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ناگهان و بدون هیچ مقدمهای اعالم شد:
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دار فانی را
وداع گفت! خبر چنان غافلگیرکننده بود که شاید
بیشتر اهل قلم هنوز نتوانستهاند مطلبی درخور
دربارهاش بنویسند .اهمیت موضوع آنجا مشخص
میشود که با مروری اجمالی به رسانههای
مختلف ،حواشی آن را پررنگتر از متن میبینیم؛
یعنی بسیاری از نویسندگان و تحلیلگران
بهجای پرداختن
بـــه شخصیت
آیتالله هاشمی،
آگاهانه یا ناآگاهانه
به حواشی فوت
ایشان پرداختند.
هرچند تاحدی
به دلیل نوع رفتار
سیاسی هاشمی
رفــســنــجــانــی ـ
بهویژه در دههی
آخـــر حــیــاتــش ـ
بروز این حواشی
طبیعی مینمود؛
اما واقعیت همان
است که ناگهانیبودن فوت ایشان ،شوک
غیرقابل انکاری به فضای سیاسی ایران وارد کرد.
گزاف نیست اگر فوت آیتالله هاشمی

رفسنجانی را بعد از رحلت امام خمینی(ره)
ً
مهمترین رویـــداد سیاسی تاریخ حــدودا
چهاردههای جمهوری اسالمی ایران بدانیم.
وی بدون اغراق از چهرههای اصلی مبارزات
پیش از انقالب ،از نزدیکترین و مؤثرترین
یاران امام خمینی(ره) و تأثیرگذارترین دولتمرد
ایران در شکلدهی وقایع مهم سیاسی دوران
پس از انقالب اسالمی بود .بهدیگرسخن ،در
آفرینش و فرمدادن به تمام رویدادهای سیاسی
مهم و تأثیرگذار دوران جمهوری اسالمی،
هاشمی رفسنجانی یا بهطور مستقیم و یا به
نحو غیرمستقیم نقش داشته و جالب آن که
موارد تأثیرگذاری غیرمستقیمش ،هم بهلحاظ

کیفی و هم از نظر کمی بیشتر بوده است و
گویی خود او نیز این رویه را بیشتر میپسندید.
حضور رسمی آیتالله هاشمی در باالترین
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سطوح اجرایی کشور هم واقعیتی است که
اهمیت بررسی تحلیلی شخصیت وی را
بیشتر مینمایاند؛ او هم رییس مجلس بوده،
هم رییس جمهور ،هم رییس مجمع تشخیص
مصلحت نظام و هم رییس مجلس خبرگان
رهبری .بیهوده نیست اگر وی را بزرگترین
فصل تاریخ شفاهی ایران بدانیم.
بنابر آنچه ذکر شد ،فهم منطق سیاستورزی
در جمهوری اسالمی ارتباطی وثیق با تحلیل
شخصیت و رفتار سیاسی مرحوم آیتالله
ً
هاشمی رفسنجانی دارد و دقیقا به همین
دلیل است که رویکرد تحلیلی ـ بدون افتادن
در ورطهی حواشی ـ دربارهی شخصیت مرحوم
هاشمی ضروری مینماید.
به همین دلیل و نیز با عنایت
به اینکه رویکرد «مباحثات»
فکری ـ تحلیلی است ،برای
پرهیز از فضای پرحاشیهی
ایجادشده و نیز ادای دین
به فرزند انقالبی حوزه،
تصمیم بر این شد تا پرونده
ویژه شماره بعد نسخهی
مکتوب ،به آیتالله هاشمی
رفسنجانی و تحلیل ابعاد
گوناگون شخصیتی ـ بهويژه
شخصیت علمی و حوزوی ـ
ایشان اختصاص یابد .در این
ً
شماره اجماال مطلبی ناظر
به تأمالت فقهی مرحوم هاشمی رفسنجانی
به قلم پژوهشگر ارجمند آقای سیدهادی
طباطبایی تقدیم خوانندگان ارجمند میشود.

فرزند حوزه

د ی 1395

بهمناسبت درگذشت ناگهانی آیتالله هاشمی رفسنجانی

تــأمــات فقهی شیخ
سیاستورز
سید هادی طباطبایی

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ،رویکردی
عقالنی به فقه داشت .با توجه به همین رویکردهای
عقالنی در فقه بود که هاشمی رفسنجانی بر
مؤلفههایی انگشت مینهاد تا جــام فقه را از
عقالنیت لبریز کند .یکی از تأکیدات ِوی برای
ظهور عقالنیت در فقاهت ،التفات بر «فقه مقارن»
بود .آیتالله هاشمی بر این باور بود که اگر فقه اهل
سنت را در کنار فقه اهل البیت(ع) بنشانیم و با
یکدیگر به مقایسه بنشینیم ،ممکن است که بسیاری
از آرای فقهی ما نیز متفاوت و برای بشر امروز
فهمپذیرتر گردد.
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قبای سیاست چنان بر هاشمی رفسنجانی
راست آمده بود که رویکردهای علمی و
فقهیاش کمتر مورد توجه قرار گرفت .وی
از  ۱۴سالگی به قم رفته و به تحصیل علوم
دینی پرداخته بود .نمیشد که در محفل
آیتاللهالعظمی بروجردی زانو زده باشد،
انفاس امام خمینی بر جانش نشسته باشد ،از
محضر حضرات آیات محقق داماد ،گلپایگانی
و شریعتمداری بهره برده باشد ،اما دستی در
فقه نداشته باشد.
شیخ سیاستورز ،در فقه هم به تأمالتی
ِ
پرداخته و به گرهگشاییهایی نائل آمده بود.
فقه عقالنی
آیتالله هاشمی رفسنجانی به ِ

میاندیشید .بسندهکردن بر نص را برنمیتابید
و بر این باور بود که پیامبر مکرم اسالم نیز بر
پایهی عقل خود بسیاری از اعمال را به انجام
میرسانید .به تعبیر او :پیامبر (ص) نیز به
غیر از وحی ،بر اساس عقالنیت و تشخیص
خودشان در مفاهیم و محتوا اجتهاد میکردهاند.
پیامبر(ص) در مصادیق هم به مشورت با
افراد متعدد میپرداخته و حل مشکالت را
طلب میکرده است.[ ]۱هاشمی رفسنجانی
همین مبنای رفتاری پیامبر را بر میگرفت و
اذعان میکرد که پایهی اجتهادات امروزین
نیز میباید بر پایهی عقل و تفکر سامان پذیرد.
وی در سخنان خود بارها بدین نکته اشراف

میداد که انبیاء آمدهاند تا گنجهای عقالنیت
را که در ویرانهها خوابیده و انسانها از آنها
استفاده نکردند استخراج کنند؛ در کلمات
ائمه(ع) و فقها با صراحت میبینیم که عقل
را در کنار رسالت میگذارند .وی با این سخن،
اذعان میداشت که حاکمیت اسالمی نیز
میباید عقالنیت زمانه را برگیرد و با فقه
اسالمی منطبق سازد.[]۲
با توجه به همین رویکردهای عقالنی در
فقه بود که هاشمی رفسنجانی بر مؤلفههایی
جام فقه را از عقالنیت لبریز
انگشت مینهاد تا ِ
کند .یکی از تأکیدات وی برای ظهور عقالنیت
در فقاهت ،التفات بر «فقه مقارن» بود .آیتالله
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مردمی را دخیل میدانست و عنوان میکرد
کار را ندارد .چگونه میتوانیم در عمر  ۳۰یا ۴۰
هاشمی بر این باور بود که اگر فقه اهل سنت
که «ما از همان روز اول به پدیدهی قدرت،
ساله تحصیل همهی علوم دنیا را در حقوق
را در کنار فقه اهل البیت(ع) بنشانیم و با
نگاه زمینی و واقعبینانه داشتیم .کسانی
بین الملل ،حقوق
یکدیگر به مقایسه
ً
به
رفسنجانی
هاشمی
الله
ت
آی
که آمدند و نگاه صرفا متافیزیکی به قدرت
کودک ،حقوق زن،
بنشینیم ،ممکن
را دامن زدند و آن را مرتب مطرح میکنند
فقه عقالنی میاندیشید .بسندهکردن حقوق معلولین،
است که بسیاری
ِ
بر نص را برنمیتابید و بر این باور بود
قبول نداریم .از همان ابتدا امام خمینی(ره)
حقوق جامعه و
از آرای فقهی
که پیامبر مکرم اسالم نیز بر پایهی
هم ،همین را میگفت؛ شما حرفهای
دهها رشتهی دیگر
ما نیز متفاوت و
انجام
به
را
اعمال
از
بسیاری
خود
عقل
ایشان را ببینید که مشروعیت را به مردم
در حد متخصص
بــرای بشر امروز
رسانید.
ی
م
میدهد .این چالش  نیست و دردسری هم
یــاد بگیریم؛ در
فهمپذیرتر گردد.
بهوجود نمیآورد؛ البته اگر تعصبهای بیجا
حالی که هر کدام
به تعبیر وی :هم
برداشته شود».[ ]۷وی در این خصوص نیز،
آنها در حد یک تخصص بسیار باالست که هر
اهل سنت و هم شیعیان باید این کار را
عقالنیت زمانه را مدخلیت میداد و بر آن
کدام چند رشته جدا و گرایش در زیر مجموعه
بکنند؛ باید فقه مقارن را مقایسهای درس
ً
ُ
مهر صحه مینهاد.
خود دارند .واقعا نمیتوان قبول کرد که یک
بدهند و درس بخوانند که در این شرایط،
هاشمی رفسنجانی بر جهانیسازی و
نفر با علم به همهی علوم در همهی مسائل
ممکن است فتاوای ما در خیلی از موضوعات
التفات بر دستاوردهای بشر جدید تأکید بسیار
فتوا بدهد».[]۵
فرق کند .[]۳
داشت .وی در این خصوص عنوان میکرد
وی در خصوص نظریهی والیت فقیه نیز،
هاشمی رفسنجانی در این خصوص بر
که «همیشه زمان در حال پیشروی است؛
نگاه زمینی و رأی مردمی را دخیل میدانست
این باور بود که علمای شیعه و اهل سنت
مسائل مستحدثه ،آنبهآن اتفاق میافتد…
و عنوان میکرد که «ما از همان روز اول به
میتوانند به معیاری واحد تأکید کنند و به
لذا فقهی که امروز علما و حوزههای ما دارند
پدیدهی قدرت ،نگاه زمینی و واقعبینانه داشتیم.
نتیجهای معقول و مقبول دست یابند .به
ً
از این جهت قابل مقایسه با دورههای قبل
کسانی که آمدند و نگاه صرفا متافیزیکی به
باور وی ،میتوان به احادیث اهل بیت(ع)
نیست .فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست؛
قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح میکنند
رجوع کرد و اختالف میان تشیع و تسنن را
اما خیلی باید عوض و بزرگ شود .احکام
قبول نداریم… ».
برچید؛ چرا که اهل بیت(ع) هم مقبول اهل
سیاسی ،ادارهی کشور ،قانونگذاری ،قضا
بر اســاس همین مبنا بود که آیتالله
سنتاند و هم قابل تبعیت.[]۴
و قوانین دیگر در
هاشمی ،معتقد
تخصصیشدن اجتهاد ،یکی دیگر از
هاشمی رفسنجانی بر جهانیسازی و این شرایط دهها
بود که والیت فقیه
دغدغههای آیتالله هاشمی رفسنجانی در
نیز میتواند به نحو التفات بر دستاوردهای بشر جدید تأکید بسیار بــرابــر مطالبی
عرصهی عقالنیت فقهی بود .وی میکوشید تا
ً
شورایی اداره شده داشت .وی در این خصوص عنوان میکرد که که قبال نوشته
این باور را ترویج دهد که اجتهاد نیز مانند سایر
و از دوش یک فرد «همیشه زمان در حال پیشروی است؛ مسائل بودیم فروع دارد.
علوم ،باید تخصصی شود .او میگفت« :االن
افتد…
ی
م
اتفاق
آن
ه
ب
ن
آ
مستحدثه،
ایــن تــحــوالت،
برداشته شود .[]۶
همه میفهمند که یک مجتهد نمیتواند به
میطلبد که عقل
وی در خصوص
فقهی جامعه
تنهایی در همهی ابواب مورد نیاز ِ
زمانه را برگیریم و در فقه به کار بندیم».[]۸
نظریهی والیت فقیه نیز ،نگاه زمینی و رأی
و مردم متخصص باشد .هیچکس قدرت این
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التفات بر اقتضائات زمانه در فقه اسالمی،
ذهن و ضمیر آیتالله هاشمی را به خود مشغول

بشارت دادهاند؛ صبری که هاشمی رفسنجانی،
خود نمادی از آن بود.
َ ٌ َ ُ
ُ
الم َعلیکم ِبما َص َبرتم.
س
پینوشتها:
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هاشمی رفسنجانی پیشرفت زمانه را میدید
و جاماندن فقه از آن را هشدار میداد .وی در
بیان خاطرهای نیز این دغدغهی خود را بازگو
کرده بود« :یک بار به خاطر مسأله ارثی که در
خانوادهای بهوجود آمده بود ،فکر کردم این
حکمی که اآلن هست که همسران بعد از فوت
شوهران از زمین ارث نمیبرند و فقط از اعیان
و منقول ارث میبرند ،با توجه به ظاهر قرآن
جای تأمل دارد و بررسی کردم و دیدم یکی از
ریشههای این حکم به مسألهای بر میگردد
که در زمان فوت پیامبر(ص) اتفاق افتاد که
یکی از همسران پیامبر به خاطر مالکیت یکی
از حجرههایی که در آن زندگی میکرد ،آن
مسائل را مطرح کرد .از همان زمان کمکم
تعصبی بین شیعه و سنی در موضوع مالکیت
زمین پیدا شد .بعد این تبدیل به فتوا شد که
خیلیها آن فتوا را میدادند و عمل میشد.
موضوع را دنبال کردم و در سفر به قم با
بعضی از مراجع بحت کردم و دیدم آنها
داشته بود .هاشمی با این نگاه  به فقه بود که بر
هم میگویند :احتیاط میکنیم؛ یا میگویند:
گوهر عقالنیت تأکید میکرد و دستاوردهای
مصالحه میکنیم .با رهبری صحبت کردم؛
نوین را در اجتهاد نیز دخیل میدانست .با
گفتم این چه دلیلی دارد؟ تعدادی روایت
همین رویکرد فقیهانه است که سید حسن
داریم که ناظر به هر دو طرف است .رهبری
خمینی در پیام تسلیت خود ،آیتالله هاشمی
دستور دادنــد در جلسهای که شبهای
را قامت رعنای
پنجشنبه با علما
گفتمان آزادیخواه
دارند ،بحث کنند.
هاشمی رفسنجانی پیشرفت
آیتالله هاشمی زمانه را میدید و جاماندن فقه از آن را و معتدل در جامعهی
افـــــراطزدهی ما
شاهرودی بحث
هشدار میداد
میداند.
را آماده کردند و به
ایدههایی که هاشمی رفسنجانی در خاطر
جلسه بردند که این فتوا در بسیاری از زوایا
داشت اما ،تا رسیدن به سر منزل مقصود و
اصالح شد…».[]۹

ّ
تسری آن در جامعه ،نیاز به مداومت و صبر
بسیار دارد؛ همان صبری که مؤمنان را بدان

سخنان آیتالله سبحانی در کنگرهی بزرگداشت
آیتالله العظمی میالنی (ره)
سخنان آیتالله استادی در کنگرهی بزرگداشت
آیتالله العظمی میالنی (ره)

گفتوگوی اختصاصی مباحثات با آیتالله سید فاضل میالنی،
نوهی مرحوم آیت الله میالنی (ره)

تأملی در سیاستورزیهای آیتاللهالعظمی میالنی

(ره)

گفتوگوی مباحثات با حجتاالسالم والمسلمین موسویان درباره رفتار و
اندیشه سیاسی آیتاللهالعظمی میالنی (ره)

د ی 1395

ویژهنامه آیتالله میالنی
آیتاللهالعظمی سبحانی:

آیتاللهالعظمی
میالنی ،حصنی از
حصون اسالم بود
هــمــایــش بـــزرگـــداشـــت مــرحــوم
آیتاللهالعظمی میالنی پنجشنبه
نهم دیمـــاه  ۱۳۹۵بــه همت بیت
آیتاللهالعظمی میالنی ،مؤسسه
آلالبیت(ع) و جمعی از فضالی استان
خراسان ،در شهر مقدس قم و در مدرسه
امام کاظم(ع) برگزار شد .متن حاضر،
مــشــروح سخنان آیتاللهالعظمی
سبحانی در این همایش است.
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َ ْ ْ
بسم الله الرحمن الرحیمِ .اذا مات ال ُمؤ ِم ُن
ّ
َ َ ْ ََْ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ
َ
رض التی کان
قاع اال
بکت علیه المالئکة و ب
ِ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ّ ّ
َ ْ ُ
یص َعد
ماء التی کان
الس
یعبد الله علیهاُ ،و أبواب ْ ِ
ُْ َ ً َ ُ ّ
سالم ثلمة ال یسدها
مال ِه؛ َو ث ِل َم فی ال
فیها ِب ْأع
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ ْ ٌ ّ ُْ َ َُ َ ُ ُ ُ ْ
الم
َشی ْء ،أل ُن ال ْمؤ ِم َنین الفقهاء حصون الس ِ
ک ِحص ِن س ِور ال َم ِدین ِة.
آقا امام کاظم(ع) در این حدیث علما را به
دژی تشبیه میکند که مدینه را از دستبرد
دزدان و غارتگران حفظ میکند .اطراف
ً
شهرها را سابقا به وسیلهی دیوار بلندی محصور
میکردند تا دشمنان نتوانند وارد شهر شوند.
در اطراف دیوارها هم برجهایی میساختند؛
افرادی مراقب بودند که اگر خواستند نزدیک
شوند ،آنها را بزنند .لذا سور مدینه خیلی
اهمیت داشت .شیخ بهایی منظومهای

دربارهی هرات دارد که در آن وقتی میخواهد
این شهر را تعریف کند ،روی سور آن تأکید
ّ
میکند« :خندقها متصل بالماء وسورها سام
الی السمآء» .بنا بر این حصن ،بسیار مدخلیت
در حفظ شهر دارد .اسالم هم به منزلهی
شهری است که حصن آن علما هستند .علمای
ما بهعنوان اعم – از ائمهی اهل بیت (علیهم
السالم) گرفته تا تالمیذ ایشان تا به امروز در هر
زمانی – بهسان حصن ،اسالم را حفظ کردهاند.
من برخی از نمونههای تاریخی را ذکر میکنم.
ابتدا رجوع کنیم به  دوران امام صادق(ع).
ابن ابیالعوجا مرد منحرفی است؛ در کنار قبر
پیامبر اکرم(ص) در مدینه ،تبلیغ الحاد میکند.
چگونه بوده که در مدینه ،آن هم در کنار
قبر پیغمبر اکرم (ص) تبلیغ الحاد میکند؟

ّ
مفضل میگوید کلمات او را شنیدم؛ خدمت
امام صادق(ع) رفتم؛ جریان آن ّ
مفصل است
و همهی ما میدانیم .آقا امام صادق(ع) در
آن زمان برای اسالم حصن است .اکنون هم
نوشتهی امام  برای ما مورد استفاده  و حتی
ً
الگوست .در عصر مأمون که مسلما یک نوع
آزادی فکری به افراد داده بودند ،تبلیغات
مختلفی بود .در آن دوره هم امام هشتم برای
اسالم حصن بود .داستانش را شنیدهاید که
حضرت در آن مجلس چگونه توانست با افراد
مختلف برخورد و همه را مجاب کند .ابو قره
میگوید« :یابن رسول الله! خدا کالم و رؤیت
را تقسیم کرده؛ رؤیت را به پیغمبر اسالم داده و
کالم را به کریم» .امام بسیار خشمگین میشود
و میفرماید این چه سخنی است که میگویی؟

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

ُْ ُ
آیا َپیغمبر اکرمی که َمیفرماید« :ال تد ِرك ُه
کتاب کمال الدین برای ما مورد استفاده است.
ْ ُ ْ
ْ
در قرن چهارم شیخ مفید در همان مسجدی
ال ْب َص ُار َو ُه َو ُ يد ِرك ال ْب َص َار» ،میتواند بگوید
که اکنون نیز در بغداد است  ،حصن اسالم
که من خدا را در عالم معراج دیدهام؟ آقا امام
بوده است .اکثر آثاری که مرحوم مفید نوشته
هشتم در آن زمان حصنی برای اسالم است.
ّ
را شاگرد ایشان ،جناب نجاشی نوشته
در دوران متوکل اهل حدیث غلبه داشتند
است .همه و یا
و توانستند بر
پس از درگذشت آیتالله بروجردی ،بیشتر آنها دفاع
اهل عقل غلبه
ّ
کنند .در آن زمان استاد بزرگوار ما حضرت امام(ره) حصنی از تشیع و اسالم
ً
برای اسالم شد.
است؛ مثال در ّرد
مسألهی جبر اوج
معتزله .بنابراین
گرفت؛ زیرا جبر
شیخ مفید همچون حصنی توانست در آن
میتوانست خالفت خلفا را توجیه کند .در آن
زمان ّ
تشیع را حفظ کند و مصداق همین
دوره امام هادی(ع) رسالهای دربارهی جبر،
حدیثی است که آقا امام موسی بن جعفر(ع)
اختیار و تفویض دارد .اینها نمونههایی است از
میفرماید .آثار فراوان و مناظراتی دارد.
ائمهی اهل بیت در دوران  ۲۵۰سال.
مناظرات او امروز هم برای ما روشنگر است.
اما در دوران بعد از ائمه ـ که در حقیقت موضوع
پس از آن در قرن ششم در ری یا قزوین،
بحث ما همین دوران است ـ علما حصن
مردی کتابی به نام فضح الروافض ،رسوایی
االسالم بودند .جناب صدوق میگوید :من در
رافضهها (شیعهها) .این کتاب را به زبان فارسی
عالم رؤیا دیدم که در کنار کعبه هستم و حضرت
نوشت؛ اما انتشار آن مخفی بود .بهدست جناب
را هم از دور مشاهده میکنم .حضرت به من
عبدالجلیل قزوینی افتاد ،در همان زمان به
اشاره کرد؛ نزدیکتر رفتم؛ فرمود« :چرا کتابی
فاصلهی دو یا سه سال با زبان روشن و مستدل
دربارهی غیبت نمینویسید؟» (در اوایل کمال
ً
کتابی به نام «نقض الفضائح» .اخیرا این کتاب
الدین این داستان آمده است) .عرض کردم:
ّ
در دارالحدیث محققانه چاپ شده است؛ از نظر
آقا من کتابهای متنوعی در غیبت نوشتهام.
ادبی برای ادبیان ،از نظر فقهی برای فقیهان و
فرمود« :آن سبکی که من میگویم بنویس؛
ّ
از نظر کالمی برای متکلمین حجت است.
غیبت انبیا را بنویس؛ سپس غیبت ما را».
در قرن هشتم ،یک فتنهای به نام یالوش در
میگوید از خواب بیدار شدم و تا صبح مشغول
لبنان پدید آمد که در حقیقت یک نوع صوفیگری
راز و نیاز بودم و این کتاب را بر سبکی که حضرت
ً
ّ
باطل در رد وحدت وجود بود؛ اتفاقا یالوش شاگرد
فرمود نوشتم؛ کتابی که درحقیقت حصنی است
شهید اول بود .شهید اول به قیمت خون و جان
برای اسالم .اسالم در آن زمان شهری است که
خود این مرد را محکوم کرد و بهسزایش رساند و
از هر سو آن را احاطه کردهاند؛ جناب ابن بابویه
هرگز در مقابل اعمال این آقا ساکت ننشست.
(شیخ صدوق) جنبهی حصنی دارد .اکنون نیز
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قاضی نور الله  در قرن دهم در هند قاضی بود و
بر چهار مذهب قضاوت میکرد؛ اما کتاب «احقاق
حق» ایشان بهصورت حصنی درآمده که دفاعی
ً
از اسالم و ّ
تشیع است و واقعا کتابی است که در
جهان ما کمتر کتابی مانند آن نوشته شده است.
مرحوم میرزا مسیح تهرانی نیز در زمان
فتحعلی شاه در آن جریانی که میخواستند
زنان مسلمانی که در ایران ازدواج کردهاند
و دارای اوالد شدهاند را به گرجستان ببرند،
دست به کار شد و جریانی را پیش آورد که
درنتیجهی آن ،مستشار روسی در تهران
کشته شد .داستانش مفصل است.
مسألهی تحریم تنباکو در دوران میرزای
شیرازی  را نیز  همه میدانند؛ این مرد در آن
زمان توانست استقالل کشور را با همان
فتوای معروفی که دارد حفظ کند.
مرحوم شیخ فضلالله نوری (مستشهد در
سال ۱۳۲۷ق) نیز در حقیقت آن قانون اساسی
را با ّ
متممش به قیمت اعدامش تصویب کرد.
در عصر معاصر نیز علما و بزرگانی بودهاند؛ از
جمله آیتاللهالعظمی بروجردی که  ۱۶سال در
قم اقامت کردند .ایشان در سال  ۱۳۶۴هجری
ً
آمدند و تا سال  ۱۳۸۰درگذشتند .واقعا در آن زمان
لنگری در کشور ایران بودند و لذا آن شاه خاطی
در عصر او نتوانست خطا کند؛ زیرا او حصنی از
حصون اسالم بود .همه با اقوال ،افکار و اعمال
آیتالله بروجردی آشنا هستید؛ نامههایی که
ایشان نوشتند و خدماتی که انجام دادند.
پس از درگذشت آیتالله بروجردی ،استاد
بزرگوار ما حضرت امام(ره) حصنی برای
اسالم شد .حتی نهفقط پس از درگذشت

د ی 1395
حضرت آیتالله بروجردی؛ در سال ۱۳۲۲ق
یک کتابچهای علیه شیعه و بلکه علیه اسالم
منتشر شد که نوشتن کتاب کشف االسرار
حصنی برای اسالم شد.
بنا بر این همهی فقها و علمای ما حصون
اسالم هستند و ما باید از آنها تقدیر و تشکر
کنیم .اگر این حصون از بین برود دشمن
وارد کشور میشود و تحریف انجام میدهد؛
اسالم واقعی میرود و اسالم ّ
محرف میآید.
حدیث امام کاظم(ع) در این مدرسهی امام
کاظم(ع) برای ما ّ
حجت است و همگی ما
چنین
باید کوشش کنیم که علمای ما دارای
َّ
وصفی باشند که حضرت میفرماید« :ألن
َ
ْال ُم ْؤم َ ْ ُ َ َ ُ ُ ُ ْ ْ
الم ک ِح ْص ِن
نین الفقهاء حصون الس ِ
ِْ
ُس ِور ال َم ِد َین ِة».
البته این امر منحصر به آن افرادی که عرض
کردم نیست؛ آقایان و بزرگان دیگری پس از
مرحوم آیتالله بروجردی و هکذا پیش از آن نیز

ویژهنامه آیتالله میالنی

11

Mobahesat.ir

@Mobahesatmagz

برجستهی ایشان در این مجلس حضور دارند
بودهاند و من تنها نمونههایی را عرض کردم.
که ما به وجود چنین شاگردان بزرگی که خط
بنابراین مرجعیت حصنی است که آقایان باید آن
ایشان را گرفتهاند و تشیع را بهمعنای واقعی
را حفظ کنند .از زمان امام صادق (ع) تا اکنون،
تبلیغ میکنند،
نگهبان و نگهدار این
افتخارمیکنیم.
اسالم همینها و این
مدارسی که ایشان تأسیس
اما  از خدمات
قلمها بودهاند؛ لذا کردهاند دارای برنامهی خاصی بود که
میفرماید« :مداد با دیگر مدارس فرق داشت؛ زیرا نظر دیگر ایشان
العلماء افضل من ایشان این بود که افرادی تربیت کنیم این است که با
دماء الشهدا»؛ این که حصنی برای اسالم باشند و بتوانند اینکه مرجع
است و  تدریس
قلم و مداد علما و پاسخگوی مشکالت جوانان باشند.
ّ
فقه و اصول
در حقیقت مرکب
میکند،کتابیمینویسدبهنامقادتنا؛دربارهی
فقهاست که شهید را پرورش میدهد.
زندگینامهی ائمه؛ از امیرالمؤمنین(ع) شروع
اما برگردیم به این همایشی که اکنون به نام
به معرفی میکند تا به آخرین حجت میرسد.
مرحوم آیتاللهالعظمی سید محمدهادی
این خیلی ممتاز است؛ این کار شبیه به کارهای
میالنی برگزار شده است .من خدمات ایشان
شیخ مفید است؛ او نیز خدمات اینچنینی
را بهصورت اجمالی عرض میکنم .ایشان
انجام میداد.
در سال  ۱۳۳۲هجری شمسی وارد شهر
خدمات ایشان در انقالب نیز برای همه
مشهد شدند .در مدتی که در مشهد بودند – که
ً
تقریبا  ۲۳سال بود – ّ
روشن است .در کتابی که در دو جلد توسط
تحوالتی ایجاد کردند و
فرزند محترم ایشان دربارهی زندگینامهی
خدماتی را انجام دادند .ایشان نظام آموزشی
ایشان نوشته شده است ،نامههایی که نوشته،
جدیدی را در مشهد بهوجود آوردند؛ مدارسی
سخنرانیهایی که داشته و افرادی که اعزام
که ایشان تأسیس کردهاند دارای برنامهی
کرده را مالحظه میکنید؛ درحقیقت خودش
خاصی بود که با دیگر مدارس فرق داشت؛ زیرا
ستون انقالب و همواره همراه امام(ره) بوده
نظر ایشان این بود که افرادی تربیت کنیم که
است .پس ایشان هم حصنی برای اسالم بود
حصنی برای اسالم باشند و بتوانند پاسخگوی
و با قلم ،بیان و خدماتش توانست اسالم را در
مشکالت جوانان باشند .یکی دیگر از خدمات
آن زمان حفظ کند.
ایشان تأسیس مدارس بود .مدرسهی حقانی
از شمار دو چشم یک تن کم
نیز مدت بسیاری زیر نظر ایشان اداره میشد
وز شمار خرد هزاران بیش
که این مدرسه نیز دارای برنامهی خاصی بود.
اعزام مبلغ به خارج و داخل و نیز تربیت فقیه
(عکس ابتدای مطلب از شفقنا)
از دیگر خدمات ایشان بود .برخی از شاگردان
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آیتالله استادی در کنگره بزرگداشت
آیتاللهالعظمی میالنی:

خط قرمزش مسأله
«والیت» بود

هــمــایــش بـــزرگـــداشـــت مــرحــوم
آیتاللهالعظمی میالنی پنجشنبه
نهم دیمـــاه  ۱۳۹۵بــه همت بیت
آیتاللهالعظمی میالنی ،مؤسسه
آلالبیت(ع) و جمعی از فضالی استان
خراسان ،در شهر مقدس قم و در مدرسه
امام کاظم(ع) برگزار شد .متن حاضر،
مشروح سخنان آیتالله استادی در این
همایش است.
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از رسول خدا نقل شده است که «تقربوا إلی
عالم يدعوکم من الرياء إلی اإلخالص و من
ٍ
الکبر إلی التواضع و من الرغبة إلی الزهد
و من العداوة إلی النصيحة و من الشک
إلی اليقين»؛ این یعنی عالمی که پیغمبر
میپسندند و میفرمایند که نزد او بروید .یا
روایت معروفی که همه ّ
مکرر خواندهایم:
ً
ً
«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا
ً
لدینه ،مخالفا علی هواه ،مطیع المر
َ َ ّ َ َّ َ ّ
َ َّ
«تعل َم لله و ع ِمل لله ِ و علم لله
مواله»؛ یا
ََ
ً
َ
َ
ّ
ماوات عظيما»؛
ِ ُد ِع َي
كوت الس َ ِ
في ْمل ْ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
«ال ِفقه ِمفتاح ال َب َ
صیر ِة َو تمام ال ِعباد ِة َو
یا
َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ
َّ َ ُ َ َْ
ناز ِل الرفیع ِة و الرت ِب الجلیل ِة
م
ال
ی
ل
إ
ب
ب
الس
ِّ
ُّ ْ ِ
ین َو الدنیا» و…  .حدیثی که آیت
ِفی الد ِ
الله سبحانی خواندند نیز اشاره به همین

افراد است؛ اینها حصون اسالم هستند؛
که برخی علما در معنی روایت گفتهاند که
«باید باشید»؛ یعنی به اشتباه تصور نکنید
ّ
هرکس که ّ
ملبس شد ،درس خواند و مال
شد «حصن اسالم است»؛ بلکه باید باشد؛
به این معنا که عالم باید حصن اسالم باشد،
نه اینکه هرکسی که عالم است اینگونه
است؛ باید با احساس مسئولیت و کار کردن
دنبال آن باشید.
بحمدالله ما در طول تاریخ فقه از زمان
غیبت امام زمان تا امروز چنین علمایی را
داشتیم و خواهیم داشت .باید به این فکر
باشیم که چه خصوصیاتی داشتند که ما
بتوانیم از آن خصوصیات درس بگیریم.
دربارهی آیتاللهالعظمی میالنی ـ با

توجه به این که در جلسهی ما جوانها هم
هستند ـ من بهعنوان اولین خصوصیت
ایشان ،جدیبودن در تحصیل را عرض
میکنم .شاهد آنکه خیلی در این زمینه
جدی بودند و در همان جوانی به مرتبهی
خوبی از علم رسیده بودند ،تعبیراتی
است که دربارهی ایشان گفته شده است
نظیر «سید االفاضل االتقیاء ،عمدة
ّ
التقی ّ
الزکی ،نجل زکی
العلماء االزکیا،
علیینمقام ،ثقة االسالم»؛ این عبارات
را هنگامی که  ۲۶ساله بوده است ،آقای
نائینی دربارهی ایشان نوشته است! حاال
ً ّ
شاید مقداری مبالغه باشد؛ اما واقعا طالب
جوان ما باید ببینید که آنان از ابتدا خوب
درس میخواندند و دنبال میکردند ،هنوز
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صورت مؤثر بوده و در قلوب جای پیدا کنند
از ویژگیها ،مالیی است؛ اما در کنار
اینطور بودند.
مالیی و کسب علم ،تهذیب هم مهم است.
یکی از خصوصیات ایشان را «اخالص»
بیجهت نیست که آقای نائینی نوشته
ذکر کردهاند؛ خب این صفت باید در یک
است« :التقي الزکي» .ایشان در همان
جاهایی خودش را نشان بدهد .آنطور
سنین با مرحوم آقای قاضی و مرحوم
که تاریخ نشان میدهد تا زمانی که
سید عبدالغفار مازندرانی _ که مرحوم
اساتید ایشان زنده بودند ـ یعنی تا زمان
عالمه تهرانی دربارهی سید عبدالغفار
ً ً
ً
ً
آیتاللهالعظمی حاجآقا حسین قمی ـ قطعا
مازندرانی مینویسد :کان عالما کبیرا و فقیها
ً
ً
ایشان بهدنبال
جلیال و اخالقیا
ً
ایشان به مبلغینی که به روستاها
مرجعیت نبوده
فاضال من رجال
التقوا والصالة میفرستاد توصیه میکرد« :از ابتدا که وارد است .در زمان
و اقطاب الورع روستا میشوید بگویید من پول نمیگیرم؛ آیتاللهالعظمی
این بسیار مؤثر است».
قمی هم ایشان
و… _ مراوده و
نمیدانست که
مکاتبه داشته
حاجآقاحسین زود از دنیا میرود؛ اما به
است  .تنها بیستساله بوده است که به
علت زهد ،تقوا و معنویتی که در آیتالله
سیدعبدالغفار نامه نوشته و ایشان هم در
قمی دیده بوده ،خودش ّ
مروج ایشان شده
پاسخ به نامه اظهار لطف کرده و مطلبی
است .بعدها از ایشان سؤال کردهاند که
بسیار خواندنی نوشته است که نمیتوانم
ّ
چطور شده که شما مروج آقای قمی شدید؟
در این جلسه عرض کنم؛ درحقیقت برای
فرمود« :احقر بهواسطهی عالقهمندیام
اینکه ایشان را بسازد و ایشان به فکر باشد
به جامعیت آن بزرگوار ،بین علم ،عمل،
مطلبی بسیار خواندنی گفته است که در
ورع و شجاعت ،شهامت و مراقبت دل و
این کتاب [ ]۱موجود است و باید بخوانید.
نگهداری آن از شوائب زعامت و ریاست
یعنی در همان سنین ،هم به دنبال علم
ّ
و… بسیار از وفات ایشان متأثر شدم؛
بوده است و هم به دنبال مهذب بودن؛ و
بالخصوص که رابطهی خاصه فوقالعاده
تا زمانی که ایندو درست نشوند چیزی
و استیناس فوق الحد در میان بوده است.
درست نمیشود؛
ّ
مقاصدی در راه ترویج شعائر دینیه و و
اگر حوزههای علمیهی ما مال تربیت
ً
تهذیب جامعهی روحانیت در نظر داشتم
نکند ،قطعا مشکل خواهیم داشت و
ّ
ّ
که بهوسیلهی آن فقیه بزرگ انجام گیرد.
همچنین اگر مال تربیت کند ،اما مهذب
ً
مذاکره کرده بودم و خود ایشان کامال
نباشند نیز مشکل خواهیم داشت .کسانی
منظور داشتند…» .آیتالله میالنی در آن
که به جایی رسیدند و توانستند به این
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 ۳۰ساله نشده است که استادی مانند
مرحوم آقای نائینی دربارهی ایشان اینطور
میگوید؛ هرچه که ما این را مبالغه در نظر
بگیریم؛ اما پیداست که در درجهی باالیی
از علم بوده است .مرحوم بالغی نوشته
ّ
استّ :
«سیدنا العالمه ،علم العلماء ،مالذ
الفضالء ،قدوة االتقیاء ،منار الشریعة،
العالم الربانی ،موالنا السید محمد
هادی المیالنی ،ادام الله به حمایة الدین
والشریعة» .نوشتهی ایشان تاریخ دارد و
نشان میدهد که ایشان در آن زمان ۳۳
ساله بوده است و شخصیتی مانند مرحوم
بالغی دربارهی ایشان اینطور نوشته
است .اینها باید برای همهی ما ـ جوان 
و میانسالمان ـ درس باشد که اگر قرار
است حصن و مدافع اسالم باشیم ،باید
ّ
مال شویم؛ باید درس و تحصیل را جدی
بگیریم .جدیگرفتن تحصیل هم فقط
ّ
مربوط به طالب نیست و اساتید را هم
شامل میشود؛ اساتید باید جدی بگیرند تا
طلبه هم جدی بگیرد .هنگامی که استاد
زیاد توجه نکند و عبور کند ،طلبه هم عبور
میکند.
مرحوم سید شرف الدین دربارهی ایشان
ّ
اینطور نوشته است« :العالمة الحجة،
ّ
المبرز بفضل الباهر وانظاره العمیقه
وعلومه الجمعة السید محمدهادی… ».
پیداست ایشان و افرادی مانند ایشان از
ابتدا توانستند مصداق آن علمایی باشند
که به آنها تکیه شده و علمایی که اکنون
مردم باید به آنها مراجعه کنند .پس یکی
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انجام این تکلیف و ادای وظیفهی من در
تاریخ  حدودا  ۵۳یا  ۵۴ساله بوده است؛ یک
قبال مردم ،شما یار و یاور من هستید» .یعنی
عالمی که از جوانی به علم و تقوا معروف
خود ایشان میگوید که این کار من است و من
است .قاعده در حوزههای علمیه این است
باید آن را انجام دهم؛ اگر من نمیتوانم شما
که هرکس در خودش استعدادی میبیند،
انجام دهید؛ و این را پیگیری کرده است؛
خودش دستبهکار و متصدی میشود.
تنها حرف نبوده است .همچنین خطاب به
ایشان در این اخالص نمونههای متعددی
مبلغین و دربارهی صفات مبلغ میگوید:
دارد .مرحوم آقای دکتر بهشتی در نامهای
«یک مبلغ باید صفات زیر را داشته باشد:
به ایشان مینویسد« :من خبر دارم که
«خلوص نیت؛ دو اثر دارد ،هم انسان را
شما در کارهایی که امروز انجام میدهید
هدایت میکند و هم به انسان قدرت واقعی
(به قول امروزیها :در پروژههایی که در
ً
میدهد…  هرچه میداند بگوید؛ نه به ظنّ
دست دارید) اصال به فکر اینکه خودتان
و گمان و حدس
را معرفی کنید
و
طالب
به
ایشان
سفارشات
از
و… توقع پول
نیستید» .چنانکه
که
است
این
والیت
ی
ه
مسأل
در
علما
نداشته باشد (این
تا مدتها بسیاری
از ما نمیدانستیم درس سر جای خودش ،تهذیب و اخالق گرفتاریای که
سر جای خودش؛ اما ارتباط با اهل
اکنون در حوزهها
که آیتالله میالنی
بیت(ع) را فراموش نکنید.
پیدا شده است)
مدرسه حقانی
اگر از ابتدا که
را اداره میکند؛
وارد روستا میشود بگوید من پول نمیگیرم
یعنی بنای ایشان معرفی خودش نبوده
ً
بسیار مؤثر است»! یعنی هم عمال نگیرد
است.
و هم از قبل بگوید که نمیگیرم .با این کار
از دیگر ویژگیهای ایشان احساس
ً
کأن به مردم میگوید  آنقدر کار من مهم
مسئولیتی است که واقعا باید در میان بزرگان
است که نمیتوانید با پول کار مرا جبران
ما باشد .نوشتهاند که ایشان در مشهد طرح
کنید؛ کار من ،کار من پیغمبری است؛
و برنامهای پیاده کرد که شبهای جمعه
من میخواهم همان راه را بروم و همان
 ۳۰۰طلبه برای تبلیغ به روستاها میرفتند!
کار را انجام دهم .همچنین میگوید« :با
قبل از اینکه بروند هم برای آنها صحبت
ُ
َ
کنید؛ ك ُونوا ُد َع َاة َّ
اس ِبغ ْي ِر
الن
تبلیغ
عمل
میکرد .در یکی از صحبتها نقل کردهاند
ِ
َْ َ ُ
ْ
أل ِسن ِتكم؛ متن آیات و روایات را بخوانید،
که به مبلغین میگوید« :من وظیفه دارم که
اصول عقاید ،بعثت ،لزوم بعثت ،امامت
احکام شرعی را به مردم برسانم؛ اما از جایی
و… را بگویید» .منظور بنده این جملهی
که نمیتوانم این وظیفهی شخصی را انجام
آخر بود« :اسم مرا نبرید»! این را در میان
دهم (بهدلیل پیری و کثرت مشاغل) ،در
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جمعیت مبلغین ـ که در مدرسه جمع
شدند و ایشان برای آنها صحبت میکند
ـ میگوید .حاال ممکن است آقایی که
میرود اسم ببرد؛ اما خودش میگوید من
میخواهم کار انجام بگیرد .این احساس
مسئولیت بسیار مهم است.
مسألهی «والیت» هم دربارهی ایشان
بسیار عجیب است .چند سال اول نهضت
ً
(انقالب اسالمی ایران) ایشان کامال
همراهی و همکاری کرد؛ اعالمیه داد
و صحبت کرد ،اعالمیههای بسیار…
اما همین مسألهی «والیت» بود که این
اواخر مشکالتی ایجاد کرد؛ یعنی برخی
حرفهایی زدند و کارهایی کردند که ایشان
نپسندید و به مرور خودتان میدانید که چه
مسائلی پیش آمد؛ مسألهی حسینیهی
ارشاد؛ مسألهی آن آقایی که والیت تکوینی
را انکار کرد؛ مسألهی آن آقایی که راجع به
دعای ندبه چیزی گفت و مسائلی از این
قبیل.
مسألهی والیت برای ایشان خیلی مهم
بود .نقل میکنند یکی از علما در نامهای
بهصورت جدی از ایشان خواسته که از
مشهد به قم بیاید؛ همچنین نوشته که
نمیخواهیم با سر و صدا باشد؛ همین
که شما از مشهد به قم ّ
مشرف شوید ،در
قم شما را نگه میدارند .نظر آن آقایی که
نامه را نوشته اینطور بوده است .ایشان
در پاسخ فرموده است« :به این دلیل
که یکی از شئون و تشریفات آستانهی
مقدسهی حضرت ثامن الحجج ،حوزهی

د ی 1395
علمیهی این آستانهی مقدسه است و
احتمال میدهم که وجود حقیر در  جهات
تحصیلی و حفظ این حوزه بیاثر نباشد…
و از طرفی خدای متعال نعمت عتبهبوسی
و التجا به این آستان را منت گزارده و میل
ندارم این نعمت را از خود سلب کنم».
از سفارشات ایشان به طالب و علما در
مسألهی والیت این است که درس سر
جای خودش ،تهذیب اخالق سر جای
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میکرد و تمام بدنش میلرزید .تمام شبها
خودش؛ اما ارتباط با اهل بیت(ع) رافراموش
را برای ترویج
نکنید .اینکه
ما
از
بسیاری
ها
ت
مد
تا
والیت میرفت؛  
نقل میکنند
مدرسه
میالنی
الله
ت
آی
که
دانستیم
ی
نم
به این دلیل که
در تمام نامهها
حقانی را اداره میکند؛ یعنی بنای
یک آقایی بر فراز
و صحبتهای
است.
نبوده
خودش
معرفی
ایشان
منبر دربارهی
ایشان از امام
اثبات امامت
زمان(عج) یاد
ً
و خالفت حضرت امیر(ع) صحبت
شده ،کامال در خود ایشان ملموس بود.
میکند .میگفت که اگر من بروم ،مردم
بنده در آن سالهای تابستانی که زیاد
هم میروند و تقویت میشود.
مشهد میرفتم ،یادم
ما اگر به همین ويژگیهایی که از ایشان
میآید عالمه امینی
ذکر شد بتوانیم عمل کنیم؛ یعنی مسألهی
به مشهد آمده بود و در
تحصیل ،مسألهی تهذیب ،اخالص و
مدرسهی نواب به منبر
اینکه کارها باید برای رضای خداوند
میرفت؛ آقایان همه
باشد و احساس مسئولیت ،وضعمان
میدانند و مسألهی
خیلی بهتر خواهد شد .بنده به خودم
تازهای نیست .بنده
انتقاد میکنم؛ بسیاری از افراد را انسان
دوسه شب رفتم.
میبیند که میتوانند کاری را انجام
آیتالله میالنی هم
دهند؛ اما گویا نیازی نمیبینند .در همین
آمده بودند پای منبر
وانفسای مسائلی که اکنون در سراسر
آقای امینی .آن زمان
کشور وجود دارد؛ جوانان از حیث عقاید،
فکر میکردم که همان
دچار اشکاالت و شبهات هستند؛ اما
دوسهشب بوده است؛
بسیاری بیتفاوت هستند .در هر صورت
اما بعد خواندم  که این
خوب است که از کسانی مثل مرحوم
کار یکی دو شب نبوده؛
آیتاللهالعظمی میالنی درس بگیریم و
بلکه در تمام ایامی
احساس مسئولیت کنیم که اگر کاری از ما
که آیتالله امینی در
ساخته است انجام دهیم.
مدرسهی نواب منبر
میرفته ـ که جمعیت
بسیاری جمع میشد ـ
پینوشت:
ایشان هم بودند .آن هم
 .۱یکی از کتبی که در کنگره بزرگداشت مرحوم آیتاللهالعظمی
میالنی رونمایی شد.
با آن حال و هوا که گریه
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در گفتوگوی اختصاصی مباحثات با آیتالله سید
فاضل میالنی تشریح شد:

گــــزارشــــی از
فعالیتهای علمی
و فرهنگی نوادهی
آیتالله میالنی در
انگلستان
گفتوگوکنندگان :احمد نجمی و مرتضی معراجی

یک دوره درس خارج را نزد آیتاللهالعظمی خویی خوانده و
دکترای فلسفه از دانشگاه آ کسفورد هم دارد .از سال ۱۳۶۳ش
به لندن رفته و در آنجا مشغول  فعالیتهای علمی ـ فرهنگی
است .آیتالله سیدفاضل میالنی چندی پیش برای شرکت
در کنگرهای که برای بزرگداشت جدش -آیتاللهالعظمی
سیدمحمدهادی میالنی در قم برگزار شد ،به ایران آمده بود.
تنها ساعاتی قبل از بازگشتش به انگلستان ،علیرغم ضیق
وقت ،با روی باز ما را پذیرفت .با تشکر از ایشان ،مشروح این
گفتوگوی یکساعته که حاوی مطالب و نکات جالبی بود،
تقدیم خوانندگان مباحثات میشود.
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ابتدا مختصری از فعالیتهای
مرکز در لندن بفرمایید؛ نحوهی
شکلگیری ،فعالیتها و...
بسم الله الرحمن الرحیم .بنده سیسال
پیش ،پس از آنکه سیزده سال در حوزهی
مشهد مقدس در خدمت جدمان مرحوم
آیتاللهالعظمی میالنی بودم ـ و البته پس از
فوت ایشان هم ماندم ـ در سال 1363ش به

لندن رفتم .به آنجا رفتم برای آنکه مرحلهی
دکترا را تمام کنم؛ چون پیش از آن در نجف
اشرف عالوه بر درس آیتاللهالعظمی خوئی
(که یک دورهی خارج را نزد ایشان خوانده
بودم) در دانشکدهی حقوق دانشگاه بغداد هم
مشغول بودم و فوق لیسانس ادبیات عرب را
نیز گرفته بودم .در تمام این سالها ـ از سال
 1350تا  1363ـ تمامی نیرویم متمرکز بر حوزه

و برنامههای حوزوی و مدارسی بود که زیر نظر
مرحوم آیتاللهالعظمی میالنی اداره میشد؛
از جمله مدرسهی عالی حسینی ،مدرسهی
امام صادق(ع) .در برای ادامه تحصیل در
مقطع دکترا به انگلیستان رفتم و در دانشگاه
آکسفورد برای دکترای فلسفه ثبت نام کردم
و مشغول به تحصیل شدم.
در ایامی که آنجا بودم نامهای خدمت
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تربیت دینی و اعتقادی و مقداری از قرآن در
آنجا تدریس شود .الحمد لله پس از آن هم،
مرحلهی قبل از کالس اول ،یعنی پیشدبستانی
را هم راهاندازی کردیم.
یکی از آثار بسیار خوب این کار این بود که
خانوادههایی که به آنجا هجرت کرده بودند ـ
اعم از ایرانی ،عراقی ،لبنانی ،پاکستانی و ...ـ
هنگامی که فرزندانشان را به مدارس انگلیسی
میفرستادند ،بهطور طبیعی در فرهنگ غرب
ذوب میشدند؛ اما با حضور در آن مدارس،
شرایط مذهبی بریشان فراهم بود؛ دخترها صد
در صد ّ
مقید به حجاب بودند و برنامههای نماز
جماعت و مذهبی برگزار میشد .در برنامههای
درسی هم سعی کردیم بهترین معلمها را
انتخاب کنیم .برای مدیر نیز بحث بسیار مفصلی
داشتیم؛ چون مدیر مناسبی نداشتیم ،در جراید
پاکستانی ،عربی و  ...اعالم نیاز کردیم .سه نفر
به ما معرفی شدند که یکی از آنها یک خانم
مدیر پاکستانی بود با  ۲۲سابقهی مدیریت.
هنگامی که او را به مصاحبه دعوت کردیم ،با
ساری (لباس مرسوم زنان هندی و پاکستانی)
آمد و به اصطالح حجابش کامل نبود! اما از
جهتی به علت تجربهی طوالنیاش ،مورد
خوبی برای مدیریت مدرسه بود .من به ایشان
گفتم که ما میخواهیم در این مدرسه حداکثر
شرایط مذهبی از جملهی حجاب را رعایت کنیم
ً
و طبیعتا مدیر هم باید مقید به این شرایط باشد.
در آن زمان یکی از دوستان گفت پاکستانیها
فکر میکنند حجاب مستحب است (البته از
نظر آن دوستمان)؛ یعنی متدین هستند و
همهی وظایف را انجام میدهند؛ اما نسبت
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فرانسه (پاریس) ،کانادا (مونترئال) ،هند ،پاکستان
آیتاللهالعظمی خویی نوشتم و به ایشان عرض
و تایلند تشکیل شد.
کردم که زمینهی فعالیت و خدمات مذهبی
در اساسنامه قید شده بود که برای این بنیاد
در انگلیس بسیار فراوان است و نیاز بسیار زیادی
همیشه باید زیر
در آنجا وجود دارد.
در لندن  28منطقهی شهرداری نظر مرجع اعالی
ایشان نیز نامهای
وجود دارد .منطقهی ما که در شمال
شیعه ـ در هر زمان
در پاسخ آن برایم
غرب لندن است و برنت نام دارد،
ـ اداره شود .مرجع
مرقوم فرمودند
کــه اصــل آن را صدها مدرسه دارد .همیشه در امتحان اعالی شیعه در
دارم .مضمون ساالنهی آنجا ،شاگردان ما بین تمام هر زمــان نیز با
مدارس یا اول هستند یا دوم.
گواهی سهچهارم
نامه این بود که
از اعضای هیأت
«دیرزمانی است
امنا مشخص میشود؛ به این معنا که اعضای
من به فکر یک فعالیت اخالقی ،تربیتی و
ً
هیأت امنا گواهی میدهند که مثال مرجع اعلی
مذهبی در اروپا هستم که جوانان را در مسیر
پس از آقای خویی چه کسی است .الزم نیست
هدایت ،راهنمایی و آشنایی با مسائل قرار
که تمام ده عضو باالجماع نظر داشته باشند؛
دهم؛ اکنون که شما آمادگی خود را در این
اگر هشت تن از آنها نظر بدهند کافی است.
جهت اعالم کردهاید ،دریچهای برای تحقق
بخشیدن به آرزوهــای دیرینهام باز کردید.
آنطور که شنیدهایم فعالیتهای
بنابراین بنیادی که ما میخواهیم در لندن به
حضرتعالی منحصر در بنیاد خیریه
ثبت برسانیم زیر نظر شما و افرادی که پس
آیتاللهالعظمی خویی نیست و به
از این به شما معرفی میشوند ،خواهد بود».
مسائل آموزشی هم پرداختهاید.
این خالصهی آن جهش اول بود و من در عین
بله؛ یکی از فعالیتهای بسیار مهمی که
حال که فعالیتهای دانشگاهی خود را انجام
از سیسال قبل شروع کردیم ،تأسیس دو
میدادم این کار را نیز شروع کردم.
ّ
مدرسه بود؛ شامل مقاطع اول ابتدایی تا  
به دلیل آن که که مقلدین مرحوم آقای خویی
پیشدانشگاهی؛ در دو بخش پسران و دختران.
زیاد و از ملیتهای مختلف بودند ،ترتیبی  داده
مدرسهی پسرانه را امام صادق(ع) و مدرسهی
شد که یک مؤسسه یا بنیاد خیریهای به نام
دخترانه را حضرت زهرا(س) نامگذاری کردیم.
بنیاد خیریهی آیتاللهالعظمی خوئی در آنجا
برنامه را نیز بر این اساس قرار دادیم که تمام
به ثبت برسد؛ با اساسنامهی مرتب و هیئت
مواد درسی که در خود مدارس انگلیس به
امنایی دهنفره .همچنین قرار شد شعبههایی
زبان انگلیسی تدریس میشود ـ یعنی سیستم
در جاهای مختلف داشته باشد که الحمدلله
آموزشی مربوط به کل انگلیس ـ به عالوهی
پس از لندن ،شعبههایی در آمریکا (نیویورک)،

ویژهنامه آیتالله میالنی
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به حجاب اینگونهاند .پس از ایشان یک خانم
اسکاتلندی بود که  26سال سابقهی مدیریتی
داشت .به ایشان هم گفتم که شما اگر بخواهید
ً
به اینجا بیایید ،باید کامال حجاب را رعایت
کنید و هنگامی هم که بیرون میروید حداقل
باید تا سوارشدن به ماشین خود حجاب داشته
باشید .بعد از آنش به ما مربوط نیست .برای
ما مهم این است که شما باید در این موضوع
الگو باشید .البته بعدها آن خانم با یک مدیر مرد
ایرانی که ایشان هم سابقه مدیریتی داشت،
جابهجا شد .روی معلمها هم بسیار کار کردیم
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ً
و آنها هم کامال متدین هستند.
در لندن  28منطقهی شهرداری وجود دارد.
منطقهی ما که در شمال غرب لندن است و
برنت نام دارد ،صدها مدرسه دارد .همیشه
در امتحان ساالنهی آنجا ،شاگردان ما بین
تمام مدارس یا اول هستند یا دوم.
برنامههای تفریحی بسیاری هم برای
ً
دانشآموزان داریم؛ مثال پسرها و دخترها
بهطور جداگانه  و با نظارت برخی از معلمها،
سالی یک بار به مدت دو یا سه روز به فرانسه
یا اسپانیا میبریم .امسال هم قرار است آنها
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را در اواخــر اسفند به
ایران بیاوریم که درحال
فراهمکردن مقدمات
هستیم .صحبت کردیم
تا ایــن کــار با کمترین
بودجهی ممکن انجام
شود .چون دانشآموزان
مــا اغــلــب گذرنامهی
انگلیسی دارند ،سفارت
ایران برای آنها چیزی
در حـــدود  500پوند
(معادل 700دالر) فقط
برای ویزا میگیرد .دلیل
آن هم نوعی مقابلهبهمثل
اســت؛ چون در اینجا
هــم ســفــارت انگلیس
به همان مقدار هزینه
دریافت میکند .ما با
سفیر محترم جدید ایران
صحبت کردیم و قرار
شد که به ما تخفیفی دهند و در نتیجه پدر و
مادرهای بیشتری بتوانند فرزندانشان را در
این اردو شرکت دهند.
انشاءالله ذهنیتشان راجع به
ایران خراب نشود!
انشاءالله که نمیشود .ما برایشان برنامههای
علمی در تهران ،قم و مشهد پیشبینی کردهایم.
ما حدود  ۴۴۰دانشآموز در هر دو مدرسه
داریم .در روزهای شنبه هم یک مدرسه برای
آن دسته از خانوادههایی که فرزندانشان را به
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کانادا داشتیم و هنوز هم داریم؛ اما تعداد آنها
کمتر شده است .پس از آن هم مرحلهی فوق
لیسانس و دکتراست .تا یک هفتهی قبل که
بنده به ایران آمدم 227 ،تز فوق لیسانس و
دکترا دفاع شد که به استثنای شش مورد
که به زبان انگلیسی بود ،بقیه به زبان عربی
است .اغلب موضوعات هم موضوعات بهروز
و مورد نیاز جامعه است؛ نه کارهای تحقیقی
ً
صرفا تاریخی یا تحقیق متون.
در این مــورد از ابتدا که کار را شــروع و
برنامهریزی کردیم ،قرار بر این شد که کارهای
علمی با بنده و کارهای فنی و مالی با آقای
محمدعلی شهرستانی باشد .البته ایشان
ً
تقریبا 4ـ 3سال قبل به رحمت خدا رفتند؛ اما
ما به کارمان ادامه دادیم.
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ایشان خدمات بسیار زیادی
داشتند.
ایشان از کودکی در کربال درس طلبگی
را خوانده بود .دایی من آقای آسید مرتضی
قزوینی که در صحن سیدالشهداء(ع) هر روز
نماز جماعت و سخنرانی دارند و عمویم مرحوم
حاج سیدمحمدعلی میالنی با ایشان همدرس
بودند و شرح لمعه میخواندند .هنگام نماز هم
ایشان را جلو میفرستادند و دایی و عموی بنده
به ایشان اقتدا میکردند .با مرحوم جدمان
آیتاللهالعظمی میالنی هم ارتباط محکمی
ً
داشتند .مثال درباره مرکز آقای بهشتی در
هامبورگ ،پس از آنکه در زمان مرحوم آقای
بروجردی جایی تهیه شد ،ستونهایی زدند و
مقدمات آن فراهم شد ،آقای بروجردی فوت
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مفصلی هم در همین زمینه دایر کردهایم.
مدارس انگلیسی فرستادهاند ،دایر کردهایم
فــعــالــی ـت مهم
تا از برنامههای
تمام مراکز اسالمی در انگلیس ،دیگرمان ،مباحثات
ما محروم نمانند؛
چیزی
دارند؛
خودمحوری
حالت
یک
بـــیـــناالدیـــانـــی
در روز شنبه.
وضعیت ملوکالطوایفی در
شبیه
بــا مسیحیها،
مفصلی
برنامههای
ً
مانند آموزش قرآن ،قدیم .این واقعا یک دردی است که من یهودیها و حتی
ّ
همیشه با آن مبارزه کردهام.
سنیهای معتدل
عربی و تعلیمات
است که سعی کردیم
دینی برای آنها
با آنها ارتباط را برقرار کنیم و یک تفاهم بسیار
گذاشتیم .در آنجا هم با یک مدیریت خیلی
خوبی با همدیگر داشته باشیم.
خوب گاهی تا  600دانشآموز از ملیتهای
نحوهی کار دومی که در آنجا انجام دادیم،
مختلف میآیند و بسیار منضبط در برنامههای
تأسیس یک دانشگاه اسالمی بود .هرچند این
نماز جماعت ،آموزش تجوید و حفظ قرآن و...
کار را با همکاری آقای مهندس محمدعلی
شرکت میکنند .البته یک مرکز اسالمی هم
شهرستانی که ایشان هم از اعضای هیئت
کنار آن هست که در تمام ماههای مبارک
امنای مرکز بودند انجام دادیم؛ اما مربوط
رمضان در آنجا به زبانهای عربی ،انگلیسی
به بنیاد آقای خویی نبود .نام آن را «الجامعة
و فارسی از یک ساعت قبل از غروب تا اذان
العالمیة للعلوم االسالمیه» (international
صبح برنامه داریم .شبهای احیا هم برنامهی
)colleagues for Islamic studies
مفصلی داریم .روزهای عید هم خطبه داریم و
گذاشتیم 27 .سال قبل ـ یعنی حدود دو و نیم
گاهی نماز عید را دو یا سه بار میخوانیم؛ چون
تا سه سال پس از برنامهی بنیاد آقای خویی
مسجد یا همان مرکز اسالمی پر میشود .در
ـ راهاندازی شد و برای مدت زیادی تنها در
اینجا ضروریست به این نکته اشاره کنم که
سه رشته و در سطح کارشناسی دانشجو
مرحوم آقای خویی فرمودند آنجا را وقف مسجد
پذیرش میشد.
نکنید تا اگر غیرمسلمانها یا خانمهایی که عذر
دارند وارد شوند مشکلی پیش نیاید؛ لذا نام آن
مورد تأیید نظام آموزشی انگلستان
را مرکز اسالمی گذاشتیم؛ نه مسجد .برای
هم بود؟
نماز عید در نوبت اول سالن (که حدود 800
عرض میکنم؛ در سه رشتهی الهیات ،حقوق
ـ  700نفر ظرفیت دارد) پر میشود .در نوبت
ً
و ادبیات عرب بود؛ اما قسمت الهیات بیشتر
دوم هم تقریبا  ۲۵۰تا  300نفر میآیند؛ گاهی
بود .پس از آنکه 15ـ 14دوره فارغالتحصیل
هم عدهای جا میمانند که برای آنها نیز در
دادیم به فکر دانشگاه مجازی هم افتادیم
نوبت سوم نماز عید اقامه میشود.
که شاگردانی از مالزی و اندونزی تا ونکوور
در آنجا برنامههای زیادی داریم .کتابخانهی
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شدند .شهرداری هامبورگ یک اخطاریه فرستاد
که این بنا مدتی است بهصورت ناتمام مانده
و به زیبایی شهر صدمه رسانده است؛ یا آن را
تکمیل کنید یا ما آن را جمعآوری میکنیم.
در آن زمان مرحوم جدمان آیتاللهالعظمی
میالنی ،مهندس محمدعلی شهرستانی و
حاج قاسم همدانی (از تجار معروف تهران) را
موظف کردند که بروند دراینباره تحقیق کنند.
پس از آن هم آقای بهشتی را انتخاب کردند
که به آنجا برود .این قضیه در شناختنامهی
مرحوم جدمان منعکس است .تصمیمی که
مرحوم آقا گرفتند این بود که از تجار ایرانی
فرش خواستند متعهد شوند ماهیانه سه هزار
مارک به مرحوم بهشتی بدهند تا مجبور نشود
برای فعالیتش دست دراز کند و از مردم کمک
ُ
بگیرد .یعنی در مدت حضور  نهسالهی مرحوم
بهشتی در هامبورگ ،هزینهشان اینگونه و
بهواسطه آیتاللهالعظمی میالنی تأمین میشد.
منظور این که مرحوم مهندس شهرستانی
معتمد مرحوم جدمان بودند.
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ارتباطتان با دیگر مراکز اسالمی
دایر در انگلستان چگونه است؟
یکی از توفیقاتی که خدا به بنده داده این است
که خود را منحصر به یک جناح یا مجموعهی
ً
خاصی نکردهام؛ مثال با مرکز اسالمی انگلیس
ـ که  4سال آقای شیخ محسن اراکی 10 ،سال
آقای ّ
معزی و اکنون هم  2سال است که آقای
شمالی در آنجا هستند و از طرف مقام معظم
رهبری اداره میشود ـ بهصورت مرتب همکاری
داریم؛ یعنی هر سال در جلسات بین االدیانی،

در کنفرانسهای پیش از محرم و ماه مبارک
ّ
رمضان اجالسی برای مبلغین در آنجا هست
و به زبان فارسی ،عربی و انگلیسی همکاری
داریم .با حسینیهها ،مساجد و مراکز اسالمی
دیگر هم همکاری داریم .یکی از کارهایی که
خداوند توفیق انجام آن را به ما داد ،تأسیس
یک مرکز مطالعات اسالمی ـ مسیحی در
دانشگاه آکسفورد (که بنده دکترایم را از آنجا
گرفته بودم) بود .با یک دورهی تابستانی بود
شروع کردیم و اکنون سه سال است که در
تابستان دورههایی داریم؛ حدود بیست دانشجو
میگیریم؛ نصف آنها مسلمان و نصف دیگرشان
مسیحیاند؛ از مسلمانها هم نصفشان شیعه
و نصف دیگرشان ّ
سنی هستند .این برنامه هم
بسیار موفق بوده است .در حوزهی مطالعات
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ً
بیناالدیانی موضوعی را مطرح میکنیم؛ مثال
درد و رنج ()suffering؛ سپس یک پروفسور
مسیحی دراینباره صحبت میکند؛ پس از آن
سؤال و جواب است؛ سپس من صحبت میکنم
ً
و باز سؤال و جواب است .مثال دربارهی همین
بحث درد و رنج ،بنده ابتدا آن را در حوزهی
ً
فردی مطرح کردم و اینکه اصوال رنج و درد در
مسیر زندگی افراد چه نقشی  دارد و تحمل در
مقابل سختیها چه نیرویی به انسان میدهد؛
همان شعر معروف «گویند  سنگ لعل شود در
مقام صبر »...و نمونههای از این قبیل .در یک
سطح دیگر ،دردها و رنجهایی که بر خاندان
پیغمبر اکرم(ص) وارد شده و مثال اعالی آن
شهادت آقا امام حسین(ع) را مطرح کردم.
البته همهی این مطالب به انگلیسی و با متد

د ی 1395
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ملتزم بودهام .تمام
هم یک شبکه
به شاگردان یاسر حبیب که به او مراکز اسالمی در
تــلــویــزیــونــی با
آقــای مهندس ابراز عالقه میکردند گفتم به او بگویید انگلیس ،یک حالت
که پس از این هر شیعهای در زابل،
خودمحوری دارند؛
شــهــرســتــانــی
افغانستان،
بلوچستان،
و
سیستان
چیزی شبیه وضعیت
کردیم
تأسیس
ً
یقینا
شد
کشته
و...
عراق
پاکستان،
ملوکالطوایفی
که تا هجده ماه
ً
خونش به گردن شماست.
در قدیم .این واقعا
ادامه داشت؛ اما
یک دردی است
چون بودجهی
که من همیشه با آن مبارزه کردهام .لذا در
آن بسیار سنگین بود نتوانستیم ادامه دهیم؛
مدت سیسالی که در لندن حضور داشتهام،
اکنون خیلی آسان شده است .اینها نمونههایی
از همان اوایل ،من به آن کسانی از هیأت
از فعالیتهایی بود که داریم.
امنا که دوست داشتند فعالیتهای ما در یک
جناح معینی منحصر شود ،اعتراض میکردم
از توصیفات حضرتعالی چنین
و میگفتم آغوش ما باید برای همه باز باشد .با
برمیآید که خوشبختانه تعامل بسیار
ً
این مقدمه ما یک جلسهای داریم که حدودا هر
خوبی با اهل سنت و حتی مسیحیت
۷ـ ۶ماه یکبار برگزار میشود؛ با حضور آقای
دارید .از طرفی اشاره فرمودید که
ّ
معزی (نمایندهی رهبری) ،آقای عالمی (که
برخی شبکههای تلویزیونی نوع گفتار
و نگاهشان طوری است که اهل ّ
نمایندهی مرحوم آقای گلپایگانی بودند و اکنون
تشیع
نمایندهی آقای صافی گلپایگانی هستند) ،آقای
را منزوی میکنند .از نظر جنابعالی که
سید مرتضی کشمیری (داماد آقای سیستانی
در فضای آنجا و در متن ماجرا حضور
که البته همیشه حضور ندارند) ،آقای سعید
دارید ،استراتژی ما در تعامل با دیگر
خلخالی (از طرف آقای کشمیری) ،خود بنده
مذاهب ،فرق و ادیان باید چگونه باشد؟
(از طرف بنیاد آقای خویی) ،آقای سید محمد
و چرا عدهای با اینکه در انگلیس هم
موسوی (که مدتی نمایندهی آقای خویی
زندگی میکنند ،به این نتیجه نرسیدند
در بمبئی بودند و اکنون در انگلیس مستقر
که باید روششان را اصالح کنند و با
شدند) و آقای شیخ ظفر عباس (که مساجد و
این روش تعامل اتفاق نمیافتد؟
حسینیههای پاکستانی زیر نظر ایشان است) .در
یکی از مواردی که بنده همیشه بنده به آن
ّ
این جلسات راجع به مسائل مورد نیاز و نگرانیها
معتقد بودم و برای آن مجدانه فکر و تالش
ً
صحبت میکنیم؛ مثال راجع به رؤیت هالل و
کــردهام ،دوری از خودمحوری و رسیدن
تشخیص فجر که یکی از مشکالت ماست در
به یک دامنهی وسیع اســت .این یکی از
ً
آنجا؛ بهخصوص در دو ماه از سال .در لندن از
خطمشیهایی است که بنده تقریبا همیشه به آن
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دانشگاهی است .بنده در دورهی تابستان
گذشته ،راجع به سیدالشهدا(ع) و واقعهی
کربال و ...طوری صحبت کردم که نهتنها
ّ
سنیها ،حتی مسیحیها هم منقلب شدند.
ً
خدمت آقای وحید خراسانی گفتم که اصال
مجلس روضهی خاصی در دانشگاه آکسفورد
راهاندازی کردیم!
در این مسیر کمکم به مجله ،کتاب و شبکههای
تلویزیونی نیاز پیدا شد که خوشبختانه آنها
هم تأمین شدند .بنده تاکنون هفت کتاب به
انگلیسی نوشتهام؛ آخرین آنها دربارهی عقاید
اسالمی است با عنوان«»Islamic theology
در  434صفحه که حدود دو ماه پیش چاپ شد.
بهنوعی جمعآوری و مرتبشدهی آن چیزی
ً
است که معموال برای دورهی فوق لیسانس
در دانشگاه  Middlesexدر لندن تدریس
میکنم؛ یعنی همان مطالبی که به صورت
جزوه به دانشجویان میدادیم .یک بحث
استداللی بسیار سنگینی است و در عین حال
به انگلیسی روان.
در عرصهی شبکههای تلویزیونی ،تعداد ۲۷
یا  ۲۸شبکه تلویزیونی مختلف مربوط به اهل
ّ
تشیع وجود دارد که برخی از آنها مطالبشان
بسیار متفرقه است؛ به زبانهای فارسی ،عربی
و انگلیسی .من سعی میکنم همیشه با آن
شبکههایی که به انگیسی هستند همکاری
داشته باشم .بیش از سه سال است که در روز
جمعه ،یک خطبه جمعه را به مدت  15دقیقه و
بهصورت پخش مستقیم داریم و سعی میکنیم
زیاد وقتگیر نباشد؛ چون در کل انگلیس ،اروپا
ً
ً
و آمریکا پخش و حتی بعدا تکرار میشود .قبال
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ً
واقعا پاک و خوشباطن  ـ که به اقتضای سن،
هیجانی هستند ـ هم به سمت آنها کشیده
میشوند.
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ً
 22می تا  23جوالی ـ که دو ماه است ـ اصال
شب تاریک نمیشود؛ یعنی خورشید آن مقدار
زیر افق نمیرود که پس از آن یکباره روشنی
به وجود بیاید و فجر کاذب و فجر صادق درست
ُ
شود .ابتدا که بنده رفتم نه تقویم مختلف برای
البته از مسائلی که شما فرمودید،
فجر لندن بود که با تالش زیاد توانستیم آنها
احساس میشود که بحث دفاع از
ّ
7
را به دو تقویم برسانیم .گاهی بهصورت  8ـ
تشیع بیشتر بهانه است؛ اصل همان
نفری تصمیم میگیریم که به بیرون از شهر
خودمحوری است که اشاره فرمودید.
ً
لندن برویم؛ مثال ساعت  1بعد از نصف شب ـ
این مقدمه را به همین جهت عرض کردم.
به خصوص در آن دو ماه ـ تا غیر از آن ضوابط
آقایی بود که سه پسر داشت که هرسه شیفتهی  
علمیای که زیاد
شیخ یاسر حبیب
روی آن تــاش
ای
ه
هفت
هم
کمبریج
دانشگاه
در
شده بودند .آنها
کردیم ،رؤیت حسی
یک روز قواعد فقهی (principles of
را نــزد مــن آورد.
را هم داشته باشیم.
 )Islamic jurisprudenceتدریس
یک ساعت و نیم
این یک مسأله است.
میکنم .البته کتابی هم در این زمینه
بــا آنهــا صحبت
مــســألــه دیــگــر
به انگلیسی تألیف کردهام بهنام
کـــردم؛ گفتم که
نحوهی برخورد با
Thirty
Principle
of
«Islamic
الگوی ما چه کسی
افــرادی اســت که
 .»Jurisprudenceدر نظارت تزهای
اســـت و صحبت
بـیجــهــت دع ــوا،
دکترا هم بهعنوان ممتحن خارجی یا
و روش چه کسی
خشونتّ ،
تشنج یا
استاد راهنما شرکت میکنم.
را باید بپذیریم؟ از
نفرت را در سطوح
امیرالمؤمنین(ع)
این
اند.
ه
کرد
ایجاد
مسلمانان
مختلف بین
تبعیت میکنیم یا از دیگران؟ امیرالمؤمنین(ع)
خودش بحث مفصلی است .برخی شبکههای
راجع به عایشه پس از آنکه آنمقدار جنایت
تلویزیونی شیعی اینگونه نشان میدهند که
کرد و به اصطالح فقه سیاسی اسالم از بغات
اسالم و تشیع کار دیگری جز تنش ،تشنج،
است نسبت به امام زمانش ،میفرماید:
ً
ایجاد دعوا ،خشونت و عداوت ندارد .اصال
«وهی بعد علی حرمتها االولی و حسابه
مسائل دیگر بهکلی فراموش شده و تنها باید
علی الله»؛ یعنی همان حرمت سابقش هنوز
به این مسألهها پرداخته شود و اگر کسی به
ادامه دارد .آیا امیرالمؤمنین(ع) نمیتوانست
ً
ً
آنها نپردازد اصال شیعه نیست! مثال چنین
دستور دهد که همانجا در بصره گردنش
ّ
میگویند که ما در تولی آنطور که باید ،قوی
را بزنند؟ آن هم با آن جنایتی که مرتکب
ً
و محکم نیستیم .متأسفانه عدهای از جوانان
شده بود و سیزدههزار انسان واقعا بیگناه
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در بصره کشته شدند .نمیتوانست او را
ً
مجازات کند؟ اما دقیقا بالعکس عمل کرد
و او را با احترام فرستاد .در نهایت برایشان
بسیار سخت بود که این را قبول کنند؛ اما تا
حدی سست شدند.
ً
واقعا ما اینهمه ارزشهای فکری ،منطقی،
فرهنگی و ...را در تشیع داریم؛ آنوقت اینها
همه را در ناسزا گفتن منحصر میکنند.
بههرحال بسیار سخت و مشکل است؛ اما
ما دستبردار نیستیم و ادامه میدهیم.
جالب است که این نکات را یکی از نوادگان
آیتاللهالعظمی میالنی میگوید؛ مرجعی که
معروف به ّ
تعصب در دفاع از والیت بود؛ یعنی
مشی شما بهویژه با عنایت با این موضوع
اهمیت پیدا میکند.
البته در آن هیچ تردیدی وجود ندارد
ً
که اصال والیت روح عمل است«ُ :ب ِني
ََ
ْ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ
ِالسلم على خم ٍس و لم يناد ِبشي ٍء كما
ْ َ
ُ
ودي ِبال َول ِية» .ما بزرگشدهی این مکتب
ن ِ
هستیم .هیچ تردیدی در آن نیست .اما بنده
پس از آن جلسه به شاگردان یاسر حبیب
که به او ابراز عالقه میکردند گفتم به او
بگویید که پس از این هر شیعهای در زابل،
سیستان و بلوچستان ،افغانستان ،پاکستان،
ً
عراق و ...کشته شد یقینا خونش به گردن
شماست .یک سید دیگری هم هست ـ که
نمیخواهم اسمش را ببرم؛ او هم حرفهای
بسیار ناپسندی گفته بود .شبیه حرفی که به
یاسر حبیب گفتم را به یکی از شاگردان او نیز
ابالغ کردم تا به او بگوید .یعنی تا جایی که
میتوانیم ،با نصیحت ،انذار ،محبت و ...به
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بهطرز جالبی صحبت کنند .یکی از آنها
شاهدرضا نام دارد و  ۱۲۰مسجد در کل
انگلیس زیرنظر او فعالیت میکنند .به او
گفتیم که ضمن سخنرانیاش این حدیث
متواتری که همه قبول دارند را بخواند:

فرمودید ،آیا در خود دانشگاههای
انگلیس هم تدریس میفرمایید؟
بنده دو کار دانشگاهی دارم؛ غیر از آن
دانشگاه اسالمی که با آقای شهرستانی
تأسیس کردیم .یک دانشگاه دیگری به نام

کتابی هم در این زمینه به انگلیسی تألیف
کردهام بهنام «thirty principle of Islamic
 .»jurisprudenceدر نظارت تزهای دکترا
هم بهعنوان ممتحن خارجی یا استاد راهنما
شرکت میکنم.
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بهعنوان آخرین سؤال بفرمایید
که غیر از فعالیتهای دانشگاهی که

سیدا شباب اهل ّ
«الحسن والحسین ّ
الجنه».
سپس گفت :حاال اگر ما بخواهیم به بهشت
برویم باید دنبال حسین برویم؛ نه بهدنبال
یزید! حتی یک کشیش مسیحی هم که از
سوریه بوده و اکنون در یکی از کلیساها در
انگلیس است صحبت کرد.

@Mobahesatmagz

آنها میگوییم .اما در عین حال موضعمان
بسیار مشخص است .البته با وهابیهای
سلفی شوخی نداریم؛ اما آن کسانی که
معتدل هستند را سعی میکنیم بیاوریم در
جلساتمان .حتی تا به حال در دو یا سه نوبت
در مناسبت ایام عاشورا کنفرانسی را در روز
جهانی امام حسین(ع) (universal day
 )of Imam Husseinرا تشکیل دادیم و
در آنجا دو نفر از ّ
سنیها را وادار کردیم که

ً
 Islamic Collegeتأسیس کردیم که کامال با
 Middlesex Universityهماهنگی دارد.
آقای علمی که  6ـ  5ماه پیش فوت کردند،
مدتی رابط بین جامعة المصطفی و این دانشگاه
بودند .بنده هم در دورهی لیسانس و هم در
دوره فوق لیسانس در آنجا تدریس میکنم.
در دانشگاه کمبریج هم هفتهای یک روز
قواعد فقهی (Principles of Islamic
  )Jurisprudenceتدریس میکنم .البته

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت
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تأملی در سیاستورزیهای آیتاللهالعظمی سید
محمدهادی میالنی

انقالبی یا غیرانقالبی؟

سید هادی طباطبایی

مرحوم میالنی در رفتارها و مواضع سیاسی خود
کوشیده بود تا از شورشهای بیپروا و حرکتهای تند
انقالبی پرهیز دهد .او اگرچه در اعالمیههای خود،
تعابیر نهچندان مهربانانهای را علیه حاکمیت بهکار
میبرد ،اما از اجتماعات خیابانی که ممکن است به
نزاع و خونریزی بینجامد نیز پرهیز میداد .وی هرگاه
که با سران حکومتی دیدار میکرد نیز اعتراض خود
را به نحو صریحی بیان میکرده است.

 .1منش سیاسی آیتالله میالنی ،هم
موافقانی داشته و هم مخالفینی برانگیخته
است .داوریها در خصوص منش سیاسی
ایشان متفاوت است؛ برخی او را از مدافعان
حرکتهای انقالبی میدانند و برخی بر
این باورند که سید میالنی ،از مبارزات
سیاسی پای پس کشیده و اقدامی به
انجام نرسانده است .تنها بهعنوان نمونه
به دو روایت اشاره میکنیم که یکی ،بر
اقدامات سیاسی آیتالله ُمهر ّ
صحه مینهد
و دیگری ،سکوت سیاسی را شیوهی
آیتالله میداند:
روایت اول :آیتالله محمد یزدی
میگوید« :مرحوم میالنی در ردیف آیات
عظام و هدایتکنندگان انقالب بود.
افرادی که در نماز یا درس ایشان شرکت
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میکردند ،به وضوح متوجه میشدند که
حساب او از حساب سایر مراجع مستقر
در مشهد جداست ...صفوف جلوی نماز
ایشان ،بیشتر از افراد انقالبی تشکیل
میشد»]1[ .
محمد یزدی بر این باور است که آیتالله
میالنی به اقدامات و تأییدهای سیاسی در
مواجهه با حاکمیت پهلوی میپرداخته؛
بـهگــونـهای کــه او را م ـیتــوان یکی از
هدایتکنندگان انقالب دانست.
روایت دوم :آیتالله سید محمد
خامنهای میگوید« :قرار گذاشتیم برویم
با آقای میالنی بحث کنیم؛ یعنی بهصورت
مؤدبانه اعتراضاتی به سکوت ایشان داشته
باشیم ...آن روز خیلی به ایشان تاختیم».
[ ]2سید محمد خامنهای ادعا میکند که

مرحوم میالنی هیچ وقت جواب مثبتی به
انقالبیون نداد و همیشه میگفت که به امام
خمینی سالم برسانید و بگویید« :ما بعون الله
تعالی ،خودمان اقداماتی کردهایم» .خامنهای
اما مدعیست که ما اقدام مؤثری از آیتالله
میالنی ندیدیم]3[.
طبق ادعای وی ،انقالبیون ،امیدی از
مرحوم میالنی نمیبردهاند و از تأیید سیاسی
ایشان دلسرد شده بودند.
این دو روایت نشان از آن دارد که مرحوم
میالنیّ ،
رویهی ثابتی در سیاست نداشته
و در مواقعی به اقدامات سیاسی ّ
همت
ً
میگمارده و بعضا از این منش پای پس
میکشیده است.
 .2در بحبوحه سالهای  41و  ،42مرحوم
میالنی به انتقاد علیه حاکمیت پهلوی
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کشته هم خودم خواهم بود»]7[ .
حاکمیت ،با برخی سران حکومتی نیز
پرداخته بود .وی در قالب اعالمیههایی
آیتالله مرعشی نجفی نقل کرده بود
دیـــدار میکرد.
مــیکــوشــیــد تا
محمد یزدی بر این باور است که
که آقای میالنی این جمله را فرمود و بعد
احــســان نــراقــی
اعتراض خود را
آیتالله میالنی به اقدامات و تأییدهای
عبایش را برداشت و از جلسه بیرون رفت و
میگوید« :زمانی
به دستگاه حکومت
سیاسی در مواجهه با حاکمیت پهلوی
پاکروان همانطور مات و مبهوت ماند]8[ .
تیمسار پاکروان
اعــام کند .این
مرحوم میالنی اما در رفتارها و مواضع
گــــوشــــهای از میپرداخته؛ بهگونهای که او را میتوان یکی را در دو نوبت به
از هدایتکنندگان انقالب دانست.
سیاسی خود کوشیده بود تا از شورشهای
صورت اتفاقی در
نامههای اعتراضی
بیپروا و حرکتهای تند انقالبی پرهیز
منزل آقای میالنی
میالنی بــود:
دهد .او اگرچه در اعالمیههای خود ،تعابیر
در تهران دیدم و به شوخی گفتم :تیمسار
«ملت ایران از نابسامانیهای اجتماعی
نهچندان مهربانانهای را علیه حاکمیت بهکار
اینجا چه میکنید؟ گفت :درسهای
و اقتصادی خود به ستوه آمده و لب پرتگاه
ً
میبرد ،اما از اجتماعات خیابانی که ممکن
نیاموختهام را میآموزم»]6[ .
سقوط و زوال قرار دارد و من شرعا خود
است به نزاع و خونریزی بینجامد نیز پرهیز
مرحوم میالنی هرگاه که با سران حکومتی
را موظف میدانم تا در راه نجات ملت
میداد .وی بارها در پاسخ به استفتائاتی در
دیدار میکرد نیز اعتراض خود را به نحو
مسلمان ایران ،از هیچ سعی و کوشش
خصوص فعالیتهای انقالبی گفته بود:
صریحی بیان میکرده است .زمانی که
مشروعی دریغ نکنم»]۴[ .
«با منطق متین و مستدل و با مراقبت و
خبر میرسد حاکمیت قصد دارد امام را به
وی عنوان کرده بود که در راه نجات ملت،
آرامش و جلوگیری از انقالب و شورش،
ترکیه تبعید کند ،آیتالله میالنی ،تیمسار
هرگونه اقدامی را به انجام خواهد رساند.
به انجام فعالیت بپردازید»]9[ .
پاکروان را به بیت خود دعوت میکند و با
نخستین
مرحوم میالنی در سالهای
ِ
 .3فعالیتهای
لحن تهدیدآمیزی
شکلگیری حرکتهای ضد پهلوی چنین
ّ
مرحوم میالنی اگرچه در
سیاسی آیتالله
خـــطـــاب بـــه او
رویهای را اتخاذ کرده و به اعتراضهای
اعالمیههای خود ،تعابیر نهچندان
امـــا بـــه همین
میگوید« :این را
مکرر میپرداخت.
مهربانانهای را علیه حاکمیت بهکار
شـــکـــل بــاقــی
بدانید که هرگز
میالنی از اینکه کسی در مقابل حاکمیت
میبرد ،اما از اجتماعات خیابانی که
نماند .رفتهرفته
نمیتوانید دست
سر خم کند نیز برحذر میداشت .فخرالدین
بـــه چــنــیــن کــار ممکن است به نزاع و خونریزی بینجامد خبر میرسد که
حجازی ـ که مرحوم میالنی را موالی خود
نیز پرهیز میداد .وی بارها در پاسخ به
آیتالله میالنی
خطرناکی بزنید؛
میدانست ـ از طرف حاکمیت تهدید شد که
استفتائاتی در خصوص فعالیتهای
بــه فعالیتهای
مگر ایــن کــه در
باید به نفع حکومت سخنرانی کند .وی به
این چند روزی که انقالبی گفته بود« :با منطق متین و مستدل ســیــاســی روی
نزد آیتالله میالنی رفت و از ایشان مشورت
این همه مردم را و با مراقبت و آرامش و جلوگیری از انقالب خـــــوش نــشــان
طلبید .میالنی اما وی را تحذیر داد که
کشتید ،چندین و شورش ،به انجام فعالیت بپردازید».
نمیدهد .مرحوم
«مبادا به نفع حاکمیت سخنی بگویی؛ به
میالنی که زمانی
برابر آن را بکشید
حرم برو و از حضرت بخواه تا به تو جرأت
با دیدن اوضاع نابسامان کشور ،از برگزاری
و از روی جنازه آنها عبور کنید و ایشان را
دهد»]5[ .
جشنها مانع میشد ،در این مقطع گزارش
به ترکیه تبعید کنید که در این صورت اولین
مرحوم میالنی برای تعدیل رفتارهای

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

میشود که با تعطیلی جشنها نیز مخالفت
کرده و انقالبیون را همراهی نمیکند.
حجتاالسالم محتشمیپور از
این ّ
رویهی آیتالله ابراز شگفتی
کرده و میگوید« :تصمیم گرفته
شد که در مناسبتهای شادی
و عید ،بهعنوان اعتراض و
نوعی مبارزهی منفی ،از هرگونه
چراغانی ،آذینبندی و جشن
و سرور خودداری کنیم .ولی
ّ
ناگاه ما در قم مطلع شدیم که در
مشهد ،آیتالله میالنی سفارش
کردهاند که برای نیمهی شعبان
ً
حتما جشن گرفته شود»]10[ .
مواضع غیر همسو با انقالبیون،
سبب اعتراض برخی طالب علیه
آیتالله میالنی شد .آیتالله سید
علی خامنهای که از شاگردان
مرحوم میالنی بــوده و روابط
حسنهای با ایشان داشته ،با ذکر
خاطرهای ـ که از آن به تلخی یاد
میکند ـ چنین میگوید که به نزد
میالنی میرود و در مسائل سیاسی
با وی به مجادله میپردازد:
«بنا کردم با ایشان بحث کردن
که شما این کارها را میتوانید
بکنید و چرا نمیکنید؟ ایشان
گفت :من کسی را ندارم .مردم
با من نیستند ...گفتم :نه؛ مردم
با شما هستند .گفت :نه ...یواشیواش
عصبانی شدیم؛ ایشان هم یک خورده تند
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شد .به ایشان گفتم :من و همه کسانی که
با من ربط دارند در اختیار شما هستیم .هر

کاری که شما میخواهید بکنید به ما بگویید
تا ما انجام دهیم برای شما .آقای میالنی
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رو کرد به من و گفت :من هیچ احتیاجی
به شما ندارم»]11[.
حجتاالسالم جعفری
اصفهانی به دیدار میالنی
میرود و اعتراض میکند
که موضوع چیست که
شما ناگهان دلسرد
شدهاید و آن سرسختی
الزم بــرای مــبــارزه را
ندارید؟ آیتالله تأملی
کرده و پاسخ میگوید که
«خداوند حاج آقا روحالله
را حفظ کند .چه کسی
میتواند مثل او باشد .شما
نباید شجاعت و شهامت
او را از همه انتظار داشته
ُ ّ ُ ُ َ َ ً
نفسا
باشید .ال یکلف الله
ّ
اال ُو َ
سعها .این سرمایهها
در همه افــراد موجود
نیست»]12[.
 .4دالیــل متفاوتی
در دلسردی آیتالله
میالنی بیان شده است
که در ذیل به آنها اشاره
میکنیم:
أ) حجتاالسالم فاکر
که از نزدیکان آیتالله
میالنی بود ،چنین ادعا
کرده است« :کسانی با
کشاندن آیتالله میالنی به سمت بحث والیت
اهل بیت(ع) به تدریج ایشان را از سیاست
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گفت که من در چنین بنبستی گیر کردم
برخی انقالبیون ،فرزند آیتالله میالنی را
جدا کردند .همین مسأله بود که سبب شد
ایشان در سالهای آخر عمرّ ،
آن وقت چه کسی مثل من در این شرایط
در دلسردی ایشان مؤثر میدیدند .ماجرا
تحرک سیاسی
قرار میگرفت و نمیرفت؟ هست کسی
ب ـهگــون ـهای شــد که
خود را از دست
(فرزند
میالنی
محمدعلی
سید
که نــرود؟!» ]17[ .آیتالله رضــازاده با
زمانی که محمدعلی
بدهد»]13[.
آیتالله میالنی) میگفت« :من را
ذکر این خاطره عنوان میکند که «علت
میالنی قصد داشته
رســـــــــول
خواستند ساواک؛ خانم و دختر  ۸ـ ۷
اینکه آقای میالنی یک مقدار از آن تیز و
به دیدار امام خمینی
جعفریان هم
تندیاش فروکش کرد ،این مسأله بوده
ایـــن نــظــر را سالهام را هم آوردند .رئیس ساواک گفت :برود ،سید مصطفی
است .پس فروکشکردن ایشان بهخاطر
تأیید کــرده و یا باید به دیدن شاه به حرم بروی یا پیش خمینی با ناراحتی
چشمت خانمت و دخترت را میدهیم به
تهدیدهای این جور بود؛ نه به خاطر زندان
میگوید« :این سید
گفته است که
این ساواکیها.»...
و اعدام»]18[.
محمدعلی خجالت
مسألهی کتاب
آیتالله میالنی اگرچه خود حتی با اصرارها
نمیکشد؟ اینها
شهید جاوید و
و ترفندهای مکرر حاکمیت پهلوی ،هیچگاه
چرا آمدند اینجا؟ یک وقت با امام مالقات
سپس بحثهای مربوط به دکتر شریعتی و
با محمدرضا شاه پهلوی دیداری نکرد؛ اما
نکنند .وقت ندهید»]16[.
حسینیه ارشاد سبب شد تا آیتالله میالنی به
فرزند ایشان با تهدیدهایی مواجه شده بود که
ج) آیتالله رضـــازاده در مصاحبه با
این باور برسد که انقالبیها والیتی نیستند
آیتالله را نیز به سکوت میکشاند.
برگزارکنندگان بزرگداشت آیتالله میالنی،
و در والیت آنان تردید وجود دارد]14[.
د) شهید عراقی اما مــراودات آیتالله
گفته است که تهدیدهای حاکمیت پهلوی
ب) برخی اما بر این باورند که آیتالله
ً
میالنی با سید کاظم شریعتمداری را علت
سبب شده بود تا آیتالله میالنی نیز از سیاست
میالنی اساسا موافقتی با مبارزات نداشته
فروکشکردن اقدامات انقالبی وی میداند.
پای پس بکشد .وی میگوید ،سید محمدعلی
و بیت ایشان ،پرهیز از حرکتهای انقالبی
به تعبیر او« :آقای میالنی یکی از افرادی
میالنی (فرزند آیتالله) دیداری با شاه انجام
را در دستور کار خود قرار داده بود .مرحوم
بود که وقتی آمد ،موضع خیلی خوبی داشت
داده بود .علت را که از وی پرسیدیم اینگونه
صادق خلخالی میگوید« :آقای میالنی
ً
تعداد زیادی از افراد به ظاهر ّ
که واقعا امیدوارکننده بود .ولی چند روزی
پاسخ داد« :من را خواستند ساواک؛ خانم و
موجه را در
نگذشت که آقای
دختر   ۸ـ  ۷سالهام
اطراف خود جمع کرده بود .یک روز من
آیتالله میالنی اگرچه خود حتی شریعتمداری هم
را هم آوردند .رئیس
به اتفاق آقای حاج احمد موالیی به منزل
ََ
ســاواک گفت :یا با اصرارها و ترفندهای مکرر حاکمیت آمد و نفس آقای
ایشان رفتیم .دریافتم که تحریککردن و
پهلوی ،هیچگاه با محمدرضا شاه
شریعتمداری خورد
باید به دیدن شاه
به راه انداختن آقا در حکم کوبیدن آهن
به حــرم بــروی یا پهلوی دیداری نکرد؛ اما فرزند ایشان به آقای میالنی و
سرد است .زمام امور آقای میالنی در دست
با تهدیدهایی مواجه شده بود که
عین کوه یخ کرد
پــیــش چشمت
پسر ایشان و همچنین آقای سید صدرالدین
ً
خانمت و دخترت آیتالله را نیز به سکوت میکشاند
او را؛ یعنی همه
جزایری و پسر او بود .آنها کامال در ایشان
فکرهایی که ما
را میدهیم به این
نفوذ داشتند و نمیگذاشتند که حرف دیگران
ً
میکردیم که اقال بعد از نبود آقای خمینی
ساواکیها؛ نه یک نفر ،دو نفر؛ چندین نفر
در ایشان تأثیر بگذارد» ]15[.انگشت اتهام
ما بتوانیم با آقای میالنی یک سری
به این ها تجاوز کنند .محمدعلی میالنی
به سمت بیت آیتالله نشانه رفته شد.
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صادر کرده بود ،در آستانهی انقالب به
کارهایی انجام بدهیم؛ ولی متاسفانه
مرحوم خلخالی میگوید« :شما به یاد
نشد»]19[.
ندارید؛ اما وقتی که پادشاهی میمرد و یا
آیتالله شریعتمداری از مخالفان
اتفاقی میافتاد ،غارت اموال توسط برخی
حرکتهای انقالبی بود و به زعم برخی،
افراد شروع میشد» .مرحوم گلپایگانی نیز
مرحوم میالنی نیز با مشی سیاسی ایشان
با این طعن و کنایه عنوان کرده بود که نظم
همراه شده بود.
کشور را نمیتوان با حرکتهای انقالبی
ه) منش سیاسی اغلب مراجع عظام
به خطر انداخت.
در سالهای  40تا  57دچار نوسانهایی
ّ
بهنظر میرسد که رویهی مراجع تقلید در
بوده است .در سالهای  41و  42در اوج
این برهه از تاریخ ،به همین گونه قابل ترسیم
تصویب قوانین شاهانه ،مخالفتهای جدی
است .در ابتدای شکلگیری حرکتهای
مراجع را با حاکمیت پهلوی شاهدیم .پس
انقالبی ،در سالهای  41و  ،42مواضع
از آن اما مراجع عظام آن سختی و تندی
تندی را علیه حاکمیت پهلوی اتخاذ کردند
این سالها را از خود نشان ندادند .مرحوم
و رفتهرفته از این موضع پای پس کشیدند.
سید احمد خوانساری پس از  15خرداد 42
آنها حفظ دماء
به الک انزوا رفت
منش سیاسی اغلب مراجع عظام مسلمین ،حفظ
و کمتر دخالتی در
سیاست میکرد .در سالهای  40تا  57دچار نوسانهایی حــوزهی شیعه و
حفظ نظم در کشور
آیتالله مرعشی
بوده است .در ابتدای شکلگیری
را  اصلیترین
نجفی که زمانی
حرکتهای انقالبی ،در سالهای 41
علل رفتارهای
چنین بیانیه میداد
و  ،42مواضع تندی را علیه حاکمیت
سیاسی خود عنوان
که «به خدا قسم
پهلوی اتخاذ کردند و رفتهرفته از این
میکردند .مرحوم
پهلوی
حاکمیت
موضع پای پس کشیدند .آنها حفظ
میالنی نیز از این
روی مــغــول را
دماء مسلمین ،حفظ حوزهی شیعه
سیرهی سیاسی
سفید کرد»]20[،
و حفظ نظم در کشور را اصلیترین
مستثنی نبود.
در آســتــانــهی
علل رفتارهای سیاسی خود عنوان
او نیز در ابتدا به
انقالب بیم آن
میکردند.
مخالفتهایی
داشت که مبادا
علیه حاکمیت پهلوی اقدام کرد؛ در ادامه
فعالیتهای انقالبی ،اوضاع سیاسی کشور
اما اگرچه روی خوش به حکومت نشان
را نامساعد کند»]21[.
نداد؛ اما از تأیید تام و تمام انقالبیون نیز
سید محمدرضا گلپایگانی هم که
سر باز زد.
بیانیههای تند و تیز علیه حاکمیت پهلوی

28

نسخه مکتوب  -شماره 9

آیتالله میالنی در سال 1354ش،
یعنی سه سال پیش از انقالب اسالمی،
در مشهد چشم از جهان فرو بست؛
مرجعی که موافقان و مخالفان بسیاری
را برانگیخت .شاید اگر مجادالت سیاسی
در نمیگرفت ،او نیز تلخکامیهای
کمتری میچشید و ارج و قرب بیشتری
را نصیب میبرد.

پینوشتها:

 .1خاطرات آیتاهلل محمد یزدی ،ص.114
 . 2خاطرات آیتاهلل سید محمد خامنهای ،صص.178-177
 . 3همان ،ص.176
 . 4اسناد انقالب اسالمی ،ج اول ،ص.151
 . 5فریادگر بعثت ،فخرالدین حجازی به روایت اسناد ساواک،
ص.114
 . 6آن حکایتها ،گفت و گو و نقد هرمز کی با احسان نراقی،
ص.120
 . 7خاطرات آیتاهلل شیخ مرتضی بنی فضل ،صص.171-170
 .  8همان.
 . 9نهضت امام خمینی،ج ،2صص.37-35
 . 10خاطرات حجتاالسالم محتشمی پور ،ص.426
 . 11شرح اسم ،صص.217-216
 . 12خاطرات حجتاالسالم جعفری اصفهانی ،صص.69-67
 . 13جعفریان ،رسول ،جریانها و سازمانهای مذهبی ـ سیاسی
ایران ،ص.257
 . 14همو ،آیتاهلل میالنی از موضع جانشین رهبری در جنبش
تا کناره گیری (منتشرشده در سایت دین آنالین).
 . 15خاطرات آیتاهلل خلخالی ،صص.116-115
 . 16خاطرات حجتاالسالم اسماعیل فردوسیپور ،ص.192
 . 17مجموعه مصاحبهها درباره آیتاهلل العظمی میالنی ،ص.169
 . 18همان.
 . 19ناگفتهها و خاطرات شهید عراقی ،ص.193
 . 20آیتاهلل مرعشی نجفی به روایت اسناد ساواک ،ج ،1ص.141
 .21همان ،ج ،3ص.423
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ویژهنامه آیتالله میالنی
گفتوگوی مباحثات با حجتاالسالم والمسلمین
سید ابوالفضل موسویان دربــاره رفتار و اندیشه
سیاسی آیتاللهالعظمی سیدمحمدهادی میالنی

هم از سوی انقالبیون
و هم از سوی مکتب
معارفی خراسان مورد
بیمهریقرارگرفت
گفتوگو کننده :مرتضی معراجی

حجتاالسالم والمسلمین سید ابوالفضل
موسویان از فضالی تربیتیافتهی حوزهی
علمیه مشهد است که بهواسطهی حضورش
در مبارزات پیش از انقالب ،شرایط و
مناسبات سیاسی مشهد و به ویژه حوزهی
علمیه این شهر را در آن زمــان بهخوبی
میشناسد .وی هماکنون عضو هیئت
علمی دانشگاه مفید است .گفتوگوی
مباحثات با دکتر موسویان دربــارهی
آیتاللهالعظمی سید محمدهادی میالنی
بود؛ بهویژه اندیشه و رفتار سیاسی این
مرجع بزرگ شیعه در عصر پهلوی دوم.
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ازنظر حضرتعالی چــرا به
شخصیتی مانند آیتاللهالعظمی
میالنی اینقدر دیر پرداخته شد؟
کسی که باالخره از طالیهداران بحث
تحول در حوزه بوده و از نظر جایگاه
علمی هم به زعم برخی بزرگان
حتی اعلم از مرحوم آقای بروجردی

ً
بوده ،طبیعتا باید زودتر و بیشتر در
کانون توجهات اهل نظر و ًپژوهش
قرار گیرد .در حالیکه صرفا در یک
سال گذشته ما شاهد برگزاری دو
بزرگداشت در مشهد و قم
همایش
ً
بودیم؛ یعنی حدودا چهار دهه پس
از فوت ایشان .اولین دلیلی که به

ذهن میرسد مواضع سیاسی ایشان
بهویژه در سالهای پایانی عمرشان و
در مواجهه با انقالبیون است.
ً
عرض شود که بله؛ قطعا بحثهای سیاسی
هم در این مسأله دخیل بودهاند .اما بنده
یکوقت به یکی از دوستان به حالت طنز
میگفتم که مرحوم آیتالله میالنی قدری

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

بدشانس بودند! بسیاری از آثار علمی مرحوم
آیتالله میالنی که توسط شاگردانشان
جمعآوری یا تقریر شده بوده ،از بین رفته است!
ً
مثال یکی از شاگردان ایشان درس تفسیر
ایشان در کربال را نوشته بوده؛ اما از بین رفته
است.
َ
یعنی تعمدا این اتفاق افتاده؟
ممکن است تعمدی هم در کار نبوده؛ ولی  
ً
در هر حال از بین رفته است .بنابراین طبیعتا
وقتی از ایشان آثار زیادی در دسترس نیست،
پرداختن به شخصیت ایشان قدری با مشکل
مواجه میشود .نکتهی دیگر همان مباحث
سیاسی است .آقای میالنی از ابتدای شروع
حرکت انقالبی امام(ره) خیلی جدی همراه
ایشان بودند؛ یعنی میتوان ادعا کرد که حتی
علمای قم را هم ایشان در حمایت از امام جمع
میکردند؛ تا این اندازه جدی بودند در همراهی
با امام(ره).
ایــن وضعیت مربوط به چه
سالهایی است؟
مربوط به سالهای  ۴۱و .۴۲
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یعنی بر علمای قم هم تأثیرگذار
بودند؟
بله؛ خب شخصیت بسیار باالیی بودند
مرحوم آیتالله میالنی .حتی در قضیهی
تأیید حکم مرجعیت امام(ره) ،علمایی که از
قم به تهران آمدند ،محرکشان آقای میالنی
بودند .خب از قم آیتالله شریعتمداری و
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ً
حیات بودند ،قطعا آن حوزه به وضعیت امروز
دچار نبود و دگرگون میشد .بیمهری دیگر
مربوط بود به مباحث سیاسی .متأسفانه برخی
برخوردهایی که از داخل بیت آیتالله میالنی
صورت میگرفت ،باعث شد که انقالبیون هم
با ایشان زاویه پیدا کنند.

آیتالله مرعشی  وقتی دیدند که آقای میالنی
از مشهد به تهران آمدهاند ،این بزرگواران هم
به ایشان ملحق شدند و آن نامه را نوشتند که
مرجعیت امام(ره) را تأیید کردند .پس بنابراین
آقای میالنی ابتدا بسیار همراهی میکردند با
حرکت انقالبی امام(ره).
اما آقای میالنی با دو جور بیمهری مواجه
ً
شد؛ اولین بیمهری مربوط میشد به مشرب
مشخصا کدام حرکتها باعث
فلسفی ایشان که باعث شد شاگردان مکتب
سرخوردگی انقالبیون از آیتالله
میرزا مهدی اصفهانی در مشهد (مکتب
میالنی شد؟
ً
معارفی خراسان) با ایشان زاویه پیدا کنند .با
مثال بعضی اعضای بیت ایشان با شاه
ً
بسیار
اینکه آیتالله میالنی در مباحث فقهی
ارتباط برقرار کرده بودند؛ یا مثال فرزند ایشان
مراقب بودند که
آسید محمدعلی
مسائل فلسفی
هیچوقت حوزه با حکومتها
به استقبال شاه
را دخالت ندهند
میانهی خوبی نداشته است؛ فارغ از
رفته بود و...
و مطابق با همان
خودشان تشکیل حکومت بدهند یا هرچند ممکن
اینکه ً
روال سنتی فقه
تشکیل
که
ن
ای
با
آخوند
مرحوم
مثال
ندهند؛
است در این
بحث میکردند ـ و حکومت اسالمی را حرام میداند ،در عین ارتباطات اهداف
در ابتدای حضور حال خودش در رأس مشروطه است؛ یعنی بلندی داشتهاند و
ً
ایشان هم کسانی تأکید بر مسائلی مانند اینکه باید با ظلم و لزوما این کارشان
مثل مرحوم استبداد مبارزه کرد و در کنار مردم بود و ...بهمعنای تأیید شاه
آ شیخمجتبی را همهی علما در تاریخ شیعه داشتهاند؛ از نبوده است؛ اما
قزوینی با ایشان
جمله آیتالله میالنی.
باالخره خیلیها
همراهیمیکردند
همین ظواهر را
ـ اما باالخره چون بهطور کلی از طرفداران فلسفه
میدیدند و به مذاقشان خوش نمیآمد.
محسوب میشدند ،آنها با ایشان زاویه پیدا
کردند و به نوعی آقای میالنی را در انزوا قرار
یعنی با شور و حال انقالبیون
دادند .آن جریان اکنون هم در حوزه خراسان
جور نمیآمد.
قدرت دارد .اگر عرصه برای مرحوم آیتالله
هنوز بحث شور و حال انقالب مطرح نبود؛
میالنی در حوزه مشهد فراهم بود و مزاحمتی
یعنی این مسائل مربوط به سالهای  ۵۲و ۵۳
نداشتند و از نظر زمانی هم مدتی دیگر در قید
بود؛ در حالیکه شور و حال انقالب بیشتر
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حتی این دو مجلسی که در مشهد (چندی
قبل و به مناسبت چهلمین سالگرد فوت
ایشان) و قم برای بزرگداشت آقای میالنی
گرفته شد نیز به اهتمام دفتر فرهنگی
مفاخر خراسان بود .هرچند مجلس مشهد
را بیت ایشان برگزار کرد؛ اما جرقه آن را ما در
دفتر فرهنگی مفاخر خراسان زدیم .هردو
مجلس بسیار باشکوه برگزار شد .مهمانان
و شخصیتهای مهمی آمدند .این نشان
میدهد که آیتالله میالنی در بدنه حوزه
پایگاه قویای دارند؛ منتها از این ظرفیت
ً
درست استفاده نشده و مخصوصا خانواده و
ً
بیت ایشان که طبیعتا باید متولی اصلی باشند،
پیگیر نبودهاند .درمجموع این جلسات نشان
داد که شخصیت آیتالله میالنی زمینههایی
دارد که برای کار کردن بسیار مناسب است.
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میتوانید به برخی از این زمینهها
اشاره بفرمایید؟
خب ایشان نگاههای بسیار روشنی داشتند؛
تحولی که در حوزه توسط ایشان دنبال میشد
هم ناشی از همین نگاههای نو و روشن بود.
حتی تحول در حوزه قم هم مدیون ایشان
است .حوزه قم تا قبل از مدرسه حقانی یک
حالت دیمی داشت که هرکس مسیر خودش
را میرفت .اولین جایی که آمد یک نظمی را
برقرار کرد و کالس تشکیل داد و ...مدرسه
حقانی بود .مدرسه حقانی هم ذیل حمایت
مادی و معنوی آیتالله میالنی بود .البته
نقش امثال آقای بهشتی و آقای قدوسی هم
مؤثر بود و اینها بهطور مستقیم در مدرسه
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ایشان مرحوم آسید ابراهیم علمالهدی بود که
مربوط به ۳ـ ۲سال پایانی قبل از پیروزی
تا آخر هم مرید ایشان بود و درسهای ایشان
انقالب بود .صرف ارتباط با دربار ،برای
را نوشته و تقریر کرده بود .اما وقتی از ایشان
حوزویان حتی غیرانقالبی هم جنبه منفی
ِ
خواسته بودند که
داشت؛ یعنی
در زمان آقای بروجردی برخی درسهای آقای
انقالبی نبودند؛
از آقایان دربارهی موضوع تحول
میالنی را منتشر
اما نسبت به
پیشنهاداتی دادند؛ امثال مرحوم
کند ،گفته بود« :من
ارتباط با شاه هم
امام یا آقای زنجانی یا آقا مرتضی
همه دفاترم را در
حساس بودند.
نپذیرفتند؛
بروجردی
آقای
اما
حائری؛
یک کارتنی گذاشته
بنده یادم هست
در حالیکه خیلی از آن پیشنهادها
بودم؛ بچهها که
که هرسال که
با نگاههای روشن آقای میالنی
میخواستند منزل را
شاه به مشهد
میآمد ،ائمه مطابق بود و اگر ایشان پس از آقای نقاشی بکنند ،بعضی
بروجردی به قم میآمدند ،وضعیت
وسائل را باالی
جماعات برخی
شد.
ی
م
متفاوت
پشتبام گذاشتند؛
مساجد مهم
از جمله همین
مثل مسجد
کارتنهای مربوط به دفاتر را؛ بعد هم
گوهرشاد را مجبور میکردند که به استقبال
فراموش کردهاند که بردارند و باران و آفتاب
بروند .آن اوائل برخی شخصیتهایی که در
همه را از بین برده است!».
مسجد گوهرشاد نماز میخواندند ،به استقبال
نرفتند و به همین دلیل از نماز در مسجد
گوهرشاد منع شدند؛ یعنی هرچند انقالبی
آثار قلمی خود مرحوم آیتالله
نبودند ،اما بهعنوان یک حوزوی ،ارتباط با
میالنی زیاد نبوده؟
دربار را هم نادرست میدانستند.
خیر؛ ما بزرگان بسیاری را داشتهایم که
درمجموع با توجه به آنچه عرض شد،
با فضل بودهاند؛ اما وقتی از آنها تقاضا
آقای میالنی در یک انزوایی قرار گرفتند و به
میشده که مباحث و نظراتتان را مکتوب
همین دلیل بعد از فوت ایشان ،نه به آثار ایشان
کنید ،قبول نمیکردهاند؛ دأبشان بر نوشتن
پرداخته شد و نه بهمناسبتها یادی از ایشان
نبوده .شاید مرحوم آقای میالنی هم از
حوزه
میشد؛ یعنی هم آن جریان سنتی در
این دسته بودهاند .متأسفانه شاگردانشان
مشهد و هم انقالبیون ،رغبتی به پرداختن به
هم اهتمام و انگیزه الزم را برای انتشار آثار
شخصیت آقای میالنی نداشتند .بهعالوه
ایشان در زمان حیاتشان نداشتند؛ یعنی این
این
آن سهلانگاریها در نگهداری آثار هم به
کار باید در زمان حیات خود ایشان انجام
ً
انزوای تاریخی دامن زد .مثال یکی از شاگردان
میگرفت.
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حقانی حضور داشتند؛ اما میخواهم بگویم
اگر حمایت مالی و معنوی آیتالله میالنی نبود
شاید کار به سرانجام نمیرسید .البته ایشان
در حمایت مالی از مدرسه حقانی اصرار هم
داشتند که کسی متوجه این حمایت نشود .در
مشهد هم خود آقای میالنی همین سیستم
را پیاده کردند و مدرسه عالی را تأسیس کردند
و آمدند از طلبههای درس خارج تعدادی را
پذیرش کردند و آنها را با زبان و علوم جدید و...
ً
آشنا کردند .آن موقع اصال در حوزه این حرفها
مطرح نبود .مسائلی از این دست نشان میداد
که ایشان دارای یک تفکر بهروز و روشن
بودند که مسائل جدید را بهدرستی درک
میکردند و میفهمیدند که حوزه دیگر
نمیتواند حوزه قدیم باشد.
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این دیدگاههای به روز و روشن
را فکر میکنید که ابداع خود ایشان
بوده یا تحت تأثیر شخص یا جریان
دیگری شکل گرفته؟
ممکن است که جرقههای این مباحث
در زمان حضور ایشان در نجف خورده
باشد؛ چون آن زمان در نجف یک طیفی
بودند که با دانشگاه ارتباط برقرار کرده
بودند و از متد آموزشی دانشگاه متأثر
شده بودند و بهدنبال آن بودند که آن متد
را در حوزه نیز پیاده کنند؛ بارزترینشان
مرحوم مظفر بوده که ارتباط نزدیکی با
مرحوم آیتالله میالنی داشته .یکی از
نوآوریهای مرحوم مظفر در نحوهی
نگارش کتب حوزوی بود که تا آن زمان به

همان سبکهای قدیمی تصنیف و منتشر
ً
میشدند؛ مثال ایشان کتاب اصول را به سبک
دانشگاهی نوشت که در فصلبندیها و نوع
نگارش آن نمود داشت .مرحوم محمدتقی
حکیم هم از دیگر افراد این طیف بود که
«فقهالمقارن» را تألیف کرد .حاال اینکه
ً
دقیقا چه کسی آغازکنندهی این جریان بوده یا
ً
اینکه آقای میالنی دقیقا تحت تأثیر چه کسی
این نوآوریها را داشتهاند را شاید نتوان گفت؛
زمان حوزهی نجف جریانی
اما باالخره در آن ِ
شکل گرفته بود که با دانشگاه ارتباط برقرار
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کرده بود و ممکن است که آقای میالنی هم از
آن تأثیر گرفته باشند.
اگر اجازه بفرمایید قدری به
اندیشهها و مواضع سیاسی مرحوم
آیتالله میالنی بپردازیم .از نظر
حضرتعالی آیتالله میالنی در نسبت
با سیاست جزو کدام طیف از علمای
شیعه قرار میگیرند؟ آن دستهای که
معتقد به جدایی دین از سیاستاند؟
یا آنان که برای علما شأن اجتماعی و
سیاسی قائلند؟ ضمن اینکه دستهی
اول نیز خود به دو دستهی دیگر
شوند؛ گروهی که این
تقسیم می ً
دوران
به
محدود
صرفا
جدایی را
ً
غیبت میدانند و گروهی که اصوال
کارکرد دین را تربیتی و حکومت را
هدف پیامبر(ص) و معصومین(ع)
نمیدانند.
ً
تقریبا میتوان گفت که هیچوقت حوزه
با حکومتها میانهی خوبی نداشته است؛
فارغ از اینکه تشکیل حکومت بدهند
ً
یا ندهند؛ مثال مرحوم آخوند با اینکه
تشکیل حکومت اسالمی را حرام میداند،
در عین حال خودش در رأس مشروطه
است؛ یعنی تأکید بر مسائلی مانند اینکه
باید با ظلم و استبداد مبارزه کرد و در کنار
مردم بود و ...را همهی علما در تاریخ شیعه
داشتهاند؛ اما اینکه حاال باید حکومت باید
بهدست روحانیت باشد یا ولی فقیه باشد
یا ...مبحث دیگری است .بحث والیت

د ی 1395
فقیه هم تا قبل از تشریففرمایی حضرت
امام(ره) بهصورت جدی مطرح نبود و حتی
در پیشنویس قانون اساسی هم که به تأیید
اولیه خود امام(ره) رسیده بود بحث والیت
فقیه آورده نشده بود.
آیتالله میالنی از این جهت که باید با
ظلم مبارزه کرد بسیار جدی بود و به آن
اعتقاد داشت .اطالعیههای ایشان در
سالهای  ۴۱و  ،۴۲بسیار تند و دقیق و
حسابشده است .اینطور نبوده که نسبت
به مسائل بیتفاوت باشد .ایشان از نظر بنده
نسبت به آیتالله شریعتمداری و آیتالله
گلپایگانی و آیتالله مرعشی نجفی خیلی
بهتر در صحنه حضور داشتهاند؛ آن هم
با آن بیان و قلم زیبا و محکمی که ایشان
داشتند.

تحلیل دارد؛ تحلیل جامعهشناختی ،تحلیل
روانشناختی و. ...

مبارزی مثل نهضت آزادی اینگونه بود .اما
باید دید که چه اتفاقاتی افتاد که این روابط
کمکم سرد شد.
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پرسشی اینجا مطرح میشود
یکی از عوامل جدایی مرحوم
و آن اینکه چرا در تحلیل شخصیت
آیتالله میالنی از جریانات انقالبی
سیاسی آیتالله میالنی به این ُبعد
را ،اهمیت مسألهی والیت نزد ایشان
شخصیتی ایشان که شما اشاره
و اعتراضشان نسبت به مواضع و
پرداخته نمیشود؟
میفرماییدً ،
دیدگاههای برخی انقالبیون دربارهی
یعنی چرا صرفا رفتارهای برخی
بحث والیت بیان کردهاند؛ از جمله
اعضای بیت ایشان را دستمایه
اعتراض نسبت به مواضع دکتر
قرار میدهیم و مرحوم میالنی را
علی شریعتی .شما این مسأله را
به سازشکاری و غیرانقالبیبودن
قبول دارید؟
متهم میکنیم؟
نمیتوان بهطور کلی یک دلیل را مطرح
همانطور که عرض شد این مسأله نیاز به
کرد؛ ممکن است این دلیل هم بوده
تحلیل آنهمبارویکردهایمختلفدارد؛چون
ً
عوامل مختلفی
باشد؛ اما صرفا
محمدتقی
استاد
تفسیر
جلسه
ها
ل
سا
این نبوده؛ زیرا
در شکلگیری
شریعتی در بیت آیتالله میالنی تشکیل
ایشان با برخی
پدیدههاورفتارهای
سیاسیو اجتماعی میشد .بنابراین رابطهی ایشان با جریانات چهرههایی که به
نقش دارند .ایشان مبارزی مثل نهضت آزادی اینگونه بود .اما والیتشان از نظر
باید دید که چه اتفاقاتی افتاد که این روابط
ایشان خدشهای
وقتی به مشهد
شد.
سرد
کم
م
ک
وارد نبود هم زاویه
آمدند ،ابتدا
پیدا کردند .یعنی
طیف نهضت
فقط دکتر علی شریعتی که نبود؛ چهرههایی
آزادی و مهندس بازرگان با ایشان ارتباط
مثل مهندس بازرگان ،استاد محمدتقی
داشتند .حتی درس تفسیر مرحوم محمدتقی
شریعتی و مرحوم سحابی هم بودهاند؛
شریعتی وقتی از طرف ساواک تعطیل
همهی اینها که ضد والیت نبودهاند؛
شد ،آقای میالنی ایشان را دعوت کرد که
یعنی اگر از حرفهای دکتر علی شریعتی
جلسات تفسیرشان را در بیت ایشان برگزار
ً
فرضا چنین برداشتی میشده ـ که آن هم
کنند و سالها جلسه تفسیر استاد محمدتقی
از نظر بنده درست نیست ـ نسبت به کسی
شریعتی در بیت آیتالله میالنی تشکیل
مثل مرحوم محمدتقی شریعتی که چنین
میشد .بنابراین رابطهی ایشان با جریانات
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یعنی میفرمایید که سیاستورزی
ایشان حتی در حد همان اطالعیههایی
که میدادند تحت تأثیر جریان انقالب
یا امــام(ره) نبوده و مشی خودشان
اینگونه بوده؟
بله؛ ایشان حتی بهدلیل اینکه امام(ره) در
مسأله مبارزه فعال بودند ،در بحث مرجعیت
هم گاهی به امام(ره) ارجاع میدادند .با
اینکه خود آقای میالنی به زعم برخی اعلم
بوده؛ اما در عین حال ایشان برای تقویت
امام(ره) به ایشان ارجاع میدادند .این
نشاندهندهی همان روحیهای است که
عرض کردم .منتها حاال چه مسائلی پیش
آمد که این روحیه کمرنگ شد ،احتیاج به

ویژهنامه آیتالله میالنی
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حرفهایی زده نمیشد؛ اما میبینیم که
روابط آقای میالنی با اینها هم سرد شد.
روابطشان با حــوزهی قم و
ً
مشخصا آیتالله بروجردی چگونه
بود؟ آیا مرکزیت حوزه قم و محوریت
مرجعیت آقای بروجردی را قبول
داشتند؟ و آیا اینطور نبود که احساس
شود حضور ایشان در حوزهی مشهد،
ناقض آن مرجعیت واحــد آقــای
بروجردی است؟
ً
خیر؛ چون اوال مرجعیت و شخصیت
علمی آقای بروجردی مورد توافق همه بود و
هیچکس نمیخواست خودش را در مقابل  
ایشان مطرح بکند .آقای میالنی هم این
موضوع را مراعات میکردند؛ بهویژه که
بهلحاظ سنی هم آقای بروجردی بزرگتر
ً
از دیگر آقایون بودند .ثانیا اینطور نبود که
آقای میالنی بخواهند تضادی بین حوزه
قم و مشهد ایجاد کنند .ایشان احساس
میکردند که اگر به قم بیایند ممکن است
این برداشت بهوجود بیاید که در مقابل آقای
بروجردی قرار گرفتهاند و به همین دلیل
در مشهد ساکن شدند .بعد از فوت آیتالله
بروجردی هم عدهی بسیاری بودند که
میخواستند ایشان را به قم بیاورند و ایشان
گفتند که اگر در حوزهی مشهد و در جوار
علیبنموسیالرضا(ع) بمانند بهتر است؛
واال جایگاه ایشان بهگونهای بود که اگر به
قم میآمدند ،وحدتی که در دورهی آقای
بروجردی بود ،ذیل ایشان بهوجود میآمد و ما
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زیادی نمانده است ،چطور میشود
شاهد همان مرجعیت واحد بودیم .منتها خب
احصا کرد؟
ایشان قبول نکردند و همانطور که عرض
ً
مسلما اگر به اندیشههای سیاسی ایشان
شد نمیخواستند آن رویهای را که در حوزهی
بهمعنای نگاههای کلیای که به سیاست
مشهد شکل داده بودند ،با رفتنشان به هم
داشتند پرداخته شود ،بهنظرم نگاههای
بخورد .اگر آقای میالنی بعد از آقای بروجردی به
جدیدی را میتوان استخراج کرد .البته باید در
قم میآمدند ،ما شاهد تحول حوزه قم در همان
این مسأله از پرداختن به مصادیق و رفتارهای
زمان بودیم؛ زیرا در زمان آقای بروجردی
مقطعی بپرهیزیم؛ زیرا ممکن است
برخی از آقایان دربارهی موضوع تحول
کسی بهدالیل یا
پیشنها د ا تی
مصالح گوناگون
دادند؛ امثال
اگر روی پیامها ،اعالمیهها و
در حوزهی عمل،
مرحوم امام یا
موضعگیریهایی که در شرایط مختلف از
آقای زنجانی سمت ایشان صادر شده ،یک تحلیل سیاسی رفتاری را انجام
ً
یا آقا مرتضی صورت بگیرد ،چهبسا بتوان آن نگاه و اندیشهی بدهد که لزوما
حائری؛ اما اصلی ایشان در موضوع سیاست را استخراج نشاندهندهی
آقای بروجردی کرد؛نگاه و اندیشهای که از نظر بنده در راستای اندیشهاش نباشد.
لذا در مورد مرحوم
نپذیرفتند؛ حاال
همان تفکر مرحوم آخوند است.
آیتالله میالنی
اینکه به چه
ً
هم باید به اندیشههای ایشان فارغ از حواشی
دلیل نپذیرفتند و مثال آیا تحت فشار بودهاند،
پیشآمده برایشان پرداخته شود.
اینها مباحث دیگری است .در حالیکه
اگر روی پیامها ،اعالمیهها و
خیلی از آن پیشنهادها با نگاههای روشن
موضعگیریهایی که در شرایط مختلف
آقای میالنی مطابق بود و اگر ایشان پس
از سمت ایشان صادر شده ،یک تحلیل
از آقای بروجردی به قم میآمدند ،وضعیت
سیاسی صورت بگیرد ،چهبسا بتوان آن نگاه
متفاوت میشد .اما ایشان نیامدند و حوزه هم
و اندیشهی اصلی ایشان در موضوع سیاست
از آن وحدت زمان آقای بروجردی خارج شد
را استخراج کرد؛ نگاه و اندیشهای که از نظر
و هرکسی راه خودش را رفت.
بنده در راستای همان تفکر مرحوم آخوند
است.
ًبهعنوان سؤال آخر بفرمایید
اصوال آیا ایشان نسبت به سیاست
تشکر از فرصتی که در اختیار
دیدگاه خاصی داشتهاند و اگر داشتهاند
ما قرار دادید
این دیدگاه (حاال چه سلبی چه ایجابی)
خواهش میکنم؛ موفق باشید.
را با توجه به اینکه از ایشان اثر مکتوب

طلبگی؛ سبک زندگی متفاوت
مواجهه تمدنی حوزه علمیه با جریانهای اهل سنت
در آستانه کریسمس؛ پاپ مسیحی و فقهای شیعی
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گــزارش روزنــامــه پرتیراژ سنگاپوری از
زندگی طلبگی یک سنگاپوری در قم

طلبگی؛
سبک زندگی متفاوت

حامد آقاجانی

در اولین روز ســال میالدی جدید
( )۲۰۱۷گزارشی در روزنامه «استریتس
تایمز» ،به شــرح زندگی یک طلبه
سنگاپوری ساکن قم پرداخته است.
ایــن روزنــامــه ،یکی از پرتیراژترین
روزنــامـ ههــای سنگاپور اســت و این
گزارش برای جامعهای منتشر میشود
که مسلمانانش بیشتر اهل تسنناند
و شیعیان اقلیتی مذهبی محسوب
میشوند .در ادامــه ،گزارشی از این
مطلب را میخوانید.

ایــن گـــزارش کــه بــه قلم عقیل حــازق
محمود نوشته شده ،درباره طلبهای بهنام
احمد مرتضی ُرسلی است و در ابتدا سعی
کرده تفاوتهای اصلی زندگی یک طلبه
با دانشجویان دانشگاهها را تصویر کند.
مهمترین ویژگیای که در ابتدا برای او جالب
بوده ،حجم بسیار باالی درس و کالس و
مطالعه در حوزه علمیه است .او مینویسد:
«آقای احمد مرتضی ُرسلی یک دانشجوی
سنگاپوری معمولی نیست .او از شنبه تا
پنجشنبه هر روز از ساعت  ۸تا  ۵بعد از ظهر

36

به کالس میرود و در خوابگاهی همراه با ۹
نفر دیگر زندگی میکند .استادانش همگی
مردانی هستند که عمامه بر سر و رداهای
بلند بر تن دارند و از روی کتابهای قطور و
قدیمی به آنها درس میدهند .همه اینها
به خاطر این است که آقای احمد در یکی از
حوزههای اسالمی – شیعی مشهور در قم
درس میخواند».
گزارش در ادامه توضیح میدهد که شیعه
و سنی ،دو گروه اصلی مسلمانان هستند و
در سنگاپور که یک جامعه چند دینه است،

شیعیان تنها یکدرصد از جمعیت مسلمانان
را تشکیل میدهند و در این کشور ،شیعه و
سنی بهصورت مسالمتآمیز در کنار هم
زندگی میکنند.
نویسنده در ادامه به معرفی حوزه علمیه
قم میپردازد و چنین بیان میکند که حوزه
علمیه قم ،با میزبانی  ۷۰هزار نفر طلبه و
استاد و محقق ،بزرگترین مرکز آموزشی
شیعی در کل دنیاست و محصالنش در
رشتههای مرتبط با حقوق اسالمی و ایمان
ً
درس میخوانند و نهایتا به اساتید دینی
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است؛ زندگی در حجرههایی بسیار ساده که
تا همین چندی پیش حتی تهویه نداشته
چوبی بدون
و خوابیدن روی تختهای
ِ
خوشخواب که خیلی زود باعث دچارشدن
احمد به کمردرد شده بود.
دیگر احمد در قم ،هماهنگشدن
سختی ِ
ِ
با آب و هوای متفاوت این شهر است .برای
او که از کشور سرسبز سنگاپور آمده ،تحمل
آب و هوای کویری قم بسیار دشوار است؛
جایی که به قول او اگر کفش را سه روز
پشت در بگذاری ،گرد و خاک روی آن را
خواهد پوشاند.
در بخش دیگری از گــزارش ،درباره
درسخــوانــدن در حــوزه صحبت شده
و مباحثه بهعنوان یکی از سنتهای
اختصاصی تحصیل در حوزه ،توصیف
شده است« :درسهــا بهصورت دو به
دو بازخوانی میشوند؛ به این صورت
که طلبهها به نوبت ،موضوعی را که در
کالس درس آموختهاند ،برای یکدیگر
بیان میکنند .اعتقاد بر این است که این
شیوه باعث تشویق تفکر انتقادی میشود
و به طالب کمک میکند تا اشتباهات
احتمالی در فهم درس برایشان روشن
شود».
یکی از چالشهای احمد در تحصیالت
طلبگیاش ،یادگیری زبان عربی است؛
زیرا پیشزمینههای الزم برای یادگیری
این زبان را نداشته است .او میگوید
گاهی تا چهار ساعت تمام ،بارها و بارها
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شناخته میشود گفته بود« :هر کسی به
تبدیل میشوند؛ گرچه برخی از آنها نیز
این جایگاه عالقهمند نیست؛ چون جایگاه
سر از سیاست در میآورند؛ مثال آیتالله
بسیار چالشبرانگیزی است .اجتماع نیاز
خامنهای ،رهبر ایران نیز از طالب حوزه
به رهبری [دینی] دارد؛ و فرقی نمیکند
علمیه قم بوده است.
که این رهبر از خانواده من باشد یا خیر .من
به گفته نویسنده این گزارش ،حوزه علمیه
خوشحالم که احمد مایل به ادامه راه من
قم طالب متعددی از سراسر دنیا ،همچون
است؛ ولی چالشهای دشواری پیش روی
هند ،پاکستان ،چین ،استرالیا و روسیه
او خواهد بود».
دارد؛ اما از سنگاپور طالب کمی در ایران
احمد از دهسالگی که برای اولین بار به قم
تحصیل میکنند .تعداد طالب سنگاپوری
سفر کرده بوده ،به حوزه علمیه عالقهمند
به قدری کم بوده که نام سنگاپور در فهرست
میشود و با اینکه در کشور خودش
فرمهای ثبتنام نبوده و نام آقای احمد
تحصیالت رسمی
ابتدا در طالب
با وجود اینکه جامعه اسالمی
را ادامه میدهد،
تایلندی ثبت شده
ً
سنگاپور نمونهای از زندگی
نهایتا تصمیم
بوده است.
گزارشگر درباره مسالمتآمیز شیعه و سنی بوده است ،میگیرد به ایران
خطر رشد جریانهای تندروی سلفی
بیاید و طلبه شود.
انگیزه ورود آقای
نیز جامعه مسلمان سنگاپور را تهدید
او خودش درباره
احمد با او صحبت
میکند.
انــگــیــزه ورود
کرده است .احمد
بــه حــوزه گفته
در یک خانواده
است« :یک معلم دینی ،درآمد چندانی
بسیار مذهبی پــرورش یافته اســت .پدر
نخواهد داشت .من به همه این مسائل
این طلبه جوان ،یکی از روحانیون شیعه
فکر کردهام؛ برای جامعه باید این فداکاری
سنگاپوری است که خود در سالهای پس از
را انجام دهم».
جنگ ایران و عراق ،به قم آمده بوده و پس
این طلبه سنگاپوری ،دو سال پیش وقتی
از پایان تحصیالت حوزویاش به سنگاپور
خدمت سربازیاش در سنگاپور را تمام کرد،
بازگشته بوده است .حاال از آنجا که جانشین
بار سفر بست و به ایران آمد .اما برخالف
مناسبی برای او در محل زندگیشان وجود
آنچه فکرش را میکرد ،حوزه علمیه فقط
ندارد ،احمد تصمیم گرفته به ایران بیاید
ً
یک نهاد آموزشی مانند دانشگاه یا مراکز
و طلبه شود تا نهایتا بتواند پس از پدر،
آموزشی دیگر نبود .احمد به زودی متوجه
جای خالی او را در سنگاپور پر کند .پدر
شد که طلبگی ،یک سبک زندگی متفاوت
احمد که در سنگاپور به نام «استاد رسلی»
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در حجره در سهای عربیاش را تمرین
میکرده تا بتواند آ نها را به درستی
بفهمد و یاد بگیرد.
احمد فعال تصمیم بازگشت به سنگاپور را
ندارد و میخواهد تحصیالت حوزو یاش
را تا آخر ادامه دهد و قصد دارد تنها
زمانی به سنگاپور برگردد که پدرش قصد
بازنشتگی
داشته باشد
یا آن قدر پیر
شـــده بــاشــد
کــه نخواهد
کــار خــودش
را ادامه دهد.
گــزارش در
ادامه به زندگی
شخصی احمد
وارد میشود
و میگوید که
ً
او فعال چند
مــاهــی است
که به سنگاپور
برگشته تا با دختری که از شش سال پیش
در دانشگاه با او آشنا شده ازدواج کند و با
همدیگر به قم برگردند.
دختر مورد عالقه و همسر آینده او در
ً
ابتدای آشناییشان اهل تسنن و صرفا
عالقهمند به تشیع بــوده؛ ولی چندی
بعد از شــروع رابطه احمد با او ،این
عالقهمندیاش به تشیع بیشتر شده
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و تغییر مذهب داده است؛ و این تغییر
مذهب ،بــرای آنهــا چالشهایی نیز
به دنبال داشته است .احمد میگوید:
«پیشتر ،والدین او با من خوب بودند؛
ولی وقتی فهمیدند من شیعه هستم و او
هم کمکم در حال تغییر مذهبش به تشیع
است ،شرایط تغییر کرد».

در سنگاپور حتی اگر پدر و مادرها
راضی به یک ازدواج نباشند ،دختر و
پسر میتوانند با رجوع به مراجع قانونی با
حکم قاضی یا یک مقام مذهبی با همدیگر
ازدواج کنند؛ ولی این قانون درباره احمد
و همسر آیندهاش اتفاق نیفتاد و قاضی
وقتی فهمید که این دختر تغییر مذهب
داده است ،با ازدواج آنها موافقت نکرد
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و در حال حاضر احمد و همسر آیندهاش
مجبور شدهاند بــرای ازدواجــشــان از
شورای اسالمی سنگاپور کمک بگیرند
و امیدوارند که به کمک این شورا بتوانند
با هم ازدواج کنند .در صورت موفقیت،
با همدیگر به قم خواهند آمد و همسرش
نیز قصد دارد طلبه شود.
پــایــان ایــن
گــــــــزارش،
بـــه تحلیل
درباره شرایط
کــلــی حــاکــم
بــر سنگاپور
و اهــمــیــت
طــاب شیعه
در این کشور
مـــیپـــردازد.
بـــا تــوجــه به
غلبه اکثریت
اهل تسنن در
این کشور ،با
وجــود اینکه
جامعه اسالمی سنگاپور نمونهای از زندگی
مسالمتآمیز شیعه و سنی بوده است،
خطر رشد جریانهای تندروی سلفی نیز
جامعه مسلمان سنگاپور را تهدید میکند.
به همین سبب ،رشد تفکر شیعی و افزایش
طالب شیعه میتواند به پیشگیری از شیوع
سلفیگری و جریانهای اسالمگرای تندرو
کمک کند.

بین الملل
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نشست علمی «حوزه و بایستههای دیپلماسی مذهبی»

مواجهه تمدنی حوزه علمیه
با جریانهای اهل سنت
سید حسین میرخلیلی

نشست علمی «حوزه و بایستههای دیپلماسی مذهبی»
به همت پژوهشکده مهدویت و آیندهاندیشی مسجد
مقدس جمکران با حضور اساتید ،طالب و فضالی
حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید .در این نشست
علمی که عصر روز چهارشنبه برگزار گردید ،آیتالله
علیدوست و حجج اسالم آقایان ابوالحسن نواب و دکتر
احمد رهدار به ارائه بحث پرداختند .همچنین در این
نشست ضمن بررسی موضوع اصلی ،کتاب جریانساز
اطلس رهبران (اهل سنت) نیز مورد نقد و بررسی اساتید
قرار گرفت.
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کتاب اطلس رهــبــران که در شش
بخش و یک پیوست نوشته شده است
به معرفی شش جریان :جریان سنتی،
جریان نوسلفی ،جریان سلفی ،جریان
جهادی ،جریان صوفیه و جریان نومبلغان
پرداخته است .در این کتاب که به معرفی
شخصیتهایی چون «احمد الطیب؛ شیخ
االزهر»« ،فتحالله گولن؛ رهبر جنبش
هزمیت»« ،ابوبکر البغدادی؛ امیر دولت
اسالمی عراق و شام»« ،عمرو خالد؛
پیشکسوت مبلغان» و چهرههای دیگری
پرداخته ،تالش شده است ،عالوه بر
جریانشناسی فکری آنها ،اطالعات
تأثیرگذاری در مورد برآورد میزان نفوذ

و همچنین راهبردهای هر یک از این
چهرهها برای توسعهی نفوذ جریان مربوط
به خود ارائه شود .این کتاب توسط جمعی
از پژوهشگران اندیشکده مرصاد (زیر نظر
ّ
پژوهشکده تمدن توحیدی قم) تهیه شده
است .نویسندگان این کتاب در توضیح
دغدغه خود برای نگارش کتاب آوردهاند:
در گذر از قرائتهای متداول و سنتی
ایرانیان از اوضاع همسایگان اعتقادی
خویش ،چه در ابعاد سیاسی و تمدنی و چه
در الیههای فکری و معنوی ،نادیدههای
کوچک ،بزرگ و گاه «بسیار بزرگی» بهچشم
می آید که نادیدهماندنشان میرود تا حتی
درون قلمرو فرهنگی انقالب اسالمی

بحرانآفرین شود .قاطبهی جریانهای
اهلسنت ،با وجود اختالفات شدید و گاه
خونین ،شرق تا غرب زیستبوم اسالمی
را در دهکدهای گنجاندهاند تا روابط
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادیشان به
دغدغهای جدی برای سیاستسازان
جهان بدل شود.
در ابتدای این نشست حجت االسالم
موسوی یکی از نویسندگان کتاب بیان
داشت :کتاب اطلس رهبران که گزارشی
از وضعیت رهبران جریانهای اهل سنت
است ،مورد تقدیر و توصیه مقام معظم
رهبری قرار گرفته است .اندیشهای که
باعث شد این کتاب بر اساس آن بهعنوان

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

یک پروژه در پژوهشکده تمدن توحیدی
تهیه شود ،به اندازه تاریخ اسالم قدمت و عمق
دارد .امروزه برخالف همه تالشهای اهل
بیت(ع) در جامعه شیعی بهویژه تالشهای
امام صادق(ع) بهعنوان ولی نعمت حوزه
شیعه برای اینکه مرزهای شیعه و اهل
سنت تبدیل به دیواری بلند نشود ،متأسفانه
در حال تبدیل به خاکریز شدن است .شاید
ً
مسأله اساسا از نشناختن دو طرف حاصل
می شود .این کتاب حاصل تالش عدهای
از طالب حوزه با بضاعت و امکانات بسیار
کم در اندیشکده مرصاد است که مخاطب
اول آن هم حوزویان هستند.
حجتاالسالم والمسلمین
علیدوست
من کتاب را با دقت خواندهام .محتوای کتاب
تصویری از صحنه رقابت داعیان مذهب در
جهان اهل سنت است .البته صحنه رقابت
نیست؛ بلکه صحنه تالش است که ممکن

است این تالش رقابتی داشته باشد؛ اما
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باشیم که یک وقت مخاطب ما دانشگاهیان و
اصالت با تالش است .این کتاب شش جریان
رسانهها و حاکمیت
را مــورد بررسی
وقتی هدفی بهعنوان مواجهه تمدنی به معنای عامش (نه
قرار داده است؛
هــر جــریــان نیز تعریف میشود ،باید اصول فقه را ترمیم کرد فقط دولــت و قوه
چهرههای اصلی و فقه را در آنچه مربوط به مواجهه تمدنی مجریه) هستند؛
مربوط میشود تکان داد.
که در این صورت
و فرعی ساخته
ً
مواجهه تمدنی با
است .کتاب عمدتا
آنها و صحبت درباره بایستهها فرق میکند.
گزارش و توصیف است .هرچند اگر کسی
البته من مخاطب را آنها نمی دانم؛ بلکه
با دقت بخواند – غیرمستقیم – به تحلیل نیز
ً
مخاطب حوزویان هستند.
میرسد؛ اما مستقیما دست به تحلیل نزده
در بحث توجه به بایستهها نیز یک وقت
است .کسی که کتاب را میخواند متوجه
ً
صحبت از مسئوالن حوزه و تصمیمگیران
میشود شش جریان و شخصیتها ،عمدتا
و شورای عالی و مدیران حوزه است که این
از دو مؤلفه استفاده کردهاند که این دو مؤلفه
بایستههای حوزه و دیپلماسی آن بحث
 ۱۸۰درجه مقابل هم هستند .اگر یکی تز باشد
خاصی دارد و فرض ما این نیز نیست؛
دیگری آنتیتز است .یکی جریانی است که
بلکه وقتی میگوییم حوزه ،مراد مسئوالن
بر اساس تساهل و تسامح و انگشت نهادن
علمی ،مراجع ،اساتید ،فقیهان و طالبی
روی توسعه ،سهولت ،اسالم خندان و…
است که سطحی از حوزه را گذراندهاند و
میباشد؛ بسیاری از شخصیتهایی که کار
این پیشانگاره بنده هست .حال این حوزه
و تالش آنها دیده میشود بر اساس این
با این عنوان ،چه بایستههایی باید برای
مؤلفه است؛ مشابه همان اسالم رحمانی
دیپلماسی مذهبی موفق و مواجهه تمدنی
که گفته میشود.
ً
با جریانهای اهل سنت داشته باشد؟ بنده
جریان دیگر که دقیقا
به سه بایسته اشاره میکنم ،که این سه
برعکس جریان اول
بایسته بهطور مفصل در بحثهای بنده
بــراســاس خالفت
وجود دارد:
اســامــی ،جهاد،
یک اصول فقه و فقهی در قامت مواجهه
برگشت به سلف – آن
تمدنی و قادر بر ارتباط و تعامل در حوزه
هم بر اساس تعبیری
داشته باشیم .بنده به دنبال این نیستم که
که خودشان دارند –
آنچه را داریم تضعیف کنیم؛ بلکه ما تراث
میباشد.
بسیار خوبی داریم و نباید خودزنی کنیم؛
در بحث حوزه
ولی وقتی هدفی بهعنوان مواجهه تمدنی
و بایستههای دیپلماسی مذهبی باید متوجه
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بهعنوان کتابی مختصر بسیار خوب است.
حجتاالسالم والمسلمین
این کتاب اگر ریشهیابی آن جریاناتیتر بود
نواب
ً
و مباحث شاخهوارتر بررسی میشد (مثال
بنده نزدیک به  ۳۹سال در زمینه بینالمللی
جریانات جهان عرب و اسالم مانند جریان
تــاش کــردهام و سفرهای متعددی به
اخوان که هیچ جای
جهان اسالم از وجود
آن خــالــی نیست؛
اگرچه اسم آن متفاوت
است در برخی جاها)
بهتر مـیبــود .نکته
دیگر اینکه جریانات
روشنفکری جهان
عرب نیز مطرح نشده
اســت .جریانهای
الــقــاعــده ،سلفی و
داعـــش پاسخی به
جریان روشنفکری و
سکوالر در جهان عرب
هستند .در جریان صوفیه جریانهای اصلی
کشورهای مختلف داشتهام .با دیدن این
آن بررسی نشده است و اگر ابتدا جریان
کتاب احساس غرور کردم .انتشار این کتاب
اصلی مطرح میشد و بعد فروعات ،بهتر بود.
که رویش جوانان حوزوی است که بسیار
نکته دیگر درباره کتاب اینکه مقداری از
خوب مسیر ما را دنبال میکنند ،باعث
سرفصلهایی که انتخاب شده کلی است و با
خوشحالی ما و حوزه علمیه شده است .حوزه
افراد معرفیشده نمیخواند .همچنین وزن
باید بینالمللی شود و طلبههای ایرانی همه
اجتماعی این جریانات مشخص نشده است.
را بشناسند .اکنون چه میزان از حوزویان در
اینکه کدامشان وضع مبنایی و زیربنایی دارند و
زمینه فقههای مضاف – بهجز معدودی از افراد
کدام روبنایی نیز معین نشده است .نکته پایانی
که کار کردهاند – فعالیت دارند؟ البته اطلس
اینکه کتاب در
رهبران جهان اگر
دیپلماسیمردمیبسیارتأثیرگذار
جاهایی بیش
بخواهد عمیق کار
است و حتی همین روابط ایران و عراق در حال
از حد به منابع
شود ،بیست الی سی
حاضرتوسطمردمبهاینجارسیدهاست.
غربیها اعتماد
جلد م ـیشــود؛ اما
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– که میتواند ارتباط با جریانات برقرار کند
ً
و حتما تفوق نیز پیدا کند و از ارزشهای
ً
آنها برخوردار باشد و ضمنا از آسیبهای
آنها تهی باشد – تعریف میشود ،باید اصول
فقه را ترمیم کرد و فقه را در آنچه مربوط
به مواجهه تمدنی مربوط میشود تکان داد
باید فقه را از فقه تقابل به فقه تعامل کشاند.
این ،هم وظیفهی مراجع و فقهاست و هم
وظیفهی طالب.
معارف دین را تقسیم بندی کنیم .معارف
دین در تقسیم کالن (اسالم ،تشیع) سه
تقسیمبندی دارد :معارف و مسائلی که
مذهبی اســت؛ معارفی که اسالمی و
دینی است؛ و در نهایت معارفی که معارف
انسانی است؛ معارفی که من االسالم
و لسالم فقط نیست؛ اگرچه ولید
است ِ
االسالم است ولکن برای انسان است.
بر این محورها میتوانیم تکیه کنیم و
دیپلماسی مذهبی – نهتنها با اهل سنت
بلکه با انسان – داشته باشیم .بنابراین
معارف جهانی و انسانی اسالمی تعریف
و شکوفا شود و البته در دنیا منتشر شود
و نسل آینده آن را فهم کند .بنابراین
شکوفایی معارف اسالمی نهادینه شده
در تراث ،بایسته دوم است.
آمادهکردن ابزاری برای تبلیغ اینها.
گاهی وقتها ما تولید نظریه میکنیم؛
اما مشکل عدم عرضه تولیدشدههاست.
ما مشکل تولید نداریم و یا کم داریم؛ اما
تولیدها یا عرضه نمیشود یا کمتر عرضه
میشود.

بین الملل
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کرده است .البته این اشکاالت در مقابل این
کار بزرگ ،مهم نیست.
در ارتباط با بحث حوزه و بایستههای
دیپلماسی مذهبی نیز باید عرض کنم که
دیپلماسی مذهبی همان دیپلماسی مردمی
است که اساس کار سیاست خارجی است.
دیپلماسی دینی یعنی برقراری ارتباط با
دیگران از طریق اساسیترین مسأله که
دین مردم است .اگر با دین مردم ارتباط
برقرار کنیم ،هم اثرات تبلیغی دارد و هم
اثرات فکری فرهنگی و ارتباطی؛ کاری که
حضرت امام(ره) انجام داد.
ً
مثال در مسأله بوسنی؛ ما اینقدر با بوسنی
نزدیک بودیم و رفت و آمدها بر اساس دین
شکل گرفته است .بوسنی بهعنوان یکی از
جمهوریهای یوگسالوی سابق ،مردمش
اسم دین داشتند و معدود افرادی مسلمان
مانده بودند .کمونیستها هفتاد سال در
آنجا بودند؛ اما ما به اسم دین از مردم آنجا
دفاع کردیم و کارهای عقیدنی سیاسی
انجام دادیم .کمکهای ما تأثیرگذار بود
و مردم تغییر کردند .این دیپلماسی دینی
است که اکنون نیز اگر به دورافتادهترین
روستاهای بوسنی برویم به ایرانیها دلبسته
و عالقهمند هستند.
بنابراین دیپلماسی مردمی بسیار تأثیرگذار
است و حتی همین روابط ایران و عراق در
حال حاضر توسط مردم به اینجا رسیده
اســت .و ایــن هم ریشه دینی دارد که
مردم از جرم و گناه و تقصیر مردم عراق
گذشتند و اکنون شاهد پذیرایی دو طرف
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از یکدیگر هستیم .بنابراین ماندگارترین و
اصیلترین دیپلماسی برقراری ارتباطات
مردمی با ریشههای دینی و مذهبی است.
اگر اینگونه عمل کنیم ،این دیپلماسی
ماندگار میشود.
حجتاالسالم والمسلمین
رهدار
نگارش کتاب اطلس رهبران یک ابتکار و
خالقیت بود و هرکس با کتاب روبهرو شده
به وجد آمده و به نقد کتاب پرداخته است.
در نقد کتاب مواردی به ذهن میرسد که
عرض میکنم.
مبنای نویسندگان در مواجهه با جهان سنی
مشخص نیست .جهان سنی بسیار پهناور
است؛ واضح است که انتخاب چندین شخصیت
نمیتواند کارگشا
بــاشــد؛ بـهویــژه
که نویسندگان
دغــــــدغــــــه
جریانشناسی
داشتند .البته
بنده نیز عرض
میکنم ای کاش
بــه درخـــتواره
جــریــانــات اهل
ســنــت اشــــاره
میشد و بعد با
توجه به مسألهمان نتیجهگیری میشد؛ البته
کتاب نتیجهگیری نیز ندارد.
بنده اگر قرار بود یک تقسیمبندی از
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این جریانات ارائه دهم ،جریانهای
اسالمگرا در جهان را با دو الگوی اسالم
سیاسی و اسالم مدنی تقسیمبندی
میکردم.
اسالم سیاسی بر این باور است که اسالم
قادر به اداره جوامع حتی در عصر مدرن
هست؛ این الگو – که الگویی جامع است
– استلزاماتی دارد؛ از جمله اقامه حکومت
ً
اسالمی؛ ضمنا حکومت را شرط واجب
میداند نه شرط وجوب .شکل این الگو
از باال به پایین است .نماینده شاخص این
الگو ،ایران پساانقالب است .البته با قطع
نظر از غرض غربیها و حساسیتها ،الگوی
اسالم سیاسی که شاخص آن الگوی اسالم
ایرانی است ،مثال خوبی در این زمینه است.
البته غربیها برای اینکه نقدهایشان را

به الگوی ما حداکثری بکنند ،الگوهای
ضعیفتر را نیز در کنار الگوی اصلی نقد
میکنند و همه را به یک چوب میرانند.
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کــانــتــکـسمــحــور (زمــیــن ـهمــحــور) و
صحنهمحور بود؛ در این صورت هر
چیزی اقتضائات خــاص خــودش را
دارد .ما فقهی میخواهیم که در صحنه
باشد و نه فقهی که در قم باشد .ما فقه
انضمامی نیاز داریم.
بنده از آقای علیدوست سا لها پیش
درخواست کردم که ایشان فقه تمدن
بنویسند .نگاه حوزه باید جهانی شود و
در این صورت کالم ما عوض میشود.
تحلیل ما از آینده حوزه این است که
در ده سال آینده اگر طلبه چند زبان
نداند حوزه در همین قم میمیرد .هر
طلبهای که وارد حوزه میشود باید بعد
از پنج سال چندین زبان بداند .بیداری
اسالمی که مصادره شد به علت این
بود که حوزه علمیه قم زبان عربی بلد
نبود .این بیداری بزر گترین ظرفی بود
که ما کمترین مظروف را در آن ریختیم.
بزرگترین علمای مصر را آوردیم اما از
زبان ترجمه وارد شدیم که نتیجه نمیداد.
ذهن ما در مقام آموزش در حوزه باید
جهانی شود .ما اکنون یک کتاب راجع به
الهیات سیاسی نداریم و تمام کتا بهای
داخل کشور ترجمه هست.
بنده زمانی به آیتالله سبحانی عرض
کــردم ،آیــا از هــزاران طلبهای که از
مؤسسه شما فارغالتحصیل میشوند
چند پایاننامه الهیات عملی از آن خارج
می شود و تا کی ما باید به بحث اشاعره
و معتزله بپردازیم.
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عمومی .در دیپلماسی رسمی که نماینده
الگوی دوم که الگوی اسالم مدنی است،
آن در همه کشورها سفارتها هستند ،هر
نهتنها داعیه اقامه حکومت اسالمی ندارد،
کشور اندیشه و عمل کشور متبوع خودش را
بلکه آگاهانه بر این باور است که اسالم را از
ً
نمایندگی میکند و از نهاد رسمی بهعنوان
قاعده هرم اجتماع صرفا به جایی ببرد که
حکومت اشراب میشود و پروتکلها و
اخالق اسالمی وجود داشته باشد .نماینده
ظرفیتهایی دارد که نمیتوان انکار کرد.
شاخص این الگو ترکیه است .این الگو،
اما همزمان ضعفی
بــرخــاف الگوی
از میان هزاران طلبهای که از
که دارد این است
اســام سیاسی از
مؤسسه شما فارغالتحصیل میشوند
که پروتکلهای
پایین به باالست.
راشــــد غــنــوشــی چند پایاننامه الهیات عملی از آن خارج حاکم ،نتیجه و
ً
صریحا میگوید میشود و تا کی ما باید به بحث اشاعره و خروجی را حداقلی
معتزله بپردازیم.
میکند .بنابراین
بنده خمینی نیستم
در این دیپلماسی
و نمیخواهم
ورودی حداکثری ،اما خروجی حداقلی
باشم .البته بنده در یک محفل دانشگاهی
است .به دلیل محدودیتهای دیپلماسی
در خارج از کشور تقریری از این جمله
رسمی ،چند دههای است که بازیگران
داشتم که خمینی برآیند چندین نهضت
بینالمللی به این فکر افتادهاند که باید
چنددههای در ایران است و الغنوشی به
یک نوع دیپلماسی عمومی داشته باشند
نیکی میدانسته که نمیتوانسته جای
که مهمترین ویژگی آن غیررسمی بودن
امام باشد.
آن است.
آنچه ذکر آن ضروری است این است
با توجه به این مقدمه ،یک وقت حوزه
که جهان اسالم سنی بیشتر متمایل
میخواهد از کانال رسمی کارهایی بکند که
به جهان اسالم مدنی شده است .اگر
این ،بایستههایی دارد و یک وقت میخواهد
نویسندگان چنین طرح بحثی میکردند
از کانال غیر رسمی اقداماتی انجام دهد،
و مأموریت آنها این میشد که اسالم
که در این صورت نیز بایستههایی دارد.
مدنی سنی را به بحث میگذاشتند و
همچنین تمام آثار و لوازم آن نیز متفاوت
طبقهبندی میکردند و در انتها نتایج آن
میشود؛ از جمله اینکه بایستههای دول
را با اسالم سیاسی مقایسه میکردند،
ً
اسالمی با دول غیر اسالمی متفاوت
قطعا بحث مطلوبتر میشد.
است؛ بایستههای جریانات مسلمانان با
اما در ارتباط با بحث حوزه و بایستههای
غیرمسلمانان و… .
دیپلماسی مذهبی عرض میشود که ما یک
در حــوزه دیپلماسی عمومی باید
دیپماسی رسمی داریم و یک دیپلماسی
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به بهانه فرا رسیدن کریسمس؛

پاپ مسیحی و فقهای
شیعی
تاریخ مواجهه فقهای شیعه با پاپ مسیحی،
نشان از روابط حسنهای نمیدهد .میان این دو
نهاد روحانی مذهبی ،اختالفاتی درگرفته است.
امام خمینی(ره) پس از سیزدهم آبان ماه بود که
نمایندگانی از پاپ را به حضور پذیرفت .وی
در آن دیدار اذعان کرد که در این موقع حساس
مالقات میکردند
اگر مقامات دیگری تقاضای
ّ
نمیپذیرفتم ،اما مقام روحانیت ملت مسیح و
پاپ اعظم احترامی دارند و لذا نمایندگان او را
پذیرفتم.
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امام خمینی :من پاپ نیستم که…
آیتالله خمینی در آن دیدار ،اما روی خوشی
به پیام ارسالی از جانب پاپ نشان نداد و
اعتراض کرد که «ما  ۵۰سال کشته دادیم،
کشتههای دستهجمعی ،در حبس بودیم،
حبسهای غیرانسانی که بهترین افراد این
ملت در آنجا شکنجههای غیرانسانی شدند،
اما آقای پاپ یک میانجیگری نکردند و به
این فکر نیفتادند که از این ملت مستضعف
پشتیبانی کنند ،چه شده که امروز که ملت ما،
جوانهای ما ،که سالهای طوالنی تحت
فشار و رنج بودند ،رفتهاند و چند نفری که در
آن النه جاسوسی به سر میبرند و عامل توطئه
و جاسوسی بودند را رسوا میکنند ،پاپ اعظم
میانجیگری میکند؟»[]۱
امام خمینی (ره) در جایی دیگر نیز پاپ را مورد

انتقاد قرار داده بود .ایشان در مورد تحریمهای
ایران ،پاپ را مورد سؤال قرار داده بود که« :آیا
مطلع هستید که حصر اقتصادی که آقای
کارتر میخواهد انجام دهد ،معنایش این است
که میخواهد  ۳۵میلیون جمعیت از گرسنگی
بمیرد؟ آیا آقای پاپ مطلع از این مسائل هست و
ما را محکوم میکند؟ یا به او مسائل را میرسانند؟
اگر مطلع هست ،وای به حال ما و وای به حال
مسیحیت و وای به حال علمای مسیح ،و اگر
مطلع نیست وای به حال واتیکان».[]۲
امام خمینی نه تنها در منش سیاسی به پاپ
خرده میگرفت ،بلکه اساس اندیشه پاپ را
نیز مورد خدشه میدانست .امام در سخنرانی
در جمع طالب حوزه علمیه قم در سال  ،۴۳بر
سیاسی بودن اسالم تاکید کرد و آن را خالف
رویهای دانست که پاپ توصیه میکند .به تعبیر

ایشان …« :والله اسالم تمامش سیاست است.
اسالم را بد معرفی کردهاند .سیاست ُمدن از
اسالم سرچشمه میگیرد .من از آن آخوندها
نیستم که بنشینم و تسبیح دست بگیرم .من پاپ
نیستم که فقط روزهای یکشنبه مراسمی انجام
دهم و بقیه اوقات برای خودم سلطانی باشم و به
امور دیگر کاری نداشته باشم».[]۳
این اما تنها امام خمینی نبود که انتقاداتی
به پاپ مسیحی عرضه میکرد .دیگر فقها نیز
چندان با این نهاد مسیحیت بر سر مهر نبودند.
عالمه طباطبایی در نقد حکومت کلیسا و پاپ
گفته بود که« :حکومت کلیسا ،مسلمانان را
طوری برای مریدان خود توصیف و معرفی
کرده بودند که بهطور جدی معتقد شده بودند
که دین اسالم دین بتپرستی است.[]۴
مرحوم عالمه برخی از پاپها را نیز مورد انتقاد
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به مسلمانان جهان ،سیاستمداران بیرحم و
به پاپ گفت …« :سخنان وی به هیچ وجه
قرار میدهد که در حق مردم جفا میکردهاند و
خونخوار خودتان را نصیحت کنید که دوران
با منطق و روح
به پشتوانه مذهبی،
استعمار پایان یافته و به استقالل کشورهای
امام خمینی نه تنها در منش سیاسی اسالم سازگاری
بر مردم ستم روا
اندیشه
اساس
بلکه
گرفت،
ی
م
خرده
پاپ
به
اسالمی و مسلمین جهان احترام بگذارید تا به
ندارد و این امر
میداشتهاند .وی
پاپ را نیز مورد خدشه میدانست.
شما احترام بگذارند.[ ]۹آیتالله مکارم سپس
حاکی از آن است
میگوید زمانی
پاپ را به مناظرهای علمی و منطقی دعوت
که چنین مطالبی
امپراطوری آلمان
کرد .او همچنین در رمضان همان سال ،به
را یا به او دیکته نمودهاند و یا آن قدر نسبت به
خطایی کرده بود و پاپ برای اینکه او را بیامرزد،
تبیین مساله اسالم رحمانی پرداخت تا پاسخی
دین مبین اسالم جاهل و بیاطالع است که
دستور داد سه روز پای برهنه در جلو قصرش
بر اظهارات پاپ بندیکت شانزدهم باشد .گفتار
باید برای پیروان او تأسف خورد».
بایستد ،با اینکه فصل زمستان بود.[]۵
ایشان در کتابی با عنوان واالترین بندگان ،و
آیتالله لنکرانی سپس از پاپ دعوت کرد
سپس در کتاب آیین رحمت به چاپ رسید.
که« :ما از ایشان دعوت میکنیم تا مدتی را
از آیتالله موسوی اردبیلی تا
میان فقهای شیعه و نهاد روحانیت مسیحی،
در مدارس دینی و در خدمت اسالمشناسان
علما و مراجع تقلید
دیواری از اختالفات بهوجود آمده است.
واقعی زانوی ادب بزند و آگاهی خود را نسبت
زمانی که آیتالله موسوی اردبیلی نماز
دیواری که لزوما با اختالفات دینی ساخته
به این دین تحصیل نماید .ما برای ایشان به
جمعه تهران را میخواند نیز انتقاداتی به پاپ
نشده است .مسائل سیاسی و غیردینی نیز در
راحتی اثبات میکنیم که دین اسالم دین
مسیحی وارد کرده بود .وی ،فتنه جنگهای
آن دخیل بودهاند .اخیرا اما آیتالله محمدتقی
رحمت و عطوفت است و از آیههای همیشه
صلیبی را در پرتو حمایتهای پاپ میدانست
مدرسی در حاشیه
درخشان قرآن
و عنوان میکرد که در جنگهای صلیبی،
یکشنبه
روزهای
فقط
که
نیستم
پاپ
من
همایش «پایان
کریم و از مهمترین
نامههایی به پاپ مینوشتند و از بریدن سرهای
سلطانی
خودم
برای
اوقات
بقیه
و
دهم
انجام
مراسمی
بردهداری» ،با
محکمات این
کودکان شیرخوار و به آتش کشیدن آنها خبر
ُ
باشم و به امور دیگر کاری نداشته باشم.
«ک َ
پاپ فرانسیس
تب
کتاب آیه
میدادند و پاپ نیز آنها را تأیید میکرد.[]۶
َ َ ّ
دیدار کرده است.
علی نفسه الرحمه»
آیتالله صافی گلپایگانی هم ،پاپ را در
َ
شاید این بار زمان پایان این اختالفات نیز فرا
است .پاپ باید سالیان درازی را در فهم همین
کنار صهیونیزم و استعمار مینشاند و عنوان
رسیده باشد.
آیه کوتاه از قرآن سپری کند .تعجب آن است
میکند که بسیاری از خاورشناسان ،عمال
که چگونه کسی که خود را رهبر دین آسمانی
استعمار و صهیونیزم و دستگاه پاپ هستند
پینوشتها:
میداند ،در کالم خویش صریحا اراده خدا
و مأموریت دارند که برای مسلمانان کتاب و
 .۱به نقل از صحیفه امام ،ج  ،۱۱صص ۳۰-۲۹
را به بهانه عقل و منطق انکار میکند .به او
رساله و مقاله بنویسند.[]۷
  .۲صحیفه امام؛ ج  ،۱۱ص ۴۱۰
 .۳صحیفه امام ،ج  ،۱ص ۲۷۰
توصیه مینماییم در این اواخر عمر دست از این
اما زمانی که پاپ بندیکت شانزدهم،
 .۴تفسیر المیزان ،ج  ،۳ص ۵۰۶
انحراف و توطئه برداشته و هدایت صحیحی را
اعتراضاتی به مکتب اسالم وارد کرد و «جهاد»
  .۵همانجا
 .۶خطبههای نماز جمعه تهران ،جمعه  ۲۰آذر
برای خود و مسیحیان رقم زند.[]۸
در اسالم را نشانه رفت ،فقهای شیعه نیز
 .۷سلسله مباحث امامت و مهدویت ،ج  ،۳ص ۳۰۹
صادر
ای
ه
بیانی
نیز
شیرازی
مکارم
الله
ت
آی
برآشفتند و وی را مورد انتقادات بسیاری قرار
  .۸بیانیه آیتالله فاضل لنکرانی۸۵/۶/۲۵ ،
  .۹بیانیه آیتالله مکارم شیرازی۸۵/۶/۲۵ ،
کرد و گفت« :آقای پاپ! شما به جای حمله
دادند .آیتالله فاضل لنکرانی در اعتراض

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب «استقالل حوزه علمیه و دولت جمهوری اسالمی ایران»
عادت حوزه
آمد
ِ
نواب صفوی؛ خالف ِ

تدبیر و سیاست
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اگــر والیـــت فقیه
تــالــیتلو امامت
است ،استقالل حوزه
معنا ندارد
گــزارشــی از نشست نقد و بــررســی کتاب
«استقالل حــوزه علمیه و دولــت جمهوری
اسالمی ایران» ،نوشته دکتر عیسینیا

اشاره :چندی پیش در دفتر سایت ،میزبان دکتر
رضا عیسینیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه
علوم و فرهنگی اسالمی بودیم .موضوع جلسه
نقد کتاب جدید ایشان با عنوان «استقالل
حوزه علمیه و دولت جمهوری اسالمی ایران»
بود .در این جلسه آقایان نجمی ،میرخلیلی،
تاران و اجرایی حضور داشتند .گزارش کامل
این نشست را در ادامه میخوانید.
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لطفا دربارهی چرایی و چگونگی
اقدام برای تألیف این کتاب توضیحی
بفرمایید؛ انگیزهها ،اهداف و…
ابتدا از دوستان مجموعهی سایت مباحثات
تشکر میکنم که من را در این جمع پذیرفتید.
بنده در حدود  ۱۰ -۱۲سال است که با گرایش
جامعهشناسی سیاسی دربارهی روحانیت
تحقیق میکنم .در پژوهشکده ما – پژوهشکده
علوم و اندیشههای سیاسی وابسته به
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی – سه گروه
وجود دارد :گروه فقه سیاسی ،گروه فلسفهی

سیاسی و گروه علوم سیاسی .در گروه علوم
سیاسی چهار قلمرو پژوهشی وجود دارد:
قلمروی پژوهشی انقالب اسالمی ،قلمروی
جمهوری اسالمی ایران ،قلمروی روحانیت
و قلمروی جهان اسالم .ما در بحث روحانیت
یک کالنپروژه را تحت عنوان جامعهشناسی
سیاسی روحانیت در جمهوری اسالمی
ایران تعریف و هدف و ضرورت آن را تعیین
کردیم .پس از آنکه اهداف مشخص شد،
فعالیتهای علمی را هم مشخص نمودیم .پس
از فعالیتهای علمی نیز به بحث برنامههای

اقدام یا برنامههایی که میتوانیم انجام دهیم
پرداختیم .موضوعات یا زیرپروژههایی نیز در
این پروژه تعریف کرده بودیم؛ مواردی مانند
نقش مورد انتظار از روحانیت در جمهوری
اسالمی ایــران ،تاریخ روحانیت در ایران
معاصر ،فقها یا مراجع تقلید و نظام سیاسی
در جمهوری اسالمی ایران ،رهبری روحانیت
در مقابله با جریانهای فکری ـ سیاسی در
جمهوری اسالمی اعم از دینی و غیردینی،
ضرورت تحول در نظام آموزش سیاسی در
حوزههای علمیهی قم در جمهوری اسالمی

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

ایران ،عوامل مؤثر در مناسبات روحانیت و
قدرت سیاسی در جمهوری اسالمی ایران،
روحانیت و بازار در جمهوری اسالمی ایران
و مواردی از این دست.
پس از تصویب این کالنپروژه من که در آن
زمان مدیر گروه  علوم سیاسی بودم ،مدیر این
کالنپروژه شدم .البته امکان آن هم وجود
داشت که افراد دیگری را برای انجام این
پروژهها در نظر بگیرند.
بهعنوان اولین فعالیت بنا شد در رابطه با
شخصیتهای روحانیت ،اندیشههای سیاسی
آنها و نیز آرا و مواضعشان تحقیق شود که
من اولین فعالیتم درباره اندیشهی سیاسی
شهید مدرس بود .پس از آن ،بحث روحانیت
با عنوان «روحانیت ،تهدیدات و فرصتها»
بهعنوان دومین کار در این زمینه انجام شد.
سومین فعالیت نیز با عنوان «مقایسهی
کارکرد سیاسی روحانیت شیعی و روحانیت
کاتولیک» انجام شد .آخرین کتابی هم که
چاپ شد «استقالل حوزهی علمیه و دولت
جمهوری اسالمی ایران» بود .فعالیتی که
اکنون در دست اقدام دارم ـ که تمام شده
و به مرحلهی ارزیابی رسیده است ـ تاریخ
سیاسی حوزهی علمیهی قم و یا بهعبارتی
تجربهی سیاستورزی حوزهی علمیه است
که الحمد لله به اتمام رسیده و در مرحلهی
ارزیابی است.

48

چه مقطعی را شامل میشود؟
از ابتدای انقالب  ۱۳۵۷است .در آنجا
ما به این مسأله پرداختیم که آیا روحانیت

در جمهوری اسالمی ایــران توانسته
است آن تصدیگری حداکثری را که از
ابتدا بر اساس دیدگاه بهشتی و حضرت
امام پذیرفته است ،ادامه دهد؟ اگر نه – و
تغییر پیدا کرده است –  علت آن چیست؟
چرا از تصدیگری حداکثری به سمتی

رفته است که نبض فرهنگی جامعه را
در دست بگیرد؟ در مباحثات بحثهایی
را از آیتالله مصباح و… پیگیری کردیم
و با آمار و ارقام به این نتیجه رسیدیم که
چطور از سیاستورزی به سیاستزدگی
میرسد و راهکار آن چیست؟

نسخه مکتوب  -شماره 9

معیار آمارها چیست و شما با
چه آماری میتوانید اثبات کنید که
سیاستورزی به سیاستزدگی
تبدیل شده است؟ آیا بر اساس تعداد
نمایندگان روحانی مجلس است؟
یکی از آنها این بود که به بحثهای مجلس
از دورهی اول تا آخر مراجعه کردیم؛ یکی دیگر
از آنها بحث حضورشان در شورای عالی
انقالب فرهنگی بود؛ نهادهای مختلفی
بررسی شد با این پرسش که آیا این تغییر
کار صحیح است؟
در رابطه با کتاب «استقالل حوزهی علمیه»
پرسش این است که چرا وارد این کار شدیم؟
شهید مطهری یک بحثی داشتند که یکی
از افتخارات شیعه در مقابل اهل سنت این
است که باالی سر آنها عکسی نیست که
خط فرمان از آنجا باشد و باعث شود روحانیت
نتواند آن خصایصی که در طول تاریخ به یدک
میکشیده ـ از جمله ظلمستیزی و مردمگرایی
ـ را با خود همراه داشته باشد .سپس برای
بنده این مسأله مطرح شد که روحانیت در
دوران طاغوت یک رسالتی داشته و پس از
انقالب رسالت دیگری داشته است .بر اساس
فرمایش مقام معظم رهبری که فرمایش
امام(ره) نیز هست ،انقالب اسالمی ایران
مبتنی بر یک رکن است و آن رکن «حوزه»
است .حوزه نیز بر سه رکن است که اگر
این سه  با یکدیگر هماهنگ باشند انقالب
پایدار خواهد بود :فقاهت ،سیاست و تهذیب
نفس .اگر این سه رکن با یکدیگر هماهنگ
باشند مشکلی روحانیت را تهدید نمیکند.

تدبیر و سیاست

د ی 1395
مؤمن ،آیتالله فاضل و دیگر بزرگانی که رئیس
و مدیر حوزه بودند – قبل از شورای عالی یا
پس از آن – پرداختم؛ دیگری واکنش حوزه
به چهار رویداد مهم« :انقالب اسالمی»،
«جنگ»« ،قائممقامی آقای منتظری» و
«رهبری آیتالله خامنهای»؛ به عبارت دیگر
در ارتباط با این حوادث حوزه چه همراهیهایی
نشان داده است و آیا استقالل حوزه در این
موارد معنا دارد؟

بنابراین بحث اصلی کتاب حذف
شده است! هشتاد صفحه از کتاب
چاپی؟
ً
بله؛ مبالغه نیست؛ دقیقا  ۸۰صفحهی
حروفچینیشده .خیلی دیر هم چاپ شد؛
باید سال  ۸۹چاپ میشد.
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ً
اتفاقا یکی از پرسشهای ما
هم ناظر به همین مطلب بود؛ شما
در مقدمه نوشتید که اطالعات
آمــاری ،تا سال  ۸۹است؛ یعنی
شش سال پیش .از قضا حدود
 ۴ – ۵سال است که ـ بنا به دالیلی
ـ به بحث استقالل حوزه بیشتر
پرداخته میشود؛ لذا انتظار این
بود که این آمار و اطالعات به روز
شود و الاقل سالهای  ۹۳یا  ۹۴را
هم شامل شود.
در همان زمان کار تمام شد؛ اما متأسفانه
ارزیاب آن کملطفی کردند و من شکواییهای
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اما آیا روحانیت میتواند استقالل خود را
در جمهوری اسالمی ایران داشته باشد؟
برای پاسخ به این پرسش ،ابتدا استقالل
را تعریف کردم؛ اینکه منظور از استقالل،
کدام استقالل است؟  اقتصادی ،سیاسی  
ً
یا قلمرویی؟ مثال قلمروی حوزه داخل یک
کشوری است؛ مانند ایران؛ اما همین حوزه
میتواند در لیبی هم نفوذ داشته باشد.
ً
مثال بوده است مواردی که مسألهای برای
مسلمانان لیبی اتفاق افتاده و حوزه نجف
به انتخابات  ۸۸هم اشــاره
فتوا داده و نفوذ کرده است؛ یعنی فتوایشان
کردهاید؟
تا آنجا رفته است .پس ابتدا به این پرداختم
بله؛ چون به آنجا هم میرسد؛ بحث
که مفهوم این استقالل چیست.
جامعهی مدرسین و درگیریاش با آقای
سپس به تعریف برخی مفاهیم دیگر پرداختم:
صانعی را نیز بیان کردم.
حوزه و روحانیت؛ آیا حوزه سازمان است؟ آیا
با روحانیت تداخل دارد؟ دولت چیست؟ آیا
البته جامعهی مدرسین را به
منظور قوای سهگانه است؛ یا نظام سیاسی؛
عنوان یک تشکل اصلی حوزوی و
یا دولت حداکثری (مشتمل بر رهبری و
موضعگیریهای آن بررسی کردید.
نهادهای تابعهی والیت فقیه)؟ اینها بدین
جامعهی مدرسین را به عنوان بازوی
منظور است که وقتی بحث استقالل حوزهی
رهبری بیان کــردم .در مقالهای هم که
علمیه یا استقالل روحانیت و جمهوری
برای آن نیمقرن
اسالمی را مطرح
با
حوزه
مراوده
و
تعامل
به
نسبت
ارائه داده بودم این
میکنیم بتوانیم
دارد؛
وجود
حوزه
در
جریان
دو
اآلن
دولت،
بحث را بیان کرده
بــحــث را بهتر
پیگیری کنیم .برخی معتقدند که نباید هیچ بودجهای از بودم؛ دیدگاه خودم
دولت گرفته شود؛ امثال آقای استادی
بوده است.
ورود به بحث هم از
و مرحوم آقای فاضل .عدهی دیگری
در رابطه با رفتار
دو طریق بود؛ یکی
انقالب
شما
که
است
این
اعتقادشان
و کنش روحانیت
بهلحاظ مدیریتی
ً
ندارد
امکان
اصال
اکنون
و
دادید
انجام
با آن چهار حادثه
که به دورانهای
ً
که روحانیت از نظام جدا باشد و اصوال
(کــه در پرسش
مدیریتی آیتالله
دهید.
تمایز
را
ها
ن
آ
توانید
ی
نم
قبل مطرح شد)،
استادی ،آیتالله

دوازدهتن از مجهتدین یا مراجع که مخالف
جریانات حکومتی یا آن چهار حادثه بودند
را نیز آورده بودم؛ اما گفتند که مخالفین را
نیاورید و درنتیجه هشتاد صفحه را حذف
کردند! دستور از مقامات باالیی بود .یعنی
صفحانی که دربارهی آقای شریعتمداری،
آقای صانعی ،آقای منتظری و آقای روحانی
ـ که در بحث جنگ در مقابل امام ایستادند و
بحث تحریم و حرمت جنگ را مطرح کردند
ـ بود را حذف کردیم.

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

هم برای ایشان نوشتم که البته برای آن دنیا
در نظر گرفتم.
بنابراین هشتادصفحه مربوط
به بررسی آن طیف از مراجعی که
نمیدانیم برای آنها چه اصطالحی
بهکار ببریم ،حذف شده است.
بله؛ زیبایی کار هم در همانجاست .در هر
مسألهای مخالفین و موافقین هستند .یکی
از تعارضاتی که بیان کردم در همینجاست.
من با آقای علیرضا امینی هم گفتوگو کردم
و به ایشان
گفتم :اگر
شما افتخار
میکنید که
تابلویی باالی
سرتان نیست
ـ ولی باالی
ســــر اهـــل
سنت هست
ـ  افــتــخــار
دیگر شیعه
در حــوزهی
روحــانــیــت
ّ
«تـــکـــثـــر
اجــتــهــاد»
ّ
است؛ یعنی مجتهدین آن مدام تکثر پیدا
میکنند .ایشان هم پذیرفت.
گفتم :از سمت دیگر هم در اصل قانون
اساسی مشاهده میکنید که والیت فقیه
تالیتلو امامت است؛ اگر تالیتلو امامت
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باشد ،شما مشغول ارائهی یک قرائت
واحد رسمی از دین هستید؛ حاال اگر
مجتهدی صحبتی کرد که منطبق با
قرائت واحد رسمی از دین نباشد ،چطور
این پارادوکس حل میشود؟ (البته من
در مقدمهی کتاب اشارهای به این بحث
کردهام) فرض بفرمایید در زمان حکومت
حضرت علی(ع) یک حکومت رسمی
باشد؛ بعد حوزه کار خود را انجام دهد!
باید زیرمجموعهی امامت باشد .اگر والیت
فقیه تالیتلو امامت است ،دیگر حوزه نباید

کار خود را انجام دهد .گفت :این مسأله
تفاوت دارد .گفتم :چه تفاوتی دارد؟ آقای
بهجت ـ آن زمانی که زنده بود ـ میگفت
ً
بانک ربوی است! آیا اصال میتواند این
صحبت را بکند؟ بحث مصلحت نظام را

نسخه مکتوب  -شماره 9

مطرح کرد .گفتم :نمیشود این مصالح
را در نظر بگیرد؛ او مجتهد است و متوجه
میشود که بر چه اساسی صحبت میکند.
خود شما پاسخی برای این
سؤال دارید؟ آیا شما این ایراد را
وارد میدانید؟
من میگویم در آنجا باید با عنوان شورای
فقاهت یک بابی را باز کنیم که مشکالت
اینچنینی را حل کند؛ به این معنا که نگوییم
ّ
من به تکثر اجتهاد افتخار میکنم؛ اما
ّ
تکثر اجتهاد
در عــمــل
کاری انجام
نــدهــد .این
ّ
تکثر اجتهاد
اکــنــون در
رابـــطـــه با
جـــنـــگ یــا
تـــحـــریـــم
اقتصادی،
بــانــکــداری
و… حرفهایی
بـــرای گفتن
دارد .اگــر
بگوییم بیان
این صحبتها به مصلحت نیست ،آن را
بستید و دیگر افتخار ندارد .اگر بیان کند
میگویند که آب در آسیاب دشمن میریزد
و بر اساس مصالح باید صحبتی نکند .حاال
اینکه راه حل چیست ،مسألهی دیگری

د ی 1395
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ً
بروجردی که واقعا برای حوزه زحمت کشیدند
آقای فلسفی هم دستور میدهد و میگوید
و در آن فضای قحطی و خشکسالی توانستند
که فقیه گفته است این را بردارید.
مدیریت بسیار خوبی داشته باشند؛ اما این سه
فرد ،آقای حائری یا آقای بروجردی نبودند.
موازنه است.
ً
مخصوصا پس از آیتالله بروجردی که آن
بله.
معادله بهصورت شدیدتری به حالت نامتوازن
در موضوع بهائیت هم چندباری…
درمیآید و استقالل حوزه در شرف نابودی
بله؛ در بهائیت نیز بود؛ یا در مورد کتاب
کامل است .تا زمانی که حضرت امام مرجع
تعلیمات دینی .یعنی یک فرستادهی ویژهای
عــلــیاالطــاق
مانند مرحوم آقای
مخالفان اگر ناقد اصل نظام باشند ـ حـــداقـــل در
فلسفی دارند که
از نظر امام(ره) مساوی با کفر است و
حوزهی سیاست
میتوانند راحت
صحبتهایشان کافر هم که تکلیفش مشخص است .اما ـ مـیشــود و آن
را به او بگویند .اگر منتقد عملکرد نظام باشند ،این بحث تعادل شاه ـ فقها
اما هنگامی که مطرح میشود که مخالفت با عملکرد نظام را به هم میزند
چه مقدار به مصلحت است؟ روحانیت و
و بــه جمهوری
آیتالله بروجردی
رحلت میکنند ،حوزه این مصلحتها را میسنجد و جرأت اســامــی ایــران
صحبتکردن ندارد.
میرسد.
دیگر در شــاه ـ
بهعبارتدیگر
فقیه نــداریــم؛
صحبت بنده تبیین محدودیت حوزه و اعمال
چون دیگر آن عظمت و شوکت ـ حاال به
فشار بر آن در دوران قاجار و پهلوی است و
هر دلیلی ـ از بین رفته است .پس از ایشان
اینکه اآلن در جمهوری اسالمی ،قدرت چه
شاهد وضعیت شاه ـ فقها هستیم؛ کسانی
مقدار دارد آن چهرهی عبوس و اجبارش را
مانند امـــام(ره) ،آیتالله شریعتمداری،
به حوزه تحمیل میکند؛ زیرا روحانیت یکی
آیتالله گلپایگانی ،حاجآقا مرتضی حائری
از بزرگترین اقشار اجتماعی است.
و… هستند .در این حالت دیگر آن موازنه
نسبت به تعامل و مراوده حوزه با دولت،
اتفاق نمیافتاد و درنتیجه استقالل حوزه
اآلن دو جریان در حوزه وجود دارد؛ برخی
دچار مشکل میشود.
معتقدند که نباید هیچ بودجهای از دولت
گرفته شود؛ امثال آقای استادی و مرحوم
به این دلیل که تعاریف ،معیارها
آقای فاضل از جملهی این افرادند .از
و… مختلف میشوند.
ً
آقای بروجردی مثال زدیم که بازاریها
بله؛ همانطور که قبال هم این مشکل را
گفته بودند برویم قرض بگیریم و ایشان
داشتیم؛ یعنی زمان مراجع ثالث پیش از آیتالله
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است؛ من تنها به آن پارادوکس توجه کردم.
اما در بحث استقالل حوزه بنده به این
موضوع پرداختم که در دوران پهلوی یا
قاجار چه اتفاقی برای این استقالل افتاده
است .اینطور بیان کردم که حوزههایی
که در آن زمان داشتیم متوقف به یک
ً
شخصیت روحانی طراز اول بودهاند؛ مثال
در اصفهان جهانگیرخان قشقایی و در
کاشان مالاحمد نراقی را داشتیم .چیزی
بهعنوان نهاد حوزه مانند اکنون که سازمان
حوزوی داریم ،وجود نداشته است .در دوره
قاجار بهواسطهی اقدامات افرادی  مانند
سپهساالر یا امیرکبیر ،فرایند تبدیل دولت
از دولت شبگردی بهسوی دولت مدرن
آغاز میشود .در دولت مدرن ،دیگر قانون
صحبت میکند .در این حالت اگر یک
مجتهد هم بخواهد صحبتی داشته باشد،
آخرین جایی که میتواند خود را نشان دهد،
مجلس است؛ حاال یا داخل مجلس و یا
پشت درهای مجلس .بیشتر از این بخواهد
صحبتی داشته باشد باید تبدیل به قانون شود
و با یک کد قانونی باال بیاید .البته ما در دوران
قاجار این مشکل را نداریم .یعنی افرادی که
ً
هستند واقعا صاحب قدرت هستند .دوران
پهلوی نیز دوران شاه ـ فقیه است و ما این
استقالل را داریم .شاه ـ فقیه به این معنا که
ما در یکسو آیتالله بروجردی را داریم و در
سوی مقابل شاه را .آیتالله بروجردی در
آن قضیهی مشعل ،میگوید من شنیدم که
دارند آتشپرستی انجام میدهند! به آقای
فلسفی میگوید که از آن جلوگیری کنید.

تدبیر و سیاست
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گفته بود« :نه؛ خداوند میرساند» .عدهی
دیگری اعتقادشان این است که شما
ً
انقالب انجام دادید و اکنون اصال امکان
ً
ندارد که روحانیت از نظام جدا باشد و اصوال  
نمیتوانید آنها را تمایز دهید .البته با یک

استقالل از دولت بهمعنای قوهی
مجریه نیست؛ هرچند ممکن است
عدهای دغدغه داشته باشند که خیلی
به لحاظ مالی وابسته نباشیم؛ اما در
هیچ دورهای دولت ،نتوانسته است

تبصره که میگویند دولت حداقلی است.
من دیدگاه رهبری را در اینجا آوردهام که
ایشان معتقدند حوزهی قوی حوزهای است
که پشت آن قدرت باشد؛ اما چه قدرتی؟ نه
قدرتی که به آن دستور دهد .هم حضرت
امام و هم مقام معظم رهبری میگویند که
افتخار روحانیت این بوده که عالمه مجلسی،
صفویه را روحانی یا حوزوی کرد؛ نه اینکه
حوزه را دولتی کند.

آن مقدار به حوزه فشار بیاورد که
موضع سیاسیاش را جابهجا کند.
پرسش اینجاست که آیا باید از
اصل نظام و رهبری استقالل پیدا
کند؟ اگر پاسخ منفی باشد ،همان
انتقادات دربارهی انتخاب مرجعیت
در سال  ۷۳پیش میآید؛ اینکه
استقالل حوزه از بین رفت ؛ و این
ً
اصال به قوه مجریه مربوط نیست؛
ً
نظام وارد
اصل
به
را
انتقاد
این
دقیقا
ً
میکنند .بنابراین اگر صرفا قوهی
مجریه را در نظر بگیریم ،برداشت

بهنظر میرسد مسألهی اصلی
که اکنون در حــوزه مطرح است
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ناقصی است .بله ،ممکن است در
دورههایی مقداری بحث وابستگی
مادی به قوه مجریه وجود داشته؛ اما
مسألهی اصلی ،وابستگی سیاسی
است که بیشتر به اصل نظام مربوط
میشود.
من هر دو حالت را بحث میکنم؛ هرچند به
دلیل وجود فشارهای مختلف ،آن شفافیت
ً
الزم وجود ندارد؛ مثال  من این جریان را
مطرح کردم که از آقای بوشهری سؤال
میشود چرا فالنکار را در نظام بودجه
انجام دادید؟ ایشان میگوید« :هنگامی که
شما هم تحت فشار باشید و عدهای بیایند
پشت دفتر شما شعار دهند ،یا طلبههای
تند و رادیکال حرفهایی بزنند یا… شما
مجبور هستید که این کار را انجام دهید».
اما زمانی که بحث قوهی مجریه هم مطرح
است باید دقت کنیم که هرچند دولتها
ً
(مثال دولت آقای هاشمی ،دولت آقای
احمدی نژاد و…) این بودجه را اختصاص
میدهند ،اما از طرف مقابل هم به حوزه
فشار میآورند و انتظاراتی دارند که درنتیجه
آن استقالل از بین مــیرود .بحث من
بیشتر این است که اگر حالت حداکثری
در نظر بگیریم – که همین کار را نیز انجام
میدهیم – دیگر چیزی به عنوان استقالل
حوزه معنا ندارد؛ چون در نظام والیت فقیه،
رهبری تالیتلو امامت است.
خب بر اساس آن قرائت بله؛ اما
بسیاری هستند در حوزه که میگویند
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نظری خاصی برای تحلیل استفاده
کردهید؟
سؤال خوبی است؛ من در بحثم برخی
رویکردها (مانند رویکردهای معرفتی ،اخالقی
و ساختاری) را مطرح کردم؛ اما اینطور نبوده
ً
که مانند کتابهای قبلیام از مثال چارچوب
ساختبندی یا کارکردگرایی استفاده کنم .من
گفتهام که چارچوب نظری من در بحثی
که دنبال میکنم این است که اگر شما به
جدایی دین از سیاست اعتقاد داشته باشید ـ
که من روی این قسمت بسیار تمرکز کردم ـ  
ً
اصال استقالل حوزه دیگر معنایی ندارد؛ اما
اگر به تفکیک دین و سیاست اعتقاد داشته
باشید ،آنگاه این بحث پیش میآید که حوزه
تا چه مقدار میتواند داخل سیاست باشد و
در داخلسیاستبودن تا چه مقدار میتواند
استقالل داشته باشد.
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جنس کــاری که شما انجام
میدهید یا توصیفی است یا هنجاری.
آخر بحث
اگــر توصیفی باشد در ً
میتوانیم متوجه شویم که مثال در این
دوران چه مدلی از تعامل میان حوزه و
دولت برقرار بوده است .اگر بحث شما
هنجاری باشد ،باید توصیهی شما در
انتهای بحث مشخص باشد .احساس
میشود بهدلیل نبود چارچوب نظری
خاص ،به سمت هیچیک ً از این دو
نرفتید و به همین دلیل مثال مشخص
نمیشود که در دوران جمهوری
اسالمی کدام الگو بوده است یا شما
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من در یک مقالهای آوردهام که مخالفان ،یا
حاکم اسالم است؛ ولی نه به این
ناقد اصل نظام و یا ناقد عملکرد نظام هستند.
معنا که حاکم اسالمی را تالیتلو
اگر ناقد اصل نظام
معصوم بدانند
من در بحث چارچوب نظری ،اسالم باشند ،امـــام(ره)
یا او را به خدا
فقاهتی (در کنار اسالم سلفی و اسالم
میگوید مساوی
برسانند.
از نظر بنده باید فرهنگی) و اسالم سیاسی را در یک معنا با کفر است؛ یعنی
مشخص شود که میبینم .در اسالم فرهنگی یا فردی ،شما کافر است و کافر  
تنها بهدنبال رسالهی عملیه هستید .اما
هــم کــه تکلیفش
حــوزه در مسائل
مختلف فرهنگی ،اکنون شما یک کارویژهی جدیدی برای مشخص است .اگر
روحانیت قائل شدهاید و گفتهاید که ما
منتقد عملکرد نظام
اقتصادی ،سیاسی
و… حرفی برای عالوه بر ساماندهی آخرت مردم ،مشغول باشند ،این بحث
گرفتن دارد یا نه؟  ساماندهی امر دنیوی هم هستیم.
مطرح میشود که
مخالفت با عملکرد
و اگر دارد ،آیا این
نظام چه مقدار به مصلحت است؟ روحانیت
حرف با نظام در تضاد است؟ در چنین صورتی
و حوزه این مصلحتها را میسنجد و جرأت
کجا باید حرفش را مطرح کند؟ صحبت من
صحبتکردن ندارد.
این است که نظام والیت فقیه این اجازه را
به شما نمیدهد.
شخصی نزد آقای فلسفی میرود و میگوید:
یک
با توجه به این که کتاب در ً
ً
شما که قبال بسیار اعتراض میکردید؛ چرا
پژوهشگاه تولید شده است ،طبیعتا
اکنون اعتراض نمیکنید؟ آقای فلسفی
است
انتظار از یک کار پژوهشی این ً
نزد امام(ره) میرود و میگوید« :عدهای
که جانبدارانه نباشد؛ اما تقریبا از
شما
از روحانیون آمدهاند و میگویند :چرا
ابتدا تا انتهای کار یکنوع جانبداری
که در دوران طاغوت آنمقدار زبان برنده
مشاهده میشود؛ انگار یک کتاب
داشتید ،اکنون اینطور نیستید؟ من به
القاب
ایدئولوژیک است؛ مثل بحث ً
ایشان پاسخ دادم که آن زمان مشخص
و عناوین شخصیتها که معموال در
بود که آنها زیر پرچم یزید هستند و ما زیر
کارهای علمی و پژوهشی ،القاب بهکار
پرچم امام حسین(ع) و حضرت رسول(ص).
نمیرود .بنابراین هنگامی که فرد کتاب را
اکنون چطور است؟ آنها و ما زیر کدام
میخواند تا حدود زیادی احساس میکند
پرچم هستیم؟» .سپس امام(ره) فرمودند:
که یک کار سفارشی است.
«احسنت؛ بهترین راه همین است و همین
بهعنوان پرسش بعدی بفرمایید
را ادامه بدهید».
که آیا شما در این کتاب از چارچوب
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از میان ده الگو کدام الگو را تجویز
کردهاید.
در یک مورد هم در صفحهی  ،۵۴شما
اینطور بیان کردید که ما باید ببینیم
انگیزهی آن کسانی که استقالل حوزه
مطرح میکنند از این کار چیست؟
را ً
دقیقا کلمهی «انگیزه» را استفاده
کردید .سؤال اینجاست که مگر در
کارهای علمی ،از انگیزهی افراد سؤال
میشود؟ آیا ما – چه در جامعهشناسی و
چه در علوم حوزوی – میتوانیم سؤال
کنیم که شما به چه دلیل این صحبت
را میکنید؟
نــظــریــهی آن
طور
شخص این ً
اســـت؛ حتما
استداللهای
خود را هم دارد
کـــه اگـــر ایــن
صحبت را انجام
مـــیدهـــم ،به
این دلیل است
کــه احــســاس
مـیکــنــم دیــن
سالم میماند؛ یا
اینکه اگر این
حرف را میزنم
احساس میکنم دین از بین میرود.
استفاده از این عبارت که «ببینیم
انگیزهی آنها چیست» ،یک نوع
به سمت انگیزاسیون رفتن است.

شاید استفاده از واژهی «دغدغه»
بهتر بود.
هنگامی که من فیلم مارمولک را تماشا
کــردم ،چهارده صفحه بــرای آن مطلب
نوشتم؛ آنهم براساس چهار سؤال اصلی:
 .۱چرا نویسنده این فیلم را نوشته است؟ .۲
چرا اکنون این را روی صحنه آوردند؟   .۳تا
چه مقدار در مورد روحانیت صادق است؟ .۴
پیامد آن چیست؟
من برای پاسخ به پرسشهای اول و دوم
باید از روانشناسی سیاسی استفاده کنم تا
بفهمم انگیزههای آنها چیست .آیا چنین

بحثی انگیزاسیون است و بحث علمی
نیست؟ خیر؛  بهنظر بنده هر نوشتهای در
حوزهی انگیزه ،انگیزاسیون نیست .در
ً
مباحث روانشناسی سیاسی مثال میگویند
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شاه این مشکالت را داشته است؛ روی
انگیزهها بحث میکنند.
زمانی روانشناسی اجتماعی
میتواند کمککننده باشد که شما
ده دلیل داشته باشید و این را هم
در کنار آنها قرار دهید تا مکمل
باشد؛ اما اگر بخواهیم تنها از لحاظ
روانشناسی بررسی کنیم ،معیاری
برای تشخیص آن وجود ندارد و در
نهایت شاهد یک نوع از تقلیلگرایی
خواهیم بود.
اما نکتهی دیگری که مایل بودیم با شما
مطرح کنیم این
اســت که یکی
از اصلیترین
مـــدعـــیـــان و
مدافعان بحث
استقالل حوزه
آن تفکری است
که به «سکوالر»
مــعــروف شده
اســـت .آنهــا
بهصورت مطلق
معتقدند هستند
کــه هیچگونه
ارتباطی نباید
وجـــود داشته
باشد .منشأ ًآن هم نگاهی است که
میگوید :اصال حوزه چه کاری با مسائل
سیاسی و اجتماعی دارد؟ نگاه دیگری
هم وجود دارد که میگوید حوزه باید
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دولت داشت؛ اما امام در رأس دولت
دیگر بر قلبها حکومت نمیکند و… و در
بود .بنابراین نمیشود اینان را َمقسم
نهایت نتیجه میگیرند که اگر استقالل
یکدیگر قرار داد.
داشت ،نفوذ هم داشت .این بخش خارج
من وقتی در مورد آیتالله بروجردی
از بحث من بوده است؛ یعنی رسالت کتاب
یا آیتالله حائری و امثالهم بحث کردم
این نبود؛ اما جای کار دارد.
میخواستم بگویم که در دوران طاغوت
هنگامی که حوزه مخالف است و مخالفتش
بهعنوان پرسش یا نقد آخر بهنظر
را هم ابراز میکند (یا ابراز نمیکند یا در
میرسد بهتر بود در بخش حاکمیت
تقیه است و…) باز هم بهدنبال استقالل
سیاسی و نهاد مرجعیت ،تمایزی بین
است و استقالل برایش معنا دارد .اما در
دورانی که فقها و حوزهها در صدر بودند
دوران جمهوری اسالمی ایران دچار یک
و دورانی که درصدر نبودند برقرار
پارادوکس است؛ اگر میخواهد استقالل
کنیم؛ دراینباره دوران شاه ـ فقیه
داشته باشد ،تکلیف قانون اساسی چیست
کمکی به بحث ما نمیکند؛ بهجای آن
(قانون اساسی برآمده از نظام والیت فقیه)؛
اگر دولت صفویه را میآوردیم ،خیلی
اگر هم استقالل
مــلــمــوستــر
درست است که در صفویه فقها قدرت نداشته باشد ،پس
میتوانست
ّ
افتخار کردنش
شرایط مشابه
داشتند؛ اما باز هم ملباشی بودند؛ عالمه
بــا جمهوری مجلسی در اصفهان دستور میدهد که بتها چیست؟ با چنین
ّ
توصیفی ،صفویه
اسالمی ایران را جمع کنند؛ اما باز هم ملباشی است.
را چگونه باید
را به تصویر
مطرح میکردم؟ درست است که در صفویه
بکشد؛ چون در صفویه فقها قدرت
ّ
فقها قدرت داشتند؛ اما باز هم ملباشی
داشتند .آنوقت میتوانستیم بگوییم
بودند؛ عالمه مجلسی در اصفهان دستور
که در آنجا که فقها قدرت داشتند چه
میدهد که بتها را جمع کنند؛ اما باز هم
اتفاقاتی افتاد؟ آیا حوزه مستقل بود و
ّ
ملباشی است.
میتوانست به دولت فشار بیاورد یا
خیر؟ و در اینجا چه اتفاقاتی افتاد؟
ممنون از فرصتی که در اختیار
شما در چندجا آقای بروجردی را به
ما گذاشتید.
موازات امام و مقام معظم رهبری
من اگر میدانستم فضای جلسه اینگونه
قرار دادید؛ در حالی که از لحاظ قدرت
است  ،با اشتیاق بیشتری میآمدم .نکات
هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند؛ آقای
بسیار ارزندهای مطرح کردید.
بروجردی قدرت اجتماعی در برابر
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رسالت اجتماعی و سیاسی خود را
انجام دهد؛ اما بدون آنکه وامدار
نگاه اول
نظام باشد .بهنظر میرسد به ً
(نگاهی که معتقد است اصوال حوزه
با مسائل سیاسی و اجتماعی کاری
کتاب کمتر پرداخته
ندارد) در این ً
شده است .لزوما هم نیازی نیست
که برای پرداختن به آن ،از افراد نام
برده شود تا زیر تیغ سانسور برود؛ بلکه
میتوان خود جریان و تفکر را بررسی
کرد .شما فرمودید آن  ۸۰صفحه به
این دلیل حذف شده است که نام آن
 ۵-۶نفر آمده است ،امکان داشت که
آن جریان تفکر را عنوان کرد ،نگاه
آنها را مطرح کرد و در مورد آن هم
به مسائل بپردازیم .به نظر شما جای
مطرح شدن آن نبود؟
من در بحث چارچوب نظری ،اسالم فقاهتی
(در کنار اسالم سلفی و اسالم فرهنگی) و
اسالم سیاسی را در یک معنا میبینم .در
اسالم فرهنگی یا فردی ،شما تنها بهدنبال  
رسالهی عملیه هستید؛ یعنی همان وضعیتی
که پیش از جمهوری اسالمی و در زمان
طاغوت بود  .اما شما بهعنوان روحانیت یک
کارویژهی جدیدی برای خود قائل شدید و
گفتید که ما عالوه بر ساماندهی آخرت
مردم ،مشغول ساماندهی امر دنیوی هم
هستیم .تمرکز من روی این بخش بود.
بخش دیگر معتقد است که چون روحانیت
ً
وارد قدرت شده ،طبیعتا از نفوذ آن کاسته
میشود و هنگامی که از نفوذش کم شود
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نـــواب صــفــوی؛
عادت
آمد
ِ
خالف ِ
حوزه
نگاهی به رویکردهای متفاوت بزرگان
حوزه به نواب صفوی

اختالف نظرها در مورد نواب صفوی
بسیار اســـت .بــرخــی حــرکــت او را
خودسرانه میدانند .برخی به تأیید او از
جانب حوزه و مرجعیت تأکید میکنند.
اما آنچه مسلم است این است که روحیات
مذهبی و عرق دینی ،او را به سمت
اینگونه حرکات انقالبی کشاند .هر کدام
از این دو قول که صحیح باشد اما یک جنبه
از شخصیت این طلبه جوان را بازتاب
میدهد .شخصیتی که با روحیهای وارد
حوزه شده بود که تأیید و تکذیبهای
فراوانی را میطلبید؛ روحیهای که فضای
مرسوم حوزه را به هم ریخته بود .روحانی
عادت حوزه بود.
جوانی که خالف آمد
ِ

برخی او را رو در روی مرجعیت گذاشتهاند.
برخی نیز او را مورد تأیید مرجعیت شیعه
میدانند .سید هادی خسروشاهی گفته
روحانیت مترقی ،هــوادار نواب
اســت
ِ
صفوی بودهاند .خسروشاهی ادعا کرده
که آیت الله محمد تقی خوانساری و آیت
الله صدرالدین صدر ،سید نواب را تأیید
کردهاند .محمد باقر محسنی مالیری – از
نزدیکان بیت آیت الله بروجردی -اما تأیید
نواب را توسط مرحوم خوانساری و صدر،
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نپذیرفته است ]۱[ .خسروشاهی حتی
مرحوم طالقانی را نیز از مدافعان رفتارهای
نواب صفوی میداند .نواب صفوی پس از
ورود به ایران با مرحوم طالقانی دیدار کرده
بود .طالقانی به نواب توصیه کرده بود که
ابتدا با احمد کسروی به گفتوگو و مباحثه
بپردازد .مباحثههای نواب و کسروی اما به
رضایت هیچکدام نینجامید و نواب صفوی
راه دیگری را برگزیده بود.
سید هادی خسروشاهی ادعا کرده است

سید محمود طالقانی بر مزار دکتر مصدق ،از
فدائیان اسالم به نیکی یاد کرده و ُمهر تأییدی
بر عمل آنها زده است ]۲[.مرحوم طالقانی
گفته بود …« :مراجع دینی مانند مرحوم آیت
الله خوانساری و آیت الله کاشانی و فدائیان
اسالم ،با هم شروع کردند به حرکت و ملت
را به حرکت در آوردن؛ هر یک به جای خود.
فدائیان اسالم ،جوانان پر شور و مؤمن ،آنها
راه را باز و موانع را برطرف میکردند .مانع
اول را برداشتند (هژیر) ،انتخابات آزاد شروع
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کنند .طلبه جوانی که بعدها فهمیدم نواب
صفوی بود ،سخنان تندی ایراد میکرد که
هیچ چیز از آن در خاطرم نمانده است .بعدها
خبردار شدم که نواب و یارانش قصد دیدار
با آیت الله بروجردی را داشتند که ایشان
آنها را نپذیرفته بودند .از پدرم شنیدم که چند
روز بعد که اصحاب آیت الله بروجردی ،از
جمله پدرم در محضر ایشان بودند ،یکی از
ً
بزرگان و از مدرسان حوزه (ظاهرا پدر آیت
الله فاضل لنکرانی) علت این رفتار را از آیت
الله بروجردی سؤال کرده و میپرسد چرا این
افراد را که خواهان حکومت اسالمی هستند،
نپذیرفتید؟ ایشان در جواب میگویند :این
آقایان میخواهند شاه را بردارند ولی امثال
شما را به جای او بگذارند .شخص دیگری
ً
(ظاهرا مرحوم آیت الله کبیر) که از علمای
بزرگ و فقهای برجسته بوده است میپرسد،
مگر چه اشکالی دارد؟ آیت الله بروجردی
در جواب میگویند :اشکال بزرگ این امر
در اینجاست که شاه با اسلحه توپ و تفنگ
به جان مردم میافتد ،با این اسلحه میشود
مقابله کرد ولی اگر شما به جای او نشستید،
اسلحه شما ایمان و عقاید مردم است که به
جان مردم میاندازید .با این اسلحه نمیتوان
به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم
به بازی گرفته میشود]۵[ ».
این خاطره هم با مخالفت سید هادی
خسروشاهی مواجه شد .وی گفته بود آقای
صادق طباطبایی به علت اینکه فرزند آیت
الله سلطانی استاد ما بودند و مدتی در قم
زندگی میکردند به مسائلی آشنا هستند
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و با فدائیان اسالم هیچگونه موافقتی نمیکرده.
شد .مانع بعدی را برداشتند ،صنعت نفت در
محمد یزدی در خاطرات خود اینگونه آورده
مجلس ملی شد».
که در آن روزها ،در حوزه علمیه این تفکر جان
خسرو شاهی کسی است که هم نواب صفوی
گرفت که فدائیان اسالم ،قصد متالشی کردن
را درک کرده ،هم پس از سالها به بررسی
حوزه را دارند و میخواهند حوزه را از سمت
اندیشههای وی میپردازد .خسروشاهی
کار علمی و فرهنگی به سوی مبارزه مسلحانه
تأیید کرده است که مراجع بزرگی چون آیت
سوق دهند .حتی معروف شد که مرحوم آیت
الله عبدالکریم حائری و بروجردی با این
الله بروجردی (ره)
گونه حرکتهای
که
است
کرده
تأیید
خسروشاهی
به افرادی دستور
انقالبی موافق
مراجع بزرگی چون آیت الله عبدالکریم
داده است که جلو
نبودهاند .به نظر او
این اختالف ،یک حائری و بروجردی با این گونه حرکتهای نشر افکار مرحوم
انقالبی موافق نبودهاند.
نــواب صفوی را
اختالف بنیادین و
ِ
آیت الله محمد یزدی هم گفته بود که
در میان طالب
نبود.
مبنایی
نهایت
ِ
از
صیانت
و
حفظ
دغدغه
بروجردی
مرحوم
بگیرند و اگر الزم
اختالف نظرها
میان مــراجــع و حوزه را داشته و با فدائیان اسالم هیچگونه شد ،با آنها برخورد
موافقتی نمیکرده است.
فیزیکی نمایند…
مــرحــوم نــواب،
مرحوم آیــت لله
به شرایط زمانی
بروجردی که در رأس حوزه قرار داشتند،
و مکانی مربوط میشد .خسروشاهی گفته
طبیعی بود که به دلیل ِسمتی که داشتند و
است« :روش مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم
اعتقاد به لزوم حفظ و صیانت از حوزه علمیه
حائری – مؤسس حوزه علمیه قم -در دوره
و جلوگیری از فروپاشی آن ،با فدائیان موافق
دیکتاتوری مطلق رضا خان و اجرای برنامه
ً
نباشند…» []۴
سرکوب توسط وی ،یک روش کامال عقالنی
در مخالفت میان نواب صفوی و آیت الله
و منطقی برای حفظ حوزه علمیه بود .ادامه
بروجردی اما باز هم اقوال یکسان نیست.
این روش و با همان منطق …،توسط مرحوم
چندی پیش که صادق طباطبایی خاطرهای
آیت الله بروجردی با توجه به شرایط کشور و
از رابطه نواب و آیت الله بازگو کرده بود ،با
بحرانهای سیاسی ،باز روشی عقالنی بود.
مخالفتهایی مواجه شد .صادق طباطبایی
پس اختالف نظر ماهوی فدائیان اسالم با
گفته بود« :در یکی از روزهای بهار سال
مراجع پیشین ،ناشی از برداشتها و اجتهادها
 ۱۳۳۱که نوجوانی  ۹ساله بودم ،گروهی
و شرایط زمان و مکان بود]۳[ ».
از طلبههای جوان و سیاسی از تهران عازم
آیت الله محمد یزدی هم گفته بود که مرحوم
قم شده بودند تا با آیت الله بروجردی دیدار
بروجردی دغدغه حفظ و صیانت از حوزه را داشته
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ولی در همه مسائل اطالعات ندارند و سن
او ایجاب نمیکند که چنین اطالعاتی را
در رابطه با آیت الله بروجردی داشته باشد.
وی گفت که آیت الله بروجردی موافق
نوع حرکت شهید نواب نبودند اما معتقدم
مطلب صادق طباطبایی صحت نداشته
و جزو شایعاتی بود که در اذهــان وجود
داشت .خسروشاهی همچنین گفته بود
برخی اصحاب آیت الله بروجردی خیلی

کسروی اقدام کرده است نیز اختالف نظر
وجود دارد( .نواب صفوی یکبار خود به
ترور کسروی اقدام کرد که ناکام ماند.
هشت ماه بعد تعدادی از اعضای فدائیان
اسالم توانستند کسروی را از پای درآورند)
در این باره ،خانم احتشام رضوی – همسر
نواب صفوی -پاسخ داده است .او گفته
که از زبان مرحوم نواب شنیده است که
فتوای ترور را آیت الله عبدالحسین امینی

مایل نبودند که به نواب میدان بدهند؛ اما
چنین سخنی که آیت الله بروجردی بگویند
افرادی مانند نواب صفوی میخواهند شاه
شوند ،در شأن آیت الله بروجردی نیست و
چنین سخنانی را برخی جعل کردهاند و این
تعبیرات ،تعبیرات یک مرجع نیست]۶[ .
اختالف نظرها در مورد نواب صفوی به
اینجا ختم نمیشود .در باب فتوایی که
سید ّنواب بدان عمل کرده و به ترور احمد
ِ

(معروف به عالمه امینی) صاحب کتاب
الغدیر ،صادر کرده است.
عالمه امینی در نجف ،استاد نواب صفوی
بود .وی با مرحوم نواب ارتباطات نزدیکی
داشت .خانم احتشام رضوی در هنگام ترور
احمد کسروی تنها  ۱۲سال سن داشت .او دو
سال بعد یعنی در  ۱۴سالگی با مجتبی نواب
صفوی ازدواج کرد .خانم احتشام در خاطرات
خود آورده است« :در طول هشت سال زندگی

نسخه مکتوب  -شماره 9

مشترک ،سید کمتر از یک سال در کنارم بود،
یا در حال مسافرت و تبلیغ بود یا در زندان ،یا
پنهان از چشم رژیم» ]۷[ .گفته او در مورد
فتوای ترور توسط سید عبدالحسین امینی
هم مورد تردید قرار گرفته است.
حاج مهدی عراقی از یاران نزدیک نواب
صفوی در خاطرات خود گفته است« :نواب
صفوی در نجف مشغول خواندن درسش بود
که یکی از این کتابهای کسروی به دستش
رسید که توهین به امام جعفر صادق(ع) کرده
بود .بعد از مطالعه کتاب ،کتاب را پهلوی
دو تن از مراجع نجف میآورد و نظر آنها را
میخواهد .یکی عالمه امینی صاحب کتاب
الغدیر و یکی هم حاج آقا حسین قمی ،که هر
دو از اساتید ایشان بودند … ،آقای قمی وقتی
کتاب را مطالعه میکند ،حکم ارتداد نویسنده را
اعالم میکند ،اما آقای امینی متوجه میشود
که منظور سید از این سؤال چیست .توصیه
درستان ادامه بدهید.
میکند که شما اینجا به ِ
بعد ایشان اصرار میکند که در هر حال شما
نظرتان را بگویید و ایشان نظرشان را نمیگویند
و اصرار داشت که ایشان (نواب) به درسش
ادامه بدهد .ولی سید وسائلش را جمع میکند
و حرکت میکند به طرف تهران» ]۸[.مهدی
عراقی انتساب فتوای ترور را به عالمه امینی
نپذیرفته بود.
روایت دیگر در مورد این فتوا را آیت الله
سید صادق روحانی بیان کرده است .آیت
الله روحانی از نزدیکترین افراد به نواب
صفوی بود .او گفته است زمانی که نواب
صفوی به انتقاد علیه مرجعیت میپرداخت،
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نجف میرود؛ سید ابوالقاسم خویی« :رفتم
من به واسطه رفاقتی که با او داشتم ،گفتم
و از آسید ابوالقاسم خویی و آیت الله حاج آقا
اینکه حاال ما بیاییم و مرجعیت را تضعیف
حسین قمی برای ایشان فتوا گرفتم .با آیت
کنیم و علیه آن حرف بزنیم ،عالوه بر اینکه
الله خویی خودم صحبت کردم و فکر میکنم
خالف شرع است ،خالف مصالح مسلمین هم
بخشی از پول سفر نواب و پول اسلحهاش را
هست و هیچ تأثیری ندارد .آنگونه که آیت الله
هم آیت الله خویی داد»]۹[ .
روحانی بیان کرده است ،وی پیشنهاد مبارزه
آنگونه که آیت الله روحانی بیان کرده است،
مسلحانه را به نواب صفوی میدهد و او نیز
فتوای اصلی را
میپذیرد .آیت الله
اختالف نظرها در مورد نواب صفوی مرحوم آقای خویی
روحانی به نواب
میگوید« :نظر بسیار است .برخی حرکت او را خودسرانه میدهند .به گفته
او ،مرحوم خویی
من این است که
میدانند .برخی به تأیید او از جانب حوزه و
واسطه میشوند و
شما سعی کنید با
مرجعیت تأکید میکنند.
فتوایی هم از جانب
عواملی که فساد
حاج آقا حسین قمی ،صادر میشود .این در حالی
فکری و عقیدتی را در ایران اشاعه میدهند،
ً
است که مرحوم خویی و حاج حسین قمی از
مبارزه کنید و کسانی را که واقعا مسبب این
روحانیون درجه دوم نجف بودهاند و زعامت
وضعیت هستند به مجازات برسانید ،واال
حوزه نجف بر عهده سید ابوالحسن اصفهانی
تخفیف حوزه ضربه زدن به خود است».
بوده است .خرید اسلحه نیز به هزینه مرحوم
صادق روحانی در ادامه این خاطره میگوید:
خویی پرداخت میشود .در حالی که مرحوم
«این پیشنهاد من مورد توجه مرحوم نواب قرار
شمس آل احمد گفته بود که نواب صفوی
گرفت ».پس از آن مرحوم نواب پیشنهادی را
برای خرید اسلحه نزد پدرم (آیت الله سید
با آیت الله روحانی در میان میگذارد« :شما
احمد طالقانی) آمد .اما از جانب وی پاسخ
میتوانی برای قتل کسروی از آقایان مراجع
مثبتی نمیشنود .سپس به سراغ آیت الله
برای ما فتوا بگیری؟» این پیشنهاد هم به تأیید
محمد حسن طالقانی ،امام جماعت مسجد
روحانی میرسد و نظر مثبت خود را اینگونه
شاهآباد رفت و پول اسلحه را تهیه کرد]۱۰[ .
بیان میکند« :گفتم بله» .صادق روحانی در
اختالف نظرها در مورد نواب صفوی بسیار
ادامه میگوید« :البته در آن زمان مشهور بود
است .برخی حرکت او را خودسرانه میدانند.
که آقایان ،کسروی را مهدور الدم میدانند .ولی
برخی به تأیید او از جانب حوزه و مرجعیت تأکید
نواب میخواست برای این کار خود یک نوع
میکنند .اما آنچه مسلم است این است که
رضایتی از آقایان علما داشته باشد.
روحیات مذهبی و عرق دینی ،او را به سمت
صــادق روحانی بــرای اخذ فتوای ترور
اینگونه حرکات انقالبی کشاند .هر کدام از
کسروی به نزد یکی از بلندآوازهترین مراجع

این دو قول که صحیح باشد اما یک جنبه از
شخصیت این طلبه جوان را بازتاب میدهد.
شخصیتی که با روحیهای وارد حوزه شده بود
که تأیید و تکذیبهای فراوانی را میطلبید؛
روحیهای که فضای مرسوم حوزه را به هم
ریخته بود .روحانی جوانی که خالف آمد
عادت حوزه بود.
ِ

صدرالدین صدرّ ،
سیدی که پدر همه بود
گفت و گو با حجت االسالم جمشیدی درباره
مرحوم آیت الله شرعی

آیت الله حاج شیخ محمدعلی شرعی در آینه تصاویر
دغدغههای تعلیمی با پشتوانههای دینی
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به مناسبت  ۷دی ،سالگرد رحلت آیتالله
سید صدر الدین صدر (ره)؛

صــدرالــدیــن صــدر،
ّ
سیدی که پدر همه بود
آیت الله صدر ،مورد وثوق آیتالله حائری یزدی
بود .آیتالله حائری وصیت کرده بود پس از ایشان،
سید صدرالدین وصی وی باشد و ادارهی حوزه را به
سید صدر اما از مرحوم حائری اجازه
عهده بگیردِ .
خواست تا در کنار ایشان ،مرحوم آیتالله حجت
هم همراهی کنند .پس از درگذشت آیتالله
حائری ،مرحوم سید محمد تقی خوانساری هم
به این دو نفر افزوده شد و ادارهی حوزه به مدت
هشت سال در اختیار این سه قرار گرفت .از این
سه مرجع با عنوان مراجع ثالثهی قم یاد میشود.
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حجت االسالم شریف رازی گفته است سید
صدر برای مخالف هم به همان اندازه پدر بود
که برای موافق .دوست و دشمن را نوازش
میکرد و به همه محبت مینمود .درباره این
روحیهی سید صدرالدین صدر بسیاری سخن
گفتهاند .سید هادی خسروشاهی از مرحوم
آیتالله سید محمد علی ابطحی نقل کرده
است که با وجود اینکه سید ابطحی شاگرد
دیگر بزرگان بوده ،اما نزد سید صدر میرفته
و مشکالت خود را با او در میان میگذاشته
و با استقبال و گشادهرویی صدر مواجه
میشده است.
شاید همین روحیهی مداراجویی سید
صدرالدین سبب شد تا گروه مؤتلفه اسالمی

وقتی که از تأیید آیتالله بروجردی ناامید
شد ،خود را وابسته و فرمانبر سید صدرالدین
بداند .محمد مهدی عبدخدایی از اعضای
فدائیان اسالم ،ادعا کرد ترورهایی که
توسط فدائیان اسالم صورت میگرفت با
مجوز مرحوم آیتالله العظمی صدر بوده
اســت .عبدخدایی ضــارب مرحوم دکتر
حسین فاطمی بود .در هنگام ترور ،او تنها
 ۱۵سال سن داشت .وی نقل کرده است
که مأموریت و آلت ترور مرحوم فاطمی
توسط مرحوم سید عبدالحسین واحدی به
ایشان داده شده و وقتی از وی در خصوص
مجوز شرعی ترور سؤال کرده ،پاسخ شنیده
است که ما مجوزمان را از آیتالله صدر

میگیریم .عبدخدایی همچنین نقل کرده
است که بعد از انجام عملیات ناموفق ترور
و بازداشت و انتقال وی به زندان ،پدر ایشان
مرحوم آیتالله شیخ عبدالحسین تبریزی از
مشهد به آیتالله العظمی صدر نامه نوشته
و اعتراض کردند که «این چه کاری است
که شما جوانان مردم را تشویق میکنید که
بروند سران رژیم را ترور کنند؟ اگر این کارها
خوب است چرا مجوز نمیدهید فرزندانتان
بروند این کارها را انجام دهند؟»
این سخنان اما توسط آیتالله علی اکبر
صادقی – داماد مرحوم صدر -مورد تردید قرار
گرفت .وی در پاسخ به این سخنان گفته بود
که روحیه و منش اخالقی سید صدر اجازهی

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

نسخه مکتوب  -شماره 9

آیتالله حائری نیز بسیار اکراه داشته و مرجعیت
صدر اما اینگونه نبوده و با درشتیهای
خطور این سخنان به ذهن را هم نمیدهد.
را نمیپذیرفته است.
فرزندش مخالف بود.
او گفته بود« :آیتالله صدر به جهت اخالقی
گفته میشود از نظر علمی ،مرحوم حجت و
آیت الله صدر ،مورد وثوق آیتالله حائری یزدی
و روحی وضعیتی داشتند که من به نظرم
خوانساری از سید صدرالدین اعلمیت داشتهاند،
بود .آیتالله حائری
نمیآید ممکن باشد
محمد مهدی عبدخدایی از
ولی مرحوم صدر جامعیت بیشتری داشته
وصیت کرده بود
ایشان ِگرد چنین
اعضای فدائیان اسالم ،ادعا کرد
است .مرحوم صدر در ادبیات عرب و تاریخ
پس از ایشان ،سید
کارهایی بگردند.
ترورهایی که توسط فدائیان اسالم
اسالم نیز صاحب نظر بوده برخالف آن دو
صدرالدین وصی
البته فداییان اسالم
ً
صورت میگرفت با مجوز مرحوم
مرجع دیگر که عمدتا به فقه و اصول حوزوی
وی باشد و ادارهی
نسبت بــه آقــای
است.
بوده
صدر
العظمی
الله
ت
آی
عنایت داشتهاند.
حوزه را به عهده
بروجردی گرایش
َ
به نظر میرسد ن َسب خانوادگی و احترامی که
سید صدر
بگیرد.
نداشتند،
مثبتی
ِ
سید صدر در میان مردم داشته ،برای اینکه به
اما از مرحوم حائری اجازه خواست تا در کنار
نسبت به آقای صدر یک جور احساس پدری
تنهایی امر مرجعیت را بپذیرد کفایت میکرده
ایشان ،مرحوم آیتالله حجت هم همراهی
(فرزندی) داشتند .من نمیتوانم بر خود هموار
است .روحیهی سید صدر اما چنان بوده که بر
کنند .پس از درگذشت آیتالله حائری ،مرحوم
کنم که آقای صدر اجازهی انجام چنین کاری
ً
اتفاق و همدلی میان روحانیت بسیار حساسیت
سید محمد تقی خوانساری هم به این دو نفر
را به کسی داده باشد؛ خصوصا به یک بچه که
میورزیده و کوچکترین کدورتی را برنمیتافته
افزوده شد و ادارهی حوزه به مدت هشت سال
قدرت تشخیص ندارد .مگر تمام تشخیص
است .شاید همین روحیهی وی باعث شد که
در اختیار این سه قرار گرفت .از این سه مرجع
یک بچه چقدر میتواند باشد؟ یعنی یک مرجع
از پذیرفتن ادارهی حوزه به تنهایی سر باز زند.
با عنوان مراجع ثالثهی قم یاد میشود .این
تقلید هفتاد و چند ساله بیاید دستور دهد ،اجازه
اهتمام او به همدلی میان روحانیت تا بدانجا
در حالی بود که در زمان مرحوم حائری ،سید
دهد یا اسلحه بدهد که یک بچه ده پانزده ساله
بود که وقتی میان آیات عظام محمد کاظم
صدرالدین در مشهد بوده و آیتالله بروجردی
برود آدم بکشد؟»
خراسانی و سید محمد کاظم یزدی اختالفی
هم در بروجرد ساکن بودهاند .با این حال،
عبد خدایی اما در جای دیگری نیز ادعا کرد
در گرفته بود ،سید صدرالدین به همراه پدرش
مرحوم حائری ،آیتالله صدر را ارجحیت
که نزد آیتالله صدر رفته و از وی اینگونه
سید اسماعیل – که از مراجع زمان خود بود -از
میدهند و از ایشان دعوت میکنند تا به قم
شنیده است« :راهی که با نواب صفوی
کربال به نجف رفته
برود و زعامت را
رفتهای درست رفتهای .ادامه بده» .سید
گفته میشود از نظر علمی ،مرحوم بود تا میان این
بپذیرد .به نظر
رضا صدر فرزند سید صدرالدین ادعا کرده
حجت و خوانساری از سید صدرالدین
دو وفاقی برقرار
میرسد سید صدر
بود« :در میان فرزندان پدرم ،آن کس که با
اعلمیت داشتهاند ،ولی مرحوم صدر
کند .زمانی که
با توجه به روحیاتی
فدائیان اسالم رفیق بود من بودم؛ آقا سید
جامعیت بیشتری داشته است.
سید صدرالدین
که داشته از برتری
موسی صدرُ ،مصدقی بود» .سید رضا صدر
در مشهد بود نیز
خــود نسبت به
عمر
روحیهی تندتری داشت .او در اواخر ِ
اختالفی میان روحانیت شهر درگرفته بود
دیگر مراجع ابا میکرده و از مرحوم حجت
آیتالله صدر مخالفتهایی با بیت آیتالله
که سید صدر پادرمیانی کرد و آتش اختالف
و خوانساری نیز دعوت میکند تا امر زعامت
بروجردی کرده بود که سبب کدورتهایی
را خاموش کرد.
را بر عهده بگیرند .سید صدر در پذیرفتن امر
میان این دو بیت شده بود .منش آیتالله
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سید رضا صدر -فرزند ارشد سید صدرالدین-
اما واکنشهایی نسبت به بیت آیتالله بروجردی
نشان داده بود .آیتالله علی اکبر صادقی گفته
است خیلی باعث تأسف بود که انتقادهای تند
آقای آقا رضا صدر که کمی هم از نظر اخالقی
تند بود و گاهی اوقات زود از کوره در میرفت،
موجب شد رابطهی این دو مرجع (سید صدر و
آیتالله بروجردی) از هم جدا شود و مقداری
دور از هم قرار بگیرند.
پس از آمدن آیتالله بروجردی به قم ،علمای
قم گرد ایشان حلقه زدند و رفتوآمدها با سید
صدر کمتر شد .سید رضا صدر به آیتالله صادقی
گفته بود« :از ارادتمندان پدرم ،تنها آقای آقا
میرزا مصطفی ،یعنی پدر من ،ارادتش به پدر
باقی مانده است بعد از اینکه آقای بروجردی
آمدند» .آیتالله صدر اما هیچگونه واکنش
منفی نسبت به این برخوردها نشان نداده بود
و از سر متانت با دیگران مواجه میشده است.
آیتالله صدر در پاسخ اینکه چرا ریاست را به
آیتالله بروجردی واگذار کرده است این آیه را
خوانده بود« :تلک الدار األخرة نجعلها للذین
ً
ال یریدون علوا فی األرض و ال فسادا و العاقبة
للمتقین»( .قصص)۸۲ ،
ً
نام سید صدرالدین بعضا در میان شاگردان
آیتالله میرزا مهدی اصفهانی نیز ذکر شده
است .میرزای اصفهانی مؤسس مکتب
تفکیک بود و از مخالفان فلسفه و عرفان
محسوب میشد .اما به نظر میرسد حتی
اگر حضور آیتالله صدر در محفل میرزای
اصفهانی صحت داشته باشد ،سید صدر در
این زمینه تأثیری از استاد نپذیرفته است.
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و مشکل مالی حوزه نیز مرتفع میگردد .پس
آیت الله شبیری زنجانی در خاطرات خود
از آن سید صدر برای عرض تشکر به حرم
آورده است که در دوران ریاست آیات ثالث،
حضرت معصومه میرود.
مرحوم آیتالله العظمی ابوالحسن اصفهانی
با وجود این مشکالت بود که عدهای از
که در نجف مرجعیت داشتهاند ،ابتدا اجازه
روحانیون و در رأس آن امام خمینی از آیتالله
داده بودند مقلدان ایشان وجوهات خود را
بروجردی دعوت کردند که برای پذیرفتن
برای اداره حوزهی علمیه قم به آیتالله
زعامت به قم مشرف شوند .آیتالله صادقی
العظمی صدر بدهند ،ولی از مقطعی به بعد
داماد مرحوم صدر
اجـــازهی خــود را
سید رضا صدر -فرزند ارشد سید گفته است که آمدن
پس گرفتند .حتی
ً
بعدا نیز که آیتالله صدرالدین -اما واکنشهایی نسبت به آقــای بروجردی
العظمی بروجردی بیت آیتالله بروجردی نشان داده بود .به قم ،با دعوت
آقای صدر صورت
به قم آمدند ،دیگر
آیتالله علی اکبر صادقی گفته است
چنین اجـــازهای خیلی باعث تأسف بود که انتقادهای تند نگرفت .بلکه بعد
از اینکه این کار
صادر نکردند.
آقای آقا رضا صدر که کمی هم از نظر
صـــورت گرفته
این مسئله باعث
اخالقی تند بود و گاهی اوقات زود از
بود آیتالله صدر
شده بود ادارهی
کوره در میرفت ،موجب شد رابطهی
هم با آن موافقت
علمیه
حـــوزهی
این دو مرجع (سید صدر و آیتالله
کردند .روحیات
قم برای آیتالله
بروجردی) از هم جدا شود و مقداری
اخالقی ایشان هم
الــعــظــمــی صــدر
دور از هم قرار بگیرند.
به گونهای بود
بسیار سخت شود.
که مخالفتی با حضور آیتالله بروجردی
در این زمان ،حوزهی قم بعد از حوزهی نجف
نکردند.
و در مرتبهی دوم قرار گرفته بود .نقل شده
با آمدن آیتالله بروجردی ،سید صدرالدین
است که فشار مالی بر سید صدر تا بدانجا بوده
صدر کرسی تدریس خود و جای نماز را در حرم
که سه دوره نمیتوانند شهریهی طالب را
حضرت معصومه (س) به ایشان واگذار کرد.
پرداخت کنند .پس از آن به حالت اعتراض به
امام موسی صدر گفته بود« :مقامات آیتالله
حرم حضرت معصومه (س) مشرف میشود
بروجردی در اثر فداکاری و گذشت پدرم بوده
و از حضرت میخواهد که اگر خود نمیتوانید
شهریهی این طالب را ّ
است» .آیتالله جعفر سبحانی نیز در واکنش
مهیا کنید ،از برادر
به این برخورد رئوفانهی سید صدر گفته بود
خود امام رضا (ع) بخواهید کمک کنند.
ایثاری که از آیتالله صدر دیده شد ،از هیچ
شبهنگام فرد متمولی نزد آیتالله میرود
کس دیده نشده بود.
و وجوهات شرعیهی خود را پرداخت میکند

تاریخ و سیره
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سید صدرالدین مخالفتی با فلسفه و عرفان
نداشت .در زمانی که وی ادارهی حوزه را
بر عهده داشته ،امام خمینی هم به تدریس
فلسفه در حوزه میپرداخته و سید صدر
هیچگونه مخالفتی با این امر نمیکرده است.
در حالی که با حضور آیتالله بروجردی
تدریس فلسفهی مرحوم امام نیز تعطیل
میشود .مرحوم بروجردی همچنین به
عالمه طباطبایی نوشته بود که نباید در حوزه
از مباحث فلسفی سخن بگوید .در حالی که

این شیوه رفتاری در سید صدرالدین یافت
نمیشود.
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در مواجهه با زنان برگزیده بود و حضور آنان را
سید صدرالدین از داعیهداران تقریب مذاهب
در اجتماع ترغیب
بــود .وی کتاب
سید صدرالدین از داعیهداران
میکرد.
«لـــواء الحمد»
«لواء
کتاب
وی
بود.
مذاهب
تقریب
آیت الله صدر
را در  ۱۲جلد در
راستای تقریب الحمد» را در  ۱۲جلد در راستای تقریب دو بــار ازدواج
مذاهب نوشته بود.
کرد .همسر اول او
مــذاهــب نوشته
دخترخالهاش بود
بود .سید موسی
که در جوانی در عراق درگذشت .پس از آن،
صدر نیز این سلوک پدر را به نحو عملی به
وی در مشهد با دختر سید حسین طباطبایی
اجرا گذاشته بود .سید موسی اما در پارهای
قمی (از مراجع تقلید) ازدواج کرد و صاحب
از مواضع با پدر نیز مخالفت داشت .پدر از
 ۱۰فرزند شد .سید رضا ،سید علی و سید
مخالفان حضور زنان در
موسی صدر فرزندان ذکور وی بودند .از میان
ادارهی جامعه بود .وی
دختران او ،صدیقه صدر همسر محمد باقر
در نامهای به آیتالله
سلطانی طباطبایی است .صادق طباطبایی
بهبهانی نوشته بود…« :
فرزند اوست .فاطمه طباطبایی همسر مرحوم
تصریح میدهم که با آنکه
احمد خمینی هم از دیگر فرزندان صدیقه
در طرح قانونی الیحه
ً
صدر است .منصوره صدر نیز به ازدواج
انتخابات که اخیرا از طرف
آیتالله علی اکبر صادقی در آمد .زهره
جناب آقای نخست وزیر
صادقی (همسر سید محمد خاتمی) فرزند
در معرض افکار عمومی
ً
اوست .فاطمه صدر هم با سید محمد باقر
قرار داده شده ،صریحا
صدر صاحب کتاب «فلسفتنا» و «اقتصادنا»
اجازه مداخله در انتخابات
ازدواج کرد.
به زنها داده نشده است
آیت الله سید صدرالدین صدر در  ۵دی ماه
و این امر از هر جهت
 ۱۳۳۲در قم درگذشت .آیتالله بروجردی بر
مــورد تحسین و تقدیر
پیکر وی نماز خواند .سید صدر در کنار قبر
میباشد… مداخلهی
شیخ عبدالکریم حائری در آرامگاه حضرت
زنهــا در انتخابات به
معصومه (س) به خاک سپرده شد .روحانی
جهاتی چند ُمحرم و
وارستهای که تعلقی به دنیا نداشت؛ مرجعی که
غیر مشروع میباشد و
پدر بود برای همه .و تلک الدار األخرة نجعلها
در کشورهای اسالمی
ً
للذین ال یریدون علوا فی األرض و ال فسادا
به حول و قوه الهی اجرا نمیگردد…» .سید
و العاقبة للمتقین.
موسی صدر اما در لبنان شیوهی دیگری را

تاریخ و سیره

د ی 1395
ویژگیهای شخصیتی مرحوم آیتالله شرعی در گفتوگو با
حجتاالسالم والمسلمین جمشیدی مدیر حوزه علمیه خواهران

پر انرژی و خستگیناپذیر

گفتوگو :حسن اجرایی

در پی درگذشتآیت الله محمدعلی شرعی ،مدیر پیشین
حوزه علمیه خواهران ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
و نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی ،سایت مباحثات
در گفتوگوی اختصاصی با حجت االسالم والمسلمین
جمشیدی ،مدیر حوزه علمیه خواهران و از اعضای جامعه
مدرسین ،به تشریح ویژگیهای شخصیتی و اقدامات
آیتالله شرعی در طول مبارزات انقالب و همچنین
فعالیتهای وی پس از انقالب اسالمی پرداخته است.
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حجتاالسالم والمسلمین محمودرضا
جمشیدی ،در تشریح ویژگیهای آیتالله
محمدعلی شرعی ،تأکید کرد :مرحوم آیتالله
شرعی یکی از چهرههای منحصر به فرد
ً
در تاریخ انقالب است که تحقیقا قدر ایشان
ناشناخته ماند .در امضای اکثر اطالعیههای
جامعه مدرسین در طول انقالب اسالمی،
نقش تمهیدی داشتند .آیتالله شرعی ،از
ابتدای نهضت در کنار امام بودند .اطالعیه
معروف امام علیه کاپیتوالسیون ،که در یک
شب در تیراژ  ۵۰۰هزار نسخه در سراسر کشور
با امکانات آن وقت توزیع شد ،کار شخص
آیتالله شرعی بود.
مدیر حوزه علمیه خواهران ،در ادامه گفت:
خودشان تعریف کردند که در دو خانهای که در
کنار خانهشان اجاره کرده بودند و با استفاده از
دستگاه پلی استنسیل ،پانصدهزار اطالعیه

را ظرف مدت یک ماه آماده کرده بودند که
در شبهای هفتم و هشتم محرم ،مبلغین
در سراسر کشور ،همزمان آن را توزیع کنند.
بهدنبال همین کار بود که ساواک ایشان را
دستگیر کرد .در همان وقتی که ساواک به خانه
ایشان ریخت ،چون مأمور ساواک میخواست
وارد اتاقی بشود که خانوادهشان در آن بودند،
آیتالله شرعی با شجاعت به گوش شکنجهگر
معروف ساواک ،سیلی زده بود .در همان بازداشت
شکنجه زیادی دید .مدت سه روز فقط شالق
میخوردند و زمان زیادی از سقف آویزان بودند.
وی همچنین به اقدامات فرهنگی و علمی
آیتالله شرعی اشاره کرد و گفت :حرکت
اصالحی در حــوزه علمیه بــرای پاسخ به
شبهات مارکسیستها ،یکی دیگر از اقدامات
آیتالله شرعی پیش از پیروزی انقالب بود که
مرحوم شهید مطهری ،شهید بهشتی و بعضی

شخصیتهای دیگر را برای ازاله شبهات
مارکسیستها و گروههای التقاطی به مدرسه
رضویه دعوت کردند.
حجتاالسالم والمسلمین جمشیدی ،درباره
اقدامات آیتالله شرعی پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،یادآور شد :نهتنها با پیروزی انقالب
از پای ننشست ،بلکه روحیه مضاعف گرفت.
آیتالله شرعی در کنار حضرت آیتالله یزدی در
ستاد انقالب مشغول به فعالیت بودند و کل امور
انقالب را در منزل امام رتق و فتق میکردند و بعد
هم در مسئولیتهای متعدد – شورای هماهنگی
تبلیغات ،شورای دفتر تبلیغات ،عضو جامعه
مدرسین ،نماینده مجلس و رییس کمیسیون
اصل نود ،رییس حوزههای علمیه خواهران – به
فعالیت پرداختند .فعالیت آیتالله شرعی در حوزه
علمیه خواهران ،یک مسیر و حرکت جداگانه
ً
و جدی است که باید مستقال به آن پرداخت.
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حرکت اصالحی در حوزه علمیه برای پاسخ شکل کالن احداث
عــضــو جــامــعــه
مــدرســیــن حـــوزه به شبهات مارکسیستها ،یکی دیگر از اقدامات صدها مدرسه در قم
را بهعهده داشت؛
علمیه قم ،با تأکید آیتالله شرعی پیش از پیروزی انقالب بود.
همچنین احداث
بـــر ویــژگــیهــای
سدهای کنار رودخانه ،دهها درمانگاه در شهر
برجسته آیتالله شرعی ،او را چهرهای ذوابعاد و
قم ،بعضی از پلهای قم ،تکمیل بعضی از
منحصربهفرد دانست و افزود :این مرد ،انرژی
بیمارستانهای قم ،احداث بعضی از بیمارستانها
زیادی داشت .کسانی که با ایشان کار میکردند،
که یا خودش مشارک بود و یا سبب بود که این
نمیتوانستند در کنار ایشان دوام بیاورند؛ از شدت
بیمارستانها احداث شود و تالش زیادی که ایشان
کاری که این مرد میکرد .این جمله را ،هم از مراجع
در راه ارتقای فرهنگ دینی – چه در زمانی که ریاست
شنیدهام و از اعضای محترم جامعه مدرسین ،و هم
ً
سازمان تبلیغات استان تهران را داشت و چه در
خودم در کنار ایشان ،کامال دیدهام که اخالص و
زمانی که در مجموعههای دیگر بودند -داشتند.
انرژی فوقالعادهای داشت .اهتمامی که نسبت به
مدیر حوزههای علمیه خواهران در پایان تأکید
والیت ،شخص رهبری ،تالشهایی که برای تقویت
کرد :آیتالله شرعی یک دنیا انرژی بود که خستگی
جایگاه والیت فقیه و رهبری داشت و جایگاهی
ً
را از پادرآورده بود؛ نه اینکه خستگی ایشان را از پا
که ایشان در محضر امام خمینی داشتند ،کامال
ً
درآورده باشد .و انصافا از چهرههای اسوه و الگوی
روشن است .ایشان جزو مؤسسین مؤسسه عالی
حوزههای علمیه در خدمت به مردم ،خدمت به
جامعةالزهرا بودند و حتی از امام مساعدتهای
حوزهها و انقالب بود؛ چهرهای که هیچ آب و نانی
متعددی برای پیشبرد اهداف جامعةالزهرا دریافت
هم در این دنیا برای خودش ذخیره نکرد و امروز
کردند .تأسیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه
که از دنیا رفته ،مالک هیچ چیز نیست .چیزی از
خواهران هم از ابتکارات ایشان بود و امروز به
خودش به جا نگذاشته؛ اما باقیاتالصالحات زیادی
برکت تالشهای این مرد بزرگ و همکارانش،
دارد که این انسان پاک و شایسته را در پیشگاه
قریب پانصد مدرسه علمیه خواهران در سراسر
الهی ،سربلند و روسفید خواهد کرد؛ انشاءالله.
کشور داریم که این هم از دستاوردهای انقالب
الزم به ذکر است که آیت الله شیخ محمدعلی
است و هم باقیاتالصالحات آیتالله شرعی.
شرعی ،از شاگردان آیات عظام ،امام خمینی،
حجتاالسالم والمسلمین جمشیدی ،در تشریح
گلپایگانی و شریعتمداری بود که با چهرههای
وجوه دیگر شخصیت آیتالله شرعی ،به اقدامات
برجسته حوزوی از قبیل آیات احمدی میانجی،
خیریه او اشاره کرد و گفت :از رسیدگی به امور فقرا
سید مهدی روحانی ،راستی کاشانی ،مظاهری،
و محرومین چه در دورهای که مسئولیت داشت
عندلیب شیرازی و… در ارتباط و مراوده بوده است.
یا نداشت غافل نبود .خودش گاهی بستههایی را
آیتالله شرعی به واسطه روابط خود با عالمان و تجار
به منزل فقرا میبرد ،دعواهای خانوادگی را گاه
و مردم در شهرهای مختلف ،تأثیر برجستهای در
حل میکرد و خانوادهها را با هم پیوند میداد و به
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مبارزات علیه دستگاه پهلوی داشت .او همچنین در
جنگ تحمیلی هم نقش جدی و اثرگذاری داشت
و فرزند او حجت االسالم محمدتقی شرعی ،از
شهدای  ۸سال جنگ تحمیلی است.
آیت الله شرعی در بسیاری از جایگاهها و مسئولیتها
از جمله ستاد انقالب در قم ،نمایندگی مردم قم در
مجلس شورای اسالمی ،ریاست سازمان تبلیغات
اسالمی تهران ،و حوزه علمیه خواهران نقش بسیار
جدی داشت .وی از پیش از پیروزی انقالب اسالمی،
تالشهایی برای راهاندازی مدارس علمیه ویژه
خواهران انجام داد و به رغم کارشکنیهای موجود ،با
همکاری آیتالله شهید قدوسی ،به نتایج موفقیتآمیزی
رسید و پس از پیروزی انقالب اسالمی ،از سوی امام
خمینی ،یکی از اعضای هیئت مؤسس حوزه علمیه
خواهران شد و در کنار آیتالله مشکینی ،فاضل،
موسوی اردبیلی ،جنتی ،توسلی و حسن صانعی ،در
تشکیل جامعةالزهرا مشارکت داشت و میتوان او را
مؤسس و بنیانگذار حوزه علمیه خواهران دانست.
تاسیس موسسه تحقیقاتی عاشورا در مشهد ،تأسیس
حسینیه شهدا در قم ،تاسیس مصلی قم ،و مشارکت
در ساخت و تکمیل بسیاری از مدارس و مساجد در
نقاط مختلف ،بخشی از اقدامات اوست.

تاریخ و سیره

د ی 1395

آیتالله حاج شیخ محمدعلی شرعی
در آینه تصاویر
آیتالله حاج محمدعلی شرعی در ۱۲
دیماه سال جاری ،در سن  ۸۱سالگی در
مشهد مقدس دارفانی را وداع گفت .وی در
اسفند ماه ۱۳۱۴خورشیدی در داراب فارس
دیده به جهان گشود .پدرش مرحوم آیت الله
حاج شیخ غالمحسین شرعی شیرازی از
علمای بزرگ و مبارز و از شاگردان آیات عظام
خوانساری ،صدر و بروجردی بود .آیتالله

محمدعلی شرعی نیز دروس سطح را در محضر
حضرات آیات مشكینی ،منتظری ،سلطانی و
حرمپناهی آموخت و با اتمام این دوره در درس
خارج حضرت امام خمینی(ره) حضور یافت.
وی همزمان در درس آیات عظام گلپایگانی،
شریعتمداری و حاج شیخ كاظم قاروبی
شركت مینمود .وی پدر شهید حجتاالسالم
محمدتقی شرعی بود .از جمله مهمترین

فعالیتهای سیاسی و فرهنگی مرحوم آیتالله
شرعی میتوان به دو دوره نمایندگی مردم قم در
مجلس شورای اسالمی ،تالش برای تأسیس
حوزه علمیه خواهران (به همراه برخی دیگر از
علما از جمله حضرات آیات مشکینی ،اردبیلی،
جنتی و )...و جامعةالزهرا(س) و نیز تأسیس
دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم اشاره کرد.
روحش شاد و یادش گرامی.
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تاریخ و سیره

د ی 1395
بهمناسبت درگذشت دکتر علی شریعتمداری

دغدغههای تعلیمی با
پشتوانههای دینی
سید هادی طباطبایی

دکتر علی شریعتمداری ،چهرهی ماندگار علمی کشور و
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی بیستم دیماه ۱۳۹۵
به رحمت حق پیوست .وی سال ۱۳۰۲ش در شیراز متولد
شد .مدرک دکترای «فلسفه ،تعلیم و تربیت و برنامهریزی
درسی» را از دانشگاه «تنسی» ایالت میشیگان آمریکا
اخذ کرد .وی سابقهی فراوانی در تدریس و فعالیت های
فرهنگی داشته و آثار بسیاری در حوزههای روانشناسی،
اصول تعلیم و تربیت و فلسفه از وی به چاپ رسیده است.
شریعتمداری از ابتدای شکلگیری شورای عالی انقالب
فرهنگی با حکم حضرت امام خمینی(ره) به عضویت
آن درآمد .ستاد انقالب فرهنگی در سال  ۱۳۵۹با فرمان
امــام(ره) تشکیل شد که بعدها به شورای عالی انقالب
فرهنگی تغییر نام داد .دکتر علی شریعتمداری جزو هسته
اولیه هفت نفرهای بود که برای تشکیل این ستاد معرفی
شدند .پیکر آن مرحوم روز پنجشنبه  ۲۳دی  ۹۵با حضور
برخی چهرههای مطرح عرصهی علم و فرهنگ ،از دانشگاه
خوارزمی بهسمت بهشت زهرا(س) تشییع شد.
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در خانوادهای روحانی به دنیا آمده
بود .پدر و پدربزرگش از روحانیون شیراز
بودند .او هم دروس حوزوی را آموخت
و دوران سطح را به پایان رساند .علی
شریعتمداری اگرچه به جامهی روحانیت
در نیامد ،اما دغدغههای دینی او را رها
نکرد .وی برجستهترین مؤلفهی دین را
در تعلیم و تربیت یافته بود .شریعتمداری
برای پاسخگویی به همین مسألهی

فکری خود ،به تحصیل در تعلیم و تربیت
ِ
پرداخت.
شریعتمداری به آمریکا رفت و در رشتهی
فلسفهی تعلیم و تربیت  به درجهی دکتری
نائل آمد .خودش میگوید« :در امریکا
با کمک و معرفی یکی از اساتید برجسته
آمریکا به  ۱۲دانشگاه برای تدریس
معرفی شدم و کار خود را در آنجا ادامه
دادم» .وی اما نمیتواند خود را قانع کند

که در آمریکا بماند .به ایران باز میگردد
و در دانشگاه شیراز و اصفهان به تدریس
مشغول میشود .وی در شیراز نشریهای
منتشر و در آن از تبلیغات اسالمی حاکمیت
پهلوی انتقاد کرد .در آن نشریه ،آیتالله
بهاءالدین محالتی سخنانی را در نقد
شیوههای تبلیغی اسالمی طرح کرده بود.
شریعتمداری با آیتالله بهاءالدین محالتی
نیز مراوداتی داشت .به پیشنهاد ایشان

سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

از طرف دولت موقت و شواری انقالب،
بود که شریعتمداری در شهرستانهای
تصدی وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد
استان فارس ،بارها و بارها سخنرانی کرد.
به وی پیشنهاد میشود .سال ۱۳۵۹
شریعتمداری در دانشگاه و به هنگام
که امام خمینی تصمیم به تشکیل ستاد
برگزاری و یا خاموش کردن تحصنها
عالی انقالب فرهنگی میگیرد ،علی
نیز از آیتالله محالتی کمک بسیاری
شریعتمداری نیز عضوی از این شورا
میگرفت.[]۱
ً
میشود.
سخنرانیهای شریعتمداری غالبا با
شریعتمداری مدتها مسئول گروه علوم
سویههای تعلیم و تربیتی انجام میشد.
انسانی در شورای عالی برنامهریزی هم
وی به یک سخنران برجسته بدل
شد .وی همچنین مسئولیت گروه علوم
شده بود و در محافل مختلف ،به ایراد
انسانی در شورای عالی پژوهش کشور
سخن میپرداخت .در زمانی که آیتالله
را نیز بر عهده
کاشانی را به اتهام
در زمانی که آیتالله کاشانی را
گرفت .او ریاست
دستداشتن در
به اتهام دستداشتن در ترور شاه به
فرهنگستان علوم
ترور شاه به لبنان
تبعید کرده بودند ،لبنان تبعید کرده بودند ،شریعتمداری در را نیز عهدهدار بود.
شریعتمداری در جلسات طرفداران ایشان شرکت کرده و شریعتمداری
سخنرانی میکرد.
اگرچه سمتهای
جلسات طرفداران
اجرایی را بر عهده
ایشان شرکت
میگرفت ،اما دلبستهی تعلیم و تربیت
کرده و سخنرانی میکرد .وی در محافلی
بود؛ زیرا بهگفتهی خودش« :تعلیم و
که در منزل آیتالله سید رضا زنجانی
تربیت بهترین رشته برای پیشرفت و رشد
تشکیل میشد نیز شرکت میکرد و در
و بالندگی آدمی است».[ ]۲وی در این
یکی از این جلسات بود که هنگام خروج از
عرصه ،هم رویکردهای مدرن را در خاطر
منزل آیتالله زنجانی دستگیر میشود.
دینی تعلیم را
شریعتمداری اگرچه با رویکردی تعلیم
داشت و هم پشتوانههای ِ
مورد توجه قرار میداد .بر این باور بود که
و تربیت به سخنرانی می پرداخت ،اما
«اسالم همهی ابعاد شخصیت انسان
حاکمیت پهلوی از اینگونه سخنرانیها
را هدایت میکند .در تربیت اسالمی ُبعد
نیز بیم داشت.
ایمانی همراه با ابعاد دیگر شخصیت
در بحبوحهی انقالب اما شریعتمداری
پرورش مییابد .به سخن دیگر ،اسالم
به همراه شهید بهشتی و آیتالله
ضمن تقویت ایمان افراد ،در جنبههای
خامنهای ،برای استقبال از امام خمینی
عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی و بدنی نیز
به تهران میآید .پس از پیروزی انقالب،
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دستورالعملهای سودمند را به مسلمانان
ابالغ نموده است».[]۳
وی بر این باور بود که تربیت دینی نهتنها
انسان را در این دنیا به فضائل معنوی و
اخالقی میآراید و او را بهصورت فردی
کمالجو ،دانشدوست ،با تقوا ،ایثارگر و
عدالتخواه درمیآورد ،بلکه با ارتباطدادن
فرد به مبدأ هستی و سوقدادن او بهسوی
این مبدأ ،سعادت دائمی او را تأمین
میکند.[]۴
در مسائل تربیتی ،وی تأکید بسیاری
بر آموزههای نهجالبالغه داشت .او بارها
اشاره کرده بود که «اگر بخشهای تربیتی
سخنان امام علی(ع) در نهجالبالغه
خوب ترجمه و نشر یابد ،جهانیان آموزش
و پرورش اسالمی را به خوبی خواهند
شناخت».
شریعتمداری با یادآوری آموزههای دینی
بود که به تعلیم و تربیت نظر میکرد .بر
فیلسوفان مسلمان نقد میکرد که تعلیم
و تربیت را رشتهای مستقل به حساب
نمیآورند« :آنان میگفتند که تعلیم
و تربیت کار مکتبخانهها و مدارس
است و از آنجا که در فلسفهی نظری
و عملی تعلیم و تربیت را رشتهای جدا
نمیشمردند ،در مبانی فلسفی آن نیز کار
جداگانه و چشمگیری انجام ندادند» .وی
تأکید میکرد که باید اندیشههای تازهای
را مطرح ساخت تا عالقهمندان به فلسفه
آموزش و پرورش به این رشته کشیده
شوند.

تاریخ و سیره

د ی 1395
شریعتمداری اما تنها بر آموزههای دینی
بسنده نکرد .وی بر این باور بود که دین،
پشتوانههایی قوی از عقالنیت را توصیه
کرده است و این ما را ترغیب میکند تا به
دانش روز دنیا چنگ بیندازیم و از آن بهره
بریم.
او معتقد بود که تربیت اخالقی امروز
با گذشته فرق دارد؛ در گذشته مربیان یا
اولیای بچهها میخواستند از راه «موعظه»
اجبار بچه یا طاعت
و اندرز یا از طریق
ِ
کورکورانه از بزرگترها و یا از طریق تلقین،
ً
سطح اخالق بچهها را باال ببرند .غالبا
دیده میشد که نصایح و اندرزها حتی برای
خود مربیان یا اولیا بیمعنی و نامفهوم بود.
دستورهای اولیا با مصالح و احتیاجات
بچهها سازش نداشت و دلیل اجرای آن
دستورها برای آنها روشن نبود .تلقین نیز

اخالقی و قوه تمییز ،میان خوب و بد را خود
در رشد اخالقی بچهها مؤثر واقع نمیشد.
تشخیص دهند.[]۵
اما امروز مربیان بزرگ عقیده دارند در
وی با برگرفتن ایدههای نوین آموزشی بر
تربیت اخالقی باید بچهها را به میزانهایی
این باور بود که
که در جامعه،
شریعتمداری اما تنها بر آموزههای نقش مربیان تنها
خانواده و مدرسه
دینی بسنده نکرد .وی بر این باور بود
باید بر این معطوف
مورد قبول است
آشنا نموده که دین ،پشتوانههایی قوی از عقالنیت گردد که قدرت
و اساس و پایه را توصیه کرده است و این ما را ترغیب فهم و سنجش را
میکند تا به دانش روز دنیا چنگ
در برخورد با مسائل
اینگونه میزانها
بیندازیم و از آن بهره بریم.
مختلف رشد
را برای آنها
دهند و نحوهی
روشن ساخت
صحیح انتخاب را به آنها بیاموزند.[]۶
و ضمن باالبردن سطح معلومات علمی
علی شریعتمداری ،هم دلنگران و
و اجتماعی بچهها به آنها کمک کرد
دستاوردهای
دلبستهی دین بود و هم
تا با توجه به میزانهای اجتماعی برای
ّ
جدید در عرصهی آموزش را مورد مداقه قرار
خویشتن نیز اصول و قواعدی ایجاد کنند؛
میداد .وی با همین رویکردهای آموزشی
این اصول و قواعد را حاکم بر اعمال و رفتار
بود که در سال  ،۱۳۸۱شایستهی عنوان
خود قرار دهند و از این راه با توسعه وجدان
چهرهی ماندگار کشوری در عرصهی تعلیم
و تربیت گردید .شریعتمداری بیستم دی
ماه  ،۱۳۹۵در  ۹۳سالگی دیده از جهان
فروبست .معلمی که تمام قامت در راه تعلیم
و تربیت ،به مجاهدت پرداخت .روحش
شاد.
پینوشتها:
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 .۱آموزشگر شایسته ،ارجنامه دکتر علی شریعتمداری ،به کوشش
حسین ساکت ،ص.۲۰
 .۲همان ،ص.۱۲
 .۳شریعتمداری ،علی؛ تعلیم و تربیت اسالمی ،ص.۲۶
 .۴شریعتمداری ،علی؛ آموزش دروس حوزه و دانشگاه ،ص.۳۸
 .۵شریعتمداری ،علی ،تعلیم و تربیت ،مجله دانشکده ادبیات و علوم
انسانی دانشگاه اصفهان ،ش.۱
 .۶همان.
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گزارشی از کرسی «نقد
بازنمایی اطالعات علوم
اسالمی»
سید حسین میرخلیلی

کرسی علمی ترویجی «نقد بازنمایی اطالعات علوم
اسالمی» به همت پژوهشکده مدیریت اطالعات و
مدارک اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
ِ
و با همکاری اداره همکاریهای علمی و پژوهشی
پژوهشگاه ،نهم دیماه  ۱۳۹۵در تاالر شیخ طبرسی
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن این پژوهشگاه
برگزار گردید.

در ایــن جلسه کــه بــا حضور اساتید و
صاحبنظران و تعدادی از دانشجویان و
دستاندرکاران علمی و آموزشی دانشگاه
عالمه طباطبایی(ره) تهران و تعدادی از
محققان و کارشناسان مدیریت اطالعات
پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک
اسالمی برگزار گردید ،حجتاالسالم
والمسلمین سید تقی واردی ،مدیر گروه
پژوهشی نمایهسازی و فهرستنویسی
بهعنوان سخنران اصلی و دکتر سید مهدی
طاهری ،عضو هیئت علمی و استادیار
گروه علم اطالعات و دانش شناسی و مدیر
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
عالمه طباطبایی ،بهعنوان ناقد به طرح
بحث پرداختند .مباحثات گزارش کامل
این نشست را تقدیم خوانندگان می نماید.
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حــجــتاالســام والمسلمین
واردی
پژوهشکده مدیریت و مدارک اسالمی
از سابقه بیش از  ۲۰سال برخوردار است.
سه بخش عمده پژوهشی این پژوهشکده
اصطالحنامه ،فرهنگنامه و نمایهسازی است.
البته بعد از ارتقای این واحد پژوهشی از مرکز
به پژوهشکده ،گروههای آن نیز به سه گروه
«تدوین سازمانهای دانش»« ،سازماندهی
اطالعات و مدارک» و «اشاعه اطالعات و
دانش» تغییر یافتهاند؛ اصطالحنامه بهصورت
پروژه است .فعالیت اصطالحنامه از سال ۷۱
در دفتر تبلیغات شروع شده و اصطالحنامه
علوم اسالمی مورد تقدیر یونسکو نیز قرار
گرفته است؛ اصطالحنامههایی مانند علوم
قرآنی ،فلسفه اسالمی ،منطق ،کالم ،اصول

فقه و کالم جدید ،هر کدام با بیش از پنج هزار
اصطالحنامه .فرهنگنامه اصول فقه در سال
 ۸۹با استقبال ویژه به چاپ رسید و در همان
سال به چاپ چهارم رسید .فرهنگنامههایی
چون فرهنگنامه علوم قرآنی ،منطق،
کالم و… گروه نمایهسازی و منابع دینی،
منابع مرجع اصول فقه را مرجعسازی کرده
اند؛ که حاصل آن لوحی فشرده بوده است.
نمایه اخالق اسالمی در حال تدوین است.
این سه بخش پژوهشی پژوهشکده ارتباط
ً
تنگاتنگ با یکدیگر دارند .مثال فرهنگنامه
بر اساس اصطالحات گروه اصطالحنامه
است و نمایهسازی نیز بر اســاس همین
اصطالحنامه میباشد.
رویــکــردهــای مختلف و متنوعی در
نمایهسازیهای اسناد و مدارک وجود دارد؛

د ی 1395

زمانی که اصطالحنامههای ما در علوم
مختلف اسالمی تدوین شد ،روش کار در
محملها تغییر کرد .اولین علمی که بر روی آن
کار کردیم اصول فقه بود؛ از علومی که بیشتر
حوزویان با آن در ارتباط هستند و هم منابعش
و هم اطالعاتش نسبت به فقه محدودتر است؛
اما پایه فقه است .در تجربه و فاز اول منابعی که
دسته اول تلقی میشده است بهصورت دقیق
و با عمق زیاد نمایهسازی آن انجام شده است.
ً
محمل بعدی مجموعه آثار بوده است .مثال
مجموعه آثار مقام معظم رهبری که البته کامل
انجام نشد .اما مجموعه آثار عالمه مطهری
که بیش از صد جلد کتاب بوده است ،همگی
شناساسی شد و در مرکز بهصورت الکترونیکی
قرار داده شد و بر روی آنها نمایهسازی صورت
گرفت .همینطور آثار عالمه طباطبایی و
عالمه فلسفی و اکنون آثار امام موسی صدر
و آثار قرآنی عالمه معرفت.
کار بر روی پایان نامههای حوزوی که اآلن
قریب به بیستهزار پایان نامه شناسایی،
فهرستنویسی و نمایهسازی شدهاند که از این
تعداد ،نههزار پایاننامه عربی است.
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رویکردهای نمایه سازی
به جهت شیوه کار در نمایهسازی تاکنون
چهار شیوه را تجربه کردیم .اولین شیوه که
قدیمی نیز بود ،نمایهسازی واسطهای بهنام
چکیده بود .متن و کتاب مطالعه و موضوعات
استخراج میشد و بهصورت چکیده درمیآمد
که این چکیدهها نمایه میشد .چکیده واسطه
بین نمایه و متن کتاب بود .چکیدهها انواع
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شد .آن زمان نمایهسازی بر روی فیشهای
اما منابع علوم اسالمی بهخاطر قداست
کاغذی انجام میشد و اولین مدرک
و اهمیت آنهــا در بین علوم انسانی و
مجالت و نشریات بود و بعد از مقداری
همچنین توجه خاص متخصصان و عالمان
کار ،با مشکل ارتباط بین واژگان مواجه
اسالمی به آنها ،نیاز به رویکرد متقنتر
شدیم و متوجه شدیم جای اصطالحنامه
و هوشمندانهتری دارد که پژوهشگران
خالی است .اصطالحنامههای فارسی نیز
پژوهشکده مدیریت اطالعات و مدارک
بومی اسالمی نبودند .بنابراین پژوهشگران
اسالمی ،در صدد طراحی و تجربه آنها
رفتند بیاموزند که تزاروس چه هست که با
میباشند .بارزترین امتیاز بازنمایی اطالعات
مرحوم عباس حری آشنا شدند .با راهنمایی
در این پژوهشکده ،نمایهسازی منابع علوم
و زحمات ایشان اصطالحنامه در این مرکز
اسالمی بهصورت تفصیلی و با عمق زیاد ،با
پا گرفت .نمایهسازی که جلوتر رفت ،کمی
ترکیب اصطالحات در نمایاندن اطالعات،
آن را متوقف کردیم و هم و غم خود را بر
بهصورت چکیدهنماست.
روی اصطالحنامه
نــمــایــههــای
سازی
ه
نمای
۶۸
سال
در
بار
اولین
گذاشتیم .این روند
تخصصی ایــن
پــژوهــشــکــده ،شروع شد .آن زمان نمایهسازی بر روی تا سال  ۷۵ادامه پیدا
تـــا کـــنـــون در فیشهای کاغذی انجام میشد و اولین کرد و نمایهسازی
مدرک مجالت و نشریات بود.
نداشتیم تا اینکه
رشتههای مختلف
در سال  ۸۴بعد
علوم اسالمی،
از  ۱۵سال کار بر روی اصطالحنامههایی
مانند اصول فقه ،علوم قرآن ،کالم اسالمی و
چون اخالق ،فلسفه و کالم ،زمان کار بر
اخالق اسالمی و چند مجموعه آثار دانشمندان
روی نمایه فرارسید و از سال  ۸۵کار آغاز
معاصر ،از جمله آثار عالمه شهید مطهری و
شد .در این ده سال کارهای مهمی روی
همچنین پایاننامههای حوزوی انجام یافته،
منابع علوم اسالمی انجام گرفت.
که در نرمافزار «پایگاه مدیریت اطالعات علوم
اسالمی» به آدرس thesaurus.islamicdoc.
محملهای نمایهسازی
 orgقابل استفاده است .نمایههای منابع
ما برای نمایهسازی چهار محمل داشتیم:
معارف مهدوی و هم چنین مجموعه آثار امام
روزنامهها و مجالت؛ روزنامههای روز و
موسی صدر نیز از پروژههای در دست انجام
آرشیوی؛ از سال  ۶۷تا سال  ۷۵تمام روزنامههای
این پژوهشکدهاند.
مهم نمایهسازی شدند .همینطور  ۸۰عنوان
مجالت علوم اسالمی و البته یک نشریه عربی
تاریخچه بازنمایی اطالعات
بهنام کیهان عربی.
اولین بار در سال  ۶۸نمایهسازی شروع
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سایت فکری ،تحلیلی حوزه و روحانیت

پژوهشکده اطالعات و مدارک اسالمی مشابه
مختلفی دارند که ما بسیار مختصر و بهصورت
ایران داک است؛ منتهی در حوزه علوم اسالمی.
جملههای اسمی آوردهایم.
ایران داک با توجه
شــیــوه بــعــدی
مرکز،
این
دیجیتالی
کتابخانه
به ظرفیت عظیمی
برای نمایهسازی،
اولین تجربه ملی موفق بوده است .در
که داشت تبدیل به
همین شیوه رایج
داک
ایران
توسط
که
کنفرانسی
اولین
پژوهشگاه و مرکز
اســت که متن را
در سال  ۹۲برگزار شد ،بهعنوان اولین
اطالعات تبدیل
مطالعه میکنند
است.
شده
یاد
آن
از
ملی
موفق
تجربه
بــه پژوهشکده
و به آن متن یک
شــد .مهمترین
اصطالح اختصاص
ویژگی کار در اینجا ،استاندارد ایزو ۵۹۶۴
میدهند .بخشی از منابع علوم اسالمی در
بوده است .بنابرانی اصطالحنامه بر اساس
رشتههای مختلف بر همین اساس نمایه زده
نیاز انجام شده است.
میشود که به آن نمایه اجمالی میگوییم و
کتابخانه دیجیتالی این مرکز ،اولین تجربه
همینطور پایاننامهها.
ملی موفق بوده است .در اولین کنفرانسی که
روش سوم ،روش ترکیبی است که بین
توسط ایران داک در سال  ۹۲برگزار شد ،بهعنوان
اصطالحاتی که نیاز هست ترکیب میکنیم و
به آن یک صفحه خاصی اختصاص میدهیم.
در بازنمایی اطالعات ،هر تعداد اصطالحاتی
که بخواهیم بازنمایی کنیم ،مجموع آنها در
کنار هم میآید .عالوه بر ترکیب اصطالحات
و استفاده از اصطالحات متعدد برای یک
نمایه ،بحث برقراری ارتباط بین اصطالحات
نیز اهمیت دارد.
بنابراین در روش اول چکیده واسطه بوده
است؛ روش دوم بهصورت اصطالح واحد و
روش سوم ترکیب بین چند اصطالح است.
دکتر طاهری
دانشگاه عالمه طباطبایی هشتمین دانشگاه
برتر کشور است در حوزه علوم اسالمی دومین
دانشگاه بعد از دانشگاه تهران است و اکنون،
 ۵۵۰عضو هیئت علمی دارد.
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اولین تجربه موفق ملی از آن یاد شده است.
همایشی توسط این مرکز در سال  ۸۶برگزار
شد که محصول آن ،کتاب اصطالحنامه و
کاربردهای آن در محیط الکترونیکی است
که بهصورت مجموعه مقاالت منتشر  گردید.
اعضای شورای علمی این همایش از اساتید
برتر کشور بودند و نظیر این کتاب را نداریم.
این مرکز در حوزه نمایهسازی یا بازنمایی
اطالعات ،تجربیات ارزشمندی دارد که در
ً
هیچ کجای کشور نیست .کارها کامال بر
اساس اصطالحنامه انجام میشود؛ چون در
تمام حوزهها اصطالح نامه دارند و نزدیک به
سیصدهزار اصطالحنامه وجود دارد.
در پایان جلسه دانشجویان و حاضرین در
جلسه سؤاالت خود را مطرح نمودند.
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