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   اگر می شود برای آشنایی با ساختار 
کتاب یک مقدمه ای را بفرمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا باید عرض 
کنم که شاید روحانیت تنها نهادی باشد که 
تن به مطالعات درجه دوم نمی دهد؛ به این 
معنا که یکی از خارج یا داخل حوزه، مسائل 
داخلی روحانیت را تجزیه و تحلیل کند؛ 
به تعبیر دیگر عالقه ندارد که ابژه شود و مورد 
مطالعه قرار گیرد. شاید به این دلیل که تصور 
می کند قداستش شکسته می شود و پیامدهای 
منفی دارد. البته الحمد لله به دلیل کارهایی 
که از چند سال قبل شروع شد، روحانیت 
در حال عادت کردن به این گونه کارها؛ نظیر 
کاری که امروز شما در »مباحثات« انجام 
می دهید. از طرف دیگر هرچه ما بیش تر 
به مقوله  ای به نام حوزه ورود پیدا می کنیم، 
احساس می کنیم این نهاد، نهادی پیچیده 

است و آن  قدر بطون دارد که شناخت آن نیاز 
به یک مؤسسه ی تحقیقاتی گسترده دارد و 
شاید امکان شناخت آن به صورت فردی 

وجود نداشته باشد.
من در راستای این نوع نگاه به روحانیت، 
کارهای مختلفی انجام دادم؛ فکر می کردم اگر 
در بحث گونه شناسی فکر سیاسی روحانیت، 
نگرش های روحانیت در قبال نظم سیاسی در 
دوره ی غیبت یا سال های قبل از ظهور را مورد 
مطالعه قرار دهم، بتوانم با یک جمع بندی، بخشی 
از مناقشاتی که در ایراِن پس از انقالب وجود 
دارد را توضیح دهم. طبق این مبنا تصور بنده 
این بود که در حوزه ما دو خط متقاطع داریم؛ 
یکی از آن ها از جریان سنتی شروع شده و به 
جریان غیرسنتی متمایل می شود و یک پیکانی 
که از سلب به سمت ایجاب متمایل می شود. به 
عبارت دیگر کانون تفکر در فضاهای حوزوی 

در قبال نظم سیاسی، سنتی است. از سمت 
دیگر کانون تفکر اولیه در فضاهای حوزوی 
نسبت به نظم سیاسی، سلبی است؛  یعنی آن ها 
 نگاه مثبتی به تشکیل دولت در سال های 

ً
اساسا

قبل از ظهور ندارند و یا حداقل خود را متولی 
چنین مسئولیت بزرگی نمی دانند. ما هرچه که 
از سمت سنت به سمت جریان های غیرسنتی 
تمایل پیدا می کنیم، اهمیت دولت و حکومت 
در اندیشه ی حوزه برجسته تر می شود و هرچه 
از سمت سلب به سمت ایجاب حرکت کردیم، 
قدرت سیاسی بیش تر در کانون تأمالت قرار 
گرفته است. با ضرب این ها، چهار جریان بزرگ 
را می توانیم از یکدیگر تفکیک کنیم؛ »سنتِی 
سلبی«، »سنتِی ایجابی«، »غیرسنتِی سلبی« 
و »غیر سنتِی ایجابی«. این چهار گروه اند که 
نوع نگاهشان به نظم سیاسی در سال های پیش 

از ظهور برجسته می شود.

نزاع مضر میان دوقطبی 
هاشمی – مصباح در حوزه انقالبی
گزارشی از جلسه نقد و بررسی کتاب »گونه شناسی فکری سیاسی 

حوزه علمیه قم« نوشته دکتر عبدالوهاب فراتی

جلسه نقد کتاب »گونه شناسی فکری سیاسی حوزه 
علمیه قم« با حضور مؤلف ارجمند جناب آقای دکتر 
عبدالوهاب فراتی در تاریخ بیستم دی ماه ۱۳۹۵ در 
دفتر سایت مباحثات برگزار شد. در این جلسه آقایان 
سیدجواد میرخلیلی، رضا تاران، احمد نجمی، حامد 
آقاجانی، حسن اجرایی و مرتضی معراجی حضور 
داشتند. پس از ارائه ی توضیح مختصر دکتر فراتی 
درباره ی کتاب، شرکت کنندگان در جلسه پرسش هایی 

را در قالب نقد کتاب مطرح کردند.
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نسخه مکتوب   - شماره   10
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
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بنده طبق این مبنا یا چارچوب، بررسی افکار 
سیاسی در حوزه را شروع کردم. سپس متوجه 

شدم که جریانی در 
حوزه وجود دارد 
 خیلی 

ً
که اساسا

در این چارچوب 
قرار نمی گیرد: 
 به 

ً
کسانی که اساسا

نظم سیاسی توجه 
نمی کنند. سپس یک تقسیم متقدم تری را ارائه 
کردم بدین شیوه: توجه یا عدم توجه به امر 
سیاسی در عصر غیبت؛ توجه به امر سیاسی 
یا سنتی است و یا غیرسنتی؛ هرکدام از این دو 
رویکرد سنتی یا غیر سنتی نیز یا سلبی هستند 
یا ایجابی. سپس در بخش افرادی که توجه به 
امر سیاسی ندارند جریانی را در حوزه پیدا 
 التفات سیاسی 

ً
کردم که به تعبیر افالطون اساسا

)political attention( ندارند؛ یعنی حتی 
هنگامی هم که در مورد نوع حکومت یا اصل 
 نگاهی 

ً
دولت با آن ها بحث می کنید، اساسا

به این موضوع ندارند. جریان آقای وحید یا 
برخی از اخباریون در قم را در این دسته قرار 
دادم؛ چون آن ها در گفت وگوهایشان توجه 
تئوریکی به این بحث نکردند؛ بدین معنا 
که در گفت وگوهای خودشان وقتی به این 
بحث رسیده اند، گفت وگوهای نظریشان را 
قطع کرده اند و اگر هم سخنی در باب دولت 
داشته اند، بیش تر آن را در عصر حضور مطرح 
کرده اند و گفته اند شما زمانی می توانید به نظم 
سیاسی یا نظم دینی اطمینان داشته باشید که 
یک اراده ی معصومانه ای بر این نظم حضور 
داشته باشد؛ شما در کوفه می توانید اطمینان پیدا 

کنید که کسی گرسنه نمی خوابد و خلخالی از 
پای زنی کنده نمی شود؛ در عصری که امام حضور 
ندارد در واقع زندگی 
مؤمنانه هم شکل 
نمی گیرد. به  تعبیر 
دیگر، هیچ تأمل 
فقهی، اجتهادی و 
تئوریکی در باب 
نظم دینی یا سیاسی 
در عصر غیبت نداشته اند؛ چون بر این باورند 
که در غیاب امام زندگی مؤمنانه به مخاطره 
می افتد. آن هایی که این گونه فکر می کنند 
باالخره در درون یک دولت زندگی می کنند؛ 
حاال یا در زمان شاه و یا در زمان جمهوری 
اسالمی؛ در این حالت اگر هم تعاملی با این 
نوع دولت ها دارند، از باب شناسایی های 
دوفکتو است؛ به این معنا که به طور عملی 
با این دولت ها زندگی می کنند؛  اما آن ها را 
 
ً
به صورت دوژور و نظری تأیید نمی کنند. مثال

شما معتقد هستید که در ایران نظام بانکداری 
ربوی است؛ اما به ناچار اگر بخواهید در این 
 مجبور 

ً
نظام وجهی را انتقال دهید، عمال

هستید از طریق همین سیستم انجام دهید؛ 
 نمی پذیرید. درمجموع باید توجه 

ً
هرچند نظرا

 این گونه هستند و به 
ً
کنیم که بخشی کامال

اصطالح التفات 
سیاسی ندارند.

اما جریان دوم، 
یعنی کسانی که 
به امر سیاسی 

توجه دارند، گاهی اوقات توجهشان در بافت 
سنتی دولت است و گاهی به دولت در بافت 

جدید دولت توجه می کنند. بافت سنتی 
دولت به این معنا نیست که این دولت در 
سنت اسالمی ریشه دارد؛ بلکه سنت ایرانی 
یا سنت فرهنگی است. فرض کنید عده ای 
در فضاهای سنتی ذیل نظم سلطانی در حوزه 
داریم. نظم سلطانی یک نوع بافت دولت است 
که در سنت ما وجود دارد. به تعبیر آیت الله 
منتظری آن ها ساختار قدرت را به صورت 
مخروط می بینند و تصویرشان در واقع از 
دولت، ذیل نظم سلطانی قابل فهم است. 
اگر به آن ها بگویید شکل دولت را بکشید، 
یک مثلث می کشند و حاکم را به شما نشان 
می دهند و می گویند نظم باید به این شکل 
باشد؛ حاال چه امام باشد، چه شاه، چه رئیس 

جمهور، چه خلیفه و چه فقیه.

یمونیالیستی     یعنی نوعی نگاه پاتر
دارند؟

من به صورت عمد این ادبیات را به کار نبردم 
تا بتوانم این را بر اساس سنت خودمان توضیح 
بدهم؛ سنتی که وقتی شما آن  را به انگلیسی 
 مشخص نمی شود. 

ً
ترجمه می کنید اصال

 تعریفی که من از نظم سلطانی در این 
ً
مثال

کتاب کردم، با  این که یک صفحه است، اما 
شاید سه ماه وقتم را گرفت؛ بدون آن که به 
چیزی مستند کنم. 
در آن جا توضیح 
دادم که به رغم 
تصویری که ما 
در ادبیات فارسی 
داریم، نظم سلطانی با سلطنت مترادف 
نیست؛ نظم سلطانی به نظمی می گویند که 

روحانیت تن به مطالعات درجه دوم 
نمی دهد؛ به این معنا که یکی از خارج یا داخل 

حوزه، مسائل داخلی روحانیت را تجزیه و 
تحلیل کند؛ به تعبیر دیگر عالقه ندارد ابژه شود 

و مورد مطالعه قرار گیرد.

چهار جریان بزرگ را می توانیم از یکدیگر 
تفکیک کنیم؛ »سنتِی سلبی«، »سنتِی ایجابی«، 

»غیرسنتِی سلبی« و »غیر سنتِی ایجابی«.
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در آن حاکم، معیار است؛ نه عامل. البته نظم 
سلطانی می تواند عادالنه یا ظالمانه باشد؛ 
حاکم ظالم یا عادل. عادل یا ظالم بودن، از 
اوصاف مفارق این نظم است؛ نه از اوصاف 
 افرادی که از 

ً
ملزمه یا لوازم ذاتی آن. طبیعتا

درون این نظم به تحلیل دولت در عصر غیبت 
می پردازند، یا به سلب این دولت می رسندـ  
مانند انجمن حجتیهـ  و می گویند چون امام 
در رأس مخروط نیست، پس این دولت نیز 
 مشغول کاری هستم 

ً
نباید باشد. بنده اخیرا

با عنوان »روحانیت شیعه و دولت مدرن«. 
در آن جا، این ها را ذیل نظریات تعطیل بحث 
 الیه دارد؛ 

ٌ
کردم. نظریه ی تعطیل دو مضاف

یکی تعطیلی حکم و دیگری تعطیلی دولت. 
 افرادی مانند مرحوم آسید 

ً
به این معنا که مثال

احمد خوانساری می گویند به این دلیل که اجرا 
و اقامه ی برخی احکامـ  مانند حدود و جهادـ  
منوط به حضور مبارک امام)ع( است، هنگامی 

که امام نیست این احکام نیز اجرا نمی شود؛ 
بنابراین دولت نیست؛ در نتیجه از طریق تعطیلی 

حکم به تعطیلی 
دولت می رسند. 
از این ها می شود به 
طرفداران نظریه ی 
تعطیل که رویکردی 
محافظه کارانه دارند 
تعبیر کرد. اما 

انجمن حجتیه عالوه بر نظر امثال مرحوم 
 
ً
سید احمد خوانساری، می گوید که »حتما
هم نباید باشد«؛ یعنی عدم دلیل را نشانه ی 
دلیل عدم می گیرد. این  را می توانیم نظریه ی 

تعطیل رادیکال بنامیم.
من در این بخش توضیح دادم که در رویکرد 
سنتی سلبی که از شیخ انصاری شروع می شود، 
شیخ دو گزاره ی مهم در مکاسب دارد که گزاره ی 
اول آن نفی تصرف استقاللی فقیه در امور 

نوعیه  است که می گوید آن هایی که تصور 
کردند این اّدله مثبت این نظم یا تصّرف است، 
اشتباه کرده اند 
و منظور شیخ، 
 احمد نراقی 

ّ
مال

است. اما شیخ 
گزاره ی دومی دارد 
و آن این که حاال 
که خود فقیه حق 
تصرف باالستقالل ندارد یا به تعبیر کدیور ـ 
که آخرین نظریه ی او در باب والیت است که 
به نظریه ی شیخ برگشته است ـ حق تصرف 
بالمباشره ندارد، تصرف دیگران نباید از نظارت 
فقیه خارج شود. رهبران مشروطه که پای درس 
شیخ نشسته بودند، به استادشان اصرار می کنند 
که نظرش را راجع به والیت فقیه بگوید و به این 
دلیل که شیخ بر افکار آن ها هژمونی داشته، آن ها 
گزاره ی دوم شیخ را تبدیل به نظریه ی مشروطه 
کردند؛  یعنی مشروطه تجلی بیرونی گزاره ی 
دوم شیخ در مکاسب است. اما جریاناتی مانند 
انجمن حجتیه که به دنبال تعطیلی کل دولت 
در عصر غیبت هستند، بدون توجه به گزاره ی 
دوم شیخ، به گزاره ی اول او تمّسک کردند و 
م های 

َ
سپس آن را اضافه کرده اند به بحث »َعل

برافراشته در عصر غیبت«.
اما چرا آن ها به شیخ پناه بردند؟ به این دلیل 
که شیخ هم بسیار قوی است و در صدر این 
دوره قرار دارد و هم این که تنها کوریدوری که در 
فقه راه را به سمت دولت باز کرده یا باز می کند 
ادله ی والیت است؛ اگر شما بتوانید پایه ی 
ادله ی والیت را بزنید، راحت تر می توانید به 

سلب دولت در عصر غیبت برسید.

آقایان سید کاظم حائری، مؤمن و مصباح 
از درون نظم سلطانی به تحلیل دولت فقیه 

می رسند و به همین دلیل است که دولت در نظر 
آن ها اقتدارگراتر شده و عنصر غیردموکراتیک 

آن کاهش یا تقلیل پیدا کرده است.
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در سنتی های ایجابی نیز بنده افکار آقایان 
سید کاظم حائری، مؤمن و مصباح را توضیح 
دادم و این که آن ها از درون نظم سلطانی به 
تحلیل دولت فقیه می رسند و به همین دلیل 
است که دولت در نظر آن ها اقتدارگراتر شده 
و عنصر غیردموکراتیک آن کاهش یا تقلیل 

پیدا کرده است.
در غیرسنتی های ایجابی نیز کسانی مانند 
میرزای نائینی و امام)ره( را بررسی کرده ام؛ 
کسانی که تصویرشان از دولت تغییر پیدا کرده 
و عالقه ندارند که دولت فقیه را در بافت سنتی 

دولت یا نظم سلطانی تحلیل کنند.
جریان  اما 
غیرسنتی سلبی 
اگرچه تصویرشان 
 
ً
از دولت کامال
است؛  مدرن 
اما معتقدند که 
شریعت نباید متولی 

دولت شود؛ درواقع صحبت این ها با انجمن 
حجتیه یکی می شود؛ اما از دو پایگاه مختلف؛ 
آن ها از پایگاه بافت سنتی دولت به تعطیل 

رسیدند و این ها از پایگاه دولت مدرن.
بررسی این پنج جریان، در قالب  مناقشات 
کانونی صورت گرفت. کانونی به این معنا که 
ما یک جریان هایی داریم که این ها به صورت 
برش های طولی یا ساختارشکنانه به حاشیه 
رفته اند و در حال شروع دعواهایی در خارج 
از کانون هستند. این ها کسانی هستند که به 
هنجارها و ارزش های کانون معترض هستند؛ 
مانند قرآن گرایان که می گویند شما در کانون 
هر زمان که برای تحلیل دولت یا نظم دینی 

قبل از ظهور به سراغ روایات رفتید، زندگی 
مؤمنان را پیچیده تر و سخت تر کردید؛ اگر شما 
همین نظم دینی را از قرآن استنباط کنید، دولت 
متساهل تر، کوچک تر و زندگی با آن راحت تر 
خواهد بود. سپس در این جا جریان تجددگرایی 
 
ً
اسالمی را بررسی کرده ام. از نظر بنده مثال

جریان فکری دانشگاه مفید، جزو افکار کانونی 
حوزه نیست. کسانی که از منظر دولت مدرن 
به پیدا کردن گزاره ها می رسند، تجددگرایان 
اسالمی هستند خارج از کانون حوزه. یا 
جریان های انتقادی مانند مصطفی ملکیان 
یا مرحوم عین صاد. این که می گویم انتقادی 
چون این ها نسبت 
به همه چیز در متن 
انتقاد دارند؛ فارغ 
از این که دولتشان 
سکوالر می شود یا 
غیرسکوالر. علت 
این نام گذاری 
 ما نمی توانیم 

ً
)انتقادی( هم این بود که مثال

بگوییم مرحوم عین صاد تجددگراست یا 
 یک نامی گذاشتم که بشود 

ً
قرآن گرا؛ صرفا

در پناه آن، چند مورد را تحلیل کرد. این 
خالصه ای بود از مباحث من در این کتاب.

   با تشکر از حضرتعالی؛ به نظر می رسد 
که این  تقسیم بندی ای که اآلن فرمودید 
خیلی در متن کتاب واضح نیست؛ شاید 
به این دلیل که قراردادن تقسیم بندی های 
یز درون یک نظم خاص کار  فوق العاده ر
 همین تقسیم بندی 

ً
مشکلی است. مثال

سلبی و ایجابی، احساس می شود در متن 

 
ً
کتاب خیلی روشن نیست. آیا شما صرفا

از این چارچوب استفاده کردید؟
بله، چارچوب همین است؛ هرچند 
می خواستم در چاپ دوم، آن را شفاف تر 
 همین حرف هایی که عرض شد 

ً
کنم. عینا

در صفحات مکتوب شده است. شاید چون 
چارچوبی بدیع بوده است، قدری مشکل 
به نظر می رسد. به نظر بنده این چارچوب به 
 شما اگر 

ً
فهم نظریه ها کمک می کند؛ مثال

از منظر بافت سنتی دولت، کتاب »الوالیة 
االلهیه« یا »حکومت اسالمی« آقای مؤمن 
 متوجه نمی شوید که چرا 

ً
را نخوانید، اصال

ایشان دولت فقیه را این گونه تحلیل می کنند. 
 چارچوب اشتباه 

ً
هرچند می توانید بگویید کال

یا ناقص است.

   البته یک نکته ی بدیع درباره کتاب این 
است که جعل عنوان های بسیار مختلفی در 
آن ذکر شده؛ به این معنا که شما برای هر 
یانی یک نامی انتخاب کردید و بسیاری  جر
از این ها شاید برای اولین بار ابداع شده اند. 
آیا برای این جعل عناوین معیار خاصی 

داشتید یا یک حالت ذوقی بوده است؟
ذوقی بوده است؛ به هرصورت نویسنده باید 
در جاهایی خودش را نشان دهد که چه کاری 
انجام داده است. بنده هنگامی که یک مطلبی 
می نویسم در خالل آن برایش کارگاه برگزار 
می کنم یا درباره ی آن در جاهای مختلف 
سخنرانی می کنم تا بازخورد مخاطب را ببینم. 
این کتاب نتیجه ی نهایی آن بازخوردهاست. 
درباره ی این کتاب بنده به شمال، مشهد، تبریز، 
اصفهان و… رفته ام و آن را بحث کرده ام تا 

 جریان غیرسنتی سلبی اگرچه 
 مدرن است؛ 

ً
تصویرشان از دولت کامال

اما معتقدند که شریعت نباید متولی دولت 
شود؛ در واقع صحبت این ها با انجمن 

حجتیه یکی می شود. 
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متوجه بشوم تیپ دانشگاهی و حوزوی آن را 
چطور متوجه می شوند.

    اما در هرحال خواننده با انبوهی از 
اصطالحات برای اولین بار مواجه می شود؛ 
به گونه ای که به سختی می توان در نگاه اول 
آن ها را فهم کرد. یعنی ادبیات آن جدید 
است؛ اکثر واژگان و تعابیر وضعیتی 

این گونه دارند.
بله خب؛ شما اگر اطالعات حوزوی و 
فقهی و یا آشنایی با برخی اصطالحات علوم 
سیاسی نداشته باشید، بسیاری از قسمت ها 

را متوجه نخواهید شد.

 
ً
   به نظر خودتان در این تقسیم بندی، اوال
یان در حوزه از نظر جمعیتی  وزن کدام جر
 تحولی دراین باره در 

ً
بیش تر است؟ ثانیا

دوره ی پس از انقالب می بینید یا نه؟
من فکر می کنم اکنون مناقشه ی اصلی در 
جمهوری اسالمی ـ و به لحاظ فکری در 
فضاهای حوزوی ـ بین جریان سنتی ایجابی 
و غیرسنتی ایجابی است؛ یعنی تفسیر مرحوم 
هاشمی رفسنجانی و تفسیر آقای مصباح؛ اولی 
غیرسنتی به دولت نگاه می کند و دومی نگاه سنتی 
به آن دارد. البته به نظر بنده آن جریان بی توجه 
ـ مانند آقای وحید ـ و جریان سنتی سلبی به 
عالوه ی غیرسنتی سلبی به شدت در حال 
یارگیری است؛ به صورت یک جریان غیرعلنی.

   یعنی همان هایی که در این چند سال 
گذشته با شعار »استقالل حوزه« بیش تر 

نمود پیدا کرده اند؟

خیر؛ منظور من این نیست. منظور این است که 
اکنون بسیاری از طلبه ها یا به صورت برهان إّنی 
 دین نباید متولی 

ً
یا لّمی قانع می شوند که اساسا

دولت شود. این برآیند آن سه جریان فوق الذکر 
)بی توجه، سنتی 
سلبی و غیرسنتی 
سلبی( است. 
ببینید؛ این که بنده 
جریان حجتیه 
را در حوزه کار 
کردم، منظورم این 

نبوده که اکنون در حوزه دستگاه هایی به نام 
انجمن حجتیه وجود دارد. تعبیر من این بوده 
که جریان حجتیه ای در قم در حال هم افق 
شدن با بسیاری است. یعنی به رغم این که 
ما تصور می کنیم نیروهای انقالب ذیل دو 
جریان مصباح و هاشمی در حال جلو بردن 
مناقشات هستند، اما  درگیرشدن این دو 
جریان با برخی مباحث بی خاصیت، باعث 
تقویت آن سه جریان و یارگیریشان در حوزه 
شده و اکنون تعداد کسانی که به نتیجه ی مورد 
نظر انجمن حجتیه می رسند، رو به افزایش 
است. نکته ی دیگر این است که از نظر بنده 
)همان طور که در کتاب هم مطرح کرده ام( 
هنوز کسی نظریه ی سیاسی امام)ره( که من 
از آن به »نظریه ی کالسیک نصب« تعبیر 

کرده ام را متوجه نشده است.

یه در کدام بخش از تقسیم بندی     این نظر
شما قرار می گیرد؟

غیرسنتی ایجابی. در این باره توضیح داده ام 
که خطاها )در عدم فهم نظریه سیاسی امام( 

 بحث مشروعیت و 
ً
در کجا بوده است. مثال

مقبولیت که جواد الریجانی در اواخر دهه ی 
 
ً
۶۰ تا اوایل دهه ی ۷۰ انجام داده است، اساسا
یک انحرافی در بحث  حکومتی در ایران به 
وجود آورده است. 
شما اگر همه ی 
ادبیات امام)ره( را 
جست وجو کنید، 
یک بار واژه ی 
مقبولیت را پیدا 
نمی کنید. این 
خطای جواد الریجانی در بحث مشروعیت 
و مقبولیت، توجیهی از حکومت دینی درست 

کرده است که اصل نظریه مولد آن نیست.
من این مطلب را به آسیدحسن خمینی 
هم گفتم؛ ایشان هم می گفت به نظر بنده 
اگر کسی از این زاویه امام)ره( را تحلیل 
کند، به واقعیت نزدیک تر است. چون ما دو 
نظریه ی نصب داریم؛ یکی نصب کالسیک 
که من برخی مختصات آن را در این جا 
گفتم؛ دیگری نظریه ی نصب رادیکال. 
پس از تصویب قانون اساسی در سال ۵۸، 
نظریه ی نصب، رادیکال شده است. مطالبی 
که امثال آقایان مصباح و مؤمن می گویند، 
نظریه های پس از قانون اساسی است که 
 تفسیرهای 

ً
رادیکال شده است و اساسا

درستی از امام)ره( نیستند. این ها در نظم 
سلطانی دولت را تحلیل می کنند؛ در حالی 
که تفسیر امام)ره( از دولت دینی این نبوده 
است. البته عده ای ممکن است با خواندن 
برخی مطالب کتاب ـ مانند همین بحث ـ 

آن را ضدانقالبی تصور کنند!

 اکنون مناقشه ی اصلی در جمهوری 
اسالمیـ  و به لحاظ فکری در فضاهای حوزوی 

ـ بین جریان سنتی ایجابی و غیرسنتی ایجابی 
است؛ یعنی تفسیر مرحوم هاشمی رفسنجانی و 

تفسیر آقای مصباح.



10

نسخه مکتوب   - شماره   10
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

10

   در ساحت مسائل علمی، مباحثی 
مثل ضدانقالب و انقالبی مطرح نمی شود.

 مباحثی که درباره ی انجمن حجتیه 
ً
بله؛ مثال

پس از انقالب 
 
ً
نوشته شده، عمدتا

غیرمستند و حتی 
مغرضانه بوده 

است؛ اما این کتاب برای اولین یک داوری 
علمی نسبت به آن ارائه کرده است؛ طوری 
که حتی خود آقای افتخارزاده وقتی آن را 
خواندند، تماس گرفتند و گفتند اولین داوری 
مؤمنانه ای که پس از انقالب راجع به انجمن 

حجتیه شده، نوشته ی شما بوده است.

   مستند شما در مباحث مربوط به 
انجمن حجتیه چه بوده است؟

من ده ساعت با آقای افتخارزاده گفت وگو 
 تا می توانم مشورت 

ً
گفت وگو کردم. من معموال

 برای این کتاب نزد 
ً
و گفت وگو می کنم )مثال

کسانی مانند سید حسن خمینی، رسول جعفریان 
و… رفتم( و نظر آنان را درباره ی مباحث جویا 
می شوم؛ آن ها هم یا تصحیح می کنند یا می گویند 
 این بحثی 

ً
اگر این طور باشد خوب است. مثال

که من راجع به آقای وحید دارم را به شاگردان 
ایشان دادم که بخوانند و ببینند آیا همین طور 
است؟ آن ها می گفتند: بله؛ استنباط فوق العاده 
درستی است. ما آقای وحید را ضد انقالب یا 
ضد حکومت معرفی نکردیم؛ اما توضیح دادیم 
که ایشان در عصر غیبت التفات به نظم سیاسی 

)political attention( ندارد.

   به کار بردن اصطالحاتی مانند 

»آخوندهای درباری«، »والیتی ها« و 
»خشک مقدس ها«، به ویژه در فهرست 
کتاب، در نگاه اول ممکن است قضاوت 
به  را  خاصی 
القا  خواننده 
کند؛ آیا امکان 
نداشت که از 
عناوین واصطالحات دیگری که حالت 

علمی داشته باشند استفاده کنید؟
این عبارات در جمالت امام)ره( هم هست.

   بله؛ اما در هر صورت با کار 
علمی پژوهشی همخوانی ندارد؛ با  دیگر 
تقسیم بندی های کتاب هم متناسب نیست.
پیشنهاد شما برای جایگزینی آن چیست؟

 »روحانیت همراه با حکومت«؛ 
ً
     مثال

یعنی یک عنوان وصفی خالی از بار ارزشی.
البته در این قسمت بنده چنین دغدغه ا ی 
نداشتم و می خواستم روحانیت پیش از 

انقالب را در ادبیات همان دوره معرفی کنم. 
اما این هم نکته ی خوبی است.

   یک مشکل ساختاری دیگری هم 
که به نظر می رسد این است که خواننده با 
خواندن کتاب، دچار یک نوع پراکندگی 
ذهنی می شود. این مطالبی که شما در ابتدای 
جلسه به عنوان گزارشی از کتاب فرمودید، 
بسیار واضح و روشن بود؛ اما خواننده با 
خواندن کتاب به چنین برداشت واضح و 
روشنی نمی رسد. همچنین بیان گزارشِی 
نظرات دیگران در کتاب، بسیار فربه تر از 
نگاهِ محوری و بیان خود شماست. توضیح 
 
ً
و تبیین بیش تِر نگاه خودتان ـ مخصوصا
آن تقسیم بندی ویژه ای که ارائه کرده اید ـ 
می توانست به فهم بهتر مطالب کتاب کمک 
 درباره ی مفهوم نظم سلطانی در 

ً
کند. مثال

حد ۷ـ  ۶ خط صحبت کرده اید.
اما نکته  ی دیگری که مایلیم درباره ی آن 
توضیح بفرمایید این است که به نظر می رسد 

 اکنون تعداد کسانی که به نتیجه ی مورد نظر 
انجمن حجتیه می رسند، رو به افزایش است.
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بخش مربوط به  مرحوم علی صفایی )عین 
 تعداد 

ً
صاد( قدری ارادتمندانه است؛ مثال

صفحاتی که به ایشان پرداخته اید به نسبت 
دیگران بیش تر است؛ یا به کار بردن عبارتی 
مثل »راه سوم« درباره ی نظر ایشان که در 
خود این عبارت، نوعی تمجید وجود دارد؛ 
یا این که گفته اید شخصیت ایشان الیه های 
نامکشوفی دارد که باید کشف شود؛ این 
هم بوی تمجید می دهد. چنین رویکردی 

با کار علمی پژوهشی جور درنمی آید.
البته من این  گونه نگفتم؛ گفته ام که این طور 
به نظر می رسد؛ و برخی گفته اند. ضمن این که 
به نظر بنده حوزه هنوز صفایی حائری را خوب 
نمی شناسد. هنگامی که حائری می گوید ما ابتدا 
باید نیرو تربیت کنیم و سپس به سمت نظام سازی 
برسیم، در واقع عکس مسیر امام)ره( بود. ما 

تصور می کردیم که 
اگر نهادها را بسازیم 
و چند نفر به ظاهر 
متدّین را  بفرستیم، 
تمامی ساختار 
درست می شود؛ 

اما حائری می گفت این هایی که می فرستید، 
تربیت شده نیستند و نمی توانند زیر بار انقالب 
دوام بیاورند و در نتیجه آلوده می شوند و هنگامی 
که آلوده شدند یا دچار فساد و یا دچار اختالس 
می شوند. ایشان به سمت کادرسازی رفت و 
روحانیون با او درگیر شدند. نکته ی دیگر درباره ی 
ایشان این است که آقای حائری می گفت شما در 
حال بد ارائه کردن مسیر برای ترویج مجموعه ی دین 
م و تأخر در مجموعه ی 

ّ
هستید؛ چون ایجاد تقد

دین، باعث تخریبش می شود.

   گویا شما تالش کرده اید برخی 
 
ً
ید؛ مثال اتهامات را از آقای صفایی بردار

این که ایشان با انقالب و نظام اسالمی بود؛ 
اما تالش می کرد که مانع انحرافات شود.

بله همین طور بوده است.

   اما به نظر می رسد حتی از مطالب خود 
کتاب هم چنین برمی آید که اختالفاتی بین 
 این که 

ً
ایشان و امام)ره( بوده است. مثال

آقای صفایی معتقد به همسانی اختیارات 
ولی فقیه با معصوم نبوده است؛ در حالی که 
ما می دانیم نظر امام)ره( این است که ولی 

فقیه به اندازه ی پیغمبر اختیارات دارد.
خیر، نظر امام)ره( این نیست. این طور 
 در حوزه ی 

ً
برداشت شده است. ایشان صرفا

حکومت اختیاراتشان را یکسان می دانند؛ 
سایر اختیارات را 
یکسان نمی دانند. 
ضمن این که من به 
دنبال این نبودم که 
ثابت کنم صفایی 
مانند امام )ره( فکر 
 تفسیر صفایی از والیت فقیه 

ً
می کند؛ اساسا

با تفسیر معهود تفاوت داشت.

    به نظر می آید در میان کتاب هایی که 
یان شناسی در حوزه است، یکی  مربوط به جر
از امتیازات مهم این کتاب، جرأتی است 
که در ورود به مصادیق و حتی نام بردن از 
اشخاص ورود داشته است؛ اتفاق مهمی 
است؛ چون تا پیش از این کتاب، اغلب 
یان های حوزوی به صورت کلی بیان  جر

 
ً
می شدند؛ اما در این جا خیلی دقیق و کامال

مصداقی و بدون هیچ نگرانی خاصی مطالب 
بیان شده است. این اتفاق خوبی است؛ اما 
نکته ای که در این زمینه به ذهن می رسد این 
است که در مقام تئوری و نظر، ممکن است 
که بتوان چنین تقسیم بندی هایی را انجام و 
 
ً
افراد را درون آن قرار داد؛ اما فردی که مثال
۱۵ـ  ۱۰ سال است در کف حوزه حضور 
دارد، متوجه می شود که تقسیم بندی هایی 
 در وادی نظرـ  کامل 

ً
از این دستـ  و صرفا

یانات و افراد در حوزه  و گویای همه ی جر
نیست؛ چون در حوزه هر شخصی برای 
 شاید 

ً
یان است. مثال خودش یک جر

بتوان مجمع محققین و مدرسین را در 
مقام تئوری در یک صفحه به صورت کلی 
تبیین کرد و گفت که باورهایشان این گونه 
است و در این بخش قرار می گیرند. اما 
هنگامی که به تک تک اعضای این مجمع 
مراجعه می کنیم، مشاهده می کنیم که اگر 
۱۵ عضو اصلی دارد، به اندازه ۱۵ سلیقه 
وجود دارد که شاید حدود ۴۰-۳۰ درصد 
 اگر 

ً
با هم اشتراک دارند. در حالی که مثال

یف کنیم، شاید ۹۰  نهضت آزادی را تعر
درصد اعضای اصلی نهضت آزادی را 

شامل شود.
فرمایش شما درست است؛ یک مشکلی در 
حوزه درباره ی جریان شناسی وجود دارد و آن 
 نمی شود اشخاص را به راحتی 

ً
این که اساسا

و فیکس داخل یک جریان قرار داد؛ همیشه 
ضریب خطا وجود دارد. علت آن هم این است 
که به نظرم افراد در حوزه افکار تعریف شده ای 
 کسی با شما رفت و آمد می کند؛ 

ً
ندارند؛ مثال

 نمی شود اشخاص حوزوی را 
ً
 اساسا

به راحتی داخل یک جریان قرار داد؛ همیشه ضریب 
خطا وجود دارد. علت آن هم این است که به نظرم 

افراد در حوزه افکار تعریف شده ای ندارند.
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یک نظری را از شما می گیرد؛ با دیگری رفت و 
آمد می کند و نظری را از او می گیرد و… . یعنی 
حوزوی ها بین جریان x و y شناور هستند و 
قرار دادن آن ها به صورت صد در صد ذیل یک 
جریان، بسیار مشکل است. ما تنها می توانیم 

بگوییم اگر کسی می خواهد مناقشات روحانیت 
 این 

ً
را ذیل حکومت دینی بررسی کند، اجماال

تقسیم بندی ها وجود دارد؛ یعنی به جای این که 
من بگویم درگیری در حوزه بر سر انتصابی و 
انتخابی است، گفته ام که روحانیت در بافت 
دولت، پنج مناقشه ی متنی و سه مناقشه ی بیرونی 
دارد و این ها هست که تصویرهای مختلفی از 
حکومت دینی را به بیرون پرتاب می کند. در آنجا 
هم گفته ام که به دنبال بررسی نهادها یا سازمان ها 
 دارم کاری انجام 

ً
در حوزه نیستم. هرچند اخیرا

می دهم با هدف بررسی خرده جریان ها در حوزه.

   به نظر می رسد تقسیم بندی 
یان« و  یان های حوزوی به »خرده جر جر

بردی  یان« بسیار جالب و کار »کالن جر
باشد…

بله؛ درمجموع من می خواهم بگویم چه فقهی 
نماینده ی تفکر اصیل شیعه است و چه تفکراتی 
دچار انحراف شده  و افزودنی هایی به آن ها اضافه 
 اکنون 

ً
شده است. مثال

در حال بررسی جریانی 
با عنوان »هیچ انگاران 
گزارش های تاریخی« 
هستم؛ این جریان تمامی 
مستندات تاریخی را رها 
کرده و به عقاید شیعه 
چیزهایی اضافه می کند 
 گزارشی در سنت 

ً
که اصال

ما ندارد و یا حتی علیه آن 
گزارش وجود دارد؛ اینان 
در واقع بدعت گران شیعی 
هستند. امام موسی صدر 
درباره ی حدیث فرقه ناجیه می گوید: »خاطرتان 
آسوده باشد که شیعه و اهل سنتی که اکنون 
حضور دارند، هیچ  کدام فرقه ی ناجیه  نیستند؛ 
چون افزودنی هایی به آن ها اضافه شده است!«.
همچنین بررسی جریان های عرفان های 
سکوالر در قم را نیز در دستور کارم قرار 
داده ام؛ کتاب های آ سید محسن طباطبائی 
که اسرار ملکوت را نوشته است، جریان 
کمیلیه، انجمنی ها، والیتی های ریز و 
درشت، جریان احمد الحسن در قم و… فکر 
می کنم ده خرده جریان پیدا کردم که طلبه ها 
آن ها را نمی شناسند. هرچند کار مشکلی 
 که من عادت دارم با آن ها 

ً
است؛ مخصوصا

گفت وگو  کنم.

   یک نکته هم در راستای این بحث 
وجود دارد و آن این که اگر ما بخواهیم 
 اندیشه ای کار کنیم، فایده ای نخواهد 

ً
صرفا

داشت؛ چون خیلی از روحانیون خالف 
فکرشان عمل می کنند. از نظر شما برای 
این مسأله چه راهی وجود دارد تا بتوانیم 
به مرحله ای برسیم که نوشتن یک کتاب 

به فهم واقیت در حال وقوع کمک کند؟
یک مشکلی که ما راجع به حوزه داریم نبود 
 
ً
یک مؤسسه روحانیت پژوهی است؛ مخصوصا

درباره ی آمار و اطالعات. اآلن یک نویسنده ی 
خارجی کتابی راجع به ابوبکر البغدادی چاپ 
کرده است؛ برای نوشتن آن به بغداد رفته و 
با پدر و مادر البغدادی، هم کالسی هایش، 
استاد راهنمایش، هم زندانی هایش و نیز برخی 
بعثی هایی که او را می شناختند صحبت کرده 
است؛ یعنی یک تحقیق میدانی انجام داده 
و به نتایج فوق العاده ای رسیده است. اما اگر 
من بخواهم جریان شناسی حوزه ی نجف را 
انجام بدهم، هیچ کس کمک نمی کند که من 

یک بار به نجف بروم.

   اگر هم بروید، کسی صحبت نمی کند.
بله صحبت نمی کنند؛ اعتماد نمی کنند؛ 
یا می گویند اطالعاتی هستی و می خواهی 
برایمان پرونده درستی کنی. مگر آن که کسی 
تماس بگیرد و بگوید این آقا این طور است و 

به او اعتماد کنید.

   آیا امکان دارد که در بررسی اندیشه ی 
سیاسی حوزویان بتوانیم از رفتار و عمل 
سیاسی  آن ها به اندیشه شان برسیم؟  
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 فقیهی در حوزه ی 
ً
چون ممکن است مثال

 بحث منسجمی 
ً
اندیشه سیاسی مشخصا

نداشته باشد )به دالیل مختلف( اما بتوان 
از عمل و رفتار سیاسی اش، اندیشه اش را 

برداشت کرد.
ببینید ما شاهد یک نوع رودربایستی در نسبت 
میان علما و مراجع از یک سو و حکومت و 
والیت فقیه از سوی دیگر هستیم. به نظر بنده 
رابطه ی حوزه با والیت فقیه بیش تر براساس 
رودربایستی است؛ نه همکاری؛ به  تعبیر دیگر، 
ما رودربایستی را به همکاری ترجمه می کنیم.

یر سؤال می رود؟    یعنی صداقتشان ز
نه؛ بحث عدم صداقت نیست؛ من می گویم 
آن ها یا بی تفاوت هستند و هیچ رابطه ای ندارند؛ 
یا مخالف هستند و یا رودربایستی دارند؛ ما 
 چیزی به نام »همکاری« بین این دو 

ً
اصال

نهاد نداریم. حاال چرا  رودربایستی می کنند؟ 
چون یک هنجارهایی حاکم بر ذهن و بیتشان 
دارند که بر اساس آن هنجارها رفتار می کنند؛ 
هنجارهایی که نوع رابطه شان را با ولی فقیه 
زمان و یا حتی نظام سیاسی تنظیم می کند. 
 چند شب پیش با آقای خسروپناه همین 

ً
اتفاقا

بحث را داشتیم؛ یعنی نسبت مرجعیت دینی 
با ولی فقیه. ایشان گفت: این کار مشکلی 
نیست؛ ولی فقیه می گوید که نظام اسالمی 
من این مشکالت را دارد؛ علما بیایند آستین 
باال بزنند و در درس خارج، این ها را کنکاش 
کنند و بگویند. گفتم: آقای خسروپناه؛ شما 
 حوزه را نمی شناسید! گفت: به نظر 

ً
شاید اساسا

بنده قابل انجام است. گفتم این که آقای x و 
آقای y به آقای خامنه ای احترام می گذارند 

همکاری نیست؛ به نظر بنده شما دچار خطای 
باصره در حوزه شده اید و در حال دیدن چیزی 

هستید که وجود ندارد.

 فالن 
ً
   در تأیید فرمایش جنابعالی مثال

مرجع تقلید به همایش حوزه ی انقالبی 
دعوت می شود برای سخنرانی درباره ی 
حوزه ی انقالبی؛ به همایش می رود؛ اما 
در سخنرانی اش ایده ها و نظرات شخصی 
خودش را در قالب بحث حوزه ی انقالبی 
مطرح می کند؛ نظراتی که حتی ممکن است 
موافق معیارهای حوزه ی انقالبی هم نباشد.

 به همین دلیل است که به نظر بنده 
ً
بله و دقیقا

کسانی که از بیرون نگاه می کنند و در فضای 
حوزه بزرگ نشده اند، در مطالعه ی حوزه دچار 
اشتباه در تحلیل می شوند. حتی کسانی که 

در حوزه هستند 
هم اگر این پیچ و 
خم های رفتاری 
را نشناسد، باز 
نمی توانند تجزیه و 

تحلیل صحیحی داشته باشند. شما در حوزه 
نه می توانید راحت صحبت کنید و نه آزادانه 
انتقاد. یکی از نقاط مثبت این کتاب این است 
 
ً
بسیار مؤدبانه نوشته شده است؛ مخصوصا
درباره ی القاب و عناوین؛ واال ممکن بود با 

بنده برخورد کنند.

   به عنوان پرسش آخر بفرمایید که آیا 
نهاد مرجعیت را از نهاد حوزه جدا می دانید؟ 
به ویژه پس از انقالب اسالمی که ما شاهد 

شکل گیری حوزه ی سیستمی بوده ایم.

نهاد مرجعیت جدا از نهاد حوزه نیست؛ 
هنوز هم کامل ترین مرجع اقتدار در حوزه، 
مرجعیت است. اما مشکلی که اکنون به 
وجود آمده این است که حوزه متولی ندارد. 
خاطرم هست پس از جریانات ۸۸ ، تجمعی 
در مدرسه ی فیضیه به راه افتاده بود و به آقای 
هاشمی رفسنجانی ناسزا می گفتند. آقای سید 
احمد خاتمی هم سخنرانی می کرد. یکی از 
آقایون روحانی در کناری نشسته و در حال 
چرت زدن بود و هرازچندگاهی با فریادهای 
آقای خاتمی از خواب بلند می شد! به او گفتم: 
حاج آقا نظرتان راجع به این تجمع چیست؟ 
گفت: »گذشته از این که ما را از خواب بیدار 
می کنند، یک مسأله ای هم هست و آن این که 
اآلن قدر و منزلت آقای بروجردی بیش تر 
مشخص می شود! زمانی که آقای بروجردی زنده 
بود هیچ طلبه ای 
جرأت نمی کرد که 
در صحن فیضیه 
چنین کارهایی 
انجام دهد. خاطرم 
هست که وقتی نیروهای نواب صفوی در 
این جا شلوغ می کردند؛ همین جا جلوی دِر 
فیضیه آن ها را کتک می زدند! اکنون حوزه 
سرپرست، رئیس و زعیم ندارد«. سپس گفت: 
»شما خجالت نمی کشید که به هاشمی که 
آخوند شماست ناسزا می گویید و به دختر و 
همسر او ناسزاهای بسیار بدی می دهید؟«. 
این صحبت برایم بسیار ارزشمند بود؛ چون 
به واقع درک کردم و دیدم که حوزه پس از آقای 
بروجردی و آقای گلپایگانی، دیگر متولی 

نداشته است.

 ما شاهد یک نوع رودربایستی در نسبت 
میان علما و مراجع از یک سو و حکومت و والیت 

فقیه از سوی دیگر هستیم. 
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انقالبی گری عالمانه، 
افراطی گری جاهالنه
گفتاری کوتاه در تفاوت های تئوریک انقالبی گری 

و افراطی گری

نوشتار حاضر، گفتاری از حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا باقرزاده در نقد 
تفکر افراطی و تبیین معنای انقالبی گری 
است که این روزها به یکی از مباحث 
پربسامد در فضای سیاسی کشور تبدیل 
شده است. حجت االسالم باقرزاده مدرس 
و پژوهشگر حوزه و دانشگاه و عضو هیئت 
علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( است.

امروزه به قول مقام معظم رهبری، عده ای به 
اتهام افراطی گری، انقالبیون را طرد می کنند؛ 
 اگر دانشجویی در یک جلسه سخنرانی به 

ً
مثال

اقتضای روحیه ی انقالبی گری اش انتقاد کند، 
او را از جلسه بیرون و یا از دانشگاه طردش 
می کنند؛ به این جرم که تو افراطی  هستی. 
این یک خطر است و امکان دارد تمام افراد 
انقالبی به اسم افراطی گری از جامعه کنار 

گذاشته شوند.
همچنین حضرت آقا فرمودند برخی 
 
ً
انقالبی گری را طوری تعریف می کنند که صرفا

مطلوب خودشان است و فقط خودشان و تعداد 
دیگری از سالخوردگان هم سن خودشان ذیل 
آن قرار می گیرند. پس تکلیف جوان هایی که 
می خواهند انقالبی باشند چیست؟ هر جوانی که 
می خواهد به مقتضای فرهنگ امام)ره( و فرهنگ 
انقالب یک کاری بکند، شما انگ افراطی به او 

می زنید. می گوییم انقالبی کیست؟ می گوید مِن 
تّواب! یعنی همان کسی که در ابتدای انقالب 
به خاطر انقالبی گری اش از دیوار سفارت باال 
رفته و مورد تحسین حضرت امام)ره( قرار 
گرفته است؛ اآلن می گوید که »توبه کردم و 
پشیمانم!« و حاضر است فرش قرمز بیاندازد برای 
  می گویند. آیا این 

ً
آمریکایی ها؛ این را صریحا

اعتدال است؟ این افراط است؛ چون می گوید 
که مالک من هستم؛ آن روز دلم خواست آن 
کار را بکنم؛ امروز دلم می خواهد فرش قرمز 
زیر پای آمریکایی ها بیاندازم. واقعیت آن است 
که این افراد هیچ وقت انقالبی نبوده اند؛ کسانی 
بوده اند که در آن زمان جوگیر شده  و آن کارها را 
کرده اند و نظر اآلن شان خالف اعمالی است 

که در دوران انقالب انجام داده اند.
برای مرزگذاری بین انقالبی گری و افراطی گری 
به  لحاظ تئوریک می توان معیارهایی را ذکر کرد:

   انقالبی گری عالمانه است و افراطی گری 
جاهالنه؛ علما، نخبگان و فرهیختگان اگر در 
 سالم سیاسیـ  یعنی فضای 

ً
یک فضای کامال

فارغ از حب و بغض های حزبی، گروهی 
و جناحی ـ  بر سر میز گفت وگو بنشینند، 
استدالل علمی یک شخص انقالبی که متهم  
به افراطی گری است را قبول و او را تصدیق 
می کنند. البته به شرطی که طرف مقابل هم 
خودش تمایالت حزبی و جناحی نداشته 
 علمی به قضیه نگاه 

ً
باشد و با رویکرد کامال

کند؛ در این  صورت می بیند که حرف طرف 
مقابل درست است. هرچند در این بین 
هستند کسانی که با ژست علمی، انقالبیون را 
محکوم می کنند که شما علمی نیستید؛ چون 
علم سیاست یا روابط بین الملل یا دیپلماسی 
را نمی دانید؛ در حالی که از قضا انقالبی گری 
 بعضی از تئوری هایی که 

ً
علمی است و اتفاقا
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در دنیای امروز به عنوان تئوری های علمی جا 
 علمی 

ً
افتاده اند توهمی بیش نیستند و اصال

نیستند؛ فرضیاتی هستند که آن ها را به حد 
علمیت رسانده اند برای قبضه کردن دنیا.

همچنین ممکن است یک چیزی را آدم 
بفهمد که درست است؛ اما خالفش عمل کند؛ 
مثل این که شما حرف یک پزشکی را درباره ی 
خوردن یا نخوردن یک ماده ی غذایی بپذیرید، 
اما سر سفره نتوانید به حرف پزشک عمل کنید؛ 
می گوید نمک برایتان خوب نیست؛ اما شما باز 
هم می خورید؛ بااین حال می فهمید که این نمک 

مریضی تان را تشدید 
می کند. پس در 
بحث انقالبی گری 
استدالل و برهان 
آدم انقالبی،  عالمانه 
است؛ اما حرف های 

آدم افراطی طوری است که تمام عقال می فهمند 
 
ً
آن حرف ها جامعه را به عقب می برد. مثال
استکبار ستیزی خوب است؛ این انقالبی گری 
است و استدالل هم دارد. اما در این وسط 
شما می بینید که یک عده به اسم انقالبی گری 
و استکبارستیزی از دیوار یک سفارتی باال 
می روند. خب جامعه می گوید شما که این 
کار را کردید، اگر انقالبی هم بودید، این جا 
جاهالنه عمل کردید؛ یعنی دو قدم آن طرف تر 
کار خودتان را ندیدید. مثل یک شطرنج باز عاقلی 
که در بازی شطرنج، چند حرکت بعد حریفش 
را می تواند پیش بینی کند. بنابراین بعضی ها به 

اسم انقالبی گری ممکن است افراط کنند. 
افراط یک عمل جاهالنه است. جاهالنه بودنش 
را عقال و نخبگان جامعه می فهمند. رهبری 

گاهی به بعضی کارهای انقالبیون تشر زده اند و 
 فرمودند که 

ً
گفته اند که این کار غلط بود. مثال

ممکن است جایی یک شخصی، سخنانی ضد 
انقالب یا اسالم بیان کند؛ شما باید بنشینید 
ببینید اگر چه کار بکنید نتیجه ی مطلوب را 
می گیرید. آدم افراطی به عواقب کار فکر 
 ممکن است برود جلسه را به 

ً
نمی کند و مثال

هم بزند. نتیجه این می شود که آن سخنران 
مظلوم نمایی می کند و اشک می ریزد و نتیجه ی 
مطلوب برایش حاصل می شود. پس فرق بین 
انقالبی گری و افراطی گری عالمانه و جاهالنه 
بودن آن است. در 
روایت هم داریم 
که »الجاهل إما 
مفِرط أو مفّرط«؛ 
جاهل کسی است 
که یا از این طرف 
بام می افتد یا از آن طرف بام؛ یا کند می رود 
یا تند. در زیارات ائمه)ع( هم وارد شده که 
»المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق 

والالزم لکم الحق«.
     افراطی گری جامعه را از هدف دور می کند. 
هرجا دیدید یک حرکتی دارد جامعه را به طرف 
هدف نزدیک تر می کند، آن حرکت انقالبی 
است؛ وبالعکس، اگر دیدیم حرکتی جامعه را 
از هدف دورتر می کند، آن حرکت افراطی گری 
است؛ ولو به اسم اعتدال و عقالنیت انجام 
شود. اگر دیدیم از اهداف بلند انقالب اسالمی 
دور می شویم یا دچار افراط شده ایم یا تفریط.

در انقالبی گری هدف وسیله را توجیه نمی کند: 
در افراطی گری می توان از هر وسیله ای برای 
رسیدن به هدف استفاده کرد؛  اما در انقالبی گری 

 اگر 
ً
نه. مصداق این مسأله هم زیاد است؛ مثال

کسی از ما امان خواسته، آن شخص در امان 
من است و من نمی توانم برای رسیدن به هیچ 
هدفی به او خیانت و او را از امان خارج کنم. 
در جهان اهل تسنن ما داعشی ها را افراطی 
می دانیم؛ چون این ها برای رسیدن به هدفشان در 
نابودی شیعیان )به جرم مشرک بودن به زعم آنان( 
دست به هرکاری می زنند؛ سر می برند، تکه تکه  
می کنند، می سوزانند، فیلم های مشمئز کننده 
پخش می کنند و چهره ی اسالم را کریه نشان 
می دهند برای این که به هدفشان برسند. از 
آن ها می پرسیم شما که ادعای مسلمانی دارید، 
این  کارها در کجای سیره ی پیامبر)ص( بوده 
است؟ اسالمی که می گوید درخت را حق 
ندارید بی دلیل قطع کنید؛ یا اجازه نمی دهد 
در جنگ، محیط زیست را خراب کنید؛ چنین 
دینی چطور اجازه می دهد که چنین جنایاتی 
صورت پذیرد؟ جهاد در اسالم آمده است 
برای گسترش اسالم عقالنی؛ در حالی که 
داعشی ها جهاد را علیه اسالم به کار می برند؛ 
درون جهان اسالم جهاد چه معنی می دهد؟ 
جهاد مقوله ای است برای مقابله با معاندان؛ 
شما آن را ابزاری قرار داده اید برای نابودی 
خود مسلمان ها! در زمان جنگ هشت ساله، 
هواپیماهای ما اگر قرار بود جایی را از عراق 
بزنند، دقت می کرد تا به غیرنظامیان آسیبی وارد 
نشود؛ یا در زدن شهرها قبل از این که جایی 
را هدف قرار بدهند قبلش اعالم می کردند 
 فردا قرار است فالن بانک را بزنیم تا 

ً
که مثال

اطرافش را تخلیه کنند. بنابراین هدف وسیله 
را توجیه نمی کند و این یکی از مرزهای تفاوت 

افراطی گری و انقالبی گری است.

 در این بین هستند کسانی که با ژست 
علمی، انقالبیون را محکوم می کنند که شما علمی 

نیستید؛ چون علم سیاست یا روابط بین الملل یا 
دیپلماسی را نمی دانید.
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آینده فرهنگ به جهت کارکردهای عدیده و مهم 
آن، همیشه باید در مرکزیت سیاستگذاری ها 
و تصمیم گیری ها قرار گیرد و انقالب اسالمی 
ایران، در این زمینه باید الگوی فرهنگ متعالی 
و انسان ساز خود را پیگیری و به عنوان خط 
اصلی حرکت و پیشرفت کشور، حاکم بر 

همه امور کند.
اجتماعی کردن افراد، آموزش و پرورش، 
ارزش های درست و غلط، نظارت اجتماعی، 
هنجارها، آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، 
نظام زندگی خانوادگی و … کارکردهای مختلف 
فرهنگ است که باید بر اساس برنامه های 
نظام مند و آینده نگر، مورد توجه جدی قرار 
گیرد! اما باید توجه کرد که در آینده پژوهی، 

برنامه ریزی رو به درون است؛ یعنی با انتخاب 
یک یا چند هدف یا موقعیت خاص در زمان 

آینده، برنامه ریزی شروع می شود.
پس از تعیین نقطه شروع در آینده، با رویکرد 
برنامه ریزی سنتی، از آینده به سوی امروز 
برنامه ریزی شروع می شود. از این روست 
که این رویکرد را »اکتشافی« می نامند؛ یعنی 
برنامه ریزان، ابتدا به افق آینده می روند و با 
حضور در افق آینده و دیده بانی حال و گذشته، 
مسیرهای مشخص را برای معماری توسعه 
از آینده به حال تعیین و مشخص می سازند. 
این امر مستلزم برخورد فعاالنه، پیش دستانه و 
گاهانه با آینده است. در آینده پژوهی، افزون بر  آ
شناسایی روندها و چالش های آینده، معموال 

سه حالت متفاوت برای آینده بلندمدت در 
نظر می گیرند: آینده ممکن، آینده محتمل، 
و آینده مطلوب. و آن گاه برای رسیدن به یک 
آینده )آینده مطلوب( برنامه ریزی می کنند. در 
آینده پژوهی، با استفاده از اطالعات موجود و 
قدرت خالقیت، موقعیت آینده تصویر می شود، 
تا بر اساس آن، نوع حرکت و برنامه تدوین 
شود. به بیان دیگر، در آینده پژوهی، شمایی از 
آینده را تصویر می کنند تا برنامه ریزان بتوانند 

راه رسیدن به آن را طراحی نمایند.
حال بر اساس این نگاه به مقوله فرهنگ، 
انقالب اسالمی باید چه برنامه و رویکردی 
نسبت به فرهنگ اتخاذ کند؟ به عبارت روشن تر 
چه نوع تحول آینده نگر و در چه ساحت هایی 

آینده پژوهی فرهنگ 
و توجه انقالب اسالمی 

به الیه های آن
نگاهی به لزوم توجه حوزه علمیه و انقالب اسالمی 

به آینده فرهنگ

حجت االسالم والمسلمین دکتر رحیم کارگر

تا چند مدت پیش، تغییرات و دگرگونی های 
گسترده در حوزه فرهنگ و علوم و فّناوری ها 
و برخی از فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی، تصویری مثبت و امیدوارانه از آینده 
ترسیم می کرد؛ اما اینک با وجود شدت یافتن 
تحوالت جهانی و تداوم رشد و گسترش 
فّناورانه و علمی، چشم انداز آینده فرهنگ و 

زندگی، با خوش بینی همراه نیست.
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می تواند ما را از این وضعیت فعلی خارج کرده 
و در برابر چالش های فرارو، مقاوم ساخته و 

فرهنگ مطلوب را 
نهادینه سازد؟ در 
واقع آینده مطلوب 
فرهنگی در پرتو 
انقالب اسالمی 

ایرانی چیست و چگونه می توان به آن دست 
یازید؟ گفتنی است آینده های مطلوب همان 
آینده هایی هستند که ما بر پایه ارزش ها و 
هدف گذاری ها، خواستار شکل گیری و تحقق 
آنها هستیم. به همین اعتبار می توان آینده های 
مطلوب را از جنس آینده های برانگیزاننده 
دانست که برآیند قضاوت های ارزشی ما 
است. آینده های مطلوب به دلیل وابستگی 
شدید به قضاوت های ارزشی در نگاه افراد، 
تفاوت هایی دارد. این نوع از آینده، مولود یک 
پرسش کلیدی است: »خواستار تحقق چه 

آینده ای هستیم؟«
تحقق آینده مطلوب در گرو بسترسازی، 
هنجارگرایی و آماده سازی شرایط شکل گیری 
آینده است. بر این اساس باید به روشنی 
بفهمیم که ما خواستار تحقق چه فرهنگی 
هستیم و چشم انداز مطلوب ما در این زمینه 
چیست. به باور ما، فرهنگ »نظام واره ای است 
از باورها و مفروضات اساسی، ارزش ها، 
آداب و الگوهای رفتاری ریشه دار و دیرپا 
و نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و 
مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد 
و هویت آن را می سازد«. با توجه به این 
تعریف، اگر بخواهیم راه حلی برای تحول 
فرهنگی و تحقق فرهنگ مطلوب در آینده 

ارائه کنیم، ابتدا باید الیه ها و سطوح فرهنگ 
را شناسایی کنیم.

»شاین«، فرهنگ 
را شامل سه الیه 

می داند:
الیه اول، یک سری 
مفروضات کلی و 
باورهای بنیادین است، مانند اعتقادات یک فرد 
مذهبی که وقتی به وجود آمدند، به دشواری 
قابل تغییر هستند و اینها زیربنای فرهنگ اند 
که اندیشه ها و باورهای بنیادی هستند. روی 
این الیه و این سطح، الیه دیگری به نام سطح 
ارزش ها بنا می شود که بر اساس آن اعتقاد، 
باور و پذیرش بنیادی، یک سری ارزش ها 
پدید می آید که سطح آن بسیار انتزاعی یا 
بسیار درونی است. سومین الیه، سطحی 
قابل مالحظه با ظاهر فرهنگ است که شامل 
نمادها، سمبل ها و الگوهای رفتاری است که 
ما در فرهنگ، نشانه های آن را می بینیم. در 
یک تقسیم بندی دیگر، فرهنگ دارای دو الیه 
مادی )عینی، ملموس( و ذهنی )شناختی( 
است. الیه شناختی یا ذهنی فرهنگ، داللت 
بر عناصر و اجزای ذهنی و معنوی دارد، و 
الیه عینی یا مادی فرهنگ، دربرگیرنده امور 

بیشتر ملموس و 
عینیت یافته فرهنگ 

است.
اگر این الیه ها را جدا از 
هم ولی در یک منظومه 
مرتبط ببینیم، انقالب 

اسالمی باید برای همه این الیه ها برنامه های 
تکاملی و سازنده داشته باشد:

   الیه نخست: باورها؛ به معنای نظام 
جهان بینی و اعتقادات و نگرش به خدا، 

انسان و جهان
فرهنگ مطلوب در این الیه، باور به خدای 
یکتا )ال اله اال الله( و اختصاص حاکمیت 
و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 
وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، 
معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان 
به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، 
امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در 
تداوم انقالب اسالمی، کرامت و ارزش واالی 
انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.
این الیه اصلی فرهنگ در انقالب اسالمی 
است که زیربنای تمامی ارزش ها، هنجارها 
و کنش ها قرار می گیرد و هر کجا ناهنجاری 
و کژتابی ای دیده می شود، ناشی از انحراف 
از این الیه بنیادین است. چشم انداز اصلی 
در این الیه، همان تشکیل جامعه توحیدی و 
کمال گراست؛ اما روندهای جاری فرهنگ، 
نشان از خطرات هشداردهنده در این ساحت 
است. به نظر می رسد مهمترین روند تغییر در 
این الیه، تحریف معنایی و ارایه چهره سکوالر از 
توحیدباوری و معادباوری و تقویت الحادگرایی 
جهانی در پرتو باورهای ساختگی و تضعیف 
دینداری واقعی 
و درهم ریختن 
نظام دینی جهان 
به کمک فضای 
مجازی است. 
برای نجات از 
این وضع، باید حوزه های علمیه در کنار نظام 
آموزش و پرورش رسمی – به خصوص از همان 

 آینده های مطلوب همان آینده هایی هستند 
که ما بر پایه ارزش ها و هدف گذاری ها، خواستار 

شکل گیری و تحقق آنها هستیم. 

 اگر این الیه ها را جدا از هم ولی در یک 
منظومه مرتبط ببینیم، انقالب اسالمی باید برای 

همه این الیه ها برنامه های تکاملی و سازنده 
داشته باشد. 
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اوان تحصیل – بر تقویت بینش دینی و تحکیم 
پایه های اعتقادی و محافظت از اصالت 

باورهای اسالمی 
پای بفشرند. آینده 
مطلوب جامعه 
دینی ما در گرو 
این است که نظام 
فکری و معرفتی ما 
از گزند انحرافات، 

بدعت ها، تساهل ها، تضعیف ها و تحریف ها 
در امان بماند. 

    الیه دوم: ارزش ها؛ به معنای بایدها 
و نبایدها

ارزش های اصلی جامعه عبارت است از: 
تعقل )عقالنیت دینی، حکمت سیاسی، 
بصیرت اجتماعی، تدبیر معیشت و …(، 
ایمان )توحیدمحوری، والیت مداری، 
مهرورزی، عدالت و …(، اخالق )تقوا، عزت 
و مدارا، کرامت، انفاق و ایثار و …(، علم 
)معرفت دینی، معرفت هویتی، دانش های 
تخصصی و مهارت حرفه ای(، و عمل )امر 
به معروف و نهی از منکر، مردمساالری، 
انضباط اجتماعی، کار و تالش و …(. در این 
الیه، ارزش های اخالقی جامعه تحت تأثیر 
عوامل مختلفی چون جریان مدرنیته، تغییر 
نظام زندگی، مسخ انسانیت و شکل گیری 
هویت های جدید غیراخالقی، نظام لیبرالی 
حاکم بر جهان و رشد فناوری های ارتباطی و 
اطالعاتی )شبکه های ماهواره ای و اجتماعی 
و …(، در معرض آسیب های فراوانی قرار دارد 
و دنیا دچار هرج و مرج ارزشی و شهوترانی 

لجام گسیخته شده است.

شاخص های مختلفی برای تغییر نظام ارزش ها 
وجود دارد که در آینده پژوهی فرهنگ باید همه 
این شاخص ها در 
نظر گرفته شود. اگر 
خواهان تقویت 
بعد ارزشی جامعه 
هستیم، باید برای 
تک تک این موارد 
برنامه مناسب 
فرهنگی داشته باشیم و الزم است که آینده پژوهی، 
به هر کدام از گزینه های زیر ورود داشته باشد:
۱- ارزش های انسانی، عاطفی و رفتاری 

متقابل بین آحاد و اعضای جامعه
۲- ارزش های اخالقی و رفتاری شخصی 

و فردی در جامعه
۳- ارزش های خاص دینی و عبادی

۴- ارزش های تربیتی و فرهنگی و میزان 
اهتمام اعضای جامعه به این امور

۵- همگرایی سیاسی جامعه و میزان پیوند 
دولت با مردم

۶- احساس آزادی سیاسی و اجتماعی و 
میزان تحقق آن

۷- مشارکت اجتماعی و سیاسی و اهتمام 
اعضای جامعه به آن

۸- حس اعتماد 
به نفس و اقتدار و 

استقالل ملی

     الیه سوم: شامل نمادها، سمبل ها و 
الگوهای رفتاری و فناوری ها، مهارت ها 

و نوآوری ها
در اینجا همه ظواهر و پوسته فرهنگی، 

قابل رصد و ارزیابی آینده پژوهانه است؛ مثل 
سرود، پرچم، مشاهیر و شخصیت های علمی 
و فرهنگی یک کشور، و نیز آیین ها و آداب 
و رسوم و محیط و فضای نوینی که فرهنگ 

عمومی در بستر آن شکل می گیرد.
در این زمینه، واتسون و همکارانش، نقشه 
آینده جهان در افق ۲۰۵۰ را ترسیم کرده اند. 
در این نقشه، تالش شده مهمترین تحوالت 
مرتبط با فرهنگ و علم و فناوری در افق زمانی 
درازمدت یعنی تا سال ۲۰۵۰  میالدی، رصد 
و نمایش داده شود. نتایج به دست آمده از این 
رصد می تواند بستر مناسبی به منظور دستیابی 
به اشراف اطالعاتی در حوزه های مرتبط فراهم 
کند. این نقشه، روندها، رویدادهای احتمالی 
و تاثیرگذار جهان را در یک چشم اندار ۴۰ ساله 
و در قالب خطوط و گره های متمایز به شکل 
زیبایی به تصویر می کشد. در این نقشه به ۱۶ 
حوزه )مگاترند( مهم و تاثیرگذار جهانی، از 
جمله جامعه و فرهنگ، ژئوپلتیک، انرژی و 
مواد خام، پزشکی و سالمت، اوقات فراغت 
و خرید، اقتصاد، خدمات مالی، محیط 
زیست و آب و هوا، غذا و نوشیدنی، علم و 
فناوری، حمل و نقل، مسافرت و گردشگری، 
خانه و خانواده، 
فناوری اطالعات 
و ارتباطات، اخبار 
و رسانه، و کار و 
تجارت پرداخته 
شده است. مطالب این نقشه در قالب 
کالن روندها، روندها، پیش بینی ها، حوادث 
مخاطره آمیز، حوزه های مبهم، تاثیرگذاری 
سریع، و معضالت خرد ارائه شده است. جهانی 

 برای نجات از این وضع، باید حوزه های 
علمیه در کنار نظام آموزش و پرورش رسمی – 

به خصوص از همان اوان تحصیل – بر تقویت بینش 
دینی و تحکیم پایه های اعتقادی و محافظت از 

اصالت باورهای اسالمی پای بفشرند.

 شاخص های مختلفی برای تغییر نظام 
ارزش ها وجود دارد که در آینده پژوهی فرهنگ باید 

همه این شاخص ها در نظر گرفته شود.
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شدن، شهری شدن، جابجایی قدرت از غرب به 
شرق، تغییرات زیست محیطی و سالخوردگی، از 
کالن روندهای این نقشه است. ظهور گروه ۱۱ 
)ایران، کره، ترکیه، مکزیک و …( به عنوان 
۱۱ اقتصاد بزرگ آینده، فروپاشی نظام مالی 
جهان، تجزیه اتحادیه اروپا، اینترنت کامال 
حسی، ظهور بمب های زیستی، اصالح 
DNA، تجهیز کودکان به GPS، تعبیه پول 
دیجیتال در بدن انسان و میانگین سن بیش از 
۱۰۰ سال، از پیش بینی های این نقشه است. 
همچنین از تبدیل شدن ایران، ترکیه و مکزیک 
به قدرت های کلیدی جهان در سال ۲۰۳۵ 

اشاره شده است.
فناوری های دیجیتال، فضای وب و شبکه های 
اجتماعی، مهمترین دغدغه فرهنگی خواهد بود 
که منجر به دگرگونی در عرصه های فرهنگی و 
رفتاری خواهد شد. به عنوان نمونه »ارتباطات 
سه بعدی بی درنگ با دوستان در ۵ سال آینده« 
یکی از فناوری های نوینی است که تحوالت 
زیادی در روابط افراد ایجاد می کند. تعامالت 

سه بعدی، به شخص اجازه خواهد داد تا 
با هولوگرام های 
با  سه بعدی، 
دوستانش بی درنگ 
داشته  تعامل 
باشد. در حال 
حاضر فیلم های 

تلویزیونی و سینمایی به سوی استفاده از این 
فناوری پیش رفته و با پیچیده تر و کوچک تر 
شدن دوربین های هولوگرافی سه بعدی برای 
قرار گرفتن در گوشی تلفن همراه،  می توان 
با تصاویر ارتباط برقرار کرده، به جستجو 
در اینترنت پرداخت و به شیوه های جدید با 
دوستان گفتگو کرد. دانشمندان در حال کار 
برای تبدیل گفتگوهای ویدئویی به حضور 

از راه دور سه بعدی هستند.

    آینده مبهم فرهنگ و وظایف دشوار ما
تا چند مدت پیش، تغییرات و دگرگونی های 
گسترده در حوزه فرهنگ و علوم و فّناوری ها و 
برخی از فرآیندهای 
اجتماعی، سیاسی 
اقتصادی،  و 
تصویری مثبت 
و امیدوارانه از 
ترسیم  آینده 
می کرد؛ اما اینک 
با وجود شدت 
یافتن تحوالت 
جهانی و تداوم 
رشد و گسترش 
فّناورانه و علمی، 

چشم انداز آینده فرهنگ و زندگی، با 
خوش بینی همراه 

نیست.
 افزایش تنش ها 
و نزاع های پیوسته 
در مناطق مختلف 
جهان و جنگ های 
پی درپی در سال های اخیر، باعث پیدایش 
پرسش هایی اساسی درباره آینده فرهنگ )عمومی 
و توده ای و فرهنگ مادی و معنوی( شده است. به 
هم ریختن نظام متعادل طبیعت، بروز چالش ها 
و بحران های اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و …، 
عواملی هستند که به تدریج نحوه نگاه ها و 

رویکردها را نسبت به آینده تغییر داده اند.
 انسان، بیش از هر زمان دیگر، خود و 
زندگی اش را در معرض خطر و تحوالت 
آسیب زا می بیند و به آینده با واهمه و ترس 
فراوان نگاه می کند. در چنین وضعی، مساله 
»آینده فرهنگ« باید به جدی ترین موضوع 
و مساله علمی، پژوهشی و سیاست گذاری 
تبدیل شود. هیچ برنامه فرهنگی، آموزشی 
و تربیتی نمی تواند بدون داشتن تصویری 
روشن از آینده )و یا آینده ها( طراحی گردد 
یا به اجرا درآید. اگر دیر بجنبیم، آینده چیز 
دیگری – غیر از آنچه مورد نظر ماست – 
خواهد بود. اگر تغییرات و دگرگونی های 
آینده را مدیریت و طراحی کنیم، وضعیت 
فعلی ما نیز بهبود قابل توجهی خواهد 
یافت. اسالم، چشم انداز روشنی از آینده 
مطلوب فرهنگی در اختیار ما نهاده است؛ 
این چشم انداز باید چراغ راهنمای ما به 

سمت آینده روشن باشد.

 فناوری های دیجیتال، فضای وب و 
شبکه های اجتماعی، مهمترین دغدغه فرهنگی 
خواهد بود که منجر به دگرگونی در عرصه های 

فرهنگی و رفتاری خواهد شد.
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قرن ها بود جوامع اسالمی راهی یکسان 
و یک نواخت را درمی نوردید؛ از این جهت 
که حکومت ها فارغ از جهت گیری های 
جزئی شان دارای ایده و نظرگاه خاصی شبیه 
به هم بودند و الاقل در دخالت ندادن احکام 
دین در قانون گذاری و اداره امور دنیوی وجه 
اشتراک داشتند. اگرچه ریشه انقالب اسالمی 
سال ۵۷ را می توان در قرن هشتم هجری یا 
 در سال ۹۰۷ هجری با روی کار آمدن 

ً
نهایتا

شاه اسماعیل جست وجو کرد اما هیچ گاه 
نمی توان این ورودها در عرصه سیاسی و 

اجتماعی را برابر دانست.
اما به هر تقدیر انقالب اسالمی در ایران رخ 
داد تا ظهور امید مکنون شیعه را که نه، بلکه 
تمامی انبیاء و اولیای الهی از آدم تا کنون را 
شاهد باشیم. لیکن در قدم نخست بایستی 
ابهت و عظمت این نفحه ربوبی را دریافت 

تا نوبت به مراحل دیگر رسد. رهبر معظم در 
این باره به روشنی می فرمایند:

»من گاهی این شک در ذهنم به وجود می آید 
که بعضی از ما معممان، عمق عظمت تشکیل 
حکومتی بر اساس اسالم، یعنی حکومت 
قرآن و احکام اسالمی و فقه آل محمد )ص( 
را درست متوجه نشویم. تشکیل این حکومت، 
چیز بسیار عظیمی است. انسان وقتی وسط 
ماجرایی است عظمت آن را حس و درک 

نمی کند«)۷۲/۵/۵(
اما به هر حال تا کسی این مهم را درنیافته، 
گو اینکه با سنگی سخن می گویی، فلذا 
اگرچه این سخنان از سر صداقت و خلوص 
کنده از درد اسالم خارج شود باز هم  از قلبی آ
در متحجرین حوزوی کارگر نخواهد افتاد. 
ایشان برای تبیین این مسئله ادامه می دهند:

»بعد از سال ۴۱ هـ یعنی سال صلح امام 

مجتبی)ع( تا دوران تشکیل نظام جمهوری 
اسالمی، یک روز حکومتی بر پایه قرآن که 
شخص عادلی هم در راس آن حکومت باشد 
تشکیل نشده بود. این شوخی است؟«)همان(

در این مقال جای صحبت از این مهم نیست، 
اگرچه برای کسی که مشتاق پژوهش است 
منابع درخوری وجود دارد. در گام دیگر بایستی 
خدمات متقابل حوزه و انقالب را بررسی 
نمود؛ گرچه متأسفانه امروز در بین طالب 
کثیری این اتوبان دو طرفه خدمات، به یک 
خیابان یک سویه تبدیل شده و فقط انقالب را 
وامدار تالش های خود می دانند و گاهی طبل 
سهم خواهی را با زبان های مختلف می زنند 

اما قرار نبود این طور شود.
»روحانیون متعهد کشور ما باید خودشان 
را برای فداکاری های بیشتر آماده کنند و در 
مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود 

به بهانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 حقوق متقابل 
انقالب و حوزه

حوزه و حکومت دو نهادند که یکدیگر را 
کـامـل مـی سـازنـد: حوزه به عنوان دستگاه 
متفکر و اندیشه گر، و حـکـومت، دستگاه اجرا 
و عامل. حوزه بدون ابزار حکومت نمی تواند 
تـعهد علمی و عملی خود را به درستی انجام 
دهد و حکومت اسالمی نیز جز در زیر سـایـه 
حـوزه و پـشتیبانی فکری آن نمی تواند به 
اهداف خود نائل آید. این نوشتار به بازخوانی 
حقوق متقابل حوزه و نظام اسالمی می پردازد.
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برای حفظ آبروی اسالم و خدمت به محرومان 
و پابرهنگان استفاده کنند.« )صحیفه امام ج 

۲۱، ص ۹۷(
اما این خط انحرافی از همان سال های 
نخستین انقالب شروع شده و تا کنون نیز 

ادامه داشته است.
حوزه و حکومت دو 
نهادند که یکدیگر را 
کـامـل مـی سـازنـد: 
عنوان  به  حوزه 

دستگاه متفکر و اندیشه گر، و حـکـومت، 
دستگاه اجرا و عامل. حوزه بدون ابزار حکومت 
نمی تواند تـعهد علمی و عملی خود را به 
درستی انجام دهد و حکومت اسالمی نیز جز 
در زیر سـایـه حـوزه و پـشتیبانی فکری آن 
نمی تواند به اهداف خود نائل آید. حـکومت 
آن گاه هویت اسالمی می یابد که در اجرا و 
عملکرد از قـلـمـرو شریعت پا بیرون نگذارد 
و سر پیچی نکند، و حوزه نیز وقتی مـی تـوانـد 
چیستی و هویت خود را بیابد که همسو با 
همه تالش ها و کـاوش هـایـش در عرصه 
تفکر دینی، به منظور پیاده شدن هدف ها و 
احکام اجتماعی دین نیازهای نظام اسالمی 

را برآورد و پاسخ گوید.
و همان طور که رهبر معظم فرمودند: »ارتباط 
حوزه  علمیه با نظام اسالمی، در تدوین اصول 
اساسی و پایه های مقررات اسالمی خالصه 
نمی شود. بلکه ربط این دو، در همه ابعاد، 
ربط منطقی و مبتنی بر تعاون است. نظام 
اسالمی، حوزه علمیه را همچون پشتوانه 
معنوی خود، عزیز می دارد و حوزه علمیه، 
نظام اسالمی را مانند فضای مناسبی برای 

رشد و تکامل خود، مغتنم می شمرد. هر یک، 
کمك و پشتیبان آن دیگری است؛ و این درک 
و احساس دو جانبه، باید روزبه روز قوی تر و 

واقعی تر گردد.«)۷۱/۸/۲۴(
از این روی انقالب و نظام حقی بس بزرگ بر 
حوزه دارد و آن اینکه 
این نهضت جز با 
رهبری روحانیت 
انقالبی هرگز بدین 
مرحله از استقالل 
دست نمی یافت؛ همان گونه که امام فرمودند:
»من با یقین شهادت می  دهم که اگر افرادی 
غیر از روحانیت جلودار حرکت انقالب و 
تصمیمات بودند امروز جز ننگ و ذلت و 
عار در برابر آمریکا و جهان خواران و جز 
عدول از همه معتقدات اسالمی و انقالبی 
چیزی برایمان نمانده بود«  )صحیفه امام، 

ج ۲۱، ص ۲۸۸(
اما سال ها بود حوزه و روحانیت از موج 
تحول یابی و نوگرایی که در دنیا و به تبع 
در سرزمین های اسالمی ایجاد شده بود و 
می رفت که همه سرمایه ها و اندوخته های 
قرون رنج و طاقت فرسا را برباید، غریب بود 
و سرگردان و حیران به این سو و آن سو نظر 

می کرد و برنامه ای 
که ناظر به این نیازها 
باشد نداشت و 
برخوردهای سلبی 
آن به مراتب بیشتر از 
برخوردهای ایجابی 

بود، او دیگر به سختی می توانست زبان روز 
را بفهمد و بدان تکلم کند. و این حق بسیار 

بزرگ تا ابد بر دوش حوزه سنگینی خواهد کرد 
که این انقالب بود که حوزه را از خمودگی و 
رخوت و سستی و دور باطلی که گرفتارش 
بودند نجات داد و به کالبِد لت و پار شده آن 
روحی حماسی دمید و این خألها را پر نمود.

»طلبه ای که تا دیروز با کوچک ترین نسیمی 
عبای محافظه کاری و ترس را به صورت 
سیلی خورده ایام می کشید، امروِز انقالب، 
باید راست قامت، در برابر طوفان عواصف به 
متحجرین و مغالطه کاران درونی و شیاطین 

خارجی خط و نشان کشد.
انقالب، روحانیون را به میدان زندگی و 
آشنایی آورد. چطور ممکن است شما مدافع 
قلعه ای باشید. اسمتان این است که مدافع و 
پاسبان این قلعه اید، اما به اتاقی رفته باشید 
و در را هم روی خودتان بسته باشید و ندانید 
که پشت دیوار قلعه و پای خندق ها و در یک 
کیلومتری آن، تا چه رسد در پنج فرسخی آن 
چه می گذرد! مگر می شود شما مدافع این قلعه 

باشید؟ وضع ما این طوری بود…
امروز نسبت به گذشته از این جهت خیلی 
خوب شده است. این، تأثیر انقالب بوده است. 
یک تأثیر انقالب این بود که ما را وارد مسائل 
سیاسی و مسائل زندگی کرد و روحانیت را به 
صورت مجموعه، 
وارد صحنه های 
گوناگون نمود«  
)آیت الله خامنه ای، 

)۱۳۷۲/۲/۱۸
انقالب اسالمی 
به آمال تاریخی علمای شیعه عینیت داد و 
در گستره ای بسیار وسیع و ژرف تر و باور 

 متأسفانه امروز در بین طالب کثیری این اتوبان 
دو طرفه خدمات، به یک خیابان یک سویه تبدیل شده و 

فقط انقالب را وامدار تالش های خود می دانند.

 ارتباط حوزه  علمیه با نظام اسالمی، در 
تدوین اصول اساسی و پایه های مقررات اسالمی 
خالصه نمی شود. بلکه ربط این دو، در همه ابعاد، 

ربط منطقی و مبتنی بر تعاون است.
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ناکردنی و غیر قابل پیش بینی و محال جلوه به 
انطباق مقوله شریعت و حکومت پرداخت. 
اگر آرزوی دیرینه علمای عصر مشروطه 
این بود که فقهای منتخب، اجازه نظارت بر 
قوانین مصوب مجلس شورای ملی را داشته 
باشند که آن هم با هزاران مشکل و نقص جز 
در مجلس دوم محقق نشد، اما در انقالب 
اسالمی عالوه بر تحقق این آرمان در قالب 
شورای نگهبان قانون اساسی، شرایط به 
گونه ای رقم خورد که فقیهی عادل و جامع 
الشرایط در رأس امور قرار گرفت تا به مسیر 
حرکت کلیه دستگاه های قانون گذاری و 
اجرایی و قضایی نظارت کامل داشته باشد 
تا از اصول اساسی اسالم حراست کند. با 
این بیان کوتاه در باب خدمات متقابل، 

می پردازیم به:

   حق حوزه بر انقالب
در این باره متأسفانه آن اندازه که باید، 
سخن به میان نیامده و به نظر حقیر بسیاری 
از خلط ها و مغالطه هایی که عده ای از طالب 
فرصت طلب و سوء استفاده گر می کنند )و 
انقالب را حق انحصاری خود دانسته و همچو 
زمینی می دانند که از سلف خود به ارث رسیده 
و در آن می چرند و پروار می شوند( این است 
که هنوز تعریف درستی از این حق صورت 
نگرفته و آن گونه که شایسته است مورد توجه 
واقع نشده، حدود و ثغورش بررسی نگردیده 

و مبهم مانده است.
آیا اصال از برای حوزه حقی بر انقالب 
است یا نیست؟ اگر هست دایره این حقوق 
چه چیزهایی را شامل می شود و گستره آن 

تا کجاست؟ آیا این حقی مادی است یا 
معنوی یا هر دو؟ آیا انقالب متکفل قدر و 
منزلت روحانیت در جامعه است یا خیر؟ 
آیا انقالب مسئول آینده کاری حوزه است یا 
خیر؟ آیا انقالب باید بستر اجرای خروجی ها 
و کشف های علمی حوزه را آماده کند یا 
اینکه حوزه باید اقبال و پذیرش انقالب را 
به این سمت سوق دهد، و یا این حرکتی 
است دوسویه؟ و سؤاالتی از این قبیل که هم 
بسیارند و هم از توان علمی و فکری نویسنده 
خارج است تا از عهده آن برآید، این عرصه 
جوالنگه عقاب های تیز پرواز آسمان علم 
است! به همین سبب این مبحث را در همین 

جا پایان می دهیم.

   حق انقالب بر حوزه
این سخنان که بر زبان ها و قلم ها جاری 
شده و می شود همه از سر دلسوزی است و 

اگر بیش از این در ارائه راهکارها و عمل بدان 
تأخیر و تسویف صورت بگیرد همه ما و شما 
بیش از این صدای خرد شدن استخوان های 
حوزه را خواهیم شنید و درک خواهیم کرد 
که حوزه با این وضعیت در بهترین حالت 
»اگر زنده بماند منزوی خواهد شد« )رهبری 
۱۳۸۶/۹/۸( در شرایط فعلی کشور، جامعه 
دانشگاهی مان ده ها سال از قافله جهانی 
عقب است و حوزه علمیه مان نیز ده ها سال 

از دانشگاه هایمان!
همان طور که گفتیم رسالتی که اکنون 
از سوی نظام اسالمی بر دوش حوزه و 
روحانیت قرار گرفته در هیچ زمانی از 
تاریخ نبوده است. در روزگاران پیشین حوزه 
با نیازهای دینِی بسته و محدود مردمان 
مسلمان روبه رو بود. روشن نبود که کاوشها 
گاه در چه  و تالش های حوزویان و عالمان آ
سطح و گستره ای در زندگی عملی مردمان 
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اثر می گذارد، ولی امروز درس و تحقیق و 
تبلیغ حوزویان می تواند در سرنوشت یک 
جامعه و ملت، کارگر افتد. امروز اگر دستاورد 
علمی و فقهی و پژوهشِی مدرسان، مبلغان، 
محققان، نویسندگان و متفکران سازواِر 
این زمان و برآورده کننده نیازهای جامعه 
باشد، به یقین می داند که بازتابی روشن در 
پیکره نظام می یابد. می داند که اگر لحظه 
لحظه های عمر خود را در استنباط و فهم 
دین به کار بندد به لحظه های عمر هزاران 
انسان رونق خواهد داد و به برکت آن باورها 
و ایمان ها شادابی خواهند یافت. امروز 
فرصت ها برای حوزه و روحانیت زرین و 

بی مانندند.
امام با حرکت 
و جنبش اسالمی 
خود این بیداری 
به  را  بینش  و 
مـتـفکران جهان 
داد که تا زمانی که 

حاکمیت و مدیریت جامعه میان )معنویت( و 
)مـادیت( موازنه بر قرار نکند، مردمان همچنان 
در آتش هواها، پستی ها، نفس پرستی ها و 
شهوت ها خواهند سوخت. اگر بخواهد این 
نفس پرستی ها و هواها و هوس های جمعی 
و اجتماعی به ِخردگرایی انسانی و ارزش و 
مدنیت تکاملی و متعالی بدل شود، راهی 
جز این نیست که حکومت با دین آشتی کند 
و در مقام اجرا و عمل نسبت به فضیلت ها 
و ارزش های وحیانی تعهد نشان دهد. 
حکومت وقتی می تواند چنین تعهدی را 
پـذیـرا شـود که ساختار ایدئولوژیک داشته 

باشد، بر پـایگاه تفکر دینی قرار یابد و فلسفه 
عملی آرمان های دین و نشان دهنده آیین ها 

و قانون های وحی باشد.
پـیـدایـی چنین حکومتی که بتواند این بینش 
و اندیشه بلند را برتـابـد بـه پـیش انگاره های 
فکری و نظریه ها و طرح های تخصصی و 
کـارشناسی شده دین نیازمند است. دامنه 
این نیاز تنها به دایره فـکـر و نـظر محدود 
گـاهـان  نمی شود بلکه در عمل حضور واقعی آ
دیـنی را نیز در بدنه نظام می طلبد که ذیال 

بدان می پردازیم.
   ۱. طراحی هندسه معرفت دینی

حضرت امام )ره( ساختارهایی را که تا به آن 
روز، به غلط جزو 
باورهای اسالمی 
شده بود شکست 
و باور داشت که 
احکام اسالمی تنها 
ناظر به رفتارهای 
فردی- عبادی 
نیست، بلکه اهداف اسالم بسیار واالتر از 

این سطوح است:
»اسالم یك مکتبی است که برای انسان سازی 
آمده و ما باید ببینیم که این انسان، که به 
قول بعضی ماهیِت ناشناخته است، این 
انسان چه ابعاد و احتیاجاتی دارد؟ و 
اسالم که برای انسان سازی آمده است، 
آیا جهت حیوانی این را فقط می خواهد 
بسازد، یا جهت معنوی او را می خواهد 
بسازد، یا انسان می خواهد بسازد؟ انسان 
مثل سایر موجودات نیست. … یعنی یك 
انسان می تواند سیر بکند از عالم طبیعت 

تا ماورای طبیعت، و از ماورای طبیعت تا 
مرتبه الوهّیت سیر بکند تا برسد به اینکه 
آنجا را ادراك بکند. اسالم برای این انسانی 
که همه چیز است… تز دارد، برنامه دارد. 
اسالم می خواهد انسان را یك انسانی 
بسازد جامع؛ یعنی رشد به آن طور که 
 طبیعت دارد، رشد 

ّ
هست بدهد. حظ

 برزخیت دارد، 
ّ

طبیعی به او بدهد؛ حظ
 روحانیت 

ّ
رشد برزخیت به او بدهد؛ حظ

 
ّ

دارد، رشد روحانیت به او بدهد؛ حظ
عقالنیت دارد، رشد عقالنیت به او بدهد؛ 
 الهیت دارد، رشد الهیت به او بدهد. 

ّ
حظ

همه حظوظی که انسان دارد و به طور نقص 
است، اآلن نرسیده است؛ ادیان آمده اند 
که این میوه نارس را رسیده اش کنند؛ این 
میوه ناقص را کامل کنند.« )صحیفه امام، 

ج ۴، ص: ۸(
هم ایشان در منشور مغفول روحانیت 
چنین می فرمایند: »حکومت در نظر مجتهد 
واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه، در تمامی 
زوایای زندگی بشریت است« و این نظریه 
مبنای تشکیل حکومت اسالمی است. فلذا 
از حوزه انتظار می رود خأل تئوریک نظام را 

از این جهت پر نماید.
   ۲. تدوین قوانین دینی

»تشکیل نظام اسالمی که داعیه دار تحقق 
مقررات اسالمی در همٔه صحنه های زندگی 
است، وظیفه ای استثنایی و بی سابقه بر دوش 
حوزٔه علمیه نهاده است؛ و آن تحقیق و تنقیح 
همٔه مباحث فقهی ای است که تدوین مقررات 
اسالمی برای ادارٔه هر یک از بدنه های نظام 
اسالمی بدان نیازمند است. فقه اسالم، آن گاه 

روحانیون متعهد کشور ما باید خودشان 
را برای فداکاری های بیشتر آماده کنند و در 

مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود برای 
حفظ آبروی اسالم و خدمت به محرومان و 

پابرهنگان استفاده کنند. 
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که ادارٔه زندگی فرد و جامعه را با آن گستردگی 
و  پیچیدگی  و 
تنوع مطمح نظر 
می سازد، مباحثی 
تازه و کیفیتی ویژه 
می یابد. و این 

همان طور که نظام اسالمی را از نظر مقررات 
و جهتگیری های مورد نیازش غنی می سازد، 
حوزٔه فقاهت را نیز جامعیت و غنا می بخشد. 
روی آوردن به »فقه حکومتی« و استخراج 
احکام الهی در همه شئون یك حکومت، و 
نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی 
– یعنی مالحظه  تأثیر هر حکمی از احکام، 
در تشکیل جامعه  نمونه و حیات طیبه 
اسالمی – امروز یکی از واجبات اساسی 
در حوزه فقه اسالمی است؛ که نظم علمی 
حوزه، امید برآمدن آن را زنده می دارد.« 

)۱۳۷۱/۸/۲۴(
گرچه تدوین و اجرای صحیح قوانین دینی 
بر عهده عده ای از کارگزاران نظام اسالمی 
است لیکن بخش عمده ای از آن منوط است 
به تعهد متفکران اسالمی، تا با همت بلند و 
دقت باال نیازسنجی نموده و بر طبق آن از 
منابع اسالمی قوانین مربوطه را استخراج 

کنند، تا مبادا رهبری انقالب هشدار دهند:
»امـروز خـیـلی از مسائل وجود دارد که 
فقه باید تکلیف اینها را مـعلوم کند ولی معلوم 
نکرده است… بسیاری از مباحث حکومتی 
حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده 

است« )مجله حوزه، ش ۷۲(
»ما امروز در باب اداره کشور به مسائلی برخورد 
می کنیم که مشکالت و معضالت دینی و فقهی 

ماست؛ ما پاسخ اینها را می خواهیم، اما کسی 
جوابگو نیست. باید 
خودمان بنشینیم، 
یا آقایی را ببینیم و 
از او بخواهیم، یا 
 بگوییم در 

ً
فرضا

کتاب ها بگردند و جواب این مسئله را پیدا 
کنند.« )۷۰/۶/۳۱(

    ۳. تامین کادر حوزوی نظام
در نظام جمهوری اسالمی عالوه بر مناصبی 
که در آنها فقاهت و اجتهاد و درایت دینی و 
سیاسی شرط شده است )رهـبـری نـظـام، 
شورای نگهبان، خبرگان رهبری، رئیس مجمع 
مصلحت نـظـام، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان 
عالی کشور، دادستان کل، وزیـر دادگـستری، 
و وزیر اطالعات( مناصبی نیز مانند مجلس و 
صدا و سیما و ریاست جمهوری وجود دارد 
که بعضا نیاز زمان طالِب طالب فاضلی 
است که تعهد و کارآیی مناسبی برای انجام 

آنها داشته باشد.
»باید طالب را برای نیازهای جامعه تربیت 
کنند… باید جایی در حوزه باشد که طالب را 
برای حضور در دستگاه های گوناگون اداری 
کشور – مثل سازمان های عقیدتی، سیاسی 

و ادارات مختلفی 
که احتیاج دارند – 
سوق دهد. جایی 
باشد که اشخاص و 
جمعی را به سمت 
پیدا کردن مسائل 

مهم – که نظام به آنها نیاز دارد – سوق 
دهد.«)۷۰/۶/۳۱(

امام امت نیز درباره اهمیت این مقوله 
می فرمایند: »روحـانیت تا در همه مسائل 
و مشکالت حضور فعال نداشته باشد 
نمی تواند درك کند که اجتهاد مصطلح برای 
اداره جامعه کافی نیست.« )صحیفه نور ج 

۲۱، ص ۱۰۰(
»همه می دانیم که اگر خدای نخواسته 
حوزه ها از عهده تربیت فقها و عـلـما و 
خطباء موجه و مورد عالقه مردم بر نیاید و 
به طور هرج و مرج و بدون برنامه صحیح 
و ضابطه اسالمی  عقالیی حوزه ها اداره 
نـشـونـد باید همه منتظر فاجعه شکست 
جمهوری اسالمی و اسالم بزرگ بـاشیم و 
اگر اکنون با همت همگان از سرچشمه فساد 
جلوگیری نشود فـردا و فـرداها دیر است و 
بسا باشد که به جایی رسد که از قدرت هـمـه 
خـارج شـود. مـقـایسه امروز حوزه ها با قبل 
از انقالب که روحـانـیـون از سـیـاست و نظر 
در امور کشور به واسطه تبلیغات و فـشـارها 
و کج فهمیها منعزل و برکنار بودند بسیار نابجا 
و غلط اسـت. گـرچـه مـمکن است بعضی 
کج فهمی ها با این امر حیاتی مخالف بـاشـند 
و با تز )نظم در بی نظمی است( با توهمات 
شیطانی دست به گـریـبـان بـاشـنـد لـیکن 
اینان در اقلیت 
هستند و قشرهای 
عظیم روحـانـیـون 
مـتـفکر و متوجه 
و  مسائل  به 
پیش آمدها در 
این فکر هستند.« )صحیفه امام، ج ۱۶، 

ص ۴۶(

وظیفه حوزه، تحقیق و تنقیح همه ی 
مباحث فقهی ای است که تدوین مقررات 

اسالمی برای ادارهٔ هر یک از بدنه های نظام 
اسالمی بدان نیازمند است.

رسالتی که اکنون از سوی نظام اسالمی 
بر دوش حوزه و روحانیت قرار گرفته در هیچ 

زمانی از تاریخ نبوده است.
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اهمیت این مبحث زمانی بیشتر جلوه 
می نماید که بدانیم یکی از اصلی ترین 
حربه های دشمنان انقالب نفوذ کردن در 
رده های مدیریتی نظام اسالمی است؛ خواه 
مستقیم و خواه غیر مستقیم. این است که امام 
بارها و بارها این مطلب را گوشزد نمودند و 
در پیام منشور روحانیت به طالب فرمودند:

»من به طالب عزیز هشدار می دهم که عالوه 
بر اینکه باید مواظب القائات روحانی نماها 
و مقدس مآب ها باشند، از تجربه تلخ روی 
کار آمدن انقالبی نماها و به ظاهر عقالی 
قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت 
آشتی نکرده اند عبرت بگیرند که مبادا گذشته 
تفکر و خیانت آنان فراموش و دلسوزی های 
بی مورد و ساده اندیشی ها سبب مراجعت 
آنان به پست های کلیدی و سرنوشت  ساز 

نظام شود«.
      ۴. فرهنگ سازی بر اساس ارزش های 

دینی
بی تردید حکومتی که با مبانی اسالمی و 
ارزش های دینی روی کار آمده، بدون فرهنگی 
مطابق با آن مبانی هرگز نمی تواند به حیات 
حقیقی خود ادامه دهد و اگر در همان آغاز 
شکل گیری و یا در طول رشد و تثبیتش نتواند 
ارزش هایش را حاکم کند و نبض جامعه را با 
آنها تنظیم نماید قطعا یا به شکست در ارکان 
حکومتی دچار خواهد شد و یا اینکه از آن 

مبانی اسالمی تنها 
اسمی خواهد ماند 
و نظام اسالمی 
مسیر واقعی اش را 
کج کرده و به بیراهه 

و قهقرا خواهد 
رفت. بنیانگذار 
این نهضت آینده 
کشور و نظام را 
منوط به طراحی 
فرهنگ مسقل 
اسالمی و تربیت 
بر  انسان ها 
اساس آن دانسته 

و می فرمایند:
»تربیت یک 

ملت به این است که فرهنگ آن ملت فرهنگ 
صحیح باشد. شما کـوشـش کـنـیـد کـه 
فـرهـنـگ را فرهنگ مستقل اسالمی درست 
کنید. جـوان هایی که در این فرهنگ تربیت 
می شوند همان هایی هستند که مقدرات کـشور 
در دست آنهاست. اگر اینها درست بار بیایند 
همه خدمتگزار بـه مردم، امین به بیت المال، 
و همه اینها در تحت رهبری اسالم تحقق پیدا 
می کند، اگر یك ملتی فرهنگش این طور تربیت 
شود این فرهنگ فرهنگ غنی اسالمی است 
و مملکت یك مملکت آرام مترقی خواهد 

بود.« )صحیفه امام، ج ۸، ص ۸۹(
    ۵. پاسخگویی به شبهات فکری دنیا

یکی از حقوق انقالب بحث پاسخگویی 
حوزه به سؤاالت و شبهات علمی و فکری 
اعضای نظام از جمله نهادهای قانون گذاری 
و قضایی و اجرایی 
و دانشگاه ها است 
و تا زمانی که حوزه 
چشم از این واقعیت 
بسته باشد و عبای 

ترس بر تن پوشیده باشد و از ورود به این 
عرصه ها ابا کند، این نهادها نیز منتظر استخاره 
حضرات نخواهند ماند و رو به ترجمه غرب 
 نمی توان آنان را به 

ً
خواهند آورد و انصافا

سبب این جهت گیری مالمت کرد. و جالب 
اینجاست که بعضا افرادی بین حوزویان دیده 
می شود که آنها نیز نهایتا مثل مردم مذهبی از 
نظام بانک های ربوی و فضاهای آلوده سیاسی 
و خروجی های غربی دانشگاه ها فقط گله 
می کنند، در حالی که فلش این همه کم کاری 
در درجه اول به سمت خود این آقایان است، و 
اگر خواستی نقدی بر ایشان کنی، به گونه ای 
پاسخ خود را دریافت می نمایی که دیگر 
هیچ گاه هوس سؤال کردن به سرت خطور 
نکند، و تو نیک می دانی که با این برخوردها 
هیچ گاه راه برای مناظره های علمی حتی در 
بین خود حوزویان باز نخواهد شد! و تمامی 
هّم حوزه صرف هتک ها و برخوردهای سلبی 

خواهد شد.
»در چنین فضایی، جامعه به جلو نخواهد 
رفت و دعواها تکراری و ثابت و سطحی و 
نازل می گردد، هیچ فکری تولید و حرف 

اهمیت این مبحث زمانی بیشتر جلوه 
می نماید که بدانیم یکی از اصلی ترین حربه های 
دشمنان انقالب نفوذ کردن در رده های مدیریتی 

نظام اسالمی است.
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تازه ای گفته نمی شود، عده ای مدام خود 
را تکرار می کنند و عده ای دیگر تنها غرب 
را ترجمه می کنند و جامعه و حکومت نیز 
که تابع نخبگان خویش اند، دچار انفعال و 

عقبگرد می شوند.«)۱۳۸۱/۱۱/۱۶(
البته مقام معظم رهبری چاره این مشکل را 

چنین عنوان می فرمایند:
»برای عالج بیماری ها و هتاکی ها و مهار 
هرج و مرج فرهنگی نیز بهترین راه، همین 
است که آزادی بیان در چارچوب قانون و تولید 

نظریه در چارچوب 
اسالم، حمایت و 
نهادینه شود. به 
نظر می رسد هر 
سه روش پیشنهادی 
شما )فضالی حوزه 
و دانشگاه( یعنی 

تشکیل ۱( »کرسی های نظریه پردازی«               
۲( »کرسی های پاسخ به سؤاالت و شبهات« 
و ۳( »کرسی های نقد و مناظره«، روش هایی 
عملی و معقول باشند و خوب است که حمایت 
و مدیریت شوند به نحوی که هر چه بیشتر، 
مجال علم، گسترش یافته و فضا بر دکان داران 
و فریب کاران و راهزنان راه علم و دین، تنگ تر 

شود.«)همان(
و صد البته باید دانست که »فرهنگ 
اسالمی و تمدن اسالمی همواره در مصاف 
با معضالت جدید و نیز در چالش با مکاتب 
و تمدن های دیگر، شکفته است و پاسخ به 
شبهه نیز بدون شناخت شبهه، ناممکن است. 
اما متأسفانه… ما هنوز در گام قبلتر از آن 
نیز کم آورده ایم، یعنی در قبول این مطلب 

که فضاهای علمی غوطه ور در شبهه اند. 
بگذاریم و بگذریم و ذائقه ها را بیش از این 

تلخ نکنیم…
این همه که عنوان شد تنها گوشه ای از این 
حقوق متقابل است و جا دارد که اساتید فن و 
فضالی حوزه و دانشگاه به این مهم پرداخته 
و نقاط کور و مبهم آن را روشن سازند تا 
بلکه حوزه و نظام بیشتر و بیشتر با وظایف و 
تکالیف خویش آشنا گردند. و این را نیز باید 
اضافه کنیم که »نه جبر تاریخ و نه َدَورانی 
بودن سیر تاریخ، 
هیچ یك ملتی را 
به مرگ نمی کشد. 
آنچه یك تمدن 
را می میراند این 
است که حاکمان 
و رهبران در برابر 
سؤاالت و مشکالت نوین، همان پاسخ های 
کهن را تکرار کنند.« )نهضت بیدارگری در 

جهان اسالم، ص ۱۸۱(
و امید ما در حوزه جز طالب انقالبی نیست، 
همانان که زندگی و آبروی خود را در طشت 
بال نهاده و فارغ از »إن قلت«های شیطانی 
عده ای متحجِر مقدس مآب به وظیفه اسالمی 
خود عمل کرده و جور عده ای مفت خور 
که فرعون وار بر سر خوان نعمت امام زمان 
)عج( نشسته و از سهم امام و سهم سادات 
می خورند و دل خوش اند به سواد ال ینفعی 
که بر پشت خود حمل می کنند را می کشند 
و این به هیچ عنوان از روحانیت انقالبی قابل 
قبول نیست که روزهای آوارگی دین خواهان 
غیرتمند، شب های سرد و سنگ های 

سردتر سلول های زندان، پراکندگی قوای 
مذهب، بی مهری و نگاه ناآشنای مردم، 
طعنه و تحقیر آشنا و ناآشنا، و کینه و نفرت 
دستگاه حاکمه را نسبت به خویش، در طول 
سال های حاکمیت های پیشین به یاد آورند 
و در گرمای مطبوع چاشتگاه آفتاب انقالب 
به خواب قیلوله بپردازند و اندکی فکر بیرون 
کردن خستگی های پیشین را کنار نگذارند، 
چرا که هنوز به ساحل نرسیده ایم و سوزش 
آفتاب نیم روز اگر هشیار باشیم به ناچار 
بیدارمان خواهد کرد، ولی افسوس که آن 
بیداری سودی نخواهد داشت. همان سان 
که بیدارِی جان در آستانه مرگ، غفلت زدگاِن 
دنیا را ثمر نمی بخشد و فریاد »رب ارجعوني 
لعلي أعمل صالحا فیما ترکت« از آنان شنوده 
نمی آید و پاسخی جز »کال إنها کلمة هو 

قائلها« ندارد.
کید کنیم که سیل جریانات  در پایان باید تأ
و تغییرات اجتماعی هرگز منتظر قیام ما 
نخواهد ماند و چه بسا زمانی از خواب 
غفلت بیدار شویم که زیر این سیل عظیم 
دست و پا می زنیم و تقدیری جز غرق شدن 
نخواهیم داشت. »لیس بأمانیکم و الأمانّي 
أهل الکتاب من یعمل سوء یجز به…« )سوره 
نساء آیه ۱۲۳( یعنی: نه بر وفق مراد شماست 
و نه بر وفق مراد اهل کتاب، هر کس بد عمل 

کند جزایش را ببیند.
دعا می کنیم که جز شیعیانی نباشیم که امیر 
المؤمنین )روحی فداه( با درد در وصفشان 
می فرماید: »بکم أداوي و أنتم دائي«، من در پی 
آنم که دردهای جامعه را به وسیله شما درمان 

کنم در حالی که شما خود درد من هستید!

سیل جریانات و تغییرات اجتماعی هرگز 
منتظر قیام ما نخواهد ماند و چه بسا زمانی از 

خواب غفلت بیدار شویم که زیر این سیل عظیم 
دست و پا می زنیم و تقدیری جز غرق شدن 

نخواهیم داشت.
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شانزدهم جمادی االول برابر است با سالروز 
لغو قرارداد رژی )انحصار امتیاز توتون و تنباکو 
برای دولت انگلیس( در اثر فتوای تاریخی 
تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی؛ همان 
نصِف سطر معروفی که از نظر امام خمینی)ره( 
مملکت ما را از حلقوم خارجی ها بیرون 
کشید. شاید تا قبل از صدور فتوای تحریم 
تنباکو توسط میرزا، کمیت و کیفیت قدرت 
نهاد مرجعیت برای صاحبان قدرت مشخص 
نبود. موضوع به قدری مهم بود که کسی چون 
احمد کسروی نیز با تمام بغضش نسبت به 
روحانیت، بر اهمیت آن اذعان می کند: »این 
را می توان نخستین تکان در توده ایران شمرد و 
این اگر چه با دست علما بود و… خود پیشامد 
ارجداری به شمار است و باید در تاریخ  یاد 

آن بماند«.  ]۱[ 

فارغ از حواشی و تحلیل های پیرامون این 
رویداد نکته ای که این یادداشت می کوشد 
آن را برجسته سازد، طرح مسأله  و دغدغه ای 
درباره ی چرایی افول قدرت و جایگاه اجتماعی 
نهاد مرجعیت در زمان حال است. به زبانی 
ساده، زمانی یک مرجع تقلید آن هم خارج 
از مملکت، فتوایی نیم سطری صادر می کند 
و باعث زیرورو شدن معادالت اقتصادی 
قدرت های استعماری در منطقه می شود؛ اما 
اکنون شاهد آن جایگاه، قدرت و تأثیرگذاری 
درباره ی این نهاد دینی حتی در سطح داخل 
کشور هم نیستیم. بنابراین مفروض نگارنده در 
این یادداشت این است که مرجعیت جایگاه 
و قدرت گذشته اش را از دست داده است؛ 
به ویژه پس از آیت الله بروجردی قدرت و 
جایگاه نهاد مرجعیت، با سرعت بیش تری 

رو به افول نهاد. به تعبیر دیگر شاید آیت الله 
بروجردی را بتوان آخرین مرجع از نسل مراجعی 
برشمرد که با این که جایگاهی در ساختار 
رسمی قدرت نداشتند، اما رأی و نظرشان 
در روند تصمیم گیری های سیاسی حاکمان 
تأثیرگذار بوده است. پرسش این جاست که 

چرا و چگونه به چنین وضعیتی رسیدیم؟
به نظر می رسد در دو سطح می توان به پرسش  
ذکرشده پاسخ داد؛ سطح یک که حالت روبنایی 
دارد، سطح احصا و تبیین عوامل رسیدن به وضعیت 
موجود است؛ که تبیین این عوامل نیز از منظرها 
و رویکردهای گوناگون )سیاسی، اقتصادی، 
 ممکن 

ً
جامعه شناختی و…( خواهد بود. مثال

است با رویکرد جامعه شناختی این فرضیه مطرح 
شود که افول قدرت و جایگاه مرجعیت به دلیل 
فاصله گرفتن روحانیت و به ویژه مرجعیت از مردم 

یادداشتی به مناسبت سالروز صدور فتوای تحریم تنباکو

افول قدرت و جایگاه 
اجتماعی مرجعیت؛ 

پروسه یا پروژه؟
مرتضی معراجی

زمانی یک مرجع تقلید آن هم خارج از 
مملکت، فتوایی نیم سطری صادر می کند 
و باعث زیرورو شدن معادالت اقتصادی 
قدرت های استعماری در منطقه می شود؛ 
اما اکنون شاهد آن جایگاه، قدرت و 
تأثیرگذاری درباره ی این نهاد دینی حتی 
در سطح داخل کشور هم نیستیم. چرا و 

چگونه به چنین وضعیتی رسیدیم؟
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بوده است؛ فربه شدن نهاد مرجعیت و به وجود آمدن 
تشکیالت عریض و طویل در اطراف بیوت مراجع 
نیز می تواند از عوامل دورشدن مردم از این نهاد 
باشد. یا با رویکرد سیاسی می توان این گونه تبیین 
کرد که که دلیل افول قدرت و جایگاه مرجعیت، 
حضور فعال برخی مراجع در عرصه ی سیاست 
و حتی تالش برای حضور مستقیم در رأس نظام 

سیاسی بوده است.
اما سطح دیگر که به نوعی حالت زیربنایی 
)نسبت به سطح پیشین( دارد، این است که 
ببینیم آیا این روند )یعنی افول قدرت و 

جایگاه مرجعیت( 
را »پروسه« می بینیم 
یا »پروژه«. به تعبیر 
دیگر آیا یک سیر 
طبیعی متأثر از 
منطق رویدادهای 
اجتماعی در بعد 

منطقه ای و جهانی باعث شکل گیری وضع 
کنونی درباره ی جایگاه مرجعیت شده؛ یا 
این که اراده  یا اراده هایی به صورت هدفمند 
و با برنامه، پروژه ای را با هدف رسیدن به 
این وضعیت طراحی کرده اند؟ در حالت 
نخست )پروسه بودن روند مذکور( با طیف 
وسیعی از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
جامعه شناختی و حتی روان شناختی مواجهیم. 
اما در حالت دوم )پروژه بودن روند مذکور( 
نقش عامل سیاسی بسیار پررنگ است؛ زیرا 
صدور فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای 
شیرازی، قدرت نمایی یک نهاد مذهبی 
خارج از ساختار سیاسی بود در مواجهه و 
مقابله با یک تصمیم اتخاذ شده توسط یک 

نظام سیاسی؛ مواجهه ای که به تحقیر اراده 
و اقتدار سیاسی حکومت وقت انجامید. به 
همین دلیل طبیعی است که قدرت سیاسی 
حاکم، در راستای مقابله و تضعیف این نهاد 

)مرجعیت(، برنامه ریزی کند.
از نگاه نگارنده در هر پژوهشی برای 
پاسخ گویی به پرسش مطرح شده در این 
یادداشت، پژوهش گر ابتدا باید مشخص کند که 
کدام یک از دوحالت پروسه بودن یا پروژه بودن 
را مفروض گرفته است؛ اتخاذ هرکدام از این 
دو حالت به عنوان مفروض، رویکرد پژوهش 
را از نگاه روشی، 
منظم و جهت دار 
 اگر 

ً
می کند. مثال

پژوهشگری قائل 
به رویکرد پروژه  ای 
در این زمینه باشد، 
در سطح تبیین 
روبنایی نیز نقش مهم عامل سیاسی را همیشه 
درنظر می گیرد؛ زیرا همان طور که اشاره شد 
در این حالت، عامل سیاسی نقش اصلی را 
دارد و بر عوامل دیگر به طور مستقیم اثرگذاری 
 ممکن است پژوهشگری از نگاه 

ً
می کند. مثال

جامعه شناختی به این نتیجه برسد که فاصله گرفتن 
نهاد مرجعیت از مردم علت اصلی افول قدرت 
و جایگاه این نهاد بوده است؛ این پژوهشگر 
اگر به پروژه ای بودن روند مذکور قائل باشد، 
باید در پژوهش خود تأثیر عوامل سیاسی )اعم 
از نهاد رسمی قدرت در یک کشور، نهادهای 
رد در سطح جامعه، عمال نفوذی 

ُ
قدرت خ

قدرت های خارجی و…( را نیز بر شکل گیری 
عامل جامعه شناختِی ذکرشده نشان دهد.

اما خود این موضوع که روند افول قدرت 
مرجعیت، پروسه بوده یا پروژه، نیازمند 
 به صورت 

ً
پژوهشی مستقل است و نباید صرفا

ذهنی و بدون استدالل، به عنوان مفروض 
مطرح شود. هرچند به نظر می رسد اگر از 
دریچه ی نگاه خود مرحوم میرزا بنگریم، 
اراده ای با برنامه و هدفمند در رسیدن به 
شرایط موجود مؤثر بوده است. آیت الله 
سید رضی شیرازی نواده مرحوم میرزا در 
مصاحبه ای در این باره می گوید: »عده ای 
به میرزا برای پیروزی نهضت تنباکو تبریک 
می گویند و میرزا به گریه می افتد که از حاال 
به بعد استکبار و استعمار نقطه قوت اصلی 
را که روحانیت است شناخته اند و به جان 
آن می افتند«. برخی نیز به همین دلیل در 
تحلیل جریان نهضت تنباکو، ورود میرزا به 
عرصه ی سیاست )با صدور فتوای تحریم 
تنباکو( را آسیب زا ارزیابی می کنند. یحیی 
دولت آبادی از رجال عصر مشروطه دراین باره 
می نویسد: »دخالت میرزای شیرازی در امر 
سیاست گرچه برای حفظ استقالل مملکت 
و نگاهداری از تجاوزات بیگانگان سودمند 
بود ولیکن بذری در مزرعه روحانیت پاشید 
که معلوم نیست چه حاصلی برویاند و چه 
نتیجه ای در آینده برای سیاست و روحانیت 
این مملکت داشته باشد و کدام دست قوی 
بتواند این خلط و مزج را بر هم زده و هر یک 
از سیاسیون و روحانیون را به ادای وظیفه 

خود وادارد«.  ]۲[ 

پانوشت ها
۱. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران

۲. دولت آبادی، یحیی، حیات یحیی، ص۱۳۷.

شاید آیت الله بروجردی را بتوان آخرین 
مرجع از نسل مراجعی برشمرد که با این که 

جایگاهی در ساختار رسمی قدرت نداشتند، 
اما رأی و نظرشان در روند تصمیم گیری های 

سیاسی حاکمان تأثیرگذار بوده است.
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»روی متحده«* گفته است که تاریخ 
ایران، تاریخ علمای ایران است. سخن او 
پربی راه نیست. نقش علما و روحانیون در 
صحنه صحنه ی تاریخ ایران قابل رؤیت 
است. این نقش آفرینی در ماجرای انقالب 
اسالمی نمود بیش تری یافت. بررسی 
رفتارهای علما، شاید فهم تاریخ ایران را 

نیز میّسرتر کند.
کتاب »فقیهان و انقالب ایران« به 
مطالعه ی رفتارها و فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی یازده تن از فقهای برجسته ای 
می پردازد که پس از درگذشت آیت الله 
بروجردی تا هنگامه ی انقالب اسالمی، 

در مقام مرجعیت بوده اند؛ یعنی فاصله ی 
زمانی سال های ۴۰ تا ۵۷ شمسی. 
کتاب از یازده فصل تشکیل شده که هر 
فصل به یکی از مراجع بزرگوار تقلید 

اختصاص دارد. 
در این جا به اختصار، فصول کتاب را 

معرفی می کنیم:

   ۱. سید محسن حکیم: سیاست 
حکیمانه

در این فصل نشان داده شده که آیت الله 
حکیم بیش تر از دِر مدارا و مسالمت با 
حاکمیت پهلوی مواجه می شده است. 

آیت الله انتقاداتی به حکومت پهلوی داشته، 
اما گفته بود که »ما نمی خواهیم شاه ایران را 
تقدیس کنیم؛ اما می گوییم وی بودنش برای 
پاسداری از شّر کمونیسم بهتر است و شاه 

نباید تضعیف گردد«.
همین رویکرد آیت الله حکیم باعث 
مخالفت هایی از جانب طالب انقالبی 
شده و بارها به اعتراض علیه مرحوم حکیم 
پرداختند. در این فصل از کتاب همچنین 
رابطه آیت الله حکیم و امام خمینی نیز 
بیان شده و نشان داده شده است که به 
چه دلیل روابط میان این دوبزرگوار به 

سردی گرایید.

مواجهه مراجع نسل بعد 
از آیت الله بروجردی با 

انقالب اسالمی ایران
گزارشی از کتاب »فقیهان و انقالب ایران«؛ 

به قلم مؤلف

»فقیهان و انقالب ایران« نام یکی از کتاب های 
جدیدی است که انتشارات کویر منتشر کرده؛ 
کتابی که در آن مواجهه مراجع عظام تقلید با انقالب 
اسالمی ایران به تصویر کشیده شده است. سید 
هادی طباطبایی مؤلف کتاب و از اعضای تحریریه 
»مباحثات« در این یادداشت به معرفی کتاب خود 

پرداخته است.
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   ۲. سید احمد خوانساری: سیاست 
محتاطانه فقیه پایتخت

آیت الله خوانساری 
از فقهایی بود که 
بسیار محتاطانه در 
امور وارد می شد. 
وی در سیاست نیز 
چنین روّیه ای داشت. 

حکومت پهلوی مقام سید احمد خوانساری 
را ُحرمت می گذاشته و امر او را مورد توجه 
قرار می داده است. آیت الله نیز بارها از این 
موقعیت استفاده کرده و آزادی زندانیان 
سیاسی را از حکومت پهلوی طلب کرده 
است. مرحوم خوانساری اگرچه تا سال 
۴۲ برخی بیانیه ها علیه حاکمیت را امضاء 
می کرده، اما پس از واقعه ۱۵ خرداد، به الک 
سکوت رفته و کم تر حمایتی از انقالبیون کرده 
است. طالب انقالبی نیز ساکت ننشسته 
و به انتشار اعالمیه ای علیه وی پرداختند. 
امام خمینی هم اگر چه مقام فقهی ایشان را 
پاس می داشته، اما رویکرد سیاسی مرحوم 
خوانساری را بر نمی تابیده و بارها به وی 

اعتراض کرده است.

      ۳. سید عبدالله شیرازی: مشی 
مبارزاتی از نجف تا مشهد

این عنواِن سومین فصل کتاب است. مرحوم 
شیرازی از جمله مراجعی بود که در نجف 
حضور داشت و از آن جا علیه حکومت پهلوی 
اعتراض هایی می کرد. عمده اعتراض های 
او بر روی عدم احترام به قوانین شرعی 
از جانب حکومت بود. مرحوم شیرازی 

در سال ۱۳۵۴ به ایران باز می گردد و در 
مشهد ساکن می شود. با حضور وی در 
ایران، برخی از 
طالب انقالبی که 
حضور وی را مضّر 
به حال فعالیت های 
انقالبی می دانستند، 
بر آن شدند تا 
اعالمیه هایی علیه وی منتشر کنند. آیت الله 
شیرازی از مخالفان حکومت پهلوی بود. 
وی اگرچه برخی حرکت های تندروانه 
انقالبیون را نمی پذیرفت، اما در حمایت 
از انقالب فعالیت های بسیاری انجام 

داده بود.

   ۴. سید محمدهادی میالنی: از 
جسارت های انقالبی تا دلسردی سیاسی

تحلیل ها در خصوص رفتار سیاسی مرحوم 
میالنی مختلف است. برخی او را از حامیان 
انقالبیون می دانند و برخی وی را پای پس 
کشیده از انقالب و مخالف با آن می خوانند. 
مرحوم میالنی اعتراض هایی به حاکمیت 
پهلوی داشته و عنوان کرده بود در راه نجات 
ملت هر گونه اقدامی انجام خواهد داد. وی 
دیدارهایی را با سران کشور نیز انجام می داد 
و آن ها را از تندروی علیه مردم منع می کرد. 

مرحوم میالنی اما 
پس از سال های 
۴۱ و ۴۲ از مبارزه 
جدی و اعالم 
موضع صریح 

علیه حاکمیت پهلوی پروا کرد و سخن چندانی 

نگفت. همین رویکرد وی سبب اعتراض 
بسیاری از شاگردانش و نیز طالب انقالبی 
علیه وی شد؛ تا جایی که در محضرش بر 

او تندی کردند.
ترور حسنعلی منصور موضع دیگری است 
که پای مرحوم میالنی به آن کشیده شد. در این 
کتاب، انتساب فتوای ترور منصور به مرحوم 

میالنی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

       ۵. سید شهاب الدین مرعشی نجفی: 
یعت و انضباط کشور تالش برای حفظ شر
مرحوم مرعشی نیز به اعتراض هایی علیه 
حکومت پهلوی پرداخته بود. برخی حتی 
اعالم کرده اند که آیت الله مرعشی یک 
استثنا در میان مراجع بود و به هر نحو ممکن 
حمایت خود را از انقالب انجام می داد. 
وی  اما در برخی مواقع نرمش هایی را در 
مواجهه با حاکمیت پهلوی انجام می داده 
است. آیت الله مرعشی در آستانه انقالب، 
طالب انقالبی را تحذیر داده بود تا در 
اقدامات خود بهانه ای برای کشتار به دست 

حاکمیت ندهند.

  ۶. سیدمحمدرضا گلپایگانی: قعود 
اعتراضی یک مرجع

مرحوم گلپایگانی در ابتدای شکل گیری 
نهضت، همراهی های 
محدودی با انقالبیون 
داشت. وی بعد از 
حوادث ۱۵ خرداد 
۴۲ اما کمتر در 
امور سیاسی وارد شد. گفته شده که مرحوم 

کتاب »فقیهان و انقالب ایران« به 
مطالعه ی رفتارها و فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی یازده تن از فقهای برجسته  

می پردازد.

مرحوم میالنی اما پس از سال های ۴۱ و ۴۲ 
از مبارزه جدی و اعالم موضع صریح علیه حاکمیت 

پهلوی پروا کرد و سخن چندانی نگفت.
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 عاِلمی محتاط بود و کم تر 
ً
گلپایگانی اساسا

وارد مسائل سیاسی می شد و مردم نیز او 
را به عنوان عاِلمی سیاسی نمی شناختند؛ 
لذا ورود ابتدایی اش به مباحث سیاسی 
و اعتراض به حاکمیت پهلوی نیز خالف 
روّیه و منش حقیقی وی بوده است. همین 
موضع سبب شده بود تا طالب انقالبی 
بارها به اعتراض علیه آیت الله گلپایگانی 
بپردازند. حتی گروهی به نام  »ضربت« با 
هدف فعالیت علیه این مرجع تقلید، در 

میان طالب شکل می گیرد.
ماجرای عدم مهاجرت آیت الله گلپایگانی 
به تهران در حمایت از امام خمینی نیز مورد 
اعتراض طالب انقالبی بوده است. همچنین 
عدم تأیید امام به عنوان مرجع نیز طالب 
را علیه آیت الله گلپایگانی برمی انگیخته 
است. اولویت مرحوم گلپایگانی، حفظ 

حوزه بوده و چندان در سیاست دخالتی 
نمی کرده است.

   ۷. میرزا هاشم آملی: وارسته ای در 
حاشیه سیاست

 پای اعالمیه ها علیه حکومت 
ً
مرحوم آملی غالبا

پهلوی را امضا می کرد. وی دلبسته ی امام خمینی 
بود و با این که خود مرجع تقلید بود، اما گفته 
بود که فرزندان من همه مقلد امام خمینی 
هستند. وی می کوشید تا در حرکت های سیاسی 
نیز همسو با امام قدم بردارد. آیت الله آملی با 
حرکت هایی که آرامش را از کشور سلب کند 
 مورد انتقاد 

ً
مخالف بود و به همین دلیل هم بعضا

طالب انقالبی واقع 
می شد. وی شهریه 
برخی از انقالبیون را 
نیز به همین خاطر 

قطع کرده بود. با این وجود اما، او تا هنگامه ی 
انقالب همراهی هایی را با انقالب انجام داد.

       ۸. سید ابوالقاسم خویی: از بیانیه های 
آتشین تا فروکش کردن اقدامات انقالبی

این فصل از کتاب به رویکرد بحث برانگیز 
مرحوم خویی اختصاص دارد. همان گونه 
که از عنوان این فصل نیز مشخص است، 
آیت الله خویی مخالفت هایی با حکومت 
پهلوی داشته و به اعتراض های تند و تیزی نیز 
می پرداخته است؛ اما رفته رفته از این اقدام 
پای پس می کشد و به سردی می گراید. روابط 
آیت الله خویی و امام خمینی نیز اگر چه حسنه 
بوده، اما امام خمینی در چند مورد به اعتراض 
علیه آیت الله خویی پرداخته بود. برخی از 
اختالفات به تنش هایی میان حامیان این دو 
نیز منجر شده بود. ساواک نیز از این موقعیت 
استفاده کرده و اختالفات را برجسته کرده بود.

ماجرای دیدار آیت الله خویی با فرح پهلوی نیز 
یکی از مباحثی است که در این کتاب به تصویر 
کشیده شده و نشان داده که انقالبیون چگونه علیه 
آیت الله اعالم مخالفت می کرده اند. در پایان 
این فصل به عللی پرداخته شده که آیت الله به 
واسطه ی آن، از سیاست پای پس کشیده بود.

یعتمداری:     ۹. سید محمدکاظم شر
در سودای تحقق قانون

در این فصل، مواضع مرحوم شریعتمداری 
نشان داده شده 
آیت الله  است. 
شریعتمداری یکی از 
مراجع بحث برانگیز 

ماجرای عدم مهاجرت آیت الله 
گلپایگانی به تهران در حمایت از امام خمینی نیز 

مورد اعتراض طالب انقالبی بوده است.
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این دوره بود. وی ابتدا همراهی هایی با 

انقالبیون داشته و علیه حاکمیت پهلوی 
اعتراض هایی را انجام می داده است. اما 
پس از سال ۴۲، وی از مبارزه پای پس 
می کشد. مرحوم شریعتمداری دو روز 
بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۴۲ به روحانیون 
طرفدار خود توصیه کرده بود که »مردم 
را به آرامش دعوت کنید و از تظاهرات 
 خودداری کنید؛ چون از تظاهرات 

ً
جدا

نتیجه ای گرفته نخواهد شد«. همین رویکرد 
آیت الله شریعتمداری کافی بود تا طالب 
انقالبی بارها علیه وی واکنش نشان دهند. 
گزارش های بسیاری شد که طالب انقالبی 
به محفل شریعتمداری رفته و او را مورد 

عتاب قرار داده اند.
مواجهه امام خمینی و مرحوم شریعتمداری 
نیز اگرچه در ابتدا بسیار حسنه بود، اما رفته رفته 
تنش هایی به وجود آمد. امام خمینی مرام سیاسی 
شریعتمداری را برنمی تابید و شریعتمداری 

هم روی خوشی به انقالبیون نشان نمی داد. 
اوج تنش میان 
حامیان امام 
خمینی و آیت الله 
شریعتمداری در 
ماجرای »لیلة 
الضرب« بود 
که نزاع فیزیکی 
هم میان طرفین 
درگرفت. با تأسیس 
مؤسسه دارالتبلیغ 
توسط مرحوم 
شریعتمداری نیز 
اختالف هایی 
ایجاد شد. آیت الله شریعتمداری به اجرای 
تام و تمام قانون می اندیشید و با انقالب 

موافقتی نداشت.

   ۱۰. سید حسن طباطبایی قمی: سیاست 
تأسی از سلف صالح

آیت الله طباطبایی قمی در مشهد ساکن 
بود و از مخالفان جدی حاکمیت پهلوی 
محسوب می شد. وی بارها تبعید شد؛ اما 
در تبعید نیز نامه می نوشت و علیه حکومت 
اعتراض می کرد. وی به اعتصاب علیه 
حکومت پهلوی تشویق می کرد و این راهکار 
را در تضعیف حکومت مؤثر می دانست. 
حکومت پهلوی نیز بارها علیه وی به ترویج 
شایعاتی پرداخته بود. روابط وی با امام خمینی 
اگر چه حسنه بود، اما ردپایی از اختالف 
این دو مرجع نیز در این کتاب نشان داده 

شده است.

   ۱۱. سید محمد روحانی: آن که با امام 
و انقالب بر سر مهر نبود

مرحوم روحانی از همان ابتدا با حرکت های 
انقالبی موافق نبود. وی اگر چه واکنش 
محدودی علیه حاکمیت پهلوی داشت، 
اما از مخالفان جدی امام خمینی در 
نجف بود. گزارش ها از نجف نشان 
می داد که آیت الله خمینی اگرچه ممکن 
بود کدروت هایی با دیگر مراجع داشته 
باشد، اما می کوشید تا در عرصه عمومی 

چندان بدان دامن نزند.
 سید محمد روحانی اما به نحو آشکار با 
آیت الله خمینی مخالفت می کرد و از ابراز آن 
ابایی نداشت. همین کافی بود تا حامیان امام 
خمینی به تندترین شیوه علیه وی اقدام کنند. 
در راستای تخریب وی حتی به شایعه پراکنی 

نیز اقدام کردند. 
یکی از نزدیکان امام  خمینی که از این گونه 
رفتارها علیه آیت الله روحانی گالیه داشته، 
واسطه ای به نزد مرحوم روحانی می فرستد تا 
از نسبت های ناروا علیه ایشان عذر خواهی 
کند. آیت الله  روحانی اما خیلی ناراحت شده 
و گریه می کند و می گوید جز در محکمه 
عدل الهی این مسأله قابل رسیدگی نیست.

تاریخ روحانیت شیعه، شایسته ی مطالعه  و  بازخوانی های 
مکّرر است. کتاب فقیهان و انقالب ایران، گوشه ای 

از این تاریخ را روایت کرده است.

پی نوشت:
* روی پرویز متحده )Roy Parviz Mottahedeh (: استاد 
دانشگاه هاروارد در زمینه تاریخ اجتماعی و فکری خاورمیانه اسالمی 

پیش از دوران مدرن، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی.
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    یرواند آبراهامیان
از نظر یرواند آبراهامیان در کتاب »ایران بین 
دو انقالب« در سال های پس از قیام خرداد 
۱۳۴۲، سه جریان متغیر و متداخل ولی قابل 

تشخیص، در بین روحانیت وجود داشت.
یان نخست: این جریان – که شاید  جر
بزرگ ترین جریان بود – از علما و روحانیون 
محتاط غیرسیاسی تشکیل می  شد. اعضای 
این جریان با رهبری آیت الله سید ابوالقاسم 
خویی، آیت الله سید احمد خوانساری و 
آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی 
اعتقاد داشتند که روحانیت باید از کار سیاسی 
دوری گزیند و به مسائل معنوی، تبلیغ کالم 
خداوند، تحصیل در حوزه ها و آموزش علمای 
نسل آینده بپردازد. با این همه، اینان با وجود 

برکنار بودن از سیاست، از بی میلی مقامات 
دولتی در جلوگیری از آن چه انحطاط فزاینده 
اخالق عمومی قلمداد می کردند، ناراحت 
بودند و به همین دلیل در سال ۱۳۵۶ به 
نهضت اسالمی پیوستند. البته این طیف از 
علما در سال های بعد از انقالب در زمینه 
قانون اساسی و نحوه اداره کشور دیدگاه های 

متفاوتی نیز داشتند.
یان دوم: این جریان که می توان آن  جر
را روحانیون مخالف میانه رو نامید، توسط 
آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی، آیت الله 
محمدهادی میالنی )در مشهد( و مهم تر از 
همه آیت الله سید کاظم شریعتمداری رهبری 
می شد. مهم ترین ویژگی میانه رو ها این بود که 
آن ها خواستار سرنگونی سلطنت نبودند؛ بلکه 

خواهان اجرای کامل قانون اساسی مشروطه 
بودند. برخی از این روحانیان سر شناس در 
سال های بعد از انقالب نیز با روحانیت 

انقالبی اختالف نظر پیدا کردند.
یان سوم: جریان سوم، روحانیون مخالفت  جر
تندرو بودند که پس از تبعید آیت الله سید 
روح الله خمینی به عراق، شبکه ای مخفی و 
غیررسمی در ایران به راه انداختند. اعضای این 
جریان برخالف اعضای جریان دوم، هیچ گونه 
ارتباطی با حکومت نداشتند. رهبر این جریان 
یعنی آیت الله خمینی، آَشکارا از رژیم پهلوی 
انتقاد می کرد و مؤمنان را به سرنگونی آن فرا 
می خواند. برخالف جریان دوم، هدف آیت الله 
خمینی، نه برقراری دوباره سلطنت مشروطه، 
بلکه ایجاد شکل جدید حکومت اسالمی 

گونه شناسی آبراهامیان و رسول جعفریان از

جریان های سیاسی حوزه 
علمیه و انقالب ۵۷ ایران

رضا تاران

تاریخ یکی از منابع هویت هر جامعه است. بازخوانی یکسویه تاریخ 
 جوانان 

ً
معاصر ایران در دهه های اخیر باعث شده است مردم و خصوصا

اعتماد کم تری به خوانش های رسمی داشته باشند؛ به دیگر سخن، به 
یکی از منابع اصلی هویتی خود کم عالقه شده و کم تر به آن مراجعه 
می کنند. خوانش رسمی جمهوری اسالمی از روحانیت و حوزه های 
علمیه در تاریخ معاصر ایران، دوگونه روحانی را معرفی می کند؛ اکثریت 
روحانیت که حامی انقالب هستند و اقلیت روحانیت که درباری 
و روحانیت غیراصیل هستند؛ اما با رجوع به برخی منابع تاریخی 
می توان اندیشه های متکثری از روحانیت در نسبت به مبارزه با شاه 

یافت که از البه الی این نظریات، به دو گونه شناسی اشاره می شود.
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 در سال ۱۳۴۸ در مسجد 
ً
بود که آن را رسما

شیخ مرتضی انصاری )نجف( طی ۱۳ جلسه 
درس فقه بیان کرد. 
او در همین مسجد 
برای نخستین بار از 
»انقالب سیاسی« 
نام برد و برخالف 
جریان دوم آن چه 

می خواست نه اصالحات، بلکه براندازی 
سلطنت از طریق یک انقالب مردمی بود. باز 
هم به گفته ی آبراهامیان برخالف جریان دوم، 
آیت الله خمینی، خواهان حکومتی آرمانی بود 
که در آن علما و مراجع بر آن نظارت عالیه 
داشته باشند؛ در حالی که آیت الله شریعتمداری 
وظیفه ی علما را حفظ شریعت و امت در برابر 

دولت بالذات فاسد می دانست.

یان    ۲.رسول جعفر
رسول جعفریان نیز در کتاب »جریان  ها 
و سازمان های مذهبی- سیاسی ایران« سه 
گرایش سیاسی را برای  روحانیون پس از دهه 

چهل برمی شمارد:
گرایش نخست: گرایشی که از دخالت 
در سیاست پرهیز داشت و تنها در پاره ای از 
اوقات و بنا به دالیلی برای پادرمیانی یا چیزی 
شبیه به آن ممکن بود به نوعی حرکت سیاسی 
دست بزند. نمونه معمول آن در این دوره 
آیت الله سید احمد خوانساری بود که همانند 
آیت الله بروجردی از تکرار تجربه تلخ مشروطه 
نگران بود. آیت الله منتظری در خاطرات خود 
می گوید که وی والیت فقیه را قبول نداشت 
و به همین دلیل معتقد بود که باید دستگاه 

را نصیحت کرد؛ ولی نباید با آن درگیر شد. 
خوانساری همانند محمدتقی فلسفی و برخی 
دیگر از موجهیِن 
علما در برخی 
ادوار، روابطشان 
با حکومت خوب 
بود و نقش واسطه 
را میان زندانیان 
سیاسی روحانی با حکومت ایفا می کردند. 
از آن سو، رژیم پهلوی هم تالش می کند 
تا روابط خود را با این افراد حفظ کند و از 
طریق آن ها بر نیروهای تندرو روحانی کنترل 
داشته باشند. از نظر جعفریان، رهبران انجمن 
حجتیه نیز به لحاظ فکری یا از روی تقیه، 
همین گونه می اندیشیدند و بر این باور بودند 
 نمی توان به غیرمعصوم 

ً
که حکومت را اساسا

سپرد. رویکرد تاریخی مرجعیت در روزگار 
پس از مشروطیت نیز چنین اقتضایی داشت.

گرایش دوم: روحانیون میانه رو بود که در عین 
مخالفت با پهلوی و مظاهر فساد آن، حاضر به 
ورود به یک مبارزه قهرآمیز و تند نبودند. آیات 
عظام سید محمدرضا گلپایگانی، محمدکاظم 
شریعتمداری و شهاب الدین نجفی مرعشی از 
این جمله بودند. آیت الله شریعتمداری حتی 
تا تیرماه ۱۳۵۷ درخواستش از رژیم پهلوی، 

چیزی بیش تر از 
برگزاری انتخابات 
آزاد نبود و حتی 
عالقه مند بود که 
آیت الله خمینی را 

از گفتن »شاه باید برود« منصرف کند. این 
در حالی بود که آیت الله گلپایگانی، مواضع 

مثبت زیادی در سال های تبعید امام خمینی، 
نسبت به نهضت اسالمی داشت؛ وی پس 
از دستگیری امام در سال ۱۳۴۲، بیانیه ی 
تندی علیه دولت صادر کرد و در سال های 
تبعید امام نیز مخالفت های وی کمابیش 
ادامه داشت؛ فعالیت های او را می توان در 
کتاب »زندگی نامه آیت الله گلپایگانی« 
 بنا به همین اختالف در 

ً
مشاهده کرد. قطعا

رویه بود که رژیم پهلوی تالش کرد آیت الله 
شریعتمداری را بر آیت الله گلپایگانی ترجیح 
دهد. این امر عالوه بر ایجاد اختالف میان 
مراجع، به نوعی ترجیح یک روش بر روش 

دیگر بود.
گرایش سوم: این گرایش شامل آیت الله 
خمینی و یاران او بود. گرچه وی در بدو 
مخالفت های خود با دولت، خواستار اجرای 
قانون اساسی مشروطه می شد – و فرا تر از آن 
دعوی دیگر نداشت – اما با تدریس درس های 
مربوط به والیت فقیه در اواخر سال ۱۳۴۸ در 
 به دنبال سرنگونی رژیم سلطنت 

ً
عراق، عمال

پهلوی و برپایی دولتی اسالمی در ایران بود. 
علی رغم نفوذ دو گرایش نخست، این گرایش 
سوم بود که در اواسط دهه پنجاه بر حوزه علمیه 
قم سیطره یافت و توانست کلیه حوزه – به ویژه 
گرایش دوم – را تحت هدایت خود قرار دهد.

به نظر می رسد 
دقیق  فهم  برای 
تاریخ معاصر ایران و 
 اندیشه های 

ً
خصوصا

مربوط به روحانیت، 
باید به منابع متنوع و غیرهمفکر مراجعه کرد 
تا به دیدگاهی نزدیک به واقعیت دست یافت.

جریان سوم، روحانیون مخالفت تندرو 
بودند که پس از تبعید آیت الله سید روح الله 

خمینی به عراق، شبکه ای مخفی و غیررسمی در 
ایران به راه انداختند.

 آیت الله سید احمد خوانساری همانند 
آیت الله بروجردی از تکرار تجربه تلخ مشروطه 

نگران بود. 



بایدها و نبایدهای طلبه زیستن
از چراغ هشدار خودروها تا تفاخر آزاردهنده
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زی طلبگی یا سبک زندگی طلبگی از 
ابتدایی ترین مفاهیمی است که طالب را 
به  صورت چالشی با خود درگیر می کند. 
زی طلبگی به طور کلی شامل نحوه برخورد 
طلبه با تمام مسائل زندگی روزمره می شود.  
بر خالف حدود احکام الهی که به صورت 
 مشخص در توضیح المسائل توضیح 

ً
کامال

داده شده است، زی طلبگی تعریف دقیقی 
 این استادان و پیش کسوتان 

ً
ندارد. معموال

حوزه هستند که حدود مفهوم »زی« را 
برای طالب مشخص می کنند. این کار در 
سخنرانی های هفتگی یا همان »درس اخالق« 
و یا صحبت های استادان در جمع های دوستانه 
انجام می شود. نمی توان نقش تأثیرگذار سبک 
 مراجع 

ً
زندگی بزرگان حوزوی و خصوصا

تقلید را در تعیین استانداردهای طلبه زیستن 
منکر شد؛ اما در عین حال بعضی از مسائل 
زی طلبگی بسته به عرف  مناطق و حتی 
جمع هایی که طالب با آن سر و کار دارند 

متفاوت است. 
تفاوت تعاریف در باب زی طلبگی گاهی 
طالب را با سردرگمی هایی مواجه می کند. به 
راستی چه چیزهایی با مفهوم طلبگی همخوانی 
دارد و چه چیزهایی مناسب با شأن زندگی 
طلبگی نیست؟ این سؤاالت حیطه وسیعی 
را شامل می شوند؛ از پوشش، خوراک و حتی 
ساعت خواب و بیداری تا نوع وسیله نقلیه، 
شکل داخلی دکوراسیون محل زندگی )حجره 
یا خانه( و حتی انتخاب همسر و نوع پوشش و 
منش تک تک اعضای خانواده. در هر صورت 

این سردرگمی ها باعث می شود تا هر طلبه 
مجبور به گزینش تیپ ایده آل مورد نظر خود 

برای آینده زندگی اش باشد.

   دغدغه فهم حدود »زی طلبگی«
اما به راستی تعریف و حدود زی طلبگی 
چیست؟ این مسأله و برخی دیگر از مسائل 
در این زمینه، مدتی است که به صورت خاص 
در گروهی تلگرامی با عنوان »زی طلبگی« 
پی گیری می شود. اعضای این گروه از میان 
طالب، استادان حوزه و دانشگاه و کسانی  
که به نوعی درگیر مباحث حوزوی هستند 

انتخاب شده اند.
کلیدی ترین و اولین بحثی که در این گروه 
مطرح شد، مسأله ماهیت »زی طلبگی« بود. 

بایدها و نبایدهای 
طلبه زیستن

گزارشی از یک گعده آنالین با موضوع »زی طلبگی«

سید مرتضی ابطحی

تعریف و حدود زی طلبگی چیست؟ 
این مسأله و برخی دیگر از مسائل در این 
زمینه، مدتی است که به صورت خاص در 
گروهی تلگرامی با عنوان »زی طلبگی« 
پی گیری می شود. اعضای این گروه از میان 
طالب، استادان حوزه و دانشگاه و کسانی  
که به نوعی درگیر مباحث حوزوی هستند 
انتخاب شده اند. گزارشی از این گفت وگوها 

را در ادامه می خوانید.
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به طور خالصه می توان گفت که پاسخ دهندگان 
به این پرسش، دو طیف کلی را تشکیل 

می دهند. گروهی 
معتقدند اساس و 
محور در ماهیت 
زی طلبگی، همان 
حدود شرعی است 
و زیست طلبگی 

یعنی زندگی در حدود و قواعد شرعی. ولی 
گروهی دیگر معتقدند زی طلبگی مفهومی 
است که حیطه بزرگ تری از مفاهیم فقهی را 
به کار می گیرد. ازاین منظر، در طلبه زیستن اگر 
چه انجام واجبات و ترک محرمات هم مطرح 
است، اما این تمام داستان زندگی طلبگی 
نیست و ریشه های طلبه بودن در مسائل دیگر 
زندگی همچون میزان توجه به مادیات، توجه 
به مستحبات و ترک مکروهات و… نیز ریشه 

دوانده است.
برای نمونه آقای دکتر محمدهادی مفتح با 
تکیه بر مفهوم رهبری روحانیت، محدوده زی 
طلبگی را ضیق تر از عمل به واجبات و ترک 
محرمات می داند و معتقد است نمی توان 
حدود زی طلبگی را بر حدود مباحات الهی 
منطبق نمود. نمی توان گفت هر عملی که 
برای همه مسلمانان جایز است برای طالب 
نیز )با حفظ عنوان طلبگی( مجاز است. از 
این جهت آقای مفتح نیز حدودی ضیق تر 
از قواعد شرعی را برای زندگی طلبگی 

تعریف می کند.
حجت االسالم والمسلمین کاظم قاضی زاده 
نیز زی طلبگی را مفهومی مرتبط با اختصاصات 
شرعی، عقلی و عرفی  طلبگی می داند. 

این مفهوم از نگاه ایشان، ضوابطی بیش از 
دینداری عرفی دارد.

برخی دیگر از 
استادان همچون 
حجت االسالم 
والمسلمین سید 
محمدکاظم شمس، 
توجه به تاریخچه 
روحانیت را در پذیرش این محدودیت کلیدی 
می داند. آقای شمس بر این باور است که 
اساس روحانیت در دوره پس از غیبت کبری 
و باهدف پرکردن خأل جایگاه امام)ع( شکل 
گرفته و تبلیغ دین از وظایف خاص روحانیت 
تلقی شده است. بر این اساس عملکرد و 
روش زندگی روحانی بهترین روش تبلیغ 
دین است. با توجه به این مقدمات، حداقل 
لوازم این شکل زندگی، عمل به واجبات و 
ترک محرمات است و توجه به مستحبات و 
مکروهات از باب تأثیرگذاری بیش تر، مورد 
توصیه بوده است و آقای شمس نیز این مسأله 

را الزم می داند.
حجت االسالم والمسلمین محمد جواد واعظی 

نیز زی طلبگی را 
مسیر و صراطی 
می    داند که طلبه را 
در رسیدن به هدف 
اصلی طلبگی 
راهنمایی می کند. 
از جمله حدود 
این زیست روش، 

بودن در صراط توحید، عمل به دانسته ها، 
مردمی بودن، زندگی در حد متوسط مردم، 

توجه به زیردست و التزام به اصول طلبگی 
همچون تحصیل و تحقیق و تهذیب و تدریس 

و تبلیغ است.
حجت االسالم والمسلمین مهدوی زادگان 
هم تعریف زی طلبگی را مفهومی سلبی 
ـ ایجابی می داند که بر اساس آن، طلبه 
در عین این که خود را در جامعه تعریف 
می کند، در عین حال خلوت نشینی خود 
را فراموش نمی کند. وی همچنین اشاره 
می کند که دو تعریف و دو باور دیگر نیز 
برای زی طلبگی وجود دارد؛ تعریف سلبی 
 
ً
که طلبه بسیاری از مسائل جامعه را موضوعا
 به گوشه نشینی رو 

ً
کنار می گذارد و صرفا

 
ً
می آورد؛ تعریف ایجابی که خود را صرفا
در متن جامعه می بیند و زندگی عرفی را 
حتی در حد اشرافی گری برای خود مباح 
می شمارد. این دو تعریف اگرچه غیردقیق 
و ناقص اند، اما مصادیق هر دو در جامعه 

وجود داشته و دارد.
برخی از صاحب نظران نیز زی طلبگی را با 
پیچیدگی های مسائل روز گره می زنند و معتقدند 
برای بحث دقیق از حدود زی طلبگی نباید 
 از این مفهوم 

ً
صرفا

در محدوده رعایت 
حدود شرعی سخن 
گفت. برای نمونه 
حجت االسالم 
والمسلمین سید 
محمدعلی ایازی 
بر این باور است 
که با توجه به این که بحث زی طلبگی 
فراتر از بحث »زی« است، باید در اخالق 

گروهی معتقدند اساس و محور در 
ماهیت زی طلبگی، همان حدود شرعی است 

و زیست طلبگی یعنی زندگی در حدود و 
قواعد شرعی.

برای نمونه آقای دکتر محمدهادی مفتح 
با تکیه بر مفهوم رهبری روحانیت، محدوده 
زی طلبگی را ضیق تر از عمل به واجبات و 

ترک محرمات می داند و معتقد است نمی توان 
حدود زی طلبگی را بر حدود مباحات الهی 

منطبق نمود.



38

نسخه مکتوب   - شماره   10
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

38

صنفی روحانیت سخن گفته شود و  این 
اخالق باید با توجه به آسیب هایی که امروز 
این صنف در اتصال به قدرت دارد، مورد 

توجه قرار گیرد.
در مقابل این طرز فکر که زی طلبگی را 
محدودتر از حدود شرعی می داند، برخی 
دیگر بر این باورند که زیست طلبگی باید 
همراه و همگام با زندگی عادی مردم باشد و 
مفهوم طلبگی نباید مانع از ارتباط نزدیک با 
مردم شود. حجت االسالم سید محمدعلی 
ابطحی، زی طلبگی را »زیست متناسب با 
جایگاه روحانیت« می داند. آقای ابطحی 
همچنین حدود اصلی زی طلبگی را همان 
بایدها و نبایدهای شرعی می داند و قراردادن 
حدودی بیش از این مرزها را، موجب فاصله 
پیدا کردن طالب از متن جامعه می داند که 

دلیلی شرعی نیز بر این مسأله وجود ندارد.

آقای دکتر علیرضا فیض نیز در تعریف 
خود از مفهوم زی 
طلبگی، ضمن 
اشاره به معنای 
لفظی کلمه »زی« 
که به پوشش اشاره 
دارد، مفهوم زی 
را اعم از پوشش 

می داند که »شمایل کلی و چگونگی زیستن« 
را نیز در بر می گیرد. به عالوه ایشان زی طلبگی 
را متوجه به ساحت تاریخی آن می داند؛ چون 
از دوره ترویج مدارس جدید و دانشگاه ها، 
کید شد  بر هویت لباس طلبگی بیش تر تأ
و لباس روحانیت مفهوم و هویت جدیدی 
پیدا کرد. همچنین آقای فیض معتقد است 
از آن جا که طالب منادی دین اسالم هستند، 
باید همچون پیامبر اسالم مانند مردم عادی 

زندگی کنند و فقط منهیات شرعی از مفهوم 
زی طلبگی بیرون 
است. البته ایشان 
این نکته را نیز مورد 
توجه قرار داده اند 
که چون طالب 
رهبران معنوی و 
دینی مردم هستند 
و لباس شان مشعر به این مفهوم است، باید در 
الزام به شرع مقدس از مردم عادی یک گام 
جلوتر باشند؛ یعنی در منهیات، مکروهات 
را نیز ترک کنند و در اوامر، مستحبات را نیز 
عالوه بر واجبات انجام دهند تا مردم عادی 
که به آنان اقتدا می کنند، حداقل ها را انجام 
کید می کند  دهند. اما در مجموع آقای فیض تأ
که برای سنجش مفهوم زی طلبگی، غیر از 
محدوده حدود شرعی، نباید حدودی برای 

زی طلبگی در نظر بگیریم.
در پایان، ذکر این نکته خالی از لطف 
نیست که در حالی که بسیاری از طالب در 
تعریف زی طلبگی به نحوه زیست مراجع 
تقلید می نگرند، اما در این میان برخی از 
صاحب نظران به متفاوت بودن زی اصناف 
مختلف در فضای طلبگی باور دارند؛  
 حجت االسالم والمسلمین مسیح 

ً
مثال

بروجردی – که این گعده به همت ایشان 
شکل گرفته است – با تفاوت گذاشتن میان 
دو مفهوم »شأن طلبگی« و »زی طلبگی« 
معتقد است، شأن مراجع و استادان طالب، 
جدای از شأن طالب است. رویکردی که 
اگرچه شاید پذیرش آن برای برخی از طالب 
سخت باشد، اما به واقعیت نزدیک تر است.

برخی از صاحب نظران نیز زی طلبگی 
را با پیچیدگی های مسائل روز گره می زنند و 

معتقدند برای بحث دقیق از حدود زی طلبگی 
 از این مفهوم در محدوده رعایت 

ً
نباید صرفا

حدود شرعی سخن گفت.
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آن گونه که در قانون راهنمایی و رانندگی 
تصریح شده است، فقط چهار دسته از خودروها 
اجازه استفاده از چراغ های هشدار را دارند: 
پلیس، آتش نشانی، آمبوالنس و خودروهای 
خدمات شهری مانند برف روب، حمل زباله 
 استفاده از این 

ً
و… . باتوجه به این قانون عمال

چراغ های هشدار برای خودروهای شخصیت ها 
هیچ اثر قانونی ندارد و برهمان اساس برای 
سایر خودروها نیز توجه به آن الزام آور نیست. 
 اگرخودرویی در جلوی این  خودروها با 

ً
مثال

رعایت سرعت قانونی در حال حرکت باشد 
و به هشدار خودروی شخصیتی توجه نکند، 
هیچ قانونی نمی تواند او را مؤاخذه کند. پس 
استفاده از این چراغ های هشدار به هیچ وجه 
نتیجه عقالیی ندارد! اگر شخصیت یا مقام 
خاصی نیاز داشته باشد که براساس جایگاه 
قانونی خود، به نحوی متفاوت از دیگران تردد 
 
ً
کند، توسط پلیس اسکورت می شود و طبیعتا
هشدار پلیس برای همگان نافذ و الزم االجراست.
سؤالی که پس از این مقدمه به ذهن می رسد 
این  است که به راستی چه نفعی در استفاده از این 

چراغ های هشدار وجود دارد؟ آیا جز »تمایز« 
از دیگران و»جلب توجه« فایده ی دیگری  هم 
می توان برای آن متصور شد؟ این تمایز و جلب 
توجه نه تنها هیچ ثمره ای برای شخصیت ها ـ 
به ویژه روحانیونـ  ندارد، بلکه  با زی  طلبگی 
مورد عنایت بزرگان حوزوی، امام خمینی و 
مقام معظم رهبری در تضاد است.  اصرار بر 
تمایز از دیگران، یا نتیجه ی جاه طلبی و تفاخر 
است و یا در درازمدت به جاه طلبی و تفاخر 
ختم می شود؛ امری که همچون سمی مهلک، 
جامعه دینی به ویژه روحانیت را تهدید می کند.
رهبر معظم انقالب چندی پیش در یکی 
از جلسات درس خارج ، استفاده روحانیون 

ماشین های  از 
گران قیمت را به شدت 
مورد انتقاد قرار دادند 
و از این مسأله ابراز 
ناراحتی کردند. طبق 
نظر صریح ایشان 

استفاده از خودروهای گران قیمت به سبب اسراف 
 روحانیون به هیچ عنوان 

ً
جایز نیست و مخصوصا

نباید از آن استفاده کنند. اما به جرأت می توان 
گفت قبح این امر تنها در مسأله اسراف مادی 
خالصه نمی شود؛ بلکه تجمل گرایی، تمایز و 
تفاخر به مردم عادی از دیگر بروز و ظهورات 
منفی این مسأله است که با زی طلبگی نیز 

 در تضاد است.
ً
کامال

در زمانی که تبلیغات دشمن معطوف به نتایج 
عملی انقالب اسالمی است و  بدخواهان انقالب 
تالش می کنند پس از اصل انقالب، نتایج آن 
را زیر سؤال ببرند، اقدامات ناشیانه ای از این 
دست، تنها می تواند نشان دهنده سوء استفاده 
اطرافیان یا ماجراجویی همراهان شخصیت های 
روحانی باشد؛ بدون آن که از نظر قانونی جایگاه 
و نتیجه ای داشته 
باشد. بنابراین الزم 
است آقایان علما 
و شخصیت های 
محترم روحانی، 
جلوی این اقدام 
ناشیانه را بگیرند؛ قبل از آن که قبح آن بریزد و به 

رویه ای معمولی تبدیل شود.

از چراغ هشدار خودروها 
تا تفاخر آزاردهنده

نگاهی متفاوت به تردد شخصیت های روحانی در خیابان!

چندی است در خیابان های قم شاهد رفت وآمد 
خودروهای شخصیت های روحانی هستیم که 
اگرچه گران قیمت نیستند، اما استفاده از نوعی 
چراغ هشداردهنده در جلوی این خودروها )پشت 
شیشه ی جلوی ماشین( نکته ای است جزئی، اما 

تأمل برانگیز و آزاردهنده.

رهبر معظم انقالب چندی پیش در یکی 
از جلسات درس خارج ، استفاده روحانیون از 

ماشین های گران قیمت را به شدت مورد انتقاد قرار 
دادند و از این مسأله ابراز ناراحتی کردند.



آیت الله یزدی: نظام شخص خدومی را از دست داد
آیت الله سید جعفر کریمی:                                                     

قدر آقای هاشمی را ندانستیم

حجت االسالم و المسلمین مهدوی راد:                                           
تفسیر مرحوم هاشمی، آبروی بزرگی برای حوزه است

گزیده ای از سخنان صریح آیت الله هاشمی در دیدار با برخی 
اعضای جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم
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    به عنوان پرسش نخست بفرمایید 
که از چه زمانی با مرحوم هاشمی آشنا 

شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم؛ در جریان 
مبارزات انقالب اسالمی که از سال های 
 شروع شد، دوستانی که با 

ً
حدود ۴۲ رسما

امام)ره( بودند ـ برخی شاگرد ایشان بودند 
و برخی نیز از عالقه مندان به ایشان ـ با 
هم آشنا می شدند. بنده اولین جایی که از 
نزدیک با آقای هاشمی آشنا شدم زمانی بود 
که امام)ره( برای اولین بار بازداشت و بعد از 
مدت کمی آزاد شدند و به قم آمدند و بعد 
از آن تبعید شدند. در این فاصله جلسه ای 
تشکیل شد و قرار بود نامه های فراوانی که از 
اشخاص مختلف برای امام)ره( آمده بود را 
پاسخ بدهیم. در این پاسخ دادن باید جایگاه 
اشخاص رعایت می شد؛ مثل این که برای 

چه کسی حجت االسالم بنویسیم و برای چه 
کسی حجت االسالم والمسلمین یا آیت الله 
و… یعنی یک کار آخوندی بود. چند نفر 

بودیم که یکی از آن ها آقای هاشمی بود.

     با ایشان هم درس هم بودید؟
یادم نمی آید در درس با ایشان بوده باشم.

یابی تان       در دوران پیش از انقالب ارز
از جایگاه آخوندی مرحوم هاشمی چه بود؟
بنده ایشان را به عنوان یکی از طالب 
فاضل و فعال انقالبی می دیدم. منتها ایشان 
تهران بودند و تشکل انقالبیون تهران زیر 
نظر مرحوم آیت الله مهدوی کنی تشکیل 
شده بود؛ مرحوم آیت الله بهشتی و برخی 
دیگر از علمای تهران هم حضور داشتند. 
آقای هاشمی را به عنوان یکی از مبارزین 

تهران می شناختم؛ یعنی ایشان با مبارزین 
تهران بیش تر مأنوس بودند. ما بیش تر در 
قم بودیم؛ یک مرکزیتی در قم بود و یک 

مرکزیتی در تهران.

     آقای هاشمی را به لحاظ سواد 
یابی می کردید؟ حوزوی چطور ارز

بنده با ایشان بحث طلبگی زیاد داشتم؛ 
چون ایشان دو دوره رئیس مجلس بودند و 
بنده نایب رئیس و بخشی از ادارات مجلس 
در اختیار بنده بود و رئیس کمیسیون قضایی 
 
ً
هم بودم که جنبه ی حقوقی دارد. طبعا

هفته ای یک جلسه با اعضای هیئت رئیسه 
 مسائلی 

ً
برگزار می شد. در آن جلسات مکررا

پیش می آمد که به مبانی طلبگی، آخوندی 
و شرعی ختم می شد. در برخی مسائل در 
بحث با ایشان به جایی می رسیدیم که به 

نظام شخص خدومی را از دست داد 
که می توانست بیشتر خدمت کند

گفت وگو با آیت الله یزدی درباره مرحوم هاشمی رفسنجانی

در ادامه ی گفت وگو با شخصیت های علمی و سیاسی درباره ی 
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی )به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت ایشان( با آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم گفت وگو کردیم؛ شخصیتی که اختالفات گاه 
تندش با مرحوم هاشمی به ویژه در دهه ی آخر حیات ایشان، 
جالب و چالش برانگیز بود. محور گفت وگو با رئیس اسبق قوه 
قضاییه، درباره ی شخصیت علمی، انقالبی و سیاسی رئیس فقید 
 نقب هایی هم به 

ً
مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که طبیعتا

آن اختالفات زده شد.
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ایشان می گفتم: این دیگر اجتهاد نیست؛ 
روشن فکری است! اجتهاد مبانی خاصی 
دارد که باید طبق آن عمل شود. شما با 
مبانی روشن فکری بحث می کنید که بنده 
قبول ندارم. در اجتهاد با مبانی روشن فکری 
 این که چرا نماز 

ً
نمی شود جلو رفت؛ مثال

صبح دو رکعت است و چرا نماز مغرب 
سه رکعت است؛ این ها جزو تعبدیات است. 
ایشان هم قبول می کرد و از این جهت برای 
من احترام قائل بود؛ بنده هم برای ایشان 

احترام قائل بودم.

     بنده اجازه می خواهم که سؤالم 
یح تر تکرار کنم؛ از نظر  را شفاف تر و صر
شما که قبل و بعد از انقالب با آقای 
هاشمی ارتباط داشتید و حتی مباحثاتی 
داشته اید، آیا ایشان درس های طلبگی  
را خوب خوانده بودند و به اصطالح 

حوزویان مال بودند؟
شما یک وقت یک ماهی را در یک نهر 
کوچک نگاه می کنید و یک وقت در یک 
اقیانوس. مال شدن در حوزه علمیه قم هم 
چنین حالتی دارد. آقای هاشمی را اگر نسبت 
به حوزه های علمیه نگاه کنید، به عنوان یک 
شخصیتی که دارای اجتهاد مدنظر حوزه ی 
علمیه است شناخته نمی شدند؛ اما این  جور 
نبود که یک آخوند بی سوادی باشند؛ مثل 
برخی آخوندهایی که همین جوری یک درس 
مختصری خوانده اند. به تعبیر ما حوزویان، 
ایشان مبانی علمی را می شناختند؛ اما نه 
این که یک مجتهد صاحب نظر یا صاحب فتوا 
باشند؛ بنده ایشان را در آن سطح نمی دیدم. 

 با ایشان 
ً
همان طور که عرض کردم، مکررا

بحث می کردم. ایشان در بحث های طلبگی 
وارد بودند؛ به ویژه در مباحث حقوقی؛ اما 
 ایشان 

ً
نمی توانم بگویم مجتهد بودند. مثال

در کارهای قرآنی ای که انجام داده اند بسیار 
خوش فکر، زیرک و دقیق هستند )چون تمام 
نسخه هایش را برای بنده هم فرستادند و 
بنده نگاه کردم(؛ یعنی برداشت هایی که 
از آیات شریفه کرده اند، خاص خودشان 
بود؛ هرچند زحمات دوستان و فضالی قم  
هم در تدوین این کارها مؤثر بوده. منظور 
این که ایشان واجد برخی امتیازات فکری، 
روحی و علمی بودند؛ اما نه مطابق امتیازات 

خاص حوزه.

     جایگاه تفسیر ایشان در میان 
تفسیرهای معروف کجاست؟

نمی شود از آن به تفسیر تعبیر کرد؛ یعنی ایشان 
تفسیر ننوشتند؛ بلکه یک نوع برداشت های 
موضوعی بوده است. در عنوان کتاب ایشان هم 
که چاپ شده مشخص است. ایشان از فرصتی 

که در زندان بودند 
استفاده کردند 
و در آیات قرآن 
تأمل می کردند و 
 
ً
می دیدند که مثال
از فالن آیه چه 
چیزهایی می شود 

استفاده کرد؛ این ها برداشت های مختلف، 
دقیق و عالمانه ای است؛ اما تفسیر نیست؛ 
 گفته اند که از این  آیه می شود این 

ً
مثال

چهارپنج مطلب را استفاده کرد.

یعتی، یک       درباره ی مرحوم شر
ذهنیتی به ویژه در دوران قبل از انقالب 
وجود داشت و آن این بود که برداشت های 
ایشان از گزاره های دینی به جهت آن رویکرد 
روشن فکرانه ای که داشتند، برداشت هایی 
التقاطی بود. آیا درباره ی برداشت های 
مرحوم هاشمی از آیات قرآن هم این مسأله 

صدق می کند؟
خیر؛ این برداشت ها به هیچ عنوان با 
برداشت های آقای شریعتی قابل مقایسه نیست. 
برداشت های آقای شریعتی براساس رشته ی 
تحصیلی جامعه شناسی و آثار غربی ها بود و 
به اصطالح با برخی مبانی حوزوی ناسازگار 
بود و از همان جا هم بین مرحوم مطهری و 
آقای دکتر شریعتی فاصله ایجاد شد؛ با این که 
این ها در تأسیس آن بحث های بسیار مهم در 
حسینیه ی ارشاد همکاری داشتند؛ اما همین 
برداشت های دکتر شریعتی باعث شد که مرحوم 
شهید مطهری دیگر در این مباحث شرکت 
نکردند. مرحوم هاشمی هم برداشت هایشان 
براساس مبانی حوزوی بود؛ یعنی خود آیه را 
نگاه می کردند و با 
اطالعات علمی 
حوزه و روایات و 
با عنایت به شرایط 
زمانی و مکانی 
می گفتند از این 
آیه می شود این 
برداشت را کرد. شاید هم منظورشان این بود 
که این کار مقدمه ی یک کار تفسیری باشد. 
پس این برداشت ها، برداشت هایی حوزوی 
است که به تفاسیر ما هم بسیار نزدیک است.

 آقای هاشمی را اگر نسبت به حوزه های علمیه 
نگاه کنید، به عنوان یک شخصیتی که دارای اجتهاد 
مدنظر حوزه ی علمیه است شناخته نمی شدند؛ اما 

این  جور نبود که یک آخوند بی سوادی باشند؛ به تعبیر 
ما حوزویان، ایشان مبانی علمی را می شناختند.
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ً
    مرحوم هاشمی در برهه ی حدودا
ابتدایی تشکیل سازمان مجاهدین از 
این سازمان حمایت می کردند؛ شما که 
خودتان جزو انقالبیون بودید، حمایت 
ایشان از سازمان مجاهدین را چگونه 

یابی می کردید؟ ارز
بنده هم از آن ها حمایت می کردم تا وقتی 
که خودم با ایشان برخورد کردم؛ یعنی زمانی 
که دیگر امام)ره( به ایران )قم( آمده بودند، 
مجاهدین انقالب هم در قم محلی را گرفته 
بودند که اآلن محل ورزشگاه حیدریان است؛ 
عده ای از مجاهدین آن جا را تصرف کرده بودند 
و مقداری هم سالح به آن جا آورده بودند. یادم 
هست جلسه ای با برخی سران آن ها در آن جا 
داشتم و وقتی دیدم نظراتشان صحیح نیست 
آن جا را از آن ها گرفتیم؛ چون در آن زمان 
دوستان ما در قم نفوذ داشتند و به اصطالح قم 
را در دست داشتیم. آقای هاشمی در آن زمان 
قم نبودند. ولی خب مثل خیلی از انقالبیون 
که در زندان ها با مجاهدین مخالف شدند، 
ایشان هم پس از دوره ی زندانشان، دیگر با 
مجاهدین موافق نبودند؛ چون در زندان، 
مواضع این ها برای انقالبیون طیف امام)ره( 
مشخص  شد و معلوم شد که آن ها کاری به 
 به دنبال حکومت هستند 

ً
اسالم ندارند و صرفا

و معتقدند که آخوندها به درد اداره جامعه 
نمی خورند. حتی فکر می کردند که می شود 
از آخوندها برای گرفتن حکومت از دست شاه 
استفاده کرد؛ اما بعد از آن خودشان حکومت 
 از این قاعده 

ً
کنند. آقای هاشمی هم طبیعتا

مستثنی نبودند و در زندان پس از اطالع از 
آرای و عقاید مجاهدین )که بعدها به منافقین 

 هم همین طور بود؛ 
ً
معروف شدند و حقیقتا

چون دوگانه عمل می کردند( موضع شان نسبت 
به آن ها عوض شد. البته درباره ی دولت موقت 
بحث دیگری بود و با دولت موقت تا همین 
اواخر همراهی داشتند و شاید حتی در آوردن 

آقای بازرگان در شورای انقالب و در مراحل 
دیگر بعدی و حتی در ریاست آقای بازرگان 
در دولت موقت آقای هاشمی و آقای بهشتی 

خیلی نقش داشتند.
این قضیه را هم بدنیست به مناسبت ذکر 
آقای هاشمی عرض کنم. وقتی اختالفات بین 
شهید رجایی و بنی صدر پیش آمد، حضرت 
امام)ره( یک هیئت سه نفره را تشکیل دادند 
برای رفع این اختالف؛ مرحوم اشراقی از 
طرف بنی صدر، مرحوم آیت الله مهدوی 
کنی )که آن موقع وزیر کشور بودند( از طرف 
خودشان )امام( و بنده هم از طرف دو قوه؛ 
یعنی از طرف آقایان هاشمی )رییس قوه 
مقننه که البته بنده هم نایب ایشان در مجلس 
بودم( و شهید بهشتی )رئیس شورای عالی 

قضایی(. در همان زمان مرحوم شهید بهشتی 
برای کاری به مجلس و نزد آقای هاشمی آمده 
بودند؛ بنده را دیدند و پرسیدند: آیا کارت را 
شروع کردی؟ گفتم: شروع نکردم و نخواهم 
کرد؛ چون حکم ندارم؛ شما بنی صدر را 

می شناسید که چه آدم بهانه گیری است؛ 
بنده تا حکم دستم نباشد، هیچ کاری انجام 
نمی دهم. ایشان خوشحال شدند و برگشتند 
نزد آقای هاشمی و همان جا امضای آقای 
هاشمی را گرفتند و خودشان هم امضا کردند 
و حکم بنده را دادند و بنده عصر همان روز 
به وزارت کشور نزد آقای مهدوی کنی رفتم 

و کارم را شروع کردم.

     حضرتعالی از کسانی بودید که بعد 
از فوت مرحوم هاشمی از شخصیت ایشان 
تجلیل کردید؛ از طرف دیگر در این اواخر، 
اختالفات گاه تندی بین حضرتعالی و 
مرحوم هاشمی وجود داشت؛ شاید بخشی 
از افکار عمومی نتوانند آن اختالفات را 
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با این تجلیل جمع کنند. چه چیز باعث 
شد که حضرتعالی علی رغم آن اختالفات 

این گونه از ایشان تجلیل کنید؟
اسالم به ما می گوید که اگر از کسی نیکی ها 
و بدی هایی سراغ دارید، از نیکی هایش بگویید 
و درباره ی بدی هایش از خدا بخواهید که 
از آن ها بگذرد؛ این تربیت اسالمی است. 
گفتن بدی ها و برجسته کردن اختالفات، چه 
نتیجه ای جز ضرر و ایجاد نفاق و اختالف 
در جامعه اسالمی و لکه دار کردن حیثیت 

اشخاص دارد؟
بنده با ایشان همکاری داشتم و در کارهای 
مثبت شان همراهشان بودم و کمکشان می کردم؛ 
ایشان قبل و بعد از انقالب جایگاه باالیی 
در میان انقالبیون و نزد امام)ره( داشتند؛ 
مسئولیت های مختلفی داشتند؛ به ویژه زمان 
جنگ، ریاست مجلس، ریاست جمهوری 
 بنده در زمانی که ایشان ریاست 

ً
و… مثال

مجلس را عهده دار بودند، نایب رییس 
اول بودم و ایشان چون از طرف امام)ره( 
مسئول اداره ی جنگ هم شده بودند، گاهی 
 
ً
مجبور می شدند که به جبهه بروند و طبیعتا
بنده جلسات مجلس را اداره می کردم و به 
همین دلیل باید با ایشان مشورت می کردم. 
درمجموع ایشان را یک شخصیت انقالبی 
خدوم نسبت به انقالب و امام)ره( و رهبری 
می دانستم و می دانم. اما سلیقه های ایشان را 
در بعضی  جاها نمی پسندیدم و به خود ایشان 
 می گفتم. سعی هم می کردم این 

ً
هم صریحا

اختالف سلیقه به افکار عمومی منتقل نشود 
و بین خود بنده و ایشان باشد؛ چون معتقدم 
که در افکار عمومی باید احترام اشخاص 

حفظ شود. اآلن هم مسائلی که به ایشان 
می گفتم و پاسخ هایی که ایشان می دادند را 

به شما نمی گویم. 
درباره ی وجوه مثبت 
آن صحبت می کنم؛ 
وجوه منفی را نباید 
بگوییم. همه ی 
مردم می دانند که 
ایشان چرا دیگر 
جمعه  نماز  به 
نیامدند! همه ی 

مردم می دانند که وزارت اطالعات با چه 
زحمتی آن نماز جمعه آخر ایشان را اداره 
کرد. بیش از این نمی توانم بگویم؛ هرچند 
با خود ایشان خیلی صحبت کردم. ایشان 
هم به من گاهی می گفتند که ادبیات تو را 
قبول ندارم؛ اما مطلبی که می گویی را قبول 
دارم! ایشان به حضرت آقا عالقه مند بودند 
و حتی تا همین لحظات آخر هم عالقه مند 
بودند؛ اما خب آن طور که امثال ما دلمان 
می خواست همراهی باشد، نبود؛ اختالف 

سلیقه بود.
به قول مقام معظم رهبری اداره ی یک کشور 
با این جمعیت کار ساده ای نیست. مرحوم 
هاشمی هم مسئولیت های مختلفی در سطح 
 در همین مسئولیت 

ً
کالن کشوری داشتند؛ مثال

اخیرشان که رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
بودند. یکی از وظایف مجمع، بررسی 
اختالفات میان شورای نگهبان و مجلس 
است. بنده از طرف شورای نگهبان به اتفاق 
یکی دونفر از حقوق دان ها در این جلسات 
مجمع شرکت می کردیم. مرحوم هاشمی گاهی 

اوقات می گفتند که اجازه بدهید در جلسه 
بحث شود که ببینیم چرا می گویید خالف 
شرع است. من 
می گفتم: حق ندارید 
که چنین بحثی 
بکنید؛ تشخیص 
خالف شرع بودن 
یا نبودن یک مسأله 
مربوط به شورای 
نگهبان است؛ شما 
 می توانید 

ً
صرفا

 
ً
 این خالف شرع را ضرورتا

ً
بگویید که مثال

باید انجام داد. البته خیلی جاها هم در 
نتیجه ی مباحث، ایشان و اعضای مجمع 
به این نتیجه می رسیدند که نباید این خالف 
شرع یا این خالف قانون اساسی انجام بشود 
و حق را به شورای نگهبان می دادند و یا حتی 
در پاره ای موارد به این نتیجه می رسیدند که 
فالن مسأله با این که خالف قانون اساسی 
 باید انجام بشود؛ چون مصلحت 

ً
است، موقتا

کشور است!

     گویا حضرت عالی پس از شنیدن 
خبر فوت آقای هاشمی بسیار مغموم بودید. 
با توجه به اختالف نظرهایی که بین شما 
و ایشان وجود داشت، چه چیز باعث شد 
که از نبود ایشان غمگین شوید؟ به تعبیر 
دیگر، با فوت آقای هاشمی انقالب چه 
چیزی را از دست داد که شخصیتی مثل 
حضرت عالی علی رغم اختالفاتی که با 

ایشان داشتید، ناراحت شدید؟
به هرحال یک وزنه ی انقالبی و یک شخص 

 همه ی مردم می دانند که ایشان چرا دیگر به 
نماز جمعه نیامدند! همه ی مردم می دانند که وزارت 
اطالعات با چه زحمتی آن نماز جمعه آخر ایشان را 

اداره کرد. بیش از این نمی توانم بگویم؛ هرچند با خود 
ایشان خیلی صحبت کردم. ایشان هم به من گاهی 
می گفتند که ادبیات تو را قبول ندارم؛ اما مطلبی که 

می گویی را قبول دارم!
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فعال برای نظام و انقالب از میان ما رفت؛ 
یعنی هرچند سلیقه های خاص خودشان را 
داشتند، اما خدوم به نظام و انقالب بودند. 
ایشان خالف نظام و انقالب حرکتی انجام 
نمی دادند. طبیعی است که در اثر فوت یک 
انسان مفید و مؤثر انسان ناراحت می شود؛ 
هرچند درجه ی مفیدبودن افراد مختلف است. 
بیش  از این بنده نمی توانم صحبت کنم. بحث 
همراهی ایشان با رهبری بحث جداگانه ای 
است. بگذارید آقای احمدی نژاد را مثال بزنم. 
یک زمانی آقای احمدی نژاد قهر کرده و در 
منزلش نشسته بود. من به منزل ایشان رفتم 
و خیلی با ایشان صحبت کردم؛ گفتم: آقای 
احمدی نژاد، آیا می دانی معنای این کارت 
چیست؟ معنایش ایستادن رودرروی رهبری 
است. یعنی چه که در منزلت نشسته ای؟ 
آقای احمدی نژاد گفت: من خودم مسأله را 
درست می کنم و رودرروی رهبری نیستم. 

 نشان دهنده ی این است 
ً
گفتم: کار شما عمال

که رودرروی رهبری ایستاده ای.
یعنی گاهی برخی 
 کارها باعث می شود 
که در افکار عمومی 
چنین برداشت شود 
که فالنی جلوی 
رهبری ایستاده 

است. کاری به مرحوم هاشمی ندارم. بنده با 
شخصیت های مختلفی در این باره صحبت 
کرده و می کنم. یک وقتی حسن آقای خمینی 
 
ً
به این جا آمده بودند و یک مالقات کامال
خصوصی با بنده داشتند که البته بعد توسط 
خود ایشان یا دوستانشان از خصوصی بودن 
درآمد. بنده در آن جلسه چیزهایی به ایشان 
 بخشی از وصیت پدرشان )سید 

ً
گفتم؛ مثال

احمد خمینی( که به خود من گفته بودند را برای 
ایشان نقل کردم. ایشان بسیار منقلب شدند 

و گفتند چرا این حرف ها را زودتر برای من 
نگفتید. منظور این است که بنده با هرکسی که 
بتوانم مالقات کنم، 
آن چه را درک می کنم 
بی پرده می گویم. به 
مرحوم هاشمی هم 
بسیار عالقه داشتم؛ 
چون فعال بودند و 
خدوم برای انقالب و به همین دلیل هم صریح تر 
با ایشان صحبت می کردم؛ آن هم به طور مکرر؛ 

که از گفتن برخی نمونه ها معذورم.

    پس کدورتی میان شما و ایشان 
 راجع به لیست انتخابات اخیر 

ً
نبوده؟ مثال

مجلس خبرگان رهبری که ایشان باعث 
شدند لیست به صورت دیگری دربیاید؟
خیر؛ کدورتی نبوده. درباره ی مجلس 
خبرگان رهبری هم خیلی خوشحال شدم که 
رأی نیاوردم؛ چون رفع مسئولیت بود و بار 

سنگینی از دوشم برداشته شد. 

     به عنوان پرسش آخر جمع بندی تان 
از مرحوم هاشمی چیست؟

نظام شخص خدومی را از دست داد که 
می توانست خدمت بیش تری به نظام بکند 
و البته هرآن چه مصلحت خداوند بوده، 

خیر بوده است. 

     ممنون از فرصتی که در اختیار ما 
قرار دادید.

خواهش می کنم؛ خداوند عاقبت همه ما 
را ختم به خیر کند.

 اسالم به ما می گوید که اگر از کسی نیکی ها 
و بدی هایی سراغ دارید، از نیکی هایش بگویید و 
درباره ی بدی هایش از خدا بخواهید که از آن ها 

بگذرد؛ این تربیت اسالمی است.
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   با تشکر از لطف حضرت عالی که 
ما را به حضور پذیرفتید، می خواستیم در 
مورد مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی از 
حضرت عالی سؤاالتی بپرسیم. به عنوان 
اولین سؤال، خاطرتان هست اولین بار چه 

زمانی همدیگر را در قم دیدید؟
»اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله 
وا 

ُ
ق

َ
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َه َعل

َّ
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ُ
َما َعاَهد

ُه 
َّ
 * ِلَیجِزَي الل

ً
ْبِدیال

َ
وا ت

ُ
ل

َّ
ن َینَتِظُر َو َما َبد ِمْنُهم مَّ

الّصاِدقیَن ِبِصدِقِهم«؛  »از مؤمنین مردانی 
هستند که به آن چه با خدا عهد کردند، صادقانه 
وفا کردند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند 
و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و 
تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند* تا خداوند 
راستگویان را به راستیشان پاداش دهد…«.

با عملی شدن نهضت امام راحل)ره(، الزم 
بود افرادی در صحنه حاضر شوند، ندای 
ایشان را به گوش مردم برسانند، مردم را 
جذب کنند و برای نهضت امام)ره( به حضور 
در صحنه دعوت کنند. افراد خاصی مانند 
شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید مطهری، 
مرحوم آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله 
منتظری، مرحوم آیت الله طالقانی، شهید 
سعیدی، شهید غفاری و دیگر رادمندان این 
مشکل بزرگ و بار سنگین را به دوش کشیدند، 
سینه سپر کردند و حاضر شدند که در صحنه 
حضور یابند. مقام معظم رهبری و مرحوم 
آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز از جمله ی 
این افراد بودند و سهم این دو بزرگوار در 
 
ً
این نهضت بیش از دیگران بود؛ مخصوصا
سهم مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی. 

آن ها تمام شدائد را به جان خریدند، زندان ها 
و شکنجه ها را تحمل کردند؛ اما دست از 
هدف و یاری امام)ره( برنداشتند و حاضر 
بودند در تمام مراحل تا ورود امام)ره( به 
ایران و پیروزی نظام جمهوری اسالمی در 
 
ً
صحنه باشند. پس از پیروزی نیز مخصوصا

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که مورد 
اعتماد خاص امام)ره( بودند و هردو انس 
خاصی با یکدیگر داشتند، مسئولیت های 
بسیار سنگینی را تقّبل فرمودند و به خوبی 

از عهده ی آن ها برآمدند.
همان طور که می دانید من عضو فدائیان 
اسالم بودم و پس از ۲۸ مرداد که می خواستند 
فدائیان را تعقیب و دستگیر کنند، حسب امر 
والد مکّرمم به نجف فرار کردم و تا زمان 
بازگشت امام)ره( به ایران در خدمتشان بودم. 

قدر آقای هاشمی 
را ندانستیم!

گفت وگو با آیت الله سید جعفر کریمی

به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز 
درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، 
درباره ایشان با یکی از یاران قدیمی 
امام خمینی)ره( و از همراهان ایشان در 
نجف به گفت وگو نشستیم. آیت الله سید 
جعفر کریمی که عضو هیئت استفتائات 
امام)ره( نیز بوده اند، هم اینک از اعضای 
برجسته ی جامعه ی مدرسین حوزه ی 

علمیه قم هستند.
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هنگامی که ما در نجف خدمت امام)ره( 
بودیم، قضایای ایران را پی گیری می کردیم و 

در آن جا می شنیدیم 
که شخص آقای 
هاشمی رفسنجانی 
در نهضت حضور 
دارند و شدایدی را 
برای پیشبرد اهداف 
عالیه ی نهضت 

امام)ره( متحّمل می شوند. من تا آن زمان 
ایشان را ندیده بودم. در سال ۵۹ پس 
از ورود به ایران بنده و آیت الله احمدی 
میانجی به امر امام)ره( و به نمایندگی از 
ایشان در شورای اقتصاد هیأت دولت برای 
بات آن شرکت می کردیم.  نظارت بر مصّو
برخی روزها، مرحوم آقای هاشمی در آن 
جلسات حاضر شده و صحبت هایی را مطرح 
می کردند. من در آن جا از نزدیک با ایشان 
آشنا شدم و دیدم مطالبی را که می فرمایند 
با اقتباس بسیار صحیح از قرآن کریم و با 
دقت است.  از آن جا تشخیص دادم که 
ایشان قدرت اجتهاد و استنباط بسیار باالیی 
دارند و مطالب را آن گونه که باید از قرآن 
بفهمند، متوجه می شوند و مطرح می کنند. 
از آن پس ما بسیارـ  چه در جلسات خبرگان 
رهبری و چه در مجالس دیگر ـ خدمت 
مرحوم هاشمی می رسیدیم. در افاضاتی 
که ایشان می فرمود، جای بسیار تقدیر و 
تشکر از اقتباس از قرآن و سنت اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( بود.
جهت شناخت رجال و شخصیت ها سه 
راه وجود دارد؛ اول: طریق عملکردش در 

زندگی؛ دوم: هدفی که در نظر دارد؛  سوم: 
 
ً
یارانی است که با او همکار و هم سنگرند. مثال

همسنگران مرحوم 
آیت الله هاشمی 
کسانی مانند مقام 
معظم رهبری، 
شهید مطهری 
و شهید بهشتی 
بودند. هدف ایشان 
نیز خدمت به نظام، گسترش آن و همچنین 
پیاده کردن عدل الهی در جامعه بود. عملکرد 
ایشان نیز نشان داد که خدمتگزار راستین 
نظام هستند و از این جهت هیچ نکته ی 
مبهمی در زندگی مرحوم آیت الله هاشمی 

وجود ندارد.
مرحوم هاشمی سهم بسیار سنگینی در این 
انقالب داشت؛ پیش از پیروزی انقالب و در 
دوران نهضت، زندان ها و شکنجه ها را به جان 
خرید و خم به ابرو نیاورد؛ ذره ای انحراف در 
کارش پدیدار نشد؛ هرچه نظام ستم شاهی 
کوشید که او را از امام)ره( و نهضت جدا کند 
نتوانست؛ زیرا مرحوم آیت الله هاشمی به 
نظام و انقالب از عمق جانش اعتقاد داشت. 

تا زمان پیروزی 
انقالب به نهضت 
ادامه داد. سپس 
به امر امام)ره( به 
عضویت شورای 
انقالب درآمد. 
بعد مسائلی پیش 

آمد که امام)ره( با آن دیدگاه خاص و 
انسی که نسبت به آقای هاشمی داشتند 

و با اعتقاد به حسن مدیریت و مدّبریت و 
بینش صحیح آقای هاشمی، امور بسیار 
سنگینی مانند فرماندهی نیروهای مسلح 
در جنگ تحمیلی و اداره ی امور جنگ را به 
ایشان واگذار کردند. آیت الله هاشمی نیز 
بحمدالله با مدیریت بسیار صحیح و بینش 
بسیار باال توانست به خوبی از عهده ی این 
مسئولیت های سنگین برآید و خواسته های 

امام)ره( را برآورده کند.
هنگامی که مرحوم آقای هاشمی در جبهه 
شرکت می کردند، امام)ره( مرتب حال ایشان 
را می پرسیدند. شبی از درباره مرحوم هاشمی 
 مقدم 

ّ
سؤال کردند؛  گفتند که ایشان به خط

جبهه رفته اند. به محض شنیدن این خبر، 
امام)ره( ناراحت و نگران شدند و با این که 
برنامه ی خوابشان منظم و در ساعات معّینی 
بود، آن شب خواب به چشم ایشان نیامد. 
دستور دادند که با آقای هاشمی در تماس 
 مقدم بازگشتند 

ّ
باشند و هر زمان که از خط

به او اطالع دهند. پس از مدتی نیز بشارت 
دادند که آقای هاشمی سالم از خط مقدم 
بازگشته اند. امام)ره( نیز به محض شنیدن این 
خبر دستور دادند که فردا چند رأس گوسفند 
را قربانی کنند. 
یعنی امام)ره( برای 
این که آقای هاشمی 
به سالمتی از خط 
مقدم بازگردند 
گوسفند نذر کردند! 
خود مقام معظم 
رهبری می فرمودند که انس آقای هاشمی 
با امام)ره( و انس امام)ره( با آقای هاشمی 

من عضو فدائیان اسالم بودم و پس از 
۲۸ مرداد که می خواستند فدائیان را تعقیب و 
دستگیر کنند، حسب امر والد مکّرمم به نجف 

فرار کردم و تا زمان بازگشت امام)ره( به ایران در 
خدمتشان بودم.

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که 
مورد اعتماد خاص امام)ره( بودند و هر دو 

انس خاصی با یکدیگر داشتند، مسئولیت های 
بسیار سنگینی را تقّبل فرمودند و به خوبی از 

عهده ی آن ها برآمدند.
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بیش از بقیه بود 
و ما گاهی برخی 
مطالب را از طریق 
آقای هاشمی 
خدمت امام)ره( 
عرض می کردیم.
متأسفانه و صد 

هزار متأسفانه مرحوم هاشمی مظلوم زندگی 
کرد. هم مورد هجوم مخالفین نظام بود و 
هم مورد هجوم به ظاهرانقالبیونی که در 
اثر کینه و حسد به او دشمنی می ورزیدند. 
تهمت هایی به او زدند که از آن ها منّزه بود. 
هاشمی در عمل کوشید که نشان دهد که به 
حرف بدخواهان اهمیتی نمی دهد و با این که 
قدرت دفاع داشت، هرگز از خود دفاع نکرد 
و تمام عمر خویش را صرف دفاع از نظام و 

اهداف عالیه ی امام)ره( کرد.
من پس از قضایای سال ۸۴ از اینکه خّناسان 
بین مقام معظم رهبری و مرحوم هاشمی 
تفرقه ایجاد کنند، وحشت داشتم. روزی از 
مقام معظم رهبری سؤال کردم که رابطه ی 
شما با آقای هاشمی چطور است؟ ایشان 
فرمودند رابطه ی ما کمافی السابق و بسیار 
گرم و صمیمی است، با هم می نشینیم و…
پس از یکی دو روز از مرحوم هاشمی 
سؤال کردم که آیا رابطه ی شما با مقام معظم 
رهبری به همان حالت سابق است؟ فرمود: 
»تا کنون که به همان حالت سابق است؛ اما 
دست هایی نابه کار در کار هستند تا بین ما 

تفرقه ایجاد کنند«.
بنابراین بسیاری از دست ها از روی 
حسد، نادانی و خیال واهی کوشیدند که با 

تهمت های ناروا به 
آقای هاشمی ایشان 
را از صحنه خارج 
کنند؛ اما ایشان 
همه ی مصائب را 
تحمل می کردند 
و راهشان را ادامه 
 ایشان را رحمت کند. 

ً
 و مّیتا

ً
می دادند؛ خدا حّیا

در شناخت امام)ره( نسبت به شخصیت ها 
شبهه ای نیست؛ ایشان آقای هاشمی را به 
حدی شناخته بود که در فرازی فرمود تا 
زمانی که آقای خامنه ای و آقای هاشمی با 
هم هستند، انقالب آسیبی نمی بیند. تعبیر 
لطیفی هم مقام معظم رهبری در فوت مرحوم 
هاشمی رفسنجانی داشتند که فرمودند 
»رفیق هم سنگر«. امام)ره( نیز در فرازی 

از نامه ای که پس از ترور آقای هاشمی به 
ایشان نوشته بود، تعبیری دارند که نسبت به 
هیچکس دیده نشده است: »مجاهد متعّهد؛ 
هاشمی عزیز«. به کار بردن عبارت »مجاهد 
متعّهد« توسط  شخصی چون امام)ره(، 
بسیار معنادار است. مرحوم هاشمی در 
چنین جایگاهی بود. مردم قدر ایشان را 
ندانستند؛ هرچند پس از فوت ایشان، آن 
تشییع باشکوه نشان داد که هنوز هستند 
 فقدان هاشمی 

ً
برخی قدرشناسان. واقعا

ضایعه ی اسفناکی برای نظام است. خدا 
کند برای نظام حادثه ای پیش نیاید.

آیت الله هاشمی به سه مطلب اعتقاد داشت:
۱. اطاعت از فرمان خدا؛ ۲. اعتقاد به 
نظام؛ نظام را در حدی می دید که معتقد 
بود که فداکاری به این نظام مانند فداکاری 

مرحوم هاشمی سهم بسیار سنگینی در 
این انقالب داشت؛ پیش از پیروزی انقالب و در 
دوران نهضت، زندان ها و شکنجه ها را به جان 
خرید و خم به ابرو نیاورد؛ ذره ای انحراف در 

کارش پدیدار نشد.
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حضرت ابی عبدالله الحسین)ع( نسبت به اسالم 
است؛  ۳. خدمت 
به خلق. پس از 
جنگ تحمیلی، 
برای آقای هاشمی 
عقده شده بود که 
عده ی زیادی از 
مردم مناطق جنگی 

به شهرستان ها مهاجرت کرده و آواره شده 
بودند؛ بنابراین در بازسازی مناطق جنگی 
کوشید تا مردمی که آواره شده بودند را به خانه و 
زندگی شان بازگرداند؛ اقتصاد کشور رواج پیدا 
کند؛ امنیت حفظ شود؛ صنعت رواج پیدا کند 
و مردم در رفاه و آسایش باشند. این کارها را با 
خزانه خالی، اما با با پایمردی انجام داد. مقام 
معظم رهبری درباره ی ایشان می فرمودند: 
»شجاعتش در حدی بود که هیچ کار مشکلی 
به نظرش مشکل نمی نمود؛ کار هرچه هم بزرگ 
و مشکل بود، ایشان تن می داد؛ جلو می رفت، 

انجام می داد و انجام هم می گرفت«.
متأسفانه جای آقای هاشمی خالی شد 
و به این زودی نیز کسی را جای ایشان 
پیدا نمی کنیم. بنده اگر بخواهم دیده ها و 
شنیده هایم در این مدت بیست و اندی سال 
که در خدمت آقای هاشمی بودم را بیان کنم، 
روزها، ماه ها و بلکه سال ها طول می کشد. 
او بسیار بزرگ تر از آن است که من بتوانم 
همه ی محاسن اخالقی، حسن مدیریت و 

مراتب اخالصش را بیان کنم.

   بحث هجمه ها به آقای هاشمی را 
مطرح فرمودید؛ در این جا بحث اخالق 

سیاسی مطرح می شود که باالخره در رقابت های 
سیاسی، رعایت 
اخالق سیاسی 
بسیار مهم است. 
احزاب  بحث 
سیاسی جداست؛ 
اما در این میان 
از  عده ای 
حوزویان هستند که در مسائل سیاسی 
 ممکن است 

ً
فعال هستند و طبیعتا

اقدامات و صحبت هایی داشته باشند. 
توصیه ی حضرت عالی در مورد رعایت 
اخالق سیاسی به اساتید، فضال و طالب 

حوزه چیست؟
بنده نسبت به بسیاری از مطالبی که عرض 
کردم معتقدم و برای آن ها حجت شرعی 
دارم. مردم ما اگر دین، امام)ره( و هاشمی 
را می شناختند، با او این طور برخورد 
نمی کردند. ما مسلمان هستیم؛ خداوند در 
 

َّ
ْوٍل ِإال

َ
 ِمْن ق

ُ
ِفظ

ْ
قرآن کریم می فرماید: »َما َیل

«؛ تمام گفتار و کردار ما زیر 
ٌ

ْیِه َرِقیٌب َعِتید
َ

د
َ
ل

نظر خداوند منان و متعال است؛ هر صحبتی 
که می کنیم اگر خالف باشد، و بر آن حجت 

نداشته باشیم، در 
کار می مانیم. بنده 
درباره ی افرادی 
متأسفانه  که 
گاه، ندانسته  ناخودآ
و نشناخته به مرحوم 

هاشمی رفسنجانی جسارت و اساعه ی ادب 
کردند، فقط می توانم بگویم که امام)ره( و 
مرحوم هاشمی را نشناختند؛ تعبیری غیر از 

این به کار نمی برم. آیا معقول است امام)ره(، 
نشناخته بر کسی تکیه کرده باشند؟ افرادی 
که با مرحوم هاشمی درگیر شدند و به ایشان 
ا 

ّ
جسارت می کردند، یا افرادی هستند که جد

امام)ره(، مرحوم هاشمی، نظام جمهوری 
اسالمی و دین اسالم را نشناخته بودند و یا 
حسد و کینه داشتند. گاهی حسد انسان را 
به جایی می رساند که واقعیاتی که به چشم 
می بیند را منکر می شود. اینان که کج روی 
کردند ـ چه حوزوی و چه غیرحوزوی ـ 
کوته نظر بودند؛ اگر از آن ها سؤال شود که 
حجت شان در مورد آنچه به هاشمی نسبت 
دادند چیست، هیچ  حجتی ندارند. اینان 
مردم ایران را از قدرت مرحوم هاشمی در 
تحلیل ها و تصمیم گیری های سیاسی محروم 
کردند. چرا باید سالیانی بگذرد و کسی مانند 
مرحوم هاشمی در نماز جمعه حضور نیابد 
و آن بیانات شیوا را نداشته باشد؟ این ها 
ضررهایی است که عده ای بد خواه به این امت 
اسالمی زدند. مقام معظم رهبری فرمودند: 
»با این همه کوششی که خناسان برای بدبین 
کردن هاشمی نسبت به من انجام داده بودند، 
ذره ای از لطف و ارادت ایشان نسبت به 
من کم نشد«. این 
خناسان ممکن 
است حوزوی، 
امام جماعت، امام 
جمعه باشند و یا 
افراد عادی. ان 
شاء الله خداوند همه ی ما را از شّر خناساِن 
جّن و انس ـ که در طول تاریخ بوده اند ـ 

نجات دهد.

هاشمی در عمل کوشید نشان دهد که به 
حرف بدخواهان اهمیتی نمی دهد و با این که 
قدرت دفاع داشت، هرگز از خود دفاع نکرد 
و تمام عمر خویش را صرف دفاع از نظام و 

اهداف عالیه ی امام)ره( کرد.

چرا باید سالیانی بگذرد و کسی مانند 
مرحوم هاشمی در نماز جمعه حضور نیابد و آن 

بیانات شیوا را نداشته باشد؟ این ها ضررهایی است 
که عده ای بد خواه به این امت اسالمی زدند.
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      تشکر می کنیم از این که فرصتی را 
در اختیار ما قرار دادید. یکی از خدمات 
علمی که مرحوم آیت الله هاشمی، 
داتی 

ّ
بحث تفسیری و مجموعه ی مجل

است که از ایشان به عنوان تفسیر راهنما 
منتشر شده است. با توجه به تخصص 
حضرت عالی در علوم قرآنی و بحث 
تفسیر، اگر صالح می دانید موضوع 
گفت وگو را بر این بحث متمرکز کنیم. 
هرچند ما در این سلسله مباحثاتی که 
درباره ی آیت الله هاشمی با برخی بزرگان 
 اولین سؤال درباره ی 

ً
داشته ایم، معموال

نحوه ی آشنایی آقایان با مرحوم هاشمی 

بوده است. آشنایی شما با مرحوم آقای 
هاشمی به چه صورت بوده است؟

 اصل 
ً
بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدتا

آشنایی من با ایشان دیرهنگام بوده است. ما در 
مشهد طلبه بودیم. ارتباط بنده با مقام معظم 
رهبری بسیار نزدیک بود؛ به جلسات ایشان 
می رفتم و گاهی در آن جا از آقای هاشمی 
یاد می شد. اما اولین مواجهه ی جدی من با 
نام و یاد آقای هاشمی، عکسی بود مربوط 
به زمانی که رساله ی امام)ره( و برخی آثار 
مرحوم شریعتی و مرحوم طالقانی را به صورت 
مخفیانه پخش می کردیم؛ آن عکس را نیز 
پخش می کردیم؛ عکسی بود با  یک کادر 

بسیار جالب؛ باال عکس امام)ره(، یک 
طرف عکس مرحوم آقای طالقانی، طرف 
دیگر عکس مرحوم آقای منتظری و در 
 خاطرم 

ً
پایین عکس آقای هاشمی بود. دقیقا

هست که عکس ایشان با همین لّباده  ای بود 
 می پوشیدند. در زیر عکس به سه 

ً
که نوعا

زبان انگلیسی، عربی و فارسی نوشته بودند 
که این سه شخصیت را رژیم زندانی کرده و 
درباره ی آن ها مطالبی نوشته بود. بعدها که 
فکر می کردم برایم بسیار جالب بود که ایشان 
یک شخصیت جهانی داشت. درهرحال ما در 
آن فضا این عکس را نیز به عنوان سند ظلم و 
ستم رژیم ستم شاهی پخش می کردیم. این 

کار مرحوم هاشمی در 
تفسیر، آبروی بزرگی 

برای حوزه است
گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مهدوی راد

به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت آیت الله 
هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، با حجت االسالم والمسلمین محمدعلی مهدوی 
راد استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران )پردیس فارابی( به گفت وگو نشستیم. موضوع 
گفت وگوی ما با دکتر مهدوی راد ـ با توجه به حوزه ی 
تخصصی ایشان یعنی علوم قرآنی و مباحث پیرامون 
تفسیر قرآن ـ درباره ی دغدغه ها و کوشش های مرحوم 
هاشمی در حوزه ی تفسیر قرآن و به ویژه اثر ماندگار ایشان 

یعنی »تفسیر راهنما« بود.
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 اولین مواجهه ی من بود. کمی پس از 
ً
تقریبا

آن هم در مشهد، به طور مخفیانه سرگذشت 
و  فلسطین 
سرگذشت امیرکبیر 
را نیز پخش می کردم؛ 
البته مخفیانه بودن 
امیرکبیر کم تر بود؛ 

اما سرگذشت فلسطین به دلیل  تعهد رژیم 
شاه به اسرائیل به شدت حساسیت برانگیز 
بود؛ عنوانش نیز کارنامه ی سیاه استعمار بود. 
پس از آن نیز آشنایی با مکتب تشّیع در 
کنار مکتب اسالم بود. سپس به قم آمدیم 
و هنگامی که انقالب پیروز شد من مدتی 
کارهای اجرایی انجام می دادم. از سال ۶۱ یا 
۶۲  مرکز مطالعات و تحقیقات – که اکنون 
پژوهشگاه شده است – در دفتر تبلیغات 
راه اندازی شد. دوستی داشتم به نام آقای 
علیزاده که اولین مدیر مرکز مطالعات و 
تحقیقات بود. آقایان جعفری گیالنی، عبایی، 
موسوی تبریزی و… که هیأت مدیره بودند 
می دانستند که آقای هاشمی یک سلسله  
دفترهای تفسیری دارد. مرحوم هاشمی 
این را به جاهای متعددی داده بود و دیگر 
کم کم از این که این کار انجام شود ناامید 
شده بود. اولین بار هم که برای این دفترها به 
ایشان مراجعه کرده بودند،  ایشان دفترها را 
نداده بودند و گفته بودند که من این را برای 
دوره ی بازنشستگی ام می گذارم. این به آن 
دلیل بود که آن را مدتی به حزب و مدتی به 

یک گروه دانشجویی داده بودند. 

جزوه ی کوچکی که مرحوم آقای دعاگو 
به نام »مستضعفین و مستکبرین« دارد، از 
درون مایه ی این 
استخراج شده که 
در حزب انجام 
شده است. سپس 
آن ها گفته بودند 
که ما نیرو داریم و انجام می شود. ایشان نیز 
قول داده بودند که یکی از دفترهاـ  که هر دفتر 
۲۰۰ برگ بود ـ را بیاورند و کار مختصری 
روی آن انجام دهند تا اگر خوب بود قبول 
کنند. آقای شیخ حسین علیزاده که بعدها 
به مشهد رفت، این دفتر را آورد. ما لجنه ی 
کوچکی درست کردیم و مدت کوتاهی 
روی آن کار کردیم. سپس آن دفتر را بردند 

و ایشان پسندیده بودند.

 در چه سالی این اتفاق افتاد؟
ً
    دقیقا

حدود سال ۶۲.

   آن لجنه را هم خاطرتان هست که 
چه کسانی بودند؟

لجنه ی اولیه متشکل بود از آقایان ایازی، 
معادیخواه، موسوی تبریزی، عبایی و بنده.

   سبک مرحوم آیت الله هاشمی در 
تفسیر چگونه است؟

بین تفسیر ترتیبی و موضوعی است. البته 
هدف اولیه ی ایشان از ابتدا تفسیر موضوعی 
ْر 

ُ
ک

ْ
 در حاشیه ی آیه ی »َواذ

ً
بوده است. مثال

اِف« ابتدا 
َ

ْحق
َ ْ
ْوَمُه ِبال

َ
َر ق

َ
نذ

َ
 أ

ْ
ا َعاٍد ِإذ

َ
خ

َ
أ

می نویسند: »یادکرِد تاریخ یهود و برخورد 
قوم عاد«؛ سپس می نویسند: »زندگی و بعثت 
هود پس از نوح« و… به همین ترتیب ادامه 
می یابد؛ یعنی هرچه که از آیه به ذهنشان 
می آمده است می نوشتند؛ آن قسمت از 
آیه که این مطلب از آن استفاده می شود را 
نیز می آوردند تا بعدها این برداشت های 
پراکنده کنار هم گذاشته شوند و یک 
موضوع را تشکیل دهند. تفسیر راهنما به 
همین صورت و  بسیار فنی به اتمام رسید؛ 
زیرا ۳-۲ نفر از فاضالن و بزرگواران مانند 
مرحوم آقای حّری که سبک نمایه زدن را 
به صورت فنی می دانستند، آمدند و آن را 
آموزش دادند. هر آیه و سوره ای که تمام 
می شد نمایه می شد و نتیجه ی آن نمایه ها 

فرهنگ قرآن شده است.
به نظر بنده اولین نقطه، ویژگی یا مشخصه ی 
مهم این تفسیر، همان چیزی است که قرآن 
هم برای آن آمده است؛ یعنی هدایت در 
ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان. مرحوم  
محمدحسین فضل الله می گفت: »قرآن 
برنامه ی سلوک فردی و اجتماعی است و به 
همین جهت در مسیر انقالب نازل شده و به 
یک باره نیامده است«. و به قول مرحوم هاشمی 
که  می گفت: »هرکس درگیر جریان های 
مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی 
 قرآن را نمی فهمد«. برای آقای 

ً
نیست اصال

هاشمی و دوستانشان، چگونه برنامه بودن، 
چگونه  راهنمابودن و چگونه دستورالعمل بودن 

مرحوم هاشمی می گفت: »هرکس درگیر 
جریان های مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و 

 قرآن را نمی فهمد«.
ً
نظامی نیست اصال
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قرآن مسأله بود؛ تالش کردند که این ها را یکی 
یکی از  قرآن استخراج کنند. این مهم ترین 

ویژگی آن است.

    خود مرحوم هاشمی را به لحاظ 
ویژگی های علمی چگونه می بینید؟

هوشمندی، درایت، دقت و تأمل آقای هاشمی 
بسیار عجیب است. در تاریخ نیز مشخص 
است که گاهی یک وجهی از شخصیت 
یک فرد، بر سایر وجوه شخصیتی اش سایه 
 جنبه ی مبارزاتی و انقالبی آقای 

ً
می افکند. واقعا

هاشمی وجوه  
دیگر ایشان را 
پنهان کرده است. 
هنگامی که ما در 
مجله ی حوزه 
با ایشان و آقای 

خامنه ای )زمان ریاست جمهوری( مصاحبه 
کردیم، ابتدا به این دلیل که خراسانی بودیمـ  
دوست داشتیم ابتدا مصاحبه ی آقای خامنه ای 
را چاپ کنیم؛ اما خود ایشان فرمودند: »شما 
بیخود می کنید! )با همین تعبیر( من چقدر 
ایشان را دوست دارم؛ ۲۹ سال است که با 
ایشان زندگی می کنم؛ هیچ دوستی مخلص تر 
و به من عالقه مندتر از ایشان ندارم؛ بروید 
مصاحبه ی ایشان را چاپ کنید«. هنگامی 
که کار چاپ کردیم گفتند که چقدر کارتان 

خوب است.
من نمی دانستم که مرحوم هاشمی نزدیک 
دو دوره اصول رفته است! یک دوره ی کامل؛ 

 کسی 
ً
و یک دوره  هم نزدیک به اتمام. واقعا

این وجوه شخصیت ایشان را نمی داند. 
 یک فقیه ارزشمند، 

ً
 و جزما

ً
یعنی ایشان قطعا

مجتهد و مستنبط به معنای واقعی کلمه بوده 
است. به ویژه که آن زمان طور دیگری درس 

می خواندند.
در بحث تفسیرشان ایشان به آیات فقهی  
توجه خاصی داشتند، به این دلیل که معتقد 
بودند که فقه ، برنامه ی زندگی ماست و ما 
هرچه آن را از درون قرآن استخراج کنیم، 
مهم تر است. در پژوهش جدید ایشان، آیات 
فقهی قرآن از ۱۲۰۰ 
آیه گذشته است! 
ماجرای ارث زنان 
را هم که این اواخر 
خود ایشان از قرآن 
استنباط کردند؛ 
سپس خدمت مقام معظم رهبری مطرح 
کردند؛ پس از آن نیز به مجلس رفت و در 

نهایت هم تبدیل به قانون شد.

   می دانیم که یادداشت ها و برداشت های 
اولیه در زندان بوده و همان طور که فرمودید 
 بدون هیچ گونه منبعی 

ً
یک بخش از آن اصال

انجام گرفته؛ در مرحله ی بعد هم یکی 
دو تفسیر بوده است. به نظر شما یک نفر 
چطور می تواند بدون داشتن منبع و بدون 
آنکه بخواهد به بقیه ی تفسیرها مراجعه 
یات  کند، تا این اندازه از آیات قرآن، نظر

مختلف بنویسد؟

در قسمت اول که ایشان در سلول بوده اند، 
تنها کاغذهای ریزی در دست داشتند و آن طور 
که خودشان می فرمایند بر اساس آیاتی بوده که 
حفظ بوده اند. در مرحله ی دوم هم المیزان و 
هم مجمع البیان در درست ایشان بوده است. 
اما بنده فراتر از این ها می خواهم نکته ی مهمی 
را خدمت شما عرض کنم؛ بارها نیز گفته شده 
که زبان قرآن، زبان فطرت است و گاهی مفّسر 
بدون مراجعه به تفسیرهای مختلف، مسائلی 
را متوجه می شود؛ از قضا ممکن است آن 
مراجعه ها حاجب شوند و باعث شوند دیگر 
آن مسائل را متوجه نشود. آقای هاشمی دو 
ویژگی داشت؛ یکی این که در متن جریان های 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مبارزه بوده است 
و دیگری این که حافظ قرآن بوده است. من 
همیشه تأسف می خورم که چرا قرآن را حفظ 
نکردم؛ اکنون پس از سی سال انس با قرآن 
وقتی به یک آیه ای می رسم مفاهیمی به ذهنم 
می آید؛ اما آیه های آن را به راحتی در ذهنم پیدا 
نمی کنم؛ باید بگردم و آیه ها را پیدا کنم. اما 
مرحوم هاشمی قرآن را حفظ بود و به همین 
دلیل این ها گاهی به ذهنش می آمده است. 
 هم گاهی تأمالت ایشان عجیب است.

ً
واقعا

استحضار دارید که تفسیر موضوعی دو 
 در این 

ً
نوع است؛ نوع اول که مخصوصا

سال های اخیر رواج دارد این چنین است 
که آیاتی از قرآن را مانند آیات تقوی بگیرید 
و به قرآن بازگردید؛ نوع دوم این است که ما 
اندیشه های خودمان و یا برآیند فکر بشری 
را در گشودن گره های اجتماعی، سیاسی، 

مرحوم هاشمی نزدیک دو دوره اصول رفته 
است! یک دوره ی کامل؛ و یک دوره  هم نزدیک به 
 یک فقیه ارزشمند، 

ً
 و جزما

ً
اتمام. یعنی ایشان قطعا

مجتهد و مستنبط به معنای واقعی کلمه بوده است.
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فرهنگی و اقتصادی بگیریم و به قرآن عرضه 
کنیم؛ یا به تعبیر آقای صدر)رضوان الله 

علیه( قرآن را استنطاق کنیم؛ این بسیار مهم 
است و تفسیر راهنما این چنین است؛ فرهنگ 
 درباره ی 

ً
قرآن بیش ترش این گونه است. مثال

مفهوم »استبداد«؛ شما در قرآن کلمه ی و 
موضوع استبداد ندارید؛ اما ایشان در موارد 
متعددی از آیات، استبداد و آثار آن از جمله 
استثمار، ایجاد ترس، استضعاف، ایجاد 
نظام طبقاتی، تهمت و… را استخراج کرده 
 مفهوم آزادی در کجای قرآن 

ً
است؛ یا مثال

آمده است؟ ما کلمه ی »حّریت« در قرآن 
نداریم؛ اما بخش قابل توجهی از فیش های 
ایشان در مورد اصل آزادی، آثار آن، نبود 
 تفسیر راهنما، 

ً
آن و… است. بنابراین عمال

تفسیر استنطاقی قرآن است؛ چون از ابتدا در 
ذهن آیت الله هاشمی این بوده است که ما 

در جریان مبارزه، یا بعد از آن هنگام ساختن 
جامعه و پاسخ به مطالبات جامعه، چگونه 

می خواهیم از قرآن استفاده کنیم؟ یعنی با این 
تأمل، آیات را خوانده و هرچه به ذهنش آمده 
در حاشیه نوشته است؛ حجم این مطالب 

۲۴ دفتر ۲۰۰ برگی شده است.

    آیا در این جا نگرانی از برداشت های 
روشن فکرانه به وجود نمی  آید؟ به ویژه در 
مواردی مثل بحث ایشان درباره ی آزادی در 

قرآن که اشاره 
فرمودید.

طبیعی است که 
این نگرانی باشد 
و خود ایشان نیز  
این نگرانی را 

داشتند که چیزی به قرآن وصل نکرده باشند که 

نباشد. اما همان طور که بارها عرض کردم ما 
پنج طلبه بودیم که غیر از من همه اهل فضل 
بودند و ما حتی یک مورد از برداشت های 

ایشان را کنار نگذاشتیم.
نکته ی بسیار مهمی که می خواهم عرض 
کنم این است که زمانی که امثال مرحوم 
آیت الله هاشمی مبارزه می کردند و در زندان 
بودند، کسی جز خدا را نداشتند؛ فردی که 
در حال شکنجه و شالق است و سپس آیه ی 
قرآن را تفسیر می کند به چه چیزی فکر 
می کند؟ این اخالص، یک ویژگی بسیار 
عجیبی است؛ با اخالص در همه چیز وسعت 
پیدا می شود. این ها همه نتیجه ی اخالص 
آقای هاشمی بود. من قاطعانه می گویم که 
مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات 
که ریشه ی آن همین هاست و هنوز نیز از 
این آبشخور استفاده می کند، مهم ترین 
مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی در 
خاورمیانه است؛ من با کشورهای عربی و 
مراکزی که قرآن کار می کنند ارتباط دارم؛ 
این از ثمرات اخالص ایشان بوده است. 
ما اکنون دو دوره ی تفسیر و ده ها کتاب در 
علوم قرآنی و موضوعات قرآنی داریم که 
از این جا سرچشمه 

گرفته اند.
بنده به اتفاق آقایان 
عبایی، معادیخواه، 
موسوی تبریزی و 
ایازی، یک روز رفتیم 
خدمت ایشان زمانی که رئیس مجلس بودند 

 ماجرای ارث زنان را این اواخر خود ایشان از 
قرآن استنباط کردند؛ سپس خدمت مقام معظم رهبری 
مطرح کردند؛ پس از آن نیز به مجلس رفت و در نهایت 

هم تبدیل به قانون شد. 
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و به اصطالح قدرت داشتند؛ گفتیم این  کاری 
که اکنون به صورت تفسیر در حال پیش رفتن 

است )که بعدها نام 
آن تفسیر راهنما 
شد( و نمایه های آن 
زده شده، وقتی تمام 
شود می خواهید 

چه کار کنید؟ حیف است که این کار این جا 
رها شود. گفتند: منظورتان چیست؟ گفتیم پول 
بدهید برای آن که یک کتابخانه ای درست کنیم 
که در جمهوری اسالمی ایران مرکز مطالعات 
قرآنی باشد. ایشان گفتند: من از ابتدا در 
ذهنم این بود که یک فهرست موضوعی ناب 
برای قرآن درست کنم؛ حاال شما این تفسیر 
راهنما را به یک فهرست موضوعی خیلی 
مختصر تبدیل کنید و این کافی است. هرکس 
صحبت هایش را کرد. من هم صحبت کردم. 
ایشان سپس در یک سمت دیگر به آقای عبایی 
گفته بودند که این طلبه بسیار خوب صحبت 
می کند. سپس برگشتند و گفتند حاال هرچه 
می خواهید بگویید. آن زمان، جنگ بود و 
ما پول هایی از سوریه می خواستیم و آن ها 
در پرداخت آن مشکالتی داشتند و مجبور 
بودند گاهی به صورت غیرنقدی )جنسی( 
آن را تسویه کنند. در آن زمان آقای اختریـ  
خدا حفظش کند ـ در آنجا سفیر بود. ما با 
آقای ایازی به آن جا رفتیم. پول قابل توجهی 
به ما لیر دادند و ما انبوهی تفسیر خریدیم و 
کتابخانه ی مرکز فرهنگ و مطالعات قرآن به 
این صورت شکل گرفت؛ آن هم در نتیجه ی 

اخالص ایشان؛ اکنون شما در هیچ جای 
کشور، چنین چیزی ندارید. ما یک کتابخانه ی 
تخصصی تفسیر 
و علوم قرآنی 
داریم که وابسته به  
آیت الله العظمی 
سیستانی است؛ 
اما کتابخانه است؛ دیگران می آیند آن جا و 
استفاده می کنند؛ خیلی هم خوب است و 
کاربرد دارد؛ اما در این جا کار پژوهشی در 
حال انجام است؛ بهترین مکان جهت رصد 
کردن حمله ها و ضربه ها به قرآن و پاسخ دادن 

به آن هاست.

   به عنوان صحبت پایانی اگر نکته ای 
هست بفرمایید.

نکته ای را می خواهم در کاربرد این فرهنگ 
عرض کنم؛ من این ادعا را دارم و با هرکس 
هم بخواهد می توانم بحث کنم؛ ذیل این 
فرهنگ قرآن آمده است: »کلید راهیابی 
به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم«. ما 
فهرست های و معجم های لفظی از پیش 
داشتیم؛ بهترین آن نیز »المعجم المفهرس 
للفاظ القرآن« است که تا مقداری نیز کار 
موضوعی برای ما انجام می دهد؛ اما معجم 
معنایی )موضوعی( کارآمدی گسترده ای 
نداشته است. مفّصل ترین فرهنگ موضوعی 
قرآن مجید که ما تا پیش از این کتاب 
داریم، »المعجم المفهرس لمعانی القرآن 
الکریم« است. پس از آن به همین فهرست 

موضوعی که براساس تفسیر راهنماست 
می رسیم. اکنون ۳۴ جلد است که شاید 
در بازنگری بیش تر هم بشود. من به همه 
می گویم هرکس می خواهد یک موضوع 
قرآنی را مطالعه کند بهترین راه آن این است 
که ابتدا به این جا مراجعه کند. دانشجویان 
بسیاری را به آن ارجاع می دهم که راضی 
 یکی از دانشجویان آمد 

ً
بازمی گردند. اخیرا

و گفت که من احساس می کنم که حضرت 
اسماعیل)ع( بسیار مظلوم است؛ هیچ کس 
به او توجه ندارد و در سایه ی ابراهیم)ع( 
مانده است. به ایشان گفتم بروید این جا 
را نگاه کنید. پس از مراجعه آمد و با 
تعجب گفت  که چقدر فیش و موضوع در 
مورد حضرت اسماعیل)ع( دارد. پس، 
از این نظر مفصل ترین کلید راهیابی به 
موضوعات و مفاهیم قرآن کریم است. از 
نظر خود تفسیر هم که تفسیر راهنماست. 
نکته ی اول آن همان دغدغه هایی است که 
 غیر 

ً
خود ایشان هم می فرمود و ما هم واقعا

از آن را ندیدیم و نکته ی دوم آن گستره ی 
حوزه ی مفهومی قرآن است؛ آن هم به دلیل 
آن دیدگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ای 

که ایشان داشت.
 کار ایشان در حوزه ی تفسیر و 

ً
حقیقتا

مطالعات تفسیری برکت و آبروی بسیار بزرگی 
برای حوزه بوده و هست و من مطمئن هستم 
که این مرکز بر اساس آن اخالصی که وجود 
داشت، پیش تر می رود و کارهای مهم تری 

انجام خواهد داد.

آقای هاشمی هم در  متن جریان های 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مبارزه بود، هم 

حافظ قرآن
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   از اعضای جلسه: بسم الله الرحمن 
الرحیم. تلقی حضرت عالی درباره شرایط 
بین المللی ما و دیپلماسی موجود چیست؟ 
درباره مشکالت داخلی کشور به خصوص 
مسائل اقتصادی، احساس می شود که روی 
مردم فشار است و انعکاس بدی درباره 
دولت و نظام دارد. تلقی شما چیست و 

یابی می کنید؟ چگونه این مسأله را ارز
آیت الله هاشمی: در مورد اوضاع بین المللی 
و شرایط خودمان، من از مدیریت کشور 
راضی نیستم. فکر می کنم کشور خوب اداره 
نمی شود. در سیاست خارجی از ظرفیت مان 
درست استفاده نمی کنیم. پرونده هسته ای 
 ما به صورت خطرناکی پیش می رود. درباره 

مسائل داخلی هم، مسائل اقتصادی، سیاسی 
و همبستگی نیروهای انقالب دچار مشکل 
است. ولی من نمی خواهم وارد این بحث ها 
شوم؛ چون ممکن است تبعاتی داشته باشد. 

ولی راضی نیستم.

   از اعضای جلسه: با مقام معظم رهبری 
در این زمینه صحبت فرمودید؟

آیت الله هاشمی: بله، با ایشان صحبت هایی 
کرده ام. البته مدتی است که صحبت نمی کنم. 
از آن وقتی که ایشان کمی گرفتار کسالت 
شدند، مایل نیستم احساس ناراحتی کنند. 
گرچه سرماخوردگی است و چیز مهمی هم 
نیست. می خواهم جلسات ما که با هم حرف 

می زنیم، شیرین باشد. در مورد مسأله گرانی 
 اآلن شرایط خوبی 

ً
هم که می گویید، واقعا

نیست و توقعات باالیی در مردم ایجاد شده و 
نمی توان تأمین کرد. خیلی بد است. اثر آن این 
است که مردم کم کم از ما مأیوس می شوند.

رئیس جمهور پارسال وعده هایی در قم داده 
است که مسئوالن می گویند ۱۳ درصد آن وعده ها 
تحقق پیدا کرده است. اگر در همه استان ها 
همین طور حساب کنید، چه باید بکنیم؟ البته 
 در قم 

ً
در بقیه استان ها بدتر است؛ چون قاعدتا

بهتر تحقق پیدا می کند. مردم چه انتظاراتی از 
ما دارند و بعد چه می شود؟ نگرانی من بیش تر 
این است که به رهبری و والیت صدمه بزند. 
رهبری دولت را پذیرفته اند و تأیید می کنند و 

رهبری تضعیف نشود
گزیده ای از گفت وگوی صریح و بی پرده آیت الله هاشمی 

با برخی اعضای جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، اواخر 
بهمن ۱۳۸۵ در سفری به شهر مقدس قم، 
عالوه بر حضور و سخنرانی در همایش 
دوساالنه پژوهش برتر در حکومت 
اسالمی، با مراجع عظام تقلید دیدار کرد 
و در نشستی خصوصی در منزل آیت الله 
علی مشکینی، به پرسش های برخی 
اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم درباره دیپلماسی خارجی، وضعیت 
اقتصاد داخلی و برخی پرسش های دیگر 
درباره دولت دکتر احمدی نژاد پاسخ داد. 
در ادامه گزیده ای از این پرسش و پاسخ 

مفصل را مرور می کنیم.
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 هم ایشان 
ً
خوب تحویل می گیرند. معموال

با همه دولت ها این کار را می کنند. این دفعه 
شاید نیاز بیش تری 
باشد و بیشتر این 
کار را می کنند. 
باید فکری کنیم 
که رهبری آسیب 
نبینند. جایگاه 
والیت از همه 

امور ما باالتر است. باید آن جایگاه را نگه 
داریم. اگر این جایگاه قوی باشد، ما بیاییم، 
برویم، باشیم یا نباشیم آثاری دارد؛ ولی اگر 
آن جایگاه آسیب ببینید خیلی سخت می شود. 
  قبل از انتخابات 

ً
من خودم هم مواظبم. مثال

اعالم کردند لیست فالنی، اما من اعالم 
کردم که لیستی ندارم و در انتخابات نامزدی 
ندارم. مواظب بودم تا اتفاقی نیفتد و هنوز هم 
 مواظبم که تعادل را حفظ 

ً
مواظبم. من کامال

کنم، هیچ وقت در زندگی این گونه نبودم که به 
 زادگاه فکری من 

ً
یک جناح وابسته باشم. طبعا

در این جناح است. من در جامعه روحانیت 
مبارز هستم. در همین جامعه مدرسین کار 
ما شکل گرفته است. متأسفانه زوائد این 
 به اصطالح اصولگرا، به گونه ای عمل 

ِ
جناح

می کنند که آسیب می زنند.

   از اعضای جلسه: امروز ملت و 
مملکت به خاطر گرانی ها و فسادهای 
اخالقی در خطر است. جناب عالی  باید 
به این ها توجه داشته باشید. البته این وظیفه 
ما هم هست؛ هم طالب حوزه علمیه و هم 
جامعه مدرسین. همه این ویژگی ها را باید 

منعکس کرد و به مردم گفت. اگر رهبر معظم 
دارای خصوصیت های اخالقی و فکری 
و بینش سیاسی 
مردم  و  است 
این ها را ندانند، 
او را فردی عادی 
محسوب می کنند. 
یم  ما وظیفه دار
که از شخصیت 
جناب عالی دفاع کنیم و به مردم هم برسانیم 
و بفهمانیم و حضرت عالی هم اگر چنانچه 

عده ای بدعمل می کنند، تذکر بدهید.
آیت الله هاشمی: درباره این حرف آخر، 
در حدی که مفسده ای نداشته باشد، دخالت 
می کنم. یعنی در جلسه رسمی و خصوصی، 
آن چه که باید خدمت آقا بگویم، می گویم که 
اعضای دولت یا مجلس یا آقایان می آیند و 
اشکاالت کار را می گویند؛ اما این که علنی از 
آن چه که می گذرد انتقاد کنم، با این که حرف های 
خیلی جدی ای هم هست، فکر می کنم مفید 
نباشد. احتمال می دهم اختالف و دعوا را تشدید 
 کند. امروز اصل برای ما انسجام ملی است و 
روی این بیش تر تکیه می کنیم. حرف ها را هم 

به طور خصوصی 
آقایان  خدمت 
می گوییم. با این 
 
ً
حال من واقعا
نگرانم. من در 
مجموع همیشه جزو 
خوشبین ترین ها 

بوده ام. هیچ وقت آینده را بد نمی دیدم. احتمال 
بد را هم کم می دیده ام. توکل من هم در حد 

باالیی است. می دانم خداوند بندگان خود 
را تنها نمی گذارد. وقتی که خالصانه برایش 
خدمت می کنند، خداوند نمی گذارد این ها 

مخذول شوند.
اما می دانید احتمال اگر ضعیف هم باشد، 
ولی محتمل قوی باشد و مسأله بزرگ باشد، ما 
باید نگران باشیم و برای ما تکلیف آور است. 
احتماالت سخت است. ممکن است همه 
چیز ان شاءالله به خیر و خوشی بگذرد. ما 
در پرونده هسته ای دچار یک دشمن بسیار 
جدی هستیم، مگر اینکه خداوند دل آن ها 
 
ً
را بترساند و اقدامی نکنند، وگرنه آن ها قطعا
حتی یک رگ وجودشان راضی نیست که 
ایران غنی سازی داشته باشد. چون این را با 
قدرت ساخت بمب مساوی می دانند و فکر 
ح به سالح هسته ای برای 

ّ
می کنند ایراِن مسل

منافع آن ها بسیار سنگین است؛ نه این که فکر 
کنند ایران از سالح استفاده کند، بلکه تکیه 
به این قدرت می تواند جلوی منافع آن ها را 
بگیرد. به عالوه می ترسند که اشاعه پیدا کند. 
ایران که هسته ای شد، بقیه یعنی عربستان، 
مصر، ترکیه هم ممکن است این راه را بروند.

مسائل عراق بن بستی برای آمریکا پیدا کرده 
که احتمال دارد 
راه نجاتش را در 
صدمه زدن به ما 
ببیند و احتمال آن 
جدی و قابل تبیین 
است. ما باید خیلی 
هوشیار باشیم. من 
 
ً
نمی گویم ایران در عراق بدعمل می کند. انصافا
آقا خودشان دارند هدایت می کنند و درست 

 باید فکری کنیم که رهبری آسیب نبینند. 
جایگاه والیت از همه امور ما باالتر است. باید آن 
جایگاه را نگه داریم. اگر این جایگاه قوی باشد، ما 

بیاییم، برویم، باشیم یا نباشیم آثاری دارد؛ ولی اگر آن 
جایگاه آسیب ببینید خیلی سخت می شود. 

 امروز اصل برای ما انسجام ملی است 
و روی این بیش تر تکیه می کنیم. حرف ها را هم 

به طور خصوصی خدمت آقایان می گوییم. با این 
 نگرانم. من در مجموع همیشه جزو 

ً
حال من واقعا

خوشبین ترین ها بوده ام.
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جلو می رود؛ ولی خطر برای ما وجود دارد 
که ممکن است ما از آن ناحیه آسیب ببینیم.
درباره مسأله تحریم باید بگویم که امروز 
تحریم جدی در محتوا نیست؛ ولی آثار جنگ 
روانی در کشور ما خودش را نشان داده است. 
وقتی خطر تحریم جدی باشد، سرمایه گذاری ها 
رو به ضعف می رود. مردم صبر می کنند، 

را  چیزهایی 
مخفی می کنند، 
را  چیزهایی 
خارج می کنند، 
چیزهایی را ذخیره 
می کنند. آن هایی 

که الزم ندارند بخرند، می خرند و تخریب 
می کنند که حالت بدی است. هزینه واردات 
 ده درصد 

ً
ما بسیار سنگین شده است. تقریبا

گران تر جنس وارد می کنیم. به دلیل این که 
ریسک باال رفته است، بیمه ها گران تر شده 
 داریم خسارت می بینیم. هزینه 

ً
و واقعا

طرح هایمان دارد باال می رود. چون خارجی ها 
به تعهدشان عمل نمی کنند.

این ها را کسی نمی بیند. وقتی این ها را جمع 
کنیم، انبوهی از ضرر و خسارت در کشور دیده 
می شود. بیش تر این ها به همین جنگ روانی 
و تحریم ها مربوط است. اگر در همین سطح 
هم بماند، می توان تحمل کرد. اگر بیش تر و 
تشدید کنند، جای نگرانی است. ما به عنوان 
کسانی که باید از طرف ملت امانتداری کنیم، 
آینده ملت و بچه هایمان را باید در نظر بگیریم 
 که نگاه 

ً
و خیلی باید مواظبت کنیم. مجموعا

می کنم، پیکر اقتصاد ما در حال خونریزی 
است و آسیب خواهیم دید.

    از اعضای جلسه:  در مسأله هسته  ای 
یجانی در  ید؟ آقای الر نظر خاصی دار
خیلی موارد با شما همفکر و هماهنگ 
ید  است. در این عرصه نظر خاصی دار

که عمل نمی شود؟
آیت الله هاشمی: ما از ۲۵ سال پیش انرژی 
هسته ای داشتیم و شروع کردیم و آژانس هم 
همیشه می دانست. 
این گونه نبود که مطلع 
نباشد. همین آب 
سنگین در زمان من 
شروع شد؛ آژانس 
هم می دانست. ما 
در روسیه شرکت مشاور گرفتیم و تا شرکت 
مشاور تأیید نکرد، کارمان را شروع نکردیم. 
پرونده هم همیشه در آژانس داشتیم که می رفتیم 
دفاع می کردیم. اما مسأله را تبلیغاتی نکرده 
بودیم. سیاستی که من دنبال می کردم این بود 
که ضمن این که کارمان را ادامه می دهیم، 
روابط مان را با دیگران ضعیف نکنیم؛ یعنی 
یک عده دشمن پشت سر خودمان قرار ندهیم. 
جاهایی که باید کارمان بگذرد، بگذرانیم. 
اآلن این گونه نیست. عده زیادی دشمن 
وقتی که پرونده به آن جا می رود، علیه ما رأی 
می دهند و کار می کنند. ما امکانات فراوانی 

داریم که نگذاریم 
این قدرت ها علیه 
ما باشند؛ اما داریم 
خودمان  برای 
دشمن درست 
می کنیم. طوری 

باید رفتار کنیم که آن ها تحریک نشوند.

ما از اول تکلیف  خود را با اسرائیل روشن 
کرده ایم. اسرائیل را نامشروع می دانیم و با او 
حرف نمی زنیم و همیشه هم گفته ایم. در مورد 
آمریکا هم شرط گذاشتیم و گفتیم آمریکایی ها 
نامشروع نیستند، ولی اگر می خواهند با ما 
حرف بزنند، پول های ما را بدهند تا ما بنشینیم 
و با آن ها حرف بزنیم. شرطی گذاشتیم و 
یک شرط منطقی بود. بقیه را هم گفتیم که 
همه دوست ما هستند و می توانیم با هم کار 
کنیم و کار هم می کردیم. فکر می کنم که 
این سیاست خارجی هنوز برای نجات ما از 
بن بست هسته ای و مسائل دیگر می تواند مفید 
باشد. آقا هم همیشه در جلسه ها می گویند 
 
ً
که بروید دیپلماسی تان را قوی کنید. معموال

خیلی وارد جزییات نمی شوند و می گویند راه 
ما همان دیپلماسی است و باید کاری کرد. 
در جلسه  شورای امنیت، مسئوالن دولت، 
 وزیر خارجه خدمت آقا بودند 

ً
مخصوصا

که گفتند هولوکاست خیلی به ما در سطح 
جهانی ضربه زد.

    از اعضای جلسه: خود آقا هم فرمودند 
که چه لزومی داشت این حرف گفته شود.

 از آقا این ها را 
ً
آیت الله هاشمی: بله، معموال

نقل نمی کنم. چیزهای دیگری هم می فرمایند؛ 
 این که اگر 

ً
مثال

این حرف ها زده 
نمی شد بهتر بود. 
 چه فرقی 

ً
مثال

می کند هیتلر صد 
میلیون آدم کشته 
باشد؟ اگر می توانست بیش تر هم می کشت. 

 مسائل عراق بن بستی برای آمریکا پیدا کرده 
که احتمال دارد راه نجاتش را در صدمه زدن به ما ببیند 
و احتمال آن جدی و قابل تبیین است. ما باید خیلی 

هوشیار باشیم.

 ما از ۲۵ سال پیش انرژی هسته ای داشتیم و 
شروع کردیم و آژانس هم همیشه می دانست. این گونه 

نبود که مطلع نباشد. همین آب سنگین در زمان من 
شروع شد؛ آژانس هم می دانست.
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بله؛ شش میلیون یهودی کشته نشدند؛ ولی 
چند صد هزار کشته شدند؟ خودشان می دانند. 
چرا بیاییم سراین قضیه دعوا کنیم؟ از این 
حرف ها زیاد است. در این شرایط جهانی 
تضادهای فراوانی وجود دارد که ما می توانیم از 
تضادهایی که در دنیاست، با ظرفیت خوبی که 
جمهوری اسالمی دارد، درست استفاده کنیم 
و راه خودمان را برویم. استادی و ورزیدگی و 

پختگی می خواهد.

   از اعضای جلسه:  امروز کشور درگیر 
مسأله بسیار مهمی است و آن تضاد داخلی 
است. تصمیماتی در سطح کالن در مجلس 
گرفته می شود، اما عکس آن پیاده می شود و 
 برای مردم ناامید کننده است. عوامل 

ً
این واقعا

تضاد کجاست؟ آثار پیداست، ولی دست ها 
نامرئی است. توقعی که از حضرت عالی و 
یم، این است که در این  امثال جناب عالی دار
زمینه کمک هایی بشود تا آن دست های نامرئی 
شناخته شود. گاه از طرف کسی که مسئولیت 
شخصی ندارد، این کارها بهتر ساخته است. 
این مسأله خیلی مهمی است که مردم را زجر 
 درباره زمین، طرحی آوردند که 

ً
می دهد. مثال

 قیمت زمین را از ساختمان خارج کنیم. 
ً
اصال

ید زمین مشکل نداشته  طوری که مردم در خر
باشند. یک مرتبه در این وضعیت قیمت زمین 
یادی دارد که  باال رفت. این ضربه بسیار ز
اطمینان مردم سلب می شود و حالت یأس 

در بین آن ها به وجود می آید.
آیت الله هاشمی: بد نیست حاال که جلسه 
خودمانی است، بعضی چیزها گفته شود. 
 دولت مایل نیست ما در کارشان 

ً
 واقعا

ً
اوال

از این نوع دخالت ها بکنیم. حتی این که روی 
طرح ها و برنامه هایشان تحلیل بدهیم و کمک 
 
ً
کنیم. من در سفر قبلی که آمده بودم، معموال
به هرجا که می روم، مدیرها می آیند و با آن ها 
صحبت می کنم و مشکالتشان را می گویند و 
ما کمکشان می کنیم. آقای محتاج  که اآلن 
هم اینجا هستند، دعوت کردند که به شورای 
اداری برویم. با این که وقت هم نداشتیم، سفر 
شب را به تأخیر انداختیم. آقای احمدی نژاد به 
ایشان تلفن کردند و گفتند که چرا گذاشتی؟ 

لغو کن. البته من 
خوشحال شدم؛ نه 
این که متأثر شوم. 
به ایشان گفتم: 
شما اطاعت کن؛ 

رئیس شماست و نباید با رئیس خود مشکل 
داشته باشید. من سعی می کنم در کار این ها 

دخالت نکنم.
 من با مردم صادق هستم. کار خوبی که 

ً
ثانیا

هست آن را درست جلوه می دهم و می گویم 
 خوب و قانع کننده 

ً
این این طوری است. واقعا

بیان می کنم. ولی وقتی که خودم می دانم داریم 
بد می رویم، نباید به مردم دروغ بگویم. ما 
نباید خالف حق حرفی بزنیم. حداکثر این 

است که سکوت کنم و چیزی نگویم.
همین مسأله زمین را که شما گفتید و مسأله 
ده میلیون تومانی که برای مسکن گذاشتند، 
یا همین وعده های استانی که میلیارد میلیارد 
وعده می دهند و نداریم؛ چون اگر داشتیم که 
می دادیم. اگر بخواهم این ها را توجیه کنم، 
ناصادق هستم. مخفی هم نمی شود کرد. 
امروز اطالعات مردم زیاد است و هر کسی  

بگوید، حتی رهبری هم بگویند، مردم می فهمند 
و می گویند این حرف درست نیست. این که 
من بیرون هستم و بیایم و بگویم، تأثیر ندارد. 
من سعی می کنم در جلسات هر چه بتوانم به 
دولت کمک کنم. در مجمع همان جایی که 

الزم است مشکالتشان را برطرف می کنم.
اصل ۴۴ قانون اساسی را رهبری از ما خواستند 
و ما اصالح کردیم و ایشان تأیید کردند و چند 
روز پیش آقا ما را در جلسه احضار کردند. دلم 
برای آقا سوخت. ایشان فرمودند که من این اصل 
را که اصالح کردم، 
انتظار انقالب 
اقتصادی در کشور 
داشتم. من هم گفتم 
که من هم از اول 
این طور فکر می کردم. در دولت آقای موسوی 
اختالف ما با آن ها این بود که آن ها می خواستند 
امور دولتی شود و ما نمی خواستیم دولتی شود. 
حاال این اصل را این گونه طبق عقیده قبلی 
اصالح کردیم. قدری مشکالت را گفتند و 
بعد فرمودند: بعد از گذشت این مدت، نه به 

رونق رسیده ایم و نه به عدالت. 

     از اعضای جلسه: بنده مصاحبه 
دیشب شما را به خوبی گوش دادم. آن جا 
که مجری از شما می پرسد که با آقا درد دل 
یاد درد   آقا ز

ً
ید یا نه؟ فرمودید سابقا دار

یاد درد دل دارم.  دل داشت؛ حاال من ز
آقای حاج منصور  مداح، خیلی توهین 
می کند. علی الخصوص به شخص پیغمبر 
یارت   در جلسات مقدس ز

ً
و مخصوصا

عاشورا. برای ما موجب تأثر است. این آقا 

 وقتی که خودم می دانم داریم بد می رویم، نباید 
به مردم دروغ بگویم. ما نباید خالف حق حرفی بزنیم. 

حداکثر این است که سکوت کنم و چیزی نگویم.
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 هم توهین کرده است. خواهش من این 
ً
قبال

است در آن درد دل هایی که می خواهید با 
آقا صحبت کنید، به این موضوع هم الاقل 
از قول ما اشاره ای کنید؛ بلکه ان شاءالله 
این آفت از جلسه مداح ها برطرف شود.

آیت الله هاشمی: من نمی خواهم آقا را در 
مقابل خودم ببینم که ایشان فکر کنند دارم 

اعتراضی به ایشان می کنم.

     از اعضای جلسه: از قول ما بفرمایید.
آیت الله هاشمی: ایشان را همین امسال 
باز به جلسه آقا بردند و برای آقا مداحی کرده 
است. آقا که می دانند این چه وضعی دارد. من 
نمی خواهم طوری بگویم که ایشان احساس 
کنند من حالت اعتراض به ایشان دارم. 
خودشان تشخیص می دهند که به نحوی باید 

از او دوری کنند. 
این را ممنوع کرده 
بودند و قهر کرده 
بود که به مسجد 
ارگ نرود و مدتی 
نمی رفت. بعد 
خودش گفت آقای 

محمدی گلپایگانی به من تلفن کرد و گفت: 
شما چرا نمی روید؟ برو. در این شرایط درست 

نیست به آقا چیزی بگویم.
جلسه ما با آقا خیلی باصفاست. اگر اختالفی 
هم داشته باشیم، ایشان ولی است و ما باید 
 جای اختالف نیست. ایشان 

ً
اطاعت کنیم. اصال

سلیقه ای دارد و ما نمی توانیم سلیقه مان را به ایشان 
تحمیل کنیم. ایشان هم به من تحمیل نمی کند. 
چیزهایی که مربوط به امور نباشد، نمی گوییم.

   از اعضای جلسه: آفتی که کشور ما 
یادی  دچار آن است و متأسفانه خسارات ز
را تا اآلن دادیم، بی توجهی به کارشناسی و 
یادی  یت میانی کشور است. به تعداد ز مدیر
از کارشناسان نظام یا بی توجهی می شود 
 از این که این ها 

ً
یا جابه جا می شوند. جدا

سرمایه های نظام هستند و تربیت شده اند 
و هزینه های باالیی به آن ها اختصاص 
داده شده است. در سیاست های کالن 
نظام، مجمع تشخیص می تواند با اشراف 
یف کند  رهبری، حوزه هایی را در نظام تعر
که دستخوش تغییر نشوند و مشخص باشد 
که چقدر از مدیران ارشد و سفرا را دولت ها 
می توانند عوض کنند. تغییر انبوه مدیران میانی 
کشور و حتی مدیران کالن، یعنی بی توجهی 
به بدنه کارشناسی و هرز کردن استعداد 
کشور. این پرونده 
باید یک بار برای 
همیشه بررسی 
بسته  و  شود 
شود. ما در دوران 
آقای خاتمی این 
خسارت را دیدیم. 
یم می بینیم  در دوران آقای احمدی نژاد هم دار
و معلوم نیست این وضع به کجا می رسد.
آیت الله هاشمی: یکی از بندهایی که در 
مجمع در حال بررسی است، همین است 
که با تغییر دولت ها، بدنه کارشناسی دولت 
آسیب نبیند و حدی قرار می دهیم. در دنیا 
هم همین طور است؛ کابینه در حد وزیر 
یا معاون وزیر قابل تعویض است و نباید 

تغییرات فراوان باشد.

وقتی متمم بودجه پارسال را دولت 
می خواست به مجلس ببرد، ما به رهبری 
گفتیم که این را خالف مصوباتمان می بینیم؛ 
چون وابستگی به نفت را اضافه می کند و 
این برخالف سیاستهای مصّوب رهبری 
است. چه کنیم؟ آقا به من فرمودند: این 
دولت تازه آمده و شعارهایی داده و مردم را 
امیدوار کرده است، شما اگر اآلن بخواهید 
جلوی کارهایش را بگیرید، ممکن است 
تی صبر 

ّ
تصّورات دیگری در آن شود. مد

کنید، مهلت بدهید تا این ها کارهایشان 
را انجام بدهند. اگر خوب درآمد که همه 
راضی می شویم و اگر دیدیم دارد مشکل 
پیدا می شود، فکری می کنیم. در این یک 
سال، و بودجه ای که امسال به مجلس 
رفت و متممی که آورده اند، با چند مصوبه 
سیاست های رهبری نمی سازد، اما به خاطر 
مالحظاتی که رهبری داشتند، اقدامی برای 
 باید چه 

ً
جلوگیری نکردیم تا ببینیم بعدا

کنیم. من اگر اآلن بخواهم اقدامی بکنم، 
از طریق رهبری می کنم و از طریق دیگر 

مصلحت نمی بینم وارد شوم.

   از اعضای جلسه: همان طور که 
حضرت عالی فرمودید در حفظ و حمایت 
از رهبری همه باید کوشا باشیم. اآلن 
دغدغه ای بین دلسوزان نظام، انقالب 
وعالقمندان به رهبری هست که درباره 
مسافرت های هیأت دولت و توقعاتی 
است که باال می رود؛ چراکه تنها ۱۳ 
درصد وعده ها در قم اجرا شده و شاید 
در استان های دیگر، از این هم کمتر باشد. 

 جلسه ما با آقا خیلی باصفاست. اگر اختالفی 
هم داشته باشیم، ایشان ولی است و ما باید اطاعت 

 جای اختالف نیست. ایشان سلیقه ای دارد 
ً
کنیم. اصال

و ما نمی توانیم سلیقه مان را به ایشان تحمیل کنیم. 
ایشان هم به من تحمیل نمی کند.
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حضرت عالی فرمودید که مردم مأیوس 
می شوند. این حمایت همه جانبه ای 
که اآلن مقام معظم رهبری از این دولت 
دارند، همه دولت ها را حمایت می کردند 
و می گفتند وظیفه خود می دانم، اما نسبت 
به این دولت حمایت های باالیی دارند. 
 این دولت لطمه بخورد، مسأله 

ً
اگر مثال

مهمی نیست. اما خوف ما این است با 
این حمایتی که می کنند، لطمه به رهبری 
بخورد. چه تدبیری می شود؟ این سفرها 
 برکات و آثاری دارد؛ اما تبعاتی که 

ً
حتما

ممکن است بعد پیدا کند و این تبعات 
مردم را مأیوس کند و توقعات مردم برآورده 
نشود، لطمه به رهبری است. خیلی ها به 
ما می گویند شما به آقا برسانید؛ ولی ما که 
نمی توانیم. خود حضرت عالی در این جهت 
ید؟ صالح می دانید خدمت آقا  نظری دار

صحبت شود یا صالح نمی دانید؟
آیت الله هاشمی: صالح می دانم که صحبت 
شود؛ ولی این که خود من صحبت کنم، بحث 
دیگری است. به عالوه این طور حس می کنم 
که رهبری احساس کرده اند که دولت مخالفان 
قوی ای دارد و خواسته اند با این حمایت هایی 
که می کنند، نگذارند دولت آسیب کلی ببیند؛ 
چون وقتی دولت آسیب کلی ببیند و نتواند 
کار کند، همه ما متضرر می شویم و دودش 
به چشم همه ما می رود. این که به رهبری 
گفته شود؛ هر کسی هر رابطه ای دارد و به هر 
شکلی می تواند به ایشان بگوید. من خودم 
روی جهاتی نمی خواهم در این مسأله خیلی 

دخالت کنم.
نکته ای که به همه شما مربوط می شود و من 

باید بگویم این است که همه نظام و دولت ها 
در گذشته به خاطر ارتباطشان با روحانیت و 
تقویت روحانیت، بهره های زیادی می گرفته اند. 
اآلن رابطه دولت به خصوص با روحانیت 
تضعیف شده است. این که اآلن مراجع دولت 

را نمی پذیرند یا 
چیزی نمی گویند، 
مسأله بی سابقه ای 
است. در زمان 
دولت های غاصب 
قبلی  هم این مقدار 

بین مراجع و دولت ها فاصله نبود. دوستان 
دولت و کسانی که با آن ها هستند، باید این 
موارد را بگویند و رنجیدگی آقایان را برطرف 
کنند؛ آقایان هم مالطفت کنند. خوب نیست 
حوزه و مراجع و بزرگان با دولت نباشند؛ این 

آسیب می زند.

   از اعضای جلسه: حضرت  عالی 
ید؟ پیشنهادی دار

آیت الله هاشمی: خودتان ابتکار کنید. من 
هم نمی دانم چه باید بکنم. البته من خودم هم 
از همان حرف ها رنجیده ام؛ ولی فکر می کنم 

باید راهی پیدا کرد.

    از اعضای جلسه: بنده به سهم خودم، 
به نمایندگی از جمع می روم و تمام تالشم 

را می کنم.
آیت الله هاشمی: شما را می دانم؛ دیگران 

را می گویم.

     از اعضای جلسه: جایگاه مرجعیت 

را همه ما می شناسیم. تمام تالشمان را هم 
به کار برده ایم، اما متأسفانه تا اآلن موفقیتی 
حاصل نشده است. حتی این دفعه که قرار 
بود ایشان بیاید، التماس کردیم که شما 
فقط به دیدن مراجع بیاید. گفتیم این از هر 
سفر استانی برای 
شما و نظام مهم تر 
است. گفتم من 
به عمرم برای 
مسائل مادی به 
هیچ کس التماس 
نکرده ام؛ اما این جا به عنوان یک طلبه 
التماس می کنم. بیش تر از این ما چه کاری 

می توانیم بکنیم؟
آیت الله هاشمی: ایشان باید بفهمند که 
دان آن ها منتقل می شود؛ 

ّ
روحیات مراجع به مقل

یعنی اگر مقلدین مراجع بدانند که نظر مرجع 
تقلیدشان این است، خیلی اثر منفی و عمیق 
روی روحیات مردم می گذارد. آن ها نباید منتظر 
باشند که روحانیت و مراجع شکست بخورند. 
ما کوچک نمی شویم که از مراجع عذرخواهی 
کنیم. چه عیبی دارد؟ یک مرجع تقلید استاد 
ماست. بروند و عذرخواهی کنند و بگویند که 
ما اشتباه کردیم. چه ضرری می تواند داشته 
باشد؟ باالخره دوستانی مثل آقای کعبی و 
بعضی از آقایان، آشنایی بیش تری دارند. یک 

مدتی مسأله را پی گیری کنند.

     از اعضای جلسه: همه آقایان مأیوس 
هستند.

آیت الله هاشمی: اشتباهی شد که باید رفع 
شود. تا کی می خواهد ادامه داشته باشد؟

 همه نظام و دولت ها در گذشته به خاطر 
ارتباطشان با روحانیت و تقویت روحانیت، بهره های 
زیادی می گرفته اند. اآلن رابطه دولت به خصوص با 

روحانیت تضعیف شده است.



منظور آقای بروجردی از حاشیه بودن فقه شیعه بر فقه اهل سنت چه بود؟

سید جالل آشتیانی نقطه ی تبلور یک نحوه هستی بود
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   مقدمه
انجمن اصول فقه در اسفند ماه ۱۳۹۰ 
تأسیس گردید و از ابتدا رهنمودهای مراجع 
عظام تقلید، مقام معظم رهبری و اساتید 
مالک عمل این انجمن بوده است. انجمن 
اصول فقه در همه زمینه های اصولی )نقد و 
بررسی مسائل علم اصول، کاربردهای قواعد 
اصولی، اصول فقه مقارن، تاریخ علم اصول 
و فلسفه علم اصول( فعالیت های بسیاری 
داشته است. یکی از فعالیت های مهم این 
انجمن، برگزاری نکوداشت بزرگان حوزه 
است. در این راستا، سال ۱۳۹۴، هیئت 
مدیره انجمن اصول فقه حوزه، برگزاری 

نکوداشت عالم پرآوازه، فقیه اصولی، رجالی 
سترگ، شخصیت کم نظیر عالم تشیع، 
شکوه مرجعیت، حضرت آیت الله العظمی 
بروجردی را تصویب نمود. شخصیتی که 
به فرموده مقام معظم رهبری در زمان بسیار 
حساس و پرتالطم آن روزگار، حوزه علمیه 
قم را برای ایجاد انقالب شکوهمند اسالمی 
توسط بزرگ مرد تاریخ حضرت امام خمینی 
آماده نمود. شخصیت عظیمی که امام در 
نامه ای به آیت الله العظمی شیخ مرتضی 
حائری درباره ی ایشان می نویسد: »آیت الله 
بروجردی همانند شیخ طوسی است« و به 
ایشان سفارش فرمود که از نجف به قم بیاید.

   مباحث آیت الله علوی بروجردی
پیش از ورود بحث، نکته شبهه برانگیزی 
که مکرر و به صور مختلف از مرحوم آقای 
بروجردی نقل می شود که ایشان گفته اند 
»فقه شیعه حاشیه ای بر فقه سنی است« را 
 ظاهر این کالم قابل 

ً
مطرح می کنم. طبیعتا

قبول نیست؛ چون شکل گیری و تدوین فقه 
سّنی به وسیله ائمه اربعه اهل تسنن است و 
فقه شیعه در دوران امام باقر و امام صادق 
علیهماالسالم مرحله اوج خود را طی کرده 
است. پس مراد و مقصود ایشان چیست؟ 
چه چیزی را می خواستند بیان نمایند؟ چون 
به صور مختلف از ایشان نقل می شود و 

منظور آقای بروجردی از 
حاشیه بودن فقه شیعه بر فقه اهل 

سنت چه بود؟
گزارشی از کمیسیون اول پیش کنگره نکوداشت آیت الله العظمی بروجردی

سید حسین میرخلیلی

پیش نشست نکوداشت آیت الله العظمی بروجردی)ره( که مقدمه ای 
برای کنگره بین المللی نکوداشت این عالم برجسته است، در 
قالب چهار کمیسیون علمی به همت انجمن اصول فقه حوزه 
علمیه قم و مسئولین کتابخانه آیت الله بروجردی برگزار گردید. 
کمیسیون فقه با سخنرانی حضرت آیت الله سیدمحمدجواد علوی 
بروجردی )نوه ی آیت الله العظمی بروجردی( آغاز گردید. بحث 
ایشان درباره ی نگاه آیت الله بروجردی بود به این مسأله که آیا فقه 
شیعه حاشیه ای بر فقه اهل سنت است؟ مباحثات گزارش مبسوط 

این کمیسیون را تقدیم خوانندگان عزیز می نماید.



اجتهاد و  علم 
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برخی از عزیزان هم همین ظاهر کالم را 
اخذ می کنند.

آقای  مرحوم 
بروجردی نظریه 
خاصی در این جا 
داشتند که آثار بسیار 
زیادی در مقام 
استنباط و اجتهاد 

دارد؛ ایشان  می فرمودند: رسول اکرم)ص( 
در دوران خودشان فقه را برای مردم تبیین 
فرمودند. بعضی از این فروع در قرآن 
کریم آمده؛ اما اکثر این ها در قرآن نیامده؛ 
بلکه به وسیله خود پیامبر اکرم)ص( برای 
 به 

ً
مردم تبیین شده است. آن چه که بعدا

معنای سنت پیغمبر اکرم)ص(  به عنوان 
یك مستند برای ما در مقام استنباط به کار 
می رود، همین مطالبی است که پیغمبر 
فرموده اند؛ که شامل همه آن چیزهایی 
است که ضرورت داشت مردم بدانند و 
عمل بکنند. به عبارت دیگر، بعضی از 
 بیان شده اند و به فرمایش 

ً
این احکام بعدا

صاحب کفایه احکامی هستند که فعلیتشان 
بعد از ظهور حضرت است. لذا آن چه که 
پیغمبر اکرم)ص( تبیین فرمودند، همان 
چیزی است که آن زمان الزم بوده است 
مردم بدانند و به آن عمل کنند. بنابراین 
ذهنیت مردم از احکام دین، همان مواردی 
بوده که رسول خدا)ص( تبیین فرمودند. 
در زمان امیرالمؤمنین، امام مجتبی و امام 
حسین علیهم السالم، یک سری اجتهاداتی 
از سوی خلفا صورت گرفت که البته وسیع 
و زیاد نبود. مرحوم شرف الدین در کتاب 

النص و االجتهاد مقداری از این ها را بیان 
فرمودند. فی الجمله مشخص بود که خلیفه 
به عنوان خودش 
در مقابل پیامبر 
تصرف می کند؛ 
از قبیل تصرف 
در نماز تراویح، 
تصرف در اذان 
و… اما از اواخر دوران امام سجاد)ع(، مردم 
نسل شان تغییر پیدا کرد؛ صحابه کم شدند؛ 
تابعین پیدا شدند و ذهنیتی که همه مردم 
از احکامی که پیغمبر)ص( عنوان فرموده 
بود کم رنگ شد و در این وضعیت، فقها و 
قضاتی که همه حکومتی بودند، پیدا شدند. 
مردم به این ها مراجعه می کردند و این ها نیز 
جواب مسائل فقهی را می دادند و چون در 
نظر بسیاری از مردم، این فتوا با ذهنیتی که از 
زمان پیامبر مانده بود، منافات داشت، این ها 
گاه اختالف پیدا می کردند و در یک مسأله 
احکام متعددی گفته می شد. همان زمان بود 
که بحث تخطئه و تصویب در کالم عامه شکل 
گرفت؛ این مسأله مطرح شد که حکم الله 
واقعی یکی است؛ پس چطور این فقها، انظار 
متعدد دارند؟ پس این موضوع مطرح شد که 

خداوند حکم الله 
واحد ندارد و حکم 
خداوند به تعداد 
انظار مجتهدین 
است. خود آقای 
بروجردی نیز در 

اصول شان چند جا به این مطلب اشاره می 
کنند که »تصویب باطل است، اما اجماع 

قابل استدالل و استناد برای بطالنش نیست؛ 
چون اجماع در مسأله فقهی نیست؛ بلکه در 

مسأله کالمی است«.
وقتی که این تفاوت پیدا شد، در آن 
زمان مردمی که اهل دقت بودند، به ائمه 
اهل بیت)ع( و امام سجاد)ع( مراجعه 
می کنند و این مسأله در زمان امام باقر 
و امام صادق علیهما السالم اوج پیدا 
می کند. بنابراین نظر ایشان این بود که 
در غالب روایاتی که از ائمه)ع( سوال 
شده است، پیش زمینه ای وجود دارد و 
آن، آرائی است که فقهای عامه و قضات 
عامه در مسائل مطرح کرده اند. آرائی که 
با ذهنیت مردم و ذهنیت باقیمانده از زمان 
رسول خدا)ص( تنافی نداشته، کم تر مورد 
سوال واقع می شده و احکامی که تنافی 
داشته بیش تر. بنابراین وقتی راوی از امام 
باقر و امام صادق علیهما السالم سؤال 
می  کرده، ناظر بوده به فتاوی خالفی که از 
ناحیه علمای عامه عنوان می شده است.

آقای بروجردی می فرماید: عمده مستند در 
فقه خودمان، روایات ائمه)ع( است؛ اما به 
این نکته توجه داشته باشیم که این روایات به 
همین سادگی قابل استدالل و استناد نیستند 
 و فقیه الزم است 
پیش زمینه این 
روایات ـ که از 
آن به شأن صدور 
تعبیر می شود ـ 
را بداند؛  این که 
آیا سؤال راوی، هیچ پیش زمینه ای ندارد 
یا این که راوی بر اساس زمینه قبلی سوال 

 شکل گیری و تدوین فقه سّنی به وسیله ائمه 
اربعه اهل تسنن است و فقه شیعه در دوران امام 

باقر و امام صادق علیهماالسالم مرحله اوج خود 
را طی کرده است. 

در غالب روایاتی که از ائمه)ع( سوال شده 
است، پیش زمینه ای وجود دارد و آن، آرائی است 

که فقهای عامه و قضات عامه در مسائل مطرح 
کرده اند. 
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می کند.  برای رسیدن به این مهم، آرای اهل 
تسنن، فقها و قضات عامه در آن عصر باید 
دیده شود. در این جا دیگر فتوای ابوحنیفه 
و مالك مناسب و کارآمد نیست؛ بلکه باید 
 فقها 

ً
نسبت به آرای پیش از این هاـ  که عمدتا

و قضات عامه  ی هم زمان با امام سجاد)ع( 
و قبل از آن و اوائل امام باقر)ع( هستند ـ 

اطالع داشته باشیم.
پس نظریه ی ایشان این است؛ و لذا فقه شیعه 
حاشیه بر فقه عامه است؛ و منظور از حاشیه 
معنای مصطلح آن نیست؛ منظور این است که 
اگر کسی بخواهد فقه شیعه را متوجه بشود باید 
این پیش زمینه را در نظر بگیرد و آرای  فقهایی 
ز بازمانده از زمان رسول 

َ
که خالف آن امر مرتک

خدا)ع( عنوان می کردند را بداند. این که اسم 

این قضیه را حاشیه بودن فقه شیعه بر فقه سنی 
بگذاریم،  خیلی تعبیر خوبی نیست. بسیاری 

خیال می کنند که 
آغاز فقه سنی از 
زمان ائمه اربعه 
بوده؛ در حالی 
که قبل از این ها 
هم بوده است. 

اختالف هم زیاد بود و حکومت مداخله 
کرد و این چهار مذهب را انتخاب کرد. 
لذا در این جا  ناچاریم این پیش زمینه را 

در نظر بگیریم.
البته استنباط بر این اساس کار ساده ای 
نیست. استنباط براساس مکتب نجف )ضمن 
احترام به اعاظم و بزرگان آن( که ما به آن فقه 

فنی یا فقه اصولی می گوییم و اوجش در فقه 
ه العظمی خویی متجلی هست، 

ّ
مرحوم آیت الل

ساده تر است؛ 
یعنی این روایات 
را می بینیم و بر 
اساس مبانی ای 
که در اصول داریم، 
اعمال می کنیم. 
اما براساس نظریه مرحوم آقای بروجردی، 
نیاز به تتّبع است. ما باید آرای فقهای عامه 
قبل از این ائمه اربعه )مالک، ابوحنیفه 
و…( را به دست بیاوریم و یکی از مشکالت 
این جاست؛ علت این که روش ایشان به طور 
اساسی به  وسیله شاگردان شان یا فقهای بعد 
دنبال نشد همین مشکل بودن آن است؛ چون 
تتبع وسیعی  می طلبد. ما به همه آرای این 
فقها در عصر قبل از ائمه اربعه دسترسی 
نداریم. یکی از منابع بسیار مهم برای ما 
کتب مرحوم عالمه حلی است. عالمه حلی 
کتاب های زیادی از این فقهای عامه در 
اختیار داشته است؛ لذا وقتی در کتاب های 
مختلف مسائل را مطرح می کند، کم و بیش 
به آرای این فقها نیز اشاره می کند. نظر 
مرحوم آقای بروجردی این بود که وقتی ما 
خودمان دسترسی مستقیم پیدا نمی کنیم، 
به نقل مرحوم عالمه اعتماد کنیم. عالمه 
حلی هم آن قدر تتّبعش وسیع بوده است که 
چند سال پیش که مؤسسه آل البیت کتاب 
تذکرة الفقهاء از عالمه حلی را می خواست 
تحقیق بکند، مصیبت داشت؛ چون بسیاری 
از این آرای فقهای عامه از کتبی نقل شده 
بود که اآلن در اختیار ما نیستند یا از بین 

 اگر کسی بخواهد فقه شیعه را متوجه بشود 
باید این پیش زمینه را در نظر بگیرد و آرای  فقهایی 
ز بازمانده از زمان رسول 

َ
که خالف آن امر مرتک

خدا)ع( عنوان می کردند را بداند.
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رفته اند. آن زمان عالم حلی رئیس بوده و 
این کتاب ها را در اختیار داشته است. حتی 

استاد بزرگوارمان 
حضرت آقای 
وحید خراسانی 
ه و روحی 

ّ
حفظه  الل

فداه در درس عنوان 
می فرمودند که ما 

برخالف مرحوم آقای خویی به توثیقات 
عالمه اعتماد می کنیم؛ ولو عالمه مثل 
شیخ طوسی یا نجاشی قریب نیست و دور 
است؛ اما آن اسباب شهادت در کتب )اگر 
قول رجالی را از باب شهادت بگیریم(، به 
ایشان رسیده است. مرحوم آقای خوئی 
این جهت را نفی می کنند، ایشان اصرار 
داشتند و استدالل شان هم این بود که 
عالمه رئیس بوده و غیر از ریاست، مرجع 
هم بوده است و از همه جا برای ایشان کتب 
مختلف می آوردند. این مطلب از تتبعی 
که در کتاب ها دارد پیداست. به هرحال ما 
این آرای را می توانیم الاقل تا آنجایی که 
ممکن است، به دست بیاوریم. لذا اگر ما 
 به روایات مراجعه کنیم بدون این که 

ً
مستقیما

به پیش زمینه نظر داشته باشیم، نمی توانیم 
ادعا کنیم آن چیزی که اهل بیت)ع( در 
این روایات می خواستند تبیین بفرمایند را 
فهمیده ایم. این نکته اصلی مرحوم آقای 

بروجردی در نظریه شان است.
حال سؤال این است: ثمره دانستن شأن 
صدور روایات در فقه و مقام استنباط چیست؟ 
اثرش در فقه این است که در مقام استنباط 
و استدالل تا روایتی اطالق یا عموم دارد، 

 اطالق را اخذ نکنیم و به آن اطالق 
ً
فورا

بخواهیم استناد کنیم. خیلی از این اطالق ها 
به آن زمینه قبلی 
انصراف دارند و این 
در استنباط خیلی 

کارآمد است.
این نظریه آثار 
دارد؛  زیادی 
انصراف موضوع پیدا می کند. بعضی بزرگان 
انصراف را دعوایی بی پدر و مادر می دانند. 
اما مرحوم آقای خویی، انصراف را دائرمدار 
تشکیك در صدق می داند؛ و می شود ضابطه 
برایش تعیین کرد. ما نیاز پیدا می کنیم. یک 
قدری شکل استنباط تغییر می کند. باید 
توجه داشته باشیم این طور   نیست که همه 
این روایات، اطالقی که دارند را در همه جا 
به کار بگیریم و از آن پیش زمینه غافل باشیم. 
 اگر برای آن تعبیر بهتری از حاشیه 

ً
طبیعتا

وجود داشته باشد، بهتر است که حاشیه 
نگوییم. آن چه عرض شد، نظریه ی آقای 
بروجردی بود؛ نظریه ای که مورد شبهه 
واقع شده است و ایشان به آن ملتزم بودند 
و در فقه شان به کار می بردند. تقریراتی که از 
ایشان هست، نه به طور کامل، اما فی الجمله، 

در بسیاری از موارد 
این معنا را نشان 

می دهد.
یك مشکلی که 
ما در مورد مرحوم 
آقای بروجردی 

داریم این است که از ایشان آثار کمی در 
دست است؛ یعنی نوشته فقهی مستقیم 

نداریم. ما در طول این مدت فقط یك کتاب 
مهور پیدا کردیم که چاپ شد و حاشیه ای 
بود بر مهور جواهر و شرایع. کتاب خوبی 
است و تتّبع دارد؛ اما آثار فقهی نداریم. لذا 
امر منحصر است در تقریراتی که از ایشان 
وجود دارد. در آن تقریرات هم ـ با حفظ 
احترامی که برای صاحبان شان قائلیمـ  آن گونه 

که باید و شاید این معنا متجلی نیست.
 علتش هم این است که تقریرنویسی در قم 
 میرزای نائینی، 

ً
مثل نجف نبوده است؛ مثال

مقررهای بزرگی مانند آقاشیخ محمدعلی 
کاظمینی و مرحوم آقای خوئی داشتند. 
ما این نحوه تقریرنویسی و فرهنگ باالی 
تقریرنویسی را در قم نداشتیم. این برای 
ما مشکلی است. بنابراین پی بردن به این 

جهات کار می طلبد.
 
ً
درباره ی نظرات رجالی ایشان ـ که بعدا

در کمیسیون رجال به طور تفصیلی عرض 
خواهم کردـ  ما خیلی تالش می کنیم که این 
نظرات رجالی  الاقل در اختیار قرار بگیرد.  
االن جامع احادیث شیعه که با معماری 
ایشان تنظیم شده در اختیار همه نیست؛ 
مجلداتش در بازار موجود نیست. یک 
طبع اینجا و یك طبع هم در بیروت خورده 
است. ما اآلن در 
مؤسسه مرحوم 
آقای بروجردی 
مشغول کار بر 
روی آن هستیم. 
ه تمام 

ّ
ان شاءالل

بشود و به صورت وسیع عرضه کنیم. به هرحال 
این آثار در اختیار نیست.

ثمره دانستن شأن صدور روایات در فقه 
این است که در مقام استنباط و استدالل تا روایتی 
 اطالق را اخذ و به آن 

ً
اطالق یا عموم دارد، فورا

استناد نکنیم.  

براساس نظریه مرحوم آقای بروجردی، 
نیاز به تتّبع است. ما باید آرای فقهای عامه قبل 
از این ائمه اربعه )مالک، ابوحنیفه و…( را به 

دست بیاوریم. 
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  حجت االسالم والمسلمین رضا اسالمی
حجت االسالم  رضا اسالمی دبیر این 
پیش کنگره، پس از مباحث آیت الله علوی 
بروجردی بیان داشت که این نکوداشت در 

مرحله مقدماتی 
است که مقاالت 
در کمیسیون ها 
ارائه می شود و 
زمینه الزم برای 
برگزاری نشست 

اصلی با حضور اندیشمندان کشورهای 
دیگر، فراهم می شود. ایشان در ادامه ضمن 
برشمردن مقاالتی که به این کنگره ارسال 
گردیده بود، چهار مقاله را جهت ارائه 
انتخاب نمود که طرح بحث این مقاالت 

بدین شرح است:
۱. »معالم الذوق الفقهی لدی المرجع 
الظاهر السید بروجردی«؛ استاد سیدریاض 

حکیم
هدف از این مقاله توجه به ذوق فقهی 
آیت الله برووجردی است که در بحث های 
مختلف کم تر به این موضوع پرداخته شده 
 ایشان با همان ذوق فقهی خود 

ً
است؛ مثال

ثابت می کند که وصیت ایقاع است؛ نه عقد. 
نکاتی که در روایات نیست و بلکه ایشان 
با ذوق خود آن را بیان می کند. همچنین به 
عوامل سخت شدن تحصیل ملکه اجتهاد 
در پنج مورد در مقاله اشاره شده است؛ 
مواردی چون: پیشرفت جوامع بشری؛ 
لوازم حصول ملکه اجتهاد؛ اتیان نافله در 

اول وقت فریضه؛ و… .
۲. مقاله » قبله شناسی از دیدگاه آیت الله 

بروجردی«؛ حجت االسالم والمسلمین 
محمدحسن زمانی

آیت الله بروجردی در مسأله قبله شناسی با 
صاحب عروه، هم گام هستند؛ فقط حاشیه 
مختصری دارند 
که روح آن نیز به 
هر دو یکی بودن 
بازگشت دارد. 
قبله شناسی یکی از 
مسائل عامه تمام 
مسلمانان در کره زمین است. دقیق ترین و 
بهترین راه برای قبله شناسی، از راه مثلثات 
کروی و کرات و هندسه فضایی است که 
در تمام دنیا جوابگوست؛ چون قبله شناسی 
امری مرتبط به فضا و زمین است. بنده 
این مقاله را نوشتم تا امروزه با مسائل 
جدیدی که دنیا با آن ارتباط دارد بحث 
کنیم؛ فرمول های هندسی را استخراج 
کردم و برای تسهیل در فهم، روایات را 

نیز به کار گرفته ام.
۳. »میراث االزواج عند السید البروجردی«؛ 

استاد شکوری
آیه ۱۳ سوره نساء که مربوط به ارث زوجه 
هست،  از این جهت که چه مقدار از مال زوج 
به زوجه می رسد اطالق دارد. البته در اطالق 
آیه برخی آقایان حرف دارند. نوشتن مقاله 
در این زمینه جرأت و جسارت می خواهد. 
البته علمیت مرحوم بروجردی فوق آن است 
که کسی بخواهد مسأله را خدشه دار کند. 
صرف نظر از آرای معاصرین، وقتی بحث 
ارث زوجه را مالحظه می کنیم، آیه اطالق 
دارد؛ و البته برخی در اطالق آن تشکیک 

کرده اند. کم تر کسی را پیدا می کنیم که 
نسبت به ارث زوجه، قائل به این باشد که 
از تمام اموال زوج به زوجه ارث می رسد؛ 
مگر ادعایی که از سوی عالمه نسبت به 
قول ابن جنید، مرحوم سالر و قاضی نعمان 
و… شده است. مرحوم بروجردی به قول 
سالر اشاره نمی کند. بنابراین دو نفر باقی 
می مانند. ادعای اجماع در این مسأله که 
زوجه در تمام اموال از زوج ارث نمی برد، 

مسلم است.
۴. »کثیرالسفر و مشابهات آن جهت وجوب 
نماز تمام و روزه در سفر از دیدگاه آیت الله 

بروجردی«؛ استاد تعظیمی فر
مقاله درباره این است که عنوان کثیرالسفر 
که در کلمات بزرگان مطرح می شود برای 
حکم وجوب قصر صالة و افطار صوم، 
آیا این عنوانی است که از روایات فهیمده 
می شود یا عنوان دیگری هست. در مقاله 
بحث کرده ایم که قدما چه عناوینی استفاده 
می کردند و دیگر این که در روایات چه 
استفاده می شده است. در مجموع روایات، 
ده عنوان به دست می آید: مکاری، جّمال، 
کری، راعی، اشتقان و… و همچنین دو 
تعلیل در روایات معتبره. از تراث مکتوب 
 این عنوان از شروط قصر 

ً
برمی آید که نوعا

آمده: »ان ال یکون سفره اکثر من حضره«. 
این عنوان و تعبیر در اکثر و بلکه موارد 
زیاد نزدیک به تمام آمده است. مرحوم 
بروجردی با مبنایی که در مسائل اصلی 
شهرت حجت است و در مسائل تفریعی 
حتی اجماع هم حجت نیست، این مسأله 

را باز می کند.

مشکلی که ما در مورد مرحوم آقای 
بروجردی داریم این است که از ایشان آثار 
کمی در دست است؛ یعنی نوشته فقهی 

مستقیم نداریم. 
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   علی دهباشی
به دنبال انتشار ویژه نامه زمستانی مجله 
بخارا که به یاد استاد آشتیانی منتشر کردیم، 
این شب را برگزار می کنیم. آن چه  به عنوان 
میراث معنوی از ایشان باقی مانده، کتاب هایی 
است که حاصل بیش از نیم قرن مطالعات و 
پژوهش های ایشان درباره جهان وسیع فلسفه 

اسالمی است.
احیای سنت فکری اسالمی و نشر آثار فالسفه 
کار بزرگی بود که به همت استاد آشتیانی انجام 
گرفت. امروز پژوهشگری نیست که در حوزه 
فلسفه اسالمی، به ویژه در یک قرن اخیر، در 
هر جای دنیا بخواهد تحقیق و مطالعه کند و از 
مراجعه به کتاب های استاد آشتیانی بی نیاز باشد.

ویژگی دیگر استاد که زبانزد خاص و عام 
است، وارستگی و حقیقت جویی ایشان 
است که استادان ارجمندی که امشب در 
جایگاه سخن قرار خواهند گرفت و سوابق 
چندین و چند ساله الفت و دوستی و مباحثه 
با ایشان را داشته اند در این باب حق مطلب 

را ادا خواهند کرد.

   مهدی محقق
دوستی من با مرحوم استاد سید جالل الدین 
آشتیانی به سال ۱۳۲۳ش برمی گردد و آن 
وقتی بود که من در مدرسه سپهساالر قدیم 
در خدمت فیلسوف بزرگ ایران، مرحوم آقا 
میرزا مهدی آشتیانی درس می خواندم و مرحوم 

آشتیانی هم در همان درس شرکت می کرد. 
در قزوین به درس آیت الله قزوینی و در تهران 
هم به درس آقامیرزا مهدی آشتیانی می آمدند. 
آقامیرزا مهدی آشتیانی به »فیلسوف شرق« 
معروف بودند و در وقف نامه مدرسه سپهساالر 
قدیم آمده بود که بزرگ ترین فیلسوف ایران 
بایستی در آن جا تدریس کند. لذا در زمان 
ما، آقا میرزا مهدی آشتیانی و قبلش هم میرزا 
حسن کرمانشاهی و قبل از او هم میرزای جلوه 

در این مدرسه درس می دادند.
مرحوم سید جالل الدین آشتیانی، جنبه های 
 زبانزد 

ً
مختلفی داشت؛ جنبه علمی او که واقعا

خاص و عام بود. زمانی که ما درباره حاج 
مال هادی سبزواری کار می کردیم، ایشان 

گزارشی از مراسم بزرگداشت سید جالل الدین آشتیانی

سید جالل، نقطه ی تبلور 
یک نحوه هستی بود

عصر روز یکشنبه، هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۵، 
دویست و هشتاد و یکمین شب از سلسله 
شب های بخارا به زنده یاد سید جالل الدین 
آشتیانی اختصاص داشت. این جلسه که به 
همت مجله بخارا، بنیاد موقوفات دکتر افشار، 
دایرة المعارف بزرگ اسالمی و انتشارات گاندی 
کانون زبان فارسی برگزار شد، میزبان استادان 
و سخنرانانی چون مهدی محقق، داریوش 
شایگان، غالمحسین ابراهیمی دینانی و نصرالله 
پورجوادی بود. متن حاضر، گزارشی است از 

سخنان ایراد شده در این جلسه.
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رسائل حاج مال هادی سبزواری را تصحیح 
و چاپ کردند. در معرفی سبزواری، مرحوم 
آشتیانی سهم بزرگی داشت. او »رسائل« 
متفرقه ایشان را چاپ کرد. همچنین مرحوم 
آشتیانی به معرفی آثار مال صدرا و میرداماد 
و حکمای متألهین بزرگ مثل عبدالرزاق 
الهیجی، فیض کاشانی و سایر فیلسوفانی 
 در زاویه های گمنامی مانده بودند، 

ً
که تقریبا

همت گماشت. ایشان با همکاری مرحوم 
پروفسور هانری کربن چهار مجلد درباره 
حکمای الهیه ایران منتشر و تعدادی از 
دانشمندان و متفکرین ناشناخته ایرانی را به 

دنیای علم معرفی.
جنبه دیگر مرحوم آشتیانی این بود که همیشه 
سخنانش طنزآمیز بود و محضرش برای کسانی 
که با او سر و کار داشتند محضری شادی آور و 
سرورانگیز. در مدت عمر خود خدمات شایانی 
به علم و فلسفه این مملکت کرد. خوشبختانه 
آشتیانی جزو خبرگان بی مدرک وارد دانشگاه 
شد و در دانشگاه مشهد سالیان دراز تدریس 
کرد و شاگردان و همچنین طالب حوزه از 
وجودش  استفاده می کردند. او هم عالم بود، 
هم مدرسی توانا و هم نویسنده ای زبردست.
آخرین خاطره ای که من از مرحوم 
سیدجالل الدین آشتیانی دارم مربوط به 
شاید ۱۲ سال پیش است که کنگره ای در 
مشهد با نام »کتاب و کتابداری در جهان 
اسالم« تشکیل شده بود. آقای دکتر والیتی 
از مرحوم دکتر ذبیح الله صفاـ  که مدتی بود 
در ایران نبودند ـ دعوت کرده بود تا در این 
کنگره شرکت کنند. در یکی از این شب ها آقای 
آشتیانی به دیدن دکتر صفا آمد و هنگامی که 

آشتیانی می خواست از دکترصفا خداحافظی 
کند، خم شد و دست ایشان را بوسید. سابقه 
ندارد و من ندیده ام که یک سید معمم خم 
شود و دست کسی را ببوسد. این کار را آقای 

آشتیانی در حضور همه کرد.

یوش شایگان    دار
)علی دهباشی به نمایندگی از داریوش 

شایگان به قرائت متن ایشان پرداخت(:
»معرفی فرزانه مردی چون استاد سید 
جالل ا لدین آشتیانی که از ستون های استوار 
حکمت و فلسفه کشور ماست، کار چندان 
 به این که این فرزانه مرد، 

ً
آسانی نیست. مضافا

دوست هم باشد. دوستی ما به آغاز سال های 
چهل برمی گردد؛ هنگامی که تازه از خارج 
برگشته بودم و مشغول نوشتن رساله دکترا 
بودم. استاد از آن زمان مقیم مشهد بود و 

گهگاهی به تهران می آمد و در منزل دوستان 
خود اقامت می گزید و یا من برای دیدن ایشان 
روانه مشهد می شدم؛ و بدین نحو، همدیگر 
را مرتب می دیدیم.  دوستی ما چندین جنبه 
 انسانی. سید جالل، 

ً
داشت. ابتدا رابطه ی صرفا

مرد بسیار مهربان و گشاده رو است و اگر به 
کسی مهر بورزد، دوستی اش را بی دریغ ایثار 
می کند و در مقابل، چشم داشتی نیز ندارد. 
جنبه دیگر این دوستی تلمذ بود؛ یعنی آموختن 
رموز عرفان و تصوف. رساله دکترای من 
کار تطبیقی بود؛ رابطه تفکر هندو و تصوف 
اسالمی؛ پس ناگزیر می بایستی به متون اصلی 
و از جمله فصوص الحکم ابن عربی رجوع 
می کردم؛ هم لطایف زبان را درمی یافتم و هم 
به معنای مستتر در آنان پی می بردم و نیازی 
به اعتراف کردن نیست که از انجام دادن این 

 عاجز بودم.
ً
کار کامال
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او نه فقط متن عربی را به سهولت خیره کننده 
به فارسی روان برمی گرداند، بلکه همزمان 
تفسیرهای عالمانه و بسیار عمیقی بدان ها 
می افزود و معانی را در مراتب مختلف فهم 
و تأویل می کرد و یا به قول موسیقیدانان در 
مقام های گوناگون می نواخت. این ممارست در 
متون، الحق حیرت انگیز بود. در القای معانی 

پیچیده نیز همین تبحر را داشت.
انسان در حضور او از حکمت روزمره نیز 
بهره می برد. در حضور استاد می شد به راحتی 
از مرتبه ای به مرتبه دیگر لغزید، سیر در آفاق 
و انفس کرد و از مسائل روز نیز غافل نماند. 
استاد می توانست غامض ترین مبحث فلسفی 

به سهولت  را 
خارق العاده بیان 
کند و بالفاصله 
موضوع را عوض 
کند و فی المثل، 
به همان سهولت 

به علم انساب که در آن چیره دست است، 
بپردازد. این گردش بی تکلف در معانی و 
احوال، این گذر از رفیع ترین اوج معقوالت 
به متداول ترین سطح محسوسات، به عبارت 
دیگر این نوسان بی سابقه در احوال و اوضاع، 
منحصربه فرد خود او است. کم تر کسی را 
سراغ دارم که بتواند آن قدر در امور جدی باشد 
و در عین حال جدیت خود را در کنه به جد 
نگیرد؛ و در حین اشتغال در مسائل، این چنین 
فارغ بال، بی قید و آزاد باشد. بی گمان این از 
وجوه خاص استاد آشتیانی  است. این صفت 
وصف ناپذیر حضورش را برخالف حضور 
سنگین دیگران، بسیار سبکبال جلوه می دهد 

و معاشرت با آشتیانی  را به باغ خّرمی  بدل 
می کند که در آن هم صفا هست و بازیگوشی 
و هم عمق تأمل است و هم اندیشه؛ از این رو 
نمی توان هیچ گاه از محضر او بی بهره رفت و 

از فیض استاد توشه ای نگرفت.
صرف نظر از جنبه هایی که در باال برشمردم، 
دوست عزیزم سید جالل، حسن دیگری نیز 
دارد که می توان گفت رسالت اوست. آشتیانی 
نقطه تبلور یك نحوه هستی است که از یك 
سو معطوف به قله های بزرگ تفکر این مرز 
و بوم است؛ یعنی ابن سینا، شیخ اشراق و 
صدرالمتألهین؛ و از سوی دیگر نگاهی است باز 
به سوی آینده. کوتاه سخن آشتیانی دربرگیرنده 
بهترین صفات 
معنوی این آب 
و خاك است در 
آنچه طی قرون 
متمادی روح این قوم 
کهنسال به تقطیر 
فراهم کرده است و با حوصله مورچه وار در 
کتب و رسائل، آداب و خلقات ساری نموده 
است. از این رو مالقات با او فقط برخورد با 
یك شخصیت استثنایی نیست؛ هرچند این 
شخصیت کم نظیر، بزرگوار و وارسته باشد؛ 
بلکه به نظر بنده برخورد با او یعنی تشرف به 
یکی از وجوه اصیل روح ایرانی، یعنی برخورد 
با یك نهاد. نهادی که علی رغم گسست های 
زمانه و گردش چرخ گیتی همچنان پابرجاست 
و مانند صخره ای عظیم از بلندی ها به عرصه 
زمان، به گذشته و آینده می نگرد و شاید این 
دو را به هم پیوند می دهد و در این درنگ، 

لنگرگاهی نیز برای ما می جوید.

آشتیانی چنان که متذکر شدم یك نهاد 
دیرینه است؛ ولی نه نهاد متحجر؛ بلکه 
نهادی که محل باززایی یك فرهنگ معنوی 
است و نقطه اتصال دو روی یك سکه است 

در ارتباطشان با مبدأ.
استاد آشتیانی تا آنجایی که من او را می شناسم 
نه فقط از تغییرات بیم ندارد، بلکه معتقد است 
که باید با آن ها جسورانه و شجاعانه مواجه شد.
هر کس استاد آشتیانی را بشناسد و در 
مکتب ایشان اندکی تلمذ کرده باشد، می داند 
که سید جالل از هرگونه توهم آزاد است و به 
فراست دریافته است که تداوم معنویت در 
تالقی بارور با غیر است و هر آئینه هر یك از 
طرفین به نفی دیگری بپردازد عاقبت خود نیز 
نابود خواهد شد. شاید آشتیانی پاسخ چه باید 
کردها را نداند؛ شاید هم حوصله مطالعه این 
مطالب را نداشته باشد؛ ولی به گفت وگوی 
این برخورد اعتقاد راسخ دارد و باالخص 
می داند که بزرگ ترین خطری که در کمین 
است روش فروکاستن ها )یکی در دیگری( 

و فرار از واقعیت های تلخ روزگار است«.

   غالمحسین ابراهیمی دینانی
حال من بد نیست در تنهایی ام / با خودم 

در خلوت ام، تنها نی ام
من اگر بخواهم درباره مرحوم آقا سید جالل 
آشتیانی، فیلسوف بزرگ عصر ما و دوست 
دیرینه بنده و بسیاری از حضاری که این جا 
تشریف دارند، صحبت کنم باید همین بیتی 
را که برایتان خواندم تفسیر کنم. آقای آشتیانی 
جمع متناقضات بود. خیلی تنها بود. تنها 
زندگی کرد و تنها از دنیا رفت. ازدواج هم 

مهدی محقق: جنبه دیگر مرحوم آشتیانی 
این بود که همیشه سخنانش طنزآمیز بود و 

محضرش برای کسانی که با او سر و کار داشتند 
محضری شادی آور و سرورانگیز. 
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نکرد. با این حال اجتماعی ترین مرد هم بود. 
آن وقت که ما در 
قم طلبه بودیم و 
ایشان هم در قم 
بود، یعنی در زمان 
ریاست حضرت 
آیت الله بروجردی 

اعلی الله مقامه، کم تر کسی می توانست خدمت 
 
ً
آقای بروجردی برود. ما طلبه ها هم که اصال

راه به آن جا نداشتیم. تنها طلبه ای که هر وقت 
می خواست پیش آقای بروجردی می رفت 
آقای آشتیانی بود. او با آقای بروجردی رفیق 
بود. حاال آقای بروجردی یک مرجع اعال و 
پیرمرد، و آقای آشتیانی یک طلبه جوان! او در 
عین حال که با آیت الله بروجردی رفیق بود، با 
بالخیر، آفتابه دار مدرسه فیضیه، هم رفیق بود.
ایشان فقه می دانست، اصول را خوب 
می دانست، ادبیات را خوب می شناخت و 
یکی از خوش خط ترین آدم های روزگار ما 
بود؛ ولی با این همه عاشق فلسفه بود. با 
فلسفه عنوان داشت. کسی او را به عنوان فقیه 
قبول نداشت. وقتی که دانشکده الهیات 
مشهد تأسیس شد از ایشان به عنوان خبرگان 
بی مدرک برای تدریس دعوت کردند و ایشان 
استاد شد. من چندین سال هم در مشهد با 

ایشان در گروه فلسفه همکار بودم.
آشتیانی مردی بود که محضرش بسیار شیرین 
بود. کسی نبود که یکدفعه با او صحبت کند و 
مجذوبش نشود. اما در عین حال تنهاترین مرد 
بود و این خصلت فلسفه است. او فیلسوف بود 
و در عصر ما خیلی کار کرد. کارهایی که آقای 
آشتیانی کرد، کم تر کسی کرده است. هیچ کس 

روی فلسفه اسالمی کار حسابی نکرده بود؛ 
مگر افراد نادری 
چون مالصدرا، 
میرداماد، و جلوه. 
 
ً
در عصر ما انصافا

آقای آشتیانی درباره 
فلسفه اسالمی 
خیلی کار کرد. باک هم نداشت. قلندر بود. 

 کاری نداشت.
ً
به این حرف ها اصال

مرحوم آشتیانی قلندر بود. امروزه شما 
قلندری را در دراویش و 
خانقاه ها می بینید که البته هیچ 
کدامشان هم قلندر نیستند و 
فقط اظهار قلندری می کنند.  
قلندری ترک تعلق است؛ ترک 
تعلق از امور دنیوی و بیش از 
همه نجات یافتن از اسارت 
فکری. مرحوم آشتیانی مردی 
بود که اسارت فکری نداشت. 
قلندر بود. آزاد بود. خودش 
می اندیشید. البته نمی توانم 
بگویم که دنیای جدید فلسفه 
را خیلی می شناخت. با فالسفه 
جدید غرب آشنایی نداشت. ولی 
در فلسفه اسالمی خیلی کار 
کرد و کارهایش مورد استفاده 
همه است. البته خودش کم 
نوشت؛ به جز یک کتاب اصلی 
که تألیف و فکر خودش است، 
اکثر کتاب هایش تصحیح بود. 
او کتاب هایی را که مرده بود و 
هیچ کس از آن ها خبر نداشت 

زنده کرد و چاپ کرد. حاال ممکن است 
بگویید که همه می توانند تصحیح کتاب 
بکنند. البته اآلن کسانی هستند که تصحیح 
می کنند و از کتابی که تصحیح می کنند چیزی 
هم نمی فهمند، اما مرحوم آشتیانی کتابی را 
که تصحیح می کرد خوب می فهمید، حتی 

بهتر از نویسنده اش.
مرحوم آشتیانی هم خلوت داشت و هم 
جلوت. هم به معنای واقعی کلمه خوش سخن 
و خوش محضر و اجتماعی بود و هم تنها 

امروز پژوهشگری نیست که در حوزه فلسفه 
اسالمی، به ویژه در یک قرن اخیر، در هر جای 

دنیا بخواهد تحقیق و مطالعه کند و از مراجعه به 
کتاب های استاد آشتیانی بی نیاز باشد. 
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بود. یکی از خصلت های انسان این است که 
تنهاترین موجود عالم است و در عین حال 
اجتماعی ترین موجود. هیچ موجودی به غیر 

از انسان، اجتماعی نیست.

   نصرالله پورجوادی
مرحوم آشتیانی را قبل از انقالب همه استادان 
و دانشجویان فلسفه به خوبی می شناختند. 
اسم او را شنیده بودند و آثارش را کم و بیش 
دیده بودند. یکی از معدود نمایندگان فلسفه 

اسالمی بود که 
نسلی از رجال 
فلسفی مهم مثل 
مرحوم رفیعی 
قزوینی و طباطبایی 
استادش بودند. 
او متعلق به نسل 
استادانی چون 
مرحوم مرتضی 
مطهری، حائری 

یزدی و جواد مصلح بود. در مشهد تدریس 
می کرد و آقایان دیگر در تهران. یکی از دیدارهای 
ما زمانی بود که در دانشگاه تهران با دکتر نصر 
کالس سهروردی داشتیم. آقای دکتر نصر که 
خیلی ارادت داشت به مرحوم آشتیانی، از او 
دعوت کرده بود و مرحوم آشتیانی هم آمد و 
به ما درس داد. شاید بتوان بعضی از کارهای 
تحقیقی و نوشته های وی را مهم تر از نحوه 
تدریسش دانست. مرحوم آشتیانی بیش تر اهل 
تصحیح متون بود و کتاب های متعددی که 
تصحیح کرد به خوبی این را نشان می دهد.

اما اهمیت مرحوم آشتیانی در این بود که وارث 

یک سنت مداوم و پایدار در فلسفه اسالمی در 
ایران بود و از جهات مختلف سعی می کرد تا 
این سنت فلسفی را حفظ کند؛ هم در تدریس 
و هم در احیای متون و معرفی شخصیت های 
فلسفی؛ به خصوص در چهار پنج قرن اخیر؛ 
به تعبیر دیگر، حافظ سنت فلسفی، به خصوص 
در ایران بود. ایران جایگاه فلسفه اسالمی بوده 
است. وقتی کشورهای عربی را مالحظه کنیم 
 صحبتی از فلسفه در 

ً
 و ابدا

ً
می بینیم که اصال

آن ها نبوده است. هیچ کشوری بی گانه تر از 
عربستان سعودی 
با فلسفه نیست. 
کشورهای عربی 
دیگر و کشورهای 
شمال آفریقا هم 
کمابیش به همین 
صورت است. در 
حقیقت جای اصلی 
فلسفه اسالمی ایران 
بوده است. حتی در 
دوره هایی که فلسفه اسالمی را در هند یا در 
آسیای صغیر در دوره خالفت خلفای عثمانی 
می بینیم، این فلسفه در واقع از ایران به این 
کشورها منتقل شده است. ارتباط متفکرین و 
فالسفه هند و عثمانی با ایران است. به خصوص 
در قرن نهم مهم ترین مرکز آموزش فلسفه در 
شیراز بوده و حکمای بزرگی مثل جالل دوامی 
و دشتکی ها در شیراز تدریس می کردند و از 
ممالک مختلف اسالمی کسانی که عالقه مند 
به فلسفه بودند به شیراز مراجعه می کردند. 
زمانی تحقیقی درباره انجامه ها یا کلوفون هایی 
می کردم که در مجموعه های فلسفی وجود 

دارد و متوجه شدم که در قرن نهم بسیاری 
از این مجموعه های فلسفی در شهر شیراز 

تهیه شده بود.
مرحوم آشتیانی به تفکر فلسفی ایرانی قبل 
از اسالم اعتقاد نداشت. شاید هم آن دوران 
زمان آن نبود که اشخاصی بیایند و بخواهند 
از تفکر و فلسفه ایرانی دفاع بکنند؛ چون 
 جنبه سیاسی به خود می گرفت و فکر 

ً
کامال

می کردند کسی که بخواهد از کوروش یا حتی 
 دارد از رژیم پهلوی 

ً
فردوسی حرف بزند، لزوما

دفاع می کند. اما بعد از انقالب هم ندیدیم که 
مرحوم آشتیانی به این مسأله عنایتی داشته باشد. 
حتی به دوره های قدیم فلسفه در ایران هم زیاد 
توجه نداشت. بیش ترین عنایت و توجه اش  به 
همین چهار پنج قرن اخیر بود. شکی نیست 
که مرحوم آشتیانی زحمت بسیاری در حوزه 
تصحیح متون و معرفی حکمای اسالمی از 
زمان صفویه تا عصر حاضر کشیده است؛ اما 
 کیفیت 

ً
وقتی کمیت کار زیاد می شود مسلما

مقداری پایین می آید. به همین دلیل کمیت 
کارهای آشتیانی بر کیفیت کارهای ایشان 
 گاهی اوقات در مقدمه های 

ً
می چربد. مثال

 
ً
ایشان، مطالب تکراری هست؛ مطالبی که قبال
در جای دیگری یا حتی در همان مقاله گفته 
است. گاه حس می شود که متن فقط همان 
موقع که به چاپخانه رفته غلط گیری شده است. 
البته من نمی خواهم ایراد بگیرم؛ بلکه سعی ام 
بر این است که نگاهی که می کنیم منصفانه 
باشد. به هر تقدیر کار مرحوم سید جالل الدین 
آشتیانی در احیای فلسفه و آثار فلسفی و نیز 
معرفی فیلسوفان اسالمی در چهار پنج قرن 

اخیر در خور تقدیر است و خواهد بود.

 استاد دینانی: مرحوم آشتیانی قلندر 
بود. امروزه شما قلندری را در دراویش و 

خانقاه ها می بینید که البته هیچ کدامشان هم 
قلندر نیستند و فقط اظهار قلندری می کنند.  
قلندری ترک تعلق است؛ ترک تعلق از امور 
دنیوی و بیش از همه نجات یافتن از اسارت 

فکری. مرحوم آشتیانی مردی بود که اسارت 
فکری نداشت. 
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