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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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حوزه علمیه قاعده نظام جمهوری اسالمی *

حقیقتـاً حوزه هـای علمیـه، قـوام اصلـی و سـتون مهـم انقـاب و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی هسـتند. 
سالهاسـت که من با قشـر و نسـل شـما قلبـاً و روحـاً پیوند و انـس دارم. شـما مایـه ی امید هسـتید. آینـده متعلق 
به شـما و در دسـتهای شماسـت. دل و دسـت و مغز و روح و زبـان گویای شماسـت که آینـده ی کشـور و انقاب و 

حّتـی آینـده ی اسـام و مسـلمین را طراحـی میکند و میسـازد.

نقش ویژه طالب جوان در اوایل انقالب 
در اول انقـاب، نسـل جـواِن همسـِن امـروِز شـما خیلـی نقـش داشـت. در آن سـالهای پُرماجـرا، طاب جـوان و 
سـبکبال و کمربسـته و عاشـق صادق، مانند زنبورهای عسـل بودند که قـرآن به آن اشـاره میکنـد: »و اوحی ربّک 
الی الّنحـل ان اتّخذی مـن الجبـال بیوتا و من الّشـجر و مّما یعرشـون«1. آنهـا در گلـزار مصفای حوزه هـای علمیه، 
برفراز معطرتریـن گلهـا و باطراوت ترین شـاخه ها و جاندارترین سـاقه ها و ریشـه ها مینشسـتند و عسـل شـیرین 
»فیه شـفاء للّنـاس«2 علـوم اسـامی را میمکیدنـد و آن را به انسـانهای مسـتعد و مشـتاق در اطـراف و اکناف این 
کشـور و در میـان روسـتاها و شـهرها و راههـای دور و جنـوب و شـمال و حّتـی به خـارج از کشـور میرسـاندند. و 
چنین شـد کـه گردونـه ی انقاب بـه حرکـت درآمـد و این بـرکات بـر آن بـار شـد. این نبـود، مگـر بـه خاطر آن 

محـور و قلب و مرکـز و مغـز فعـال حوزه ها؛ یعنـی همـان روح مقدسـی که امـروز مـا بـرای او عزاداریم.
خدا میدانـد که چه قـدر برکات بـر وجـود او مترتب بـود. قبـل از قیـام رهبرمـان، حوزه هـای علمیه جـان و روح و 
طراوت نداشـتند. در این مراکـز، درس و بحـث و علـم و تحقیقات اصولـی و مطالعـات و تأمات به چشـم میخورد 

*. بیانات در مراسم بیعت طاب و روحانیون 22/۰۳/1۳۶۸
1. نحل: ۶۸
2. نحل: ۶9
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- کـه البته سـعی اسـاف بزرگوار ما مشـکور اسـت؛ چون همـه ی این علـوم و معـارف، از دسـت آنها به ما رسـیده 
اسـت - اما آن چیزی کـه محور بـود، یعنـی حرکت جهتـدار به سـمت حاکمیـت و اقامه ی دیـن، وجود نداشـت؛ 
همـان دینی که مـا بـرای او درس میخوانیـم، به خاطـر او تاش میکنیـم و بـرای او عمامه بـر سـرمان میگذاریم و 
مردم هـم به خاطـر پایبندی بـه آن، از مـا حمایـت میکنند. امـام عزیز مـا، حقیقتـاً به کالبـد حوزه هـای علمیه ی 

مقدسـه، روح و جـان داد و حیاتی دوباره بخشـید.

حوزه های علمیه قوام اصلی انقالب اسالمی
عزیزان! طاب جـوان! فضا! توجـه کنید که حـوزه ی علمیـه - همان طور کـه امام)ره( مکـرر فرمودنـد - قاعده ی 
نظام جمهوری اسـامی اسـت و همـه چیـز روی این قاعـده بنا شـده و دوام خواهـد یافت. ایـن قاعده بایـد محکم 
باشـد. اسـتحکام ایـن قاعـده، بـا تضمین سـه عنصـر اصلـی امکانپذیـر اسـت، و هـر کـدام از آنهـا نباشـد و یا کم 
باشـد، این قاعـده متزلـزل خواهـد شـد، و اگـر قاعـده متزلزل شـد، طبیعتـاً همـه ی آنچـه که بر او سـوار اسـت، 

تـکان خواهد خـورد.
ما بحـث آینـده ی بلندمدت نظـام اسـامی را میکنیم. شـما در ذهنتـان چهل سـال بعـد را تصویر کنیـد و ببینید 
کـه جمهـوری اسـامی در آن سـالها چگونه بـر تمام دنیـای ظلمانـی مـاّدی آن روز پرتـو خواهـد افکنـد؛ »الم تر 
کیـف ضـرب اللَّ مثـا کلمـة طّیبـة کشـجرة طّیبـة اصلهـا ثابـت و فرعهـا فیالّسـماء تؤتـی اکلهـا کّل حیـن باذن 
ربّهـا«۳. دل مؤمن، بـه کمتـر از این پیشـرفت قانع نیسـت؛ »مـن سـاوی یوماه فهـو مغبون«4. امسـالمان با سـال 
گذشـته نمیتوانـد مثل هـم باشـد؛ بایـد جلوتـر رفتـه باشـیم. پـس شـما چهـل سـال دیگـر را در نظـر بگیرید و 
ببینید جمهـوری اسـامی چه هویت درخشـانی ایجـاد کرده و چـه خیمـه ی عظیمی بر فـراز فکر و ذهـن بنیآدم 
در سرتاسـر جهـان زده اسـت. قاعده یـی که مـا از آن صحبـت میکنیـم، قاعده ی بنـای محکم و اسـتواری اسـت و 
سـه عنصر قطعی در وجـود و ذات خـودش الزم دارد، کـه البتـه هریک از آن سـه عنصر بـر اموری متوقف اسـت و 

بر او نیـز امـوری مترتب میباشـد:

عناصر الزم برای حوزه علمیه به عنوان قاعده انقالب اسالمی

1- فقاهت
ولیـن عنصـر، فقه اسـت. فقاهـت را به همـان معنـای پیچیـده و ممتـازی که امـام)ره( بـرای مـا معنـا میکردند و 
بخصوص در بیانات دو، سـه سـال اخیرشـان بـر آن تأکیـد داشـتند، معنا میکنیـم؛ یعنـی ترکیبی از متـد علمی و 
دقیق فقاهتـی و به تعبیـر امـام)ره(: فقه جواهـری. فقـه صاحب جواهـر، به معنـای دقت و اتقـان کامـل در قواعد 
فقهی و اسـتنتاج منظـم فـروع از همان قواعدی اسـت کـه در فقه و اصول مشـخص شـده اسـت. ایـن فقاهت، دو 
رکـن دارد، کـه رکـن اول آن، اصـول معتدل و قـوی و آگاه بـه همـه ی جوانب اسـتنباط اسـت، و رکـن دوم، تطور 

۳. ابراهیم: 24 و 25
4. بحاراالنوار، ج 71 ، ص 17۳
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فقه میباشـد و همان چیزی اسـت کـه امـام در معنای اجتهـاد و مجتهـد و فقیـه میفرمودنـد و تأکید داشـتند که 
مجتهـد و فقیه باید بـا دید بـاز بتواند اسـتفهامها و سـؤالهای زمانه را بشناسـد. سـؤال، نصف جواب اسـت. تا شـما 
سـؤال زمـان را ندانید، ممکـن نیسـت بتوانیـد در فقه بـرای آن جوابی پیـدا کنیـد. بنابرایـن، فهم سـؤال و ترتیب 

جواب مناسـب بـرای آن، مهم اسـت.

2- تهذیب و اخالق
عنصـر دوم، تهذیب و اخـاق اسـت. روزی بـه اتفاق جمعـی از فضـای بـزرگ در خدمت امـام)ره( بودیـم. در آن 
محفـل، از حـوزه ی قم صحبت شـد. یکـی از بـزرگان اسـاتید و علمای اعـام قم کـه مورد احتـرام و قبـول همه ی 
مـا هسـتند، در آن جلسـه بـه امام عـرض کردنـد که شـما نسـبت به قـم، توجـه و عنایـت داشـته باشـید. آن روز 
امـام)ره( فرمودنـد کـه ایـن چیزها الزم نیسـت؛ شـما اگـر فقط بـه ابقـای دو عنصـر در حـوزه ی قم توجـه کنید، 
همه چیـز حـل خواهـد شـد: اول، فقاهـت اسـت - که گمـان میکنـم تعبیـر ایشـان این بـود کـه مواظب باشـید 
شـعله ی فقاهـت فروننشـیند - و دوم، اخـاق و تهذیـب اسـت. مـا اگر مهـذب باشـیم، خواهیم توانسـت هسـتی 
خـود را در خدمت اسـام و نظام اسـامی قـرار دهیم؛ ولـی اگر مهـذب نباشـیم، آنچه کـه داریم، در خدمـت قرار 

نخواهـد گرفـت و چه بسـا کـه در جهـت عکس هـم قـرار گیرد.
تاریخچـه ی حوزه هـای علمیه و سرگذشـت شـگفت انگیز علمای بزرگ و اسـاف درخشـان ما، حامـل تجربه های 
بسـیار زیـادی در ایـن زمینه اسـت کـه تهذیـب چه قـدر اثـر میگـذارد. نزدیکتریـن تجربه یـی کـه مـا در اختیار 

داریـم، وجود همیـن شـخصیت عظیمی اسـت کـه امروز دنیـا را بـه خـود متوجه کرده اسـت.
امـام)ره( مدّرسـی منـزوی در قـم بودنـد. درسشـان در مسـجد سلماسـی کـه داخـل یـک کوچـه - نـه در مرکز 
حـوزه - قـرار گرفته بـود، ارایـه میشـد. خانه ی ایشـان هـم در انتهـای همـان کوچه واقع شـده بـود؛ یعنـی برای 
رفت وآمـد به مسـجد محـل درس کـه روزی دوبـار انجـام میگرفـت، حّتـی احتیاج بـه دیـدن خیابان نداشـتند و 
طبیعتاً همیشـه مسـیر خانه به مسـجد و مسـجد به خانه را طـی میکردند. ایشـان علیالظاهـر منـزوی بودند؛ ولی 
در حقیقت مدّرسـی بـزرگ و قطبی جـذاب برای طـاب و فضـای جـوان و سرشـار از خصلتها و صفـات خوب به 

میآمدند. شـمار 
اعتقـاد مـن این اسـت کـه اخـاص و صفـای باطـن و رابطـه ی معنـوی و پیونـد مسـتحکم بیـن قلـب او و خدای 
مقلب القلـوب، موجـب شـد کـه ایـن مـرد بتوانـد از انـزوای ظاهری خـود خـارج شـود و دسـت نیرومنـدی برای 
دگرگـون کـردن بنیـاد ارزشـهای مـاّدی در سـطح جهـان شود.براسـتی بنیـان ارزشـهای مـاّدی در دنیـا لرزیده 
اسـت. رهبـر کمونیسـت کشـوری دوردسـت بـا قـدرت مـاّدی بـاال و دارای پیشـرفتهای زیـاد میگویـد: خواهش 
میکنـم کتابی دربـاره ی اسـام بدهید تـا مطالعه کنـم)!( قبل از پیـروزی انقاب، شـما نمیتوانسـتید بِزور دسـت 
جوانی کـه بـاد مارکسیسـم بـه دماغش خـورده بـود، یـک جلـد کتـاب اسـامی بدهیـد و بگوییـد این کتـاب را 
مطالعـه کـن! مـا بـا زحمـت زیـاد و هـزار کام شـیرین، تعـدادی جـوان را گـرد هـم جمـع میکردیـم، تـا چنـد 

ی 
الم

 اس
ری

هو
جم

ام 
 نظ

ده
اع

ه ق
می

 عل
زه

حو



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

10

کلمـه از مبانـی اسـام را بـه صـورت شـفاهی و یـا کتبی بـه گـوش و دل آنهـا برسـانیم؛ ولـی بـاز هم نمیرسـید. 
در آن روزهـا همـه ی مـا - حوزه های علمیـه، علمـا و مدّرسـان و فضـا - بودیـم، ولـی عمًا بـه نتیجـه ی دلخواه 
نمیرسـیدیم. سـرانجام به برکت قیام امـام)ره(، ملـت ایران و دنیـا تـکان خوردند و دگرگونـی عظیمـی در افکار و 
اندیشـه های مـردم و جوانهـا به وجـود آمد.امـروز نماینـده ی مجلس یک کشـور مـاّدی کـه هفتاد سـال برمبنای 
ماتریالیسـم دیالکتیک اداره شـده اسـت، به مـن میگوید: بـه برکت امـاِم شـما، در پارلمان کشـورم سـخنرانیها با 
»بسـم اللَّ الّرحمن الّرحیم« شـروع میشـود. شـخصیتهای معـروف فکـری دنیـا نیز نسـبت بـه آنچه که در مشـت 
این مرد بـزرگ بود و بـر دنیا عرضـه میکرد، احسـاس عطـش میکننـد. بنابراین، بـا حرکـت آن رهبر عزیـز، بنیاد 

ارزشـها و قراردادهـا و مسـلّمات مـاّدی تـکان خـورد و دگرگون شـد.
مسـأله این نیسـت که مـا چنـد شـرابخانه را در مملکتمـان بسـتیم و نگذاشـتیم فـان منکر انجـام بگیـرد؛ اینها 
ظواهـر کار و پدیدارهـای قضیـه اسـت؛ عمـق کار خیلـی از اینهـا بیشـتر اسـت. بـه برکـت قیـام ایـن مـرد، دنیـا 
و ایـران تـکان خـورد. هرچنـد مـا نقـش ملـت ایـران را در انقـاب، نقـش اول و درجـه ی یـک میدانیـم، امـا چه 
کسـی ایـن ملـت را این گونـه هدایـت کـرد؟ چـه کسـی این همـه سرچشـمه را در آنهـا بـه جوشـش در آورد و 
این همه اسـتعداد را زنده کـرد؟ آیا غیـر از آن روح بـزرگ و آن انسـان عظیم، کس دیگـری بود؟عظمـت کار او، به 
ارتباطـش با خـدا و تهذیب نفـس او برمی گـردد. امـام)ره( یک انسـان مهذب بـود. دشـمنان داخلـی و خارجی او 
نیز ایـن ویژگـی را قبول داشـتند و اعتـراف میکردند کـه او آدم مؤمنی اسـت. آن گـروگان امریکایی کـه چهارصد 
و چهـل و چهـار روز در ایران اسـیر بـوده و طبیعتـاً همـه ی آن ماجراهـا را از چشـم امـام میدیده اسـت، مصاحبه 
میکند و میگوید: من از کسـانی نیسـتم کـه از فوت امام خوشـحال شـوم. او ارزشـهای اخاقی مخصـوص خودش 

را داشـت و هیچ کـس در حـد او نبـود.

3- آگاهی سیاسی
عنصر سـوم، آگاهـی سیاسـی اسـت. آگاهی سیاسـی بـه مثابه ی چشـمی اسـت کـه اگـر نداشـته باشـیم، آن دو 
عنصـر دیگـر در حرکت به مـا کمـک نخواهنـد کـرد. باید سـه عنصـر اصلـی قاعـده را حفظ کـرد. البتـه حوزه ی 
علمیـه بایـد یکپارچه باشـد و از برخی تشـنجات کـه در گوشـه و کنار وجـود دارد، بـری و برکنـار بمانـد. حوزه ی 
علمیـه، جایـگاه قداسـت و پاکـی اسـت.در درجـه ی اول، بـه حـوزه ی علمیـه ی قـم، و در درجـه ی بعد، بـه دیگر 
حوزه های علمیـه امید زیادی اسـت. شـما کـه حرکت میکنیـد، دنیـا متوجه میشـود عده یـی از طـاب و فضا از 
قم بـه تهـران میآیند. ایـن، نقـش تعیین کننده و بسـیار بـزرگ حـوزه را نشـان میدهد. مـن همان ایمان گذشـته 
را نسـبت به حـوزه دارم و معتقـدم بایـد کیفیت حـوزه از آنچـه که هسـت، بهتر شـود و هرچـه کیفیـت آن باالتر 
رود، بـاز هم جـا دارد و زیاد نیسـت. بایـد ان شـاءاللَّ در آینـده بـزرگان و فضای حـوزه بـرای ایجاد نظـم و ترتیب 
شایسـته ی این مـکان مقـدس کمک کننـد، تا درسـی کـه طـاب میآموزند، هـدر نـرود و هـر صفحـه کتابی که 

میخواننـد، بیجا نباشـد.
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یکپارچه بودن دنیای اسالم و امت اسالمی 
وحدت بین مسلمانان، عامل انتشار ارزشهای  اسالمی

تالش استکبار جهانی برای از بین بردن روحانیت
تکلیف جامعه ی روحانیت

افزایش استحکام معنوی جامعه ی علمی روحانیت 



حوزه و روحانیت

افزایش استحکام معنوی جامعه ی علمی روحانیت * 

یکپارچه بودن دنیای اسالم و امت اسالمی 
از آن جا کـه انقاب اسـامی ایران بر پایه ی شـریعت اسـام ناب محّمدی)ص( اسـتوار شـده اسـت، نمیتواند بـه مرز و 
ملیـت و قومیت خاصی محدود باشـد. مسـأله این نیسـت که ملت ایـران یا مسـؤوالن این کشـور بخواهند با روشـهای 
معمـول دنیا، انقـاب را بـه جایی و برای کسـی صـادر کننـد؛ بلکه موضـوع این اسـت که وقتـی تفکر و درک اسـامی 
و الهـی و بینـش نوین بـرای جمعـی از مسـلمین مطـرح میشـود، به طـور طبیعی همـه ی فضـای عالـم اسـام بنا بر 
ظرفیت و موقعیت خـود، از آن بینش و درک اسـتفاده خواهند کرد.اگر عوامل تبلیغاتی اسـتکبار علیه انقاب اسـامی 
سمپاشـی میکنند، غیـر از این انتظـاری نیسـت؛ چون مبنـای تبلیغـات آنها بـر تزویـر و خدعه و دروغ اسـت. مسـأله 
این اسـت که وقتی یک فکر درسـت و یـک تفکـر آزادکننـده و بیدارکننده متکـی به اسـام بـود، در تمام آفـاق و باد 

اسـامی، طرفـدار و خریـدار و عاقه منـد و دلباخته خواهد داشـت.
چه کسـی از ایران بـه اقصی نقـاط کشـورهای اروپایی و آفریقایـی و آسـیایی رفته بـود و از فضایـل امام امـت)ره( برای 
آنها سـخن گفته بود که ایـن حرکت عظیـم در دنیـا، بـه طرفـداری از او در زمـان حیـات بابرکتـش، و به عـزاداری آن 
عزیز پس از رحلتش، برخاسـت. علیرغم میل اسـتکبار، دنیای اسـام و امت اسـامی یکپارچه اسـت. وقتی از اسـام و 
اصول انقاب و اهداف انقاب اسـامی سـخن میگوییم، مخاطب ما همه ی مسـلمانان عالم هسـتند؛ و آن هنـگام که از 
مبارزه و مقابله با اسـتکبار جهانی و قلدرهـا و غارتگرهای جهـان حرف میزنیـم، مخاطب ما تمام مسـتضعفان عالمند. 
این، طبیعت پیام ماسـت؛ اسـتکبار جهانی هم ایـن مطلب را میداند. دشـمنی او بـا ما و امـام)ره( و انقاب اسـامی نیز 

به خاطـر همین نکته اسـت.

*. بیانات در مراسم بیعت طاب و روحانیون ۰4/۰4/1۳۶۸
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وحدت بین مسلمانان، عامل انتشار ارزشهای اسالمی
نکتـه ی دیگر این اسـت کـه اگر قرار باشـد ارزشـهای اسـامی به صـورت ارزشـهای قطعـی در دنیـا مطرح شـود و دل 
انسـانها را جذب کنـد و بـر مبنـای آن در زندگی مسـلمانها تغییـری به وجـود آیـد، باید وحـدت بین آنها حفظ شـود. 
با شـعبه شـعبه شـدن و دشـمنی کـردن و جنـگ فرقه یـی راه انداختن، امـکان نـدارد که مسـلمین به وحدت دسـت 
یابند.ما بـه فرقه های عالـم اسـام نمیگوییم از عقایـد مخصوص فرقـه ی خود دسـت بکشـید و عقاید فرقـه ی دیگر را 
قبول کنیـد؛ اما به همه ی مسـلمین میگوییم در میان ما موارد مشـترک، بیشـتر و مهمتر و اساسـیتر از مـوارد اختاف 
اسـت. دشـمنان ما روی مـوارد اختـاف تکیه میکننـد؛ مـا برعکس بایـد مواضع مشـترک را تقویـت کنیـم و نگذاریم 
دشـمن بهانه به دسـت آورد و با تفرق ما، نقطه ی فشـار روی پیکر امت اسـامی را پیـدا کند.خوشـبختانه در ایران این 
مسـایل را حل کرده ایـم. بسـیاری از برادران مـا در نقـاط مختلف عالم اسـام نیـز این مـوارد را یا حـل کرده انـد و یا به 
حل آن نزدیـک شـده اند؛ اما دشـمن از دیـرگاه دسـت بردار نبوده اسـت. از نزدیک به دویسـت سـال پیـش - هنگامی 
که اسـتعمار وارد کشـورهای اسـامی شـد - تا امـروز، روی قضیـه ی اختاف بیـن فرقه هـای مسـلمین کار کردند؛ ما 
باید خیلی مواظب باشـیم. شـیعه و سـنی باید خـود را متعهد کننـد کـه در راه نزدیک کـردن فِرق اسـامی به یکدیگر 

بکوشـند و از محبـت و تعامل برادرانـه با یکدیگر، حراسـت و پشـتیبانی کنند.

تالش استکبار جهانی برای از بین بردن روحانیت
مطلب اصلـی و آخـر، راجع بـه روحانیت اسـت. سـعی اسـتعمار در تمـام عالم اسـام این بـود که یا علمـای دیـن را از 
بین ببـرد و از صحنه خـارج کنـد، و یا این کـه هویت واقعـی آنهـا را مخـدوش و بیخاصیت کنـد. در بعضی از کشـورها، 
جامعـه ی روحانیت، محـدود به یـک مرکز و دفتر کوچک شـد کـه برخـی از کارهای نـه چندان مهـم را انجـام میداد و 
با زندگی روزمره ی مـردم ارتباطی نداشـت و فـرد روحانی حّتی نمیتوانسـت به تعلیم دیـن مبـادرت ورزد.در جوامعی 
که نابودی روحانیـت ممکن نبود، سـعی میکردند این قشـر را به قدرتهـا و دربارهای فاسـد و حکومتهای جایر وابسـته 
کننـد. آخوندهـای وابسـته ی درباری کـه این همـه در بیانـات امام عزیـز از آنهـا به بـدی و نفرت یاد میشـد، به اسـام 
ومسـلمین خیلی خیانت کردند. امام سـجاد)ع( به یکی از اشـخاص نـام آور زمان خـود فرمود: »میبینم گـردن خودت 
را برای سـتمگران محور آسـیاب قرار دادی، تـا آنها مظالمشـان را بر گـرد محور گـردن تو بگرداننـد و با تکیه بـه تو، به 
مـردم ظلم کننـد«1. آن عالمی کـه توجیه کننده ی ظلم دسـتگاههای فاسـد باشـد، از خـود آن دسـتگاهها خطرناکتر 
اسـت. آن روحانیتـی کـه مبتنی بـر اهداف اسـتکبار عمـل کنـد، زشـت ترین و پلیدتریـن ایـادی او به حسـاب میآید؛ 
چون بـا ظاهر حـق، باطـن باطـل را ترویج میکند. اسـتکبار سـعی کـرد با پـول و تطمیـع و فشـار، در طـول نزدیک به 
دو قرن، ایـن پدیده ی خطرنـاک را در کشـورهای اسـامی رواج دهـد. البته درایـن راه کامًا هـم موفق نبـود؛ به خاطر 
این که در تمـام دنیای اسـام - مخصوصاً ایـران - جامعه ی روحانیـت در مواضع حق و قاطـع خویش ایسـتاد و در ایران 
انقاب عظیـم را بـه راه انداخت و نظـام مرتفع جمهوری اسـامی را بـه وجـود آورد و پرچم اسـام را در دنیا برافراشـت 
و ایـن دیـن را عزیز کرد.اگـر روحانیت در کشـور مـا جلـودار این قضیه نبـود، نهضـت همه گیر نمیشـد و نیروهـا در راه 

1. تحف العقول، ص 275
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اسـام به کار نمیافتـاد. در دنیای اسـام هم علمایی را میشناسـیم که در سـخت ترین شـرایط و دشـوارترین فشـارها، 
حـق گفتند و دنبـال آن حرکـت کردنـد. اینها کسـانی بودند کـه به خاطـر حمایت از جمهـوری اسـامی و امـام)ره( و 
انقاب، فشـارهای سـختی را در کشـور خود تحمل کردند. یقیناً ایـن افراد، جزو بنـدگان صالح خدا هسـتند و پرچمی 
را بـه اهتـزاز در آوردند کـه آبـروی روحانیت را حفظ کرد.کسـانی هم هسـتند کـه نقطه ی مقابـل اینها عمـل کردند و 
ضرر زیـادی به اسـام زدنـد. اینها وسـیله ی توطئه و نفـوذ و تبلیغات دشـمن هسـتند. مردم مسـلمان دنیا باید از شـر 

آنها به خـدا پناه ببرنـد و آنهـارا »الّدالخصـام« مفاهیم و ارزشـهای اسـامی بدانند.

تکلیف جامعه ی روحانیت
تکلیـف مـا جامعـه ی روحانیـت - که بنـده هـم طلبه یـی در ایـن مجموعه ی عظیـم روحانـی هسـتم - این اسـت که 
هرچه تـوان داریم، بـر اسـتحکام معنوی جامعـه ی علمـی روحانیـت بیفزاییم. علمـای محتـرم در این زمینـه، عمًا و 
فکراً و مشـیاً و زیّـاً وارد شـوند؛ زیرا آبـروی روحانیت، آبـروی اسـام و انقاب - بخصـوص آبروی امـام - اسـت.امام)ره( 
از روحانیـت خیلی تجلیـل و حمایـت کردند. هـر حرکتی کـه روحانیـت انجام دهـد و برای اسـام ومسـلمین مثمر و 
بابرکت و درخشـان و مفید باشـد، برای امـام نیز آبـرو و ذخیره اسـت. برعکـس، هر حرکتی کـه از جامعـه ی روحانیت 
و افراد معمم سـر زند کـه خدای نکـرده باعث ایجـاد تردیـد در ذهن مردم یـا ابهـام در عقاید و افـکار آنها و یـا موجبات 
بدبینی مردم نسـبت بـه روحانیـت را فراهـم آورد، مایه ی سرشکسـتگی اسـام و انقـاب - و بخصوص امـام عزیزمان 
- خواهـد بود، کـه باید بـا آن مقابلـه شـود.اعتقادم این اسـت که بـزرگان علمـای حوزه های علمیه در سراسـر کشـور، 
میتواننـد و میباید نهایت سـعی و تـاش را در اسـتحکام فکـری و اخاقی و علمـِی یکایک طـاب و روحانیـون بکنند 
واز این قضیـه ی مهم آسـان نگذرند. بـه همین طریـق، با زشـتیهای داخل صنـف روحانیت نیـز مقابله کننـد. چه قدر 
امام عزیز)ره( نسـبت به این قضیـه، با دقت و هوشـیای برخورد میکردنـد؛ به همین خاطر دسـتور دادنـد دادگاه ویژه ی 
روحانیت، بـرای مقابلـه با کجیهـای این جامعه بـه وجود آیـد. ایشـان احـکام مسـؤوالن آن دادگاه را نوشـتند، من هم 
تنفیذ و تأییـد کردم. بایـد آن دادگاه با قـّوت و قاطعیت عمل کنـد، تا جامعـه ی روحانیت بتواند زیبایی و درخشـندگی 
و صفای معنوی خـود را بیش از پیش نشـان دهد. حقیقتـاً علمای دین، اَعام دین هسـتند. هـر عالِمی، یـک َعلَم برای 
اسـام و یک حجت بر دوسـت و دشـمن اسـت. »حجةاالسـام« به معنای واقعی کلمه، همین منظور را افـاده میکند.

زحمات شـما آقایـان محترم وعلمـا و فضا و طـاب و گوینـدگان در طـول این ده سـال، بـا زحمات هیچ قشـری قابل 
مقایسـه نیسـت. در این مدت، تاشـها و صدق و صفا و حضور شـما در صحنه های گوناگـون، دلهای مشـتاق را به تپش 
درآورد و آنهـا را آمـاده ی فـداکاری کرد.چه قـدر دشـمنان اسـام در جاهـای مختلـف قصد خرابـکاری داشـتند، ولی 
حضور یک روحانـی مانـع از خرابکاری آنها شـد. امـروز انقـاب و جمهوری اسـامی، باز هم بـه همان تاشـها نیازمند 
اسـت. هنوز هم باید جامعـه ی روحانیت، بیشـترین و سـنگینترین بارها را بـر دوش خود احسـاس کند و پیشـقراول و 
پیشـتاز قشـرهای گوناگون مردم باشـد، و همچنان که امام)ره( همواره توصیه میکردنـد، دین واخـاق و معنویت را، با 

عمل و زبان خـود در جامعـه بپراکند و همـه ی دلهـا را متوجه ی معنویـت و دین و اخـاق کند.
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وظیفه استثنائی علما و روحانیون در نظام جمهوری 
 اسالمی

مبانی سازماندهی و نوآوری در حوزه های علمیه
1- فقه سنتی و جواهری 

2- تزکیه ی اخالقی
3- آگاهی های سیاسی

لزوم هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان

وظیفه سنگین و استثنائی روحانیت در طول 
تاریخ شیعه و فقاهت اسالم



حوزه و روحانیت

وظیفه سنگین و استثنائی روحانیت در طول تاریخ شیعه و فقاهت اسالم *

وظیفه استثنائی علما و روحانیون در نظام جمهوری اسالمی
امـام  حضـرت  شـهادت  سـالگرد  بـا  روزهـا  ایـن  اقتـران  و  محتـرم  آقایـان  شـما  اجتمـاع  مناسـبت  بـه 
باقر)صلوات اللَّ وسـامه علیه(، بجاسـت اشـاره یی بـه مسـایل خـاص روحانیـت و حوزه هـای علمیـه بکنیـم. 
وظیفه یـی کـه امـروز در نظـام جمهـوری اسـامی برعهـده ی علمـا و روحانیـون اسـت، از چنـد جهـت وظیفه ی 
اسـتثنایی اسـت: هـم برای خـود مـا در طـول تاریـخ روحانیـت شـیعه و فقاهـت اسـام اسـتثنایی اسـت و هرگز 
چنین دورانـی را نداشـتیم که فقهـا و علمـا وظیفه ی سـنگینی مانند امروز داشـته باشـند، و هم نسـبت به سـایر 
علمای دین در سراسـر جهـان ایـن وظیفه اسـتثنایی اسـت؛ چون در کشـور و جامعـه ی مـا نظامی اسـتقرار پیدا 
کرده اسـت که بر مبنـای تفکر و شـریعت اسـامی شـکل گرفتـه و اداره میشـود و این نظـام پذیرفته اسـت که به 
سـمت تحقق کامل شـریعت و اهداف اسـامی حرکـت کند. علمـا در باد اسـامی، از ایـن جهت بار سـبکتری بر 

دوش دارنـد.
اگرچه بـه یـک معنا وظیفـه ی دفـاع از دیـن عمومـی اسـت و سـکوت علمـا در مقابـل سـاطین و رؤسـای ظالم 
و ضـد دیـن و مماشـات آنهـا در برابـر سیاسـتهای اسـتکباری - چـه شـرقی و چـه غربـی - قابـل قبول نیسـت و 
خدای متعـال وظیفه ی دفـاع از دیـن را برعهده ی علمـا و مرشـدان ملت و معلمـان امت گذاشـته اسـت و این امر 
اختصاص بـه زمان و مـکان خاصی نـدارد و در همه ی اقطار اسـامی، دفاع از اسـام و قرآن و شـریعت اسـامی در 
درجه ی اول برعهـده ی علماسـت و در هیچ شـرایطی از ایـن کار معاف نمیشـوند، منتهـا در آن کشـورها کار علما 

آسـانتر و سـاده تر اسـت و پیچیدگـی کار در نظـام اسـامی را ندارد.

*. بیانات در مراسم بیعت فضا و طاب حوزه ی علمیه ی مشهد 2۰/۰4/1۳۶۸
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در آن جا مسـؤولیت دفاع از حیثیـت جهانی اسـام و تنظیم سیسـتم و نظامی که لزومـاً تمام جوانب آن براسـاس 
اسـام شـکل بگیرد، بـر دوش آنها نیسـت. آنهـا وظیفـه ی امر بـه معـروف و نهـی ازمنکـر را تا حـدی کـه در فقه 
مشـخص شـده و به اندازه یی کـه امـکان اثر و یـا قـدرت انجـام آن باشـد، الزم میداننـد؛ امـا اداره ی نظـام و مردم 
و سـاختن و پرداختـن و جمـع وجـور کـردن مجموعـه ی زندگـی انسـانها براسـاس اسـام، کار بسـیار پیچیده و 
ظریف و دشـواری اسـت کـه در ایـن زمـان بـر دوش مـا و علمـا در جامعـه ی اسـامی اسـت.ممکن اسـت آنها از 
لحـاظ مبـارزه ی سیاسـی، بعضـی از دشـواریها را داشـته باشـند؛ امـا آن سـختیها بـه مراتب آسـانتر و سـبکتر از 
مسـؤولیتهایی اسـت کـه بـرای دفـاع از حیثیـت جهانـی اسـام در نظـام مـا وجـود دارد. باید بـاور کنیم کـه اگر 
امـروز جمهوری اسـامی بـد و ضعیـف عمل کنـد، فقـط بـه حیثیت ایـن نظـام صدمـه نمیخـورد؛ بلکه بـه تمام 

حیثیـت اسـام صدمـه خواهد خـورد.
درحقیقـت از نظر ناظـران جهانی، قبةاالسـام و َعلَـم و مظهر جامعه ی نمادین اسـام این جاسـت. اگـر ما ضعیف 
و بد عمـل کنیم و نتوانیم احکام اسـامی و عدالت اجتماعی را اسـتقرار ببخشـیم و اسـتعدادها را جوشـان سـازیم 
و ازآنها اسـتفاده کنیـم و نتوانیـم اخـاق اسـامی را در جامعـه رواج دهیم و روابـط انسـانها را به صـورت مطلوب 
تنظیم کنیـم، قضاوت دنیـا این خواهـد بود که اسـام نتوانسـت بـه وعده های خـود عمل کنـد. میبینیـد که این 
مسـؤولیت فقـط برعهـده ی ماسـت، و علمـای کشـورهای دیگـر که بـا نظامهـای متفـاوت زندگـی میکننـد، این 

احسـاس را در خـود ندارند.
داسـتانی را مولـوی نقل کرده اسـت کـه البتـه نمادین )سـمبلیک( اسـت؛ ولـی هرگاه بـه یـادم میآید، بـر خودم 
میلرزم و بـه خدا پنـاه میبـرم. او میگوید؛ در شـهری کـه هم مسـلمانها و هـم مسـیحیها زندگی میکردنـد، مؤذن 
بدصدایـی وارد محلـه ی مسـلمانها شـد و چنـد وعـده اذان گفـت. روزی یـک مـرد نصرانـی از محلـه ی خـود بـه 
محلـه ی مسـلمانها آمـد و سـراغ مـؤذن را گرفـت؛ او را راهنمایی کردنـد، تـا باالخره مـؤذن را پیـدا کـرد و بعد از 
دیدنش تشـکر فراوانـی از او کرد! مـؤذن گفت: چـرا از من تشـکر میکنی؟ مـرد نصرانی پاسـخ داد: تو حـق بزرگی 
بر گـردن مـن داری کـه هیچ کـس نـدارد؛ زیـرا مـن دختـر جوانـی در خانـه دارم کـه مدتی اسـت محبت اسـام 
به دلـش افتـاده اسـت و تمایـل بـه مسـلمانی دارد. هـر کار میکـردم، بـه کلیسـا نمیآمـد و در مراسـم ما شـرکت 
نمیکـرد و بـه عقاید مـا بیاعتنا بـود. مـا در کار ایـن دختر، عاجـز و درمانـده شـده بودیم. دو، سـه روز پیـش که تو 
اذان گفتـی و این دختـر صدایت را شـنید، گفت: این صـدای کریه از کجاسـت؟! گفتـم: اذان مسلمانهاسـت. از آن 
لحظه بـود که مـا راحت شـدیم و بکلـی محبت اسـام از دل ایـن دختـر رفـت و در حال حاضـر مثل زمـان عادی 
گذشـته، به زندگی خود مشـغول اسـت و در کلیسـا حاضر میشـود و مراسـم را انجـام میدهـد! بنابراین، تـو بودی 

که دختـر مـا را بـه مـا برگرداندی!
بارهـا بـه خـود و دوسـتانم گفتـه ام کـه مبـادا مـا آن مـؤذن بدصـدا باشـیم کـه عشـق بـه اسـام را در دلهـا فرو 
بنشـانیم و اسـتفهام عظیمـی را کـه در دنیا برای شـناخت اسـام بـه وجـود آمده اسـت، با پاسـخ منکر و زشـتی 
پاسـخ دهیم.ما مبـارزه ی خـود را برای اسـام و خدا شـروع کردیـم و قصـد قدرت طلبـی و قبضه کـردن حکومت 
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را هـم نداشـتیم. چندیـن بـار از امـام عزیزمان)اعلیاللَّ کلمته( پرسـیده بـودم که شـما از چـه زمانی به فکـر ایجاد 
حکومـت اسـامی افتادیـد، و آیـا قبـل از آن چنیـن تصمیمـی داشـتید؟ )ایـن پرسـش بـه خاطـر آن بـود که در 
سـال 1۳47، درسـهای »والیـت فقیـه« ایشـان در نجـف شـروع شـده بـود و 4۸ نـوار از آن درسـها نیز بـه ایران 
آمده بـود(. ایشـان گفتند: درسـت یادم نیسـت کـه از چـه تاریخی مسـأله ی حکومـت برایمـان مطرح شـد؛ اما از 
اول بـه فکـر بودیـم ببینیم چـه چیزی تکلیـف ماسـت، به همـان عمل کنیـم؛ و آنچـه که پیـش آمد، به خواسـت 
خداونـد متعال بود.امـام عزیـز)ره(، با ایمـان و جهاد و اخـاص و عمـل صالح خود، سـنگ بنای حکومت اسـامی 
را در ایـران گذاشـت وخـدای متعال هـم نصرت خـود را بر او نـازل کـرد. پـروردگار عالـم اصدق القائلین اسـت که 
فرمـود: »والّذین جاهـدوا فینا لنهدیّنهـم سـبلنا«1، »مـن کان للَّ کان اللَّ له«2، »و لینصـرن اللَّ من ینصـره«۳. این 
آیـات و روایـات، بیـان حقیقـت و واقعیت اسـت.در کشـور ما، جهـاد و مبـارزه و تـاش و اخـاص در میـان مردم 
نمـود پیدا کـرد و خـدای متعـال هـم برکـت داد و پیـروزی به دسـت آمـد و اسـام حاکمیت یافـت و قـرآن عزیز 
شـد و مسـلمانها در دنیـا اعتـزاز معنوی پیـدا کردنـد و رویـآوری به اسـام را افتخـار خود دانسـتند و از مسـلمان 

بـودن خویـش خجالت نکشـیدند.
اسـام در ایـران ریشـه دوانـد و مـردم ده سـال با مشـکات مبـارزه کردنـد. اینهـا همـه از نعمـات و بـرکات الهی 
اسـت. بایسـتی شـکرگزار و قدرشـناس این نعمات باشـیم و همچنـان به تکلیـف حسـاس و دقیـق و ظریف خود 
عمـل کنیم.اگر مـا نتوانیـم قضـای اسـامی بـه معنـای واقعـی را در جامعـه پیـاده کنیـم و عـدل اسـامی را در 
دسـتگاه قضاوت و حکومتمان نشـان دهیـم و نتوانیـم زمینه های تـداول ثروت بیـن اغنیـا را که اسـام آن را منع 
کرده اسـت، با نظام اقتصادی درسـت در جامعـه ی اسـامی از بین ببریـم و نتوانیم اخاق و ارزشـهای اسـامی را 
در جامعه مجسـم و محقق کنیـم، در نتیجه نظامـی با پرچم و اسـم اسـام، اما با حقیقـت و معنای غیراسـامی - 
و احیاناً جاهلـی - خواهیم داشـت؛ که هر چیز غیراسـامی باشـد، جاهلی اسـت؛ »فماذا بعـد الحـّق ااّل الّضال«4. 
اگر خـدای نکـرده چنین شـد، مـا همـان مـؤذن بدصدایـی خواهیم بـود که صـدا و آهنـگ ناخـوش ما، بـه جای 
آن که به اسـام عـزت و آبـرو ببخشـد، آن را دچـار سرشکسـتگی خواهـد کرد.درایـن میـان، جامعـه ی روحانیت 
و حوزه هـای علمیـه نقـش اول را دارنـد و مسـؤولند کـه اسـام را درسـت تبییـن کننـد و هرجـا کـه احتیـاج به 
متصدیان الیـق و مؤمن و عـارف و آشـنا به رموز اسـامی اسـت، آن جـا را پُر کننـد و مـردم را ارشـاد و حکومت را 

نصیحـت نماینـد و با قـدرت معنوی خـود، مسـیر مشـکات را هموار سـازند.

مبانی سازماندهی و نوآوری در حوزه های علمیه

1- فقه سنتی و جواهری 
حوزه های علمیـه باید بر سـه مبنا تحـرک خودشـان را افزایش دهند و سـازماندهی و نـوآوری کننـد؛ مبنای اول، 
فقه سـنتی و جواهری اسـت، کـه تعبیر امـام بزرگوارمـان بود. صاحـب جواهـر، مظهر یک فقیـه مقید بـه مقررات 
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فقاهـت و قواعد اصولـی و فقهی اسـت. او یـک مای اصولـِی مقیـد و دقیق و منظـم بود کـه از موازین رایـج فقهی 
بیـن اصولیین، هیـچ تخطی نکـرد و در بررسـی هر مسـأله، شـهرت و اجماع و ظواهـر ادلـه و اصول و هرچـه را که 
جزو ابزارهـای معمولـی کار فقاهت شـمرده میشـود، در اختیـار گرفـت و آنها را بـا همان دقـِت یک فقیـه اصولی 
بـه کار میبسـت. بنابراین، فقـه جواهـری، یعنی همـان فقه سـنتی رایج بـا متـد فقاهت. ایـن روش و متـد، همان 
کیفیت رسـیدگی یک مسـأله در فقه اسـت.روش رایـج فقها، بدیـن ترتیب اسـت؛ اوالً، اسـتفاده از ظواهـر و عاج 
مشـکات ظواهـر و امـارات؛ و هنگامـی که فقیـه دسـتش از امـارات کوتاه شـد، مراجعـه به اصـول، و پیـدا کردن 
اصلی که این جـا مجـرای آن اسـت؛ و اگـر معارضه یی میـان اصول وجود داشـته باشـد، عـاج کـردن آن معارضه 
و دیگر مشـکات باب اجـرای اصـول ... و باالخـره از آب در آوردن مسـأله ی فقهی.این، فقـه جواهری اسـت. ما دو 
فقـه، یکـی سـنتی و دیگـری پویـا نداریـم. فقه پویـا، همـان فقـه سـنتی ماسـت. پویاسـت، یعنـی عاج کننده ی 
مشـکات انسـان و پاسـخگوی حوادث واقعه اسـت؛ و سـنتی اسـت، یعنی دارای شـیوه و متدی اسـت که بر طبق 
آن »اجتهـاد« انجـام میگیـرد، و این شـیوه قرنهـا معمـول بـوده و کارایـی خـود را نشـان داده اسـت.باید فقاهت 
تقویت شـود و درسـها و حوزه هـای فقاهـت مـورد اهتمام قـرار گیرنـد. اصـوالً بیمایـه فطیر اسـت و بـدون درس 

خوانـدن و زحمـت کشـیدن و ما شـدن، نمیتـوان مفید واقع شـد.

2- تزکیه ی اخالقی
مبنـای دوم، تزکیـه ی اخاقی اسـت، کـه اگر در افـراد حـوزوی نباشـد، همان مسـأله ی دزدی اسـت که بـا چراغ 

میآیـد و کار را مشـکلتر میکنـد. این قسـمت، مسـتغنی از بیان اسـت.

3- آگاهی های سیاسی
مبنـای سـوم، آگاهیهای سیاسـی اسـت. اگرشـما اعلـم علما هم باشـید، ولـی زمانتـان را نشناسـید، محال اسـت 
بتوانیـد بـرای جامعـه ی اسـامِی امـروز مفیـد واقـع شـوید. اگـر ندانیـم کـه اسـتکبار چـه کار میخواهـد بکند و 
دشـمنان ما چه کسـانی هسـتند و از کجـا نفـوذ میکنند، و اگـر متوجه نباشـیم کـه در جامعـه ی ما چـه میگذرد 
و چه مشـکاتی وجـود دارد و عاجش چیسـت، و اگـر اطاع نداشـته باشـیم کـه در جبهه بندیهای امـروز جهان 
چه جایگاهـی داریـم، نمیتوانیم نقـش واقعی خـود را ایفا کنیم.همیشـه کتـک و توسـری را کسـانی میخورند که 
بین دو جنـاِح بازیگـر قـرار گیرنـد و ندانند چـه اتفاقـی میخواهـد بیفتـد و چه عواملـی صحنـه ی بـازی را به نفع 
خود تغییـر میدهنـد. بصیـرت و علم بـه زمـان و اسـتفاده از موقعیتهـا برای هـر عاملـی - چـه اعلم العلماء باشـد، 
و چه کسـی کـه در یـک محله احـکام دیـن را بـه چنـد نفر تعلیـم میدهـد - ضـروری اسـت؛ منتهـا هرچـه مقام 
باالتـر باشـد، آگاهیهـای بیشـتر و وسـیعتری مـورد لـزوم اسـت.ما در طـول تاریخ تشـیع، بـه خاطر عـدم آگاهی 
علما از حقایـق جریانـات دنیـا، خیلی ضربـه خوردیـم؛ بخصوص در دویسـت سـال اخیر کـه دنیا شـکل جدیدی 
پیـدا کـرد و اسـتعمار پدید آمـد و سیاسـتها عـوض شـد و دولتهـای اروپایـی وارد میدان سیاسـت جهانی شـدند 
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و بـه کشـورهای اسـامی تعـرض کردند.هـرگاه مـا عالِم دیـن و تقـّی و باهـوش و زرنـگ و دقیقـی مثـل میرزای 
شـیرازی و شـیخ انصاری داشـتیم، از شـر دشـمن محفوظ میماندیم و برنـده بودیم؛ ولـی آن جا که قـدری غفلت 
و ناآگاهـی در کار بـوده اسـت، ضـرر میکردیم، کـه آن ضـرر، به یک نفـر و یک حـوزه و یـک مجموعه و یک شـهر 
و یک سـال و چند سـال محـدود نمیشـد؛ بلکـه در برخی مـوارد اثرش تـا پنجاه سـال تمـام، جامعه ی اسـامی را 

تحت فشـار قـرار میـداد.
دیگـر نبایـد تسـلیم ناآگاهیهـا شـویم. بایـد آگاهـی و بصیـرت را در خودمـان تقویت کنیـم. بایـد برآن سـه مبنا، 
حوزه هـا را بازسـازی کنیـم و توسـعه دهیم. حقـاً و انصافـاً حوزه ی مشـهد از اسـتعداد باالیـی برخوردار اسـت و از 
نظر علمـی و عملی و اخاقی و سیاسـی، اسـاتید خـوب و علمای بـزرگ وشـخصیتهای برجسـته یی دارد و طاب 
باسـابقه ی خوب و مسـتعدی در آن جا مشـغول تحصیل هسـتند. ان شـاءاللَّ حـوزه ی مشـهد بتواند در ایـن زمینه 

نقشـی داشـته باشـد و اقدام مهمـی بکند.

لزوم هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان
امـروز دشـمنها منتظرند تا بـه ما ضربـه زنند؛ مـا باید حواسـمان جمع باشـد. خوشـبختانه امروز طوری اسـت که 
توطئه های اسـتکبار جهانی از نظر ملتها افشـا شـده اسـت و ایـن جمله ی منسـوب به امـام سـجاد)ع(: »الحمدللَّ 
الّـذی جعـل اعدائنا مـن الحمقـاء«، واقعـاً در مواردی صـدق میکنـد. همین توطئـه ی اخیـر حکام سـعودی برای 
متهم کـردن ملـت بـزرگ ایـران و مسـؤوالن آن، از همان قبیـل توطئه هایی اسـت که تاکنون افشـا شـده اسـت. 

همه میداننـد و میفهمنـد که ایـن بغضهـا و حقدها از کجـا سرچشـمه میگیرد.
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تاریخچه تالش برای اصالح حوزه
نفس عنـوان »مجمـع نمایندگان طـّاب قم« یـک عنـوان شـیرین و امیدبخـش و بیدارکننـده ی آرزوهـای دیرین در 
باب حـوزه ی علمیـه اسـت. این کـه طـّاب قم بـه ایـن عزم راسـخ برسـند کـه بایـد تشـّکل و حضـور و تاشـی برای 
بهسـازی حوزه داشـته باشـند و ایـن عـزم در مقـام عمل بـه آن جا برسـد کـه انتخاباتـی صـورت بگیـرد و نمایندگانی 

برگزیده بشـوند، مـژده ی بسـیار بزرگی اسـت.
مسـأله ی اصاح حـوزه، چیزی نیسـت کـه در این زمان مطرح شـده باشـد؛ از سـالها پیـش در قـم، این مسـأله مطرح 
بوده اسـت. در آن سـالهای اولی کـه وارد قم شـدم )سـال ۳7(، فضـای جوانـی را یافتم کـه دور هم مینشسـتند و این 
آرزوهـا را به زبـان میآوردند و تکـرار میکردنـد و برای تحقـق آن، تاش مینمودنـد. بعـد در آن وقت برای ما معلوم شـد 
کـه در دوره ی قبـل از مـا - یعنـی قبـل از ورود مرحـوم آیةاللَّ العظمـی بروجردی)رضوان اللَّ علیـه( به قـم - نیز همین 
افکار مطـرح بوده اسـت و فضای برجسـته و خوشـفکر و خوشـنام، دنبـال آن بوده اند. بعد که قدری بیشـتر با مسـایل 
مربـوط به حوزه ها آشـنا شـدیم، فهمیدیم کـه حّتی ریشـه ی این قضایـا قبـل از اینهاسـت و در نجف زمان مرحـوم آقا 

سـّید ابوالحسـن اصفهانی)رضوان اللَّ علیه( ایـن حرفها بین طـّاب جـوان و روشـنفکِر آن روز مطرح بوده اسـت.
دو نفر بـرای من مشـروحاً و مفصـًا جریانی را کـه ده دوازده نفـر از فضـای آن روز نجف - مثـل مرحوم آقـای میانی، 
مرحوم آقا سـّیدعلیمددقاینی و عده یـی دیگر - پیش مرحوم آقا سـّید ابوالحسـن رفتند و درخواسـت خود را با ایشـان 
در میان گذاشـته بودند، نقـل کرده اند: یکـی مرحوم عامـه ی امینـی - صاحب الغدیر - بـود و دیگری مرحوم آقا سـّید 
حسـن تهامی)رضوان اللَّ علیه( که از مجتهدان و علمای برجسـته ی کشـور ما محسـوب میشـد و سـالهای متمادی در 

*. بیانات در دیدار مجمع نمایندگان طّاب ۰7/۰9/1۳۶۸
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بیرجند منـزوی شـده بود و قـدرش ناشـناخته مانـد تا وفـات کرد. ایشـان هـم قبـل از مرحـوم امینی، در سـال 41 
یا 42 که مـن برای منبـر بـه بیرجند رفتـه بودم، عیـن همـان صحبِت مرحـوم آقـای امینی را نقـل کـرد و جزییات 

قضیـه را به من گفـت که حـاال نمیخواهـم با تفصیـل آن را مطـرح کنم.

علت عدم تحقق تحول در حوزه تا کنون
سـؤالی که پیـش میآید، این اسـت کـه چـرا تفکـر و اندیشـه یی که بیـش از نیـم قـرن در حوزه هـای علمیه سـابقه 
دارد، جامـه ی تحقـق نپوشـیده اسـت. مرحـوم آقاسّیدابوالحسـن، در سـال 1۳25 وفـات کردنـد. این افـکار ممکن 
اسـت مثًا پنـج یـا ده سـال قبـل از وفـات ایشـان مطـرح بـوده باشـد. از سـال 1۳2۰ تـا آن سـالهایی که مـا به قم 
رفتیم - یعنـی تـا سـال ۳۶ یـا ۳7 - و بعـد از آن تا زمـان فعلـی، چـرا آن آرزوهـا و چیزهایی که همیشـه زبـدگان و 
روشـنفکران و فضـا و دلسـوزان و دردمنـداِن حوزه هـا دنبالـش بودنـد، تحقق پیـدا نکـرده اسـت؟خواهش میکنم 
یکـی از کارهایی که شـما آقایـان مجمع نماینـدگان طـّاب در دسـتور کار قـرار میدهیـد، تحقیق در مـورد همین 
مسـأله باشـد. آیا ما خیلـی تنبـل بودیـم؟ آیـا انگیزه هـا کـم بـوده اسـت؟ آیـا ابـزار کار در اختیار نبـوده اسـت؟ آیا 
مانعی بـه صورت شـناخته وجود داشـته یـا موانـع و روادعی به صـورت مبهـم و مرموز ایجاد میشـده اسـت؟ همه ی 
اینهـا قابل بررسـی اسـت و علـت هرکـدام باشـد، امـروز حجت بـر ما تمام اسـت کـه آنچـه را کـه در طول سـالهای 

متمـادی انجـام نشـده، انجـام بدهیم.

وظیفه فضال، مدّرسان و عامه ی طاّلب و حضرات مراجع عظام در تحول حوزه
امـروز، انقـاب اسـامِی پیروزمندی بـر محـور حـوزه ی علمیه بـه پیـروزی رسـیده و نظامی بـه وجود آمده اسـت. 
حوزه، در ایـن نظام که بیگانه نیسـت؛ بلکـه از لحاظ حرمـت و تأثیر واقعـی و آینده نگـری، محور و هسـته ی مرکزی 
اسـت - در این که بحثی نیسـت. امـروز، بهانه ها منقطع اسـت و همـه باید برای سـاختن و اصـاح حـوزه - و اگر این 
تعبیر به گوشـها سـنگین نیایـد، بگوییم بـرای مدرنیزه کـردن حـوزه - منطبق بـا نیازها بکوشـند. همه مسـؤولیت 
دارنـد و تمام کسـانی که دستشـان میرسـد کاری انجـام بدهنـد - از طـّاب تا فضـای جوان تـا مدّرسـان و مراجع 
عظام)اعلیاللَّ کلمتهـم( تـا مسـؤوالن کشـور و مؤمنـان و علمـا و دین بـاوران و مخلصـان دانشـگاهی کـه در سـطح 
کشـور هسـتند - هر کدام میتوانند سـهمی در ایـن کار داشـته باشـند.البته در این مورد، مـن برای خودم احسـاس 
مسـؤولیت میکنـم و در حیطـه ی خاصی، آنچـه را هم کـه احسـاس کنم تکلیـف مـن اسـت، ان شـاءاللَّ آن را انجام 
خواهـم داد و منتظر نمیمانم که شـرایط خاصـی پیش بیایـد. اگر واقعـاً در این زمینه تکلیف شـرعی فعلـی منّجزی 
را احسـاس کنـم، در آن حـدی کـه بـه مـن مربـوط خواهد شـد، بـه فضـل پـروردگار معطـل نخواهـم مانـد؛ لیکن 
تکالیف عمده یـی بر دوش شـما آقایـان فضـای حـوزه و مدّرسـان و عامه ی طـّاب و حضـرات مراجع عظام اسـت.
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چند توصیه به تشکل طالب قم
امـا چنـد مطلـب را میخواهـم مطـرح کنـم کـه طـرح یکـی از آنهـا را جلـو میانـدازم و آن، راجـع بـه نفس تشـکل 
شماسـت. ایـن تشـکل، چیـز بسـیار خوبـی اسـت. آنچـه کـه اتفـاق افتـاده - یعنـی انتخاباتـی کـه انجـام گرفته و 
اساسـنامه یی که در دسـتور کار شماسـت - کار مبارکی اسـت کـه باید محکـم آن را حفظ کنیـد و نگذاریـد به هیچ 
وجه با ایراد شـبهه، کار لنـگ بمانـد. کاِر مهمی انجام گرفتـه اسـت.خداوند، نور و رحمـت و فضل خـودش را بر روان 
پاک امام عظیم الّشـأن ما - آن انسـان اسـتثنایِی دوران معاصر - فرو ببـارد که در آخریـن قدمهای زندگِی سرشـار از 
برکت خـود، چنین برکتـی را به وجود آوردند. »من سـّن سـّنة حسـنة فلـه اجرهـا و اجر من عمـل بها«1. هـر کاری 
بکنیـد، دنباله ی آن سـنت حسـنه یی اسـت که ایشـان بـا پیـام پُرطنیـن و پُرمحتـوا و سرشـار از روح و تپـش خود، 
بنیانگذاری کردند. ایـن را دنبال کنید و سـعی نماییـد در همان چارچوبی کـه امام در آن پیـام آوردنـد، کار را محتوا 

بدهیـد و پیـش ببرید؛ یعنـی نگذاریـد اندکـی توقـف در کار به وجـود آید.

1-داشتن هدفی روشن
اگـر تشـکیاتی به وجـود آمـد، امـا هـدف روشـنی نداشـت، یـا هـدف داشـت و لیکـن برنامه ریـزی بـرای رفتن به 
سـمت آن هدف انجام نگرفـت و تشـکیات بیـکار ماند، به خـودی خـود، تشـکیات از هم خواهـد پاشـید و اگر هم 
بمانـد، صورت بـی جانـی خواهد بـود. خاصیت تشـکل انسـانی این اسـت. هـدف را محّدد کنیـد و مشـخص نمایید 
کـه میخواهید چـه کار کنیـد. هـدف را از پیام امـام)ره( بگیریـد. امـام در این پیام، پیشـنهاد و طـرح خاصـی را ارایه 
نفرمودند؛ امـا اول تا آخـر پیام، سرشـار از جهتهـا و اَعام الزم و تابلوهای سـر راه اسـت که انسـان را هدایـت میکند. 
باید هـدف این پیـام مبارک - کـه مـن دیـدم آقایـان روی آن کار خوبـی کردند و نـکات پیـام را اسـتخراج نمودند و 
روی آن تأمـل و دقـت کردند - روشـن بشـود و حیطه بندی گردد. باید مشـخص بشـود کـه میخواهیـم در حوزه چه 
کار بکنیـم. بعد بـر اسـاس آن هـدف، برنامه ریـزی کنیـد و بـر پایـه ی آن برنامه ریـزی، هر دسـتگاهی مشـغول کار 

بشـود. خودش 

2- درگیری ذهنی روزانه طالب با هدف
اگـر بتوانیـد کاری بکنید که هـر طلبه ی احسـاس مسـؤولیت داری در قـم، صبح کـه بلند میشـود، همچنـان که به 
فکـر برنامـه ی درس و بحـث روزانـه اش اسـت، بداند که بـرای آن هـدف چـه کار باید بکنـد. این، شـکل ایـده آل کار 
اسـت و حداعلـی میباشـد. لیکن اگـر ایـن کار هم نشـود، همیـن انـدازه معلوم باشـد کـه شـما میخواهید ده سـال 
دیگر چـه اتفاقـی در قـم بیفتـد و حـوزه در ده سـال دیگر چـه فـرق و تفاوتـی با امـروز داشـته باشـد. ایـن، تعقیب 
همان هدف اسـت. این را مشـخصش کنید و بر اسـاس آن هـدف، برنامه ریـزی نمایید.سـؤالی پیش میآیـد و آن این 
اسـت که رابطه ی ایـن مجموعه بـا هدفهای عمومـی حوزه، چـه رابطه یی اسـت؟ آیـا حـوزه ی علمیه باید به دسـت 
طـّاب و بـا اراده و فکر آنها متحول و متغیر بشـود یا شـکل دیگـری وجـود دارد؟ طبیعی اسـت که در حـوزه، مراجع 
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معظم حضور دارنـد که آنهـا طلبه ها و فضا و مدّرسـان سـابق و مراجـع امروزنـد. یعنی راهـی را که شـما امروز طی 
میکنیـد، آنها مثـًا چهل یـا پنجاه سـال پیش، با سـامت طـی کرده انـد و امـروز مرجع تقلید شـده اند. پـس، نقش 
آنها در آینـده ی حوزه، نقش بسـیار بارزی اسـت؛ کمااین کـه در همین پیام هـم، امـام)ره( به نقش مراجـع در آینده 
تصریـح میکننـد. این فکر بـرای ما پیدا نشـود کـه طلبه هـا باید مثـل نیروهـای انقـاب کـه در جاهایـی از پایین به 
بـاال انقـاب شـروع شـد و باالییهـا را در مقابل عمـل انجام شـده قـرار دادنـد، عمل کننـد. طـّاب تصـور نکنند که 
میتواننـد انقابـی را از پایین شـروع کنند و حـوزه را به صورتی کـه میخواهنـد، در بیاورنـد و بعد به مراجـع و بزرگان 
، ایـن حـوزه را اداره کنیـد! این کار، نه شـدنی اسـت و نـه جایز میباشـد؛ زیـرا در این جا، مسـأله ی  بگوینـد: بسـم اللَّ
تقابل قشـر پاییـن و باال - مثـل کارگـر و سـرمایه دار و کشـاورز و مالـک - نیسـت؛ بلکه همه سـر و ته یـک مجموعه 
هسـتند. آن مثال اعلـی و رب النوعـش وجـود دارد، بقیه هـم بالقوه هایی هسـتند که به آن جـا منتهی خواهند شـد. 
بنابرایـن، جهت حرکـت، همان جهت اسـت البتـه، همـه نمیکوبند کـه مرجع بشـوند و صحیـح و جایـز و مفید هم 
نیسـت؛ اما جهـت، جهِت فقاهـت و دین شناسـی و همان چیزی اسـت کـه امـروز مراجع ما در سـطح بـاالی آن قرار 
دارنـد. بنابرایـن، مراجع که حسابشـان مشـخص اسـت و در آینـده ی حـوزه، نقش وافـری هم دارنـد و بـدون نظر و 

موافقـت و کمـک و اراده و اقـدام آنها، نـه جایز و نـه ممکن اسـت کاری انجـام بگیرد.
خوشـبختانه، مراجع مـا موافقند. امـروز، مراجع ما مثـل مراجـع دوران مرحوم آقاسّیدابوالحسـن اصفهانی نیسـتند 
که فقـط به تدریـس فقـه و اصـول راضـی باشـند. خاطره یـی را مرحـوم آقـای تهامی)رضوان اللَّ علیـه( میگفتند که 
همین نکته را ثابـت میکند. ایشـان میگفتند که جلسـه یی بـا مرحـوم آقاسّیدابوالحسـن اصفهانی برگزارکردیم و در 
آن جلسـه مطرح شـد که طـّاب برنامه و نظـام پیـدا کنند و بعضـی از علـوم جدیـده را بخواننـد و زبـان خارجی یاد 
بگیرند. ایشـان هم اجمـاالً موافقـت کردند و بناشـد طرحـی فراهم بکنیم. جلسـه ی دوم کـه خدمت ایشـان رفتیم، 
در اتـاق بیرونی به انتظار نشسـتیم. ایشـان از اتاق شـخصی خود تشـریف آوردنـد و در چارچـوِب در ظاهر شـدند. ما 
بلند شـدیم و احتـرام کردیـم. ایشـان در حالـی که قبـای دگمه نبسـته بر تـن داشـتند، گفتنـد که مـن نمیخواهم 
بیایـم بنشـینم؛ فقـط خواسـتم نکته یـی را بـه آقایـان بگویـم و آن این اسـت کـه این پـول و شـهریه یی کـه من به 
طـّاب میدهم، ملـک شـخصی من اسـت. به ایـن صـورت کـه آن را قـرض میکنـم، بعد کـه وجوهـات آمـد، قرض 
خـودم را ادا میکنـم. بنابرایـن، شـهریه یی کـه مـن میدهـم، ملـک مـن اسـت و مـن راضـی نیسـتم که کسـی این 
سـهم امام و شـهریه را مصـرف کنـد؛ در حالی که غیـر از فقـه و اصول چیـز دیگـری را در حـوزه بخواند. ایشـان، این 
مطلـب را گفتنـد و در را بسـتند و رفتند. آقـای تهامـی میگفتند: مـا همین طور متحیـر ماندیـم چه کنیم. مـا آمده 
بودیم با ایشـان ترتیبات دروس جنبی و کام و تفسـیر و اخاق و زبان انگلیسـی و امثـال اینها را بدهیم و ایشـان هم 

همین طور َسـِرپا جوابمـان را دادنـد و تشـریف بردند!
البتـه، آقاسّیدابوالحسـن اصفهانـی، مرجع بزرگـوار عالم شـیعه اسـت و حق فراوانـی هم به گردن اسـام و تشـیع و 
روحانیـت و فقاهـت دارد. مـا به ایشـان اعتراضـی نداریم. تشـخیص ایشـان این بـوده؛ لیکن امـروز مراجـع این گونه 
نیسـتند. امـروز، مراجـع بـه ضرورتهایـی که حـوزه بـا آنهـا مواجه اسـت، آشـنا هسـتند و بـرای آن کـه حـوزه را - 
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آن چنان که نیاز زمان اسـت - سـازماندهی بکننـد، آماده اند. مـن، این نکتـه را از روی قرایـِن تقریباً علمیـه و از روی 
سـوابق گذشـته عرض میکنم. ما کـه آن وقتها در قـم بودیـم و افـکار آقایـان را از نزدیـک میشـناختیم، میدانیم که 
االن خوشـبختانه وضعیِت گذشـته وجود نـدارد و مراجع مـا االن با ایـن برنامه ریـزی و آینده نگری موافقنـد و در این 

زمینه هـا همـکاری و تدبیر و ابتـکاِر عمـل و پشـتیبانی و عـزم و تصویب و تأییـد را خواهند داشـت.
بعد سـراغ مدّرسـان - و به طور خـاص جامعه ی مدّرسـین - میآییـم. امـام)ره( در پیام خـود، به جامعه ی مدرسـین 
اشـاره کردند و خطـاب به طـّاب فرمودند که شـما جذب جامعه ی مدّرسـین بشـوید. مسـأله، جذب شـدن اسـت. 
جذب شـدن به چه معناسـت؟ همه میتوانند ایـن نکته را بفهمنـد. امـام در پیام خود، جهـت را مشـخص کردند. در 
آن وقتهـا، حرف و فکـری در حـوزه رایج بـود و به آن دامـن هم زده میشـد که جامعـه ی مدّرسـین را از همـه ی امور 
حـوزه و انقـاب، بکلی مسـلوب االعتبـار و االختیـار بکننـد. امام بـا پیام خـود خواسـتند با ایـن فکر معارضـه کنند 
و صریحـاً نیـز مبـارزه کردنـد. توصیه ی امـام به فضـا و مدّرسـان این بـود که بـه نظر طـّاِب جـواِن انقابـِی مؤمن 
توجه شـود و با آنها گـرم بگیرنـد و به همـان طـّاب انقابی هـم گفتند که شـما جذب جامعه ی مدّرسـین بشـوید. 
پس نمیشـود ما یـک حرکـت طلبگـی و حوزه یی عمومـی داشـته باشـیم؛ در حالی کـه این طـرف از آن طـرف جدا 
باشـد. این دو طـرف، یک جریـان هسـتند که بایـد با هـم باشـند و همچنان کـه در اساسـنامه ی شـما آمده اسـت، 

مجموعـه ی طـّاب، مجموعـه ی مدّرسـان را در رتبه و رده یـی باالتر از خودشـان مشـاهده کنند.

3- حرکت سازنده و یک کار ذوجوانب
شـورای مدیریـت هـم همین طـور اسـت. البتـه، شـورای مدیریـت و جامعـه ی مدّرسـین، هـر دو عناویننـد. اگـر 
چـه اشـخاص محتـرم و بزرگـوار فراوانـی در ایـن مجموعه هـا هسـتند کـه ما بایـد به حضـور چنیـن عناصـری در 
مجموعـه ی حـوزه ی علمیـه ی خـود افتخـار کنیم؛ امـا آنچـه که مـورد نظـر امـام بزرگـوار و عزیزمـان بـود، عنوان 
شـورای مدیریت و جامعه ی مدّرسـین اسـت. باالخره افراد در این شـورا و آن جامعـه میآیند و میرونـد؛ همچنان که 
در مجموعه ی شـما مجمع نمایندگان، افـراد میآینـد و میروند. بنابراین، قـوام عنوان به افراد نیسـت. عنـوان، عنوان 
اسـت و محل ورود مـدح و ذم و داشـتن اعتبـار و امثـال اینهاسـت. البته، افـراد در ذیـل این عنـوان قـرار میگیرند و 

مصـداق آن میشـوند؛ ولی بعضـی از افـراد به عناویـن - بیـش از آنچـه کـه دارد - اعتبار میبخشـند.
پس، ماحظـه میکنید آنچـه کـه در حـوزه ی علمیه بایـد انجـام بگیرد، یـک حرکـت سـازنده و یـک کار ذوجوانب 
اسـت؛ یعنی فکر و اراده و تشـخیص طّاب - بخصوص نیرویشـان - در آن نقش دارد. همچنین مدّرسـان و جامعه ی 
مدّرسـین و فضـا و شـورای مدیریـت و مراجع محتـرم و معظـم در او نقـش دارند. یـک کار چنـد بعدی بایـد انجام 
بگیـرد. در ایـن جمـع و در ایـن صفحـه ی مشـترٌک فیه، سـهم طـّاب چیسـت؟ آن را جسـتجو و دنبال کنیـد. این 
چیزی اسـت که بایـد در بحثهای شـما مـورد توجه و تأمـل قـرار بگیرد و پـس از آن، بـا برنامه ریـزی و بـدون اندکی 
وقفه، پیـش بروید. بنابرایـن، حرکت مبارکی اسـت که بایـد دنبال بشـود. خصوصیاتی هم کـه مطرح کـردم، در این 

حرکت وجـود دارد.
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چیستی اصالح حوزه
ما واقعـاً میخواهیم حـوزه را چگونه بسـازیم؟ وقتی که بحث سـازندگی و تشـکیات و نوسـازی حوزه میشـود، نباید 
فـوراً ذهنها بـه این طرف بـرود کـه حـاال میخواهیم تمـام پایه هـای حـوزه را به هـم بریزیم. نـه، اصًا چنیـن چیزی 
نیسـت. باید از موجودی ارزشـمند حوزه ی علمیه ی قم اسـتفاده بشـود و سـازماندهی و جهت دهی بشـود و از دوباره 
کاریهـا پرهیز گـردد. ایـن کار بـرای چیسـت و میخواهیم چـه چیـزی در حوزه تحقـق پیدا بکنـد؟ اصـل قضیه این 

اسـت. دوسـه نکته را در این مـورد مطـرح میکنم تـا معلوم بشـود که توقع مـا از حوزه چیسـت.

حوزه؛ مسئول مستقیم استخراج الگوی زندگی اسالمی
مطلب اول این اسـت کـه نظامی بر اسـاس اسـام تحقق پیدا کـرده اسـت و موفقیـت و عـدم موفقیـت آن در دنیا و 
تاریخ، به حسـاب اسـام گذاشـته خواهد شـد؛ چه من و شـما بخواهیم و چـه نخواهیم. ایـن نظام، بر محـور تفکرات 
اسـامی بنا شـده و بایسـتی برمحور مقررات و بینشـهای اسـامی اداره بشـود. این تفکرات و بینشـها و مقـررات، در 
کجا بایسـتی تحقیـق و تنقیح بشـود؟ این اسـتفهامها، در کجا باید پاسـخ داده بشـود؟ اگـر حوزه ی علمیـه ی قم که 
امروز در کشـور مـا و بلکه در عالم تشـیع، مـادر و محـور حوزه هـای علمیه اسـت و در درجـه ی بعد بقیـه ی حوزه ها، 
تنقیـح و تبیین مقـررات و احکام و معـارف اسـامی را - که نظـام با آنها حرکـت خواهد کـرد - به عهـده نگیرند، چه 
کسـی باید به عهـده بگیـرد؟ حوزه ها بایسـتی ایـن مسـؤولیت را احسـاس بکنند.حـوزه، تاکنـون این مسـؤولیت را 
به صورت مسـتقیم برعهـده نگرفته اسـت. من، ایـن نکته را بـه صورت صریـح عرض میکنـم. غیرمسـتقیم به عهده 
گرفته اسـت؛ ولی مسـتقیم نه. در حوزه ها کسـانی هسـتند کـه کار و تـاش میکنند و از لحـاظ فکری، مشـکات و 
گرههای نظـام را بـا مباحث خـود باز میکننـد. کسـانی از حوزه هـا متخرج شـده اند و به سراسـر کشـور یـا در داخل 
تشـکیات گوناگـون نظـام رفته انـد و کار میکننـد؛ امـا حـوزه - به ماهـی حـوزه - هنـوز تنظیـم و تدویـن مقررات 
اسـامی و نظام ارزشـی اسـام و اخاق عمومییی را که ما میخواهیم ملت داشـته باشـند و متکی به مـدارک قطعی 
شـرع باشـد و دیگر جای بحث و لَیت و لعـّل ولَِم و بَِم نداشـته باشـد، متکفل نشـده و الگـوی زندگی اسـامی را ارایه 
نداده اسـت. هی به مـا میگوینـد: الگوی زندگـی اسـامی را بدهید. چه کسـی بایـد ایـن کار را بکند؟ طبیعی اسـت 

که حوزه بایـد در ایـن جهت گام بـردارد.
حـوزه بایـد مراکز متعـدد تحقیقاتی داشـته باشـد تـا در تمـام ایـن زمینه ها، مثـل یک مجموعـه ی تولیـدی مرتب 
و مـدرن کار کنـد و محصـول بدهـد. اگـر چنانچـه دسـتگاه در مسـأله یی دچار سـؤال شـد - مثـل مسـأله ی زمین 
و موسـیقی و در یـک چارچوب وسـیعتر، سیسـتم اقتصـادی و روابـط خارجـی و ارتبـاط با ملتهـا و مسـایل پولی و 
ارزشـهای کارگـزاراِن حکومـت و صدهـا مسـأله از ایـن قبیـل کـه هر دسـتگاهی همـواره بـا ایـن سـؤاالت از لحاظ 
مبنایـی مواجه اسـت کـه مـا بـر چـه اساسـی قانـون بگذرانیـم و بـر چـه اساسـی مقـررات اداری بگذاریـم و بر چه 
اساسـی عمل بکنیـم - بداند که مرکـزی این گونـه سـؤالها را جـواب میدهد.حوزه های علمیـه - مخصوصـاً حوزه ی 
علمیه ی قـم - در تصویر مطلـوب و ایده آلـی، یـک کارگاه ایدئولوژی و مرکـز ایدئولوگهاسـت. البته - همـان طور که 
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مطرح کـردم - تاکنـون حـوزه این نقش را مسـتقیماً بـه عهـده نگرفته اسـت. اگر چه بـرکات نـازل بر این کشـور، از 
شـخص شـخیص امام بزرگوارمـان - که ریشـه ی همه چیـز و مایـه ی اصلی همـه ی این برکات بود - ناشـی میشـد 
و دیگـران همـه متخرجـان حوزه اند؛ اما این غیرمسـتقیم اسـت. حـوزه باید مسـتقیماً در ایـن مسـایل دخالت کند.

پنج مسئولیت  مورد توقع از حوزه علمیه
مطلـب دوم در باب کارهـای اصلییی اسـت که بایـد از حوزه توقع داشـته باشـیم. ما وقتی بـه تصویر دنیای اسـامی 
کشـورمان نگاه میکنیم، پنـج کار اصلی را میبینیـم که باید انجـام آن را از حـوزه توقع داشـته باشـیم. از آن پنج کار، 
سـه کار اسـت که خود حوزه برای بقـای خـودش، تقریبـاً بـه آنهـا احتیـاج دارد و دو کار دیگـر را بیرون حـوزه بدان 

احتیـاج دارند. البتـه، ایـن تعریف و تقسـیم بندییی که مـا میکنیـم، جامع و مانع نیسـت.
کار اول، عبـارت از مرجعیـت و افتاسـت. مردم همیشـه محتاج مرجع و مفتی هسـتند و حـوزه متکفل تربیـت و تولید 
مرجع و مفتـی اسـت. کار دوم، تربیـت مدّرس اسـت. حـوزه، طبعـاً مدّرسـانی الزم دارد که بایـد در خود حـوزه تربیت 
بشـوند. کار سـوم، تحقیـق و تألیف در مسـایل علمی اسـت؛ چـه کارهایی کـه از بیـرون به حـوزه عرضه میشـود و چه 
کارهایی کـه متعلق به خود حوزه اسـت و بـه محققـان و مؤلفانی که کتابهایی بنویسـند، احتیـاج دارد و چـه کتابهایی 
که برای بیـرون حوزه الزم اسـت و چـه کتابهایی کـه حاوی تحقیقـات جدید در مسـایل فقهی اسـت و شـیوه ی نوین 
اسـتنباط را بیـان میکند - کـه امـام در همین پیـام و یکـی از پیامهای قبلیشـان به آن اشـاره کردنـد - و چـه کتابهای 
درسـی. این سـه کار، بیشـتر به درون حوزه توجـه دارنـد؛ ولـی دو کار دیگر به بیـرون حوزه نـگاه میکننـد.کار چهارم، 
مسـأله ی قضاسـت. سیسـتم قضایی اسـامی، فقیه و مجتهد و عـادل را میطلبـد. قضای اسـامی این اسـت. آن وقتی 
که ما مجتهـد و مفتـی و صاحب نظـر نداریم، بـه قاضی مـأذون ِمـن قَِبل المجتهد اکتفـا میکنیـم. این از بـاب ضرورت 
اسـت که »الّضـرورات تبیـح المحـذورات«. آن وقتـی که قاضـی عـادل قطعی نداریـم، بـه آن که مـورد اعتماد باشـد، 
اکتفـا میکنیـم؛ وااّل بایـد فقیـه و مجتهد عـادل، منصـب قضـا را به عهـده بگیـرد. پس، ایـن هـم کار دیگـر حوزه های 
علمیه اسـت که بایسـتی دایمـاً یـک رشـته از رشـته های پنجگانـه ی آن، بـرای این مهـم کار کنـد.کار پنجـم، تبلیغ 
در سـطح وسـیع و به شـیوه ی مطلوب و مدرن اسـت که در مطلب سـوم، شـأن تبلیـغ و ابعـاد گوناگون تبلیغـی را که 
امروز از ما متوقع اسـت، توضیـح خواهـم داد. این پنج مسـؤولیت را حـوزه ی علمیـه باید انجـام بدهد. آیا بـدون نظم و 
تقسـیم بندی و تقسـیم کار و کوتاه کردن راههـا و زدن از زواید و پرداختـن به بعضی از کارهـای الزمی که امـروز به آنها 
پرداخته نمیشـود، ممکن اسـت این پنج وظیفـه را از حوزه متوقع باشـیم و حـوزه آنها را بـرآورده کند؟ ما باید حسـاب 
کنیم فرضاً در سـی سـال آینده، این کشـور اسـامی چند نفر قاضـی مجتهـد عـادل الزم دارد. حوزه بایسـتی این طور 
خیز بردارد که بتواند تا سـی سـال آینـده، این تعـداد را تربیـت کند. همچنان کـه برای تربیت پزشـک، به دانشـگاهها 
میگوییم مثًا برای بیسـت سـال آینده، ایـن تعداد پزشـک الزم داریم. دانشـگاههای پزشـکی هم طـوری برنامه ریزی 
میکنند که این نیـاز تأمین بشـود. حاال اگر پزشـک نداشـتیم، از کشـورهای دیگـر میآوریم؛ ولـی اگر ما نداشـتیم، از 

کجـا بیاوریم؟ ایـن توقع نیز جـز با سـازماندهِی درسـت انجـام نمیگیرد.
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تدوین ایدئولوژی انقالب و تبلیغ آن؛ انتظار از حوزه های علمیه
مطلـب سـوم در بـاب حـوزه و انتظاراتی اسـت کـه از حـوزه میـرود. آقایـان! ما ملـت ایـران، انقـاب بسـیار بزرگی 
کردیـم. عظمت ایـن انقـاب، خیلی زیاد اسـت و مـن محکم به شـما عـرض میکنم کـه اغلب مـا خیلـی از چیزها را 
میدانیم؛ ولـی هنوز نمیدانیم چـه کار عظیمی انجام گرفته اسـت. ایـن انقاب، حادثـه ی فوق العاده و عجیبی اسـت. 
همه ی دنیای اسـتکبار و طغیـان و جاهلیـت یکطرف و ایـن انقاب طرف دیگـر. واقعـه ی خیلی مهمی اتفـاق افتاده 
اسـت و در خـودش ایـن کفایـت را میبیند کـه به مصـاف تمـام طغیـان و کفر جهانـی بـرود. مـا در این انقـاب قرار 

گرفته ایـم و نمیفهمیـم چـه قدر بـزرگ و مهم اسـت.
این انقـاب، با ایـن عظمـت و ابعـاد و آثار عملـی، از لحـاظ ارایـه ی مبانی فکری خـودش، یکـی از ضعیفتریـن و کم 
کارتریـن انقابها و بلکـه تحوالت دنیاسـت. مثًا وقتی بازار مشـترک بـه وجود میآیـد، دهها کتاب و جـزوه و تحقیق 
و فیلـم، در بـاب مبانی فکـرِی ایـن کار، در سـطوح مختلف منتشـر میشـود و بـرای اقتصاددانهـا و سیاسـتمدارها و 
عامـه ی مـردم و جهـاِن مصرف کننـده و تولیدکننـده ارسـال میشـود. مگر بـازار مشـترک چیسـت؟ آیا غیـر از این 
اسـت که چند کشـور دور هم نشسـته اند و مثل چند تاجـر با هم تجـارت میکننـد و مبـادالت بازرگانی دارنـد؟ بازار 
مشـترک، مثال کوچکـی در دنیاسـت؛ ولی اگر شـما انقابهـای بـزرگ دنیا را هـم در نظـر بگیرید، باز هم مشـخص 
میشـود که مـا کـم کار کرده ایم.وقتـی انقاب اکتبـر تحقق پیـدا میکنـد، در طـول ده پانزده سـال، آن قـدر کتاب و 
فیلم و قصـه و جـزوه در سـطوح مختلـف راجع بـه مبانی فکـری این انقاب نوشـته میشـود کـه در کشـورهایی که 
باد آن انقـاب به آنها رسـیده، دیگـر مـردم احتیاجی ندارنـد از کتابهـای آنها اسـتفاده کننـد! آن قدر فضـای ذهنی 
پُرشـده اسـت که روشـنفکرهای خود کشـورها مینشـینند راجع به مبانی ارزشـی و فکری آنها کتاب مینویسند! در 
سـه چهار دهه ی گذشـته، چه قدر ایرانیها دربـاره ی مبانی فکـری انقاب شـوروی، به زبان فارسـی کتاب نوشـتند؛ 
چـون دیگر اشـباع شـده بودنـد. یعنـی آنهـا این قـدر نوشـتند کـه همـه ی روشـنفکرهایی کـه بـه نحـوی از لحاظ 
فکری بـا آنهـا ارتباط پیـدا میکردنـد، از لحـاظ فکری اشـباع میشـدند و بعد یـک آدم مثًا دسـت بـه قلم و بـا فکر و 

روشـنفکری، خودش میجوشـید و مطالبـی - غیـر از ترجمه هـای فراوانی کـه از آثار آنها میشـد - مینوشـت.
ما چـه کار کردیم؟ کاری کـه ما در ایـن زمینه کردیـم، واقعـاً خیلی کم اسـت. گاهی انسـان دلش نمیآید کـه بگوید 
در حد صفـر؛ چون واقعاً کسـانی بـا اخـاص کارهایـی کرده اند. امـا اگر نخواهیـم ماحظـه ی این جهـات عاطفی را 
بکنیم، بایـد بگوییم یـک ذره بیشـتر از صفـر و خیلی خیلی کم کار شـده اسـت. البتـه، این کـم کاری دالیلـی دارد: 
بعضـی از روشـنفکران و متفکـران اصلـی را در اول کار از مـا گرفتنـد و بعضـی از آنها نیز مشـغول کارهـای گوناگون 
اجرایـی شـدند؛ اما اسـاس قضیـه این اسـت که مـا تولیـد نکردیـم. یـازده سـال از انقـاب میگـذرد؛ خوب بـود که 
صدها نویسـنده ی اسـامی، مبانی اسـام را بنویسـند - چون انقاب ما اسامی اسـت - و منتشـر بکنند. میبایست 
تربیـت میکردیم کـه نکردیـم. ایـن، یکـی از کارهـای حـوزه اسـت. نمیخواهـم بگویم کسـانی کـه بیـروِن حوزه ها 
نشسـته اند، مسـؤولیتی ندارند؛ اما بیشـترین مسـؤولیت را حـوزه ی علمیه - و بیـش از همه قـم - دارد. قم بایسـتی 
محصـول وافـری در ایـن زمینـه میداد.اگر بـه مسـؤوالن رادیـو می گوییم چرا شـما برای مسـایل اسـامی منتشـر 
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شـونده در رادیو، این قـدر ضعیفید؟ خواهنـد گفت: بنویسـید تا ما بخوانیـم. حوزه ی علمیـه در ایـن زمینه ها موظف 
اسـت. مثًا شـما میبینیـد کـه در رادیو در بـاب زندگـی ائمـه و یا ایـن قطعه هـای دینییی کـه میخواننـد و صحبت 
میکنند و بحثهـای دینییی که در آن رسـانه میشـود و از لحـاظ حجم هم زیاد اسـت - لیکـن کم اثر میباشـد - واقعاً 
شـاید بشـود گفت که این مطالب، یک نفـر را مسـلمان و هوشـمند و دارای بینش در باب مسـایل اسـامی نمیکند. 
مطلبی کـه ارایه میشـود، یـا خیلـی ضعیف اسـت و یا نحـوه ی ارایـه اش خیلـی ضعیف میباشـد؛ بـه خاطـر این که 
بدون هنـر و زبان خوب و قـدرت القا بیان میشـود. یعنی یـا آدمهای معمولـِی متوسـط، آن مطالب را بیـان میکنند و 
یا این که افراد کـج سـلیقه یی میآیند و یک سـری مطالب عجیـب و غریب - صورتـاً عرفانـی و باطناً پـوچ - را مطرح 

. میکنند
اوایلی که شـعر نـو رایج شـده بـود، یـک عـده از ایـن جوانهـا میآمدنـد و همین طـور چیـزی میگفتنـد. در آن زمان 
شـایع بود که وسـطهای یک شـعر را پاک میکننـد و خیـال میکردند شـعر نو میسـرایند! البتـه، این شـایعه واقعیت 
هـم داشـت و در مـواردی به نحـو موجبـه ی جزییـه اتفاق هـم افتـاده بـود. بعضـی از مطالـب عرفانـی کـه در رادیو 
مطرح میشـود، همیـن حالـت را تداعی میکنـد و بعضی خیـال میکننـد عرفان همین اسـت کـه آدم چیـزی ببافد! 
دیده انـد که اگـر کسـی مطالب عرفانـی میگویـد، آدم نمیفهمـد. به همیـن خاطر خیـال کردنـد هر مطلبی کـه آدم 
نفهمیـد، عرفان اسـت! یکچیزی میسـازند و با یـک زبان بیربـِط چرندی، در رسـانه های مـا پخش میکننـد و هر چه 
آدم فکر میکنـد، میبیند هیچ چیـز در آن پیدا نمیشـود و هیـچ معنایی نـدارد. به مسـؤوالن رادیو اعتـراض میکردم 
که چـرا این طـوری اسـت؟ در دلم بـه خـودم جـواب دادم که اینهـا چـه کار کنند و بـه چه کسـی مراجعه کننـد و از 
چه کسـی بخواهند؟ تـا من بگویـم: چـرا این گونه اسـت؟ میگوید: بنویسـید تـا مـن بخوانم. من چـه جوابـی باید به 

او بدهـم؟ وضـع تبلیغ ما ایـن اسـت و حـوزه ی علمیـه در این زمینه هـا موظف میباشـد.

هدایت استعدادها در حوزه به سمت تبلیغ
در حوزه هـای علمیـه، اسـتعدادهای فوق العـاده وجـود دارد. واقعـاً فهمیـدن بعضـی از مطالـِب اصولـی و فلسـفی و 
بعضـی از ریزه کاریهـای فقهـی، مشـکلتر از فهمیـدن بسـیاری از فرمولهـای علمـی دنیاسـت و طلبه ها بـا آن دقت 
فکـری خودشـان، ایـن مطالـب را میفهمند. مگـر میشـود آدم مغـزی مثل مغـز صاحـب »قوانیـن« به آسـانی پیدا 
کنـد؟ در حوزه هـای علمیـه، از این قبیـل متفکـران که مرتب فکـر و دقـت و ریزبینـی میکنند، زیـاد اسـت. اگر این 
اسـتعدادها و خاقیتهـا و ذوقهایـی کـه گاهـی مشـاهده میشـود، به شـکل صحیحـی به سـمت یک تبلیغ درسـت 

هدایت شـود، مـا دیگـر محتـاج چیزی نیسـتیم.

یکی از کارهای حوزه، پاسخ به کتابهای علیه انقالب
خارجیها کتاب مینویسـند و مـا باید پاسـخ آنهـا را بدهیم. یکـی از وعاظ السـاطین مصـری - که واقعاً حیف اسـت 
وعاظ السـاطین بنامیـم؛ بلکه باید آنهـا را خدام السـاطین نامیـد؛ چون وعـاظ السـاطین بعضی وقتها سـلطان را 
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وعظ میکردنـد - کتابی بـه نام »الشـیعة والمهدی والـّدروز« نوشـته و به اصطـاح، تحقیقی در باب شـیعه و حضرت 
مهـدی و دروز کـرده اسـت. حـاال چـه ارتباطـی بیـن شـیعه و دروز وجـود دارد، خـودش بحثـی اسـت! ایـن خدام 
السـاطین، از بـس پـول و ثـروت فهـد و صـدام و شاه حسـن را در شـکمهای خـود ریخته اند کـه دیگر چاشـته خور 
شـده اند و گرفتـن این همـه شـیرینی و لـذت از آنها سـخت اسـت. آنهـا واقعاً ضایـع شـده اند و اگـر علـم و دین هم 
میداشـتند، حاال دیگر به دردشـان نمیخـورد. از این نـوع کتابها زیـاد مینویسـند. ما بایـد در حوزه ی علمیـه ی قم و 

در مراکـز علمـی خود، صـد جواب رد در مشـتمان داشـته باشـیم و بـه آنها پاسـخ بدهیم.
هنـوز کـه هنـوز اسـت، در دنیـای اسـام بـه مـا میگوینـد: شـما قایـل بـه تحریـف قرآنیـد! چـرا کـه یـک روز 
فصل الخطابی نوشـته شـد و ما هنـوز نتوانسـته ایم آن قدر فضـای فرهنگی دنیـای اسـام را از حرف حـق خودمان و 
این کـه قایل بـه تحریف قـرآن نیسـتیم، اشـباع کنیم تا اگـر بی دیـن المذهبی خواسـت بنویسـد که شـیعه قایل به 
تحریف قرآن اسـت، بدانـد که فردا شـاگرد سـر کاسـش در االزهـر، یقـه اش را خواهد گرفت کـه این کتاب شـیعه 

پاسـخ شـما را داده است.
هرچـه مرحـوم »سـّید شـرف الدین« و مرحـوم »امینی« نوشـته، همان اسـت دیگـر. البتـه، هـر کـدام از آن کتابها 
برای جاهایـی بـه درد میخـورد؛ اما نکتـه این اسـت که مـا به صـورت مـدرن و طبق نیازهـای امـروز، از حـق خود و 
تشـّیع و اعتقـاد و انقاب و اسـام و حّتی اماممـان دفاع نکردیـم. امام را متهـم کردند کـه میگوید: پیامبـران ناموفق 
بودند)!( مـا چند جلد کتـاب در جواب ایـن اتهام نوشـتیم و به دنیـا ارایـه دادیم و پخـش کردیم؟ پـس، ببینید اینها 
کارهای حوزه اسـت. مـا باید اینهـا را بـاور کنیم.آقایان! مـا تا کی به سـازمان تبلیغـات و وزارت ارشـاد فشـار بیاوریم 
که بنویسـید و بدهید؟ آنهـا میگویند: نمیتوانیم. راسـت هـم میگوینـد، کار آنها نیسـت؛ کار حوزه و طلبه اسـت. این 
گونه کارهـا بایـد در آن جاها انجـام بگیرد. مـن از آقایان سـؤال میکنم کـه آیـا میدانید امـروز در درجـه ی اول، چند 
عنـوان کتاب بـرای دنیـای اسـام الزم اسـت؟ گمـان نمیکنم کسـی از شـما بداند. مـن شـاید از بعضی از شـما یک 
ذره بیشـتر بدانم؛ اما به طـور دقیق نمیدانـم. حوزه هـم نمیداند. اگـر من ندانـم، عیب نیسـت؛ ولی اگر حـوزه نداند، 
عیب اسـت. حوزه ی علمیه بایـد بداند کـه مثًا امـروز پنجاه عنـوان کتـاب وجـود دارد. در درجـه ی اول، مـا باید در 

پنجاه موضـوع و در درجـه ی دوم، در صدوبیسـت موضوع کتاب نوشـته باشـیم یا بنویسـیم.
باید بـه تناسـب تهمتهایـی که به مـا میزننـد و به تناسـب فحشـهایی که به مـا میدهنـد و بـه تناسـب کتابهایی که 
علیـه مـا مینویسـند، نیازهـا را بدانیم. مرکـز و بانـک اطاعات حوزه کجاسـت کـه اینهـا را نگاه کنـد و دربـاره ی آن 
موضوعـات تحقیـق نمایـد و بنویسـد؟ یکـی از کارهایی کـه حـوزه باید انجـام بدهـد، همین اسـت. یعنـی مرکزی 
داشـته باشـد و کتابهایی را کـه در دنیـا راجع بـه انقاب نوشـته اند، جمـع کند؛ چـه آنهایی کـه مسـتقیماً درباره ی 
انقـاب اسـت و چـه آنهایـی که بـه خاطـر انقـاب، به شـیعه و یـا اسـام فحـش داده انـد و چـه کتابهایـی کـه از ما 
تعریـف کرده اند و نقـاط قّوت مـا را - کـه بعضـاً خودمان هـم از آنهـا غافـل بوده ایم - یـادآور شـده اند.در ایـن مرکز، 
محققان حوزه باید مشـابه ایـن کتابها را نیـز در داخل کشـور جمع آوری کننـد و مورد بررسـی قرار دهنـد. وقتی که 
محقق میگوییـم، فوراً ذهـن به سـمت پیرمردهـای از کار افتـاده نرود. محققـان جوان - مثل خود شـما - بنشـینند 
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اینها را تقسـیم بندی کننـد و تفکـر و ذهنیت انقـاب و بـه تعبیـر اروپایـی آن، ایدئولوژی انقـاب را - که متأسـفانه 
هنوز معـادل فارسـی آن را پیـدا نکرده ایم - تدویـن کننـد و آن را - نـه در یک جلـد کتاب و نه بـا یک بیـان - بیرون 
بدهنـد؛ که اگـر از ما پرسـیدند: انقابتـان چیسـت؟ بگوییم این اسـت. اگر شـما چنیـن کاری نکردیـد، دیگرانی که 

غالبـاً صاحیت ندارنـد، خواهنـد کرد.

مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن، انتظاری از حوزه 
مطلب چهـارم این اسـت کـه امـروز تهاجم فرهنگـی عظیمی علیه اسـام هسـت کـه ارتباط مسـتقیمی بـا انقاب 
نـدارد. ایـن تهاجـم، وسـیعتر از انقـاب و علیـه اسـام اسـت. چیـز عجیـب و فوق العاده یی اسـت که بـا تمـام ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسـی، علیه اسـام - و حّتی اسـامی کـه در توده ی مـردم الجزایـر نفـوذ دارد - وارد کارزار 
شـده اسـت. فقـط یـک اسـتثنا دارد و آن اسـاِم وابسـته بـه دسـتگاههای اسـتعماری و فهدگونـه اسـت؛ وااّل حّتی 
اسـامهای به معنای اعتقـاد عوامانه ی مردم هم مورد تهاجم اسـت؛ چه برسـد به اسـام نـاب و انقابـی - و به تعبیر 
آنها اسـام ایران - که دیگر وضعش روشـن اسـت. تهاجـم عجیبی وجـود دارد. چیزهایی که شـما میشـنوید - مثل 
حجاب در فرانسـه و مبـارزه بـا دختـران محجبه در ایـن کشـور - اینهـا جرقه هایی اسـت که نشـان از آتشـهای زیر 
خاکسـتر میباشـد و از کار عظیمی در پشـت پرده خبر میدهـد. قضیه فقط این نیسـت که یـک دولِت مثـًا الییکی 
بگوید که مـا نمیخواهیـم محجبه یی باشـد؛ نـه، اینهـا اصًا از اسـام به شـدت احسـاس خطـر کرده اند. البتـه، این 
موضـوع تازگی هم ندارد؛ از سـابق نیـز این طور بوده اسـت.من در کتـاب »مسـلمانان در نهضت آزادی هندوسـتان« 
ایـن نکتـه را یادآور شـده ام کـه یکـی از نایب السـلطنه های هنـد قبل از اسـتقال ایـن کشـور در سـال 1947 گفته 
بود کـه اوایلـی کـه انگلیسـیها وارد هنـد شـده بودنـد - یعنـی بعـد از دوران کمپانی هنـد شـرقی - و میخواسـتند 
حکومت هنـد را به دسـت بگیرنـد، گفتـه بودند که مسـأله ی مـا در هنـد، مسـلمانها هسـتند و بزرگتریـن هدف ما 
بایسـتی قلع و قمـع و سـرکوب آنها باشـد! سـخن معـروف »گادسـتون« را هم که حتمـاً شـنیده اید که گفتـه بود: 
این قـرآن را باید برداشـت. اسـتعمارگران، از قدیم نسـبت به اسـام همیـن احسـاس را میکردند که آن هم ناشـی از 

چیزهایـی بود کـه از اسـام دیـده بودند.
مدتـی از قضیه ی تنباکـو و قضایـای مختلفی کـه در همان هنـد و افغانسـتان و ایـران و مصر و سـایر کشـورها اتفاق 
افتاده بـود، گذشـته بود و اسـتکبار و اسـتعمار جهانـی، از قـدرت اسـام غافل شـده بودنـد و دیگر آن حساسـیت را 
نسـبت به اسـام خیلـی نشـان نمیدادنـد. علتش هـم ایـن بود کـه از ایـن طـرف، اسـام چیـزی از خودش نشـان 
نداده بـود و آنهـا قدری دچـار غفلت شـده بودنـد. چند دهه یـی که گذشـت، انقاب مـا پیروز شـد و تمـام معلومات 
و معـارف اسـتعماری آنهـا - کـه در طـول سـالهای متمـادی اندوختـه بودنـد - به هـم ریخـت و ناگهـان احسـاس 
کردند کـه همـان اسـام قدیمـی - کـه از او میترسـیدند - با قـدرت فـراوان بـه میـدان آمـده اسـت.اینها، راجع به 
اسـام کارشـناس و متفکر دارند که مینشـینند بررسـی میکنند و دربـاره ی ملتها و اندیشـه ها و روحیـات و مذاهب 
گوناگـون، پرونده هایـی درسـت میکننـد و در مراکـز تحقیقاتـی و فرهنگـی و جاسوسـی و سیاسـی خود، تمـام آن 
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پرونده های آرشـیو شـده را دو مرتبه مطـرح میکننـد و کارهای تحقیقاتـی جدید انجـام میدهند. این که میشـنویم 
در اسـرائیل، سـمیناری تحت عنوان »شـناخت اسـام و تشـیع در ایران« برگزار میشـود، به همین معنا و در همین 
جهت اسـت. در بسـیاری از جاهـای دنیـا، سـمینارها و جلسـاِت تحقیقاتییی توسـط دنیای غـرب و سـرمایه داری و 
اسـتکبار تشـکیل میشـود و تزهای گوناگونی برای بازنگری به اسـام مطـرح میگردد. اسـتکبار، همـه ی وجودش را 
اندیشـمندانه در جهـت اداره ی مطلوب خودش بـه کار میگیـرد و کامًا بـا فکر حرکت میکنـد و جریانـات جهانی را 
هدایت مینمایـد تا محفـوظ بماند؛ چـون میداند کـه اگر فکـر و پیش بینـی و آینده نگـری نکـرد و اگر آمار نداشـت، 
ضربـه خواهـد خـورد. عالیتریـن و ممتازتریـن دسـتگاههای فکـری، در اختیـار اسـتکبار اسـت. اینهـا، از پانـزده یا 
بیسـت سـال پیش، برای مسـایل بلند مدت سـرمایه داری، فکر و طراحی میکنند و نقشـه میریزند تا در آینـده از آن 

بگیرند. جـواب 

مقایسه انقالب ایران و کودتای عراق درضربه زدن به استکبار
من، مقایسـه یی بیـن انقاب ایـران و کودتـای عـراق میکنم تا شـما ببینید کـه انقاب اسـامی ایران، چـه ضربه یی 
بـر اسـتعمار وارد کرد. وقتـی کـه در سـال ۳7 در عراق کودتـا شـد و »فیصل« را سـرنگون کردنـد و »نوری سـعید« 
را به جـای او نشـاندند، »ایـدن« - نخسـت وزیـر انگلیـس - در خاطراتش نوشـت: مـن در جزیره یی مشـغول تفریِح 
آخر هفتـه بودم کـه خبـر کودتای عـراق به مـن رسـید و بزرگتریـن ضربه بـه مغز مـن وارد شـد و ناگهان احسـاس 
کردم که دنیا تـکان خورده اسـت. )تعبیرات دقیـق او االن یادم نیسـت.( بـرای انگلیس و دسـتگاه اسـتعمار، آن قدر 
کودتای عـراق مهم بـود که حد نداشـت. ایـن نگرانـی، در تمـام نوشـته ها و خاطراتی کـه بعد از کودتا منتشـر شـد، 
منعکس شـده بود و عظمت ضربـه، خودش را نشـان میـداد. ایـن کودتا، در کشـوری انجـام گرفت که بعدهـا معلوم 
شـد بعضی از دسـتگاههای اسـتعماری، در آن نقش داشـته اند و بعضی هم بعـداً از آن اسـتفاده کرده اند و در مشـت 
خـود گرفته اند. حـاال هـم شـما دنباله هـای آن کودتـا را میبینیـد که بعـد از گذشـت حدود سـی سـال، تحفه های 

امروز عـراق، دنبالـه ی همان کودتـا - و به قـول خودشـان انقاب)!( - هسـتند.
ماحظـه کنیـد، یـک کودتـای معمولـی در یک کشـور اتفـاق افتـاد و فقـط بـه این جهـت که عـراق مسـتعمره ی 
انگلیـس بـود و انگلیـس از قَِبل حاکمیـت بر عـراق، از آن کشـور اسـتفاده میکـرد، ایـن قدر برایشـان سـنگین بود. 
حاال شـما آن کودتـا را با انقاب اسـامی مقایسـه کنیـد؛ اصًا قابل مقایسـه نیسـت. انقاب اسـامی، ناگهـان تمام 
موجودیـت و نظام ارزشـی دسـتگاه اسـتعماری غـرب و دنیـای سـرمایه داری را زیر سـؤال بـرد. یعنی آینده شـان را 
کًا تهدیـد کـرد و ابهامـی بـه آینده ی آنهـا داد؛ چـون ایـن انقاب بـر مبنای اسـام بـود و نتیجتـاً هرجا مسـلمانی 
باشـد، ممکن اسـت ایـن انقـاب بالقـوه در آن جا تحقـق پیـدا کند. بعـد هـم مرتـب نمونه هـای آن را از افغانسـتان 
گرفته تـا اندونـزی و مالزی و مصـر و تونس و حّتی در کشـورهایی که سیسـتمهای به اصطـاح انقابـی دارند - مثل 
الجزایر یـا لیبـی - دیدنـد و مشـاهده کردنـد کـه همیـن اسـام در آن جاها سـر بلند کـرده اسـت و هل مـن مبارز 
میگوید و آینـده را ترسـیم میکند. اینها، احسـاس وحشـت کردنـد و تمام دنیای سـرمایه داری و اسـتکباری دسـت 
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به هم دادنـد، بـرای این کـه در مقابـل اسـام بایسـتند. البته، دنیـای سوسیالیسـم بـه گونه ی دیگـر مقابلـه میکرد؛ 
منتهـا مثـل غربیهـا ابـزار الزِم اندیشـمندی و آینده نگـری و توجـه را در اختیـار نداشـت. ایـن، رشـته یی از تمـدن 
صنعتـی و مسـأله ی آمـار و آرشـیوها و آینده ها و حدسـیات اسـت که شـرقیها بـه همان نسـبت کـه در کار صنعتی 
عقبنـد، در این قضیه هـم از غربیهـا عقبند. عـاوه بر ایـن، آنها اشـتراک منافعـی نیز با ایـن انقاب حـس میکردند؛ 
چـون میدیدند غـرب صدمـه میخـورد. آنهـا، خیـال میکردند کـه برایشـان خوب اسـت؛ ولی حـاال دیگـر همه چیز 
یک کاسـه شـده و بلوک غرب و شـرق معنـا نـدارد و آرزوهـا و ایده آلهای مارکسیسـتی و سوسیالیسـتی تمام شـده 
اسـت و چند کشـوِر منزوِی بخت برگشـته - مثل آلبانـی و رومانـی و ... - باقـی مانده اند کـه اینها هم چیزی بارشـان 
نیسـت. ما رومانـی را از نزدیـک دیده ایـم و میدانیم کـه آن جا چه خبر اسـت. اصـًا چیزی نیسـتند و واقعاً نمیشـود 
گفت کـه اینها هسـتند، پس دنیـای سوسیالیسـم وجـود دارد! امثـال کوبا و کشـورهای ضعیـِف عقب مانـده هم که 

دیگر اصـًا قابـل ذکر نیسـتند. تنفـس آنها هـم بـا اجـازه ی روسـها و اربابهای شـرقی بود.
امـروز، همـان تفکر ضد اسـام نـاب، یا اگـر بخواهیـم دقیقتـر بگوییـم، ضد مذهـب نـاب - کـه دایـره اش از انقاب 
وسـیعتر اسـت - به کلیـت اسـام و به یـک معنا بـه هر مذهبـی کـه احسـاس میکننـد در آن اصالتـی وجـود دارد، 
متوجـه اسـت. امـروز، کاردینالهای مسـیحی امریـکای التین، بـه همـان انـدازه مغضوبند کـه علمـای انقابی مصر 
یا تونـس مورد غضـب واقـع شـده اند. االن تمام دنیـا متوجه ایـن اسـت؛ منتها همـه میداننـد و متوجهند کـه ایران، 

کانـون اصلی اسـت.

اسالم، انقالب و روحانیت هدف تهاجم فرهنگی دشمن
در حال حاضـر، یک جبهه بنـدی عظیم فرهنگـی که با سیاسـت و صنعـت و پول و انـواع و اقسـام پشـتوانه ها همراه 
اسـت، مثل سـیلی راه افتـاده تا بـا ما بجنگـد. جنگ هـم جنـگ نظامی نیسـت. بسـیج عمومی هـم در آن جـا هیچ 
تأثیـری نـدارد. آثـارش هـم به گونه یـی اسـت که تـا بـه خـود بیاییـم، گرفتـار شـده ایم. مثل یـک بمب شـیمیایی 
نامحسـوس و بـدون سـروصدا عمـل میکنـد. فـرض کنیـد در محوطه یـی یـک بمـب شـیمیایی بیفتد کـه احدی 
نفهمد کـه این بمـب در آن جـا افتاد؛ ولـی پـس از هفت، هشـت سـاعت ببینند صورتهـا و دسـتهای همه تـاول زده 
اسـت. االن در مدرسـه ها و داخل خیابانهـا و جبهه هـا و حوزه های علمیه و دانشـگاههای مـا، ناگهان نشـانه های این 
تهاجم تبلیغـی و فرهنگـی را خواهید دیـد. االن مقداری هـم آن را میبینید و بعداً هم بیشـتر خواهد شـد. یک کتاب 
چاپ میشـود، یک فیلـم تولید میشـود و به صـورت ویدئو داخل کشـور میآیـد و زمینه ی چنیـن تهاجمـی را فراهم 
میکند. دیشـب یکـی از آقایـان میگفت: وسـایل کوچکـی اختراع شـده که در آن، بیسـت فیلـم ویدئویی بـه صورت 
میکروفیلـم ضبـط میشـود و هـر فـردی میتوانـد آن را الی دکمـه اش مخفی کنـد و بـه داخل کشـور بیـاورد و بین 
جوانهـا توزیع کند!هـدف این تهاجم بـا چنین ابعادی، اسـام و انقاب و ما هسـتیم. البته، شـکی نیسـت کـه مقابله 
با این تهاجـم، پول و بودجه و امکانات و پشـتیبانیهای سیاسـی دولـت را میخواهد؛ امـا دولت پول بدهد و پشـتیبانی 
بکند که چه بشـود؟ طبیعی اسـت کـه فکـری پخش بشـود. آن فکـر کجا تولیـد خواهد شـد؟ آیـا آن هـم در دولت 
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اسـت یا در حـوزه؟ اینها انتظاراتی اسـت کـه از حـوزه میرود.مـن، چهـار انتظـار را مطرح کـردم که حـوزه ی علمیه 
پاسـخگو باشـد. حاال شـما بفرمایید که حـوزه با شـکل و سـازماندهی کنونـی، میتواند پاسـخگو باشـد؟ پاسـخ من 
منفی اسـت. شـما هم همین جواب را میدهید. مـن، خودم طلبه هسـتم و از حوزه منسـلخ نیسـتم و حـوزه را خوب 
میشناسـم و در آن بـودم و زندگی کـردم و درس خوانـدم و بعد هم بـی ارتباط بـا حوزه نبـودم. حوزه های مـا با وضع 

کنونـی نمیتوانـد آن انتظارات را پاسـخ دهـد؛ مگـر در آن برنامه ریزی شـود و طـرح نوینی افکنـده و دنبـال گردد.
شـما به عنوان نمایندگان طـّاب، در این مجموعه سـهمی دارید؛ آن سـهم را پیدا کنیـد، ببینید کجاسـت و آن را با 
کمال جّدیـت انجـام بدهید. همـان طور که عـرض کـردم، در کنـار مراجع و جامعـه ی مدّرسـین و هر کسـی که در 
این قضیه ذی سـهم اسـت، سـهم شـما سـهم وافری اسـت. این، آن مطلب اصلی اسـت که میخواسـتم مطرح بکنم.

نقش سیاسی حوزه های علمیه در اداره جامعه
البته، یک چیـز دیگر هـم در این جـا وجـود دارد و آن نقش حـوزه - غیـر از جنبه هـای فرهنگـی - در اداره ی جامعه 
اسـت. مـا نبایـد از نقـش سیاسـی حـوزه و شـخصیتهای حـوزوی در اداره ی جامعه غافـل شـویم. این، چیـز مهمی 
اسـت. شـما باید رهبران آینده ی انقـاب و کشـور را در حـوزه بسـازید و بپرورانید و فراهـم کنید؛ شـخصیتهایی که 
بتواننـد رئیس جمهـور و وزیـر و نماینـده و نظریه پرداز سیاسـی باشـند. کما ایـن که شـما ماحظه میکنیـد، بعد از 
پیروزی انقاب، منهای شـخص شـخیص امـام بزرگوار - کـه »الیعادله احـد« - سـهم و نقش معممـان و متخرجان 
حـوزه در اداره ی انقـاب و مسـؤولیت پذیری در مسـایل آن - چـه در قانون گذاریش، چـه در قضایش، چـه در قوه ی 
مجریـه اش و چـه در زمینه های سیاسـیش - اگر نگوییم بیشـتر اسـت، اقـًا نقشـی برابر بـا غیرحوزویها داشـته اند. 
اینهـا، متخرجـان قبـل از انقابند. به قـول آن باغبـان قدیمـی: کاشـتند و خوردیـم، کاریم و خورنـد. حـوزه، در این 
مورد چه کـرده و چه خواهـد کرد؟ البتـه، در ایـن زمینه حوزه تاشـهای خوبی داشـته اسـت و نمیشـود آن را منکر 

شـد؛ اما مطمئنـاً کمتـر از آن چیزی اسـت که الزم میباشـد.

 توصیه به فضال و برجستگان حوزه
مـن، توجه به ایـن طلبه هـای جـوان را به شـما آقایان محتـرم که بحمـداللَّ از فضـا و برجسـتگان هسـتید، توصیه 
میکنـم. این طـّاب جـوان، خیلی مهمنـد. طـّاب، محـور اداره ی حـوزه نیسـتند؛ امـا در حقیقـت محـور امیدها و 
انرژیهـای بالفعـل و بالقـوه ی حوزه انـد. اگـر طلبه ناامید شـد، شـما چیـزی در دسـت نخواهیـد داشـت؛ مراجع هم 
چیـزی نخواهند داشـت. این، نکته ی مهمی اسـت. سـعی بشـود که طـّاب، مأیوس و مسـأله دار نشـوند. البتـه، این 
نکته را نیز سـفارش و خواهـش بکنم که نگذاریـد مجموعه ی شـما، از حالت یـک مجموعه ی طلبگـی و کاری خارج 
شـود و به یک مجموعـه ی سیاسـی و خطی تبدیـل گردد. به شـدت مراقبـت کنید کـه این طور نشـود؛ چـون واقعاً 
چیز بدی اسـت. حوزه، بـه وحدت احتیـاج دارد. شـما حّتـی در درون خودتـان، اختافـات داخل حـوزه و اختافات 
خطی و جریانـی را حـل کنید.همان طور کـه در پیـام چند روز پیـش مطرح کـردم و به عمـوم مردم توصیـه نمودم، 



حوزه و روحانیت

37

بخصوص بـه شـما آقایـان نیز توصیـه میکنـم که کوشـش کنیـد حسـن ظـن داشـته باشـید. مضمـون روایت هم 
همین اسـت کـه وقتی خیـر حاکـم و غالـب بـر زمـان اسـت، آدم باید حسـن ظـن داشـته باشـد و وقتی شـر غالب 
اسـت، انسـان باید سـوء ظن داشـته باشـد. امـروز، دیگر اسـام و خیـر غالـب و حاکـم اسـت و حکومـت و رهبری و 
دولت، اسـامی اسـت. اگر چه در جامعه شـر هـم وجـود دارد؛ اما غلبـه و حاکمیت بـا خیر اسـت. امروز، روز حسـن 

ظن اسـت.
من خواهـش میکنم که گرایشـهای سـوءظن گونه را رشـد ندهیـد. به عنوان مثـال، آن مـوردی را که شـاید مقداری 
هم به مـن بیارتبـاط نیسـت، عرض میکنـم: راضـی نیسـتم که بـه عنـوان حمایـت و اظهار لطـف و محبت نسـبت 
بـه مـن، بعضـی از بـرادران به ایـن مجموعـه اعتـراض کننـد. هیـچ کـس نبایـد به عنـوان حمایـت و طرفـداری از 
مـن، هیچ گونـه موضعگیرییـی علیه کسـی بکنـد. اگر کسـی بـه مـن محبـت و لطـف دارد و واقعـاً میخواهـد از من 
جانبـداری بکنـد، راهـش ایـن نیسـت کـه بایسـتد و بگویـد که مثـًا چـرا مراجـع چنیـن کردند یـا چـرا جامعه ی 
مدّرسـین چنان کـرد یا چـرا مجمع طـّاب چنین کـرد. بحمـداللَّ میانه ی ما با مراجع بسـیار خوب اسـت. همیشـه 
به مراجـع ارادت داشـته ایم؛ حاال هـم همین طور اسـت و ارتباطاتمان بسـیار خـوب میباشـد. با جامعه ی مدّرسـین 
و قشـرهای گوناگون طـّاب و جهتگیریهـا و جناحهای مختلف سیاسـی هـم ارتباطاتمان بسـیار مسـتحکم و خوب 
اسـت؛ یعنی مـن با هیـچ کـس مسـأله یی نـدارم. بنابرایـن، تصور نشـود کـه حـاال اگر مثـًا فـان حرفـی در جایی 
گفته شـد یا فـان اظهـاری - قوالً یـا کتباً - از کسـی صـادر گردیـد، تعریض به من اسـت و کسـی به عنـوان محبت 
به مـن، اعتـراض و پرخاش کنـد و کسـی را متهم نمایـد. مطلقـاً نگذاریـد کـه در مجموعه تـان و بلکه داخـل حوزه، 

ایـن حرفهـا باب شـود.
البتـه - همان طـور کـه در ابتدا هـم اشـاره کردم - نسـبت بـه مسـایل مربوط بـه حـوزه، به هیچ وجـه خـودم را غیر 
مسـؤول نمیدانم. یعنی وجـدان طلبگی و وجـدان مسـؤولیت کنونی من، بـه هیچ وجه اجـازه نمیدهد که مسـأله ی 
اهم اسـامی جامعه و کشـورمان، یک مسـأله ی درجـه ی دو باشـد. نخیر، این مسـأله ی مهـم و درجه ی یکی اسـت. 
من خودم را نسـبت بـه این قضایا و نسـبت بـه قـم و آینـده و ترتیباتش و هـرکاری که شـرعاً بـر عهده ی من باشـد، 
مسـؤول میدانـم و اگـر تشـخیص بدهـم، ان شـاءاللَّ انجـام خواهـم داد. بـه هـر حـال، غـرض این اسـت کـه مطلقاً 

نگذارید بـه بهانه هـای گوناگـون، در حـوزه و داخـل مجموعه تـان، این مشـاجرات و حرفهـا راه پیـدا کند.
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بنای توحید بر وحدت
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لزوم همراهی علم و دین در نظام اسالمی و 
برنامه ریزی برای آن

لزوم حفظ وقدرشناسی وحدت میان دانشگاه و حوزه
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وحدت حوزه و دانشگاه یعنی حرکت پابه پای علم و دین *

مســأله ی این روزهــا، حــول و حــوش دانشــگاه و حــوزه ی علمیــه و وحــدت دور میزنــد. ایــن ســه واژه و مفهــوم، در 
انقــاب بســیار مهــم اســت. عنــوان وحــدت حــوزه و دانشــگاه - کــه امــام بزرگوارمــان ایــن تعبیــر و مفهــوم را از 
قلــب حکیــِم عــارف و ملهــم از ارشــادات الهــی صــادر کردنــد - بــر ســه پایــه ی اساســی متکــی اســت و ایــن ســه 

پایــه - یعنــی حــوزه و دانشــگاه و وحــدت - جــزو مســایل اصلــی ایــن انقــاب و کشــور اســت.

بنای توحید بر وحدت
ــرات  ــت. تفک ــدت اس ــت - در وح ــی ماس ــی و عمل ــادی و اجتماع ــری و اعتق ــای فک ــه مبن ــد - ک ــای توحی بن
ــات انســان  ــا شــده باشــد، طبق ــای شــرک بن ــر مبن ــه ب ــی ک ــم تقســیم میکــرد. جامعه ی شــرکآلود، انســانها را ه
ــتی  ــدأ هس ــه مب ــانها ب ــط انس ــرکآلود، رب ــه ی ش ــک جامع ــی در ی ــت. وقت ــر اس ــه ی از یکدیگ ــدا و بیگان ــم ج ه
ــم  ــانها از ه ــه انس ــن جامع ــری، در ای ــی و قه ــور طبیع ــه ط ــود، ب ــرح میش ــم مط ــلط عال ــر و مس ــروی قاه و نی
ــی  ــر. جامعه ی ــی دیگ ــه خدای ــم ب ــومی ه ــر و س ــی دیگ ــه خدای ــری ب ــدا، دیگ ــک خ ــه ی ــی ب ــد؛ یک ــدا میافتن ج
ــِی  ــک دره ی جدای ــوذ و ی ــل نف ــر قاب ــوار غی ــک دی ــف انســان، ی ــان آحــاد و طوای ــای شــرک باشــد، می ــه برمبن ک
ــل وصــل وجــود دارد. درســت بعکــس آن در جامعــه ی توحیــدی، کــه وقتــی مبــدأ و صاحــب هســتی و  ــر قاب غی
ســلطان عالــِم وجــود و حــّی و قیومــی و قاهــری کــه همــه ی حــرکات و پدیده هــای عالــم، مرهــون اراده و قــدرت 
او میباشــد، یکــی اســت، انســانها - چــه ســیاه و چــه ســفید و چــه دارای خونهــای مختلــف و نژادهــای گوناگــون 
ــد و از  ــا متصلن ــه یکج ــد، ب ــدا وصلن ــه آن خ ــر خویشــاوندند؛ چــون ب ــا یکدیگ ــف - ب ــی مختل ــت اجتماع و وضعی

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و طاب 29/۰9/1۳۶۸
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یــک جــا مــدد و کمــک میگیرنــد. ایــن، نتیجــه ی قهــری اعتقــاد بــه توحیــد اســت. در ایــن دیــدگاه، نــه فقــط 
انســانها بــه یکدیگــر مرتبطنــد، بلکــه بــا نــگاه و نگــرش توحیــدی، اشــیا و اجــزای عالــم و حیوانــات و جمــادات 
ــن،  ــاوندند. بنابرای ــا انســان خویش ــه ب ــد و هم ــر متصــل و مرتبطن ــه یکدیگ ــز، ب ــه چی ــن و هم ــمان و زمی و آس
ــه اســت  ــک مجموع ــم و ی ــک عال ــق و ی ــک اف ــد، ی ــد و احســاس و درک میکن همــه ی آنچــه کــه انســان میبین

ــرد. ــرار میگی ــن ق ــط ام ــک محی ــای ســالم و ی ــک دنی ــه در ی ک
ایــن کــه در قــرآن میفرمایــد: »یهــدی بــه اللَّ مــن اتّبــع رضوانــه سبل الّســام«1، کســانی کــه بــه خــدا ایمــان 
پیــدا کننــد، خداونــد آنهــا را هدایــت میکنــد و بــه راههــای ِســلم و همزیســتی ســوق میدهــد، بــه خاطــر مبنای 
ــاط  ــد و ارتب ــی پیون ــت، یعن ــت. والی ــن اس ــش همی ــم معنای ــت ه ــت. والی ــامی اس ــه ی اس ــدی جامع توحی
ــی  ــت، یعن ــت اس ــه دارای والی ــامی ک ــه ی اس ــکاک. جامع ــال و انف ــل انفص ــتحکم و غیرقاب ــگ و مس تنگاتن
ــه ی  ــّی - متصــل اســت. الزم ــی ول ــه - یعن ــن جامع ــز ای ــه آن محــور و مرک ــه یکدیگــر و ب همــه ی اجــزای آن ب
همیــن ارتبــاط و اتصــال اســت کــه جامعــه ی اســامی در دروِن خــود یکــی اســت و متحــد و مؤتلــف و متصــل 
بــه هــم اســت و در بیــرون نیــز اجــزای مســاعد بــا خــود را جــذب میکنــد و اجزایــی را کــه بــا آن دشــمن باشــند، 
ــه ی  ــم«2، الزم ــاء بینه ــار رحم ــی الکّف ــّداء عل ــی »اش ــد. یعن ــا آن معارضــه مینمای ــد و ب ــع میکن ــه شــدت دف ب

ــه ی اســامی اســت. ــد جامع ــت و توحی والی
ــِی  ــردی و اجتماع ــام شــؤون ف ــا(، در تم ــت حضــرت حــق )جلّ وع ــه وحدانی ــاد ب ــد و اعتق ــای توحی ــن مبن ای
ــه یکدیگــر و  ــه صــورت یــک جامعــه ی هماهنــگ و مرتبــط ب جامعــه ی اســامی تأثیــر میگــذارد و جامعــه را ب
ــع،  ــن جوام ــازد. ای ــدف( میس ــدت ه ــت و وح ــدت حرک ــت و وح ــدت جه ــدت )وح ــوردار از وح ــل و برخ متص
ــن و  ــان مؤمنی ــا در می ــر ج ــذا ه ــتند. ل ــرکآفرین هس ــه ی ش ــرکان و آله ــرک و مش ــر ش ــل تأثی ــه ی مقاب نقط
بنــدگان صالــح خــدا وحــدت هســت، آن جــا توحیــد و خــدا هــم هســت. هــر جــا بیــن مؤمنیــن و بیــن بنــدگان 
صالــح خــدا اختــاف هســت، آن جــا قطعــاً شــیطان و دشــمِن خــدا حاضــر اســت. هرجــا شــما اختــاف دیدیــد، 
جســتجو کنیــد، بــدون دشــواری شــیطان را در آن جــا خواهیــد یافــت، یــا شــیطانی را کــه در درون نفــوس خــود 
ــت  ــن، پش ــرد. بنابرای ــد ک ــدا خواهی ــت، پی ــم اس ــیطانها ه ــن ش ــام دارد و خطرناکتری ــاره ن ــس ام ــت و نف ماس
ــی  ــا شــیطانهای خارجــی، یعن ــا و منّیتهــای ماســت و ی ــا و جاه طلبیه ــا خودخواهیه ــات، ی ســر همــه ی اختاف

ــم و ســتمگر. ــای ظال دســتهای دشــمن و اســتکبار و قدرته

تاریخچه علم و دین در ایران
ــد. علمــا و پزشــکان ومنجمــان و ریاضیدانهــای  ــار یکدیگــر بودن ــن در کن ــم و دی ــزار ســال عل ــا، ه در کشــور م
بــزرگ تاریــخ مــا - آن کســانی کــه امــروز نامشــان و اکتشافاتشــان هنــوز در دنیــا مطــرح اســت - جــزو علمــای 
ــوان  ــه عن ــا ب ــاب طــب او در دنی ــوز کت ــه هن ــن ســینایی ک ــد. اب ــی بودن ــن و متفکــران دین ــان دی ــاللَّ و صاحب ب
ــخ  ــره ی برجســته ی تاری ــک چه ــوان ی ــه عن ــف ب ــده ی علمــی مطــرح اســت و در شــؤون مختل ــاب زن ــک کت ی

1. مائده: 1۶
2. فتح: 29



حوزه و روحانیت

41

ــت و  ــرح اس ــم مط ــوز ه ــوده و هن ــرح ب ــال مط ــزار س ــن ه ــا در ای ــی دنی ــای علم ــه ی صحنه ه ــر، در هم بش
ــن  ــت. محّمدب ــوده اس ــم ب ــی ه ــم دین ــک عال ــده، ی ــت ش ــام او ثب ــه ن ــم ب ــه ی عل ــا در تاریخچ ــی کاره بعض
ــای  ــان دنی ــفان و مخترع ــران و مکتش ــمندان و متفک ــا و دانش ــر علم ــی و دیگ ــای رازی و ابوریحان بیرون زکری

ــود. ــام ب ــای اس ــا و دنی ــور م ــع کش ــن، وض ــد. ای ــور بوده ان ــز همین ط ــام نی اس
تــا وقتــی کــه دیــن حاکــم بــود و صحنــه ی زندگــی مــردم، از دیــن و نفــوذ معنــوی آن بکلــی خالــی نشــده بــود، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــت و متفکران ــتمداران صهیونیس ــا و سیاس ــا و غربیه ــه اروپاییه ــی ک ــود. از وقت ــه ب ــع این گون وض
نابــودی دنیــای اســام نقشــه میکشــیدند، دانــش را همــراه بــا سیاســت وارد کشــور مــا کردنــد، علــم را از دیــن 
جــدا نمودنــد و نتیجتــاً رشــته ی دیــن، یــک رشــته ی خالــی از علــم شــد و رشــته ی علــم، یــک رشــته ی خالــی 

ــن گشــت. از دی
ــرا  ــه چ ــت ک ــد گش ــن بای ــال ای ــد. دنب ــد راه داده نش ــرفتهای جدی ــا پیش ــم ب ــی، دروس عل ــای علم در حوزه ه
ــج کــه قبــل از آن  ــوم رای ــرن و قــرن گذشــته، فراگرفتــن دانشــهای غیردینــی - همیــن عل ــن ق در دهه هــای ای
ــان  ــران و وّراث و صاحب ــود متفک ــه خ ــا ک ــرا علم ــد و چ ــا نیام ــد - در حوزه ه ــم میش ــم و تعل ــا تعلی در حوزه ه
ــر دو  ــت و ه ــود داش ــل وج ــر و عام ــد؟ دو مؤث ــرد کردن ــا را ط ــد، آنه ــته بودن ــای گذش ــوم در دوره ه ــن عل همی
ــه ایــن کــه غربیهــا متصــدی و صاحــب علــم و دانــش طبیعــی در محیــط عالَــم شــده بودنــد.  مربــوط میشــد ب
ایــن دو مؤثــر، یکــی ایــن بــود کــه علمــای دیــن، علمــی را کــه بــه وســیله ی دشــمنان دیــن و کفــار میخواســت 
ــود کــه همــان دشــمنان و همــان  ــن ب ــد. عامــل دوم ای ــگاه و طــرد میکردن ــا چشــم بدبینــی ن ــج بشــود، ب تروی
ــود  ــن ب ــه - کــه مرکــز دی ــه داخــل حوزه هــای علمی ــود، ب ــار آنهــا ب ــم را کــه در اختی ــد عل ــار، حاضــر نبودن کف
- راه و نفــوذ بدهنــد. هــر دو از یکدیگــر گریــزان و بــا یکدیگــر دشــمن بودنــد و علــت اصلــی هــم ایــن بــود کــه 
در همــه جــای عالــم و از جملــه در کشــورهای اســامی، علــم در دســت سیاســتهای ضــد دیــن یــک ابــزار بــود.

ــرد  ــن و ط ــی از دی ــرن جدای ــارت از ق ــد، عب ــرب میباش ــم غ ــی در عال ــات علم ــه اوج تحقیق ــم ک ــرن نوزده ق
دیــن از صحنــه ی زندگــی اســت. ایــن تفکــر، در کشــور مــا هــم اثــر گذاشــت و پایــه ی اصلــی دانشــگاه مــا بــر 
ــای  ــا و حوزه ه ــم از علم ــگاه ه ــدند و دانش ــردان ش ــگاه روگ ــا از دانش ــد. علم ــته ش ــی گذاش ــر دین ــای غی مبن
علمیــه روگردانیدنــد. ایــن پدیــده ی مرارتبــار، هــم در حــوزه ی علمیــه و هــم در دانشــگاهها ســوء اثــر گذاشــت. 
ــر -  ــی - والغی ــی دین ــه مســایل ذهن ــاً ب ــن را صرف ــای دی ــرا علم ــر گذاشــت؛ زی ــه ســوء اث ــای علمی در حوزه ه
ــم از نظــر  ــر نگهداشــت. پیشــرفتهای عل ــی خب ــارج ب ــای خ ــا را از تحــوالت دنی ــرد و آنه محــدود و محصــور ک
ــه  ــی - ک ــکام دین ــتنباط اح ــام و اس ــه اس ــول در فق ــرورت تح ــی و ض ــد و روح تحول گرای ــیده مان ــا پوش آنه
ــت  ــته اس ــود داش ــام وج ــه اس ــن و فق ــتنباط دی ــی در اس ــن تحول ــی، چنی ــم جهان ــوالت عظی ــواره در تح هم
ــا از  ــت. حوزه ه ــن رف ــا از بی ــت - در حوزه ه ــنت اس ــرآن و س ــه ق ــتند ب ــه، مس ــاز جامع ــع نی ــرای رف ــه ب و فق
ــد و  ــر ماندن ــت، بیخب ــوع میپیوس ــه وق ــه ب ــی ک ــوالت عظیم ــارج و تح ــای خ ــوادث دنی ــی و ح ــت زندگ واقعی
ــه یــک سلســله مســایل فقهــی و غالبــاً فرعــی محــدود شــدند. مســایل اصلــی فقــه - مثــل جهــاد و تشــکیل  ب
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ــد  ــّیا« ش ــیاً منس ــروک و »نس ــزوی و مت ــی - من ــه حکومت ــه فق ــامی و خاص ــع اس ــاد جوام ــت و اقتص حکوم
ــد.  ــتری گردی ــه بیش ــی، توج ــم زندگ ــایل مه ــوادث و مس ــا دور از ح ــرع و غالب ــرع الف ــی و ف ــایل فرع ــه مس و ب
ــا  ــرد و ب ــتفاده ک ــن اس ــم از ای ــتها ه ــد و دســت سیاس ــه وارد آم ــای علمی ــه حوزه ه ــه ب ــود ک ــی ب ــن، ضربه ی ای
ــا  ــد.و ام ــر کردن ــی دورت ــوالت زندگ ــا را از تح ــتند حوزه ه ــه توانس ــر چ ــیطنت آمیز، ه ــهای ش ــات و روش تبلیغ
دانشــگاه - کــه خشــت اولــش از حــوزه ی علمیــه و دیــن جــدا نهــاده شــده بــود - در مشــت کســانی افتــاد کــه 
ــک شــهروند نســبت  ــه از احســاس وجــدان ی ــه از اخــاق سیاســی و ن ــه از اخــاق اســامی و ن ــن و ن ــه از دی ن
ــل  ــدودی از قبی ــده ی مع ــز ع ــه ج ــر، ب ــال اخی ــاد س ــول هفت ــتند. در ط ــی نداش ــان بهره ی ــور و ملتش ــه کش ب
ــات  ــور تحصی ــام ام ــه زم ــد، بیشــتر کســانی ک ــدود بودن ــه بســیار مع ــری ک ــد نف ــم چن ــا ه ــر و بعده امیرکبی
ــاط  ــا ارتب ــر آنه ــه اراده و تدبی ــی ب ــوزش عال ــایل آم ــت و مس ــوده اس ــا ب ــت آنه ــور به دس ــن کش ــه در ای عالی
ــا از  ــرای آنه ــگان، ب ــع بیگان ــل مناف ــران در مقاب ــت ای ــع مل ــه مناف ــد ک ــانی بوده ان ــه کس ــرده، بقی ــدا میک پی
ــن  ــت و ای ــن مل ــده ی ای ــا آین ــد ت ــری بودن ــای دیگ ــر چیزه ــه فک ــتر ب ــود و بیش ــوردار نب ــی برخ ــچ رجحان هی
ــن اســتعداد درخشــانی  ــا ای ــا آن ســابقه ی تاریخــی علمــی و ب ــران، ب کشــور!این تصادفــی نیســت کــه ملــت ای
ــران  ــت ای ــاره ی مل ــم، درب ــاع داری ــا اط ــد و م ــا کار کرده ان ــایل ملته ــه روی مس ــانی ک ــه ی کس ــه دارد )هم ک
ــگ  ــا آن فرهن ــت( و ب ــری اس ــتعدادهای بش ــط اس ــر از متوس ــتعدادی باالت ــت، دارای اس ــن مل ــه ای ــد ک گفته ان
ــا وجــود شــوق و  ــی و ب ــزرگ در طــول قرنهــای متوال ــا داشــتن دانشــمندان بســیار ب غنــی عمیــق اســامی و ب
عاقــه ی طبیعــی بــه آموختــن و دانســتن، در ایــن دویســت ســال یــا صــد و پنجــاه ســالی کــه دنیــا چهــار نعــل 
ــران، جــزو گروههــا و ملتهــای  ــت ای ــران و مل ــم حرکــت کــرده، ای ــش و قله هــای عل ــه ســمت معلومــات و دان ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاده ق عقب افت
ــه در  ــاد و در بیشــتر دانشــهایی ک ــو میافت ــوم جل ــم وا میگذاشــتند، در عل ــال خــود ه ــه ح ــت را ب ــن مل ــر ای اگ
ــای  ــرد و پابه پ ــرفت میک ــت، پیش ــکفته اس ــیده و ش ــر کش ــیده و س ــع جوش ــوِد جوام ــب و درون خ ــدا از قل ابت

ــد. ــب نمیمان ــدر عق ــن ق ــت و ای ــش میرف ــا پی دنی
ــد  ــل، کاری کردن ــکار و غاف ــاز شــد، دســتهای خیانت ــران ب ــی در ای ــوم روز غرب ــات و عل ــه راه معلوم ــد از آن ک بع
ــد و پیشــرفت نکنــد. ســالها و بلکــه قرنهــای متمــادی، ملــت مــا در اوج قلــه ی علــم  کــه ایــن ملــت عقــب بمان
ــرون  ــه ق ــنیده اید ک ــما ش ــت. ش ــش نداش ــوم درخش ــدر عل ــن ق ــا در آن دوران، ای ــای دنی ــچ ج ــود و در هی ب
ــد،  ــه کنن ــی را تخطئ ــد مردم ــی میخواهن ــا وقت ــروز هــم اروپاییه ــرون تاریکــی و ظلمــات اســت. ام وســطی، ق
میگوینــد اینهــا قــرون وســطایی هســتند! قــرون وســطی، یعنــی قرنهــای جهالــت و ظلمــات ملتهــای اروپایــی. 
ــران و کشــورهای اســامی اســت. ابن ســینا و  ــش در ای ــرون درخشــش دان ــرون، ق ــن ق ــا ای ــان ب درســت همزم
ــا و  ــن ادب ــزرگ - و بزرگتری ــدان ب ــم و ریاضی ــام - منج ــای رازی و عمرخی ــن زکری ــی و محّمدب ــان بیرون ابوریح
ــار  بزرگتریــن علمــای مــا در علــوم طبیعــی و بزرگتریــن ریاضیدانهــا و منجمــان و پزشــکهای مــا کــه امــروز آث
علمــی آنهــا در دنیــا مطــرح اســت، همزمــان بــا قــرون وســطی زندگــی میکرده انــد. بلــه، قــرون وســطی، قــرون 
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ظلمــات و تاریکــی بــرای اروپاییهاســت و قــرون درخشــش دانــش بــرای مــا مســلمانها میباشــد. اروپاییهــا، ایــن 
ــم! ــاور کرده ای ــادت و ب ــم ع ــا ه ــد و م ــان نمیآورن ــه زب ــی، آن را ب ــد و مورخــان غرب ــت را کتمــان میکنن حقیق

ــور - و  ــن کش ــاهی در ای ــت پادش ــر حکوم ــتم فراگی ــی، در دوران س ــان تاریخ ــابقه ی درخش ــن س ــا ای ــی ب ملت
ــوی  ــه و همــه ی دوران پهل ــی اواخــر قاجاری ــر، یعن ــا صــد و پنجــاه ســال اخی ــن دویســت ی ــر از همــه در ای بدت
ــت  ــد و عل ــه انجــام دادن ــن، کاری اســت ک ــت. ای ــرار گرف ــزل ق ــن حــد از تن - از لحــاظ پیشــرفت علمــی، در ای
ــود. علمــا و دانشــمندان و محققــان علــوم طبیعــی  عمــده ی ایــن مســأله، جدایــی دیــن از علــم در کشــور مــا ب
ــا و  ــد. خوبتره ــان نخوردن ــور و ملتش ــردم و کش ــه درد م ــه ب ــد و در نتیج ــدا ماندن ــن ج ــا، از دی ــور م در کش
ــرای  ــد و ب ــا بودن ــم در همین ج ــی ه ــدند. عده ی ــع ش ــد واق ــگان مفی ــرای بیگان ــد و ب ــان رفتن بهترینهایش
ــول  ــه در ط ــد ک ــا بودن ــد، همانه ــگاهها درس خواندن ــن دانش ــه در همی ــنفکرانی ک ــد. روش ــا کار کردن بیگانه ه
ــت  ــت خیان ــن مل ــه ای ــتند و ب ــده داش ــی برعه ــن وجه ــه خائنانه تری ــن کشــور را ب ــوی، اداره ی ای ــت پهل حکوم
ــد آمــد. آن  ــد و خــدا رحــم کــرد کــه انقــاب اســامی پدی ــد. اینهــا، متخرجــان همیــن دانشــگاهها بودن کردن
ــای  ــمت کاره ــه س ــد و ب ــده بودن ــل ش ــه فارغ التحصی ــن جامع ــر ای ــنفکران متأخ ــج از روش ــه بتدری ــلی ک نس
ــر  ــا ب ــر آنه ــد اگ ــه خــدا میدان ــد ک ــدی بودن ــاد و بیپیون ــدری نســل بیریشــه و بیاعتق ــه ق ــد، ب سیاســی میرفتن
ــت را  ــن مل ــود ای ــود و نب ــت و ب ــت و نیس ــد. هس ــه میکردن ــور چ ــن کش ــت و ای ــن مل ــا ای ــد، ب ــر کار میآمدن س
ــد و آن  ــامی آم ــاب اس ــد و انق ــدا نکردن ــت پی ــا مهل ــه آنه ــکر ک ــدا را ش ــد! خ ــن میبردن ــوزاندند و از بی میس

ــد. ــم دری ــار را دره ــله و طوم سلس

لزوم همراهی علم و دین در نظام اسالمی و برنامه ریزی برای آن
ــدت  ــن. وح ــی ای ــگاه، یعن ــوزه و دانش ــدت ح ــد. وح ــت کن ــد حرک ــا بای ــن پابه پ ــم و دی ــامی، عل ــام اس در نظ
حــوزه و دانشــگاه، معنایــش ایــن نیســت کــه حتمــاً بایســتی تخصصهــای حوزه یــی در دانشــگاه و تخصصهــای 
دانشــگاهی در حــوزه دنبــال بشــود. نــه، لزومــی نــدارد. اگــر حــوزه و دانشــگاه بــه هــم وصــل و خوشــبین باشــند 
ــن هســتند.  ــم و دی ــک مؤسســه ی عل ــد، دو شــعبه از ی ــر همــکاری نماین ــا یکدیگ ــد و ب ــم کمــک بکنن ــه ه و ب
مؤسســه ی علــم و دیــن، یــک مؤسســه اســت و علــم و دیــن باهمنــد. ایــن مؤسســه، دو شــعبه دارد: یــک شــعبه، 
ــا  ــند، ب ــبین باش ــط و خوش ــم مرتب ــا ه ــد ب ــا بای ــگاهها هســتند؛ ام ــر، دانش ــعبه ی دیگ ــه و ش ــای علمی حوزه ه
ــه  ــای علمی ــروز حوزه ه ــه ام ــی را ک ــد. علوم ــتفاده کنن ــر اس ــوند و از یکدیگ ــدا نش ــم ج ــد، از ه ــم کار کنن ه
ــن و معرفــت دینــی را هــم کــه دانشــگاهیها  ــه آنهــا تعلیــم بدهنــد. دی ــد، دانشــگاهیها ب ــرا بگیرن میخواهنــد ف
احتیــاج دارنــد، علمــای حــوزه بــه آنهــا تعلیــم بدهنــد. ســّر حضــور نماینــدگان روحانــی در دانشــگاهها، همیــن 
ــن و  ــن، یکــی از بهتری ــزی و ســازماندهی بشــود. ای ــن ارتباطهــا، برنامه ری ــدر خــوب اســت کــه ای اســت. چــه ق
ــدا  ــرای ج ــار ب ــتگاه جب ــه دس ــی ک ــاق و در آن هنگام ــه در دوران اختن ــت.می دانید ک ــن وحدتهاس طبیعیتری
کــردن روحانیــون از تحصیلکرده هــا، از تمــام وســایل اســتفاده میکــرد، یــک عــده روحانــِی آگاه و عالــم و عاقــل 
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ــن  ــد. بهتری ــتحکم کردن ــگاهها مس ــا دانش ــان را ب ــه ارتباطش ــتیم ک ــناس داش ــت ش ــن و مصلح ــت بی و مصلح
جلســات ســخنرانیهای علمایــی مثــل مرحــوم آیــةاللَّ مطهــری و امثــال ایشــان، در دانشــگاهها بــود و مرحــوم 
ــه روحانیــون بود.طــّاب و دانشــجویان  ــن این گون ــن و فعالتری ــه( یکــی از پُرکارتری ــر مفتــح )رضوان اللَّ علی دکت
قــدر یکدیگــر را بداننــد، بــا یکدیگــر آشــنا و مرتبــط باشــند، احســاس بیگانگــی نکننــد، احســاس خویشــاوندی 
ــای  ــه نمونه ه ــد ک ــوالً - کوشــش کنن ــل از ق ــًا - قب ــون در دانشــگاهها عم ــد و روحانی ــظ کنن ــرادری را حف و ب
ــان  ــد و نش ــه بدهن ــگاهیان ارای ــجویان و دانش ــاب و دانش ــه ط ــی را ب ــوم دین ــه ی عل ــن و طلب ــم دی ــل عال کام
ــا عاقــه همــکاری میکننــد. ایــن، همــکاری و  دهنــد کــه هــردو نســبت بــه یکدیگــر، بــا حساســیت مثبــت و ب

ــازماندهی بشــود. ــزی و س ــد برنامه ری ــن کار، بای ــرای ای ــه ب ــوزه و دانشــگاه اســت. البت وحــدت ح

لزوم حفظ وقدرشناسی وحدت میان دانشگاه و حوزه
ــم، در  خوشــبختانه انقــاب اســامی همــه ی آنچــه را کــه دشــمنان اســام، بلکــه دشــمنان اصــل دیــن در عال
ــران  ــرد. آنچــه امــروز در ای ــد، پنبــه کــرد و محصــول کار آنهــا را از بیــن ب طــول ســالهای متمــادی رشــته بودن
ــد.  ــاق نیفت ــا اتف ــن کاره ــا ای ــا خــرج شــده اســت ت ــه میلیارده ــی اســت ک ــد و میگــذرد، چیزهای ــاق میافت اتف
ایــن کــه امــروز شــما در ایــران مشــاهده میکنیــد زنهــا بــه ســمت حجــاب و عفــت، و جوانهــا بــه ســمت دیــن 
ــد از حــوزه ی  ــه میبینی ــن ک ــرود، ای ــرآن پیــش می ــر اســاس ق ــه ب ــی اســت ک ــد و نظــام، نظام حرکــت میکنن
ــه ی  ــوزه ی علمی ــوند و ح ــل میش ــی را متقب ــال رزم ــور فع ــگ حض ــای جن ــی در جبهه ه ــم، علمای ــه ی ق علمی
قــم واحــد نظامــِی رزمــی، تبلیغــی درســت میکنــد و امــروز جمعــی از همیــن بــرادران در ایــن مجمــع حضــور 
دارنــد، ایــن کــه مشــاهده میکنیــد در دانشــگاه مــا، نــام دیــن و خــدا و معــارف اســامی تدریس میشــود و رؤســا 
ــی  ــا آن چیزهای ــد، همــه ی اینه ــن ســروکار دارن ــا دی ــه، ب ــوم عالی ــه عل ــوط ب و اســاتید دانشــگاهها و وزرای مرب
ــد؛  ــاق نیفت ــران اتف ــا در ای ــن کاره ــه ای ــد ک ــرده بودن ــزی ک ــا برنامه ری ــش، دشــمنان م ــالها پی ــه از س اســت ک

ــدر بدانیــد و حفــظ کنیــد. ــن را ق ــاد. ای ــه برکــت انقــاب و اســام اتفــاق افت ــی ب ول
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تلّبس به لباس روحانیت شروع مرحله ی مهم زندگی
انتظارات از روحانیت

1- تبیین مسایل دینی 
2- عامل بودن 

3- آزادگی و حریت 
بنیه قوی معنوی الزمه تلبس به لباس روحانیت

توصیه به طالب جوان تازه ملبس شده

انتظارات از روحانی ملبس 



حوزه و روحانیت

انتظارات از روحانی ملبس *

تلّبس به لباس روحانیت شروع مرحله ی مهم زندگی
خداونـد ان شـاءاللَّ شـروع مرحله ی جدیـد زندگی شـما را مبـارک کنـد. هر چنـد کـه ورود در رشـته ی تحصیل 
علـوم دینـی و طلبـه شـدن، یـک مرحلـه ی سرنوشت سـاز و مهمـی محسـوب میشـود و طلبـه ی بـا عمامـه و 
بیعمامـه، هـر دو گونـه اش را داریم؛ لیکـن نفـس تلّبس به لبـاس روحانیـت و اهـل علم دینـی و گذاشـتن عمامه 
هم خـودش مرحله یی اسـت و بسـیار حایز اهمیت میباشـد. تا شـما عمامه سـرتان نیسـت، مـردم یکطور از شـما 

توقع دارنـد؛ امـا وقتـی عمامه بـر سرگذاشـتید، ایـن توقـع طور دیگـری خواهد شـد.

انتظارات از روحانیت:
1-تبیین مسایل دینی 

این لبـاس، هزار سـال اسـت که لبـاس علـم میباشـد. نمیگوییـم که فقـط علمـا این لبـاس را داشـتند؛ نـه، هزار 
سـال اسـت که زّی اهل علـم در روحانیت شـیعه، از زمان شـیخ مفید و شـیخ طوسـی تا حـاال، محور و مرکـز امید 
مردم بـرای امور بـوده اسـت. یکـی از آنهـا عبـارت از تبیین مسـایل دینی اسـت. یعنـی مـردم در طول ایـن هزار 

سـال، همـواره از علمای دیـن توقع داشـتند که برایشـان مسـایل اسـامی را تبییـن کنند.

2- عامل بودن 
یکـی دیگـر از چیزهایـی کـه مـردم امیـد و انتظـار داشـتند، ایـن بـوده کـه اینهـا خودشـان بـه آن چیزهایی که 

*. بیانات در مراسم عمامه گذاری جمعی از طّاب  2۶/1۰/1۳۶۸
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میدانند و بـه مردم یـاد میدهنـد، عاملترین باشـند؛ یعنی چیـزی را که ما بـه مـردم میگوییم، بایسـتی خود عمل 
کرده باشـیم. این، انتظار مردم اسـت. حـاال آن چیزهایـی را که در واقـع تکالیف الهی اسـت و انتظـارات اصل دین 
از ماسـت، بیـان نمیکنـم. انتظار مـردم این اسـت. ما فقـط به مـردم نمیگوییـم کـه نمـاز بخوانیـد و روزه بگیرید؛ 
ما به مـردم میگوییم که تقـوا و ورع و زهد داشـته باشـید، دلبسـتگی به مال دنیـا و مقام نداشـته باشـید، هدفتان 
در همـه ی امـور خدا باشـد. ما ایـن را به مـردم میگوییـم. پیـام دین که بـه وسـیله ی شـما و همـه ی روحانیون به 

مـردم داده میشـود، اینهاسـت دیگـر. بنابراین، خـود ما بایسـتی عاملترین باشـیم.

3- آزادگی و حریت 
انتظار دیگـری که مـردم همـواره در طول تاریـخ از ما داشـتند، ایـن بوده کـه ما حـّر و آزاد باشـیم؛ یعنـی قدرتها 
و رودربایسـتیها و تحمیلهـا و امثـال اینهـا، ما را اسـیر خودشـان نکنند. ایـن در روحانیت شـیعه، یک اصل اسـت. 
البتـه، روحانیـت دیگـر بـرادران مسـلمان مـا هـم از جهـت آن دو انتظـاِر اول با مـا شـریکند؛ لیکـن در آنهـا این 
انتظار نبوده اسـت و مردمشـان آنها را تابعـی از قـدرت و حکومت - هر کـس میخواهد باشـد - میدانسـتند. اما در 
شـیعه این طور نیسـت و همیشـه مـردم از علمای دیـن انتظار داشـتند کـه آنها زیـر چتر و شـعاع نفـوذ قدرتهای 
مـاّدی و دنیایی و نابه حـق قرار نگیرنـد و از طبقـه ی مظلوم و مسـتضعفان و طبقـات پایین جامعه حمایـت بکنند. 
غالبـاً هم علمـای دیـن از همین طبقـات بوده انـد؛ مثل خـود شـما، ااّل ما شـّذ و نـدر. غالباً کسـانی که در کسـوت 
علم هسـتند، منشـأ خانوادگیشـان، یـک منشـأ اعیانـی و اشـرافی و خانـی نیسـت. البته، مـوارد خیلـی کمی هم 
بوده اسـت کـه آن موارد کـم هـم، شـخصیتهای بـزرگ و برجسـته و خوبـی بوده اند نـه این کـه بخواهیـم قدحی 

در آنهـا بکنیـم - لیکـن اغلـب این گونه بـوده و لـذا توقع مـردم هم از مـا همیشـه این بوده اسـت.
علمـای دیـن در طـول تاریـخ، غالباً بـه وظیفـه ی خـود عمـل کرده اند و هـر جا کـه بوده انـد، تابـع ظلـم و قدرتها 
نشـدند؛ از یـک ِده و کدخـدای فرضـاً ظالـم آن بگیرید تا سـطح کشـور و جهان. امـروز برای ما، مسـأله، مسـأله ی 
جهان اسـت؛ مسـأله ی کشـور دیگر نیسـت. بحمداللَّ کشـور با یک حکومت مردمـی و الهـی اداره میشـود؛ یعنی 
آنهایـی کـه کشـور را اداره میکننـد، مثـل خـود شـمایند، روسـتاییزاده و از مردمـان مسـتضعف و طبقـات پایین 

هسـتند. 

بنیه قوی معنوی، الزمه تلبس به لباس روحانیت
شـما آقایانی کـه این عمامه را سـرتان گذاشـتید، از لحـاظ مـاّدی و فیزیکی، چند سـیر بیشـتر ِجرم و ثقـل ندارد. 
البتـه بعضـی از عمامه هـا االن کـه مـن دسـت میـزدم، خیلـی سـفت و وزن دار بـود؛ امـا بعضـی از آنهـا این طـور 
نبود. خـود عمامه، یـک چند متـر پارچه اسـت که اگـر در تـرازو بگذاریـم، چند سـیری بیشـتر نمیشـود؛ اما ثقل 
معنـوی ایـن عمامه خیلـی زیـاد اسـت. حقیقتاً یـک گـردِن کلفـت و قـوی معنـوی الزم دارد کـه بتواند زیـر این 
تـاب بیـاورد. بعضـی از گردنهـا زیر بـار عمامـه میشـکنند، بعضـی هم اصـًا آن قـدر تخدیـر میشـوند کـه آن بار 
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را احسـاس نمیکننـد. اینهـا درسـت نیسـت. بایسـتی مـا واقعـاً از لحاظ معنـوی خودمـان را قـوی کنیـم. بنیه  ی 
معنـوی قـوی الزم دارد.

توصیه به طالب جوان تازه ملبس شده
ان شـاءاللَّ کـه شـما آقایـان موفـق باشـید. درسـتان را خـوب بخوانید تـا عالـم بشـوید و بتوانیـد جـواب نیازهای 
مردم را بدهیـد. در کنار درس، از اوضاع عالم و کشـور و مسـایل سیاسـی مطلع باشـید کـه اگر بیاطاع باشـید، به 
درد پاسـخگویی به نیازهـای مردم نخواهیـد خورد؛ ایـن را صریحـاً به شـما میگویم. بایـد بدانید کـه در مملکت و 
در دنیـا چه میگـذرد و نیازهای مردم چیسـت. عالم هم باشـید، تـا آن وقت مفیـد باشـید؛ وااّل مفیـد نخواهید بود. 
بعـد هم »من نصـب نفسـه للّنـاس اماما فعلیـه ان یبـدأ بتعلیم نفسـه قبـل تعلیـم غیـره«1. خودمـان، خودمان را 

بایسـتی تکتـک تأدیـب و تربیت کنیـم تا ان شـاءاللَّ مفید باشـیم.
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1. بحاراالنوار، ج 2 ، ص 5۶
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فراهم بودن تبلیغ دین در جامعه
رشد معنویت و درهم شکسته شدن پایه های تفکر مادی

جایگاه ویژه تفکر دینی در جهان امروز
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نیاز امروز دنیا به معارف و تفکر اسالمی 
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نیاز امروز دنیا به معارف و تفکر اسالمی *

نیاز بیشتر جامعه امروز به معارف اسالمی نسبت به گذشته
شـما آقایـان میدانیـد کـه امـروز، نیـاز بـه معـارف اسـامی در دنیا، بـا آنچـه کـه در گذشـته وجود داشـته اسـت، 
تفاوتهای خیلـی زیـاد و فاصله های عجیـب و ژرفـی دارد. در گذشـته، ارتباطات ایـن قدر نبـود. تهاجم افـکار غلط و 
انحرافـی، ایـن همه نبـود. تأثیـرش بر افـکار مردم، ایـن قدر نبـود. طلـب و خواهـش و آمادگـی فکر درسـت و دینی 
و اسـامی، ایـن همـه نبود. امـکان گسـترش فکـر توحیـدی، ایـن همه نبـود؛ ولـی امـروز اوضاع طـور دیگر اسـت.

امـروز، در داخل کشـور و مرزهـای خود مـا، ملـت بزرگی زندگـی میکنند کـه برای آنهـا، اسـام دیگر یک امـر زاید 
و تشـریفاتی و خـارج از بنا و موازیـن و رفتار زندگی نیسـت؛ بلکه اسـام همـه چیز زندگـی و مبنای نظـام اجتماعی 
اسـت. امروز، توحیـد در زندگـی عمومـی و اجتماعـی ملت و کشـور مـا، قاعـده ی زندگی اسـت. مبنـای حکومت و 
اداره ی کشـور و مدیریـت امـور و مبنـای زندگی همـه جانبه ی مـردم، توحید و معارف اسـامی اسـت. مـردم، به فرا 

گرفتـن دیـن و اطـاع از حقایق آن شـایقند.

فراهم بودن تبلیغ دین در جامعه
اصًا امروز امـکان تبلیغ دین وجـود دارد؛ ولی در گذشـته ایـن امکان نبود. در گذشـته، اگـر روحانی خیلـی زرنگ و 
آمـاده ی کار بود، یک مسـجد و َمـدرس و گوشـه یی از زندگـی را میتوانسـت تصرف کنـد و در آنها خیمـه ی تفکرات 
اسـامی و تعالـی خـودش را بزنـد. در محیطهـای اصلـی زندگـی و محیـط کار و ادارات و اداره ی کشـور و در محیط 
قانونگـذاری، اصـًا جایی بـرای دیـن نبـود. آن جایـی هم کـه به عنـوان مبلّغ دیـن میرفتیـد، شـما کار خودتـان را 

*.  بیانات در دیدار اساتید و مسئوالن و فضا و طّاب بنیاد فرهنگی باقرالعلوم)ع( ۰1/11/1۳۶۸
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میکردیـد و نظـام اجتماعی هـم کار خـودش را میکـرد. فرضاً اگـر بـه کارخانه یـی میرفتید کـه تعلیم دیـن بدهید، 
شـما حرف خودتـان را میزدیـد و قوانین کار هـم کار خـودش را میکـرد و غالبـاً کاِر او بـر کار شـما فایق بـود. امروز، 
طور دیگری اسـت. امروز، امـکان کار و تعلیم و قضـاوت و حاکمیت احکام اسـامی هسـت. در داخل کشـور، جوانان 
و دانشـگاهیها و صاحب نظـران مـا مشـتاقند و میخواهند بداننـد و از معارف اسـامی مطلع بشـوند و سـر دربیاورند. 
میخواهند پایه ی فکـری و اعتقادی آن چیـزی را که امـروز نظام اجتماعـی در جامعه فـرض کرده و به وجـود آورده، 
به دسـت آورنـد و از احـکام فـراوان و قوانیـن و مقررات زیـادی کـه نظـام در انتظار امـا کـردن آن از ناحیـه ی دین 

اسـت، آگاه شوند.

رشد معنویت و درهم شکسته شدن پایه های تفکر مادی
در سـطح جهان هـم، چـه آن چیـزی کـه مسـتقیماً از حـدوث یک انقـاب دینـی و اسـامی و تشـکیل یـک نظام 
سیاسـی و اجتماعـی بـر مبنـای دین ناشـی میشـد - که خـود ایـن، حادثـه ی عظیمـی بـود و دنیـا را متوجـه دین 
و بازنگـری به مسـایل دینـی )اسـام و غیـر اسـام( میکـرد - و چـه آنچـه که بعدهـا بـه صـورت غیرمسـتقیم، اثر 
انقاب مـا بود کـه پیـش آمـد، همین گونه بـود. یعنـی در هم شکسـتن پایه هـای تفکـر منتظـم مـاّدی؛ آن تفکری 
کـه ماّدیگـری و بیخدایی را به صـورت یک مکتـب و فکـر و نظـم اجتماعـی درآورده و یک آرایـش پوالدگونـه به آن 
داده بـود و با دهـان پُر و ادعـای زیاد، بـه همه ی دنیـا ارایه کـرده بود و این کـه چنین تفکری اسـت کـه زندگی مردم 
را اداره میکند!ایـن تفکـر و مکتـب، دههـا سـال در مقابل هـر پدیـده ی معنوی - چـه فکر، چـه عمل و چـه اخاق - 
سـینه سـپر کرده بود. شـاید بعضی از شـما برادران عزیز، با کسـانی که به صـورت دگم و قاطـع و این اسـت و جز این 
نیسـت، گوشـه هایی از تفکر خود را مطـرح میکردنـد، برخورد کـرده بودیـد. از نظر آنها، هـر چیزی که بـود، محکوم 
به فنـا بود. ایـن تفکر، یکبـاره مثل عمارتـی از یخ آب شـد و مثـل آن سـاختمانی که »منصور عباسـی« از سـنگهای 
نمک درسـت کرد و ظاهرش سـنگ نمـک بود و وقتـی کـه بـر آن آب انداختنـد، ذوب شـد و از بین رفـت؛ »کالملح 
فی الماء« فـرو ریخت.پـس از فرو نشسـتن آن طوفان پُر سـر و صـدا، معنویت خـودش را نشـان میدهد. معلوم شـد 
که در ایـن گـرد و غبارها، حّتی رشـد معنویت و اسـام و تفکـرات دینـی - و بخصوص اسـامی - متوقف نشـده بود. 
آنهـا میخواسـتند معنویت را ریشـه کن کنند تـا حّتی اثـری از آثـار آن نماند؛ ولی معلوم شـد کـه اصـًا در این مدت 
رشـد میکرده اسـت؛ منتهـا طوفانهـا و گـرد و غبارهـا و جنجالهـا و هیاهوها، نمیگذاشـته اسـت که واقعیت روشـن 

بشـود. حاال کـه آن جنجـال دیوانه وار فـرو نشسـت و خوابیـد، حقایق خـودش را نشـان میدهد.

جایگاه ویژه تفکر دینی در جهان امروز
اگـر از نقطه نظـر سـوم بـه موضـوع نـگاه کنیـم، بـاز هـم تفکـر اسـامی در دنیـا جایـگاه ویژه یـی دارد. در جهـان، 
تنازعهایـی سیاسـی وجود داشـته اسـت که البتـه حـاال بلوکبنـدی دنیـا و تقسـیم بندی قـدرت در عالم، به شـکل 
دیگـری شـده و هنـوز آن شـکل واقعیش پیـدا نشـده اسـت و ترسـیم واقعی تعـارض قـدرت در دنیـا، هنوز روشـن 
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نیسـت و بتدریـج روشـن خواهد شـد و شـاید چند سـال هم طـول بکشـد تا ایـن که معلـوم بشـود باالخـره اقطاب 
قـدرت در دنیـا، کجاهـا و چگونـه هسـتند. بـه هر شـکلی که باشـد، شـکی نیسـت کـه نظـام و حکومت اسـامی و 
تفکری که پشـتوانه و پایه ی این حکومت اسـت، در دنیـا جایگاه و نقـش مسـؤولیتی دارد و کاری برعهده ی اوسـت. 
البتـه، دیدگاههـای دیگری هم هسـت که حـاال به تفصیـل نمیشـود صحبت کـرد و نمیخواهیـم وقـت را بگذرانیم.

عدم استخراج پاسخ عملی برای کلیه مسائل زندگی
سـؤالم این اسـت کـه در مقابـل ایـن همـه نیـاز و اسـتفهام در داخـل و خـارج و برحسـب اوضـاع جدید اعتقـادی و 
سیاسـی عالم، جمهـوری اسـامی به عنـوان پایـگاه دین اسـام و نقطه یـی که ادعـا میکند اسـام در این جـا تحقق 
پیدا کرده اسـت، بـرای عرضه کردن، چـه چیزی را در آسـتین خـود آمـاده دارد و برای این همـه دهانهای بـاز، کدام 
غـذا را آماده کرده اسـت؟ مـا چه چیـزی داریم؟ چـه میخواهیـم عرضـه کنیم؟ البتـه برای عرضـه کردن، مـا خیلی 
چیزهـا داریم. اگـر همین مـواد خامی کـه در اختیارمـان اسـت - مثل عنصـر از معدن درآمـده ی طـا، یعنی همین 
آیات قـرآن و احادیـث - در سـطح دنیا منتشـر کنیـم، خودش خیلـی چیز اسـت. بنابرایـن، ما کـم نداریم.امـا نکته 
این اسـت که اگر سـؤال شـود با این منبع عظیم اسـامی و بـا این متـد هزار سـاله ی تجربه شـده و تحقیـِق حقیقتاً 
شـگفت آور - که گاهی تحقیقـات این فقها، از نظـر ظرافت و دقـت و ژرف نگری، واقعاً شـگفت آور اسـت - و بخصوص 
آن فقـه پیچیده یـی که در شـیعه اسـت )فقه برادران اهل سـنت نسـبت بـه فقهی کـه در بین علمای شـیعه اسـت، 
آن پیچیدگـی و فنیگـری را نـدارد. این، خیلـی فنیتر و پیچیده تـر و عمیقتر اسـت. البتـه، فقهای مـا کار عظیمی در 
ایـن بـاب کردند که بـه هر حـال، همـه اش متعلـق بـه اسـام اسـت(، پاسـخ ذّره ذّره و دانـه دانـه ی مسـایل زندگی 
چیسـت؟ شـما و همه ی مـا در جـواب خواهیـم مانـد. یعنی ما امـروز بـه فراخـور نیاز و اسـتفهامی کـه وجـود دارد، 
پاسـخ حاضر نداریم. غالباً هـم معادن عظیـم و غنی از جنسـهای فاخر در اختیارمان اسـت؛ امـا پولی را که بشـود در 

بـازار دسـت ایـن و آن داد و خرجش کـرد، نداریم.

عدم کفایت وضع موجود حوزه های علمیه برای پاسخگویی به نیازهای جامعه
چه کسـی میخواهـد ایـن کارهـا را بکنـد؟ ایـن، حرف مـن نیسـت؛ حرفی اسـت کـه سـالها در حـوزه مطـرح بوده 
اسـت. این کـه کسـی مثـل جنـاب آقـای مصباح)ادام اللَّ بقائـه و برکات وجـوده( بـه این فکـر بیفتنـد و بیاینـد روال 
کار شـما را به وجـود آورند، ناشـی از این سـؤال چند دهسـاله در حوزه است.مسـأله این اسـت کـه آیـا روال جاری و 
موجود حوزه هـای علمیه، بـرای پاسـخ دادن به ایـن نیازها کافی اسـت؟ جواب این اسـت که نـه، کافی نیسـت. باید 
از چارچوبهـای مسـتحکم و اسـتخوان بندی قوی حـوزه ی علمیـه و از امکانات فـراوان فکـری و معنوییی کـه در این 
مراکز اسـت، وسـایلی برای فراهم کردن پاسـخهای این اسـتفهامهای فراوان و سـاختن انسـانهایی کـه بتوانند مثل 

چشـمه های جوشـانی از معارف و احـکام بجوشـند و نیازهـا و خألهـا را پُر کنند، سـاخت.
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روحانیت و اسالم عامل پیروزی انقالب اسالمی
فعال بودن روحانیون، شرط الینفک بقای انقالب و 

استقالل کشور
لزوم شناخت شرایط حضور کامل روحانیت و آفات 

آن در تحقق اهداف انقالب اسالمی
عوامل زمینه ساز انقالب اسالمی در دنیا

قوت و صدق انقالب اسالمی سبب اعتالی کلمه 
اسالم در جهان

نقش نقاط مثبت جامعه ی روحانیت در نیل به جامعه 
مطلوب 

برجستگی های ملت ایران در راه تحقق آرمانهای 
اسالم و انقالب

ضرورت حضور طالب جوان در میدانهای مختلف 
لزوم برنامه ریزی و آینده نگری در کار حوزه ها 

برنامه ریزی برای کامل کردن و آینده نگری حوزه ها  



حوزه و روحانیت

برنامه ریزی برای کامل کردن و آینده نگری حوزه ها *

ایــن روزهــا بــا ســالگرد حادثــه ی آخــر بهمــن تبریــز در ســال 5۶ مصــادف اســت کــه یکــی از قدمهــای بــزرگ 
ــل  ــط و وص ــجاع و رب ــد و ش ــارز و مجاه ــردم مب ــام آن م ــاد و ن ــود و ی ــاب ب ــروزی انق ــت پی ــا در جه ــت م مل
مســتحکم و مســتمر آنهــا بــا روحانیــت اســام و بــا امــام و انقــاب را بــرای همیشــه مســجل کــرد. ایــن هــم یک 
ــا و  ــرم و علم ــان محت ــن مناســبتها، دور هــم جمــع شــده ایم و شــما آقای ــه ی ای ــا در مجموع خاطــره اســت و م
ــایل  ــاره ی مس ــدری درب ــا ق ــد ت ــا تشــریف آوردی ــه این ج ــر ب ــز دیگ ــز، از مراک ــّاب عزی ــان و ط فضــا و مدّرس

ــم. ــت کنی ــوزه صحب ح

روحانیت و اسالم عامل پیروزی انقالب اسالمی
ــه دســت علمــای دیــن نبــود،  ــی اســامی نبــود و پرچــم آن ب مســأله ایــن اســت کــه اگــر ایــن انقــاب، انقاب
قطعــاً بــه پیــروزی نایــل نمیشــد و بــه تشــکیل یــک دولــت مســتقل و ســرافراز و نیرومنــد منتهــی نمیگردیــد. 
ایــن، تحلیــل مــا نیســت؛ بلکــه تحلیــل همــه ی کســانی اســت کــه مســایل ایــن انقــاب را از پیــش از پیــروزی 
ــه  ــم و فاســد و روب ــداران ظال ــل - یعنــی زمام ــد.در ســال 5۶ و 57 هــم جبهــه ی مقاب ــروز تعقیــب کرده ان ــا ام ت
ــود و براســاس  ــد - تحلیلشــان همیــن ب ــا تفکــر دینــی و شــخصیت روحانــی مخالــف بودن زوال و کســانی کــه ب
ــا بیــن آنهــا اختــاف ایجــاد کننــد و  ــد کــه روحانیــون را از صحنــه کنــار بزننــد ی ایــن تحلیــل، تــاش میکردن
یــا بیــن آنهــا و مــردم فاصلــه بــه وجــود بیاورنــد؛ ولــی نتوانســتند ایــن کار را بکننــد - نــه ایــن کــه نخواســتند 
یــا تــاش نکردنــد. »چــرا نتوانســتند« هــم یــک پاســخ مفصــل دارد. واقعــاً اگــر کســی بخواهــد ایــن انقــاب را 

*. بیانات در دیدار جمع کثیری از علما و طاب حوزه ی علمیه ی قم و مدارس علمیه ی تهران  ۰2/12/1۳۶۸
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تحلیــل کنــد و شــکفتن ایــن گل و روییــدن ایــن نهــال و جوشــیدن ایــن چشــمه را در ســنگاخ و کویــِر زمــان 
کنونــِی فرهنــگ جهــان درســت ترســیم بکنــد، بــه ایــن آســانیها نخواهــد توانســت پاســخ روشــنی بــرای ایــن 
ــه آن  ــود ک ــن ب ــروزی انقــاب ای ــرای پی ــدرت و اراده ی خــدا ب ــم و نشــانه های ق ــدا کند.یکــی از عای ســؤال پی
رهبــر بینظیــر را برانگیخــت. مــن، به ایــن نتیجــه و اعتقــاد خیلــی نزدیــک شــده ام کــه خداونــد متعــال در طــول 
دههــا ســال قبــل از بــه ثمــر رســیدن ایــن انقــاب، زمینــه ی ایــن پیــروزی را - کــه پیــروزی دیــن و اســام در 
ــردن آن شــخصیت  ــا برجســته ک ــان آنه ــت شــخصیتهایی و در می ــم و تربی ــا تشــکیل حــوزه ی ق دنیاســت - ب
ــک آتــش  ــه ی ــا ب ــل همــه ی اینه ــال و تبدی ــان خرمــن انبوهــی از زغ ــرار دادن آن گل آتــش در می ــر و ق کم نظی
ــی  ــب طبیع ــد و ترتی ــگاه کن ــا را ن ــم قضای ــی ه ــم معمول ــا چش ــی ب ــر کس ــم فرمود.اگ ــرا، فراه ــه و گی گداخت
ــد کــه حضــور و پیشــگامی و هوشــیاری و وظیفه شناســی و  ــرار دهــد، میبین ــورد بررســی ق ــل و عوامــل را م عل
برخــی از خصوصیــات ممتــاز روحانیــت، یکــی از مهمتریــن عوامــل و شــاید یــک عامــل تعیین کننــده در بــروز 
ــا  ــت و حکومــت و نظــام جمهــوری اســامی و ادامــه ی آن ت ــن انقــاب و نیــز تشــکیل دول و پیــروزی و ســیر ای
امــروز بــوده اســت. دشــمن هــم ایــن را میدانــد. لــذا فشــاری کــه در گذشــته و االن، از طــرف دنیــای اســتکباری 
ــه دیــن و روحانیــت متوجــه اســت. اگــر روحانیــون  روی ایــن انقــاب وارد میشــد و میشــود، در درجــه ی اول ب
ــن را  ــد. ای ــروزی به دســت نمیآم ــن پی ــود، ای ــا نب ــه دوش آنه ــاب ب ــد و پرچــم انق ــدان نبودن ــا در می کشــور م

ــذا حقــد عظیــم او در درجــه ی اول متوجــه اســام و روحانیــت اســت.  ــد؛ ل دشــمن میدان

فعال بودن روحانیون، شرط الینفک بقای انقالب و استقالل کشور
ــد و دارد - و  ــته باش ــه داش ــه توج ــن ک ــی ای ــد، یک ــد و می کن ــگاه کن ــأله ن ــه مس ــه ب ــد دوگون ــت بای روحانی
ــودن  ــز حضــور روحانیــون ضــروری اســت و فعــال ب ــداوم انقــاب نی ــرای ت مــردم هــم متوجــه باشــند - کــه ب
ــن،  ــت. بنابرای ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــور و نظ ــتقال کش ــاب و اس ــای انق ــک بق ــرط الینف ــون، ش روحانی
ــردن؛  ــاع ک ــه دف ــاب و جانان ــتن انق ــود دانس ــوزی و از خ ــت و دلس ــا فعالی ــم ب ــند؛ آن ه ــد باش ــون بای روحانی
همچنــان کــه در ایــن چنــد ســال نشــان دادنــد و در صحنــه ی نظامــی و جبهــه حضــور پیــدا کردنــد و جوانهــای 
تفنــگ به دســت و آر.پی.جــی بــه دوش و لبــاس بســیج پوشــیده را آمــاده ســاختند و شــهدای به خــون 
غلطیده یــی را تقدیــم اســام کردنــد. همچنیــن در صحنه هــای سیاســی و تبلیغاتــی و تربیــت نیــرو در 
حوزه هــای علمیــه و بخصــوص در حــوزه ی مبارکــه ی قــم فعــال بودنــد و در آینــده هــم بایــد بــا حجــم بیشــتر 

ــند. ــال باش ــر، فع ــد براب ــوزی چن ــر و دلس ــت باالت و کیفی

لزوم شناخت شرایط حضور کامل روحانیت و آفات آن در تحقق اهداف انقالب اسالمی
یــک نــگاه دیگــر ایــن اســت کــه روحانیــون و بخصــوص بیدارترهــا و بصیرترهــا و دلســوزترها - کــه در قشــرهای 
ــه وفــور پیــدا میشــود - ببیننــد شــرایط تأثیــر کامــل حضــور  مختلــف روحانــی، بحمــداللَّ ایــن خصوصیــات ب
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ــت؛ از  ــات چیس ــد. آف ــن کنن ــرایط را تأمی ــت؛ آن ش ــای آن چیس ــرفت هدفه ــاب و پیش ــرای انق ــت ب روحانی
آن آفــات پیشــگیری کننــد و اگــر هســت، آن را رفــع نماینــد. ایــن نکتــه، جــدی اســت و شــعار نیســت. ایــن، 
حرکتــی اســت کــه اگــر شــد، پیــروزی تــداوم پیــدا خواهــد کــرد و روزبــه روز بــر اوج اســام و قــدرت جمهــوری 

ــزوده خواهــد شــد. ــم اف ــی در عال ــدای ملکوت ــن ن اســامی و ســعه ی میــدان ای
ــد؛ آن  ــد آم ــش خواه ــی پی ــته - ناکام ــدای ناخواس ــع و - خ ــکات و موان ــد، مش ــام نش ــت انج ــن حرک ــر ای اگ
ــه  ــت چ ــد روحانی ــد دی ــت. بای ــاس اس ــأله حس ــدر مس ــان. این ق ــطح جه ــلمین در س ــام و مس ــرای اس ــم ب ه
کــرد و چگونــه شــد کــه توانســت یــک نهضــت بــه ایــن عظمــت را از راهــی بــه ایــن دشــواری عبــور بدهــد و بــه 
ــم  ــرض کرده ای ــرر ع ــا را بکنند.مک ــن کاره ــد ای ــا نمیتوانن ــه ی رهبره ــاند. هم ــرافرازی برس ــن س ــی بدی نقطه ی
ــن  ــری، از دی ــه خاطــر ضعــف رهب ــا ب ــن شــروع شــد؛ ام ــس دی ــا نََف ــا ب ــا، انقابه ــی از مناطــق دنی ــه در خیل ک
فاصلــه گرفــت و گاهــی هــم ضــد دیــن شــد. در تاریــخ خودمــان در نهضــت مشــروطیت دیدیــم کــه روحانیــون 
ــتبداد را  ــان دوره ی اس ــد و پای ــاد کردن ــور ایج ــروطیت( را در کش ــام مش ــزرگ )نظ ــه ی ب ــک حادث ــد ی آمدن
ــا دیــن و روحانیــت شــد و هنــوز ابتــدای  ــرای ضدیــت ب ــد، بعــد همیــن مشــروطیت، پایگاهــی ب ــدارک دیدن ت
ــا جایــی کــه  ــد، ت ــه کوبیــدن دیــن کردن ــام آزادی شــروع ب ــه ن ــود کــه روزنامه هــای صــدر مشــروطیت، ب کار ب
یکــی از شــخصیتهای روحانــی آن زمــان - مرحــوم آقاشــیخ فضــل اللَّ نــوری - کــه جــزو پیشــروان مشــروطیت 
بــود، در مقابــل آن مجلــس و مشــروطیت ایســتاد و ســرانجام هــم بــه شــهادت رســید.اگر روحانیــون، بــه آینــده 
ــد،  ــر ندارن ــر راه ب ــیر را از س ــات مس ــد و آف ــزی نکنن ــرای آن برنامه ری ــد و ب ــدان کار ننگرن ــک می ــم ی ــه چش ب
دنبــال ایــن غفلــت، ضربــه اســت. در ایــن هیــچ شــکی نیســت. اگــر روحانیــون، آینــده را بــا چشــم بــاز و بصیــر 
ــان  ــی و خودش ــان را پیش بین ــد و وظایفش ــاده نماین ــار آم ــن ب ــل ای ــه ی حم ــرای ادام ــود را ب ــد و خ ــگاه کنن ن
ــچ  ــن هــم هی ــت. در ای ــّوت خواهــد گرف ــه روز ق ــد، اســام در ســطح جهــان روزب ــه آن بکنن ــاده ی عمــل ب را آم

ــت. ــدی نیس تردی
همیــن حرکتــی کــه امــام بزرگوارمــان کــرد، امــروز دنیــا را در یــک کــوره ی عظیــم التهــاب انداختــه و شــرق و 
ــه انقــاب  ــد. ایــن حــوادث دنیــا - بعضــی مســتقیم و بعضــی غیرمســتقیم - ب غــرب را دور خودشــان میچرخان
ــه ی  ــب از صحن ــک قط ــی، ی ــه ی دوقطب ــکل گرفت ــای ش ــروز در دنی ــه ام ــن ک ــت. ای ــوط اس ــا مرب ــامی م اس
ــه  ــن ک ــدارد، ای ــود ن ــم وج ــرق و سوسیالیس ــوک ش ــام بل ــه ن ــزی ب ــر چی ــد و دیگ ــته ش ــم برداش ــی عال سیاس
ــًا  ــون، کام ــای گوناگ ــا و رژیمه ــک و ملته ــورهای کوچ ــا و کش ــا و دولته ــط قدرته ــی در رواب ــادالت جهان مع
ــه بیــداری مســلمانها و آگاه  ــوط ب ــران و مرب ــن در ای ــه پیــروزی انقــاب اســامی و دی ــوط ب ــه، مرب به هــم ریخت

ــت. ــی در وجدانهاس ــس دین ــدن ح ش

عوامل زمینه ساز انقالب اسالمی در دنیا
ــی  ــا، متک ــی در دنی ــر حادثه ی ــتند. ه ــا هس ــل، زمینه ه ــه آن عوام ــود دارد ک ــم وج ــری ه ــل دیگ ــه، عوام البت
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ــود  ــه وج ــا ب ــن زمینه ه ــی را در ای ــدان میشــود و حادثه ی ــی وارد می ــد عامل ــک سلســله زمینه هاســت. بع ــر ی ب
ــای  ــر مبن ــام ب ــک نظ ــکیل ی ــروزی آن و تش ــامی« و پی ــاب اس ــد »انق ــای جدی ــل، در دنی ــن عام ــآورد. ای می

ــرده اســت. ــی ک ــا حادثه آفرین ــور در دنی ــن ط ــدم اول، ای ــا در ق ــت م ــود. حرک ــوی ب ــهای معن ــن و ارزش دی

قوت و صدق انقالب اسالمی سبب اعتالی کلمه اسالم در جهان
ــد و از راه  ــه عمــل کن ــه گفت ــی آنچــه را ک ــوی و صــادق باشــد - صــادق یعن ــوری اســامی، ق ــر نظــام جمه اگ
ــه ســمت همــان قلــه و هدفهایــی کــه ترســیم کــرده، بپیمایــد  ــر نگــردد و ایــن دامنــه را مســتقیم ب خــودش ب
ــرود، در  ــش ب ــه پی ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــد و نظ ــا بردارن ــای م ــت و علم ــن مل ــه ای ــی ک ــر قدم ــد ه - بدانی
ــت  ــوادث، در جه ــرفتها و ح ــن پیش ــه ی ای ــد آورد و هم ــود خواه ــه وج ــر ب ــت و تغیی ــک حرک ــا ی ــاع دنی اوض
ــی  ــای غرب ــد دولته ــما میبینی ــه ش ــود. این ک ــد ب ــی خواه ــوی و دین ــهای معن ــام و ارزش ــه ی اس ــای کلم اع
ــد،  ــم بکنن ــرکار ه ــت اســت. ه ــن عل ــه همی ــد، ب ــا عصبانین ــه از م ــن گون ــی، ای ــزرگ جهان ــرمایه دارهای ب و س
همیــن خواهــد بود.مــن، در یــک جملــه بگویــم: اســتکبار و دشــمن، نســبت بــه مــا هیــچ کاری نمیتوانــد انجــام 
ــی خــود  ــد؛ ول ــا را شکســت بده ــد م ــاب بشــود. او نمیتوان ــروز و کامی ــم و او پی ــا شکســت بخوری ــه م ــد ک بده
ــر راه او  ــرده دشــمن خوشــحال شــود و مشــکل از س ــه خــدای نک ــم ک ــم کاری بکنی ــا میتوانی ــم. م ــا میتوانی م
برداشــته بشــود و اســام خجــل و ســرافکنده گــردد و ایــن راه بریــده بشــود. مــا اگــر ایســتاده باشــیم، دشــمن 
نمیتوانــد کاری بکنــد. االن، وضعیــت این گونــه شــده اســت. قبــل از پیــروزی، شــاید میتوانســتند خیلــی کارهــا 
بکننــد؛ ولــی حــاال دیگــر نمیتواننــد. اگــر مــن بخواهــم ایــن مطلــب را بــاز کنــم، حرفهــای زیــادی وجــود دارد 

ــا بشــوم. ــم وارد آنه ــه نمیخواه ک

نقش نقاط مثبت جامعه ی روحانیت در نیل به جامعه مطلوب 
علمــای دیــن و جوامــع روحانــی وظایفــی را برعهــده دارنــد تــا آینــده بــه شــکل صحیــح و خداپســند و مطلوبــی 
ــز را  ــد رم ــن اســت. کلی ــم. راه هــم ای ــز کنی ــن موضــوع متمرک ــد روی ای ــان را بای ــرد. همــه ی فکرم شــکل بگی
ــم را  ــت عظی ــن حرک ــکان داد ای ــه او ام ــه ب ــت ک ــت روحانی ــات مثب ــد جه ــد دی ــرد. بای ــدا ک ــه پی ــد این گون بای
بکنــد و دنیــا را در آســتانه ی یــک تحــول قــرار بدهــد، چیســت. بایــد آن جهــات مثبــت را در خودمــان تقویــت 
کنیــم و اگــر جهــات منفییــی درگذشــته وجــود داشــته، از آن بترســیم و راهــش را ســد کنیــم و نگذاریــم نقــاط 
ــیعه اســت  ــی ش ــه ی علم ــه جامع ــت - ک ــه ی روحانی ــت در جامع ــدا بشــود.نقاط مثب ــم پی ــدی ه ــی جدی منف
ــا و  ــا و زورگوه ــر قدرته ــتادگی در براب ــجاعت و ایس ــا و ش ــه دنی ــی ب ــد و بیاعتنای ــم و زه ــد. عل ــن میباش - روش
اتصــال بــه تــوده ی مــردم، نقــاط مثبــت روحانیــت ماســت. مردمــی بــودن و درد آنهــا را احســاس کــردن و بــرای 
ــی از  ــچ فرقه ی ــه هی ــی اســت ک ــک نشــدن، خصوصیت ــه دشمنانشــان نزدی ــردن و ب ــا دل ســوزاندن و کار ک آنه
ــردم  ــان م ــود، اطمین ــت نب ــن خصوصی ــر ای ــدارد. اگ ــم ن ــم، آن را نداشــته اســت و االن ه ــی در عال ــَرق روحان فِ
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بــه روحانیــت جلــب نمیشــد کــه بــه خیابانهــا بیاینــد و آن طــور جــان خــود را در راه آرمانهــای ایــن انقــاب در 
ــه شــدت حفــظ کنیــم. معــرض خطــر قــرار بدهنــد. ایــن، خصوصیــات مثبــت روحانیــت اســت؛ اینهــا را ب

ــر و  ــر و صافت ــم را خالصت ــم، عل ــوان داری ــه در ت ــد هرچ ــا بای ــد. م ــم بمانن ــون عل ــد کان ــی، بای ــای علم حوزه ه
ــک  ــه، ی ــای علمی ــی حوزه ه ــای علم ــب برنامه ه ــمت ترتی ــه س ــت ب ــن حرک ــم. ای ــته تر کنی ــد پیراس از زوای
حرکــت واجــب اســت. اگــر ایــن نباشــد، علــم پیشــرفت نخواهــد کــرد. علــم، مثــل درختــی اســت کــه یکــی 
ــادی و  ــاخه های زی ــد ش ــه رش ــدادن ب ــازه ن ــد آن و اج ــدن زوای ــردن و چی ــرس ک ــد آن، ه ــات رش از موجب
ــان تکــرار  ــام بزرگوارم ــا ام ــت دارد و باره ــدازه اهمی ــن ان ــه همی ــه ب بوته هــای مزاحــم است.مســأله ی دیگــر ک
ــت.  ــای آن اس ــا و جلوه ه ــارف دنی ــه زخ ــی ب ــده، بیاعتنای ــه ش ــرراً گفت ــم مک ــر ه ــای دیگ ــد و در جاه میکردن
ــن  ــا، ای ــت معظــم م ــه روحانی ــم ک ــد گذشــت و خــدا را شــکر میکنی ــادی بای ــاّدی زی ــای م ــن راه، از لذته در ای
خصوصیــت را حفــظ کــرده اســت؛ اگــر چــه میــدان بیاعتنایــی و بیرغبتــی بــه دنیــا گســترده اســت و میتــوان 
در ایــن میــدان خیلــی پیــش رفت.شــخصیتها و چهره هایــی را میشناســیم و میبینیــم کــه در ایــن چنــد ســال، 
ــه نفــس و  ــد و نخواســته اند ب ــه زخــارف دنیــا بیرغبــت بوده ان ــوده اســت و ب ــر ب وجــود و حــرف و منششــان مؤث

ــا را کوچــک شــمردند. ــد و در مقابلشــان ایســتادند و آنه ــود پاســخ بدهن ــهوات خ ش
درمقابــل اهــداف بلنــد، مــا نمیتوانیــم مثــل امیرالمؤمنیــن علی)علیه الّســام( عمــل کنیــم - خــود آن بزرگــوار 
ــت  ــظ و تقوی ــان حف ــی را در خودم ــی و بیطمع ــوا و بیاعتنای ــم ورع و تق ــن میتوانی ــود - لیک ــن را فرم ــم همی ه
ــؤولیت دارهای  ــا و مس ــّاب و فض ــت و ط ــرم اس ــه ی مب ــک وظیف ــون ی ــرای روحانی ــروز ب ــن کار، ام ــم. ای کنی
ــز  ــی و نی ــران اله ــن راه، راه پیامب ــون ای ــد؛ چ ــه کنن ــی توج ــد خیل ــت، بای ــن جه ــه ای ــاغان ب ــی و ش روحان
ــد. ایــن  ــه ایــن دنیــا نکردن کســانی چــون امیرالمؤمنین)علیهم الّصاةوالّســام( اســت کــه کمتریــن اعتنایــی ب
راه را بایــد ایــن گونــه رفــت و در مقابــل زورمنــدان، شــجاعت و شــهامت داشــت و بــه مــردم تکیــه کــرد. انســان 

ــآورد. ــرود می ــن ملــت ســر تعظیــم ف ــل عظمــت ای در مقاب

برجستگی های ملت ایران در راه تحقق آرمانهای اسالم و انقالب
حقیقتــاً مــردم مــا، آن چنــان برجســتگییی در راه آرمانهــای اســام و انقــاب از خــود نشــان دادنــد کــه انســان 
در مقابــل عظمــت ایــن ملــت، ســر تعظیــم فــرود میــآورد و در خــود احســاس حقــارت میکنــد. ببینیــد در ایــن 
ــای فشــردند. همــه ی  ــن راه دشــوار پ ــه خاطــر خــدا در ای ــه ب ــد و چگون ــی را گذراندن ــازده ســال، چــه مراحل ی
چشــمها در دنیــا منتظــر بــود کــه ببینــد ملــت ایــران بعــد از امــام چــه خواهــد کــرد. هــر تجربه یــی کــه بعــد از 
رحلــت حضــرت امــام)ره( در ایــن چنــد مــاِه تاریــک و ســخت و غم انگیــز پیــش آمــد، ایــن ملــت بــا اخــاص و 
شــجاعت و هوشــیاری خــود، آن چنــان جلوه هایــی نشــان دادنــد کــه فضــا را منــّور کردنــد. همیــن راهپیمایــی 
عظیــم 22 بهمــن امســال، حقیقتــاً یکــی از مــواردی بــود کــه در تاریــخ ایــن ملــت، بــه عنــوان ســند افتخــار و 

نقطــه ی روشــن و منــّور خواهــد مانــد.
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مــن نمیخواهــم بــه خاطــر ایــن حرکــت عظیــم، از مــردم تشــکر بکنــم؛ مســأله مربــوط بــه خــود آنهاســت. مــن 
ــم.  ــه آنهــا تعظیــم نمای چــه کســی هســتم کــه از آنهــا تشــکر کنــم؟ امــا میخواهــم از آنهــا تجلیــل و نســبت ب
حقیقتــاً حرکــت مــردم، حرکــت مخلصانــه و شــجاعانه و فداکارانــه و هوشــیارانه و کاملــی بــود. همــه ی حــرکات 

ــوده و دشــمن را منکــوب کــرده اســت. ــه ب ــازده ســال، همین گون آنهــا در طــول ایــن ی
ــات  ــه تبلیغ ــم، بافاصل ــردم داری ــل 22 بهمــن و نشــانه یی از حضــور م ــی مث ــی حادثه ی ــر وقت ــه ه ــد ک میبینی
ــت. االن  ــور اس ــم همین ط ــاال ه ــود. ح ــر میش ــد براب ــی چن ــظ و ناراحت ــمن، از غی ــایعه پراکنیهای دش و ش
ــد.  ــوء میکنن ــات س ــاً تبلیغ ــرو، دایم ــمنان بیآب ــی و دش ــای خارج ــت و رادیوه ــایعه اس ــّو ش ــه ج ــد ک میبینی
ــرو و اعتبــار ندارند.ایــن  خــدا را شــکر میکنیــم کــه دشــمنان جمهــوری اســامی، پیــش ایــن ملــت ذره یــی آب
ــای  ــن دنی ــاز در ای ــت و یکه ت ــدان فعالی ــان می ــه و قهرم ــاب، زمین ــای انق ــت هدفه ــا اخــاص، در جه ــردم ب م
آشــفته اند. مــن و شــما بایــد جایــگاه و ســهممان را پیــدا کنیــم و نقــش خــود را ایفــا نماییــم. امــروز، وظیفــه ی 
ــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه در طــول هــزار و انــدی از تاریــخ  روحانیــت خیلــی ســنگین اســت. البتــه، ب
روحانیــت شــیعه، هیــچ وقــت بــه خوبــی و کارایــی و مفیــد بــودن امــروز نبــوده اســت. امــروز، روحانیــت شــیعه 
ــت اســام و مســلمین  ــر و بیشــتر در خدم ــر و پُربرکت ت ــی عمــر پُربرکــت خــود، مفیدت از همــه ی دوران طوالن
اســت - در ایــن، هیــچ تردیــدی نیســت - امــا زمــان و زمینــه ی کار و وضعیــت ایــن ملــت بــزرگ، از مــا تــاش 

ــم. ــاش کنی ــی کار و ت ــد خیل ــد. بای بیشــتری را میطلب

ضرورت حضور طالب جوان در میدانهای مختلف 
ــوش  ــون را فرام ــای گوناگ ــک لحظــه، حضــور در میدانه ــرای ی ــی ب ــد حّت ــز و فضــای جــوان، نبای طــاب عزی
ــه  ــور ک ــان ط ــت. هم ــدن اس ــد درس خوان ــه مؤیّ ــدارد؛ بلک ــات ن ــدن مناف ــا درس خوان ــور، ب ــن حض ــد. ای کنن
امــام بزرگــوار در پیــام فرامــوش نشــدنی خــود فرمودنــد، فضــا و جوانهایــی کــه تفّقــه را در میدانهــای خــودش 
ــوم خــود شــدند و میــدان جنــگ را میــدان آزمایــش نفــس و تکامــل معنــوی خویــش  ــرا گرفتنــد و ُمنــذر ق ف
ــد و پیــش رفتنــد، ایــن میدانهــا را رهــا نکننــد. امــروز هــم خطــوط و میدانهــا و صحنه هــای نظامــی  قــرار دادن
ــوزه ی  ــاتید ح ــرم و اس ــم و محت ــان معظ ــت. مدّرس ــال شماس ــور فع ــاج حض ــی، محت ــی و فرهنگ و غیرنظام

ــد. ــوق بدهن ــامی س ــی و اس ــای انقاب ــمت هدفه ــه س ــاب را ب ــا، ط ــایر حوزه ه ــم و س ــه ی ق علمی
ــن طــور هــم  ــا ای ــد؛ ام ــًا پیــدا کرده ان ــگاه خــود را کام درســت اســت کــه امــروز روحانیــت و اســام، راه و جای
ــته اند  ــوز نتوانس ــه هن ــانی ک ــد. کس ــده باش ــه کن ش ــه و ریش ــن رفت ــی از بی ــی، بکل ــکار انحراف ــه اف ــت ک نیس
ــوز کســانی  ــت هســتند. هن ــا و در کســوت روحانی ــم در حوزه ه ــاز ه ــد، ب ــی اســام را درک کنن ــوه ی انقاب جل
ــان  ــدان فیســبیل اللَّ و جوان ــه ی مجاه ــگاه کین ــا جای ــای آنه ــمنان، قلبه ــکا و دش ــه ی امری ــای کین ــه ج ــه ب ک
ــی  مؤمــن و پرچمــداران حقیقــت اســت، در حوزه هــا و بیــرون از حوزه هــا نیــز پیــدا میشــوند. همــان متحّجران
ــت  ــه روحانی ــامی ک ــی؛ اس ــام امریکای ــیفتگان اس ــتداران و ش ــی دوس ــد - یعن ــاره کردن ــرر اش ــام مک ــه ام ک
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ــمنان  ــایش دل دش ــادی و آس ــه ی ش ــد و مای ــدا دور میکن ــردم و خ ــود و از م ــیر خ ــت را از مس ــن و معنوی و دی
ــوان در  ــای ج ــال و فض ــن و فع ــای مؤم ــور جوانه ــا، حض ــه ی جبهه ه ــتند. در هم ــوز هس ــود - هن ــدا میش خ
ســمت هدفهــای انقــاب، یــک ضــرورت اســت.برادران! مــا هنــوز در اول کاریــم. هیــچ کــس تصــور نکنــد کــه 
روحانیــت تــاش خــود را کــرد و بــه نتیجــه رســید، پــس برویــم بنشــینیم فقــط مشــغول کارهــای شــخصی یــا 
درس خوانــدن خودمــان باشــیم. البتــه، درس خوانــدن یکــی از کارهــای اساســی اســت؛ امــا همــه ی کار نیســت. 
ــی اســت. در عمــر  ــل دوران جوان ــازده ســاله ی خــود، در اوای ــاز کار اســت. انقــاب، در عمــر ی روحانیــت، در آغ

ــش نیســت. ــد روز بی ــال چن ــازده س ــن ی ــوری، ای ــت و در مقیاســهای این ط ــک مل ــاب و ی ــک انق ی
ــاتید و  ــان و اس ــا و مدّرس ــازند. فض ــان را بس ــوان، خودش ــّاب ج ــم. ط ــاش کنی ــد ت ــت، بای ــوز اول کار اس هن
ــامی  ــای اس ــا معیاره ــق ب ــی منطب ــانها و علمای ــاختن انس ــت س ــا را در جه ــت حوزه ه ــزرگ، جه ــای ب علم
ــام  ــل ام ــخه های کام ــد و نس ــت کنن ــن تربی ــو و مؤم ــیار و خسته نش ــن و هوش ــر فوالدی ــد و عناص ــرار بدهن ق
ــک  ــه ی ــر چ ــاج دارد. اگ ــر احتی ــا و عناص ــن نیروه ــه ای ــام، ب ــد. اس ــود آورن ــا به وج ــان را در حوزه ه بزرگوارم
ــاب و  ــت انق ــان و حرک ــلمان و جه ــای مس ــا ملته ــد، ام ــات ده ــی را نج ــد ملت ــی میتوان ــخصیت آن چنان ش
ــی کار و مســؤولیت  ــا خیل ــه عناصــر دارد.حوزه ه ــن گون ــه ای ــادی ب ــاج زی ــز احتی ــان نی ــخ خودم ــده ی تاری آین
ــوان  ــای ج ــاب و فض ــا ط ــان ی ــع و مدّرس ــردوش مراج ــط ب ــت و فق ــه اس ــر دوش هم ــؤولیت، ب ــد. مس دارن
ــه، مســؤولیتهایی دارد. مهــم  ــای علمی ــات خــود در حوزه ه ــوان و امکان ــه ت نیســت؛ بلکــه هــر کســی نســبت ب

ــا نشــود. ــام اکتف ــان ام ــه حــرف و تحســین بی ــه ب ــن اســت ک ای

لزوم برنامه ریزی و آینده نگری در کار حوزه ها 
ــه  ــانی ک ــود و کس ــزی بش ــد برنامه ری ــا، بای ــری در کار حوزه ه ــردن و آینده نگ ــل ک ــمت کام ــه س ــاً راه ب حقیقت
میتواننــد، بــا اســتمداد از پــروردگار، ایــن راه را طــی کننــد. بدانیــد کــه مــردم از هــر حرکــت بــه ســمت رشــِد 
ــون  ــرده، روحانی ــدای نک ــر خ ــه اگ ــان ک ــت، خشــنود و خوشــحال میشــوند؛ همچن ــه ی روحانی ــح جامع صحی
ــا غــرق شــدن در  ــی و ی ــه مســایل انقاب ــا بیرغبتــی و عــدم توجــه ب ــی و ی را ســرگرم مســایل شــخصی و دنیای
ــن  ــز ای ــون عزی ــن و روحانی ــای دی ــه ی علم ــوند. وظیف ــران میش ــد، نگ ــره ببینن ــی و غی ــته بندیهای سیاس دس

ــد. ــر هــر چیــز دیگــری مقــدم بدارن اســت کــه رضــای الهــی و مصلحــت مــردم را ب
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اغتنام شمردن فرصت حضور در حوزه های علمیه 
لزوم شناخت نیازمندی های حوزه 
نظام تعلیم و تعلم، نیازمندی حوزه

فهم سیاسی و هدایت سیاسی نیازمندی حوزه
لزوم حضور نمایندگان طالب در سطوح 

تصمیم گیری حوزه
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اغتنام شمردن فرصت حضور در حوزه های علمیه 
آنچـه کـه ابتدائـاً باید عـرض بکنـم، این اسـت کـه این طـور کار دسـته جمعی - کـه واقعـاً بـرای حـوزه ی علمیه، 
مبارک و فرخنـده اسـت - باید هرگز دچـار رکـود و انتظار و تعلل و سـردرگمی نشـود. زمـان به سـرعت میگذرد، 
عمرها طـی میشـود و فرصتهـای مختلف از دسـت میـرود. فضای محتـرم و طـاب و اعاظـم حوزه، بایـد فرصت 
جوانـی و نشـاط و فراهم بـودن زمینـه ی حـوزه ی علمیـه را در جـای خـود مغتنم بشـمارند و حـاال که بـه برکت 
انقـاب و رهبـری همه جانبـه ی امـام بزرگوار)رضوان اللَّ تعالیعلیـه( زمینـه فراهـم شـده، کاری را کـه حـوزه ی 

علمی شـیعه بـه آن احتیـاج دارد، انجـام بدهند.

لزوم شناخت نیازمندی های حوزه 
اگـر از خودمـان سـؤال کنیم کـه حـوزه به چـه چیـزی احتیـاج دارد کـه مـا آن را انجـام بدهیم، سـؤال درسـتی 
کرده ایـم. حـوزه، خیلـی چیزهـا دارد کـه اینهـا سـرمایه های آن هسـتند. حـوزه، علـم غزیـر، تجربـه ی علمـی 
طوالنـی، تعداد زیـادی اکابـر فّنان در فنـون مربوط بـه حوزه ی علمیـه، تعـداد معتنابهی اسـاتید کار کـرده ی کار 
کشـته ی در کار خود و کامـًا وارد، میزان فراوانی از سـنتهای خـوب برای درس خوانـدن و درس گفتـن، رابطه ی 
اسـتاد و معلـم و مایـؤول به ایـن امـور و بسـی سـرمایه های ارزشـمند دیگـر دارد. حـوزه، چه چیـزی نـدارد؟ این 
را بایـد فکـر کنیم. بـه نظر مـن، اولیـن وظیفـه ی عاجلـی کـه پیـش پـای دسـت اندرکاران حـوزه اسـت - اعم از 
مدّرسـان محتـرم، شـورای مدیریت، طـاب و در رأسشـان، مجمـع نماینـدگان طـاب که شـما آقایان باشـید - 

*. بیانات در دیدار مجمع نمایندگان طاب و فضای حوزه ی علمیه ی قم ۰4/11/1۳۶9
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این اسـت که ایـن سـؤال را بررسـی بکنیـم، ببینیم حـوزه چـه الزم دارد کـه مـا بایـد آن را فراهـم کنیم.

نظام تعلیم و تعلم، نیازمندی حوزه
به نظر میرسـد که حـوزه بـه چیزهـای متعـددی احتیـاج دارد و مـن االن در مقـام پاسـخگویِی جامـع و کامل به 
آن سـؤال نیسـتم؛ لیکـن اجمـال و شـبحی از آنچـه کـه ممکـن اسـت در ذهـن بگـذرد، عـرض میکنـم. از جمله 
چیزهایی کـه حـوزه احتیـاج دارد، یک نظـام تعلیـم و تعلم اسـت، تـا در آن، وقتها هـدر نـرود. امروز دیگـر روزی 
نیسـت که مـا اجـازه بدهیـم، یـک روز یـا یـک سـاعت از عمـر جوانـی متدیـن و آمـاده بـرای تـاش و مجاهدت 
در راه دیـن - یعنـی یـک طلبـه - هـدر رود. طلبه، ایـن اسـت. اگر طلبـه متدیـن نبـود، طلبه نمیشـد. اگـر برای 
مجاهـدت در راه دین آمادگی نداشـت، طلبه نمیشـد. حّتی شـاید بشـود گفـت که اگر عاشـقانه این راه را دوسـت 

نمیداشـت، طلبه نمیشـد.
بنابرایـن، جوانی با ایـن خصوصیـات، در روزی کـه اسـام توفیق پیـدا کرده اسـت یک نظـام مبتنی بر اندیشـه و 
تفکـر و جهان بینـی را در معرض دید بشـریت قـرار بدهد، نبایـد وقتش هـدر رود. حوزه بایـد وقت او را بـه بهترین 
شـکلی پُر کنـد و از وقتش بهتریـن اسـتفاده را ببـرد و از او انسـانی بسـازد کـه میتواند امـروز برای نظام اسـامی 
آبرو باشـد و هدف توسـعه و رواج و شـناخته شـدن اسـام را تأمین بکنـد. ایـن کار، یک نظـام درسـی الزم دارد و 
بـدون آن نمیشـود. این کـه ما یـک مجموعـه ی عظیم بیسـت هزار نفـری را رهـا کنیـم و ندانیم کـه اینهـا چگونه 
درس میخواننـد، چـه درسـی میخواننـد، بـا چـه هدفـی درس میخواننـد، در چـه حـدی قـرار میگیرند، سـزاوار 

نیسـت.
البتـه امـروز کارهایـی انجـام گرفتـه اسـت، امتحانهـای نوبه یـی هسـت، امتحانهـای خـوب هسـت، مـدارس 
تخصصـی هسـت، کاسـهای رشـته های تخصصـی اخیـراً بـه وجـود آمـده و مقـررات و ضوابطی گذاشـته شـده 
اسـت؛ لیکن بایسـتی اینهـا به حـد یک نظـام درسـی کامـل، یـا یـک نظـام کاری کامـل، شـامل درس و تحقیق 
و پژوهـش و همان پنـج مأموریـت و مسـؤولیتی که پارسـال عـرض کـردم حوزه هـا دارنـد، برسـد.رؤوس مطالب 
آن پنـج مأموریـت و مسـؤولیت، عبـارت اسـت از: احراز مسـند افتـا و تربیـت انسـانهای صالح بـرای افتـا، تربیت 
مـدّرس، انجـام تحقیقـات بـرای پیشـرفتهای علمـی، مسـأله ی قضـا در جامعـه و مسـأله ی تبلیـغ. ایـن پنـج 
مأموریـت، کاری اسـت کـه دم دسـت اسـت. البتـه حـوزه کارهـای دیگـر هـم دارد و خیلـی از کارهـای مهـم را 
میتوانـد و بایـد انجام بدهـد؛ ولی ایـن پنـج مأموریت، دم دسـتی و حتمـی اسـت. بنابراین، نظـام درسـی فراگیر، 

چیـز الزمـی اسـت و یکـی از کارهایـی اسـت کـه بایسـتی در حـوزه انجام بشـود.

 فهم سیاسی و هدایت سیاسی نیازمندی حوزه
یکـی دیگـر از کارهایی کـه در حـوزه الزم اسـت و حـوزه با خـأل آن روبه روسـت، این اسـت کـه مسـؤوالن و اکابر 
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و شـخصیتها و رهبـران حـوزه - مثـل مراجـع تقلیـد و مدّرسـان بـزرگ و شـورای مدیریـت و امثـال اینهـا - باید 
کاری کننـد کـه در داخل حـوزه ی علمیـه، درک از مسـایل جـاری عالـم و قـدرت تحلیل و فهـم این مسـایل، در 
عالیترین سـطح خودش در کشـور وجود داشـته باشـد. یعنی مـا بایـد کاری بکنیم که حـوزه ی علمیه قادر باشـد 
به وسـیله ی یکایک اغلب افـرادش - نمیگوییـم همه ی افـراد - در فضای عمومی کشـور، بینش درسـت سیاسـی 

و فهـم مسـایل جـاری را در اختیـار دیگران بگـذارد و مـردم را هدایـت کند و پیـش ببرد.
کـج فهمیـدن، سـاده و سـطحی فهمیـدن، ُکنـد و ناهوشـمندانه فهمیـدن، غافـل مانـدن از مسـایل جـاری عالم 
و کشـور، از جملـه ی زیانبخش تریـن چیزهایـی اسـت کـه ممکـن اسـت حـوزه ی علمیـه بـا آن روبـه رو بشـود. 
اینهاسـت کـه زمینـه را فراهـم میکنـد، تـا یـک عـده آدِم بـددِل سـوءنیت داِر احیانـاً تحریک شـده به وسـیله ی 
اجانـب، در حـوزه ی علمیـه راه بیفتنـد و حرفهایـی را مطـرح کننـد؛ کمااین کـه در ایـن چنـد سـال، برخـی از 
نمونه هایـش را دیدیـد که بحمـداللَّ سـینه ی سـتبر انقـاب زد و بسـیاری از ایـن نمونه ها را از سـر راه برداشـت؛ 

لیکـن نمیشـود گفت کـه ایـن چیزهـا تمام شـده اسـت.
کج فهمیهـا و نفهمیهـا، از دو طـرف خطـر ایجاد میکنـد: یکـی از ناحیـه ی هدایتهـای غلـط و بددالنـه و متکی بر 
تفکرات ناسـالم و مشـوب بـه اغـراض، و دیگـری تحجرهـا، ُکندفهمیهـا، دیرفهمیهـا، در لحظـه ی الزم در جایگاه 
الزم قـرار نگرفتنهـا. اینهـا خیلی ضربـه میزند و حـوزه ی علمیـه امـروز آن طور نیسـت کـه بتواند ضربـه را راحت 
تحمـل کند. امروز، تاشـی حـوزه یا صدمـه ی به حـوزه، صدمه ی بـه اسـام، آن هم در شـکل درخشـان عالمیش 

اسـت.
مسـأله، مسـأله ی نظام اسـامی و دیدگاه تمام مسـلمانان دنیاسـت که امـروز به جمهوری اسـامی نـگاه میکنند 
و از جهت اسـام و معارف اسـامی، جمهوری اسـامی و حوزه اسـت که باید پاسـخگو باشـند. اگر خـدای ناکرده، 
حوزه ضربه یی بخـورد و اشـکالی پیدا کنـد؛ جایـی از نظر فهم مسـایل جـاری، کج بفهمـد و یا موضعی را درسـت 
تشـخیص ندهد و نیـازی را در جای خـود درک نکنـد، یا بد بفهمد؛ دشـمنی و دوسـتی را نشناسـد و براسـاس آن 

تصمیم گیـری بشـود، ضربه هایی کـه پیـش خواهـد آمـد، ضربه هـای جبران ناپذیری خواهـد بود.
فهم سیاسـی و هدایت سیاسـی حوزه، بایسـتی بسـیار سـطح باال باشـد. امـروز طاب و فضـای حـوزه ی علمیه، 
در سرتاسـر کشـور منتشـر میشـوند. این طور نیسـت که مـردم از آنهـا بخواهنـد، برایشـان فقط مسـأله و رسـاله 
توضیـح بدهنـد - اگرچـه آن را هـم میخواهنـد، آن هـم نیـاز مردم اسـت - بلکـه امـروز راجع بـه مسـایل منطقه 
و سیاسـتهای گوناگـون جهانـی و مسـایل داخلـی هـم از روحانی سـؤال میکننـد. اگر سـؤال هـم نکننـد، او باید 

متصدی پاسـخگویی بشـود.
امـروز روحانـی امـام جمعـه اسـت؛ یعنـی حاکـم فکـری و معنـوی بـر آن شـهر یـا اسـتانی کـه او امـام جمعه ی 
آن جاسـت. امام جمعـه که فقط یک پیشـنماز نیسـت. امـروز، روحانی در دانشـگاهها نماینده اسـت؛ یعنی کسـی 
که دیـن را در دانشـگاهها باید معرفـی کند. شـما ببینید در گذشـته، روحانیـون خوب در دانشـگاه - مثل شـهید 
بزرگـوار، مرحـوم آیـةاللَّ مطهری، یـا دیگـر بـرادران و بزرگانـی کـه در آن جـا بودنـد - چه قدر اثـر میگذاشـتند. 
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روحانـی در دانشـگاه، فقـط اینهـا نبودنـد. بعضـی از معممـان هـم بودند کـه اسـتاد بودنـد، ولی آنهـا مـردم را به 
دیـن نزدیـک نمیکردنـد؛ بعضیشـان از دیـن هـم دور میکردنـد! بعضـی از معممـاِن بیماحظـه ی مراعات نکنـی 
که سـرکاس و در میـان دانشـجویان، بـدون توجه بـه تأثیر حـرف خـود، هرچه بـه دهانشـان میآمـد، میگفتند، 
اینها مـردم را از دیـن هـم دور میکردند. آن کسـی که جوانـان را بـه دین نزدیـک میکرد، عاشـق دین میکـرد و با 

معارف اسـامی عمیقـاً آشـنا مینمـود، از آن قبیـل روحانیـون بود.
اگـر مـا بتوانیـم بـه تعـداد زیـادی روحانـی، بـا معرفـت دینـِی وسـیع و آگاهـی و هوشـمندی سیاسـی، داخـل 
دانشـگاهها بفرسـتیم، شـما ببینید از ایـن کار چه قـدر بـرکات برخواهد خاسـت. این، از حـوزه متوقع اسـت. این، 

بـدون آن رشـد فکـری و سیاسـی و معنـوی، امـکان نـدارد. ایـن، جایش خالی اسـت.
از جملـه چیزهایـی کـه در دنباله ی همـان نظام درسـی جایـش خالی اسـت، مسـأله ی کتابهـای درسـی و حفظ 
روحیـه ی شـور و نشـاط - آن هـم بـه صـورت سـالم - در بیـن طـاب اسـت. اینهـا چیزهایی اسـت کـه در حوزه 
بایسـتی انجام بگیرد. شـما مجمع محتـرم نمایندگان، باید بنشـینید ایـن چیزها را بررسـی کنیـد؛ همینهایی که 
رؤوس و اصولـش را مـن دیدم کـه در همیـن اساسـنامه هم به صـورت اهـداف و وظایـِف مجمـع آورده ایـد. اینها 

تـاش و حرکـت میخواهد.

لزوم حضور نمایندگان طالب در سطوح تصمیم گیری حوزه
من به حضـور نمایندگان طـاب در سـطوح تصمیم گیری حـوزه معتقـدم، و عقیـده دارم که اشـتراک نمایندگان 
طـاب در سـطوح تصمیم گیـری، بـه بسـیاری از چیزهـای خوبـی کـه شـما میخواهیـد درحـوزه اتفـاق بیفتـد، 
کمک خواهد کـرد و حرکـت و شـور و نشـاط جوانـی را در طـاب احیا و زنـده میکنـد، و ایـن چیزی اسـت که ما 

بـه آن احتیـاج داریم.

شرط اصلی صالح حوزه 
طلبـه بایـد روحیـه ی جوانـی را بـا همـه ی خصوصیـات جوانـی حفظ کنـد. البتـه جوانـی طلبـه، جوانـی نجیبی 
اسـت. نوآوری جـوان، گسـتاخی جـوان، ابتـکار جـوان، بسـیاری از قیـود را نپذیرفتـن - کـه در روحیـه ی جوان 
هسـت - در طلبـه هسـت و همـه ی اینهـا مثبت اسـت؛ اما قیـد دیـن و پایبنـدی بـه ضوابط کـه در طلبه هسـت، 
آن روحیـات قبلـی را تکمیـل میکنـد. اگـر آن خصوصیـات جوانـی تنها باشـد، بـه گسـتاخیهای بیجـا و بعضی از 
حوادثی که انسـان در طـول زمانها در دانشـگاهها و غیردانشـگاهها مشـاهده کـرده اسـت و حّتی گاهـی اوقات به 
انحرافهـا منتهـی خواهد شـد. امـا وقتی بـا تدیـن و احترام بـه بزرگتـر همراه شـد - کـه ایـن، در حـوزه ی علمیه 
یک سـنت اسـت؛ سـنت احترام به بزرگترهـا، احترام به اسـتاد، احتـرام به پیشکسـوت، آن کسـی که از مـا جلوتر 
اسـت و زودتر از مـا درس را شـروع کـرده و دوره هـای تحصیلـی را یکی پـس از دیگـری گذرانـده اسـت - جوانِی 

نجیـب و توأم بـا صاحـی را در حـوزه بـه وجود میـآورد.
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ایـن جوانـی، نباید بـه پیـری تبدیـل شـود. اگـر جـوان مـا ظاهـراً و سـّناً جـوان، ولـی روحیتـاً پیـر و بینشـاط و 
بیحوصله و بیابتـکار و ناامید باشـد، بسـیار چیز بدی اسـت. طلبه باید منشـأ امید و شـور و نشـاط و تحرک باشـد. 
اگـر این طـور شـد، آن وقـت طلبـه، در صفـوف مقـدم مسـایل انقـاب هـم شـرکت میکنـد. شـرط اصلـی صاح 
حوزه، این اسـت. اگـر حـوزه کارش به آن جا برسـد که طلبه نسـبت بـه مسـایل انقاب، احسـاس بیتفاوتـی کند، 
خطر بزرگی اسـت و نبایـد بگذاریـد چنین شـود. یکـی از مهمترین وظایـف هر مجموعـه ی مسـؤولی در حوزه ی 

علمیـه ی قـم و بقیـه ی حوزه هـای علمیـه، این اسـت.
طلبه ها بایـد در صفـوف مقدم باشـند. اگر جنـگ پیش میآیـد، طلبـه باید در صفـوف مقدم جنـگ باشـد و این را 
ارزش قـرار بدهد. ایـن، حقیقتاً یک ارزش اسـت. آن کسـی کـه در حـوزه ی علمیه مشـغول درس خواندن اسـت، 
بـه مجـرد این کـه اذان حـرب و جهـاد بلنـد شـد، بـه سـمت جهـاد فیسـبیل اللَّ میشـتابد، اصـًا قیمتـی برایش 

نیسـت. متصور 

بهترین طلبه
بهتریـن عناصـر طلبـه، آن کسـی اسـت کـه همیـن روحیـه را در خـود داشـته باشـد و بپرورانـد، تا مشـمول آن 
حدیـث »من لـم یغـز و لم یحّدث نفسـه بغـزو مـات علی شـعبة مـن الّنفـاق« 1 نشـود. اگر هـم مانعی پیـش آمده 
و نمیتوانـد عمـًا وارد میـدان جنگ شـود، دلـش بـرای میـدان جنگ بجوشـد و روحـش در آن جـا باشـد؛ یعنی 

»حدث نفسـه بغـزو« باشـد. ایـن، ارزش بسـیار واالیـی اسـت. ایـن روحیه بایـد زنـده بماند.
حـوادث گوناگونی بـرای انقاب هسـت؛ طاب بایـد حاضـر و آماده باشـند. مسـأله ی امریـکا پیش میآیـد، اظهار 
نفرت از دشـمنان و مسـتکبران پیـش میآید، مسـایل خلیج فـارس پیـش میآید، مسـایل گوناگـون دیگری پیش 
میآید؛ طلبه اول کسـی باشـد که احسـاس کند مسـؤولیتی دارد و آن مسـؤولیت را استفسـار کند، ببیند چیست. 

هنگامی که مسـؤولیتش مشـخص شـد، در جـای مسـؤولیت خودش باشـد. اینها بـا طلبگی میسـازد.
تصور نشـود که اگـر بخواهم این طـور بکنم، پـس کـی درس بخوانم؟ درس را همیشـه بخـوان. جنگ که همیشـه 
نیسـت، راهپیمایـی کـه همیشـه نیسـت، حضـور در صحنه های ضـروری کـه هرسـاعت نیسـت. درس هـم باید 
بخوانـد و بیـدرس و بیتحقیـق و بیمباحثـه، طلبـه معنـای خـودش را از دسـت میدهـد.در آن دوران مبـارزات، 
عده یـی از طلبه ها غـرق در عالـم مبـارزه بودنـد؛ آن هـم مبـارزات آن زمانهـا که طـور دیگـری بـود و آمیختگیها 
و پیچیدگیهایـی داشـت. یک جریـان، جریـان روشـنفکری و یک جریـان، جریان مبـارزه بـود و اینهـا در مواردی 
بـا هـم التقـا میکردنـد و البتـه در آن مـوارد، التقایشـان هـم خـوب بـود و طلبه هـای مبـارز، گاهـی یـک حالـت 
روشـنفکری پیـدا میکردنـد. من کـه در مشـهد بودم، بـا طلبه هـا انـس داشـتم. طلبه هـا و جوانـان قم هـم مکرر 
پیش من میآمدنـد و میرفتند و مسـأله مطـرح میکردند و مـن میدیدم کـه اینها نسـبت بـه درس بیرغبتند. مکرر 
به این طلبه هـا میگفتم که بـرادران! ایـن درس رسـایل و مکاسـب را باید بخوانیـد، این کفایـه را باید یـاد بگیرید. 
این که خیـال کنید مـا دیگـر مبارزیم، پـس دیگر ایـن حرفهـا چیسـت، معنای حرفـی به چـه درد میخـورد، این 
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اجتماع امـر و نهـی و مقدمـه ی واجـب را ولش کن، اشـتباه فکـر کرده ایـد. نخیـر، این طوری نمیشـود. بایـد اینها 
را یـاد بگیریـد. این، فـن ماسـت. مکـرر میگفتـم و االن هـم همیـن را میگویـم کـه بیمایه، فطیـر اسـت.طلبه یی 
کـه در درس و علـم، غـور و خوض نداشـته باشـد، طلبـه نیسـت و موضـوع، منتفی اسـت. بحث، سـرطلبه اسـت. 
طلبه، یعنـی آن کـه بایـد درس بخواند. البتـه بعضـی از آن حرفهایی کـه ماها عـادت کرده ایـم بخوانیم، یـا زیادی 
اسـت و یا خالـی از اولویـت اسـت؛ ولی جایـش را بایـد چیزهای اولـی، یـا چیزهـای الزم پُر کنـد. مثالهایـی که ما 
زدیـم - معنـای حرفی مشـتق و ضد و فـان - معنایـش این نیسـت که حتمـاً همه ی مباحـث این فصـول، واجب 
و الزم اسـت. نه، ممکن اسـت اینهـا هم جزو همـان چیزهایی باشـد کـه بعضـی از آنها زیـادی اسـت. علیایّ حال، 

منظور این اسـت کـه درسـهای رسـمی حـوزه را باید حتمـاً خوانـد و یـاد گرفت.

لزوم درس خواندن در کنار رزم سیاسی، اجتماعی و نظامی برای طالب
ایـن، اجتهاد اسـت. اجتهـاد، یک متد و یک شـکل و یـک طریقه اسـت؛ رفتـاری در فهمیـدن و کیفیتی در مشـی 
به سـمت حقیقـت اسـت. آن کیفیـت را باید بلـد بـود. اگـر کسـی راه را بلـد نباشـد، معلوم اسـت که بـه حقیقت 
نمیرسـد. کسـی راه آموخته و بلدشـده نمیشـود، مگر بـا خوانـدن همین درسـها. اینهـا را بایـد خواند، تـا آن راه را 
یـاد گرفـت. آن متـد را بایـد فراگرفـت. بـدون آن متـد، نمیشـود کاری کـرد. بنابرایـن، بـا درس خوانـدن باید در 
صحنه ی رزم سیاسـی و اجتماعـی و نظامی شـرکت کـرد و در صحنه ی تبلیـغ و آگاهیبخشـی به مردم وارد شـد.

ضرورت استفاده از نمایندگان طالب در تصمیم گیری های حوزه
ایـن نکتـه را هـم تأکیـداً عـرض میکـردم و عـرض بکنـم کـه حضـور نماینـدگان طـاب در صحنه هـای 
تصمیم گیـری حـوزه ی علمیه الزم اسـت، تـا آن حضور در صحنـه ی تصمیم گیـری، به اسـتفاده از بازوهـای فعال 
ایـن نیروها در صحنـه ی عمل منتهی شـود. اگـر در صحنـه ی تصمیم گیـری نباشـند، در صحنه ی عمل نمیشـود 
از آنهـا اسـتفاده کـرد. باید بـه جوانـان میـدان داده بشـود. از فکـر تـازه - نه بـه معنـای پذیـرش، بلکه بـه معنای 

بررسـی و گزینـش - اسـتفاده کنیـد، تـا کسـانی کـه دارای ابتکارنـد، قدمهـای خـوب را بردارند.
ای بسـا اسـتعدادهای برجسـته یی وجود داشـته باشـد؛ اینها گم و دفن نشـود. ای بسـا، نظراتی عالی در چگونگی 
درس خواندن و کتـاب درسـی و روال بحثهـای اصولی و فقهـی و غیر اینها وجود داشـته باشـد؛ اینهـا مظلوم واقع 
نشـود. اگـر این طور شـد، هـم حـوزه عقـب خواهد مانـد، هـم ممکـن اسـت دشـمنانی که بـا اصـل کیـان و بنا و 

اسـتقرار حـوزه مخالفنـد، از آنها سـوء اسـتفاده بکنند.
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خدمات روحانیت برای پیشبرد اسالم
امتیازات روحانیت اسالم

نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقالب اسالمی
لزوم حفظ گنجینه ی روحانیت شیعه و افزودن بر آن

هدایت مردم به سمت اهداف قران کریم و نبوت؛ 
وظیفه ی اساسی روحانیت

بی اعتنایی به زخارف دنیا، شرط نفوذ کالم 
روحانیون

لزوم آمادگی برای ایفای بهتر مسئولیت روحانیت

وظیفه ی اساسی روحانیت،
 هدایت مردم به سمت اهداف قرآنی  



حوزه و روحانیت

وظیفه ی اساسی روحانیت، هدایت مردم به سمت اهداف قرآنی * 

خدمات روحانیت برای پیشبرد اسالم
در دیـدار بـا روحانیون محتـرم و علمـای معّظـم، باید یـک مطلـب تذکـر داده بشـود و ادای حقی اسـت کـه باید 
انجـام بگیـرد. آن مطلـب، عبـارت از ذکـر اجمالـی خدماتی اسـت کـه روحانیـت بـرای پیشـبرد اسـام و اهداف 
پیامبران، در طـول قرنهای متمـادی انجام داده اسـت. علما، دیـن و معارف و فقه اسـامی را نگهداشـتند، تحریف 
را از سـاحت احکام الهـی دور کردند، شـعله ی ایمـان را در دل مـردم برافروختنـد و برافروخته نگهداشـتند، توجه 
مـردم را بـه قـرآن و تعالیـم اهل بیت)علیهم الّسـام( تأمین کردنـد و برانگیختنـد. علما بودنـد که در طـول تاریخ، 
با سـتمگران مبارزه کردنـد و پنـاه مظلومـان و ملتهـای ضعیف و مـردم مؤمن مسـتضعف شـدند. علمـا بودند که 
از فرصتهـا اسـتفاده کردند، تـا معـارف اسـامی را گسـترش بدهند و سرتاسـر بـاد اسـامی را با ایمان اسـامی 
و بـا دیـن، و در ایـن مناطـق، بـا محبـت اهل بیت)علیهم الّسـام( و با سـیره ی آن بزرگـواران آشـنا کننـد. علما بر 

اسـاس سـیره ی انبیـا و اولیـا زندگـی کرده اند.
شمشـیر، دیـن را در اقطار کشـورهای اسـامی نبـرد. شمشـیر نمیتوانـد ایمـان را در دلهـا برویاند. آنچـه میتواند 
گل ایمان را در دلها سـبز کنـد، موعظـه و تبیین احـکام و معارف الهی اسـت. امروز بحمـداللَّ تفکر اسـامی، همه 
جـا در اقطـار عالم اسـام زنـده اسـت. در یکـی، دو قـرن اخیـر کـه احساسـات آزادیخواهانـه در ملتها بیدار شـد، 
به خاطـر این اسـت که در کشـورهای مختلـف، علمـا پیشـاهنگ و پیشـقراول نهضتهای موفـق شـدند. نهضتهای 
دیگری هم در کشـورهای اسـامی بود کـه در صفـوف مقـّدم آن، علمای دیـن قـرار نداشـتند و غالباً یـا عموماً به 

نرسـید. نتیجه 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 22/12/1۳۶9
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آنچه توانسـت در شـرق دنیـای اسـام - یعنی شـبه قاره ی هنـد - و در غـرب دنیای اسـام - یعنـی آفریقـا - و در 
میان ایـن دو، دسـت اسـتعمار را از سـر مردم کوتـاه کنـد و فرهنگ اسـامی را حفـظ نمایـد و در مقابـل فرهنگ 
متجـاوز و مهاجم بایسـتد، نفـوذ علما بـود. در ایـران خود مـا هم نهضـت تنباکـو و مبارزه ی بـا اسـتعمار دولتهای 
خارجـی و بیدار کـردن مردم و نیـز نهضـت مشـروطیت و مقابله ی بـا اسـتبداد رضاخانی و ادامـه ی این مبـارزه تا 
پیدایـش نهضت مقـدس عظیم اسـامی، بـه پیشـقراولی و پیشـاهنگی علمـا بـود؛ وااّل پیـش نمیرفـت. این، یک 
سـابقه و یک تاریخ اسـت؛ کسـی هم نمیتوانـد آن را انـکار کند؛ مگـر مغرض یـا جاهلی کـه حرفی بزنـد و بخواهد 

حقیقتـی را بپوشـاند. ایـن، در تاریخ ملـت ما و دیگـر ملتهای اسـامی، مضبـوط و محفوظ اسـت.
دشـمنان کوشـش کردند که علمـا را از صحنه هـا کنار ببرنـد، آنهـا را به کنج مسـاجد مکتفـی و در آن جـا منزوی 
کنند؛ تـا حـدود زیادی هـم توفیق پیـدا کردنـد. در همـان برهـه هـم مـردم از آگاهیهای دینـی و حرکـت عظیم 
دینـی محـروم شـدند. ایـن، یـک بـاب و فصـل طوالنـی اسـت. همچنیـن دشـمنان تـاش کردنـد، تـا عناصری 
از میـان روحانیـون را بـه خودشـان جـذب کننـد و آنهـا را اغفـال نماینـد، یـا بخرنـد و در اختیـار اهـداف خبیث 

خودشـان قرار بدهنـد. آن هـم فصلـی جداگانه اسـت.
اما حرکـت عمومـی علمای اسـام، بخصـوص در دنیای تشـیع و بـه برکت فرهنـگ معارضـه و انقابی تشـیع، در 
خدمـت مـردم و در مقابلـه ی بـا اسـتبداد و اسـتعمار و ظلـم و امثـال آن بـود و کار بـه آن جا رسـید کـه بحمداللَّ 
نهضت عظیم ملـت ایران بـه پیروزی رسـید و حکومتـی بر مبنـای دین به وجـود آمد. مسـلمانان و متدینـان، بعد 
از چند صدسـال تحقیـر اهل دیـن، عزت نفس پیـدا کردند، احسـاس سـربلندی کردند، زنده شـدند و احساسـات 
و شـعور و هویت اسـامی در دنیـای اسـام پیـدا شـد.این که شـما میبینیـد در کشـورهایی از آفریقـا، گروههای 
اسـامی داعیه ی حکومـت پیـدا کرده اند، یـا مسـلمانان بـا حکومتهای سـتمگر مبـارزه میکننـد و شـعار اللَّ اکبر 
میدهنـد، یـا حّتی کسـانی کـه از اسـام بری هسـتند، ولـی به تظاهـر به اسـام مجبـور میشـوند، چیـز جدیدی 
اسـت. اینهـا ناشـی از این صبح روشـنی اسـت که بـه برکـت پیـروزی انقـاب اسـامی و ایـن حرکت عظیـم، در 
تاریخ ملتهـای مسـلمان به وجود آمده اسـت. ایـن، مرهون زحمـات علمای بـزرگ و بیـش از همـه آن بزرگمردی 
بود کـه رهبـری و بنیانگـذاری این حرکـت را بـا دسـت توانـا و دل پُـراراده و پُرایمان خـود و با تـوکل بیپایـان و با 
تقـرب بـه خـدا و اخـاص للَّ انجـام داد و حادثه یـی در تاریخ شـد.این انقـاب، انصافـاً حادثـه ی بینظیری اسـت. 
حکومت تشـکیل شـد، نظام اسـامی پیاده گردیـد و روزبـه روز بحمـداللَّ به احـکام اسـامی نزدیکتر میشـویم و 
باید هـم بشـویم. ملتهای مسـلمان بیـدار شـده اند و حرکت به سـمت گسـترش ایمان اسـامی آغاز شـده اسـت. 

ایـن، آن چیـزی اسـت که تاکنون شـده اسـت.

امتیازات روحانیت اسالم
روحانیت اسـام، بخصـوص تشـیع، امتیـازات بسـیاری دارد. عشـق اینهـا به علـم، اخاص بـرای خدا، دلسـوزی 
بـرای مـردم، بیاعتنایـی بـه دنیـا، نترسـیدن از قدرتهـا و قلدرهـا و زورمدارهـا، وابسـته نبـودن بـه اربـاب قدرت، 
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امتیـازات فراوانـی اسـت کـه هسـت و بودهـای مـا اینهاسـت. امـا عـاوه ی بـر آنچـه کـه مـا بـه عنـوان مثبتات 
روحانیـت داریـم، بایدهایـی هـم هسـت کـه بایسـتی به آنهـا توجـه کـرد، تـا این حرکـت اسـتمرار پیـدا کند.

نقش روحانیت شیعه در پیروزی انقالب اسالمی
نکتـه ی اساسـی این اسـت که آنچـه امـروز در صحنـه ی جمهـوری اسـامی بـه وسـیله ی روحانیت ظهـور کرده 
اسـت، نمیشـود آن را بـه حسـاب روحانیـون زمـان و عصـر مـا گذاشـت و گفـت روحانیـون این زمـان، ایـن هنر 
را کرده انـد. این طـور نیسـت. آنچـه روحانیـون ایـن زمـان انجـام دادنـد، اسـتفاده ی خوبـی بـود کـه از ذخیره ی 
هزارسـاله ی آبروی روحانیـت کردند. روحانیت شـیعه، در طـول هزار سـال به مرور دهـور، گنجینـه ی عظیمی از 
آبرو و حیثیـت و وزانت به وجـود آورده بـود و در عصر مـا، آن بزرگمـرد عظیم الشـأن، آن امام بزرگوار و شـخصیت 
اسـتثنایی و دیگـر کسـانی کـه در کسـوت روحانیـت بودنـد و در ایـن راه حرکـت کردنـد، از آن گنجینـه بهترین 

اسـتفاده را کردنـد.

 لزوم حفظ گنجینه ی روحانیت شیعه و افزودن بر آن
امـا این طـور نیسـت کـه ایـن ذخیـره تمام نشـدنی باشـد. اّوالً باید ایـن ذخیـره حفـظ شـود، ثانیـاً بـر آن افزوده 
گـردد. اگر خـدای نکـرده بـر اثـر بیتوجهیهـا، غفلتهـا، وقت نشناسـیها، وظیفه نشناسـیها و منحرف شـدن از خط 
معمولـی روحانیت در طـول هـزار سـال، آن ذخیـره ی هزارسـاله آسـیب ببینـد؛ آن المـاس گرانبهایی کـه بر اثر 
گذشـت قرنهـا و عصرهـا و دوره هـا و مجاهدتهـا و اخاصهـا به وجـود آمـده بود، خدشـه دار شـود، یـا بشـکند، باز 
روزگار زیـادی الزم خواهـد بـود، تـا بشـود آن چنـان ذخیره یـی را فراهـم آورد. پـس، در ایـن روزگار، اولیـن بایِد 
مـا معممـان و متزیّیان بـه زّی علـم و روحانیـت، حفـظ آن آبرو و حیثیت هزارسـاله اسـت کـه بحمـداللَّ در طول 
دوران انقـاب، ایـن آبـرو مضاعف شـد و چهـره ی روحانیت شـیعه، بـه خاطر گذشـت و فـداکاری، درخشـندگی 

کرد. پیـدا 

هدایت مردم به سمت اهداف قران کریم و نبوت؛ وظیفه ی اساسی روحانیت
وظیفـه ی اساسـی روحانیـت، هدایـت مـردم بـه سـمت اهدافی اسـت کـه قـرآن کریـم و نیـز پیامبـران در طول 
تاریـخ نبـوت، آنها را ترسـیم کردنـد و وسـیله ی آن، انذار اسـت. »لیکـون للعالمیـن نذیـرا«1، »ان انـذر قومک«2، 
»انذرهم یوم الحسـرة«۳؛ انـذار و ترسـاندن. مـا در موضع کسـی که میخواهـد میراث فخیـم علمای دیـن در طول 
این هزار سـال را حفظ کنـد و هدایت مـردم را اسـتمرار بدهد، بایـد به منقلـب کردن دلها، روشـن کـردن ذهنها، 
تصحیـح مسـیرها و جهت گیریهـا، خالـص کـردن عملهـا و تحـول درونـی مـردم به یـک مؤمـن واقعی بـا اخاق 
حقیقی اسـامی، همـت بگماریـم. ایـن، وظیفه ی اصلـی ماسـت. این، همـان انذار اسـت. ایـن مقصود بـزرگ، به 

وسـیله ی انـذار انجـام میگیرد.
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اگر مـردم متحول شـدند، دنیـا متحـول خواهد شـد. اگر مـردم از تحـول عمیق برخـوردار شـدند، ایـن حرکت تا 
ابـد ادامه پیـدا خواهـد کـرد. اگر اخـاق مـردم، اخـاق اسـامی و قرآنـی شـد، تمـام وعده هـای قـرآن درباره ی 
این ملـت تحقق پیـدا خواهد کـرد. مـا میخواهیم ایـن راه ادامـه پیدا کنـد و ایـن حرکت تا اهـداف نهایـی و غایی 

پیـش بـرود. با چـه وسـیله یی؟ بـا مـردم مؤمن.
پس، باید ایـن ایمـان و این اخـاق اسـامی را به اعمـاق روح مـردم رسـاند و آن تحـول واقعـی که دین بـرای آن 
میآید - دیـن برای ایجـاد تحـول واقعی در نفـوس انسـانها و تطهیـر و تزکیه ی ایـن نفوس میآیـد - انجـام بگیرد. 
تـاش ما بایـد این باشـد. بایـد از انـذار غفلـت نکنیـم. بایـد از ترسـاندن مـردم از عـذاب خـدا و آنچه کـه خداوند 
متعـال در دنیا و آخـرت بـرای بـدکاران وعده کـرده اسـت، غفلت نکنیـم؛ همـان طریقه و روشـی که در گذشـته 

انبیا و اولیـا و بـزرگان ما، بـرای مؤمـن کـردن و مؤمن نگهداشـتن مـردم انجـام میدادند.
به نظر مـن، امـروز انـذار ممکنتـر و عملیتر اسـت. در آیـه ی کریمه ی قـرآن، خـدای متعال بـه پیامبـر میفرماید: 
»لینذر مـن کان حّیـا«4. انسـانهای زنـده و قلوب زنـده را میشـود انـذار کرد. ایـن حیات، همـان چیزی اسـت که 
بـا انقـاب و با حرکـت و با جهـاد، در یـک جامعـه به وجـود میآیـد. بعضـی از مفسـران، ذیل آیـه ی شـریفه ی »یا 
ایّها الّذیـن امنـوا اسـتجیبوا للَّ وللّرسـول اذا دعاکـم لمـا یحییکـم«5 گفته اند - شـاید روایت هـم دارد - کـه »لما 
یحییکـم«، یعنی جهـاد. امـروز به برکـت جهـاد عمومی مـردم، این حیات هسـت. پـس، انـذار عملیتر اسـت. اگر 
»مایحییکـم«، قـرآن هـم باشـد، امـروز در جامعـه ی مـا، قـرآن دارای رواج اسـت و مـردم به طور نسـبی بـا قرآن 

انـس دارند. ایـن انـذار، عملیتر اسـت.
ما در مسـاجد و منابـر، در مجالس قـرآن و در همـه ی اجتماعات دینـی که مـردم دارند، بایـد مردم را انـذار کنیم. 
بحمـداللَّ حرکـت آگاهیبخشـی سیاسـی و اجتماعـی و دیـد وسـیع سیاسـی بـه مـردم دادن، از پیـش از انقاب 
شـروع شـد؛ امروز هم هسـت و ادامه دارد و ادامه خواهد داشـت. در کنـار این آگاهیبخشـی، بایـد روح معنویت را 

در مردم بیـدار کرد. بـرای ایـن کار، مـاه رمضـان بهترین فرصت اسـت.

بی اعتنایی به زخارف دنیا، شرط نفوذ کالم روحانیون
البته بـرادران عزیـز! از خودمـان هم باید شـروع کنیم. مـردم به عمـل ما نـگاه میکننـد. روحانی، آن وقتی سـخن 
نافذ خواهد داشـت کـه عمًا نشـان بدهـد بـه زخـارف دنیـا بیاعتناسـت و آن حرصی کـه بر دلهـای دنیـاداران و 
دنیامداران حاکم اسـت، بـر او حاکم نیسـت. ایـن را باید بـه مردم نشـان بدهیـم. روحانیت، در سـایه ی پارسـایی 
بود که ایـن حیثیـت و آبـرو را پیدا کـرد. ایـن پارسـایی و بیاعتنایـی به دنیـا و به زخـارف، بایـد حفظ شـود. البته 
بیاعتنایـی، بـا برخـورداری در حـد متوسـط، منافاتی نـدارد. دنبـال دنیـا دویدن، هـر چیـزی را کـه از جلوه های 
زندگـی مرفـه و راحـت و خـوب و اشـرافی و متجمانـه اسـت، خواسـتن و بـه دنبـال آن بـودن و بـرای آن تاش 
کردن - کـه اهل دنیـا، لحظه بـه لحظـه ی عمرشـان در دنبـال این چیزهاسـت - دون شـأن اهـل علـم و روحانی 

اسـت. مردم باید ایـن را از مـا ببیننـد و احسـاس کنند.

4. یس: 7۰
5. انفال: 24
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لزوم آمادگی برای ایفای بهتر مسئولیت روحانیت
بـرادران عزیز! امـروز فرصت عظیمـی در اختیـار روحانیت اسـت. در طـول تاریـخ، بعد از زمـان رسـول اکرم)صّل

یاللَّ علیه واله وسـّلم( تـا امـروز، هیچ وقـت چنیـن فرصتـی در اختیـار دعـات دین نبـوده اسـت. دعـوت کنندگان 
دیـن، چه زمانـی چنین فرصـِت به ایـن مغتنمـی را در اختیار داشـته اند؟ فرصـت عظیم و عزیزی اسـت. مـا امروز 
به عنوان مبلّغـان دیـن، باید بتوانیـم یک نقـش کارآمـد و ماندگار ایفـا کنیم. خـدای متعـال از ما سـؤال میکند و 

این وظیفه ی ماسـت و بایـد خودمـان را آمـاده کنیم.
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وظیفه امروز هر روحانی، دفاع از حکومت اسالم و قرآن *  

دو تکلیف روحانیت 
تصـور مـن ایـن اسـت کـه بـرای اهـل علـم و آقایـان روحانیـون، ایـن دوران، دوران بسـیار حساسـی اسـت؛ چه 
روحانیونـی کـه در دسـتگاههای دولتـی، مثـل دسـتگاه قضایـی، یـا دولـت و نهادهـا مشـغول خدمـات رسـمی 
و موظـف هسـتند، و چـه آقایانـی کـه در شـهرها بـه تدریـس، یـا امامـت جمعـه، یـا امامـت جماعـات، یـا منبـر 
مشـغولند. علت هم این اسـت کـه امروز توقـع مردم از مـا بیش از گذشـته اسـت. روحانیـت از مردم دعوتـی کرد، 
مراجـع اسـام و در رأس همـه امـام بزرگـوار ما)طاب ثـراه( از مـردم بـرای عمل بـه اسـام و محقق کـردن آن در 
متن جامعـه، دعـوت کردنـد. این دعـوت، منجـر به ایـن انقـاب عظیـم و تشـکیل نظام جمهوری اسـامی شـد. 
حاال خود دعـوت کننده کـه آمر بالبر اسـت، قهـراً دو تکلیـف عمده بـر دوش دارد: یکـی تکلیف شـخصی در عمل 
، یکـی همگامـی بـا انقـاب و خدمـت در جهت پیشـبرد انقـاب اسـت. هردو هـم مهم  اوسـت فیمابینه وبیـن اللَّ
اسـت؛ اما اگر خـدای نکرده مـا در تکلیـف اول سسـتی کنیـم و کوتاهـی بخرج بدهیـم، ایمـان مردم بـه معنویت 
روحانیت سسـت خواهد شـد؛ چـون ما با تـوپ و تفنـگ و ایـن چیزها کـه پیش نبردیـم؛ ما بـا اعتقادی کـه مردم 

بـه روحانیـت داشـتند، پیـش بردیم

مواظبت از رفتار شخصی
 مـن یکوقـت خدمـت امـام عـرض کـردم کـه در ایـن انقـاب و در پیـروزی آن، تمـام ذخیـره ی آبـروی 
هزارسـاله ی روحانیـت بـه کار آمـد. این طـور نبـود کـه فقـط روحانیـت نسـل حاضـر و شـخص امـام بزرگـوار 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان لرستان  ۳۰/۰5/1۳7۰
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)رضوان اللَّ تعالی علیـه( به تنهایـی ایـن کار را کـرده باشـند. آن آبرویـی کـه امام مـا پیدا کرد، ناشـی از هزار سـال 
سـابقه ی خوب علمای شـیعه دربین مردم بود. شـیخ طوسـی و سـّید مرتضـی و علمای بـزرگ فیمابیـن آن دوره 
تـا دوره ی ما، هـر کـدام قطره یی بـر این ظـرف آبـرو و حیثیـت روحانیت شـیعه اضافـه کردنـد. مجموع ایـن آبرو 
بـه کار آمد، تـا ایـن انقـاب پیروز شـد. ایشـان ایـن حـرف را تصدیـق فرمودنـد. اگر امـروز خـدای ناخواسـته در 
همـان رفتـار شـخصی خودمـان چیزی مشـاهده بشـود کـه با آنچـه مـردم دربـاره ی مـا گمـان میبرنـد، منافات 
داشـته باشـد، به ایمان مـردم ضربه خواهـد خـورد و در نتیجـه پایه خواهـد لرزیـد. ایـن، آن وظیفه ی اول اسـت. 
لذا ما واقعـاً موظفیـم که بیش از همیشـه، جهـات الهـی و شـرعی و آن چیزهایـی را که دسـتگاه روحانیت بـا آنها 
شـناخته شـده اسـت؛ مثل آزادمنشـی، بی اعتنایـی به زخـارف دنیـا، بی اعتنایـی به مـال و منـال و اقتـدار ماّدی، 
ارتبـاط و اتصال بـه خـدا، ورع و پرهیـز از محـارم، و توجـه به علـم - که مـردم روحانیـت را بـه علم شـناخته اند - 
رعایـت کنیـم. اینهـا آن وظایف نـوع اول اسـت، که وظایف شـخصی ماسـت؛ بایسـتی بـه اینهـا بپردازیـم و به آن 

اهمیـت بدهیـم.

مسئولیت روحانیت در جهت پیشبرد اهداف انقالب اسالمی
وظیفه ی نـوع دوم این اسـت کـه ما در حرکـت این قطـار جمهـوری اسـامی و انقاب اسـامی، باید دایم سـهیم 
باشـیم. نمیشـود عالم دینی خـودش را کنار بکشـد و بگوید بـه من ربطی نـدارد. چه طـور ربطی نـدارد؟! حکومت 
دین، حکومـت اسـام، به مـا ربطـی نـدارد؟! اگـر در گوشـه یی از زوایـای عالم کـه از مـا هـزاران فرسـنگ فاصله 

داشـت، حکومتی بر اسـاس دین تشـکیل میشـد، مـن و شـما وظیفه داشـتیم کـه بـه آن حکومت کمـک کنیم.
 اقامـه ی دیـن، وظیفه اسـت. حاکمیـت دین، هـدف مهـم همه ی ادیـان اسـت؛ »لیقـوم الّنـاس بالقسـط«1. قیام 
به قسـط، قیـام بـه عـدل و حاکمیـت الهـی، هـدف بـزرگ ادیـان اسـت. اصـًا ائمـه ی ما)علیهم الّصاةوالّسـام( 
تمـام زجـر و مصیبتشـان بـه خاطـر ایـن بـود کـه دنبـال حاکمیـت الهـی بودنـد؛ وااّل اگـر امـام صـادق و امـام 
باقر)صلوات اللَّ علیهمـا( یـک گوشـه مینشسـتند و چندنفـر دور خودشـان جمـع میکردنـد و فقط یک مسـأله ی 
شـرعی میگفتند، کسـی به آنهـا کاری نداشـت. خـود امام صـادق در یـک حدیـث میفرمایـد: »هـذا ابوحنیفة له 
اصحـاب و هـذا الحسـن البصری لـه اصحـاب«2؛ ابوحنیفـه اصحـاب دارد، حسـن بصری اصحـاب دارد. پـس، چرا 
به آنهـا کاری ندارنـد؟ چـون میداننـد کـه آن حضـرت داعیـه ی امامـت دارد؛ اما آنهـا داعیـه ی امامت نداشـتند. 
ابوحنیفـه داعیـه ی امامـت نداشـت. این علمـای معـروف اهـل سـنت - محدثـان و فقهایشـان - داعیـه ی امامت 

نداشـتند. اینهـا امـام زمـان را کـه هـارون، منصـور و عبدالملک بـود، قبول داشـتند.
 میگوینـد وقتـی سـلیمان بن عبدالملک از دنیـا رفـت، کتـب محّمدبن شـهاب زهـری را از خزانـه ی او بیـرون 
آوردنـد. امـام زمانـش سـلیمان بن عبدالملک بـود؛ بـرای او کتـاب مینوشـت. امام یعنـی چـه؟ امام یعنـی رئیس 
دیـن و دنیـا. او رئیـس دیـن و دنیـا بـود. حّتی بـا این کـه بـه حسـب ظاهـر، هـارون و بقیـه ی خلفای جـوری که 
بودنـد، درسـی نخوانده بودنـد؛ چـون آنها وقـت درس خوانـدن که نداشـتند، شـاهزاده و آقـازاده بودند، مشـغول 

1. حدید: 25
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پلوچلوخـوردن و شـکار و عیاشـی و این حرفهـا بودند تـا به خافـت میرسـیدند؛ موقع خافـت هم جـوان بودند، 
مثـًا هارون الرشـید بیست ودوسـاله بـود کـه بـه خافت رسـید؛ بعضیهـا بیسـت  و پنج  سـاله یا سـی سـاله بودند 
و درسـی نخوانـده بودنـد؛ درعین حـال همـان عبـاد و زهـادی کـه اسمهایشـان را شـنیده اید - از قبیـل عمـرو 
بن عبیدهـا و غیرذلـک - وقتـی که هـارون با آنهـا روبـه رو میشـد، اعتـراف میکردند کـه هـارون افقه از آنهاسـت! 
مالـک در مدینـه به وسـیله ی اسـتاندار مدینـه سـر قضیه یـی کتـک خـورد؛ بعـد خلیفـه از او عذرخواهی فـراوان 
کـرد و برایش پـول فرسـتاد. بعد از سـفر مکـه، به مدینـه رفـت و از او اسـتمالت کـرد. بعد بـا اصحـاب ابوحنیفه - 
که از لحـاظ فقهی بـا مالک مخالـف بودند - شـروع به بحـث کـرد و عقاید مالـک را اثبات نمـود. یعنی چـه؟ یعنی 

مجتهـد و فقیـه بـود؛ رئیس دیـن و دنیـا بود.
  اینهـا ادعـای امامـت نداشـتند؛ کسـی کـه ادعـای امامـت داشـت، او همیـن امـام مظلـوم و عزیـز مـا بـود؛ امام 
صادق)علیه الّسـام(، امـام باقر)علیه الّسـام(، امـام موسـی بن جعفـر )علیه الّسـام(. آنهـا ایـن را میفهمیدنـد؛ 
یعنـی واضـح بـود. البتـه گاهـی در مقابـل خلفـا تقیـه میکردنـد، امـا معلـوم بـود کـه داعیـه ی امامـت 
داشـتند. شـیعیان آنـان در همه جـا تعبیـر ایـن معنـا را میکردنـد. وقتـی کـه میخواسـتند در مـورد موسـی 
بن جعفر)سـام اللَّ علیه( سـعایت کننـد، تـا هـارون ایشـان را به زنـدان ببرد، آن شـخصی کـه پیش هـارون آمد و 
سـعایت کرد، گفـت: »خلیفتـان فـی االرض موسـیبن جعفر بالمدینـة یجبی لـه الخراج و انـت بالعـراق یجبی لک 
الخـراج«۳ پرسـید: آیا بـرای دو خلیفـه خراج جمـع میشـود؟ هارون گفـت: برای چه کسـی غیـر از مـن؟ گفت: از 

خراسـان و هـرات و جاهـای مختلـف، مـردم خمـس مالشـان را پیـش موسـی بن جعفـر میبرنـد.

کشته شدن ائمه برای حاکمیت دین
 پس درسـت توجه کنیـد، مسـأله، مسـأله ی داعیـه ی خافت و امامـت بـود. در راه ایـن داعیـه، ائمه ی ما کشـته 
شـدند، یا به زنـدان رفتنـد. امامـت یعنی چـه؟ آیا یعنـی همین کـه مسـأله بگویـی، و دنیـا را دیگـری اداره کند؟ 
آیـا معنای امامـت در نظر شـیعه و در نظـر مسـلمین، این اسـت؟ هیچ مسـلمانی ایـن را قایل نیسـت؛ چه طور من 
و شـمای شـیعه میتوانیم بـه این معنـا قایل باشـیم؟ امام صـادق دنبـال امامت بـود - یعنی ریاسـت دیـن و دنیا - 

منتها شـرایط جـور نمیآمد؛ امـا ادعا که بـود. بـرای خاطر همیـن ادعا هـم آن بزرگـواران را کشـتند.
 پـس، ایـن معنـای حاکمیـت دین اسـت کـه پیامبـران برایـش مجاهـدت کردنـد، و ائمـه برایش کشـته شـدند. 
حـاال حاکمیـت دیـن، در بلـد و در وطن خـود مـا - نه آن سـر دنیـا - بـه وجود آمـده اسـت؛ آیا میشـود یـک نفر 
بگوید مـن دینـدارم، من آخونـدم، اما خـودش را سـرباز ایـن دین ندانـد؟ مگـر چنین چیزی میشـود؟ هر کسـی 
که ادعـای دینـداری کنـد و حاکمیتی را کـه بر مبنـای دین اسـت، از خـود ندانـد و دفـاع از آن را وظیفـه ی خود 
نشـمارد، دروغ میگویـد. وقتـی کـه میگوییـم دروغ میگویـد، یعنـی اشـتباه میکنـد و خاف واقـع میگویـد؛ ولی 
نمیفهمـد. بعضیهـا ملتفـت نیسـتند، تشخیصشـان چیـز دیگر اسـت و منکرنـد که ایـن برنامه هـا بر اسـاس دین 

اسـت.

۳. بحاراالنوار، ج 4۸ ، ص 2۳9
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قوانین جمهوری اسالمی بر اساس دین
 االن ایـن قوانیـن ما بـر اسـاس چیسـت؟ بر اسـاس دیـن نیسـت؟ پـس شـورای نگهبـان چـکاره اسـت؟ قوانین 
قضایـی، قوانین کشـور و همه چیز بر اسـاس شـرع مطهر اسـت. یـک حاکمیـت این چنینی بـه وجود آمـده، حاال 
من عبایـم را جمـع کنـم و کنـار بکشـم و بگویـم مـن کاری بـه ایـن کارهـا نـدارم؟! چه طـور کاری به ایـن کارها 
نداری؟ مثـل آن مقدس مآبهـای زمـان امیرالمؤمنین کـه وقتـی علیبن ابیطالـب دارد با معاویـه، با اهل شـام، یا با 
اهل بصـره میجنگـد، خدمتـش آمدنـد و گفتنـد: »یـا امیرالمؤمنین انّا شـککنا فـی هذا القتـال«4! فرمود: شـک؟ 
چه شـکی؟! گفتنـد: آنها بـرادر مسـلمانند؛ مـا را بفرسـت تـا برویـم مـرزداری کنیـم! فرمـود: برویـد، حاجتی به 
شـما نداریـم. واقعـاً هـم امیرالمؤمنین به امثـال ایـن افـراد - حـاال میگوینـد ربیع بن خثیم؛ کـه من قطعاً نسـبت 
نمیدهـم - احتیاجی نداشـت. اصحاب عبداللَّ بن مسـعود، بـا همین خیـاالت باطـل از دور امیرالمؤمنیـن پراکنده 

شـدند. امروز من و شـما آنهـا را نمیپسـندیم.

باید مثل عمار هوشیار بود و فهمید که وظیفه چیست
چـرا شـما عمـار را »سـام اللَّ علیه« میگوییـد، ولـی نسـبت بـه یکـی دیگـر از صحابـی - رفیق عمـار - کـه او هم 
از مکـه بـوده و در مکـه کتـک خـورده اسـت، »سـام اللَّ علیه« نمیگوییـد؟ چون عمـار در وقت حسـاس اشـتباه 
نکـرد و فهمید؛ ولـی او اشـتباه کـرد. ببینیـد، خط عمـار را خـط مسـتقیم میگویند. بـه نظر مـن، عمـار هنوز هم 
ناشـناخته اسـت. عمار یاسـر را خود ماهـا هم درسـت نمیشناسـیم. عمار یاسـر، یک حجـت قاطعه ی الهی اسـت. 
مـن در زندگـی امیرالمؤمنین)علیه الّصاةوالّسـام( کـه نـگاه کـردم، دیـدم هیچ کـس مثـل عمار یاسـر نیسـت؛ 
، هیچ کس نقـش عمار یاسـر را در طـول این مدت نداشـت. آنـان زنـده نماندند، ولی  یعنی از صحابـه ی رسـول اللَّ
ایشـان حیات بابرکتـش ادامـه پیداکرد. هر وقـت بـرای امیرالمؤمنین یک مشـکل ذهنـی در مـورد اصحاب پیش 
آمد - یعنـی در یک گوشـه شـبهه یی پیدا شـد - زبان ایـن مرد، مثل سـیف قاطـع جلو رفـت و قضیه را حـل کرد. 
در اول خافـت حضـرت همین طـور، در قضایای جمـل و صفین هـم همین طـور، تا در صفین به شـهادت رسـید.  
باید مثـل عمار هوشـیار بـود و فهمید که وظیفه چیسـت. نمیشـود گفـت به مـن ربطی نـدارد. امروز هـر روحانی 
و هـر عمامه به سـر، بـه مقتضـای تلبس بـه ایـن لبـاس، موظـف اسـت از حکومـت اسـام و حاکمیت قـرآن دفاع 
کند؛ هر کـس هرطـور میتوانـد. یکی شمشـیر به دسـت میگیـرد و به جبهـه میـرود؛ یکی زبـان گویایـی دارد، به 
منبر میـرود؛ یکی پسـت قضاوتـی یا غیـر قضاوتـی از عهـده اش برمیآیـد، آن را انجـام میدهـد؛ یکی ایـن کارها را 
نمیتوانـد بکنـد، اما اهـل مسـجد و اهل محـراب اسـت - اشـکالی نـدارد - همـه بدانند کـه ایـن روحانی، خـود را 

خادم ایـن انقـاب میداند. ایـن، افتخـار اسـت. خدمت بـه این انقـاب، افتخار اسـت.

4. بحاراالنوار، ج ۳2 ، ص 4۰۶
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میدان باز برای خدمت به اسالم
 ماها بـه خـواب شـب هـم نمیدیدیـم کـه موقعیتی پیـش بیایـد و مـا بتوانیـم این طـور بـه اسـام خدمـت بکنیم. 
امروز میـدان بـاز، زمینه فـراوان، و ملـت به این خوبی اسـت. شـما بـه این لرسـتان خودتـان نـگاه کنید. ایـن مردم 
شـما واقعاً جواهرنـد. این مـردم لُر حقیقتـاً جواهرنـد؛ با صفـا، درخشـان، مخلـص - مثـل آب زالل - و عاشـق دین. 
نبایـد همین که کسـی اشـتباهی میکنـد، ما فـوراً اخم کنیـم کـه او نفهمید و اشـتباه کـرد. من و شـما باید اشـتباه 
را برطـرف کنیـم. خدمت بـه این مـردم، خدمـت به دیـن اسـت. ایـن، آن دو وظیفه یی اسـت که بنـده اعتقـادم این 
اسـت که من و شـمای معمم آن را برعهـده داریـم. خداونـد ان شـاءاللَّ توفیق انجـام وظیفه و اهتـدا به وظیفـه به ما 
عنایت کند؛ مـا را هرگـز از این زی مقـدس روحانی جدا نکنـد؛ مـا را در راه خدمت به دیـن و خدمت به این رشـته ی 
مقـدس و افتخارآمیز، زنده بـدارد و در همیـن راه هـم بمیراند. امیدواریـم که قلـب مقـدس ولیّ عصر)ارواحنافداه وع

ّجل اللَّ تعالیفرجه الّشـریف( از مـا بـه نحـو کامل راضـی باشـد، و ان شـاءاللَّ بتوانیم آن چنـان که شایسـته ی خدمات 
امـام بزرگوارمان)رضوان اللَّ علیـه( اسـت - کـه انصافـاً بـه روحانیـت و به دیـن آبرو بخشـید - انجـام وظیفـه کنیم. 
حقیقتـاً در بین علمـای دین - تـا آن جایی که مـا شـناخته ایم - از عصـر اول، از دوران بعـد از غیبت صغری تـا امروز، 
مـا هیچ کـس را مثل امـام، به ایـن برازندگـی و بـه این برجسـتگی سـراغ نداریـم. همـه ی آنهایی کـه بودنـد، انصافاً 
از ایشـان کوچکتر بودنـد. البتـه از لحاظ علمـی، مؤسسـان و مجتهـدان بزرگ هسـتند؛ امـا در مجموع جهـات، آن 
چیزی که یک شـخصیت را بـه وجود میـآورد، از شـیخ مفید و سـّید مرتضـی و محقق و عامـه و دیگـران و دیگران، 
تا برسـد به میرزای شـیرازی و بقیـه ی علما، انصافـاً هیچکدام بـا این بزرگـوار قابل مقایسـه نبودند. ایشـان یک عالَم 
دیگری بـود؛ یک دریـای عمیـق و یـک اقیانـوس ناشـناخته بود. خـدای متعـال میدانسـت کـه او چه قـدر عمیق و 
حاوی غرایب اسـت. به هرحـال، ان شـاءاللَّ آن چنـان که شایسـته ی آن بزرگـوار اسـت، بتوانیم مـا هم بـه دنبال آن 

راه و آن خـط عمـل کنیم.
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نقش حیاتی حوزه ی علمیه از جهات مختلف برای جامعه *

طبق مرسـوم درسـهای حوزه یـی، بعضـی از مطالـب را الزم دانسـتیم کـه عرض بکنیـم، تا شـاید ان شـاءاللَّ مفید 
باشـد؛ هم بـرای جمع حاضـر، و هم بـرای هر کسـی که از ایـن مطالـب مطلع میشـود. چنـد موضوع را بـه صورت 

پیوسـته و شـماره  بندی شـده یادداشـت کرده ام، که عـرض میکنم:

 تبیین نقش حوزه های علمیه در جامعه
مطلـب اول دربـاره ی نقـش حوزه هـای علمیه اسـت. در جامعـه ی ما - چـه در گذشـته، چه حـال و چـه در آینده 
- دربـاره ی ایـن نقش بایـد خیلـی مطالعـه و تدبـر بشـود. از مجموعـه ی روحانیـت، بخصـوص حـوزه ی علمیه را 
انتخـاب کردیـم؛ چـون این جـا مـزرع علمـای دیـن و پرورشـگاه نهالهـای بالنـده ی فقاهـت در آینده اسـت. این 
حوزه هـا در طـول زمـان توانسـته اند اوالً دیـن را حفـظ و تبییـن کننـد - کـه اگـر زحمـات حوزه هـای علمیـه از 
آغـاز تـا امـروز نمیبـود، یقینـاً از دیـن و حقایـق دینـی چیـزی باقـی نمیمانـد؛ بقـای دین مدیـون تـاش علمی 
حوزه هاسـت - ثانیـاً توانسـته اند روحیـه ی دینـی مـردم را تقویـت کننـد. از ایـن حوزه هـا بوده اسـت کـه علما و 
مبلّغانـی برخاسـتند و در میان مردم تبلیـغ دین کردنـد و روحیه ی دینـی را در مـردم تقویت نمودنـد و همچنین 
توانسـتند فکر جامعـه را هدایـت کننـد. از هزار سـال پیش تـا امـروز - یعنـی بعـد از دوران حدیـث و متن گرایی، 
و از اول دوران اسـتدالل - ایـن حوزه هـای علمیـه بودند کـه توانسـتند فکر دینـی مـردم را هدایت کننـد و به آنها 

روحیـه ی دینـی بدهنـد و دیـن را حفـظ نمایند.
 در طـول زمان، در مسـائل سیاسـی هم ایـن حوزه هـا تأثیر گذاشـتند، و مـا ایـن را در تاریـخ گذشـته ی خودمان 

*. بیانات در آغاز درس خارج فقه  ۳1/۰۶/1۳7۰
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هـم دیده ایـم؛ مثـل دوران عامـه ی حلی1)رضوان اللَّ علیـه( کـه مدرسـه ی سـیار داشـت و طـاب را حّتـی بـا 
خـود در شـهرها و بـاد گوناگـون حرکـت میـداد؛ و قبـل از آن، در زمـان شـیخ طوسـی2 و شـاگردان آن بزرگوار، 
کـه در آفـاق دنیای اسـام پخـش میشـدند - چـه در طـرف شـرق، چـه در طـرف غـرب؛ مثل شـهرهای شـام و 
طرابلـس و مصر و دیگـر مناطق - و یـا در زمـان سـّیدمرتضی۳؛ و چه در زمانهـای نزدیک بـه زمان ما، مثـل دوران 
قبـل از شـیخ انصـاری4، زمـان مرحـوم کاشـف الغطاء5، کـه حوزه هـای علمیـه آن وقت در وضـع تحـوالت جاری 
زندگی مؤثـر بودند؛ و بعد شـاگردان شـیخ انصـاری - مثـل مرحوم میـرزای شـیرازی۶ - و بعـد آخوند خراسـانی7 
و دیگرانـی که نقـش آنهـا را در قضایـای قبـل از مشـروطیت و در خـود قضیه ی مشـروطیت و بعـد از آن تـا زمان 
ما، همـه میداننـد )یعنـی باید گفـت همه هـم نمیداننـد. متأسـفانه ایـن جـزو مباحـث کم تحقیق شـده و کم کار 
ماسـت؛ بایـد همـه بداننـد. اینهـا چیزهـای دانسته شـده و شناخته شـده و ثبت وضبـط شـده یی اسـت(؛ و چه در 
زمـان مـا، کـه تحـرک ملـت و تحقـق انقـاب اسـامی و حـدوث جامعه یـی بـا پایه هـای اسـامی، به وسـیله ی 
حوزه هـای علمیه انجـام گرفت. اسـتاد حـوزه ی علمیه بـود که پیشـاهنگ بـود. طـاب و فضای حـوزه ی علمیه 
بودنـد کـه در سرتاسـر کشـور، سـربازان آن فرمانـده و آن رهبـر بودنـد. کاری انجـام گرفـت کـه در طـول تاریخ 
اسـام، از بعد از صـدر اول تا امـروز انجام نگرفتـه بـود، و آن تحقق این نظام اسـامی بـود. در دوران بعـد از انقاب 

تا امـروز هـم کـه حضـور طـاب و حوزه هـای علمیـه در مراحل مختلـف انقـاب واضح اسـت.
 پـس، حـوزه ی علمیـه از جهـات مختلف بـرای جامعـه یـک نقـش حیاتـی دارد و - همان طـور که عـرض کردیم 
- این بایـد مورد تدبـر قـرار بگیـرد؛ یعنـی کسـانی روی این فکـر کننـد، تحقیق کننـد، مـواد الزم را جمـع آوری 

کننـد و در ایـن زمینـه فکر نـو ارائـه نمایند.  

برنامه ریزی برای استفاده از گنجینه با عظمت حوزه
 مطلـب دوم این اسـت کـه حـاال گنجینه یی بـا این عظمـت در اختیـار مـا و در اختیـار جهـان اسـام و روحانیت 
اسـام اسـت. قاعدتـاً در هـر جـای دنیـا یـک چنیـن گنجینـه ی اساسـی وجـود داشـته باشـد، بـرای آن شـب و 
روز برنامه ریـزی میکننـد و لحظه یـی از هدایتـش غافـل نمیماننـد. بـزرگان و صاحب نظرانـی، بـرای این کـه 
چگونـه از این ذخیـره ی عظمـی اسـتفاده بشـود، در حـال برنامه ریزی هسـتند؛ مـا چه طور؟ مـا بـرای حوزه های 
علمیـه ی خـود چه قـدر برنامه ریـزی میکنیم؟ چه کسـی ایـن برنامه ریـزی را میکنـد؟ چنـد درصد وقـت بزرگان 
و برجسـتگان روحانیـت، صـرف برنامه ریـزی بـرای حـوزه میشـود؟ آیا بـرای حـوزه، به قـدر یـک اداره ی کوچک 
در امـور دنیایی، یـا به قدر یـک دانشـگاه کوچـک، برنامه ریـزی منظـم انجـام میگیـرد؟ تحقیقاً نـه! بله، یـک نفر 
ممکن اسـت بـرای درس خـودش بنشـیند فکر کنـد که تـا آخر سـال چـه مسـائلی را بگویـم، چه طـوری بگویم، 

بـه کـدام کتابهـا مراجعـه کنـم. ایـن کجـا، و برنامه ریزی بـرای حـوزه کجا؟
 مـا االن در کشـور چه قـدر حـوزه ی علمیـه داریـم؟ در دوران تاریـخ شـیعه، آیـا هرگـز حـوزه ی علمیه یـی چون 
حـوزه ی علمیـه ی قم وجـود داشـته اسـت؟ نه نجـف، نه قـم، نـه اصفهـان، نه مشـهد، نـه تبریـز، و نـه حوزه های 
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بـزرگ دیگـر، هیچکـدام شـاهد آن شـکوفایی و عظمتی که حـوزه ی علمیـه ی قـم در ایـن دوره و در ُقبیـل زمان 
مـا داشـته و دارد، نبودنـد. چـه کسـی بـرای ایـن گنجینـه ی بـه ایـن عظمـت، بـا حوزه هـای دیگـری کـه امروز 
بحمداللَّ در سرتاسـر کشـور هسـت - چـه حوزه هـای بزرگی مثـل مشـهد و اصفهـان و تبریـز و بعضی شـهرهای 
دیگـر، و چه حوزه هـای کوچکـی که در سرتاسـر کشـور هسـت - برنامه ریـزی میکند؟ چنـد درصد وقت مـا برای 
برنامه ریـزی صـرف میشـود؟ در مقابل ایـن ارزش عظمـی، آن کاری کـه ما میکنیـم، تقریبـاً در حکم صفر اسـت!

 مـا بایـد بدانیـم کـه بـرای حوزه هـای علمیـه، بـه برنامه ریـزی احتیـاج داریـم. بایـد گروههـای متخصـص و 
متمحـض در برنامه ریـزی، برای ایـن کار باشـند؛ بنشـینند و مرتب به حـوزه ی علمیه و مسـیر آن، نگرش داشـته 

باشـند و بـرای فـردا و فرداهایـش، برنامه ریزیهـای علمـی کننـد.

فقاهت اساس حوزه های علمیه
 مطلـب سـوم ایـن اسـت کـه در حوزه هـا، اسـاس، فقاهت اسـت. فقـه بایـد پیشـرفت بکنـد. فقاهـت بـه معنای 
خاص خـود مـورد نظر ماسـت. فقـه بـه معنای عـام - کـه آگاهـی از دیـن اسـت - در این جـا فعـًا مـورد بحث ما 
نیسـت؛ فقه به معنـای خـاص، یعنـی آگاهـی از علم دیـن و فـروع دینـی و اسـتنباط وظایـف فـردی و اجتماعی 
انسـان از مجموعـه ی متـون دینـی، که خیلـی هم مهـم اسـت. انسـان از قبـل از والدت تـا بعـد از ممـات احوالی 
دارد، و ایـن احـوال شـامل احـوال فـردی و زندگـی شـخصی اوسـت، و نیـز شـامل احـوال اجتماعـی و زندگـی 
سیاسـی و اقتصادی و اجتماعی و بقیه ی شـؤون اوسـت. تکلیـف و سرنوشـت همه ی اینهـا در فقه معلوم میشـود. 
فقه بـه این معنـا مـورد نظر ماسـت، کـه اسـمش همـان احـکام فرعـی اسـت؛ اسـتنباط احـکام فرعـی از اصول. 
ایـن، اسـاس حوزه هاسـت. البته وقتـی میگوییـم فقه، مـراد مـا همین چیزی اسـت کـه گفتیـم. وقتـی میگوییم 
فقاهت، مـراد مـا آن متـد کاری و شـیوه ی کاری در حوزه هاسـت. این شـیوه ی اسـتنباط را بـه عنـوان »فقاهت« 
اصطـاح میکنیم، کـه در کلمـات فقها هم کـم و بیش بـه همین معنـا بـه کار میـرود. روش فقاهت، یعنـی همین 
روش رد فـروع به اصـول، و اسـتنباط از اصـول و مبانی اسـتنباط - کتاب و سـنت و عقـل و اجمـاع - و کیفیت این 
اسـتنباط و تقابـل میـان ادلـه و ترتیـب و نوبت بنـدی ادلـه ی مختلـف، کـه اول به چـه مراجعـه کنیم؛ فرضـاً اول 
به ادلـه ی اجتهـادی مراجعه میکنیـم، به ظواهـر مراجعـه میکنیم؛ اگـر ظواهـر تعارض داشـتند، چـه کار بکنیم؟ 
اگـر ظواهری نداشـتیم، چـه کار بکنیـم؟ نوبت اصـول عملیـه کی میرسـد؟ کدام اصـل بر کـدام اصل دیگـر مقدم 
اسـت؟ و از ایـن قبیـل. ایـن شـیوه یی کـه مـا در علـم اصـول آن را میخوانیـم، اسـمش را »فقاهـت« میگذاریـم. 
پس، مبنـا در حوزه هـای علمیـه فقه اسـت، به معنـای آن علمـی که گفتـه شـد؛ و شـیوه ی فقاهت اسـت، به این 

معنایـی کـه بیان شـد.

پیشرفت و عمق بخشی به فقاهت 
 فقـه و فقاهـت بایـد در حوزه ها پیشـرفت بکنـد. این پیشـرفت، هـم از لحـاظ عمق اسـت، و هـم از لحاظ سـعه و 
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فراگیـری مسـائل زندگـی. فقه بایـد عمیـق بشـود؛ عمیقتـر از آنچه که هسـت. همچنـان که شـما نـگاه میکنید، 
فقـه زمـان عامـه ی حلـی )رضوان اللَّ علیـه(، از فقـه زمان شـیخ انصـاری عمیقتـر اسـت؛ یعنـی بـا آراء و نظرات 
گوناگـون برخـورد کـرده و در طـول زمـان، عمـق و پیچیدگـی خاصـی پیدا کـرده اسـت. فقه زمـان مثـًا محقق 
ثانـی - علیبن عبدالعالـی کرکـی۸- نسـبت به فقـه زمان عامـه، عمـق بیشـتری دارد. یـا من باب مثال، فقه شـیخ 
در مکاسـب، از تعمـق بیشـتری برخـوردار اسـت. مـا بایـد ایـن عمـق را روزافـزون کنیـم. عمـق بـه معنـای این 
نیسـت که بـه گوشـه ها و حواشـی و تدقیقـات زایـد بپردازیـم؛ نـه، مسـأله را حاجـی کـردن، آن را به روشـهای 
نوی تحقیـق زدن، و بـه وسـیله ی آنهـا آن را عمیقتر کردن اسـت. کسـی که اهـل تحقیق باشـد، در میـدان عمل 

میتوانـد این شـیوه ی تحقیـق را بشناسـد.
 مـا باید بـه فقـه عمـق ببخشـیم. از سـطحینگری در فقـه بایسـتی پرهیز بشـود. امـروز فقـه ما بایـد از فقـه زمان 
شـیخ و شـاگردان شـیخ و شـاگردان شـاگردان شـیخ - که بزرگان دوره ی ماقبل مـا هسـتند - عمیقتر باشـد. در 
مسـائل، مـا به هیچ وجـه نباید سـطحی فکـر کنیـم. باید بـه فقـه پیچیدگـی و عمـق ببخشـیم. ایـن، یـک بعد از 

ابعـاد پیشـرفت فقاهت اسـت.

 استخراج مسائل زندگی از منابع دینی با فقاهت
بعد دیگر، سـعه و فراگیری مسـائل زندگی اسـت؛ یعنـی ما باید بـه بعضی از ابـواب - آن هـم ابـواب دارای اهمیت 
فـردی، نه اهمیـت اجتماعـی - اکتفـا نکنیم؛ مثـًا ابواب طهـارت. شـما االن نـگاه کنید ببینیـد، تعـداد کتبی که 
در بـاب طهارت نوشـته شـده، چه قدر اسـت؛ تعـداد کتبی کـه در بـاب جهاد، یـا در بـاب قضا، یـا در بـاب حدود و 
دیـات، یا در باب مسـائل اقتصادی اسـام نوشـته شـده، چه قـدر اسـت. خواهید دیـد آن اولـی بیش از ایـن دومی 
اسـت؛ از بعضیهـا که خیلی بیشـتر اسـت. بعضـی از کتـب دوره یی مـا، حّتـی کتاب جهـاد را نـدارد. مثـًا صاحب 
»حدائـق« 9 و بسـیاری از فقهـای دیگـر، الزم ندانسـتند جهاد را کـه یکی از اصول اسـام و شـریعت اسـت، بحث 
کننـد. البتـه »حدائـق« دوره نیسـت - نقـص دارد - امـا از محلی که جهـاد را بایـد بررسـی کنند، خیلی گذشـته 
و بحـث نکرده انـد. جهـاد در آخـر عبـادات و قبـل از ورود در معامـات و عقـود اسـت. خیلیهـای دیگر هـم - مثل 
مرحوم نراقـی1۰ - بحـث نکردنـد؛ عده یی هم کـه بحـث کردند، خیلـی مختصر بحـث کردنـد و مثـًا میبینید که 
آن پیچیدگیهـای علمـی را در بعضـی از کتب بـه کار نبردنـد. ما باید بـه فقه وسـعت بدهیم؛ یعنـی فقه مـا باید از 

لحاظ سـعه ی سـطح فقاهت پیشـرفت کنـد و همه ی مسـائل زندگی را شـامل بشـود.
 امـروز خیلی از مسـائل هسـت کـه از لحاظ فقهـی برای مـا روشـن نیسـت؛ حّتـی میخواهم ایـن را بگویـم که در 
بعضـی از ابواب فقـه، برخی از فروع هسـت که قدمـای ما به آنها رسـیدگی کردنـد و احـکام آن را بیـان نمودند؛ اما 
متأخریـن حّتی آنهـا را هم بحـث نکردند. یعنی شـما امـروز اگر بـه »مبسـوط« شـیخ )رضوان اللَّ علیه( یـا مثًا به 
»تحریـر« عامـه مراجعـه بفرمایید، فـروع بیشـتری خواهیـد یافت، تا بـه خیلـی از کتب فقهایـی که بعـد از اینها 
آمدنـد؛ و بخصـوص فقهایـی که نزدیـک به زمـان ما هسـتند و بـه فـروع اهمیـت کمتـری میدهنـد؛ در حالی که 

۸. 94۰ ق -؟
9. شیخ یوسف بحرانی ) 11۸۶ - 11۰7 ق(

1۰. 1245 - 11۸5 ق
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این فروع هـر کـدام نقشـی در زندگی جامعـه دارنـد. پس، فقه بایسـتی گسـترش پیـدا کند.
 امـروز فقـه ما بایـد احـکام معامـات را خـوب برسـد؛ احـکام اجـاره را به شـکل جهانـی خوب نـگاه کنـد؛ احکام 
انـواع و اقسـام قراردادها را از شـرع مقدس اسـتنباط و بیـان کنـد. خیلی از اینها هسـت کـه امروز برای ما روشـن 
نیسـت. شـما ببینیـد یـک مضاربـه ی مـا - کـه بـرای آن خیلـی هـم تـره خـرد نمیکردیـم - میتوانـد علیالفرض 
بانکـداری را اداره بکنـد. خیلـی خـوب، چـرا مـا در کتـب فقهیـه و ابـواب مختلف فقهیـه تفحـص الزم نکنیـم، تا 
راههایـی را بـرای اداره ی زندگـی پیـدا نماییـم؟ پـس، هـم از لحـاظ سـطح بایسـتی پیشـرفت بکند و گسـترش 
بیشـتری پیـدا نمایـد، و هـم از لحـاظ روش. همیـن روش فقاهتی که عـرض شـد، احتیاج بـه تهذیب، نـوآوری و 

پیشـرفت دارد. بایـد فکرهـای نـو روی آن کار بکننـد، تـا این کـه بشـود کارایی بیشـتری بـه آن داد.

توجه به سایر علوم اسالمی در کنار توجه به فقه
 مطلـب چهـارم این اسـت کـه در عیـن حالـی کـه فقاهـت اسـاس امـر اسـت، نبایـد از دیگـر علـوم اسـامی در 
حوزه ها غفلت بشـود. مثـًا میبایسـت علم قـرآن، شناسـایی قرآن، فهـم قرآن و انـس با قـرآن به عنـوان یک علم 
و یـک رشـته در حوزه هـا وجود داشـته باشـد. طاب مـا بایـد قرآن و یـا الاقـل بخشـی از قـرآن را حفظ کننـد، یا 
حداقـل بـا آن مأنوس باشـند. چه قـدر مفاهیم اسـامی در قرآن هسـت کـه اگر مـا بخواهیـم در فقه بحـث کنیم، 
به فکر آنهـا نمیافتیـم. این انـزوای قـرآن در حوزه هـای علمیـه و عدم انـس ما با قـرآن، بـرای ما خیلی مشـکات 

درسـت کرده اسـت و بعـد از ایـن هـم خواهد کـرد و به مـا تنگ نظـری خواهـد داد.

منزوی بودن قرآن در حوزه
 من یـک وقـت در سـالهای قبـل از انقـاب در مشـهد در درس تفسـیر، بـه طلبه ها میگفتـم کـه مـا از اوِل »بدان 
«، تا وقتـی کـه ورقـه ی اجتهادمـان را میگیریـم، میتوانیم حّتـی یک بار بـه قـرآن مراجعه نکنیـم! یعنی  ایّـدکاللَّ
وضـع درسـی مـا این طـوری اسـت کـه اگـر طلبه یـی از ابتـدا حّتـی یـک بـار بـه قـرآن مراجعـه نکنـد، میتوانـد 
همین رشـته ی مـا را از اول تـا آخر سـیر کنـد و مجتهد بشـود! چرا؟ چـون درس ما اصـًا از قـرآن عبـور نمیکند. 
متأسـفانه حاال هـم که نـگاه میکنـم، میبینـم همان طـور اسـت. مـا در فقه گاهـی مثـًا یک آیـه ی قـرآن را ذکر 
میکنیـم، آن هم خیلـی رویـش کار و تحقیـق نمیشـود؛ به قـدری کـه در روایات مـا بحث میشـود و کار میشـود.

 قـرآن از حوزه ی مـا منزوی اسـت؛ مثًا علـم قرآن، مسـائل مربوط بـه قـرآن؛ همین چیزهایـی که شـما میبینید 
تحـت عنـوان علـوم قـرآن االن رایـج شـده و گذشـتگان کتابهـای زیـادی دربـاره ی آنهـا نوشـتند و حاالهـا هـم 
خوشـبختانه بعضیهـا توجهاتـی بـه آنهـا میکننـد. تفسـیر هـم کـه یـک علـم مسـتقل اسـت، همین طور اسـت. 
حدیـث، آشـنایی بـا حدیـث، علـم حدیـث، شـناخت حدیـث، کـه غـور در ایـن علـم، بـه دسـته بندیهای خوب، 
فهرسـت بندیهای خـوب و اسـتفاده های خـوب منتهـی بشـود - کـه متأسـفانه از همـه ی آنهـا مـا االن محـروم 
هسـتیم - همین طور اسـت. در رجـال هم که بایـد کار و تحقیـق بشـود، همین طور اسـت. اگرچه کتابهـای خوبی 
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نوشـته شـده، لیکـن درعین حال انسـان احسـاس میکنـد کـه خـأل عظیمـی در رجـال وجـود دارد. مـا از همین 
شـناخت و معرفت رجال اسـت کـه میخواهیم حجـت را برای خودمـان در باب سـنت به دسـت آوریـم؛ باید روی 
آن کار بشـود. تاریـخ هم همین طـور بسـیار مهم اسـت. حّتی از تاریـخ هم میشـود در فقه اسـتفاده کرد. بسـیاری 
از مسـائل فقهی اسـت کـه بـه تاریخ ارتبـاط پیـدا میکنـد؛ ولی مـا کمتـر به ایـن ارتبـاط توجـه کرده ایـم و حّتی 
آن را کشـف نکرده ایـم. البتـه مـن تاریـخ را به عنـوان یک علم مسـتقل عـرض میکنـم، یک علم اسـامی اسـت؛ 

بایسـتی کسـانی در آن کار کننـد.

رواج یافتن فلسفه در حوزه ها
 فلسـفه هم اگرچـه در حوزه هـا رایج اسـت، امـا درحقیقت بایـد گفت کـه مهجور اسـت. فلسـفه بایـد در حوزه ها 
رواج پیـدا کند. فلسـفه فقـط این نیسـت که ما کتـاب منظومـه یـا اسـفار را بگیریـم و از اول تا آخـر بخوانیـم؛ نه، 
تبحر در فلسـفه بـه این معناسـت که مـا بتوانیـم از تمام افـکار فلسـفی موجـود دنیا - که به شـکل سـاعت نگاری 
پیـش میـرود و ساعت به سـاعت فکـر فلسـفی مطـرح میشـود - و از مـاّده ی فلسـفه ی موجـود خودمـان مطلـع 
باشـیم و در مقابـل فلسـفه های غلـط و انحرافـی، خودمـان را در حـال آماده بـاش نگهداریـم و احیاناً اگـر نقطه ی 
مثبتـی در آنهـا هسـت، از آن نقطه ی مثبـت اسـتفاده بکنیم. فلسـفه ی مـا این طـوری پیشـرفت میکنـد؛ وااّل در 
حد شـناخت افـکار و کامـات بـزرگان به ایـن اندازه ارزشـی نـدارد. فلسـفه بایـد مـا را به معرفـت کامل برسـاند. 
بایـد دید در وادی معرفت در سـطح بشـری، چـه کار دارد میشـود. بایسـتی پیدرپی کارهـای جدید، افـکار جدید، 

روشـها و متدهـای جدید در حـوزه مطرح بشـود.
 کام جدید هـم به همیـن ترتیب اسـت. امـروز مباحث کامـی که بـرای دفـاع از عقاید دینـی مطرح اسـت، غیر 
از مباحـِث آن وقتهاسـت. چه کسـی حـاال شـبهه ی »ابن کمونـه« 11 را مطرح میکنـد؟ امـروز شـبهات فراوانی در 
عالـم ذهنیـات و معارف بشـری هسـت. حوزه هـای علمیه بایـد ایـن شـبهات و راه مقابلـه ی با آنهـا را بداننـد و در 
مقابل فلسـفه ها و گرایشـها و مذهبها، همیشـه یـک حالت بُرندگـی و تهاجمی داشـته باشـند. پس، این رشـته ها 
بایـد در حوزه هـا مورد توجـه قـرار بگیـرد و متخصصانـی در این علـوم تربیت بشـوند و حوزه بـه چشـم بیاعتنایی 

به اینهـا نـگاه نکند.
 در گذشـته اگر کسـی میخواسـت در حـوزه مقـام علمـی پیدا کنـد، بایسـتی بـه تفسـیر نمیپرداخت! یـک آقای 
مـای محتـرم عالمی فرضـاً اهـل تفسـیر باشـد و مـردم از تفسـیر او اسـتفاده کنند، بعـد بـرای خاطر آن کـه این 
درس موجـب میگردد او به بیسـوادی شـهره بشـود، ایـن درس را تـرک کند! شـما را به خـدا این فاجعه نیسـت!؟ 
بایـد عکس ایـن باشـد؛ یعنی بگوینـد آقـای فانی، متخصـص و اسـتاد بزرگ تفسـیر اسـت؛ ایشـان متخصص در 
فلسـفه اسـت؛ ایشـان متخصـص در کام اسـت؛ ایشـان متخصـص در تاریخ اسـت؛ یعنـی بایـد عنوانـی در حوزه 

باشـد. این طور چیزهـا بایـد در حـوزه ارزش پیـدا بکنـد؛ کمااین کـه در گذشـته هـم از ایـن چیزها بوده اسـت.
 در همیـن زمـان خـود مـا، مرحـوم عامـه ی طباطبایی12)رضوان اللَّ علیـه( در حـدی بـود کـه اگـر منحصـر بـه 

11. ۶۸۳ ق -؟
12. 1۳۶۰ - 12۸1 ش
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فقاهـت میشـد، یقینـاً بـه مرجعیـت تقلیـد میرسـید. ایشـان از علمـای زمان خـودش، اگـر بیشـتر نبـود، کمتر 
نبود؛ امـا فقاهـت را به کسـانی سـپرد کـه مشـغول فقاهـت بودنـد. آن زمـان در قم مرحـوم آیـةاللَّ بروجـردی1۳ 
بـا آن عظمـت، و اسـاتید بعـد از آن بزرگـوار، مشـغول کار فقاهـت بودنـد؛ اما ایشـان آمد مشـغول فلسـفه گردید 
و رکنی شـد، و بعـد از آن کـه در قم هیچ نشـان قابـل توجهـی از فلسـفه نبـود، آن را احیا کـرد؛ شـاگردانی تربیت 
نمود، معـارف فلسـفه را راه انداخـت و گسـترش داد. البته قبل از ایشـان امـام فلسـفه میگفتند، لیکـن در دایره ی 
محـدودی و با شـاگردان مخصوصـی؛ اما ایشـان گسـترش داد، درس را وسـیع کـرد و عمـرش را به فلسـفه صرف 
نمـود. حوزه هـا بایـد این طـور باشـند. این گونـه نباشـد کـه همـه بایـد رشـته ی فقاهـت را بگیرنـد؛ نخیـر، طلبه 
بایـد بداند کـه اگر رشـته ی تاریـخ یا تفسـیر یا فلسـفه یـا کام یا علـوم قـرآن یا بقیـه ی علـوم اسـامی را پیمود، 

ارزشـی در انتظار اوسـت و ارزشـگذاری مناسـبی میشـود.

اطالع از پیشرفتهای جهانی در مسائل مرتبط با علوم اسالمی
مطلـب پنجـم ایـن اسـت کـه حـوزه بایـد از پیشـرفتهای جهانـی - در همـه ی مسـائلی کـه بـه علـوم اسـامی 
ارتبـاط پیدا میکنـد - مطلع بشـود و خـود را بـا آنها هماهنـگ کند. مثـًا امـروز در بـاب جامعه شناسـی، مفاهیم 
جدیـدی مطرح میشـود که ایـن مفاهیـم، با حـوزه ی کار علمـای دیـن ارتباط پیـدا میکند. فـرض کنیـد مفاهیم 
جامعه شناسـی یا تاریخـی مارکس در داخـل اجتماعـات میآید و وسـیله یی بـرای القای تفکـرات ماتریالیسـتی و 
فلسـفی مارکس میشـود. مباحث اجتماعی یـا اقتصادی مارکس، با مسـائل فلسـفی مارکـس از هم جدا هسـتند. 
اگرچـه اینهـا را به هـم زنجیـر و قفل کـرده و ارتبـاط داده اسـت، لیکـن مقوله هـای جدایی هسـتند. ماتریالیسـم 
یـک مقوله اسـت، سوسیالیسـم علمی در بـاب اقتصـاد یک مقولـه ی دیگر اسـت. یا طبقـات اجتماعـی، آن طوری 
که مارکـس در تحـول تاریخـی - که همـان مبنـای سوسیالیسـم علمی اسـت - ترسـیم میکند، یک حـرف دیگر 
اسـت؛ اما همان مسـائل اقتصـادی و همـان مفاهیـم اجتماعی میآینـد در ذهـن فلسـفی مخاطبان خودشـان اثر 
میگذارنـد؛ آن وقت حـوزه ی علمیه بـرای مقابله ی بـا ماتریالیسـم، این دفعه شـروع به تـاش و راه رفتـن میکند!

 چرا مـا از اول متوجه نباشـیم کـه چه چیـزی دارد در دنیـا فراهم و فـرآورده میشـود، تا به افکار بشـر داده بشـود، 
تـا خودمـان را از ریشـه آمـاده کنیم؟ بنشـینیم تـا صد سـال بعـد از مرگ مارکـس، کـه افـکار او همه جا منتشـر 
شـد و وارد کشـور مـا گردیـد و چهـار نفـر از بچه هـای مـا رفتنـد توده یـی یـا مارکسیسـت شـدند و خـدا را انکار 
کردنـد، آن وقـت تـازه به ایـن فکـر بیفتیـم که حـاال مثـًا علیـه بیدینـی و بیخدایـی آنهـا کتـاب بنویسـیم! این 
درسـت اسـت؟ راهش این اسـت؟ یـا نـه، اگـر از همـان وقتـی کـه تفکـرات اقتصـادی یـا اجتماعی مارکسیسـم 
یا هـر مکتـب دیگری داشـت ریشـه میگرفـت و جوانـه میـزد - من بـه عنـوان مثـال مارکسیسـم را میگویـم، که 
حـاال امـروز در دنیـا دیگـر از مارکسیسـم تقریبـاً خبری نیسـت؛ امـروز بـاز چیزهـای دیگـری هسـت - چنانچه 
حوزه های علمیه متوجـه بودند و خودشـان را هماهنـگ میکردند و پیـش میبردند، میتوانسـتند بموقـع و بجا آن 
افکار صحیح اسـامی را بدهنـد و نگذارند کـه در موضـع تدافعی قـرار بگیرند؛ همیشـه موضع تهاجمـی و تبیینی 
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داشـته باشـند. پـس، بایسـتی خودشـان را بـا افـکاری کـه بـه نحـوی بـا مسـائل اسـامی ارتبـاط پیـدا میکند، 
هماهنـگ نماینـد.

 منطـق دیالکتیکـی مدتهـا در دنیـا پیش آمـده بـود، هگلـی پیدا شـده بـود و دیالکتیکـی درسـت کرده بـود؛ در 
همـه ی عالم هـم پخش شـده بـود و یواش یـواش آمده بـود و منطـق شـکلی و صـوری را کـه پایه ی اسـتداللهای 
ماسـت، مورد تعـرض قـرار داده بـود؛ ما تـازه بـه فکـر افتادیـم کـه بیاییـم دیالکتیـک را خـراب یـا ردش بکنیم! 
این گونـه برخـورد بـا قضایـا، برخـورد انفعالی اسـت. بایسـتی بـا تحـوالت جهانی آشـنا بـود، تـا برخـورد انفعالی 

پیش نیایـد؛ بلکـه برخـورد فعـال پیـش بیاید.

 آشنایی حوزه با سبک های نوین تحقیق
مطلب ششـم این کـه حـوزه باید بـا سـبکهای نوین تحقیـق آشـنا بشـود. تحقیق کـه میگوییـم، منظورمـان، هم 
تحقیق عمقی اسـت - یعنـی همان چیـزی که مـا در حوزه بـه آن تحقیـق میگوییـم؛ یعنـی تعمـق در مطلب - و 
هم تحقیـق عرضـی اسـت، کـه در روشـهای اروپایـی بـه آن هـم تحقیـق میگوینـد، و مـا بـه آن تتبـع میگوییم. 
در اسـم گذاری بحثـی نداریـم؛ ایـن هـم یک نـوع تحقیـق اسـت؛ تحقیـق عرضی اسـت، تحقیق سـطحی اسـت؛ 
یعنی در سـطح و در عـرض، دنبـال مطلبی گشـتن. امـروز هـر دو نوع تحقیـق، روشـهای نوینـی دارد. اسـتادانی 
مینشـینند، دانشـجویانی را هدایت میکننـد؛ کار گروهـی انجام میگیـرد و تحقیقی دسـته جمعی عرضه میشـود. 
تحقیـق دسـته جمعی، خاطرجمع تـر از تحقیـق فـردی اسـت؛ اختافـات کمتـر میشـود و پیشـرفتها بیشـتر 

میگـردد. ایـن روشـها را بایـد در حـوزه بـه کار بیندازیم.
 مـا در حـوزه همیشـه روش فـردی را دنبـال میکردیم. بـه نظر مـن، هنوز هم روشـها فردی اسـت. همین درسـی 
که شـما ماحظـه میکنیـد، یـک کار فردی اسـت. درسـت اسـت کـه صدنفـر، هزارنفـر پای درسـی نشسـته اند، 
اما هر یـک از آنهـا جداگانـه با اسـتاد روبه روسـت و مخاطب اسـتاد اسـت؛ بعد هـم میـرود و مشـغول کار خودش 
میشـود. حّتـی مباحثـه ی مـا کاری فـردی اسـت. عجیب اسـت! یـک روز این آقـا اسـتاد میشـود، او شـاگرد؛ این 
گوینده اسـت، او شـنونده؛ یک روز هم او اسـتاد میشـود، این شـاگرد؛ او گوینده میشـود، ایـن شـنونده! یعنی کاِر 
با هـم و دسـته جمعی نیسـت، تعامـل فکـری نیسـت؛ کار فردی اسـت. البتـه ایـن کار فـردی جهات حسـنی هم 
دارد، کـه محسـنات ایـن کار و ایـن شـکل نباید از دسـت بـرود؛ امـا روشـهای دسـته جمعی هـم در دنیـا معمول 

اسـت؛ چرا مـا از ایـن روشـها اسـتفاده نکنیم؟

تخصصی شدن مباحث
 مطلـب هفتـم این کـه حـوزه بایـد بـه سـمت تخصصـی شـدن پیـش بـرود. خوشـبختانه االن کارهایـی شـده و 
اقدامـات مقدماتـی انجـام گرفته اسـت؛ امـا بایـد جدیـت بیشـتری بشـود و زمان بنـدی صورت گیـرد. تـا کی ما 
میخواهیـم به شـکل کامل تخصصـی کنیم؟ تاکنـون دو رشـته ی تخصصی در قـم به وجـود آمده، که ظاهـراً یکی 
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تفسـیر اسـت و یکـی کام؛ لیکـن ایـن مقـدار کـه در گوشـه یی دو رشـته ی تخصصـی بـا دو نفر اسـتاد بـه وجود 
بیاید، کافی نیسـت. البتـه این به عنـوان قدم اول، کار خوبی اسـت، لیکن بایسـتی تخصصیشـدن در حـوزه جدی 
گرفته بشـود. بـا ایـن سـطح وسـیع و کار عظیمی کـه وجـود دارد، حّتی خـود فقاهـت - معامـات و عبـادات - را 
تخصصی کنند. درسـت اسـت که اینهـا به کار هـم میخورنـد و هرکـدام ممکن اسـت در دیگـری اثر بگذارنـد، اما 
درعین حـال هـر کدامی خودش یـک کار جداگانه اسـت کـه میتوانـد یک متخصص داشـته باشـد. اصـول و فقه و 

ابواب مختلـف فقـه و تخصص و درجـات تخصـص و روشـهای دیگـر را بایـد در حوزه جـدی گرفت.

ضرورت توجه جدی به تبلیغ و برنامه ریزی برای آن 
نکتـه ی هشـتم ایـن اسـت کـه در حـوزه بایـد بـه تبلیـغ بـه صـورت جـدی توجـه بشـود؛ یعنـی بـرای تبلیـغ 
برنامه ریزی شـود. ایـن ذخیره ی عظیـم در حـوزه - این همـه روحانـی جواِن آمـاده ی حـرف زدن و تبلیـغ کردن 
- در اختیـار ماسـت؛ مگر ایـن چیز کمـی اسـت؟ البته طاب همیشـه بـه شـکل خودجـوش و خـودرو میروند، و 
این در جاهـای مختلف، بـا دعـوت و بیدعوت، خـوب و بـد، مفیـد و کم فایـده و پُرفایده هسـت؛ اما هیـچ محصول 
حساب شـده یی از آن انتظـار نیسـت. چـرا؟ چـون برنامه ریزی نیسـت. یـک وقت هـم اگر خـدای نکـرده طلبه یی 
در گوشـه یی تبلیغی بکنـد که به نفع تمام نشـود، کسـی نیسـت کـه جلـوی آن را بگیرد، یـا ضایعـه اش را جبران 
بکنـد؛ چـون قبـًا برنامه ریـزی و حسـابگری نشـده اسـت. بایـد بنشـینند حسـاب کننـد کـه تبلیـغ در کجـا، به 
وسـیله ی چه کسـی، بـه وسـیله ی کـدام ابـزار تبلیـغ، محتـوای آن تبلیغ چـه باشـد، هـدف آن تبلیغ چه باشـد.

 مـا تبلیـغ میکنیم کـه از مخاطـب خود چـه درسـت کنیـم؟ گاهی شـما میخواهیـد تبلیغـی بکنیـد که فرضـاً از 
مخاطبتـان، یک داوطلـب حضـور در جنـگ تحمیلی درسـت کنیـد، تا تحـت تأثیـر حرفهای شـما، یک مـاه، دو 
ماه، شـش مـاه به جبهـه برود. یـک وقت هـدف شـما از تبلیغ این اسـت کـه یک مؤمـن درسـت کنید، که تـا آخر 
عمر بـا ایـن ایمانـش زندگـی کند. یـک وقت هـم یـک مسـأله ی فصلـی پیـش آمـده، میخواهیـد تبلیـغ بکنید، 
بـرای این کـه او را در مواجهـه ی بـا آن مسـأله ی فصلـی آمـاده نماییـد؛ ایـن هـم یک طـور اسـت. در حـوزه باید 
دسـتگاهی مخصوص برنامه ریـزی تبلیـغ وجود داشـته باشـد؛ برنامه ریـزی کنـد، کار کند و افـراد را بـرای تبلیغ 

نماید. آمـاده 

وحدت دین و سیاست در فقاهت و عمل
 نکتـه ی نهم این اسـت کـه فکـر وحـدت دیـن و سیاسـت را، هـم در تفقـه و هـم در عمـل دنبـال بکنیـد. آقایان 
بداننـد که فکـر جدایـی دیـن و سیاسـت، به عنـوان یک آفـت، بکلی ریشـه کن نشـده اسـت. متأسـفانه هنـوز در 
حوزه هـا کسـانی هسـتند کـه خیـال میکننـد حـوزه بایـد بـه کار خـودش مشـغول بشـود، اهـل سیاسـت و اهل 
اداره ی کشـور هـم مشـغول کار خودشـان باشـند؛ حداکثـر این کـه با هـم مخالفتـی نداشـته باشـند! امـا این که 
دیـن در خدمـت اداره ی زندگی مردم باشـد و سیاسـت از دیـن تغذیه بکند، هنـوز در بعضـی از اذهان درسـت جا 
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نیفتـاده اسـت. ما بایسـتی ایـن فکـر را در حـوزه ریشـه دار کنیـم؛ بـه این شـکل که هـم فقاهـت را این طـور قرار 
بدهیـم، و هم در عمـل این گونـه باشـیم. یعنی چـه؟ یعنـی اسـتنباط فقهی، بـر اسـاس فقـه اداره ی نظام باشـد؛ 
نه فقـه اداره ی فـرد. فقه مـا از طهـارت تا دیـات، بایـد ناظر بـه اداره ی یـک کشـور، اداره ی یـک جامعـه و اداره ی 
یک نظام باشـد. شـما حّتی در بـاب طهـارت هم کـه راجع بـه ماء مطلـق یـا فرضـاً ماءالحمام فکـر میکنیـد، باید 
توجه داشـته باشـید که ایـن در یـک جـا از اداره ی زندگی ایـن جامعـه تأثیری خواهد داشـت؛ تا برسـد بـه ابواب 
معامـات و ابـواب احـکام عامـه و احـوال شـخصی و بقیـه ی ابوابـی کـه وجـود دارد. بایسـتی همـه ی اینهـا را به 
عنـوان جزیـی از مجموعـه ی اداره ی یک کشـور اسـتنباط بکنیم. ایـن در اسـتنباط اثـر خواهد گذاشـت و گاهی 
تغییـرات ژرفی را بـه وجـود خواهـد آورد. در عمل هم بایـد این گونه باشـیم. بایـد طاب را بـرای نیازهـای جامعه 
تربیت کننـد. این جامعـه احتیاج بـه قاضـی دارد. بایـد دسـتگاهی در قم طـاب را به سـمت تربیت قاضی سـوق 
بدهـد. این طور نباشـد کـه تربیـت قاضـی را هم حـوزه به عهـده ی دیگـری واگـذار بکنـد. جایـی در حوزه باشـد 
که طاب را بـرای حضور در دسـتگاههای گوناگـون اداری کشـور - مثـل سـازمانهای عقیدتی، سیاسـی و ادارات 
مختلفـی کـه احتیـاج دارنـد - سـوق دهـد. جایی باشـد کـه اشـخاص و جمعـی را به سـمت پیـدا کردن مسـائل 
مهـم - که نظـام بـه آنهـا نیـاز دارد - سـوق دهـد. مـا امـروز دربـاب اداره ی کشـور بـه مسـائلی برخـورد میکنیم 
که مشـکات و معضـات دینـی و فقهـی ماسـت؛ مـا پاسـخ اینهـا را میخواهیـم، اما کسـی جوابگـو نیسـت. باید 
خودمـان بنشـینیم، یـا آقایـی را ببینیـم و از او بخواهیم، یـا فرضاً بگوییـم در کتابهـا بگردنـد و جواب این مسـأله 
را پیـدا کننـد. باید دسـتگاهی آماده باشـد و تمـام مشـکات و معضـات نظـام را پیش بینی کند؛ نسـبت بـه آنها 
فکر کنـد، راه حل ارائـه کند و جـواب و پاسـخ آماده را بـرای آن آمـاده نمایـد. این، جـزو وظایف حوزه هـای علمیه 
اسـت؛ لـذا متعلق به اسـام اسـت، و اسـام آن چیـزی اسـت که حـوزه ی علمیـه بـرای آن به وجـود آمده اسـت. 
البتـه بُعد دیگـر وحدت دین و سیاسـت این اسـت کـه حوزه هـای علمیـه بایسـتی از سیاسـت هرگـز دور نمانند. 
طاب بایـد آگاهی سیاسـی پیدا کننـد. مبـادا جریانهای سیاسـی روز، بـر ذهن طـاب در حوزه ی علمیه سـبقت 
بگیرنـد. طـاب باید در فضـای سیاسـی حضور داشـته باشـند؛ بلکـه جلوتر از زمان باشـند و فکر سیاسـی روشـن 

داشـته باشـند؛ کمااین کـه علمایـی کـه فکر سیاسـی روشـن داشـتند، مفیـد بودند.
 مـا عالم مـای محقـق شـجاع به دردبخـوری از لحـاظ شـخصی را میبینیـم که بـه خاطر نداشـتن فکر سیاسـی، 
یک جا وجـودش باید مفیـد واقع میشـده، امـا مفید واقع نشـده اسـت؛ یک جـا نظـری داده، که آن نظـر برخاف 
اسـت؛ یک جا در مـورد فـردی تشـخیصی داده، کـه آن تشـخیص، تشـخیص غلطـی اسـت و موجب اشـتباهات 
بزرگـی در ایـن باب شـده اسـت. وقتـی مـا بـه فکـر سیاسـی اهمیـت ندادیـم، این گونـه خواهد شـد. عالـم دین، 

بایسـتی فکر سیاسـی روشـن و زنـده و متناسـب بـا لحظه ی حال داشـته باشـد.

حداکثر احترام و عنایت به ارزشهای اسالمی
 مطلب دهم این اسـت کـه در حوزه نسـبت به ارزشـهای اسـامی، حداکثر عنایـت و احترام بشـود؛ مثـًا طلبه ی 
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جبهه رفتـه و عمـری در جبهـه صرف کـرده، بایسـتی ارزش واالیـی در حـوزه داشـته باشـد. طلبه یـی که بخشـی 
از عمـرش را در نظامـی، در بخشـی، در ارگانـی از ارگانهـا صـرف کـرده، آن جـا مشـغول خدمت شـده و بـه خاطر 
مصلحـت نظـام، خـودش را از شـوق و ذوق هر طلبه یـی - کـه عبـارت اسـت از بـودن در حـوزه و درس خواندن و 
تحقیـق و امثال اینهـا - دور نگهداشـته، باید بـه او ارزش داده بشـود. مبـادا در حوزه طوری مشـی بشـود که تصور 
گـردد اگـر طلبه یی بـه ارگانـی رفـت و فرضـاً پنـج سـال، ده سـال مشـغول خدمـت شـد، از ارزش طلبگـی او در 
حـوزه چیزی کـم میشـود؛ نخیر، بایـد بگوییـم کـه بـر ارزش او اضافه میشـود. آیـا ارزش این طلبه بیشـتر اسـت، 
یا آن کسـی که اصـًا اعتنایـی به ایـن نیـاز جامعه نکـرد؟ در حالـی که بـه او احتیاج بـود، نیـم نگاهی هـم نکرد و 
مشـغول درس خواندن خودش شـد؟ معلوم اسـت کـه راه راحت تر و بیدردسـرتر و راه عافیت این اسـت که انسـان 
آن جا بمانـد، مشـغول کار خودش بشـود و اصـًا اعتنایی هـم نکنـد. البته چهـار کلمه هم بیشـتر خواهـد خواند، 

امـا معلوم نیسـت که بیشـتر و بهتـر بفهمـد و مسـائل را بهتـر درک کند.
 حوزه بایـد بـه مجاهدتها و گذشـتهایی که طلبه هـا کردند، بـه حضورشـان در جبهه ها، بـه حضورشـان در ارگانها 
اهمیـت بدهـد، آنهـا را ارج بگـذارد، بـرای آن ارزشـی قایل بشـود و سـعی کند که اگـر از لحـاظ علمـی کمبودی 
دارند، برایشـان بـه یک نحـو اختصاصـی جبران کنـد. فرض کنیـد طلبه یی اسـت که بـه خاطر نیـاز انقـاب، نیاز 
مـردم، نیـاز دینـی، بـه نقطـه ی بـد آب و هـوای دوردسـتی - که بـه طـور طبیعی کسـی حاضر نیسـت بـه آن جا 
برود - رفتـه و شـش ماه، یک سـال، پنـج سـال در آن جـا مانده اسـت. حـوزه باید بـرای ایـن شـخص ارزش قایل 
بشـود. این خیلـی باارزش اسـت، تـا آن کسـی که ایـن زحمـت را بر خـودش همـوار نکـرده، ایـن سـرما و گرما و 
ناامنی و گرسـنگی و مشـکات و تحقیر و خطرکـردن و از زن و بچـه دورماندن و امثـال اینها را تحمل نکـرده و در 
حوزه مانده اسـت. ارزش کدامشـان بیشـتر اسـت؟ یقیناً آن کسـانی کـه مجاهدت و تـاش کردند، بایسـتی برای 
آنهـا ارزش بیشـتری قایـل شـد. این ارزشـها بایـد به حسـاب بیایـد؛ نمیگوییـم هم بیشـتر؛ هـر کدام یـک ارزش 
اسـت. ممکن اسـت کسـی هم در حـوزه مانـده و فرضـاً تحقیـق خیلی برجسـته یی در حـوزه کـرده، کـه البته آن 

هـم یـک ارزش دیگر اسـت.
 ارزشـهای اسـامی بایـد بـه حسـاب بیایـد. یکـی از ایـن ارزشـها، تبلیـغ در جاهـای خطرنـاک و دوردسـت و در 
جاهای محتـاج تبلیغ اسـت. یکی از ایـن ارزشـها، حضور در جبهه هاسـت. یکـی از این ارزشـها، حضـور در ارگانها 

و از ایـن قبیـل چیزهایـی کـه دارای اهمیت و ارزش اسـت.

رفع مشکالت اقتصادی طالب با استفاده از روشهای جدید
نکتـه ی یازدهمـی کـه حوزه هـا باید بـه آن توجـه کننـد، این اسـت که بـرای طابی کـه درآمـدی جز شـهریه ها 
ندارنـد، از روشـهای جدید اسـتفاده شـود. باالخـره بایـد کارهایی انجـام بگیـرد؛ مثل خانـه ی سـازمانی، مثل بن 
مخصـوص، مثـل بیمـه و از این قبیـل. بـرای طـاب در حوزه ها بایـد ایـن کارها انجـام بگیـرد، تا قدری فکرشـان 
آرام باشـد. اگرچـه این رویـه ی قناعـت و زهـد، رویه ی حسـنه ی طـاب مـا در حوزه های علمیـه اسـت و طلبه ها 
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نبایسـتی ایـن را بـا رفاه طلبـی عوضـی بگیرنـد و میبایـد آن را حفـظ بکننـد، لیکـن درعین حـال بایسـتی ایـن 
فکرهـا هم بشـود.

پرهیز از درگیری با مسائل جناحی 
 نکتـه ی دوازدهـم ایـن اسـت کـه در حـوزه بایـد از درگیرشـدن بـا مسـائل جناحـی بشـدت پرهیـز شـود؛ کـه 
بحمـداللَّ ایـن رعایت شـده، بـاز هـم رعایـت بشـود. بخصوص طـاب جـوان بایـد مواظـب باشـند و این مسـائل 
خطی و جناحـی و گروهـی و معارضه هـا و درگیریهـا و غیبتها و امثـال این چیزهـا را به داخـل حوزه ها نکشـانند، 

کـه در حوزه هـا بکلـی ضایعـه بـه بـار خواهـد آمد.

برنامه ریزی و آینده نگری طالب 
 مسـأله ی سـیزدهم ایـن اسـت کـه هـر طلبه یـی بـرای آینـده ی زندگـی علمـی و فکـری خـودش برنامه ریـزی 
کند؛ بیهـدف در حوزه نمانـد. مدتی تحصیـات هسـت؛ دارد کفایـه میخواند، میخواهـد درس خارج بـرود، درس 
خـارج میـرود، میخواهـد مجتهد بشـود، خیلـی خوب، بعـد بـرای آینـده بایـد برنامه ریزی کنـد. هر کسـی ذوقی 
دارد، هـر کسـی توانـی دارد، هر کسـی ممکن اسـت موقعیـت خاصـی در اختیارش قـرار بگیـرد؛ اینهـا را از پیش 
برنامه ریـزی کنـد و خـودش را آمـاده نمایـد. این چنین نباشـد که ده سـال، پانزده سـال، بیسـت سـال بگـذرد و 
همین طـور بیهـدف در حـوزه باشـند و پـای ایـن درس و آن درس بنشـینند و فسـیل بشـوند؛ نـه فایده یـی برای 

مـردم، و نـه فایده یـی برای خودشـان داشـته باشـند.

توجه به تهذیب اخالق 
مطلـب چهاردهم - که شـاید یکـی از مهمتریـن، بلکه باید گفـت مهمتریِن این مسـائل اسـت - مسـأله ی تهذیب 
اخـاق در حوزه هـای علمیـه اسـت؛ کـه مـا چـون راجـع بـه ایـن مسـأله زیـاد صحبـت کرده ایـم و مکـرر عرض 

کرده ایـم، نخواسـتیم کـه دربـاره ی آن تفصیـل زیـادی بدهیم.
 مسـأله ی تهذیـب اخـاق، مسـأله ی ساده زیسـتی، مسـأله ی اعـراض از زخـارف دنیـا را بایسـتی در حوزه هـای 
علمیه جـدی گرفـت. این طور نباشـد کـه طلبه بـه خاطـر خانـه اش - کـه دو خیابان تـا محـل درس فاصلـه دارد 
- به فکر ماشـین شـخصی بیفتـد. ماشـین چیسـت؟ از اول، بنـای کار طلبگی بـر عسـرت و بیاعتنایی بـه زخارف 
دنیوی بـود؛ امـا حاال فـوراً بـه فکـر بیفتیم که یـک ماشـین شـخصی و یک خانـه ی کذایـی داشـته باشـیم! البته 
باید حداقل معیشـتی وجود داشـته باشـد؛ طوری کـه انسـان ذهنش مشـغول آن چیزها نباشـد و بتواند درسـش 
را راحـت بخوانـد و کار الزم و مـورد توقـع را انجـام بدهـد؛ امـا این طـور نباشـد کـه طلبگـی هـم بـه چیـزی مثل 
بقیـه ی کارهـای دیگـری که بعضـی میکننـد - دنبـال تجمـات و دنبـال زخـارف و امثـال اینهـا رفتـن - تبدیل 

شـود. این عیـب خیلـی بزرگی اسـت کـه بایـد بشـدت از آن جلوگیری شـود.
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هدایت طالب به کالن نگری و نوآوری های علمی
 مسـأله ی پانزدهـم این اسـت کـه در امتحانات طاب - که بسـیار هـم مهم اسـت - ممتحنـان باید بـا روش خود، 
طـاب را از غـور بیحاصـل در بعضـی از کارهـای کوچـک و ریـز و عبارتهـا و ریزه کاریهـا و پرداختن به حواشـی و 
امثـال اینهـا برحـذر بدارنـد و بیـرون بکشـند. این طور نباشـد کـه طلبه خیـال کند اگـر بخواهـد امتحـان بدهد، 
بایسـتی مثـًا این گونـه در جزییـات دقـت بکنـد و ایـن ریزه کاریهـا را بدانـد، و نتیجتـاً از آن مسـائل اصلـی بـاز 
بمانـد. البته در درسـها هـم باید این نکتـه رعایت شـود، امـا عمـده در امتحان اسـت. نه تنها طـاب را بایسـتی از 
غـور بیحاصـل در بعضـی از کارهای کوچـک برحـذر بدارنـد، بلکه بیشـتر بایـد آنهـا را به تحقیـق، به تفحـص، به 

آزاداندیشـی، به سـعه ی مسـائل مورد نظـر و نـوآوری سـوق بدهند.

 اصالح کتب درسی حوزه به لحاظ محتوایی و ساختاری
آخریـن مسـأله، مسـأله ی کتابهای درسـی اسـت. ایـن کتابهای درسـی مـا ابدی نیسـت کـه بایـد تا آخـر گفت: 
»ثاثة لیـس لها نهایـة؛ رسـائٌل، مکاسـٌب، کفایة«. نـه، یک روز رسـائل نبـود، یک روز مکاسـب نبـود، مایی مثل 
شـیخ درسـت شـد. یک روز کفایه نبـود، مایـی مثـل آخوند درسـت شـد. این چنین نیسـت کـه ما خیـال کنیم 
تحصیـل حتمـاً از طریـق ایـن کتابهاسـت؛ نه، نـگاه کنیـم، عیـب ایـن کتابهـا را پیـدا کنیم و یـک کتـاب بیعیب 
در اختیـار بگذاریـم؛ ببینیـم آیـا ایـن ترتـب علمی درسـت اسـت، یا درسـت نیسـت؛ اگر دیدیم درسـت نیسـت، 
شـکل درسـتش را پیدا کنیـم. هیأتهایی برای نوشـتن کتاب، نوشـتن مطالـب جدید، فقه مقـارن را در حـوزه باب 

کـردن، و خاصه روشـهای نـو را در کتابهـای درسـی هم بـه کار گرفتـن، بایـد اختصاص پیـدا کند.
 اینهـا نکاتـی بود کـه مـا میخواسـتیم در بـاب مسـائل مربـوط بـه حوزه هـا عـرض کنیـم. اگرچـه خیلی از شـما 
آقایانـی کـه این جا تشـریف داریـد، فـارغ از ایـن مسـائل هسـتید - چـون در حـوزه نیسـتید و در بیـرون از حوزه 

قـرار داریـد - امـا اجمـاالً خواسـتیم ایـن مسـائل در فضـای فکـری طلبگی مـا وجود داشـته باشـد.
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وظایف مهمی که بر عهده علماست *

نقش علما ی بوشهر در دینداری مردم
گذشـته ی ایـن شـهر و ایـن اسـتان از لحـاظ علمـی و دینـی، گذشـته ی خوبـی اسـت. علمـا و بزرگانـی در این جـا 
بوده اند؛ چه مرحوم سـّید عبـداللَّ بـادی1 - که از بـزرگان علمای ایـران در زمـان خود اسـت و من در آن سـفر2 هم 
از ایشـان اسـم آوردم - و چـه علمـای دیگـر، و چـه خانواده های علمـی معروفـی کـه در این جـا بوده انـد و کتابهایی 
در فقـه و حدیـث و دیگـر دروس تألیـف کرده انـد. از وضـع دینـی مـردم هم میشـود ایـن را فهمیـد. اگر در شـهری 
شـجره ی علم دین، مسـتحکم و بـارور و سـایه افکن نباشـد، روح دینی در مـردم آن منطقه رشـد نمیکند و دشـمن 
زمینه یی بـرای نفـوذ پیـدا میکند. چـون مردم ایـن شـهر و ایـن اسـتان متدیـن و انقابینـد و در خدمـت هدفهای 
دینی قـرار دارند، پس میشـود بروشـنی فهمیـد که تربیـت عالم دین و نشـر دانـش دین و انجـام تبلیغ دیـن در این 
اسـتان، علی وجهه صورت گرفته اسـت. مـن این را به شـما تبریـک میگویم؛ ایـن حالت را مغتنـم بشـمارید و آن را 
تقویت کنیـد و هر کسـی از روحانیـون در هر مرکزی که پُسـت و جای اوسـت، همه ی وجـود و همه ی همـت خود را 
بر تبیین دیـن و تربیت دینـی مردم بگـذارد؛ البته »فلیبـدأ بتعلیم نفسـه قبل تعلیم غیـره«.۳ این، آن مطلبی اسـت 

که ابتدائـاً الزم بود بـه مناسـبت برداشـت خـودم از قضایای این اسـتان عـرض بکنم.

نقش تعیین کننده و مسئولیت سنگین علمای دین در جامعه
برادران عزیـز و آقایـان علمـای محتـرم! این لبـاس ما و شـأن مـا، همیشـه دارای مسـؤولیت بوده اسـت. نـه این که 
ما فرض کنیـم زمانی را میشـود پیـدا کـرد کـه در آن، عالم دینـی از مسـؤولیتهای خطیری کـه فوق مسـؤولیتهای 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان بوشهر 1۳7۰/1۰/11
ــن  ــد و در ای ــهر آم ــهر بوش ــه ش ــدرش ب ــراه پ ــه هم ــه ب ــود ک ــاله ب ــد. نُه س ــد ش ــف متول ــهر نج ــال 1291 ق در ش 1. وی در س
ــهر  ــن ش ــال در ای ــه س ــدت س ــد و م ــی نجــف اشــرف ش ــال 1۳11 ق راه ــرد. در س ــاز ک ــود را آغ ــوزوی خ ــات ح ــهر تحصی ش
ــةاللَّ محّمدکاظــم خراســانی  ــد و مرحــوم آی ــةاللَّ آخون ــواری همچــون مرحــوم آی ــزد اســاتید و مراجــع بزرگ ــد. او ن اقامــت گزی
ــه  ــال 1۳24 ق ب ــود، در س ــوردار ب ــی برخ ــتعداد باالی ــوش و اس ــون از ه ــد و چ ــغول ش ــه مش ــارج فق ــدن دوره ی خ ــه گذران ب
ــس  ــن تدری ــت و ضم ــهر بازگش ــه بوش ــران ب ــروطیت در ای ــت مش ــال 1۳2۶ ق در اوج نهض ــد. در س ــل آم ــاد نای ــه ی اجته درج
ــی  ــگ جهان ــتانه ی جن ــود. در آس ــب نم ــویق و ترغی ــروطیت تش ــام مش ــتقرار نظ ــکاری در اس ــه هم ــردم را ب ــامی، م ــوم اس عل
ــه  ــران ب ــوب ای ــی جن ــهر و نواح ــس در بوش ــداف انگلی ــف اه ــِی مخال ــی و مذهب ــر روحان ــته ترین رهب ــوان برجس ــه عن اول، او ب
ــس  ــتمگر انگلی ــار و س ــت جب ــود: »... دول ــام نم ــب اع ــور را واج ــاع از کش ــرد، دف ــادر ک ــه ص ــی ک ــی فتوای ــد و ط ــمار میآم ش
قصــد حملــه بــه خــاک مــا را دارد؛ بــر مــا واجــب اســت کــه از خــود دفــاع کنیــم«. وی از همــان ابتــدا بــا حرکــت ضــد اســامی 
ــود. ایشــان از جملــه ی معــدود علمــا و  ــا مرحــوم آیــةاللَّ مــدرس در تمــاس ب رضاخــان مخالفــت کــرد و در ایــن زمینــه مرتبــاً ب
ــر تألیــف رســاله هایی، نقشــه های شــیطانی رضاخــان  ــاع از حجــاب اســامی، عــاوه ب ــود کــه در دف ــران ب ــزرگ ای روحانیــون ب
را بــا شــهامت افشــاء میکــرد. آیــةاللَّ بــادی ســرانجام بــه دلیــل ســکته ی قلبــی در ســال 1۳72 ق در بوشــهر وفــات یافــت؛ کــه 
پیکــر وی پــس از ســه ســال امانــت در بوشــهر، در ســال 1۳74 ق جهــت دفــن بــه نجــف اشــرف منتقــل گردیــد و در منطقــه ی 

ــه خــاک ســپرده شــد. ــن شــهر ب ــام ای وادیالّس
2. این سفر در تاریخ 1۳۶2/۰5/2۸ انجام گرفت.

۳. نهج الباغه، کلمات قصار، ش 7۳ 
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مردم معمولـی بـوده، فارغ بـوده؛ نـه، همیشـه این طور بـوده اسـت. این بـه خاطـر طبیعت علم اسـت کـه »صنفان 
من اّمتـی اذا صلحا صلحـت اّمتی و اذا فسـدا فسـدت اّمتی«؛4 کـه اولش فقهاسـت، بعد هم امراسـت. تلفیـق این دو 
هـم در زمان مـا اتفاق افتـاده اسـت، که واویاسـت! پس، مسـؤولیت سـنگینی بر دوش کسـانی کـه ایـن دو را با هم 

داشـته باشـند، قرار دارد.
 در زمانهـای گذشـته همیشـه این طور بـوده اسـت؛ لذا مـا علمـای بزرگـی را از میـان مسـلمین ایـران میبینیم که 
شـؤون بسـیار تعییـن کننده یـی در امر حرکـت تاریـخ برعهـده گرفته انـد. اگـر بـه مبـارزات دوران مشـروطه و بعد 
از مشـروطه و قبـل از مشـروطه و مبـارزات علمـای همیـن اسـتان فـارس و مبـارزات و مجاهـدات عجیب و بسـیار 
برجسـته ی مرحـوم آسـید عبدالحسـین الری5 و مبـارزات علمـای همیـن بوشـهر خودتـان، مثـل مرحـوم آسـید 
عبداللَّ بـادی و بعد حضـور مراجع عظـام تقلیـد در اغلب قضایـای مهم این کشـور و سـپس مبارزات علمای سـایر 

شـهرها را در سرتاسـر کشـور نـگاه کنیـد، نقـش تعیین کننده یـی را از علمـای بـزرگ مشـاهده خواهیـد کرد.
 البتـه ممکن اسـت از دیگـر علما نقشـی ثبت نشـده باشـد؛ به خاطـر این کـه عظمت آنهـا آن قدر نبـوده اسـت؛ وااّل 
مثًا مرحـوم میـرزای قمی۶)رضوان اللَّ تعالیعلیه( نقشـش در دفاعی کـه ایرانیها در مقابـل تهاجم روسـها میکردند، 
مشخص اسـت. ایشـان آن »رسـاله ی عباسـیه« را در جهاد نوشـته اسـت. یا مرحوم کاشـف الغطاء7 )رضوان اللَّ علیه( 
کـه در همـان زمـان، همین نقـش را ایفـا کـرد و احـکام بسـیار مهمـی را بیـان نمـود؛ و هلّم جـّرا. ایـن نقـش، زیاد 
اسـت؛ مگر آن وقتـی که علمـای ما در انـزوا قـرار داشـتند؛ یعنی مغلـوٌب علی امرهـم بوده انـد و از طرف کسـانی که 

سررشـته ی کارهـا در دستشـان بوده، بـه آنها اعتنایی نمیشـده اسـت.

پیروزی انقالب اسالمی به مدد گنجینه گرانبهای روحانیت
  همیـن مجاهدتهـا و ازخودگذشـتگیها بـود کـه یـک ذخیـره ی تمام نشـدنی را پدیـد آورد. البتـه همـه چیـز تمام 
میشـود؛ حّتی ایـن ذخایر آبرویـی هم دیـر یـا زود تمام میشـود؛ بسـته به عمل ماسـت. علمـای اسـام - بخصوص 
علمای شـیعه در ایران - ذخیـره ی عظیمی از حیثیـت عمومی به وجـود آوردند، کـه آن ذخیره توانسـت این انقاب 
را بـه پیروزی برسـاند. اگر کسـی خیال کنـد که این انقـاب عظیم بـا آن قـدرت روحـی و آن صابت معنـوی امام - 
که آن طور کـه ما دیده ایـم و تجربـه کرده ایم، در هـزاران هزار انسـان، یکی آن طـور پیدا نمیشـود - بـدون آن اعتقاد 
معنـوی عمیق مـردم ایـران به علمـا - کـه این ذخیـره، همیـن اعتقـاد اسـت - ممکن بـود با همـان رهبـری پیروز 
بشـود، مطمئن باشـید اشـتباه کرده اسـت. اگر آن ذخیـره ی ایمـان عمیق نسـلهای پیدرپـی نمیبود، هیچ دسـتی 

نمیتوانسـت به صـورت خلق السـاعه چنیـن انقابی را بـه وجود بیـاورد و بـه پیروزی برسـاند.
 امام، یکـی از همان سلسـله ی اطیاب بـود؛ یکـی از همان کسـانی بود که خـود بر این ذخیره، سـهم بسـیار عظیمی 
را اضافه کـرد؛ بـه روحانیت و بـه رهبـران اسـامی آبـرو داد؛ امـا از آن ذخیـره، این بزرگـوار حداکثـر اسـتفاده را در 

جای خـود و بـه نحو صحیـح انجـام داد.
 وقتی کـه امام بزرگـوار ما در سـال 1۳41 نهضـت را شـروع فرمود، آن کسـانی که بـه ندای او پاسـخ گفتنـد، از هزار 

4. تحف العقول، ص 5۰
5. ؟!

۶. 12۳1 - 1151 ق

7. 122۸ - 1154 ق
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نفر، یـک نفر نمیشـناخت این مرد کیسـت. خیلیها اسـم ایشـان را هم درسـت نمیتوانسـتند تلفظ کنند، امـا اجابت 
کردنـد؛ میدانسـتند عالِم بزرگی اسـت کـه برای حفظ اسـام در قم سـینه سـپر کـرده و ایسـتاده اسـت. جاذبه این 
بـود: عالِم دیـن. بعد که مـردم با ایشـان آشـنا شـدند و ایشـان را شـناختند، آن وقـت آن پیونـد عاشـقانه ی بینظیر 
پدید آمد، کـه در بین علمـای ما چنیـن چیزی نبـود و به این آسـانیها هـم نخواهـد بود. ایـن، آن ذخیـره ی معنوی 

اسـت.
 هـر عالمـی از علمـای بزرگ کـه آمـد، چیـزی بـر آن ذخیـره افـزود. میـرزای شـیرازی۸ و شـیخ انصـاری9 و آخوند 
خراسـانی1۰ و آشـیخ عبـداللَّ مازندرانـی11و آسـّید محّمدکاظم یـزدی12 و آشـیخ میرزا محّمدحسـن آشـتیانی1۳ و 
مرحـوم مـدّرس14و مرحوم آیـةاللَّ کاشـانی15 و مرحوم آیـةاللَّ بروجـردی1۶و دیگـران، برگی بـر این دفتـر افزودند و 
این کتاب مفصـل و مطوِل پُـر از فضایل دیـن و افتخـارات علمای دین پدید آمد؛ این شـوخی نیسـت. ایـن، زمینه ی 

پیـروزی ایـن نهضت بـود؛ و ایـن متعلق به گذشـته اسـت.

 تکالیف و مسئولیت های سنگین روحانیت در جامعه
 و اما امـروز. امروز همـان تکالیف و مسـؤولیتهای سـنگین بـر دوش من و شـمای روحانی هسـت، مع شـیء زائد. ما 

باید چنـد چیـز را بدانیم، تـا بر اسـاس آن بفهمیـم که حرکـت ما چه قـدر باید دقیق و حسـاس باشـد:

1- اصل مسؤولیت عالم دین
 اول، اصـل مسـؤولیت عالم دین اسـت. مسـؤولیت عالـم در مقابل کسـانی که محتـاج به علـم او هسـتند، »لتبّینّنه 
للّنـاس و ال تکتمونـه«17 اسـت. خـود ایـن بیـان، اول تبّیـن و فهمیـدن الزم دارد. ما بایـد بفهمیـم، تا بتوانیـم آنچه 
را کـه فهمیده ایـم، تبییـن کنیـم. پس، کسـب فهمیـدن هـم بـرای مـا واجـب و ضـروری و اجتناب ناپذیر اسـت. ما 
بایـد روزبه روز بـر خودمـان اضافه کنیـم. آنچه که مـا میدانیـم، در مقابـل آنچه کـه نمیدانیم، یـک پَـر کاه در مقابل 
صحراهـا و کشـتزارها هـم نیسـت. آنچـه که مـا میدانیـم، چیسـت؟ هـر کتابی کـه آدم بـاز میکنـد، میبیند سـیل 
مطالـب در این کتابها هسـت، که آن ظـرف خالی مـا محتاج آن اسـت. کو عمـق؟ کو اسـتعداد؟ کو توفیق بـرای این 
همه فهمیـدن؟ به هرحـال، ما بایـد تاش کنیـم. مـا در مقابل آنچـه که بایـد بدانیم، و نسـبت بـه معارفی کـه مردم 
ما محتـاج آن هسـتند، چیـزی نمیدانیـم. مـا بایـد درس بخوانیـم و مطالعـه کنیم. حـاال مـن نمیخواهـم در این جا 
تکلیـف درس خواندن بکنـم؛ باید با مطالعـه و تحقیـق و تأمل و تفکـر، بر خودمـان بیفزاییم، تـا بتوانیم بیـان کنیم. 

پس، یـک تکلیـف، تکلیف تبییـن اسـت، که همـه ی علمـا آن را داشـته اند.

2- مجاهدت برای مردم
تکلیـف دوم - کـه بـاز مـا در آن با علمـای دوره هـای قبـل شـریک هسـتیم - تکلیـف مجاهدت بـرای مردم اسـت. 
اگر انقـاب پیـروز هم نشـده بـود، این تکلیـف بود. همیشـه علمـای ما بـرای مـردم کار و تـاش میکردنـد، زحمت 

ت 
اس

لم
ه ع

هد
ر ع

ه ب
ی ک

هم
ف م

ظای
و

۸. 1۳12 - 12۳۰ ق
9. 12۸1 - 1214 ق
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17. آل عمران: 1۸7
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میکشـیدند، فقرا را پاسـداری میکردند، به آنها رسـیدگی میکردنـد؛ دأب و روش علمـا این بـود. نمیخواهیم بگوییم 
کـه ایـن از آن عامهایی اسـت کـه تخصیص نخـورده و اسـتثناء نـدارد؛ خیـر، این طـوری نیسـت. دأب اصلی بـر این 
بود کـه به فقـرا و طبقـات ضعیف کمـک کننـد و بـرای حفاظـت از آنهـا، در مقابـل زورگـو بایسـتند، در مقابل خان 
بایسـتند، در مقابـل سـلطان بایسـتند. اصـًا علمای مـا - بخصـوص علمای شـیعه - همیشـه بـه این معنـا معروف 

بوده انـد.
 میدانید کـه از لحاظ عقیـده ی فقهـی، یک تفـاوت کوچـک این جا بین علمـای بـرادران اهل سـنِت ما با ما هسـت، 
و آن این اسـت که آنهـا هـر حکومتـی را واجب االطاعه میدانند؛ اما شـیعه این طوری نیسـت. شـیعه همیشـه خاری 
در چشـم حکومتهای باطـل بـوده و اوضاع نابسـامان را تحمـل نمیکرده اسـت. البتـه آن بـرادران اهل سـنت هم در 
مـوارد خاصـی مبـارزات فوق العـاده و جالبـی بـا حکومتهـای ظلـم و طاغیـن داشـته اند، کـه مـا نمونه هایـش را در 
کشـورهای دیگر و بعضـاً در این کشـور سـراغ داریم و میشناسـیم؛ امـا ایـن دأب علمای شـیعه و علمـای امامیه بود 
که با ضعفا خـوب بودنـد و به آنهـا کمک میکردنـد و بـا حکومتهـای طاغـوت و قدرتمندهـا درمیافتادند. ایـن هم از 
جملـه وظایفی اسـت کـه ربطی بـه این نـدارد کـه حـاال انقاب پیـروز شـده بـود، یا نشـده بـود؛ حکومت اسـامی 
بـود، یا نبـود؛ تکلیف مـا و بنای مـا بر ایـن بود. همین اسـتان شـما همین طـور بـوده اسـت. آن روزی که انگلیسـیها 
در زمـان محّمد شـاه قاجار در بوشـهر پیـاده شـدند، بـرای این که او هـرات را زیر فشـار قـرار داده بـود، این جـا اهرم 
فشـاری برای او به وجود آمد. چه کسـی در مقابل اینها ایسـتاد؟ چه کسـی بـه امثال رئیس علـی فتوا داد و برایشـان 
بیـان کرد و تشـویق کـرد و تحریض کـرد و به مـردم دلگرمـی و قـدرت داد؟ غیـر از علما چه کسـانی بودنـد؟ آنها در 

مقابـل زورگوهـا و قلدرها میایسـتادند. این تکلیف همیشـه ی ماسـت و بایـد آن را رعایـت کنیم.

3- حفظ آبروی انقالب
تکلیـف دیگـری کـه ناشـی از انقاب اسـت، ایـن اسـت که مـا بایـد آبـروی انقـاب را حفـظ کنیـم. من یـک وقت 
در صحبتـی، ماجرایـی را نقـل کـردم؛ نمیدانم شـما آقایـان شـنیده اید یا نـه. مولـوی1۸در مثنـوی قضیه یـی را نقل 
میکنـد و میگویـد در یک شـهر کافرنشـین، محلـه ی مسلمان نشـینی بـود. دختـری از خانواده ی مسـیحی، عشـق 
اسـام در دلش افتاد و عاشـق اسـام شـد. او خواسـت مسـلمان بشـود، اما پدر و مـادر مانـع بودند. بـه پدر و مـادر و 
خانـواده اعتنایی نمیکـرد و به کلیسـا هم دیگـر نمیرفت. پدرِ مسـیحی، ماند کـه در کار ایـن دختر چه بکنـد. مؤذن 
مسـلمانی، تازه بـه آن محل آمـده بود و بـا صـوت ناهنجـاری اذان میگفت. این مسـیحی رفت بـه این مـؤذن بدصدا 
پـول داد و گفت بـا صدای بلنـد اذان بگـو؛ آن مـؤذن هم با صـدای بلنـد اذن گفت. ایـن دختـر در خانه نشسـته بود، 
یک وقـت دیـد صـدای ناهنجـار منحوسـی بلند شـد. گفـت ایـن چیسـت؟ پـدر گفت چیـزی نیسـت، ایـن مؤذن 

مسلمانهاسـت کـه دارد اذان میگوید. گفـت عجـب! مسـلمانها این طوریند؟ نتیجتـاً عشـق اسـام از دل او رفت!19
 خدا میدانـد کـه از اول انقـاب، مـن در مـوارد متعـددی به یـاد این داسـتان افتـاده ام و تنـم لرزیده اسـت. مـا باید 
مواظـب ایـن جهـت باشـیم؛ مبـادا آن مـؤذن بدصدایی باشـیم کـه دلهـا و عشـقها و شـوقها و عواطف و کششـهای 
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بـه اسـام را - که امـروز زیـاد هم هسـت - با عمـل نسـنجیده و بـا کار بـد خودمـان، تبدیـل به نفـرت بکنیـم. این، 
آن چیزی اسـت کـه گذشـتگان مـا الاقل بـه این شـدت دچـار آن نبودنـد؛ اما مـن و شـما دچـار آن هسـتیم، و من 
بیشـتر از شـما دچارم. هر کس کـه در این نظـام فعالتر و بارزتر اسـت، بیشـتر دچـار این قضیه اسـت. بایـد در رفتار 

خودمـان، در کـردار خودمـان، در گفتـار خودمـان، در سـلوک خودمـان مواظب باشـیم کـه این طوری نشـود.

 4- توجه به موقعیت جمهوری اسالمی و توطئه دشمنان نسبت به آن 
وظیفه ی مهـم دیگـری که امـروز برعهـده ی علماسـت، این اسـت کـه بـه موقعیـت جمهـوری اسـامی و آنچه که 
دشـمن درصدد آن اسـت، توجه کنند. دشـمن یک لحظه حاضر نیسـت اسـام و جمهـوری اسـامی را تحمل کند. 
شـما ببینید امـروز در دنیـا چـه میکننـد. در ایـن چنـد روزی کـه انتخابـات الجزایر2۰ شـروع شـده، مـن گاهی که 
این خبرهـا را میشـنوم، میبینم واقعـاً اسـام در مقابل ایـن قدرتهای طاغوتِی مسـتکبر عالـم چه قدر مظلوم اسـت. 
هرجا اسـام را اندکـی احسـاس میکنند، بیمحابـا بـر آن میتازند. حـاال الجزایـر که هنـوز اعان جمهوری اسـامی 
نکرده اسـت. بعضیها هم از میان خودشـان پیـدا شـدند و از ترس آن که مبادا دشـمن خیلی حسـاس بشـود، گفتند 
که نـه، ما فان طـور نمیشـویم؛ ما فـان چیزهـا را ماحظـه میکنیم؛ کـه مبادا دشـمنان حسـاس بشـوند و بگویند 
اینها هـم مثل جمهوری اسـامی شـده اند! بـا وجود اینهـا، چون یـک حرکت مردمـی در جهت اسـام اتفـاق افتاده 
اسـت، در تمام اقطاب قـدرت دنیا یک حالت وحشـت و سراسـیمگی به وجود آمده اسـت، کـه اگر بتواننـد، نگذارند. 
ببینید در این چند سـال بـا ایران چـه کردند. آنچه توانسـتند، ضربـه حوالـه کردند. حـاال بعضـی از آن ضربه ها اصًا 
وارد نشـده و نخـورده و خدای متعـال ضربـه را برگردانده اسـت؛ بعضـی از آن ضربه هـا هم خـورده، اما اثـری نکرده؛ 
بعضی هـم اثرهـای کم عمقی کـرده؛ بعضیها هـم باالخره صدمه یـی زده؛ لیکن دشـمن کوچکتـر و کمتـر از آن بوده 
اسـت که بتواند مـا را از پا بینـدازد. ما اگـر توجه بکنیم، دشـمن نـاکام خواهد شـد؛ ولی اگر مـا غفلت بکنیـم و بیدار 

نباشـیم، دشـمن ناکام نشـده و موفق خواهد شـد.

هدایت و کمک الهی در مبارزه و مجاهدت در راه خدا  
چه کسـی گفته کـه باطـل هیچ وقـت در دنیا قـادر نخواهد بـود که به حـق ضربـه بزند، یـا موقتـاً آن را از بیـن ببرد؟ 
کـدام قانونـی این چنیـن میتواند باشـد؟ آن چیـزی کـه در قانـون الهی اسـت، این اسـت کـه در نهایت، حـق پیروز 
خواهد شـد؛ در نهایـت، باطل سـرنگون خواهد شـد؛ اما چه کسـی گفته اسـت کـه در اثنـای راه، باطل فرصـت پیدا 
نخواهـد کرد کـه حـق را مـورد ضربات خـود قـرار دهـد و حّتـی آن را از میـدان خارج کنـد؟ البتـه یک قانـون دیگر 
هسـت: اگر به خاطر حـق، مبـارزه انجام بگیـرد، هیـچ باطلی قـادر نخواهد بـود جلـو بیاید. اگـر مبـارزه و مجاهدت 
بشـود، خدای متعال کمـک و هدایـت میکند؛ امـا اگر مجاهـدت نشـود، اگر بیـکار بنشـینیم، اگر هوشـیاری بخرج 
ندهیم، اگـر در سـنگر بخوابیم، آیـا باز هم دشـمن نمیآید سـنگر مـا را فتح کنـد؟ چه کسـی چنین چیـزی را گفته 
اسـت؟ ما باید تـاش کنیم، تا دشـمن ناکام بشـود. اگر مـا تـاش نکردیم، دشـمن کامیاب خواهد شـد؛ و نسـتجیر 
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2۰. ر. ک: پاورقی صفحه ی ۸5 همین مجلد
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باللَّ مـن ذلک. مـا نباید بگذاریـم در زمـان ما و بـا مسـؤولیت مـا و روی دوش مـا، این چنین شـود. به همیـن خاطر، 
تکلیف علمـا از این جهت هم بسـیار مهم اسـت. البته ِسـمه21 و خواسـته ی علمـای دین عبـارت بود و عبارت اسـت 
و باید باشـد از بی رغبتی بـه ظواهر و مظاهـر فریبنده ی دنیـا؛ این را مـا باید از یـاد نبریم؛ ایـن خیلی مهم اسـت. وااّل 
دنیـای لذیذ و چـرب و شـیرین که اشـتهاآور اسـت و انسـانی را که دارای احساسـات اسـت، بـه خود جـذب میکند، 
چنانچـه در اختیار هر کسـی قرار گرفـت، دودسـتی آن را خواهد چسـبید. اگر مـا آن را دودسـتی چسـبیدیم، واقعاً 

فرق ما بـا دیگران چیسـت؟ در حالـی که عالِـم دین بایسـتی تفاوتهایی داشـته باشـد.
بحمـداللَّ و بـه فضل الهـی، بر اثـر مجاهدتـی کـه در این سـیزده سـال انجـام گرفته، امـروز پایه هـای نظـام قرص و 
محکم اسـت. یـک روز امیـدوار بودند کـه نگذارنـد پایه هـای نظام رشـد کنـد؛ یـک روز امیـدوار بودند کـه نگذارند 
ریشـه بدواند؛ یک روز امیـدوار بودنـد که در یـک موقعیـت طوفانـی بتواننـد آن را بَکننـد. طوفانیتریـن موقعیتها - 
یعنـی جنـگ - را بر مـا تحمیل کردنـد. جنگی کـه دولتـی را به جان یـک کشـور انقابـی بیندازند، بعد هـم همه ی 
دنیا کمکش کننـد، چیز عجیبی اسـت. بعضـی از آنها تقاصشـان را پـس دادند، بعضی هم بیشـتر پـس خواهند داد.

نا امیدی دشمن از نظام اسالمی
 همیـن یوگسـاوییی کـه امـروز میبینیـد این طـور دچـار آن آتـش جنگـی22 - مثـل لبنـان - اسـت، اینهـا همان 
کسـانی بودند کـه در تبلیغـات خود بـه مـا میگفتند که مگر شـما وحشـی هسـتید؛ چـرا بـا مذاکره مشـکل جنگ 
را حـل نمیکنید؟! ایـن در حالـی بود کـه عراق هنـوز در خـاک ما بـود! البتـه جلـوی رویمان کـه جـرأت نمیکردند 
ایـن حرفهـا را بزننـد؛ در تبلیغاتشـان آن را بیـان میکردنـد! در حـال حاضر وضعیـت همان کشـور به گونه یی اسـت 
که بـه جـان یکدیگـر افتاده اند و مـردم دو اسـتان از یـک کشـور، در حـال زد و خورد هسـتند؛ افـرادی که نژادشـان 
یکی اسـت - بسیاریشـان از نژاد اسـاوند - زبانشـان یکی اسـت، سـوابق تاریخـی و فرهنگیشـان یکی اسـت! این از 
آن کشـورهایی اسـت که در دوران جنگ، هـم از لحاظ تسـلیحاتی، و هم بیشـتر از لحـاظ تبلیغاتی، دل آن کسـانی 
را کـه وارد بودنـد، خیلی خـون کرد؛ همین کشـوری کـه االن این طـور زیر آتـش جنگ، شـهرهایش با خمپـاره زده 
میشـود؛ یعنی نزدیک شـهرها میروند و با خمپـاره ی ۶۰ و خمپـاره ی ۸1 همدیگـر را میزنند؛ این قدر ایـن جنگها تو 
در تـو و نزدیک به هـم اسـت! بنابراین، خیلی تـاش کردنـد و امیـدوار بودند کـه در ایـن موقعیتهای طوفانـی، بلکه 

نظام اسـامی مـا از بیـن برود.
 موقعیـت طوفانـِی بزرگتـر، رحلـت امـام )رضوان اللَّ تعالیعلیـه( بود. بـه این موقعیـت، خیلی چشـم دوختـه بودند. 
سـالها میگفتند کـه وقتی امـام نباشـد، خیلی کارهـا خواهد شـد، خیلـی چیزها عـوض خواهد شـد! حضـور مردم، 
قـدرت مـردم، یکپارچگی مـردم و علمـا، و حضور هشـیارانه ی آنهـا در صحنه، ایـن جوانـان، این قشـرهای مختلف، 
ایـن امیـد را هـم روی اینها بسـت. امـروز بحمـداللَّ از لحـاظ اسـتحکام، میتوان گفـت که دشـمن کمتریـن امیدی 

نـدارد. نظـام بحمـداللَّ مسـتحکم اسـت، برنامه ریزی خـوب اسـت و دولت قوی اسـت.

21. نشان، عامت 
22. کشــور یوگســاوی در اثــر بــروز جریانــات اســتقال طلبانه، در معــرض تجزیــه قــرار گرفــت و مناطقــی کــه ســابق بــر ایــن، 
ــا توســل  ـِـزور ضمیمــه ی ایــن کشــور شــده بودنــد، رونــد جداییطلبــی در پیــش گرفتند؛کــه در ایــن میــان، یوگســاوها نیــز ب ب
بــه زور، بــه جنــگ بــا ایــن پدیــده برخاســتند. در بحــران بوســنی و هرزگویــن، صربهــا بــه بدتریــن فجایــع در نیمــه ی دوم قــرن 
ــل  ــن منطقــه - کــه بعدهــا مســتقل شــدند و از ســوی ســازمان مل ــادی علیــه مســلمانان ای ــات زی ــد و جنای بیســتم دســت زدن

ــد. ــه رســمیت شــناخته شــدند - مرتکــب گردیدن متحــد ب
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شتاب حرکت به تناسب نیاز موقعیت
ما معممان در هرجا که هسـتیم، بایسـتی حرکـت خودمان را به تناسـب نیـاز موقعیت، شـتاب بدهیـم؛ تبلیغ دین، 
کار صحیـح، حفـظ وحـدت و یکپارچگی کـه در روحیـه ی مـردم اثر مسـتقیم میگـذارد؛ همیـن چیزی کـه در اول 

عرایضـم عـرض کردم.
 گاهـی در بعضـی از شـهرها دیده میشـود کـه بین بعضـی از مسـؤوالن، یا بعضـی از اهـل علم، یـا بعضـی از اصحاب 
و شـؤون مختلـف، اختافاتـی وجـود دارد؛ مردم نه حـال نمـاز جمعه، نـه حال نمـاز جماعت، نـه حـال راهپیمایی، 
نه حال کارهـای گوناگـون را دارنـد؛ اصـًا دلمرده اند. وحـدت و اتفـاق و هماهنگـی و نزدیکی بـه هم، به مردم شـور 
و نشـاط میدهـد. این جـا بحمـداللَّ این طور اسـت؛ مـا باید ایـن را هرچـه بیشـتر کنیم. بعضـی از شـما بـرادران، در 
، هـم پایگاههـای نیـروی دریایی هسـت، هم نیـروی هوایی هسـت، هم  نیروهای مسـلح هسـتید. این جا بحمـداللَّ
ارتش هسـت، هم سـپاه هسـت، و با شـماها و با مردم ارتبـاط دارند. آقایانی که در این بخشـها مشـغول کار هسـتند، 
منظم، مرتـب، عمیق، سـنجیده، حساب شـده، متناسـب با موقعیـت و مطابق بـا مقتضای حـال عمل کننـد و آنچه 
را کـه باید و شـاید، ان شـاءاللَّ از دین اسـتخراج کنند. روی قـرآن تکیه کنید؛ قرآن بسـیار مهم اسـت. بـر روی نماز و 

حضور مـردم در نمازهـای جماعـت هم تأکیـد کنید.

زمان اجرای سنت الهی 
 آینـده بحمداللَّ آینـده ی خوبی اسـت. آنچه کـه ما در افـق آینـده میبینیم، این اسـت که بـه فضل الهی دشـمن در 
دنیا محاصره خواهد شـد. سـعی کردند مـا را در منطقه محاصـره کنند؛ امـا خدای متعـال از اطراف اینهـا را محاصره 
خواهد کـرد؛ »یغشـیهم العذاب مـن فوقهم و من تحـت ارجلهـم«؛2۳ حـاال نمونه هایـش را در این جا دارید مشـاهده 
میکنیـد؛ ایـن بیـداری اسـامی از این قبیل اسـت؛ این تاشـی کشـور اتحـاد جماهیر شـوروی سـابق از ایـن قبیل 
اسـت؛ این اختافات داخلـی و نژادی و قومـی در اروپـا از این قبیل اسـت. ما آرزوی جنـگ برای کسـی نمیکنیم؛ اما 
کار خدا تماشـایی اسـت! سـنت الهی آن وقتی عمـل خواهد کرد کـه ما در جـای خودمان محکم و اسـتوار ایسـتاده 
باشـیم؛ اصل قضیـه این اسـت. علمـاً، عمـًا، قـوالً، فعـًا، سیاسـیاً، اجتماعیـاً، فردیـاً، جمعیـاً بایسـتی در آن جایی 
که ما هسـتیم و پُسـت ماسـت - هرجـا پُسـت ماسـت، هر جـا مأموریـت و مسـؤولیت ماسـت - محکـم و همـراه با 
فداکاری و همـراه بـا کم توقعی بایسـتیم و کار خودمـان را بکنیـم و خدای متعـال هم ان شـاءاللَّ کمـک خواهد کرد 
و برکاتـش بـر ما نـازل خواهـد شـد؛ همچنان کـه بحمـداللَّ تـا حـاال این طور بـوده اسـت؛ همچنـان کـه مژده های 
امـام )رضوان اللَّ تعالیعلیـه( این را نشـان میداد. ایشـان هم همیشـه عقیده شـان ایـن بود - بنده شـنیده بـودم - که 
عاقبت و افـق را خیلی خوب و روشـن میدیدند؛ دسـت قـدرت الهـی را همراه مـردم میدیدنـد و امیـدوار بودند. حاال 

وقتی نـگاه میکنیـم، میبینیم کـه واقعـاً همین طور اسـت که ایشـان بارهـا فرمودنـد و به همـه ی ما یـاد دادند.
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فهم واقعی از مشکالت حوزه *

از دست رفتن فرصت حضور امام)ره( در رفع مشکالت حوزه
ما فرصت خوبـی را در ایـن ده، دوازده سـاله تقریباً از دسـت دادیـم؛ و آن فرصِت حضور امام بود. اگرچه ایشـان نسـبت 
به مسـائل حـوزه یک نـوع امسـاکی داشـتند و خیلـی مایـل نبودند کـه در مسـائل حـوزه نظـری ابـراز کننـد - البته 
چیزهایـی در ذهـن شریفشـان بـود - لیکن مـا طلبه هـا و عناصـر عاقه منـد بـه مسـائل حـوزه، بایـد از آن فرصت به 
نحـوی اسـتفاده میکردیم؛ کـه تا حـاال این کار نشـده اسـت؛ حاال هرکسـی یکطـور گرفتـار بـوده؛ بعضیهـا در دولت، 
بعضیهـا در مبـارزات، بعضیهـا در مسـائل گوناگون دیگـر؛ این فرصـت از دسـت رفته؛ نبایـد بگذاریـم بیشـتر از این از 
دسـت برود. االن درخواسـتهایی سـراغ ما میآید؛ طلبه هـا چیزهایی از مـا میخواهند؛ حّتـی بعضی از فضـای قم - که 
اگر آدم اسمشـان را بیاورد، شـاید کسـی بـاور نکنـد که اینهـا ایـن درد را دارنـد - به این جـا میآینـد و از مسـائل حوزه 
ِشـکوه میکنند و اظهار عاقه میکنند که دسـتی بیاید و کاری در حوزه بکند؛ این نشـاندهنده ی درخواستهاسـت.واقعاً 
ما بایـد بفهمیم که االن مشـکل حـوزه چیسـت؛ این به یک نـوع نگـرش دقیق، پختـه و همه جانبـه احتیـاج دارد. من 
سالهاسـت که از حوزه منفکـم. ماها مسـائل عمومی حـوزه را میدانیم؛ اما باشـک مسـائل ریـزی در حوزه هسـت که 
ما نمیدانیم؛ آن کسـی کـه در حوزه تنفـس و زندگی میکنـد - به قول عربهـا، یعیش الحـوزة - این مسـائل را میفهمد.

استفاده از نظرات طالب برای شناخت مسائل حوزه
یک نکته این اسـت که مسـائل حـوزه را - آنچه کـه االن باید انجـام بگیرد - ما بایسـتی بدانیـم. االن نظـرات خوبی هم 
هسـت؛ بعضی از بچه هـای مشـهدی خودمان هسـتند کـه پیش مـا میآینـد و میرونـد؛ گاهی اوقـات نامـه میدهند و 

*. بیانات در دیدار مسئوالن مجله ی حوزه  2۸/11/1۳7۰
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حرفهای خوب و بکر در کارشـان وجـود دارد؛ انسـان میبیند که اینهـا واقعاً کفایت میکنـد. حقیقتاً اگر کسـی بخواهد 
کاری برای حـوزه بکند، میتوانـد اینهـا را در همین نظرات پیـدا کند؛ ولو خـود آدم هیچ ابتکاری نداشـته باشـد، از آنها 
میتواند اسـتفاده کند. من از این نظراتی که داده میشـود، اسـتفاده میکنم. شـاید خود این جوانان هـم خیال نمیکنند 
که ما این قـدر از نظـرات آنها اسـتفاده میکنیـم؛ فکر میکننـد اعتنایـی نمیشـود؛ در حالی که نـه، حقیقـت قضیه این 
اسـت که من اسـتفاده میکنم؛ یعنی از نظرها و حرفهـای آنها چیزی به دسـت میـآورم؛ و این چیز خیلی مهمی اسـت. 

آدم میبینـد که جوانان این طور ذهنهاشـان روشـن اسـت.

تبیین برخی از مسائل داخلی حوزه:

1- ترسیم مدل مطلوب تحول برای حوزه
 پس یـک مسـأله این اسـت کـه مـا آن تحـول و شـکل مطلوبـی را کـه بـرای حـوزه الزم اسـت - ولـو ایده آلـی به نظر 
برسـد؛ بگذاریـد برسـد - دنبال کنیـم. اگـر ایده آلهـا نباشـند، حرکت کنـد خواهد شـد. یک مقـدار ایده آلهای دسـت 
نیافتنِی در واقعیـت، همواره باید مورد نظر ما باشـد. ما اگر قهرمان نداشـته باشـیم، سـازندگی شـخصی نداریـم؛ اصًا 
فلسـفه ی وجود »امـام« در تفکرات کامی مـا هم همین اسـت. »امام« آن مثال اعلی اسـت کـه باید ما را به آن سـمت 
بکشـاند؛ مثل آن عقابهایـی که چیزی بـاالی سرشـان میبینند و همین طـور دایم پـر میزنند کـه باالتر برونـد و به آن 
نقطه برسـند. ممکـن هم هسـت که ما هیـچ وقت بـه آن نقطـه نرسـیم، امـا آن مرکـز دسـت نیافتنی باید باشـد، تا ما 
این حرکت را با شـور و شـوق انجـام بدهیم. پـس ایده آلهـا - ولـو ایده آلهایی کـه در واقعیت دسـت نیافتنی هسـتند - 
همیشـه باید باشـند، تا ما بتوانیـم حداقل تـا نیمـه ی راه برویم؛ اگرچـه آن قله هـم یک روز فتـح خواهد شـد؛ یعنی به 
نیمه که رسـیدیم، قله نزدیکتر و دسـت یافتنی میشـود. بنابراین، آن ایده آلهـا را تصویر کنید؛ آن مقـدارش که واقعیت 
اسـت، آدم یکطور با آن برخـورد میکنـد؛ آن مقدارش هم کـه دور از واقعیت اسـت، طور دیگـری با آن برخـورد میکند.

2-رفع خألهای فکری حوزه
 یک بخش دیگـر از مسـائل حـوزه، خألهای فکری حـوزه اسـت. مـن نمیدانـم االن در طرح این تفسـیرها یـا عقاید یا 
بحثهـای سیاسـی - همینهایی کـه االن در مجلـه ی حوزه هسـت - آیا شـما با آمـاری به ایـن نتیجه میرسـید که االن 
در حـوزه به ایـن مباحـث نیاز هسـت یا نـه؛ یعنـی طلبه بـرای منبر خـودش، بـرای قـرار گرفتـن در جایگاه سیاسـی 
الزم خـودش، حّتی بـرای انـدرون خودش، بـه این مطالـب احتیـاج دارد یا نـه. یک روز هسـت که مـا مثًا بایـد اثبات 
توحیـد و اثبـات صانـع بکنیـم؛ یـک روز هم هسـت که ما بایسـتی مثـًا دربـاره ی مسـأله ی عدم وابسـتگی سیاسـی 
بحث کنیـم؛ این هـم االن یـک مسـأله ی طلبـه ی حوزه اسـت؛ ایـن جزو مسـائل حـوزه اسـت؛ این را شـما در شـمار 
مسـائل بیـرون از حوزه جسـتجو نکنیـد. اگـر آن مجموعه یی کـه غم مسـائل طلبه هـا و سرنوشـت حـوزه را میخورد، 
نتوانـد طلبه یـی را کـه االن در حـوزه زندگـی میکنـد و نهالـی اسـت بـرای این کـه یـک روز درخت تنـاوری بشـود، با 
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ایمان خـودش حفـظ بکند، خیلی خسـارت اسـت. گاهـی اوقـات ممکن اسـت طلبه فکـر کند کـه مثًا ایـن جنجال 
و این شـکنجه ی تمام نشـدنییی که مـا در مجادله ی بـا دولتهای بـزرگ داریـم، واقعاً چـه لزومـی دارد. اگر این سـؤال 
برای طلبـه پیدا شـد، آیـا شـما جوابـی بـرای آن فراهم میکنیـد، یـا نمیکنیـد؟ آیا مـا موظف هسـتیم جوابـی فراهم 
کنیم، یـا موظف نیسـتیم؟ مـن در اواخـر دوران ریاسـت جمهوری یک سـفر بـه قم آمـدم؛ که شـاید آخرین سـفر، یا 
یکـی از آخرین سـفرهای من به قـم بـود. در آن دیدار، یک جلسـه ی پاسـخ به سـؤاالت گذاشـتم. ایده ی ایـن قضیه از 
این جا هم شـروع شـد کـه مـن در اواخـر دوران جنگ بـه اهواز رفتـه بـودم؛ در آن جـا یک طلبـه ی خیلـی معمولی به 
من رسـید و گفت شـما به دانشـگاه میروید، پاسـخ به سـؤاالت میگذارید؛ مگر حوزه ی بـه این عظمت، از یک دانشـگاه 
کمتر اسـت!؟ دیدم راسـت میگوید. این نکتـه در ذهنم بـود و در وقتـی که ممکن شـد، ایـن کار را کردم و به قـم رفتم. 
در آن جـا طلبه هـا هم زیـاد آمدنـد و از مـن سـؤاالتی کردند؛ مـن دیدم عجـب مسـائلی در حـوزه مطرح اسـت؛ یعنی 
واقعـاً آدم تـا برخورد نکنـد، نمیفهمـد. ما مقالـه مینویسـیم، کتاب مینویسـیم؛ اما آیـا این چیـزی که ما مینویسـیم، 
خأل لحظه هـا را پُـر میکنـد؟ ایشـان1 به عمـل صالـح اشـاره کردند؛ درسـت اسـت؛ واقعـاً معنـای عمل صالـح همین 
اسـت. عمل صالـح، یعنـی مایصلـح لِ  ایـن زمان. ممکن اسـت چیـزی بـرای امـروز صالح باشـد، بـرای یـک روز دیگر 
نباشـد. من همیشـه گفته ام که باید خـأل لحظه ها را پُـر کنیم. االن خـأل لحظه چیسـت؟ مجله یی مثل مجله ی شـما، 
باید این را بررسـی کنـد. امروز در حوزه، سـؤالها و اسـتفهامها چیسـت؛ تا بر اسـاس آن اسـتفهامها تکلیـف خودمان را 
به دسـت بیاوریم و سـراغ آنهـا برویـم؟ احتمال دارد یکی از اسـتفهامها همین مسـأله ی سیاسـییی باشـد که مـا برای 
جسـتجو کردن آن به خارج حـوزه نگاه میکنیم؛ یعنی شـما آنها را مسـائل غیرحوزوی به شـمار میآورید. البته مسـائل 

غیرحوزوی هـم داریـم - نفی نمیکنـم - امـا بسـیاری از اینها بـه یک معنا مسـائل حوزه اسـت.

3-ساخت طلبه با بنیانی مرصوص
 ما باید ایـن طلبـه را بسـازیم. به عبـارت خاصـه و کوتاه، مـا باید ایـن طلبه یـی را که نظام و کشـور بـه او امید بسـته، 
به صورت یک بنیـان مرصوص درسـتش کنیـم، تـا آن روزی که او بـزرگ میشـود - حاال یا مـدّرس میشـود، یا مرجع 
میشـود، یا مبلّغ میشـود، یا خـارج میرود، یا یک مسـؤول دولتـی میشـود - آن جا لَنگ نزند؛ درسـت شـبیه آن چیزی 
که درباره ی خألهـا و عقده های عاطفـی میگویند. ممکن اسـت فرزنـد شـما در دوران کودکی با مشـاهده ی یک رفتار 
ناهنجـار در داخل خانـواده، یک ناهنجـارِی روانی یا عصبـی در او به وجـود بیاید؛ وقتی که بزرگ شـد - مثـًا یک تاجر 
یا یک عالم یا یک سیاسـتمدار شـد - این ناهنجـاری اثر خـودش را خواهد بخشـید؛ مثـل زاویه ی کوچکـی که هرچه 
این خطـوط ادامه پیـدا میکند، مرتب فاصله ی خطوط بیشـتر میشـود؛ وضعیـت طلبه در حـوزه، عیناً این گونه اسـت. 
طلبه االن در دوران انعقاد و شـکل گیری اسـت؛ ولو حاال پنج سـال هم اسـت کـه درس خـارج میخواند؛ باشـد؛ اما دارد 
شـکل میگیـرد؛ او نطفه یی اسـت بـرای آن موجـود عظیمی کـه یـک روز خألیـی را در دنیـا پُـر خواهد کـرد؛ مرجعی 
خواهد شـد، مدّرسـی خواهد شـد، رهبری خواهد شـد، مسـؤولی خواهد شـد؛ باالخره یک چیـزی خواهد شـد. البته 
یک وقت به شـکل مطلـق به ایـن مجله نـگاه میکنیم، میبینیـم مثًا مجله تفسـیر کـه دارد، بحث سیاسـی کـه دارد، 
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بحث عقاید کـه دارد، بحـث جهان اسـام کـه دارد؛ پس مجله، مجلـه ی کاملی اسـت. این نگـرش، مطلق اسـت؛ اصًا 
کافی نیسـت. ما باید نسـبت بـه زمان، نگرشـی بکنیـم و ببینیم آیا ایـن مجموعه ی مباحث، نسـبت بـه نیاز زمـان، باز 
هم کافی اسـت یـا نه. ایـن، آن نکته یی اسـت کـه راجـع به مسـائل حوزه یـی مجلـه و محتوای مجلـه به ذهنم رسـید 

که عـرض کنم.

تبیین برخی از مسائل بیرونی حوزه
و امـا راجع به مسـائل بیـرون حـوزه. البتـه من نمیدانسـتم که شـما چهـل درصـد خواننـده ی غیرطلبـه داریـد؛ این 
خیلی اسـت؛ من تصـورم کمتـر از اینها بـود. قاعدتـاً درصـد باالیـی از این چهـل درصـد باید دانشـجویان باشـند. اگر 
شـما اعتقادتان همان چیزی اسـت که امام فرمودند »مشـکل کشـور از بیدینی دانشـگاهها بـود«، پس راه درسـتی را 
انتخاب کرده ایـد. امام به ایـن معنا اذعان حقیقی داشـتند؛ یعنی ایشـان از بـن دندان معتقـد بودند که مشـکل آن روز 
کشـور بر اثر خرابی دانشگاههاسـت؛ درسـت هم هسـت. االن سـِر حوزه هم به سـمت اداره ی نظام باز شـده اسـت؛ اما 
یـک روز بود که جز دانشـگاهها، هیچ محفظـه و مخزنی بـرای اداره ی نظام نبود. شـما ببینیـد اینهایی کـه در رأس کار 
آمـده بودند، چه کسـانی بودنـد و چه فکـر و ذهنیتی داشـتند؛ غالبـاً فاسـد بودند؛ بخصوص این نسـل جدیدشـان که 
دیگر هیچ چیز نداشـتند؛ حّتی از نسـل هویدا هم بدتـر بودند! من هویـدا را مثال میزنم کـه از بدترینهاسـت؛ یعنی او از 
فاسـدترین رجال ایران بود؛ درعین حال نسـل هویدا بر نسـل راجی - نویسـنده ی کتـاب »خدمتگزار تخـت طاووس« 
- شـرف داشـت! اگر شـما این کتـاب را خوانـده باشـید، میتوانیـد بفهمید که این نسـل، چه نسـلی بـوده اسـت؛ اینها 
میخواسـتند جای هویـدا بیاینـد. حاال نمیشـود گفت صـد رحمت بـه هویدا؛ اما نسـبت بـه آن نسـل، واقعاً بـاز هویدا! 
هویدایی که نسـبت به رجال ایـران، باتردید جزو فاسـدترینها بـود؛ اما باالخره تـه دل او و امثـال او، ته مانده و رسـوبی 
از آن قدیـم - حـاال اسـمش ملیت بـود، وطن دوسـتی بـود، آب و خاک بـود - وجود داشـت؛ ولی نسـل جدیدشـان که 

نمونـه اش همین راجی اسـت، واقعـاً اینها چـه بودند!؟ پـس امام ایـن معنا را درسـت فهمیـده بود.

1- مسائل دانشگاه
 عین همـان قضیـه، االن هم هسـت. اگـر ما خیـال کنیم مشـکل دانشـگاهها تمـام شـده، واقعاً ساده اندیشـی اسـت. 
مـا واقعاً نمیدانیـم االن در دانشـگاه چـه خبر اسـت؛ هیچکـدام از ماهـا نمیدانیـم. خبرهایی کـه از دانشـگاهها میآید، 
خبرهای خوشـی نیسـت. ما یک مشـت جـوان حزب اللهـی و انجمـن اسـامی و جبهه بـرو و بسـیجی را در دانشـگاه 
میبینیـم؛ مرتبطان مـا اینهاینـد. ما چهـار نفر اسـتاد ریـش داری را که در دانشـگاه مسـؤول هسـتند، میبینیـم؛ این، 
همه ی محتـوای دانشـگاه نیسـت. در دانشـگاه چیزهای ناپسـندی هسـت؛ شـما با ایـن دانشـگاه میخواهید چـه کار 
کنید؟ آیا همین دانشـگاه اسـت کـه باید با حـوزه ارتباط داشـته باشـد و وحدت حـوزه و دانشـگاه را تأمیـن کند؟ پس 
اگر میخواهید قائمه و فهرسـتی از مسـائل بیرون حوزه درسـت کنید، رقم مهمش را مسـائل دانشـگاه به نظـر بیاورید. 
البته مسـائل دانشـگاه هم به معنای نیاز دانشجوسـت - عین همان بیانـی که در باب طلبـه گفتیم - ببینیـم االن واقعاً 
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خأل این دانشـجو چیسـت و چه چیز کم دارد کـه ما بایـد آن را تأمین کنیـم. ما میگفتیـم روحانیون به دانشـگاه بروند؛ 
حـاال روحانیون هـم رفته انـد. البتـه روحانیـون وجـود مبارکی هسـتند؛ اما نـه آن مقـداری که توقـع بوده اسـت. االن 
روحانیونی که در دانشـگاه هسـتند، آیـا واقعاً همان شـبحی را تداعـی میکنند که دانشـجویان با دیدن مرحوم شـهید 
مطهـری از روحانیـت به چشـم میآوردنـد؟ این سـیلی که از دانشـگاه بـه طرف حـوزه ی قـم راه افتـاد و مرتـب آمدند 
طلبه شـدند، به خاطر چه بود؟ چون شـبحی کـه از روحانیت در نظرشـان بود، شـبح مطهـری و باهنر و مفتـح و امثال 
اینها بود. آیـا این آقایـی که حاال به دانشـگاه میـرود، همان شـبح را تداعـی میکند یا نـه؟ قاعدتاً نـه. این خأل را شـما با 

مقاله هاتـان پُر کنیـد؛ بگذاریـد حـوزه آن جایگاه خودش را داشـته باشـد.

2-داشتن مواضع واقعی و شجاعانه
 مطالـب خود را بـا روشـن بینی و بلندنظـری و همراه بـا عمق و با شـجاعت کامـل در بیان مطالب بنویسـید. شـجاعت 
کامـل در بیـان مطالـب، یعنـی این کـه نویسـنده نبایـد هیچ گونـه رودربایسـتییی از دانشـجو و غیـر دانشـجو بکند. 
به عبارت دیگر، وقتی مـن دارم این مطلـب را مینویسـم، اگر در این مطلب چیزی هسـت کـه به دلیلی بـه آن خواننده 
بـر خواهد خـورد، یـا پیشـداوری او را به هـم خواهـد زد، ایـن نباید مثل شـرط متأخـر در نوشـته ی من اثر کنـد؛ مثل 
واجب معلـق، کـه در صحت آنچـه که قبـًا اتفـاق افتـاده، بعـداً اثـر میگـذارد! بنابراین، شـما بایـد مطالـب را واقعی و 
شـجاعانه بنویسـید. در دنیا هـم مواضع شـجاعانه بـه درد آدم میخـورد. مـا در این دوران ده سـال گذشـته کسـانی را 
دیدیم کـه مواضع غیرشـجاعانه گرفتنـد؛ بـرای این که فان قشـر بـدش نیاید؛ بـرای این که فـان قشـر کًا این توقع 
را دارد، یـا از من ایـن توقـع را دارد؛ بنابرایـن طور خاصـی حرف بزنـم! این کار به ضررشـان تمام شـد؛ به ضرر آن قشـر 
هم تمام شـد؛ به ضـرر نظام هـم تمام شـد؛ ایـن نباید رعایـت بشـود؛ اما بلندنظـری بایـد فراموش نشـود. انسـان باید 
با بلندنظـری برخورد کنـد و با سـعه ی صدر حـرف بزند؛ امـا در همان سـعه ی صدر، شـجاعت و صراحت و ایسـتادگی 
در مواضـع را هم در نظر بگیـرد. بله، امـام در حالـی وارد ایران شـدند که جو مبـارزه - الاقـل در سـطوحی - از ایده های 
به اصطاح روشـنفکری پُر بـود؛ که حّتی خـود روحانیـون - امثال ماهـا - هـم در داغ کـردن آن جو روشـنفکری - و به 
عبارت دقیق تـر، روشـنفکرزدگی - دخالت داشـتند؛ امـا امام آمـد و همه ی ایـن چیزها را شسـت و کنار گذاشـت! من 
احساسـات خودم را از همان سـخنرانی اول ایشـان در فرودگاه به یـاد دارم؛ واقعاً حیـرت کردم که امـام این ماحظاتی 
را که ماها داریـم، هیـچ نـدارد! ایشـان در آن سـخنرانی، اول از روحانیـون اسـم آورد؛ که ماها اگـر جای ایشـان بودیم، 
ایـن کار را نمیکردیم! ما اگـر میخواسـتیم در آن وقتها سـخنرانی بکنیـم، شـروع آن از روحانیـون نبود؛ امـا دیدیم که 
امام اصـًا این ماحظـه را نمیکند! در همـان ماههـای اول پیروزی انقـاب، امام مسـأله ی بیحجابی و حجـاب را قاطع 
گفـت. آن وقتها مـا به عنـوان اعضـای شـورای انقـاب، گاهـی در هیأت دولـت هم شـرکت میکردیـم. من کسـانی را 
دیدم که جـزو عناصـر متدیـن هیـأت دولـت بودند، امـا به مـا میگفتنـد ایـن چـه کاری بود کـه امام کـرد؛ حـاال چرا 
کرد!؟ امام اصـًا دچار رودربایسـتی نمیشـد. بنابراین، ماحظـه کاری و رودربایسـتی داشـتن، مطلقاً باید نباشـد؛ این 

خواهـد توانسـت آن خـأل را در دانشـگاه پُر کند.
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اقتضائات منسب روحانیت *

مسئولیت مضاعف روحانیون ملبس 
بـرادران عزیزی کـه معمم شـدند، از ایـن لحظـه به طور رسـمی مسؤولیتشـان مضاعـف میشـود. در نظام اسـامی 
همـه مسـؤولند؛ »کلّکـم راع و کلّکم مسـئول عن رعّیتـه«؛ 1 لیکـن بعضـی از موقعیتهـای اجتماعی، مسـؤولیتهای 
مضاعفـی دارد؛ و لباس مـا از جمله ی آن موقعیتهایی اسـت کـه از چند جهت مسـؤولیتش مضاعف اسـت: اوالً چون 
لبـاس علـم اسـت و عالـم از دیگـران مسـؤول تر اسـت؛ بخصـوص علـم دین اسـت، کـه اذاعـه ی2 علـم دیـن و بیان 
حقایق الهی، شـغل انبیـای عظام پروردگار اسـت؛ ثانیـاً چون مـردم معتقدند که در ملبسـان به این لبـاس، معنویت 
و تقـوا و ورعی هسـت. مردمـی کـه در امـور مـاّدی و معنویشـان بـا احتیـاط برخـورد میکنند، بـه یـک روحانی که 
میرسـند، احسـاس اعتماد میکننـد. با ایـن لباس هـر جا باشـید، مردم به شـما احتـرام و سـام میکنند؛ وقـت نماز 
بشـود، اگر بخواهنـد از بین خودشـان یک نفـر را به امامـت بگمارند، شـما را خواهنـد گمـارد؛ اینها حاکـی از اعتماد 
دینـی مردم به ایـن لباس اسـت؛ این خـود به طـور اضافه مسـؤولیتی را بـر دوش ما بـار میکند. مـا بایـد کاری کنیم 

کـه مشـمول آن روایاتی نباشـیم که هرکـس باطـن او از ظاهـرش کمتر بـود، »فهـو ملعون«.
 مسـؤولیت سـوم این اسـت کـه امـروز در نظـام سیاسـی کشـور، روحانیـت نقـش دارد - چـون نظـام، نظـام دینی 
اسـت - و این نقـش در شـکلهای مختلف مشـاهده میشـود؛ از حضور در دسـتگاهی بـرای اقامـه ی نمـاز جماعت یا 
بیان احـکام دین بگیریـد، تا زمامـداری جامعـه. کارهای دینـی و مسـؤولیتهایی که متوقـف به معرفت دینی اسـت؛ 
حّتی خیلـی از آنهایـی هم که متوقـف به معرفـت دینی نیسـت، بـه روحانیون محـول میشـود؛ اینها مسـؤولیتهای 
شماسـت. شـما اگر معمم هـم نبودیـد، البته مسـؤولیت داشـتید. اگر کسـی عالم دیـن باشـد و معمم نباشـد، البته 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۳۰/11/1۳7۰
1. بحاراالنوار، ج 72، ص ۳۸

2. آشکار کردن 
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مسـؤولیت دارد؛ امـا اگر معمـم باشـد، این مسـؤولیت مضاعف اسـت؛ حواسـتان را جمـع کنید.

رعایت اقتضائات لباس روحانیت
هر شـغل و هر مقامـی اقتضائاتـی دارد؛ انسـان بایـد آن اقتضائـات را قبول کنـد. التـزام به شـیئ، التزام بـه لوازمش 
اسـت. با این لباس، از برخـی از چیزها باید گذشـت. البتـه در قبال هرچه انسـان در دنیـا از آن بگذرد، خـدای متعال 
چیـزی دارد که »فیه قـّرة اعین«؛ بهتـرش را خدا میدهد. یک جوان همسـن شـما فرضـاً اگـر در خیابان راه بـرود، با 
رفیقهایش شـوخی بکند، قهقهـه هم بزنـد و دنبـال یکدیگر هـم بدوند، کسـی نمیگوید چرا؛ اما شـما کـه معممید، 
نمیشـود این کارهـا را بکنید. حاال ایـن یک مثـال کوچک بـود؛ از این قبیل، چیزهایی هسـت که انسـان وقتـی وارد 

جرگه ی خاصی شـد، باید بـه اقتضائـات و التزامـات آن ملتزم باشـد؛ اینهـا را رعایت کنید.
قدر ایـن عمامـه را هـم بدانید. اگـر ماها بـه لـوازم ایـن عمامه عمـل بکنیم، چیز بسـیار شـریفی اسـت. ایـن لباس، 
همان چیزی اسـت که دشـمن نتوانسـته آن را فتـح کند. کسـانی از اهـل این لباس فاسـد شـدند و در طـول تاریخ، 
فسادشـان هـم ضررهـای بسـیار شـدید و لطمه هـای بزرگـی بـه اسـام و مسـلمین زده؛ اما دشـمن نتوانسـته این 
حصار منیـع را فتـح کند. بـا اهل ایـن لباس خیلـی هـم مبـارزه کردند؛ خیلـی هم تـوی سرشـان زدنـد؛ خیلی هم 
دام بر سـر راهشـان گسـتردند؛ اینهـا در طول این سـالهایی بـود که ما یادمان اسـت، یـا قریب بـه زمان ما بـود؛ مثل 
زمان رضاخان کـه بنده یادم نیسـت، اما قضایایـش را اجماالً شـنیده ام. جاهـا و جاذبه هایی درسـت کردنـد، تا طلبه 
را کـه در مضیقه هایـی گرفتـار میشـود، از درس و بحـث و حـوزه بـه آن جاهـا بکشـانند و دهانـش را با یـک آبنبات 
شـیرین کنند؛ برای این کـه از این سـمت منخلعش کننـد. البته یک عـده از سسـت عنصرها و آدمهایی کـه آن نضج 

شـخصیتِی الزم را نداشـتند، رفتنـد و مجـذوب هم شـدند؛ اما آنها قـادر نشـدند که ایـن قلعه را فتـح کنند.

مدرسه فیضیه مظهر و رمز شوکت حوزه ی علمیه
  این مدرسـه ی فیضیه یـی که امروز شـما میبینیـد بحمداللَّ مظهـر و رمز شـوکت حوزه ی علمیه اسـت و نـام آن در 
همه جـای دنیا به عنـوان یک رایت سـربلند و رمز انقاب اسـامی شـناخته میشـود، دوره های گوناگون و سـختی را 
دیده اسـت. در این مدرسـه، علمـای بـزرگ، مراجع، طـاب، پیـران و جوانان را کتـک زدند و اتـاق طلبه هـا را غارت 
کردند؛ اینهـا چیزهایی اسـت که ما یادمان اسـت؛ قبل از اینها، در این مدرسـه گرسـنگیها کشـیده شـده، سـختیها 
کشیده شـده، اهانتها شـده اسـت. تحمل آن مشـکات موجب شـد که در این مدرسـه و مافیها - مدرسـه که خشت 
و در و دیوار اسـت؛ مراد، آن نیروی انسـانی و آن نََفسـی اسـت که در این مدرسـه کشـیده میشـود - شـخصیتی مثل 
امـام به وجود بیایـد و دنیایـی را متحـول کند. تحولـی که امـام ایجاد کـرد، منحصـر و محدود بـه ایران که نیسـت - 
البته آنچـه هم کـه در ایران انجـام گرفته، شـبیه معجزه اسـت - ایشـان در عالمـی طوفان ایجـاد کرد؛ همـه ی اینها 

مربوط به اسـتقامت و ایسـتادگی اسـت.
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کسب علم به صورت ویژه 
 بایـد درس بخوانیـد. آدم ایـن لبـاس را بپوشـد و درس نخوانـد، یـک چیز بیمعنی اسـت؛ درسـت شـبیه این اسـت 
که آدم چیـزی را غصـب کند. ایـن لبـاس - به قول معـروف - یـک انیفـرم و لبـاس متحدالشـکلی اسـت؛ متعلق به 
طایفه ی خاصی اسـت؛ آن طایفه چه کسـانی هسـتند؟ علمای دیـن. پس، بایـد این عنـوان علما بر آدم صـدق کند؛ 
وااّل اگـر صدق نکنـد که بیخـود اسـت. میدانیـد که علـِم تنها هـم کافی نیسـت. اگـر علـم باشـد و تقوا نباشـد، صد 

رحمـت بـه آن جایی که علـم نیسـت! علـم بیتقوا، چیـز بسـیار خطرناکی اسـت.

 ضرورت شناخت مسائل زمان بر روحانیون ملبس 
امـروز شـما اگـر عالـم هـم باشـید، بسـیار باتقـوا هـم باشـید، امـا زمانتـان را نشناسـید، آن وقـت آسـیب پذیر و 
لغزش پذیـر و کم فایـده خواهید بـود؛ آن طـوری که دیگـر حکایتش فصـل مفصلی اسـت؛ »العالـم بزمانـه ال تهجم 
علیـه اللّوابس«.۳مـا کسـانی را دیدیم کـه عالم هـم بودند، بیدیـن هم نبودنـد، امـا در دورانی کـه میتوانسـتند برای 
اسـام و مسـلمین مفید واقع بشـوند، مفیـد واقع نشـدند؛ بعضاً حّتـی خدشـه ها و ضررهایی هـم وارد کردنـد! پس، 
شـد علم و تقـوا و آگاهی سیاسـی و اجتماعـی؛ که این آگاهی، سـاحی اسـت کـه در اختیـار شـما قـرار دارد. با این 
سـه خصوصیت، باید سـربازان خط مقدم هم باشـید. بلـه، اگر طلبه یـی با ایـن خصوصیـات، واقعاً سـرباز خط مقدم 

انقاب و اسـام بـود، ارزشـش خیلی بـاال میـرود و خیلی شـیوایی پیـدا میکند.
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نظام جمهوری اسالمی نظامی وابسته ی به علمای دین 
گزارش خطوط کلی و موفقیت های نظام جمهوری 

اسالمی
باید فقه اسالمی را در جامعه پیاده کنیم
ارزیابی تالشها برای رسیدن به اهداف 
اسالمی کردن قوانین، کار روحانیت بود
کارهای اصیل و واقعی در اقتصاد ایران

تهیه خوراک فکری برای تمام طبقات مردم
پیشرفت عظیم در وسایل ارتباط جمعی

تفاوت وضعیت امروز حوزه با گذشته
موضعگیری حوزه نسبت به حاکمیت ها در طول تاریخ

1- وابستگی نسبت به دستگاه
2- موضع بی تفاوتی نسبت به دستگاه
3- موضع مبارزه ای نسبت به دستگاه

و ... 

لزوم دستگاه مدیریت برای حوزه علمیه 
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لزوم دستگاه مدیریت برای حوزه علمیه *

مطلبی که در نظر گرفته ام عرض کنم، شامل دو بخش است:

 نظام جمهوری اسالمی نظامی وابسته ی به علمای دین 
بخـش اول این اسـت کـه نظـام جمهـوری اسـامی بـه طبیعت خـود، نظامـی وابسـته ی بـه علمـای دین اسـت؛ و 
علمـای دین، هـم از این حیـث کـه در پدیـد آوردن این نظـام سـهم اوفـر را داشـته اند؛ و هـم از این جهت کـه مردم 
دربـاره ی نظام بـه آنهـا مراجعـه میکننـد؛ و هـم از ایـن جهـت کـه خـود از جهـات مختلـف و در مشـاغل مختلف، 
در نظـام مسـؤولند؛ لذا علمـای دیـن و حوزه هـای علمیـه بایـد از وضعیـت و موجودیت نظـام، آن چنان که هسـت، 
مطلع باشـند؛ نقایص را بشناسـند و پیشـرفتها را بداننـد؛ آن جا که کمک الزم اسـت، آن را تشـخیص بدهنـد؛ آن جا 
که دشـمن به آن توجـه پیدا کـرده و هـدف گرفتـه اسـت، آن را شناسـایی کننـد، تـا بتوانند نقـش صحیح خـود را 
در تداوم ایـن نظـام ایفا کننـد. حـوزه ی علمیـه و علمای دیـن و جوامـع دینـی و روحانـی نمیتواننـد از وضـع نظام 
بیخبر باشـند و بیخبـر بمانند و ایـن بیخبـری را تحمل کننـد. من اگـر بخواهم دربـاره ی ایـن نظامی که قـم زادگاه 
و خاسـتگاه آن اسـت و پـدر و معمـار و روح ایـن نظـام، زاده و پروریده و بزرگ شـده ی این حوزه اسـت، گزارشـی که 

خطوط کلـی را ترسـیم میکنـد، به شـما بدهـم، میتوانـم ایـن گـزارش را در جمـات آتی خاصـه کنم:

 گزارش خطوط کلی و موفقیت های نظام جمهوری اسالمی
نظـام جمهوری اسـامی تـا امـروز از جهـات مختلـف در درجـات بـاالی توفیق قرار داشـته اسـت. شـما یـک نظام 

*. بیانات در دیدار جمعی از فضای حوزه ی علمیه ی قم ۳۰/11/1۳7۰
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حکومتـی و اجتماعـی را در نظـر بگیریـد کـه سـیزده سـال از عمـر آن میگـذرد؛ بعـد بـا یـک محاسـبه ی منطقی، 
توقعاتی را که میشـود از ایـن نظام با موجودیها و مشـکاتش داشـت - که البتـه موجودیهای گران قیمـت و عظیمی 
اسـت و مشـکاتش هم بـه نوبـه ی خـود بسـیار عظیـم بـوده اسـت - بـر روی صفحه یـی بنویسـید و بشـمارید؛ در 
این صـورت، یـا باید عـرض بکنـم کـه همـه ی آن توقعـات بـرآورده شـده اسـت، یـا بایـد بگویـم کـه از آن توقعات 
چیز بیشـتری هم بـرآورده شـده اسـت. البتـه میشـود یـک انتظـار غیرمنطقـی را مطرح کـرد و گفـت ایـن انتظار 
بـرآورده نشـده؛ ولی واقعـاً ایـن غیرمنطقی اسـت. ما مثـًا در جنـگ میخواسـتیم رودخانـه یـا ارتفاعـی را بگیریم، 
بعد رزمندگان ما تـاش میکردنـد و آن رودخانه یـا ارتفاع را با شـهادتهایی میگرفتند و دشـمن را دچار خسـارتهای 
سـنگینی میکردند و بـه آن هـدف میرسـیدند؛ اما بعـد در تبلیغـات خصمانه یی کـه علیه ما میشـد - چه مسـتقیماً 
از طرف دشـمن، چـه از طرف آنهایی کـه از او حمایـت میکردنـد - میگفتند ایران نتوانسـت بصـره را بگیـرد! انگار ما 
در این عملیـات میخواسـتیم بصـره را بگیریم! بلـه، ما نتوانسـته بودیم بصـره را بگیریـم؛ اما ایـن کار برای چـه بود؟ 
برای این بـود که آن افـکاری که نگـران نشسـته اند تـا ببینند محصـول سـرمایه گذاری آنهـا در این جبهه چه شـد، 

احسـاس کنند کـه عجب، پـس ایـن سـرمایه گذاری بر بـاد رفـت؛ بصـره را کـه نتوانسـتند بگیرند!
 امروز عین همـان کار در سـطح جمهوری اسـامی دارد انجـام میگیرد. رادیوهـای بیگانه، پُـر از آمارهـای مربوط به 
نشـده های ایران اسـت. البته در خیلـی از مـوارد دروغ هـم میگویند؛ شـده هایی را هـم یا میگویند نشـده اسـت و یا 
کتمان میکننـد؛ آنها هـم ظاهـراً معتقدند که راسـت گفتـن واجب نیسـت! اما آنچـه را که بـه عنوان نشـده ها اعام 
میکنند، چیزی نیسـت که نظـام گفته باشـد ما میتوانیم در ظرف سـیزده سـال آنهـا را انجـام بدهیم. کـدام نظام، با 
تشـکیات منسـجم و با قّوت عملـی کارگزارانش، در این مدت توانسـته اسـت به این دسـتاوردها برسـد کـه از نظام 

جمهوری اسـامی با آن همه مشـکات انتظار باشـد کـه بتواند ایـن کارهـا را بکند!؟

باید فقه اسالمی را در جامعه پیاده کنیم
ما اگـر بخواهیم آنچـه را کـه باید عمـل بشـود، در یک جملـه خاصه کنیـم، آن یـک جمله عبـارت از فقه اسـامی 
اسـت. ما بایـد فقـه اسـامی را در جامعه پیـاده کنیم. فقه اسـامی، فقـط طهـارت و نجاسـات و عبادات که نیسـت؛ 
فقه اسـامی مشـتمل بـر جوانبی اسـت کـه منطبـق بـر همـه ی جوانـب زندگـی انسـان اسـت؛ فردیـاً، اجتماعیاً، 
سیاسـیاً، عبادیـاً، نظامیـاً و اقتصادیاً؛ فقـه اللَّ األکبر ایـن اسـت. آن چیزی که زندگـی انسـان را اداره میکنـد - یعنی 
ذهـن و مغـز و دل و جـان و آداب زندگـی و ارتباطـات اجتماعـی و ارتباطات سیاسـی و وضـع معیشـتی و ارتباطات 
خارجـی - فقـه اسـت. اگـر مـا بخواهیم در طـول سـیزده سـال ایـن فقـه را فقط یـاد بگیریـم، آیـا میتوانیـم؟ عمل 
کـردن، از یـاد گرفتن مشـکلتر اسـت. این طور نیسـت کـه وقتی مـا بخواهیـم در یـک جامعـه گنـاه از بین بـرود، با 
اشـاره یی یا بـا اعمـال زوری بشـود ایـن کار را کرد. اگـر بخواهیـم فقـر از جامعه بـرود و زایل بشـود، این طور نیسـت 
کـه جامعه یی که سـالهای متمـادی، بلکه قرنهـای متمادی، از همـه جهت مـوارد درآمـدی و ارتباطـات اقتصادی او 
زیر فشـار سـلطه های ظالم بوده، مـا بتوانیـم در مدت کوتاهـی به ایـن جامعه نظم و نسـقی بدهیـم؛ این کار بسـیار 
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سـخت اسـت. اداره ی کشـور، اداره ی زندگـی و مواجـه شـدن بـا واقعیـت، به مراتـب دشـوارتر اسـت از آنچـه که از 
ترتیـب اوضـاع در ذهـن انسـان میگذرد.

ارزیابی تالشها برای رسیدن به اهداف 
  مـا باید نـگاه کنیـم ببینیـم آنچـه را که بـه عنـوان هـدف معیـن کرده ایـم، آیـا در این مـدت بـرای رسـیدن به آن 
هدف، تاشـی انجـام گرفته اسـت یا نـه؛ و به قـدر آن تـاش، توفیق حاصل شـده اسـت یـا نه؛ اگـر دیدیم شـده، در 
جمع بنـدی نهایی، نسـبت به آنچه کـه انجـام گرفته اسـت، ما موفقیـم؛ و من عـرض میکنم کـه این توفیـق حاصل 
شـده اسـت. ما در داخـل کشـور توانسـته ایم جهـت زندگـی را، از جهـت گنـاه - کـه به طـور فعالـی مـردم را به آن 
سـمت میراندند - بـه طرف ثـواب و بـه طرف فعـل معـروف منحـرف کنیـم. البته »مـا« کـه میگوییم، منظـور یک 
شـخص یا مجموعه یـی کـه اسـمش را دولـت بگذاریم، نیسـت؛ »مـا« یعنی نظـام بما فیـه آحاد مـردم و مسـؤوالن 
و روحانیـان و معلمـان فکـری و نویسـندگان و...، و نقشـی کـه امـام عظیم الشـأن داشـت، و هرکس هر مقـداری که 
نقش داشـته اسـت. وقتی جامعه به سـمتی میرود، معنایش این نیسـت کـه در جامعه فـرد گناهکاری نیسـت؛ چرا، 
ممکن اسـت خیلی هم باشـد؛ امـا روال این اسـت. آن وقتی که یکـی از فتـاوی معروف امـام راحـل )رضوان اللَّ علیه( 
در این اواخر صادر شـده بـود، مـا در خدمت ایشـان بودیم؛ تعبیرشـان ایـن بود کـه امروز در کشـور ما همـه چیز در 
راه درسـت و در جهت درسـت اسـت؛ و این صحیح اسـت. امـروز خطوط اصلـی، تمام در جهت درسـت اسـت؛ البته 
در همین جهت درسـت هـم ممکن اسـت آدم بدجنسـی سوءاسـتفاده کنـد؛ سوءاسـتفاده ی مالی، سوءاسـتفاده ی 

فرهنگـی، سوءاسـتفاده ی دولتـی، سوءاسـتفاده ی در مراکز و منبرهـا و کرسـیهای گوناگون.

اسالمی کردن قوانین، کار روحانیت بود
مـا توانسـتیم قوانیـن را اسـامی کنیـم. هرچـه قانـون زاییده میشـود، اسـامی اسـت. مـا توانسـتیم مجریـان را از 
آدمهـای متدین انتخـاب بکنیم. امـروز هرچه مجـری در سـطوح عالی گماشـته میشـود، از متدینان هسـتند. البته 
آن وقتـی بهتر خواهد شـد که تا سـطوح پاییـن هـم از متدینان گماشـته بشـوند؛ امـا ایـن از آن کارهـای درازمدت 
اسـت؛ چون ایـن کار دیگـر از آن کارهـای دولتـی نیسـت؛ ایـن کار، کار روحانیـت اسـت؛ کار تبلیغ اسـت؛ کار دین 
اسـت که آدمها را درسـت بسـازد؛ وااّل اگر فرض کنیم امـروز بخواهیـم جاهایی را کـه - یقال - آدمهـای غیرمتصلب 
در دیـن هسـتند، از این افـراد خالی کنیم، اصـًا معلوم نیسـت جـای آنهـا را از آن آدمهای مـورد نظر - کـه آرمانی و 
غایت مطلوب هسـتند - بشـود پُـر کرد. باید آدم سـاخت؛ البته آدم سـازی مشـکل اسـت. شـما بـه خود حـوزه نگاه 
کنیـد، ببینیـد طلبه سـازی و آدم سـازی و پرورش عنصـر صالح بـرای کارهـای گوناگـون، چه قدر دشـوار اسـت؛ در 
سـطح جامعه از این هم سـخت تر اسـت.از لحاظ آن چیـزی که شـاخصه ی نظام اسـامی در دنیاسـت - یعنی عزت، 
اسـتقال، مناعـت در مقابل کفـار، اشـداء علی الکفـار، رحمـاء علـی المؤمنیـن - امـروز نظام ما یـک نظـام موفق و 
پیشـرفته اسـت. االن من اخبار را میشـنیدم که یک نفر از سـردمداران یکـی از مجموعه هـای مهم غربـی1 گفته که 
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یک امپراتوری اسـامی در حـال تحقق و شـکل گیری اسـت که به هیـچ وسـیله یی نمیشـود او را ترسـاند! این نکته 
جالب اسـت؛ نمیگویـد نمیشـود او را از بین بـرد - بحـث از بین بردن نیسـت؛ معلوم اسـت کـه ابرقدرتهـا نمیتوانند 
یک ملـت را از بین ببرند - میگوید نمیشـود او را ترسـاند! ابرقدرتها با ترسـاندن اسـت که ملتهـا و دولتهـا را از میدان 
خارج میکنند؛ نهیـب میزنند، دسـت و پای ملتهـا و دولتها میلرزد و کنـار میروند. بنـده در دوران ریاسـت جمهوری 
ایـن را در مجامـع جهانی دیـدم. در همین سـفری هـم که رئیـس جمهـور عزیزمـان2 بـه کنفرانس اسـامی۳ رفته 
بودنـد و ما هـم در این جـا اطـاع پیـدا کردیـم، همین طـور بـوده اسـت؛ دلشـان بـا حرفهایـی هماهنگ اسـت، اما 

میترسـند! ملتها هم میترسـند؛ مخصـوص دولتها نیسـت.
این شـجاعتی که شـما میبینیـد، این یـک موهبت الهی اسـت کـه امـروز به وجود آمـده اسـت؛ البته در کشـورهای 
اسـامی هم این موجی اسـت که بحمـداللَّ برخاسـته اسـت. بنابراین، جمهـوری اسـامی در دنیا عزت، اسـتقال و 
سـربلندی دارد و دشـمن احسـاس میکند که این نظـام، مسـتحکم و پوالدین اسـت و به این آسـانی نمیشـود آن را 

ند. لرزا

کارهای اصیل و واقعی در اقتصاد ایران
امروز آنچه کـه در زمینه های اقتصـادی در ایران انجـام میگیـرد، کارهای اصیل و واقعی اسـت. ممکن اسـت بگویند 
درآمد ملـی در فـان دوره ی قبـل از انقاب ایـن رقم را داشـته، کـه اگر بـا امروز مقایسـه کنیـم، با توجه به مسـائل 
تورم، رقـم خوبی را نشـان میدهـد؛ اما بایـد گفت کـه درآمـد ملـِی آن روز، چیزی غیـر از معنـای درآمد ملـِی امروز 
بود. امروز جمهوری اسـامی تـا اعماق روسـتاها را کشـور و ملت ایـران میداند. امـروز راه آهن، خط شوسـه، امکانات 
ارتباطـی، بزرگراههـا، بـرق، آب، تلفـن و وسـایل آسـایش، مخصوص شـهرهای بـزرگ نیسـت؛ امـا آن روز این طور 
نبـود. من میدیدم کـه امـام )رضوان اللَّ تعالیعلیـه( غالباً حـرص و جـوش میخوردند که چرا ایـن آمارهـا را نمیدهید. 
حـاال بنده خـودم وقتـی با مجامـع گوناگـون روبـه رو میشـوم، همیـن حـرص را میخـورم. آمارهـا فوق العاده اسـت. 
بله، یک عـده آدم بدخـواه، بدجنس، بیمسـؤولیت، بیفکر نسـبت بـه آن کاری که میکننـد و تابع دشـمنان خارجی، 
ممکن اسـت آمارها را زیر سـؤال ببرنـد؛ که میبرنـد هم: بلـه، دولت این طـوری گفته؛ پـس موفقیتها کجاسـت!؟ آیا 
باید آمـار این موفقیتهـا را به تهـران بیاورنـد و در دفترتان به شـما نشـان بدهند!؟ شـما بایـد بروید و ببینیـد که این 
موفقیتها کجاسـت. من به بوشـهر رفته بـودم؛4 آمار سـازندگیها در بوشـهر را که بـه من دادنـد، واقعاً حیـرت آور بود؛ 

چون بوشـهر یک اسـتان فوق العـاده فقیر اسـت.
 البتـه نباید کسـی تصـور کنـد کـه آنچـه انجـام گرفتـه، خواهـد توانسـت چهـره ی ظاهـر ایـن کشـور را آن چنان 
دگرگـون کند کـه دیگـر انسـان اثـری از دردهـای گذشـته پیـدا نکند؛ نـه، این طـور نیسـت؛ ایـن مثل همـان فتح 
بصره اسـت! مگر میشـده در مدت سـیزده سـال این طور کار کـرد؟ مگـر آنهایی کـه ثروتهـا و بودجه های ملیشـان، 
ده برابر، بیسـت برابر و گاهی صد برابر ماسـت، توانسـته اند فقـر را در کشورهاشـان ریشـه کن کنند!؟ البته مـا با آنها 

قیاس نمیشـویم؛ آنهـا نمیخواهنـد عدالت اجتماعـی را دنبـال کنند.

1. ناتو
2. حجةاالسام والمسلمین هاشمی رفسنجانی

ــه مــدت چهــار روز در  ۳. ششــمین اجــاس ســران کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی کــه در تاریــخ 1۳7۰/9/1۸ ب
داکار، پایتخــت کشــور ســنگال برگــزار شــد.
4. این سفر در تاریخ 1۳7۰/1۰/11 برگزار شد.
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مبنای سیاسـت سـرمایه داری بـر این نیسـت که همه ی انسـانها بایسـتی مسـتغنی باشـند و فقیـر نباشـد. آنها اگر 
فقیـر را غنـی میکنند، به خاطـر این اسـت که فقیـر باید برایشـان کار کنـد؛ ولی فقیـری که بـرای آنهـا کار نمیکند، 
میگویند بگذار بمیـرد! چنانچـه سـرمایه داران و کمپانیها و تراسـتها نتوانسـتند آدم ولگـرد و بیکار را بـه کار بگیرند 
- یعنـی الزمـش نداشـتند - اگر به آنهـا بگوینـد آیا دلتـان میخواهد به شـما یـک آمپـول بدهیـم بزنید و ایـن افراد 
را از بیـن ببریـد، میگویند بلـه، بدهیـد بزنیـم! بنابراین، بـرای آنها مسـأله این اسـت؛ امـا برای ما مسـأله غیـر از این 
اسـت. ما میگوییم نه فقط انسـانی که در این کشـور هسـت - منتها نسـبت به انسـان این کشـور، ما یک مسـؤولیت 
فوریتـر داریـم - بلکه همـه ی مسـلمین در عالم، بـه یک معنـا عایله ی ما هسـتند. اگـر از مسـلمین هم فراغـت پیدا 
کردیم، همه ی گرسـنگان دنیـا - در صورتیکه محارب نباشـند - عایله ی ما هسـتند؛ این مسـأله، مسـأله ی اعتقادی 
اسـت. کشـورهای غربی و پیشـرفته ی اقتصادی، نخواهند توانسـت بکلی فقر را برطرف کنند؛ اما جمهوری اسـامی 
در ایـن جهت حرکـت میکند و ان شـاءاللَّ بـه این جـا خواهد رسـید. آمار بیسـوادی بشـدت پاییـن آمده اسـت. آمار 
مشـکات طبقـات پاییـن در مناطـق گوناگون کشـور، بشـدت پاییـن آمده اسـت؛ البتـه سـطح زندگی بـاال رفته و 

توقعات بیشـتر شـده است. 
تورمهـای جهانـی روی تـورم کشـور مـا اثـر میگـذارد؛ امـا سیاسـتهایی کـه امـروز در زمینه هـای اقتصـادی وجود 
دارد، سیاسـتهای حقیقی اسـت؛ یعنـی آنچه کـه به عنـوان درآمد ملـی مطرح میشـود و بـرای آن تـاش میگردد و 
برنامه هـای اقتصادییی کـه امـروز دارد طراحی میشـود، برنامه هایی اسـت که به معنـای واقعی کلمـه میتواند جیب 
کشـور را پُر کنـد؛ چیز صـوری و ظاهـری نیسـت. در گذشـته، صنعتـی هم کـه میآوردنـد، صنعـت دروغینـی بود؛ 
صنعت بـود، امـا آن صنعتی نبود کـه کشـور را بینیاز بکنـد. جاهـای گوناگونـی از تسلسـل صنعتـی - آن زنجیره ی 
الزمی کـه در یـک کشـور هسـت؛ از معـدن و از مـواد اولیه، تـا محصـول مـورد اسـتفاده در داخـل خانه هـای مردم 
- منقطع بـود؛ عمـداً منقطـع نگـه میداشـتند؛ بـرای این کـه همیشـه به خـارج احتیـاج داشـته باشـند؛ امـا امروز 

این طـوری نیسـت؛ امـروز دارنـد جـدی کار میکنند.

تهیه خوراک فکری برای تمام طبقات مردم
در زمینه هـای فرهنگی هم همین طور اسـت. من و شـما بـرادران، پیـش از انقاب انگیـزه ی تبلیغ داشـتیم و دلمان 
میخواسـت دو کلمـه بنویسـیم، دو کلمه حـرف بزنیـم؛ آرزوی ما ایـن بود کـه از کتاب دویسـت، سـیصد صفحه یی 
ما ده هزار نسـخه منتشـر شـود؛ شـاید ده هـزار نفـر آن را بخواننـد. سـاعتها و روزها نشسـتیم فکـر کردیـم و حرف 
درسـتی را پیدا کردیم؛ به ایـن امید که شـاید بتوانیم پانصـد نفر را جمع کنیـم و آن پانصـد نفر آن حرف را بشـنوند؛ 
اما امـروز رادیو و تلویزیون شـما، سـاعات فراوانـی را صرف بیـان حقایق دینـی میکند. البتـه بنده راضی نیسـتم؛ اما 
به شـما بگویـم که من بیـش از آنچـه کـه از حجـم آن برنامه هـا راضـی نیسـتم، از کیفیتش راضـی نیسـتم؛ این هم 
تقصیـر من و شماسـت؛ چرا بـا هـم رودربایسـتی کنیم!؟امروز شـما کـه عناصر حـوزه ی علمیه هسـتید، بایـد برای 
تمـام طبقات مردم، خـوراک فکـرِی الزمی کـه آنها را به اسـام مؤمن کنـد، از گنـاه بیزار کنـد، به ثـواب راغب کند، 
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به رضـای الهـی مطمئن کنـد و آنها را بـه در خانـه ی خدا ببرد، داشـته باشـید؛ کجاسـت؟ روز وفـات یکـی از ائمه ی 
معصومیـن )علیهم صلوات اللَّ ومائکته اجمعیـن( مطـرح میشـود، میبینیـم ممکـن اسـت در آن روز پنـج سـاعت، 
هفـت سـاعت، گاهـی ده سـاعت، از آن امـام بزرگـوار حـرف و مطلب گفتـه شـود؛ ولـی آن چنان کـه باید، نیسـت. 
ما اگـر واقعـاً میتوانیم پنـج سـاعت راجـع بـه امـام باقـر )علیه الّصاةوالّسـام( در رادیو با ایـن پوشـش عظیم حرف 
بزنیـم، میدانید که دسـتگاه روحانـی و دینـی و فکرِی اسـامی ما چه قـدر باید بـرای این پنج سـاعت کار کنـد؟ این 
کم کاریها هسـت؛ این اشـکال بـر خودمـان وارد اسـت؛ بر بنـده هم همین قـدر وارد اسـت؛ منتهـا از جهـت روحانی 

بودنـم.

پیشرفت عظیم در وسایل ارتباط جمعی
این پیشـرفت عظیمی اسـت کـه رادیـو و تلویزیون و وسـایل ارتبـاط جمعـی مـا در ایـن راه دارند حرکـت میکنند؛ 
نه این کـه البایـش چیز بدی نیسـت؛ چـرا هسـت؛ آن هـم از همـان قبیـل چیزهایی اسـت کـه بایـد در بلندمدت 
درسـت بشـود. اشـتباه اسـت اگر کسـی خیال کند که مـا میتوانیـم در ظـرف مـدت کوتاهـی، دوازده هزار پرسـنل 
رادیـو و تلویزیون زمـان شـاه را - کـه در میانشـان انـواع و اقسـام افراد متخصـص و فنـی و نویسـنده و کارگـردان و 
هنرپیشـه هسـت - از این رو به آن رو و دگرگون کنیـم و جایگزین همـه ی آنها، جوانـان متدین مسـلمان را بیاوریم. 
البته تعـدادی آمدنـد و به همـان تعـداد، برنامه ها خوب شـده اسـت. هرجـا میبینیـد برنامه خراب اسـت، نشـانه ی 

این اسـت که مـا نتوانسـتیم آدمـش را درسـت کنیم.
بعضی از آقایـان به مـن میگویند که فـان برنامه ی تلویزیـون یا رادیو بد اسـت. مـن غالباً بیش از شـما آقایـان رادیو 
و تلویزیـون را گـوش میکنم و میبینـم؛ میدانم آن جا چه قدر اشـکال هسـت؛ اشـکاالتی هم هسـت که شـاید خیلی 
از کسـانیکه به مـن میگویند، بـه آن اشـکاالت خیلی توجـه نمیکنند؛ امـا بنده توجـه میکنم. البتـه من دایمـاً هم با 
آنها سـروکار دارم؛ یعنـی قضیـه را هیچ رهـا نکرده ام. مـن در این دو، سـه سـال اخیر بـه قدری بـا رادیـو و تلویزیون 
برخورد کـرده ام و رسـیده ام کـه در طول ایـن مدت، ایـن مقدار بـا اینها برخورد نشـده اسـت. البته خیلـی هم خوب 
شـده و نسـبتاً پیش رفته، اما اشـکال فراوان اسـت. ایـن را بدانیـد، آن جایی که اشـکال هسـت، مربوط به این اسـت 
که مـا آدمـش را نداریم؛ آدمـش را که داشـته باشـیم، خـوب خواهـد شـد. آن فیلمـی کـه در تلویزیون نشـان داده 
میشـود، شـما که پای آن فیلـم نشسـته اید و قلبتان از شـوق به رضـوان الهـی میلـرزد - کـه از این فیلمها هسـت و 
واقعاً اشـک انسـان را در میآورد - آن فیلم توسـط بچه مسلمانهای سـاخته شـده ی بعد از انقاب درسـت شده است.

من اگـر بخواهـم به طور کلـی وضعیت کنونـی کشـور را برای شـما ترسـیم کنم، بایـد بگویم خوب اسـت؛ امـا توجه 
کنید که ایـن خوب، خوب نسـبی اسـت و آدم بـه خوب نسـبی راضی نیسـت. انسـان وقتـی از یک بیماری سـخت، 
تـازه بلنـد میشـود و از تخـت پاییـن میآیـد و دو قـدم راه میـرود، اگـر از او بپرسـند حالـت چه طـور اسـت، میگوید 
الحمدللَّ خیلـی خوب شـده ام؛ امـا »خیلی خـوب« آن وقتی اسـت کـه بتواند بـدود و بـار سـنگینی را بـردارد؛ این، 

زمـان الزم دارد.
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 گزارش من از وضع کشـور این اسـت: مـا بحمداللَّ امـروز میتوانیم بـا جرأت، بـا افتخار، با روسـفیدی و با سـربلندی 
بگوییم کـه نظام اسـامی بـا توجـه بـه فهرسـت امکانـات و مشـکاتش، بیـش از آن مقـداری کـه متوقع اسـت، یا 
الاقل بـه همان مقـداری که متوقع اسـت، پیـش رفته اسـت؛ ایـن، آن بخـش اول قضیه بود کـه من الزم دانسـتم در 
این جلسـه ی با ایـن عظمـت و اهمیت عـرض بکنم؛ وجهـش هم همین اسـت که نظـام با شـما پیوند دارد و شـماها 
نمیتوانیـد از اوضـاع نظـام بیاطاع باشـید. ایـن، کلیات و خطـوط اصلیش بـود؛ جزییـات هـم به همین انـدازه قابل 

دسترسـی اسـت و شـما بایسـتی اطاع پیدا کنید.

تفاوت وضعیت امروز حوزه با گذشته
بخش دوم دربـاره ی حـوزه اسـت کـه حضـرت آقـای مشـکینی )ادام اللَّ بقائـه الّشـریف وادام اللَّ برکات وجوده( آن را 
بیـان کردنـد. حـوزه ی امـروز، نسـبت بـه گذشـته های ما، یـک چیـز اسـتثنایی اسـت. مـا در تاریـخ اسـام، هرگز 
چنیـن حوزه یـی بـا ایـن کـم و کیـف نداشـته ایم. آن طـور کـه فرمودنـد،5 حـدود بیسـت وچهار هـزار نفر طلبـه در 
یـک مرکز مشـغول تحصیـل هسـتند. البتـه حوزه هـای دیگری هـم در سرتاسـر کشـور هسـت. بحمـداللَّ حوزه ی 
نجف هـم هنوز هسـت؛ اگرچـه دشـمنان روی آن خیلـی فشـار آوردنـد؛ و البتـه نخواهند توانسـت آن چنـان پایگاه 
عظیمـی را از بین ببرنـد و ان شـاءاللَّ آنهـا خواهنـد ُمـرد و خواهند رفـت و آن حـوزه بـرگ و بار پیـدا خواهـد کرد و 
رشـد و بالندگـی خواهد داشـت و برکاتـش را بـر دنیا سـرازیر خواهـد کـرد. بنابراین مـا در تاریـخ خودمـان، چنین 
حوزه ی علمیـه و چنین مجموعـه ی علمییی نداشـته ایم؛ همچنان کـه در ادیـان و در مذاهب دیگر غیراسـامی هم 
این گونـه مجموعـه ی علمی با ایـن حجم و با ایـن عمق - یعنـی کماً و کیفـاً - نداریـم. البتـه مراکزی مثـل »ازهر« و 
جاهای دیگر هسـت؛ لیکن بیـن آنها و بیـن آنچه کـه امروز در حـوزه ی قـم و حوزه های عریق۶ ما مشـاهده میشـود، 
بُعٌدبعید اسـت؛ این چیز باارزشـی اسـت. این حوزه نسـبت به نظـام جمهوری اسـامی تکالیفـی دارد که بـا تکالیف 
آن در قبـل از انقاب بشـدت متفاوت اسـت. اصـًا کار ما متحول شـده اسـت؛ کأنـه از لحـاظ کثرت تفاوتـی که بین 

وظایـِف امـروز و وظایِف دیـروز هسـت، طبیعت دیگـری بـه وجود آمده اسـت.

موضعگیری حوزه نسبت به حاکمیت ها در طول تاریخ
در سـطح عرض و طول دنیـای اسـام - چه در طـول تاریـخ از جهتی، و چه به حسـب مذاهـب گوناگونی که هسـت 

- روحانیون نسـبت به دسـتگاهها سـه نوع موضعگیری میتوانسـتند داشـته باشند:

1-وابستگی نسبت به دستگاه
یـک موضعگیـری، موضعگیـری وابسـتگی بـه دسـتگاه اسـت؛ یعنـی عضـو دولت بـودن. مـا در معـارف شـیعی، یا 
در واقعیـت درخشـان حوزه هـای علمی شـیعی خودمـان، چنیـن چیـزی را نداریـم. حـوزه ی علمیه، یک دسـتگاه 
علمِی روحانی اسـت؛ نبایـد و نمیتواند سـازمانی از سـازمانهای دولتی بشـود؛ حّتی اگـر آن دولت، دولـت جمهوری 

5. آیةاللَّ مشکینی
۶. ریشه دار
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اسـامی باشـد؛ این اعتقاد من اسـت؛ بر این اعتقاد پافشـاری هـم دارم. دولـت جمهوری اسـامی، دولت امـام زمان 
)عّجل اللَّ تعالیفرجه الّشـریف( اسـت؛ امـا اگـر حـوزه ی علمیـه بخواهد بمانـد و رشـد کند و بالندگی داشـته باشـد و 
توقعاتـی که از او هسـت، بـرآورده کنـد، نمیتوانـد حّتی عضـوی از همیـن دولت باشـد؛ این یک شـکل اسـت، که ما 
این شـکل را رد میکنیم.البتـه نظرات مخالف هم هسـت؛ مـن آن نظرات را عـن علٍم و بـا معرفت به آن نظـرات قبول 
نکـردم و نمیکنم؛ دیگـران نه، حوزه هـای علمیه شـان، عضوی از دسـتگاههای دولتـی اسـت؛ اداره یی به نـام اداره ی 
اوقـاف یا امـور مذهبی وجـود دارد کـه چیزهایـی، از جملـه مسـاجد و ائمـه ی جمعـه را اداره میکنـد؛ کاغـذی را به 
دسـت آنها میدهند تـا بخوانند؛ به آنهـا میگوینـد درسـی را بدهند؛ ماه بـه ماه حقوقـی هم بـه آنها میدهنـد؛ ما این 

را قبـول نداریم.

2-موضع بی تفاوتی نسبت به دستگاه
موضـع دوم، موضـع بیتفـاوت اسـت؛ مثـل مواضعی کـه روحانیـت مـا در گذشـته و در طـول زمـان با دسـتگاهها و 
دولتهـا داشـت. البته همـان موضـع بیتفاوت هـم این طـور نبـود کـه در آن جاهایـی کـه الزم میدانسـت، همکاری 
نکنـد. مرحـوم شـیخ جعفـر کاشـف الغطاء7)رضوان اللَّ تعالیعلیه( بـه گمـان زیـاد - آن طـور کـه از مقدمـه ی کتاب 
برمیآید - کتـاب کشـف الغطاء را برای اداره ی دسـتگاه فتحعلیشـاه نوشـته و در کتاب جهـاد خود، از فتحعلیشـاه به 
عنوان سـلطان مسـلمین اسـم میآورد و مسـائلی را ذکـر میکنـد؛ این، ناظـر به حکومـت زمان بـوده اسـت. مرحوم 
میـرزای قمـی۸ )رضوان اللَّ علیه( بـرای جنگهـای ایـران و روس در زمان فتحعلیشـاه، رسـاله ی جهادش - رسـاله ی 
عباسـیه - را به اسـم عباس میـرزا نوشـت؛ چون مسـائلی بـود کـه دولـت در آن زمان بـا آنها سـروکار داشـت. البته 
میرزای قمـی در این قضیه خیلـی زیرکانه تـر از مرحـوم کاشـف الغطاء با آن دسـتگاه برخـورد کرده اسـت؛ چون در 
این جا بـوده و از نزدیـک اوضـاع را میدیده و میدانسـته کـه چگونه باید بـا آنها رفتـار کند؛ امـا مرحوم کاشـف الغطاء 
)رضوان اللَّ علیـه( دسـتگاه را قدری بهتـر از واقعیت آن دیده اسـت؛ که حـاال خود این بحـث دیگری اسـت. بنابراین، 
آن روزی هـم که علما از دسـتگاه جـدا بودند، این طـور نبود کـه بکلی بیتفاوت باشـند؛ آن هـم وضع امـروز نمیتواند 

باشـد؛ امکان ندارد باشـد.
اگر شـما فـرض کنید کـه حـوزه ی علمیـه ی امـروز میتوانـد در قبـال دسـتگاه جمهـوری اسـامی همـان موضعی 
را داشـته باشـد کـه علمـا در طـول زمـان نسـبت بـه دسـتگاههای حکومتـی داشـتند، ایـن خطاسـت؛ از جهـات 
عدیده یـی هم خطاسـت. آن دسـتگاهها، دسـتگاههای ظلـم بودنـد؛ اما دسـتگاه جمهوری اسـامی، دسـتگاه عدل 
اسـامی اسـت. آن دسـتگاهها، دسـتگاههای غصب بودنـد؛ اما دسـتگاه جمهوری اسـامی، دسـتگاه والیت اسـت؛ 
حق محض اسـت؛ همـه ی مسـؤولیتها مسـتند به یـک امر الهـی اسـت؛ اصًا بـا آن قابل مقایسـه نیسـت. عـاوه بر 
همـه ی اینها، دسـتگاه جمهوری اسـامی - چه بخواهیـد، چه نخواهید - دسـتگاهی اسـت که مبتنی بـر یک عنصر 
روحانی اسـت؛ زیـرا در رأس این نظـام، رهبری قـرار دارد، و رهبر باید یـک فقیه باشـد؛ یعنی یک روحانـی. بنابراین، 
حوزه های علمیـه و علمای دیـن نمیتوانند نسـبت به دسـتگاه و امور کشـور و آنچـه که میگـذرد، بیتفاوت باشـند و 

7. 122۸ - 1154 ق
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بگوینـد حاال دیگـر خودشـان میدانند؛ مـا چـه کار کنیم؛ نه لـه و نه علیه شـان چیـزی نمیگوییـم - مثًا اگـر خیلی 
لطف کننـد، بگویند چیزی علیه شـان هـم نمیگوییـم! - چنین چیـزی نمیشـود؛ ایـن از آن قبیل چیزهایی نیسـت 
که بشـود گفت مـا نه لـه و نـه علیـه، چیـزی نمیگوییم؛ نـه، مـال خودتـان اسـت؛ مـال روحانیت اسـت؛ مـال دین 
اسـت؛ چاره یـی نداریـد. جمهـورِی اسـامی اسـت؛ اگر شـما کنـار کشـیدید، جمهـورِی غیراسـامی خواهد شـد. 
البته امروز کـه چهار نفـر عناصر خودی زنده هسـتند، جمهورِی غیراسـامی نمیشـود؛ امـا اگر علما کنار کشـیدند، 
بتدریج جمهـورِی غیراسـامی خواهد شـد. این قدر هم دسـتهایی هسـتند کـه برای جمهوری غیراسـامی شـدن 
تـاش و کار میکننـد؛ پـول خـرج میکننـد و انـواع حیله هـا را هـم بلدنـد؛ فـوراً تمـام ایـن زحمـات و تاشـها و این 
شـهادتها و این جوانـان و آن نفـس زدن آن پیرمـرد الهی و معنوی - که در سـنین هشـتاد تـا نود سـالگی، مثل یک 
جـوان کار میکـرد؛ که جـز به تأییـد الهـی و لطف غیبـی امکان نداشـت کسـی در آن سـنین، این طـور بتوانـد کار و 

تـاش و همـت بکنـد و تصمیم بگیـرد و عمـل نمایـد - ضایع خواهد شـد.
البتـه چیـزی هـم هسـت کـه نسـلهای آینـده آن را تحمـل و قبـول نخواهنـد کـرد. هرکـس کنـار بکشـد، غیـر از 
مؤاخذه ی الهی، باشـک بـا مؤاخذه ی نسـلهای آینـده مواجه خواهد شـد. من یـادم نمیرود کـه در سـنین جوانی - 
آن زمانـی که شـور جوانِی طلبگی داشـتیم؛ یعنی بیـن سـالهای ۳۰ تا 45 یـا 5۰ - همواره به آن کسـانیکه سـالهای 
1۳2۰ تـا 1۳۳۰ را درک کـرده بودنـد، اما بـرای روحانیت کاری نکـرده بودنـد، ایراد میگرفتیـم و نق میزدیـم؛ دایماً 
میگفتیم چـه آدمهای بیعرضـه و بیفکـری بودند؛ ده سـال دیکتاتوری پهلـوی رقیق و ضعیف شـده بـود - مخصوصاً 
سـالهای اولش - اما چرا علمـا کاری نکردنـد! مگر نسـلهای آینده گریبـان مـا را رها میکند؛ ولـو در گور هم باشـیم؟ 

نمیشـود بیتفاوت بـود؛ امـکان نـدارد. بنابراین، شـق دوم هم ممنوع اسـت.

3-موضع مبارزه ای نسبت به دستگاه
شـق سـومی که بشـود فرض کرد، این اسـت که حـوزه ی علمیه با دسـتگاه مبـارزه کند؛ مثـل دسـتگاه روحانیت ما 
که با رژیـم ظالم مبـارزه میکرد؛ یـا در بسـیاری از دوره ها، بخشـی از روحانیـت ما یا همـه ی آنها، با سـاطین ظالم و 

سـتمگر مبارزه میکردند.
امروز هیچکدام از آن سـه وجـه، ممکن و معقول نیسـت و معنـی ندارد؛ وجـه دیگری الزم اسـت، و آن این اسـت که 
جدا باشـد، اما همـراه باشـد و برای نظـام جمهوری اسـامی یک پشـتیبان باشـد. این که شـما9 میفرماییـد حوزه ی 
علمیه از نیروهـای مسـلح مؤثرتر اسـت، این جزو بینـات و بدیهیات ماسـت. منظـور از پشـتیبانی، نه پشـتیبانی ای 
کـه در گفتگـو و سـخنرانی، از مسـؤوالن ایـن نظـام تمجیـد و تعریـف بشـود - این کـه چیزی اسـت که اگر کسـی 
وظیفه اش دانسـت، مطلبی میگوید؛ ندانسـت، نمیگوید؛ کسـی هـم آن را مطالبه نخواهـد کرد - بلکه پشـتیبانی به 
معنای حقیقـی کلمه؛ یعنـی حوزه ی علمیـه خوراک فکـری این نظـام را بدهـد؛ آن را توجیـه دینی بکنـد؛ تربیت و 

انسان سـازِی الزم را بـرای اداره ی ایـن نظاِم باعظمـت بکند.
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حوزه ی علمیه، یک کارخانه ی عظیم انسانی است
حوزه ی علمیـه، یـک دسـتگاه تولیـدی و یـک کارخانه ی عظیـم انسـانی اسـت؛ باید دایـم تولیـد کند؛ بایـد کتاب 
تولید کنـد؛ آدم و عالـم تولید کنـد؛ متدیـن تولید کنـد؛ فکر تولیـد کند و حـرف تازه یـی بزند. حـرف تازه کـه تمام 
نشـده اسـت. بزرگان مـا میگوینـد که هـر وقت بـه قـرآن مراجعـه میکنیـم و در آن تدبـر میکنیـم، حرفـی مییابیم 
که قبـًا نیافتـه بودیم؛ خیلـی خوب، ایـن حرِف تـازه اسـت. بعضیهـا نگویند کـه هرچه حـرِف تـازه اسـت، در دین 
اسـت؛ دیگر چه حـرف تازه یـی میخواهیـد. بله، ما همـان دیـن را درسـت نشـناختیم! باید حرفهـای تـازه ی دین را 
در بیاوریـم؛ »یـک عمر میتـوان سـخن از زلف یـار گفـت«. این طور نیسـت که همـه ی حرفهـای دین همیـن چهار 
تا حرفی اسـت که من و شـما در منبرها یـا در کتابهـای علمـی و تبلیغی و رسـاله مان بیـان کرده ایم؛ نخیـر، بیش از 

اینهاسـت؛ شـما جلو بروید، خـدا به شـما حـرف جدید خواهـد داد.

بسته نبودن راه در علمیات
ما در بـاب علمیات هـم نمیگوییم راه بسـته اسـت. در مسـأله یی که همـه ی فقهـا قرنهـا آن را تنقیح کرده اند، شـما 
که یک مجتهـد هسـتید، امیدوارید که شـاید حـرف تازه یـی پیدا کنیـد. آیا شـما دیگر مسـائل مشـهوره و اجماعی 
بیـن فقهـا را - اجمـاع بـه معنـای این کـه همـه ی فقهـا آن را قبـول کـرده باشـند؛ نـه آن اجمـاع حجـت و معتبر - 
مطالعـه نمیکنید؟ نـه، دنبالش میگردیـد ببینید واقعاً شـاید حرف جدیـدی - غیـر از حرفهایی که تاکنـون گفته اند 
- پیـدا کردید. شـما در مباحث اصولـی، فکر و تأمل میکنید؛ شـاید حـرف جدیـدی درآوردید. در مباحـث کلی دین 
و در فقه - بـه معنای اوسـع و اشـمل آن - ایـن حرفها فـراوان اسـت. این قدر حرف هسـت که مـا هنوز بلد نیسـتیم. 
ما مسـائل اقتصادی و نظامـی و سیاسـت خارجـی و ارتباطات اخاقـی خود را بایسـتی از دیـن دربیاوریـم؛ خیلی از 

مسـائل فردیمـان را بایـد بازنگری کنیـم؛ تعارف کـه نداریم.

حکومت، جزیی از نظام اجتماعی
مـا در طول زمـان، بـه دین و فقـه به عنـوان قالب و شـکلی بـرای حکومـت نـگاه نکردیـم. مـا در دورانهای گذشـته، 
گروه محکومـی بودیـم؛ حکومتها داشـتند کار خودشـان را میکردنـد و گاو خودشـان را میدوشـیدند؛ ما هـم در این 
چارچوبـی که حکومتهـا تشـکیل داده بودنـد و در ایـن اتوبوس یـا قطاری کـه حکومتهـا مردم را سـوار کـرده بودند 
و به سـمتی حرکـت میدادنـد، در حالـی کـه خودمان هـم با ایـن اتوبوس یـا قطـار حرکـت میکردیم، میخواسـتیم 
چیـزی در خصـوص ارتباطات فـردی افـراد و مسـافران به آنهـا یـاد بدهیم؛ فقـه ما این طـوری بـوده؛ الاقـل در این 
چنـد قـرن اخیـر این طـوری بوده اسـت. امـروز فقـه، شـکلی بـرای حکومـت و شـکلی بـرای نظـام اجتماعـِی منها 
الحکومة اسـت. حکومت جزیـی از یک نظـام اجتماعی اسـت. کدامیک از فقهـا میتواننـد بگویند که ما همـه ی اینها 
را تـر و تـازه و شسـته و ُرفتـه درآورده ایـم، بفرماییـد در اختیـار شماسـت؛ قطعـاً هیچکس چنیـن ادعایی نکـرده و 

نمیکنـد؛ خیلی خـوب، بایـد برویم اینهـا را پیـدا کنیـم؛ پس فکـر جدید الزم اسـت.
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حوزه ی علمیـه باید کارخانه ی سـازندگی انسـان، سـازندگی فکـر، سـازندگی کتاب، سـازندگی مطلب، سـازندگی 
مبلّغ، سـازندگی مـدّرس، سـازندگی محقـق، سـازندگی سیاسـتمدار و سـازندگی رهبر باشـد. حوزه ی علمیـه باید 
به جایی برسـد که همیشـه ده، بیسـت نفر شـخصیت آماده برای رهبری داشـته باشـد؛ کـه اگـر هرکـدام از اینها را 
در مقابل زبـدگان این امـت بگذارند، بـر او متفق بشـوند که بـرای رهبـری صاحیت دارد. حـاال حـوزه ی علمیه این 
کارهـا را میتواند بکند، یـا نمیتواند بکنـد؟ همه ی مـا در این جا خودمانی هسـتیم. سـابقه ی آخوندی و حـوزوی من 
از بسـیاری از شـماها بیشـتر اسـت؛ شـاید هم اگر ادعا کنم از اکثر شـماها بیشـتر اسـت، خیلی گزافه نباشـد؛ چون 
میبینـم ماشـاءاللَّ اغلب شـما از مـن جوانترید. من نسـبت بـه مسـائل روحانیـت، عاقه ی عمیقـی از نـوع عاقه ی 
انسـان به نفـس و متعلقـات خـودش دارم. مسـأله، مسـأله ی یک شـیئ خارجی نیسـت که دربـاره اش بحـث کنیم. 

من کـه نـگاه میکنـم، میبینم حـوزه ی مـا این طوری نیسـت.

وجود محققان و متفکران خوب در حوزه
این که گفتم سـمینار برگزار شـود، بـرای این اسـت کـه در چنین جایی شـما پشـت تریبون برویـد و بگوییـد نه، به 
این دلیـل و این دلیـل، قضیـه این طوری اسـت. حاال کـه فقط مـن دارم صحبـت میکنم، ادعـا میکنـم و میگویم که 
حوزه این طـوری نیسـت؛ حداقل این اسـت کـه بگوییم ایـن کارهایی کـه از حوزه مـورد توقـع و انتظار اسـت، حوزه 
برآورده نمیکنـد؛ حاال گیـرم بگوییم کـه میتواند بکنـد، اما نمیکنـد؛ چرا نمیکنـد؟ چون عیبـی در کار هسـت؛ این 

عیـب را باید پیـدا کنید.
البته اعتقـاد من این اسـت کـه حوزه بالقـوه میتوانـد ایـن کارهـا را بکند؛ بالقـوه به ایـن معنا کـه االن اسـتعداد این 
کار در حوزه ی علمیه هسـت. امروز مـا در حوزه محققـان و متفکـران خوبی داریـم. مغزهایی در این حـوزه ی علمیه 
هسـتند که اگر هرکـدام از مراکـز تحقیقاتـی دنیا ایـن آدمها را در آن رشـته ی خودشـان تربیـت کرده بودنـد، امروز 
نابغه هایـی داشـتند؛ این هـم یکـی از بدبختیهـای ماسـت! امـروز ذهنهایـی در حـوزه ی علمیه هسـتند کـه اگر در 
فـان مؤسسـه ی تحقیقاتـی دنیـا در فـن ریاضیات یـا فیزیک یـا علـوم طبیعی یـا نجـوم مشـغول بودند، امـروز در 
دنیا مثـل خورشـیدی میدرخشـیدند و هـر روز یکـی از کارهاشـان در دنیا به ثبت میرسـید؛ امـا این طـور مغزهایی 
در حـوزه ی علمیه ی مـا آدمهـای معمولی و عـادی هسـتند؛ نه این که کسـی برایشـان شـأنی قائل نیسـت - این که 
حاال چیزی نیسـت - بلکـه بهـره ی الزم از اینهـا گرفته نمیشـود. پس حـوزه ی مـا از لحاظ شـأنیت و اسـتعداد، این 

امـکان را دارد؛ امـا عمًا نـدارد؛ چـرا ندارد؟ عللـی دارد:

علل عدم تحقق حوزه مطلوب:
1-مسائل معیشتی

یکـی از عللش همیـن چیزی اسـت کـه جنـاب آقـای مشـکینی فرمودنـد؛ مسـائل معیشـتی. بسـیار خـوب، حاال 
شـما مسـائل معیشـتی را بـا مـن مطـرح کردیـد؛ مـن ان شـاءاللَّ روی آن فکر خواهـم کـرد؛ امـا قولـی نمیدهم که 
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ایـن کار بـه آسـانی و بـزودی عملـی بشـود. من نسـبت بـه ایـن مسـأله تاکنون بـه صـورت مسـتقیم و جـدی فکر 
نکرده بـودم. البته ما بیمـه ی حـوزه را راه انداختیم؛ ان شـاءاللَّ به جریـان میافتد و هرکـس بخواهد، اسـتفاده خواهد 
کـرد. هزینه هـای بیمـاری، یکی از مشـکات طـاب اسـت؛ خـود بنـده هـم در آن دوران همـواره گرفتـار آن بودم؛ 
میدانم کـه خیلیها هم گرفتارند و این از مشـکات اساسـی اسـت. ان شـاءاللَّ مـا در حوزه یـک تعاونِی خـوب هم راه 
میاندازیم کـه بتواننـد الاقـل بعضـی از اجنـاس را ارزان تهیـه کنند؛ طرحـش را هـم آمـاده کرده اند؛ خـود بنده هم 
سـرمایه گذاری کانـی در آن خواهم کـرد؛ بعد هـم طاب هرکـدام سـهمی میگذارنـد و سـرمایه گذارییی میکنند. 
دربـاره ی مسـأله ی مسـکن هـم عده یـی از آقایان مشـغول هسـتند. مـن قبـًا هم بـه آن تشـکیاتی کـه خانه های 
سـازمانی میسـازند، مختصـر کمکـی کـرده ام؛ نیت کمـک کردن بعـد از ایـن را هـم داشـته ام - نـه این که نداشـته 
باشـم - اما به هرحال بعـد از این هـم میرویم و مینشـینیم فکر میکنیـم و به دوسـتانی که در مسـائل حـوزه برای ما 

فکـر و کار میکننـد، خواهـم گفت کـه روی ایـن مسـأله کار کنند.
البتـه عرض کـردم، ایـن به معنـای آن نیسـت کـه من بگویـم حـاال دیگر مسـأله ی معیشـتی طـاب حل شـد؛ نه، 
این طـوری نیسـت. مـن میدانم کـه وضع طـاب بـد اسـت. امـروز شـهریه های حـوزه حداکثر هشـت هـزار تومان 
اسـت. چه کسـی میتواند با هشـت هزار تومـان شـهریه، زندگی خـود را با داشـتن سـه، چهار بچـه اداره کنـد!؟ این 
درآمِد بسـیار کمی اسـت. امـروز واقعـاً یک کارگـر سـاده ی کارخانـه هم با هشـت هـزار تومـان کار نمیکنـد؛ اما در 
حال حاضـر طلبه ی مـا که انتظـار داریم یک روز خورشـید درخشـانی بشـود کـه کشـور و دنیا را اشـعاع کنـد، دارد 
با ایـن مبلغ زندگـی میکنـد! واقعاً ایـن تقریباً مثـل همـان زمـان شـهیدثانی1۰)رضوان اللَّ علیه( اسـت؛ یعنـی اگر با 
سـطوح زندگِی آن روز مقایسـه کنیم، این مثل آن میشـود! امروز کسـانی هسـتند کـه روزی صدهزار تومـان درآمد 
دارنـد! آنهایـی که ماهـی صدهزار تومـان درآمـد دارنـد، خیلی بیشـترند. حـاال در چنیـن جامعه یی که کسـانی هم 
درآمدهای خـوب و زندگیهـای راحتی دارنـد، طلبه ی ما با ماهی هشـت هـزار تومان زندگـی میکند! البتـه این چیز 
خیلی سـختی اسـت و میتواند عامـل عمده یی هم باشـد و بایسـتی به آن رسـید؛ لیکن ایـن یکی از علتهاسـت؛ علل 

دیگـری هـم دارد و من امشـب میخواهـم از یکی از ایـن علـل - کـه روی آن خیلی فکر کـرده ام - یـاد کنم.

2- نداشتن دستگاه مدیریت مشخص، منظم و منسجم
حوزه تشـکیاتی اسـت که بـه یک معنـا اهمیـت و حجمـش از هر دانشـگاهی بیشـتر اسـت؛ امـا آن اولیـن چیزی 
را کـه هر مؤسسـه ی علمـِی بـا این عظمـت بایـد داشـته باشـد - یعنی یـک دسـتگاه مدیریـت مشـخص و منظم و 
منسـجم - ندارد! طلبه یـی به من نامـه نوشـته و گفته اسـت که مـا نمیدانیم در حـوزه به چه کسـی مراجعـه کنیم! 
امتحـان را در جایی باید بدهیـم، میدهیم؛ شـهریه را باید از یک جـای دیگر بگیریـم، میگیریم؛ اما مشـکاتی داریم؛ 
بـه هرکس هـم کـه مراجعـه میکنیـم، میگوید بـه مـن مربوط نیسـت! شـما ایـن نقـص را چیز کمـی نگیریـد؛ این 
چیز خیلـی بااهمیتـی اسـت.در این چند سـال اخیـر، یک عـده از فضـای طـراز اول و خـوب و مؤمن واقعـاً زحمت 
کشـیدند و شـورای مدیریت را تشـکیل دادند. من شـاهدم که این شـورا واقعـاً بسـیار کار و تاش کرد. ممکن اسـت 
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خیلی از طلبه هـای حوزه هـم تفصیـل کارهای شـورای مدیریـت را نداننـد؛ اما بنـده میدانـم. آقایان گزارشهاشـان 
را به صـورت تفصیلـی و ریـز آوردند؛ مـن در جریـان آن گزارشـها قـرار گرفتم و دیـدم که واقعـاً زحمت کشـیده اند. 
بینی و بیـن اللَّ آدم وقتی نـگاه میکنـد، میبیند ایـن آقایان با آن شـأن و وضعی کـه دارنـد، و آنچه که از یک شـورای 
مدیریـت برمیآیـد، خیلـی کار کرده انـد؛ منتهـا مشـکل کار این اسـت کـه بـرای اداره ی این واحـد به ایـن عظمت، 
امکان ندارد کاری از شـورای مدیریت بربیاید. مسـأله، مسـأله ی شـورای مدیریت نیسـت؛ یک مجموعـه ی مدیریت 
قـوی میخواهـد؛ یک مدیـر کارآمـد میخواهـد؛ یـک مجموعـه ی اداری و پرسـنلی میخواهـد؛ یک بودجـه ی منظم 

میخواهـد؛ ده تـا معاونت میخواهـد؛ تـا بتوانند ایـن مجموعه ی عظیـم را درسـت کنند.

3-ضعف در تبلیغ
هرکـس از دوسـتان ما بـرای معالجه یـا کار دیگر بـه خارج رفـت، آمد گفـت به فان کشـور مبلّـغ بفرسـتید؛ اما من 
به آنهـا میگویـم آن نیازی را که شـما احسـاس کرده ایـد، من پیـش از شـما از آن خبر داشـتم؛ امـا کسـی را نداریم؛ 
شـما آدمی را معرفی کنیـد تا من بفرسـتم؛ میگویند نداریـم! از کشـورهای مختلف میآینـد و از ما مبلّـغ میخواهند؛ 
اما نداریـم! از داخل شـهرهای ایـران میآیند و از مـا مبلّغ و امـام جمعـه میخواهند؛ امـا نداریم؛ خیلی عجیب اسـت! 
بنده به مسـائل امامـت جمعه اشـراف پیـدا کـرده ام. من دایمـاً گـزارش آقایـان دبیرخانـه ی ائمه ی جمعـه و جناب 
آقای رسـولی را - کـه رئیس دبیرخانـه هسـتند - میبینم و خبرهـا را میخوانـم. جاهایی هسـت که گاهی شـش ماه 
یا یک سـال بدون امـام جمعـه میماند؛ ایـن در حالی اسـت که مـا حوزه ی بـه این عظمـت را داریـم! مگر مـا گفتیم 
به جنگلهـای آمـازون بروید و تبلیـغ کنیـد!؟ آقایـان نمیرونـد؛ میگوییم چـرا نمیرویـد، میگوینـد میخواهیم درس 
بخوانیـم! برادران! مـن ایـن روش را قبول ندارم؛ حاال شـما هرچـه میخواهیـد بگویید، بگوییـد؛ من واللَّ ایـن را الهی 
نمیدانـم! چنـد نفرتـان بیاییـد از مرجعیـت و از ریاسـت و از مدّرسـی و از فضل و سـواِد در آن حـد بگذرید؛ حـوزه را 
طـوری راه بیندازید کـه بعداً هـزار نفـر مثـل خودتـان را به وجـود بیاورید.تبلیغ کـه اولیتریـن کار ماسـت، حوزه ی 
علمیـه ی قـم ایـن کار را نمیکند! بـا زحمـت و تـاش زیـاد، در فصل تابسـتان و یـا بـه مناسـبتی، آقایـان عده یی را 
برای تبلیـغ میفرسـتند؛ بنده هم پشـتیبانی و کمـک میکنم و بـر این معنـا اصرار میـورزم. ما در این دو، سـه سـاله، 
از سـازمان تبلیغات و دفتـر تبلیغات خواهـش کردیم، عده یـی را فرسـتادند؛ ولی این کافی نیسـت. جاهایی هسـت 
که اصـًا روحانـی پایش به آن جا نمیرسـد! در سـفر به اسـتان بوشـهر به منطقه یـی رفتیـم و وارد ده بزرگی شـدیم؛ 
گفتیـم روحانـی و عالم شـما کیسـت؟ گفتند مـا روحانـی نداریم! پرسـیدیم چـرا؟ گفتنـد نمیآینـد بماننـد! من از 
شـما سـؤال میکنم که چرا نمیرویـد بمانید؟ ایـن واقعاً سـؤال جدی اسـت؛ چـرا نمیروید بمانیـد؟ برویـد در یک ده 

بمانیـد؛ چـه اشـکالی دارد؟ حـوزه نمیتواند بـرای این طـور جاها مبلّغ بفرسـتد.

4-عدم سازماندهی و نظم در باب تحقیق
تحقیـق هـم همین طـور اسـت. ایـن حـوزه بایسـتی دسـتگاههای تحقیـق داشـته باشـد. اگـر یـک نفـر بنشـیند 
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برای خـودش تحقیـق کند، البتـه چیز باارزشـی اسـت؛ امـا کار ایـن مجموعه ی عظیـم این نیسـت. مرحـوم آیةاللَّ 
بروجردی11 سـالها در بروجـرد بود و تـک و تنها یـک عالَم تحقیق کـرد؛ حاال اگر شـما که یـک عالِم هسـتید، در قم 
بنشـینید و در ایـن مجموعه ی به ایـن عظمـت تحقیق کنید؛ کـه تازه ایـن تحقیقـات، مثًا شـطری از اشـطار12 آن 
تحقیقات یک نفـر که تنهـا نشسـته و تحقیق کـرده، نشـود، این چـه قیمتـی دارد؟ امـروز در یک مجموعـه علمی، 
کار تحقیقـات، ضابطـه و قانون و روشـهای پیشـرفته دارد؛ کامپیوتر هسـت؛ تحقیق دسـتجمعی هسـت؛ تحقیق در 
چیزهـای الزم هسـت؛ اما در حـوزه، یکـی در امری کـه الزم نیسـت، تحقیق میکنـد؛ دو نفـر در امر واحـدی تحقیق 
میکنند و تولیـد واحـدی را به وجـود میآورند! در بـاب تحقیق، سـازماندهی و نظـم الزم اسـت؛ این نظـم در حوزه ی 

علمیـه وجود نـدارد!

5-کتابهای درسی
کتابهـای درسـی، یکـی دیگـر از مشـکات حـوزه ی علمیـه ی قـم و حوزه هـای علمیـه ی دیگر اسـت. تا سـخنی از 
کتابهای درسـی میگوییـم، میگوینـد فان عالـم بزرگ هـم همیـن کتابهـا را خواند؛ حـاال آنهایـی کـه انقابیترند، 
میگوینـد امام هـم همیـن درسـها را خواند کـه امام شـد! آیـا امـام چـون همیـن درسـها را خواند، امـام شـد!؟ امام 
جوهـر مخصوصی بـود. آنچه کـه شـما در عظمت امـام پیـدا میکنید، ناشـی از این نیسـت کـه این کتابهای درسـی 
را خوانـد. وانگهـی، از زمانـی کـه امـام راحـل )رضوان اللَّ علیه( ایـن کتابهـا را میخواندنـد، تـا حاالیی که من و شـما 

میخواهیـم ایـن کتابهـا را بخوانیـم، بین ایـن دو مقطع، شـصت سـال، هفتاد سـال فاصله شـده اسـت.
کتـاب درسـی جدیـد تولیـد کنیـد. چـه اشـکالی دارد کـه عده یـی بنشـینند کتـاب درسـی جدیـد تولیـد کنند؟ 
میگویند ما شـهید ثانی1۳نمیشـویم! خیلـی خوب، شـهید ثانی نمیشـوید؛ اما بسـیاری از فقهـای امروز مـا از فقهای 
گذشـته واردترند. مـن نمیگویم رتبـه ی علمی و استعدادشـان بیشـتر از آنهاسـت - شـاید اگـر در زمان آنهـا بودند، 
مثل آنهـا نمیتوانسـتند باشـند - اما بسـیاری از آنها، سـطح معرفـت فقهیشـان باالتر از خیلـی از فقهای گذشـته ی 
ماسـت؛ چرا نمیشـود؟ کتاب اصول تولیـد کنید؛ کتـاب فقه تولیـد کنید؛ بـرای مراتـب مختلف تولید کنید؛ شـکل 

درس را عـوض کنیـد.
آن روز یکـی از دوسـتان عزیـز مـا - کـه مـن واقعـاً خیلـی هـم خاطـرش را گرامـی میـدارم - بـه مـن میگفـت که 
این طور نمیشـود کـه در حـوزه جنس پاسـتیکی درسـت کرد؛ بایـد مطـول و بعد معالـم و بعـد قوانین و بعـد لمعه 
را بـا شـروحش از اول تا آخـر مطالعـه کرد. مـن بـه او گفتم کـه نمیگویـم جنس از پاسـتیک درسـت کنیـد؛ بلکه 
میگویـم امـروز در دنیـا از جنسـی کـه از آهـن سـخت تر اسـت، صفحه یـی نازکتـر از کاغـذ درسـت میکننـد؛ مـن 

میگویـم ایـن را درسـت کنید.
نـوآوری کنیم. مگر میشـود ایـن همـه مجموعه ی انسـانِی با ایـن عظمـت و با این همـه اسـتعداد، در کتاب درسـی 
نوآوری نداشـته باشـد؟ ایـن همه کارهـا را چه کسـی باید بکنـد؟ این کارهـا را بایسـتی مدیریـت حوزه بکنـد. البته 
کارهـای فردی انجـام گرفته اسـت؛ فرد مخلصـی، مصلحی، دلسـوزی، کتابی نوشـته؛ کتابـی تخلیص کـرده؛ کتاب 

11. 1۳4۰ - 125۳ ش
12. بخشی از بخشها
1۳. 9۶۶ - 911 ق
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نویـی آورده؛ درس جدیـدی گفتـه؛ مطلـب تازه یـی آورده؛ اما کار فـردی به جایـی نمیرسـد؛ کار باید جمعی باشـد؛ 
باید بر حـوزه فـرض بشـود؛ باید مثل قالبی گذاشـته شـده باشـد.

طراحی دستگاه مدیریت حوزه یک نیاز استراتژیک
به نظرم میرسـد که در حوزه دسـتگاه مدیریت الزم اسـت. مـن فرمی بـرای این مدیریـت تصویر کـردم و روی کاغذ 
نوشـتم، که االن برای شـما میخوانم. اگر حـوزه این طوری اداره بشـود، مشـکاتش حل خواهد شـد؛ اگـر این طوری 
اداره نشـود، مشـکاتش حل نخواهد شـد. من عرض میکنم که با شـورای مدیریت، حـوزه اداره نمیشـود؛ مدیر الزم 
دارد. در رأس بایسـتی یک شـورای عالِی سیاسـتگذارِی امور حوزه متشـکل از دوازده نفر، پانزده نفـر از فضای طراز 
اول حـوزه وجود داشـته باشـد؛ اینها دو هفتـه یک بـار دور هم جمع بشـوند و برای سیاسـتگذاری، مسـائل حـوزه را 
با هم تبـادل نظر کننـد و دیگـر در جزییـاِت اجراییـات داخل نشـوند. این عـده، یک نفـر را بـه عنوان مدیـر انتخاب 
کنند؛ این مدیر هم بایسـتی شـرایطی داشـته باشـد؛ باید از فضـای حوزه باشـد و طلبه هـا و فضا او را قبول داشـته 

باشـند؛ فرد خارج از حوزه، یا کسـی کـه وجهه ی فضلـی و علمی نداشـته باشـد، کار را مشـکل خواهد کرد.

تبیین ساختار پیشنهادی مدیریت حوزه های علمیه

1-معاونت طرح و برنامه
البتـه خواهیـد گفـت فضـای مـا درس و بحـث دارنـد؛ بلـه، من هـم میدانـم؛ امـا مـن میگویم کـه محـض رضای 
خدا همـان درس را تعطیـل کننـد و بیایند به مدت سـه سـال ایـن کار را به عهـده بگیرنـد. بنده بعـد از رحلـت امام 
)رضوان اللَّ تعالیعلیـه( خیلـی از ایـن مسـؤولیتهای مهـم کشـور را دو سـاله، سـه سـاله - یعنی زمـان دار - بـه این و 
آن محول کـرده ام. شـما درس خـارج میگوییـد و پنجاه نفـر، صد نفـر - کمتر یا بیشـتر - هم شـاگرد داریـد؛ خیلی 
خوب، محـض رضای خدا به مدت سـه سـال ایـن درس را تعطیـل کنید. اگـر ایـن درس تعطیل بشـود، آیـا در عالَم 
ضایعه یـی پدید خواهد آمـد!؟ بیاییـد این مدیریـت را قبول کنیـد و یک نفر مدیر بشـود؛ بعـد این مدیر بـا اختیارات 
و بـا بودجـه ی کافـی، معاونتهایی داشـته باشـد. قبـل از ایجـاد معاونتهـا، باید یـک دفتـر طـرح و برنامه، دایـم برای 
طرحهـای حـوزه کار کند؛ بنشـینند و راجـع بـه مقـررات، آیین نامه ها، شـکلها، کارهـا، هیأت حـوزه و مسـائل کلی 

حـوزه، دایـم طـرح بدهند.

2-معاونت تبلیغ و نیروی انسانی
یـک معاونـت، معاونـت تبلیـغ و نیـروی انسـانی اسـت؛ کارش فقـط همین باشـد؛ یعنـی تربیـت مبلّغ بـرای داخل 
کشـور؛ تربیت مبلّـغ برای خـارج کشـور؛ تأمین مبلّغـان ثابت بـرای مناطـق گوناگون کشـور؛ تأمین مبلّغـان فصلی 
برای مناطق گوناگون کشـور؛ کـه هرکـدام از اینها کاسـهای دوره یِی کوتـاه میخواهند؛ مثـًا امامت جمعـه به نظر 
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من چیزی نیسـت که فقط به علـم و بیان و امثال اینها بسـتگی داشـته باشـد و چیز دیگـری نخواهـد؛ امامت جمعه 
چیز دیگـری هـم الزم دارد؛ آن کسـانی کـه خبـره ی این کارنـد و اهل فـن هسـتند، میدانند کـه امامـت جمعه چه 
میخواهـد؛ بنشـینند چیزهایـی را بنویسـند و یـک دوره ی چهـار جلسـه یی، پنج جلسـه یی، ده جلسـه یی درسـت 
کننـد؛ عده یی هـم ایـن دوره را ببیننـد و برای امامـت جمعه آمـاده باشـند؛ دبیرخانـه ی ائمـه ی جمعه هـم اینها را 
به حسـب حالشـان برای امامـت جمعه انتخـاب کند؛ حـوزه بایـد ایـن را تأمین کنـد. مسـأله ی اسـتقرار روحانیون 
در مناطق گوناگـون و نیـز تأمین مـدارس تربیت مربـی برای مراکـز آموزش فرهنگـی، باید مـورد توجه قـرار گیرد؛ 
شـبیه آنچه که در همین مدرسـه ی دارالشـفاء بـه شـکلی دارد انجام میگیرد. االن در سـطح کشـور جاهایی هسـت 
که مربیهای روحانـی میخواهند؛ در سـپاه میخواهند، در ارتـش میخواهند، در دانشـگاه میخواهنـد، در تربیت معلم 

میخواهنـد، در تربیـت مـدّرس میخواهند.

3-معاونت آموزش
یک معاونـت، معاونت آموزش اسـت؛ که بایـد مدارس تحـت برنامه و مـدارس تخصصـی را اداره کند؛ بـرای آموزش، 
برنامه ریـزی کنـد؛ متـون آموزشـی تهیـه کنـد؛ گواهـی پایان نامه هـای تحصیلـی را بدهـد؛ از طـاب بخواهـد کـه 
پایان نامـه بنویسـند. شـما آقایان چـرا پایان نامـه نمینویسـید؟ یک نفر دانشـجو، چهار سـال، پنـج سـال دوره یی را 
میبینیـد؛ بعـد موضوعـی را بـه او میدهنـد؛ اسـتاد او را راهنمایی میکنـد و یک رسـاله به وجـود میـآورد؛ خیلی هم 
خوب اسـت. االن اگـر همیـن آقایان طـاب مـا، بعـد از آن که پنج سـال، شـش سـال، ده سـال درس خـارج رفتند، 
یک اسـتاد راهنما بگیرنـد و یک موضـوع فقهی بـه آنها بدهنـد و بگوینـد کار کنید، ببینیـد از همین طریـق چه قدر 
موضوع حـل خواهـد شـد. پایان نامه هـای بعضـی از ایـن دانشـگاهها را کـه بـرای مـن میآورنـد - در موضوعاتی که 
بنده بـه آنهـا ذیعاقه هسـتم - میبینم کـه خیلی هم خوب اسـت و ایـن جوانـان خـوب کار میکنند. جوانـان حوزه، 
اگر استعدادشـان بیشـتر از آنها نباشـد، کمتـر از آنها نیسـت؛ تـاش و زحمـت و روح تحقیقشـان هم کـه الحمدللَّ 

باالسـت.

4-معاونت تحقیقات و مطالعات
یک معاونـت، معاونـت تحقیقـات و مطالعات اسـت؛ کارش تربیـت محقق، نظـارت بر رسـاله های تحقیقی و انتشـار 
مجات علمی در حوزه اسـت. مـن آن روز بـا جمعی از بـرادران این نکتـه را مطرح کـردم و گفتم که مـا یک مجله ی 
فقـه نداریم! مـا یک مجلـه ی علمـی فقـه الزم داریم کـه مباحث فقهـی را بـا زبان علمـی فقـه - یعنی زبـان عربی - 
بیان کند. اگر کسـی هم خواسـت فارسـی بنویسـد، مینویسـد؛ اما زبان اصلـی مجله بایـد عربی باشـد. محققان یک 
مجله ی فقـه تهیه کننـد و در آن مقالـه بنویسـند؛ یکی از فضـای آبرومند هـم یکی از درسـهایش را تعطیـل کند و 
بیاید مسـؤولیت این مجلـه را به عهـده بگیـرد. مگر فایـده ی این مجله بـرای پیشـبرد فقه اسـام، کمتـر از فایده ی 
آن درس اسـت؟ محققـان، بـزرگان و فضـا، موضوعـات جدید فقهـی را بنویسـند؛ تحقیق کننـد؛ نقد کننـد؛ فقه را 
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پیش ببرنـد و دنیـا را از فقـه شـیعه آگاه کننـد. در دائرةالمعارف ها، فقه مـا را بعـد از فقه اباضیـه میآورنـد! از این فقه 
غنی - که شـاید هیـچ فقهی ایـن همه کتـاب و تحقیـق و متون مهم نداشـته باشـد، یـا کمتر فقهی داشـته باشـد - 

کسـی خبر نـدارد! اینهـا را بیـرون بیاوریم، تـا در مجات علمـی دنیا منعکس بشـود.

5-معاونت پرورشی
یک معاونت، معاونت پرورشـی اسـت؛ مشـاوره های اخاقـی و تربیتـی، دروس و برنامه های تربیتی، کشـف و هدایت 
اسـتعدادهای درخشـان. در جمـع طـاب و فضای مـا اسـتعدادهای درخشـانی هسـتند؛ در میـان اینهـا عامه ی 
حلیها و محقـق حلیهـا و شـیخ انصاریها پیدا میشـود؛ اینهـا کجاینـد؟ بعضی در غـم معاش، بعضـی هم در غـم پیدا 
کردن کان یکـوِن یک کتاب درسـِی مشـکل! واقعـاً چه کار کنند؛ کسـی نیسـت اینهـا را پـرورش بدهد! مـن در دو، 
سـه سـال قبل از این، با یکـی از فضـای عالیمقـام - کـه واقعاً قلبـاً بـه ایشـان ارادت دارم؛ خیلـی خوشـفکر و نوآور 
هم هسـتند - همیـن نکتـه را مطرح کـردم و گفتـم شـما تعـدادی از ایـن فضـا و محققـان را در جایـی از قم جمع 
کنید و به آنهـا کار تحقیقـی بدهیـد و بودجه یی هم برایـش بگذاریـد؛ اما تعقیب نشـد و متأسـفانه این کارهـا انجام 
نمیشـود! من ایراد ندارم که چـرا فان آقـا ایـن کار را نکرده؛ معلوم اسـت که ایـن کارها فـردی انجام نمیگیـرد؛ این 

کارها تشـکیات و مدیریـت تشـکیاتی الزم دارد.

6-معاونت گزینش و آمار
یک معاونـت، معاونت امـور حوزه های شهرستانهاسـت. یـک معاونـت، معاونت گزینـش و آمار اسـت. گزینش حوزه 
چه طـوری اسـت؟ دو نفـر از آقایـان اسـاتید، یـک نفـر را گواهـی میکننـد؛ از کجـا او را میشناسـند؟ مـا اول انقاب 
کسـانی را داشـتیم که نامه یی از فان پیشـنماز فـان محله میآوردنـد کـه در آن نامه، این شـخص تأیید شـده بود؛ 
او هـم این نامـه را مثـًا به سـپاه یا کمیتـه میبـرد و بـه او شـغل میدادند؛ امـا بعد معلوم میشـد کـه این فـرد منافق 
اسـت! وقتی میگفتیم چرا چنین شـخصی را تأییـد کردیـد، میگفتند ابویشـان مرتب به نمـاز ما میآمـد! اگر پدرش 
به نماز شـما میآمده، بـه این جـوان که جزو فـان گـروه ضددین یا مثـًا منافق اسـت، چـه ارتباطـی دارد!؟ مدّرس 
نـگاه میکنـد، ظاهـر حـال را میبینـد؛ لزومـاً مأمـور بـه تحقیـق از باطـن حـال هم نیسـت؛ این کـه مـاک گزینش 
نمیشـود! گزینش مهم اسـت و از اینها دقیقتر اسـت. مسـأله ی گزینش، مسـأله ی گروههـای مختلـف اجتماعی در 
حوزه، مسـائل امنیتی، مسـائل حقوقـی، امتحانـات ورودی در حوزه، مسـأله ی نظـام وظیفـه و نیز آمارهایـی که در 
حوزه الزم اسـت - و ما خیلـی از این آمارهـا را نداریم - بـه این معاونت مربوط میشـود. در کنـار اینها، معاونـت رفاه و 

خدمات و معاونـت اداری و پشـتیبانی هم الزم اسـت.
بنابراین، آن شـورای عالی باید تشـکیل شـود؛ حـاال مراجع یـا جامعه ی مدّرسـین محتـرم میخواهنـد آن را انتخاب 
بکنند، فرقـی نمیکنـد؛ ده، پانزده نفـر از آدمهای خوشـفکر بایـد انتخاب بشـوند. الزم نیسـت اینها وقـت زیادی هم 
بگذارند؛ هفته یـی یک جلسـه، دو هفته یی یک جلسـه - بسـته به کارها - بنشـینند سیاسـتگذاری کننـد و خطوط 
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اصلـی را معین نماینـد؛ یک دبیـر فعال هم داشـته باشـند کـه برایشـان برنامه هـا را روان کند؛ بعـد اینها یـک مدیر 
قـوی انتخاب کننـد و با همـه ی وجـود از او حمایـت کننـد؛ البته در ایـن صورت، بنـده هم پشـتیبانی مالـی خواهم 
کرد. من بـه خـود آقایـان جامعـه ی مدّرسـین و شـورای مدیریت هـم که یـک وقـت تشـریف آورده بودنـد، همین 
را گفتـم؛ گفتـم اگر چنیـن تشـکیاتی ایجاد بشـود، مـن پشـتیبانی مالی خواهـم کـرد و تا آن جـا که در وسـع من 

هسـت، فروگذار نخواهـم کرد.
ایـن مدیر قـوی باید بـرای خـودش پنج تـا، هشـت تـا، ده تـا، دوازده تـا - هرچـه الزم اسـت - معاونـت ایجـاد کند. 
البته اگـر قرار باشـد چنیـن چارتـی تصویب شـود، یکـی از همـان سـمینارها الزم اسـت. یک گـروه خوشـفکر باید 
بنشـینند و معاونتهـا را انتخاب کنند؛ بعـد معاونـان را بیاورند و آن شـورای عالی تصویـب و تأیید کند، تا بـا نظر همه 
باشـد. مسـؤوالِن زیردسـت تر را خود آن معـاون انتخاب کند. باید سـاختمان مناسـبی هم در اختیارشـان گذاشـته 
بشـود - پنجاه تا، صـد تا اتـاق؛ بیشـتر، کمتـر - و بودجـه ی معینی هم بـه ایـن کار اختصاص پیـدا کنـد و یک چند 
صد نفـر آدم، مرتب صبحهـا دنبـال اداره ی کار حـوزه بیاینـد؛ وااّل شـورای محتـرم مدیریـت و فضای عالیمقـام، با 
وجود درسـهای خـارج، تحقیقات علمـی و شـاگرد طلبـه، معلوم اسـت کـه نمیرسـند. اداره ی چنین تشـکیات به 
این عظمتـی، کار یـک شـورای مدیریت نیسـت؛ ایـن یک نظـام مدیریتـی میخواهـد؛ عاجش ایـن اسـت. جوانان 
طلبه و فضا هـم مکرر به مـن مراجعـه میکنند، یا نامـه و طومار مینویسـند؛ جـواب من این اسـت که گفتـم؛ حوزه 

این طـوری درسـت میشـود.
نکته یـی را حضـرت آقای مشـکینی فرمودنـد که نکته ی درسـتی اسـت. خوشـبختانه امـروز ایـن َعلَمیـِن جلیلیِن 
مرجعیـِن اعظمینی کـه در قـم هسـتند14 - کـه خداوند ان شـاءاللَّ بـرکات وجودشـان را بر سـر مـا و همـه ی مردم 
مسـتدام بـدارد، و مـن واقعـاً برای طـول عمـر و عافیـت ایـن آقایـان دعـا میکنـم - بحمـداللَّ جـزو روشـنفکران و 
خوشـفکرانند؛ جـزو کسـانی هسـتند کـه این گونـه چیزهـا را قبـول دارنـد. مـن بارهـا بـه دوسـتان گفته ام کـه در 
شـهر قم و حـوزه ی قـم، اول مدرسـه یی که بـا صـورت برنامه یی درسـت شـد، مدرسـه ی حضـرت آیـةاللَّ العظمی 
گلپایگانی بود. سـی سـال پیـش، قبـل از مدرسـه ی حقانی، مدرسـه ی ایشـان بود. ایشـان مرحوم شـهید بهشـتی 
را بـرای ایـن کار بردنـد. بنابراین، هـر دو نفر ایـن آقایان، اهـل برنامـه و اهل ایـن چیزهایند. هیچ اشـکالی نـدارد که 
این فکرهـا در حوزه یـی باشـد کـه در رأس و در مقام مرجعیتـش، چنیـن شـخصیتهای عالیمقامی هسـتند. آقایان 
فضا برونـد و ایـن مطالب را بـا آنهـا در میـان بگذارنـد؛ وقتـی رضایت آنها کسـب شـد - که البته کسـب میشـود و 
راضـی خواهنـد بـود - بیاینـد بحـول اللَّ و قوتـه کار را انجام بدهنـد؛ این طـوری حـوزه درسـت خواهد شـد. آقایان! 
بدون اینها، حـوزه در قیامـت از ماها شـکایت خواهـد کرد؛ چون اسـتعداد عظیمـی وجـود دارد که به قـدر خود این 

اسـتعداد از آن اسـتفاده نشـده است!

14. آیةاللَّ العظمی گلپایگانی، آیةاللَّ العظمی اراکی
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رفع مسائل مسلمین انگیزه اصلی انقالب اسالمی

وضع اسالم در زمان پیروزی انقالب
عمل به جهاد، تالش و توسل، راه تحقق اهداف و 

آرمانها 
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حوزه ی علمیه یک موجود زنده است
نقش طالب جوان در ثمربخشی حوزه

نیاز حوزه به تحول و تطور 
لزوم استفاده از ابزارها و روشهای نوین در پژوهش 
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تخصصی کردن محتوای درسی 
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ثمرات و  وظایف حوزه علمیه قم 
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ثمرات و  وظایف حوزه علمیه قم *

 ارتباط حوزه علمیه با مسائل و حوادث عالم
آنچه که محـور عرایض امروز ماسـت، حوزه ی علمیه اسـت. البتـه امروز حـوزه ی علمیه مثل گذشـته جدا از مسـائل و 
حوادث عالم نیسـت؛ امروز حوزه ی علمیه حقیقتی اسـت که با همه ی دنیا - مسـتقیم و غیرمسـتقیم - مرتبط اسـت؛ 
بنابرایـن، سـخن از حـوزه ی علمیه، بیشـک با مسـائل جـاری جهان اسـام هم مرتبـط اسـت؛ همچنان که با مسـائل 
کشـور و مسـائل دولت دارای ارتباط تام اسـت. عـرض کرده ایم که نظـام جمهوری اسـامی، نظامی نیسـت که ممکن 
باشـد مجموعه یـی از علمـای دیـن از آن جدا باشـند؛ آن هـم مجموعـه ی عظیم حـوزه ی علمیـه ی قم که خـود پدید 
آورنده ی این انقاب و زمینه سـاز پیروزی آن و پشـتیبان و پشـتوانه ی معنوی آن در طول سـالهای گذشـته بوده اسـت 

و ان شـاءاللَّ همـواره خواهد بود.

 رفع مسائل مسلمین انگیزه اصلی انقالب اسالمی
 آنچه که مـا امروز در مسـائل جهان اسـام مشـاهده میکنیم، برای کسـانی که بـا انگیزه ی انقـاب و فکر انقاب آشـنا 
هسـتند، چیزهای جدیـد و نامنتظـری نیسـت. انقاب اسـامی، انقابـی نبود که فقـط تغییر یـک رژیـم حکومتی را 
به یـک رژیم دیگر هـدف بگیـرد؛ همچنـان کـه باالتـر از آن بود کـه فقـط مسـائل مجموعه یـی از مسـلمانان را که در 
چارچوب جغرافیایِی یک کشـور زندگـی میکنند، هـدف بگیـرد. از روز اولی کـه انقاب پیروز شـد، بلکه پیـش از آن - 
امروز کـه حرفهای پیـش از انقاب را میشـنویم، به یـاد میآوریـم که حّتی پیـش از پیـروزی انقاب، بـرای مجموعه ی 
انقابیـون و دسـت اندرکاران این نهضـت عظیم - نه فقط مسـائل ملـت ایران، بلکه مسـائل مسـلمین نیز مطـرح بود.

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۰1/12/1۳7۰
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 البته شـکی نیسـت کـه در سـازندگی، مسـائل ملت ایـران - بـه دالیـل مختلـف - تقـدم و ارجحیـت دارد. ایـن نظام 
و ایـن دولـت باید بتوانـد یک الگـو درسـت کند، تـا فعـل او، قـول او را تأییـد کند؛ بایـد بتوانـد در این کشـور اسـام را 
تحقق ببخشـد، تـا نهضت اسـامی، صادق شـناخته شـود؛ بایـد شـعارها را بـه واقعیت بـدل کند، تـا آن شـعارها، دل 
شـعاردهندگاِن سـایر کشـورها را گرم کند. پس، مسـائل کشـور ایـران تقـدم و اولویـت دارد؛ امـا باشـک در هدفهای 
اصلی حرکت اسـامی و نظام اسـامی، مسـائل مسـلمین مطرح اسـت. اگر در گوشـه یی از جهان، جمعی از مسلمین 
حرکتـی میکننـد، تصمیمی میگیرنـد، سـودی میبرند، یـا زیانـی میبینند، ملـت ایـران و انقـاب و نظام مـا نمیتواند 
موضـع منفـی و بیتفـاوت بگیـرد. لـذا از روز اول کـه انقـاب مـا به یـک دولـت و یـک نظـام تبدیل شـد، این نظـام در 
زبـان امام و معلـم و معمـارش، و در زبان مسـؤوالن و گویندگانـش، همواره مسـائل ملتهای مسـلمان را مطـرح و به آن 
اعتنا کرده اسـت. امروز اگر شـما میبینیـد که مثـًا در آفریقـا ملتهـا کاری کرده اند که حـواس اسـتکبار جهانی بکلی 
پریشـان شـده اسـت؛ اگر میبینید که سیاسـتگذاران اسـتکباری دارند فکـر میکنند کـه اگر مسـائل الجزایـر به فان 
کشـور و فان کشـور سـرایت کرد، ما چـه میکنیـم؛ اگر میبینیـد که ملتهـای مسـلمان جمهوریهـای آسـیای میانه، 
احساسـات اسـامی خود را ابراز میکنند و اسـام را میخواهنـد - تا آن جا کـه رهبران و مسـؤوالن و زمامدارانشـان هم 
چاره یـی جز ایـن ندارنـد کـه دم از گرایش بـه انگیزه هـای اسـامی بزننـد - و همین طور مـوارد دیگـر، اینهـا را باید به 

عنـوان آن جرقه هایـی کـه از ایـن کانون آتش منتشـر شـده اسـت، ماحظـه کنید.

وضع اسالم در زمان پیروزی انقالب
 باشـک دنیا، دنیـای دیگری شـده اسـت. آن روزی کـه این انقـاب به پیـروزی رسـید، وضع اسـام در دنیا ایـن نبود 
که امـروز هسـت؛ خیلی متفـاوت بـود. آن روزی کـه این نهضت شـروع شـد، وضع اسـام و دیـن و دینـداری در داخل 
همین کشـور هم ایـن نبـود که شـما امـروز مشـاهده میکنیـد؛ دیـن، غریـب و مظلـوم و منـزوی بـود؛ از دیـن برائت 
میجسـتند؛ حّتـی دیندارهـا از دینـداری خجالت میکشـیدند! وضـع فرهنگ غیردینـی - بلکه ضـد دینی - بـه جایی 
رسـیده بود که بزرگتریـن تعریف دینـی از یک جـوان این بـود که بگوینـد فان جـوان نمازخوان اسـت! همـه چیز به 
سـمت دوری از اسـام و دوری از خدا بـود. در و دیوار این کشـور را به گنـاه آلوده کـرده بودند. بعضـی از ظواهر محفوظ 
بود؛ امـا از بواطـن دیـن، از روح دیـن، از حرکـت عمومی به سـمت هدفهای دیـن خبری نبـود؛ و ایـن در ایـران بود که 
مردمش یکـی از متدین ترین مردمـان مسـلمان در کشـورهای گوناگون بودنـد. در بعضی کشـورهای دیگر اسـامی، 
وضع مثـل این جا بـود؛ در بعضی جاهـا هم وضع بدتر بود. سـران کشـورهای اسـامی یادشـان نمیآمد که مسـلمانند! 
در مجامع سیاسـی و رسـمِی اسـامی، چیـزی که مطلقاً بـه یاد کسـی نمیآمد، ایـن بود که یـک حرکت و یـک تظاهر 

اسـامی انجام بگیـرد، یـا از یک تظاهـر ضد اسـامی جلوگیری بشـود؛ اصـًا چیزی بـه عنوان اسـام مطـرح نبود!

عمل به جهاد، تالش و توسل، راه تحقق اهداف و آرمانها 
 امروز کار به جایی رسـیده اسـت که دشـمنان اسـام و دیـن - منظور، دشـمنان فردی و شـخصی و اعتقادی نیسـت؛ 
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دشـمنان سیاسـی اسـت؛ آنهایی که دینداری مردم را سـدی در مقابـل اطماع و هوسـها و شـهوات خود میبیننـد - از 
گسـترش دین در سـطح عالـم، به عنـوان یـک پدیـده ی خطرناک یـاد میکننـد! ما باید بـه ایـن واقعیت خیلـی توجه 
کنیم؛ این کارِ کیسـت؟ ایـن کارِ شماسـت؛ این کارِ جهـاد عظیمی اسـت که ملت مـا انجام داد. از سـخن بـدون عمل، 
کسـی درس حقیقی و مانـدگار نمیگیرد. ملـت ایـران کاری کردند که عملشـان، قولشـان را تأییـد کرد و بـر آن صحه 
گذاشـت؛ لذا این قـول برکت پیـدا کرد. منـش الهـِی آن امام خالـص و مخلـص، آن انسـان باصفا کـه در تمـام وجود و 
حرکات و سـکنات خـود، خـدا را در نظـر میگرفت، کار خـود را کـرد. بـرادران عزیز! جوانـان عزیـز! اینها بـرای ما درس 
اسـت؛ اینها راه آینده ی مـا را روشـن میکند. مـا که هنوز بـه اهـداف خودمان نرسـیده ایم؛ ما کـه هنوز بـا آن صحنه ی 
عظیمـی که از گسـترش تفکـر اسـامی پدید میآیـد و خـدای متعـال در آیـات قرآنـی آن را ترسـیم کرده اسـت - که 
»لیظهره علـی الّدین کلّـه و لو کـره المشـرکون« 1 - خیلـی فاصلـه داریـم. راه، همیـن راه اسـت: راه جهـاد، راه تاش، 
راه علم و عمـل، راه اخـاص، راه صفـا، راه ذکر و توجه بـه خدا، راه توسـل به اهل بیـت، راه زنـده نگهداشـتن یادگارها و 

ارزشـهای اسـامی؛ نه فقـط در دل و ذهـن، بلکه حّتـی در عمل؛ اینهاسـت که مـا را بـه نتایج خواهد رسـاند.

ثمرات حوزه علمیه
 پس، امـروز وقتی که حـوزه ی علمیه نگاه میکنـد، باید احسـاس کند که حرکـت این چند ده سـال گذشـته ی او، یک 
حرکت مثمر بـوده؛ و اساسـاً حـوزه ی علمیه، یک وجـود مثمـر و دارای بـرگ و بار بـوده اسـت؛ »کلمة طّیبة کشـجرة 
طّیبـة أصلها ثابـت و فرعها فـی الّسـماء. تؤتی أکلهـا کّل حین بـأذن ربّهـا«؛ 2 و تـا امـروز این گونه بوده اسـت. در سـال 
1۳4۰ قمری - یعنـی هفتاد و دو سـال قبـل از ایـن - آن روزی که مرحوم آیـةاللَّ حائـری )رضوان اللَّ تعالی علیـه( وارد 
این شـهر شـد، از این همه بـرکات خبری نبـود؛ نـه در این شـهر، نـه در این کشـور، و نه در سراسـر عالـم. او ایـن حوزه 
را پایه گـذاری کـرد و تقریباً چهـل سـال بعـد از آن تاریـخ - یعنـی در سـال 1۳۸1 و 1۳۸2 قمـری - این نهضـت آغاز 
شـد؛ ببینید چه قدر ایـن ثمره بـه اصل نزدیـک اسـت و چه طـور آن اخاصی کـه نشـاننده ی این نهـال - یعنـی نهال 
حوزه ی علمیـه - در وجـود خود داشـت، به ثمر نشسـت، تـا این نهضـت پدید آمـد و نشـاننده ی نهال نهضـت - یعنی 
آن معلم نسـل کنونی و نسـلهای آینـده ی بشـر، آن مـرد خـدا، آن بنـده ی صالـح، آن رهـرو راه پیامبران - بـا اخاص 
خود چـه کرد که ایـن نهال تا امـروز این همه ثمرات بخشـیده اسـت که شـما آنهـا را در سراسـر عالم میبینیـد؛ و یکی 
از ثمرات آن تاش در کشـور ایران، تشـکیل جمهوری اسـامی بـا همه ی برکاتـش اسـت؛ و در جاهای دیگـر، بیداری 
مسـلمین و بقیه ی قضایاسـت کـه میدانید. امـروز هم من و شـما باید بـا اخاص و بـا تاش و بـا جهاد حرکـت کنیم تا 
این درخـت، ثمربخـش بمانـد و ثمربخش تر بشـود؛ ایـن باری اسـت کـه مـا دست به دسـت میگردانیم. پـس حوزه ی 
علمیه یک وجـود مثمر بـوده اسـت؛ بعد از ایـن هم بایـد مثمر باشـد؛ وااّل حـوزه ی بیثمـر فایده یی نـدارد و به دردسـِر 
نگهداشـتنش نمیـارزد. هیـچ درختی اگر ثمری نداشـته باشـد، یا الاقل سـایه یی بر سـر کسـی نیفکند، هیـچ باغبانی 

زحمت نگهـداری از آن را بـر خود همـوار نمیکند.
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1. توبه: ۳۳
2. ابراهیم: 24 و 25
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حوزه ی علمیه یک موجود زنده است
 حوزه ی علمیـه یک موجـود زنده اسـت؛ افـراد در این حـوزه میآیند و میرونـد. یک روز شـما این جـا را پُـر کردید؛ یک 
روز هم قبل از شـما جمـع دیگری این فضـا و صحـن را پُر میکردنـد؛ آنها رفتند و شـما آمدید؛ من و شـما هـم خواهیم 
رفـت و دیگرانـی خواهنـد آمـد و ان شـاءاللَّ متأللئ تـر و پُرشـکوه تر از زمان مـا این جـا را پُر خواهنـد کـرد. ماها عوض 
میشـویم؛ اما آنچـه میماند، حـوزه ی علمیه اسـت. حـوزه ی علمیه، یـک موجود همیشـه زنده اسـت؛ اما حیـات آن به 
دسـت ما و به دسـت هر نسـل دیگر اسـت. اگر مـن و شـما زندگـی و جوهـر حیـات را در حـوزه تزریق نکنیـم، حیات 
حوزه ضعیف خواهد شـد و به نسـلهای بعد نخواهد رسـید. حـوزه مربوط به افراد نیسـت - افـراد میروند، حـوزه میماند 
- اما حیات مسـتمر و تاریخی حوزه، وابسـته بـه جهاد و تاش افراد اسـت. مـا میتوانیم بد عمـل کنیم - العیاذ بـاللَّ - و 
نتیجه ی بد بگیریـم؛ یا خوب عمـل کنیـم و نتیجه ی درخشـان بگیریم. پس عمل ماسـت کـه تأمین کننـده و تعیین 

کننده ی آینـده و آثـار و ثمرات حوزه اسـت.

 نقش طالب جوان در ثمربخشی حوزه
حاال چـه بکنیم کـه این حـوزه مثمـر بماند؟ یک مسـأله این اسـت کـه طاب علـوم دینـی و فضای جـوان، آیـا برای 
سـازندگی و برای آینـده ی حوزه نقشـی دارند یا نـه؛ جواب این اسـت کـه بلی، دارند. هرکسـی نقـش خـودش را دارد. 
در یک مجموعـه، همـه ی افـراد دارای نقشـند. در یک بدن سـالم، هر سـلولی مشـغول کار اسـت. اگـر هر کـدام ما در 
آن جایی که هسـتیم، کار خـود را خـوب انجام بدهیـم، به سـامت مجموعه کمـک کرده ایـم؛ اما اگـر هر کـدام ما کار 
خـود را خـوب انجام ندهیـم، به قدر شـعاع وجـودی خـود، به سـامت مجموعـه ضربـه زده ایم؛ »رحـم اللَّ امـرء عمل 
عما صالحا فأتقنـه«.۳ کار را بایـد متقن و خـوب انجـام داد؛ درس را باید خوب خواند؛ اخـاق را باید رعایـت کرد؛ تدین 
را باید در زندگی خود اصل دانسـت؛ ممشـای بـزرگان را در آداب زندگـی، در خلقیات عبـادی و عملی باید اسـوه و الگو 
قرارداد. چیزهایی هم هسـت کـه البته به تطـور زمان متطور میشـود؛ آنهـا را هم باید متطـور و متحول کرد. پـس افراد 
حـوزه، از بـزرگ و کوچک، تـا طلبه ی تـازه به حـوزه آمـده، در عمل شـخصی خـود میتوانند نقشـی ایفا کننـد که آن 
نقش در سـامت حال و آینـده ی حوزه اثر خواهد گذاشـت. اگـر طلبه ی امـروز ما بـه درس خواندن بیاعتنایـی کند، یا 
به دیانـت و تعبـد و تاش فـردِی اخاقی خـود بیاعتنـا بماند، یا اسـتعداد خـود را بـه کار نیندازد، یـا هدف خـود را گم 
کند - مثل کسـی که به طـرف مقصـدی در حال حرکت اسـت، امـا وقتی وسـط راه بـه قهوه خانـه ی خوش آب وهوایی 
رسـید، همان جا پیاده بشـود و لنگر بینـدازد و همان جـا بماند و هـدف را فراموش کنـد - یا اگـر در اثنـای راه منظره یی 
به چشـمش خورد، نشـناخته و ندانسـته به سـمت آن راه بیفتـد و از هدف غافل بشـود، همـه ی اینها آفات راه ماسـت. 
طلبه بایـد راه را بـا معرفت و علـم و یقین انتخاب کنـد و با معرفـت و علم و یقیـن هـم آن را ادامه دهد؛ آنچـه که مربوط 
به فرد طلبه اسـت، اینهاسـت. البته مسـؤولیتهای دیگری هم هسـت که به طور طبیعی کار کسـان دیگری اسـت؛ کار 

مدیـران و کار اسـتادان و بزرگان اسـت - که آن هم داسـتان دیگـری دارد - کار طلبه ها نیسـت.

۳. مسائل علیبن جعفر، ص 9۳
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 نیاز حوزه به تحول و تطور 
 در خصـوص آنچه کـه در حوزه ی علمیـه باید دچار تحـول و تطور بشـود - که بخش بسـیار مهمی اسـت - اگر بخواهم 
به طور اجمـال و خاصـه مطلبی عـرض بکنم - کـه البته تفصیلـش را بـا جزییـات و ریز مسـائل، در مجموعـه ی علما 
و فضا و اعاظـم حوزه عـرض کـرده ام4 - این اسـت کـه این مجموعـه ی عظیمی کـه امـروز مایه ی اتـکاء و امیـد نظام 
جمهوری اسـامی و آینده ی کشـور اسـت و به منزلـه ی راهنمایی برای حرکت کلی کشـور، نـه فقط امـروز، بلکه برای 
فردا و فرداهاسـت - که هـر کدام از شـما در یـک بخش باید ایـن راهنمایـی را انجـام بدهید و ان شـاءاللَّ در میان شـما 
کسـانی باید راهنمایی کل مجموعـه را در دوران و زماِن خـودش انجام بدهند - ایـن مجموعه یی که امـروز به یک معنا 
چشـم امید جهانی به اوسـت، باید خـودش را با شـرایط و امکانـات و پیشـرفتهای زمـان هماهنگ کنـد؛ همین درس 
را بخوانـد، همین علـم را بیاموزد، همین سـلوک اخاقـی و معنوی را داشـته باشـد؛ امـا از ابزارهای جهان هم اسـتفاده 

. کند

لزوم استفاده از ابزارها و روشهای نوین در پژوهش حوزه
 این نمیشـود کـه در دنیا کامپیوتر باشـد؛ سـرعت از سـاعت و دقیقه به ثانیه رسـیده باشـد؛ بـرای ذره ذره هـای وقت و 
انرژی حسـاب باز بشـود؛ دانشـگاهها و مراکز پژوهشـی عالم بـرای دانشـجویان و محققـان و خرده محققاِن خودشـان 
امکانات تحقیـق را فراهـم کنند؛ امـا ما طبق همـان شـیوه های قدیمی کـه یـک روز بـزرگان ما)قّدس اللَّ اسـرارهم ال

ّشـریفة( عمل میکردنـد - چون دستشـان خالی بـود - عمل بکنیـم؛ مگر چنیـن چیزی ممکن و رواسـت؟ اصـًا جایز 
نیسـت. اینها چیزهایی اسـت که باید تطـور پیدا کند. نمیشـود شـما امروز کـه میخواهیـد از این جـا به تهـران بروید، 
االغی پیدا کنید و سـوار آن بشـوید و قـدم به قـدم از این جا به کوشـک نصـرت، از آن جا به علیآبـاد و نقاط دیگـر بروید، 
تا بعـد از چهـار، پنـج روز به تهـران برسـید؛ چنین چیـزی امـکان ندارد. شـما یـک ماشـین پیدا میکنیـد و سـوار آن 
میشـوید و یک سـاعت، دو سـاعت دیگر به تهران میرسـید؛ این وسـیله در اختیار ماسـت. ما فقـه هم میخوانیـم، اما از 
وسـیله ی سریع السـیر هم اسـتفاده میکنیم؛ مگر مانع و منافاتی دارد؟ ما فقـه هم میخوانیـم، اما از کامپیوتـر هم برای 
فقه اسـتفاده میکنیم. ما فقه هـم میخوانیـم، اما از شـیوه های جدیـد تحقیق هم اسـتفاده میکنیـم. در دنیا روشـهای 
ویژه و بسـیار جدیدی برای تحقیق علـوم غیرتجربی وجـود دارد - فقـه از علوم تجربی که نیسـت - از آنها هم اسـتفاده 
میکنیم. ما فقه هـم میخوانیـم، امـا از ابزارهای کار دسـتجمعی هم اسـتفاده میکنیم. کارهای ما دسـتجمعی نیسـت. 
من یـک وقت عـرض کردم کـه از ایـن جهت، مثـل جنـاب ابیذر)سـام اللَّ علیه( هسـتیم کـه »یعیش وحـده و یموت 
وحده«.5 همـه ی کارهای ما تنهاسـت: از اسـتاد، تنهـا درس میگیریم و تنهـا مطالعه میکنیـم. گرچـه مباحثه مان هم 
کار دو نفری اسـت، اما تنهاسـت؛ یعنی اشـتراک فکری نیسـت. یک روز زید میخواند، عمرو شـاگرد او میشـود و گوش 
میکند؛ فـردا عمرو میخواند، زید شـاگرد او میشـود و گـوش میکند؛ یعنی کار فردی اسـت. کار دسـتجمعی، اشـتراک 
مسـاعی و ابزارهای مناسـب را جمع کردن و آوردن، کارهای جدید دنیاسـت. جدیـد که عرض میکنیـم، این بخش آن 

خیلی هم جدید نیسـت؛ تقریبـاً قدیمی اسـت؛ امـا در عین حـال ما هنـوز با آن چندان آشـنا نیسـتیم!
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4. بیانات در جمع علما و مدّرسان و فضای حوزه ی علمیه ی قم )1۳7۰/11/۳۰(؛ ر. ک: صفحه ی 9۰ همین مجلد
5. روضةالواعظین، ص 2۸4
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 شناسایی استعدادهای درخشان در حوزه و برنامه ریزی برای آنها
اسـتعدادهای درخشـان را در میـان حـوزه جمـع آوری و طبقه بنـدی کنیـم؛ ایـن از کارهایی اسـت کـه امـروز در دنیا 
رایج اسـت. نمیشـود بگوییم که این درس هسـت؛ هرکـس میخواهـد بیاید، بیایـد؛ هرکس هـم نمیخواهـد، نیاید؛ ما 
این طـوری درس میدهیـم و ماحظـه ی اضعـف مأمومیـن را میکنیم! مگـر چنین چیـزی میشـود؟ باید بـرای اقوای 
مأمومین هم یک درس ویژه گذاشـت. اسـتعدادها باید شناسایی و طبقه بندی بشـود؛ آن اسـتعداد درخشان برکشیده 
شـود و به او آموخته شـود و از او اسـتفاده شـود؛ اینها کارهایی اسـت که در جمله ی کارهـای جدید قرار میگیـرد؛ اینها 

باید در حـوزه انجـام بگیرد.

تخصصی کردن محتوای درسی 
 تخصصی شـدن و رشـته رشـته کردن و امتحـان کـردن و کارهـای گوناگـون دیگر هـم از همیـن قبیل اسـت. نیایند 
بگویند کـه بزرگان مـا همان طـور درس خواندنـد و به آن جاهـا هم رسـیدند. در حقیقـت، بزرگان مـا ابزار و وسـیله یی 
نداشـتند. اگر کسـی مثل ابن سـینا در دنیـای امروز بـا امکانـات امـروز درس میخوانـد، کاری میکـرد که تا هزار سـال 
دیگر دنیـا مدیـون او باشـد؛ همچنـان کـه در آن دوران و به حسـب آن زمـان کاری کرد کـه هزار سـال دنیا مدیـون او 
شـد. آنها امکانات نداشـتند، همان طور زندگـی کردند؛ اما امـروز امکانات و پیشـرفتها هسـت؛ ما از پیشـرفت که نباید 
فقط المپ مهتابیـش را در اتاقمـان بیاوریم! بایسـتی به دنبال ابـزار کار باشـیم؛ و این چیز بسـیار حائز اهمیتی اسـت؛ 
نمیشـود از اینها گذشـت. غـرض، اینها چیزهایی اسـت که مربـوط به بـزرگان حوزه اسـت؛ ان شـاءاللَّ اینها را بایسـتی 

انجـام بدهند.

 وجود یک مدیریت متمرکز 
حوزه بـه یک مدیریت متمرکـز احتیاج دارد کـه از طرف بزرگان حـوزه، مراجع معظـم حوزه، فضای حـوزه و جامعه ی 
مدّرسـین حوزه مـورد حمایت باشـد و طـاب آن مدیریـت را به عنوان یـک مدیریت شـامل بپذیرند. جمعـی آدمهای 
کارآمد بنشـینند و دامنها را بـه کمر بزننـد و از این مجموعه ی عظیم که چشـم جهانی به اوسـت، آن چنان که میشـود 
و باید و شـاید، اسـتفاده کننـد؛ ایـن از جملـه ی کارهایی اسـت کـه در حوزه بایـد انجـام بگیـرد؛ آن وقت حـوزه مثمر 

خواهد شـد.

 اهمیت دادن به ارزش جهاد و علم 
یک مسـأله، مسـأله ی ارزشـها در حوزه اسـت. طاب باید ارزشـهایی را به عنوان ارزشـهای ثابـت و زوال ناپذیـر همواره 
به یاد داشـته باشـند؛ که از جملـه ی آنهـا، ارزش علـم و ارزش جهـاد اسـت. ارزش جهاد را دسـت کم نگیریـد. طلبه ی 
جهادگـر، طلبه ی تاشـگر، طلبـه ی بسـیجی، طلبه یی کـه آماده اسـت تـا در میدانهـای خطر حضـور پیدا کنـد، این 
طلبه اسـت که اگر با ابـزار علم مجهز شـد، آن وقت دنیایـی در مقابـل او دیگر تـاب نمیآورد. ایـن کتابی را کـه درباره ی 
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خاطـرات بسـیجیهای تیـپ ۸۳ اسـت و اخیراً چـاپ شـده، ۶ میخوانـدم؛ چه قـدر لذتبخـش و زیباسـت. طلبـه ی امام 
صـادق، در دفـاع از حریـم امام صـادق - یعنـی نظام جمهـوری اسـامی؛ چون جنـگ ما دفـاع از حریـم امام صـادق و 
دفـاع از حریم اسـام و قـرآن بـود - در میدانهـای خطـر بیمحابا پیـش میـرود و حماسـه هایی خلق میکند کـه گویی 
افسـانه اسـت؛ این قدر از ذهن مـردِم امروز دور اسـت؛ اینها ارزشـهای تمام نشـدنی اسـت؛ هیچ چیـزی با اینهـا معادل 
نیسـت؛ نظام حوزه بایسـتی این ارزشـها را رشـد بدهد و پیش بیـاورد. ارزش تدیـن و تعبد و ذکـر، ارزش بسـیار بزرگی 
اسـت. ما همیشـه افتخـار میکردیـم کـه حوزه هـای علمیه آن چنـان اسـت که وقتـی کسـی وارد آن میشـود، اگـر بار 
معنوی و دینـی و اعتقادی و عملـی زیادی هم نداشـته باشـد، وقتی خارج میشـود، پُربـار و متدین اسـت؛ و همـواره از 
دانشـگاههای کشـور - دانشـگاههای سـبک جدید - توقع کرده ایم کـه این طور باشـند که اگـر جوانان وارد میشـوند و 

متدین نیسـتند، وقتی خـارج میشـوند، متدین خـارج بشـوند؛ این بایـد در حـوزه ی علمیه بـه حد اعلی برسـد.
انس پیداکردن طلبه با ذکر و مناجات

 طلبـه باید بـا دعـا، با ذکـر و بـا مناجات انـس پیدا کنـد. طلبـه بایـد زندگی خـود را یـک زندگـی دینِی محـض بکند. 
طلبه بایـد دل خود را پـاک و صاف کنـد، تا وقتـی در مقابل انـوار معرفت و توفیقـات الهی قـرار گرفت، تأللؤ پیـدا کند؛ 
بـرادران! بـدون اینها نمیشـود. ما کسـانی را داشـتیم که از لحـاظ علمـی، مراتـب باالیی هم داشـتند و مغزشـان قوی 
بـود؛ امـا دل و روحشـان ضعیف و آسـیب پذیر بـود. وقتی این جـا آن بنیـه ی معنـوی و دینی سـاخته نشـود، آن جا که 
پای مقـام و امکانـات ماّدی بـه میان میآید، انسـان میلـرزد؛ آن جـا که پای فـداکاری بـه میان میآیـد، انسـان میلرزد و 

نمیتوانـد جلـو بـرود؛ آن وقت چه طور میشـود یـک ملت و یـک مجموعـه را هدایـت کرد؟
 باید عمل کنیـم، تا بتوانیم اثـر بگذاریم. امـام را دیدیـد؟ امام در این شـهر در زمـان مرحوم آیـةاللَّ بروجـردی7 مدّرس 
عالیمقامـی بـود که فقط طـاب ایشـان را میشـناختند. طاب جـوان و فضـا به ایشـان عاقه داشـتند و همـان وقت 
درس ایشـان، درس شـلوغی بود؛ امـا در بیروِن حوزه ی علمیه، کسـی در شـهر قم هم ایشـان را درسـت نمیشـناخت، 
چه برسـد در سـطح کشـور؛ مگر یک عده خواص کمیاب و بسـیار معدود که در گوشـه و کنـار با اخـاق و درس اخاق 
ایشـان، یا آشـنا بودند و یا شـنیده بودند. همین انسـان که در گوشـه ی حوزه ی علمیه یک زندگی شـبه منـزوی و یک 
زندگی علمـی محـض را دنبال میکـرد، آن وقتـی که پـای عمل بـه میان آمـد، آن چنـان قـرص و محکم وارد شـد که 
حقیقتاً قدرتهـای پوالدین دنیـا را متزلزل و متاشـی کـرد. این صاحبـان قدرتهای مـاّدی دنیا بـا آن همه بـاد و بروت، 
با آن همه تظاهر و تشـریفات، با آن همه پیشـرو و پسـروها، هیچکدامشـان نتوانسـتند در مقابـل آن نََفس سـوزان، آن 
پای اسـتوار و آن انسـان ثابت قـدم و محکم، مقاومت کنند؛ درشتهایشـان هم سـینه سـپر کردند؛ اما همه یکـی پس از 
دیگری مجبور به عقب نشـینی شـدند. آن مـرد این اسـتقامت را از چه چیزی بـه دسـت آورد؟ از ایمان و تقـوا و اخاص 
و پاکیش. او انسـانی پاک و بااخـاص بود و دنیـا برایش اهمیتی نداشـت؛ حفظ آن مقـام برایش ارزش و هـدف نبود؛ به 

تکلیـف الهی فکـر میکرد.
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خودسازی در جوانی
 بـرادران عزیـز! طـاب و فضـای جـوان! ایـن بنیـه در جوانـی شـکل میگیـرد. در جوانـی خودتـان را بسـازید؛ شـما 
روزگارهـای مهم و حساسـی را در پیش خواهید داشـت. این کشـور و ایـن نظام و این نهضت عظیم اسـامی در سـطح 
عالم، به شـماها احتیاج خواهد داشـت؛ از لحاظ معنوی باید خودتان را بسـازید. البته نقشـه، نقشـه ی آسـانی است؛ اما 
پیمودنش اراده میخواهد. نقشـه، یعنـی تقوا؛ تقـوا، یعنی پرهیـز از گناه؛ یعنـی اتیان واجبـات و ترک محرمـات؛ کار را 
با اخـاص انجـام دادن و از ریـا و فریـب دور بودن. برخـاف آنچه کـه تصور میشـود، این کارهـا در دوران جوانی بسـیار 
آسـانتر اسـت؛ به سـن ماها که برسـید، کار مشـکلتر خواهد شـد. بنابراین، ارزش تدیـن، یکـی از آن ارزشهاسـت؛ این 
ارزش بایسـتی رعایت شـود. نماز شـب خوانـدن، نافله خوانـدن، دعـا خواندن، ذکـر گفتن، متوجـه خدا بـودن، زیارت 
رفتن، توسـل کـردن و به مسـجد جمکـران رفتن، سـازنده اسـت؛ اینهـا شـما را پوالدیـن خواهد کـرد. نمیشـود یک 

حوزه ی ایـده آل داشـته باشـیم؛ در حالی کـه این چیزهـا در طابش نباشـد.

لزوم پیشرفت دادن به دانش در حوزه 
 یکی دیگـر از ارزشـها، پیشـرفت دادن به دانش در این حوزه اسـت. آن کسـانی که در سـطوحی هسـتند کـه میتوانند 
به علم پیشـرفت بدهنـد، بایـد ایـن کار را بکنند. علـم را بایـد پیش بـرد؛ فقـه را باید پیـش برد. فقه ما اسـلوب بسـیار 
متقن و محکمـی دارد؛ آن اسـلوب همان چیزی اسـت که بـه آن فقاهـت میگوییم. فقاهت، یک شـیوه برای اسـتنباط 
و درک احـکام الهی و اسـامی اسـت. شـیوه ی فهم معـارف احکام از کتـاب و سـنت، که چگونـه و با چه ابـزاری مطلب 
را بفهمیـم، شـیوه ی فقاهـت نـام دارد. این شـیوه، شـیوه ی بسـیار رسـایی اسـت و ایـن منبع عظیمـی کـه در اختیار 
ماسـت - یعنی کتاب و سـنت و دسـتاوردهای فکری گذشـتگان - مواد اولیه ی آن اسـت. با این شـیوه و در ایـن قالبها، 
میشـود تمام نیازهای بشـر را اسـتخراج کرد و در اختیار بشـریت گمراه گذاشـت. امـروز ما خیلـی احتیاج داریـم که از 
این شـیوه اسـتفاده ی بهینه کنیم. البته کسـانی که از فضـل و مراتب باالی علمـی برخوردارنـد، خود این شـیوه را هم 
باید تکمیل کننـد. هیچ چیزی نیسـت کـه تکمیل پذیر نباشـد؛ همه چیـز در این عالم به سـمت تکامل پیـش میرود؛ 
حّتـی ذوات مقدسـه ی معصومیـن روزبـه روز کاملتـر میشـدند و تکامل پیـدا میکردنـد. وجود مقـدس معصـوم با آن 
عظمتی که بـرای ما حّتی قابـل تصور هم نیسـت - که امروز شـما نگاه میکنید میبینیـد از لحاظ عظمت، خورشـیدی 
اسـت که اصًا ابعـادش را هم مـا نمیتوانیـم بفهمیم؛ درسـت نگاه هـم بکنیـم، چشـممان را خواهـد زد - فـردای او از 
امروزش کاملتر اسـت. پس میبینیـد که حّتـی در آن مراحل، تکامل هسـت. در همه چیـز و در همه ی شـیوه ها تکامل 
هسـت. ما باید شـیوه ی فقاهت را هـم تکامل بدهیـم؛ بعد این شـیوه که در دسـت قـرار گرفـت، آن وقت وارد بشـویم، 

کتاب و سـنت را بـاز کنیـم و از آنها اسـتفاده کنیم.

پرداختن به کارهای نشده و سوالهای بی جواب
 بـرادران عزیـز! امـروز کارهـای نشـده و سـؤالهای بیجـواب خیلـی هسـت. از اولی کـه ایـن انقاب پیـروز شـد، هرجا 
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رفتیـم و هرکس آمـد، دیدیم بـه ما میگوید شـما چـه میگوییـد؛ حرفتان چیسـت. مـا باید پایه هـای تفکر اسـامی و 
جهان بینی اسـامی و مبانی نظـام اسـامی و ارکان و خطـوط اصلی انقاب اسـامی - یعنـی این تحول و از شـکلی به 
شـکل دیگر شـدن - را توضیح بدهیم؛ بعـد ارکان نظام جمهوری اسـامی و اقتصاد و سیاسـت و روابط جمعـی و روابط 
فردی و اخاق و فرهنـگ و جایگاه علـم را در آن توضیح بدهیم؛ همـه ی اینهـا کار الزم دارد؛ جای بسـیاری از این کارها 
خالی اسـت؛ اینها باید از حوزه ی علمیه بجوشـد و سـرریز بشـود. امـروز در دنیـا افکاری ارائه میشـود و فلسـفه هایی در 
زمینه های گوناگـون - در ذهنیات، در مسـائل اجتماعـی، در تاریـخ، در اقتصاد - مطرح میشـود که پاسـخهایی هم در 
این زمینـه وجـود دارد. هر چند صباحـی یک نفـر در دنیا سـر بلند میکنـد و کتابی مینویسـد؛ کتـاب او را بـه زبانهای 
دیگر ترجمـه میکننـد و چهار نفـر هـم مروجش میشـوند؛ مـا چـه کار کنیم؟ مـا این جـا در مدرسـه ی فیضیـه، یا در 
حـوزه ی قم، یا در مسـجدمان در فان شـهر کشـور بنشـینیم، تـا ببینیم چـه حرفـی از خارج آمـد که فـان نقطه اش 
اشـاره یا تعریضی به مسـائل دینی دارد و بنا کنیـم همان نقطـه را رد کردن!؟ این درسـت اسـت!؟ بعد از آن که کسـانی 
آن را خواندند، دانسـتند، تدریـس کردند، تفهیم کردند؛ یکی هـم پیدا شـد و آن را ترجمه کرد؛ مدتها هم گذشـت و آن 
ترجمه به دسـت مِن روحانی رسـید؛ تازه حاال بفهمم که در ده سـال پیش، بیسـت سـال پیـش، چهل سـال پیش، در 
اروپا دانشـمندی یا متفکری یا فیلسـوفی یـا فیلسـوف نمایی آمده و به فـان نقطه ی اعتقـادات من تعرض کـرده و من 
حاال بـه او جواب بدهـم! آیا این روش درسـتی اسـت!؟ یا نـه؛ حوزه بایـد در متن حـوادث علمی عالم باشـد. امروز شـما 
باید بدانیـد و در جریان باشـید که مثـًا در مقولـه ی جامعه شناسـی، در دنیا چـه نظرات و چـه ایده هایی هسـت و چه 
فکرهایی دارد میجوشـد. گاهی در ایـن فکرها عناصر مطلوبی هسـت؛ آن را جـذب کنید؛ عناصر نامطلوبی هم هسـت؛ 
قبل از آن کـه بیاید، دفاع مناسـبش را آمـاده کنید و ذهنیـت جامعه را واکسـینه نمایید. این طور نباشـد کـه وقتی آمد 
و یک عـده رفتنـد و خواندند و طرفـدار شـدند، ما بگوییـم بله، فان کـس در فـان قضیه این طـور گفتـه و این مطلب 
به ایـن دلیـل و این دلیـل و این دلیل، درسـت نیسـت؛ این کـه راه برخورد نیسـت! پـس، تحقیـق و پژوهـش و اطاع و 

آگاهی از حقایـق و معارف عالـم و وضع علمـی دنیـا، از چیزهایی اسـت که برای حـوزه ی علمیه الزم اسـت.

لزوم وجود حوزه در متن جریانات علمی دنیا
 حـوزه ی علمیه نبایـد از مسـائل و جریانـات علمی دنیـا منزوی باشـد؛ بایـد در متـن جریانات علمـی باشـد. البته این 
حرف بـه معنای آن نیسـت کـه فـردا تکتک طـاب قـم بگویند خیلـی خوب، مـا میخواهیـم حـاال در متـن جریانات 
علمی قـرار بگیریم، پـس درسـهامان را زمیـن بگذاریـم و اول یک خرده زبـان یاد بگیریـم و بعـد بیاییم! نه، حـوزه باید 
باشـد، نه تکتک طـاب. مجموعـه ی حـوزه باید مثـل یـک اسـتخر جـدا افتـاده ی از جریانات علمـی و فکـری جهان 
نباشـد؛ دریای عظیمی باشـد که جریانهایی به آن وارد بشـوند و جریانهایی هم از آن خارج گردند؛ فکرهایـی در آن وارد 
بشـوند و فکرهایی هم از آن خارج گردند. شـما باید دنیایی را سـیراب کنید؛ حوزه نمیتواند کنار بمانـد. اینها چیزهایی 
اسـت که در مورد حـوزه ی علمیـه ی قم همـوم ماسـت. من گاهـی که راجـع به مسـائل حـوزه ی علمیه فکـر میکنم، 
حقیقتاً یک حـال سراسـیمگی پیدا میکنـم! حوزه خیلـی مهم اسـت.  البته خوشـبختانه در قـم مراجـع معظم تقلید 
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هسـتند. امروز در حوزه ی علمیـه بزرگانی هسـتند. این دو مرجـع بزرگی کـه امروز در حـوزه ی علمیه هسـتند۸- این 
اسـتخوانهای قدیمـی حـوزه؛ این کسـانی که هـر کدام شـصت سـال، هفتاد سـال بـه ایـن حـوزه خدمـت کرده اند - 
وجودشـان خیلی بابرکت اسـت. غیر از آنها، فضا و مدّرسان و شـخصیتها و آدمهای دلسوز هسـتند. گاهی انسان اینها 
را که میبینـد، میگوید مـا هم بـه کارهای خودمان مشـغول باشـیم؛ ایـن کارها باالخـره انجام میگیـرد؛ ولـی از طرفی 
انسـان میبیند که حـوزه ی علمیه اسـت؛ شـوخی نیسـت. واقعیتهایی کـه در حوزه ی علمیه هسـت، جاهـای خالییی 
که انسـان احسـاس میکند، اینهـا چیزهایی نیسـت که انسـان بتوانـد آنهـا را ببیند و نسـبت به آنهـا دچار فکر نشـود؛ 
هّم انسـان متوجه ایـن امور نشـود. باید تـاِش خیلی سـریع و وسـیع و همه جانبـه و پُرمغـز و پُرمحتوا و پخته یـی - نه 
عجوالنـه و سرسـری - در قم انجام بگیـرد؛ طـاب و فضا هم بایـد کمک کنند؛ اسـاتید و مدّرسـان هم ان شـاءاللَّ باید 

پیشـقدم بشوند.

تاکید بر ارتباط حوزه و دانشگاه
 یکـی از چیزهایی که امـام بزرگـوار روی آن تأکید میکردنـد، ارتباط حوزه و دانشـگاه بـود؛ حوزه ی علمیـه در این مورد 
چـه کار میخواهد بکنـد؟ چه طـوری ارتباط حوزه و دانشـگاه تشـکیل خواهد شـد؟ ما دفتر همـکاری حوزه و دانشـگاه 
داریم - کـه البتـه کارهای بسـیار بـاارزش و خیلـی خوبی هم کـرده اسـت - اما نسـبت بـه آن کار عظیـم، فقط بخش 
کوچکی را اشـغال کرده اسـت. تحقیقات مشـترک، پژوهشـهای مشـترک و کارهای مشـترک، میتواند وجود داشـته 
باشـد. طاب باید بـا معارف روزگار خودشـان آشـنا بشـوند و علـوم روز را بشناسـند؛ البته این بـه معنای آن نباشـد که 
درسـهای خودشـان را رها کنند. برنامه های حـوزه باید فراگیر باشـد و به قـدر الزم و کافـی طاب را آشـنا کند. نکته ی 
آخر هـم این کـه طـاب همـواره در میـدان تبلیـغ، بسـیجیهای نظـام بوده انـد. کمک بـه نظام، کمـک به مسـؤوالن، 
کمک بـه دولت و کمـک به این کسـانی که بـا همه ی وجـود دارند تـاش میکنند، جـزو چیزهایـی بوده کـه بحمداللَّ 

طاب همیشـه آن را انجـام داده اند؛ االن هـم باید انجـام دهند.

لزوم مراقبت از نفوذ جناح بندی های سیاسی در حوزه
 مراقب باشـید کـه دسـته بندیها و جناح بندیهای سیاسـی در حـوزه نفوذ و رشـد نکند. جهت سیاسـی طـاب، همان 
جهت سیاسـی نظام و انقاب اسـت؛ همان جهـت انقاب را بایـد ان شـاءاللَّ در تبلیغـات و در برخـورد با مـردم - قوالً و 
عمًا - پـی بگیرید. ان شـاءاللَّ بایسـتی تصویر خوبـی از انقاب و تـاش مسـؤوالن و خدماتی کـه امروز دولتمـردان ما 
بحمداللَّ دارنـد انجام میدهنـد، در اختیار مـردم بگذاریـد؛ خداوند هم به شـما کمک خواهد کـرد. امیدواریـم که قلب 

مقدس ولیّ عصر )ارواحنافداه( از شـما راضی و خشـنود باشـد و سـربازان همیشـگی و واقعـی آن بزرگوار باشـید.

۸. آیةاللَّ العظمی گلپایگانی و آیةاللَّ العظمی اراکی
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روحانیت، منشاء تحّوالت مهّم اجتماعی ،  دینی و 
سیاسی کشور

علت اعتقاد بنیادین ملت ایران به روحانیت
ضرورت حفظ آبروی اسالف مطهر و عالم و مقّدس

چگونگی حفظ آبروی اسالف مطهر گذشته
از بین بردن آبروی روحانیت توطئه دشمنان انقالب 

اسالمی

آبروی هزار ساله روحانیت، موجب گرایش مردم 
به انقالب اسالمی 



حوزه و روحانیت

آبروی هزار ساله روحانیت، موجب گرایش مردم به انقالب اسالمی * 

روحانیت، منشاء تحّوالت مهّم اجتماعی ،  دینی و سیاسی کشور
بنـده ضمـن اسـتقبال از ایـن دیـدار و تشـّکر از آقایـان محتـرم کـه ایـن فرصـت را بـه وجـود آوردیـد، میخواهم 
مطلبـی را عـرض کنـم کـه بـه جامعـه روحانیـت - از طبقـات مختلـف و مراتـب مختلفشـان - مربوط اسـت. آن 
مطلب این اسـت کـه در کشـور ما، الاقـل از چنـد قرن پیـش به ایـن طـرف، روحانیت به خاطـر وضع خـاّص خود 
و ارتباطـی که با مـردم داشـته و اعتقـادی کـه مردم نسـبت بـه آن داشـته اند، منشـاء تحـّوالت مهـّم اجتماعی و 
دینی و سیاسـی بـوده و یا در ایـن تحّوالت نقش بسـزایی داشـته اسـت. از جمله در ماجـرای مشـروطیت، در ملی 
شـدن صنعت نفت - در آخر سـالهای دهـه بیسـت و اوایل سـی - و واضحتـر از همـه، در پیروزی انقاب اسـامی 
و نیز در گسـترش ایـن نهضـت. البتـه نباید هـم خیال کـرد که فقـط طّاب جـوان و پـر حـرارت و پر شـور بودند 
که در ایـن اجتماعـات عظیم پیـش از پیـروزی، تأثیـر گذاشـتند. این طـور نبود. همـه آقایانـی که دسـت اندرکار 
این امـور بودند، میداننـد کـه در شهرسـتانها، حضور علمـای موّجـه و پیرمـردان محترم عالِمـی که مردم بـه آنها 
اعتقـادی داشـتند، بسـیار مؤثّر بـود. اگرچه ایـن افراد سـابقه ای هـم در مبـارزات نداشـتند - نه بـه زنـدان افتاده 
بودند، نـه مبـارزه ای کرده بودنـد و نـه اعامیه ای نوشـته بودنـد - امـا وقتی کـه در این سـال آخر و ماههـای آخر 
قبـل از پیروزی، تشـخیص دادند کـه بایـد وارد میـدان شـوند، وارد میدان شـدند و حضور ایشـان، تأثیـر عظیمی 
در جلـب همه طبقـات مـردم داشـت. لـذا، در راهپیماییهـا، همـه قشـرهای مـردم را مشـاهده میکردیـد. این که 
زنـان در داخـل خانـه احسـاس وظیفـه کردنـد؛ پیرمـردان احسـاس تکلیـف کردند؛ کسـانی کـه سـوابق مبارزه 
نداشـتند احسـاس تکلیـف کردنـد؛ مـردم در شـهرها و روسـتاها احسـاس تکلیـف کردنـد، و ناگهـان یـک ملت 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 25/11/1۳71
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قیام کـرد، بـه خاطر همیـن بود؛ بـه خاطر حضـور همـه جانبه علمـای دیـن و روحانیـون بود کـه از بزرگشـان، از 
کوچکشـان، پیرمردشـان، جوانشـان، مـّای فقیـه سالخورده شـان، واعـظ گوینـده پـر حـرارِت نُورسشـان، چون 
وارد شـدند، معنایـش ایـن بـود کـه همـه قشـرهای مـردم وارد خواهنـد شـد. ایـن، طبیعـت کار اسـت. در ایران 
الاقـل در این سـه، چهار قـرن اخیـر این گونه بوده اسـت. قبـل از این، شـاید وضـع تفاوت داشـته اسـت. در بعضی 
از کشـورهای دیگـر اسـامی هـم شـاید همین گونه باشـد. مـا نسـبت به کشـورهایی کـه درسـت اّطـاع نداریم، 
قضـاوت نمیکنیـم؛ امـا کشـور مـا این گونه اسـت. ممکـن اسـت اگـر علمـا نباشـند، قشـری از مـردم وارد میدان 
شـوند و گروهـی از جامعـه کمـر بـه مبـارزه ای ببندنـد؛ امـا سـرکوب و سـاکت و تطمیـع کردن یـک گـروه، کار 
مشـکلی نیسـت. گروه عظیمی کـه نمیشـود آن را از میان برداشـت و راهش را به سـمت پیروزی سـد کـرد، ملّت 
اسـت. اگر بخواهید عامـه ملت و قشـرهای آن یک جـا حاضر شـوند، بایـد روحانیون آن جا باشـند. اگـر روحانیون 
و علمـای دیـن در جایـی حاضـر شـدند، معنایش این اسـت که همـه طبقـات، یـا اکثریت قاطعـی از ملـت، آن جا 
حاضـر خواهندشـد. ایـن، طبیعت ایـران ماسـت. ایـن، خصوصیتی اسـت کـه در طـول سـالیان متمـادی - بلکه 

قرون متمـادی - بـه اثبات رسـیده اسـت.

علت اعتقاد بنیادین ملت ایران به روحانیت
 علّت این چیسـت؟ علّـت، وضع روحانیت اسـت. بنـده مکّرر عـرض کرده ام کـه ما نباید خیـال کنیم آبروی نسـل 
فعلـی روحانیت موجب این شـد کـه مردم بـه سـمت انقاب اسـامی گرایـش پیدا کننـد. نه؛ این اشـتباه اسـت. 
بلکه آبـروی هزار سـاله روحانیـت، که یـک ذخیره تمام نشـدنی بـود، موجـب ایـن پیروزیهـا و موّفقیتهـا گردید. 
ایـن آبروی هزارسـاله، عبـارت اسـت از آن اعتباری کـه در طـول قرنهای متمـادی، از علـم و تقوای علمـای بزرگ 
به دسـت آمده اسـت. یعنی عامـه حلّـی در ایـن مجموعـه نقـش دارد؛ محّقق نقـش دارد؛ مجلسـی نقـش دارد؛ 
شـهیدین نقش دارنـد، شـیخ طوسـی نقـش دارد، سـّیِد مرتضـی نقـش دارد؛ شـیخ انصـاری نقـش دارد؛ علمای 
بـزرگ در قرنهـای متمـادی در نجـف نقـش دارند؛ بـزرگان قـم نقـش دارنـد؛ مرحوم حـاج شـیخ1 نقـش دارد، و 
مرحـوم آقای بروجـردی نقـش دارد. یعنی هـزاران انسـان برگزیـده، عمرهایشـان را به طهـارت و تقـوا گذراندند، 
مجموعه هـای علمی سـطح بـاال بـه وجـود آوردند و آثـار علمـی ارائـه دادند، تـا بتدریـج یـک جامعه و یـک ملت 
را به روحانیـت - بـه صـورت بنیادیـن - معتقد کردنـد. این نیسـت که عـّده ای؛ مـردم یک عهـد و زمان و نسـلی، 
کسـی را بخواهنـد، اّما نسـل بعـد نخواهنـد. وقتـی کـه محّبتی، بنیـادی و عمیق شـد، بـه مثابـه خصال انسـانی، 
از نسـلی به نسـل دیگـر بـه ارث میرسـد. مثـل محّبـِت حسـین بن علی علیه الّصاةوالّسـام، یـا محّبت اهـل بیت 
علیهم الّصاةوالّسـام. اینها خصوصیاتی نیسـت که یک نسـل داشـته باشـد و نسـل دیگـر بخواهد تحصیـل کند. 
نـه؛ اینها تحصیـل کردنی نیسـت. اینها از نسـلی به نسـل دیگـر بـه ارث میرسـد و در تعلیمـات پـدران، در تربیت 
مـادران، در نـوازش مربّیـان و در الالیـی دایه هـا بـرای کـودکان، خـودش را نشـان میدهـد. بنیادیـن شـدن یک 
موضوع بـه این معناسـت و اعتقـاد بـه روحانیت در جامعـه مـا، بنیادین بـوده و هسـت.وقتی چنین چیـزی وجود 

1. آیت اللَّ العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم.



حوزه و روحانیت

149

دارد و چنیـن اثری مثـل انقـاب بـرآن مترتّب اسـت، پیداسـت کـه دو حادثه بـزرگ مـورد انتظار اسـت. انقاب 
هم که شـوخی نیسـت! تشـکیل جمهـوری اسـامی کـه شـوخی نیسـت! ایـن، یعنـی تهدیـد همـه قدرتمندان 
و قلدرهـای دنیـا! پیـروزی انقـاب یعنـی بیدار شـدن یـک میلیـارد و انـدی مسـلمان، از خـواب چند صدسـاله. 
ایـن، یعنـی ناگهـان در همـه کشـورهای اسـامی، جمعـی از روشـنفکران مسـلمان و دانشـمندان و تـوده مردم 
بلند شـوند، مشـتها را گـره کنند و شـعار احیـای اسـام را مطـرح نماینـد. پیـروزی انقاب یعنـی اینهـا! پیروزی 
انقاب این نیسـت که چهار افسـر، دسـت به کودتـای نظامـی بزنند؛ دولتـی را ببرنـد؛ یکی دیگـر را بیاورنـد؛ بعد 
هم عـّده ای دیگـر بیاینـد آن دولـت را ببرنـد و دیگـری را بیاورنـد! قضیـه پیـروزی انقاب اسـامی که ایـن گونه 
نیسـت! پیروزی انقاب اسـامی، یعنی برافراشـته شـدن پرچمی کـه قدرتمنـدان دنیا بـرای پایین کشـیدن آن، 
زحمت بسـیاری کشـیده بودند؛ پول بسـیاری خرج کـرده بودند؛ تدبیرهای بسـیاری اندیشـیده بودند؛ انسـانهای 
بسـیاری را کشـته بودنـد و خیلـی کارها کـرده بودنـد. ناگهـان انقاب اسـامی پیروز شـد و بـا پیـروزی آن، همه 
نقشـه های قدرتمنـدان باطل گردیـد. همـه آن قدرتمندان، معطل و سـرگردان شـدند و منافعشـان مـورد تهدید 

قرارگرفـت. این اسـت معنـای پیـروزی انقاب اسـامی.

ضرورت حفظ آبروی اسالف مطهر و عالم و مقّدس
 لـذا، وقتی کـه این آبـرو و این سـرایت دیـن و روحانیـت در بین مـردم، چنیـن اثـر بزرگی میتواند داشـته باشـد، 
پس دو موضوع بـزرگ، مـورد توّقع اسـت: یکی این که مـا، اعقاِب آن اسـاف مطّهـر و عالـم و مقّدس، بایـد آبروی 
آنهـا را حفـظ کنیـم. به خاطـر این کـه اگـر ایـن کار انجام نگیـرد و ایـن نسـل، آبـروی گذشـتگان را حفـظ نکند، 
همـان چیـزی کـه نهادیـن و بنیادین شـده بـود، بتدریـج زایل خواهـد شـد و از بیـن خواهد رفـت. ایـن، طبیعِت 

قضیه اسـت. حـال به چـه نحو بایـد آبرویشـان را حفـظ کنیـم؟ این خـود داسـتان مفّصلی اسـت.

چگونگی حفظ آبروی اسالف مطهر گذشته
 اّوالً آنهـا عالِـم بودنـد؛ ما هـم باید سـعی کنیم علـم آنهـا را پیـش ببریم. علـم آنها میـراث بـزرگ و مهّمی اسـت. 
چهـار نفر آدم کـه درکی از مسـائل حقوقی و فقهی اسـام، یا از فلسـفه اسـامی، یـا از کام اسـامی ندارنـد - ولو 
صورتـاً در رشـته ای تبّحری داشـته باشـند - اگـر اهانـت و تحقیـر میکنند، بـه اینها نـگاه نکنیـد. فقه اسـام و در 
میان فقه اسـام، فقـه شـیعه، از لحاظ پیشـرفتها و دّقتهـای عالمانـه برای کسـانی که اهل فـن و فهمنـد، موضوِع 
شـگفت آوری اسـت. شـوخی نیسـت که انسـانی مثل صاحب جواهر2 بنشـیند، یـک دوره فقـه را از اّول تا بـه آخر، 
با آن همـه دّقت و تحقیـق، به تنهایـی بنویسـد و یـک دایرةالمعـارف را به تنهایـی در حقوق اسـامی پدیـدآورد! 
این، بـه معجزه اشـبه اسـت. همین طـور اسـت شـیخ انصـاری. همین طـور اسـت صاحـب ریـاض.۳ همین طورند 
بقیـه علمـای بـزرگ، از متقدمیـن و متأّخرین. شـیخ مفیـد دویسـت تألیـف دارد. عامه حلّـی نزدیک به سـیصد 
تألیـف دارد. خواجـه نصیرطوسـی یکطـور دیگر. شـیخ طوسـی یکطور دیگـر. اینهـا، برای کسـانی که اهـل فّنند، 
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خیلی حـرف و معنـی دارد. البته اگر یـک آدم جاهـل و بیمعلومات و نـادان، در جایی مشـغول گردن کلفتی باشـد 
و یک حقوقـدان بـزرگ از آن جـا عبور کنـد، بـرای او با یک نفـر آدم بیسـواد فرقـی ندارد. اگـر یک پزشـک بزرگ 
از آن جـا عبـور کند، بـرای او بـا یـک آدم نادان یکسـان اسـت. تشـخیص او که مـاک نیسـت؛ تشـخیص اهل فن 
ماک اسـت. علم شـیعه، علـم واالیی اسـت کـه از حیـث کّمـی و کیفـی خیلـی زیـاد و خیلی بـزرگ اسـت. نگاه 
نکنید به کسـانی که میایسـتند و تحقیـر میکننـد و میگویند که »علمـای شـیعه کاری نکردند«. شـما نمیفهمید 
که چـه کار کردند. »سـخن شـناس نئی جان مـن، خطـا این جاسـت.« این طور نیسـت کـه هرکس بتوانـد جایی 

بایسـتد و به میـزان، نقدی بگـذارد کـه خودش اهلـش نیسـت. این کـه روش علما نیسـت؛ روش سفهاسـت.
علم آنهـا زیاد بـوده اسـت. جامعـه علمی امـروز اگـر بخواهـد آن میـراث را گرامی بـدارد و آن آبـرو را حفـظ کند، 
بایـد در علـم جلـو بـرود و پیشـرفت پیـدا کنـد. حوزه هـای علمیـه در یـک میـدان و علمـای در غیـر حوزه هـای 
علمیـه، در میدان دیگـر. فـرض بفرمایید که شـما در رشـته وعـظ و تبلیغ تـاش میکنید. بسـیار خـوب؛ گفته ها 
و گفتارهـا بایـد عالمانه باشـد. از سـخن سسـت بایـد پرهیز شـود. از منبـر بیمطالعـه باید اجتنـاب شـود. بهترین 
گفته هـا و آخریـن گفته هـای جدید دربـاره مسـائل اسـامی، باید دانسـته شـود. البتـه ممکن اسـت چهـار منبر 
کمتـر برویم؛ اشـکال نـدارد. انسـانی که خـوب بخواهـد بگویـد، ناچار اسـت کمتـر بگویـد: »الف از سـخن چو در 
توان زد - آن خشـت بود کـه پر تـوان زد.« اگـر ُدرش را بخواهیـم پیدا کنیـم، البته بایـد زحمت بکشـیم؛ چاره ای 
نیسـت. آن کـس کـه فرضـاً در دانشـگاهها مشـغول تبلیـغ و کاِر مخصـوص روحانـی اسـت یـا در ارتـش و یـا در 
سـپاه مشـغول تاش روحانی اسـت، باید نیاز فکـری آن مجموعـه و مخاطبیـن خـودش را هوشـمندانه و زیرکانه 
بشناسـد. بایـد ببیند مخاطـب او چه عقـده و ابهـام و سـؤالی در ذهـن دارد؛ ولـو به زبـان نیـاورد. بایـد عالمانه آن 
مشـکل را حـل کند. اگـر میتوانـد، خـودش حل کنـد و اگـر نمیتوانـد پیـش عالمتـر از خودش بـرود و مشـکل را 
حل کنـد. این گونه اسـت که سـطح علـم باال میـرود. هر کـس در هـر جایی که مشـغول اسـت - ولو مشـاغلی که 
مسـتقیماً بـه کار علـم و درس و تحصیل ارتباطـی ندارد؛ مثـل مشـاغل قضایی - بایـد به این مسـائل توّجـه کند. 
البته مشـاغل قضایـی، عالمانـه اسـت؛ اما بـه کار تحصیـل و پیشـرفت علمـی، به طـور مسـتقیم ارتباطی نـدارد. 
یکی قاضـی اسـت؛ حقوقدان اسـامی اسـت؛ باید بـه دّقـت کار و تاش کنـد تا حکـم واقعی الهـی را در مـورد آن 
واقعـه و حادثـه بیابد.ایـن، در بـاب علـم. در بـاب قدس و تقـوا هـم معلوم اسـت دیگـر؛ عالمی کـه حرص بـه دنیا 
داشـته باشـد مردود اسـت. عالمـی کـه از محّرمـات اجتناب نداشـته باشـد، مـردود اسـت. نه این کـه عالـم نباید 
از تمّتعـات زندگـی بهـره ببرد؛ اّمـا مراتبی هسـت کـه انسـان در آن مراتب، بایـد حّقـاً و انصافـاً از تمّتعاتی چشـم 
بپوشـد. علما هم مثـل بقیه مـردم، بایـد از تمّتعـات معمولـی زندگی بهـره ببرنـد؛ همان گونه کـه خداونـد درباره 
پیغمبـر فرمود: »قـل انما انا بشـٌر مثلکـم« اما ایـن دو چیـز - حرص بـه دنیا و عدم تـوّرع از حـرام - ممنوع اسـت. 
این که حـرص بـه دنیـا در عالِم احسـاس شـود - ولـو به حسـب ظاهـر فعل حرامـی هـم نکند؛ امـا همین طـور از 
چـپ و راسـت دنبـال این باشـد کـه بتوانـد مـال دنیـا را جمع کنـد - ضـِدّ قدس اسـت. یـا این کـه خـدای نکرده 
توّرع از حرام نداشـته باشـد و دیده شـود کـه برایش غیبت کردن آسـان اسـت، دروغ گفتن آسـان اسـت، و خدای 
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نکـرده ارتـکاب بعضـی از محّرمـات گوناگون آسـان اسـت. پـس، این نسـل موّظـف اسـت چـه از راه علـم وتداوم 
رشـته علمی و پیشـرفت علمـی و چـه از لحاظ حفـظ اعتبـار تقوایـی و قدسـی، آبروی اسـاف را حفـظ کند.

از بین بردن آبروی روحانیت توطئه دشمنان انقالب اسالمی
کسـانی که میخواهنـد جمهوری اسـامی را بیآبـرو کنند، اگر شـده اسـت تهمت میزننـد و دروغ درسـت میکنند 
تا قـدس و علـم روحانیت را ضایـع کننـد. اینهـا خبرهـای دروغ میدهند، حـوادث دروغ جعـل میکننـد و موضوع 
کوچکـی را بـزرگ میکننـد، بـرای این که آبـروی روحانیـت را در نظـر مـردم ببرند. پیداسـت ایـن آبرو بـرای آنها 
خیلـی اهمیـت دارد. میدانند کـه اگر ایـن آبرو باشـد یـا نباشـد چقـدر تفـاوت دارد. بعضی نیـز همیـن را فرموله 
میکننـد، لبـاس علمـی و بحـث اسـتداللی بـه آن میپوشـانند - گویـا بحث علمـی میکننـد - کـه »بلـه؛ در حوزه 
علمیـه، علـم و تقوا نیسـت!« نـه آقـا؛ انصافـاً تقـوا وقـدس، در بین این قشـر، بـه نسـبت، از همـه قشـرهای دیگر 
بیشـتر اسـت. شـما نگاه کنید ببینید این طـّاب حوزه علمیـه، درآمد و حقوقشـان چقدر اسـت؟ امروز بیشـترین 
حقـوق حـوزه ای یـک طلبـه فاضـل - نـه طلبـه ای کـه امـروز وارد حـوزه شـده؛ آن هـم حـوزه قـم کـه باالترین 
حوزه هاسـت - کـه زن و چنـد بچـه دارد و سـالها درس خوانـده اسـت، از متوّسـِط حقـوق کارگـران و کارمنـدان 
این کشـور به مراتب کمتـر اسـت. یعنی ازنصـف هم کمتر اسـت. نصـف متوّسـِط حقوق کارگـران از همـه حقوق 
یـک طلبه فاضـل ما در حـوزه علمیـه قـم - حـاال مشـهد را نمیگویـم؛ اصفهـان را نمیگویـم؛ شـهرهای کوچک را 
نمیگویم؛ قـم را میگویم که مرکز اسـت - بیشـتر اسـت! امـا درعین حال، با تقـوا و طهـارت زندگی میکنـد. خوب، 
قدس یعنـی چـه؟ ورع یعنی چـه؟ بیاعتنایـی به دنیـا یعنی چه؟ یعنـی همیـن. البته آدمهـای ناباب هم هسـتند؛ 
آدمهـای قالتـاق هم همـه جا هسـتند. امـا اکثریّـت و شـکل غالـب در میـان طـّاب همین اسـت که ما مشـاهده 
میکنیـم. ایـن برجستگیهاسـت که اگـر در طـول سـالهایی کـه طلبـه مشـغول انجـام مسؤولیتهاسـت در او باقی 

بمانـد، واقعـاً علـّو مقـام و علّو درجه اسـت.
ایـن، آن حادثـه و مطلـب اّول کـه قشـر روحانی بایـد خودش بـه فکر خودش باشـد؛ بـه فکـر آن ذخیره باشـد؛ به 
فکر آن آبـرو باشـد. قاعدتـاً هم هسـت؛ اما میشـود بـر آن آبـرو افـزود؛ همچنانـی که امـام بزرگـوار مـا، آن هم بر 
آبروی هزار سـاله روحانیت افـزود. امـام، آبـروی روحانیت را از زمان شـیخ مفیـد تا امـروز - هرچه بـود - مضاعف 
کـرد و بـاال بـرد. قـدرت روحانیـت را در مقابله بـا بدیهـا و ظلـم و جـور نشـان داد؛ که یـک عالـم چگونـه میتواند 
وارث موسـی و عیسـی و ابراهیم علیهـم السـام و پیغمبـر خاتـم صلّیاللَّ علیه وآله وسـلّم باشـد. اُف بر کسـانی که 
قـدر این نقـش عالـِی آن بزرگـوار را نمیدانند و خیـال میکنند نسـبت به روحانیت، دلسـوز یـا عاقه مندنـد! اُف بر 

جهالت و بـر غفلـت اینها، کـه چطـور نمیداننـد و نمیفهمنـد ارزیابـی صحیح چگونه اسـت!؟
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زندگی شیخ مفید، چشمه سار دانش، فرهنگ، 
اخالق و حکمت

نقش برجسته شیخ مفید در شکوفایی فقه و کالم و 
مذهب اهل بیت)ع(

اهمیت تشکیل بزرگداشت شیخ مفید برای نسل امروز
جایگاه شیخ مفید در خط سیر تفکر علمی تشیع در 

دو زمینه ی کالم و فقه
وضع اجمالی حوزه های شیعه در دوران منتهی به 

زمان شیخ مفید
حوزه ی بغداد دره التاج مراکز علمی شیعه با اشتهار 

و شکوفایی شیخ مفید
شیخ مفید بنیانگذار حوزه های علمیه شیعه با 

قواره ای جدید و جامع
و ...

شیخ مفید)ره( بنیانگذار حوزه های  علمی  شیعه  در آینده



حوزه و روحانیت

شیخ مفید)ره( بنیانگذار حوزه های  علمی  شیعه  در آینده  *

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم 
و الحمدللَّ رب العالمیـن و افضل صلواته و ازکی تحیاته علی سـیدنا النبـی االعظم محّمد المصطفی و الـه الُغّرالمیامین 

سـّیما بقیةاللَّ فـی االرضین روحـی له الفداء

زندگی شیخ مفید، چشمه سار دانش، فرهنگ، اخالق و حکمت
هزار سـال پیـش از ایـن، در یکـی از روزهای پـر حادثـه ی بغداد، میـدان »اشـنان«، بـر مردمی کـه به خاطـر واقعه یی 
غم انگیـز در آن انبـوه شـده بودنـد تنگ آمـد. و هزاران چشـم بـر مردی کـه مرگـش حادثه یی بـزرگ بود، گریسـت. و 
دهها هزار نفـر بر جنـازه ی انسـان واالیی نمـاز گزاردنـد که پنجاه سـال، چون مشـعلی تابنـاک، بخش گسـترده یی از 
جهان اسـام را با دانش و معرفت خود، روشـن سـاخت، و در کرانـه ی دجله ی بغداد، دجلـه ی دیگری از علـم و معرفت 
به راه انداخته بـود. تندباد حـوادث تلـخ و خونین در پایتخت عباسـی و طوفـان تعصبها و بد دلیها نتوانسـته بـود چراغ 
علم و عملـی را خاموش سـازد که به شـجره ی زیتونه ی علـوم قرآن و معـارف اهل بیت )علیهم الّسـام(، متصل گشـته 
و بـا مصباح ِخـَرد بشـری تأللـؤ یافته بـود. و خـار و خاشـاک کج فهمیهـا و بدسـگالیها نتوانسـته بـود در برابر آن شـّط 
خروشـانی سـّد گردد که فقه و کام و عقل و نقل را در بسـتر پر فیضش به سـرزمینهای حاصلخیز رسـانیده بود.آن روز 
که پیکر مفیـد را انبوه خایق تشـییع کردند و به امامت سـید شـریف، علـی مرتضی بـر او نمـاز گزاردند، دلهایـی پر از 
کینه و تهی از کیاسـت و حکمـت، این را پایـان کار آن بزرگمرد شـمرده و ساده اندیشـان مـرگ او را جشـن گرفتند .اما 
چشـم و دل هر فرزانه یـی میتوانسـت به وضـوح در یابد کـه مرگ آن سـاالر فرزانـگان نمیتواند پایان کار کسـی باشـد 

*. پیام به کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید 2۸/۰1/1۳72



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

154

و فیضان پنجاه سـاله ی او، چشـمه سـاری از دانـش و فرهنگ و اخـاق و حکمـت، در فضای اندیشـه ی بشـری جاری 
سـاخته و اراده ی الهی و سـنت تاریخ، زایندگی و فزایندگی آن را در عبور جاودانـه اش از البای نسـلها و دوره ها و قرنها، 

تا رسـیدن بـه دریای منتهـای رشـد نهایی بشـر، تضمین کرده اسـت.

نقش برجسته شیخ مفید در شکوفایی فقه و کالم و مذهب اهل بیت)ع(
آن روز بـدن نحیـف مفیـد در خانـه اش در درب الریـاح بغـداد بـه زمین سـپرده شـد تـا روزی به جـوار بـارگاه حضرت 
ابیجعفـر جـواد )علیه الّسـام( منتقـل شـود و در آن دارالّسـام رحمـت الهـی بیارامـد، امـا شـخصیت سـترگ او کـه 
پنهان کردنی و از یادرفتنی نبود، پیوسـته در برابر چشـم زمان باقی مانـد و هر گز از یـاد نرفت، و در روند شـکوفایی فقه 
و کام و مذهب اهل بیت )علیهم الّسـام( نقش برجسـته ی خود را ایفـاء کرد.امروز پس از گذشـت هزار سـال از آن روز، 
تشـکیل هزاره شـیخ مفید به هّمت شـما عزیزان، تجدید خاطره ی آن حادثه ی بـزرگ و تجلیل از آن قلـه ی علم و تقوا 
اسـت که گذشـت ده قرن و رشـد ده قرنی علم و فرهنگ نتوانسـته اسـت از سـرافرازی او بکاهد و او را از نظرهـا بیندازد.

نسـل علمی امروز با بزرگداشـت مفیـد و نشـر آثـار مکتـوب او، در حقیقت وظیفه ی سـپاس خود را نسـبت بـه مردی 
انجام میدهد که خـود و افکارش همـواره در ضمن جریان غنـی و پربار فقه و کام مدرسـه ی اهل بیت )علیهم الّسـام(، 
حضور داشـته و به مثابه ی سـنگ زاویـه و قاعده ی اصلـی، در بنـای رفیع فقاهـت و تکلم شـیعی، چنانکه در ایـن هزار 
سـال شـناخته شـده اسـت، منشـاء اثر بوده اسـت.حضور مفید در محشـر آراء و افکار زنده ی علمـی و کامی، به نشـر 
کتب یا ذکر آراء او نیسـت - اگر چه نشـر کتـب و ذکـر آراء او مقتضای شـکر منت او بـر همه ی متکلمـان و فقهای پس 
از اوسـت - بلکه این حضور درخشـان، بـه تداوم روند و خط سـیری اسـت در فقـه و کام که او گشـاینده و مؤسـس آن 

بوده اسـت.

اهمیت تشکیل بزرگداشت شیخ مفید برای نسل امروز
تشـکیل ایـن هـزاره ی تجلیـل و سـپاس، اوالً نسـل امـروز را بـا چهـره ی ایـن بزرگمـرد آشـناتر میکنـد و زمینـه ی 
قدرشناسـی و آنگاه بهره گیـری از آثار او را برای نسـلهای امروز و فـردا فراهم میسـازد. ثانیاً به تحلیلگـران و پژوهندگان 
تاریخ فقـه و علـوم عقلی، ایـن فرصـت را ارزانی میـدارد که معرفتـی تـازه درباره ی مسـیر رشـد و تکامل این دانشـها و 
چگونگـی شـکل گیری و بالندگـی و عناصـر سـازنده ی آن در برهه ی حساسـی از تاریخ کسـب کننـد. این نکتـه آنگاه 
اهمیت بیشـتری مییابد کـه قرن چهـارم و پنجم هجـری همچـون مقطع برجسـته و درخشـانی در اعتـاء فرهنگ و 
علمی و ادبی جهان اسـام، مـورد عنایت و بررسـی قـرار گیرد.ثالثاً آشـنایی با معـارف کامی و اساسـی شـیعه را برای 
پژوهشـگران مسـلمان از هـر فرقـه و مذهـب و نیز بـرای افکار عمومی مسـلمین در سـطحی وسـیع مسـیر میسـازد. 
اهمیت این نکتـه نیز آنگاه آشـکار میگـردد که توجـه کنیم امـروزه قلمهـای زهرآگین و مزدور دشـمن یـا مأمور کین 
و حقـد، چنـدان دروغ و افتـراء در باب معتقدات شـیعه - کـه یکـی از بزرگتریـن مذاهب اسـامی و امروزه پیشـقراول 
بیداری مسـلمین اسـت - نوشـته و پخش کرده انـد که با همـه ی آنچـه در طول تاریـخ انجـام گرفته)1( قابل مقایسـه 
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اسـت.و متأسـفانه امروز انگیزه ی سیاسـی و اسـتعماری در این حرکت گمراه کننده، از هر زمان دیگر آشـکارتر اسـت، 
حتـی از آن زمان کـه خلفای بنـی امیه و بنـی عبـاس دروغ پراکنـی در باب شـیعه را همچون جزیـی از مبـارزه ی همه 
جانبه ی خود با پیـروان اهل بیت )علیهم الّسـام( الزم و مقدمه ی حتمی سـرکوبگری آنان میشـمردند. بـا این نگرش، 
هر پژوهشـی در معرفی عقایـد و معارف شـیعه، کمکی بـه اسـتقرار وحدت و بـرادری میان مسـلمین نیز هسـت، چرا 
که دشـمنان اسـام، برای تفرقه افکنـی میان مسـلمانان، همـواره به بـد نمایانـدن معارف اعتقـادی و فقهـی مذاهب 

آنان بـرای یکدیگـر، دسـت زده اند.

جایگاه شیخ مفید در خط سیر تفکر علمی تشیع در دو زمینه ی کالم و فقه
اکنون با تشـکر از فضای برجسـته یی که ایـن گردهمایی بلند پایـه را فراهـم آورده اند و نیـز از همه ی شـما فرزانگان و 
صاحبنظـران که با حضـور علمی خود بـه آن غنـا خواهید بخشـید، این جانب بـر آنم که با طـرح نکته ی مهمـی درباره 
شـخصیت علمی شـیخ عظیم الشـأن مفید، خود را در کار بزرگ دسته جمعی شما شـریک سـازم و در نمایش چهره ی 
نورانـی این مرد قـرون و اعصار سـهیم گردم. ایـن نکته دربـاره ی »جایـگاه مفید در خط سـیر تفکر علمی تشـیع در دو 
زمینـه ی کام و فقـه« اسـت و من به کمـک قرائن قابـل اعتمـادی از گفته هـا و نظـرات علمی و آثـار مکتوب خـود آن 
بزرگـوار یـا از گفته های کسـانی کـه دربـاره ی آن بزرگمرد سـخن گفته انـد - از شـاگردان یا مترجمـان او - بـدان قانع 

شـده ام .
آن نکتـه در عبارتـی کوتاه این اسـت که: شـیخ مفیـد در سلسـله ی علمـای امامیه، فقـط یک متکلـم و فقیه سـر آمد 
و برجسـته نیسـت، بلکه فراتر از این، وی مؤسـس و سـرحلقه ی جریـان علمی رو بـه تکاملی اسـت که در دو رشـته ی 
کام و فقـه، تا امـروز در حوزه های علمی شـیعه امتـداد یافته و بـا وجود برکنـار نمانـدن از تأثرات تاریخـی جغرافیایی 
و مکتبی، ویژگیهـای اصلی و خطـوط اساسـی آن همچنان پابرجاسـت مانده اسـت.تبیین و اثبـات این نکتـه از آن جا 
اهمیـت مییابد که این جریـان علمـی، در دوران متصل به زندگی شـیخ مفیـد تا نزدیک بـه نیم قرن پس از درگذشـت 
او، به چنان تحول و تکامل سـریع و شـگرفی نائل گشـته کـه در برابر آن، نقش تأسیسـی شـیخ مفید مـورد غفلت قرار 
گرفته اسـت.در این نکته، تأکید اصلی بر این اسـت که تاش علمی ممتاز و درخشـان شـاگرد برجسـته ی شـیخ مفید 
یعنی سـید مرتضی علم الهـدی )متوفـی در 4۳۶ ه( و اوج قله ی رفیع همین سلسـله در عهد شـیخ الطائفـه محّمد بن 
الحسـن الطوسـی متوفـی در 4۶۰ ه( در واقـع ادامـه ی جریانی اسـت که سرچشـمه و مؤسـس آن محّمد بـن ممد بن 

النعمـان المفید بوده اسـت. بـرای تبیین این نکتـه الزم اسـت نقش مؤثـر و تعیین کننـده ی مفید:
1 - در تثبیت هویت مستقل مکتب اهل بیت )علیهم الّسام(
2 - در بنیانگذاری شکل و قالب علمی صحیح برای فقه شیعه 

۳ - در آفرینش شیوه ی جمع منطقی میان عقل و نقل در فقه و کام ...
تعریف شود.

بنای رفیعی که فقهـاء و متکلمین شـیعه در طول ده قرن گذشـته برافراشـته و گنجینـه ی بینظیری کـه از آثار علمی 
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خـود پدیـد آورده اند همه بـر روی قاعده یی اسـت که شـیخ مفیـد با این سـه بعد جهـاد علمی خـود پی افکنده اسـت.
پیش از تشـریح سـه بعد مزبور جای آن اسـت که گفته شـود: شـیخ مفید و حـوزه ی علمی شـیعه ی بغداد در زمـان او، 

هر یـک پدیده هایی به شـمار میآینـد که تا آن زمان در تاریخ شـیعه سـابقه نداشـته اسـت.

وضع اجمالی حوزه های شیعه در دوران منتهی به زمان شیخ مفید
پیـش از ایـن تاریـخ، بیشـک حوزه های علمـی بـارور شـیعه از شـامات تـا مـاوراء النهر همـه جاگسـترده بوده اسـت. 
حوزه ی »قم« کـه مرکز بـزرگ حدیث و جانشـین »کوفه«ی قرن دوم و سـوم بـوده و حـوزه ی »ری« که کلینـی و ابن 
قبه و شـمار دیگـری از برخاسـتگان آن معروف اند، تنها بخشـی از مجموعه های علمی شـیعه محسـوب میگشـته اند. 
در شـرق، حـوزه ی علمیه ی مـاوراء النهـر کـه دو تـن از متخرجین معـروف آن عیاشـی سـمرقندی و ابو عمر و کشـی 
میباشـند و در غرب حوزه حلب که نام حسـن بـن احمد السـبیعی الحلبی و علی بـن خالد الحلبـی از آن دیـار در عداد 
مشـایخ مفید قرار دارنـد، بنابر حـدس مؤید به قرائـن باید مراکـز مهم علـوم و معارف شـیعی میبوده باشـند. نگاهی به 
فهرسـت مشـایخ کشـی آشـکار میسـازد که در منطقه ی خراسـان و ماوراء النهر با همـه ی دوری از حوزه هـای علمیه 
اصلی شـیعه چه تعـداد قابل اعتنایـی از علمـاء و محدثیـن تربیـت شـده اند و این گمـان را تقویـت میکند کـه در این 
مناطق حتی پیـش از یک حـوزه ی علمی شـیعی به تربیـت و تخریـج شـخصیتهایی از این قبیل سـرگرم بوده اسـت. 
حداقل ده تن از مشـایخ مشـارالیهم منسـوب به سـمرقند یا کـش )از شـهرهای نزدیک سـمرقند( و تقریبـاً به همین 
تعداد منسـوب به شـهرهای بخارا، بلخ، هرات، سـرخس، نیشـابور، بیهق، فاریاب و بعضی شـهرهای دیگـر آن خطه اند.

)2(مشـاهده این همـه نامهای منسـوب به شـهرهای مـاوراء النهـر و خراسـان که بر حسـب ظاهـر همه یـا نزدیک به 
همه ی آنـان نیـز شـیعه بوده اند - بـا توجـه به این کـه بسـی دور از عـادت اسـت که کسـی در قـم یا کوفـه یا بغـداد به 
سـراغ این همـه مشـایخ خراسـانی و ترکسـتانی رفته باشـد - ایـن گمـان را تقویت میکنـد که خانـه ی عیاشـی که به 
گفته ی نجاشـی: »کانـت مرتعاً للشـیعة و اهل العلـم« )۳( یـا: »و کانـت داره کالمسـجد بین ناسـخ او مقابل او قـاری او 
معلق مملوئـًة مـن النـاس« )4( در همـان سـمرقند - و نـه در بغـداد - بـوده اسـت )5( و در این صـورت، ایـن نیز خود 
حاکـی از رواج علـوم و معارف اهل بیت و گرمی حوزه ی علمی شـیعه در آن شـهر اسـت.در شـامات و حلب نیـز با توجه 
به کثـرت نفوس شـیعه و حکومت حمدانیان که خود، شـیعه و پای بند به مراسـم و شـعائر شـیعی )۶( بوده اند بیشـک 
حوزه ی علمـی قابل توجهی وجود داشـته اسـت. اگر چـه با توجه بـه نزدیکـی آن به عـراق و حضور محدثیـن و فقهای 

آن سـامان در بغداد و سـپس در زمان شـیخ طوسـی در نجـف، نمیتـوان آن را در شـمار حوزه های بزرگ دانسـت.

حوزه ی بغداد دره التاج مراکز علمی شیعه با اشتهار و شکوفایی شیخ مفید
ایـن وضع اجمالـی حوزه هـای شـیعه در دوران منتهی به زمـان مفید اسـت. حوزه ی بغـداد نیز در همـان دور آنهـا دائر 
و بـه تعاطی علوم و معارف اسـامی سـرگرم بـوده اسـت. ولی با ظهور شـیخ مفید و گسـترش صیـت دانـش او بتدریج 
بغداد کـه مرکز سیاسـی و جغرافیایـی قلمرو اسـامی بوده به مرکـز اصلی علـوم و معارف شـیعی نیز بدل میشـود و نه 
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فقط مرجـع حل مسـائل فکری و دینـی شـیعه )7( که کعبـه ی آمال طالبـان علم نیـز میگردد.
اگر چه فهرسـت مبسـوطی شـامل نام همـه ی شـاگردان مفید کـه قاعدتاً جمـع کثیـری بوده اند در دسـت نیسـت و 
تعداد کسـانی که به عنـوان شـاگردان او در ُکتب تراجم نام برده شـده اند بسـیار اندک و بسـی کمتر از آن چیزی اسـت 
که مردی چـون مفیـد در مدت نزدیـک به نیم قـرن ریاسـت علمی شـیعه، باید تربیت کـرده باشـد، ولـی اوالً عزیمت 
نابغه یی چون شـیخ طوسـی از طوس به بغداد و کشـیده نشـدن او بـه حوزه هـای نزدیـک زادگاهش - یعنی خراسـان 
و مـاوراء النهـر - و درنـگ نکـردن او در ری و قـم و نیز عدم اشـتهار چهره هـای برجسـته یی از حوزه های مزبـور تا مدت 
زمانی نه چنـدان کوتاه، همـه حاکی از آن اسـت که حوزه ی بغداد با اشـتهار و شـکوفایی شـیخ مفیـد، در جایگاهی که 
پیـش از آن در مـورد هیچیـک از حوزه های علمی شـیعه به یـاد نداریم، قرار داشـته اسـت، بدیـن معنی که بـا حیازت 
همه ی علـوم رایج در مجمـوع حوزه های تشـیع، رونق حوزه هـای دیگر در سراسـر جهان اسـام را شکسـته و تا هنگام 
و الدت حـوزه ی بکر و مبارک نجف )در سـال 44۸ یا 449( درةالتاج مراکز علمی شـیعه به شـمار میآمده است.بیشـک 
محور و نقطـه ی درخشـان و مایه ی درخشـش این حوزه شـیخ مفیـد بوده اسـت. او با نبـوغ و اسـتعداد خـارق العاده و 
تاش بیوقفه ی خـود و بـا بهره گیری از موقعیت اسـتثنایی شـهر بغـداد به عنـوان مرکـز سیاسـی و جغرافیایی جهان 
اسـام و رفت و آمـد چهره های علمـی مذاهب مختلف بـه آن، بـه جامعیتی بینظیر دسـت یافتـه، و آنـگاه چون قطب 
و محـور جذابـی، عنصر متمایـز کننـده ی حوزه ی شـیعی بغـداد در زمان خود شـده اسـت. بـا نظر بـه آثار علمـی این 
شـیخ بزرگوار و سـایر قرائن، آشـکار میگردد که مفید مجمع و ملتقای شـگفت انگیزی اسـت از بیشـتر ویژگیهایی که 
چهره های شـاخص شـیعه تا آن زمان بدان اشـتهار داشـته اند: در او فقه قدیمیـن و ابـن بابویـه و جعفربن قولویه، کام 
ابن قبه و بنینوبخـت، علم الرجال کشـی و برقی، حدیـث صدوق و صفـار و کلینی به اضافـه ی قدرت جـدل و هماوردِی 
فکری بینظیـر و بسـی برجسـتگیهای دیگر یکجـا گرد آمـده بـود. آنان البتـه هر یک مشـعلی بر سـر یکـی از راههای 
معـارف اهل بیتنـد. اما مفیـد، چـون چلچراغـی، مجمع و ملتقـای همـه آنها به شـمار میـرود. و ایـن چیزی اسـت که 
پیش از او در هیچیک از شـخصیتهای علمی شـیعه سـراغ نداریم. در یگانه بـودن او همین بـس که ابن ندیـم )م ۳۸۰( 
وی را در سـنین پیش از 44 سـالگیاش)۸( سـر آمد همه ی شـیعه در فقـه و کام و حدیـث معرفی میکنـد. و ذهبی که 
در تاریخ االسـام با لحنـی کینه آلـود و دور از انصـاف از وی سـخن گفته، در عین حـال از ابن ابـی طی دربـاره ی او نقل 
میکند کـه: او در همه ی علـوم، یگانه بـود: در اصولیـن، در فقه، در اخبـار و معرفـت رجال، در قـرآن و تفسـیر، در نحو و 

شـعر ... در همـه ی این علوم وی سـر آمـد همگان بـود و با پیـروان هر عقیده یـی مناظره میکـرد.)9(
باری، مفید کسـی اسـت که علـوم گذشـتگان در تکامـل خـود، در او مجتمع گشـته بـود و به برکت چنین شـخصیت 
جامـع و چند بعـدی و همه جانبه یـی، حوزه ی علمی شـیعه بدانگونـه که قرنها پـس از آن اسـتمرار یافت، پایـه گذاری 
شـد کـه در آن فقـه و کام و اصـول و ادب و حدیـث و رجـال در کنـار یکدیگـر و مکمـل یکدیگـر تدریـس و تحقیق و 
متکامـل میشـد. و همین حـوزه اسـت کـه در نقطه یـی بـس واال، سـید مرتضـی و در اوج قله ی کمـال، شـیخ الطائفه 

محّمد بن الحسـن الطوسـی را پدیـد آورد.
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شیخ مفید بنیانگذار حوزه های علمیه شیعه با قواره ای جدید و جامع
با توجه به آنچـه درباره ی بیسـابقه بـودن پدیده ی شـیخ مفید و حـوزه ی بغداد معاصـر او گفته شـد، حقاً بایـد مفید را 
بنیانگـذار حوزه های علمی شـیعه بـا قواره یـی که در قرنهـای پـس از آن دیده میشـود، دانسـت یعنی جایی کـه در آن 
مجموعه یی از دانشـهای عقلی و نقلی اسـامی آموختـه و تدریس میشـود و متخـرج آن در همه یا اکثـر آن علوم تبحر 
مییابد.حداقل تـا دوران شـهید اول یعنی تـا آنگاه که دیگـر اختصاص به فقـه و مقدمـات آن، گرایش غالـب حوزه های 
علمیه را تشـکیل داده اسـت، همان قـواره در همه یـا اغلب حوزه هـا و متخرجین آنها مشـاهده میشـود و ایـن ادامه ی 
جریانی اسـت که از شـخصیت مفید و حـوزه ی آفریـده ی او یعنی حـوزه بغداد تا سـال 41۳، سرچشـمه گرفته اسـت.

بنابر این جای شـگفتی نیسـت اگر ادعا شـود که چنین شـخصیت یگانه و ممتازی، مؤسـس و باز کننـده ی راهی نو در 
سـه محوری باشـد که قبًا عناویـن آن فهرسـت گونه بیان شـد.

اکنون نوبت آن است که به ابعاد سه گانه ی مزبور در شخصیت علمی مفید بپردازیم.

تبیین ابعاد سه گانه شخصیت علمی شیخ مفید:

1 - تثبیت هویت مستقل مکتب اهل بیت)علیهم الّسالم( درعلم فقه و کالم
پس از آغاز دوران غیبـت و به ویژه بعـد از انتهاء دوره ی 74 سـاله ی غیبت صغـری و انقطاع کامل شـیعیان از امام غائب 
)ارواحنافـداه(، یکـی از خطراتـی که کلیت مکتـب اهل بیـت را تهدید میکـرد این بـود که اشـتباه و انحـراف عمدی یا 
غیر عمدی کسـانی از منسـوبین به این مکتـب، چیزهایـی را از آن کاسـته یا بـه آن بیافزاید، و یـا بر اثر کم رنگ شـدن 
مرزبندیهای اصولـی مکتب، خطـوط انحرافـی بـا آن آمیختـه و انحرافات مسـلکهای اعتقـادی یا مذهبهـای جعلی با 
حقایـق آن ممـزوج گـردد. در دوران حضـور امـام)ع( هـر گاه چنیـن چیـزی پیش میآمـد یا خطـر آن مطرح میشـد، 
شـخص شـخیص امام، آن محور و مرکز مطمئنی بود که همه چیز بـا آن مقایسـه و اندازه گیری و دربـاره ی آن قضاوت 
میشـد. پس از تا امـام )علیه الّسـام( در میان مـردم بود اشـتباهات، دیـری نمیپایید و آن پیشـوای معصـوم خطاهای 
عمده را در مقطع حسـاس تبییـن میکرد. شـیعه مطمئن بود کـه اگر در خط کلـی مکتب، از سـویی زاویـه ی انحرافی 
پدید آیـد باالخره حجت آشـکار خواهد شـد و آن که در پی کشـف حقیقـت اسـت آن را خواهد یافـت. در تاریـخ دوران 
زندگـی ائمه )علیهم الّسـام( به نام اشـخاصی بر میخوریـم که به خاطر احـداث بدعتی یا تأسیسـی راه غلطـی و ترویج 
عقیـده ی باطلـی، صریحاً از سـوی ائمـه )علیهم الّسـام( مـورد طعـن و رد قـرار گرفته انـد، ماننـد محّمد بـن مفاص 
معروف بـه ابی الخطـاب، یا این ابـی العزافر معـروف به شـلمغانی )که ایـن مـورد در دوران غیبـت صغری اتفـاق افتاده 
اسـت( و کثیری امثال آن. حتـی به مـواردی نیز برخورد میکنیـم که در اختـاف میان دو دسـته از اصحـاب با اخاص 
و صادق هنگامی که یک دسـته از آنان کسـی یـا جمعی را بـه خاطر عقیده یـی مورد طـرد و لعن قـرار داده انـد، امام در 
دفاع از آن فرد یـا جمع مطعـون، وی را مورد مدح قـرار داده و بدینوسـیله آن عقیده را تاییـد کرده یا انحرافـی را که بدو 
گمان برده بودنـد، رد فرموده اسـت. مثل تاییـد امام از یونـس بن عبدالرحمـن هنگامی که قمییـن او را طـرد و روایات 
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منکـری از او نقل کردند و صـدور عبارت: رحمـةاللَّ کان عبـداً صالحاً ... یـا: ان یونس اول مـن یجیب علیـاً اذادعا )رجوع 
شـود به رجال کشـی در شـرح حال یونس بن عبدالرحمـن( و نیز هنگامی کـه خاندان بنی فضـال که به خاطـر و ثاقت 
و علم مـورد اتفاقشـان مـورد مراجعـه ی طالبان علـوم اهل بیـت قـرار میگیرند، با صـدور عبـارت: خـذوا مـا رووا و ذروا 
مـادروا.. از نفوذ عقیـده ی انحرافی آنـان )فطحی( در میـان توده ی شـیعه مانع میگـردد. و از ایـن قبیل مـوارد در تاریخ 
مناسـبات ائمه)ع( با اصحاب معاصرینشـان بسـیار اسـت.با ایـن نگـرش، امـام )علیه الّسـام( در دوران حضـور، همان 
مرزبان بیدار و هماره هوشـیاری اسـت که وظیفه ی حراسـت از مرزهای مکتب را که وی حافظ کلیت آن اسـت شخصاً 
بر دوش گرفتـه اسـت.اما در دوران غیبت، بخصـوص غیبت کبـری وضع کامًا تفـاوت مییابـد. در ایـن دوران از طرفی 
به خاطـر نیازهـای روز افزونی که اکنـون دیگر نه به وسـیله یی امـام )علیه الّسـام(، بل به وسـیله ی علماء دیـن باید بر 
آورده شـود، و از طـرف دیگـر، به خاطر اختـاف نظرهای طبیعـی میان علمـاء و خبرگان دین کـه محور بـارز و قاطعی 
هم برای رفـع آن نیسـت، راه به روی افـکار و نظـرات و برداشـتهای مختلف در اصـول و فروع دیـن باز اسـت، و در میان 
نظـرات گوناگونی که ابـراز میشـود طبیعتاً عناصـری هـم از مکاتـب انحرافی یـا از مذاهب غیـر امامی شـیعی )زیدی، 
اسـماعیلی، فطحـی و....( به مجموعـه ی مکتب اهل بیـت )علیهم الّسـام( راه مییابـد که خلـوص و اتقـان آن را تهدید 

میکند و حتـی در دراز مـدت ممکن اسـت جهت مکتـب را بکلی دگرگـون نماید.
این جاسـت که یکـی از مهمتریـن وظایـف رهبـران امـت در آن برهـه از زمـان رخ مینمایـد، وظیفه یی که درسـت به 
انجام رسـیدن آن میتوانسـته اسـت به معنای حفظ مذهب و معادل جهادی سرنوشت سـاز باشـد. و آن وظیفه عبارت 
اسـت از این که تشـیع بـه مثابه ی یـک نظام فکـری و عملـی، مرزبنـدی شـود و بـرای آن از لحـاظ عقیدتـی و عملی با 
اسـتفاده از میراث ارزشـمند سـخنان ائمه )علیهم الّسـام( چهار چوبی ترسـیم گـردد. و بدیـن گونه هویت مسـتقل و 
مرز بندی شـده ی مذهب اهل بیت )ع( مشـخص گشـته در معـرض فهم و اسـتفاده ی پیروانش قـرار گیرد. ایـن کار به 
علماء و متفکران شـیعه ایـن امکان را میـداد که انحـراف اصولی یعنی خـروج از حیطـه ی مبانی مذهب در فقـه و کام 

را، از اختـاف نظرهایـی که در داخـل محـدوده ی مکتب پیش میآیـد، بتوانند جـدا کرد.
بیشـک این کار تا پیـش از زمـان مفید )ره( انجام نشـده اسـت. وجـود گرایش قیاسـی در فقـه این جنید و گرایشـهای 
معتزلـی در کام خانـدان نوبخت، بهتریـن دلیل بـر این مدعا اسـت و ایـن فقـط دو نمونه از نتایـج و تبعـات مرزبندی 
نشـدن مکتب تشـیع در زمینه های اصول و فـروع دین اسـت. در عرصه ی فقـه، بهره نگرفتـن از مبانی عقلـی و اصولی 
اسـتنباط و تفریع فرع بر اصـل که از تعالیم مسـلم ائمه )علیهم الّسـام( اسـت، و یـا در طرف مقابـل، لغزیدن بـه وادی 
قیاس، دو سـوی انحـراف غیر عمـدی از مکتـب و نتیجـه ی مرزبندی نشـدن و عدم ترسـیم چهـار چوب روشـن برای 
آن محسـوب میگـردد. و در عرصـه ی کام، مظهـر عمـده ی انحرافـی که ناشـی از عـدم تحدید حـدود مذهب اسـت، 
همانا خلط کام شـیعی بـا کام معتزلی اسـت. در مـورد اخیر، عـوارض ناشـی از مرزبندی نشـدن مذهب بسـی زیاد و 

خسـارتبار بوده اسـت. از آن جملـه به مـوارد زیر توجه شـود:
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عوارض ناشی از خلط کالم شیعی با کالم معتزلی
- متکلمین بـزرگ و معروفی چون خانـدان نوبخت در بسـیاری از مسـائل مطرح شـده در علم کام، دچار گرایشـهای 

معتزلی شـده و همانند معتزلـه در فهم مباحـث کامی به عقـل گرایـی افراطـی روی آورده اند.
- شـخصیتهایی از بزرگان شـیعه، مورد ادعای معتزله واقع شـده و نویسـندگان معتزلی آنهـا را از خود دانسـته اند. یک 
نمونه از این قبیـل افراد، دانشـمند و متکلم معروف شـیعه حسن بن موسـی النوبختی، خواهـرزاده و معاصر ابو سـهیل 

اسـماعیل بن علی النوبختی شـخصیت برجسـته ی نوبختیان است.)1۰(
- تشـیع و معتزلیگری در شـخصیت واحدی قابل جمـع تلقی ده و شـخصیتهای معـروف و بزرگی به عنوان کسـی که 
هم شـیعه و هم معتزلی اسـت معرفـی و شناسـایی شـده اند و حتی بعضـی از آنان خـود نیز همیـن مدعـا را پذیرفته و 

تکـرار کـرده و آن را باور داشـته اند! یـک نمونـه از این قبیـل صاحب بن عباد اسـت که خـود در شـعری میگوید:
لوشق قلبی لیری وسطه 
سطران قد ُخّطا با کاتب 

العدل و التوحید فی جانب
و ُحّب اهل البیت فی جانب)11( یا: فقلُت: انّی شیعی و معتزلی....

و ایـن در حالی اسـت که عقیـده ی متمایـز کننده تشـیع، امامت اهـل بیت )علیهم الّسـام( اسـت که هیـچ معتزلییی 
آن را نمیپذیـرد، و عقیـده ی متمایـز کننـده ی اعتـزال، اصل »المنزلـة بین المنزلتین« اسـت که با مسـلّمات تشـیع، 
متعـارض و منافی اسـت.- بعضی از علمای شـیعه یـک اصل از اصـول خمسـه ی معتزله را پذیرفته اسـت بـدون آن که 
خودش یـا دیگـری او را معتزلـی بداند. مثًا نجاشـی دربـاره محّمـد بن بشـر الحمدونی مینویسـد: وی مـردی خوش 

اعتقـاد بود و بـه وعید معتقد بـود )نجاشـی: ۳۸1(
- بطور کلـی کام شـیعه متخـذ از معتزله دانسـته شـده و بخصـوص دواصل توحیـد و عـدل با ایـن ادعا کـه از مکتب 
اعتزال وارد تشـیع شـده، دلیل بر ایـن مدعا قلمداد شـده اسـت. درد گفتارهـای ملل و نحـل نویسـان و متکلمین غیر 
شـیعی از قدیم تـا دورانهـای متأخـر و نیـز در گفتار کسـانی کـه در معلومـات خود بیشـتر به کتـب غیر شـیعی تکیه 
کرده انـد - مانند مستشـرقین - این سـخن بارهـا و بارها تکرار شـده اسـت. حتـی در زمان خـود مفید، متکلـم و فقیه 
حنفی معتزلی اهل »صاغان« کـه مفید در المسـائل الصاغاینه با عنوان »شـیخ گمـراه« از او یاد میکند، دربـاره ی خود 
مفید نیز چنیـن گمـان باطلی بـرده و با اشـاره بـه او میگویـد: شـیخی در بغـداد که مطالـب خـود را از معتزلـه گرفته 
اسـت چنین و چنان گفتـه اسـت. )رک: المسـائل الصاغانیـه ص 41( البته محققین و نویسـندگان شـیعه - بجـز آنان 
که همچون مستشـرقان، بیشـتر، از منابع غیر شـیعی یا از خود مستشـرقان اسـتفاده کرده انـد - از این اشـتباه بر کنار 

مانده انـد، و این از بـرکات مفیـد و کار بزرگی اسـت که او انجـام داده اسـت.)12(

فهرست کارهای شیخ مفید برای ایجاد مرزبندی مکتب اهل بیت)ع(
با توجه بـه آنچـه گفته شـد، اهمیـت کار شـیخ مفیـد به عنـوان کسـی که مـرز بنـدی مکتـب اهل بیـت را بـر عهده 
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گرفت. آشـکار میشـود. ایـن نابغـه ی بزرگـوار با احسـاس نیاز زمـان و بـا تکیه بـر قدرت علمـی خـود وارد ایـن میدان 
دشـوار شـد و کار بیسـابقه و بس مهم و حساسـی را آغاز کرد و به حـق باید اذعان کـرد که از عهـده ی ایـن کار بزرگ بر 
آمده اسـت. مدعا این نیسـت که پـس از کار مفیـد هیچکس در فهـم محتوای تشـیع دچار جهـل و گمراهی نشـده یا 
نمیتوانسـته بشـود. بلکه مدعا این اسـت که فهم این مکتب و شـناخت حدود و مرزهـای آن برای آن کـس که در طلب 
آن بوده، میسـر گردیـده و در فقه و کام، مدرسـه ی اهـل بیت)ع( بی آن که با نحله ی دیگری مشـتبه شـود با نشـانه ها 
و ویژگیهای خاص خـود همواره در معرض فهم و شـناخت پژوهشـگران قرار گرفته اسـت.مفید برای تأمیـن این هدف 
بـزرگ، به یـک سلسـله کار علمی دسـت زده، که هـر یک درخـور بررسـی و تحقیقی مسـتقل اسـت. من به اشـاره یی 
به فهرسـت این کارهـا در دو عرصه ی فقه و کام بسـنده میکنـم .در فقه کتـاب مقنعه را کـه یـک دوره ی تقریباً کامل 
فقه در آن گـرد آمده تصنیف کـرد و، در آن، صراط مسـتقیم و خط میانه ی اسـتنباط فقهـی را که ترکیبی از اسـتخدام 
ادله ی لفظیه و قواعـد اصولیه اسـت، و با اجتنـاب از قیاس و استحسـان و دیگـر ادله ی غیر معتبـر، پیمـود )در این باره 
در بحث بعد سـخن خواهیـم گفت(.به عـاوه کتاب »التذکـرة باصول الفقـه« را ابـداع کـرد و در آن تا آن جا کـه با تکیه 
بر وجود کتاب و نوشـته یی بشـود گفت، برای نخسـتین بـار قواعد اسـتنباط فقهی را گـرد آورد و براسـاس آن فتـوا داد 
)درباره ی این کتـاب نیز در بحث بعد سـخن خواهیـم گفت( از اینها گذشـته کتـاب »االعـام« در فراهـم آورد در ذکر 
مواردی کـه حکمی میـان فقهای شـیعه مجمـع علیه اسـت و عدم فتـوی بـه آن، مجمـع علیـه در میان فقهـای اهل 
سـنت اسـت یعنی هیچ یک از فقهای اهل سـنت به آن فتوا نداده اسـت. تعـدادی از ابواب فقـه در این کتـاب به منظور 
نقل اجمـاع موجـود در آن، مـورد بحـث و تحقیق قـرار گرفته اسـت. در باب ترسـیم حـدود فقهی میـان فقـه امامیه و 
فقه حنفـی کتاب:المسـائل الصاغانیـه نیز کـه در جواب اشـکاالت یـک فقیه حنفی بر مسـائلی چنـد از فقه شـیعه، به 

رشـته ی تحریر در آمـده، اثری قیمتی اسـت.
در ایـن عرصـه یکـی از کارهـای اصلی مفیـد کتـاب »النقض علـی ابن الجنید« اسـت کـه عنـوان آن نمایشـگر همان 
منـش مرزبانی قاطع او نسـبت بـه حدود و ثغـور فقهی مکتـب اهل بیـت )علیهم الّسـام( اسـت. البته قضـاوت قطعی 
درباره ی محتـوای این کتاب بـه خاطر در دسـترس نبودن آن ممکن نیسـت، ولی آشـنایی با سـبک کار مفید و حجت 
قوی او در بحث و جدل مذهبی و سـعه ی اطاعـات و از منابع دینی و اسـتحکام فکـری او در ترتیب مقدمات اسـتدالل 
عقانی و موضعگیـری قاطع او نسـبت به گرایش قیاسـی این جنیـد که نمونـه ی آن را در المسـائل الصاغانیه میشـود 
دیـد)1۳( هه به ایـن نتیجه منتهی میشـود کـه کتـاب مزبـور بایـد دارای مضمـون و محتوایـی عالمانه و قانـع کننده 

بوده باشـد و بیشـک در ادامـه نیافتن گرایـش مزبـور در میان فقهای شـیعه پـس از مفید، تأثیر تمام داشـته اسـت.

تثبیت هویت مستقل مکتب تشیع در عرصه ی علم کالم
کار وسـیعتر و مهمتر مفید در ایـن زمینه - یعنـی تثبیت هویت مسـتقل مکتب تشـیع - در عرصه ی علـم کام انجام 
گرفتـه اسـت. در این میـدان شـیخ بزرگـوار مـا با دقـت و تیـز بینی بـر آن اسـت که مـرز میـان عقایـد تشـیع و دیگر 
نحله هـای کامـی را مشـخص کنـد و از ورود عناصـر اعتقـادی دیگـر فرق اسـامی یا شـیعی، بـه محـدوده ی عقاید 
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امامیـه و نیز از نسـبت دادن افکار غلطی که شـیعه ی امامیـه از آن مبرا اسـت، به مکتب تشـیع جلوگیـری نماید. بدین 
جهت اسـت که وی بـا این که در مقـام مجادله بـا مذاهـب دیگر، همـه ی مکاتب زمـان خود را بـه مباحثه فـرا میخواند 
و با اشـعری و معتزلی، مرجئـی و خارجی، مشـبه و اهـل حدیث، غالـی و ناصبـی، و دیگر شـعب فرق کوچـک و بزرگ 
منتسـب به اسـام به بحث و گفتگو بر میخیـزد، اما در این میـان با مکتب اعتـزال و شـاخه های معروف آن بیـش از هه 
مواجهه ی فکـری مییابـد و در کتب و رسـائل کوچک و بزرگ متعـددی به نقـد و رد نظرات معتزلـه در مباحث مختلف 
میپردازد. سـّر این مطلب آن اسـت کـه در میان فـرق مختلف اسـامی، معتزله به خاطر شـباهت میان برخـی از اصول 
آنان با اصول تشـیع، در معرض این شـبهه قـرار گرفته اند که مکتب آنان اصل و منشـاء بسـیاری از عقاید شـیعه اسـت 
و یا حتی باالتـر از این، اعتزال همان تشـیع اسـت بـا تفاوتهایی در میـان. و این بـه نوبه ی خـود این گمان غلـط را پدید 
آورده کـه مجموعـه ی کام شـیعه، زاییـده ی کام معتزلی، یا اصـول کام شـیعی همان اصـول کام معتزلی اسـت و 
همان طور که قبـًا گفته شـد تبعاتی بر ایـن پندار غلـط مترتب گشـته اسـت.در حقیقـت پرداختن به عقایـد معتزله 
در کتب مفیـد، مصداق برجسـته یی اسـت از همـان خصوصیـت مرزبانـی از کلیـت مکتب تشـیع و اثبات اسـتقال و 

اصالـت نظام کامـی آن.
دراین بـاره مهمترین اثر شـیخ عالیمقـام، کتاب معـروف »اوایـل المقاالت فـی المذاهب و المختـارات« اسـت که برای 
بیان فرق میان شـیعه و معتزله نوشـته شـده اسـت. بنابر آنچه خود آن بزرگـوار در مقدمه ی کتاب نوشـته اسـت حتی 
اختـاف این دو فرقـه در بعضـی مسـائل اصولی مـورد اتفاق مثل مسـأله ی عـدل نیـز در آن مـورد توجه قـرار گرفته و 

جدایی آنهـا از یکدیگر بیان شـده اسـت.)14(
عبـارت مفیـد در همین مقدمـه ی کوتـاه گویـای آن اسـت کـه هـدف وی از تدوین ایـن کتاب آن بـوده اسـت که یک 
مرجع واصـل مطمئن عقیدتی برای کسـانی کـه میخواهنـد ایمان تفصیلی بـه مبانی فکری آن داشـته باشـند، فراهم 
سـازد. وی در ایـن کتاب حتـی عقاید دانشـمندانی از شـیعه را که پیـش از آن برخـی نظرات معتزلـه را التقـاط کرده و 
مجموعه کامی شـیعه را از خلـوص انداختـه بودنـد - و در این باره نـام بنی نوبخـت را میـآورد - نیز نقد میکنـد. و این 
همان مرزبانـی، و دفاع از نظام فکری تشـیع اسـت که مفیـد رحمةاللَّ علیـه پرچـم آن را برای اول بـار - تـا آن جا که به 

تفصیـل میدانیم - بـر دوش گرفته اسـت.

تعیین مرزهای عقیدتی میان شیعه و معتزله
البته تعییـن مرزهـای عقیدتی میان شـیعه و معتزله، بـه کتـاب اوائل المقـاالت منحصر نمیگردد. و شـیخ بزرگـوار در 
کتب دیگر نیز بـا بیانهـای گوناگـون - و گاه از لحاظ انتخـاب قالب، بس شـیوا و مؤثر - به ایـن مهم پرداخته اسـت. ولی 
در »اوایـل...« این خصوصیت بـس کامل و همه جانبه مشـاهده میشـود: در ایـن کتاب به مواردی میرسـیم کـه در آن 
میان شـیعه و معتزله اشـتراک در عقیـده اسـت. وی در این مـوارد بیان مطلـب را جـوری انتخاب میکند که اسـتقال 
مکتب اهل بیـت در گرایش به آن عقیده آشـکار میشـود و گمـان تبعیـت از معتزله منتفی میگـردد. مثـًا در باب نفی 
رویت حق تعالـی چنیـن میگوید:»من گویـم: همانا دیدن خدای سـبحان به چشـم، ممکـن نمیگردد و بدین سـخن، 
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عقـل گواهی میدهـد و قرآن بـدان گویـا و روایـات از ائمـه ی هـدی در این بـاب، متواتر اسـت. و جمهـور اهـل امامت و 
همه ی متکلمـان آنان بر این سـخن متفق انـد، مگر یکی از آنـان که در ایـن باب از راه راسـت کنـاره گرفته، زیـرا که در 
تأویل روایات او را شـبهه یی عارض گشـته اسـت. و معتزلـه همگی در ایـن باب با اهـل امامـت، موافق انـد و نیز مرجئه 
و بسـیاری از خوارج و زیدیـه و گروه هایـی از اهـل حدیـث« )ص 1۶2 اوائـل المقاالت(.در این سـخن، شـیعه متکی به 
ادلـه ی معتبره ی خـود یعنی کتـاب و سـنت متواتر اسـت عاوه بـر این کـه دلیل عقلـی نیز بـر آن داللـت میکند پس 
نیازی بـه این نـدارد کـه ایـن سـخن را از معتزله یـا دیگری اخـذ کند، بلکـه ایـن معتزله اند کـه با اهـل امامـت در این 

مسـأله توافق کرده اند، و ایـن بیان بـر میتابد آن را کـه معتزله در این مسـأله وام دار شـیعه باشـند.
و باز در باب »علم خدای تعالی به اشیاء پیش از وجود آن« چنین میگوید:

»مـن میگویم کـه خـدای تعالی به هـر آنچه کـه وجـود مییابد، پیـش از آن کـه وجود یابـد عالم اسـت، و هیـچ حادثی 
نیسـت مگر آن که پیـش از حدوثـش بـدان عالم اسـت. و هیـچ معلومی یـا چیزی کـه بتواند معلوم باشـد نیسـت مگر 
آن کـه او به حقیقـت آن عالم اسـت، و بـر او - سـبحانه - هیـچ چیز در زمیـن و آسـمان، پنهان نیسـت. و به این سـخن 
دالئل خرد و کتاب مسـطور و روایـات متواتر از آل رسـول )ص( داللـت دارد، و این مذهـب همه ی امامیه اسـت. و آنچه 
معتزله از هشـام بن الحکم آورده انـد که وی بر خاف این سـخن گفته اسـت، مـا از آن خبـری نداریم، و عقیـده ی ما آن 
اسـت که این نقل، تهمتی اسـت بدو از سـوی ایشـان و اشـتباهی اسـت از سـوی کسـانی که در این نقل از آنـان تقلید 
کـرده و آن را بـه شـیعه نسـبت داده انـد.... و در ایـن عقیده همه ی منسـوبین بـه توحید بـا مـا همراه اند مگـر جهم ابن 
صفوان از مجبره و هشـام بن عمـرو الفوطـی از معتزلـه...« )ص ۶۰ - ۶1( در این جا نیز لحن سـخن و اسـتناد به حدیث 
متواتـر و قـرآن و عقـل، چنان اسـت که اسـتقال شـیعه در منشـأ اسـتناد، کامـًا واضـح میگردد. گـو این کـه معتزله 
همچـون فرقه های دیگـری نیـز آن را پذیرفته اند.در بعضـی موارد، شـیعه و معتزله در بخشـی از یک مسـأله ی معروف 
با یکدیگـر موافق انـد. مفیـد در چنین مـواردی نقطـه تفارق میان شـیعه بـا معتزلـه یا بـا دیگر فـرق را ذکـر میکند تا 
اتفاق در عنوان مسـأله موجب اشـتباه در جوانب آن نشـود. مثًا: شـیعه و معتزلـه هر دو قائل بـه لطف و اصلـح اند ولی 
مفیـد در ذیل باب لطـف برای آن کـه در فهم مسـأله اشـتباهی رخ ندهد و شـیعه، گردنگیر اشـتباه معتزلـه در این باب 
نگردد، پـس از بیان اصلـح بافاصلـه میافزایـد: »و مـن میگویم کـه آن لطفی کـه اصحاب لطـف الزم میشـمرند، تنها 
از باب جـود و کـرم خداونـد الزم میآیـد، نه چنانکـه )معتزلـه و دیگران( پنداشـته اند عـدل، چنیـن لطفی را )بـر خدا( 
واجب میسـازد که اگر نکند ظلـم کرده اسـت«)ص ۶5(.حتـی در مواردی کـه نظر شـواذ از متکلمین شـیعه با معتزله 
متفق گشـته اسـت، اصـرار بـر ایـن دارد که آنـان را بـه نام یـا به اشـاره ذکـر کند تـا نظر آن شـاذ، بـه عنـوان عقیده ی 

شـیعه و به حسـاب مکتب تشـیع تلقی نشـود.
مثـًا در مسـأله ی عصمت، پـس از آن کـه نظـر امامیـه را در عصمـت ائمـه )علیهم الّسـام( از صغایـر و حتی از سـهو و 
نسـیان، ذکر میکند، میگویـد: »و بـر این قرار اسـت مذهب همـه ی امامیـه مگر آنکس کـه از راه مسـتقیم آنـان کناره 
گرفتـه و برای عقیـده ی خود بـه ظواهر بعضـی روایات تمسـک کرده اسـت که باطـن و تأویـل آن بر خاف رأی فاسـد 
او اسـت. و معتزله همگـی در این مسـأله مخالف انـد و بر ائمـه گناهان کبیـره و حتی ارتـداد را ممکن میشـمرند« )ص 
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74( که گویا اشـاره ی مفید در این سـخن به شـیخ صدوق رحمةاللَّ علیه اسـت.در این مثالها و در سراسـر کتـاب اوائل 
المقاالت نقش برجسـته ی شـیخ مفید در تحدیـد مکتـب و در چهره مرزبـان هوشـیار و بیاغماضـی که با اصـرار تمام 
بر آن اسـت که چهار چـوب اعتقادی و کامـی شـیعه را چنانکه پیـرو آن با هیچ یـک از فـرق و نحل دیگر قابل اشـتباه 
نباشـد، ترسـیم کند. همین هـدف در کتابهـای دیگری نیز تعقیب شـده اسـت، اگر چـه با روشـهای تقریبـاً متفاوتی. 
مثـًا در »الحکایـات« که بخـش عمـده ی آن مصـروف رد عقایـد معتزلـه در عناوین مختلـف کامی اسـت، فصلی باز 
شـده اسـت زیر عنوان »اتهام التشـبیه« کـه در آن، راوی حکایات - که گویا سـید مرتضی اسـت - چنیـن میگوید که:

»معتزله، اسـاف مـا را متهـم بـه تشـبیه کرده انـد و حتـی برخـی از اهـل حدیـث از امامیه نیـز ایـن سـخن را از آنان 
پذیرفته و مدعی شـده اند کـه ما عقیده ی نفـی تشـبیه را از معتزلـه گرفته ایـم ...« آنگاه از شـیخ مفید)ره( درخواسـت 

میکند کـه حدیثـی روایت کنـد که ایـن تهمـت را باطل سـازد.
مفید در پاسـخ پس از آن که درباره ی سـابقه و ریشـه ی این تهمت قدری سـخن میگوید و روایـات وارده از اهل بیت)ع( 
در رد تشـبیه را بیـش از حـد احصاء قلمـداد میکنـد حدیثـی در این بـاره از حضـرت ابیعبـداللَّ )ع( نقل میکنـد، آنگاه 
میگویـد: »این سـخن ابیعبداللَّ )علیه الّسـام( اسـت، حاال چطور ممکن اسـت که مـا ایـن را از معتزله گرفته باشـیم؟! 
مگر این کـه گوینـده ی ایـن حـرف در دینـداری ضعیـف باشـد. )الحکایـات ص 79 - ۸1(این که شـیخ بزرگـوار با این 
اهتمام، تهمت تشـبیه و جبـر و رؤیـت را از عقاید شـیعه نفی میکنـد خود مصـداق بارز دیگری اسـت از مرزبانی شـیخ 
مفید و تثبیت هویت مسـتقل مکتـب اهل بیـت )ع( که عنوان بحـث کنونی ما اسـت.با توجه بـه آنچه مفیـد در کتاب 
اوائل المقاالت و سـایر کتـب کامیاش ماننـد: تصحیـح االعتقاد و الفصـول المختـارة و غیرهـا در بیان عقاید تشـیع و 
بیان فـارق میـان آن و عقاید دیگـر نحله هـای کامی و مخصوصـاً مکتب اعتـزال، افـاده کرده اسـت میتـوان گفت که 
وی در صـدد آن بوده اسـت که یـک نظام فکـری، منسـجم و دارای حـدود و ثغور روشـن و مشـخص برای تشـیع ارائه 
دهد. شـک نیسـت که نقطه ی شـاخص و متمایـز کننـده در این نظـام فکری، مسـأله ی امامت اسـت بدیـن معنی که 
هیچ نخله ی دیگری در این مسـأله با شـیعه شـریک نیسـت و مناط در نسـبت دادن فرد یـا جماعتی به مذهب شـیعه 
اعتقاد به این مسـأله اسـت. درسـت اسـت که شـیعه در بسـیاری دیگـر از اعتقاداتش نیـز با وجـود شـباهت در عنوان 
مسـأله با فرقهای دیگـر - ماننـد توحیـد و عـدل و صفـات و امثـال آن - در روح و معنا یـا در برخـی از فـروع و جزئیات 
دارای اختافـات عمده یـی بـا آن فرق اسـت، ولـی در مسـأله ی امامـت، تمایز میان شـیعه و دیگـر فرقهای اسـامی از 
همه آشـکارتر و صریح تر اسـت. لذا شـیخ مفید عاوه بر این کـه در کتابهای مفصـل خود ماننـد اوائل المقـاالت و غیره 
افتتاح کام را با مسـأله ی امامت قـرار داده، رسـاله های کوتـاه و بلند متعددی نیـز در موضوع امامت بـا نامهای مختلف 

به رشـته ی تحریر درآورده اسـت.

مسأله ی امامت »نقطه ی شاخص« در نظام فکری شیخ مفید
ذکر این نکته در این جا مناسـب اسـت که »نقطه ی شـاخص« بـودن مسـأله ی امامت در نظـام فکری مفیـد - چنانکه 
بیان شـد - غیر از چیزی اسـت کـه یکی از مستشـرقین در ایـن بـاره پنداشـته و امامت را »محـور نظام فکـری« مفید 
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معرفی کرده اسـت. محـور نظام فکری شـیعه و همـه ی متکلمـان آن - مفید و غیـره مفید - مسـأله ی صانـع و توحید 
بـاری تعالی اسـت. مسـائل مهمـی همچـون: صفـات حـق تعالـی، تعـداد و معنـی و نسـبت آن بـا ذات حضـرت حق 
)عّزاسـمه(، مسـأله ی نبوت و فـروع آن، مسـأله ی عـدل، و نیـز مسـأله ی امامت و مسـائل مربـوط به تکلیـف و قیامت 
و غیرهـا ... همـه و همـه متفرعـات آن مسـأله و مبتنـی بـر آن اسـت. متأسـفانه مستشـرقین و کسـانی کـه احاطه ی 
علمی الزم بـه مفاهیـم اسـامی ندارند از ایـن گونـه اشـتباهات در فهـم مـراد بزرگانی چون شـیخ مفیـد میکنند که 
بایـد این گونـه جلسـات و مباحثـات، کج فهمیهـای آنـان را اصـاح و حقایـق را روشـن سـازد. پژوهشـگر غربییی که 
دربـاره ی افکار شـیخ مفید مطالبـی نوشـته، گاه آن بزرگـوار را فاقد نظـام فکری مشـخص و گاه صاحب نظـام فکرییی 
کـه مبتنی بـر امامت اسـت معرفـی میکنـد. چنانکـه گفته شـد این هـر دو سـخن خطا اسـت. نظـام فکـری مفید در 
کتابهـا و رسـاله های متعدد شـیخ بزرگوار به روشـنی ترسـیم شـده اسـت و محـور آن پـس از مسـأله ی »معرفت« که 
مقدمه ی طبیعی مسـائل اعتقادی اسـت، مسـأله ی ذات و صفات باری اسـت، سـایر مسـائل اساسـی بر حسـب مراتب 
خود بـر آن متفرعند. مسـأله ی امامـت چنانکه گفته شـد شـاخص و نقطه ی تمایـز اصلی ایـن مکتب با دیگـر مکاتب 
اسـت و عقیده یی اسـت که پیرو تشـیع بدان شـناخته میشـود، شـاید بتـوان این مسـأله را بـه مسـأله ی »المنزلة بین 
المنزلتیـن« در مکتـب معتزلـه قیـاس کـرد. در اصـول پنجگانه ی مکتـب اعتـزال، ایـن مسـأله اولیـن و مهمترین یا 
ریشـه ییترین اصل اعتزال نیسـت، چنانکه توحیـد و عدل هسـت، ولی مسـأله ی »المنزلـة بین المنزلتیـن« خاصه ی 
اعتزال و نشـانه ی بـارز و نیز منشـاء پیدایش آن اسـت و هیچ معتزلییی نیسـت که این اسـم بـر او صدق کنـد و معتقد 

به آن مسـأله نباشـد. ایـن خصوصیـت در نظـام فکری شـیعه متعلق بـه »امامت« اسـت.
از آنچه گفته شـد دانسـته میشـود که شـیخ مفید، آن نابغه ی بزرگ تاریخ شـیعه، نخسـتین کسـی اسـت که در فقه و 
کام، مکتب تشـیع را مرز بندی و منضبط سـاخته، در علـم کام یک نظام فکری منسـجم و محـدد را از مجموع عقاید 
شـیعه فراهم آورده و از اشـتباه آن با دیگر مذاهب و فرق اسـامی و شـعب غیر امامی مذهب شـیعه، جلوگیـری کرده و 
در علم فقه بـا روش اسـتنباط مبتنی بر اصـول متخذه از تعالیـم اهل بیت )علیهم الّسـام( یـک دوره فقه فراهـم آورده 
و راه را بر روشـهای نامعتبر همچـون قیاس، یا ناقـص و ابتدایی همچون روش اهل حدیث، مسـدود سـاخته اسـت.و به 
عبارت دیگر: او کسـی اسـت که هویت مسـتقل مکتب اهـل بیـت )علیهم الّسـام( را تثبیت کرده اسـت.و ایـن آن بُعد 
نخسـتین از ابعاد سـه گانه یی اسـت که شـخصیت مفید بـه عنوان مؤسـس و سـر حلقه ی جریـان علمی رو بـه تکامل 

مکتـب اهل بیـت )علیهم الّسـام(، بر آن مبتنی اسـت.

2 - بنیانگذاری شکل و قالب علمی صحیح فقه شیعه 
فقاهت به معنـای اسـتنباط حکم شـریعت از منابـع کتاب و سـنت، در شـیعه دارای سـابقه یی طوالنی اسـت. سـخن 
امـام باقـر )ع( بـه ابان بن تغلـب کـه: اجلـس فـی مسـجد المدینـة و افـت النـاس ...)15( و نیـز تعلیـم آن حضـرت به 
عبداالعلـی کـه: یعرف هـذا و اشـباهه مـن کتـاب اللَّ عـز و جـل قـال اللَّ تعالی مـا جعـل علیکم فـی الدین مـن حرج 
...)1۶( و بیانـات دیگـری از ایـن قبیـل حاکـی از آن اسـت کـه اصحـاب ائمـه )علیهم الّسـام( از دیـر بـاز بـه مرحله ی 
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اسـتنباط احکام از قـرآن و سـنت پیامبـر )صلّیاللَّ علیه واله وسـلّم( و کلمـات آن حضرات نائل گشـته، و فقـه به معنای 
معرفـت احـکام، در دائـره ی شـیعیان آن بزرگـواران به صـرف تقلیـد و عمل به کلمـات ائمـه )علیهم الّسـام( منحصر 
نمانده و به سـمت گسـترش بـه جزئیـات بیشـتر و پیچیده تر شـدن در اسـتدالل پیش رفته اسـت. بـا این حـال میان 
آنچه فقهـای اصحـاب ائمـه )علیهم الّسـام( در بـاب فقاهت و افتـاء انجـام میدادنـد، بـا آنچـه از فقاهـت در دورانهای 
شـکوفایی فقه شـیعه فهمیده میشـود یعنی رد فروع به اصول و اسـتنباط صدهـا قاعده ی کلیـه و هـزاران حکم فقهی 
پیچیده و مشـکل از کتاب و سـنت و حکم عقل، و تفریـع فروع بیشـماری که قادر باشـد در غیبت امـام معصوم همه ی 
سـؤالهای مکلفیـن را از شـریعت پاسـخ گوید و حـال و حـرام خـدا را در همـه ی ابـواب با همـه ی جزئیات بیـان کند، 

فاصله یـی ژرف وجـود داشـت و ایـن فاصلـه باید به مـرور و بـا پیشـرفت تدریجـی فقاهت پر میشـد.
بیشـک فقهـای پیـش از مفیـد قدمهـای ارزنده یـی در ایـن راه برداشـته اند، لیکـن این شـیخ بـزرگ با قـدرت فکری 
نبوغ آسـای خـود، در ایـن عرصه نیـز مبدأ یـک تاریـخ پر تحول و سـر سلسـله ی یـک جریـان زاینـده و رو بـه عمق و 
افزایش، محسـوب میگردد. گویـا پس از چنـد قرن جمـع آوری منابـع فقه یعنی کلمـات صـادره از معصومیـن و افتاء 
براسـاس متـون و ظواهـر روایـات، در مقطعـی از تاریخ فقـه الزم بوده اسـت کـه این ذخیـره و سـرمایه ی ارزشـمند به 

قالب اندیشـه ی علمـی زده شـود و شـیوه یی فنی بـرای اسـتنباط ابتـکار گردد.

وجود دو جریان متفاوت در فقه شیعه
پیش از شـیخ مفیـد دو جریـان متفـاوت در فقه شـیعه وجود داشـته اسـت یکـی جریانی اسـت کـه فرد شـاخص آن 
علیبن بابویه )متوفی ۳29( اسـت و شـاید بشـود آن را جریـان قمیین نامید و بـه گمان زیاد اسـتاد مفیـد در فقه یعنی 
جعفربن قولویـه )متوفـی ۳۶۸( نیـز از آن زمـره اسـت. فقاهـت در این جریـان به معنـای افتاء بـر طبق متـون روایات 
اسـت. بطوری که هر فتـوا در کتب فقهـی این گـروه از فقهاء، حاکـی از وجود روایتـی در مضمـون آن بوده و لـذا هر گاه 
صاحب آن فتـوا از وثاقت و ضبـط الزم برخوردار باشـد آن فتـوا میتواند جایگزین یک حدیث باشـد. بدین جهت اسـت 
که شـهید )ره( در ذکـری فرموده اسـت که: قـد کان االصحاب یتمسـکون بما یجدونه فی شـرائع الشـیخ ابی الحسـن 

بـن بابویه رحمـة اللَّ عند اعـواز النصوص لحسـن ظنهم بـه وان فتواه کروایتـه.)17(
بدیهی اسـت که فقاهـت با این کیفیت، بسـی ابتدایـی و عاری از اسـلوب فنـی و پیچیده اسـت و فروع مذکـور در کتب 
فقهی این جریان منحصـر به فروع منصوص و بسـی کـم و محدود اسـت و این همان اسـت که طعن مخالفیـن به قلت 
فـروع را متوجه فقه شـیعه میکـرده و شـیخ طوسـی رحمـةاللَّ بعدها بـه خاطر دفع ایـن طعن کتـاب »المبسـوط« را 

تالیف فرموده اسـت.
جریـان دوم نقطـه ی مقابل ایـن جریـان و متکی به اسـتدالل و بـه ظن غالـب، متخـذ و سرمشـق گرفته از فقه سـنی 
اسـت و دو چهـره ی معروف ایـن جریان حسـن ابـی ابـی عقیـل العمانـی )متوفـی ؟( و ابن جنیـد االسـکافی )متوفی 
احتمـاالً ۳۸1( میباشـند. اگر چـه درباره ی ایـن جریـان و حتی همیـن دو فقیه معـروف اطاعـات کافی وجـود ندارد 
که نشـان دهد دقیقاً چـه مایـه از اجتهـاد و نظـر در اسـتنباطات فقهای آنان وجود داشـته اسـت ولـی از آنچـه مفید و 
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دیگـران دربـاره ی ابن جنید گفته انـد مسـلم مینماید کـه وی گرایش بـه قیـاس و رأی داشـته و از طریقـه ی معروف و 
مقبول شـیعه برکنار بـوده اسـت. و امـا عمانی اگر چـه به ایـن گرایش انتسـاب نیافتـه بلکه بنابـه گفته ی نجاشـی که 
« )1۸( و از آنچه او و شـیخ در دو فهرسـت  میگوید »وسـمعت شـیخنا ابا عبداللَّ یکثر الثنـاء علی هذا الرجـل رحمـةاللَّ
دربـاره ی کتـاب او گفته انـد)19( میتوان چنیـن فهمید کـه وی فقیهی مسـتقیم و شـاید نزدیک به همـان طریقه یی 
بوده اسـت که مفید اتخاذ کرده و مشـی نمـوده و در آن، تألیـف و تحقیق کـرده و بر آن، شـاگردان خود را پـرورش داده 
اسـت. لیکن، با این حـال از آن جا کـه آراء وی غالباً در شـمار شـذوذات فقهی و متروک اسـت و شـاید بـه همین جهت 
هم از کتـاب او جز نامی بـرای اعصار بعـد از عامه و محقـق)ره( باقی نمانده اسـت، میتـوان حدس زد کـه وی نمیتواند 
سـلف جریان فقهی بعد از خـود باشـد و فقاهـت او دارای عیبی بوده اسـت. البته شـک نباید کـرد که آن عالـم اقدم که 
بحر العلـوم دربـاره ی او گفته اسـت که: هـو اول من هـذب الفقه و اسـتعمل النظـر و فتق البحث عـن االصـول و الفروع 
فی ابتداء الغیبـة الکبری )فتـاوی العلمین ص 1۳( در دسـتیابی شـیخ مفید به قاعـده و پایه ی صحیح فقاهـت که باید 
گام اول در باب خود شـمرده شـود، تأثیر داشـته و چـون مقدمه یی برای آن محسـوب میشـده اسـت.چنانکه ماحظه 
میشـود هر یـک از دو جریان فقاهـت از جهتی ناقص اسـت. در جریـان اول، فتـوا همان متن روایت اسـت بـدون تفریع 
و رد فـرع بر اصـل و بحـث و مناقشـه و نقـد و اسـتنتاج. اجتهاد بـه معنـای مصطلـح آن، در فقاهـت دخالـت و تأثیری 
نـدارد. و در جریـان دوم اگر چه اسـتدالل و نظر هسـت، لیکـن گویا آن نیسـت که به اقتضـای تعالیم مکتـب اهل بیت 
)علیهم الّسـام( بایـد باشـد، با قیاسـی همراه اسـت و یا بـه نحوی اسـت که بـه آراء شـاذه، منتهـی میشـود و بگونه یی 

اسـت که در حـوزه ی فقاهت شـیعه قابل دوام نیسـت.
فقه مفیـد از این هر دو عیـب، پـاک و دارای هر دو مزیت اسـت: هـم تکیه بر روشـهای معتبر نـزد امامیه و هم اسـتفاده 
از اجتهاد مصطلـح و دخالت دادن عنصر اسـتدالل و اسـتنباط نظـری در فقـه. بنابر این او همان کسـی اسـت که قالب 
علمی مقبول و معتبر نزد شـیعه را به دسـت آورد و مـواد مأثور و اصـول متلقاة را نظم علمـی بخشـید و آن را در حوزه ی 
فقاهت شـیعه باقی گـذارد، و این همان اسـت کـه بعـد از او تا قرنهـا و تا امـروز، جریـان قانونمنـد فقاهـت، آن را دنبال 

کرده و به شـکوفایی و رشـدی کـه امروز از آن برخوردار اسـت رسـانده اسـت.

سرفصل های سه گانه شیخ مفید در علم فقه
بـرای این کـه بـا ارزش و اهمیـت کار فقهی مفیـد آشـنایی اجمالی پیدا شـود به سـر فصلهای سـه گانـه در ایـن مورد 

اشـاره میکنیم:
الف( کتاب مقنعه.

ب( رساله های فقهی کوچک مفید.
ج( کتاب التذکرة باصول الفقه.

الف( کتب مقنعه:
مقنعه یـک دوره ی تقریباً کامل فقه اسـت، هیـچ کتاب فقهی پیـش از آن با این خصوصیـت وجود نـدارد. مقنع صدوق 
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عـاوه بـر این که ماننـد کتـاب علی بـن بابویـه متـون روایـات اسـت از لحـاظ جامعیـت مباحث فقهـی هم بـه مقنعه 
نمیرسـد و عاوه بـر آن، مباحـث آن مختصرتر و کوتاه تر اسـت، مفیـد در این کتـاب، اگر چه اسـتدالل بر فتـاوای خود 
ذکر نکـرده و لذافهم چگونگی اسـتدالل او بر این فتاوی آسـان نیسـت، اما به اسـتناد قرینه ی اطمینان بخشـی میتوان 
گفت که فتـاوی او در این کتاب متکی به اسـتدالل متین فقهی اسـت و اگر این اسـتدالل، مکتوب نیسـت تـا آیندگان 
از آن اسـتفاده کننـد، اما چنان بـوده که تامـذه و طبقه ی فقهای متصـل بـه او آن را سرمشـق کار خود قـرار دهند و بر 
آن، بیافزاینـد. آن قرینه ی اطمینان بخش، کتاب تهذیب شـیخ طوسـی اسـت. چنانکـه میدانیم، تهذیب شـرح مقنعه 
و بیان اسـتداللهای فقهی آن اسـت. شـیخ طوسـی )ره( در مقدمه ی آن کتاب پس از ذکـر انگیزه ی خـود از نگارش آن 
و این کـه همان صدیقی کـه از او تألیـف کتاب را طلـب کرده این را نیز خواسـته اسـت که شـیخ بـرای ادای آن مقصود، 
مقنعه ی مفید را که کافی و شـافی و خالی از حشـو و زائد اسـت شـرح کنـد، روش خود را در اسـتدالل بیـان میکند که 
بطور خاصه چنین اسـت: اسـتدالل در هر مسـأله بـه ظاهر یـا صریح قـرآن و یا انـواع داللتهـای مفهومـی آن )مانند: 
مفهوم موافقه و مفهـوم مخالفه و داللـت التزامیه و اشـباه آن(، و نیز اسـتدالل به سـنت قطعیه به معنای خبـر متواتر و 
یا خبر محفـوف به قرینـه، و نیز اجماع مسـلمین یا اجمـاع امامیه، سـپس ذکـر احادیث مشـهور در هر مسـأله، و آنگاه 
مطرح کردن دلیـل معارض )اگر وجود داشـته باشـد( و سـعی در جمع داللـی میان دلیلیـن و اگر جمـع داللی ممکن 
نشـود، رد دلیـل مقابل بـه خاطر ضعف سـند یا بـه خاطـر اعـراض اصحـاب از مضمـون آن، و در جایـی کـه دو دلیل از 
لحاظ سـند و امثـال آن )مانند جهـت صدور یـا اعراض مشـهور و غیـره( برابر باشـند و هیچیـک ترجیحی بـر دیگری 
نداشـته باشـد، ترجیح خبـری که موافـق اصـول و قواعد کلیـه ی مسـتخرجه از شـریعت اسـت، و ترک دلیـل مخالف 
اصـل و قاعـده، و در صورتی که هیچ حدیثی در مسـأله نباشـد عمل بـه مقتضای اصل، و همیشـه ترجیـح جمع داللی 
بر ترجیح سـندی، و جمع داللـی را بر طبق »شـاهد جمع« منصوص انجـام داده و حتـی المقـدور از آن تخطی نکردن.

این روشـی اسـت که شـیخ طوسـی برای اسـتداللی کردن کتاب مقنعه در اول کتاب تهذیـب ذکر میکند. اهـل فن به 
خوبی میدانند کـه این، روشـن جامـع اسـتدالل در تمامـی ادوار فقاهت شـیعه تا امـروز اسـت، و قالب کلی اسـتدالل 
فقهی در همـه ی دورانهای پس از شـیخ طوسـی )ره(، تا امـروز همین بوده اسـت. اکنون این سـؤال مطرح میشـود که 
آیا شـیخ مفید که خـود، نویسـنده ی کتـاب مقنعه اسـت از ایـن روش اسـتدالل جامع کـه میتوانـد فقیه را بـه فتاوی 
سراسـر آن کتـاب برسـاند غافل بـوده و بـدون معرفـت به ایـن روش اسـتدالل بـه آن فتـاوی دسـت یافته اسـت؟ و به 
عبارت دیگر آیا شـیخ طوسـی )ره( مبتکر این نحوه اسـتدالل اسـت؟ یا او آن را از اسـتاد خـود، مفید آموخته اسـت؟ به 
نظر میرسـد که توجه به جوانب موضوع، پاسـخ این سـؤال را روشـن میسـازد. میدانیم که شـیخ طوسـی، تألیف کتاب 
تهذیـب را در حیات شـیخ مفیـد یعنی پیـش از سـال 41۳ آغاز کـرده و ایـن مقدمه در آن هنگام نوشـته شـده اسـت. 
ورود شـیخ طوسـی به عراق در سـال 4۰۸ اسـت و او در این سـال که جوانی 2۳ سـاله بـوده در خدمت شـیخ مفید طی 
مـدارج عالی علـم و تحقیـق را آغاز کـرده و تا سـال 41۳ یعنـی در مـدت 5 سـال از محضر آن نابغـه ی بزرگ اسـتفاده 

کرده اسـت، بقیـه ی اسـتفاده های علمی شـیخ از محضر سـید مرتضـی و در طول 2۳ سـال بوده اسـت.
بدین ترتیب جای شـک باقی نمیماند که شـیخ طوسـی آن اسـلوب اسـتدالل فقهی را در محضر شـیخ مفیـد و از خود 
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آن بزرگـوار آموختـه و چون با روش اسـتدالل اسـتاد خود آشـنا بوده توانسـته کتـاب وی را با اصـول مورد نظـر خود او 
مسـتدل سـازد.این برداشـت هنگامی تقویت میشـود و قطعیت مییابد که مبانی اصولی شـیخ مفید در کتـاب اصول - 
که بعـداً به بررسـی آن خواهیـم پرداخـت - مورد توجه قـرار گیـرد. با ماحظـه ی آن کتـاب و تکیه ی مفید بـر کتاب و 
سـنت متواتر و محفوف به قرینه یا مرسـل مشـهور و مورد عمل اصحاب و دیگر نظرات وی در اصول، به روشـنی نشـان 
میدهد که اسـلوب اسـتداللی که شـیخ طوسـی در مقدمه ی تهذیب بیان کرده همان اسـت که اسـتادش بدان معتقد 
بـوده و عمل میکـرده و بـه شـاگردان خـود میآموخته اسـت. نتیجـه آن که کتـاب مقنعـه اگر چه بـا اسـتدالل مقرون 
نیسـت ولـی از آنچه گفته شـد معلـوم میشـود که شـیوه ی اسـتداللی به همـان گونـه کـه در هزار سـال بعـد از مفید 
همواره در حوزه فقاهت شـیعه معمول و متـداول بـوده، آن فقیه نامدار را بـه فتاوی وی در آن کتاب رسـانده اسـت.این 
روش اسـتدالل همان خط جامع و کاملی اسـت کـه پیـش از او در هیچیـک از دو جریان فقهی شـیعه - یعنـی جریان 

ابن بـا بویه و جریان قدیمین - سـابقه نداشـته و شـیخ بزرگـوار ما مبتکـر و مؤسـس و پایه گذاری آن اسـت.

ب - رساله های فقهی:
این رسـاله ها به وجود حجـم کم، گویای عمیـق دانش فقهی شـیخ بزرگوار اسـت. اگر چه برخـی از آنها مانند رسـاله ی 
»المسـح علی الرجلین« و »ذبائح اهل الکتاب« مشـتمل بر اسـتداللهای جدلی و شـبه عقلی اسـت، لکـن بعضی دیگر 
به درسـتی حاوی اسـلوب متیـن وقـوی، و منظم فقهی اسـت مثـًا رسـاله ی »المهر« یـا »جوابـات اهـل الموصل فی 
الرؤیة والعـدد« یا »المسـائل الصاغانیـه«. در رسـاله ی رؤیـت و عدد که مخصـوص رد قول منسـوب به صـدوق رد قول 
منسـوب به صدوق )ره( و برخـی دیگر از فقهـای قدیم مبنی برسـی روز بودن ماه رمضان اسـت، شـیخ مفید اسـتظهار 
از آیات، و بهـره گیری از لغت، و استشـهاد بـه احکام فقهی مسـلم، و بحـث در فقه الحدیـث روایاتی که مورد اسـتدالل 
خصم اسـت، و مناقشـه در سـند و ذکر احوال رجال و نـکات فراوانی در فهم و اسـتنباط از احادیـث را در کنار هـم آورده 
و از هر یـک به بهتریـن و پخته ترین وجهی اسـتفاده کـرده اسـت. از کارهای جالـب وی در این رسـاله این اسـت که در 
جایی پـس از ذکـر حدیث مورد اسـتدالل طـرف مقابل، هـم سـند آن را تضعیف میکنـد هم مضمـون آن را بـا تکیه بر 
اسـتداللی متین، غیر معقـول و دور از بیان حکمت آمیز امام و ناشـی از جعل کسـی که عامی و جاهل اسـت میشـمرد، 
و هـم با قرائنـی احتمـال ارسـال سـند آن را مطرح میسـازد کـه ایـن نکته ی اخیـر نشـان دهنـده ی تبحـر و احاطه او 
به حدیـث اسـت )رجوع شـود بـه رسـاله ی مزبـور، صفحـه ی 2۳ به بعـد، فصـل مربوط بـه روایـت یعقوب بن شـعیب 
از حضـرت ابیعبـداللَّ »علیه الّسام«(.رسـاله ی »المسـائل الصاغانیـه« که در آن پاسـخ به اشـکاالت فقیـه حنفی اهل 
صاغـان را در ده مسـأله ی فقهی بیـان میکند، نمونـه ی دیگـری از قوت اسـتدالل و تبحر فقهی شـیخ عالیمقام اسـت. 
این رسـاله اگر چـه دارای ماهیت کامی یعنـی در مقام بحـث و محاجه با خصـم غیر شـیعی و رد اتهام بدعت از سـوی 
او و متقابًا نسـبت افتراء و بدعـت دادن به خـود او و امام اوسـت، لیکن چون مسـائل مطروحـه، عموماً فقهی اسـت هر 
بیننـده ی صاحبنظر را بـه قوت اسـتدالل و روح علمـی و فقاهـت مجتهدانـه ی وی، به وضوح آگاه میسـازد.این رسـاله 
و رسـاله ی »العـدد و الرؤیة« بـه خوبـی میتوانند نمـودار مقام ابـداع علمی شـیخ مفید و اثبـات کننـده ی این حقیقت 
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باشـند که هر آنچه در طبقه شـاگردان و شـاگردان شـاگردان او از شـیوه ی علمی فقاهت مشاهده میشـود، تماماً منشأ 
گرفته از اسـلوبی اسـت که آن بزرگوار پایـه گذار و مؤسـس آن محسـوب میگردد.

ج - کتاب التذکرة باصول الفقه:
علم اصول، آئین اسـتنباط فقهی اسـت. شـیوه یی اسـت برای رسـیدن از ادلـه معتبره به احـکام عملی. تنظیـم قوانین 
و قواعـد اصولـی در حکم وضـع آئین نامه یـی بـرای فقاهت اسـت. بدون چنیـن آئیـن نامه یی قلمـرو فقاهـت، بیحد و 
مـرز و در معرض خلط و ناخالصی و اشـتباه اسـت و احکام اسـتخراج شـده المحاله از اعتبـار برخوردار نیسـت. عاوه بر 
این که سـائق و آراء و فهم شـخصی فقیه نقشـی بیش از حد در نتیجـه ی فقاهت مییابـد و نظرات فقهاء، دچار تشـتت 
و بیقاعدگی میگردد.درسـت اسـت که عمق و پختگـی و پیچیدگـی روز افزون علم اصـول به سـامت آراء فقهی کمک 
میکند، امـا آنچـه بیـش از آن در غایـت و نتیجـه ی فقاهت اثـر میگـذارد، اصـل ایجـاد و وضع این علم اسـت. بیشـک 
پایه و مایـه ی اصلی علـم اصول فقـه در کلمات ائمـه )علیهم الّسـام( و در ضمـن همان چیزی اسـت که بـدان »اصول 
متلقـاة« اطاق میشـده اسـت. ولی در شـیعه اولیـن کتاب اصـول را )تـا آن جا که میدانیم( شـیخ مفید نوشـته اسـت، 
و آن همیـن کتـاب کوچک و پـر محتـوای »التذکـرة باصول الفقه« اسـت کـه احتمـاالً انتخابی اسـت که به وسـیله ی 
شـاگرد وی شـیخ ابوالفتـح کراُجکـی )م - 449( از اصـل کتاب مفیـد - که آن نیـز خود کتـاب مختصری بوده اسـت - 
انجام یافته اسـت.این کتاب با همـه ی اختصـار دارای اهمیت زیادی اسـت. زیرا: اوالً این نخسـتین کتـاب در اصول فقه 
( در مقدمه ی کتـاب عدة االصـول میگویـد: »ولم یعهـد ال حد مـن اصحابنا  در شـیعه اسـت. شـیخ طوسـی )رحمةاللَّ
فی هذا المعنـی اال ما ذکره شـیخنا ابو عبـداللَّ رحمـةاللَّ فی المختصر الـذی له فی اصـول الفقـه ...«)2۰( ثانیـاً در آن، 
مباحث بسـیاری با عبارات کوتـاه آمده و بخصـوص در مباحـث الفاظ، سـرفصلهای متعددی مشـتمل بـر ابحاث مهم 
در آن مشـاهده میشـود. ثالثـاً در بعضـی از مباحث آن، نظر شـیخ بزرگـوار به آنچـه در زمانهای بسـیار متأخر از سـوی 
محققان اصولی ذکر شـده، بسـی شـبیه و نزدیک اسـت. مثًا آنچه در باب نسـبت عام و خاص بیان کرده بسـیار شـبیه 
اسـت به اصطاح: »اراده ی جدی و اراده ی اسـتعمالی« که در تحقیقات اسـاف نزدیک بـه زمان ما وجـود دارد. عبارت 
شـیخ مفید در این مـورد چنین اسـت: »والذی یخـص اللفظ العـام الُیخرج منه شـیئاً دخل تحتـه، و انما یـدل علی ان 
المتکلم بـه اراد به الخصـوص و لم یقصد بـه الی مـا بُنی فی الفـظ له فـی العمـوم ...« )ص ۳7(. رابعـاً در حالـی که بنای 
کتاب بر اختصـار اسـت)21(، مباحثی که در اسـتنباط احکام فقهی، ضروریتر و کاربردیتر اسـت، مقدم داشـته شـده و 
مباحث بیشـتر نظری - از قبیل بحـث در حقیقت علم یا حقیقت کام که شـیخ الطائفـه رحمـة اللَّ در اول عدة االصول 
به تفصیـل در آن غـور کـرده - مورد توجـه آن بزرگـوار قـرار نگرفته اسـت. به نظـر این جانب بسـی جالب اسـت که در 
عین اختصـار کتاب مـورد بحـث، مباحثـی از این قبیل کـه: عمـوم و اطاق، مخصوص سـنت قولیه اسـت و در سـنت 
فعلیه عموم یا اطـاق راه نـدارد)22( یا این کـه امر عقیب حظـر، بیش از اباحـه را افاده نمیکنـد)2۳( یا این که اسـتثناء 
عقیب جمل متعـددة، در صورتی کـه قرینه یی نباشـد به همه ی آنهـا بر میگـردد)24(، و امثـال اینها مـورد غفلت قرار 

نگرفته و بـه خاطر تأثیـر و تکرر آن در اسـتنباطات فقهی در عبارت مناسـب بیان شـده اسـت.
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از آنچـه گفته شـد آشـکار میگردد که شـیخ بزرگـوار ما بـا نگارش کتـاب اصـول، مقدمـات الزم بـرای ابداع یـک قالب 
علمی و فنی جهت اسـتنباط فقهـی را تدارک میدیده اسـت. علـم اصول بـرای او مجموعه یـی از معارف ذهنی و شـبه 
کامی نیسـت. بلکه همان طـور که شـاگرد او نیـز در مقدمـه ی عدة االصـول تصریح کـرده چیزی اسـت کـه: »احکام 
شـریعت بر آن مبتنی اسـت و بـدون مسـتحکم کـردن این پایـه، علم بـه شـریعت کامل نمیشـود، و هـر که اصـول را 

مسـتحکم نکند، حکایت کننـد و مقلد اسـت و عالم نیسـت«.)25(

3 - آفرینش شیوه ی جمع منطقی میان عقل و نقل در فقه و کالم 
این سـومین بعد از جوانب شـخصیت شـیخ بزرگوار ما به مثابه ی مؤسـس و سرسلسـله ی حرکت علمی شـیعه اسـت.

در این جا نیز شـیخ عالیمقـام راه تازه یی میـان عقل گرایی مطلـق معتزله و پیـروان آنان از شـیعه - ماننـد بنی نوبخت 
- و حدیث گرایی شـیخ صدوق گشـوده اسـت.

معتزلـه در روزگار رواج اعتـزال یعنـی در اواخـر دوره ی اول خافـت عباسـی )منتهی به اواسـط قرن سـوم هجـری( از 
جریان افـکار فلسـفی بیگانـه )یونانی، پهلـوی، هنـدی و غیـره( به عالـم اسـام و ترجمـه ی آثار آنـان به شـدت متأثر 
بودنـد و در آن هنگام، هـم آن جریـان بیگانه و هـم این گرایـش معتزله بشـدت مورد تشـویق خلفاء بخصـوص مأمون 
قرار میگرفـت. عکس العمل ایـن عقل گرایـی افراطی، حرکـت اصحاب حدیـث در اهل سـنت و محدثین شـیعه مانند 
صدوق رحمةاللَّ در شـیعه بود که میخواسـتند یکسـره معـارف کامـی و اعتقـادی را از راه حدیث بفهمنـد.کار بزرگ 
مفید اثبات این مطلب اسـت کـه عقل مسـتقًا از فهم همـه ی مباحثی کـه در علم کام مطرح میشـود، ناتوان اسـت، 
مثًا در بـاب صفات بـاری مانند اراده و سـمع و بصـر و امثـال آن، عقل به مدد وحی اسـت کـه میتـوان در وادی معرفت 
درسـت گام نهـد و بـه تنهایـی وارد شـدنش در ایـن وادی که مربـوط به حضـرت حـق )جلّ وعـا( اسـت، ورود در تیه 
ضالت اسـت، و این در واقع مضمون همـان روایاتی اسـت که آدمـی را از تکلم در بـاب خدای متعال نهـی میکند. پس 
کار مفیـد، محروم کردن عقـل از قلمرو متعلـق به او - که در آن سـمع و وحـی را راه نیسـت - یعنی وادی اثبـات صانع و 
اسـتدالل بر وجود بـاری یـا توحید یا نبـوت عامه نیسـت، بـل محدود کـردن عقل بـه همان حدودی اسـت کـه خالق 

عقـل بـرای او معین کرده اسـت تا بـه گمراهـی نیفتد.
عبارت اوائـل المقـاالت یکجا چنیـن اسـت: »ان اسـتحقاق القدیم سـبحانه بهذه الصفـات )اعنـی کونه تعالی سـمیعاً 
بصیـراً و رائیاً و مـدرکاً( کلها مـن جهة السـمع دون القیـاس و دالئـل العقـول«)2۶( و در جـای دیگر چنیـن: »ان کام 
اللَّ تعالی محـدث و بذلک جائـت اال ثارعن آل محّمـد )صلّیاللَّ علیه والـه(«)27( و در جـای دیگر چنیـن: »ان اللَّ تعالی 
مرید من جهة السـمع و االتباع و التسـلیم علی حسـب ماجاء فی القـرآن، و الاوجب ذلک مـن جهة العقـول« )2۸( و در 
جای دیگر بطـور کلی چنین:»اتفقـت االمامیة علـی ان العقـل یحتاج فی علمـه و نتائجه الی السـمع، و انـه غیر منفک 
عن سـمع ینبـه العاقل علـی کیفیـة االسـتدالل ... و اجمعـت المعتزلـة ... علی خاف ذلـک و زعمـوا ان العقـول تعمل 
بمجردهـا عـن السـمع و التوقیف...«)29(این گونه تصریحـات در کلمات مفیـد فراوان اسـت. با این همه سـندیت نقل 
را در جایـی میپذیـرد که برهـان عقلی بر امتنـاع آن قائم نباشـد، و لـذا در باب ظهـور معجـزات از ائمه )علیهم الّسـام( 
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پیـش از آن که ورود دلیل سـمعی بـر آن را ذکـر کند، میگویـد: »فانّه مـن الممکن الذی لیـس بواجب عقـا وال ممتنع 
قیاسـاً«)۳۰( شـبیه این سـخن را نیز در، موارد دیگری تکـرار کرده اسـت)۳1( ولـی در »تصحیح اعتقـادات االمامیه« 
که تعلیق بـر »اعتقادات شـیخ صـدوق« اسـت پس از حکـم بـه رّد حدیـث مخالف قـرآن، صریحتـر از هر جـای دیگر 
اعام میکند که: »وکذلـک ان وجدنا حدیثـاً یخالف احکام العقـول اطرحناه، لقضیة العقـل بفسـاده« )۳2( در این بیان 
عاوه بـر این که حدیـث مخالف حکـم عقـل را رد میکند، پایـه و مبنای همیـن را نیز حکم عقـل میدانـد و بدینترتیب 
بطور مضاعـف بر حجیت اسـتدالل عقلـی تاکیـد میورزد.اعتماد بـر اسـتدالل عقلی در مکتب مسـتقل شـیخ مفید تا 
بدان حد اسـت که در بحـث، »االلم للمصلحـة دون العـوض« پـس از آن که نظـر یگانه ی خـود را کـه در آن با هیچیک 
از عدلّیه و مرجئه شـریک نیسـت، بیـان میکند بـا اعتماد به نفـس کم نظیـری میگوید: »وقـد جمعت فیه بیـن اصول 
یختص بیجمعهـا دون مـن وافقنـی فـی العـدل و اال رجـاء، بما کشـف لی فـی النظر عـن صحتـه، و لم یوحشـنی من 
« )۳۳( با توجه بـه این کـه در بحث الـم و بحث های  خالـف فیـه، اذبالحجةلی اتم انس وال وحشـة مـن حـق و الحمـدللَّ
متفرع بر لطف، عمومـاً به ادله ی عقلی - و نه سـمعی - اسـتناد کـرده، بنابراین منظـورش از حجت در عبارت یاد شـده 
همان اسـتدالل عقلی اسـت.وارد شـدن عنصر »سـمع« در بنای مکتب کامی شـیخ مفید موجب آن شـده اسـت که 
به مدد بیانات ائمه )علیهم الّسـام( بسـیاری از مباحث دشـوار که دسـت یافتن به سـخن حق در آن، مسـیری طوالنی 
را میطلبد، به آسـانی در مجموعه ی کامـی آن بزرگوار جای گیرد و خط سـیر کامی شـیعه پس از مفیـد را از انحرافها 
و اضطرابهـای فکری نجات بخشـد.برای نمونـه میتوان اشـاره کرد که در مسـأله ی صفات بـاری، معتزلـه از نفی صفات 
در کلمات واصـل بن عطاء و نظریـه ی نیابـت ذات از صفات، تا رسـیدن به نظریه توحیـد به معنای عدم زیـاده ی صفات 
بر ذات و این کـه صفـات حـق تعالـی عیـن ذات او در وجـود اسـت، راه درازی را پیموده اند، در حالـی که این مسـأله در 
کلمات مفید، متخـذ از سـمع یعنی نهـج الباغـه و روایات صـادره از ائمه )علیهم الّسـام( اسـت. حتـی از ایـن روایات 
اسـتفاده میشـود که این مباحـث در زمـان ائمـه )علیهم الّسـام( میـان شـیعیان مطـرح بـوده و دربـاره ی آن از منبع 
الیزال علم اهـل بیت اسـتفاده میکرده اند )رجوع شـود بـه کافـی ج 1 ص 1۰7 باب صفات الـذات و به فصـول گوناگون 

از توحیـد صـدوق و خطبه نهـج الباغه(.
نکته ی قابـل توجه این اسـت که در رسـاله های مختصـر کامی ماننـد: »النکت فـی مقدمـات االصول« حتـی در باب 
صفات بـاری نیز - کـه در اوائـل المقاالت اسـتدالل سـمعی را مرجـع یگانـه در آن بـاب معرفی میکـرد - به اسـتدالل 
عقلی در کنار اسـتدالل سـمعی متوسـل میشـود. مثًا در این عبارت:»فـان قـال: ماالدلیل علی انّـه قـادر ؟ فقل: تعلق 
االفعال بـه مع تعّذرهـا فی البدائـة علی العاجـز...« و باز: »مـا الذی یـدل علی انّه عالـم؟ فقل: ما فـی افعاله مـن االتقان و 
التظافر علی االتسـاق، و تعّذر مـاکان بهذه الصفه فـی البدائة علی الجاهـل« و به همیـن ترتیب در باب سـمیع و بصیر و 
حکیم و هکذا. )النکت فی مقدمـات االصـول ص ۳۳ - ۳4(.این را نمیتـوان عدول از مبنـای یاد شـده در اوائل المقاالت 
به شـمار آورد. پیشـتر گفته شـد که به احتمـال قوی رسـاله های مختصـری که شـیخ مفید بـه ترتیب سـؤال و جواب 
نوشـته، دسـتورالعملی برای نوآموزان جدل کامی یا شـیعیان دور دسـتی اسـت که به اسـتادی چون مفید دسترسی 
ندارنـد و شـیخ بزرگـوار در آن رسـاله ها، ممشـای بحـث عقلـی را که بـرای مواجهـه با هـر مخاطبـی قابل اسـتفاده تر 
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اسـت، برگزیده اسـت.بدین گونه مشـخص میگردد که جمع میـان حّجت عقلـی و دلیل نقلـی در مشـی کامی مفید 
یکی از کارهـای برجسـته و ابداعـی آن اسـتاد کّل اسـت.این جانب امیدوارم کـه در این مجمـع علمی و تحقیقـی، این 

سـرفصلهای مهم و بسـی جوانب درخشـان دیگـر از حیات علمی شـیخ بزرگـوار مفید، مـورد پیگیری قـرار گیرد.

فضای سیاسی و اجتماعی عصر شیخ مفید
در خاتمه ی این مقال، شایسـته اسـت یادآوری شـود کـه آن نابغه ی عالیمقـام این جهـاد علمی طوالنی و پـی افکندن 
کاخ دانش فقه و گشـودن راه میانـه در کام را در اوضاع و احـوال اجتماعی دشـواری انجام داده اسـت. حکومت آل بویه 
در بغداد اگـر چه فضای مناسـبی برای بحـث آزاد علمی پدیـد آورد، امـا به هیچ وجه مشـکل برخوردهـای تعصب آمیز 
فقهاء حنبلی و فشـارهای دسـتگاه حکومت عباسـی بر شـیخ مفید و عموم شـیعیان را نتوانسـت حل کند. مظلومیت 
شـیعیان کرخ بغـداد و محنتهـای عظیمی کـه بـر آنـان و پیشـوای بزرگوارشـان وارد میآمد، حقائقی اسـت کـه تاریخ 
بـدان صریحـاً گواهـی داده اسـت. بـه گمانی شـیخ مفید غیـر از آن سـه نوبـت تبعیـد کـه در کتـب تاریـخ آن را ثبت 
کرده اند، در یـک دوره ی تقریباً دو سـاله در حـدود سـالهای 4۰5 تا 4۰7 دچـار گرفتـاری و محنتی بوده اسـت که نوع 
آن هم به درسـتی روشـن نیسـت. این گمـان از آن جا پدیـد میآید کـه در قضایـای وفات سـید رضی شـاگرد محبوب 
مفیـد در سـال 4۰۶ بـا این که تفاصیـل تشـییع و دیگـر خصوصیـات آن در کتب مذکور اسـت از شـیخ مفیـد که علی 
القاعـده باید مکـرر از او یاد شـود، هیچ ذکری نیسـت. قرینه ی دیگـری که ایـن گمـان را در ذهن بر میانگیزد آن اسـت 
که امالی شـیخ مفید که در هـر سـال در چند مجلـس در حول و حـوش ماه رمضـان در خانه ی شـیخ یا در مسـجدش 
در درب الریاح، القاء میشـده است، و از سـال 4۰4 تا سـال 411 ادامه داشـته، در سـالهای 4۰5 و 4۰۶ القاء نشده و هیچ 
مجلسـی مربوط به این دو سـال در مجموعـه ی امالی مفیـد وجود نـدارد.و بـاز قرینه ی دیگر آن اسـت کـه در قضایای 
محرم سـال 4۰۶ که فتنـه ی بزرگـی بر ضد شـیعه بر پا شـد و یکـی از محنتهـای بارها مکـرر آنـان، در آن اتفـاق افتاد 
کسـی که حکومت بغـداد به عنـوان نماینـده و رئیـس شـیعه انتخاب کـرد تا بـا او مذاکـره کند، سـید مرتضی بـود نه 
شـیخ مفید. در حالی که رئیس مطلق و بیمنازع شـیعه در آن روزگار - و از سـالهای پیش از آن - شـیخ مفید بود و سید 
مرتضی شـاگرد و مریـد متواضع و تابع او محسـوب میشـد.این قرائـن، گمان گرفتـاری و محنتـی در آن دو سـال برای 
مفید را کـه منتهی به غیبـت او از بغداد شـده باشـد در ذهن بـر میانگیزد که بایـد پیرامـون آن تحقیق کـرد. ولی آنچه 
مسـلم اسـت آن اسـت که زندگی در بغداد برای عموم شـیعه و از جمله رهبران آنهـا در بخش عظیمی از صد و سـیزده 
سـال حکومت آل بویه به عراق و بغداد بسـی دشـوار و محنت آمیز و همـراه با درگیری و کشـتار و مظلومیـت بود)۳4( 
و شـیخ مفید در میان این مشـکات عظیم و با تحمل مسـؤولیت رهبری شـیعه در عراق بلکه در سراسـر جهان اسام، 

به چنیـن توفیق عظیمـی در زمینه ی معارف شـیعه دسـت یافته اسـت.

توصیه ی مؤّکد به علماء و اندیشمندان حاضر در مراسم بزرگداشت شیخ مفید
نکتـه ی پایانی ایـن مقال، توصیـه ی مؤّکـد من بـه علمـاء و اندیشـمندان حاضر در ایـن اجتمـاع فرهنگی اسـت که با 
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همه ی تـوان بکوشـند این لقـاء علمـی را وسـیله ی نزدیکی فکـری و اتحـاد عملی میـان مذاهب اسـامی قـرار دهند. 
چگونگی برخـورد شـیخ مفید با خصـم مذهبـی زمانـش بیگمان متأثـر از حـوادث تلـخ اجتمـاع و مصائبی اسـت که 
شـیعه ی مظلوم آن روز بـا آن مواجـه بـوده و آتش تعصبهـای کـور آن را بـر میانگیخته اسـت. آنگونـه رفتـار نمیتواند 
امـروزه الگویی بـرای برخورد فرق اسـامی بـا یکدیگر حتـی در صحنه های کامی باشـد. امـروز همه ی فرق اسـامی 
باید با مشـاهده ی آن صحنه هـای دردنـاک تاریخ، تجربه ی مسـالمت و مهربانـی بیاموزنـد و در زمانی که اصول اسـام 
- کـه مفیدها در هر مذهبی بـرای احیاء آن، چنان رنجهایی را متحمل شـده اند - از سـوی دشـمنان جهانـی در معرض 
خطر اسـت، به وحـدت و اقتـراب و همـکاری همـه ی فرقه ها و همـه ی متفکـران آنهـا بیندیشـند، و ایـن درس بزرگ 

انقاب مـا و رهنمود همیشـگی امـام راحل مـا )قدس اللَّ نفسـه الزکیه( اسـت.
بار دیگر توفیق شـما عزیـزان را از خداوند متعال مسـألت کـرده نتایج شایسـته و دسـتاوردهای ماندگاری را بـرای این 

گردهمایـی شـما از خداوند متعال مسـألت مینمایم.
والّسام علیکم و رحمةاللَّ و برکاته - علی الحسینی الخامنه یی - فرودین سال 1۳72 مصادف با شوال 141۳
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سندیت کتاب »نوادر«»فضل اللَّ بن علی حسنی 
راوندی«

بیان سه روایت اخالقی ازکتاب »نوادر« به نقل از 
مرحوم مجلسی 

 دو ویژگی سابقون الی ظل العرش
چیستی حق

هواهای نفسانی و قیدهای بشری مانع پذیرش و  
بیان حق 

برخی از مصادیق حق
عوامل دورکننده شیطان 

1- روزه و صدقه
2- الحب فی اللَّ و البغض فی اللَّ

3- مواظبت بر عمل صالح و استغفار
تصحیح عمل، شرط اصلِی کماِل انسانّیت

و ...

تأکید بر اهتمام به تهذیب اخالق در حوزه های علمیه 



حوزه و روحانیت

تأکید بر اهتمام به تهذیب اخالق در حوزه های علمیه *

سندیت کتاب »نوادر« »فضل اللَّ بن علی حسنی راوندی«
طبـق معمول همـه روزهـا، امـروز هـم حدیثـی رابخوانیـم و ان شـاءاللَّ به انـوار معـارف اهل بیـت علیهم الّسـام، 
متبـّرک شـویم. اگر کسـی سـند کتـاب شـریف »جعفریّـات« را قبول داشـته باشـد، سـند »نـوادر« را بـه عنوان 
سـند معتبـر قبـول میکنـد. مـا قبـًا بـه مناسـبتهای متعـّددی راجـع بـه سـند کتـاب شـریف »جعفریّـات« یـا 
»اشـعثّیات« - که به هـر دو اسـم خوانده میشـود - این جا صحبـت کردیـم و همچنین راجـع به روایـات »نوادر«، 
اش »فضل اللَّ بن علـی حسـنی راونـدی«1 رضوان اللَّ تعالـی علیـه، کـه از بـزرگان علمـای شـیعه در قـرن پنجـم و 

ششـم و صاحـب کتـاب »نـوادر« و بعضـی کتب دیگـر اسـت، نکاتـی عنـوان نمودیم.
 اغلـب احادیـث ایـن کتـاب، همـان احادیـث کتـاب »اشـعثّیات« اسـت کـه ایشـان نقـل کرده انـد. راجـع بـه 
»اشـعثّیات« هـم قبـًا عـرض کردیـم روایاتـی اسـت کـه »محّمدبن محّمدبن اشـعث« از »موسیبن اسـماعیل« 
موسـیبن جعفر  پـدرش  از  او  و  علیه الّصاةوالّسـام«  »اسماعیل بن موسـیبن جعفر  از  »موسیبن اسـماعیل«  و 
علیه الّسـام، و او از حضـرت جعفربن محّمد ابیعبـداللَّ علیه الّسـام، و او از آبائه علیهم الّسـام، عـن امیرالمؤمنین، 
عن رسـول اللَّ نقل میکنـد. این مقدار سـند، خیلـی عالی اسـت. البته »محّمدبن محّمدبن اشـعث« توسـیخ شـده 
و بعضـی از روایـات قبل و بعـد او، بـرای برخی مـورد تردید اسـت. لکـن مرحـوم »حاجی نـوری« 2و بعضـی دیگر 
از بـزرگان، اصـرار دارنـد کـه این سـند جزو اسـناد خـوب اسـت. همچنیـن مرحوم »شـیخ آقـا بـزرگ تهرانی«۳، 
از مرحوم آقـای »آخونـد« 4  نقل میکنـد که ایشـان در مجلـس استفتائشـان میفرمودنـد »هیچ فقیهـی نمیتواند 
قبـل از دیـدن کتـاب مسـتدرک حاجـی نـوری رحمةاللَّ علیـه فتـوا بدهـد.« بـرای این کـه فحـص از معـارض و 

*. بیانات در آغاز درس خارج فقه 2۰/۰۶/1۳7۳
1. سید امام ضیاءالّدین ابوالّرضا فضل اللَّ بن علی حسنت راوندی کاشانی معروف به »سّید ابوالّرضا کاشانی«

2. حاج میرزا حسین نوری از اکابر علما و محّدثین )1۳2۰ه. ق - 1254 ه. ق(
۳. عّامه شیخ آقا بزرگ تهرانی )1۳۸9ه. ق - 129۳ه. ق(

4. فقیه اصولی آخوند مامحّمد کاظم خراسانی )1۳29ه. ق - 1255 ه. ق(
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حّجـت و اینهـا، متوّقـف بـر این کتـاب اسـت و اصـل کتـاب »مسـتدرک«، همیـن »اشـعثّیات« اسـت کـه البته 
بعدها از منابـع و کتابهای دیگـر، روایات زیـادی را به آن اضافـه کردنـد. بنابراین، بعضـی روایات »اشـعثّیات« را با 
همین سـندی که عرض شـد، کامًا مـورد قبول قـرار دادند. حال اگـر کسـی آن سـند را قبـول دارد و آن را معتبر 
میدانـد - که مـا قبًا بحـث کردیـم و گفتیم بعیـد هم نیسـت که این طـور باشـد - آن وقـت روایات »فضـل اللَّ بن 

علی راونـدی« کـه در کتـاب »نـوادر« نقل شـده، دیگـر معتبر اسـت.

بیان سه روایت اخالقی ازکتاب »نوادر« به نقل از مرحوم مجلسی :

الف(  دو ویژگی سابقون الی ظل العرش
خوب؛ حـاال این سـه روایت اخاقـی را با ایـن مقّدمه عـرض میکنیم تـا ان شـاءاللَّ مورد توّجـه قرار گیـرد. مرحوم 
مجلسـی، این جا چنـد روایـت را از کتاب »نـوادر« نقـل میکنند که مـن امروز سـه موردش را به مناسـبت شـروع 
درس، عـرض میکنـم. یکـی از ایـن روایـات ایـن اسـت: »قـال رسـول اللَّ صلّـی اللَّ علیه وآلـه: الّسـابقون الـی ّظل 
العـرش، طوبـی لهم.« خوشـا بـه حال کسـانی کـه به سـایه عـرش سـبقت میجویند. چـون عـرش الهی یـک امر 
معنـوی و حاکی از حـّد اعـای عظمـِت ذاِت مقـّدِس ربوبی اسـت؛ آن وقت معنای »سـبقت به سـایه عـرش« هم 
اعلـی درجـه تحّصـِن عبد در عـرش مـوالی خـودش اسـت. باالتریـن چیزی کـه میشـود بـرای بنده فـرض کرد، 
همین اسـت که انسـان به ظـّل عرش پـروردگار پنـاه ببـرد. »قیل: یـا رسـول اللَّ و من هم؟« چه کسـانی هسـتند 
که به سـایه عـرش رحمـان سـبقت میجوینـد؟ »فقـال: الّذین یقبلـون الحـّق اذا سـمعوه.« کسـانی که ایـن چند 
خصوصیـت را دارنـد: اّول این کـه وقتـی حـق را شـنیدند، آن را قبـول میکننـد. »و یبذلونـه اذا سـئلوه.« ایـن هم 
طـرف دیگر کّفه اسـت کـه وقتی از آنها سـؤال شـد »حق چیسـت؟« بـدون ماحظـه آن را بیـان میکننـد؛ حق را 
بذل میکننـد. همیـن دو کلمـه را شـما ماحظـه بفرماییـد، که اگـر در همیـن دنیای غـرق در فسـاد امـروز - که 
باشـک ذهنها، دلهـا، وجدانهـا و عقولـی در آن پیـدا میشـود کـه حقیقـت را بفهمند و حـق را تشـخیص دهند - 

تحّقـق پیدا کنـد، چه میشـود!

 چیستی حق
حق چیسـت؟ حـق آن چیـزی اسـت کـه بنـای خلقـت بـر آن اسـت. »مـا خلقناهمـا ااّل بالحـّق5.« حـق، مبنای 
آفرینـش الهی اسـت؛ یعنی همـان چیزی کـه باید باشـد و همان چیـزی که همـه مجاهدتهـای مجاهـداِن عظیِم 
تاریـخ و عالم، بـرای رسـیدن بـه آن اسـت. حق، موضـوع بسـیار مهّمـی اسـت. همان چیـزی کـه اگر شـناخته و 
تبعّیـت شـود و تحّقق پیـدا کنـد، هیـچ نادرسـتی، نامطلوبـی و ناسـزاواری در عالـم نخواهد بـود. به هر انـدازه که 
تحّقق پیـدا کنـد، این طـور خواهد شـد. ایـن، چیِز کمـی اسـت!؟ خوب؛ هسـتند کسـانی کـه همه آن یا شـطری 
از آن یـا یـک کلمـه از آن را در همین دنیـای غرق در فسـاد میفهمنـد و میشناسـند. اگـر همینهـا آن را بپذیرند و 

5. دخان: ۳9
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برای کسـانی که به آن احتیـاج دارند بیـان کنند، شـما ببینید چـه حادثـه ای در دنیـا رخ خواهد داد و چـه تحّول 
عظیمـی در حیـات بشـر و عالم پیـش خواهـد آمد!

هواهای نفسانی و قیدهای بشری مانع پذیرش و  بیان حق 
گرفتـاری در این اسـت که هواهـای نفسـانی و قیدهـای بشـری و زنجیرهایی که بـه گردنهـای افراد بشـر - اغال 
فی اعناقهـم۶ - آویزان اسـت، اجـازه ایـن را به آنهـا نمیدهد که حـق را بشناسـند و بعد که شـناختند قبـول کنند 
و بعد کـه قبول کردنـد آن را به کسـانی کـه بـه آن احتیـاج دارند بگوینـد. اشـکال کار در این جاسـت. اگـر همین 
حاصل شـود، شـما ببینید کـه چه چیـز عظیمی خواهد شـد! پـس واقعاً جـا دارد کـه گفته شـود: »الّسـابقون الی 
ظّل العـرش.« چـون کاِر سـختی هم هسـت. خیلـی هـم جـای دور نرویـد. البته، حـق، در مقیـاس جهانـی، یک 
عـّده شناسـنده و ترویـج کننـده و ممانعـت کننـده و بخـل کننـده و رد کننـده و کفـر ورزنـده و مخفـی سـازنده 
دارد. در مقیـاِس جامعـه ای کـه مـا در آن زندگی میکنیـم، با یـک نوع حـد و عائـم و نشـانه ها و مصادیـق و آثار، 
و در محیـط خاصی کـه ما زندگـی میکنیم، بـاز با نشـانه ها و عائـم و مصادیـق و جزئّیـات و خصوصیـات دیگری. 
همـه اینهـا هم مهـم اسـت. نبایـد گفـت فـان آدِم مخفـی کننـده حـق، که مثـًا حـّق نبـّوت یا حـّق توحیـد یا 
حّقانیت فـان حرف را در سـطح عالَـم انکار کـرد، ملعون اسـت. امـا من کـه حقیقتی را جلو چشـمم و دم دسـتم 
و در محیـط زندگیـام همان طـور انـکار میکنـم و میپوشـانم و از آن دفـاع نمیکنـم و اگـر بر مـن عرضه شـد قبول 
نمیکنـم، از آن حکـم خارج هسـتم. این، نمیشـود. پـس »الذین یقبلـون الحـّق اذا سـمعوه و یبذلونه اذا سـئلوه«، 

شـامل هر کـس، در هـر جـای دنیا میشـود.

برخی از مصادیق حق
  »و یحکمـون للّنـاس کحکمهـم النفسـهم.« این هـم یکـی از مصادیق حّق اسـت که خیلی سـخت اسـت. بعضی 
از حقهـا، بـرای بعضـی از انسـانها چنـدان تلـخ نیسـت، بلکـه بـرای اهـل حق، شـیرین هـم هسـت. امـا حّقی که 
بـرای همـه در همـه جا تلـخ اسـت، این مصـداق از حق اسـت کـه اگر کسـی بـه این حـق به عنـوان یـک مصداق 
بسـیار مهم عمـل کـرد، امتحان خوبـی داده اسـت.  »یحکمـون للّنـاس کحکمهـم النفسـهم.« برای مـردم همان 
طور حکـم کنند کـه بـرای خودشـان حکـم میکننـد و فرقـی بیـن خـود و دیگـران نگذارنـد. ایـن، از آن حقهای 
خیلی سـخت اسـت. چون مـا طلبه هـا و روحانیت و علمـای شـیعه، از لحـاظ اجتماعی، بـه برکت نظـام جمهوری 
اسـامی و هـم پیـش از تحّقـق و اقامـه نظـام جمهـوری اسـامی در طـول تاریـخ فقاهـت شـیعه، بـه شـهادت 
مجاهدتهـا و مواضـع و حـوادث تاریخـی، در یـک موضـع ممتـاز در جهـِت تحّقـق بخشـیدن به حـق و مبـارزه با 
باطـل قـرار داشـتیم، و االن هـم بـه مناسـبت این که ایـن معنـا با قیـام جمهـوری اسـامی و ایـن دولـت مبارکه 
الهّیـه و قرآنّیـه، بحمـداللَّ بیشـتر هم شـده اسـت، لـذا ایـن حدیـث بـرای مـا بسـیار آموزنـده و مهم اسـت. این 
یادتـان باشـد و معّممیـن و روحانیـون و علما و طـّاب، این سـه کلمـه را هیچ وقـت فرامـوش نکنند. هـر جا حق 
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را دیدنـد، آن را بپذیرنـد؛ البتـه بـا تشـخیص درسـت. یعنـی آن را که بینهـم و بیـن اللَّ و بـدون هیچ گونه شـائبه 
نفسـانی بفهمنـد که حق اسـت. هرگاه که از آنان سـؤال و خواسـته شـد کـه حق را بـر زبان جـاری و اعـام کنند، 
آن را اعـام کننـد. مطلـب سـوم هـم، کـه تقریبـاً یکـی از اصعـب و ابـرز مظاهر دومـی یـا اّولـی اسـت، این که در 
قضـاوت، خودشـان را در قضـاوت بـا دیگران یکسـان قـرار دهنـد. هر چه بـرای دیگـران قضـاوت کردنـد - به نفع 

دیگـران یا بـه ضـرر دیگـران - بـرای خودشـان نیـز همان طـور قضـاوت کنند.

ب(عوامل دورکننده شیطان :

1- روزه و صدقه
، صلّیاللَّ علیه وآله، مـن الذی   یـک حدیث دیگـر، باز بهـذا االسـناد، »عن علـی علیه الّسـام قـال: قیـل لرسـول اللَّ
یباعدالشـیطان منـا.« چه چیـزی شـیطان را از مـا دور میکنـد؟ البتـه میدانید کـه »شـیطان«، اعـم از »ابلیس« 
اسـت. همان قوای مؤثـر شـّرآفرین و فسـاد آفریـن و انحـراف آفرینـی کـه در قالبهـا و لباسـهای مختلـف، گاهی 
انسـان، گاهی غیرانسـان و گاهی هوای نفسـانی و گاهی هم ابلیس اسـت. »ابالسـه« طایفـه مهّمی از شـیاطینند، 
کـه داستانشـان در قـرآن هسـت. اما فقـط آنهـا نیسـتند. آنها شـیاطین جّننـد و شـیاطین انـس هم هسـتند که 
گاهـی خطرشـان از آنهـا کمتر نیسـت. پس، شـیطان یـک معنای عام اسـت. خـوب؛ چـه عاملی ایـن را از مـا دور 
میکند؟ »قـال: الصـوم للَّ یسـود وجهـه«؛ روزه چهره اش را سـیاه میکنـد. علّتش هـم این اسـت که صـوم و روزه، 
طغیان غرایز گمـراه کننده جسـمانی را سـرکوب میکند و جلـو طغیان آنهـا را میگیـرد. »و الّصدقه تکسـر ظهره« 

و صدقـه پشـتش را میشـکند؛ چون صدقـه، گذشـت و اغمـاِض مهّمی از مایملک انسـان اسـت.

2- الحب فی اللَّ و البغض فی اللَّ
 ایـن هم مهـم اسـت: »والحـب فـی اللَّ تعالـی و المواظبت علـی العمـل الّصالـح یقطـع دابـرة.« ایـن دو، مهمتر از 
« اسـت. یعنی انسـان عواطف، بخصـوص محّبـت خـودش را در جهت الهـی هدایت  آنهاسـت. یکی »حب فـی اللَّ
کند. اگر کسـی را دوسـت داریـد، ایـن محّبت برای خـدا باشـد، نه بـرای دنیـا. محّبـت را در آن جا خـرج کنید که 
« روایات بسـیار مفّصلیانـد. در »کافـی« و در دیگر  برای خدا باشـد. البتـه روایات »الحـب فـی اللَّ والبغض فـی اللَّ

کتب هـم، بابـی مفّصـل دربـاره این صفت هسـت.

 3- مواظبت بر عمل صالح و استغفار
 »و المواظبـت علیالعمـل الّصالـح.« مهم این اسـت که انسـان از عمـل صالـح مواظبت کنـد. یعنی در انجـام عمل 
صالح اسـتمرار داشـته باشـد. »والّدوام فـی االتّصـال بخدمتـک« 7 کـه در دعـای کمیـل میخوانیم، یعنی انسـان 
دائمـاً مّتصـل به خدمـت پـروردگار باشـد. ایـن اسـتمرار و تـداوم، خیلی مهم اسـت. اگـر ایـن دو، که یکـی جنبه 
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قلبـی و عاطفی و دیگـری جنبه عملـی دارد، حاصل شـد، »یقطـع دابره«؛ یعنی ریشـه شـیطان را میَکند یـا آن را 
نابود میکنـد. »واالسـتغفار یقطـع تینه«؛ اسـتغفار هـم شـاهرگش را میزند )همـان تعبیـر کنایی، که در فارسـی 
هم هسـت(. پـس، از جملـه عواملـی کـه شـیطان را نابـود میکنـد، اسـتغفار اسـت. اسـتغفار یـا طلب مغفـرت از 
پـروردگار، کـه در قرآن هـم بارها آمـده و در هـر جایـی خصوصّیت و ثمـره ای برای آن ذکر شـده اسـت. ایـن روِح 
اسـتغفار و طلـِب مغفـرت، چیـز مهّمـی اسـت؛ زیرا بـه معنـای توجِه انسـان بـه خطاهـای خود اسـت. کسـی که 
خـود را عـاری از خطا و اشـتباه و گنـاه میبینـد و خیـال میکند کـه کار بـدی انجام نـداده اسـت، به فکر اسـتغفار 
نمیافتـد. نْفـِس توّجـه به اسـتغفار، بـه این معناسـت کـه ما دچـار خطـا، کمبـود، گنـاه، تخلّـف، قصـور و تقصیر 

هسـتیم.

تصحیح عمل، شرط اصلِی کماِل انسانّیت
 ایـن، بـرای هـر انسـانی الزم اسـت؛ زیـرا به طـور طبیعـی، هیچ انسـانی نیسـت کـه دچـار ظلـم و گنـاه و تقصیر 
نباشـد. »ولـو یؤاخـذ اللَّ الّنـاس بظلمهـم ما تـرک علیها مـن دابـة.«۸ خـدای متعـال، از بنـدگان اغمـاض میکند 
وااّل اگـر بنـا بود کـه بـه خاطر ظلـم، بنـدگان را مؤاخـذه کنـد، یک نفـر بـر روی زمیـن نمیمانـد: »ما تـرک علیها 
مـن دابّة.« قهـراً دابّه انسـانی مراد اسـت؛ چـون بحث بـر سـِر انسانهاسـت. بنابرایـن، دائـم خطاهـای گوناگونی از 
ما صادر میشـود کـه غالباً ناشـی از هـواِی نفس و مقـداری هـم ناشـی از جهالتهـا و کوتـاه بینیهای ماسـت. پس، 
توّجـه بـه اسـتغفار، توّجه بـه گنـاه اسـت و الزمـه توّجه بـه گنـاه، تصحیـح عمل اسـت و هـر انسـانی، بایـد دائماً 
خـودش را تصحیـح کنـد. اگـر این حالـِت تصحیـح باشـد، آن وقـت تکامـل بـه وجـود میآید. پـس، شـرط اصلِی 
کمـاِل انسـانّیت، همین تصحیح اسـت که اسـتغفار یکـی از عوامل مهم آن اسـت. لذاسـت کـه به اسـتغفار، خیلی 

بها داده شـده اسـت.

ج( توصیه های پیامبر به امت

1- مباالت و توجه به مسائل پیرامون جامعه
روایـت سـومی هـم هسـت کـه آن را بخوانـم و بعـد دو، سـه جملـه در دنبـال ایـن روایـات عـرض کنـم. و بهـذا 
، صلّیاللَّ علیه وآلـه: اوصـی امتـی بخمـس، بالّسـمع والّطاعـة...«؛ امتـم را بـه پنـج چیز  االسـناد، »قـال رسـول اللَّ
وصیت میکنـم. »سـمع« و »طاعـة« را معمـوالً بـا هـم میآورند؛ امـا در این جـا از هـم جدا شـده اند. پیداسـت که 
در این جـا »سـمع« و »طاعة« به یـک معنـا بـه کار نیامده اسـت. اگـر در جاهای دیگـر هـم »بالّسـمع و الطاعة«، 
یعنـی »شـنیدم و قبول کـردم« میآیـد، در این جا »سـمع« غیـر از »طاعة« اسـت. »سـمع« یعنی »توّجـه کردن، 
شـنیدن، اسـتماع و مبـاالت« اّولین چیز، ایـن اسـت. اّولین چیـزی که جامعـه علمی و مذهبـی شـیعه الزم دارد، 
مباالت اسـت. ایـن جامعه، نسـبت بـه مسـائل جهـاِن پیرامون خـود، باید مباالت داشـته باشـد. شـاید »سـمع« 
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اشـاره به ایـن اسـت. رهـا کـردن، »هر چه شـد، شـد«، »بـه مـا چـه!«، »مـا کـه نمیتوانیـم«، »بـه ما چـه ربطی 
دارد!«؛ اینهـا نمیشـود. اسـاس ایـن بنـای مبـارک بـه این خاطـر محکم شـد کـه آن مـرد الهی9، بـا دیگـران این 
فرِق اساسـی را داشـت که هرگز نگفـت »به من چـه!« آنچـه را کـه در جامعه اتّفـاق میافتـاد، خیلی کسـان دیگر 
هم میدیدنـد. البته بعضی هـم نمیدیدنـد، نمیفهمیدند، ملتفـت نبودنـد. خیلیها هم ملتفـت بودند؛ امـا میگفتند 
»به ما چـه!«، »مـا کار خودمـان را میکنیـم.« ایـن بزرگوار نگفـت »به ما چـه!« لذا، شـد امـاِم خایق و امـاِم اّمت. 

امامـت حـّق او بـود و لذا ایـن اسـاِس مبـارک به وجـود آمد.

2- اطاعت از فرد شایسته در هر مقام
 ایـن اّوِل کار اسـت. بعـد »والّطاعـة« : اطاعت. اطاعـت از چه کسـی؟ از »من لـه الطاعة«، »مـن حّقـه الطاعة«. هر 
کس در هر میـدان و در هـر مقام، بایـد از آن که شایسـته اطاعت اسـت، اطاعـت کند. سـرپیچی و نافرمانـی و »به 
ما ربطـی نـدارد« و ایـن حرفها، نیسـت. اّمـت اسـام، وقتی بـه وصیـت پیغمبر عمـل کرده کـه آن جا کـه اطاعت 
کـردن، شـرعاً برگردن او گذاشـته شـده اسـت، دیگر اطاعـت کنـد. در مقابـل »اطاعـت«، »عصیان« اسـت که در 
آیـه شـریفه1۰ هشـداردهنده ای کـه بنـده بارهـا بـه مناسـبتهای مختلـف آن را بیان کـرده ام، به آن اشـاره شـده 
اسـت. یکـی از عواملـی که موجب شکسـت شـد - ظاهـراً در جنـگ اُحـد - قضیـه عصیان، یعنـی اطاعـت نکردن 
بـود. یک کلمـه پیغمبـر را اطاعـت نکردند؛ یـک فاجعه بـه وجـود آمـد. در دوران جمهوری اسـامی، هـر جا عدم 

اطاعت مشـاهده شـد، فاجعه بـه وجود آمـد. هر جـا اطاعـت بـود، کار به رشـد و صـاح و خیـر انجامید.

3- هجرت
 بعـد، »والهجـرة« : هجـرت. البتـه هجرت هـم مراحلـی دارد. یک روز شـاید مـراِد نبـیِ ّ اکـرم از هجرت، تشـکیل 
مدنّیت اسـامی بود که الزم بـود مـردم از حالت زندگـِی رهایـی کـه اعـراب، آن روز در »جزیرةالعرب« داشـتند، 
خارج شـوند و یـک مدنّیـت بـه وجـود آورند. تـا وقتـی کـه مـردم تابـع مدنّیـت و تجّمـع و اجتمـاِع بـه اصطاح 
شـهری نشـوند، نمیشـود نسـخه های الهـی و اسـامی را روی آنهـا اجـرا کـرد و آنهـا را بـه جایـی رسـاند. یـک 
مرحله اش، هجـرت بـه »دارالهجرة« بـود. بعد، هجرت به شـهرها بـود که عشـایر و قبایل چادرنشـین، بـه فرموده 
پیغمبر اکـرم، از جاهـای مختلف، به شـهرها هجـرت میکردند. اگـر هجـرت نمیکردند، ولـو در جهاد هم شـرکت 
، در »کتـاب جهاد« بـه آنها  میکردنـد، از غنیمـْت حّقـی بـه آنهـا داده نمیشـد. در روایات مـا هم هسـت. انشـاءاللَّ
میرسـیم و بحـث میکنیـم. هجرت بـه آن جا کـه بایـد هجرت کـرد، یعنی نچسـبیدن بـه یک مـکان. شـاید امروز 
مصداِق ایـن هجرت بـرای طّاب علـوم دینّیه و فضـای محترمی کـه در حوزه هـا متمّکن و مسـتقّرند، این باشـد 

که بـرای تبلیـغ به اکنـاِف بـاِد اسـامی هجـرت کنند.

برنامه ریزی برای هجرت طالب دینی به نقاط مورد نیاز 

9. حضرت امام خمینی )قّدس سره(
1۰. آل عمران: 152
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 عـّده ای هسـتند کـه میتواننـد در شـهری مسـتقر شـوند و آن را هدایت کننـد. اینهـا در خـال هزارها یـا صدها 
نفر مثل خودشـان، در قـم مانده انـد و اثری هـم بر ایشـان مترتّب نیسـت. حداکثـر این اسـت که درسـی بگویند، 
که اگـر هـم نگفتنـد، آن چند نفـری که بـه درس اینهـا میآینـد، به یـک درس دیگـر میرونـد. یعنی همـان درس 
را از دیگـری خواهند شـنید. االن در کشـور مـا، شـهرها و روسـتاهایی وجود دارد کـه محتـاِج عالِِم دینی اسـت و 
علمای دینـی باید بـه آن جاهـا برونـد. البته بـدون پیش شـرط. چون بعضـی به مـا میگویند بایـد فـان امکانات، 
فان تسـهیات، چـه و چـه، فراهم باشـد تا مـا برویم! مـا نمیگوییـم که احتیـاج به امـور مـاّدی و شـرایط زندگی 
نیسـت. البته که احتیاج هسـت. امـا ایـن را باید جزو طلبـات قهری دانسـت. خـوب؛ ایـن در همه جا وجـود دارد. 

پس، نبایـد آن را بـه عنـوان »پیش شـرط« فرض کـرد. بایـد راه بیفتنـد و باید هّمت گماشـته شـود.
 البتـه، ایـن یک امـر فـردی هم نیسـت. ممکـن اسـت پنجـاه نفـر بگوینـد: »دیگر مسـلّم شـد کـه باید پا شـویم 
برویـم« و پـا شـوند برونـد. خـوب؛ پنجـاه نفـر ایـن کار را کردنـد، بعـد متوّقـف خواهد شـد. ایـن، بایـد در حوزه 
علمیه قم و بـه تبـع آن در سـایر حوزه ها، بـه حرکـت و جریـان تبدیل شـود. راه بیفتنـد و برونـد. مدیریّـت حوزه 
علمیـه و اکابر و اعیـان و متشـّخصین حـوزه، ایـن کار را راه بیندازنـد. اّول هم از خودشـان شـروع کننـد. بعضی از 
بزرگان هسـتند کـه اگر بـه شـهرهای دیگـر برونـد، وجودشـان در آن جاها انفـع از قـم خواهد بـود. حتـی درباره 
بـزرگان هم چنیـن چیزی وجـود دارد. خـوب؛ یک نفر مثـل آیـةاللَّ میانـی رضوان اللَّ تعالیعلیـه، از کربـا که َدِم 
گوش نجف بـود و مثل ایشـان در نجـف و کربـا تعداد زیـادی بودند، پا شـد آمد مشـهد و حـوزه علمیـه بزرگی را 
به وجـود آورد. این، یـک واقعّیت اسـت. حقیقتـاً از برکات الهـی برای حوزه مشـهد، وجـود مرحوم آیـةاللَّ میانی 
بود. خوب؛ ایشـان میتوانسـت تـا آخر عمـر در کربـا بمانـد. آن وقت، عالمـی در ردیـف چندین نفر مثـل خودش 
بـود. یعنی بعضـی اگـر علماً هـم جلوتـر نبودنـد، شـاید از جهـات دیگـر، جلوتـر از ایشـان بودنـد. لکن ایشـان به 
مشـهد آمـد و مایـه برکت شـد. پـس، ایـن حـرف، حتـی دربـاره شـخصیتهایی مثـل مرحـوم آیـةاللَّ میانی هم 
جاری اسـت؛ تـا از تراکـم جلوگیری شـود. ایـن هم هجـرت؛ هجـرت بـه جاهایی کـه احتیاج هسـت: به شـهرها، 
حوزه هـا، حوزه هـای بـزرگ و حوزه هـای کوچـک، و بعـد بـه داخـل دسـتگاههای دولتـی، داخـل ادارات، داخـل 
کارخانه هـا - آن جاهـا کـه طلبـی و تمایلـی هسـت - و بعـد هجـرت بـه خـارج از کشـور. امـروز یکـی از مصادیق 

هجـرت، ممکن اسـت این باشـد.

4- جهاد 
»والجهاد.« که جهـاد، آن عـرِض عریـض و آن عمِل شـامل و عام و نافِع تمام نشـدنی اسـت کـه در انواع و اَشـکاِل 
مختلـْف تحّقق پیـدا میکنـد. مـا در اّوِل »کتـاب جهاد« عـرض کردیـم که معیـاِر جهاد، شمشـیر و میـدان جنگ 
نیسـت. معیار جهاد، همـان چیزی اسـت که امـروز در زبان فارسـِی ما در کلمـه »مبـارزه« وجـود دارد. فانی آدم 
مبارزی اسـت؛ فانـی آدم مبـارزی نیسـت. نویسـنده مبـارز؛ نویسـنده غیر مبـارز. عالِـم مبـارز؛ عالِم غیـر مبارز. 
دانشـجوی مبارز و طلبه مبـارز؛ دانشـجوی غیر مبـارز و طلبه غیـر مبارز. جامعـه مبـارز و جامعه غیرمبـارز. پس، 
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جهـاد یعنی »مبـارزه«.

 دو شرط الزم برای انجام مبارزه
در مبـارزه، دو چیـز حتماً الزم اسـت: یکـی این که در آن جـّد و جهـد و تحّرکی باشـد. انسـان در رختخـواب یا در 
پسـتوِی خانه کـه نمیتواند مبـارزه کنـد! در مبـارزه، باید جـّد و جهدی وجود داشـته باشـد. اگـر چـه در ُصَوری، 
مبارزه بـا نفس هـم میدانهایـی دارد؛ امـا حـاال مثالهایی کـه میزنیم بـرای مبـارزات اجتماعـی و اینهاسـت. پس، 
اّول این کـه در آن جـّد و جهد و تـاش و تحّرک باشـد. دوم این کـه، در مقابلش دشـمنی باشـد. مبـارزه، در آن جا 
که دشـمن نیسـت، معنا نـدارد. پـس، جهـاد متقّوم بـر ایـن دو رکن اسـت: یکی این کـه در آن جـّد و جهد باشـد؛ 
دیگـر این کـه در مقابل دشـمن باشـد. اگر کسـی علیه دوسـت جـّد و جهد کنـد، ایـن جهاد نیسـت؛ بلکـه فتنه و 
اخال اسـت. اگر کسـی در مقابل دولـت حـق، در مقابل صـاح و نظام حـق، جـّد و جهد و تـاش کند، ایـن فتنه 
و محاربـه اسـت؛ جهـاد نیسـت. حـال این جـّد و جهـدی که انجـام میگیـرد، بـه هر شـکلی باشـد - چه به شـکل 
نوشـتن، گفتن، کتـاب، و چه بـه شـکل شـب نامه، شـایعه پراکنی، نـق زدن و منفـی بافـی - همـه اش فتنه گری و 
اغواگـری، و بعضی از اَشـکالش محاربه اسـت. اگـر همـه اینها در مقابل دشـمن خـدا و دشـمِن »علی لسـان اللَّ و 
«. پیغمبر بـه این گونه جهـاد دعوت  لسـان رسـوله و اولیائه علیهم الّسـام«، باشـد، میشـود »جهاد فی سـبیل اللَّ

میکند. پـس، تنبلـی و نشسـتن و بیکارگـی و بیاهتمامـی، از اّمت پیغمبر خواسـته نیسـت. جهـاِد دائم.

5- اجتماع 
  »والجماعـة«؛ »اجتمـاع«. بعـد فرمـود: »و مـن دعـی بدعـاء الجاهلّیه، فلـه جثـوة من جثـی جهنم«؛ سـنگی از 
سـنگهای جهنم بر سـر کسـی، که با دعـوت جاهلّیـت، دعوت کنـد! جاهلّیـت، نظـاِم قبل از اسـام اسـت. قبل از 

نظـام اسـامی، نظـام جاهلّیت اسـت. غیـر از نظام اسـامی، نظـام جاهلّیت اسـت.

توصیه به طلبه ها و حوزه های علمیه
خـوب؛ حـاال مـا طلبه هـا و حوزه هـای علمیـه، ایـن چنـد نکتـه ای را کـه گفتیـم، به یـاد داشـته باشـیم و بـه یاد 
داشـته باشـند. من امروز مخصوصاً سـه روایـت خوانـدم، برای این کـه بر اهتمـام به تهذیـب اخـاق در حوزه های 
علمیه تأکیـد کنـم. آقایان! اگر کسـی علـم پیدا کنـد، مجتهد شـود، بـه مقامات بـاال برود، امـا حاضر نباشـد حق 
را بپذیـرد؛ هـوای نفـس بـر او غالـب باشـد و خواسـتها و تمایـاِت شـخصی، واضحـات را از او مخفی کنـد، چنین 
کسـی به عالَم اسـام نه تنهـا هیچ مفیـد نیسـت، بلکه مضـّر و گاهـی اضـّر از ُجّهال اسـت. اگر کسـی اعلـم و افقه 
هـم باشـد، امـا نتوانـد بفهمـد و ببیند کـه نظـام اسـامی، امـروز در ایـران اسـامی، چطـور بـر مبنای حـق قیام 
کـرده و چطـور نظـام جاهلـِی مبنی بـر گنـاه و فسـق و فجـور و ظلـم را از بین بُـرده - طـوری کـه امروز هـم همه 
نظامهـای مبنی بـر فسـق و فجـور، از شـیطان بـزرگ امریکا تـا اعـوان و انصـارش، و همـه فاسـدهای دنیا بـا این 
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نظـام میجنگنـد - و حتی با آنهـا همصدا شـود و بـرای آنها خوراک درسـت کنـد و از این کـه آنها تحریکـش کنند 
خوشـحال شـود، خاک بر سـِر آن عالـم اعلـم و افقـه! خاک بـر سـِر آن عالِمی کـه قلبـاً خوشـحال شـود از این که 
ببینـد رادیوهای دشـمنان اسـام، در مقابـل نظـام اسـامی، از او تمجید و تعریـف میکننـد! باید گریـه کند! حاال 
گیـرم از لحـاظ فقاهـت و علـم هـم خیلی بـاال باشـد، کـه آن هـم علـم نیسـت، جهل اسـت. نـور نیسـت، ظلمت 
 ، اسـت. وااّل اگر نور بـود، اّول خـوِد این نـوع افـراد را هدایـت میکرد. این نـوع افـراد - که اگر هـم باشـند، بحمداللَّ
خیلـی نـادر و در اقلیتند - بـه خاطـر هواهای نفسـانِی خـود، حاضرنـد مصالح عمومـی را زیر پـا بگذارنـد. حتی با 
نظام اسـامی همراهـی نکننـد. یـا باالتـر - خـدای ناخواسـته - مقابله کننـد. اگر چنیـن کسـانی را دیدیـم، باید 
بیشـتر به نقش تهذیـب اهمیت دهیـم. اگـر دیدیـم درحوزه های علمیه، شـوِر علمی هسـت، امـا این شـوِر علمی 
و کار علمـی، خألهای نظـام را چنـان که بایـد، پـر نمیکند، بـاز باید به مسـأله تهذیـب توجـه کنیم. بـرای این که 
اگـر اخـاق و تهذیـب نفـس در حوزه هـا باشـد و صفـای نفـس ناشـی از آن پیدا شـود، هـر کلمـه ای کـه خوانده 

شـود، بایـد به نفـع مـردم و جامعه باشـد.
تأکید بـر تهذیـب نفـس در حوزه هـای علمیه بنـده میخواهم بـر مسـأله تهذیـب، تأکید کنـم. آقایـان! حوزه های 
علمیه ما، پـر از جوانـان پاک و طاهـر اسـت. در کمتر جایی، ایـن همه جـوان زندگی میکننـد. در حـوزه علمیه ای 
مثل قـم، هزاران جـوان پـاک، صالح و کسـانی کـه از زخارف ایـن دنیـاِی دنّیه، به حسـِب ظاهـر گذشـتند و واقعاً 
بعضـی از اینهـا مصـداق این فقـره شـریف دعـای ندبـه »شـرطوا علیهم الزهـد فـی درجـات هـذا الدنیـا الدنّیة و 
زخرفهـا و زبرجهـا« 11 هسـتند، جمع شـده اند. خـوب؛ اجتماع ایـن جوانان صالـح، خالـص، مؤمن، پـاک و نورانی 

در ایـن حـوزه علمیـه، عجب موقعیـت ممتازی اسـت!

وظایف حوزه های علمیه
 یکـی از وظایف حـوزه علمیه این اسـت کـه اّوالً ایـن روح صفـا و معنویت را کـه در این طـّاب جوان اسـت، حفظ 
و در وجـود آنها تثبیـت و ماندگار و عمیـق کنـد. ثانیـاً، آن را تکمیل و بیشـتر کند؛ پرورش دهـد و آنهـا را نورانیتر 
کنـد. ایـن، یک نکته اسـت کـه مـن میخواهـم خواهـش کنم کـه در همـه حوزه هـای علمیـه بـه آن توّجه شـود. 
البتـه توّجه هسـت؛ مـا میخواهیم بیشـتر شـود. امـروز دنیا، دنیای فاسـدی اسـت و فسـاد دنیـا، به همـه مناطق 
عالم سـرریز میشـود. دیوار و حصـن و حصاری هم نیسـت؛ مگـر تبلیغ و تبییـن صحیح. ایـن تبلیغ صحیـح را چه 
کسـانی باید انجـام دهند؟ انسـانهایی که خودشـان اسـتوار و محکم باشـند. و آنـان، همیـن جوانـان و روحانیونی 
هسـتند که معـارف دینـی را میخواننـد و فرامیگیرند و بیـان میکنند. اینهـا از لحاظ اخاقـی و روحـی، باید خیلی 

اسـتوار، پوالدیـن و تأثیرناپذیر باشـند.

 به روز بودِن علمی در حوزه های علمیه
نکتـه بعدی، کـه آن هم اصـل دوم در حوزه هاسـت، مسـأله پیشـرفت و تطـّور علمـی و بـه روز بودِن علمی اسـت. 
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11. مفاتیح الجنان: دعای ندبه 
12. شیخ محّمدحسن نجفی )رحمةاللَّ علیه( )12۶۶ه. ق - 12۰1ه. ق(
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آقایـان! مـن میخواهـم عـرض کنـم کـه فقهـای بزرگـی از قبیـل صاحـب »جواهـر« 12 - کـه مـا بـه تعبیـر امام 
رضوان اللَّ تعالیعلیـه، فقهمـان را »فقـه جواهـری« گفتیـم - خصوصیـت عمـده اش ایـن بـود کـه اهل تحـّول در 
اندیشـه هاِی رایـِج فقهِی زمـاِن خود بـود. اعتنـا بـه شـهرت و اجمـاع و اینهـا، از خصوصیات افـراِد خیلـی معتنی 
اسـت. بعضـی از فقها، چنـدان بـه شـهرت و اجماعـاِت منقولـه، اهتمامـی ندارنـد. مرحوم صاحـب »جواهـر«، در 
مسـائل مختلف، به شـهرت و اجمـاع تکیه میکنـد. در عیـن حال، ایـن مـرد، داراِی افکاِر نو و جدید اسـت. ایشـان 
فتاوایـی دارد - یـا آن جاهـا هـم که بـه فتـوا نرسـیده، حرفهـای نزدیک بـه فتـوا دارد - کـه شـاید قبل از ایشـان، 
احـدی از فقهـا نگفتـه اسـت، یـا الاقـل معـروف نیسـت. یکـی همیـن مسـأله »جهـاد ابتدایـی در زمـان غیبت« 
اسـت، که مشـهور و معروف بیـن فقهـاِی متأّخر این اسـت که »مشـروع نیسـت.« اما ایشـان طوری بحـث میکند 
کـه نتیجه ایـن میشـود که »مشـروع اسـت.« خـوب؛ ایـن نـوآوری اسـت. در مسـائل گوناگـون، مرحـوم صاحب 
»جواهـر« همین طـور اسـت. فقیهـی میتوانـد الگـو، برجسـته و بـزرگ باشـد، کـه دارای چنیـن روحـی باشـد. 
مرحـوم آیـةاللَّ بروجـردی رضوان اللَّ علیـه کـه در زمان خـودش قلّـه فقاهت شـیعه شـد، از ایـن قبیل بـود. امام 
رضوان اللَّ علیـه از ایـن قبیـل بـود. در حوزه هـا باید روح تطـّور علمـی و فقهی وجود داشـته باشـد. حـاال یک وقت 
به قدر فتـوا مواد آمـاده نمیشـود. خوب؛ نشـود. بحـث علمی را بکننـد. مـن میبینم گاهـی چند نفـر در یک بحث 
فقهـی، حـرف جدیـدی را مطـرح میکننـد. بعـد، از اطـراف بـه اینها حملـه میشـود که »شـما چـرا این حـرف را 
زدید!؟« در ایـن اواخر، بعضـی از فقهـای فاضِل خـوِب دارای فکـِر نو، بعضـی از حرفهـا را مطرح کردنـد که مطرح 
کردنـش ایـرادی نـدارد. در حـوزه علمیه، بایـد طاقـِت شـنیدِن حرفهـای جدید، زیـاد باشـد؛ ولو به حدی نرسـد 
که ایـن فقیه فتـوا بدهـد. ممکن اسـت دیگـری، چیـزی بـر آن بیفزاید؛ فتـوا بدهد. لـذا، بنـده به فضـای محترم 
و بـزرگان قـم، توصیه کـردم که یـک مجلّه فقهـی منتشـر کنید. یـک مجلّـه فقهی کـه فقـط در آن افـکار و آراِی 
جدیـِد فقهی مطرح شـود. البته آن بـزرگان ایـن کار را نکردند. عـّده ای از جوانـان کاری در این زمینـه انجام دادند 
که اگـر چـه آن کاِر اصلـِی عالِی آرمانـی نیسـت، اما شایسـته تحسـین و تقدیر اسـت. به خاطـر این کـه، قدمی در 
این راه اسـت. امـا آن کاِر بـزرگ، هنوز هـم میتواند انجـام گیرد. اگـر دو و حّتی سـه مجلّـه فقهی هـم در حوزه قم 
باشـد، زیاد نیسـت. مجلّـه ای مخصوص فلسـفه باشـد. یـک مجلّـه کامی بحمـداللَّ هسـت؛ منتهـا با تیـراژ کم و 
غیـر معروف. شـاید خیلـی از شـما هـم اسـمش را نشـنیده و آن را ندیـده باشـید؛ اما بنـده بحمـداللَّ دیـده ام و از 
کسـانی که مسـؤول این کار هسـتند تشـّکر میکنم. این طور باید باشـد تا افـکار نو در علوم اسـامی، روزبـه روز در 

حـوزه علمیـه مطـرح شـوند؛ و اهـّم از همه و مقـّدم بـر همه، فقه اسـت.

لزوم قرارداشتن حوزه علمیه، در صِف اوِل حرکِت عظیِم جامعه
 مطلـب سـوم هـم ایـن اسـت کـه حـوزه علمیـه، بایـد در صـِف اوِل حرکـِت عظیـِم جامعـه قـرار داشـته باشـد. 
همچنان کـه ماحظـه کردید، مراجع بـزرگ ما مثـل مرحـوم آیةاللَّ العظمـی گلپایگانـی، مرحـوم آیةاللَّ العظمی 
، چـه در زمـان امـام رضـوان  نجفـی و امـروز آیةاللَّ العظمـی اراکـی، حفظـه اللَّ و ادام اللَّ بقائه الشـریف ورحمهم اللَّ
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اللَّ علیـه و چه بعـد از زمـان امام تـا امـروز، در صـف اّول قرار داشـتند. در هـر حادثـه مهمی کـه در جامعـه اتّفاق 
میافتـاد، اینها مقـّدم بودنـد. روز رأی گیـری، اّول صبح، مرحـوم آقـای گلپایگانی و مرحـوم آقای مرعشـی، اّولین 
کسـانی بودنـد کـه رأی میدادنـد. کار اینهـا، یـک کار رمـزی و نمادین بـود. خـوب؛ رأی را عصـر هم میشـود داد. 
امـا اّوِل صبـح رأی دادن، یـک کار رمزی اسـت. امـام، رضوان اللَّ علیـه را دیـده بودید که چقـدر مقّیـد بودند! حاال 

وضع ایشـان کـه معلوم اسـت.
 مراجـع قـم این طـور بودنـد. در کارهـای اساسـی؛ جنـگ، حضـور در جبهه هـا، تحریـض بـر حضـور در جبهه ها، 
کارهـای اقتصـادی و غیـره، همیشـه در صـِف مقـّدم بودند. حـوزه، باید این طور باشـد. کسـی کـه در حوزه باشـد 
و بـه نظـام اسـامی و احـکام قـرآن - کـه در ایـن نظـام عملـی میشـود - و بـه حکومـت اسـامی - که بـه برکت 
مجاهـدت مردم سـِر پا شـده اسـت - با چشـِم غیرجـّدی نـگاه کند، یـک عنصـر بیگانه اسـت؛ هر کـس میخواهد 
باشـد. در حـوزه علمیـه صحیِح شـیعی، همـه بخصـوص طـّاب جـوان، بایـد خـود را در صفـوف اّول بداننـد، که 
بحمـداللَّ همیشـه همین طور بوده اسـت. یعنی همیشـه فضـای جوان، طـّاب جوان، بـزرگان حوزه و مدّرسـین 

محتـرم، در صفـوف مقـّدم جا داشـته اند؛ بـاز هـم بایـد در صفوف مقـّدم جا داشـته باشـند.
 ان شـاءاللَّ بـه برکـتِ هدایتهـاِی دینـِی علمـای بـزرگ مـا و پرچمـداراِن علـِم دیـن، ایـن نظـام اسـامی بتوانـد 

روزبـه روز خـودش را کامـل کنـد.
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احتیاج به فعالّیتهای حوزه علمّیه *

 نیاز جامعه اسالمی به فّعالیتها و تالشهای حوزه علمّیه 

1- استخراج معارف و مقّررات اسالمی
مطلبـی را که امـروز برای شـما مطـرح میکنـم، از مقّدمـات بدیهـی و واضح شـروع میشـود و بـه اسـتنتاج بدیهی و 
واضح نیز میرسـد؛ لیکـن به گمان مـن - به عنـوان یک طلبـه و مسـؤول در جمهوری اسـامی و به عنـوان معتقد به 
رسـالت علما در امور دیـن و دنیـای مردم - ایـن اسـتنتاج بدیهی از ایـن مقّدمـات بدیهّیه، کمـا هوحّقه مـورد عمل 
قرار نگرفتـه اسـت. البتـه کارهای خوبـی هم شـده اسـت: »والتبخسـوا النـاس اشـیاءهم«.1 انسـان نبایسـتی حق 
کسـانی را که زحمت کشـیدند و کار کردند، ضایـع کند. انصافاً خیلی کار شـده اسـت؛ امـا آنچه که باید بشـود، چند 

برابـر آن چیزی اسـت که تاکنون شـده اسـت.
اّولیـن مقدمـه بدیهی، بیـان حاجـت بـه فّعالیتها و تاشـهای حـوزه علمّیه اسـت. علـت فّعالیـت حوزه هـای علمّیه 
که امـروز اهـّم و اشـرف آنها حـوزه علمّیـه قـم و بعضـی دیگـر از حوزه های علمیـه بـزرگ ایران مثـل حـوزه علمّیه 
مشـهد و جاهـای دیگـر و ان شـاءاللَّ حـوزه علمیه نجـف )هنگامی کـه از زیـر پنجـه ی نامیمون اشـرار و سـتمگران 
خارج شـود( اسـت؛ اوالً نیاز حکومت اسـامی اسـت که در طول تاریخ بعد از حکومـت امیرالمؤمنیـن و امام مجتبی 
علیهماالّصاة والسـام، دیگر حکومتـی با این خصوصّیـات، متّکی بر احـکام و مقّررات دینی تا امروز تشـکیل نشـده 
اسـت. این اّولیـن بار اسـت که حکومتی بر اسـاس قرآن تشـکیل میشـود و جامعـه ای اسـامی - با همه مشـکات و 
زحماتی کـه ایـن کار داشـته و دارد - به وجـود آمده اسـت. این نظـام و حکومت الهـی، برای عمـل، اّوالً بـه معارف و 

*.  بیانات در آغاز درس خارج فقه  14/۰۶/1۳74
1. اعراف: ۸5. هود: ۸5. شعراء: 1۸۳



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

190

مقّررات اسـامی احتیـاج دارد. 

2- اداره بعضی از امور نظام
ثانیـاً در برخـی از جاهابـه اشـخاصی بـرای اداره بعضـی از امـور ایـن نظـام نیـاز اسـت کـه بایسـتی ایـن دو نیـاز را 
حوزه هـا تأمیـن کننـد. البته منظـور این نیسـت که بایسـتی همه امـور یا امـور مهـم را علما به دسـت گیرنـد؛ خیر. 
همـه مؤمنین و صلحـا و اهـل فکر و اهـل تحقیـق در جای خودشـان قـرار دارند. بـرای کارهـای گوناگون در کشـور 
متخّصصینی وجـود دارد کـه آنها را انجـام میدهنـد. بعضی از کارهـا هم وجـود دارد که بایسـتی علمای دیـن آنها را 
متصّدی شـوند؛ این اشـخاص را هـم باید حـوزه علمّیه تربیت کنـد. پس اگـر نیاز جامعـه و حکومت اسـامی و اقامه 
آن مطرح اسـت، میبایسـت حوزه علمّیـه آن را تأمین کنـد. چنانچه جامعـه ای بیدین شـد، طبیعتاً احسـاس نیاز به 

علمـا نمیکند؛ امـا وقتی جامعـه متّدین اسـت، بـه علمـا و معلّمین اخـاق و دیـن و معارف احسـاس نیـاز میکند.
اگـر مـا در گذشـته علمایی داشـتیم که حـرف میزدنـد یا مینوشـتند یـا شـبهات را بـر طـرف میکردند و یـا معارف 
میگفتنـد، امروز چنـد برابـر آن تعداد بـا کیفّیتهـای باال مـورد نیاز اسـت. کتابهـا و جزوه هـا و مجّات و رسـانه هایی 
الزم اسـت که همیـن رسـالت را به عهـده گیرنـد و راجـع بـه دیـن و معـارف و اخـاق بنویسـند و بگویند. کسـانی 
هسـتند کـه اهـل مطالعه انـد؛ از اینها اسـتفاده کننـد. کسـانی هم هسـتند کـه از رسـانه ها بهـره میبرند؛ رسـانه ها 
از اینهـا نیز اسـتفاده کننـد. علمای دیـن بایسـتی نوشـته های مربوط بـه معارف اسـامی را چـه به صـورت کتاب و 
جزوه و چه بـه صـورت مجلّـه و مطبوعـاِت گوناگون فراهـم کننـد تـا هنرمنـدان از روی آنها - مثـًا - فیلم درسـت 

کننـد و یـا برنامه هـای گوناگون بسـازند.

3- نیاز روشنفکران و جوانان به فعالّیتهای حوزه علمّیه
حاجت سـوم بـه فعالّیتهـای حـوزه علمّیـه، نیـاز روشـنفکران و جوانـان اسـت. اینها قشـری هسـتند کـه در مقابل 
شـبهات قرار میگیرنـد. در همـه جـا اّولیـن مخاطـب شـبهه ها، روشـنفکران و اهـل فکـر و اندیشـه اند که غالبـاً در 
میـان جوانـان و صاحبـان فکـر و اندیشـه و تحصیلکرده ها هسـتند. بسـیاری از مردم شـبهه بـه سراغشـان نمیآید. 
آنها بـه شـبهه کاری ندارنـد. ایمانـی دارنـد و بـر طبـق ایمانشـان زندگی خوبـی را پیـش میبرند. کسـانی کـه اهل 
مطالعه انـد، با دنیـا مواجه میشـوند و دربـاره اصل دین و اسـام و معـارف آن و نیـز اصول و فـروع و تاریـخ دین حرف 
میزننـد و مرتباً شـبهه القا میکنند. کسـانی باید باشـند تـا این شـبهه ها را برطـرف کنند. تأمیـن این افـراد به عهده 
حوزه هـای علمّیه اسـت. البته کسـانی کـه در غیـر حوزه ها هسـتند، ممکن اسـت بتواننـد ایـن کار را انجـام دهند؛ 
لیکـن متصّدی اصلـی، انصافـاً حوزه هـای علمیـه و علمای دیننـد. اینها اّولین کسـانی هسـتند کـه باید شـبهه ها را 

کنند. برطـرف 
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4- نیاز جوامع مسلمان و مردم نومسلمان به فعالیتهای حوزه های علمیه
حاجت چهـارم، نیاز جوامـع مسـلمان و مردم نومسـلمان اسـت. ماحظـه کنید امـروز در اطـراف دنیا چقـدر مردم 
بـه اسـام رو کرده انـد؛ چـه آنهایـی کـه مسـلمان بوده انـد، امـا اسـام را بـا پیـام زندگـی آن نمیشـناختند و فقـط 
مجموعه ای از عبادات و خم و راسـت شـدن و گوشـه مسـجد نشسـتن را میدانسـتند و چه آنهایی که قبًا مسـلمان 
نبودنـد. امروز اسـام بـه عنوان پیـام زندگی و پاسـخ به معضـات اجتماعـی و نیز بـه عنـوان راه رهایی از مشـکات 
دنیای قرن بیسـتم و بیسـت و یکم - کـه در حال حلول اسـت - مطرح اسـت. آنها اسـام را بـا این دید نـگاه میکنند 
و به اسـام میگروند. امـروز در کشـورهای غربـی، از جمله در امریـکا و کشـورهای بزرگ اروپا، اسـام به سـرعت در 
حال رشـد اسـت. این اّدعـای یک منبـری نیسـت که چیـزی را شـنیده باشـد و بگویـد؛ خیـر. مـن از روی اّطاعات 
دقیق میگویـم که بسـیاری از افـراد در کشـورهای مسـیحی و غربی، به اسـام گرایـش پیـدا کرده اند. آنها اسـام را 

شـناخته اند و راجع بـه آن سـؤال دارنـد و میخواهند ایـن دین را بشناسـند.
جوانان طّیـب و طاهر و تحصیلکرده و با اسـتعداد و ممتازی از اروپا که در دانشـگاههای خودشـان مسـلمان شـده اند 
پیش مـا میآیند و درباره مسـائل اسـامی راهنمایـی میخواهند. چه کسـی بایـد اینهـا را راهنمایی کند؟ چه کسـی 
باید بـه آن جـا بـرود و در میـان آنها سـکونت کنـد و تعلیم دیـن و اخـاق بدهـد؟ چه کسـی باید بـرای آنهـا کتاب 
بفرسـتد؟ چه کسـی باید بـرای آنهامسـائل را تبییـن کند؟ پاسـخ همه این پرسشـها بـه حوزه هـای علمّیـه مرتبط 
اسـت. بسـیاری از جوامع غیر مسـلمان بـه اسـام توّجـه پیـدا کرده اند - ولـو مسـلمان نشـده اند - ولـی میخواهند 
بدانند اسـام چیسـت کـه ایـن دسـتگاه عظیـم را بـه راه انداختـه و حکومـت تشـکیل داده و بـا ابرقدرتها سـینه به 
سـینه شـده اسـت و از کسـی هم نمیترسـد و دنیا را اداره میکند؛ دینی کـه وارد میـدان زندگـی اسـت و ضرورتها و 
فشـارها و ترسـها و لرزها و ضعفهـای دولتهـای دیگر به سـراغش نمیآید. چه کسـی بایـد این دیـن را بیان کنـد؟ آیا 
بمانیم تا بیسـوادها و یا کسـانی کـه از اسـام هیـچ اّطاعـی ندارنـد و آن را از روی دهان دیگـران شـناخته اند، به آن 

جـا بروند!؟
من کسـانی را میشـناختم که درباره مسـائل اسـامی عـن عقیـدةٍ و اجتهـاٍد حـرف میزدنـد. ده حدیث بیشـتر بلد 
نبودنـد، از اّول تـا آخر یـک کتـاب حدیـث را نخوانـده بودند و یـک بار قـرآن را بـا تأّمـل دوره نکـرده بودنـد؛ بلکه از 
دهـان دیگـران حرفهایـی را شـنیده بودنـد و بعد بـه ذهـن خودشـان تطبیـق میکردنـد و دربـاره اسـام چیزهایی 
میبافتنـد! آیـا باید اینهـا دربـاره اسـام حـرف بزنند یـا علمـای بـاللَّ و علمای دیـن و کسـانی که بـا مسـائل دینی 

سـروکار عمیـق دارنـد و در کار خـود خبـره و متخّصصند؟

5- نیاز خود حوزه های علمیه به مدّرس، محّقق و مؤلف
حاجت پنجـم، نیاز حـوزه به مـدّرس و محّقق و مؤلـف و فّنـان در فنون مختلف اسـت. بحمـداللَّ این امـر در حوزه ها 
تأمیـن میشـود. محّققـان و مدّرسـان و فّنانـان و بـزرگان و مجتهدانـی هسـتند که آمـاده کارنـد؛ لیکن اگر شـما به 
بیسـت سـال بعِد حوزه علمّیه نـگاه کنیـد، میبینیـد اینهایی که هسـتند کمند. شـما بیسـت سـال بعد را با چشـم 
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دقیـق نگاه کنیـد، ببینیـد چـه الزم داریـم؛ آن وقـت خواهید دیـد بزرگانـی که امـروز در حوزه هـای علمّیـه حضور 
دارند، تعدادشـان کم اسـت. یکی از مهمتریـن نیازهای مـا همین اسـت. حوزه های علمّیه بـه قصد محّقـق پروری و 

مّا پـروری، مـّا درسـت کنند تـا این نیـاز برطرف شـود.

انگیزه مخالفت و معارضه با حوزه های علمیه در درون و بیرون حوزه
پـس، مطلب اّول اثبـات نیاز بـه یک حـوزه علمّیه فّعال اسـت و مطلـب دوم این که همیشـه انگیـزه بـرای معارضه با 
حوزه های علمّیه وجود داشـته اسـت. سـاطین قاجار بـا علمـا و حوزه های علمّیـه مخالف بودنـد و افراد حـوزوی را 
هم لشـکر علمای بزرگ قلمـداد میکردنـد. آنها با علمـا مخالف بودند؛ چـون علما در کارهـای آنها دخالـت میکردند. 
اگر میخواسـتند قرارداد رژی امضا کنند و با انگلیسـیها رابطه داشـته باشـند و یا اگر میخواسـتند با دو خواهر ازدواج 
کنند، علما نمیگذاشـتند و در مقابلشـان میایسـتادند. بعدها در دوره پهلوی مسـأله تفاوت کرد. از زمـان رضاخان به 
این طـرف، انگیزه های اساسـی وارد کار شـد و غـرب - خصوصـاً انگلیس - قصد داشـت کـه کّا ایـران را قبضه کند. 
این تصـّرف یا به صـورت ایجاد یـک حکومت واقعاً انگلیسـی بـود - کـه البته نتوانسـتند ایـن کار را بکننـد - و یا این 
که حکومتـی ایرانـی تشـکیل دهند ولـی همـه ی مقّدراتـش به دسـت آنهـا باشـد. راه دوم انتخـاب شـد و حکومت 

پهلوی بر اسـاس ایـن تصمیم شـکل گرفـت و رضاخـان روی کار آمد.
اگر میبینیـد همه آدمهـای حسـابِی ایران بـا رضاخان مخالفنـد، به خاطـر آن اسـت کـه آدم الِت بی سـر و پایی بود 
که اصًا اسـم دیـن را نشـنیده و مـزه آن را هـم نچشـیده بـود. او در یـک خانـواده بـی سـواِد الابالـی و دور از معارف 
دینـی تربیت شـده بـود و وقتی هـم کـه بـزرگ شـد، در میـان قهوه خانه هـا و میخانه هـا و الواط پرسـه میـزد. اصًا 
رضاخـان کسـی نبـود کـه بـا دیـن سـر و کاری داشـته باشـد. مزاجـش آمـاده معارضـه بـا دیـن - آن هم بـه قصد 
برانـدازی - بـود. آدمهـای ضعـاف النفِس بـددِل کج سـلیقه ای هسـتند کـه گاهـی از کارهای بـه اصطـاح عمرانی 
رضاخـان تعریـف میکننـد و مثـًا میگوینـد او راه آهـن کشـید و امنیـت را برقرار کـرد! بایـد از اینها پرسـید کـه آیا 
احـداث راه آهن و ایجـاد امنیت بـرای مردم بود یـا برای قدرتهـای خارجی!؟ چـه کسـانی از این کارهای بـه اصطاح 
عمرانی سـود میبردنـد؟ در حقیقـت رضاخـان عاملی بـود کـه انگلیسـیها او را وارد صحنـه کردنـد تا نظـام دینی را 
در ایران بـه هـم بریزد. بـه همیـن خاطـر در سـال 1۳14 شمسـی گذاشـتن عمامـه و حضـور روحانّیـت در جامعه 
را ممنـوع کـرد و نظام حـوزه علمّیـه را بـه هـم زد و روحانیـت را مجبـور به خانه نشـینی کـرد. زمانـی کـه او رفت و 
پسـرش - محمدرضا - بر سـِرکار آمـد و بر امور مسـلّط شـد، همین نّیـت را داشـت و همیـن هـدف و راه را - البته به 

شـکلهای مدرنتـر و پیشـرفته تـر - دنبال کـرد و تـا روزی کـه انقاب پیـروز شـد، در ایـن زمینه جلـو رفت.
رژیـم پهلوی سـاقط شـد؛ لیکـن فتنـه انگیزه هـای اساسـی مخالفـت بـا حـوزه همچنـان ادامـه دارد. رژیـم ایاالت 
مّتحده امریکا کـه از کودتـای 2۸ مـرداد تا پیروزی انقاب، پشـت سـر محمدرضـا بود و علیـه دین فّعالیـت میکرد، 
امروز به وسـیله بعضـی از ایـادی خود - که شـاید خودشـان هـم ملتفت نیسـتند - مشـغول تخفیـف و توهین دین 
و علمای دیـن و حوزه هـای علمّیه اسـت. در زمـان رضاخان بـرای این کـه روحانیت را از چشـمها بینـدازد، میگفت: 
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روحانیـت مفتخور اسـت؛ یعنی مثـًا عملگـی و یـا کار اداری نمیکنـد، در عین حـال به زندگـی خود ادامـه میدهد. 
او با آن عقـل ناقص خـودش خیال میکرد کـه اگر کسـی در بازار، داد و سـتد نکـرد و یا مثًا بیـل نزد و بـه اداره نرفت 
و شـغلی نیافـت، نباید نـان بخـورد و اگر خـورد، مفتخـوری کرده اسـت! او چـون به رسـالت دیـن معقتد نبـود، این 

حرفهـا را میـزد و کار عالِم دیـن را باور نداشـت.
امروز هـم بعضی کسـان همان حـرف را بـه زبـان دیگـری میزنند. کسـانی کـه مـردم را تعلیـم میدهند و برایشـان 
زحمـت میکشـند و آنهـا را دینـدار میکنند و بـر هدایتشـان میافزاینـد و زمینـه تحقـق آیـه شـریفه »اهدناالّصراط 
المسـتقیم« را فراهم میآورند، اینها اهـل دین و هدایتند و ُهدات این راه محسـوب میشـوند. اینها کتاب مینویسـند، 
درس میگوینـد، زحمـت میکشـند، کار میکننـد و نـان بخـور و نمیری را هـم به دسـت میآورنـد. مگر طـّاب حوزه 
علمیـه چقـدر از دنیـا برخوردارنـد؟ حقوق یک طلبـه فاضل معیـل در قـم - کـه باالتریِن حوزه هـای علمّیه اسـت - 
نصف حقوق یک عملـه که بیل میزند، نیسـت. درآمـد اینهـا از حداقل حقـوق اداری کمتر اسـت. با ایـن وضعیت آیا 
میشـود گفت که روحانیـت ما نـان خـود را از طریق دیـن میخورد!؟ آیـا این ظلـم و حق کشـی و بیانصافی نیسـت؟ 
حکومت ما اسـامی اسـت و در آن آزادی بیان وجـود دارد و این سـخنان که از سـر بیانصافی بیان شـده، با اسـتفاده 

از همیـن فضای آزاد مطرح شـده اسـت.
البته منظورم این نیسـت کـه به حرف یـا دعوایی جـواب دهیم؛ خیـر. منظور این اسـت که شـما بدانیـد انگیزه های 
مخالفت با حـوزه زیاد و گسـترده اسـت. بعضـی از کسـانی که چنیـن انگیزه هایـی دارند، خودشـان هـم نمیفهمند 
چـه کار میکننـد. نّیتهـای بـدی ندارنـد، ولـی ملتفـت نیسـتند کـه حـرف و عملشـان چـه تبعاتـی دارد. در خـود 
حوزه هـای علمّیـه نیز همیشـه این طـور بـوده و اکنـون هم بـرای تضعیـف حـوزه انگیزه هـای تضعیف وجـود دارد. 
طلبه جوانـی کـه زندگیـش در حـوزه خوب نیسـت، بـرای امـرار معـاش مجبور اسـت بـه حوزه پشـت کنـد. حوزه 
یک نفـر را تربیت میکنـد و اسـتعدادش را پـرورش میدهـد و او را به مقامـات علمی میرسـاند؛ بعد که وقت اسـتفاده 
کردن از او فرا میرسـد، میبینـد َدِر فـان اداره و یا مرکـز علمی برای تدریس باز اسـت. مجبور میشـود بـه آن جا رود 
و مشـغول کار شـود. نمیشـود گفت این کار حرام اسـت. باألخره ضرورت و نیـاز وجـود دارد و بعضی افراد ایـن کار را 
میکنند؛ لیکـن این کار پشـت کردن به حـوزه اسـت. البته منظور کسـانی نیسـتند کـه کاری را برای نظـام به عهده 
میگیرنـد و آن را انجـام میدهند. خیر؛ اینهـا باید بیاینـد وامور مّحوله را متّصدی شـوند. منظور من کسـانی هسـتند 
که به حوزه و روحانیت پشـت میکننـد و کار روحانـی انجام نمیدهنـد. پس ببینیـد انگیزه های تخفیـف و تضعیف و 

توهیـن، در بیـرون و درون حوزه وجـود دارد.

وظیفه حوزه های علمیه در برابر دشمن شکنی های مخالفان
ما هسـتیم و آن نیازهـای عظیم و این دشـمنیهای شـکننده همراه بـا نقشـه و بدخواهی. حـوزه علمّیه چـه کار باید 
بکند؟ پاسـخ این اسـت کـه از امکاناتـی کـه دارد، اسـتفاده کند و بـه احسـن و اتقِن وجـه، خـودش را بسـازد. نباید 
یـک ذّره از امکانـات حـوزه علمّیـه که عمـده اش نیـروی انسـانی اسـت، هـدر رود. نباید یـک سـاعت درس طلبه یا 
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اسـتاد، زائد و بیفایـده و غیر ناظر بـه آن نیازها باشـد. طلبه ای کـه در حـوزه درس میخوانـد، باید در جهـِت برآوردن 
یکـی از حاجـات و رفع یکـی از نیازهـا حرکت کنـد؛ یعنی یـا برای داخـل و یا بـرای خـارج، یا بـرای تألیف و یـا برای 
تحقیق، یا بـرای تدریـس و یابرای تعلیم، خـود را آمـاده کند. بحمداللَّ در چند سـال اخیـر کارهای بسـیار مهّمی در 
این زمنیـه انجام گرفته اسـت که الزم اسـت از شـورای عالی و دسـتگاه مدیریّـت حوزه علمّیه تشـّکر کنـم. در حوزه 
علمّیه قـم خیلـی زحمـت کشـیده اند و خیلی تـاش شـده اسـت؛ منتها آنچـه باقـی مانـده و هنـوز انجـام نگرفته 
اسـت، نسـبت به آنچه که تاکنون انجام شـده، چنـد برابر بیشـتر اسـت. این حرکـت نباید ُکند شـود؛ بلکـه باید روز 
به روز سـرعت و اسـتقامت و صّحت بیشـتری پیدا کنـد و اگر در یـک جا کار اشـتباه و یـا ُکند پیش میـرود، تصحیح 

و تسـریع شود.

تشخیص و تأمین نیازها توسط شورای عالی حوزه علمّیه
 بزرگانـی کـه در رأس شـورای عالی حـوزه علمّیه هسـتند، بایـد به صحنـه دنیا و داخل کشـور نـگاه کننـد و ببینند 
چـه نیازهایـی وجـود دارد و چگونه میتـوان ایـن نیازهـا را تأمیـن و افرادی کـه رفع ایـن نیازهـا را میکننـد، تربیت 
کرد. اگـر ما کتـاب الزم داریم، پـس مؤلّـف میخواهد. یـک مؤلّف خوب چگونـه تربیت میشـود؟ بایـد روش تربیتش 
در برنامه هـای حـوزه گنجانـده شـود. اگر مـا مّبلغـان مسـلّط میخواهیـم - البته نـه به میـزان پنج تـا و ده تـا و صد 
تا، بلکـه هزارهـا مبلّغ - تـا بتواننـد در هر نقطه دینـا این کارهـا را انجـام دهنـد؛ تربیت آنها چـه شـرایطی دارد؟ این 
شـرایط در یک انسـان چگونه و با چـه عواملی تأمیـن میشـود؟ آن مـوارد در برنامه ریزیها منظور شـود. باید بررسـی 
شـود که تدریِس چـه دروسـی زیادی اسـت و الزم نیسـت، تا حـذف شـود. دوره هـا باید طوری باشـد که اگر کسـی 
توانسـت بخشـی از چنـد دوره را طی کنـد، همـان مقـداری را که طـی کرده اسـت، بـرای او مفید باشـد. ایـن که ما 
خیال کنیم حتماً بایسـتی یک نفر بیسـت سـال و یا بیسـت و پنج سـال در حـوزه علمّیه سـر کند؛ این گونه نیسـت. 
بعضـی از نیازها بـا ماندن چهـار سـال در حـوزه تأمین میشـود. بعضـی از نیازهـا با مانـدن ده سـال تأمین میشـود. 
برخی دیگر بـا مانـدن پانزده سـال و بعضـی هم ممکن اسـت بـا ماندن بیسـت سـال در حوزه تأمین شـود. چـرا آن 
کسـی را که با چهار یا پنج سـال تحصیـل در حـوزه میتواند بخشـی از نیازهـای ما را برطـرف کند، بیجهت ده سـال 
در حوزه نگـه داریم؟ بایـد برنامه ریـزی کنیم و کسـانی را بـه این حـد برسـانیم. امتیازاتـی را قائل شـویم و هر کس 

هم مشـّخص باشـد که چـه نیـازی را میتواند تأمیـن کند.
حـوزه باید گواهـی و تصدیـِق بدهد. مـن یک بـار دیگر هم ایـن نکتـه را گفتـه ام. تصدیق اجتهـاد یکـی از چیزهایی 
اسـت که از قدیـم در حوزه بـوده اسـت؛ امروز هـم چیز خیلـی خوبی اسـت. بعضـی از آقایان خیـال میکننـد که اگر 
ما بخواهیم درس طلبـه ای را ارزشـیابی کنیم، بایـد بگوییم این سـطح از تحصیل در حـوزه با فان دوره دانشـگاهی 
- مثًا لیسـانس یـا فوق لیسـانس یا دکتـرا - معـادل اسـت. لزومی نـدارد ایـن کار را بکنیـم. دروس حـوزه یک چیز 
اسـت و دروس دانشـگاهی چیز دیگـر. البته ممکن اسـت ایـن کار در جـای خـود الزم باشـد. مثًا ممکن اسـت این 
شـخص بخواهد در بعضـی از دسـتگاههای اداری کـه احتیاج به مـدرک دارند، مشـغول به کار شـود. طبیعی اسـت 
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که بایـد بدانند مـدرک این فرد چقـدر ارزش دارد. لیکن مسـأله نیـاز حوزه فراتـر از اینهاسـت. ما انـواع روحانیون در 
سـطوح گوناگون و با تخّصصهـا و تواناییهای مختلف نیاز داریم. اسـتعدادها مختلف اسـت. باید اسـتعدادها شـناخته 
شـود، درسـها خوانـده شـود، دوره هـا از هـم تفکیک شـوند و فضـای جـوان در حـوزه بـه کار گرفتـه شـوند؛ چون 

برکات زیـادی از ایـن گـروه عاید خواهد شـد.
حوزه علمّیـه باید مثل یـک کارخانـه تأمین کننـده نیازهـای جامعـه، مرتّـب کار کند و محصـول خود را کـه همان 
محّققـان و مبلّغـان و مدّرسـان و مؤلّفـان و انـواع قشـرهای روحانـی هسـتند، بیرون دهـد. حـوزه بایـد برنامه ریزی 
کند و مشـخص باشـد کـه مثـًا پنج سـال دیگـر چـه تعـداد مبلّـِغ مناسـب بـرای مناطـق گوناگـون دنیـا و داخل 
کشـور تربیت میشـود. همچنین در زمینـه مسـائل قرآنی و تفسـیر و دیگر علـوم حوزوی و نیـز تربیت مـدّرس برای 
دانشـگاهها و دروس معارف اسـامی و نیز تربیـت محّقق و مؤلّف بـرای پاسـخگویی و مقابله با شـبهات، برنامه ریزِی 

منّظـم و مرتّبی داشـته باشـد.
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مسائل و راه حل های حوزه علمیه در حال و آینده



حوزه و روحانیت

مسائل و راه حل های حوزه علمیه در حال و آینده  *

در انتخـاِب مطلـب دچـار تردید نشـدم. حرف بـرای گفتـن هسـت؛ ولی آنچـه که مـن ترجیـح دادم مطرح شـود و 
از این فرصـت مغتنم اسـتفاده کنم، سـخنی اسـت کـه به اعتقـاد مـن، اهـّم و اقـدم و اولی از هـر سـخنی در چنین 
محفلی اسـت و آن،سـخن، درباره ی حوزه ی علمیـه و جامعـه ی روحانیت و پایـگاه رفیع علمـی و دینـی و تبلیغی و 
هدایتیای اسـت که به دسـت بنـدگان بـزرگ و صالحی در ایـن نقطه بنا شـده اسـت. لذا بحث مـن دربـاره ی حال و 

آینـده ی حوزه اسـت.

 حوزه ی علمیه ی قم، حاصل حوزه های شیعه در طول تاریخ 
حوزه ی علمیـه ی قم که مـا امـروز نـام آن را با افتخـار و تعظیـم و تجلیـل میبریـم، در واقـع مصطفی و مسـتحصل 
حـوزه هـای شـیعه در طـول تاریـخ حوزه هاسـت. یعنـی از اواخـر قـرن دوم و حّداقـل اوایـل قرن سـوم هجـری که 
مراکـزی به عنوان حوزه ی علمیه درسـت شـده اسـت، حـوزه ی قـم در دوران ائّمه ی ثاثـه ی اخیر )حضـرت جواد و 
حضرت هـادی و حضرت عسـکری علیهم الّسـام( کـه دوران قمیین اسـت، یک حـوزه ی علمیه به معنـای حقیقی 
کلمه اسـت که در آن، درس و بحث و جمع و تدوین و اشـاعه و نشـر و اسـتادی و شـاگردی به چشـم میخـورد. با این 
حـال، از اجتماعات صحابـه و محّدثیـن و َحَملـه ی علـم در اطراف ائّمـه علیهم الّسـام در شـهرهایی مثـل مدینه و 
کوفـه و... میگذریـم و نمیخواهیم اصطاح حـوزه ی علمیه را بر ایـن مراکز اطاق کنیـم. بنابراین، شـاید قدیمیترین 
حـوزه های علمیـه ی ما، همیـن قِم قمیین اسـت کـه در آن، آثـار بزرگانـی مثـل اشـعریین و آل بابویه و دیگـران، تا 
امروز باقی اسـت. البته بعـد از آن، حـوزه ی علمیه با ایـن عظمت باقی نمانده اسـت و به اکنـاف دیگـری از عالم، مثل 

*. بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی 1۳/۰9/1۳74
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شـرق دنیای اسـام و ماوراءالّنهر و شرق خراسـان منتقل شـده اسـت و رجالی مثل »شیخ عیاشـی«، »شیخ کّشی« 
و سـمرقندیین و نسـاییین و دیگر اسـمهایی که ما آنهـا را در زمـره ی محّدثیـن و روات و مؤلّفین میشناسـیم، در آن 
به سـر برده انـد. همچنین به حـوزه ی بغـداد باید اشـاره کردکه حوزه ی »شـیخ مفیـد« و بعـد از او، »سـید مرتضی« 
و »شـیخ طوسـی« )علیهم الّرحمةوالرضـوان( اسـت و نیز حـوزه ی نجف که با هجرت »شـیخ طوسـی« به این شـهر 
در حـدود سـال 45۰ یـا 44۸ یـا 449 و تشـکیل مرکزی بـه نـام حـوزه ی علمیه ی فقاهـت و حدیـث و دیگـر علوم 

اسـامی،رونقی میگیـرد و مقطـع مهّمی به وجـود میآید.
 بعداً حـوزه ی علمیـه ی شـیعه در شـامات و طرابلس و حلـب و سـپس در حلّه تشـکیل میشـود که بـزرگان فقهای 
حلِّی مـا، اسمشـان در تاریـخ و آثارشـان در کتابخانه های عظیـم فقاهت شـیعه محفوظ و موجود اسـت و ایـن روند 

ادامه پیـدا میکند تـا زمانی که سـلطنت صفویـه در ایـران تشـکیل میشـود و مقطعی عظیـم به وجـود میآید.
 علیرغم کسـانی که سـعی کردند صفویه را ّضد شـیعه و اسـام و مفاهیـم و ارزشـهای دینی معرفی کنند، سـاطین 
صفویه بـا همـه ی بدیهایی کـه در جانـب حکومـت و شـخصیتهای خودشـان داشـتند، حرکتهای بـزرِگ مانـدگاِر 
فرامـوش نشـدنی ای انجام دادنـد که یکـی از آنها گسـترش حوزه هاِی علمی شـیعه اسـت کـه در آن وقـت، حوزه ی 
علمیـه ی اصفهـان و خراسـان و قـم و نجـف و بقیـه ی مناطق، بـه برکـت آنها آباد شـد کـه اگـر کسـی وارد مطالعه 
شـود، شـگفتیهای عظیمـی را خواهد دیـد. اگر شـما تـا قبـل از دوران صفویـه، فقهای شـیعه را نـگاه کنیـد، تعداد 
ایرانیان انگشـت شـمار اسـت؛ اّما بعـد از صفویـه، هر کـدام از بـزرگان علمـا را که نـگاه کنید شـاید نود درصـد آنان 
فقهای ایرانی هسـتند. بعـد از ایـن دوره، اوج حـوزه ی نجـف و کربا و حضـور تامذه ی مرحـوم »وحیـد بهبهانی« و 
سـپس »شـیخ« و »صاحب جواهر« و تامذه ی ایـن بزرگواران تـا دوره ی اخیر اسـت. بعد مرکزیت عظمـای حوزه ی 
فقاهت بـه وسـیله ی مرحـوم »آیـةالَلّ حایـری« و بعد مرحـوم »آیـةالَلّ بروجـردی«، بـاز به قـم منتقل میشـود و تا 
امـروز ادامـه دارد. این حـوزه، محصـول این سـیر تاریخـی و نتیجه و مسـتحصل و زبـده ُگزیـِن همه ی ایـن حرکت 
عظیـم علمی اسـت که بـا مهاجـرت و تحقیـق و علـم، همـراه بـوده اسـت و امـروز در اختیار شماسـت. حـوزه های 
علمیـه، موضوع یـک بحث تاریخـی و علمِی بسـیار مهّمی اسـت که بجاسـت کسـانی از فضـای حـوزه و بزرگانی از 
اهـل نظر، به این مسـأله به شـکل متقـن و محَقّقـی بپردازند کـه میبینم بحمـدالَلّ به این مسـائل پرداخته میشـود.

سه وظیفه نخبگان حوزوی در قبال حوزه 
ما امـروز در قبال چنیـن حوزه ای کـه میـراث دوازده قرن اسـت، وظیفه داریـم. من به سـه وظیفه در کنار هم اشـاره 
میکنم که اینها از بدیهیات اسـت و اسـتدالل و بحـث نمیخواهـد : اّول حفظ. دّوم ترمیم. سـّوم بالندگی و رشـد دادن 

و تنمیه و پیـش بردن.

1- حفظ
 حفِظ حوزه، بحمـدالَلّ حاصل اسـت و نسـبت به گذشـته کّماً و کیفـاً افزایش پیـدا کرده اسـت. فی الجملـه، در این 
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جای تردید نیسـت؛ لیکـن ترمیم قـدری دقیقتر و سـخت تر اسـت و از آن سـخت تر، بالندگـی و رشـد دادن و پیش 
بردن اسـت. کفایت نمیکند که شـما فقط میـراث گذشـتگان را نگه داریـد و به آینـدگان تحویل دهیـد؛ چون نفس 

توّقف در چنیـن قضیه ای، عقبگرد اسـت.

2- ترمیم
 ترمیـم یعنـی چـه؟ یعنـی پـس از ثلمـه ی حاصـل از فقدانهـا، حـوزه عناصـری را تربیت کنـد تـا موجـودِی فعلی، 
جایگزین آنها باشـد و نیـز پـس از اِنـدراِس مفاهیم منسـوخ، مفاهیمـی بیافرینـد که جایگزیـن مفاهیـم مندرس و 
کهنه شـده باشـد. مفاهیم، کهنه میشـوند و نشـاط و شـادابی را بتدریج و با مـرور زمان، از دسـت میدهنـد. باید بعد 
از آن کـه فکری به خاطـر ورود انظـار و دّقتهـای گوناگون بر آن، بـه مرور زمان دچار خدشـه شـد و از اسـتحکام اّولیه 
افتـاد، جـای آن مفاهیـم نویی گذاشـته شـود. ایـن، کفایت نمیکنـد که مـا - فرضـاً - در علـم اصول، کتـاب صاحب 
فصـول )رحمـةالَلّ علیه( یـا صاحـب قوانین را نـگاه کنیـم و بسـیاری از مباحـث آن را منسـوخ بـه حسـاب آوریم؛- 
همچنان کـه ایـن گونه هـم هسـت. حـاال کـدام فاضـل و مـّا و اصولـِی بّحاثی اسـت کـه در طـول تأّمـات اصولی 
خود، نسـبت به کتـاب فصول یا بـه بسـیاری از ابـواب قوانین، احسـاس احتیاج کنـد؟ آنهـا کهنه اند و بسـیاری از آن 
حرفهـا از رونـق و بها افتـاده و بهتـر از آنهـا وارد بازار شـده اسـت. پـس، مفاهیم منسـوخ میشـوند. در همـه ی علوم، 
چنین چیزهایی هسـت. بـرای پرکردن خـأل حرفها و مباحث و مسـائل منسـوخ، بایـد مباحث جدیدی مطرح شـود 
و فضـای ذهنی در هـر علمـی، از لحاظ حجـم مفاهیـم ذهنـِی الزم، به کمـال برسـد. این، ترمیم اسـت کـه تاش و 

فّعالیـت زیـادی الزم دارد.

3- رشد و بالندگی
 از آن مهمتـر، مسـأله ی بالندگی اسـت. بالندگی بـه معنای پیشـرفت و یک قـدم جلو رفتـن و آفاق تازه ای را کشـف 
کردن اسـت. بالندگـی به این نیسـت کـه مـا در یک بحـث، دّقت بیشـتری بـه خـرج دهیم. فـرض کنید مسـأله ای 
را مـّای قرن ششـم به گونـه ای اسـتدالل میکرد؛ مـا امـروز دّقت بیشـتری به خـرج دهیـم و بعضی از اسـتداللهای 
او را تحکیـم و بعضـی را رد کنیـم و مسـأله را از آب درآوریـم. کار، فقـط این نیسـت؛ بلکه باز شـدن آفـاق نویی - هم 
در خـوِد علم؛ یعنـی فقاهت و هـم در محصوِل علـم؛ یعنی مباحـث فقهی - اسـت. اصـول و کام و دیگـر مباحث نیز 
همین طـور اسـت. این، بـه حیـات احتیـاج دارد. حوزه هـای علمیـه، وقتـی میتوانند خـود را ترمیـم کنند و رشـد و 
بالندگی یابنـد که زنده باشـند. حـوزه ی مرده، قـادر به چنیـن کاری نیسـت. واقعیتهای بشـری، مثل خود انسـانند 
و حیـات و مـرگ و ضعف و قـّوت و بیمـاری و صّحـت دارند. حـوزه ی علمیـه نیـز همین طور اسـت. حـوزه ی بیمار و 
سـالم و ضعیف و قـوی و زنده و مـرده، وجـود دارد. حـوزه باید زنـده و سـالم و قوی باشـد تا بتواند رشـد کنـد و آفاق 

جدیدی را بگشـاید و منطقـه ی جدیـدی را در اختیـار مسـتفیدین از فواید خود قـرار دهد.
 وقتی سـابقه ی حوزه ی علمیه ی قـم را توضیـح میدهیـم، نمیخواهیم فقط بگوییـم از لحـاظ زمانی و تاریخـی، آنها 
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َسـلَف ایـن حوزه انـد؛ بلکـه از لحـاظ محتوایـی نیـز همین طـور اسـت. تحقیقـاِت »شـیخ طوسـی« و بعـد ابداعات 
»ابن ادریـس« و »محّقـق حلّـی« و آن فّعالیـت فقهـی وسـیع »عّامـه« و دیگر کارهایـی که دیگـران کردنـد، امروز 
همـه در این حـوزه متبلور اسـت. هر کسـی در طـول ایـن دوازده قـرن، در فقـه و اصـول، فّعالیتـی کرده و هنـری را 
بـروز داده اسـت، امـروز در درس و بحث و تألیـف و کتاِب ایـن حوزه ی علمیه متبلور اسـت. حـوزه ای که این، سـابقه 
و ریشـه و شـجره و نسـب علمی آن اسـت، االن در چـه وضعی اسـت؟ ایـن، آن چیزی اسـت که ما بایـد دائمـاً به آن 
بپردازیـم. واقعاً اگر کسـی به سرنوشـت اسـام و مسـلمین عاقه منـد اسـت، باید به ایـن قضیه بپـردازد. ایـن، از آن 
قضایایی نیسـت که بشـود آن را به دسـِت اِهمال سـپرد و بگوییم حـاال چـه کار داریم. نه؛ این از آن مسـائلی نیسـت 
که بشـود گفت چـه کار داریـم! هم شـما آقایانـی کـه خودتـان از بـزرگان و اعاظـم و فضا و طـّاب این جا هسـتید 
باید بـه این موضـوع فکـر کنیـد و هـم هـر طلبـه ای کـه در هـر گوشـه ای از ایـن دنیـای بـزرگ، خـودش را وامدار 
این جـا میدانـد و دوش خـود را زیر بار مّنـت این حـوزه ی بزرگ میبینـد و هم هر مسـلمانی کـه از بـرکات این حوزه 

اسـتفاده کرده اسـت یـا میخواهد بکنـد؛ باید بـه ایـن موضوع فکـر کند.
 البته اگر غیـر روحانی بـه این قضیـه فکر کنـد، راه به جایـی نخواهد بـرد؛ همچنـان که اگـر کاِر کارسـتانی بخواهد 
انجـام گیرد،بایـد در خود ایـن حوزه انجـام گیـرد. کار بـزرگ و اساسـی و ریشـه ای و موّفق، کاری اسـت که شـما در 
این حـوزه بکنیـد. حـال ممکـن اسـت هوادارانی هـم - امثـال مـن - در بیـرون داشـته باشـید که اینهـا هـم باید از 
شـما پشـتیبانی کنند و کمک کارتـان باشـند. درعین حـال، کار را خـود حـوزه باید انجـام دهد. لـذا مـا از اّول بحث 
تا این جـا و از این جا تـا آخر، همـواره بـر روی ترمیم حـوزه و سـاختن آن توّسـط خودش، تکیـه میکنیـم. دیگری از 

بیـرون نمیتوانـد ایـن کار را بکند.

پیشرفت حوزه نسبت به گذشته
 امـروز، حوزه چگونه اسـت؟ فـردا چگونـه خواهد بـود و یا چگونـه باید باشـد؟ امروز، حوزه نسـبت به گذشـته خیلی 
پیشـرفت کرده اسـت و هیچ کـس نمیتوانـد این حقیقـت را منکـر شـود. یعنی اگر مـا قدر مطلـق را حسـاب کنیم، 
قابل مقایسـه با گذشـته نیسـت. همان طور که حضرت »آیـةالَلّ مشـکینی« فرمودنـد، این حـوزه کّمـاً و کیفاً پیش 
رفتـه اسـت. آن روز، چهـار صد نفـر طلبـه داشـت، ولی امـروز هـزاران طلبـه و فاضـل مشـغول تحصیلنـد. فضای 
امروز از فضـای آن روز کمتر نیسـتند. بعضـی از طّاِب امـروز از طـّاِب آن روز کم شـوقتر نیسـتند. کاری که فضا 
و طّاِب امـروز میکنند، بعضـی اوقات دههـا برابـر کاری کـه آن روز طـّاب و فضا میکردنـد، اهمیت عملـی و بعضاً 
علمـی دارد. کسـی نمیتوانـد بگوید کـه حوزه دچـار عقبگـرد اسـت؛ نـه. از این جهتـی که بررسـی میکنیـم، حوزه 
پیشـرفت کـرده اسـت. حرفهـای گذشـتگان هم دسـت علمـای امروز اسـت. امـروز، ایـن کتاب مکاسـبی که شـما 
میخوانید، درس خارج »شـیخ« اسـت. عالیترین تحقیقات »شـیخ«، همینهاسـت. کفایه ای که شـما میخوانید، اوج 
افکار اصولی »محّقق خراسـانی« اسـت. اگـر امروز طلبـه ی کفایه خوان مـا، کفایه را کـه میخوانـد آن را بفهمد، مثل 
اکابر شـاگردان »آخونـد« کـه آن روز آن حرفهـا را بلد شـدند، فهمیده اسـت. منتهـا باید بداند کـه امـروز پلّه ی آخر 
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نیسـت؛ ولی آن روز، پلّه ی آخر بـود. بنابراین، حوزه در فقـه و اصول و در کار حـوزه اِی کّمی و در تبلیغات و گسـترش 
خود و توسـعه در اطـراف عالم و مسـؤولیتهایی که بـر عهده گرفته اسـت، با گذشـته تفـاوت زیادی دارد و پیشـرفت 

زیـادی کرده اسـت.

دو اشکال اساسی حوزه ی امروز

الف( عقب بودن از دنیای زمان خود 
اّمـا از لحاظ یـک دیدگاه دیگـر، حوزه دو اشـکال اساسـی دارد کـه یکـی از آنها حتمـاً در گذشـته نبـوده و متعلّق به 
امروز اسـت و دیگری هم به احتمـال زیاد، ایـن گونه اسـت. اّما اشـکالی که حوزه ی مـا، دیـروز آن را نداشـت و امروز 
دارد، این اسـت کـه حـوزه ی دیـروز از دنیای زمـان خـود عقبتر نبـود؛ بلکـه جلوتر هم بود. شـما نـگاه کنیـد در آن 
روز علمای مـا چقدر محصـول علمـی و فقهـی و کامی برای مـردِم زمـان خودشـان دارند. همـان عـّده ی کمی که 
در گذشـته بودنـد، کارهـای بزرگی انجـام دادنـد. اگر در نیشـابور یـا بلخ یـا هرات یـا طوس کـه اقصی نقـاط دنیای 
اسـام نسـبت به بغـداِد آن روز بـود، چنـد نفر شـیعه زندگـی میکردنـد و سـؤال فقهـی یا کامی داشـتند، »شـیخ 
مفیـد« آنـان را از بغـداد هدایـت و راهنمایی میکـرد. یعنی »شـیخ مفیـد« از زمان خـودش عقب نبـود. یـا در زمان 
»شـیخ طوسـی«، اگر دشـمِن مکتِب اهل بیت میگفـت : »أن ال مصَنَّف لکم«؛ شـما کتـاب و تصنیف ندارید، »شـیخ 
طوسـی« خودش به تنهایی وارد میـدان میشـد و بزرگترین کتـاب رجالی را تلخیـص میکرد و اختصاصـاً یک کتاب 
و فهرسـت رجالـی دیگر مینوشـت. یعنـی بـدون معّطلی، رجـال »کّشـی« را تلخیص کـرد، رجـال خود را نوشـت و 

فهرسـت »شـیخ« را هم نگاشت!
 هنوز پاسـخ در خانه ی اشـکال کننـده بود کـه میگفت فقـه ندارید؛ ناگهـان یک کتاب عظیـم پرفرع پـر تحقیق - به 
حسـب سـطح تحقیق آن روز - مبسـوط از آب در میآمد. اگـر »محمدبـن زکریـای رازی«، چهار کلمـه ی الحادی بر 
زبانش جاری میشـد، فـوراً »سـید مرتضـای رازی« در رّد او کتاب مینوشـت و نمیگذاشـت حـرف او بیجـواب بماند. 
اگر فـان نویسـنده ی معانـد اهـل بیـت، کتابـی مینوشـت و حقایـق و اعمـال شـیعه را مسـخره میکـرد، بافاصله 
»عبدالجلیـل رازی قزوینـی« حّقش را کف دسـتش میگذاشـت و کتـاب »النقض« را مینوشـت. بنابراین، هرکسـی 
که در زمینه هـای فقهی و کامـی - بخصـوص - چیزی به شـیعه میگفت، شـیعه با قدرت و قـوت، به زبـان علمی به 
او جواب میداد و سـخن تلـِخ رقیب و حریـف و معانـد را به خانه نمیبـرد. تا اواخـر هم وضعیـت این گونه بوده اسـت. 
در هند یـک نفر پیـدا شـد و کتـاب »تحفه ی اثنـی عشـریه« را کـه بـر ضـّد و ّذم شـیعه و در قـدح اهل بیت اسـت، 
نوشـت. »سـید حامد حسـین«، کتاب »عبقاِت« به آن عظمـت را در جوابش نگاشـت و آن طور که به نظرم میرسـد، 

شـاید حـدود ده رّد بر کتاب »تحفه ی اثنی عشـریه« نوشـته شـده اسـت.
 من فهرسـتی را نـگاه میکـردم کـه متعلّق بـه کتب علمـای هنـدِی شـیعه بود کـه البتـه بـزرگان و اَعـام درجه ی 
یک هـم در میان آنـان بودنـد. بـه نظـرم ده رّد و شـاید هم بیشـتر علیـه ایـن کتـاب نوشـتند. بنابراین، حـوزه های 
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علمیـه از زمـان خودشـان عقـب نبودنـد. یـک نفر پیـدا میشـد حرفـی را در یـک کتـاب خّطی میـزد و یک نسـخه 
مینوشـت و دیگری پخش میکـرد و دیگـری میخوانـد و چهار نفـر در طول زمـان از آن مّطلع میشـدند؛ عالم شـیعه 
هم برمیداشـت همیـن کار را عیناً جـواب میـداد و گاهی تندتر و سـریعتر و بهتـر از او اقـدام میکرد و عقـب نمیماند.

 تـا زمـان »شـهید اّول« کتـب فقهـی مـا غالبـاً متضّمـن آرای فقهـای اهـل سـّنت - مثـل کتـب »عّامـه« و 
»فخرالمحّققیـن« - هم بوده اسـت؛ ولی بعـد از آن زمان، کتب شـیعه غالبـاً دیگر آرای اهل سـّنت را ذکـر نمیکنند. 
وقتی شـما نگاه میکنیـد، میبینیـد کـه در آن کتابهـا، رأی فقهـای اهل سـّنت، بـا اَدلّه ی متعـّدد جواب گفته شـده 
اسـت. فقط کتـاب »خاف« را نـگاه نکنید که »شـیخ طوسـی« در آن جـا فقط بـه اجماع تمّسـک کرده اسـت. غالباً 

اسـتداللهای محکـِم کتـب »عّامـه« و دیگـران و نیـز کتاب خوِد»شـیخ«، مبسـوط اسـت.
 اما امـروز، ایـن گونه نیسـت. امـروز، حوزه ی علمیـه از زمـان خودش خیلـی عقب اسـت. حسـاب یـک ذّره و دو ذّره 
نیسـت. مثل این اسـت که دو نفر سـوار بر اسـب، در وادی ای همراه یکدیگر بروند و یکی اسـبش از دیگـری تندروتر 
باشـد و آن که اسـبش کندروتر اسـت، بعداً به اتومبیل دسـت پیدا کند. طبیعی اسـت آن که اسـبش تندروتر اسـت، 
به گـرد او هم نمیرسـد. االن وضعیت این گونه اسـت. در حـال حاضر، امـواج فقه و فلسـفه و کام و حقوق، دنیـا را فرا 

گرفته اسـت. ما وقتـی به خودمـان برگردیـم، خیلی فاصلـه داریم.
 حّتـی در »اخـاق« هم ایـن گونه اسـت. یکـی از اَعـام حـوزه )َعظـم الَلّ بقائـه( - کـه االن در این جا تشـریف دارند 
- چند سـال قبل از این، سـفری به انگلسـتان کـرده بودنـد و در آن جـا کتابخانـه ای را دیده بودنـد. به مـن فرمودند: 
»یـک طبقـه از ایـن کتابخانه، کتـب اخاقی بـود کـه فرنگیهـا در چنـد سـاِل اخیـر نوشـته اند«! در آن چند سـال، 
حوزه ی علمیـه ی قـم، چند کتـاب اخـاق بیـرون داده بـود؟ یـک هـزارم آن؟ یـک ده هـزارم آن؟ گمانم هنـوز هم 
کمتر از ایـن مقدار اسـت! این تـازه اخاق اسـت کـه میدانید غـرب با اخـاق، چنـدان سرآشـتی نـدارد. البته کتب 
اخاقی آنها بیشـتر، فلسـفه ی اخاق و رّد اخـاق و بیان اخـاِق غیرمعنـوی و اخاق ماّدی اسـت. ما بعـد از »معراج 
السـعادة« و »جامع السـعادات«، در حوزه هایمـان، چه کتابی نوشـتیم؟ البته بعدها در چند سـال اخیـر، چند کتاب 

اخاق نوشـته شـده اسـت؛ چیزی که بشـود به عنـوان یـک کتاب علمـی ارائـه کرد.
 عین همین قضیه در »حقوق« هم مشـاهده میشـود. شـما ببینید چقـدر در باب حقوق مدنـی، حقوق جـزا و انواع و 
اقسـام مباحث حقوقی، تحقیقات گوناگون شـده اسـت. این کار، هم در غرب و هم در دنیای اسـاِم غیرشـیعه شـده 
اسـت. ما در این زمینه هـا انصافاً بایـد بگویم خیلـی عقبیم. حـال، این رشـته ی تخّصصی ماسـت و بیشـتِر تخّصِص 
حوزه هـا تقریباً فقه اسـت. چقـدر در زمینـه ی فلسـفه و کام و کاِم جدید و فلسـفه ی دیـن و مباحث دین شناسـی 
و سـایر زمینه هـا، مطلـب نوشـته اند و چقـدر کار کرده انـد! ممکـن اسـت همـه ی اینها هـم غلط باشـد؛ امـا باالخره 
یک متـاع فکر و مـوج فکری اسـت کـه بخشـی از فضای ذهـن جامعـه را اشـغال خواهـد کرد. شـما در حـال حاضر 
کجایید؟ چطـور میخواهید با اینهـا مقابله کنیـد؟ کجاسـت آن »عبدالجلیـل رازی قزوینی« که »النقِض« مناسـب 

این زمـان را هم بنویسـد و نه یـک کتـاب، بلکه ده هـزار کتـاب در این زمینه ها نوشـته شـود.
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استفاده از رسانه های ارتباطی در انتقال مفاهیم 
 امـروز دنیـا، دنیـای امواج اسـت. بـا امـواج و رایانه، همـه ی مفاهیـم از این طـرف بـه آن طـرِف دنیا منتقل میشـود. 
االن دورتریـن کتابخانه هـای دنیا میتواننـد در ظرف مّدت پنـچ دقیقه، مطالب کتابـی را که در کتابخانـه ی کنگره ی 
امریکاسـت، روی صفحه ی کاغـذ خود چـاپ کنند! ایـن گونه، مطالـب منتقل میشـود. ما از ایـن دنیا عقبیـم؛ دیگر 

چرا ایـن را منکر شـویم!؟ این یک عیـب قطعی اسـت که حـوزه ی امـروز مـا، آن را دارد.

ب( عدم استفاده بهینه از سرمایه انسانی کنونی حوزه
عیب دوم که احتمال میدهم این عیب هم مخصوِص ما باشد و در گذشته نبوده است، این است که از موجودی انسانی 
کنونی حوزه، استفاده ی بهینه نمیشود. همین حاال در همین حوزه ی علمیه ی قم، هزاران استعداد برجسته و طّاب 
فاضل و جوانان خوب وجود دارد که اگر اندکی به آنان توّجه شود و در جای خود قرار گیرند و کار بایسته ای از آنان 
خواسته شود و از تضییع وقتشان به زواید، جلوگیری شود، هر کدامشان خواهند توانست بخشی از این خأل را پر کنند. 
البته این عیب، زماِن ما هم بود. آن زمان که ما ساکن حوزه بودیم، همین عیب وجود داشت؛ اما احتمال میدهم که در 
گذشته ها این گونه نبوده است. مثًا »عّامه ی حلّی«، مدرسه ی سیار درست کرده بود و با »الجایتوی خدابنده« به 
اطراف راه میافتاد و طلبه ها را با خودش به مدرسه میبرد. بعضی از قضایای تاریخی، واقعاً انسان را به شک میاندازند که 

شاید در آن وقت، واقعاً از موجودِی انسانِی خود، استفاده ی درست میکردند.

یکی از نارسایی های حوزه ، عدم گسترش کّمِی متناسب روحانیت 
 حـوزه، نارسـاییهای آشـکاری دارد که حاکـی از عیـوب موجـود در آن اسـت. اّول این نارسـاییها را مشـاهده کنیم و 
ببینیـم که آیـا آنهـا را قبـول داریم یا نـه؟ یکـی از ایـن نارسـاییها، عدم گسـترش کّمـِی متناسـب روحانیت اسـت. 
درسـت اسـت که االن روحانیت نسـبت به آن وقتهـا، ده برابـر یا به اعتبـاری صد برابر شـده اسـت؛ امـا درعین حال، 
هنوز مـا گسـترش کّمـِی الزم را نداریـم. یعنی مسـجد و دانشـگاه و روسـتا و کارخانـه و سـربازخانه ای کـه روحانی 
ندارد و کشـوری که مسـلمانانش از وجـود روحانـی بیبهره اند، زیـاد داریـم. بنابرایـن، همین حجم عظیمـی هم که 
امروز مشـاهده میکنید، از لحاظ کّمی گسـترش الزم را ندارد. این، نارسـایِی آشـکاری اسـت که کسـی هم نمیتواند 
منکر آن شـود. در گذشـته، در بعضـی از شـهرهای بـزرگ، ده نفر مجتهـد وجود داشـتند که هر کـدام از آنـان برای 
اداره ی دویسـت شـاگرِد خـوب کافـی بودند؛ امـا امـروز یک نفر هـم مثل چنیـن افـرادی در آن شـهرها نیسـت. در 
بعضی از جاهـا، روحانیونی هسـتند که توانایـی علمی و فکـری الزم را ندارنـد و یا چندان تـن به کار نمیدهنـد. البته 

بعضی کسـان هم هسـتند کـه خیلی خوبنـد؛ امـا جاهایی هـم این اشـکال وجـود دارد.

 عدم گسترش محتوایی، نارسایِی آشکار در حوزه علمیه
 یکـی دیگـر از نارسـاییهای حـوزه، نارسـایِی آشـکاِر عدم گسـترش محتـوای حوزه اسـت. ما مسـائل حل نشـده ی 
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فقهـی و کامی،زیـاد داریم. مجموعـه ی الزم معـارف بـرای عالِم دیـن را هم خیلـی کم داریـم. در جاهـای مختلف، 
روحانیونـی را داریـم کـه آنچه را کـه بایـد بدانند تا یـک عالم متناسـب با امـروز باشـند، نمیداننـد. ایـن را هم تحت 
عنوان عدم گسـترش کیفـی - یعنی کمبـود محتوایـی حوزه - قـرار میدهیم.عـدم گسـترش در نشـر و تبلیغ، یکی 
دیگر از نارسـاییهای حوزه اسـت. کتـاب و امـواج و روزنامه و مجلّـه، به قدر کافـی از حوزه منتشـر نمیشـود. مبلّغ به 
قدر کافی از حوزه گسـیل نمیگـردد. االن در آفـاق دنیا - آفریقـا و اروپا و آسـیا - مرتّـب از ما روحانـی میخواهند. من 
در سـال هفتاد که همین جلسـه را با شـما داشـتم، مطرح کردم کـه بعضی از آقایـان اَعام کـه بـرای کاری به خارج 
از کشـور تشـریف میبرند، وقتی برمیگردند میگویند: »دانشـجویان فـان جا را دیدیـم که چقدر بـه روحانی احتیاج 
داشـتند. چرا کسـی را به آن جـا نمیفرسـتید؟«. میگوییـم: پس خوب شـد که شـما بـرای معالجه به آن جا تشـریف 

بردیـد و این حقیقـت را به چشـم خودتـان دیدید.
 امروز، از همه جای دنیا، درخواسـت فراوان اسـت. این نارسـاییها وجـود دارد و نمیشـود آنها را منکر شـد. این موارد، 
حاکـی از وجـود عیوبـی در درون کالبـد عظیم ایـن حـوزه ی با عظمـت اسـت. به هرحـال، این عیـوب در کنـار این 
محّسـنات و این موجودِی علمـی و این اعیـان از فضا و محّققـان و تاشـهای خوبی که انجـام میگیرد، وجـود دارد.

 البتـه در همین حوزه، افـراد متعّددی هسـتند که بـه این کارهـا میرسـند و واقعاً مینشـینند کتاب مینویسـند. اگر 
دستشـان رسـید مسـافرت میکنند، گرسـنگی و خسـتگی میکشـند؛ اگـر جبهه ی جنـگ باز میشـود، بـه جبهه ی 
جنـگ میروند؛ اگـر جبهه ی تبلیـغ باز میشـودند، به جبهـه ی تبلیـغ میروند؛ اگـر از آنها برای سـفر به خـارج دعوت 
میشـود، قبول میکنند؛ اگر به روسـتا دعوت میشـود، میپذیرنـد. از این قبیـل افراد هم داریـم. اینها، حـرکات فردی 
اسـت و کافی نیسـت. اینها، نارسـاییهایی اسـت کـه وجـود دارد. این نارسـاییها حاکـی از وجـود علّتهایـی در داخل 

اسـت که بایسـتی بگردیم آنهـا را پیـدا کنیم.

تبیین عوامل نارسایی های موجود در حوزه

1- عدم گسترش فقه به زمینه های نو ظهور
 علّـِت اّول ایـن اسـت کـه »فقـه« کـه کار اصلـِی ماسـت، بـه زمینه هـای نوظهور گسـترش پیـدا نکـرده، یـا خیلی 
کم گسـترش پیدا کـرده اسـت. امـروز، خیلی از مسـائل وجـود دارد کـه فقه بایـد تکلیـف اینهـا را معلوم کنـد؛ ولی 
معلـوم نکرده اسـت. فقـه، توانایـی دارد؛ لیکـن روال کار طـوری بوده اسـت که فاضـِل محّقـِق کارآمد، بـه این قضیه 
نپرداخته اسـت؛ مثل قضیه ی پـول. اصًا پول چیسـت؟ درهـم و دینار کـه این همه در ابـواب مختلف فقهـی - مثل 
زکات و دیـات و مضاربه - اسـم آنها آمده، چیسـت؟ باید بـه موضوع درهـم و دینار پرداخـت و باید تکلیف آن روشـن 
شـود. خیلی راحت اسـت اگر ما عملیـات بانکـی - غیر از مسـأله ی پـول - و ودیعـه گذاریهـا را تحت عنـوان قرض و 
آن هم قـرض َربَـوی بگذاریـم و دورش را خط بکشـیم! آیا جای این نیسـت کـه قدری بیشـتر در عمقش فـرو برویم 
و ببینیم کـه آیا واقعـاً قرض اسـت یا خیـر. مـا در بانک پـول میگذاریـم و به بانک قـرض میدهیـم؛ بانـک از ما قرض 
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میگیرد. چه کسـی ایـن را قبـول دارد؟ شـما در بانـک ودیعـه میگذارید؛ قرض کـه بـه او نمیدهید.
 از این قبیـل مسـائل زیـاد اسـت. بحـث ارزش پـول در هنـگام توّرمهـای سرسـام آور و سـنگین - نـه آن توّرمی که 
به طور قهـری در حرکـت عمومی هـر جامعـه وجـود دارد و موجب رشـد اسـت - چه میشـود؟ بـدون تـوّرم، جامعه 
به رکـود خواهـد انجامیـد. آن مـوارد را نمیگوییم. منظـور، ایـن تورمهای بیسـت و سـیوپنجاه درصـدی و توّرمهای 
سـه رقمی اسـت که از این هفته تـا آن هفتـه، از ارزش پـول کم میشـود. در ایـن حالتها، قضیـه ی پول چه میشـود؟ 
بدهکاریهـای پولـی و قرضهایـی کـه از هـم میگیریـم چه میشـود؟ اگر شـش مـاه پیش صـد تومـان از شـما قرض 
گرفتیـم و حـاال میخواهیم بدهیـم، آن صـد تومان بـا صد تومـان حـاال فـرق دارد. باالخـره تکلیـف این مسـأله، در 
فقه باید روشـن شـود. باید بـرای ایـن کارهـا، مبنا درسـت کرد. البتـه انسـان میتوانـد کار خـودش را بـه اطاقات و 

عمومات، آسـان کنـد؛ امـا مسـائل این گونـه حل نمیشـود.
 بسـیاری از مباحـِث حکومتـی، مبحث دیـات، مبحث حـدود و دیگر مسـائل قضـا برای دسـتگاه با عظمـِت قضاوت 
ما، حل فقهـی نشـده و تکلیفش معلـوم نگردیده اسـت. البته کسـی در گذشـته تقصیر نداشـته اسـت؛ چـون قضا و 
دیـات و حـدودی نبود؛ ولـی ما امـروز تقصیـر داریـم. مرحـوم »محّقـق اردبیلی« وقتـی وارد بحـث جهاد میشـوند، 
میگویند ایـن بحث مـورد احتیـاج ما نیسـت. آن بزرگـوار بیشـتر از مـا واقفند و خودشـان میداننـد که چگونـه باید 
جهاد کنند؛ امـا درعین حال مورد نیـاز و ابتایشـان نبود.با این همـه لطف میکنند و مسـأله ی جهـاد را در چند ورق 
بیـان میکنند. امـروز، جهاد مـورد ابتای ماسـت. خـوِد همین مسـأله ی جهـاد، در فقه ما روشـن نیسـت. بسـیاری 
از مسـائل امر بـه معـروف و نهـی از منکـر، مسـائل حکومتـی و بسـیاری از مباحث مربـوط بـه زندگی مـردم همین 
مسـأله ی پیوندها و تشـریحها مباحثی هسـتند که فقـه باید وارد این میدانها شـود. نمیشـود بـا نظر سـریعی به آنها 

نگاه کـرد و خیـال کنیم که حـل خواهند شـد. نـه؛ اینها هـم مثـل بقیه ی ابـواب فقهی هسـتند.
 شـما ببینید در بـاب عبـادات و طهارت و صـات، فقهای مـا چه دّقتهایـی کرده انـد! این ذهِن جـّوال آنهاسـت. این، 
عیب هم نیسـت. میپرسـند کـه چـرا آنها، ایـن همـه دّقـت کردند؟ پاسـخ این اسـت که ذهـِن جّوال اسـت کـه کار 
میکنـد؛ منتها ممکن اسـت اولویـت و تقـّدِم امروز، بـا گذشـته متفاوت باشـد. امـروز، چیزهایی تقـّدم دارد کـه باید 

ذهن را جـوالن داد و کار کـرد و آن مـوارد را بـه بحثهای عمومی گذاشـت.
عدم تحـّول، یعنـی عـدم پرداختِن فقـه به خـود مسـأله ی فقاهـت. فقاهت، یـک شـیوه و روش بـرای اسـتنباط آن 
چیزی اسـت که مـا اسـمش را فقـه میگذاریـم. همان چیزی اسـت کـه تـا ایـن درس را نخوانیـد، یـاد نمیگیرید که 
چگونه بایـد از کتاب و سـّنت اسـتنباط کـرد. فقاهـت یعنی شـیوه ی اسـتنباط. خـوِد این هم بـه پیشـرفت احتیاج 
دارد. این کـه چیـز کاملی نیسـت؛ بلکـه متکامل اسـت. نمیشـود ادعـا کرد که مـا امـروز دیگر بـه اوج قلّـه ی فقاهت 
رسـیده ایم و ایـن شـیوه، دیگـر بهتـر از این نخواهد شـد. نـه؛ از کجـا معلوم اسـت؟ »شـیخ طوسـی« - مـّای به آن 
عظمـت - فقاهت داشـت. فتـاوای ایشـان را در یـک مسـأله ی فقهی ببینیـد! امـروز، کـدام مجتهد حاضر اسـت آن 
گونه بحث کند؟ آن فتاوا، سـاده و سـطحی اسـت. مجتهـِد امروز، هرگـز راضی نمیشـود آن طور کار کند و اسـتنباط 

نمایـد.
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 دوره های متعّدد تکامل فقاهت
فقاهـت، در دوره هـای متعـّددی تکامـل پیـدا کـرده اسـت. انسـان، همین طور کـه بـه تاریخ فقاهـت نـگاه میکند، 
مقاطعـی را مییابد. البتـه نظرات، مختلف اسـت. مـن تصّورم این اسـت که زماِن »شـیخ«، یـک مقطع اسـت و زمان 
»عّامه«، مقطـع دیگری اسـت. »عّامـه« میگوییم، »محّقـق« نمیگوییـم؛ در حالی کـه قاعدتاً اینها یکی هسـتند؛ 
بـرای این که بحث اسـتداللی در بسـاط »عّامـه« زیادتر اسـت و انسـان بیشـتر میتواند بفهمـد که با مسـأله چگونه 

برخورد میکرده اسـت؛ ولـی در مـورد »محّقق« بـه این روشـنی نمیشـود فهمید.
 بعـد، یـک دوره ی تقریبـاً 25۰ سـاله میگـذرد. زمـان »محّقـق کرکی« بـاز یک مقطـع دیگر اسـت و به طـور واضح 
انسـان میفهمد کـه کیفیـت اسـتنباط »محّقـق کرکی« بـا کیفیـت اسـتنباط »عّامـه« فـرق دارد. همـان فقاهت 
اسـت؛ ولی کامل شـده اسـت. بعد بـه مقطـع بعدی میرسـد کـه مقطع تامـذه ی »وحیـد بهبهانی« اسـت کـه آن، 
شـکوفایی فقاهت اصولـی اسـت. صاحِب»ریـاض« و صاحـِب »قوانین« و »شـیخ جعفـر« و »سـید بحرالعلـوم« و ... 
در ایـن مقطع هسـتند. بعد بـه زمـان »شـیخ انصـاری« و صاحـِب »جواهر« میرسـد کـه البته ایـن مقطـع و تحول 
در شـیوه ی فقاهـت، در کار »شـیخ« نسـبت بـه کار صاحـب »جواهر«، بیشـتر آشـکار اسـت. هـر چنـد کار صاحب 
»جواهـر« هـم کار نـو و جدیدی اسـت؛ امـا بعـد از »شـیخ انصـاری« - بـه گمـان قاصر ایـن حقیـر - اگـر بخواهیم 
از مقطعـی اسـم بیاوریـم و بگوییـم کـه تّحولـی در فقاهـت انجـام شـده اسـت، آن مقطـع، مقطـِع مرحوم »آیـةالَلّ 

بروجردی« اسـت کـه یـک مقطـع و بـاب جدیـدی اسـت کـه آن بزرگـوار در کار فقاهت بـاز کرد.
 چه دلیلـی دارد که فضـا و بـزرگان و محّققان مـا نتوانند بر ایـن شـیوه بیفزاینـد و آن را کامل کنند؟ ای بسـا خیلی 
از مسـائل، مسـائل دیگر را غرق خواهد کـرد و خیلـی از نتایج عوض خواهد شـد و خیلی از روشـها دگرگون میشـود. 
روشـها که عوض شـد، جوابهای مسـائل نیز عـوض خواهد شـد و فقه، طـور دیگری میشـود. ایـن از جملـه کارهایی 
اسـت که باید بشـود. محّقِق امـروز نباید به همـان منطقه ای کـه مثًا شـیخ انصـاری )علیه الّرحمه( کار کرده اسـت؛ 
اکتفا کنـد و در همـان منطقـه ی عمیق، بـه طرف عمِق بیشـتر بـرود. ایـن، کافی نیسـت. محّقـق، باید آفـاق جدید 
پیدا کند. این کار در گذشـته هم شـده اسـت. مثًا شـیخ انصـاری حکومت را در نسـبت بیـن دو دلیل کشـف و ابداع 
کرده اسـت. بعد دیگـران آمدنـد و تعمیق کردنـد و آن را گسـتراندند و مـورد مداّقـه قرار دادنـد. آفاق و گسـتره های 
جدید در امـر فقاهت الزم اسـت. چه دلیلـی دارد که بـزرگان و فقها و محّققـان ما نتوانند ایـن کار را بکننـد؟ حقیقتاً 
بعضـی از بـزرگاِن این زمـان و نزدیـک به زمـان مـا، از لحاظ قـّوت علمـی و دّقت نظـر، از آن اسـاف کمتر نیسـتند. 
منتهـا بایـد ایـن اراده در حـوزه راه بیفتد. باید این گسـتاخی و شـجاعت پیـدا شـود و حـوزه آن را بپذیـرد. البته این 
طور نباشـد که هـر کس هر صدایـی را بلند کـرد، حـوزه آن را قبـول کنـد. درعین حال، نبایـد حرف جدیـد در حوزه 

و در چارچوبهـای مورد قبول، مسـتنکر باشـد.

 2- عدم گسترش کافی و الزم در باب کالم 
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عیـب دوم، عـدم گسـترش کافـی و الزم در بـاب کام اسـت کـه این، حقیقتـاً فاجعـه اسـت. از ایـن باالتـر و تلختر، 
فرامـوش شـدن کام اسـت. حـوزه ی اسـام و حـوزه ی علمیـه ی اهـل بیـت، در درجـه ی اّول، حـوزه ی کام و بعد 
حـوزه ی فقه بـود و بـزرگاِن فقهای مـا، متکلّمیـن بودند. شـما نـگاه کنیـد، در حوزه های ما »کام« منسـوخ اسـت؛ 
در حالـی کـه امـروز بیشـترین تهاجم از سـمت مباحـث کامی اسـت. همان طـور که مطـرح کـردم، ما در گذشـته 
عقب نبودیـم و هـر کس چیـزی میگفـت، فـوراً جوابـش حاضر بـود؛ ولـی امـروز این قـدر مباحـث کامـی در دنیا 
مطرح میشـود کـه حـوزه ی علمیـه از آنهـا مّطلـع نیسـت. میدانید امـروز چقـدر در دنیـا مسـأله ی دین شناسـی و 
فلسـفه ی دین، مـورد بحث اسـت و چـه کسـانی مینویسـند و میگوینـد و تحقیـق میکننـد و ما خبـر نداریـم؟ این 
عیـب بزرگی اسـت. البته کسـانی از آحاد منتسـب بـه حوزه، کارهـای با ارزشـی کردنـد و میکننـد؛ اما ایـن کار، کار 
حوزه - در شـکل نظـام یافته ی آن - نیسـت. کارهای افـراد، غیر از کاِر نظام اسـت. نظام حوزه بایسـتی جـواب بدهد. 
حاال یک نفـری پیدا شـد و وارد منطقـه ای گردید و کاری کـرد و محصولی هـم داد؛ نمیشـود این را به حسـاب حوزه 
گذاشـت. انصافاً حوزه در ایـن زمینـه کاری نمیکند. اگـر از کار کامی صحبـت میکنیم، فـوراً ذهن به نوشـتن چهار 
کتـاب بحث کامـی نـرود. کار حوزه، نشـر بیشـتر نیسـت؛ بلکـه تولید فکـر تکاملی اسـت. چنانچـه تولیـد افزایش 
یافت، نوبت به نشـر هم میرسـد. نشـر، مسـأله ی دوم اسـت. این طور نباشـد که خیال کنیم مثًا ده کتـاب درباره ی 

مسـأله ای نوشـتیم و قضیـه تمام شـد؛ نـه. حـوزه بایـد در زمینه های کامـی، فکرهـای نو تولیـد کند.
 عزیزان مـن! امروز شـبهه های نـو و خطرناکـی وجـود دارد. آن شـبهه های قدیمـی تمام شـد. امروز، شـبهه ی »ابن 
کمونـه« را کسـی مطرح نمیکنـد. امروز شـبهات عظیـم در تمـام زمینه هـای کامـی وجـود دارد. از اصـل توحید و 
لـزوم دیـن بگیرید تا بـه وجـود صانع و نبـّوت عاّمـه و نبـّوت خاّصـه و بعـد مسـأله ی والیـت و مسـائل گوناگونی که 
در زمینه هـای دینی و اسـامی وجـود دارد، برسـید. همـه ی اینها مـورد بحث اسـت و امروز نسـبت به همـه ی اینها 
شـبهه وجـود دارد. چه کسـی باید به این شـبهات پاسـخ دهـد؟ مگر علمـا، مـرزداران عقیده نیسـتند؟ آیـا مرزهای 
عقیـده مدافع نـدارد و رهاسـت؟ چـه کسـی در مقابـل ایتـام آل محّمـد صلـوات الَلّ علیهم اجمعیـن که بیدفـاع در 

معرض ایـن امـواج قـرار گرفته اند، جـواب خـدا را خواهـد داد؟
 نتیجه این میشـود کـه وقتی کسـی بر جامعـه ی ما گسـتاخی کـرد و یک شـبهه را بـه صدای بلنـد گفت، بـه جای 
این که ناگهـان از ده نفـر صدایی بلند شـود و بـدون عصبانیت و خشـم، جواب شـبهه را بدهنـد، عصبانی میشـویم و 
دعـوا و جنجـال میکنیـم؛ در حالی کـه اگر دسـت ما پُـر بود، چـرا دعوا کنیـم؟ یک نفـر مقالـه ای مینویسـد و حرف 
بیمنطـق و بیاسـتداللی را بیـان میکنـد و یا با اسـتدالل غلـط و مغالطـه جلو میآیـد - مثل قضیـِه معروِف کشـیدن 
عکـس مـار بـه جـای نوشـتن آن - آن گاه بافاصلـه ده، بیسـت مقاله و یـا صـد مقالـه از حـوزه ی علمیه قـم بیرون 
میآیـد و در هـر روزنامـه و مجلّـه ای جوابـش داده میشـود و تمـام میشـود میـرود. بـرای کسـی کـه عصبانی شـود، 
جایی باقـی نمیماند. چـرا عصبانی شـویم؟ حیف نیسـت که حوزه ی اسـام و ایـن دیِن منطقـی و مسـتدل را مّتهم 
کنند که اسـتداللی نیسـت و شـما اهل دعوا هسـتید!؟یک دروغ هـم رویـش بگذارند و بگویند شـما اهـل تکفیرید! 
ما چـه کسـی را تکفیـر کردیم؟ چقـدر کافر هسـتند که مـا تکفیرشـان هـم نکردیم؟ امـروز، حـوزه کسـی را تکفیر 
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نمیکنـد. پس عیـب اّول مربـوط به فقه بـود و عیـب دوم که بـه نظر من بیـش از عیـب اّول اسـت و واقعـاً درد بزرگی 
اسـت،مربوط بـه کام اسـت که بایـد زودتـر به دادش برسـیم. شـما هـم باید چنیـن کنید.

 3- نارسایی حوزه در امر تبلیغ
سـومین عیبی که وجـود دارد، نارسـایی در امر تبلیغ اسـت. حـوزه، یـک عیب اساسـی در امـر تبلیـغ دارد و آن این 
اسـت که تبلیـغ از آن جدا شـده اسـت. البته عـّده ای از حـوزه ی علمیـه در فصل تابسـتان یـا در ایـام محـّرم و یا ماه 
رمضان، بـر اسـاس بعضـی از انگیزه هـا و نیازها، مجبور میشـوند بـه تبلیـغ بروند؛ ولـی درعین حـال، حـوزه تبلیغ و 
درس مربـوط بـه آن را نـدارد. تبلیغ هم یـک کار و ّفـن اسـت و میتواند یک علم باشـد و هسـت و باید تدریس شـود. 
یکی خوب و یکـی بـد در میآید، یکـی حرفی کـه میخواهد بزنـد، عکـس او را میزنـد. خیلی اتّفـاق میافتد کـه بر اثر 
بلد نبـودن، فـردی چیزی بگویـد و آن چیـزی که از حـرف او اسـتنتاج میشـود، عکس چیزی باشـد که نیت اوسـت 
و خـودش هم ملتفت نیسـت! یا مثـًا میـرود تبلیغ کنـد؛ ولی روانشناسـی تبلیغی نـدارد و با مـردم حرفـی را میزند 
که حـرف آنها نیسـت! حرفـی را که بایـد در دانشـگاه زد، در روسـتا میزنـد و حرفی کـه باید در روسـتا زده شـود، در 
کارخانه میزنـد! بنابرایـن، تعلیم و روش یابـی علمی و فراهـم کردن مقّدمـات علمی بـرای تبلیغ - مثل روانشناسـی 

اجتماعـی - در حوزه نیسـت.
 فراهم کـردن مـواد تبلیـغ، مثل دسـته بنـدی و مشـّخص کـردِن مباحثـی کـه الزم اسـت بـرای انواع مسـتمعین 
انجام گیـرد، وجود نـدارد. مثـًا اگر خواسـتید به فـان کشـور بروید، ایـن مطالـب الزم اسـت؛ ولی در فان کشـور 
دیگر، این مطالـب مفید نیسـت و بـه درد نمیخـورد. در داخل کشـور و در روسـتا یـک طور اسـت و در شـهر بزرگ، 
طور دیگـر. در تهـران و دانشـگاه و محیط طلبگـی یک طـور اسـت و در روضه ی زنانـه، طـور دیگر. این دسـته بندی 
در حوزه انجـام نگرفته اسـت. انـواع تبلیـغ - صوتی و تصویـری - بایـد از این جا صادر شـود. مـن از آدمهایی نیسـتم 
کـه هـر چیـزی مطـرح میشـود، آن را بـا بیگانه ها مقایسـه کنـم و بـه خودیهـا سـرکوفت بزنـم؛ ایـن را بدانیـد. من 
معتز بـه حقایقی هسـتم کـه در جامعـه ی خود مـا وجـود دارد. مـن هیچ قائل نیسـتم کـه دیگـران پیـش رفته اند؛ 
امـا چیزهایی اسـت که انسـان میبینـد در دنیـا چگونـه عمل میکننـد. کلیسـا از لحـاظ علِم دیـن صفر اسـت. البته 
در بین کشیشـها کسـانی هسـتند که پروفسـورند و در رشـته های گوناگون - مثًا بیولـوژی و گیاه شناسـی - درس 
خوانده انـد. ایـن علـوم، علومی نیسـت کـه بـه روحانیـت کاری داشـته باشـد؛ ولـی به هرحـال عـّده ای از روحانیون 
مسـیحی، دنبـال آن رفته انـد. در بیـن مکتشـفین معـروف، تعـدادی کشـیش هسـتند و مثـًا ریاضـی و تاریـخ 
خوانده انـد؛ امـا کلیسـا دارای علِم دین بـه صـورت مـدّون و عمیق و اسـتداللی نیسـت؛ ولـی درعین حـال، از لحاظ 

تبلیغـی جلو اسـت.
آنهـا بسـیاری از فیلمها را سـاخته اند کـه ظاهرش هـم نشـان نمیدهد؛ امـا تبلیِغ مسـیحیت اسـت. حتی دوسـتاِن 
خـوِد مـا در تلویزیون، ایـام ژانویـه و کریسـمس که میشـود، به مناسـبت این که عـّده ای از هـم میهنان ما مسـیحی 
هسـتند، از روی ماطفـت و یـا مثـًا مجامله بـا آنهـا، چند فیلـم مسـیحی و کلیسـایی را پخـش میکنند. مـن نگاه 
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کردم، دیـدم اغلب اینهـا تبلیغ کلیساسـت. آن کـه این فیلـم را گذاشـته، نفهمیده اسـت؛ اما کسـی که ایـن فیلم را 
میبیند متأثـر میشـود. کشیشـی را در یـک چهـره ی نورانی نشـان میدهد کـه فـان کار را میکنـد. البتـه همه نوع 
کشـیش داریـم و مـن از آنهـا بیاّطاع نیسـتم. هم کشـیش خـوب و هم کشـیش بـد داریم؛ امـا غرضـم »تبلیغات« 
اسـت که مـا آن را نداریـم. این کارهـا، کارهایی نیسـت کـه یک شـبه انجام گیـرد. امـروز اگر شـما در ایـن زمینه ها 
شـروع به کار کردیـد و تولیـد امواج صوتـی و تصویـری - بخصـوص تصویری - داشـتید، شـاید ده سـال دیگـر، این 
توانایـی برای حـوزه به وجـود آید؛ ولـی ما فعًا ایـن را نداریـم. از هنـر اسـتفاده نمیکنیم؛ کتـاب و مقالـه و مجلّه هم 
نداریـم! آن مـوارد، چیزهـای مـدرن و جدیـد و دور از دسـترس بـود؛ اما کتـاب و مقالـه که دور از دسـترس نیسـت. 
اینها را هـم نداریم! حـوزه به عنوان حـوزه، در زمینـه ی تبلیغ دیـن، کتـاب و مطبوعات و مجلّـه هم ندارد! نارسـایی 
در امـر تبلیـغ وجـود دارد؛ ولـی اهتمام بـه امر تبلیـغ به عنـوان امـری که مربـوط به نظـام اسـت، در حوزه نیسـت. 
نـکات گفتنی دربـاره ی حوزه بسـیار اسـت؛ ولی بـه فصل آخـر - که عـاج ایـن نارساییهاسـت - میپـردازم. عزیزان 
من! امـروز ایـن کار قابل عاج اسـت. ممکن اسـت دیـروز قابل عاج نبـود و - نسـتجیر بالَلّ - ممکن اسـت فـردا هم 
نباشـد. »قم فاغتنم الفرصة بیـن العدمین«. چهار سـال پیش کـه این جا آمـدم، صحبت کـردم و گفتم مـا در دوران 
جوانـی که تازه ایـن افـکار را یاد گرفتـه بودیـم و با افکار نـِو مربوط بـه حوزه ها آشـنا شـده بودیم، موقعیت مناسـبی 
برای اجـرای طرحهـای نو نداشـتیم. آن وقتهـا هم این افـکار بـود. اینها حرفهـای جدیدی نیسـت. یکـی از دردهای 

ما نیز همین اسـت کـه سالهاسـت انگیزه هـا وجـود دارد؛ ولـی بـه تناسـب آن انگیزه ها، کار کمی شـده اسـت.
 اولیـن نفـر مرحـوم آیـةالَلّ بروجـردی )رضـوان الَلّ علیه( بـود کـه در آن روزهـا، امـام )رضـوان الَلّ علیـه( و مرحوم 
»آیـةالَلّ محّقق دامـاد« و »مرحـوم آیـةالَلّ حاج آقـا مرتضی حایـری« - فضای جـوان و پرنشـاط آن روز حـوزه - با 
همیـن انگیزه هـا دور آقای»بروجـردی« را گرفتند؛ ولی بعـد به دالیلی نتوانسـتند و رهـا کردند و کنار آمدنـد. در آن 
وقتهـا، این حرفهـا بوده اسـت و مرحـوم آیـةالَلّ امینـی )رضـوان الَلّ علیـه( برای خـود من نقـل میکرد کـه در زمان 
»آسـید ابوالحسـن«، در نجف هم همین افـکار بوده اسـت که مرحـوم »آیـةالَلّ خویی« و بعضـی آقایـان دیگر، جزو 
همـان جوانهـاِی پرشـوِر آن روز بودند کـه این حرفهـا را میزدنـد. حرفی کـه میتوانیـم بزنیم این اسـت کـه آن روز، 
اینها نمیتوانسـتند کاری بکنند؛ چـون حکومت ظالمی بر سـِر کار بود و پـول و امکانـات در اختیار ما نبـود و اجازه ی 
کار نمیدادنـد و هـر روحانـی کـه میخواسـت در ایـن زمینه ها اقدامـی کند، بـه دهانـش میزدند. بـزرگاِن حـوزه هم 
میترسـیدند که اصِل حـوزه از بین بـرود. اگر عـّده ای میگفتنـد بیایید اصـاح کنید، میگفتنـد اصِل حـوزه در خطر 

اسـت و ظالمین کـه بر سـر کارنـد، حـوزه را میبلعند. ولـی امـروز، این حرفها نیسـت.
 البته ایـن نکتـه را نیز بگویـم که امـروز هم تـا ما یـک کلمه حـرف میزنیـم، بدخواهـان میگوینـد اینهـا میخواهند 
حوزه را دولتـی کنند! خیـر؛ من قویـاً این اّدعـا را تکذیـب میکنـم. البته دولت، دولت اسـامی اسـت، رئیـس دولت 
هم یک فـرِد فاضـل و طلبـه ی خوِد ایـن حوزه اسـت. رئیـس جمهـور ما، خـودِی این حـوزه اسـت و بیگانه نیسـت؛ 
امـا من اعتقـاد نـدارم که حـوزه باید وابسـته بـه یک تشـیکات دیگری شـود. ایـن اعتقـاد، متعلّـق به حاال نیسـت. 
از سـابق - قبـل از انقاب و بیشـتر پـس از انقـاب - کـه این قضیـه مطرح میشـد که آیـا اگر دولت اسـامی باشـد، 

ده  
آین

ل و 
 حا

 در
یه

لم
ه ع

وز
ی ح

ها
حل 

راه 
ل و 

سائ
م



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

210

باز هم حـوزه باید تشـکیات جدایی داشـته باشـد یا خیـر؟ من جزو کسـانی بـودم که مسـتدالًّ و بـا تکیه بـر ادلّه ی 
قوی، معتقـد بـودم که حـوزه بایـد مسـتقل باشـد. االن هـم عقیـده ام همین اسـت. از کسـی هـم نمیخواهـم تقیه 
کنم؛ ماحظـه ی کسـی را هم نمیکنـم.  به دهن کسـانی کـه در مقابـل هر حـرف اصاحی، وسوسـه ای را در وسـط 
میگذارنـد، بزنیـد. دشـمن به طـور قطعی و روشـن، همـه چیـز را میبـرد. نمیگویید شـاید هر فریـاد اصاحـی و هر 
سـخن دردآلودی کـه از دل دردمنـدی بلند میشـود، فوراً چیـزی بـه آن بچسـبانند؟ این مسـأله، عـاج دارد. امروز 
میشـود این عاج را انجـام داد. امـروز، حکومتی الهی و اسـامی و مّتکـی و معتقد به حـوزه و قدردان و پشـتیبان آن 
داریم. من آماده هسـتم تـا هر حرکـت خوبی را در ایـن زمینه پشـتیبانی کنـم. بنابراین امـروز، روز عاج اسـت. باید 

عاج کنیـم. اگـر نکردیم، خـدای متعـال مؤاخـذه خواهد کـرد. ایـن، عقیده ی من اسـت.

 فهرستی از راهکارهای حل نارسایی های حوزه
آنچه را که به نظر میرسد عاج این موارد است؛ فهرست وار مطرح میکنم:

1.قبوِل درد
 اّوالً، قبـوِل درد اسـت. کسـانی نیایند بگوینـد این حرفهـا چیسـت و مطرح کنند کـه »شـیخ انصـاری« و »میرزای 
نائینـی« و »آخونـد« و »امـام« و دیگـر بـزرگان، در همیـن حوزه هـا پـرورش پیـدا کرده انـد و شـما حـرف تـازه ای 
میزنیـد! اگـر آنهـا درد را قبـول نکردنـد، درمان درسـت نخواهد شـد. ایـن کار، به دسـت شـما - بخصـوص فضای 
جوان - اسـت. بگوییـد، تکرار کنیـد، بنویسـید، اسـتدالل نمایید؛ با کسـانی که این مـوارد را قبـول ندارنـد، مباحثه 
کنید، مجادلـه ی بحق کنیـد و ثابت نمایید کـه این بیمـار، واقعاً بیمار اسـت و ایـن موجـود زنـده، درد دارد. اگر درد 

را نفهمیدنـد، ایـن بیمـار درمان نخواهد شـد. 

2.هّمت گماشتن برای عالج 
ثانیاً، گماشـتن هّمـت به عـاج اسـت. نگویند: بلـه؛ درد هسـت؛ ولی حـاال چـه کار کنیم؟! حدود سـی سـال پیش، 
یکی از بزرگان حـوزه - که رضـوان خدا بر او بـاد و من بـا دل و جان بـه او ارادت داشـتم درباره ی مسـأله ای میفرمود: 
»بله؛ یـک گناه یا جـرم بزرگـی -تعبیر درسـت یادم نیسـت انجام شـده اسـت؛ لیکن حـاال دیگـر چـه کار میتوانیم 
بکنیـم؟« ایـن، یعنـی نـگاه کـردن، مشـکل را دیـدن؛ امـا هّمـت بـه عـاج آن نگماشـتن. راهـش همین اسـت که 
کسـانی - بخصـوص جوانـان - کـه احسـاس درد میکننـد، آن درد را گسـترش دهنـد، منتشـر کننـد، بـه دیگـران 

منتقل نماینـد، بـا کار آمـدان و متنّفذیـن حـوزه آن را در میـان بگذارنـد و وادار کنند کار انجـام گیرد.

3.بیدار شدن روِح کار در جوانان حوزه
 ثالثـاً، بیـدار شـدن روِح کار در جوانان حوزه اسـت. وقتـی میگوییم جـوان، منظور این نیسـت کـه هر جواِن خـاِم از 
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راه رسـیده ای، عاج کننـده ی درد اسـت. منظور مـن فضای جواننـد کـه االن بحمـدالَلّ در حوزه، طبقـه ی بزرگی 
را تشـکیل میدهند و سّنشـان در حـدود چهل و حـول و حوش آن اسـت و کفایـه و مکاسـب و درس خـارج تدریس 
میکنند و سالهاسـت کـه پـای درس فقه و اصـول نشسـته اند و بعضـی مباحـث دیگر هـم دارنـد. روِح کار، بایسـتی 
در اینها زنده شـود. کسـانی کـه مخاطبـان مـا هسـتند، بایـد روح کار را در آنها زنـده کنند. اگـر نکردند، خـود اینها 

بایسـتی حرکت و تـاش کننـد و هّمـت بگمارند. 

4.تأسیس مرکزی مشّخص، جهت انجاِم کارها 
رابعـاً، مرکزی بـه طـور مشـّخص، متصـّدِی سررشـته دارِ انجـاِم ایـن کارها شـود. چهار سـال قبـل، بحث ما بر سـر 
تأسـیس این مرکز بـود که بحمـدالَلّ امـروز حاصل شـده اسـت. امـروز، حـوزه یک شـورای عالـی و یک مدیـر دارد 
که مـن در همین جـا فرصـت را مغتنم میشـمارم و از زحمـات جنـاب آقـای مؤمـن )ادام اللَّ بقائه الّشـریف( به خاطر 
زحمات چنـد ساله شـان در سـمت مدیریـت حوزه تشـّکر میکنـم و هـم به جنـاب آقـای اسـتادی )دامـت برکاته( 
که عزیـِز ما هسـتند و این بـار مهـم را بـه دوش گرفتند و مـن واقعـاً از صمیم دل به ایشـان اخـاص دارم، خوشـامد 
عرض میکنـم. حوزه بایـد مرکز و سررشـته داِر ایـن حرکتها باشـد. مدیریـت، دو گونـه کار میتواند بکند: یـک گونه، 
کارهـای قانونـی و آیین نامـه ای اسـت کـه مثـًا امتحانـات و گزینـش و شـهریه این طـور باشـد. یکی هـم کارهای 
بزرگ و عظیمی اسـت که شـاید تحت یـک آیین نامـه و نظامنامـه ای هم نیایـد؛ بلکه حرکتـی جهادی و بسـیجی و 
به کارگیـرِی افراد گوناگـون و راه انداختـِن امور اسـت. به هرحال، باید مرکزی مباشـرت مسـتقیم و مشـّخص کند و 

به نظر مـن، امـروز ایـن مرکـز، مدیریت حوزه اسـت.

5.ایجاد محیطهای باز برای پرورش افکار 
 خامسـاً، ایجاد محیطهـای باز بـرای پرورش افـکار اسـت. باید ایـن کار در حـوزه انجام شـود و از چیزهایی اسـت که 
حوزه را زنـده خواهد کـرد و آن نتایـج، مترتّب خواهد شـد. باید بـرای فقـه و کام و علوم عقلی، مجمعهایی تشـکیل 
شـود و مثًا برای فقـه، مجمِع بررسـِی مباحـِث تازه ی فقهـی مرّکـب از هفت، هشـت، ده نفـر طلبه ی فاضـل ایجاد 
شـود و اینها مرکزی داشـته باشـند و جلسـاتی تشـکیل دهند و سـخنرانیهای فقهی بگذارنـد تا هر کس هـر خطابه 
و مطلب و فکـر جدیدی در فان مسـأله ی فقهـی دارد - از طهارت تا دیـات، کوچک و بـزرگ - به آن جا بیـاورد و آنها 
نگاه کننـد؛ اگـر دیدند ارکانش درسـت اسـت )نـه این کـه خوِد حـرف درسـت باشـد( و مّتکی بـه بحث و اسـتدالل 
طلبگی اسـت و عالمانه طـرح شـده اسـت، آن را در فهرسـت بنویسـند و در نوبـت بگذارند تـا این که آن فـرد، روزی 
بیایـد و در حضور جماعتـی که اعـان میشـود خواهند آمـد، سـخنرانی کنـد و آن مسـأله را آزادانه تشـریح نماید و 

یک عـّده هم آن جـا اشـکال کنند.
 ممکن اسـت کسـانی که در آن جلسـه هسـتند، از خود آن شـخص فاضلتر باشـند. هیچ اشـکالی ندارد. یک مسـأله 
که بحـث میشـود، این فکـر پراکنده میگـردد. این طـور نباشـد که تا کسـی یک فکـر و یا فتـوای جدید فقهـی - ولو 
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غلـط - داد، برخـورد اّول ما نفـی باشـد و بگوییم ببینیـد فان کس چـه فتوای چرنـدی در فان مسـأله داده اسـت! 
باالخره یک نظـر فقهی بایـد طرح شـود و مورد بحـث قرار گیـرد و برای ابـداع افـکار جدید فقهـی، میدان باز شـود. 

البته ایـن کار بایـد با ضابطـه و قانون باشـد؛ نـه این که هـر کسـی بیاید برای خـودش حرفـی بزند.
 مجمعی شـبیه همین، بـرای کام باشـد. افـکار و حرفهای کامی جلـو بیاینـد و طلبه ها یکدیگـر را برای طـرح آن، 
خبر کننـد. بایـد حرفها در فضـای حـوزه قابل بیان شـود و کسـانی کـه حرف تـازه ای دارنـد، بیاینـد بگوینـد. »ُرَبّ 
حامل فقـٍه الـی َمن ُهـَو اَفَقـُه ِمنه«. ای بسـا کسـانی که یـک مطلـب فقهـی را ابـراز میکنند، کسـی میشـنود و از او 
منتقل میگـردد و بعـد به یـک مطلب خـوب میرسـد. ممکن اسـت آن مطلبـی که القـا شـده، اصلش غلـط و حرف 
بیربطی باشـد؛ اما کسـی کـه آن جا نشسـته، به یـک مطلب جدیـدی برسـد و میـدان و عرضـه ی افکار جدیـدی باز 

شـود. در زمینـه ی علـوم عقلی نیـز همین طور اسـت. 

6.تغییر جّدِی در کتب درسی
سادسـاً، تغییر جـّدِی کتب درسـی اسـت. مسـأله ی کتابهـای درسـی را باید جـّدی گرفـت. بایـد کتابهای درسـی 
تغییر کند. بنـای بر تغییر هـم باید بـر صرفه جویـی در وقت طلبه باشـد. طلبه ی مـا »ُمغنـی« را میخوانـد؛ در حالی 
که همیـن مطالبی کـه در »ُمغنی« اسـت؛ مقـدار الزِم آن در کتـاب کوچکتـر دیگری وجـود دارد که به زبـان خیلی 
خوبی نوشـته شـده و یک نفر نویسـنده ی معاصر، آن را نوشـته اسـت. چه لزومـی دارد که مـا حرف »ابن هشـام« را 
بخوانیـم؟ این کار، چـه خصوصیتـی دارد؟ »ُمغنـی« درِس خارِج نحو اسـت. میبینید که اسـتدالل میکند آیـا »واو« 
برای فـان معنـا میآید یا خیـر. فـان کس گفته اسـت میآیـد، دلیلـش این اسـت. فان کـس هـم پاسـخ او را داده 
اسـت. این، درِس خارج اسـت. مگر مـا میخواهیم خـارِج نحو بخوانیـم؟ مـا میخواهیم بدانیـم »واو« در چـه معنایی 

اسـتعمال میشـود. این نکتـه را در کتاب نوشـته اند.
 چرا مـا بیخـود، در »ُمغنی« یـا »مطـّول« این همـه وقت تلف کنیـم؟ آنچـه را که بایـد در »مطـّول« یـاد گرفت، در 
کتابی حـدود یک دهـم »مطـّول« هسـت. آن را بخوانید. چـه لزومـی دارد که ما کتـاب »معالـم« را بر اسـاس اّولین 
کتاب اصولـی بخوانیم کـه مثـًا متعلّق بـه چهار قـرن پیش اسـت؟ در حالـی که کتـاب »معالـم«، عاوه بـر این که 
مطلبش یک مطلـب اصولی اسـت و باالخـره برای متعلّـم جدید اسـت، عبـارات آن هم عبارات مشـکلی اسـت. چرا 
ما طلبه را بـه عبـارت معّطل کنیـم؟ امـروز در دنیـا تمرین میکننـد که مشـکلترین مطالـب را بـه آسـانترین زبانها 
بیـان و فرمولـه کننـد. رمـز میگذارنـد تا بـا گفتـن یـک کلمـه، مخاطـب ده کلمـه را بفهمد؛ امـا مـا بیاییـم عبارِت 
مشـکلی را برای بیان مطلبـی انتخاب کنیـم. همین مطالبـی راکه مرحـوم صاحب»معالـم« به عبارِت مشـکل بیان 
کرده اسـت، فـرد دیگری در کتـاب اصولـِی دیگری کـه از »معالـم« کوچکتـر و جدیدتر هم هسـت، چهار صد سـال 
بعـد از »معالم« نوشـته و همـه ی مطالـب الزم »معالم« را بـه زبان سـاده بیان کرده اسـت. این کـه بهتر از آن اسـت. 

چه اسـتداللی پشـت سـر این وجـود دارد که مـا کتابهـا را عـوض نکنیم؟
 بایـد لَجنـه ای از فضـای بـزرگ حـوزه ی علمیـه بنشـیند و یـک دوره فقـه - از طهـارت تـا دیات - بـه زبان سـاده 
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بنویسـند کـه کار »شـرح لُمعـه« را بکنـد و کیفیت اسـتدالل را نشـان دهـد. »شـرح لمعه«، کتاب نسـبتاً مشـکلی 
اسـت. ما چرا برای ایـن عبـارت، طلبـه را معّطل کنیـم؟ کتابهای درسـی دیگـر نیز همیـن گونه انـد. ایـن کتابها که 
از آسـمان نازل نشـده اسـت. یک روز هـم کتابهای درسـی دیگری بـود. مگـر »ریاض« کتـاب بدی اسـت؟ میگویند 
کتاب »مکاسـِب« شـیخ، کتـاب خیلی خوبـی اسـت.البته که کتـاب خوبی اسـت؛ ولـی مگـر »ریاض« کتـاب بدی 
اسـت؟ یـک روز در حوزه هـای علمیـه، »ریـاض« میخواندنـد کـه البته زمـان ما نبـود؛ بلکـه زماِن پـدران ما بـود. از 
جمله کتابهـای معمولی کـه طلبه هـا در حـوزه میخواندنـد، دو جلد کتـاب »ریاض« بـود. آیا حـاال هم مـا »ریاض« 
بخوانیـم؟ آنهـا »قوانیـن« و »فصـول« میخواندنـد؛ اما حـاال نمیخوانند و منسـوخ شـده اسـت. ایـن کار چـه مانعی 
دارد؟ بایـد لَجنـه و هیأتی بنشـینند و مباحثی کـه شـما در »مکاسـب« میخواهید یاد بگیریـد، در کتابـی که خیلی 
هم به مشـکلِی »مکاسـب« نباشـد و آن مطالـب و اسـتداللها را هم داشـته باشـد؛ بنویسـند و آن کتـاب در حوزه ها 
خوانده شـود. مـا میخواهیـم کاری صـورت گیرد کـه طلبـه وقتی بـه پـای درس خـارج - کـه اّوِل شـروِع کاِر جّدی 
اسـت، واالّ بقیه مقّدمـات درس خارج اسـت - میرسـد، اگر اسـتاد در درس خـارج کلمه ای گفـت و اشـاره ای کرد، او 
گیج و گم نباشـد. مسـأله ی اصولـی را بدانـد. کتـاب اصول خوانـده باشـد. فقه بلد باشـد. ذهنش با اسـتداللها آشـنا 
باشـد و مبنای »شـیخ« و »آخونـد« را بدانـد. این، هـدِف طلبه ای اسـت کـه سـطوِح مقّدماتـی و عالیـه را میخواند. 
اگر بتواند همـه ی اینها را در ظـرف چهار سـال بخواند، مگر عیـب دارد؟ طلبـه را از دیپلـم بپذیریم، پنج سـال درس 
مقّدمات و ادبیـات و سـطوح را بخوانـد و بعـد وارد درِس خارج شـود و کار اصلی را شـروع کند. مـا اگر زمـان را کوتاه 

کنیـم، بعـد در این مـّدت چیزهـای دیگـری هم یـاد خواهـد گرفت.
 االن اگـر بگوییم»طلبـه زبـان خارجـی الزم دارد و امـروز در دنیایـی کـه ایـن همـه بـه هم وصل اسـت، اگر کسـی 
بخواهد بـه طور کامـل مفید باشـد، بایـد زبـان خارجـی بدانـد« میگویند: طلبـه وقت نـدارد. راسـت هـم میگویند. 
واقعاً با ایـن وضعیت، طلبه وقـت ندارد؛ ولـی اگر در وقـت صرفه جویی کنیـم، طلبه میتوانـد به تعلیم زبـان خارجی 

بپـردازد. هم 
 بنابرایـن، تغییـر جـّدی در کتب درسـی بایـد صـورت گیرد؛ چـون تحـّول از پایـه باید شـروع شـود. در خـوِد کتب 
درسـی بایـد کار شـود و در درس خـارج فقـه هم مباحـث کاربُـردی و مـورد اسـتفاده بایـد مطـرح گـردد. بعضی از 
مباحـث - مخصوصـاً در اصـول و در فقـه - وجـود دارد کـه واقعـاً مـورد احتیاج نیسـت؛ ولـی در اصـول و فقـه، این 
مباحـث را میخواننـد. یک فقیـه، در تمام طول بیسـت سـال هم کـه اسـتنباط کند، ممکن اسـت یک بـار حاجتش 
به بحثی، یـا به مبنـای معانی حروف، یـا در حقیقـت و مجاز و یـا مبانی دیگر بیفتـد. چه لزومـی دارد ما ایـن همه در 
مباحِث غیـر الزِم اصوِل، معّطل شـویم؟ در ایـن زمینه، مرحوم شـهید صـدر )رضوان الَلّ علیـه( کار خوبـی کرده اند. 
آن کاری کـه ایشـان در باب اصـول کردنـد و آن پیشـنهادی کـه در زمینـه ی درس و تعلیم اصـول دادند، پیشـنهاد 

اسـت. خوبی 
 7. ایجاد رشته های مستقل برای کالم

سـابعاً، ایجاد رشـته های مسـتقل - مثل فقه - بـرای کام اسـت. فقه، یک رشـته ی اصلـی در حوزه ی علمیه اسـت. 
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کام هـم باید یک رشـتّه اصلـی باشـد. نگویید کـه حاال چنـد سـاعت هـم کام میگذاریـم؛ نه. طلبـه باید تـا جایی 
بخوانـد، بعـد طرف فقـه یـا کام بـرود. به عنـوان یـک رشـته ی اصلـی در حـوزه، بایـد مجتهـد در کام هم داشـته 

باشـیم.

8.وارد کردن زبان بیگانه در درسهای اجباری حوزه
 ثامناً، وارد کردن زبان بیگانه در درسهای اجباری حوزه است که آن را مطرح کردم.

 
9.تقسیم تدریجی طاّلب بر حسب اهداف

تاسـعاً، تقسـیم تدریجی طّاب بر حسـب اهـداف اسـت. آماری کـه مـن دریافت کـردم، حدود بیسـت و سـه چهار 
هزار طلبـه را در حوزه نشـان میدهـد. اگر این آمـار را ماک محاسـبه قـرار دهیم، از ایـن تعداد، حدود هفت، هشـت 
هـزار نفر جزو فضـای بـزرگ و علما هسـتند کـه در این تقسـیم بنـدی نمیگنجنـد. این افراد، کسـانی هسـتند که 
مراحلـی را گذرانده انـد و به مـدارج عالـی علمی رسـیده اند. بخش دیگر، کسـانی هسـتند کـه در جوانـی اهل درس 

خوانـدن نبودند و حـاال هم دیگـر وقتـش را ندارند.
 فرض کنیـد اگر پانـزده هـزار طلبه در قم وجود داشـته باشـد، بـر اسـاس ضابطه ی قبلـی، حدود هـزار نفـر از آنها را 
گزینش کنیم تـا فقیـه و مجتهد بزرگ تربیـت شـوند. البته ایـن کار باید در زمـان و وقت خـودش انجام گیـرد. مثًا 
یک دوره ی بیسـت سـاله را در نظر بگیریـم که طبیعتاً هر سـال، جمـع جدیدی اضافه خواهند شـد و جمـع دیگری 
هم خـارج خواهند گردید؛ ولی میانگین تقریباً همین بیسـت سـال اسـت. ایـن افراد باید افراد مسـتعدی باشـند که 
اسـتعداد و شـوق فقاهت داشـته باشـند و اهل انصراف از فقاهت نباشـند. باید اینهـا را گزینـش کـرد و روی آنها کار 
ویژه ی فقاهتـی انجـام داد. از بیـن اینها، مدّرسـین و مؤلّفیـِن بزرِگ فقـه و مراجـع تقلیـد در خواهند آمد. هـزار نفر 
فقیه، کم نیسـت کـه این حـوزه بتوانـد در ظرف مدت بیسـت سـال بیـرون بدهد. ایـن، خیلی زیاد اسـت.  اگر شـما 
بیسـت سـال یا چهل سـال پیش تاکنون را نـگاه کنیـد، متوّجه میشـوید هزار فقیـه زبـده ی برجسـته ی بزرگی که 
بتوانند دنیـای اسـام را از لحاظ فقاهـت علمی بپوشـانند و هزار نفر متکلّـِم مجتهـد در کام، نیازهای جهان اسـام 
را تأمین کنند؛ کم نیسـتند. کسـانی که شـوق و عاقه دارنـد، اینها را پیـدا کنند. باید بـه اینها درِس مخصـوص داده 

شـود. اگر الزم اسـت، دوره های خـارج بروند و یا در دانشـگاهها بورسـیه شـوند و بـورس بگیرند.
 از ایـن تعداد کـه بگذریـم، در مرحلـه ی بعد، پنـج هزار نفـر عالم شـهری در حـدود متوّسـط تربیت کنیـم. در میان 
این افـراد، مجتهـد و قریـب االجتهـاد و مجتهـد متجّزی هسـت و آنچـه کـه الزم دارنـد، تأمین میشـود. البتـه این 
هم یـک دوره ی مشـّخص خواهـد داشـت. ممکن اسـت مثًا یـک دوره ی بیسـت سـاله الزم داشـته باشـند. اگر آن 
دو دسـته ی اّول، حدود بیسـت سـال طول میکشـد، ایـن دسـته ی دوم کمتر خواهـد بود. همـه ی اینها قابـل برنامه 

اسـت. ریزی 
 پنج هـزار نفر هم بـه عنوان مبلّـغ و منبـری و نویسـنده و گوینـده ی عالِم و فاضل انتخاب شـوند و سـه هـزار نفر هم 



حوزه و روحانیت

215

به منظـور تبلیغ در خـارج از کشـور و در سـطح دنیـا گزینش شـوند. مجمـوع اینها پانـزده هزار نفـر میشـود. البته، 
فردا ایـن کار نخواهد شـد. اگر مـا امروز شـروع کنیم، ممکن اسـت پنج سـال دیگر بتوانیـم چنین تقسـیم بندیای را 
بکنیـم؛ لیکن حـوزه باید به این جـا برسـد و باالخره هـر روز که چنیـن کاری را انجـام ندهیـم، دیر اسـت. میدانم که 

کار پیچیده و دشـواری اسـت؛ امـا اگر حـوزه - نه یـک نفر - تصمیـم بگیـرد، این کار خواهد شـد.

مخاطبان تحول در حوزه

 مخاطب عرایض من، سه دسته هستند:
 یک دسـته بزرگان حوزه انـد که بحمـدالَلّ جمع کثیـری از حضـرات، این جا تشـریف دارنـد. از قدیم نسـبت به اکثر 
ایـن آقایـان ارادت داریـم و بعضـی از آنهـا، هنگامی کـه من طلبـه ی جوانـی بـودم، در همین حـوزه، جزو بـزرگان و 
فضا بودند و همیشـه آنها را بـه بزرگی و عظمـت و تقوا و علـم شـناخته ایم. اینها چـون در حوزه منتّفذنـد، مخاطِب 

هستند. اّول 
 مخاطـب دوم، فضـای جـوان حـوزه هسـتند. شـما مسـتقًاّ مخاطبید. شـما هـم بایـد در ایـن زمینه کمـر هّمت 

ببندیـد.
 مخاطب سـوم، دسـتگاه مدیریت و شـخص مدیر عزیـز و محترم حـوزه و شـورای عالی حـوزه ی علمیه هسـتند که 

اینها بیشـترین بـار را خواهند داشـت و برای این کـه ایـن کار راه بیفتـد، باید اجتماعات علمی تشـکیل شـود.
 من در آن سـفر قبلـی هم عرض کـردم که بـرای هر مسـأله ای کـه میخواهید حـل کنید، یک سـمینار - بـه معنای 
واقعـی کلمه - درسـت کنید. نه سـمیناری که دو سـه نفـر بیایند سـخنرانی کننـد و بروند! این که سـمینار نیسـت؛ 
جلسـه ی سـخنرانی اسـت. سـمینار، یعنی یک موضوِع محتاج به تأّمـِل عقلـی انتخاب شـود و افـراد صاحب نظری 
برونـد فکر و مطالعـه و آمارگیـری و ... کننـد و بیاینـد این جا بحـث کننـد و نظراتشـان را بگویند. بعـد آن جمعی که 

اداره کننـده ی سـمینارند، ایـن نظـرات را جمعبندی کننـد تا یک دسـتاورد به وجـود آید.
 البته، آن دفعه یک سـمینار تشـکیل شـد که نتایجش هم بحمـدالَلّ خوب بـود؛ اما با گذشـت مّدت زمانـی، تعقیب 
نشـد. شـما باید افراِد مناسـب برای این کار را انتخاب کنید، روشـها را بسـنجید و برگزینید و عاج مشـکل را بیابید. 
صد نفـر یا پنجاه نفـر صاحب نظـر را انتخاب کنید، کسـانی کـه مدیریت ایـن کار را به عهـده میگیرنـد، دعوت کنید 
تـا دو سـه روز دور هم بنشـینند و تفّکـر و بحـث و اسـتدالل کنند. حـوزه ی علمیـه، حوزه ی اسـتدالل اسـت. بحث 

ده  طلبگی کنیـد تا از نتایجش اسـتفاده شـود.
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حوزه ی قم، قّله جوامع روحانیت
طلبه، اصلی ترین عناصر حوزه
راه تحمل سختی ها و مشکالت

اغتنام فرصت برای کسب علم و مجّهز شدن به 
سالح فکری در حوزه های علمیه

نقش طالب در استفاده از فرصت علم آموزی
فرصت انقالب اسالمی برای حوزه های علمیه

تبیین نوع ارتباط حوزه با حکومت ها 
1- وابسته به دستگاههای قدرت

2- حوزه، ضّد و نقطه مقابل حکومت
3- بی اعتنایی و بی مباالتی نسبت به حکومت

4- حوزه علمّیه مستقلِ ّ از حکومت و همکار حکومت
استفاده بهینه از گوهر گران بهای حوزه علمیه قم

ضرورت پشتیبانی جوانان از بزرگان حوزه در 
مسیرتحول

نوع ارتباط حوزه علمیه با نظام اسالمی 



حوزه و روحانیت

نوع ارتباط حوزه علمیه با نظام اسالمی *

حوزه ی قم، قّله جوامع روحانیت
امروز، حـوزه قـم، بـر قلّـه جوامـع روحانیـت اسـت. در طـول تاریـخ و در عـرض زمـان، در هیچ برهـه ای، حـوزه ای 
بـا ایـن کمّیـت و کیفیـِت کاری و با ایـن هدفهـای بـزرگ و امیدهـای درخشـان وجود نداشـته اسـت. در گذشـته، 
طّاب در حوزه هـای علمّیه، افـق را تیـره و تـار میدیدند. آمـاج تبلیغات آنهـا، گاهی به یـک جماعت چنـد ده نفری 
محدود میشـد. حوزه ها به جهان نمیاندیشـیدند. بـه پایگاههای رفیع سیاسـی، اقتصـادی و انسـانی در اکناف گیتی 
نمیاندیشـیدند. امـروز در نگاه طلبـه جوان، یک روسـتا نـه به عنـوان یک محیـط محـدود، بلکه جهان گسـترده ای 
اسـت کـه در آن، سیاسـت، اسـتکبار، ابرقدرتها و صفـوف به هم فشـرده باطـل وجـود دارنـد و طلبـه در دل و با عزم 
راسـخ خود، به پیشـواز ایـن دنیا میـرود تـا علیرغم میـل دشـمنان، در عرصـه گیتی، سـخن حـق را زنده کنـد و به 
کرسـی بنشـاند. اگر به روسـتا میرود، به چشـم بخشـی از آن دنیـای بزرْگ بـه آن نـگاه میکنـد. در آن دنیا، روسـتا، 
شـهر، شـهر بزرگ، کارخانه، دانشـگاه، محیطهای اسـامی و غیر اسـامی و بلکه ضّداسـامی هـم وجـود دارد. این، 
امید طلبـه امروز و آفاق دید اوسـت )مـا در چه زمـان چنین شـرایطی را داشـتیم؟!( و صفای طلبگی، همـان دریاچه 
زالل آرامی اسـت که توفانهـای ماّدیگری، سـکون و طمأنینه الهی آن را آشـفته نکرده اسـت. صفـای طلبگی، همان 
معنویّـت و حجـره سـاده، تواضـع و کـم توّقعی آن اسـت، یـا خانـه ای کـه از حجره، چنـدان بهتر نیسـت. بـه همین 
دلیل اسـت که بنده در دل خـود، این جمع را بسـیار ارج مینهـم و قدر میدانـم و از خـدا میخواهم که آنچـه رضای او 
و به سـود این جمـع و حوزه هـای علمّیـه و طبعاً به سـود جهان اسـام اسـت، در ایـن فضا منعکـس کند و بـه دلها و 

گوشـها برساند.

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 1۶/۰9/1۳74
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 عزیزان مـن! بنـده درباره حـوزه و دنیـا و کار طلبگـی، حرفهـای زیـادی در دل و بر زبـان دارم. شـاید بعضی از شـما 
عزیزان آنهـا را شـنیده باشـید. این را هـم گفته باشـم که ایـن حرفهـا، حرفهای یـک نفر نیسـت. حرف بنـده حقیر 
نیسـت؛ بلکه حرف آن نسـلی اسـت که گذشـته، حـال و آینـده روحانیـت را در مقابل چشـم مجّسـم میکنـد. همه 
دلسـوزان، بـه این حرفهـا اعتقـاد دارنـد. همه زعمـا و مسـؤوالن امـور حوزه ها کـه از مجـاری امـور آگاهنـد، چنین 

چیزهایـی را میداننـد، میشناسـند، آرزو دارنـد و میگویند.
خوب؛ البته مـا بعضـی از این حرفهـا را در مناسـبتی عـرض کردیـم و در مناسـبتهای دیگر هـم، بـرادران، عزیزان و 
بزرگانی گفته انـد و خواهند گفـت. اما در این جلسـه، بـه دالیلی، قصد بیـان یک مطلب مـدّون مـدروِس از آن قبیل 
را نـدارم. شـاید مّطلعید کـه چند شـب پیش، در یـک محضـر بسـیار مهـم از ارکان و اعیان حـوزه، حرفهـای زیادی 

عرض شـده اسـت. حرف ما، همانهاسـت. شـما هم یـا مّطلـع شـده اید و یـا مّطلع خواهید شـد.

طلبه، از اصلی ترین عناصر حوزه
 اگـر ما عناصـر اصلـی حـوزه را چهار تـا پنج عنصـر بدانیم )اسـتاد، شـاگرد، فضـای آموزشـی، مـواد درسـی و از این 
قبیل( شـاید به اعتباری بتـوان گفـت: مهمتر از همـه، عنصِر طلبه اسـت؛ چون همـه این امکانـات برای اوسـت. اگر 
طلبه نباشـد، وجود فضای آموزشـی، کتاب درسـی، علم اسـتاد و فّن سـخنوری او بیمعنا میشـود. و ایـن، یک طرف 
قضیه اسـت.طرف دیگر آن، فـردای دنیای اسـام اسـت که آن هم در دسـت طلبـه امروز اسـت. یعنـی همین طلبه 
امروز که مهمترین ناقل و رسـانه اسـت، فـردا هم مهمتریـن وسـیله و ناقل اسـت. بنابراین، بـه اعتباری، طلبـه، اهّم 
عناصر در این باب اسـت. بنـده خـودم را در مقابل این عنصـر ارزشـمند مدیون میدانـم و چیزهایی به نظرم میرسـد 
که فکر میکنـم اگـر آنهـا را در این جمـِع طلبگی مطـرح کنـم، بخشـی از آن ِدیْن، ممکـن اسـت ادا شـود. بنابراین، 

چنـد مطلـب را در نظر گرفتـه ام که عـرض میکنم و هـر کدام، مطلب مسـتقلّی اسـت.

راه تحمل سختی ها و مشکالت
 مطلـب اّول این اسـت کـه فضای قـم و حـوزه علمّیه، یـک فضـای معنوی اسـت. حـال، از گذشـته های بسـیار دور، 
حرفی نمیزنیـم؛ امـا از حـدود زمـان میـرزای قمـی )رضـوان اللَّ علیـه(، و اندکـی پیـش از آن، یعنی زمـان مرحوم 
مّاصدرا و فیـض تا امـروز، که دوبـاره قم یـک حوزه علمیه برجسـته شـده اسـت، صحبـت میکنیم. آن قـدر اقطاب 
و ارکان معنـوی و روحـی از بـزرگان، علمـا، زّهـاد و اهـل معرفت و سـلوک، در همیـن فضایی کـه شـما در آن نفس 
میکشـید، راه میرویـد و زندگـی میکنیـد، حضـور یافته انـد کـه شـمارش و شـرح حـال آنـان، انسـان را به دهشـت 
میانـدازد. چقـدر در این فضـا معنویت ابراز شـده اسـت! چه خبـر اسـت در این مدرسـه فیضیه و آسـتانه مقّدسـه و 
در این قبرسـتان شـیخان و گوشـه گوشـه این شـهر عزیز و پـر خاطره! ایـن فضـا را باید قـدر بدانیـد و خـود را با آن 
همرنـگ کنید. باِر سـنگینی بـر دوش داریـد و برای تحمـل آن، بنیـه معنوی قویـای الزم اسـت. »انّا سـنلقی علیک 
قوالً ثقیـًا1.« حضـرت حق، بـه پیغمبـر و عزیـز و حبیـب خـودش کـه برتریـن انسـانها در طـول تاریـخ، از اّولین و 

1. مّزّمل:5
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آخرین بود، خطـاب فرمود که نماز شـب را بخـوان. نیمه شـب برخیز، ارتبـاط و اتّصال خـود را مسـتحکم کن؛ چون 
کارِ سـنگینی در پیـش داری. »انّا سـنلقی علیک قـوالً ثقیًا.« تحمـل این بار، سـخت اسـت. آنانی که در وسـط این 
راهِ پـر دشـمن و شـیطان، لرزیدنـد، لغزیدند، منصرف شـدند، به دشـمن پیوسـتند، یـا به آفـات دیگر مبتا شـدند، 
این جـای کارشـان - معنویّت - عیب داشـته اسـت. طلبه امـروز باید بـه این بُعـد از زندگی خـود، بسـیار توّجه کند. 
شـما جوانید؛ دلهای شـما نورانی اسـت و تعلّقاتتان کم اسـت؛ اما همیشـه این طـور نمیمانیـد. این سـرمایه را امروز 
فراهم کنیـد تـا آن روز کـه گرفتاریهـا و تعلّقـاْت از اطـراف به شـما حملـه کـرد، بتوانیـد از آن ذخیره معنـوی خود 

کنید. اسـتفاده 
 مـن یقیـن دارم، آن پیرمـرد نورانـی، معنـوی، عالـم، زاهـد و عـارف که ایـن انقـاب با دسـت توانـای او بنـا، غرس، 
آبیاری و میوه چینی شـد، اگـر در جوانـی، آن راز و نیازها و آن عبادتهـا، تفّکرها و توّسـلها را نداشـت و آن دل مؤمن و 
نورانـی در او پدیـد نمیآمد، ایـن کارهای بـزرگ از او صـادر نمیشـد. مرحوم آقـای حاج میرزا جـواد آقـای تهرانی که 
از علمای بسـیار مؤمـن، زاهد و خالص بود و در مشـهد، بسـیاری ایشـان را میشـناختند، نزدیک سـی سـال پیش از 
این، به بنـده گفت: »مـن در جوانی برای تحصیـل به قم رفتـم و آن زمـان، امام را در حـرم مطّهر دیدم. نمیشـناختم 
ایشـان کیسـت. دیدم که یک سـّید طلبه جـوان و نورانی در حرم ایسـتاده، تحـت الحنـک را انداخته، نمـاز میخواند 
و اشـک میریزد و تضّرع میکنـد.« حاج میرزا جـواد آقـای تهرانی میگفت: »مـن او را نشـناخته، مجذوبش شـدم و از 
، در دوره جوانی،  بعضی پرسـیدم این آقای نورانی کیسـت؟ گفتنـد این آقـا روح اللَّ خمینی اسـت. وقتـی آقـا روح اللَّ
آن سـرمایه و ذخیره را پدید میآورند، آن وقت در سـّن هشـتاد سـالگی، امـام و بنیانگذار حکومت جمهوری اسـامی 
میشـوند.«معموالً پیرمردها، در زودتر از این سـن بازنشسـته میشـوند و حال اداره زندگی شـخصی خودشـان را هم 
ندارند؛ امـا امام در آن سـن، چنین بنـای عظیـم و توصیف ناپذیـری را به وجـود آوردنـد و در مقابل دشـمن، آن طور 

ایسـتادند که انسـان از شـجاعت و پایداری ایشـان در مقابل حـوادث و مصائب، مبهـوت میماند.
در همیـن قـم، اوایل انقـاب، بـه مناسـبتی ما خدمـت ایشـان رسـیده بودیـم. صحبتی شـد و ایشـان درباره سـّید 
احمـد آقـا مطلبـی را فرمودند کـه درسـت و دقیـق، یادم نیسـت. امـا مضمـون آن ایـن بود کـه »اگـر ایـن احمد را 
بگیرند یـا شـکنجه کنند و یـا بکشـند، مـن در باطـن قلبم هـم متزلـزل نخواهم شـد. نـه این کـه بخواهم خـودم را 
نگهدارم؛ تظاهـر و تصّبر کنـم.« این، تعبیر ایشـان بود. مفهـوم »ال تّحرکـه العواصف و قور عنـد الحزائز«، این اسـت.

عزیزان مـن! وقتش حاالسـت. از این فضای معنـوی، مواریـث و یادگارهـای معنویای که در این فضا انباشـته اسـت، 
اسـتفاده کنید. مرحوم سـّید حسـین رضـوی، از همین آسـتان مقّدسـه و از علمـای اوایل قـرن چهاردهم اسـت که 
از حاالتش نقـل میکننـد، مثًا در قنـوت نمـاز وتر، دعـای »ابـی حمـزه« را از ابتدا تـا انتهـا میخوانده اسـت! چنین 
عابـدان و زاهدانی راایـن حوزه تربیـت کرده اسـت. من از بـزرگان حـوزه خواهش میکنـم، درس اخـاق و تهذیب را 
بـرای جوانان مسـتعد، روشـن و نورانـی - کـه در این حوزه فـراوان هسـتند - جـّدی بگیرند. پـس، نکتـه اّول مغتنم 
شـمردن این فضـا، جوانی، فراغـت و نورانّیتی اسـت کـه بحمداللَّ در شـما وجـود دارد، و ایـن فرصْت پایـه همه چیز 

اسـت.
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 اغتنام فرصت برای کسب علم و مجّهز شدن به سالح فکری در حوزه های علمیه
نکتـه دوم را که بـاز مربـوط به همیـن ویژگیهاسـت و باید به شـما عزیـزان عرض کنـم، اغتنـام فرصت برای کسـب 
علم و مجّهز شـدن به سـاح فکـری اسـت. اسـتعدادها نبایـد در این حـوزه هـدر بـرود. البته، ایـن قضیـه دو بخش 
دارد: یـک بخـِش آن مربـوط به نظـام حوزه اسـت و بخـش دیگر بـه خود طلبـه مربـوط میشـود. نظام حـوزه، نقش 
زیـادی در جلوگیـری از اتـاف وقت طلبـه دارد. کتاب درسـی خـوب، نظام آموزشـی درسـت و منطقـی، فرصتهای 
آموزشـی مناسـب، قـرار دادن صحیـح و منطقـِی درسـها در کنـار هـم - کـه همیـن، جـزِو نظام آموزشـی اسـت - 
کم کـردن تعطیـات حـوزه و مسـائلی از ایـن قبیل بـه مسـئوالن و گرداننـدگان امور حـوزه مربـوط میشـود.امروز 
خوشـبختانه مدیریّـت حوزه بـرای اجـرای سیاسـتهای مهـم در آن، حضـور فّعالـی دارد و بـرای سیاسـتگذاری هم 
»شـورای عالی حوزه« وجـود دارد. ولی باید عرض کنـم: اگر دیگـران همکاری نکننـد، مدیریّْت به تنهایـی نمیتواند 
معجزه کنـد. بایـد همـکاری وجود داشـته باشـد. طلبه هـا، اسـاتید، فضـا، مجتهدیـن و مراجـع معّظم - اعلـی اللَّ 
مقامهـم - باید همـکاری کننـد تـا مدیریّـت بتوانـد کار کند. اگـر اعتقاد بـه همـکاری نباشـد، کاری پیـش نخواهد 

رفـت.

نقش طالب در استفاده از فرصت علم آموزی
آن بخـش دوم کـه عرض کـردم و مربـوط به خـوِد شـما فضای جـوان و طّاب اسـت، این اسـت کـه از هـر فرصتی 
برای یـاد گرفتـن و آموختـن اسـتفاده کنید. شـما در یـک فصل طایـی قـرار دارید. کسـانی که بـرای آموختـن، از 
سـنین جوانی )یعنی حدود شـانزده - هفده و هجـده سـالگی( دوران طلبگی را آغاز میکنند، تا حدود بیسـت سـال، 
یک فرصت طایـی و تکرار نشـدنی دارنـد. اگر انسـان بخواهـد بیامـوزد، باید در ایـن مّدت یـاد بگیرد. ایـن بزرگانی 
که ماحظه میکنیـد، مهمترین تحقیقات و اساسـیترین فکرهـا و کارهایشـان در این دوران بوده اسـت، یـا مایه اش 
را در ایـن دوران به دسـت آورده و بعـد از آن اسـتفاده کرده انـد. این دوران، دوران بسـیار مهّمی اسـت. اگر شـخصی 
ایـن دوران را بـه بیـکاری، کـم کاری، بیتوّجهـی و بیهودگـی - در محیط درس یـا خـارج آن - صرف کند، خسـارت 

بزرگی به او وارد شـده اسـت.
 البتـه مسـأله معـاش در این جا، مقـداری مهم اسـت و بنـده از ایـن نکتـه غافل نیسـتم. بعضی غـِم معـاش، حقیقتاً 
مقـداری از وقتشـان را میگیـرد و حق هـم با آنهاسـت. امیدواریـم که خـدا کمک کند تـا بتـوان کاری کـرد. بزرگان 
حوزه هـم بایـد در این زمینـه اقدامی کنند. هـر کس کـه میتوانـد، در این زمینه تاشـی کند تا بتـوان این مانـع را - 
که در معنا، چیز مهمی نیسـت؛ اما در عمل، بسـیار مؤثر و خسـارتبار اسـت - از سـِر راهِ این اسـتعدادهای برجسته و 

درخشـان برداشـت. بنابراین، فرصت را مغتنم بشـمارید.

فرصت انقالب اسالمی برای حوزه های علمیه
همان طـور کـه در آغـاز عرایضم گفتـم، امـروز یک فرصـت اسـتثنایی پیش آمـده اسـت. این فرصـت را، انقـاب به 
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مـا داده اسـت. در سـایه انقاب اسـت کـه حوزه هـای علمّیـه، بـدون مزاحمـِت یک دسـتگاه جابـر، ظالـم و خبیث، 
میتوانند عالـم و فاضل تربیـت کنند. در گذشـته، این طـور نبود و انـواع وسوسـه ها و موذیگریهـا را میکردنـد. حمله 
کماندوها و چماق به دسـتهای دسـتگاه جّبـار پهلوی به مدرسـه فیضیه میدان آسـتانه، صحـن مطّهـر و خیابان ارم 
در سـالهای چهـل و یک و چهـل و دو، یـک واقعه فرامـوش نشـدنی اسـت. کاری میکردند کـه طلبه، فرصـت و دل و 
ِدمـاغ درس خواندن پیـدا نکند. بـه طّاب و علمـا اهانـت میکردند و بـر سـِر راهِ دِل جوان ایـن مجموعـه، دامها پهن 

میکردنـد. اما امـروز اینها نیسـت.
 امروز دنیـا و جوانـان مسـلمان به شـما نیازمندنـد و دنیـای سـرخورده از ماّدیت، چشـم انتظـار شماسـت. من یک 
بـار در صحبتـی ایـن را گفتم که یکـی از فضـای برجسـته زمان مـا که به طـور کامل بـا فرهنـگ جدید آشـنا بود و 
چند زبـان میدانسـت و سـالها در دانشـگاههای مختلف دنیـا تدریس کـرده یا تعلیـم گرفته بـود، پس از سـفری که 
بـرای یک فرصـت مطالعاتـی بـه اروپا رفتـه و بازگشـته بـود، نوشـته یـا گفته بـود که امـروز ذهنّیـت دنیـای غرب، 
دیگـر دنبـال ایـن زرق و برقها نیسـت؛ بلکه بـه دنبال »شـیخ انصاری«هـا و »آخونـد مّاصدرا«هاسـت! و ایـن دیگر 
حرف مِن طلبه نیسـت. امروز این انسـانهای معنوی هسـتند کـه از زیر انبـار تهمتها میدرخشـند و مردمـی را که در 
تاریکی مادیّت دسـت و پـا میزنند، بـه خود جـذب میکنند. شـیخ انصـاری و آخوند مّاصـدرا - یکی فقیـه و دیگری 

حکیـِم عـارف - هـر دو در دنیای غـرب، بـا خصوصّیت زهـد و عبادت فـراوان، به یـاد ماندنـی و تاریخی هسـتند.
امـروز اوج مظاهـر غـرب، ماننـد علـوم و فنـون، فسـاد، زرق و بـرق و قـدرت نظامـی و اّطاعاتـی، در کشـور ایـاالت 
مّتحـده امریـکا وجـود دارد. آن جـا ناگهان یـک جماعـِت بین یک تـا دو میلیـون نفـر از سـیاهان، که همه شـان هم 
مسـلمان نیسـتند، بر میخیزند و به عنوان شـعار، همـه »اللَّ اکبر« سـر میدهنـد! از نظر من و شـما، ایـن پدیده مهم 
و قابل تفسـیری اسـت و باید روی آن تأّمـل کنیم. اینهـا فکر میخواهنـد و با انگیـزه به میـدان آمده اند. متـاع نفیس 
دین، چیزی نیسـت که کسـی در شـهرهای امریـکا بنشـیند و بـدون تعلیـم و تربیـت، آن را آن چنان که هسـت فرا 
گیرد.امـروز انگیـزه ای یافتـه اسـت و بایـد بـه او تعلیـم داد. بنـده چند سـال پیش به شـهر سـارایو و بعضـی مناطق 
یوگسـاوی سـابق رفتـم و مسـلمانان را از نزدیک مشـاهده کردم. ظاهـر زندگی آنهـا، صـد در صد غیر اسـامی، اما 
انگیزه هایشـان اسـامی بـود. آن روز، هنوز حکومت کمونیسـتی بر سـِر کار بـود؛ اما وقتـی میدیدند رئیـس جمهور 
یک کشـور اسـامی به آن جا آمده اسـت، چون مسـلمان بودنـد، در خیابانها میایسـتادند و اشـِک شـوق میریختند. 
در مسجدشـان جمع شـده بودنـد و بـه همراهـان ما کـه میرسـیدند، لباس مـردان یـا چـادر زنـاِن هیـأِت ایرانی را 
میبوسـیدند. ایـن، انگیزه اسـت.خوب! این انگیـزه، ابدی نمیشـود مگر این کـه یک مبلّغ خـوب، با یک فکـر و منطق 
حسـابی به آن جـا بـرود و آن را مانـدگار کند. عزیـزان مـن! این کارهـا را چه کسـی خواهـد کـرد؟ امروز دنیا تشـنه 
شماسـت. شـهرها، روسـتاها، دانشـگاهها و ملت ما نیز همیـن طور اسـت. تنها چیـزی کـه میتواند پاسـخگوی این 

نیاز باشـد، کسـب علم، تحقیـق علمـی و تفّکر اسـت. این هـم نکتـه دوم کـه الزم بود عـرض کنم.
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تبیین نوع ارتباط حوزه با حکومت ها :

1- وابسته به حکومت
نکتـه سـوم در مـورد نـوع ارتباط حـوزه بـا حکومـت امـروز ایران اسـامی اسـت کـه بسـیار حّسـاس و مهم اسـت. 
در گذشـته، حوزه هـای علمّیـه در قبـال حکومتهـا، در محیطهای شـیعی و غیرشـیعی، سـه نـوع عملکرد داشـتند: 
یکی این کـه وابسـته به دسـتگاههای قـدرت بودنـد و روحانیـْت دولتـی بـود. در محیطهای مسـیحی هـم این گونه 
بوده و هسـت. حّتـی در محیطهـای غیرشـیعی هـم، روحانیـت، بخشـی از دسـتگاههای دولتی اسـت. ایـن، از نظر 
ما مردود اسـت و قبـول نداریـم و آن را بـرای روحانیْت مضـّر میدانیم. دسـتگاههای دولتی، نوسـان و تاطـم دارند و 
آینده شـان به طور دقیق قابـل پیش بینی نیسـت. روحانیـت باید همیشـه امکان حضـور قدرتمندانـه نصیحت آمیز 
یـا دخالت آمیز را بـرای خـودش حفـظ کنـد، وااّل نمیتوانـد کاری انجام دهـد. ایـن خصلت هم، بـا این که بخشـی از 

دولـت یا حکومـت باشـد، نمیسـازد. حـوزه باید مسـتقل باشـد و ایـن، یک فرض اسـت.

2-  ضّد و نقطه مقابل حکومت
 فرض دوم این اسـت که حـوزه، ضـّد و نقطـه مقابل حکومت باشـد. ماننـد حوزه هـای علمیه مـا در پیـش از انقاب 
و در برخـی از گذشـته های دور کـه روحانیت شـیعه، در مقابـل دسـتگاه حاکمه قرار داشـت. علّـت آن، ایـن بود که 
آن دسـتگاهها، دسـتگاههای ظلم و کفر و فسـاد بودنـد و روحانیت بـا آنها مخالـف بود. ایـن فرض هم بدیهی اسـت 
که امـروز مصداق نـدارد. حـوزه علمّیه اسـام، امـروز نمیتواند بـا حکومتی که پرچم اسـام را برافراشـته و اسـام را 
عزیز کـرده و شـریعت را از انزوا خـارج کـرده و از لحاظ اعتبـار و آبرو در سـطح بلندترین قلّـه جهانی قرار داده اسـت، 
مخالفـت کنـد. بنابراین، فـرض دوم هم مـردود اسـت. امروز ایـن حکومتی کـه وجـود دارد، در مبنـا و اصـل، زاییده 
خوِد حـوزه علمّیـه اسـت. چطـور ممکن اسـت که حـوزه بـا آن مخالفـت کنـد؟! البته مـن حـوزه را عـرض میکنم. 
آدمهـای مریـض و خبیـث بالـّذات یـا بالَعـَرض را کار نـدارم. آدمهـای مریـض و ناراحـت، با هر دسـتگاه سیاسـیای 
مخالف نیسـتند. بـا حکومتی کـه مدبّرش سـاواک بـود، روابط بسـیار خوبـی هم داشـتند.امروز هـم که با دسـتگاه 
روحانیـت مخالفنـد، از سـِر مبارزه جویی نیسـت و شـجاعت مبـارزه را هـم ندارنـد. اگر تشـری به آنهـا زده شـود، از 
آنچه کـه کرده انـد، هفـت بـار اسـتغفار خواهند کـرد! دشـمنی آنـان از سـر دنائـت و خباثت اسـت. چـون میبینند 
که حکومـت اسـامی نجیبانه برخـورد میکنـد، نانجیبانـه در مقابلش میایسـتند. پـس، این دسـته را... )صـدا قطع 
میشـود( گروههـای تشـّیع جفـا و سـتم و اجحـاف میکردنـد. اینهـا میخواسـتند جانب ایـن رقیـب را در مقابـل او، 
مثـًا قوی کننـد. یـک چنیـن چیزهایی. یـا مثـًا میتـوان مرحـوم میـرزای قمـی رضـوان اللَّ علیـه را مثـال زد که 
نسـبت به فتحعلیشـاه بـا سرسـختی برخـورد میکـرد و هیچ باجـی بـه او نمیـداد. بـا این کـه فتحعلیشـاه خیلی به 
میـرزا هم اظهـار ارادت میکـرد؛ اما میـرزا بـه او چنـدان اعتنایی نداشـت. در عین حـال، نام رسـاله جهاد خـودش را 
»عّباس میـرزا« گذاشـت؛زیرا او یکـی از سـرداران آن زمـان بود و بـه هر حـال، دولت ایـران مـّدت زمانی رابـا دولت 
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متجاوز روس تزاری جنگیده بود و ایشـان احسـاس تکلیـف میکرد که بایـد از ایرانیـان حمایت کند. از خود شـاه که 
آدم فاسـدی بود، نمیخواسـت بـه صراحت حمایـت کند؛ بلکـه از عّبـاس میرزا کـه در میـدان جنگ، جنگیـده بود، 

این طـور تجلیـل میکـرد.

3- بی اعتنا و بی مباالت نسبت به حکومت
بـه هـر حـال، دوره بیاعتنایـی نسـبت بـه حکومـت را بایـد بـا اغـراض سیاسـی صحیـح و کارهـای بجا پشـت سـر 
میگذاشـت. این روش هـم، امـروز قابل قبول نیسـت. امـروز اگـر روحانیـت در قبـال حکومـت، بیاعتنـا و بیمباالت 
باشـد، هم خودش ضایـع خواهد شـد و هـم حکومت اسـامی تضعیـف میشـود. حکومت اسـامی، حکومـت قرآن 
و حکومـت فقـه و فقیـه و حکومـت علم و عـدل اسـت. حکومت بـرای گسـترش آرمانهای اسـامی اسـت. تشـکیل 
حکومـت اسـامی، آرزوی همـه اولیـاءاللَّ در طـول تاریـخ بوده اسـت. هـر فـرد مؤمنـی وظیفـه دارد از آن دسـتگاه 
سیاسـی که اسـام را ترویج و احـکام آن را پیـاده میکند، حمایـت کند. مگـر عالِم دین میتواند نسـبت بـه حکومت 
اسـامی بیاعتنا بماند؟! افـراد کافر به اسـام، در مقابـل حکومت طاغوتـی بیاعتنـا میمانند. »طاغوت« یعنی کسـی 
. کسـانی که خـود را بنده مطیـع خدا میداننـد، برای  ، شـرکاءاللَّ که در مقابل خـدا، دسـتگاهی برپا میکنـد: انداداللَّ
تحّقق اهـداف خدایـی تاش میکننـد و صبـح و شـام در مقابل پـروردگار پیشـانی خضوع به خـاک میسـایند که به 
آنها توفیـق دهد خدمتگـزار دین او باشـند. اگـر اینها در کشـور، زمـام قدرت را به دسـت گیرنـد، همه وظیفـه دارند 
که مانند یک عبـادت، از آنـان حمایت کننـد.در گوشـه و کنار، شـاید افرادی هسـتند که خیـال میکنند این نشـانه 
زهد و علـم آنان اسـت کـه از کار کنار بکشـند و کاری بـا حکومت نداشـته باشـند. مگر چنین چیـزی امـکان دارد؟! 
البته چون میخواهیم نسـبت به مسـائل، ُحسـن ظن داشـته باشـیم، میگوییـم: »این، نشـانه بیخبـری و غفلت آنان 
اسـت.« وااّل اگـر غفلـت و بیخبـری نباشـد، نشـانه چیزهـای خیلی بـدی خواهـد بود. پـس، ایـن فرض هـم مردود 

اسـت.

4- مستقلِ ّ از حکومت و همکار حکومت
امروز، فـرض چهارمـی هـم وجـود دارد و آن عبارت اسـت از حـوزه علمّیـه مسـتقلِ ّ از حکومت که همـکار حکومت 
اسـت. کار خود را در مجموعـه عظیمی که امـروز بر دوش همه اسـت، انجـام میدهد. وابسـته به دولت نیسـت؛ اما به 
دولْت کمـک و از آن پشـتیبانی میکند. بـه آن خدمت میدهـد، آن را نصیحـت و راهنمایی میکند و مقّررات اسـامی 
را به آن میشناسـاند. امروز دسـتگاه قضایی در زمینه فقهـی، نیازمند حوزه های علمّیه اسـت و دسـتگاههای اجرایی 
و قانونگذاری، بیشـتر احتیـاج دارند. دانشـگاهها، نیـروی نظامی، کارخانه هـا و تمام اقشـار ملت، نیازمنـد حوزه های 
علمّیه انـد. همچنین، ایـن نظـام، در رأس خـود کسـی را میخواهـد که پـرورده ایـن حوزه ها باشـد. این همـکاری و 
همگامـی، بایـد به شـکل صحیـِح آن باشـد. بعضی، امـروز تا یـک پیشـنهاد اصاحـی از طرف کسـی بـرای حوزه ها 
ارائه میشـود، میگویند: »اینهـا میخواهند حـوزه را به دولت وابسـته کننـد.« این، غفلت بزرگی اسـت. ممکن اسـت 
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این حـرف از زبان کسـانی صادر شـود که سـوءنّیتی نداشـته باشـند. اما شـما فضـا و طّاب عزیـز جـوان بدانید که 
این سـخن از طرف کسـانی اسـت که نه به حوزه عقیـده دارند و نه بـه دولت. نـه دولت اسـامی را دوسـت دارند و نه 
حوزه علـوم اسـامی را. نمیخواهند هیچ کدام وجود داشـته باشـد. حوزه همیشـه به نحـو صحیح و قوی آماده اسـت 
تا به ایـن حکومت اسـامی کـه امـروز بحمـداللَّ در دنیا بـه یک قـدرت عزیـز، منیـع و آبرومند تبدیل شـده اسـت، 

کمـک کند.
شـما خیال نکنیـد امـروز دولت جمهـوری اسـامی در دنیا، یـک دولـت معمولی اسـت. بـه رادیوهای بیگانـه ای که 
پـول میگیرنـد و نقشـه صهیونیسـتها را اجرا میکننـد و دائمـاً ملـت، دولت و مسـؤوالن حکومـت اسـامی را تحقیر 
میکنند، توّجـه نکنید. اینهـا کارهـای تبلیغاتی اسـت. از دشـمن، توّقعی جز ایـن نداریـم. حقیقت غیر از این اسـت. 
حقیقت این اسـت کـه بزرگترین قدرتهـای دنیا، امـروز برای نظـام جمهوری اسـامی و مسـؤوالن آن، از ته دلشـان 
احتـرام قائلنـد. دولـت جمهـوری اسـامی، در سـطح دنیـا عزیز اسـت. حضـور نماینـدگان جمهـوری اسـامی در 
مجامـع جهانـی، نشـان دهنده عـّزت، اسـتقال در تصمیم گیـری و تدبیـر جمهـوری اسـامی اسـت و دنیـا شـاهد 
آن اسـت. چند سـال پیـش، در قضیـه فتنه خلیـج فارس کـه با تحریـِک حکومـِت بعثـِی نـاداِن عـراق و میدانداری 
دولـت مفسـد امریـکا بـه وجـود آمـد، مدبّرانه تریـن روش را نظـام جمهـوری اسـامی اتّخاذ کـرد. نظـام جمهوری 
اسـامی، این طور احترام همـه را جلب میکنـد. ملتها، روشـنفکران، دانشـمندان، دانشـگاهیان، جوانان و قشـرهای 
مختلف مردم در کشـورهای گوناگون، نسـبت به نظـام جمهوری اسـامی و این دولـت کریمه، چنین نظـری دارند. 
همـکاری بـا ایـن نظـاْم در راه عـّزت اسـام، بـرای هر کـس مایـه افتخار اسـت. هـر قدمـی که موجـب عـّزت نظام 
جمهوری اسـامی شـود، در راه تعزیز اسـام و برای اسـام اسـت. کسـانی که در راه عّزت ایـن نظام و مسـؤوالن آن 
قدم بـر میدارنـد، باید بداننـد که حسـنه و کار بـرای خدا انجـام میدهنـد و ایـن، عبادت اسـت. بعضی خیـال نکنند 
که اگـر از عّزت مسـؤوالن جمهوری اسـامی، دلشـان خون میشـود، ایـن ناراحتی نـزد خدای متعـال اجـر دارد؛ نه! 
اینهـا خسـرالّدنیا و اآلخره انـد. دنیایشـان در غـم ناشـی از بد صفتی یا حسـد ضایع میشـود و آخرتشـان هـم آخرت 

خوبی نیسـت. امـروز به خاطـر عـّزت اسـام، باید بـه این مسـؤوالن کمـک کرد.
 امروز هـر کس بـرای تعلیـم و تربیت وارد حـوزه میشـود، باید ایـن در ذهنش باشـد کـه من امـروز به اندازه وسـع و 
توانـم، طلبه فاضـل، مدّرس معـروف، مرجـع یـا از ارکان حوزه میشـوم تا بـه نظام جمهوری اسـامی و مسـؤوالنش 
کمک کنـم. طلبه بایـد از ابتدا تـا پایان، ایـن روال و مسـیر را در نظر داشـته باشـد. این، بایـد در حوزه علمّیـه به یک 

فرهنـگ تبدیل شـود.

استفاده بهینه از گوهر گران بهای حوزه علمیه قم
 مطلب آخـر این کـه، حـوزه علمّیه قـم، گوهـر گرانبهایی اسـت کـه از لحـاظ ارزشـهای متراکمـی کـه در آن وجود 
دارد، در طـول تاریـخ، نظیر آن یـا نبوده اسـت و یا اگر فـرض کنیم از جهاتی همسـنگ آن وجود داشـته، بسـیار نادر 
بوده اسـت. امـا از ایـن گوهـر گرانبها، بـه قدر ارزشـش اسـتفاده نمیشـود. یک یاقـوت یـا برلیـان گرانبهـا را میتوان 
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ُدّرة الّتاجـی کـرد کـه بدرخشـد و تأللؤ داشـته باشـد، یا بـا بهـای آن، زمانـی ملتـی را از مخمصـه ای نجـات داد و یا 
این که بـه جای همـه اینهـا، از ایـن گوهـر گرانبها بـه جای سـنگ تـرازو اسـتفاده کرد! ایـن هم اسـتفاده اسـت؛ اما 
اسـتفاده بهینـه نیسـت.امروز البته در حـوزه علمّیـه کارهای بـزرگ و تبلیغـات عالی، با گسـتره بسـیار پهنـاور و در 
همـه زمینه هـا انجام میگیـرد و با گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. اما بـا این حـال، ایـن گوهر گرانبهـا، هنـوز بیش از 
اینها ارزش دارد و میتوان از آن اسـتفاده کرد. در صورتی از آن اسـتفاده بهینه خواهد شـد که مشـکات، نابسـامانیها 
و نارسـاییهایی کـه وجـود دارد، اصاح شـود. بعضـی، تا گفته میشـود کـه »حـوزه را اصاح کنیـد« میگوینـد: »آقا! 
این حـوزه اصاح بـردار نیسـت« و دلیلی هـم برایش میسـازند. مثـًا میگوینـد: چـون اینها مخالفنـد، یا آنهـا اقدام 
نمیکننـد؛ و ماننـد ایـن بهانه ها. نـه آقا! چـرا این حرفهـا را میزنیـد؟! کـدام مجتمع علمـی، رؤسـایی به ایـن خوبی، 
طهـارت و نزاهت، یـا بزرگانی به ایـن قداسـت و باتقوایـی دارد؟! کجـا جوانانی بـا ایـن انگیزه، زهـد، بیتوّقـع و با این 
شـور و شـوق دارد؟ چرا ما مأیوس باشـیم؟! این حوزه علمّیـه میتواند نابسـامانیهایش را خودش سـامان دهـد و باید 
اصـاح را از دروِن خوِد حوزه آغـاز کند. این نابسـامانیها، انـواع و اقسـامی دارد؛ ماننـد زمینه های محتوایی، شـکلی، 
سـازماندهی، نظـام آموزشـی، کتابهـای درسـی و امثـال اینهـا. من به طـور مفّصـل، ایـن مطالـب را، آن جـا2 عرض 

کـردم. هر کـس میخواهـد، به آنهـا مراجعـه کند.

ضرورت پشتیبانی جوانان از بزرگان حوزه در مسیرتحول
 بسـیاری از بـزرگان حوزه هسـتند که میخواهنـد اقدامـات خوبی انجـام دهند. شـما جوانان بایـد آنها را پشـتیبانی 
و کمـک کنیـد. بایـد از آنهـا بخواهیـد و توّقع داشـته باشـید. شـما، ماننـد فرزنـدان بـزرگان حـوزه هسـتید. فرزند 
هم به پـدرش مراجعـه و اصـرار میکند تـا او برایـش کاری انجـام دهـد. باألخره، باید بشـود و چـاره ای نیسـت.البته، 
حرکـت اصاحی، مّدتهاسـت کـه آغاز شـده و خیلـی هم خـوب اسـت؛ مانند همیـن تشـکیات مدیریّـت. باید این 
اقدامـات صحیـح، در بخشـهای دیگـر هم انجـام گیـرد. امید مـن به شـما جوانان اسـت. بایـد ایـن آرزوهـا را در دل 
زنده نگهداریـد و انگیزه تـان را روزبـه روز بیشـتر کنید. ایـن فکـر را باید در داخـل حوزه گسـترش دهیـد. وقتی این 
فکر گسـترش یافـت و غالب شـد، بـه عمـل نزدیـک خواهد شـد و به فضـل پـروردگار، تحّقـق خواهـد یافـت. البته 
دعا هـم بکنید و از خـدا هـم بخواهید. از حضـرت بقیـةاللَّ االعظم هم که سـّید و سـاالر همه ماسـت؛ رئیـس و مدبّر 
امور ماسـت و سـر رشـته کاِر ما در دسـت اوسـت، کمک بخواهید؛ ان شـاءاللَّ انجام خواهد شـد. خوشـبختانه امروز، 
این حوزه علمیـه، عاوه بـر طـّاب و فضـای ایرانی، جمعـی از عاشـقان علـم و معنویت را هـم از کشـورهای دیگر، 
در خود جمـع کرده اسـت که بایـد مـورد توّجه و عنایـات خاص قـرار گیرنـد؛ مجهـز و آماده شـوند و به کشـورهای 

خودشـان بـاز گردند تـا در آن جا، منشـأ خدمـات بزرگی شـوند.
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تبلیغ و الزامات آن *

تبلیغ یکی از برکات الهی
تبلیـغ دین مخصـوص ماه رمضـان نیسـت؛ لیکن مـاه رمضان، مـاه برکـت و رحمت اسـت و تبلیغ هـم یکـی از برکات 
الهی اسـت و اگر کسـانی بتواننـد در این مـاه، دیـن خـدا و راه زندگی مـردم را به شـکل صحیحـی تبلیغ کننـد، یقیناً 
از بـرکات الهی محسـوب خواهد شـد. به همیـن خاطر، جای آن اسـت کـه مسـؤوالن و دسـت اندرکاران امـر تبلیغ در 

همه جـا - بخصـوص در حوزه هـای علمّیـه - به این سـّنت پایـدار جامعه شـیعی، توجـه ویـژه ای کنند.

تفاوت تبلیغ میان روحانیت شیعه و سایر فرقه ها
یک فـرق اساسـی بیـن تبلیـغ در میـان شـیعیان و روحانیـت شـیعه و غیـر آن وجـود دارد و آن این اسـت کـه تبلیغ 
دین به وسـیله روحانیـت، یک وظیفه مقـّرر دولتـی و یک مأموریت رسـمی و خشـک نیسـت؛ بلکـه در آن انگیزه های 
شـخصی و از جمله انگیزه های معنـوی و الهی و همچنین سـایق نقـش دارد. ایـن، از جهتی نقطه قوت اسـت. در بقیه 
ادیان و مذاهب هـم، تبلیغ وجود دارد و گاهی تبلیغ به شـکلی اسـت کـه ما باید در حرکـت تکمیلی امر تبلیـغ خود، از 
آنها فرابگیریـم و کارمان را تکمیـل کنیم. در عین حـال، جوهـر کار در میان ما روحانیت شـیعه، یک جوهر ویژه اسـت. 
احسـاس تکلیـف الهی، بیشـتر موجب میشـود که کسـی اقـدام بـه تبلیغ کنـد. نـه این کـه انگیزه هـای مـاّدی وجود 
ندارد، یا مثـًا وظیفه الهـی با بعضـی انگیزه های مـاّدی بـرای مبلّـغ منافـات دارد؛ این طور نیسـت. نفس ایـن که یک 
نفر روحانـی با اختیـار خود بـه امر تبلیـغ اقـدام میکند و اگـر اهل اخـاص و تقـّرب به خـدا و توّجـه به منافـع معنوی 

تبلیغ باشـد، جلـو او میـدان کار باز میشـود، مهم اسـت. این فرصـت قابل توّجهی اسـت کـه در اختیار ماسـت.

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون 27/1۰/1۳74
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تاریخچه تبلیغ
به هر حـال، این یک سـّنت هزار سـاله اسـت و اگـر دوران قبل از هزار سـالی کـه حوزه هـای علمّیه و جامعـه روحانیت 
شـیعه تشـکیل شـده اسـت، مورد مطالعه قرار گیرد، در آن زمـان هم ما در میـان برجسـتگان و زبدگان علمی شـیعه، 
تبلیغ را مشـاهده میکنیم؛ لیکن آنچه که روشـن و مدّون اسـت و میتوانیـم با نام و نشـان از آن یاد کنیـم؛ همین مدتی 
اسـت که حوزه های علمّیه به وجـود آمد. در زمان سـید مرتضـی )رضـوان اللَّ علیه( و شـیخ طوسـی )رحمةاللَّ تعالی( 
فقها و علمای بزرگـی از حـوزه بغداد و سـپس حـوزه نجـِف آن روز، به مناطق مختلف اسـامی اعـزام میشـدند و برای 
تبلیغ و بیـان احـکام، در آن جاها سـکونت میکردنـد. بزرگانی کـه در منطقه حلب و شـامات سـاکن بودند و در سـطح 
عالـِی علمـی قـرار داشـتند و از مجتهدین بزرگ محسـوب میشـدند و آثـار علمـی آنها تـا امروز مورد اسـتفاده اسـت، 
در حقیقـت از بـرکات اعزامهای همیـن بزرگانند کـه مبلّغیـن را از نجف و بغـداد بـه آن دیار اعـزام کردند.البتـه در این 
مّدت، شـیعه و علمـای آنهـا دوران مختلفی را طـی کردنـد و دوران تقیه های سـخت و شـّدت عملهای فـراوان از طرف 
حّکام جائر زمان را پشـت سـر گذاشـتند. یک وقتی بوده اسـت که اگر دعـات و مبلّغین شـیعه را در جامعـه آن روز و در 
بسـیاری از شـهرهای همین کشـور فعلی ما پیدا میکردند، برای آنها سـخت ترین مجـازات را در نظـر میگرفتند؛ لیکن 
تبلیغ متوّقف نشـد. اگـر بـرادران عزیز مقـداری بـه تاریخ مراجعـه کنند، بـرای فهمیـدن موقعّیـت فعلی بسـیار الزم 
اسـت و کمک میکند که بفهمیم امـروز مبلّغین اسـام در کجا قـرار گرفته اند و در چه موقعیتی هسـتند. سـخت ترین 
مجازاتهـا بـرای مبلّغیـن - بخصوص مبلّغیـن مهاجر کـه برای تبلیـغ و بیـان احـکام و فقه جعفـری و حقایق قـرآن به 
شـهرهای مختلف میرفتند - بـود. آنها بـا چه تقیه هایـی زندگـی میکردند و چه فشـارهایی بـر آنها وارد میشـد؛ لیکن 
رشـته ی تبلیغ متوّقف نماند و منقطـع نشـد.این را از آن جهت میخواهم بگویـم که امروز علمایی که مشـغول تحصیل 
علم دیـن و حقایـق دینی هسـتند و نیـز فضـای حوزه هـا و علمـای شهرسـتانها توجه کننـد کـه اّولین وظیفـه عالم 
دینی تبلیـغ اسـت و علم دیـن برای تبلیغ اسـت. درسـت اسـت کـه تربیت عالِـم و مبلّـغ، بـه بـزرگان و متخّصصینی 
احتیـاج دارد کـه در نقطه ای بنشـینند و شـاگردان و فضـا و طـّاب از آنها اسـتفاده کننـد و توّقعی نیسـت کـه آنها با 
طبقـات مختلف مـردم مواجـه شـوند. کار آنهـا در واقـع تربیـت مبلّـغ و عالِـم و متخّصص اسـت - ایـن در جـای خود 
درسـت و قابل قبول اسـت - لیکن وقتی انسـان با نگاه کلّی بـه علمای دین نـگاه میکنـد، آن عده متخّصص پـرور، عّده 

کمـی خواهنـد بود.

سطوح تبلیغ
اسـاس کار در بیـن علمـای شـیعه، عبـارت از تبلیـغ و رسـاندن حقایـِق دین اسـت. البتـه ایـن کار، سـطوح مختلفی 
دارد: یک سـطح، سـطح عاّمـه مردم اسـت. سـطح دیگر مربـوط به کسـانی اسـت که تـا حـدودی از معرفـت و آگاهی 
برخوردارنـد. یـک سـطح هم مربـوط بـه زبـدگان جامعه اسـت؛ افـرادی کـه اگر چـه در علـِم دیـن آگاهـی و معرفتی 
ندارنـد؛ ولی در رشـته های علوم دیگـر یا فنون مختلف زندگی، اشـخاص برجسـته ای محسـوب میشـوند و داری ذهن 
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وّقـاد و هوش سرشـار و تجربـه و آگاهی و معرفتنـد. اینها هم جـزو مخاطبیـِن مبلّغیِن دین به شـمار میآینـد. اینها هم 
احتیـاج دارند کـه برایشـان دین بیـان شـود. پس در یـک نـگاه کلّـی، مبلِّغ دیـن بـا قشـرهای مختلفی مواجه اسـت 
و فقـط با طبقـه عامی محـض رو به رو نیسـت؛ بلکـه با افـرادی که تـا حـدود زیـادی از معرفت و علـم و دانـش و تجربه 

برخوردار هسـتند نیـز مواجه میشـود. ایـن مطلـب قابل توّجهی اسـت کـه اسـاس و مـاک تصمیم گیری میشـود.

اساس کار علمای شیعه 
نکته دوم این اسـت کـه مبلّغ دیـن، عالِم انتخاب شـده اسـت و تبلیـغ دین جـزو وظایف علمای دین اسـت. آیا میشـد 
بگوییم کـه افراد غیـر عالِم، تبلیغ دیـن را انجام دهنـد؟ نه. تبلیغ دین وظیفه عالِم اسـت. کسـانی کـه میخواهند تبلیغ 
دین کننـد، بایـد از علِم دیـن - در حـّدی که مـورد نیاز آنهاسـت - برخـوردار باشـند. معنای ایـن حرف، این اسـت که 
مبلِّغ دیـن باید در هر سـطحی که مخاطبین خـود را مشـاهده میکند، برای بـاال بردن آنها از آن سـطح، هّمـت بگمارد 
و باقی ماندن مخاطبیـن خود را در یـک نقطه، تّحمل نکنـد. اسـاس کار تبلیغ، بر پیش بـردِن مخاطب اسـت. باید آنها 
را آگاه کـرد و ترّقی و رشـد فکـری داد و در جهت آگاهـی دینی و تقـّرب به پروردگار و کماالت نفسـانی پیـش برد؛ مثل 

شـاگردی که انسـان او را روز بـه روز تربیت میکنـد و پیش میبرد.

مهمترین عوامل تبلیغ
نکته سـوم هم مطلبی اسـت که بارها گفته شـده اسـت و بـزرگان گفته انـد و امـام )رضـوان اللَّ علیـه( نیز مکـّرر بر آن 
تکیـه کرده اند. همـه، ایـن مطلـب را گفته ایم و خـوِد من هم بیـش از همـه به فهم ایـن مطلب محتاجـم. مبلّـِغ دین و 
مبّیِن معارف دینـی، باید به زبـان اکتفا نکند؛ بلکه عمـل او هم باید ایمـان و اخـاص و صفایش را در بیـان این حقیقت 
برای مخاطـب ثابت کند و نشـان دهـد. این که مشـاهده میکنیـد در هر کاری کـه علمای دین پیشـگام باشـند، مردم 
پاسـخ مثبت میدهنـد و اجابت میکننـد و جمع میشـوند و عمـل میکننـد - چه جبهه باشـد، چـه امر سیاسـت و چه 
خـوِد انقاب - بـه خاطر این اسـت که ایـن لباس و شـغل و زّی، بـه خاطر عمـل اخیـار و نیکانی که قبـل از مـا بوده اند، 
توانسـته اسـت ایمان مردم را به خـود متوّجـه و جلب کنـد. این، اخـاص علمای گذشـته و بزرگان ماسـت و سـرمایه 
ارزشـمندی محسـوب میشـود. باید این را حفـظ کنیم. وقتـی علمای دیـن، چنین ایمـان و اخاصـی را از خود نشـان 
میدهند و عمًا برای مـردم ثابت میکننـد،کار هدایت آنها را آسـان میسـازند.مردم، راه خـدا را پیدا میکننـد. این، برای 
کسـی که بتواند مردم را بـه راه خدا بکشـاند، چقدر اجـر و ثـواب دارد! ایـن، متوّقف به عمل و صـدق در گفتار اسـت. در 
تأثیر خارجـِی کارها نیز همین طور اسـت. انسـان اگـر صـادق باشـد، حـرف و کار و راه او، در عالَـم واقع و خـارج برکت 
پیدا میکند. صدِق یک ملـت و یک اّمـت، میتواند آنهـا را در میدانهای گوناگـون پیروز کند. امـام بزرگوار مـا در راه خود 
صادق بودنـد که توانسـتند ایمـان مـردم را جلب کننـد و مـردم نیز صـادق بودنـد که توانسـتند نهضـت را بـه این جا 
برسـانند، و االّ اگر آن صـدق و صفا و ایمـان نمیبود، این نهضت محکوم به شکسـت میشـد. امیرالمؤمنین علیـه الّصاة 
و الّسـام فرمود: »فلّمـا رأی اللَّ صدقنا انـزل بعدّوناالکبت و انـزل علیناالّنصـر ...)1(«.در صدر اسـام نیز ایـن طور بوده 
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اسـت. صدق الزم اسـت. صدق یعنـی این که گفتـار انسـان به وسـیله عمل و کـردارش تأیید شـود. اگـر ما مـردم را به 
بیرغبتـی به زخـارف دنیـا دعوت میکنیـم، بایـد این معنـا در عمـل خود مـا هم دیـده شـود. اگر ما مـردم را بـه تاش 
بیمزد و مّنـت - در آن جایی که نظـام احتیـاج دارد - دعوت میکنیـم، خود ما هـم آن جایی که احسـاس میکنیم نظام 
و کشـور اسـامی به تاش مـا نیازمند اسـت، بـدون دغدغه آن نیـاز را برطـرف کنیـم و مّنتی بر کسـی نگذاریـم. اینها 

مواردی اسـت که تبلیـغ را مؤثّـر میکند.

حجت تام بر حوزه های علمیه
یک نکته دیگر هـم در باب تبلیـغ مطرح میکنم کـه قبـًا آن را به فضـا و زبدگان قـم نیز عرض کـرده ام. عزیـزان من! 
امـروز دوران حاکمیت اسـام اسـت و اگـر یک جـای کارمان لنگ باشـد، هیـچ عـذری از ما پذیرفتـه نیسـت. در زمان 
طاغوت و حاکمیـت کفر، میگفتیم وسـایل و ابـزار در اختیار ما نیسـت؛ ولی امروز علمـای دین و روحانیـون، نمیتوانند 
این حـرف را بزنند. امـروز، اگر جامعه علمـی و دینی - یعنـی همین جامعـه روحانیت و علمـای دین - به آنچـه که نیاز 
زمان و کشـور و جامعه و جهاِن اسـام اسـت، کما هو َحّقـه عمل نکنند، عـذری پیش خدای متعـال و تاریـخ ندارند. در 
ذهن آیندگان، سـؤال جـّدی خواهد بـود. به همین خاطـر به این چیزهـا باید توّجـه کنیم و اقـدام الزم را انجـام دهیم. 
البته، شـاید هـر فـردی از افراد، قـادر بر اقـدام نباشـد؛ اما وقتـی مجموعـه و همه آحـاد بخواهند، میشـود اقـدام کرد و 

ممکن نیسـت انجام نگیـرد. عمده این اسـت کـه همه بخواهنـد این طور شـود.

ضرورت ارائه ابزار و روشها در تبلیغ
آن نکتـه ای کـه در قم مطرح کـردم و امـروز به شـما هم عـرض میکنم، این اسـت کـه تبلیغ یک ّفن اسـت و بـه تعلیم 
و فراگیـری احتیـاج دارد. همچنین نیـاز دارد که نو به نـو و روز بـه روز، ضرورتها و لـوازم آن بـه مبلّغین ارائه شـود. اینها 
چیزهایی اسـت که الزم اسـت. جامعـه تبلیغی بایـد بتوانـد کار خود را درسـت انجام دهـد. باید فـنِ ّ تبلیـغ را آموخت. 
باید کسـانی این فـن را یاد بگیرنـد و تعلیم دهنـد و تکمیل کننـد. عاوه بر ایـن - همان طـور که عرض شـد - نیازهای 
روز بـه روز تبلیـغ و مبلّغ، بایـد در اختیـار آنها قـرار گیرد.ما امـروز چه چیـزی را به مـردم بگوییم؟ در کجـا چه مطلبی 
دارای اولویّـت اسـت؟ بعضی از مسـائل دینی، عمومی اسـت و باید در سـطح عموم به همه گفته شـود؛ مثـل اخاقّیات 
و معارف دینی و سیاسـی کـه همه بـه آن احتیاج دارند؛ یا مسـائل مربوط به نظام و یا مسـائل موسـمی ماننـد انتخابات 
که هر جـا مبلّغ میـرود، بایـد مـردم را بـه اهمیت انتخابـات آشـنا کند و تفهیـم نماید کـه این یـک وظیفـه و ضرورت 
اسـت. اینها متعلّـق به همـه جای کشـور اسـت و مخصوص قشـر و محـّل معّینی نیسـت؛ لیکـن بعضـی از موضوعاْت 
متعلّق به بعضی از جاهاسـت؛ مثًا در محیط روشـنفکران و جوانان و دانشـجویان، چیزهایی مورد نیاز اسـت که شـاید 
در جای دیگر مورد نیاز نباشـد و باید کسـی باشـد که آنها را بیـان کند.بنابراین اّوالً، مرکـزی برای آمـوزش تبلیغ الزم و 
واجب اسـت. خود حـوزه باید ایـن کار را بکند و دیگران نـه میتوانند و نـه بعضی جاها امین هسـتند. ایـن کار، کارِ حوزه 

اسـت و باید در خـود قم و یا در شـهر دیگـری راه اندازی شـود. 
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تدوین نظام موضوعات برای تبلیغ
ثانیـاً، موضوعـات عمومی بـرای همه جـا تدوین شـود و جمعـی از فضـا و بـزرگان و علمـا و افـراد برجسـته و صاحب 
نظـر بنشـینند و موضوعـات مهـم را تعییـن و تدوین کننـد - نـه این که هـر کسـی بیاید کتابـی فراهـم کنـد - تا هر 
مبلّغی حداقـل بداند آنچه کـه بایـد در اختیار مخاطبیـن بگـذارد، چه چیزهایـی اسـت.بعضی از معارف، قدیمـی - نه 
منسـوخ - اسـت. حرفهایی بود که اگر سـی سـال قبل بـرای جوامع ویـژه متدیّن گفته میشـد، حرفهـای تـازه ای بود؛ 
ولی امروز ایـن حرفها دیگر تازه نیسـت. همـه میدانند بایـد حرفهای مهم و جدیـد را جسـتجو و بیان کـرد. البته تکرار 
آنچه که مخاطبیـن میدانند، در مـواردی الزم اسـت؛ زیرا چیزهایی وجـود دارد که باید تکرار شـود، ولـی چیزهایی هم 
هسـت که تکرارش ُممّل اسـت. پس باید مجموعه هایی باشـد که سـطح الزم برای معارف را به مبلّغ نشـان دهد. شـما 
ببینید مثـًا کتاب تعلیمـات دینی کـه در مدارس و دانشـگاهها تدریس میشـود، چه مفاهیمـی را بیان میکنـد؟ مبلّغ 
دیـن، آن جایی که بـا چنان مخاطبی مواجه اسـت، سـطح مطلـب دینیـش نبایـد از آن پایینتر باشـد؛ بلکه بایـد از آن 

راقیتر و برجسـته تر باشـد تا بتوانـد او را هدایـت کند و پیـش ببرد.

ایجاد نشریه برای تبلیغ
نیاز دیگر، نشـریه برای تبلیغ اسـت. این نشـریه باید به وسـیله افراد صاحب نظر و از روی احساس مسـؤولیت و معرفت 
و دانش - نـه به عنواِن از سـر باز کردن - منتشـر شـود. حـاال محّل ایـن طور بحثهـا، این جا هم نیسـت؛ باید جلسـاتی 
مخصوص ایـن گونـه بحثها تشـکیل شـود تا ببینیـم چـه الزم اسـت و چـه الزم نیسـت. عزیـزان مـن! اگر ایـن کارها 
شـد، حقیقت درخشـنده ای کـه در اختیار شماسـت بـه طور طبیعـی حّداقـل فضای جهـان اسـام را روشـن خواهد 
کرد. دشـمن هم هیـچ کار نمیتواند بکنـد. وقتی خأل نبـود و پاسـخ فکری به طور مناسـب داده شـد و معضـات ذهن 
مخاطبیـن بـه شـکل حکیمانه ای حـل گردیـد و گره هـا باز شـد، دشـمن چـه کار میتوانـد بکنـد؟ تبلیغ دشـمن چه 
تأثیـری میتواند ببخشـد؟ حرف درسـت این جاسـت. وقتی خأل بود، دشـمن همـه کار میتواند بکنـد و در خانـه ما هم 

میتوانـد نفوذ کنـد و جوانـان مـا را ببرد و بعـد ما بایـد بدویم تـا به او برسـم. نبایـد بگذارید چنیـن وضعی پیـش آید.

تبلیغ الزمه قطعی علم دین
بنابرایـن، غیـر از مطالبی کـه به طور معمـول همیشـه در این مجامـع گفته میشـود؛ من مصـّرم که جامعـه تبلیغی ما 
باید بـه تبلیغ بـه صورت یـک کار اصلـی و حقیقـی و الزمـه قطعِی علـِم دین نـگاه کنـد. جامعه علمـِی دینـی - یعنی 
روحانیت - اولین وظیفه اش تبلیغ اسـت. تبلیغ یـک وظیفه درجـه دوِم مخصوِص عـّده ای خاص از روحانیون نیسـت. 
شـرایط و لوازم و نیازها و تاشـهایی احتیاج دارد. کسـانی که اهل ایـن کارند، بایـد دامن هّمت به کمر بزنند و آسـتینها 
را بـاال کنند و این حرکـت را انجام دهنـد . امروز نظام اسـامی، پشـتیبان این گونه حرکتهاسـت. علمای محتـرم دین، 
ائّمه محتـرم جماعـات وآبرومنـدان محتـرم در هر جا کـه هسـتند، از ایـن گونه حرکـت حمایـت کننـد و آن را تأیید 
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وابستگی اهمیت حوزه ها به افزایش اهمیت دین در دنیا
پی ریزی حرکت جدید علمی در حوزه های علمیه

اهمیت آموزش علمی و مبانی معارف دینی در حوزه
فراگیری شیوه های علمی تبلیغ برای مبلغان

آشنایی با جریانهای فکری عالم در حوزه های علمیه
ضرورت دانستن حداقل یک زبان زنده دنیا برای طالب 
اهمیت بحث قداست و معنویت در حوزه های علمیه

همت شرط تحقق تحول در حوزه های علمیه 

مطالب حائز اهمیت برای حوزه ها 
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مطالب حائز اهمیت برای حوزه ها *

امـروز قبـل از آن کـه بحـث فقهـی خودمـان را شـروع کنیـم، به مناسـبت ایـن که شـروع حـوزه درسـی ما و شـروع 
حوزه های درسـی در قـم و سـایر حوزه های علمیه اسـت، بـه نظر رسـید که چند جملـه ای دربـاره مسـائل مربوط به 

حـوزه و مسـائل مربـوط به مـا طلبه هـا - آنچه کـه به نظـر حائـز اهمیت اسـت - عـرض کنم:

وابستگی اهمیت حوزه ها به افزایش اهمیت دین در دنیا
 این طور به نظر میرسـد کـه هرچه اهمیـت دین در دنیا بیشـتر میشـود، اهمیـت حوزه ها هم بیشـتر میگـردد. امروز 
دین در مرکـز توّجهـات جهانی قـرار دارد. امـروز برای سیاسـّیون، متفّکـران، متخّصصان مسـائل و علـوم اجتماعی و 
بسـیاری از توده هـای مردم - بخصـوص جوانـان - در بسـیاری از نقـاط عالـم و به طور خاص در کشـورهای اسـامی، 
دیِن مورد توّجه، اسـام شـریف و احکام مقّدس اسـامی اسـت. یقینـاً بخش عمـده از حادثـه ای که برخـاف انتظار 
و برخـاف طبیعـت جریـان عـاّدی جهانـی در یکـی، دو دهـه اخیر به وجـود آمـده اسـت، مربوط بـه پیـروزی دین و 
اسـام در این کشـور و تشـکیل نظام اسـامی اسـت. لذاسـت کـه امـروز مطالعات بـرروی دیـن در سرتاسـر دنیـا، از 
جنبه سیاسـی دین جدا نیسـت؛ دین را مجّرد از تأثیر سیاسـی آن نـگاه نمیکنند و موضعگیریها بر این اسـاس اسـت؛ 
همچنان که دلهایی که متوّجه دین شـده اسـت - مثل جوانان و نسـلهای نوخاسـته دنیای اسـام و بعضـی از مناطق 

دیگر عالـم - دنبال دیـِن مجـّرد از حضور سیاسـی و اجتماعی نیسـت.
 ما امـروز تقریبـاً در مرکز این توّجهـات جهانی قـرار داریم. میشـود این طـور گفت که اسـام و به طور ویـژه جمهوری 
اسـامی، در مرکز ایـن توّجهـات قـرار دارد. شـاید میشـنوید و یـا اّطـاع دارید کـه سـمینارهای تخّصصـی و علمِی 

*. بیانات در آغاز درس خارج فقه  2۸/۰۶/1۳7۸
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جهانی با گرایشـهای مختلـف در اطراف دنیـا - بخصوص در کشـورهایی که با اسـام و بـا جمهوری اسـامی برخورد 
دوسـتانه ای ندارند - برای بررسـی ایـن پدیده تشـکیل میشـود. این، اهمیـت چنین قضیـه ای را نشـان میدهد.

 پی ریزی حرکت جدید علمی در حوزه های علمیه
ما امروز به عنـوان کسـانی که وابسـته به حوزه هـای علمیه هسـتیم، بـا توّجه به ایـن پدیده جهانـی، بایسـتی درباره 
رفتـار علمـی خودمـان در مباحث اسـامی، یـک فکـر و حرکـت و خیـزش تـازه را پیریـزی و طّراحـی کنیـم. وقتی 
مشـاهده میکنیم دانشـی که براسـاس آن این حرکت سیاسـی به وجود آمده - یعنی معارف اسـامی، علوم اسـامی، 
کام اسـامی، فقه اسـامی - امـروز این همه مـورد توّجـه محافل علمی و سیاسـی دنیاسـت، ما بایسـتی بیشـتر به 
فکـر باشـیم؛ بیشـتر دّقـت کنیـم و اهمیـت کار خودمـان را به عنـوان صاحب نظـران دینـی و علمـای دیـن، ارزیابِی 
تازه تری کنیـم. امـروز روزی نیسـت که ما به نـام دیـن و از زبـان دیـن بتوانیم سـخنی را بگوییم که سسـت باشـد، یا 
هدفی را ترسـیم کنیـم کـه نتوانیـم آن را از معارف اسـامی اسـتخراج نماییم، یـا در نقطه مقابل نسـبت بـه آنچه که 
جزو اهـداف دینی و مسـائل مهـّم فقهی یـا کامی اسـت، بیتفـاوت بمانیـم. هیچ لزومـی ندارد کـه ما بـرای پیگیرِی 
ایـن راهِ تـازه، بـه چیـزی غیـر از غیـرت علمی متشـّبث شـویم. اگـر ما بـه همـان انـدازه ای کـه هـر عالمی بـه آنچه 
که مـورد توّجـه علمی اوسـت، گرایـش عالمانه دارد، نسـبت بـه مباحث اسـامی - منهـای اعتقـاد، ایمـان، وظیفه و 
مسـؤولیت دینـی - همین غیـرت عالمانـه و همین احسـاس وابسـتگی و تعلّق نسـبت بـه آن چیـزی را که بـرای آن 
کار علمـی میکنیـم و بـه آن اعتقاد علمـی داریم، داشـته باشـیم و تنهـا انگیـزه به حسـاب بیاوریم بـرای آنچـه که از 
اسـام میفهمیم و بـرای اسـام و به نـام اسـام ترویج میکنیـم و بـرای آن حسـاِب تـازه ای بـاز میکنیم، کافی اسـت. 
باشـک مرکز این توّجهـات و تحقیقـات علمـی، حوزه های علمیه اسـت. نـه این که کسـانی کـه خـارج از حوزه های 
علمیه انـد، حق ندارنـد درباره مسـائل اسـامی فکر کننـد؛ بحِث حق نیسـت؛ بحِث این اسـت کـه برای ایـن تحقیق، 
ابـزار و وسـائل الزم در غیر حوزه های علمیه فراهم نیسـت. هرکسـی حق دارد پزشـک شـود؛ اما برای پزشـک شـدن 
باید به دانشـکده پزشـکی رفـت. نمیشـود در جایی که اسـتاد و علـم و آزمایشـگاه و معلّـم و آگاه بـه فن وجـود ندارد، 
مـا دنبـال دانش برویـم. جای فهـِم دیـن، جـای تأّمـل در دین، جـای غور علمـی در مسـائل دینـی در حـّد تخصص، 
حوزه هـای علمیه اسـت. البته ممکن اسـت هرکسـی در حـّد پایینتـر از تخّصص، آگاهیهایی داشـته باشـد؛ امـا برای 
متخّصص شـدن، باید بـه حوزه های علمیـه و نـزد متخّصصان علمی رفـت و به آنان متوّسـل شـد و از آنان خواسـت و 

از آنـان فراگرفت.

اهمیت آموزش علمی و مبانی معارف دینی در حوزه
 حوزه علمیـه متقابًا بایسـتی پاسـخگو باشـد. امـروز اهمیـت حوزه هـای علمی فقـط در این نیسـت کـه میتوانند و 
میبایـد تبلیغ دیـن بکننـد - که البتـه این یکـی از وظایـف مهـم و عمده اسـت - بلکـه اهمیـت بیشـتر از آن، یاالاقل 
معادل اهمیـت تبلیـغ، اهمیت آمـوزش علمـی و فّنـی و مبانـی و معارف دینـی اسـت؛ اعم از فقهـش، یـا کامش، یا 
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فلسـفه اش، یا بقیـه علومی کـه احتیـاج دارد در درجـه بعد قـرار گیرد. لـذا اهمیـت حوزه هـا و اهمیت علمـای دین و 
مدّرسـین علوم دینـی و اهمیـت کار و تاشـی که طلبه علـوم دینی میکنـد، روزافزون اسـت. البتـه در ایـن زمینه که 
چـه مباحثی را بایـد در حوزه ها اصل دانسـت، مـا بارهـا مطالبی عـرض کرده ایم؛ حاال هـم عرض میکنیم: رشـته های 
اصلـی در حوزه هـای علمیه، بـه ترتیـب، اّول فقه اسـت؛ دوم کام اسـت؛ و سـپس فلسـفه اسـت. فقه، سـتون فقرات 
حوزه هـای علمیه اسـت؛ علـم کام، جـزو پایه هـای حوزه های علمیه اسـت؛ فلسـفه، جـزو لـوازم حتمـی حوزه های 
علمیه اسـت. بایسـتی مدّرسـیِن خوب و کارآمـد و طـّاب عاقه مند و جوینـده، این سـه علـم را بیاموزنـد و حوزه ها 
در ایـن زمینه، گـرم و پیونـده و فّعال و با نشـاط حرکـت کنند. در عیـن حال بـه اینها نمیشـود اکتفا کـرد؛ اینها فنون 
اصلی اسـت؛ در کنار اینهـا علوم دیگری هسـت که باید با آنها آشـنا شـد: باید با تفسـیر آشـنا شـد؛ علم اصـول که در 
کنار فقـه، به عنـوان مقّدمـه الزم، به جای خـود محفوظ اسـت. بایـد با علـوم گوناگونـی مثل حدیـث و رجـال و آنچه 

که مربوط بـه مقّدمـات فهم کتاب و سـّنت اسـت، آشـنا شـد. عاوه بـر اینهـا باید بـا فنون تبلیغ دین آشـنا شـد.

فراگیری شیوه های علمی تبلیغ برای مبلغان
 امروز تبلیـغ دین، یـک رشـته علمی اسـت. علـوم ارتباطـات کـه امـروز در دانشـگاههای دنیـا بـرای آن کار و تاش 
میکننـد، در حقیقـت شـیوه های ارتباطگیـری تبلیغـی اسـت. مـا بـه طـور سـّنتی روشـهایی بـرای ارتباطگیـری با 
مخاطبـان خودمـان داریـم کـه روشـهای خوبی هـم هسـت؛ لیکن بـه هیچ وجـه کافـی نیسـت. نمیخواهـم توصیه 
کنم که طـّاب بروند یـک دوره علـوم ارتباطات ببیننـد؛ بلکه میخواهـم مؤّکـداً توصیه کنم کـه کارگردانـان اصلی و 
طّراحان حـوزه علمیه، با توّجه بـه نتایج علـوم ارتباطات، کارهـای خودشـان را برنامه ریزی کنند و بخشـی از مباحثی 
از ایـن علوم را کـه مورد نیـاز حوزه اسـت، به درجـات مختلف در اختیار کسـانی کـه بـه آن احتیاج دارنـد - بخصوص 

کسـانی که در زمینـه تبلیـغ برنامه ریـزی و کار میکننـد - بگذارند.

 آشنایی با جریانهای فکری عالم در حوزه های علمیه
آشـنایی با جریانهـای فکـری عالـم، از جملـه مقوالتی اسـت کـه در حوزه هـا الزم و ضـروری اسـت؛ بـدون آن، آنچه 
را کـه برای تبلیـغ تصمیـم میگیریم و عمـل میکنیـم، نمیتوانیـم اطمینان داشـته باشـیم که بجـا واقع خواهد شـد. 
اگر مخاطبـان خودمـان را انتخاب نکنیـم و آنهـا را نشناسـیم و جریانهای فکـری محیط بـر آنها را نشناسـیم، ممکن 
اسـت چیزی بگوییم که در ذهنشـان قرار ندارد و مورد اسـتفهام و استبصارشـان نیسـت؛ یعنـی کار بیهـوده ای انجام 
داده ایم! مخاطبـان را باید شـناخت و آنها را انتخاب کرد. ایبسـا کسـانی میتوانند بـا مخاطبان خاصی ارتبـاط بگیرند؛ 
کسـان دیگری هم میتواننـد با مخاطبـان دیگـری ارتبـاط بگیرنـد. مخاطب را بایسـتی انتخـاب کرد؛ دسـتگاههای 
مدیریّتی حوزه علمیه، در این زمینه ها بایسـتی فّعالیت و نشـاط و برنامه ریزی داشـته باشـند. مخاطبان و اسـتفهامها 
و جریانهای فکـری حاکم بر آنهـا را باید شـناخت. امروز مباحث و شـبهه های جدیـد و حرفهای تـازه ای در دنیا مطرح 
اسـت؛ بعضی از آنها هـم دارای پایه های علمی یا شـبه علمی اسـت. آن کسـی کـه میخواهد دیـن را تبلیـغ کند، نظر 
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دین را بیـان کند، یا بـه تعبیـری از دین دفاع کند - همیشـه هـم دفاع نیسـت؛ گاهی تبیین اسـت - او بایسـتی بداند 
که ایـن جریانهای فکـری و ایـن حرفهای تـازه در دنیا چیسـت. ایـن شـناخت، بـرای حوزه های ما الزم اسـت.

ضرورت دانستن حداقل یک زبان زنده دنیا برای طالب 
 البته طّاب باید زبانهای زنده دنیا را هم بدانند و دانستن حداقل یک زبان زنده از زبانهای موجود دنیا، جزو چیزهایی 
است که برای طّاب علوم دینی الزم و ابزار حتمی کار است. این هم بایستی در حوزه رواج پیدا کند. خوشبختانه طّاب 

غالباً جوان هستند و قدرت فراگیری زبان در آنها زیاد است؛ این کار باید ان شاءاللَّ در حوزه ها رواج پیدا کند.

 اهمیت بحث قداست و معنویت در حوزه های علمیه
بحث معنویت و قداسـت هم بحث مهّمی اسـت. فـرق اصلی ما با بقیه کسـانی کـه مّدعایـی در عالم دارنـد، در همین 
هدف مقّدس اسـت. ما میخواهیم بـرای خدا، بـرای دین خدا، بـرای رضای خـدا و بـرای اِعای کلمةاللَّ تـاش کنیم. 
از آن وقتـی کـه درس خواندن را شـروع میکنیـم، تـا آن وقتی که تبلیـغ میکنیم، تـا آن وقتـی که تدریـس میکنیم، 
تا آن وقتی کـه ِسـمتی را در حوزه و یـا در خـارج از حوزه متصّدی میشـویم، تـاش و فّعالیـت میکنیم - چـه فّعالیت 
سیاسـی، چه فّعالیت اجتماعـی، چه فّعالیـت علمی هدفمـان باید این باشـد. ایـن، آن چیزی اسـت که میتوانـد ما را 

موّفق کند و سـخن ما را دلنشـین و مؤثّـر نماید؛ ایـن را بایسـتی برای خودمـان حتم و فـرض بدانیم.

 شرط تحقق تحول در حوزه های علمیه 
البته امـروز که مـن با شـما حـرف میزنـم، در همـه ایـن زمینه هایـی کـه گفتـه شـد، کارهـای زیـادی در حوزه ها - 
بخصوص حـوزه مبارک قـم - انجـام گرفته اسـت. فاصلـه بین امـروز با چند سـال قبـل، فاصلـه قابل توّجهی اسـت؛ 
درس اخـاق هسـت، درس تفسـیِر خوب هسـت، درس فلسـفه خوب هسـت، تبلیـغ هسـت، کام هسـت، مجّات 
علمِی تخّصصی هسـت. ایـن چیزهایی کـه ما به آنهـا توصیه میکردیـم و به عنـوان آرزو مطـرح میکردیـم، بتدریج در 
حال تحّقـق پیدا کـردن اسـت. این هم دلیـل بر آن اسـت که آنچـه مـا به عنـوان آرزو مطرح میکنیـم، آرزویـی خام و 
دسـت نیافتنی نیسـت؛ بدون چندان سـرمایه گذاریای، بـدون چندان تاشـی، بـا هّمت عـده ای کـه بخواهند هّمت 
کنند، همه ی این کارها عملی اسـت؛ کمـا این که بحمـداللَّ امروز ماحظـه میکنید در قـم - در درجـه اّول - و بعضی 
حوزه هـای دیگـر اینهـا عملی شـده اسـت. همـه آن کارهـای بزرگی کـه فکـر میکنیم بـرای حـوزه الزم اسـت، قابل 

عمـل و قابل تحّقق اسـت؛ به شـرطی کـه من و شـما هّمت داشـته باشـیم.
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نیاز جوامع رو به رشد به یک جریان متنفذ فرهنگی
نقش برجسته  روحانیت در جامعه اسالمی نسبت به 

گذشته
راه نیل به موفقیت در مسیر مجاهدت حق

انقالب اسالمی حاصل تالش و مجاهدت های متراکم
توصیه به طالب جوان برای دستیابی به پیشرفت 

همراه با معنویت

نقش فوق العاده برجسته ی امروز روحانیت 



حوزه و روحانیت

نقش فوق العاده برجسته ی امروز روحانیت *

نیاز جوامع رو به رشد به یک جریان متنفذ فرهنگی
آنچـه مهـم اسـت، ایـن اسـت کـه در یـک جامعـه ی روبـه رشـد و دارای آرمانهـای واالی علمـی و اجتماعـی و 
دنیایـی، اگـر یک جریـان متنفـذ فرهنگی وجود داشـته باشـد کـه تاشـها و حرکت ایـن جامعـه را هدایـت کند، 
ایـن جامعه بـه خیر و صـاح و فـاح خواهـد رسـید؛ اما اگـر یک چنیـن جریـان فرهنگـِی دینـِی الهـی و معنوی 
در جامعـه ی در حـال رشـد و توسـعه ی علمـی وجـود نداشـته باشـد، نتیجـه همـان چیـزی می شـود که شـما 
امـروز در جوامـع پیشـرفته ی غربـی دارید مشـاهده می کنیـد. هرچـه پیشـرفت بیشـتر اسـت، دوری از صاح و 
انسـانیت و عدالـت هم بیشـتر اسـت. اوج تمدن مـادی از لحـاظ علـم و ثروت و قـدرت نظامـی و تاش سیاسـی و 
دیپلماسـی را امـروز شـما در امریـکا می بینیـد. امریـکا کشـوری اسـت دارای ثـروت و قدرت افسـانه یـِی نظامی 
و تحـرک سیاسـی فـوق العـاده؛ امـا اوج دوری از انسـانیت و معنویـت و اخـاق و فضیلـت را هـم شـما در همیـن 
جامعـه ی امریکایی می بینیـد، که قبـل از این در هیـچ جامعه ی دیگری دیده نشـده اسـت. امروز مسـتنکرترین 
کارهای بشـری، اخاقـی، جنسـی و اجتماعـی در همین جامعـه ی پیشـرفته و جوامع نظیـر آن به شـکل قانون و 
عرِف مقبـول درآمده اسـت. گنـاه در همه ی جوامع بشـری هسـت؛ اما گناهـی که عـرف و قانون بشـود و برای آن 
سـرمایه گذاری و از آن دفاع شـود، انحرافی بی نظیر اسـت. امـروز این انحـراف، در جامعـه ی امریکایـی به عنوان 
پیشـرفته تریـن جامعـه ی علمـی، صنعتـی، مالـی، اقتصـادی و سیاسـی بروشـنی و وضـوح مشـاهده می شـود. 
شـما می بینیـد یک مـرد یـا یـک زن، با ظاهـر آراسـته و بـا شـکل کامـًا مطلوب، کـه اگر کسـی ایـن مـرد را در 
خیابان یا ایـن زن را در یک فروشـگاه ببینـد، هیچ گونه احسـاس بدبینی یی نسـبت بـه روش اخاقی آنهـا ندارد؛ 

*. بیانات در دیدار طاب مدرسه علمیه   آیت اللَّ مجتهدی 22/۰۳/1۳۸۳
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امـا همیـن مـرد و همیـن زن در زنـدان ابوغریـب بغـداد به یـک گـرگ درنـده تبدیل مـی شـوند. زیر ایـن ظاهر 
انسـانِی تمیز، مرتـب، ادکلـن زده و و کراوات و پاپیون بسـته، یک سـگ وحشـی خوابیده اسـت. عکسـهایی که از 
زنـدان ابوغریب منتشـر شـد، خواب رفتـه ترین الیـه هـای اجتماعی جوامـع غربـی را هم تـکان داد و بیـدار کرد. 
شـکنجه گر، یک زن - با احساسـات لطیفـی که یک زن باید داشـته باشـد - شـکنجه شـده، چندین مـرد عراقی؛ 
جـرم، مـورد سـوءظن قـرار گرفتـن؛ همیـن! و شـکنجه، در حد اعـای شـناعت؛ و جامعـه یی کـه ایـن جنایت را 
مرتکب شـده اسـت، یک جامعـه ی پیشـرفته ی علمـی، صنعتی، مدنـی، پُرادعـا و مدعـی رهبری بشـریت! وقتی 
رگـه ی هدایـت معنـوی و جریـان متنفـذ فرهنگـِی سـالم در جامعه یـی غایـب بـود، نتیجه ایـن می شـود؛ گناه 
بـزرگ تمـدن غربی همیـن بـود. این کـه گفته می شـود اسـام گرایـاِن روشـنفکر و روشـن بیـن با تمـدن غربی 
مخالفنـد، خـود معاندان غربـی نعـل واژگونه مـی زننـد؛ وانمود مـی کننـد اینها بـا علـم و پیشـرفت مخالفند؛ در 
حالی کـه مخالفـت مؤمِن بـه اسـام با تمـدن غربی بـه خاطـر پیشـرفت علمـی و مبـارزه ی بـا خرافـات و علمی 
کـردن همـه ی روابـط اجتماعی نیسـت؛ بـه خاطـر خـأل معنویـت و فضیلـت در ایـن مجموعـه ی دنیایی اسـت. 
البتـه این سرنوشـت غـرب بود کـه به ایـن ورطـه دچـار شـود. روحانیتـی که غـرب قبـل از رنسـاس اروپـا به آن 
دچار بـود - آن کج فکـری ها، آن واپسـگرایی هـا، آن تعصبهـای عنادآمیـز و بکلـی دور از عقل و منطـق - واکنش 
اش همین هـا هم بـود. وقتی بـا علـم و پیشـرفت مخالفت مـی کردنـد و انسـانها را بـه جرایم موهـوم، زنـده زنده 
در آتـش مـی سـوزاندند - این مربـوط به همیـن دو سـه قرن پیـش اروپاسـت؛ مـال خیلی قدیـم نیسـت - وقتی 
خرافـات زشـت بـر همـه ی شـؤون فکـری و معنـوی اروپـا و کلیسـای آن روز حاکـم بـود، نتیجـه اش می شـود 
همین چیـزی کـه در اروپـا پیـش آمـد و اروپـا را در ایـن سراشـیب انداخـت. شـما جوانهـا آن روز را خواهید دید 
که این دنیـای متمدن غربـی از نبـود معنویت، دچـار هاکت و نابـودی خواهـد شـد؛ از اوج توانایی هـا و اقتداری 
کـه امـروز از آن برخوردار اسـت، به حضیـض ذلـت و ناتوانی خواهـد افتاد. نتایـج فعـل و انفعاالت تاریخی، سـریع 
و زودرس نیسـت. روزی ایـن نتایـج دیـده خواهد شـد که دیگـر عـاج پذیـر نیسـت؛ و آن روز برای تمـدن غربی 
فراخواهد رسـید؛ هشـدارش را هـم همیـن امروز خـود روشـن بینان غربـی دارند مـی دهنـد. این حرفی نیسـت 
کـه مِن طلبـه ایـن جـا بنشـینم و از دور بگویـم؛ نـه، این حـرف و فهـم خود آنهاسـت؛ مـا هم البتـه همیـن را می 
فهمیـم. این بـه خاطر چـه بـود؟ اینها در علـم مشـکلی نداشـتند. از طریـق این علـم، ثروت بـی اندازه هم کشـف 
کردنـد و به دسـت آوردنـد؛ از ثروتهـای زیرزمینـی و منابع خـدادادی هم حداکثـر اسـتفاده را کردند؛ بـه فضا هم 
رفتند؛ بـه اعماق اجسـام هم پـی بردنـد؛ در پیشـرفت علمـی کار زیـادی کردنـد و از این علـم هم برای به دسـت 
آوردن ثروت و قـدرت و سیاسـت و همه چیـز، حداکثِر اسـتفاده های مشـروع و نامشـروع را کردند؛ بـا همین علم 
اسـتعمار کردند؛ کشـتارهای گوناگون جهانـی کردند؛ میلیونهـا انسـان را اروپایی هـا در قرن اخیـر و در جنگهای 
مختلف و حـوادث گوناگـون کشـتند؛ بنابرایـن اینهـا در علم مشـکلی نداشـتند؛ اما علم بـدون هدایـت و فضیلت 
و معنویـت و انسـانیت، و علـم ناظـِر فقـط به دنیـا و غمـض عیـن از آخـرت، نتیجـه اش همیـن اسـت. اول، جلوه 
یی بـه زندگی مـی بخشـد و قـدرت و ثـروت و زیبایـی مـی دهـد - »للباطل جولـه« - امـا آخـر قضیه این اسـت؛ 
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و ایـن ادامه پیـدا خواهد کـرد. شـما بدانید وحشـیگری اخاقـی جوامـع مترقـی و متمدنی کـه از معنویـت بویی 
نبـرده اند، روزبـه روز بیشـتر خواهد شـد و همین وحشـیگری، لغزشـگاه بزرگ تمـدن غربِی امـروز اسـت و آنها را 
سـرنگون خواهد کرد. چه کسـی بایـد ایـن معنویـت را در جامعه تأمیـن کند و چـراغ فضیلـت را در میـان انگیزه 
هـای متراکـم دنیایـی برافـروزد؟ چه کسـی باید بـر اسـبهای سـرکش هواهای نفسـانی کـه انسـانها را بـه چنین 
میدان خطرناکـی می اندازنـد، دهنـه بزند و مهـار کنـد؟ روحانیـت پاکیـزه ی آگاِه عاقِل عالـِم فعال؛ غـرب این را 

نداشـت. 

نقش برجسته  روحانیت در جامعه اسالمی نسبت به گذشته
اگـر در جامعـه یـی مجموعـه ی روحانیـت و علمـای دیـن از ایـن خصوصیـات برخـوردار باشـند، دانـش دین را 
بداننـد، از پارسـایی و پرهیـزگاری به قـدر الزم برخوردار باشـند، شـجاعت الزم را داشـته باشـند، برای خـدا وارد 
میدان بشـوند و عاقانـه و مدبرانـه کار کنند، هرچـه پیشـرفت دنیایِی آن جامعه بیشـتر شـود، معنویـت او هم به 
همـان میزان پیـش خواهـد رفت. ایـن عـدم تعـادل و توازنی که امـروز دنیـای غرب بـه آن دچـار اسـت و مایه ی 
هاکـت او خواهد شـد، دیگـر پیش نمـی آیـد. شـما جوانـان و نونهـاالن چنیـن مجموعه یی هسـتید که کشـور 
و جامعـه ی شـما، بلکـه جامعـه ی بـزرگ اسـامی، و در ورای آن، جامعـه ی بشـری را مـی توانـد نجات دهـد؛ با 
این نـگاه بنگرید بـه صحنـه و عرصـه ی کاری که شـماها بـه آن اشـتغال داریـد. نگاه درسـت، این اسـت. نـه این 
که مـا روحانیـون کمبـود و نقص نداشـتیم؛ چـرا، نقصهـای زیـادی داشـتیم؛ اما ایـن سـامت را سـلف روحانیت 
حفظ کرده انـد کـه در راه علم و تقـوا مجدانه کوشـیده انـد و توانسـته اند رشـته ی معنویـت را همچنان مسـتمر 
نگه دارنـد. امـروز کشـور و جامعـه ی اسـامی مـا بـا همـه ی دوران گذشـته ی تاریـخ متفاوت اسـت. بـه همین 
نسـبت، نقـش روحانیت هـم امروز فـوق العـاده برجسـته تر اسـت از آنچه در گذشـته داشـته اسـت. در گذشـته، 
روحانیـت ما همیشـه به عنـوان یک مجموعـه ی بکلـی جـدا از اداره و تدبیـر حرکت جامعـه قرار داشـته؛ خودش 
مغلوب گـروه مغلوبـی بـوده. حّتـی در دورانی هـم کـه پادشـاهان صفویه مدعـی تشـیع بودند و بـه علمـا احترام 
می کردنـد و فتحعلی شـاه بـه خانـه ی میـرزای قمـی در قم مـی رفـت و زیـر بـازوی او را مـی گرفـت، روحانیت 
یک گـروه کامًا حاشـیه یـی بـود؛ مثل ایـن که جریانـی ماننـد سـیل دارد حرکـت می کنـد، خلیـج کوچکی هم 
در این گوشـه قـرار دارد؛ با این جریـان ارتبـاط دارد، امـا هیچ تأثیـری در ایـن جریان به صـورت بنیانـی و اصولی 
نـدارد. نـه تنهـا روحانیت، دیـن هـم این طـور بوده اسـت. امـروز بـرای اولیـن بـار در تاریـخ کشـور مـا - بلکه در 
تاریخ کشـورهای اسـامی - بعـد از صدر اسـام، دیـن منشـأ و منبع قـدرت و تدبیـر امـور و اداره ی جامعه شـده 
اسـت. شـاخص، بـودن و نبـودن روحانی نیسـت؛ شـاخص، بـودن دیـن و نبـودن دیـن اسـت. مجلـس قانونگذار 
مـا، مجلس شـورای اسـامی اسـت؛ یعنی مـاک قبـول و عدم قبـول قوانیـن مـا، انطبـاق و عـدم انطباِق بـا دین 
اسـت - شـورای نگهبان - یعنی قـوه ی مجریه ی کشـور و همه ی بازوان و دسـتان و سرانگشـتان اداره ی کشـور، 
به یـک منشـأ دینی متصـل می شـود؛ اینهـا خصوصیـات اصلـی جامعه ی امـروز ماسـت؛ این در گذشـته سـابقه 
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نداشـته اسـت. اگـر مـی بینیـد جبهـه ی عظیـم کفـر و اسـتکبار در همـه ی اشـکال گوناگـون آن بـا ایـن نقـاط 
بشـدت معارضه مـی کنـد، بـه خاطـر ایـن اسـت. بـا شـورای نگهبـان سـخت مخالفند؛ بـا مجلسـی که شـورای 
اسـامی باشـد، بشـدت مخالفند؛ بـا رئیـس جمهوری کـه دم از اسـام بزنـد، بشـدت مخالفند؛ بـه طریـق اولی با 
رهبـری و والیـت فقیـه صددرصـد مخالفنـد؛ چـون اینها نقطـه های اساسـی یی اسـت کـه حرکـت و جهتگیری 
اسـامِی نظـام را تأمیـن مـی کنـد. اگـر در تاریخ همیـن طـور عقب برویـد، ایـن وضعیـت تا صدر اسـام سـابقه 
ندارد. اگـر ایـن کشـور توانسـت در میدانهـای تحـرک و پیشـرفت مـادی بـه موفقیتهایـی دسـت پیدا کنـد؛ اگر 
توانسـت علـم و فنـاوری و صنعـت پیـدا کنـد؛ اگـر توانسـت یـک سیاسـت بیـن المللـی و یـک دیپلماسـی قوی 
پیـدا کند؛ اگـر توانسـت اقتصـاد جامعه را سـر و سـامان دهـد؛ اگـر توانسـت از منابـع عظیم ثـروت در زیـر زمین 
و روی زمیـن، اعـم از معـدن و کشـاورزی و امثـال اینهـا اسـتفاده کند؛ اگـر توانسـت از سـرزمین وسـیع و متنوع 
ایران و موقعیت مهم سـوق الجیشـی آن اسـتفاده کنـد؛ و خاصـه، اگر توانسـت با معیارهـای پیشـرفت جهانی و 
مدنـی خودش را همـراه کنـد، این اولین کشـور و دولتـی خواهد بود که توانسـته اسـت پیشـرفت مـادی را در زیر 
روشـنِی چـراغ برافروختـه ی فضیلـت و معنویت بـه دسـت آورد؛ این می شـود یـک تمدن جدیـد؛ ایـن در تاریخ 
کم سـابقه اسـت و در مقابل تمـدن غربی یـک پدیده ی بشـدت هشـداردهنده اسـت. اگـر در این مجموعه، شـما 
نقـش روحانیـت را برجسـته کردیـد، ببینید چقـدر بـه این مدنیـت خدمت کـرده ایـد. دانشـهای جدیـد، خیلی 
خوب اسـت. مـا جوانهایی را که در دانشـگاه هـا درس مـی خوانند، به علـم و تحقیق و پژوهش تشـویق مـی کنیم. 
می شـنوید و می بینیـد؛ من به دانشـگاه هـا مـی روم و با جوانهـای دانشـجو و اسـاتید صحبت مـی کنـم و آنها را 
بـه شکسـتن مرزهای دانـش ترغیب مـی کنـم؛ از مرزهـا عبور کننـد، دانـش جدید به دسـت آورنـد و علـم تولید 
کنند؛ اینها کارهایی اسـت کـه باید بشـود. مدیـران و بازوان فعال کشـور را بـه کار فنـاوری و صنعت و کشـاورزی 
و تولیـد و تکثیـر ثـروت ملی تشـویق و ترغیـب می کنیـم؛ در ایـن کار تـاش و سـرمایه گـذاری می کنیـم؛ همه 
ی اینها الزم اسـت؛ به شـرطی کـه بـه بهترین وجـه انجام بگیـرد. اما اگر شـما کـه برای روشـن نگهداشـتن فروغ 
معنویـت و فضیلـت و دین کمر بسـته ایـد، غایب باشـید، همـه ی ایـن پیشـرفتها بـی ارزش خواهد شـد؛ بلکه به 
ضـد ارزش تبدیـل خواهد شـد. اهمیت حوزه هـای علمیـه، این جا معلـوم می شـود. با این نـگاه، کار شـما از همه 
ی کارهایـی کـه انجام مـی گیـرد، مهمتر اسـت. وجـود یـک مجموعـه ی روحانِی عالـم، روشـن بین، روشـنفکر، 
شـجاع، پارسـا، پاکدامـن، دارای آگاهی وسـیع و برخـوردار از خشـیت الهـی، در جامعه یـی که در حال پیشـرفت 
اسـت، نویدبخش این اسـت که این پیشـرفتها در جهـت گمراهـی و ضالِت هر چـه بیشـتر، و در فرآینـد تاریخی 
در جهت سـقوط بـه کار نخواهـد رفـت؛ این نقش شـما جوانهـای طالـب علم و محصـل علـوم دینی اسـت؛ این را 

قـدر بدانیـد؛ خیلی مهم اسـت. 

تحمل سختی ها برای نقش آفرینی در سعادت جامعه
البته مشـکاتی در سـر راه شـماها وجـود دارد. امـروز طـاب و روحانیون ما مشـکات بسـیاری دارند؛ مشـکات 
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مادی دارنـد، مشـکات حیثیتی دارند، سـختی هـای گوناگـون دارنـد، محرومیتهایـی دارنـد؛ منتها اینهـا در راه 
این هـدف بـزرگ صفر اسـت. هیـچ مجموعـه یی بـدون دسـت و پنجـه نرم کـردن با مشـکات نتوانسـته اسـت 
یک نقـش اثرگـذار و مانـدگار ایفـا کند و بـه وجـود بیـاورد. طبیعت بشـر ایـن طور نیسـت که بـا راحـت طلبی و 
برخورداری از آسـایِش مطلـق بتواند بـه جای واالیی دسـت پیدا کند؛ سـختی هـا را بایـد تحمل کـرد؛ این همان 
سـمتگیری به سـوی رضای الهـی و نقـش آفرینـی در سـعادت یـک جامعه اسـت. حـوزه هـای علمیه امـروز می 
توانند خـود را آن چنـان بسـازند که بـه معنـای حقیقی کلمـه نقش آفریـن باشـند. حـوزه ی قم در سـال 1۳4۰ 
قمـری - یعنـی تقریبـاً هشـتاد و پنج سـال قبل - توسـط مرحـوم حـاج شـیخ عبدالکریم حائـری به وجـود آمد و 
در سـال 1۳55 قمـری - یعنی پانزده سـال بعد - با درگذشـت مؤسـس آن حـوزه، بظاهر متاشـی شـد؛ یعنی در 
اوج اقتـدار و اختنـاق رضاخانـی. وقتـی مرحوم آقـا شـیخ عبدالکریـم حائـری از دنیا رفـت، همان چند صـد طلبه 
یی هم کـه در قـم بودند، متفـرق شـدند. گرسـنه و بی پـول و بی منشـأ درآمـد و ترسـان، روزهـا بیرون شـهر قم 
مـی رفتنـد و در باغهای اطـراف قـم مباحثـه مـی کردند؛ شـب بـه مدرسـه ی فیضیه یـا به خانـه هایشـان برمی 
گشـتند. امـا در میـان همـان طـاب آواره ی پراکنـده ی ترسـاِن مرعـوِب از اقتـدار دسـتگاه و زیر فشـار شـدید 
اقتصـادی و حیثیتـی و سیاسـی، کسـی مثل امـام خمینـی بیـرون آمد. چهل سـال بعـد از تشـکیل حـوزه ی قم 
- یعنـی در سـال 1۳۸1 قمـری - نهضـت روحانیت شـروع شـد؛ اینهـا خیلـی معنـا دارد. تـازه از این چهل سـال، 
چندین سـالش بـا ایـن شـدت گذشـته بـود. در فروردین سـال 1۳42 شمسـی کـه حـوادث مدرسـه ی فیضیه و 
زدن طـاب و انداختـن آنها از باالی پشـت بـام پیش آمـد، همـان روز ما منـزل امـام رفتیم. بنـده آن وقـت طلبه 
ی جوانی بودم در سـن االن شـماها. دسـتگاه اختناق محمدرضا علیـه حوزه ی علمیه، شمشـیر را از رو بسـته بود. 
در خیابـان ارم قـم طلبه جـرأت نمی کـرد - این را من به چشـم خـودم دیـدم - از این طـرف خیابان بـه آن طرف 
برود! کماندوهای دسـتگاه شـاه مثل شـمر مـی ریختند سـرش، کتکـش می زدنـد، عمامـه اش را برمی داشـتند 
و لباسـش را پـاره می کردنـد. در چنیـن حالـت رعـب آوری، آن روز امـام )رضـوان اللَّ علیه( بعـد از نمـاز مغرب و 
عشـا به خانـه شـان رفتنـد - همین خانـه یی کـه االن هـم در قـم هسـت - طلبه هـا هـم رفتنـد، بنده هـم بودم. 
ایشـان خاطـره ی اختنـاق دوران رضاخانی و رفتـن طلبه هـا به بیـرون از قم را یـادآوری کردنـد و گفتنـد آن روز 
ما این طـور زندگـی کردیـم؛ آنهـا رفتنـد و مـا ماندیـم؛ حاال هـم اینهـا خواهنـد رفـت و شـما خواهید مانـد. این 
پیشـگویِی امام بـود؛ پیشـگویِی مبنی بر وعـده ی الهـی. خدای متعـال وعده کرده اسـت کـه اگر جماعتـی در راه 
او مجاهـدت و ایسـتادگی کننـد و دارای ایمان باشـند، قطعاً به هـدف خواهند رسـید. وعده ی الهی دروغ نیسـت. 
خـدای متعـال راه را جلـوی پای انسـان مـی گـذارد و قـدم به قدم دسـت انسـان را مـی گیـرد. وقتی هـدف، خدا 
بـود، »والّذین جاهـدوا فینـا لنهدیّنهم سـبلنا«. عمـده، وجود ایـن انگیزه و ایـن ایمان اسـت؛ وارد میدان شـدن و 

تـاش کردن اسـت. هـر جا ایـن باشـد، موفقیـت بـدون تردید حاصـل خواهد شـد.
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انقالب اسالمی حاصل تالش و مجاهدت های متراکم
امروز مـا توانسـته ایـم نتیجـه ی مجاهدتهـای انبـوه و متراکمـی را که خـدای متعال اجـری بـرای آنها قـرار داد، 
در مقابـل چشـم ببینیـم: ایجـاد حکومتـی بـر مبنـای اسـام و معـارف اهل بیـت )علیهـم الّسـام(. این شـوخی 
اسـت؟ اصًا بـه ذهن کسـی مـی گنجیـد کـه در دوران سـیطره ی مطلـق قدرت مـادی بـر دنیـا و انواع شـیوه ها 
و روشـهای اسـتعماری و نواسـتعمارِی تبلیغـی و سیاسـی و اقتصـادی و مالـی - آن هـم در این نقطه ی حسـاس 
دنیا - ناگهـان نهـال برومندی با این ریشـه ی مسـتحکم سـر بلنـد کنـد و طوفانهـا نتوانـد در طول بیسـت و پنج 
سـال به آن آسـیبی بزند؟ این نشـدنی بـود؛ اما همیـن کار - که بر حسـب نـگاه عادی و عرفـی و معمولی نشـدنی 
بـود - در میـزان و معیـار الهی، حتمـی بود و شـد. ما امروز در چشـم انداز بیسـت سـاله گفته ایم که بیسـت سـال 
دیگـر کشـور مـا از لحـاظ پیشـرفت مـادی، پیشـرفت سیاسـی و از لحـاظ معنـوی و فرهنگـی بایـد به ایـن نقطه 
برسـد. با تاش و مجاهدتی که پشـت سـر این گذاشـته شـود، رسـیدِن بـه اینهـا قطعی اسـت؛ هیچ تردیـدی در 
آن نیسـت؛ منتها - همان طـور که عرض کـردم - ایـن حرکت مـی تواند همـراِه با هدایـت الهی و هدایـت دینی و 
هدایت روحانیت باشـد؛ مـی تواند بدون آن باشـد. اگر بـدون آن باشـد، ما در ذیل جدول کشـورهای پیشـرفته ی 
دنیا خواهیم بـود. صد سـال قبل از ما، دویسـت سـال قبـل از ما، دیگـران هم به این پیشـرفتها دسـت پیـدا کرده 
بودند؛ این هـم آخـرش! زنـدان ابوغریـب و زندانهای دیگـر و دو جنـگ بین الملـل و چهره ی زشـت اسـتعمار در 
دنیـا، آخـر آن پیشرفتهاسـت. اما اگـر این پیشـرفتها بـا هدایـت دین همـراه باشـد، آن وقـت چیزی اسـت که در 

دنیـا اتفـاق نیفتاده و در تاریخ سـابقه نداشـته اسـت.

توصیه به طالب جوان برای دستیابی به پیشرفت همراه با معنویت
 مدنیـت و علـم و پیشـرفت مادی، همـراه بـا معنویـت، تقـوا، فضیلـت و هدایت دینـی؛ چیزی اسـت که دنیـا این 
را دیگـر تجربـه نکرده اسـت. مـا در صدر جـدول پیشـرفته هـای دنیا خواهیـم بود. مـی بینیـد نقـش روحانیت و 
شـما جوانها چقدر حسـاس اسـت؟ در بیـن همیـن جماعتی کـه این جا نشسـته انـد و هـزاران طـاب جوانی که 
در قم و حـوزه هـای دیگـری از قبیل شـما هسـتند، علمـای بزرگـی بالقوه وجـود دارنـد کـه در آینده ان شـاءاللَّ 
تاریـخ اینهـا را خواهـد دیـد. در بین شـما افرادی هسـتند در حـد امـام؛ در حـد مراجع بـزرگ؛ در حـد مجاهدان 
بـزرگ راه دین و نـام آوران بـزرگ تاریـِخ دیـن و معنویت. اگـر تاش کردیـد، ایـن بالقوه هـا همه بالفعـل خواهد 
شـد. روزی کـه در جامعـه و کشـور ما صـد نفـر، پانصد نفـر، هزار نفـر شـخصیت روحانـی مثل امام باشـند، شـما 
ببینیـد چه حرکـت عظیمـی در ایـن جامعه بـه وجـود خواهد آمـد. وقتـی در جامعـه ی مـا صدها نفر شـخصیت 
دارای دانـش دیـن و مسـلِط بـر منطـق و اسـتدالل دینـی، در فلسـفه و کام و فلسـفه ی جدیـد و محاجـه ی بـا 
شـبهه افکنـان وجود داشـته باشـند، ببینیـد چه اتفـاق عظیمـی در جامعـه می افتـد. وقتی بـه وسـیله ی همین 
مجموعـه، هـزاران کتاب، مجلـه و مقاله هـای علمی در سـطح دنیا بـا زبانهای مختلف منتشـر شـود، شـما ببینید 
چـه خورشـید فروزانی از ایـن نقطـه ی عالم بـر همه ی فضـای فکـری جهان بشـری پرتو خواهـد افکنـد. همه ی 
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اینها شـدنی اسـت؛ خیاالت نیسـت. تصـور نکنید اینهـا آرزوهـای پـوچ و توخالی اسـت؛ نخیـر، اینهـا واقعیتهای 
دسـت یافتنی اسـت؛ منتهـا باید دسـت دراز کـرد، خـود را به ایـن واقعیـت رسـاند و آن را گرفـت؛ ایـن کار همت 
می خواهـد. باید بـه طـور جـدی درس بخوانیـد - همان توصیـه یی کـه من همیشـه به جوانهـای طلبـه می کنم 
- علومـی را که امـروز در اختیـار حوزه هـای علمیه اسـت، فرا بگیریـد و از بـن دندان خودتـان را به سـطح تحقیق 
برسـانید. انسـان با سـرهم بندی، محقـق نمی شـود. با بـرف انبار کـردن، انسـان فقیه و فیلسـوف نمی شـود. باید 

محکم، خشـت خشـت ایـن پایـه را روی هـم بچینیـد و بروید تا بـه آن اوج برسـید.
 در عرصـه ی علـم و تقوا، شـماها نورانـی هسـتید. دلهای شـما پـاک و جانهایتان پاکیزه اسـت. شـماها شـفافید؛ 
ایـن شـفافیت را حفـظ کنیـد. از گنـاه دوری کنیـد و بـه ذکـر و توجـه اهمیـت دهیـد؛ همیـن آیـه یی کـه االن 
خواندنـد؛ »فمن شـاء اتّخـذ الی ربّـه مآبا«؛ هـر کـس بخواهد، مـی تواند به سـمت خـدا بـرود و با خدا خـودش را 
آشـنا و به او نزدیـک کنـد. در نماز، انسـان بایـد به معنـای واقعـی کلمه احسـاس کنـد که بـا یکـی دارد مخاطبه 
می کنـد و حرف مـی زنـد؛ از او کمک مـی خواهـد، بـه او پناه مـی بـرد، از او اسـتضائه می کنـد و رحمـت و فضل 
و کمـک او را جذب مـی کنـد. در درجـه ی اول، اجتنـاب از گناهان اسـت؛ بعـد واجبـات و نوافل و توجهات. شـما 
جوانهـا سـرمایه ی خیلی خوبـی دارید. انـدک همت و تاشـی، شـماها را پیـش می بـرد. بنابرایـن علـم و تقوا دو 
پایـه ی اصلـی اسـت. پاکیزگـی، پارسـایی، پاکدامنـی، آگاهـی، روشـن بینـی، روشـنفکری و آشـنایی با مسـائل 
جامعـه و جهـان، پایـه هـای اصلـی اسـت. ممکـن اسـت انسـان، عالـم و باتقـوا هم باشـد، امـا چـون دنیـا را نمی 
شناسـد، سـرش را پاییـن بینـدازد و راه بیفتد؛ یـک وقت ببینـد مقـدار زیادی از جاده دور شـده اسـت. مـا چنین 
اشـخاصی داشـته ایم؛ آدمهـای خیلی خـوب، مؤمـن و عالم؛ امـا خط جبهـه را گم کـرده انـد. وقتی انسـان قطب 
نما نداشـته باشـد، راه را زود گم مـی کند. اغلـب شـما جوانهـا دوران جنـگ را درک نکرده ایـد. در جبهه، انسـان 
زود راه را گـم مـی کنـد؛ یـک وقـت خیـال مـی کنـد کـه دارد بـه طـرف دشـمن تیرانـدازی می کنـد؛ امـا چون 
درسـت جهت یابـی نکرده، مـی بیند بـه طرف نیـروی خـودی دارد تیرانـدازی می کنـد! مـا کسـانی را دیدیم که 
به جای ایـن کـه تیرانـدازِی معنوی شـان را به طـرف دشـمن بکنند، لولـه هـای توپخانه شـان را طـرف جبهه ی 
خـودی گرفتنـد و تا هر جـا کـه توانسـتند، جبهـه ی خـودی را کوبیدنـد! در دوران مبـارزات، مـا ایـن را دیدیم و 
علت هم بـر اثـر ناآگاهی اسـت. باید آگاهـی کسـب کنید. روشـن بینی و روشـنفکری تـان را نگـه داریـد و اراده و 

همـت و خسـتگی ناپذیـری را در خـود حفـظ و تقویـت کنید.
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خواندن آثار شهید مطهری توسط طالب و اهل منبر *

خصوصیات علمی استان همدان
یک جملـه در خصـوص سـابقه ی علمی همـدان - بـه معنای شـامل و عـام آن، کـه اسـتان همدان اسـت - عرض 
کنیـم. حقیقتـاً در بیـن مناطـق گوناگـون کشـور، همـدان یـک نمونـه ی کم نظیـر اسـت. تعـداد علمـا و فضا و 
بـزرگان و متبحریـن در فنـون مختلف و علـوم گوناگـون در ایـن اسـتان بسـیار شـگفت آور اسـت. از خصوصیات 
این اسـتان یکی هم این اسـت کـه صادرکننـده ی علماسـت؛ چقدر بـزرگان همدانـی، مایـری، نهاوندی و سـایر 
شـهرهای این اسـتان و این منطقـه در مناطق مختلف کشـور منشـأ خدمات علمـی و عملـی بودند. ما در مشـهد 
از اوان کودکـی بـا دو چهـره ی علمـِی معـروِف نهاونـدی آشـنا شـدیم؛ یکـی مرحوم شـیخ محمـد نهاونـدی بود؛ 
پسـر شـیخ عبدالرحیم نهاوندی، کـه او هـم از ماهای بزرگ تهـران بود. مرحوم شـیخ محمـد نهاونـدی از اَعام و 
اسـاتین مشـهد بود، که پدر مـن پیش ایشـان درس خوانـده بـود؛ صاحب تفسـیر نهاوندی، کـه چهار جلد اسـت. 
ایشـان شـاعر خوبی هم بوده اسـت. بنده ایشـان را دیده بـودم و با پـدرم به منزل ایشـان رفتـه بودیم؛ بسـیار مرد 
فاضـل، عالم، روشـنفکر، مجتهـد و متفننـی بود. دیگـری، مرحوم آقـا شـیخ علیاکبر نهاونـدی که در بیـن عامه ی 
مردم مشـهد تقریباً شـخص اوِل روحانی محسـوب میشـد؛ االن هم شبسـتان نهاوندِی مسـجد گوهرشـاد به اسم 
ایشـان اسـت. این اولین آشـنایی ما با ایـن منطقـه از لحاظ علمـی بود. بعـد هـم بتدریج با نـام علمای بـزرگ این 
خطـه آشـنا شـدیم؛ فقهـا و اصولییـن بزرگـی کـه در این خطـه پـرورش پیـدا کرده انـد؛ مرحـوم آخونـد ماعلی 
نهاونـدِی صاحـب »تشـریع االصـول«، مرحـوم آخونـد ماحسـینقلی کـه عـاوه ی بـر مقـام عرفانـی و سـلوکی 
و معنـوی، فقیـه بزرگـواری هـم بـوده اسـت؛ شـاگرد شـیخ و شـاگرد میـرزای شـیرازی بـوده اسـت؛ مرحـوم آقا 
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شـیخ محمد بهـاری، مرحـوم حاج آقـا رضـا همدانی واعـظ؛ شـخصیتهای برجسـته ی علمـِی نزدیک به زمـان ما. 
شـاید قبل از اینهـا، مرحـوم آخوند ماحسـین همدانـی بوده؛ مؤسـس همین مدرسـه ی آخونـد همـدان، که بعد 
مرحـوم آقای آخونـد ماعلـی )رضـوان اللَّ علیـه( آن را تجدید بنـا کردنـد و در واقـع از نو احیـاء کردنـد. بنابراین 
همـدان پُـر از چهره هـای علمـی اسـت. در قم هـم که مـا بودیـم، فضـای همدانـی را میشـناختیم. همیـن آقای 
صابـری همدانـی - که این جـا تشـریف دارند - اوایـل ورود مـا در قم، ایشـان و دیگـران حضـور داشـتند و از فضا 
بودند. امـروز بحمـداللَّ در عـداد مراجـع، آقای نـوری همدانـی را در قـم داریـم، و بقیه ی آقایـان علمـای همدان. 
بنابرایـن، ایـن منطقـه از لحـاظ علمـی بابرکـت اسـت. اینهـا تصادفـی هـم نیسـت؛ یقینـاً خصوصیات و شـرایط 
اقلیمـی و جغرافیایـی و تاریخـی در ایـن پرورش علمـی تأثیر گذاشـته اسـت. همین رجـل همدانِی معـروف - که 
مرحـوم ابن سـینا، هـم در شـفا و هـم در مکاتبـه ی خـود با علمـای بغـداد از رجـل همدانـی اسـم میـآورد - هزار 
سـال قبل در همدان کسـی بـوده اسـت کـه ابن سـینا در حـق او شـهادت میدهـد و میگویـد او در فنـون مختلف 
متبحر و وارد اسـت. ایشـان در شـفا میگویـد: »کبیر السـن، غزیر المحاسـن«. غزیر المحاسـن، یعنی محّسـناتش 
فـراوان بـوده. بعضـی خیـال میکننـد غزیرالمحاسـن، یعنـی محاسـنش زیـاد بـوده! غزیـر اللحیـه کـه نگفته اند؛ 
غزیـر المحاسـن گفته اند. البتـه در بـاب کلِی طبیعـی نظـری دارد که آن را قبـول نکرده انـد؛ لیکن این شـخصیت 
خیلی مهم اسـت. هزار سـال قبـل، ابن سـینا - کـه فرید اعصـار و دهور اسـت، نـه فرید عصر خـود - دربـاره ی این 
مرد شـهادت میدهد که محاسـنش زیـاد اسـت، و بعـد در آن مکتوبات میگویـد این مـرد در علوم مختلـف متبحر 
بـوده؛ که بعـد از بیـان او معلوم میشـود هـم در فلسـفه، هـم در منطق و هـم در هندسـه متبحر بـوده اسـت. اینها 
چیزهای مهـم و عظیمی اسـت. حـاال روات و بزرگانـی که همدانـی بودند، بـه جای خـود محفوظ؛ ایـن متبحرین 
در فنـون مختلـف و کسـانی کـه مغزهـا و ذهنهایشـان با علـم بارور شـده بـود، وقتـی حسـاب میکنیـم، میبینیم 
یکی پـس از دیگـری در ادبیـات و در فنـون مختلـف، سـرآمد بوده انـد. رشـیدالدین فضـل اللَّ همدانـی - صاحب 
َربع رشـیدِی تبریـز و صاحب کتـاب »مجمـل التواریـخ« - یک شـخصیت علمـی اسـت؛ از کار او در َربع رشـیدی 
میشـود فهمیـد کـه او مرد علمـی اسـت. شـما ببینید ایـن مـرد هفتصد سـال قبـل در تبریز دانشـگاهی سـاخته 
کـه شـش هـزار دانشـجو داشـته و اینهـا در فنـون مختلـف درس میخواندنـد. پنجاه یـا صد نفـر پزشـک فقط در 
َربع رشـیدی جمع شـده بودند و علـم پزشـکی را تدریـس میکردند. این سلسـله ی نسـب علمی حـوزه ی همدان 
را بایـد به یـاد داشـت؛ اینهـا را نبایـد فرامـوش کرد؛ ایـن سلسـله ی نسـب علمی چیـز خیلی مهمی اسـت. شـما 
فاضـل و طلبه ی جـوان کـه در حـوزه ی علمیـه ی همـدان یـا کفایـه میخوانیـد، یـا مکاسـب میخوانید، یـا درس 
خـارج میرویـد و اسـفار میخوانیـد، توجـه داشـته باشـید کـه امتـداد آن سلسـله ی علمـی هسـتید. مـن مرحوم 
آقـای آخونـد ماعلـی را از نزدیک زیـارت نکرده بـودم؛ لیکن صیـت علمی ایشـان در قم و مشـهد به ماها رسـیده 
بـود؛ میدانسـتیم شـخصیت باعظمتی اسـت و از لحـاظ علمـی جزو شـاگردهای مبـرز مرحوم حاج شـیخ اسـت. 
همچنیـن مرحـوم آقای آقـا شـیخ محمد ثابتـی و دیگـران، کـه در زمـره ی علمـا و شـخصیتهای بـزرگ همدانی 
بوده انـد. این قبـال کهن علمـِی همـدان را فرامـوش نکنید و از دسـت ندهیـد؛ این چیز خیلی بزرگی اسـت. شـما 
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دنباله ی آنها هسـتید. چشـمه ی نورانـی و گـوارای علم در این بـاد جاری شـده و به همه جا رسـیده اسـت. نجف 
از ایـن بزرگوارها اسـتفاده کـرده، قم اسـتفاده کرده، مشـهد اسـتفاده کـرده، تهـران اسـتفاده کرده.

 حاج آقـا رضـا همدانـِی واعـظ در حضـور میـرزای شـیرازی منبـر رفـت، کـه ایـن منبر بعـد کتـاب شـد؛ »هدیة 
النملـة الی رئیـس الملـة«. این یـک منبـِر حاج آقا رضـا همدانـی واعظ اسـت؛ غیر از حـاج آقا رضـا همدانـِی فقیِه 
صاحب »مصبـاح الفقیه«. مـن »هدیة النملـة« را دارم و خوانده ام؛ رد شـیخیه اسـت. ایـن کتاب، متقـن و دقیق و 
عمیق اسـت. البتـه مرحـوم حاج آقا رضـا واعـظ فقیه هم بـوده، امـا اهل طاقـت بیـان و اهل منبـر هم بـوده و در 
حضور میـرزای شـیرازی منبر رفتـه و میرزا او را تحسـین کرده اسـت. گفته ایـن منبر را بنویس، او نوشـته اسـت؛ 
بعد بـا عنـوان »هدیـة النملة الـی رئیـس الملة« چـاپ شـده اسـت. البتـه مـن چـاپ قدیـم آن را دارم - چاپهای 

چهـل، پنجـاه سـال قبـل را - نمیدانم اخیـراً چاپ شـده یا نـه. این کتـاب به نجف اسـتفاده رسـانده اسـت.
 مرحـوم آخونـد ماحسـینقلی همدانی کسـی بوده اسـت کـه جریـان سـلوکِی عرفـان متشـرعِی خالِص نـاب از 
آن بزرگـوار جوشـیده. مرحوم آقـا سـیدعلی شوشـترِی معروف که اسـتاِد میـرزا و اسـتاد خیلـی از بـزرگان بود و 
خودش فقیـه بزرگـواری بود، توانسـت یـک نفـر را تربیـت کنـد و او آخونـد ماحسـینقلی همدانی اسـت که این 
سلسـله را بـه راه انداختـه اسـت. مرحـوم آقاشـیخ محمد بهـاری، مرحـوم آقـا سـیداحمد کربایـی، مرحـوم آقا 
میرزا جـواد آقـای تبریزی - پـدر مرحـوم آقا میـرزا علی آقـای قاضـی - و بـزرگان دیگر، هر کـدام در ایـن عرصه، 

تـاش فراوانـی کردند.

 چند توصیه به طالب جوان
چندین سـال پیش، زمـان ریاسـت جمهوری به این جـا آمدم؛ مرحـوم آقـای آقانجفی هم حیات داشـتند؛ ایشـان 
هم جـزو شـخصیتهای برجسـته بودنـد. شـما شـخصیتهای علمـِی زیـادی دارید، کـه هم همـدان، هم سرتاسـر 
کشـور و هـم حـوزه ی نجـف از ایـن بـذر سـالم و ایـن مـزرع پُرمحصـول و پُرنمـاء اسـتفاده کرده اسـت. شـما که 
میخواهیـد در حـوزه ی همـدان درس بخوانیـد، دنبالـه ی آن سلسـله هسـتید. قـدر خودتـان را بدانیـد، قـدر این 
حـوزه را بدانید و روزبـه روز به ایـن حـوزه بپردازیـد و آن را تقویت کنیـد و عمق بدهیـد.  عزیزان مـن! درس را هم 
خـوب و عمیـق بخوانید؛ ایـن را من بـه جوانهـا عرض میکنـم. همـه ی آنچه بـرای یک روحانـی از شـؤون مختلف 
الزم اسـت، متوقف اسـت بر این مایـه ی علمـی. در دوران مبارزات در مشـهد بنـده درس میگفتم - سـطوح درس 
میـدادم؛ مکاسـب و کفایـه میگفتـم - در کارهای مبـارزه هـم بـودم. طلبه هایی که بـا بنده معاشـر بودنـد، خیلی 
از آنها داخل مسـائل مبـارزه بودند. حضـور در میدانهای سیاسـی و اجتماعـی، بعضی از آنهـا را دچـار تردید کرده 
بود کـه خواندن ایـن درسـها و دقت در متون درسـی چـه فایده یـی دارد؛ برویم مشـغول کار سیاسـی شـویم. آنها 
در همـان میـدان سیاسـی هم با بنـده مرتبـط بودنـد و از بنـده چیزهایـی میآموختنـد. وقتـی متوجه ایـن تردید 
شـدم، به آنها گفتـم هـر کاری بخواهیـد بکنید، بیمایـه فطیر اسـت؛ باید مایه داشـته باشـید تـا بتوانید منشـأ اثر 

باشـید. و به شـما عرض میکنـم: بـرادران عزیز! مایـه ی علمـی را مسـتحکم کنید.
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 تبیین چالش های امروز روحانیت
نکتـه ی دوم: امـروز روحانیت ما بـا دو گونه چالـش مواجه اسـت. شـاید در بعضـی از ادوار تاریخی هـم همین طور 
بـوده اسـت؛ لیکـن در اکثـر ادوار تاریخـی، روحانیـت بـا یـک چالـش مواجـه بـود؛ آن چالش امـروز هسـت، یک 

چالـش دیگر هـم وجـود دارد. 

 اشتغال ، چالش اصلی روحانیت
اشـتغال و چالـش اصلـی روحانیـت - کـه در ادوار مختلـف، حوزه هـای علمیـه و علمـای مـا بـا آن مواجـه بودنـد 
، فقه الدیـن. فقه فقـط فروع نیسـت؛  - تبییـن و تعلیـم دین بـه معنـای واسـع کلمـه بـوده اسـت؛ تعلیـم فقـه اللَّ
فقـه اکبـر، توحیـد و معـارف اسـت؛ چیزهایـی اسـت که بـا غـور در مسـائل عقلـی بایـد آنهـا را بـه دسـت آورد و 
فهمیـد و با تهذیب نفـس آنهـا را صیقل داد. میخواسـتند دیـن را فرابگیرنـد و آن را بـه مخاطبان خودشـان تعلیم 
بدهنـد. تعلیـم دیـن هـم ابعـادی دارد؛ یکـی از ابعـاد، رشـد دادن فکـر و عقـل مـردم اسـت - کـه »و یثیـروا لهم 
دفائـن العقـول« - یکـی دیگـر از آن ابعاد، رفع شـبهات اسـت. شـبهات همیشـه بـوده، اما نـوع شـبهات متفاوت 
بـوده اسـت. در دوره هـای مختلف، علمـای بـزرگ مـا را ماحظـه کنیـد؛ یکـی از مسـؤولیتهای خودشـان را این 
میدانسـتند کـه بـا شـبهات مقابلـه کننـد. مقابله هم یـا به نحـو پیشـگیری اسـت یا بـه نحو درمـان. پیشـگیری، 
بهتـر از درمـان اسـت. این کـه کام را تعلیـم میدادنـد، فلسـفه را تعلیـم میدادنـد و شـخصیتی مثـل عامـه ی 
حلـی - کـه فقیـه عالیقـدری اسـت - هـم در کام کتـاب دارد، هـم در فلسـفه کتـاب دارد، به خاطـر این بـود که 
با باور کـردن عقلیـت مخاطبـاِن خودشـان بتواننـد از ورود یا جایگیر شـدن شـبهه ها در ذهـن پیشـگیری کنند. 
مخاطب آنهـا - چـه انسـان معمولـی یـا طالـب علـم، یـا شـخص فرزانـه و تحصیلکـرده - در مقابل شـبهه یی که 
به ذهـن او میرسـید یـا دیگـری بـه ذهـن او وارد میکـرد، درنمیمانـد. کار دیگـر هم ایـن بود کـه شـبهه را درمان 
کنند؛ اگـر شـبهه یی پیش میآمـد، مجالـس کامی و بحث و پاسـخ به سـؤاالت تشـکیل دهنـد و کتاب بنویسـند 
تا شـبهه ها را برطـرف کنند. بـرای ایـن کار، فقه و فلسـفه و کام و تفسـیر و علـوم مقدماتـی میخواندنـد؛ از تاریخ 
مطلع میشـدند و بسـیاری از علوم عصـر خود را فـرا میگرفتنـد تـا بتوانند دیـن را تبلیغ کننـد؛ »لقد مـّن اللَّ علی 
المؤمنیـن اذ بعث فیهم رسـوال مـن انفسـهم یتلوا علیهـم ایاتـه و یزّکیهـم و یعلّمهم الکتـاب والحکمـة«. یکی هم 
تزکیه اسـت. تعلیـم با تزکیـه متفـاوت اسـت. اگرچـه تعلیم چنانچـه به شـیوه ی صحیـح و بـا متد درسـت انجام 

بگیـرد، تزکیـه را هـم در خـود دارد؛ امـا تزکیه جریان مسـتقلی اسـت.
 شـما امـروز بـا ایـن چالـش مواجه ایـد و مسـأله ی شـما مهمتـر و دشـوارتر اسـت از مسـأله ی عامـه ی حلـی یا 
مسـأله ی عامه ی مجلسـی یـا مسـائل علمای بزرگـی کـه در طـول تاریـخ بوده اند؛ بـا آنها قابل مقایسـه نیسـت. 
امروز نشـر افکار باطـل نه فقط بـه وسـیله ی ابزارهـای ارتبـاط جمعِی فـراوان - مثـل رادیـو، تلویزیـون، اینترنت 
و انـواع و اقسـام روشـهای الکترونیکـی - انجـام میگیـرد، بلکـه از شـیوه های هنری هـم اسـتفاده میشـود. امروز 
در دنیـا پـول خـرج میکننـد و فیلمهـای گران قیمـت میسـازند، بـرای این کـه غیرمسـتقیم فکـری را وارد ذهنها 
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کنند یـا فکـری را از ذهنهـا بیـرون بیاورنـد. یکـی از مهمتریـن نقـاط آماج ایـن کارهـا، افـکار دینـی و بخصوص 
افکار اسـامی اسـت. البتـه بعـد از برپا شـدن جمهوری اسـامی، بخصـوص افکار شـیعه هـم آماج همیـن چیزها 
قرار گرفته اسـت. شـما شـاید شـنیده باشـید که در سـرزمین فلسـطین به وسـیله ی صهیونیسـت ها یا در امریکا 
کنفرانس هـای شیعه شناسـی تشـکیل میشـود و کسـانی روی آراء و الیه هـای فکری و شـکل اجتماعی شـیعیان 
تحقیـق میکننـد؛ این برای این اسـت کـه بتواننـد با شـیعه مبـارزه کنند. باید شـیعه را بشناسـند تـا بتواننـد با او 

کنند. مبـارزه 

لزوم پاسخ گویی به شبهات جوانان توسط روحانیت
 شـبهات زیـاد اسـت. شـما اگـر در میـان جوانـان برویـد، میبینید جـوان خـوِب ما هـم گاهـی در ذهنش شـبهه 
وجـود دارد. ایـرادی هـم نـدارد؛ شـبهه بـه ذهـن همـه میآیـد؛ نبایـد بـه جـوان ایـراد گرفـت که تـو چرا شـبهه 
داری. وقتـی ذهن فعـال و کارگر شـد، شـبهه بـه ذهن میآیـد. بر عهـده ی مـا طلبه هاسـت که ایـن شـبهه ها را با 
پیشـگیری یا بـا درمان برطـرف کنیم. چالـش عمـده ی امروز شـما این اسـت؛ چـه کار میخواهید بکنیـد؟ خطاب 
مـن، هم بـه بـزرگان حوزه هاسـت، هـم بـه طـاب و فضـای جـوان حوزه هـا: چـه کار میخواهیـد بکنیـد؟ درس 
را بایـد خواند. یقینـاً مطّول و شـرح لمعـه و رسـائل و مکاسـب و کفایه و درسـهای خـارِج معمـول سـنتِی ما الزم 
اسـت. من قبًا گفتـم بیمایـه فطیـر اسـت. علـوم عقلـی کام و فلسـفه حتمـاً الزم اسـت؛ اما آیـا اینهـا کافی هم 
هسـت؟ من به شـما عرض میکنم: نـه، کافـی نیسـت. مـا در برنامه هـای کارِی خـود باید جریـان خـّاق فکرییی 
را کـه در حوزه هـای مـا بحمـداللَّ از دوره ی قبـل از مـا شـروع شـده و تـا حـدودی اتسـاع هـم پیـدا کرده اسـت، 
وسـعت و عمـق بیشـتری بدهیـم. کسـی مثـل مرحـوم عامـه ی طباطبایـی )رضوان اللَّ تعالیعلیـه( در حـوزه ی 
علمیـه ی قم پیدا شـد؛ ایشـان، هم فقیـه بود و هـم اصولـی؛ هم میتوانسـت درس خـارج فقـِه مفصلـی بدهد؛ هم 
میتوانسـت درس خارِج اصـول مفصلی ترتیب دهـد و فضا را جمع کنـد؛ اما او بـه کاری پرداخت کـه آن روز آن را 
الزم میدانسـت. بعد هـم حـوادث و وقایع شـهادت داد بـر این که اینهـا الزم اسـت. او گفت مـن میبینم کـه دارند 
تفکـرات و فلسـفه ی کاذب مارکسیسـتی را در ذهنهـا جـا میدهنـد؛ نمیشـود بـا توضیح المسـائل اینهـا را پاسـخ 
دهیـم؛ توضیح المسـائل جـای خـودش را دارد؛ جـواب ایـن شـبهه ها را با چیـز دیگـری بایـد داد. ایشـان »اصول 
فلسـفه و روش رئالیسـم« را نوشـت. یکـی از تربیت شـده های او مرحـوم شـهید مطهـری )رضوان اللَّ علیه( اسـت. 
کاری کـه شـهید مطهری کـرد، امـروز باید همـه ی فضای جـوان در صدد باشـند خـود را بـرای آن آمـاده کنند؛ 
و اگر آمـاده هسـتند، اقـدام کنند. شـهید مطهری بـه عرصـه ی ذهنیـت جامعه نـگاه کـرد و عمده ترین سـؤاالت 
ذهنیـت جامعه ی جـوان و تحصیلکـرده و روشـنفکر کشـور را بیرون کشـید و آنهـا را با تفکر اسـامی و فلسـفه ی 
اسـامی و منطـق قرآنی منطبـق کـرد و پاسـخ آنهـا را در سـطوح مختلـف در مقابـل افراد گذاشـت؛ از مسـأله ی 
عـدل الهـی و قضـا و قـدر و علـل گرایـش بـه مادیگـری بگیریـد - کـه مسـائل، بیشـتر ذهنـی و عقلی اسـت - تا 
مسـائل مربوط بـه زنـان، تـا مسـائل مربـوط بـه خدمـات متقابل ایـران و اسـام، کـه ایـن هم تاشـی بـود برای 
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روشـن کـردن ذهنهـا. آن روز عده یی بـا گرایـِش ایران مـداری میخواسـتند با اسـام مبـارزه کنند؛ ایشـان گفت 
نه، اسـام به ایـران خدمت کـرده؛ ایـران هم به اسـام خدمت کـرده. »خدمـات متقابل ایـران و اسـام« همانقدر 
ارزش دارد کـه کتـاب »عـدل الهی« شـهید مطهـری. مرحـوم شـهید مطهـری نمونه ی یـک شـخصیت روحانِی 
متناسـب با زمان اسـت که میتوانـد در چالـش اول، کاِر درسـت بکنـد و اقدام بجـا انجام دهد. البته شـبیه ایشـان 
باز هـم داشـتیم و بحمـداللَّ امروز هـم داریم. امـروز در قـم فضـای جوانی به ایـن کارها مشـغول هسـتند؛ خوب 
هـم مشـغول هسـتند؛ مـن بـا بعضـی از آنهـا و آثارشـان آشـنایم؛ امـا ایـن در حوزه های مـا بایـد به صـورت یک 

جریـان اصیـل دربیاید. همـه بایـد خـود را با ایـن حرکـت و این جریـان آشـنا کنند.

لزوم مطالعه آثار شهید مطهری برای طالب و اهل منبر 
مـن الزم میدانـم و بارهـا هـم ایـن نکتـه را گفتـه ام کـه همه ی طـاب و همـه ی اهـل منبـر، یـک دور آثـار آقای 
مطهـری را بخواننـد. مرحوم شـهید مطهـری )رضوان اللَّ علیـه( گرایش سـلوکی و معنوی هم داشـت؛ یـک مقدار 
متأثـر از مصاحبت و شـاگردی امـام، یک مقـدار متأثـر از مصاحبت و شـاگردی مرحـوم عامـه ی طباطبایی، یک 
مقدار هـم بعدها بـا بعضـی از اهـل دل و اهل حـال مأنوس و آشـنا شـده بـود. ایشـان اهل گریـه و تضـرع و دعای 
نیمه شـب بود؛ بنـده از نزدیـک اطـاع داشـتم. در آثـار ایشـان این رشـحه ی معنـوی، توحیـدی و سـلوک کامًا 
مشـهود اسـت. یکـی از کارهـای الزم در حوزه ها مطالعـه ی آثار ایشـان اسـت. جوانـان عزیز مـا باید با آثار شـهید 
مطهری آشـنا شـوند. اگر بنده میخواسـتم برنامه ی حـوزه ی علمیه ی قم را بنویسـم، باشـک یکی از مـواد برنامه 
را این میگذاشـتم کـه کتابهـای آقای مطهـری خوانده شـود، خاصه نویسـی شـود و امتحـان داده شـود. البته در 
این آثـار هـم نباید متوقـف شـد. مـن بـه دسـت اندرکاران برگـزاری همایـش »حکمـت مطهر« کـه در تهـران با 
من ماقـات داشـتند، همین نکتـه را یـادآوری کـردم؛ گفتـم در آقای مطهـری متوقـف نشـوید. ایـن، نهایت کار 

نیسـت؛ مرحله یـی از کار اسـت کـه گردونه هـا و گیتیهاسـت ملـک آن جهانـی را. گفت:
 یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت 
 در بند آن نباش که مضمون نمانده است 

 اینقـدر حرف هسـت بـرای گفتـن. دریـای آب شـیریِن بینهایـت قـرآن و حکمت قرآنـی اینقـدر مطلـب دارد که 
هرچه شـما بنوشـید، هرچه ذخیره کنیـد و هرچـه بردارید، کم نمیشـود و تکـراری هم نمیشـود. مبنـا را تفکرات 
شـهید مطهـری بگذاریـد و کارهـای بعـدی را روی آن بنـا کنیـد؛ »العلـی محظـورة ااّل علـی / مـن بنـا فـوق بناء 

السـلف«.
 سـال 5۶ بـه اتفاق جمعـی از دوسـتان بنا بـود جهان بینـی اسـام را بنویسـیم. بعد بـا تبعید بنـده و بعضـی دیگر 
از دوسـتان بـه ایرانشـهر، جمـع تقریباً متاشـی شـد؛ لیکـن بنـا گذاشـتیم کار را انجـام دهیـم. از جملـه ی افراد 
این مجموعـه، مرحوم شـهید باهنـر بود؛ بـه ایرانشـهر آمد و گفت شـما کـه این جـا کاری نداریـد، ایـن تحقیق را 
انجام دهیـد. دیدیـم حـرف خوبی اسـت. بعـد ایشـان نکته یی گفت کـه بسـیار مهم بـود. کتـاب تعلیمـات دینِی 
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سـال سـوم و چهـارم دبیرسـتان را - کـه به وسـیله ی خـود ایشـان و یـک جمـع دیگـر و بـا برنامه ریـزِی مرحـوم 
شـهید بهشـتی تنظیم میشـد - آورد و به مـن داد؛ گفت این را شـما بخوانیـد، ببینید پایـه ی معرفت دینـِی جوان 
دانش آمـوز مـا چقـدر اسـت؛ فراتـر از ایـن، چشـم اندازی را در مسـائل دینـی تعریـف کنیـد. کتـاب را خواندیـم، 
دیدیـم مطالـب خیلی خـوب و باارزشـی اسـت. بنابراین، بر اسـاس آنچـه امثال شـهید بهشـتی و شـهید مطهری 
و دیگـر بـزرگان فکـر و اندیشـه ی اسـامی کار کرده انـد، باید نوشـت و گفـت. ایـن، چالـش اول اسـت. وظیفه ی 

حوزه هـا و وظیفـه ی بـزرگان حوزه هـا و وظیفـه ی مدرسـین اسـت کـه در ایـن چالـش، فعاالنه عمـل کنند.

چالش دوم روحانیت؛ مسائل سیاسی و تقابل استکبار جهانی 
چالـش دوم - که خیلـی هم حـرف دارد - مسـأله ی سیاسـی اسـت. شـما طلبـه ی جوانی هسـتید در مدرسـه ی 
آقای آخونـد، یـا مدرسـه ی زنگنه، یـا مدرسـه ی مرحـوم آقـای آقاشـیخ علـی دامغانـی، و داریـد در همـدان، در 
مایـر، در فامنین و هـر جای دیگـر درس میخوانیـد. اگر بحـث سیاسـتهای جهانی و اسـتکبار جهانـی و امریکای 
با آن عظمـِت ظاهـری بشـود و بگوینـد اینها با شـما مخالفنـد، شـما نباید بگوییـد مگر من چه کسـی هسـتم که 
با مـن مخالفند؛ مـن یک طلبه ی گوشـه ی مدرسـه ی آقـای آخونـد در همدان هسـتم. مـن میخواهـم بگویم این 
فکر اشـتباه اسـت. اینها با یکیک شـما نه تنهـا مخالفنـد، بلکه دشـمن اند. به هـر کدام از شـماها به چشـم منبعی 
برای روشـنگری و افشـاگری نـگاه میکنند؛ که اگـر این منبع فعـال شـود و کار بکند و باطـن و اسـتعداد و ظرفیت 
خـودش را بـروز دهـد، کار بـر اسـتکبار دشـمن دشـوار خواهد شـد. از نظـر آنها هـر یـک از شـما بالقوه یـک امام 
خمینـی هسـتید. اینها بـا یکیک عمامـه بـه سـرها و طلبه هـا و روحانیون دشـمن اند؛ چـرا؟ چـون بنـای کار آنها 
بر ظلمـات، بر چشـم بندی و بـر کتمان حقیقـت و پرده روی کار کشـیدن اسـت. االن شـما نـگاه کنیـد؛ در امریکا 
اسـم دمکراسـی و حقوق بشـر بـرده میشـود. امریکاییهـا یکی از ارزشـهایی کـه فکـر میکنند یـا ادعـا میکنند که 
بایـد در دنیـا برایـش بجنگنـد، حقوق بشـر اسـت؛ ملت امریـکا هـم این را بـاور کرده اسـت. یـک وقت مسـأله یی 
مثـل زنـدان ابوغریـب به وجـود میآیـد و گوشـه یی از آن برمـا میشـود، کـه آن را هـم ماسـتمالی میکننـد؛ کما 
این که کردنـد و به گردِن هـم انداختنـد و مسـأله را تمام کردنـد. اینها توانسـته اند با کمـک ابزارهای پیشـرفته ی 
تبلیغاتـی و ارتباطاتـی - بـا همیـن تلویزیـون، بـا همین هنـر، با همیـن هالیـوود، بـا همیـن بازیهـای اینترنتی و 
رایانه یـی، با همیـن ارتباطـات سـریع در دنیـا - سـر بشـریت را کاه بگذارنـد. ادعـای تمـدن میکنند، امـا تمدن 
ندارنـد؛ واقعـاً وحشـِی محـض هسـتند. قبـًا گفتـم؛ خانـم جـواِن مرتـِب منظمـی وقتـی در خیابـان راه بـرود، 
میگوینـد آزار او بـه مورچه هم نمیرسـد؛ اما شـما ناگهـان این خانم جـوان را در زنـدان ابوغریـب پیـدا میکنید؛ با 
دسـِت خودش مرد عراقـی را شـکنجه میکند و قهقهه سـر میدهـد و با خونسـردی آدم میُکشـد! یک وقت کسـی 
عصبانی میشـود و آدم میُکشـد؛ نـه، اینها بـا خونسـردی و در حـال قهقهـه آدم میُکشـند و ادعای دمکراسـی هم 
میکننـد! اینها بـا جبارتریـن حکومتها، حکومتهـای کودتایـی، حکومتهـای نظامـی و حکومتهایی مثـل حکومت 
محمد رضـا پهلـوی، در عین اسـتبداد، چـون در خدمـت آنهـا و منافع آنهـا هسـتند، نه تنهـا مخالفـت نمیکنند، 
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اصـًا از آنهـا حمایت هـم میکننـد. اواخر سـال 5۶ یـا اوایـل سـال 57 کـه طلیعه هـای انقاب آشـکار شـده بود، 
کارتـر - رئیس جمهـور وقـت امریـکا - به ایـران آمـد و در یـک جلسـه، نطقـی را کـه برایش فراهـم کـرده بودند، 
نخوانـد؛ ارتجاالً بنـا کرد نطقی سـرتا پـا سـتایش از محمدرضـا ایراد کـردن. امـروز هـم همیـن کار را در خیلی از 
جاهای دنیـا دارنـد میکنند؛ قبًا هـم کرده انـد، بعـد از این هـم خواهند کـرد؛ درعین حـال ادعای دمکراسـی هم 
میکننـد! دنیا هـم ایـن ادعاها را بـاور کرده؛ مـا هم وقتـی به جامعـه ی خودمان نـگاه میکنیـم، میبینیـم یک عده 
آدمهـای درس خوانـده و تحصیلکـرده و مدعی روشـنفکری وقتی اسـم دمکراسـی و یـا مردم سـاالری و احترام به 
رأی مـردم میآید، فوراً ذهنشـان بـه طـرف امریـکا میـرود! آنهـا دروغ میگویند و مطلقـاً بـه دمکراسـی و آزادی و 
آراء مـردم احتـرام نمیگذارنـد؛ نمونـه اش ممنوعیـت حجاب در مـدارس برخـی کشـورهای اروپایی اسـت. اجازه 
نمیدهنـد دختر محصـل بـا روسـری بـه کاس بـرود و درس بخواند. پـس امروز مشـی اساسـی اسـتکبار عبارت 
اسـت از کاه سـر دنیا گذاشـتن، کاه سـر بشـریت گذاشـتن؛ به قول عربها: »التعتیـم االعامی«؛ یعنـی غبارآلود 
کردن فضا، یـا بـه تعبیر قدیمـِی خود مـا »گل آلـود کـردن آب«. اگر در ایـن فضا کـه همه جـا را تاریـک کرده اند، 
یک نفـر پیدا شـود کـه نورافکنـی بینـدازد، اینهـا چـه حالـی دارند و نسـبت بـه او چـه موضعـی میگیرند؟ شـما 
همان کسـی هسـتید کـه نورافکـن میاندازیـد. لذا بـا روحانیـت اسـام و بخصوص بـا روحانیـت شـیعه مخالفند؛ 

علتش هـم این اسـت کـه روحانیت شـیعه مسـتقل اسـت.

مقابله روحانیت با ظلم و زور
 رابطه ی من و شـما خیلی خوب اسـت. بنـده به اصطـاح جزو دسـتگاه حاکم کشـورم، شـما هم طلبـه و روحانی 
و مدّرس ایـد؛ بـا یکدیگـر هم خیلـی رفیقیـم؛ مـن شـما را خیلی دوسـت دارم، شـما هـم به من لطـف داریـد؛ اما 
ایـن به خاطـر ارتباط طلبگـی و روحانـی و به خاطـر مسـأله ی معنوی ماسـت. روحانیت شـیعه زیـر بار هیـچ زور و 
قدرتی نمیـرود و مرعـوب نمیشـود. روحانیت شـیعه اگر احسـاس تکلیفی کـرد، ماحظـه ی کسـی را نمیکند. نه 
این که اسـتثناء نـدارد؛ چـرا، اسـتثناء هسـت. آدم بد همه جـا هسـت؛ در میـان اوالد پیغمبـران و ائمه هـم آدم بد 
داشـتیم؛ اما طبـع روحانیت شـیعه این اسـت. روحانیت شـیعه بـرای نمـاز جمعـه اش، از اداره بـه او کاغذنوشـته 
نمیدهنـد. آقـای محمـدِی امام جمعه اگـر بخواهـد در مصـر و عربسـتان سـعودی و کشـورهای دیگـر نمازجمعه 
بخواند، بایـد یـک کاغذنوشـته از اداره بیاورند بـه او بدهنـد و بگوینـد این را بخـوان؛ امـا این جا آقـای محمدِی ما 
هرچـه بخواهـد، بیـان میکند؛ این درسـت اسـت. ایـن را فهمیده انـد و اطـاع دارنـد؛ لـذا از امثال آقـای محمدی 
میترسـند. آنها از زبـان گویا میترسـند. اگر ایـن زبان گویا پشـتوانه ی فکـر و اندیشـه ی عمیق و غزیر اسـامی هم 

داشـته باشـد، آنهابمراتب بیشـتر میترسـند؛ آن وقـت مثل مطهـری را شـهید میکنند.
 



حوزه و روحانیت

255

بر 
 من

هل
 و ا

ب
طال

ط 
وس

ی ت
هر

مط
د 

هی
ر ش

آثا
ن 

ند
خوا



تفاوت وظیفه امروز حوزه های علمیه نسبت به 
گذشته

استفاده از وسایل متنوع برای تبلیغ 
راز موفقیت شهید مطهری در مبارزه با افکار 
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حوزه و روحانیت

عمق بخشیدن به تحصیل دینی در حوزه های علمیه  

تفاوت وظیفه امروز حوزه های علمیه نسبت به گذشته
ــن  ــال ها م ــد از آن س ــه بع ــت. البت ــنگین تر اس ــوزه در آن روز س ــف ح ــب از وظای ــوزه بمرات ــف ح ــروز وظای ام
ــه کرمــان آمــدم و  ــوده ام؛ بارهــا ب ــا روحانیــت کرمــان آشــنا ب دیگــر از حــوزه ی کرمــان خبــری نداشــتم؛ امــا ب
در همیــن مســجد جامــع منبــر رفتــم. کرمــان علمــای محتــرم و روحانیــون و وعــاظ خوبــی داشــت کــه مــردم 
ــف  ــد و شــخصیت های نظی ــارزه وارد بودن ــدان مب ــد؛ در می ــا راضــی بودن ــا از اینه ــد؛ جوان ه ــت میکردن را هدای
ــروز  ــده. بعضــی از دوســتان را ام ــی مان ــر کســی باق ــه از آن گذشــتگان کمت ــد. البت و نزیهــی به حســاب میآمدن
ــم  ــا ه ــه آنه ــاءاللَّ ب ــد ان ش ــتند؛ خداون ــزل هس ــد و در من ــالت دارن ــنیدم کس ــم ش ــی ه ــردم؛ بعض ــارت ک زی

ــد. ــت کن شــفای عاجــل عنای
ــرای  ــه فقــط ب ــادی کــرده اســت. حــوزه ی علمی ــا گذشــته تفاوت هــای زی ــه ب ــف حوزه هــای علمی ــروز وظای ام
ــته  ــزی نداش ــر مغ ــی و پُ ــوای عال ــر محت ــم اگ ــنتی ه ــورت س ــه ص ــن ب ــر رفت ــت. منب ــت نیس ــه ی جماع اقام
ــا  ــرِف دنی ــن ط ــده؛ ای ــوع ش ــدر متن ــا چق ــغ در دنی ــایل تبلی ــد وس ــما ببینی ــروز ش ــت. ام ــی نیس ــد، کاف باش
ــری  ــات، پیشــنهادهای فک ــکار، تصــورات، تخی ــک دســتگاه کوچــک مینشــیند و اف ــای ی ــوان پ ــر ج ــک نف ی
و پیشــنهادهای عملــی را از ســوی هــر کســی - بلکــه هــر ناکســی - از آن طــرِف دنیــا دریافــت میکنــد. امــروز 
اینترنــت و ماهــواره و وســایل ارتباطــِی بســیار متنــوع وجــود دارد و حــرف، آســان بــه همــه جــای دنیــا میرســد. 
میــدان افــکار مــردم و مؤمنیــن، عرصــه ی کارزار تفکــرات گوناگــون اســت. امــروز مــا در یــک میــدان جنــگ و 
ــت.  ــود ماس ــه س ــت؛ ب ــا نیس ــان م ــه زی ــه ب ــری به هیچ وج ــن کارزار فک ــم. ای ــرار داری ــری ق ــِی فک کارزار حقیق

*. بیانات  در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان  11/۰2/1۳۸4
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اگــر وارد ایــن میــدان بشــویم و آنچــه را کــه نیــاز ماســت - از مهمــات تفکــر اســامی و انبارهــای معــارف الهــی 
و اســامی - بیــرون بکشــیم و صــرف کنیــم، قطعــاً بـُـرد بــا ماســت؛ لیکــن مســأله ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن 

کار را بکنیــم.

استفاده از وسایل متنوع برای تبلیغ 
امــروز حوزه هــای علمیــه وظیفــه ی هدایــت قشــرهای گوناگــون را در ســطوح مختلــف بــر عهــده دارنــد. البتــه 
ــدارد؛ ایــن را  مــن اعتقــاد دارم کــه تبلیــغ ســنتی مــا - کــه مســجد و منبــر و ســخنرانِی روبه روســت - بدیــل ن
ــگاه  ــه او بیفتــد، ن ــگاه شــما ب ــه رو صحبــت کنیــد؛ ن بایــد حفــظ کنیــم. این کــه شــما بنشــینید بایــک نفــر روب
او بــه شــما بیفتــد و نفــس گــرم شــما بــه او برســد، ایــن چیــز خیلــی خوبــی اســت؛ ایــن را بایــد حفــظ کنیــم؛ 
لیکــن ایــن کافــی نیســت. امــروز وســایل تبلیــغ نوشــتاری و گفتــاری به قــدری متنــوع و زیــاد اســت کــه اگــر 
روحانیــت دیــن از ایــن قافلــه عقــب بمانــد، قطعــاً یــک خســارت بــزرگ تاریخــی بــرای او پیــش خواهــد آمــد.

راز موفقیت شهید مطهری در مبارزه با افکار التقاطی
جنــاب آقــای جعفــری فرمودنــد کــه مرحــوم شــهید مطهــری )رضوان اللَّ علیــه( در میــدان مبــارزه ی بــا افــکار 
التقاطــی فعــال بــود؛ حقیقتــاً هــم پهلــواِن ایــن میــدان بــود؛ امــا شــهید مطهــری چــرا موفــق شــد؟ چــرا ایــن 
اثــر عمیــق و گســترده را از جهــت ایجابــی و ســلبی در جامعــه ی فکــری مــا گذاشــت؟ چــون بــرای آماده ســازی 
ــه هیچ وجــه  ــره ی علمــی، ب ــن ذخی ــرای خــرج کــردِن ای ــود؛ بعــد هــم ب ــراوان علمــی کــرده ب ــاش ف خــود، ت
ــم  ــردن، تنظی ــت ک ــغول یادداش ــب مش ــت؛ مرت ــری آرام نداش ــوم مطه ــود. مرح ــرده ب ــی نک ــتی و کوتاه سس
ــون و  ــوائب گوناگ ــت آوردن ش ــود، به دس ــام داده ب ــود او انج ــه خ ــخنرانیهایی ک ــردن س ــب ک ــت، مرت یادداش
نوبه نــو در زمینه هــای فکــر و اندیشــه ی مذهبــی و دینــی، و پاســخگویی بــه انحرافــات بــود. در ایــن مــرد اصــًا 
تنبلــی وجــود نداشــت؛ لــذا بــا آن ذخیــره ی علمــی و کارآمــدِی عملــی توانســت اثــر بگــذارد. امــروز مــا حقیقتــاً 
ــدی نیســت - و فضــای فکــری  ــچ تردی ــن هی ــری هســتیم - در ای ــام فکــر شــهید مطه ریزه خــوار ســفره ی انع
ــای  ــه در زمینه ه ــفی، چ ــای فلس ــه در زمینه ه ــون، چ ــای گوناگ ــر او در زمینه ه ــون فک ــان مره ــه همچن جامع
ــی آن  ــم؛ ول ــاج داری ــه ایشــان احتی ــا امــروز ب اجتماعــِی دینــی، و چــه در زمینه هــای سیاســِی دینــی اســت. م
ــی از شــائبه ها و اشــکاالت و شــبهات  ــر اســت؛ خیل ــر و تازه ت ــی از حرف هــا جدیدت ــاز کافــی نیســت. خیل هــم ب
ــای  ــذا حوزه ه ــود؛ ل ــخ ب ــاده ی پاس ــا آم ــرای اینه ــد ب ــده؛ بای ــود آم ــری به وج ــهید مطه ــای ش ــد از حرف ه بع

ــد. علمیــه وظیفــه ی ســنگینی برعهــده دارن

اولین امر الزم در حوزه های علمیه
ــد  ــی اســت؛ بای ــل دین ــه تحصی ــه الزم اســت، عمــق بخشــیدن ب ــای علمی ــه در حوزه ه ــزی ک ــن چی ــس اولی پ
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ــم  ــِی عال ــد روحان ــند؛ بای ــته باش ــری داش ــادرات فک ــد ص ــه بای ــای علمی ــرد. حوزه ه ــد کار ک ــد، بای درس خوان
ــد  ــرورش دهن ــی پ ــد روحانیون ــد؛ بای ــرورش دهن ــن پ ــزه و پاکدام ــِی پاکی ــد روحان ــد؛ بای ــت کنن ــه تربی و فرزان
ــا، نشــناختن وضــع  ــا را بشناســند. یکــی از اشــکاالت کار م ــم آشــنا باشــند و دنی ــا مســائل سیاســِی عال ــه ب ک
زمانــه اســت. بعضیهــا علــم و تقــوا هــم دارنــد، امــا در عیــن حــال نمیتواننــد جایــگاه و ســنگری را کــه بایــد در 
ــگاه  ــنگر و جای ــمن، س ــودی و دش ــه ی خ ــن جبه ــه در بی ــی ک ــل کس ــند؛ مث ــد، بشناس ــتند و کار کنن آن بایس
خــودش را گــم میکنــد و جهــت دشــمن را اشــتباه میکنــد؛ آتــش هــم میگیــرد، امــا گاهــی آتــش را روی ســر 
ــز و خــط  ــن نقطــه ی تمرک ــا و همچنی ــای سیاســی و فکــری دنی ــزد. نشــناختن فضــای جغرافی دوســتان میری
ــکال  ــار اش ــی دچ ــا را خیل ــاب میشــود - م ــه ی او پرت ــد و کین ــان حق ــه از کم ــمن - ک ــر دش ــداد تی ــگاه و امت ن
میکنــد. بایــد در زمینــه ی علمــی کار کنیــم؛ در زمینــه ی سیاســی هــم بــرای خودمــان آگاهــی درســت کنیــم؛ 
خــود را پاکیــزه کنیــم و از لحــاظ شــخصی هــم اهــل تزکیــه باشــیم. روحانــی، مظهــر پاکــی و پاکیزگــی اســت.

مخالفت دشمن با حضور فعال روحانیت
ــد  ــش میخواهن ــا کلّیت ــت را ب ــت. روحانی ــت اس ــک روحانی ــمنان باش ــات دش ــای حم ــی از آماج ه ــروز یک ام
از بیــن ببرنــد؛ در ایــن هیــچ تردیــد نکنیــد. درســت اســت کــه در بیــن روحانیــون کســانی را بــرای آمــاج قــرار 
دادن، هــدف قــرار میدهنــد و برایــش اولویــت قائــل میشــوند؛ امــا در نهایــت، از نظــر دشــمن، کلّیــت روحانیــت 
ــه  ــی ک ــر آن روحانیی ــت، مگ ــی اس ــارف دین ــه مع ــد ب ــت پایبن ــون روحانی ــت؛ چ ــم اس ــر و مزاح ــل و مض مخ
به طــور کامــل در دام شــیطان غلتیــده باشــد؛ کــه البتــه چنیــن چیــزی هــم خیلــی کــم اتفــاق میافتــد. امــروز 
ــد و در  ــودش بکن ــن خ ــر ت ــد ب ــا میتوان ــه ی اســامی م ــه جامع ــی اســت ک ــن زره ــی مهمتری ــنگرِی دین روش
ــِی مؤمــن و  ــا روحانیــت و حضــور فعــال روحانــی مخالفنــد. اگــر روحان ــذا ب مقابــل حمــات دشــمن بایســتد؛ ل
ــا او بیشــتر مخالفنــد و او را بیشــتر آمــاج حمــات خودشــان  فعــال و کارآمــد و هوشــمند و هوشــیاری باشــد، ب
ــزرگ یــک وظیفــه ی  ــذا امــروز حفــظ حوزه هــای علمیــه و تربیــت طــاب فاضــل و علمــای ب قــرار میدهنــد. ل
ــن اســتان هــم وجــود دارد، در  ــان هــم وجــود دارد، در شهرســتان های ای ــه در کرم ــن وظیف اساســی اســت؛ ای
همــه جــای کشــور هــم وجــود دارد. بایــد فضــای آگاه، عالــم، فقیــه، فیلســوف، متکلــم، مفســر و محــدث کــه 
ــا مســائل جهــان و تاریــخ و عملکردهــای دشــمن آشــنا باشــند، در حوزه هــای علمیــه تربیــت  در عیــن حــال ب

ــرای ایــن هــدف بایــد فکــر کــرد. شــوند. ب

تالش برای رونق یافتن حوزه های علمیه در سراسر کشور
امــروز خوشــبختانه برخــی از حوزه هــای بــزرگ مــا از ایــن لحــاظ پیشــرفت های زیــادی داشــته اند. 
ــوع،  ــت تن ــم از جه ــروز حــوزه ی ق ــی شــده اســت. ام ــت و باعظمت ــم، حــوزه ی بســیار بابرک ــروز حــوزه ی ق ام
ــر  ــود جلوت ــته ی خ ــق، از گذش ــت تعم ــی از جه ــوارد حّت ــی از م ــائل روز و در برخ ــا مس ــنایی ب ــوآوری، آش ن
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ــه ی  ــا در هم ــت. حوزه ه ــی نیس ــن کاف ــن ای ــت؛ لیک ــده اس ــی ش ــیار بابرکت ــوزه ی بس ــم، ح ــوزه ی ق ــت. ح اس
ــد. در  ــه بودن ــان ک ــا مســتقر شــوند؛ همچن ــزرگ در حوزه ه ــای ب ــد و علم ــدا کنن ــق پی ــد رون ــاط کشــور بای نق
همیــن اســتان کرمــاِن شــما مــن بعضــی از علمــا و فقهــای بــزرگ را زیــارت کــرده بــودم؛ در کرمــان، مرحــوم 
ــد؛  آقــای صالحــی؛ در رفســنجان، مرحــوم آقــای غــروی و مرحــوم آقــای نجفــی؛ اینهــا مجتهــدان مســلّم بودن
تحصیلکــرده و درس خوانــده بودنــد. در شهرســتان های دیگــر هــم علمــای بــزرگ و محترمــی بودنــد کــه بنــده 
ــده و برجســته ی حــوزه ی قــم بعــد از پایــان  ــودم و نمیشــناختم. فضــای درس خوان آنهــا را از نزدیــک ندیــده ب
ــد و در ایــن حوزه هــا مســتقر شــوند و ایــن حوزه هــا  ــد برگردن تحصیاتشــان و بعــد از گرفتــن توشــه ی الزم بای

ــازند. را بس
ــتان،  ــجد اس ــد مس ــزار و پانص ــد از دو ه ــود گفتن ــزارش خ ــری در گ ــای جعف ــه آق ــد ک ــه کردی ــما ماحظ ش
پانصــد مســجد چــون امــام جماعــت دارد، پــس فعــال اســت؛ یعنــی دو هــزار مســجد امــام جماعــت نــدارد. اگــر 
ــاً روســتاها و  ــدارد. یقین ــی نیســت. بســیاری از جاهــا مســجد ن ــار خوب ــار را درســت شــنیده باشــم، آم ــن آم ای
ــا  ــد، ام ــای بااســتعدادی در آن جــا زندگــی میکنن ــن و جوان ه ــردم مؤم ــه م ــی وجــود دارد ک ــاط دورافتاده ی نق

ــاش کــرد. ــرای آنهــا کار و ت ــد ب ــد؛ بای ــی و ملجــأ ندارن مســجد و روحان
ــل  ــود - مث ــا نب ــکان حضــور آنه ــه در گذشــته ام ــد، ک ــون حضــور دارن ــای گوناگ ــون در بخش ه ــروز روحانی ام
ــا  ــه اینه ــرد و ب ــاده ک ــی آم ــل عرضه ی ــاع قاب ــد مت ــن بای ــا و دانشــگاه ها - بنابرای ــا، پادگان ه ــا، کارخانه ه اداره ه
ــی،  ــل عرضــه ی ارزشــمنِد دارای زایندگــی از لحــاظ معرفت ــاع قاب ــا مت ــارف اســامِی م داد. خوشــبختانه در مع
ــه  ــارف را ب ــی از مع ــرد، انبوه ــرار بگی ــه ق ــه و مداق ــورد مطالع ــری م ــای مطه ــای آق ــر کتابه ــت. اگ ــراوان اس ف

ذهــن و دل هــر خواننــده ســرازیر میکنــد؛ اینها مهــم و الزم اســت. 
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الزامات روحانیت *

خصوصیت حوزه های علمیه ی شیعه
ــتانها  ــای شهرس ــه در حوزه ه ــهد، چ ــه در مش ــم، چ ــه در ق ــتیم - چ ــه هس ــا ک ــر ج ــا در ه ــا طلبه ه ــه م آنچ
ــی، چــه شــاغل در دســتگاههای  ــی و طلبگــی و روحان ــه شــغل مای ــل، چــه شــاغل ب ــه تحصی و چــه شــاغل ب
دولتــی و اجرایــی - بایــد بدانیــم، ایــن اســت کــه امــروز روحانیــت در کشــور مــا یــک نقــش ممتــاز و بینظیــری 

دارد.
ــه  ــت؛ بلک ــامی اس ــوری اس ــاص جمه ــرایط خ ــط ش ــر فق ــه خاط ــه ب ــن ن ــروز«، ای ــم »ام ــه میگویی ــن ک ای
اساســاً روحانیــت شــیعه همــواره خصوصیتــی منحصــر بفــرد داشــته اســت و امــروز هــم کــه نظــام جمهــوری 
ــی  ــت و دین ــه ی روحانی ــته اند و صبغ ــا برخاس ــن حوزه ه ــود ای ــاً از خ ــئوالن آن بعض ــت و مس ــامی برپاس اس
ــد. آن  ــظ کرده ان ــت را حف ــان خصوصی ــیعه هم ــه ی ش ــای علمی ــاز حوزه ه ــت، ب ــهود اس ــت مش ــن حکوم در ای

ــودن«. ــی ب ــتقال و مردم ــت از »اس ــارت اس ــت؟ آن عب ــت چیس خصوصی
ــودی در  ــه یه ــیحی، چ ــه مس ــلمان، چ ــه مس ــی، چ ــع روحان ــدارد. مجام ــود ن ــا وج ــای دنی ــچ ج ــن، در هی ای
ــا مــردم ســر و کار دارنــد - یعنــی مــردم بــه کلیســاها هــم میرونــد - امــا  غیــِر شــیعه، مجامعــی هســتند کــه ب
ــردی اســت  ــک ف ــاوت دارد. او ی ــا آســمان تف ــن ت ــا در اینجــا، از زمی ــا پیشــنماز مســجد م ــِی در آنجــا، ب روحان
وابســته بــه یــک تشــکیاتی کــه از ملحقــات دولــت و ســلطه ی حاکــم بــر آن کشــور اســت یــا ســلطه ای شــبیه 
ســلطه ی روحانیــت مثــل مســیحیها، کــه مثــًا کاتولیکهایشــان بــه یــک جــای دیگــر وابســته اند، پروتســتانها 
ــب و  ــته اند و نص ــدرت وابس ــز ق ــه مراک ــدام ب ــان هرک ــای مختلفش ــته اند و فرقه ه ــر وابس ــای دیگ ــک ج ــه ی ب

*.  بیانات در دیدار روحانیون استان سمنان17/۰۸/1۳۸5
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ــت؛ ــور نیس ــیعه این ط ــت ش ــا روحانی ــوند؛ ام ــزل میش ع
ــذا  ــت؛ ل ــردم اس ــت م ــی، در خدم ــئون روحان ــردم و در ش ــرای م ــردم و ب ــه م ــل ب ــط متص ــیعه فق ــی ش روحان
ــده  ــه بن ــم ب ــروف ق ــر و مع ــان معتب ــی از آقای ــا بعض ــت. باره ــردم اس ــم از م ــون ه ــی روحانی ــه ی مال تغذی
ــد؛  ــدا کنی ــهریه ج ــوان ش ــه عن ــک بخشــی را ب ــا ی ــرای حوزه ه ــی ب ــع دولت ــد از مناب ــما بیایی ــه ش ــد ک گفته ان
ــا ایــن قضیــه مخالفــت کــرده ام و گفتــه ام نمیکنــم. خــود مــن هــم کــه شــهریه میدهــم، از  بنــده سالهاســت ب
ــه  ــی هــم ک ــدام از مســئوالن روحان ــر ک ــا مردمند.ه ــی مهــم اســت: پشــتیبان م ــن خیل ــم. ای وجوهــات میده
ــی هســتند و در درجــه ی دوم، مســئول.  در کشــور مشــغول کارهــای اجرایــی هســتند، در درجــه ی اول، روحان
یعنــی اگــر ایــن مســئولیت را کنــار بگذارنــد، یــا از آنهــا بگیرنــد، یــک روحانــی انــد و مشــغول کار روحانیشــان 

ــم شــمرد. ــد مه ــی اســت و بای ــزرگ و مهم ــی ب ــده ی خیل ــن، پدی هســتند. ای
ــی  ــند، روحان ــی میرس ــه روحان ــردم ب ــت. م ــگ اس ــه و تنگاتن ــاط دو جانب ــک ارتب ــم ی ــردم ه ــا م ــاط ب ارتب
ــن  ــه در بی ــی ک ــت؛ در حال ــئله گویی نیس ــط مس ــم فق ــردم ه ــه م ــی ب ــیدگی روحان ــد. رس ــردم میرس ــه م ب
ــل  ــل و فص ــد و ح ــری میده ــورت فک ــد، مش ــایی میکن ــی گره گش ــت. روحان ــاده اس ــا افت ــوری ج ــا این ط م
ــد  ــت میکن ــد، نصیح ــرف میزن ــیند، ح ــت. مینش ــور اس ــم همین ط ــد؛ االن ه ــات را میکن ــا و اختاف خصومته
ــا و  ــتند و رفق ــون هس ــاغل گوناگ ــا در مش ــان م ــه منصوب ــم ک ــی ه ــر جای ــذا ه ــد. ل ــردم میده ــه دل م و دل ب
ــم در  ــگاه میگوی ــورد دانش ــًا در م ــت؛ مث ــن اس ــا ای ــه آنه ــن ب ــفارش م ــتیم، س ــی را میفرس ــا و فضای طلبه ه
ــا مــردم مینشــینید حــرف میزنیــد، ســؤال  دانشــگاه آن طــور رفتــار کنیــد کــه گویــا در مســجد پیشــنمازید، ب
ــد؛ ــد، مشــکل فکــری دارن ــد، مشــکل روحــی دارن ــد، مشــکل دارن میکننــد، جــواب میدهیــد، گله گــزاری دارن

روحانیت، صف مقدم تحوالت عظیم اجتماعی کشور
ــودن - باعــث شــده اســت کــه در تحــوالت عظیــم  ــا مــردم ب ــا مــردم. همیــن خصوصیــت - ب ــی ب یعنــی همدل
ــد  ــما ببینی ــد. ش ــت پیشــقدم باش ــیعه ی دنیاســت - روحانی ــن کشــور ش ــه مهمتری ــا - ک ــی کشــور م اجتماع
ــت در  ــه در آن روحانی ــت ک ــه اس ــام گرفت ــور انج ــض - در کش ــی مح ــی - سیاس ــزرگ و اساس ــول ب ــدام تح ک
ــو  ــرش ماجــرای تنباک ــا - مظه ــل دســت اندازی اقتصــادی خارجیه ــدم نباشــد؛از ایســتادگی در مقاب صــف مق
ــاز آنجــا  و »قــرارداد رژی« در زمــان میــرزای شــیرازی بــود؛ نمونــه ی دیگــرش در قــرارداد »رویتــر« بــود کــه ب

ــد؛ ــت کردن ــون مخالف روحانی
نمونــه ی دیگــرش در شــروع مشــروطیت بــود کــه روحانیــون پیشــقدم بودنــد، از نجــف تــا ادامــه ی روحانیــت 
ــا  ــرود - ت ــن ب ــاری از بی ــلطنتی قاج ــتبداد س ــت اس ــکان نداش ــد، ام ــون نبودن ــر روحانی ــاد، و اگ ــه ی ب در هم
ــه ی  ــها و بقی ــل روس ــه عوام ــم ک ــی ه ــد. وقت ــی میش ــای گوناگون ــه مخالفته ــروطیت ک ــد از مش ــای بع قضای
ــده و  ــظ کنن ــقدم، حف ــا پیش ــه ج ــون هم ــاز روحانی ــد، ب ــال میکردن ــهرها اخ ــی در ش ــت اندازهای سیاس دس
مهــار کننــده بودنــد. حّتــی اگــر در یــک قضیــه ی سیاســی مــردم هــم دو دســته میشــدند، در رأس ایــن دســته 
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هــم روحانــی بــود و در رأس آن دســته هــم روحانــی بــود؛ یعنــی مــردم دل بــه روحانیــت میدادنــد. در قضیــه ی 
ــی  ــون کس ــه از روحانی ــد ک ــن را بدانی ــه ای ــد - البت ــروطه بودن ــف مش ــه مخال ــانی ک ــم آن کس ــروطیت ه مش
مخالــف مشــروطه نبــود، بلکــه مخالفــت از وقتــی شــروع شــد کــه ظهــور و حضــور انگلیســها و انگشــت پنهانــی 
ــا مشــروطه  ــی در نجــف، کــه مدارکــی وجــود دارد، ب آنهــا در مشــروطه واضــح شــد؛ و ااّل از اول هیــچ کــس حّت
مخالفــت نداشــت - و در آنجایــی کــه دو دســته شــدند، بــاز مــردم بــه اعتمــاد روحانیــای کــه در رأس کار بــود، 
ــک  ــران ی ــور، در ته ــک ج ــان ی ــور، در زنج ــک ج ــهد ی ــد؛ در مش ــر را گرفتن ــن فک ــال ای ــد و دنب ــر کار آمدن س

ــک جــور. جــور، و در مناطــق دیگــر هــم ی
ــةالَلّ  ــوم آی ــر مرح ــد. اگ ــو افتادن ــه جل ــد ک ــون بودن ــاز روحانی ــم ب ــت ه ــت نف ــدن صنع ــی ش ــه ی مل در قضی
ــا  ــور پ ــن کش ــه در ای ــه هیچ وج ــت ب ــت نف ــدن صنع ــی ش ــئله ی مل ــه مس ــید ک ــن باش ــود، مطمئ ــانی نب کاش
ــان  ــدان شــکن هســتند؛ ن ــردم، نمــک خــوردگاِن نمک ــده ک ــه بن ــری ک ــه تعبی ــده ب ــک ع ــت. حــاال ی نمیگرف
نهضــت ملــی را میخوردنــد، بعــد بــه مرحــوم آیــةالَلّ کاشــانی بدگویــی میکننــد! در حالــی کــه او جلــودار ایــن 
قضیــه بــود. و اگــر او نبــود، قطعــاً مســئله ی ملــی شــدن صنعــت نفــت در ایــن کشــور، بــه جایــی نمیرســید.بعد 
هــم در انقــاب اســامی کــه دیگــر واضــح اســت. ببینیــد، بــا مــردم بــودن ایــن اســت. روحانــی کــه راه افتــاد، 
ــّی أبودلــف ولّــت الّدنیــا علــی أثــره ایــن خاصیــت روحانــی شــیعه اســت. دنبالــش مــردم راه میافتنــد. فــإذا ول

ــی و  ــت اله ــه حاکمی ــاد ب ــی اعتق ــیعی، یعن ــی ش ــان روحان ــت، گفتم ــده اس ــروز ش ــامی پی ــاب اس ــاال انق ح
ــان  ــا هم ــم ب ــت ه ــت و روحانی ــرده اس ــدا ک ــق پی ــه تطبی ــده و در جامع ــروز ش ــی، پی ــریعت اله ــت ش حاکمی
نقــش مســتقل خــودش در صحنــه اســت؛ امــا نــه هیــچ مرجعــی را دســتگاه سیاســی تعییــن میکنــد، نــه هیــچ 
ــت  ــه از شــئون حکومــت اســت و حاکــم وق ــام جمعــه مستثناســت؛ چــون امامــت جمع ــی ام ــای را، ول روحانی
بایــد امــام جمعــه را معیــن کنــد. در عیــن حــال، امــام جمعــه یــک روحانــی اســت؛ یــک غیرروحانــی و کســی 
ــی در  ــأن روحان ــاز ش ــرد. ب ــوب ک ــه منص ــت جمع ــه امام ــوان ب ــدارد، نمیت ــودن را ن ــی ب ــت روحان ــه صاحی ک
درجــه ی اول اســت و شــأِن جنبــه ی سیاســِی امامــت جمعــه در درجــه ی بعــد. ایــن، خصوصیــت ماســت. حــاال 
مــا در دوران انقــاب اســامی قــرار گرفته ایــم؛ شــما جوانهایــش هســتید و مــا پیرمردهایــش؛ کســانی هــم بعــد 

ــدا خواهــد کــرد. ــن سلســله ادامــه پی از شــما خواهنــد آمــد و ای

لزوم جدی گرفتن نقش روحانیت و مساجد
ــم.  ــن نقــش روحانیــت اصیــل را جــدی بگیری ــن اســت کــه ای ــا ای ــا چیســت؟ اولیــن وظیفــه ی م وظیفــه ی م
ــد  ــت بای ــه روحانی ــود دارد - البت ــه وج ــای ک ــاط جمعی ــایل ارتب ــن وس ــه ی ای ــا هم ــه ب ــه ام ک ــا گفت ــن باره م
ــد  ــی بای ــد ارتباطات ــای جدی ــت و تکنولوژیه ــد؛ از اینترن ــتفاده کن ــی اس ــاط جمع ــایل ارتب ــن وس ــه ی ای از هم
ــون و بقیــه ی چیزهــا اســتفاده  ــو و تلویزی ــی کــه از رادی ــرای دیــن اســتفاده کنــد؛ همچنان همــه ی روحانیــت ب
میکنــد - در عیــن حــال، مســجد، جلســه ی مذهبــی، نشســتن روبــه روی مــردم، دهــان بــه دهــان و نفــس بــه 
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ــا مــردم حــرف زدن، یــک نقــش بیبدیــل دارد و هیــچ چیــزی جــای ایــن را نمیگیــرد و ایــن هــم مــال  نفــس ب
ــد؛  ــت آورن ــه دس ــی را ب ــن نقش ــک چنی ــد ی ــه بتوانن ــند ک ــان را میُکش ــی خودش ــای سیاس ــت. گروهه شماس
ــل مخاطبــان  ــغ، وقتــی در مقاب ــا مبل ــم طلبــه ی ــا آن خان ــی هســتید، ی امــا نمیشــود. شــما کــه معمــم و روحان
خــودش قــرار میگیــرد و میداننــد روحانــی اســت، دلبســتگی و دلدادگــی و اعتمــاد بــه او، از نــوع دیگــری اســت 

ــدر بدانیــم؛ ــن نقــش را ق ــد ای ــا بای ــدارد. م ــه بقیــه ی گوینــدگان و ســخنوران ن ــه اعتمــاد ب و ربطــی ب
ــا  ــن ب ــرد. م ــرار نگی ــی ق ــورد بیاعتنای ــجد م ــم. و مس ــی را بدانی ــات مذهب ــدر جلس ــم؛ ق ــاجد را بدانی ــدر مس ق
ــم هســتند،  ــان مســجد ه ــه پیشــنماز ف ــی ک ــک اداره ای مشــغول کار میشــوند، در حال ــه در ی ــی ک روحانیون
ــه  ــت ب ــاز جماع ــه ی نم ــرای اقام ــه ب ــه روز در هفت ــه، س ــه، دو روز در هفت ــک روز در هفت ــون ی ــم؛ چ مخالف
مســجد نمیرونــد. میگوییــم چــرا؟ میگویــد گرفتــار شــدم؛ ســرم شــلوغ بــود. یــا میــرود نمــاز، ولــی دیــر میــرود؛ 
ــف  ــک کی ــی ی ــد؛ گاه ــی دوان دوان میآی ــد از مدت ــا بع ــاال آق ــته اند؛ ح ــر نشس ــت منتظ ــف جماع ــردم در ص م
ــا ایــن روش موافــق نیســتم. پیشــنماز مســجد، بایــد مســجد را خانــه ی  سامســونت هــم دســتش اســت! مــن ب
ــد؛  ــد باش ــاء« بای ــی الم ــمک ف ــد، »کالّس ــجد ش ــی وارد مس ــد؛ وقت ــود بدان ــود و اداره ی خ ــگاه خ ــود، جای خ
احســاس کنــد کــه اینجــا جــای اوســت و عجلــه ای بــرای بیــرون رفتــن از مســجد نداشــته باشــد؛ ایــن درســت 
اســت. جلســات مذهبــی هــم همیــن طــور اســت. البتــه در درجــه ی اول مســجد، بعــد هــم در درجــه ی بعــد، 
جلســات مذهبــی و ُعرفیــات فراوانــی کــه مــا در ایــن زمینــه بحمــدالَلّ داریــم. ایــن اولیــن وظیفــه ی ماســت و 

ــم. ــدر بدانی ــد ق ــن را بای ای

ارتباط با مردم در مسجد و جلسات مذهبی
ــت، از آن  ــی هس ــات مذهب ــجد و جلس ــه در مس ــردم ک ــا م ــاط ب ــن ارتب ــم، ای ــرض کردی ــه ع ــور ک همان ط
ــک  ــل - ی ــل، پنجــاه ســال قب ــش - شــاید چه ــالها پی ــن س ــی شــرایطی دارد. م ــذار اســت؛ ول ــر گ ــای اث کاره
ــرزای  ــاگردان می ــان و از ش ــزرگان خراس ــا و ب ــه از علم ــدی - ک ــر بیرجن ــد باق ــیخ محم ــوم ش ــاب از مرح کت
ــی  ــوم آیت ــا مرح ــود. م ــزرگ ب ــای ب ــم از علم ــه او ه ــدی ک ــی بیرجن ــوم آیت ــدِر مرح ــت؛ پ ــوده اس ــیرازی ب ش
ــم از  ــاید ه ــان« )ش ــر روضه خوان ــه ی اول و دوم منب ــرایط پل ــان در ش ــؤ و مرج ــام »لؤل ــه ن ــم - ب ــده بودی را دی
مرحــوم آمیــرزا حســین نــوری اســت؛ االن شــک کــردم( دیــدم. آن روز، یعنــی صــد ســال قبــل، یــک عالــم حــِرّ 
ــان شــرایط قائــل میشــد. مــن عــرض میکنــم  ــرای پلــه ی اول و دوم منبــر روضه خوان ــده ای ب فاضــِل درس خوان
ــاده  ــان را آم ــد خودت ــوید و بای ــه میش ــرها مواج ــه ی قش ــا هم ــما ب ــر. ش ــزار براب ــده ه ــروز ش ــرایط، ام ــن ش ای
ــا  ــا زن، ب ــا پیــر، ب ــان، ب ــا جوان ــا قشــر تحصیلکــرده، ب ــا قشــر عامــی، ب کنیــد. جامعــه ی روحانیــت در مجمــوع ب
مــرد، بــا فقیــر، بــا غنــی، بــا وابســتگان بــه جناحهــای مختلــف سیاســی، مواجــه میشــود و بایــد بــرای همــه ی 

ــدر ســخت اســت. ــد، چق ــد. ببینی ــاده کن ــا خــودش را آم اینه
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چگونگی ارتباط روحانیت با سیاست
ــالهای  ــا سیاســت« اســت. اوالً س ــاط ب ــئله ی »ارتب ــم اســت، مس ــی مه ــا خیل ــرای م ــه ب ــی ک ــی از چیزهای یک
ــامی  ــاب اس ــه انق ــا اینک ــد. ب ــدا کنن ــت ج ــه ی سیاس ــن را از مقول ــه ی دی ــه مقول ــد ک ــعی کردن ــادی س متم
ــمه  ــری و سرچش ــئله الهام گی ــت و مس ــه ی فعالیتهاس ــور هم ــور، مح ــی در کش ــت دین ــده و سیاس ــروز ش پی
ــج ملتهــای  ــن از سیاســت، بلکــه سیاســت از دیــن - جــزو عرفهــای رای ــه دی ــن - ن پیــدا کــردن سیاســت از دی
ــای  ــا الیه ه ــر ب ــکنند. اگ ــرف را بش ــن ُع ــد ای ــه بتوانن ــد، بلک ــاش میکنن ــد ت ــوز دارن ــده، هن ــلمان ش مس
عمیق تــِر تبلیغــات سیاســی جهانــی - غیــر از ایــن لفاظیهــای سیاســی کــه رادیوهــای بیگانــه میکننــد - آشــنا 
ــن  ــال ای ــد. آنهــا دنب ــن را از سیاســت جــدا کنن ــد تــاش میکننــد کــه دی باشــید، میبینیــد همیــن حــاال دارن
هســتند کــه سیاســتمدارها بــدون ارتبــاط بــا دیــن و بــدون اعتنــای بــه دیــن، کار خودشــان را بکننــد و آخونــد 
ــئله ی  ــر مس ــه و حداکث ــاء ثاث ــت و دم ــارت، نجاس ــخصی و طه ــردی و ش ــکام ف ــط اح ــم فق ــن ه ــغ دی و مبلّ
ــر از فشــار  ــه پیغمب ــی ک ــه در اســام، در دوران ــه ای ک ــن حادث ــد. اولی ــان کن ــردم بی ــرای م ازدواج و طــاق را ب
مخالفــان در مکــه خــاص شــد، اتفــاق افتــاد، چــه بــود؟ تشــکیل حکومــت. پیغمبــر بــه مدینــه آمــد و حکومــت 
ــد مــن عقایــد شــما را اصــاح میکنــم، احــکام دینــی را برایتــان  تشــکیل داد. پیغمبــر نیامــد مدینــه کــه بگوی
ــرای خودتــان انتخــاب کنیــد؛ چنیــن چیــزی نبــود،  ــه عنــوان حاکــم ب بیــان میکنــم، شــما هــم یــک نفــر را ب
ــه دســت گرفــت. ایشــان از اول کــه وارد شــد، خــط مشــی نظامــی،  ــه ی سیاســت را ب بلکــه پیغمبــر آمــد و ازّم
ــی و  ــیهای سیاس ــط مش ــه خ ــن ب ــن دی ــور ای ــرد. چط ــی ک ــی را طراح ــل اجتماع ــادی و تعام ــی، اقتص سیاس
ــد!؟ در  ــم باش ــر ه ــان پیغمب ــِن هم ــال، دی ــن ح ــد و در عی ــته باش ــی کاری نداش ــی و اقتصــادی و اجتماع نظام
ــا سیاســت، کــه پایه ایتریــن مســئله اســت. ــاب ارتبــاط ب ــه ایــن روشــنی، خدشــه میکننــد! ایــن در ب مطلــب ب

چیستی ارتباط روحانیت با سیاست
ــت،  ــی اس ــتند؛ روحان ــم نیس ــی ه ــر کار سیاس ــه درگی ــی ک ــاال روحانیون ــون - ح ــم روحانی ــا میگویی ــه م اینک
مــدّرس اســت، پیشــنماز اســت، مشــغول یــک شــأنی از شــئون روحانــی اســت - سیاســی باشــند، یعنــی چــه؟ 
ــه دانشــجوها و  ایــن، آن نکتــه ی اساســی اســت؛ یعنــی قــدرت تحلیــل سیاســی داشــته باشــد. مــن همیشــه ب
ــوط میشــود: بایــد سیاســی  ــه همــه ی روحانیــت مرب ــه شــما هــم عــرض میکنــم، و ایــن ب طلبه هــا میگویــم، ب
ــت  ــت دس ــه و آل ــای ملعب ــه معن ــه ب ــی؛ ن ــای سیاس ــا و جناحه ــای ورود در بانده ــه معن ــه ب ــا ن ــید؛ منته باش
ــت؛  ــر نیس ــورد نظ ــاً م ــن مطلق ــه ای؛ ای ــت بازان حرف ــا سیاس ــی، ی ــروه سیاس ــا گ ــزب ی ــا آن ح ــن ی ــدن ای ش
بلکــه بــه معنــای آگاهــی سیاســی، قــدرت تحلیــل سیاســی، داشــتن قطب نمــای ســالم سیاســی کــه جهــت را 
ــی  درســت نشــان بدهــد. گاهــی مــا طلبه هــا اشــتباه میکنیــم؛ قطب نمــای مــا درســت کار نمیکنــد و جهت یاب
سیاســی را درســت نشــان نمیدهــد. ایــن، چیــزی نیســت کــه بــه خــودی خــود و یــک شــبه بــه وجــود بیایــد؛ 
ــا مســائل سیاســی آشــنا شــوید، حــوادث سیاســی کشــور  ــد ب ــت در کار سیاســت الزم دارد؛ بای ــن ُمزاول ــه، ای ن
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ــک گوشــه ای نشســتن،  ــد. ی ــاز دارن ــا نی ــه اینه ــروز ب ــا ام ــد. طلبه ه ــا را بدانی ــد و حــوادث سیاســی دنی را بدانی
ــدی،  ــه ای، پیش آم ــچ حادث ــتن و از هی ــه کاری نداش ــچ کار کشــور و جامع ــه هی ــن، ب ــن انداخت ــرخود را پایی س
ــتیم؛  ــم هس ــردم ه ــع م ــا مرج ــد. م ــان دور میکن ــان را از جری ــتن، انس ــر نداش ــدی خب ــا ب ــوب ی ــاق خ اتف
ــزی  ــک چی ــا ی ــم، ی ــط نشــان بدهی ــت غل ــک عام ــرده ی ــدای نک ــر خ ــم و اگ ــه ی مردمی ــورد مراجع ــی م یعن
ــان مــا جــاری بشــود، ببینیــد چقــدر خســارت وارد میکنــد. بنابرایــن، یــک  ــر زب کــه مطلــوب دشــمن اســت ب
وظیفــه ی مهمــی کــه امــروز ماهــا داریــم، ارتبــاط بــا سیاســت اســت. کناره گیــری از سیاســت درســت نیســت 

ــت. ــیعه نیس ــی ش و کار روحان

 چگونگی حفظ قداست روحانیت
ــم،  ــه کنی ــه آن توج ــداً ب ــاً و ج ــا دقیق ــه م ــت ک ــرط و الزم اس ــت ش ــاب روحانی ــه در ب ــری ک ــز دیگ ــک چی ی
ــگاه  ــه ن ــما ک ــن و ش ــه م ــردم ب ــت دارای قداســت اســت. م ــی اســت. روحانی ــظ قداســت روحان مســئله ی حف
ــک تقدســی  ــد و ی ــاز میکنن ــا ب ــرای م ــه خاطــر لباســمان، شــأنمان و شــغلمان، حســاب خاصــی ب ــد، ب میکنن
ــای  ــی از کاره ــم؛ بعض ــا نمیکنی ــد ماه ــال میکنن ــد، خی ــان میکنن ــه خودش ــی ک ــی از گناهان ــد. بعض قائلن
ــم در  ــا دائ ــد ماه ــال میکنن ــم؛ خی ــا انجــام میدهی ــد م ــال میکنن ــد، خی ــه خودشــان انجــام نمیدهن ــری ک خی
ــی  ــن تصورات ــک چنی ــت میشــود - هســتیم؛ ی ــاً از آن غفل ــه غالب ــروردگار - ک ــه پ ــی و توجــه ب ــر اله حــال ذک
ــی از  ــه( در یک ــام الَلّ علی ــجاد )س ــام س ــرد. ام ــت ک ــد تقوی ــورات را نبای ــن تص ــه ای ــد. البت ــا دارن ــاره ی م درب
ــت:  ــن اس ــاش ای ــه یکی ــد، ک ــز میخواه ــش چی ــال ش ــدای متع ــجادیه از خ ــه ی س ــه ی ثانی ــه ی صحیف ادعی
ــان  ــان از ظاهرم ــد باطنم ــم. بای ــه گرفتاری ــن زمین ــا در ای ــد. ماه ــر باش ــرم بهت ــم از ظاه ــاً«؛ باطن ــاً راجح »و لّب
ــی و  ــامت اخاق ــی، س ــامت مال ــا س ــت ب ــظ قداس ــم؟ حف ــظ کنی ــه حف ــت را چگون ــن قداس ــد. ای ــر باش بهت
ــن نیســت.  ــای زّی طلبگــی ای ــم؛ معن ــه دوشــمان بیندازی ــاره ب ــای پ ــم عب حفــظ زّی طلبگــی اســت. نمیگویی
ــم.  ــم، بخواهی ــوس کردی ــر چــه ه ــم؛ ه ــل نکنی ــان عم ــل دنیاطلب ــی مث ــه در دنیاطلب ــن اســت ک ــش ای معنای
مــن قبلهــا روایتــی دیــدم کــه هــر کــس هــر چــه دلــش خواســت بپوشــد، هــر چــه دلــش خواســت بخــورد و 
ــی کــه دلــش خواســت ســوار شــود، ایــن شــخص پیــش خــدای متعــال ملعــون اســت. ایــن شــأن  هــر مرکوب
ــه  ــم، به مجــردی ک ــول نداری ــا حــاال پ ــم، ام ــز را هــوس میکنی ــان چی ــا هــم ف ــا و پول پرستهاســت. م پولداره
ــن صــد جــزء اشــرافیگری، وقتــی  ــم کــه از ای ــم آن را تهیــه میکنیــم؛ منتظری ــوراً میروی ــول گیرمــان آمــد، ف پ
ــه جــزء دیگــر را هــم در فرصتهــای دیگــر همین طــور بتدریــج فراهــم  ــود و ن ایــن یــک جزئــش فراهــم شــد، ن
کنیــم. ایــن شــأن طلبگــی نیســت. شــأن طلبگــی ایــن اســت کــه انســان یــک زّی متوســطی همــراه بــا قناعــت، 
ســامت مالــی و ســادگی بــه طــور نســبی بــرای خــودش نگــه دارد. ســامت اخاقــی، خیلــی مهــم اســت. آن 
وقــت قداســت حفــظ خواهــد شــد. یــک وقتــی بــه مناســبتی خدمــت امــام رســیدیم؛ صحبــت راجــع بــه یــک 
روحانــی بــود کــه یــک تخلفــی کــرده بــود و امــام بــا مــا مشــورت میکردنــد کــه بــا او چگونــه رفتــار شــود. مــن 
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ــروی روحانیــت شــیعه  ــه ایشــان مفصــل گفتــم کــه ایــن پیــروزی شــما در انقــاب، محصــول هــزار ســال آب ب
ــش بیاینــد و جانشــان را  ــه دنبال ــه میــدان آمــد، مــردم این طــور ب ــد وقتــی یــک مرجــع ب اســت - وااّل چــرا بای
فــدا کننــد، کــه در نهضــت امــام بزرگــوار مــا کردنــد. هــزار ســال آبــروی شــیعه متراکــم شــد تــا بــه اینجا رســید 
کــه یــک مرجعــی مثــل امــام بزرگــوار مــا کــه جرئــت داشــت، شــجاعت داشــت، قابلیــت داشــت، روح فــداکاری 
و آگاهــی بــه زمــان داشــت، پــا بگــذارد وســط میــدان، و مــردم هــم بــه دنبالــش بیاینــد - حــاال بعضــی از ایــن 
هم لباســهای مــا مثــل موریانــه ای کــه در یــک بنایــی بیفتــد، دارنــد ایــن آبــروی هزارســاله را ذره ذره میخورنــد 
ــد مراقــب باشــیم  ــد. واقــع قضیــه همیــن اســت. بای ــد؛ ایشــان هــم ایــن معنــا را تصدیــق کردن و از بیــن میبرن
مــا جــزو آن موریانه هــا نباشــیم. خــدای نکــرده هــر عمــِل زشــت و وقیــح و یــک کار نامناســبی کــه از یکــی از 

ــای شــیعه اســت. ــت و علم ــاله ی روحانی ــزار س ــره ی ارزشــمند ه ــه ای در آن ذخی ــا ســربزند، رخن ماه

کسب مهارتهای دینی برای روحانیت
ــه ی  ــته و حرف ــد در رش ــا بای ــت. م ــی اس ــای دین ــب مهارته ــت، کس ــم اس ــه مه ــا ک ــر م ــای دیگ ــی از کاره یک
ــارزات و  ــت. در دوران مب ــن اس ــیاش ای ــویم؛ فارس ــواد بش ــا س ــم و ب ــد عال ــم. بای ــدا کنی ــارت پی ــان مه خودم
بحبوحــه ی مبــارزات - کــه دائــم مــا را میگرفتنــد و آزاد میکردنــد - یــک مشــت طلبــه ی جــوان بــا مــا مرتبــط 
ــد درس را هــم  ــه فطیــر اســت. بای ــه اینهــا میگفتــم: بیمای ــم. مــن ب ــا اینهــا کار سیاســی میکردی ــا ب ــد و م بودن
ــط  ــا مرتب ــا م ــی ب ــه از لحــاظ سیاســی و انقاب ــا در مشــهد داشــتیم - ک ــت م ــه آن وق ــی ک ــد. آن رفقای بخوانی
بودنــد - همه شــان جــزو طلبه هــای درســخوان بودنــد. بایــد بــا ســواد شــد و درس خوانــد. البتــه مــن اعتقــادم 
بــر ایــن اســت کــه ایــن درس خوانــدن، بایــد یــک تحــول عمیــق و وســیع و همه جانبــه ای در کیفیــت تدریــس 
و تــدّرس مــا در ســطح حوزه هــای کشــور بــه وجــود آورد، کــه حــاال جــای آن حــرف اینجــا نیســت. مــا نقصهــا 
و کمبودهــای زیــادی داریــم کــه بایــد نظــام درســی مــا، آن کمبودهــا را جبــران کنــد؛ نبایــد هــم بگذاریــم دیــر 
ــا مبانــی معرفــت  ــا کتــاب و ســنت آشــنا شــدن، ب ــا ســواد شــدن، ب بشــود؛ امــا بــه هــر حــال درس خوانــدن، ب
ــهای  ــدان چالش ــد در می ــان بتوان ــد انس ــت. بای ــاد گرف ــد ی ــفه، را بای ــه فلس ــه، چ ــه فق ــدن؛ چ ــنا ش ــی آش دین
ــی  ــارض فلســفه ها و فکرهاســت. یکــی از دالیل ــای تع ــا، دنی ــروز دنی ــد. ام ــا ســینه ســپر کن ــروِز دنی فکــری ام
کــه انقــاب اســامی توانســته اســت در مقابــل کارشــکنیهای غــرب ایســتادگی کنــد - کــه امــروز هــم پیــش 
ــا عمــل  ــه میــدان آوردیــم؛ مــا مثــل یــک کودت از ظهــر اشــاره ی مختصــری کــردم - همیــن اســت؛ مــا فکــر ب
ــه  نکردیــم. امــروز تفکــرات اجتماعــی و سیاســی جمهــوری اســامی، تفکــرات سیاســی و اجتماعــی غــرب را ب
ــت.  ــری عدال ــی و مســئله ی پیگی ــن مســئله ی مردمســاالری دین ــش کشــیده اســت؛ همی ــه چال ــد ب ــور ج ط
ــه طــور مطلــق یــک  ــد و میگوینــد: صلــح! صلــح! خیــال میکننــد کــه صلــح ب ــاال میبرن اینهــا پرچــم صلــح را ب
ارزش اســت؛ نــه، صلــح بــه طــور مطلــق یــک ارزش نیســت. صلــِح عادالنــه یــک ارزش اســت. وااّل ظالمــی کــه 
آمــد خانــه ی یــک مظلومــی را غصــب کــرد، بــا همدیگــر اختــاف پیــدا میکننــد؛ آن مظلــوم اعتــراض میکنــد، 

ت 
انی

وح
ت ر

اما
الز



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

270

دعــوا میکنــد؛ یکــی بیایــد بگویــد صلــح کنیــد؛ حــاال پهلــوی هــم زندگــی کنیــد! پــس غصــب خانــه ی او چــه 
ــای  ــه ی میدانه ــه هم ــم آن ب ــت و تعمی ــئله ی عدال ــن مس ــت. ای ــم اس ــه مه ــِح عادالن ــن، صل ــود!؟ بنابرای میش
ــای  ــوری اســامی در عرصــه ی سیاســِی دنی ــای جمه ــکار و نوآوریه ــی، جــزو اف ــای سیاســی و اجتماع قضاوته
ــکار  ــا انســان در پی ــرد ت ــوی ک ــد ق ــری را بای ــه ی فک ــس پای ــش میکشــد. پ ــه چال ــا را ب ــه اینه ــروز اســت ک ام

ــد. ــظ کن ــودش را حف ــه ی خ ــتد و جبه ــد بایس ــا بتوان ــروِز دنی ــون در ام ــکار گوناگ ــه ها و اف اندیش
ــدی  ــی ج ــی خیل ــد ارتباط ــای جدی ــا و فناوریه ــتفاده از ابزاره ــا اس ــی ب ــم فرهنگ ــروز تهاج ــن! ام ــزان م عزی
اســت؛ صدهــا وســیله و راهــرِو اطاعــات بــه ســمت فکــر جــوان و نوجــوان مــا وجــود دارد؛ از انــواع شــیوه های 
ــوه،  ــورت انب ــه ص ــور ب ــد و همین ط ــتفاده میکنن ــد اس ــا دارن ــال اینه ــه ای و امث ــی و رایان ــی و رادیوی تلویزیون
ــان  ــه هم ــود ب ــروز نمیش ــتاد. ام ــا ایس ــل اینه ــد در مقاب ــد. بای ــا میریزن ــون را در آنه ــبهه های گوناگ ــکار و ش اف
ــد  ــد بشناســید؛ فکــر او را بای ــد. جــوان را بای روشــهای قدیمــی خودمــان اکتفــا کنیــم؛ البتــه کــه جــوان نمیآی
ــاج  ــه ع ــید ک ــاری را نشناس ــروب و بیم ــا میک ــید. ت ــد بشناس ــه او هجــوم آورده، بای ــه ب ــه را ک ــید؛ آنچ بشناس
نمیتــوان کــرد. اینهــا همــه مایــی میخواهــد. درس خوانــدن، مطالعــه کــردن و کار کــردن، کــه همــه ی اینهــا 

ــود. ــه میش ــی خاص ــای دین ــوان مهارته ــر عن زی

مبارزه جدی روحانیت با خرافات
ــاب،  ــام ن ــی و اس ــل دین ــارف اصی ــغ مع ــج و تبلی ــار تروی ــت. در کن ــات اس ــا خراف ــارزه ی ب ــر، مب ــئله دیگ مس
ــد.  ــا میکنن ــه ی م ــدی را وارد جامع ــات جدی ــه روز خراف ــد روزب ــانی دارن ــرد. کس ــارزه ک ــات مب ــا خراف ــد ب بای
ــال خوانســاری،  ــا جم ــوده. مرحــوم آق ــا ب ــای م ــن روش علم ــد. ای ــد جــدی بگیری ــات را بای ــا خراف ــارزه ی ب مب
ــد.  ــم دیده ای ــای قدی ــرح لمعه ه ــی ش ــیه های او را در حواش ــه حاش ــه - ک ــرح لمع ــِیّ ش ــروف، ُمحش ــم مع عال
ــدر و پســر از علمــا و  ــا حســین خوانســاری )کــه پ ــه. پســر مرحــوم آق ــا ن ــم حــاال هــم چــاپ میشــود ی نمیدان
ــی  ــد، کتاب ــا کن ــات را برم ــرای اینکــه خراف ــش ب ــت شــیعه اند( - ســیصد ســال پی ــخ روحانی برجســتگان تاری
ــدم  ــم دی ــراً ه ــتم و اخی ــش را داش ــای قدیم ــده چاپه ــت. بن ــه االن هس ــت، ک ــه« را نوش ــوم نن ــام »کلث ــه ن ب
مجــدداً چــاپ شــده اســت، کــه چــاپ جدیــدش را هــم بــرای مــن آوردنــد. ایشــان بــا زبــان طنــز، معروفتریــن 
ــد!  ــزرگ دارن ــان پنــج فقیــه ب ــد زن ــان درآورده و میگوی ــان فتــوای فقهــای زن ــه زب ــات زمــان خــودش را ب خراف
ــت. آن  ــان اس ــی، ف ــت! یک ــب اس ــاه زین ــی، بیبیش ــت! یک ــی، دده بزم آراس ــت! یک ــه اس ــوم نن ــاش، کلث یکی
ــام  ــواع و اقس ــاب ان ــت و در ب ــارت و نجاس ــاب طه ــرم، در ب ــرم و نامح ــاب مح ــًا در ب ــا مث ــول اینه ــت از ق وق
ــا  ــال میکنیــم اگــر ب ــا خی ــردازد. م ــن چیزهــا میپ ــه ای ــم دینــی ب ــد. یعنــی عال چیزهــا، مطالبــی را نقــل میکن
ــر خــاف  ــم، ب یــک مطلبــی کــه مــورد عقیــده ی مــردم اســت و خرافــی و خــاف واقــع اســت، مقاومــت کردی
شــئون روحانــی عمــل کرده ایــم؛ نــه، شــأن روحانــی ایــن اســت. همیــن آیــه ای کــه االن ایــن آقــای عزیزمــان 
ــالَلّ  ــی ب ــدا ااّل الَلّ و کف ــون اح ــونه وال یخش ــاالت الَلّ و یخش ــون رس ــن یبلّغ ــد: »الّذی ــی خواندن ــدای خوب ــا ص ب
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ــذی انعــم الَلّ علیــه و  ــا یــک خرافــه اســت. »و اذ تقــول للّ حســیباً« در مــورد چیســت؟ ایــن آیــه در مبــارزه ی ب
انعمــت علیــه امســک علیــک زوجــک واتّــق الَلّ و تخفــی فــی نفســک مــاالَلّ مبدیــه و تخشــی الّنــاس والَلّ احــّق 
ان تخشــاه فلّمــا قضــی زیــد منهــا وطــرا زّوجناکهــا لکــن ال یکــون علــی المؤمنیــن حــرج فــی ازواج ادعیائهــم 
ــن  ــی الّذی ــدی: »ســّنة الَلّ ف ــه ی بع ــد« اســت. آی ــه ی »زی ــه قضی ــوط ب ــه مرب ــن آی ــّن وطــرا«؛ ای اذا قضــوا منه
 » ــون رســاالت الَلّ و یخشــونه والیخشــون احــدا ااّل الَلّ ــوا مــن قبــل و کان امــرالَلّ قــدراً مقــدورا. الّذیــن یبلّغ خل
راجــع بــه یــک خرافــه اســت. پیغمبــر اکــرم از طریــق جبرئیــل مطلــع شــد کــه زینــب )دختــر عمــه اش( کــه 
ــن  ــه عقــد پســرخوانده ی آزاد شــده ی خــودش )یعنــی زیدب ــا اشــرافیگری، او را ب ــارزه ی ب ــرای مب یــک روزی ب
ــد، آزاد کــرد  ــود، خری ــه را کــه غامــش ب ــن حارث ــود، همســرش خواهــد شــد. پیغمبــر زیدب ــه( درآورده ب حارث
ــزو  ــه ج ــب را - ک ــه ی خــودش زین ــر عم ــم دخت ــد ه ــرد و بع ــوان پســرخوانده ی خــودش انتخــاب ک ــه عن و ب
ــد. جبرئیــل خبــر  ــا هــم زندگــی میکردن ــه تزویــج او در آورد. ب ــود - ب ــواده ی قریــش و بنیهاشــم ب اشــراف و خان
ــّب ان تخشــاه«.  ــاس والَلّ اح ــرد، »و تخشــی الّن ــر ســکوت ک ــد شــد. پیغمب ــو خواه ــب، زن ت ــن زین ــه ای داد ک
ــم و  ــم؛ خان ــی کن ــم زندگ ــن خان ــا ای ــم ب ــن نمیتوان ــه م ــرد ک ــکایت ک ــر ش ــه پیغمب ــد و ب ــد آم ــود زی ــد خ بع
ــر  ــد. پیغمب ــاق بده ــه او را ط ــت ک ــرار داش ــی؛ اص ــابقه ی بردگ ــام و س ــن، غ ــان زاده، و م ــراف زاده و اعی اش
اکــرم ســفارش کــرد کــه: »امســک علیــک زوجــک«؛ او را نگهــدار. »و تحفــی فــی نفســک مــا الَلّ مبدیــه«. بعــد 
باالخــره آنچــه کــه تقدیــر و امــر الهــی بــود، انجــام گرفــت. پیغمبــر هــم کــه مطیــع امــر پــروردگار اســت. زیــد، 
زینــب را طــاق داد و پیغمبــر زِن پســر خوانــده ی خــودش را خواســتگاری کــرد و گرفــت؛ و ایــن در حالــی بــود 
کــه زِن پســر خوانــده را مثــل زِن فرزنــد میدانســتند؛ خرافــه یعنــی ایــن. بــر حســب ســنتهای قدیــم جاهلــی، 
ــا  ــرد؛ ام ــد بگی ــد کــه کســی زِن پســرخوانده ی خــودش را نمیتوان ــوز در همــان فکرهــا بودن مســلمانها هــم هن
«؛ یعنــی  پیغمبــر زن پســرخوانده ی خــودش را گرفــت. ایــن اســت کــه میگویــد: »الّذیــن یبلّغــون رســاالت الَلّ
ــا خرافــات این قــدر  ــر ایــن قضیــه اســت. البتــه کلــی اســت؛ امــا در ایــن قضیــه وارد شــده؛ مبــارزه ی ب ناظــر ب
ــا خرافــات شــجاع باشــید. البتــه خرافــه چیســت؟ خــود ایــن مهــم اســت. بعضیهــا  مهــم اســت. در مبــارزه ی ب
ــا  ــا آنهــا نداریــم. آنچــه کــه ب ــکار میکننــد. مــا کاری ب ــه عنــوان خرافــه ان هســتند کــه حقایــق دینــی را هــم ب
ــن  ــا نپســندند. از ای ــن اســت؛ چــه حــاال عقــول بپســندند ی ــت شــده، از دی ــر ثاب ــاب و ســنت متقــن و معتب کت
ــی و اصــول دینــی معارضــه  ــا مبان ــت نشــده اســت و ب ــر ثاب ــل معتب ــا دلی ــه ب ــد. آنچــه ک ــاع کنی ــت و دف حمای
ــری  ــدرک معتب ــه دارد و م ــی معارض ــول دین ــی از اص ــا یک ــه ب ــه ک ــد. آنچ ــاکت بمانی ــاره ی آن س ــدارد، درب ن
نــدارد، ردش کنیــد. ایــن میشــود خرافــه، و معیــار خرافــه ایــن اســت. امــروز شــما ببینیــد مدعیــان ارتبــاط بــا 
امــام زمــان و ارتبــاط بــا غیــب، بــا شــکلهای مختلــف در جامعــه دارنــد کار میکننــد. البتــه ایــن همــه نشــانه ی 
ایــن اســت کــه گرایــش بــه دیــن، یــک عنصــر اصلــی در زندگــی مــردم اســت. مــردم بــه مســائل دینــی عاقــه 
دارنــد کــه آدم خرافــه ســاز میــرود خرافــه درســت میکنــد؛ چــون آن کاالی اصلــی در اختیــارش نیســت، کاالی 
تقلبــی را بــه میــدان میــآورد تــا اینکــه مــردم را جــذب کنــد. ایــن نشــانه ی گرایــش مــردم بــه دیــن اســت. امــا 

ت 
انی

وح
ت ر

اما
الز



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

272

ــن نیســت، شــجاع باشــید و  ــه از دی ــی ک ــات و آن چیزهای ــا خراف ــه ی ب ــاک اســت. در مقابل ــن خطرن خــوب، ای
بگوییــد. ماحظــه ی اینکــه حــاال ممکــن اســت کســی بــدش بیایــد یــا ممکــن اســت چــه بکنــد، نکنیــد؛ کــه 

ــا هســت. ــن مراعاته ــه ای ــد ک ــواردی انســان متأســفانه میبین ــاً در م غالب
آزاد فکــری و عقانیــت شــیعه، ایــن دو عنصــِر در کنــار هــم، مایــه ی افتخــار ماســت. تفکــرات شــیعه، عقانــی 
اســت. مــا از اول تشــیع در تعالیــم ائمــه )علیهم الّســام( بــه ســوی عقــل، منطــق و اســتدالل ســوق داده شــدیم 
و همین طــور هــم بایــد عمــل بکنیــم؛ حّتــی در فقــه. شــما ببینیــد شــاگردان برجســته ی امــام صــادق و امــام 
باقــر )علیهمــا الّســام( در مــواردی بــا حضــرت طــوری حــرف میزدنــد کــه حضــرت بــا آنهــا اســتداللی حــرف 
میزدنــد. »یعــرف هــذا و اشــباهه مــن کتــاب الَلّ عّزوجــّل: مــا جعــل علیکــم فــی الّدیــن مــن حــرج«؛ یعنــی بــه 
»زراره« یــاد میــداد کــه این طــوری بایــد از کتــاب خــدا اســتفاده کنــی؛ یعنــی امــام روش اجتهــاد و اســتنباط 
از قــرآن را بــه او یــاد میدهــد. مــا از اول ایــن طــوری رشــد کردیــم؛ شــیعه عقانــی و بــا آزادفکــری رشــد کــرده 

اســت. ایــن را بایــد قــدر دانســت و دنبــال کــرد.
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حوزه و روحانیت

تحول در حوزه علمیه *

وجود ظرفیت و استعداد رشد نیروی انسانی در حوزه های علمیه
از پیشـنهادهائی کـه بنـده در طـول این سـالها دربـاره ی حـوزه ی علمیـه کـردم، چـه در مجامع عـام که بـا طاب 
و فضـا و مدرسـین جلسـه داشـتیم و صدهـا، گاهـی هزارها نفـر در او شـرکت داشـتند؛ چـه در جلسـات کوچک و 
خصوصیتر که بـا بعضی از مسـئولین حوزه یـا بزرگان حـوزه یا مراجع یـا فضا داشـتیم و پیشـنهادهائی دائم مطرح 
شـده و گفته شـده، خیلیهایـش تا حـاال تحقق پیـدا نکـرده، یا بـه صـورت نیمـه کاره و نیمه راهـه تحقق پیـدا کرده 
اسـت، لیکن از حرکت پرجـوش و خودجـوش دینی و علمـی که ناشـی از انقاب اسـامی اسـت و از بـرکات انقاب 
اسـامی اسـت و فضیلـت و ثـواب آن برمیگردد بـه روح مطهـر امـام بزرگوارمان، مـا مشـاهده میکنیـم میبینیم که 
این همه دسـتاورد را داشـته ایم. خیلـی از آن نظـرات اصاحی هنـوز تحقق پیـدا نکرده، امـا تولید، کیفیـت، نیروی 
انسـانی زبده در این سـطحی اسـت که امروز مـا داریم مشـاهده میکنیم. یـک نمونـه اش را من امشـب در گفته های 
آقایان دیدم کـه برای مـن واقعـاً لذت بخش بـود؛ نمونه هـای دیگـرش را هم مـن در بعضـی از جمعهای فضـا که با 
من ماقـات کردند، مشـاهده کـردم. جمعی از فضـای کاوشـگر در علوم عقلـی - فلسـفه و کام و عرفـان و منطق و 
اینها - یکی دو سـال پیـش از این ماقـات کردنـد، آن جا هم مـن همین را دیـدم؛ فضائی کـه با دانشـگاهها ارتباط 
دارند، جمعـی با من ماقـات کردنـد، آن جا هم مـن همین انطبـاع و انعـکاس را در ذهن خـودم داشـتم. این، خیلی 
نکتـه ی مهمی اسـت. یعنی ظرفیت و اسـتعداد رشـد نیروهـای انسـانی در حـوزه ی علمیه این اسـت. ایـن آب و هوا 
و شـرایط طبیعی یـک چنیـن اقتضائـی دارد؛ ما بـه آن نرسـیدیم و اینجور اسـت؛ اگر برسـیم، یقینـاً چندیـن برابر، 

شـاید ده برابر، فوائـد و برکاتـش بیشـتر خواهد شـد. این حـاال نکته ی اول کـه من عـرض میکنم.

*.  بیانات در دیدار جمعی از اساتید، فضا، مبلّغان و پژوهشگران حوزه های علمیه کشور ۰۸/۰9/1۳۸۶
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من البتـه مطالبـی را یادداشـت کـرده بودم کـه اینجـا با شـما در میـان بگـذارم، لیکـن لزومی نـدارد؛ وقـت هم که 
البته نیسـت، لیکن اگـر وقت هم بـود، خیلـی دیگر لزومی نداشـت؛ چـون بسـیاری از ایـن مطالبی کـه در ذهن من 
بـود، از زبان شـماها گفتـه شـد. این خیلـی برای مـن جالـب و زیباسـت کـه میبینم ایـن مطالـب در ذهـن برادرها 

هسـت. من فقط دو سـه مطلـب کوتـاه را که وقـت هم خیلـی نگـذرد، عـرض میکنم:

آینده نگری در مورد حوزه علمیه و برنامه ریزی برای آن
یکی اینکه حـوزه به مثابـه ی یـک کل کـه دارای ابعـاض و اجزائی اسـت، یک موجـود زنده اسـت. یعنی رشـد دارد، 
نُکـس دارد، تحـرک و نشـاط دارد، جمـود و رکـود دارد، حیـات دارد، ممـات دارد؛ یـک موجـود زنده اسـت. دلیلش 
هـم تاریـخ حوزه هـای علمیـه اسـت. یـک حـوزه ی علمیـه ای - مثـًا فـرض کنیـد - مثـل حـوزه ی علمیـه ی حلّه 
در قـرن هفتم - حـاال هفتـم، اواخر ششـم تـا هفتم، تـا اوائل هشـتم هجـری - یـک حـوزه ی پررونقی اسـت. وقتی 
خواجـه نصیـر طوسـی رفـت حلّـه، در آن جمعـی از بـزرگاِن علما کـه مجتمـع بودنـد - آنطوری کـه مـن در ذهنم 
هسـت - ظاهراً حدود بیسـت نفر، بیسـت و پنج نفـر عالم بـزرگ بودند کـه یکـی از آنها محقـق حلّی بـود، یکی پدر 
عامه بود، یکـی ابن سـعیِد صاحب جامع الشـرایع بـود - یحیی ابن سـعید حلّـی - و از این قبیـل. این حـوزه ی حلّه 
اسـت. حوزه ی حلّه امـروز وجود نـدارد. حوزه ی نجف یـک روزی بـود که بعـد از آن رونق اولیـه، رکود پیدا کـرد. آدم 
معروفی، شـخص برجسـته ای در حوزه ی نجف نبـود؛ بعد شـاگردان وحید بهبهانی مثـل بحرالعلوم و کاشـف الغطاء 
و امثـال اینهـا آمدنـد آن حـوزه را آنچنان بـه رونق آوردنـد که به نظر من دویسـت سـال اسـت که ضرب دسـت آنها 
دارد حـوزه ی نجف را پیـش میبرد. هنـر فقهی و عمـق کار آنها، حـوزه را با نشـاط کرد و زنـده کرد و همینطـور زنده 

ماند بحمـداللَّ تـا دوران اخیر.
حوزه ی قـم نبود؛ یـک حوزه ی کمرنـگ بی رونقـی بود بعـد از آن رونـق اولیـه ی عهد اسـبق. حاج شـیخ عبدالکریم 
حائـری )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( آمـد، حـوزه جان گرفـت؛ اینجوری اسـت حـوزه ی علمیـه. امـروز را نـگاه نکنید؛ 

فردائـی وجـود دارد؛ این فـردا چگونه اسـت؟ این را شـما بایـد معّین کنیـد؛ امـروز باید معّیـن کند.
اگـر امـروز ارکان حـوزه یعنـی مدیـران، صاحب نظـران، اسـاتید، برجسـتگان همـت بکننـد، درسـت فکـر کننـد و 
برنامه ریـزی کننـد، حوزه بیسـت سـال دیگـر از لحـاظ سـطح و عمـق و عـرض و طـول و توسـعه ی نفـوس، از حاال 
بمراتـب بهتـر خواهد بـود. اگر حاال مـا پیش بینـی نکنیم، نـه؛ هیچ معلوم نیسـت حـوزه ی قمـی در آینده بـا همین 
عـرض و طـول فعلی هـم وجـود داشـته باشـد. بزرگانـی، محققینـی، علمـای خوبـی، فقهائـی، فاسـفه ای از حوزه 
گرفتـه میشـوند؛ میرونـد - ننقصها مـن اطرافها - جـای اینهـا باید شـخصیتهائی رشـد کنند، ببالنـد؛ جـای اینها را 
پر کننـد و بیش از آنچـه که آنهـا انجـام دادند، انجـام بدهند. اگـر این کار شـد، ایـن آینده نگـری انجام گرفـت، فردا 
خـوب خواهد بـود. اگـر ایـن آینده نگـری امـروز در حـوزه ی قـم انجام نگیـرد و بـه وضـع موجـود راضی باشـیم؛ به 
همینی که حاال حـوزه را یـک جـوری اداره کنیم؛ بـه این اگـر قناعت کنیـم، فردا یـا حـوزه ای نداریم یا حـوزه ای رو 

بـه انحطـاط خواهیم داشـت.
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ما امـروز داریـم فکـر روزی را میکنیم که کشـور ما نفت نداشـته باشـد؛ انـرژی، انرژِی بـدون نفت. کشـوری که نفت 
نـدارد، شـاید در منابع دنیا هـم نفت باقـی نمانـد. دنیـا دارد فکـر انـرژی آن روز را میکند. ما هـم با این دردسـرهائی 
کـه ماحظـه میکنیـد، ایسـتاده ایم بـرای اینکـه آن آینـده را، امـروز تأمین کنیـم. اگـر نکنیـم، آن روزی کـه نفت 
تمام میشـود، مـا نیسـتیم، اما اثر سـوء ایـن عمـل مـا آن روز خواهد بـود. ما مسـئول خواهیـم بـود. باید ایـن فکر را 
در حـوزه نهادینـه کنید. هـم مدیران حـوزه، هم شـورای عالـی حوزه، هـم بزرگان حـوزه، هـم حضرات مراجـع باید 
ایـن را بداننـد و به ایـن توجه کننـد که ما امـروز بایـد به فکر حـوزه ی قم یـا اصفهان یا مشـهد یـا بقیه ی شـهرها در 
بیسـت سـال آینده باشـیم؛ در سـی سـال آینده باشـیم. سـی سـال آینده یعنی چه؟ یعنی دنیائی که احتمـاالً هیچ 
شـباهتی با امروز ندارد؛ از لحاظ امکان اثرگذاری، امکان تسـخیر دلها، امکان تسـخیر سـرزمینها. بیسـت سـال قبل 
ایـن فنـاوری اطاعات کـه این آقـای عزیز بـه ایـن خوبی آمدنـد اینجـا شـرح دادند، وجـود نداشـت؛ چیزکـی بود، 

امـروز ببینیـد چه خبر اسـت!
آن روز مـا وقتی کـه فکر امـروز را بکنیـم، امـروز در خـأل باقـی نمیمانیم. امـروز در هـر خانـه ای، در هر مدرسـه ای، 
در هـر گوشـه ای، به قـول یکـی از آقایـان شـاید در هر روسـتائی اگـر برویـم، از فنـاوری اطاعـات یک چیـزی آنجا 
مشـاهده میکنیـم. حـوزه ی علمیـه میخواهد عقب بماند؟ سـی سـال آینـده را به همیـن قیـاس کنید؛ البتـه با یک 
شتاب بیشـتری. یعنی شـتاب علم در این بیسـت سـالی که گذشـت، یقیناً بمراتب کمتر خواهد بود از شـتاب علم و 

پیشـرفت علـم و فناوری در بیسـت سـالی که پیش روی ماسـت؛ در سـی سـالی کـه پیش روی ماسـت.
آن روز ای بسـا صاحبـان افـکار گوناگـون، مکاتـب گوناگـون، نحله هـای منحـرف، صاحبان اغـراض فاسـده بتوانند 
خیلی آسـان کاسـهای درس دانشـگاههای شـما را، مدرسـه های شـما را، فرزندان شـما را در خانه هایتان در مشت 
بگیرنـد، در تصرف بگیرند؛ شـما هـم هیـچ کار نتوانیـد بکنیـد. فکـر آن روز را حـوزه ی علمیـه باید بکند. مسـئول، 
حـوزه ی علمیه اسـت. مسـئول دینـداری مـردم، روحانیـت اسـت. روحانیت هـم مولود و سـاخته ی دسـت حوزه ی 
علمیه اسـت. با ایـن نگاه مسـئولیت را بسـنجید؛ این جـوری توزیـن بکنیم مسـئولیت را تا بفهمیـم بر دوش مـا، بار 

سـنگینی که هسـت، چیسـت. این یـک نکتـه؛ مسـئله ی آینده نگری.

وظیفه موثرین در حوزه
یک مسـئله این اسـت که تحـول را مدیریـت کنید. ببینیـد آقایـان و خواهـران عزیـز! تحـول اجتناب ناپذیر اسـت. 
تحول، طبیعـت و سـنت آفرینـش الهـی اسـت؛ ایـن را بارها مـن مطـرح کـرده ام، گفتـه ام. تحـول رخ خواهـد داد. 
خوب، حاال یـک واحدی را، یـک موجـودی را فرض کنیـم که تن بـه تحول ندهـد؛ از یکـی از دو حال خارج نیسـت: 
یـا خواهد ُمرد یـا منـزوی خواهد شـد. یـا در غوغای اوضـاِع تحـول یافته مجـال زندگـی پیـدا نمیکند، زیر دسـت و 
پا لـه میشـود، از بین میـرود؛ یـا اگر زنـده بماند، منـزوی خواهد شـد. مثـل همان انسـان جنگلـی کـه در روزنامه ی 
امروز یا دیـروز - این یکـی دو روزهـا - خواندیم؛ یک آدمی اسـت چهل سـال پیش، رفتـه در جنگل مازنـدران و یک 
ارتباط خیلـی ضعیفی دارد بـا محیط بیـرون خودش؛ منزوی میشـود. میشـود رفت، میشـود از تحـول دوری گزید، 
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اما بـا انـزوا. اگر حـوزه بخواهد از تحـول بگریـزد، منزوی خواهد شـد؛ اگـر نمیرد، اگـر زنده بمانـد. البته مایـه ی دین 
مانع مردن میشـود، امـا منـزوی خواهد شـد؛ روزبـه روز منزویتـر خواهد شـد.تحول حتمی اسـت، منتهـا تحول دو 
طـرف دارد: تحـول در جهت صحیح و درسـت، تحـول در جهت باطـل و غلط. مـا باید مدیریـت کنیم کـه این تحول 
در جهت درسـت انجام بگیـرد. ایـن وظیفه ی مؤثریـن در حوزه اسـت. مدیـران حوزه، فضـای حـوزه، صاحبنظران 
حـوزه باید همتشـان این باشـد. از تحـول نباید گریخـت. حاال آقایـان بیان کردیـد در شـیوه ی آموزش، در شـیوه ی 
پژوهش، در شـیوه ی پذیـرش، در کتاب درسـی؛ همه ی اینها تحـول میخواهـد. نگوئید ده سـال پیش، پانزده سـال 
پیـش الزم بـود، ایـن برنامـه را نوشـتیم. خیلـی خـوب، آن برنامـه مـال ده سـال پیـش بـود، ببینید شـکل تکمیل 
یافتـه ی ایـن برنامه چیسـت؟ تحـول یعنی ایـن؛ یعنی بـه روز بـودن، بهنـگام جلو رفتـن، از حـوادث عقـب نماندن. 
البتـه حوزه های علمیـه در برهـه ی زمـان معاصر به طـور طبیعـی کمـی از زمان عقـب ماندنـد. تقصیری هـم البته 
متوجه کسـی از این جهت نیسـت؛ چون پیدایـش انقاب و سـرعت تحوالتی کـه ناشـی از پیدایش این بـرق عظیم 
در جامعه بـود، همه چیـز را عقب نگه داشـت. روشـنفکری جامعه ی ما هم عقب اسـت. دانشـگاههای ما هـم از آنچه 
که باید باشـند، عقبند. حـوزه ی علمیـه هم عقب اسـت؛ یعنی متناسـب با تحـول جامعه ی مـا، این تحـول عظیمی 
که پیـدا شـد در همـه ی اطـراف خـودش و در سـطوح گوناگـون و تـا اعمـاق زیـادی تأثیـر گذاشـت، از ایـن تحول 

عقبیم. حـوزه یک مقـداری عقب اسـت، لیکـن میتوانـد با سـرعت الزم و بـا جدیت ایـن را جبـران کند.
تحـول را بایـد پذیرفـت و آن را باید مدیریـت کرد. خیلـی باید مراقـب بـود. ببینید اینجـا صحبت مدرک شـد. بنده 
جزو کسـانی هسـتم کـه از اوائل بـر روی مدرک مسـتقل حـوزه ای تکیه کـردم، االن هـم اصـرار دارم. مـدرک؛ خود 
حوزه با اعتبار خـودش نه به اعتبـار وزارت علـوم؛ چون اعتبـار حوزه عمیق تـر، ثابت تر و مهمتـر از اعتبار هـر وزارتی 
اسـت. با اعتبار خـودش، حوزه مـدرک بدهـد. حاال اسـم مـدرک را هر چـه میخواهنـد بگذارنـد. بعضی از دوسـتان 
اعتراض کردنـد که چـرا میگریزید از اسـم دکترا و کارشناسـی ارشـد و اسـمش را گذاشـته اید سـطح سـه و سـطح 
چهار؛ اینهـا را من بحثی نـدارم. اینها را بنشـینند بحـث کنند، هر جـور تصمیم گرفتند، همان درسـت اسـت؛ لیکن 
اصِل مـدرک را بنـده قبـول دارم، امـا مدرکزدگـی آفت مدرک اسـت. طلبـه بـرای مـدرک درس بخوانـد، این عیب 
بزرگی اسـت. این، همـان خط میانـه ی تحول اسـت. ایـن، مدیریت تحـول در زمینـه ی مـدرک. مدرک بدهیـد، اما 
از مدرکگرایـی و مدرکزدگـی که مـا همیشـه آن را عیب تعلیمـات جدید میدانسـتیم، پرهیـز کنید. این یـک نمونه 

اسـت.

لزوم ایجاد تحول در کتب حوزه های علمیه
مسـئله ی کتابهای درسـی را که آقایـان مطرح کردنـد، کامًا درسـت اسـت. بنده در قـم - در یکـی از سـفرها، حاال 
درسـت یادم نیسـت که ِکی بـود. یکـی از آقایـان گفتند ده سـال اسـت؛ من نمیدانـم. من خیـال میکردم سـه چهار 
سـال اسـت - در جلسـه ی فضا بحث کتاب درسـی و تغییرات کتاب درسـی را مطرح کردیم، بافاصلـه بازخوردش 
بـه مـن رسـید؛ مخالفتها! - کـه البتـه ایـن مخالفتهـا از طـرف من نادانسـته هـم نبـود، میدانسـتم عـده ای مخالف 



حوزه و روحانیت

279

میکننـد با این قضیـه - تغییـر کتاب درسـی الزم اسـت، حتماً هم بایـد تغییر پیـدا کند؛ در این هیچ شـکی نیسـت. 
اسـتداللی که یکـی از بـرادران مـا اینجـا ذکـر کردند، مـن یادداشـت کردم؛ اسـتدالل بسـیار متینی اسـت کـه اگر 
قـرار بود مـا کتاب درسـی را عـوض نکنیـم، بایـد همـان »معالـم« را میخواندیم، دیگـر »قوانین« چرا نوشـته شـد؟ 
»رسـائل« چرا نوشـته شـد؟ »فصول« چرا نوشـته شـد؟ »کفایـه« چرا نوشـته شـد؟ خوب، این درسـت اسـت؛ االن 
هم همیـن اسـت. االن هم بایسـتی حتمـاً کتـاب درسـی تغییر کنـد؛ بایسـتی کاری کـرد که هـّم طلبـه، فهمیدن 
مطلب باشـد، نـه فهمیـدن عبارت. هیـچ هنـری نیسـت در اینکه مـا عبـارت را جوری مغلـق بگیریـم، یا اگـر تعمداً 
هـم مغلق نگیریـم، بـی مباالتی کنیـم که عبـارت بشـود مغلق، تـا طلبـه مبالغی وقتـش صرف ایـن کار بشـود. این 
چه هنری اسـت؟ ایـن چه لطفـی دارد؟ چه خیـری در ایـن نهفته اسـت. نخیر، عبـارت را آنچنـان واضح بیـان کنیم 
کـه آن کسـی کـه اسـتعداد فهمیـدن مطلـب را دارد، راحـت از عبـارت، مطلـب را بفهمد. اسـتاد هـم بـرای تفهیم 

عبارت دچـار مشـکل نشـود و فقط مطلـب را بیـان کند.
کفایه را تبدیـل کنیم به کفایـه ی جدید؛ چه اشـکال دارد؟ مکاسـب را که در او شـیوه ی شـیخ در بیان مطلـب، دائم 
آمـد و رفِت اجتهادی اسـت؛ چـون درس خارِج شـیخ انصاری اسـت - مکاسـب را دسـت کـم نباید گرفـت. حاال کی 
مثل شـیخ انصاری اسـت؟ این همه مکاسـب نوشـته اند. این درس خـارج که حـاال به صـورت تدوین شـده در آمده، 
خصوصیتش بـرای آن کسـی کـه در درس خارج شـیخ نشسـته، خوب اسـت؛ مطلـب را دائم بـه این طرف بکشـاند 
و به آن طـرف بکشـاند، دائـم ابـداع احتمال کنـد، اما برای کسـی کـه میخواهـد فقـه اسـتداللی را از روی متـن یاد 
بگیرد، نه؛ خـوب نیسـت؛ طلبه دچار مشـکل اسـت - تسـهیل کنند. همـان مطالـب شـیخ را بیاورند در یـک کتاب 
دیگری، منتها سرراسـت و روشـن. تحقیق شـیخ را در هر مسـئله ای قشـنگ بیان کنند، اما متعبد و مقید باشـند به 
همان که شـیخ بیـان کـرده؛ او را بیـان کننـد در این کتـاب جدید. این میشـود مکاسـب جدیـد، که الزم اسـت. این 
عقیده ی من اسـت. حاال ممکن اسـت مسـئولین حـوزه و مدیـران حـوزه و بعضـی از برجسـتگان حوزه نپسـندند و 

ایـن کار نشـود، اما یـک روزی بـدون تردید خواهد شـد. خـوب، ایـن، این طـرف قضیه.
آن طـرف قضیـه، گفتیم بایـد تحـول مدیریت شـود. باید توجه شـود کـه مایـه ی علمی رقیق نشـود، سـطح مطلب 
شـیخ پایین نیاید، سـطح مطلب آخوند در اصـول پاییـن نیاید. طلبـه در خأل دانائی نسـبت بـه این مبانی کـه امروز 
در فقـه و اصول مـا عناصر مهـم و اثرگذاری هسـت، قـرار نگیرد؛ طلبـه در خأل قـرار نگیرد. عبـارات، عبـارات صحیح 
و خوب و عربی باشـد. بنده بعضـی از نوشـتجات حوزه را کـه ماحظه میکنـم، از این جهـت ما یک خـرده ای کمبود 
داریـم، نقـص داریـم. یک نوشـته ی متیـن قـرص و محکمی کـه در همـه ی مجامع علمـِی اسـامی وقتی کـه رفت 
- چون بـه زبـان عربی اسـت. زبان علمـی ما زبـان عربی اسـت و همـه میتواننـد اسـتفاده کنند - بـه عنـوان یک اثر 
برجسـته و ممتاز شـناخته شـود، ایراد لفظی و متنـی و قلمی نداشـته باشـد. بنابراین تحـول ناگزیر اسـت. حاال این 
یکـی دو مورد از مـوارد تحول بـود؛ موارد زیادی هسـت؛ بسـیاری از آنها را هم شـما دوسـتان در بیاناتتـان گفتید که 

مورد تأییـد من هـم هسـت. باید ایـن تحـول مدیریت بشـود. این هـم یک نکته اسـت.
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اصالح و تکمیل ساختار حوزه های علمیه
حـاال در زمینـه ی تشـکیات هـم، نظراتی هسـت. دوسـتان البتـه پیشـنهادهائی کردید: اساسـنامه نوشـته شـود، 
نظامنامـه نوشـته شـود، چشـم انداز نوشـته شـود؛ در بیانـات آقایـان بـود. همـه اش هـم خوب اسـت، همـه اش هم 
درسـت اسـت؛ منتها هیچکدام از اینها بدون یـک مدیریت کارآمـد امکانپذیر نیسـت. کلید همـه ی اقدامهای مثبت 

سـازمان یافته ی قابـل انتظـاِر نتیجه کـه آدم بتوانـد نتیجـه را از آنهـا انتظار ببـرد، مدیریت اسـت.
ما بایـد مدیریـت را در حوزه تکمیـل کنیم. خـوب، خوشـبختانه در این سـالهای اخیر بحث شـورای عالـی مدیریت 
و بحـث نهـاد مدیریت در حـوزه مـورد قبول قـرار گرفـت و اقدام شـد و فوائـد و برکاتـش را هـم داریـد میبینید. من 
امشـب اطاع پیدا کـردم از بیانـات آقایـان، دوازده تـا انجمـن تخصصی در حـوزه هسـت؛ انجمن علمـی تخصصی. 
خیلی جالـب اسـت. بنـده نمیدانسـتم ایـن را: انجمن علمـی اقتصـاد، انجمـن علمـی روانشناسـی، انجمـن علمی 
رجال، انجمـن علمی تاریـخ. البتـه بعضیهایـش را میدانسـتیم. ایـن کارِ مدیریت اسـت. اگـر مدیریت نبـود، چنین 
چیزی پیـش نمیآمد، لیکن بـه آنچه کـه تاکنـون در زمینـه ی تشـکیاتدهی و سـازماندهی در حوزه انجـام گرفته، 
مطلقاً نبایـد اکتفـاء کرد. مـا نواقصـی داریـم. اوالً شـورای عالی - کـه نمیدانـم آقایـان شـورای عالی تشـریف دارند 
اینجا یا نه؟ - باید به مسـئله ی سیاسـتگذاری خیلـی اهمیت بدهـد. مهمتریـن کار در مراحل اول و مراحـل اصولی، 
سیاسـتگذاری اسـت در حوزه های علمیـه. این سیاسـتگذاری ابعـاد گوناگونـی دارد. ما مگـر نمیگوئیـم میخواهیم 
علـم تولید بشـود و پیشـرفت کنـد، خوب کـدام علـم؟ معنای پیشـرفت علـم فقه چیسـت؟ معنـای پیشـرفت علم 
اصـول مثـًا چیسـت؟ پیشـرفت کنـد یعنـی چـه؟ سـمت و سـوی ایـن پیشـرفت بـه سـوی چیسـت؟ اینهـا همه 
سـئوالهائی اسـت که پاسـخ الزم دارد. سیاسـتهائی کـه در مرکز شـورای عالی نهاده میشـود، به این سـئوالها پاسـخ 
میگوید؛ سیاسـتگذاری. چشـم انداز روشـنی برای آینده ی حـوزه علمیه باید ترسـیم شـود. همانطور که در مسـائل 
کشـور چشـم انداز بیسـت سـاله تدویـن شـد، بیائید یک چشـم انـداز بیسـت سـاله، ده سـاله بـرای حوزه تشـکیل 

بدهیـد. ایـن کارِ شـورای عالی حـوزه ی علمیه اسـت.
خـوب، ِکـی میتوانـد شـورای عالـی ایـن کار را انجـام بدهـد؟ وقتـی که افـراد محتـرم شـورای عالی بـرای ایـن کار 
فرصـت کافـی بگذارند؛ متفـرق باشـند؛ یعنی عضویـت در شـورای عالی حـوزه یک شـأنی در کنـار شـئون اصلی به 
عنوان شـأن فرعی نباشـد. خوب شـما ببینید یـک دانشـگاه مدیریتش، یا فـرض کنید که دسـتگاه سیاسـتگذارش 
چه جـوری عمـل میکننـد؟ حـوزه ی علمیه ی بـه ایـن عظمـت - حاال چـه حـوزه ی قـم، چه حـوزه ی مشـهد، چه 

حـوزه ی اصفهـان - نمیتوانـد به صـورت حاشـیه ای اداره بشـود. بایـد وقـت بگذارنـد؛ این یک.
دوم اینکه باید یک بدنه ی کارشناسـی بسـیار قوی داشـته باشـند. خوشـبختانه در حـوزه ما این بدنه ی کارشناسـی 
را - همیـن شـماها؛ آقایانـی که امشـب صحبـت کردند و بسـیار دیگـر از شـماها کـه صحبت نکردیـد و شـاید افراد 
زیادی در حـوزه ی علمیـه از این فضـای جـوان و خوشـفکر - داریـم. اینها یقینـاً یک بدنـه ی کارشناسـی خودکفا 
را تشـکیل میدهند. مـا از جهت مسـائل حـوزه ای، هیـچ احتیاجـی به کـس دیگـری نداریـم و میتـوان از این فضا 
اسـتفاده کـرد. البته ایـن بدنه ی کارشناسـی بایـد کار کننـد، تاش کننـد. اینها یکـی از کارهائی اسـت که شـورای 
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عالی میتوانـد انجام بدهـد.در زمینه ی تشـکیات حـوزه و سـازماندهی حـوزه و در کنار شـورایعالی، مسـئله ی نهاد 
مدیریت حوزه اسـت، که بسـیار مهـم اسـت. حتماً بایـد یـک شـورای برنامه ریزی بـرای حوزه وجود داشـته باشـد. 
همینـی کـه در بیانات آقایـان هم بـود کـه برنامه هـا گاهـی ناهمخواننـد. یـا آن خواهرمـان در زمینـه ی برنامه های 
مربوط بـه خواهـران گفتند که در سـطوح مختلـف، برنامه ها غیـر منعطف اسـت. این کامًا اشـکاالت واردی اسـت. 
کـی میتواند ایـن اشـکاالت را برطرف کند؟ یـک هئیـت برنامه ریـِز واقـف و آگاه از پیشـرفتهای برنامه ریـزی مدرن.

امـروز برنامه ریزی، یـک کار علمی اسـت؛ مثل بقیـه ی کارهـای علمی. یک هنـر ذاتـی و قریحه ای نیسـت فقط؛ اگر 
چه حـاال آن هم بـی تأثیر نیسـت، اما امروز یـک کاِر علمی اسـت. از کسـانی که تخصـص ایـن کار را دارند، اسـتفاده 

بشـود؛ در همان بدنـه ی کارشناسـی حضور پیـدا کننـد، برنامه ریـزی کنند.

ضرورت وجود آمار صحیح جهت ساماندهی حوزه
یکـی از کارهائـی کـه در سـازماندهی حـوزه الزم اسـت، آمارگیـری اسـت، کـه من اشـاره ای کـردم وسـط صحبت 
دوسـتان. ما از حوزه آمـار درسـتی نداریم. بـه طریق اولـی، آنوقـت از مجموعـه ی روحانیت در کشـور آمار درسـتی 
نداریـم. تعداد روحانیون در کشـور، حـدود تحصیلی اینها، میـزان فضل اینهـا، توانائیهای تبلیغی اینهـا، تأثیرگذاری 
اینهـا در محیطشـان؛ اینها چیزهائی اسـت که اصـًا در آمارهـای مـا، در اطاعات ما منعکس نیسـت؛ مـا آمارگیری 
نداریـم. آمارگیـری هم یک دانش اسـت. یکـی از کارهائـی که باید حتمـاً انجام بگیرد، سـریع هم باید شـروع بشـود 
و چند سـال هـم طول خواهـد کشـید، امـا برکاتش خیلـی زیـاد خواهد بـود، همیـن مسـئله ی آمارگیری اسـت. از 
طاب حـوزه، از سطوحشـان، از مقدار و اندازه ی درکشـان از درسـی کـه خوانده اند، پیشـرفت تحصیلیشـان، از اینها 
آمارگیری داشـته باشـیم، بدانیـم زیردسـت مجموعـه ی مدیریـت حوزه چیسـت، با چـی میخواهـد کار کنـد. این 
کمبود را هـم ما داریـم که البتـه آنوقت دنبـال آمارگیـری، نظام ارزشـیابی پیـش میآید؛ ایـن هم یکـی از چیزهائی 

اسـت که در مسـئله ی سـازماندهی عـرض میکنیم.

ایجاد کرسی های آزاداندیشی در حوزه های علمیه
یکـی از موضوعاتی که حتمـاً الزم اسـت من عرض بکنم، مسـئله ی آزاداندیشـی اسـت کـه در بعضـی از صحبتهای 
آقایان بـود. چرا ایـن کرسـیهای آزاداندیشـی در قم تشـکیل نمیشـود؟ چـه اشـکالی دارد؟ حوزه های علمیـه ی ما، 
همیشـه مرکز و مهـد آزاداندیشـِی علمی بـوده و هنوز کـه هنوز اسـت، مـا افتخـار میکنیـم و نظیـرش را نداریم در 
حوزه هـای درسـِی غیـر حـوزه ی علمیه، که شـاگرد پـای درس بـه اسـتاد اشـکال کند، پرخـاش کنـد و اسـتاد از او 
استشـمام دشـمنی و غـرض و مرض نکنـد. طلبـه آزادانـه اشـکال میکند، هیـچ ماحظـه ی اسـتاد را هـم نمیکند. 
اسـتاد هم مطلقـاً از این رنـج نمیبـرد و ناراحـت نمیشـود؛ ایـن خیلی چیـز مهمی اسـت. خـوب، این مـال حوزه ی 
ماسـت. در حوزه هـای علمیـه ی مـا، بزرگانـی وجـود داشـته اند کـه هـم در فقـه سـلیقه ها و مناهـج گوناگونـی 
را میپیمودنـد، هـم در برخـی از مسـائل اصولیتـر؛ فیلسـوف بـود، عارف بـود، فقیـه بـود، اینهـا در کنار هـم زندگی 
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میکردند، با هـم کار میکردنـد؛ سـابقه ی حوزه های ما اینجوری اسـت. یکـی، یک مبنـای علمی داشـت، دیگری آن 
را قبول نداشـت. اگر شـرح حـال بـزرگان و علمـا را نـگاه کنیـد، از این قبیـل مشـاهده میکنید.

مرحـوم صاحـب حدائـق بـا مرحـوم وحیـد بهبهانـی، نقطـه ی مقابـل؛ هـر دو در کربـا زندگـی میکردنـد؛ معاصر، 
مباحثـه هـم میکردند با هـم. یک شـب در حرم مطهر سیدالشـهدا )سـام اللَّ علیه( اینها سـر یک مسـئله ای شـروع 
کردنـد بحث کـردن، تـا اذان صبح ایـن دو نفـر روحانـی ایسـتاده - حاال وحیـد بهبهانـی آنوقت نسـبتاً جـوان بوده، 
امـا صاحب حدائـق پیرمـردی هـم بـوده - بحـث کردنـد! مباحثـه هـم میکردند بـا هـم، منازعه هـم میکردنـد، اما 
هر دو هـم بودنـد، هـر دو هـم درس میگفتند. من شـنیدم کـه شـاگردان وحیـد - که وحیـد تعصب شـدیدی علیه 
اخباریها داشـت - مثل صاحـب ریاض و بعضـی دیگر از شـاگردان وحید، میرفتنـد درس صاحب حدائق هم شـرکت 
میکردنـد! اینجـوری بـوده؛ ما تحمـل را در حـوزه بایـد بـاال ببریم. خـوب، یکی مشـرب فلسـفی دارد، یکی مشـرب 
عرفانـی دارد، یکـی مشـرب فقاهتـی دارد، ممکن اسـت همدیگـر را هم قبـول نداشـته باشـند. من چند مـاه پیش 
از ایـن، در مشـهد گفتم کـه مرحوم آ شـیخ مجتبـی قزوینـی )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( مشـرب ضدیت با فلسـفه ی 
حکمـت متعالیـه، مشـرب ماصـدرا، داشـت - ایشـان شـدید، در ایـن جهت خیلـی غلیظ بـود - امـام )رضـوان اللَّ 
علیه( چکیـده و زبـده ی مکتب ماصدراسـت؛ نه فقـط در زمینـه ی فلسـفیاش، در زمینـه ی عرفانی هـم همینجور 
اسـت. خوب، مرحوم آ شـیخ مجتبـی نه فقـط امام را قبـول داشـت، از امـام ترویج میکـرد تا وقتـی زنده بـود. ترویج 
هم از امـام کرد؛ ایشـان بلند شـد از مشـهد آمد قـم، دیدن امـام. مرحـوم آ میرزا جـواد آقـای تهرانی در مشـهد جزو 
برگزیـدگان و زبدگان همـان مکتب بود، اما ایشـان جبهـه رفت. با تفسـیر حمد امام کـه در تلویزیون پخش میشـد، 
مخالـف بودند؛ به خـود من گفتند؛ هم ایشـان، هـم مرحوم آقـای مروارید، امـا حمایـت میکردند. از لحاظ مشـرب و 
ممشـا مخالف، اما از لحـاظ تعامل سیاسـی، اجتماعـی، رفاقتی، بـا هم مأنـوس؛ همدیگـر را تحمل میکردنـد. در قم 

بایـد اینجوری باشـد.
یک نفـری نظر فقهـی میدهد، نظر شـاّذی اسـت. خیلی خوب، قبـول ندارید، کرسـی نظریه پردازی تشـکیل بشـود 
و مباحثه بشـود؛ پنج نفر، ده نفـر فاضل بیاینـد این نظر فقهـی را رد کنند با اسـتدالل؛ اشـکال ندارد. نظر فلسـفیای 
داده میشـود همینجور، نظـر معارفـی و کامیـای داده میشـود همینجـور. مسـئله ی تکفیر و رمـی و ایـن حرفها را 
بایسـتی از حوزه ورانداخـت؛ آن هم در داخل حوزه نسـبت بـه علمای برجسـته و بزرگ؛ یک گوشـه ای از حرفشـان 
با نظر بنـده ی حقیـر مخالف اسـت، بنـده دهن بـاز کنم رمـی کنم؛ نمیشـود اینجـوری، ایـن را بایـد از خـوِد داخل 
طلبه ها شـروع کنید. این یـک چیزی اسـت که جـز از طریق خـوِد طلبه ها و تشـکیل کرسـیهای مباحثـه و مناظره 
و همان نهضـت آزادفکری و آزاداندیشـی که عـرض کردیم، ممکن نیسـت. این را عـرف کنید در حـوزه ی علمیه؛ در 
مجات، در نوشـته ها گفته شـود. یک حـرف فقهی یک نفـر میزند، یک نفـر رسـاله ای بنویسـد در رّد او؛ کسـی او را 
قبـول نـدارد، رسـاله ای در رّد او بنویسـید. بنویسـند، اشـکال ندارد؛ بـا هم بحـث علمی بکننـد. بحث علمـی به نظر 

مـن خوب اسـت.
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توجه به ایجاد منزلت اجتماعی برای فضال و اساتید حوزه
یکـی هـم مسـئله ی منزلـت اجتماعـی فضـا و اسـاتید اسـت کـه ایـن هـم جـزو مشـکات ماسـت. حـاال یـک 
پیشـنهادی بعضـی از دوسـتان کردند کـه حاال مـن مطـرح میکنـم و او اینکـه هیئـت علمی در قم تشـکیل شـود؛ 
یعنـی هیئتهای علمـی برای سـطوح مختلـف، برای رشـته های مختلف رسـمیت پیـدا کنند کـه یک نفـری به یک 
حدی کـه رسـید، از یـک آزمونی کـه عبور کـرد، جزو هیئـت علمی قـم بشـود. این یـک عنوانی باشـد. البته شـبیه 
ایـن را بنـده چند سـال قبـل از این بـه آقایـان محتـرم جامعه ی مدرسـین عـرض کردم کـه یـک مقـداری دامنه را 
وسـیع بگیرند، که بـه آن شـکلی که مـورد نظر بـود، ظاهـراً عملی نبـود و تحقـق پیدا نکـرد؛ امـا حاال به این شـکل 

اسـت. مطرح 

فرهنگسازی عمومی و انتشار تجربیات برجسته حوزه های علمیه
به هـر حـال کار در حـوزه زیـاد شـده. آنچه کـه باید بشـود یـا تا حـاال نشـده و میبایسـت میشـده، یـا اگر هـم مال 
گذشـته نیسـت، از حـاال بـه بعـد بایـد بشـود، صـد برابـر آن کارهائی اسـت که مـا تـا حـاال در حـوزه کردیـم و این 
صـد برابـر را میشـود انجـام داد؛ بـه شـرطی کـه شـماها حضـور داشـته باشـید، دامـن همت بـه کمـر بزنید، شـما 
وارد میدان باشـید، هـر کدامی در هر بخشـی کـه نظر داریـد و تخصـص داریـد، در آن بخـش کار کنید و ان شـاءاللَّ 
مجموعـه ی مدیریت از نیروی شـما اسـتفاده کند.مـن حاال ایـن پیشـنهادها را، بعضیهایـش را که یادداشـت کردم، 
لیکـن مجموعـه ی اینهـا هم ثبت شـد، ضبط شـد. بـه نظرم میرسـد کـه خیلـی خوب اسـت، شـاید هم الزم باشـد 
که مجموعه ی ایـن حرفهائـی را که اینجـا زده شـد، تدوین کننـد و به صورت یـک کتـاب دربیاورند، منتشـر کنند؛ 
این به نظـرم کار خیلی مناسـبی اسـت. حـاال آدم دلـش میخواهد کـه اینهـا در تلویزیـون پخش شـود، امـا چون با 
ضرورتها و امکانـات و اینها خیلی بنده آشـنا نیسـتم، نمیدانم که چقـدر آن کار عملی اسـت؛ آن را نمیگویـم؛ آن هم 
اگر بشـود، خوب اسـت؛ لیکـن حداقلش این اسـت که مجموعـه ی دوسـتان ما - چـه در دفتـر اینجا، چه دوسـتانی 
که با دفتـر مرتبطنـد در قـم - بنشـینند همیـن حرفهـا را اسـتخراج کننـد، ویراسـتاری کننـد و همینهـا را پخش 

کننـد. خـود اینهـا خیلـی فوائـد و برکاتی خواهـد داشـت؛ این خوب اسـت.
از جملـه ی پیشـنهادهایی که شـد و مـن خوشـم میآیـد و میپسـندم، این اسـت کـه مدیـران مـدارس از سرتاسـر 
کشـور - مدارس حوزه هـای علمیه - سـمیناری تشـکیل بدهنـد، دور هم جمع بشـوند، تجربیـات را منتقـل کنند؛ 
اینهـا خیلی خوب اسـت.از جملـه ی کارهائی که بـه نظر من خیلـی خوب اسـت، مقـداری توقعات از دولت اسـامی 
و نظام اسـامی مطرح شـد بـا شـکلهای مختلف؛ خـوب بعضـی از اینها البتـه االن هیـچ عملی نیسـت، تـا وقتی که 
حـوزه آن مرکزیت منسـجم را پیـدا بکند؛ یعنـی حوزه سـازماندهیاش جوری باشـد کـه آن مرکزیت مدیـر و متفکر 
و مسـلط بر امور و مـورد اعتمـاد همه، ان شـاءاللَّ تکمیل بشـود و شـکل بگیرد، بعد میشـود بـا او انسـان تعامل کند؛ 
چون خیلی از این پیشـنهادهائی که شـد، احتیـاج دارد بـه ظرفیتهـا و امکانات حوزه. فـرض کنید بیاینـد از فضای 
حوزه اسـتفاده کنند، از افکار حـوزه اسـتفاده کنند؛ خوب، بـا کی، کجا، چه جـوری؟ و باید کار بشـود؛ در حـوزه باید 
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، که البته نتایـج آن به آنجاهـا خواهد رسـید و نظام اسـامی موظف اسـت که از حوزه اسـتفاده  کار بشـود ان شـاءاللَّ
کند و ایـن تعامل را داشـته باشـد؛ لیکـن بخشـی از تعاملهائی کـه ذکر شـد، االن هم عملی اسـت و ممکن اسـت.

یکی از پیشـنهادهائی کـه آقایـان کردید و من میپسـندم، تشـکیل یک مؤسسـه ی آموزشـی اسـت بـرای تبلیغات 
بین المللـی. البتـه ایـن را بنده اگـر بخواهم درسـت بـه یاد بیـاورم، شـاید حـدود چهـارده پانزده سـال قبـل مطرح 
کـردم. در آنوقت یکی از آقایـاِن بزرگان حـوزه که امـروز بحمداللَّ حیات بابرکتشـان ادامـه دارد، یـک بیماریای پیدا 
کردنـد، رفتند خارج از کشـور - یکی از کشـورهای اروپائـی - برای معالجـه. در آنجا جوانهـا و دانشـجوها و ایرانیها به 
ایشـان مراجعه کردند کـه آقا مثـًا بیائیـد اینجـا در فان جلسـه صحبـت کنیـد، بیائید فان جـا سـخنرانی کنید. 
یک ماه یا بیشـتر ایـن آقای بزرگـوار و محتـرم را نگه داشـتند و ایشـان نیازها را دیـد. بعد که ایشـان آمدنـد اینجا، از 
من وقـت ماقـات خواسـتند و آمدند ماقـات کردند بـا مـن، و اوقـات تلخی با مـن، که آقـا چرا شـما به ایـن نیازها 
جواب نمیدهیـد؟ چرا پاسـخ نمیدهیـد؟ این همـه نیاز هسـت. من گفتم حـاال ما یـک کارهائـی البته کرده ایـم، اما 
دسـت ما هم خالی اسـت؛ حـاال االن این گـوی و ایـن میدان. شـما برویـد در قم یک مدرسـه بـرای تربیـت مبلّغین 
دینـی بـرای دنیـای خـارج از ایـران برنامه ریـزی کنیـد و علـّی نفقـة عیالـه - همین جـور گفتـم - خرجش بـا من؛ 
هزینه هایـش را مـن، همـه را متحمـل میشـوم. مدرسـه اش را شـما بسـازید؛ مـن کـه نمیتوانـم بیایم قم، مدرسـه 
درسـت کنم. ایشـان رفتند و یک مدتـی هم تـاش کردند و بـه نظرم یـک اطاعیه ای هم در قم داده شـد که کسـی 
کـه میخواهد شـرکت کند، بیایـد اینجا، و بعـد هم فراموش شـد! تا حـاال هم فراموش شـده اسـت. ایـن کار را بکنید. 

ایـن کار بسـیار کار خوبی اسـت؛ کار الزمی اسـت.

برنامه ریزی برای تجلیل و تعظیم منبر
در زمینه ی منبـر هم که آقایـان گفتند، ایـن از آن حرفهای همیشـگی بنده اسـت. جـزو ترجیع بندهای همیشـگی 
حرف مـا، همین مسـئله ی تجلیـل و تعظیـم منبر اسـت و اهمیـت منبـر و تربیت مبلّـغ. خیلی خـوب، ایـن گوی و 
این میدان. بروید مشـغول بشـوید، برنامه ریزی کنیـد، کار را شـروع کنید، برنامـه ی محکم و متقنی برایش درسـت 
کنید، شـروع کنید. البته مشـکات خیلی زیاد دارد، حـاال وارد کار که شـدید، با مشـکات یواش یواش آقایان آشـنا 
میشـوند. ولیکن من معتقـدم از همه ی این مشـکات، شـما میتوانیـد با نیـروی جوانـی و با نیـروی عـزم و اراده و با 

ایمانـی کـه دارید، عبـور کنید.
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نسبت حوزه و نظام/ تحول در حوزه علمیه *

موقعیت حساس امروز حوزه های علمیه
حوزه هـای علمیـه - بخصـوص حـوزه ی علمیـه ی قـم - در هیـچ دوره ای از تاریـخ خود، بـه قدر امـروز مـورد توجه 
افـکار جهانی و انظـار جهانی قـرار نداشـته اند؛ به قـدر امروز مؤثـر در سیاسـتهای جهانی و شـاید مؤثر در سرنوشـت 
جهانـی و بین المللـی نبودنـد. حـوزه ی قـم هرگـز بـه قـدر امـروز دوسـت و دشـمن نداشـته اسـت. شـما ملتزمان 
حـوزه ی علمیـه ی قم، امـروز از همیشـه ی ایـن تاریـخ، دوسـتان بیشـتری داریـد؛ دشـمنان بیشـتر و خطرناکتری 
هم داریـد. امـروز حـوزه ی علمیه ی قـم - کـه در قله ی حوزه هـای علمیـه قـرار گرفته اسـت - یک چنیـن موقعیت 

حساسـی را داراسـت.

 ادله برای رفع مغالطه حاشیه نشین شدن حوزه های علمیه
در اینجـا یـک مغالطه ای هسـت کـه بایـد بـه آن اشـاره کنـم. ممکن اسـت بعضـی بگوینـد اگـر حوزه هـای علمیه 
وارد مسـائل جهانی، مسـائل سیاسـی، مسـائل چالشـی نمیشـدند، اینقدر دشـمن نمیداشـتند و محترم تـر از امروز 
بودنـد. ایـن مغالطه اسـت. هیـچ جمعـی، هیچ نهـادی، هیـچ مجموعـه ی باارزشـی بـه خاطـر انـزوا و کناره گیری و 
گوشه نشـینی و خنثـی حرکت کـردن، هرگـز در افـکار عمومـی احترام برانگیز نبوده اسـت، بعـد از این هـم نخواهد 
بـود. احتـرام بـه مجامـع و نهادهـای بیتفـاوت و تنزه طلب کـه دامـن از مسـائل چالشـی برمیچیننـد، یـک احترام 
صـوری اسـت؛ یـک احتـراِم در معنـا و در عمـق خـود بیاحترامی اسـت؛ مثـل احتـرام به اشـیاء اسـت، کـه احترام 
حقیقی محسـوب نمیشـود؛ مثل احترام بـه تصاویر و تماثیـل و صورتهاسـت؛ احترام محسـوب نمیشـود. گاهی این 

*. بیانات در دیدار طاب، فضا و اساتید حوزه علمیه قم  29/۰7/1۳۸9
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احتـرام، اهانت آمیـز هم هسـت؛ همراه بـا تحقیر باطنِی آن کسـی اسـت که تظاهـر به احتـرام میکنـد. آن موجودی 
که زنـده اسـت، فعال اسـت، منشـأ اثـر اسـت، احتـرام برمیانگیـزد؛ هـم در دل دوسـتان خـود، و هـم حّتـی در دل 

دشـمنان خود. دشـمنی میکننـد، امـا او را تعظیم میکننـد و بـرای او احتـرام قائلند.
 اوالً حاشیه نشـین شـدن حـوزه ی علمیـه ی قـم و هـر حـوزه ی علمیـه ی دیگـری به حـذف شـدن میانجامـد. وارد 
جریانـات اجتماع و سیاسـت و مسـائل چالشـی نبـودن، بتدریج به حاشـیه رفتـن و فراموش شـدن و منزوی شـدن 
میانجامـد. لذا روحانیت شـیعه با کلیت خـود، با قطع نظـر از اسـتثناهای فردی و مقطعی، همیشـه در متـن حوادث 
حضور داشـته اسـت. برای همیـن اسـت کـه روحانیت شـیعه از یـک نفـوذ و عمقـی در جامعه برخـوردار اسـت که 
هیچ مجموعـه ی روحانی دیگـری در عالم - چـه اسـامی و چه غیر اسـامی - از ایـن عمـق و از این نفـوذ برخوردار 
نیسـت. ثانیاً اگـر روحانیـت میخواسـت در حاشـیه و در پیـاده رو حرکـت کند و منـزوی شـود، دین آسـیب میدید. 
روحانیت سـرباز دین اسـت، خادم دین اسـت، از خود منهـای دین حیثیتی نـدارد. اگر روحانیت از مسـائل اساسـی 
- که نمونه ی برجسـته ی آن، انقاب عظیم اسـامی اسـت - کنـاره میگرفت و در مقابـل آن بیتفـاوت میماند، بدون 

تردیـد دیـن آسـیب میدیـد؛ و روحانیت هدفـش حفظ دین اسـت.
 ثالثـاً اگر حضـور در صحنـه موجب تحریـک دشمنیهاسـت، این دشـمنیها در یـک جمع بنـدی نهائی مایـه ی خیر 
اسـت. آن دشمنیهاسـت که غیرتها و انگیزه هـا را تحریک میکنـد و فرصتهائـی برای موجـود زنده میآفرینـد. هر جا 
بـه مجموعـه ی روحانیت یـا به دیـن یـک خصومـت ورزی و کین ورزیـای انجام گرفـت، در مقابـل، حرکتی سـازنده 
از سـوی بیـداران و آگاهـان انجـام گرفـت. یـک وقتـی در جمعـی گفتـم که نوشـتن یـک کتاب بـه وسـیله ی یک 
نویسـنده ی متعصب ضد شـیعه، موجـب به وجـود آمـدن چندین کتـاب منبع بزرگ شـیعی شـد. در همین شـهر 
قم اگر کتـاب »اسـرار هزار سـاله« از سـوی یک فـرد منحـرف که ترکیبـی از تفکـرات سکوالریسـتی و گرایشـهای 
وهابیگری داشـت، منتشـر نمیشـد، امـام بزرگـوار مـا نمیرفـت درس خـود را مدتـی تعطیل کنـد و کتاب »کشـف 
االسـرار« را بنویسـد؛ کـه در این کتـاب، اهمیـت حکومت اسـامی و والیـت فقیه، نخسـتین جوانه هایش مشـاهده 
``کتاب »کشـف االسـرار« امام بزرگوار محسـوس اسـت. اگر  میشـود. بازتولید این تفکـر مهم فقهی و شـیعی در̀ 
تحرک گرایشـهای چپ و مارکسیسـتی و حـزب تـوده در دهـه ی 2۰ و اوائل دهـه ی ۳۰ نمیبـود، کتـاب ماندگاری 
مثل »اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم« تولید نمیشـد و به وجـود نمیآمـد. بنابرایـن، این دشـمنیها به ضـرر ما تمام 
نشـده اسـت. هر جا خصومـت ورزی انجـام گرفـت، موجـود بیـدار و آگاه - یعنی حـوزه ی علمیـه - از خود واکنشـی 
نشـان داد و فرصتی آفریـد. دشـمنیها فرصت آفریننـد؛ آن وقتـی که ما بیـدار باشـیم، آن وقتی کـه ما زنده باشـیم، 

آن وقتـی که مـا غافل نباشـیم.
 در همـان دوران رضاخانـی، آن حرکـت خصمانـه ای که با روحانیت شـد، موجب شـد مرجـع تقلیدی مثـل مرحوم 
سـید ابوالحسـن اصفهانی )رضوان اللَّ تعالی علیـه( اجازه ی صـرف وجوهـات را در تولید نشـریه های دینی و مجات 
دینـی بدهد؛ کـه این یـک چیـز بیسـابقه ای بـود، در آن روز هم چیـز عجیبـی بـود. بنابراین نشـریه ی دینـی با پول 
وجوهـات و با سـهم امـام بـه راه افتـاد؛ مجامع دینـی با اتـکای به سـهم امـام به وجـود آمـد. یعنی شـخصیتی مثل 
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سـید اصفهانـی )رضـوان اللَّ تعالـی علیـه( برخـاف آنچـه کـه برخـی تصـور میکردنـد و میکنند، بـه فکر مسـائل 
فرهنگی کشـور ما و دنیای شـیعه و کشـور شـیعه اسـت و صرف سـهم امـام را در یک چنیـن کاری مجاز میشـمرد؛ 

اینهـا فرصتهاسـت. دشـمنیها یک چنیـن فرصتهـای بزرگی را بـه وجـود میآورند.
 رابعـاً با بیطـرف ماندن روحانیت در مسـائل چالشـِی اساسـی، موجب نمیشـود که دشـمن روحانیت و دشـمن دین 
هـم بیطـرف و سـاکت بمانـد؛ »و من نـام لم ینـم عنـه«.1 اگـر روحانیـت شـیعه در مقابـل حـوادث خصمانـه ای که 
بـرای او پیـش میآید، احسـاس مسـئولیت نکنـد، وارد میدان نشـود، ظرفیـت خود را بـروز ندهـد، کار بزرگـی را که 
بر عهده ی اوسـت، انجـام ندهـد، این موجب نمیشـود که دشـمن، دشـمنی خـود را متوقف کنـد؛ بعکـس، هر وقت 
آنهـا در ما احسـاس ضعـف کردند، جلـو آمدنـد؛ هر وقـت احسـاس انفعال کردنـد، بـه فعالیـت خودشـان افزودند و 
پیش آمدند. غربیهـا ظرفیت عظیم فکر شـیعه بـرای مواجهه ی بـا ظلم جهانـی و اسـتکبار جهانـی را از مدتها پیش 
فهمیده انـد؛ از قضایـای عـراق، از قضایـای تنباکـو؛ لـذا آنها ساکت بشـو نیسـتند؛ آنها بـه تجـاوز خود، به پیشـروی 
خـود ادامـه میدهنـد. سـکوت و بیطرفـی علمـا و روحانیـون و حوزه هـای علمیـه به هیـچ وجـه نمیتواند دشـمنی 
دشـمن را متوقف کنـد. بنابرایـن حرکـت حوزه هـای علمیه، بیطـرف نمانـدن حوزه هـای علمیـه در قبـال حوادث 

جهانـی، در قبـال مسـائل چالشـِی ملـی و بین المللی یـک ضرورتی اسـت کـه نمیشـود از آن غافل شـد.

مفاهیم انحرافی منتشر شده درباره روحانیت
 بعـد از پیروزی انقـاب اسـامی دو عنـوان و دو مفهوم غلـط و انحرافی به وسـیله ی کسـانی کـه هم بـا روحانیت بد 
بودنـد، هم با انقـاب دشـمن بودند، در ذهنهـا مطرح شـد. البته به این حرفها پاسـخ داده شـده اسـت؛ هم قـوالً، هم 

عمـًا؛ اما »رگ رگ اسـت این آب شـیرین و آب شـور«. باید همیشـه متوجه بود، همیشـه بیـدار بود.
 ایـن دو مفهـوم غلـط و در واقـع دو تهمت را دشـمن بـه عنـوان تاکتیک مطـرح کـرده اسـت: یکی طرح مسـئله ی 
حکومت آخوندی اسـت. میگوینـد در ایران حکومـت آخونـدی، حکومت روحانی بر سـر کار اسـت. این را نوشـتند، 
گفتند، ترویـج کردنـد، تکـرار کردند. دیگـری طرح موضـوع آخونـد حکومتی اسـت؛ تقسـیم آخوند بـه حکومتی و 
غیر حکومتی. هدفشـان از طرح ایـن دو مفهوم انحرافـی و غلط این بود کـه اوالً نظام اسـامی را از پشـتوانه ی عظیم 
فکـری و نظـری و اسـتداللی و علمی علمـای دین محـروم کننـد؛ ثانیـاً روحانیـت مسـئول را، روحانیـت انقابی را، 
روحانیـت حاضـر در صحنه را کـه در مقابل دشـمنیها سـینه سـپر کرده اسـت، بـه خیال خودشـان منـزوی کنند، 
بدنـام کننـد. یعنـی آخونـد یـک نوعـش حکومتی اسـت، کـه این بـد اسـت، منفـی اسـت، ضـد ارزش اسـت؛ یک 
نوعـش غیـر حکومتی اسـت، کـه ایـن مثبـت اسـت، ایـن منـزه است.نسـبت روحانیـت بـا نظام اسـامی، نسـبت 
روشـنی اسـت. نسـبت روحانیـت و حوزه هـای علمیه بـا نظـام اسـامی، نسـبت حمایـت و نصیحـت اسـت. این را 
توضیح خواهـم داد. حمایت در کنار نصیحـت، دفاع در کنـار اصاح. آن دو مفهـوم غلط، حقیقتـاً انحرافی و خصمانه 
اسـت؛ به دلیل اینکـه اوالً حکومـت آخونـدی و نسـبت دادن جمهوری اسـامی به این مفهـوم، حرف دروغی اسـت. 
جمهـوری اسـامی حکومـت ارزشهاسـت، حکومـت اسـام اسـت، حکومـت شـرع اسـت، حکومـت فقه اسـت، نه 
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حکومت افـراد روحانـی. روحانـی بـودن کافی نیسـت بـرای اینکه کسـی سـلطه ی حکومتی پیـدا کنـد. جمهوری 
اسـامی بـا حکومتهـای روحانیـای کـه در دنیـا میشناسـیم، در گذشـته هم بـوده اسـت، امـروز هـم در نقطه هائی 
از دنیا هسـت، ماهیتـاً متفاوت اسـت. حکومـت جمهـوری اسـامی، حکومت ارزشـهای دینی اسـت. ممکن اسـت 
یک روحانـی ارزشـهائی را حائز باشـد کـه از بسـیاری از روحانیهـا برتر باشـد؛ او مقدم اسـت؛ امـا روحانی بـودن هم 
موجب نمیشـود که از کسـی سـلب صاحیت شـود. نه بـه تنهائـی روحانـی بـودن صاحیت آور اسـت، نـه روحانی 
بـودن موجب سـلب صاحیت اسـت. حکومت دین اسـت، نـه حکومت یـک صنف خـاص و یک مجموعـه ی خاص. 
تقسـیم روحانی به حکومتی و غیـر حکومتـی و ارزش و ضـد ارزش قلمـداد کردن اینها هـم یک غلط فاحش اسـت. 
رفتن بـه سـمت حکومـت و رفتن به سـمت هـر چیـزی غیـر از حکومـت، اگـر بـرای دنیا شـد، بد اسـت؛ اگـر برای 
هوای نفس شـد، بد اسـت؛ مخصـوص رفتـن به سـمت حکومت نیسـت. مـا به سـمت هر هدفـی حرکـت کنیم که 
مقصودمـان هوای نفـس باشـد، مقصودمان منافع شـخصی باشـد، این ضد ارزش اسـت؛ ایـن همان مصـداق دخول 
در دنیاسـت که فرمـود: »الفقهـاء امناء الّرسـل ما لـم یدخلوا فـی الّدنیـا«؛ 2 این مخصـوص رفتن به سـمت حکومت 
نیسـت. اگر هدف، دنیاسـت، مردود اسـت؛ حکومـت و غیرحکومـت ندارد؛ امـا اگر رفتن به سـمت حکومـت با هدف 
معنوی اسـت، با هدف الهی اسـت، ایـن از برتریـن مصادیق امر بـه معروف و نهـی از منکر اسـت؛ از برتریـن مصادیق 
مجاهدت اسـت؛ این قبول مسـئولیتهای سـنگین اسـت، یا دفاع از مسـئوالن صاحب صاحیت اسـت. اگـر روحانِی 
حکومتی به آن کسـی گفته میشـود کـه بـرای ادای دین خود، بـرای ادای مسـئولیت شـرعی خود، بـرای خاطر خدا 
از نظام اسـامی حمایـت میکند یا از مسـئولینی حمایـت میکند، این ارزش اسـت، این ضد ارزش نیسـت؛ نداشـتن 
ایـن حالت، ضد ارزش اسـت. پـس هیچکـدام از ایـن دو مفهوم - نـه مفهـوم حکومت روحانـی و حکومـت آخوندی، 
و نـه مفهوم آخونـد حکومتـی، روحانـی حکومتـی - مفاهیم درسـتی نیسـت. طـرح اینها پـس از انقاب و تشـکیل 
نظام اسـامی، یـک طـرح مغالطه آمیز اسـت؛ ایـن مفاهیـم متعلق بـه فرهنگ ایـن انقـاب نیسـت. اما متقابـًا دو 
حقیقـت و دو مفهـوم دیگر وجـود دارد که آنهـا مفاهیم ارزشـی و ارزش آفرین اسـت. یـک مفهوم این اسـت که نظام 
به لحاظ نظـری و علمی محتـاج علمای دیـن و حوزه هـای علمیه و مسـتظهر به تاش علمـی آنهاسـت. نظام متکی 
بـه حوزه های علمیـه اسـت؛ متکی بـه علمـا، برجسـتگان و صاحب نظـران دینـی اسـت. یک مفهـوم دیگر هـم این 
اسـت که حـوزه و روحانیت نسـبت بـه نظام دینـی بیتفاوت نیسـت. هیـچ روحانیـای، هیچ عالـم دینی، هیـچ خادم 
اسـامی نمیتواند نسـبت به نظامی که بر اسـاس اسـام پدیـد آمده اسـت، با انگیـزه ی اسـام حرکت کرده اسـت و 

کار میکنـد، بیتفـاوت باشـد؛ نمیتواند خـود را بیگانـه به حسـاب بیـاورد. این هم یـک حقیقت دیگر اسـت.

چرایی مستظهر بودن نظام اسالمی به حوزه های علمیه
 آن حقیقـت اول کـه گفتیـم نظـام مسـتظهر بـه حوزه هـای علمیـه اسـت، به خاطـر این اسـت کـه نظریه پـردازی 
سیاسـی و نظریه پـردازی در همـه ی جریانهـای اداره ی یک ملـت و یک کشـور در نظام اسـامی به عهـده ی علمای 
دیـن اسـت. آن کسـانی میتوانند در بـاب نظـام اقتصـادی، در باب مدیریـت، در باب مسـائل جنـگ و صلـح، در باب 
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مسـائل تربیتی و مسـائل فراوان دیگر نظر اسـام را ارائـه بدهند که متخصـص دینی باشـند و دین را بشناسـند. اگر 
جای ایـن نظریه پـردازی پر نشـد، اگـر علمـای دیـن ایـن کار را نکردنـد، نظریه هـای غربـی، نظریه هـای غیردینی، 
نظریه های مادی جـای آنهـا را پر خواهد کـرد. هیچ نظامـی، هیچ مجموعـه ای در خـأل نمیتواند مدیریـت کند؛ یک 
نظـام مدیریتی دیگـری، یک نظـام اقتصـادی دیگری، یـک نظام سیاسـی دیگری کـه سـاخته و پرداختـه ی اذهان 
مادی اسـت، میآیـد جایگزین میشـود؛ همچنـان کـه در آن مـواردی که این خألها محسـوس شـد و وجود داشـت، 

ایـن اتفـاق افتاد.
 اینکـه بنـده دربـاره ی علـوم انسـانی در دانشـگاه ها و خطـر ایـن دانشـهای ذاتـاً مسـموم هشـدار دادم - هـم بـه 
دانشـگاه ها، هـم بـه مسـئوالن - به خاطـر همیـن اسـت. ایـن علـوم انسـانیای کـه امـروز رائـج اسـت، محتواهائی 
دارد کـه ماهیتـاً معـارض و مخالف بـا حرکت اسـامی و نظام اسـامی اسـت؛ متکـی بـر جهان بینی دیگری اسـت؛ 
حـرف دیگـری دارد، هـدف دیگـری دارد. وقتـی اینهـا رائـج شـد، مدیـران بر اسـاس آنهـا تربیـت میشـوند؛ همین 
مدیـران میآیند در رأس دانشـگاه، در رأس اقتصاد کشـور، در رأس مسـائل سیاسـی داخلـی، خارجـی، امنیت، غیره 
و غیـره قـرار میگیرنـد. حوزه هـای علمیـه و علمـای دیـن پشـتوانه هائی هسـتند کـه موظفنـد نظریات اسـامی را 
در ایـن زمینـه از متـون الهی بیرون بکشـند، مشـخص کننـد، آنهـا را در اختیـار بگذارنـد، بـرای برنامه ریـزی، برای 
زمینه سـازیهای گوناگـون. پس نظـام اسـامی پشـتوانه اش علمای دیـن و علمـای صاحب نظـر و نظریات اسـامی 

اسـت؛ لذا نظـام موظـف بـه حمایـت از حوزه هـای علمیـه اسـت، چـون تکیه گاه اوسـت.

نیاز نظام اسالمی به حوزه های علمیه
 عـاوه ی بر اینهـا کـه نظـام اسـامی بـرای اداره ی ملـت و کشـور نیازمند بـه حوزه هاسـت، یـک نکتـه ی دیگر هم 
وجـود دارد و آن ایـن اسـت که امـروز شـبهه هائی مطرح میشـود که آمـاج آن شـبهه ها نظام اسـت. شـبهات دینی، 
شـبهات سیاسـی، شـبهات اعتقادی و معرفتی در متن جامعه تزریق میشـود - بخصوص در میان جوانـان - هدفش 
فقـط این اسـت کـه یکـی را از یـک فکـری منتقل کنـد به یـک فکـر دیگـری؛ هدفش این اسـت کـه پشـتوانه های 
انسـانی نظـام را از بیـن ببـرد؛ مبانـی اصلـی نظـام را در ذهنها مخـدوش کند؛ دشـمنی بـا نظام اسـت. لـذا برطرف 
کـردن ایـن شـبهه ها، مواجهـه ی بـا ایـن شـبهه ها، پـاک کـردن ایـن غبارهـا از ذهنیـت جامعه - کـه به وسـیله ی 
علمـای دین انجـام میگیـرد - این هـم یک پشـتیبانی دیگـر، یک پشـتوانه ی دیگـر برای نظام اسـامی اسـت. پس 
نظام اسـامی از جهات مختلـف متکی به علمـای دیـن و نظریه پـردازان و محققان و دانشـمندان حوزه هـای علمیه 
اسـت. از آن طـرف، حوزه های علمیـه هـم نمیتوانند بیتفـاوت بمانند. حـوزه ی علمیـه، بخصوص حـوزه ی علمیه ی 
قم مـادر این نظام اسـت؛ به وجـود آورنـده و مولد ایـن انقـاب و این حرکت عظیم اسـت. یـک مادر چگونـه میتواند 
از زاده ی خـود، از فرزنـد خـود غافـل بمانـد، نسـبت بـه او بیتفـاوت باشـد، در هنـگام الزم از او دفـاع نکنـد؟ ممکن 
نیسـت. بنابراین نسـبت بیـن حوزه هـای علمیـه و نظام جمهـوری اسـامی، نسـبت حمایت متقابل اسـت. نظـام از 

حوزه هـا حمایـت میکنـد، حوزه هـا از نظـام حمایت میکننـد؛ همـکاری میکننـد، بـه یکدیگر کمـک میکنند.
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توجه به استقالل حوزه های علمیه در ارتباط با نظام اسالمی
 یـک مسـئله ای در اینجـا مطـرح اسـت، من هـم مطـرح میکنم؛ بعـد هـم چند تـا مسـئله ی دیگـر از مسـائل مهم 
حـوزه را ان شـاءاللَّ مطـرح خواهم کـرد. این مسـئله عبارت اسـت از مسـئله ی اسـتقال حوزه هـا. آیا حمایـت نظام 
اسـامی از حوزه های علمیـه میتوانـد به اسـتقال حوزه هـای علمیه خللـی و لطمـه ای وارد کند یـا نه؟ آیـا این کار 
مجاز اسـت یا نه؟ ایـن بحـث مهمـی اسـت. اوالً حوزه های علمیـه همیشـه در طـول تاریخ مسـتقل بودنـد؛ نه فقط 
در دوران حکومتهـای معـارض بـا تشـیع، بلکـه حّتـی در دوران حکومتهای شـیعی. یعنـی آن وقتی کـه صفویه در 
رأس کار قـرار گرفتنـد و علمـای بزرگی مثـل محقق کرکـی و پدر شـیخ بهائـی و بـزرگان زیادی بـه ایـران آمدند و 
در مناصـب گوناگون دینی قـرار گرفتنـد، هرگز این علمـا و شـاگردان و تربیت شـدگان آنها مقهور سیاسـت صفویه 
نشـدند و در اختیار آنها قـرار نگرفتند. بلـه، کمک میکردنـد، همکاری میکردنـد، از آنهـا تعریف و تجلیـل میکردند؛ 
اما در قبضـه ی آنها نبودنـد، به اختیـار آنهـا نبودنـد. در بخشـی از دوران قاجاریه هم همین جـور بود. کاشـف الغطاء 
)رضـوان اللَّ تعالـی علیـه( آن عالم بزرگ بـه ایـران آمد و کتاب »کشـف الغطـاء« را نوشـت. ایشـان در ایـن کتاب - 
هـم در مقدمه، هـم در بحث جهـاد به مناسـبت جنگهـای روس و ایـران - تجلیـل زیادی از فتحعلیشـاه میکنـد؛ اما 
کاشـف الغطاء آدمی نبـود که توی مشـت فتحعلیشـاه و امثال فتحعلیشـاه قـرار بگیرد؛ آنها مسـتقل بودنـد. میرزای 
قمی در منـزل خـود در قـم مـورد احتـرام و تجلیل پادشـاه زمـان خـودش قـرار میگیرد؛ امـا زیر بـار خواسـته ی او 
نمیرود. آنهـا اصرار داشـتند آنچـه را که میخواهنـد، میرزا فتـوا بدهد؛ امـا میرزا قبـول نکرد، زیـر بار نرفـت. میرزای 
قمی رسـاله ای دارد به نام »رسـاله ی عباسـیه« کـه نظر فقهی خـودش را در بـاب جهاد بیان کرده اسـت. این رسـاله 
چند سـال قبـل از ایـن بـرای اول بار چاپ و منتشـر شـد. از ایشـان جـوری سـؤال میکننـد که مثـًا وکالتـی بدهد، 
نیابتـی بدهد کـه بتوانند از طـرف او جهاد کننـد - بـه گمانم این موضـوع در »جامع الشـتات« هـم آمده باشـد - اما 
ایشـان زیر بـار نمیـرود و قبـول نمیکنـد. روحانیت شـیعه همیشـه اینجور بـوده، همیشـه مسـتقل بـوده، هرگز در 
قبضه ی قدرتهـا قـرار نگرفته اسـت؛ امروز هـم همین جور اسـت، بعـد از این هم بایـد همین جور باشـد و بـه توفیق 

الهـی همین جـور خواهـد بود.
 امـا در اینجـا هم مراقب باشـید یـک مغالطـه ی دیگری به وجـود نیایـد؛ اسـتقال حوزه ها بـه معنای عـدم حمایت 
نظام از حوزه و حـوزه از نظام تلقی نشـود؛ یک عـده ای ایـن را میخواهند. بعضیهـا میخواهند به عنوان اسـتقال و به 
نام اسـتقال، رابطـه ی حوزه را بـا نظام قطـع کنند؛ این نمیشـود. وابسـتگی غیـر از حمایت اسـت، غیـر از همکاری 
اسـت. نظام به حـوزه مدیـون اسـت؛ باید بـه حوزه هـا کمک کنـد. البته معیشـت طـاب به صـورت سـنت معمول 
و بسـیار پرمعنـا و پررمـز و راز باید به وسـیله ی مـردم اداره شـود؛ مـردم بیاینـد وجوهات شرعیشـان را بدهنـد؛ این 

اعتقـاد من اسـت.
انسـان هرچـه بـه اعمـاق ایـن عـادت و سـنت دیریـن کـه شـاید از صـد سـال، صـد و پنجـاه سـال قبـل در میـان 
حوزه های ما رائج اسـت، دقت میکنـد، آن را مهمتـر، پرمعناتر، پررمـز و رازتر مشـاهده میکند. راز ارتباط مسـتحکم 
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مردم بـا حوزه ها همین اسـت کـه احسـاس خویشـاوندی میکننـد. مـردم توقع زیـادی هـم از روحانـی ندارنـد، اما 
خودشـان را بـه پشـتیبانی مالـی حوزه هـا و روحانیـون متعهـد میداننـد؛ و همین درسـت اسـت.

 امـا مسـائل حوزه هـا فقـط مسـئله ی معیشـت نیسـت. در حوزه هـا هزینه هائـی وجـود دارد کـه جـز بـا کمـک 
بیت المـال مسـلمین و کمـک دولتها امـکان نـدارد آن هزینه هـا تحقق پیـدا کنـد. دولتها موظفنـد ایـن هزینه ها را 
بدهنـد، دخالتی هـم نباید بکننـد. بسـیاری از مدارس مهـم در شـهرهای گوناگـون به وسـیله ی امراء و سـاطین و 
بزرگان سـاخته شـده. در مشـهد سـه مدرسـه بغل هم سـاخته شـده - مدرسـه ی نواب و باقریه و حاج حسـن  - هر 
سـه هم در زمان یکـی از سـاطین صفویه و به امـر او یا بـه امر امرای او سـاخته شـده بود؛ اشـکالی ندارد. مدرسـه ی 
باقریـه، محل تدریـس محقق سـبزواری - مـا محمدباقـر سـبزواری، صاحـب »ذخیـره« و »کفایه« - به وسـیله ی 
آنها سـاخته شـده؛ این اشـکالی ندارد. باید هزینـه کنند، دخالـت هم نبایـد بکنند. حـوزه پشـتیبانیهای گوناگون را 
از سـوی نظام میپذیرد، بـا عزت و بـا مناعت. ایـن پشـتیبانیهائی که امـروز نظـام از حوزه هـای علمیه میکنـد و باید 
هم بکنـد و باید هم بیشـتر بشـود، اینها وظائفی اسـت کـه دارد. فقـط هم پشـتیبانی مادی نیسـت. امـروز بحمداللَّ 
مهمتریـن و عمومیتریـن تریبونهای ملی در اختیـار فضای حوزه هـای علمیه، در اختیـار مراجع معظم اسـت؛ اینها 
حمایت اسـت، اینهـا حمایتهای نظام اسـت. نظـام اسـامی باید ایـن حمایتهـا را بکند، به دلیـل همـان پیوندی که 
گفته شـد. پس ایـن مسـئله ی دخالت و اسـتقال را نبایسـتی بـا آن حقایقـی کـه در این بـاب وجـود دارد، مخلوط 

کـرد.
 حقیقت این اسـت کـه ایـن دو جریان عظیـم - یعنـی جریـان نظـام اسـامی و در دل آن، جریان حوزه هـای علمیه 
- دو جریانی هسـتند کـه به هـم مرتبطند، بـه هم متصلنـد، سرنوشـت آنها یکی اسـت؛ ایـن را همـه بداننـد. امروز 
سرنوشـت روحانیت و سرنوشـت اسـام در این سـرزمین، وابسـته و گره خورده ی به سرنوشـت نظام اسـامی است. 
نظام اسـامی انـدک لطمه ای ببینـد، یقیناً خسـارت آن بـرای روحانیـت و اهل دیـن و علمـای دین از همـه ی آحاد 
مردم بیشـتر خواهـد بـود. البتـه نظـام زنده اسـت، نظـام سرپاسـت، نظـام قوی اسـت و بـا اطمینـان کامـل عرض 

میکنـم نظام بـر همه ی چالشـهائی کـه در مقابلـش قـرار دارد، فائـق و پیروز خواهد شـد.

چیستی تحول در حوزه های علمیه
مسـئله ی مهـم دیگـری کـه مطـرح اسـت و در آن بـاب بایـد سـخن روشـن بـه میـان بیایـد، مسـئله ی تحـول در 
حوزه هاسـت. چند سـال اسـت که مسـئله ی تحول در حوزه های علمیـه، بخصوص در حـوزه ی مبارکـه ی علمیه ی 
قم مطـرح اسـت. این تحـول یعنـی چـه؟ حـوزه میخواهد چـه کار کنـد که اسـمش تحول باشـد؟ اگـر تحـول را به 
معنای تغییر خطـوط اصلی حوزه هـا بدانیم - مثـل تغییر متـد اجتهاد - قطعـاً این یک انحراف اسـت. تحول اسـت، 
امـا تحول بـه سـمت سـقوط. شـیوه ی اجتهـادی کـه امـروز در حوزه هـای علمیـه رائج اسـت و علمـای دیـن به آن 
متکی هسـتند، یکـی از قویتریـن و منطقیتریـن شـیوه های اجتهاد اسـت؛ اجتهاد متکـی به یقیـن و علم، بـا اتکای 
به وحـی؛ یعنـی از ظـن به دور اسـت و اسـتنباط مـا اسـتنباط علمـی و یقینـی اسـت. این ظنـون خاصـه ای هم که 

یه 
لم

ه ع
وز

ر ح
ل د

حو
م/ ت

ظا
 و ن

زه
حو

ت 
سب

ن



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

294

وجـود دارد، همـه ی اینها حجیتـش باید یقینـی و قطعی باشـد. حّتـی اعتبـار اصول عملیـه ای که مـا در فقـه از آن 
اسـتفاده میکنیـم، باید اعتبـار جزمی و قطعی باشـد. تـا وقتی کـه از دلیل قطعـی به معتبر بـودن این اصـل عملی - 
اسـتصحاب یا برائت یا اشـتغال، هر کـدام در مجاری خودشـان - جـزم پیدا نکنیـم، نمیتوانیـم از این اصل اسـتفاده 
کنیـم. بنابرایـن یا بیواسـطه یـا بواسـطه، همه ی شـیوه های اسـتنباط مـا در فقه منتهـی میشـود به قطـع و یقین.

 اجتهـاد در شـیعه به معنـای تکیه بـه ظنـون غیر معتبـر نیسـت؛ همینی کـه قدمای مـا اصطـاح اجتهاد بـه رأی، 
اجتهـاد متکی بـه ظنون غیـر معتبر، مثـل قیاس، مثـل استحسـان و امثـال اینها را بـه کار بردنـد و کتابها نوشـتند؛ 
»الّرّد علـی اصحـاب االجتهاد فـی احـکام«. اسـماعیل بن ابوسـهل نوبختـی، سـید مرتضـی در »ذریعه«، شـیخ در 
»عدةاالصـول« و دیگـران و دیگـران ایـن اجتهـاد متکـی بـه ظنـون غیـر معتبـر را رد کردنـد. ایـن اجتهـاد مردود 
اسـت. امروز هـم تحت هـر نامـی کسـانی بـه اینجـور اجتهادهـا روی بیاورند، مـردود اسـت. اینکه حـاال دنیـا این را 
از ما نمیپسـندد، ایـن حرف فقهـی در دنیـا خریدار نـدارد، یـا ایـن را صریحـاً بگویند یـا نگویند، امـا در دلشـان این 
باشـد و اینها را به یک اسـتنباط غلطی بکشـاند، این مردود اسـت. متأسـفانه در مواردی در گوشـه و کنار دیده شـده 
که بـرای اینکه عـرف دنیای متمـدن - کـه عمدتاً مـادی اسـت - رعایت شـود، در اسـتنباط احـکام شـرعی دخل و 
تصرف شـده اسـت! حّتی بدتر از این، بـرای اینکـه گاهی دل قدرتهـای مادی به دسـت بیایـد - نه حاال عـرف دنیای 
مادی رائـج، بلکـه عـرف قدرتهـای مـادی و اسـتکباری رعایت شـود - فتـوا داده شـده: تـاش صلح آمیز هسـته ای 
جمهوری اسـامی بـه دلیـل اینکـه موجب سـوء ظـن قدرتهـای بـزرگ اسـت، ممنوع اسـت! خـوب، غلـط کردند 

دارند. سـوءظن 
 اگـر اجتهـاد با همـان شـیوه ی درسـت و صحیـح خـود که تکیـه ی بـه کتـاب و سـنت اسـت، و بـا آن متـد معقوِل 
صحیـِح منطقِی حسـاب شـده ی پخته انجـام بگیرد، بسـیار خـوب اسـت. اجتهادهـا ولو نتائـج مختلفی هم داشـته 
باشـد، موجب بالندگی اسـت، موجب پیشـرفت اسـت. مجتهدین ما، فقهـای ما در طـول تاریخ فقاهت ما در مسـائل 
گوناگون نظـرات مختلفـی ایراد کردند. شـاگرد بـر علیه نظر اسـتاد، باز شـاگرد او بـر علیه نظـر او حرفهائـی زده اند، 
مطالبـی گفته انـد؛ هیچ اشـکالی نـدارد؛ این موجـب بالندگی و پیشـرفت اسـت. ایـن اجتهاد بایـد در حـوزه تقویت 
شـود. اجتهاد مخصوص فقـه هم نیسـت؛ در علـوم عقلـی، در فلسـفه، در کام، اجتهـاد کسـانی که فنان ایـن فنون 

هسـتند، امر الزمی اسـت. اگـر ایـن اجتهاد نباشـد، خواهیـم شـد آب راکد.
 امـروز حـوزه نبایـد در صحنه های متعـدد فلسـفی و فقهی و کامـی در دنیـا غائب باشـد. این همـه سـؤال در دنیا و 
در مسـائل گوناگون مطرح اسـت؛ پاسـخ حوزه چیسـت؟ نه باید غائب باشـد، نه باید منفعل باشـد؛ هر دو ضـرر دارد. 
فکر نو الزم اسـت، پاسـخ به نیازهـای نوبه نو الزم اسـت کـه دارد مثل سـیل در دنیا مطرح میشـود؛ باید شـما برایش 
جواب فراهم کنیـد. جواب شـما باید ناظر باشـد به ایـن نیاز، و نیـز ناظر باشـد به پاسـخهائی که مکاتـب و فرقه های 
گوناگـون میدهند. اگـر از جوابهـای آنها غافل باشـید، پاسـخ شـما نمیتوانـد کار خـودش را انجـام دهد. باید پاسـخ 
قـوی، منطقی و قانـع کننـده بیاورید وسـط. بایـد پاسـخها در دنیا مطرح شـود. دائم بایسـتی صـادرات قـم - همان 
طور که عـرض کردیـم، این قلـب معرفتی دنیـای اسـام - پمپاژ بشـود. امروز خوشـبختانه وسـائل ارتباطِی سـریع 
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در اختیار همه هسـت. شـما میتوانیـد اینجـا اقدامـی بکنیـد، در آن طـرف دنیا در همان سـاعت از شـما بشـنوند و 
اسـتفاده کنند.

 در زمینه هـای گوناگـون، امروز نیـاز وجـود دارد؛ هم برای نظام اسـامی، هم در سـطح کشـور، هم در سـطح جهان. 
تبیین معرفت شناسـی اسـام، تفکـر اقتصادی و سیاسـی اسـام، مفاهیم فقهـی و حقوقیای کـه پایه هـای آن تفکر 
اقتصادی و سیاسـی را تشـکیل میدهد، نظـام تعلیم و تربیـت، مفاهیم اخاقـی و معنوی، غیـره، غیره، همـه ی اینها 
بایـد دقیق، علمـی، قانـع کننـده و ناظـر بـه اندیشـه های رائـج جهـان آمـاده و فراهم شـود؛ ایـن کار حوزه هاسـت. 
بـا اجتهـاد، ایـن کار عملـی اسـت. اگـر مـا ایـن کار را نکنیـم، بـه دسـت خودمـان کمـک کرده ایـم به حـذف دین 
از صحنـه ی زندگـی بشـر؛ به دسـت خودمـان کمـک کرده ایـم بـه انـزوای روحانیت. ایـن، معنـی تحول اسـت. این 

حرکـت نوبه نـوی اجتهـادی، اسـاس تحول اسـت.
 حـاال در زمینه های دیگـر هم من عـرض خواهم کـرد آن چیزی کـه تحول هسـت، آن چیـزی که تحول نیسـت؛ یا 
به تعبیـر بهتـر، آن تحولی که صحیـح اسـت، آن تحولی که غلط اسـت. عرض من همیشـه ایـن بوده و هسـت - قبًا 
هم در جلسـات متعـدد با فضای حـوزه این را مطـرح کرده ایـم - که تحـول و دگرگونی یـک امر قهری اسـت؛ پیش 
میآید. امـروز در اطـراف مجموعه های گوناگـون صنفـی و ملـی و غیـره در و دروازه و حصار وجـود نـدارد؛ منتها این 
تحول و تغییـر را یا مدیریـت میکنیـم، آن را هدایت میکنیم، یـا نه، رها میکنیـم. اگر رهـا کردیم، باخته ایـم. بزرگان 
حوزه، مراجـع تقلیـد، اندیشـمندان، دانشـمندان و فضـا بایـد دامنها را بـه کمر بزننـد، همت کننـد، ایـن تحول را 
برنامه ریـزی کننـد، هدایـت کننـد، مدیریـت کننـد. بنابرایـن معنـای اساسـی تحول ایـن اسـت: حرکـت نوبه نوی 

ئی. محتوا
 ممکن اسـت یـک معنـای غلطـی از تحـول اراده بشـود و فهـم بشـود، کـه حتمـاً بایـد از آن پرهیـز کرد. تحـول به 
معنـای رها کـردن شـیوه های سـنتِی بسـیار کارآمـد حـوزه در تعلیـم و تعلـم و تبدیـل این شـیوه ها به شـیوه های 
رائـج دانشـگاهِی امـروز نیسـت؛ اینچنیـن تحـول و تغییـر و دگرگونیای غلـط اندر غلـط اسـت؛ این عقبگرد اسـت.

 امروز شـیوه های گوناگون سـنتِی قدیمی ما دارد در دنیا شـناخته میشـود؛ بعضـی یـا از روی تقلید یـا از روی ابتکار 
دارنـد همیـن شـیوه ها را رائج میکننـد. مـا شـیوه های دانشـگاهی خودمـان را کـه برگرفتـه و نسخه نویسیشـده ی 
از شـیوه های قدیمـی غربـی اسـت، بیاوریـم در حـوزه حاکـم کنیـم؛ نـه، مـا ایـن را تحـول نمیدانیـم. اگـر چنیـن 
دگرگونیـای رخ بدهـد، قطعاً ارتجـاع و عقبگرد اسـت؛ ایـن را قبـول نداریم. مـا در حوزه ی علمیه شـیوه های بسـیار 
خوبی رائج داریـم، از قدیـم معمول بوده؛ شـیوه ی انتخـاب آزادانه ی اسـتاد به وسـیله ی طلبـه. طلبـه وارد حوزه که 
میشـد و میشـود، میگردد اسـتاد مورد قبول و مـورد عاقه ی خـودش را پیـدا میکند، بـه درس او میرود. اسـاس کار 
طلبگـی، فکـر کـردن و دقـت کـردن و مطالعه کـردن اسـت، نه حفـظ کـردن. حفظ محـوری، همـان چیزی اسـت 
که امـروز بای تعلیـم و تربیـت جدید ماسـت و ما مدتهاسـت کـه داریم بـا آن مقابلـه و مبـارزه میکنیـم و هنوز هم 
روبـه راه نشـده اسـت و بایـد روبـه راه شـود. در حوزه، اسـاس سـنتی ما بـر پایـه ی فکر کـردن اسـت. طلبـه درس را 
که میخوانـد، اوالً قبـًا پیش مطالعـه میکند، ذهنـش را آمـاده میکند تا از اسـتاد حـرف نو بشـنود. بعـد از درس، آن 
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درس را با یـک زمیلی، رفیقـی مباحثـه میکند؛ یک بـار بـه او درس میگوید، یک بـار او بـه انسـان درس میگوید؛ لذا 
در ذهـن جایگزین میشـود. در بعضـی از حوزه هـا مثل نجـف، تقریـر درس اسـتاد معمول بـود - در قم کمتـر وجود 
داشـت یا نداشـت و خیلی بنـدرت بود - طلبـه ی فاضلـی بعد از درس اسـتاد مینشسـت، همان درسـی را که اسـتاد 
گفته بـود، برای بعضـی از طابی کـه احتیاج داشـتند، دوبـاره میگفت. ببینیـد این کار چقـدر در عمق بخشـیدن به 
علـم و سـواد و معلومات محصـل و طالب علـم تأثیـر میگذارد. ایـن سـنتها را نبایـد از دسـت داد؛ اینها حیف اسـت.

 توجه به احترام نسبت به استاد
احترام به اسـتاد هم یک مسـئله اسـت. یکـی از سـنتهای رائـج حوزه هـای علمیه، تواضـع شـاگرد در مقابل اسـتاد 
بـود؛ احتـرام بـه اسـتاد. »آداب المتعلمیـن« مینوشـتند، که متعلـم در مقابـل معلـم چـه وظائفـی دارد و معلم چه 
حقوقـی بـر او دارد؛ همچنـان که متقابـًا متعلم بـر معلـم حقوقـی دارد. اینکه اسـتاد بیاید بگویـد و برود، نـه؛ حرف 
شـاگرد را میشـنفتند، گوش میکردند. اینهـا از قدیم معمـول بوده اسـت. در همین زمان مـا بعضی از بـزرگان بودند، 
االن هم هسـتند؛ شـاگرد بعد از درس، تا خانـه ی اسـتاد او را همراهـی میکرد؛ بحث میکـرد، صحبت میکرد، سـؤال 
میکرد. گعـده، گعده ی علمی؛ نشسـت، نشسـت تحقیقـی و سـؤال و جـواب؛ اینها سـنتهای خوب حوزه ی ماسـت. 
دیگران میخواهنـد اینهـا را از ما یاد بگیرنـد، ما بیائیـم اینها را تبدیـل کنیم به روشـهای دیگران که منسـوخ و کهنه 

اسـت!؟ پس ایـن سـنتها باید باقـی بمانـد و تقویت شـود. تحول بـه معنـای تغییر اینها نیسـت.

انطباق تالش و فعالیت علمی حوزه ها با نیازهای جامعه
 یکـی از چیزهائـی کـه در تحول مثبـت حتمـاً الزم اسـت، این اسـت کـه مـا خودمـان را و تـاش و فعالیـت علمی 
خودمـان را بـا نیازهـا منطبـق کنیم. یـک چیزهائی هسـت کـه مـردم ما بـه آنهـا احتیـاج دارنـد، پاسـخش را از ما 
میخواهند؛ مـا بایـد آنهـا را فراهـم کنیم. یـک چیزهائـی هم هسـت کـه مـردم احتیاجی بـه آنهـا ندارند؛ زیـاد کار 
شـده، زیاد تاش شـده؛ خودمان را سـرگرم آنها نکنیم. اینها خیلی مسـائل اساسـی و مهمی اسـت. ما از دانشـگاه ها 
میخواهیم که فعالیـت خودشـان را با نیازهـای جامعه تطبیق دهنـد. با دانشـگاه، با اسـاتید، با دانشـجوها که مواجه 
میشـویم، ایـن را مکـرر از اینهـا میخواهیـم؛ میگوئیـم رشـته های علمیتـان را بـر نیازهـای جامعـه منطبـق کنید، 

ببینیـد چـه الزم داریـم. ایـن در مـورد حوزه ها بـه طریـق اولی صادق اسـت.

ایجاد تحول در نظام رفتاری و اخالقی حوزه 
مسـئله ی بعدی، مسـئله ی نظـام رفتـاری و اخاقی حوزه هاسـت؛ کـه همین تحـول - اگر تحولـی انجـام میگیرد - 
باید ناظر بـه این جهـت هم باشـد. چند تـا سـرفصل در این خصـوص وجـود دارد که مـن اینجا یادداشـت کـرده ام: 
تکریم اسـاتید. نظـام رفتـاری و اخاقی مـا در حوزه ها بایـد در این جهـت حرکت کند؛ تکریـم اسـتاد، تکریم عناصر 
فاضل، بخصـوص تکریم مراجع تقلید. هر کسـی آسـان به حـد مراجع معظـم تقلید نمیرسـد؛ صاحیتهـای زیادی 
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الزم اسـت. غالبـاً مراجـع قله های علمـی حوزه هـای علمیـه محسـوب میشـوند. بنابرایـن احتـرام مراجع بایسـتی 
محفـوظ باشـد؛ باید تکریم شـوند.

مسـئله ی دیگر در نظـام رفتـاری و اخاقی حوزه هـا، فیض بـردن از معنویات اسـت، تهذیب اسـت؛ ایـن خیلی مهم 
اسـت. جوان امروز حـوزه بیش از گذشـته به مسـئله ی تهذیب نیازمند اسـت. کسـانی که رشـته های رفتارشناسـی 
عمومـی را مطالعه میکننـد و کار میکننـد، ایـن را تأیید میکننـد. امروز در همـه ی دنیا اینجور اسـت کـه وضع نظام 
مادی و فشـار مادی و مادیـت، جوانهـا را بیحوصله میکند؛ جوانها را افسـرده میکنـد. در یک چنین وضعی، دسـتگیر 
جوانهـا، توجه بـه معنویـت و اخاق اسـت. علت اینکـه میبینیـد عرفانهـای کاذب رشـد پیـدا میکند و یـک عده ای 
طرفشـان میرونـد، همین اسـت؛ نیاز هسـت. جـوان مـا در حـوزه ی علمیـه - جـوان طلبـه؛ چـه دختر، چه پسـر - 
نیازمنـد تهذیب اسـت. ما قله هـای تهذیـب داریـم. در همیـن قـم، مرحوم حـاج میرزا جـواد آقـای ملکـی، مرحوم 
عامـه ی طباطبائـی، مرحوم آقـای بهجت، مرحـوم آقـای بهاءالدینـی )رضـوان اللَّ تعالـی علیهم( قله هـای تهذیب 
در حـوزه بودنـد. رفتار اینهـا، شـناخت زندگـی اینهـا، حرفهـای اینهـا، خـودش یکـی از شـفابخش ترین چیزهائی 
اسـت کـه میتوانـد انسـان را آرام کنـد؛ بـه انسـان آرامـش بدهـد، روشـنائی بدهـد، دلهـا را نورانـی کنـد. در نجف 
بزرگانـی بودنـد؛ سلسـله ی شـاگردان مرحـوم آخوند ماحسـینقلی تـا مرحـوم آقـای قاضـی و دیگـران و دیگران؛ 
اینها برجسـتگانند. بـه نحله های فکـری و عرفانی اینهـا هم کاری نداریم. در اینجا مسـئله، مسـئله ی نظری نیسـت. 
بعضیها نحله هـای مختلفی هم داشـتند. مرحوم سـید مرتضی کشـمیری )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( یکی از اسـاتید 
مرحوم حاج میـرزا علـی آقای قاضی اسـت؛ امـا نحلـه ی فکری اینهـا بکلـی از هم متفاوت اسـت. ایشـان از داشـتن 
یک کتابی بشـدت منع میکنـد، ایشـان به آن کتـاب عشـق میـورزد؛ منافاتی نـدارد. همیـن بزرگانی که در مشـهد 
بودنـد، مردمانـی بودند کـه مـا اینهـا را بـه تقـوا و طهـارت و پاکیزگـی شـناختیم؛ مرحوم حـاج میـرزا جـواد آقای 
تهرانـی، مرحوم حاج شـیخ مجتبـی و امثـال ایشـان؛ اینهـا هم همیـن جورنـد. عمده این اسـت کـه ایـن دل زنگار 
گرفته را یـک زبـان معنوی، یـک سـخن برخاسـته ی از دل شـفا ببخشـد و ایـن زنـگار را برطـرف کنـد. بنابراین ما 

اینجا بحـث عرفانهـای نظـری را نداریم.
 یک مسـئله ی دیگر در زمینـه ی نظـام رفتـاری و اخاقی حوزه، مسـئله ی گرایشـها و احساسـات انقابـی در حوزه 
اسـت. عزیزان مـن! فضای انقابی در کشـور دشـمنان عنـودی دارد، دشـمنان کینـه ورزی دارد. بـا حاکمیت فضای 
انقابـی در کشـور مخالفنـد؛ میخواهنـد ایـن فضـا را بشـکنند. شـما دیدیـد در یـک دوره ای شـهادت را زیر سـؤال 
بردنـد، جهـاد را زیر سـؤال بردنـد، شـهید را زیر سـؤال بردنـد، نظـرات امـام را زیـر سـؤال بردنـد، پیغمبـران را زیر 
سـؤال بردند! مسـئله این نیسـت که فـان زیدی بـا ایـن مفاهیم مخالف اسـت؛ مسـئله این اسـت که ایـن مخالفت 
از نظر دشـمن بایـد در جامعه مطرح شـود؛ فضاسـازی شـود و فضـای انقابی بشـکند. در حـوزه ی علمیـه همه باید 
بـه این مسـئله توجه کننـد. در متـن جامعـه اینجور اسـت، طبعـاً در حوزه هـای علمیـه هم اینجـور اسـت. میدانند 
که ُشـمای روحانـی فقط یک فرد نیسـتید؛ مسـتمع داریـد، عاقه مند داریـد؛ بنابرایـن در محیط پیرامـون خودتان 
اثر میگذاریـد. میخواهند فضـای انقابی را بشـکنند، روحانی انقابـی را منزوی کنند. تحقیر بسـیج، تحقیر شـهید، 
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تحقیر شـهادت، زیر سـؤال بردن جهـاد طوالنی این مـردم اگر خـدای نکرده در گوشـه و کنـار حوزه به وجـود بیاید، 
فاجعه اسـت. بزرگان حـوزه بایسـتی مواظـب و مراقب باشـند و مانع بشـوند.

نکاتی خطاب به طالب جوان و انقالبی حوزه
یک نکته هـم خطاب به جوانـان پرشـور و انقابی حوزه اسـت، که متن حـوزه غالباً همیـن جوانهای پرشـور و طاب 
انقابـی هسـتند. عزیـزان من! آینـده مـال شماهاسـت، امید آینـده ی کشـور شـماها هسـتید؛ باید خیلـی مراقبت 
کنید. درسـت اسـت که جـوان طلبه ی انقابـی اهل عمـل اسـت، اهل فعالیت اسـت، اهـل تسـویف و امروز بـه فردا 
انداختن کار نیسـت، امـا بایـد مراقب باشـد؛ نبـادا حرکت انقابـی جوری باشـد کـه بتواننـد تهمـت افراطیگری به 
او بزننـد. از افـراط و تفریـط بایسـتی پرهیز کـرد. جوانهـای انقابـی بدانند؛ همـان طور کـه کناره گیری و سـکوت و 
بیتفاوتی ضربه میزنـد، زیاده روی هـم ضربه میزند؛ مراقب باشـید زیاده روی نشـود. اگـر آن چیزی که گزارش شـده 
اسـت که به بعضی از مقدسـات حـوزه، به بعضـی از بـزرگان حوزه، بـه بعضـی از مراجع یک وقتـی مثًا اهانتی شـده 
باشـد، درسـت باشـد، بدانید این قطعـاً انحراف اسـت، این خطاسـت. اقتضـای انقابیگـری، اینهـا نیسـت.   انقابی 
باید بصیر باشـد، بایـد بینا باشـد، بایـد پیچیدگیهـای شـرائط زمانـه را درک کند. مسـئله اینجور سـاده نیسـت که 
یکی را رد کنیـم، یکی را اثبـات کنیم، یکـی را قبول کنیـم؛ اینجوری نمیشـود. باید دقیق باشـید، باید شـور انقابی 
را حفـظ کنید، بایـد با مشـکات هم بسـازید، بایـد از طعـن و دق دیگران هـم روگـردان نشـوید، اما بایـد خامی هم 
نکنید؛ مراقب باشـید. مأیوس نشـوید، در صحنه بمانیـد؛ اما دقت کنیـد و مواظب باشـید رفتار بعضی از کسـانی که 
به نظر شـما جـای اعتـراض دارد، شـما را عصبانی نکند، شـما را از کـوره در نبـرد. رفتـار منطقی و عقائـی یک چیز 
الزمی اسـت. البته ایـن را هم بـه همه توصیه کنیـم که نیروهـای انقابـی را متهم بـه افراطیگری نکننـد؛ بعضی هم 
اینجوری دوسـت میدارنـد. عنصر انقابـی، جـوان انقابی، طلبـه ی انقابی، فاضـل انقابـی، مدرس انقابـی در هر 
سـطحی از سـطوح را متهم کننـد بـه افراطیگری؛ نـه، این هـم انحرافی اسـت که به دسـت دشـمن انجـام میگیرد؛ 

واضح اسـت. پـس نـه از آن طرف، نـه از ایـن طرف.

مدیریت منسجم الزمه ایجاد تحول همه جانبه در حوزه های علمیه
 خـوب، اینها مسـائل مربوط بـه تحول بـود. حاال من از شـما سـؤال بکنم: آیـا این تحـول پیچیده ی گسـترده دامن و 
همه جانبـه و ذواضـاع، بدون یـک مدیریت منسـجم امکانپذیر اسـت؟ ایـن همان چیزی اسـت که ما چندین سـال 
قبل از ایـن در همین حـوزه ی علمیه با کسـانی کـه بعضی امروز جـزو مراجـع معظـم هسـتند و آن روز در جامعه ی 
مدرسـین بودنـد، بعضـی از دنیـا رفته انـد - کـه رحمـت و رضـوان خـدا بـر آنهـا بـاد - مطـرح کردیـم و پذیرفتند. 
مدیریـت و تدبیر حوزه به وسـیله ی یک گـروه متمرکزی کـه مورد تأییـد مراجع و بزرگان باشـند و در مسـائل حوزه 
صاحب نظـر باشـند، یـک چیـز الزمـی اسـت، اجتناب ناپذیر اسـت؛ بـدون ایـن نمیشـود. ایـن کار پیچیـده ی مهِم 
همه جانبه، بـدون یک مدیریـت قوی امکانپذیر نیسـت. دو نکتـه ی دیگر را هـم عرض بکنـم و عرایضـم را تمام کنم. 
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جلسـه ی ما خیلی طـول کشـید. عذرخواهی میکنـم از شـما بـرادران و خواهران کـه با وجـود اینکه این فضا بسـیار 
وسـیع اسـت، اما شـما متراکم و سـخت نشسـته اید؛ همچنین برادران یا خواهرانی کـه در بیرون هسـتند، در صحن 

یا در شبسـتانهای مسـجد اعظم نشسـته اند.

عدم غفلت از فلسفه در حوزه های علمیه
 یک مسـئله، مسـئله ی درس فلسـفه و رشـته ی فلسـفه اسـت. توجه بکنید؛ اهمیت فقـه و عظمـت فقه نبایـد ما را 
غافل کند از اهمیت درس فلسـفه و رشـته ی فلسـفه و علم فلسـفه؛ هر کـدام از اینها مسـئولیتی دارند. رشـته ی فقه 
مسـئولیاتی دارد، فلسـفه هم مسـئولیتهای بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسـفه ی اسـامی دسـت حوزه های علمیه 
بوده اسـت و باید باشـد و بماند. اگر شـما این پرچـم را زمین بگذاریـد، دیگرانی کـه احیانـاً صاحیـت الزم را ندارند، 
ایـن پرچـم را برمیدارنـد؛ تدریـس فلسـفه و دانـش فلسـفه میافتد دسـت کسـانی کـه شـاید صاحیتهـای الزم را 
برایش نداشـته باشـند. امروز اگر نظـام و جامعه ی مـا از فلسـفه محروم بمانـد، در مقابل این شـبهات گوناگـون، این 
فلسـفه های وارداتـی مختلف، لخـت و بیدفاع خواهـد ماند. آن چیـزی که میتوانـد جواب شـماها را بدهـد، غالباً فقه 
نیسـت؛ علوم عقلی اسـت؛ فلسـفه و کام. اینهـا الزم اسـت. در حـوزه، اینها رشـته های مهمی اسـت. رشـته ی مهم 
دیگر، تفسـیر اسـت؛ انس با قرآن، معرفـت قرآنی. ما نباید از تفسـیر محـروم بمانیم. درس تفسـیر مهم اسـت، درس 

فلسـفه مهم اسـت؛ اینها رشـته های بسـیار باارزشـی است.

تربیت زنان طلبه پدیده ای عظیم و مبارک
 نکتـه ی آخـر در مـورد پدیـده ی خواهـران طلبـه اسـت؛ خیلـی پدیـده ی عظیـم و مبارکـی اسـت. هـزاران عالـم، 
پژوهشـگر، فقیه و فیلسـوف در حوزه هـای علمیـه ی خواهـران تربیت شـوند؛ این چه حرکـت عظیمی خواهـد بود. 
ببینید نـگاه دنیـای مادی نسـبت بـه پدیـده ی زن و جنـس زن چه نگاه بـدی اسـت، چه نـگاه تحقیرآمیزی اسـت، 
چه نـگاه منحرفانـه ای اسـت. حضـور دانشـمندان اسـامی زن در عرصه هـای مختلـف -  مثـل حضور دانشـمندان 
فرزانـه و فهمیده ی دانشـگاهی زن که متدین و متشـرع هسـتند - اثـرات بسـیار عظیمـی را در دنیا میگـذارد؛ برای 
انقـاب آبروسـت. بانـوان بایـد خـوب درس بخواننـد. البته هـدف نهائـی درس خوانـدن بانـوان، تنها مجتهد شـدن 
یا فیلسـوف شـدن نیسـت - ممکن اسـت عده ای عاقه اش را داشـته باشـند، اسـتعدادش را داشـته باشـند، وقتش 
را داشـته باشـند، عـده ای هم نـه - آشـنائی بـا معـارف اسـامی و قرآنی اسـت کـه میتواند بـرای خـود آنهـا و برای 

دیگـران مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
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همراه بودن آموزش در حوزه با تفکر، تکرار و تحقیق *

معنای زهد
یـک روایتـی یادداشـت کـرده ام کـه اول آن را بیـان میکنـم تـا هـم زبـان مـا متبـرک شـود به ذکـر ایـن حدیث 
شـریف، هـم مجلـس معطر شـود بـه عطـر بیانـات اهـل بیـت علیهم السـام. سـند حدیـث هم خـوب اسـت؛ در 
وسـائل، در ابـواب جهاد نفـس. قـال ابوعبـدلل علیـه السـام: »اوحـی الل الـی موسـی ان عبادی لـم یتقربـوا الی 
بشـیء احب الی من ثـاث خصال قال موسـی یـا رب و ما هی قـال یا موسـی الزهد فـی الدنیـا«1 . اولیـن خصلت، 
زهـد اسـت. مـا ایـن احادیـث را بارهـا و بارهـا در منابـر و در گفته هـا بـرای مـردم میخوانیـم و تکـرار مـی کنیم. 
همین طـور که بعضـی از آقایـان عزیز فرمودنـد، اگر ایـن حرفهـا از دل ما برنخیـزد، در عمل مـا تجلی پیـدا نکند، 
اثـری نمیبخشـد. زهـد هم بـه معنـای این نیسـت کـه انسـان دنیـا را یکبـاره کنـار بگـذارد؛ ایـن که نه ممشـای 
بـزرگان دین بـوده اسـت، نه معنـای زهـد این اسـت. زهـد بی رغبتـی اسـت، حرص نـزدن اسـت، نچسـبیدن به 
دنیا و زخـارف مادی اسـت. بـه دنیـا نچسـبیم. بهتریـن دسـتاورد یـک انسـان در زندگی هـم همین اسـت؛ خود 
را چسـبیده دنیـا، معلق بـه دنیـا، آویخته ی بـه این زخـارف نکنـد؛ در ایـن صورت انسـان خـودش هـم راحت تر 
اسـت. »در ایـن بـازار اگـر سـودی اسـت بـا درویـش خرسـند اسـت.« درویش نـه به معنـای صوفـی و درویشـی 

مصطلـح؛ تهیدسـتی و بی اعتنایـی و بی رغبتـی.
در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است

الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی
منعـم بـودن - کـه در تعبیرات شـعری یعنـی متنعـم بـودن - و برخـوردار بـودن واقعـی این اسـت. از نبـی مکرم 

*. بیانات در دیدار جمعی از اساتید و فضا و طاب نخبه ی حوزه علمیه قم ۰2/۰۸/1۳۸9
1. وسائل الشیعة، ج 15، ص 22۸
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اسـام نقل شـده اسـت کـه فرمـود از خـدا خواسـته ام یـک روز گرسـنه بمانـم و یـک روز سـیر؛ تـا آن روزی که 
گرسـنه ام، از خدا طلـب کنـم؛ آن روزی که سـیرم، خدا را شـکر بگویـم؛ »العفـاف و الکفـاف«. مسـائل دنیائی که 
در بـاب زهد مطـرح اسـت، فقط هم پـول و ایـن زخارف مـادی زندگـی نیسـت؛ شـأن و مقـام و رتبـه و وجاهت و 
محبوبیـت و اینهـا هم جـزوش اسـت. بـرای دنیا کار کـردن، بـرای دنیـا درس خوانـدن، بـرای دنیا تـاش کردن، 
اینهـا همـه جـزو همـان چیزهایی اسـت که در بـاب زهـد، کنـار گذاشـتن آنهـا و بی رغبتـی به آنهـا مـورد تأکید 
قـرار گرفتـه اسـت. بعـد میفرمایـد: »الـورع عـن معاصـی ...« - خـب، اسـاس کار، ورع اسـت - » ... و البـکاء مـن 
خشـیتی«. به ایـن اکتفا نمی شـود کـه انسـان عبادت مفـروض یـا نوافل را بـه جـا بیـاورد؛ دل باید حق را سـجده 

کنـد، دل بایـد متوجـه بشـود؛ کـه اگـر متوجه شـد آن وقـت اشـک جاری می شـود.

نیاز انسان به بکاء از خشیت الهی
بـکاء از خشـیت الهـی ناشـی از توجه دل اسـت، ناشـی از معرفت اسـت، ناشـی از خشـوع اسـت؛ مـا را به ایـن امر 
کردنـد، ما بـه اینهـا احتیـاج داریـم، اینهـا نیازهـای ماسـت. اگـر همـه ی ایـن سـازوکارهای منطقـی و معقول و 
درسـت را هـم فراهم کنیـم، اما ایـن روح در مـا نباشـد، ایـن معنویت در مـا نباشـد، این گرایـش اخاقی نباشـد، 
کار بی فایـده یـا کم فایـده خواهـد شـد؛ پیـش نخواهد رفـت. دل خـود مـا بـرای ثبـات احتیـاج دارد به توسـل و 

خشـوع.

دعا برای ثبات دین
مرحوم آقـای بهجت )رضـوان الل تعالـی علیـه( می فرمودند ایـن دعـا را زیـاد بخوانید: »یـا الل یا رحمن یـا رحیم 
یـا مقلب القلوب ثبـت قلبـی علـی دینـک«. ممکن بـود یک اشـکال مقـّدری وجـود داشـته باشـد، ایشـان به آن 
هم جـواب مـی داد. ممکـن بود کسـی بگویـد وقتـی میگوئیـم »ثبت قلبـی علی دینـک«، ما کـه دینمان درسـت 
اسـت، منطقـی اسـت، مسـتحکم اسـت، ایـن بـرای آن طبقـات پاییـن اسـت. ایشـان می فرمـود در هـر طبقه ای 
کـه دل انسـان و ایمـان انسـان و دینـداری انسـان هسـت، تنـزل از آن طبقـه، برگشـت اسـت. »ثبت قلبـی علی 
دینـک« یعنـی دیـن را در همـان طبقـه ی عالـی نگـه دار و تثبیت کـن. اگـر این شـد، آن وقـت زندگی می شـود 
شـیرین، مرگ هم مرگ راحـت. یکی از مشـکات اساسـی ماها، مشـکل مردن اسـت. امام سـجاد )علیه السـام( 
به خداوند متعـال عـرض میکنـد: »امتنا مهتدیـن غیـر ضالیـن، طائعین غیـر مسـتکرهین غیر عاصیـن«2. خب، 
انسـان در همه ی طـول عمـر در طریق هدایـت بوده، امـا باز امـام دعا مـی کند کـه: »امتنـا مهتدین غیـر ضالین، 

طائعین غیـر مسـتکرهین غیـر عاصیـن«؛ معلوم میشـود خطرناک اسـت.
حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است

کس ندانست که آخر به چه حالت برود
در ادامـه ی روایـت میفرماید: »قال موسـی یـا رب فما لمـن صنـع ذا؟ فاوحـی الل الیه یا موسـی اما الزاهـدون فی 
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الدنیـا ففـی الجنـه و امـا البکائـون من خشـیتی ففـی الرفیـع االعلـی الیشـارکهم فیه احـد«. ایـن رتبـه ی عالی، 
مخصـوص این کسـانی اسـت کـه دل رقیق آنهـا، دل حسـاس آنهـا در مقابـل ذکر الهـی به خشـوع درمیـاد و این 
خشـوع، چشـم آنها را می گریانـد. »و امـا الورعون عـن معاصی فانـی افتش النـاس و ال افتشـهم«؛ اغمـاض الهی، 
غمض عیـن الهـی از بعضـی از لغزشـها و کوتاهی هایی کـه قهرا انسـان از آنهـا برکنار نیسـت. این حدیث سـندش 
هم معتبر اسـت؛ »عـن ابی ابـی عمیـر عن رجل مـن اصحابـه«. مراسـیل ابـن ابی عمیـر در حکم مسـانید اسـت.

فرمودنـد و درسـت هـم همیـن اسـت کـه وقتـی طلبـه وارد حـوزه و ایـن صـراط میشـود، بـا شـوق و رغبـت به 
معنویـت و روحانیت بـه معنـای واقعی کلمه اسـت - در این شـکی نیسـت - سـالها هـم در ایـن راه مـا راه رفتیم، 
حرکـت کردیـم، درس خواندیـم، نفس کشـیدیم؛ امـا در عین حـال بایسـتی به خـدای متعال پنـاه برد، بایسـتی 
از خدا کمـک خواسـت، بایـد از او توفیق طلبیـد؛ بـدون توفیق الهـی، کار خیلی مشـکل اسـت. امام سـجاد )علیه 
الصلـوة و السـام( در دعـای صحیفه ی سـجادیه عـرض می کنـد: »هـذا مقام من اسـتحیا لنفسـه منک و سـخط 
علیهـا و رضـی عنـک«۳. این چـه حالتی اسـت این چـه وضعی اسـت که امـام سـجاد عـرض میکند من شـرمنده 

هسـتم؟

معنویت اساس کار حوزه
علی ای حـال کار معنویـت، کار دلدادگی بـه عالم معنـا، در حوزه اسـاس کار اسـت؛ ایـن را باید همه توجه داشـته 
باشـیم. کمبود ایـن معنـا در حوزه بـه ما لطمـه میزنـد. در حـوزه بحمدلل کسـانی هسـتند کـه میتواننـد از زالل 
معنویاتـی که از دل آنها سـرازیر میشـود - فقـط لقلقه ی زبـان هم نیسـت - همه ی ما را سـیراب کننـد؛ بخصوص 
طاب جـوان را که بیـش از همه احتیـاج دارنـد، بیش از همـه هم از ایـن بیانـات آمادگی و تأثـر دارند. گاهی سـر 
درس، اسـتاد به یک مناسـبتی دو کلمه چیـزی بگوید، طلبـه از این رو بـه آن رو می شـود. امام )رضـوان الل علیه( 
بـه مناسـبت های مختلـف سـر درس - گاهـی روز شـروع درس، گاهـی روز آخـر درس - بـا آن بیـان عجیبـی که 
ایشـان در مسـائل معنـوی و روحـی و آن احتظاظات معنوی داشـت، گاهـی یک جماتـی میگفـت، طلبه ها گریه 
می کردنـد. بعـد از رحلت مرحـوم آیـت الل بروجـردی، در مسـجد سلماسـی برای امـام منبـر گذاشـتند - قبل از 
آن امام منبـر نمیرفـت، روی زمیـن مینشسـت درس میگفت، ظاهـرا به احتـرام آقای بروجـردی - ایشـان رفتند 
روی منبـر نشسـتند. خب چیـز جدیدی بود، بـه امام یـک حالت تبسـمی دسـت داد. بعـد بافاصله ایشـان تغییر 
حالـت داد و فرمـود: روز اولی کـه مرحوم آقـای نائینـی )رضـوان الل علیـه( روی منبر نشسـت، گریه کـرد؛ فرمود 
این همـان منبری اسـت که شـیخ انصـاری روی آن نشسـته، حاال کار به جایی رسـیده اسـت کـه ما بایـد روی آن 

بنشـینیم. این حـرف، طلبه هـا را، دلهـا را تـکان داد. بعد هـم ایشـان مفصل صحبـت کردند.
در مشـهد مرحـوم آشـیخ هاشـم قزوینی، مـدرس معـروف و نامـدار حـوزه علمیـه خراسـان کـه از حیـث بیان و 
تسـلط بر مطلـب، نظیـرش را مـا در هیـچ حـوزه ی دیگـری ندیدیم؛ نـه در قـم، نـه در نجـف، گاهی اوقات وسـط 
درس سـطح - درس مکاسـب و کفایـه - کـه حـدود یک سـاعت طـول مـی کشـید، ده دقیقه یـا بیشـتر نصیحت 
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میکـرد؛ طلبه ها اشـک مـی ریختنـد. دل جـوان آمـاده اسـت؛ ایـن را از دسـت ندهیـد. یک حدیـث بخوانیـد، دو 
کلمـه نصیحـت کنیـد. اول، نصیحـت به خـود ماسـت. این حدیـث را کـه مـن می خوانم، اول کسـی کـه مخاطب 
اسـت و ان شـاءالل اول کسـی که بایـد از آن متأثـر بشـود، خود گوینـده ی حدیث اسـت؛ بـرای خودتان هـم مفید 

اسـت. حوزه بـه ایـن احتیـاج دارد.
شـما ببینید یک نفـس گرم مثل حـاج میـرزا علی آقـای قاضـی در نجف چقـدر برکات درسـت کرد. شـاگردهای 
مرحوم آقـای قاضی هر جـا که بودنـد، مایه ی برکت شـدند؛ یـک نمونـه اش مرحوم عامـه ی طباطبایـی )رضوان 
الل تعالـی علیه( که قـم را روشـن کرد؛ چـراغ علـوم عقلی را در قم ایشـان روشـن کـرد و ادامـه داد و با مشـکات 
سـاخت. بقیـه تامـذه ی مرحوم آقـای قاضـی و متأثریـن از ایشـان هر جـا بودنـد، همینجـور بـود. در تهـران، در 
آذربایجـان، در خـود نجـف، در بروجـرد، در جاهـای دیگـر، هـر جـا شـاگردهای ایشـان بودنـد، مرکـز معنویت و 

مرکـز اشـعاع روحانیـت بودند. نمیشـود اینهـا را ندیـده گرفت.

اخالص و تالش برای خدا، راه دفع مشکالت
طلبه هـا را نصیحـت کنید. طلبـه ها را بـه تفکر، تأمـل، ذکر مـوت و پرهیـز از درس خوانـدن و تاش کـردن برای 
رسـیدن به مقامـات عالی بـرای جلب توجه مـردم به سـمت خـود، هدایت کنیـد. طلبه هـا درس بخواننـد لل، فی 

الل و بـالل؛ این آن وقـت می شـود حوزه ی بـا برکت.
این مسـائلی کـه آقایـان فرمودنـد، همه اش مسـائل الزمـی بـود. رئـوس مطالب را مـن یادداشـت کـردم. حقیقتا 
هیچکـدام از ایـن نکاتی کـه آقایـان گفتند، نـکات کـم اهمیتی نبـود؛ بعضـی در کمـال اهمیـت بـود، بعضی هم 
حائـز اهمیت بـود. اوال اگـر بخواهیـم این خواسـته ها و ایـن آروزهـا - چـون خیلـی از آنها آرزو بـود - تحقـق پیدا 
کند، جز بـا اخـاص، با تـاش برای خـدا، بـا کار بـرای خـدا، با رهـا کـردن مشـکاتی که ناشـی از هوی پرسـتی 
مـا و دنیاطلبـی ماسـت، ممکـن نخواهـد شـد؛ واال مـا بـر سـر چیزهـای کوچـک یقـه ی هـم را بگیریـم و دسـته 
بندی هـای گوناگـون تشـکیل دهیم و بـرای هیـچ، هیاهوها کنیـم، معلوم اسـت که بـه اینجاهـا نخواهیم رسـید؛ 
وقتی باقـی نمی مانـد بـرای اینکه بخواهیـم این همـه کار بـزرگ را انجـام دهیـم. ثانیا اگر ایـن خواسـته ها تحقق 
هم پیدا کنـد، روح نـدارد. ما چطـور می خواهیـم دل بشـر معاصـر را در مقابل اسـام خاشـع کنیـم، در حالی که 

دل خـود ما خاشـع نباشـند؟ پـس خشـوع الزم اسـت. گفت:
تکیه بر تقوی و دانش در طریقت گمرهی است

راهرو گر صد هنر دارد، توکل بایدش
جـز به کمـک خـدا نمیشـود. علـم، فکـر خـوب، ذهـن خـوب، اسـتعداد بـاال، تـاش فـراوان، اگر بـا کمـک الهی 

همـراه نباشـد - کـه از راه تـوکل بـالل و تفویـض الـی الل حاصـل میشـود، راه بـه جایـی نخواهـد برد.
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ارتقاء دغدغه مندی و سطح اندیشه در حوزه به برکت انقالب اسالمی
و امـا راجع بـه مطالبـی کـه فرمودند و مسـائلی کـه در بـاب حـوزه مطـرح اسـت. اوال همانطـور که عـرض کردم، 
مـن حقیقتا محظـوظ شـدم. واقعـا خـدا را من شـاکرم؛ چـه حرفهـای خوبـی، چـه فکرهای خوبـی، چـه مطالب 
سـنجیده ای بیـان شـد؛ اینهـا خیلـی بـا ارزش اسـت. بـه شـما عـرض کنـم؛ زمانی کـه مـا در ایـن حـوزه بودیم، 
شـاید در همه ی حـوزه یـک نفر پیـدا نمیشـد کـه اینجـور مطالـب را در بخش هـای مختلـف بتواند دسـته بندی 
کند. فضـای خوبی بودنـد، روشـنفکرهای خوبـی بودند - هـم فاضـل بودند، هـم روشـنفکر بودند، هم برجسـته 
بودنـد - اما آن زمان، سـطح اندیشـه و فکـر و نگرش به مسـائل در حـوزه، اصا در این سـطح نبـود؛ اینهـا از برکت 

انقـاب اسـت، از برکـت آن نهیبی اسـت که امـام به حـوزه هـا زد و همـه را بیـدار کرد.
مـن مطمئنـم کـه اگـر وقـت بـود و جنـاب آقـای محدثـی اجـازه میدادنـد کـه ده نفر دیگـر هـم صحبـت کنند، 
باشـک ده تـا مطلب جدیـد، موضـوع جدید، رشـته جدید حـرف باز میجوشـید. ایـن حرفهـای ابتـکاری و خوب 
مخصوص این آقایان نیسـت که تشـریف آوردنـد و صحبـت کردند؛ یقینا کسـان بیشـتری در حوزه حضـور دارند 

که از همیـن گونـه حرفهـای ابتـکاری، جالب، زیبـا و محظـوظ کننـده دارند. مـن از یکایـک آقایان متشـکرم.
از ایـن میان برنامـه هـا یـا بـه قولـی میان پرده هـای جناب آقـای محدثـی هـم حقیقتا لـذت بـردم. من قبـا، هم 
شـعر و هـم نثـر ایشـان را بارهـا از خودشـان شـنیدم، اما امشـب خیلـی برجسـته بود؛ هـم نثر ایشـان، هم شـعر 
ایشـان، هـم بیاناتـی کـه ایشـان داشـتند و آن نـکات جالبی کـه بـود؛ این هم بـه نوبـه خـود خیلی جالب اسـت.

راجع بـه مسـائلی کـه دوسـتان فرمودنـد، مـن نظراتـی دارم؛ لیکن مجـال نیسـت االن عـرض بکنم، چـون وقت 
گذشـته اسـت؛ امـا چنـد سـرفصل از مطالـب دیگـر را مطـرح میکنـم. اول کـه آقـای خسـرو پنـاه مطالبشـان را 
گفتند، مـن زیر خاصـه ی مطالب ایشـان نوشـتم آفریـن؛ بعـد آقـای زیبایی نـژاد صحبت کردنـد، نـکات جالبی 
هم ایشـان گفتنـد، زیـر نوشـته ی ایشـان هـم نوشـتم آفریـن؛ بعـد کـه آقـای شـب زنـده دار و دیگـران صحبت 
کردنـد، دیدم مـن هی بایـد بنویسـم آفریـن؛ یک آفریـن نوشـتم و تا آخـر یـک فلـش زدم! مطالب، خیلـی خوب 

بـود. البتـه نـکات و نظراتی هسـت کـه حـاال مجال نیسـت عـرض شـود؛ اجمـاال یـک کلمه فقـط عـرض کنم.

تدوین چشم انداز و بیانیه ماموریت حوزه
بعضی از مسـائلی کـه آقایـان فرمودنـد، مسـائل عملـی بالفعـل نیسـت؛ آرزوهاسـت. خوب اسـت که مـا تفکیک 
کنیم بیـن آرزوها و بیـن آن چیزهایـی کـه در برنامه میتوانـد قرار بگیـرد. امروز حـوزه نیـاز دارد به برنامـه ریزی. 
البتـه چشـم انـداز بایسـتی حتمـا تنظیـم شـود؛ این درسـت اسـت. یـک سـند چشـم انداز، یـا بـه تعبیـر بعضی 
از آقایـان، بیانیـه ی مأموریـت روحانیـت یـا مأموریت حـوزه ی علمیـه الزم اسـت؛ ایـن بایـد تدوین شـود؛ منتها 
تهیـه ی یک چنیـن چشـم اندازی یـا چنین بیانـه ای، خـود یـک کار مهم اسـت؛ یک پـروژه اساسـی اسـت. اینکه 
حـاال پنج نفـر آدم متفکـر و آدم باهـوش بنشـینند یـک بیانیـه ی مأموریت تنظیـم کنند یا یک سـند چشـم انداز 
بنویسـند، خیلـی آسـان نیسـت؛ مقدمـات دارد تـا بشـود یک سـند چشـم انـداز نوشـت. البتـه اگر چنین سـند 
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چشـم اندازی تهیه شـد، آن وقـت میتـوان برنامه هـای زمانبندی شـده را بـر اسـاس آن تهیه کـرد و تدویـن کرد؛ 
میشـود هدفهـای مقطعـی را مشـخص کـرد؛ هـدف ده سـاله، هدف بیسـت سـاله، هـدف پنجاه سـاله. البتـه این 
کارهـا ممکـن اسـت؛ منتهـا االن برنامـه ریزی ای کـه ما نیـاز داریـم، بایـد ناظـر بـه واقعیـات و اقدامـات عملی و 
قابل تحقـق در حوزه باشـد. نمیشـود در خـاء برنامـه زندگی کـرد؛ بایـد برنامه ریـزی انجـام بگیرد. پـس باید به 
چیزهـای عملی نـگاه کـرد؛ یعنـی آرزوهایی کـه حق اسـت و یک روزی باشـک ایـن آرزوهـا تحقق پیـدا خواهد 
کـرد. بنـده از ایـن آدمهـای مأیـوس بن بسـت نگر نیسـتم. مـن یقیـن دارم کـه ایـن آرزوهـا تحقـق پیـدا خواهد 
کـرد، منتها بسـتگی دارد بـه اینکـه شـرایط و واقعیات چگونـه پیش بـرود. عوامـل مؤثر در حـوادث، غالبـا متنوع 
اسـت؛ اغلب این حـوادث هـم از ذهن انسـان خارج اسـت، از محاسـبات دور اسـت. تنها چیـزی که قابل محاسـبه 
اسـت، اینهاسـت: »ان تنصرالل ینصرکم« 4؛ »مـن کان لل کان الل له«، »ولینصـرن الل من ینصـره« 5؛ چون غیبی 
اسـت و خـدای متعال فرمـوده و »هـو اصـدق القائلین« اسـت. غیـر از ایـن، همه ایـن مطالعـات و برنامـه ریزی ها 
قابل خدشـه اسـت، به خاطـر اینکه عوامـل مؤثر در حـوادث از محاسـبه خارج اسـت. قدرتهـای جهانی هـم امروز 
در محاسباتشـان همیـن را میداننـد و ماحظـه هم مـی کننـد؛ لذا شـما میبینیـد یـک چیزهایـی را برنامه ریزی 
می کننـد یـا اعـان میکننـد، بعد تحقـق پیـدا نمیکنـد؛ نه بـه خاطر این اسـت کـه پشـیمان شـده اند، بـرای این 
اسـت که میبینند نمیشـود. حوادثی پیـش می آید که محاسـبه نشـده اسـت. بنابرایـن آن چیزهایـی را که عملی 

اسـت، باید بـه طور جـدی مطـرح کـرد و دنبـال کرد.

وظیفه حوزه نسبت به علوم انسانی 
یک نکته هـم در مـورد علوم انسـانی کـه بـرادر عزیزمـان آقـای فتحعلی خانی بیـان کردند، عـرض کنـم. ببینید، 
مـا نمیگوییـم علوم انسـانی غیـر مفید اسـت؛ مـا میگوییـم علوم انسـانی بـه شـکل کنونی مضر اسـت؛ بحث سـر 
ایـن اسـت. محـل کام بین آنچـه که مـا میگوییـم و آنچـه کـه ایشـان فرمودنـد، دو تاسـت. اصـا مرکـز اثبات و 
نفی، یـک چیز نیسـت. بحث سـر این نیسـت کـه ما جامعه شناسـی یـا روان شناسـی یـا علـم مدیریت یـا تعلیم و 
تربیـت نمیخواهیم یـا چیز خوبی نیسـت یـا فایـده ای نـدارد. چرا؛ قطعـا خوب اسـت؛ قطعـا الزم اسـت. من یکی 
از حرفهایـی کـه دارم، همیـن رشـته ی تعلیـم و تربیـت در حوزه اسـت. بحـث در این نیسـت کـه این علـوم مفید 
نیسـت؛ بحث در این اسـت که اینـی که امـروز در اختیـار ما قـرار دادنـد، مبتنی بـر یـک جهان بینی اسـت غیر از 
جهان بینـی ما. علوم انسـانی مثل پزشـکی نیسـت، مثل مهندسـی نیسـت، مثـل فیزیک نیسـت کـه جهان بینی 
و نگـرش نسـبت بـه انسـان و جهـان در آن تأثیـر نداشـته باشـد؛ چـرا، تأثیـر دارد. شـما مادی باشـید، یـک جور 
علـوم انسـانی تنظیم مـی کنیـد. علـوم انسـانی مـا برخاسـته ی از تفکـرات پوزیتیویسـتی قـرن پانزده و شـانزده 
اروپاسـت. قبا که علوم انسـانی ای وجود نداشـته اسـت؛ آنهـا آمده اند همیـن اقتصـاد را، همین جامعه شناسـی را 
در قـرن هجدهـم و نوزدهم و یـک خرده قبـل، یک خـرده بعـد تدوین کردنـد و ارائـه دادند؛ خـب، این بـه درد ما 
نمیخورد. ایـن علـوم انسـانی، تربیت شـده و دانش آموختـه ی خـود را آنچنان بـار می آورد کـه نگاهش به مسـائل 

4. محمد: 7
5. حج: 4۰
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مبتابه آن علـم و مـورد توجه آن علـم - چه حـاال اقتصاد باشـد، چـه مدیریت باشـد، چه تعلیـم و تربیت باشـد - 
نگاه غیر اسـامی اسـت. می بینیـم همان شـخص متدیـن در داخل دانشـگاه که فـرض کنیـد مدیریت یـا اقتصاد 
خوانده، هرچـه با او دربـاره ی مبانـی دینی این مسـائل حـرف میزنیـم، به خرجـش نمیرود. نـه اینکـه رد میکند، 
نـه؛ اما آنچـه که شـما در بـاب اقتصاد اسـامی بـا او حـرف میزنیـد، بـا یافته هـای علمـی او، بـا آن دو دو تـا چهار 

تاهائـی کـه او در ایـن علم تحصیـل کـرده، جـور در نمی آید.
من بـا ورود علـوم انسـانی به حـوزه ی علمیـه اصـا مخالفتی نـدارم. مـن میگویم حـوزه ی علمیـه باید پایـه های 
علـوم انسـانی مبتنی بـر تفکر اسـامی و جهـان بینی اسـام را مسـتحکم بریـزد؛ همـان کاری کـه در اول انقاب 
جناب آقـای مصبـاح و تشـکیات ایشـان شـروع کردنـد؛ که اگـر تا امـروز ادامـه پیدا مـی کـرد، به یـک جاهایی 
میرسـید. باید ایـن پایه هـا ریختـه شـود؛ و ایـن ممکـن نخواهد شـد، مگـر اینکه بـا علوم انسـانی آشـنا باشـیم؛ 
شـکی در ایـن نیسـت. بنابرایـن در حـوزه علمیـه علـوم انسـانی را بخواننـد، اینهـا را یـاد بگیرنـد، صورت بنـدی 
مسـائل و عناویـن را در ایـن علوم فـرا بگیرنـد؛ بعـد برگردند بـه مبانـی اسـامی، ببیننـد مسـائل متناظـر آنها با 
تفکـر اسـامی چگونـه اسـت و چگونـه شـکل می گیـرد. بنابراین مـن نمی گویـم علـوم انسـانی نافع نیسـت، می 

گویـم اینی کـه هسـت مضر اسـت؛ آنـی کـه باید باشـد، الزم اسـت.
امـا آنچه که مـن اینجا دربـاره حوزه یادداشـت کـرده ام. البتـه در خال آنچـه که یادداشـت کرده ام، ممکن اسـت 

بعضی از مسـائل را حـذف کنم یـا بعضی به نظـرم اولویـت دارند کـه در ایـن وقت کم مطرح شـود.

علم، هویت حقیقی حوزه
یک مسـئله این اسـت که اسـاس حوزه بـرای علم اسـت؛ حـوزه علمیـه اسـت. مـا می گوییـم کام حـوزه علمیه با 
علم برداشـته شـده اسـت. پس علم، بافـت حقیقـی و پایه حقیقـی و هویـت حقیقی این حـوزه را تشـکیل میدهد 
- حوزه هـای علمیه همـه جـا اینجورند؛ مخصـوص حـوزه علمیه قم کـه نیسـت̀  یعنی حـوزه علم محور اسـت. 
علم محـور بـودن لوازمـی دارد؛ بایـد به ایـن لـوازم ملتـزم شـد. یکـی از چیزهایی کـه الزمـه ی علم محـور بودن 
اسـت، این اسـت که مجموعه علـم محور پرسـش زاسـت، پرسـش آفرین اسـت. وقتی بحـث علمی مطرح اسـت، 
سـوال مطرح اسـت، بـا سـوال باید بـا روی بـاز مواجـه شـد؛ همچنـان که در سـنت علمـی سـلف ارجمنـد ما هم 
این وجـود داشـته. شـما ماحظه مـی کنیـد؛ در فقـه معارضـات فقهـی زیاد اسـت؛ گاهـی با لحـن هـای تند هم 
همـراه هسـت. فـرض بفرماییـد مرحـوم صاحب حدائـق نسـبت بـه صاحب مـدارک، گاهـی لحـن تندی بـه کار 
میبـرد؛ بـاز متقابـا مرحـوم صاحـب جواهـر نسـبت بـه صاحـب حدائـق در مـواردی لحـن بسـیار تندی بـه کار 
میبـرد. قبا هـم همینجـور بوده اسـت. مرحـوم عامـه در مختلـف، در مـوارد متعـددی به ابـن ادریس به شـکل 
عجیبـی می تـازد و عکس العمل خیلی شـدیدی نشـان میدهـد. البته بـاز ابن ادریـس )رضـوان الل علیه( بـه نوبه 
خود با همـان بیان، با شـیخ طوسـی برخـورد کرده اسـت. ایـن کار رایج اسـت، اشـکالی هم نـدارد؛ امـا در میدان 
علـم. اگر ابـن ادریس زنـده می شـد، می ایسـتاد، عامه پشـت سـرش نمـاز می خواند، دسـتش را هم می بوسـید. 
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اگر سـید صاحب مـدارک زنـده می شـد، صاحـب حدائـق و دیگـران پشـت سـرش نمـاز می خواندند، دسـتش را 
هـم مـی بوسـیدند - در این شـکی نیسـت - امـا در میدان علـم با هـم برخورد مـی کننـد؛ مانعـی هم نـدارد. این 
برخوردهـا معنایـش ایـن اسـت که طـرح سـوال، طـرح اشـکال، طرح شـبهه، طـرح مسـئله جدیـد، طرح شـیوه 
جدیـد، ایـرادی نـدارد. اگـر آنچه کـه مطرح شـده اسـت، غلـط اسـت، آن وقـت بایـد با شـیوه علمـی بـا آن غلط 
برخورد کـرد؛ یعنـی اغمـاض در مواجهه ی با غلط علمی جایز نیسـت. کسـی اشـتباه علمـی کرده اسـت، اغماض 
کـردن و اینکـه بگوییـم احترامش را حفـظ کنیـم، ماحظه کنیـم و نگوییـم، جایز نیسـت؛ نـه، در بـاب علمیات، 
این مسـئله وجـود نـدارد. بایـد از لحـاظ علمی برخـورد کـرد، اما جلـوی سـوال را نبایـد گرفـت. حوزه بایـد قطع 

سـوال نکند. قطع سـوال بـه قطع دانـش مـی انجامـد. راه سـوال را نباید بسـت.

لزوم گسترش آزاداندیشی در حوزه
نکتـه ی دیگـر اینکـه حـوزه آزاد اندیش اسـت. خاصیـت علمی بـودن آزاداندیشـی اسـت. تحجـر در میـدان علم 
معنی نـدارد. یعنی اگر عالم هسـتیم، حـوزه علمیه هسـتیم، دنبـال علم هسـتیم، باید فکـر را آزاد گذاشـت؛ البته 
بـرای اهل فکـر. معلـوم اسـت که در یـک مجموعـه علمی کسـی کـه صاحیـت فکـری نـدارد، جـرأت اظهارنظر 
هم پیـدا نمیکنـد؛ اگـر اظهـار نظـر کـرد، مـچ او را می گیرنـد، غلـط او آشـکار می شـود. آن کسـی کـه صاحیت 
اظهارنظـر دارد، بایسـتی اظهارنظـر کنـد؛ چـه در فقـه، چه در اصـول، چـه در فلسـفه، چـه در کام، چـه در بقیه 

مباحـث و علـوم حـوزوی و رایج در حـوزه؛ یعنـی باید آزاداندیشـی باشـد.
البته این آزاداندیشـی هسـت؛ ایـن را همـه باید قبـول کنیم. مـن یک جایـی خواندم که نوشـته شـده بـود امروز 
در حـوزه علمیه قـم، آزاد اندیشـی علمی نیسـت؛ دیـروز بـود، امروز نیسـت. این درسـت نیسـت؛ دیروز هـم بود، 
امروز هم هسـت؛ امـروز بیشـتر از دیروز هـم هسـت. آراء فقهی و اصولـی از برتریـن فقها مـورد نقد قـرار می گیرد. 
آدم ماحظـه می کند که بعضـی از نظـرات برجسـته و فوق العـاده ی فقهـی و اصولی امـام در مقاالت علمـی مورد 
نقـد قـرار می گیـرد؛ ایـرادی هـم نـدارد. مبنـای خطابـات قانونیـه امـام کـه به نظـر مـا یکـی از مسـتحکم ترین، 
بدیع تریـن و کارسـازترین مبانـی اصولـی امـام اسـت، مـورد نقد قـرار مـی گیـرد؛ هم در درسـها مـورد نقـد قرار 
می گیـرد، هـم در مقاالت. مـن مقاالتـی را هـم خواندم، دیـدم مـورد نقد قـرار داده انـد. البته بـه نظر مـا آن نقدها 
وارد نیسـت، امـا باالخـره مـورد نقد قـرار می گیـرد؛ کسـی هـم نمی گوید چـرا. نمی شـود حـوزه را متهم کـرد به 
اینکـه در آن، نقـد و انتقاد و آزادی نیسـت. متأسـفانه یک جایـی ما خواندیـم که نوشـته اند این حرفها نیسـت؛ در 

حالی کـه این خـاف اسـت، ایـن متهم کـردن حوزه اسـت.
مـا می خواهیم عـرض کنیـم کـه ایـن آزاداندیشـی بایـد دامنـه اش گسـترده باشـد. همانطـور کـه فرمودنـد، در 
فلسـفه، فرمایشـات آخوند ماصـدرا وحی منزل نیسـت. در فقـه، فتـاوای صاحب جواهر و شـخصیتی مثل شـیخ 
اعظم - کـه با وجـود همه ی بـزرگان و فقهـا، ما نظیر شـیخ اعظـم را از بعد از شـیخ تـا امـروز دیگر نداریـم - وحی 
منزل نیسـت؛ نـه در فقه، نـه در اصـول. لـذا رد کردند، ایـراد کردنـد، اشـکال کردنـد، جـواب دادند. بایسـتی این 



حوزه و روحانیت

309

سـنت در حوزه باشـد.
یـک مطلـب دیگـر، خودبـاوری علمـی و اعتمـاد بـه نفس علمـی اسـت. حـوزه و فضـای حـوزه و محصـل حوزه 
بایسـتی بـه اعتماد بـه نفـس علمی برسـد و اتـکاء بـه نفـس داشـته باشـد؛ ایـن خیلـی اهمیـت دارد. در تضارب 
آراء، در کیفیـت حرکـت علمـی، در مراتب ارزشـی حـوزه، علـم بایـد دارای برتریـن منزلت ها باشـد. البتـه تقوا و 
معنویـت و زهد و خشـوع و اینها ارزشـهای برتـر اسـت و واالتر اسـت؛ منتها اینهـا چیزهایی نیسـت که قابـل ارائه 
باشـد، قابل فهـم باشـد. خیلی ها اهـل ایـن معانـی هسـتند مـا اینهـا را نمی شماسـیم؛ اما علـم قابل محـک زدن 

اسـت، در معرض اسـت، تـوی دایره اسـت.

منصف بودن در برخورد با مسائل علمی حوزه
از جملـه چیزهایی که جـزو لوازم حـوزه علمیه اسـت و اخـاق علمـی حـوزه آن را اقتضاء مـی کند، عبارتسـت از 

انصاف در برخـورد با مسـائل علمـی؛ انصـاف علمی باید داشـت.

جدیت و پیگیری مدرس و محصل در حوزه
نکتـه ی بعد، جدیـت و رها نکـردن دنباله کار بـرای مـدرس و برای محصل اسـت. از جملـه آفات جدیـد و فرهنگ 
جدید و نظـام آمـوزش جدید - کـه وارداتی اروپاسـت - این اسـت که اسـتاد بـه خودش زحمـت نمیدهـد فکر نو 
تولیـد کنـد، خیلـی اوقـات بی مطالعـه درس می گویـد. اسـتاد مـا بی مطالعـه درس نمی گوید. اسـتاد مـا مطالعه 
میکنـد، تأمـل میکنـد، فکر می کنـد؛ بـا فکـر درس میگویـد. اگـر شـما ده دوره هـم مکاسـب را تدریـس کردید، 

دوره یازدهـم بـاز باید فکـر کنید، شـاید چیز تـازه ای بـه نظرتـان بیاید.

ارتباط فعال حوزه با جامعه ملی و جامعه فراملی
از جملـه چیزهایـی کـه الزمـه حـوزه علمیه اسـت، ارتبـاط فعـال بـا جامعـه ملـی درون کشـور و جامعـه فراملی 
اسـت، کـه دیـدم تـوی بیانـات بعضـی از آقایـان هـم بـود. حـوزه علمیـه بایـد بـا حـوزه هـای علمیـه عالـم و بـا 
حوزه هـای علمیـه داخلـی ارتباط علمـی پیـدا کنـد. در گذشـته با اینکـه ارتباطـات ایـن همه دشـوار بـود، علما 
از راههـای دور بـا هـم ارتبـاط برقـرار می کردنـد. مرحـوم ابـن ادریس در سـرائر خـود می نویسـد که فـان کس 
-  اسـم آن شـخص یـادم نیسـت - یـک فتوایـی داده بود، مـن بـه او نامـه ای نوشـتم، او جواب مـن را نوشـت، من 
قبـول نکـردم. در گذشـته نامـه می نوشـتند، نظـر علمـی را مطـرح می کردنـد، ایـن عالـم آن نظـر علمـی را رد 
می کـرد، گاهـی از هـم سـوال می کردنـد. مرحـوم عامـه سـمنانی چنـد تـا مسـئله فقهـی را از مرحـوم آیت الل 
میانـی مکتـوب سـوال کرده بـود؛ ایشـان هـم یـک جوابـی دادند، ایشـان هـم بحـث کردند؛ جـزوه شـده، چاپ 
شـده. این کارهـا کارهـای رایجی بـود، امروز هم بسـیار الزم اسـت؛ بـه خصوص بـا این وسـایل ارتباطـات جدید. 
پس همسـانی و همسـازی و جریان متقابـل فکـری و علمی میان حـوزه هـای داخل کشـور و حوزه و دانشـگاه در 
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مسـائلی که دارای ربـط به یکدیگر اسـت و با حـوزه های خارج کشـور، الزمـه ی حوزه علمیه اسـت. هیچ اشـکالی 
نـدارد که بـا حـوزه هـای علمـی اهـل سـنت در پاکسـتان، در حجـاز، در مصـر، در جاهـای دیگـر، ارتبـاط برقرار 
کنیـد؛ البتـه ارتباطات مضبـوط و تعریـف شـده و از مرکـز معین؛ چـون امـروز ارتباطات شـخصی معنا و ارزشـی 

نـدارد.

استفاده از روش های علمی در رد نظر مخالفین در حوزه
یکـی از خصوصیـات حـوزه هـای علمـی - یعنی حـوزه ای کـه بنیـان آن بـر علـم و دانـش اسـت - این اسـت که 
آراء مخالـف مشـهور سـرکوب نمی شـوند. البتـه مـن طرفـدار این نیسـتم کـه آراء شـاذه را مطـرح کننـد. بعضی 
اینجوری انـد که دنبـال آراء شـاذ می گردنـد، اگر رأی شـاذی هم در مسـئله وجود نداشـته باشـد، کأنـه یک رأی 
شـاذی ایجـاد می کننـد؛ دنبـال شـذوذند. ایـن را نمی خواهیـم بگوییـم؛ ولـی آرائـی هسـت که مشـهور نیسـت، 
مورد قبـول مشـهور علمـا نیسـت؛ امـا باالخـره رأیـی اسـت؛ نبایـد سـرکوب کـرد؛ بایـد باشـد. بعضـی از همین 
آراء غیـر مشـهور در گذشـته، در دوره هایـی بـه آراء مشـهور تبدیـل شـد؛ کـه نمونـه هایـش را دیده ایـد در بـاب 

منزوهـات بئـر و غیرذلـک رایـج اسـت، شـایع اسـت، بین همـه معروف اسـت.
در حـوزه ی علمیـه، از روشـهای غیرعلمـی بـرای رد نظـر مخالـف نبایـد اسـتفاده شـود. روش علمـی چیسـت؟ 
اسـتدالل و پاسـخگویی و جواب؛ اقنـاع عقلی یـا الاقل اسـتدالل. روش غیـر علمی چیسـت؟ تکفیر؛ تفسـیق. این 
درسـت نیسـت. بعضی از آراء هسـت - چه در بـاب فقه، چـه در بـاب بعضی از مسـائل مربـوط به معـارف - ممکن 
اسـت اختافی باشـد، ممکن اسـت یک نفـر نظر مخالـف داشـته باشـد؛ نباید رد کـرد به معنـای تفسـیق. بله، آن 
رأی را بـا چماق اسـتدالل بـه شـدت بکوبید - هیـچ اشـکالی نـدارد - علیه اش اسـتدالل کنیـد، بنویسـید؛ عوض 
یکی، ده تـا بنویسـید؛ کما اینکـه در حـوزه ی علمیه معمـول هم بـود؛ گاهی دیـده بودیم یـک کتابـی در می آمد، 
ده نفـر، پنـج نفـر علیـه آن می نوشـتند؛ خیلی هـم خوب بـود، بنویسـند، ایـن نوشـتن ها خیلـی خوب اسـت؛ اما 
تفسـیق و اعان خـروج از دین و خـروج از مذهـب و اینها مصلحت نیسـت؛ این شـیوه علمی نیسـت. ایـن هم یک 

مسـئله که ناشـی از علمی بـودن حوزه هسـت؛ یعنـی التـزام ما بـه علمی بـودن حـوزه ایـن را اقتضا مـی کند.

لزوم همراهی آموزش با تفکر، تکرار و تحقیق در حوزه
نکته ی دیگری کـه بـاز از لوازم علمـی بودن اسـت، این اسـت که آمـوزش در حـوزه باید با تفکـر، تکـرار و تحقیق 
همراه باشـد. این هـم از همان مـواردی اسـت که نظام آموزشـی جدیـد وارداتـی از اروپا فاقد آن اسـت؛ بـر مبنای 
حفظ اسـت. مـا نباید به این سـمت بغلتیـم. هـر برنامه ای که مـا را بـه این سـمت بغلتاند، برنامه نادرسـتی اسـت. 
در برنامـه ریزی هـای خودمان نـگاه کنیـم، ببینیم چه چیـزی طلبـه را به سـمت حفظ گرایـی میرانـد و از تفکر و 
تحقیـق و مطالعه باز مـی دارد. حفظگرایی درسـت نیسـت، مفید نیسـت. مـن آن روز هم اشـاره کردم کـه یکی از 
خصوصیات حـوزه ی علمیه ما فکر کـردن اسـت. طلبـه را بایـد از اول درس خواندن وادار کـرد به اینکـه فکر کند. 
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معروف بـود می گفتنـد: »بدان ایـدک الل« - چـرا گفت بـدان و نگفـت بخـوان؟ - منظور این اسـت کـه اوال حس 
سـوال پردازی را در طلبـه زنـده کنـد، بعـد هم بـه او تفهیـم کند کـه خوانـدن مراد نیسـت، دانسـتن مراد اسـت. 

این بایسـتی بـرای برنامه ریزان مـا واقعـا به صورت یـک دسـتورالعمل جامع باشـد.
اسـاتید هم بـه ایـن نکته توجـه کننـد. حـاال امتحانـات حـوزه هسـت و چیـز بسـیار الزم و خوبـی اسـت. البته از 
سـابق امتحان بـود، امـا به ایـن شـکل منظـم و مرتـب و برنامه ریزی شـده نبـود؛ امروز هسـت، بسـیار هـم خوب 
اسـت؛ هیـچ نباید به ایـن امتحانـات دسـت زد؛ لیکن ایـن منافـات ندارد بـا اینکه اسـتاد سـر درس امتحـان کند. 
شـما قبل از اینکه درس را شـروع کنیـد، ده دقیقه را به سـوال از طلبـه اختصاص بدهیـد؛ این کار تجربه شـده ای 
اسـت. بنده خودم وقتـی در مشـهد همین سـطوح را تدریس می کـردم - کفایـه و مکاسـب و این چیزهـا - همین 
کار را مـی کـردم. قبـل از درس کتـاب را بـاز می کردیـم و بـه یکـی از طلبه هـا می گفتـم آقا شـما درس دیـروز را 
بخـوان یا بگـو. ایـن کار خیلی تأثیر داشـت؛ هـم مـا می فهمیدیم که طـرف ما چـکاره اسـت، هـم او می فهمید که 
سـوال و حسـاب و کتابی در کار اسـت، هم دیگـران آن نکتـه را اگر بلد نبودنـد، یـاد می گرفتند؛ فوایـد دیگری هم 
وجـود دارد. ایـن وادار کردن طلبـه به فکر، بـه خصـوص در دروس سـطح، خیلی مهم اسـت. در جلسـه ای که این 
شـب ها داشـتیم، با یکی از آقایـان صحبت شـد، من ایـن نکته بـه ذهنم رسـید و گفتـم دروس سـطح خیلی مهم 
اسـت. فراگیری امهـات مطلب اصولـی و فقهـی موجب می شـود کـه طلبـه در درس خـارج بتواند اسـتفاده کند؛ 

واال اسـتفاده نخواهـد کرد.
بحث روی ایـن متـون فعلی نیسـت که بگوییـم جمـود کنیـم و حتما بایسـتی همیـن متون باشـد؛ نه، هـر وقتی 
که حـوزه ان شـاءالل توفیـق پیدا کـرد، متون متناسـب بـا زمـان را هم تهیـه خواهد کـرد. هـر متنی که بـه عنوان 
سـطح تدریـس می شـود، طلبـه بایـد آن را بخوانـد و بفهمـد. روی فهـم این متـون بایـد تاکیـد شـود؛ تعمیق به 

جای حفظ، فکـر کـردن و تکرار کـردن بـرای تحقـق آن مـراد، که مطلـب را تحقیقی دانسـتن اسـت.

نیازمندی حوزه به نظام پژوهشی مناسب
پژوهـش محور بـودن حـوزه هـم نکتـه ی بعـدی اسـت. حـوزه ی نظـام پژوهشـی متناسـبی الزم دارد. همچنین 
اهتمام بـه دروس سـطح در فقـه و اصول، پیـش از رفتـن به درس خـارج. هویـت علمی حـوزه هم نکتـه ی مهمی 
اسـت؛ منحصر به فقـه و اصـول نیسـت. فقه و اصـول خیلی مهـم اسـت، در این شـکی نیسـت؛ قبا هم مـا گفتیم 
سـتون فقرات حـوزه های مـا فقه اسـت؛ امـا ایـن معنایـش این نیسـت که مـا بـه فلسـفه احتیـاج نداریـم. امروز 
بیش از گذشـته به فلسـفه احتیـاج داریـم.روزی بـود که ماهـای بـزرگ مـا، مجتهدین بـزرگ ما بـرای تحصیل 
فلسـفه »شـّد رحال« مـی کردنـد - مثـل آخوند خراسـانی کـه در سـبزوار پیـش حـاج ماهـادی رفـت و زانو زد 
و فلسـفه خوانـد - یـا بزرگانـی از فقهـا و اصولیین ما کـه رفتنـد فلسـفه خواندنـد و آن را فـرا گرفتند. امـروز از آن 
روز خیلـی بیشـتر احتیـاج داریـم. آن روزی کـه مرحـوم عامـه طباطبایـی در نجف پیـش مرحوم آسیدحسـین 
بادکوبه ای فلسـفه مـی خوانـد، آن روز نیاز به فلسـفه اسـامی به مراتـب کمتـر از امروز بـود که این همـه مکاتب 
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گوناگـون، این همـه افکار جدیـد، این همه شـبهه، ایـن همه پیشـنهاد فکـری در دنیا مطرح اسـت؛ آن هـم با این 
روابـط و ارتباطـات آسـان و سـریع؛ بـا اینترنت و بـا بقیه وسـائل، کتـاب و مجلـه و چـه و چـه. بنابراین به فلسـفه 
احتیاج اسـت. نـه فقط به فلسـفه، بـه علـوم دیگر هـم در حـوزه قم نیـاز هسـت.البته کسـی کـه بتواند همـه این 
علـوم را بـا همدیگـر جمـع کنـد و در همـه اینهـا صاحـب فـن و صاحـب نظـر شـود، ایـن علـی الظاهر یـا ممکن 
نیسـت یا باالخـره خیلـی آسـان نیسـت. در گذشـته هـم ممکن نبـود؛ ایـن را هـم به شـما عـرض بکنیـم. گاهی 
بـرای فنان بـودن فقهـای بـزرگ مـا و علمای بـزرگ مـا، از مرحوم شـیخ طوسـی یـا عامه حلی اسـم مـی آورند. 
بله، شـیخ طوسـی )رضوان الل تعالـی علیه( فقیـه بـزرگ و صاحب مکتـب و صاحـب ابتـکار در اصول بـود؛ اولین 
پایه هـای اصـول را ایشـان و امثـال ایشـان در آن زمـان پایـه گـذاری کردند؛ شـیخ طوسـی فقیـه هسـت، اصولی 
هسـت، مفسـر هسـت، محدث هسـت، رجالی هم هسـت؛ امـا آیـا در همـه ایـن رشـته ها سـرآمدند؟ نه. بلـه، در 
فقـه ایشـان سـرآمد اسـت - کـه گفته اند تـا 2۰۰ سـال بعـد از شـیخ، فقهایـی کـه آمدنـد، شـیوه و راه ایشـان را 
دنبال مـی کردند؛ بـه آنها مقلـده می گفتنـد - اما شـما ماحظـه کنید در رجال، نجاشـی مسـلطتر اسـت. او یک 
آدم کناره گیـر و در واقـع گمنامـی در مقابـل شـیخ و معاصر با شـیخ اسـت؛ امـا اعتبار کتـاب رجالش نزد کسـانی 
که بـه این فـن واردند، بیشـتر از کتب شـیخ اسـت؛ هم بیشـتر از »رجال« شـیخ اسـت، هم بیشـتر از »فهرسـت« 
شـیخ اسـت. حقیقتـا هـم همینجـور اسـت؛ متقن تـر اسـت، معتبرتر اسـت. یعنـی نمی شـود گفـت که شـیخ به 
آن عظمـت، در رجـال هم همـان عظمـت را داشـته اسـت.یا عامـه )رضـوان الل علیـه(، که هـم فقیه اسـت، هم 
اصولی اسـت، هـم منطقی اسـت، هم فیلسـوف اسـت، هم متکلم اسـت، هـم رجالـی اسـت و در همه اینهـا عامه 
کتـاب دارد و در فلسـفه هم شـرح »حکمت العین« را نوشـته اسـت - که شـرح کتـاب »دبیـران کاتبـی قزوینی« 
اسـت، که اسـتاد عامه بـوده و عامـه پیـش دبیـران کاتبی فلسـفه تحصیـل کـرده - اما کتـاب فلسـفه ی عامه 
جزو کتـب درجه یک فلسـفه مـا نیسـت؛ یعنی بـا کتـب ابن سـینا قابل مقایسـه نیسـت، با کتـب متأخریـن قابل 
مقایسـه نیسـت. بنابراین اینجور نیسـت که مـا بگوییـم در گذشـته افـراد می توانسـتند در همه فنـون متخصص 
باشـند؛ نـه، بعضـی در فنـی و بعضـی در فـن دیگری. خـب، یـک عامـه ای داریـم، محققـی داریـم در فقـه؛ یک 
خواجـه نصیـری هـم داریـم در فلسـفه یـا در کام؛ اشـکالی ندارد.امـروز هـم همیـن جـور اسـت. هیچ اشـکالی 
ندارد کـه امـروز هـم فقهایـی داشـته باشـیم، فاسـفه ای داشـته باشـیم، متخصصیـن در علوم انسـانی اسـامی 
داشـته باشـیم، متخصصیـن در تفسـیر داشـه باشـیم - تفسـیر را نمی شـود دسـت کـم گرفـت؛ متخصـص الزم 
دارد - متخصـص در فنـون تبلیغ داشـته باشـیم. چـه اشـکال دارد از بـزرگان حوزه کسـانی باشـند که فـن تبلیغ 
را، خصوصیـات تبلیـغ را در ایـن دنیای عجیـب و غریـب امروز - و بـه قول آقـای کعبی دنیـای عجیـب و غریب تر 

آینـده - تدریـس کننـد و بتوانند دیـن را تبلیـغ کنند؟
در رشـته های گوناگـون، اسـاتیدی داشـته باشـیم. منزلت علمـی اینها بایـد محفـوظ بمانـد. نباید اینجور باشـد 
که اگر کسـی یک رتبـه ای از فقـه را - ولو نـه رتبـه اعلی را - پیـدا کـرد، او در جامعـه محترم باشـد؛ اما اگر کسـی 
رتبـه اعـای فلسـفه را پیدا کـرد، بـه قـدر او احتـرام نداشـته باشـد. اینجـوری نیسـت؛ علم اسـت، علم اسـامی 
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اسـت، مورد نیـاز حوزه اسـت.

طبقه بندی علوم در حوزه های علمیه متناسب با نیازهای جامعه
یکـی از کارهای مهـم همین اسـت که مـا علـوم را طبقه بنـدی کنیم - کـه بعضـی از آقایان هـم گفتنـد - اولویت 
بنـدی کنیـم، رتبه بندی کنیـم، ارزش گـذاری کنیـم، بـا نیازها بسـنجیم. اگـر بـا نیازهای امروز سـنجیده شـود، 
من می ترسـم نتیجـه جـور دیگـری در بیاید. بـه هر حـال آنچه مسـلم اسـت، این اسـت که در حـوزه، علـم فقه و 
اصول - کـه دنبالـة فقه اسـت - مبنـای کار حـوزه اسـت؛ اما بنـده طرفـدار اختصـاص یافتن به مسـئله اصـول به 
عنوان یک علم مسـتقل نیسـتم و خیلی بـرای حـوزه مفید نمیدانـم؛ اصول بایـد در خدمت فقه باشـد. خـود فقها 
و اصولییـن هـم معترف انـد کـه بعضـی از مباحـث اصولـی هیـچ خدمتی بـه فقـه نمی کنـد، ارتباطـی هم بـا فقه 
نـدارد. اصول بایـد در کنـار فقه باشـد؛ آن وقت به رشـته های مهـم دیگر مثل فلسـفه، تفسـیر و کام بایـد اهمیت 

داد. مـا چقـدر امروز بـه رشـته کام احتیـاج داریـم؛ همه این رشـته ها الزم اسـت.
یک نکتـه دیگـر در همیـن زمینـه ی علمی بـودن حـوزه و اینکـه حـوزه هویتـش، هویت علمی اسـت، این اسـت 
که از شـیوه های نـو در آموزش علـم، در تعلیـم علم، در گسـترش علـم، در تولیـد علم نباید ترسـید؛ از شـیوه های 
نو نبایـد واهمه کـرد. هـدف وقتـی پرداختن بـه علم اسـت، حقیقتـا دنبال علـم هسـتیم و زمـام کار دسـت افراد 
عالم اسـت، شـیوه های نـو هـر جـور کـه باشـند، قابـل قبول اند.ایـن را من عـرض بکنـم کـه در همین حـوزه قم، 
مبتکر مـدارس برنامـه ای، یکی از فقهـای معـروف منحصر در امـر فقاهت بـود؛ یعنی مرحـوم آیـت الل گلپایگانی. 
اصا مدرسـه ی برنامه ریزی شـده در حـوزه قم، تأسـیس آقـای گلپایگانی اسـت؛ قبل از مدرسـه حقانـی. مرحوم 
آقای بهشـتی و دیگـران مدرسـه حقانی را از روی مدرسـه آقـای گلپایگانی درسـت کردنـد. در واقع مرحـوم آقای 
بهشـتی و بعضی دیگر مدرسـین آنجا بودنـد؛ بعد بیرون آمدند و خودشـان مدرسـه حقانـی را بنیانگـذاری کردند. 
مدرسـه آقـای گلپایگانـی - کـه ظاهـرا هنـوز هـم ایـن مدرسـه بـه همیـن اسـم هسـت - قدیمی ترین مدرسـه 
برنامه ریزی شـده در حوزه اسـت. آقـای گلپایگانـی یک فقیـه متبحر متخصـص در کار فقاهـت و پابند به مسـائل 
فقاهـت، نترسـید از اینکـه یـک برنامه نوئـی را در امـر آمـوزش اجرا کنـد. البته ایشـان نـوآوری هـای دیگری هم 
داشـتند. اول جائی کـه در حوزه، ایـن مسـائل رایانـه ای و اینهـا را راه انداخت، دسـتگاه آقـای گلپایگانـی بود، که 

بعد البتـه رواج بیشـتری پیـدا کرد.

اهمیت به نظام اخالق و تربیت در حوزه و بهبود آن
یک مسـئله هـم مسـئله ی نظـام اخـاق و تربیـت در حوزه هسـت؛ کـه حـاال چـون وقـت خیلـی دارد می گذرد، 
من دیگـر همیـن را عـرض بکنـم و بحـث را تمام کنـم. چنـد نفـر از آقایـان بحـث تربیـت و اخـاق را بـا تفصیل 
بیان کردنـد و بسـیار خوب هـم بیـان کردنـد - شـکرالل مسـاعیهم - و من هـم آن حرفهـا را قبـول دارم. مسـئله 
تربیـت و اخـاق از دو بعد بـرای ما مهم اسـت: یکی بعـد درون حـوزه ای. مـا باالخـره می خواهیم روحانی باشـیم، 
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می خواهیـم مبلـغ باشـیم. بـه همـان دالیلـی کـه گفتنـد، بـا همـان وجوهـی کـه ذکـر کردنـد، بایسـتی اخاق 
درسـتی داشـته باشـیم. دوم، وجـه بـرون حـوزه ای اسـت؛ تصـرف قلمروهای بسـیار وسـیعی اسـت که مـا جز با 
آشـنایی و آگاهی بـا مبانـی تربیتـی و اخاقـی نمی توانیـم اینهـا را تصـرف کنیـم. ببینید، در کشـور یـک مزرعه 
وسـیع سراسـری پر محصولی وجـود دارد به نـام آموزش و پـرورش. ما اگر تـوی تلویزیـون هم صحبـت کنیم، اگر 
آن مسـتمع پـای منبر مـا در تلویزیـون بنشـیند، مگـر چقدر مسـتمع داریـم؟ اما آمـوزش و پـرورش هر سـال به 
شـکل میلیونی مسـتمع پیدا مـی کند، مسـتمع مانـدگاری که دوازده سـال بـا آموزش و پـرورش همراه اسـت. از 
این کانال کشـی بهتـر؟ این کانـال سـیراب کردن دلهـا و ذهن هـا اینجور در آمـوزش و پـرورش متمرکز اسـت. ما 
در آمـوزش و پرورش چقدر سـهم داریـم؟ باید گفـت هیچ. ایـن که حاال یـک روحانی ای بـرود در یک مدرسـه ای 

نمـاز جماعتـی برپـا کند یـا صحبتـی بکند، اصـا چیـزی نیسـت؛ این هیـچ اسـت، هیچ محض اسـت.
اگر ما در داخـل حوزه رشـته تعلیم و تربیت داشـته باشـیم، در زمینـه ی تعلیم و تربیـت متخصص تربیـت کنیم؛ 
بحث اخـاق و تعلیـم و تربیت در حـوزه جدی گرفتـه شـود، آن وقت حـوزه علمیـه و روحانیت می توانـد آموزش 
و پـرورش را عرصـه حضـور خـودش قـرار دهـد. نـه اینکه مـا برویـم بشـویم وزیـر آمـوزش و پـرورش؛ ایـن اصا 
کارسـاز نیسـت. بحث آمـوزش و پرورش، کتاب درسـی اسـت و سـاختن معلـم، تربیت معلـم، تربیت دینـی معلم 
و تولیـد کتاب هـای دینـی و کتابهـای غیردینـی؛ یعنـی کتـاب فیزیـک یـا کتـاب ریاضیات هـم می توانـد درس 
توحیـد بدهـد، می تواند انسـانها را بـی دین کند؛ هـم می توانـد توحیـد و تدین و تعبـد را به دانـش آموز القـا کند، 

هـم می توانـد او را بی دیـن کند، بـه مبـدأ و معاد بـی اعتنـا کند.

آماده  سازی و اصالح حوزه های علمیه 
ما بایـد بتوانیـم حـوزه ی علمیـه را آمـاده کنیـم. االن حـوزه ی علمیه آمـاده نیسـت. من هیـچ گلـه ای از آموزش 
و پـرورش نـدارم؛ ایـن را به شـما عـرض کنـم. مـن حـوزه ای هسـتم، خـودم دارم حـوزه را می بینـم؛ حـوزه االن 
آمادگـی ای ندارد کـه مـا بگوئیـم آقـا بیـا وارد شـو، مـواد الزم را بـرای تربیـت معلـم و مـواد الزم را بـرای تنظیم 
کتاب درسـی بـر طبـق تفکـر دینـی و راهنمائی هـای دینـی آمـاده کـن. ایـن کار هـم جـزو کارهـای الزم حوزه 
اسـت.باالخره حـوزه خیلـی کار دارد. البتـه وقتـی مـا میگوئیـم فـان رشـته ها بیاید، فـان کارهـا انجـام بگیرد، 
بعضی میگویند آقا شـما بـه فقـه و اصـول بی اعتنائی کردیـد؛ ما در حـوزه، دیگـر صاحب جواهـر یا شـیخ انصاری 
متخـرج نداریم. ایـن جزو حرفهـای رائج اسـت. من ایـن حـرف را قبـول نـدارم. اوالً مثل شـیخ انصاری کـو؟ توی 
حوزه هائـی هـم کـه مخصـوص ایـن کار بودنـد، مگـر چنـد تـا شـیخ انصـاری داشـتیم؟ عـرض کـردم؛ بـه نظرم 
نمیرسـد که بعد از شـیخ انصـاری، هیچکدام از شـاگردان ایشـان و شـاگردان شـاگردان ایشـان تـا امروز بـه رتبه 
شـیخ انصاری رسـیده باشـند. بله، حرفهای ایشـان را ذکـر میکنند، اشـکال میکننـد، ایـراد میکنند، اشـکالها هم 

وارد اسـت؛ امـا مسـئله ی شـیخ، مسـئله ی دیگری اسـت.
آن قالبی کـه شـیخ علیه الرحمه بـرای اسـتنباط فقهی بعـد از صاحب جواهـر و روی دسـت صاحب جواهر، شـیخ 
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فراهـم کرده شـما ماحظه کنید »مکاسـب« شـیخ را بـا »متاجـر« جواهر مقایسـه کنید تا معلوم شـود فـرق بین 
شـیخ و صاحب جواهـر چقدر اسـت. بعـد از صاحـب جواهـر، مگر مـا چند تـا مثـل صاحـب جواهـر در حوزه های 
علمیـه تربیـت کردیـم که حـاال از حـوزه گلـه کنیم کـه صاحـب جواهـر تربیـت نمیکنیـم! خـب، اینهـا قله هائی 
بودنـد، هـر چند وقـت یکبار، یـک مجموعـه علمـی و انسـانی به یـک قله ای دسـت پیـدا میکنـد. اگر در زمـان ما 
صاحـب جواهر یا شـیخ انصاری درسـت نشـد، جای گله نیسـت کـه چـرا نتوانسـتیم؛ خیال کنیـم که اگـر ما این 
درسـها را کنـار میگذاشـتیم و فقط به فقـه و اصـول میچسـبیدیم، حـاال چند تا صاحـب جواهـر داشـتیم؛ نه، آن 
روزی هم کـه حـوزه نجف منحصـر و مختص بـه فقـه و اصول بـود و غیـر از آن نبـود - که مرحـوم سـید اصفهانی 
)رضوان الل تعالی علیـه( اینجـور فرمـوده بودنـد کـه بایـد فقـط فقـه و اصـول باشـد̀  مـا ندیدیـم در نجـف مثـل 

صاحب جواهـر یا شـیخ انصـاری تربیت شـود. ایـن اوالً.
ثانیـاً اعتقـاد مـا ایـن اسـت که مـا امـروز نوکـر دینیـم؛ مـا نوکـر اسـمها کـه نیسـتیم. روحانیـت برای چیسـت؟ 
روحانیـت بـرای این اسـت کـه بتوانـد مـردم را تغذیـه دینـی کنـد؛ البتـه عالمانـه. آن روز یـک طلبـه ای می آمد 
نجـف درس میخوانـد، فقـه و اصـول میخوانـد، رجـال میخوانـد و بعضـی چیزهـای دیگـر میخوانـد، ما میشـد، 
فاضل میشـد؛ اگـر در نجف میمانـد میشـد بحر العلـوم و کاشـف الغطاء؛ اگـر از نجف خارج میشـد، میشـد میرزای 
قمـی و مامهـدی نراقـی و مـا احمـد نراقـی و حاجـی کلباسـی و سـید شـفتی و امثـال اینهـا. یعنـی هـر کدام 
از اینهـا در هـر شـهری بودنـد، بـرای هدایـت و تغذیه معنـوی و فکـری مـردم خودشـان کافـی بودند. یک سـید 
شـفتی یا یک حاجی کلباسـی یا یـک میـرزا مهدی شـهید در مشـهد، خـودش و شـاگردانش میتوانسـتند مردم 
را از لحـاظ فکـری تغذیـه کننـد. آن وقـت عوامـل گمراه کننـده و لغزاننـده ی مـردم زیـاد نبـود؛ همـان شـهوات 
شـخصی انسـانها بود کـه همیشـه انسـانها بـه آن دچـار و مبتاینـد؛ آن هـم بـا موعظـه و نُزهـت و تذکـر و از این 
چیزها تـا حدود زیـادی قابل رفـع بود؛ یـک مقدارش هـم میماند کـه خب، همیشـه گنهکارانـی هسـتند. آن روز 
دیگـر تلویزیون نبـود، اینترنـت نبود، ایـن همه کتـاب و مجلـه و افـکار جدید نبـود، این همـه فلسـفه های جدید 
داخـل ذهنهای مـردم نبـود، شـبکه ی فیلمهای خانگـی نبـود، ماهواره نبـود، مغریـات و مذالتـی که جـوان و پیر 
را تحت تأثیـر قرار میدهـد - افکار و شـبهات گوناگـون - نبـود. آن روز وقتـی عالم وارد یک شـهری میشـد - مثل 
میـرزای قمـی یـا مثـل حاجـی کلباسـی - از همـه ی مـردم آن شـهر فاضل تر بـود. فضـای هر شـهری کسـانی 
بودند کـه چند جملـه ادبیات یـا عقلیات یا شـبیه ایـن چیزهـا را خوانـده بودند؛ اینهـا از همـه ی آنها بهتـر بودند، 
باالتر بودنـد؛ در مقـام برخـورد و زورآزمائی علمی، کسـی از عهـده ی آنهـا برنمی آمد؛ امـا امروز اینجوری نیسـت. 
امروز مـا فقـه و اصـول کـه میخوانیـم، اگر تـوی یـک شـهری برویـم، اینجور نیسـت کـه از همـه زورمان بیشـتر 
باشـد؛ در رشـته های مختلـف، در کارهـای مختلـف، در حرفهـای مختلـف، در افکار مختلف کسـانی هسـتند که 
مسـلطند، فنانند، متبحرنـد؛ کسـانی بخواهند عرصـه را از آنهـا بگیرند، باید بـه قدر آنها زور داشـته باشـند. امروز 
فقه و اصـول کافی نیسـت بـرای اینکـه انسـان بتواند تبلیـغ دیـن را بکنـد. بنابرایـن حوزه هـا وظیفه شـان خیلی 
سـنگین اسـت. این تنـوع در علوم حـوزوی یک نیـاز قطعـی و مبـرم اسـت و بایسـتی در برنامه ریزی بـه آن توجه 

ق 
قی

تح
ر و 

کرا
ر، ت

فک
 با ت

زه
حو

در 
ش 

وز
 آم

دن
 بو

راه
هم



ت«
ضوع »حوزه و روحانی

شتر درباره مو
مطالعه بی

حوزه و روحانیت

316

شـود.
افزایش کمیت در حوزه های علمیه

البتـه اشـاره کردند، مـن هم قبـول دارم کـه کمیـت در حوزه مهـم اسـت. کمیـت حوزه های مـا اندک اسـت. اگر 
بخواهیـم کمیـت را افزایـش دهیـم، راه هائـی الزم دارد؛ فقـط بـا فراخـوان عمومـی نمیشـود افـراد را آورد، امروز 
در دنیـا شـیوه های گوناگونـی بـرای جـذب وجـود دارد؛ باید از ایـن شـیوه ها اسـتفاده کرد. افـرادی که اسـتعداد 
دارنـد، عاقه دارنـد، آمادگـی دارند و میشـود آنها را بـه حوزه جـذب کرد و داخـل حـوزه آورد، باید اینهـا را جذب 

کـرد. بنابرایـن حرف زیـاد اسـت، کار زیاد اسـت.

جدی گرفتن سازوکار مدیریت حوزه، آغاز مسیر تحول در حوزه
خوشـبختانه حـوزه در جهـت حرکـت هسـت. بحمـدلل از چند سـال پیش بـه این طـرف کارهـای مهمـی انجام 
گرفتـه. ایـن مسـئله مدیریـت را خیلـی بایـد جـدی گرفـت. مدیریـت بـا ایـن سـازوکاری کـه مقرر شـده اسـت 
و وجـود دارد، مدیریـت متینـی اسـت، مدیریـت قابـل قبولـی اسـت، امضـای مراجع پـای ایـن مدیریت هسـت. 
شـورای عالی مدیریـت و مدیریـت حـوزه را نباید تضعیـف کـرد؛ نباید خـاء ایجاد کـرد؛ بایـد کارشـان را بکنند. 
ممکن اسـت کسـی به یک چیـزی، به یـک حرفی، بـه یک اقدامـی اعتراض داشـته باشـد؛ بسـیار خـب، اعتراض 
را میشـود منتقل کـرد، میشـود اصاح کـرد. مراقب باشـید مدیریـت تضعیف نشـود؛ همچنـان که مراقب باشـید 
جامعـه ی مدرسـین تضعیـف نشـود. نهادهـای عمقـی و ریشـه دار حـوزه را تضعیـف نکنیـد. جامعه ی مدرسـین 
چیز مغتنمـی اسـت، جامعـه ی مدرسـین فقط اشـخاص نیسـت؛ این هیئـت اجتماعیـه اسـت، این عنوان اسـت 
که مسـتمر اسـت؛ از چهـل و چنـد سـال قبـل تـا امـروز در عرصه هـای مختلـف و در میدانهـای مختلـف حضور 

داشـته؛ آن را بایـد حفـظ کرد.

لزوم دشمن شناسی در حوزه های علمیه
آخریـن نکتـه ای هم کـه مـن اینجا یادداشـت کـرده ام عـرض کنـم - البتـه بیـن ایـن و آخریـن و آنچه کـه گفته 
شـد، چند صفحـه فاصلـه اسـت، کـه دیگـر مجـال نیسـت آنهـا را عـرض کنیـم - این اسـت کـه اگـر ما بـه دین 
و تعمیـق دیـن و ترویـج دیـن و گسـترش دینـداری اهمیـت میدهیـم، بایـد دشـمن ایـن رویکـرد را بشناسـیم. 
کیسـت آن جایـگاه و آن قدرتـی کـه امـروز از گسـترش دیـن و تعمیـق دینـداری بیمناک اسـت و با آن دشـمن 
اسـت؟ ایـن نقطـه عبـارت اسـت از اسـتکبار، کـه در رأسـش آمریـکا و فعالترینـش صهیونیسـتها هسـتند؛ هـم 
شـبکه ی صهیونیسـتی، هم دولـت جعلـی صهیونیسـتی؛ اینها دشـمن دینداری انـد. این مسـئله ی قرآن سـوزی 
را دسـت کم نگیرید، ایـن مسـئله ی کاریکاتورهـای علیـه نبی مکرم اسـام را دسـت کـم نگیرید. التبه شـروعش 
از سـلمان رشـدی شـد؛ اما قبل از او و بعد از او دسـتگاه عظیـم فیلمسـازی هالیوود و شـرکتهای هالیـوودی برای 
اسـام سـتیزی مأموریت پیدا کردنـد. آن وقـت دنباله روهاشـان در ایـران میگویند جمهـوری اسـامی توقع دارد 
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کـه هنرمند بـا دسـتور عمل کنـد؟ شـماها دارید بـا دسـتور عمـل میکنید؛ بـه خیالتـان مـا نمیفهمیم!؟ دسـتور 
اسـت که علیه اسـام، علیـه روحانیـت، علیه قـرآن، علیه تشـرع و تدیـن فیلم بسـازند، فضـًا از انقاب اسـامی؛ 

که خب، خیلـی واضـح علیـه انقـاب اسـامی میسـازند و میگوینـد؛ اینها دشـمنند.
دشـمن رویکـرد دینـداری و دین پذیـری و اعتقاد بـه دین و گسـترش ایـن معنا عبـارت اسـت از اسـتکبار. حوزه 
در مقابـل اسـتکبار نمیتواند سـاکت بماند؛ ایـن را من عرض بکنـم. حـوزه در مقابل اسـتکبار همیشـه باید موضع 

داشـته باشد.

 از مهمترین نمونه های وجود بصیرت
از مهمتریـن نمونه هـای بصیرت این اسـت کـه ببینیم کـدام کار ممکن اسـت از ما سـر بزنـد که این کمـک به آن 
دشـمن باشـد؛ حواسـمان باشـد. بـزرگان و کوچکان حـوزه فـرق نمیکنـد، همه بایـد مواظـب باشـند. گاهی یک 
حرف، یک عمـل، یک اقـدام، یـک حرکت بـه نفع آن دشـمن اسـت. ما به ایـن قصـد انجـام نمیدهیم، امـا بعضی 
از چیزها تابـع قصد نیسـت؛ اثر خـودش را میبخشـد. وقتـی تیـری از لوله ی تفنگ شـلیک شـد و به سـینه طرف 
خورد، خـب، طـرف می افتـد میمیرد؛ حاال شـما چـه عامد باشـید، چـه مخطـئ فـرق نمیکند. تأثیـر ایـن تیر در 
سـینه ی او متوقـف به این نیسـت که شـما عمـد داشـته باشـید. باید مواظـب باشـید خطا نکنیـد. در یـک چنین 
چیـزی بـرای خطاکننـده هـم مجـازات قـرار داده انـد. بنابرایـن بایـد مراقـب بـود کمک نشـود. عـاوه بـر اینکه 

کمک نشـود، بایسـتی بـا آن مبارزه شـود.
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توجه به امت اسالمی خط روشِن نظام جمهوری اسالمی
 اولین درسـی کـه انقاب اسـامی و نظام مبـارک جمهوری اسـامی به مـا داد، ایـن بود که مـا نگاهمـان را از حصار 
و چهاردیـواری ملـت ایـران منعطف کنیـم به عرصـه ی وسـیع امت اسـامی. امـام بزرگـوار ما به مـا تعلیم کـرد که 
نگاه مـا باید به سـاحت عظیم امت باشـد. درسـت اسـت کـه کشـور ایـران در دوران طاغـوت در زیر فشـار اسـتبداد 
و اسـتعمار به جـان آمده بـود و لـه میشـد و بایـد نجـات داده میشـد، امـا فشـار اساسـی و تهاجـم اساسـی، تهاجم 
تاریخـی به امت اسـام بود. امت بزرگ اسـامی کـه در یکی از حسـاس ترین نقـاط جغرافیائی عالم اسـتقرار داشـته 
اسـت، بر اثر دخالـت قدرتهای بـزرگ، طمـع ورزی دولتهای بـزرگ و مقتـدر، تجاوز و تعـدی اسـتکبار در طول چند 
قـرن، دچـار ضعـف، انکسـار، عقـب ماندگـی، اسـتعمار زدگـی، فقـر - هم فقـر مـادی، هم فقـر علمـی - شـده بود. 
انقاب اسـامی نگاهـش به دنیـای اسـام بـود؛ نگاهش به برداشـتن دسـت ظالـم و متجـاوز اسـتکبار از روی سـر 
امـت اسـامی و از زندگی امت اسـامی بـود. لـذا وقتی انقـاب در ایـران پیـروز شـد، ملتهای مسـلمان در شـرق و 
غـرب عالم احسـاس کردند کـه در زندگـی آنها نسـیم تـازه ای وزید، هـوا عوض شـد؛ احسـاس کردند گشایشـی در 
کارهاشـان پیدا شـد؛ لذا در آفریقا، در آسـیا، در همه ی مناطقی که مسـلمانها زندگی میکردند، مسـلمانان احساس 
کردند کـه با پیـروزی انقاب اسـامی و تشـکیل نظـام اسـامی، راه تـازه ای در مقابل آنها گشـوده شـد. ایـن را ما از 

امام آموختیـم و ایـن خط روشـِن نظام جمهـوری اسـامی از آغـاز تا امـروز بوده اسـت.
 بخشـی از کار بـزرگ، همیـن کاری اسـت کـه شـما دارید انجـام میدهیـد. شـما از نزدیـک به صـد کشـور در اینجا 
جمع شـده اید تا بـا معارف اسـام ناب نجاتبخش آشـنا شـوید. هدف این نیسـت کـه ما انقـاب را به شـکل متعارف 
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در عـرف سیاسـی و قاموس سیاسـی بـه این کشـور و آن کشـور صادر کنیـم؛ انقـاب چیزی نیسـت که بـا ابزارهای 
سیاسـی بشـود آن را صادر کـرد یا بـا ابزارهـای نظامـی و امنیتـی بشـود آن را پیش بـرد؛ این غلط اسـت؛ مـا از اول، 

این راه را بسـتیم.
 مسـئله ی جمهوری اسـامی، مسـئله ی بازتولید معارف واالی اسـامی اسـت، تا مسـلمانها احسـاس هویت کنند، 
احسـاس شـخصیت اسـامی کنند، با تعالیم اسـام که نجاتبخش بشریت اسـت، آشـنا شـوند؛ بدانند این معنایش 
چیسـت که خداوند متعـال میفرماید: پیغمبـر را فرسـتادیم »و یضع عنهـم اصرهم و األغـال الّتی کانـت علیهم«؛1 
ایـن غلهـا و زنجیرهائی کـه در محیـط شـرکآلود به پـای انسـانها بسـته اسـت و اسـام میخواهـد اینها را بگشـاید، 
چیسـت؟ امت اسـامی بر اثـر غفلـت، مدتهـای طوالنی ایـن حقایـق را از یاد بـرده بـود. امت اسـامی میتوانـد آزاد 
باشـد، پیشـرفته باشـد، عالم باشـد، عزیز باشـد، مقتدر باشـد؛ اینها به برکت تعالیم اسـامی به دسـت آمدنی اسـت. 
اسـتکبار و دسـتگاه های اسـتعماری در طول دویسـت سـال سـعی کردند این مفاهیم را از یاد مسـلمانها ببرند؛ آنها 
را از هویـت خودشـان غافل کننـد تا بتوانند دسـت تجـاوز را بـه محیط سیاسـی آنهـا، به محیـط اقتصـادی آنها، به 

فرهنگ بومـی آنهـا دراز کنند و تطـاول کننـد. انقاب اینهـا را به یـاد امت اسـامی آورد.

 ایستادگی و صبر، راه غلبه بر مشکالت
شـما امروز این فرصت بـزرگ را در جمهـوری اسـامی، در عاصمه ی علمـی قـم، در جامعه ی مبـارک »المصطفی« 
دارید که با ایـن معارف آشـنا شـوید؛ »لیتفّقهوا فـی الّدیـن و لینـذروا قومهـم اذا رجعوا الیهـم«؛2 خود شـما بتوانید 

نورافکنی شـوید کـه فضا را روشـن میکنـد. امروز دنیای اسـام بـه این نیـاز دارد.
 البتـه شـما در اینجـا در غربـت زندگی میکنیـد. اگرچـه اینجا خانـه ی شماسـت، امـا از اهل خـود، خویشـان خود، 
خانواده ی خـود دورید. سـختیهائی دارید، مشـکاتی دارید؛ خودتـان، همسـرانتان، خانواده هاتان مشـکاتی دارند؛ 
امـا ایسـتادگی کنیـد. خداونـد متعـال در اول بعثـت پیغمبر چنـد خط اساسـی را جلـوی پای رسـول گرامـی خود 
گذاشـت که با توجـه به ایـن چند خـط و چنـد جهتگیـری مهـم، پیغمبـر اکـرم بتواند ایـن بـار سـنگیِن بینظیر را 
تحمل کنـد. یکـی از این خطوط، صبـر بـود؛ »و لربّـک فاصبـر«. »بسـم اللَّ الّرحمن الّرحیم. یا ایّهـا المّدثّر. قـم فأنذر. 
و ربّـک فکّبـر. و ثیابـک فطّهـر. و الّرجـز فاهجـر. و التمنن تسـتکثر. و لربّـک فاصبـر«.۳ خداونـد متعال خـط صبر را 
جلوی پیغمبر گذاشـت. بایـد صبر کرد. صبـر یعنی پایداری، یعنی خسـته نشـدن، یعنی مغلوب مشـکات نشـدن. 
مشـکات گوناگون بر سـر راه همه ی ما هسـت؛ بایـد مغلوب نشـویم. این درس را هـم امام بزرگـوار ما در عمـل به ما 
تعلیم کـرد؛ صبر کـرد. آن روزی کـه در این شـهر قم فریـاد امام بلند شـد، جز جمـع طلبـه ای در پیرامون او، کسـی 
یاور او نبـود؛ غریب بـود. امـام در وطن خـود غریب بود، در شـهر خود غریـب بود؛ اما ایسـتادگی کـرد. انواع و اقسـام 
فشـارها - فشـارهای مادی و معنوی - بر آن مـرد بزرگ وارد آمـد، اما ایسـتاد - »المؤمـن کالجبل الّراسـخ ال تحّرکه 
العواصف« - هیچکـدام از ایـن تندبادهـا نتوانسـت آن اراده ی پوالدیـن، آن عزم راسـخ را تـکان دهد؛ ایسـتاد. وقتی 
در قله چشـمه ای میجوشـد، دامنه ها هم سـیراب میشـوند. صبـر او از او سـرریز شـد، دیگران هـم صبر کـردن را یاد 
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گرفتنـد؛ لذا دیگـران هـم صبر کردنـد. ملت بـزرگ ایـران هم با ایـن صبر توانسـت بر ایـن همـه توطئه فائـق بیاید. 
شـما میدانیـد از اول پیروزی جمهـوری اسـامی ایران تـا امروز چقـدر توطئه، چقـدر خنجرهـای پنهانـِی زهرآلود 
علیه ایـن ملت، علیـه این نظـام بـه کار گرفته شـده اسـت؟ یک قلـم توطئـه علیه مـا، یک جنگ هشـت سـاله بود. 
هشـت سـال علیه ما جنگ را تحمیـل کردنـد. یک قلـم توطئه بر ضد جمهوری اسـامی، تحریم سـی سـاله اسـت. 
امروز سـر و صدا و جنجـال تحریم را بلند میکنند. تحریم مال امروز نیسـت؛ جمهوری اسـامی سـی سـال اسـت که 
تحریـم اقتصادی اسـت. صبر ایـن ملت، ایسـتادگی این ملـت، بر همـه ی این خباثتهـا، عداوتهـا و کارشـکنیها فائق 
آمد. امـروز به توفیـق الهی، بـإذن اللَّ تعالـی، جمهوری اسـامی در قلـه ی اقتدار سیاسـی و امنیتـی خود قـرار دارد.

 صبر را، ایسـتادگی و پایـداری را فرامـوش نکنید؛ این یک قلـم مهم در برنامه ی زندگی هر انسـانی اسـت کـه دارای 
هدف واالسـت. شـماها ذخیره های اسـامید، شـماها سـرمایه ی عظیمی برای اسـامید. اینجا خوب فرا بگیرید؛ در 
فضای انقـاب و نظام جمهـوری اسـامی خوب تنفـس کنید و بـه امیـد خـدا در زمـان الزم در میان ملـت خودتان 

برگردیـد و با ابـزار علم، با سـاح حلـم و اخاق و تواضـع و مهـر و محبت به مـردم، ایـن حقایق را منتقـل کنید.

فراگیری علم، هدف هجرت روحانیون خارجی به ایران
 هدف حضور شـما در اینجا، هدف سیاسـی نیسـت؛ هدف علمی اسـت، هدف تربیتی اسـت؛ بسـیار شـفاف و روشن. 
علم همه جا خریدار دارد. سـخن نیـک و معرفت روشـن همه جا خریـدار دارد. امـام علیبن موسـیالّرضا )علیه الّصاة 
و الّسـام( به یکی از یـاران خـود فرمود: »رحـم اللَّ عبـدا احیا امرنـا«؛ رحمت خدا بر آن کسـی کـه امر مـا را، مطلب 
مـا را زنـده کنـد. ایـن راوی میگویـد: »فقلـت لـه کیـف یحیـی امرکم«؛ چـه جـوری میشـود که امـر شـما، مطلب 
شـما، موضوع مورد اهتمام شـما زنده شـود؟ »قـال یتعلّم علومنـا و یعلّمهـا الّنـاس«؛ علوم مـا را فرا بگیرنـد، معارف 
اهل بیت را فـرا بگیرنـد، آن را بـه مـردم، به دلهای مشـتاق، بـه ذهنهـای جسـتجوگر منتقل کننـد. »فـاّن الّناس لو 
علموا محاسـن کامنـا التّبعونا«.4 بـرای گسـترش معارف اهل بیت هیچ الزم نیسـت شـما بـه ایـن در و آن در بزنید؛ 
هیچ نیازی نـدارد بـه بداخاقی کـردن و متعرض ایـن و آن شـدن؛ همین اندازه کافی اسـت کـه معـارف اهل بیت را 
درسـت فرا بگیریـم، آن را بـه دیگـران منتقل کنیـم. این معـارف توحیدی، ایـن معارف انسان شناسـی، ایـن معارف 
فراگیر نسـبت بـه مسـائل زندگـی بشـر، خـود جـذاب اسـت، دلهـا را جـذب میکنـد، آنهـا را دنبـال راه ائمه بـه راه 
میانـدازد. اینجا یـک فرصـت بزرگی اسـت بـرای شـما. از ملیتهـای مختلـف، از کشـورهای مختلـف در اینجا جمع 
شـده اید. هر یـک از شـما ایـن فرصـت را دارد که با بـرادران مسـلمان خـود و فرهنگهـای بومـی آنها در ایـن محیط 

آشـنا شود.
ایجاد هسته ی بین الملل علمِی اسالمی

 شـما از قاره ی اروپا با شـرق آسـیا در اینجـا میتوانیـد ارتباط برقـرار کنیـد. شـما از آفریقا بـا کشـورهای خاورمیانه 
میتوانیـد ارتبـاط برقـرار کنیـد. گلچینهـای ملتهـا در اینجـا جمـع شـده اند. بـا یکدیگـر آشـنا شـوید، یکدیگـر را 
بشناسـید. فرهنگهای یکدیگـر را، آرزوهـای یکدیگـر را، اهداف بلنـدی را که میتـوان در بـرادران ملتهـای گوناگون 
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سـراغ گرفت، اینهـا را از یکدیگـر یاد بگیرید؛ مسـلمان یـک جامعیتی پیـدا میکند. ایـن خیلی فرصت بزرگی اسـت 
برای شـما؛ این فرصـت در جـای دیگری پیـش نمیآید. یـک هسـته ی بین الملـل علمِی اسـامی در اینجا تشـکیل 
شـده اسـت. با نشسـتن شـماها در کنار هم، تنفس شـماها در فضای واحد، آشـنائی شـما بـا یکدیگر، یک هسـته ی 
اولیـه ی جامعـه ی بین الملـل علمِی اسـامی در اینجـا تشـکیل میشـود؛ از این فرصـت حداکثـر اسـتفاده را بکنید.

 
مغتنم شمردن جوانی در انس با خدا

شـما جوانیـد. بزرگتریـن سـرمایه ی جـوان، دل پـاک و نورانی اوسـت. عزیـزان مـن! از ایـن دل نورانی اسـتفاده 
کنیـد. رابطه تـان را بـا خـدای متعـال مسـتحکم کنیـد. اگـر جـوان کـه آمادگـی دارد، بتواند بـا خشـوع، با ذکـر، با 
تضرع، بـا توسـل، دل خـود را با خـدای متعـال آشـنا کند، همـان چیـزی خواهد شـد کـه مصداق »نـوٌر علـی نور« 
اسـت؛ نور معرفـت الهی بـه دلهای شـما خواهـد تابیـد. از گنـاه دوری کـردن، بـا خدا انـس گرفتـن، نمـاز را مغتنم 

شـمردن، جـزو کارهـای مهم اسـت.
 یکـی از بزرگتریـن نعمتهـای خـدا نمـاز اسـت. نمـاز بـه مـا ایـن فرصـت را میدهد کـه هـر روزی چنـد بـار ناگزیر 
بـا خـدای خودمان حـرف بزنیـم، بـا خـدای متعـال تخاطـب کنیـم، از او کمـک بخواهیم، بـه او عـرض نیـاز کنیم، 
سرسـپردگی خودمان به سـاحت ربوبـی را با ایـن تضرع و بـا این نیـاز تقویت کنیـم. بزرگان بـه نماز خیلـی اهمیت 
میدادنـد. نمـاز در اختیـار همـه اسـت. غالبـاً قـدر نمـاز و اهمیـت نمـاز را نمیدانیم. فقـط این نیسـت کـه باید یک 
اسـقاط تکلیفی کـرد؛ نه، یـک فرصـت بزرگی اسـت کـه بایـد از آن اسـتفاده کرد. فرمـود نمـاز مثل چشـمه ی آبی 
اسـت دِر خانه ی شـما، کـه روزی پنج بار شـما در ایـن چشـمه ی آب شستشـو میکنید. این شستشـو میتوانـد برای 
دلهای جـوان آثـار ماندگاری داشـته باشـد. بـا طهارت و تقواسـت کـه میتـوان سـخن نافـذ و تأثیرگـذار را از خدای 

متعـال هدیـه گرفت.
 یک علـت اینکـه امـام بزرگـوار مـا یـک کلمـه اش در ایـن فضـای عظیـم عمومـی کشـور، در شـدت و محنـت، در 
همه ی حـاالت اثـر شـگفت آوری میگذاشـت، معنویت او بـود، صفـای باطن او بـود، ارتبـاط و اتصـال او به خـدا بود، 
اشـکهای نیمه شـب او بود. فرزند امـام - مرحـوم حاج سـید احمد - همـان وقـت در زمان حیـات امام به مـن گفت: 
نیمه شـب که امـام بلنـد میشـود، از بس گریـه میکند، ایـن دسـتمالهای معمولـی برای پـاک کردن اشـکش کفاف 
نمیدهد؛ مجبور اسـت اشـک چشـمش را با حوله پـاک کند؛ اینقدر اشـک میریـزد. آن مـرد پوالدیـن، آن مردی که 
حوادث و لطماتی به سـمت او سـرازیر میشـد که یک ملت را تکان میـداد و او را تـکان نمیداد، آن مـردی که عظمت 
و هیمنـه ی قدرتهـای جهانی در نظـر او هیـچ و پوچ بـود، آن مـرد در مقابـل عظمت الهـی، در حـال دعا و اسـتغاثه، 

آنجور اشـک میریخت. اینهـا خیلـی قیمـت دارد. این فرصتهـا را قـدر بدانید.
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چرایی مسئولیت مضاعف روحانیت در جامعه
آمادگی درونی و بیرونی روحانیت برای ایفای 

مسئولیت سنگین
ارتباط و وحدت میان علمای شیعه و سنی

فراگیری علم و تبلیغ وظیفه مهم روحانیت
توجه به مقوله تربیت نیروی انسانی

وظائف اجتماعی روحانیت
توجه و فرهنگسازی برای نماز در جامعه

تبیین امواج گرایش به اسالم پس از پیروزی انقالب 
اسالمی

ورود روحانیون در مسائل اجتماعی 



حوزه و روحانیت

ورود روحانیون در مسائل اجتماعی *

چرایی مسئولیت مضاعف روحانیت در جامعه
 یـک مطلـب ایـن اسـت کـه عزیـزان مـن! علمـای محتـرم! فضـای گرامـی! طلبه هـای جـواِن امیدهـای آینده! 
بدانیـد امـروز وظیفـه ی روحانیـت مضاعف اسـت. اگـر روحانیت همیشـه یـک باری بـر دوش داشـته اسـت - بار 
« - امروز این بـار مضاعف اسـت؛ چـرا؟ برای دو جهـت: یکی  تفهیم، تبییـن، ابـاغ؛ »الّذیـن یبلّغـون رسـاالت اللَّ
اینکه فرصـت بـرای تبلیغ اسـام در دنیـا - چه دنیـای اسـام، چه دنیـای غیر اسـام - به وجـود آمده اسـت، که 
حـاال مختصراً عـرض خواهم کـرد. یکـی هم بـه دلیل همیـن فرصـت و از ترس اسـام، حمات نسـبت به اسـام 
افزایـش پیـدا کـرده اسـت. پـس وظیفـه مضاعـف میشـود. وقتـی فرصـت هسـت، وظیفه زیـاد اسـت. وقتـی به 
خاطـر این فرصـت، حمله و دشـمنی و تهاجم هسـت، بـاز وظیفه زیاد اسـت. امـروز شـما در یک چنیـن وضعیتی 
«. از هیـچ چیـز نترسـید، از سـختیهای راه  هسـتید. نبایـد هـم بترسـید؛ »و یخشـونه و ال یخشـون احـدا ااّل اللَّ
نهراسـید. نه اینکه بگوئید سـختی نیسـت؛ چرا، سـختی هسـت؛ اما از این سـختی نترسـید. به اسـتقبال کارهای 
دشـوار و سـخت بروید. کارهای نشـدنی را انجام بدهید. مگـر در ایران نشـد؟ در ایران یـک کاری انجـام گرفت که 
اگر همـه ی تحلیلگـران عالم، سـاعتها، روزها و شـبها مینشسـتند وقتشـان را صـرف میکردنـد، جز به ایـن نتیجه 
نمیرسـیدند کـه وقوع ایـن کار محـال اسـت. آن کار چه بـود؟ آن این بـود که این کشـوری کـه از لحـاظ فرهنگی 
وابسـته ی به غـرب بـود، از لحاظ سیاسـی زیـر سـرپنجه ی اقتـدار غرب بـود، از لحـاظ اقتصـادی بازیچـه ی غرب 
بـود و رؤسـای کشـور، خودشـان را مطیـِع گوش به فرمـاِن ناچـاِر در مقابـل آمریـکا میدانسـتند - که البتـه همان 
دسـتگاه محمدرضـا و غیـره از اینکـه مجبورنـد حـرف آنهـا را گـوش کننـد، ناراحت هـم بودنـد؛ اما مثـل نوکری 

*. بیانات در جمع روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه  2۰/۰7/1۳9۰
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بودند کـه از دسـتور اربابـش ناراحت اسـت؛ بلـه، ناراحـت اسـت؛ اما چشـمش کـور، باید انجـام بدهد - کشـوری 
کـه آن فرهنگـش اسـت، آن سیاسـتش اسـت، آن اقتصـادش اسـت، آن مسـئولینش هسـتند، و همـه در جهـت 
وابسـتگی به غـرب و دوری از اسـام، ناگهـان در این کشـور صد و هشـتاد درجـه قضایا برگشـت و نظامی سـر کار 
آمد کـه به غـرب با چشـم سـوءظن و در مـواردی بـه چشـم دشـمنی نـگاه کـرد و جهتگیری را به سـمت اسـام 
و تحقـق اسـام قـرار داد؛ یعنی تشـکیل نظـام جمهوری اسـامی. هـر تحلیلگـری میگفت ایـن کار محال اسـت، 

چنیـن چیـزی ممکن نیسـت؛ اما شـد، ایـن محـال اتفـاق افتاد.
 من بـه شـما بگویـم؛ حّتـی بعضـی از مبارزیـن خـود مـا میگفتنـد نمیشـود. مرحـوم آقـای طالقانی به خـود من 
گفت کـه امـام میگوید »شـاه بایـد برود«؛ خـب، معلوم اسـت که شـاه نمیشـود بـرود. بـاورش نمیآمد کـه ممکن 
اسـت شـاه بـرود. مرحـوم آقـای طالقانـی به خـود مـن گفت ایـن مـرد حرفهایـش عجیـب اسـت؛ چیزهائـی که 
نشـدنی اسـت، او میگویـد و میشـود؛ یکیاش رفتن شـاه بـود. این را بعـد گفت. امـام گفت شـاه میـرود، هیچ کس 
باور نمیکـرد؛ امـا رفت. نـه فقط شـاه رفـت، آمریکا رفـت، غرب رفـت، اسـتعمار و اسـتکبار رفـت. هیچ کـس باور 

نمیکـرد، اما شـد.
 هیچ کس بـاور نمیکرد کـه بزرگتریـن انقـاب زمان حاضـر در کشـورهای اسـامی، در مصـر اتفاق بیفتـد؛ مصِر 
کمپ دیویـد، مصـِر حسـنی مبـارک. ممکـن بـود جاهـای دیگـر را احتمـال بدهنـد، امـا مصـر را کسـی احتمال 

نمیـداد. در مصـر انقـاب اتفـاق افتـاد. ایـن همـان چیزی اسـت که مـا باید بـه یاد داشـته باشـیم.
 بروید سـراغ کارهای نشـدنی، تا بشـود. تصمیـم بگیرید بر برداشـتن کارهای سـنگین، تـا بردارید. »و ال یخشـون 
«. خـب، زحمتهایش چـه؟ رنجهایش چـه؟ محرومیتهایش چـه؟ جوابش این اسـت کـه: »و کفی باللَّ  احـدا ااّل اللَّ
حسـیبا«؛ خـدا را فرامـوش نکـن، خـدا حسـابت را دارد. در میـزان الهـی، رنـج تـو، محرومیت تـو، کّف نفـس تو، 
حرصی کـه خـوردی، زحمتـی کـه کشـیدی، کاری که کـردی، خـون دلی کـه خـوردی، دندانـی کـه روی جگر 

گذاشـتی، اینها هیـچ وقـت فراموش نمیشـود؛ »و کفـی باللَّ حسـیبا«.

آمادگی درونی و بیرونی روحانیت برای ایفای مسئولیت سنگین
« را توصیه   ایـن، راه ماسـت. آنجا خشـوع را به ما - بـه عنوان علمـا - توصیـه میکند، اینجـا »یبلّغـون رسـاالت اللَّ
« اسـت دیگـر. خدای متعـال میفرمایـد: »و کذلـک جعلنا لکّل  «، »رسـاالت انبیاء اللَّ میکند. خـب، »رسـاالت اللَّ
نبّی عـدّوا شـیاطین االنس و الجـّن یوحـی بعضهم الی بعـض زخرف القـول غرورا و لو شـاء ربّـک ما فعلـوه فذرهم 
و مـا یفتـرون«.1 وضـع موضعگیـری و آرایـِش پیرامـون نبـی ایـن اسـت. »عـدّوا شـیاطین االنـس و الجـّن«؛ هم 
شـیطان جنی، هم شـیطان انسـی بـه طرفش حملـه میکنند. خـب، اگر بناسـت مـن و شـما تبلیغ رسـاالت الهی 
را بکنیـم، منتظر شـیاطین انسـی و جنی باشـیم. به ما حملـه میکننـد؛ آماده بشـویم. از لحـاظ روحـی، در درون 
خـود حصار مسـتحکمی بـه وجـود بیاوریـم - که ایـن حصـار، حصـار ایمان و تـوکل اسـت - تـا مغلوب نشـویم و 
از درون شکسـت نخوریـم. فـرار و هزیمـت بیرونـی، ناشـی از فـرار و هزیمت درونی اسـت. شکسـت درون انسـان 

1. انعام: 112
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اسـت که شکسـت بیرونی را نصیب انسـان میکنـد، بر انسـان تحمیل میکنـد. اگر شـما در دلت شکسـت نخوری، 
هیچ کـس نمیتواند شکسـتت بدهـد. حصاری کـه باید در دل شـما بـه وجود بیایـد، حصار ایمـان به خـدا و توکل 
علیاللَّ اسـت؛ »و علی اللَّ فلیتـوّکل المؤمنـون«،2 »و علی اللَّ فلیتـوّکل المتوّکلـون«۳، »و من یتوّکل علـی اللَّ فهو 
حسـبه«،4 »ا لیـس اللَّ بکاف عبـده«؛ 5 اینها درسـهای ماسـت. قـرآن را با تأمـل بخوانیم؛ اینهـا را به عنـوان درس 

یـاد بگیریم، اینهـا دسـتورالعمل زندگـی اسـت. این، یک جـور آمادگی اسـت.
 یـک آمادگـی دیگـر هـم آمادگـی بیرونـی اسـت. ایـن شـیطانی کـه حملـه میکنـد، همیشـه یـک جـور حملـه 
نمیکند. شـیطاِن امـروز کـه از راه اینترنت و ماهـواره و روشـهای ارتباطِی مـدرن و فوق مدرن سـراغ شـما میآید، 
حرفهـای مدرنی هـم دارد؛ سـخت افزارش را مـدرن کـرده، نرم افـزار مـدرن هـم دارد. شـبهه آفرینی دارد، اخال 
در عقیـده دارد، ایجـاد تشـویش در ذهـن دارد، تزریـق ناامیـدی دارد، ایجـاد اختـاف دارد. االن دالرهـای نفتی 
دارد یـک جاهائـی صـرف میشـود؛ بنـده خبـر دارم، اطـاع دارم. اینهـا گزارشـهایش غالباً گزارشـهائی اسـت که 
پخش نمیشـود. در بعضی از کشـورهای اسـامی مثل ریگ پـول میریزند بـرای اینکـه در بین سـنیها اجتماع ضد 
شـیعه درسـت کنند. این از ایـن طـرف؛ از آن طـرف هم به یـک گوینـده ی به اصطـاح شـیعی پـول میدهند که 
در تلویزیـون، بـه نـام شـیعه، ام المؤمنین عایشـه را متهـم کند، قـذف کنـد، اهانت کند. روشـها اینهاسـت. شـما 
در مقابـل این روشـها چـه کار میکنیـد؟ سـنی چـه کار میکنـی؟ شـیعه چـه کار میکنـی؟ از کارهای اینهـا گول 

نخوریـم. اختـاف بـرای آنهـا بیشـترین و بزرگترین نعمت اسـت.

 ارتباط و وحدت میان علمای شیعه و سنی
مـن همین جا ایـن نکتـه را هم عرض بکنم؛ اسـتان شـما، اسـتان شـیعه و سـنی و مخلوط اسـت. علمای شـیعه و 
سـنی با هم جلسـه بگذارنـد، تفاهـم کنند، بـا هم حـرف بزننـد. ما کارهـای مشـترکی داریـم. خیلی خوب؛ شـما 
فقـه خـودت را تبیین کـن، تدریـس کن، شـما هـم فقـه خـودت را تبیین کـن، تدریـس کن. شـما فقـه جعفری 
بگو، شـما فقه شـافعی بگـو. عقایدتـان را داشـته باشـید، امـا کارهای مشـترک هـم میتوانیـد بکنید. من بـه فقیه 
شـافعی یـا مقلـد شـافعی نمیگویم بیـا حتمـاً بشـو جعفری، شـیعه؛ نـه، خواسـت، تحقیـق کرد، آمد؛ شـد، شـد؛ 

نشد. نشـد، 
 هر کسـی اگر میخواهـد مذهب خـودش، کار خـودش را حفظ کند، داشـته باشـد؛ اگـر میخواهند بحـث مذهبی 
بکنند، هیـچ اشـکالی ندارد - مـن بحث مذهبـی را هـم قبـول دارم - اگر دوسـت دارند بحـث علمـِی مذهبی بین 
علما و بیـن صاحبان فن بکننـد، بنشـینند ایـن کار را بکنند؛ منتهـا نه در منظـر و مرئای مـردم، بلکه در جلسـات 
علمـی بنشـینند بـا هـم بحـث کننـد؛ او اسـتدالش را بگویـد، آن اسـتداللش را بگویـد؛ یـا یکـی قانع میشـود، یا 
قانع نمیشـود؛ اینها اشـکال نـدارد؛ لیکـن علیرغـم همه ی اینهـا، یک امـور مشـترکی وجـود دارد؛ یـک دردهای 
مشـترکی هسـت که درمانهـای مشـترکی دارد. عالم شـیعه در بیـن مـردِم خود، عالـم سـنی در بین مـردِم خود 

نفـوذ دارنـد؛ از این نفـوذ اسـتفاده کننـد، این مشـکات مشـترک را برطـرف کنند.
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2. آل عمران: 122
۳. ابراهیم: 12

4. طاق: ۳

5. زمر: ۳۶
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 امـروز کسـانی هسـتند کـه ساحشـان تکفیـر اسـت؛ ابائـی هـم ندارند کـه بگوینـد مـا تکفیـری هسـتیم؛ اینها 
سـم اند. خب، این سـم را بایـد از محیط اسـامی خـارج کـرد. یکـی او را تکفیر کنـد، یکی او را تفسـیق کنـد؛ این 
در سـخنرانی و در منبر یـک حرفـی بزند کـه تعریض به او باشـد، او یـک چیـزی بگوید کـه تعریض به این باشـد؛ 
ایـن همین چیـزی میشـود کـه دشـمن میخواهد. پـس ایـن وظیفـه ی مضاعف کـه عـرض میکنیم، همـه ی این 
جوانـب را شـامل اسـت؛ از وظیفه ی قلبـی، تربیت نفس، ایجاد خشـوع و خشـیت در دل شـروع میشـود تـا به این 

میرسـد. چیزها 

فراگیری علم و تبلیغ وظیفه مهم روحانیت
 یـک وظیفه ی دیگـر، وظیفه ی فراگیری اسـت. مـن شـنیده ام فضای  بومـِی کرمانشـاهی عده ای در قم هسـتند 
- کـه البـد آقایـان میشناسـند - اینهـا تشـویق بشـوند؛ یـا بیاینـد هجـرت کنند، یـا اگر هـم بکلـی نمیآینـد، در 
ایـام خـاص بیاینـد؛ سـالی دو ماه، سـه مـاه، چهـار مـاه اینجـا بیاینـد؛ بین مـردم برونـد، بـه روسـتاها برونـد، به 
شـهرها بروند، مسـاجد را آباد کنند. بنابراین مسـئله ی علم، مسـئله ی مهمی اسـت. البتـه در کنـار فراگیری علم، 
مسـئله ی تبلیـغ وجـود دارد، که بسـیار مهـم اسـت. تبلیغ، داسـتان مفصلـی اسـت. اگـر میخواهید تبلیـِغ خوب 
بکنید، از قبـل مخاطب خودتـان را انتخـاب کنیـد. میخواهید بـا جوانها حـرف بزنیـد؛ خیلی خوب، اگـر مخاطب 

خودتـان را انتخـاب کردید - کـه جوانهـا هسـتند - باید بدانید سـؤال او چیسـت.
 یک طلبـه ای بـود، مشـهد درس ما میآمـد؛ بعـد مدتـی بـود، نبـود؛ او را تـوی درس نمیدیدم. بعـد از مدتـی او را 
دیدم، گفتـم کجا بـودی؟ گفت فان جـا - یکـی از شـهرهای دور اسـتان خراسـان - مشـغول تبلیغ بـودم. گفتم 
خـب، باالخره چـی؟ گفـت بـه نتیجـه ای کـه رسـیدم، این اسـت که مـن هیچـی بـرای ایـن مـردم یـاد نگرفتم. 
گفت مـن هرچـه بلـدم، بـه درد اینهـا نمیخـورد! خـب، ایـن مخاطب نشناسـی اسـت. مخاطـب را باید شـناخت؛ 
روسـتائی، شـهری، تحصیلکـرده. امروز مـا چقدر جـوان تحصیلکـرده داریـم. در همین کرمانشـاه شـما، جمعیت 
تحصیلکرده هـا خیلـی زیادنـد. یک وقتـی این خبرهـا نبـود. قبل از انقـاب، همه ی این اسـتان کرمانشـاه، شـاید 
سـیصد تـا تحصیلکـرده ی دانشـگاهی داشـت؛ حـاال ده برابـر یـا شـاید ده هـا برابـر تحصیلکـرده هسـتند. اینهـا 
جوانند، در معـرض امـواج تبلیغاتـی و گفتمانهـای گوناگون قـرار میگیرند، برایشـان سـؤال به وجود میآید؛ شـما 
سـؤال او را بـدان، جوابـش را آماده کـن، بعد بـرو بنشـین در مرکـز پاسـخگوئی؛ مخاطب خـودت را انتخـاب کن، 
فکـر او را بـدان، متناسـب بـا فکـر او و آنچه کـه نیـاز اوسـت از کتـاب و سـنت و از کلمـات بـزرگان، مطالـب را در 
اختیـارش بگذار. جنـاب آقـای ممدوحـی فرمودند، درسـت هم هسـت؛ همیـن کتابهـای مرحوم آقـای مطهری، 
کتاب شـریف المیـزان، کسـانی بیاینـد اینها را متناسـب با نیـاز و سـؤال جوانهـا انتخـاب و ارائه کنند. خـب، حاال 
این کار هـم بایـد در قـم انجام بگیـرد. شـما در قمیـد. خطـاب ما به قـم، یـک خطـاب دائمی اسـت. قم بایـد این 

کارهـا را انجـام بدهـد؛ بکننـد، بکنیـد؛ اینهـا کارهای الزمی اسـت.
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 توجه به مقوله تربیت نیروی انسانی
به قـدر تعلیم، یا شـاید بیـش از تعلیم، بـه تربیـت بیندیشـید. بجز در یـک جا در قـرآن، کـه »یعلّمهـم« جلوتر از 
»یزّکیهم« اسـت، همه جـا »یزّکیهـم« - تزکیه - بر تعلیـم مقدم اسـت؛ »یزّکیهـم و یعلّمهم الکتـاب و الحکمة«.۶ 
این شـاید نشـان دهنده ی این اسـت که تزکیـه جایـگاه برتـری دارد. مخاطبـان خودتـان را تزکیه کنیـد، تربیت 
کنیـد. ایـن تربیـت هـم همین طـور کـه عـرض کردیـم، »مـن نصـب نفسـه للّنـاس امامـا فلیبـدأ بتعلیم نفسـه 
قبـل تعلیم غیـره«، سـخت اسـت.   این کار سـخت را هـم بایـد انجـام داد. در الیه هـای عمیـق ذهن مخاطـب اثر 
بگذاریـد. اکتفـاء نکنید بـه این کـه احساسـات او یـا عواطـف او جلب شـد، راضی بشـوید؛ نه، سـعی کنیـد در آن 

الیه هـای عمیـق ذهن اثـر بگذاریـد تا بـا حـوادث گوناگـون از دسـت نرود.

 وظائف اجتماعی روحانیت
روحانیون وظائـف اجتماعـی هم دارنـد. روحانیـون بایسـتی در مسـائل اجتماعـی وارد شـوند؛ منتهـا آن نکته ی 
اساسـی این اسـت که ایـن ورود روحانـی در مسـائل اجتماعی بایـد ورود همـراه بـا روحانیت باشـد، نه بـا تحکم؛ 
اگـر با تحکم شـد، دیگـر فایـده ای نـدارد. خصوصیـت روحانی این اسـت کـه بـا روحانیت، بـا اخاق، بـا نصیحت، 
بـا ارائـه ی راه، اطـراف قضیـه را آگاه کند، مشـتاق کنـد، قانع کنـد، بـه یـک کاری وادار شـوند. اگر با تحکم شـد، 
فایده ای نـدارد. روحانـی بایـد در مقام روحانـی عمل کنـد. البته اگر شـما رئیـس جمهور شـدید، در مقـام رئیس 
جمهور یـک وظیفه ی دیگـری داریـد، در مقام قاضـی یک وظیفـه ی دیگری داریـد؛ امـا در مقام روحانـی، وظیفه 
ایـن اسـت کـه بـا زبـان روحانیـت و بـا زبـان انبیـاء بـا مـردم حـرف بزنیـد؛ بـا تحکـم نبایـد باشـد، بـا روحیه ی 

سیاسـیکارانه نباید باشـد.

توجه و فرهنگسازی برای نماز در جامعه
 نمـاز، همه چیـز اسـت. آن کسـی کـه همـه ی رابطه هایش قطع شـده، اگـر توانسـته باشـد رابطـه ی نمـاز را نگه 
دارد، ایـن او را نجـات میدهد. نمـاز خیلی مهم اسـت. مخاطبانتـان را به نماز تشـویق کنیـد، راه های شـرکت آنها 
در نمازهـای جماعـت را آسـان کنیـد. ایـن سـمینار نمـاز که هر سـال برگـزار میشـود، مـن نمیدانـم تا حـاال در 

کرمانشـاه برگزار شـده یا نـه؛ ایـن را در اینجـا برگـزار کنید؛ یـک رونـق و جلوه ای بـه نمـاز میدهد.
 مبلّغان شـیعه و سـنی هـم همدیگـر را آزرده نکنند. با هـم همراهـی کنید، همدلـی کنیـد. در مـوارد اختصاصِی 
خودشـان، سـنی کار خـودش را بکنـد، شـیعه کار خـودش را بکنـد. یک مـوارد مشـترکی هـم وجـود دارد، که با 

همدیگـر کار کننـد. این اگـر شـد، ان شـاءاللَّ آن وقـت روحانیـت پیش خواهـد رفت.

تبیین امواج گرایش به اسالم پس از پیروزی انقالب اسالمی
 من به شـما عرض کنـم؛ انقاب اسـامی کـه پیروز شـد، اسـام در دنیا یـک رونق تـازه ای پیـدا کـرد. خیلیها در 
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دنیـا به فکـر افتادند کـه این چـه بود؟ ایـن کـدام موتور پرقـدرت بـود که توانسـت یک چنیـن حادثـه ی عظیمی 
را بـه وجود بیـاورد که غرب را تـکان داد؟ پیـروزی انقاب اسـامی و عظمـت امام، غـرب را تکان داد، نظام سـلطه 
را تـکان داد. خیلیهـا بـه فکـر افتادنـد برونـد ببیننـد این چیسـت. بـه قـرآن مراجعـه کردنـد، حقایقی از اسـام 
دستشـان آمد؛ لـذا مشـتاق اسـام شـدند، گرایش بـه اسـام پیـدا کردنـد. در آن برهـه، یـک فصل، یـک حمله، 

یک مـوج به سـمت اسـام به وجـود آمـد، کـه ادامه هـم پیـدا کرد.
 مـوج دوم، آن وقتـی شـد که نظـام مارکسیسـتی شکسـت خـورد. حّتـی در کشـورهای اسـامی، جوانهـای زیاد 
و مردمـان بااخـاِص زیـادی بودنـد که امیـد خودشـان را بـه نظـام مارکسیسـتی بسـته بودنـد؛ فکـر میکردند با 
تشـکیل دولت سوسیالیسـتی خواهنـد توانسـت فقـر و بیعدالتی و چـه و چـه و چـه را از کشورهاشـان دور کنند؛ 
بعضیهاشـان هم واقعـاً مردمـان صادقی بودنـد؛ بنـده بعضـی از اینها را دیـده بـودم؛ چـه از مسلمانهاشـان، چه از 
غیر مسلمانهاشـان؛ مردمـان صادقی بودنـد، اما به اسـام هیچ اعتقادی نداشـتند؛ مارکسیسـت شـده بودند برای 
خاطـر اینکـه خیـال میکردنـد در مارکسیسـم امیـدی برای مـردم هسـت؛ بعد کـه مارکسیسـم شکسـت خورد، 

اینهـا دیدند نـه، فایـده ای نـدارد؛ لـذا به سـمت اسـام آمدند.
 همـه ی ایـن گروه هـای جوانـی که شـما دیدیـد در مصـر و تونـس و لیبـی و یمـن و جاهـای دیگر، شـعار اسـام 
میدادنـد، اینهـا در دهه هـای ۶۰ و 7۰ میـادی - یعنـی حـدود چهـل سـال پیش، سـی سـال پیش - همه شـان 
شـعارهای چـپ میدادنـد، شـعارهای کمونیسـتی میدادنـد؛ اگر هم کسـی از اسـام چیـزی میگفـت، البه الیش 
حرفهـای مارکسیسـتی بـود. حّتی در کشـور خود مـا هم مـواردی از ایـن قبیل بـود؛ مـن نمیخواهم اسـم بیاورم. 
بودند کسـانی کـه از اسـام میگفتند، امـا البه الی حـرف اسـامی، در واقع تفکـرات مارکسیسـتی بود که داشـت 
تبلیـغ و ترویج میشـد. خـب، اینها یـک جائی اثـر خـودش را میبخشـد. بعـد از آنکه مارکسیسـم شکسـت خورد، 
همه ی ایـن گروه هـا که از مارکسیسـم مأیوس شـدند، به اسـام برگشـتند؛ به اسـام نـگاه کردنـد، به قـرآن نگاه 
کردنـد، به احکام اسـامی نـگاه گردنـد، به جمهـوری اسـامی نـگاه کردند؛ دیدنـد عجب، یـک نظامی بـر پایه ی 
اسـام سـر پا آمـده، همـه ی شـعارهای مـدرن و مترقی را سـر دسـت گرفتـه، همـه ی قدرتهـای ظالم و سـتمگر 
و مکنـدگان خـون ملتهـا بـا او دارنـد مبـارزه میکنـد، این هـم مثل کـوه ایسـتاده و نمیلـرزد. بـه شـگفت آمدند؛ 
گفتند عجب، خـب بیائیـم ببینیم این چیسـت. همانهائـی را که میخواسـتند و در مارکسـیزم دنبالش میگشـتند 
و نتوانسـته بودنـد آنهـا را پیـدا کنند، بعد هـم که بکلی شکسـت خـورد، میدیدنـد حاال در اسـام هسـت. این هم 
یک مقطـع بـود کـه گرایش بـه اسـام پیدا شـد. یـک مقطـع هم حـاال بـه وجـود آمـده اسـت؛ مأیوس شـدن از 

لیبرالیـزم غربـی، لیبـرال دموکراسـی غـرب، اقتصـاد کاپیتالیسـتی. میبینید چه خبر اسـت؟
 میخواهنـد ایـن مسـئله را در تبلیغات کوچـک کنند. واقـع قضیه که کوچـک نمیشـود. در مرکز مالـی آمریکا، در 
پایتخت اقتصـادی آمریکا، یعنـی در نیویورک، آن هـم در خیابان »وال اسـتریت« کـه کانون اصلی سـرمایه داری 
دنیاسـت، هزاران نفر جمعیـت جمع بشـوند، بگوینـد مـا سـرمایه داری را نمیخواهیم. اینهـا نه مهاجرنـد، نه همه 
سیاه پوسـتند، نـه از طبقات پائین جامعه اند؛ در میانشـان اسـتاد دانشـگاه هسـت، سیاسـتمدار هسـت، گروه های 
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دانشـجوئی به اینهـا پیوسـته اند؛ میگویند مـا نظـام کاپیتالیسـتی را نمیخواهیم. خـب، این همین حرف ماسـت؛ 
ما هـم کـه از اول گفتیـم »نـه شـرقی، نـه غربـی«، یعنـی نـه نظـام کاپیتالیسـتی، نـه نظـام سوسیالیسـتی؛ آن 
سوسیالیسـتیاش بود که بـه جهنم رفـت، این هـم دارد یواش یواش سـرازیر میشـود. بعـد از این حادثـه، اقبال به 

اسـام بیشـتر خواهد شـد. ایـن هم یک مـوج دیگر اسـت؛ موج سـوم اسـت.
 بایـد شـماها آمـاده باشـید. روحانیت اسـام باید آمـاده باشـد. حرفهای سسـت به کنـار بـرود؛ معـارف منطقی و 
قوی و ریشـه دار اسـام کـه از کتـاب و سـنت گرفتـه شـده، از کلمـات ائمـه ی معصومیـن )علیهم الّسـام( اتخاذ 
شـده؛ مبانی مسـتحکم عقلی، عقل پسـند و متناسـب با نیازهـای انسـان و جامعه ی بشـری مطرح شـود؛ خواهید 

دید مـوج گرایـش به اسـام بیشـتر خواهد شـد.
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توجه نسبت به کانونهای فرهنگی - هنری مساجد
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مهم شمردن امامت جماعت درمساجد

جدانبودن حوزه از نظام اسالمی



حوزه و روحانیت

جدانبودن حوزه از نظام اسالمی *

علمای استان خراسان شمالی
اوالً عـرض بکنیم؛ ایـن منطقه ی بجنـورد، یعنی منطقـه ای که امروز »خراسـان شـمالی« نامیـده میشـود، از فاروج 
بگیرید تـا نزدیک مـرز گلسـتان و جنـگل گلسـتان - شـرقی و غربی و شـمال و جنوبـی هم کـه معلوم اسـت - یک 
منطقـه ی اسـتعدادخیز اسـت. نمیخواهیـم مبالغه کنیـم از لحـاظ کثـرت علمائی کـه از ایـن منطقه برخاسـتند و 
آنها را با بعضـی از شـهرهائی که عالمـان زیادی داشـتند، مقایسـه کنیم؛ امـا میخواهیم عـرض کنیم علمائـی که ما 

شـناختیم که از ایـن منطقه برخاسـتند، بسیاری شـان جـزو برجسـتگان اسـتعداد بودند.
 حاال یـک نفری کـه من خـودم ایشـان را زیـارت کـردم و در درسشـان شـرکت کـردم، مرحوم آقـای آمیرزا حسـن 
بجنوردی هسـتند. وقتی ایشـان در سـال 4۰ یـا 41 بـرای زیارت مشـهد و قم از نجـف به ایـران آمدند، امـام بزرگوار 
)رضـوان الّل تعالـی علیـه( اصـرار کردنـد کـه شـما بایـد در قـم بمانیـد. یعنـی شـخصیت علمـی او جوری بـود که 
امام بزرگـوار بـا آن روحیه ی سـختگیری کـه در زمینـه ی علم و علمیـات و همراهـی علمیات بـا معنویـات و اخاق 
داشـتند، به این مـرد اصـرار کردند که شـما بایـد در قـم بمانید. ایشـان هـم قبول کردنـد، قـرار درس هم گذاشـته 
شـد، ولی متأسـفانه همـان روزی که قرار بـود ایشـان بیایند مدرسـه ی فیضیـه درس بگویند، سـکته کردنـد، بیمار 
شـدند؛ لذا مجبور شـدند نمانند و برگردند نجـف. البته من در نجف هـم چند جلسـه ای درس ایشـان را درک کردم. 
مرحوم آقای آمیرزا حسـن بجنـوردی در مسـجد طوسـی درس میگفتند و عـده ای از فضـای ناب در درس ایشـان 
شـرکت میکردند. ایشـان مجمعـی بـود از اسـتعداد و ذوق و حافظه. ایـن برجسـتگی را ما در ایشـان دیدیم. ایشـان 

یکی از کسـانی اسـت که از ایـن منطقه برخاسـته.

*. بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی 19/۰7/1۳91
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 رفیـق و همـدرس ایشـان، مرحـوم آقای حـاج میـرزا احمـد بجنـوردی مرتضوی بـود. ایـن دو نفـر - که ظاهـراً هم 
اهل خراشـاه بودند - اوِل طلبگـی از بجنورد آمدنـد مشـهد، در درس مرحوم آقـازاده و مرحوم آقای حاج آقا حسـین 
قمی شـرکت کردند. پـدر مـن در آن وقت جـزو فضای مشـهد بودنـد؛ اینها را میشـناختند، بـا اینها مرتبـط بودند، 
از اینها خیلـی تعریـف میکردند. بعـد هم اینهـا رفتند نجـف. بعـد از آن هم مرحـوم والد ما مشـرف شـدند نجف، در 
نجف هـم بـا اینها مربـوط بودنـد. آقای حـاج میـرزا احمد بعـد از چنـد سـالی برگشـت بجنـورد. ایشـان در بجنورد 
روحانی متصـرِف قدرتمنـِد مردمِی بانفـوذ در سرتاسـر این منطقه بـود. با اینکـه آن وقـت حکومت بـا روحانیون بد 
بـود و اگر روحانـی ای بانفوذ بـود، هر طـور میتوانسـتند، سـعی میکردنـد او را از نفـوذ بیندازند - یـا او را با خودشـان 
همراه کنند، یـا انگشـتهای نفـوذ او را ببّرند و قیچـی کنند - در مـورد مرحوم حـاج میرزا احمـد نتوانسـتند این کار 
را بکننـد. ایشـان اینجـا روحانی بود، مـرد بسـیار محترمی بود؛ مشـهد هم کـه می آمد - مـا آن وقت طلبه ی مشـهد 

بودیم - علمای مشـهد از ایشـان تجلیـل میکردند، دیدن ایشـان میرفتنـد، احتـرام میکردند.
 قبـل از اینهـا، مرحـوم شـیخ محمدتقِی معـروف بجنـوردی بـود. ایشـان در مشـهد امـام جماعـت معتبـر و موّجه 
مسـجد گوهرشـاد و معـروف بـه عبـادت و زهـد و علـم - همـه بـا هـم - بـود. البته زمـان ایشـان مـال قرن قبـل از 
ماسـت، در حـدود صد سـال قبل ایشـان فـوت کردنـد؛ لیکـن از آن زمان تـا همین چند سـال قبـل از ایـن، خانه ی 
شـیخ محمدتقـی در باالخیابـان مشـهد و در کوچه ای کـه به نام ایشـان بـود: کوچه ی شـیخ - مشـهدی ها کوچه ی 
شـیخ و منزل شـیخ را کامًا میشناسـند - محل اجتماع مـردم بـود. مهمترین مجلس عـزای دهه ی عاشـورا، همین 
منـزل بود؛ کـه مردم نـذورات زیـادی میکردنـد، می آوردند. پسـر ایشـان، مرحوم شـیخ مرتضـی، از علمای مشـهد، 
راه ایشـان را ادامـه داد. بعـد فرزند ایشـان، مرحوم آشـیخ رضا بود؛ که ما آشـیخ رضـا را زیـارت کرده بودیـم. مرحوم 
آقای حـاج میرزاحسـنعلی مروارید، دامـاد آقای آشـیخ رضا بودنـد. ببینیـد، اینها برجسـته های این منطقه انـد. بله، 

از لحـاظ کمیـت زیاد نیسـتند، امـا زبده انـد، برجسـته اند.
 این اسـتعداد را مـا در زمـان طلبگِی خودمـان هم دیدیـم. به دوسـتان گفتـم؛ مـا در درس کفایه و مکاسـب مرحوم 
آشـیخ هاشـم قزوینی که شـرکت میکردیم، یک طلبـه ای بود کـه اسـتعداد او از همه ی طـاب آن درس، که شـاید 
نزدیک دویسـت نفـر شـرکت میکردنـد و آن وقت خیلـی زیاد بـود - حاالهـا ایـن عددها بـه خاطر وسـعت حوزه ها 
چیزی نیسـت؛ امـا آن زمـان دویسـت تـا طلبـه پـای یـک درس، چیـز مهمـی بـود - باالتـر بـود. او در درس کفایه 
اشـکال میکرد و حاج شـیخ را بـه بحث وامیداشـت. ایشـان اهل همیـن منطقه بـود - ظاهـراً مال منطقه ی آشـخانه 
بود - اسـمش هم شـیخ حسـین ُکرد بود؛ جـزو ُکردهای ایـن منطقـه بـود. متأسـفانه در آن دوران، این اسـتعدادها 
نه شـناخته میشـد، نه وقتی شـناخته شـد، مورد اسـتفاده قرار میگرفت. کسـی سـؤال نمیکـرد فان اسـتعداد کجا 
رفـت، چه شـد، درس را تـا کجـا خواند، چقـدر توانسـت در پیشـرفت علم منشـأ اثر باشـد. آن زمـان اینجـوری بود؛ 

امـروز نباید اینجور باشـد، و نیسـت.
 در بیـن همیـن شـهدای روحانی، مـن بـا دو نفـر از نزدیـک آشـنائی داشـتم. البته طـاب جوانـی بودند کـه رفتند 
جنگ، جهـاد کردند و به شـهادت رسـیدند. مـن اسـمهای اینهـا را دیدم، ولـی توفیق آشـنائی بـا اینهـا را از نزدیک 
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نداشـتم؛ لیکن من بـا دو نفـر از نزدیک آشـنائی داشـتم: مرحوم آشـیخ قاسـم صادقی گرمـه ای - که اهـل گرمه بود 
- و مرحـوم طیبـی. مرحوم حاج شـیخ قاسـم صادقـی چندین سـال بـا بنـده مباحثه میکـرد؛ ما بـا هم شـرح لمعه 
و مکاسـب را مباحثـه میکردیم. ایشـان آیت اسـتعداد بـود. او هم اگـر چنانچـه درس میخوانـد و ادامه میـداد، یقیناً 
یک عالـم برجسـته ای میشـد؛ امـا آن وقت معمـول نبـود کـه از طلبه بپرسـند: شـما که هسـتی؟ چه هسـتی؟ چه 
کار میخواهـی بکنـی؟ راهنمائی کنند، دسـتگیری کننـد، بـه او کمک هزینـه ی تحصیلی بدهنـد، برایـش امکانات 
تحصیل فراهـم کننـد؛ آن روزها ایـن حرفهـا نبود. ایشـان هم رفـت مشـغول کارهـای دیگر شـد. البتـه در انقاب، 
هـم ایشـان، هـم مرحـوم طیبـی آمدنـد نماینـده ی مجلـس شـدند و در بیـن هفتـاد و دو شـهید حـزب جمهوری 

اسـامی به شـهادت رسـیدند.
 ببینید، پس اینجا مرکز اسـتعداد اسـت. از خـود بجنورد بگیریـد تا این مناطـق اطراف - اسـفراین، شـیروان، فاروج 
- بعد این طـرف، شهرسـتانهای دیگری کـه در اینجا هسـتند؛ چـه آن منطقـه ای که برادران سـنی ما هسـتند، چه 

آن قسـمتی که شـیعه هستند.
 برادران سـنی هم حق دارند. همیـن روحانیت ترکمن سـنی - من صبـح گفتـم - نقش آفرینی کردنـد در خواباندن 
فتنـه ای کـه کمونیسـتها میخواسـتند در ایـن منطقـه بـه نـام ترکمنهـا بـه راه بیندازنـد. مـن از نزدیـک علمائی را 

میشـناختم کـه اهل انگیـزه بودنـد، اهل فکـر بودنـد، اهل اقـدام بودنـد؛ اینهـا نقش آفرینـی کردند.

رونق گرفتن حوزه های علمیه شهرستان ها
 اینجـا جایگاهی اسـت که یـک حـوزه ی علمیه ی کامـل، با سـطوح عالی درسـی، بـا کیفیِت خـوب میتوانـد فراهم 
شـود. اسـتاد باید بیایـد. ایـن منطقـی نیسـت کـه طلبـه حتمـاً در دورانهـای اولیـه ی درس هجـرت کند، بـرود به 
حوزه هـای بزرگ، بعـد هم دیگـر برنگـردد؛ این نمیشـود. در همیـن شهرسـتانهای اطراف خراسـان بـزرگ، علمای 
بزرگ داشـتیم. من به خیلـی از این شـهرها رفتـم؛ مجتهدین درجـه ی یـک در آنجا اقامـت داشـتند. در بیرجند دو 
تـا مجتهد بودنـد که اگـر چنانچـه در نجـف بودند، بـه احتمال زیـاد جـزو مراجع تقلیـد میشـدند: مرحـوم تهامی و 
مرحوم آشـیخ محمدحسـین آیتی. اینها در بیرجند مانـده بودند و متعلـق به مردم بیرجند شـده بودنـد. در قوچان، 
کسـی مثل مرحوم آقـا نجفـی قوچانـی می آید سـاکن میشـود، کـه یکـی از شـاگردان برجسـته ی مرحـوم آخوند 
خراسـانی اسـت. در بجنورد - عرض کردیـم - مرحوم حـاج میرزا احمـد مرتضوی بـود، و در شهرسـتانهای دیگر هم 

همین جـور؛ علمای بـزرگ و علمـای برجسـته ای بودند.
 بعضـی میگویند خب آقـا، آن وقـت ارتباطـات بین شـهرهای بـزرگ و شـهرهای کوچک آسـان نبود؛ علمـا مجبور 
بودند آنجا بنشـینند. این اسـتدالل بعکس نتیجـه میدهد. امروز که ارتباط آسـان اسـت، شـما یک رایانـه میگیرید، 
پـای رایانـه می نشـینید، از بهتریـن درسـهای حوزه هـای بـزرگ مسـتقیماً اسـتفاده میکنیـد. پـس امـروز بایـد به 
حوزه هـای بـزرگ نروند، نـه آن روز. شـما شـبهه ی علمی داشـته باشـید، سـوار ماشـین میشـوید، دو سـه سـاعته 
خودتـان را میرسـانید مشـهد، میرویـد پیـش یـک عالـم دینـی، شـبهه را برطـرف میکنیـد، برمیگردیـد. امـروز با 
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پیش آمـدن امکانـات فـراوان، حوزه هـای شهرسـتانها بایـد رونق بگیـرد؛ بایـد کّمـاً و کیفاً توسـعه پیـدا کند.
 این طـرح هجرتی کـه بنده چندین سـال قبـل از ایـن مطرح کـردم، موجب گسـترش فعـال روحانیت در سرتاسـر 
کشـور میشـود. بایـد از حوزه های بـزرگ هجـرت کننـد، بیاینـد در شهرسـتانها بماننـد؛ چه اهـل آنجا باشـند، چه 
نباشـند. افراد گاهـی هم اهـل آنجا نیسـتند. مرحـوم محقـق سـبزواری - صاحـب ذخیـره و صاحب کفایـه و مای 
معـروف و شیخ االسـام بـزرگ اصفهـان در دوران صفویـه - بلند میشـود از اصفهان می آید مشـهد سـاکن میشـود. 
آن وقت اصفهـان بزرگترین شـهر ایران بود، مشـهد یک شـهر کوچکی مثل یـک ده بزرگ بـود. مدرسـه ی باقریه ی 
مشـهد - که طلبه هـای قدیمی مشـهد آن را دیـده بودنـد و امروز خراب شـده - مدرسـه ای اسـت که ایشـان تعمیر 
کـرده. می آمدنـد، میماندنـد، ولو شـهر خودشـان هم نبـود. مرحوم میـرزا مهـدی شـهید اصفهانی االصـل، که یکی 
از چهـار شـاگرد برجسـته ی مرحـوم وحید بهبهانـی اسـت - که چهارتـا شـاگرد او به نـام »مهدی« اسـت و بـه آنها 
میگوینـد »مهـادی اربعـه« - می آیـد مشـهد میمانـد، در همیـن جا هـم به شـهادت میرسـد. در طـول این سـالها، 
علمای بزرگـی در بین اعقـاب او حضور داشـتند. چه اشـکال دارد اهـل آنجا هم نباشـند، امـا بیایند؟ فضـًا از اینکه1 

اهل آنجا باشـند. اگـر اهـل آنجا باشـند، بایـد بیایند.
 فضای بجنوردِی مشـهد و قم بنشـینند بیـن خودشـان ده نفـر را انتخاب کننـد، آنها را بفرسـتند اینجـا، حوزه هم 
موظف باشـد امکانـات فراهـم کنـد؛ بیاینـد اینجـا، درسـها را بگویند. حـاال میگویند تـا سـطح ده تدریس میشـود. 
باالتر بگوینـد، درس خارج بگوینـد. بله، طلبه ای کـه اینجا درس خـارج خوانـده و قریب االجتهاد شـده، مانعی ندارد 
و خوب اسـت که دو سـال، سـه سـال، پنج سـال هـم بـرود در یک حـوزه ی دیگـری - مثـًا حـوزه ی قم یـا حوزه ی 
مشـهد - حضور پیدا کنـد و بعد برگـردد اینجا. وقتـی یک روحانِی مـاِی باسـواِد عمیق در ایـن روزگار - کـه روزگار 
فکر و فرهنگ و گسـترش اندیشـه های نو در سرتاسـر دنیای اسـام اسـت - در یک شـهِر اینجـوری باشـد، میدانید 

چـه اتفاقـی می افتد؟ 

ارتباط موثر طالب و دانشجویان
 امروز این شـهر یـا این اسـتان، نزدیـک به چهـل هـزار دانشـجو دارد. از این چهل هزار دانشـجو چندتاشـان با شـما 
طلبه هـا مرتبطنـد؟ بـا چندتاشـان می نشـینید حـرف میزنید؟ تعـدادی از شـما ممکن اسـت بـه بعضـی از مجامع 
آنها دعـوت شـوند و برونـد؛ پنجـاه نفر، صـد نفر آنجـا باشـند، برایشـان سـخنرانی کننـد. مسـئله این نیسـت. باید 
بالمشـافهه حرف بزنید، طـرف مقابـل را بسـازید؛ ایـن احتیـاج دارد به وقـت، احتیـاج دارد بـه کار، احتیـاج دارد به 
سـواد کافی، احتیـاج دارد بـه ماحظـه ی نیازهای فکـری و فرهنگـی، و احتیـاج دارد به عشـق؛ ایـن کار بایـد اتفاق 

بیفتـد.

 جدیت در درس خواندن و مطالعات جنبی برای طالب
خب، شـما بحمـدالّل جمعیـت زیادی هسـتید - هـم خانمهـا، هـم آقایـان - در اینجا انسـان مشـاهده میکنـد. باید 

1. چه رسد به اینکه
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درس بخوانیـد، خـوب درس بخوانیـد، عالم شـوید، ما شـوید، قوی شـوید، قـدرت تجزیه و تحلیـل افکار نـو را پیدا 
کنیـد. مطالعات جنبـی هم داشـته باشـید. بعضی از ایـن درسـهائی کـه در حوزه ها معمـول شـده، در قم یـا تهران، 
میتواند بـه صـورت مطالعات جنبی اسـتفاده شـود؛ مثـل ادبیـات فارسـی، اخـاق و بعضی درسـهای دیگـر - البته 
ادبیـات عرب الزم اسـت؛ آن جزو ابـزار کار ماسـت - لزومی نـدارد اینها حتمـاً در برنامه های درسـی وارد شـود. البته 

من دخالـت نمیکنم، سـلیقه ام را عـرض میکنـم؛ برنامه ریـزان بنشـینند رویش فکـر کنند.
 طلبه بایـد دسـتش از کتـاب رهـا نشـود؛ کتـاب بخوانـد، همـه جـورش را بخوانـد، در دوره ی جوانـی بخوانـد. این 
ذخیـره ی حافظـه را کـه بی نهایـت دارای ظرفیـت اسـت، هرچـه میتوانیـد، در دوره ی جوانـی پـر کنید. مـا هرچه 
در جوانـی در حافظـه انباشـتیم، امـروز موجـود اسـت؛ هرچـه در دوران پیری - کـه بنده همیـن حاال هم بـا همه ی 
گرفتاری هـا، بیـش از جوانها مطالعـه میکنم - بـه دسـت می آوریم، مانـدگاری نـدارد. االن شـما جوانیـد. این منبع 
قیمتـِی ارزشـمند را از اطاعـات ارزشـمند، از آگاهی هـای مفیـد و الزم در زمینه هـای مختلفـی که بـرای تبلیغ به 

آنهـا احتیاج داریـد، هرچـه میتوانیـد، انباشـته کنیـد؛ از این اسـتفاده خواهیـد کرد.

نسبت حوزه های علمیه با نظام اسالمی 
آنچه کـه الزم اسـت عـرض بکنـم - کـه از همـه ی ایـن مطالـب مهمتـر اسـت - نسـبت حوزه هـای علمیه اسـت با 
انقـاب و نظام اسـامی. هیچ کـس در عالـم روحانیت، اگـر انصاف و خـرد را میـزان قرار بدهـد، نمیتواند خـودش را 
از نظام اسـامی جـدا بگیرد. نظـام اسـامی یک امـکان عظیمـی را در اختیـار داعیـان الـی الّل و مبلّغان اسـام قرار 
داده. ِکـی چنیـن چیزی در اختیار شـما بـود؟ امـروز یک طلبـه ی فاضـل در تلویزیون می نشـیند نیم سـاعت حرف 
میزند، ده میلیون، بیسـت میلیون مسـتمع از روی شـوق بـه حرف او گـوش میدهند. ِکـی چنین چیزی بـرای من و 
شـما در طول تاریـخ روحانیت، از اول اسـام تـا حاال، وجـود داشـته؟ این اجتماعـات بزرگ ِکـی وجود داشـت؟ این 
نمازجمعه هـا ِکی وجود داشـت؟ ایـن همه جوان مشـتاق و تشـنه ی معارف ِکـی وجود داشـت؟ امروز ایـن جوانهای 
دانشـجو و غیـر دانشـجو را کـه مشـاهده میکنیـد - حـاال مـن دانشـجوها را میگویـم - همه شـان تقریبـاً و تغلیبـاً 
مشـتاقند از مفاهیم اسـامی و معارف اسـامی چیزهائـی را بشناسـند و چیزهائـی را بفهمنـد و سـر در بیاورند. من 
و شـما باید زمینـه فراهم کنیـم کـه بتوانیم بـه آنها جـواب دهیم. ایـن فرصت تـا امـروز ِکی بـرای روحانیـت وجود 
داشـته؟ عاوه بر ایـن، ابزارهـای تسـهیل کننده، مثـل رایانه هـا و ارتباطـات اینترنتـی و فضـای مجازی و سـایبری 
هم کـه االن در اختیار شماسـت. اگـر بتوانیـد اینها را یـاد بگیریـد، میتوانید یـک کلمه حرف درسـِت خودتـان را به 
هزاران مسـتمعی که شـما آنهـا را نمیشناسـید، برسـانید؛ این فرصـت فوق العاده ای اسـت؛ نبـادا این فرصـت ضایع 
شـود. اگر ضایع شـد، خـدای متعـال از مـن و شـما روز قیامـت سـؤال خواهـد کـرد: از فرصت ایـن همه جـوان، این 
همه اسـتبصار، این همه میل و شـوق به دانسـتن، شـما بـرای ترویج معارف اسـامی چه اسـتفاده ای کردیـد؟ نظام 

اسـامی یک چنیـن خدمتی به مـا معممیـن و روحانیـون کرده. مگـر میتوانیـم خودمـان را کنـار بگیریم؟ 
 این کـه یک آقائـی در یک گوشـه ای عبایش را بکشـد به کول خـودش، بگوید مـن به کارهای کشـور کار نـدارم، من 
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به نظـام کار نـدارم، افتخار نیسـت؛ ایـن ننگ اسـت. روحانـی بایـد از وجود یـک چنین نظامـی که پرچمش اسـام 
اسـت، قانونش فقه اسـامی اسـت، با همـه ی وجود اسـتقبال کنـد. مراجـع تقلیـد کنونی، مکـرر متعددی شـان به 
بنده گفتنـد که مـا تضعیـف این نظـام را بـه هـر کیفیتـی حـرام قطعـی میدانیـم. خیلی شـان از روی لطـف به من 
پیغام میدهند یـا میگویند کـه ما تـو را مرتباً دعـا میکنیم. این نشـان دهنده ی قدرشناسـی از نظام اسـامی اسـت. 
حاال یـک معممی یـک گوشـه ای بیایـد خـودش را از نظـام کنـار بگیـرد؛ بهانه هـم این اسـت که ما فـان انتقـاد را 
داریـم. خیلی خوب، صـد تا انتقاد داشـته بـاش؛ دویسـت تایش به خود مـا عمامه ای هـا وارد اسـت. مگر به مـا انتقاد 
وارد نیسـت؟ وجود انتقـاد و عیب در یـک مجموعه مگر موجب میشـود که انسـان این همـه محّسـنات و نقاط قوت 
را در آن مجموعـه نبینـد و ماحظه نکنـد؟ در روحانیت هـم همین جور اسـت؛ عیوب الی ماشـاءالّل. بنـده آخوندم، 
طلبـه هسـتم، از قبل از بلـوغ طلبـه بـودم تـا االن؛ بیائید بـرای شـما همین جـا یک فهرسـت از بـر بنویسـم. صد تا 
اشـکال در ما هسـت؛ اما این صد تا اشـکال موجب میشـود مـا از روحانیـت اعراض کنیـم؟ ابـداً. در مقابل ایـن صد تا 
اشـکال، هزار تا ُحسـن وجود دارد. در کسـر و انکسـار مصالح و مفاسد اسـت که انسـان میتواند خط مسـتقیم را پیدا 

. کند
 حوزه هـای علمیـه باید خـود را سـربازان نظـام بدانند، بـرای نظـام کار کننـد، بـرای نظـام دل بسـوزاند، در خدمت 
تقویـت نظـام حرکـت کننـد؛ و این درسـت عکـس آن چیـزی اسـت کـه سیاسـت سرویسـهای امنیتـی انگلیس و 
آمریـکا و اسـرائیل و دیگـران و دیگـران دنبال میکننـد. آنهـا تاش میکننـد بلکـه بتوانند یـک منفذی پیـدا کنند. 
یـک آخوندی یـک گوشـه ای حرفی میزنـد، کـه علی الظاهـر برخاف خواسـت و فهـم و عقیـده ی کلی نظام اسـت، 
بزرگـش میکننـد؛ آن آدم را اگـر کوچک هـم باشـد، از او یک تصویـر بزرگی درسـت میکنند، بـرای اینکـه فاصله ی 
بین نظـام و روحانیـت را برجسـته کنند؛ القـاء کنند کـه چنیـن فاصلـه ای وجـود دارد. بنابرایـن حوزه هـای علمیه 
نمیتوانند سـکوالر باشـند. اینکه مـا به مسـائل نظـام کار نداریم، بـه مسـائل حکومـت کار نداریم، این سکوالریسـم 

اسـت.
 معنـای حرف مـن این نیسـت که حـاال همـه بایـد از روز اول بیاینـد در مشـاغل نظـام کار کننـد؛ نخیر، بایـد درس 
بخوانیـد. بنـده از دوران مبـارزات، خـودم درگیـر مبـارزات بـودم. در مشـهد درس مکاسـب و کفایه میـدادم. خیلی 
از شـاگردهای مـا درگیـر مبـارزات بودنـد. از بـس گـرم کارهـای مبارزاتـی میشـدند، بـه نظرشـان می آمد کـه این 
حرفهـای مکاسـب و اسـتداللهای کفایـه فایـده اش چیسـت. مکـرر بنـده به آنهـا میگفتـم: آقاجـان! بی مایـه فطیر 
اسـت؛ باید مایـه پیـدا کنیـد.   اگر مایـه پیـدا کردیـد، آن وقـت میتوانیـد در منصـب و جایگاهی مثـل جایـگاه امام 

بـزرِگ عالی مقـام، ایـن حرکـت عظیـم را انجـام دهید.
 نظـام، مرتبـط و متصـل و همزاد اسـت نسـبت بـه روحانیـت. اگـر روحانیت نبـود، شـما بدانیـد این نظام تشـکیل 
نمیشـد؛ این انقـاب پیـروز نمیشـد. بنـده از قبـل از انقـاب در محافل روشـنفکری بـوده ام، بـا گروه های سیاسـی 
ارتباط نزدیـک داشـته ام، همـه ی آنهـا را هم میشـناختم، بـا خیلی هاشـان هـم بحث و جـدل کـرده بودیـم. این را 
مـن از روی اعتقـاد و با اسـتدالل میگویـم: اگـر جامعـه ی روحانیت نبـود، ایـن انقـاب پیروز نمیشـد؛ تا صد سـال 
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دیگر هـم پیروز نمیشـد. روشـنفکران سیاسـی مـا که بعضی شـان هـم آدمهـای خوبـی بودند، دلسـوز هـم بودند - 
همه، آدمهـای نـاراه و منحرفی نبودنـد - توانائـی اش را نداشـتند، مقبولیت نداشـتند، در بیـن مردم نفوذ نداشـتند، 
نمیتوانسـتند بر دلهای مردم حکومـت کنند. آن کـه میتوانسـت اوالً از حیث سـطح، تمام کشـور را فرا بگیـرد، ثانیاً 

از حیـث عمـق و تأثیر، تـا اعمـاق دلها نفـوذ کنـد، روحانیـت بود؛ کـه همه جـا بود.
 بنده یـک وقتـی در اوائل انقـاب، این آیه ی شـریفه ی سـوره ی نحـل را خواندم: »اعـوذ بالّل مـن الّشـیطان الّرجیم. 
و اوحـی ربّـک الـی الّنحـل ان اتّخذی مـن الجبـال بیوتـا و مـن الّشـجر و مّما یعرشـون. ثـّم کلـی مـن کّل الّثمرات 
فاسـلکی سـبل ربّک ذلا یخـرج من بطونهـا شـراب مختلـف الوانه فیـه شـفاء للّنـاس« .2 گفتم بلـه، ایـن جوانهای 
طلبه مثـل زنبورهای عسـل رفتند بـر روی گلهـای معرفتـی کـه از بیان امـام روئیـده بود، نشسـتند تغذیه شـدند، 
بعـد راه افتادنـد به سرتاسـر کشـور، بـه مـردم عسـل دادند، بـه دشـمنان نیـش زدند؛ هـم عسـل، هم نیـش؛ نیش 
و نـوش با هـم. از هیـچ دسـته ای، از هیچ حزبـی، از هیـچ جمعیـت دیگـری غیـر از روحانیـت، ایـن کار برنمی آمد. و 
اگر این نمیشـد، این انقـاب اجتماعـی به وقـوع نمیپیوسـت؛ انقابی کـه همان شـعاری کـه در تهران روز عاشـورا 
داده میشـود، در فـان کـوره دهِ یـک اسـتان دورافتـاده هـم مـردم راهپیمائـی میکننـد، همـان شـعار را میدهنـد، 
همان حـرف را میزنند، همـان درخواسـت را میکنند. این میشـود انقـاب اجتماعی؛ کـه نتیجه اش سـقوط آنچنان 
حکومتی اسـت، و تشـکیل اینچنین نظامـی. اسـتقامت و اسـتحکام و ریشـه داری این نظام بـه گونه ای اسـت که به 

توفیق الهـی، قرنهـا این نظـام پابرجـا خواهـد بود.
 مبانی فکری را هـم باز خـود روحانیون آماده کردنـد. امثال شـهید مطهری، امثال عامـه ی طباطبائـی و بزرگانی از 
این قبیل، مبانـی فکرِی مسـتحکم را آمـاده کردنـد؛ این زیرسـاختهای فکری را که بر اسـاس آنها میشـود نشسـت 
فکر کـرد، پـرورش داد، گسـترش داد، تفریع فـروع کـرد و نیازهـای فکری امـروز جوانهـا را پاسـخ داد. در کشـور ما 
آن سـخن قاطعـی کـه توانسـت تفکـرات مارکسیسـتی را مثـل پنبـه ای حاجی کنـد، به هـم بزنـد و باد هـوا کند، 
فرمایشـات مرحوم مطهـری بـود - که ایشـان شـاگرد آقـای طباطبائـی بـود - و بعضـی دیگـر از شـاگردان مرحوم 

عامـه ی طباطبائـی. ایـن نظـام در یک چنین بسـتری بـه وجـود آمده.

 لزوم آمادگی برای ایفای وظیفه سنگین روحانیت
بنابراین وظیفه سـنگین اسـت، کار هـم زیاد اسـت. وظیفه ی شـما خیلی زیاد اسـت. از لحـاظ معنوی بایـد خودتان 
را بسـازید؛ هم از لحـاظ اخاقی، هـم از لحاظ تهذیـب، هم از لحـاظ تدین، هـم از لحاظ پایبنـدی و تقید بـه فرایض 
و نوافـل و تـاوت قـرآن. ایـن طلبـه ی عزیـز ما چـه قـرآن خوبـی تـاوت کردنـد، و چـه آیاتـی: »لقـد کان لکم فی 
رسـول الّل اسـوة حسـنة لمن کان یرجوا الّل و الیوم األخر و ذکـر الّل کثیرا« .۳ اگر »یرجـوا الّل و الیوم األخر« هسـتیم، 
اسـوه، پیغمبر اسـت. نـه اینکه مـا مثـل او عمـل کنیـم - کـه محـال اسـت - راه او را بایـد ادامـه دهیـم. آن وقت در 
آیـه ی بعد، وضـع مؤمنان بـه ایـن پیغمبـر روشـن میشـود: »و لّمـا رءا المؤمنـون األحزاب قالـوا هذا مـا وعدنـا الّل و 
رسـوله و صـدق الّل و رسـوله« .4 در جنـگ احـزاب، از همه طـرف حملـه کردنـد. در جنگ بدر یـک گـروه بودند، در 
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جنگ احد یک گـروه بودنـد، در جنگهـای دیگر قبائـِل کوچک بودنـد؛ امـا در جنگ احـزاب، همه ی قبائل مشـرک 
مکـه و غیر مکـه و ثقیـف و غیره آمدنـد متحد شـدند؛ ده هـزار نفر نیـروی رزمنـده فراهـم کردنـد؛ یهودی هایی هم 
کـه همسـایه ی پیغمبـر بودنـد و امان یافتـه ی پیغمبـر بودنـد، خیانت کردنـد؛ اینهـا هم بـا آنهـا همـکاری کردند. 
اگر بخواهیـم ایـن را بـا امـروز مقایسـه کنیم، یعنـی آمریـکا بـا آنهـا مخالفت کـرد، انگلیـس مخالفـت کـرد، رژیم 
صهیونیسـتی مخالفت کـرد، فان رژیـم مرتجـِع نفتخـوار مخالفت کـرد. پولهاشـان را خـرج کردند، نیروهاشـان را 
جمـع کردند، یـک جنـگ احـزاب درسـت کردنـد؛ جنـگ احزابی کـه دلهـا را خیلـی ترسـاند. اوائـل همین سـوره 
میفرمایـد: »و اذ قالـت طائفـة منهم یـا اهل یثـرب ال مقـام لکـم فارجعـوا« ؛ 5 مـردم را میترسـاندند. االن هم همین 
جور اسـت. االن هم یک عـده ای مـردم را میترسـانند: آقـا بترسـید. مقابله ی بـا آمریکا مگر شـوخی اسـت؟ پدرتان 
را در می آورنـد! آن جنگ نظامی شـان، این تحریمشـان، ایـن فعالیتهـای تبلیغی و سیاسی شـان. در آخر این سـوره 
باز میفرمایـد: »لئـن لـم ینتـه المنافقـون و الّذین فـی قلوبهم مـرض و المرجفـون فـی المدینـة لنغریّنک بهـم« .۶ 
مرجفـون همینهاینـد. در یـک چنیـن شـرائطی، شـرح حـال مؤمن ایـن اسـت: »هـذا مـا وعدنـا الّل و رسـوله«؛ ما 
تعجـب نمیکنیم؛ خدا و رسـولش بـه ما گفتـه بودند که اگـر پابند بـه توحید باشـید، پابند بـه ایمان به خدا و رسـول 
باشـید، دشـمن دارید؛ دشـمنها سـراغتان می آینـد. بلـه، گفته بودنـد، حاال هـم راسـت درآمـد؛ دیدیم بلـه، آمدند. 
»و صدق الّل و رسـوله و مـا زادهـم االّ ایمانا و تسـلیما«؛ ایمانشـان بیشـتر شـد. منافـق، ضعیف االیمان، فـی قلوبهم 
مرض - کـه طوائـف گوناگونی انـد - وقتـی دشـمن را می بینند، تنشـان مثـل بید میلـرزد؛ بنـا میکنند بـه مؤمنین 
بالّل و زحمتکشـان در راه خـدا، عتاب و خطـاب و اذیت کـردن و فشـار آوردن: آقا چـرا اینجوری میکنید؟ چـرا کوتاه 
نمی آئیـد؟ چـرا سیاسـتتان را اینجـوری نمیکنیـد؟ همـان کاری کـه دشـمن میخواهـد، انجـام میدهند. امـا از آن 
طرف، مؤمنیـِن صـادق میگوینـد: ما تعجبـی نمیکنیم؛ خـب، باید دشـمنی کننـد؛ »هـذا ما وعدنـا الّل و رسـوله«.

 یـک جا هـم فرمـوده: »و لـن ترضی عنـک الیهـود و ال الّنصـاری حّتـی تّتبـع ملّتهـم« ؛ 7 تـا وقتی کمنـد آنهـا را به 
گردن نیندازیـد، دنباله رو آنها نشـوید، همین آش اسـت و همین کاسـه. خـودت را قـوی کن که کمنـدش در گردن 
تو تأثیـر نگـذارد؛ یک تـکان بدهـی، کمندش پـاره شـود. خـودت را قوی کـن. چـرا خـودت را ضعیف میکنـی تا در 
مقابل او تسـلیم شـوی، خاکسـار شـوی، به خاک بیفتی؟ »و ما زادهـم االّ ایمانا و تسـلیما«. اینجوری باشـید عزیزان 
مـن، فرزندان مـن، جوانهـای طلبـه! بـا نیـت صادقانـه درس بخوانید، بـه قصـد اینکـه در این میـدان عظیـم که در 

صفـوف مقدمـش خواهید بـود، جزو برجسـتگان صفـوف مقدم باشـید.

توجه نسبت به کانونهای فرهنگی - هنری مساجد
 من سـفارش میکنم کـه کانونهـای فرهنگی - هنـری مسـاجد را فراموش نکنیـد؛ البته با همکاری بسـیج. بد اسـت 
که بین روحانی مسـجد و بسـیج مسـجد، اختاف بـه وجـود بیاید. نه، بـا همکاری بسـیج، ایـن کانونهـای فرهنگی 
- هنری مسـاجد را مؤثـر کنیـد، برایش کار کنید. بنشـینید فکـر کنید، مطالعـه کنید و سـخنی که متناسـب با نیاز 
آن جوانی اسـت که آنجـا حضور پیـدا میکنـد، فراهم کنیـد. مطالعه کنیـد. کتابهائـی وجـود دارد که میشـود از این 
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کتابها اسـتفاده کرد. کتابهائی هسـت؛ بروید بپرسـید، تحقیق کنید از کسـانی که اهلش هسـتند. خودتـان را مجهز 
کنید، مسـلح به سـاح معرفت و اسـتدالل کنیـد، بعد به ایـن کانونهـای فرهنگـی - هنری برویـد و پذیـرای جوانها 
باشـید. با روی خـوش هم پذیرا باشـید؛ با سـماحت، با مـدارا. فرمود: »و سـّنة مـن نبّیه« ، کـه ظاهراً عبارت اسـت از 
»مداراة الّنـاس« ؛ مدارا کنید. ممکن اسـت ظاهر زننده ای داشـته باشـد؛ داشـته باشـد. بعضـی از همینهائـی که در 
اسـتقباِل امروز بودند و شـما - هم جنـاب آقـای مهمان نواز، هم بقیـه ی آقایـان - االن در ایـن تریبـون از آنها تعریف 
کردیـد، خانمهائـی بودنـد کـه در عـرف معمولی بـه آنهـا میگویند »خانـم بدحجاب«؛ اشـک هـم از چشـمش دارد 
میریـزد. حاال چـه کار کنیـم؟ ردش کنیـد؟ مصلحت اسـت؟ حق اسـت؟ نـه، دل، متعلق به ایـن جبهه اسـت؛ جان، 
دلباخته ی بـه این اهـداف و آرمانهاسـت. او یـک نقصـی دارد. مگر مـن نقص نـدارم؟ نقـص او ظاهر اسـت، نقصهای 
این حقیـر باطن اسـت؛ نمی بیننـد. »گفتا شـیخا هـر آنچه گوئـی هسـتم / آیا تو چنـان کـه مینمائی هسـتی؟«.  ما 
هم یک نقـص داریـم، او هم یـک نقـص دارد. با ایـن نـگاه و با ایـن روحیه برخـورد کنیـد. البته انسـان نهـی از منکر 

هم میکنـد؛ نهـی از منکر با زبـان خـوش، نه با ایجـاد نفـرت. بنابرایـن با قشـر دانشـجو ارتباط پیـدا کنید.

توجه به مسئولیت سنگین لباس روحانیت
 آقـای فرجـام در مـورد لبـاس روحانیـت تذکر خوبـی دادنـد. آنهائـی که درسشـان یـک قدری پیـش رفتـه، لباس 
روحانیـت بپوشـند؛ امـا بداننـد لبـاس طلبگی پوشـیدن، بـار سـنگینی اسـت. ایـن عمامه ی چند سـیری که شـما 
روی سـرت میگذاری، خیلی سـنگین اسـت. بمجـردی کـه دیدند شـما عمامه داری، سـیل سـؤال و اشـکال و اینها 
وارد میشـود. اگر آنچه کـه نمیدانـی، گفتی نمیدانـم، بعـد رفتـی آن را تحقیق کـردی و دانسـتی و احیانـاً آمدی به 
او گفتـی، این خوب اسـت؛ امـا اگر آنچـه کـه نمیدانی، به شـکل غلـط جـواب دادی، یا چـون نمیدانسـتی، عصبانی 
شـدی که چرا ایـن را از من سـؤال کـرد، این دیگـر خوب نیسـت. اگـر بناسـت آدم اینجور باشـد، نبودن بهتر اسـت.

مهم شمردن امامت جماعت درمساجد
 امامت جماعت در مسـاجد را محترم بشـمارید، مهم بشـمارید. کسـانی که شایسـتگی دارند، امامت مسـاجد خیلی 
مهم اسـت. در هـر وعده ی نمـاز، یـا الاقل در هـر شـبانه روزی یک وعـده ی نمـاز، با مردم حـرف بزنیـد و افـکار را باز 

کنید. بـا ذکر حقایـق دین و مناقـب ائمـه )علیهم الّسـام( دلها را روشـن کنید؛ دلها روشـن میشـود.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


