12

اندیشه

یک شنبه  19اسفند 3.1397رجب .1440شماره 20057

فعالیت 25هزار
کانونفرهنگیمساجددرکشور

دبیرستادعالیهماهنگیونظارتبرکانونهایفرهنگیوهنریمساجدگفت:تاپایانامسال،تعدادکانونهایفرهنگیوهنریمساجدکشوربه
 25هزارکانونافزایشپیدامیکند.بهگزارشایرنا،حجتاالسالمحبیبرضاارزانیدرهمایش«گامدومانقالببامسجدیها»اظهارکرد:ازابتدای
سال، 97نامبیشاز 23هزارکانوندرسامانهجامعاینمجموعهثبتشدهاستکهتاپایانسال،حدوددوهزارکانوندیگرنیزبهآنافزودهخواهدشد.

رهبر معظم انقالب با تبیین مفهوم«حوزه انقالبی»تاکید کردند

ظرفیت حوزه برایپاسخگوییبههمهنیازهاینظاموجامعهاسالمی

مـــقـــام مــعــظــم رهــــبــــری در دیـــــدار
اعــضــای مــوســســه عــالــی فــقــه و علوم
اسالمی،رهنمودهایی را در حوزه های
مختلف مرتبط با استادان و طالب علوم
دینی مطرح کــردنــد .مــشــروح بیانات
معظملهدرایندیدار،بهنقلازپایگاهدفتر
حفظونشرآثاررهبرانقالبدرپیمیآید.
▪لزوم رسیدگی به همسر و خانواده

▪آن چه زندگی را اداره می کند ،عم ً
ال
فقه ماست

قضیه یک نظام اسالمی است
یک طرف ّ
که اقتصاد هست -حاال اقتصاد را مثال
زدنــد -حکومت هست ،فرهنگ هست،
دانش روز هست ،فنّاوریهای جدید عا َلم
هست ،ارتباطات گوناگون اجتماعی
هست،سبکزندگیهست؛دائم ّ
تفکرات
و نظرهای جدیدی که در زندگی اثر می
گذارند ،دارد در دنیا به وجــود میآید و
صــادر مــی شــود؛ ایــن هــا هست .مــا یک
نظامی داریـــم بــا ایــن پدیدهها و بــا این
حوادثی که پیرامونش و در درونش وجود
دارد؛ این [نظام] باید اداره بشود با اسالم،
با فکر اســامــی .فکر اسالمی در جنبه
عملی ،همان فقه اسالم است؛ البتّه بنده
با فلسفه خواندن ،نه فقط مخالف نیستم
بلکه کام ً
ال تأیید می کنم ،فلسفه هم الزم
است؛ حاال چه جوری داخل برنامههای
شما بشود ،آن ها به برنامهریزی مدیران
محترم آن جا بستگی دارد؛ لکن فلسفه
خوب اســت ،الزم اســت ،نه این که فقط
خوب است؛ الزم است؛ در این تردیدی
نیست؛ لکن آن چه زندگی را اداره می
کند ،عم ً
ال فقه ماست؛ ع ّلت هم این است
که فلسفه اسالمی در طول زمان امتداد
عملی نداشته؛ یعنی این حکمت نظری
ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده؛ در
حالی که فلسفههای غربی که از لحاظ
س فلسفه بــودن خیلی کم محتواتر و
نفْ ِ
ضعیفترازفلسفهاسالمیهستند،امتداد
عملیاتی دارند؛ یعنی اگر چنان چه شماها
ّ
مث ً
ال فرض کنید که فلسفه کانت یا هگل یا
مارکس را معتقد باشید ،در مورد حکومت
نظر داریــد ،در مــورد فرد نظر داریــد ،در
مــورد ارتباطات اجتماعی نظر داریــد؛
ا ّمــا [ایــن که] اقتضای فلسفه ّ
ملصدرا
یا فلسفه فرض بفرمایید که ابنسینا یا
دیگری در حکومت یا در فالن [مسئله]
چیست ،چیزی برای ما روشن نشده؛ نه
این که ندارد ،قطع ًا دارد؛ سفارش من به
متفلسفین و ف ّعاالن فلسفه همیشه این
بــوده که این امتداد را پیدا کنند؛ چون
معتقدم اثر دارد؛ این امتداد وجود دارد
ا ّما خب روی آن کار نشده؛ بنابراین فع ً
ال
آن چه می تواند جامعه را اداره کند ،فقه
ماست؛خبپسایناقتضایبیرونیونیاز
بیرونی ،این هم حوزه.
▪ظرفیت های بی شمار حوزه علمیه

عــــرض کـــردیـــم ،حـــــوزه عــلــمـ ّـیــه یک
ظرفیت های بیشماری دارد؛ حقیقت ًا
ّ
ظــرفـ ّـیــت هــای ب ـیشــمــاری دارد .این
د ّقت هایی که انسان در مباحث فقهی و
اهم ّیتدربینفقهامشاهده
درمسائلکم ّ
می کند -که از لحاظ عملی و از لحاظ
جایگاهش در مجموعه احکام اسالمی
مهمینیست-واقع ًاشگفتآور
خیلیچیز ّ
ن جور [د ّقت های] عمیق و
است؛ یعنی ای 
ریزبین و ژرفنگر ،در کارهای فقهی ما و
در علمای ما وجود دارد؛ خب این خیلی
مهمی اســت ،ایــن خیلی چیز
ظرفیت ّ
ّ
مدتی یک بحث
مهمی است .بنده یک ّ
ّ
قصاصمیکردمونظراتحقوقدانهای
غربی را دوستانی که با ما همکاری می
کردند و بلد بودند ،این ها را برای بنده
مـیآوردنــد و من گاهی اوقــات نگاه می
کــردم به نظراتی که آن ها داشتند در
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الرحیم()۱
الرحمن ّ
بسم اّ ...
السالم
ربالعالمینو ّ
والحمدهلل ّ
الصالةو ّ
نبینا ابی القاسم المصطفی
سیدنا و ّ
علی ّ
محمد و علی آلــه االطیبین االطهرین
ّ
بقیة ا ...فی االرضین.
سیما ّ
المنتجبین ّ
خیلی خــوشآمــدیــد آقــایــان محترم،
بــرادران عزیز ،جناب آقای صدر ،آقایان
اساتید ،آقایان ّ
طلب و خانم ها که تشریف
آوردیــد .این جلسه ،جلسه بسیار خوب
و با نشاطی اســت؛ هم فرمایشات آقای
صدر ،فرمایشات مفیدی بود و سنجیده
و حــســابشــده بــود ،هــم بیانات خیلی
خوبی کــه ایــن بـــرادر عــزیــزمــان ،فرزند
عــزیــزمــان[ ،ای ــن] طلبه محترم از قول
طـ ّ
ـاب بیان کردند ،فرمایشات خوبی
بــود .البته ســؤاالت را بنده الزم نیست
جواب بدهم ،این ها را از خود آقایانی که
مؤسسه هستند باید سؤال
مسئولین
ّ
کنید،بنشینندپاسخگوییکنند،بگویند.
بله ،دعا خواستید ،حتم ًا دعا می کنم،
یقین ًا انشاءا ...دعا می کنم.
در مــورد خانواد هها -که هم در بیانات
آقای صدر بود ،هم این جوان عزیز بیان
توجه
کردند -بله بنده هم به این نکته ّ
دارم کــه نقش همسران و خانواد هها
قیت هــای مـــردان خیلی زیــاد
در مو ّف ّ
است؛ این را ما به تجربه هم دریافتهایم
و اگــر چنان چه همسر انــســان ،همراه
و همگام و همهدف و همسنگر باشد،
پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت،
ایــن [نقش] هست؛ لکن همه مسائل
خــانــواده و خانوادگی مسائل عقالنی
نیست که حاال با این استدالل همه قانع
بشوند ،همه قبول کنند؛ یک مقداری از
آن مسائل عاطفی است ،مسائل واقعی
اس ــت ،مسائل زنــدگــی اس ــت .ایــن که
آقای صدر فرمودند «طلبه ساعت شش
صبح از خانه بیرون میآید ،ساعت نُه
شب برمی گردد» ،خب بنده اص ً
ال با یک
چنین چیزی مخالفم .چرا شش صبح؟
ده ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت
گذاشتید که کــار کنند که البته زمان
زیـــادی اســت [ایـــن] ده ســاعــت؛ حاال
باالخره برنامه شما این است ،بنده هم
جزئیات برنامه دخالتی نمی
که طبع ًا در
ّ
کنم امــا از شش صبح تا ُنــه شب پانزده
ساعت است ،نه ده ساعت! چرا؟ آقایان
میآیند درسشان را می خوانند ،کارشان
ذره گعدهشان را
را می کنند ،احیان ًا یک ّ
میکنند،بعدیکمجلسروضهایهست
می روند؛ لزومی ندارد ،نه .به خانوادهها
باید برسید؛ همسر شما نیاز به حضور
شما دارد؛ این مهم است .البتّه حضور به
معنای این نیست که همهاش بروید در
خانه بنشینید؛ آن [جور] هم همسرتان
قطع ًا راضــی نیست و د لزده می شود،
اما این
می گوید چرا س ِر کار نمی روند؛ ّ
که پیدا نباشید ،نه ،این خوب نیست ،این
مناسب نیست .البتّه برههای از زندگی
خود بنده که دارم این را به شما عرض
می کنم ،با همان شکلی گذشته که حاال
می گویم مخالفم با آن! یعنی این جوری
بــوده .اوایــل انقالب بنده صبح از خانه
بچهها
می رفتم بیرون در حالی که همه ّ
خواب بودند؛ شب هم برمی گشتم خانه،
در حالی که همه بچهها خــواب بودند.
یعنی واقع ًا جــوری بود [که نمی شد]؛
منتها آن جا غیر از این نمی شد ،اص ً
ال
امکان نداشت ،به قول معروف فرصت
سر خاراندن هم واقع ًا نداشتیم؛ لکن شما
که حاال در وضع عادی الحمدهلل زندگی
می کنید و استقرار دارید ،به خانوادهها
برسید .خانم ها هم البتّه باید اشتغاالت
داشتهباشند؛بهتریناشتغالهماشتغال
علمی است .شنیدم که بعضی از خانم ها،
دختران ،در مجموعههای طلبگی بانوان
شرکت دارنــد؛ خــوب اســت که باالخره

مشغول کار و علم و بحث و مانند این ها
باشند؛ خیلی خوب است.
مؤسسه عالی فقه،
راجــع به مسئله این ّ
ادعا نداریم که این تنها نقطهای
خب ما ّ
الیت می کند ،نه؛
ع
ف
دارد
قم
در
است که
ّ ّ
الحمدهلل همان طور که اشــاره کردید،
نقاط گوناگونی هستند که همه مشغول
کارند؛ شــروع ایــن کــار هم ناشی از یک
[مسئولیت بود]؛ خب الحمدهلل
احساس
ّ
جناب آقــای صــدر با شایستگی کامل،
شانهشان را زیر این بار دادهانــد و به طور
جدی مشغول به این کار شدهاند؛ انگیزه
ّ
اهم ّیت
به
ه
توج
و
نگاه
خاطر
به
کار
این
ّ
ّ
ظرفیت های فــراوان و بیشمار
حــوزه و
ّ
استفادهنشده از حــوزه و اقتضای نظام
جمهوری اسالمی نسبت به استفاده از
ظرفیت ها بود.
این
ّ

تعمق های خوبی
مسائل گوناگون .خب ّ
اما واقع ًا با آن د ّقتی
هست در کارهایشانّ ،
کــه مث ً
ال فــرض کنید صاحبجواهر یا
ِمنبابمثال مرحوم آقای خوئی -فقیه
معاصر خود ما -یا دیگری در این زمینه
دارند ،خیلی فاصله دارد؛ این ها خیلی
عمیقترند ،خیلی ژرفنگرترند ،خیلی به
متوجهترند؛خب
لوازمفتواونظرخودشان
ّ
ظرفیت حوزه است.
این ها
ّ
این حوزه می تواند همه نیازهای یک نظام
اسالمی را ،جامعه اسالمی را برآورده کند
و همین طور که آقــای صدر گفتند ،اگر
چنانچه نهادسازها -یعنی مث ً
ال فرض
کنید بانک مرکزی یک نهاد اســت ،یا
دستگاه دانشگاه یک نهاد است -برای
اسالمیخودشسؤالیپیداکند،
مدیر ّیت
ِ
بهچهکسیبایدمراجعهکند؟بهحوزهباید
مراجعه کند .االن این اتّفاق نمیافتد،
یعنی ایــن کــار االن وج ــود نـــدارد .یک
نمونهاش را حاال مث ً
ال شما مالحظه کنید
که غالب ًا شبیه این نمونه ،خیلی خیلی
خیلی نادر است؛ مث ً
ال فرض کنید که یک
روزی پاکستانیها درصدد برآمدند بانک
اسالمی درســت کنند؛ فراخوان دادند
به فقهای دانشمندان اسالمی؛ مرحوم
الالربوی( )۲را
البنک
َ
شهید صــدر آن َ
نوشت و فرستاد؛ خب آن یک نمونه است.
الالربوی چقدر جواب
البنک
َ
حــاال آن َ
نهاد بانک را در دنیای امــروز می دهد،
آن بحث دیگری اســت که حــاال ممکن
است نواقصی داشته باشد ا ّما باالخره یک
پاسخی داده شد ،شما چند نمونه از این
پاسخ ها سراغ دارید؟ خیلی کم ،خیلی
ی داشته باشد،
کم؛ اگر د ّومیای ،س ّومیا 
مس ّلم ًادهمیندارد؛درحالیکهحوزهاین
توان را دارد ،سبک کار در حوزه و سبک
تحقیق در حوزه جوری بوده که د ّق ِ
ت نظر
و ژرفنگری و عمقیابی جزو طبیعت کار
حوزه است؛ و این جزو امتیازات ماست
و حوزه می تواند این کار را انجام بدهد
و حاال امــروز با توجه به این نیازها ،این
انگیزه بیشتر شده ،پس باید حوزه تح ّقق
ببخشد این آرزو را .این بود که ما به فکر
افتادیم که این کار را حاال از یک گوشهای
ادعا ،این
شروع کنیم .البته عرض کردمّ :
نجاهست؛
نیستکه[اینکار]فقطهمی 
دیگران هم دارند می کنند ،در مؤسسات
خــوب و مفیدی که در حــوزه بحمدا...
هست ،دارند کارهایی را انجام می دهند
[منتها] این هم یک مجموعهای است.
به نظر من آقای صدر و دوستانشان خوب
برنامهریزی کردهاند ،همکارانشان خوب
برنامهریزی کردهاند ،این برنامهریزی
بــرنــامـهریــزی خوبی اســت .ایــن «تحت
اِشــراف» هم که گفته می شود ،معنایش
این نیست که بنده نسبت به برنامهها نگاه
می کنم ،د ّقت می کنم ،اظهار نظر می
کنم؛ نه ،من اص ً
ال نه مجالش را دارم ،نه
فرصتش هست؛ این[کار] را خود آقایان
می کنند؛ حــاال بــاالخــره بهنحوی به ما
منتسب است ا ّما مربوط به خود آقایان
است که دارند کار می کنند.
عرض من این است :ا ّو ًال این سبکی که
تدرس که طلبه
ذکر کردند در تدریس و ّ
مشارکت می کند در پاسخیابی ،سبک
خوبی است ،سبک مفیدی است؛ منتها
تصرفاستاد،نبایستی
خبتس ّلطاستادو ّ
تحت ّ
الشعاع قرار بگیرد؛ باالخره استاد

است که دارد هدایت می کند ،دارد کار
می کند و جمعوجور می کند؛ َو ّال اگر
چنان چه مطلب سپرده بشود به اذهان
ده نفر ،بیست نفر طلبهای که حاال در این
کالس هستند ،این معلوم نیست به یک
نظام و مجموعه درستی [برسد] ،باید
[اما] اگر این ها هم
استاد هدایت بکند؛ ّ
کمک کنند و همراهی کنند خوب است.
متوسط
در مورد اصول که ایشان فرمودند
ّ
[دوره] آن در حــوزه پانزده سال است،
تعجبآور است و این هیچ
خیلی برای من ّ
خبر خوبی نیست از نظر بنده .اصول خب
الزم و ضروری است؛ برای تف ّقه ،بالشک
اصول الزم است .خب مرحوم آقای خوئی
ن ا...علیه) فقیه اصولی بود دیگر؛
(رضوا 
از ایشان اصولیتر کیست؟ در فقه او هم
کام ً
ال اصول واضح است ،آشکار است؛
من شنیدهام که دوره اصول ایشان پنج
سال طول می کشید؛ خب ایشان مث ً
ال
چه کار می کرده؟ چه چیزی را از اصول
میانداخته که پنج سال می شده؟ یعنی
بنابراین می شود اصول را پنج سال گفت،
متوسط که
می شــود شش ســال گفت.
ّ
پانزدهسالاست،یعنیمث ً
التابیستسال
هم دارد! چقدر بخوانند؟ چرا بخوانند؟
به چه دردشــان می خــورد؟ کجای فقه
استفاده می شود از این اصول؟ نه ،به نظر
من یک مقداری در مورد اصول بایستی
ضیقتر()۳
جمع و جورتر و بهاصطالح ُم َّ
حرکت کــرد ،مواظبت کــرد؛ غیر از فقه
است؛ فقه باز است ،هر چه می توانید در
زمینههایفقهیکارکنید،بهنظرماخیلی
خوب است.
این سؤاالتی که این برادر عزیزمان ،این
توجهی
جوان عزیز کردند ،سؤاالت قابل ّ
است؛ خواهش من این است که جناب
بقیه برادرها بنشینند [این
آقای صدر و ّ
ها را] برای ّ
طلب روشن کنند؛ لکن این
را می خواهم سفارش بکنم که جوان ها
توجه به جوانی خودشان داشته باشند؛
ّ
یعنی همه آن چیزی که شما می خواهید و
احساس می کنید ،مورد نیاز شما نیست،
برایتان مفید هم نیست .منتظر نباشید
که سی سال بگذرد پیر بشوید ،بعد این
را بفهمید .خب ما آن سی چهل سال بعد
از شما را گذراندهایم ،یک چیزهایی را
ما می دانیم؛ از تجربه کسانی که تجربه
کردند ،استفاده کنید .همه این چیزها
الزم نیست؛ این که حاال آدم مث ً
ال برای
تحلیل سیاسی باید چه جوری عمل بکند
و مث ً
ال از نظرات چه کسی و تضارب آراء
استفاده کند ،نه ،این ها معلوم نیست که
ک ّل ّیت داشته باشد؛ یک مــواردی ممکن
اما
است الزم باشد ،یک چیزی الزم باشدّ .
منمیخواهماینراعرضبکنمکه ّ
طلب
این مجموعه دنبال اساتیدشان حرکت
کنند ،یعنی به نظر اساتید و تشخیص
اساتید و کسانی که مدیران این مجموعه
اهم ّیت بدهند و طبق آن حرکت
هستندّ ،
بکنند و کار بکنند تا انتظام پیدا کند ،تا
این مجموعه یک مجموعه منتظمی باقی
بماند و انشاءا ...پیش برود؛ اگر منتظم
نبود ،پیش نمی رود.
کم ّیت هم که حاال یک فراخوانی
از لحاظ ّ
دادند و چون ذکر نکردید ،من نمی دانم
که شما چه تعدادی می خواهید ّ
طلب در
سطوح گوناگون بگیرید ،من در آن مورد
نظری ندارم ،باالخره هر چه کار با د ّقت

و با مالحظه انجام بگیرد و هر قدمی که
می خواهیم برداریم ،بدانیم که این قدم
را کجا می خواهیم بگذاریم و زیر پایمان
محکم باشد ،این بهتر است؛ ممکن است
اما
یک مقداری با ُبــطء( )۴همراه باشد ّ
عیبی ندارد .کار بطیء( )۵و محکم بهتر از
کار سریع و متزلزل و نامحکم است.
▪نکته ای درباره معادل سازی مدارج
حوزوی

یکنکتهدیگریدرذهنمنهست-البتّه
ایــن را در مــورد کـ ّ
ـل حــوزه بنده عقیده
داشتهام که تا حاال هم نشده ،بارها هم
با مسئولین حوزه ،به خصوص حوزه قم،
مطرح کردهایم [ا ّما] ظاهر ًا سخت است
برایشان -که کسی که یک درسی را می
خواند و به یک جایی می رسد ،احتیاج
به مدرک دارد ،احتیاج به شهادت دارد.
اشتباه ب ــزرگ ایــن بــود کــه آمــدنــد این
شهادت را با شهادت های دانشگاهی
مخلوط کــردنــد؛ حــاال ا ّول کــه [حتّی]
می خواستند اسمش را دکتری و مانند
این ها بگذارند که غلط بود ،بعد معادل
دکتری [گذاشتند]؛ ایــن هیچ لزومی
ّ
مشخص کنید که
نـــدارد .بیایید شما
[اسم] کسی که مث ً
ال فرض کنید این سه
سال ا ّول عمومی را می گذراند -یک سه
سال عمومی دارید دیگر -چیست؛ اسم
آن طلبهای که محصول سه سال درس
مؤسسه است که لزوم ًا
خواندن در این
ّ
مطابق با سه سال درس خواندن در حوزه
خصوصیات بیشتری
آزاد نیست و یک
ّ
معین
دارد چیست ،یک اسمی برایش ّ
کنید .بعد یک سه سال دیگر شما دارید
تخصصی در آن می کنید؛ آن کسی
که کار ّ
صالحیت
یک
گذراند،
را
سال
که آن سه
ّ
هایی پیدا می کند ،برای او هم یک اسمی
ّ
مؤسسه شهادت بدهد
مشخص کنید و ّ
که او به این حد رسیده .بعد یک دو سال
داریــد که آن دو ســال ،دو سال تحقیق و
پژوهش و مانند این هاست؛ آن دو سال
صالحیت
را وقتی گذراندید[ ،طلبه] یک
ّ
های جدیدی پیدا می کند؛ همچنان که
در نظام غربی دانشگاهی ما که از غرب
تقلید شده ،مث ً
ال فرض کنید که حاال آن
زمان های قدیم ،زمان جوانی ما ،سیکل
ا ّول و سیکل د ّوم و مانند این ها بود ،همین
دبیرستان هم دو قسمت بود ،اسمش را
سیکل ا ّول و سیکل د ّوم می گذاشتند،
بعد دیپلم ،بعد مث ً
ال لیسانس ،بعد فوق
لیسانس ،بعد دکتری؛ یک درجاتی دارد؛
صالحیت هایی که تعریف
یعنی بر حسب
ّ
شده یک اسمی میگذارند و یک شهادتی
می دهند؛ شما بدون این که از آن ها تقلید
بکنید و بخواهید با آن ها انطباق بدهید
که مطلق ًا به نظر من این کار جایز نیستکه ما بیاییم با آن ها منطبق کنیم کار
خودمان را و بگوییم مث ً
ال این برابر دکتری
است ،این برابر مث ً
ال ارشد است ،این برابر
[کارشناسی اس ــت]؛ ایــن اصــ ً
ا معنی
نــدارد؛ چون نوع کار آن ها با نوع کار ما
متفاوت است -ا ّما شما شهادت هایتان
ّ
مشخص کنید؛ وقتی که آن دو سال
را
آخ ِر هشت سال را شما انجام دادید ،یک
صالحیت
صالحیتی پیدا می کنید؛ این
ّ
ّ
ّ
مشخص بکنید ،یک شهادت بدهید؛
را
به نظر من این کار خیلی خوب است .ما
البتّه از قدیم داشتهایم یک چنین چیزی؛

این اجازه اجتهادی که رایج بوده همین
است دیگر؛ یعنی طلبه به یک نقطهای می
رسد که مجتهد می شود؛ قدیم معمول
بود که اجــازه اجتهاد به او می دادنــد .یا
به آن که مث ً
ال در حدیث پیشرفت می
ً
کرد و اهل حدیث بود ،مثال اجازه روایت
حدیث می دادند ،به او اجازه نقل حدیث
می دادنــد ،این کار معمول بود؛ حاالها
متأسفانه نیست؛ واقع ًا متأسفانه ،چون
ّ
خیلی خوب بود اگر چنان چه بود .آقایان
مالحظه می کنند ،اجــازه اجتهاد نمی
دهند به خاطر این که نبادا یک تبعهای
بر آن مترتّب بشود؛ در حالی که نه؛ می
شود یک جوری عمل کرد که تبعهای هم
مترتّب نشود .ا ّما حاال خود شما این کار
را انجام بدهید؛ یعنی یک شهادتی برای
فالن مرحله از [تحصیل بدهید]؛ این هم
یکنکته.
▪ضرورت انس با قرآن کریم و تفسیر

نکته دیگر ،ســؤال شد که بــرای ورود در
حدیث و قرآن یعنی ُانس با قرآن و ُانس با
حدیث،حقیرچهچیزیپیشنهادمیکنم؛
من البتّه در برنامههای درسی نمی دانم
چونآقایانزحمتکشیدهاندنشستهاندبرنامهریزی کردهاند ،بنده نمی شود از
کمر( )۶کار وارد بشوم بگویم تفسیر این
جوری است -ا ّما معتقدم از تفسیر ،رها و
جدانشوید؛یعنیتفسیرحاالممکناست
جزو برنامه درسیتان نباشد ،شاید به این
که برنامه درسی باشد احتیاج هم نداشته
باشید ،ا ّما حتم ًا [الزم است]؛ مث ً
ال فرض
کنیدیکدورهتفسیرمجمعالبیان؛بسیار
تفسیر خوبی است؛ مجمعالبیان بسیار
تفسیر عالمانهای اســت ،یعنی مرحوم
طبرسی در یک جاهایی و در ذیــل یک
تبحر خودش را
آیاتیُ ،م ّل ِ
یی خودش را و ّ
در استدالل و استنباط نشان داده؛ گاهی
اوقات این جوری است؛ یک جایی هم که
البتّه احتیاج نبوده ،نه؛ مث ً
ال فرض کنید
[مجمعالبیان]ُ .انــس با قــرآن جداگانه
و ُانس با تفسیر جداگانه ،به نظر ما الزم
است؛ و همین طور البتّه حدیث که شما
احتیاج هم دارید؛ یعنی شما برای فقاهت
چونبهمنابعحدیثینیازدارید،بهرجالو
بهحدیثوعلمحدیثوبهاینچیزهاطبع ًا
احتیاج داریــد؛ البد در برنامههایتان هم
علیالقاعده باید باشد ،البد در برنامهها
هست؛وراهآنایناستوبایدانجامبگیرد.
▪مفهوم حوزه انقالبی

آن [دو] نکته آخـــری کــه مــی خواهم
عرض بکنم :مواظب باشید جهتگیری
انقالبی ،مقهور هیچ کدام از این شاخص
مؤسسه قرار نگیرد؛
مهمات کار این ّ
ها و ّ
جهتگیری انقالبی .طلبه ما ،استاد ما،
فاضل ما ،عا ِلم ما ،مرجع ما اگر چنان چه
معتقد به این تح ّول عظیمی که اسمش
انــقــاب اســت ،بــود ،بــه درد ایــن کشور
خواهد خورد .اگر معتقد به این نبود ،به
درد کشور نمی خورد ،به درد جمهوری
اسالمی نمی خــورد؛ باید معتقد باشد.
ایــن که بنده می گویم حــوزه انقالبی،
معنایش این نیست که حاال حتم ًا در مث ً
ال
فــان جا شعار [بــدهــد]؛ حــاال یک وقت
الزم هم باشد ،شعار هم باید داد؛ بنده
هم گاهی که الزم است ،شعار می دهم
لکن مهم این است که عمیق ًا از بن دندان
معتقد باشد که ایــن تح ّولی که در این
کشور اتفاق افتاده ،باید همچنان ادامه
پیدا بکند .تح ّول یک چیز متوقفشدنی
نیست .تح ّول یعنی یک دگرگونیای که
هر روز کاملتر و بهتر و قویتر و عمیقتر
می شود؛ این باید ادامه داشته باشد و ما
معتقد باشیم .دشمنانمان را بشناسیم،
دشمنان این نظام را بشناسیم ،دشمنان
این حرکت تح ّولی را بشناسیم .اگر نه،
کشور به رکود خواهد انجامید و مغلوب
سیاست ها و گرایش های دشمنان این
م ّلت و دشمنان اسالم خواهد شد .امروز
نگاه اسالم به مجموعه جمهوری اسالمی
اســت؛ من به شما عرض بکنم .االن در
دنیای اســام گرایش به احیای اسالم
و به زندگی اسالمی به معنای واقعی
خیلی زیاد است .مردمی که ،م ّلت هایی
تمدن های
که سرخورده شدهاند از این ّ

ـادی غربی و شرقی ،به اسالم گرایش
مـ ّ
دارند منتها ملجأیی ،مرجعی ،شاخصی،
ستونی که به او تکیه کنند ،کسی که به
او مراجعه کنند ندارند؛ لذا نگاهشان
به جمهوری اسالمی یک نگاه واقعی
است؛اینوجوددارد.البتّهدشمنهانمی
گذارند و نمی خواهند این معلوم بشود
ا ّما وجود دارد .امروز در هر کدام از این
کشورهای اسالمی عربی که سرانش به
خون ماها تشنه هستند ،اگر چنان چه
از جمهوری اسالمی یک نشانی ،اثری،
برگهای آن جا پیدا بشود ،شخصی برود،
شخصیتی بــرود ،افــرادی بروند ،کتابی
ّ
برودومانعازطرفسرانشاننباشد،مردم
به او اقبال می کنند .االن تقریب ًا همه این
کشورهای اسالمی از شرق تا غرب همین
جور هستند؛ از اندونزی و مالزی و مانند
این ها بگیرید تا آفریقا .مردم چشمشان به
این جاست؛ دنیای اسالم امروز نیاز دارد
به این حرکت انقالبی ما .این کسانی که
در داخل حرف می زنند ،کار می کنند،
اظهاراتی می کنند که با گرایش انقالبی
مغایر اســت ،ولو متضاد هم نباشد ،ا ّما
همین قدر که مغایر با گرایش انقالبی
امت اسالمی
است ،دارند ضربه به امید ّ
می زنند ،این ضربه به آن هاست و خیانت
می کنند .بنابراین حرکتتان حرکت
انقالبی باشد و کار انقالبی.
▪خاطره ای ازحاالت معنوی امام(ره)

توجهات معنوی؛ یعنی واقــع ـ ًا بــدون
و ّ
توسل،
ّ
توجهات معنوی نمی شود ،بدون ّ
بدون دعا ،بدون نماز شب ،بدون مراجعه
و خواندن صحیفه سجادیه نمی شود.
اگر چنان چه آدم بخواهد ارتباط قلبی
خــودش را ،ارتباط معنوی خــودش را با
خدا حفظ نکند و مراقبت نکند از آن ،کار
پیش نمی رود .خدا رحمت کند ،مرحوم
حــاج احمدآقا مــی گفت نیمه شــب ها
که امام پا می شود گریه می کند -حاال
امام پیرمردی که آن وقتی که ایشان می
ِ
گفت ،مث ً
ال هشتاد و چند سال یا قریب نود
سال سنّش بود -دستمال های معمولی
کفایت نمی کند که اشک هایش را پاک
کند ،حوله دست و رو خشک کنی امام
دم دستش می گذارد که اشک هایش را
ِ
با آن پاک کند؛ خدا هم به او توفیق داد،
کمک کرد ،به خاطر همین معنو ّیت ،به
خاطر همین استغاثه به خدای متعال و
ّ
توکل به خدا و درخواست از خدا .شماها
جوانید ،دل هایتان پاک اســت ،پاکیزه
است ،گرفتاریتان کمتر است و خیلی
متوجه خدا
خوب می توانید این دل ها را
ّ
کنید ،نمازها را خوب بخوانید ،با دعا و
ائمه
ّ
توسالت ُانس داشته باشید ،با ذکر ّ
السالم) ُانس داشته باشید .و به
(علیهم ّ
خصوص من توصیه می کنم نماز شب را تا
آن جایی که می توانید ،ولو یک وقتی هم
نتوانستید ،مث ً
ال قضایش را [بخوانید]،
تــرک نشود؛ یعنی دنبال کنید ایــن ها
نورانیت
را ،این ها خیلی اثر می گذارد،
ّ
نورانیت ،به
می دهد به شما و آن وقت این
ّ
شما کمک می کند در پیدا کردن راه .یک
چیزهایی را انسان از این و آن هم هر چه
سؤالکند،بهدردنمیخورد؛یعنیگاهی
از یــک کسی هــم یــک چیزی میشنود
اما در انسان اثــری نمی گــذارد .اگر آن
نورانیت پیدا شد ،دل ها را باز می کند،
ّ
انفتاح می دهد ،بهجت معنوی به انسان
می دهد .و شماها جوانید؛ شما هم از این
جهت از ماها جلوترید ،بهترید ،آسانتر
است برای شما کار تا برای ما.
انشـــاءا ...که خداوند شماها را موفق
بدارد؛ ما که شما را دعا می کنیم ،شما هم
ما را دعا کنید.
والسالم علیکم و رحمةا ...و برکاته
ّ
پی نوشت:
حجتاالسالم
 )۱در ابتدای این دیدارّ ،
سیدعلیرضا صدرحسینی
والمسلمین ّ
مؤسسه عالی فقه و علوم اسالمی)
(مدیر ّ
و یکی از ّ
حضار مطالبی بیان کردند.
 )۲کتاب البنک الالربوی فی االسالم
 )۳کوتاهتر ،محدودتر
ُ )۴کندی
ُ )۵کند
 )۶وسط

