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 خطبه اول
اللّه الرحمن الرحیم نحمده علی ما کان و نستعینه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم  اعوذباهلل

من امرنا علی ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و 

یَّبینَ آله األط وَ عَلیالقاسم المصطفی محمد ابیسیئات اعمالنا و نصلّی و نسلّم علی سیدنا و نبینا 

اعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللّه الرحمن  األطهَرین و السیّما بقیة اللّه فی االرضین.

ه و عِبَادَ اللَّهِ أُوصِیکمْ و نَفسِی بِتَقْوَی اللَّ 1«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَ» الرحیم.

 3وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَی 2مالزمة أمره و مجانبة نهیه و تَجَهَّزُوا عباد اللَّهُ فَقَدْ نُودِیَ فِیکُمْ بِالرَّحِیلِ

 توصیه به تقوا

همه شما نمازگزاران گرامی برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پرهیزگاری و پارسایی و ذکر 

. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته کنممیو شکر خداوند در همه احوال توصیه و سفارش 

 و شایسته و ذاکر و شاکر خویش مقرر بفرماید.

 نابا اصول و قواعد و ضوابط روابط خانوادگی و ارتباط می پیشین در رابطه هایخطبهبحث ما در 

اموری است که شرع بر آن  ترینمهمسران بود. بسی آشکار است که استحکام بنیان خانواده که از هم

 اکنونتمیان زن و شوهر وابسته است. ما  هایآسیبکرده است قبل از هر چیز به روابط مهذب از  تأکید

                                            
 1. توبه، 111
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سران اشاره کردیم و اصل هشتم مشاوره و رایزنی در درون هم نار روابط میبه هشت اصل و قاعده د

 بود. میان همسرانخانواده و 

 در رابطه با بحث شناختیروشنکات 

 شناختیروشگرامی چند نکته  پژوهاندانشپیش از پرداختن به ادامه بحث خدمت طالب عزیز و 

 و بعد مباحث را پی خواهیم گرفت: کنممیرا عرض 

و روابط خانوادگی  میان همسراندر این هشت اصل گذشته و همچنین اصولی که در روابط   .1

 مطرح خواهیم کرد چندین نوع از ادله، مورد تمسک و توجه ما قرار دارد:

 کندمیگروه اول، ادله و آیات و روایاتی است که قواعد عامه اخالقی و فقهی را بیان  .أ

، که ذلکامثال: مثل مقوله صبر، بردباری و شودمی میان همسران همکه شامل روابط 

مصداق  همسران همدر میان خانواده و  طبعاًقواعد عمومی اخالقی اسالمی است و  هااین

 دارد.

گروه دوم، ادله و آیات و روایاتی است که قواعد عامه و کلی را در حیطه خانواده بیان  .ب

ه یک قاعده و قانون کلی اخالقی فقهی در روابط ک 2«عَاشرِوُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»مثل  کندمی

برقرار است. الزم به ذکر است که اصول  طبعاً میان همسران همخانوادگی است که در 

 از این قاعده کلی استخراج کرد. توانمیگذشته را نیز 
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ادله خاصه و  دهیممیقرار  موردتوجه هابحثکه ما در این نوع از  ایادلهگروه سوم، از  .ج

 ایمکردهه هر یک از این هشت عنوان است. در خیلی از این هشت اصلی که ما بحث ویژ

قواعد  کهاینآن قاعده عمومی اخالقی اسالمی حاکم است و عالوه بر  کهاینعالوه بر 

عامه اخالقی نیز اقتضای آن را دارد در خیلی از این موارد ما دلیل خاص داریم. 

در خانه، کاهش توقعات، صرف وقت در  شینینهمکه ما در اصل صبر،  مستحضرید

و ... عالوه بر آن قواعد عمومی، روایات  میان همسرانمسائل خانوادگی و گفتگوی 

خاص در  طوربه هااینبودند.  شدهتوصیه هاآنمتعدد محکمی داشتیم که همسران به 

 روایات هم بود.

 سئلهماز یک نگاه اخالقی کلی به  معموالًاین است که ما در این مباحث  شناختیروشنکته دوم  .4

 .کنیممینگاه کرده، مطالب را بیان 

است اما در مواردی و با دالیل و شرایط و ضوابط خاصی  مؤکداستحباب  نوعاً هااینحکم  

. مکنیمیوجه تفکیک حکم استحباب و الزام را بیان ن اینجا. ما در کنندمیحکم الزامی هم پیدا 

بر این اساس است که برای استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از لطمه  اسالمفرهنگ و ترغیب 

گوناگون به کانون خانواده باید این قواعد رعایت شود. بنابراین ما در این مباحث  هایآسیبزدن 

این اصول فرهنگ اسالمی بوده استحباب و ترجیح  عمدتاً. کنیممیحکم وجوب و استحباب را بیان ن

 دارد. مؤکد

ما به انواع ادله ـ ادله اعم، ادله عام خانوادگی و روایات ویژه  بنابراین: شناختیروشخالصه نکات 

 ـ در این مباحث توجه داریم.
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در مواردی دارای  هاایناستحباب و ترجیح است اما بخشی از  حکمبهمحکوم  هااینغالب  ثانیاً

 .شودمیحکم الزامی 

 محدوده و آثار مشاوره

نظام سیاسی اسالم، نظام ارتباطی  که مشاوره یک اصل انسانی در همه روابط انسانی اعم ازعرض شد 

و اعضای خانواده نیز در کنار  میان همسراندر نظام خانوادگی است. مقوله رایزنی  ازجملهاسالم و 

 .آیدمیاصول هفتگانه قبلی یک اصل مهم به شمار 

 نکات تکمیلی

 :کنممیچند نکته را در مورد تکمیل بحث جلسه قبل عرض 

است که اسالم در آن مورد قانون و دستور  جاییبهمحدوده مشاوره در اسالم مربوط  نکته اول:

و احکام شرع تکلیف زن و شوهر را همچون روابط  وتعالیتبارکمعینی نداشته باشد. هر جا که خداوند 

 واده و تربیت فرزندان مشخص کرده است جای مشورت نیست.، در تمشیت امور خانهاآنمیان 

مستقیم وارد نشده است و مکلف را آزاد گذاشته  طوربهمشورت و رایزنی در مواردی است که شرع 

 مثالانعنوبهمشورت کرد،  شودمیاست. جایی که شرع تکلیف آنجا را مشخص کرده باشد آنجا دیگر ن

به مشورت پرداخت.  شودمیقاطع و محکم دینی و فقهی دارد ن قرمزهایدر مقوله حجاب که خط 

ت را اسالم نیس تأییدبه یک توافقی برسند که نوع خاصی از حجاب که مورد  باهممقبول نیست که 

 حجاب از خط قرمزهای الهی است. چراکهبرگزینند 

را مشخص  هر جا چه در مسائل عمومی و چه در مسائل خانوادگی که احکام روشن شرع تکلیف 

کرده باشد جای مشورت نیست. جای مشورت آنجایی است شرع حکم معینی بیان نفرموده است 
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نمونه مشورت در نحوه تربیت فرزندان، اداره خانه و در مسائل گوناگون تا به یک فکر و توافق  عنوانبه

 .زن داده شده است واحدی برسند. در خیلی از این موارد تصمیم نهایی با مرد است و در مواردی حق به

 از: اندعبارتعرض شد که مشاوره و رایزنی آثار عمومی در فضای خانواده دارد که  :نکته دوم

دازد نپر نظرتبادل: خیلی از مسائل است که تا انسان به رایزنی و مشاوره عامل کشف حقیقت. 1

اره زندگی، در تعیین محل : در تربیت فرزند، در تحصیل فرزند، در ادکندمیبرای آن پیدا ن حلیراه

رایزنی با حفظ حقوقی که در شرع برای زن و مرد روشن شده است راه  هاوقتزندگی و ... خیلی از 

 .کندمیرا روشن 

مشاوره در موارد اختالف و تفاوت سلیقه خیلی  در اداره خانواده: یقسالاختالف  یسازهمسان. 4

 یدنشن وبا گفتگو و رایزنی، با دل دادن به یکدیگر  سالیقکارایی دارد. بسیاری از اختالفات و تفاوت 

 توانمیا ر شودمینظر یکدیگر حل خواهد شد و انواع اختالفاتی که اگر کنترل نشود گاه به طالق منجر 

دادگستری مراجعه  هایپروندهبه  کهوقتیبا یک گفتگو و مشاوره درست حل کرد. مع االسف امروزه 

دادگستری اختصاص به اختالفات خانوادگی دارد. این  هایپروندهبخش بزرگی از که  بینیممی کنیممی

 کرده است بسیار تأکیدروی بنای خانواده  قدراینمسلمانانی که دینشان  یبرا برای جامعه اسالمی،

انه با کمک گرفتن از افراد فهیم بیرون خ احیاناًو ناپسند است. با رایزنی و گفتگوی درون خانه و  زشت

 اختالفات را حل کرد. شودمی

فراد ا اعتماد ،کندمیرا به هم نزدیک  هادلو  کندمیروابط را صمیمی  تقویت روابط بین طرفین:. 3

ن عزیز ما اگر به ای هایجوانزندگی مشترک  تشکیل آغازدر  خصوصبه .کندمیرا به یکدیگر جلب 

ای بر صرف وقت ، گفتگو،یهمکارکه با رایزنی،  . بدانندکنندتمرین  کرده واصول و قواعد توجه 

ر د ی داشت.المزندگی آرام و متین و س شودمی در موارد گوناگونی صبورو  اتکاهش توقع ،همدیگر

 .رها خواهیم شد یمآن هستشاهد امروزه  خیلی از آثار و تبعات سوئی که از این صورت
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را باز  هاگره توانمیو با مشاوره  گرددبرمی: بخشی از مشاوره به درون خانواده آرامش بخشی. 2

کرد، مشکالت را گشود، اختالفات را کنار گذاشت، به توافقی رسید و فضای خانه را سالم کرد که هم 

خود زوجین در سالمت و آرامش باشند و هم بستر مناسب برای آرامش و رشد و تعالی فرزندان فراهم 

 شود.

گاهی در حل مشکالت خانوادگی احتیاج به  غربی: هایشهاندیپاالیش نظام مشاوره از . 5

اسالم است و همان  تأییدتبعا مطلوب و مورد  بیرونی است. اگر به اختالف برسند این هایمشاوره

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِّنْ أَهْلِهَا »آیه شریفه  متن درکه  استحکمیتی 

خانوادگی در  هایمشاورهباید  5آمده است. «إِن یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ کاَنَ عَلِیمًا خَبِیرًا

شی از شود که بخ تأکیدتوسعه پیدا بکند. اما جا دارد که بر نکته هفته قبل  مشاوره ما رشد و هاینظام

غربی است و نیاز به پاالیش دارد.  هایاندیشه تأثیرجریان دارد تحت  هامشاورهکه در  ایمشاورهنظام 

شود در این بر روی آن بنا  هامشاورهشود و ل و ضوابطی دارد که باید شناخته مشاوره اسالمی اصو

 ن امین کارگشاست.یصورت مراجعه به مشاور

: در بیش از صد روایت که در باب مشاوره بیان شده است شرایط شرایط مشاور در منابع روایی. 6

و دیگر منابع اصیل روایی  غررالحکمنیز بیان شده است که در  گیردمیکسی که مورد مشورت قرار 

اوصاف مشاوران  ترینمهمویژگی ذکر شده است که  اهدهاست. در این منابع برای مشاور  قابل مشاهده

 به شرح ذیل است:

 : مشاور باید عاقل و ذوااللباب باشد.عقل و حکمت .أ
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خانوادگی، اقتصادی،  مسئلهمشاوره بدهد  خواهدمیکه  ایمسئله: مشاور در دانش و آگاهی  .ب

 سیاسی و.. باید آگاهی کافی داشته باشد.

 داشته باشد. مسئلهدر آن  تجربه الزم داشتن تجربه الزم: .ج

و دارای اهمیت واالیی است تقوا و  ترمهم موردی که از همه متخلق به تقوا و خصال حمیده: .د

خصال نیکو برای مشاور ذکر شده است که الزمه یک  هادهتعهد و داشتن خصال حمیده است. 

 مشاوره درست است.

مشاور انگیزه و عالقه داشته باشد که گره از  کهاین :گشاییگرهدلسوزی و دارای انگیزه  .ه

 را باز بکند. خواهدمیمشکالت شخصی که مشاوره 

 اشاره شده است. هاآنبه یک مشاور امین است که در روایات  هایویژگی ترینمهماین موارد از  

چار تمدن غربی د داریسرمایهما در عصری قرار داریم که نظام خانواده در اثر روح  درهرصورت

بنیان اجتماعی یعنی خانواده  ترینمهمفروپاشی شده است و جهان مواجه با یک فروپاشی بزرگ در 

 است.

 اگرمادهی خویش را در برابر این موج تهاجمی تمدن هادهباید جامعه اسالمی و ملت شریف ما خانوا 

 غربی بیمه کرده از گرفتار شدن در آن مصون بدارد. گرایلذتو 

خدا و تعالیم  یهافرماننجات در  حلراهبال و آسیب است  هایطوفانا در معرض شم هایخانه

 الهی است.

هشت اصل برای نجات و استحکام مبانی خانواده ذکر کردیم و به فضل الهی به اصول دیگر  تاکنون

 دیگر خواهیم پرداخت. هایخطبهدر 



  
 02/20/49                خطبه های نماز جمعه آیت اهلل اعرافی

8 

 

مصون بدار؛ شرایط ازدواج و زندگی سالم را  هاآسیبی ما را از همه هادهو خانوا هاخانهخداوندا 

 اسالمی و فرهنگرا موفق به انجام فرایض و تقید به آداب دینی  ما برای همه جوانان ما فراهم بفرما؛

 بدار.

 6لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یلِدْ وَلَمْ یولَدْ وَلَمْ یکُنْ

  صدق اهلل العلی العظیم

                                            
 اخالص. سوره 6
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 دوم خطبه

الصلوه علی و رب العالمین بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل اعوذباهلل السمیع العلیم من الشیطان الرجیم

لی القاسم المصطفی محمد و علی وصیه عاشرف االوصیاء و المرسلین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابی

 امیرالمومنین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهرا و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة

اللهم صلّ و سلّم و زد و بارک علی أئمة المسلمین علیّ بن الحسین و محمد بن علیّ و جعفر بن محمد 

م و الخلف القائ و موسی بن جعفر و علیّ بن موسی و محمد بن علیّ و علیّ بن محمد و الحسن بن علیّ

و ارکان البالد و ابواب االیمان و امناء الرحمن و ساللة النبیین و صفوة المرسلین ساسة العباد المنتظر 

م. بسم الرجیاعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان  و عتره خیره رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین.

عِبادَاهلل اُوصیَکُم وَ نَفسیِ  7«آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَکونُواْ مَعَ الصَّادِقِینَیا أَیهَا الَّذِینَ » اللّه الرحمن الرحیم

 بِتَقوَی اهلل

 توصیه به تقوا

همه شما و خودم را در این روز شریف و در این محضر شریف و حرم مطهر به تقوای الهی و پارسایی 

 .کنممیتوصیه 

                                            
 1. سوره توبه، آیه 111
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در شناساندن دنیا به ما چنین فرموده نهج البالغه  446و پیشوای پارسایان در خطبه  مؤمنانامیر 

 هایبتمصو  هاسختیاست که به انواع  ایخانه کنیدمی: مردم بدانید دنیایی که شما در آن زندگی 8ستا

شناخته شده است. این جهان جایی است  یانتو خ وفاییبیاست که به  ایخانهپیچیده شده است، دنیا 

 وارههم ناآرام و سالم نخواهند بود، این جه گاههیچکه حاالت آن ثابت نیست و سرنشینان این جهان 

، شرایط این عالم دائم در دگرگونی و تغییر آیددرمیاین عالم به رنگی  هرلحظهاست،  یدگرگوندر 

ی، بلکه این کشت ایدننشستهشما در یک کشتی آرامی  این عالم ثبات و آرامش ندارد چیزهیچاست، 

وانه شما ر سویبهو دشواری تیرهای این عالَم است که  یو سختکشتی متالطم است. مرگ و مریضی 

در این عالم وجود ندارد. امنیت کامل و صد در صد در این عالم  دردسربیشده است. زندگی آرام و 

 هستند که تیرهای بال و مرگ ما هایینشانهام سرنشینان این کشتی پیدا نخواهد شد. همه شما و ما و تم

خواهید بود که این تیرها شما را خواهند زد. این جهان  اینشانه. دیر یا زود شما اندکرده گیریهدفرا 

 واست. هنر مردان خدا این است که در این جهان ناپایدار زندگی الهی  اعتمادقابلناپایدار و گذرا کمتر 

سالمت ما در این جهان ناپایدار و سست است  توشهره. بدانیم که تقوای الهی گذارندمیرا بنیان  یعنوم

 ما را به تقوای الهی مجهز بفرما. خدایا

 هامناسبت

 :شودمیخالصه اشاره  صورتبه هامناسبتبه 

                                            
 الْعَیْشُ فِیهَا مَذْمُومٌ وَ -أَحْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ تَارَاتٌ مُتَصَرِّفَةٌ -لَا تَدُومُ أَحْوَالُهَا وَ لَا یَسْلَمُ نُزَّالُهَا -ـ دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُوفَةٌ وَ بِالْغَدْرِ مَعْرُوفَة8ٌ 

به ، خط«صبحی صالح»سید رضی، نهج البالغه ) -تَرْمِیهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُفْنِیهِمْ بِحِمَامِهَا -وَ إِنَّمَا أَهْلُهَا فِیهَا أَغْرَاضٌ مُسْتَهْدَفَةٌ -الْأَمَانُ مِنْهَا مَعْدُومٌ

 (328، ص 446
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 السالمعلیهامام جواد  شهادت .1
شهادت امام جواد )ع( امامی که در کودکی به قله امامت نائل آمد و در جوانی به شرف شهادت رسید 

دیم و تق کنممیبزرگی به عهده گرفت را تسلیت و تعزیت عرض  هایمسئولیتو در عصر دشواری 

داه ف ارواحنا عصرولیبه ساحت مقدس این امام بزرگوار و پدران و فرزندان ایشان و حضرت  کنیممی

 صلواتی بر محمد و آل محمد

 یاد و خاطره بزرگان و شهدای ایران و کشورهای اسالمی نکوداشت .2

یاد و خاطره مراجع گذشته، علما و درگذشتگان، درگذشتگان این جمع، شهدای اسالم و انقالب، 

یاد امام  مدنی و اهللآیتشهدای مقاومت و شهدای عزیز در کشورهای گوناگون اسالمی و شهید محراب 

 با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. داریممیشهیدان را گرامی 

 و حضرت فاطمه علیها سالم السالمعلیهسالروز ازدواج حضرت علی  بزرگداشت .3

( با فاطمه زهرا )علیها سالم( را که روز ازدواج هم نامیده السالمعلیهسالروز ازدواج حضرت علی )

الگویی که از این دو  بر اساسدر نظام اسالمی  هاازدواجو امیدواریم که  داریممیشده است را گرامی 

 شکل بگیرد. گیردمیشخصیت بزرگ الهام 

 الحجهذیماه  دنیفرارس .4

ارجمند  و خواهرانران، برادران زانمازگ خدمت .کنممیرا تبریک عرض  الحجهذیفرارسیدن ماه  

بزرگی در آن قرار  هایفرصتاز درخشش باالیی برخوردار است و  الحجهذیکه ماه  کنممییادآوری 

سال است  هایمناسبتدر قله  الحجهذیقرار دارد و دهه اول  الحجهذیمهمی در ماه  هایمناسبتدارد. 

 است. شدهشمردهماه مبارک  وزنهمکه طبق بعض تعابیر 
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وَ  وَ الْفَجْرِ»قرآن بر این دهه انطباق داده شده است و قسم  در 1«وَ اذْکُرُواْ اللَّهَ فىِ أَیَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ» 

این دهه تطبیق داده شده است. این دهه مورد قسم خداوند و ظرف عبودیت  یهاشببر  10«لَیَالٍ عَشْرٍ

 خداست.

و سحرها، قدر عرفه و عید قربان آن را بدانیم  هاشببه همه دوستان که قدر این دهه،  کنممی توصیه

 از این دهه مبارک و بسیار مهم آماده بشویم. گیریبهرهی و برا

 حفظ امنیت کشور انیمتصدو قدردانی از  تشکر .5

وزیر محترم اطالعات که در جمع  طورهمینبه کشور و  گزارانخدمتاز همه  کنیممیتقدیر و تشکر 

در امنیت کشور: وزارت اطالعات، سپاه،  آفریننقشو سرداران  ما حضور داشتند و از همه سربازان

 هاآسیبسنگین از  هایتالطمامنیتی که کشور را در این  هایدستگاهبسیج، نیروی انتظامی و 

و امروز به فضل الهی جمهوری اسالمی ایران با هدایت و رهبری عظیم الشان انقالب اسالمی  اندداشتهنگه

 دتأکی البته .رودمیکشورهای امن به شمار  ازجملهمنطقه  و تالش مجاهدان عرصه اطالعات و امنیت در

 .طلبدمیکه حفظ امنیت نیاز به همکاری عمومی دارد و کمک همگان را  کنممی

 :کنممیعرض  هاآنو نکاتی را پیرامون  دهممیدر ادامه دو محور اساسی را موضوع سخن قرار 

 نیازمند توجهی روزافزون وپرورشآموزش. 6

در آستانه شروع سال تحصیلی هستیم عرایض بنده در محور اول در این خصوص است. بیش از 

میلیون دانشجو  5، قریب به روندمیدرس  هایکالسماه مهر به  آغازما در  آموزدانشدوازده میلیون 

                                            
 403ـ سوره بقره آیه 1 

 4و  1سوره فجر آیات  ـ10 
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 هایکالسهزار طلبه در این ایام و شروع سال تحصیلی در خدمت استادان و دبیران و مربیان در  هادهو 

ان عزیز، دانشجویان آموزدانشسال تحصیلی را به  آغاز .کنندمیدرس و دانش افزونی حضور پیدا 

 وپرورشآموزشدر حوزه  ویژهبهبزرگوار  یرانو مدارجمند، اساتید  پژوهاندانشگرامی، طالب و 

 .کنممیعرض  یتتهنتبریک و 

 وپرورشآموزشنکاتی در خصوص 

 دارد: تأکیدنکاتی نیاز به توجه و  وپرورشآموزشدر خصوص 

انتظار از نظام به سند تصویبی شورای انقالب فرهنگی:  وپرورشآموزش. عنایت ویژه نظام 1

ویژه قرار  یتموردعنارا  وپرورشآموزشاین است که اسناد مهم مربوط به حوزه  وپرورشآموزش

قالب فرهنگی تصویب شد و از در شورای ان وپرورشآموزشکه مستحضرید سند  طورهمانبدهند. 

 و همه، برنامه ریزان گذارانسیاستاست. تقاضای ما از  وپرورشآموزشاسناد راهنمای نظام  ترینمهم

کار  چراکهقرار بدهند  موردتوجهمتن راهنما  عنوانبهو مدارس این است که این سند را  هاآموزشگاه

 کارشناسی زیادی روی این سند انجام شده است.

 هادانشگاه طورهمینو  وپرورشآموزشانتظار از وجه به ابتکار و نوآوری در نظام آموزشی: . ت2

و ابداع را در نظام آموزشی خود مهم بشمارند. ما کشوری هستیم که نیاز  یو نوآوراین است که ابتکار 

مختلف باید بیش از این باشد.  هایحوزهآموزشی پژوهش محور داریم. رشد علمی ما در نظام به

، اما کافی نیست، این رشد علمی نباید متوقف بشود بلکه باید ادامه ایمبرداشتهبلندی  هایگامما  بحمداهلل

 .شودمیریخته  وپرورشآموزشپیدا بکند زیرا پایه رشد علمی در 

د. ما باش وپرورشزشآمواخالق و تربیت باید مدار  . رشد اخالق و تربیت توأمان با رشد علمی:3

تربیت جامع و متوازن فرزندان ما ضرورتی است که نباید از آن غفلت بشود. باید سپاه بزرگ معلمان، 
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 روزافزونآسیب وجود دارد توجه  همهاینکه  ایزمانهمربیان و مدیران به مقوله اخالق و تربیت در 

 داشته باشند.

در حوزه  گذاریسرمایه :وپرورشآموزشدر حوزه  ازپیشبیش گذاریسرمایه. توجه به 4

نیاز به تالش بیشتری دارد. اقدامات مهمی انجام شده است اما دولت در برنامه ششم  وپرورشآموزش

 هایقدمکند و  تأمینالزم را  هایبودجهبردارد،  وپرورشآموزشدر پیشبرد  تریبزرگ هایگامباید 

 بردارد. تریبزرگ

ه نیاز ب وپرورشآموزش دارند. بسیاری از بندهای سند مؤکدیمجلس و دولت در این زمینه وظیفه  

مروزه ا بحمداهللدارد که باید توجه شود و از طرفی مردم باید همراهی بکنند.  ریزیبودجهتوجه در نظام 

استان قم مواجه با  و در همین هااستاندر  بر دوش مردم است. هنوز نیز ما سازیمدرسهنیمی از بار 

 هاآنمدارس دو شیفت و سه شیفت هستیم. فضاهای آموزشی و امکانات کمی وجود دارد که باید به 

 توجه شود.

اید نظام اداری ما ب مسئله ترینمهمگذشت.  هاآناز کنار  سادگیبهاین امور چیزی نیست که بشود  

الح و عالمی هستند که باید از باشد زیربنای همه آینده کشور فرزندان ص وپرورشآموزش

 رورشوپآموزشامدادی ما، مردم شریف ما باید تالش کنند و  هایدستگاهبیرون بیایند  وپرورشآموزش

را اداره کند، لذا باید مردم  وپرورشآموزش تنهاییبه تواندنمیدولت  را ارتقا دهند. باید بپذیریم که

جدید باید به صحنه بیایند و  هایفناوریات و کمک کنند. فضاهای آموزشی، تجهیزات، امکان

 را احیا کنند. وپرورشآموزش

و  معلم تربیت وپرورشآموزشدر  نکات مطرح ترینمهم ازجمله. تربیت منابع انسانی کارآمد: 5

ب یک قط عنوانبهدر شورای عالی انقالب فرهنگی  «دانشگاه فرهنگیان»منابع انسانی در آن است. 

تصویب شد. این دانشگاه باید با این نگاه سامان پذیرد و وضع موجود آن تا رسیدن به آرمان  معلمتربیت
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و ایده آل مدنظر راه زیادی در پیش دارد. باید به منابع انسانی بخصوص در حوزه تربیت و امور تربیتی 

 دارد. ونروزافززیاد است که نیاز به توجه  وپرورشآموزشتوجه کرد. مشکالت منابع انسانی در 

عدالت آموزشی است. عدالت در  وپرورشآموزشدر  نکته دیگر. عدالت آموزشی: 6

از پیشرفت علمی و تربیت عقب  ینا دارفقر و  به خاطری آموزدانشاین است که هیچ  وپرورشآموزش

خیریه، دولت و نهادهای حمایتی  مؤسساتنماند. این وظیفه مسئوالن و مردم است، نهادهای مردمی، 

 شهرها باید توجه پرجمعیتاید راه را برای عدالت آموزشی فراهم کنند. به حواشی شهرها و مناطق ب

جاهایی است  ازجملهشود. در همین استان و همین شهر مناطق پر جمیعت و مهمی مثل نیروگاه  ایویژه

 ویژه قرار بگیرد. موردتوجهکه باید 

ک راه را برای کم هاعاطفهشکر بکنیم که در جشن خیریه و کمیته امداد ت مؤسساتباید از  جاهمین

. سال قبل در همین استان قریب یک میلیارد کنندمیان یتیم نیازمند باز آموزدانشمردم به نیازمندان و 

. مردم شودمیاعالم  هاعاطفهشده است. امسال توسط کمیته امداد هم جشن  ها جمععاطفهدر جشن 

در  ـ باید کنندمیـ که در همین استان و شهر بسیار هم کار  اییهخیر مؤسساتشریف ما و خیرین و 

 شرکت کنند تا عدالت آموزشی محقق بشود. هاعاطفهجشن 

 روز . اشاراتی به مسائل مهم سیاسی7

 اما چند نکته کوتاه در مسائل سیاسی عرض بکنم:

 مختلف جامعه و نیاز به هوشیاری ملت هایالیه. هشدار نسبت به نفوذ استکبار در 1

 هاییهالخطر نفوذ استکبار در  انددادهیکی از مسائل مهمی که رهبری معظم دائم بر آن تنبه و تذکر  

فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ماست. ما جامعه انقالبی هستیم، جامعه هوشمند، جامعه 

اید هوشیار باشد مبادا دسیسه کاران، مستکبران و دشمنانی معه باینجااهل عقل و گفتگو و تعامل، اما 
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ی نفوذ نرم و تصرف افکار و فروپاش همآنکه پرونده سیاه و تاریکی دارند در آن نفوذ کنند. خطر نفوذ و 

معنوی و فکری امت اسالم است. این خطر بزرگی است اما این را دشمنان اسالم بدانند: انقالب اسالمی 

برخوردارند که  ایرهبریامام و  هایرهنمونولت شریف ما از آگاهی برخوردارند و از ایران، ملت و د

اعتقادی، اخالقی، معنوی، فکری و انقالبی این ملت فرو  هایبنیانبه هیچ نحوی اجازه نخواهند داد 

د نغربی و مستکبران به فضل الهی با توان وجود خواه هایدستگاه هایتوطئهبریزد و در برابر همه 

 ایستاد.

 استکبار و تالش برای تجزیه کشورهای اسالمی افکنیتفرقه. 2

و فروپاشی کشورهای  هاتفرقهخطر  کندمیخطر بزرگ دیگری که امروزه جهان اسالم را تهدید  

و قومی که بالی بزرگی در امت اسالمی است و بارها گفته شده  ایطایفهاسالمی با عناوین مذهبی، 

. ما باید انقالب اسالمی و قم و حوزه منادی وحدت و همبستگی امت اسالم استایران و است که 

 بستگی و وحدت جلوی فروپاشی امت اسالمی را بگیریم.باهم

 استکبار و اسرائیل هایگویییاوهدر برابر  و ملت. هوشیاری دولت 3

دولت پوشالی و غصبی اسرائیل هیچ جایگاهی ندارد. بیانات  هایگویییاوهملت ما هوشیار است و  

کوبنده و قاطع رهبر ما بیان و حرف دل همه امت اسالم است. اسرائیل یک ضایعه ناچیز و دولت جعلی 

که ارزش شنیدن نیز ندارد، در دنیا  کنندمی سروصداهایی هااینو ناقابلی است که ارزش اعتنا ندارد، 

 را ارزشی قائل نیستند. هاگویییاوههم کسی به این 

هم بدانند امروز غیر از بیست سال قبل است شما در چنگال مقاومت و فریادگران انقالب  هااسرائیلی

از آن هستید که بتوانید در برابر مقاومت و انقالب  ناچیزترو  ترکوچکاسالمی هستید. شما خیلی 

 اسالمی و موج توفنده انقالب اسالمی بایستید.
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 الناسحق عنوانبهمردم  رأیجامع دیدن  .4

وشیاری ملت برگزار خواهد هوشیار خواهد بود و انتخابات پیش رو با ه هاصحنهملت ما در همه 

 الناسحقرا باید جامع دید. در این  الناسحقهست و این  الناسحقمردم  انتخابات و آراء شد. قطعاً

آمدند، قدرت جابجا شد  هاگروهو  هاجناح، هادولتهم انتخابات آزاد است که در طول سالیان متمادی 

در این انتخابات هم حق مجریان مهم است، هم  طبعاًولی انتخابات خیلی آزاد و سالم برگزار شدند. 

ار استصوابی بسیان شکل نظارت باهمحق مردم مهم است و هم نظارت شورای نگهبان با تمام قاطعیت 

ما را در  هااینت از فلالناس توجه بکنند. غحقباید به این اصول مهم  هاجناحاهمیت دارد و همه 

یه این مردم  رأیبودن  الناسحقتا بدانیم هوشیاری الزم است  در این زمینه،اندازدمی 88 هایفتنه

 بگیریم.در نظر آن با همه ابعاد را مردم  رأیمعناست که 

 دعا

... یاارحم الرحمین. اللهم ظم االعز االجلّ االکرم یا اهلل نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االع

 المعصیة و صدق النیّة و عرفان الحرمة ارزقنی توفیق الطاعة و بعد

ما را در راه اسالم و انقالب اسالمی  هایگام ایمان و معرفت روشن بفرما؛ ما را به انوار هایدلخدایا 

استوار بدار؛ شر دشمنان را به خودشان باز بگردان؛ ایثار گران و مجاهدان در راه خدا در ایران و در 

و منصور بدار؛ خدمت گذاران به اسالم مراجع عظام، رهبری معظم،  مؤیدهمه کشورهای اسالمی 

واح تابناک شهیدان و روح امام شهیدان را با اولیای بدار؛ ار و منصور مؤیدبه کشور را  خدمتگزاران

و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع را ببخش و بیامرز؛ گناهان ما  اموات خودت محشور بفرما؛

را ببخش و بیامرز؛ سالم و درود ما را به محضر امام عصر )عج( ابالغ بفرما؛ مریضان، جانبازان، مریضان 

 فرما.را شفا عنایت ب موردنظر
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 11إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّا أَعْطَینَاکَ الْکَوْثَرَ

 صدق اهلل العلی العظیم

 

                                            
 کوثر. سوره 11


