

، و نبايد با  ورشومي د هبره خدادا  بايد از خود و نعمت  آن  زماني  از گذر از امهيت  و پس  بوده  فاالهم االهم قاعده
   فراري  است  سبك  اين  به داري  دين  و او را ازهرچه  خود رفته  مسلمان  جوان  جنگ  خود به  و عريف اي  سليقه تعارضات

 . دهيم

يد منا  خاطر مي  دراز دارد بسيار ما راآزرده اي  خود قصه  آه  مسلمان  زن  يك  و پوشش  حجاب  مسئله  به پرداخنت  
   جلباب  ساده  معناي  به در پرداخنت اش  در سطر سطر اثر جاودانه  شهيد مطهري  عالمه  در برابر فريادهاي  آه ويژه به

 نظر   اسالم  آه  است  اين منايند مگر نه  و مي  منوده  وي  درنفي  سعي  فقط  و آوراني  آران  مهچون اي  عده بينم  مي و پوشش
   و اعمال  اضايف  قيودات  اين  دارد، پس  نيست  آن  حبث  فعًال جاي آه  هر دليلي  به  بالغ مان مسل  زنان  پوشش به

 مكرر   و فرماهناي  آن  چگونگي  در گرداب  بالغ  و تازه  دخرت مسلمان  يك  آه  چيست  از آجا وبراي  گوناگون هاي سليقه
  شده  را بر خود حتميل  خمتلف  پوششهاي  ناپايدار بايد انواع يف بر عر  مبتين  و فقط  فقهي  و پشتوانه دليل و بدون

 منايد   برآورده  تفكر استادمطهري  شهيد حمراب  توسط  آه  را مهانگونه  ما بتواند نظر قرآن  مسلمان بيابد، اگر زن
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 مشا   حجاب  رنگ ر مسئله د داشت  خنواهيم  آن  آردن  لباسها و انباشته  آردن  پيچ  پيچ  به  از وي ديگر انتظاري
 . منايند  و خود قضاوت  منوده  خواهد آمد دقت درپي  استاد بزرگوار آه جناتي... ا  آية  حضرت  سخنان توانيد به مي

شود،   مي  حمسوب ديين بي  خود نوعي اينك  هم دار بوده  دين  بشريت  ساهلا در خدمت  آه اي  وسيله آورتر آنكه  رنج از مهه  
   مغضوب  آنچنان  از نااهالن  برخي سوءاستفاده واسطه  به بينيم  مي  ترديد نيست  جاي  هيچ  دين  به  در خدماتش هنر آه

 منايند و   حمروم  آارا و مهم  سالح  را از اين  دارند دين سعي  و فراوان  با تأثري عميق گردد آه  مي  مآبان مقدس
 .منايند  گذرا تبديل  فرصتهاي  آنرا به جاودانگي

   مثبت  ارزش  و يك فرهنگ  يك  و جاودانگي  ماندگاري  براي  آه  است  آن  زمينه  در اين  انقالب  رهرب فرزانه سفارش  
   و اعمال ، سخنان  است  اثر هنري يك  خداوند متعال  اثر جاودان  منايند، قرآن  و بيمه  هنر برده آنرا در آارگاه

  گريد تا  مي  اجنام هنرمندانه)  ع(ر اطها  و ائمه پيامرب اآرم
 

    مؤلف مقدمه

يابد   و بقاء رامي  ماندن  توانايي  با آثار هنري  و پابرهنگان  از ستمكشان  ما در دفاع  شود و جنگ جاودانه
   در جاي منود، خواهيم  هنر را درك  و توامنندي  قدرت  عمق  بنگرمي  قلم  اهل  سيد شهيدان  پر لطف  با نگاه اگر آمي

 در تقدير از   عاشقان آند، و امام مي  نور افشاني  و نويسنده  سخنران  ماندگار بشر، هنرمندي  ادبيات جاي
   سراپا ايثار و فداآاري آند در برابر لشگري  تصورمي  شايد خواننده راند آه  مي  قلم  متعهد آنچنان هنرمندان

 در   تاآنون  آنچه  چراآه  است  بسيار شنيدني  هم  موزيك تراژدي  ميان اين و در   حترير درآمده  رشته  به  مجالت اين
   از صوت  اعم  فن  متخصصني  در سالن  موزيك  از آنكه  غافل  ويل  است  هلو و لعب  باجمالس  مناسبت  شده  بيان  حرمت مالك

   بزرگواراني  آه بينم مي  از طريف  است  بشري  ويژه صوت   به  خمتص  غنا فقط  آه  در حايل  است  موسيقي  آالت و صداي انساني
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   تقريبًا مهه  الزم  با آياست  وقت  صدا وسيماي  رياست  به در پاسخ)   عليه  تعايل  اهللا رضوان (  امام  حضرت مهچون
   آه  جهت  از آن آند ويل ي من  طرح  اشكايل  آن  در اصل رهربي  معظم  مقام انگارد و حيت مي /  آنرا بال اشكال موزيكهاي

دهد، چرا بايد   مي  جوانان  جبا به  شود هشداري  جامعه  جاري  مسائل  به توجهي  وبي  ختدير فكري  وسيله موجبات
 و با   باشيم  آرده  توجيه امهيت  و بسيار آم  روزانه  مسئله  اين  به  خود را نسبت  جوان باشيم  نتوانسته تاآنون

 را از   وي موزيك  مهچون  پر اختالف  با موضوعي  شومي  و موجب  نداده  وي دست  به ، مالآي  برخي پايه يار بيبس اختالفات
 . بداند  بري  و خود را از آن پنداشته  صورت مهني  را به  فرامني  باقي  وي  تا بداجنا آه  دور ساخته  دين  و منت اصل

   جمدد، حياتي و نقد و بررسي شود رشد و تكامل  مي  موجب  آه  شيعه  جامعه  به يم عظ  بس  است  آراء خود مرمحيت اختالف  
 و   و دور از دسرتس  نامفهوم  مالآهاي به  واحاله شود با اگر و ويل  مگر مي  فرو ريزد ويل  آالبد مذهب  به دوباره

   آرد و آستيين  بايد فكري  آه  است  در اين ن سخ اينك  منودهم  را اداره اي  جامعه  و عقلي  منطقي  از پشتوانه خايل
 ما   جوان  روح  موانع  مسري و برداشنت  دارد تا با تسطيح  مطهري  ديگرمهچون  شهيدي  نياز به  راه  اين باال زد چراآه

   آشيدن  سوت يف تكل  معرآه  اين از ميان.  برساند  مهچو مردگان  مشام  را به  اسالم پيام  عطرآگني را بنوازد و نسيم
 خدا شايد   در آنارخانه  عبادت  به  زدن  و آف  آشيدن  سوت  منودن  تشبيه منايد چراآه  سخترت و مشكلرت مي بسي  زدن و آف
   دارد  روزانه  تفسريي  نياز به  شأن  شد رعايت  گفته  آه  نباشد، مهانگونه  از وهم خايل
 

    مؤلف مقدمه

 يابايد دقيقًا بر مسند  راند پس  مي  ناپايدار آشيت  بر امواجي  هم  و عرف  عريف  است اي ئله مس  و شئونات  شأن چراآه
 خود  دست  آنرا به  تشخيص آلي  مالآهاي  آرد و يا با دادن  آگاه  آن  قطعي  را از حكم  و مسلمان  و نظر نشست راي

.   ننماييم  دخالت  نداده  فرمان بدان  هم  شرع آه   اجتماع  مسائل  و خردترين افراد داد و اينقدر در ريزترين
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 و   دانسته اشكال  را بي  آشيدن  و سوت  زدن  آف آه  دارمي  هم  خواهيد خواند فقهايي  آه  مهانگونه  ميان  در اين البته
 .دهند فتوا نيز مي

   عريف  تالقي واسطه به  در موضوعات  مسائل ن، اآثر اي  مناييم  دفاع  و از آن  را طرح  بايد مطليب  از سخن  خبش در اين  
   معمول  عرف  آه  مناييم  توجه  است  الزم آيدپس  مي دست  به  شرع  و عقال، در منت  جوامع  فرهنگ  از طريق  مردم و تشخيص

  يابي  و مالك  سخين اي خود ج  قبًال متذآر شدمي  آه  هم  شأن  ديگرمسئله  آورد از سوي دست  به توان  مي  را چگونه جامعه
 و  تواند شأن  مي  چگونه  و عرف تواند عرف  مي  چگونه  شأن  آه  مناييم  بايد توجه منوال  دارد، بر مهني  شرع از طريق
  ساالر شهيدان  عزاداري هاي  و نشانه  عالئم  برخي  شهيد مطهري  آه تأثري قرار دهد، مهانگونه  را حتت  شرعي حكم در جمموع

آور و نذر   ثواب  برخي  آهنا براي محل آنيم  مي  مشاهده اينك  هم سازد ويل  مستند مي  و تقليد از خمالفني  خرافه  بهرا
 .شود  مي  حمسوب  آنرا شرعي  و براي  آن به

   مسائل ه ب پاسخگويي  و لزوم  منوده  جلب  مطلب  اين  را به  بزرگان  توجه  حلظاتي  براي  باشيم  توانسته چنانچه  
 مشا   ديگر توجه  از سوي  مناييم  معريف اسالمي  جامعه  يك  ضرورت  و مكان  زمان  مقتضيات  را براساس  و مبتال به روزمره
   و اجازه  رو آورده  دين  و منت  اصول  به  بيشرتي  وحساسيت  با دقت  آه دارم  مي  معطوف  نكته  اين  را به جوانان

    و تنگي  و ابر عسرت  نكرده  آهنا را روشن  تكليف  و شأن  هنوز عرف  آه  دين به  منسوب  غريمسلم ت فروعا ندهيد برخي
   را گوش  خمتلف  سخنان  آه  است  آن  بازدارند، مهم  راه  مشا را از ادامه آرده  مي  برآهنا جلوگريي  نور دين از تابش

  باشيم  مي شرعي  نيازمند دليل  چيزي  وجوب  براي  آه ، مهانگونه برگزينيم آهنا را   خدا هبرتين  بنده  يك و مهچون داده
   چيزي  حرمت  به  حكم توان  مني سادگي  به ، پس  دليليم  و يا شايد بيشرت حمتاج  اندازه  مهان  به  هم  چيزي  حرمت براي
   و  در اينجا بسيار است  سخن  دانست  و يا آنرا حالل منوده

 

   لف مؤ مقدمه
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   دين  اجتماع  وپدران  و دلسوزان  اسالم  بزرگان  چراآه آشيم  مي  دست  آن  از ارائه  و خرما بر خنيل  آوتاه  دست مهچون
   ترتيب   به  جمموعه اند در اين  و جتهيزمنوده  آماده  جوانان  نيازها و خواستهاي  پاسخ مدار ما نيز خود را براي

   خامتي االسالم  حجة  مجهور حمرتم  رئيس-  اي  خامنه اهللا  آية  حضرت انقالب  رهرب معظم-)  ره(  مخيين ام ام  حضرت  مبارك با نظرات
   به  وپاسخ  معرفت اهللا  آية  و حضرت  اردبيلي  موسوي اهللا  آية  حضرت-   صانعي اهللا  آية  حضرت-  جناتي اهللا  آية  حضرت-

ها آامًال   مصاحبه خبش شود آه  مي  روز ارائه  مهم  مسئله  در ده  شريازي مكارم  اهللا  آية  حضرت  از سوي استفتايي
 ما را  خواهم  مي  و از خداوند متعال آرده مي  آهنا دعوت  مهه  مطالعه  را به  و مشا عزيزان  بوده بديل  و بي استثنايي

 . منايد  و ياري  جا دستگريي در مهه
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  /  بزرگان ، ديدگاه جوانان

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   و مسائلشان ، جوانان) ره(  امام حضرت
 

   زعامت  دوران ویژه  به خویش  پر برآت  حيات  را در دوران مطالبي...  و ، هنر، سينما، تئاتر، جوان ،موسيقي  حجاب  همچون در مسائلي)   عليه تعالي...  ا رضوان(  خميني  امام حضرت

 فاسد  وجود رژیم  به  باتوجه  از مطالب  برخي  تذآر آنكه قابل  عزیز قرار گيرد، اما نكته  آنها در اختيار خوانندگان  همه  شده  سعي آوري جمع  در این اند آه  ایراد فرموده امعه ج و رهبري

 و بعد   درقبل  آه  از آن  استفاده  و هدف  موسيقي  به نسبت)  ره(  امام  برخورد حضرت دونوع  طور مثال به.  شود  و دقت  آنها توجه  به  است  الزم  آه  شده  خود، طرح زمان و مقتضيات

 را   ایشان هاي  و نوشته  منظور اآثرسخنان همين ورزیدند، به  مي  و بر آنها اصرار هم  متعهد را ستایش  وسينماي  هنر موسيقي  بزرگوار هميشه  آن باشد، البته  مي  نمایان از انقالب

  . دهيم  و در اختيار قرار مي آوري  جمع1368   تا سال  ازانقالب  پيش  از چند سال  مورد بحث در زمينه

  

    جوانان  به  اسالم  درست بر معريف)  ره(  امام اعتقاد حضرت

 ا در اروپ  زبان  فارسي  گروه  دانشجويان  اسالمي هاي  اجنمن  احتاديه  نامه  به  مخيين  امام پاسخ

   شهر رمضان23  مورخ  مرقوم  تعايل  اهللا  دراروپا ايدهم  زبان  فارسي  گروه  دانشجويان  اسالمي هاي  اجنمن احتاديه  
   اين  به  توجه  آرده  حتصيل  جوان  طبقه آه  تقدير و تشكر است ، جاي  شدم  مطلع  گرديد و از مضمونش  و اصل املبارك
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   طبقه  بني  عميق  فاصله  خمتلف  وسائل  استعمار به  خيانت دست  تاآنون االسف مع. هستند   دارند و در فكر چاره مسائل
 آهنا بد   و اينها را به  روحانيني  را به  جوان ، طبقه  اجياد منوده  وقواعد سودمند اسالم  ارمجند دين  و مسائل جوان
 و   است  باز منوده  أجانب  مقاصد شوم  را براي  و راه ه رفت  از بني  و عملي  فكري  وحدت  و درنتيجه  منوده معريف
   قوانني خصوص به  اسالم  مقدسه  احكام  به  آرده  حتصيل اند طبقه  مرموز نگذاشته هاي  دستگاه  مهني  به بيشرت آنكه تأسف

   عبادي  جز احكام  اسالم د آهان  وامنودمنوده  گوناگون  آنند و با تبليغات  توجه  آن  و اقتصادي  و اجتماعي تشكيالتي
    آن  و اجتماعي  قواعد سياسي  آه  ندارد، در صورتي مطليب

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   به خداوند تعايل  آه  و اميد دارم گذرامن  آخر عمر را مي  روزهاي  اآنون اينجانب.   است  آن  عبادي بيشرت از مطالب
   ريشه  و برانداخنت  ظامله ايادي  قطع  از آن  يكي  آه  مقاصد اسالمي  در راه  دهد آه وفيق ت  آرده  حتصيل مشا طبقه

   شده  نازل  از مبدأ وحي  زندگي  شئون  متام براي  را آه  اسالم  آمساني  آنيد و قوانني  آوشش استبداد و استعمار است
   واقع  اجانب  مغرضانه  تأثري تبليغات  آنيد و در حتت مطالعه هاست  فريضه تر و سودمندتر از متام  و عملي است

 .  را خواستار است  و مسلمني  اسالم  مشا وعظمت  توفيق از خداوند تعايل. نشويد

   مخيين  املوسوي اهللا روح

   ر شریعتي دآت  اروپا، امریكا وآانادا در سوگ  اسالمي  انجمنهاي  اتحادیة  تسليت  تلگرافهاي  به  خميني  امام پاسخ

  

    تعالي اهللا  ایده  یزدي  آقاي جناب
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   اسالمي  دانشجويان اسالمي هاي  اجنمن  احتادية  از اروپا و امريكا از طرف  زيادي هاي ، تلگراف  از اهداء سالم پس  
 آشور   خارج يم مق  حمرتم  و از ساير برادران خمتلف هاي  در امريكا از خبش  دانشجويان  اسالمي هاي در اروپا و اجنمن

   صحيح  و تفكيك  ميسر نيست  آهنا از جهاتي  متام  به  جواب  شد و چون  واصل  شريعيت  در فقد دآرت علي  تعايل  اهللا ايدهم
 در  اينجانب.  مناييد  ابالغ  اهللا  ايدهم  حمرتم  برادران  مهة  را به  تشكر اينجانب تقاضا دارم باشد از جنابعايل مني

   وغريه  از روحاني  اعم  و داخل  خارج  عمومًا و دانشجويان  جوان  طبقة  به ، اميدم  آخر عمرم هاي نفس اين
 بشر و   جانبة  مهه  سعادت آفيل  آه  اسالم  خبش  جنات  مكتب  ضمري، مزاياي  روشن  و متفكران  دانشمندان اميد است.باشد مي

   و روحاني  نفساني هاي  نقيصه  و مكمل  نفوس ها ومربي  ملت  و آزادي قالل است  و حافظ  خري در دنيا و آخرت  سبل هادي
 . آنند بيان  عموم ، براي  است  انساني  زندگي و راهنماي

  ها آه ها و احنراف ها، آجروي  اهبام  و اصالح  هست  آنطور آه  به  اسالم  باشند با عرضة مطمئن  

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

    اغراض  و دستخوش  نشده  منحرف اهللا  از فطرة  بشر آه  سامل  نفوس  يافته  اجنام  بدخواهان ستد به
   جوانان  به من.مند شوند  هبره  و انوار آن  آورند و از برآات  روي  بدان  يكسره  نگرديده  حيواني هاي  و هوس باطله

 و   در خارج  بني  و روشن  جوان طبقه. دهم  آهنا مي  سرسپردة و عمال   انسانيت  دمشنان  از دست  و جنات عزيز نويد پريوزي
 و   انسانيت  و يكصدا از حق  يكدل توحيد است  تنها پرچم  آه  اسالم  و در زير پرچم  خود را حمكم  روابط داخل

  د و بايد با آمال شو  قطع  اسالمي  از آشورهاي  اجانب دست  خداوند متعال خواست  آنند تا به ها دفاع انسان
 هستند احرتاز   اجانب  و مطمئنًا از عمال  است  اسالمي هاي  اجنمن  بني  درصدد تفرقه  آه  از عناصر مرموزي هوشياري

 » مجيعًا وال تفرقوا  اهللا واعتصموا حببل«.  خود طرد منايند آنند و آهنا را ازمجع

   و برآاته اهللا  و رمحة  و عليهم  عليكم والسالم
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   اخلميين  املوسوي  اهللا روح

 

    برومند آشورمان  جوانان  به نسبت)  ره (  امام اظهار افتخار حضرت

باد دادند و   چيز ما را آهنا به  مهه  باال آه  در طبقه ، نه  توده  از مهني  آه  بوديد، قشر جواني مشاها قشر جوان  
   در منت  آه هايي  يغما بردند، مشاجوان  را به  ملت  اين وال فرار آردند يا بودند و ام  در خارج  آه  آهنايي نه

 بر   منت ، اسالم  ندارمي  بر اسالم  را دارند، مامنيت  اسالم  منت  بر ما داريد، مهه  بوديد منت  جامعه ، در منت توده
، مشا   با اميان  مشا جواهناي قدرمتند، مشا جواهناي. آشم  از مشا مي  منت  من  بر ما دارد لكن  منت ما دارد، قرآن

   دو روز متوجه  بعد از يكي  آه داند در مدرسه  خدا مي من. ايد آرده  را حتصيل  پريوزي ، اين  ثابت  با قدم جواهناي
 ما هستند، خدا   شهيدان  از آن ، بعضي  اين  البته  آه  هست  ما در مدرسه  ازجواهناي  آه هايي  عكس  اين  به شدم
   خود ما هستند، اينها فرزندان ، اينها جواهناي ، متاثرم  چقدر متأسفم گذرد و من  مي  چه من  در قلب د آهدان مي
 . حمشورفرمايد  اسالم  شهيد شدند، خداوند آهنا را با صاحب  اسالم  برومند براي  جواهناي هستند، اين من

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   آشورمان  براي ما بعدهاهم.  ها هستيم  مشا جوان  به  حمتاج ، ما مهيشه  مشا دارمي  به  احتياج  بعد هم  به ما از اين  
   با ما مهراهي ، مشا با مردانگي مراحل  در مهه  آه  اميدوارم  و من  برومند دارمي هاي  مشا جوان  فعاليت  به احتياج

   زمان مثل.  آنيد  را حفظ  خودتان  و مشا بايد مال  خودمشاست الامروز آشور م.  بربيد  پيش  را به  هنضت آنيد و اين
 خود   مال  مملكت  اسالم  احكام  آار رفنت  با به  آه  اميدوارم من.  بربند  هبره  بكشيد وديگران  مشا زمحت  آه  نيست طاغوت
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  از خداوندتعايل.  برداريد  خودتان براي را   هبره  خودتان  بكشيد و در مملكت  زمحت  خودتان مشا باشد و مشادر مملكت
   مشا را خواستارم  مهه  و سعادت سالمت

   به آنم آيد وافتخار مي  مي  خوشم  خيلي  برومند و هپلوان  جواهناي ، ماشاءاهللا بينم  مشا جواهنا را مي  آه  وقيت من
   تقويت  آردند براي  ورزش آه دارند و مهانطوري   و اسالم  ديانت  به  توجه  بدني  بر برومندي  جواهنا عالوه اينكه

 .آنند اند و مي  آرده  هم  روح  تقويت  براي  ورزش ، انشاءاهللا بدن

 

    جوانان  به  احرتام  بر لزوم مبين)  ره(  امام  حضرت توصيه

  

   جوان ر آنند وبر طبقات نظ  و پدري  عطوفت  چشم  به  جوان  با طبقات  آه  تقاضا دارم الشان  عظيم از روحانيون  
 . آوشا باشند  معظم  و روحانيون روحانيت  در حفظ  آه است

  روشنفكر دانشگاهها به جوانان.  باشند  داشته  متقابل  احرتام ، با هم  و دانشگاهي  روحاني  حمرتم  طبقات  است الزم  
 . بگذارند  احرتام  و روحانيون روحانيت

 مورد   جهت  مهني  و به است  و آشور اسالمي  اسالم  در خدمت  روشنفكر آه  جوان  طبقة بايد به   حمرتم  روحانيون چنانچه  
   بزرگ  قدرت  ارمجند بدانند و اين  عزيز وبرادراني  فرزنداني  آهنا را چون  گذاشته ، احرتام  است  اجانب  عّمال محلة
 . ندهند ،از دست آهنا خواهد افتاد  در دست  ناخواه ، خواه  مقّدرات آه
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 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 بسيار تأآيد   بر آن  وايشان بوده)  ره(  امام  حضرت  متعايل  از منويات  جوانان  و بيداري آگاهي
  :منودند مي

نها  هستنداي  آه  در ساير ممالكي ، چه  در ايران  در اينجا، چه  چه  دانشگاه  جواهناي  ما، اين  جواهناي االن
 -   و غري از يك  منازي  را غرياز يك اسالم.   چه  يعين  اسالم شوند آه  مي  مطلع ، وقيت  چيز است  چه  اسالم  اصل دانند آه مني

   ما اگر چنانچه  خوب  آه  است  اين  نكردندو استداللشان  ادراك  چيز ديگري  ذالك  و امثال  طهارت-   آه آنم  مي عرض
   معريف  اسالم  اينكه  را، براي گويند اين مي.   آنيم  عمل ندارد آه  چيزي  آنيم  عمل  اسالم  و به بشومي   مسلم خبواهيم

 دارد،   برنامه  طايفه ، فالن ؟ خوب  آنيم  ما عمل  دارد آه  اسالم اي  برنامه  چه گويندآه  را مي  مطلب ، اين  است نشده
 و   انسان  مابني  فردي  است  مطليب  يك ، اسالم خواهيم  مي  دارد، ما زندگي دگي زن دارد، برنامه  برنامه  طريقه فالن

  ، اطالعي  نيستند از اسالم  مطلع  آه  است  آن  براي اين.   بكنيم  ما عمل  ندارد آه اي  برنامه باال،بنابراين
 را  مطلب  اين  آه  است  اسالم بر علماي.   ندارد اسالم  برنامه آنند آه  مي  خيال  ندارند تا اينكه  اسالم ازاحكام

   تثبيت  آه است  اسالم  بر علماي  مطلب  اين توانند اما تثبيت  دارند مني  آه  با مسائلي  خودشان تثبيتًا، البته
 آنند،   بيان را بنويسند، اسالم  احكام  را، مهه  اسالم  فنون  را، مهه  اسالم  شئون  را، مهه  را، اسالم  مطلب آنند اين

   بشوند دستگاه بنويسند، منتشر آنند، اگر موفق  هست  آه اي  را در هر رشته  اسالم  دنيا، قوانني  بدارند به عرضه
   دنيا، بفهمند دنيا آه  آنند به  معريف  هست  آه  راآنطوري  بكنند، اسالم  دنيا ابالغ  به  پيدا بكنند آه فرستنده

   اعالم  علماي  دوش  به  آه  است  بزرگي  مسئوليت اين.  آنيم  مي  اينطورزندگي  را دارمي  اين ه و با اينك  دارمي ما چه
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   به  اسالم آتيه.  داريد  مسئوليت  هم  جوان  و علماي  اعالم ، مشا فضالي  و مشا آقايان آهناست  دوش ، به  آلمتهم  اهللا اعلي
 .  است  سنگيين  داريد و بسيار مسئوليت يت مسئول  هم ، االن  آن  مسئوليت مشاست دوش

 مرگباربرانگيزانيد و با   خواب ها را از اين  رفته  از پا ننشينيد تا خواب  آه  روشنفكر است بر مشا جوانان  
  ه آلم  مناييد و از اختالف هارا آگاه  زده  آهنا غفلت  فرهنگ  و پريوان  استعمارگران ها و جنايتهاي  خيانت  آردن فاش

   احرتاز آنيد و  فسادهاست  مهه  رأس  آه  نفساني  و هواهاي و تفرقه
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 . آند  آمك  فرمايد و با جنود فِوطبيعت  هدايت  راه  مشا را در اين  نياز آوريد آه  روي  و تعايل  خداوند تبارك به

بتوانند ملتها را   آه اي اند با هر وسيله  نرسيده  پريي  ايام هاي ها و سسيت  سردي  به  آه  جوان  طبقة اميد است  
   وظيفه  از اين  خصوصي  دراجتماعات  حيت  است  جامعه  آگاهي  موجب  و آنچه ، آتاب بيدار آنند باشعر، نثر، خطابه

.  دهند  بار خامته  نكبت اع اوض  اين  و غريمتند پيداشوند و به  بلند مهت  يا مرداني  مردي  نكنند باشد آه غفلت
 دستور   به  آه  و نوشي  عيش  بساط خود را نبازند و سرگرم  اجانب  هياهوي  از اين  آرده  حتصيل بايد جواهناي
   آنند و هرچه  بيدار توليدمثل بايد اشخاص.  نگردند  است  شده  آهنافراهم  داشنت  نگه  آهنا و عقب استعمار براي

   االراده  و قوي  پايدار و جدي  آنند و در نامالميات  خود را فشرده  پيداآنند و صفوف  قدم هم فكر و  بيشرت هم
 . نكنند ، غفلت  اهلي  است  دستوري  صرب آه  به  و تواصي  حق به باشند و از تواصي

    خوب نبود ازدانشگاه در آار   آار نبود و آارشكين  توي گذاشتند و تبليغات  مي  خودش  حال  را به اگر دانشگاه  
   جوان ، اينها طبقه  بكنيم عالجي چاپند ما را، يك  دارند مي  بودند آه  در فكر اين شدند آه  پيدا مي متفكرهايي

   اين متام.   خودشان آردند تا اينها را به مي  مشغول  خمتلف  طريقهاي آيد به آمد و مي  آارها از آهنا مي  اين آه
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 راديو و   واسطه  را به  جوان  طبقه  بود آه آردند يااز خودشان  اينها را اجري مي  متام  هست  آه  گروهي هاي رسانه
  جوان.  بياورند  بارشان  بكنند و عياش  عياشي  به و اينها سرگرم  و جمالت  و سينما و تئاتر و مطبوعات تلويزيون

   سينما و اصًال فكر، فكر سينمايي  رفنت آند به  مي نما عادت سي  روز رفت ، ده روزه  سينما، پنج  رفت  آه  وقيت است
فكر   را باز آند به  چشمش  آه  وقيت بيند، روز هم  سينما مي  ستاره  ببيند خواب  خواب  آه  وقيت  هم شود شايدشب مي

،   بار آمد اينطوري آه ماغي مهچو د يك.  مرآز  اين  سراغ  برومي  بشود آه  وقت  و چه  بروم  بشود من  شب  آي  آه است
 .ندارد  اين  به  آاري برد، اصًال هيچ  ما را مي  آارتر نفت افتد آه  مني  فكر اين  به اين

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   و خودرا از بديها دور نگاه  را حفظ  پاآي  بايد در جواني انسان)  ره(  امام در نظر حضرت
  :دارد

  *  اهللا  و سنن  آداب  شوید به بتا جوانيد مهذ* 

   از حاال بايد آنطوري هست  علمي  در مدارس  آه  ساله  بيست  جوان ، مهني  ساله  شانزده  جوان  حاال، مهني بايد از مهني  
  اي بر  آه  قدم يك.  آنطور باشد  اينكه بدهد به  را عادت  خودش  است  اهلي  دستورات  آه ، آنطوري  خداست  رضاي آه

 نباشند،   مهذب  آقايان  خنواسته اگر خداي.  بردارد  و هتذيب  اخِالخوب  حتصيل  براي  قدم دارد، يك  بر مي  علم حتصيل
   خمرتع  آه  ادياني متام.   بيشرت است  از نفعش  ضررش خواهد نباشند، اين  مي  اسالم  آه آنطوري  آقايان  خنواسته اگر خداي

  هاي  در حوزه  آه  هستند،اشخاصي  مؤسسش  حتصيلكرده  اشخاص ، اين  است  و آذب  است  شده  اخرتاع  آه  ادياني و متام است
   مذاهب  روساي بينيد آه  را، مي  باطله  مذاهب  بفرماييدرؤساي مشا مالحظه.  نبودند  مهذب اند لكن  آرده  حتصيل علميه
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 شد،   مهذب  انسان هرقدر در جواني.  نبودند  مهذب لكن! دند، مالخوان  درس  هستند آه  از اشخاصي  متامشان باطله
 و   است  ضعيف  اراده  آه  و پريي  آهولت  در زمان  آه  است  نشد بسيار مشكل  مهذب خنواسته  خداي اگر در جواني. شد

 مشا  آه  هر قدمي االن. اشيد فكر ب  به  فكر باشيد، از جواني از حاال به.   است  باشد بسيار مشكل ، اراده قوي دمشن
 مشا   آه  آقايان  به آردم  آرارًا عرض من.  ندارد  اشكايل  ندارد، هيچ  مطليب ، هيچ هيچ.   قرب است داريد رو به برمي

 اگر -.  را  نعمت  را بدانيد وهدر ندهيد اين  را قدرش  را ديد، اين  جواني  را داريد، نعمت  نعمت  اين حاال آه
   آه آنم  مي  عرض  باشد، من  مشغول اش  مهه  آه آنم مني  باشد، عرض  نداشته  تفريح  آه گومي  مني  من  جوان  انسان-د بنا باش
   جواني  نعمت ، حاال آه  حتصيل ايد از براي  مهيا شده  آه مشا آقايان.  حتصيل  براي  باشد و فكر مهمش  تقسيم اوقاتش

 باشد و اگر   و تدريس  و حبث  و مذاآره  و مطالعه  مباحثه  صرف  مهمش د و قسمت بشو تقسيم را داريد اوقاتتان
 را   عمر وحتصيل  را بگذاريد آخر ايام توانيد عبادت  مي  نكنيد آه  برود، ديگر خيال  از دست  جواني ايام چنانچه

 . آخر عمر بگذاريد براي

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   را حضرت  در جامعه زنان  و حدود آزادي  از حقِو زنان د در امور آشور و دفاع و مر  زن اشرتاك
  :دارند  مي  بيان متعدد اينچنني هاي  و سخنراني  مصاحبه طي)  ره( امام

  منايند؟  شرآت  اسالمي  حكومت  بناي  حد جمازند در ساختمان  تا چه ، زنان  از نظر اسالمي: سئوال
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 او  دهد آه ارتقاء مي  را تا حدي  زن  دارند و اسالم  اسالمي  جامعة  در بناي  حساسي ، نقش  اسالم از نظر  زنان: جواب
   رشدي  با چنني  بيايد ومتناسب  بريون  بودن  بازيابد و از حد شئي  خود را در جامعه  انساني بتواند مقام

 .بگريد  عهده  به هايي  مسئوليت  اسالمي  حكومت تواند در ساختمان مي

   را درجامعه  آنان  و يا آارآردن  را در دانشگاه  حضور زنان اهللا  آيت ، حضرت  اجتماعي  در مورد مسائل: سئوال
   وجود ندارد؟نظر حضرتعايل  آنوني  در جامعة  االن شوند آه  مي  قائل هايي  آهنا حمدوديت بينيد؟ و آيا براي  مي چگونه

 ؟  چيست  خملوط صورت  به  در دانشگاه  و مردان  زنان صيل مواليد و يا حت در مورد آنرتل

شود،   مني  جلوگريي وجه  هيچ  به  و جملسني  و ادارات  دانشگاه  به  آنان  آزادند و از رفنت  اسالمي  در جامعة  زنان: جواب
.   است  هر دو حرام  هستند و براي  مساوي آن  به  و مرد نسبت  زن  آه  است شود، فساد اخالقي  مي  جلوگريي  آه از چيزي

 . بگريد تصميمي  چه  حكومت  آه  است  آن  مواليد، تابع  به راجع

 مردها   حمدوديت براي  قوانيين  آه خداوند مهانطوري.   است  آرده ، آزاد خلق  است  آرده  خلق خداوند مشا را با آرامت
   براي  اسالمي  قوانني ، مهه  مشاست صالح  براي مهه.  دارد زهنا هم نيابد دارد، در   فساد بر آهنا راه در حدود اينكه

زهنا .  فاسد قرار بدهند خيانتكارند  جواهناي  و ملعبه مردان خواهند ملعبه  زهنا را مي آهنا آه.   است  جامعه صالح
  اين.   برود، با سر باز و خلت ريون ب  آرده  بايد بزك  آه  است  زن  مقام اين  نكنند آه  خبورند، زهنا گمان نبايد گول

   دخالت  مملكت  اساسي  بايد در مقدرات  باشد، زن  بايد شجاع زن.   زن ، نه  است بازي  عروسك ، اين  نيست  زن مقام
 .  است  انسان  مربي ، زن ساز است آدم زن. بكند

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه
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  ) ره(  امام  حضرت گاه از ديد  زنان  و مرز حجاب مفهوم

   اسالمي  نظر مشادولت آنيد و به  مي ، مورد نياز حس  زن  را مشا در موقعيت  تغيرياتي  چه  ايران  در جامعه: سئوال
   خمتلف هاي  حرفه عنوان به  و آار آردن  دوليت  آارهاي  به  اشتغال  را تغيري خواهد داد، مثل  زنان  شرايط چگونه

  چادر؟  اجباري  و پوشيدن  مسافرت ،حق  جنني  طِال، سقط  چون  و نيز شرايطي  و غريه  مهندسي، مانند پزشكي

   مشتبه مردم  را براي  زن  آزادي  موضوع اند، چنان  شده  خريده  شاه  با پول  آه  و آساني  سوء شاه  تبليغات: جواب
؟   باشيم  خمالف  زن خواندن چرا با درس.  آند نشني  را خانه ن ز  فقط  آه  است  آمده آنند اسالم  مي  خيال اند آه آرده

   خمالفت  زن  آردن دهد؟ چرا با مسافرت  اجنام  دوليت  نتواند آارهاي ؟ چرا زن  باشيم  او خمالف چرا با آار آردن
   داشته  بايد حجاب  زن  در اسالم آري.  ندارد  هرگز بامرد فرقي ؛ زن  اينها آزاد است  مرد در متام  چون ؟ زن آنيم

ما . وجود آورد اختيار آند  را به  حجابش  را آه تواند هر لباسي مي  زن  چادر باشد بلكه  آه  نيست  الزم باشد ويل
 را   زن خواهد شخصيت  مي  ما باشد، اسالم  در دست  عروسك ء و يك  شي  يك عنوان  به زن خواهد آه  مني  و اسالم توانيم مني

   والت  مردان ء براي  شي  فقط  زنان  آه دهيم  مني ما هرگز اجازه.  و آارآمد بسازد  جدي د و از او انسانيآن حفظ
 . باشند هوسراني

 خواهد   ازنو اجباري  اسالمي ، آيا در مجهوري  است ، رها شده  اجباري  مانند حجاب  اسالمي  از رسوم  برخي: سئوال
 شد؟

   خالف  با آنچه اسالم. ندارد  خمالفيت  با آزادي  است  اسالمي  حجاب  امسش  ما آه  ميان متداول   معناي  به  حجاب: جواب
 ما ديگر از   شجاع و زنان.  رو آورند اسالمي  حجاب  به  آه آنيم  مي  را دعوت  دارد و ما آنان  خمالفت  است عفت

 .اند  شده  پناهنده  اسالم اند و به  آمده  ستوه به  است  آورده  سرشان  به  متدن عنوان  به  غرب  آه بالهايي
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 آردند،   شرآت  زهنا درانقالب  آنند؟ اين  زهنا خود را در زير چادر خمفي  اين  آه  است  چادر، آيا صحيح  اين: سئوال
 . آردند  رفتند، مبارزه  دادند، زندان آشته

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 مثًال اينها   آه است  صحيح ، حاال اين  شده  عوض ، حاال ديگر دنيا هم  است اي  مانده  از قدمي رسم   يك  چادر هم اين
  آنند؟  را خمفي خودشان

 اختيار را از   داريدآه  حقي مشا چه.  اختيار آردند  آهنا، خودشان  براي  است  اختياري  يك  اوًال اينكه): ره( جواب
و  ، از سي ، بيايد بريون  اسالمي پوشش خواهد يا هرآس  چادر مي  هرآس  زهنا آه  به آنيم  مي  بگرييد؟ ما اعالم دستشان

   چه  جلو اينها را بگرييد؟ اين  داريد آه  حقي مشاچه. آيد  مي  بريون  ميليونش  و سه  ما سي  مجعيت  ميليون پنج
   حدود زهنايي ، براي گوييم  را مني  خاصي  پوشش  ما يك  زهنا داريد؟ وثانيًا اينكه  به  مشا نسبت  آه  است ديكتاتوري

  من.  نسوزد  دلتان ، مشا هم گريمي  را مي  جلوشان ، اينها را دارمي  نيست  چيزي اندهيچ  مشا رسيده  و سال  سن  به آه
 !. نسوزد  دلتان ،مشا هم ديگر بلند شوم

 
   هنر و هنرمند متعهد درباره)  ره(  امام ديدگاه
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   است  هنري گونه ناپذير آن زوال ، سرمايه  و عزت  و شرف  و شهادت  عشق هاي  در جبهه  صدها هنرمند فرزانه  پاك خون  
 . را معطر آند  حق  مجال  زيبا پسند طالبان جان  مشام  و مهيشه  اسالمي  انقالب  و زيبايي  عظمت  تناسب  بايد به آه

   ائمه  اسالم-   وسلم  و آله  عليه اهللا  صلي-   حممدي  ناب  اسالم  دهندة  صيقل  آه  است  قرآن  مورد قبول تنها هنري  
آور   و شرم  تلخ  تاريخ خوردگان  تازيانه ، اسالم  پابرهنگان  فقراء دردمند، اسالم  اسالم-   السالم  عليهم-  هدي

   اسالم  و نابودآنندة آشام  خون  و آمونيسم مدرن داري  سرمايه  آوبندة  آه  است  زيبا و پاك هنري. ها باشد حمروميت
.  باشد  امريكايي  اسالم  آلمه درد و در يك  بي  مرفهني ، اسالم  وفرومايگي  سازش ، اسالم  التقاط ، اسالم  و جتمل رفاه

هنر در .   است ، نظامي ، سياسي ، اقتصادي  اجتماعي  معضالت  آور و مبهم  نقاط دهندة  نشان  عشق هنر در مدرسة
هنر در .   است  وپول  قدرت  مغضوب  گرسنگان  تلخكامي  و جتسيم  و انصاف  و شرافت  عدالت  روشن  ترسيم اسالمي عرفان

    اصيل  فرهنگ  خون  از مكيدن  آه  است  خود تصوير زالو صفتاني  واقعي جايگاه
   ستيز با  راه  آه  بايد پرداخت  هنري تنها به. برند  مي  و صفا لذت  عدالت ، فرهنگ اسالمي

 . را بياموزد  امريكا و شوروي  آنان  و در رأس  شِر و غرب جهاخنوارران

 باشند  مطمئن  بگذارند آه  را زمني  و امانتشان بار مسئوليت  آوله دغدغه توانند بي  مي  ما تنها زماني هنرمندان  
 ما در  اند و هنرمندان رسيده  جاويدان  حيات  به  مكتبشان رچوب غري، تنها و تنها در چا  اتكاء به  بدون مردمشان

 جنگيدند و   مردمشان  و سعادت خدا و عزت  مأل اعال شتافتند و براي  بودند تا به گونه  اين  مقدمسان  دفاع هاي جبهه
   حمشورشان  خويش  رمحت در جوار خدايشان. درد رارسوا منودند  هنر بي  مدعيان  عزيز متام  اسالم  پريوزي در راه
   اخلميين اهللا املوسوي روح.گرداند

   را به اي  گرامنايه توانندخدمتهاي  مي  عمومي  و پرورش  مراآز آموزش  صدا و سيما، اين ويژه  به  گروهي هاي رسانه  
   دارند، چه  و بصري  مسعي  در سراسرآشور با آهنا متاس  و روز ملت  شب  آه هايي بنگاه.  منايند  و ايران  اسالم فرهنگ
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   هنرها و انتخاب ها و انعكاس ها و منايشنامه  صدا وسيما در برنامه  خود و چه  و نوشتارهاي  در مقاالت مطبوعات
 متعهد خبواهند تا   و هنرمندان گمارند و بيشرت آار آنند و از گردانندگان  بايد مهت  آموزنده ها و هنرهاي فيلم

 و   شرافتمندانه  زندگي  و روش  و راه  قشرها را در نظر گرفته  متام  وضعيت  جامعه  وهتذيب حيح ص  تربيت در راه
 . آنند  جلوگريي  بدآموز و مبتذل  بياموزند و از هنرهاي  ملت ها به را با هنرها و منايشنامه آزاد منشانه

 
  :ايندفرم  تعبريمي  اينچنني  و احنرايف از هنر مبتذل)  ره(  امام حضرت

  
  شنيد خيال سينما را مي  نام  آه  آسي يعين.  بود  شده  عوض  و هنر حمتوايش  چيزها خصوصًا فرهنگ  متام  سابق در رژمي  
 چيز   انسان  تئاتر در ذهن  چيزباشد و يا آلمة  با مهه  آجنا بايد مرآز فساد و سوءاخِال و مرآز خمالفت آرد آه مي

   جواهنا و حيت  اين  ما ذهن  آه  است  اين و عمده.  چيزديگر  شود؛ هكذا مهه  فساد برده ة هبر  از آن  بود آه مبتذيل
   را پيش  چيز دستمان  درمهه  آه  و اينطور نيست  هستيم  آدم  ماخودمان  آه  آنيم پريها و روشنفكر مناها را آماده

    و حيت  دراز آنيم ديگران
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 چند  را به  و ارزش  را آنار گذاشته  خودشان  زبان اي  عده  آه در حايل.   را نيز از آهنا ياد بگريمي اخِال و زبامنان
 چند  اگر در آتابي. شودفهماند  را مي  مطلب  مهان  خودشان  با زبان دانند، با اينكه  مي  در آتابي  انگليسي آلمه
   باشد آه  وجود ما در اختيارشان  متام خواستندآه آهنا مي. دانند  مي  ارزش بدون را   آتاب  نباشد، آن  خارجي آلمه

   و غريه فروشي  تا آتاب  گرفته  اآثرًا از دوافروشي بوديد آه  آنند و مشا تابلوها را ديده خواهند عمل  مي هر طوري
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   به  هم اي  و عده  آنيم  را فراموش  خودمان  ما فرهنگ  بود آه خاطر اين به  بودند و اينهمه  خارجي  امسهاي داراي
   آرده  اجتماع  در خارج  از اينها آه اي  عده  پيش  چندي آردند، آه  فرار مي از اسالم  باستان  ايران  فرهنگ نام

   راست عرهبا دوال  آعبة  رو به  مرتبه  هفده  ما بايد روزانه  آه  است تعجب«:  بود  اين  ازحرفهايشان بودند يكي
ها و  اروپايي  آه در صورتي. »ماند  مني  جز شرت چيزي  را بگريمي  ايران  و اگر ما از عرهبا فرهنگ و مناز خبوانيم بشومي

 از   هر يك  به ودر سابق.   بر ساير متدهناست  مقدم  اسالم  متدن اند آه  مطلب  اين  به  قائل  اروپا هم دانشمندان
 بيشرت   هر چه  به  انساني  شود وارزشهاي  چيز از اروپا گرفته  بايد مهه شد آه  مي يق تزر  از آودآي ايرانيان

   بني  مسائل  در متام  آنند آه نشينند مقايسه مني  آقايان و اين.   شومي  و بايد از سر تا پا فرنگي  است  شدن فرنگي
   ما بايد با آن  آمده  از عرب  اسالم  اينكه  صرف و آيا به.  است  تفاوهتايي  ديگر چه  و فرهنگهاي  اسالم فرهنگ
 استعمار بكشند و   ما را به  آن وسيلة خواهند به ها مي  اروپايي  آه  نيست نژادپرسيت  مهان  و آيا اين  آنيم خمالفت

  بيندازند؟  جدايي  و ترك و عجم  عرب  طوايف بني

   اسالمي  باارزشهاي  انساني  بزرگ  فرهنگ  يك  داراي  خودمان آه   و باور آنيم  بكشيم  مدهتا بايد زمحت بنابراين  
لذا .  بود  آرده  طرز تفكر عادت آن  افكار به  آه  است خاطر مهني  به  هست  انساني  و اگر امروز آمبود نريوي هستيم
   باشد نيازمند به ر خبواهد چنني اگ دارد و سينما هم  باشد زمحت  اسالمي-   با اخِال انساني  مطابق  آه  تئاتري ساخنت
  و هنر آهنا هم.  بايد مرآز فساد باشند  آه  است  نشده  سينما وتئاتر نوشته  و هرگز در منت  است  مدهتا وقت صرف
   طوري  و داخل  ما را در دانشگاهها و خارج  افراد و جوانان  نبود آه  جزاين  مبتذل  بود از چيزهاي  عبارت آه

 . سازد  را منحرف  مهه د آه آنن تربيت

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه
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 )  و غريه ،فيلم الكل(؟   است  حدي  در چه  مردم ؟ تفرحيات  چه  يعين  زنان  براي  قرآن  قوانني  به  بازگشت: سؤال

   داشته اسالمي  جامعة  بناي در  با مردان  فعال تواند مشارآت  مي  انسان  يك عنوان  به ، زن  اسالمي  در نظام: جواب
 او   به  دارند آه  حق  مردان  دهد ونه  تنزل  حدي  چنني  دارد خود را به  او حق ء، نه  شي  يك صورت  به  نه باشد ويل

   را به  انسان  آه  با هر چيزي ، اسالم است  شده  شناخته  تفرحيات  نام  به  را آه  بينديشند و در مورد آنچه چنني
  فيلمهاي.   است  ممنوع  در اسالم  و ميگساري شراخبواري.آند  مي آشاند، مبارزه  مي شدن  و از خود بيگانه يپوچ

 .  است ،ممنوع  انسان  از اخِال متعايل آننده منحرف

 
 در   و آنچه  احنرايف موسيقي  و مرزها و ويژگيهاي  موسيقي در مورد مسئله)  ره(  امام حضرت

  :فرمايند شود مي مي  آشور پخش ي عموم دستگاههاي
  
   تلويزيوني هاي  صدا و سيما در موردبرنامه  سرپرسيت  شوراي  از اعضاي  و يكي  مديرعامل  نامه  به  امام پاسخ  

 و   است  از آهناآموزنده  ندارد و بسياري  شرعي  اشكال  يك ها هيچ  فيلمها و منايشنامه  قبيل  اين  به نظر منودن  
  طور نادر ديده  به  خالف گاهي.   است اشكال  و آهنگها اآثرًابي  ورزشي طور فيلمهاي  ندارد و مهني ا نيز اشكايل آهن پخش
 . آرد  بايد بيشرت مواظبت شود آه مي

 
  » موسيقي  آالت  و خريد و فروش  دو استفتاء در مورد شطرنج  به پاسخ«
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   برآاته  دامت  مخيين مام ا اهللا العظمي  آيت  عاليقدر حضرت  مرجع خدمت

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

  اشكال  بي  آن  سرودها را دارد آيا خريد وفروش  نواخنت  از قبيل  مشروع هاي  استفاده  هلو و لعب  آالت  از آجنا آه-1
 . است

 .رد ندا  اشكال  آن  حملله  قصد منافع  به  مشرتآه  آالت خريد و فروش:   مخيين امام

  شود آه  مي  اين اسباب موسيقي.   است  موسيقي  است آند و ختديري  جواهنا را خمدر مي  باز مغزهاي  آه  چيزهايي ازمجله
   باشد، از جديت  جدي  آه  آسي  غري آن مغزي  يك شود به  مي  آرد تبديل  گوش  موسيقي  به  چند وقت  وقيت مغز انسان

 ماشاءاهللا   بود و ايل شان  بعضي  حاال اين  آه  وسائلي  اين متام. ديگر  جهات آند به  مي توجهآند و م  مي  را بريون انسان
 ديگر   جهات  به  آنند و متوجه  غافل  را از صادرات  ملت  بود آه  خاطر اين براي  بودند، مهه  آرده  درست وسائل

   وقيت  نه  جوان  بود، ديگر براي  آه مسائلي. بشوند   مبادا مزامحش  روز آه  آننداو را از مسائل بكنند، منحرف
   برحسب  هر آسي  البته  آه  است  از اموري موسيقي. آند  آار مي  مغزش  امور و نه فكر آند در اين ماند آه مي

  اند، ديگر يكآش مي  هزل  مطلب  يك برد و به  مي  بريون  را از جديت  انسان  آه  است  از اموري آيد، لكن  مي خوشش طبع
 و   اينها شايد اآثر راديوشان آه(باشد  سر و آار داشته  را با موسيقي  چند ساعت  روزي  آرد آه  عادت  آه جواني

   را صرف  و اآثر اوقاتش  موسيقي  بكند پاي را صرف  اآثر اوقاتش  آه  جواني يك) ها بود  قسم  از مهني تلويزيونشان
  شود، عادت  مي  غافل  بكلي  جدي  و از مسائل  زندگي  از مسائل  بنشيند و اينها،اين ي موسيق  پاي بكند در اينكه
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  توانند يك آنند، ديگر مني  مي  عادت  مواد خمدره  به  آه آساني. آند  مي  عادت  موادخمدره  به آند، مهانطور آه مي
 . فكر بكنند  سياسي  بتوانند در مسائل باشند آه  جدي انسان

   به  و مربوط شهوات  به  و مربوط  موسيقي  حميط  ديگر نتواند در غري مهان آند آه  مي  جوري  را موسيقي نسانفكر ا
 . نتواند فكر بكند موسيقي

 را   مخيين  امام شودنظر حضرت  مي  پخش  اسالمي  مجهوري  از صدا و سيماي  آه  سرودهايي  در مورد پخش  از مسؤلني يكي
 : فرمودند  در پاسخ  امام تحضر. جويا شدند

   ازمجله.  ندارد ، اشكال  مفيد است  آه  و سرودهايي  است  مهيج  آه  جور سرودهايي اين  
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 . ندارد  اشكايل  است  شده  ساخته  مطهري  آقاي  درباره  آه سرودي

 مثًال   چيزي  يك خري، موسيقي  آه ها هست  قلم  هم  االن  آه موسيقي( آند  گوش  موسيقي  آه  رفت  اين  دنبال  آه  مغزي يك  
  شود، اين  مي  مغز مريض  آرد، اين  اين  به  آند وعادت  گوش  موسيقي  آه  رفت  اين  دنبال  آه  مغزي يك)   است تربييت

   يك ، مثل  نيست  اين ، ديگر دنبال رد در آنگذ  مي گذرد، چه  داردمي  حال  چه  به  آشورش  بكند آه تواند فكر اين مني
 .ماند  مي  هروئيين آدم
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 را باز   موسيقي آرد آه  عادت  اين  مدتي  دارد اگر يك  توجه  آن  به  جوان  طبع  خوب  آه  است  مطليب  يك  موسيقي قضيه
 با   آه  است  اينها اموري  قضيه نيمه رود دنبال ماند، مي  باز مي  از تفكر در امور جدي  آند مغز اين آند و گوش

 . آنند  ما را منحرف  جواهناي  آردند آه  درست نقشه
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   انقالب  رهرب معظم نظرات

 

  ) مدظله (  انقالب  رهرب معظم نظرات

  

 راستا از  در همين.  بگيریم  بهره اي  اهللا خامنه  آیت  حضرت  انقالب انة رهبر فرز   و فرمایشات  ازسخنان  آه  شدیم  آشور برآن  جوانان  در اذهان  شده  طرح  مطالب  برخي  به در پاسخ

 بنظر شما   آه  را برگزیدیم مطالبي»   رهبري معظم  مقام هنر از دیدگاه «  آتاب  بخشهاي  از برخي  استفاده  و همچنين1377   وبهمن  اردیبهشت  در ماههاي  با جوانان دیدار ایشان

  . عطا فرماید  ایشان  به  آفتاب  درازاي  به  خداوند عمري اميد است.  رسانيم  آشورمي ن و نورچشما جوانان

  

 ؟ گوييد، چيست  مي آنان      به  آه  مطليب دهد؟ اولني  مي  مشا دست  به  احساسي  چه  جوانان   از ديدن  ©

 

   تنفس  صبحگاه  در هواي آه  است  آسي  احساس  مثل  من ، احساس  قرار دارم  جوان  و در حميط  هستم  با جوانان   وقيت  
زند،   مي  من  ذهن  بار به  اولني  با جوانان  معموًال درمالقات  آه  هم  چيزي آن.  آنم  مي  و طراوت  تازگي احساس. آند مي

؛  بينم  را مي  ستاره  اين درخشد؟ من  دارد مي  در جبينشان اي ستاره  چه دانند آه  مي  آيا اينها خودشان  آه  است اين
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 و   چيز قيميت  اين اگر جوانان.   است طالعي  و خوش  چيز بسيار درخشان  جواني بينند؟ستارة  مي  هم اما آيا خودشان
 . خواهند آرد  استفاده  خوب  انشاءاهللا از آن  آه آنم  آنند، فكر مي  حس نظري را دروجود خودشان بي

 ايد؟  گذرانده را چگونه خود   جواني  دورة   جنابعايل©

   وقت  آن  آه من  براي  نبود، نه  دلنشيين  حميط  جواني حميط.  بد بود  خيلي  حاال نبود؛ انصافًا وضع  وقتها مثل   آن  
   به.   جوانان  مهة  براي ؛ بلكه  بودم  طلبه  و دبستان  آودآي  در دورة ؛ من  بودم طلبه

 

   انقالب  رهرب معظم نظرات

  من.   راشاهد بودمي  اين  خودمان  چشم ما در مقابل. مرد  مي  جوانان  استعدادها در داخل خيلي. شد  اعتنا مني نجوا
   و دانشجويان  دانشگاه ،با حميط  طلبگي  بريون  با حميطهاي  آه بعد هم.  ديدم  را مي  اين ام  طلبگي  در حميط خودم

   آه ديدم  مي در آهنا هم.   بودم  ومأنوس  داشتم  ارتباط  با دانشجويان من   متمادي ساهلاي.   پيدا آردم ارتباط
   دارند درس  آه اي  رشته  بود در اين  ممكن  بودند آه قدرافرادي  بود، اين  درخشان قدر استعدادهاي اين.  طور است مهني
فهميد و   مني  آسي جود اينها باشد آه در و  بود استعداد ديگري  نداشتند،اما ممكن  استعدادي خوانند، خيلي مي
   من  جواني  دوران  مهة  از انقالب  گفتند، قبل  هم  آردند و درست  اشاره  مريباقري  آقاي آه  طوري مهان.  دانست مني

  هجده،  از هفده  مدت متام.   بودم  ساله  و نه  حدود سي  پريوز شد، من  انقالب وقيت.   است  گذشته غالبًا باجوانان
  چيزي.   از حوزه خارج  جوانان  و چه  ديين  و حتصيل  علميه  حوزة  جوانان  بود، چه  با جوانان  تاريخ  تا آن  من سالگي

   نه ابتذال. رفتند  مي  ابتذال  مست  به جوانان  بود آه  آرده  آاري  حممدرضا هپلوي  رژمي  بود آه ، اين آردم  مي  حس آه
  ريزي  برنامه  رژمي  خود آن  آه  ادعا بكنم توامن  مني  من البته.  شخصيت  و ابتذال  هويت ، ابتذال قي اخال  ابتذال فقط

  اما آنچه.  باشد  نبوده  هست  هم ، ممكن  طور بوده  اين  است ممكن. بكشاند  ابتذال  را به  مملكت  جوانان  بود آه آرده
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  اش  الزمه آردند آه  مي  را اداره  مملكت اي  گونه  بودند و به  رخيته هايي ا برنامه آهن  آه  است اين  بگومي توامن  مي مسلم
 و  بيست  تا سنني  من  و امثال  من آنيد آه  دور، مشا باور مي  زندگي  دور، از مسائل  سياسي  از مسائل يعين. بود اين

   آسي  مملكت  هستند؟حاال مشا در اين  آساني  چه  آه تيمشناخ  بر سر آار بودند، اصًال مني  را آه ، دولتهايي چند سالگي
  مجهور را آسي ؟ يا مثًال رئيس  آيست ؟ وزير اقتصادو دارايي  آيست  و پرورش  نداند وزير آموزش شناسيد آه را مي

   سياسي  از مسائل لي اصًال بك  جوانان  قشرها از مجله  مهة آنزمان. دارند  اطالع  مهه  آشور هم  نقاط نشناسد؟ در اقصي
 . بودند غافل

   يك  اينكه براي. بودند  آار سخت  مشغول  نان  در غم  هم بعضي.  بود  روزمره  مسائل  به  جوانان  سرگرمي بيشرتين    
  اي ه حاشي  آارهاي صرف. شد مني  خوردن  صرف  از درآمدشان  مقداري  البته  هم  آن  گري بياورند و خبورند آه  نان لقمه

 باشيد،  ، خوانده  شده  و آفريقا نوشته التني  آمريكاي  ما دربارة  دورة  در آن  آه  آتاهبايي مشا اگر اين. شد مي
،   است  باقي  اعتبار خودشان  به  آتاهبايشان نوشتند،حاال هم  مي  وقتها آتاب  آن  آه و آساني»   فانون فرانتس«

 .ور بود مهينط  ما هم  وضع يابيد آه درمي

 

   انقالب  رهرب معظم نظرات

 .نوشتند مي  راحت  يا مكزيك آرد بنويسد، اما در مورد مثًال آفريقا يا شيلي  مني  جرأت  آسي در مورد ايران  

 آار   آه بعد از آن  آارگر هم  جوان  آن يعين.   است گونه  ما مهني  عينًا وضع  آه ديدم  آتاهبا مي  اين  با خواندن من  
 طور چيزها   و اين گري  و هرزه  وولگردي  عياشي  صرف  پول  اين آورد، نصف  و سنار گري مي  شاهي آرد و يك  مي تسخ
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 مهينطور   هم  خودمان  جامعة  در واقعيت  آه ديدمي  و مي خواندمي  آتاهبامي  ما در آن  بود آه  چيزي اينها مهان. شد مي
 . بد بود انصافًا خيلي.  است

   نشاط  اساسًا اهل جوان چون.  بود  طور ديگري  جوان  و حميط  جوانان  دل  در داخل البته.  نبود  خوبي  حميط جواني  حميط
 .  و اينهاست و اميد و هيجان

 و   و هنري ادبي  خاطر فعاليتهاي  به  انقالب  از شروع  قبل هم.   داشتم  بسيار پرهيجاني  شخصًا جواني  خودم من  
 و   بيست  سال  در آن  من شد آه  شروع1341   در سال  مبارزات  آه بعد هم.  بود  من  در زندگي ينها، هيجاني ا امثال

   زندان  دو مرتبه42   در سال  و من  آشور قرارگرفتيم  اساسي  هيجاهناي  طبعًا ديگر ما در قلب-   بودم  ساله سه
آيد و   مي  بريون  انسان بعد آه. دهد  مي  هيجان انسان  اينها به  آهدانيد مي.  ، بازجويي ، زندان بازداشت.  افتادم

آرد و   مي  اينها را هدايت آه)   اهللا عليه رضوان (  امام  مثل  چيزها عالقمندندو رهربي  اين  به  آه  مردمي  عظيم خيل
 .دش  بيشرت مي منود، هيجانش  مي آرد، مشاهده  مي آارها و فكرها و راهها راتصحيح

  اما مهه. بود  پرهيجان آردند، خيلي  و فكر مي ها زندگي  مقوله  در اين  آه  من  امثال  براي  زندگي  بود آه اين  
 . طور نبودند اين

   و شادي  سرزندگي حالت  نوع  يك  يعين-   است  گرم  طبيعتًا دلشان شدند، چون  مي  مجع  آه  طبعًا دور هم  جوانان البته  
 .بردند  مي  چيز لذت  از مهه-   هست ندر طينتشا

   لذت برد، ازتفريح  مي  لذت  آردن  نگاه  آيينه برد، از توي  مي  لذت  زدن برد، از حرف  مي  لذت  از خوراك جوان
 .برد مي
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 در  بريد، آدم ي م خومشزه  غذاي  مشاها از يك  آه  لذتي ، آن  گذشت  جواني  از سنني  وقيت  انسان آنيد آه مشاها باور مني  
   چيزهايي- بودند   من  حاالي در سنني  آه  آساني- ما   بزرگرتهاي  وقتها گاهي آن. برد  را مني  لذت  ماها آن سنني
   فكر طوري طور اينها اين  چه آردمي  مي  ما تعجب گفتند آه مي
 

   انقالب  رهرب معظم نظرات

 .گفتند  مني  برياه  هم ها خيلي ره بيچا  خنري، آن بينم  مي آنند؟ حاال دارم مي

  گذارم  و مني آنم مي  احساس  از جواني  چيزي  در خودم ، هنوز هم ام  نكرده  منقطع  از جواني  را بكلي  خودم  من البته
 .  بيفتم  حالت  آن  به آه

  رها آرده  پريي  را در دست  خودشان اما آهنا آه.  گذارم  مني  هم  و بعد از اين ام  تا حاال نگذاشته احلمدلّله  
  گومي مني.  بود  حالت  اين وقت آن. آردند  مني  دارد، احساس  خوش  زندگي  شؤون  از مهة  جوان  آه بودند، قهرًا التذاذي

 . بود  حاآم هوييت  و بي خربي  وبي  غفلت  اما فضاي-  آنم  را ادعا مني  اين- بود   حاآم  غم  فضاي آه

   رابر اين ، مهتمان آردمي  فكر مي  و عميق  طور جدي  به  مبارزه   مسائل  در زمينة  ماها آه  آه بود  هم اين  
 مثًال مسجد  خودم من.   بكشيم  بريون  رژمي  نفوذ فرهنگي  را از دايرة  جوانان توانيم  مي  آه  جايي  تا آن  آه گذاشتيم

  نقطة.  آردم  مي  سخنراني رفتم شهرستاهنا مي  به گاهي.  آردم  مناز مي بعد از ، سخنراني گفتم  تفسري مي ، درس رفتم مي
 .  بكشم بريون  را از آمند رژمي  جوانان  بود آه  اين  من  توجه اصلي



 
41

 را دارد   وجود دارد؛مهه  نور نامرئي  يك گفتم مي.  آردم تعبري مي»  تور نامرئي «  را به  وقتها اين  آن خود من  
 را   جوانان توامن  مي  و هرمقدار آه  آنم  بشود، پاره  را تا آجنا آه  تور نامرئي  اين خواهم  مي آشد، من ي م  مسيت به

 .  بكشم  تور بريون  اين از آمند و دام

  م اما تفكرات  ، ثانيًا به  تدين  اوًال به  بود آه  اين  هم  خصوصيتش  آه-شد   مي  خارج  آمند فكري  از آن  آه هر آسي
 .آرد  پيدا مي  مصونييت  نوع  يك-آرد   پيدا مي گرايش

 . شدند  انقالب  اصلي هاي  بعدها پايه  هم  نسل مهان.  بود  طوري  روز اين آن  

   با من  آه آساني  چه- را   نسل  از افراد آن ، خيلي آنم  مي  نگاه  خودمان  جامعة  به  زمان  در مهني  من  آه  هم ن´اال  
 .  آنم  شناسايي توامن  مي- نبودند   مرتبط  با من  آه  آساني  بودند، چه مرتبط

 . داريد  هبرتي  مشا زمان ن´، اال  هر حال به

،   بايد باشد هست  آه طوري  چيز آن  و مهه  است  چيز فراهم  مهه  جوان  براي  آه گومي  مني البته.   است  هبرتي فضا فضاي  
 .  هبرتاست  روز خيلي  از آن ، امروز وضع  زمان  با آن اي  مقايسه اما در مقام

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

    مسلمان  جوان  از يك تعريف
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   و به  آرده  را طي تواند مسري زندگي  مي جوان  يك ؟ چگونه  او چيست  و خصوصيات  مسلمان  جوان  مشا از يك  تعريف©
  برسد؟ اهدافش

 .آند  مي مشكل  خيلي  دادن  را در پاسخ  مشا گذاشتيد، آار من  آه  شرطي اين.  آرد شود طي  مني  براحيت   البته

 پيدا   دست  چيز باارزشي خواهد به  مي  اگر انسان باالخره.  آرد  طي شود براحيت  را واقعًا مني  مهم  آار جدي هيچ  
 .  ناگزير است ؛ اين آند  مهراه  را در خودش  و تالش  زمحت آند، بايد مقداري

 اگر   آه بينم بازر مي  را خيلي  خصوصيت  دارند، سه  جوانان  آه  مهمي  خصوصيات  اين  اساسًا در بني منتها ببينيد من
  اين.  داد  مشا پاسخ  سؤال  اين شود به مي آيد آه  نظر مي  بشود، به  هدايت  درسيت  مست  بشود و اگر آهنا به آهنا مشخص

اگر واقعًا .   است  در جوان  برجسته  خصوصيت اينهاسه. ، اميد و ابتكار انرژي:  از  است  عبارت صيت خصو سه
 صدا  ، چه  و فرهنگي  فكري  مسائل  گويندگان ، چه  مذهيب  گويندگان آند،چه  ما مي  به  آه  فرهنگي ها در آمكهاي رسانه

   راحت  خيلي  آه آنم  مي  خيال  آنند، من  هدايت  را درست مده ع  خصوصيت  سه ها،بتوانند اين  مدرسه و سيما، چه
   مااستعدادهاي  آه  است خواهد اين  از ما مي  آه  چيزي  هم  اسالم چون.  را پيدا آند  اسالمي  راه  جوان شوديك مي

   مشا جوانان  را به  اين من بد نيست.   هست  بسيار اساسي  نكتة  يك  در قرآن البته.   برسانيم  فعليت  را به خودمان
   آنند، به  از تقوا درست  تصويري خودشان خواهند پيش  افراد مي  آه وقيت.   تقواست  به  دادن  توجه  و آن عزيز بگومي

 از آهنا   اينها در تقوا باشد، اما هيچكدام  مهة است ممكن. آيد  و ذآر و دعا مي  و عبادت  مناز و روزه ذهنشان
  آند و هر حرآت  چكار دارد مي  بداند آه  انسان  يك ؛تقوا يعين  خود بودن  مراقب تقوا يعين.  قوا نيست ت معناي
 در   اسب ، دهانة  رهوار نشسته  سوار بر اسب  آه  انساني مثل.  منايد انتخاب  و فكر و تصميم  را با اراده خودش
 در  اش  و تصميمها و آينده  تقوا ندارد، حرآات  آه آدمي.  ست ا تقوا اين. خواهد برود داندآجا مي  و مي  است دستش

 او سوار  اينكه اند، نه  انداخته  سرآشي  اسب  او را روي  آه  است  آسي البالغه  هنج  تعبري خطبة به.   نيست اختيارخودش
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  داند  اما مني  هست  در دستش دهانه.   بلد نيست سواري ، اسب  سوار شده ، اگر هم شده
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 برود و  جمبور است  او را آشيد، او هم  اسب ، هرجا آه  آجا خواهد رفت داند آه  بشود، مني  بايد سوار اسب چطوري
   نظر من ، به  معنا در نظر بگريمي اگر ما تقوا را بامهني.   است  سرآش  هم  اسب اين.   در انتظار او نيست قطعًا جناتي

، واقعًا   است شود، ممكن  مي هرحال  باشد، به راحت  خيلي  آنطور آه  نه  باز هم  آرد، البته  را طي شود راه  مي احتر
  اين. آند ، ببينيد چكار دارد مي  است اگر متدين.  را پيدا آند آردن  زندگي  اسالمي  راه  جوان  يك  آه  است عملي

 .  نيست  يا درست  است ، آيا درست  و ترك  فعل ، اين  درس ،اين  رفاقت ، اين  حرف ، اين اقدام

 او   حالت  باشد، اين  راداشته  حالت  مهني چنانچه.   تقواست  مهان ، اين  يا نيست  است آند درست  او فكر مي  آه مهني  
. »  للمتقني هدي«، »  للمؤمنني هدي«: گويد مني»  للمتقني هدي«: گويد  مي  آرمي قرآن.  خواهد آرد  راهنمايي  دين را به

   باشد اما به  نداشته  دين  آسي  است ممكن.  باشد  باشد، اماتقوا داشته  نداشته  هم  دين  نفر باشد آه  اگر يك يعين
اما اگر .  خواهد شد  و مؤمن  خواهد گرفت  هدايت  از قرآن او بال شك. باشد ، تقوا داشته  گفتم  آه  معنايي مهني

 قرار   خوبي  دارد، اگر در فضاي  شانس  به بستگي.   پايدار نيست  هم  باشد،احتماًال در اميان تقوا نداشته  مؤمن
 اگر  بنابراين. ماند  مني  باقي ، در اميان  قرار نگرفت  خوبي ماند، اگر در فضاي  مي  باقي ، دراميان گرفت

   در شكلي شودجوانان  مي  خوب  خيلي  نظرم  بشود، به  هدايت  و درست  باتقوا آار بكشيم  خصوصيت  سه از آن بتوانيم
 .  است  چيز مهمي اين.  است  اسالمي  امروز آشور ما آشوري  خوشبختانه خبصوص. پسندد  مي  اسالم آه

  قًا به، اينها عمي است  امور در دستشان  زمامهاي  آه آساني.   است  در اختيار اسالم-   اقتدار ملي  يعين-  حكومت  
   خيلي  زيسنت  و مسلمان  شدن مسلمان  براي  جا دارد، لذا زمينه  جانشان  در عمق  اميان  آه  هم مردم.  معتقدند اسالم
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   را درك  جنگ  نكرديد، البته  را درك  دوره  آن اعتالي  مشاها متأسفانه  آه  جنگ در دورة.   بربم پايان.  زياد است
   هجده  جوانان مهني. خوَرد  مي  افسوس  نكرديد و آدم نظري را مشا درك  بي خصوصيات ندارد، اما آن   تأسف  اين نكرديد آه

 در   سال چهل  آه  حد عاريف  به  گاهي  معنوي  و صفاي  لطافت  مشاها بودند، از حلاظ  در سنني  آه اي  ساله  وبيست ساله
   بودند من فراوان. نبودند  هم آرد و آم  مي  وجود اينها احساس را در  اين آدم. رسيدند  مي  آرده  خدا سلوك راه
    خضوع ، احساس گرفتم  قرار مي  آه  جواناني  چنني  وقتها در مقابل مهان
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 او را  گريد وآماالت ي قرار م  آه  بزرگي  در مقابل ايد انسان ، ديده  آنم  تواضع  خبواهم اينكه  ، نه آردم  مي حقيقي
   در خودم  رزمنده  جوان  و يك بسيجي  جوان  يك  را در مقابل  احساس  مهان من. فهمد  را مي  خودش بيند، ضعف  مي آه
 . يافتم  و مي ديدم مي

 . آند  متحول گونه  را اين  معمويل  جوان  يك توانست  مي  بود آه  فضايي  فضا چنني اين

  جوانان.   وفكري  اخالقي  و هزار جور بلّية  و فالن  رپ گروههاي. اند  در دنيا چگونه  جوانان دانيد آه مشا مي  
 . مبتال هستند  هزار جور ابتالئات واقعًا به

 حاال   بودند آه معروف هاي» بيتل« ما  زمان.  بود  البته  ما هم ، زمان  حاال هست  آه  چيزهايي  و اين  رپ گروههاي  
 آجا   هرآدام اند آه  را نوشته حالشان  شرح  خارجي  جملة  در يك  آه  ديدم  پيش چند وقت. اند پريمرد شده  ام شنيده

 .آشاند  چيزها مي  اين ، آهنا را به  رواني هاي عقده ، آن  روحي  گرفتاريهاي آن. آنند  آار دارند مي هستند و چه
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  ها دچار چه بيچاره  آن فهمند آه آنند، مني  از آهنا تقليد مي ست و دورد افتاده  عقب  در آشورهاي  آه حاال آساني  
 دنيا گرفتار   آه در حايل.   است  وسقوط ، احنطاط  اين  آه  در حايل  است  پيشرفيت آنند آه  مي خيال.  هستند اي بيماري

 . داشتند طور وضعي  ما آن  بود، جوانان  وضعي چنني

  ، احساس  وظيفه اجنام ، احساس  خودشان  در قلب  عميق  شادي ، سربلند، با احساس تغين، سرشار، مس ، جوانان در ايران
 .آند  دارد آار مي  آه آند و براي  دارد چكار مي  آه  هدف  بودن روشن

ر  نوت توانيم  مي  و نگامهان  وروح  دل وشوي  با شست  مدام  آه آنيم  مي  و احساس امي  ياد گرفته  ما از بزرگان©
   مهني  دليل  وجود دارد، به  جوانان  به  نسبت ،گويا سوء تفامهي  جامعه  در فضاي  و هم  در خانواده ، اما هم ببينيم
.   است  جوانيشان و هواي  و حال  زندگي  و شرايط  سن  مقتضاي هرحال  معتقد هستند و به  آن  به  آه  ونوگرايي نوجويي

زيستند   آهنا مي  آنند آه  زندگي  مهانگونه خواهند جوانان مي  و مادران  پدران شود آه ي م  احساس  در خانواده  آه اين
  در.  پيدا آنند  بايد دست  و دخرتان  نيافتند، حاال پسران  دست  و مادران پدران  آه  چيزهايي  آن يا به

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 آهنا الزامًا   مهة  آه  نيست  اين منظورم آه (  هست  بر جامعه  حاآم  آه چيزهاييها و عرفها و   سنت هرحال  به  هم جامعه
  احتياطي  يا بي  الاباليگري  به  جوانان  و شايد حيت  است  جوانان نوگرايي  اين  پذيراي  سخيت به)   است نادرست

   اعتقادميان  اساسي  اصول تثبيت  براي  ساله ت بيس  فرصت  در اين آنيم ما فكر مي.  بشوند  متهم  و ناآگاهي تأملي وبي
 مانور بيشرت   امكان  آه  در مواردي آنيم  مي  احساس  اما گاهي امي  داشته آايف ، فرصت  بزرگمان  و هنضت در مورد انقالب

.  نظر بشود  گردد و اعمال جاها بايدآشف ، آن  را دارمي  موضوع  جديد به وبروز خالقيتها و نوآوريها و نگاههاي
   پيش  جدي  دو موضوع  در اين  اصًال انقالبي  دارند آه  متفاوتي نظرهاي  و شطرنج  در مورد موسيقي  امام مثًال حضرت
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 تقوا   بزرگ هاي  از اسوه يكي  عنوان  را به  شهيد رجايي من.  بود  بزرگ  خيلي  گشايش  يك  هم آورد و درمورد جوانان
  آوتاه  آستني  با پرياهن  انقالب  آغازين  ساهلاي  اوج  در آن  آه ديدم  را از ايشان  و عكسي شناسم  مي  و اميان و اخالص

 .آردند  مي  بودند و صحبت نشسته  امام خدمت

   آن  از تثبيت آنيد پس ، فكر مي  ميلياردهاانسان  بزرگ  عنوان  و به  رهرب ديين  عنوان  مشا به  آه  است  اين  من عرض
 را  حتوالت شان  روحيه  براساس  و جوانان  بدهيم  و نوگرايي  نوجويي  اجازة توانيم مي  خبشهايي ، ما در چه  اساسي ولاص

  نكنند؟  قرار نگريند و عمل بسيار خشك  در چارچوهباي ناآرده  بازتر باشد و خداي  آنند و دستشان جتربه

گوييد   مي آه اوًال اين.   دارم  قبول  از آهنا را من تيد، خيلي را گف آنچه.   خوب  خيلي:  انقالب   رهرب معظم
 باشد و   داشته  الزم  اجازه آه  نيست  اصًال چيزي  نوآوري  آه  آنند، بايد بگومي  دارند نوآوري  در آجا اجازه جوانان

 وجود   به  و خالقيت  نوآوري ، اين وجود داشت اگر ميداني.  بگريد  اجازه  آند، از آسي خواهد نوآوري  مي  آه آسي
   پذيرفته  ما اصول  آه  نيست  اين  نوآوري معناي.  بگريد ها اجنام زمينه  بايد در مهة  نوآوري  معتقدم من. خواهد آمد

    تكامل  روبه  آه  است  در اموري  و تكامل ، پيشرفت  نوآوري معناي.   بربمي  را زير سؤال خودمان  و عقالني  منطقي شدة
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

آند   پيدا مي عدالت  تأمني  را براي  خوبي  آند، شيوة  خبواهد نوآوري  آه ، هرآسي  است  چيز خوبي مثًال عدالت. هستند
   آن راي ب  آسي  است ، ممكن  است امر طبيعي  فرزند، يك  به  پدر و مادر، حمبت  به حمبت. آند  مني  شك  عدالت اما در خوبي

   مشا به  وقيت بنابراين. آند  مني  شك  آسي  اصول  اين  اما دراصل  است  وجود نداشته  تاآنون  پيدا آند آه اي شيوه
   شامل  نوآوري  آه  نيست  معين  آن  آند، لزومًا به خواهد نوآوري مي گوييد جوان آنيد و مي  مي  اشاره نوآوري

 .  مورد نظر است  درست  نوآوري بنابراين. شود  مي  هم  ونامعقول  غريمنطقي نوآوريهاي
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  توامن را مني  اين پسندد، من  ما مني گوييد جامعة  مي  آه  اين  بشود، ليكن  بايد نوآوري  آه  هستم  آامًال موافق بنده
  يگر قرار داريد، خربي د  ياجاي  خودتان  خانوادة  هستيد و داخل  جوان حاال يا مشا چون.   آنم  از مشا قبول خيلي

  هرحال دانيد، به  مشا مني  آه دامن  مي ، چيزي دارم  زيادتري  بيشرت و اطالعات  جتربة  چون ، يا من  ندارم  من داريد آه
  آند و استقبال  مي  را اصًال تربيت  نوآوري  آه  است اي ما جامعه  جامعة  آه آنم  مي  گمان من.   دوتاست  از اين يكي
 هشتاد   مرد آهنسال  بزرگوار يك امام.  آرديد اشاره)  ره(  امام  مشا در مورد حضرت آه  است  مهني اش  منونه يك. آند مي

   است  آن اينها نشاندهندة. گوييد، صادر آردند  مشا مي  را آه  دو فتوايي  اين در اواخر عمرشان  بودند آه ساله
 .  است  آامًال مهساز و مهخوان  و منطقي  نو و معقول هاي  با پديده  آه  است اي  ما اصًال جامعه جامعة آه

  مقابله»  جوانان  شدهناي از حد خارج« از  ها با بعضي  خانواده  است  ممكن البته. طورند  مهني  ما هم هاي خانواده
 اصًال تذآر  جوانشان  به  باشيد آه  انتظار داشته  و مادران  از پدران نبايد هم.   است  منطقي  هم آنند، اين

 پدر و مادر،   فكري  آمكهاي نبايد تصورآرد آه.  دارد  پدر و مادر خود احتياج  فكري  آمك  به هر جواني. ندهند
  آنم  مني  گمان من.  طور نيست  اين گريد، نه  را مي جوانان  نوآوري ، جلوي  و مشفقانه  و مادرانه  پدرانه هاي نكن و بكن

،   بايستد، نه  آن  ما در مقابل  جامعة  باشد، پدر و مادر يا خبصوص  وصحيحي  و منطقي  معقول  نوآوري آه   جايي آن
 .  است  نظام  و اين  جامعه  مكرر اين  جزء شعارهاي نوآوري  به امروز اصًال تشويق

   اشاره  آن داشتيد و به  آامًال توجه  ديدم  در صحبتهايتان  مشا هم طور آه ، منتها مهان دارمي  مي  را دوست ما نوآوري
   انسان يعين.  نشود  منتهي  ناخبردانه  وگاهي  غريمنطقي  نوآوريهاي  به  بايسيت ، نوآوري  آردم  تصريح  هم آرديد و من

   يا  است  قبل  از نسل  آه ، با هرچه  است  سنت  آه با هرچه
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه
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. پذيرد  مني را عقل ، اين  نيست  اصًال منطقي  آند، اين ، مبارزه  آنم  نوآوري خواهم  مي  من  اينكه صرف  به،  است قدميي
   اين  از جوانان بنابراين.   بربمي  راپيش  ما آن  وجود دارد، بايسيت  تكاملي  حرآت  آه  ميداهنايي  در آن  يعين نوآوري

 .آنند   و خالقيت  نوآوري  آه انتظار هست

  ، ليكن  هست حتجر وتصلب.  شوم  منكر مني  را هم  اين ، من  است  بسته  خيلي  و گوششان  چشم  هستند آه  هم  افرادي البته
   جتربه  خيلي  مبارزات  را در دورة مااين.  آرد  آگاهشان  درست  منطق  با شيوة توان  مي  متحجر را هم  انساهناي مهان

 و  آردند و پدران  مي  را مطرح  حرفهايي گاهي  خودشان  در خانوادة  دوروبر ما بودند آه  آه جواناني.  آردمي
. آردند  مي  ما مراجعه  به  و مادران  پدران  از اين بعضي  بود آه اتفِا افتاده. آردند  مي  خود را برآشفته مادران

  ديد آه آرد، مي  مي  صحبت  پدر و مادر آه  با آن دمآ.  اتفِا افتاد مراجعات  قبيل بار از اين  چندين  خود من براي
   را درست  بود مقصود خودش  نتوانسته  جوان  آن داند، يعين  را مني  فرزندش  حرف حمتواي  ندارد چون  تعصيب هيچ

  اي  درمسألهآند  مي  خيال  انسان  آه  را هم  آدمهايي هرحال به. آرد  مي ، پدر و مادر را آشفته آند، لذا اين بيان
 آرد   توجه  نكته اين  بايد به  از آن  پيش البته.  آرد شان  توجيه  درست  با منطق توان  دارند، مي  و حتجري تعصب
   هم  نكته  اين آند، به  مي تصحيح  را از من ، او دارد اشتباهي  و حتجر نيست دهد، تعصب  مي  او دارد خبرج  آه آنچه

 . آنيد  توجه بايسيت

 و   آرايش  از قبيل رود و نوعًادر مسائلي مشار مي  به  انسان  از ويژگيهاي ، يكي  نوگرايي  آه  اين  به  با توجه©
   تاآنون  آارهايي  چه  دوليت ؟ دستگاههاي  برخورد با اينها چيست  در موردحنوة آند، نظر جنابعايل  مي  خودمنايي پوشش
 ؟اند  بوده اند؟ آيا موفق داده اجنام

،   و زيبادوسيت  وزيباسازي  زيبايي  به  گرايش  اصل  آه  است  اين  آنم  عرض توامن  حاال مي  آه  چيزي  مشا آن   در پاسخ
  اين.   است تري  چيز عام نوگرايي. بكند  تفاوت  مقداري  نوگرايي  شايد با مقولة  اين البته.   است  چيز فطري يك
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   خوشش ، از زيبايي  جوان ، خبصوص  انسان  آه  است خاصي  مشا گفتيد، مقولة  آه  چيزهايي  و اين  و لباس  آرايش مسألة
   هم ، در اسالم  است  و قهري  چيز طبيعي  ندارد، يك  هم  عييب  زيبا باشد و اين هم  خودش خواهد آه  مي آيد و دلش مي

 .  و فساد است ، فتنه  شده  منع  آه چيزي ، آن  است  نشده منع

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   اخالقي ابتذال  وجود بيايد، يعين  و فساد به  احنطاط  در جامعه  نشود آه  اين  موجب  بايسيت  و زيباسازي  زيبايي اين
  و  زن  در روابط بندوباري  وبي قيد و شرط  بي اگر ارتباط.   است  مشخص ؟ راههايش  وجود بيايد، چگونه نبايد به

 فساد   به  دربيايد، اين  مدپرسيت  شكل  به افراطي  صورت اگر به.  فساد خواهد شد  موجب  باشد، اين مرد وجود داشته
   زندگي  اصلي  اينها، مشغلة  و امثال  و لباس  سر و وضع به  و رسيدن  زيباسازي  مقولة اگر اين. خواهد اجناميد
   ، مثل  است  و احنطاط بشود، احنراف

نشستند؟   مي آنيدچند ساعت فكر مي. نشستند  مي  ميز آرايش  پشت  و اشراف  اعيان  خامنهاي ، آن  طاغوت  در دورة كهاين
   آرايش  براي  مدت ، اين  انسان يك. نشستند مي  ساعت  شش  آه  داشتيم  دقيق  دارد و ما خربهاي  واقعيت اين!   ساعت شش

   اين اگر آار به.  آند  درست طوري  را اين  را يا صورتش  سرش  برودو موي  عروسي  بهخواهد مثًال  مي  آند آه  وقت صرف
  . ندارد  باشد، عيبي  وتبرج  خودنمایي  در آن  اینكه  بدون  و لباس  سر و وضع  به  رسيدن نفسه في اما   است  واحنطاط  در بيايد، احنراف شكل

   يك اين.  انگيزي  وفتنه  جذب  براي  مردان  در مقابل  زنان  خودمنايي  مهان عين ي تربج.   است ممنوع»  تربج « در اسالم  
افتد   مي  گناه  به  پسر جوان  يا اين  دخرتجوان  اين  آه  نيست  اين  فقط اشكالش.  دارد  اشكال  و خيلي  است  فتنه نوع
  اساسًا آنگونه. رسد ها مي  خانواده  به اش باله دن-  است  آوچكرتينش  بگوييم ، شايد بتوانيم  است  اوليش  اين-

اصًال .   است  زنده  با عشق  خانواده  چون  است  مهلك  سم خانواده  بناي قيد و بند براي  و بي قيد و شرط  بي رابطة
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 شد، ديگر  تأمني ديگر   در جاي-   خمالف  جنس  به ، عشق  زيبايي  به  عشق-   عشق اگراين.   است  با عشق  خانواده بناي
  به.شوند  مي ها متزلزل  و خانواده  خواهد رفت  باشد، از بني  بايد داشته  خانواده  استحكام  آه يي قوي  پشتوانة آن
 . و آمريكا مشايل  اروپاي  در آشورهاي  خبصوص  هست  غربي  در آشورهاي  امروز متأسفانه  آه  وضعي مهني

  اين.   است  شده  بزرگي مصيبت شوند و اين  مي ها متالشي  هستند؛ خانواده  مشكل  اين دچار  بشدت اخريًا آمريكائيان  
  آشند اما بيشرت به  بسيار سختيها مي  هم مردان البته. گردد  خود خامنها برمي  به ، ضررش  اول  در درجة  هم مصيبت
زهكار و تبهكار موجود دنيا و آمريكا را  ب  نسل اين.شود  متولد مي  آه  نسلي  آن  به رسد؛ بعد هم  مي زنان

  شود؛  مي  از آجنا شروع اش بينيد؟ اينها مهه مي
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 .آيد  شرور مي درپي طور پي  مهني  دنبالش  آه  است  و آليد شري مقدمه  يعين

 و  خدا زيباست«؛ » اجلمال  و حيب  اهللا مجيل ان«:   آه امي زياد شنيده.   است  شده  داده  امهيت  زيبايي  مسألة  به در اسالم
»  نكاح « در آتاب.   ما هست  حديثي  در آتب زيادي  روايات  سر و وضع  به  رسيدن در خصوص.  دارد  را دوست زيبايي

 را   سرشان  بايد موي ن مثًال مردا آنند آه  مي  خيال  برسند، بعضي خودشان  به  بايسيت  مرد و زن شود آه  مي  حبث مفّصل
   من الشعر احلسن«   آه  هست در روايت.  سر بگذارند  موي  آه  است  مستحب جوانان  براي ، در شرع برتاشند؛ نه

پيامرب   دارد آه  بداريد يا مثًال روايت  را گرامي ؛ آن  است  اهلي  زيبا جزء آرامتهاي ؛ موي» اهللا فاآرموه آرامة
. آردند  مي  خود را مرتب آردند و سر ووضع  مي  نگاه  آب  ظرف  بيايند، به خواستند نزد دوستانشان  مي  وقيت)9( اآرم

 )9( فقري بود، پيامرب  آه  هم  مدينه ،نبود؛ جامعة  هست  هم  و فراوان  حاال هست  آه  شكلي  اين  به  آينه  آه  زمان آن
،  اين. آردند  مي  استفاده  آينه  جاي  به  بيايند، از آن شانخواستند نزددوستان  مي  وقيت  داشتند آه  آبي ظرف
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   منتها آن  است  اسالم  در شرع ، چيز مطلوبي  زيبايي  به  و گرايش  خوب ، لباس مرتب  سر و وضع  آه  است  آن نشاندهندة
  ،ضررهايش  گفتم  آه طور هم مهان. د شو  و فساد و تربج  فتنه  براي اي  وسيله  اين  آه  است ، آن  بد ومضر است  آه چيزي

 .رسد  مي  بعد هم  و نسل تا خانواده

 بودند  نوشته.  بودند آرده  را منعكس  آن  هم  خودمان هاي ؛ روزنامه  ديدم  مطليب  آمريكايي  از جمالت اخريًا در يكي  
   رگبار بسته  را به  و معلم  بچه مشت  يك،  بودند و با مسلسل  گرفته  آمني  در مدرسه  ساله ، دوازده  ده  دو بچة آه

   يك ببينيد، براي!  رگبار بستند  را به  شوند؛ بعدمهه ها مجع  بودند تا بچه  آژير خطر را آشيده  هم اول! بودند
.  بد ت خاطر تربي  به خيايل  بي  و از روي  خونسردانه جناييت.  واقعًا چقدر بد و دردآور است  وضعييت  چنني  اين جامعه

 . است بندوباري  بي  مهان  دنبالة اش اينها مهه

  به.   است  داشته  حوادث  اين طور درماندگار بودن  و مهني  و حوادث  و اجتماع  در جامعه  بسزايي  نقش  هنر مهيشه©
    خودمان در جامعة» هنر«،   مثال عنوان

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 حضور   در صحنه  شد، مهيشه  شروع سازندگي  مرحلة  آه  و بعد از آن  مقدس  دفاع سال طور هشت و مهني   و انقالب در مبارزه
   بعد ازانقالب  دو دهة  هنر مهني  را در خصوص  و تفسري خودتان  مشا حتليل  آه است  اين  من ، خواهش  است داشته

   چه  هببود آن بينيد و براي  مي  هنر راچگونه  آنوني يت وضع  جنابعايل  آه  است  اين  هم  بعدي بفرماييد، سؤال
 .  داريد؟ متشكرم فرمايشاتي
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   براي  رسايي هنر، زبان.  است  هنر گفتيد، آامًال درست  به  راجع  آه  چيزي  اين: اي  اهللا خامنه  آيت   حضرت
  ، خنواهيم  بگوييم  انقالب  دربارة  من  امثال ههرچ.  است  انقالب  مثل اي  پيچيده  موضوعات  خصوص  و به  موضوعات مهة

تواند   مي  آه  هنر است  بشود، زبان  هنر وارد ميدان  زبان مگر اينكه  آنيم  را تشريح  عظيم  حقيقت  آن توانست
   درست آرديد، آامًال  اشاره طور آه  مهان بنابراين.  منايد آند و ذهنها را روشن  و تشريح  را تبيني  عظيم حوادث

  ، متأسفانه  ساله  پانزده  مبارزات ، در دوران  انقالب  از پريوزي  قبل  مبارزات البته.  دارد نقشي ، هنر چنني است
.   ذهنهااثر داشت  در روشنگري شد آه  مي  گفته  خوبي  شعرهاي ، گاهي  بندرت  نبود، مگر خيلي  ميدان وارد اين»هنر«

 شدند اما   تقريبًاوارد ميدان  هم  منايشي ها و هنرهاي  از منايشنامه بعضي)   پنجاه هة د شايد ساهلاي( اواخر  اين
را »  باران «  آوردند،در مشهد منايشنامة  صحنه را روي» ابوذر «  منايشنامة ، مثًال در هتران  و بندرت  آم خيلي

، هنر  غرض.  بود  آم  اما خيلي- هنر فعالند  هاي  درزمينه  هم ن´ اال  آوردند آه  صحنه  روي  بودند آه  خوبي جوانان
 .  نداشت  زمان  در آن  زيادي نقش

   قدرت  صاحبان  هنر درقبضة-   ساهلاست  در مهان  هم  مبارزات  دوران  سال  پانزده  آن  آه-   گذشته  در رژمي متأسفانه
 آمد،   ميدان  هنر به  انقالب پريوزي  از حلظة ليكن نبود،   بودند و در ميدان  دچار شده  احنطاطي بود و حقيقتًا به

   اين بينيد در ميان  مي ن´مشا اال. بود)   جوانان يعين( نوظهور  هنري  استعدادهاي  آمد، عمدتًا از طريق از دوجا هم
   جنگ هاي  جبهه يا در  هستند آه  بعد از انقالبند، اينها آساني جوانان ، خيليشان  ما دارمي  آه  معرويف هنرمندان

   دستشان  شدند، مثًال دوربيين  آشيده  مسيت  پيدا آردند و به  خودباوري ، يك  امياني ، بايك  انقالب هاي يا در صحنه
  طور بقية  هنر آشاند و مهني  مست  آارها اينها را به اين. ها رفتند  جبهه  به  عكسربداري گرفتند وبراي

    از انقالب  قبل  دورة  از هنرمندان  هم  آردند، بعضي  شروع  انقالب  از اول  آه  بودندن هنرها،غالبًا جوانان
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه
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در .  قرارندادند  انقالب  را در خدمت  نشستند و هنرشان  دادند، رفتند آناري  پاسخ  انقالب  اينها به بودند آه
 هنرها  ، انواع  خمتلف هاي  و درعرصه  داشته  زيادي گذرد، هنر نقش  مي  سال بيست   تا امروز آه  انقالب ، از اول جمموع

   اجنام  و بزرگي  برجسته  شدند و آارهاي  واردميدان- هنرها   انواع  يا هنر شعر، بلكه  منايشي  هنرهاي  فقط  نه-
 . پيدا آردند  پرورش  جوان دادند و هنرمندان

   از انقالب  اگر امروز را باقبل  آه ، بايد بگومي  هنر چيست  آنوني  وضع  به  نسبت  نظرم نپرسيد م  مشا مي اما اينكه
،   آنيم ، مقايسه بايد باشيم  آه ، اما اگر با آنچه  دارمي  هم ، برجستگي  است  خوب  وضعمان  آنيد، ما خيلي مقايسه

   هنرهاي  شعر، در زمينة ، در زمينة نويسي قصه  در زمينة، ما هنوز  عقبيم  آه  صرحيًا اعتقاد دارم ، من ، عقبيم نه
   متعددي  ناشيگريهاي  و انسان  دارمي  فراواني  نشدة ،آارهاي  دارمي  زيادي آاستيهاي)  سينما و تئاتر يعين ( منايشي

  هاي  ما در عرصه  آه را  خودباوري  فعالند، مهان  هنري هاي  در رشته  آه آساني  اميدوارم من. آند  مي را مشاهده
   صنايع ، در زمينة  صنعت در زمينة( آرد   متوجه  خودش  و دنيا را به  آردمي  مشاهده  درجاهايي ديگر انقالب

   بتوانيم  بلكه  هنر هم در زمينة)   است  آهنا شده  دنيا متوجه  آه امي  آرده ،واقعًا ما آارهايي نظامي
 .  دارم  اميد را من  باشد، اين  بزرگمان  و انقالب  ايران  بزرگ  ملت اخصة ش  آه  بكينم انشاءاللهكارهايي

 

   هنر و جوان

  
   انقالب  آه مساعدي  و با زمينة  هست  در آنان  ارزمشند استعداد آه  معتقد ما با ذخرية  اگر جوانان  آه  است   مسلم

 در اختيار   حتميلي  و جنگ  انقالب هاي صحنه  آه نظريي  و بي ديع ب هاي  از سوژه گريي  و با هبره  آورده  فراهم  آنان براي
 خود را  شود، مهت  مي  احساس  انقالبي  مفاهيم  و گسرتش  رسوخ براي  هنر منايشي  امروز به  آه  و نياز مربمي  هناده آنان
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  ترين  برجسته  خواهد توانست اسالمي   انقالب  از چندي  بربند، پس  و حمتوا را پيش  تئاتر و سينما آنند وتكنيك صرف
   واسالمي  اهلي  انديشة  هداياي  از ارزمشندترين  يكي  به  آند و بشريت  دنيا عرضه  را به  رشته  در اين آثارهنري

 . يابد دست

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 آرماهنا  و در خدمت  انقالب  و در خدمت  سپرده ب انقال  به  دل  صادقانه  امروز آه  هنرمند جوان  آه  دارمي ما عقيده  
 روزگار   اين  تاريخ گزارشگر جاودانة زند، مهان  مي  حرف  از انقالب  و مؤمنانه  است  قرار گرفته  انقالب و ارزشهاي

 .  روزگار است  اين و حقايق

،  روييده  تازه  هنال  و اين  جوان  طبيعت اين.   نشده  و جتربه  آزموده ، از پيش  است  هنوز جوان  هنر انقالبي البته
ها و  ها و فيلمنامه منايشنامه نويسها، سازندگان ، قصه  شاعران ، مهة  هنرمندان ، مهة مشا عزيزان. آند  رشد مي بتدريج

،   خودتان ني درو  از اهلام  خارج وظيفة  به  موظفيد، نه  آفرينش هاي  زيبايي  و منودارهاي  آثار هنري تابلو و مهة
 . رابارور و شكوفا سازيد  جوان  هنال ، اين  اخالقي  وظيفة ، به  هنري  وظيفة  به بلكه

 
    و موزيك اسالم
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   نه  زبان  اين  آه  تفاوت آند، با اين مي  سخن  آغاز به ايستد، موسيقي  بازمي  از آالم  زبان  آه  موقعي  است  نقل©
 دنيا   آل  شامل  را آه  بسيار وسيعرتي تواند گسرتة  مي ، بلكه برخاسته  از آن  آه  است  از فرهنگي تنها منبعث

 و پويا و   مثبت هاي تواندجنبه  مي  آالم طور آه مهان.  در بيايد املللي  بني  زبان  يك  عناوين شود،دربربگريد و به مي
  هاي  جنبه  مهني  به با توجه.  باشد ارزش  و آم نادرست و  تواندسخيف  مي  هم  اندازه  مهان  باشد، به  داشته ارزمشندي

   امروز داشتند، نظرات در جامعة  آن  و امهيت  موسيقي  به  نسبت  آه با توجهي)  ره(  امام  حضرت  بود آه موسيقي خمتلف
 جماز و  ، شكل  است م ما و اسال  مورد نظر جامعة  آه  خاص مالحظات اي  مورد فرمودند و با پاره  را در اين خودشان

 شاهد  هرحال ،اما به  بودمي  مواجه  موسيقي  با سري بطئي  هرچند آه  هم بعد از آن.  را جايز دانستند آن غريغنايي
   جايگاه  هنر نتواند آن  اين  آه  شده وجود دارد و باعث  آه اي مسأله.  امي  بوده  در آشورمان رشد موسيقي روند روبه

   امور هنري  بطور آلي  آه  است  ما پيدا بكند، اين  در جامعة  خودش با قابليتهاي را متناسب   خودش واقعي
   در  بطور موازي  آه  است  متعددي  و متوليان  آشور ما واجد مسؤوالن وفرهنگي

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

ها   زمينه  در اين  آه  آنيم ،بايد عرض تر بگوييم شفاف  اگر خبواهيم. آنند  نظر مي  و اعمال گريي ها تصميم  جنبه اين
   خصوص  ما در اين  موسيقي  جامعة  و بويژه  جوانان  شده باعث  وجود دارد آه  زيادي هاي  سليقه اختالف

 و   شده داخته پر  آن قبًال به  آه  فقهي هاي  جنبه  از آن  جداي  آه  است  اين  از حضرتعايل  بنده سؤال. مبانند بالتكليف
   و اين  هنر چيست  يك  عنوان  به  موسيقي  اجتماعي  درمورد قابليتهاي  بطور خاص ، نظرتان  شده  سؤال از حضورتان

 ما   جوان آه  امروز ما، با نوگرائيهايي  جوان  ما، با مقتضيات  امروزي  ما با مقتضيات امروزي  در جامعة آه
 در   ويژه هاي  جنبه  نظر خود را در خصوص  باشد؟مهچنني  بايد داشته  شرايطي  چه وسيقيآنيد م ، فكر مي  است  آن طالب

  قائل  موضوع  اين آيا به. ، بفرماييد  است-   غربي  و نه-  املللي  بني  زباني  آه  اين عنوان ، به  غري سنيت موسيقي
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   از راه  هنر و بويژه  نفوذ از راه روشهايش  از مهمرتين  يكي  آه-   فرهنگي  با هتاجم  مبارزه  راه  هبرتين هستيد آه
 ؟  هست  آشورمان  و مذهيب  ملي  با شرايط  و متناسب  و ناب  وسره  پاك  الگوهاي  ارائة-   است موسيقي

 معتقد   اين  به ، من ، نه است  فرهنگي  با هتاجم  مقابله  راه  هبرتين  موسيقي  ما بگوييم  آه  اين: اي  اهللا خامنه  آیت   حضرت
 .  است  فرهنگي  با هتاجم  مبارزه از راههاي  يكي  بگوييم هبرت است.  باشد  داشته  آششي  چنني  يك  موسيقي  آه نيستم

ببينيد، در مورد . دامن  مني  را اين  راهش تواند باشد، اما هبرتين  مي  با شرايطي البته.   از راههاست ، يكي بله  
   بياييم  و ديگر اينكه  چيست و حرام  حالل  موسيقي هاي  اساًا مشخصه  ببينيم  اينكه يكي:  وجود دارد حرف دو  موسيقي

  البته.   است  حالل  يكي  و اين  حرام  يكي  اين بدانند آه  مشا جوانان  قول  تا به  آنيم  را مشخص در مصدِا مرزهايي
،   خارجي  موسيقي-   گوناگون هاي  موسيقي  اجراهاي  از اين  انسان  آه است ، آار دشواري  نيست  آار آساني  دومي اين

  هاي  آند اما مشخصه  اينها را مشخص يكي ، خبواهد يكي آالم ، بي ، با آالم  و اقسامش  باانواع  هم  ايراني موسيقي
 را  اندرآار بودند،آنچه  دست  آه  اشخاصي از  بعضي  به  در جاهايي  هم  من البته.  شود گفت  را مي  آن دارد آه يي آلي
  ببينيد،.  آنم  مي  مشا عرض  براي  خمتصري ، حاال هم ام ، گفته دانستم  و مي توانستم  مي آه
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

اينها  ال و امث  زندگي  از واقعيتهاي  و واخوردگي حايل  و بي  و ابتذال  بيكارگي  را به اگر انسان  موسيقي
، از خدا   را از معنويت انسان  اگر چنانچه موسيقي.   است  حرام ، موسيقي  نيست  حالل ، موسيقي  موسيقي بكشاند، اين

   آند، اين  تشويق راني  و شهوت گناه  را به  اگر انسان موسيقي.   است  حرام  موسيقي  آند، اين و از ذآر غافل
   باشد، البته  را نداشته  حرمت  مضر و موجب خصوصيات  اگر اين موسيقي.   است  اين ماز نظر اسال.   است  حرام موسيقي

 در   حيت  هم ، بعضي  و در سازهاست آالم  بي  از آهنا در موسيقي ، بعضي گفتم  من  را آه اينهايي.   نيست  حرام  وقت آن
  خوانده  موسيقي  در اين  آه  شعري  را اجرا آنند، ليكن يضرر  بي  سادة  موسيقي  فرضًا يك  است ممكن يعين.   است آلمات
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 و   غفلت ، به راني شهوت ، به  ولنگاري ، به بندوباري  بي  به اي  آننده  باشد، شعر تشويق اي  آننده شود، شعر گمراه مي
 و نظر   است  در موسيقي  و حّليت  حرمت شاخص  آه  چيزي  آن بنابراين. شود  مي  حرام  وقت طور چيزها باشد، آن اين

.   است  بود، اين  مطلب  مهني به)  دادند  موسيقي  را در باب نظريه  آن آه (  مبارآشان  در اواخر حيات  هم  امام شريف
 . باشد  هلوي موسيقي)  اش  فقهي  اصطالح به ( موسيقي  است ، ممكن  دارمي  هلوي موسيقي

 از آار  ،دور شدن  زندگي  از واقعيتهاي ، دور شدن  از معنويت ذآر خدا، دور شدن از   دور شدن ، يعين  غقلت هلو يعين
 بشود،   اجرا حاصل با آيفيت اگر اين.  شود حرام  مي  موسيقي اين.  بندوباري  و بي  در ابتذال  و فروغلتيدن و تالش

 .آند  مني  بشود، فرقي  حاصل اگر با آالم

، آيا   شده  پخش  و درجاهايي  خود مشا مرزها را درنورديده  قول  به  آه اي  موسيقي آن.  املللي  بني گوييد زبان مشا مي
   مثًال آشورهاي  به  شد و توانست آشور خارج  از مرز فالن  موسيقي  يك  اينكه ؟ صرف  است  خوبي  لزومًا موسيقي اين

   يك  است ممكن.   وجه  هيچ ، به ؟ نه  است موسيقي   بودن خوب  طرفدار پيدا آند، مگر دليل  عده  برود و يك خمتلف
   آه  جواني  مشت  يك  آه  است آند، طبيعي  مي  حتريك  جواني  و نشاطهاي و حترآات راني  شهوت  به  باشد آه يي موسيقي

  د، از آن نوار بيفت  اين  به  در دنيا دستشان  آه هرجايي. آيد  مي  خوششان  موسيقي هستند، از اين زده غفلت
 .  نيست  موسيقي  بودن  خوب  دليل اين. آنند  مي نواراستفاده

  آنند آه  مي  خيال بعضي. ، اينطور نيست ، نه  است  حالل ، موسيقي  ايراني  اصيل  موسيقي  آه  بگومي  مطلق توامن  مني من
    غريسنيت  و موسيقي  ايراني  سنيت ، موسيقي  و حرام  حالل مرز موسيقي

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك يدگاهد

 .  نيست ، اينطوري ، نه است
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،   است گفتند حرام آردند ومي  مي  مقابله  با آن  گذشته هاي  در دوره  مهيشه  و شرع  دين  مناديان  آه يي  موسيقي آن  
بندوبار، در نزد   نزد افراد بي، در سالطني  در دربارهاي  حرامي  شكل  به  آه  است  خودمان  ايراني  سنيت  موسيقي مهان

.   است  حرام  موسيقي  مهان ، اين شده آردند، اجرا مي مي  در شهوات  داشتند و خوض  متايل  شهوات  به  آه افرادي
   بودن ، غربي  بودن ، آالسيك  بودن ، قدميي  بودن ، سنيت  بودن  از ايراني ،عبارت  و حالل  حرام  مرز موسيقي بنابراين

آيا  ، اما اينكه  مشا بدهيم  دست شود به  را مي  مالك اين.   آردم  عرض  من  آه  است  چيزي ، مرز آن نيست  بودن شرقييا 
 .  آنم  مشخص توامن  مني  را من ، اين  نوار جزو آدامهاست اين

مميزيها   اين  آه  ندارم  اطمينان  هم  خيلي آنند، اما من  مي  دارند مميزي  هستند آه  دستگاههايي ن´ اال البته
 . باشد صددرصد درست

   هم آنند، گاهي مي  جماز پخش  صورت  را دارند به  نوار بسيار بد يا مبتذيل  يك گويند آه  ما مي آيند به  مي گاهي  
   اجنام مندي ابطه و ض بيين  واقع  مميزيها چقدراز روي  واقعًا اين دامن  مني ن´ اال من.  اتفِا بيفتد  اين  عكس  است ممكن
   خودم  فرزتدان  مثل  آه  آسي  عنوان  و به  خوب  جوان يك  عنوان به( مشا   به توامن  مني  من  آه  چيزي گريد، اما آن مي

 .  آردم  عرض  آه  است ، اين بگومي  و نظر خودم  نصيحت  عنوان به) هستيد

تواند   دچار آند،مي  شهوات  را به تواند انسان  باشد، مي  آننده تواند گمراه  مي  موسيقي رسد آه  مي  نظرم به
 و   باشد، مرز حالل اين تواند عكس  نباشد و مي  اين تواند هم  بكند، مي  و فساد و پسيت  را غِر در ابتذال انسان
 .  اينجاست حرام

  باشيد آه  داشته و توليدهايي بشويد   زاد و تقوا بتوانيد وارد ميدان  با اين  مشا جوانان  آه  اميدوارم من  
 باشد   تأثريگذار مثبت حقيقي  معناي  باشد و به  را داشته  و بليغ  خوب  موسيقي  خصوصيات  هم  آلمه  حقيقي  معناي به

 .آند  رهنمون  حقيقت  و به  صفا و معنويت  و روحها را به و حقيقتًا جوانان
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 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

  »  آن خيصغنا و تش«

   من ،الاقل  را ندامي  و آامل  روشن  پاسخ  ما آن  مسأله  هنوز در اين  آنم  بايد اعرتاف اما در مورد موسيقي  ... 
 و   هلو، گناه  جمالس خمصوص  آهنگ  آه آردمي  مي  تكيه  مجله  اين روي.   هستم  عقيده  نيز بر آن ن´ و اال در گذشته.  ندارم
   آنيم اما دستگاهها، فرض...   هلو است  جمالس خمصوص اي  ترانه هاي  آهنگ آردمي  وقتها ما فكر مي آن...   است حرام

  ، با يكي  داده  را بريون  نوايي  آهنا يك  حنجرة  آه  آساني  چطور؟ مهة آن  و امثال  شوريا ابوعطا يا مهايون دستگاه
...  است  خمصوص هاي  آهنگها و ريتم  مهني  و اصًال موسيقي  نيست  حرام  اين سپ.   است  بوده گانه دوازده  دستگاههاي از مهني

   حرام  اسالم در شرع غنا آه.  باشد  حرام  آن  بگنجانند آه  چيزي  يك  آن  باز در البالي  مگر آنكه  نيست اينها حرام
 را   آهنگ  غنا بگرديد، آن  دنبال خواهيد به مي يتاصًال وق. آند  حمتوا مي  به  اشاره  ندارد بلكه  شكل  به ، اشاره است
ها با   ترانه اگر مشا با زيباترين.   امر قاليب  يك ، نه  است  امرحمتوايي  غنا يك يعين.  آنيد  حمتوا مطالعه  حلاظ به

 و   و موقر مهايون متني   آهنگ اما اگر مثًال با مهان.   نيست  حرام  آنيد، اين  رابيان  توحيدي  حمتواي  يك هر آيفييت
و ...  فتوا نبود  عنوان  به  اين البته.   غناست  آنيد، اين  را بيان  و گناهي  چيز حرام  يك عادي  خيلي  حلن با يك
 ... گفتيم مسجًال مني ما هم

  آه:  شد  نقل امام قول از   آه  اينست  است  مطرح آنچه...  ن´ اال  بود لكن  ما مطرح  براي  وقت  آن  بود آه  حريف اين  
   استنباط چنني...  ندارد  مقداراشكايل  بود، فرمودند اين  با ساز مهراه  حيت  آه  از آهنگهايي  در مورد بعضي ايشان
   درسيت  حمتواي  آه اي  ترانه يعين. طور  مهني هم  و ترانه  نيست  حرام ساز بطور مطلق:   آه  براينست  نظر امام  آه آردمي
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،   داشت  هم  نادرسيت  بود و حمتواي  ساز ِجلفي اما اگر يك.  ندارد اشكايل ، اين  است  مهراه  ساز مالميي رد و با يكدا
 .شود  مي حرمت  موجب هر آدامش

 نبايد  آند واز حق  مي  جد خارج  از حالت  را مقداري  سازها عمومًا انسان  آه  آنم  بايد عرض  را هم  اين البته  
   اين  قرآن  آهنگ ، يعين  قرآن  نگذارد،مثل  باشد آه  داشته  حمتوايي  آنچنان مگر آنكه.   است  چنني  اين  آهنگ  آه گذشت

   آلمه  به آند و آلمه تر مي  برجسته  را در نظرانسان دهد و آن  مي  جان  شده  قرائت  آنچه به...  هنر را دارد آه
  آند، لذا  پيدا مي  جريان روح در   آبي نشاند، مثل را در مغز مي

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

  من...   شهيد هبشيت  سرودمرحوم مهني... برد  مي  را از بني  امساعيل  مصطفي ِ مثًال شيخ  خوش  از صداي  ناشي  منفي  حالت آن
   آدم  از يك  بيش  من  براي  و موسيقي  آهنگ تتأثريا  آه  ذهين  و سوابق  خاطرات  به  با توجه  شنيدم  بار اول  وقيت خودم

   ندارد، ديدم  آشنايي  با مسأله  اندازه  آن  به  آه  آدمي گذارد تا آن مي  اثر بيشرتي  يك  و حمتوا در من  است معمويل
  يك...   ذهنيات امل در ع روم شود، مي  مي  گذاشته  وقيت  هم ن´آند و اال  مي  جدخارج  مرا آامًال از حالت  ترانه اين

 . باشد  نداشته  لطف  شايدخيلي  آه چيزي

 برخورد از   و حنوة  است  اختاذ نشده اسالمي  در جامعة  در مورد موسيقي  مشخصي هنوز موضع:   آه  اينست  بعدي  سؤال©
 ، چرا؟  است  مورد متفاوت  دراين  عظام  و آيات  مسؤولني سوي

 را   موسيقي تكليف  بايسيت  زودتر از اين  ما خيلي  آه آنم  مي  تصديق  و من ًال وارد است آام  اشكاالت  از آن   اين
 هر  ، موسيقي  موسيقي ، نه ، غناست است  حرام  در اسالم  آه  چيزي ، آن  مشا بگومي  به  مجله  يك  من البته.  آردمي  مي روشن
   نوع  است  حرام  آه  چيزي اما آن. آيد  مي  بريون  شده  حساب شكل  يك ه ب اي  يا وسيله  از حنجره  آه  است  و صدايي آهنگ
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   و روايات  در مورد غنا، ما آيات  آه  است ، اين  است  خمتلف  نظرات  اينكه علت.  غناباشد  آه ست  از موسيقي خاصي
 اهللا  آيت مثًال مرحوم.   است  متفاوت از غنا  فقهي ، لذا استنباط ، ندارمي ست  چيزي  آند غنا چگونه مشخص  آه صريح

 آهنگها و   آن هلو باشد يعين  جمالس  خمصوص  آه  است  چيزي غنا آن:  معتقد بودند  اهللا عليه  رضوان  بروجردي العظمي
  ده هلو خوان  جملس  در بريون  ولو اينكه  است شود،حرام  مي  خوانده  هلو و خوشگذراني  در جمالس  فقط  آه آوازهايي

 آهنگها و   با آن آردمي  مي  را تطبيق  داشتند، اين  حيات  اللهربوجردي  آيت  مرحوم  آه  زمان و ما آن. بشود
 . نبود  موارد ديگر مسلم  ويل دانستيم  از غنا مي بود اينها را ما قدر مسلم  معمول  وقت  در آن  آه هايي ترانه

   مُتديك اصطالح ، طبق  يا غنا نيست  مثًال غنا هست  ايا اين  باشد آه  وجود داشته  شبهه  آه اما در مواردي...  
آنند،   مي  جاري ، برائت  اصول  علم  وعلماي بيشرت بزرگان:   مفهومي  و در شبهة ست»  مفهومي شبهة « ، اين  اصول علماي

   مشا براي پس. (  نيست  و حرام نا نيست غ ، بايد بگوييم  يانيست  غنا هست  ايا اين  آه  آردمي  ما شك  هرجا آه يعين
    را خبواهيد گوش  چيزي  يك اينكه

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 آار   زمينه  مادر اين  آه  است  الزم ، خيلي  مهه  اين  ماوراي ليكن!) .  يا نيست  غنا هست  آنيد آه  شك است آنيد، آايف
 از فقها و اساتيد   خودمان بزرگ  برادران  را به  مطلب  بارها اين من.   ماست اي فقه  عهدة  به  و اين  بكنيم درسيت
   و فقهي  آار علمي و واقعًا امروز جمال  آنيم  را بررسي  مسائل  اين  بنشينيم آنيم  مني  ما فعًال وقت  آه ام گفته

 غنا و   هستند، بايد بنشينند، مسألة سالمي از رموزا  فقها و آگاهان  از زمرة  در قم  آه لذا برادراني.  ندارمي
 . آنند  حل  مردم  را براي موسيقي

  منايد؟ استفاده  را در خود ارضا آند و از آن  هيجان  نياز به تواند حس  مي  چگونه  جوان©
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.   است  خاصي منطقة در ببينيد، هيجان.   نيست  آسان  سؤاهلاي  از آن ؛ يعين  هست  دشوار هم ؛ البته  است  خوبي   سؤال
   هيجاني  حادثة يك)   فوتبال از ورزشها مثل  بعضي خبصوص ( مثًال ورزش.   آشكار است  در آن  هيجان  آه  هست چيزهايي

،   بازي  اصًال بافت  اينكه  فِر دارد، از جهت  و تنيس واليبال  بازي  و با نوع  است طوري  اين  فوتبال طبيعت.  است
  آارهاي.   است  چيز هيجاني  يك  طور آلي  به ورزش.   اينها زياد است  وامثال  و هيجان  مبارزه  در آن ه آ  است بافيت
 .  آشكار است  هيجانشان  آه  است  چيزهايي ؛ اما اينها آن انگيزاست  هيجان  هم هنري

پيدا آند، )   هست آه هرچه( را   خودش  مورد عالقة  بتواند منطقة اگر جوان.  ها نيست  منطقه  اين  خمصوص  فقط هيجان
 بود و   تنم  طلبگي  و لباس  بودم جوان  من  آه  هنگامي  را در خود ارضا آند، مثًال آن  هيجان تواند آن  مي براحيت

  ا هم ارض  هيجان  و آن  داشتيم  هيجان  ما هم  حال ؛اما در عني  وجود داشت  هم  حميط  و حمدوديتهاي  لباس حمدوديتهاي
 چهار،   بود آه  شعري جلسة.  باشد  سخت  مشا خيلي  براي  باور اين  است ممكن.  داشتم  شعر عالقه  به ؟ من چگونه. شد مي

زدندو شعر   مي  شعر حرف  به نشستند و راجع  مي  ساعت ، سه  شعر عالقمند بودند، دو ساعت  به  آه  نفردوسيت پنج
   يك آند آه  ارضا مي اندازه  مهان  را به  هيجانش ، روحية  عالقمند است  مقوله  اين  به ه آ  آسي  براي اين. خواندند مي

 . ميداهنا حمدود نيستند بنابراين.  فوتبال  متاشاي  در حني  فوتبال  عالقمند به  يا يك  فوتبال  در ميدان فوتباليست

  خواند و هيجان مي گوييد او درس  زديد، مشا مي ا مثال مش  آه  است  مهندسي  دانشجوي  مهان  به  ديگر مربوط مثال  
  . ندارد  هيجاني  آه آند درس آورد، فكر مي  را مي  درس  اسم  وقيت آدم. ندارد

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

 يا  در دانشگاه،  درس  جمهز در آنار آالس  آارگاه  يك  آنيم  ندارد، اما اگر فرض  هيجان  درس  آالس  آه  است درست
  روند با آارخاجنات  مي  مهندسي  ازحتصيل اي  در دوره  جوانان  آه  شده  معمول ن´ اال  آه  اين مثل( باشد   دانشگاه بريون
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تواند ابتكار   او مي  وجود دارد آه  امكاني  آارگاه  دراين آند آه  مي  احساس  جوان اين) آنند  برقرار مي ارتباط
 او  آنيد آه آيا فكر مي.  آند  و دنبال  فضا ابداع ، در اين رسيده  ذهنش  به  آه  فكري  را و آن مورد نظر خودش

 . دارد هيجان ؟ خيلي  خواهد داشت  آمرتي هيجان

   آه آار حتقيقي آن.  و شِو باشد  عشق  بايد از روي  بكنند، آار حتقيقي  آار حتقيقي گفتم  مي  برادرمان  به  آه اين  
  اما در مهان.  ندارد  هم يي  خواهد بود؛فايده هيجاني  بي  چيز خشك ، البته  آن را جمبور آنند و بگويند حتقيق  آدم

 داريد  ايد، در دانشگاه  آرده  درآنكور شرآت  آن  عالقمنديد، براي  آن  داريد و به  را دوست  مشا آن  آه يي رشته
   آن توانيد نتيجة  مي  آه  هست  در آنار دستتان  هم  جمهزي د، حاالآارگاه داري  هم خوانيد و استاد خوبي  را مي درسش

 .  است  خوب  ببخشيد، خيلي  داريد، آجنابربيد و حتقق  آه فكر و نوآوريهايي

   هيجان  آه بياورمي  در ذهنمان  نگراني  و يك  سؤال  يك  عنوان  را به  نبايد اين  آه  بگومي  اينطوري خواهم  مي من
رود   مي  آجنايي  به  خودش  بازباشد، جوان  زندگي ، ميدان  خمتلف ، اگر در خبشهاي ؛ نه  ارضا آنيم  را چگونه جوانان

 . را ارضا آند  خودش  دارد هيجان  عالقه آه

 از  اعم(د  آشورعالقمندن توانند و به  مي  آه  آساني  و نيز مهة  آشور بكنيم  مسؤوالن  عنوان  ما بايد به  آه آاري  
 باز آنند؛   جوانان  و سامل  صحيح فعاليت  را براي  ميدان  آه  است اين)   جوانان  خمصوص  و خبشهاي  و غري دولت دولت

طبيعتًا اقتصاد .   اقتصاد عالقمند است  مقولة به  يا جواني  عالقمند است  ادبيات  مقولة  به حاال مثًال جواني
 يا   درس جا جلسة  از آشور، در فالن  آشور يا خارج اقتصاددان  فالن شود آه  مي  اعالم ان ندارد، اما ناگه آزمايشگاه

.  معنا دارد  دارد، خيلي  عالقه  مقوله  اين  به  آه  جواني  براي اين. ايراد آند خواهد سخنراني مسينار دارد و مي
   توفيق  اگر به يعين.   است  هيجان اش  اينها مهه. آند  را برساند و از استاد سؤال  بگريد، فورًا برودخودش بليط
   بشود،جوانان  گشوده  جوانان  در مقابل  آار و فعاليت ، ميدان  رفته  پيش  هم  انقالب  از اول  آه روندي ، با مهني اهلي
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    قبول البته. ، ارضا آنند  است  جواني  جزء برآات  را آه  جواني  هيجان  آن خواهند توانست
 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك يدگاهد

  نوزده از اين.   است  نرفته  پيش  سال  قدر نوزده ، به  وجود داشته  تاآنون  آه  خاطر گرفتاريهايي  به  آه آنم مي
  ؛ بعد يواش  بوده  جتربه  ورود وعدم  و عدم  مسؤوالن  ناآگاهي  اولش  سال ؛ دو، سه  بوده  واقعًا جنگ  سالش ، هشت سال

.  امي  ديده  و ما مشا را در تلويزيون آشناست  مشا هم  چهرة مشا هنرمند هستيد و احلمدلّله.   است  افتاده  راه يواش
اگر . توانند ياد بگريند  از مشاها مي مردم.  بكنيد خدمت  مردم توانيد به  مي  خيلي مشا هنرمندان!   من عزيزان

  دهيد، اين  مي  را اجنام  حرآت  مشا داريد اين  وقيت  باشد؛ يعين ،داشته  گفتم  من  را آه  تقوايي هنرمند حقيقتًا آن
   مشا نگاه  و مرد دارند به  زن  عده ، يك  آودك  عده ، يك  جوان  عده  يك  باشد آه آنيد،يادتان  را داريد اجرا مي خبش
   باشد،من  و متعايل  خوب  آارتان باشيد آه و درصدد   خواهند آموخت  چيزي  خواهند آرد و از اين آنند ونگاه مي

  ؛ نه  نيست  آن رسايي  به  زباني  هيچ  دارد آه  رسايي هنر زبان.  آنيد توانيد خدمت  مي  مشاها خيلي آنم  مي خيال
  ، هنري ن قرآ  موفقيت  ازرازهاي يكي.   هنر نيست  زبان  رسايي ، به  موعظه  زبان ، نه  معمويل  زبان ، نه  علم زبان
 را مسحور آرد؛ واال اگر پيامرب   مردم  وقت ؛واقعًا آن  است ؛ فِوالعاده  هنر است  در اوج  خيلي قرآن.   است  آن بودن
،   صاعقه آرد، اما آن  عالقمند پيدا مي اي  عده زد، البته  مي طور حرف  مهني  بامردم نشست  مي  هنري  زبان  بدون)9( اآرم

 .  است گونه  اين آند؛ آثار هنري  آارها را مي  آه  هنر است اين. آمد  ديگر بوجود مني طوفان آن رعد و بِر،  آن

،   منايشي هنرهاي  اين  وقت آن.  ؛ تأثريگذار است  است بيند چيز عظيمي خواند، مي  را مي  شعر حافظ  آدم  آه  هم ن´اال
 بگويد در   مثًال آدم  است ممكن.  يا نه  ماندگار تر است دامن مني  ؛ البته  تندتر است  تأثريشان  هم از شعر و ادبيات

 . تر است  سريعرتو قاطعرت و آوبنده  اثرش  هر حال ؛ اما به  يا نيست  هست  ماندگارتر هم جاهايي
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را سناريوها  ها و اين  فيلمنامه  اين  آه  آساني  آن آنم  مي  خواهش من. توانيد اثر بگذاريد  مي مشاها خوب
  آنند، آن  مي  فضاسازي آه  آساني آنند، آن  مي  آارگرداني  آه  آساني آنند، آن  مي  بازي  آه  آساني نويسند، آن مي

   توجه  آن  به  آمرت هم  آه  هنري  درآارهاي  بسيار مهم  چيزهاي  از آن  يكي آه(آنند   مي  لباس  طراحي  آه آساني
   مشا  آه  لباسي  اين ؛ چون  است  لباس شود، طراحي مي
 هر  به.  رابكنند آنند؛ فكر عواقبش  چكار مي بدانند آه)  دارد شود و جاذبه  الگو مي  عده  يك پوشيد، براي مي

 .  است  خوبي  خيلي  زمينة حال

 

 ) ره(  امام  حضرت  مبارك ديدگاه

   ها در مورد جوانان  و سليقه  پوشش مقتضيات

  
آيا . آرد  مي  ترسيم  خاص اي  گونه  رابه  دوره  آن  جوان  نسل  بود آه  طوري  انقالب  اول ة دور  و حوادث  مقتضيات©

ها و   خواسته ، مهان  در اجتماع  حضورش  نوع ، مهان  طرز پوشش ها،مهان  سليقه  بايد با مهان  امروز هم  جوان نسل
   دوران  با شرايط  آه روبروست  با شرايطي  امروزي معة جا  آنوني  تعبري ديگر نسل به.  باشد نيازها را داشته مهان
   شايد بشود گفت آنند آه  صادر مي  نسل  اين  را براي  احكامي برخي ، اما متأسفانه  است  بسيار متفاوت  انقالب اول

   امروزي جوان   ازنسل  را آه  رفتاري ترين مشا بفرماييد طبيعي.   نيست  نسل  و خوشايند اين  موردرضايت چندان
  داريد؟  قبول  امروزي  جوان  نسل  را براي  خصوصياتي چه  جنابعايل  يا هبرت بگومي  است ، آدام شود انتظار داشت مي
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   اول  دورة دامن  مني من»   انقالب  اول دورة«گفتيد.   مشا بكنم  در تعبريات  آوچك  تصحيح  يك  اول  من:  اسالمي  انقالب   رهبر معظم
 .  نيست  وآاملي تعبري درست»   انقالب  اول دورة«.   است  ِآي نقالبا

گويند  ها مي گويند، بعضي ها اينطورمي  بعضي بينم مي.  نكنند  تقسيم  و خيايل  فرضي هاي  دوره خود به  را بي انقالب  
   خصوصيت  هيچ  و يكم  بيست  و سال يستم ب و سال  نوزدهم  اما سال-   سوم ، دهة  دوم ، دهة  اول  دهة-»   انقالب اي دهه«

،   است  دوره  يك انقالب.  باشد  شده  آشيده  دهه  و آن  دهه  اين بني  ديواري  آه اينطور نيست.  ندارند  با هم ممتازي
   ساليان  در طول طور مستمر  به  آه  است  حتويل ، انقالب  نيست  و آني  چيز دفعي  يك ،انقالب  مستمر است  حرآت  يك انقالب

 . رسيد  هدفها خواهيم  زودتر و هبرت به ، البته  برومي  سريعرت و هبرت پيش  آه هرچه. گريد  مي درازاجنام

   لباس ،در زمينة  نيست  وجود دارد، شكي  در مورد جوان  خمتلفي  و يا اقتضائات  گوناگون هاي  سليقه ببينيد اينكه
   و هر حميطي ، هر قشري ، هرشهري اي ، هر دوره ، هر زماني گفت»  سليقه «  آن شود به  مي  آه  چيزهايي  و آن و پوشش

   اين  آشور برويد، مسلم شرقي  جنوب گوشة  اگر مثًال به پوشيد آه  را مي  در اينجا لباسي ن´مشا اال.  دارد اقتضايي
    ديگري ، آجنا لباس  نيست  مطلوب  در آجنا خيلي لباس

 

 ) ره(  امام  حضرت ارك مب ديدگاه

   گوشة طور در يك آنند ومهني  مي  را انتخاب ، آن  و غريه  و تارخيي  و جغرافيايي  اقليمي  با اقتضائات وجود دارد آه
 . باشد  اصلي  جداآنندة  آه  نيست ديگر اينها چيزهايي

   از جوان  ازانقالب  و قبل  انقالب  در روز اول  آه  است  چيزي ، عينًا مهان  انتظار دارمي  ما امروز از جوان  آه آنچه
   باشد، پرشور باشد، اهل ،بانشاط  و دينداري  و پارسايي  پاآي  در عني  آه خواهيم  مي ما از جوان.  انتظار داشتيم

اقعًا  شعار قرار بدهد، و  خودش  بپرهيزد،تقوا را براي  و بيكارگي ابتكار باشد، خِال باشد، آار آند، از تنبلي
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   وقت  يك  من  نظرم ، به  است  خوبي آنند و معناي  معنا مي  درفارسي آه»  پرهيزآاري «  معناي مهان( تقوا باشد  دنبال
، در   است  جواني  امسش  آه  عظيمي  نريوي خويشتندار باشد، از اين)   گفتم  مناز مجعه هاي  درخطبه  آن  به  راجع  هم شرحي
 انتظار   اين ما ازجوان.  آند  استفاده  حميطش  و به اش  خانواده ، به  آشورش  به  و خدمت رشد خودش،   خودش تكامل راه

 در آشور   آه ، وقيت  انتظار هست  يك ، ازجوان  هست  در آشور جنگ  آه وقيت.  دارد  اقتضايي  يك  هم ، هر وقت را دارمي
   و حتقيق  علمي  و پيشرفت  علم  ميدان  آه  هم  وقيت ، آن انتظار هست  يك،  هست  اينگونه  و تالش  و سازندگي  ساخنت دورة
   از هر جواني  بگوييم  آه  است  اين  هم درست.   انتظار هست  اين ، از جوان است  طرف  اين  و نياز آشور به است

 ما   ملي  عظيم  حرآت در واقع   انتظارات  اين  جمموعة  وجود دارد آه ، انتظاراتي هاو پسندهايش اقتضاء خواست
 در   آشورهستند، هم  معنا موتور حمرآة  يك  حقيقتًا به جوانان.   آشور است  حرآت  براي دهد و موتوري  مي راشكل

   در هرآجا آه هرآدام.  آشور خواهندبود  و آارگزاران  و زنان  مردان  آه  در فردايشان  جوانند، هم  آه امروزشان
   آه  هست  اوقات  گاهي البته.  رابكار گريند  جواني  عظيم  نريوي  و تقوا اين  و دينداري  و پارسايي يهستند با پاآ
   زن  به  احرتام  در واقع  را آه  زنانه  حفاظ ، آن  بفرماييد در مورد خامنها،حجاب مثًال فرض.  دارد تقوا اقتضايي

  تان  مشا مهه ، چون  آنم  صحبت  حجاب  مسألة  دربارة  آه دامن مني الزم  ن´ اال  من البته.  دانيم ، مظهر تقوا مي است
   و نظرها خمتلف  ساليق  آه  است  ممكن  بكنند، البته  را تأمني  حجاب  اين ، حاال چگونه است  چيز خوبي حجاب. باحجابيد

 .  آردم  عرض  آه  است  چيزي  مهان  از جوانان  انتظار من  هر حال به.باشد

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

 

   جوانان  پريامون  خامتي االسالم  حجة سخنان
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   و مسائل  جوانان  پيرامون ارشاد اسالمي  وزارت  تصدي  در زمان  خاتمي والمسلمين اهللا  حجة  جناب  جمهورمحترم  ریاست  و بيانات  از سخنان  خواهيد خواند بخشي آنچه

  . دهيم  و در اختيار شما قرارمي  تهيه  ارشاد اسالمي  ومرآز اسناد وزارت  آتابخانه  از طریق باشد آه  آشور مي  ملي  و سرمایه  عظيم بخش ن ای  مبتال به فرهنگي

  

   آه  خاص  وتقاضاهاي  و مسائل  و اهبامات ها، خطرات ، برنامه  امور فرهنگي  به  بود راجع  آلي  مسائل  سلسله يك  
   آينده  به  نسبت  موجود و اهبام  ازوضع  نگران  بود، اينكه  آقايان  و مطالب  سئواالت  در مجع  آه  آنچه  شد من مطرح

 در   را با برادران اي  چند نكته  وقت  به  با توجه  آه  وجامعه  جوانان  سرنوشت خصوص  و به  فرهنگي  مسائل در زمينه
 .  بگذارم ميان

 قويرت   هم  هستند، و غري ازما خيلي  غري از ما هم  آه آنيم  مي  زندگي  جهاني  و در يك يمآن  مني ما در خالء زندگي  
   است  سال  سيزده-   ما اگر ده حكوميت هاي  و سيستم  اجتماعي  از نظر جتربه  و هم  مادي  از نظر امكانات هستند هم

 از   بيش  هستند آه ديگراني.   آنيم  شروع  زندگي را براي اي  تازه  جتربه  و يك  خود بايستيم  پاي  روي  آه  آردمي تالش
   جتربه  و ساير امور به  آارشناسي-   علمي  جانبه  مهه-   و تالش  بسيارنريومند فكري  با پشتوانه  سيصد سال-  دويست
   را هم  بزرگي اند و قدرهتاي  زده  دست  فرهنگي  اجتماعي-   اقتصادي  نظام  ازحكومت  خاصي هاي سيستم

و   نداشتيم  نظام  براي  الگويي  آه  آار آردمي  به  شروع  ما وقيت آنيم  مي  دنيا زندگي ما در اين. اند آورده دست به
   درست  آه آردمي  عناد برخوردمي  با ديده  هم  و با آن پسنديدمي  مني  وجه  هيچ  در دنيا بود به  آه  را هم الگوهايي

 از   بود آه  اين  ما براي  بودند واصًالانقالب  ما زده  به  بودند و صدها لطمه  ما ايستاده  در مقابلآهنا.  بود هم
 .  بايستيم  خودمان  پاي  و روي  آهنا رها شومي سلطه
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 .گرفتند  خود مي  زندگي  آهنا را براي  آسان  ديگر خيلي  آهنا داشتند و آشورهاي  آه الگوهايي

   انقالهباي بكنيم توانستيم  و مني  بدهيم  اجنام  آار را خنواستيم  ما اين  ويل  گرفت  در دنيا اجنام  آه انقالهبايي  
  اي  خود داشتند و جتربه  واجتماعي  فرهنگي  نظام  براي اي  شده  نوشته  از پيش  شد نسخه  در دنيا اجنام  آه آمونيسيت

 آهنا   از جتارب  با استفاده  بود انقالبيون درآمده  ابرقدرت  يك صورت به و   داده  در دنيا اجنام  قدرت  قبًال يك آه
 آنند و يا   باشد آنرا پياده  متفاوت  شوروي بود با شرايط  ممكن  آه  خودشان  شرايط  به آردند باتوجه  مي سعي

   را گرفت  غرب  دمكراتي  ليربال لگوي ا  هرحال به.   گرفت  پيش  را آه راهي  و يا ژاپن  مانند هندوستان  ملي انقالهباي
 . بود  شده  آامًال تعريف  ليرباليسم يعين.  بود  شده  تدوين  قبًال از نظرعلمي  روش و اين

 بود و   شده داشتند جتربه  دمكرات  ليربال  سيستم  آه  آشورهايي  بود و توسط  مشخص  آن  و معيارهاي حمورها مباني  
   آند با جتربه  آنرا پياده خواست  مي آه  آشوري  بودند و حال  آرده  و اصالح  داده  اجنام تي اشتباها  زمان در طول

 با آهنا   مبارزه  براي بلكه.   نداشتيم  از اينهارا قبول ما هيچكدام.  گرفت  او را مي  روبرو بود آه نريومندي
 و در   آنيم  را جتربه  زندگي  و الگوي  شكل  يك  خودمان بايست مي  الگو و فقط  تنها در دنيا بدون  تنهاي  بودمي آمده

   متام دادند آه  مني  جمال  آه ها روبرو بودمي  توطئه  خمتلف  و اقسام و با انواع  آار خود نبودمي  رها به  حال عني
  ما در چنني.  آردند  خود مشغول  و ما را به  بكنيم  آردن ، اصالح ، خطا آردن  آردن جتربه  خود را صرف نريوهاي
 اينكار  خواهيم  مي  و نه  دنيا ببندمي  روي  خود را به  درهاي توانيم  مي  دنيا ما نه  و در اين بودمي دنيايي
  رغم  باشدآهنا علي  نفوذ ديگران  حتت مان  جامعه  و اگر خنواهيم  است  ارتباطات  امروز دنياي دنياي.   دهيم رااجنام

 ما وارد   زندگي  آنند و درزواياي  ما منتقل  را به  نفوذ آنند و فكرشان  خمتلف د با وسايلتوانن  ما مي ميل
 انساهنا   سادگي  به  آه  درآمده  آوچكي دهكده صورت  به  زمني  و آره  است  ارتباطات اند دنيا دنياي شوند امروز گفته

   استالني  در زمان  روسيه  آهنني  ديوارهاي  جتربه البته. شوند گذرد مطلع  دنيا مي  سوي  در آن توانند از آنچه مي
 ديوار   اين  آه  بگوييم  فرض  به  آرد اگر هم  حتمل  روسيه  ملت  آه  تاواني فشارها چه  اين  حتمل  براي حال.   شده اجنام
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   را بايد آهنني
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 ما اصًال   شد درزمان  اجنام  صورت  آن  آار به  اين  استالني اگر در زمان. ند خود بايست  پاي  روي  جامعه آشيد آه
 و   و قانون  و ضابطه  باخبشنامه  آه  است  ما بيشرت از آن  در درون  نفوذ دمشن شود و خيلي  مني  آار اجنام اين

   آاين خواهيم مني.   دهيم  آار را اجنام  اين متواني  مامني  اينكه  عالوه  به  آنرا بگريمي  جلوي خبواهيم...  و انتظامات
 .  دهيم آار را اجنام

  استفاده  است  خودمان  منافع  مطابق  آهنا آه  و از امكانات  باشيم  تنها بايد با دنيا رابطه نه.   هستيم ما مدعي
 .  آهنا بزنيم  را به  خودمان  و حرف  باشيم  داشته  با دنيا ارتباط  آه  دارمي  اصًال ما رسالت آنيم

 آار   اين خواهيم مي  و نه  آشور را ببندمي  درهاي توانيم  و ما مني  هستيم  و رسالت  مكتب  صاحب  آه  هستيم  مدعي چون
   جدا از صحنه  آلي تواند به مني  آشوري  و هيچ  است  آامًال روشن  آه  سياست- اقتصاد  در زمينه.   دهيم را اجنام

  توانيد داشته  مني  تكنولوژي  بدون  نباشد ومشا زندگي خود متاثر از آن  باشد و خود به  حضور داشته نياقتصاد جها
 در دنيا   آه  اقتصادي  مكانيزمهاي  هستيد و مهچنني  ديگران به  حمتاج  تكنولوژي  اين  گرفنت  براي  هر حال باشيد به

   دنيا در زمينه  با آشورهاي  سياسي  ارتباط  يعين  ديپلماسي  و نقش تر است روشن  مسئله  آه  سياست  در زمينه هست
 . جور است مهني  هم فرهنگ

 خود را  خارج  با دنياي  ارتباط  بدون توانيم  و ما مگر مي  است آامًال معلوم...  و  و علوم  دانش  در زمينه حال  
   و طبق نياز نيستيم  بي آهنا هم  از دانش نياز نيستيم  آهنا بي ي از تكنولوژ  آه مهچنان.   بربمي  دانش  خودآفايي  مست به
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 اقتصاد   در زمينه  من  آه شود گفت  مني  والبته  آهنا را بگريمي  تا دانشهاي  برومي  ديگران  سراغ  ما بايد به دستورات
 .  دارم  رابطه  و دانشگاه  تكنولوژي علم.   سياست-

   رابطه  اين باشيد ويل  داشته خواهيد ارتباط  مشااگر مني  باشم  داشته  ارتباط  خنواهم ر من اگ  فرهنگي  در زمينه ويل  
گذرد ببنديد   در دنيا مي  آه آنچه  روي  را به  جوانانتان  و دل  ذهن توانيد درهاي گذارد و مني  خود را مي اثرات

 ؟  دنيا چكار بايد بكنيم ما در اين

 آرماهنا و  درون  به آنيم  مي  نگاه  طرف دهد يك  مي  آار را نشان  دشواري  خيلي  شد آه  در اينجا مطرح دو مسئله
   باشند در جستجوي ، استغناو استخالص  تقوا، ايثار، معنويت  در اوج  جوانان  مهه خواهيم  و مي  خودمان آهلاي ايده
 ديگر   از طرف  آنيم  آهنا درست  براي دنياست هاي رنامه با ب  متفاوت  آلي  به  آه  خاص هاي  برنامه  آه آييم  مي اين

   ما  جوانان  مهني  مرزها و اينكه  به آنيم  مي نگاه
 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   آنيم  آهنا درست براي  خودمان  هرچه گوئيم مي.  هستند  ديگران  و فكري  فرهنگي  توليدات  مبباراهناي  در معرض چگونه
 ما   به  فارس  خليج نشينهاي  و شيخ  عرِا وروسيه  آه  است  هبرت از آن  صد مرتبه  باشيم  داشته  و نقصي  عيب نكهولو اي
   بدآموزي  آه خواهند و ما اگر تفرحيي  مي  وتفريح  تنوع جوانان.   ويدئو ندارم  مسئله  آار به حاال من. بدهند

   ما احتياج  جوان بينيم  ديگر مي  آهنا و از طرف  طرف  به دهيم ها را سِومي ه بچ  نكنيم  آهنا درست  باشد براي نداشته
   طرف  و از يك  او را گرفت شود جلوي دهد و مني  مي  نشان  عالقه  و نقاشي ،فيلم  موسيقي  و هنر دارد به  شادابي به

 ما قرار   در اختيار جوانان مستقيم و غري طور مستقيم  خود را به  توليدات  وفور وبا سخاومتندي  به ديگران
  هاي  وفعاليت  ورزشي  و ميادين  و تئاتر، فيلم  موسيقي گوييم  مي بينيم  خطر را مي  اين  ما وقيت  است دهندطبيعي مي
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  و اينها فسادانگيز  است حرام  و فيلم گويند موسيقي آيند مي  مي اي  عده  طرف  و از يك  دهيم  را بايد گسرتش هنري
 تضادها روبرو  ؟ ما با اين  نيست فيلم اين.  پيامرب باشد  از خدا و آموزش  در آن  آه  فيلمي  هر حال هستند به

 چرا   آه آنيم  مي  را مطرح  سئوال  اين  آشور حضورداشتند گفتم  و مسئولني  با بزرگان  آه اي  در جلسه من.  هستيم
 .آورند  رو مي  و بواهلوسي  رقص  ما به هاي  چرا بچه بود آه  اين  آردم  آه شوند و تعبريي  ما ولنگار مي جوانان

. آند  فِر مي  تا آمسان  از زمني  پاسخش دو سئوال  آند اين خواهد ولنگاري  و ميخواهد بر قصد  ما مي  چرا جوان  آه ایم  آرده  سئوال هيچ  
.  او بر قصد  آه گذارم شود مني  مي  آه  هر قيميت  و به روم مي   اين سراغ  به رقصد من  چرا مي  باشد آه  اين اگر سئوال

 اگر ظاهر  آنم  مي  نرقصند و خيال گومي  مي  آردن  سر و با زندان ، تراشيدن ،بازداشت  انتظامي  با زور نريوي يعين
ما   جوان  عزيز، اگر در درون  برادران  آه  در حايل  است  ما سامل  جامعه  آردم  پاك بند باري  و بي  را ازرقص جامعه

   او را بگرييد نريوي خواهيدجلوي آند و مشا مي  مي  رقصيدن  او را وادار به باشد آه  مي  طبيعي  دروني  نريو و آشش يك
. آند  بروز مي  آوتاهي  بعد از مدت  بسيارخطرناآرتي صورت  ديگر و به ايد و از جاههاي  نربده  او را از بني دروني
   آرده ، احساس  جوان  طرف  از يك  آه  است  خاطر آن بروز آند، به  در جامعه  است  ممكن  آه  سياسي  از تنشهاي يبسيار

 و  آند و روابط  مي  امروز عرضه  دنياي  آه  روايل  طبق يعين.  سازد خود را برآورده  نياز جواني تواند آن  مني است
   ما نبايد  دهند در جامعه خواهند اجنام  مي  آه  و مرد دخرت و پسر هر آاري زنگويند   و مي را شكسته  اخالقي مرزهاي
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  اعصاب شود و يا دچار ناراحيت  مي تواند پيدا آند يا ديوانه  ديگر را مني  منطقي  راه طور باشد و او هيچ اين
آند   مي  فشاردارد منع  او را با اين  آه  ضد نظام  سياسي  جرياهناي آورد و يا به  مي  اعتياد روي گردد و يا به مي
 ما  دهيم  مي جور ديگر جواب  دهد يك  آار را اجنام آند و نبايد اين  مي بندو باري  چرا بي شود ما اگر بگوييم مي
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 مورد پسند ما   آه ارهايي رفت بروز بعضي  بايد اجازه  فقط  آه  آردمي  وقتها خيال  خيلي  نيت  با حسن در جامعه
 .  است  درست  تا حدودي  اين  ندهيم  در جامعه نيست

 ظاهر شد   آرده  وآرايش  خلت  نامناسب  با وضع توان  مني  اسالمي  در جامعه  ما گفتيم  دارد وقيت  حق  اسالمي جامعه  
   اين  اسالمي  بنياد جامعه  حيت اسالمي امعه در ج  آه ؟ حال  يا نداري  اعتقادداري  آه  آنيم  را توجيه بايد جامعه

   مشكالت  او نكنيم  حال  به  و فكري  او را بگريمي جلوي  فقط  و اگر بنا باشد آه  آين  حدود را رعايت  اين  آه است
 واقعًا   بردمي بكار  از مفاسد اجتماعي  جلوگريي  براي  آه حلهايي  از راه بسياري  معتقدم آند و من  اجياد مي اي عديده
 .  نبودمي موفق

   است  ممكن  آه درآمده  اجتماعي  مسائل  يك صورت ها به  برنامه  و اين  برخوردمي  مشكالتي  يك  به  آار آردمي  رفتيم يعين
 ما   در جامعه  اگر ما بدانيم  شد ويل خواهيم  آشيده  عقب  ما اجياد آند و هنايتًا به  جامعه  براي  سياسي  مشكل يك

   فاصله  آنيم  آهنا را برآورده  آه رومي  مي  آن سوي به. شود  نيازها بايد برآورده  دارند و اين انساهنا نيازهايي
 .  است  سال  ده  ما حداقل در جامعه  اقتصادي  اجتماعي  با بلوغ  جنسي  بلوغ  سن ميان

   است  را خداداده  جنسي آشش دانيم  مي  و مهه  ساهلا است ن در آ  فساد جنسي شود و اوج  مي  مكلف  سالگي15 پسر در  يك  
   ارضاء آن  طبيعي وجود آيد راه  ما به در جوان  آشش  اگر اين  و بايد در مسري خود برود ويل  است  خوب  هم و خيلي

 .  نيست  ما فراهم در جامعه

  شود تا سن  مي بالغ  سالگي9-11   در سن رت ما آه پيدا آند و نيز دخ  را خبواند زندگي  بايد برود درسش  جوان يك  
   مسئله غرب.  آار آند  ما چه  جوان سال  ده آشد در اين  مي  طول  ازدواج  شود براي  آماده  آه سالگي) 18-20 ( ازدواج
  گويد تو آه  او مي  نيست  عيب  دخرتها با پسرها در غرب  وآشناشدن  است  را شكسته  اخالقي  مرزهاي  و آل  آرده را حل
   خواسيت  هر جور آه  اما آزاد هسيت  بدهي  تشكيل  مشرتك  زندگي تواني  مني  آه  است درست  قرار گفيت  سالگي16  در سن
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    ويل  بده  تشكيل  بروا زندگي  رسيدي  سالگي28-30   سن  به  بعد آه  خود را اطفا آن  دروني نريوي آن
 

  امتي خـــ االسالم  حجة سخنان

   احتياج  تفريح  دهيد زيرا آهنابه  مشا بايد جواب  است  رفته  از بني  در غرب  خانواده  اساس  است  غلط  آن حل  راه چون
   مسائل  را در زمينه  امام  بودديدگاه آردند و اگر فرصيت  مي  اشكال  موسيقي  مسائل  به  دوستاني  وقيت دارند يك

   در زمينه  باشد مهينطور آه  متفاوتي تواند نظرات  آار مامني  شود و مبناي  معلوم  آه آنم  مي  مشا عرض  خدمت هنري
   آه  هرچه  هرآس شود آه خواهد، مني  مي  رويه  مبنا و حمور و وحدت  يك نظام.تواند باشد  مني  و آموزشي  اقتصادي مسائل

 . رسيدبگويد  نظرش به

   مسائل در زمينه. آند  فِرمي  مسائلش  تا آمسان  از زمني  آه  فرهنگي  مسائل مينه در ز خصوص بايد اينطور باشد به  
 و   جتربي-   و عيين  خارجي  با مهار آردن  شدآهنم  مورد داده  تشخيص  وقيت  نيست  جوري  اين ، پزشكي ، آشاورزي علمي

   هم  است  مشكل  موضوع  و تشخيص  ارائه  هم فرهنگي   در مسائل شود ويل مي  مشخص  درمان حل  راه  و آزمايشگاه مشاهده
  اجتماعي  از معلومات  خاصي  سطح  داراي  آه  عزيزي  بسيجي نظر هستند از آن  صاحب  مهه  است مشكل  و چون  درمان ارائه

،   مهندس-  يبطب رود و يا آن  مي  راه  در خيابان  آه  آقايي  و آن  معلم  بزرگوار، تا آن  روحاني  تا آن است
، اصًال   قرار دهيم  نظم  يك  مبناي ها رابياييم  سليقه  اين شود و مهه  هستند و مگر مي نظر فرهنگي  صاحب آشاورز مهه

   مبناي  نظام  مقبول  سينما، مبناي-، تئاتر  در موسيقي. خواهد مي  رويه  وحدت شود، نظام  مي  پاشيده  از هم جامعه
نظر از   صرف اما االن.  نكنند خواهند استفاده  مني  و اگرچه  است  حمرتم  هم ديگران ر چند نظراتگريد ه آار قرار مي

   وهنر مهني  فرهنگ-   ورزش  خماطبني  اآثريت  دنيا را دارمي  جامعه  ما جوانرتين گفتم  مي  از عزيزان بعضي  به  من اين
   ارشاد ارائه  آه موسيقي شود و آن  مي  از صدا و سيما پخش  آه  اگر موسيقي آنيم  مي خيال.  ما هستند جوانان

روند   آهنا مي مهه.  اعتياد روند دنبال  آهنامي  و يا مهه  آميل  دعاي روند دنبال  مي  جوانان  مهه  نكنيم دهد پخش مي
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در مورد ويدئو قاچِا . گريد ي قرار م  در اختيارشان ديگران  ساخت هاي  موسيقي  سادگي  به  خود آه  درون  اغناي دنبال
 ويدئو نياز   ديگر به  چند سال  آه  ندارم  آاري حاال من.  ندارد  امكان دسرتسي  مسئله  آن  به يعين.  گوييم  ما مي آه

  گريد و چه  آمريكا را مي  تلويزيون  مكان گريد و از مهان  آمريكا را مي نشيند و آانال مي  در منزل  و بچه نيست
 . شود تواند پخش  مي  و حدود خاصي  با ممنوعيت  در خود غرب  آه هايي نامهبسابر

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   آزاد گرفته صورت به  سوم  ما و جهان  آنند در منازل  رعايت  را تا حدودي  اخالقي  ضوابط  مقداري  يك  اينكه براي
 .شود

 20  مثًال اگر جوان.دهند  قرار مني  در اختيار هرآس آيد در غرب  آشور مي به   آه  ويدئويي  از فيلمهاي  بعضي االن  
  هاي وفور در اختيار بچه  فيلمها به اين.  دارد دهند و شرايطي  را در اختيار او قرار مني  فيلم  برود اين ساله

   آه البته.  ا قاچِا مواد خمدر آردمي ب  دررابطه مهينطور آه.  آنيد  خود را بسيج  نريوهاي  مهه مشا قرار دارد اگرچه
 با   در رابطه  نيز معتقدم  بايدبا او برخورد آنند و بنده  در اختيار داشت  و هرآسي مواد خمدر قاچِا است

 .  آنيم  عمل ويدئو نيز بايد اينگونه

شنودمنتشر آرد مانند  ا مي اينها ر  تعريفهاي آند وقيت  مي  شرم  انسان  آه  و بدآموزي  سكسي  فيلمهاي اگر آسي  
   جامعه توانيم  اينها ما مني  با وجودمهه ويل.   آنيم  اعالم  را هم بايد اين.  شود  بود بايد اعدام  قاچاقچي  آه آسي

 .  دور نگهدارمي  در دنيا هست  آه  مسائلي را از تاثري اينگونه
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   و امكانات شود گرفت  رامني  موج زيرا مقابل.  ئو نيست ويد  آوردن  به  نيازي  و فردا هم  است عصرعصر ارتباطات  
 سِو پيدا   آن سوي  به  و جوان بيشرت است  آهنا هم جذابيت.  تر است  از ما مدرن  آهنا صدها مرتبه  ارتباطي فرستنده

 .آند مي

   آنيم  رابايد روشن  مسئله  اين  فرهنگي  ديگر در سياستهاي  مسئله يك.   دهيم  آهنا جواب  ما بايد به  هر حال به  
 هر دو   اين پسندمي ما مني  آه  چيزهايي  از آن  از استفاده  جامعه  با منع  در جامعه  ما اجياد مصونيت  سياست آه

  را  و انتظامي نظامي-   اطالعاتي  نريوهاي  بايد متام  است  را دارد اگر منع  خودش  خاص لوازم

  پسندمي  مامني  آه  چيزهايي  آن  است  ممكن  راههايي  از چه  آه  باشيم  اين بايد دنبال: يًاثان.  چند برابر آنيم: اوال
 جلو   وقيت  ندارد تازه  آارامكان  اين  نيايد آه  جامعه  داخل  آه  را بگريمي  اين  جلوي  بيايد فقط  جامعه در داخل

   منع  وقيت  ندادمي  خودمان  شهروندان  به شد هبنجارشخصيت ر  اجياد نكردمي  مصونيت  هم  و در جامعه آنرا گرفتيم
 . بروز خواهد آرد  اجتماعي هاي  و ناهنجاري سياسي  صورهتاي آيد به  آهنا فشار وارد مي  به آنيم مي

چند    اينكه براي.   بدآموزاست  آتاب گويد اين آند مي آيد داد و فرياد مي  مي شخص.   آار است  اينها اشكال مهه  
   و يا غري ، روحاني  فرد متفكر، متدين  يك وقيت.   است  آن  بد داخل مطلب

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   آتاب در جمموع ، بلكه  تنها بدآموز نيست  نه  آتاب فهمد اين آند مي  مي  را مطالعه  آتابي  جمموعه  دلسوز آه روحاني
 ما  گريمي  را در نظر مني ما اجزا آتاب گفتيم.   آردمي  را مشخص  ضوابط  فرهنگي  انقالب ما در شوراي.   هست  هم خوبي
 . گريمي  را در نظر مي  آتاب  آلي پيام
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   ما متوجه گهگاه آه.  منتشر شد  هم  نامناسيب احتماًال، آتاهباي.   نباشيم  و متوجه  آنيم  اشتباه  است  ممكن البته  
   است  تعداد ممكن آيد از اين مي  بريون  آه  آتاب هزار عنوان  ده  هست  احتمال اين.  دمي نش  متوجه  هم  و گاهي شدمي

   از مهني  بسياري ويل.  بد وجود ندارد  آتاب  آه بگومي خواهم  مني  در برود من  از دست  بدهم  آتاب تعداد حمدودي
   آند آه  خبواهد ثابت  از پيش  آسي  آه  نقد است يوه ش  بدترين نويسند اين هامي  شد در روزنامه  گفته  آه نقدهايي

 را   آرد، و اين  را آم  و آخر آن  پيدا آند و اول  بد از آن  جستجو آند چند مجله  ودر آتابي  بد است  شخص فالن
 . آند علم

 را   جنسي  از مسائل بعضي  آه  است  آتابي  اسالمي لرزد در مجهوري  مي آند پشتش  مي  را مطالعه  آن  آه  هم و هرآس  
 و   جنسي  ندارد در مسري آموزش تنها بدآموزي گريد نه  قرار مي  آتاب  در جمموعه  وقيت  مطالب  از اين خيلي.   است گفته
 از صدا و سيما ايراد  دوستان. دهد  مي  اينكارها را اجنام  آه است  داستان  منفي  اصًال شخصيت بلكه.   نيست سكسي

   برنامه گويد فالن مي.   آنم  از آهنا دفاع  آه  است  اين  حق  ويل  آنم  دفاع  نبايد ازتلويزيون  من البته. ندآرد مي
   فرد چه  اين گومي  مي  آرده  استفاده  هم  بلند و از الك  با ناخن  آمده  داستان گويد قهرمان مي. دارد بدآموزي

   تاثري قراربگريند ناخن  ما حتت  بود تا زهنا و دخرتان  شده  عرضه  اسالمي يت شخص  منونه  زن عنوان آيا به.  است آسي
 و   درام گوييم مي.   منفي دهندشخصيت  مي  جواب  است  شده  آورده  داستان  منفي  شخصيت عنوان بگذارند يا به

   از او دارد از نظر ما منفي  منفي  قضاوت  و جامعه  آاربيننده  درهنايت  منفي  شخصيت  آه  است  طوري نويسي داستان
آيا .  بدهيد  نشان  منفي  شخصيت  در تلويزيون  قرار است  و وقيت  است  آيد وبدحجاب  بريون  با آرايش  آه  است آسي

   در جامعه زند و علين  مي  ما الك  در سريال  منفي شود شخصيت  مي  مسخره ؟ اصًال اينكه بدهيم  نشان بايد اينطوري
آرايشها و   اين گريد؟ اگر ما بياييم  دخرت از او الگو مي  اين  است زده  الك  جوان  اينكه  صرف رود آيا به مي اهر

 در   وقيت  هر حال امابه.   را گرفت  و يا آتاب  سريال  فيلم  آن  بايد جلوي  آنيم  الگو مطرح عنوان وضعيتها را به
    آه  برداشيت  و هنايت  و در جمموع دهيم مي   را نشان  سلطنيت  خانواده  فيلم يك
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   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

 ما   موردقبول  دارد آه  و ترآييب  تيپ  خانواده  اين زن.   است  خاندان  از اين  منفي  جنبه  دارمي  سريال ما از اين
   درون اي  و چند گونه  واستعاره  ايهام  آه ري هن  آرد و مسائل  نگاه  فرهنگي  مسائل شود به  مني  آه  بعدي  يك نيست

 ما   بد، ويل  برداشت  آرد و هم  خوب شود برداشت مي  هم  اشعار حافظ  باشد از مهه طوري اگر اين.   است  شده  هنفته آن
  ر اسالمي فك  و بزرگي  عرفان  را در اوج  آن آنيم  مي  نگاه  را آه  اشعارحافظ  فرهنگي  جغرافيايي در جمموعه

   روشنفكران  آه  آاري مهني.  آنيم  مي  طور ديگر برداشت  يك وشاهد را در شعر حافظ  مي  آه  است اين.  بينيم مي
 نظر   به آه. آنند  مي  از آهنا را دارند مطرح  نيز بعضي  در اين  هرچند آه  بسر آمده ديگر دورانشان  آه ورشكسته

   آردند بامهني تالش.   با آهنا برخورد آنيم  ما ندارد، اگر درست  جامعه  براي طري خ  هيچ دين  فكر بي روشن بنده
 و   دقيق  خيلي  فكري مسائل.  است  بوده خواري  و مشروب دين  بي  انسان  يك  حافظ  آنند آه  اثبات ظواهر اشعار حافظ

 .  دارم  دو نگراني  فرهنگ  متويل عنوان  به  من ريز است

   نگران  طرف  ازيك من. شود  مي  چطوري  ما بگذاريد ببينيد آه  را جاي  خودتان  آه  مشا بگومي ار را به آ اشكال  
   ما را القا آنند و حيت  غريقبول  بيايند و واقعًاارزشهاي  افراد ضدانقالب  مشت  يك  آزادي  عنوان  حتت  آه  هستم اين

.  ندارد  مانعي  است  ما گفته  اساسي  قانون  آه در حدي  بربند آزادي ازبني را   نظام  دهند و امنيت  اجنام آار سياسي
   فرهنگي  انقالب  عايل  در شوراي  آه  نشر آتاب  ما در ضوابط  آزاداست  خمالف  عقيده انتقاد، اظهار نظر منطقي

   ما قبول  ديگر آه  مكاتب  علمي اما بيان.   آنرا بگريمي  و بايد جلوي  آردمي  فساد راممنوع  تبليغ  شده تصويب
   اين مارآسيسم  آه  است  گفته  از نظر علمي  نفر آمده يك.   نيست  باشد ممنوع  شده  و منطقي  علمي صورت اگربه.  ندارمي
   آموزش طور صحيح  به  ازآتاهبا آه  يا اگر در بعضي  بدهيم  آنرا هم  منتشر شود و جواب  آتاب گويد بايد اين را مي
   عمليه هاي  رساله نباشد اگر اينطور باشد بايد هم  فساد در آن  صريح  و ترويج  ابتذال دهد در صورتيكه  مي جنسي

 را   آموزشي  خيلي  زننده هاي  تكه  بيايد اين  و يا آسي است... ، طِالو  ازدواج  مسائل  به آجنا آه.   آنيم را تعطيل
 تفسري   بياوريد و يا در تفسري امليزان  بريون  مولوي  را از مثنوي  مسائل ردمهني بياو  بريون  عمليه هاي در رساله
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 آنرا بزنيد  آند اگر باال و پايني  مي  طباطبايي  عالمه  آه  قوهلايي خبوانيد نقل  را آه  يوسف سوره
   اينجور  مسئله  اين  صرف شود به مني   اينكه  است  شده  ترسيم بينيم  مي ها را در تفسري امليزان صحنه ترين آننده حتريك

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   طرف از آن. بزند  لطمه  جامعه  و امنيت  اخِال، اميان  به  آزادي  مبادا نام  آه  نگرامن  هم  طرف برخورد آرد از اين
   بكنند آه آاري.  شود  گرفته است  فكري قيت خال  الزم  شرط  آه  مشروع  آزادي  جلوي  امنيت  مبادا از ترس  آه  نگرامن هم
   است  ممكن  آند چون  و يا شعر و يا تئاتر عرضه فيلم شكل  خود را به  دروني  مكنون  نتواند آن  مسلمان  بچه  يك حيت
 مشا بايد   است  اينها ظريف  مرز بني  است  ظريفي  مسئله زند مسئله  مي ربطي بي  حريف  شخص  آن  آند آه  نفر برداشت يك

 . رابدهيد هايتان  بچه جواب

اما . اجرا آرد  و قاطعيت  دارد و بايد با شدت  حدودي منع.  آنيد  را حل توانيد مشكالتشان  مني  مسائل با اين  
  اريخ در ت  آه آاپيتاليزم.گويد  مي  ادعا دارد در دنيا چه  مهه  دارد و اين  دمشن  مهه  اين  آه  اسالمي  انقالب يك

   افتاده  روزگاري  چه  شد به معلوم  آه  هم  آند مارآسيسم  را اداره تواند جامعه  مني  شد آه  و ثابت  شده مفتصح
   ادعاي اين. آند  مي  را اداره  دينمان دنيا و هم  هم  وجه  با هبرتين  آه آنم  مي  را عرضه  روشي  من  بشريت اي.  است

.   دهيم  خود را اجنام  رسالت توانيم آيا مي.   نيست چنني  اين  اسالم  آه  آنيم  قانع نتوانيم را   ما اگر جوان ما است
   خود را در جامعه  سئوال  نكند آه  جرات  آه  آنيم  آاري  آه  است اين  شد راهش  مطرح  مشا سئوال  جوان اگر براي

   شهيد دادمي  مهه  و اين  است  مقدس  آه  با جنگ در رابطه و يا   دارم  شك وجود خدا من به گويد راجع  آند مي مطرح
   تو غلط شود برخورد آردبگوييم  مي  دو صورت به.  بود يا نبود  درست  جنگ  اين  آه  دارم  شك گويد من دارد مي سئوال

   آنيم  او را بازداشت  و بگريمي بگذارمي  و مراقبت  تعقيب  فورًا هم زني  مي  ضدانقالبي حرف.  زني  را مي  حرف  اين آين مي
 .  آنيم  او را قانع  يعين  آنيم  او راتوجيه  آه  طور ديگر اين  يك  است  ضد انقالب  اين و بگوييم
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   گله بايد بگومي رو در بايسيت  بي  آنيم  عنوان  را خبواهيم  گروه  دهد اگر دومني  آار را اجنام  بايد اين  آسي چه  
   است  ما مطرح  جوان  براي  آه استدالالتي تواند اوال خودش  امروز ما مي آيا روحانيت.   است  علميه هاي ما از حوزه

  آهنا بدهد؟  به مناسب  آند و بعد جواب  مطرح  خودش  را براي  سئواالت اين

  حجاب  ما بي  زنان گوييم مي  هي  را گفتم  مطلب  اين  من  فرهنگي  هتاجم  با مهني  در رابطه  رهربي  معظم  مقام در خدمت  
   چه.   بدهيم  آتاب  يك خواهيم  مي  زن  اين به.  هستند و يا بدحجاب

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

.   است  نوشته  پيش سال  بيست  را ايشان  آتاب  اين  شهيد مطهري  نوشته  و يا حجاب  در اسالم  و حقِو زن ، نظام دهيم مي
خواهند تو  گويند مي  مي  زن  بود، به نوشته تري  تازه  امروز آتاب دانست  را مي  مسائل  اگر االن  شهيد مطهري  مهني يعين

دهند و   مي  اجنام  اسالم  عليه  آه  تبليغاتي  اين  تو بزنند وامثال  به  قرار دهند و توسري را در بند چادر سياه
  گوييم  و مي دهيم  مني شود جواب  مي  عنوان  آه  سئواالتي دهند و به مي اجنام آارها را  دانند و اين  مي ما را ارجتاعي
 بدهد   جوان  اين  بايد به  آه  در اختيار دارد بعد فكري  مناسيب  بودجه  دهد نه تواند اجنام مي ، چكاري امور تربييت

  است معلوم... ها خنوانيد، نگوييد، نكنيد و چهگويد ب  مي شود و فقط  مني  آانوهنا تغذيه  از آن  ما آه و امورتربييت
 شود   متهم  آنيد آه مطرح  را طوري  مبادا اسالم گويد آه  مي  اگر امام  جبنبيم شدت شود ما بايد به  اجياد مي  مشكل آه
گويد   مي ان دارد، اگر ايش  دردي امام. آند  را حل  و فرهنگي  سياسي-   اجتماعي-   اقتصادي تواند مسايل  مني آه

   ما انتظار داشتيم گومي  مي  هم  و االن ام  بارها گفته ،من  فقاهت  قله  در اوج  است  امامي  نيست ها آايف اجتهاد حوزه
آرد بعد   آار مي  طاغوت ها در زمان  حمدوديت  مهه  با آن  مسئوليت احساس  جهت  به  فرد بود آه  يك  اگر مطهري و دارمي

 را بشناسد و   خودشان تا آهنا امروز زمان.  شود  فراهم  فكري  شوند جريانات هريها بايدتربيت مط از انقالب
   و بسيارهم  هست  البته  هست  عواملي  از بريون  آه  نپردازمي  اين  به اش  باشند ما مهه  زنانشان نيازهاي جوابگوي
 ديگر  امروز اسالم. وجود دارد هايي  زمينه  ما هم ر درون د  آه بدانيم.  نريومندتر  خيلي  و از ما هم  است خطرناك
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 از   پس  القا آند آه  دمشن  است ممكن البته.  بدهد  و بايد جواب  است  گرفته  را در دست  حكومت بلكه.  ادعا نيست
   نكرديد، آدام  آاري يچ ه  سال  از سيزده  پس القا آند آه  دمشن  است  ممكن البته.  بدهد  جواب  آاري  هيچ  سال سيزده
 و   ناآرامي  تا چند سال  آبري فرانسه  آند انقالب  خود را حل مشكالت  سال  از سيزده  پس  توانسته  آه  است انقالب

   و آن  از لنني  پس  تازه  روسيه  انقالب  و يا اين  گرفت  و استقالل  بعد ثبات آه... هاو  رفنت آشتار و باال و پايني
   دادو به  اجنام  استالني  سال40-30   آه  و جنايتهايي  و ديوار آهنني  و استالني  تروتسكي گرييها بني شتارها وسخت آ مهه

 بايد   شد و رفت  آب  يخ آوه  مثل  چگونه  استالني  از مرگ  سال40   از گذشت اند و حاال پس  داده  هم  ثبات  خودشان خيال
آند   مي  تبليغ  هم گذرد دمشن  مي  از عمر آن سال13   است  آارش  ما هنوز اول  انقالب دانيمبايد ب.   باشيم  داشته توجه

  ... و  نرفت  ازبني سوادي بي.   نرفت  فقر از بني آه
 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   آه  در نظربگريمي بوده ن  آه  چيزهايي  آن  نسبت  و به  شده  آه  اگر ما آارهايي  است  آار شده  هم خنري، خيلي
 و   نيستيم ، بلد هم دارمي  فاصله خيلي.  شود  بايد اجنام  آه  آارهايي  به  نسبت  ويل امي  داشته  پيشرفت فِوالعاده

 و   بگريمي  درس  از آن  و برومي  رادر دنيا ديدمي  اسالمي  موفق  حكومت  يك  از ما قبًال جتربه ، آداميك  هستيم جتربه آم
 .  آنيم  را رفع ، اشتباهات لگو بسازميا

   سنگني  مشكالت بگومي خواهيم  مي ، ويل  بودمي  خوب  هم  خيلي آنيم  را مي  جتربه  اين  در دنيا دارمي  آه  هستيم  آسي ما اولني
   باشيم  داشته افعي تد  حالت  اگرخبواهيم ما بايد بدانيم.   آنيم گريي  جهت  باشيم  مسئله  اين ما بايد متوجه.  است

   اين  و مسئول  روحاني  من  بكنيم  آاري ، اگرتوانستيم طور آلي  منتها به  دارمي نيت  حسن ما بايد بدانيم.  باختيم
   و مسلمان  ايراني  از اينكه  نفر ايراني  يك آار را آرديد آه  اين  و مسئولني اندرآاران مشا دست.  القا را آردم
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   در آن  اگر ترديدهايي ويل. ايد  اجياد آرده  مصونيت  احساس  ديگران  و غرور آند، مشا درمقابل ايت رض  احساس است
  برخورد آرديد  بيشرت با آن  با خشونت نكرديد، بلكه  آمد و آهنا را رفع پيش

   انقالبي  مدافع آردآه  را مي  احساس  اين  ساله19-18   بچه ، زيرا يك  آمرت داشتيم  مشكل  جنگ چرا ما در زمينه  
  ، اين  است  شده  شروع در ايران  آه  است  اسالم  جهاني  حرآت  يك قراول  و پيش  آمريكا ايستاده  و در مقابل است

 و   برجسته  انساهناي  متام آنيم  مي خيال.   بايد در نظرگرفت  آنرا هم  معنوي هاي  جنبه البته. آرد  را مي احساس
 و بعد   شده  حل  برايشان  و اسالمي ، عرفاني ، فكري  منطقي مسائل  مهه  و دليل استدالل. اند  نشسته  خانه در  اول درجه
 .اند شده  مسئول  از انساهناي آمده

از . اند رفته  آن اند و دنبال  شده  اسالم  به  جلب  احساس  از طريق اند آه  از افراد بوده  خيلي  نيست اينطوري  
 .اند  شده  قوي هم  نظر فكري

  دهد و احساس  مي  اوعظمت  به  اسالم آرد آه  مي  احساس  خودش آرد در درون  غرور مي  خود احساس  ما در درون جوان
   مجهوري  را در نظام  احساس  مهني  آه آنيم  فكري  بسيج امروز بايد براي.  دارد  دنيا نقش  در سرنوشت آرد آه مي

 . باشد  داشته اسالمي

   ما وقيت  مامباند جوان  جوان  بايد در دل  زنده  مهيشه  احساس  يك صورت  با آمريكا به  ضديت گوييم اگر ما مي  
   قرار  هم  آن  تاثري تبليغات  آمريكا حتت  ابرقدرت  در مقابل  آرد آه احساس

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان
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 و   فقر دارم  هم گويد من مي  وقت  دنيا آن  آلي  در تشكيالت شومي  مي  هضم ارمي د  ما هم  آه آنيم  مي گريد، اگر احساس مني
  بعضي. شوند  مي  آهنا جذب سوي  به  آم  آم  آه است  ندارد و طبيعي  هم  غروري  و هيچ  دارم  تورم  و هم  دارم  گرسنگي هم

   مصرف  الگوهاي  روي  دارد آه  اشكال  آشور چه  آرايش و  لوآس لوازم  دارم  را قبول اش  مهه  گفتيد من  آه از مسائل
  آننده  تشويق  آه  و توليدهايي  توليد البسه  است  ولو با ارز آزاد اينها ممنوع  وبگوييم  بگذارمي واقعًا ارقامي

 .  آنرا گرفت  و بايد جلوي  ندارم  آهنا را قبول  ما وجود دارد و من  در جامعه است  غرب فرهنگ

 
   هنر، هنرمند و  درباره  خامتي االسالم  حجة يدگاهد

  :  آينده  نسل  به رساني  و پيام  در پرورش  آن نقش

  
  بيين  وجهان ، بينش  گرايشات  امر تابع ، اين  بد است  هنري  و چه  خوب  هنري  چه  هنر آه  درباره اما ارزيابي  

   و انقالبش  حرآت مايه  درون  ما آه  انقالبي  جامعه ، براي انيم را بد بد  چيزي  و چه  را خوب  چيزي  تا چه ماست
   درباره  آلي  اصل اعتقاد دارد يك  اسالم  به  آه  اسالمي  و امت  جامعه  ايثارگر اين  مردم  و براي  است اسالم

   رفتار ادراري ر چهارچوب و د  عملي  زندگي  درحيطه  آه  آهنايي خصوص  وجود دارد، به ها ومقوالت  پديده ارزيابي
   و ماية و پايه"  خدا وحي" را   حقيقت  ما مالك  نباشد آه  ممنوع  از نظرشرع ، آه  است  اين گريد و آن  قرار مي انسان

   چيزي آن" بد" نباشد و   ممنوع  از نظر شرع  آه چيزيست"  خوب"،  دانيم مي"  خدا وحي" را نيز  و رفتار خويش عمل
   احكام آه  و اماميه  از نظر عدليه خصوص  دارد به  هم  عقالني  ريشة  البته  است  آلي  مالك  يك  باشد، اين ممنوع  آه است

 بر   وجود دارد يا مرتتب موضوعات  در نفس دانند آه  مي  واقعي  و مفاسدي  و مصاحل  ذاتي  و قبح  حسن خدا را تابع
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 دارد و اگر   واقعي  و زشيت  و قبح  واقعي  مفسدة  آه است  اين  بشود براي نوع مم  در شرع  هستند، اگر چيزي موضوعات
 .  است  در آن  دارد و مصاحل  واقعي  حسن  آه  است چيزي  باشد مهان  بشود يا مطلوب  واجب چيزي

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

    آه  است  اين ، منظورم  هنر نيستم ابي ارزي  در مقام من.  دارد  تأثري زيادي  انسان هنر در زندگي  
 ما در  ، البته جامعه  يك  در احنطاط  انساهنا و بدش  و جان  جامعه  فرهنگ  در تعايل ، خوبش  است  و بد هنر مهم خوب

از    بعضي  به طور امجال ، به است اي  گسرتده  حبث  آه  قرار بدهيم  هنر را مورد بررسي  ماهيت توانيم اينجا مني
   صورت  معنا خودش  يك  بشود، هنر به  مشخص  هم  تأثري هنر درفرهنگ  آن  در ضمن  آه آنم  مي  اشاره  آن هاي خصوصيت
   هنر منحطي  هم  باشد، هنر آن اي  شده  و مسخ  منحط ، فرهنگ  و اگر فرهنگ موجود است  از فرهنگ  ناشي  يعين فرهنگ

 باشد   تأثريداشته تواند در فرهنگ  مي  حال  در عني  است  فرهنگ  صورت  از فرهنگ  هنر ناشي خواهدبود، اما با اينكه
 تأثري   آهنا اثربگذارد و خود اين  هستند و در نفس  ارزشها و معارف  آانون  انساهنا آه تواند در جان  مي يعين

   و تكامل  باشد در ترقي  و اگر متعايل فرهنگ  سري احنطاط  باشد در تسريع ، اگر هنر منحط موثر باشد در سري فرهنگ
   در تعقل  دارد نه  وجود آدمي هاي  و حساسيت  در احساس  ريشه حنوي به  ديگر هنر اينكه خصوصيت. باشد  مؤثر مي فرهنگ

  هاي  حنله ، مكتب ، اصول ، تكنيك  آموزش  هنر با اينكه  آه  باشيد، در حايل  داشته رياضي  مسئله ، مشا اگر يك صرف
   در يك  داريد،حيت  هنر و متفاوت هايشان ها و سليقه  تعداد، گرايش  خِال و به  تعداد هنرمندان دارد، مشا به خمتلف

 اينها  ، مهه  در هنر هست هم  و فرم  تكنيك  اثر دارد و اگر اصول  هنرمندان ها و احساسات ها، گرايش ، سليقه مقوله
 و   انسان  ما تأثري هنر را در زندگي جهات  دارد، از اين  انسان  و احساسات جان در  ، خود هنر ريشه  است مقدمه
 و   برخيزد و هنر طاغوتي  انسان  مطمئن  از نفس  آه  طبعًاهنريست  و انساني ، رمحاني هنر متعايل.  بينيم  مي فرهنگ

   يعين  و بايد بكنيم توانيم  مي  آه  آاري ينبزرگرت.  دارد  انسان هوسهاي  آانون  يعين  اماره  در نفس  ريشه شيطاني
 متعهد  ، انساهناي  مطمئن  جاهناي  مهان  هنري هاي  حمور فعاليت  بدهيم  اجازه  آه  است  دهداين  بايد اجنام  اسالمي نظام
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،  نيست  تنها آايف  و اميان  خلوص  اينكه  و آن  در نظر بگريمي  زمينه  را بايد در اين  نكته باشند، اما يك و مؤمن
 بسيار   حمتواي دارد، يك  اساسي ، اتفاقًا نقش  است  مهم  هم  و فرم  در هنر تكنيك ، چرا آه  است  از مسئله  خبشي اين
   و فرم  تكنيك  يك  است  ممكن  آه ايد، در حايل آرده  خيانيت  حمتوا هم  مهان  آنيد به  بيان  زشيت  را اگر مشا در قالب خوب
 را در   خوب  تكنيك  آه  است  ما اين  مهم  اثر دارد، نقش  خيلي  دهد،تكنيك  را زيبا جلوه  زشت ا حمتواييزيب

    حمتواي اختيار و خدمت
 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

   بايد بكوشيم هنري  سامل  جريان  اجياد يك  براي  و در تالش  هنري  استعدادهاي  در پرورش ، بنابراين  قرار بدهيم خوب
 بايد   آه ، آاريست  و اين ها را باال بربمي  بشوند،ختصص  هم  خوبي  و فرم  تكنيك  صاحب  از نظر هنري  با خلوص انساهناي

 . بگريد اجنام

   گذشنت  براي  نيزآمادگي  مظهر آن  آه است"   خدا بودن  خوب بنده" هنر   و باالترين بزرگرتين:  هنرمند اما رسالت  
، و بتواند آنرا تفسري   آرده  هنررا درك  اين  آه  است  و هنرمند توانا آسي  خداست  براي  هسيت هاي  سرمايه ز مهها

 و   مهذب  و مردان ، زنان  ايران  اسالمي  مجهوري هنرمندان  اين  آانون  احلمداهللا  روزگار آه  در اين خصوص منايد، به
   با هنرمندي  آه  امت ، امام  انقالب دايند و درود خدا بر آموزگار هنرمند اينخ  خوب  بندگان  هستند آه پاآبازي

 در   خدايي  هنر مهم  اين  هنرمند درك رسالت.   است  آرده  و تربيت  داده  را پرورش هنرمندان  مهه  خود اين خدايي
   خود مستقيمًا دررستاخيز انقالب  آه  است ي نسل ها به ها و عظمت  زيبايي  اين  انتقال  براي  و تالش  است جامعه منت

   هنر خود آمال  اين  به  يانپرداخنت ، نديدن  هنر موجود است  اين  آردن  و جاودانه  است  ما حضور نداشته اسالمي
وانند ت  مي  بودند و طبعًا هنرمنداني  تاريخ  درطول  انقالهبا هنرمندان  مهه آوران  پيام بزرگرتين.   است هنري بي

 باشند و امروز   آرده  آنرا درك  آنرا و ارزشهاي آنرا، اصول  مباني  راه  حتول  خود اين  باشند آه  حتول پيامرب اين
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   آه  و هنرمنداني  متفكران  رشد و بالندگي  براي  است هايي  زمينه  آردن فراهم اندرآاران  ما دست  رسالت بزرگرتين
   را بر بال  و ارزش  انديشه  اين  آه  هنرمنداني  بفهمند و هم  زمان  مقتضيات طابقرا م  اسالم  بتوانند روح هم

ها و در   را در حوزه  انديشمندان  اين  پاي  آنند و ما صداي بلند پرواز هنرسوار آنند و آنرا جاودانه
ورود و   باد اين  و مبارك شنومي  مي  آشورمان  هنري هاي  بزرگوار را در صحنه  هنرمندان  اين  بال دانشگاهها وصداي

   انقالب  اين  پيام آه  آساني  رشد و بالندگي ها را براي  زمينه  مهة  بدارد آه  ما را موفق  حضور و خداوند مهه اين
 .  بياورمي  فراهم هنري هاي  در صحنه  و چه  فكري هاي  در صحنه  خواهند رساند چه  آينده  نسلهاي را به

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

  :گويند  مي  باشداينچنني  جسماني  و متايالت  در اختيار هوس  آه  مجهور از هنري رئيس
  

،   در اختيار هوس دانش.  انساهناست  جديد هوس  متدن  حمرك  نريوي  بزرگرتين  جديد بنگرمي  متدن  به دقت واقعًا اگر ما به
 سازد يا در   خود را برآورده  وحيواني  جسماني  متايالت  بتواند متام س هر آ  اينكه ، يعين هنر در اختيار هوس

   آه  آزادي  است  و در جوهر دين  دين  در منت آزادي.  بزرگ  قدرهتاي  اسري هوس  خود افراد يا انساهناي اختيار هوس
 و   راست  مطلق ، زيبايي  مطلق ، آمال  مطلق  علم  دين حقيقي خواند و خدا در بينش  خدا مي  بندگي  را به انسان

   براي  تالش  يعين  و بندگي  است  مطلق  و آفرينندگي  مطلق ، مجال  مطلق ،زيبايي  مطلق  آمال  بندة  آه  است دار آسي دين
  ام بن ، اما چون  است  جوهر دين  شود اين  او افزون آند علم  مي  تالش  آه  است  خدا آسي بنده  خدا يعين  به تقرب
 برگردد از   جوهردين  به  اينكه  جباي خواست  را مي  انسان  آزادي حق  بود و روشنفكر عهد جديد به  شده جنايت دين
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   متدن  نظام  هم  اساس  تعبري شد وبر مهني  از دين  آزادي  او به  دعوت معين  به  آزادي  او به  شد و دعوت  روگردان دين
 . است  خود رسيده  پايان  به  متدن  امروز آن. شد تفكر جديد بنياد هناده

 .  پرداخت  ديين انديشه  اصالح  امروز بايد به  و جهان  فعلي  مسائل  به  پاسخ  معتقدند براي  ايشان´

   متقي  فقيه يك  از برداشت  است  از آهنا عبارت  خيلي  آه اي  عمليه هاي  رساله  را باز بكنيم  عمليه هاي اگر رساله  
  اگر يك «  نه گوييم  ما مي  آه  درحايل  است  عدل  شد آن  هرچه  بكنيم  پياده ، آنرا باز بكنيم  پيش  سال400 در  خوب

 انساهنا  ، تفكر، رشد و معنويت  آزادي جلوي»  را زيادترآرد  و تبعيض  آردمي  بود و پياده  اسالم  احكام  بنام چيزي
   حمدود يك  برداشت  ويل  خوب  ولو آدم  بوده  نفر آدم  يك  برداشت آن  نيست  دين  آن  آه  بكنيم  ما بايد آشف را گرفت

 آخر   سال  دو سه  در اين خصوص  به  امت  امام  اينكه  بكنيم  را عوض  ما برداشتهاميان  حمدوداست  هم  مهيشه  آه انسان
   ها جوابگوي  حوزه  اجتهاد فعلي داشتند آهآردند و خود تأآيد   مي  مجود و حتجر تكيه  مسئله اينقدرروي

 

   خـــامتي االسالم  حجة سخنان

 روشها   آن آمك  به  آه  است  معتربي  تنها روش ها است  در حوزه  آه  هرچند روشي  نيست  امروزي  و جامعة انقالب
 دچار  شومي  مي  دچاراحنراف ردارمي روشها را ب  اگر آن  اسالمي  و فقه  فقه  منابع  به  بكنيم  ما رجوع توانيم مي

 مشا   اينكه  به ها بسته  اما برداشت  مابوده  علمية هاي  در حوزه  آه  است  مهان ، روشها و موازين شومي  مي التقات
 را   بداريد و جواب  عرضه  اسالمي  فقه  منابع را به  مشكالت  ببينيد اين  را چه  ببينيد مشكالت  را چگونه جهان

   به  متعلق  آه گرييد و اگر جواهبايي  را مي  پيش  سال800   داشتيدجواب  را عرضه  پيش  سال800  رييد اگر مسئلهبگ
   به  بكنند هم  پياده  اسالم عنوان  را به  اين  مردم  داشتيد و جمبور آرديد آه  است پيش  سال800   مال  آه  است مسائلي

 .  خوردمي  شكست  و هم  جامعه  به ، هم ب انقال  به ، هم شده  خيانت اسالم
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   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

 

 ) مدظله (  صانعي اهللا  با آية مصاحبه

 
  اهللا تعالي رضوان ( ام ام  حضرت بنام  و شاگردان  از یاران ، یكي)اهللا حفظه (  اهللا صانعي  آیت  ازمحضر حضرت  اجازه  از آسب  پس  رمضان  مبارك  ماه  از حلول  پيش چند شب

   مرز و بوم  این  دادند تا جوانان  آنها پاسخ  به  گشاده  با رویي  وتواضع  سخاوت  در آمال  هم  و ایشان  نمودیم  را طرح ، سؤاالتي  قم علمية  بزرگوار حوزة و از مراجع)  عليه

  . آنيم  مي  عمر باعزت  طول  دلسوز طلب  عالمان  و همة ایشان  براي الاز خداوند متع.  آشنا شوند  پدرانه  با آالمي  فقهي  نظرات بانقطه

  .ببرند  شده  مطرح  از مطالب  آافي  بتوانند بهرة  محترم  خوانندگان اميد است

  داريد؟  و ارزيابي  ارزشگذاري چه پرداز ديين  نظريه  يك  ما بعنوان  اسالمي  امروز ايران  و نسل  در مورد جوان©

   حفظ  مشاها رابراي  امثال  آه خدا را سپاسگذارمي.   الرحيم  اهللا الرمحن بسم.   الرجيم  الشيطان وذ باهللا من  اع
 خدا   و براي  مشا داده  به  وآگاهي  داشته  نگه  جوانان  براي  آشيدن  و زمحت  اسالم  احكام  و تبيني  اسالمي ارزشهاي

 . خواهيد بود  مأجور همشاءاهللا آشيد و ان  زمحتها را مي اين
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   ارزش  جوان  وبندگي  عبادت  براي دانند، اساسًا اسالم  مي  هم  داريد و دوستان  اطالع  آه  طوري  مهان  بطور آلي ويل
 از پريها  فرمود جواهنا قبل  مي  ايشان آه  شنيدم  من اهللا فلسفي  آيت  مرحوم  از سخنرانيهاي در يكي.   است  قائل خاصي

 مشا   بود آه آردند اين  مي)9(  پيامرب اسالم  به  آه از اشكاهلايي  آوردند و يكي گرويدند و اميان) 9(  پيامرب اسالم به
   ما ديدمي  هم  امام در هنضت.  شدند  ما را فاسد آرديد، اينها مسلمان  ما را از ما گرفتيد وجوانان جوانان

   جوانان  و هر مجعييت  از هر صنف  آرد، قبل  را شروع  حرآت  وقيت  امام  آه ام  آرده  بارهاعرض من. جواهنا آمدند
  ها و ديگر  از بازاري بعد جواهنايي.   است  جوانان  براي  و هم  دانشگاه  براي  هم  امتيازي آمدند و اين دانشگاه

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

   آه  است اين ام  عقيده  پيوستند و بنده  امام  هنضت  به  ايران  ملت  پيدا آرد تا مهة اقشار آمدند و مهينطور توسعه
   تفهيم  هست  آه  آهناآنچنان  را به  اسالمي  حقايق ما اگر بتوانيم.   است  اسالمي  حقايق  امروز ما تشنة  جوان نسل

   از جوانان  فكري  خمتلف  باطيفهاي  روز قبل بنده. پذيرند  مي  راحت ، خيلي  باشيم  را داشته  تفهيم ، زمينة آنيم
 آهنا بازگو   را براي  مسائل  من داشتند اما وقيت  با هم  خمتلفي  فكرهاي  آه ، طيفهايي  داشتم  صحبت دانشگاه

 امروز   جوانامنان  وجود، يعين  با مهة پذيرفتند، پذيرشي ،آهنا مي  اعتقادي  مسائل ، چه  سياسي  مسائل ، چه آردم مي
 وجود دارد، از   جوانان  براي  اگر مشكلي  معتقدم بنده. پذيرند  مي  زيادي آگاهي پذيرند، با يك  را مي ر اسالماگ

.   عزيز عمًال و قوًال آشنا بسازمي  اسالم  جواهنا را به  بايد و شايد اين  آه  آنچنان  مانتوانستيم  آه  قرار است اين
   برساند،توانست  پريوزي  را به  جنگ  با آهنا توانست  امام  جواهنا بودند آه مهني   آه  است  اين آشكار آن شاهد خيلي

  چون.  داد  اجنام امام  آه  بزند و دهها آار ديگري  هم  دانشگاهها را به  وضع  آند، توانست دانشگاهها را تعطيل
 را   اسالم  اگر بتوانيم ساده  عبارت  به بود و  از نظر گفتار شناخته  و هم  از نظر عمل  را هم  امام  جوان اين

   سؤال  بدهيم ، اجازه  بدانيم خرد و عقل  را دين ، اسالم  بدانيم  سهل  را دين ، اسالم  آنيم  معريف  هست  آه آنچنان
، اما  رمي را بوجود بياو آيد نبايد شبهه  مني ذهنشان  به اي ، شبهه  اگر چيزي ، بله  بدهيم  را جواب آنند و سؤالشان

   آه  است  شيب  اولني  هم  امشب  آه  فلسفي  ياد مرحوم ، باز به آنم مي  عرض  منونه  يك ببينيد من.   بدهيم  جواب بتوانيم
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 را   مجله  اين  ايشان براي.   است  مستحب  امشب الدفن  و مناز ليلة  است  ايشان الدفن ليلة  و شب  از دنيا رفته ايشان
   حبثي يك. دارد  حق  خيلي  و اسالم  جامعه  به  دارد آمااينكه  حق  خيلي  بندة  به  فلسفي  مرحوم ، چون نم آ عرض بيادش

: پرسد  مي)9(اهللا  از رسول)7( شودامرياملؤمنني  مي  متام  خطبه ، وقيت  و شنيدمي  ماها گفتيم  مهة  آه  شعبانيه  در خطبة است
  ترين  ساده ، اين خب» اهللا  حمارم  عن  الشهر الورع  هذه  يف  االعمال افضل: فرمايد مي)9(؟ پيامرب  االعمال ماافضل«

  چگونه  آودآش  را در حبث  اين  اينرا ببينيد فلسفي ويل. باشد مي»   است  اعمال ، افضل پرهيز از گناهان« معنايش
   حبث  وارد اين خواهم مني من.   است  اعمال فضل ا  پرهيز و ورع  چه يعين. آند  زيبا اينرا معنا مي آند و چه معنا مي

   را بنويسد تا جواهنا بفهمند بزرگان  آند و چهار تاسطرش  آجنا مراجعه تواند به خواهد مي  مي  و اگر آسي بشوم
   رسد به  مي يا وقيت. ديدند  مي  ديدي  را با چه روايات

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

 در   آه  است  آسي ، خوشبخت است  مادر بدخبت  در شكم  آه  است  آسي بدخبت«: آند  مي  مطرح ، ايشان ت و شقاو  سعادت حبث
گويد  رسد مي  مي  بزرگوار اينجا آه  حمقق ، آن  مشروطه  ازارآان ، يكي  آخوند خراساني حيت» .  است  مادر خوشبخت شكم
 وجد   به  زيبايي  آن  در مقابل  آدم آند آه نقدر زيبا معنا مي آ  فلسفي امامرحوم.   اينجا رسيد و سر بشكست قلم
 مشا بود يا   به دامن  مني بنده.   آنيم  مقدار بيشرت حبث ، يك  را باز آنيم  مقدار فكرمان يك.آيد  مي  نشاط آيد و به مي
   مطالعه ساعت2 حدود  امروز هم.  م آرد  مطالعه  ساعت2 حدود   تا حاال، ديشب  ديشب بنده.   يا نه  آردم  رفقاعرض به

   از نظر فقهي  ندارد،شايد بتوانيم  فرزند واليت شود مادر براي  مي  گفته  آنچه  آه رسم  اينجا مي  به ، دارم آردم
 ، مادر  است  مرده  بابايش  آه اي بچه. دارد  بر فرزند واليت ، مادر هم  نه  آه  آنيم  ثابت  فقهي  موازين و با حفظ

،  خب.   آنيم  حلش  فقهي  اينرا با موازين  ندارد،شايد بتوانيم  مادر واليت  آه  حريف اين.  آند اش تواند سرپرسيت مي
 را  اش  بچه  آه  دارد، اما مادري  آقا چرا پدر واليت  آه  است آسان  خيلي  دادن ، جواب  آردمي حاال اگر اينرا عمل

ما .  بشود  مادر چقدر بايد اذيت  صورت  در اين  ندارد، آه  مادر واليت  پدر اين  ازمرگ دارد، پس  مي بيشرت دوست
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تواند   مادر مي شود آه  ما باز مي  براي  بابي  بشود، يك تواند قاضي  مي  زن  بگوييم اينجا آه  به  رسيدمي وقيت
   ومطالعه آنم  آهنا آار مي  روي  بنده  آه را  ديگري  از مسائل  باشد و يا بسياري  هم  قهري تواند ويل بشود، مي قيم
 در   اشكايل  هيچ جوان  در جامعة بنده.   آنيم  تبيني  جوان  نسل ، به  آنيم  تبيني  جامعه  آنرا به توانيم ، ما مي آنم مي

   آه  است  جامعه ايت و هد  تربيت مسؤول  آه  و هر آسي  است  بنده  و امثال  از بنده  اگر هست اشكال.  بينم  مني جوانان
.  وفا نكرد  بود، منتها عمرش  دنبالش  امام  آه اسالمي ، آن  آنيم  آهنا بيان  براي  هست  اسالم  آه  آنچنان نتوانستيم

  بنديهايش  قالب  سري  امروز يك  ديروز با جامعة جامعة.   آنيم  حبث فقهي  با موازين ، بلكه  بزنيم  را هبم  فقه گومي مني
   منتهي  بگوييم  ديروزيها گفتند، ما هم  را آه ، مهاني  دارمي  را امروزه  فطري شفاف دين.   است  شده ضعو

 .  باشيم  امروز هم  مسائل پاسخگوي بتوانيم

 در   امروزه  آه آنم  مي  مطرح جهت  را از اين مكمل.   دخرت و پسر دارمي  امروز دو قشر مكمل  ما در قشر جوان©
   فكر  سطحش ترين  و هنايي آيد، در آخرين  مي  پيش  تفكيك  قصة  دخرت و پسر وجوددارد و وقيت  تفكيك ما حبث  جامعة

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

   مشروع  ارتباط  براي ؟ و اگر راهي  است  و جداآردن  تفكيك  اسالم آيا نظر قطعي.   جامعه  خبشهاي  در مهة شود، يعين مي
 .،بفرماييد  است  و پسران خرتان د ميان

از قضا با .  خودمان  با فكر ناقص آردم  نظر را فكر مي  مدهتا بود اين  آه  است  بنده  نظر، نظر شخصي   ببينيد يك
   متدن  تاريخ  از اين  آتاب دوره  بودند، يك  آورده  تشريف  دو روز قبل  آه  دآرت معني  آقاي  خداوند جناب توفيق

   نظرية  اين  دخرت و پسر، ديدم  ارتباط  آجناآمد و مسألة  اخِال و متدن حبث.   را برداشتم  جلدش  يك ، من رانتدو ويل
 و   بيشرت است اش  فايده  زندگي  آمرت باشد، براي  ارتباطات اين  هرچه  از صاحبنظرها دارند آه  را آجنا برخي بنده
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  آند و زود بر هم  را سرد مي  زندگي  را، آانون  بيشرت باشد، زندگي طارتبا آند و هرچه  را بادوامرت مي زندگي
  اساسًا اين.   اسالم  به  تا برسيم  آنم  را عرض ام  نظر شخصي حاال من.   است براين  شخصًا نظرم زند، بنده مي

   جدائيها را ما بايد حفظ آند، آن  مي  آنار مهسر را حمكم  و آرامش  سكونت  و جاذبة جنسي  جاذبة  آه جدائيهايي
  مهاجنور آه. بشوند  قاطي  تا با هم  اينها را رها آنيم توانيم  ما مني يعين.   است  مهني  هم  نظر اسالم آمااينكه. آنيم

.   جامعه  براي دخرت و هم  براي  پسر ضرر دارد و هم  براي ، هم  است  غرب  در دنياي  آه ، آنچه  است  غرب در دنياي
   حمارم  شد، شبيه  آه شود؛ ضعيف  مي  ضعيف  وآرامش  مهديگر از نظر سكونت  نياز به هاي  و جاذبه  جنسي هاي  جاذبه يعين
ما .   است  جاذبه  آن  شدن ، ضعيف  است  نداده  را اجازه  با حمارم ازدواج  اسالم  آه هايي  از نكته شايد يكي. شوند مي

   آانون  خوردن  در اثر هبم ؛ آهنم  جامعه  پسر و هم  دخرت، هم ؛ هم آنيم ، آجنا ضرر مي يم را بيشرتآن  ارتباط  اين هرچه
  ؟ يعين  يا نه  است  قرار داده  برايش  آيا راهي واما اسالم. خورد  مي  هبم  بشريت  نسلهاي ، وهم خانواده

توانند   پسر ودخرت مي ، اين  بيايد بگويد خب رع و ش  از نظر فقاهت  است  ممكن  آسي  يك بله.   مشروع ارتباطات براي
 آنند، بروند و   خبوانند و با مهديگرمباحثه  پدر با مهديگر درس  با اجازة  درآيند، فوقش  هم  عقد موقت به

  اي آنند، بر  ازدواج خواهند با هم مي ، حاال پسر و دخرتي  نه يا اينكه.   است مهني) قد(  نظر شهيد مطهري بيايند آه
،   است  رايج  هم  در غرب  باشند، مهانكه عقد موقت  با هم  دو سايل  بشناسند و بيايند يكي  مهديگر را خوب اينكه

   است  خالف  از نظر آارشناسي  و اين بينم  مي  اينرا خطرناك بنده. آنند  ازدواج  و بعد بيايند با هم  رفيق بعنوان
  از نظر) قد( ولو شهيد مطهري

 

   صـانـعي اهللا  با آية همصاحب

   را آه اي بود، ادله  خالف  ازنظر آارشناسي  و وقيت  است  خالف  از نظر آارشناسي آنم  مي  عرض  و بنده  فرموده شرعي
 شود   تا سبب  نيامده  عقدمتعه ادلة.  بزند  را هبم  خانوادگي  آانون آند آه ، جتويز مني  را جتويز آرده عقد متعه

  بنابراين.  تشديد بكند فساد را در جامعه  را بگريد، نيامده  جلو فساد جامعه  شود، آمده  آشيده  بدخبيت ه ب جامعه
   اين  روي  هم دورانت  ويل  تاريخ  آتاب  در آن  آردم  وعرض  دارم  بنده  آه  نظري با اين. گريد  اينجا را مني اصًال ادله
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 ما در   داشتيم  رفيقي  يك  اينكه  آمد و آن  يادم  مثايل يك.   است  داده نشان م ه ، جتربه  است  تأآيد شده نظر خيلي
 غذا  هاي مانده  ته  بشويد، ديگر آن  اگر خودماني  بشويد، چون  خودماني  نرويد آه رويد طوري  هرجامي گفت ، مي هتران
  امااگر خودماني.   است گويند خودماني  ميدهند و  را مي  و چرك پتو پاره.   است گويند خودماني دهند و مي رامي
   نظر ديگري  عقد موقت دربارة  نظر، اصًال بنده  نظر از اين و اما قطع. آنند  باز مي  ديگر برايت  حساب ، يك نشدي
 از  وگريي جل  براي  اضطراري  مواقع  در يك دامن مي  را مشروع  عقد موقت ، بنده  است  اين  بنده نظر فقهي"  اصل.  دارم
   اطفاء غريزة  براي  نيامده عقد موقت.   است  آجنا مشروع  براي اصًال عقدموقت. ها و جنگها  در جبهه ، يعين گناه
   عقد موقت ادلة.  آجناها جايز باشد و مشروع  تااينكه  ندارمي پسر و دخرت اصًال دليلي  بني  اجياد رابطة براي.  جنسي
 اگر  عقد موقت.  است ، باز اشتباه  است  مستحب گويند عقد موقت  مي  آه اينجا هم. قصور دارد  اش ادله.  آجناست خمصوص

   مهه امروز آه.  دارد  نگه  رازنده  و عقد موقت  صيغه  تا سنت  بوده  بدعت  و اماتة  احياء سنت  براي  بوده مستحب
   خنري، اين  ما بگوييم  معنا ندارد آه هيچ رد، اين دا  عقد موقت  دارد، اسالم  عقد موقت  شيعه دانند جامعة مي

،  امي  آرده  نيز عمل  اسالمي  مستحب  اين  به باشد تا بگوييم  داشته  هم اي  صيغه  زن  بايد يك هر مسلماني.   است مستحب
   را از بني  دامي اح، نك  آنيم  رايج  را در جامعه  اگر ما عقد موقت آردم  عرض بلكه.  ندارد  استحبابي خنري، هيچ

   است  اين ام  نظر شخصي بنابراين.   نادرست  و هم  است  نامشروع  هم  جهت  و از اين امي زده  را ضربه  اصل ، آن امي برده
.  تشديدبشود  غرايض  باشد آه آند، بايد جوري  مي  غرائز را تضعيف  آن  آه ارتباطاتي.  باشد  نبايدارتباطات آه

  اما ارتباطاتي.  است  قرار نداده  برايش  اسالم  هم راهي.  بشود  هم  بايد باشد و تقويت  غري مهجنس  به نياز مهجنس
   بر آن  هم خوانند، فسادي  مي درس ، دارند با هم  درسي  آالس اند در يك  ندارد، نشسته  آاري  را هبش  غريزه  آن آه

    دارند با هم  است  اجتماعي يك.  ندارد  مانعي شود، آن بار مني
 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

   اسالمي  در جوامع مهينكه.آنند  مي  و دارند با مهديگر صحبت  هست حجاب. زنند  مي  حرف آنند، دارند با هم  مي صحبت
 . باشد  مدرسه  باشد، بصورت  خيابان  باشد،بصورت  دانشگاهي  بصورت ، حاال امروزه  بوده  ديگرش  صورهتاي به
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  ندارد؟  منعي ،هيچ  ماست  در اجتماع  رايج  آه  اجتماعي  معمول  ارتباطات شود گفت  مي  پس©

 .  خنري، ندارد

 بريزد را مشا  هبم)  زوجني( اينها  دائم  و زندگي  جنسي شود غريزة  مي  موجب  را آه  ارتباطاتي  گفت توان  مي  بلكه©
 دانيد؟  مي ممنوع

 . ندارد  بكنند، اشكال  اينها ازدواج   اگر در آينده

 او   بفروشد و صورت  زني  را به  جنسي اي گفتند اگرفروشنده مي)  نباشد حاال اگر فضويل(،   در ملعه  دارمي  حبثي  يك©
 را  ،صورتتان شناسم  و مني  مشا را نديدم  بگويد من  بياورد و فروشنده  را پس جنس  آن  زن  نكند و بعد آن را نگاه

 بگريد،   را پس  و بايد جنس  مقصر بوده  مردفروشنده فرمايد آن  مي  اينجا شهيد ثاني ، از نظر شرعي ام  نكرده نگاه
   است ريبه  در نگاه  سخن ، يعين  ما هست  در جامعة  آه  آردن  نگاه حاال اين. آرد  مي نگاه  زن  بايد اينجا بصورت چون
 و   در معامالت  آه ، نگاهي  شده  مطرح  درملعه  آه اي  قصه  مهان شود يا اينجا مثل مي   را شامل  آيا هر نگاهي آه

 شود؟  مني  را شامل هست  مردم  زندگي  در معمول  آه نگاهي

  ، مرد هم است  آرده  آرايش  زن يعين.  فساد را بسازد  زمينة  آه  است  نگاهي  آن  است  حرام  آه   ببينيد نگاهي
 در  بينم  مي  و متعارف  عادي سبك اما به.   چراني  چشم  يا مقدمة  چراني  او، چشم شود در صورت  تيز مي اين،  جوان

   حتمًا نگاه)3( زهرا  صورت به.   است  نشسته)3(آيد، زهرا آيد، جابرمي  مي سلمان.  دارد)3( زهرا  حضرت  داستان آن
   نگاههاي اين.  است  زرد شده)3( زهرا  حضرت  چرا رنگ  آه  پرسيدم  و من هزرد بود) 3( زهرا حضرت گويد رنگ آند و مي مي

   ها، سر يك  و خويش  پسرعموها، قوم  ديروز هم در جامعة. باشد  مي متعارف
 



 
96

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

  ند و تيزبشوند و بدون باش چران  چشم  هيچكدام  اينكه نشستند اما بدون  مي  يلدا دور هم شب. نشستند  مي سفره
،   آمده  ما پيش  در جامعة  آه مشكالتي  اين مهة.  را بربايد  خبواهد زني  را بربايد، مردي  خبواهد پسري  دخرتي اينكه
   صورت ، به  صميميت  حالت  صفا، با آن  حالت  واالبا آن  آمده  ما هم  ملت  و سراغ  بوده  در غرب  آه  است فسادي

آردند، اما نگاهها،   مهديگر مي  به رفتند، نگاه آمدند، مي  مي آمدند، مردهاهم آردند، زهنا مي  مي همهديگر نگا
   نه ، ويل  شده  و يا آرايش  نشده  آرايش  و دست  است  حرام  هم  عاديش  آردن نگاه  زن ؛ بدن بله.   بوده  عادي نگاههاي
گو  زنند، آقامسأله  مي آنند، حرف  مي آنند، صحبت  مي دارند نگاه. د بكش چراني  چشم  به  آه غليظي  آرايش آنچنان

 مثًال پيغمرب )9(اهللا پرسيدند، ازرسول  مي آمدند مسأله  زهنا مي  آه حاال در تارخيي.  زهنا گويد براي  مي دارد مسأله
  پيغمرب نگاه. شد  مي  نقل  تاريخ در  بود آه ، اگراين آرد، خب  را بلند مني آرد و تا آخر سرش  مي  را پايني نگاهش

رسيدند،  مي)  ره(  امام  خدمت  آه  زهنايي مهني. )9( پيغمرب  درصورت آرده  مي  نگاه  زن  و آن  زن  آن  در صورت آرده مي
آرد،   مي  آهنا نگاه به)  ره( ، امام خب.  آنند  را پايني  سرشان  آند و زهنا هم را پايني  سرش  امام اينجور نبود آه

   بنيانگذاري  بر آن  و اجتماعات  است  متعارف  نگاههاي اينجور نگاهها آه. آردند  مي نگاه  امام  به آهنا هم
در .  در آار نيست  هم  و فسادي  فتنه ، خوف  نيست چراني ساز چشم  زمينه  آه ، نگاهي  نيست چراني  چشم ، نگاه است شده

 و بند   صورت  به  آردن نگاه  حال ، در اين  اسالمي  پوشش روند با رعايت ر مي، در بازار دارند با مهديگ خيابان
 .  بر جواز است  هم ، سريه  نيست  بر حرمتش  دليلي دستها هيچ

 .  خيانت  اعتماد و عدم  اصل  بر اساس  نگاه  يعين©

  اعتماد؛ و اصل  عدم  با اصل بدن.   بدن ه ب  نسبت  و نه  البته  صورت  به  نسبت  اعتماد، آهنم  اصل ، بر اساس   بله
 .  جايز نيست اعتمادش
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   و بشكل  بوده  مطرح  ساالري  و بزرگ  مامهرتساالري در جامعة.   سياه  و رنگهاي  تريه  رنگهاي  مثل  خاص ؛ رنگ  رنگ  حبث©
   داده  آن به  ديين  شكل  يك  هم اآلن. و دارند   داشته  غري تند متايل  و رنگهاي  تريه رنگهاي  به  بزرگساالن  و معمول سنيت
 دارد   را در مورد رنگ  مطالب  خود اين  در منت آيادين. شود  مني  سفارش  و رنگني  تند، جذاب  رنگهاي  و پوشيدن شده

 ؟ يا نه

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

نبايد   لباس  اينكه  و آن  قانون  ندارد، جز يك  قانوني  هيچ  لباس  انواع  به ، راجع  رنگ  به  راجع دين.    ابدًا
  خواهد بپوشد يا اگر زني مي  هر لباسي  شوهرش نظر آند، اما براي  جلب  نرود آه  جايي در يك.  آند نظر ديگران جلب
.  جور است  مهني م و پري ه جوان. خواهد، بپوشد مي خواهد بپوشد، هر رنگي  مي آند، هرجور لباسي نظر مني  جلب  آه است
نظر   مگر جلب  و بر حليت  است  بر آزادي اصل»   هني  يرد فيه  حيت ء مطلق شي آل«،   لباس  انواع  مد، روي ، روي  رنگ روي

   رنگي فرهنگ.  ديگر اثر بگذارد  در فرهنگ  آه  لباسي  را بياورد، فرهنگ  غرب  فسادشود يا فرهنگ آند، موجب
.   است  تيمچه  پاساژغريفرهنگ  فرهنگ  گفتم  قم  اينجا در مناز مجعة  وقيت  يك بنده. اثر بگذارد ديگر  در فرهنگ آه

   اينجوري  هم  اآلن دامن مني (  بروي مشا معموًال درپاساژ آه.  اثر بگذارد  فرهنگ تواند روي  مي  هم  معماري  نوع يعين
 فِر   فروشنده هم.   قدميي هاي  آاروانسراها و جتارختانه آندبا آن  فِر مي  و خريدارش ، فروشنده ، جنس)  يا نه است
  اينها يك.  ندارد  بدي  شائبة ، هيچ  اسالمي-   آامًال سنيت  است  فرهنگي  او يك ،يعين  جنس  خريدار و هم آند، هم مي

 اينهاآزاد  ، مهة ، مد، قيافه  لباس ، رنگ لباس.  باشد  داشته  بدي  شائبة  جاهايي  يك  است  ممكن  آه است فرهنگهايي
 از  اگر ترويج. شود مي  از آهنا منايان  در مد و ترويج اش  نتيجه  آه  را بياورد در لباس  غرب  فرهنگ  مگر آنكه است

   مرا نپوشيد، شبيه  دمشنان دارد لباس  روايت آنكه.   است  حرام  آه  بگذارد، اينجاست آهنا باشد، تأثري در فرهنگ
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،  آورد، در فكر مردم  مي  دنبالش  فرهنگ اينكه  براي  شدن  شبيه  بلكه  نيست  حرام  شدن آهنا نشويد، خود شبيه
   رنگ  و آهنم  شده ، مذمت  رنگ  يك  فقط بنابراين.   است  حرام جهت  اين گذارد، روي  اثر مي  مردم ، زندگي اعتقاد مردم

 . ندارد  خصوصييت  واال هيچ  شده  عنوان  مطلوب  در روايات  سفيد هم رنگ.  اه و سي مشكي رنگ.   است  و سياه مشكي

 و   ما شده  جامعة  طبيعي  وشلوار آه  ما بشود، مثًال آت  جامعة  مد طبيعي ، اين  لباس ، اين  رنگ  حاال اگر اين©
 بيند؟  را مني  غرب  و بوي  از او رنگ ديگر آسي

 .شوند  مي  مرتكب آيد، اوليها حرام  مي  آه  اول  آن بيند، ويل   مني

  دارد؟  حرميت  دليل  چه انگيز نباشد، اين  اگر مفسده©

 بزند،   ما را هبم  واسالمي  ديين  فرهنگ ببينيد، اگر هر فرهنگي.  انگيز است  مفسده  غرب  و فرهنگ  است  غرب   فرهنگ
   ما را گذارد، هويت  اثر مني ه يا قياف  در لباس  فرهنگ اما اگر آن.   است ممنوع

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

   بدنبال  فرهنگ  در پاساژيك  معماري  فرهنگ  آردم عرض. آند  مي  معموًال عوض ويل.  ندارد دهد، مانعي  مني از دست
  ، هر مد، هر شكلي لباسهر . گذارد  امور ما اثرمي  در بقية  معماري  فرهنگ اين.   فرهنگ  يك آاروانسرا هم. دارد

  نبايد انسان.   را گرفت ، بايد جلويش  ما اثر بگذارد ولو دردرازمدت  و ملي  و انساني  اسالمي  در فرهنگ آه
   بايد خود را بشناسد، حتت جوان.  باشد  قايل  ارزش  خودش  بايدبراي  ديگر انسان بعبارت.  را بفروشد  خودش خوديت

 برگردد   بسازد آه  رنگ  بسازد، خودش  لباس خودش.  مد بسازد، بشود خودآفا خودش. قرار نگريد  ديگران تأثري مدهاي
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، از  است  شكوفا شده  هم  ندارد و استعدادش  هم  ضرري هيچ. سازد  دارد مي  خودش  اينكه گردد به  برمي اين.  خودش به
 .آند  پيدا مي  جنات تقليد هم

   غرياصويل شود، خباطر منعهاي  مي  مارايج  در جامعة  آه  يا هر مدي  غربي  مدهاي  اين  به ش گراي آنيد آه  مشا فكر مني©
 ؟  آار نكردمي  رويش  و بادقت ، دقيق  نكردمي منع  آارشناسانه يعين.  امي  ما داشته  آه بوده

 آمدند،   با فشار و باتبليغات  هپلوي انخاند.   است  آرده  هپلوي  دودمان  آه  بوده خباطر تروجيي.   ندارم ، قبول   نه
   جاهايش  بعضي  است ،ممكن بله. آيد حاال ديگر دارد مي. اند فرهنگها را جا انداختند، ما را اسري فرهنگها آرده

  قا مساوات آ نويسد آه  مي  نائيين  مريزاي  براي ، مثًالوقيت  بوده  خوب ، بطور آلي گومي  مني ، من  است  بوده  اشتباهاتي هم
   است ، ممكن خب.  هستند  هم  و مستأجر مثل  مالك  يعين  مساوات گويي  مي حاال يعين.  است  اسالم  خالف ، حريت  است  اسالم خالف
. خواهد بكند  رامي  هر گناهي  آدم  آه  است  اين ، معنايش  است  اسالم  خالف  باشد  يا حريت فهم  آنطور آج  هم آدمي يك

 آهنا   آه  و فرهنگي  اجبار هپلوي  رامن ، اما اساس  نبوده  بگومي خواهم  مني نويسد خنري، من  مي  در پاسخ  نائيين مرحوم
 و   جوانان  خودي  فرهنگ  و اين بايد برگردمي ما االن.  دامن  دارد، مي  ادامه اش  دنباله  و هنوز هم بوجود آورده

 هستيد، مشا  اهللا هستيد، ايراني  مشامسلمانيد، مشا خليفة  آهنا بفهمانيم ، به  بفهمانيم  ايشان  را به شان انسانيت
 . بكنيد  شخصيت بايد احساس

   آف  مثل  هست  هم  اجتماعي  مسألة يك  آه اينك  هم دهدو حيت  مي  ما رخ  در جامعة  اآلن  آه  مطاليب  بعضي  به  با توجه©
   در حقيقت  آشيدن  و سوت  زدن گويند با آف  مي  اينها، برخي  به شبيه  از آارهاي  و بعضي  آشيدن ، سوت زدن
  خواهند مي
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 و   از صلوات  شعاري  تبديل  يك  آه است  قصد اين  آشيدن  و سوت  زدن  با آف  بياورند، يعين  شعار پيش  تبديل  نوع يك
  باشد آه  شكلي  به  زدن  آف  دارد؟ يعين  هم  مشا تناسب  با صحبت  مطلب آيا اين. يد ديگر پديدآ  فرهنگ  مست تكبري به

 پيدا   خودش  براي آيا حرميت.  ما باشد  متضاد باهويت  بربد آه  هوييت  ما را بگريد و ما را بسوي خبواهد هويت
  ؟ آية  آمده  در قرآن  آه اي  آيه  به ه ندارد با توج  اشكايل  هيچ  آشيدن  وسوت  زدن  اصوًال آف آند يا نه مي
 ؟»  اال مكاًء وتصدية  عند البيت صالهتم ماآان«

   فراموشي  به  رابياييم  ما آن  آه  در آشور است  شعار واجيب  يك  وقت  دارد، يك  چند شكل  آردن   ببينيد شعار عوض
ما .  باشد  خواندن ولو با قرآن  است  آار حرام  اين صورت  ، در اين  بربمي  از بني  را هم  حمتوايش آم  و آم بسپارمي

،   است  عبادات  از افضل  را آه)7(  امرياملؤمنني مشا بياييدمدح.   اسالمي ، مجهوري ، آزادي  استقالل  بگوييم خواهيم مي
   برگردانند به  بربند، يعين بني از   را هم  آن  حمتواي آم  و بعد آم  شده  شعارآمرنگ  اين آم  آم  اينكه خبوانيد، براي

 شعارها   اين  براي  مليت  يك  اينكه  براي  است  حرام اين.  ديگر  و مشكالت  غريمردم حاآميت استبداد، برگردانند به
  تهيآند، من  مني  چيزهافرقي  اين  و بني  زدن  آف بني. دهند  مي  را اينها تشكيل  و اساس  است  آرده  فداآاري وحمتوياتش

،   رذيلت  نه  است  فضيلت  نه  آه  است  آاري يك  و اين  بربمي  را از بني  فضيليت  يك  خواستيم  و با فضيلت  است  فضيلت آن
 و  آمده  مني  شعارها خوشم  از آن ِ نوعي  من ، بلكه  نبوده آنچناني  الزم  شعارهاي  آه  است  شعارهايي و اما اگر يك

   اين خواهم  مني  شعارند، من  طرفدار اين  عده  شعار باشد، يك  اين خواهم ، مني بربم ها را از بني شعار  آن خواهم مي
 و   جزواصول وقيت»   نيست  و اساس جزو اصول«فرماييد   مي توجه.   نيست ، جزو اساس  نيست جزو اصول شعار باشد ويل

  البته!!  باشد خواهم  مشا رامني  سليقة  اين ؟ بنده  آن  بر حرمت  دارمي  دليلي  باشد، چه خواهم  مني  نباشد و من اساس
   است  آاري  يك  آشيدن ، خود سوت  زدن خودآف.   بر اينطور تغيري شعار ندارمي  دليلي  ويل  را باز آنم  قصه توامن  مني من

  اگر شكل.   نيست  بر حرمتش  دليلي ؟ هيچ ت اس  حرام ، مگر هر هلوي گويد هلواست  مي  در مكاسب شيخ. گريد  مي دارد اجنام
   آية و اما آن. زنند  در شاديها دارند مي ن´زنند، اال  مي  عروسي  جملس  دارد؟ توي مانعي  باشد، چه  داشته تشويق
    آه شريفه
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   برسد يا مسخره  مردم به) 9(پيغمرب  صداي ند نگذارند آهخواست  مي  آه بوده) 9( پيغمرب  از صداي ، جلوگريي  شد، آن اشاره
،   نرسد، خب  جايي)9( پيغمرب  حرف آشيدند آه  مي  آند، سوت  راابالغ  وحي خواستند نگذارند پيامرب نداي آردند يا مي مي

 آردند   درست  شعاري  يك  بنده  مرجعيت  را گرفتند اما فرضًا حاال براي  توحيد را جلويش نداي.  است  حرام ، آن بله
   اينكه براي  و صلوات  آف گردانيد به  مرا برمي  شدن آييد شعار مرجع مشا مي.   جا بياندازم  را مرجع  خودم بنده آه
 جزء   آه  من  بودن ، حاال مرجع باشم  مرجع خواهيد من مني. آيد  مني  زمني  به  آه ، آمسان خب.   باشم  مرجع خواهيد من مني
 انتشار   جا بيفتد يا مرجعيتم  مثًال مرجعيتم من  ندادند آه  خون  آه مردم.   نيست  انقالب  و ارآان  اسالم رآانا

   از بني  بناست  آه  شعاري  آن  دارد به  بستگي پس!!   را بكن آارت!!  را بنويس ات ، رساله  هسيت ، مرجع خب. پيدا آند
   به  نظام  دادند، مشروعيت  خون  برايش  مردم  آه  است  باشد جزء آهنايي اصولاگر جزء.  باشد  شعاري برود تا چه

  يكي.   بربمي  را از بني  اساسي  قانون  و يا شعار بدهيم  اسالمي ، مجهوري ، آزادي  استقالل  شعارهامثل آن.  آهناست
  ، هرچه ، حال بربمي  را از بني  اساسي  تا قانون ، حاال شعار بدهيم  است  حمرتم  اساسي  قانون  آه  ما اينست ازشعارهاي

   او طلب  براي  فرشتگان فرستد، مهة مي  وقيت  آدم  آه صلواتي.   است  عبادات  از افضل  آه خواهد باشد، ولو صلوات مي
  اگر از يك.  هيم تغيري بد  شعار ناطق  يك ، به تغيري بدهيم  آرد حاال اگر بناست  بايد سفارش البته. آنند  مي رمحت

   دارد، درحايل  بيشرتي ، گويايي  شعار ناطق  مسلم چون.   شعار ناطق  يك  به بدهيم آيد، بايد تغيريش  مني  خومشان شعاري
   يك  به  برگردانيمش بتوانيم.  ندارد  و اينها گويايي  است ، اينها شعار صامت  آشيدن  وسوت  زدن  آف آه

 . تراست، هبرت و نيكو شعارناطق

  در ارزشها باشد؟  صعودي شكل  به ، حرآت  برومي  شعار راجح  يك  به  شعار مرجوح  از يك  مهيشه  يعين©
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   اهلي  واال اگرفرمان  نظر خودمان  به  مرجوح البته.   راجح  يا به  برومي  آن  مساوي ، يا به  نظر خودمان  به   مرجوح
 .  را تغيري بدهيم  آن توانيم  مني  صورت  و در اين  است  حرام  آن باشد و زيربناها باشد آه

. شود  مي  ما گفته  در شرع  آه  است چيزي  و هنر غري از آن  موسيقي  و علمي  لغوي از حيث.   و موسيقي  موزيك  مسألة©
   و هنر،  اما در موزيك  است غنا صوت
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  آنند وقتيكه  مي  ماآهنا را تفكيك  در فقه دانند، در حاليكه  مي  ابزار موزيك  و صداي  از صوت  را اعم موسيقي
   به  پرداخنت  آارشان  آه دهند، باز هنرمنداني  مي  يا حرمتش حليت  ما نظر به شود و فقهاي  مي  از موسيقي صحبت

   خواننده آيا صداي. گويند  مي ،موسيقي  از نظر فقهي  خبش  آدام  به شوند آه  مني شوند، متوجه  مي ، سردرگم است موزيك
 ما   راديو و تلويزيون  آه  هستيم  زماني  ما در يك ن´ اال هرجهت گويند؟ به  رامي  موسيقي  آالت گويند يا صداي را مي

خوانند حاال   مي هايي خواننده. آيد مي  صداهايي  ما هم  از جمالس  و بعضي آند و در مراسم  مي  را پخش چيزهايي يك
   فن  خودمتخصص  آه  است  سر اين ، اما حبث  فن  متخصص  سراغ  بايد برومي اند آه فرموده  مراجع  مصدِا، مهة  تشخيص براي

  اگر لطف.  آنند  ما مصدِا را تبيني تا بتوانند براي  چيست  موزيك  در مفهوم  مقصود مراجع شود آه  مني  متوجه هم
 . بفرماييد  توضيح  و حرام حالل رد موزيكبفرماييد در مو

   بعضي  شايدبراي  گفتنش  صريح  مقداري  اوًال يك  آه  و هنر اينست  موسيقي  غنا و مسألة  مسألة   ببينيد، مشكل
  و  و فكري  سياسي شودبا مسائل  مي  قاطي  اينكه دوم.  نباشد  باشند، صحيح  نداشته  هنوز آشش  آه افراد در جامعه

   يك ، عملمان  چيز است  يك  حرفمان اي  عده  يك براي يعين.   است  دوگانه  برخوردهاي  برخوردهاميان  ما گاهي  اينكه سوم
 مشا   براي  بگومي  صريح توامن  و مني  سند دارم  برايش ، من  جهات  در اين  پديدآورده  مشكل  خيلي  و اين چيز ديگر است
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   به حمتوايي آيد و غنا را حرمت  مي  وقيت  فيض مرحوم.   اينجور بوده  هم مهيشه.   ادله  تبيني صدر خصو  جهات  بعضي روي
   اين آنم  مي مشا عرض  به  من  جامعه  فعلي اما حاال با شرايط. برند  را مي  فيض دهد تا سرحد آفر مرحوم  مي آن

  هاي  دانشكده گريد، توي  را مي اش خواند،روزه  را مي ازشگريند، من  ياد مي  مسلمان  دارند جواهناي  را آه هنرهايي
 ابزار و از   بدون  با ابزار و چه گريد، چه دارد هنر ياد مي  اسالمي  مجهوري  در نظام  اسالمي  دانشگاههاي اسالمي

 آند،  خواهد سرگرمش  فساد بكشانند، مي  را به  جامعه  آه  نيست اين  معموًال براي  اينها هم  ديگر ياد گرفنت سوي
   بشود و يا در آارهاي  سرگرم  اين  خبواند آه  آواز قشنگي  حمتوادار و با يك شعرهاي  آند با يك  سرگرمش  ساعت نيم

    از آن علمي
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 زد و   وبايد شالقش  است  آرده  آبريه  گناه  و مرتكبش  و حرام  است  گناه  بگومي توامن  مني  را بنده  بشود، اين استفاده
  مشا اگر يك.  باشد  باطل  حمتواي يك  داراي  آه  است  از غنا و آوازخواندهنا، آهنايي  است  حرام  آه  آرد و آنچه طردش
   فساد بيافريند، اين  شعر در جامعه سرود باشد اما اين  بصورت  اينكه ، بدون  آواز قشنگ  خبوانيد بدون شعري

   اما اگر با سرود، با شعرهاي  است  حرام اين.  نباشد  هم  مصطلح  حاالغناي  است  حرام  اين يعين.   حمرم شود غناي مي
  با تصنيف.  ياد دهد  مردم  را به  هبداشيت  مسائل  آند، با تصنيف  بسيج  جبهه  نريوها رابراي ، با تصنيف قشنگ

   حمتوايش  آه  است  حرام ، آن  نيست  حرام  آند، اينجا موسيقي  فقرزدايي بياندازد،  يادمردم پيشگرييها را به
  آردند و توي  آرايشش  قلم  را آوردند، هفت  دخرت خوشگلي يك. ، فساد بيافريند  خوانندگي فسادبيافريند و يا سبك

 مردها   براي  برومي بردارمي واهيمخ  را مي  نوار قرآنش بعد اين. خواند  مي  زهنا قرآن  دارد براي  اين  اجتماعي يك
 باشد،   هم  ناشناس ؛ باالتر آنكه  عكس  به ،نگاه  نيست  ديگر حرام  آه  ديگر، عكس  است ، عكس  دهيم  را نشان فيلمش

،  نابراين ب پس.   است  حرام آشاند، آن  مي  احنراف بربند، جواهنا را به  آه  را هم  مهني ويل.   نيست  حرام حدنفسه  يف اين
   آرده جمبورم:  ؟ گفت رقصيدي چرا مي:   گفت پدرش. رقصيد  مي  دخرتك گفت .  است  بسيارمهم  خواندن حمتوا و يا سبك
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 و  ادوات  آوازها، با اين ؟ حاال اگر با اين  جمبور بودي  را هم رقصي ، خوش  را جمبور بودي  رقص اصل:  گفت.بودند
 خبواند و  خواهد قرآن مي  آسي مثًال يك.   فساد بيافرينيم  با آن  باشد و ما خبواهيم  هم  اگر در مسري صحيح ابزار حيت

   اينكه  براي  است ؟ حرام  چيست  قرآن  فساد بكشاند،اين  دخرت را بربايد و دخرت را به  يك  دل  خبواند آه  هم قشنگ
   اگر ابزار و ادواتي بنابراين.  فساد بكشاند د بهخواه مي خواند ويل  دارد مي قرآن.  فساد بكشاند خواهد به مي
)  نشود  استفاده  از آن  در مسري باطل اميدوارمي (  در نظام آنيم  مي استفاده  ما دارمي  مسري صحيح  و در اين  هست آه

،  بله.  بعد  هر سه در  دادنش ، اجنام ، ياد دادنش  ياد گرفتنش  است  حرام  بگوييم توانيم مني. نباشد  در آن احنراف
 بايد  تلويزيون.  است  راديو و تلويزيون  اين  مسؤول  فساد بكشاند، آه  را به  مهه  نشود آه  جوري  يك بايددرهنايت

   ديگر از زهناي  مردم  نسازد آه داخلي  و يا فيلمهاي ، پخش  خارجي  آنقدر فيلمهاي  باشد يعين  را داشته  خودش حساب
   و وسائل  هنري  جامعة  صدا و سيما و آل ديگر مسؤولش آن.  بروند  دخرت هندي  آن  دنبال بشوند و مهه بيزار  خودشان
 .  است  مجعي ارتباط

 

   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

   چه شود و براي  مي در آجا نواخته  آه  است  حمتوا بسيار مهم  پس  آردمي  استفاده  فرموديد و ما هم  اينجور آه©
   امايك  است  مناسيب ، حميط  حميط شود، هم  مي  حمتوا رعايت  هم حاالاگر ما بگوييم.   چيست شود و حمتوايش  مي نواخته

  ندارد؟  فسادانگيزي  حرآت خواند اما هيچگونه  دارد اينرا مي غربي

 . خبواند  ندارد، غربي   مانعي
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   دفاع  براي  سبز است  از جهان  اشعاردفاع  داراي  ايشان بومهاي آل  فلويد؛ برخي  پينك  گروه  بنام  است  گروهي©
 ؟  هتييجي  هيچ  بدهد بدون  گوش  آن  خبواهد به  ايراني  جوان خوانند و حاال اگريك اينها اينرا مي. از جنگلها

 .  است  حرام  بگومي توامن  مني بنده.  ندارد  مانعي   هيچ

  يعين.  بودند  آورده العباس بين  آه  شده  محراء اشاره  محراء و بيوت  ليايل  به ما  ديگر در روايات  و از طرف©
 در (:) ما   ائمة  محالت  ما و اآثر هجمة  روايات  هجمة بينيم  مامي  آه اي  آاباره  موزيك  بودند، بنام  آورده موزيكي
 .  است  موزيك نوع  اين آجنا به

 . است  فرموده  هم  فيض  مرحوم  مهاجنا آه  است الزور حرام ، قول است   حرام ، اصًال هلواحلديث   بله

  ؟ يعين  مورد چيست شود، نظر مشا در اين مي  دارد نواخته  نامناسب  در حميط  آه  حالل  موزيكي  حاال اگر ما بگوييم©
 ؟  آن اي  آاباره  شكل ، يعين آاباره

   من  مرا بگويد،مسألة  نعوذباهللا مسألة  ديگر هم  برقصند، يكي  هم دي و مر  زن  و اگر در اين  است ، حرام   بله
   آنند، مسألة  رانعوذباهللا مسخره خواهند صانعي  آنيد مي حاال فرض. شوند  مي  قاطي  با هم  اينكه  براي آجنا حرامست

 . شود حرام شود، مي  مي ا قاطيآجنا با آهن  چون گويند ويل ، دارند مي  است  فقهي  را آجنا بگويند، مسألة صانعي

 ؟  حتريكي  هيچ  بدون آنيم مي ، گوش  بگذارمي  نوار موسيقي  يك  عادي  حميط  در يك  حاال اگر بياييم©

    اعصاب  مريضهاي  گاهي البته.   است  برانگيز بودنش  مفسده  شرعي منع.  ندارد  مانعي   هيچ
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   صـانـعي اهللا  با آية مصاحبه

  آند حاال يك مي  گوش  دارد قرآن  آسي  حاال يك آنند ويل  مي  موزيكها استفاده  خود از اين  آردن  آرام رايهستند ب
   آرام دهد و اعصابش  مي ها را گوش موسيقي  آن  طوري  آن  هم  آسي  بدهد و يك  گوش  قرآن  آنيم اش  را بايد آماده آسي
 .گريد مي

 فرماييد؟  مي  چه  آوتاه آستنيدر مورد .  آخر  سؤال  بعنوان©

  ويل.   است  مرد سبك براي  است سبك.  گريد  و نبايد اينكار اجنام  است  عمومي  عفت  مردها و خالف  براي  عفت  خالف   آن
   حرام  را باال بربند چون بايد ارزش. بيايند  خاصي  با پرياهنهاي بايد بزرگان.   نيست  درست آن. نبايد اجبار آرد

 را بايد باال   جامعه فرهنگ. برانگيز باشد  مفسده  است ممكن.   است حميط خالف.   است  عمومي  عفت خالف.   نيست صددرصد آه
 .شود  بدترمي  صورت در آن.  بربمي

  نباشد چطور؟  هم  عفت  باشد و خالف  پذيرفته  اگر جامعه  ويل©

، خدابيامرز،   پدرم  حيات  در زمان بنده.  موارد دارد  به تگيبس.  ندارد  مانعي  نباشد هيچ  عفت   اگر خالف
 بعد از  من. باشند  نبايد اينجوري  آه ، مهه خب.  پوشيدم  حيائًا از پدر مني  را هم  زير لباس آوتاه  آستني زيرپوش

 خود و   به  دادن خصيت ش مسائل.  است  حياء در جامعه اينها مسألة.   زير لباس  آهنم  پوشيدم  زيرپوش  پدرم فوت
 .  است ديگران

 .  شدمي  جنابعايل  اوقات  مصّدع با تشكر از حمضر مشا و اعتذار از اينكه
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 1377   آذرماه-  جعفر اردبيلي
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   بــا جــناتي مصاحبــه

   جناتي اهللا  با آية مصاحبه
   هم  آه  است  و قم  اشرف  نجف  علميه هاي حوزه  و بزرگ  معروف  از فقها و اندیشمندان  یكي ایشان، ) مدظله( اهللا جّناتي  آیة  در محضر حضرت  است  حاضر نشستي گفتگوي

، در   آراسته  زیورقلم  به  زیادي هاي  و آتاب  نموده  تقدیم  دین  پيشگاه  را به و بزرگي  فهيم  و طالب  را داشته  قم  علميه  مقدسه  در حوزه  و اصول  فقه خارج  تدریس  آرسي اینك

 و  ، ارائه  دخالت  شيعي  را در اجتهاد و فقه  ومكان  دارند عنصر زمان  سعي باشند آه  مي  علمّيه  حوزة فرید و فرهيختة نظران  و صاحب  از اندیشمندان  ایشان  هم  حال عين

  .باشد  مي  موضوع  همين  بيان  در پي مصاحبه این   آه  بوده  بسيار مد نظر ایشان  جوانان  به  مربوط ، مسائل انتشار دهند و ازجمله

   بايد بدانند چه ، جوانان  است  خود را پيدانكرده  مناسب  بسيار دارد، اما پاسخ  امروز پرسشهائي  جوان©
 برقرار آرد و   ارتباط  با جوان توان  مي ندهند، بفرمائيد چگونه  را اجنام  آاري  دهند و چه  را اجنام آاري
 ؟  گذاشت  و ارزشهارا با او در ميان يممفاه

   آه  است  اين آنند اما مهم مي  و تالش  سعي  حقايق  آوردن  بدست  براي ، افرادي  است  مهم  از مطالب  يكي  سخن   اين
روند يا   دارد مي  زمان  و شرايط  اسالم اصلي  از مباني  آامل  آگاهي  آه روند آيا نزد آسي  مي  آسي  چه ببينند پيش

 .خري

   آگاهي  آه  يا نزدآساني  نيستند رفته  آگاهي  اصًال داراي  آه  افراد نزد برخي  گاهي  آه  است  تأسف بسيار جاي
 و   حميطي  غلط  يا سنتهاي  خود يا ذِو وسليقه  ذهنيت  بر اساس آهنا هم.  ندارند  معترب اسالمي  از مباني آامل

شود با   مي  شناخته  اسالم  عنوان  به  در جامعه هم  مطالب آند و مهان  مي  مطرح  اسالم نوان ع  را به ، مطاليب اجتماعي
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 عزيز وارد   بر پيكر اسالم  سهمگني هايي ، ضربه  تاريخ در طول  آه  است  از عواملي  يكي  و اين  نيست  چنني اينكه
 .  است ساخته

   ما  اندازه  به  مشا هم ما مقصرمي:  گفت  مي دانشگاه از اساتيد   يكي  به  از روحانيان  يكي روزي
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

  داشته...  و حديث  علوم  از موازين  باشند و آگاهي  واجد شرائط  اينكه ها بدون  بعضي بينيم  ما مي مقصريد، چون
پذيريد   را مي  آن  مشا هم آنند،حيت  مي قل ن  اسالم  عنوان  را به شوند و هر حديثي دار مي  را عهده باشند امر تبليغ

 مشا بگويد او را   را به  باشد وواقعيات  واجد شرائط اما اگر آسي. دانيد  و با تقوا مي و او را متدين
  را  ايشان  فكران  مشا روشن  را بپوشاند حيت اش سوادي آند تابي  مي  طرح مآبي  غري آهنا را با مقدس  آه پذيريد، آسي مني

 مشا را   توجه خوانيدش تقوا مي گويد بي  را مي  واقعيات آوريد و آنكه مي تر حبساب  شناس با تقواتر و برتر و اسالم
   ايشان  را به  مطليب  و خواست  سجاد رفته  نزد امام  ؛ فردي آنم  مي جلب )  السالم عليه( سجاد  از امام  رواييت به

  فرمود خيلي  امام  آنم  ازدواج خواهم  آرد آرد مي  را بگو، عرض مطلب: �رمود ف آشيد، حضرت  مي بگويد اماخجالت
   ندارد زيرا او با خواندن مانعي: فرمودند حضرت)  مغنيه (  است  خوان  آوازه  مورد نظر من  آرد زن ، عرض  است خوب

   برود پيش  جوان اما حاال اگر آن. اندازد  مي  ياد هبشت  مشارا به  است  خوبي  مضمون  داراي  آه  شعرهايي خو در ضمن
   خواننده  ويل  بگريم  زن خواهم  ندارد و بگويد مي  اسالمي  از مباني  آگاهي گونه  اصًالهيچ سواد آه  بي  مآب  مقدس آن

  آند آه مي پرخاشدهد و   او مي  آبدار به  فحش  هشت ، هفت  ندارم  اطالعي  زمينه  در اين  بگويد من اينكه  جاي ، به است
   او اميان روشنفكر نيز بيشرت به  عنوان  مشا به  حيت  آه  است  در حايل و اين! ؟  است  آرده  را عنوان  مطليب چرا چنني

   بيشرت مردم  هر حال به.  گفتار را پذيرفت  اين ايشان! شويد  او معتقد مي  به  و علم  و تقوي  تدين و به! آوريد مي
   آهنا را به  دارند و اگر خبواهيم  فاصله  خيلي اند و ازحقايق  بار آمده اي  گونه ِ اين  با فرهنگ يخ تار در طول
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ها بسيار   زمينه ، بايد در مهه  مناييم  و نادرست  متداول  فرهنگ  راجايگزين  صحيح  بايد فرهنگ  برسانيم  حقايق اين
ها   گفته  مهه  چون  اسالمي در حكومت.  رو دارمي  را پيش العبوري  صعب هاي  و گردنه  بسيارطوالني  راهي  چون آار آنيم

پذيرند و   آهنا رامي  شود مردم  بيان  شوند و اگر حقايق  بيان شوند بايد حقايق  مي  الگو تلقي  عنوان وآارها به
 روز   روز به  و اميدوارم است يي  آار بسيار ارزنده آار مشا هم.  دارد  مسؤوليت  در آار خودش  هرآسي بايد دانست

 .هبرت و مفيدتر آار آنيد

 بينيد؟  مي  امروز را چگونه  جوان ، نسل اهللا جناتي  آية  حضرت©

  ،  و پژوهش  و پرورش ، آموزش  و معنوي  در بعد فرهنگي  جوان  نسل  هبروزي    بايد براي
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

 در   جوان نسل پيشرفت.  آار آرد  و ازدواج ، مسكن ، آار مناسب  و معيشيت صادي، بعد اقت  و اجتماعي  ديين احكام
   براي  الزم  و مفيد، امكانات مناسب  و پرورش  آموزش  داشنت  از مجله  است  عواملي  به  منوط  و فرهنگي بعد معنوي

   دارد مثل  سزايي  به  نقش  وي  شخصيت ر ساخنت و د  است جوان  و روح  جسم  غذاي  آه  ورزشي  فعاليتهاي  و اجنام سرگرمي
   خصوصًا صدا و سيما آه  گروهي هاي  رسانه  سامل ريزيهاي  برنامه  ويژه ها وفرهنگسراها به ، آتاخبانه  تفرحيي آانوهناي

  ا جوانان آرد ت  استفاده  آننده ، پر حمتوا و دلگرم  جذاب هاي بايد از برنامه. زند  را مي  اول در اينجاحرف
   نداشته هاجذابيت  اگر برنامه بايد دانست.  مبانند  و فساد انگيز مصون  مبتذل  هنرهاي  به  از گرايش وهنرمندان

   آشيده  و خمرب  آننده  تباه الگوهاي  سوي  به  جوان  نسل  و خبصوص  بدهند قهرًا مردم  خود را از دست باشند يا جاذبه
 و   تعليم  جوانان  بويژه  مردم  با حدود فهم  ومتناسب  و آسان  سهل  و اجتماعي قي اخال خواهد شد بايد مسائل

   خود موجب  درك  عدم  بالطبع  آنند، آه  را درك  آن  واجتماعي  بتوانند فوائد فردي  شود، تا ايشان تشريح
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   اصل  نه  بلند است  مفاهيم  نكردن ها درك قگيعال  بي  اين  سبب  آه  است  شده مسائل  اين  به  از جوانان  بعضي عالقگي بي
   و به  و جوانان  مردم  با فهم  را متناسب  مذهيب ، مسايل  رو، بايد افراد آگاه ، از اين  ومذهيب  ديين مسائل
  هبروزي.  او است  خري و صالح  به  و خانه  در مدرسه  جوانان  بر شؤن  و آامل  صحيح نظارت.  آنند  بيان ويژه يي گونه
 آوشا   از پيش  بيش  خويش مسؤوليتهاي  هرآدام  آه  است  و دولت ، جامعه  خانواده  به  مربوط  در بعد معيشيت  جوان نسل

   آه  است  جهت  دارند بدين  و جوانان  نوجوانان درباره  و دورانديشان ، انديشمندان  آگاهان  آه باشند، تأآيداتي
 و  ، مناسب  جالب  برنامه  با يك  آه  است  بر اين  آگاهان  وآوشش اند، لذا تالش ر جامعه ما د سازان  آينده آنان

 بار بياورند   است  و اجتماعي  و معنوي  انساني  ارزش  داراي  آه مسائلي  را خود باور و پايبند به فراگري آنان
 . باشند  بيشرتمفيد و مثرخبش  هرچه  جامعه تا براي

   خصوص  چيز ديگر لطفًا در اين  اسالم  وفرامني  است  از ذهنيتها و سنتها چيزي  مشا برخي ايشات فرم  بر اساس©
 . فرمائيد توضيح

ها و  ، ذهنيتها،ذوقها سليقه  چيز است  از موارد يك  در بسياري  دستور اسالم  بود آه  اين  مهيشه  من  حرف   بلي
    و اجتماعي  اقليمي  سنتهاي  اين  حيت چيز ديگر و  يك  و اجتماعي  حميطي سنتهاي

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   سياه  نپوشيد زيرالباس  سياه گويند لباس  ما مي  روايات  منونه ، بعنوان  يافته  تسلط  ديين  و احكام بر واقعيات
پوشيدند و نيز   مي  اجيادوحشت و  و اظهار خشونت  آربيائي  ارائه  براي  آه  است العباس  بين  يا لباس  فراعنه لباس
   سياه  با لباس  آه  آمده ، ونيز در روايات  بوده  موسيليين  ايتاليا در زمان  و فاشيستهاي  نازي  حزب  پوشش مسبل
 و   سياه  لباس  مهان  نكنيد اما اينك  آفن  نشويد و اجسادخود را با آن  حمرم  حج  مناز خنوانيد يا براي  و تريه رنگ
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   است آند و الزم  اجياد مي  حساسيت  در جامعه  اينك  هم  سخنان ، اين است  شده  ما سنت  بني  ديين  و نكوهيده  مذموم هتري
 . پرداخت  بدان  آامل با احتياط

  ين مشا در ا  است  و پسران  دخرتان ارتباط گذارند، چگونگي  مي  با ما درميان  معموًال جوانان  آه  از سؤاالتي  يكي©
  داريد؟  نظري  چه خصوص

   و به انساني  واالي  ارزشهاي  و ارائه  و اخالقي  اجتماعي  و مسائل  و تعلم  تعليم  براي  ارتباط  نظر من   به
 و  ، اما موازين  نيست  دخرت و پسر، مرد وزن  ميان  تفاوتي  صورت  ندارد و در اين  اشكايل  سامل  ديگر ارتباط سخن

 . فساد نشود  منجر به ناخواسته  خداي  باشد آه  حاآم  نشستها و ارتباطات  بايد در اين اسالمي  معيارهاي

  آورد؟  بعمل  وحتقيق  را گرفته  ايشان  بروند بايد جلوي  راه  در خيابان  اگر دخرت و پسري©

   رعايت متأسفانه  دارد آه سابي دارد، ح  از منكر شرايطي  هني  معروف امر به.   نيست  آار اصًال درست اين !  نه
 را   جلوشان تواني روند مني مي  راه  دارند باهم  اينكه  دليل  به ويل. توانيد  مي  ديديد بله اگر فسادي. شود مني

   موهايش  آه  بر زني  آسي  آه  ديدم  درخياباني من.  جايز نيستند ها اصًال در اسالم  رفتارها و تفحص اين.  بگريي
  چنني.   باشد با اخِال خوب بايد رفتار ما حكيمانه. آمد  بدم  آشيد و خيلي  اسلحه  لفظي  از گفتگوي  بود پس بريون

   و آشنا به  را آگاه ، مردم  درست بايد با فرهنگ.  بد دارند بازتاب. دارند  معكوس ي  نتيجه  ناپسندي رفتارهاي
 انساهنا را  ، مذهيب  ديين بايد فرهنگ. خورد  درد مني با زور اصًال به  اميان. بياورند  اميان  آرد تا خودشان مسايل

. آرد مي ها بيشرت حفظ  خارجي  را پيش  شد حجابش  وارد لندن  وقيت  آه  را ديدم زني.   لندن رفتيم  مي ماروزي. باال برد
    بود، بعد آجنا آه  با حجاب رفتيم  مي  وقيت  آه  ديدم  ديگر را هم  زن ، يك  است  زن  يك اين
 

   بــا جــناتي مصاحبــه
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 و فوائد  ، حجاب اول خامن.  ندارد خورد، فائده  درد مني  به  خامن  اين  حجاب خب.  شد  و برهنه حجاب  آامًال بي رسيدمي
، لذا در   است  زن  و حيثيت  و شرافت ،شخصيت  موقعيت  حفظ  براي  پوشش  آه است  آرده  را درك  و اين  را فهميده آن

   اول  است  شرائطي  خود داراي  امر مبعروف  نيست  در اسالم  و شدت گريي منود، اصًالسخت  مي  آنرا حفظ  از آشور هم خارج
  منود، سخن  اثر امر و هني  با وجود احتمال  ويژه  و روشهاي  نيك ؟ بعد با خلق ؟ نيكو چيست  چيست معروف بايد دانست

   دارد،مشا ببينيد اگر سابقًا يك  بسيار نقش  اسالمي  مباني  امور بر اساس  در تسهيل  ذهنيات ول، حت  آنكه آوتاه
 در مورد  آور و حيت  تعجب آرد از نظر مردم مي شد و رانندگي  مي  ماشني  يا موتور و يا حيت  سوار دوچرخه روحاني

 بايد  ، سپس  شده  عادي  برود مسائل  از بني  آه ، ذهنيات  شده يعاد  اينك  بود ويل  حاآم  ذهنيت  نيز مهني  زنان رانندگي
 آهنا   را جايگزين  صحيح  دور منود و مطالب  را از اذهان  نادرست  سنتهاي اسالمي  حقائق  و بيان  صحيح با تبليغات

   از امورمتحول  در بسياري  مردم  خواهد شد و نگرش  حل  از مشكالت  امر خواهيد ديد بسياري  اين حتقق منود در صورت
 .خواهد شد

منايند،   نيز مي  عتاب  و گهگاه قرار داده  مورد نكوهش  آوتاه  آستني  پرياهن  را خباطر پوشيدن  امروز جوانان©
 ؟  چيست  زمينه  در اين نظر جنابعايل

شود،   مني  ديده اسالمي  در مباني  آن از  ندارد و شرعًا مانعي  خود اشكايل  خبودي  بايد گفت  آوتاه   در مورد آستني
   حضور دارند، موجب  زنان  آه حاال اگر جائي.  است  خمتلف  و آيفي  از نظر آمي  با زنان  در مردان  پوشش زيرا وجوب
ود  با وج توان  مني  پرهيز آرد، باالخره  بايد از آن  فرضي درچنني)   فساد نيست  موجب  من  عقيده  به آه(فساد شود 

  توانيم  مامني  آه  مهانگونه يعين»   اهللا   حرام اهللا آاحمللل  حالل احملّرم«منود، زيرا   را اشكال  آوتاه  آستني  اباحه اصل
   آه  خدا موجود است  در آتاب ، آياتي  آنيم  حرام  خدا را هم  حالل توان  ، مني  منائيم  خدا راحالل حرام

 قطعًا  ، بلكه  دانست  راحرام  آوتاه  آستني توان  مني  آنيد، پس  را حرام  حالل  مبادا چيزهاي شد،  خطاب)9( پيامرباآرم به
   مقدس  آه  است  و اجتماعي  حميطي غلط  سنتهاي  مهان  آند بر اساس  آنرا منع باشد، حاال اگر آسي  مي  و حالل مباح
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 تر از   آسان  بودن  حالل  به  و حكم  گفنت  حالل  مشكوك رمصاديق د  داشت دهند، بايد توجه  مي سواد آنرا رواج  بي مآبان
    زيرا با اصول  است  گفنت حرام

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   حرمت مگر اينكه  است  چيز حالل ، مهه  شده  بيان  اسالمي در منابع.   و سازگار است  معترب مهاهنگ  و احاديث اوليه
 در   و اگر دليلي  را پذيرفت  بايدحرمتش باشيم  داشته  آن  بر حرمت  دليل  آه در موردي   شود، پس  شرعًا ثابت آن

   و نظري  تئوري  در مقام  سخن اين.   فقهااست  مهه حكم  اين  آه  است  حالل  ترديد بايد بگوئيم  و در هنگام  نيست دست
   قدر متيقن  داراي  آه  در مواردي  حيت  و مفهومي  مصداقي يها  وفتوا در شبهه  عمل  در مقام  ويل  است  مورد پذيرش مهه

 و آنرا ضد   خمالفم  سخت  آنوني  در شرائط  با احتياط  فتوي  شخصًا در مقام من. آنند مي  احتياط  برخي است
   الگوتلقي  آن  فرامني  و مهه  برقرار است  اسالمي  نظام  آه  زمان  در اين  ويژه  را به  احتياط ، يعين دامن مي احتياط

   سابقه  احتياط  قرن  تادوازده  اهلي  احكام  تشريع ، از زمان  نيست  احتياط ، زمان  زمان دامن  مي  احتياط شود، خالف مي
 . وجود ندارد  اصًالاحتياط  فقه  قدماي  در آتب  پديدار گشت  پيش  و حدود دو قرن نداشته

 . دهيد ؟ لطفًا توضيح  چيست  فتوي امها در مق  احتياط  منشأ پيدايش©

   جوانب تواند مهه  گفتگومي  اين  و نه  نيست  صالح  به  آن  بيان  البته  آه دامن  مي  را من  احتياطات  پيدايش   دليل
 او   بلكهآند،  مي  عمل  دين  او خالف آه  نيست  اين آند معنايش  مي  احتياط  آنكه  بايد دانست آنرا احصاء منايد، ويل

  ، بايد مشكلي  زندگي  دقائق  و احتساب  زمان  در اين  آه داشت  بايد اذعان  بشود، ويل  حفظ  اهلي  واقعي خواهد حكم مي
   دارند، حل ، اجتهادي  فقهي  مشكالت  بر حل  توانائي  آه  آساني  را باآمك واقعي  نيافزود و حكم  مردم بر مشكالت

 .منود
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 و  گري  اخباري  پديد آمد مهانندشيوه  احتياطي  اصويل ، شيوه  استنباطي هاي  در حوزه  اگرچه زدهم دوا  از قرن پس
   بگونه  احكام  و بيان  احتياطي شيوه  اين  ويل  قرار گرفت  استنباطي  در آنار حوزه  معتدل  اجتهادي  اصويل شيوه

   آه ، اما امروز در مواردي  نداشته  با زمان  ومنافاتي ده بو  زمانشان  شرائط  مطابق  پيشني  در زماهناي احتياط
   در آتاب  موجود دارد، من  با شرائط  منافات گري  اخباري  مهانندشيوه  احتياط  اصويل  شيوه  اين  ندارمي  ويژه دليل
 و  ، نتايج  پيدايش  انگيزه،  پيدايش  و مكان  پيدايش زمان) باشد  مي  چاپ  به قريب(  در فقه  استنباط  آلي هاي شيوه

  جهت  بدين  احتياطي  اصويل  و پرهيز از شيوه  تأآيدات و اين.  ام  قرارداده  مورد بررسي  مفصل  آنرابگونه پيامدهاي
    چندان  و مكاني  زماني  و شرائط  جوامع  در بعضي  است  ممكن  اگرچه  شيوه  اين  آه است
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   و مستلزم آفرين مشكل  است  ديگر ممكن  جوامع  در بعضي  نباشد ويل  احكام  بيان  فرسا در مقام  و طاقت فرينآ مشكل
   را تغيري دهد ويل  اهلي تواند حكم  مني اگرچه  حكم  يك  رعايت  يا سهولت  دشواري  است بديهي.  باشد  و دشواري سخيت

   آهناست  آرزوي  منتهاي الناس  خاطر عوام  رضايت  جلب مآهبا آه  مناها ومقدس ه فقي  و برخوردهاي  و خارجي  ذهين عوامل
   معترب شرعي  استنباط  از ادله  آه  آهنا تغيري دهد و بايد آنگونه  بيان  در نوع را حيت  اهلي تواند احكام نيز مني

   آه  را آنگونه  اهلي  احكام  مشتاقند آه  ضمري جهان  و روشن  آگاه امروز مسلمانان.  شود گرددبيان  مي استفاده
ها اقتضادارد   و يا ذوقها و سليقه  احتياطي  اصويل  يا شيوه  اخباري  شيوه  آه  آنگونه  آنند نه بفهمند و عمل هست

   جلسه  اين  هااز حوصله  آن  بيان  آه  است  پيامدهائي  موجب  برقرار است  اسالمي  در نظام  امروز آه  احتياطي شيوه
خواهد   مي  مشا آساني خدا براي: فرمايد مي ، قرآن  است  آساني  و شريعت  سهولت  دين  اسالم  آه بايد دانست.   است خارج

خواهد   مي  مشا ختفيف خدا براي«فرمايد   ديگر مي و درآية»  العسر  اليسر و ال يريد بكم يريد بكم «  دشواري نه
 معاذ   آه  زماني)9( پيامرب اآرم»  ضعيفًا  االنسان  و خلق  عنكم  خيفف يريداهللا ان«.  است ده ش  آفريده  ضعيف زيرا انسان

   و آراهت  در آهنا نفرت  اينكه  نه  بده  بشارت  مردم بشّروا والتنفروا، به: منود فرمود  مي اعزام  مين را به



 
116

 امروز و  عاملان  من پسرم: گويد  فرزند خود مي  به  وصيتش در القدر شيعه  عظيم  از فقهاي  يكي  طاووس  ابن اجيادمنائي
 و   آسانگريي  برپايه  اسالم اند با اينكه  و تنگنا قرارداده  را در مضيقه  مسلمان  مردم  آه ام ديروز را ديده

 .  استوار است گذشت

   تواست  از امروز بدست تقليد شيعه يتمرجع:   گفت)4(  انصاري  شيخ  به  از وفاتش  پيش  ديگر شيعه  جواهر فقيه صاحب
 .  است  و گذشت  تساهل  بر پايه  زيرا اسالم  خود بكاه و از احتياطهاي

،   متنفر شده  ازآن  سامل  و طبايع دار منوده  لكه  تاريخ  را در طول  اسالمي  فقه  چهرة  از فتاوي  بعضي  شده ديده
 .  است  خارج  مصاحبه  اين  آهنا از حوصلة  بيان  وجود دارد آه  باره  در اين هايي منونه

 و   سر و يا تنظيم  موي  آراسنت  نوع  رابواسطة  جوانان  و غري رمسي  رمسي  ارگاهناي شود برخي  مي  مشاهده  امروزه©
 از  رخاسته بود، ياب  مقدس  شرع  برخوردها بر اساس  اين  نظر حضرتعايل دهند، به  قرارمي  مورد مؤاخذه  آن ترتيب
 ؟  اسالم  به  ايشان  و يا ناآگاهي سليقه

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

  ،پيامرب اآرم  قرارگرفته  و ستايش  مورد مدح  در مصادر اسالمي  آن  زدن  مو و شانه  آردن  و مرتب   منظم
   من اينطور آه.  بداريد  راگرامي آن،   اهلي  است مو پوششي.   نيكو است  موي ها داشنت  زيبائي از هبرتين: فرمايند مي

 . قراردارد  اسالمي  مباني  و عنايت مورد توجه  بلكه  نيست  و مذمت  تنها مورد نكوهش ، مو نه  فهميدم از روايات
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   آن منايد و اگر درباره  نيكو مراقبت  باشد بايد از آن  بلند داشته  موي  است  مايل  آه  فرمود آسي)7( صاِد امام
 تا  جا آه اند تا بدان  داشته  بلندي  موهاي ايشان  آه  است  نقل)9( خدا  از رسول  را برتاشد حيت  آند بايد آن تاهيآو

 . بود  رخيته  مبارآشان  گوش زير نرمي

و  نيك  صداي ها آهنگ زيبائي  نيكو، هبرتين بعد از موي:  فرمودند شان  گفتار گذشته  در ادامه)9(  اآرم  رسول حضرت
   قرآن  خواندن  را از راه  خدمات  زيبا بزرگرتين  دارد،صداي  امهيت  و خيلي  است  اهلي  از مواهب  هم  خوب  صداي است
 و   اهلي  از هداياي  شدند و يكي  مسلمان  بسياري  مصعب  توسط  به قرآن  زيبا در قرائت ، با صداي  است  منوده  اسالم به

 . داوود است  خوش  صداي اعجازها مهان

 متيز و زيبا   مو را مهيشه اند، لذا بايدآن  مو داشته  به اي  ويژه  عنايت(:)  معصومني يابيم  درمي  از روايات هبرحال
 در   مذميت گونه  بلند هيچ  موي  مو وداشنت  دربارة  آلود باشد، من  و خاك  ژوليده  طور نباشد آه  اين  داشت نگه

   و خشك  عوام  بر اثر حرفهاي  پديد آمده  درجامعه  با آن  در ارتباط  آه هائي  ذهنيت  اين ما  نديده  اسالم مباني
   را بيان  بايد حقائق ، ويل  قرار خواهند گرفت  آنان  را بگويندمورد هجوم  حاال اگر خبواهند واقعييت مقدسيها است

 .منود و از حرفها و ختريبها هنراسيد

 و  است  شده ها تأآيد فراوان  زينتها و زيبائي  بر رعايت  اسالمي  در مباني  آه  است  تذآر اين  قابل نكته
 .اند  شده  و سرزنش آنند توبيخ  مي  حمروم  خود را از آن  آه  آساني بالعكس

   آرمي آن باشد، درقر  گريزان  مادي منديهاي  از زينتها و هبره  مسلمان  انسان داند آه  مني  تقوا را در اين اسالم
 .  است  آرده  را حرام اهلي  زينتهاي  آسي بگو چه:  فرمودند)9(  پيامرب اآرم  به  در رد ايشان خداوند متعال
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خود را بيارائيد و با   عبادت  براي  است  مردم  اجتماع  حمل  مساجد آه  به  رفنت  هنگام گان زاده  آدمي اي:  فرموده
    مسجد نگذارند، حضرت  پاك يط پا در حم  و آلوده  نامرتب وضع
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   نيكو زيبائي  و نيت  ظاهراست  زيبائي  صورت  و نيكوئي  است  از اخِال مؤمنان آرايش: فرمودند) 7( امريمؤمنان
 . درون

 را   سبب از ايشان  ياران پوشيد، وقيت  خود را مي  لباس شدند هبرتين  مي  مناز آماده  براي  وقيت)7(  حسن امام
 . آنم  مي  او زينت  خود را براي دارد، من مي  را دوست  و زيبائي خداوند زيباست: فرمودند  مي پرسيدند حضرت مي

 از غذا و  خريد عطر بيش  براي  ايشان منود و هم  مي آمدند خود را مرتب  بديدار او مي  آه  آساني  براي)9(پيامرب
روند خود را   مي  ديدارش  به مسلمانان  دارد وقيت خداوند دوست: فرمود  مي عايشهآرد و ب  مي  هزينه خوراك

 . آراست شد خود را مي  ظاهرمي  در برابر مردم هرگاه: )7( رضا امام. بيارائيد

  رع ش  خالف  را بيافزايد تاجائيكه  زيبائي  در انسان  منود هرچيزي  برداشت توان  مي  روايات  اين  از جمموع آه  
 .  خداوند است نباشد مورد ستايش

 ؟  از نظر مشا چيست  يا حجاب  اسالمي  پوشش©
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دانند   را برتر نيز مي آن  بعضي  و حيت  نيست  و اشكال  حبث  جاي  است بسيار خوب) چادر (  فعلي  پوشش   در اينكه
 مورد تأييد   است  خواهد شد پوششي اشاره  آه هشود، مهانگون  مي  با مانتو نيز حمقق  اسالمي  پوشش  آه  بايد دانست ويل

 .  قرآن

   با مانتو حاصل  اسالم خواست  پوشش  آن  آنكه ، براي  است خوب) مانتو (  اسالمي ، پوشش  شاغل  زهناي  براي  معتقدم من
   زني  وقيت  اجتماعي نتهاي منود، اما ذهنيتها و س تلقي حجاب  بي  است  اسالمي  پوشش  داراي  آه  نبايد زني شود، پس مي

   ذهنيتها هم  اين  دفع آند، براي  مي  حمسوب  يا بدحجاب حجاب  او رابي بيند ، ناخودآگاه  مي  مانتو پوشيده را آه
   با شيوة  نه  اجتهادي  اصويل  شيوه  خود را بر اساس ، نظرات نظران  وصاحب  را بيان  حقايق  تدريج بايد به
 زماهنا   باشد زيرا در مهه  آورده  اسالم  آه  نيست  چيزي  منايند حجاب  بيان  احتياطي اصويل  با شيوة ه و ن گري اخباري

  و طبقات  عادي  در مورد خامنهاي  از اسالم  پيش  بد حجابي  منتهي  است  وجود داشته  بنوعي شواهد تارخيي بر اساس
   نامتام  پوشش  اينگونه  به قرآن  آه  است  سر بوده  پوشش  از حيث لكه ب  نبوده  بدني  از نظر پوشش  عرب  جامعه متوسط
   هاي  گوشه دهد آه  مي  فرمان  آنان  به31   نور آيه  در سوره زنان

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

  هاشان نه را فراگريد وسي  آنان  بياندازند تا زير گلوي  پائني  بطرف  باال نياندازند بلكه  خود را بطرف روسري
 .را بپوشاند

 نداشتند و   هم  در بدن خوبي  پوشش  آه  عرب  و حكمرانان ، امريان ، سالطني  اشراف  زهناي  به59   آيه  احزاب و در سوره
 آهنا   خود بپوشند تا بدن  مناي  بدن پرياهنهاي را بر روي) مانتو (  شد جلباب پوشيدند گفته  منا مي  بدن لباسهاي

 شد   اينها گفته  به  است  اشرايف  زنان  دربارة  دوم  و آيه است  معمويل  با زنان  در ارتباط  اول  آيه د، پس نشو ديده
   مصري  زنان  زمان  در اين  را بپوشند آه  مانتو است  مهان آه »  جلباب« منا نباشد،مثًال   بدن  بپوشند آه  لباس طوري
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 بكارگريند، در   در لباس  رنگي  بپوشند و يا چه  چه  آه  نبوده ديگر اين. ندآن  مي استفاده  از آن  حج در مراسم
  حجاب)چادر (  عريف  حجاب آنم  باز تأآيد مي ، البته  است  بيشرت شده  اسالمي حساسيتها بعد از انقالب ، اين ايران

   قرآن  مورد عنايت  اسالمي حجاب  آه  است  معين  بدان  نه  اين  ويل  نيست  ترديد در آن  جاي  آه  است  و مناسيب بسيار خوب
 .  و بس  است مهان

   خالف  و اگرآسي گوئيم  مي  مردم  به  دين  اسم  خود را به  غلط  را بدانند، اما ما ذهنيتهاي  بايد حقائق مردم
   را خواهند پذيرفت  آن هانيانج  آنيم  بيان  خود را درست  و مذهب ما اگر آئني.  آنيم  مي  او محله  به  ما گفت حرف
 آهنا ندارند، ما   پذيرش  براي  شوقي مردم  آه آنيم  مي  ناپسند ارائه  بگونه  و آيفي  را از نظر آمي  ما مسائل ويل

   اما با مهه  منائيم  بيان  زمان  مردم  با فهم  و مناسب  وروان  را ساده  حقيقي  و مطالب  واقعي  مفاهيم امي نتوانسته
   خود مسئوليت  آه  است  و دينداري  دين  طرف  به  آششي  مردم شود از سوي مي  هنوز مشاهده  تعجب  با آمال  مشكالت اين

  حساب  آارشناسي  بشكل  موضوعات  و بريوني  دروني  ابعاد قضايا و شرائط آند و بايد ما با بررسي مي ما را دوچندان
 بدتر   هم  افغاني ، ازطالبان  دهيم  رأي  و حتقيق  بررسي  و بدون  آنيم هر قضاوت ظا اگر بر اساس.   آار آنيم شده

 . شد خواهيم

 نيز   باره  در اين  است  و سخن  نگاه باشد،حمدوده  مي  مطرح  آه  سؤايل  مكمل  و مرد يا دو جنس  زن  در ارتباط©
 . فرمائيد  را بيان لطفًا مطاليب

  ها رادر برابر خود خاضع  و پديده  ساخته تواند خود را مهگام  مي  و مكان  زمان با حتوالت   آه  است  ديين   اسالم
   توان  مني اند آه  بار آمده  با ذهنيتهائي  مردم  بارها گفتم  آه  مهانگونه منايد ويل

 

   بــا جــناتي مصاحبــه
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  براي  افراد ناآگاه هاي  در اثر گفته  ذهنيتها آه  آن  منود از مجله  مهگام  را با اسالم  ايشان  سادگي  اين به
   حديثي  به  واستدالل  باشند و بالعكس  مردها او را نديده  آه  است  زني  آن  خوب  زن  آه  است  اين  پديد آمده مردم

   مهسر رسول سلمه  ديگر از ام رواييت چنني منايند و هم  نيز مي  شده اللهعليها نقل  زهرا سالم  فاطمه  از حضرت آه
 بودند،   آجنا نشسته  او هم  زنان  آه  در حايل نزدپيامرب رفته)   مكتوم  ام ابن (  مرد نابينائي  روزي ، آه)9( اآرم

بيند،   و ما را مني  مرد نابينا است اهللا اين  گفتند يا رسول فرمايد، برخيزيد و برويدايشان  آهنا مي پيامرب به
   دست  به  امورشان  زمام  آه شوند آساني رستگار مني «  ديگر آه بينيد،يا رواييت  او را مي  آهمشا: پيامرب فرمودند

   زن  را آه  نظريه پذيرند اين  مي  ناگهان اند چگونه  را شنيده  سخنان  عمر اين يك  آه حاال مردمي»  باشد زن
   آامل اي  گونه  را به  و موضوعات  عناوين  اين بتهما ال.  مجهور يا رهرب شود ، رئيس ، وزير،قاضي تواند وآيل مي

 نشر   آهنا آماده مهه  مقاله  صورت  به  اينك  و هم  است  مناصب  اين  تصدي  جماز به  زن  آه امي  منوده  و ثابت امي آرده بررسي
 .داد  قرار خواهيم  عموم  در دسرتس  علمي هاي  آهنا در آنگره  از طرح  پس  آه است

 و   جعلي  و رجال حديث  و علوم  اجتهادي  موازين  مذآور بر اساس  روايات امي  منوده  ثابت  ياد شده  در مقاالت رحالهب
 .باشند  مي نادرست

 و در   جهت  ازسه  اعتنا منود آه توان  مي  رواياتي ، تنها به  منائيم  عمل  منقويل  و سنت  هبر روايت توانيم ما مني
 . منايد  طريق  طي نه گا  سه مراحل

   به يابي  دست  براي  صدور آه  وجهت مالك:  سوم      آن  مطالب  و فهم داللت:  دوم      آن  صدور و مدرك از حيث:  اول
،   تطبيق  و از حيث  فقه  اصول ، علم  آليت  از حيث دوم  جهت  شناخت  و براي  شده  تدوين  و درايه  رجال  علم  اول جهت

 در   و حاضران  راويان  و احوال  صدور حديث  زمان  بر بررسي  عالوه  سوم جهت  شناخت  براي  جمتهد و مهچنني لياجتهاد فع
 .گريد  قرار مي  مورد بررسي  روايت  و مكاني زماني  و شرائط جملس
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 مهاجر و انصار   خانه هآرد، ب مي منود، در جنگها شرآت  مي  صحبت  مردان  در مجع  اهللا عليها خودش  زهرا سالم حضرت
   مدرك  آه  مطاليب آردند، پس  مي  بيان  مردم  خدا رابراي گفتند و احكام  مي  سخن  و با ايشان  احقِا حقِو رقته براي

   برود  نبايد جايي  زن البته.   نيست  قبول ندارد قابل
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   شرآت  درمراسم  زنان  است  پيامرب دستور داده  آه  دارمي  بسياري ثما احادي.  شود  فساد و يا احنراف  باعث آه
 و   تشريع  زمان  مردم شد آه  ثابت ، برامي ام  داشته  گذشته ها در زماهناي  زمينه  در اين  آه  در بررسيهايي من. آنند
   از جلسات  در يكي  را آه  جرياناتي ونه من بعنوان جباست. اند فكرتر بوده  از حاال روشن  تابعني  و زمان  صحابه زمان

 .  آنم  را بيان  شده  واقع)9( پيامرب اآرم

 شوهر  اهللا من يا رسول  بلند شد و گفت  جملس  در وسط آرد، زني  مي  صحبت  اخالقي  با مسائل  پيامرب در ارتباط روزي
 پيامرب فرمودند   آه در حايل.  است  ديوانه  زن  آن گوييم  اتفِا بيفتد، مي  امري  ما چنني حاال اگر زمان.  خواهم مي

 شوهر   آه  بلند شد و گفت  پيامرب زن صحبتهاي باز در بني.  آنم  مي  مشا رسيدگي  موضوع  به  مطلبم بعد از امتام
ر بلند شد و  نف يك»  آند؟  ازدواج  زن  با اين  حاضر است آسي«: فرمود  سخنانش  شدن  از متام پيامرب پس.  خواهم مي

   ندارم  چيزي  آرد آه  مرد عرض ؟ آن  قرار دهي  وي ي  مهريه  آه  داري پيامربفرمود مايل.  خواهم  او را مي  من  آه گفت
 را   چند آيه تعّلم:  آرد و فرمود  زن  رو به حضرت.   دهم  او تعليم  به توامن  مي  آرمي  قرآن  ازآيات و تنها چند آيه

درآوردند و   عقد هم  و مرد را به ، زن  جلسه اهللا  و در مهان  يا رسول  آرد بلي  عرض پذيريد؟ زن  مي يهمهر  عنوان به
 . شدند  خارج از جلسه
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امروز وجود   و متمدن  آزاد انديش  مردم  دنيا بني  آجاي  در هيچ  در امر ازدواج  و آساني  آزادي بنگريد اين
،   و راويان  مردم  براي آردند و حيت مي  شرآت  و غري رمسي  رمسي  مراسم  در مهه م در صدر اسال  زنان ندارد، هبرحال

   اسالمي  احاديث  دو سوم  شد آه  معلوم  داشتم احاديث  در زمينه  آه آردند در بررسيهائي  مي  نقل  و احاديث روايات
 .  است  شده نقل) 9( پيامرب ما از زنان

 ؟  است  از نظر مشاالزم  ايشان  ميان  آشيدن  يا پرده ز پسران ا  دخرتان  آيا جدا آردن©

   است  اين  گوياي آشي  ياپرده جداسازي.   شومي  واقع  و متسخر ديگر جوامع  حساسيت  آار خود موجب  اين   خري، بلكه
 و غربيها   اجانب  سخن  صحت به آار  و با اين  نيستيم  انساني  فضائل  داراي  بلكه  و مذهيب  ديين  فرهنگ  ما داراي آه

   فرهنگ  داراي  بپذيرند مسلمانان  دارند با جهانيان هم  وسيعي  معتقدند و تبليغات  ايشان  چون امي  منوده اذعان
   فرهنگ  منود در باالبردن  و تالش  بايد سعي  آن  جاي ، به  نيست  صحيح اموري  چنني  اجنام  نيستند، پس  و انساني اخالقي

 .  ديين و معرفت

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   به  وقت  هيچ ، ويل  طور نزن  رااين ، موهايت  نده  گوش  آن ، به  را نپوش  اين گوئيم  مي  مهيشه  جوانان  ما به©
   جوان ك ي  آه دانيم  مي  باشد و از طريف  چگونه  موهايشان  آنند، يامدل  گوش  بپوشند، يا چه  چه امي  نگفته آنان

   پوشش  آنرا دارد،مشا در مورد رنگ  مقتضي  و زماني  سين  ويژگيهاي  باشد، چون  فرد ميانسال  يك تواند مانندحيت مني
  داريد؟  نظري  چه  جوانان و لباس
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  عامتها و مطال  دربررسي من! ، خري   لباس  اما در مورد دوخت  ذآر شده ، رنگهايي  لباس  رنگ  درباره   در اسالم
  شوند و حساسييت  مي ها ياشلوارها پوشيده  پرياهن بينيد انواع  مشا در اروپا مثًال مي ن´اال.  ام  رسيده  نتيجه  اين به
اما اينجا . اند  شده  عادي  مسائل اين.   نيست ناجبا مطرح هاي  حرفها و منع  آجنا اين  اينكه آنند براي  اجياد مني هم

  اين. اند  وجود آمده  به  و حميطي  اجتماعي هاي ها يا سنت ذِو و سليقه  بر اساس  در ما پيدا شده  آه هايي  ذهنيت اين
   است  شده  شناخته  رنگ  سفيد و سبز هبرتين گويد رنگ  مي اسالم.   است  نشده  مطرح بطور صريح  اسالمي حرفها در مباني

   از عاملاني برخي آند، حيت  مي  منع  و سياه  تريه  ما را از رنگ ماسال.  سفيد يا سبز بپوشيد  لباس آند آه  مي وتوصيه
   دفع  سفيد موجب گويند رنگ مي امروز دانشمندان. اند  دانسته  را حرام  پوشش اند اين  بوده  اخباري  شيوه  داراي آه

 را بر اثر   و سياه  تريه هاي  و نگ صف و  با اين  ويل است  خبش  سبز آرام آند، رنگ  مي  آنرا جذب  سياه  و رنگ گرماست
 و   شده  جايگزين  ديين  پوشش  فرهنگ  جباي  مورد پسند افراد سن  و رنگ  مهرتساالري  حيت امي  برگزيده  غري ديين  عوامل برخي
 . امي هناده  بر آن  دين نام

 آنرا   هم  مسلك  اخباري  از عاملان برخي آند و حيت  مي  را منع  رنگ  سياه  لباس  پوشيدن  اسالم  آه  مادامي  پس©
  زدود؟ توان  مي  را چگونه  تريه  با رنگ  لباسهاي  به دعوت  نظريات  اين  رفع اند براي  دانسته حرام

 و  گريمي  برمي  را از ظاهرهني ، حرمت  ظاهر بر نص  محل  قانون  از راه ، يكي  و اجتهادي   ما با دو آار فقاهيت
   و جواز پوشيدن برمي  مي را از بني  آن  پوشيدن ، آراهت  آن  و شرائط  زمان  اجتهاد با حتول  حتول  قانون راهديگر از 

   روايات  آه  در مواردي  احكام  استنباط در مقام  آه  است  مهمي  از آارهاي  دو آار فقاهيت اين.  آنيم  مي آنرا ثابت
   شود، اين مي   دارند اجنام  و تنايف  تعارض باهم

 

   بــا جــناتي مصاحبــه
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   خود طرح  درجاي  آن  فين  و توضيح  بيان شود، آه  مي  حل  و مشكل  شده  بكار گرفته  اسالمي  در منابع دو قانون
 تا   آنيم  استفاده اجتهادي  فقهي  بايد از ادله  و سياه  تريه  لباس  جواز پوشيدن  توجيه  براي شود، هبر حال مي

 و   استدالل  گونه  هيچ  نياز به نيست  تريه  رنگ  به  آه  لباسي  پوشيدن  براي  شود، اما برعكس  بالمانع  آن پوشيدن
  شود، يعين  مي  مطرح  اسالم  نام  اينها به متأسفانه. شود مي  آهنا خودداري  از پوشيدن  وصف  و با اين  نيست توجيهي

شود، منشأ   منا مي ، بپوشد، انگشت  است  بر آهنا تأآيد شده  اسالمي  درمباني فيد آه و يا س  سبز رنگ  لباس اگر زني
   آن  به  شهرت  لباس  عنوان  بپوشند آه  لباسي  يا مردي  زن يعين»  شهرت «  لباس درباره ، بله  نيست  اسالم  عمل اين

در   بپوشند آه  لباس  و يا مرد طوري  زن د، مگر اينكهان  منوده  آن  آراهت  به  حكم  باشد،بيشرت فقها و حمدثان منطبق
   آن  حرمت به  حد باشد حكم  اگر در اين  آه  را پوشيده  زن  آقا لباس  مرد و يا اين  لباس  خامن  بگويند اين اجتماع

 .شود مي

 ؟ چيست  اسالمي  اصيل  فرهنگ  به  يابي  دست  براي  جنابعايل  پيشنهاد شخص©

  ، زمان  در برابر پرسشها پاسخگوباشيم  و عمل  و بايد با برهان  شده  شعار سپري  زمان  آه  داشت ان  بايد اذع
   بر اين  بنده  باناسزا گوئي  داد، نه  پاسخ  انديشه  را بايد با سالح ، انديشه  است  و هياهو گذشته  جنجال هجوم

   بوده  اين  مهيشه  از آرزوهامي ، يكي  و آراءاست  برخورد انديشه  مرهون  علوم  تكامل  آه  تا حال  از گذشته اعتقادم
 و افكار   انديشه  در آن  شود آه  فراهم  ـ استنباطي ،فرهنگي  علمي هاي  در حوزه  آزاد و روشن  فضائي  آه و هست

   ساهلاست  يابد و من سرتش گ  و از نظر مصاديق  يافته  تكامل  علوم نظرات  و از برخورد آهنا و تبادل  طرح آزادانه
   آه  منودام  بيان  و وحشيت  خوف  هيچ  بدون  را آزادانه  علمي  و نظرات ام  نكرده  دريغ تالشي  امر از هيچ  اين در حتقق

 در   تاريخ  در طول  و نادان  افراد ناآگاه  بايد بگومي  تأسف  با آمال  ويل  مدعاست  اين خودگوياي
 در   و آنچه  آرده  قد علم  و معقول  صحيح  و منطق  دليل  بدون  و نوپردازان  نوآوران، برابرنوانديشان

  بينم مي  امروز آه اند، حيت  بكار بسته  آنان  ناروا عليه  و افرتاء و برچسبهاي ، هتمت  جنجال اند از راه داشته توان
 دارد هنوز   در پاسخ نوپردازي  نياز به  آن ويدادهاي و ر  است  شده ها عوض  چهره  و مهه  متحول  آن  و شرائط زمان
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    دارد، هبرحال  ادامه  ايشان فهمي  و ناپسند و آج  ناصحيح  حرآت اين
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   و تعصب و درگريي  هو و جنجال  فضاي  جايگزين  و متام  درست  و برهان  و معقول  صحيح  منطق  شود فضاي بايد سعي
 . برخوردار شد  از مزايا و فوائد آن رد شود تا بتوانمو بي

   ما به جامعه ، فرهنگ  دهيم  را نشان ، بايد آن  بشر دارمي  ابعاد زندگي  در متامي  حلي  راه  هستيم ما اگر مدعي
   ما را متحول  نظرات، جامعه  و حتوالت  افتاده  آهنا براه  دنبال  و مهه  مبتال شده اساس  و بي  و موهوم  خيايل چيزهاي

 .آند مني

 گو بود؟  پاسخ  بتوان زندگي  رويدادهاي  شود تا در مقابل  بايد رعايت  استنباط  در مقام  شرائطي  چه©

   و بينش  معترباجتهادي  مباني  بايد بر اساس  نوين  جديد و رويدادهاي  اوًال مسائل  آنم  بايد عرض   در پاسخ
 ناپسند مورد  هاي  وذوقها و سليقه  و خارجي  ذهين  و بدور از عوامل  خارج  و عينيتهاي ن زما  و واقعيتهاي جهان

 اجتهاد   حتول  موجب  آهنا در مسري زمان حتول  آه  موضوعات  و بريوني  دروني  قرار گريد و ثانيًا ويژگيهاي بررسي
 . شود  بكار گرفته  استنباط لياجتهاد در عناصر اص  قرار گريند، سپس  و دقت شوند مورد مالحظه مي

   آن  بدون  چرا آه  افرادمتخصص  فرد جمتهد و يا از راه  آارشناسي  از طريق  احكام  موضوعات  آردن مشخص: ثالثًا
   از حكم  بيش  شناسي  بايد موضوع  روي  گردداز اين  مرتتب  بر غري موضوعش  بسا حكمي  و چه  را يافت  حكم توان مني

 .باشد  شناسي
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 . فرماييد  بيان  رابطه  را در اين هايي دانيد منونه  مي  اگر مناسب©

 از  بزرگواري:  اول منونة:  آرد  بسنده  ذآر چند منونه  به  زمينه  در اين توان  مي  آنم  بايد عرض   در پاسخ
   حبساب  هلوي  از وسائل چون ت اس  دو حرام  و مانند آن  راديو و تلويزيون خريد و فروش:  فرمود فقهاء معاصر مي

   از ابزارهاي  وسائل  زيرا آن  است  وناقص  ذآر آرديد نامتام  حرمت  براي  را آه  عليت  گفتم  بايشان آيد، بنده مي
  و هم در هل بلي.  هلو باشد  براي  آن  و خمرتع  واضع  وضع حبسب  آه  از ابزار آالتي  نه  است اي  رسانه  و پخش  مجعي ارتباط

 .شود  مي  در هلو استعمال  آه  و آالتي ابزار هلوي  بني شود و فِر است  مي استفاده

  هاي  و ويژگي شرائط  و يا بدون  صدور مصدر اجتهادي  زمان  شرائط  بررسي  بدون شود عاملي  مي ديده:   دوم منونة
    يه حكمآند مانند   مي  مرتتب  بر آن ، حكمي  موضوع  و يا دروني بريوني

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

  بكار برده ، در جلسات اي ، شاعر يا نويسنده  سخنران  تشويق  عنوان  به  آه  در مواردي  حيت  زدن  آف حرمت
  آهنا در آنار خانه) دعا يامناز( صالة:  فرمود  مشرآان  خداوند به  آه  است اي  آيه  به  قرآن  به  وي استدالل.شود مي

   آشيدن  و سوت  زدن  آف  مطلق  آيه و معناي  مدلول  از اينكه ، غافل است  نبوده  زدن  و آف  آشيدن  جز سوت يزيخدا چ
   زدني  آف  آن  نه شده  مي  اجنام  عبادت  بعنوان آند آه  مي  رامذمت  زدني  آف  آيه ، اين  قرار نداده را مورد نكوهش

   تشويق  و يا براي  مانند عيد و عروسي  در مناسبات  اظهار سرور و شادي راي ياب  آار نيك  يك  تشويق  براي آه
 از  باشد،غافل  معترب مني  آه  رواييت  بواسطه  منائيم  آن  حرمت  به شود يا حكم  مي ،اجنام  ياخدمتگزار است  اليق آسيكه
   در مناسبتهاي  بنظر من  قرار گريدهبرحال سي صدور دقيقًا مورد برر  و جهت  سند، داللت  از جهت  بايد روايت اينكه

 .  بسيار جبا و مبورد است  ندارد بلكه  تنها اشكال  نه  زدن  آف ياد شده
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   اين  روي  امامتأسفانه  است  غين  فرهنگ  واقعًا يك  اسالم  تغيري آند، فرهنگ  وضع  آار شود تا اين بايد خيلي
   دارد، اما مهيشه  را در پي مشكالتي ، هر نوآوري  و بايد آارآنيم  دارمي ئوليت مس ، ما االن  است  آار نشده مسائل

 شود   مهگام  مكان  و شرائط  زمان تواند با حتوالت  مي  خدا اجرا شود،اسالم  بايد حكم گوئيم ماند، ما مي  طور مني اين
 . منود  خاضع  اسالم ني باشد در برابر مبا  آه ها را ازنوعي  پديده توان  مي  معنا آه بدين

 

  .  آوردیم  شما فراهم  براي  آه  در برابر مزاحمتهائي  جنابعالي  از صبر وبردباري  و سپاس اهللا جناتي  آیة  استاد گرانقدر حضرت با تشكر از محضر جناب
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   مـعرفـت اهللا  با آيـة مصاحبه

 

   معرفت اهللا  با آية مصاحبه

 
 اجتهاد را در  خود تا مرحله  تحصيل  دوران باشد آه  مي  قم  علميه  و اساتيد بزرگوار و مبرز حوزه  ازعالمان یكي)  اهللا حفظ (  معرفت اهللا  آیة و دارید با حضرت ر  در پيش  آه اي مصاحبه

  اي  چهره شود از ایشان  مي  خود موجب باشد، آه خود مي  جامعه واقعيات از   عميق  و درك  و مكان  زمان  مقتضيات  به  آشنایي ایشان  و از ویژگيهاي  نموده  سپري  اشرف  نجف حوزه

   منطق  و با آمال  داده  صبر گوش  را در نهایت  مبتالء بوده  آن  ما به  جوانان آه اي  روزمره  سئواالت  به  گشاده  با رویي  تصویر شود، ایشان  علم  و آستان دانش  در آسمان تابناك

  . خواهانيم  و امثالشان  ایشان  را براي  و برآت  عمر با عزت  فرمودند، طول خ پاس ومهرباني

  

   به  دارد؟ چرا؟ با توجه  ارزشي چه جوان)   امروز و ديروز دين نه ( ، از نظر دين پرداز ديين  نظريه  يك  عنوان به©
   جوان  بلكه  عرب  نه  ايراني ، نه  بر جوان زشي ار  چه ، دين است)  جوانان(  شباب  در باب  از روايات  خبشي  يك اينكه
  دارد؟  آن  به  توجهي ؟ و چه  شده  قائل  و مسلمان  جوان ازحيث

 راآغاز آرد، از   اسالم  تبليغ  و آله  عليه  اهللا  صلي  پيامرب اآرم  آه  روز خنست  اساسًا از مهان  آه آنم  مي  مشا عرض به
:   ايشان  معروف  بوددر مجلة  داده  روز رخ  آن  عرب  و سران  قريش  براي از نگرانيها آه   آرد و يكي  شروع جوانان
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   پيامرب اآرم  آه  است  دليل  و اين است  آشيده  تباهي  ما را به  مرد، جوانان  اين َافسد شبابنا يعين:   است منايان
 خمصوصًا   هبا داده  نوجوانان  به  از روز اول  اسالم  آرد،يعين آغاز  را از جوانان  خودش  دعوت  و آله  و عليه  اهللا صلي
   يك  السالم  عليه  علي  امرياملؤمنني حضرت.   بالّله  امن  من اول:  دانيد آه دادند ومي  مي  زيادي  نوجواهنا ارزش به

  اند،  مشرآني  فرزندان ، اين  و حبث وع موض  خود دارد، نوع  جاي  االسالم  عليه  علي  حضرت  بودند،خوب  ساله  ده نوجوان
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   آورد،بعدها پدرش  اميان  پسرش  اول  عمر و عاص آوردند، حيت  مي  اميان  و آله  و عليه  اهللا  صلي  پيامرب اآرم  به آه
   افتادند و بلكه  پيش خواهي  دراسالم  بودند آه  جواناني  از قريش گان  آورنده  اميان  از مهني و بسياري.  آورد اميان

.   اوست  خواهر جوان  عمر نيز مديون  آوردن اسالم  قصة شدند حيت  مي  قدم  پيش  زهنا بودند آه  از مواضع در بسياري
  و  شدي  منحرف  از دين  منظور آه  آند، بدين  را منع  شد بعد عمر مششريآشيد تا خواهرش  مسلمان  خواهر رفت يعين

برخورد .  گرواند  اسالم  عمر را به  خواند و باالخره  برايش  قرآني  و چند آيه  آن  خود راحفظ  آرامش خواهر گفت
 مسجد بياوريد و   را به  خودتان  فرزندان  آه  است  اين  اسالم  و اساسًا دستورات  و آله  عليه اهللا  صلي پيامرب اآرم

   علي امرياملؤمنني حضرت.   است اساس  بي  حرف اين.  مسجد بياورند  را به يا بچه  گويند نبايد آودك  مي برخي اينكه
 :فرمايند مي  رابطه  دارند در اين  تأآيد زيادي  خمصوصًا فرزندان  مسئله  اين  روي السالم عليه

 »  ُخلقوا لغري زمانكم  فاهنم  بغري ادبكم ادبوا اوالدآم«

 و   شيوه  را درمهان تان  فرزندان  نكنيد آه  آنيد، سعي  تربيت شان  با زمان  متناسب اي  گونه  را به  فرزندان يعين
   نوتر و عصري در زماني ايد و فرزندان  آفريد شده  زمان  مشا در آن  آنيد چرا آه  داريد تربيت  خودتان  آه روشي

 با   و زندگي  برويد، تا متدن پيش  جهش  با حالت  بكنيد، آه  فراهم اي گونه  را بايد به جديدتر، لذا متهيدات



 
131

با :  طور مثال به.   موجود است  روايات در بعضي  اوالد حيت  به  دادن  امهيت مسئله.  آند  حرآت  در آينده شكوفايي
   آنيد، زيرا مشورت  مشورت  بزرگ  در آارهاي  باشند حيت نرسيده  حد بلوغ  به  آنيد ولو اينكه  خود مشورت فرزندان

   سفارش  آن  به اند اسالم  نشده  زندگي  و ميدان  هنوز وارد عرصه  ايشان دهد وبا اينكه  را رشد مي  آنان  عقل آردن
   روي  آه بينيم  مي  بكنيم  رجوع  اسالمي  دستورات  رو آورد، اصوًال اگر به  و شفافيت تكامل  به آند تا عقلشان مي

  اسالمي  از دستورات  ديد برخواسته ، اين  آردم  عرض  از اول  آه  و مهانگونه آرده   حساب  خيلي و نوجوانان جوانان
گويد اينها را   مي شده  قائل  ارزش  آنان  و براي  داده  ويژه  هبايي  جوان  به ؟ اساسًا اسالم!فرمايند  مي توجه.  است
   به  راجع  اسالمي  در دستورات ّ آه خاص  توجه ن نو بكوشيد و اي  آهنا و نسل  قرار بدهيد و در تربيت  مشورت طرف

 . ديگر پيدا آرد  را درمكتبهاي  نظريش توان ، آمرت مي  است  و نوجوانان جوانان

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

 انديشيد؟  مي  چگونه  اسالمي  امروز ايران  جوان  نسل  به  مشا نسبت©

،   خاصي  بينش  با يك مسائل ، و به  است  روشين  ما نسل  و نوجوان  جوان  نسل  آه  است  بر اين ام  عقيده  خبصوص بنده  
،   اصل  مهني ، و روي  تزايد است و رو به.   باال است سطحش  خيلي  در ايران  جوان  در نسل نگرد و خمصوصًا رشد سياسي مي

  اند، و اين  آرده  توجه  مجود نيست ، يك  است  جهش  يك  دين  و اينكه و دين  اسالم  و مباني  مبادي  به  آهنا راجع بينش
   عزيز رفتم  دانشگاهيان  عزيز، در ميان  خود جوانان  در ميان  بالعيان  آردند و من  عزيزما حس  را جوانان مطلب

   مبني  دين  دارند به  وافري  دارند، و لذا عالقه  اسالم  به بينانه  نظر خوش ، آهنا، يك  گرفتم متاس و از نزديك
   بيشرت پي آن خواهند به  وا دارد و مي  و جهش  و جوشش  حرآت تواند انساهنا را به ، و مي  است  زنده  دين  يك ،آه اسالم

 .آنند  نظر مي  بيشرت دقت  آن  زواياي  خاطر به  مهني بربند به
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  ،يعين  ايراني  دّوم  و در درجة لمان مس  اول  هستند در درجة  ما جواناني  جوانان  آه آنم و لذا، فكر مي  
خواهند   مي ايشان  بودن  و مسلمان  بودن  دو پيوند، ايراني  اين مند به  عالقه  هستند و خيلي  ايراني  آه مسلماناني
 از  ن م  آه  است  احساس  اين  واميان  دين  هستند پايبند به  مّليت  بدهند، ايرانيان  تبلور بدهند و نشان در خودشان

   آرده  آهنا فراهم  براي  طبيعت  آه  از لذايذي بايسيت  آه  است  اين  جواني  طبع  مقتضي ، منتهي  امروز دارم جوانان
 وجود   اهلي  جز سنت  در طبيعت  اساسًا چيزي  آه  اهلي  جاري  سنت يعين  طبيعت  و اينكه  جواني  طبع مند شوند، طبق هبره

   به  زندگي  از اين  يعين  حيات  از اين  تا اينكه  راهنما باشيم  عزيز خودمان جوانان برايلذا، ما بايد . ندارد
آنند و   توأمًا آنرا جتويز مي  و شرع ، عقل  فطرت  آه  راهي مند شوند، مهان  هبره  آن  صحيح  ازراه  ويل حنو احسن

 او را  مندبشود دست  هبره  و شرع ، عقل  فطرت  برخالف ي از لذايذ زندگ  يعين  از حيات  انسان  خبواهد يك اگرچنانچه
   مّلت  در تودة  اميان توانند چون  مني  بكشانندويل  احنرافات  طرف  ما را به آنند، جامعه  مي  سعي  خارجي  تبليغات بگريمي

   جهت  مؤثر باشد به  چندانتواند  سوء مني تبليغات  اين  آه  دارم  عقيده و من.  دارد  و ريشه ، عمق  رسوخ ايران
   آردن  آن  و ريشه  مبارزه  براي ريزي  دقيقًا برنامه  آه  هپلوي حكومت  سال50   داد در مدت  نشان  ايران  ملت اينكه

   جوان  نسل  در دهلاي  اميان  عمق  و مهني  است  بسيار عميق  دين  ريشة  بربد، چراآه  ازپيش  آاري منود نتوانست  مي دين
    هم  و آسانيكه ، لذا نظر بنده  بيشرت خواهد داشت  شكوفايي  و در آينده  است  اميدواري بسيار ماية)خمصوصًا(
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

  دانشجويان ، خمصوصًا به  جوانان  به من. باشند  اميد ما مي  و نوجوانان  جوانان  آه  است  هستند، اين فكر بنده
   مشا طبقة  به ،اميدمان  روحانيت  آشور، طبقة  آينده  براي  آه  از اينها شخصًا گفتم  خيلي  و به  آرده عزيز تصريح
   پدري  مشا مثل  و ما براي مشا هستيم  پشتيبان ساز آشوريد و ما مهيشه  آينده  عزيزمان  و مشا فرزندان دانشجو است

 و خود   بدهيم  مشا ارائه  را به  و دين راهنما باشيم  است ر داده دستو  شرع  آه  مشا را آنگونه آوشيم  مي  آه مهربان
   با مشا جوانان  آه  آنيد و امروز وقيت  را زود دريافت  مسائل تا اين  است  مشا آايف  مشا و دقت ، مشا و فهم مشا بينش
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   مشا روي  مشا و تلّقي  درك  چون آنيم  مني برخورد  زياد با مشكل آنيم  مي  و مطرح  رابررسي  ديين  و مسائل گريمي  مي متاس
 . امي  بسته  مشا دل و لذا مشا اميد ما هستيد و ما به.   است  آرده  را آسان  مطلب  خيلي بينش مهان

   ارزش  جوانان  بايد به مهه. فرموديد  اشاره  جنابعايل  اينكه  به ، با توجه  است  مطرح  اآلن  آه  با تشكر سئوايل©
   به  خود دارد و باتوجه  و زمان  ما در مكان  فعًال جامعه  آه دارند آنچه  ديين  ما ريشه  جوانان  شوند و مهه قائل

   جامعه ، اآلن منايد،ازمجله  مي  نو ضروري  اجتهاد و نظري  نياز به  مكاهنا و زماهنا وجود داشته در مهه  آه اشرتاآاتي
 آارمند و   قشر خامنهاي تواند باشد، ما نياز به آموز دخرتدانشجو مني  دخرت دانش،  معلم  آارمند يا زن  از زن خايل

 خبواهد  ، اگر آسي است  ارتباط  مسئله  است  آه  مشكلي  امروز بيشرتين ، در جامعه  دارمي  اداري  درسيستم  فعال بانوان
   علمي  در جمامع  ظاهر خبصوص  بر حسب لبته دارد ا  موجود بظاهرمنافات  اجتماعي  ارتباطات ديندار باشد با اين

 آهنا   نيازهاي براساس  ارتباطاتي  و پسران  دخرتان  آموزش  براي  در بيمارستاهنا آه ، خبصوص  دانشگاهها ومدارس مثل
،   يا نه  در نظر دارد آيا دارمي  شرع  آه  آنطوري مشروع  ارتباط  براي  ما راهي  آه  است  اين شود، سئوال پيدا مي

 و  توانند دخرت وپسر، زن  آيا مي  بلكه  نيست ، مقصود اين  شود نه  خوانده ظاهر حاال عقدي  بر حسب  اينكه  نه البته
  را در نظر دارد يا خري؟  منعي  آار بكند و آيا شرع مرد در آنار هم

 و  اداري  بشوند و بكارهاي ار مشغول و آ  فعاليت توانند مانند برادرها به  مي  خامنها در جامعه  اينكه مسئله
   در  نظر شده  مسئله  اين  به  از قرهنا پيش  اسالمي  در جامعه  آه  بپردازند در صورتي دوليت

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

 !آنند؟  آار مني  هم  دوشادوش  مگر زهنا با مردان  خودمان  مازندران  حاضر مثل حال
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   آارهاي  نه بريوني  آارهاي دادند، البته  مي  اجنام  از آارها را زنان  اصًال بسياري دمي در عرِا بو  آه ما هنگامي  
   دست  به  را خودشان  حمصوالت  زنان  اشرف  زهنا، و در خودجنف ، خمصوص  وجود داشت  در آربال اصًال بازارهايي  خانه داخلي

 نيز   آالن  معامالت دادند و گاهي  قرار مي  فروش  در معرض يشان ا را هم  و دامداري  زراعي  حمصوالت آوردند و آن مي
 از   قبل  و حيت  از اول  خودمان  ايراني  و جامعه  عربي  خمصوصًا جامعه  اسالمي  جامعه دادند و اساسًايك  مي اجنام
 .آردند  آار مي  هم  دو شادوش مرد و زن. مهينطور بود اسالم

 تا با   است شدن  در قاضي ، آخر مگر آار فقط  بشود يا نه تواند قاضي  مي  زن  آه  است اين اخريًا بر سر  حاًال حبث  
،   است  قضاوت ، مگر آار فقط آردمي  را از آار حمروم  زن  بشوند يعين توانند قاضي  مني  زن  گفت  اگر يكي  آه  جبنگيم هم

   نداشته  منزل  داخلي  با آارهاي  اگر منافاتي زن  بريوني اي با آاره  دارد و لذا اساسًا اسالم  و اقسام آار انواع
   معصوم  ائمه  و در زمان  بوده  مرسوم  و آله  عليه  اهللا صلي  پيامرب اآرم  ندارد در زمان  منافاتي باشد هيچگونه

   نبوده  و منعي  ردع و هيچگونه   علماء و فقها بوده  در زمان  اسالم تارخيي  دوران  در متام  بوده  مرسوم السالم عليهم
آردند   مي  شرآت  و آله  عليه اهللا  صلي  پيامرب اآرم  و پرستار در خود زمان  جراح عنوان  در جنگهاخامنها به  و حيت است

 . نيايند  بريون  بنشيند و از خانه  در خانه  فقط  آه اينطور نبوده. آردند  مي  را پانسمان  جنگي ومريضهاي

   نيز به  شوهرداري  خامنها ازحلاظ  يعين  است  مطرح  اصل  و يك  در اسالم  مهم  از مسائل ّ يكي اَلُتبعل  حسن  مسئله، بله  
تواند،   مرد مي  مثل  زن  اينكه مسئله  بشود پس  فراموش  نبايد جنبه اين.  بكنند  وظيفه  بايد اجنام  وجهي هبرتين

   ممانعيت آيد در اسالم  از او برمني  آه  آارهايي  بدهد، مگربعضي  باشد اجنام خواسته   آه  از هر نوع  اجتماعي آارهاي
 ...آيد  بكوبد از او برمني  بر آن  برداشته  بزرگ  پتك اينكه  توان  طبعًا زن  آنيد آهنگري مثًال فرض. ندارد

دهد   مي  اجنام آاري  هر آسي  باالخره  اوست  و توان ع طب  به  مربوط  اين  آرده  منع  اسالم  آه  نيست  معين  اين  حاال به  
 و مرد آنار يكديگر باشند اگر   زن يعين ، اختالط  است  اختالط  مهم  و مسئله  مسئله  اصل  خودش  و طبع  توان بر طبق
  آييم حاال مي. دهند  مي م آار اجنا  و مرد خمتلط زن.  طور است مهني  باشد در روستا وضع  داشته  اشكال  آار خمتلط چنانچه
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    معناي  آار به  اصطالح روي
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   زن  آه  سخنراني  درجمالس  دارد يا حيت  اشكايل  چه  اين  آموزشي  يا آارهاي  است  اداري ، اگر مانند آارهاي امروزي
در .   ندارمي  در اسالم  منعي يعين.   وارد است مطلب  مهني  هر موضوع  مرد باشد براي آنند و خطيب  مي  شرآت و مرد با هم

   زهنا از مردها در حال  آه  نرسيده  دستوري  ما هيچ آنند به  مي طواف  و خمتلط  و مرد قاطي  زن  و طواف  حج مسئله
 . جدا باشند طواف

   يك  و فقط  است  اتِا اداره  اگريك يعين.  ت اس  و مرد اجنيب  اجنيب  زن  آردن  خلوت آهنم.   جا است  و يك  حالت  يك فقط  
   در جايي  اجنيب  زن  و يك  مرد اجنيب  يك  چون  است  شرعًاحرام  خلوت  اين  نيست  ديگري  و آسي  جوان  زن  و يك مرد جوان

 آار آند   تقسيم  اداره  اگر بنا باشد رئيس  يعين  است  امر طبيعي و اين  است  نفر آهنا شيطان سومني. تنها باشند
   دستور اسالم  نباشند طبق مانع  و بي  در اتِا خلوت  دخرت جوان  پسر و يك يك آه.  منايد  تنظيم بايد آار را طوري

 اتِا و يا   در يك  اينكه  باشند، فرض  آه  و وضعي  در هر سين  نبايد باشد، حال  بر مفسده  وطبيعي  عقالني احتمال
 در هواپيماآار   آه  خدمه  هستند و يا در هواپيمايي تا مرد آنار هم  و پنج  چهار تا خامن  يا در آالس دربانك

  ، جلوگريي حديث  و نه  روايت ، نه  شرع ، نه  فقه آند نه  مني  جلوگريي  و چند آقا اينها را آسي آند چند تا خامن مي
 شد در آار   اشاره  آه اي  آار باشنداگر جنبه  مشغول  هم  و دوشادوش  و مرد با هم  زن  آه  اختالط خود اين.  ننموده

 :فرمايد  مي  و تعايل  خداوند تبارك  آرمي  شود،در قرآن  بايد توجه  جهت  ندارد و اما يك  شرعي  منع نباشد هيچگونه

 » ي' االول  اجلاهلية ، تربج تربجن' وال«
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   آه  چيزهايي يعين ، مفاتن  مفاتن  آن  آشكار آردن  آنند يعين  حرآت  آشكارا در جامعه  نبايد طوري خامنها و زنان  
   گفته آند، اسالم  مي  خود جذب را به آند و بينده  اجياد مي  جنسي شود و آشش  مي  فتنه  موجب  جوان  يك  ديدن براي

   خامن  يك  آه  عمل د از اينتوان  مي  منطقي  و چه  خامنهااست  براي چراآه.   است  معقول  نشود و اين اينكار اجنام
   باشند و عاقل  متدين  است  افراد ممكن  از اين  خيلي خوب.  منايد  قرار بدهد،دفاع  ديد جوان  را در معرض خودش

   لذت  براي اي  خامنها وسيله  اين  وقت  بربند آن  لذت  شكلي  به  خامن ،اگر خبواهند با ديدن  منرده  آه  شيطان باشند ويل
  ابتذال ، حالت  حالت  اين آنند آه  مي  احساس  اينها خودشان  آه  است  اينطوري  اينهاخواهند شد، خود جامعه بردن
  .دهد  مي  رخ  از افراد جامعه  آه  و سكناتي  از حرآات پذيرد، لذا، خيلي  اينرا مني  جامعه است
 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   اينكار بدو زشت  آه  را بِو و آرنا بكنيم  ما موضوع  آه  نيست شود و نيازي ي م  ما منفور تلقي از نظر جامعه
   پايه  يك عنوان  به  جوان  يك  آه است  اين  ماست  هدف  آنچه  آردم  و عرض  است آند اينكار زشت  مي ، خود او احساس است

   مبتذل  پسر اآلن  دخرت و چه  باشد حاال چه داشته   نباشد بايدحرمي  بايد مبتذل  آينده  جامعه  ساخنت  براي و اساس
و .  خواهد شد  شخصيت  يك  بكند در آينده  را حفظ  وقار خودش  اگراآلن  مبتذلرت خواهد شد ويل باشد در آينده

 و با وقار   از اقشار متني اند بلكه  بوجود نيامده  از اقشار مبتذل  بزرگ  وانديشمندان  دانشمندان هيچگاه
   آه  را گفتم  مطالب مهني. آرد  مي  مرا معاجله  آه  دآرتي  آن  به  داشتم  لندن  به  آه  سفري اند،در يك وجود آمده به

  رخيتندو نعره  مي ها بريون  از آاباره  مست  جوان  دخرتها و پسرهاي  اين  شب  بعد از نصف3 تا 2  شبهاتا ساعت
   سحر و بعد هم ، تانزديكيهاي  شب  بعد از نصف  لندن بود در خياباهناي   غوغايي زدند يك آشيدند فرياد مي مي
  بينم  مي  در لندن  آه  موضوع  اين بود گفتم  و جهاني  معروف  پروفسور خيلي  دآرت آه  آقاي خوابيدند تا ظهر به مي

   چه  آه  آشيد و گفت  آهي وفسور يك پر اندازد آن  درخطر مي  و صنعيت  آشور علمي  مرآز يك عنوان  را به  لندن آينده
 آشور   يك  آه بار نيست  تأسف  اين  بود خوب  ما خايل نبودند دانشگاههاي  خارجي  دانشجويان فرماييد، اگر اين مي
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 را   دانشگاههايش  آه  اينجا آشيده  به  روز بود حاال وضعش  آن  جهاني  و صنعت  علم حساب به  جاي  آه  انگلستان مثل
   نيستم خمالف  و با اختالط  هستيم  خمالف  ما با ابتذال  است  ابتذال  مسئله  نتيجه  پر آنند اين  خارجي زدانشجويانا

   است  حاالتي  چه  حاالت بپرسيد اين ؟ اگر از خود طرف! آرديد دهد، توجه  مي  تشخيص  خود طرف  آه  است  چيزي ابتذال
  گويد تو بايد با وقار باشي  مي اسالم. تواند بدهد مي  وجدان  آنرا براساس  پاسخ  يا حد ابتذال حد وقار است

   او دست  به  آه  حاالت داند اين  و مي  و فكر است  و انديشه  عقل  داراي خودش  هر انساني  چون  است  با خودت تشخيص
 ؟...! وقار و يا حالت  است دهد ابتذال مي

 باشد  خواهد جوان خواهد مرد باشد،مي  باشد، مي خواهد زن  باشند حاال ميخواهد افراد با وقار  مي اسالم  
پوشد   مي  لباس  شكلي  چه  شخص  آه نيست  اين ، مسئله ، مسئله  است  وقار و ابتذال ، مسئله مسئله. خواهد پري باشد مي

   ما بيان  را براي  اسالمي لباس مشا   آردند آه سئوال السالم  صاِد عليه از امام. پوشد  مي  لباس و يا چگونه
 :بفرماييد

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

 . ندارد  خاصي  ايده  لباس  به  راجع اسالم:   فرمودند آه ايشان  

 »  َاهُله ُ لباس  زمان ُ ُآل َخْير لباس«

 را   لباس پوشند مهان مي  لباس چه و عصر   دوره باشد يعين  عصر مي  و مهان  دوره  مهان  لباس  از نظر اسالم  لباس هبرتين  
   دين  يك  نيست  قشري  دين  آرديد، اسالم رودتوجه  مي  پيش  زمان  با حرآت  اسالم شود آه  مي  معلوم  پس  پسند آرده اسالم

   سخت م اسال  وقار و ابتذال اما در مسئله.   نيست  خمالف و صنعت  علم  و پيشرفت  متدن  با پيشرفت ، اسالم مجود نيست
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   خودش  تشخيص  اين  نپوش  يا لباس  بپوش  چطور لباس  بگوييم  جوان  ما به  آه  نيست اين مسئله. آند  مي  حساب  آن روي
 وقار   آه  است  لباسي  و اگر ديد نه  آرده  منع  بداند اسالم  است  ابتذال  پوشيدن بيند اينطور لباس  اگرمي است

 و يا  ،جبه  قبا، عبا، لباده  لباس خواهد آن حاال مي.   است  دستور داده  آن  به  هم  اسالمآند بداند،  مي اورا حفظ
 .  ما است  در جوان  وجود وقار وآقامنشي  مهم بلكه.   نيست اي  مسئله  باشد اين خواهد هر چه ، شلوار باشد مي آت

 بود   مطرح  من  براي  آه اي  مسئله  داديد امايك  توضيح ما را  از سئواالت  تقريبًا برخي  جنابعايل  بيانات  با اين©
   آلبة  به  تبديل  جهاني  دهكده  از شكل  حيت  آه  است اي  گونه  به ارتباطات  جهاني  در جامعه  اينك  هم  آه  است آن

 برقرار  ر مسريباشد ارتباط د  منعي  هيچ  اينكه  بدون  جهان  با مهه  در خانة توانيم  ما مي ن´ اال  يعين شده جهاني
   دنبال  به  اسالم  آه  مسئله  آن  به  و با توجه  است  قطعي طريق  ناچار از مهني  به  هم  خمتلف ، ورود مد و مدهلاي آنيم

   طرف خدا بربد و از سوي  بكند وبه  معريف  متعايل  انسان عنوان  تا او را به  است  انسان  يك طليب  وشخصيت  خواهي شخصيت
   با توجه  در نتيجه  مناييم  را حفظ  خويش  شخصيت  جهاني وبايد در جامعه!   از َتحُجر خبورمي  چوب خواهيم  مني ديگر هم
   با مد و مدگرايي  اگرخبواهيم  باشيم  داشته  ارتباط  با جهان خواهيم  و مي  دارمي طليب  تنوع  ما روحيه بااينكه

 بدهند تا ما   ما مدي  آهنا به  از آنكه  قبل  آنيم  مدسازي خودمان  نيست  آيا هبرت اين يم باش  داشته برخورد مناسب
   و مد منظور از مد، مد صورت(؟   باشيم  نداشته  اصًال بايد با اينها ارتباطي  بكشنديا نه  ابتذال را به

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

 ).باشد  و اينها مي لباس

   آشورهاي  به هيئيت  فرانسه  مثًال دولت  جهان  براي  الگو بودمي  چند قرن  زيادي  دوران در يك  ما اساسًا خودمان  
 بكنند و بروند   مطالعه  و مانند آنرابيايند يك  در شهرداري  خياباهنا و نظم  نظافت فرستد تا مسئله  مي اسالمي
 خياباهنا بود   آهنا تنظيف  ازمجله فعاليت نا آردند به ب  برگشتند و در فرانسه  هيئت  اين  بكنند و بعد آه پياده
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  شِرزدگي) آشيشها( آهنا  زدگي گوييد غرب  مي  حال حساب  مشا داريد به  آشيشها بلند شد مانند اينكه  اعرتاض آه
   آه  اين ه هبان  اين  خياباهنا را گرفتند به  نظافت  ناميدند و جلوي فرهنگي  آنرا هتاجم  اصطالح گفتند و به مي

 :  آه گوييم ببينيد ما مي  است  مسلمانان  به تشابه

 »  احسنه  فيتبعون  القول  يستمعون و بشر عبادالذين«

 و از هر   از هرمّليت  اجتماعي  حيات  و پيشرف  و آباداني  عمران  براي  آه  هر پيشنهادي  مد بلكه  نه هر متدي  
 عبارتند   ما آه  و اصيل اصويل  و مبناي  با مبادي  پيشنهاد بشود اگر چنانچه  غري مسلمان  و چه  مسلمان  چه گروهي

   و مسلمان  ايراني  آنيم  فراموش اينكه  باشد، بدون  نداشته ، تعارض  ايراني  مسلمانان  براي  و ملي از اسالمي
   هبرتين توانيم مي.  مانيم  مي  عقب فلهوّاال از قا  باشيم  بايد با دنيا مهاهنگ  بلكه  نبوده  با آهنا خمالف هستيم
 در   اينكه  دليل  باشد به  و عريان  خلت  سر و گردن ندارد آه  اّما ضرورتي  و بپوشيم  لباسها را تقليد آنيم مدهاي

. گريند ي قرار من آنند و اصًال مورد توجه  مي  حرآت  خودشان  خاص ها با لباس بودايي  اروپايي  و يا آشورهاي  لندن مهان
. بيندازد  سرش  روي  دستمال يك. آشد  مي  خود خجالت  سنيت  از لباس  ايراني  زن آند اما يك  مني آهنا نگاه  به  آسي يعين
و .  بدهد  خود را از دست  و ديين مّلي خواهد مقدمات  مني آشد؟ چرا چون  مني  خجالت  بودايي  خامن پرسيد چرا آن  مي حال

 آجنا   انگلستان  در شهر بريمنگام  مناظره  براي بودمي  دعوت  علم  اهل اي  با عده  سفر آه آند يك  مي دنيا آنرا حتسني
   بقّيه  ويل  نكردمي  عوض  جناتي  و آقاي  بنده  نه  آنيد گفتيم  راعوض  لباسهايتان  ما گفتند آه  به  فرودگاه داخل
 ما   بود به  جدي  هم  بود و خطر وجود منافقني  انقالب  اوايل  چون دمي ش  واردفرودگاه  جمرد اينكه  آردند؛ به عوض

 از ما دو نفر شد و   استقبايل طور احسن  بكنند در آجنا به توانند آاري  مني  بكنند ما گفتيم آاري  است گفتند ممكن
 . شنيدند را از من   مطلب  يك  ما آه  از دوستان  يكي  ايران  انداختند در مهني  را راه زودآارمان
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   بــا جــناتي مصاحبــه

   خارجي  درسفارهتاي  آه گفتند وقيت  مي ايشان).  هستند  خارجي  از اتباع  هم روند و خودشان  زياد مي  خارج ايشان(
   از اينكه بعد آردند ويل  مي  مرااذيت  خيلي  عمامه  بدون رفتم  مي  مبدل  با لباس  ويزاگرفنت آانادا و آمريكا براي

   آردند در حايل  استقبال  از من  چنان گفت  مي رفتم  با لباس  دادم  اجنام  آه اي  سفر تازه  مهني  مشا را شنيدم ماجراي
   وقت  و آن  آردم  تعجب  آه  و فوريت  احرتام  آردند با آمال  راحل  آارم  خودشان  و اشكال  گري داشت  آار هم آه

   خودمان چرا آه (  است  مهني  عمًال فهميدم  دارد و يعين  جا احرتام  مهه لباس گويد اين  مي يت مشا وق  آه فهميدم
 و  باشيم  داشته  و ديين  ملي  مباني  براساس  يكديگر احرتام  به  خودمان  اينكه شرط ، به بله!) ؟... گذارمي مي احرتام
   مردم آنند باالخره مي آنند و احرتام  باز مي  حساب  لباس  براين  آه  جا ديدم  و مهه  رفتم  خارج  لباس  با مهني بنده

 چيز فهمند   مردم  اآثر قاطع است  مردم  قاطع  و اآثريت  مردم معيار تودة.  و شعور هستند  و فهم  عقل داراي
 باشند نبايد  اسي و هر لب  و مسلك  و هرمذهب  افراد، انساهنا در هر آيش  هستند براي  قائل عاقلند و حرمت

 .» آنيم  مي  هم  را توصيه  احسن ماانتخاب « پذيرمي  را مني ما خودباختگي.  باشند خودباخته

  داريد؟ را بيان  مطليب  و حرام  حالل  در مورد موسيقي  فرموده  لطف  سئوال  آخرين  عنوان  به©

   حمتواي  و داراي آميزنبوده  اگر مفسده  است  آن  در حمتواي  موسيقي مالك.  ندارد  اشكال  در هر شكلش موسيقي  
 . دهم  مي  مشا را ارجاع  خودم شده  نوشته  مقاالت  به  مطلب  تفصيل  براي  ندارد آه  اشكايل  نباشد هيچ مستهجن

   خود را در اختيار ما قرار دادند،اميدوارمي  وقت  از استاد گرانقدر و بزرگوار آه  فراوان با تشكر و سپاس  
 .... شود انشاءا  افزوده  روز بر تعدادشان  روز به  مهچو ايشان عاملاني
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   اردبيلي موسوي... ا  آية نظرات

 ) مدظله (  اردبيلي موسوي... ا  آية نظرات

 
و )  ره(  امام حضرت  براي  و یار صدیقي  نموده  صرف  فقهي  و مباحث ي دین  علوم  و تحصيل  اسالم به  خدمت  عمر خود را در راه  آه  اردبيلي  اهللا موسوي  آیت  با حضرت  مالقاتي طي

  . را آتبًا در اختيار ما گذاشتند سؤاالت  داشتند پاسخ  آه  مزاجي  آساالت  به  اما با توجه  نمودیم  مطرح  را درمحضرشان شود، سؤاالتي  مي  نيز محسوب  ایران  اسالمي انقالب

  . فرماید عنایت  عاجل  سالمتي  دلسوز شيعه  و دیگر عالمان ایشان   خداوند به اميد داریم

  

 منايد؟  مي  و ارزشگذاري  ارزيابي  چگونه  را دين  و نوجوان  جوان´

   و خليفة خملوقات  و او را اشرف  است  قايل  وااليي  شخصيت  انسان  براي  اسالم  و آامل  جامع  دين  بويژه   دين
 و   است  پاك  و روحي  سليم  قلب داراي  آنكه  دارد؛ چه اي  ويژه  ارزش  ميان  در اين  و نوجوان انجو. داند خداوند مي

 . منايد  خدمت  مؤمنني  و جامعة  دين  به  علمي مند باشد و باتالش تواند هبره  مي  خاصي  و عبادي  ديين از نشاط

 بينيد؟  مي  امروز را چگونه  جوان  نسل´
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 پيمرب   چنانكه اسالم  و دين  است  آن  و سهلة  مسحه  مورد تأييد خرد و نوع  با قرائت  ويل  دين  شيفتة امروز   جوان
ّ  آل«:  آنكه ، چه  است  و نوراني  سليم ، قليب  پاك فطرتي  داراي جوان.   است  و سهله  مسحه ، شريعت  است فرموده) 9(خدا

 .  و مراد اوست  مطلوب ، غايت  است  از حقايق اي  جمموعه  آه آند و دين مي وي پري و از حقيقت»   الفطرة مولد يولد علي

  ما داريد؟ جامعه  و پسران  دخرتان  ميان  مشروع  ارتباط  در خصوص  پيشنهاد عملي  چه´

   است اخِال واقعي  و معلمان  تربييت  ارشد علوم  آارشناسان  توسط  عميق  نيازمند آار آارشناسي  مسأله   اين
 . شود  نيز انديشه  آن  ضرورت  بايد پريامون  بر اينكه افزون

 

   بــا جــناتي مصاحبــه

   براي  گوناگون  در مدهلاي ، و مانتو وروسري  پسران  براي  تنگ  ولباسهاي  آوتاه  آستني  پرياهن  آيا پوشيدن´
  دارد؟ شرعي خامنها منع

 و  ، استحباب ،اباحه ، حرمت  وجوب  يعين  آن  پنجگانة  تنها از تكاليف  آه  نيست  فقهي  منحصر در احكام   اسالم
   اينست  اسالم  از افتخارات ، بلكه باشيم  يا جواز شرعي  منع  درصدد يافنت اي  آيد و در مسأله  ميان  به  سخن آراهت

 (:)  از معصومان  وارده ، روايات  آرمي  از قرآن ي مهم  خبش  اموراخالقي  به  و توجه  است  را با اخِال درآميخته  احكام آه
   اين  به  شرعي  از جواز و عدم  عزيز فارغ  جوانان  است  رو شايسته از اين. دهد  مي را شكل  ديين  معارف و در نتيجه

   نيزمهم  دخرتان ندارد و در مورد  شرعي ايد، منع  آرده  عنوان  پسران  براي  آه  پوششي نوع.  منايند امور نيزتوجه



 
144

   انتخاب  نوعي  آه  داشت بايد توجه شود ويل  مني  توصيه  خاصي  و رنگ ، شكل  نوع  شرع  و از نگاه  است  شرعي  حجاب رعايت
   جامعة  و عرف  جامعه  ديين  باشد و با اخالقيات نداشته  منافات  مسلمان  و وقار جوان ، اهبت ، شخصيت  با شأن شود آه
 و  آفريند، دينداري  مي  افتخار و ارزش  وي  براي  آه بداند آنچه  عزيز بايد نيك جوان.  سازگار باشد مؤمنان

 .  آن  صحيح  با قرائن  و صدالبته  اسالمي هاي  از ارزش  و دفاع ديين  از الگوهاي  و پريوي خردورزي

  داريد؟ نظر خود را بيان امعه ج  در سطح  آن  مد و ارائه  براساس  مو و صورت  آراسنت  در خصوص´

 و   شأن  خالف  آه ُمدهايي  براساس  نه  ويل  مطلوب  است  امري  بلكه  است  تنها بالمانع  نه  سر و حماسن  موهاي   آراسنت
 .  است  مسلمان وقار جوان

  فرمائيد؟  را بيان  و زنان  مردان  براي  اسالمي  پوشش  و اصول  حدود، دليل´

   و رنگ ، شكل  در نوع حمدودييت  بپوشاند و هيچ  را از ناحمرم ها، ساير اعضاء خويش  و دست  جز صورت د به باي   زن
   مناسيب آنند و پوشش  مي  استفاده  بنحو مناسيب از آن االغلب  علي  آه  است  ملي  چادر حجاب صدالبته.  وجود ندارد آن

 مستور منايد   خود را از ديد مرد اجنيب  بايد مفاتن زن.   است  زن  خمصوص نبد  پوشاندن  يعين  حجاب  تكليف  و اين است
 سر تا   آه  است  اين  آن  ندارد و دليل  تكليفي آند و مرد چنني  مي  داللت  بر آن  آرمي  قرآن  آيات آه  است  حكمي و اين

    توجه  جامعه  اخالقي  سالمت  به ينشود و د  مي  حتريك  آن  و ناظر مرد با ديدن  است  جزء مفاتن زن پاي
 

   بــا جــناتي مصاحبــه
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   دين تر گفتيم پيش  چنانكه البته.  گردد  فساد فراهم هاي دهد زمينه  مني پسندد و اجازه دارد و مني  مي  مبذول خاصي
 و   پايبند باشد و حرف القياخ  اصول  به  نباشد بلكه  مناسب  پوشش  به  مكلف  مرد اخالقًا هم  آه  معنا نيست بدان

 . منايد  را رعايت  اسالمي  جامعة  اخالقي عادات

 بفرمائيد؟  توضيحي  غريبه  به  و نگاه  و بالعكس  زن  مرد به  آردن  نگاه  درباره´

ّ   غضهردو بايد  يكسانند، يعين  مسأله ّ نظر منايند و در اين  غض  و مرد بايد از ناحمرم  زن  اسالم   از ديدگاه
 :  گفت توان  مي  طور امجال به. نظر آنند

   مرد حق روي هيچ  به ، يعين  است  حرام  آن  بدون  و چه  با قصد لذت  چه  ناحمرم  زن  بدن  مرد به  آردن   نگاه  
 . بنگرد  زن  بدن ندارد به

 .  است  قطعًا حرام با قصدلذت   ندارد ويل  اشكايل  قصد لذت  بدون  زن  و دست  صورت  مرد به  آردن   نگاه  

 ؟  است  اسالم  دين  نظر قطعي  جامعه  در سطح  از مردان  زنان  آيا جدا آردن´

 و از   حميط داشنت  نگاه  دارد پاك  توجه  بدان  اسالم  آه ، آنچه  نيست  نظر اسالم  از مردان  زنان  جدا آردن   اصل
   با رعايت  مهراه  باشد، اختالط  وجودنداشته  خويف  اگر چنني ، بنابراين  است  اخالقي  ناهنجاري هاي  زمينه  بردن بني

 .  است  مانع  بدون  اسالمي موازين

 ؟  است  منوده  سفارش  خود وجامعه  و آراسنت  پوشيدن را براي)   يا سياه تريه (  خاصي  رنگ  آيا اسالم´
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   مبذول  خاصي  توجه  آن اصول  و رعايت  هبداشت  به اسالم.   است فرموده   توصيه  ارزشي  و قواعد آلي  اصول  به   اسالم
   چندان  يا سياه  تريه  و لباس تر است آند، مطلوب مي  را هبرت تأمني  هبداشت  سفيد آه  لباس  جهت  مهني  و به  است داشته
   شهادت  شعائراهللا در ايام ياءاهللا و گراميداشت اول  از شهادت  ناشي سوگ  گذاشنت  منظور منايش  به باري.   نيست مطلوب

 .  است  مطلوب  آن ،پوشيدن  اولياء دين يا وفات

 ؟  است  ديين  و ارزشهاي  مغاير با مباني  و مدسازي  آيا مد، مدگرائي´

    اخالقي  و نظم  مؤمنان  جامعة  و عرف  اسالم  ارزشي  و معيارهاي  اصول  بايد به   در مدگرايي
 

   بــا جــناتي احبــهمص

،   و هويت شخصيت  و مهچنني  و نيز خردگرايي  اهلي  هرگز نبايد تقواي  در مدگرايي  و جوان  داشت  توجه  بر آن حاآم
 .  است  نيز حائز امهيت  آن  از ُمد و نتيجة هدف.  و وقار خود را از ياد بربد اهبت

  دارد؟  حكمي  چه  از نظر جنابعايل  آشيدن  و سوت  زدن  آف´

   استفاده  آن براي تري  از ابزار مناسب  آه  هبرت آنست  ندارد، اگرچه  گريد، مانعي  صورت  تشويق   اگر در مقام
   آه  است  شود، پسنديده تلقي اي  اگر آار بيهوده مشارند، بنابراين  را مردود مي  نيز آار بيهوده خردمندان. شود

 . پرهيز شود از آن
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 ما   جوانان  براي  مطرح از مسائل  و خود يكي  نشده  حل  تاآنون  آن  از حرام  حالل  و تشخيص  موسيقي  مسأله´
 بفرمائيد؟  توضيحي  مطلب  شدن  روشن باشد، براي مي

  آن.   است دست  نيز از اين  مبتذل موسيقي.   آند، مردود است  غافل  را از ياد خداوند بزرگ  انسان  آه   هرآنچه
آند   مي  غريمشروع  رامستغِر در لذات گريد و طبعًا انسان  قرار مي  مورد استفاده  هلو و لعب  در جمالس  آه  موسيقي وعن

طبعًا .  جماز نيست"  ها گردد، قطع  از ناهنجاري برخي تواند مقدمات سازد و خود مي  مي  از ياد خدا غافل و سخت
   نامشروع  حمتواي  داراي هاي  موسيقي يابند آه  درمي  آساني  به  خويش خردناب و   پاك  و سرشت  عزيز با فطرت جوانان

   اما به آنيم  مني  را منع  موسيقي  نوع  از مهه  ما استفاده اگرچه.   ناسازگار است انسان  و با آرامت جايز نيست
   وقرائت  با قرآن  انس  نورزند و ضمن  غفلت  آرمي  قرآن  قاريان  آهنگني  صوت  از شنيده آنيم  مي  عزيزتوصيه جوانان

اقرأ «: شود مي  گفته  در روز واپسني  بشنوند آه  دل  ظاهر و گوش  را با گوش  قرآن  دلنشني ، نواي  قرآن مرّتل
 .»وارقأ

 

   از ايشان با تشكر و قدرداني
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   شريازي مكارم... ا استفتاء از آية

 

 ) مدظله ( زي شريا مكارم... ا استفتاء از آية

 
   براي دسترسي  مكرر و عدم  اما با مراجعات  آنيم  فيض  آسب  شيرازي  مكارم العظمي  ازمحضر آیة اي  مصاحبه  طي  در بدو امر قصد داشتيم  آه  است  سئواالتي خوانيد متن  مي آنچه

 ما   جوانان  وراهگشا براي  و شفاف  واضح  مصاحبه  یك  استفتاء قطعًا جایگزین  به  پاسخ گردد، البته  مي دیمتق  شد آه  سئوال له  دفتر معظم  استفتاء از طریق صورت  به  با ایشان مالقات

  .  نمائيم  فيض  و آسب  داشته  ایشان  باشخص  حضوري  مالقاتي  بتوانيم  در آینده نخواهد بود، اميدواریم

  

 منايد؟  مي اري و ارزشگذ  ارزيابي  چگونه  رادين  و نوجوان  جوان- 1

   عزيز در سين  ونوجوانان  جوانان  از آجنا آه  ويل  آهناست  و تدّين  تقوي  ميزان ها به  انسان  مهه  ارزش از نظر اسالم
   دارد و مبدأ هرگونه  خاّصي خداوند ارزش سوي  به  و بازگشتشان  توبه  آهنا و هم  و طاعات  عبادات  هم هستند آه

 .دارند  در اسالم اي  ويژه هستند، جايگاه   در جامعه حرآت
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 بينيد؟  مي  امروز را چگونه  جوان  نسل- 2

دهد آهنا در   مي نشان  اسالمي  انقالب  خواهند بود و جتربة  شد انشاءاهللا موفق  در باال گفته  آنچه  رعايت در صورت
 . ندارند  مضايقه  ايثار و فداآاري  از هيچ  اسالم طريق

  ما داريد؟ جامعه  و پسران  دخرتان  ميان  مشروع  ارتباط  در خصوص نهاد عملي پيش  چه- 3

 و   حتصيلي هاي  درحّد برنامه شود آه  مي  ديده  مذهيب  در دانشگاهها يا جمالس  در حدود آنچه  و عمومي  عادي ارتباط
 آهنا   در ميان  زوجّيت  رابطه  آه  ميّسر است  تنها درصورتي  خصوصي  ارتباط  ندارد ويل  مانعي  است  عفت  با اصول توأم

 .برقرار باشد

 

   شريازي مكارم... ا استفتاء از آية

   گوناگون  در مدهلاي  و مانتو وروسري  پسران  براي  تنگ  و لباسهاي  آوتاه  آستني  پرياهن  آيا پوشيدن- 4
  دارد؟  شرعي  خامنها منع براي

 .شود پرهيز آنند مي  و مفاسد خاّصي  شهوت  حتريك  سبب  آه هايي  لباس وشيدن بايد از پ  و نوجوانان جوانان

 

  فرمائيد؟  را بيان  و زنان  مردان  براي  اسالمي  پوشش  و اصول  حدود، دليل- 5
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 و  بپوشانند  را ازناحمرم  و دستها تا مچ  صورت  گردي  استثناي  به  بدن  متام  آه  است  واجب  و دخرتان بر زنان
   نيز الزم  و پسران  و بر مردان  برتراست  چادر، حجاب  ويل  است  شود آايف  پوشيده  مناسيب  هر وسيلة  مقدار به اين
 .، بپوشانند  است  معمول  خود را در حدود آنچه  بدن است

  بفرمائيد؟  توضيحي  ريبه  و نگاه  و بالعكس  زن  مرد به آردن  نگاه  درباره- 6

 از  ترس  انسان  آه  است  آن  و منظور از ريبه  باشد جايز نيست  بوده  قصد لّذت  يكديگر اگر به  به آهنا نگاه
 . نيز ندارد آند قصد لذت  باشد هرچند تصور مي  داشته  در گناه  شدن واقع

 

 ؟  است  اسالم  دين  نظر قطعي  جامعه  در سطح  از مردان  زنان  آيا جداآردن- 7

 . شود جايز نيست  منشأ فساد مي  آه در مواردي

 

 ؟  منوده  سفارش  خود وجامعه  و آراسنت  پوشيدن را براي)   و يا سياه تريه (  خاصي  رنگ  آيا اسالم- 8

  آميز اشكال  حتريك  و رنگهاي تراست  مناسب  سنگني هاي  رنگ شك  بي  ويل  نيست  شرط  و مردان  زنان  در لباس  خاّصي رنگ
 .دارد
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   شريازي مكارم... ا تاء از آيةاستف

 ؟  است  ديين  و ارزشهاي  مغاير با مباني  و مدسازي  آيا مد، مدگرايي- 9

 بر   نداردمشروط  اشكايل  است  زندگي ها و ساير وسايل  لباسها، ساختمان  در دو نوع اگر منظور از مد تنوع
   اجانب  خاص  گردد و تقليد ازشعارهاي  استفاده  از آن  مشروع صورت  نشود و به  و تبذير منتهي  اسراف  به اينكه
 . نباشد در آن

  دارد؟ و چرا؟  حكمي  چه  از نظر جنابعايل  آشيدن  و سوت زدن  آف-10

   و اماآن  ديين  شود و درجمالس  ترك  هبرت است  است  آار سبكي  بر اينكه  با توجه  ندارد ويل  آار ذاتًا اشكايل اين
 . پرهيز شود د از آن باي مذهيب

 

   براي  مطرح  از مسائل  و خوديكي  نشده  حل  تاآنون  آن  از حرام  حالل  و تشخيص  موسيقي  مسئله-11
  بفرمائيد؟ توضيحي  مطلب  شدن  روشن باشد براي  ما مي جوانان

   به  با مراجعه  آن  وتشخيص  است  حالل  و غري آن  حرام  هلو و فساد است  جمالس  مناسب  آه هايي  صداها و آهنگ آليه
 . خواهد بود  عام  عرف اهل

 

 12/2/78   شريازي ناصر مكارم
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