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از حضرت امام زین العابدین(ع) نقل شده است :آیههای قرآن ،هر كدام آن ،خزینه علوم (خداوند) است ،هر گاه خزینهای باز میشود شایسته است كه
مستدرك الوسائل :ج  ،4ص  ،238ح 3
خوب در آن بنگری .
از نگاه مدرس حوزه علمیه قم:

جامعه

ضرورت ایجاد ابواب جدید در رسالههای عملیه

• شماره •3581يكشنبه  20آبان•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
مدیرکل اوقاف استان قم تشریح كرد:

اتفاقات بینظیر قرآنی در استان قم
ادامه از صفحه :2

* وقف ،ماندگارترین نوع خدمت در جامعه محسوب میشود
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم
حجتاالسالم و المسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم در نشست خبری
هفته وقف با بیان این که سنت حسنه وقف دارای ساختاری دقیق از نظر
فقهی و حقوقی برای ماندگاری امور خیر است اظهار کرد :با توجه به احکام
دقیقی که در فقه شیعه پیرامون وقف و موقوفات وجود دارد این مسئله در
حقیقت ماندگارترین نوع خدمت در جامعه محسوب میشود.
وی افزود :هر عمل خیری که در ساختار فقهی و حقوقی وقف جای بگیرد
غیر قابل تغییر و تبدیل در موضوع و موارد مصرف خواهد بود و این مسئله
خالف شرع است زیرا هیچ ارادهای نمیتواند نیت واقف را از مسیر اصلی
آن منحرف کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه واقف با استفاده از
ساختار فقهی و حقوقی وقف میتواند کار خیر فرهنگی و اجتماعی خود
را برای همیشه بیمه و آن را از گزند حوادث و دستبرد خائنین حفظ کند
عنوان کرد :باید جامعه به سمتی حرکت کند که مانند سالم کردن ،سنت
وقف نیز همگانی و فراگیر شود و هر مسلمانی در هر سن و سالی و در هر
کار و مسئولیتی به انجام عمل وقف اهتمام داشته باشد.
وی ادامه داد :برای تحقق این رسالت سنگین نیازمند فرهنگسازی و
ترویج فرهنگ وقف در ابعاد گسترده هستیم که بخش عمده آن بر عهده
اصحاب رسانه ،صاحبان منابر ،ائمه جماعات و اهل قلم می باشد به
همین منظور این نشست خبری با حضور خبرنگاران تدارک دیده شده تا
ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و با همکاری اهل قلم نسبت
به ترویج فرهنگ وقف به خصوص در هفتهای که به نام این سنت حسنه
نامگذاری شده اقدامات الزم صورت بگیرد.
حسینی مقدم با بیان اینکه یکی از بسترهای مهمی که در فرهنگ دینی و
عمومی مردم جایگاه خاصی دارد مقوله زیارت اماکن متبرکه حرم مطهر
ائمه اطهار علیهم السالم و امامزادگان است خاطرنشان کرد :معرفی بقاع
متبرکه و نقشی که در دوران حاضر دارند یکی از مهمترین وظایف سازمان
اوقاف به شمار میرود زیرا امامزادگان هم در دوران حیات و هم در دوران
پس از مرگ در ارتقای فرهنگ دینی مردم نقش مهمی داشتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با تاکید بر رسالت اصحاب رسانه
در معرفی امامزادگان واجب التعظیم استان قم به عموم اقشار جامعه
گفت :الزم است بخشی از فعالیتهای خود را به معرفی امامزادگان
اختصاص دهید زیرا این اماکن سرمایههای تاریخی ،معنوی و مذهبی ما
هستند و به فرموده رهبر معظم انقالب بقاع متبرکه باید به قطب فرهنگی
تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه در طول سالها بقاع متبرکه مرکز معنویت و ترویج معارف
اسالمی بودهاند افزود :امروز هم این قطبهای فرهنگی محور بسیاری از
فعالیتهای اجتماعی فرهنگی دینی و مذهبی را تشکیل میدهند.
حسینی مقدم هفته گرامیداشت وقف را فرصتی برای توجه نخبگان و عموم
جامعه به مقوله وقف دانست و گفت :برای این منظور برنامههای گوناگونی
تدارک دیده شده که از جمله آنها میتوان به دیدار با علما و مراجع و ائمه
جماعات شهر مقدس قم ،برپایی خیمههای معرفت و ایستگاههای همه
واقف باشیم ،برگزاری همایش تجلیل از مفاخر قرآنی و یاوران وقف و
نیز تکریم خادمان امامزادگان ،برگزاری نشستهای صنفی تخصصی
پیرامون ترویج فرهنگ وقف و نیز بهرهمندی از ظرفیت مبلغان و روحانیون
در امامزادگان و اماکن عمومی اشاره کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان این که انعکاس اخبار مربوط
به وقف در رسانهها در زمینه ترویج این سنت حسنه تاثیرگذاری باالیی
دارد گفت :از دیگر برنامههای هفته گرامیداشت وقف میتوان به غباروبی
بقاع متبرکه با حضور اقشار و اصناف گوناگون اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در راستای احیای موقوفات نسبت به اخذ سند بیش
از  ۸۰۰رقبه استان قم اقدام شده است خاطرنشان کرد :در سال جاری
نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزایش درآمد موقوفات به میزان
 ۳۴درصد بودهایم.
حسینی مقدم از طراحی و شروع عملیات عمرانی در  ۴۰بقعه متبرکه
استان قم خبر داد و افزود :بیشتر این پروژهها تا پایان سال جاری به
بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم اعتبار در نظر گرفته شده برای این
پروژهها را  ۷میلیارد تومان ذکر کرد و گفت :در راستای اجرای امینانه نیات
واقفان نیز بیش از  ۴۰میلیارد ریال در امور مختلف فرهنگی و اجتماعی
همچون فعالیتهای قرآنی ،طرحهایی همچون بصیرت عاشورایی و
نشاط معنوی هزینه شده است.
وی ارائه کمکهای ویژه به ایتام و مستمندان ،بیماران نیازمند و آبرسانی
به روستاهای محروم را از دیگر فعالیتهای اداره کل اوقاف استان قم
دانست و افزود :این قبیل امور در قالب طرحهایی همچون مهر تحصیلی،
آزادسازی زندانیان ،کمک به تأمین دارو و درمان بیماران نیازمند و اجرای
طرحهای عمرانی صورت گرفتهاند.
حسینی مقدم در خاتمه با اشاره به فعالیتهای اداره کل اوقاف و امور
خیریه استان قم در ایام اربعین حسینی عنوان کرد :موکب حضرت
علی بن جعفر علیه السالم امسال در شهر سامرا برای پذیرایی و اسکان
زائران در نظر گرفته شد و توانست طی دو هفته به هزاران نفر خدمات
مناسبی ارائه دهد.

ادامه از صفحه اول:

* توضیح المسائلهای امروز
دارای مزایا و نواقصی هستند
حجت االسالم و المسلمین قادر
فاضلی ،درباره میزان نیازسنجی
و زمان سنجی رسالههای عملیه
امروز حوزه علمیه به شفقنا گفت:
رسالههای عملیهای که تحت عنوان
توضیح المسائل در دسترس همگان
قرار گرفته و میگیرد ،دارای مزایا و
نواقصی هستند ،مزایای آن این است
که مردمی که میخواهند به تکالیف
دینی خود عمل کنند ،کتاب خوبی
در دسترس دارند و هر کسی میتواند
آن را تهیه کند و به هر مسئلهای که
خواست رجوع و کسب اطالع کند.
اکنون هم فضای مجازی ،رسانه
و دیجیتال ،از این جهت انسان را
کمک میکند که حتی اگر کتاب
هم نخرید ،با گوشی همراه به
پاسخ سوال شرعی خود برسد؛ از
این لحاظ رساله عملیه یک امکان
بسیار به روز و مناسبی است و از
احتیاجات روزمره همگان میباشد
و در آینده نیز خواهد بود.

* در رسالههای عملیه آنچه از
قدیم مرسوم بوده به همان شیوه
گذشته تکرار میشود
او ادامه داد :اما اشکالی که به
رسالههای عملیه وارد است ،اینکه
آنچه از قدیم مرسوم بوده و در اکثر
رسالههای توضیح المسائل موجود
است به همان شیوه گذشته تکرار
میشود .به فرض  ۱۰رساله عملیه
را باز کنید همه در ابتدا از مسئله
تقلید شروع میشود و سپس به
طهارات ،عبادات و… میپردازد؛ به
عبارت دیگر همان مسایلی که ۵۰
سال پیش مطرح بود به همان شکل
ادامه پیدا کرده است بدون اینکه کم
و کیف مسئله تغییری کند .البته در
برخی از رسالهها یکسری مسائل
جدید اضافه کردند که بسیار خوب
است به عنوان مثال اجاره سرقفلی
در رسالههای قدیم نبود و اکنون
شرایط و حکم آن در رسالهها وجود
دارد یا اینکه در برخی از رسالهها
به معامالت الکترونیک توجه
ً
دارند .ولی عموما مشکالت سابق
مطرح میشود به عنوان مثال بحث
آب چاه ،هنوز هم در رسالهها،
آب چاهها را مطرح میکنند بدین
صورت که اگر آب چاه نجس شد
و حیوانی در این آب ُمرد چه مقدار
باید از آب تخلیه کنیم تا تمیز شود
در حالی که شاید در طول سال یک
مورد در کل کشور پیدا نشود که به
این مسئله گرفتار شود.
بنابراین از این جهت به رسالههای
عملیه اشکال وارد است و باید با
توجه به شرایط و نیازهای جدید
بازنویسی شوند.

* ابواب جدید در رسالههای
عملیه الزم است
وی در پاسخ به اینکه در رسالههای
عملیه امروز نیاز است چه فصول و
ابواب جدیدی طرح شود؟ گفت:
ابواب جدید در رسالههای عملیه
الزم است ،ولی برخی از ابواب نظیر
بخش اقتصادی ،حقوقی و قضائی
ً
اصال نیاز نیست؛ چون این امور
تخصصی هستند و اگر به رسالهها
هم اضافه گردد برای مردم فایدهای
ندارد .به عنوان مثال بحث قصاص؛
قصاص یک امر تخصصی است و
قضات که در رأس کار هستند باید
در مورد آن مطالعه کنند تا بتوانند
حدود را تعیین و تکلیف نمایند.
همچنین در برخی از موارد باید
پزشک و متخصصان دیگری باشند
تا حدود مشخص گردد.
حتی در برخی از موارد انقدر مسئله
حساس و تخصصی است که شاید
حتی دو قاضی در مورد یک مسئله
حکم یکسانی صادر نکنند .به
طور کلی ذکر این دسته از مسائل

در رسالههای عملیه به درد مردم
نمیخورد و نیاز نیست البته باید
ً
کلیت مسائل آورده شود که اگر مثال
شخصی نزاع کرد و به دیگری آسیب
رساند چه حکمی دارد تا مردم متوجه
عواقب شوند و نزاع نکنند چرا که این
رفتارها قصاص و دیه دارد.

* در رسالهها به برخی از مسائل
جدید روز پرداخته نشده است
وی افزود :ولی در رسالهها به
برخی از مسائل جدید که مبتال به
است ،از جمله شکلهای متفاوت
ازدواج و طالق ،بحث اجاره رحم،
اجاره نطفه ،تغییر جنسیت ،قبول
سرپرستی کودک از کودکستان،
تجارت ،ارز و اوراق بهادار و غیره
پرداخته نشده است البته برخی از
مسائل جدید نیز تخصصی هستند
و نباید به طور مفصل در رسالههای
عملیه در مورد آنها توضیح داده
شود ،اما باید در حد عمومی مطرح
شوند تا مردم بدانند که اصل تغییر
ِ
جنسیت درست هست یا نیست،
چرا برای عدهای تغییر جنسیت
جایز است و برای عدهای جایز
نیست؟ به هر ترتیب ذکر مسائل
جدید در رسالههای عملیه الزم
و مورد نیاز مردم است ،اما بیان
بحث قضاوت ،حدود و دیات به
ً
طور تکمیلی اصال ضرورتی ندارد.
البته در کنار انتقادی که در مورد
به روز نبودن برخی از رسالهها
دارم ،متذکر میشوم که بعضی از
رسالهها بسیار به روز هستند مانند
رساله آیت الله جناتی که چندین
جلد هست و سواالت جدیدی در
آنها مطرح شده است.

* بحث موسیقی از مبتال
بهترین مسائل روز است ،اما
حکم آن معلوم نیست!
وی به برخی از مسائل جدید که
نیاز است در رسالههای عملیه به
آنها پرداخته شود اشاره و تصریح
کرد :امروز بحث موسیقی از
مبتالبهترین مسائل روز است.
امروز انواع و اقسام موسیقیها وارد
بازار شده و همگان با هر سلیقهای
به نوعی با موسیقی ارتباط دارند،
اما از جزئیات حکم و فرهنگ این
موسیقی اطالع ندارند ،صدای
موسیقی را بلند میکنند و موجب
اذیت و آزار دیگران میشوند؛ از
طریق رسالهها باید مشخص شود
کسی حق دارد صدای صوت قرآن
و روضه را با نیت ثواب بلند کند یا
اینکه در این مورد هم کسی حق آزار
دیگران را ندارد.
وی گفت :در ایام ماه محرم
و صفر ،هیئات تا  ۱۲شب در
خیابانها به نواختن طبل و روضه
خوانی میپردازند ،در حالی که
برخی از مردم در خانه بیمار و پیر
و نوزاد دارند و با صدای روضه و
طبل این هیئات ،آزرده میشوند
و این عزاداران حق الناس را ضایع
کردند لذا باید در رسالههای عملیه
به مردم گفته شود که هیئات برای
انجام مراسم عزاداری در حسینیه
و مسجد و با حفظ حدود شرعی،
عقلی و قانونی آزاد هستند.

* مسائل روز و مهم را کنار
گذاشتیم و مدام بحث آب چاه
را مطرح میکنیم!
وی ادامه داد :نمونه دیگر اینکه
در خیابان سد معبر میکنند و
موجب ترافیک میشوند و دلیل
میآورند که خیمه امام حسین(ع)
علم کردهاند! در صورتی که
باید در فضائی خیمه علم کنید
که مزاحمتی برای مردم ایجاد
نشود؛ کسی حق ندارد به نام امام
حسین(ع) مردم آزاری کند .این
مسائل بسیار مبتال به است و در
سال شاید صدها هزار نفر گرفتار
همینمسئلهباشندوخیالکنندکهکار
خیر انجام میدهند .مردم باید بدانند

که در این موارد تکلیفشان چیست،
شخصی میخواهد کار ثواب انجام
دهد ،به شربت دادن میپردازد.
شربت دادن در کنار خیابان امر
درستی است یا نادرست؟
در خیابانها با موتور بی مورد بوق
بزنیم درست است یا نادرست؟
این مسائل باید در رساله تحت عنوان
حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی
بیان شود .ما فصلی به عنوان حقوق
شهروندی در رسالهها نداریم
که توضیح دهد انسان مدنی یا
اجتماعی باید چه حقوقی را رعایت
کند .این دسته از مسائل روز و مهم
را کنار گذاشتیم و مدام بحث آب چاه
را مطرح میکنیم! چون قدیمیها
نوشتند ،ما هم مینویسیم .واقعا
امروز ملت ما چقدر از آب چاه برای
آشامیدن استفاده میکنند!؟ در حال
ً
حاضر عموما  ۹۰درصد مردم از آب
لوله کشی یا آب چشمهها استفاده
میکنند.
وی بیان کرد :باید توجه داشته
باشیم که مردم برخی از سواالت
را نمیکنند چون نزد آنها این امور
بسیار خوب است و ثواب دارد به
عنوان مثال مردم سوال نمیکنند
که تا نصف شب حق داریم بیرون
باشیم یا نباشیم ،در خیابانها طبل
بزنیم یا نزنیم ،مراجع باید به مردم

ً
یاد دهند که مثال در چه چارچوبی
عزاداری کنند و خیرات دهند و
مسائل شرعی و دینی را به انجام
برسانند؛ اما متأسفانه از این جهت
ضعفهائی داریم.

* بعضی از اصطالحات
رسالهها سخت است و باید
آسان شود
وی در مورد ساختار و ادبیات
استفاده شده در رسالههای عملیه،
خاطرنشان کرد :در رسالههای
عملیه بعضی از اصطالحات وجود
دارد که الزم است اصطالحات
جدیدی به جای آنها به کار ببریم،
قدیم برای مردم این فرهنگ جا افتاده
بود و این کلمات را یا میدانستند یا
میپرسیدند ،اما امروز بعضی از
اصطالحات سخت است و باید
آسان شود.
از سوی دیگر باید نوع بیان مسئله
نیز آسان شود ،باید توضیح المسائل
ویراستاری گردد یعنی مرجعی که
نظر خود را میدهد عین آن نظر
و با ادبیات خاص خود ننویسد.
همچنین عبارت باید پس و پیش
و سلیس و روان شود تا مردم وقتی
مطالب را میخوانند ،خسته نشوند.
همانطور که وقتی یک رمان و قصه

را میخوانند اگر به روز و ویراستاری
خوبی شده باشد ،با اشتیاق
بیشتری آن را میخوانند و اگر قلم
سنگین باشد کمتر میخوانند.
من احساس میکنم که رسالهها
نیازمند یک ویراستاری محتوائی
ً
هستند مثال کسی میگوید «مجزی
است انشاالله» مردم مفهوم این را
نمیفهمند و بهتر است به جای آن
ساده تر نوشته شود به عنوان مثال
گفته شود «تکلیف را از ایشان بر
میدارد یا کار ایشان با این وضع
قبول است» همچنین عباراتی مانند
(علی االحوط -احتیاط واجب –
احتیاط مستحب و…) در واقع باید
تکلیف به طور ساده مشخص شود
نه اینکه افراد در سردرگمی بمانند.
از نظر شکلی نیز باید اصطالحات
عربی مخصوص حوزوی حتی
االمکان کم و حتی برداشته شود
تا شخص برای اینکه مفهوم و
معنای مطالب را بفهمد به دنبال
روحانیون نگردد.

* در صورت به روز نشدن
رسالهها مردم از احکام عملی
فاصله میگیرند
وی در مورد اینکه اگر رسالههای
عملیه به روز نشوند و به مسائل مبتال
به مردم نپردازند ،چه آسیبهائی را
موجب میشود ،گفت:
در صورت به روز نشدن رسالهها
مردم از اصل دین فاصله نمیگیرند،
ولی مقداری از احکام عملی فاصله
میگیرند ،یعنی وقتی شخص
مسئلهای را خواند و نفهمید ،آن را
رها میکند و میگوید که انشاالله
آنچه فهمیدم درست است! لذا مردم
به اشکاالت دیگر یا به بیمباالتی
به احکام گرفتار میشوند یا اینکه

دچار زدگی از احکام میشوند به
همین جهت همانطور که سعی
میکنیم شکل کتابهای دیگر را
زینت دهیم و طرح جلدی مناسب
داشته باشد ،الزم است تالش کنیم
رسالهها نیز طرح و ظاهری زیبا و
جذاب داشته باشند.

* توضیح المسائلها از لحاظ
شکل و طرح جلد بدترین
کتابها هستند
وی در پایان اظهار کرد :به نظرم در
حال حاضر توضیح المسائلها از
لحاظ شکل و طرح جلد بدترین
کتابها هستند .قلمهائی که در
توضیح المسائلها به کار گرفته
ً
میشود اصال مناسب نیستند ،شاید
تحلیل این باشد که مردم اگر مشکل
داشته باشند مجبور هستند کتاب
توضیح المسائل را تهیه کنند و چون
این کتاب [بعضا] رایگان در اختیار
مردم قرار میگیرد به زیبائی ظاهری
آن توجه نمیکنند ،این تصور درستی
نیست .قطع ،قلم و شکل کتاب باید
زیبا باشد تا مردم به خواندن مسائل
تشویق شوند و از آن لذت ببرند.
نکته دیگر اینکه فهرست مسائل
توضیح المسائل باید دقیق باشد تا
افراد سریع مسئله مورد نظر خود را
پیدا کنند؛ همچنین مطالب قابل
فهم باشد تا افراد مفهوم موضوع
و پاسخ را متوجه شوند نه اینکه به
دنبال متخصص بگردند تا مسئله
را برای آنها تفهیم کند؛ در انتها
تأکید میکنم که ما باید احکام را
آنقدر زیبا بیان کنیم که شخص به
یادگرفتن احکام عالقهمند شود و
به سراغ آنها بیاید نه اینکه گنگ و
چکشی برخورد کنیم که دچار زدگی
از مسئله و روحانیون شود.

