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اسفند 95 و فرودین 96

   با تقدیر و تشکر از حضرت عالی 
که این فرصت را در اختیار ما قرار دادید؛ 

شما متولد کربال هستید؟
بله

    اگر ممکن است درباره خانواده تان 
توضیح بفرمایید؛ پدر اهل علم بودند؟

خیر! خانواده ی ما، علمیـ  به معنای حوزوی 

آنـ  نبودند، خود بنده به سمت حوزه و درس های 
حوزوی رفتم و الحمد لله خداوند هم شرایط 

خوبی را برای ما فراهم کرد.

   چه اتفاقی افتاد که به طلبگی و سلک 
روحانیت عالقه مند شدید؟

 در کربال بوده است؛ 
ً
اوایل زندگی بنده عموما

 ۱۵-۱۲ سال در کربال بودیم. 
ً
یعنی حدودا

در آن زمان نیز جّو کربال، نوعی جّو دینی 
بود؛ مسائل قرآنی، محافل تجوید قرآن و… 
وجود داشت و بنده به آن سمت کشانده شدم. 
هنگامی که به آن سمت رفتم به بحث های 

علمی و حوزوی هم عالقه  مند شدم.

یق دوستان به حوزه عالقه مند     از طر
شدید؟

فقه موجود مسائل را 
سیاه و سفید می بیند، به 
آیات قرآن کم توجه است 
و نگرش اجتماعی ندارد

گفت وگوی مباحثات با آیت الله سید کمال حیدری

رضا تاران

آیت الله العظمی سیدکمال حیدری در کربال 
متولد شد. وی در درس برخی از علمای نجف 
از جمله آیت الله شهید صدر و آیت الله خویی 
حاضر شد. سه تن از برادرانش به دست رژیم بعثی 
عراق به شهادت رسیدند و خود نیز تحت تعقیب 
قرار گرفت و در همان سال های اولیه پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، عراق را به مقصد ایران 
ترک کرد. در قم، فقه، فلسفه، عرفان را ادامه داد 
و اکنون به تدریس خارج فقه و شرح فصوص 
الحکم ابن عربی و غیره می پردازد. نگرش ها و 
دیدگاه های متفاوت او در زمینه علوم اسالمی 
گاه جنجال برانگیز و خبرساز بوده است. ساعتی 

با او درباره اندیشه هایش گفت وگو کردم.
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خیر؛ همان شرایط و جّو دینی باعث شد 
که بنده در مسیر درس و بحث و طلبگی 

قرار بگیرم.

   استادان شما چه کسانی بودند؟
اساتید بنده فراوان هستند؛ تنها آن بزرگانی 
که در نجف، کربال و قم بودند را نام می برم. 
در کربال آقای شیخ علی عیثان که از علمای 
بزرگ عربستان بود و در کربال سکونت 
داشتند، بنده بسیاری از مقدمات تا مکاسب 

را خدمت ایشان بودم.

   ایشان در قید حیات هستند؟
خیر؛ در آن زمان ۸۰-۷۰ ساله بودند؛ ایشان 
از شاگردان قدیم آیت الله خویی بودند. سپس 
من به نجف رفتم؛ در نجف نیز استاد بنده 
 دو سال خدمت 

ً
آقای خویی بودند که حدودا

ایشان بودم؛ سپس آقای شهید صدر بودند که 
حدود ۵-۴ سال نیز از محضر ایشان استفاده 
کردم؛ همچنین برای درس خارج مکاسب نیز 
در خدمت آقای شیخ علی غروی تبریزی که 
مقّرر بحث های آقای خویی هستند، بودم؛ 
این ها در زمینۀ فقه و اصول؛ در مسائل فلسفی 
نیز در خدمت آیت الله شیخ عباس قوچانی 
که از شاگردان میرزا علی آقا قاضی بودند 

حاضر شدم.

   در آن زمان به غیر از فقه و اصول که 
یس  دروس پایه بودند، دروس دیگری تدر

نمی شد؟
 درس دیگری نبود و اگر هم وجود 

ً
خیر! ابدا

داشت دروس شخصی بود. در حوزه به صورت 

رسمی به غیر از فقه و اصول چیز دیگری نبود.

   نگاه به فلسفه در آن زمان چطور بود؟
بسیار منفی بود؛ اکنون نیز بزرگان حوزه ی 
نجف، نگاه منفی به آن دارند؛ آقایانی که اکنون 
 ـ هرچند 

ً
ی مرجعیت هستند عموما

ّ
متصد

ممکن است استثناهایی هم وجود داشته 
باشندـ  نگاه منفی به فلسفه و عرفان دارند.

   مرحوم آیت الله شهید صدر یک 
یان نواندیشی حوزوی ایجاد کردند.  جر
در این زمینه اگر نکته ای هست بفرمایید؟
صحبت در مورد شهید صدر بسیار گسترده 
است. یکی از مسائلی که ایشان بسیار به آن 
توجه داشت این بود که هنگامی که می خواست 
مسائل علمی و یا معارف دینی را مطرح کند، 
شرایط مکان و زمان را در نظر می گرفت؛ 
بنابراین در شرایط پیش از ۶۰-۵۰ سال قبل 
که مسأله ی مارکسیسم بسیار قوی بود، ایشان، 
هم کتاب »فلسفتنا« و هم کتاب »اقتصادنا« 
را نوشت؛ آن هم به این دلیل بود که شرایط 
طوری بود که جوان های ما به آن سمت جذب 
می شدند؛ لذا ایشان نیز از نظر علمی وارد 
میدان شد و کتاب هایی را نیز پیرامون این 

مسائل نوشتند.

   به نظرتان میراث مکتب فکری 
آیت الله شهید صدر ـ چه در عراق، چه 
در لبنان و چه در ایرانـ  چه مقدار گسترش 

پیدا کرده است؟
متأسفانه بسیار کم؛ به این دلیل که در نجف، 
 غیر 

ً
نگرش منفی به این مباحث بود و اساسا

از نگرش فقهی و اصولی چیز دیگری مطرح 
نبود. اکنون نیز به همین صورت است؛ 
لذا حتی برخی از شاگردان شهید صدر 
نیز هنگامی که به قم آمدند، همان نگرش 
فقهی و اصولی را دنبال کردند و به سمت آن 
معارفی نرفتند که ایشان در کتاب هایی مانند 
»فلسفتنا«، »األسس المنطقیة لإلستقراء«، 
»البنک الّربوی« و غیره مطرح نموده بودند؛ 
لذا متأسفانه کمتر کسی از شاگردان ایشان 
به سمت آن نگرشی رفتند که ایشان داشتند. 
بنابراین مبانی و مکتب ایشان حتی در مسائل 
اصولی – به طور عموم چه در این جا و چه در 
آن جا – آن جایگاهی که باید داشته باشد را 
ندارد؛ تا چه رسد به بحث های دیگر ایشان.

   حضرت عالی چه سالی به ایران 
آمدید؟

بنده ۳ ماه پس از جنگ ایران و عراق در 
سال ۵۹ و در اوایل جنگ به ایران آمدم. در 
آن زمان شرایط سختی برای شاگردان شهید 
صدر پیش آمده بود؛ طوری که آن ها را در 
هرجا که بودند می خواستند زندانی کنند؛ 
در نتیجه بنده نیز مجبور شدم به کشورهای 
دیگر فراری شوم؛ ابتدا به سوریه رفتم و سپس 

به ایران آمدم.

   در ایران هم دروس را ادامه دادید؟ 
در درس کدام اساتید شرکت می کردید؟

بله؛ اساتید ما در ایران نیز کم نیستند؛ اساتید 
بزرگ ما در فقه امثال آیت الله وحید و آیت الله 
میرزا جواد تبریزی بودند. بنده چند سالی در 
خدمت مرحوم میرزا جواد برای فقه حدود 
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۷-۶ سال خدمت آقای وحید برای فقه و 
اصول رفتم؛ درس های دیگران را نیز رفته ام.

   با توجه به شرکت در دروس حضرات 
یزی، آیا  همان  آیات وحید خراسانی و تبر
نگاه مکتب نجف را در این جا ادامه دادید؟
بله؛ ما فقه و اصول را در خدمت این اساتید 
ادامه دادیم؛ اما اساتید بنده در مسائل فلسفی 
و عرفانی آیت الله جوادی و آیت الله حسن زاده 
بودند. برخی درس ها را نیز خدمت آیت الله 
انصاری شیرازی رفتیم و بزرگان دیگری هم 
بودند که حتی اگر فرصت نشد به درس آن ها 

برویم، نوارهای آن ها را گوش کردیم.

 پروژه فکری که اندیشمندان 
ً
   معموال

در حال ترسیم آن هستند به این صورت 
است که در جامعه یا علوم اسالمی، 
مشکلی را می بینند و با مراجعه به متون 
 آن تالش می 

ّ
اسالمی برای یافتن راه حل

کنند. شما مشکل را چه می بینید؟
 دو مشکل در 

ً
بنده معتقد هستم که عموما

حوزه های علمیه وجود دارد؛ مشکل اول این 
 نگرشی که در حوزه های علمیه 

ً
است که اساسا

 نگرش فقهی است؛ به این 
ً
وجود دارد، عموما

معنا که به همه چیز در معارف دینی از دریچه ی 
 معارف 

ً
فقه می نگرند. واقف هستید که یقینا

دین بسیار وسیع و گسترده تر از مسائل فقهی 
است؛ اگر ما آیات قرآنی را در نظر بگیریم، 
به طور مثال ۵۰۰ آیه  دربارۀ احکام داشته باشیم، 
یک دوازدهم معارف دین، معارف فقهی است؛ 
بنابراین اگر شما اکنون همین حوزه ی قم را در 
نظر بگیرید، می بینید با وجود این که بسیاری 

از بزرگان مانند امام خمینی ها، طباطبائی ها، 
مطهری ها، حسن زاده ها، جوادی ها و آقایان 
دیگر تالش زیادی کردند تا باب سایر علوم 
و معارف اسالمی همچون عرفان و فلسفه و 
کالم و تفسیر و غیره را باز کنند، اما با این وجود 
باز مشاهده می کنید که صدها درس خارج 
 درس های 

ً
فقه و اصول وجود دارد؛ اما مثال

تفسیر خیلی کم است؛ که این درس ها نیز 
 درس های رسمی نیستند. 

ً
عموما

بنابراین اگر کسی 
نیز این درس ها 
را تدریس کند، 
درسش به عنوان متن 
حوزه نیست؛ لذا 
مشاهده می کنید 

تا کنون این درس ها را در حوزه ی قم – که در 
این مسائل بسیار پیشرفته تر از حوزه  ی نجف 
است – به درس های جنبی تعبیر می کنند. 
درس های اصلی و متنی کدامند؟ همان 

فقه و اصول. 
پس مشکل اّولی که الاقل در این ۳۰۰ سال 
اخیر در حوزه های علمیه نجف یا قم وجود 
 یک 

ً
داشته آن است که نگرش به دین، غالبا

نگرش فقهیـ  و نه نگرش کالمی، اعتقادی، 
عقالنی و فلسفیـ  بوده است. درست است 
که در اصول می گویند که عقل از مصادر 
استنباط است؛ اما این صحبت تنها به صورت 
تئوری بیان می شود و از نظر عملی مشاهده 
می کنید که نگرش، نگرش فقهی است. این 
نگرش نیز مشکالت فراوانی دارد؛ یکی از 
 فقه، قابلیِت 

ً
مشکالت آن این است که اساسا

ذو مراتب بودن را ندارد؛ یعنی مسائل فقه یا 

سیاه و یا سفید است؛ شما نمی توانید بین 
سیاه و سفید، خاکستری بیابید؛ یا حرام و یا 
حالل است؛ امکان ندارد که بتوانید بگویید 
۳۰ درصد حالل و ۷۰ درصد حرام است. 
مستحبات و مکروهات و مباحات هم، ذیل 

یت قرار می گیرند.
ّ
همین حرمت و حل

اما هنگامی که در مسائل اعتقادی و معارف 
دیگر دین وارد می شوید، مشاهده می کنید که 
 در 

ً
قابل درجه بندی و مرتبه بندی است؛ مثال

روایات مشاهده 
می کنید که ایمان 
۱۰ درجه دارد، 
بنابراین سیاه و سفید 
نیست که یا باشد و 
یا نباشد؛ این که یا 
شیعه باشد و یا خارج از تشّیع باشد؛ نتیجه ی 
این نگرش این بوده است که دربارۀ کسانی 
که نگرششان با نگرش و برداشت فالن آقا از 
متون دینی سازگار نبوده است، بالفاصله فتوا 
صادر می شده است که این ها خارج از مذهب 
و دین هستند؛ این هم به آن دلیل است که 
آن نگرش، نگرش سیاه و سفیدـ  و نه نگرِش 

دارای مراتبـ  بوده است. 
اگر شما نگرش به دین را نگرش مراتبی در 
نظر بگیرید، شرایط متفاوت می شود و با سعه ی 
صدر بیشتری با نظریات مخالف برخورد 
 مؤمن 

ً
می کنید. امیرالمؤمنین علی)ع( یقینا

است و از درجه ی ایمان اعالیی برخوردار 
است؛ اما امکان دارد که هزار درجه ی دیگر 
از ایمان وجود داشته باشد؛ هم این فرد مؤمن 
است و هم ایشان؛ فقط مراتب فرق می کند. 
اما این قابلیت در فقه وجود ندارد که بتواند 

 نگرشی که در 
ً
 مشکل اول این است که اساسا

 نگرش فقهی 
ً
حوزه های علمیه وجود دارد، عموما

است؛ به این معنا که به همه چیز در معارف دینی از 
دریچه ی فقه می نگرند. 
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این کار را انجام دهد؛ بنابراین، این نگرش 
صرِف فقهی به معارف دین و همه چیز را از 
دریچه ی فقه دیدن و کم اهمیت دادن به سایر 

معارف دینی، مشکل 
اول است که دارای 
برخی آثار نامطلوب 
در دین شناسی است.
مشکل دوم این 
است که همان 

 فقهی که برخی آقایان نسبت به 
ً
نگرش صرفا

دین دارند نیز، متأسفانه نگرش فقهی بر اساس 
مضمون روایاتـ  و نه بر اساس فقه قرآنیـ  
است؛ که البته این مشکل دوم به همان مشکل 
اول بازمی گردد. اگر همین نگرش فقهی بر 
اساس فقه قرآنی بود، بسیار بهتر از این نگرش 
فقه روایی بود؛ لذا مشاهده می کنید که استناد 
آقایان در مسائل فقهی، بیشتر همان منظومه ی 
روایات ـ و نه استناد به آیات قرآنی ـ است. 
نه این که در فقه، به هیچ آیه ی قرآن استناد 
نمی شود؛ بلکه سخن این است که حضور 
آیات قرآن در فقه ما بسیار کمرنگ است و 
قرآن در فرایند و عملیات استنباط ما نقش 
چندانی ندارد؛ این روایات هستند که اساس و 
ساختار فقه ما را تشکیل داده اند. به عنوان یک 
نمونه، شما در مکاسب شیخ)ره( می بینید که 
اساس بحث بیع، بر پایه ی چند روایت بنا شده 
است؛ در حالی که صحیح آن است که ابتدا 
ی بحث بیع، بر اساس 

ّ
چارچوب و مبانی کل

آیات قرآنی تنظیم و طرح ریزی شود و در ادامه 
به روایات رجوع شود؛ تا این که مشخص 
شود آیا آن روایات با مبانی قرآنی مذکور 
هماهنگی دارند یا نه؛ یعنی اول روی آیاتی 

با«)بقره:  لرِّ
َ
َم ا َبْیَع َو َحرَّ

ْ
ل
َ
ُه ا

ّ
لل

َ
 ا

َّ
َحل

َ
همچون: »أ

ْم« )نساء: ۲۹( 
ُ
راٍض ِمْنک

َ
۲۷۵(، »ِتجاَرًة َعْن ت

و غیره به طور دقیق و تفصیلی، کار علمی و 
اجتهادی انجام 
شود؛ آن گاه در 
گام دّوم، روایات 
مورد  مربوطه 
بررسی قرار گیرند؛ 

نه بالعکس!
مشکل سومی که بنده باید اضافه کنم و شهید 
کید داشت این  صدر)ره( هم بسیار روی آن تأ
است که می گفت به این دلیل که ما صدها 
سال از مسائل سیاسی، حکومتی و اجتماعی 
دور بودیم یا دور نگه داشته شدیم، نگرش 
فقهی ما نگرش فردیـ  و نه نگرش جمعی و 
جامعه شناسیـ  است؛ یعنی جامعه را در نظر 
نمی گیریم و هنگامی که حکم صادر می کنیم 
تنها حکم فرد را صادر می کنیم و هنگامی که 
این فرد حکم را در جامعه می آورد باید ببیند 
 قابل 

ً
که قابل اجرا هست یا خیر؛ که غالبا

اجرا هم نیست. این مجموعه ی مشکالتی 
است که متأسفانه وجود دارد و ما باید آن ها 

را حل کنیم.

   آیا شما برای حل این مشکالت به 
نتیجه و راه حلی 

رسیده اید؟
بله؛ در مقابل 
همه ی این مشکالت، 
بنده چند اصل را 
مطرح کردم که 

به نظر خودم گمان می کنم بتواند مشکالت 

موجود را تا حدودی برطرف کند.
 آن کسی که 

ً
اصل اول این بود که اساسا

متخصص فقه است، عالم دین نیست؛ یعنی 
»فقه شناس«، غیر از »دین شناس« است. 
فقه، تنها یکی از لوازم و مقدمات دین شناسی 
به معنای گسترده ی آن است؛ نه این که هرکس که 
 همه ی دین را شناخته باشد! 

ً
فقه خواند، لزوما

ی 
ّ

لذا از نظر ما کسی که می خواهد متصد
 دین ـ 

ّ
مرجعیت شود، باید عالم معارف کل

و نه تنها عالم معارف فقهی ـ باشد؛ دلیل ما 
عا این است که فقها و علما در عصر 

ّ
بر این مد

غیبت، نایب امام هستند؛ حال باید پرسید آیا 
امام تنها وظیفه ی فقهی داشته است یا بیان 
 وظیفه داشته است که 

ً
کل معارف دین؟ یقینا

 معارف دین – اعم از مسائل اعتقادی، 
ّ

کل
اخالقی، تربیتی، عرفانی و فقهی – را مطرح 
ـ  البته موارد استثنا وجود 

ً
کند؛ اما وقتی عموما

داردـ   نائبان ایشان را در همین صد سال اخیر 
مالحظه می کنیم، می بینیم هرچه که نوشتند، 
 دوره های فقهی و اصولی است و کمتر 

ً
غالبا

کسی است که در مسائل کالمی، فلسفی و 
تفسیری نیز وارد شده باشد. بنابراین ما ابتدا 
باید از نگرش فقهی خارج شده و به نگرش 
کل معارف دینی وارد شویم. قرآن کریم هم در 
آیه ی نفر، از ما تفقه در »دین« )یعنی همه ی 
اعتقادات، اخالق 
و فقه( را خواسته 
است؛ نه فقط 
تفقه در »جزئی از 
دین« را که همان 
مسائل حالل و 
 
ً
ة

َّ
اف

َ
ُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا ک

ْ
ل
َ
حرام باشد: »َو ما کاَن ا

 فقه، قابلیِت ذو مراتب بودن را ندارد؛ 
ً
 اساسا

یعنی مسائل فقه یا سیاه و یا سفید است؛ شما 
نمی توانید بین سیاه و سفید، خاکستری بیابید؛ یا 

حرام و یا حالل است. 

 حضور آیات قرآن در فقه ما بسیار کمرنگ 
است و قرآن در فرایند و عملیات استنباط ما نقش 

چندانی ندارد؛ این روایات هستند که اساس و 
ساختار فقه ما را تشکیل داده اند. 



اجتهاد و  علم 

9

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

اسفند 95 و فرودین 96

ُهوا 
َّ

ق
َ

 ِلَیَتف
ٌ
ة

َ
ٍة ِمْنُهْم طاِئف

َ
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ُ
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َ
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َ
ل

َ
ف

ْیِهْم 
َ
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َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا ق

ِّ
لد

َ
ِفي ا

ُروَن«؛ )توبه: ۱۲۲(. ضمن این که 
َ

ُهْم َیْحذ
َّ
َعل

َ
ل

تحذیر و بیم دادن مردم که در آخر آیه ی شریفه 
آمده، از طریق احکام فقهی حاصل نمی شود؛ 
بلکه از طریق مباحث توحید و معاد و برزخ و 

مرگ و امثال این ها به وجود می آید.

   با توجه به گسترش علوم، چطور 
ممکن است فردی در همه ی این علوم 

صاحب نظر شود؟
از نظر امکانی که امکان آن وجود دارد؛ از 
نظر وقوع هم، اشخاص با هم تفاوت دارند 
و قدرت ها، استعدادها، امکانات، وقت و 
شرایط علمی بسیار تأثیرگذار هستند. من 
مثالی برای شما می آورم؛ ابن سینا را در نظر 
بگیرید؛ آیا در زمان ابن سینا، تنها ایشان بوده 
 علمای 

ً
یا صدها عالم دیگر هم بودند؟ قطعا

دیگری هم وجود داشتند که تنها متخصص 
در یک رشته بودند. در آن زمان نیز این طور 
نبوده است که تنها یک رشته ی علمی بوده 
باشد؛ چندین رشته ی علمی نظیر طبیعیات، 
ریاضیات، فلکیات، فلسفه، طب و غیره بوده 
است؛ بنابراین چطور ابن سینا توانسته است 
در سن پیش از ۵۰ سالگی در همه یا غالب 
علوم زمانه ی خود متخصص شود و کتاب 
بنویسد؛ به طوری که پس از گذشت هزار سال 
هنوز از کتاب های ایشان استفاده می کنند؟ 

پس امکان دارد؛ البته بسیار کم است. 
در این جا دو مسأله وجود دارد؛ گاهی 
 قابل وقوع نیست 

ً
می گویید که این مسأله اصال

و محال است؛ این اشتباه است؛ اما گاهی 

می گویید قابل وقوع است و لکن بسیار کم 
و نادر است؛ این صحیح است. در همین 
زمان خودمان شخصیت امام خمینی را در 
نظر بگیرید؛ در عرفان، فلسفه، کالم، فقه، 
اصول، اخالق و تربیت، قرآن، حدیث و 
سیاست صاحب نظر است.  همین صحیفه 
نور ایشان را مالحظه کنید؛ می بینید که پس 
از گذشت ۲۸ سال از رحلت ایشان، هنوز 
هم حرف برای گفتن دارد؛ صدها سؤال را 
پاسخگوست و محل بحث و تحلیل دیگران 
است. خوب ایشان در زمان ما بوده است؛ 
نه چند قرن پیش؛ تا کسی نگوید وصول به 
این جامعیت، در گذشته امکان پذیر بوده و در 
عصر ما ممکن نیست! جامعیت امام خمینی 

در چندین علم از علوم و معارف اسالمی در 
همین عصر، بهترین شاهد و دلیل است بر این 
عا که وصول به چنین جامعیتی، در حال 

ّ
مد

حاضر ممکن و شدنی است. نهایت چیزی 
که مخالفان این نظریه می توانند بگویند، 
 »استبعاد« و بعیددانستن است؛ 

ّ
 در حد

ً
صرفا

نه »استحاله« و غیر ممکن بودن این امر. 
صرِف استبعاد هم که دلیل نیست!

یک نمونه ی دیگر از عالمانی که به مقام 
جامعیت در فراگیری علوم اسالمی )اجتهاد در 
»اصول« و »فروع« دین توأمان( نائل شده اند، 
استاد ما شهید صدر)ره( است؛  با آن عمر 
کوتاهشان )۴۷ سال(، چه کتاب های مهم 
و اثرگذاری در فقه، اصول، فلسفه، منطق، 
تفسیر، کالم، اقتصاد و… از ایشان مانده است. 
بنابراین رسیدن به جامعیت و اجتهاد در چند 
علم، نه تنها »امکان« دارد، بلکه »وقوع« نیز 

پیدا کرده است. بله بنده نیز در نظر دارم که 
رسیدن به مقام اجتهاد در چند علم، بسیار 
دشوار است؛ استعداد خاصی را می طلبد و  
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شرایط مناسب آن نیز باید به وجود بیاید. آثار 
شهید مطهری را در نظر بگیرید؛ فقه در آن 
وجود دارد؛ فلسفه، عرفان، مسائل سیاسی و 
اجتماعی در آثار ایشان وجود دارد. متأسفانه 
بسیاری از افراد در حوزه های علمیه ی ما قیاس 
مع الفارق انجام می دهند؛ خودشان را مشاهده 
می کنند و می گوید امکان ندارد؛ هرچند 

خودشان را نیز 
اگر بررسی کنید، 
می بینید که از 
۲۰ـ۱۰ درصد کل 
ظرفیت های علمی 
و استعدادی شان 

استفاده کرده اند. ممکن است کسی بخواهد 
۸۰ درصد از استعدادی که دارد را استفاده 
کند؛ این هم ممکن و هم واقع است و این ها 
نیز شواهدی بودند در زمان خود ما که بنده 

خدمت شما عرض کردم.
مسأله ی دوم این است که صرف نظر از 
این که وصول به یک چنین جامعیتی در علوم 
اسالمی، در مقام تحلیل و نظر، شدنی است 
یا نه، شما بیایید در مقام عمل و واقعیت، به 
 به این که ایشان 

ً
آثار شخص نگاه کنید؛ اصال

درس خوانده یا نخوانده، باسواد بوده یا بی سواد، 
نزد چه کسی درس خوانده، عمر ایشان چقدر 
بوده است و… کاری نداشته باشید؛ تنها آثار 
و نتیجه ی فعالیت های علمی آن شخص را 
 بنده ادعا می کنم که در 

ً
بررسی کنید. مثال

تفسیر، کالم، فلسفه، فقه و غیره حرفی برای 
گفتن دارم و کتاب های مشخصی هم در همین 
زمینه ها نوشته ام؛ اگر کسی می خواهد اشکال 
بگیرد، می تواند بگوید ما این کتاب ها را مطالعه 

کردیم، مطلبی در آن نیست و مسائل بسیار 
عادی است. بنابراین نبایدـ  به تعبیر بندهـ  فقط 
به مقام ثبوت نگاه کنید. همش نگویید چطور 
می شود؟ چند سال طول می کشد؟ محال 
است یا محال نیست و حرف هایی از این 
قبیل. شما آثار و محصوالت علمی شخص 
را نگاه کنید؛ اگر آثار او توانست این جامعیت 
را ثابت کند، دیگر 
به این که چطور این 
اتفاق افتاده و چند 
سال طول کشیده 
است کاری نداشته 
باشید؛ شاید از 
استعدادی برخوردار بوده که کار پنجاه سال 
 فرض 

ً
را در ده سال انجام داده است؛ اصال

 خواب دیده! 
ً
کنید به او الهام شده یا اصال

شما ذهنتان را فقط درگیر علت و چگونگی 
و امکان این مسأله نکنید؛ یعنی شما نتیجه و 
 در قالب کتاب ها و 

ً
تولیدات علمی او را که مثال

سخنرانی های فراوان و متنّوع بیرون آمده است 
را در نظر بگیرید؛ ببینید آیا در آثار اوـ  که در 
علوم مختلف نوشته شده استـ  حرف های 
جدید، عمیق و قابل تأمل وجود دارد یا نه؟ 
اگر وجود داشت، بدانید که به آن جامعیت 
رسیده و اگر وجود نداشت، معلوم است که 

نرسیده است.

    به بحث اصلی برگردیم. شما اصل 
 مشکالت موجود، بیان 

ّ
اول را برای حل

فرمودید. اصل دوم چیست؟
بله؛ خالصه ی اصل اّولی که بنده مطرح 
کردم این شد که باید بین »عالم فقه« و »عالم 

دین«، فرق و تمایز قائل شویم. بنده معتقد 
ی مرجعیت 

ّ
هستم کسی که می خواهد متصد

شود، باید عالم دین به معنای واقعی کلمه 
باشد و نه فقط عالم فقه که شرط الزم است؛ 
اما شرط کافی نیست! کسی که در »اصول« و 
»فروع« دین به طور کامل و هماهنگ مجتهد 
نشده است، نمی تواند همه ی معارف دینی 

را فقط با نگرش فقهی برای مردم بیان کند.
اصل دوم این است که باید محوریت را به 
سمت قرآنـ  و نه به سمت روایاتـ  برد؛ لذا 
بنده تئوری محوریت قرآن یا اسالم با محوریت 
قرآن را مطرح کردم؛ به این معنا که باید کل 
منظومه ی معارف دینی، چارچوب های 
اصلی و خط های قرمز آن را از قرآن ـ و نه 
از روایات ـ گرفت. بر این اساس، احادیثی 
که از پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع(، از 
طریق منابع روایی شیعه و سّنی به دست ما 
رسیده است، باید به قرآن ارجاع داده شوند 
تا صّحت و سقم آن ها مشخص شود؛ اگر 
ی قرآن سازگار 

ّ
با مبانی و چارچوب های کل

بودند باید به آن ها عمل کرد و اگر مخالف 
ی قرآنی بودند، نباید برای آن ها 

ّ
آن خطوط کل

ارزشی قائل شد. بنده این مسأله را به صورت 
کامل در کتاب »منطق فهم القرآن« و کتاب 
»میزان تصحیح الموروث الروایی« بیان 

کرده ام؛ پس این هم اصل دوم.

یشه این تفکر، ابتدا     برخی معتقدند ر
از اروپا و نگرشی که کالوین و لوتر داشتند 
شروع شد؛ سپس به جهان اهل سنت راه 
پیدا کرد که در غالب سلفیسم جلوه گر شد 
یق سید جمال و دیگران  و پس از آن از طر

ی مرجعیت 
ّ

 کسی که می خواهد متصد
شود، باید عالم دین به معنای واقعی کلمه باشد 
و نه فقط عالم فقه که شرط الزم است؛ اما شرط 

کافی نیست! 
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ً
در دوران مشروطه وارد ایران شد و احیانا
در قالب قرآن گرایی مطرح گردید؛ تفکر 

یان دارد؟ شما نسبتی با این جر
 هیچ ارتباطی بین آن ها نیست. 

ً
نخیر! ابدا

 اگر این طور بوده باشدـ  که به نظر بنده 
ً
فرضا

 این طور نیستـ  ریشه ی این مبنای بنده، 
ً
اصال

در خود قرآن و سخنان خود اهل بیت)ع( 
است. آن بزرگواران اصرار داشتند که در زمان 
غیبت ما، محوریت را برای قرآن قائل باشید؛ 
ده ها روایت با ده ها سند برای ما اثبات می کنند 
که اهل بیت)ع( فرمودند هرچه از ما به شما 
رسید با قرآن تطابق دهید. فرض کنید زمانی 
من خدمت امام صادق)ع( هستم و از ایشان 
چیزی می شنوم؛ خود امام فرموده است که 
اگر من چیزی را بیان کردم بگویید که این در 
کجای قرآن است؟ حتی این را نیز به ما اصرار 
داشتند. اکنون که ما خدمت امام نیستیم که 
آن را بشنویم و به ما این طور می رسد که یکی 
از امامان معصوم ما این را بیان کرده است، 
بسیاری از بزرگان ما می گویند که روایات 
متواتر هستند؛ خود امامان ما اصرار داشتند 

که باید این ها بر قرآن عرضه شود.
 این به آن دلیل است که کسی نتوانسته 
 که ما 

ً
است در قرآن دست ببرد و خصوصا

قائل هستیم که قرآن تحریف نشده، ناقص 
نیست و تغییر در آن داده نشده است. بنده به 
این که برخی از اخباریون می گویند که در قرآن 
تغییراتی داده شده معتقد نیستم. بنابراین باید 
محوریت برای آن کالم و نّصی باشد که تغییر 
داده نشده است. این برخالف روایات است 
که ده ها مشکل و آسیب برای آن ها به وجود 
آمده است. بنابراین اگر فرض هم بگیریم 

که ریشه ی این نظریه ی محوریت قرآن در 
آن جا بوده باشد، هیچ اشکالی ندارد؛ باید 
بررسی شود که این صحبت درست است 
ة المؤمن. مگر باید 

ّ
یا خیر. الحکمة ضال

هر چیزی که دیگران گفته اند اشتباه باشد؟ 
اکنون آیا در مسائل نظام سیاسی ما، جدایی 
قوای سه گانه را بگوییم این چیز بدی است؟ 
خیر؛ این صحبت خوبی است و بدان عمل 
می کنیم. آیا بسیاری از نظام های قضایی، 
سیاسی و مسائل انتخابی مختّص به اسالم 
است و پیش از آن نبوده است؟ خیر؛ در 
کشورهای دیگر بوده است. همین مسائل 
دموکراسی و شورا از زمان یونان تا کنون 
وجود داشته است. عرض بنده این است که 
فرض کنید که آن جا هم بوده باشد؛ اصل مطلب، 

مطلب صحیحی 
است. هرچند که 
ما ریشه ی این مبنا 
را از قرآن و اهل 
بیت اخذ نموده ایم؛ 
پیامبر)ص( می فرماید: 
ُم 

ُ
 ِفیک

ٌ
اِرك

َ
ی ت »اِنّ

وا بعدی 
ُّ
ِضل

َ
ْن ت

َ
ُتْم ِبِهَما ل

ْ
ک َمَسّ

َ
ْیِن َما ِإْن ت

َ
ل

َ
ق

َّ
الث

 َبْیِتی«؛ قرآن 
َ

ْهل
َ
ِه َو ِعْتَرِتی أ

َّ
، ِکَتاَب الل

ً
أبدا

َبُر ِمن اآلِخِر«؛ قرآن 
ْ
ُهما اک

ُ
و عترت؛ »اَحد

بزرگ تر از عترت است؛ کدام عترت؟ 
منظور از عترت در این جا، روایاِت موجود 
در منابع روایی است که با چندین واسطه 
و پس از چند قرن به ما رسیده؛ نه خود 
اهل بیت)ع( که یا باالتر از قرآن اند و یا 
حداقل ِعدل و تجّسم عینی و خارجی 

قرآن هستند.

   در حوزه امروزی بیشتر جانب روایات 
گرفته می شود.

۹۹ درصد این گونه است! اگر هم فقها جایی 
در کتاب های اصولی خود، نام قرآن را بیاورند، 
بیشتر جنبه ی نظری و تئوری دارد؛ وگرنه در 
مقام عمل و در فرایند استنباط و اجتهاد، شما 
ی و 

ّ
عرضه ی روایات به قرآن را به طور جد

پررنگ مشاهده نمی کنید!

   اصل سوم را بفرمایید.
اصل سوم که بنده به آن معتقدم این است که 
 عالم دین باید بر کل شرایط اجتماعی، 

ً
اساسا

فرهنگی، دینی و همه ی مسائل زمان خود 
واقف باشد؛ به عبارت دیگر، اگر بخواهد 
فتوایی صادر کند 
یا نظری بدهد، 
باید موضوعی را 
که مربوط به حال 
حاضر است در 
نظر داشته باشد و 
درباره ی آن حکم 
بدهد؛ نه موضوعی که مربوط به شرایط هزار 
سال پیش است. این که شما در حوزه بنشینید 
و بگویید این موضوع ربطی به ما ندارد و ما 
تنها بیان حکم می کنیم، کافی نیست؛ بلکه 
وظیفه ی اصلی مراجع دینـ  نه فقهاـ  این است 
که اّول تشخیص دهند که در چه شرایطی 
هستند و بر اساس آن شرایط حکم صادر کنند. 
پس بنده ۱۰۰% با این دیدگاه که اکنون بسیار 
رایج هم هست که تشخیص موضوع ربطی به 
عالم دین ندارد، مخالف هستم و معتقدم که 

 بنده ۱۰۰% با این دیدگاه که اکنون بسیار 
رایج هم هست که تشخیص موضوع ربطی به عالم 
دین ندارد، مخالف هستم و معتقدم که عالم دین 

ابتدا باید موضوع را تشخیص دهد و سپس حکم آن 
موضوع را بیان کند. 
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عالم دین ابتدا باید موضوع را تشخیص دهد و 
سپس حکم آن موضوع را بیان کند؛ نه این که 
مدام بگوید اگر این طور بود، این طور می شود 
و… آن مکلف از کجا باید تشخیص دهد که 
اکنون چه شرایطی است که کدام را اجرا کند؟

   می فرمایید موضوع شناسی هم داخل 
در وظیفه ی اصلی فقیه است؟

بله؛ لذا بنده معتقدم که یکی از ادله ی تعدد 
ائمه همین بوده است. چرا مشاهده می کنید 
که برخی از کارهای امام ها از نظر ظاهری 
با یکدیگر تفاوت دارد؟ به طور مثال امام 
حسن)ع( یک کاری و امام حسین)ع( کار 
دیگری انجام می دهد؛ چرا امام حسن)ع(، 
کار امام حسین)ع( را انجام نداد و بالعکس؟ 
همه ی این ها به این دلیل است که هر زمانی 
مقتضیات و شرایط خاّص خودش را دارد. یک 
موضوع هم ممکن است در زمان ها و مکان های 
مختلف، حکم های متفاوتی بگیرد. بنابراین، 
فقیه باید موضوعات فقهی را بسته به شرایط 
زمانی و مکانِی مربوط به همان موضوع، به 
خوبی بشناسد تا حکمی که صادر می کند، 

واقعی و ناظر به شرایط روز باشد.

   به این دلیل که زمان ها و مسائل آن ها 
متفاوت بود؟

 زمان به چه معناست؟
ً
بله؛ اصال

   اقتضائات زمانی.
بله؛ ما هم همین را می گوییم. یک فقیه نباید 
برای موضوعی در زمان حال، همان حکمی 
را صادر کند که مربوط به آن موضوع در صد 

سال پیش بوده است؛ بلکه باید اقتضائات و 
شرایط متغّیر زمان ما را بررسی کند و بر اساس 
همان، فتوا یا بیان معارف دینی را انجام دهد 

 این طور نیست.
ً
که متأسفانه غالبا

   این طور متوجه شدم که حضرت عالی 
می فرمایید هر عالمی باید در زمان خودش 
و با توجه به نیازها و سؤاالتی که وجود دارد 

به دین مراجعه کند.
باید همین طور باشد؛ اگر این طور نباشد 
کم کم جامعه از مرجعیت دینی فاصله خواهد 
گرفت؛ به این دلیل که احتیاجات خود را در 
سخنان و دیدگاه های ایشان پیدا نمی کند؛ 
چون آن چیزی که در حوزه یا رساله عملیه در 
حال نوشتن است، کمتر پاسخگوی نیازهای 
اوست؛ آن چیزی که برایش فایده دارد را آقا 
در حوزه پاسخ نمی دهد و آن چیزی هم که آقا 

در حوزه پاسخ می دهد، برای جامعه فایده ی 
چندانی ندارد.

   برخی از اهل علم و تحقیق، با استناد 
به بعضی آیات و روایات بر این باورند که 
یخ مندند؛ چون در  آموزه های قرآنی تار
آن ها رنگ و بوی فرهنگ عربی وجود 
دارد و با زمان کنونی قابل تطبیق نیست. 
به نظر شما این دیدگاه درست است؟ یا 
این که با توجه به مبانی شما، آیا می توان 
گفت تمامی متون دینی قابلیت تطبیق با 

دوره های مختلف را دارند؟
این اشکالی است که اکنون بسیاری از متفکرین 
و روشنفکران بیان می کنند. منشأ تاریخ نگاری 
در کجاست؟ در غرب بوده است و بر اساس 
همان، آن ها انجیل، تورات و کتاب های مقدس 
خود را کنار گذاشتند و این به دلیل همین 
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مشکل است. ما این مطلب را قبول نداریم؛ 
به این دلیل که ما از نظر مبانی کالمی اعتقاد 

داریم که این دین، 
 خاتم االدیان 

ً
اوال

است؛ شما باید 
مبانی کالمی را 
در رتبه ی سابق 
درست کنید؛ این 

دین خاتم االدیان است؛  ما پس از اسالم، 
دین، شریعت یا پیامبر دیگری نداریم؛ از 
نظر کالمی برای ما ثابت شده است که پس 
از آن دین دیگری نداریم؛ ال نبّی بعدی. این 
مطلب اول است و یکی از اصول موضوعه ی 
بحث است که اگر شما آن را نپذیرید ممکن 
است بگویید که قرآن تاریخ مصرف داشته 
و تاریخ مصرف آن تمام شده و لذا دیگر به 

آن احتیاج نداریم. 
 بشریت از 

ً
اصل دوم این است که اساسا

نظر علمی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی و… به 
هرجایی که برسدـ  حتی صد هزار سال بعدـ  
احتیاج به راهنمای الهی دارد؛ این در مقابل آن 
 بشریت تا 

ً
تئوری هایی است که می گوید اساسا

یک مرحله احتیاج به راهنمایی از وحی دارد و 
پس از آن دیگر احتیاج ندارد. این همان تئوری 
محمد اقبال است که می گوید این که نبوت 
ختم پیدا کرد به این معناست که شما دیگر 
احتیاج ندارید و بدین معنا نیست که احتیاج 
دارید و ما هرچه که خواستید را در اسالم قرار 
دادیم. بنابراین این ها اصول موضوعه است 
که شما باید آن ها را در رتبه ی سابق در علم 
کالم ثابت کرده باشید؛ اول این که این اسالم 
آخرین شریعت آسمانی است و النبّی بعدی؛ 

دوم این که بشریت به هر کجا که برسد، به 
راهنمایان و پیامبران الهی نیاز دارد وشما باید 
این را ثابت کنید. 
اگر این طور شد، 
پس ما باید متنی 
داشته باشیم که 
قابلیت قدرت 
برآوردگی تمامی 
احتیاجات بشر را در هر زمانی داشته باشد. بنده 
معتقد هستم این متن که در همه ی زمان ها و 
مکان ها، همه ی نیازهای بشر را تا روز قیامت 
برطرف می کند، قرآن است.  معجزه ی ابدی 
پیامبر چه چیزی است؟ روایات نیست؛ 
نگفته است که روایات من هم معجزه است؛ 
آن چیزی که تا قیامت ـ بر اساس این مبانی 
کالمیـ  معجزه پیامبر است، قرآن است. بنده 
معتقدم که بر اساس آن دو اصلی که در علم 
کالم ثابت شده، قرآن مفاهیم را اثبات کرده و 
اصل قرار داده است؛ اما مصادیق آن مفاهیم 
را به زمان و مکان های متفاوت موکول کرده 
است؛ پس اصل مفهوم، واحد است و تغییر 
نمی یابد؛ اما مصادیق آن در هر زمان تغییر 
می یابد. بنابراین اگر این آقایان می خواهند 
بگویند که در تاریخ نگری، تاریخ مصرف برای 
خود مفهوم است، بنده موافق نیستم؛ اما اگر 

می خواهند بگویند 
که تاریخ مصرف 
مصداق  برای 
خارجی است بنده 
موافق هستم. این که 
اکنون برخی سر و 

صداها وجود دارد به این دلیل است. من برای 

شما مثال می زنم؛ وارد صحبت ها و کارهای 
پیامبر و اهل بیت شویم؛ آن چه مهم است قول 
و فعل ایشان است؛ آیا عموم اقوال و افعالی که 
از پیامبر و ائمه صادر شده است، در جهت 
بیان مفهوم کلی بوده است یا برای بیان مصداق 
زمان خودشان؟ بنده باالی ۹۰ درصد این ها 
را از مصادیق می دانم؛ آیا می تواند خارج 
از مکان و زمان باشد؟ نمی تواند؛ بسیاری 
از کارهای ائمه ی ما در زمان ما قابل اجرا 
نیستند؛ اگر بخواهیم آن ها را اجرا کنیم باید 
همان موضوعات و شرایطی را داشته باشیم 
که در زمان آن امام بوده است. آیا تاریخ قابل 
تکرار است؟ بسیاری از محققین و فالسفه ی 
تاریخ می گویند قابل تکرار نیست. اما نگرش 
عموم آیات قرآنی، کلی و  فرازمانی و فرامکانی 
است و در همه ی زمان ها و مکان ها قابلیت 
انطباق دارد. البته در قرآن هم گاهی بیان 
مصادیق را شاهد هستیم؛ اما بنای قرآن، بر 
بیان مصادیق و جزئیات نیست؛ بلکه بر بیان 

ی و فراگیر است.
ّ
قواعد و اصول کل

   منظورتان مسائل مربوط به دیات و 
قصاص است؟

بله؛ مسائلی نظیر جزئیات و تفاصیل دیات، 
حدود و… در قرآن نیامده است؛ همگی این ها 
در روایات آمده 
 اکنون 

ً
است؛ مثال

دیه ی یک انسان در 
ایران ۲۰۰ میلیون 
تومان است که 
 می شود 

ً
مجموعا

 در قوانین 
ً
۶۰-۵۰ هزار دالر؛ آیا وا قعا

 معجزه ی ابدی پیامبر چه چیزی است؟ 
روایات نیست؛ نگفته است که روایات من هم 

معجزه است؛ آن چیزی که تا قیامتـ  بر اساس این 
مبانی کالمیـ  معجزه پیامبر است، قرآن است. 

 آیا عموم اقوال و افعالی که از پیامبر و ائمه 
صادر شده است، در جهت بیان مفهوم کلی بوده 
است یا برای بیان مصداق زمان خودشان؟ بنده 

باالی ۹۰ درصد این ها را از مصادیق می دانم. 
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بین الملل، ارزش انسان ۵۰ هزار دالر است؟ 
هنگامی که لیبیایی ها هواپیمای آمریکایی ها 
را در انگلیس ساقط کردند و در آنجا ۳۰۰ 
نفر کشته شدند، آمریکایی ها برای هر نفر 
۱۰ میلیون دالر دیه گرفتند. این که در زمانی 
 برای آن 

ً
می گفتند دیه صد شتر است، این واقعا

زمان و با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی 
آن زمان بسیار زیاد بوده است؛ اما هنوز هم ما 
دیه را برابر همان تعداد شتر می دانیم. حدود 
هم همین طور است. خودشان در حال اقرار 
به این هستند که شرایط زمانی و مکانی در 
بسیاری از احکام مدخلیت دارد. بنده از 
آقایانی که می گویند اسالم تاریخ نگری را 
می پذیرد، این را می پرسم که این حرف شما 
ناظر به مفهوم است یا مصداق؟ اگر بگویند 
در مفهوم؛ به این معنا که مفاهیم هم بسته به 
شرایط زمانی مختلف تغییر می یابند، من با 
این نظر مخالف هستم؛ دلیل بنده هم همان 
دو اصل خاتمیت شریعت و نیاز بشریت در 
هر زمان به دین است؛ اما اگر بگویند مصادیق 

قابل تغییرند، موافقم.

   با این فرمایشی که حضرت عالی 
داشتید، قرآن خیلی وارد جزئیات نشده 
یم که کسانی که  است؛ اگر ما این را بپذیر
به قرآن مراجعه می کنند، پیش فرض های 
مختلف و در مورد مصادیق، نگرش های 
مخلتفی دارند، آیا با یک نوع تکثرگرایی 

مواجه نمی شویم؟
ر وجود دارد؛ این 

ّ
همین اآلن هم این تکث

د آرا اکنون بین مراجع ما در فقه وجود 
ّ

تعد
دارد؛ کسی به آن اشکال نگرفته است. مگر 

اکنون همه تئوری والیت فقیه را قبول دارند؟ 
ر به این معناست که 

ّ
نخیر! خوب آیا این تکث

باید با یکدیگر درگیر شویم؟ آیا باید همدیگر 
را لعن یا تکفیر کنیم؟ خوب وقتی در وادی 
ر را پذیرفته ایم، 

ّ
مسائل فقهی، تعدد و تکث

چرا در زمینه ی اعتقادات، تنگ نظر باشیم 
و اختالف برداشت ها را نپذیریم؟ آیا کسی 
می تواند برداشت خود از آیات و روایت را، 
تنها برداشت صحیح بداند و از دیگران بخواهد 
برداشت شان از متون دینی را با برداشت وی  

هماهنگ کنند؟!
چرا هنگامی که به حوزه ی مسائل اعتقادی 
د قرائات 

ّ
ر و تعد

ّ
می رسیم می گوییم تکثیر، تکث

ممنوع است؟! من این را بسیار عجیب می دانم؛ 
شما مسائل فقهی و اصولی را بررسی کنید و 
رگرایی حاکم است یا 

ّ
ببینید که در آن ها تکث

وحدت گرایی؟ در ساختار حوزه ی علمیه هم 
همین طور است؛ اکنون چند مرجع در حوزه ی 
علمیه هستند؟ هر یک برای خود یک رساله ی 

عملیه می نویسند؛ 
چرا هیچ کس اشکال 
نمی کند؟ چون 
ر و تعدد 

ّ
ما تکث

برداشت ها و نظرات 
را در حوزه ی فروع دین پذیرفته ایم؛ اما اختالف 
آرا در حوزه ی اصول دین را هنوزـ  آن طور که 

بایدـ  به رسمیت نشناخته ایم.

 خیلی 
ً
   در احکام و عبادات، معموال

تکثر نیست.
اگر معارف دین است هیچ تفاوتی ندارد؛ 
رگرایی 

ّ
شما به چه دلیلی می گویید که در فقه تکث

اشکالی ندارد؛ اما در اعتقادات اشکال دارد؟! 
بنده می گویم در اعتقادات هم همین طور 
است. آیا اکنون همه ی علمای شیعه یک 
نگرش به امامت دارند؟ شما کتاب امامت 
آقای مطهری را مالحظه کنید؛ ایشان از آرای 
قائلین به نظریه ی وساطت فیض تا دیدگاه 
کسانی که معتقد بودند وظیفه ی امام معصوم 
فقط بیان احکام بوده و علم غیب اهل بیت را 

هم منکر بوده اند، آورده است.

   به این دلیل که نتیجه ی ملموس 
ندارد…

بحث نتیجه نیست؛ عرض بنده این است 
رگرایی در همه جا بوده و خواهد 

ّ
که این تکث

بود؛ چون تمامی آن مسائل، نظری و اجتهادی 
 شفاف و بدیهی و اظهر من 

ً
است؛ نه امور کامال

الشمس! من در بحث هایم بسیار اعتقاد دارم 
که ما چیزی به نام خط های قرمز در معارف 
دینی نداریم. من از شما سؤال می کنم: اصل 
کل اصول معارف 
دین ما چه چیزی 
است؟ توحید؛ 
مهم تر از توحید 
که چیزی نداریم. 
اصل اصول کل معارف دین توحید است؛ 
حاال شما توحید ابن عربی، توحید ابن سینا، 
مین معتزله، 

ّ
توحید مالصدرا، توحید متکل

مین اشاعره، توحید متکلمین 
ّ
توحید متکل

ثین شیعه 
ّ

شیعه و توحید اخباریون و محد
را بررسی کنید. به نظر شما کدام یک از این 
رویکردها به مسأله ی توحید درست است؟! 
آیا شما می توانید بگویید فالن رویکرد در 

 من در بحث هایم بسیار اعتقاد دارم 
که ما چیزی به نام خط های قرمز در معارف 

دینی نداریم.
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توحید بدیهی است و لذا همه باید آن چه را 
که من بدیهی می دانم بپذیرند؟! آیا می توانید 
قسم بخورید که فالن نظریه درباره ی توحید 
صحیح است و سایر نظریات صددرصد 
باطل اند؟! شما در این جا فقط می توانید نظر 
خودتان را بگویید؛ دلیلتان را هم بیاورید و 
دالیل دیگران را هم تا جایی که توان دارید رد 
کنید؛ چون این مباحث، یک سلسله بحث های 
نظری و اجتهادی هستند که ممکن است 
مطابق با واقع باشند یا نباشند؛ یعنی هیچ 
یک از این نظریات، بدیهی و واضح نیستند 
تا منکر آن ها، منکر ضروریات، واضحات و 
د آرا در 

ّ
مسلمات قلمداد شود! پس باید تعد

حوزه ی اعتقادات را پذیرفت و البته طبیعی 
است که فقط کسانی می توانند در این زمینه 
نظر بدهند که از نظر علمی صالحیت ورود به 
این بحث ها را داشته باشند؛ نه این که هرکسی 
بدون پشتوانه علمی و مطالعات و تحقیقات 
کافی، هر چیزی که به ذهنش رسید و با سلیقه 

و مزاجش مناسب بود را بگوید!
در مثالی که زده شد دیدیم که هر یک از آن ها 
توحید را یک جور تفسیر می کنند؛ با این که این 
مسأله، اصل اصول دین است و در عالم واقع 

یک تفسیر بیشتر 
را بر نمی تابد. 
بنابراین چرا باید 
در حوزه ی فقه، 
تعدد نظریات و 
اختالف دیدگاه ها 
امری مقبول و 

طبیعی قلمداد شود، اما در حوزه ی مسائل 
اعتقادی، مسأله ای تعجب آور و غیرقابل 

تحمل محسوب شود؟! این اصل مهم را 
 
ً
همیشه باید در نظر داشته باشیم که اساسا

هنگامی که مسأله ای وارد عقل انسانـ  که با 
مباحث حصولی و نظری و اجتهادی سر و 
ر 

ّ
 هیچ گریزی از تکث

ً
کار داردـ  می شود، اصال

و اختالف دیدگاه ها وجود ندارد!

   فرمودید که شهید صدر نکته ی 
چهارمی هم داشته است که مخاطب فقه 

ما، فرد است.
این مسأله در اینجا حل می شود که بنده 
عرض می کنم که اگر کسی بخواهد عالم 
دین شود، باید نگرش اجتماعی و حکومتی 

داشته باشد.

   آیا حضرت عالی با چارچوبی که 
مطرح کردید، به بازخوانی اندیشه ی دینی 

پرداختید؟
بله؛ اگر شما به کتاب های بنده مراجعه کنید، 
 این مسأله را خواهید یافت. نام یکی 

ً
کامال

از کتاب هایی که از بنده چاپ شده، »اسالم 
محوریة القرآن« است. این کتاب قرار است 
در پنج حلقه یا جلد منتشر شود که تا اآلن دو 
جلد از آن چاپ 
شده است. جلد 
اول آن »الموروث 
الروایی بین النشأة 
والتأثیر«، جلد 
دوم آن »میزان 
تصحیح الموروث 
الروایی«، جلد سوم »مفاصل اصالح الفکر 
الشیعی«، جلد چهارم »المنهج االخباری 

والتأسیس بسلفیة الشیعیة« و حلقه ی آخر 
آن هم، »بحار األنوار تحت المجهر« )بحار 

األنوار زیر ذّره بین( است.
 
ً
بنده معتقدم که روش اخباری ها واقعا

سلفیت درست می کند؛ روش اخباری ما 
همین سلفیتی را درست می کند که اکنون 
حنابله از اهل تسّنن درست کردند. شما 
آثار آن را نیز در برخی از منبری ها، خطبا 
 
ً
و مداحان ما نیز مشاهده می کنید؛ مثال

این که »دیگران« را کافر، فاسق و اهل جهنم 
می بینند و معتقدند که نطفه ی مخالفان شیعه 
حالل نیست؛ حاال هر کس که باشد؛ از هر 
دین و مذهبی هم که باشد مهم نیست. این 
نگرش، برخاسته از همین منطق اخباری و 
حدیثی افراطی است. بنده بر این باورم که 
منشأ این روش اخباری گری که اساس آن 
نیز اکنون در حال حکومت بر کل منظومه ی 
فکر شیعی است، مرحوم مجلسی)ره( و 
بحار بوده و اکنون نیز هست؛ لذا حلقه ی 
پنجم از مجموعه مباحث »اسالم محوریة 
القرآن«، »بحار األنوار تحت المجهر« 
 باید بحار را به خوبی 

ً
نامیده شد. ما واقعا

تحلیلی کنیم و ببینیم که در این ۳۰۰-۴۰۰ 
سال اخیر، این کتاب و روش حدیثی آن، 
ر شیعی گذاشته است. 

ّ
چه تأثیراتی بر تفک

یک کتاب اصلی هم با عنوان »مرتکزات 
اساسیة إلعادة قرائة فکر الشیعی« دارم که 
تا کنون مقداری از آن آماده شده است. به 
نظر بنده، مبانی جدیدی که ما نیاز داریم تا 
بر اساس آن ها، نگرش صحیح  تر و بهتری 
به مکتب اهل بیت پیدا کنیم، در این کتاب 

آمده است.

 چرا باید در حوزه ی فقه، تعدد 
نظریات و اختالف دیدگاه ها امری مقبول و 
طبیعی قلمداد شود، اما در حوزه ی مسائل 
اعتقادی، مسأله ای تعجب آور و غیرقابل 

تحمل محسوب شود؟!
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   این اخباری گری در بین اصولیون 
ما هم حاکم است؟

 حاکم است. بنده در همین حلقه ی 
ً
کامال

سوم که »مفاصل اصالح الفکر الشیعی« نام 
دارد – و ان شاءالله به زودی چاپ می شود – 
 به نحو علمی و مستدل بیان کرده ام که 

ً
کامال

 اخباری هستند؛ لکن 
ً
اصولیون ما هم غالبا
من حیث ال یعلمون.

 شما به ضرورت تأسیس علمی 
ً
   ظاهرا

به نام »اصول تفسیر« قائل هستید؛ در این 
 اندکی بفرمایید.

ً
باره هم لطفا

بله؛ به این دلیل که یکی از مهم ترین مبانی 
که باعث شود که یک علم پیشرفت کند، آن 
است که آن علم برای خودش منطق داشته 
باشد؛ شما اگر هر علمی را در نظر بگیرید، 
منطق به معنای تئوری شناخت آن علم است؛ 
این همان چیزی است که علمای سابق ما 
تحت عنوان »الرؤوس الثمانیة« می گفتند. 
هر علمی همین طور است. ما یک منطقی 
داریم که مربوط به کل علوم است و این همان 
منطق ارسطویی است؛ این منطقی است که 
اکنون همه ی علوم از آن استفاده می کنند. 
 شکل اول قیاس 

ً
حاال فرقی نمی کند که مثال

اقترانی در فقه، اصول، تفسیر، فلسفه یا 
ی و عام، 

ّ
کالم باشد. عالوه بر این منطق کل

هر علمی برای خود نیز یک منطق خاص 
 باید منطق 

ً
دارد؛ به این معنا که فقه ما نتیجتا

 خبر واحد 
ً
خاص خود را داشته باشد. مثال

حجت است یا خیر؟ برائت حجت است 
یا خیر؟ تعبیر علم اصول هم اشتباه است؛ 
علم اصول چه چیزی؟! باید مشخص شود 

 
ً
که این اصول، اصول چه دانشی است؟ مثال

می گوییم اصول فقه.
بنابراین شما برای فقه، یک علم اصول 
دارید؛ یک منطق خاصِّ فقه نیاز دارید. من 
تنها در تفسیر این مسأله را نگفتم؛ در کالم هم 
همین طور است؛ ما یک منطق خاص برای 
مباحث کالمی احتیاج داریم؛ در فلسفه هم 
همین طور است؛ شما اگر منطق آن علم را 
نداشته باشید نمی توانید وارد مسائل فلسفی 
شوید؛ لذا در اسفار، نهایه، بدایه و منظومه 
مشاهده کرده اید که ابتدا امور عامه را مطالعه 
می کنند، سپس وارد الهیات به معنای اخص 
می شوند. چرا امور عامه؟ امور عامه همان 
منطق فلسفه است؛ یعنی علم اصول فلسفه. 
همین علمی که در حال حاضر تبدیل شده 
است به فلسفه های مضاف. فلسفه های 
مضاف به معنای منطق یک علم خاص است. 
هر علمی برای خودش منطق می خواهد. 
علوم تجربی هم منطق خاّص خودشان را 
دارند. باید منطق علوم تجربی با منطق علوم 
نظری و عقلی تفاوت داشته باشد. بررسی 
چگونگی این تفاوت، در منطق این علوم 

صورت می گیرد.

   از این، به روش شناسی تعبیر می کنید؛ 
درست است؟

در منطق علم تفسیر یا همان اصول تفسیر، 
درباره ی روش ها، مبانی و سایر بحث های 
روش شناختی بحث می شود. پس در علم 
اصول تفسیر، هم از روش شناسی بحث 
می شود و هم از مبانی و پیش فرض های 
تفسیر؛ هر دو هست؛ یعنی هم ماده و 

هم صورت. اگر مقصود از روش شناسی، 
صورت باشد، بنده تنها این را نمی گویم؛ 
عرض بنده این است که آن مجموعه ی مبانی 
که شما برای تحقیق مسائل هر علمی از 
علوم، به آن مبانی احتیاج دارید، باید در 
ح شود. این 

ّ
منطق آن علم، مستدل و منق

علم یا منطق خاّص، می تواند ناظر به فقه، 
تفسیر، کالم، فلسفه، عرفان، حدیث و هر 
علم دیگری باشد. لذا بنده نیز کتاب دیگری 
با عنوان »منطق فهم القرآن« نوشتم. چرا 
این سه جلد را نگارش کرده ام؟ به این دلیل 
که بگویم قرآن برای خودش منطقی دارد و 
شما نمی توانید هر منطقی را برای خود در 
نظر بگیرید و بگویید که من می خواهم بر 
این اساس قرآن را متوجه شوم. باید از خود 
آن سؤال کنید که خدایا من که می خواهم 
این کتاب شما را بفهمم، باید با چه روش 
و مبانی ای آن را بفهمم و متوجه شوم؛ این 

منطق فهم قرآن است.

   آیا منطق فهم قرآن، غیر از تفسیر 
قرآن است؟

 روش 
ً
بله این دو با هم متفاوتند. نتیجتا

هر علمی باید بر اساس موضوع آن علم، 
مناسب خود آن علم باشد. بنابراین 
 آیا شما 

ً
این ضابطه ی کلی است؛ مثال

می توانید روش علوم نظری را در علوم 
طبیعی اجرا کنید؟ خیر. به این دلیل که 
روش علوم تجربی، یک روش تجربی و 
آزمایشگاهی است و شما نمی توانید در 
خانه بنشینید و بحث عقلی بکنید؛ باید 

به آزمایشگاه بروید.
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   سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
علیدوست

در ابتدا این نکته را عرض کنم که در این 
طرح اگر صحبت از تغییر و توسعه گستره شده، 
با حفظ هنجارهای شناخته شده و حاکم بر 

اصول فقه بوده است.
بخش عظیمی از اصول فقه، اصول اندیشیدن 
و فهم و منطق و استفاده منضبط و فنی، از 
نصوص دینی است و هرگونه تغییری در اصول 
فقه )به عنوان دانشی تاریخ مند( باید منضبط 
و فنی باشد. ما در اصول فقه دو دیدگاه مهم 
داریم: دیدگاهی که اعتقاد دارد اصول فقه 
جامع و کافی و همه مسائل الزم هم بر اساس 
آن قابل استنباط است. طبق این دیدگاه تغییر، 

تکمیل و ترمیم در آن جایی ندارد. دیدگاه دیگر 
می گوید اصول فقه دچار نوعی تورم )هم در 
سطح و هم در حد مباحث( شده است و از 

حجم آن باید کاست.
بنده معتقدم ابتدا ساختار موجود اصول 
فقه باید تغییر کند و دارای محور شود. پس 
از آن باید مسائل و مباحثی بر اصول فقه 
 به معنای افزایش 

ً
افزوده شود؛ البته این لزوما

حجم آن نیست؛ منظورم این است فردی که 
استنباط می کند )مستنبط( با تسلط بر همه 
آن چه در اصول فقه موجود است، در حین 
استنباط به حلقه های مفقوده ای برخورد 
می کند که باید اصول آن را حل کند. در ادامه 
هم اشاره به توسعه گستره خواهم داشت. در 

بحث ساختار اصول فقه، به نظرم ساختار 
موجود، محور معینی ندارد؛ به خصوص 
که کتاب »کفایه االصول« به عنوان دارنده 
نقش اساسی، محوری ندارد که بتوانیم 
مباحث اصول را بر اساس آن ساماندهی 
کنیم. لذا ابتدا الزم است محور اصول فقه 
را پیدا کنیم و سپس بر اساس آن، مباحث را 
طبقه بندی کنیم؛ کاری که در نظریه جدید 

ارائه شده است.
نقد دیگر، ناتمام رهاشدن بسیاری از مباحث 
مطرح شده در آن است. ما باید بفهمیم 
بیان کنندگان شریعت اعم از خدای متعال، 
پیامبر و ائمه معصومین چه هنجارهایی را 
رعایت می کردند و ما چگونه آن ها را بفهمیم.

حجت االسالم والمسلمین علیدوست:

 اصول فقه موجود، محور 
معینی ندارد

گزارشی از پیش اجالسیه »اصول فقه، ساختار جدید با توسعه گستره« 

زینب علیزاده

روز دوشنبه ۲۲ اسفند پیش اجالسیه ی »اصول فقه، 
ساختار جدید با توسعه گستره« با حضور طالب و 
اندیشمندان دینی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
برگزار شد تا استاد شهیر حوزه علمیه، حجت االسالم 
والمسلمین علیدوست مباحث خود را با موضوع 
»طرح اصول فقه، ساختار جدید با توسعه گستره« 
مطرح نماید. مباحث ایشان با نقدهای اساتید محترم 
حجج اسالم آقایان: نیازی، فاکر میبدی، اکبریان و 

قدوسی همراه بود.



18

نسخه مکتوب   - شماره   11
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

18

نظریه بنده سه ساحت دارد: ساحت اول: 
تعیین محور به عنوان موضوع یا غرض؛ ساحت 

دوم: پرداختن به 
اشارات ناکافی 
یا ناتمام و لزوم 
گفت وگوهای 
جدید و تمام کردن 
بحث های بزرگان 

در همین اصول موجود؛ ساحت سوم: پرداختن 
به مطالبی که در اصول فقه بسیار کم دامنه مطرح 

شده و باید به آن افزوده شود.
در بحث تعیین محور باید توجه داشت که 
اصول فقه، در خدمت فقه است و فقه دانش 
کشف شریعت است. پس محور اصول فقه 
باید کشف شریعت باشد. منظورم شریعت 
به معنی االخص )آن بخش از هنجارها که 
درباره صحت و بطالن احکام تکلیفی و 
وضعی بحث می کند( است نه شریعت 

بمعنی االعم که مجموعه دین است.
در ساحت دوم باید گفت که اصول فقه ما 
مباحث زیادی را مطرح کرده است؛ ولی 
نتوانسته این مباحث را خوب باز کند. مثل 
بحث منابع؛ منابع ما قرآن، عقل، سنت معصوم 
و اجماع است. سؤال این جاست که آیا مباحث 
موجود در اصول فقه ما درباره این منابع کافی 
 خیر. با دقت به دو کتاب رسائل 

ً
است؟ قطعا

و کفایه می بینیم که بحث بسیار ناقصی درباره 
قرآن به عنوان یک منبع مهم مطرح می شود. 
این که آیا اطالقات قرآن قابل تمسک است از 
بحث هایی است که فقط رگه هایی از آن را در 
کتب فقهی می بینیم و به طور مفصل بحث 
نشده است. یا بحث های دیگری مانند این که 

سیاق در آیات قرآن چه حکمی دارد؟ قرآن 
از لحاظ زبانی، سخنی ادبی است یا رمزی؟ 
روش شناسی 
استدالل ائمه به 
آیات قرآن چگونه 
است؟ رابطه آیات 
قرآن با روایاتی که 
در تفسیر همان 
آیات آمده چطور است؟ این بحث یکی از 
بحث های بسیار مهم است که به اندازه کافی 

به آن پرداخته نشده است.
همچنین به نظرم آن چه در رسائل و کفایه و 
کتاب های اصول راجع به عقل صحبت شده 
کافی نیست. بحث اجماع و سنت معصومان 

نیز از این قاعده مستثنی نیست.
ساحت بعدی لزوم گفت وگوهای جدید 
است. نخستین بحثی که در این مسأله به آن 
می پردازیم بحث مصلحت است. بنده الزامی 
به این عنوان نمی بینم؛ لذا می گویم منبع واره. 
منبع واره ها سندیت ندارند؛ ولی ممکن است 
که کارایی های دیگری در نظام استنباط داشته 

باشند؛ مثل عرف.
به نظرم در اصول فقه موجود، مسأله عرف 
به اندازه کافی بحث نشده و کاربست های آن 

مشخص نیست. 
ما به همان چهار 
منبع معتقدیم؛ 
گرچه شاید تعبیر 
درستی نباشد؛ 
چون این ها اسناد 

و ادله هستند. برخی از این منبع واره ها نقش 
به سزایی در استنباط دارند؛ مثل استحسان 

 استحسانی 
ً
اهل سنت. گاهی اوقات مثال

که بزرگان ما مطرح می کنند آن استحسانی 
نیست که آن ها می گویند. به نظرم این بحث 
باید در اصول فقه ما مطرح می شد ولو 
این که رد یا قبول می شد؛ چون استحسانی 
که آن ها می گویند درواقع رسیدن به یک 
دلیل خاص است که ما را از یک اقتضای 
عام خارج می کند. در این صورت ما 
نمی توانیم موضع صد در صد سلبی در 
مقابل آن بگیریم. اگرچه کلمه استحسان 

مثل قیاس خوشنام نیست.
بحث دیگر بنای عقالست که به نظر 
من آن قدر این بحث مختصر است که 
باید آن را ملحق کرد به مباحثی که مفصل 
بحث شده است. در فقه نیز به بخش هایی 
برمی خوریم که باید در اصول فقه بحث های 
 بحث حکم و 

ً
اساسی پیرامون آن بشود؛ مثال

اقسام حکم. این بحث باید جزو بحث های 
اصلی باشد.

بحث بعدی مقاصد است. نقش نصوص 
مبین مقاصد در استنباط ما کجاست؟ با 
توجه به این که بخش عظیمی از قرآن نصوص 
مبین مقاصد است، آیا نصوص مبین مقاصد 
در استنباط ما نقشی ندارد؟ نقش سندی، 
ابزاری یا تفسیری 
دارد؟ مهم نیست 
در نهایت ما به چه 
دیدگاهی برسیم؛ 
مهم این است که 
ما در اصول فقه به 
این مسائل توجه نماییم و دراین باره بحث 
کنیم؛ حتی اگر به این نکته ناصحیح برسیم 

 اصول فقه ما مباحث زیادی را مطرح کرده 
است؛ ولی نتوانسته این مباحث را خوب باز کند. 

مثل بحث منابع؛ منابع ما قرآن، عقل، سنت معصوم 
و اجماع است. 

 آیا مباحث موجود در اصول فقه ما درباره 
 خیر. با دقت به دو کتاب 

ً
این منابع کافی است؟ قطعا

رسائل و کفایه می بینیم که بحث بسیار ناقصی درباره 
قرآن به عنوان یک منبع مهم مطرح می شود. 
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که مقاصد هیچ نقشی در استنباط ندارد؛ نه 
سندی؛ نه ابزاری و نه تفسیری. مسأله دیگری 

که به نظرم باید 
وارد ساحت اصول 
فقه بشود، بحث 
روش شناسی 
اجتهاد است. 
روش استنباط در 

این جا مهم است. آیا روش فقیه تراکم ظنون 
است که از یک نوع انسداد شروع می شود؟
از جمله مواردی که باید به مسائل اصول 
فقه افزوده شود، بحث شئون بیان کنندگان 
شریعت است. بخش عظیمی از فقه ما باید 
به وظیفه مبینان شریعت بپردازد. در کتاب 
»فقه و مصلحت« یکسری شئون برای مبینان 
شریعت برشمرده اند. سؤال این جاست که 
آیا ما باید در همه مسائل با همین اصول 
 متد استنباط ما در 

ً
فقه پیش برویم؟ آیا مثال

روایات جهاد و صلح غیر از متد استنباط 
ما باشد در روایات عبادات و معامالت؟

محور بعد بحث از مدارک و اسناد کشف 
و مباحث پیرامون آن است که در همین جا 
بحث تعارض اسناد مطرح می شود. محور 
سوم که بحث شک و نبود سند کشف شریعت 

و اصول عملیه است.

   ناقد اول: حجت االسالم والمسلمین 
نیازی

به نظر بنده نظریه )تغییر ساختار که حکم 
و تقسیمات حکم را محور قرار داده است(، 
پیش تر نیز انجام شده است. علمای ما به 
ساختار زیاد اهمیت نمی دادند و آن محتوایی 

که سلف سابق بیان کرده اند را خیلی تغییر 
نمی دادند. البته کسانی مثل شهید مطهری 
و عالمه طباطبایی 
هنرشان این است 
که به این مطالب 
شکلی بدهند؛ 
ولی هیچ مطلب 
جدیدی نیست. 
بنابراین تمام این مسأله محور اولین بحث 
است؛ این محور در همان تعریف اول اصول 
فقه هست؛ وقتی می گوییم قواعد استنباط 
احکام، یعنی حکم و تقسیمات آن. منتها 
 آقای 

ً
گذشتگان وارد تقسیمات نشده اند؛ مثال

صدر و مظفر این تقسیمات را ذکر کرده اند یا 
این که بعد از مرحوم آخوند کسی که مقداری 
ساختار را تغییر داده محقق اصفهانی است. 
به هرصورت این تغییرات، تغییرات ماهوی 
نیستند؛ بلکه تغییرات شکلی و بحث های لفظی 

هستند. اولین بحث این است 
که محور را در نظر بگیریم .

نکته دیگری که اشاره کردند 
بحث اصول عامه است؛ 
درحالی که ما در اصول گفتیم 
احکام عقلی اگر مفید قطع 
باشد به آن عمل می کنیم؛ 
وگرنه هیچ ارزشی ندارند. 
ولی در اصول عامه به همان 

ظن اکتفا می کنند.

     ناقد دوم: حجت االسالم 
والمسلمین فاکر میبدی

نقد بنده بیش تر روی ساختار 

بحث است. آقای علیدوست اصول فقه را 
دانشی تعریف کرده اند که از حکم شرعی و 
عوارض آن بحث می کند؛ در صورتی که در 
دانش اصول فقه از منابع حکم شرعی بحث 

می شود؛ نه از عوارض آن.
نکته بعدی این است که در طرح ایشان 
دو مرحله استنباط به عنوان استنباط اول و 
استنباط دوم مطرح شده و کشف حکم، 
میان این دو استنباط قرار گرفته که صحیح 
نیست؛ زیرا وقتی تمام مراحل استنباط 
انجام شده و به ماحصل استنباط و کشف 
رسیدیم، دیگر معنا ندارد کشف حکم 
میان دو استنباط قرار بگیرد. نکته دیگر این 
است که ایشان در بحث ضرورت تغییر در 
ساختار می توانستند بیش تر توضیح بدهند 
و بحث کنند. حذف و اضافه ای که محور 
طرح ایشان است منعکس نشده است. 
ایشان به عنوان یک نظریه پرداز مشخص 

از جمله مواردی که باید به مسائل اصول 
فقه افزوده شود، بحث شئون بیان کنندگان شریعت 
است. بخش عظیمی از فقه ما باید به وظیفه مبینان 

شریعت بپردازد. 
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نکرده اند که کدام مباحث اضافه است و 
کدام اضافه نیست.

نکته بعدی در طرح ایشان، مباحثی است که 
اهل سنت به نوعی و فقهای شیعه به نوعی 
دیگر آن را مطرح کرده اند؛ در صورتی که 
به نظر می رسد بحث لفظی است و ماهیت 
یکی است. در این طرح به نظر می رسد 
اهتمام به احیای اصول اهل سنت مشاهده 
می شود و این نکته حساسیت برانگیز است. 
شاید بهتر باشد ادبیات بحث تغییر کند تا 
شائبه ی احیای اصول فقه اهل سنت به 

وسیله یک فقیه 
اصولی شیعی 
پیش نیاید. نکته 
بعد در این طرح 
بازخوانی جایگاه 
قرآن در تشریع 

احکام است. 
جا داشت بیش تر به این مطلب پرداخته 
شود. این که روش استنباط چیست؟ چطور 
باید به استنباط حکم دست یابیم؟ مشکل 
اصولی از کجا شروع و به کجا ختم می شود؟
 مسیر مشخصی در طرح نیست که 
یک مجتهد از کجا شروع کند تا به یک 
حکم شرعی برسد. نکته بعد رقبایی 
هستند که ایشان برای نظریه شان مطرح 
کرده اند. ایشان دو رقیب برای نظریه 
مطرح کرده اند؛ در حالی که نظریه فقط 
می تواند یک رقیب داشته باشد و طرح 

دو رقیب استاندارد نیست.
نکته آخر هم این که روش ایشان در دستیابی 

به نظریه مبهم است.

    ناقد سوم: حجت االسالم والمسلمین 
یان اکبر

این طرح دو مشکل اساسی دارد. مشکل 
اول این که جایگاه فلسفه علم اصول در این 
طرح فراموش شده است. برای مثال مشخص 
نکرده اند که برخی از مباحثی که در مبادی 
تصوریه یا مبادی تصدیقیه یا مکتب شناسی 
علم اصول که اآلن در علم اصول به صورت 
پراکنده وجود دارد را خارج نموده و به حوزه 
فلسفه علم اصول وارد کنیم؛ یا این که مباحث 
مبادی تصوریه و تصدیقیه و سایر مباحثـ  
مثل روش شناسی 
ـ که داخل حوزه 
علم  فلسفه 
اصول است باید 
همین طور پراکنده 
در علم اصول باقی 
بماند؟ بسیاری از 
مسائلی که در این طرح به عنوان حرف نو 
مطرح شده و قائلند که باید داخل حوزه 
علم اصول باشد، در واقع این ها فلسفه علم 
اصول است؛ یعنی یا جزو مبادی تصوریه 
علم اصول است )مانند حکم و اقسام حکم 
و تقسیمات آن( یا جزو مبادی تصدیقیه 
است )مانند شئون معصوم(. در طرح 
 چیزی به 

ً
مشخص نشده که نگارنده اصال

نام فلسفه علم اصول را قبول دارد یا خیر. 
آسیب دیگر مربوط به ادعای نگارنده در 
ارائه ساختار جدید است. در حالی که 
ایشان چیزی به نام ساختار ارائه نداده اند. 
فقط بعضی موارد را اشاره  کرده اند که کمتر 

بحث شده است.

نکته دیگر این که ایشان معتقدند باید 
محور واحد در علم اصول وجود داشته 
باشد و آن محور کشف شریعت یا تحصیل 
عذر است. در صورتی که کشف شریعت 
مربوط به فقه است. اصول فقه از ابزار کشف 
صحبت می کند. اگر معتقد باشیم که مراد 
نگارنده همان ابزار کشف شریعت است به 
این نتیجه می رسیم که این حرف جدید و 
نویی نیست. نکته دومی که در محور اول 
ایشان مشکل ایجاد می کند این است که 
اگر ابزار کشف شریعت یا تحصیل عذر را 
محور اصول قرار بدهیم پس جایگاه دفتر 

دوم کجاست؟ 
دفتر دوم درباره وظایف بیانگران شریعت 
است و این چه ارتباطی با کشف شریعت 
دارد؟ در علم اصول ما باید وظایف فقیه 
را بنویسیم که باید هنگام کشف شریعت 
از چه ابزاری استفاده کند. این مسأله که 
مبینان شریعت چه وظایفی دارند تا به 
کشف شریعت برنگردد، داخل محور 
ایشان قرار نمی گیرد؛ در واقع ماهیت دفتر 
دوم ایشان داخل علم اصولی که ایشان بیان 

فرموده اند نیست.
مسأله بعدی این است که مباحث مطرح 
شده در طرح ایشان درباره عقل و قرآن و 
سنت و منابع و منبع واره ها و حکم مسائلی 
نیست که در حکم یک ساختار اضافه شده 
باشد ایشان مدعی هستند این موارد کم 
بحث شده است که می تواند بیشتر بحث 
بشود. ولی این ساختار جدید نیست. گاهی 
در برخی مباحثشان هم خلط هایی صورت 
گرفته است؛ جایی که درباره کالم معصومان 

به نظر می رسد اهتمام به احیای اصول اهل 
سنت مشاهده می شود و این نکته حساسیت برانگیز 

است. شاید بهتر باشد ادبیات بحث تغییر کند تا 
شائبه ی احیای اصول فقه اهل سنت به وسیله یک 

فقیه اصولی شیعی پیش نیاید. 
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گفته اند کالم معصومان کالم واحد یا کالم 
متعدد؛ این نکته را در هردو دفتر آورده اند؛ 
یا این که قرآن یک متن نوشتاری است یا 
گفتاری؛ در هر دودفتر آمده. دفتر دومشان 
فقط وقتی به درد فقیه می خورد که به دفتر اول 
برگردد. این که مباحث کالمی مبینان شریعت 
چه شأنی دارند و چطور حرف می زنند فی 
 
ً
حد نفسه از مباحث کالمی است و نهایتا
می توان آن را جزو مبادی تصدیقیه علم 
اصول قرار داد که باید در فلسفه علم اصول 
از آن بحث کرد. ایشان فلسفه علم اصول را 
در طرح خودشان نادیده گرفته اند؛ بسیاری 
از مباحثی که اصولیان تالش می کنند آن را 
تهذیب کنند و جایگاه منطقی خودش را به 
آن بدهند ایشان در طرحشان دوباره آن را در 

علم اصول آورده اند.

    ناقد چهارم: حجت االسالم والمسلمین 
قدوسی

در ابتدا ما باید اصول را تعریف و موضوع 
آن را مشخص کنیم. در طرح آقای علیدوست 
آمده که می توان برخی از این مسائل پیشنهادی 
را در دانش دیگری مطرح کرد؛ مانند فلسفه 
فقه، فلسفه علم اصول و نیازی به طرح آن 
در اصول فقه نیست. در صورتی که باید 
ابتدا موضوع اصول مشخص بشود؛ چون 
موضوع، محور مسأله است. تا محور نباشد 

نمی توانیم ساختار بدهیم.
سؤال این است که ما در اصول قرار است 
چه کاری انجام بدهیم؟ می خواهیم از منابع 
استنباط سخن بگوییم یا قرار است از قواعد 
استنباط از نص سخن بگوییم؟ نص ما کتاب 

و سنت است. ما قرار است درباره فرمول و 
روش استنباط از ادله صحبت کنیم یا قرار 
است در عین حالی که از قواعد بحث می کنیم 
در صورت وجود نص از قواعد کاربردی در 
حین استنباط که فقیه به آن نیازمند است نیز 
صحبت کنیم. اگر نص ما سنتی و روایی 

باشد و بخواهیم از 
آن استنباط کنیم، 
در درجه اول باید 
مشخص بشود که 
روایت معصوم آیا 
در گستره سنت 
قرار دارد؟ آیا کالم 
صحابی در گستره 

سنت قرار دارد؟ آیا قرآن تحریف شده است؟ 
به عنوان یک مبنا و پیش فرض این بحث باید 
روشن شود. این بحث ها جزو مبانی است. 
ما مبانی را در سه بحث مطرح کرده ایم: 
الف( مبانی مشترک بین کتاب و سنت؛ 
ب( مبانی مختص به حدیث؛  ج( مبانی 

مختص به قرآن.
این بحث هرمونوتیکی است؛ بحثی که 
هایدگر و گادامر به آن می پردازند. آن ها 
بر این عقیده اند که اگر خود متکلم بعد 
از هزار سال به نص خودش مراجعه کند، 
ممکن است فهم جدیدی از آن نص به دست 
بیاورد. هرکس با پیش فرض هایی که دارد با 
نصی برخورد کند، ممکن است چیزی از آن 
بفهمد که همان درست است؛ یعنی به یک 
نسبیت مطلق قائل هستند. پس آیا موضوع 
علم اصول، منبع اثبات شریعت و منبع 
حکم کتاب است و سنت و عقل و اجماع 

یا منابع دیگری که اهل سنت مطرح می کنند 
و ما قبول نداریم؛ مانند قواعد استظهار و 
استنباط از نص در صورت وجدان نص 
و قواعد تعیین تکلیف مکلف در صورت 

فقدان نص.
درواقع اصول عملیه تعیین تکلیف مکلف 
می کند در صورت 
فقدان نص؛ یا نه؛ 
این دو به اضافه 
مبانی. حال اگر این 
سه کنار هم قرار 
بگیرند، بنابراین 
تعریف و عبارت 
ما چگونه باشد 
بحث دیگری است؛ اگر ما این را به عنوان 
تعریف علم اصول پذیرفتیم، بایستی از 

قواعد، مبانی و منابع بحث شود.
بحث دیگر مقارنه ای کردن است. آیا 
اصول ما باید مقارنه ای باشد یا نباشد. اگر 
بخواهیم مقارنه ای بحث کنیم و از منابع و 
مبانی و قواعد استظهار، نتیجه این می شود 
که بسیاری از مباحث ارائه شده در طرح 

بایستی در اصول فقه بحث بشود.
بحث بعدی منطق فهم حدیث است. 
بسیاری از مبانی مربوط به سنت در این 
کتاب ها آمده و همین مطالبی است که 
آقای علیدوست به آن ها اشاره کرده اند. اگر 
ایشان خودشان ساختاری و تعریفی ارائه 
می کردند تا محور مباحث اصول مشخص 
بشود، ما می توانستیم اظهار نظر کنیم که 
آیا چیزی باقی می ماند که ما آن را به عنوان 
یک نظریه و ساختار جدید بپذیریم یا نه؟

هایدگر و گادامر بر این عقیده اند که اگر خود 
متکلم بعد از هزار سال به نص خودش مراجعه کند، 
ممکن است فهم جدیدی از آن نص به دست بیاورد. 

هرکس با پیش فرض هایی که دارد با نصی برخورد 
کند، ممکن است چیزی از آن بفهمد که همان 

درست است 
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    آیت الله اراکی
موضوع بحث بنده، مطلبی است که آیت الله 
بروجردی به عنوان موضوع علم اصول معرفی 
می کنند و علم اصول را از مباحثی می دانند 
که حول محور الحجة فی الفقه دور می زند. 
 باید گفت درباره ی این که مباحث 

ً
مقدمتا

الفاظ اصول یا اکثر مباحث الفاظ اصول، 
ماهیت اصولی دارند یا ماهیت غیر اصولی،  
تعدادی از بزرگان ما مباحث الفاظ اصول را 
از دسته مباحث لغوی می شمارند که بنا به 
ضرورت چون کاربردی فقهی داشته و در جای 
دیگری درباره آن بحث نشده است، علمای 
اصول این مباحث را در اصول گنجانیده اند؛ 
بدون این که ماهیت اصولی داشته باشند؛ 
زیرا  ماهیت اصولی، بنابر تعریف مشهور 
ماهیت قواعد ممهده برای استنباط بوده، و 

مراد از این تمهید، تمهید بالمباشره است؛ 
و قواعد باب الفاظ چنین قواعدی نیستند. یا 
افرادی چون امام خمینی و   سید محمدتقی 
حکیم معتقد بودند مباحث اصولی، مباحثی 
هستند پیرامون اثبات حجت بر فقه یا اثبات 
دلیل بر حکم فقهی یا چیزی از این قبیل؛ 
و این مباحث الفاظ اصول در این راستا 
 
ً
نیستند و مباحث لغوی هستند. این که مثال
صیغه امر داللت بر وجوب یا صیغه نهی 
داللت بر حرمت دارد و… این ها را برخی 
از مباحث لغوی ـ و لذا ـ خارج از مباحث 
اصول دانسته اند؛ ولی به عنوان مبادی احکام 
علم اصول، مدعی هستند که اصولیون این ها 
را در مباحث اصولی گنجانده اند. از تعریفی 
هم که آیت الله بروجردی از موضوع علم 
اصول کرده اند، همین استفاده می شود که 

ایشان نیز مباحث الفاظ اصول از از جنس 
مباحث لغوی می دانسته اند و علم اصول را 
نیز بدین معنا، علم مربوط به حجت بر فقه 

یا در فقه می دانستند.
تفاوتی بین نظر مرحوم آیت الله بروجردی 
با نظر مرحوم محقق کمپانی وجود دارد؛ 
بدین صورت که مرحوم کمپانی حجت بر 
فقه را محمول مسائل علم اصول می داند؛ 
درحالی که مرحوم بروجردی جامع بین مسائل 
و موضوعات علم اصول را حجت می دانند 
 علم اصول مبتنی بر یک 

ً
و معتقدند اصوال

اصل موضوع است و آن، وجود »الحجة علی 
الحکم الشرعی« است؛ همه قواعد اصولی 
اثبات صغری این حجت است و در حقیقت 
قضایای اصولیه، »عکس الحمل« می باشد. 
مرحوم کمپانی عکس الحمل  را نمی پذیرد و 

آقای بروجردی مباحث الفاظ اصول را 
از جنس مباحث لغوی می دانسته اند

گزارش کمیسیون اصولی پیش نشست بزرگداشت 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، به همت انجمن 
اصول فقه حوزه علمیه قم و مسئولین کتابخانه آیت الله بروجردی برگزار 
گردید. در این مطلب، گزارش کمیسیون اصول فقه که در آن بحث هایی 
چون شهرت فتوایی، مراتب حکم، اخبار تحریف قرآن از دیدگاه مرجع 
راحل، تمایز علوم از دیدگاه آیت الله بروجردی و بحث مجاز از دیدگاه 
ایشان مطرح گردیده است، تقدیم خوانندگان مباحثات می شود. سخنران 
این کمیسیون آیت الله اراکی بود و در پایان نیز چهارمقاله درباره ی موضوع 

مورد بحث ارائه گردید.
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نظرش این است که قضایای اصولیه همینی 
هستند که می باشند؛ الخبر حجة؛ الشهرة حجة. 

بنابراین مرحوم 
کمپانی معتقد 
است جامع بین 
موضوعات علم 
اصول،  همان 
غرض است؛ در 
حالی که مرحوم 
بروجردی معتقد 

است همین الحجة علی الحکم، جامع بین 
موضوعات علم اصول است.

بنابراین ماهیت مباحث الفاظ چیست؟ 
بنابر تعریف آیت الله بروجردی از موضوع 
علم اصول، همه مباحث الفاظ بلکه حتی 
مباحث مربوط به مقدمه واجب و بحث 
ضد، همه جزو مبادی احکامیه علم اصول 
می شوند. بنده هم نزدیک بیست سال پیش 
که بر روی این بحث کار می کردم، نظرم این 
بود که مباحث علم الفاظ به عنوان علم مستقل 
تلقی شود ـ البته علم دخیل در استنباط ـ و 
بگوییم علم اصول متعارف دو علم است؛ یکی 
علم اثبات حجة علی الحکم الفقهی است که 
همین مباحث حجت را شامل می شود؛ یا به 
تعبیر دیگر اثبات الدلیل. و علم دیگر، قوانین 
داللت دلیل بر حکم فقهی است. بر این مبنا، 
 تفاوت جوهری و اساسی بین مباحث 

ً
اصوال

لغوی و مباحث الفاظ علم اصول وجود دارد؛ 
این که مباحث الفاظ علم اصول را بخشی از 
مباحث لغت بدانیمـ  که چون در جای دیگر 
بحث نشده، در علم اصول بحث می شود ـ 
حرف درستی نیست. بنابراین تفاوت ماهوی 

وجود دارد بین مباحث الفاظی که اصولیون 
بحث می کنند، با آن چه لغویون از آن بحث 
می کنند؛ ویژگی 
مباحث لغوی این 
است که درباره 
قواعد سخن، یا 
قواعد صحت کالم 
بحث می کند؛ چه 
نحو و چه صرف؛ 
هدف از مباحث 
لغوی این است که کالم متکلم صحیح ادا 
شود و قواعد هم آالت تصحیح کالم است 
و قواعد لغوی وظیفه متکلم را بیان می کند؛ 
در حالی که کاری که قواعد مباحث الفاظ 
اصول انجام می دهد، بیان قواعد داللت 
است؛ یعنی وظیفه سامع را مشخص می کند؛ 
این که سامع اگر بخواهد مراد متکلم را بفهمد 
باید چه قواعدی را رعایت کند. قواعد الفاظ 
اصول، قواعد داللت است؛ نه قواعد تکلم. 
این مباحث هرمونتیک که امروزه مطرح 
می شود، امتیازش با مباحث لغوی در این 
است که مباحث هرمونتیک مربوط به شیوه 
فهم مراد است؛ بنابراین قواعد اصولی بسیار 
 متمایز از قواعد لغوی 

ً
پراهمیت است و کامال

است.
می توانیم چنین 
جمع بندی کنیم 
که مباحث الفاظ 
را می توانیم جزو 
علم اصول بدانیم 

و بگوییم علم اصول علمی است دارای 
موضوع واحد که این موضوع، دلیل بر حکم 

فقهی است؛ همچنین علم اصول، علمی 
است شامل همه این مباحث متعارفی که 
اصولیون از ابتدای تاریخ تکون علم اصول 

تاکنون درباره آن ها بحث کرده اند.

   مختصری از ارائه ی مقاالت در جلسه
»شهرت فتوایی«؛ تألیف آیت الله علوی 
بروجردی: از دیرزمان بین اصولیون این معنا 
مطرح بود که معنای شهرت در کالم شریف 
امام )خذ بما اشتهر بین اصحابک( چیست. 
 همگی عنوان کرده اند که مراد، شهرت 

ً
تقریبا

روایی است. مرحوم بروجردی، نظرشان این 
است که مراد در این جا، شهرت فتوایی است؛ 
نه روایی. عمده دلیل ایشان در این موضوع این 
است که خود عنوان روایت در بین اصحاب 
ائمه، هیچ زمانی جدا از فتوا نبوده است. 
اصحاب ائمه وقتی مورد سؤال واقع می شدند 
که حکم شرعی چیست، در جواب روایت 
می خواندند و خود روایت فتوا به لسان روایت 
بوده است و این گونه نبوده که روایت و فتوا، 
دو مسأله جدا باشند. این معنا نه تنها در بین 
اصحاب ائمه بوده، بلکه در آثار فقهای متصل 
به عصر ائمه و صاحبان و ارباب فقه متنی یا فقه 
 این معنا تکرار و دنبال شده است؛ 

ً
روایی، عینا

مثل »المقنعه«  
و »نهایه« که 
از نظر مرحوم 
بروجردی، این ها 
کتب فقهی ای 
هستند که فتوا به 
لسان روایت دادند. بنابراین اگر در همین کتب 
مالحظه کردیم که فتوا هست، اما روایتی در 

افرادی چون امام خمینی و   سید 
محمدتقی حکیم معتقد بودند مباحث اصولی، 

مباحثی هستند پیرامون اثبات حجت بر فقه یا 
اثبات دلیل بر حکم فقهی یا چیزی از این قبیل؛ 
و این مباحث الفاظ اصول در این راستا نیستند 

و مباحث لغوی هستند.

 مرحوم کمپانی حجت بر فقه را محمول 
مسائل علم اصول می داند؛ درحالی که مرحوم 
بروجردی جامع بین مسائل و موضوعات علم 

اصول را حجت می دانند. 
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جوامع فقهی مان بر طبق آن نداریم، کشف 
می کنیم روایت بوده است؛ اما به ما نرسیده است.

»مراتب حکم از دیدگاه آیت الله بروجردی«؛ 
تألیف حجت االسالم محمدی)رئیس 
انجمن اصول حوزه(: دیدگاه های مختلفی 
درباره مراتب حکم وجود دارد. مرحوم آخوند، 
چهارمرتبه را برای حکم ذکر می کند؛ مرتبة 
االقتضاء؛ مرتبة االنشاء؛ مرتبة الفعلیة و مرتبة 
التنجز. اقتضاء همان بحث مالکات احکام 
است. حضرت امام دو مرتبه را برای حکم ذکر 
می کند؛ از نظر امام مرتبة االقتضاء و مرتبة 
التنجز از مراتب حکم نیستند؛ زیرا اقتضاء 
مرحله مالکات و علت غایی حکم است و 
مقدم بر حکم است. مرتبه تنجز هم متأخر از 
حکم و در مرحله امتثال احکام است. البته 
مرتبه فعلیت حضرت امام با فعلیت مرحوم 
 متفاوت است. مرحوم محقق 

ً
آخوند کامال

اصفهانی و مرحوم نائینی 
نیز به دو مرتبه برای حکم 
قائل هستند. مبنای آیت الله 
بروجردی، این است که 
اگر شیء بخواهد دارای 
مراتب باشد، خود شیء و 
ذات شیء در جمیع مراتب 
باشد. آقای بروجردی مقام 
اقتضاء را از مراتب حساب 
نمی کند. از نظر وی تنجز 
وصف اعتباری عقلی است 
که از مراتب حکم نیست. 
حکم انشایی صرف را نیز 
مرحوم بروجردی از مراتب 
حکم نمی داند. نتیجه این که 
ـ در لمهات آمده استـ  که 
حکم واحد است و آن حکم انشایی بداعی 
بعث و زجر است و بنابراین برای حکم یک 

مرتبه قائل است.
»حجیت ظواهر الفاظ و نقد و بررسی اخبار 
یف قرآن از دیدگاه آیت الله بروجردی«؛  تحر
تألیف استاد خزائلی: ما معتقدیم دالالت یا 
قطعی هستند یا ظنی. دالالت ظنی را به معنای 
عقالء حجت می دانیم و شارع مقدس نیز 

تأیید کرده است. 
عقالء در مقام 
محاوراتشان از 
همین ظواهر زیاد 
استفاده می کردند. 
اساسی ترین راه 
برای استفاده، 

همین ظواهر است. اما این که قطع بما فی 

الضمیر شخص داشته باشیم، و این که چه 
چیزی اراده کرده، بسیار نادر است. آیت الله 
بروجردی، می گوید: بنای عقالء ریشه و 
 بنا و سیره عملی نیست. 

ً
اساسی دارد و صرفا

یکی از مسائل مستقلیه ضروریه عقلیه است 
که عقل انسان هم صغری را درک می کند و هم 
کبری را. بنای عملی عقالء در واقع، همان 

حکم عقل است به حسن و قبح.
»مجاز از دیدگاه آیت الله بروجردی«؛ 
تألیف استاد قائینی: البته ممکن است 
گفته شود این بحث ادبی است؛ نه اصولی. 
نسبت به مجاز و حقیقت مجاز در کلمات 
مشهور، بیانات مختلفی در توجیه استعمال 
و حقیقت مجاز مطرح است و احتماالت 
مختلفی مطرح شده. مشهور این است که 
نیاز به مصحح استعمال دارد و مصحح آن 
نیز وضع نوعی است؛ و نیاز به وضع شخصی 
ندارد. آن چه در کالم مرحوم بروجردی مورد 
تمایز با بزرگان است فرمایش ایشان است که 
فرقی بین مجاز و حقیقت در مدلول استعمالی 
کلمه نیست؛ یعنی همان طوری که در موارد 
استعمال حقیقی، لفظ در معنای حقیقی 
استفاده می شود، در مورد مجازات نیز لفظ در 
معنای حقیقی استعمال می شود. فرمایش ایشان 
این است که هر 
مجازی، بالاستثنا، 
معنای استعمالی 
کلمه همان معنای 
حقیقی است و 
این گونه نیست که 
لفظ در معنایی غیر 
معنای حقیقیـ  ولو به قرینهـ  استعمال شود.

 می توانیم چنین جمع بندی کنیم که 
مباحث الفاظ را می توانیم جزو علم اصول 

بدانیم و بگوییم علم اصول علمی است دارای 
موضوع واحد که این موضوع، دلیل بر حکم 

فقهی است.



پروژه  ملی امامت و امارت در شهرک پردیسان قم درگفت وگو با حجت االسالم قوامی
آیا اعتراض مراجع تقلید، بانکداری را اسالمی خواهد کرد؟

حجت االسالم احمد منتظری و آزمونی اخالقی
تأملی بر مفهوم »گفت وگو« در اندیشه و رفتار اجتماعی امام موسی صدر

قاعده دسترسی پذیری مقامات عمومی؛ یک نمونه وطنی
مبارزه سیاسی با حفظ حرمت حوزوی

گزارشی از همایش وضعیت فکر سیاسی ایران معاصر
حجتاالسالموالمسلمیننجفلکزایی

حجتاالسالموالمسلمینسیدعلیمیرموسوی
حجتاالسالموالمسلمینسروشمحالتی

من شما ملت رنج دیده را فراموش نمی کنم
زمینه ها و داللت های اجتماعی طرح و تطور ایده والیت فقیه

یادداشتی از حجت االسالم رسول جعفریان  درباره ی حواشی تمام نشدنی فضای مجازی
دولت ودین در اندیشه ی سیاسی شهید صدر
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   مدتی است حضرت عالی اجرای 
طرح امامت و امارت در شهرک پردیسان 
را آغاز کرده اید؛ این طرح چیست و قرار 
است چه کاری انجام دهد و شما چگونه 

به این طرح رسیدید؟
طرح امامت و امارت برگرفته از همان مدل 
حکومت نبوی، علوی و مهدوی است؛ به 
این معنا که در حال کشف شدن است و ما 
آن را ابداع نکردیم؛ بنابراین اجتهاد می شود. 
این روش، روش مدیریت معصومان است. 
همان طور که مشخص است دو بخش وجود 
دارد؛ امامت و امارت. امارت همان سه قوه 

است. این سه قوه همان سه شأنی است که 
رسول الله)ص( در مدینه و امیرالمؤمنین)ع( 
در کوفه داشتند؛ به معنای شأن قضا، شأن  
اجرا و شأن تقنین و تشریع. پیامبر گاهی 
قاضی، گاهی مجری و گاهی مبّین احکام 
بود. بنابراین، این سه شأن، شئونی هستند که 
ساسةالعباد واجد آنند. عقال هم این را تأیید 
کرده  و آن را در قالب سه قوه درآورده اند. امامت 
هم ُبعد ریاستی و اجرایی دین است؛ ریاست 
عاّمه است. بحث بر سر ریاست و سیاست 
 در نبّوت، سیاست نیست؛ نبّوت 

ً
است. لزوما

به معنای اطالع گیری و رسالت به معنای 

اطالع رسانی است؛ اما  امامت  به معنای 
 

َ
ك

ُ
اجرای دین است؛ به معنای این که »جاِعل

«. پس از نبوت، رسالت و 
ً
اِس ِإماما ِللَنّ

ت مطرح می شود. هنگامی که امامت 
ّ
خل

جزء ذات آن آمد، امامت هم هست؛ به این 
معنا که هنگامی که امام در جایی است، 
قضاوت با اوست؛ زیرا شایستگی قضاوت، 
جنگ و صلح و احکام دارد. احکام را هم 
ی و هم القا می کند. 

ّ
می گیرد، سپس هم تلق

امکان آن نیست که امام را بدون این ها در 
نظر گرفت؛ مانند آن است که آب را بدون 
 رطوبت یا روغن را بدون چربی تصور کنیم.

پروژه  ملی امامت و امارت در 
شهرک پردیسان قم/ جمهوری 

اسالمی در مقیاس کوچک
گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین قوامی، امام جمعه پردیسان

رضا تاران

سید صمصام الدین قوامی در دوره کارشناسی، مدیریت صنعتی 
خوانده است. در سوابق وی، خدمت در سپاه و جهادسازندگی، 
مدیریت حوزه کرمان، مدیریت مدرسه معصومیه قم هم دیده می شود. 
وی مدیر بنیاد فقهی مدیریت اسالمی است و درس خارج فقه 
االداره، اصول فقه االداره و تفسیر مدیریتی قرآن تدریس می کند. هم 
اکنون او امام جمعه شهرک ۱۴۰هزار نفری پردیسان در قم است که ۴۰ 
هزار نفر آن را خانواده طالب تشکیل می دهند. او در این شهرک با 
اجرای طرح »امامت و امارت« به دنبال مدینه فاضله اسالمی است. 
در محل طرح امامت و امارت واقع در مسجد حضرت فاطمه زهرای 

پردیسان با او گفت وگو کرده ام که در ادامه می خوانید.
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هنگامی که امام مطرح می شود، ساسة 
العباد نیز مطرح می شود؛ لذا هر فردی که 
امام است، این کارها بر عهده ی اوست. یا 
باید امام نشود، یا اگر شد، زعامت و ریاست 
به عهده ی او خواهد بود. این اتحاد امارت 
و امامت به همین معناست؛ یعنی آن چه که 
در حکومت و حاکمیت می گذرد، در اختیار 
امامت است؛ اما امامت آن ها را طبق اصول 
 مدیریت تفویض، تقسیم و تفکیک می کند.

َمّ 
ُ
امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر می گوید: »ث

ِم«؛ قاضی قرار بده؛ »فالُجنود«؛ 
ْ
ُحک

ْ
َتْر ِلل

ْ
ِاخ

 در باب مالیات، 
ً
در این جا بجنگ. یا مثال

می گوید بدین صورت بگیر. در احکام نیز 
می گوید به خدا و رسول مراجعه کن و اگر 
امکان آن نبود اجتهاد کن. یعنی به مالک 
اشتر تفویض می کند که وقتی امام مصر 
می شود و نماز جمعه هم می خواند، باید 
این سه کار را هم انجام دهد. اگر هم دیگران 
انجام می دهند، به طور نیابتی انجام دهند؛ 
یعنی مشروعّیتشان به اذن امام باشد. بنابراین 
در عمل امارت و امامت یکسان می شوند؛ 
تقسیم و تفویض می شود. سپس امکان آن 
وجود دارد که گفته شود این امارت، همان 
قوای سه گانه ایست که اکنون نیز در قانون 
اساسی وجود دارد؛ هر سه نیز مربوط به 
والیت فقیه است و والیت فقیه اصل اصلی 
است. والیت فقیه باید قضاوت کند؛ اما به 
 امکان آن نیست، برای آن 

ً
این دلیل که عادتا

 خود او رئیس 
ً
دستگاه تهیه می شود. عادتا

کابینه است؛ اما به این دلیل که امکان آن 
وجود ندارد، رئیس جمهور، نخست وزیر 
و… می آیند. همچنین خود او باید احکام را 

تبیین و ابالغ کند. این وظیفه را نیز به مجلس 
می دهد. در حقیقت این  بازوان و مشاوران، 
در حال انجام وظایف او هستند؛ به این معنا 
که اگر یک ولی فقیهی باشد که خداوند به او 
قدرتی خارق العاده بدهد که خودش کارها 
را انجام دهد، خودش انجام می دهد و تمام 
خصومت ها را حل می کند؛ اما چون امکان 
آن وجود ندارد، قاعده ی مدیریت این طور 

است که به دیگری سپرده می شود

   دلیلی دارد که شما امارت را در کنار 
امامت قرار دادید؟

 می گویند 
ً
این قید توضیحی است؛ مثال

وصف خاص، پس از عام یا ذکر خاص پس 
کید است و یک نوع ادبیات  از عام، دلیل بر تأ
 می گوییم 

ً
است؛ چیزی را تغییر نمی دهد. مثال

پیامبر بما اّنه نبی، بما اّنه امام، بما اّنه قاضی، 
بما اّنه امیر و... 
»بما اّنه« به معنای 
حیث های متعدد 
است؛ در حقیقت 
این حیث، دفع 
دخل نیز هست که 
تصور نشود، اکنون 

امام در مرور ایام، نماز جماعت خواند، 
پیش نمازی کرد و... دیگران فکر کنند که 
 این وظیفه را ندارد؛ این یک واجب 

ً
اصال

فراموش شده مانند امر به معروف، جهاد و... 
بوده که آن هم فراموش شده بوده است؛ حاال 
یا امویان یا عباسیان و یا ملوک، امارت را از 
امامت غصب کرده بودند. اکنون به اصل آن 
ي أْصِله«. 

َ
ْيٍء َیْرِجُع إل

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
بازگشته است؛ »ک

تاکنون که جدا بوده، به ناحق جدا بوده یا در 
دست مسلمانان ناالیق همچون اموی ها، 
عثمانی ها، عباسی ها و وهابی ها بوده یا 
در دست نامسلمان ها همچون مسیحی ها 

بوده است.
.هرچه که حکومت است مربوط به امام 
گاهانه  یا نایب اوست؛ دیگر حکومت هاـ  آ
گاهانهـ  در حال انجام وظایف امامت  یا ناآ
به طور موقت و بدون اذن وی هستند. گاهی 
 امام اجازه می دهد! 

ً
کنجکاوی است که بعدا

چرا که در حال انجام کاری هستند که کار 
او بوده است؛ اما شاید خبر ندارند. اصلح 
افراد زمین اوست که باید بر ۷ میلیارد نفر 
حکومت کند؛ اما شرایط فعلی این طور 

ایجاب کرده که این اتفاق نیفتاده است.
این که مشاهده می کنیم که امام هست، 
اما حکومت نمی کند، به این دلیل است 
که مانع موجود 
است؛ مانند آن  
که امام صادق)ع( 
هست؛ اما امارت در 
دست منصور است. 
امامت مقتضی 
امارت است؛ علت 
تاّمه نیست. ما یک علت تاّمه داریم، یک 
مقتضی و مانع؛ علت زمانی تاّم می شود 
که مقتضی موجود باشد؛ مانع مفقود باشد 
و شرط موجود باشد؛ این ها برابر با تأثیر 
مقتضی است. اکنون در این نظام، شرایط 
موجود است؛ اما شاید هنوز مانع به طور 
کامل مفقود نیست. خود دولت های ما و 
قانون اساسی ما هنوز مانع هستند. اکنون 

 اتحاد امارت و امامت به همین 
معناست؛ یعنی آن چه که در حکومت و 

حاکمیت می گذرد، در اختیار امامت است؛ اما 
امامت آن ها را طبق اصول مدیریت تفویض، 

تقسیم و تفکیک می کند.
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یک والیت مطلقه، تاّمه و کلیه وجود ندارد؛ 
تنها یک والیتی در سقف نظام وجود دارد و 

در اندام نظام وجود ندارد.
 امام درجات دارد؛ امام معصوم که اکنون 
غایب است؛ او مشروعیت را از خداوند گرفته 
و مشروعیت هم می دهد. در زمان نبود خود 
با تعیین شرایطی به فقهایی که صائن، حافظ 
و مطیع هستند، واگذار می کند؛ هرکسی 
که آن شرایط را حائز بود خبرگان تشخیص 
می دهند و او را معرفی می کنند؛ می گویند 
ایشان گنجینه ی اسرار است؛ سپس او مشروع 
می شود و امام عادل و امام امت می شود. 
پس از آن امام جمعه، امام جماعت، امام 

عسگر و… را داریم.

    بنابه گفته شما هر امام جمعه و امام 
جماعت در هر محله و محیطی که کار 
می کند، یک ولی فقیه کوچک محسوب 

می شود؟
بله؛ این مسأله به خودش نیز مربوط نیست؛ 
همین که امام شده این اتفاق افتاده است. 

امکان آن وجود 
ندارد که بگوییم شما 
امام هستید؛ تنها 
نمازتان را بخوانید. 
آن هایی که نماز 
جماعت می خوانند، 
پیش نماز هستند و 
مردم او را قبول 

می کنند؛ اما آن فردی که باید حکومت او 
را نصب کند، امام منصوب محله و استان 
می شود و امارت را نیز برعهده می گیرد؛ لذا 

در هرجایی که یک امامی آمد، قوای سه گانه 
جزو حقوق و تکالیف اوست. می شود هر 
دوی آن را گفت؛ این که بگوییم حق اوست، 
به دلیلی درست است و این که بگوییم 
تکلیف او هم هست نیز درست است؛ باید 
آن را انجام دهد؛ امکان آن وجود ندارد که 
امام شود، اما نسبت به مدنیات، اتفاقاتی 
که می افتد، امنیت و رفاه بی تفاوت باشد؛ 
به این دلیل که پست سنگینی است؛ اما 
تا به حال به دلیل بودن موانع همین طور 
تشریفاتی بوده است. اکنون الحمد لله 

موانع برطرف شده است.

   بنابراین در تربیت نیروی انسانی و 
کسانی که به عنوان امام معرفی می کنند، 
باید آن شئونات و اختیارات در نظر گرفته 

شود؛ درست است؟
بله؛ اکنون ما در پردیسان، مشغول ساخت 
یک مرکز تخصصی مدیریت اسالمی هستیم 
که شورای عالی حوزه آن را تصویب کرده 
و مؤسس آن نیز خود ما هستیم که از چند 
سال پیش شروع 
شده است. پنج 
هکتار زمین است 
که یک هکتار آن 
ی با بیست 

ّ
مصل

جمعیت  هزار 
می شود؛ یک هکتار 
کادرسازی  آن 
می شود. یکی از موارد کادرسازی، همین 
امام سازی است که آن ها باید مدیریت، 
سیاست، اقتصاد و… را بلد باشند تا بتوانند 

امامت کنند. ان شاء الله در آینده در همین جا 
نیز ساخته می شود. در آن جا، هم امام جمعه 
و هم امام جماعت تربیت می شوند. یکی از 
اشکاالتی که همیشه می گیرند، می گویند 
چند نفر از این امام ها داریم که همه مدیر، 
سیاست مدار و اقتصاددان هستند؟ من پاسخ 
می دادم که باید این ها را ساخت. ضمن این که 
ما در همین جا فرماندار، بخش دار، استاندار 
و وزیر متناسب با آن امام هم تربیت می کنیم. 
بنابراین، خود یک پروژه ی ملی است که در 
پردیسان به صورت پایلوت پیاده می شود. 
روحانی نیز در آنجا زیاد است و امکان آن 
وجود دارد که آن ها را به صورت مرتب عضو 

کرد، آموزش داد و به بالد اعزام کرد.

    مجموعه ی پردیسان چند مسجد دارد؟
اینجا ۱۴ مسجد فعال و ۴ مسجد در 
 ۱۸ مسجد 

ً
حال ساخت دارد که مجموعا

است؛ ده تای آن را ما حکم دادیم و از ما 
حکم را پذیرفتند. یکی دو تا از آن ها هم 
گفتند که ما حکم نمی خواهیم؛ اما انجام 
می دهیم. دو سه تای آن ها هم مقابله و 
مخالفت می کنند که بدون آن ها هم برای 

ما خوشایند نیست.

   این جا چند نفر جمعیت دارد و 
چند درصد آن خانواده ی طالب هستند؟
این جا اکنون ۱۳۶ هزار نفر جمعیت دارد. 
سه ناحیه در آن وجود دارد و در هر ناحیه  
۴۴-۴۳ هزار نفر جمعیت دارد؛ یعنی بیش 
از شهری مثل دامغان که  ۴۲ هزار نفر 
جمعیت دارد. ما برای هرکدام از آن ها یک 

اکنون ما در پردیسان، مشغول ساخت 
یک مرکز تخصصی مدیریت اسالمی هستیم 

که شورای عالی حوزه آن را تصویب کرده؛ در 
آن جا، هم امام جمعه و هم امام جماعت تربیت 

می شوند؛ امام هایی که مدیر، سیاست مدار و 
اقتصاد دان هستند.
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اسفند 95 و فرودین 96

امام تعیین کردیم که همین باعث مخالفت 
پایین تر ها شد. در این سه مسجد، امام ناحیه 
قرار دادیم که پنج امام محله زیر نظر آن ها 
 
ً
رفتند؛ مخالفت شروع شد؛ کسانی که کامال
موافق بودند، دیگر نپذیرفتند و گفتند چرا 
الف هست و ما نیستیم. گفتیم این تمرین 
است؛ این آقای شما نیست؛ این جا پایلوت 

است و ما در حال تمرین هستیم.

 تعداد خانواده های طالب 
ً
   احتماال

حدود ۴۴-۴۳ هزار نفر باشند، درست 
است؟

در این جا ۱۳ هزار روحانی معّمم هستند 
 در هیچ کجای دنیا چنین نیست! 

ً
که ظاهرا

۲۰ درصد از آن ها، از خانواده هایشان و 
فرزندانشان نیز طلبه هستند؛ بنابراین شاید 
۲۵ هزار نفر حوزوی خالص داشته باشیم؛ 

مابقی دانشگاهی و… هستند.

 ۴۵ هزار 
ً
   با خانواده هایشان حدودا

نفر می شوند؟
 
ً
 برخی از مجتمع های ما کامال

ً
بله؛ اصال

 مسجد امام عسگری)ع( 
ً
روحانی هستند؛ مثال

که مسجد نمونه و بسیار فعالی است و در 
حقیقت از لحاظ معنویت، روحانیت و 
فعالیت بهترین مسجد است، در آن جا 
 غیرروحانی 

ً
همگی روحانی هستند و ما اصال

 
ً
نداریم. مسجد حضرت زینب)س( نیز تقریبا
 روحانی هستند. 

ً
همین گونه است و اکثرا

مسکن مهر روحانی بسیار کم دارد و لذا 
در بحران است. در ناحیه  های ۱، ۲ و ۳ 
داریم؛ سه امام هم نصب کردیم؛ هرکدام 

نماینده ی تام االختیار امام جمعه در ناحیه 
خود و مانند امام جمعه ی بی خطبه هستند. 
ما هم گفتیم شما این ناحیه را آباد کنید؛ 
در اختیار شماست. گفتیم نیازی به عجله 
هم نیست؛ اگر دو مسجد با شما هماهنگ 
 اعتنا نکنید و اجازه بدهید به 

ً
نیستند، اصال

مرور ایام این کار انجام شود؛ خود آن ها 
خواهند آمد؛ اصرار نکنید؛ اجازه بدهید هر 
وقت خودشان خواستند بیایند. لذا ما اکنون 

در این ماه ۵ رده درست کردیم؛ نام آن را از 
جامع تا مجتمع گذاشتیم؛ جامع، مسجد 

جامع است که خود ما هستیم.
رئیس پارلمان پردیسان، آقای روحانی 
است که عضو شورای شهر است، پارلمان 
آن بسیار قوی تر از شورای شهر و مجلس 
 آقای الریجانی می گفت من 

ً
است، اخیرا

باید یک نماینده بفرستم. ایشان دو روز پیش 
که کلنگ مترو را زدیم آمد مسجد جامع را 
دید؛ رئیس قضائیه ی ما، دادستان و دبیر آن، 

فرمانده ی سپاه است؛ بنابراین همگی آن ها 
قانونی و رسمی هستند؛ به طور مثال رئیس 
پارلمان، شورای شهری و خودش نیز ساکن 
مسجد امام حسن عسگری)ع( است. ما 
می گوییم محله ی عسگریه، محله ی باقریه، 
 این جا 

ً
محله ی کاظمیه، محله ی فاطمیه؛ مثال

محله ی فاطمیه است. عرض این است که 
یک فرهنگ جدید به نام مسجد باب کنیم که 
 وقتی می پرسند برای کجا هستی؟ بگوید 

ً
مثال

برای مسجد فاطمیه هستم. پس از این سه 
قوه که زیر نظر امام جمعه هستند، این جا 
 ستاد امامت و امارت که 

ً
ستاد می شود؛ مثال

یک ستاد است و تابلو هم دارد، آن درجه ی 
دوم می شود. پس از آن سه ناحیه داریم، 
نقشه را شهردار برای ما کشیده است؛ یک 
چهاردیواری است که یک مسجد در میان آن 
قرار دارد. جمعیت پردیسان در ده سال آینده 
به ۳۰۰ هزار نفر می رسد. مسئول بودجه ی 
استان می گفت که این جا یک کالن شهری 
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است؛ طرح شما هم باشد؛ همه کمک 
کنیم که یک مدینه فاضله بشود؛ به این معنا 
 پیاده شود. سپس ۱۵ امام 

ً
که اسالم کامال

محله و ۵۰۰ امام مجتمع داریم؛ بنابراین 
ما به تعداد مجتمع، امام داریم.

   چه درصدی از آن ها در این طرح 
فعال هستند؟

۱۵ درصد؛ به این دلیل که فاز آخر ماست. 
البته تمام مجتمع های ما بدون هماهنگی 
روحانی، تعالیم و معارف دارند، امر به 

معروف می کنند و… .

   در واقع این طرح از مرکز شروع شده 
است؟ به این معنا که ابتدا دو تا، سپس 

یاد می شود. چهار تا و همین طور ز
بله؛ شما ابتدا می گویید مسجد جامع؛ پس 
از آن ستاد؛ سپس ناحیه، محله و پس از آن 

مجتمعات است.

   جاهایی که مجتمعات ندارند 
چطور هستند؟

به آن ها همسایه یار 
می  گوییم. ما این 
کارها را به شهردار 
سپردیم؛ شهردار 
برای این که قانونی 
شود می رود و با 
شهردار قم بحث 
می کند؛ این ها را 
الیحه می کند؛ 
الیحه به شورای 

 ما 
ً
پردیسان می آید و تصویب می شود. مثال

محله یار را تصویب کردیم؛ اکنون ما یک 
شهردار داریم که دبیر شورای اداری است و 
رئیس آن معاون استانداری است. ایشان سه 
شهردار دارند. وقتی طرح ما را دیدند،  تعامل 
کردند و گفت ما برای هر محله ای یک 
محله یار قرار می دهیم. محله یار به معنای 
شهردار محله است. پس از آن، مدیر مجتمع 
است؛ به این معنا که این سلسله ی اجرایی 
است که پس از آن مدیر مجتمع است، 
محله یار، سپس شهردار ناحیه و پس از 

آن شهردار پردیسان است.

   اگر مقدور است ساختار طرح امامت 
و امارت در یک مسجد را توضیح دهید؟

هر مسجدی با امام و امتش، یک جمهوری 
اسالمی در مقیاسی کوچک است؛ بدین 
معنا که هر محله یک سلول بنیادین از نظام 
جمهوری اسالمی است؛ همانند عکس ۳ 
در ۴ که کوچک شده ی یک تصویر بزرگ تر 
است. امام جماعت مسجد، رهبر کوچک و 
شورای امر به معروفش که همان قوه قضائیه 
محسوب می شود 
برای پیش گیری از 
جرائم و پاکسازی 
محیط و امنیت 
اخالقی. شورای 
اجرائی اش کابینه 
محله است و 
رئیس کابینه، 
محله یار است. 
مثل  محله یار 

رئیس جمهور منتخب مردم است و دوایر 
دولتی آن در بخش های آموزشی، خدمتی، 
امنیتی، انتظامی و… عضو این کابینه هستند.  
هیئت امنای این مسجد به منزله قوه مقننه 
هست که سیاست گذار و برنامه ریز است؛ 
یعنی در حقیقت امر به معروف و کابینه 

محلی و هیئت امنا سه قوه هستند.
ولی فقیه در این مقیاس کوچک، همان 
امام جماعت مسجد است. مأمومین و 
مردم محله، امت هستند. همه مسئوالن 
منتحب مردم هستند؛ یعنی مردم، هیئت امنا 
را انتخاب می کنند؛ حالت پارلمانی دارد. 
هیئت امنا، محله یار و همچنین شورای امر 
به معروف را انتخاب می کنند. این کشور 
کوچک جمهوری اسالمی می تواند دارای 

۱۰ هزار جمعیت باشد.

   ممکن است برخی بگویند این مدل، 
مدلی است که پیشتر در دوره ی معصومین 
و پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( اجرا 
می شده است؛ در آن دوره نیز حکومت، 
یک حکومت بسیط بود و وظایف پیچیده ای 
نداشت؛ اما اکنون از آن وضعیت گذر 
کردیم و همه کارها تخصصی شده و ممکن 
است این مدل اجرایی نباشد. همچنین در 
این دوران نقش و جایگاه مردم مهم است؛ 
به نظر می رسد در این طرح جایگاه روشنی 

برای مردم وجود ندارد.
 برای والیت فقیه هم 

ً
این صحبت، عینا

وجود دارد؛ اگر کسی خبرگان اول قانون 
اساسی را گوش کند، این استدالل ها مربوط 
به آن دوره است. من در جایی گفتم که 

 هر مسجدی با امام و امتش، یک 
جمهوری اسالمی در مقیاسی کوچک است؛ 

امام جماعت مسجد، رهبر کوچک است؛ 
شورای امر به معروفش همان قوه قضائیه است؛ 

شورای اجرائی اش کابینه محله است؛ رئیس 
کابینه، محله یار است. محله یار مثل رئیس 

جمهور منتخب مردم است و دوایر دولتی آن در 
بخش های آموزشی، خدمتی، امنیتی، انتظامی 

و… عضو این کابینه هستند. 
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اگر این بسیط بوده و اکنون پیچیده شده، 
چرا آن را به فقیه دادید؟ این که یک کشور 
۸۰ میلیون نفری را به فقیه بدهند راحت تر 
است یا  یک روستای ۵۰۰ نفری را؟ اگر 
آن جا ناممکن است، در این جا نیز ناممکن 
است؛ اگر در آن جا ممکن است، این جا 
هم ممکن است؛ اگر امکان آن در استان 
نباشد، به طریق اولی در کشور هم ممکن 
نیست. این که یک روحانی فقیه بیاید زمام 
اقتصاد، سیاست و … همگی را بگیرد؛ چرا 
این را در قانون اساسی آوردید؟ بنابراین صد 
را ایجاد کردید، ۹۰ هم نزد ماست. اداره ی 
استان راحت تر است؛ اداره ی کشور سخت 
است. یک کشور را به یک آیت الله ۸۰ساله 
دادند و بالفاصله جنگ را تحمیل کردند؛ 
می خواستند این تئوری شکست بخورد؛ ایشان 
با معنویت و نفوذی که در بین مردم داشت، 
مدیریت کرد و از بسیاری از پادشاهان پیشی 
گرفت؛ پادشاهان، بحرین، قفقاز و… را از 
دست دادند؛ اما ایشان یک متر زمین را به 
کسی نداد. بنابراین اگر در یک مدل بزرگ تر 
پاسخگوست، در یک مدل کوچک تر نیز 

پاسخگو خواهد بود.

   بنابربه گفته شما باید ابتدا والیت 
فقیه برای فرد پذیرفته شده باشد.

بله؛ این جزو مبانی ماست. ما می گوییم 
هر نظریه ای یک مبانی ای دارد.

   مردم چه نقشی در این طرح دارند؟ 
همراهی یا تعیین کنندگی؟

مردم نقش تعیین کننده دارند. مدل ما، 

مدل غدیریه است؛ صد هزار نفر جمعیت 
در استادیوم غدیر جمع می شوند؛ پیامبر 
است؛ سپس جانشین، نخبگان، رقبا و… 
هستند. می گوید من نصب می کنم؛ همه ی 
شما بیایید. می گویند چرا در حضور ما این 
کار را کردی؟ به این دلیل که شما نقش دارید؛ 
اگر این طور نبود من می رفتم مخفیانه این کار 
را انجام می دادم. من در حضور همگان این 
کار را انجام دادم. چرا صد هزار نفر؟ چون از 
تمامی کشورها بودند. لذا خود مردم در آن مدل 
غدیر ـ که یک مدل نمونه است ـ چه نقشی 
داشتند؟ اگر نمی آمدند و بیعت نمی کردند، 
امام منزوی بود؛ کما این که پس از آن که بیعت 
خود را شکستند، ۲۵ سال منزوی و  غدیر 
خنثی شد. بنابراین مردم نقش دارند. می گویند: 
ِة ِبُوُجوِد  ُحَجّ

ْ
َحاِضِر َو ِقَیاُم ال

ْ
وُر ال

ُ
 ُحض

َ
ْو ال

َ
»ل

اِصِر«.  برخی  الَنّ
حاضر هستند؛ 
اما ناصر نیستند؛ 
 می گویند »ای 

ً
مثال

رهبر آزاده؛ آماده ایم 
آماده«؛ اما ناصر 
نیستند. ممکن 
است هنگامی که 
بحث دفاع از حرم 

مطرح می شود، نروند. منظور حاضری است 
که ناصر است. قیام حجت نیز به حضور 
حاضر بستگی ندارد؛ بلکه بسته به وجود 
ناصر است. بنابراین این ناصر و حاضر، 
حجت را وادار به قیام می کنند؛ می گویند 
بیا و اقدام کن؛ تا زمانی که نیایند، مسئولیت 
هیچ چیزی با امام نیست؛ چون حکومت 

بر مردم است و هنگامی که مردم نخواهند 
امکان پذیر نیست؛ با اجبار امکان پذیر 
نیست؛ زیرا امام باید محبوب باشد و منفور 
و کودتایی نباشد. هنگامی که مردم پشت 
سر کسی نماز نخوانند، او خودبه خود کنار 
می رود.  ما از قدیم این طور خواندیم که 
مأمومین باید به این امام راضی باشند و 
علم، عدالت و معنویت او را بپذیرند؛ اگر 
مردم احساس کنند که حضور او بی فایده 
است، مبارزه ی منفی می کنند و  او خود به 
مرور متوجه می شود که عصر او به پایان 

رسیده است.

   برخی می گویند این مدل، برگرفته از 
نگرش های سلفی است؛ یعنی بازگشت به 

صدر اسالم و مدل همان زمان.
ما سلفی تر از 
سلفی ها هستیم، 
به این دلیل که 
ما مدینه و کوفه 
را قبول داریم؛ 
سلفی ها ـ که 
ما آن ها را قبول 
نداریم ـ کوفه را 
قبول ندارند؛ اموی 
هستند؛ اموی ها جلوی علوی ها ایستادند؛ 
بنابراین ما سلفی نیستیم. ما تازه می گوییم 
این ۱۲۰۰ سال، یک شجره ی ملعونه و 
خبیثه اسالم را مورد نفرت قرار دادند؛ به 
این دلیل که امامت را به خالفت و خالفت 
را به سلطنت تبدیل کردند؛ در نتیجه تبدیل 
به ملوک شدند. ضربه ای که مروانی ها پس 

 ولی فقیه در این مقیاس کوچک، همان 
امام جماعت مسجد است. مأمومین و مردم 
محله، امت هستند. همه مسئوالن منتحب 

مردم هستند؛ یعنی مردم، هیئت امنا را انتخاب 
می کنند؛ حالت پارلمانی دارد. این کشور 

کوچک جمهوری اسالمی می تواند دارای ۱۰ 
هزار جمعیت باشد. 
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از اموی ها زدند بسیار سخت بود. سپس 
عباسی ها؛ پس از عباسی ها، عثمانی ها؛ و 
پس از عثمانی ها، دهه ی مغول ها و… بوده 
است. سلفی، طرفدار معاویه و خلفای 
سه گانه است. ما طرفدار امیرالمؤمنین)ع( 
هستیم؛ ما مدل غدیر را قبول داریم؛ ما عقب 
هم می رویم و پشت دیواری که آن ها درست 
کردند، آن ها را کنار می زنیم ـ آن ها مانند 
ابرهای تیره هستندـ  سپس خورشید را بیرون 
می آوریم. اصالت با سلفیت متفاوت است؛ 
ما می خواهیم بگوییم اسالم ناب، منظور 
 
ً
داعش، الّنصره، القاعده و … نیست. اخیرا
اشکالی به ما می گرفتند و می گفتند که این 
همان امارت داعش است؛ چون در موصل، 
ه، مکه و مدینه »امارت« می گویند. ما 

ّ
رق

گفتیم امارت مربوط به غدیر خم است و 
تنها یک نفر امیرالمؤمنین است و آن هم 

حیدر)ع( است.

   نظر برخی از بزرگان و اساتید حوزه 
این است که قداست روحانیت  پیش از 
انقالب، بیش تر از امروز بود؛ حتی امام 
جماعت یک مسجد کوچک. پس از 
انقالب قداست روحانیت، مرجعیت و 
فقاهت تحت الشعاع سیاست قرار گرفت. 
به  نظر برخی اگر طرح های امثال امامت و 
امارت اجرا شود، باعث اختالف بیش تر 
مردم با روحانیت خواهد شد. نظر شما 

در این زمینه چیست؟
خود ما ۲۳ سال از عمرمان را در رژیم شاه 
و ۳۷ سال از آن را در رژیم امام بودیم. ما 
بسیار در مسجدها بودیم. آقای کافی یا آقای 

فلسفی که می آمدند مردم بیش تر می آمدند؛ 
اما باقی مسجدها خلوت بود. هنگامی 
که امام مطرح شد، مسجدها شلوغ شد. 
اوایل انقالب تازه مردم فهمیدند که مسجد 

چه هست؛ به این دلیل که روح به مسجد 
بازگشت؛ کمیته ها به مسجد آمدند. ما در 
مسجد محلمان بسیج اقتصادی داشتیم؛ 
روغن و کوپن و… می دادیم. امام در اوج 
محبوبیت بود، هنگامی که روی کار آمد. آن ها 
آمدند نیروهای کادرساز و کارساز او همانند 
مفتح، مطهری، صدوقی و دستغیب را 
گرفتند؛ هنگامی که این مهره ها را می زدند 
جایگزین نداشتند. سپس جنگ شروع شد؛ 
هدف جنگ هم این بود که حتی اگر ساقط 
نمی کند، آن مقدار ضربه بزند که مانند انسان 
فلج شود؛ می خواستند نظام این طور شود؛ 

نخاع یا چشمش را بزنند. سپس ترورها و 
بحث تحریم ها و جنگ بود؛ می خواستند 
امام را ناتوان کنند؛ می گفتند که سن او زیاد 
است؛ قلبش از کار می افتد؛ یارانش را هم 

می گیریم. بحث ما این است؛ می گوییم 
چون این طرح پیاده نشده است، مردم 

استقبال نکردند.
محبوبیت مقام معظم رهبری هنگامی 
که امیر بود، رئیس جمهور بود و هنوز امام 
نبود چه مقدار بود؟ ۳۰-۲۰ درصد بود؛ 
اما به محض این که رهبر شد، مقام او باال 
رفت؛ اکنون یک نیروی مقدس است؛ رفت 
و در جایگاه والیت قرار گرفت. در طرح ما 
رئیس جمهور نباید روحانی و ملبس باشد 
و روحانی نباید کارمند باشد؛ روحانی تنها 
باید امام باشد؛ اما زمام در اختیارش باشد. 
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این که مردم بیزار هستند درست است؛ به این 
دلیل که است که می روند می بینند روحانی 

در پشت میز نشسته است. 

   یعنی قدرت ظاهری و اجرایی با غیر 
روحانیون باشد؛ اما در واقع روحانیت 

همه کاره باشد؟
بله؛ در واقع امامت تنها جایی است که مردم 
و متخصصین به آن حسادت نمی کنند؛ اما 
هنگامی که یک روحانی، دکتر بشود، آن گاه 
دکترها عصبانی می شوند و می گویند ما رفتیم 
پی.اچ.دی گرفتیم و زحمت کشیدیم، این آقا 

می گوید من دکتر هستم! 

یافت من این است که روحانی      در
اختیارات را داشته باشد؛ اما پاسخگو 
نباشد؛ این از نظر اخالقی قابل قبول است؟
 اگر در خیابان 

ً
پاسخگو هم هست؛ مثال

 برای ما 
ً
یک خانم در جایی به ما برسد، فورا

تلگرام می فرستند؛ در نتیجه پاسخگوست. 
پاسخگویی با مسئولیت و اختیار است؛ این با 
این که شما استاندار یا بخشدار شوید تفاوت 
دارد. بسیاری ابتدا فکر می کردند که در این جا 
امام جمعه می خواهد استاندار شود. دنیا، 
دنیای تخصص است؛  کدام امام است که 
تخصص برق، آب، هسته ای و… را داشته 
 امکان ندارد؛ تخصص امام 

ً
باشد؟ اصال

در امامت، رهبری، مدیریت و ارشاد است.

یت،     حکومت داری، اقتصاد یا مدیر
اموری تخصصی هستند؛ به نظرتان امامانی 

که شما می فرمایید این توانایی را دارند؟

ترامپ که رئیس جمهور شده است آیا 
تخصص دارد؟ ۲۰ وزیر انتخاب کرده است. 
خودش تاجر و میلیاردر است؛ اما وزیر اقتصاد 

تعیین می کند.

   خب کارهای ترامپ به حساب دین 
گذاشته نمی شود؛ اما این جا اشتباهات به 

حساب دین تمام می شود.
 فقیه باشد، دانش فقه او دانش 

ً
اگر فقیه، واقعا

مدیریت است؛ تنها علمی که به مدیریت شبیه 
است فقه است؛ به این دلیل که در فلسفه 
خیلی مدیریت نیست؛ مهندسی هم بیش تر با 
فین سر 

ّ
ساختمان و… ارتباط دارد؛ فقیه با مکل

فین نیز به معنای عناصر یک 
ّ
و کار دارد. مکل

سازمان هستند. بنابراین کل مقامات یک کشور 
ف هستند؛ فقیه باید افعال این ها را فعل 

ّ
مکل

ببخشد؛ می گوید که به طور مثال آقای الریجانی 
باید در اختالفات 
عمل  این طور 
کنید. همچنین 
 یک فقیه 

ً
معموال

را می پذیرند؛ اگر 
شما فیلسوف قرار 

دهید، شاید نپذیرند. البته امام خمینی فیلسوف 
هم بود؛ اما به خاطر فقاهتش قبول کرد.

   به نظرتان طرح شما چه مقدار اهمیت 
دارد و چه کمکی می تواند به جامعه و 

کشور بکند؟
اعتقاد بنده این است که اگر این طرح نباشد 
نظام در خطر است. اکنون آقا ۷۵ ساله شان 
است؛ فردا طور دیگری می شود؛  فقیه 

بعدی چگونه خواهد بود؟ خود زمان گاهی 
فاصله را زیاد می کند و تئوری های جدیدتری 
می آید؛ آقا قدری با امام خمینی تفاوت دارند؛ 
ما می گوییم خامنه ای خمینی است؛ اما به 

هرحال تفاوت هایی وجود دارد.
اعتقاد بنده این است که این طرح باید 
حمایت شود که البته خود خداوند باید حمایت 
کند. اکنون چهلمین سالی است که این طرح 
پرورش می یابد. چه کسی پردیسان را به امام 
جمعه واگذار کرد؟ آیا خود من به دنبال آن 
بودم؟ خیر؛  بنده در این خانه نشستم و ما را 
آوردند. اگر اکنون نیز بگویند که این طرح پیاده 
نمی شود، من می روم. نظر بنده این است که 
دست غیب نیز نقش دارد؛ ما یک فاز معنوی 
هم داریم. کسی که این پردیسان و این مسجد 
را درست کرد؛ کسی که ما را ساکن پردیسان 
کرد، چرا در قم خانه نگرفتیم و... .  هیچ کس 
هم نگفت که این 
طرح خوب نیست. 
برخی می گفتند 
حاال نگویید قوه ی 
قضائیه یا مقننه؛ 
حساسیت ایجاد 
می شود. من می گفتم این ها لوگو هستند؛ 
ما در این جا می گوییم شورای پردیسان؛ تا 
کنون نگفتیم مقننه.  اولین اشکالی که آقای 
الریجانی به بنده گرفت این بود که شما گفتید 
که رئیس مقننه را امام جمعه تعیین می کند 
و این خالف قانون و شرع است. سپس یک 
بحث دو ساعته با همدیگر انجام دادیم و اکنون 
ایشان طرفدار این طرح شده اند. با این که ابتدا 
 مخالف بودند؛ اما بعد تمکین کردند. 

ً
شدیدا

 این که یک کشور 8۰ میلیون نفری را به 
فقیه بدهند راحت تر است یا  یک روستای ۵۰۰ 
نفری را؟ اگر آن جا ناممکن است، در این جا نیز 

ناممکن است. 
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سال ۱۳۹۵ را باید سال بانکداری بدون ربا و 
بانکداری بدون جریمه دیرکرد خواند؛ چرا که از 
۱۱ فروردین که آیت الله جوادی آملی در دیدار با 
مقامات استانی و شهری قم، دست روی نقطه 
حساس گذاشت و حقوق کارکنان بانک هایی که 
جریمه دیرکرد می گیرند را حرام خواند، برخی فقها 
و مراجع به تناوب سخن از لزوم حذف جریمه 
دیرکرد گفته اند و گاه سخنانی ناشنیده از مراجع 
تقلید شنیده شده است؛ از آن جمله، آیت الله 
مکارم شیرازی در درس خارج فقه خود تصریح 
کرد که »بانکداری ما نه تنها اسالمی نیست، 
حتی محاسن بانکداری غربی را هم ندارد«. 
با این حال این مرجع تقلید، در همان روز این 
 گروهی از 

ً
بشارت را هم بر زبان آورد که اخیرا

نمایندگان مجلس که اغلب آن ها روحانی اند، 
به همراه جمعی از حقوقدانان، نشست هایی 

برگزار کرده و طرح جامع بانکداری اسالمی را 
در دو سال تهیه کرده اند. آیت الله العظمی مکارم 
شیرازی، در میانه اردیبهشت ۱۳۹۵، این طرح 
را »بسیار مناسب« دانسته و ابراز امیدواری 
کرد که تا پیش از پایان مجلس نهم به تصویب 
برسد. مجلس نهم به پایان رسید و امروز ماه ها 
از تشکیل مجلس دهم هم می گذرد؛ اما هیچ 
چیز تغییر نکرده و لحن معترضانه مراجع، 

همچنان همان است که بود.
حال باید پرسید که سرنوشت طرح عملیات بانکی 
بدون ربا که دست کم یکی از مراجع تقلید معترض، 
آن را بسیار مناسب دانسته، در کدام پیچ تاریخی مانده 
و چرا تاکنون به نتیجه نرسیده است؟ عالوه بر آن، آیا 
روشن است که ۳۳ سال درگیری و بانکداری ربوی 
از نظر معترضان، با چه راه حلی قرار است به پایان 

برسد؟ آیا پاسخی برای این ابهام ها وجود دارد؟

یخ بلندباالی اعتراض های پیاپی    تار
تاکنون برخی از مراجع تقلید و اساتید دروس 
خارج حوزه های علمیه، سخنانی درباره ربوی بودن 
نظام بانکی در جمهوری اسالمی ایران و همچنین 
ربوی بودن جریمه دیرکرد گفته اند که همگی در 
یک نقطه اشتراک دارند: اخذ جریمه دیرکرد، ربا 
و حرام است. آیت الله نوری همدانی، با آن که 
معتقد است اخذ جریمه دیرکرد به خودی خود 
حرام نیست، اما روش فعلی بانک ها در دریافت 
جریمه را دارای شبهه می داند و تصریح می کند 
که جریمه را تنها یک بار می توان دریافت کرد. 
به گفته آیت الله نوری همدانی، بانک ها از این 
موضوع سوءاستفاده کرده اند و حتی از جریمه 

هم جریمه دریافت می کنند.
آیت الله علوی گرگانی هم در اظهارات 
صریحی، در رضایت خدا، پیامبر و ائمه 

آیا اعتراض مراجع تقلید، 
بانکداری را اسالمی خواهد کرد؟
حاشیه ای بر موضع  گیری های اخیر مراجع درباره ی بانکداری ربوی

حسن اجرایی

۳۸ سال از پیروزی انقالب اسالمی، و ۳۳ سال از 
تصویب اولین قانون عملیات بانکداری بدون ربا 
در جمهوری اسالمی ایران می گذرد، اما همچنان 
دعوای بانکداری ربوی به قوت خود باقی است و 
گرفتن جریمه دیرکرد از سوی بانک ها همچنان مورد 
اعتراض های تند و تیز مراجع تقلید و بزرگان حوزه قرار 
می گیرد. آخرین تحول، تصویب فوریت طرح جامع 
بانکداری اسالمی بود که آیت الله مکارم شیرازی آن 
را »بسیار مناسب« دانست و امید آن رفت که همه چیز 
تمام شود، اما آن طرح همچنان مسکوت مانده است.
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معصومین  از نهادهای مالی جامعه تشکیک 
کرده و گفته است که تا بانک اصالح نشود، 

جامعه درست نخواهد شد.
آیت الله  مکارم شیرازی، ۲۴ آذر در دیدار رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد شدید از 
بانک ها گفت که آن ها به بهانه های مختلف کاله 
درست می کنند و قانون بانکداری اسالمی را دور 
می زنند. او با این حال تصریح کرده است که ریشه 
اصلی بانک از غرب است و اصالح آن و رسیدن به 
بانکداری اسالمی، نیازمند کار فراوان خواهد بود.
یکی دیگر از چهره های اصلی حوزه علمیه 
قم، آیت الله جعفر سبحانی، سوم آذر در 
دیدار با مدیرعامل بانک ملت، دریافت 

جریمه دیرکرد را 
نگران کننده دانست 
و تصریح کرد که 
بیش تر استفتائات 
مردم در همین 
رابطه است. آیت الله 
نوری همدانی 
هم در دیدار با 

مدیرعامل بانک مذکور، گفته بود که می توان 
مشکل جریمه دیرکرد را از طریق دیگری 
برطرف کرد تا از سویی بانک ها نیز دچار 

خسران نشوند.
شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره جریمه 
دیرکرد شنیده شده، از آیت الله نوری همدانی 
باشد که ۲۸ آبان در دیدار رییس اتاق بازرگانی، 
بانک ها را یکی از موانع حل مشکالت اقتصادی 
دانست و گفت که با سودهای خود مردم را بیچاره 
کرده اند. او در همین دیدار هم جریمه دیرکرد را 

حرام دانست و آن را نوعی ربا اعالم کرد.

عالوه بر مراجع و فقهای مذکور، آیت الله 
خامنه ای هم در پاسخی به یک استفتا، بدون 
اظهارنظر درباره ربوی بودن یا نبودن بانک ها، 
کار در بانک هایی که معامالت ربوی دارند 
را جایز ندانسته و تصریح کرده اند که حتی 
پیدانکردن شغل دیگر هم مجوزی برای اشتغال 

به کار حرام نخواهد بود.

  آزموده را آزمودن
 اما راه حل چیست؟ آیا راهی هست که 
بتوان نظام بانکداری را حفظ کرد و در همان 
حال مانع از ربوی شدن معامالت شد؟ آیا 
مراجع و فقهای معترض، تاکنون طرح و نظر 
مشخصی برای 
حل این مشکل 
داشته اند؟ یا تنها 
مشکل را نشان 
داده اند و حل 
مسأله را به عهده 
قانون گذاران و نظام 
بانکی گذاشته اند؟ 
آیا می توان بی توجه به لوازم حفظ نظام بانکی، 

جریمه دیرکرد را به کلی حذف کرد؟
پس از پیروزی انقالب اسالمی، بهره دیرکرد 
وام ها و اعتبارات، از نظام بانکی جمهوری 
اسالمی ایران حذف شد و در پی این تغییر، 
نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وام ها 
و اعتبارات مواجه شد و شورای پول و اعتبار، 
برای حل این مسأله بزرگ، در چهارصد و 
هفتاد و نهمین نشست خود، تصویب کرد 
که گیرنده تسهیالت بانکی، باید به عنوان 
شرط ضمن عقد متعهد شود که در صورت 

تأخیر در بازپرداخت وام، جریمه بپردازد. در 
پی این مصوبه، رییس وقت بانک مرکزی، 
۲۸ بهمن ۱۳۶۱، یعنی ۳۴ سال پیش، ماده 

مذکور را با تغییری اندک تایید کرد.
پس از تصویب قانون علمیات بانکداری بدون 
ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با اتکا به اجازه 
قبلی شورای نگهبان، ماده ای را به صورت شرط 
ضمن عقد در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در 
پی آن وام گیرندگان متعهد می شدند که در صورت 
تأخیر در پرداخت بدهی، معادل ۱۲ درصد بدهی 
را به عنوان جریمه به بانک بپردازند. بنابراین حذف 
کامل جریمه دیرکرد، یک بار از ابتدای پیروزی 
انقالب تا انتهای سال ۱۳۶۱ آزموده شده و آزمودن 

دوباره آن، خالی از فایده خواهد بود.
با این حال از همان اولین روزها و سال های 
تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در 
ابتدای دهه شصت، همواره اشکاالت فقهی و 
حقوقی بر این قانون وارد شده و بی توجهی به 
دلیل تآخیر در بازپرداخت، یکی از این اشکاالت 
دانسته شده و البته پیشنهادها و راهکارهایی 
برای آن بیان شده که هیچ کدام تا امروز نتوانسته 

به کلی مشکل را از میان بردارد.  ]۱[ 

   طرح عملیات بانکی بدون ربا کجاست؟
 برگردیم به بشارت آیت الله مکارم شیرازی، 
و طرح عملیات بانکی بدون ربا که به گفته این 
مرجع تقلید، این طرح »بسیار مناسب« می تواند 
پایان بخش همه درگیری ها و اختالفات باشد. اما 
سؤال این جاست که این طرح کجاست و چرا هنوز 
شفابخش نظام بانکداری بیمار فعلی نشده است؟

حجت االسالم مصباحی مقدم، نماینده مجلس 
در دوره نهم، ۱۸ اردیبهشت در گفت وگوی ویژه 

 شاید یکی از تندترین سخنانی که درباره 
جریمه دیرکرد شنیده شده، از آیت الله نوری 

همدانی باشد که ۲8 آبان در دیدار رییس اتاق 
بازرگانی، بانک ها را یکی از موانع حل مشکالت 

اقتصادی دانست و گفت که با سودهای خود 
مردم را بیچاره کرده اند. 
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کید کرده بود که »ما  خبری شبکه دوم سیما، تأ
طرحی نو درانداخته ایم« و »اگر کسی در هنگام 
بازپرداخت تأخیر کرد، بانک، معادل مبلغی که 
در قرارداد ذکر شده، فرد را جریمه می کند؛ اما 
این جریمه به حساب ویژه ای در بانک مرکزی 
می رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل 
مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می رسد، 
آن مبلغ را جبران کند«. به زبان ساده تر می توان 
گفت طرح نو این است که به جای پرداخت 
مستقیم جریمه دیرکرد به بانک ها، این جریمه 
به حساب بانک مرکزی واریز می شود و بانک 
مرکزی به صالحدید خود، خسارت وارده به بانک 
 همان 

ً
را برآورد می کند و این طور نیست که لزوما

مقدار جریمه پرداخت شده از سوی وام گیرنده 
را به بانک اصلی 

پرداخت کند.
با مراجعه به سایت 
مرکز پژوهش های 
مجلس شورای 
اسالمی، می توان 
دریافت که طرح 

عملیات بانکی بدون ربا که با امضای ۲۷ 
نماینده مجلس دهم به جریان افتاده بود، ۲۷ 
تیر ۱۳۹۵ اعالم وصول شده، اما همچنان در 
مرحله »اعالم وصول« مانده و هیچ پیشرفتی 
نداشته است. این همان طرحی است که در 
مجلس نهم پس از تصویب یک فوریت در 
هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴، با مخالفت دولت، 
بانک مرکزی و برخی نمایندگان و همچنین 
کارشناسان مالی و اقتصادی مواجه شد و 
مسکوت ماند تا در دولت دهم مورد رسیدگی 
قرار گیرد. غفلت از مسائل کالن، ایجاد 

تداخل و مخاطره برای استقالل بانک مرکزی، 
باقی ماندن مشکالت نظام بانکی حتی در 
صورت تصویب طرح مذکور، برخی از دالیل 
مخالفت دولت و بانک مرکزی با آن عنوان 
شده است. همچنین سردرگمی نظام بانکی 
با طرح جدید، افزایش موازی کاری در نظام 
بانکی، بی توجهی به ریسک های پیش روی 
نظام بانکی و تضعیف جایگاه شورای پول و 
اعتبار، از جمله اشکاالتی است که از سوی 
کارشناسان این حوزه به طرح »بسیار مناسب« 
از نظر آیت الله مکارم شیرازی وارد شده است.
در یک نقطه عطف بزرگ دیگر، محمدرضا 
پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در دوره دهم، در اواسط آبان امسال، 
از نهایی شدن طرح 
اصالح بانکداری 
بدون ربا در مجلس 
شورای اسالمی 
خبر داد و گفت 
که یک ماه قبل، 
کلیات طرح در 
کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده 
 خوب، اما یک نکته منفی 

ً
است. این خبر ظاهرا

و یا دست کم مبهم هم دارد؛ رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، این را هم گفته که جلساتی با 
رییس کل بانک مرکزی داشته و دولت تا دو هفته 
فرصت خواهد داشت لوایح خود را در این راستا 
به مجلس ارائه کند؛ وگرنه طرح مذکور به جریان 
خواهد افتاد. فرصت ذکر شده اما ماه هاست به 
اتمام رسیده و نه خبری از لوایح دولت بوده و نه 
حتی محمدرضا پورابراهیمی به »وگرنه« خود 

عمل کرده است.

   سرانجام به بانکداری اسالمی 
خواهیم رسید؟

آیا طرح عملیات بانکی بدون ربا به سرانجام 
می رسد؟ آیا طرحی نو درانداخته می شود؟ آیا 
مراجع تقلید و فقها همچنان به اعتراضات خود 
ادامه می دهند یا به دنبال یافتن راهکاری عملی تر 
و همه جانبه تر برای حل مشکل ربا در نظام 
بانکداری ایران خواهند بود؟ آن چه می توان در 
ظاهر ماجرای طرح عملیات بانکی بدون ربا به 
چشم دید، این است که این طرح به سرانجامی 
نخواهد رسید؛ چرا که گویا تنها یک سوی ماجرا 
را دیده و نهادهای مجری را در نظر نگرفته است.
در همین زمینه، حسین صمصامی، اقتصاددان 
و استاد دانشگاه شهید بهشتی، با صراحت تمام، 
آینده این طرح را شکست قطعی دانسته و در عین 
حال، تصور بانکداری بدون ربا را همانند امکان 
ذبح اسالمی خوک، محال دانسته است. صمصامی 
معتقد است باید قبل از ارائه طرح، یک آسیب شناسی 
جدی داشته باشیم. به باور او، کلید اصلی برای فهم 
چرایی عدم اجرای قانون در عمل، آسیب شناسی 
قانون و نظام بانکداری بدون رباست. این استاد 
دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود، معتقد 
است تجربه بانکداری بدون ربا در هیچ جای دنیا 
هم موفق نبوده و هیچ عقد مشارکتی در هیچ سیستم 
بانکی در دنیا توفیقی نیافته و حتی یک شاهد موفق 
در عملیات بانکداری بدون ربا نمی توان یافت. آیا 
این تحلیل ها بدبینانه است یا واقع بینانه؟ آیا سرانجاِم 

بانکداری ایرانی، اسالمی خواهد بود؟

پانوشت ها
گاهی از راهکارها: نک: موسویان، سید عباس، »بررسی  ۱. برای آ
راهکارهای حل مشکل تاخیر تادیه در بانکداری بدون ربا«، فصلنامه 

فقه و حقوق، بهار ۱۳۸۵، ش ۸، صص ۱۲۴-۱۰۵.

 آیت الله خامنه ای هم در پاسخی به یک استفتا، 
بدون اظهارنظر درباره ربوی بودن یا نبودن بانک ها، کار 
در بانک هایی که معامالت ربوی دارند را جایز ندانسته 

یح کرده اند که حتی پیدانکردن شغل دیگر هم  و تصر
مجوزی برای اشتغال به کار حرام نخواهد بود. 
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ماجرای انتشار فایل صوتی دیدار تعدادی از 
مسئوالن قضائی وقت با مرحوم آیت الله العظمی 

منتظری بازخوردهای زیادی داشت. 
در این بین آنچه که مورد اتفاق بسیاری از 
صاحب نظران سیاسی و رسانه ای قرار گرفت 
این بود که انعکاس تنها یک جلسه دیدار و 
گفت وگو نمی تواند به هیچ عنوان بیانگر کلیات 
یک موضوع مهم در سطح کالن باشد و قطعا 
جلسات و مذاکرات بسیاری وجود داشته 
که برای قضاوت درباره ابعاد مختلف ماجرا 
اشراف به آنها ضروری است. پس بدیهی 
است که می تواند مورد سوءاستفاده دشمنان 
و مظلوم نمائی عناصر منافقین هم قرار گیرد.

بدین گونه نادرست بودن این اقدام امری 
بدیهی بود و طبیعی بود که مراجع ذی صالح 
قانونی ورود کرده و با افرادی که این جرم را 

مرتکب شده اند برخورد قضائی کنند.
پس از سپری شدن مراحل قضائی وصدور 
حکم نهائی، حجت االسالم احمد منتظری 
برای اجرای حکم به زندان فراخوانده شد. اما 
در همین زمان یکی از مراجع عظام تقلید آیت 

الله العظمی شبیری 
زنجانی از رهبر معظم 
انقالب درخواست 
»بخشش« و عدم 
اجرای این حکم 

را کردند که مورد موافقت ایشان قرار گرفت.
قطعا مراجع عظام تقلید بویژه آیت الله العظمی 
شبیری زنجانی براساس مصالح عالیه ای 
که تشخیص می دهند در موارد حساسی 
ورود کرده اند و این مورد اخیر نیز در همین 
چارچوب بوده است. بنابراین نویسنده خود 
را در جایگاه نقد و اظهارنظر درباره چرائی 
و چگونگی این درخواست نمی داند و اتفاقا 
از زاویه ای دیگر 
این امر را دلیلی 
بر ارتباط حسنه 
مراجع تقلید با 
رهبر معظم انقالب 

حجت االسالم احمد 
منتظری و آزمونی 

اخالقی
حاشیه ای بر اقدامات اخیر بیت مرحوم آیت الله 

منتظری

آنگونه که به صورت رسمی اعالم شد، با 
وساطت و درخواست »بخشش« از سوی 
یکی از مراجع عظام تقلید حکم زندان 
»حجت االسالم احمد منتظری« منتفی 
شد، اما به نظر می رسد فراتر از مسئله ی 
سیاسی و قضائی امری اخالقی مغفول 

مانده است.

 نادرست بودن این اقدام امری بدیهی بود 
و طبیعی بود که مراجع ذی صالح قانونی ورود 
کرده و با افرادی که این جرم را مرتکب شده اند 

برخورد قضائی کنند.
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و توجه نظام به 
جایگاه مراجع تقلید 

ارزیابی می کند.
اما آنچه که کمتر 
مورد توجه قرار 
گرفته  نوع واکنش 

بیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری و شخص 
شیخ احمد متنظری به این اتفاق است. اگر 
نگاه گذرا به چند بیانیه اخیر بیت ایشان داشته 
باشیم نتیجه ای که حاصل می شود چیزی جز 

قدرنشناسی نیست.
طبیعی است که بحث های سیاسی و قضائی 
بسیار زیاد بوده ولی زمانی که مالحظات 
اخالقی و شئون مرجعیت باعث ملغی شدن 
اجرای حکم شده است، در نزد افکار عمومی 
اصرار بر رویه ی پیشین به هیچ  عنوان قابل 

پذیرش نیست.
بیت آقای منتظری حتی توجه ندارد که صدور 
این بیانیه ها به نوعی ناسپاسی در قبال ورود 
و وساطت آیت الله العظمی شبیری زنجانی 
قلمداد می شود. چراکه پس از قطعی شدن 
اجرای حکم آنچه که لحاظ شد شانیت 
مرجعیت و به نوعی مناسبات اخالقی بود.
تشخیص این امر نیازی به تخصص سیاسی 
و علمی و .. ندارد و برای عموم جامعه قابل 

درک است.
پس چگونه اعضای بیت آیت الله العظمی 
منتظری چنین امر بدیهی را درک نکرده و 
همچنان طلبکارانه اقدام به صدور بیانیه های 
مختلف یا گفت وگو با رسانه های معاند 

می کنند؟ آیا این 
اقدامات نشان دهنده ی 
عدم رعایت مصالح 
اخالقی در اختالفات 
نیست؟  سیاسی 
همان لوازمی که 
همیشه مورد توجه و تاکید جماعتی خاص در 
سال های اخیر بوده:» اگر دین ندارید الاقل 

آزاده باشید«.

 قطعا مراجع عظام تقلید بویژه 
آیت الله العظمی شبیری زنجانی براساس 
مصالح عالیه ای که تشخیص می دهند در 

موارد حساسی ورود کرده اند و این مورد اخیر 
نیز در همین چارچوب بوده است.

توصیه جدی این یادداشت به حاج شیخ 
احمد منتظری این است که حداقل  
هنجارها  و انتظارات اخالقی را رعایت 
کرده و اجازه ندهد جامعه و بویژه حوزویان 
بیت مرحوم آیت الله العظمی منتظری را 
ناآشنا به ابتدائی ترین مسائل اخالقی بدانند 
بویژه آنکه در این بین نقش آفرینی آیت الله 
العظمی شبیری زنجانی بیش از همه در 

اذهان باقی است.
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   ذکر چند مقدمه
درباره تمدن اندیشی امام موسی صدر، باید 
 
ً
بین دانش و بینش تمدنی فرق گذاشت. یقینا

گاهی های تمدنی و بینش تمدنی تفاوت  بین آ
گاهی دارند، اما درک  وجود دارد؛ زیرا برخی آ
و بینشی از تمدن و راه پیش رو ندارند. بنده 
کیدم روی بینش و  با تفکیک بین این دو تأ
درک امام موسی صدر از تمدن است. درک 
و بینش تمدنی وسعت دیدی به ایشان داده 
بود که از برجسته ترین متفکران شیعه شده 
بود. این مطلب، هم به صورت مستقیم و هم 

غیرمستقیم در بحث های ایشان وجود دارد. 
البته مهم تر از درک تمدنی، مواجهه تمدنی 
 در بحث 

ً
ایشان با پدیدارها بوده است. مثال

حمله اسرائیل به جنوب لبنان که تحلیل ایشان 
تمدنی است؛ یا یادداشت ایشان در باب 
انقالب ایران و مراحل شکل گیری و نضج 
آن در روزنامه لوموند که آن یادداشت نیز 
برخاسته از یک درک و تحلیل تمدنی است.
گفت وگو به مفهوم معاصر و کنونی که 
می خواهیم در اندیشه امام موسی صدر آن را 
بررسی کنیم متفاوت از مفهوم گفت وگو در 

آیات و روایات است. مراد ما از گفت وگو، 
گونه ای از ارتباط برای فهماندن خود و فراتر از 
ارتباطات کالمی است. هدف ازاین گفت وگو، 
فهمیدن طرف مقابل است آن گونه که خود و 
و طرف مقابل می اندیشد. بنابراین الزمه این 
گفت وگو، همسان دیدن خود با طرف مقابل و 
دست برداشتن از پیش فرض های قبلی است. از 
این منظر، مراد از این گفت وگو با گفت وگوی 
مطرح شده در آیات قرآن که نوعی استعال در 
آن نهفته است متفاوت است؛ چون در آن جا 
ما خود را حامل پیامی می دانیم که به قصد 

تأملی بر مفهوم »گفت وگو« 
در اندیشه و رفتار اجتماعی 

امام موسی صدر
گزارشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین الویری در همایش گفت وگو 

و تمدن در اندیشه امام موسی صدر

گفت وگو: سید حسین میرخلیلی

همایش »گفت وگو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر« به 
همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی و مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی 
صدر با ارائه بحث حجت االسالم والمسلمین محسن الویری 
و آقایان دکتر محمد باغستانی و دکتر شریف لک زایی در 
محل این پژوهشگاه برگزار گردید. دکتر الویری عضو هیئت 
علمی دانشگاه باقرالعلوم )ع( در ابتدا بیان داشت مباحثی که 
ارائه می کند بر مبنای دو کار قبلی وی در ارتباط با امام موسی 
صدر است؛ یکی مقاله »تمدن اندیشی امام موسی صدر« و 
دیگری یادداشتی تحت عنوان »نگاه تمدنی، گفت وگویی 
و اصالح گری امام موسی صدر«. در ادامه مشروح مباحث 

دکتر الویری در این همایش تقدیم خوانندگان می شود.
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هدایت طرف مقابل بیان می کنیم. الزمه ی 
گفت وگوی هدایتی، دعوتی و قرآنی و گفت وگوی 

از موضع باالتر، 
تن دادن به گفت وگوی 
معاصر است. الزمه ی 
موفقیت، صورت گرفتن 
گفت وگو در بستر 
گفت وگوی معاصر 
است. خود قرآن 

نیز زبان خود را تا حدی پایین می آورد که برای 
همگان قابل فهم باشد. خداوند نیز این گونه 
است و بستر را فراهم می نماید. پیامبران نیز 
به این مطلب اشراف داشتند و می دانستند. 
حتی هدایت دینی اگر در این بستر صورت 
نگیرد، موفق نخواهد شد. البته رد پای این 
گفت وگوی موفق در قرآن و روایات هست؛ 
اما یکسان شمردن این دو گفت وگو قابل درک 
نیست. قرآن نیز برای همین نازل شده است. 
در روایت می فرماید: »کلموا الناس علی قدر 
عقولهم ال علی قدر عقولکم حتی ال یکذبوا 
الله و رسوله«. پیامبران شاید سخنانی فراتر 
از فهم ما داشته باشند، اما فرمان داده شده 
است که سطح آن را پایین بیاورند. مجال 
برای پرسش گری نیز از همین باب فراهم 
شده است و معصوم اجازه می دهد که از او 
بپرسید. بنابراین دعوت موفق، هم غوص 
سقوط دارد و هم غوص نزول و تا پایین نیاییم 
نمی توانیم مفاهمه و مکالمه موفق برقرار 
نماییم. گفت وگوی بین هابیل و قابیل نقطه 

آغاز زندگی بشری از این منظر است.
گفت وگو در خأل صورت نمی گیرد؛ بلکه در 
بستر اجتماعی صورت می گیرد. به هر اندازه 

توده های اجتماعی، نهادها، سازمان ها، اقشار، 
اصناف و… رشدیافته تر، سازمان یافته تر و 
همگراتر باشند، 
گفت وگو ضریب 
موفقیت بیش تری 
خواهد داشت و 
یک رابطه رفت و 
برگشتی بین این 
دو برقرار است؛ 
بدین صورت که هم جامعه تأثیر می گذارد و 
هم گفت وگو و این متقابل است. امام موسی 
صدر با توجه به تنوع قومی در لبنان، علت این 
تنوع و موفقیت را در این می داند که ملت بزرگ 
لبنان پشت این قضیه است و زمینه برای رشد 
این فضائل فراهم گردیده است. بنابراین باید از 
گفت وگو در فضای اجتماعی سخن گفت. الزمه ی 
گفت وگو، تن دادن به تکثر است. جامعه ای که 
محورها حول یک گفت وگو است، جامعه موفقی 
نخواهد بود. تمدن از تنوع در زوایای مختلف 
شکل می گیرد. پیش فرض گفت وگو نیز این است 
که دو طرف وجود داشته باشند و البته تکثر برقرار 
باشد. وقتی از بینش تمدنی صحبت می کنیم، 

ربطش به زندگی 
روزمره و زیست 
اجتماعی دشوار 
است؛ چون تمدن 
در باالترین سطح 
پیشرفت جامعه 
قرار دارد و این 
مطلب کمی دشوار 

است؛ چگونگی ایجاد ارتباط بین نگاه های خرد 
در جامعه و نگاه تمدنی اهمیت دارد.

   مدعای بحث
با بیان این نکات مقدماتی مدعای بنده این 
است که بررسی زندگی امام موسی صدر 
نشان می دهد که زندگی ایشان بر اساس 
درک چنین نگاهی از تمدن، انسجام و 
اصالح اجتماعی و زمینه سازی و حرکت 
 در این 

ً
به سوی تمدن است و ایشان کامال

راستا قدم برداشته اند.
 برای این مدعا می توان 

ً
نمونه هایی که اجماال

بیان داشت:
   از سال  ۷۵۹۱ که ایشان وارد لبنان 
شده اند، تا زمانی حضور داشته اند )زمان 
ربوده شدنشان(، مجموعه فعالیت های ایشان 
ثبت شده است؛ همین آرشیو کامل از ایشان 
ـ که در دسترس هم هستـ  نشان دهنده نگاه 

تمدنی است.
   تنوع بسیار شگفتی از مردمان، اصناف و 
شخصیت هایی که در مقام گفت وگو با ایشان 
وجود داشته اند نیز از همین باب است. یعنی 
 با قشر خاصی 

ً
این گونه نبوده که ایشان صرفا

ارتباط  داشته باشد.
   در همه گفت وگوها به آداب گفت وگو 
پایبند بوده اند. 
آیت الله العظمی 
شبیری زنجانی 
می فرمایند: در تمام 
مدتی که ایشان را 
می شناختم ندیدم 
صدایشان بلند 
شود؛بدرفتاری 
و یا کلمات اهانت آمیز به هیچ وجه از 
ایشان صادر نشد. هنگام گفت وگو ایشان 

 باید بین دانش و بینش تمدنی فرق 
 بین آگاهی های تمدنی و بینش 

ً
گذاشت. یقینا

تمدنی تفاوت وجود دارد؛ زیرا برخی آگاهی 
دارند، اما درک و بینشی از تمدن و راه پیش رو 

ندارند. 

 گفت وگو در خأل صورت نمی گیرد؛ 
بلکه در بستر اجتماعی صورت می گیرد. به هر 
اندازه توده های اجتماعی، نهادها، سازمان ها، 
اقشار، اصناف و… رشدیافته تر، سازمان یافته تر 
و همگراتر باشند، گفت وگو ضریب موفقیت 

بیش تری خواهد داشت.
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بسیار مؤدب بودند و این، ایشان را از مردم 
متمایز می کرد و جایگاه خاصی به ایشان 

می بخشید.
   وقتی اولین دوره انتخابات مجلس 
اعالی شیعیان برگزار شد و ایشان به 
ریاست رسید، در دیدار با رئیس جمهور 
لبنان بیان داشت: حضرت رئیس جمهور! 
هرکس گمان َبَرد وجود فرقه های گوناگون 
و سازمان ها باعث ضعف ملی است نگاه 
تنگی دارد. این فرقه ها هستند که پیکره لبنان 
را واحد کرده اند و این باید تقویت شود. 
این نشان دهنده نگاه ایشان در مواجهه 
با مقوله ی تکثر است؛ تنوع را سرمایه ی 
همبستگی ملی و اجتماعی دانستن، نشان 

از فهم تمدنی ایشان دارد.
   در نامه ای به مناسبت تقارن عاشورا و 
میالد حضرت مسیح)ع( می نویسد: در آینده 

تمدنی جهانی همین جامعه لبنان خواهد بود؛ 
و از این منظر، لبنان می تواند یک الگو باشد.
   در سال ۲۶۹۱، ایشان در زمره نخستین 
اقدامات شان با اسقف کلیسا دیدار داشتند 
و درباره تکثر مذهبی و فرقه های گوناگون 
صحبت کردند و تصمیم جمعی گرفتند که 
به مناطق مخلتلف رفت و آمد داشته باشند 

و یک اقدام اجتماعی مؤثر صورت گرفت.
   ایشان، نخستین روحانی شیعه بود که به 

واتیکان سفر و با پاپ دیدار کرد.
   در سال ۶۳، برای انتخاب یک 

شهردار برای یک 
منطقه کوچک، 
چندین جلسه 
و گفت وگو در 
راستای تنش زدایی 

انجام داد.

   نخستین گام ها برای تأسیس مجلس 
کید ایشان بر انسجام بخشی  اعالی ملی، تأ

بوده است.
   یکسان سازی مناسبت ها و اعیاد در لبنان 

از اقدامات دیگر ایشان بوده است.
   ایشان یک میثاق نامه جمعی برای کنارگذاشتن 

برخی عادات اشتباه تنظیم نمودند.
   در بحث تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و 
کید داشتند که این ها به تنهایی  قراردادها تأ
کافی نیستند و باید همدالنه و بر مبنای 

گفت وگوی متقابل باشد.

   جمع بندی
بررسی گزارش های موجود از رفتار 
ایشان نشان می دهد اگر کسی بینش و درک 
تمدنی داشته باشد، حرکت اصالحی مبتنی 
بر گفت وگو بسیار ثمربخش خواهد بود. 
این که چگونه یک عالم محلی، یک محله 
کوچک را به یک محله پویا تبدیل می کند 
و چگونه می تواند در تحوالت منطقه ای و 
جهانی مؤثر باشد و زمینه ساز ارتباط بین 
علمای شیعی و دیگر مذاهب باشد نیز از 
همین نگاه نشأت می گیرد. بنابراین بنده نیز 
 معتقدم هیچ راهی جز گفت وگو برای 

ً
شدیدا

نشان دادن قابلیت راه و مکتب اهل بیت)ع( 
 روش های 

ً
نداریم و نباید این مکتب را صرفا

تبلیغی بدانیم. 
رمز موفقیت ایشان 
نیز این بود که 
زمینه را برای 
داوری منصفانه 
بقیه فراهم آورد.

 بررسی زندگی امام موسی صدر نشان 
می دهد که زندگی ایشان بر اساس درک چنین 
نگاهی از تمدن، انسجام و اصالح اجتماعی 
و زمینه سازی و حرکت به سوی تمدن است و 

 در این راستا قدم برداشته اند.
ً
ایشان کامال
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سالیان سال است که آقای )آیت الله ابراهیم( 
امینی نجف آبادی اقامه نماز مغرب و عشا در 
مسجد اعظم قم را )که در مجاورت حرم حضرت 
معصومه است( به عهده دارند. ایشان از همان 
سالیان پیش که مسئولیت های بیش تری )از 
امامت جمعه قم گرفته تا نایب رئیسی مجلس 
خبرگان رهبری( را بر عهده داشتند، مقید بودند 
که پس از نماز مغرب و عشا در کنار مهراب 
)محراب( بنشینند و با شهروندانی که صحبتی، 
تقاضایی، حرفی یا سخنی داشتند، گفت وگو 
کنند. اگرچه کهولت سن باعث شده ایشان 
نتوانند به نظم و ترتیب قدیم در نماز جماعت 
حضور پیدا کنند، اما بهانه هایی مثل کسالت 
جسمی و درد پا و غیره که در این سال ها عارض 
شده نتوانسته باعث ترک این عادت قدیمی شود. 
ایشان در حال حاضر نماینده مجلس خبرگان 
رهبری از تهران و عضو ثابت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام اند.
از ۱۵ سال پیش )که در سفری به قم برای اولین 
بار شاهد این دیدارها بودم( تا هم اکنون و همین 
چند شب پیش به خاطر ندارم که مالقات های 
مردمی ایشان تشریفات پیچیده ای داشته باشد. 

این دیدارها نه محتاج وقت قبلی است و نه 
کوچک ترین زحمتی برای  مالقات کننده به همراه 
دارد. محافظ ها )حتی همان زمان که ورودی حرم 
 ناظرند. این دیدارها از 

ً
تفتیش بدنی نداشت( صرفا

جانب مالقات کنندگان به درازا کشیده نمی شود، 
اما این را هم ندیدم که کسی مدام در حال تذکر 
به مالقات کننده برای کوتاه کردن صحبتش باشد.
به نظرم این  استانداردترین حد دسترسی پذیری 
یک مقام عمومی است؛ عادتی که به جرأت می توان 
گفت در هیچ یک از مقامات هم عرض و حتی پایین تر 

از آقای امینی وجود ندارد و مایه تأسف است.
مقامات عمومی یک دولت قانون مدار نه باید 
و نه می توانند کارها را با مالقات های خارج 
از برنامه تمشیت کنند؛ شهروندان نیز نباید 
انتظار داشته باشند گره ها و مشکالتشان با این 
قبیل مالقات ها گشوده شود؛ اما برای کسانی 
که دارای سمتی عمومی هستند و بخشی ولو 
اندک از قدرت را در اختیار دارند، شنیدن مردم 
و تماس مستقیم با ایشان )در مقام شنونده و 
نه سخنران و واعظ( یک ضرورت است. همه 
مسئولین نماینده مردم برای حفظ و صیانت از 
منافع عمومی هستند و هیچ مسئولی به درک 

درستی از منافع عمومی نمی رسد مگر آن که 
بی پرده و بی واسطه با مردم در تماس باشد.

البته می توان منتقد شکل این دیدارها بود: آیا 
آقای امینی همان قدر که در دسترس موکالن 
مرد است، در دسترس موکالن زن نیز هست؟ 
و چرا امکان چنین دیداری اعالن نمی شود و 
فقط کسانی که در مسجد اعظم رفت و آمد 
دارند از امکان آن مطلع می شوند؟ به نظرم در 
کنار همه این نقدها که به جای خود وارد است، 
آقای امینی نمونه  روشنی است که طی سالیان 
متوالی ثابت کرده حتی در این دوره و زمانه و با 
همه خطراتی که مقامات را تهدید می کند نیز 
می توان به فرمان حضرت علی به والی مصر، 
مالک اشتر، عمل کرد که فرمود: »برای کسانی 
که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن 
فارغ از هر کاری به آنان بپردازی. برای دیدار 
با ایشان به مجلس عام بنشین؛ مجلسی که 
همگان در آن حاضر توانند شد و… بفرمای 
تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک 
سو شوند، تا گوینده بی هراس و بی لکنت زبان 
سخن خویش بگوید«. کاش دیگر مسئوالن 

نیز یاد بگیرند و همیشه در دسترس باشند.

قاعده دسترسی پذیری مقامات عمومی؛ یک نمونه وطنی
یادداشتی درباره سلوک آیت الله امینی در برخورد با عموم مردم

محمد منصوری بروجنی

مقامات عمومی یک دولت قانون مدار نه باید و نه می توانند کارها را با مالقات های خارج 
از برنامه تمشیت کنند؛ شهروندان نیز نباید انتظار داشته باشند گره ها و مشکالتشان با این 
قبیل مالقات ها گشوده شود؛ اما برای کسانی که دارای سمتی عمومی هستند و بخشی 
ولو اندک از قدرت را در اختیار دارند، شنیدن مردم و تماس مستقیم با ایشان )در مقام 

شنونده و نه سخنران و واعظ( یک ضرورت است.
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کم نیستند روحانیونی که در هنگامه ی 
انقالب، فعالیت هایی کردند، خون دل 
خوردند، شکنجه دیدند و به حبس رفتند؛ 
اما پس از پیروزی انقالب، نه ذکری از آن ها 
بود، نه چندان شناخته شدند، نه مسندی 
گرفتند و نه بر کرسی ریاست تکیه زدند. 
سید محمد آل طه از این قبیل روحانیون 
بود. وی پنجم اسفند ماه در  ۹۰ سالگی 

دیده از جهان فرو بست.
وی دلبسته ی منبر، وعظ و خطابه، تحقیق 
و تحصیل حوزوی بود. او سال ها پیش تر 
در وصف آیت الله سید کاظم قزوینی که 
کتاب های شیعه را منتشر می کرد به سید 
مصطفی خمینی گفته بود: »اگر قرار باشد 

کاری از یک روحانی بر آید، بهتر از کار 
آیت الله سید کاظم قزوینی که تحقیق می کند 
و کتاب منتشر می کند سراغ دارید؟«. وی 
با ذکر این مهم، رویکرد خود را به حوزه و 

روحانیت نشان می داد.
وی اما در هنگامه ی نهضت امام خمینی، 
از معترضان به حاکمیت پهلوی بود. آل طه 
گفته بود که من از زمانی که دست راست 
و چپ خود را می شناختم، با حاکمیت 
پهلوی مخالف بودم. وی همچنین گفته 
بود که پیش از این با محمد مصدق هم 
خوب نبودم. عمده اعتراض او به مصدق 
این بود که چرا وی دست ثریا را بوسیده 
است.  مرحوم آل طه اما زمانی با آیت الله 

صافی بحث می کرده و به وی می گوید: 
»اگر مصدق ایرادهایی داشت اما آدم خوبی 
هم بود«. این اعالم موضع آل طه نشان از 
آن داشت که فعالیت های سیاسی و حّب 
 سویه ای شرعی و 

ً
و بغض هایش نیز کامال

دینی داشت  و از خصومت های شخصی 
برحذر بود.

مرحوم آل طه با فدائیان اسالم همکاری 
نکرده بود. زمانی که فدائیان اسالم در میان 
طالب نام نویسی می کنند تا طلبه ها را به 
فلسطین اعزام کنند، از آل طه نیز درخواست 
همراهی می کنند. وی اما سر باز می زند. او 
فدائیان اسالم را تندرو می دانست و می گفت 

 به جریان آن ها وارد نخواهد شد.
ً
ابدا

به مناسبت درگذشت خطیب وارسته حجت االسالم 
والمسلمین آل طه

مبارزه سیاسی با 
حفظ حرمت حوزوی
سید هادی طباطبایی

اشاره: خطیب پیشکسوت، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمد آل  طه در اسفند سال 
گذشته به دلیل کهولت سن در نودسالگی 
دار فانی را وداع گفت. پیکر وی پس از 
تشییع از مسجد امام حسن عسکری)ع( 
و اقامه نماز توسط آیت الله العظمی 
شبیری زنجانی، در حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( به خاک سپرده شد. 
یادداشت حاضر، مرور گذرایی است بر 

سبک سیاست ورزی وی.
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آله طه بر این باور بود که می باید پشت سر 
مرجعیت قدم برداشت. از همین رو بود که منش 

آیت الله بروجردی 
را می پسندید و 
تبعیت می کرد. 
در میان مراجع 
پس از آیت الله 
بروجردی نیز بیش 
از همه، همنشین 
و همراه آیت الله 

گلپایگانی بود. ساواک از وی با عنوان 
»بلندگوی آیت الله گلپایگانی« یاد می کرد. 
وی بارها واسطه شد تا موافقت آیت الله 
گلپایگانی نسبت به انقالبیون را دریافت 
کند. زمانی که در آستانه ی انقالب، امام 
خمینی دستور فرار سربازها از سربازخانه ها 
را داده بود و آیت الله گلپایگانی با این رأی 
موافقتی نداشت، آل طه به نزد مرحوم 
گلپایگانی می رود. آیت الله گلپایگانی 
 
ً
ید: »شما به یاد ندارید؛ سابقا می گو
وقتی اتفاقی می افتاد و پادشاه می مرد، 
غارت اموال مردم توسط برخی افراد 
ید:  شروع می شد«. آل طه در پاسخ می گو
»این فرمایش شما درست است؛ اما در 
این زمان فرقی وجود دارد؛ سربازی که 
به دستور مرجع تقلید از سربازخانه ها باز 
 شاه رفت، بالفاصله 

ً
می گردد، اگر احیانا

با دستور آقایاِن مراجع به سربازخانه ها 
باز می گردد«. وی با این سخناِن خود 
سعی می کرد تا آیت الله گلپایگانی را با 

انقالبیون بیش تر همراه کند.

آل طه اگر چه دلبسته ی مرجعیت بود و 
گفته بود که خالف رأی آن عملی را پسندیده 
نمی داند، اما در 
ماجراهای انقالب، 
اعتراض هایی به 
وارد  مرجعیت 
آورده بود. زمانی 
که آیت الله سید 
محسن حکیم 
نامه ای به مراجع 
قم نوشته و از آن ها دعوت کرده بود تا 
به نجف مهاجرت کنند، در محفلی، 
دیداری میان آل طه و آیت الله حکیم 
صورت می گیرد. آل طه به مرحوم حکیم 
اعتراض می کند که »آقا؛ مقصودتان از 
فرستادن تلگراف چه بود؟ مثل این که 
می خواستید احساسات را در ایران 
تحریک کنید و در مردم ایران هیجان 
به وجود آورید؟ فکر می کنم به مقصودتان 
نمی رسید؛ زیرا ایران به قدر کافی به 
هیجان آمده است. فقط الزم دارد که 
صدای مظلومیتش به دنیا رسانیده شود. 

شما این کار را بکنید«.
بعدها آیت الله 
نزد  حکیم 
شهاب الدین 
اشراقی از این 
برخورد آل طه 
گالیه کرده و گفته 

بود من پس از این جلسه، دیگر نه دید می روم 
و نه بازدید.

آل طه زمانی با آیت الله صافی نیز بحث 
می کرده و از حوزه ی نجف و آیت الله حکیم 
گالیه می کند که »حوزه ی نجف نتوانسته 
است خودش را معرفی کند و به دنیا بگوید 
ما چه هستیم. تقصیر با آیت الله حکیم و 
خود حوزه نجف است«. آیت الله صافی بر 
آل طه اعتراض می کند و می گوید: »حاال 
وقت این حرف ها نیست؛ ما نباید خودمان 
از اوضاع روحانیت انتقاد کنیم و مردم را 

بدبین کنیم«.
آل طه که رفتار سیاسی خود را بر فراز 
منبر نیز بیان می کرده، اما می کوشید تا 
پاس مقام و منزلت منبر را فرو ننهد. وی 
گفته بود که هیچ گونه شرطی و سخِن 
دستوری را بر باالی منبر نخواهد گفت. وی 
همچنین گفته بود که اگر به من بگویند که 
شرط این منبر این است که بگویی »ال اله 
اال الله«، من نمی گویم. آل طه سخنران 
مراسم دوم فروردین ماه ۴۲ در فیضیه بود 
که با حمله ی نیروهای حکومتی به آشوب 
کشیده شد. وی پس از این ماجرا، مخفیانه 

به عراق رفته بود.
او نیز مانند آیت الله گلپایگانی دغدغه ی 
شریعت داشت و از 
همین موضع نیز به نقد 
رفتارهای حاکمیت 
می پرداخت. ساواک 
در گزارشی گفته 
بود: »صبح در 
منزل آیت الله گلپایگانی به مناسبت ایام 
فاطمیه جلسه روضه بود و سید محمد آل طه 

 وی اما زمانی به آیت الله صافی می گوید: 
»اگر مصدق ایرادهایی داشت اما آدم خوبی هم 
بود«. این اعالم موضع آل طه نشان از آن داشت 

که فعالیت های سیاسی و حّب و بغض هایش 
 سویه ای شرعی و دینی داشت  و از 

ً
نیز کامال

خصومت های شخصی برحذر بود. 

 به گفته ی ساواک، به دستور مرحوم 
گلپایگانی، محمد آل طه مأمور مبارزه 

تبلیغاتی علیه کتاب شهید جاوید و نویسنده و 
تقریظ نویسان آن شد.  
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به منبر رفته ابتدا آیه ای از قرآن درباره 
نکاح قرائت، سپس دنباله ی سخن را به 
ازدواج کشاند و قانون جدید را در مورد 
سن ازدواج دختران محکوم و اضافه 
کرد که ازدواج برای دختران همان طور 
که اسالم دستور داده حتی کمتر از ۱۵ 
سالگی است و مردم مسلمان هیچ قانونی 
را غیر از قانون اسالم قبول ندارند و این 
قانون های جدیدی که وضع می کنند و 
سن ازدواج برای دختران را ۱۸ سالگی 
تعیین می کنند، نتیجه اش همان فحشا و 
فسادی است که هر روز در مجالت و روزنامه ها 

صدها موردش را می خوانند«.
آل طه بر اساس همین رویکردهای 
خود، یکی از منتقدان اصلی کتاب »شهید 
جاوید« نیز لقب گرفته بود. به گفته ی 
ساواک، به دستور مرحوم گلپایگانی، 
محمد آل طه مأمور مبارزه تبلیغاتی 
یسنده و  علیه کتاب شهید جاوید و نو

یسان آن شد. تقریظ نو
آیت الله مشکینی یکی از تقریط نویسان 
بر کتاب شهید جاوید بود. آل طه به مرحوم 
مشکینی گفته بود: »اسکناس کاغذ است 
و با توجه به پشتوانه آن ارزش پیدا می کند. 
شما با تقریظ خود به این کتاب ارزش دادید 
و حاال حاضر نیستید این تقریظ را پس 

بگیرید«. مرحوم 
مشکینی پس از 
مدتی گفته بود: 
 
ً
»کتاب را مجددا
مطالعه کردم؛ 

خالی از اشکال نبود«. آل طه پس از این 
اعالم موضع مرحوم مشکینی، در مسجد 
اعظم بر منبر رفته و می گوید: »یکی از 
دو نفری که تقریظ نوشته بود، تقریظش را 
پس گرفته است. امیدوارم شخص دوم هم 
تقریظش را پس بگیرد. منتها ایشان نوشته: 
 مطالعه کردم؛ خالی 

ً
من کتاب را مجددا

از اشکاالت نیست. من فقط یک حاشیه 
آخوندی بر آن می زنم و می گویم، به نظرم 
کتاب فقط یک اشکال دارد و آن از اول تا 
آخرش است«.

آیت الله آل طه 
با این گونه اعالم 
مواضع، دلبستگی 
خود را به مشی 

حوزوی و تحقیق علوم دینی نشان می داد. 
وی حتی در رویکردهای سیاسی خود در 
هنگامه ی انقالب نیز دل به جانب منبر و وعظ 
داشت. منشی که پس از انقالب نیز دنبال 
کرد و به تدریس و تحقیق حوزوی بسنده 
کرد؛ »اگر قرار باشد کاری از یک روحانی 
برآید، بهتر از این کار سراغ دارید؟«.                                                                                                

منابع
_ آیت الله العظمی گلپایگانی به روایت اسناد ساواک، ۳ جلد، 

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.
_ هفته نامه »شما«؛ ارگان حزب مؤتلفه اسالمی؛ گفت وگو با 

حجت االسالم آل طه؛ نقل از خبرآنالین.
_ گفتگوی فرید مدرسی با آیت الله سید محمد آل طه؛ نقل 

از وبالگ آذر.

 آل طه رفتار سیاسی خود را بر فراز منبر 
نیز بیان می کرده، اما می کوشید تا پاس مقام 
و منزلت منبر را فرو ننهد. وی گفته بود که 

هیچ گونه شرطی و سخِن دستوری را بر باالی 
منبر نخواهد گفت. 
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قدمت بحث اندیشه سیاسی در حوزه های 
علمیه و علمای اسالم تابعی  است از نسبتی 
که بین دین و سیاست برقرار می شود. اگر 
در تفکر اسالمی سیاست را ذاتِی آموزه های 
اسالمی بدانیم، به صورت طبیعی توجه به 
تفکر سیاسی در حوزه های علمیه امر غریبی 
نخواهد بود؛ هرچند افت و خیز داشته که 
در این بحث به آن نمی پردازیم و دوره پس 

از انقالب اسالم را مرور می کنیم.
درباره ی اندیشه های سیاسی مورد بحث 
در حوزه های علمیه دو نکته وجود دارد؛  اوال 
 
ً
انتظار می رود حوزه ها آن ها را بیان کنند؛ ثانیا
بعضی از آن ها، با اندیشه های بیرون از حوزه 

مشترک اند.

یکی از مباحثی که در فقه مطرح می شود 
و انتظار می رود که فقها به آن بپردازند، فقه 
سیاسی  است. توقعی نبوده و نیست که از 
منظر فقه در دانشگاه ها کار اجتهادی انجام 
و دیدگاه سیاسی اسالم بیان شود؛ ولی از 
حوزه های علمیه این توقع می رود که در این 
زمینه کار کنند. یک حالت اجمال به تفصیلی 
را در سال های پس از انقالب طی کردیم؛ 

به شرح زیر:
 
ً
بررسی دهه ی ۶۰ نشان می دهد که عمدتا

بحث هایی که مطرح می شود از سنخ مباحث 
فقه سیاسی بوده و کم تر فلسفه سیاسی مطرح 
شده است. در فقه سیاسی نیز بیش تر بر 
مسأله رهبری سیاسی و والیت فقیه کار شده 

 غایب بوده است. 
ً
و مباحث آموزشی تقریبا

مباحث پژوهشی نیز به شکل نهادینه شده ای 
کم رنگ شده بود. تفکر سیاسی با رویکرد 
اسالم در دهه ۶۰ دیده نمی شود. از اواخر 
دهه ۶۰ توجه به شکل سازمان یافته تفکر 

سیاسی شروع شد.
 
ً
بررسی دهه ی ۶۰ نشان می دهد که عمدتا

بحث هایی که مطرح می شود از سنخ مباحث 
فقه سیاسی بوده و کم تر فلسفه سیاسی مطرح 
شده است. در فقه سیاسی نیز بیش تر بر 
مسأله رهبری سیاسی و والیت فقیه کار شده 
 غایب بوده است. 

ً
و مباحث آموزشی تقریبا

مباحث پژوهشی نیز به شکل نهادینه شده ای 
کم رنگ شده بود.

پرداختن به اندیشه های 
سیاسی حوزه، برعهده ی 

خود حوزه است
گزارشی از سخنان حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی در 

همایش وضعیت فکر سیاسی ایران معاصر 

اشاره: در بخش پایانی همایش وضعیت فکرسیاسی 
ایران معاصر، حجت االسالم والمسلمین جناب 
آقای دکتر نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی و استاد تمام گروه علوم سیاسی 
دانشگاه باقرالعلوم)ع( سخنرانی خود را با موضوع 
»وضعیت فکر سیاسی اسالمی در حوزه« مطرح 
کرد. وی سخنرانی اش را با این سخن از امام خمینی 
درباره ی خواجه  نصیرالدین طوسی آغاز کرد که 
»سیاست خواجه نصیرالدین طوسی باعث نام 

بلند او شد«.
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مجموعه دانشگاه باقرالعلوم در اواخر دهه ۶۰ 
کار خود را به طور 
خاص با علوم 
سیاسی شروع 
کرد؛ در وضعیتی 
که رویکرد تربیت 
مدیر سیاسی 
بر فعالیت های 
آموزشی آن حاکم 

نبود و بیش تر رویکرد پژوهشی و تربیت 
محقق و پژوهشگر مدنظر بود. در مقطع 
کارشناسی در دانشگاه ها دانشجویان ۱۳۰ 
تا ۱۴۰ واحد درسی را می گذراندند؛ ولی در 
دانشگاه باقرالعلوم طلبه ها بیش از ۲۰۰ واحد 
درسی را می گذراندند. آن ها دروس مختلفی 
می خواندند تا با روش های مختلف پژوهشی 
آشنا شوند. عالوه بر نهاد آموزشی، نهاد پژوهشی 
هم در نسل اولیه دانشجویان طلبه شکل گرفت 
و عالوه بر طرح اندیشه سیاسی اسالم، شاخه ی 
طرح تدوین اندیشه سیاسی متفکران مسلمان نیز 
شکل گرفته بود. زوال اندیشه سیاسی در اسالم 
و ایران واکنش های مختلفی را برانگیخت و 
این سخن به میان آمد که اگر ما اندیشه سیاسی 
داریم باید آن را ارائه دهیم. همین بحث منجر 
به تشکیل گروهی به نام اندیشه سیاسی شیعه 
شد که همان واحد تدوین اندیشه سیاسی 
اسالم بود و  بعدها به پژوهشکده اندیشه و 
علوم سیاسی تبدیل شد. فقه سیاسی به عنوان 
یک رشته دانشگاهی به تصویب وزارت علوم 
رسید و فلسفه  سیاسی مطرح شد. وقتی فلسفه 
سیاسی مطرح شد انتظار می رفت که علمای 
دین این مبحث را مطرح کنند و مباحثی که 

در تفسیر سیاسی قرآن و احادیث سیاسی 
آمده بود و پروژه ی 
سیاست متعالیه از 
منظر حکمت متعالیه 
به عنوان یک اندیشه 
سیاسی اسالمی را در 
دروس خود بیان کنند.
وضعیت اندیشه 
سیاسی اسالم در 
وضعیت کنونی حوزه قم نسبت به دهه ۶۰  
قابل مقایسه نیست؛ نهاد آموزشی تبدیل به 
هیأت علمی شده و مجالت علمی پژوهشی 
که وجود دارد باعث شده که این مبحث رویکرد 
تخصصی داشته باشد و طالب، علما و فضال 
با نگاه متخصصانه به این بحث مقاالت خود 

را ارائه دهند.

از لحاظ اجرایی در قم هم مانند تهران مشکالتی 
 مراکز آموزشی و پژوهشی و 

ً
وجود دارد؛ مثال

مجالت و اعضای هیأت علمی ارتباطی با مراکز 
کشوری که مصرف کننده این مباحث هستند، 
ندارند؛ یا اگر سفارشی از طرف آن ها باشد 
بنده چنین چیزی را سراغ ندارم. پژوهشکده 
سیاسی تا به حال هیچ تفاهم نامه، همکاری و 
یا قراردای با هیچ نهاد کشوری که دست نیاز 
به سمت این پژوهشکده دراز کرده باشد ندارد 
و این خود خالئی است که احساس می شود.
آن چه در حوزه های علمیه انجام می دهند، 
رویکرد تکلیف محوری  دارد و سعی شده ارتباطات 
علمی بین نهادهای علمی خارج مطرح شود و 
ساحت پژوهشی و علمی و استانداردهای این 
حوزه مدنظر قرار بگیرد و به همین دلیل هیچ گاه 

وارد جدال های غیرعلمی و غیرمفید نشدند.

 مجموعه دانشگاه باقرالعلوم در اواخر 
دهه ۶۰ کار خود را به طور خاص با علوم 

سیاسی شروع کرد؛ در وضعیتی که رویکرد 
تربیت مدیر سیاسی بر فعالیت های آموزشی آن 
حاکم نبود و بیش تر رویکرد پژوهشی و تربیت 

محقق و پژوهشگر مدنظر بود.
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پسااسالم گرایی گذار از برداشت ایدئولوژیک 
نسبت به دین و در حقیقت واکنشی است به 
دشواری هایی که در تجربه اسالم سیاسی در 
جوامع اسالمی پدیدار شد. اگر اسالم سیاسی 
ادعای اصلیش این بود که نظریه ای بر پایه آموزه ها 
و تعالیم دینی برای اداره جامعه و حکومت 
از اسالم استخراج کند، پسااسالم گرایی با 
جدا کردن دین از ایدئولوژی و با نگاهی غیر 
ایدئولوژیک به دین در پی تفسیری از اسالم 
است که پاسخ گوی نیازهای انسان مسلمان در 
جهان کنونی باشد و در این راستا با رویکردی 
مدنی به دولت به شناسایی دموکراسی و 
حقوق بشر می پردازد. با عنایت به این ادعای 
پسااسالم گرایی، پرسش این است که فقه 
سیاسی به عنوان یکی از شاخه های اندیشه و 

دانش سیاسی اسالمی، در با مواجهه با این 
ادعا دچار چه تحولی شده و چه شاخص هایی 

را تجربه می کند؟
برخی از ویژگی های مهم دانش فقه )در 
نگاه کلی( عبارتند از: ۱. نص گرایی ۲. 
مصرف کنندگی؛ یعنی نیازمند دانش های دیگر 
است؛ ۳. مصلحت  اندیشی ؛ ۴. زمینه مند بودن؛ 
 از زمینه های سیاسی، 

ً
به این معنا که کامال

اجتماعی و ایدئولوژیک تأثیرپذیر است؛ 
 با 

ً
۵. تکثرپذیری؛ به این معنا که فقه اساسا

یک نظریه یا یک برداشت مالزمت ندارد 
و در درون خود امکان تکثر دارد. این تکثر 
به ویژه با توجه به هنجارهای عرفی و مرسوم 
در شناخت موضوعات، وضعیت را بسیار 

متفاوت می کند.

»فقه سیاسی«، که اصطالحی جدید است 
)و در اصطالح شناسی فقهی ما آن چنان مطرح 
نبوده(، به عنوان شاخه ای از فقه که به بررسی 
احکام مربوط به زندگی سیاسی می پردازد، 
در دوران معاصر تحت تأثیر تحولی که در 
نسبت اسالم و تجدد اتفاق افتاد، وضعیت 
متفاوتی را تجربه کرد. در دوران مشروطیت 
فقه ما بیش تر دغدغه اش این بود که چگونه از 
احکام، تفسیری سازگار با تجدد و حاکمیت 

قانون ارائه دهد.
در فضای اسالم گرایی که از دهه بیست به 
بعد به تدریج به گفتمان غالب تبدیل گردید، 
فقه سیاسی ما ویژگی های متفاوتی را تجربه 
کرد؛ یکی از مهم ترین آن ها توهم استغنا 
بود؛ به این معنا که فقه، دانشی خودبسنده  

در پرتو پسااسالم گرایی، 
نوعی نایینی گرایی جدید 

در حال رخ دادن است
گزارشی از سخنان حجت االسالم والمسلمین سید علی میرموسوی 

در همایش وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر

اشاره: حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
میرموسوی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مفید و 
رئیس دانشکده علوم سیاسی این دانشگاه است. 
یادداشت حاضر که مکتوب سخنرانی ایشان است 
در دهمین همایش ساالنه انجمن علوم سیاسی ایران 
با موضوع »وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر«، 
پس از ویرایش نهایی دکترمیرموسوی، برای انتشار 

در اختیار »مباحثات« قرار گرفت.
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و جامع است که می تواند روی پای خودش 
بایستد؛ بر دیگر شاخه های دانش سیاسی 
برتری دارد و این قابلیت را دارد که پاسخ گوی 
مشکالت و معضالت عمده در ارتباط با 
نظام سیاسی باشد .افزون بر این، در فضای 
اسالم گرایی، نوعی نگاه غیریت ساز با تجدد 
غربی و سکوالریزمـ  و یا حداقل بی توجه به 
تجربه های جدید ـ در فقه سیاسی ما غلبه 
یافت. نتیجه ی طبیعی چنین نگاهی، هژمونی 
نگاه اقتدارگرایی در فقه سیاسی بود؛ نگاهی 
از باال به پایین که در پرتو آن چنین تصور شد 
 می تواند نظریه ای در ارتباط 

ً
که فقه اساسا

با دولت ارائه کند. همچنین با نوعی نگاه 
انحصار گرایانه و یگانه انگارانه فقه سیاسی 
با یک نظریه خاص همبسته و مالزم دانسته 
و برداشت های متفاوت به حاشیه رانده شد.

اولین تحولی که در نتیجه ی ادعاهای 
پسااسالم گرایی صورت گرفت، شکل گیری 
 فقه خودش نمی تواند 

ً
این نگاه بود که اساسا

نظریه ای درباره دولت ارائه کند؛ نظریه 
دولت امری است فرافقهی که برای طرح 
آن باید از دیگر دانش های سیاسی، همچون 
فلسفه سیاسی یا علم سیاست بهره جست 
 فقهی دراین باره کافی نیست. 

ً
و نگاه صرفا

درنتیجه، آن نگاه حداکثری در فقه سیاسی، 
جای خودش را به  
یک نگاه میانه داد؛ 
این که ما نمی توانیم 
 با فقه به همه 

ً
صرفا

این مسائل پاسخ 
بدهیم؛ باری 

که در ارتباط با سیاست بر دوش فقه نهاده 

شده، بسیار سنگین است و توان فقه بسیار 
محدودتر از آن است که بتواند به تنهایی از 

عهده ی حمل چنین باری برآید.
همچنین در پرتو شکل گیری این نگاه میانه، 
این دریافت پدید آمد که فقه نمی تواند در 
مواجهه با تجدد، نگاهی جهت دار و منفی 
داشته باشد؛ بلکه باید مواجهه ای بی طرفانه 
با آن داشته باشد تا ببیند چگونه می تواند از 
تجربه جدید بهره ببرد. خود این امر، زمینه را 
برای پذیرش تکثرگرایی فراهم کرد؛ این که ما 
بپذیریم در چارچوب فقه می توانیم نگاه های 
متفاوت و متنوعی داشته باشیم. افزون بر این 
در پرتو نگاه مثبت به دموکراسی، مجالی برای 
طرح دیدگاه های دموکراتیک در فقه سیاسی 

فراهم شده است.
درمجموع به نظر می رسد در پرتو ادعاهای 
پسااسالم گرایی ما شاهد نوعی بازگشت و 
بازاندیشی در فقه سیاسی هستیم؛ بازگشت 
به فضای پیش از اسالم سیاسی؛ بازاندیشی 
تجربه فقهای دوران مشروطه؛ فقهایی 
مانند نایینی. نوعی نایینی گرایی جدید 
در حال رخ دادن است تا ما بهتر بتوانیم 
مسائل مربوط به دولت را درک کنیم و به 
آن ها پاسخ بدهیم. بنابراین چنین می نماید 
که ادعاهای پسااسالم گرایی، هم قلمروی 
فقه سیاسی و هم 
نوع نگاه به فقه 
 
ً
سیاسی را کامال
تحت تأثیر قرار 
داده است. این 
رخداد مبارکی 
است که می توان به تداوم آن امید داشت.

 درمجموع به نظر می رسد در پرتو 
ادعاهای پسااسالم گرایی ما شاهد نوعی 

بازگشت و بازاندیشی در فقه سیاسی هستیم؛ 
بازگشت به فضای پیش از اسالم سیاسی. 
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همان طور که مستحضر هستید موضوع 
سخنان بنده فراز و فرود در فکر سیاسی 
فقیهان معاصر است. به نظر این حقیر در 
فکر فقهای معاصر ما یک فراز و فرودی اتفاق 
 باید مشخص کرد که 

ً
افتاده و می افتد؛ قهرا

این فراز  و فرود در کجا اتفاق می افتد. با سه 
مؤلفه می توان توضیح داد که ما در بعضی 
از جنبه ها فرازهایی داشته ایم؛ البته نه فراز 
مطلق بلکه فرودهایی هم اتفاق افتاده و 
می افتد. اما سه فرازی که صحبت از آن 

کردیم این چنین است:

   تنوع و تکثر در افکار و آرا
ما در قرن گذشته در میان فقهای خودمان 
ـ حداقل از زمان مشروطه به بعد ـ با یک 
نوع تنوع و تکثر در فکر و اندیشه سیاسی 

مواجه هستیم؛ چنان که در زمان مشروطه، 
آخوند خراسانی، سید محمدکاظم 
طباطبایی یزدی و برخی دیگر از فقها و 
حوزویان با افکار و اندیشه های مختلف 
 در تشکیل 

ً
را می توانیم نام ببریم که مثال

دولت اسالمی رویکردهای مختلفی را 
بیان کرده اند. رویکرِد مطرح این است که 
چیزی به عنوان دولت اسالمی وجود ندارد 
و نمی تواند داشته باشد. البته در مقابل هم 
کسانی بوده اند که این نظر را نداشته اند. در 
سال های بعد حاج شیخ عبدالکریم حائری 
یزدیـ  مؤسس حوزه علمیه قمـ  را داریم که 
معتقد به تشکیل حکومت اسالمی نیست؛ 
آیت الله بروجردی نیز همین گرایش را دارد. 
بعد از فوت آیت الله بروجردی دیدگاه های 
متنوعی مطرح شد و علمای بسیاری، نظرات 

مختلفی را بیان کردند. به گذشته که دقت 
کنیم چنین وضعی را در میان افکار و آرای 

فقها می بینیم.

   صراحت، شفافیت و شجاعت در 
بیان آرا

فقهای ما با صراحت، شفافیت و شجاعت، 
رأی و نظر خود را ارائه می کردند و به همین 
دلیل، هر دیدگاهی را در هر شرایطی  و به 
هر وسیله ای ارائه می کردند. لذا شما در یک 
مقطع می توانید مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 
حائری را در دوران پهلوی اول ببینید که بحث 
حکومت اسالمی را در حوزه ی علمیه قم 
مطرح کرده است؛ در همان شرایط بسیار 
محدودی که در آغاز تأسیس برای حوزه وجود 
داشت. بعد در یک تأخیر بیست تا سی ساله، 

تقلیل در »تنوع آرا«، »شجاعت بیان« 
و »پویایی نظر«، عوامل اصلی رکود 

تفکر سیاسی در حوزه
گزارشی از سخنان حجت االسالم والمسلمین سروش محالتی در همایش وضعیت فکر 

سیاسی در ایران معاصر

اشاره: همایش وضعیت فکر سیاسی در ایران معاصر روز پنجشنبه                  
۵ اسفندماه  ۱۳۹۵ مصادف با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی 
با حضور اساتید و پژهشگران برجسته حوزه اندیشه سیاسی و سایر 
حوزه های مرتبط در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این همایش 
در ۴ بخش با سخنرانی ۳۲ سخنران با موضوعات مختلف برگزار شد. 
نوشتار حاضر متن سخنرانی حجت االسالم و المسلمین محمد سروش 
محالتی است با موضوع »فراز و فرود در فکر سیاسی فقیهان معاصر«.
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مرجع بعد مرحوم آیت الله بروجردی را 
ببینید که در قم و در حوزه ی درسی گسترده اش 

همین مسأله را 
مطرح و استدالل 
 بیان 

ً
خود را کامال

می کند. بعد از آن، 
شخصیتی مثل 
عالمه طباطبایی 
را می بینید که در 
سال ۱۳۴۰ش 
دولت  بحث 

اسالمی را مطرح می کند. دیدگاه های 
مختلف در هر فرصتی ارائه می شوند؛ در 
همان قلمرویی که فقهای ما فکر می کردند. 
بنابراین در کنار آن تنوع، این شفافیت و 
صراحت و شجاعت هم یک ویژگی ممتاز 

بوده است.

   زایش و پویایی در آرا
اما ویژگی سومی که ما در گذشته می بینیم 
یک نوع تغییر و تحول توأم با زایش و پویایی 
  امام خمینی 

ً
است در فکر فقهای ما. مثال

مسأله حکومت اسالمی را در آثار خود مطرح 
می کنند و درحوزه نجف به بحث می گذارند. 
در آن مقطع در بحث والیت فقیه امام، هیچ 
مطلبی درباره نقش مردم در اداره حکومت 
نمی بینیم؛ یعنی دراین باره صحبت شده که 
حکومت اسالمی باید تشکیل شود و چه 
کسی متصدی اداره حکومت باشد و چه 
اختیاراتی دارد؛ اما این که مردم چه نقشی 
دارند، به کلی مسکوت است. در ادامه و 
در یک فاصله ده ساله، ایشان با صراحت 

 مسأله نقش مردم را مطرح می نمایند و 
ً
مکررا

این که حکومت اسالمی براساس رأی مردم 
شکل می گیرد. این 
یک گام به جلو و 
یک تحول است. 
اآلن من درصدد 
داوری درباره ی 
این بحث نیستم؛ 
اما به هرحال یک 
تغییری اتفاق 
می افتد. بعد از 
انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی، 
 ایشان در یک فرصت ده ساله ای که 

ً
مجددا

دارند، چندگام برداشتند؛ از جمله بحث 
اختیارات دولت و محدودیت هایی که از 
زمان گذشته درمیان آرای فقهای سنتی 
وجود داشتـ  که حتی نرخ گذاری بر کاال را 
دارای شبهه ی شرعی و حرام می دانستندـ   و 
مسائل دیگر. ایشان با گام برداشتن به جلو،  
این اختیارات را برای اصل حکومت توسعه 
دادند. این تحوالت در یک دوره بیست تا 

 اتفاق می افتاد.
ً
سی ساله دائما

   تقلیل در عوامل سه گانه ی ذکرشده
تکثری   

ً
اوال

گذشته  مثل 
 
ً
وجود ندارد؛ ثانیا

شفافیت و صراحت 
از بین می رود و 
 تغییر و تحول 

ً
ثالثا

و زایشی هم که مورد نیاز بود دیگر اتفاق 
نمی افتد؛ یعنی ما در حوزه در هر سه مسأله 

 تنوع و تکثر با 
ً
با مشکل مواجه هستیم. اوال

شرایطی که امروز وجود دارد، مثل گذشته 
نیست؛ یعنی در گذشته این امکان وجود 
داشت که شخصی مثل حاج  شیخ عبدالکریم 
به راحتی در درس خود بگوید ما حکومت 
اسالمی نداریم؛ اما امروز چنین حقی به فقها 
محول نشده و چنین اتفاقی نمی تواند بیفتد 
 چنین نظری داشته 

ً
و اگر هم فقیهی احیانا

باشد، ترجیح می دهد سکوت کند. حتی 
میراث گذشته ای هم که از پیشینیان داشتیم 
  کتابی که 

ً
قابل ارائه و عرضه نیست؛ مثال

درباره ی درس های آیت الله حائری در این 
زمینه چاپ شده استـ  به قلم آیت الله اراکی 
شاگرد بزرگ و برجسته ایشانـ  وقتی به این 
موضوع رسیده، بیست صفحه را حذف و بعد 
منتشر کردند! یعنی زمانی می شد این حرف 
را در حوزه درس گفت؛ اما دیگر نمی شود. 
یا فقیهی مثل مرحوم آیت الله فلسفی که در 
مشهد حوزه ی درس دارد، وقتی به صورت 
طبیعی به این موضوع می رسد، به وی گفته 
می شود که این مسأله را نادیده بگیر و مطرح 
نکن؛ زیرا یک دیدگاه متفاوتی دارد. آیت الله 
وحید خراسانی ـ یکی از علما و مراجع 
بزرگوار معاصر ـ  چند سال پیش در مسجد 
اعظم کتاب بیع را 
درس می دادند؛ 
وقتی می رسند به 
بحث اولیا و این که 
چه کسانی دارای 
والیت هستند، به 
این جا که رسیدند این بحث را حذف کردند؛ 
در حالی که نظم طبیعی بحث فقهی اقتضا 

 چند سال قبل در نجف در محضر 
آیت الله سیستانی بودم و از ایشان پرسیدم: 
نظر شما درباره  ی والیت فقیه و مطلقه بودن 
آن چیست؟ ایشان فرمودند: »من دراین باره 

نه خودم چیزی گفته ام و می گویم و به دفتر هم 
توصیه کرده ام که هیچ سؤالی را در این زمینه 

پاسخ ندهند«.

 فقهای ما با صراحت، شفافیت و 
شجاعت، رأی و نظر خود را ارائه می کردند و به 
همین دلیل، هر دیدگاهی را در هر شرایطی  و به 

هر وسیله ای ارائه می کردند.
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می کند که در بحث اولیای امور این بحث 
مطرح شود که چه کسی دارای والیت است؟ 
فقیه والیت دارد یا نه؟ این سیِر تعریف شده ی 
درس است؛ اما  ایشان این درس را چند سالی 
که مطرح می کردند می گفتند: »این قسمت 
را ما مطرح نمی کنیم« و سراغ مسائل بعدی 
می رفتند. در گذشته چنین اتفاقی نمی افتاد؛ 
هر کسی با هر دیدگاهی می توانست نظر خود 
را مطرح کند؛ در واقع کسی تعیین تکلیف 
نمی کرد و خود شخص هم محدودیتی از 
درون احساس نمی کرد و مانعی نیز برای 
طرح دیدگاه های خود نمی دید. به هرحال 
این یک اتفاق نامیمون است که ما با آن 

مواجه هستیم.
اما صراحت و شفافیت هم رو به تقلیل 
است؛ زیرا افراد سعی می کنند که اگر حرفی 
و نکته ای دارند، خیلی روشن و آشکار مطرح 
نکنند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله 

موسوی اردبیلی را؛ ایشان در نظام صاحب 
مسئولیت بودند؛ بعد به قم آمدند و  در جایگاه 
مرجعیت قرارگرفتند. استفتائی از ایشان شد 
بدین مضمون: »نظرتان را درباره والیت فقیه 
و مطلقه بودن آن بیان کنید«. پاسخ ایشان: 
»اصل والیت مسلم است؛ تفصیل آن در 
این جا میسر نیست«. خیلی جاها دیده می شود 
 این است 

ً
که می گویند از من نپرسید. اجماال

که من کلیتش را قبول دارم و بیش تر از این 
میسر نیست مطرح شود. بنابراین یک بخشی 
 همان 

ً
از مسائل ناگفته باقی می ماند که اتفاقا

بخشی است که 
به سیاست مربوط 
می شود. چند سال 
قبل در نجف در 
محضر آیت الله 
سیستانی بودم و 
با ایشان همین 

مسأله را مطرح کردم؛ پرسیدم نظر شما در 
این زمینه چیست؟ ایشان فرمودند: »من 
دراین باره نه خودم چیزی گفته ام و می گویم 
و به دفتر هم توصیه کرده ام که هیچ سؤالی را 
در این زمینه پاسخ ندهند«. یعنی به طور کلی 
اظهار نظر نمی کنند. معنای این اظهار نظر 
نکردن این نیست که آن فقیه، صاحب نظر 
نیست؛ رأی دارد؛ اما به هرحال مصلحت را 

در این می بیند که چیزی نگوید.
اتفاق ناگوار سوم که شاهد آن هستیم این 
است که آن زایش و تغییر و تحولی هم که وجود 
داشت ـ به ضرورِت یافتن پاسخ های جدید 
برای مسائل جدیدـ  دیگر بدان صورت وجود 
ندارد و ما در همان وضعیت گذشته، توقف 
کرده ایم. سوژه ها و بحث های خوبی در گذشته 
مطرح بوده که اآلن می تواند مورد بحث قرار 
 بعضی مسائل، آخرین بار در سال 

ً
بگیرد؛ مثال

۱۳۶۸ و هنگام تجدید نظر در قانون اساسی 
مطرح شده اند؛ آن جا مطرح شد که نظارت بر 
قدرت چگونه باید مشخص شود و تمام شد.
پس از این حوادث و وقایع در این دو دهه 
اخیر، حداقل در حوزه ی علما و فقها، ما 
دچار یک رکود شده ایم. این وضعیت کنونی 
ما به شکل غالب است؛ هرچند در میان 
علمای ما بوده  و هستند کسانی که در عین 
حال نظرات خود 
را ابراز می کنند؛ 
ولی در شرایطی 
که تفکر هزینه 
 
ً
داشته باشد، قهرا

آسیب جدی به آن 
وارد می شود.

 تنوع و تکثر با شرایطی که امروز وجود 
دارد، مثل گذشته نیست؛ یعنی در گذشته این 

امکان وجود داشت که شخصی مثل حاج  شیخ 
عبدالکریم به راحتی در درس خود بگوید ما 

حکومت اسالمی نداریم
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امام پیش از ورود به قم اما اطالعیه ای 
نگاشت و از مردم تهران تشکر کرد. امام 
خمینی در آن اطالعیه، گویی اتمام حجتی 
هم با مسئوالن می کرد: »کرارا گفته ام و باز 
هم تکرار می کنم کسی حق ندارد به منزل 
مردم حمله کند و وارد منزل آنان شود«. »به 
تمام اعضای کمیته ها و زندانبان ها حکم 
می کنم که با زندانیان، هر که باشد، به طور 
انسانیت و اسالمیت رفتار کنند و از آزار و 
رفتارهای خشن و گفتار ناهنجار خودداری 
کنند«. »من توصیه می کنم حتی نسبت 

به کسانی که به من اهانت نموده اند نباید 
تعرض شود. من از روحانیت می خواهم 
با برادران خود در جهت گسترش مبانی 
مبارزاتی همکاری کنند و با آنان با مهربانی 
رفتار نمایند. من همه افرادی را که از من 
غیبت کرده و یا به من اهانت نموده اند عفو 
می نمایم و از خدای متعال برای همه طلب 
عفو می کنم«. این ها توصیه هایی بود که 
حضرت امام، پیش از سفر به قم نگاشتند 

و به اطالع عمومی رساندند.
برای عزیمت امام ابتدا پیشنهاد می شود که 

ایشان را با هلی کوپتر به قم برسانند. حدس 
مسئوالن این بود که مردم تهران از این عزیمت 
باخبر می شوند و حرکت را غیرممکن می کنند. 
حضرت امام اما مخالفت می کنند و قرار بر آن 
می شود که ساعت ۷ صبح از تهران به سمت 
قم حرکت کنند. قرار می شود که دو ماشین که 
یکی ضد گلوله بوده و دیگری ۲۸۰ معمولی، 
به همراه سه فروند هلی کوپتر که در طول سفر 
از باال حمایت می کرده، و یک آمبوالنس، 
در این سفر همراهی کنند. ابوالفضل توکلی 
بینا، رانندٔه اتومیبل امام در این سفر بود. وی 

به مناسبت ۱۰ اسفند، سالگرد ورود امام 
خمینی به قم

شما ملت رنج دیده 
را فراموش نمی کنم
سید هادی طباطبایی

محل اسکان امام خمینی در قم مورد 
رضایت ایشان نبود. چند روز پس از 
آن که امام در آن منزل اعیانی سکونت 
می کنند، یک روز حاج احمد آقا اطالع 
می دهند که حضرت امام فرموده اند: 
»من در خانه خیابان ساحلی نمی مانم؛ 
چون خیلی اعیانی است و تزئیناتش زیاد 
است و برای مِن طلبه مناسب نیست«. 
امام گفته بودند: »یا جای دیگری را 
برای من تهیه کنید، یا به منزل خود در 

یخچال قاضی می روم«.
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گفته است: »در ماشین به جز امام، فقط حاج 
احمد آقا روی صندلی عقب حضور داشتند و 

در اتومبیل بعدی، 
شهید عراقی و 
چند نفر از برادران 
حضور داشتند و 
به دنبال ماشین ما 
حرکت می کردند«.
ماشین حامل 

امام از سه راه ضرابخانه- منزل آقای بروجردی 
داماد امام- حرکت کرده بود. پس از خروج 
از تهران، در بعضی از مناطق، مردم جمع 
شده بوده و ابراز احساسات می کرده اند. در 
حسن آباد، مردم که از عبور امام مطلع شده 
بودند، ازدحام کرده بودند. اتومبیل حامل 
امام نیز به دستور ایشان توقف می کرده و 
امام به احساسات مردم پاسخ می داده اند. در 
کوشک نصرت نیز که دارای پادگان نظامی 
بود به دلیل حضور زیاد مردم ۱۵ دقیقه 
توقف می شود. ازدحام مشایعت کنندگان 
به حدی بوده که دیگر حرکت اتومبیلی که 
امام در آن نشسته بود امکان نداشت. از این 
رو تالش می شود تا با وسیلٔه دیگری ایشان 
را به قم برسانند. تصمیم گرفته می شود که 
امام را به آمبوالنس منتقل کنند تا بقیٔه راه را 

با آن طی کنند.
اتومبیل حامل امام در ساعت ۱۰ صبح وارد 
قم می شود. امام خمینی پیش از رسیدن به 
قم، در پادگان منظریه واقع در ۲۰ کیلومتری 
شهر توقف نموده، ساعتی را استراحت کردند. 
حضرات آیات عظام شریعتمداری، نجفی 
مرعشی، گلپایگانی و عده ای دیگر از علما و 

روحانیون و مدرسان حوزه نیز برای استقبال از 
امام به ۱۰ کیلومتری شهر رفته بودند. پس از 
ورود امام به قم، در 
ابتدای شهر، مقابل 
مسجد امام حسن 
مجتبی)ع(، واقع 
در جنب مدرسه 
آیت الله خویی 
در نزدیکی های 
ترمینال کنونی، آیت الله شریعتمداری از 

ایشان استقبال کرد.
آن گونه که آیت الله محمد یزدی گزارش داده 
است، خانه ای اعیانی در خیابان ساحلی قم را 
آماده کرده بودند تا امام خمینی پس از ورود 
به قم در آن جا اسکان یابند. امام به آن جا وارد 
می شوند و پس از آن به سمت فیضیه می روند 
و نخستین سخنرانی خود را در آن جا انجام 
می دهند. همهمٔه جمعیت سبب می شود 
امام)ره( ابتدابه ساکن، فتح باب مجلس نکنند 
و به آیت الله محمد یزدی می گویند قدری 
سخنرانی کند تا جمعیت آرام تر شود. محمد 
یزدی می گوید: »بعد از امر امام، راستش 
مانده بودم که در مقابل این سیل جمعیت 
چه بگویم، لذا قدری تعلل کردم. دوباره 

امام فرمودند: کمی 
صحبت کنید! با توکل 
بر خدا بسم الله را 
گفتم و به نحو ارتجال 
و بداهه گویی، شروع 
به صحبت کردم 

و دیدم که می شود صحبت کرد. در خالل 
صحبت چند بار مردم را به سکوت و آرامش 

 در هنگام سخنرانی امام دعوت 
ً
مخصوصا

نمودم. صحبت هایم ۲۰ دقیقه به طول 
انجامید.« پس از آن بود که امام خمینی شروع 
به سخن کردند و آن سخنرانی معروف را بیان 
کردند: »… من از عواطف ملت ایران تشکر 
می کنم. من شما ملت رنج دیده را فراموش 

نمی کنم…«
محل اسکان امام خمینی در قم اما مورد 
رضایت ایشان نبود. چند روز پس از آن که 
امام در آن منزل اعیانی سکونت می کنند، 
یک روز حاج احمد آقا اطالع می دهند که 
حضرت امام فرموده اند: »من در خانه خیابان 
ساحلی نمی مانم؛ چون خیلی اعیانی است و 
تزئیناتش زیاد است و برای مِن طلبه مناسب 
نیست«. امام گفته بودند: »یا جای دیگری را 
برای من تهیه کنید، یا به منزل خود در یخچال 
قاضی می روم«. این بیاِن امام مورد ایراد برخی 
از طرفداران ایشان در قم قرار می گیرد و به 
احمد آقا می گویند: »آیا فکر اجتماع مردم را 
کرده اید و می دانید که مردم به مشکل بر خواهند 
خورد؟«. احمد آقا می گوید: »می دانید که 
وقتی امام حرفی را بزنند دیگر باالی حرف 

ایشان نمی شود حرفی زد«.
قرار می شود خانٔه دیگری برای اسکان امام تهیه 
شود. احمد آقا 
به همراه تعدادی 
دیگر، مشغول 
پیدا کردن خانه 
می شوند. در 
خیابان بهار، 
خانه ای پیدا می شود که مناسب به نظر 
می رسیده. صاحب آن خانه نیز می گوید: منزل 

 ماشین حامل امام از سه راه ضرابخانه- 
منزل آقای بروجردی داماد امام- حرکت 

کرده بود. پس از خروج از تهران، در بعضی از 
مناطق، مردم جمع شده بوده و ابراز احساسات 

می کردند. 

 حضرت امام فرموده اند: »من در خانه 
خیابان ساحلی نمی مانم؛ چون خیلی اعیانی 
است و تزئیناتش زیاد است و برای مِن طلبه 

مناسب نیست«.
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من در اختیار شما؛ تا هر وقت که خواستید 
می توانید از این جا استفاده کنید. حاج احمد 
آقا می گوید: »این جا برای امام مناسب نیست؛ 
ولی برای مادرم خوب است. اگر آن ها از امام 

جدا باشند، بهتر است«.
نمونه ی این نحوه برخورد امام خمینی در 
تهران هم از ایشان دیده شده بود. وقتی امام 
را به خاطر بیماری قلبی به بیمارستان برده 
بودند، بعد از آن در منزلی سکنی دادند. اما 
امام در همان روز اول ابراز کرده بودند که 
این جا خیلی اعیانی و تشریفاتی است و من 
نمی توانم در این جا بمانم. بعد از آن بود که 
برای ایشان در جماران خانه ای تهیه می شود.

پس از دنبال کردن مسألٔه خانه برای حضرت 
امام، روزی سید احمد خمینی با آیت الله 
محمد یزدی، مسأله را در میان می گذارد و 
خانٔه ایشان نیز مورد بررسی قرار می گیرد و 
برای اسکان حضرت امام انتخاب می شود. 
محمد یزدی در وصف خانه اش گفته است: 
»خانه ما یک اتاق دم در داشت و یک هال 
کوچک و سه اتاق هم داشت و برای یک خانواده 
کم جمعیت مناسب بود. این خانه برای من 
موسع بود و برای امام ضیق«. خانٔه محمد 
یزدی مورد قبول حضرت امام قرار می گیرد 

و ایشان در این 
اسکان  منزل 
می یابند. پس از 
آن محمد یزدی، 
به پیشنهاد سید 
احمد خمینی، 
به منزل آیت الله 
اشراقی در خیابان 

»دور شهر« که خالی بوده نقل مکان می کند. 
محمد یزدی گفته است: »قبل از آمدن حضرت 
امام به قم، همسرم در خواب دیده بودند که 
منزل ما پر از کبوتر سفید شده است و از همه 
جا کبوتران به سمت این خانه می آیند و در 
این جا به آرامش می رسند و من به ایشان گفتم 
که به نظر می رسد در آینده این منزل به نحوی 

مورد توجه مردم شده و پر برکت می شود«.
آیت الله خمینی با حضور در قم نشان داد 
که اگرچه انقالب 
بزرگ سیاسی و 
دینی را ایجاد کرده 
است، اما همچنان 
دل در گرو حوزه 
و روحانیت دارد. 
ایشان اما چند ماهی 
بعد به دلیل بیماری 

مجبور به ترک قم و بازگشت به تهران 
شدند. اگرچه فشارهایی از جانب تهران 
نیز حضور آیت الله را در تهران، انتظار 
می برد. مهدی بازرگان در دیداری که با 
امام خمینی در قم داشت، گفته بود: »شما 
در قم نشسته اید و می خواهید حکومت 
کنید؟ ما هر روز باید این راه را بیاییم و 
برویم«. امام لبخندی زده و می گویند: 

 که همین جا هستیم«.
ً
»فعال

امام خمینی در دوم بهمن ماه ۵۸ قم را ترک 
کردند و برای همیشه به تهران بازگشتند؛ شهری 

که امام دلبستٔه آن بود.

منابع:
- صحیفٔه نور، امام خمینی، دفتر نشر آثار امام خمینی.

- خاطرات آیت الله محمد یزدی، مرکز اسناد انقالب اسالمی.
- خاطرات ابوالفضل توکلی بینا، مرکز اسناد انقالب اسالمی.

- سایت تاریخ ایرانی.

 نمونه ی این نحوه برخورد امام خمینی 
در تهران هم از ایشان دیده شده بود. وقتی 

امام را به خاطر بیماری قلبی به بیمارستان برده 
بودند، بعد از آن در منزلی سکنی دادند. اما امام 

در همان روز اول ابراز کرده بودند که این جا 
خیلی اعیانی و تشریفاتی است و من نمی توانم 

در این جا بمانم. 
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بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان 
پاک شهیدان راه آزادی؛ شهدای راه مبارزه با 

استبداد داخلی و استعمار خارجی.
دوستان انجمن اسالمی از بنده خواسته اند 
که به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، درباره زمینه های اجتماعی طرح 
و تطور ایده والیت فقیه صحبت کنم. بحث 
گسترده ای است و خواهم کوشید که در این 
فرصت اندک، به جمع بندی مفیدی برسم.
من سه متن اصلی مرتبط با والیت فقیه را 
برگزیده ام و این سه را در کنار پاره ای از مواضع 
پراکنده ایده پرداز اصلی نظریه والیت فقیه در 
دهه پایانی عمرش بررسی اجمالی خواهم 
کرد تا بتوانیم رگه های اجتماعی این ایده و نیز 
زمینه های جامعه شناختی آن را ردیابی کنیم.

متن نخست، کتاب »کشف اسرار« مرحوم 
امام خمینی است که سال ۱۳۲۳ نوشته شده 
است. متن دوم، تقریرات درس »والیت فقیه« 
امام در نجف است که بهمن سال ۱۳۴۸ ایراد 
و پاییز ۱۳۴۹ ویرایش و منتشر شده است. متن 
سومی که بررسی خواهم کرد و کمتر دیده ام 
مورد توجه محققین علوم انسانی قرار گرفته 
باشد، بخشی از کتاب »البیع« امام خمینی 
است که به بحث ماهیت و گستره اختیارات 
ولی فقیه می پردازد. ترجمه این بخش، در 
اواخر دهه شصت با نظارت مرحوم دکتر 
گرجی و مرحوم آیت الله رضوانی از سوی 
وزارت ارشاد با عنوان »شؤون و اختیارات 
ولی فقیه« منتشر شد. این اثر تألیفی امام 
خمینی در ابتدای دهه پنجاه نوشته شده 

و همان مباحث درس سال ۴۸ را به زبان 
علمی بیان کرده است.

   هم والیت، هم نظارت
درباره »کشف اسرار« امام گفته می شود که 
مربوط به دوره عدم اعتقاد ایشان به نظریه والیت 
فقیه بوده است. با این حال به نظر من در این 
کتاب می توان نخستین رگه های اعتقاد ایشان 
به نظریه »والیت فقیه« را در کنار »نظارت 
فقیه« ردیابی کرد. می دانید که این کتاب در 
دوره فوران آزادی های سیاسی و مذهبی پس 
از سقوط رضاشاه نوشته شده است. پس از 
شهریور ۲۰ شاهد افزایش تدریجی فعالیت های 
سیاسی و مذهبی گروه های مختلف هستیم و 
در همین فضاست که فرزند یکی از علمای قم 

زمینه ها و داللت های 
اجتماعی طرح و 
تطور ایده والیت فقیه

سخنرانی علی اشرف فتحی در نشست علمی با عنوان 
»داستان اجتماعی یک متن مغفول: والیت فقیه« در 

دانشگاه تهران 

اشاره: متن حاضر، مکتوب سخنرانی 
علی اشرف فتحی در انجمن اسالمی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
است که در تاریخ نوزدهم بهمن ۱۳۹۵ 
ایراد شده است. دکتر سارا شریعتی و 
مهدی سلیمانیه از دیگر سخنرانان این 

نشست علمی بودند.
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که از دوستان کسروی است، کتابچه »اسرار 
هزار ساله« را در نقد باورهای شیعیان منتشر 

می کند. انتشار 
این اثر منجر به 
خشم بسیاری از 
طالب و علمای 
قم می شود؛ اما 
مراجع درجه اول 

شهر همچون مرحوم آیت الله العظمی حجت 
می زاده 

َ
با درخواست طالب برای مقابله با َحک

)نویسنده اسرار هزار ساله( همراهی نمی کنند. 
هنوز چند ماهی به آمدن آیت الله العظمی 
بروجردی به قم مانده و حوزه نوپای قم در 
اختیار مراجع ثالث است. امام خمینی ۴۲ 
ساله که روحیات شیعی شدیدی دارد و 
از روحانیون برجسته شهر است، چند ماه 
درس خود را تعطیل و کتاب »کشف اسرار« 

را تألیف می کند.
این کتاب پس از انقالب منتشر نمی شود و 
به دلیل این که به زبان فارسی و درباره مسائل 
اجتماعی نوشته شده است، اهمیت خاصی 
دارد. از دو جای این کتاب می شود به وضوح، 
نظریه والیت فقیه را برداشت کرد. در صفحات 
۱۸۶ و ۱۸۸ ایشان نوشته که ایده آل شان برای 
حکومت، حاکم شدن فقها و حکومت اسالمی 
است و همان روایاتی را که سال ۱۳۴۸ برای 
تأیید نظریه والیت فقیه طرح کرده، در سال 
۱۳۲۳ نیز در این کتاب می آورد و می گوید:
»ما هم نمی گوییم که فقیه، سلطان شود؛ 
اما اگر سلطنتی و حکومتی تشکیل شود هر 
خردمندی تصدیق می کند که آن خوب است 
و مطابق مصالح کشور و مردم است … لکن 

اکنون که آن را از آن ها  نمی پذیرند، این ها هم 
با این نیمه تشکیالت هیچ گاه مخالفت نکرده و 
اساس حکومت را 
هم نخواسته اند بر 
هم بزنند و اگر هم 
گاهی با شخص 
سلطانی مخالفت 
کرده اند، مخالفت 
با همان شخص بوده؛ از باب آن که بودن او 
را مخالف صالح کشور تشخیص داده اند«.

خب در این جمالت دیدیم که ایشان تصریح 
به این دارند ایده آل شان حکومت فقهاست. 
 همان کاری را کرده اند که 

ً
در ادامه هم دقیقا

در متن درس والیت فقیه سال ۴۸ کرده و 
روایاتی را در تأیید مدعای خود آورده اند.

در خالل چهار روایتی که در کتاب کشف 
اسرار در تأیید حکومت فقها آورده شده، تصریح 
کرده اند: »پس معلوم شد آن هایی که روایت سنت 
و حدیث پیغمبر می کنند، جانشین پیغمبرند 
و هر چه برای پیغمبر از الزم بودن اطاعت و 
والیت و حکومت ثابت است، برای آن ها هم 
ثابت است؛ زیرا اگر حاکمی کسی را جانشین 

خود معرفی کرد 
معنی اش آن است 
که کارهای او را در 
نبودنش او باید 

انجام بدهد«.
ایشان  پس 
در سال ۱۳۲۳ 
تصریح کرده اند 

که حکومت را از آِن فقها می دانند. ولی در 
جاهای دیگری از کتاب   نیز از »نظارت فقیه« 

سخن گفته اند که مطلوب درجه دوم ایشان 
است و بیشتر خواهان اجرای قانون اساسی 
مشروطه و نظارت فقها بر مصوبات مجلس 
هستند. پس ایشان در سال ۲۳ جرقه بحث 
والیت فقیه را حتی قبل از ورود آیت الله العظمی 
بروجردی به قم در این کتاب زده اند. چون 
برخی معتقدند که مرحوم امام تحت تأثیر 
برخی آرای آیت الله بروجردی به نظریه والیت 

فقیه رسیده اند.
دومین متنی که می شود آن را از منظر اجتماعی 
بررسی کرد، خود متن اصلی »والیت فقیه« 
است که محصول جلسات درس بیع ایشان 
در بهمن ۱۳۴۸ در نجف است. فقهای 
 در خالل مباحث کتاب بیع 

ً
دیگر هم عموما

به موضوع والیت فقیه می پرداخته اند و البته 
والیت مورد نظر اکثر آنان به بحث »حکومت 

سیاسی فقها« مربوط نمی شود.
مباحث کتاب والیت فقیه پس از تدریس 
در سال ۴۸، پاییز سال ۱۳۴۹ منتشر می شود 
و از یک نظر شبیه اثر سیاسی مشهور میرزای 
نائینی )تنبیه االمه و تنزیه المله( است و آن 
هم این که هر دو اثر با این که قبل از پیروزی 
انقالبیون منتشر 
شده اند، اما قبل 
و حین پیروزی 
انقالبیون، مورد 
حتی  و  توجه 
گاهی عمیق  آ
آنان نبوده اند. 
هر دو اثر بعد از 
پیروزی کامل انقالبیون به موضوع بحث 
متفکرین تبدیل شده اند. این ویژگی درباره 

امام خمینی ۴۲ ساله که روحیات شیعی 
شدیدی دارد و از روحانیون برجسته شهر 

است، چند ماه درس خود را تعطیل و کتاب 
»کشف اسرار« را تألیف می کند. 

این ویژگی درباره کتاب والیت فقیه 
بسیار جدی تر است که چرا با وجود این که 
هشت سال قبل از پیروزی انقالب منتشر 

شده، هیچ گاه محتوای آن مورد بررسی و نقد 
و توجه نویسندگان و اندیشمندان حوزوی و 

غیرحوزوی قرار نگرفته است. 
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کتاب والیت فقیه بسیار جدی تر است که 
چرا با وجود این که هشت سال قبل از پیروزی 
انقالب منتشر شده، اما هیچ گاه محتوای 
آن مورد بررسی و نقد و توجه نویسندگان 
و اندیشمندان حوزوی و غیرحوزوی قرار 
نگرفته است. حتی در ادبیات سیاسی امام 
در سال های ۵۶ و ۵۷ هم ایده مرکزی این 
کتاب مطرح نبود و در متن اولیه قانون 
اساسی جمهوری اسالمی نیز که به تأیید 
کتبی امام می رسد خبری از این ایده نیست. 
همان گونه که اثر میرزای نائینی هم هیچ 
تأثیری بر پیروزی مشروطه خواهان نداشته 
و حدود دو سه ماه قبل از فتح تهران نوشته 
شده و تا به دست مشروطه خواهان ایران 
برسد، محمدعلی شاه سقوط کرده و نظام 
سیاسی کشور تغییر کرده بود. اما این اثر 
را می توان گزارشی بسیار مهم از اندیشه 
حاکم بر آن زمان و نیز جدال های فکری 

عصر مشروطه دانست.
با این حال می شود گفت که اثر امام خمینی 
مؤلفه ها و زمینه های اجتماعی قوی تری نسبت 
به اثر میرزای نائینی دارد. در مقدمه ای که 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در ابتدای این 
کتاب آورده، به این نکته مهم اشاره شده که 

این ایده را باید 
ابتکار مرحوم امام 
دانست و حتی 
مرحوم مال احمد 
نراقی که در کتاب 
»عوائد االیام« از 

این موضوع سخن گفته، به این شکل صریح 
و گسترده قائل به حکومت فقها نبوده است.

در دوره بعد از نراقی نیز شیخ محمد حسن 
نجفی )صاحب جواهر( را داریم که به اعتقاد 

برخی محققین ـ 
از جمله مرحوم 
دکتر عبدالهادی 
حائری ـ نخستین 
مرجع تقلید به 
معنای مدرن آن 
بوده است. صاحب 

جواهر که معاصر محمدشاه قاجار بود، 
هرچند در کتاب پرحجم »جواهر الکالم« 
قائل به اجرای حدود در زمان غیبت است، 
اما در صفحه ۳۹۷ جلد ۲۱ کتاب تصریح 
می کند که اگر بگوییم فقیه همه اختیارات 
حکومتی معصومین را دارد، دیگر »غیبت« 
بی معنی خواهد شد؛ چون اگر شرایط برای 
متولی شدن فقها در همه امور جامعه وجود 
دارد، پس به طریق اولی، شرایط برای خود 
امام زمان)ع( نیز فراهم شده و زمان ظهور 
فرارسیده است. پس استمرار غیبت به این 
معنی است که فقها نمی توانند همه اختیارات 
معصومین را نیابت کنند. همین استدالل را 
شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تقریراتی 
که آیت الله اراکی از درس وی نوشته، به کار 
برده است. این جا 
نیز از نقاط پیوند ایده 
والیت فقیه با مسائل 

اجتماعی است.
تنبیه االمه  در 
میرزای نائینی نیز 
اثری از بحث حکومت سیاسی فقها نیست 
و در پایان کتاب، میرزا نوشته که قصد داشته 

چنین بحثی را در قالب دو فصل مطرح کند؛ 
ولی در خوابی که دیده ـ و در اواسط کتاب 
نیز برای تقویت 
استدالل های خود 
در دفاع از مشروطه 
به این خواب اشاره 
کرده استـ  استادش 
میرزا حسین میرزا 
خلیل )مرجع 
تقلید مشروطه خواه نجف( از قول امام 
زمان)عج( به وی گفته که باید این بحث از 
کتاب حذف شود؛ چون باب طبع ما نیست. در 
سال های اخیر هم دیدیم که برخی نواندیشان 
دینی برای رد والیت فقیه به همین خواب 

نائینی تمسک کرده اند.
با این حال امام خمینی والیت فقیه را 
بدیهی تر از آن می داند که بخواهد برای آن 
دلیلی بیاورد. بنابر این از »مؤید« به جای 
»دلیل« بهره می گیرد. در دانش فقه، هرگاه 
مسأله ای روشن و غیر قابل خدشه باشد، 
می توان از برخی متون ضعیف روایی نیز 
برای تقویت آن بهره برد که به چنین روایت 
ضعیفی »مؤید« گفته می شود که دلیل 
مستقلی نمی توانند باشند؛ اما تأییدکننده 
و تقویت کننده یک بحث روشن و بدیهی 
هستند. اما اگر موضوعی از بداهت برخوردار 
نباشد، باید برای آن از روایات صحیح و قوی 

بهره گرفت که به آنها »دلیل« می گویند.

   دغدغه های مشترک دو متن »امت و 
امامت« و »والیت فقیه«

گفته شد که متن والیت فقیه، داللت های 

استمرار غیبت به این معنی است که 
فقها نمی توانند همه اختیارات معصومین را 

نیابت کنند. همین استدالل را شیخ عبدالکریم 
حائری یزدی در تقریراتی که آیت الله اراکی از 

درس وی نوشته، به کار برده است. 

امام خمینی والیت فقیه را بدیهی تر 
از آن می داند که بخواهد برای آن دلیلی 

بیاورد. بنابر این از »مؤید« به جای »دلیل« 
بهره می گیرد. 
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قوی اجتماعی دارد که پس از من، آقای 
سلیمانیه به همین موضوع خواهند پرداخت. 
اما من هم نکاتی را به اقتضای سخنم اشاره 
 در صفحه ۲۰ از ماهیت 

ً
می کنم. مثال

اجتماعی قوانین اسالم سخن گفته می شود. 
در صفحه ۵۹ می بینیم که هدف بعثت انبیا 
را برقراری نظام عادالنه اجتماعی می داند. 
در صفحه ۶۷ ذیل استناد به روایت »و اما 
الحوادث الواقعة« که در کشف اسرار هم 
مورد استناد قرار گرفته بود، تصریح دارد 
که طبق این روایت باید در رویدادهای 
اجتماعی به فقها رجوع کرد. در صفحه ۱۱۹ 
 عبادات ما روح جمعی و 

ً
می گوید که اساسا

 ها و داللت ها نشان 
ّ

اجتماعی دارد. این دال
از آن دارد که مواجهه ایشان با موضوع، واجد 
 اجتماعی است. 

ً
یک پس زمینه ذهنی کامال

کید ایشان بر عقالنی بودن والیت فقیه و  تأ
اشارات مستمر به »دیگری «هایی همچون 

استعمار خارجی حاکی از این 
است که دغدغه های اجتماعی، 
ایشان را به چنین ایده بدیعی سوق 

داده است.
برای درک بهتر ربط این متن به 
تحوالت اجتماعی این دوره، به 
نظرم باید متن سخنرانی »امت و 
امامت« دکتر علی شریعتی را نیز 
در کنار متن »والیت فقیه« خواند 
و داللت های اجتماعی آن را هم 
دید. می دانید که شریعتی این 
سخنرانی را فروردین سال ۱۳۴۸، 
یعنی ده ماه قبل از طرح »والیت 
فقیه« ایراد کرده و این قرب زمانی 
سبب شده که خیلی ها بین این دو سخنرانی 
ی برقرار کنند و بگویند که 

ّ
و دو ایده، ربط ِعل

یکی از این دو، از دیگری تأثیر گرفته است. 
در گفت وگوهایی که اواخر سال ۱۳۸۳ با 
برخی صاحب نظران داشتم آن ها قائل به این 
ربط بودند. آقای ملکیان این دو سخنرانی را 
واجد یک ایده واحد می دانست. دکتر احسان 
نراقی معتقد بود که امام از دکتر شریعتی 
تأثیر گرفته است. در نقطه مقابل وی، دکتر 
ابراهیم یزدی معتقد بود که شریعتی تحت 
تأثیر جنبشی که امام خمینی در سال های 
۴۱ تا ۴۳ رهبری کرد، به این ایده رسیده بود.

حداقل می شود 
گفت که این دو 
ایده، دارای ارتباط 
با هم هستند که هر 
دو در یک سال 
مطرح شده اند و 

شباهت های زیادی به هم دارند. به باور 
من، آن چه که این دو متن را شبیه هم کرده، 
فضای اجتماعی آن دوران است که منجر به 
شکل گیری انگیزه ها و دغدغه های مشترک 

و مشابه شده است.
شریعتی در »امت و امامت« از دموکراسی 
خاصی با عنوان دموکراسی هدایت شده و 
متعهد سخن می گوید که بر مبنای دوگانه 
رأی ها و رأس ها شکل گرفته است. نکته 
مهمی که وی در نقد دموکراسی غربی 
می گوید، ایراد به روح فردی و غیر جمعی 
این دموکراسی است.   حتی در نقد اعالمیه 
حقوق بشر نیز به همین روح فردگرایانه و 
ایندیویدوآلیستی آن اشاره می کند.   این را 
می توان نخستین دغدغه شریعتی در پردازش 

مفهوم امت و امامت دانست.
دومین نکته ای که شریعتی بدان بها داده، 
نیاز جامعه به قهرمان است. او حتی تاریخ 
را با قهرمانان و رهبران معنا می بخشد.   از این 
بحث تاریخی و جهانی به بحث بومی »اسوه 
حسنه« و »انسان کامل« در اسالم و شیعه 
می رسد و »امام« را نه یک »مافوق انسان«، 
بلکه یک »انسان مافوق« معنا می کند. شما 
در سرودهایی که به عنوان سرودهای انقالبی 
می شناسیم، این نیاز شدید به رهبر و قهرمان 
را در کنار عنصر »شهید«، به وضوح و پررنگی 

کامل می بینید.
سومین نکته ای 
که دغدغه و انگیزه 
شریعتی در خلق این 
متن است، گسترش 
از خودبیگانگی و 

شریعتی این سخنرانی را فروردین سال 
۱۳۴8، یعنی ده ماه قبل از طرح »والیت فقیه« 

ایراد کرده و این قرب زمانی سبب شده که 
خیلی ها بین این دو سخنرانی و دو ایده، ربط 

ی برقرار کنند. 
ّ
ِعل
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الیناسیون در جوامع اسالمی است. این همان 
 در متن والیت فقیه 

ً
دغدغه ای است که مکررا

نیز می بینیم که ایشان از تحقیر جوامع اسالمی 
از سوی استعمارگران و عوامل داخلی آن ها 
سخن گفته است. هجوم فرهنگی غرب، 

دغدغه هر دو متن است.
همچنین هر دو متن در پی احیای »اسالم 
واقعی« یا »اسالم اولیه« هستند و جالب 
این جاست که در صفحه ۲۵ والیت فقیه به 
تبعات ماجرای سقیفه پرداخته شده و شریعتی 
نیز در متن خود به همین موضوع اشاره دارد.
 
ً
با همه این ها شریعتی در این متن، اساسا
درباره عصر امامت سخن می گوید و نه 
عصر غیبت. با این نشان که وی از کتاب 
»حجت« اصول کافی بهره می گیرد و آن را 
مهم ترین و قابل دقت ترین بخش این مجموعه 
می خواند؛   در حالی که متن والیت فقیه، 
تکلیف شیعیان را در عصر غیبت مشخص 
می کند. متن شریعتی البته درباره تکلیف مردم 
در عصر غیبت ساکت نیست و دموکراسی 
مورد نظر خود را به عنوان نسخه این عصر 
پیشنهاد می پیچد. به اعتقاد من، شریعتی در 
این سخنرانی اش لیبرال دموکراسی غرب را 
بر اساس الگوی امامت شیعی نقد می کند. 
این دیگر ربطی به بحث والیت فقیه ندارد. 
هرچند در ایده امام خمینی نیز همچون ایده 
شریعتی به اصالت روح جمعی و تقویت آن، 
ضرورت نیاز به رهبر )قهرمان( و انسان کامل 
)البته نسبت به دیگر انسان های این عصر( 
و مقابله با ازخودبیگانگی و تحقیر در برابر 
استعمارگران و ضرورت تقویت عزت نفس 
مسلمین بها داده شده است. این سه محوری 

است که می شود از آن ها به عنوان دغدغه های 
اجتماعی مشترک خالقان این دو متن یاد کرد. 
 بیش از این نمی شود درباره ربط این دو 

ً
فعال

ی آن ها سخن گفت؛ 
ّ
و به ویژه درباره ربط عل

بلکه باید گفت که هر دوی آن ها معلول 
دغدغه های اجتماعی خاصی بوده اند که از 
بعد مشروطه شکل گرفته و پس از دو ناکامی 
و تلخ کامی مرداد ۳۲ و خرداد ۴۲ به اوج خود 
رسیده است. اما این که بگوییم مراد شریعتی، 

زمینه سازی برای 
حکومت فقها بوده 
است، این نه از 
متن وی برداشت 
می شود و نه فهم 
مخاطبان وی در 
آن سال ها چنین 

چیزی بوده است. می دانیم که فهم مخاطبان 
از یک متن، به ویژه در زمان حیات خالق 
 خوبی بر مراد وی باشد.

ّ
متن، می تواند دال

یعت     بینش جامعه شناختی و مذاق شر
متن سومی که به نظرم کمتر به آن توجه 
می شود، کتاب بیع ایشان است که پس از 
تدریس این موضوع در نجف، در ابتدای 
دهه پنجاه به دست ایشان تألیف شده و 
باز هم رگه های اجتماعی را در آن می شود 
ردیابی کرد. در صفحه ۲۰ ترجمه این بحث، 
ایشان می گویند که ایده پیشنهادی و مقبول 
ایشان به جای سه نظام استبدادی، مشروطه و 
جمهوری، نظام مبتنی بر والیت فقیه است. 
شاید این حرف، خیلی از ما را به یاد جمله 
مشهور مرحوم مهندس بازرگان در کتاب 

»انقالب ایران در دو حرکت« بیاندازد که 
گفته بود حکومت فعلی ایران نه استبدادی 
است، نه دموکراتیک، نه جمهوری و نه هیچ 
قالب دیگری؛ بلکه حکومت کنونی، حکومت 
»والیت فقیه« است که گونه ی متفاوتی 
نسبت به گونه های دیگر رایج در نظام های 
سیاسی دنیاست. این تعبیر را امام خمینی 
یک دهه قبل از بازرگان و چند سال قبل از 
پیروزی انقالب در این کتاب به کار برده 
است. همان گونه 
که سخن بازرگان 
را می توان ناشی از 
تحلیل اجتماعی 
وی دانست، تعبیر 
مرحوم امام نیز 
واجد این داللت 
اجتماعی است که جامعه ایران برای 
پیشرفت و استقالل خود راهی جز پذیرش 
یک گونه متفاوت از نظام سیاسی که منطبق 
بر واقعیت های فرهنگی و اجتماعی آن 

است ندارد.
نکته دیگری که در صفحه ۴۲ ترجمه 
این کتاب می بینیم و کد بسیار مهمی برای 
تحلیل اجتماعی مدل رهبری ایشان در 
دهه شصت است، این بخش است که 
 مساوی حکومت 

ً
ایشان اسالم را اساسا

گرفته اند و همه احکام و از جمله عبادات 
را در درجه دوم اهمیت دانسته اند. عبارت 
اصلی ایشان با ترجمه ای که منتشر شده 
کمی تفاوت دارد و من عبارت اصلی را به 
کار می برم که در صفحه ۴۷۲ جلد دوم 

کتاب »البیع« نوشته اند:

شریعتی در »امت و امامت« از 
دموکراسی خاصی با عنوان دموکراسی 
هدایت شده و متعهد سخن می گوید که 
بر مبنای دوگانه رأی ها و رأس ها شکل 

گرفته است. 



سیاست و  تدبیر 

61

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

اسفند 95 و فرودین 96

»االسالم هو الحکومة بشؤونها، واالحکام 
قوانین االسالم، و هي شأن من شؤونها، بل 
االحکام مطلوبات بالعرض، و أمور آلیة 

الجرائها و بسط العدالة«.
یعنی اسالم برابر است با حکومت با 
همه مختصات آن. احکام نیز قوانین 
همین حکومت هستند و ذیل آن معنا پیدا 
می کنند. بلکه باید گفت که احکام شریعت، 
مطلوب ذاتی ما نیستند و تنها ابزارهایی 
برای اداره امور حکومت و گسترش عدالت 

اجتماعی هستند.
این را می شود 
اوج نگاه اجتماعی 
ایشان به ذات دین 
دانست. بیش از یک 
دهه پس از تألیف 
این اثر، ایشان 

در جریان انتقادی که به یکی از خطبه های 
رییس جمهور وقت در دی سال ۶۶ مطرح 
 بر تقدم حکومت بر احکام 

ً
می کنند، صریحا

کید کرده و  شریعت و از جمله عبادات تأ
می گویند که حکومت می تواند عباداتی از 
جمله حج را بنا به مصالحی که تشخیص 
 بخش عمده ای از این مصالح، 

ً
می دهد و طبعا

اجتماعی هستند، تعطیل کند.
پیش تر گفتم که امام در پیشبرد ایده والیت 
فقیه از تحلیل عقلی خود، بیش از استناد 
به روایات مدد گرفته است. این ویژگی 
متدولوژیک در تبیین »والیت مطلقه فقیه« 
پررنگ تر است. می توان گفت که این بینش 
فقهی ایشان و یا به اصطالح فقهی اش، 
تمسک ایشان به »مذاق شریعت« است 

که این بحث را پیش می برد. البته فقها 
در دو قرن اخیر و پس از صاحب جواهر، 
بارها از »مذاق شریعت« به مثابه یک بینش 
کلی نگرانه ذهنی در استدالل های خود بهره 
گرفته اند که یک نمونه بارز آن، استناد آیت الله 
خویی به مذاق شریعت برای فتوا به عدم 
جواز تقلید از زنان است. استناد به مذاق 
شریعت در جایی کاربرد ویژه دارد که دلیل 
معتبری برای یک مسأله نمی یابیم؛ اما به 
واسطه کثرت انس با متون دینی و پژوهش 
در آن ها به بینشی رسیده ایم که می توانیم 
ذائقه شارع را فهم 

کنیم.
من در این جا طبق 
آن چه که از دوست 
پژوهشگرم آقای 
مهدی سلیمانیه 
ایده گرفته ام، می خواهم »مذاق شریعت« 
را در کنار »بینش جامعه شناختی« که چارلز 
رایت میلز )جامعه شناس آمریکایی( در 
اواسط قرن بیستم مطرح کرد، مطرح و 
ادعا کنم که شاید بشود این شباهت را 
نیز نشانه  دیگری بر اجتماعی بودن ایده 
والیت فقیه دانست. این که چگونه بینش 
اجتماعی یک جامعه شناس با مذاق فقهی 
یک مرجع تقلید به دغدغه های مشترک، 
و البته با دستاوردهای متفاوت رسیده 
است. سرتاسر متن والیت فقیه، مملو از 
داللت هایی است که به بسترهای اجتماعی 
آن دوره )استبداد داخلی و استعمار خارجی( 
اشاره دارد و هر خواننده ای را به این امر 
التفات می دهد که ایده پرداز با چنین بینش 

اجتماعی است که به فهم مذاق شریعت 
رفته و به چنان نتیجه بدیعی رسیده است.
نمونه بارز دخالت بینش اجتماعی در 
تطور مذاق فقهی امام و ایده والیت فقیه 
را باید در مکاتبات و سخنان ایشان در 
سه سال پایانی حیات ایشان جست وجو 
کرد. دغدغه هایی همچون حفظ نظام 
اجتماعی مسلمانان، مصالح کشور و 
مسلمانان در کنار موضوع مهم التزام به 
اقتضائات اجتماعی تمدن جدید )مسائلی 
همچون سالمت، محیط زیست و معضل 
ترافیک( که در پاسخ ایشان به مرحوم 
آیت الله قدیری در جریان فتوای شطرنج 
مطرح شد، تم اجتماعی والیت مطلقه را 
نیز پررنگ می کند. ایشان در اواخر عمر 
کید کرده اند که جمود بر  چندین بار تأ
دقت های مدرسه ای که کارکرد اجتماعی 
ندارند، فقه را از عرصه جامعه دور خواهد 
کرد و آن را به چالش جدی با تمدن جدید 
خواهد انداخت. نمی توان انکار کرد که 
چالش های اجتماعی که ایشان در دوره 
تبعید و رهبری خود درک کرد، بینش 
اجتماعی شان را نیز کامل کرده و به فهم 

متفاوتی از مذاق شریعت رساند.

پانوشت ها
۱.  صفحات ۱۸۵، ۲۲۲ و ۲۳۲.

۲.  مجموعه آثار، ج۲۶، ص۳۸۷.
۳.  همان، ص ۴۶۲
۴.  همان، ص۴۱۸.
۵.  همان، ص۴۰۹.

سرتاسر متن والیت فقیه، مملو 
از داللت هایی است که به بسترهای 

اجتماعی آن دوره )استبداد داخلی و 
استعمار خارجی( اشاره دارد. 
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یک وقتی بحث بر سر این بود که اگر 
 سبب 

ً
»پولداری« یا »سرمایه داری«، اجماال

انحراف شخص هست که هست، راه چاره 
آن چیست؟ آن زمان، مارکسیست ها مدعی 
بودند که سرمایه داری منشأ فساد است. البته 
ادعای آن ها متمرکز روی مالکیت خصوصی 
بود و این که مالکیت ابزار تولید، بحث 
ارزش اضافی را به دنبال دارد و سرمایه دار 
به خاطر مالکیت ابزار تولید، ظالمانه، این 
ارزش اضافی را از کارگر گرفته، به خود 
ـ   اختصاص می دهد و به این ترتیب پولدار 
یا همان سرمایه دار ـ می شود و فاسد. این 
بحث ها به ما هم سرایت کرد و با برخی 
از استنادات دینی و حدیثی، درست روی 
میراث فقر و درویشی و ستایش انزواگری و 

چله نشینی و جز این ها نشست که نشست.
همان موقع، یک پاسخـ  که غالب هم بود و 
ناشی از چپ زدگی ماـ  این بود که نگذاریم 
سرمایه دار درست شود؛ و این که در زمین داری 
هم اگر کسی بیش از ده هکتار زمین داشته 
باشد جلویش بایستیم. چند نفری از علما 
هم جمع شدند و این نظریه را تأیید و اجرا 
کردند. یک بار دیگر تقسیم اراضی اجباری 
شد )داستان این بود که رعایا از سرزمین های 
استیجاری برنخاستند و قانون مصلحت هم 
حمایشتان کرد( و باز هم یکپارچکی زمین ها 
 آسیب دید. 

ً
از میان رفت و کشاورزی ظاهرا

در کشوری که بعد از مرگ هر صاحب ملکی، 
امالکش پاره پاره و تقسیم می شد، خود حکومت 

هم با تقسیم اراضی این کار را تسریع کرد.

به هرحال، مقصود این بود که حاال چه 
کنیم که سرمایه داری یا زمین داری منشأ فساد 
نشود. کلی فکر کردیم تا از ترس کمونیست ها 
اصالحات ارضی کردیم و کشاورزی را بسا 
آسیب زدیم و الی آخر. البته این تنها عامل 
نابودی کشاورزی یا عدم کارایی نظام تولید 
سنتی کشاورزی نبود و در کنار آن ده ها عامل 
دیگر )از جمله مشکل علمی و فنی و ناتوانی 
ما در مدرن کردن کشاورزی( نیز وجود داشت.
به هر حال چه کنیم که سرمایه داری منشأ 
فساد نشود؟ گفتند راه این است که نگذاریم 
سرمایه دار درست شود. همان زمان، یکی از 
علمای فقیه اما شوخ قم که مشهور به طرفداری 
از سرمایه داری ـ و منتقد دولت هشت ساله 
اول انقالب به خاطر چپ روی هایش ـ بود 

با چالش فن و فساد 
چه کنیم؟

یادداشتی درباره حواشی تمام نشدنی پیرامون فضای مجازی

رسول جعفریان

باز هم این روزها بحث فضای مجازی برای صدمین 
بار به میان آمده است؛ باالخره حالل است یا حرام؟ 
چه کنیم؟ آیا مثل همان ماجرای سرمایه داری نیست؟ 
یعنی حذف و قطعش کنیم تا اوضاع درست شود؟ 
وقتی ما با هرچه آمد، برخورد منفی کردیم و تنها به 
 نتیجه اش 

ً
جنبه های صوری آن توجه نمودیم، طبعا

آن شد که خود را از گردونه کار و تجربه با این امور 
خارج کرده و فرصت بروز استعدادها و خالقیت ها 

را از نسل جدید گرفتیم.
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می گفت: »این چه حرفی است که ما باید 
پول را از مردم بگیریم تا سرمایه دار نباشند 
و فساد تولید نکنند و فاسد نشوند؟ خوب، 
وسائل فساد دیگری هم در اختیار و همراه 
مردم هست؛ آیا معنایش این است که آن ها را 
هم یک جوری نابود کنیم تا دیگر فسادی در 
کار نباشد؟«. مقصودش روشن بود و نگارنده 
 ـ نمی تواند بیان ایشان را کامل نقل 

ً
ـ  حیاءا

 مثال و مقایسه خوبی بود.
ً
کند؛ اما اجماال

 ما هرچه را به ظاهر منشأ فساد می دانیم، 
ً
اصوال

اول که  اجازه ورودش را نمی دهیم و می گوییم 
که دربست نارواست؛ برود تا فساد ایجاد نکند! 

کم کم به زور داخل 
می شود و می آید؛ 
چون برای خود فنی 
و علمی و دنیایی 
است؛ همزمان 
مصرف خوب و 

بد دارد؛ پس حذفش نمی شود کرد که هیچ؛ 
بلکه با فشار وارد و کم کم همگانی می شود؛ 
اما همچنان زیر سیاست پرهیز و ترس و دلهره.
این روزها یک شوخی جالب اتفاق افتاد 
و آن این که زمان دولت آقای هزاره سوم، 
توییتر مسدود شد؛ و حاال بعد از ده سال، 
خودش در آغاز فعالیت های سیاسی جدید، 
حساب توییتری باز کرد. به نظرم مضحک تر و 
عبرت آمیزتر از این نمی شد. از این جالب تر، 
فیسبوک است که علی رغم ممنوعیت، بسیاری 

از بزرگان دین در آن فعالیت می کنند.
باز هم این روزها بحث فضای مجازی 
برای صدمین بار به میان آمده است؛ باالخره 
حالل است یا حرام؟ چه کنیم؟ آیا مثل همان 

ماجرای سرمایه داری نیست؟ یعنی حذف 
و قطعش کنیم تا اوضاع درست شود؟ اگر 
واقعا سرمایه داری و این قبیل چیزها، منشأ 
فساد است، چرا خیلی از خوبان، تجارتخانه 
و سرمایه دارند؟ حاال گاهی برای شخص 
خود کاری تجاری می کنند و گاهی به عنوان 

یک مرکز خیریه یا امثال آن.
 این ها نیست؛ همه اش 

ً
بحث من اصال

حاللشان باد و در پرتو وجودشان فقرا هم سیر 
شوند! ما که بخیل نیستیم. بحث این است که با 
همه این حرف ها، به قول آن دوست، هرگز اجازه 
ندادیم بخش خصوصی شکل بگیرد؛ چون تجربه 
نداشتیم و همه اش 
سخت گیری کرده 
بودیم. یک بار هم 
که رفتیم بخش 
خصوصی درست 
کنیم ـ بالنسبت 
غالب افراد این حوزه ـ یک … بزرگ درست 
کردیم که سه سال است معطلیم تا پول مردم 
را از او پس بگیریم؛ چون قانون های الزم را 
تدارک ندیده بودیم؛ به عالوه، آدم های غیر 

متعهد به قانون هم سررشته دار شده بودند.
غرض این که وقتی ما با هرچه آمد، برخورد 
منفی کردیم و تنها به جنبه های صوری آن توجه 
 نتیجه اش آن شد که خود را از 

ً
نمودیم، طبعا

گردونه کار و تجربه با این امور خارج کرده 
و فرصت بروز استعدادها و خالقیت ها را از 
نسل جدید گرفتیم؛ حتی نتوانستیم در تبلیغات 
دینی، درست از آن ابزارها استفاده کنیم. در 
این فضای مجازی که به قول برخی باالی نود 
درصدش خراب است، چه کسی جرأت حضور 

دارد؟ کدام استعداد از بچه مسلمان ها اجازه 
می یابد خالقیت خود را در آن جا به کار گیرد و 
به نمایش بگذارد؟ در این موارد، باید میدان را 
دست دیگران، یعنی همان اجانب داد و  دست 
روی دست گذاشت تا ببینیم کی استفاده از آن 
رسمی و حالل می شود! همین ماجرا را با سینما 
داشتیم؛ جنگ های علمای دین با فیلم محمد 
رسول الله و آن همه فتوای االزهر و سعودی و 
غیره و غیره از خاطر کسی نرفته است. نام این 
رویه را که صدها بار تکرار شده چه می توان 
گذاشت؟ آیا این رفتار ما عامل بی عملی نسل 
جدید در استفاده بهینه از این ابزارها در مسیر 

رشد و ترقی جامعه نبوده است؟
 به جنبه های دیگر بحث کاری ندارم 

ً
من واقعا

و همین برایم مهم است و بس. البته، معنایش 
 موافق فساد احتمالی در 

ً
این نیست که مثال

استفاده از این ابزاها هستم؛ فساد هست و 
خیلی از جاهای دنیا هم جلویش را می گیرند؛ 
مهم رفتن از یک مسیر درستـ  از میان راه های 
ناهموار پیش رو ـ است. دوستی می گفت، 
یک وقتی آدم سوار االغ می شد، وقتی می افتاد 
دستش می شکست؛ دوچرخه سوار شد، وقتی 
می افتاد پایش هم می شکست؛ ماشین سوار 
شد، وقتی تصادف می کرد مجروح می شد و 
حتی می مرد، اما جنازه ای داشت؛ بعد هواپیما 
آمد وقتی می افتاد، پودر می شد… بدین ترتیب 
هر وسیله ای ضمن کمکی که دارد، مشکالت 
خاص خود را هم دارد؛ هنر این است که 
هواپیمایی درست کرد که احتمال  افتادنش 
در حد صفر باشد. نشستن و گفتن این که آدم 
عاقل، سوار هواپیما نمی شود، چون خطرش 

زیاد است، مشکلی را حل نمی کند.

 ما هرچه را به ظاهر منشأ فساد 
ً
اصوال

می دانیم، اول  اجازه ورودش را نمی دهیم و می گوییم 
که دربست نارواست؛ برود تا فساد ایجاد نکند! ولی 

کم کم به زور داخل می شود و می آید.
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   آیت الله اراکی
ابتدا می خواهم خاطره ای منتشر نشده از  
آیت الله صدر را که خودم در متن آن بودم 
بیان کنم. در زمان وقوع این ماجرا، شهید 
صدر مرجع تقلید بودند و ده ها هزار مقلد 
داشتند. این واقعه نشان گر والیتمداری شهید 
صدر و التزام عملی وی به والیت است و 
این که ایشان والیت فقیه را حتی در حق 
مراجع تقلید و همگان جاری می دانستند. 
بعد از پیروزی انقالب که شهید صدر قیام 
خود را علیه رژیم بعث آغاز کرد و مردم از 

اقصی نقاط عراق با ایشان اعالم همبستگی 
کردند، حجت االسالم والمسلمین مهری، 
به صورت شفاهی پیامی از جانب ایشان 
برای امام فرستاد مبنی بر این که در آن پیام 
استجازه ای از امام داشتند که بنده شما را ولی 
امر مسلمین می دانم و در این قیامی که علیه 
رژیم بعث دارم می دانم به شهادت خواهم 
رسید و از شما می خواهم تکلیف بنده را 
معین بفرمایید که آیا در عراق بمانم یا خیر؟ 
امام در پاسخ فرمودند که به آیت الله صدر 
ابالغ بفرمایید در عراق بمانند و مقاومت 

کنند و خداوند یارشان خواهد بود. در اثر 
این پیام ایشان مقاومت کردند تا به درجه 

رفیع شهادت نائل شدند.
مرحوم صدر در ذیل فقه نظام، مبحثی 
به نام »منطقة  الفراغ« دارند. برخی به 
اشتباه گمان کرده اند که منطقة  الفراغ یعنی 
این که در تشریع جای خالی وجود دارد؛ 
درحالی که این برداشت دقیقی از مطالب 

ایشان نیست.
ایشان در نظام های اجتماعی از جمله 
اقتصاد، جزئیات احکام حالل و حرام 

از نگاه شهید صدر، 
دولت در متن دین 
و پدیده ای وحیانی 

است
گزارشی از همایش »اندیشه سیاسی شهید صدر«

زینب علیزاده

روز یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ همایشی 
با عنوان »اندیشه سیاسی شهید سید 
محمدباقر صدر« در مدرسه دارالشفای 
قم برگزار شد. در این همایش آیت الله 
محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی و آیت الله عباس 
کعبی، عضو مجلس خبرگان سخنرانی 
کردند. در ادامه گزارشی از این همایش 

را می خوانید.



سیاست و  تدبیر 

65

M
ob

ah
es

at
.ir

@
M

ob
ah

es
at

m
ag

z

اسفند 95 و فرودین 96

فقهی را به قانون مدنی تعبیر می کنند؛ 
لذا احکام معامالت، حدود و… از مقوله 
قانون مدنی است و از آن می توان مکتب 
اقتصادی کشف کرد؛ یعنی مجموعه 
ارزش هایی که عدالت در آن بخش تفسیر 

و تبیین می شود.
شهید صدر در کنار تفسیر و تبیین روابط 
موجود، معتقد است نظریه ای که بتواند 
مقتضای عدالت در روابط اجتماعی را تأمین 
کند، در اسالم و منابع دینی ما آمده است. ایشان 

از آن به مکتب 
تعبیر کرده و فرموده 
این مکتب مبتنی 
بر ارزش هایی 
است که راهی برای 
جامعه بهتر تشکیل 

دادن است؛ لذا مذهب مربوط به بایدها و 
علم مربوط به هست ها است.

]با اشاره به یک کارشناس اقتصادی که در 
رسانه ملی در مورد عدم دخالت کارشناسان 
دینی در مسائل اقتصادی سخن گفت[ 
اگر مکتب اقتصادی اسالم در جامعه ای 
پیاده شد، علم االقتصاد آن جامعه با سایر 
کشورهایی که اقتصادشان اسالمی نیست، 
تفاوت خواهد کرد و این یعنی مذهب است 
که بستر علم اقتصادی و سایر علوم را ایجاد 

می کند.
بحث فقه نظامی 
که شهید صدر 
بیان کرده، فراتر از 
مذهب اقتصادی 
و سیاسی و… 

است؛ فقه نظام یعنی فقه انسان کالن. 
اگر جامعه، مجموعه ی حاکم و محکوم 
است که حاکم باید عدالت اجتماعی را 
تبدیل به قانون و زیرساخت های فرهنگی 
و اقتصادی و سیاسی کند، در این جا نیاز 
به فقه مربوط به جامعه مرکب از حاکم و 
محکوم بر اساس احکام فقه خرد داریم؛ 
یعنی از احکام خرد، مذهب منتج و از آن 
فقه نظام تبیین می شود و در این جاست که 
منطقة  الفراغ خود را نشان می دهد. لذا 
منطقة  الفراغ جای خالی در تشریع نیست؛ 
بلکه منطقه ای است که باید به وسیله حاکم 
و فرمانروا و نظام حاکمیت برای مدیریت 
جامعه تبیین شود که منبعث از مذهب و 

فقه خرد است.
در مواردی ممکن است مستحب شرعی 
در فقه خرد در فقه کالن تبدیل به واجب 
 نظافت، به عنوان امری مستحب 

ً
شود؛ مثال

در فقه رفتار خرد، در فقه کالن تبدیل به 
حکم واجب می شود.

متأسفانه کتب مرحوم صدر هنوز در جامعه 
و حوزه ها مهجور است و می بایست در این 
زمینه تالش بیشتری در حوزه صورت بگیرد.

   آیت الله کعبی
جامع ترین توصیف در مورد شهید صدر 
را رهبر انقالب بیان کرده اند که فرمودند 
شهید صدر نابغه انقالبی بود که زودهنگام 
انقالب را درک کرد. ایشان شهید صدر را 
الگوی مرجعیت انقالبی، اساتید انقالبی و 
جریان حوزه تحول خواه دانستند که در ۴۷ 

 مرحوم صدر در ذیل فقه نظام، مبحثی به 
نام »منطقة  الفراغ« دارند. برخی به اشتباه گمان 
کرده اند که منطقة  الفراغ یعنی این که در تشریع 

جای خالی وجود دارد؛ درحالی که این برداشت 
دقیقی از مطالب ایشان نیست. 
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سالگی استاد خارج فقه و اصول و مرجع 
تقلید بود.

آیت الله شاهرودی نقل می کردند که زمانی 
آیت الله خویی پیش ایشان از کسی نام بردند 
که شش ماه شاگرد شهید صدر بوده و در پی 
ایجاد فتنه در حوزه نجف و اقدام علیه شهید 
صدر بود و به آقای خویی گفته بود که آقای 
صدر حزب تشکیل داده و قصد دارد پای 
انگلیس را به این جا بکشد. مرحوم خویی 
با اطالع از منش شهید صدر و فتنه ای که 
درصدد ایجاد آن علیه وی بودند، در جواب 
گفته بودند که اگر آقای صدر حزب تشکیل 
بدهد، بنده اولین عضو حزبش خواهم بود.

شهید صدر اندیشه سیاسی و نظریه سیاسی 
را بر اساس علوم انسانی و فقه حکومتی 
و نظام سازی اسالمی بیان کردند و این 
می تواند راهنمای کسانی باشد که در این 
راستا می خواهند تحصیل و تدریس کنند.

به عقیده شهید صدر مرجعیت مربوط به 
کسی است که پرچم اسالم را حمل می کند؛ 
لذا ما باید همه سرباز ولی فقیه باشیم. شهید 
صدر در این راستا به آیات قرآن تمسک 
کرده است. به عقیده وی سرآغاز حکومت 
و سیاست و حقوق با دولت دینی شروع 
شده و دولت در متن دین است؛ از این رو 

نمی توان دولت را 
از متن دین جدا 
کرد؛ یعنی دولت 
پدیده ای وحیانی 

به شمار می رود.
شهید صدر با 
استفاده از آیات 

قرآن می فرماید در رأس حکومت دینی اول 
باید انبیا، دوم اولیا و صنف سوم علما قرار 
بگیرند؛ زیرا آنان محافظ قانون و مکتب 
الهی هستند. اولیا و عالمان چون فهم 
درست تری از دین دارند، بهتر می توانند 
دین را هم پیاده کنند؛ از این رو شایسته 

برای حاکمیت هستند.
ایشان در ادامه به آسیب شناسی شهید صدر 
از حکومت دینی پرداخت و گفت: اولین 
آسیب این است که مدیران حکومت دینی 
به خاطر قدرت، از 
باورها و ارزش های 
الهی کوتاه بیایند و 
برای خواسته های 
دون پایه ی برخی 
افراد از دین تنزل 
کنند و آسیب دوم 

 مرحوم خویی با اطالع از منش شهید 
صدر و فتنه ای که درصدد ایجاد آن علیه وی 

بودند، در جواب گفته بودند که اگر آقای صدر 
حزب تشکیل بدهد، بنده اولین عضو حزبش 

خواهم بود. 

این است که مدیران، دنیاطلب شوند؛ لذا 
شهید صدر برای ساختار حکومت نظریه ای 
بر مبانی دینی طراحی کرده بدین شکل که 
در رأس ساختار اسالمی خداوند است و 
جایگاه مردم از دید ایشان پذیرش شریعت 
اسالمی و مسئولیت در برابر اجرای شریعت 

است که به آن استخالف می گویند.
به گفته رهبر عزیزمان، انقالب پنج 
مرحله دارد که کشورمان اکنون در مرحله 
تحقق دولت اسالمی است. در این مرحله 
۳۶ سال است متوقفیم و اگر از آن عبور 
نکنیم، دولت اسالمی در کادر، محتوا و 
اجرا نخواهد توانست اهداف انقالب را به 
پیش ببرد؛ لذا شهید صدر معتقد بود که در 
رأس دولت باید کاندیدای ولی فقیه باشد 
که یا به نحو تفویض و یا به نحو معرفی 

پیش هنگام تعیین شود.



تحوالت اجتماعی نهاد روحانیت شیعه؛ از برآمدن قاجار تا 
پایان پهلوی اول

آیت الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد )نگاهی به جدیدترین اثر 
مؤسسه ی کتاب شناسی شیعه(

گزارش و نقد کتاب »بازگشت به اسالم«، نوشته ی منصور هاشم خراسانی

سید جالل الدین آشتیانی از نگاه سید هادی خسروشاهی
سه گانه ای در تکریم روحانیت

ویژگی های علمی  و اخالقی مدرس صالح
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مسأله و دغدغه اصلی دانشجو برای این 
پژوهش پاسخ به دو سؤال اصلی بود؛ یک 
ضرورت تشکیل نهاد مرجعیت چیست و 
در پاسخ به چه پرسش و نیازی به وجود 
آمد؟ دوم این که بعد از به وجود آمدنش ـ 
با توجه به تغییر و تحوالت ـ آیا همچنان 
پاسخگوی نیاز )نیازی که برای آن به وجود 

آمده( هست یا نه؟
در این پژوهش از روش جامعه شناسی 

ِبر استفاده شده است. تاریخی ِو

در کل تحقیق منظور از روحانیت، علماست 
و منظور از علما، فقها هستند.

برای پاسخ به پرسش اول بحث، در فصل 
دوم چندعامل به موازات هم آمده که همگی 
جنبه تاریخی دارد. بحث از اول دوران شیخ 
مفید و غیبت کبرا می شود؛ درباره اجتهاد و 
مجتهد و مشروعیت یافتن واژه اجتهاد و مجتهد. 
تا قرن های ۶ و ۷ مجتهد واژه غیرقابل قبولی 
بود؛ زیرا اجتهاد را قیاس فقهی می دانستند 
و لذا معنای مناسبی نداشت. سپس تحول 

معنایی پیدا کرد و از مکتب حله به بعد، واژه 
مجتهد، رایج و بحث اجتهاد و تقلید جدی 
می شود. البته قبل از این زمان نیز بحث 
مجتهد و تقلید هست؛ ولی واژه اجتهاد 
وجود ندارد. به موازات این بحث، بحث 
اخباری گری نیز به طور مفصل ـ چگونگی 
شکل گیری، شرایط به وجودآمدن و چرایی 
افول ـ آورده شده است. به لحاظ تاریخی 
شکست اخباری ها نیز برای مؤلف مهم 
بوده است. بنابر قول مشهور در اخباری ها 

تحوالت اجتماعی نهاد 
روحانیت شیعه؛ از قاجار 

تا پایان پهلوی اول
گزارشی از جلسه دفاع پایان نامه دکترا، نوشته محسن صبوری

بعدازظهر روز دوشنبه ۹ اسفند ۹۵، تاالر شهیدمطهری 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شاهد دفاع 
رساله ای در مقطع دکترا بود. آقای محسن صبوریان 
دانشجوی دکترای رشته علوم اجتماعی موضوع 
پایان نامه خود را »تحوالت اجتماعی نهاد روحانیت 
شیعه« انتخاب کرده بود. وی دوره زمانی مورد 
تحقیق خود را از برآمدن قاجار تا پایان پهلوی اول 
لحاظ کرده است. استاد راهنمای رساله ی مذکور 
حجت االسالم والمسلمین دکتر پارسانیا، استاد 
مشاور دکتر کچوئیان و اساتید داور دکتر تقی آزاد 
ارمکی، دکتر سارا شریعتی، دکتر علیرضا شجاعی 
زند و دکتر محمدتقی کرمی بودند. ارائه رساله به 

شرح زیر است.
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بحث زعامت و رهبری نیست؛ ولی به نظر 
نگارنده اگر شرایطش را داشتند و توانش را 

 
ً
پیدا می کردند حتما

به دنبال آن می رفتند؛ 
ولی با آن شکلی 
که با استرآبادی 

به وجود آمد و با بهبهانی شکست خورد، 
امکان محقق کردن شرایط اجتماعی که 

در اجتهاد و تقلید وجود دارد را نداشت.
در پژوهش مذکور، شئون فقاهت و زعامت 
بررسی شده و سپس به نهاد مرجعیت تقلید 
در بدو تأسیس برای پاسخ به نیاز زعامت عام 
جامعه ی شیعی پرداخته شده است. این نیاز، 
به لحاظ فقهی با نظریه ی اجتهاد و تقلید، 
به لحاظ اقتصادی با نظریه ی خمس و مصرف 
سهم امام و به لحاظ سیاسی و اجتماعی با 
 والیت فقیه 

ً
نظریه ی امور حسبیه و نهایتا

پیوند خورده است.
نگارنده پایان نامه، برای توضیح شکل گیری 
نهاد مرجعیت تقلید، ابتدا شرایط پیش از 
تشکیل این نهاد را توضیح داده است. از 
آن جایی که نهاد مرجعیت تمرکز علمی و 
زعامت موجود در نهاد امامت را به ارث 
برده و تا حدودی میراث بر کاریزمای امامت 
نیز بود و نیز از آن جایی که کاریزمای علما 
اهمیت زیادی داشت، به همین نسبت، 
آن چه در عصر امامت به عنوان نهاد وکالت 
شکل گرفته بود، در دوران تمرکز فقاهت، 
به نهاد وکالت مراجع بدل شد. سپس با 
توسعه جغرافیایِی حوزه نفوذ علما، افزایش 
جمعیت مقلدان و رشد سایر زیرساخت های 
اجتماعی و ارتباطی، نهاد مرجعیت تقلید 

نیز دیوان ساالر شد. مهم ترین ساحت این 
دیوان ساالری، با توجه به شاخصه های 
وبری، مدیریت 
سلسله مراتبِی علما، 
قانون مند و ضابطه مند 
شدِن حوزه های 
علمیه، دفاتر متمرکز ثبت و صدور اجازات 
و نامه های مراجع و درآمد منظم نهاد 

روحانیت است.
گذشته از فصل دوم که ناظر به شکل گیری 
نهاد مرجعیت تقلید است و ناگزیر پرونده هایی 
مانند خمس، اخباری ها و نظریه ی اجتهاد 
و تقلید در آن ذکر شده، در فصل های ۴ و 
۵ به مهم ترین سرفصل های مرتبط با هدف 
پژوهش پرداخته شده است. در دوره فتحعلی 
شاه، دو جریان دینِی اخباری گری و صوفیه 
به عنوان رقبایی برای نهاِد علما و مرجعیت 
مطرح بودند. جریان اخباری پس از وحید 
بهبهانی ضعیف شد؛ اما همچنان به حیات 
خود ادامه داد؛ ولی صوفیان هم با دعوت، 
تبلیغ و رواج بی قیدِی شرعی، معارض هرگونه 
جریان متشرع بودند. هرچند منازعه میان 
مجتهدان و صوفیان در دوران فتحعلی شاه 
شدید بود؛ اما این جریان همچنان به حیات 

خود ادامه داد. نکته 
مهمی که باعث شد 
این جریان امکاِن 
ادامه ی حیات پیدا 
کند، نزدیک شدن 
و پیوند خوردن 
با مجتهدان و 

جریان اصلی علما بود. اخباری ها نیز به دنبال 

از میان برداشتن میرزا محمداخباری پس 
 با گرایش هایی مانند 

ً
از فتحعلی شاه صرفا

گرایش متعادل و حدیثی عالمه مجلسی 
ادامه حیات دادند.

اولین مدارس علمیه در دوران محمدشاه 
تأسیس و استقالل طلبی علما به شدت 
سرکوب شد؛ مقدمات تضعیف حوزه های 
علمیه ایران به سود حوزه های علمیه عتبات 
فراهم گردید. به علت وبایی که در عتبات 
شیوع پیدا کرد، تعداد زیادی از شاگردان 
بهبهانی مرحوم شدند و صاحب جواهر 
تنها شاگردی از نسل دوم بهبهانی بود که 
زعامت داشت؛ ولی از صاحب جواهر 
به بعد این روند هست که خود صاحب 
جواهر به نص زعامت را سپرد به شیخ 
انصاری و می توانیم ادعا کنیم که از این 
به بعد چیزی به عنوان مرجعیت وجود 
دارد و زمان شیخ انصاری کسی ادعای 
 
ً
هم عرضی با ایشان نمی کرد و عمدتا
نماینده وی در بالد دیگر بودند؛ لذا 
به وجودآمدن مرجعیت را می توان از زمان 

شیخ انصاری دانست.
این که محمدشاه گفته بود صاحب جواهر 
کارخانه مجتهدسازی به راه انداخته، از اهمیت 
ویژه ای برخوردار 
است و نشان 
می دهد مجتهدان 
و نمایندگان مرجع 
اعالی نجف در 
تمامی ایران پراکنده 
و  بودند  شده  
بدین سان نهاد وکالت مراجع شکل گرفته بود.

 بعد از رضاخان مرجعیت ایران از 
مرجعیت نجف جدا شد. 

 از درگذشت مؤسس حوزه تا روی 
 انتقال زعامت 

ً
کارآمدن پهلوی دوم و نهایتا

حوزه از مراجع ثالث به حاج آقا حسین 
بروجردی، اوج دوران عزلت علما در ایران 

بود.
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فرایند دیوان ساالری متمرکز دولتی، با 
سیاست کاستن از اختیارات اجتماعی 
فقها در دوره ناصرالدین شاه پیگیری شد. 
مهم ترین منازعه نهاد دین و سیاست در 
این دوره تا پیش از مشروطه به دلیل تمرکز 
مرجعیت تامه در میرزای شیرازی رقم خورد. 
پس از وی در دوره پیش و پس از مشروطه 
تغییری در نهاد مرجعیت به وجود آمد که 
باعث محدود شدِن دخالِت روحانیون در 
مشروطه شد. وقتی شأن فقاهت متکثر شود، 
در حوزه ی عمومی مشکلی به وجود نخواهد 
آمد؛ اما منازعات سیاسی و اجتماعی باال 
می گیرد و این امر در دوره مشروطه اتفاق 
افتاد و نیاز به تمرکز در نهاِد زعامت را 

آشکار کرد.
پس از مشروطه، تجزیه عثمانی و جنگ 
جهانی دوم و روی کار آمدن رضاشاه باعث 
شد که مرجعیت نسبتی با دولت های ملی 
ایران و عراق برقرار کند و بدین سبب نهاد 

مرجعیت در ایران و عراق از یکدیگر تفکیک 
شد. اتفاقی که تا دوره معاصر، کم و بیش 
دوام داشته است. در دوره رضاخان در حوزه 
علمیه و نهاد روحانیت ایران اتفاقی افتاد 
که تالشی بود برای تمرکز مجدد زعامت و 
تجدید دیوان ساالری حوزه و مقابله ای آرام 
و سازمان یافته علیه اقدامات ضدمذهبِی 

رضاشاه.
 غصب شد؛ 

ً
در زمان پهلوی اول، اوقاف کامال

طوری که در مشهد ۲ مدرسه علمیه باقی ماند. 
سپس دانشکده معقول و منقول به عنوان نهاد 

موازی با حوزه علمیه 
تأسیس شد. تأسیس 
این دانشکده به 
خاطر نیاز جامعه 
به شرعیات بود؛ 
مثل ازدواج و 

طالق. از طرف دیگر کسانی که در دانشکده 
معقول و منقول به عنوان اسالم شناس درس 

می خواندند شأن حوزوی نداشتند؛ یا ترک 
لباس کرده بودند یا از ابتدا لباس روحانیت 
نداشتند. در کنار این مسأله مؤسسه وعظ و 

خطابه نیز برای تبلیغ تأسیس شد.
از درگذشت مؤسس حوزه تا روی کارآمدن 
 انتقال زعامت حوزه از 

ً
پهلوی دوم و نهایتا

مراجع ثالث به حاج آقا حسین بروجردی، 
اوج دوران عزلت علما در ایران بود. این 
ضعف و عزلت به دلیل فقدان زعامت در 
نهاد مرجعیت قم به وجود آمد. در این دوره 
شهرت سیدابوالحسن اصفهانی و رونق 
حوزه نجف، بیش از مراجع و حوزه قم بود 
و در چارچوب تحلیل جاری، مهم ترین 
علت آن، فقدان زعامت مرکزی در ایران، 
در شرایط وجود زعیم در حوزه نجف بوده 
است. این وضع در ایران زمانی بهبود یافت 
که رهبری حوزه و زعامت شرعی به آقای 

بروجردی رسید.
با درگذشت آیت الله بروجردی یکبار دیگر 
رساله های فقهی فراوانی منتشر شد و در این 
 با مراجع تقلید متکثر مواجه شدیم. 

ً
دوره مجددا

با این حال پس از قیام ۱۵ خرداد به تفکیک 
مراجع مبارز و غیرمبارز، تکلیف زعامت تا 
حد زیادی مشخص شد. همین شأن زعامت بود 
که پس از انقالب 
اسالمی ۱۳۵۷ بدل 
به والیت فقیه شد. 
بدین سان شأن 
فقاهت مراجع 
به شکل سنتی 
باقی ماند و شأن زعامت به شکلی متمرکز 

امکاِن ادامه یافت.

با درگذشت آیت الله بروجردی یکبار 
دیگر رساله های فقهی فراوانی منتشر شد و 
 با مراجع تقلید متکثر 

ً
در این دوره مجددا

مواجه شدیم.
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مؤسسه کتاب شناسی شیعه به منظور 
شناسایی و معرفی دقیق، متقن، علمی 
و همه جانبه میراث مکتوب شیعه و نیز 
پدیدآورندگان آن ها ـ که بهترین معرف 
مکتب اهل بیت)ع( هستندـ  به سال ۱۳۸۵ 
ش/۱۴۲۷ ق تأسیس شد. ریاست این مؤسسه 
بر عهده فاضل ارجمند و پژوهش گر توانا 
حجت االسالم والمسلمین رضا مختاری 
است. از مهم ترین آثار مؤسسه می توان به 
مجموعه کتاب های »جرعه ای از دریا« ـ 
مشتمل بر مجموعه مقاالت و گفتارهایی 

از آیت الله العظمی سید موسی شبیری 
زنجانی در معرفی آثار معروف علمای 
شیعه و نقد و بررسی برخی از این آثار و 
شرح احوال و کرامات معنوی برخی از 

این علما ـ اشاره کرد.

   مقدمه ی آیت الله العظمی سبحانی 
بر کتاب

بسم  الله الرحمن الرحیم
آیت الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد

مجتهدی عالی مقام و مجاهدی شجاع

شهر تبریز است شهر انقالب/آشیان شیر 
و شاهین و عقاب

استان آذربایجان، سرزمین زرخیز، سبز 
و خرم و شاداب، سرشار از آب حیات، 
همراه با هوای معتدل و معادن گران قیمت 
است و در طول زمان، شخصیت های 
ارزنده ای در دامن خود پرورش و نوابغی 
را در علم و هنر به جامعه تحویل داده 
است که نام و نشان و آثار فکری و علمی 
و صنعتی آنان زینت صفحات تاریخ 

ایران است.

آیت الله حاج میرزا 
حسن آقا مجتهد؛ 
مجتهدی عالی مقام 
و مجاهدی شجاع

نگاهی گذرا به جدیدترین اثر مؤسسه کتاب شناسی 
شیعه، به کوشش محمدصادق ابوالحسنی

مرتضی معراجی

»آیت الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی؛ 
مؤسس و مصحح مشروطه در آذربایجان« 
نام جدیدترین اثر مؤسسه کتاب شناسی 
شیعه است؛ به قلم مؤلف شهیر و پژوهشگر 
توانا استاد علی ابوالحسنی )منذر( و به 
کوشش محمدصادق ابوالحسنی. در 
این یادداشت، به معرفی اجمالی این اثر 

می پردازیم.
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استان آذربایجان دارای ویژگی خاصی 
است که آن را از دیگر مناطق متمایز ساخته 
است و آن، همجواری با غرب از یک طرف، 
و دولت عثمانی از طرف دیگر است. این 
نوع پیوستگی بی تأثیر در طرز تفکر مردم این 
سازمان نبوده است و هر اندیشه ی سیاسی 
و اجتماعی ای که در غرب یا دولت عثمانی 
تولید می شد، نخستین پایگاه ورود آن در 
ایران، ایالت آذربایجان و مرکز آن شهر 

تبریز بوده است.
تز سیاسی »عدالت خانه« و سپس »مشروطه« 
برای نخستین بار در این استان نضج 

گرفت و به تدریج 
به دیگراستان ها 
سرایت کرده، و 
علت آن همجواری 
با غرب و دولت 
عثمانی و رفت وآمد 
اهالی استان به آن 

نقاط بود.
البته از یک نکته 
نیز نباید غفلت 

کرد و آن این که حرکت از حکومت فردی 
به حکومت مردمی تا حدی خواسته زمان 
و به تعبیر دیگران »جبر روزگار« بود، که 
ناخواسته در جامعه ایرانی رشد و نمو کرد، و 
متفکران جامعه ی آن روز از آن استقبال کرده 
و پیشاپیِش آنان، روحانیت متعهد بود که 
پیوسته با استبداد دست و پنجه نرم می کرد. 
البته خواسِت روحانیت متعهد با آن چه در 
 متفاوت بود و البته 

ً
غرب دیکته شده، کامال

خواسته آنان این بود که حکومت مردمی 

باید بر اساس قوانین آیین شرع انور باشد، 
و قوانین مصوبه مجلس از نظر حقوق دانان 
اسالمی بگذرد و آن چه را پیشتازان مشروطه 
در نجف اشرف و ایران خواستار بودند، 
همان مشروطه ی مشروعه بود که امروز 
در کشور ما به صورت جمهوری اسالمی 

تجلی کرده است.
در احقاق حق ملت، دو شخصیت علمی و 
روحانی پیش از دیگران جان فشانی کردند که 
مشروطه از مسیر صحیح خود بیرون نرود، 

و آنان عبارتند از:
۱. آیت الله شیخ فضل الله نوری )قدس 
سره؛ م۱۳۲۷ق( 
که در راه تالش برای 
آرمان خود، باالی 

دار رفت.
۲. آیت الله حاج 
حسن آقا  میرزا 
مجتهد تبریزی 
م  سره؛  )قدس 
۱۳۳۷ق( که به حق با 
تمام قوا با منحرفان 
مبارزه کرد؛ تا آن جا که بداندیشان، مقدمات 
تبعید او را به تهران فراهم ساختند. او در مرکز 
نیز به نشر افکار خود پرداخته و می گفت: 
»المشروطة کلمة حق یراد بها الباطل«. ولی 
اندکی بعد به زادگاه بازگشت و با استقبال 
کم نظیری روبه رو شد و خاری در چشم 
بدخواهان و کسروی مآب ها بود. تالش او 
در روز نخست برای تشکیل مجلس برای 
خدا بود. همچنین کناره گیری او، و جدایی 

از همکاران پیش نیز برای خدا بود.

کتابی که پیش روی شماست، اثر خامه ی 
مورخ شجاع و واقع بین و روشن گر دانشمند 
معظم حجت االسالم آقای حاج شیخ علی 
منذر )قدس سره( است که با قلم نافذ خود به 
شرح حال این عالم بزرگ پرداخته و مجموع 
اطالع خود را از زندگی و مجاهدات این عالم 
بزرگوار گرد آورده و پرده های دروغین را باال 
زده و سیمای حقیقت را آشکار ساخته است.
درگذشت این مورخ بزرگوار داغی بود بر 
دل این نگارنده که سالیان درازی در مؤسسه 
امام صادق علیه السالم با ما همکاری داشت. 
امید است فرزندان او، آثار دیگر او را مثل این 

اثر، با شیوه خاص منتشر نمایند.
این جانب درود خود را به روح مرحوم منذر 
فرستاده و از جناب حجت االسالم والمسلمین 
آقای حاج شیخ رضا مختاری )دامت برکاته( 
که به نشر این اثر اقدام نموده اند، صمیمانه 
تشکر می کنم. ناگفته پیداست جناب مختاری 
در راه نشر علم و تاریخ، فردی ستوده و دارای 

درجه ممتاز است.
جعفر سبحانی

مؤسسه امام صادق علیه السالم
۵/۱۱/۹۵

   نگاهی گذرا به کتاب
در بخشی از متن پشت جلد کتاب چنین 
آمده: »اثر حاضر که به سرشت و سرنوشت 
آیت الله حاج میرزا حسن اقا مجتهد تبریزی 
)م ۱۳۳۷ف( مرجع تقلید بزرگ آذربایجان 
در عصر مشروطه و پیشوای مشروعه خواهان 
تبریز نظر دارد، طی فصول شش گانه، پس از 
بررسی جایگاه اجتماعی خاندان مجتهد، 

 مجتهد نمی توانست در برابر اقدامات 
غیرقانونی و ضداسالمی عناصر سکوالر )که 
حتی اساس مشروطیت را نیز مورد تهدید و 
مخاطره قرار می داد( بی تفاوت بماند و لذا 
است که به ویژه پس از انحالل مجلس اول 

و شورش بخشی از مردم تبریز بر ضد دولت 
مرکزی، به مخالفت جدی با مشروطه خواهان 

تندرو برخاست. 
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به واکاوی زندگی، مقامات بلند علمی ـ 
معنوی، افکار و مجاهدات سیاسی وی در 
دوران مشروطه می پردازد. آیت الله مجتهد 
تبریزی که خود از پیشگامانان مشروطه در 
تبریز بود، با مشاهده برخی انحرافات، به 
صف منتقدان پیوست و بدین ترتیب نه تنها 
در زمان حیات از حمالت افراطیون مصون 
نماند، بلکه بیش از دیگران در معرض اتهام 
استبدادخواهی قرار گرفت و چهره اش در 

هاله ای از اتهامات بی بنیاد فرورفت«.
کتاب »مجتهد تبریزی« در قطع وزیری 
و با حجم ۴۰۰ صفحه منتشر شده است. 

بخش های مختلف کتاب عبارتند از:
   مقدمات: شامل مقدمه آیت الله سبحانی، 
مقدمه ی تدوین کننده ی  اثر و مقدمه ی مؤلف. 
در بخشی از مقدمه ی محمدصادق ابوالحسنی 
)تدوین کننده ی اثر و فرزند مؤلف( چنین نگاشته 
شده: »دفتر پیش رو، برگرفته از یادداشت های 
برجای مانده از استاد فقید است که پس از 
رحلت ایشان ضمن بازبینی، تکمیل و اضافات 
)با نوشتجات دیگر آن مرحوم( در قالب مجموعه 
فعلی صورت بسته و عنوانی را که آن بزرگوار، 

برای این اثر درنظر داشت، بر پیشانی دارد«.
یزی: شامل معرفی     خاندان مجتهد تبر
چهره های معروف و اثرگذار خاندان مجتهد 
تبریزی از قبیل میرزا احمد مجتهد، حاجی میرزا 
محمدباقر مجتهد و حاجی میرزا عبدالکریم 
امام جمعه. در وصف حاجی میرزامحمدباقر 
مجتهد )پدر حاجی میرزا حسن آقا( که از شاگردان 
برجسته صاحب جواهر و شیخ انصاری بوده از 
قول کتاب ریحانةاالدب چنین آمده: »از اکابر 
علما و رؤسای علمی ایران، دارای نفوذ تمام و 

عزت و احترام ماالکالم، و مرجع طوایف انام 
بود. در انفاذ حوائج مردم مساعی جمیله به کار 
می برد«. از قول اعتماد السلطنه نیز درباره ی وی 
چنین آورده شده: »امام جمعه تبریز و رئیس 
اعظم آذربایجان که مذهب حق جعفری را 
حراستی مردانه می نمود. مقام فقاهت و اجتهاد 

آن بزرگوار، مسلم جمیع مسلمین است«.
   مقامات عالی علمی و معنوی مجتهد: 

در قسمتی از این بخش چنین می خوانیم:
مجتهد نزد میرزای شیرازی )پرچمدار 
جنبش تحریم تنباکو( درس خوانده بود و 
چنان که نوشته اند »اعتقادی تام« به میرزا 
داشت. بررسی دقیق کارنامه مجتهد نشان 
می دهد که وی الگوی خویش در زندگی را، 
منش و روش استادش میرزای شیرازی قرار 
داده بود، که بیش از هرچیز بر »دانش دینی«، 
»پارسایی«، »ظلم ستیزی« و »نبرد با استعمار« 

و »فرق ضاله« استوار بود.
یزی »مؤسس« و »مصحح«     مجتهد تبر
یز: در این بخش مؤلف  مشروطیت در تبر
می کوشد با شرح برخی اقدامات مجتهد 
تبریزی نشان دهد که او به ناحق به هواداری 

از استبداد و بند و 
بست با شاه قاجار 
متهم شده؛ حال 
آن که انتقادات او 
متوجه مشروطه چیان 
افراطی و سکوالر 

بوده و او با اساس مشروطه )تحدید قانونمند 
رژیم استبداد( هیچ ضدیتی نداشته است.

   مجتهد در تهران: این بخش از اثر، به 
چگونگی خروج معترضانه )نسبت به اقدامات 

مشروطه چیان تندرو( و تبعیدگونه ی مجتهد 
تبریزی از تبریز می پردازد. در قسمتی از این 
بخش، با ذکر برخی شواهد نشان می دهد 
که مجتهد را مردم از تبریز اخراج نکردند 
و این یک شبهه ی تاریخی است. به باور 
وی »دشمنان مجتهد، جمعی بسیار اندک 
اما تردست و غوغاگر و بلواآفرین بودند که 
هنرشان گل آلودن آب و گرفتن ماهی بود…«. 
در پایان این بخش به بازگشت پیروزمندانه 
مجتهد به تبریز پس از حدود یک سال و 
استقبال بسیار باشکوه مردم از وی )به تعبیر 

کسروی( اشاره شده است.
   در دوران استبداد صغیر: در ابتدای این 
بخش اشاره شده که بازگشت پیروزمندانه مجتهد 
به تبریز و استقبال باشکوه مردم از وی، باز هم 
نتوانست مانعی بر سر راه اقدامات تندروانه، 
ضدملی و ضد اسالمی جناح سکوالر شود. 

مؤلف در این باره چنین می نویسد:
»مجتهد نمی توانست دربرابر اقدامات 
غیرقانونی و ضداسالمی عناصر سکوالر )که 
حتی اساس مشروطیت را نیز مورد تهدید و 
مخاطره قرار می داد( بی تفاوت بماند و لذا است 
که به ویژه پس از 
انحالل مجلس اول 
و شورش بخشی از 
مردم تبریز بر ضد 
دولت مرکزی، به 
مخالفت جدی 
با مشروطه خواهان تندرو برخاست و در این 
راه، »انجمن اسالمیه« را بنیاد گذارد و به دفاع 
از دولت مرکزی در برابر آن عناصر پرداخت. 
 کینه مشروطه چیان را نسبت به 

ً
این امر، طبعا

سیطره جناح تندرو و سکوالر بر کشور، 
باعث شد اقامت مجتهد در تبریز با سختی و 
حتی خطر جانی همراه شود و وی مجبور شد 

 این شهر را ترک کند. 
ً
مجددا
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وی دوچندان کرد و از همین روی، زمانی که 
هواداران افراطی مشروطه، در تبریز بر جناح 
رقیب فائق آمدند، غیظ و کینه خویش را با 
غارت خانه مجتهد و بستگان وی نشان دادند 
و فرزند مجتهد در تهران، محبوس و خود وی 

نیز راهی جز ترک مجدد تبریز ندید«.
   در مشروطه دوم: سیطره جناح تندرو و 
سکوالر بر کشور، باعث شد اقامت مجتهد 
در تبریز با سختی و حتی خطر جانی همراه 
 این شهر را ترک 

ً
شود و وی مجبور شد مجددا

کند. نکته ی جالبی که مؤلف در ابتدای این 
بخش بدان اشاره می کند، امتناع مجتهد از 
پناهندگی به سفارتخانه های بیگانه در تبریز 
بود: »مجتهد البته می توانست )همچون 
دیگر رجال( به یکی از سفارتخانه ها 
پناهنده شود و جان و مال خویش را بی هیچ 
دغدغه ای از دستبرد مخالفان محفوظ دارد، 
اما با همه خطراتی که او را تعقیب می کرد، 
این کار را دون شأن خویش دانست…«. 
همچنین در این بخش، مؤلف به حمایت 
مجتهد از قیام شیخ محمدخیابانی و نیز 
نقش مجتهد در تکوین و زمینه سازی آن 
قیام در جریان مشروطه دوم می پردازد. در 
انتهای این بخش نیز به رحلت مجتهد و 
تشییع بزرگ و مجلل پیکر وی توسط مردم 
تبریز  اشاره شده است؛ در این باره از قول 
آیت الله العظمی شبیری زنجانی چنین 
نقل شده است: »تشییع پیکر حاجی میرزا 
حسن آقا در تاریخ تبریز، تشییعی بسیار 
بارز و شاخص بوده و این امر، با توجه به 
مخالفت هایی که بر سر مشروطه با ایشان 
شده و می شد، بر عظمت قضیه می افزاید و 

نشان می دهد که نفوذ و محبوبیت مجتهد، 
به رغم سوانح و مشکالتی که برای وی در 
دوران مشروطیت پیش آمده و به خروج 
مکرر وی از تبریز انجامیده بود، تا پایان 

عمر با قوت باقی بوده است«.

   ضمائم و فهارس کتاب
حدود ۱۷۰ صفحه ی انتهایی کتاب دربرگیرنده 
ضمائم، فهارس و آلبومی از تصاویر مفید 

و جالب است. 
بخش ضمیمه ها 
شامل دو قسمت 
اصلی است: ۱. 
»اسنادی درباره 
پیوند خاندان 

مجتهد با امیرکبیر و یاران او«؛ ۲. »آذربایجان؛ 
پاسدار تشیع و جزء گسست ناپذیر سرزمین، 
فرهنگ و تمدن ایران اسالمی شیعه«. قسمت 
دوم، متن ویراسته ی سخنرانی مؤلف است در 
همایش »تبریز، نخستین پایتخت تشیع جهان 
اسالم« که در آبان ماه ۱۳۸۸ در تبریز برگزار 
گردید. در بخش فهارس هم، فهرست های 
مختلفی مانند فهرست »آیات کریمه«، 
»روایات شریفه«، »اشعار«، »تصاویر« 
و… آورده شده که کاربرد پژوهشی کتاب را 

دوچندان می کند.

   جمع بندی
هرچند ابراز نظر تخصصی در توان راقم این 
سطور نیست و درباره ی محتوای علمی کتاب 
بهتر است اهل آنـ  به ویژه پژوهشگران تاریخی 
برهه ی زمانی مشروطهـ  سخن بگویند، اما به نظر 
می رسد همچون دیگر آثار مؤسسه کتاب شناسی 
شیعه، این بار نیز با اثری فاخر، پرمغز و مفید 
مواجهیم. کتاب نثری روان دارد؛ همچنین 
در جای جای کتاب و به مناسبت، تصاویر گاه 
بدیع و کم تر دیده شده ای درج گردیده است؛ 
که این دو ویژگی، جذابیت کتاب را برای 
خواننده بیش تر می کند. استفاده از منابع غنی 
در تألیف و تحقیق کتابـ  هم به لحاظ کمی 
و هم به لحاظ کیفیـ  نکته ی دیگری است که 
باعث می شود کتاب 
»مجتهد تبریزی« 
اثری مفید برای اهل 
پژوهش در حوزه ی 
تاریخ مشروطه 

ایران باشد.

 کتاب نثری روان دارد؛ همچنین در 
جای جای کتاب و به مناسبت، تصاویر گاه 

بدیع و کم تر دیده شده ای درج گردیده است؛ 
که این دو ویژگی، جذابیت کتاب را برای 

خواننده بیش تر می کند. 
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زمینه سازی ظهور با ایجاد 
تشتت میان مسلمانان

گزارش و نقد کتاب »بازگشت به اسالم«، نوشته منصور هاشمی خراسانی

سید مرتضی ابطحی

کتاب »بازگشت به اسالم« یکی از آثار »منصور 
هاشمی خراسانی« است. این کتاب عالوه بر انتشار 
در فضای مجازی، به صورت نسخه فیزیکی نیز در 
بدخشان منتشر شده است. در صفحه شناسنامه کتاب 
تأکید شده که »این کتاب وقف بر مسلمانان است 
و شرعا قابل فروش نیست ولی چاپ و نشر آن 
مشروط به حفظ حقوق معنوی نویسنده به صورت 
رایگان یا بدون دریافت سود جایز است.« نگاهی 
به سرفصل مباحث این کتاب به خوبی نشان از آن 
دارد که کتاب مذکور بر نکات کلیدی و حساسی 

در شناخت اسالم دست گذاشته است.

   فصول اصلی کتاب عبارتند از:
  بازگشت به اسالم؛ مقدمات

   معیار شناخت
   موانع شناخت

   بازگشت به اسالم؛ ضرورت و امکان
   بازگشت به اسالم؛ موانع

   بازگشت به اسالم؛ شناخت اسالم
   مفهوم اسالم

   مصداق اسالم
   منابع اسالم
   مبانی اسالم

کتاب ساختاری منظم و منطقی دارد. 

نگارنده مسأله شناخت را یکی از نقاط کلیدی 
بر می شمارد که باعث ایجاد اختالف بین 

مسلمین شده است. وی می نویسد:
 »اختالف مسلمانان معلول اختالف شناخت 
آن ها از اسالم است؛ به این معنا که افراد و 
گروه های مختلف مسلمانان، شناخت های 
مختلفی از اسالم دارند و شناخت دیگران از 

آن را برنمی تابند« )ص۱۷(.
کید  هاشمی بر یگانه بودن حقیقت تأ
می کند و از این جهت معیار شناخت خود 
را از مخالفان وحدت حق جدا می نماید؛ 
گروه هایی همچون سوفسطائیان، انسان محوران 

رگرایان. معیار 
ّ
غربی، تصویب گرایان و تکث

شناخت عقل است و عقل همچون نوری 
است که اگرچه شدت و ضعف دارد، اما 
ماهیتش یکی بیشتر نیست و موجب روشنایی 
است. از این رو باور نویسنده آن است که 
با پذیرش حجیت عقل، خود را در برابر 
مخالفان حجیت عقل یعنی عالمان مسیحی، 
اهل حدیث مسلمان، سلفیان مسلمان )از 
جمله ابن تیمیه و ابن عبدالوهاب( قرار داده 
کید می کند که »عقل نیرویی  است. وی تأ
خدادادی برای درکی صحیح از مفاهیم و 
مصادیق آن ها است که میان همه انسان ها 
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 از نگاه هاشمی خراسانی برای رسیدن 
 تابع اهل بیت بود و غیر 

ً
به حق باید صرفا

از این راه همگی جهالت است. نتیجه این 
جهالت ها، جهل به اصل اسالم و ضدیت 

شیعه با سنی و سنی با شیعه است. 

 از  نگاه هاشمی اساس روش عمل 
سلفیان، توجه به روایات ظّنی است؛ در 

حالی که اساس اسالم بر قطع استوار است. 
او اساس عمل به خبر واحد را نیز بی اساس 

می داند، همان طور که تقلید را به معنایی که در 
اهل سنت هست به نقد می کشد. 

مشترک است و اختصاصی به فیلسوفان 
ندارد«)ص ۳۰(. هاشمی تصریح می کند که 

»من فلسفه را کاری 
غیر عقالیی می دانم؛ 
زیرا بنا بر تعریف 
من، فلسفه تفکر 
درباره چیزهایی 
 
ً
است که عقال عادتا
درباره آن ها تفکر 

نمی کنند؛ مانند اصالة وجود و ماهیت و 
احکام جوهر و اعراض«)ص ۳۱(. از همین 
 نزاع هزارساله اشاعره و عدلیه 

ً
رو وی اساسا

درباره مبنای حسن و قبح را بدون وجه و 
نزاعی لفظی می داند )همان(.

خراسانی سپس به سراغ موانع شناخت 
می رود. وی معتقد است انسان عالوه بر 
مفاهیم، الزم است تا مصادیق مفاهیم را 
هم بشناسد تا به اشتباه نیافتد )ص۳۳(. 
نگارنده رجوع به مذاهب متکلمان و تقلید 
از فقها را مصادیقی از جهل می داند که 
دلیلی بر آن نیست و باید از آن کناره گرفت 
)ص۳۵(. از نگاه هاشمی خراسانی برای 
 تابع اهل بیت 

ً
رسیدن به حق باید صرفا

بود و غیر از این راه همگی جهالت است. 
نتیجه این جهالت ها، جهل به اصل اسالم و 
ضدیت شیعه با سنی و سنی با شیعه است؛ 
مسأله ای که از نگاه نگارنده بیش از هر 
چیزی به واسطه درک ناصحیح از اساس 
اسالم )با تفسیری که نگارنده می کند( 

باعث تفرقه است.
وی سلفیان را به واسطه اطاعت بی چون 

و چرا از پیشینیان به نقد می کشد. از  نگاه 
هاشمی اساس روش عمل سلفیان، توجه 
به روایات ظّنی 
است؛ در حالی 
که اساس اسالم 
بر قطع استوار است 
)صص ۴۶-۴۳(. 
او اساس عمل به 
خبر واحد را نیز 
بی اساس می داند )ص ۴۷(؛ همان طور که 
تقلید را به معنایی که در اهل سنت هست به 
نقد می کشد. وی معتقد است: »بسیاری از 
عالمان مسلمان در عصر حاضر عادل به نظر 
نمی رسند؛ چرا که گروهی از آنان با حاکمان 
ظالم همکاری می کنند… و گروهی از آنان 
ریاست می طلبند و خود را اولیای مسلمانان و 
ارباب دین و دنیای آنان می شمارند و گروهی 
از آنان در کوه ها و دره ها پنهان می شوند و 
به راهزنی و انتحار می پردازند« )ص۴۷(. 
وی تقلید شیعیان را نیز به نقد می کشد و آن 
را خالف اصل طبیعی می داند. وی معتقد 

است برای صحت 
تقلید باید در اصل 
تقلید مجتهد بود؛ 
در حالی که نوع 
شیعیان در این 
مسأله نیز تقلید 
می کنند  که این 
مخالف با علم 

است)ص۴۸(. وی قاعده رجوع عقال به 
اعلم را خارج از مسأله دین می داند؛ چرا که 

قول مجتهد ظن  ور است و ظن موجب یقین 
نیست؛ ولی در دین خدا نیاز به یقین هست. 
وی تصریح می کند: »تقلید از عالمان به 
هیچ روی مجزی نیست و اجتهاد بر عموم 
مسلمانان واجب است؛ البته در صورتی که 
مراد از اجتهاد، شناخت یقینی از عقاید و 

احکام اسالم باشد«)ص ۵۰(.
نقد والیت فقیه نکته دیگری است که 
کید دارد. والیت فقیه از  نگارنده بر آن تأ
نگاه منصور هاشمی خراسانی غلو درباره 
جایگاه عالمان و مصداقی از آیه ۳۱ سوره 
توبه است که می فرماید: »اتخذوا احبارهم 
و رهبانهم اربابا من دون الله«. محور اصلی 
غیرشرعی دانستن والیت فقیه، معصوم 
نبودن ولی فقیه است که این مسأله تبعات 
منفی بسیاری دارد)ص ۴۹(. وی در ادامه 
نقد جهل، مسائل دیگری همچون شهرت، 
اجماع و رأی اکثریت را در اسالم حجت 

نمی داند.
بخش دیگری از مقدمات بحث به موانع 
شناخت باز می گردد. وی از جمله این موانع را 
پیروی از هواهای 
نفسانی می داند و 

می گوید:
ی 

ّ
شک هیچ 

نیست که امروز، 
ی  جنگ ها
با  مسلمانان 
یکدیگر در سوریه، 
عراق، افغانستان و پاکستان نه بر پایه اسالم، 
که بر پایه هوای نفس است و تبعا هر کس در 
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به اعتقاد هاشمی خراسانی »بسیاری از 
عالمان مسلمان در عصر حاضر عادل به نظر 
نمی رسند؛ چرا که گروهی از آنان با حاکمان 
ظالم همکاری می کنند… و گروهی از آنان 

ریاست می طلبند و خود را اولیای مسلمانان و 
ارباب دین و دنیای آنان می شمارند. 

 نقد والیت فقیه نکته دیگری است که 
نگارنده بر آن تأکید دارد. والیت فقیه از نگاه 
منصور هاشمی خراسانی غلو درباره جایگاه 

عالمان است. 

آن کشته می شود بر خالف پندار خود شایسته 
دوزخ است. همچنانکه واضح است کسانی 

از آل سعود که 
مسلمانان را به 
این جنگ دعوت 
می کنند مفسد در 
زمین اند و قتل آنان 
بر هر مسلمانی 
ن از آن 

ّ
که متمک

باشد واجب است 
)ص ۶۹(.

خرافه گرایی یکی دیگر از محورهای بحث 
خراسانی است. وی یکی از ریشه های این 
مسأله را تصّوف و همچنین در تشیع می داند. 
وی معتقد است اساس مذهب تشیع نه به 
واسطه مرجعیت اهل بیت، بلکه به واسطه 
قدرت سیاسی صفویه تثبیت شد. قدرتی که 

ناشی از پیوند تشیع و تصوف بود:
متأسفانه بیشتر عالمان شیعه در این زمینه 
با عوامشان همداستانند؛ چرا که دست کم 
از بعد عالمان واقع گرایی مانند محمد بن 
حسن بن ولید قمی و عالمان عقل گرایی 
مانند شیخ مفید و شاگردان وفادار او مانند 
شریف مرتضی و ابوجعفر طوسی، به تدریج 
پنداره های غلوآمیز درباره پیشوایان اهل 
بیت در ذهن آنان رسوخ کرده و از بعد 
استیالی صوفیان صفوی به باورهای رسمی 
و رایج شان تبدیل شده است. تا جایی که 
امروز بیشتر تشّیع جز ابراز احساسات 
درباره پیشوایان اهل بیت، برداشتی از 

تشّیع ندارند)ص ۹۱(.

هاشمی خراسانی، خرافه گرایی در سلفیان 
را نیز به نقد می کشد.

دوم  بخش 
مباحث کتاب، 
درباره ضرورت 
و امکان بازگشت 
به اسالم است. 
هاشمی خراسانی 
توضیح می دهد که 
نتیجه بخش بودن 
این بحث، به دو زمینه وابسته است: از یک 
سو باید ثابت شود که اقامه اسالم ضروری 
است و از سوی دیگر باید به این مسأله پرداخت 
که این مسأله در حال حاضر اجرا نمی شود. 
توجه به بخش پیشین چکیده کالم وی را در 
این بخش مشخص می سازد. از این منظر، 
تنها راه رهایی از مشکالت جامعه عمل به 
واقعیت دین است و از آن جا که واقعیت دین 
مورد عمل قرار نمی گیرد نتیجه واقعی هم 
 در جوامع 

ً
حاصل نمی گردد. آن چه که فعال

اسالمی اجرا می شود اّدعایی از اسالم است 
و نه واقعیت اسالم)ص۹۹(. به عالوه،  
وظیفه ما اقامه »کل اسالم« است؛ نه جزء 

آن؛ امری که بر 
خالف ممتنع به 
نظر رسیدنش، 
ممکن است و 
 اقامه اجزای 

ً
اتفاقا

 
ّ

اسالم بر اقامه کل
آن متوقف است: »اسالم از بعد رسول خدا 
تا کنون اقامه نشده است و این یک واقعّیت 

 
ّ

م و مشهود است؛ چرا که دین و کل
ّ
مسل

آن به اسباب گوناگون مجال اقامه را نیافته و 
 تا هنگامی که همین وضع باقی است، 

ً
تبعا

سعادت مسلمانان و رهایی آنان از مشکالت 
ممکن نیست«)ص۱۰۶(.

بخش سوم کتاب به موانع بازگشت به 
اسالم می پردازد. وی مهم ترین عامل عدم 
اقامه اسالم را در طول تاریخ، باور داشتن 
به روش گذشتگان می داند. این مسأله به 
واسطه اسبابی به وجود آمده است. از جمله 
این اسباب بی توجهی اصحاب پیامبر)ص( 
به حق حاکمیت الهی مخصوص اهل بیت 
پیامبر و امامان دوازده گانه بود؛ که این مسأله 
حتی در دوره حضور خود حضرت)ص( نیز 
وجود داشت)ص۱۱۶(. مؤلف در این باره 

می نویسد:
اکنون بیشتر مسلمانان، با انفعال کامل و 
تقلید کورکورانه از جریان غالب بعد از رسول 
خدا)ص(، گمان می برند که خداوند کسی 
را از جانب خویش برای حکومتش اختیار 
نکرده و آنان را در این باره به خودشان وانهاده؛ 
ولی روشن است که این سوء ظّن به او به 
سبب حسن ظّن به اصحاب رسول خدا)ص( 

است)۱۱۷ٌ(.
حدیث  وی 
ثقلین را یکی 
از منابع بنیادین 
اسالم شناسی 
می داند)ص ۱۱۹( 
که در منابع بسیاری از شیعه و سنی نقل 

شده است:
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 چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه 
بپذیریم و چه نپذیریم، ساختار کنونی جهان 
اسالم و صف بندی های موجود در آن، بیش 
از آن که از سرچشمه اسالم و تعالیم خالص 
و کامل آن جوشیده باشد، در اثر حکومت 
امویان و به دنبال حوادث سیاسی سده های 

نخستین اسالمی شکل گرفته است. 

اهل بیت آن حضرت، بر پایه قرآن، سنت 
 اسالم عالم 

ّ
قطعی و حکم عقل، به عین و کل

و عامل اند؛ چرا که پیراستگی از هرگونه 
ناپاکی به معنای پیراستگی از هر عقیده 
و عمل خالف اسالم است و روشن است 
که پیراستگی از هر عقیده و عمل خالف 
 اسالم ممکن 

ّ
اسالم، بدون علم به عین و کل

نیست)ص۱۲۴(.
هاشمی خراسانی دعوت به پذیرش 
حاکمیت اهل بیت)ع( را نه به واسطه شیعه 
و یا سنی بودن، بلکه به واسطه مسلمان بودن 

می داند و می گوید:
دعوت به سوی حاکمی آنان، دعوت به 
سوی هیچ مذهبی شمرده نمی شود؛ بل 
دعوت به سوی اسالمی اصیل و کامل 
است که از اقتضائات قطعی عقلی و 
شرعی برخاسته و تنها طریق تحقق حاکمی 
خداوند بر جهان است. همچنان که من 
به طور حتم یک شیعه یا سّنی به معنای 
مصطلح نیستم؛ ولی نمونه ای از یک 
مسلمان حق گرایم که به سوی اسالم دعوت 
می کنم و در این زمنیه به ابراهیم)ع( اقتدا 

می ورزم)ص۱۲۵(.
وی مانع دیگر را حاکمیت غیر خدا و جریان 
حاکمیت پس از پیامبر)ص( را مصداق بارز 
حرکت به سوی حاکمیت غیر خدا معرفی 
می کند؛ جریانی که تبعاتش در دوره بنی امیه 
و بنی عباس آشکار شد. وی با این مقدمه 
که حاکمیت تنها از آن خداست، می گوید: 
»حاکمان کنونی در زمین به اعتبار آن که از 
جانب خداوند گماشته نشده اند، دانسته یا 

نادانسته از جانب شیطان گماشته شده اند 
و حکومت آنان در راستای تحقق سلطه او 

بر جهان است«)ص۱۳۳(.
یکی دیگر از موانع جریان اسالم، آمیزش 
با ملل و فرهنگ های غیر اسالمی است که 
مؤلف دراین باره می نویسد: »هیچ شکی نیست 

که امراض شایعی 
مانند مصرف زدگی، 
رفاه طلبی، ملّیت 
گرایی و مردم ساالری 
در میان مسلمانان 
 
ً
خاستگاهی کامال
غربی دارند و از 
فرهنگ حاکم بر 
جهان کفر نشأت 

گرفته اند«  )ص۱۴۰(.

مشکل دیگر به رواج حدیث گرایی باز 
می گردد. وی در باب حجیت خبر واحد 
می گوید: »تخصیص شرعی عدم حجّیت 
ظن، نه امکان دارد و نه واقع شده است و با 
ی ـ قطع نظر از 

ّ
این وصف، ظن به طور کل

آن که با چه طریقی حاصل شده باشدـ  معتبر 
نیست«)ص۱۴۳(.

مشکل دیگر نیز در پیدایش مذاهب و 
رقابت آن ها با همدیگر به وجود آمد. وی 
ضمن باطل دانستن رویکرد مذهب گرایی 

می نویسد:
به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم و 
چه بپذیریم و چه نپذیریم، ساختار کنونی 
جهان اسالم و صف بندی های موجود در آن، 
بیش از آن که از سرچشمه اسالم و تعالیم 
خالص و کامل آن جوشیده باشد، در اثر 
حکومت امویان و به دنبال حوادث سیاسی 
سده های نخستین اسالمی شکل گرفته و از 
جهت گیری حاکمان ظالم و انفعال عالمان 
مسلمان در برابر آنان و جای خالی هاشمیان 
نشأت یافته است؛ تا جایی که می توان 
قرائت رسمی 
کنونی از اسالم را 
 در حوزه 

ً
خصوصا

عقاید، یک قرائت 
اموی از اسالم 
دانست؛ قرائتی 
که دست کم در 
رابطه با چند و چون 
حاکمّیت سیاسی 

کامال عریان و نمایان است )ص۱۵۵(.
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 دسترسی به سنت پیامبر تنها از طریق 
خبر متواتر ممکن است)ص۲۰۷( و از آن جا 

که بیشتر اخباری که از ایشان به جای مانده 
است، اخبار آحاد است و نه اخبار متواتر، پس 
بر پیامبر الزم است که برای دوره پس از خود 

خلیفه مشخص نماید.

هاشمی در بخش چهارم کتاب خود به 
شناخت اسالم با تعریفی که خود دارد 
می پردازد. چارچوب اصول دین اسالم از 
نگاه وی مبتنی بر اصل اسالم به عنوان دین 
واحد آسمانی، نبوت به عنوان طریقی که 
به واسطه آن خداوند بندگانش را هدایت 
می کند و ختم رسالت در حضرت نبی 

اکرم)ص( مبتنی است.
وی توّسل را از مصادیق شرک نمی داند و 
می گوید: »خواندن مردگان هر گاه از روی 
اعتقاد به سودمند بودن آنان پس از اذن 
خداوند باشد، شرک دانسته نمی شود؛ چرا 
که خداوند قادر است به واسطه مرده ای سود 
برساند؛ همان طور که قادر است به واسطه 
زنده ای سود برساند«)ص۱۸۴(. هرچند 
وی بر این باور است که توسل »زیبنده 

مسلمان نیست«)ص۱۸۵(.
مؤلف سپس به سراغ منابع شناخت اسالم 
می رود. اولین منبع کتاب خداست؛ کتابی 
که بر خالف ادعای برخی از مسلمانان 
)شیعیان( از تحریف مصون مانده است. 
ظواهر و عمومات کتاب از نگاه هاشمی 
حجت است و فهم قرآن به گروهی خاص 
از مسلمانان اختصاص ندارد. آیات قرآن 
با سّنت نبوی نسخ نشده و تخصیص هم 
نمی خورد؛ زیرا قرآن برای همگان نازل 
شده است و عقال چنین بیانی را با بیان 

خصوصی تخصیص نمی زنند.
دومین منبع شناخت اسالم خود پیامبر 
اسالم)ص( است. پیامبر)ص( معصوم 
است؛ اگر چه ممکن است دچار سهو 

شود. وی می گوید:
 وقوع پیامبر در انواعی از سهو که 

ً
انصافا

اخاللی در تبلیغ احکام خداوند که اخاللی 
در تبلیغ او نمی کند، منافی با عصمت او 
نیست؛ مانند فراموش کردن کارهای شخصی 
یا اشتباه کردن در کارهای مباح یا عجله کردن 
در کارهای جایز یا عاجزشدن از کارهای 
عادی یا بی خبر ماندن از چیزهای غیرضروری 
یا قصورنمودن در کارهای غیرارادی از 
قبیل خواب ماندن در اوقات بیداری؛ زیرا 
این قبیل کارها از مقتضای بشرّیت است 

که میان پیامبر و 
دیگران مشترک 
است)ص۲۰۴(.

دسترسی به سنت 
پیامبر تنها از طریق 
خبر متواتر ممکن 
است)ص۲۰۷( و 
از آن جا که بیشتر 

اخباری که از ایشان به جای مانده است، 
اخبار آحاد است و نه اخبار متواتر، پس بر 
پیامبر الزم است که برای دوره پس از خود 
خلیفه مشخص نماید. از آن جا که تنها 
گاه  خداست که از تمام گفته های پیامبرش آ
است و از سوی دیگر اقامه تمام دین الزم 
است، پس این خلیفه باید از سوی خود 
خداوند مشخص گردد. وی می نویسد: 
»مسلمانان صالحّیت اختیار خلیفه پیامبر 
را ندارند و رأی آنان درباره او معتبر نیست و 
وظیفه آنان تنها شناخت و پذیرش خلیفه ای 
است که خداوند برای پیامبرش تعیین و به 

واسطه کتاب خود و خبر متواتر او به آنان 
معّرفی کرده است«)ص۲۱۱(.

همچنین اهل بیت باید معصوم باشند تا 
بتوانند به خوبی وظیفه الهی خود را انجام 
دهند. مراد از اهل بیت در اصل علی، فاطمه 
حسن و حسین هستند که طهارت از هر گونه 
رجس و بدی دارند. به عالوه »فاطمی و حسینی 
بودن در خلیفه شرط است«)ص۲۲۱(. 
خلفای پیامبر به صورت مشخص دوازده 
نفرند که ُنه نفر آنان از نسل حسین هستند. 
هاشمی از میان فرزندان حسین تنها نام 
مهدی را به میان 
می آورد که او پس 
از آن که دنیا پر از 
ظلم و جور شد، 
زمین را از عدل 
پر می کند. وی 
معتقد است این 
مردم هستند که 
باید زمینه ظهور مهدی را آماده سازند: 
»مقدمات الزم برای دسترسی به او، وجود 
ه ای کافی از محافظان امین است که قادر 

ّ
عد

به حفاظت از سالمتی و آزادی او در حین 
دسترسی مردم به او باشند«)ص۲۴۰(. وی 
نتیجه می گیرد که حفاظت و حمایت از 
دیگر حاکمان، مانع ظهور حضرت است:
بر این پایه است که من روزگاری چند در 
اطراف زمین سیر می کنم و در پی مردمانی 
شایسته می گردم تا عده ای کافی از آنان را 
گرد آورم و برای حفاظت، اعانت و اطاعت 
از مهدی آماده گردانم؛ تا چون خداوند 



80

نسخه مکتوب   - شماره   11
سایت فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

80

ایده اصلی هاشمی بازگشت به اسالم 
است و بر این اساس وی بخشی از عقاید شیعه 
و سنی را از دایره اسالم بیرون می کند. هاشمی 

اصل »مذهب« را به چالش می کشد. 

گاهی یابد،  از گردهم آیی و آمادگی آنان آ
دسترسی به مهدی را برای آنان میّسر گرداند 
و زمینه حاکمیت او پس از آن را فراهم 
نماید تا تمهیدی برای ظهور او باشد. اگر 
امروز این کار انجام گردد به طور قطع فردا 
او ظهور می کند؛ بلکه امشب دسترسی 
به او ممکن می شود؛ چراکه خداوند به 

قدر ساعتی ظلم 
نمی کند… ولی تا 
کنون هر چه کرده ام 
کمتر یافته ام؛ تا 
جایی که دیگر 
خسته و سرخورده 

شده ام؛ چرا که گویی زمین از مردمان 
شایسته خالی است!)صص۲۴۰و۲۴۱(.

وی در جای دیگر تصریح می کند:
م این است که مهدی، ابوبکر 

ّ
قدر مسل

بغدادی یا ایمن ظواهری یا محمد عمر 
یا علی خامنه ای یا امثال آنان نیست؛ … 
همچنان که خود نیز چنین اّدعایی درباره 
خود ندارند و با این وصف حفاظت، اعانت 
و اطاعت از آنان منافی با حفاظت، اعانت 
و اطاعت از مهدی است و از موانع ظهور 
او شمرده می شود. از این رو امید می رود 
که عامالن آن هرگاه به راستی در پی اقامه 
اسالم کامل و خالص در زمین باشند، دست 

از آن بردارند و به سوی مهدی بازگردند.
هاشمی در ادامه مباحث خود به فروع 
دین نیز می پردازد. وی در باب زکات، تعیین 
مصادیق زکات را با توجه به زمان و مکان 
متغیر می داند)ص۲۶۳(. وی همچنین 

درباره حج تنها فرد شایسته تولیت خانه 
خداوند را مهدی می داند و می گوید: 
»تصرفات آل سعود در گنج های کعبه و 
درآمدهای حاصل از حج غیر مشروع و 
 اعانت مسلمانان بر آن، 

ً
عدوانی است و تبعا

اعانت بر معصیت وعدوان شمرده می شود 
که جایز نیست«)ص۲۶۸(.

به عالوه از نگاه 
وی، جهاد نیز 
جز در کنار خلیفه 
خدا امکان ندارد. 
البته بی احترامی به 
اصحاب پیامبر 
جایز نیست. نکته قابل توجه دیگر آن که در 
ی 

ّ
کتاب وی تنها برای نام پیامبر از عبارت »صل

م« استفاده شده است و 
ّ
الله علیه و آله و سل

برای نام ائمه، تنها به ذکر اسم کوچک اکتفا 
شده است. برای ذکر نام حضرت مهدی)عج( 

تنها به »مهدی« بسنده شده است.

   بررسی ها

۱. نگارنده
چاپ اول کتاب »بازگشت به اسالم« 
مربوط به سال ۱۴۳۵هـ.ق )سه سال پیش( 
است و از همان زمان به صورت رایگان در 
بین اقشار مختلف مردم توزیع  شده است.
درباره هویت واقعی نویسنده اطالعات 
دقیقی در دست نیست. حتی در سایت 
 al-khorasani.com نگارنده به آدرس
نیز تصریح شده است که هویت اصلی 

هاشمی خراسانی به دلیل خطراتی که برای 
وی وجود دارد مخفی است. البته بعید به نظر 
نمی رسد که نام وی مستعار باشد: منصور 
به معنای کسی که )از جانب حق( نصرت 
شده است. هاشمی: نام همان خاندانی که 
حاکمیت الهی دارند و وی برای بازگرداندن 
قدرت به ایشان قیام کرده است.  و خراسان: 
نام منطقه ای مهم در دوره اسالمی است 
که شامل نیشابور، مرو، هرات و بلخ 
می شد و در اواخر دوره بنی امیه، ابو مسلم 
خراسانی با بسیج نمودن مردم این منطقه، 
برای برگرداندن حق به حق دار قیام کرد؛ 
ولی به جای آن که قدرت را به امامان شیعه 
بدهد، قدرت را به بنی عباس داد. هاشمی 
این بار قصد دارد با انجام دوباره همان پروژه 
، قدرت را به دست صاحبان اصلی اش باز 

گرداند. خود وی تصریح می کند:
آری! پیش از من مردی از این سرزمین 
برخاست و برخی از آن چه من گفتم را 
گفت؛ زیرا به سوی کسی دعوت کرد که مورد 
رضای آل محمد باشد؛ ولی او حکومت را 
از فرزندان امّیه گرفت و به فرزندان عباس 
سپرد. در حالی که فرزندان عباس مورد 
رضای آل محمد نبودند؛ پس ترسیدم که 
اگر بنشینم، کسی مانند او از جایی سر 
برآورد و اشتباه او را تکرار کند)ص۲۷۸(.
اما نکته جالب این جاست که در عین 
این که وی این نام را برای خود برگزیده 
کیدی بر این ندارد که او همان  است، اما تأ
»سید خراسانی« )ذکر شده در روایات 
 بر این اسم 

ً
عالئم ظهور( است و اساسا
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 دغدغه ی اصلی منصور هاشمی 
خراسانی، تنظیم راه سومی میان شیعه و سنی 
است؛ راهی که بر اساس »اسالم« و از میانه 

تشیع و تسنن می گذرد. 

 مشخص نیست که منابع مورد قبول وی 
بر چه اساس تنظیم شده اند و خود وی چگونه 

از یک سو خبر واحد را حجت نمی داند. از 
سوی دیگر به اخبار آحاد از اهل سنت و کتب 
تاریخی استناد می نماید. یا اجتهاد و رجوع به 

مجتهد را حجت نمی داند، ولی حمایت از خود 
را زمینه سازی برای ظهور حجت می پندارد.

کید نمی کند. در سایت وی این گونه  نیز تأ
آمده است:

چند روز پیش مردی 
از سرزمینی دور به 
نزد منصور هاشمی 
خراسانی آمد و پس 
از گفت وگویی چند، 
دست او را گرفت و 

عرضه داشت: »من گواهی می دهم تو همان 
زمینه ساز موعود مهدی هستی که پیامبر 
خداوند ما را به همراهی با او فرمان داد!«. 
آن بزرگوار چون این سخن را شنید، بی درنگ 
دست خود را از دست آن مرد بیرون کشید 
و با عتابی به او فرمود: »دست از من بدار 
ای برادر! آیا این همه راه را از سرزمین خود 
آمده ای تا من را درباره ی دینم فریب دهی؟! 
به خدا سوگند من زمینه ی ظهور مهدی را 
می سازم؛ ولی اهّمیت نمی دهم که من را به 
چه چیز می نامی؛ زیرا من آسمان آبی را سقف 
خود و زمین خاکی را فرش خود نساخته ام 
و خود را مانند پاره سنگی در اقیانوس بال 
نینداخته ام تا تو از سرزمین خویش بیایی 
و من را موعود بنامی! آیا من »پسر انسان« 
نیستم؟! پس من را »پسر انسان« بنام و در 
راهی که پیش گرفته ام همراهی ام کن؛ چراکه 
من به سوی مهدی رهسپارم و با تو یا بی تو 

به او خواهم رسید!«.

۲. باورها
ایده اصلی هاشمی بازگشت به اسالم است و 
بر این اساس وی بخشی از عقاید شیعه و سنی 

را از دایره اسالم بیرون می کند. هاشمی اصل 
»مذهب« را به چالش می کشد. وی معتقد 
برای  است 
رهایی یافتن از 
مشکالت باید 
به جای شیعه بودن 
یا سنی بودن، 
مسلمان بود و 
 حقیقت اسالم را جدای از این دو مذهب 

ً
طبعا

معرفی می کند. وی برای اثبات مدعای 
خود بیش از هر چیز به آیات قرآن تمّسک 
می کند. در گام بعدی بیشتر مستندات از 
منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت است و 
تنها چند منبع شیعی در فهرست منابع به 

چشم می خورد.
همان طور که در متن گزارش کتاب اشاره 
شده است، هاشمی بخشی از باورهای 
شیعه را به نقد می کشد و به عنوان »اسالم« 
نمی پذیرد؛ اما در عین حال نمی توان منکر آن 
شد که اسالم هاشمی بیش از آن که ناقد اصول 
عقیدتی شیعیان باشد، باورهای اهل سنت را 
با تکیه بر ادبیات و منابع اهل سنت به چالش 

می کشد.
برای عالمان شیعه، 
بخشی از رئوس 
مطالب هاشمی 
قابل پذیرش نیست 
و نیاز به نقدهای 
جدی اهل نظر 
دارد. همان گونه که 
باور اصلی نسبت 

به امامت منصوص نیز که فارق تشیع و 
تسنن است، برای عالمان اهل سنت قابل 

پذیرش نیست.
نگارنده بر مشکل بزرگ جهان اسالم یعنی 
عدم اتحاد مسلمانان دست گذاشت است؛ 
مشکلی که در تمام کشورهای مسلمان کم و 
بیش و به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا 
می کند. آن چه در عراق، سوریه و پاکستان 
اتفاق می افتد ریشه در همین مسأله دارد. 
نزاع های فرقه ای در این کشورها جان هزاران 
نفر را گرفته و منابع بسیاری را هدر داده است. 
اختالفات مذهبی با تقویت قدرت  شیعیان 
در منطقه به صورت جدی برای متفکران اهل 
سنت مطرح است و بنگاه های خبرپراکنی 
عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب 
وابسته به نفت سعودی بر تقویت ایران هراسی 
کید می کنند. خطر شیعه شدن جهان اسالم،  تأ
در میان متفکران اهل سنت به صورت جدی 
مطرح است؛ اگرچه گهگاه این مسأله با 
عنوان نفوذ قوم فارس بر جهان عرب مطرح 

می گردد.
به نظر می رسد دغدغه ی اصلی منصور 
هاشمی خراسانی، 
تنظیم راه سومی 
میان شیعه و سنی 
است؛ راهی که بر 
اساس »اسالم« 
و از میانه تشیع 
و تسنن می گذرد 
و جامعه را برای 
جریان نسخه کامل 
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 هدف اصلی هاشمی از تبیین قرائت 
خود از »اسالم«، زمینه سازی برای ظهور 

آخرین امام بر حق است و وی مدعی است که 
به دنبال حداقل افراد حامی دوازدهمین امام 

می گردد.

و حقیقی اسالم که در دستان امام دوازدهم 
است، آماده و زمینه ظهور را مهیا می نماید. 
جریان خراسانی اولین جریان از این دست 
نیست. اشکالی از این نگرش ها را در میان 
 
ً
شیعیان و اهل سنت می توان دید. معموال
جریان هایی با هدف و شعار »بازگشت به 
اسالم حقیقی« در بخشی از مذهبیون و 
روشنفکران می توانند نفوذ پیدا کنند. افرادی 
که از یک سو دغدغه های حقیقت طلبی 
دارند و از سوی دیگر از جدال های مذهبی 
خسته شده اند. نمونه هایی از این جریان را 

می توان در میان 
افرادی همچون 
شریعت سنگلجی 
و سید ابوالفضل 
برقعی دید. بد نیست 
اشاره شود که فکر 
بازگشت به هویت 

اصلی اسالم در آثار روشنفکران مسلمان نیز 
دیده می شود؛ اگرچه معیار، ادله و ادبیات 

آن با یکدیگر متفاوت است. 

۳. گروه های نفوذ
تعیین میزان نفوذ عینی گفته های »بازگشت 
به اسالم« نیاز به تحقیقات میدانی دارد. 
بخشی از باورهای مورد تکیه علمای شیعه 
و سنی در این کتاب به نقد کشیده شده 
است. به عالوه، نگارنده قدرت های سیاسی 
و متفکران اجتماعی- سیاسی منادی هر دو 
جریان را نیز ناحق می شمرد. از این رو این 
جریان می تواند مطمح گروه های مردمی 

قرار گیرد که از یک سو از حاکمیت های 
کشورهای اسالمی شیعه و سنی خسته 
شده اند و از سوی دیگر چشم انتظار ظهور 
منجی اند. بازخوانی فرهنگی بر اساس 
نقد باورهای پیشین و ارائه تفسیری نو از 
اسالم نیز می تواند ضامن احساس آرامش 
بیشتر حامیان هاشمی خراسانی باشد؛ 
 چنین بازتفسیری که برخی 

ً
چرا که طبیعتا

از عقاید مهم و حساسیت برانگیز  اهل 
سنت و شیعیان را به نقد کشیده است از 
تیغ انتقاد طالب و علما جان سالم به در 

نخواهد برد.
در هر حال نباید 
فراموش کرد که 
هدف اصلی هاشمی 
از تبیین قرائت 
خود از »اسالم«، 
زمینه سازی برای 
ظهور آخرین امام بر حق است و وی مدعی است 
که به دنبال حداقل افراد حامی دوازدهمین 

امام می گردد. 
مسأله دیگری که باید جدی گرفته شود، آن 
است که هاشمی هیچ کدام از حکومت های 
دول اسالمی را صالح ندانسته و  همکاری 
با این قدرت ها را در هر شکل مانع ظهور 
امام می داند. مسأله ای که اگر در مورد  
کشورهایی که توسط قدرت هایی که باوری 
به غیبت امام ندارند، معنا داشته باشد، 
اما در مورد انقالب اسالمی ایران کامال 
بی معناست؛ زیرا اساس انقالب اسالمی 
برای زمینه سازی ظهور امام زمان)عج( 

بوده است.
مهم ترین مسأله ای که درباره جریان 
هاشمی باید در نظر داشت آن است که 
هاشمی تنها قرائت خود را از اسالم ارائه 
داده است؛ قرائتی که تمام قرائت های مطرح 
دیگر را نفی می کند. اما وی هیچ گونه ساختار 
و روشی برای نقد خود ارائه نمی دهد. 
مشخص نیست که منابع مورد قبول وی بر 
چه اساس تنظیم شده اند و خود وی چگونه 
از یک سو خبر واحد را حجت نمی داند و 
از سوی دیگر به اخبار آحاد از اهل سنت 

و کتب تاریخی استناد می نماید.
 یا اجتهاد و رجوع به مجتهد را حجت 
نمی داند، ولی حمایت از خود را 
زمینه سازی برای ظهور حجت می پندارد. 
به عالوه درباره ی زمینه سازی ظهور نیز 
هیچ ساختار نظام مندی ارائه نمی دهد. 
از همین رو تنها به دنبال »تعدادی کافی 
از محافظان« است؛ تعدادی که هیچ 
عدد دقیقی برایش مشخص نیست؛ هیچ 
ساز و کاری برای ارتباط اعضا مشخص 
نیست و هیچ شکلی حتی برای نحوه 
دفاع مشخص نشده است. از همین رو 
می توان نتیجه گرفت حرکتی که هاشمی 
به دنبال آن است، بیش از زمینه سازی برای 
ظهور امام زمان)عج(، استفاده از موج 
نارضایتی ها به نفع خود است؛ حرکتی 
 برای ایجاد وحدت بین 

ً
که اگر چه ظاهرا

مسلمانان به راه افتاده است، اما نتیجه ای 
جز ایجاد تشتت در بین مسلمانان در پی 

نخواهد داشت.
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کم نیستند وقایع تاریخی که تا کنون، نه 
بر زبان جاری شده اند و نه در تاریخ به ثبت 
رسیده اند. بر همین سیاق، کم نیستند جوانب 
مختلف شخصیت بزرگان و فرهیختگان 
کشور که تا به حال بازگو نشده و بر مال 
نگردیده است. سید جالل الدین آشتیانی از 
جمله مفاخر ایرانی است که با نام فلسفه و 
عرفان شناخته شده است. وی اما منحصر در 
تأمالت فلسفی نبود و فعالیت های سیاسی 
نیز به انجام رسانید. آیت الله سید هادی 
خسروشاهی که از نزدیکان وی بوده، اینک 
کتابی را منتشر کرده و از جنبه ی دیگری از 
شخصیت مرحوم آشتیانی سخن گفته است؛ 

عنوان کتاب، »سید جالل الدین آشتیانی؛ 
نهضت مقاومت ملی و جمعیت متاع« است 
که نشر کلبه ی شروق آن را در ۱۸۸ صفحه 

منتشر کرده است.
در این کتاب از قرابت ویژه ی مرحوم آشتیانی 
با آیت الله بروجردی پرده برداشته شده است. 
به تعبیر  خسروشاهی: در واقع استاد جالل 
آشتیانی، در آن برهه از زمان، همزمان با 
موقعیت خاص در بیت مرجعیت آیت الله 
بروجردی و تحصیل و تدریس در حوزه، در 
مسائل سیاسی روز هم به نحوی دخالت و 
نقش داشته است که البته این موضع و این 
مرحله از زندگی ایشان، مورد توجه اغلب 

سیره نویسانی که درباره استاد جالل، مقاله 
یا کتابی نوشته اند قرار نگرفته است.

با توجه به سن و سال مرحوم آشتیانی، تقّرب 
او در بیت آیت الله بروجردی جای شگفتی 
بوده است. از زبان سید جالل الدین نقل شده 
است که »آیت الله بروجردیـ  روحی فداهـ  
هر روز دست بر شانه های من می نهاد و بر 

منبر ـ درس ـ جلوس می نمود«.
سید جالل همچنین با گرایش هایی که 
به فلسفه داشته، عنوان می کند که آیت الله 
بروجردی هیچ گاه مرا از فلسفه منع نکرد. 
»…ایشان می دانست که من به درس اسفار 
می روم؛ ولی هرگز از این موضوع نهی نکرد 

به مناسبت سالگرد درگذشت

سید جالل الدین آشتیانی 
از نگاه سید هادی 

خسروشاهی
سید هادی طباطبایی

سوم فروردین ماه مصادف بود با سالروز درگذشت استاد 
برجسته فلسفه و عرفان، سید جالل الدین آشتیانی. 
متن حاضر به معرفی کتاب »»سید جالل الدین 
آشتیانی ؛ نهضت مقاومت ملی و جمعیت متاع« 
می پردازد؛ کتابی که سیدهادی خسروشاهی به رشته ی 
تحریر درآورده و در آن ـ با توجه به ارتباط نزدیکش 
با مرحوم آشتیانیـ  به جوانب دیگری از زندگی وی 

پرداخته است.
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و تنها فرمود که 
آقای طباطبایی 
به تکلیف شرعی 
خودشان عمل کنند 
و من این موضوع 
را به عالمه منتقل 

نمودم. ایشان نیز که مشغول نگارش تفسیر 
المیزان بود، درس اسفار را به درسی خصوصی 
 آیت الله بروجردی هرگز این 

ّ
تبدیل کرد؛ واال

درس را تعطیل نکرد و هرگز شهریه احدی 
قطع نشد«.

سید هادی خسروشاهی که سید جالل الدین 
را در فلسفه متبّحر می دانسته، ماجرای 
تدریس وی در دانشگاه را نیز عنوان کرده و 
از آزمون گیری از وی ابراز تعجب می کند. با 
تصویب شدن قانونی که به دانش آموختگان 
حوزوی اجازه می داد در دانشگاه ها به تدریس 
مشغول شوند، استاد آشتیانی به علت مشکالت 
زندگی فردی و با تشویق دوستانش، حاضر 
شد مقام استادی دانشگاه را بپذیرد. زمانی که 
وی قصد تدریس در دانشگاه را داشت با مانع 
جدیدیـ  به اصطالح قانونیـ  روبه رو شد و 
آن این که چون ایشان دارای اثر علمی مکتوب 
نیست، نمی تواند در دانشگاه تدریس کند! 
استاد آشتیانی هم باید امتحان بدهد و هم 
رساله ای تألیف و ارائه نماید تا آقایان اجازه 
بدهند که او تدریس کند. ولی استاد با سالح 
علم و فلسفه به میدان آمد و پس از شنیدن 
طرح جدید ناشی از عدم معرفت مسئوالن 
دانشگاهی و فرهنگی آن زمان، در عرض بیست 
روز کتاب »هستی از نظر فلسفه و عرفان«  را 
که یکی از عمیق ترین مباحث فلسفی است، 

به رشته تحریر در 
آورد که با تقریظ 
آیت الله رفیعی 
قزوینی به زیور 

طبع آراسته شد. 
یکی از موارد 
مهمی که سید هادی خسروشاهی در این 
کید دارد، رویکرد سیاسی مرحوم  کتاب بر آن تأ
آشتیانی است. وی از سید جالل آشتیانی 
نقل می کند که وی در پاسخ این پرسش 
که »آیا هر جامعه ای که فالسفه بیش تری 
داشته باشد عقالیی تر است؟« می گوید: 

»درست است؛ اما نه به این 
معنا که اگر فالسفه بروند در 
 یکی 

ً
مسئولیت های اجرایی مثال

بشود رئیس جمهور  می تواند 
کارهای بسیاری انجام دهد. 
اگر مردم فهمیده نباشند، این 
برود و آن بیاید، هیچ فایده ای 
ندارد. اگر حکومتی دینی هم 
بشود، جامعه خودش باید 
حکومت را در دست بگیرد. 
هر انسانی به استبداد تمایل 
دارد، می نشیند برای خودش، 
یک بنای مهم می سازد، بعد هم 
به درد هیچ کس نمی خورد… 
این که مردم را روشن کنند و به 
تدریج طوری شود که نظام، 
وابسته به شخص نباشد، 
این ها بسیار مهم است. وگرنه 
می آیند بلندش می کنند، در 
کاخ بزرگی جایش می دهند؛ 

بعد هم وقتی می بینند نشد، یا یک لگد این 
کاخ را خراب می کنند و نوبت به دیگری 

می رسد. این فایده ندارد«.
مرحوم آشتیانی با این رویکرد به مواضع 
سیاسی می نگریسته است. وی در ماجرای 
ملی شدن صنعت نفت نیز به تأسی از نگاه 
مثبت مرحوم بروجردی با این نهضت 
همکاری کرد. وی حتی پس از کودتای ۲۸ 
مرداد نیز رابط میان رهبران نهضت و آیت الله 

بروجردی بوده است.
جالل الدین آشتیانی در نامه ای به سید 
هادی خسروشاهی در خصوص همکاری با 

 استاد جالل آشتیانی، در آن برهه از زمان، 
همزمان با موقعیت خاص در بیت مرجعیت 

آیت الله بروجردی و تحصیل و تدریس در حوزه، 
در مسائل سیاسی روز هم به نحوی دخالت و 

نقش داشته است.
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نهضت ملی گفته بود: »بنده مدت دو سال با 
این نهضتی ها کار کردم. تالی فاسد هم برای 
بنده داشت. بعضی از مقاالت آن ها را که به 
خط بنده بود، حکومت نظامی نمی دانم به 

چه وسیله به دست 
آورده و سخت بنده 
را تعقیب نموده و 
حضرت آیت الله 
بروجردی سعی 
بلیغ مبذول داشته 
تا از تعقیب این امر 

حضرات منصرف شوند«. آشتیانی در جای 
دیگری گفته بود که: من برای شکر آب نشدن 
روابط مرجعیت با نخست وزیری وقت، تمام 
تالش خود را به کار بردم؛ ولی توطئه دشمنان 
قوی تر بود و نشد آن چه باید می شد و شد 

آن چه نباید می شد.
مرحوم آشتیانی پس از این با سازمانی به نام 
»متاع« که بر آن بوده تا در چارچوب اصول 
اسالمی، فعالیت های سیاسی و اجتماعی 

منضبط   تری داشته باشد همکاری می کند.
سید هادی خسروشاهی از اختالف نظرهای 
خود با مرحوم آشتیانی نیز در این کتاب پرده 
برداشته است. یکی از موارد اختالف نظر 
این دو بزرگوار در مسأله ی سید جمال الدین 
اسدآبادی بوده است. مرحوم آشتیانی در 
مورد سید جمال الدین معتقد بود که وی 
 نبود« 

ّ
»سیاسی کار بود« و »خیلی هم مال

و در فلسفه هم دستی نداشت و شاهکار 
وی، رساله ای در رّد دهریین است که اگر 
بخوانید می بینید که پرمحتوا نیست. آیت الله 
خسروشاهی اما موارد عدیده ای از ِاشراف 

علمی سید جمال را برشمرده و بر این دیدگاه 
مرحوم آشتیانی خرده گرفته است.

یکی دیگر از موارد اختالفی در موضوع 
آیت الله کاشانی بود. آقا جالل نخست در آغاز 
نهضت ملی مرید 
آیت الله کاشانی 
بود؛ به ویژه که 
مرشد او مرحوم 
آیت الله بروجردی 
هم سخت به 
آیت الله کاشانی 
اعتقاد داشت و به او احترام می گذاشت؛ اما 
در جریان اختالف بین ایشان و دکتر مصدق، 
آقا جالل جانب دیگر را گرفت و روزی گفت: 
»متأسفانه آیت الله کاشانی بعدها دچار اطرافیان 
مشکوک ناصالح گردید که همه زحمات او 

را بر باد دادند و نهضت شکست خورد!«.
فدائیان اسالم هم دیگر موضع اختالفی 
میان این دو بود. سید هادی خسروشاهی 
 در آن زمان 

ً
می گوید: »آقا جالل الدین کتبا

به این جانب توصیه می کرد که در جلسات 
 
ً
فدائیان اسالم در قم شرکت نکنم و حضورا

توضیح داد روش این ها حوزه را به هم زد و همین 
هم باعث شد که 
آیت الله بروجردی 
روحی فداه با آن ها 
مخالفت کند!«.

سید جالل الدین 
به خسروشاهی 
 
ً
گفته بود که »اوال

 موافق 
ً
 هم به شما گفته ام که اصوال

ً
من قبال

 چون 
ً
مشی این ها در حوزه قم نبوده ام. ثانیا

می دانسته ام آیت الله بروجردی نظر موافقی 
با نوع حرکت این ها در حوزه علمیه قم ندارند 
و معتقد بودند که سخنرانی های تند و تیز 
آقایان در مدرسه فیضیه یا صحن حضرت 
معصومه)س( طلبه ها را از درس و بحث 
باز می دارد و کارشان هم به نتیجه مطلوب 
 ترجیح 

ً
نمی رسد، روی همین اصل من طبعا

دادم ضمن این که با آن ها مخالفت علنی نکنم، 
دخالتی هم در امر آن ها و وساطت در نزد 
 به نظر 

ً
آیت الله بروجردی نداشته باشم. ثالثا

من با چند طلبه جوان و تعدادی محدود از 
افراد خوش نّیت و چند ترور، نمی شد وضع 
مملکت را تغییر داد! کار اساسی تربیت طلبه ها 
و شاگردان و کادرسازی بود که این ها دنبال 

این روش نبودند«.
سید هادی خسروشاهی در این کتاب، 
نامه هایی که میان وی و سید جالل رد و بدل 
شده را نیز آورده است؛ نامه هایی که خواندنی 
است و برخی از نکات مغفول مانده ی تاریخی 
را آشکار می کند. هر چند که سید جالل در 
یکی از این نامه ها، به خسروشاهی را توصیه 
می کند که »از این موضوعات با احدی از 
اهل قم صحبت ننمایید که بسیار بسیار ضرر 
دارد«؛ با این وجود 
اما انتشار چنین 
نامه هایی و ذکر 
جوانب دیگری 
شخصیت  از 
سید جالل الدین 
آشتیانی شایسته ی 
مطالعه و بررسی است که سید هادی خسرو 

شاهی این مهم را به انجام رسانده است. 

 آشتیانی در جای دیگری گفته بود: 
من برای شکر آب نشدن روابط مرجعیت با 

نخست وزیری وقت، تمام تالش خود را به کار 
بردم؛ ولی توطئه دشمنان قوی تر بود و نشد 

آن چه باید می شد و شد آن چه نباید می شد. 

 سید هادی خسروشاهی در این کتاب، 
نامه هایی که میان وی و سید جالل رد و بدل 

شده را نیز آورده است؛ نامه هایی که خواندنی 
است و برخی از نکات مغفول مانده ی تاریخی 

را آشکار می کند. 
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سه گانه ای در تکریم روحانیت
مروری بر سه کتاب منتشرشده درباره ی حضرات آیات 
سیدمحمدتقی خوانساری، احمد خوانساری و عالمه طباطبایی

سید هادی طباطبایی

مسجد باال سر حضرت فاطمه معصومه)س( 
محل تدفین بسیاری از عالمان برجسته ی شیعه 
است. در گوشه ای از این صحن، مرحوم عالمه 
طباطبایی خفته است و در کنار ایشان، سید احمد 
خوانساری مدفون است. یک متر آن طرف تر، 
محل دفن آیت الله سید محمدتقی خوانساری 
است. انتشارات انصاریان کتا بهایی را منتشر 
کرده و از این سه عالم جهان تشیع ذکر خیری 
کرده است. این کتاب ها به کوشش محمدتقی 

انصاریان خوانساری نگارش یافته است.

   مرزبان ایمان و یقین؛ عنوان کتابی 
است که در احواالت آیت الله سید محمدتقی 
خوانساری نگاشته شده است. در این کتاب 
۰۶۷ صفحه ای، احواالت این عالم برجسته 
از زبان افرادی که ایشان را رؤیت کرده اند و 
یا ذکری از ایشان شنیده اند بازگو شده است.
دکتر مهدی محقق از جمله افرادی است 
که در وصف سید محمد تقی خوانساری 
سخن گفته و عنوان کرده است که: اینجانب 
از میان تمام علمایی که در طول زندگی خود 
دیده ام، مرحوم سید محمدتقی خوانساری 
را یکی از با ابهت ترین آنان از حیث ظاهر 

و باطن یافته ام.
آن گونه که نقل شده است، آیت الله 
خوانساری در انقالب ها و مبارزات، جزو 

شرکت کنندگان اصلی در فعالیت های 
سیاسی بوده است. آیت الله خوانساری 
درجنگ جهانی که عراقی ها در برابر 
انگلیسی ها قیام کردند به اتفاق علمای 
 در جبهه جنگ شرکت کرد 

ً
نجف شخصا

و جزو طراز اولین مجاهدین محسوب 
می شد. وی چندین مرتبه جانش در مخاطره 
افتاد و باالخره انگلیسی ها او را دستگیر و 
مدت چهار سال در اماکن مختلف تبعید 
و زندانی کردند. حتی گفته شده است که 
علت فوت ایشان که بسیار زودهنگام اتفاق 
افتاده بود، شرکت در این گونه فعالیت های 

پرتنش بوده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی هم در وصف 
آیت الله خوانساری گفته است: »ما خیلی 

جوان بودیم؛ ایشان در حوزه به عنوان نشانه ی 
جهاد بودند و طلبه های جوان که شور سیاسی 
داشتند و دلشان می خواست که اسالم را در 
مسیر مسائل اجتماعی و سیاسی ببینند عشق 
به ایشان داشتند. بنده خود با این که در حد 
درس ایشان نبودم؛ فقط به خاطر دیدن ایشان 
در درس معظم له حاضر می شدم. ایشان 

حامی و پشتیبان آیت الله کاشانی بود«.
نماِز آیت الله خوانساری اما مورد توجه 
بسیاری بوده است. آیت الله سید عزالدین 
زنجانی در این خصوص گفته است: اکثر 
علما و فضالی حوزه در نماز آیت الله العظمی 
سید محمدتقی خوانساری در مدرسه فیضیه 
شرکت می کردند. امام خمینی به شرکت در 
نماز جماعت ایشان بسیار مقّید بودند و 
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مرتب حاضر می شدند و عالمه طباطبایی 
 مانند 

ً
که خود جهانی از عظمت بود، عینا

طلبه ای در کنار صحن مدرسه فیضیه روی 
زمین می نشست و نزدیک غروب هنگامی 
که نماز جماعت برپا می شد، مانند دیگر 
طالب نماز را به جماعت مرحوم آیت الله 

محمدتقی خوانساری می خواند.
رفتارهای اخالقی آیت الله نیز در این 
کتاب بارها بیان شده و از آن پرده برداشته 
شده است. به عنوان نمونه ای خواندنی 
و درس آموز برای این روزهای ما، گفته 
شده است که »هنگام ورود آقا محمدتقی 
خوانساری در مسجد، مردم از جا برخاستند 
و گویا کسی با صدای بلند گفته بود برای 

سالمتی ایشان صلواتی بفرستید.
مرحوم آقای خوانساری ناراحت شده 
بود و گفته بود صلوات مخصوص حضرت 
ولیعصر)عج( می باشد و برای فرج و 

سالمتی آن بزرگوار صلوات بفرستید«.
ماجرای اصلی که بر گرد شخصیت 

آیت الله خوانساری تنیده است اما، واقعه ی 
نماز باران ایشان است. در این کتاب به نحو 
مبسوط به این ماجرا پرداخته شده است. 
حدود چهار سال در قم باران نیامد و طوری 
قحطی شد که همه مردم در معرض تلف و 
هالکت جدی واقع شدند. در عین حال هر 

چه مردم نزد علما 
می آمدند که نماز 
استسقا بخوانند، 
آنان نمی پذیرفتند. 
هر یکی به نوبه 
خود می فرمود: 

من خودم شرمنده و روسیاهم و شایستگی 
این کار را ندارم. بروید نزد فالنی؛ کسی 
که مورد اعتمادش بود و او را از خود بهتر 
می دانست معرفی می کرد. باالخره در اثر 
کثرت مراجعین و گریه و زاری مردم، آیت الله 

سید محمدتقی خوانساری پذیرفتند.
موقعی که مردم پشت سر آقا حرکت 
می کردند بعضی 
اوباش در کنار راه 
ایستاده بودند و 
می گفتند: »آهای 
نبردت«،  آب 
»آشیخ قباتو بزن 

باال خیس نشی«؛ عده ای دیگر می گفتند: 
یه؛ مردم دنیا دارند 

ّ
»ای بابا؛ دنیا رو به ترق

به آسمان ها و کهکشان ها می روند؛ ما هنوز 
می خواهیم با نماز و دعا کارمان را حل 
کنیم. مردم دنیا دارند اتم را می شکافند 
و ما هنوز می خواهیم به قطر مفاتیح 

الجنان بیفزاییم«.
باألخره با درخواست مردم روز  جمعه ای 
به پیشوایی آیت الله سید محمدتقی 
خوانساری در بیابان خاکفرج نماز 
باشکوهی با دستورات وارده خوانده شد. 
روز دوم به جانب قبرستان نو )معروف به 
قبرستان آیت الله حاج شیخ عبدالکریم 
حائری ( رفتند و با همان جمعیت زیاد 

نماز استسقا خوانده شد.
پس از نماز هنوز به منزل باز نگشته بودند 
که هوا تیره و تار شده، ابرها به آسمان 
پدیدار گردید، چهره هوا دگرگون گشت 
و در نتیجه چهار ساعت باران شدید و 
پی در پی بارید؛ گویی درب آسمان باز 
شده و آب های آسمان به زمین فرو ریخت. 
آبی که شبیه خون بود  و حالت انقالب و 

دگرگونی به مردم دست داد.
در خصوص این واقعه، حجت االسالم 
محسن قرائتی گفته است در آن زمان انگلیسی ها 
در قم قرارگاهی داشتند. وقتی این حرکت 
را دیدند مسخره کردند و گفتند: آخوندها 
به جای نماز باران نماز برف می خوانند و 
برف هم بر سر خودشان می بارد )مرادشان 
عمامه های سفید بود(. اما به کوری چشم 
کفار، بعد از این نماز چنان بارانی بارید که 

سابقه نداشت. 

 آیت الله خوانساری درجنگ جهانی 
که عراقی ها در برابر انگلیسی ها قیام کردند به 
 در جبهه جنگ 

ً
اتفاق علمای نجف شخصا

شرکت کرد و جزو طراز اولین مجاهدین 
محسوب می شد. 
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   مرجع متقین؛ کتاب دیگری است 
که از عالمی دیگر از شهر خوانسار سخن 

گفته است. آیت الله سید احمد خوانساری 
موضوع روایت این کتاب است. این کتاب 

در ۹۹۷ صفحه تنظیم شده است.
 در خصوص وجه ظاهری آیت الله در این 
کتاب گفته شده: »خودشان خیلی الغر و 
سبک وزن بودند و سریع و پر تحرک بودند 
و چابک در راه رفتن و اهل ورزش و شنا 
بودند و تعریف می کردند که ما در جوانی 
می رفتیم مسابقه شنا در طرف کوفه؛ یعنی 
 هم در ایران و در 

ً
همان فرات و حتی بعدا

سنین باال اگر موقعیتی یافت می شد به شنا 
 یادم هست که ایشان ۸۹ 

ً
می رفتند. مثال

ساله بودند و فرصتی پیدا شد و 
ایشان وارد آب شدند که خیلی 
سریع شنا می کردند و بچه ها را 

هم آموزش می دادند«.
در این کتاب، هر کدام از 
افرادی که در خصوص آیت الله 
خوانساری سخن گفته اند، 
وجهه ای از شخصیت ایشان را 
بازتاب داده اند. آیت الله صافی 
گلپایگانی می گوید من چند روز 
قبل از فوتشان به عیادتشان رفتم. 
ضمن صحبت ها عرض کردم آقا 
با وضعی که پیش آمده با فلسفه 
و فالسفه چه کنیم؟ فرمودند: بله 
باید معارف اهل بیت)ع( را برای 
مردم بیشتر بیان کنیم تا کسانی که 
می خواهند این معارف را آلوده 
نمایند و اذهان مردم را خدای 
ناکرده به شرک آلوده کنند، از 

بین بروند.
خوانساری گفته بود که خوب است طلبه 
فلسفه را بلد باشد؛ اما معتقداتش را بر مطالب 

فلسفی مبتنی نکند.
یکی از ویژگی های 
بارز و ممتاز مرحوم 
خوانساری، احتیاط های 
دراین  بود.  ایشان 
کتاب از داستان هایی 
سخن گفته شده که 
خبر از احتیاط های 

موشکافانه ی مرحوم خوانساری می دهد؛ 
: »شخصی برای پرداخت وجوهات 

ً
مثال

مراجعه کرده بود. مبلغ را محاسبه و عین پول 
و وجه را روی یک کتاب فقهی که در محضر 
آقا بود قرار داد. چهره آقا برافروخته شد و 
فرمود: پول را روی کتاب فقه می گذارند؟«.
در جایی دیگر گفته شده: »از ایشان 
سئوال کردم که چرا در رکوع، ذکر خاص 
رکوع یعنی سبحان ربی العظیم و بحمده را 
نمی گویند و به جای آن ذکر عام سبحان الله 
را می گویند؟ ایشان فرمودند من در مخرج 
)ظا( در کلمه »العظیم« شبهه دارم؛ لذا این 
 در تعیین 

ً
 نمی گویم. )ظاهرا

ً
کلمه را احتیاطا

مخرج ظا بین علما اختالفی وجود دارد(. من 
عرض کردم پس چرا در قنوت نماز این دعا 
را می خوانید که … اال الله العلی العظیم؟ 
فرمودند: چون ذکر مستحب نماز است نه 

ذکر واجب«.
گفته شده که وقتی پل سید خندان در تهران 
ساخته شده بود، ایشان به راننده می گفتند 
که از روی این پل عبور نکن. گویا در آن جا 
خانه هایی بوده که برای ساختن پل، آن 
خانه ها تخریب شده بود. ایشان احتیاط 
می کردند که مبادا ساکنین آن خانه ها از 
ساخت این پل راضی نبوده باشند. بعد از 
مدت ها، فرزند 
ایشان از افرادی 
که خانه هایشان 
در آن جا بوده و 
تخریب شده، 
اجازه می گیرد و 
پس از آن مرحوم 

 گفته شده که وقتی پل سید خندان در تهران 
ساخته شده بود، ایشان به راننده می گفتند که از 
روی این پل عبور نکن. گویا در آن جا خانه هایی 

بوده که برای ساختن پل، آن خانه ها تخریب شده 
بود. ایشان احتیاط می کردند که مبادا ساکنین آن 

خانه ها از ساخت این پل راضی نبوده باشند. 
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خوانساری اجازه ی عبور از پل سیدخندان 
را می دهند.

از کرامت های مرحوم خوانساری نیز در 
این کتاب سخن به میان آمده است. گفته 
می شود که ایشان یک عمل جراحی معده 
داشتند که از بیهوشی امتناع کردند و معروف 
است به پزشکان گفتند شما پزشکان کار 
خود را بکنید و من هم کار خود را می کنم. 
ایشان فرمودند: من اگر بیهوش شوم به لحاظ 
تقلید مقلدان و اعمالی که انجام می دهند 
مورد شبهه است و نمی خواهم چنین اتفاقی 
بیفتد؛ و ایشان سوره انعام را خواندند و جراح 
هم کار خود را شروع کرد و تا آخر جراحی 

سوره هم تمام شد.
روایتی دیگر از کرامت های مرحوم 
خوانساری چنین است که »وقت نماز آقای 
 برای 

ً
خوانساری به راننده می گویند: لطفا

نماز نگه دارید. راننده توجهی نمی کند و به 
راه خود ادامه می دهد. دوباره می فرمایند؛ 
باز با بی اعتنایی مواجه می شوند. وقتی 
آقای خوانساری با این رفتار راننده مواجه 
می شود از حاالت و قدرت های معنوی 
خاص خودش بهره می گیرد و وقتی ماشین 
به یک محل مناسبی که آب و اشجار داشت 
و قهوه خانه ای هم بود  که می توانستند آن جا 
نماز بخوانند رسید، یک مرتبه می بینند 
ماشین خاموش می شود. آقا از ماشین پیاده 
می شود و نماز ظهر و عصر را می خواند و 
دوباره به داخل ماشین می روند و می فرمایند 
حرکت کنید. راننده می گوید: آقا ماشین 
خراب شده است و حرکت نمی کند. آقای 
خوانساری می فرمایند: ماشین عیبی ندارد؛ 

بفرمایید روشن کنید و حرکت نمایید.  به 
مجرد این که استارت می زند ماشین روشن 

می شود و حرکت می کند«.
مرحوم خوانساری دیداری هم با دکتر علی 
شریعتی داشته است. در این کتاب نقل شده 
 
ً
است که: یک موقعی دهه ۵۰ بود؛ ظاهرا
مرحوم آقای شریعتی آمد خدمت ایشان و 
فعالیت های خودش را بیان کرد و توضیحاتی 
داد که من بین جوانان چه کار می کنم. آقا از 
ایشان دعوت کردند شما بیا روحانی شو؛ یعنی 
 اسالم شناسی 

ً
بیا درس حوزه را بخوان و رسما
را در حوزه بیاموز. ولی 
متأسفانه او جواب داد این 

طوری موفق ترم.

   آشنای آسمان؛ عنوان 
کتاب دیگری است از این 
نویسنده و ناشر. این کتاب که 
به شرح احواالت و خاطرات 
از مرحوم عالمه طباطبایی 
اختصاص دارد، در ۶۹۲ 
صفحه تنظیم شده است. در 
ذکر احواالت مرحوم عالمه 
طباطبایی گفته شده است که 
»یکی از دیدارکنندگان با ایشان 
با صدای بلند عرض کرد: آقا 
در مشهد شما را دیدم که هنگام 
شلوغی به حرم مطهر مشرف 
می شوید و در جای شلوغ 
می ایستید و زیارت می کنید؛ 
آیا اذیت نمی شوید؟ عالمه 
آرام سر بر داشت و در حالی 

که اشک در چشمانش حلقه زده بود فرمود: 
ما هم یکی از آن شلوغ کن ها«.

در این کتاب در خصوص مشکالتی که 
برای عالمه طباطبایی در نوشتن تفسیر 
المیزان ایجاد شد نیز سخن به میان آمده 
است. اولین مجلدات المیزان که از چاپ 
خارج شد، برخی در حوزه به جای تقدیر و 
تجلیل و تشکر از عالمه و چنین تأثیری در 
محافل علمی، انتقادها و حمالت کوبنده ای را 
نسبت به المیزان و شخص عالمه آغاز کردند 
که بعضی هم ندانسته و نفهمیده این موج را 
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همراهی کردند. در آن مقطع تنها کسی که به 
یاری او شتافت و فشارهای سنگین را از روی 

دوش او برداشت، 
مرحوم آیت الله 
شریعتمداری بود.

محمدتقی انصاریان 
خوانساری نویسنده ی 
کتاب، از خاطرات 
با عالمه  خود 
طباطبایی نیز سخن 

گفته است. روزی آدرسی به ایشان دادم تا آن جا 
بروند؛ مدتی بعد دوباره عرض کردم فالن 
محل. گفتند آدرس کجا بود؟ عرض کردم 
آقا مگر آدرسی که دادم به خاطر نسپردید؟ 
فرمودند نه فالنی )انصاریان(؛ حیف از 
سلول های مغز انسان نیست که مطالب علمی 

و دینی را خرج این کارها کند.
یکی از داستان ها و ماجراهای قابل توجه در 
این کتاب، ماجرای تدریس درس فلسفه ی 
عالمه طباطبایی است. این ماجرا از زبان 
ایشان نقل شده است که »وقتی ما درس اسفار 
را شروع کردیم حدود یک صد نفر از طالب 
محترم در درس حضور داشتند. نمی دانم 
چگونه و چرا به محضر حضرت آیت الله 
بروجردی عرض کرده بودند که ایشان تحت 
تأثیر آن ها قرار گرفته و گویا محذوراتی دیگر 
واقع شده بودند که می گفتند دستور ایشان 
است که شهریه آن هایی که به درس اسفار 
می روند قطع شود. وقتی این خبر رسید، 
با خود گفتم که خداوندا؛ این محصلینی 
که از راه دور و نزدیک آمده اند برای امرار 
معاش جز شهریه، چیز دیگری ندارند و دیگر 

این که اگر درس اسفار تعطیل شود، لطمه ی 
بزرگی به سطح علمی و عقیدتی طالب وارد 
خواهد شد و علت 
مهاجرت که ادای 
رسالت الهی بود 
هم تباه می شود. اما 
من درس را تعطیل 
نکردم و توسلی پیدا 
نمودم تا خداوند 
متعال خود عنایتی 
بفرماید. فردای آن روز آقای حاج احمد 
خادمی که از خادمان آیت الله بروجردی 
بود به منزل آمدند و پیغامی از طرف آقا 
آورده بودند. گفت آقا فرمودند: ما که در 
حوزه علمیه اصفهان درس می خواندیم یکی 
از درس هایمان اسفار بود که نزد مرحوم 
جهانگیرخان قشقایی صورت می گرفت؛ 
اما مخفی و بیش از چند نفر نبودیم. حاال 
هم با وضع موجود حوزه، صالح نیست که 

 اسفار بفرمایید و مدتی ترک کنید.
ً
رسما

من)طباطبایی( در جواب آیت الله بروجردی 
به وسیله آقای خادمی پیغام دادم که درس های 

متعارف و رسمی را 
ما هم خوانده ایم و 
از عهده تدریس هم 
برمی آییم و از دیگران 
هم در فقه و اصول 
کمبودی نداریم. 
من وقتی از تبریز به 
قم آمدم قصدم و 

نّیتم مبارزه با عقاید باطله مادیین و غیرهم 
بود. آن وقتی که حضرتعالی به درس مرحوم 

جهانگیرخان تشریف می بردید، طالب و 
اکثر مردم بحمدالله دارای عقیده ای پاک 
بودند. امروز متأسفانه حوزه را پر از شبهات 
و اشکاالت کردند و باید برای مبارزه با 
ماتریالیست ها، طالب را به طور صحیح 
آماده کنیم و فلسفه حقه اسالمی را به آن ها 
 
ً
بیاموزیم و این شاگردان به لطف خدا اکثرا

آمادگی دارند. با توجه به همه ی این مسائل، 
من آیت الله بروجردی را حاکم شرع می دانم. 
اگر حکم کنند که ما اسفار را تدریس نکنیم، 

آن گاه مسأله نحو دیگری خواهد داشت.
بعد از این پیغام آیت الله بروجردی مطلب 
دیگری نفرمودند و کسی هم متعرض ما نشد 
و ما سال های سال به تدریس فلسفه، شفا، 
اسفار و غیرهما می پرداختیم و هر وقت 
در جاهای مختلف ـ به خصوص در بیت 
آیت الله بروجردی برخوردی با ما داشتند ـ 
بسیار احترام می گذاردند و یک بار هم یک 
جلد قرآن مجید که از صحیح ترین و شاید 
بهترین طبع ها بود برای ما هدیه فرستادند«.
ذکر احواالت عالمان دین، و پرده برگرفتن 
از چهره ی اخالقی، علمی و معنوی آن ها 
ضرورتی است 
که می تواند هم 
وجهه ی روحانیت 
واقعی را بر ما 
مکشوف کند و 
هم تصویری 
شفاف از سیره ی 
صحیح اسالمی 
قلمداد شود. این مهم را می توان در این سه 

کتاب مذکور به نیکی شاهد بود.

 ما که در حوزه علمیه اصفهان درس 
می خواندیم یکی از درس هایمان اسفار بود 
که نزد مرحوم جهانگیرخان قشقایی صورت 

می گرفت؛ اما مخفی و بیش از چند نفر نبودیم. 
حاال هم با وضع موجود حوزه، صالح نیست 

 اسفار بفرمایید و مدتی ترک کنید. 
ً
که رسما

 ذکر احواالت عالمان دین، و پرده برگرفتن 
از چهره ی اخالقی، علمی و معنوی آن ها ضرورتی 
است که می تواند هم وجهه ی روحانیت واقعی را 
بر ما مکشوف کند و هم تصویری شفاف از سیره ی 

صحیح اسالمی قلمداد شود. 
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آیت الله سید میرزا حسن صالحی معروف 
به »مدرس صالح«، از اساتید پر تالش و 
کم نظیر حوزه علمیه خراسان بود که بیش از 
نیم قرن بر سپهر آن درخشید. وی روستازاده ای 
از دیار فریمان بود که در کودکی پدرش را 
که به »آقای عالم« شهرت داشت، از دست 
داد و مادرش سرپرستی و تربیت او را بر 
عهده گرفت؛ به همین سبب همیشه از او به 
عظمت یاد می کرد و قدردان زحماتش بود.

سید میرزاحسن،  به گفته خودش، با توصیه 
مادر شهید مطهری، پای در تحصیل علوم 
دینی نهاد. او با همه تنگ دستی و سختی به 

آموختن پرداخت و هوش و پشتکاری اش 
موجب شد تا به سرعت مراحل مقدماتی 
را پشت سر نهد و وارد دوره های عالی و 
تخصصی دروس حوزوی شود. در سطوح 
مختلف آموزش، از اساتیدی چون مرحوم 
ادیب نیشابوری، مرحوم شیخ هاشم قزوینی، 
مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، مرحوم آقا 
احمد مدرس، مرحوم شیخ کاظم مهدوی 
دامغانی،  مرحوم میالنی و دیگران بهره برد. 
خاطره های شنیدنی و شیرینی که از آنان نقل 
می کرد حاکی از رابطه صمیمی و ویژه میان 

او و استادانش بود.

آیت الله، همچون دیگر محصالن حوزوی، 
هم زمان با تحصیل، تدریس دروس پیشین را 
می آزمود و در اندک زمانی به عنوان یکی از 
اساتید به نام و محبوب حوزه علمیه مشهد 

شناخته شد.
مدرس صالح، عالوه بر تدریس ادبیات، 
منطق و مباحث مقدماتی فلسفه، به صورت 
تخصصی به فقه و اصول پرداخت و بیش 
از همه کتاب لمعتین شهید ثانی را تدریس 
کرد؛ به گونه ای که همه متن و حواشی و 
نظریه های مرتبط با آن در خاطرش جای گرفته 
بود؛ چنان که تدریس پیاپی و زیاد رسائل و 

مرحوم آیت الله سید حسن صالحی به روایت دامادش

ویژگی های علمی  
و اخالقی مدرس 

صالح
آیت الله سید حسن صالحی معروف به 
میرزا حسن صالحی از اساتید به نام حوزه ی 
علمیه مشهد بامداد دوشنبه بیست و یکم 
فروردین ۱۳۹۶ پس از یک دوره ی بیماری 
در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد دار فانی 
را وداع گفت. دکتر سید عباس صالحی 
معاون فرهنگی وزیر ارشاد، فرزند آن مرحوم 
است. نوشتار پیش رو به سفارش مباحثات 
توسط دکتر علیرضا واسعی داماد مرحوم 
آیت الله سیدحسن صالحی نوشته شده 
است. دکتر واسعی عضو هیأت علمی و 
رئیس پژوهشکده اسالم تمدنی در مشهد 

مقدس است. با تشکر از ایشان.
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مکاسب شیخ انصاری و کفایة االصول آخوند 
خراسانی موجب شده بود تا همه آن ها را در 

حافظه خود داشته 
باشد. تدریس 
ادعای  به  وی 
بهره مندان، بیش 
از آن که درس لمعه 
یا رسائل یا… باشد، 
درس خارج بود؛ 
چون در آغاز، بیش 

از نیمی از وقت جلسه را به تبیین و تشریح 
مباحث می پرداخت؛ پس آن گاه متن را برای 
طالب توضیح می داد. این شیوه انحصاری 
که نشان دهنده تسلط وی بر مبانی و مبادی 
مباحث بود؛ گاه آن چنان دقیق و موشکافانه بود 
که هیچ کرسی درسی با آن برابری نمی کرد. 
اشتهار وی در تدریس متون پیش گفته، نامش 
را با برخی از کتاب ها عجین کرده بود و 
همگان می دانستند برای درک و فهم عمق 
کتابی چون لمعه نمی شود و نباید به سراغ 
دیگری رفت و همین امر موجب شده بود تا 
همه فضال و طالب حوزه علمیه مشهد، از 
زمانی که استاد صالحی کرسی تدریس را 
به دست گرفته بود، از کانال ایشان به مراحل 
 برای غیر 

ً
بعدی گام نهند و این افتخار قطعا

او نیست.
یادکرد شاگردان استاد آسان نیست؛ چون 
 فاضلی از حوزه مشهد را نمی توان یافت 

ً
تقریبا

که از سال ۱۳۳۰ش به حوزه وارد شده باشد،  
اما پای درس ایشان زانو نزده باشد. بسیاری 
از بزرگان و مسئولین امروزی نیز از شاگردان 
وی به شمار می روند. در مراسم تجلیلی که 

برای آن جناب در سال ۱۳۷۸ از سوی حوزه 
علمیه مشهد و برخی دیگر نهادها برگزار 
شده بود،  کسانی 
به شاگردی استاد 
اذعان می کردند 
که به راستی مایه 
شگفتی بود؛ چنان 
که در این روزهای 
تعزیت ایشان، 
بزرگانی با چشمان 
اشک آلود حق ایشان بر خود را بیان می کردند.

استاد صالحی، عالوه بر تبحر و تسلط علمی 
که تا تدریس خارج فقه و اصول پیش رفته 
بود، از نظر زیستی نیز الگوی کم نظیری بود. 
او بسیار عاطفی  و مهربان بود و در تکریم 
و تعظیم اساتید و بزرگان،  به ویژه نسبت به 
آنان که به سنت های حوزوی پایبند بوده و 
در مسیر دیگر قدم نگذاشته بودند،  اصرار 
می ورزید. محبت استاد در برخی موارد از 
حد تصور انسان خارج می شد. او برای عیادت 

برخی بزرگان که 
در بستر مریضی 
افتاده بودند،  هر 
روز به بیمارستان 
می رفت. به یاد 
دارم وقتی که خود 
از درد پا به شدت 
عذاب می کشید،  
هر روز بعد از درس 
به دیدن مرحوم 

کجوری که از علمای بزرگ بود می رفت. یک 
بار به استاد عرض کردم چرا این همه خود را 

به زحمت می اندازید؟ گفت: پیرمردکسی 
را ندارد؛ چشم به در می دوزد تا مرا ببیند؛ 
نمی توانم نروم. همین وضعیت را پیشتر با 

مرحوم قمی و مرحوم حجت داشت.
فروتنی و خاکساری اش زبانزد عام و 
خاص بود. تواضع استاد، چه بسا موجب 
سوءبرداشت دیگران می شد؛ چیزی که برای 
او اهمیتی نداشت. این داستان شنیدنی است 
که یکی از طلبه های مبتدی از ایشان خواسته 
بود تا یکی از دروس مقدماتی را به صورت 
خصوصی برایش ارائه کند. استاد چون فرصتی 
نداشت – به گفته خودش در برخی از ایام 
تا ۱۵ درس برای طلبه ها می گفت – پذیرفت 
بعد از نماز صبح و به هنگام صرف صبحانه 
به تدریس بپردازد. خانه طلبه، محل تدریس 
بود. بعدها پدر آن طلبه در جمعی گفته بود 
که آقای صالحی هر روز نزد پسرم می آید و 
درس می آموزد! اما استاد هم چنان به کار خود 
ادامه می داد؛ در حالی که همزمان، کرسی 
درس چند صدنفره اش شهره همه حوزه بود.
آیت الله گوش 
شنوایی داشت. 
خانه وی محل 
رجوع بسیاری 
از آدم ها بود؛ از 
بزرگان و سیاسیون 
جدید و قدیم تا 
کسانی که به ظاهر 
عقیده ای نداشتند؛ 
از بازاری ها و 
دانشگاهی ها تا پزشکان و حتی دانشجوها. 
در ایام مناسبتی ـ چون اعیاد مذهبی ـ    

 بیش از همه کتاب لمعتین شهید ثانی را 
تدریس کرد؛ به گونه ای که همه متن و حواشی 

و نظریه های مرتبط با آن در خاطرش جای 
گرفته بود. تدریس وی به ادعای بهره مندان، 
بیش از آن که درس لمعه یا رسائل یا… باشد، 

درس خارج بود.

 یکی از طلبه های مبتدی از ایشان 
خواسته بود تا یکی از دروس مقدماتی را 

به صورت خصوصی برایش ارائه کند. استاد 
پذیرفت بعد از نماز صبح و به هنگام صرف 

صبحانه به تدریس بپردازد. خانه طلبه، محل 
تدریس بود. بعدها پدر آن طلبه در جمعی گفته 
بود که آقای صالحی هر روز نزد پسرم می آید و 

درس می آموزد!
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رفت وآمد چهره های مختلف، به راستی 
مایه اعجاب بود؛ به ویژه آن که وی هیچ 
مسئولیت سیاسی نداشت تا علت مراوده را 
بشود ناشی از انتظارات و توقعات انتفاعی 
قلمداد کرد. این تنها عالقه مندی و ارادت به 
استاد بود که افراد را از راه های دور و نزدیک 

به سویش می کشاند.
شوخ طبعی، 
مجلس داری و 
شیرین سخنی 
با  که  استاد 
حافظه قوی و 
خاطره های فروان 
وی گره خورده بود، 
 مجالس 

ً
عمال

علمی، دوستانه 
و خانوادگی را 
در اختیار وی 
می گذاشت. به 
تعبیر یکی از علما،  
وی دائرة المعارفی 
زنده بود که از 
هر دری سخنی 
ارزنده و آموزنده 
داشت. کسی 

نبود که یک بار با وی نشسته باشد،  اما شیفته 
مرام و مقامش نشده باشد؛ مقامی که با هیچ 
پست سیاسی و اجتماعی  ای قابل مقایسه 
نبود؛ طلبه ای خاکی و افتاده! او در رعایت 
زی طلبگی، بدون اغراق بی مانند بود. تکیه 
کالمش »آقاجان« و »عرضم به حضور انور 
عالی« بود؛ کلماتی که هنوز در گوش امثال 

منی که با او بوده ایم طنین انداز است.
ساده زیستی، قناعت پیشگی و عدم تعلق 
مدرس صالح،  تا آخر عمر با وی بود. با 
این که از سوی بزرگان و مردم برای برخی 
مسئولیت ها نشان می شد و گاهی تا اصرار 
بیش از حد و واسطه کردن دوستانش پیش 
می رفتند، هرگز سیره خود را تغییر نداد؛ 

چنان که نه حاضر شد محل تدریس خود را 
عوض کند، نه مسجدش را و نه محل زندگی 
خود را. در شبستان مسجد گوهرشاد، بر 
روی صندلی چوبی درس گفت؛ در مسجد 
حاجی سرکه خیابان خواجه ربیع امامت کرد 
و در همان خیابان زیست و تا آخر همان گونه 
زیست. وقتی برخی از مریدانش خواستند تا 

وارد عرصه مرجعیت شود،  آنان را به دیگر 
بزرگان ارجاع داد و حاضر نشد تغییری در 

شیوه زندگی اش ایجاد کند.
استاد همیشه با پای پیاده مسیر خانه تا 
محل درس و مسجد را  می پیمود و به رغم 
خواهش ها و تقاضاهای عالقه مندان،  حتی 
در زمانی که ناخوش بود، باز پیاده رفت 
و آمد می کرد. 
پیاده پیمایی وی 
آن چنان شهرت 
داشت که وقتی در 
بحبوحه انقالب 
از مشهد به مدرسه 
علوی تهران رفته 
بود، مرحوم شهید 
صدوقی از ایشان 
بود:  پرسیده 
»آقای صالحی! از 
مشهد پیاده آمدی 
یا با وسیله؟ «. 
یکی از شاگردان 
استاد نقل می کرد 
روزی در اوج 
گرما ایشان را 
دیدم که به سویی 
می رود. ماشین را نگه داشتم و خواستم تا سوار 
شود. استاد چون اصرار مرا دید،  با محبت 
سوار شد؛ اما پس از کمی پیش رفتن، گفت 
اگر اجازه دهی بقیه را پیاده بروم. شرمنده شدم 
که استاد برای احترام به من، اندکی همراهی 
کرد؛ اما منش خویش را فرو ننهاد. از ماشین 
پیاده شد و مثل همیشه دستان خود را بر پشتش 
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گره زد و آهسته آهسته به راهش ادامه داد.
نظم و پای بندی به تربیت طلبه ها در رأس 

همه دغدغه هایش 
قرار داشت و برای 
این منظور از هیچ 
تالش و ایثاری 
دریغ نمی کرد. 
روزی به مناسبتی 
سخن از تعطیلی 
به میان آمد؛ با 

زبان شیرین همیشگی گفت: »اگر روزی 
برای درس نیامدم،  حتما به تشییع جنازه ام 
بیایید!«. این پای بندی تا بدان جا بود که حتی 
در روز تشییع جنازه ی نزدیک ترین هایش 
که به شهادت رسیده بودند،  درس خود 
را رها نکرد و تنها روزی که نتوانست در 
محل درس حضور یابد، زمانی بود که 
برای جست وجوی فرزند مفقوداالثرش، 
مهندس علی اصغر، مجبور به گشت و گذار 
در بنیادها و نهادهای مربوطه شد؛ هر چند 
تا آخر اثری از او نیافت؛ اما همیشه ذهنش 

مشغول او بود که خواهد آمد.
آیت الله در احترام به همسر، فرزندان، 
خویشاوندان و نزدیکان و دستگیری از 
همگان کوشا بود. همسرش را »ریاست« 
صدا می کرد و در مدیریت خانه هیچ گاه 
دخالت نمی کرد؛ چون بر این باور بود که  
تدبیر منزل بر عهده اوست. برای فرزندانش 
ایثار بیش از حد داشت. بیشتر جمعه ها را 
با فرزندانش به کوه و صحرا می رفت و از 
طبیعت بهره می برد. هم صحبتی با دخترانش 
شگفت آوربود. آن چنان با آنان به گفت وگو 

می نشست که گویی با هم طرازان خود 
سخن می گوید. جالب است که یکی از 
دخترانش بسیاری 
از اصطالحات 
فقهی، اصولی و 
رجالی را بلد بود؛ 
چون حاج آقا از هر 
دری با وی سخن 
گفته بود. همین 
دختر گاهی با استاد 
از شیخ و آخوند و صاحب جواهر و خبر واحد و 
استصحاب می گفت؛ که اشک استاد از خنده 
جاری می شد. چنین رابطه پدر و فرزندی را 

کمتر می توان سراغ گرفت.
استاد هیچ گاه دعوت دیگران  را رد نمی کرد. 
گاهی به دورترین نقطه شهر می رفت تا 
دعوت فردی  که در ذهنیت عمومی کسی 
به حساب نمی آمد را پاسخ گفته باشد و برای 
این منظور از استراحت و آسایش خود مایه 
می گذاشت. وقتی طلبه ای با افتخار می گفت 
آیت الله صالحی به منزلم آمد و اشکنه ای 
)نوعی غذای خراسانی که با دوغ و اندکی 
ادویه و گردو یا مغز تخمه درست می شد( 
خورد، کمتر کسی تعجب می کرد؛ چون 
شنیده بودند که طلبه ای وی را به نان و ماستی 

مهمان کرده بود.
آیت الله صالحی 
از عالقه مندان 
به امام خمینی و 
دیگر علمای بزرگ 

به روزاندیش بود. خود نیز از مسائل جدید سر 
در می آورد. از پرسیدن و دانستن ابا نداشت. 

نگاه منطقی و واقع بینانه اش نسبت به مسائل 
سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از طلبه ها 
و فضال سرمشق بود؛ نه حمایت بی جا را 
می پسندید،  نه انتقاد مخرب را شایسته انسان 

گاه می دانست. آ
آیت الله در بیان احکام، به قاعده شریعت 
سهله سمحه روی داشت و همین امر 
خوش بینی معتدالنه ای را به وی داده بود تا 
آدمیان را به سنجه درست ارج گذاری کند.
استاد که سالیان درازی از زبان خود بهره 
گرفته بود تا بیاموزد،  هدایت کند، بپرورد و 
مایه آرامش دیگران باشد،  در سال های اخیر، 
تسلیم تقدیر الهی شد و در سکته ای قدرت 
سخن گفتن را از دست داد.  با همه این ها 
همیشه مورد توجه دوستان و شاگردانش 
بود؛ تا این که در روزهای اخیر، پس از 
یک دوره نقاهت،  چشم از جهان فرو 
بست و به دیار باقی شتافت. اگرمحبت ها 
و الطاف دوستان و شاگردان آن عزیز نبود،  
 تحمل این مصیبت سخت تر می شد؛ 

ً
قطعا

به ویژه مالطفت هایی که از سوی بزرگان و 
عالمان مبذول شد. در این میان پیام مقام 
معظم رهبری، بیش از همه آرامش بخش 
بود. ایشان استاد را عالم پرهیزگار و مدرس 
خدوم و پرکار خواندند که در مدتی دراز متون 
متعددی از کتب 
درسی حوزه را در 
اختیار داشت و 
کید فرمودند حق  تأ
بزرگ آن مرحوم بر 
حوزه ی علمیه ی مشهد هرگز نباید فراموش شود.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

 استاد هیچ گاه دعوت دیگران  را رد 
نمی کرد. گاهی به دورترین نقطه شهر می رفت 
تا دعوت فردی  که در ذهنیت عمومی کسی 

به حساب نمی آمد را پاسخ گفته باشد و برای 
این منظور از استراحت و آسایش خود مایه 

می گذاشت. 

 وقتی طلبه ای با افتخار می گفت 
آیت الله صالحی به منزلم آمد و اشکنه ای 

خورد، کمتر کسی تعجب می کرد. 



حوزه های علمیه در معرض دو تهدید

ششمین شماره پیاپی مجله فرهنگی تقریرات منتشر شد
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چندی پیش همایشی با عنوان »وضعیت فکر 
سیاسی در ایران معاصر« در خانه اندیشمندان 

علوم انسانی برگزار گردید. 
این همایش یک روزه میزبان سخنرانان 
برجسته و صاحب نظری بود که هرکدام در 
حوزه مطالعاتی خود صاحب اثر و اندیشه 
هستند. از جمله سخنرانان آیت الله محمد 
سروش محالتی بودند که در مبحث فقه 
الحکومه صاحب آثار گرانسنگی هستند و 
در سال های اخیر ظهور و بروز اجتماعی 
بیشتری از خود به نمایش گذاشته اند. موضوع 
سخنرانی این استاد درس خارج فقه، »فراز 
و فرود در فکر سیاسی فقهای معاصر« بوده 

و  ایشان در بخشی از این سخنرانی نکاتی را 
مطرح نمودند؛ از جمله:

   فضای متکثر، شجاعانه و متحول فکر 
سیاسی فقها در وضعیت رکود به سر می برد.

   تنوع و تکثر با شرایطی که امروز وجود 
دارد، مثل گذشته نیست؛ یعنی در گذشته این 
امکان وجود داشت که شخصی مثل حاج  شیخ 
عبدالکریم به راحتی در درس خود بگوید ما 
حکومت اسالمی نداریم؛ اما امروز چنین حقی 
به فقها محول نشده و چنین اتفاقی نمی تواند 
 چنین نظری داشته 

ً
بیفتد و اگر هم فقیهی احیانا

باشد، ترجیح می دهد سکوت کند.

   نظر آیت الله حاج عبدالکریم حائری، 
مؤسس حوزه علمیه قم در مبحث 
حکومت دینی به قلم آیت الله اراکی در 
کتاب فقهی ایشان وقتی به این موضوع 
رسیده، بیست صفحه را حذف و بعد 

منتشر کردند.

   آیت الله میرزا علی فلسفی که به بحث 
حکومت اسالمی می رسد، می گویند که 

مطرح نکنید.

   آیت الله وحید خراسانی در درس، در 
باب بیع به بخش اولیاء رسیدند؛ این بخش 

یادداشت وارده؛
 این مطلب لزوما بازنمای دیدگاه مباحثات نیست.

حوزه های علمیه در 
معرض دو تهدید

محمدامین رادمند

در سال های اخیر، حوزه های علمیه  به علت 
حیات دوزیست خود که از طرفی تحت 
نفوذ نظام حاکم بوده و  حتی بخشی از نیاز 
مالی خود را از بودجه رسمی می گیرد و از 
طرف دیگر همچنان به وجوهات پرداختی 
از سوی مردم و بازاریان وابستگی دارد، 
همزمان با هر دو تهدید »فقه حکومت زده« 
و »پوپولیسم فقهی« دست و پنجه نرم 
می کند و این تهدیدی برای کیان تشیع 

محسوب می شود.
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را مطرح نکردند؛ در حالی که نظم طبیعی 
بحث فقهی اقتضا می کند که در بحث اولیای 

امور این بحث 
مطرح شود که چه 
کسی دارای والیت 
است؟ فقیه والیت 
دارد یا نه؟ این سیِر 
تعریف شده ی 
درس است؛ اما  
ایشان این درس را 

چند سالی که مطرح می کردند می گفتند: »این 
قسمت را ما مطرح نمی کنیم« و سراغ مسائل 

بعدی می رفتند.

   چند سال قبل در نجف در محضر آیت الله 
سیستانی بودم و با ایشان همین مسأله را 
مطرح کردم؛ پرسیدم نظر شما در این زمینه 
چیست؟ ایشان فرمودند: »من دراین باره نه 
خودم چیزی گفته ام و می گویم و به دفتر هم 
توصیه کرده ام که هیچ سؤالی را در این زمینه 
پاسخ ندهند«. یعنی به طور کلی اظهار نظر 
نمی کنند. معنای این اظهار نظر نکردن این 
نیست که آن فقیه، صاحب نظر نیست؛ رأی 
دارد؛ اما به هرحال مصلحت را در این می بیند 

که چیزی نگوید.

   آیت الله موسوی اردبیلی که خود در نظام 
صاحب مسئولیت بودند استفتائی از ایشان 
شد بدین مضمون: »نظرتان را درباره والیت 
فقیه و مطلقه بودن آن بیان کنید«. پاسخ ایشان 
این چنین بود: »اصل والیت مسلم است؛ 

تفصیل آن در این جا میسر نیست«.

تمام اشارات ایشان در این سخنرانی 
معطوف به از بین رفتن تکثر و تنوع در آرا 
و امکان نداشتن 
بیان نظرات متنوع 
و متکثر توسط فقها 
و صاحب نظران در 
مسأله حکومت 
است. شاید بتوان 
علت این نقیصه را 
تأثیر هژمونی نظام 
سیاسی حاکم و طرفداران آن و ایجاد فضای 
رعب ناشی از این هژمونی دانست. برخوردهای 
رسمی و غیررسمی صورت گرفته با فقهایی 
که صدای مخالفی بلند کرده اند و ترس از 
هجمه های کالمی و فیزیکی، خواه ناخواه 
امکان تنوع و تکثر در آرا و آزاداندیشی که مدنظر 
مقام معظم رهبری است را خواهد گرفت. 
تخصیص بودجه های دولتی به حوزه های 
علمیه و وابستگی حوزه ها به این منابع مالی 
و ترس از بین رفتن آن ها را نیز می توان از 

دیگر عوامل این تقیه خودخواسته دانست.
مالحظه وضع موجود و جوالن فتاوی و 

نظرات موافق 
با نظام سیاسی و 
سانسور و حذف 
فتاوی و نظرات 
مخالف، هشدار 
مرحوم شهید 
مطهری در سال 
۱۳۴۱ش در 

مقاله ای با عنوان »مشکل اساسی سازمان 
روحانیت« را یادآور می گردد؛ آن جا که نقطه 

ضعف علمای اهل سنت را آسیب شناسی 
می کنند:

»در مصر به علل خاصی که مهم ترین آن ها 
نداشتن بودجه مستقل و دیگر طرز تفکری 
ولی االمر دارند، رئیس جامع 

ُ
است که درباره ا

ازهر با انتخاب رئیس جمهور مصر تعیین 
می گردد. رئیس جامع ازهر در مصر از این نظر 
مانند دادستان کل کشور است در تشکیالت 
دولتی ما که با فرمان شخص اول مملکت 
تعیین می شود. اما در روحانیت ایران هرگز 
چنین نیست؛ بلکه اگر تمایل مقامات دیگر 
نسبت به ریاست و زعامت شخصی محرز 
گردد، موجب شکست و سقوط او خواهد 
بود. در سه سال پیش در یکی از روزنامه ها 
عکس عالمه شیخ محمود شلتوت مفتی 
اعظم و رئیس جامع ازهر را در اطاق کار 
خودش دیدم در حالی که باالی سرش عکس 
جمال عبدالناصر بود. در ایران ممکن نیست 
حتی در اطاق محقر یک طلبه کسی عکس 
یکی از مقامات را ببیند. زعیم روحانی مصر 
هرگز آن قدر قدرت نخواهد پیدا کرد که در 
مقابل دولت ها قدرتی بشود و در قضیه ای 
مانند قضیه تنباکو 
حکومت وقت را 
از پا در آورد؛ چرا؟ 
چون متکی به دولت 

است.«
اما روی دیگر 
آسیب شناسی مرحوم 
مطهری مربوط به 
وضع حوزه های شیعی بود. آن جا که می گویند:

»سهم امام به طرزی که اآلن جاری و معمول 

برخوردهای رسمی و غیررسمی 
صورت گرفته با فقهایی که صدای مخالفی 
بلند کرده اند و ترس از هجمه های کالمی و 

فیزیکی، خواه ناخواه امکان تنوع و تکثر در آرا 
و آزاداندیشی که مدنظر مقام معظم رهبری 

است را خواهد گرفت. 

مالحظه وضع موجود و جوالن فتاوی 
و نظرات موافق با نظام سیاسی و سانسور 
و حذف فتاوی و نظرات مخالف، هشدار 

مرحوم شهید مطهری در سال ۱۳۴۱ش در 
مقاله ای با عنوان »مشکل اساسی سازمان 

روحانیت« را یادآور می گردد. 
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است محاسنی دارد و معایبی. حسنش از 
این جهت است که پشتوانه اش فقط ایمان 
و عقیده مردم است؛ مجتهدین شیعه بودجه 
خود را از دولت دریافت نمی کنند و عزل و 
نصبشان به دست مقامات دولتی نیست. 
روی همین جهت همواره استقاللشان در 
برابر دولت ها محفوظ است؛ قدرتی در 
برابر قدرت دولت ها به شمار می روند و 
 در مواردی، سخت مزاحم  دولت ها 

ً
احیانا

و پادشاهان بوده اند. همین بودجه مستقل و 
اتکا به عقیده مردم است که سبب شده در 
مواقع زیادی با انحراف دولت ها معارضه 
کنند و آن ها را از پای درآورند. ولی از 
طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه 
نیز همین است؛ روحانیین شیعه اجبار و 
الزامی ندارند که از دولت ها اطاعت کنند؛ 
اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت 
کنند و حسن ظن آن ها را حفظ نمایند. غالب 
مفاسدی که در روحانیت شیعه هست از 

همین جا است.«
این روی سکه که می توان آن را »پوپولیسم 
فقهی« نامید نیز یکی از تهدیدات بزرگ 
آزاداندیشی در حوزه های علمیه بوده و در 
طول  تاریخ نمونه هایی از آن را می توان 
یافت؛ آن جا که مرحوم مطهری نقل می کند که 

شیخ عباسعلی 
اسالمی واعظ، 
ر  ا نگذ بنیا
جامعه تعلیمات 
اسالمیـ  که از 
فعاالن طراز 

اول مذهبی دهه سی بودـ  گویا در مراجعت از 

سفری به خارج، به مرحوم آیت الله بروجردی 
مراجعه و با ایشان در میان نهاده بود که فتوای 
عدم طهارت اهل کتاب، موجب عسر و 
حرج مسلمانان در خارج از کشور شده و 
شایسته است در آن نظر تعدیلی صورت 
پذیرد. ایشان در جواب به مطایبت گفته 
بود که مگر برای ما خیالی در سر داری؟ 
آن گاه توضیح داده بود که وقتی پس از اتمام 
تحصیل از نجف به بروجرد بازگشت، در آن 
شهر، روحانی دانشمندی را  یافت که تبحر 
و دقت نظری شایان داشت؛  اما متروک و 
منزوی بود و کسی بدو حرمتی نمی نهاد. 
علت آن بود که وی فتوا به طهارت اهل کتاب 
داده بود. نمونه دیگر 
مرحوم مالمحمدتقی 
نوری )پدر محدث 
نوری( بود که چون 
دخانیات را مفطر روزه 
نمی دانست و خود در 
ایام ماه مبارک به اجتناب از آن پایبند نبود، 

تفسیق گردیده بود و نیز چندین و چند مثال 
دیگر که این جا مجالی برای بیان آن ها نیست.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که 
در سال های اخیر، حوزه های علمیه  به علت 
حیات دوزیست خود که از طرفی تحت نفوذ 
نظام حاکم بوده و  حتی بخشی از نیاز مالی 
خود را از بودجه رسمی می گیرد و از طرف 
دیگر همچنان به وجوهات پرداختی از سوی 
مردم و بازاریان وابستگی دارد، همزمان با هر 
دو تهدید »فقه حکومت زده« و »پوپولیسم 
فقهی« دست و پنجه نرم می کند و این تهدیدی 
برای کیان تشیع محسوب می شود و رفته رفته 
ممکن است کار به جایی برسد که نه تنها 
نقطه ضعف تاریخی حوزه های علمیه شیعی 
برطرف نشود، بلکه نقطه ضعف حوزه های 
علمی اهل سنت نیز به درون حوزه های 
شیعی راه یابد. برون رفت از این دو تهدید 
و آسیب، همتی عالی می طلبد و چشمان 
امید را به دست و زبان بزرگان و صاحبان 

تأثیر خیره می سازد.

 همین بودجه مستقل و اتکا به عقیده 
مردم است که سبب شده روحانیون در مواقع 

زیادی با انحراف دولت ها معارضه کنند و 
آن ها را از پای درآورند. 
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در این شماره مطالب و پرونده هایی درباره 
مرحوم هاشمی رفسنجانی، جدال شاگردان 
سروش، عزاداری های نوظهور و تحلیل 
محتوای ادبیات مجاهدین خلق درباره مذهب 

و روحانیت به چشم می خورد.
همچنین این نشریه در مطلب مفصلی به 
بررسی وضعیت کنونی مرجعیت شیعه و 
گمانه زنی درباره نسل آینده مراجع تقلید پرداخته 
است. در این گزارش به بررسی گزینه های مهم 
و محتمل در میان علمای برجسته نجف و قم 
پرداخته شده و آمده است: »این گمانه زنی و 
شناسایی به معنای آن نیست که این مجتهدین 
برنامه خاصی برای مرجعیت دارند. عمده دلیل 
شناسایی و گمانه زنی مجتهدین قریب المرجعیت، 
ضرورت بالتکلیف نماندن مقلدین، آسیب 
نرسیدن به امور دینی شیعیان و امور جاری 
حوزه های علمیه در اثر خأل حضور مراجع 
است. همچنین ممکن است فردی به صورت 
جدی در مظان مرجعیت و حتی اعلمیت باشد، 
اما شرایط اجتماعی یا سیاسی به گونه ای پیش 
برود که نتواند وارد عرصه مرجعیت شود و یا 

این که خود تمایلی به این کار نشان ندهد«.
در پرونده ای که به مناسبت درگذشت آقای 
هاشمی رفسنجانی در تقریرات آمده است، به 
کارنامه حوزوی و فکری آن شخصیت برجسته 
پرداخته شده و نحوه شکل گیری شخصیت 
حوزوی و فکری آن مرحوم مورد بررسی قرار 
گرفته است. همچنین با یکی از هم درسان آقای 
هاشمی درباره جایگاه حوزوی وی گفت وگو 

شده است.

پرونده ویژه تقریرات درباره نگاه مجاهدین 
خلق در دوره رجوی به مذهب و روحانیت، 
حاوی تحلیل محتوای ادبیات این سازمان 
درباره شیعه و حوزه های علمیه است. در این 
پرونده همچنین با یکی از اعضای جداشده 
سازمان درباره این موضوع گفت وگو شده 
و ابعاد تازه ای از فرقه سازی مسعود رجوی 

مورد کاوش قرار گرفته است. در این پرونده 
می خوانیم: »به نظر می رسد که آثار مخرب 
این فرقه سازی تاریخی، سال ها گریبان گیر 
جامعه ما باشد. این که چرا و چگونه هزاران 
جوان تحصیل کرده و دانشگاهی که دغدغه 
مذهب نیز داشتند، مسحور یکی از ننگین ترین 
فرقه سازی های تاریخ شیعه شدند؛ این که 
چرا هنوز هم نازل ترین افراد از نظر سواد 

دینی و فکری، می توانند با چند ادعای پیش پا 
افتاده به رهبران عرفانی و معنوی هزاران فرد 
تحصیل کرده بدل شوند؛ این ها پرسش هایی 
است که هنوز در جامعه ما به صورت جدی 

مطرح است«.
در پرونده »یک نسل پس از سروش« نیز به 
واکاوی وضعیت کنونی جریان روشنفکری 
دینی پیرو عبدالکریم سروش پرداخته شده 
است. همچنین مجله تقریرات پرونده ای 
درباره جدال های تازه بر سر مولوی تدارک 
دیده و گفت وگویی با آقای شیخ حسن میالنی 
درباره نگاه این جریان دینی به شخصیت 

مولوی انجام داده است.
مطلب ویژه این شماره تقریرات از پروفسور 
انور ایمان، استاد مسلمان تاریخ و حقوق در 
آمریکاست که با مقدمه اختصاصی وی منتشر 
شده و به بررسی ماهیت داعش می پردازد. این 
مقاله با عنوان »آیا داعش اسالمی است؟« در 
شماره اخیر تقریرات همراه با گزارش ویژه ای 
درباره وضعیت گروه های تروریستی جهان 

منتشر شده است.
فروش ششمین شماره مجله تقریرات از ۲۶ 
اسفند در دکه های منتخب تهران    و دکه های 
قم آغاز شده و پس از تعطیالت نوروزی در 
برخی دیگر از شهرها نیز عرضه خواهد شد.

پانوشت 
۱.  دکه های خیابان های انقالب، شریعتی، ولیعصر )حدفاصل 
پارک وی تا تقاطع امام خمینی(، کارگر شمالی، آزادی )حد فاصل 
میدان انقالب تا نواب و حوالی دانشگاه شریف(، مطهری، بلوار 
کشاورز و میدان های ونک، پونک، هفت تیر و بهارستان و سه راه 

نشاط )خیابان دولت(.

ششمین شماره پیاپی مجله فرهنگی تقریرات منتشر شد
فروش ششمین شماره مجله تقریرات از ۲۶ اسفند در دکه های منتخب تهران و دکه های قم -آغاز شد و پس از تعطیالت نوروزی نیز در برخی دیگر از شهرها عرضه شد.
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مباحثات به دنبال تقویت هر چه بیشتر ارتباط میان جریان های مختلف 

فکری و اندیشه ای حوزه علمیه است و از هر مطلبی که بتواند به تقویت 

و، از عموم  فضای گفت  وگو  و آزاداندیشی کمک کند، استقبال می کند. از این ر

وحانیت دعوت می کند که دیدگاه های خود  عالقه مندان به مسائل حوزه و ر

در این زمینه را برای مباحثات ارسال کنند. طبیعتا مباحثات در صورت 

وی،  برخورداری مطالب از سطح کیفی متناسب با فضای مجالت حوز

عالقه مند به انتشار این دیدگاه ها و رساندن آن ها به گوش بزرگان حوزه، 

وی است. ی حوز مدیران و فضال

راه های ارتباطی با مباحثات:
@Mobahesatmagz
Mobahesat@gmail.com
0253-7837814
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