

95 /05 /25

بیانات در دیدار اعضاى پژوهشگاه تخصىص شهید سید محمدباقر صدر

نسخهتلفنهمراه

   بسماهللالرّحمنالرّحيم()۱
 ...مرحوم شهید صدر قطعاً یک نابغه بود؛ این یک خصوصیّتى است .خب ،ما آدمهاى
بااستعداد در حوزههاى علمیّه کم نداشتیم؛ آدمهایى که فهم داشتند ،سلیقه داشتند،
پشتکار داشتند و کارهاى بزرگى انجام دادند .علماى بزرگ ما مثل همین مراجع بزرگى
که در این صدسال اخیر در ایران و عراق وجود داشتند همه مردمان بزرگى بودند .استعداد
داشتند منتها نابغه یک خصوصیّاتى دارد که در اغلب این افراد ،انسان این نبوغ را احساس
نمیکند .مرحوم آقاى صدر (رضواناهللعلیه) به نظر بنده قطعاً نابغه بود؛ یعنى کارى که از
عهدهى او برمىآمد ،از عهدهى خیلى از فقها و علما و متفکّرین حوزههاى ما برنمىآید:
فضاى دید بسیار وسیع ،فهم نیازهاى دنیاى اسالم ،پاسخگویى سریع و آماده به خواستهها
اللربوى» را در جواب درخواست دولت پاکستان نوشت؛ آنطور
«البنک ّ
ُ
ایشان همینکه شنیدم آنها میخواستند یک کار اینجورى درست کنند ،ایشان بالفاصله این [کتاب] را
فراهم کرد و براى آنها فرستاد ... -ایشان واقعاً یک نابغهاى بود ،مسائل را میفهمید ،مسائل
را حدس میزد.
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ایشان در نجف ارتباط تا ّم و تمامى با امام نداشتند؛ بهطور معمول ،یک ارتباط خیلى ضعیفى
با بیت امام و با تشکیالت امام [داشتند] ،ارتباطشان خیلى زیاد نبود؛ ولیکن بمجرّد اینکه
انقالب شد و امام آمدند ایران ،ایشان آن حرف معروف را زد که به شاگردان خودش گفت
ذوب بشوید در امام خمینى همچنان که او در اسالم ذوب شده؛ این حرف ایشان معروف
است .این خیلى شناخت الزم دارد ،خیلى فهمِ اوضاع الزم دارد که بفهمد مسئلهى انقالب
چیست .ما کسانى را داریم که تا همین امروز که قریب چهل سال از انقالب میگذرد ،هنوز
درست نفهمیدهاند این انقالب چه بود و چه شد و چه اتّفاقى افتاد ...این آدم ،آنروز درک
کرد انقالب را و مسائل و مفاهیم انقالب را .اینها نبوغ است؛ یعنى شناخت درست محیط
را ،پیرامون را ،علم را ،بیان را ،کیفیّت تبیین را ،اثرگذارى را.
این نظریّهپردازى که آقاى اشکورى فرمودند ،خیلى مسئلهى مهمّ ى است؛ ایشان راست
میگویند ،حکومت و نظام اجتماعى ،بدون نظریّه امکان ندارد که باقى بماند؛ ا ّوالً به وجود
بیاید ،یا باقى بماند ،یا رشد بکند .این آدم ،آدم نظریّهپرداز بود؛ این انسان ،انسان برجستهاى
بود .به نظر من شخصیّت آقاى صدر ،حاال اگر نگوییم بىنظیر ،حدّ اقل یک شخصیّت
کمنظیر بود .خب ،حاال ما کسانى با استعدادهاى خوب الحمدهلل در حوزههاى علمیّه داریم؛
در قم که ما میدانیم و مىشناسیم افراد زیادى هستند؛ لکن آن نبوغ ،یک چیز دیگرى بود
که در ایشان وجود داشت.
 ....بههرحال به نظر من این کار یک حسنه است که شماها دارید دنبال میکنید( )۲و
انشاءاهلل که این حسنهى شما مورد قبول الهى قرار میگیرد و برکت پیدا میکند و «کَشَ جَ َر ٍة
طَ ِّیبَة» انشاءاهلل خواهد بود که «ا َصلُها ثاب ِت َو فَرعُها فِى السَّ مآء تُؤتى ا ُ ُکلَها کُلَّ حینٍ بِا ِذنِ
َرب ِّها»()۳؛ انشاءاهلل در آینده رشد پیدا خواهد کرد.
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 ...انشاءاهلل خداوند درجات آن شهید عالىقدر را عالى کند؛ خداوند اجر داد به این مرد
بزرگ که شهادت را نصیب او کرد؛ آن هم آن شهادت دشوارى که ایشان مبتال شد و دچار [
آن] شد .و امیدواریم که انشاءاهلل خداى متعال روزبهروز روح ایشان را به خودش نزدیکتر و
مق ّربتر کند و درجات ایشان را عالىتر کند و ان شاءاهلل با اجداد طاهرینشان محشور بشوند.
همّ ت جوانانهای که من اشاره کردم ،ناشی از مشاهده و اطّ الع از فعّالیّتهای هزاران گروه
جوان در سرتاسر کشور است ،که به فعّالیّتهای پُرشور خود ،چه در زمینههای علمی ،چه در
زمینههای فرهنگی ،چه در زمینههای ورزشی ،چه در زمینههای تولیدی ،سرگرم هستند
و اشتغال دارند ،کارهای نو و ابتکارهای نوی را دارند ارائه میدهند و برای آیندهی کشور
ذخیره فراهم میکنند.
والسّ الم علیکم و رحمةاهلل
 )۱در ابتداى این دیدار -که در چارچوب دیدارهاى دستهجمعى برگزار شد -حجج اسالم والمسلمین
محمّ دعلى تسخیرى (نمایندهى مردم تهران در مجلس خبرگان) ،سیّد نورالدّ ین اشکورى (رئیس
مؤسّ سه) و محسن اراکى (دبیر مجمع تقریب مذاهب اسالمى) گزارشهایى ارائه کردند.
 )۲اشاره به پژوهشگاه تخصّ صى شهید سیّد محمدباقر صدر؛ این مؤسّ سه در سال  ۱۳۷۹با هدف
جمعآورى و چاپ و ترجمهى آثار شهید صدر و پژوهش دربارهى اندیشه و سیرهى ایشان و معرّفى و
ترویج شخصیّت ایشان تشکیل شد.
 )3سورهى ابراهیم ،بخشى از آیات ۲۴و۲۵؛ « ...مانند درختى پاک است که ریشهاش استوار و شاخهاش
در آسمان است .میوهاش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد»...
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