اوماله

باید شما از حاال که جوان هستید تحصیل کنید مبانی علمی را ،مبانی فقهی را و آنوقت در آخر
ایام ،یک چیزهایی که تحصیل شده است ،آنوقت شاخ و برگهایش  -آنوقت  -ثمره بدهد،
آنوقت از آن استفاده بکنید ولی اگر بگذارید و هدر بدهید این نعمت را ،موفق  نخواهید شد.
صحیفه نور ،ج ،1ص233
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الل علیه السالم َق َُ
ِيم َر َفعَهُ إِلَى أَب ِي َع ْبدِ هَّ ِ
ال:
َعل ُِّي ب ْ ُن إِب ْ َراه َ

ْف يَ ْط ُل ُبهُ لِلاِ ْست َِطالَهِ َو ال ْ َخت ِْل َو صِ ن ٌ
ْف يَ ْط ُل ُبهُ ل ِ ْل َج ْه ِل َو ال ْ ِم َرا ِء َو صِ ن ٌ
َط َل َبهُ ال ْ ِع ْل ِم ثَلاَ ثَهٌ َفا ْع ِر ْف ُه ْم ب َِأ ْع َيان ِ ِه ْم َو صِ َفاتِ ِه ْم ؛ صِ ن ٌ
ْف
يَ ْط ُل ُبهُ ل ِ ْل ِفقْهِ َو ال ْ َع ْق ِل؛
طالبانعلم،سهگروهندو توآنانرابهذاتوصفاتشانبشناس:گروهىبراى كارهاى جاهالنه وبحثهاى خصومتآميز درسميخوانند.گروهى
براى گردن فرازى و فريبكارى تحصيل ميكنند ،و گروه س ّوم ،علم را براى فهميدن و تعقّل كردن فرا ميگيرند.
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خارج از دستور

«اگر به نیت مالیه و ریاست دنیا و غلبه بر امثال و
اقران ،درس بخوانند تن به زحمت چیز فهمی ندهد» این
نکتهسنجی آیت اهلل آقانجفی قوچانی در کنار ظرافتهای
دیگر ،کتاب سیاحت شرق را برای هر مخاطبی خصوصاً
طلبههای جوان ،جذاب و خواندنی کرده است .در حاشیه این متن؛
نکاتی کوتاه طرح می شود:
« .1عالم موثر» شدن غرض نهایی از ورود تک تک ما به حوزههای
علمیه بوده و هست و بدیهی است درس باید فضای حاکم بر زندگی
باشد .به متعلمین هم اینگونه توصیه می شود که «طالب علم باید
افکاری را که موجب پریشانی فکر و مانع تحصیل است ،از خود دور
کند و تمام فکر خود را بر آموختن علم متمرکز کند» .می توان خود را
مخاطب این توصیه حضرت خضر قرار داد که به حضرت موسی
فرمود « :اگر دانش میخواهی خود را وقف آموختن آن کن ،زیرا دانش

نصیب کسی میشود که تمام وقت خود را صرف آموختن آن کند» .1
 .2باور کنیم که خواسته و نخواسته ،حواشی را زیاد کردهایم و در
دام پراکندهکاری افتادهایم ؛ بخشی از به هم ریختگی تحصیل و
بحث ،غم و غصه روزی و مخارج زندگی است و گاهی همین
فکر ،باعث میشود که طلبه بخشی از بهترین وقت خود را صرف
بهدستآوردن معاش کند و به همان مقدار از تحصیل علم بازماند
و گاه اشتغال به تحصیل از دستور زندگی طلبه خارج میشود .با
مشورت اساتید  ،نسبت درس و زندگی را تعریف کنیم تا فضای
غالب درسی را پاس داریم؛ به این فرمایش امام صادق به عنوان
یک منشور الهی باور کنیم که فرمودَ « :و ل َ ْو أَ َّن أَ َح َد ُك ْم َف َّر م ِْن ِر ْزقِ ِه
َك َما يَ ِف ُّر م َِن ال ْ َم ْوتِ أَلَ ْد َر َك ُه ِر ْز ُق ُه َك َما يُ ْد ِر ُك ُه ال ْ َم ْوت» .2
پی نوشت .1 :شهید ثانی  ،منیه المرید ،ص .2 140کلینی ،کافی ،ج ،2ص .57
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اين دل بيآشوب ما
اصغر عرفان

پسر يكي از عالمان بنام قم كه منحرف و معوج از آب درآمد و اسرار
هزارساله نوشت ،انگيزههاي خميني جوان شد براي كشفاالسرار،
كه چند ماه درس را تعطيل كند و با عصبانيت ،ردیه بنويسد بر آن
مزخرفنامه .اين غيرت حماسي مثالزدني ،از همان جواني در خلق و
خون امام ميجوشيد كه به آن جوشش بزرگ قرن پيوند خورد و آن
انقالب عظيم را رقم زد .اين منش ،رسم غريبي در سيرة پیشینیان
همرداي ما نبوده است؛ شيخ آقابزرگ تهراني نیز وقتي شنید كه
خدان و ادبشناس مسيحي در تاريخ آداب اللغه
جرجي زيدان ،تاري 
العربيه ،شيعه را فرقهای كوچك و کم اهمیت با نقشي كمرنگ در
تمدن اسالمي و سهمي اندك از آن شمرده و لحن طعن و تحقير اين
خطوطراكهچشید،همةارادةبيمانندشرابرايپاسخگوييمستند
به اين ادعاي نادرست به کار بست .آقابزرگ يك مشقت بزرگ را خريد
و رفت سراغ كتابخانههاي سراسر سرزمینهای اسالمي و نزديك به
شصتهزار كتاب شيعي را بررسی كرد و الذريعه را نوشت .تا پس
از اين كسي جرئت نكند اینقدر سست ،به امت احترامبرانگيز شيعه
برچسب بزند .تاريخ عالمان ما پر مدال و سرشار افتخار است ،اينگونه
خروشها كه در هر زمان و ضرورتي به شكلي بروز كرده فراوان است؛
يكوقتشجاعت«ميرزامسيحمجتهد»دربرابركنسولروسيةكبير
شده تا زنان گرجي مسلمان پناهنده به ايران را رهايي دهد .يك روز
نواب صفوي جگرداري شده براي شليك به كجرويها و كسرويها.
يك عصر ،عالمه طباطبائي شده كه از خيلي آسودگيها و سروريها
بگذرد و بنشيند در همسايگي نداري ،و هزار حرف ناروا و وصلة ناپسند
را بپذیرد تا براي خطر و خالئي كه در حوزه ميبيند ،چارهاندیشی كند
و فايدة فلسفة منفور شده را بنماياند و تفسير مهجور را نجات دهد.
اما آنچه از اين پس اين سطرها را تلخ ميكند ،گاليهاي است به جنس
بسياري از آدمهايي كه امروز در حوزهها و حجرهها ميچرخند ،يا
دستكمبهنوعنگاهشانكهتنهادرپيدواهستندكهانگاردردندارند
يدانندكسيميتواندكاريكندكههمدردداشتهباشد،وهمدوا؛
ونم 
هم زودتر و دورتر از ديگران ببيند ،و هم شستهتر و دقيقتر؛ هم خوب
بداندوبفهمد،وهمسريعبجوشدوحركتكند.متأسفانهبهگمانمن
اهالي حوزه نسبتشان را با اين مسائل  -و شايد همتشان را -روشن
نكردهاند.براياينكهبهبدبينيمفرطمتهمنشومنبايدچيزيراپیش
چشم بياورم و اشاعة سياهي كنم .برای مثال نبايد بگويم كه وقتي زیر
گوشمان و در یکی از شهرهای مهم کشورمان ،از 1500دانشجوي
18تا  24ساله دربارة الكل ميپرسند 25 ،درصدشان مصرف آن را
يدانند و20درصدشان وقیحانه ميگويند كه به سالمتي،
بياشكال م 
الكل مينوشند و 5درصد بقيه هم ميگويند که براي نوشيدن الكل،
با جناب شيطان رجيم مذاكره داشتهاند؛ و نبايد بگوييم كه از هر سه
قتل رخ داده در كشور ،يكي خانوادگي است و همسركشي بيشترين
تعداد را دارد و  ...البد بايد بگذريم كه در هر ماه شمار پروندههاي تجاوز
به عنف و زناي محصنه شرمآور است و ...
اين تجاوزها و اين آمارها كه هر روز در اين روزنامهها و مجلههاي
بيحيا ،عريان نشانش ميدهند ،بايد كه در دل ما آشوب بهپا كند
و ما را به حركتي ،جوششي و دست کم كاري وادارد  ...كه به ظاهر
چنيننميكند.

پروندهماه
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حوزهوطلبگیتعطیلبردارنیست
جواد محدثی

گرچه شکل تالش علمی برای فرزندان حوزه ممکن است
عوض شود ،ولی طلبه هیچوقت خود را «فارغ التحصیل»
نمیداند و «ایام تعطیالت» هم برای او «دوران تحصیل»
است ،اما در قالبی دیگر.
غم همدم بی کسی است ،اما نه کنون
محتاج به بررسی است ،اما نه کنون
آن روز که انقالب تعطیل شود
هنگام «مرخصی» است ،اما نه کنون()1
و ...آن روز هم که جان زتن برآید ،برای طلبه روز فراغت و
پایان ایام آموختن است .آیا کسی شنیده که فالن مرجع
تقلید ،به دلیل کهولت سن ،بازنشست شده است؟ سیرة
بزرگان حوزه چنین بوده که تا زنده بوده و توان بحث و
تدریس و تالیف داشتهاند ،به رسالت علمی خود ادامه دادهاند.
البته برای حوزویان« ،فرصت»هایی به نام «تعطیالت» وجود
دارد که مناسبترین زمان برای پرداختن به اموری است که
در ایام تحصیل ،مجال و حال آن نیست .این فرصتها را
باید مغتنم شمرد«...فانتهزوا الفرص» وگرنه از دست میرود و
غصه به بار میآورد .اگر تابستان فرا میرسد ،طلبه درسهای
تابستانی میخواند.
اگر ماه رمضان و محرم و صفر ،ایامی به عنوان تعطیل ،حوزه
رسماً درس ندارد ،طلبه یا به نشر معلومات و اشاعة حاصل
تحصیالت خود به نام «تبلیغ» میپردازد ،یا عقبماندگیهای
درسی خود را جبران میکند ،یا به دروس حاشیهای
میپردازد ،یا به نحوی فرصت را میگذراند که مدیون دین و
محکوم خرد خویش نباشد.
میزان موفقیت در این مسئله ،به «برنامهریزی» بستگی دارد.
«تدبیر» و «تقدیر» شاخهای از برنامهریزی است و محاسبة
«اهم» و «مهم» شاخهای دیگر.
میدانیم که استراحت و فراغت هم ضروری است .تفریحات
سالم و دید و بازدیدها و سیر و سفرها و گشت و گذارها هم
برای «تجدید قوا» و «تأمین نشاط» مفید است ،ولی نه به
قیمت سوختن فرصتهای مفید و فراموش شدن آموختهها
و فاصل ه افتادن بین طلبه و کتاب و درس و پیدایش حالت
سستی و رخوت و بیمیلی و بیانگیزگی.
میگویند «یاقوت حموی» یکی از دانشمندان مسلمان که
کتاب ماندگار و کلیدی خود به نام «معجم البلدان» را تألیف
کرده ،از اوقات حاشیهای و فرصتهای خوردهریز کنار کار
اصلیاش استفاده کرده است .وی ،شاگرد یک تاجر پارچه
بود .برای وصول مطالبات یا بردن اجناس و ارتباط با مشتریان

به مناطق مختلف سفر میکرد و کارگزا ِر صاحبکار خود بود.
اما درکنار این اشتغال ،به هر جا میرفت ،اطالعات جغرافیایی
آنجا را میپرسید و ثبت میکرد و در پایان ،این یادداشتها
را به صورت کتابی تدوین کرد .در علم گیتاشناسی و معرفی
اماکن جغرافیایی ،کتاب معجمالبلدان او یکی از منابع مهم
و کهن به شمار میرود )2( .کار آن جوان برای همه ما یک
«درس» دارد و آن این که از وقتهای خوردهریز و پراکندة
شب و روز و ایام هفته و ایام سال ،میتوان استفادة شایان
کرد و با بهرهگیری حساب شده از این وقتهای کوچک
«کارهای بزرگ» انجام داد.
پس میتوان «تعطیالت» را هم تبدیل به «فرصت» کرد.
حیف است .زمان میگذرد و دیگر باز نمیگردد .جوانی هم
فرصتی غیرقابل تکرار است و فکر و ذهن و استعداد و فراغت
و شوق این دوران ،سرمایههایی بس ارزشمند است .هر که
با داشتن این سرمایهها «زیان» کند ،از ضعف و بیتدبیری
خود اوست.
یادم نمیرود که در یکی از تابستانهای ایام جوانی(،)3
شهید قدوسی و شهید بهشتی برای ما و همدرسانمان برنامة
خاص مطالعاتی تعیین کردند .همه موظف شدیم در طول
تابستان ،عهدین (تورات و انجیل) را مطالعه کنیم و در زمینة
خداشناسی و توحید و خلقت جهان و سرگذشت انبیا و
تعالیم و گفتههای حضرت موسی و حضرت عیسی و احکام
و شریعت آنان ،آنچه در «عهدین» مطابق با «قرآن» است و
آنچه مغایر با قرآن است استخراج کنیم .نتیجة این مطالعه،
جزوهای به صورت «جدول مقایسهای» شد که برای خودمان
هم جالب بود .شاید اگر آن «برنامة تابستانی» نبود ،هرگز تا
آخر عمرمان زمینه و فرصتی پیش نمیآمد که تورات را مرور
کنیم ،یا اناجیل اربعه را مطالعه کنیم.
به هرحال ،نباید گذاشت تعطیالت ،به بطالت بگذرد .زمان را
باید مهار کرد .با شیوه مهارکردن زمان ،میتوان از هر دقیقه
قرنی ساخت و قرن را در دقیقهها گنجاند .ما در حال داد و
ستد با زمانیم .در آنچه از دست میدهیم و آنچه به دست
میآوریم ،باید به خیر و منفعت برسیم ،نه آنکه زیان کنیم.
حضرت علی علیهالسالم میفرماید:
ذان َ
علمان َ
یاخُ
منک
و
فیهما
فاعمل
فیک
ِ
ِ
«اللّیل و ال ّنهار یَ
َفخُ ذ مِن ُهما» شب و روز در تو عمل میکنند ،تو هم در آن دو
عمل کن .آن دو از تو میگیرند ،تو هم از آن دو بگیر ( .)4در
تعطیالت« ،معطل» نباشیم.
و ...تحصیل را هرگز تعطیل نکنیم!
پینوشت:

 -1از نویسنده است.
 -2ر.ک« :گوهر وقت» ،مطلبی.
 -3حدود سالهای  1353-54در مدرسه حقانی.
 -4غررالحکم ،حدیث.3705
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مثلثطلبگی:علم،تقواوبصیرت
مهدی عبداللهی

طلبگی استمرار نهضت الهی انبیاء ،و طلبه ادامهدهندة خط سبز
هدایتگران الهی است .بیتردید ادای چنین رسالتی سترگ،
مقدمات فراوان و عظیمی میطلبد .بسیار فرمودهاند علم و تقوا دو
بال صعود به قلة موفقیت میباشند ،اما طلبگی نیاز به ضلع سومی
دارد :بصیرت.
الف) نخستین شرط طلبگی ،اسالمشناسی است .استمرار خط
سبز پیامبری تنها با آگاهی کافی از علوم نبوی معنا دارد .عدم
شناخت کافی از وجوه مختلف ایمانی ،اخالقی و رفتاری برنامة الهی

هرکدام طعم خودش را دارد!
احمد امامی

تم ِ
ت درس خارج
طلبهای که از «بدان ایّدک اهلل ِ» طلبگی تا ّ
تمت!) ،به همۀ تکالیف شرعی و درسی
(که البته هیچگاه نمی ّ
خود دل بسپارد؛ یعنی خوب درس بخواند و به ِ
بحث هر درس
بپردازد و از پیش و پس مطالعۀ هیچ کالسی باز نماند و جمعه و
جماعات و روضه و روایات را نیز حاضر باشد و سر هفته ،جلسۀ
ِ
مثبت درس و بحث
اخالقیاش هم فوت نشود ،و خالصه ،طلبة
و فحص و تزکیه باشد که از من بپرسند اگر چه چیزی کم دارد؛
مشق
میگویم« :نوشتن» نه نوشتن برای نشر دادن ،نوشتن برای ِ
نویسندگی.
به طور حتم میگویید :حاشیه! میگویم حاشیهنویسی،
خوب و الزم است و جای خود دارد ،اما این نوشتن ،از آن
زبان زمان
جنسی که میخواهم نیست .منظورم ،نوشتن به ِ
زبان
و برای مخاطب عام است .حاشیه ،نوشتن به همان
ِ
علمی مکاسب و کفایه است که خارج از چاردیواری فیضیه،
ِ
نه فهمیده میشود و نه مشتری دارد؛ جز این است؟! ( این
را هم پوستکنده گفته باشم که من از آن دست طلبههایی
هستم که معتقدم ،طلبه باید تمام متون درسی اصلی خود را
کامل خوانده باشد و همۀ ضمیرها را به صاحبان اصلی خود
برگرداند و متعلَقها را درست بیابد ،و حق اعرابها را هم به
طور کامل رعایت کند!).
طلبه در این نظا ِم آموزشی و پژوهشی که ما در حوزه داریم  -و
یکی از بهترین نظامهای آموزشی و پژوهشی دنیاست -میتواند
بیآنکه دستش به قلم بخورد ،مجتهد شود؛ یعنی نظام آموزشی
حوزه ،سرتاسر شفاهی است؛ اگر نوشتنی هم در کار باشد،
در «حاشیه» است .حتی درس ادبیاتی که در برنامۀ درسی
گنجاندهاند ،نویسندهپرور نیست.
به پندا ِر بسیاری از ما ،نوشتن و نویسندگی یکی است .یعنی
گمان میبریم «هرآنکس که مینویسد ،نویسنده است»
درحالیکه چنین نیست .چنانکه هر گویایی ،گوینده (سخن َور)
نیست؛ هر نویسایی ،نویسنده (قلم َور) نیست .بسیاری از ما تنها
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مکتوبماه

مقصد1

اخبا ر ماه

استاد ماه

هدایت ،نتیجهای جز معرفی بیراههها به عنوان راه سعادت در پی
نخواهد داشت .طلبه همچون رسوالن الهی عهدهدار «بالغ» است و
کسی که اسالم را بهدرستی نشناخته ،آنچه به ذهن و قلب دیگران
میرساند ،جز اسالم خواهد بود.
ب) به قول معروف ،متولی امامزاده باید پاسدار حرمت آن باشد.
کسی که مبلغ «رساالت الهی» بوده ،مردم را دعوت به «صراط
مستقیم میکند» ،باید خود قافلهدار این کاروان باشد« :واج َعل َنا
ِین إماماً» .هیچ دیدهاید کسی که خود در بیراهه گام مینهد،
ِلم َّتق َ
ل ُ
اگر راه درست را با هزار آیه و استدالل نشان دیگران دهد ،از وی
بپذیرند .و گیرم که پذیرفتند و سخن وی مایة سعادتمندی
دیگران شد ،چه زیان عظیمی که علم من دیگری را نجات داده ،مرا
ون»
به جهنم افکند« :ل َِمت
َقولون َما التَف َع ُل َ
َ
ج) اما بصیرت ،بگذارید با مثالی به حقیقت نزدیک شویم :فردی را

به این دلیل ،نویسنده نمیشویم که کسی تبر بر کم ِر این پندا ِر
نادرستمان نکوبیده است .اگر جا بیفتد که «نویسایی دیگر است
و نویسندگی دیگر» تازه ،این پرسش نمایان میشود که «برای
نویسنده شدن چه باید کرد؟».
این پرسش ،پاسخ کوتاه ندارد .آشنایی با شیوههای درستنویسی
و برخی ترفندهای زیبانویسی و آموزش نکات نظری و کاربردیِ
تماس مدام با آثار ادبی و  ...همه توصیههایی
نویسندگی ،و انس و
ِ
میان
است که معموالً در پاسخ به این پرسش گفته میشود؛ اما از ِ
همۀ این توصیهها یکی هست که همۀ اینها را دربرمیگیرد ،در
اینجا من میخواهم فقط آن را بیان کنم .چرا نمیتوانیم بنویسیم؟
یا راحت ،خوب و زیبا بنویسیم؟ چون خوب نمیخوانیم ،برای
نویسنده شدن ،باید خوانندۀ خوبی باشیم؛ همین!
مشکل قلم ،در ذهن ماست .اگر قلممان خشکیده ،برای آن است
ذهن روان و سیال و پخته و پروردهای نداریم .پس برای خوب
که ِ
نوشتن ،باید ذهن خود را ورزیده کنیم .باید نیروی ذهنی نوشتن،
و قلمی که در ذهنمان است ،روان و شکوفا شود .برای این کار،
باید بسیار بخوانیم و ذهن خود را برای سیر در افقهای گسترده
و گوناگون فکری و ادبی ،به گردش ببریم .در همین خواندنها
و متنوعخوانیهاست که از هر قلمی ،روشی آموخته و با هر
اثری ،تجربهای میاندوزیم ،و تمام شیوههای خوب نوشتن را
یکجا و ناخودآگاه و بهطورعملی مشق میکنیم .خواندن شعر -که
اگر شعر باشد ،جوهر همۀ هنرهای ادبی است -کالسیک باشد
(بهویژه حافظ که بهراستی حافظۀ ادبیات ماست) ،یا نو؛ خواندن
خارجی ترجمه شده،
رمان – حاال از هر نوع که باشد ،ایرانی یا
ِ
نو یا کالسیک و  -...که افزون بر آموزش ترفندهای توصیف ،و
شیوههای درست نگارشی و  ،...زاویه نگاه و به انتظام درآوردن
خیال را به ما میآموزد؛ خواندن نثرهای ادبی – برای کسب
مهارتهای نویسندگی ،نوشتن انشای ادبی نیز بسیار مفید
است -یا نثرهای شاعرانه یا شعرهای منثور؛ خواندن متون علمی
با قلمهای استوار ،و سبکهای خاص؛ و خالصه خواندن همهگونه
اثر علمی ،گزارشی ،تحلیل سیاسی ،حتی ورزشی و  ...بهترین
راه صیقل دادن قلم ذهنی است .من خود غالم همت آن طلبۀ
پُرخوانم که از خواندن روزنامۀ خشکشویی و گوشت و سبزی
و لبو هم نمیگذرد که هرکدام طعم خودش را دارد .پس ،بسیار
بخوانید.

پروندهماه

مدرسه ماه

طلبه ماه

تصور کنید که دو ظرف ،یکی از آب و دیگری از شراب پیشروی
اوست .او میداند که در اسالم ،نوشیدن آب ،حالل و نوشیدن شراب،
حرام است .از سوی دیگر ،فردی باتقوا بوده ،درصدد عمل به دستور
الهی است .آیا صرف این علم و تقوا برای اجتناب از خوردن حرام
بسنده است ،یا آنکه ،باید علم جزئی دیگری درباره دو لیوان یادشده
بهدست آورد ،این آگاهی که محتوای کدام لیوان ،آب و کدامیک
شراب است.
در بسیاری از موارد ،بهخصوص امور فردی تحصیل چنین
علمی آسان است ،اما در میدان امور اجتماعی که پای انسانها
و اجتماعات دیگر با باورها ،مقاصد ،منافع و اخالقیات متنوع و
متضاد در میان میآید ،تشخیص واقعیت امور دشوار میگردد.
آن هنگام که دنیازدگان ،باورها و مقاصد باطل خویش را پشت
سخنان زیبا پنهان میکنند و با قاطعیت هر چه تمام ،دروغهای
بزرگ میگویند ،آنگاه که انبوهی از دادهها و تحلیلهای گونهگون

روحانیت و انتخابات
سید سجاد ایزدهی

به دست گرفتن قدرت سیاسی و حکومت ،از ابزارهای اساسی در سوق
دادن توده مردم به سمت و سوی خاص است .و تأثیر حکومت ها و
حاکمان ،در فرهنگ و گونة دینداری مردم انکار ناپذیر است .و گرچه در
آموزههایشیعی،قرارگرفتندرمسندقدرتوحکومت،مطلوبیتبالذات
ندارد ،لکن با عنایت به این که اجرای حدِّاکثری شریعت و هدایت جامع
میسر
و کامل مردم و اداره امور شریعتمدار جامعه جز در سایه حکومت ّ
امکاناجرایحدودشرعیواحتمال
نمیشود،لذاعالمانشیعهدرصورت ِ
تأثیرگذاریبرحاکمانوجامعه،ازمشارکتسیاسیدرامورکالنجامعه،
سر باز نزده و تعامل با حاکمان را به جهت بهسامانی امور ،تبلیغ شریعت و
هدایت توده مردم ،م ِّد نظر قرار دادهاند .بلکه فقیهی مانند صاحب جواهر
پذيرش کارگزاری از جانب سلطان عادل را مطلوب دانسته و تصدي امور
این نظام را از مصاديق خدمت به امام معصوم و كمك به خير ،نيكي و
تقوا معرفي ميكند كه در اين صورت نهتنها بايد اين مسئوليت را قبول
كرد ،بلكه می بایست آن را طلب كرده و در مقدمات به دست آوردن آن
مقدمات که در زمان های قبل ،در قالبهای خاص همان
كوشيد .این ّ
زمان،صورتمیپذیرفتدرعصرحاضرقالبهایمتفاوتییافتهاستکه
ازمهمترینآنها،میتوانبهنامزدیبرایانتخابشدن،جهتکارگزاری
نظام اسالمی در عصر حاضر یاد کرد.
انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی که بر اساس مبانی فقه
شیعی در راستای مشارکت ح ِّداکثری مردم و عالمان در ادارة کالن
جامعه ،صورت پذیرفت ،تحقق اهداف شریعت را نه در اعمال زور ،بلکه
به اقتدار اجتماعی عالمان و حضور و حمایت مردم مستند کرده است.
ازاینروی سالهای مبارزه با طاغوت ،با حضور گستردة مردم ،همراه بوده
مقبولیت
و پس از پیروزی انقالب نیز همواره مشروعیت نظام اسالمی با
ّ
فراگیر مردمی همراه بوده است .و برخالف انقالبهای جهان که معموالً
مدتها ،زمام امور جامعه را انقالبیون بر عهده گرفته و آن را در گرو رأی
تا ّ
و نظر مردم قرار نمیدهند ،آغازین سالهای پیروزی انقالب اسالمی با
رفراندوممردمبهجهتتأسیسجمهوریاسالمیهمراهبودهوسالهای
بعدنیزحضورومشارکتسیاسیـاجتماعیمردمدرعرصههایمختلف
(جنگ تحمیلی ،انتخابات و حضور در راهپیمایی ها و  ) ...محور حفظ و
بقاینظاماسالمیبودهاست.

بر ذهنها سنگینی میکنند ،و هنگامی که کوتهنظران یارای
تفکیک خط و خطا را ندارند ،بهخصوص اگر عدهای خواصنام
پردة مصالح فردی مانعشان شود ،تنها با بصیرتی نافذ در کنار علم
و تقواست که میتوان با دقت همهجانبه در جزئیات ،کلنگری
در مسائل ،عدم اکتفای به ظاهر ،توجه به متن در میان حواشی
و  . . .حقیقت بهمحاقرفته در پس ابرهای سیاه دروغ و خدعه را
ِس» .بصیرت یعنی
نظاره نمود« :العال ُِم ب ِ َزمان ِ ِه الت ُ
َهج ُم َعلی ِه اللَّ َواب ُ
قدرت تشخیص مصادیق عناوین کلی ،یا قدرت تطبیق درست
کلیات بر جزئیات.
شناسان خودساختة بصیر نقشی اساسی در
بیتردید رجوع به اسالم
ِ
بصیرتافزایی ما خواهد داشت ،اما در رأس این مثلث ،قافلهدار صبر
و بصیرت است که سخنش حجت خدا بر همگان استَ « :فإِن َّ ُهم
ُح َّجتِي َعلَ ُ
يكم َو أَن َا ُح َّج ُة اللهَّ».
علم ،تقوا و بصیرتمان فزاینده باد!
بنا بر آموزه های شیعی ،مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی ،نه از
س ِر استفادة ابزاری از قدرت مردم ،بلکه از روی باور به این حضور و اعتقاد
به فوائدی است که بر نقشآفرینی مردم مترتّب میشود .در این میان،
روحانیت شیعی به عنوان چشمان باز جامعه و سربازان خط ا ّول جبهة
حفظ و توسعة کیان اسالمی ،با اقتدا به سلف صالح خویش ،ضمن اینکه
خود را از دخالت در سرنوشت جامعه بیگانه ندانسته و در بهسامانی و
کارآمدی جامعه تالش میکنند ،میبایست بقا و کارآیی نظام سیاسی
را در گرو مشارکت حداکثری مردم دانسته و همواره مردم را به آن سوق
دهند.ازاینروی،عنایتبهمشاركتفعالومثبتدر«انتخابات»وكمك
به تثبيت پایههای نظام «مردمساالري ديني» و ترغيب مردم به حضور
آگاهانه ،متعهدانه و دينباورانه در اين عرصة سرنوشتساز را میبایست از
روحانیتدرعصرحاضربرشمرد.
بایستههایاساسیوظائف
ّ
روحانیت متع ّهد ،در راستای هدایت مطلوب و شریعتمدار جامعه،
بلکه
ّ
میبایست با دقت و هوشمندي ،در متن جریانها و امور سياسي روز،
حضوري پدرانه و آگاهيبخش داشته و با اشراف نسبت به رويدادهاي
سياسي ـ اجتماعي جامعه ،همچون پدری مهربان ،آگاه و بیطرف ،بر
آگاهي و بصيرت مردم بيفزايند و ضمن مشارکت ح ِّداکثری و فعال
خویش در عرصههای سیاسیـ اجتماعي ،مردم را به ضرورت شركت
در امور سياسي ـ بهخصوص انتخابات ـ فراخوانده و این امر را به عنوان
تكليفی شرعي  -بلکه ملي  -تبلیغ نمایند .تأکید بر مشارکت سیاسی
و حضور فعاالنة مردم در فرایند انتخابات ازآنروی مهم ،تلقّی میشود که
امروزهانتخاباتونقشاساسيمردمدرتعيينسرنوشتخويشدرقالب
انتخاب كارگزاران و نمايندگان ،به عنوان يكي از مهمترین شاخصههای
توسعهوپيشرفتمحسوبشدهوپشتوانةمحکمیبرایکیاناسالمیدر
عرصههایبينالملليخواهدبود.برخیازوظایفیکهروحانیوندرراستای
مشارکت حداکثری و فعال مردم و حضور موثّر مردم در انتخابات برعهده
دارند ،میتواند عبارت باشد از« :حضور موثّر و ف ّعال در فرایند انتخابات»،
«مهیا
»تبیینوتبلیغمناسبجهتضرورتشرکتمردمدرانتخابات»ّ ،
ساختنفضایسالمومطلوببرایمشارکتح ِّداکثریمردم»«،تبیین
القایاینمسئلهکهشرکتدرانتخاباتوتعیینسرنوشت،همحقمردم
استوهمتکلیفآنها»«،پیشگیریوجلوگیریازعواملیکهموجبات
یأس و دلسردی مردم از مشارکت سیاسی را فراهم میآورد»« ،رعایت
اعتدال و میانهروی ،حفظ بیطرفی و هدایت پدرانة رأیدهندگان در
فرایند انتخابات»« ،بیان شاخصهای انتخاب کارگزار اصلح و مالکهای
شریعتبرایرسیدنبهبهترینانتخاب»و«همراهیبامردمدرمشورت
وراهنماییدرشناختبهترینگزینهانتخاباتی».
حاشیه،شمارهسه
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