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 چکیده

یبدگیشی رَاهغ اهشٍصی ٍ ًیض سیستن آهَصضی ػصش حبضش یبددّی ٍ  یٌی اص هسبئل هْن ٍ تبحیشگزاس دس

صثبى ّبی خبسری سایذ ٍ پش ًبسثشد دًیب تَسظ داًص آهَصاى، داًطزَیبى ٍ هحوویي ػشصِ ّبی هختلق ٍ 

استلبدُ اص آًْب دس رْت گستشش ػلن ٍ داًص ٍ تجبدل دیذگبُ ّب ٍ یبكتِ ّبی ػلوی ٍ تحویویطبى هی 

ی هختللی سا هغشح ًشدُ ثبضذ. دس ایي صهیٌِ صبحت ًظشاى آهَصش ٍ یبدگیشی صثبى هسبئل ٍ دیذگبّْب

اًذ. ثؼالٍُ، ػلوبی دیي ٍ ثضسگبى اسالم ًیض دس صهیٌِ ضشٍست یبدگیشی ٍ استلبدُ صحیح ٍ ًبسآهذ اص صثبى 

ّبی خبسری دیذگبّْب ٍ ثیبًبت گشاًوذس ٍ اسصضوٌذی داضتِ اًذ. اص ّویي سٍ، هوبلِ حبضش ثِ ثشسسی 

ثٌیبًگزاس ًجیش اًوالة اسالهی حضشت اهبم هسئلِ آهَصش ٍ كشاگیشی صثبى ّبی خبسری اص دیذگبُ 

خویٌی )س( ٍ سّجش هؼظن اًوالة اسالهی اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( هی پشداصد. دس ایي هوبلِ 

ضشٍست ٍ اّویت كشاگیشی صثبى ّبی خبسری ٍ صثبى ّبی سایذ ٍ پش ًبسثشد دًیب اص دیذگبُ اهبم خویٌی 

ٍ ًبسثشد آًْب ثشای هوبثلِ ثب تَعئِ ّبی دضوٌبى ػلیِ اسالم ٍ )س( ٍ اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( 

اًوالة اسالهی ایشاى ٍ ًیض تجلیؾ ٍ گستشش اصَل ٍ هجبًی اسالم ٍ آسهبى ّبی اًوالة اسالهی دس سشتبسش 

 .دًیب ثشسسی ٍ تجییي هی ضًَذ

اهبم خبهٌِ ای  آهَصش صثبى ّبی خبسری، كشاگیشی صثبى ّبی خبسری، اهبم خویٌی )س(، :کلمبت کلیدی

 .)هذ ظلِ الؼبلی(
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 1علی شفبئی

 ٍاحذ ثًَبى، داًطگبُ آصاد اسالهی ،ػضَ ّیئت ػلوی1

 

 

 نویسنده مسئول:

 ػلی ضلبئی

 
آموزش و فراگیری زببن هبی خبرجی از دیدگبه امبم خمینی )س( و 

 امبم خبمنه ای )مد ظله العبلی(
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 مقدمه      
دس ػصش حبضش ًِ ػصش استجبعبت ٍ گستشش ٍ پیطشكت كٌبٍسی هی ثبضذ، یبدگیشی ٍ كشاگیشی یي یب چٌش صثبى ػالٍُ ثش صثبى 

هبدسی اهشی ضشٍسی ٍ هْن ثشای تجبدل ًظش ٍ استجبط ثب دًیب ٍ هشدهبى ًطَسّبی هختلق هی ثبضذ. دس سیستن آهَصضی آهَصش 

دسسی تحت ػٌَاى صثبى ّبی خبسری ثشای داًص آهَصاى ٍ داًطزَیبى كشاّن هی ٍ پشٍسش ٍ آهَصش ػبلی ایشاى ًیض ٍاحذّبی 

گشدد تب آًْب سا ثب اصَل پبیِ ای صثبى خبسری آضٌب ًٌٌذ. دس استجبط ثب اسصش ٍ اّویت یبددّی ٍ یبدگیشی صثبى ّبی خبسری ٍ 

لی( ثیبًبت ٍ دیذگبُ ّب ٍ تبًیذات هخجت ٍ صثبى ّبی سایذ ٍ پشًبسثشد دًیب، اهبم خویٌی )س( ٍ اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼب

اسصًذُ ای داضتِ اًذ. دس اداهِ هوبلِ حبضش ثِ ثشسسی ٍ تجییي دیذگبُ ّب ٍ ثیبًبت اهبم خویٌی )س( ٍ اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ 

 الؼبلی( خَاّین پشداخت. 
  

 آموزش و فراگیری زببن هبی خبرجی دیدگبه امبم خمینی )س( 
ة اسالهی دس دیذاس ثب اػضبی ستبد اًوالة كشٌّگی، هسئَالى، اسبتیذ ٍ اػضبی ربهؼة االهبم الصبدم )ع(، ثٌیبًگزاس ًجیش اًوال

اػضبی ستبد اًوالة كشٌّگی، اسبتیذ ٍ عالة هذسسِ ضْیذ هغْشی، كبسؽ التحصیالى اهَس تشثیتی ٍ هضبیی هن، هسئَالى 

ثش اّویت كشاگیشی صثبى ّبی خبسری تبًیذ ًوَدًذ. ایطبى دس هؤسسِ دس ساُ حن ٍ ًبسًٌبى ٌّشستبى اهیش ًجیش اصلْبى ًیض 

 آى رلسِ كشهَدًذ:

ثحوذ اللَِّ اهشٍص ًِ هب اص آى هیذ ٍ ثٌذّب سّبیی پیذا ًشدُ این ثبیذ تَرِ ثِ ایي هؼٌب داضتِ ثبضین ًِ اهشٍص حَصُ ّب ثب دیشٍص 

پیذا ًشدُ است ًِ ًأًِّ ػبئلِ ٍاحذُ ضذُ است. ایي صحجتی حَصُ ّب كشم داسد. اهشٍص حَصُ ّب ثشای دًیب، اآلى دًیب یي تحَلی 

ًِ هي اآلى ثشای ضوب هی ًٌن هوٌي است ًِ ثؼذ اص دٍ سبػت دیگش دس آهشیٌب ّن هٌؼٌس ثطَد ٍ ّویي عَس ّش هغلجی ًِ 

اص ایٌٌِ ثِ دس ایشاى ٍاهغ هی ضَد دس ّوِ دًیب پخص هی ضَد. یؼٌی یي ًسی اگش صذا ثٌٌذ ثِ صذای ػبدی، صذای اٍ هجل 

آخش ایي هزلس ثشسذ ثِ اهشیٌب سسیذُ است. ٍضغ ایي عَس ضذُ، دًیب ًأًِّ ّوِ هزتوغ ضذُ است دس یي هحصَسُ ًَچٌی اص 

 حیج رْبت. هب اهشٍص ًوی تَاًین هخل سبثن كٌش ًٌین، هب سبثن تجلیـبتوبى هحصَس ثِ ایشاى ثَد.

اهب گبّی ثَد، خیلی ًن. ٍ تجلیـبت آى هذسی ًِ ثشای خبسد الصم  گبّی اتلبم هی اكتبد ًِ دس یي ربی دیگش ّن هی سكتٌذ

است ثشای داخل ًوتش اص اٍ الصم است. ضوب هی ثیٌیذ ًِ اهشٍص ّوِ تجلیـبت دًیب ثش ضذ اسالم است؛ ثب اسن ضذیت ثب روَْسی 

یش ٍاهؼیت اٍست. پیطتش اسالهی اصل اسالم سا هحٌَم هی ًٌٌذ. صَست اسالم سا ثِ یي صَست دیگشی دس آٍسدُ اًذ ًِ ؿ

احتیبد ثِ صثبى، صثبًْبی خبسری ًجَد، اهشٍص احتیبد است ثِ ایي، یؼٌی رضٍ ثشًبهِ تجلیـبت هذاسس ثبیذ صثبى ثبضذ، صثبًْبی صًذُ 

، دًیب، آًْبیی ًِ دس ّوِ دًیب ضبیغ تش است. ایي ثبیذ یٌی اص چیضّبیی ثبضذ ًِ دس هذاسس دیٌی هب ًِ هی خَاٌّذ تجلیؾ ثٌٌٌذ

 ایي اهشٍص هحل احتیبد است، هخل دیشٍص ًیست ًِ هب صذاهبى اص ایشاى ثیشٍى ًوی سكت. 

اهشٍص هب هی تَاًین دس ایشاى ثبضین ٍ ثِ صثبى دیگشی ّوِ ربی دًیب سا تجلیؾ ًٌین، دس ّوِ رب هجلؾ ثبضین، ٍ ػالٍُ ثش آى اهشٍص 

ى ضبء اللَِّ ثبیذ تشثیت ثطًَذ، ٍ كیضیِ ٍ داًطگبُ هب ثبیذ یي سكتي ثِ ّوِ ربی دًیب یي اهش آسبى ٍ ػبدی است ًِ هجلـیي ا

-102، ظ: 11داًطگبُ ٍ یي كیضیِ ثبضذ ثشای ّوِ دًیب، تجلیؾ ثشای ّوِ دًیب، ثشای ّوِ ًطَسّبی ػبلن)صحیلِ اهبم، د 

110). 

آهَصش صثبى ّبی سایذ دًیب دس  ّوبًگًَِ ًِ اص ثیبًبت حضشت اهبم خویٌی )س( هی تَاى كْویذ، ایطبى دیذگبُ هخجتی ًسجت ثِ

هذاسس، داًطگبُ ّب ٍ حَصُ ّبی ػلویِ داضتٌذ ٍ اًیذاً ًسجت ثِ كشاگیشی صثبى ّبی خبسری سایذ دس دًیب تَسظ داًص آهَصاى ٍ 

داًطزَیبى ٍ عالة تَصیِ ٍ تبًیذ ًوَدُ اًذ. ایطبى دس ثخص اثتذایی ثیبًبتطبى ثِ هسئلِ گستشش ٍ پیطشكت ٍ سشػت ثبالی 

جبعبت ٍ تجبدل اعالػبت دس دًیبی اهشٍص اضبسُ هی ًٌٌذ ٍ هی كشهبیٌذ ًِ تجلیـبت هب اهشٍصُ هحذٍد ثِ داخل ًطَس ًیست. است

ایي ثذاى هؼٌبست ًِ، حضشت اهبم )سُ( ثش كشاگیشی صثبى ّبی خبسری تَسظ عالة ٍ داًطزَیبى ثشای تجلیؾ ٍ اضبئِ دیي هجیي 

 سشتبسش دًیب تبًیذ هی كشهبیٌذ. اسالم ٍ آسهبى ّبی اًوالة اسالهی دس 

دس ثیبًبتطبى ثش ایي هَضَع ًِ دضوٌبى اسالم ٍ اًوالة اسالهی ثِ دًجبل ضشثِ صدى ثِ اًوالة اسالهی اص عشم  ایطبى ّوچٌیي

هختلق ّستٌذ، هی كشهبیٌذ ًِ دضوٌبى ثذلیل ضذیت ثب اًوالة اسالهی دیي هجیي اسالم سا هَسد حولِ هشاس هی دٌّذ ٍ سؼی 

ًذ چْشُ ای ؿیش ٍاهؼی ٍ ًبدسست اص دیي هجیي اسالم سا ثشای رْبًیبى ثِ تصَیش ثٌطٌذ. اص ثیبًبت ثٌیبًگزاس ًجیش اًوالة داس

اسالهی ایشاى هی تَاى ثِ ضشٍست تذسیس ٍ آهَصش صثبى ّبی خبسری دس هذاسس، داًطگبُ ّب ٍ حَصُ ّبی ػلویِ ٍ ًبسثشد صثبى 

ى ّبی اًوالة اسالهی ٍ تجییي چْشُ ٍاهؼی دیي اسالم دس ًل دًیب ٍ توبم ًطَسّب پی ّبی خبسری ثشای تجلیؾ اسالم ٍ آسهب

ثشد. ثِ ػالٍُ، اص ثیبًبت حضشت اهبم دس صهیٌِ اّویت ٍ ضشٍست كشاگیشی صثبى ّبی خبسری ایي هسئلِ سا ًیض هی تَاى دسیبكت 
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ثشای هوبثلِ ثب ّزوِ ٍ حوالت دضوٌبى اسالم ٍ  ًِ ایطبى كشاگیشی صثبى ّبی خبسری ٍ سایذ دًیب سا یٌی اص ساُ ّبی هَحش

اًوالة اسالهی هی داًٌذ صیشا دس صَستی ًِ هجلـبى دیي اسالم ٍ ًوبیٌذگبى روَْسی اسالهی ایشاى ثِ صثبى ّبی سایذ دًیب 

دضوٌبى ٍ ثذ هسلظ ثبضٌذ هی تَاًٌذ چْشُ ٍاهؼی اسالم ٍ اًوالة سا ثِ هشدهبى ًطَسّبی هختلق ًطبى دٌّذ ٍ اص ایي عشین ثب 

 خَاّبى اسالم ٍ اًوالة اسالهی هوبثلِ ٍ هجبسصُ ًوبیٌذ.

 

 آموزش و فراگیری زببن هبی خبرجی از دیدگبه ه امبم خبمنه ای )مد ظله العبلی( 
، دس 59حضشت آیت اهلل اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( دس دیذاس هؼلوبى ٍ كشٌّگیبى ثِ هٌبسجت ّلتِ هؼلن دس اسدیجْطت 

 ثب آهَصش صثبى ّبی خبسری دس هذاسس هی كشهبیٌذ:  استجبط

[؛ ضبیذ ثِ هسئَلیي هحتشم كؼلی  ٍ پشٍسش ]تٌشاس هی ًٌن  ام ثِ هسئَلیي آهَصش رب ایي حشكی سا ًِ گبّی ّن گلتِ هي ّویي

ت. ثلِ، صثبى خبسری سا ام؛ ایي اصشاس ثش تشٍیذ صثبى اًگلیسی دس ًطَس هب یي ًبس ًبسبلن اس ًگلتِ ثبضن اهّب هجل ّب هٌشّس گلتِ

ثبیذ ثلذ ثَد اهّب صثبى خبسری ًِ كوظ اًگلیسی ًیست، صثبى ػلن ًِ كوظ اًگلیسی ًیست. چشا صثبًْبی دیگش سا دس هذاسس 

 .ػٌَاى دسس صثبى هؼیّي ًویٌٌٌذ؟ چِ اصشاسی است؟ایي هیشاث دٍساى عبؿَت است، ایي هیشاث دٍساى پْلَی است ثِ

اهشٍص ًسبًی ًِ ثِ صثبى اسپبًیَلی حشف هیضًٌذ ًوتش اص ًسبًی ًیستٌذ ًِ ثِ صثبى اًگلیسی حشف صثبى اسپبًیَلی؛  ]هخالً[

هیضًٌذ؛ دس ًطَسّبی هختلق، دس آهشیٌبی التیي یب دس آكشیوب ًسبى صیبدی ّستٌذ. هخالً هیگَین؛ ثٌذُ حبال هشٍّد ]صثبى[ اسپبًیب 

چشا صثبى كشاًسِ یب صثبى آلوبًی تؼلین دادُ ًوی ضَد؟ صثبى ّبی  .م هیضًنًیستن ًِ ثخَاّن ثشای آًْب ًبس ثٌٌن، اهّب هخبل داس

  .ی ضشهی ّن صثبى ثیگبًِ است، ایٌْب ّن صثبى ػلن است ًطَسّبی پیطشكتِ

ی صثبى ثیگبًِ سا هی گیشًذ؛ هب حبال  آهب ربى! دس ًطَسّبی دیگش ثِ ایي هسئلِ تَرِّ هی ًٌٌذ ٍ رلَی ًلَر ٍ دخبلت ٍ تَسؼِ

این صثبىِ خبسریِ اًحصبسیِ  این ٍ ػالٍُ ثش ایٌٌِ ایي صثبى سا ًشدُ این هیذاى سا ثبص ًشدُ آهذُ !این تش ضذُ ح ًبتَلیياص پب

ّب! چشا؟ هب ًِ هیخَاّین صثبى كبسسی سا  آٍسیوص ]دس هوبعغ[ پبییي؛ دس دثستبى ّب ٍ دس هْذًَِدى هذاسسوبى، هذام داسین هی

 ًٌین ٍ صحوت ثٌطین. تشٍیذ ًٌین، ثبیذ یي ػبلَن خشد

رب تؼغیل هی ًٌٌذ، ثبیذ توبس ّبی دیپلوبتیي ثگیشین ًِ چشا ًشسی صثبى سا تؼغیل ًشدیذ.  [ ًشسی صثبى سا دس یي ]ٍهتی 

رب هی خَاّین تشٍیذ ًٌین؛  ی داًطزَ گشكتي ًوی دٌّذ، اهتیبص ًوی دٌّذ، ثشای ایٌٌِ صثبى كبسسی سا یي ًوی گزاسًذ، اربصُ

ایي ػوالئی است؟  .یین صثبى آى ّب سا خَدهبى ثب پَل خَدهبى، ثب خشد خَدهبى، ثب هطٌالت خَدهبى تشٍیذ ًٌینٍهت هب ثیب آى

 هي ًویلْون! ایي سا داخل پشاًتض گلتن، ثشای ایٌٌِ ّوِ ثذاًٌذ، تَرِّ ًٌٌذ.

[ ًویگَین ًِ كشدا ثشٍین صثبى اًگلیسی سا دس هذاسس تؼغیل ًٌین؛ ًِ، حشف هي ایي ًیست؛ حشف ایي است ًِ ثذاًین  ]الجتِّ 

 .ًبس داسین هیٌٌین؛ ثذاًین عشف هیخَاّذ چگًَِ ًسلی دس ایي ًطَس پشٍسش ثیبثذ، ٍ ثب چِ خصَصیّبتی چِ

سّجش هؼظن اًوالة اسالهی ایشاى دس ثیبًبتطبى ثش آهَصش ٍ كشاگیشی صثبى ّبی خبسری تَصیِ ٍ تبًیذ هی كشهبیٌذ ٍ آهَصش ٍ 

تذسیس صثبى ّبی خبسری سا یي ضشٍست دس سیستن آهَصضی ًطَس هی داًٌذ. لیٌي، ایطبى اص ایي هسئلِ ًِ آهَصش صثبى ّبی 

ّبی ًطَس ثصَست ػوذُ ثِ آهَصش ٍ یبدگیشی صثبى اًگلیسی هحذٍد هی ضَد  خبسری دس سیستن آهَصضی هذاسس ٍ داًطگبُ

ًیض اًتوبد هی كشهبیٌذ ٍ ایي اهش سا هیشاث دٍساى عبؿَت ٍ ًبسی ًبدسست هی داًٌذ. حضشت اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( دس 

خبظ ثبضذ ٍ سیستن آهَصضی ًطَس ثبیذ هَسد آهَصش صثبى ّبی خبسری ثش ایي ثبٍسًذ ًِ ایي اهش ًجبیذ دس اًحصبس یي صثبى 

 اهٌبى یبدگیشی صثبى ّبی هختلق ٍ پش ًبسثشد دًیب هبًٌذ اسپبًیبیی ٍ كشاًسَی سا ثشای داًص آهَصاى ٍ داًطزَیبى كشاّن ًوبیذ.  

سُ كشهَدُ اًذ. اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( دس ثخص دیگشی اص ثیبًبتطبى ثِ هسئلِ ًلَر دضوي ثب استلبدُ اص تشٍیذ صثبى اضب

ایطبى دس ایي ثبسُ هی كشهبیٌذ ًِ ًطَسّبی ؿشثی ثِ هب اربصُ تشٍیذ صثبى كبسسی دس ًطَسّب ٍ رَاهؼطبى سا ًوی دٌّذ ٍلی هب 

دس ًطَس خَدهبى ٍ ثب ّضیٌِ خَدهبى صثبى ٍ دس ًٌبس آى كشٌّگ ثیگبًِ ٍ ؿشثی سا ثب آهَصش اًحصبسی یي صثبى خبظ هبًٌذ 

 اد ربهؼِ ٍ داًص آهَصاى ٍ داًطزَیبى خَد ًِ ًسل آیٌذُ اًوالة اسالهی ّستٌذ گستشش هی دّین. اًگلیسی دس ثیي اكش

الجتِ سّجش كشصاًِ اًوالة اسالهی ایشاى دس ثخص پبیبًی ثیبًبتطبى ثِ ایي هسئلِ اضبسُ هی كشهبیٌذ ًِ ایطبى هخبلق آهَصش صثبى 

گبُ ثسیبس هخجتی ًسجت ثِ آهَصش ٍ كشاگیشی صثبى ّبی خبسری دس اًگلیسی دس سیستن آهَصضی ًطَس ًیستٌذ ثلٌِ ایطبى دیذ

هذاسس ٍ داًطگبُ ّبی ًطَس داسًذ. ایطبى ثش ایي هسئلِ تبًیذ هی كشهبیٌذ ًِ آهَصش صثبى خبسری دس ًطَس ًجبیذ هحذٍد ثِ 

هِ آهَصضی داًص آهَصاى ٍ یي صثبى خبظ ثبضذ ٍ ثبیذ آهَصش ٍ یبدگیشی سبیش صثبى ّبی پش ًبسثشد ٍ سایذ دًیب ًیض دس ثشًب

 داًطزَیبى گٌزبًذُ ضَد. 
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 نتیجه گیری   
آهَصش ٍ كشاگیشی صثبى ّبی خبسری دس دًیبی اهشٍص ٍ ثب تَرِ ثِ گستشدگی استجبعبت اص اّویت ثبالیی ثشخَسداس است ٍ ایي 

كتِ است. اص دیذگبُ ثٌیبًگزاس ًجیش اهش دس سیستن آهَصضی ًطَس هبى ًیض ّن دس هذاسس ٍ ّن دس داًطگبُ ّب هَسد تَرِ هشاس گش

اًوالة اسالهی اهبم خویٌی )س( ٍ سّجش هؼظن اًوالة اسالهی ایشاى اهبم خبهٌِ ای )هذ ظلِ الؼبلی( آهَصش صثبى ّبی خبسری 

سالهی ٍ سایذ دًیبی اهشٍص اهشی ضشٍسی ٍ ارتٌبة ًبپزیش است تب ثتَاًین هَاصیي ٍ اصَل دیي هجیي اسالم ٍ آسهبى ّبی اًوالة ا

ایشاى سا ثِ توبم رْبًیبى هؼشكی ًٌین ٍ ثب ًطبى دادى چْشُ ٍاهؼی اسالم ٍ اًوالة ًوطِ ّب ٍ تَعئِ ّبی دضوٌبى اسالم ٍ 

اًوالة ثشای تخشیت دیي اسالم ٍ اًوالة ضٌَّوٌذ اسالهی ًوص ثشآة ًٌین. ثؼالٍُ، ثش اسبس ثیبًبت اهبم ساحل ٍ سّجش كشصاًِ 

ّبی خبسری ثبیذ ضبهل یبددّی ٍ یبدگیشی صثبى ّبی سایذ ٍ پشًبسثشد دًیب ثبضذ ٍ هٌحصش ٍ  آهَصش صثبى اًوالة اسالهی

هحذٍد ثِ یي صثبى خبظ ًجبضذ تب اص ایي عشین ثتَاًین دیي اسالم ٍ اًوالة اسالهی سا دس ًطَسّبی هختلق دًیب ثشای هشدهبًی 

یی دس صهیٌِ آهَصش صثبى ّبی خبسری هیتَاًین اص ثشٍص آسیت ثب صثبى ّبی هختلق تجییي ٍ هؼشكی ٍ تجلیؾ ًٌین ٍ ثب اًحصبسصدا

ّبی كشٌّگی ٍ ارتوبػی ًبضی اص آهَصش یي صثبى خبظ دس هیبى داًص آهَصاى ٍ داًطزَیبى ٍ ًسل آیٌذُ اًوالة اسالهی 

 رلَگیشی ًٌین.
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