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با آثار و گفتارهایی از:


آیتاهللیزدی



آیتاهللحسینیبوشهری



آیتاهللجاللیخمینی



آیتاهللگرامی

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع




حجتاالسالموالمسلمینهاشمی

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


در این ویژهنامه میخوانید:
واکاوی آرمانهای امام خمینی و نسبت آن با جامعه مدرسین

۲

در گفتوگز با آیت اهلل یزدی
حزز های علمیه و آرمانهای امام خمینی در گفتوگز با

۸

مدیر حزز های علمیه
از شبکه ارتباطی شاگردان امام تا اختالفات پس از انقالب

۲۲

جریانهای حززوی و انقالب اسالمی در گفتوگز با آیت

۲۴

اهلل گرامی

مباحثات * ویژهنامه انقالب اسالمی * بهمن * ۲۹
رایگان * mobahesat.ir
مجله اینترنتی مباحثات ،به همت جمعی از طالب سطح و درس خارج حوزز

نقش روحانیت در انقالب اسالمی ایران و رسالت کنزنی آن

۲۷

اسالم و غرب؛ امام خمینی و شارحانش

۰۲

حقزق متقابل انقالب و حزز

۰۸

در صزرت تمایل به ارتبا با این مجله میتزانید:

سنگ انقالب کجاست؟

۷۴

پیام خزد را از طریق فرم تماس با ما بر روی وبسایت ارسال کنید:

تصزیرخانه

۷۸

علمیه قم ادار می شزد و به دنبال بررسی و تحلیل مسائل مربوز

بوه حوزز

علمیه و دنیای طلبگی است و مطالب آن به صزرت روزانه در اینترنت منوتو ور
میشزد.

mobahesat.ir/contact
با شمار تلفن دفتر تحریریه تماس بگیرید۳۲۰ – ۰۴۴۷۴۳۳۳ :

واکاویآرمانهایامامخمینیونسبتآنباجامعهمدرسین
درگفتوگوباآیتاهللیزدی
مصاحبه از :سید جواد میرخلیلی

امام می فرمودند باید اسالم و مسلمین را نجات داد .دید ایشان تنها نسبت به ایران نبود ،البتتته
ایران پایگاه اصلی شان بود و باید از این پایگاه برای پیشرفت اسالم فکر میکردند .و ایشان در
صحبتهایشان دائماً بر روی امت اسالمی و کنار گذاشتن اختالفات شیعه و سنی تکیه میکردند.
االولوربیعالثانی۱۳ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


عنوان نخستین سؤال بفرمایید تلقی شما از مفدودو

این از همه واجبتر است؛ یعنی در مزارد تعارض ،بوایود

آرمانهای حضرت اما خمینی (ره) چیست؟

این را مقدم بر همه چیز داشت .این معنایش این است کوه

اگر این سؤال خیلی خزبی که مطرح میفرماییود ،از هور
کسی پرسید شزد ،اولین جزابش این است که از سوراسور
زندگی ،رفتار و گفتار امام ،چه قبل از نوضو،وت ،چوه از
شروع نض،ت و چه در طزل نض،ت ،چه زمان پیوروزی و

حاکمیت اسالم به اصطالح ،وجزب هم فوقوضوی و هوم
حکزمتی دارد؛ یعنی این نظر که از همه واجوبوات ،بورتور
است ،این معنایش این است که زمان ای ان معتقد بزدند و
معتقد هستند.

چه بعد از زمان پیروزی ،چه در پایان عمر شریف ای وان،

خزد من حاال این را تکمیل کنم با همین یک جملوه :مون

از همه گفتارها و رفتارشان میشزد استفاد کرد که منظوزر

اولی که این مطلب را از ای ان شنیدم ،روی همین بحث از

اصلی ای ان حاکمیت اسالم

نظر طلبگی فکر میکردم که

بزد است .برای اینکه شوموا

در مقایسه با موثوالف فورض

هیچ سخنرانیای از ای وان

کنیود حوه هوم واجوب

سراغ ندارید که صوحوبوت

اجتماعی است ،ق،اوت هم

کرد باشند؛ چه کزتا و چوه

واجب اجتومواعوی اسوت،

بلند؛ چه برای مردم عوادی،

اجرای حدود و دیات هوم

چه برای مسئزالن رسوموی،

واجب اجتومواعوی اسوت،

چه برای نیروهای مسلح ،چه

واجووبووات فووردی کووه

برای ق رهای متعارف مردم،

منظزرشان نیست کوه اگور

برای هر ق ری صوحوبوت

مقایسه بخزاهیم بکنیم که با

کردند ،مگر اینکوه موکوررا

نماز و روز اشوخوا

،

کلمه اسالم و پیواد کوردن

مقایسه نمی کنیم که؛ بلکه با

اسالم در بیانات ان هست.

مسائل حکزمتی ،موقوایسوه
می کنند؛ یعنی مثل مسوائول

پس ،از نظر کلی بایود ایون

اجرای حدود در جواموعوه،

جزر گفت که همان آرموان
پیامبر اسالم ،همان آرمان ائمه معصزمین سالم اهلل علیوضوم
اجمعین ،همان آرمانی که امام حسین (ع) برای آن شضویود
شد و امام مزسی بن جعفر (ع) به زندان رفت ،ائوموه موا
محصزر ،تبعید ،مسمزم و شضید شدند ،آن آرموان ،آرموان
امام خمینی بزد به عنزان یک نائب امام (ع) .و موقوصوزد
اصلی ان پیاد کردن اسالم بزد.

پی گیری از موفواسود در
جامعه ،ارتبا با ک زرهای دیگر ،واجبات اجتومواعوی و
حکزمتی .حاکمیت اسالم ،اوجب واجبات است در مقایسه
با آنضا .اول به نظرم می رسید که تزجیه شرعی اش را پیودا
کنم و خیلی زود هم برایم روشن شد که علت اصلی ایون
که واجبتر از همه است ،این است که اگر اساس ،محفزظ
ماند ،شاخ و برگ شکسته شد ،مجدداف میروید ،اموا اگور

آخرین جمله ای که در این رابطه میتزانم بگزیم ،بضتوریون

اساس ،شکسته شد ،نه از شاخ و برگ ،خبری خزاهد مانود

دلیلم این است که امام در یک تعبیری فرمزدند که حوفو

و نه از اساس .از این جضت ،حف اساس ،واجبتر از همه

حاکمیت اسالم ،اوجب واجبات است .این جوملوه ،یوک

است .این هم یک دلیلی که تکمیل میکند.

جمله ساد ای نیست از یک مرجع تقلید ،از یک کسی کوه
فتزا می دهد و حکم به وجزب و حرمت میکند؛ چه حکم
والیتی و چه حکم فقضی و در حقیقت ،فقاهوتوی؛ وقوتوی
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادیدد بده

بفرمایند اوجب واجبات است؛ یعنی در مقایسه با واجبات،

پس آرمان مضم ح،رت امام (ر ) ،حاکمیت اسوالم بوزد
است.
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با توجه به گرایش های پدید آمده از آغاز اندقد

همان مسئله تثبیت است .مرحله دوم را باید دفاع از ایون

تاکنون؛ که آنوا را در چوار گفتمدان عددا دت و

انقالب ،نام گذاری کرد؛ و در حقیقت ،رفع مزانع انقالب و

توسعه و سدازنددگدی ااد حدات و

دفاع از انقالب .یعنی بعد از اینکه نظام داشوت توثوبویوت

ااو گرایی دسته بندی کرده اند به نظر شما آنچه به

می شد ،دشمن دید که دارد این انقالب تثبیت موی شوزد،

انق

عنوان آرمان های حضرت اما مطرح اسدت آیدا
نسبتی با این گرایشهای چوارگانه دارد و یا با کدا
یک بیشتر؟
حاال این نامگذاری که انجام گرفته اسوت
که یک دهه با عنزان عدالت ،یوک دهوه
بازسازی و یک دهه اصالحات و ...مون
خیلی مزافق نیستم با این اصطالحات .اگر
از من میپرسید در اوایل پیروزی انوقوالب،

خارج .در همان سال ها ،بعد از تثبیت قانوزن اسواسوی و
رفراندوم نظام جمضزری اسالمی و رأی بیش از  ۸۸درصود
به نظام جمضزری اسالمی ،و همان عوبوارت

امام در درجه اول ،بته
دنبال حاکمیت استالم
در کشور ختودشتان
بودند.

آن دهه اول را بی تر ،باید تثبیت حواکومویوت

نه یک کلمه بی تر و نه یک کلمه کوموتور،
مزرد اتفاق مردم شد ،دشمن فکر میکرد که
می تزاند مثل بقیه انقالب ها ،دوبوار آن را
برگرداند ،اما وقتی دید که ایون انوقوالب،
تثبیت شد ،وارد مقابله شد؛ از داخل ،گزشه
و کنار ک زر علیه نظام ،هجماتی شروع شد.

اسالم ،نامگذاری کرد .دلیل آن هم این است که در توموام

منافقین وارد شدند ،کارشکنی هایی انجام گرفت ،ترورهایی

انقالبها معمزالف وقتی انقالبی به پیروزی موی رسود ،توا

پیش آمد .ما شخصیتهای ک زری خزد را از دست دادیم،

سال ها انقالب را با قدرت نظامی نگه میدارند و بعد کوم

شضدای محراب و دیگران .در خززستان و سویوسوتوان و

کم تبدیل میکنند به شرایط عادی ،ولی امام از هموان روز

بلزچستان؛ در شرق و غرب ک زر .حتی در شمال ک وزر،

اول ،در صدد تثبیت بزدند؛ بدین شکل که اصرار شدید بور

حزادثی را ایجاد کردند .تا اینکه رسید به حملوه رسوموی

اینکه قانزن اساسی باید درست ب زد ،بایود روی قوانوزن

عراق و صدام به ایران و در حوقویوقوت ،دفواع موقودس

اساسی ،رفراندوم انجام بگیرد ،باید دولت و مجلس ت کیل

ه ت ساله .که امام هم خیلی صریح فرمزدند هر چند طزل

ب زد .دولت اول را هموان اول گوفوتونود موزقوت .در

بک د ما تا آخر ایستاد ایم .بنابراین ،من مورحلوه دوم را

مأمزریت هایی که به دولت مزقت دادند همین دو سوه توا

مرحله دفاع از اسالم و دفاع از این حاکمیت در برابر ایون

چیز بزد که در حقیقت ،پایههای حکزمت را تنظیم میکرد.

هجماتی که علیه آن صزرت گرفته است ،تلقی میکنم.

خب! همه ما میدانیم که در دستزر صریح امام در حوکوم
دولت مزقت ،مسئله مجلس خبرگان و قانزن اساسی بوزد
که پیشنزیسش را آنضا تضیه کرد بزدند و داستانش مفصول
است که وقتی خبرگان ،آن پیشنزیس را دیدند ،گفتند ایون
در چارچزب کار ما نمیگنجد و کار وسیعتر است و بوه
اصطالح ،قانزن اساسی بر اساس اسالم را بوایود آزادتور
بررسی بکنیم و خزشبختانه با اینکه دولت مزقت ،زمان را
محدود کرد بزد ،امام گفتند زمانتان محدود نیوسوت ،آزاد
باید کار را آن گزنه که میبایست ،انجام بدهید.
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شروع کرد به عمل کردن علیه آن؛ چه از داخل و چوه از

بنابراین ،من مرحله اول را مرحله توثوبویوت نوظوام ،نوام
میگذارم؛ حاال در تثبیت نظام ،عدالت هم هسوت ،بوقویوه
چیزها هم در آن هست .و واقعاف اگر بی تر بر روی کلموات
امام یا احکام صادر از امام تکیه کنیم ،متزجه میشزیم کوه

مرحله سزم را باید مرحله بازسازی ،رشد و پی رفت نامید.
مرحله چضارم را بند  ،مرحله شکزفایی حاکمویوت اسوالم
می دانم؛ بدین معنا که مسلمانان ،زند و شکزفا شدند .ایون
پی رفت هایی که اکنزن در داخل ک زر داریم در مسوائول
پزشکی ،اقتصادی و سیاسی و ...نتیجه این پی رفت اسوت.
اوایل انقالب ،زن های ما چقدر در جامعه بزدند؟ اموا االن
زنهای ما روی پای خزدشان ایستاد اند و در علزم عوالوی،
حدود  ۴۳درصد از دان جزیان ،خانم هستند.
در آن مزقع ،حزز علمیه خزاهران ،یکی دو تا بی وتور در
سراسر ک زر نبزد ،اما االن در همه شضرها ،حزز علومویوه
خزاهران وجزد دارد .در آن مزقع ،ح،زر خوانوم هوا در
سیستم حکزمت ،محدود بزد ،اما امروز در دولت ،مجلس،
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ال موا
ن ان دهند رشد جایگا بانزان در جامعه است .قوبو ف

خجالت میک ید .اما االن ایران به عزت رسید و مسلمانان

پزشک از ک زرهای بنگالدش و ...داشتیم ،اما االن پزشوک

افتخار میکنند و از وابستگی رهید اند؛ چرا که ایرانیان بوه

صادر میکنیم؛ چه از خانم ها و چوه از آقوایوان .ایونوضوا

تأسی از امام خمینی (ر ) به اسالم ناب موحومودی روی

ن اندهند شکزفایی استعدادهای جزانان این انقالب است.
ابتکارات بسیاری هر ساله به ثبت میرسد .ما نباید نوقوا

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


دان گا  ،آمززش و پرورش و ...ح،وزر دارنود و ایون

ایرانی مسلمان برای خزاندن مثالف نماز در یوک فورودگوا

ضعف کزچک را بزرگ کنیم و مثالف یک م کل کزچک را
تعمیم بدهیم به کل جامعه .کارهایی که جزانان ما در بخش
صنایع سبک و سنگین و ...انجام داد انود ،ن وان دهونود
شکزفایی امت اسالمی ،ک زر و ملت ایران است .و صدور
انقالب را هم به نزعی می تزان در کونوار آن قورار داد.
همچنین مزفقیت هایی که سایر ک زرها در پرتز انوقوالب
اسالمی داشتند را نیز میتزان به این مزفقیتها اضافه کورد؛
همانند مزفقیتهای در لبنان ،غز  ،عراق.
به نظر شما تا چه حد به آرمانهای امددا

دسددت

یافتهایم؟
امام در درجه اول ،به دنبال حاکمیوت اسوالم در ک وزر
خزدشان بزدند و بعداف به امت اسالمی نگوا موی کوردنود.
منظزرم این است که امام در یکی از سخنرانیهای خزد در
مسجد اعظم فرمزدند بعد از جنگ عثوموانوی ،دشومونوان،
ک زرهای اسالمی را تقسیم کردند و بر سر هر قطعهای از

آوردند؛ یعنی همان روح حقیوقوی اسوالم و نوه اسوالم

این ک زرها قلدری را گذاشتند؛ مثل رضاخان در ایوران و

آمریکایی .االن بر سر پی رفت های ایرانیان بحث اسوت و

آتاتزرک در ترکیه تا اسالم را از بین ببرند .امام میفرمزدند

پی رفت آنضا در محافل علمی ،ن اندهند این پویو ورفوت

باید اسالم و مسلمین را نجات داد .دید ای ان تنضا نسبت به

ژرف است ،که برخاسته از اسالم حقیقی اسوت .اموام در

ایران نبزد ،البته ایران پایگا اصلیشان بزد و بایود از ایون

جایی فرمزد بزدند اگر دیدید مخالفان بر روی یک چیزی،

پایگا برای پی رفت اسالم فکر می کردنود .و ای وان در

خیلی تکیه می کنند ،بدانید که فضمید اند شما در آنجا مزفق

صحبت های ان دائماف بر روی امت اسالمی و کنار گذاشتون

هستید.

اختالفات شیعه و سنی تکیه میکردند .اموا
اینکه چقدر این آرمان ها پیش رفته اسوت،

به تعبیر مقام معتمت

به هر حال ،خزاست امام ،تمام ک وزرهوای

محل بحث است.

رهبری ،این اعتبار را

اسالمی بزد و االن هم م اهد میشزد کوه

خودشان (جتامتعته

مسلمانان و مردم سایر ک زرهای اسوالموی،

شما ببینید االن در کجای دنیا در مسوائول

مدرسین ) در طتول

اکثراف این پایگا و نظام را مقدس میدانونود؛

سیاسی بحث موی شوزد و از ایوران و

بیش از چهت

ستال

حاکمیت اسالمی بحث نموی شوزد؟ ایون

درستکاری و رفتار و

پی رفت کمی نیست .سابقاف ایران را به طزر

کردار و عملکردشتان

منفی جا انداخته بزدند؛ به گزنهای که یوک

به دست آوردهاند.
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البته دشمنان به خاطور مونوافوع موادی وان
مخالفت می کنند .بنابراین می بایست حساب
حاکمان و سردمداران این ک وزرهوا را از
مردم حقطلب ان جدا کرد؛ چرا که مردم این
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ک زرها و به ویژ ک زرهای مسلمان ،دنبالهرو و عالقهمند

نظر هستند و حتی اگر نقدی هم از امام دارند ،بیغرض و

به آرمانهای امام راحل هستند.

بی نظر از امام نقد دارند .نقد را هم گزش میکردنود؛ چوه

سیره و رفتار عمومی حضرت اما (ره) در رابطه بدا
جامعه مدرسین چه بود؟
من از روزهای اول در جامعه مدرسیون
بزدم .شخصیت هایی که در جواموعوه
مدرسین بزدند ،همگی مزرد احترام امام
بزدند .اکثر آنضا شاگردان امام بزدنود و
بع،ی از آنضا که بزرگتر بزدند ،موزرد
احترام امام بزدند .مثالف آنضایی که االن به
مرجعیت رسید اند و یا مرجع بوزدنود؛
همچزن مرحزم آیت اهلل فاضل لنکرانی و یا آیت اهلل مکارم
شیرازی که ع،ز جامعه مدرسین بزدند و هستونود ،موزرد
عالقه و احترام امام بزدند .و یا دیگرانی که مثالف شاگرد امام
نبزدند ،اما از ف،ال بزدند.

7

جمعی و چه فردی.
در جریان انقالب ،تا اطالعیهای از
سزی امام داد میشد ،سوریوع از
سزی جامعه مدرسین در سوراسور
ک زر پخش می شد و رژیم تعجب
می کرد که چطزر امام در تبعید بوا
چه وسیلهای این امکان را پیدا کرد
که وقتی جمله ای به عنزان اطالعیه
در فرانسه و یوا در نوجوف داد
میشد ،در فاصله کمتر از  ۲۷ساعت در دورترین نوقوطوه
ک زر منت ر می شد و ساواک از فضم راز آن ناتزان بزد .و
راز آن ،این بزد که شاگردان امام با ارتبا با موتودیونوان و
شیعیان ،این کار را انجام میدادند .خزد ما هم آن مزقع در
قم ،این کار را انجام میدادیم .نکته دیگر ،که حاکی از ایون

بنابراین ،این از زاویه شخصیتی بزد که اینضا مزرد احوتورام

ارتبا بزد ،اینکه در دورانی که اع،ای جامعه مودرسویون،

امام بزدند .اما از نظر ت کل ،از همان روزهای اولوی کوه

تزسط رژیم ،تبعید شدند و یا به زندان رفتند و رژیوم بوه

نض،ت ،کار خزدش را شروع کرد و مسئله انجومون هوای

قزل خزدش ،جامعه مدرسین را متالشی کرد که موثوالف بوا

ایالتی و والیتی و کاپیتزالسیزن ،پیش آمد و جامعه مدرسین

تبعید و زندانی کردن اینضا به اهداف خزدش برسد ،اتفواقواف

وارد عمل حرکت انقالب شد و حمایت از اموام را در

این ارتبا  ،بضتر شد و مزجب شد که هر کدام از اینضوا در

دستزر کار خزد قرار داد ،امام از اینضا حمایت می کوردنود.

هر نقطه ای که بزدند کار مبارزاتی خزد را ادامه دادند ،همه

اگر کسی ،مجلدات جامعه مدرسین را که شامل نامه هوای

جا هم صحبت از امام می شد .متدینینی هم بزدند که ایون

جامعه مدرسین به امام است و یا آنچه را امام ،راجوع بوه

ارتبا را برقرار می کردند .بنابراین ،ارتبا امام با جواموعوه

جامعه مدرسین نزشتهاند و یا اطالعیههایی را که در جریان

مدرسین ،نسبت با افراد ،یا شاگرد بزدند و یوا اسوتواد و

انقالب داد میشد ،و همه آنضا در این مجلدات جمعآوری

شاگرد و یا احترام ف،ول و عولوم و توقوزای بورخوی

شد است را بدون غرض مطالعه کند ،می توزانود راحوت

شخصیت های برجسته که ع،ز بزدند ،م فقوانوه بوزد ،و

ق،اوت کند که سیر امام نسبت به جامعه مدرسین ،یوک

ال اینضا هم نسبت به امام .جامعه مودرسویون ،اولویون
متقاب ف

سیر م فقانه ،دوستانه و در یکی دو مزرد ،آمرانه است که

نامه ای که در برابر خطرات سنگینی که آن مزقع ممکن بزد

این کار را بکنید و این کار را نکنید و بعد در پوایوان آن،

جان امام به خطر بیفتد ،نزشتند ،همین بزد که مرجوعویوت

من زر معروفی است که امام به طالب و جزانهای طلوبوه،

امام را نزشتند و ام،ا کردند .در قانزن اساسی آن موزقوع

سفارش اکید کردند که اگر از جامعه مدرسیون ،فواصولوه

جلز طاغزت گرفته میشد؛ چزن در قانزن اساسی آن مزقع

بگیرید ،گرفتار مثالف اسالم آمریکایی خزاهید شد .یوعونوی

آمد بزد که مراجع تقلید ،مصزنیت دارنود .ایون کوار را

تزصیه کردند که طلبههای جزان ،بی تر به سراغ جواموعوه

جامعه مدرسین انجام داد و ....و در آخر هوم ،عوالو بور

مدرسین بروند .و تا این روزهای آخر هم معتقد بزدند کوه

ارتبا م فقانه امام با اع،ای جامعه مدرسیون ،توزصویوه

جامعه مدرسین ،مجمزعاف آدمهایی هستند که بی غورض و

ای ان به افراد این بزد که ارتبا خزد را با جامعه مدرسین،
حف کنید.
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فضایی سنتی است؛ در حا ی که اما یک فقیه سنتی

آورد اند .بعد هم تزصیه کردند که این اعتبار را حف کنید.

نبود.

از این اعتبار ،استفاد کنید .همه جا خرج نکنید .حتوی موا

اگر معنای سنتی ،این است که نماز شب میخزانند و دعوا
میکنند و ذکر و ورد دارند ،اکثر اع،ای جامعه مدرسویون،
آدمهای مقدس و وارستهای هستند و نظری به عونواویون،
حیثیات و شئزنات ندارند ،اما اگر معنای سنتی این اسوت
که همی ه با حکزمت ،رودررو هستند و با حکزمت جر و
بحث می کنند و به حکزمت می گزیند چرا ایون کوار را
می کنی و چرا آن کار را نمی کنی ،خیلی خزب! اموا اگور
سنتی به مفضزمی که آنضا میگزیند؛ یعنی تحجور ،یوعونوی
عقبماندگی و بی تزجضی به آنچه دور و بر آنضا میگوذرد،
به نظر من ،امروز ،شاید روشنترین مجمزعه ای کوه در
مسائل جاری ک زر ،آگاهی ،آشنایی و ارتبا دارد ،جامعوه
مدرسین است.
اجاز بدهید بحث را با این مطلب به پایان برسانم کوه در
دیدار آخر یا ماقبل آخری که با مقام معظم رهبری داشتیم،
فرمزدند جامعه مدرسین اعتباری پیدا کرد و بوه حودی
رسید است که میتزاند مرجع معین کند و هیچ کوس بوه
جامعه نگفت شما چهکار اید که مرجع معین میکنیود یوا
کسی را از مرجعیت می اندازید و هیچ کس بوه جواموعوه
نگفت شما چهکار اید که کسی را از مرجعیت میاندازیود.
این اعتبار را کسی به جامعه مدرسین نداد است که بتزانود
آن را پس بگیرد .به تعبیر مقام معظم رهبری ،این اعتبار را
خزدشان (جامعه مدرسین) در طزل بیش از چوضول سوال

یک بار تردید کردیم که ای ان شاید می خزاهند بگزیند در
مباحث انتخاباتی وارد ن زیم .حتی من مأمزر شودم و از
ای ان سؤال کردم که با آن تأکیدی که شما داشوتویود کوه
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برخی اعتقاد دارند فضای حاکم بر جامعه مدرسین

درستکاری و رفتار و کردار و عملوکوردشوان بوه دسوت

اعتبار جامعه همه جا خرج ن زد ،آیا در انتخاباتها بوایود
مزضع گیری کرد یا خیر؟ ای ان فرمزدند خزدتان بوررسوی
کنید ،ببینید جاهایی که از اعتبار جامعه هزینه میکنید ،آیوا
به انداز هزینه اش دریافت دارید؟ اگر بزد ،هزینه کنید .من
نضی صریح از مزردی ندارم .فقط میخزاستم بگزیوم ایون
اعتبار ،خیلی باالست .می خزاستم بگوزیوم کوه جواموعوه
مدرسین ،نه تنضا سنتی به آن مفضزمی که آقایان میگزیونود،
نیست؛ بلکه اع،ای آن مقدس ،متدین و واستهاند و اهول
سزء استفاد و دنیا و ریاست و پست و مقام نیستونود؛ در
عین حال ،روشنترین گرو هستند.
خالصه اینکه جامعه مدرسین سنتیاند ولی نه به مفضوزموی
که آدمهای بیتزجه می گزیند .این طزر نیست که به خاطر
مثالف خزاست این و آن ،مصالح و مرزهای اسالم را ب کنند.
اینضا سنتی اند ،یعنی پای یک سنت قوطوعوی اسوالم کوه
می رسند ،مالحظه هیچ کسی را نمیکنند و میگزیند دیون،
این را میگزید و باید مراقب دین بزد .روشنفکرند؛ به این
معنا که دربار مسائل جدیدی که در حکزموت و نوظوام
اسالمی مطابق اصزل اسالم پیش میآید ،نظر میدهند و بر
اساس آن عمل میکنند.
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حوزههایعلمیهوآرمانهایامامخمینیدرگفتوگوبا
مدیرحوزههایعلمیه
مصاحبه از :سید جواد میرخلیلی

فقه ما یک فقه مترقی است؛ فقهی که متناسب با زمانها و مکانهای مختلف ،حرفی بترای
گفتن دارد .ایشان معتقد بودند به اینکه اساس ًا آیات الهی و روایات وارده از اهت

بتیتت

(علیه السالم) چنان طراوت ،زیبایی و درخشندگیای دارد که میتواند پاسخگوی هتمته
نیازها در همه عصرها باشد.
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عنوان سؤال آغازین بفرمایید تلقی شما از مفوو

اولیای الضی نبزد است .آنچه در طزل تاریخ ب ریت،

آرمانهای اما خمینی (ره) چیست؟

انبیای الضی و اولیای الضی ،منادی آن بزدند ،ح،رت امام

معمزالف شخصیت های بزرگ که در حیات جزامع،
نقش آفرین و تأثیرگذارند ،آرمان های مقدسی را مد نظر
دارند که در یک افق بلندمدت برای رسیدن به آن آرمان ها

هم در این برهه از تاریخ ،منادی آن بزد است؛ از باب

»العلماء ورثة األنبیاء«؛ همان نقش آفرینی ها و
تأثیرگذاریها را امام میخزاست در جامعه ما داشته باشد.

تالش می کنند .انبیا و اولیای الضی اینگزنه اند .مثالف یکی از

آرمان های اما در رابطه با حوزه علمیه را در چه

ال م رکی
آرمان های بلند انبیای الضی این بزد است که مث ف

مواردی میتوان جستوجو کرد؟

در عالم نباشد .همه جزامع و همه انسان ها به سمت
خداپرستی ،گرایش پیدا کنند .از آرمان های بلند انبیا و
اولیای الضی ،نضادینه شدن عدالت در یک جامعه و جزامع
ب ری بزد است .اینضا نکاتی است که در حقیقت ،همی ه
مزرد نظر شخصیتهای تأثیرگذار جزامع بزد است.

طبع فا ح،رت امام خمینی (ر ) که برای حاکمیت دینی
تالش می کند ،انتظار دارد که مبنای این حاکمیت دینی و
پی ریزی دستزرالعمل ها و قزانین حاکمیت دینی از
حزز های علمیه ن أت بگیرد؛ ح،رت امام (ر ) خیلی به
پیاد شدن قزانین اسالم مقیّد بزدند .طبع فا تنضا مجمزعه ای

ح،رت امام خمینی (ر ) در شرایط ویژ ای مسئزلیت

که اشراف الزم بر مجمزعه ضزابط و قزانین شریعت و

ملت

دین را دارد ،همین حزز های علمیه و کسانیاند که از این

رهبری امت اسالمی را عضد دار شد؛ به خصز
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با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید به

به طزر خالصه ،آرمان ح،رت امام ،جدای از آرمان انبیا و

رشید ایران با تزجه به سزابق و گذشتههایی که اتفاق افتاد
بزد ،حکزمت های طاغزت ،ظلم ها ،ستم ها ،بیدادها ،فاصله
گرفتن از دین و مسلط کردن بیگانگان بر سرنزشت این
ملت ،سبب شد آرمان های مزرد نظر ح،رت امام (ر ) این
باشد که جامعه ما به سمت یک جامعه دینی و حاکمیت

حزز های علمیه برمیخیزند.
بنابراین ،ح،رت امام معتقد بزدند در عصر انقالب و
عصری که حاکمیت دینی در جامعه ما پیاد شد است،
حزز های علمیه باید بر اساس مقت،یات زمان و مکان ،فتزا

اسالمی حرکت کند؛ یعنی حاکم شدن دین خدا بر این
سرزمین ،به عنزان یک آرمان برای ح،رت امام خمینی
(ر ) بزد.
اینکه در جامعه اسالمی و انقالبی ما ،مردم ما در آرامش،
رفا و در چارچزبه مقررات دین و شریعت زندگی کنند،
از آرمانهای ح،رت امام (ر ) بزد.
اینکه جامعه حززوی و دان گاهی ما برای رساندن ک زر
به قله استقالل و خزدکفایی ،دست در دست هم بدهند و
روزی ،شاهد این باشیم که هر دو نیروی فکری جامعه
برای رسیدن به آن آرمان بلند ،در حال حرکت و
برنامهریزیاند ،از آرمانهای ح،رت امام خمینی (ر ) بزد.
اینکه ملت مست،ف دنیا بتزانند در پرتز آمزز های دین و
مکتب اسالم زندگی کنند و گرایش به این دین پیدا کنند،
از آرمانهای ای ان بزد.
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بدهند و بر اساس مقت،یات زمان و مکان ،در صحنه حاضر

می تزانم بگزیم روحیه امیدبخ ی برای آیند ما به وجزد

باشند.

آمد است؛ گرچه تکرار می کنم ما هنزز تا آن افق

فقه ما یک فقه مترقی است؛ فقضی که متناسب با زمان ها و
مکان های مختلف ،حرفی برای گفتن دارد .ای ان معتقد
بزدند به اینکه اساس فا آیات الضی و روایات وارد از اهل

دوردست فاصله فراوانی داریم ،ولی جضت گیری و
رویکردمان به سمتی است که إن شاء اهلل تحقق بخش آن
آرمانها خزاهد بزد.

بیت (علیضم السالم) چنان طراوت ،زیبایی و درخ ندگیای

چشم انداز و نسبت آینده نظا با آرمان های انق

دارد که می تزاند پاسخگزی همه نیازها در همه عصرها

را چگونه میبینید؟

باشد و متکفل تجلی بخ یدن به این خزاست را حزز های
علمیه و روحانیت میدانستند.

چ مانداز آیند در عرصههای مختلف وجزد دارد .پس از
گذشت سی سال از پیروزی انقالب اسالمی ،هنزز خیلی از

به نظر شما تا کنون چه مقدار از آرمانهای حضرت

خزاستههایی که شاید در وعد های رهبران نظام ،بوه ویوژ

اما (ره) به طور کلی و در رابطه با حوزههای علمیه

ح،رت امام (ر ) بزد  ،محقق ن د است .این طزر نبوزد

به اورت خاص محقق شده است؟

که نخزاسته اند و محقق ن د  ،بلکه مزانع فراوانی تا کنوزن

البته نگا و نظر ما از لحاظ آرمانی ،یک نگا بلند است و
معتقدیم که بخش زیادی از این مسائل باید در عصر ظضزر
ح،رت بقیة اهلل تحقق پیدا کند .بنابراین شاید هنزز خیلی
فاصله داشته باشیم با آن جامعه آرمانی و مدینه فاضلهای که
ح،رت امام و اولیا و همه بزرگان الضی دنبال آن بزدند.
ولی به تناسب تزان ،امکانات و شرایطی که حزز های ما
داشته اند و مجالی که بزد است ،به نظرم ق،ایا با رویکرد
خزبی ،دنبال و تعقیب شد است.

بر سر را امام بزد  ،تزطئههایی که دشمنان بر ما تحومویول
کردند ،جنگی که بر ما تحمیل کردند ،کارشکنیهایوی کوه
مرتب در این عرصهها وجزد داشته ،همه اینضا از یک سز و
از طرف دیگر ،شاید آن تالش متناسب با ظرفیت انقوالب،
شروع ن د است.
به هر حال ،بند فکر می کنم ما باید به جایی برسیم که
واقع فا عدالت نه در قالب یک شعار ،بلکه در قالب یک
واقعیت در جامعه ما پیاد شزد .سیستم تربیتی ،سیستم

در این سال های

اقتصادی و سیستم سیاسی و اجتماعی ما واقع فا بر اساس

اخیر ،ح،زر در ترسیم چ مانداز آیند و برنامهریزی برای

یک مدار و برنامه منظم و نضادینهشد در جامعه پیاد شزد.

خزد حزز و برای انقالب اسالمی بزد است .اجما فال

نسل جزان ما از تمام ظرفیت های ان ،تزان مندی ها و

رویکرد حزز های علمیه به خصز
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استعدادهای ان ،و کل آحاد ملت ما برای خزدکفایی ک زر

اسالمی که خزدشان در رأس آن بزدند ،مسئله استقالل

تالش کنند.

حزز برای ای ان به عنزان یک اصل ،مطرح بزد .البته

ما باید در بخش اقتصاد ،ک اورزی ،صنعت و در بخشهای
مربز به مسائل اجتماعی گام های بلندی برداریم؛ باید به
جایی برسیم که ف،ائل اخالقی بر جامعه ما حاکم شزد و
چیزی به نام رذائل اخالقی در جامعه ما نباشد و حاکمیت
با صداقت ،راستی ،درستی ،امانت ،پاکی ،صفا باشد .اگر در
مسائل اقتصادی به خزدکفایی قابل تزجضی رسیدیم که
تزانستیم الگزیی برای دیگران باشیم ،و در بخش صنعت و
ک اورزی به خزدکفایی رسیدیم و در تحصیل نسل
جزانمان به پی رفت قابل تزجضی رسیدیم و نیاز ما به
دنیای غرب ،کم شد ،آن وقت تزانسته ایم به آرمان هایی که
مزرد نظرمان است ،دسترسی پیدا کنیم و به تعبیر روشن تر،
آرمان ما این است که حاکمیت اهلل در جامعه ما ح،زر

معنای استقالل ،این نیست که حزز های علمیه در تقابل با
نظام اسالمی باشند .استقالل به معنای بی تفاوتی نسبت به
نظام اسالمی نیست؛ بلکه استقالل حزز ها یعنی بزدن
حزز ها به عنزان دید بانی بیدار و رصد کنند برای نقا
ضعف نظام و تقزیت کنند نقا قزت نظام؛ چرا که نظام
اسالمی ،حاصل و محصزل تالش حزز های ما در طزل
تاریخ است .بنابراین ،چیزی که ولید و متزلد از
حزز هاست ،نباید مزرد بیمضری حزز ها قرار گیرد ،اما اگر
حزز های ما از لحاظ اداری و اجرایی وابسته به نظام شزند
و در نتیجه ،گزشبهفرمان نظامها باشند و نتزانند سخن ،نقد
و نظارتی داشته باشند ،آن روز ،روز افزل حزز ها خزاهد
بزد.

داشته باشد و الغیر؛ این تحقق بخش آرمان های آیند

بنابراین ،معنای استقالل این است که حززویان بتزانند به

ماست.

جا و به مزقع ،اظضار نظر کنند .اتکای ان به درآمدهای نظام

سیره و رفتار عمومی حضرت اما خمینی (ره) در
رابطه با حوزه علمیه به ویژه در ارتباط با استق ل یا
وابستگی حوزه های علمیه به حکومت چگونه بوده
است؟
ح،رت امام (ر ) ،معتقد به استقالل حزز بزدند و این
اعتقاد را جدی می دانستند .حتی در زمان حاکمیت نظام
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و به مسائل اداری نظام نباشد .در چنین وضعیتی حزز
می تزاند در هر عصر و زمانی ،اگر کجی و سستی ببیند ،به
ادای وظیفه خزد بپردازد .وگرنه خزد حزز ها در
سیستمهای نظامهای مختلف حذف خزاهند شد.
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مصاحبهاز:احمدنجمی

آیت اهلل جاللی خمینی از سال  ۲۴۳۹و به درخواست امام خمینی عازم تهران شد و نقتش
مؤثری در تبلیغ و شک گیری مبارزه در شرق تهران داشت .پس از انقالب نیز از سوی امام
به عنوان امام جمعه خمین و یک سال به عنوان شورای نمایندگی در حج منتصتوب شتد.
مسئولیت کمیته های شرق تهران و عضویت در شورای مرکزی بنیاد مسکن و تتسستیتس
مدرسه علمیه از دیگر فعالیتهای وی است.
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اشار  :آیت اهلل حیدرعلی جاللی خمینی متزلد  ۲۰۲۲در
خمین است .وی از دهه سی شمسی وارد حزز علمیه
قم شد و ارتبا نزدیکی با ح،رت امام داشت .وی
عالو بر ح،زر در درس خارج امام خمینی از مح،ر
ح،رات آیات بروجردی ،سلطانی طباطبائی ،تبریزی و
عالمه طباطبائی بضر برد است .آیت اهلل جاللی خمینی
از سال  ۲۰۷۲و به درخزاست امام خمینی عازم تضران
شد و نقش مؤثری در تبلیغ و شکل گیری مبارز در
شرق تضران داشت .ساخت بیش از  ۲۳مسجد در شرق
تضران از جمله فعالیت های پیش از انقالب وی بزد
است .پس از انقالب نیز از سزی امام به عنزان امام
جمعه خمین و یک سال به عنزان شزرای نمایندگی در
حه منصزب شد .مسئزلیت کمیته های شرق تضران و
ع،زیت در شزرای مرکزی بنیاد مسکن و تأسیس
مدرسه علمیه از دیگر فعالیتهای وی است.

با تشکر از اینکه فراتی را در اختیار سایت
مباحثات قرار دادید .طفا در ابتدای گفت وگو
توایفی از فضای حوزه های علمیه پیش از آغاز

شانهٔ من گذاشت و گفت :آشیخ ،هذا حرام! حرام! به هر

حرکت انق بی اما خمینی ارائه بفرمایید.

حال ف،ای حاکم در حزز های علمیه بدین صزرت بزد.

روحانیت و حزز های علمیه پس از قلدریهای رضاخان و

بسیاری از روحانیزن طراز باال و حتی آنضایی که داعیه

سختگیری ها و ف ارهای شدید وی به روحانیت و مسائل

مرجعیت داشتند واقعا از شا حساب میبردند .حاال ممکن

دینی در یک انزوای شدید قرار گرفت .بند از دهه سی به

بزد برخی ایرادات و اعتراضات جزئی هم نسبت به شا

بعد را به خزبی به یاد دارم .در زمان محمدرضاشا ف،ای

داشتند اما واقعا مقضزر قدرت پضلزی بزدند.

حاکم بر روحانیت و حزز های علمیه به گزنه ای بزد که
عدم دخالت در امر سیاست و اجتماع یک امر مسلم و
واجب برای روحانیت قلمداد میشد.

پس با این حسا

فعا یت های سیاسی آیت اهلل کاشانی نگاه خوبی
نداشتند؟

من در همان سنین جزانی به خاطر رفت و
آمد در بیت ح،رت امام به مسائل روز و
سیاست حساس بزدم .یک بار مقابل
روزنامه فروشی در قم ایستاد بزدم و
داشتم صفحه اول روزنامه ها را نگا
می کردم .یکی از اساتید معروف و
شاگردان مطرح آیت اهلل حاج شیخ
عبدالکریم یزدی از پست دستش را روی
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اغلب روحانیون نسبت به

اصال! یادم می آید وی در اوج اقتدار خزد
یتتک بتتار متتقتتابت

که از لبنان برگ ت تصمیم داشت خدمت

روزنامه فروشی در ق

مرجعیت مطلق یعنی آیت اهلل العظمی

ایستاده بودم .یکی از

بروجردی برسد که به قدری ف،ا را نسبت

اساتید معروف گفتت:

به وی منفی کرد بزدند که متأسفانه این

آشیخ ،هتذا حترام

دیدار صزرت نگرفت.

حرام

ببینید اع،ای فدائیان اسالم و نزاب صفزی
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همه افراد باخلز

و مبارزی بزدند که شعارشان استقرار

احکام دین بزد .خزد نزاب صفزی هم یک طلبه بزد .حاال
ممکن است دربار برخی رفتارهای جزئی به آنضا ایراد وارد
شزد ولی ف،ا در حزز علمیه کامال علیه وی بزد .همین
ف،ا و دید منفی هم کار را به گزنه ای جلز برد که روزی
آیت اهلل العظمی بروجردی رسما در درس خارج خزد

خطاب به آنضا گفت از جان حزز چه می خزاهید؟
بالفاصله هم یک درگیری بین اطرافیان ای ان و فدائیان
اسالم در مدرسه فی،یه روی داد .در حالی که اگر کمی
دقت کنیم می بینیم اشتراکات فراوانی بین اهداف آقای
بروجردی و نزاب صفزی وجزد داشت .هر دو خزاستار
جاری شدن احکام اسالم بزدند اما به خاطر ف،ای حاکم
در حزز چنین برخزردی با آنضا شد .من این را به جرئت

هرگزنه ارتبا و تعامل با حکزمت پضلزی بزدند.
یک بار یکی از آقایان منبری معروف قم به مناسبت تزلد
ولیعضد پیام تبریکی به شا ارسال کرد بزد .چند روز بعد
هم یکی از علمای حزز فزت شد .ح،رت امام قصد
داشتند به مجلس ترحیم این عالم بروند ولی احتمال دادند

که آن منبری معروف در این مجلس سخنرانی کند .بند را
صدا زدند و گفتند امروز چنین مجلس ترحیمی برقرار
است .شما بروید تحقیق کنید ببینید منبری این مجلس چه
کسی است .بند پرس وجز کردم و وقتی ای ان مطمئن
شدند آن منبری معروف که به شا تبریک گفته است
سخنران نیست در این مجلس شرکت کردند.

می گزیم .اگر این ف،ای منفی در حزز علیه نزاب صفزی

پس ای ان به صزرت مبنایی با رژیم مخالف بزدند .این

نبزد شا هیچ گا جرئت نمیکرد او را اعدام کند.

مخالفت را هم مخفی نمی کردند .در کتاب ک ف األسرار

در چنین فضایی دیدگاه اما نسبت به حکومت
پولوی چه بود؟ شما خاطرهای در این باره دارید؟
ح،رت امام بر خالف دیگران تنضا مسائل
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دیدگا ای ان درست بزد .به صزرت کلی ای ان مخالف

جزئی یا ظاهری را نمی دیدند .این طزر
نبزد که به یک مسئله خالف شرع اعتراض
کنند و وقتی از سزی دولت اصالح شد
راضی شزند .ای ان به صزرت مبنایی
مخالف دولت پضلزی بزدند و همه دیدیم که

رسما رضاشا را «مرتیکه »خطاب کردند .یعنی در
شرایطی که همه تسلیم قدرت و ابضت پضلزی بزدند ای ان
چنین رفتاری داشتند.

اگر این فضای منفتی

به نظر شما شاگردان اما چه سومی

در حوزه علیته نتواب

در پیاده شدن افکار ایشان داشتند؟

صفوی نبود شاه هیت

به نظر من یکی از اصلی ترین نقا قزت و

گاه جرئت نمیکرد او

رمز پیروزی امام بعد از شخصیت منحصر به

را اعدام کند.

فرد ای ان همین شبکه گسترد شاگردان
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ای ان است .ای ان طی دهه سی تا سال  ۷۲اقدام به
پرورش شاگردان زیادی کردند .جلسه درس ای ان هم
معروف بزد .یعنی جلسات درس شاگردپرور بزد .صدها
نفر از ف،الی معروف حزز شاگرد درس ای ان بزدند و
طی این سال ها تحت تأثیر روحیات منحصر به فرد ای ان
قرار گرفته بزدند .از جمله این روحیات باید به شجاعت و
همان نگا مبنایی به حکزت اشار کرد .پس از تبعید
ح،رت امام همین شبکه منسجم شاگردان ای ان تزانستند
بار اصلی مبارز در داخل ک زر را بر دوش بگیرند.
بند همان سال  ۷۲به تضران آمدم .در طی همین سال ها
نزدیک به  ۲۳نفر از شاگردان امام که در درس با آنضا آشنا
شد بزدیم را به تضران دعزت کردم و هر یک در مسجدی
م غزل فعالیتهای دینی و مبارزاتی شدند.
به یاد دارم اواخر دهه چضل بزد که شضید مطضری از
شاگردان امام که ساکن تضران بزدند دعزت کردند .بند از
شرق تضران ،آقای انزاری از غرب تضران و برخی دیگر از
جمله آیت اهلل خامنه ای ،رفسنجانی و . ...ما جلسات
منظمی داشتیم که در این جلسات مسائل مبارزاتی مطرح
می شد و هرگا امام اعالمیه ای صادر می کردند بالفاصله
تکثیر و در کمترین زمان تزسط اع،ای همین جلسه در

به برکت تبعید برخی دیگر از یاران امام مثل آقایان
م کینی ،منتظری ،یزدی و ...همین دیدگا های امام در
مناطق دورافتاد ک زر تبلیغ می شد .پس یکی از اقدامات
بسیار مضم ح،رت امام تربیت شاگردان فعال و انقالبی بزد
که علی رغم ح،زر ای ان در خارج از ک زر ،مسائل
مبارزانی تزسط آنضا پیگیری میشد.

شاگردان بزدند که بار اصلی کارها را بور
دوش گرفتند .در روزهای نخستین انقالب

که روحانیت نباید در اداره مستقیم کشور دخا ت
کند!
بله همین طزر است .همه می دانیم که امام معتقد بزدند ما

مناطق مختلف تضران تززیع میشد.

در زمان ت کیل حکزمت هوم هومویون

ا بته گویا اوایل انق

شا را بیرون کردیم و باید برویم بن ینیم در قم همان
درس و بحث را ادامه بدهیم .به خاطر همین هم در ابتدا
بازرگان مسئزل ت کیل دولت مزقت شد .خب بازرگان
یک چضر مذهبی و مبارز بزد .حتی تئزری پرداز مسائل
دینی بزد .بنی صدر هم یک چضر دینی و انقالبی بزد .اما
امام دیدند که هیچ یک از این افراد آن دیدگا مبنای امام را

به نتمتر متن رمتز
پیروزی امام بعتد از
شخصیت منحصر بته

بزد که من واقعا م،طرب بزدم که کوارهوا

فرد ایشان هتمتیتن

چگزنه خزاهد شد .مگر ک زرداری به این

شتتبتتکتته گستتتتترده

سادگی اسوت؟ چوه کسوی کوارهوا و

شتتاگتتردان ایشتتان

مسئزلیت ها را بر عضد خزاهد گرفت؟ کوه

است.

خزشبختانه شاگردان امام در کنار ای ان بزدند.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


دیدگاه حضرت اما این بود

ندارند .بعد از انقالب دیدگا واقعی امام
مبارز با استکبار بزد در حالی که اینضا قائل
ارتبا و دوستی با آمریکا بزدند که بعدها
همه چضر واقعی بنی صدر را شناختیم.
خاطر ای از بنی صدر دارم که ن ان میدهد
وی همان اوایل هم به دنبال فتنه علیه
انقالب به ویژ روحانیت بزد .بند پس از
انقالب مسئزل کمیته های شرق تضران بزدم.
همچنین یکی از اع،ای اصلی بنیاد مسکن
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انقالب بزدم که اختیار تام در تقسیم زمین ها بین مردم
داشتم .در شرق تضران حلبی آبادی بزد که واقعا برای من
آزاردهند بزد .پیش از انقالب این منطقه منبع فساد و
م کالت فراوانی بزد .بند براساس دیدگا امام و عمل به
عدالت به اهالی حلبی آباد گفتم که به هر خانزاد صد متر
زمین می دهم اما بالفاصله باید این منطقه را ترک کنید .آنضا
هم قبزل کردند .کارها در حال پیگیری بزد که یک روز
گفتند بنی صدر به بازدید از حلبی آباد خزاهد آمد .ما سر
مزعد به این محل رفتیم اما وی زودتر آمد بزد و سخنرانی
خزد را شروع کرد .وقتی سخنرانی او تمام شد عد ای که
جلزی تریبزن بزدند به صزرت هماهنگ علیه من شعار

بند جزء یکی از اع،ای اصلی جامعه روحانیت مبارز
بزدم که از اوایل انقالب در این ت کیالت ح،زر داشتم.
اما در زمان ح،رت امام به خاطر برخی دیدگا های
اع،ای اصلی این طیف به مسائل سیاسی و اقتصادی به
همرا جمعی از دوستان از این جامعه جدا شدیم .با اجاز
ح،رت امام اقدام به ت کیل جامعه روحانیزن مبارز کردیم.
به هر حال در آن زمان ،ان قاقی صزرت گرفت اما افراد
احترام همدیگر را داشتند و این ان قاق تأثیر خیلی زیادی
در سطح جامعه نداشت.

دادند و می گفتند جاللی خمینی از ما پزل گرفته که زمین

من به همرا دوستان مجمع بزدم و در جلسات هم شرکت

بدهد اما نداد است!

میکردم .در جلسهای که مدتها پس از فزت ح،رت امام

دوربین ها هم همین صحنه را ضبط و شب در تلززیزن
پخش کردند .نیروهای کمیته تعدادی از این افراد را
بازداشت کردند و م خص شد همه آنضا ع،ز گرو
مجاهدین خلق و اصال اهل حلبی آباد نیستند و م خص
شد بنی صدر این برنامه را علیه یک روحانی فعال طراحی
کرد است .شب هنگام از کمیته تماس گرفتند و گفتند بنی
صدر شخصا به اینجا آمد و گفته تا زمانی که افراد دستگیر
شد آزاد ن زند من اینجا را ترک نمیکنم!
تحلیل شما از عملکرد درون سازمانی روحانیت
پس

از انق

اس می چیست؟

ح،زر داشتم یکی از اع،ای مضم مجمع روحانیزن مبارز
شروع به انتقاد از رهبری کرد .انتقادهای او بسیار سطحی و
بی تر شبیه بضانه بزد .مثال اینکه چرا عکس رهبری بزرگتر
از عکس امام چاپ می شزد و . ...من احساس کردم
دوستان در مسیر تعریف شد منحرف شد اند .همانجا
انتقاد تندی کردم و گفتم شما چه خیال می کنید؟ آیا
می دانید اگر بعد از فزت امام رهبری انتخاب نمیشدند چه
بر سر مملکت می آمد؟ باید همه پ تیبان این رهبر باشیم و
همانجا جلسه را ترک کردم .خیلی تماس گرفتند که مجددا
به این جلسات بروم اما قبزل نکردم.
از سزی دیگر متأسفانه در ه ت سال اخیر هم

الحمدهلل روحانیت تزانست در حد انتظار به وظایف خزد

حرکت هایی را م اهد کردیم که به نام عدالت و دفاع از

در قبال انقالب اسالمی عمل کند .روحانیزن زیادی را

حقزق مردم کامال حساب شد از سزی مسئزالن هم

سراغ داریم که اگر در همان قم می ماندند و به درس و

هجمه های تندی علیه روحانیت شد .علیه چضر هایی که

بحث خزد ادامه می دادند جزء مراجع درجه یک می شدند.

همهٔ عمر خزد را وقف انقالب کرد اند .این اقدام هم ضربه

اما به خاطر انجام تکلیف انقالبی و وظیفه شرعی که

بزرگی به روحانیت وارد کرد.

داشتند به سایر شضرها رفتند .امام جمعه شدند یا به دستگا

اعتقاد بند این است که در هر شرایطی باید زیر پرچم

ق،اء رفتند و همه وقت خزد را صرف خدمت به مردم و
انقالب کردند .شضدای روحانیت هم نمزنه بارز این انجام
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به کل جامعه دینی ضربه میزند.

تکلیف انقالبی است.

انقالب و مقام معظم رهبری و با وحدت کلمه حرکت کنیم
و اگر در بین روحانیت وحدت کلمه باشد مطمئن باشید
هیچ آسیبی نخزاهیم دید.

اما از جضت درون سازمانی و مسائل داخلی باید گفت
اگرچه اختالف در همه گرو ها و سازمان ها طبیعی است
اما اختالف در بین روحانیت بسیار خطرناک است .چرا که
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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جریانهایحوزویوانقالباسالمی
درگفتوگوباآیتاهللگرامی
گفتگو از :رضا تاران

به نمر من همان جریان های قب از انقالب در حوزه علمیه امروز ه حضور دارنتد و ایتن
تقسی بندی به ه نخورده است .اگرچه ک و کیف آنها ممکن است فرق کرده باشد .البتتته
برخی معتقدند بعد از انقالب ظواهر فساد از بین رفته است اما برخی دیگر معتقدنتد نتگتاه
مردم به روحانیت و مسائ اعتقادی تضعیف شده است.
االولوربیعالثانی۱۳ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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اشار  :آیت اهلل محمد علی گرامی در سال  ۲۰۲۴در قم به

معمزلی همان تدبیر جامعه است ولی آنچه ائمه علیضم

دنیا آمد و در مح،ر ح،رات آیات بروجردی ،امام

السالم انجام میدادند فزق سیاست بزد.

خمینی ،اراکی ،میرزا هاشم آملی ،شیخ مرت،ی حائری و
ستزد تحصیالت خزد را تکمیل کرد و در سال های اخیر

ح،زر در سیاست در دور غیبت

رساله عملیه خزد را نزشته ،اعالم مرجعیت کرد .در یک
روز زمستانی خادم آیت اهلل ما را به بیت آقا در خیابان
ساحلی راهنمایی می کند .آیت اهلل م غزل پاسخ به
استفتائات است اما با کمال حزصله و فارغ از محافظهکاری
و مصلحتسنجی به سؤاالت ما دربار جریانهای حززوی
و انقالب اسالمی پاسخ میدهد.

به عنوان سؤال اول بفرمایید در طول تاریخ میزان
دخا ت و حضور علما و روحانیون در سیاست
چگونه بوده است؟
منظزر از سیاست همان تدبیر جامعه است و از همان اول
کیان ت یع و زمان پیامبر اسالم (

) و ائمه طاهرین علیضم

السالم ،این بزرگزاران در سیاست دخالت می کردند؛
مسائلی از قبیل جنگ ،صلح و ...از مزاردی بزد که مزرد
عنایت این بزرگزران بزد .پس از پیامبر (

) بزرگ ترین

مسئله ای که مزرد اختالف قرار گرفت ،مسئله خالفت بزد
که این مسئله مضم را می تزان در منابع روایی و تاریخی،
فراوان م اهد کرد .مثال در احتجاج طبرسی آمد است که
اصحاب خا

پیامبر (

) سخنرانی کردند و مسائلی را

یادآور شدند ،یعنی یک نزع مبارز فرهنگی و سیاسی انجام
دادند .اگرچه طرف مقابل این مسائل را نپذیرفت اما
اصحاب خا

وظایف خزد را انجام دادند .خالصه اینکه

در دور غیبت با تزجه به زمینه های مزجزد در جامعه،
شیعه وارد عرصه می شد و فعالیت هایی را انجام می داد.
البته باید تزجه داشت که اولزیت حف

شیعه بزد چرا که اگر وضعیت علمی حف نمیشد ،هیچگا
مسائل اجتماعی و سیاسی نمی تزانست مطرح شزد .شیخ
مفید در بغداد مختصر حزز ای داشت و در راستای حف
عقاید شیعه کزشش می کرد .البته امام زمان (عه) نیز در
دور غیبت مراقب اینضا بزد.

از همان اول در سیاست ورود داشتند .اگر ورود در مسائل

حتما ماجرای شیخ مفید را شنید اید که فتزای اشتبا

سیاسی نبزد که این همه زجر نمی ک یدند .ابن ابی عُمیر

می دهد و بعد از اینکه متزجه اشتبا خزد می شزد تصمیم

آن قدر شکنجه شد که بارها از هزش رفت .علی بن یقطین

می گیرد دیگر فتزا ندهد .اما امام زمان (عه) به او پیغام
می رساند که شما کارتان را انجام دهید و

و بع،ی از اصحاب مستقیما به دستزر ائمه
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وضعیت علمی

به دستگا حکزمت وارد می شدند و برای

آختتونتتد بتتعتتد از

کیان شیعه تالش می کردند .امام هم

تالشهایی که بترای

حف

مراقب بزد اینضا لز نروند و این فزق سیاست
بزد؛ چرا که این افراد سیاست می کردند و
ائمه مراقب تدابیر اینضا بزدند .سیاست

مشروطیت کرد ،گویتا
بعدها پشیمانی حاص
شد.

ما مراقب شما هستیم .همین مسئله
می تزاند تأییدی در اجماع لطفی باشد.
شیخ طزسی بعد از شیخ مفید و سید
مرت،ی دنبال کار را گرفت و همه علما با
تزجه به وضعیت زمانه خزد و وجزد
زمینه ها وارد مسائل جامعه و سیاست

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


رسم بزد است که از صاحب واقعی حکزمت اجاز گرفته

سیاست تزحیدی و سیاست طاغزتی

شزد .اینضا همان ورود به سیاست بزد است .در دور های

سیاست تزحیدی زمانی است که حکزمت در دست جبضوه

بعدی هم کم و بیش این ق،یه بزد است .در دور

حق است و حکزمت طاغزتی زمانی است که حکزمت در

ناصرالدین شا هم مالعلی کنی به برخی از اقدامات

دست جبضه طاغزت باشد .معمزال سویواسوت در دورر

اعتراض می کرد مثال م ضزر است که ناصرالدین شا به

تزحیدی تحت عناوین سیاست در اسالم نزشته میشزد و

شکار رفته بزد اما یکبار دستزر داد به سمت شضر حرکت

از متزن هم زیاد استفاد می شزد .اما سویواسوت در دور

کنند .وقتی علت را جزیا شدند گفت اگر مالعلی کنی

طاغزتی فرق می کند .من در این زمینه ،جزو ای نزشتهام با

درواز شضر را ببندند و ما را به شضر را ندهد چه کنیم.

عنزان »سیستم سیاسی اسالم « کوه در دور طواغوزت

این ،قدرت علما را ن ان می دهد .یعنی به همان مقدار

چگزنه باید کیان اسالم را حف کرد .تقیه و تزریه در چنین

قدرت و نفزذ در سیاست دخالت میکردند.

وضعیتی مطرح می شزد؛ سفارشی که اهل بیوت عولویوضوم
السالم دربار کمک و حف مؤمنیون دارنود و روایوات
متعددی که در این بار داریم .در باب اطعموه و اشوربوه

طبق خبرهای م افضه ای (شاید در جایی مکتزب ن د
باشد) داریم که روزی مالعلی کنی از االغ پیاد می شزد و
االغ را دم در می بندد .گزیا یک یضزدی از

روایت داریم که اگر مؤمنی را اطعام کنیود
به انداز آزاد کردن بونود ثوزاب دارد.

من یادم است زمانتی

تعببرات دیگری نیز داریم که می فرماید به

بتعتد از تشتکتیت

انداز افق ثزاب دارد .اینضا بی وتور بورای

جمهوری اسالمتی از

حف کیان مسلمین از طریق رفواقوت و

خود امام شنیدم کته

دوستی است .همه اینضا برای این است که

می گتفتت متا هت

شیعیان در امان بمانند .روایت م وضوزری

نمی دانستتتیت

داریم که هارون الرشید به علی بن یقطیون

حکومتت ایتن قتدر

بسیار شک کرد بزد و حتی ممکن بزد او را

سخت است.

کته

آنجا می گذرد و االغ رم می کند .در شضر
شایع می شزد که یک یضزدی االغ مال علی
کنی را رم داد است .ولی این را نمی گزیند
که مال علی کنی روی االغ سزار نبزد است.
همین باعث نگرانی مردم میشزد و بازار در
اعتراض به این کار تعطیل می شزد .خالصه
اینکه علما به همین مقداری که قدرت
داشتند ورود میکردند.

به قتل برساند .امام مزسی بن جوعوفور (ع)

در م روطه علما قصد به دست گرفتن

نامه ای به او نزشت و تأکید کرد از زمانی که این

حکزمت را نداشتند

نامه را دریافت کردی وضز را به سبک عامه (اهل سونوت)
انجام بد  .همین نامه باعث حف جان او شد .این هوموان
فزق سیاست است .این ورودها به معونوای دخوالوت در
سیاست به معنای کلی بزد.

سیاست به معنای به دست گرفتن حکزمت
اما سیاست به معنای اینکه حکزمت را در دست بگیرند،
چنین امکانی در اختیار نبزد است مگر به صزرت بسیار
مختصر .مثال حکزمت علزیان در طبرستان ،یا در دور
صفزیه ،زمانی که شا طضماسب مدت طزالنی به مسافرت
میرود ،کار را به محقق کرکی واگذار میکند .در دور های
بعد ،امکان به دست گرفتن حکزمت نبزد است .در دور
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان
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میشدند .همه این تالشضا ورود در تدبیر مُدن شیعه است.

قاجار ،فتحعلی شا از کاشف الغطاء اجاز می گیرد .این

در دور م روطه صحبت این نبزد که حکزمت را در
دست بگیرند ،بلکه بی تر در راستای تأیید حکزمت بزد و
البته این نگا از روی اعتقاد بزد؛ یعنی در اصل به دست
گرفتن حکزمت ،قدری ت کیک داشتند .کاری که آقای
علی اکبر ثبزت انجام داد است و کار محققانه ای هم
هست مذاکراتی بین آخزند و نائینی وجزد دارد و نائینی از

آخزند می پرسد « :چرا شما خزدتان حکزمت را به دست
نمی گیرید که این دعزاهای م روطه و م روعه پیش

نیاید؟ » آخزند بیست و چند دلیل می آورد که ما نباید
مستقیما حکزمت را در دست بگیریم .ای ان میفرماید دون
إثباته خر

الغطا  .گزیا هم اشکالی در اصل به دست

گرفتن حکزمت دارد ،هم اینکه گرفتن آن را نیز مصلحت
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ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


نمی داند .آخزند بعد از تالش هایی که

کماکان شما شا و ما رعیت اما اگر

برای م روطیت کرد ،گزیا بعدها پ یمانی

کار خالفی صزرت بگیرد ما هستیم.

حاصل شد و حرکت کرد به سمت ایران

در واقع حکزمت را تضدید میکند اما

که در را مسمزم شد و عمرش تمام شد.

قصد تحزیل گرفتن آن را ندارد.
وقتی این ماجرا را آیت اهلل

اما در حکزمت پضلزی رضاخان با حیله و

بروجردی شنید بزد گفته بزد میرزا

مکر وارد شد و به مرور قدرت علما را

عقل کرد و حکزمت را نپذیرفت؛

محدود کرد و کار به جایی رسید که دیگر

چرا که شش ما طزل نمی ک ید که

علما نمی تزانستند کاری انجام دهند.

آبرویش میرفت.

خیلی تالش کردند حاج شیخ عبدالکریم
حائری را وارد کنند اما حاج شیخ
می گفت خیال نکنید اگر من یکی هم وارد
ب زم ،اتفاقی خزاهد افتاد .ای ان میگفت من
یکی ماند ام تا این سیر تاریخی را ادامه دهم
و اگر من هم وارد شزم ،از بین خزاهم رفت
و این سیر قطع خزاهد شد.

ت کیل حکزمت واقعا م کل است.
من یادم است زمانتی
بتعتد از تشتکتیت
جمهوری اسالمتی از
خود امام شنیدم کته
می گتفتت متا هت

جمضزری اسالمی از خزد امام شنیدم که
می گفت ما هم نمی دانستیم که حکزمت
این قدر سخت است .به نظر من گرفتن
حکزمت و استمرار آن به وسیله امام (ر )
 ،چیزی شبیه معجز است .واقعش این

چضار جریان در میان علما وجزد داشته است:

نمی دانستتتیت

 -۲به دست گرفتن مستقیم حکزمت که بسیار

حکومتت ایتن قتدر

سراسر دنیا بسیار سخت است .مثال در

نادر بزد است.

سخت است.

اروپا بعد از چند قرن دعزا بین حکزمت

 -۲یک جریان اجاز دادن به حاکم بزد است که
نمزنههای آن زیاد است.
 -۰یک جریان هم گزشه ن ینی در اعتراض به حکزمت
طاغزتی بزد است که این قدری بی تر بزد است.
 -۷جریانی هم بزد که کال فعالیت برای به دست گرفتن
حکزمت را جایز نمیدانست.

کته

مسئله با وجزد این همه معارض در

و کلیسا ،باالخر به صلح رسید اند .حاال
ببینند یک عد آخزند ادعای حکزمت دارند و ک زری را
ادار می کنند ،طبیعی است که آنضا هم ادعاهایی داشته
باشند .پس اکثر علما داعیه دخالت در سیاست داشتند اما
مصلحت اجتماعی را در نظر داشتند .عد قلیلی از علما هم
بزدند که در اصل ق،یه اعتقادی به دخالت نداشتند.
برخی از علما دخا ت در سیاست را در دوران

سه گرو اول ،معتقد به عمل سیاسی در زمان غیبتاند ولی

غیبت جایز نمیدانند و معتقدند باید اما زمان (عج)

با تزجه به وضعیت و شرایط جامعه عمل میکنند .در دور

خود ظوور کند و حکومت تشکیل دهد .این نگرش

پضلزی نیز این سه گرو زیاد بزدند .گاهی با حکزمت

چه مقدار در بین علمای جدید بوده است؟

معارضه می کردند و گاهی به خاطر مصلحتی با حکزمت
همراهی می کردند .در ق،یه میرزای شیرازی که واقعه
تنباکز رخ داد ،چند کرور به انگلستان باید بدهد یعنی
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من یادم است زمانی بعد از ت کیل

غرامت به خاطر فسخ قرارداد .بعد از این ق،یه ناصرالدین
شا نامه ای به میرزا می نزیسد و می گزید حاال که ما به
حرف شما گزش کردیم و قرارداد را بضم زدیم ،حاال بیایید
مملکت را خزدتان ادار کنید! میرزا جزاب می دهد که

این طیف در حزز ضعیف بزدند و قدرت زیادی هم
نداشتند .تعداد آنضا هم کم بزد .دیدگا اینضا براساس
تصزرشان از برخی روایات ابزاب امر و نضی و مبحث تقیه
است .روایات متعددی داریم که می گزید بیرقی که در
دوران غیبت برپا شزد به آخر نمی رسد .اینضا خزد گرو
اندکی اند .مثال آقایی بزد که االن فزت کرد است .ای ان
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


اینکه درزمان غیبت کسی حق حکزمت ندارد .قدری به

پایمال میشزد .مثال مرحزم حاج آقا مرت،ی حوائوری ،در

ای ان ف ار آمد وحرف خزد را پس گرفت.

عدالت ان احدی نمی تزانست حرفی بزند و همه قبوزل وان

اکثر علما از روی مصلحت نمی خزاستند حکزمت را به
دست بگیرند .اتفاقا این گزنه روایات هم بی تر بر اساس
مصلحت است که می گزید هر رایتی که بلند شزد در زمان
غیبت ،قبل از اینکه به قدرت برسد نابزد می شزد .ممکن
بزد در ابتدا مزفق ب زند اما در واقع جزجه را آخر پاییز
می شمارند .البته باید دید که مردم از نظر دینی در چه

دارند .ای ان هم از کسانی بزد که به دست گرفتن حکزمت
را قبزل نداشتند و به نظر میآمد حتی به اصل والیت فقیوه
هم شبضه داشتند .پس از ت کیل حکزمت اسالمی ،ای ان از
مجلس خبرگان بیرون آمدند .روزی من از ای ان پرسیودم:
»کلمهٔ مذهب حقه ،شما را ناراحت کرد و بیرون آمدیود؟

«چزن این کلمه قبال بزد و االن نیست .حتی بازاریها هم
اعتراض داشتند که چورا ایون کولوموه را

دور ای بی تر را آمدند ومرحزم آخزند
هم به آقای نائینی همین را می گزید که ما

آیت اهلل گلپایگتانتی،

برداشتید .من از آقای منتظری هم پرسویودم

نمی تزانیم عدالت مطلق را داشته باشیم.

قب از امتام وییتت

که شما هم بزدید که این کلمه مذهب حقه

ممکن است در مردم نارضایتی باشد و

فقیه را مطرح کرد کته

را برداشتند؟ ای ان گفتند بله .مذهب حوقوه

کمکم از آخزند و روحانیت که حکزمت را

درس ایشان را هت

برداشته شد و مذهب شیعه جایگزین شود.

گرفته بدگزیی شزد و حتی از دین زد

نوشتند.

شزند .همهٔ اینضا منتضی می شزد به اصل دین
که ممکن است ت،عیف شزد.

البته از برداشتن کلمه مذهب حوقوه آقوای
صافی ،آقای حائری و آقای صدوقی و ...هم
ناراحت بزدند .خزد آقای صافوی بوه مون

گفتند که عبدالعزیز رئیس سنیها را دیدم و بوزسویودم و

کرنش برخی از شاهان در مقابل علما

گفتم تز که خزدت میدانی مذهب ما حق است و قوبوزل

نکته دیگر اینکه برخی از علما می گفتند اگر قرار باشد

کرد که در قانزن اساسی مذهب حقه بواشود ،اموا آقوای

حکزمت را به دست بیاوریم ،ممکن است خزنریزی شزد.

نایب رئیس مجلس طزری صحبت کرد که فقط صوحوبوت

مثال شا در مقابل مرحزم آیت اهلل بروجردی کرنش

اسالم و اصل ت یع مطرح شد .صحبت چیز دیگری نبوزد.

می کرد .البته جضت دیگری در آن زمان ،این بزد که معمزال

خالصه من به آقای حائری گفتم که سر کلمٔه حقه ناراحتید

سالطین در مقابل علما کرنش می کردند .همین مسئله

و ای ان در جزاب گفتند» :نه .دربار آن مسئله ،بحثهایی

باعث شد بزد برخی از علما به این مقدار راضی باشند .به

شد اما در مجلس ماندیم .من با والیت فقیه که اینضا مطرح

طزر مثال یک بار به آیت اهلل بروجردی خیلی ف ار آوردند

می کنند م کل دارم .عدالت اینضا یعنی اینکه اگر کسی دو

که چرا خزدتان حکزمت را به دست نمی گیرید .ای ان

زن داشت و دیگری زن نداشت ،یکی از زنهای او را بوه

فرمزد به فرض که گرفتیم .به چه کسی بدهیم؟ بعد اشار
می کنند به یک روحانی و می گزیند این آدم همان دکتر
اقبال است به عالو ریش و عمامه .آیت اهلل بروجردی
ورودشان مستقیم نبزد و اغلب کنار گیری میکردند.

این بدهیم « .هزا و هزس وحب ریاست در اینضا موطورح
نبزد .من یقین دارم.
طبق تقسیم بندی که حضرت عا ی دارید آقای
گلپایگانی و حضرت اما و آقای مرعشی و آقای

به نظر شما دیدگاه آنوا اعتقادی بود یا دعوای منافع

شریعتمداری هر یک از بزرگواران درکدا جریانات

یا چیزهای دیگری داشتند؟

قرار میگیرند؟

نه .تا آنجا که من میدانم کسانی که به خاطر منافوع دعوزا
کنند ،در اقلیت بزدند .ولی آنضایی که سرشان به تونو وان
می ارزید و اهل قلم و علم بزدند ،اواخر عمرشان بوزد و
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


کتابی نزشت به عنزان رد حکزمت اسالمی و والیت فقیه و

ٔ اعتقادی داشت .آنضا میگفتند خوزن موردم
نگاه ان جنبه

آیت اهلل گلپایگانی ،قبل از امام والیت فقیه را مطرح کرد
که درس ای ان را هم نزشتند و شاگرد ای ان آقای صابری
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ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


همدانی جزؤ کزچکی که حدود  ۲۳۳صفحه می شد را
منت ر کرد است .آقای مرع ی بی تر بحث های عبادی را
مطرح میکرد و به این مسائل نرسید .اعالمیههای ای ان در
تأیید شخص امام خمینی (ر ) بزد .گاهی هم از حکزمت
انتقاد می کرد .آقای اراکی امام را تأیید می کردند اما از نظر
فقضی ،والیت فقیه را قبزل نداشت و اشکال فقضی داشت.
بر عکس ،اعتقادش راجع به نماز جمعه که دلیل قاطع
فقضی داشت ،این بزد که حتما باید اقامه شزد.

در نجف و م ضد مرجعیت مقتدری ح،زر داشت .مرحزم
آقای میالنی در م ضد و مرحزم آقای حکیم و آقای خزیی
و آقای شاهرودی در نجف .مرحزم امام وقتی به عراق
تبعید شدند ،برای بازدید به منزل آیت اهلل حکیم رفته
بزدند .امام در این جلسه شروع می کنند از وضع ایران
صحبت کردن و اشار به اینکه شما قیام کنید .آقای حکیم

آقای شریعتمداری را به یاد ندارم که آیا درس بیع را گفتند

می گزیند امام حسن (ع) در مقابل معاویه صلح کرد .امام

یا نه؛ چزن اجار را گفتند .اما این مباحث بی تر در بواب

فرمزد شما در  ۲۰خرداد نبزدید که ببینید اینضا بعد از

بیع مطرح است .آقای شریعتمداری اعتقادی به اینکه شوا

دستگیری ما چه کردند .اگر امام حسن (ع) یار و یاور

برود نداشت .نظر ای ان این بزد که مصلوحوت نویوسوت

داشت قیام می کرد .بعد آقای حکیم می گزید شما چنین

حکزمت را در دست بگیریم .ما در زمانی که تبعید بزدیوم،

مریدانی داشتید ولی ما نداریم .امام میگزیند شما قیام کنید

یکی از دوستان به ای ان گفتند که شما دم از قانزن اساسی

ٔ مریدانم پ ت شمائیم .به هر
و جلزدار باشید .من و همه

می زنید در حالی که آقای خمینی با آمریکا و اساس م کل

حال نجف مزافق نبزد حکزمت دست والیت فقیه باشد و

دارد .ای ان ناراحت شدند و گفتند» :مرا بیدین مخزانیود!

مرحزم خزیی از نظر فقضی م کل داشتند و تک تک

من اعتقاد به قیامت دارم اما می بینم که اینضا حکوزموت را

روایات را آورد است و آنضا را رد کرد است .به هر حال

میگیرند و نمی تزانند ادار کنند و آبروی دین موی رود«.

مرجعیت در نجف قزی بزد اما آقای میالنی در م ضد از

این تعبیر ای ان بزد .من نمی خزاهم بگوزیوم کوه ای وان

حکزمت مردم بر مردم می گفت .صحبت های ای ان شبیه

درست می گفت اما نسبت دادن به ای ان کوه ای وان بوه

اعالمیههای نض،ت آزادی و جبضهٔ ملی بزد.

کجاها وصل بزدند کار درستی نبزد و نزد خودا عوزارض
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مراجع تقلید نجف و م ضد

دارد .من همان مزقع هم که ای ان در منزل تحت نظر بوزد
به وزیر اطالعات گفتم بضتر بزد میگفتید ای ان پویورمورد

آقایان حاج آقا رضا و حاج آقا ابوا فضل زنجانی
چه نگاهی داشتند؟

است و از ح،زرش سزءاستفاد می شوزد ،نوه ایونوکوه

یک روز به منزل حاج آقا رضا دعزت داشتیم .یادم اسوت

بیاوریدش در تلزیزیزن که استغفار کند.

که برای افطار هم بزد و گفتوگزهایی انوجوام موی شود.
دیدگا ای ان به نظرات آقای میالنی و شوریوعوتوموداری
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


آقایانی که با تئزری والیت فقیه مزافق نبزدند ،بوه خواطور

مرحزم حیدری نضاوندی که در دفتر حزب جمضزری شضید

هزس ریاست نبزد .مگر چند صباح میتزانستند ریواسوت

شدند ،مرحزم ربانی بزد .برخی ها در اعلمیت امام ت کیک

کنند که بخزاهند آخرت ان را ضایع کنند؟ چند وقت بعد از

می کردند ولی آقای منتظری بر اعلمیت امام تأکید کرد و

انقالب از آقای حائری پرسیدم» :حالتان چطزر اسوت؟«

گفتند» :چند وقت دیگر خزب میشزم« ،یعنی میمیرم.

اینکه بال شک باید از امام تقلید کرد.
من عالو بر درس ،در بع،ی از جلسات هم شرکت

دیدگاه ع مه طباطبایی چه بود؟ ایشان نظرشان

می کردم یا در مقطعی روزنامه ها را می خزاندم وگزارشات

تشکیل حکومت بود یا نبود؟

و اخبار مطبزعات را به امام می دادم .مثال یادم است یک

به نظرم نگا کلی ای ان به حکزمت بزد .اگر کسی در
المیزان دقت کند ،شاید این به دست بیاید .در بخ ی که
راجع به داستان داود و طالزت بحث می کند .البته آقای
طباطبایی در مزرد درگیری ها محتا بزد و معتقد بزد باید
از درگیری هایی که به خزن ریزی ختم می شزد جلزگیری
کرد .باید اشار کنم که آقای طباطبایی در ف ار بزد .همین
درمانگا قرآن و عترت که سابقا کتابخانهٔ امام بزد ،ساواک
به آنجا ریخت و کتاب ها را از بین برد .آقای طباطبایی به
عنزان منزل آنجا را اجار کرد .یکی از آقایانی که به نجف
رفته بزد گفته بزد با زحماتی که عالمه طباطبایی ک ید اند،
خزب است این خانه را به ای ان بدهید .امام گفته بزد
هرچه سریع تر آقای طباطبایی خانه را تخلیه کنند .داماد
امام ،آقای اعرابی به من گفتند ما علت را نمی دانستیم و

روز به ای ان عرض کردم که سران ک زرهای اسالمی
بناست در جد عربستان کنفرانسی داشته باشند .به ای ان
پی نضاد شد که یا شخصی در آنجا ح،زر داشته باشد یا
اینکه پیامی از طرف امام ارسال گردد .امام دستزر داد
اعالمیه ای آماد شد اما یادم نمی آید آیا به صزرت رسمی
به کنفرانس پیام داد شد یا خیر .من هر شب گزارشی به
امام میدادم .بعدها دور بخشهایی که به نظرم مضم میآمد،
خط می ک یدم و اصل روزنامه را به امام می دادم .امام
حرف ها را می شنیدند و خزدشان تصمیم می گرفتند .یک
بار خدمت ای ان عرض کردم که جنگ اتمی و ...در دنیای
امروز مطرح است .شما چگزنه می خزاهید شا را از
مملکت بیرون کنید؟ ای ان گفت من با همین اعالمیه ها و
اطالعیهها شا را از ک زر بیرون میکنم.

فکر کردیم چزن بضای گزافی دارد پرداخت آن به یک

جریان های موجود در حوزه علمیه امروز را چگونه

پیرمرد ،وجه دینی ندارد؛ چزن ممکن بزد بعد از ای ان به

می بینید؟ آیا این جریان ها تفاوتی با پیش از انق

دست نااهل بیفتد .پسر ای ان می گفت وقتی وارد خانه

داشتهاند؟

شدم ،پدرم می لرزید و می گفت باید زود اینجا را تخلیه
کنیم .از طریق بنگا  ،خانهٔ کزچکی پیدا کردیم و به آنجا
منتقل شدیم .یک بار تلزیزیزن سخنانی از عالمه را پخش
کرد که جالب بزد .عالمه گفت آقای مطضری درس امام
می رفت اما بعد از مدتی درس امام را رها کرد و به درس
ما آمد.

به نظر من همان جریان های قبل از انقالب در حزز علمیه
امروز هم ح،زر دارند و این تقسیم بندی به هم نخزرد
است .اگرچه کم و کیف آنضا ممکن است فرق کرد باشد.
البته برخی معتقدند بعد از انقالب ظزاهر فساد از بین رفته
است اما برخی دیگر معتقدند نگا مردم به روحانیت و
مسائل اعتقادی ت،عیف شد است .شاگردان آقای خزیی

در مورد جریان اما و شخصیت هایی که بودند و

معمزال هنزز هم این مسئله را از نگا فقضی ،قبزل ندارد.

فعا یتهایی که میکردند توضیحی بدهید.

البته ممکن است با این روالی که مردم با رأی خزدشان

اشخا

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


نزدیک بزد و به روش امام و مبارزین هم اعتقادی نداشتند.

یادم می آید منزل آقای منتظری بزدیم .من ،آقای م کینی،

زیادی گرد امام بزدند و برای مرجعیت ای ان

تالش کردند .ولی می تزانم بگزیم که محزر ،آقای منتظری
بزد .آقای منتظری برای مرجعیت امام خیلی تالش کرد.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


حکزمت والیت فقیه را انتخاب کنند م کلی نداشته باشند،
ولی می گزیند ادله ای نداریم که حتما باید یک فقیه
حکزمت را در دست بگیرد.
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نقشروحانیتدرانقالباسالمیایرانورسالتکنونیآن

پیروزی انقالب اسالمی به رهبری روحانیت بیدار و هشیار که در رأس آن خمیتنتی کتبتیتر
»سروش بیداری« قرار داشت ،عام تحوّیت مهمی در منطقه و جهان شد.

االولوربیعالثانی۱۳ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


تزانست اصالحاتی عمیق و بنیادین در نظام ،اجتماعی ما به

انقالب دارم ،می تزانم مطالبی را با اتکا به تجربیات خزدم

وجزد آورد که شکل گیری یک نظام دینی و طرح دین در

عرض کنم که برای حزز ها ،الاقل مزرد تزجه و بررسی

قالب یک نظام در راستای همین مقزله است .هم اینک

باشد .با تاریخ ایران نیز کمی آشنا هستم و نقش روحانیت

امزاج خروشان انقالب اسالمی ،می رود تا چزنان زاللی

را در تاریخ ایران ،مخصزص فا قرون اخیر ،بخزبی می دانم و

جزشید از حزز ها در یک بسترتکاملی ،بسا سلطه گری

مسلّم است اگر روحانیّت متناسب با شرایط روز حرکت

شیاطین و بدخزاهان شرق و غرب را برچیند و یا درهم

کند و مسائل اساسی جامعه را جدّی بگیرد ،نقش اول را

پیچد.

در تاریخ خزاهد داشت .ما از روحانیت ت یّع و ایران
سخن می گزییم و فکر

بدین سان حزز های علمیه از

می کنیم چنین سخنی برای

همان آغاز ،مزرد خ م

روحانیّت اهل تسنّن نیز

استکبار جضانی قرار گرفت،

صادق باشد ،اما چزن دربار

چرا که آن را الضام بخش
جاری

اسالم

و

آنضا تجربه نداریم و مزرد

چ مه

بحث ما هم نیست ،از آن

جزشانی می دانست که با

صرفنظر مینماییم.

فزران خزد هر خار و
خاشاک و ناپاکی را از سر را

دوره تکوین نوضت

اسالم و انقالب می شست.

اگر به دوران گذشته ،دوران

حزز که عضد دار تغذیه

م روطه ،قاجار ،اف اریه و

فکری ،سیاسی و فرهنگی

زندیه ،و قبل از آنضا ،به دور

هسته های حزب اللّه در سطح
جضان

است،

به

اصلیترین پایگا

صفزیّه برگردیم ،یک بحث

عنزان

تاریخی خزاهد بزد .البته این

فکر و

فرهنگ اسالمی و مغزمتفکّر
و قلب تپند اسالم ،بیش از هر عاملی در قزت و ضعف
اجتماع مؤثر است.

بحث بسیار مضم است وانتظار
این است که یکی از درسضای دان گا علزم اسالمی
رضزی (اگر چنین درسی وجزد ندارد) همین نقش
روحانیّت در چند قرن اخیر باشد ،که باید به صزرت

آنچه در پی می آید ،بحثی است از فاضل دین شناس و

گروهی ابعاد مختلف آن را بررسی کنند .مسائل زیادی

نزاندیش و پژوه گر محقق و احیاگر هزشمند جناب

هست که باید از زیر آوار تاریخ بیرون بیاید .در دوران

آیت اللّه هاشمی رفسنجانی که خزد یکی از چضر های

پضلزی ،دوران م روطه ،و قبل از آن ،تاریخ نزیسان رسمی

برجسته روحانیت است ،دربار نقش روحانیت در

نمی خزاستند این مسائل را بیان کنند ،ولی ما امروز باید به

شکل گیری و پیروزی انقالب و رسالت کنزنی آن که در

این مسائل بپردازیم.

دان گا علزم اسالمی رضزی ایراد شد و پس از پیاد
شدن از نزار تنظیم گ ته است.مزقعیت مناسبی است که در
جمع علما و طالّب م ضد ،بحثضایی جدّی را دربار
روحانیّت و کار اصلی ما طالّب ،مطرح نماییم .من به
عنزان یکی ازو شما ،که تجربه هایی طزالنی از دوران
طلبگی در نیم قرن گذشته ،و در دوران مبارزات پیش از
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


روحانیت با اتکای به اسالم ناب و بازسازی اندی ه دینی

پیروزی و کارهای اجرایی و حکزمتی بعد از پیروزی

فعالف از دوران خزدمان شروع میکنیم:
ا ف :دوره تحکیم و تثبیت
بعد از ت کیل حزز های علمیه در زمان مرحزم آیة اللّه
حائری مؤسّس ،که اوج آن را آیة اللّه العظمی بروجردی
متکفّل بزدند ،و حقیقت فا هم ای ان کار عظیمی برای ایران،
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ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


شیعه و اسالم انجام دادند ،نقش برجسته روحانیت آشکار

احزاب کزچک ت کیل می شد ،و بعد از جای دیگر

میشزد.

سردرمیآورد.

پیرمردهای ما از سختگیریضای رضاخان که موی خوزاسوت

حرکت روحانیت به رهبری امام امت ،در آن مقطع ،جزاب

نسل روحانیّت را ری ه کن کند و آنان از نز حوزز هوا را

درست به مضمترین مسأله روز بزد و ما از آن ،مسأله

ت کیل دادند مطلع هستند ،با آن شرایط بسیار دشزار زمان

مضمتری نداشتیم .امکان داشت مردم را به مسائل فرعی

طاغزت ،محکم کردن بنیانضا ،کار بزرگی بزد که آیوة الولّوه

سرگرم کرد (مثل اختالفات شیعه و سنی ،یا مسأله

بروجردی انجام داد .در همان زمان هم مبارزات و قیامضایی

محدودی مثل فلسطین یا انقالبی مثل الجزایر) ،اما ح،رت

از روحانیّت بزد و خیلی ها هم بر مومواشوات آیوة الولّوه

امام حرکتی اصیل و عمیق انجام دادند .رهبری با امام بزد،

بروجردی خرد می گرفتند ،اما حقیقت فا ای وان فوضومویود

ولی کار اساسی را شاگردان و همراهان ای ان کردند ،زیرا

بزدباید چه بکند .من این را بوه عونوزان یوک مصوداق

رژیم پضلزی خیلی زود ،امام را شناخت و ای ان را

»حرکت کردن طبق شرایط روز « بیان می کنم .موا بوایود

بازداشت و سپس به خارج تبعید کرد ،اما شاگردانی که امام

ت خیص بدهیم در هر

آنضا را پرورش داد

مقطع ،وظیفوه موضوم

بزد ،این شانزد هفد

چیست؟

سال را خزب ادار
کردند و حرف امام را

در آن زمان ،مبارز

بر کرسی ن اندند ،و

بسیار هم مضم بزد و
چضر

هایی

این ،کار روحانیت

از

بزد ،نه یک نفر .امام،

روحانیت مثل آیة اللّه

مجمزعه

کاشانی ،فدائیان اسالم
و افراد دیگری در صحنه مبارز بزدند ،ولی روحانیت در
شرایطی نبزد که بتزاند پی تاز باشد .لذا نخست باید جای
پایش را محکم می کرد ،و این کار را در آن مرحله ،آیة اللّه
بروجردی انجام داد و ف،ایی هم باز بزد که دیگران شعله
مبارز را روشن نگه دارند .من در آن مزقع طلبه ای مبتدی
بزدم ،و عمق مسائل را درک نمی کردم و بعداف تزانستم
تحلیل کنم.
 :دوران پیروزی
پس از تحکیم و تثبیت جایگا روحانیت ،زمان آغاز کار
گسترد فرارسید و این کار را ح،رت امام راحل ،شروع
کردند .مسأله روز و در اولزیّت ،در ایران آن روز ،پرداختن
به مسأله حاکمیّت و سیاست و شکستن طلسم شزم
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حاکمیت خانزاد پضلزی بزد .خفقان همه جا را گرفته بزد.
نفسضا در سینه ها حبس شد بزد و بعد از سرکزب قیام
ملی نفت که مصدّقیضا هم (با اشتبا خزدشان) سرکزب
شدند همه شخصیتضا برید بزدند و راهی را نمی دیدند.

اینضا

را

زبرالحدید نام نضاد
بزدند .آنضا با درک درست و چاشنی کردن مسائل مضم
جضان و دنیای اسالم ،مثل فلسطین ،الجزایر و حتی ویتنام،
آفریقا و مظلزمیّت آنضا ،و رسزا کردن استکبار ،استبداد و
استعمار ،مسائل مذهبی و سیاسی را درهم آمیختند و وارد
فازی شدند که از نظر وسعت ،همانند آن را در حزز های
علمیّه قرون اخیر نمی شناسیم .با این که در گذشته
روحانیت در مقاطعی مبسز الیدتر بزد است ،اما در این
دور مبسز الید نبزد ،ولی حقیقت فا نیروهای خزبی در
اختیار داشت و با شبکه شناخته ن د برای طرّاحان
استعماری و که همین شبکه های مساجد و حسینیّه ها ،و
ایام خا

وفیات ،مراسم عزاداری و ج نضا ،محرم ،صفر،

ما مبارک رم،ان و دهه فاطمیّه بزد و همی ه از حزز ها تا
اعماق روستاها می رفتند و تغذیه می کردند و مستقل هم
بزدند .شاید مترقّی ترین حزب دنیا چنین استقاللی نداشته
باشد .بزدجه اش به هیچ جا وصل نبزد جز در ارتبا
طالب با مردم ،و از هیچ جا دستزر نمی گرفت ،جز آنچه
خزد می فضمیدند و همه جا هم ح،زر داشت و مسأله ای
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


آمدهای طالب که چندبار در سال اتفاق می افتاد ،به حزز

ب کنیم .پضلزی با سازش با خارجیضا (آمریکا ،انگلیس و

منتقل ن زد .ما ن ریّه مرتبی نداشتیم (بجز مکتب ت یع،

اخیر فا روسیه و چین) خزد را قزیتر از صفزیّه و قاجاریه

مکتب جعفری و مکتب اسالم ،که سیاسی نبزدند ،و تنضا

کرد بزد و از این رو ،شکستن رژیم پضلزی کار بسیار

مسائل اعتقادی را مطرح می کردند) اما این شبکه ،مطلع و

مضمی بزد.

مرتبط با یکدیگر بزدند ،و هر کاری را می خزاستیم انجام
دهیم ،ظرف چند ما به سطح همه مردم می رسید .فرماند
اصلی هم امام بزد؛ چه در قم باشند یا نجف یا ترکیه و این
مضم نبزد ،چزن ما طلبه ها این کارها را می کردیم .فقط
کافی بزد که رضایت ای ان را جلب کنیم .به رهبری
اهمیّت می دادیم و این اصل پذیرفته شد بزد که رضایت
ای ان را داشته باشیم .ای ان هم اعتماد می کردند و اجاز
می دادند که تصمیمات را در این جا مسؤالن اصلی و
نیروهای م خص بگیرند.
من این جا عرض می کنم که حزز م ضد ،واقعاف مؤثر بزد.
قم مرکز اصلی بزد ،تضران ،شیراز ،اصفضان و همه حزز ها
سضم داشتند ،ولی م ضد سضم بی تری داشت و در م ضد
هم شخصاف ،شخص رهبر انقالب ،و شخص آیة اللّه طبسی
پایه اصلی این حرکت حزز بزدند .بعد فا افراد دیگری مثل
شضید هاشمی نژاد و دوستان دیگری ملحق شدند ،اما پایه
اصلی را آن دو نفر ت کیل می دادند .حزز م ضد گا به

اکنزن معمّا حل شد است و آسان به نظر میرسد .اگر شما
طلبه های جزان بتزانید آن وضعی را که بخصز

از

سالضای  ۰۳به بعد داشتیم مجسم کنید ،که مبارزات
مسلحانه پیدا شد بزد ،و رژیم به این بضانه خیلی قساوت
می کرد و نفسضا را در سینه ها حبس کرد بزد ،اهمیت و
عظمت کار نمایان میشزد .انتخاب مضمترین مسأله و بروز
رساندن حرکت ،نتیجه اش پیروزی م ع ع بزد که حاال در
اختیار داریم.
ال به ذهنمان
در سال  ۷۳که مبارز را شروع کردیم ،اص ف
خطزر نمی کرد که در طزل عمر ما ،پیروز شزیم و
حکزمت ایران حتی ملّی شزد؛ اسالمی شدنش که خیلی
دور از ذهن بزد .همه ما و آنضا که در مبارز جدّی بزدند،
دارهای خزد را با خزد حمل می کردند و آماد بزدند
روزی در این را جان بدهند .الطاف الضی بزد که آن مسائل
را از سال  ۰۰-۰۴به وجزد آورد.

کمک حزز قم میآمد .زمانی خفقان زیاد شد .آقای طبسی

پس از پیروزی

خاطر ای نقل کردند و من خاطر دیگری به ذهنم رسید.

پس از پیروزی ،چزن مسؤول بزدیم ،طبع فا باید بروز فکر

همان مزقع ،ما در قم وقتی شنیدیم آقای طبسی را از زندان

می کردیم .روحانیت در هر مقطعی بروز بزد است .دوران

آزاد کرد اند (ما نگران بزدیم که در زندان ،ای ان را با

تثبیت انقالب و که حدود یک دو سال اول بزد ،و اگر با

ارعاب و تضدید ،وادار به سازش کنند) ،اما پس از آزادی،

تزفیق همرا نبزد ،مثل افغانستان و ...می شد ،آن هم با

وقتی ای ان اولین سخنرانی اش را ایراد کرد ،مثل بمب در

حف

ماهیت اسالمی و انقالبی و می تزانست به شکل

حزز قم صدا کرد که زندان ،ای ان را نیرومندتر کرد

لیبرالیسم تثبیت شزد ،آن طزری که نض،ت آزادی فکر

است و درست برخالف آن نگرانیضا ،درسی برای طالب

می کرد .آنضا مسلمانضای خزبی بزدند و حق هم بر مبارز

مبارز شد .کمی که پی رفت کردیم ،شاگردان حزز م ضد

دارند ،همسنگر و همزندان ما بزدند ،ولی تفکّر دیگری

به کمک مبارز آمدند .عد زیادی از طالب م ضد ،فاضل،

داشتند .بین ما و آنضا اختالفی بزد؛ آنضا فکر می کردند

مبارز ،و ت کیالتی بزدند و ایام محرم و صفر به تضران

حکزمت اسالمی نمی شزد و ما فکر می کردیم می شزد و

می آمدند و از آن جا پخش می شدند ،چزن برنامه در

امام بی تر از ما مصمّم بزدند و لذا همهپرسی انجام شد.

تضران ،یا در قم طرّاحی میشد.

اگر مباحثات شزرای انقالب دربار همه پرسی را بخزانید،

به هر حال ،آن مزقع ما به مسأله مضم روز جزاب دادیم و

متزجه می شزید مخالفتضایی بزد است .همین بحث والیت

خیلی زود مزفق شدیم طلسمی را که فکر می شد باید به

فقیه در مجلس خبرگان مطرح شد و در پیش نزیس قانزن

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان
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نبزد که در سراسر ک زر رخ بدهد و با این رفت و

انداز دوران صفزیه ،یا حداقل قاجاریه ،عمر داشته باشد،
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اساسی نبزد .پیشنزیس قانزن اساسی را در شزرای انقالب

رئیس قز ق،ائیه ،دکتر بض تی ،رئیس قز مجریه ،مرحزم

ال چنین ذهنیتی در آن مزقع نبزد.
تصزیب کردیم و اص ف

شضید باهنر ،دیگرانی که شضید یا جانباز شدند .بدین گزنه

می گفتیم«:حکزمت اسالمی» ،ولی در بحثضای ابتدایی
والیت فقیه مطرح نبزد .وقتی این طرح به مجلس خبرگان
رفت و آنضا میخزاستند مخالفت کنند ،هزشیاری بی تر شد

روحانیت ح،زرش بروز بزد.
د :دوره سازندگی

و علمای آن مجلس و که یکی از کارهای بزرگ روحانیّت

دور چضارم ،دور سازندگی است .در این برهه نیز

است و به این نتیجه رسیدند که والیت فقیه باشد .این ،نه

روحانیّت ،کارساز است .مسؤول اجرایی ک زر یک

کار امام بزد و نه کار فردی از افراد ما ،بلکه کار اکثریّت

روحانی است که جریان سازندگی را هدایت کرد است

روحانیّت بزد که در مجلس خبرگان ح،زر داشتند.

(غیر از هدایت رهبری انقالب) کاری که تاکنزن هیچ گا

دوران تثبیت را بخزبی پ ت سر نضادیم؛ آن هم در میان
شعارهای بسیار عجیب و غریب مثل دمزکراتیک ،و ...که
دل همه جزانضا را می برد؛ جزانضایی که سخت در دوران
گذشته از حرکتضای استبدادی خ مگین بزدند .اما امام،
همهپرسی را آن گزنه برگزار کردند.
ج :دوران دفاع مقدس
در دور دفاع ،انصاف فا روحانیت نقش خزبی را ایفا کرد.
روحانیت هم در دوران مبارز و هم در دوران دفاع،
بسیه کنند بزد .جزانضا سرمایه اصلی تزد ملت هستند ،اما
راهنما و بسیهکنند الزم داشت که روحانیّت بزد.

در تاریخ ایران ن د است و در هیچ دور ای این مقدار
کارهای زیربنایی و اصزلی برای تزسعه ایران انجام ن د
است .این مضمترین مسأله روز بزد ،زیرا می دانید که تحلیل
آمریکاییضا و دیگر دشمنان ما این بزد که ما بسیهکنند ها و
شعاردهند های خزبی هستیم و مردم را خزب جمع
می کنیم ،ولی وقتی دوران سازندگی آغاز شزد ،به
متخصصّین و مدیران تجربه دید احتیاج است و این از
عضد روحانیت ساخته نیست .همه آنان چ م دوخته بزدند
که پس از دوران جنگ و سپری شدن هیجان انقالبی ،ملت
ایران یک روز خزاهد دید که با داشتن ذخایر عظیم ،فقیر و
عقب افتاد است؛ را  ،بندر ،آب ،را آهن ،مخابرات ،فزالد،
مس و مزاد غذایی ندارد و همه چیز وارداتی است.

در آن مرحله هم تعداد شضدای روحانیّت ،سند گزیایی از

دان گا ندارد و نمی تزاند متخصّص تربیت کند .چنین

ح،زر جدّی آنضا در جنگ است و شضدای زیادی دادند.

ک زری هر قدر هم ثروتمند باشد ،روزی ثروتش تمام
می شزد .آنضا تحلیل داشتند که از بیرون الزم نیست ف ار
وارد بیاورند ،بلکه همین فقر مردم ،آنضا را از درون منفجر
میکند.
ت خیص این مسأله روز و تزجیه دوران سازندگی که
سرمایه ها بتزاند به جای تبدیل به کزپن روغن و پنیر و
وارد کردن برنه ارزان از خارج ،به امزر سازندگی و
زیربنایی وارد شزد ،بسیار مضم بزد.
یکی از کارهای مضم دیگر این است که رسیدگی کنیم
ببینیم در این دویست سال آخر ،بعد از انقالب کبیر
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فرانسه ،که دنیا در این مسیر افتاد ،چرا ایران به این
ح،یض گرفتار شد .اگر ما درست شروع کرد بزدیم،
دویست سال پیش می تزانستیم این گزنه باشیم .اگر زندیه،
اف اریه و قاجاریه درست حرکت می کردند و همین کاری
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پی رفت بسیاری می کرد .بی شک در آن روز ،ایران خیلی

مضمترین راهکارهای آدمی است که مقصد را نزدیک

آسانتر می تزانست این کارها را به سامان برساند .آن روز

می کند .کاری که ممکن است محقّقی با صرف ساعتضا

ایران یکی از نیروهای بزرگ بزد که به روسیه ،انگلیس و

وقت در کتابخانه اش انجام دهد ،اگر شیز درست تحقیق

فرانسه تنه می زد؛ با این حال ،بعد فا ایران در شمار اقمار

اجرا شزد ،خیلی سریع با یک دکمه رایانه می شزد جزاب

دیگران و سرکزبشد ها قرار گرفت.
جزیر انگلیس یا فرانسه در داخل خزد چه دارند؟ ما همه
چیز داریم .هر چه در آمریکا و روسیه زیر معادن عظیم
نضفته است ،در ایران نیز هست .مردم نیز باسزاد و باهزش
هستند و میتزانند با سزادتر باشند.

را گرفت .بنابراین ،با حف

روح محققانه ،روش و شیز

تحصیل و تدریس را باید درست و دان گاهی کرد.
دان گاهضا در این جضت از ما جلزاند .ممکن است عمق ما
را در مسائلی نداشته باشند ،اما متد تدریس ان از ما بضتر
است و از کارهای خزب حزز م ضد ،که برادر عزیزمان
آقای طبسی این حق را بر گردن حزز دارند ،ت کیل

اکنزن این کار شد است؛ کاری که هیچ وقت در ایران

دان گا رضزی است و من فکر می کنم یکی از کارهای

ن د بزد و این را روحانیت انجام داد .در حال حاضر ،به

روز ما همین است که تالش شزد در این دان گا متدهای

عقید من همین روند صحیح است و باید ادامه یابد .باید

مؤثر و روز ،پیاد شزد .حتی اگر الزم است ،گروهی به

دو سه برنامه اجرا کنیم تا سازندگی را تثبیت نماییم و

جاهای دیگر اعزام شزند و ببینند ،و روشضای قابل قبزل،

آسیبناپذیر گردیم.

یک درس برای ما باشد و دائم فا در حزز از آن استفاد

رسا ت حوزههای دینی

کنیم ،خیلی از مسائل ما می تزاند به صزرت دان گاهی و

در این زمینه دو سه مسأله مضم وجزد دارد .تا پیش از
انقالب ،حزز از لحاظ تحصیل متناسب با دور حاکمیت
نبزد است .روحانیّتی که حاکم نبزد  ،فقه را مطالعه و در
آن تحقیق می کرد است .اما امروز باید همه مسائل جضان
را با همین فقه جزاب بدهیم .فقه چیزی جز همین روابط
حقزقی و تعیین تکلیف عملی بین انسانضا و خزد انسانضا
نیست .ما امروز فقه حکزمتی و سیاسی الزم داریم .قطع فا
باید در حزز مدرّسانی باشند که فقه را با این دیدگا یک
بار بخزانند و تحقیق کنند و به طلبهها درس بدهند .البته نه
این که فقه به معنای وظایف فردی و خانزاد و روابط زن
و مرد را فرامزش کنیم؛ خیر ،در جای خزد باشد ،ولی باید
به فقه ،دید حکزمتی بدهیم .به نظرم این کار در حزز  ،در
ابتدای را است و باید کسانی تربیت شزند و سخت هم
هست؛ زیرا کسانی که میخزاهند تربیت کنند ،خزدشان آن
دور ها را ندید اند.

ادبیات امروز دنیا مطرح شزد .اصطالحات رایه جضانی را
باید به کار ببریم .اگر می خزاهیم جضانی فکر کنیم ،باید
اصطالحات ،تعبیرات ،جمله ها و صزرت مسأله و طرح
مسائل به گزنه امروزی باشد ،زیرا خزدمان تا حدودی
میدانیم در اسالم چه هست؛ میخزاهیم اسالم را برای دنیا
معرّفی کنیم.
نکته ظریف دیگری که از وظایف مسؤوالن است ،این
است که را ح،زر نیروهای کیفی خزدمان را به دنیا
بازکنیم .اآلن دنیا به هر دلیل و بی جضت از ما می ترسد .در
بسیاری از دان گاهضا به اسم این که می خزاهیم انقالب را
صادر کنیم ،ما را را نمی دهند و حرف ما را نمی شنزند و
اگر می شنزند ،همرا با پیرایه هایی هست .باید فکری کرد
که خیلی طبیعی و آرام را ما به مراکز تحقیق دنیا باز باشد.
چرا در دان گا االزهر مصر ،یا دان گا سعزدی ،یا
پاکستان و آفریقا ،ح،زر مؤثر نداشته باشیم و حرف ما را
خزب نفضمند؟ البته طلبههایی از خارج آمد اند و چیزهایی

مسأ ه دو  :شیوه های تدریس و تحصیل باید با متد روز

را یاد می گیرند و بعد به دیگران می گزیند ،اما این فرق

باشد.

می کند با نیروی محققی که خزدمان تربیت کنیم و در آن

متد در تحصیل ،بسیار مضم است .شیز صحیح در سؤال

مراکز کرسی بگیرند و مسائل را خزب و عمیق تزضیح

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان
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که ما انجام دادیم ،در ح ّد آن روز انجام می دادند ،ایران

کردن و جزاب دادن و بررسی مسائل و متد تحقیق،
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بدهیم .در منابع شیعه ،افکار بسیار مترقّی داریم؛ مثل عرفان اجدادش و بیت آنضا ،بیت روحانی است .معلزم است که
که از طریق انبیا ،ائمه و اولیا به دست ما رسید است و اینضا مردم وقتی میخزاهند رأی بدهند ،حساب میکنند و سزابق
را باید شناساند .مسأله دیگر معی ت طالّب است .تا به حال تاریخی را می شناسند و سراغ دیگران نمی روند .همینضا که
چنین تصزر می کردیم که طلبه باید با قناعت بسیار زیاد ،و خارجیضا برای ان کف می زنند و اینضا خیال می کنند مردم
بدون فکر نان و آب و خانه و زن و بچّه و ...بسازد و مثالی کس دیگری را انتخاب کرد اند.
میزدیم که فالنی از نزر چراغ بقّالی مطالعه میکرد .بله اینضا
بزد و این روحیه خزب است ،ولی امروز این گزنه
نمی شزد .باید معاش طلبه ها را به گزنه ای تنظیم کنیم .با
گذشته فرق می کند .فرزندش می خزاهد تحصیل کند،
دان گا برود ،شغل بگیرد و  ...مثل بقیه مردم.

به هر حال بلندگزهای دشمن قزی است و ما می تزانیم از
آنضا قزیتر باشیم .قطعاف دنیا به طرف آزادی بی تر و احترام به
افکار عمزمی و اندی ه های تزد ملتضا به پیش می رود.
اکنزن روند این گزنه است ،اما اگر در آیند به شکل
دیگری شزد ،مثل این که استبداد را از در دیگری وارد کنند،

مسؤوالن و علما و کسانی که بی تر می تزانند کمک بکنند ،سخن دیگری است .امروز دنیا را آزادتر از سی ،چضل سال
باید به گزنهای برنامههای طلبه را تنظیم کنند که برای دوران پیش می بینیم و این روند ادامه خزاهد داشت و در این
تحصیل ،دوران کار و دوران ازدواج ،هزینه ای متزسط و در مسیر روحانیت پی تاز بزد است و این پی تازی را
ح ّد یک کارمند متخصّص و داشته باشد تا بتزاند به ان شاءاللّه برای همی ه و با همین دستاورد مضم که والیت
بچه هایش و به آسای ش برسد .نمی شزد گفت امروز طلبه فقیه است و و آن را در دنیا بسیار مترّقی می دانیم و ادامه
تفریح و ورزش نکند .بنابراین ،باید مسائلی که معی ت را خزاهد داد .امروز ممکن است مغالطه کنند ،ولی قانزن
بر طلبه تنگ می کند ،حل شزد ،و گرنه خیلی از استعدادها اساسی برای حاکم شرایطی گذاشته است .این شرایط در
از دست ما می رود .البته باید مزاظب باشیم به دنیاطلبی کدام ک زر هست؟ در همان قانزن نزشته است که هر یک
نیفتیم که ماهیّت ما را از بین میبرد.
روح حرف من این است که ما و شما طلبه ها در جامعه،
همرا روز باشیم .به گزنه ای نباشد که کسانی بگزیند،
آزادی ،ما بگزییم نه .جضان به یک سز حرکت کند و ما
تزقف کنیم .البته ما همی ه پی تاز بزد ایم .ما گفتیم آزادی و
ک زر را از ش ّر خانزاد پضلزی نجات دادیم .ما ک زر را

از این شرایط ،در حاکم نباشد ،خزدبه خزد معزول است:
عادل باشد ،عالم باشد ،مجتضد باشد ،شجاع باشد ،با تدبیر
باشد و  . ...اینضا را نمی شزد در زمامداران معمزلی پیدا کرد
و عالو بر اینضا انتخابی هم ،باشد؛ مثل گذشته ارثی نیست،
بلکه مردم به صد نفر از فقضا و مجتضدین رأی می هند که
آنضا بن ینند و یک کسی را انتخاب کنند.

شزرایی کردیم .ما انتخابات جدّی را به ک زر آورد ایم و این نظام ،واقعاف دمزکراتیک است .بع،ی افراد در این بار به
کاری کرد ایم که اآلن هر کسی می تزاند حرف خزدش را ما ظلم می کنند و خیال می کنند این سیستم غیر دمزکراتیک
بزند ،فکرش را مطرح کند و روزنامه داشته باشد .اینضا همه است .شرایطی که ما داریم بخصز
محصزل این برنامه است و خیلی ظالمانه است که خارجیضا گذر هستیم و حف

که ما هنزز در شرایط

این دستاوردها هم آسان نیست ،باید

ال استبداد می خزاهد و اینضا را در نظر گرفت .به نظرم یک دور دیگر الزم داریم
و دیگران القا کنند که روحانیّت مث ف
دیگران آزادی .ظلم بسیار بزرگ و تاریخی است که کسی که با ادامه راهمان به آن نقطه ای برسیم که اسالم و مکتب
که ایران ستمدید و مظلزم را نجات داد و مردم را از حق اسالمی را که ت یّع است ،در دنیا پایدار و تثبیت کنیم.
جضنّم رژیم پضلزی رها ساخته ،حاال دیگران بخزاهند ارث
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انقالب را با مغالطهکاری بخزرند و حرفضای نادرست بزنند.
مردم ما به حمد الضی بیدارند و ن انهاش در همین انتخابات

منابع:
اندی ه حزز  ۲۰۴۴شمار ۲۰

اخیر نمایان بزد .به رغم حرفضای خارجیضا مردم به یک نناظر :غالم نبی گلستانی
روحانی رأی دادند که از خانزاد ای روحانی است؛ پدرش ،برگرفته از سایت :پژوه گا علزم انسانی و مطالعات
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


اسالموغرب؛امامخمینیوشارحانش
نویسنده:
دکترعبدالوهاب فراتی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)

امام خمینی همانند بسیاری از روحانیون عصر مرحوم شیخ عبدالکری حائتری ،رترب و
مدرنیته را در حاشیه جریان روشنفکری و از مسیر زبان روشنفکران آن دوران دریافت و
فه کرده بود و به تعبیری دیگر از طریق آنان با مدرنیته ه افق شده بود امتا دریتافتتتی
وسیع تر از آنان از ررب داشت و همواره کوشید کلیت ررب را مورد پرسش قرار دهد.
االولوربیعالثانی۱۳ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


از میان روحانیزن بسیاری که در دور معاصر دربار کلیوت

جضانی دوم ( ۲۰۲۰ش) و نیز در عصر اشغال ایران تزسوط

غرب به تأمل پرداختند ،امام خمینی از لوحواظ نوقوش و

متفقین که ک ف اسرار را به نگارش درآورد ،نزشت» :آیوا

جایگاهش در پیروزی انقالب اسالمی و تأسیس جمضوزری

اروپای امروز را که م تی بیخرد آرزوی آن را می بورنود،

اسالمی در محزر آن تأمالت قورار دارد» .خومویونوی«

باید جز ملل مستحدثه به شمار آورد؟ اروپایوی کوه جوز

شخصیتی دورانساز است که اندی هاش در گذر زموان و

خزن خزارگی ،آدم ک ی و ک زرسززی مرامی ندارد و جوز

متناسب با الزامات عمل دچار تحزل شد (.)۲

زندگی ننگین سرتاسر آشزب و هزسرانیهای خانمانسزز

گرچه امام خمینی همانند بسیاری از روحوانویوزن عصور
مرحزم شیخ عبدالکریم حائری ،غرب و مدرنویوتوه را در
حاشیه جریان روشنفکری و از مسیر زبان روشنفکران آن
دوران دریافت و فضم کرد

منظزری در پیش او نیست ...اروپایی که میلیزنها همجنس
خزد را در زیر تانکها و آتش تزپخانهها به دیار نویوسوتوی
فرستاد و میفرستد باز او را از نزع ب ر میدانید و برای او
حسرت میبرید« (  ) ۰و در جایی دیگر تأکید موی کونود:
»ک وووزرگ وووایوووی

بزد و به تعبیری دیگور از

هیتلری از قانزن خورد

طریق آنان بوا مودرنویوتوه

بیرون است و زندگی

هم افوق شود بوزد اموا

امروز اروپا از بدترین

دریافتی وسیعتر از آنان از

زندگانیهاست«)۷(.

غرب داشت و هوموزار
کزشید کلیوت غورب را

ترکیب ابوعواد غویور

مزرد پرسش قرار دهد.

اخالقی و آشزب آمیوز
غرب در سوال هوای

علی رغم اینکه بورخوی از
تحلیلگران ،دیدگا های امام خمینی در بواب

ترکیب ابعتاد رتیتر

غرب را به ک ف اسرار بازمی گردانند بوایود

اخالقی و آشوبآمتیتز

اذعان کرد پیش از آن ،ای ان در  ۴تیر ۲۰۲۷

ررب در ستال هتای

طی نامهای خطاب به یکی از شاگردانش بوه

پایانی جتنتگ دوم

نام میرزا جزاد حجت همدانی که در آن دور

جهانی ستبتب شتد

بر اثر ف ارهای دولت بر حزز های علمویوه،

بسیای از روحانتیتون

لباس روحانیت را در آورد و بوه وزارت

تصور کنند ررب بته

عدلیه پیزسته بزد ،نزشت :بپرهیز و بورحوذر

سبب شد روحانی فعالی مثل امام خمینی،

پایان خود نتزدیتک

هر آنچه از غرب انعکاس مییافت را نفی

باش از این اشباح مدعی تمدن و توجودد کوه
آنان ستزری رمید و گورگ هوایوی درنود و

شده است.

شیاطینی انساننما هستند که از حیزان گمرا تر و از
شیطان پستترند ،و قسم به جان حقیقت که میان آنوان و
تمدن آنچنان فاصله دوری است که اگر بوه شورق رونود
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پایانی جنگ دوم جضانی سبب شد بسیوای
از روحانیزن تصزر کنند غرب به پوایوان
خزد نزدیک شد است .آنضا کزشیدند بوا
نقد غرب به مثابه الگز ،بویومواری آن را
برجسته و روشن فکران ایورانوی را بوه
ظرفیت های داخلی متزجه کننود .شوایود
آشفتگی و ویرانگری غرب در آن دور

کند و در ک ف اسرار تأکید نماید» :هیچ
فرق اساسی میان م روطه و اسوتوبوداد،

دیکتاتزری و کمزنیسم نیست مگر در فریبندگی الوفواظ و

حیله¬گری قانزنگذارها«)۰(.

تمدن به غرب گریزد وچزن به غرب روی آورند تمدن بوه

وی بدون اشار به اینکه وقزع دو جنگ جضانی اول و دوم

شرق برود ،و همانند تز که از شیر میگریوزی تومودن از

و نیز ظضزر ایدئزلزژی فاشیسم و نازیسم ،بحرانی در نظوام

ای ان در فرار است که ضورر ای وان بور بونوی آدم از

سرمایهداری است که احتماالف برطرف میشزد ،آن را ذات و

آدمخزاران بیش است(«.)۲

پس از آن ،امام خمینی در اواخر سالهای پایانوی جونوگ

ماهیت تمدن غرب دانست و از ایون مونوظور بوه نوقود
غرب گرایان ایرانی پرداخت .حتی او در جایی از بورتوری
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ایرانیان در شکسته بندی و ساختن دارویی جضت معوالوجوه

حساب آید؛ زیرا با ن ر و بسط ق ریت ،زمینه برای قبوزل

مرض تیفزئید را که حتی رضا خان فریفته غرب را خوزب

ایدئزلزژی های دیگر از جمله ماتریالیسم مضیا میشود .بوه

کرد بزد ،ستزد.

همین دلیل ،امام خمینی فراتر از محفل عالمه طباطوبوایوی،

او با این همه ،انتقادی از شرق نکرد و با افزودن ویوژگوی
تزحش بر غرب ،به نفی آن پرداخت .با این همه نوقود از
غرب شامل همه ایدئزلزژیهای غرب ،اعم از مارکسیسم و
لیبرالیسم بزد و همانند بسیاری از روحانیزن معاصرش کوه

تنضا ماتریالیسم را خطر آن روز جامعه متدینان نمیدانسوت
و کلیت تجدد را مزرد نقد و بررسی قرار میداد و خزاهان
نجات از غربزدگی بزد.
»یک شرق را از شرقیت خزدش تضی کرد  ،مغز غربی بوه

از میان آن همه مسائل جدید ،تنضا ماتریالیسم را من أ شیزع

جایش گذاشتند [آن هم] مغز غربی انگل  ...بخزاهیم ما اگر

بی دینی می دانستند و به همین دلیل در دهه بیست ،آن را

واقعا مملکتمان نجات پیدا کند ،مقدم بر همه این است کوه

جایگزین دولت رضاخانی در مبارز با دین کردند؛ خزد را
م غزل مبارزٔ صرف با مارکسیسم نکرد و به نقد جواموعوه
غرب پرداخت.

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


ظرفیت های داخلی سخن گفت و از باب نمزنه ،تخصوص

ق ریت ضد دین بزد و این میتزانست خطر بوزرگوی بوه

از این غربزدگی نجات پیدا کنیم)۴(«.

مراد او از غربزدگی ،نه نفی کلیت دنیای جدیود بولوکوه
مقابله با نگرش خزاهان اکتساب هزیت غربی بزد .از ایون

از نظر امام خمینی »خطر صرفا ناشی از ماتریالیسم نوبوزد

رو ،امام خمینی بر خالف آل احمد که واژ غربزدگی را

بلکه خزد ماتریالیسم نیز از عداد آن خطر عمد بزد و آن

به مفضزم اقتصادی آن تقلیل میداد ( ،)۸آن را در پیزند بوا

سست اعتقادی و بیاعتقادی بزد که مواد اش موحولوی و

حکمت انسی ،غروب و افزل انزار الضی میدانست و بوه

صزرتش غربی (اومانیسم) که انحا و ظضزرات متفواوت و

انسان شرقی متذکر میشد که حقیقت شرقی خزد که محل

متنزع داشت .آثار این اعتقاد در منواسوبوات سویواسوی و

انزار الضی است را دریابد و از استحاله وجزدی خوزد در

اجتماعی نیز ظاهر شد بزد و آنچه تحت عنزان مبارز بوا

غرب دست بردارد)۸( .

مراد او از ررب زدگی،
نه نفی کلیت دنتیتای
جدید بلکه مقابله بتا
نتتگتترش ختتواهتتان
اکتساب هویت رربتی
بود.

خرافات و اوهام و احیای مفاخر دیرین قزمی مطرح شود،

همه ری ه در این خطر داشت)۴(«.

در واقع امام خمینی با اتکاء بر این پیشدانستهٔ حِکَمی کوه
شرق و غرب تمثیلی از عالم انزار و کمال وجزد و عوالوم
ماد و ظلمت است ،بین شرق و غرب عرفانی با م رق و

در واقع ،از نظر امام خمینی آراء حکمیزاد یا کسروی کوه

مغرب جغرافیایی ارتبا برقرار می کرد و غرب را موظوضور

در دهه بیست به ترویه بیدینی میپرداختند و روحانیت را

غروب و افزل انزار الضی می دانست و مرتوب از غوربوت

به خزد م غزل می ساختند ،جدی و قابل اعتماد نبزد ،بلکه

م،اعف انسان دور جدید سخن می گوفوت و انوقوالب

ظضزر کسرویت ،ن انهٔ رواج و شیزع نزعی ظاهربویونوی و

اسالمی را انفجار نزر در ظلمت مینامید و میفرمزد:

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع
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»باید عرض کنم که تا ملت شرق خزدش نفضمد این معنوا

همافقتر بزد و چندان تمایلی به پیچید تر شودن دولوت،

را که خزدش هم یک مزجزدی است .خزدش هوم یوک

آنگزنه که در دولت مدرن رایه است ،نداشت.

ملتی است ،شرق هم یک جایی است ،نمیتزاند استوقوالل
خزدش را به دست آورد .ملت شرق ،خزدش را به کلی در
مقابل غرب .باخته است .مکتب بزرگ اسالم که رأس همه
مکاتب است در شرق است و شرق او را گم کرد است .تا
این مکتب را پیدا نکند و نفضمد مکتبش چیست و خزدش
چیست ،نمیتزاند با غرب مقابله کند)۲۳(«.

ایران می شد عناصر مدرن دولت پی نضادی اش بوه قولوت
می رسید .اما تقدیر چنین ن د و امام خمینی با اقامتوی در
فرانسه به ایران بازگ ت ،اقامتی که طی آن ،برخی دیگر از
مسائل و مفاهیم مدرن به نظریه او افزود شد ،بهگزنهای که
نظریه والیت فقیه او به »جمضزری اسالمی موبوتونوی بور

از این رو ،غرب زدگی یعنی محجزب موانودن از آفوات

والیت فقیه «تغییر یافت و بر خالف آنچه در والیت فقیوه

حقیقت شرق و فرو افتادن در مغاک ظلمت غرب و دائور

آمد بزد کزشید تا بین مفاهیم قدیم و جدید بهویژ والیت

مدار ساختن نفس امار و عقل معاش به جای خدای ادیان

و جمضزریت ،همنضادی ایجاد کند.

و عقل معاد .با این همه ،امام خمینی بر خالف بسیاری از
شرقیان دین مدار که با کفر قلمداد کردن کلیت غورب ،بوه
نفی چیزی فراتر از فرهنگ غرب قائل بزدند ،به تدریه و
بی تر بر اثر استلزامات عمل ،بسیاری از روشها ،ساختارها
و علزم و تکنزلزژی غرب را پذیرفت و در عویون حوال
خزاهان بازگ ت همگان حتی مغرب زمینیان به حقویوقوت
شرق بزد .به همین دلیل ،در تدوین نوظوریوه حوکوزموت
اسالمی ،پار ای از عناصر دولت مدرن را پذیرفت و به تبع

از آن زمان تا کنزن ،این نظریه بحثهای گسوتورد ای در
میان روحانیت برانگیخت و خزد عاملی در طیفبندی آنان
گردید .مفضزم جمضزری در آراء امام خمینی ،نخستین بوار
در  ۲۲مضر ما  ۲۰۰۴به هنگام ورود به پاریس مطرح شود.

وی در پاسخ به این پرسش که »عمل شوموا دارای چوه

جضتی است و چه رژیمی را میخزاهید جان ین رژیم شوا

کنید؟ « ،جمضزری اسالمی را به عنزان الگزی نظام سیاسی

ک ف اسرار ،در سال  ۲۰۸۷مفضزم حاکمیت ملوی را بوه

آیند معرفی کرد)۲۲( .

رسمیت شناخت و از برقراری دولت اسالمی در چارچزب

امام خمینی در تبیین مراد خزیش از جمضزری اسالمی بوه

مرزهای ملی جضت مقابله با فرهنگ غربی دفاع کرد .حتوی

صراحت تأکید کرد» :جمضزری اسالمی به همان معنا کوه

او با ذهنیتی که از مفضزم تفکیک قزا در نظریات مدرن پیدا

در هر جا جمضزری است ،جمضزری اسالمی ،جوموضوزری

کرد بزد به تفسیر واژ حکزمت در ادله والیوت فوقویوه
پرداخت و بر خالف بسیاری از فقضای معاصرش آن را بوه
معنای ق،اوت تقلیل نداد و با اتساع در موفوضوزم آن بوه
قرائتی نسبتا مدرن از حکزمت اسالمی رسید ،اما او به دلیل
پار ای از پیشفضم هایی که داوری او در بواب غورب را
هدایت می کرد ،محتاطانه به آن نزدیک و در عین حوال از
آن دور میشد.
به همین دلیل ،در نظریات اولیه اش قز مقننه را به هوموان
معنای اصلیاش نپذیرفت و به آن شأنی برنامهریز بخ ید و
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این بدین معنا بزد که اگر امام خمینی از آن دیوار ،راهوی

کزشید به روایتی ساد و بسیط از دولت پی ونوضوادی اش
دست یابد .این دولت از نظر سادگی شباهتهایی با دولت
پیامبر (

) در مدینه داشت و احتماال با ف،وای ذهونوی

علمای نجف و نیز ساختار ساد و قدیمی شضور نوجوف،

است مثل سایر جمضزریها)۲۲(«.

با این همه ،جمضزری بی تر ن انه شکل و قوالوب نوظوام
سیاسی است؛ شکلی که امکان تفکیک آن از محتزا وجوزد
دارد .این تفکیک اگرچه در چارچزب تفکر سیاسی قدیوم
قابل تصزر بزد ولی با برداشت جدید از جموضوزری نویوز
فاصله داشت ( )۲۰و به خزبی ن انهای از مکدر بزدن ایون
مفضزم در آراء سیاسی آن فقید دارد.
عنصر دیگر جمضزریت ،ادار امزر عمزمی با اتکا بوه آراء
اکثریت از طریق رئیس جمضزری و نمایندگوان موجولوس

است » .در این جمضزری یک مجلس مولوی مورکوب از
منتخبین واقعی مردم ،امزر مملکت را ادار خزاهند کرد« .

(  )۲۷مردم »حتی نزع حکزمت پی نضادی «را م خص و
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


اینکه احزاب و اقلیت های مذهبی در این جمضزری آزادنود

میکزشند با مت ابه و عرضی خزاندن جمضزریت ،همنضادی

و »دمزکراسی اسالم کاملتر از دمزکراسی غرب است «.

آن با اسالم را حذف و بر جنبه والیی آن تأکید بیو وتوری

(  ) ۲۰گرچه پذیرفتن جمضزری به عنزان شکل حکزمت در

بنمایند .این دو قرائت که به زعم صاحوبوان وان قورائوتوی

نظریه های جدید شیعه اهمیت بسزایی دارد اما حاکومویوت

هم دالنه از نظریه سیاسی امام خمینی به حساب می آیونود،

مردم ،که ویژگی گریزناپذیر جمضزری اسالمی اسوت ،بوا

مضم ترین و در عین حال متقابلترین تفسیر از میان تفاسیور

خداساالری مکنزن در نظریه والیت انتصابی فوقویوه سور

مزجزد به حساب می آیند که البته تفسیرهای میانهتوری از

ناسازگاری دارد .این ناسازگاری که از منظر آیت اهلل مضدی

نظریه سیاسی امام خمینی (ر ) نیز وجزد دارد و در آراء

حائری معمای الینحل جمضزری اسوالموی اسوت)۲۴( ،

متفکرینی همانند آیت اهلل محمد هادی معورفوت (۲۰۳۸و

مضمترین م کله ای است که در سالهای پس از انوقوالب

 ۲۰۸۴هجری شمسی) بازتاب یافته است .وی میکزشد بوا

اسالمی ،روحانیت قم را به یک رویارویی نظری ک وانود

تمایز نضادن بین دو گزنه تعیین ولی امر از سوزی شوارع

است.

مقدس ،یعنی ) ۲ :تعیین بالتنصیص و  ) ۲تعیین بالتزصیوف،

در یک سز می تزان از جریانی سخن گفت که واضعین آن
یعنی آیت اهلل منتظری و قبل از او آیت اهلل صالحی نوجوف
آبادی در راستای حل تعارضات برآمد میان جمضزریت و
اسالمیت ،تالش کردند تا با طرح نوظوریوه
والیت [ان ائی] انتخابی فقیه ،توعوبویوری
سازگار از والیت با جمضزریت ارائه و از
غلتیدن آن به سمت دولتی غیر دمزکراتیک
جلزگیری به عمل آورند .از نوظور آنوضوا،
والیت به معنی حکزمت ،عقد و قراردادی
طرفینی است که میتزاند به شرایط ضمون
عقد نظیر قانزن اساسی مقید شزد.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


بر کارکرد منتخبین خزد نظارت خزاهند کرد .و بواالخور

در آن سز ،جریان دیگری به رهبری آیت اهلل مصباح یزدی

انتخاب ولی فقیه را از نزع دوم دانسته و بر نقش مردم در
تعیین فرد اصلح تأکید کند .از نظر وی شوارع ،اوصواف
حاکم اسالمی در عصر غیبت را معین و آنگا ت وخویوص
واجد شرایط را به مردم واگذار نمزد اسوت .بونوابورایون
خصزصیات رهبر در آغاز از سوزی شوارع

از آن زمان تا کتنتون،

ارائه میشزد و در پایان نیز مزرد ام،ای او

نمریه وییت فتقتیته،

قرار می گیرد و بدین جضوت م وروعویوت

بحث های گسترده ای

والیت فقیه کامالف از مزضع شورع ن وأت

در میان روحتانتیتت

گرفته و نقش مردم در این مویوانوه نوقوش

برانگیختت و ختود

ت خیص مزضزع و بیعت است .در واقع او

عاملی در طیف بتنتدی

می کزشد راهی میانه ،بین انتصاب و انتخاب

آنان گردید.

بیابد» :نه انتصاب مطلق است که مردم در
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تعیین آن سضمی نداشته باشند و نه انتخاب مطلق است کوه

سخن نگفتند .آیت اهلل گلپایگانی نیز بوه توبوع آیوت الوه

شرع در آن برکنار شزد بلکه انتخابی است مردمی در سایوه

بروجردی فقضا را حکام منصزب از ناحیه امامان معصزم در

رهنمزد شرع و مزرد قبزل شارع )۲۴(«.

با این همه آیت اهلل معرفت با تأکید بر ایون روایوت کوه

»مخالفت با کارشناسان خردمند ،مایه هالکت و نوابوزدی

است «م زرت کردن و پیروی نمزدن حاکم اسوالموی از
خزاست مردم یا نمایندگان برگزید آنان را الزم میداند و
بدین گزنه به نقش آراء اکثریوت موردم در نوظوام هوای
دمزکراسی نزدیک میشزد)۲۸(.

پذیرفت اما تأکید کرد که فقیه نمیتزاند از چوضوارچوزب
احکام شرعیه تخطی کند ) ۲۲( .این نگورش بوعودهوا بوه
اختالفاتی میان او و امام خمینی در حوزز اخوتویوارات
حکزمت منجر شد ،اختالفاتی که هم تفاوت نگرش سنتوی
او به حکزمت اسالمی را بیان میکرد و هم داماد او یعونوی
صافی گلپایگانی را مجبزر به ترک همکاری با جوموضوزری
اسالمی نمزد .این در حالی بزد که امام خمینی موتوأثور از

بر این اساس ،مردم من أ قدرت و م روعیت در تومواموی

شرایط و الزامات جدید نمی تزانست بر تفاسیر سونوتوی و

زمینه ها هستند ،همه کوارگوزاران دولوت در سوه بوعود

متصلبی که هر از چند گاهی در درون حزز علمیه قم ارائه

قانزن گذاری ،اجرایی و ق،ایی و حتی مقام رهبری ،قدرت

میشد تکیه زند و از همنضادی دولت پی نضادی خوزد بوا

و م روعیت خزد را از سزی مردم دریافت میکنند و آرای

مفاهیم جدید عقبن ینی کند .به همین دلیل معتوقود بوزد

عمزمی یا اکثریت قاطع ،معیار است ،ولی با این قید که باید

الزمه نگا های سنتی آن است که »تمدن جدید باید به کلی

با رهنمزد شارع باشد؛ یعنی معیارهای کلی و اساسی نقوش

از بین برود و مردم کزخن ین باشند و یا برای همی وه در

مردم را در ابعاد سیاست ،در نظام حکزمت اسالمی ،کتواب

صحرا زندگی کنند  ) ۲۲ («.او بر این اساس ،در نقد آنوضوا

و سنت تعیین می کند و هر گزنه تخطی از مرز شوریوعوت،

که تمدن جدید را نادید میگرفتند تأکید نمزد:

نام روع شناخته میشزد)۲۸( .

»تذکری پدرانه به اع،ای شزرای نگضبان موی دهوم کوه

گذشته از مجادالت نظری که بین شاگردان امام خمینی در

خزدشان قبل از این گیرها ،مصلحت نوظوام را در نوظور

باب حکزمت دینی و نحز همنضادی آن با مفاهیم مدرن در

بگیرند ،چرا که یکی از مسائل بسیار مضم در دنویوای پور

گرفت ،گروهی از مجتضدان سنتی کوه دل درگورو امور

آشزب کنزنی ،نقش زمان و مکان در اجوتوضواد و نوزع

سیاست و حکزمت نداشتند دوران با انزوایی را توجوربوه

تصمیمگیری هاست .حکزمت ،فلسفه عملی بورخوزرد بوا

کردند .آنان با تقیید والیت فقیضان بر امزر حسبیه و یا امزر

شرک و کفر و مع،الت داخلی و خارجی را تعیین میکند

سیاسی را از باب واجبات کفایی و نه امزر حسبه دانسوتون

و این بحث های طلبگوی مودارس کوه در چوارچوزب

(همانند آنچه آیت اهلل سیدیزسف مدنی تبریزی در کوتواب

تئزری هاست ،نه تنضا قابل حل نیوسوت ،کوه موا را بوه

اإلرشاد إلی والیة الفقیه معتقد است) ادله و داللت حامیوان
والیت سیاسی فقیضان را تام ندانستنود ،حوتوی آیوت اهلل
صدیقین اصفضانی ،اثبات والیت فقیه بر امزر حسبیه از باب
قدر متقین را نپذیرفت و بدین گوزنوه ،موفوروض هوموه
مجتضدان در مباحثات والیت فقیه را زیر سؤال برد.
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عصر غیبت می دانست ،نظام اسالمی تحت نظارت فقیه را

بنبستهایی میک اند )۲۰(«.

بی اعتبار دانستن بحث های طلبگی مدارس در چوارچوزب
تئزریها و واهمه امام از بیتزجضی حززویان بوه دنویوای
جدید ،حکایت از آن داشت که علیرغم چرخ ی کوه در
فضم بسیاری از روحانیت در تعامل با دنویوای جودیود در

البته مجتضدان سنتی میانهرویی مثل آیتاهلل شریعوتوموداری

سالهای پس از انقالب به وجزد آمد ،هنزر تفکرات سنتوی

بزدند که بی تر به اجرای مزاد معطلماند قانوزن اسواسوی

در حزز فعال و میل به تصرف مجدد مرکز معنای حوزز

م روطیت می اندی یدند تا تغییر حکزمت ،اما در آخر بوه

علمیه دارد .البته بعدها نیز بهویژ پس از رحلت آن فقویود،

این نتیجه رسیدند که باید نظام عادالنه اسالمی را جایگزین

مراجع سنتی اقتدار در حزز را باز ستاندند و با نپرداخوتون

سلطنت مطلقه کرد )۲۳( .ولی هیچگا در ابعاد این نوظوام

تعمدی و آگاهانه حزز به پار ای از مسائل اجتمواعوی از
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


پار ای از مناسک شیعی ،که معمزال امام آنضا را بوه دلویول عروج،۲۰۸۲ ،
حساسیت های عصر جدید به خطز قرمز نوظوام موبودل
ساخته بزد ،مثل عید الزهراء ،حزز علمیه قم را بور مودار

.۲۸۷

 .۲۳صحیفه نزر ،همان ،ج ،۲۲

دغدغههای خزد چرخاندند و بدین گزنه بر جدایی سیاست  .۲۲صحیفه نزر  ،۲ج ،۲
از الضیات صحه نضادند.

 .۲۲همان،

.۲۰۸

.۰۴

.۰۰۲
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جمله حدود و اختیارات ولی فقیه ،و حسواس شودن بوه ایدئزلزژی ،رهبری و فرایند انقالب اسالمی ،ج اول ،تضران:

با این همه ،عد ای همانند اع،ای فرهنگستان علزم اسالمی  . ۲۰اصحاب قرارداد اجتماعی بر خالف سنت ارسطزیی که
نیز در درون حزز از اید های نخستین امام خمینی فوراتور در بیان حکزمت مطلزب میان ماد و صزرت حوکوزموت
رفته و معتقد به تداوم گستاخی انقوالب در حوزز هوای تفکیک میگذاشت ،جمضزری را کلیتی یگانه میدانونود .از
معرفتی ب ر شدند .از نظر آنضا انقالب اسالموی ،رخودادی نظر آنضا تأمین مصلحت و نفع عمزمی جامعه تنضا از طریوق
سیاسی بزد که در فرآیند آن ،تنضا نظامی سرنگزن و دولوت مراجعه به آرای عمزمی امکان پذیر است و چنین امری تنضا
بدیلی به قدرت رسید .در حالی که برای مزاجضه تمام عیار در الگزی جمضزری قابل تحقق است .از این رو ،جمضزری
با دنیای جدید ،نیاز به انقالبی دیگر در کلیه عورصوه هوای ن انهٔ الگزیی از حاکمیت مردمی است که بر پایهٔ حق رأی
فکری و عملی هستیم تا تمدن اسالمی سر برآورد.
همگانی استزار است.
 .۲۷صحیفه نزر ،همان ،ج ،۲
پانوشت:

 .۲۰همان،

۲۰۰و. ۲۰۴

.۲۳۰

 . ۲اسالم ،سنت و دولت مدرن ،سید علی مویور موزسوزی . ۲۴ ،مضدی حائری ،حکمت و حکزموت ،لونودن :شوادی،
تضران :ن ر نی.۰۰۲ ،۲۰۸۷ ،
.۷۲۴
،۲۸۸۰
 .۲صحیفه امام ،ج ۲

 ۲۲و .۲۲

 . ۰ک ف األسرار ،خمینی،۲۰۲۰ ،
 .۷همان،

.۲۴۰

 .۰همان،

.۲۸۳

 . ۲۴محمد هادی معرفت ،والیت فقیه ،قم :التمضید،۲۰۴۴ ،
.۲۴۰

 ۸۲و.۸۲

چاپ دوم،

 . ۲۸محمد هادی معرفت ،جامعه مدنی ،قم :التمضید ،هموان،
،۲۰۴۸

 . ۴دفاع از فلسفه ،رضا داوری اردکانوی ،توضوران :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی،۲۰۴۴ ،

.۲۰

 .۴صحیفه نزر ،امام خمینی ،ج،۸

.۲۲

 .۸آل احمد در کتاب غربزدگی مینزیسد :اما بورای مون

 ۴۴و .۴۴

 .۲۸همان،

.۸۰

 . ۲۳مرکز اسناد انقالب اسالمی ،مجمزعه اسنواد انوقوالب
اسالمی ،۲۰۴۷ ،ج ،۰

 .۲۲نظریههای دولت در فقه شیعی ،محسن کدیزر ،توضوران
ن ر نی۲۰۴۸ ،

.۸۴

غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه معنای جغرافیایی،
بلکه در مفضزم اقتصادی است .غرب یعنی ممالک سویور و  .۲۲صحیفه نزر ،ج ،۲۲
شرق یعنی ممالک گرسنه ،برای من دولت افریقای جنزبوی  .۲۰همان،
هم تکیه ای از غرب است ،گرچه منتوضوی إلویوه جونوزب
افریقاست (غربزدگی،

 ۲۲و .)۲۰

 . ۸شرق و غرب از منظر امام خمیونوی ،اکوبور جوبواری،
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


.۲۴۲

.۴۳

.۰۷
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حقوقمتقابلانقالبوحوزه
نویسنده :محمدرضا امینی

حوزه و حکومت دو نهادند که یکدیگر را کتامت متی ستازنتد :حوزه به عنوان دستتتگتاه
متفکر و اندیشه گر ،و حتکتومت ،دستگاه اجرا و عام  .حوزه بدون ابزار حکومت نمیتوانتد
تتعهد علمی و عملی خود را به درستی انجام دهد و حکومت اسالمی نیز جز در زیر ستایته
حتوزه و پتشتیبانی فکری آن نمیتواند به اهداف خود نائ آید.
االولوربیعالثانی۱۳ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع
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قرن ها بزد که جزامع اسالمی راهی یکسان و یکنزاخت را

برای تبیین این مسئله ادامه میدهند:

درمی نزردید؛ از این جضت که حوکوزموت هوا فوارغ از

»بعد از سال  ۷۲هو یعنی سال صلح امام مجوتوبوی(ع) توا

جضتگیریهای جزئیشان دارای اید و نظرگوا خواصوی
شبیه به هم بزدند و الاقل در دخالت ندادن احکام دین در

دوران ت کیل نظام جمضزری اسالمی ،یک روز حکزمتی بر
پایه قرآن که شخص عادلی هم در راس آن حکزمت باشود

قانزن گذاری و ادار امزر دنیزی وجه اشتوراک داشوتونود.

ت کیل ن د بزد .این شزخی است؟« (همان)

ه تم هجری یا نضایتا در سال  ۸۳۴هجری بوا روی کوار

در این مقال جای صحبت از این مضم نیست ،اگرچه بورای

آمدن شا اسماعیل جستوجز کرد اما هیچگا نموی توزان

کسی که م تاق پژوهش است منابع درخزری وجزد دارد.

این ورودها در عرصه سیاسی و اجتماعی را برابر دانست.

در گام دیگر بایستی خدمات متقابل حزز و انوقوالب را

اگرچه ری ه انقالب اسالمی سال  ۰۴را میتزان در قورن

اما به هر تقدیر انقالب اسالمی در ایران رخ داد تا ظوضوزر
امید مکنزن شیعه را که نه ،بلکه تمامی انبیاء و اولیای الضوی
از آدم تا کنزن را شاهد باشیم .لیکن در قدم نخست بایستی
ابضت و عظمت این نفحه ربزبی را دریافت تا نوزبوت بوه
مراحل دیگر رسد .رهبر معظم در این بوار بوه روشونوی
میفرمایند:
»من گاهی این شک در ذهنم به وجزد میآید که بع،ی از
ما معممان ،عمق عظمت ت کیل حکزمتی بر اساس اسالم،
یعنی حکزمت قرآن و احکام اسالمی و فقه آل موحومود
(

) را درست متزجه ن زیم .ت کیل این حکزمت ،چیوز

بسیار عظیمی است .انسان وقتی وسط مواجورایوی اسوت

بررسی نمزد؛ گرچه متأسفانه امروز در بین طالب کثویوری
این اتزبان دو طرفه خدمات ،به یک خیابان یکسزیه تبدیل
شد و فقط انقالب را وامدار تالشهای خزد میدانونود و
گاهی طبل سضمخزاهی را با زبانهای مختلف میزنند اموا
قرار نبزد اینطزر شزد.
» روحانیزن متعضد ک زر ما بوایود خوزدشوان را بورا
فداکاریها بی تر آماد کنند و در مزاقع لزوم و ضورورت
از آبرو و اعتبار خزد برا حف آبرو اسالم و خدمت بوه

محرومان و پابرهنگان استفاد کنند(« .صحیفه امام ج ،۲۲
)۸۴
اما این خط انحرافی از همان سالهای نخستیون انوقوالب

عظمت آن را حس و درک نمیکند« ()۰۵۰۵۴۲

شروع شد و تا کنزن نیز ادامه داشته است.

اما به هر حال تا کسی این مضم را درنیافته ،گز ایونوکوه بوا

حزز و حکزمت دو نضادند که یوکودیوگور را کوواموول

سنگی سخن می گزیی ،فلذا اگرچه این سوخونوان از سور

مویسوازنود :حزز به عنزان دستگا متفکر و اندی هگر ،و

از قلبی آکند از درد اسالم خارج شوزد

حوکوزمت ،دستگا اجرا و عوامول .حوزز بودون ابوزار

باز هم در متحجرین حززوی کارگر نخزاهد افتواد .ای وان

حکزمت نمی تزاند توعضد علمی و عملی خزد را به درستی

صداقت و خلز

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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انجام دهد و حکزمت اسالمی نیز جز در زیور سوووایووه

»من با یقین شضادت مى دهم که اگور افوراد

حوزز و پو تیبانی فکری آن نمیتزاند به اهداف خزد نائل

روحانیت جلزدار حرکت انقالب و تصمیمات بزدند امروز

آید .حوکزمت آنگا هزیت اسالمی مییابد که در اجرا و

جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جضان خوزاران و

عملکرد از قولومورو شریعت پا بیرون نگذارد و سر پیچوی

جز عدول از همه معتقدات اسالمى و انوقوالبوى چویوز

نکند ،و حزز نیز وقتی موی توزانود چیستی و هزیت خوزد
را بیابد که همسز با همه تالشها و کواوش هووایووش در
عرصه تفکر دینی ،به منظزر پیاد شدن هدفها و احوکوام
اجتماعی دین نیازهای نظام اسالمی را بورآورد و پواسوخ
گزید.

)۲۸۸

اما سالها بزد حزز و روحانیت از مزج توحوزل یوابوی و
نزگرایی که در دنیا و به تبع در سرزمینهای اسالمی ایجواد
شد بزد و میرفت که همه سرمایهها و اندوختههای قرون
رنه و طاقتفرسا را برباید ،غریب بزد و سرگردان و حیران

و همانطزر که رهبر معظم فرمزدند» :ارتبا حزز علمیوه

به این سز و آن سز نظر میکرد و برنامهای که ناظر به ایون

با نظام اسالمى ،در تدوین اصزل اساسوى و پوایوه هوا

نیازها باشد نداشت و برخزردهای سلبی آن به مراتب بی تر

مقررات اسالمى خالصه نمىشزد .بلکه ربط ایون دو ،در

از برخزردهای ایجابی بزد ،او دیگر به سختی میتوزانسوت

همه ابعاد ،ربط منطقى و مبینى بر توعواون اسوت .نوظوام

زبان روز را بفضمد و بدان تکلم کند .و این حوق بسویوار

اسالمى ،حزز علمیه را همچزن پ تزانه معنز خزد ،عزیز

بزرگ تا ابد بر دوش حزز سنگینی خزاهد کرد کوه ایون

مى دارد و حزز علمیه ،نظام اسالمى را مانند ف،ا مناسبى

انقالب بزد که حزز را از خمزدگی و رخزت و سستی و

برا رشد و تکامل خزد ،مغتنم مىشمرد .هر یک ،کمک و

دور باطلی که گرفتارش بزدند نجات داد و به کالبدِ لت و

پ تیبان آن دیگر است؛ و این درک و احساس دو جانبوه،

پار شد آن روحی حماسی دمید و این خألها را پر نمزد.

باید روزبهروز قزیتر و واقعىتر گردد)۲۷۵۸۵۴۲( «.
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برایمان نماند بزد« (صحیفه امام ،ج ،۲۲

غویور از

طلبه ای که تا دیروز با کزچک توریون نسویوموی عوبوای

از این روی انقالب و نظام حقی بس بزرگ بر حزز دارد

محافظه کاری و ترس را به صزرت سیولوی خوزرد ایوام

و آن اینکه این نض،ت جز با رهبری روحانیوت انوقوالبوی

میک ید ،امروزِ انقالب ،باید راستقامت ،در برابر طوزفوان

هرگز بدین مرحله از استقالل دست نمییافت؛ همانگزنوه

عزاصف به متحجرین و مغالطه کاران درونی و شویواطویون

که امام فرمزدند:

خارجی خط و ن ان ک د.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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چطزر ممکن است شما مدافع قلعهای باشید .اسمتان ایون
است که مدافع و پاسبان این قلعهاید ،اما به اتواقوی رفوتوه
باشید و در را هم روی خزدتان بسته باشید و ندانیود کوه
پ ت دیزار قلعه و پای خندقها و در یک کیلزمتری آن ،تا
چه رسد در پنه فرسخی آن چه میگذرد! مگر موی شوزد
شما مدافع این قلعه باشید؟ وضع ما ایون طوزری بوزد...
امروز نسبت به گذشته از این جضت خیلی خوزب شود
است .این ،تأثیر انقالب بزد است .یک تأثیر انقالب ایون
بزد که ما را وارد مسائل سیاسی و مسائل زندگی کورد و
روحانیت را به صزرت مجمزعه ،وارد صحنههای گزناگزن

نمزد( «.آیت اهلل خامنهای)۲۸۵۲۵۲۰۴۲ ،

انقالب اسالمی به آمال تاریخی علمای شیعه عینیت داد و
در گستر ای بسیار وسیع و ژرفتر و باور ناکردنی و غویور
قابل پیشبینی و محال جلز به انطباق مقزله شوریوعوت و
حکزمت پرداخت .اگر آرزوی دیریونوه عولوموای عصور
م روطه این بزد که فقضای منتخب ،اجاز نظارت بر قزانین
مصزب مجلس شزرای ملی را داشته باشند که آن هوم بوا
هزاران م کل و نقص جز در مجلس دوم محقق ن د ،اموا
در انقالب اسالمی عالو بر تحقق این آرموان در قوالوب
شزرای نگضبان قانزن اساسی ،شرایط به گزنهای رقم خزرد
که فقیضی عادل و جامع ال رایط در رأس امزر قرار گرفوت
تا به مسیر حرکت کلیه دستگا های قانزنگذاری و اجرایوی
و ق،ایی نظارت کامل داشته باشد تا از اصوزل اسواسوی
اسالم حراست کند .با این بیان کزتا در بواب خودموات
متقابل ،میپردازیم به:
حق حوزه بر انق

آیا اصال از برای حزز حقی بر انقالب است یا نیست؟ اگر
هست دایر این حقزق چه چیزهایی را شامل می شوزد و
گستر آن تا کجاست؟ آیا این حقی مادی است یا معونوزی
یا هر دو؟ آیا انقالب متکفل قدر و منزلت روحانویوت در
جامعه است یا خیر؟ آیا انقالب مسئزل آیند کاری حوزز
است یا خیر؟ آیا انقالب باید بستر اجرای خروجی هوا و
ک فهای علمی حزز را آماد کند یا اینکه حوزز بوایود
اقبال و پذیرش انقالب را به این سمت سزق دهد ،و یا این
حرکتی است دوسزیه؟ و سؤاالتی از این قبویول کوه هوم
بسیارند و هم از تزان علمی و فکری نزیسند خارج اسوت
تا از عضد آن برآید ،این عرصه جزالنگه عقابهای تویوز
پرواز آسمان علم است! به همین سبب این مبحوث را در
همین جا پایان میدهیم.
حق انق

بر حوزه

این سخنان که بر زبانها و قلمها جاری شد و موی شوزد
همه از سر دلسززی است و اگر بیش از ایون در ارائوه
راهکارها و عمل بدان تأخیر و تسزیف صزرت بگیرد همه
ما و شما بیش از این صدای خرد شدن استخزانهای حزز
را خزاهیم شنید و درک خزاهیم کرد که حوزز بوا ایون

وضعیت در بضترین حالت »اگر زند بماند منزوی خزاهود

شد «(رهبری  )۸۵۸۵۲۰۸۴در شرایط فعلی ک زر ،جامعوه
دان گاهیمان د ها سال از قافله جضانی عقب است و حزز
علمیهمان نیز د ها سال از دان گا هایمان!
همان طزر که گفتیم رسالتی که اکنزن از سزی نظام اسالمی
بر دوش حزز و روحانیت قرار گرفته در هیچ زموانوی از
تاریخ نبزد است .در روزگاران پی ین حزز با نویوازهوای

در این بار متأسفانه آن انداز که باید ،سخن به میان نیامد

دینیِ بسته و محدود مردمان مسلمان روبه رو بزد .روشون

و به نظر حقیر بسیاری از خلطها و مغالطههایی که عد ای

نبزد که کاوشضا و تالشهای حززویان و عالمان آگوا در

از طالب فرصتطلب و سزءاستفاد گر میکنند (و انقوالب

چه سطح و گستر ای در زندگی عومولوی موردموان اثور

را حق انحصاری خزد دانسته و همچز زمینی میدانند کوه

می گذارد ،ولی امروز درس و تحقیق و تبلیوغ حوززویوان

از سلف خزد به ارث رسید و در آن میچرنود و پوروار

می تزاند در سرنزشت یک جامعه و ملت ،کوارگور افوتود.

می شزند) این است که هنزز تعریف درستی از ایون حوق

امروز اگر دستاورد علمی و فقضی و پژوه ویِ مودرسوان،

صزرت نگرفته و آنگزنه که شایسته است مزرد تزجه واقع

مبلغان ،محققان ،نزیسندگان و متفکران سازوارِ این زمان و

ن د  ،حدود و ثغزرش بررسی نگردید و مبوضوم موانود

برآورد کنند نیازهای جامعه باشد ،به یقین می دانود کوه

االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
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»انقالب ،روحانیزن را به میدان زندگی و آشنوایوی آورد.

است.
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بازتابی روشن در پیکر نظام مییابد .میداند که اگر لحظوه

یعنى یک انسان مى تزاند سیر بکند از عالم طوبویوعوت توا

لحظههای عمر خزد را در استنبا و فضم دین به کار بونودد

ماورا طبیعت ،و از ماورا طبیعت تا مرتبه الزهیّت سویور

به لحظه های عمر هزاران انسان رونق خزاهود داد و بوه

بکند تا برسد به اینکه آنجا را ادراک بکند .اسالم برا ایون

برکت آن باورها و ایمان ها شادابی خزاهند یافوت .اموروز

انسانى که همه چیز است تز دارد ،بورنواموه دارد .اسوالم

فرصتها برای حزز و روحانیت زرین و بیمانندند.

مى خزاهد انسان را یک انسانى بسازد جامع؛ یعنى رشد بوه

امام با حرکت و جنبش اسالمی خزد این بیداری و بینش را
به موتوفکران جضان داد که تا زمانی که حاکمیت و مدیریت
جامعه میان (معنزیت) و (موادیت) مزازنه بر قرار نوکونود،
مردمان همچنان در آتش هزاها ،پستیها ،نفسپرستیهوا و
شضزتها خزاهند سزخت .اگر بخزاهد این نفسپرستیضا و
هزاها و هزس های جمعی و اجتماعی به خِردگرایی انسانی
و ارزش و مدنیت تکاملی و متعالی بدل شزد ،راهوی جوز
این نیست که حکزمت با دین آشتی کند و در مقام اجرا و
عمل نسبت به ف،یلتها و ارزشهای وحیانی تعضد ن وان
دهد .حکزمت وقتی میتزاند چنین تعضدی را پوذیورا شوزد
که ساختار ایدئزلزژیک داشته باشد ،بر پوایگا تفکر دیونوی

او بدهد؛ ح ّ برزخیت دارد ،رشد برزخیت به او بودهود؛
ح ّ روحانیت دارد ،رشد روحانیت به او بودهود؛ حو ّ
عقالنیت دارد ،رشد عقالنیت به او بدهد؛ ح ّ الضیت دارد،
رشد الضیت به او بدهد .همه حظزظى که انسان دارد و بوه
طزر نقص است ،اآلن نرسید است؛ ادیان آمد اند که ایون
میز نارس را رسید اش کنند؛ این میز ناقوص را کوامول

کنند(« .صحیفه امام ،ج ،۷

)۸ :

هم ای ان در من زر مغفزل روحانیت چنین میفورموایونود:
»حکزمت در نظر مجتضد واقعی ،فلسفه عملی تمامی فقوه،

در تمامی زوایای زندگی ب ریت است «و این نظریه مبنای

قرار یابد و فلسفه عملی آرمانهای دین و ن وان دهونود

ت کیل حکزمت اسالمی است .فلذا از حزز انتظار میرود

آیینها و قانزنهای وحی باشد.

خأل تئزریک نظام را از این جضت پر نماید.

پویودایوی چنین حکزمتی که بتزاند این بینش و اندی ه بلند

 .۲تدوین قوانین دینی

را برتوابود بوه پویشانگار های فکری و نوظوریوه هوا و

»ت کیل نظام اسالمی که داعیه دار تحقق مقررات اسالموی

طرح های تخصصی و کوارشناسی شد دین نیازمند اسوت.
دامنه این نیاز تنضا به دایر فوکور و نوظر محدود نمی شوزد
بلکه در عمل ح،زر واقعی آگواهوان دیونی را نیز در بدنوه
نظام میطلبد که ذیال بدان میپردازیم.
 .۱طراحی هندسه معرفت دینی
ح،رت امام (ر ) ساختارهایی را که تا به آن روز ،به غلوط
جزو باورهای اسالمی شد بزد شکست و باور داشت کوه
احکام اسالمی تنضا ناظر به رفتارهای فردی -عبادی نیست،
بلکه اهداف اسالم بسیار واالتر از این سطزح است:
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آن طزر که هست بدهد .ح ّ طبیعت دارد ،رشد طبیعى بوه

در همهٔ صحنه های زندگی است ،وظیفه ای استوثونوایوی و
بیسابقه بر دوش حززٔ علمیه نضاد است؛ و آن تحقیوق و
تنقیح همهٔ مباحث فقضی ای است کوه تودویون موقوررات
اسالمی برای ادارٔ هر یک از بدنه های نظام اسالمی بودان
نیازمند است .فقه اسالم ،آن گا که ادارٔ زنودگوی فورد و
جامعه را با آن گستردگی و پیچیدگی و تنزع مطمح نوظور
میسازد ،مباحثی تاز و کیفیتی ویژ موی یوابود .و ایون
همان طزر که نظام اسوالموی را از نوظور موقوررات و
جضتگیریهای مزرد نیازش غنی میسازد ،حززٔ فقاهت را
نیز جامعیت و غنا می بخو ود .روی آوردن بوه «فوقوه

»اسالم یک مکتبى است که برا انسانساز آمد و موا

حکزمتى » و استخراج احکام الضى در همه شوئوزن یوک

باید ببینیم که این انسان ،که به قزل بع،ى ماهیتِ ناشناخته

حکزمت ،و نظر به همه احکام فقضى با نگرش حکزمتى –

است ،این انسان چه ابعاد و احتیاجاتى دارد؟ و اسالم کوه

یعنى مالحظه تأثیر هر حکمى از احکام ،در ت کیل جامعوه

برا انسانساز آمد است ،آیا جضت حیزانى این را فقوط

نمزنه و حیات طیبه اسالمى – امروز یوکوى از واجوبوات

مى خزاهد بسازد ،یا جضت معنز او را مىخزاهد بسازد ،یا

اساسى در حزز فقه اسالمى است؛ که نظم علمى حوزز ،

انسان مى خزاهد بسازد؟ انسان مثل سایر مزجزدات نیست.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


امید برآمدن آن را زند مىدارد)۲۷۵۸۵۲۰۴۲(« .
گرچه تدوین و اجرای صحیح قزانین دینی بر عضد عد ای
از کارگزاران نظام اسالمی است لیکن بخش عمد ای از آن
منز است به تعضد متفکران اسالمی ،تا با همت بلونود و
دقت باال نیازسنجی نمزد و بر طبق آن از منابع اسوالموی
قزانین مربزطه را استخراج کنند ،تا مبادا رهبری انوقوالب
ه دار دهند:
»اموروز خویولی از مسائل وجزد دارد که فقه باید تکلیوف

فقاهت و اجتضاد و درایت دینی و سیاسی شر شد اسوت
(رهوبوری نوظوام ،شزرای نگضبان ،خبرگان رهبری ،رئیوس
مجمع مصلحت نوظوام ،رئیس قز ق،ائیه ،رئیوس دیوزان
عالی ک زر ،دادستان کل ،وزیور دادگووسوتوری ،و وزیور
اطالعات) مناصبی نیز مانند مجلس و صدا و سویوموا و
ریاست جمضزری وجزد دارد که بع،ا نیاز زموان طوالوبِ
طالب فاضلی است که تعضد و کارآیی مناسبی برای انجوام
آنضا داشته باشد.

اینضا را موعلزم کند ولی معلزم نکرد اسوت بسویواری از

»باید طالب را برا نیازها جامعه تربیت کنونود بوایود

مباحث حکزمتی حل فقضی ن د و تکلویوفوش موعولوزم

ح،وزر در

نگردید است «(مجله حزز  ،ش )۴۲

»ما امروز در باب ادار ک زر به مسائلى برخزرد مىکنیوم
که م کالت و مع،الت دینى و فقضى ماست؛ ما پواسوخ

جایى در حزز باشد که طوالب را بورا

دستگا ها گزناگزن ادار ک زر – مثل سوازموان هوا
عقیدتى ،سیاسى و ادارات مختلفى که احتویواج دارنود –
سزق دهد .جایى باشد که اشخا

و جمعى را به سوموت

پیدا کردن مسائل مضم – که نظام به آنضا نیاز دارد – سوزق

اینضا را مى خزاهیم ،اما کسى جزابگز نیست .باید خزدموان

دهد)۰۲۵۴۵۴۳(«.

در کتابها بگردند و جزاب این مسئله را پیدا کونونود(« .

امووام امووت نوویووز دربووار اهووموویووت ایوون مووقووزوولووه

بن ینیم ،یا آقایى را ببینیم و از او بخزاهیم ،یا فرضاف بگزییم

)۰۲۵۴۵۴۳
 .۳تامین کادر حوزوی نظا
در نظام جمضزری اسالمی عالو بر مناصبی که در آنوضوا
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


می فرمایند» :روحوانیت تا در همه مسائل و م وکوالت
ح،زر فعال نداشته باشد نمیتزاند درک کند که اجوتوضواد
مصطلح برای ادار جامعه کافی نیست(« .صحیفه نوزر ج

،۲۲

)۲۳۳
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ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


»همه میدانیم که اگر خدای نخزاسته حزز ها از عوضود

ارزش هایش را حاکم کند و نبض جامعه را با آنضا تنوظویوم

تربیت فقضا و عولوما و خطباء مزجه و مزرد عالقه مردم بر

نماید قطعا یا به شکست در ارکان حکزمتی دچار خوزاهود

نیاید و به طزر هرج و مرج و بدون برنامه صحیح و ضابطه

شد و یا اینکه از آن مبانی اسالمی تنضا اسمی خزاهد ماند و

اسالمی و عقالیی حزز ها ادار نو وزنود باید همه منتوظور

نظام اسالمی مسیر واقعی اش را که کرد و به بویوراهوه و

فاجعه شکست جمضزری اسالمی و اسالم بزرگ بواشیم و

قضقرا خزاهد رفت .بنیانگذار این نض،ت آینود ک وزر و

اگر اکنزن با همت همگان از سرچ مه فساد جولوزگویوری

نظام را منز به طراحی فرهنگ مسقل اسالمی و توربویوت

ن زد فوردا و فورداها دیر است و بسا باشد که بوه جوایوی

انسانها بر اساس آن دانسته و میفرمایند:

رسد که از قدرت هوموه خوارج شوزد .موقوایسوه اموروز

»تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت فرهنگ

حزز ها با قبل از انقالب که روحوانویوزن از سویواسوت و
نظر در امزر ک زر به واسطه تبلیغات و فوو وووارهوا و
کهفضمیضا منعزل و برکنار بزدند بسیار نابجا و غلط اسووت.
گورچوه مومکن است بع،ی کهفضمیها با این امر حیاتوی
مخالف بواشوند و با تز (نظم در بینظمی است) با تزهمات
شیطانی دستبه گوریوبوان بواشونود لویکن اینان در اقلویوت
هستند و ق رهای عظیم روحوانویوزن موتوفکر و متزجه به

مسائل و پیش آمدها در این فکر هستند(« .صحیفه امام ،ج
،۲۴

)۷۴

اهمیت این مبحث زمانی بی تر جلز مینماید که بودانویوم
یکی از اصلیترین حربههای دشمنان انقالب نفزذ کردن در

فرهنگ مستقل اسالمی درست کنید .جوزانهایی که در این
فرهنگ تربیت میشزند همان هایی هستند کوه موقودرات
کو زر در دست آنضاست .اگر اینضا درست بار بیایند هوموه
خدمتگزار بوه مردم ،امین به بیت المال ،و همه ایونوضوا در
تحت رهبری اسالم تحقق پیدا می کند ،اگر یوک مولوتوی
فرهنگش این طزر تربیت شزد این فرهنگ فرهنگ غونوی
اسالمی است و مملکت یک مملکت آرام مترقی خوزاهود

بزد(« .صحیفه امام ،ج ،۸

)۸۸

 .۵پاسخگویی به شبوات فکری دنیا

رد های مدیریتی نظام اسالمی است؛ خزا مستقیم و خوزا

یکی از حقزق انقالب بحث پاسخگزیی حزز به سوؤاالت

غیر مستقیم .این است که امام بارها و بارها این مطلوب را

و شبضات علمی و فکری اع،ای نظام از جمله نوضوادهوای

گزشزد نمزدند و در پیام من زر روحوانویوت بوه طوالب

قانزن گذاری و ق،ایی و اجرایی و دان گا ها است و توا

فرمزدند:

زمانی که حزز چ م از این واقعیت بسته باشد و عوبوای

»من به طالب عزیز ه دار مى دهم که عالو بر اینکه باید

ترس بر تن پزشید باشد و از ورود به این عرصهها ابا کند،

مزاظب القائات روحانىنماها و مقدسمآبها بواشونود ،از
تجربه تلخ رو کار آمدن انقالبىنماها و به ظاهر عوقوال
قزم که هرگز با اصزل و اهداف روحانیت آشتى نکرد انود
عبرت بگیرند که مبادا گذشته تفکر و خیانت آنان فراموزش
و دلسززیها بیمزرد و ساد اندی یها سبب موراجوعوت
آنان به پستها کلید و سرنزشتساز نظام شزد«.
 .۴فرهنگسازی بر اساس ارزشهای دینی
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صحیح باشد .شما کوزشوش کونویود کوه فورهوونوووگ را

بی تردید حکزمتی که با مبانی اسالمی و ارزش های دیونوی
روی کار آمد  ،بدون فرهنگی مطابق با آن مبوانوی هورگوز
نمی تزاند به حیات حقیقی خزد ادامه دهد و اگر در هموان
آغاز شکل گیری و یا در طزل رشد و تثوبویوتوش نوتوزانود

این نضادها نیز منتظر استخار ح،رات نخزاهند ماند و رو
به ترجمه غرب خزاهند آورد و انصافا نمی تزان آنان را بوه
سبب این جضت گیری مالمت کرد .و جالب اینجاست کوه
بع،ا افرادی بین حززویان دید میشزد که آنضا نیز نضایوتوا
مثل مردم مذهبی از نظام بانکهای ربزی و ف،اهای آلوزد
سیاسی و خروجی های غربی دان گا ها فقط گله میکننود،
در حالی که فلش این همه کمکاری در درجه اول به سمت
خزد این آقایان است ،و اگر خزاستی نقدی بر ای ان کنوی،
به گزنه ای پاسخ خزد را دریافت مینمایی که دیگر هیچگا
هزس سؤال کردن به سرت خطزر نکند ،و تز نیک میدانی
که با این برخزردها هیچگا را برای مناظر های عولوموی
حتی در بین خزد حززویان باز نخزاهد شد! و تمامی هومّ
حزز صرف هتکها و برخزردهای سلبی خزاهد شد.
االولوربیعالثانی۱۲ ۲۳۹۱صفحه رایگان

بهمنماه ۲۹۳۱
ربیع


تکرار و ثابت و سطحى و نازل مىگردد ،هیچ فکر تزلید زندگی و آبروی خزد را در ط ت بال نضاد و فارغ از »إن

و حرف تاز ا گفته نمىشزد ،عد ا مدام خزد را توکورار قلت«های شیطانی عد ای متحجرِ مقدسمآب به وظویوفوه
مىکنند و عد ا دیگر تنضا غرب را ترجمه موى کونونود و اسالمی خزد عمل کرد و جزر عد ای موفوت خوزر کوه
جامعه و حکزمت نیز که تابع نخبگان خزیوش انود ،دچوار فرعزن وار بر سر خزان نعمت امام زمان (عه) ن سته و از

انفعال و عقبگرد مىشزند)۲۴۵۲۲۵۲۰۸۲(«.

البته مقام معظم رهبری چار این م کل را چنیون عونوزان
میفرمایند:

سضم امام و سضم سادات میخزرند و دلخزشاند به سوزاد

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


»در چنین ف،ایى ،جامعه به جلز نخزاهد رفت و دعوزاهوا و امید ما در حزز جز طالب انقالبی نیست ،هموانوان کوه

ال ینفعی که بر پ ت خزد حمل می کنند را میک ند و ایون
به هیچ عنزان از روحانیت انقالبی قابل قبزل نویوسوت کوه
روزهای آوارگی دین خزاهان غیرتمند ،شب هوای سورد و

»برای عالج بیماریها و هتاکی ها و مضار هورج و مورج سنگهای سردتر سلزلهای زندان ،پراکندگی قزای مذهوب،
فرهنگی نیز بضترین را  ،همین است کوه آزادی بویوان در بی مضری و نگا ناآشنای مردم ،طعنه و تحقیر آشنا و ناآشنوا،
چارچزب قانزن و تزلید نظریه در چارچزب اسالم ،حمایت و کینه و نفرت دستگا حاکمه را نسبت به خزیش ،در طزل
و نضادینه شزد .به نظر میرسد هر سه روش پی نضادی شموا سال های حاکمیت های پی ین به یاد آورند و در گورموای
(ف،الی حزز و دان گا ) یعنی ت کیل » )۲کرسوى هوا

مطبزع چاشتگا آفتاب انقالب به خزاب قیلزله بپردازنود و

نظریهپرداز «» )۲کرسىها پواسوخ بوه سوؤاالت و اندکی فکر بیرون کردن خستگیهای پی ین را کنار نگذارند،
شبضات «و » )۰کرسىها نقد و مناظر « ،روش هوایوى چرا که هنزز به ساحل نرسید ایم و سززش آفتاب نیوم روز
عملى و معقزل باشند و خزب است که حمایت و مدیریوت اگر ه یار باشیم به ناچار بیدارمان خزاهد کرد ،ولی افسزس
شزند به نحز که هر چه بی تر ،مجال علم ،گسترش یافتوه که آن بیداری سزدی نخزاهد داشت .همانسان که بویوداریِ
و ف،ا بر دکانداران و فریبکاران و راهزنان را علم و دین ،جان در آستانه مرگ ،غفلتزدگانِ دنیا را ثمر نمیبخ ود و
تنگتر شزد(«.همان)
فریاد »رب ارجعزنی لعلی أعمل صالحا فیما تورکوت «از

و صد البته باید دانست که »فرهنگ اسوالموى و تومودن آنان شنزد نمیآید و پاسخی جز »کال إنضوا کولوموة هوز
اسالمى همزار در مصاف با مع،الت جدید و نویوز در قائلضا «ندارد.

چالش با مکاتب و تمدن ها دیگر ،شکفته است و پاسخ به در پایان باید تأکید کنیم که سیل جریانوات و توغویویورات
شبضه نیز بدون شناخت شبضه ،ناممکن است .اما متأسفانه موا اجتماعی هرگز منتظر قیام ما نخزاهد ماند و چه بسا زمانوی
هنزز در گام قبلتر از آن نیز کم آورد ایم ،یعنی در قبزل این از خزاب غفلت بیدار شزیم که زیر این سیل عظیم دست و
مطلب که ف،اهای علمی غزطهور در شبضهاند .بگذاریوم و پا می زنیم و تقدیری جز غرق شدن نخزاهیم داشت» .لیس

بگذریم و ذائقهها را بیش از این تلخ نکنیم  ...این همه کوه بأمانیکم و الأمانیّ أهل الکتاب من یعمل سزء یجوز بوه «
عنزان شد تنضا گزشهای از این حقزق متقابل اسوت و جوا (سزر نساء آیه  )۲۲۰یعنی :نه بر وفق مراد شماست و نه بر
دارد که اساتید فن و ف،الی حزز و دان گا به این موضوم وفق مراد اهل کتاب ،هر کس بد عمل کند جزایش را ببیند.
پرداخته و نقا کزر و مبضم آن را روشن سازند تا بولوکوه
دعا می کنیم که جز شیعیانی نباشیم که امیر المؤمنین (روحی
حزز و نظام بی تر و بی تر با وظایف و تکالیف خوزیوش
فدا ) با درد در وصف ان میفرماید» :بکم أداوی و أنوتوم
آشنا گردند .و این را نیز باید اضافه کنیم که »نه جبر تاریخ
دائی « ،من در پی آنم که دردهای جامعه را به وسیله شوموا
و نه دَوَرانی بزدن سیر تاریخ ،هیچ یک ملتی را بوه مورگ
درمان کنم در حالی که شما خزد درد من هستید!
نمی ک د .آنچه یک تمدن را میمیراند این است که حاکمان
و رهبران در برابر سؤاالت و م وکوالت نوزیون ،هوموان

پاسخهای کضن را تکرار کنند(« .نض،ت بیدارگری در جضان
اسالم،

)۲۸۲
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سنگانقالبکجاست؟
نویسنده :احمد نجمی

در خاطرات بسیاری از روحانیون مبارز پیش از انقالب از سنگی در مدرسه فیضیه با عنتوان
»سنگ انقالب« نام برده می شود که مرور این خاطرات خالی از لطف نیست .گفتنی استت
این سنگ تا چند سال پیش در ضلع جنوبی مدرسه فیضیه و نزدیک درب ارتباطی مدرسه با
حرم قرار داشت که به هنگام تعمیرات سال های اخیر به زیر رواق شمالی ایتن متدرسته
منتق شده است.
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تزجه قرار گرفته است .چرا که وی برای نخستین بار برای

بردند .این ،در حزز خیلی اثر گذاشت .ما با عد ای از

رساندن صدای خزد به حاضران در مدرسه و اغلب پس از

دوستان در مدرسه فی،یه جمع شدیم و روی همان سنگ

اقامه نماز جماعت بر روی آن می رفت و به سخنرانی
میپرداخت.
آیت اهلل مضدوی کنی در این بار میگزید» :فداییان اسوالم
قم در جلسات خزد تصمیم گرفتند تا شش نفر از طلبههای
فداییان اسالم پس از غسل شضادت هر روز در مودرسوه
فی،یه سخنرانی کنند و طالب را نسبت به فجایع رضا شوا
آگا کنند تا هیچ طلبهای در ت ییع جناز شرکت نکند .هور

معروف به »حجر االنقالب« سخنرانی کردیم و طالّب را

تضییه کردم که باید به منزل آقای بروجردی برویم و تظلم

کنیم که چرا شضربانی به طالّب اهانت کرد است)۷(«.
پینوشت:

 .۲خاطرات آیت اهلل مضدوی کنی ،تدوین :غالمرضا خزاجه
سروی ،تضران :مرکز اسناد انقالب اسالمی،۲۰۸۰ ،

.۴۲

روز ساعت پنه بعد از ظضر ،یکی از سخنگزیان فودایویوان

 . ۲مدرسه فی،یه به روایت اسناد ساواک ،تضران :مرکز

اسالم روی سنگ فی،یه – که بعدا بوه سونوگ انوقوالب

بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،۲۰۸۳ ،صص -۰۸

معروف شد – سخنرانی میکرد« ()۲

.۰۰

پس از رحلت آیت اهلل بروجردی این سنگ تبدیل به محل

 . ۰کرباسچی ،غالمرضا ،تاریخ شفاهی انقالب اسالمی،

سخنرانی بسیاری از مبارزان شد .با مرگ آیت اهلل
بروجردی و قرار گرفتن امام خمینی در رأس امزر ،این
مدرسه به کانزنی برای تصمیم گیری های مضم و پایگاهی
برای اف اگری و روشنگری مردم در برابر رژیم شاهن اهی

ویژهنامهحوزهوانقالباسالمی


این تخته سنگ از زمان مبارزات شضید نزاب صفزی مزرد

اهانتی شد ،به طزری که آنضا را دستبند زد و به شضربانی

چاپ اول –  ،۲۰۸۳مرکز اسناد انقالب اسالمی،

.۲۴۰

 . ۷کرباسچی ،غالمرضا ،تاریخ شفاهی انقالب اسالمی،
چاپ اول ،۲۰۸۳ -مرکز اسناد انقالب اسالمی،

.۲۴۸

تبدیل شد .بنابراین می تزان گفت مطرح شدن مدرسهٔ
فی،یه در صحنهٔ سیاسی ک زر به سال های پس از ۲۰۷۳
بازمی گردد که اصلی ترین پایگا سخنرانی امام و سپس
شاگردان ای ان برای تضیه ،تکثیر و تززیع اعالمیه ،نامه ها و
سخنرانی های امام می شزد .همچنین در این مدرسه سنگی
قرار داشت که سخنرانان انقالبی روی آن می ایستادند و

سخنرانی میکردند از این رو این سنگ به »حجر انقالب«
معروف شد)۲( .
محمد جعفری گیالنی نیز در خاطرات خزد از سنگ

انقالب می گزید » :در پی دستگیری دو نفر از طالّب به
خاطر یک مسئله جزئی – به دستزر رئیس شضربانی ،-
آقایان محمد جزاد حجتی کرمانی و علی حجتی کرمانی،
سید هادی خسروشاهی و گرامی که تیپ های جزان آن
روز حزز بزدند ،درمدرسه فی،یه جمع می شزند .علی
حجتی ،روی سنگ معروف به حجراالنقالب می ایستد و

سخنرانی می کند ) ۰(«.و علی حجتی کرمانی نیز دربار

سخنرانی های خزد می گزید» :یکی دو سال قبل از فزت
آیت اهلل بروجردی ،در ق،یه ای به دو نفر از طالّب قم
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تحصنعلمادردانشگاهتهران
در تاریخ هشت بهمن متاه
 ۲۴۳۱چتتهتت

تتتن از

روحتتانتتیتتون تتتهتتران و
شهرستان ها برای اعتراض
به عم دولت در جتهتت
ممانعت از بازگشتت امتام
خمینی(ره) به ایران در مح
مسجد دانشگتاه تتهتران
متحصن شدنتد و اعتالم
کردند که تتا متراجتعتت
حضرت امام خمینی (ره) به
ایران ،به تحصن خود ادامه
میدهند .شتختصتی کته
صحبت می کند ،آیتت اهلل
احمد جنتی است.

تجمعجمعیازمراجععظامتقلیدوروحانیوندرمدرسهفیضیهقم

این تصویر مربوط است بته
روزهای نخستین نهتضتت
امام خمینی (ره) .متراجتع
عمام تقلید و روحانیون ،در
مدرسه فیضتیته تتجتمتع
کرده اند .در این تصویر آیت
اهلل العممی مرعشی نجفتی
و حضرات آیتات متؤمتن،
فاض لنکترانتی ،راستتتی
کاشانی و شهتیتد ربتانتی
املشی دیده میشوند.

دیدارامامامتباروحانیون،پسازپیروزیانقالب

این تصویر مربوط است به مالقات جمعتی از
روحانیون با امام خمینی در شهر مقدس قت ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی؛ اسفند ۲۴۳۱

