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از  جنابعالــی  فضلی نــژاد:  پیــام   |  
گردان پیشــرو آیــت اهلل منتظــری به شــمار  نخســتین شــا
کــه بیــش از نیــم قــرن پیــش در ابتــدای دهــه  می رویــد 
1340 بــا ایشــان معاشــرت داشــتید. به همیــن ســبب، 
مایلم اگر موافق باشــید در این گفت وگو حول سه محور 
گفته جنابعالی از مرحوم  بحــث کنیم: اول، خاطــرات نا
منتظری. دوم، تحلیل متدلوژی فقهی و آراء تاسیســی و 
فتاوای شــاذ ایشــان. ســوم، جایگاه آیت اهلل منتظری در 
مکتــب قم و آینــده میراث فقهی او. اگر موافق باشــید از 
دورانــی آغــاز کنیم که به توصیه پدرتــان مرحوم آیت اهلل 
العظمــی محقــق دامــاد بــه درس خصوصــی آیــت اهلل 
منتظری در قم رفتید؛ وقتی ایشان برای دومین بار جهت 

اقامت به قم آمده بود...
بنــده اســم ایشــان را در ســنین جوانــی بــا نام آقا شــیخ 
حســینعلی شــنیدم. در آن زمــان لقب منتظــری برای 
ایشــان مطــرح نبــود و بــه آقــا شــیخ حســینعلی نجف 

 آبادی معروف بود.

   چه سالی؟
که نامشــان را از پدرم شــنیدم، اواخر ســال  اولین باری 
1339 قبــل از فــوت مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی بــود. 
کردند.  آیــت اهلل بروجــردی فروردین ســال 1340 فــوت 
مــن در آن ایــام شــرح لمعــه و قوانین را تمام کــرده بودم 
و می خواســتم مکاســب بخوانم. به کالس درس یکی 
از آقایانی که مکاســب درس مــی داد می رفتم که حاال 
اسمشان را نمی برم، چون در ذیل این داستان نکته ای 
اســت که نمی خواهم هویتشان مشخص شود. درس 
مکاســب در مســجد امام حسن عســکری قم تدریس 
می شــد. در آن زمان بیشتر درس ها در مساجد اطراف 
حــرم و بقعــات حــرم حضــرت معصومه بــود. در یکی 
کــه تقریبــًا بزرگتریــن ســالن مســجد امــام  از ســالن ها 
بــود، درس آن آقــا تشــکیل می شــد و طــالب شــرکت 
می کردند، تقریبًا دو ســوم مســجد پر می شــد و طالب 

زیادی از عالقه مندان درس ایشان بودند.
مرحــوم پــدرم )آیــت اهلل العظمــی محقــق دامــاد( بنــا 
نداشــتند در نحــوه تحصیلی فرزنــدان دخالت کنند؛ 
دلشــان می خواســت بــا آزادی اســتادمان را انتخــاب 
گاهــی بــا راهنمایــی بــرادرم اســتادان را  کنیــم. البتــه 
انتخــاب می کــردم. یکــی از ویژگی هــای مفیــد در قم، 
انتخاب استاد توسط طالب است و آزادی انتخاب در 
حوزه بیشتر از دانشگاه است، این یکی از ویژگی های 
متــد تحصیلی و آموزشــی قدیم اســت. تصادفًا ســال 
1339 مرحوم پدرم از من پرسید مکاسب می خوانی؟ 
گفتم بله. فرمودند به درس چه کســی می روی؟ گفتم 
بــا  فــالن اســتاد. ایشــان چــون آدم صریحــی بودنــد، 
قاطعیــت فرمودنــد »او که مکاســب نمی فهمــد!« من 
یکــه خوردم که چقدر تعبیر ایشــان تند اســت؛ شــاید 
در دلــم این بــود که اغراق آمیز صحبــت می کنند. من 
بالفاصله با حالت اعتراض گفتم »آقا، مســجد تقریبًا 
از طالب پر می شــود!« ایشان با تندی فرمودند »نادان، 
این ها هم یک عده نادان مثل شــما هســتند که بدون 
کنــم؟ در  گفتــم چــه  تشــخیص بــه درس می رونــد.« 
نهایت فرمودند »به درس آقا شیخ حسینعلی برو، مگر 
گفتم اکنون چند وقتی  ایشــان مکاســب نمی گوید؟« 
اســت که شــنیدم مکاســب نمی گویند و کفایه درس 

می دهند. فرمودند از قول من به ایشان بگویید برایت درس بگویند. به خانه آقای منتظری )کوچه رهبر، خانه بسیار 
ک فرج در قم بود که تا اواخر نیز آنجا بودند( رفتم. گفتم پدرم گفتند خدمت شما برسم و مکاسب  محقری نزدیک خا
شــروع کنید. نگفتم برای من، گفتم مکاســب شــروع کنید تا ما اســتفاده کنیم. فرمودند: »چون آقا فرمودند چشــم، 
محمد )به  لهجه اصفهانی، محِمد( ما هم می خواهد مکاسب بخواند، حاال برای شما شروع می کنم. به شرط اینکه 

شما دو نفر با هم مباحثه کنید.« درس »مکاسب محرمه« را برای من و ایشان شروع کردند.
 روز اول دو نفر بیشتر نبودیم؛ کم کم جلسات درس شلوغ شد و افراد زیادی آمدند. جلسه درس به مسجد امام رفت، 
ولــی بــه شــلوغی درس آن آقا نبود و خیلی خلوت تر بود. ایشــان تحقیقــی درس را می گفت، چون تحقیقی می گفت 
یــس این حدیث  خاطــرم هســت ایــن روایت تحف العقول که اول مکاســب محرمه شــیخ اســت، چندیــن روز تدر
برایمان طول کشــید. در حقیقت شــبیه درس خارج برای ما می گفت. تمام حواشــی را نگاه می کرد، بعد نظر خود را 
کنم  که فکر  گفتم ایشان به قدری طول می دهند  می گفت و بسیار عمیق برایمان می فرمودند. بعد به خدمت پدرم 
کنم؟ روزی یکی دو خط جلو می روند! فرمودند از قســمت دیگرش  کار  مکاســب چند ســال طول بکشــد، من چه 

پیش فرد دیگری بروم، گفتم نزد چه کسی؟ فرمودند بهشتی.
کردم ایشان دبیر شده است،  اوایل سال 1340، از اول خیارات مکاسب خدمت آقای بهشتی رفتم. به پدرم عرض 
فرمود حیف اســت آقا ســید محمدحســین فقط دبیر باشــد، بروید نزد او، الاقل یک درس بدهد و درس دادن را ترک 
نکند. ایشــان آن وقت رئیس  دبیرســتان دین و دانش بود و خانه شان نزدیک همان دبیرستان آخر خیابان بهروز بود. 
وقتی خدمت ایشان رفتم قول دادند قبل از دبیرستان که ساعت هشت شروع می شد، ما ساعت هفت آنجا باشیم 

که بعد به زمستان افتاد، حاال یادم نیست زمستان 1339 یا 1340 بود.

 هنوز از قم به تهران نیامده 
ً
   در این زمان شهید بهشتی مشغول برنامه ریزی برای تاسیس مدرسه حقانی بودند و ظاهرا

بودند...
بلــه، بــرای مدرســه حقانــی برنامه ریزی می کردنــد. ما صبح ها قبــل از وقت دبیرســتان دین و دانش خدمت ایشــان 
می رفتیــم و در می زدیــم، دم درب خانــه یک پله می خورد و یک اتاق باال داشــت و دکتر »ســید محمدرضا بهشــتی« 
که اکنون اســتاد دانشــگاه تهران هســتند و آن موقع کودک بودند٬ در را برایمان باز می کردند و ما باال می رفتیم و برای 
ما مکاســب خیارات می گفت، تا وقتی که دولت ایشــان را به ســبب مدرســه حقانی به تهران تبعید کردند و درس ما 

تعطیل شد.

   اشاره کردید که به سبب روش تدریس آقای منتظری، نزد شهید بهشتی رفتید؟ شیوه ایشان با دیگر استادان حوزه قم 
در دهه 1340 چه تفاوتی داشت؟

آن زمان آقای منتظری درس سطح را خیلی تحلیلی می گفتند. دو درس دیگر از ایشان استفاده کردیم، یکی فلسفه 
که من مطرح  کردند. درس دیگر هم  که به دلیل امر مرحوم آیت اهلل بروجردی منظومه را تعطیل و اشارات را شروع  بود 
کردم و در نزدشان بودیم درس تفسیر قرآن بود. اول، سوره مبارکه مائده را عصرهای پنج شنبه و جمعه در مسجد امام 
تفسیر می کردند. یادم هست مدتی در »أوفوا بالعقود« که اولین آیه است، چه مباحثی طرح کردند. بعد از فوت آقای 
بروجردی، دروس تعطیل شد و پس از چهلمشان که درس ها شروع شد، ما در درس های آقای منتظری حاضر بودیم 
تا نهضت امام خمینی آغاز شــد. آقای منتظری به نهضت پیوســتند و ایشــان را دســتگیر کردند. وقتی  که به زندان 

رفتند و برگشتند دیگر درس را ادامه ندادند. درس خارج را شروع کردند.

   درس فلسفه را هم ادامه ندادند؟
خیر٬ ادامه ندادند، یادم هست تا مبحث »نفس« را با آقای منتظری خواندیم. 

   پس از تعطیلی این دروس، ارتباط شما با آیت اهلل منتظری ادامه یافت یا کمتر شد؟
که آزاد بودند به منزلشــان می رفتیم، اما بعد دســتگیر شــدند و به زندان رفتند. ســال  پنج شــنبه و جمعه ها تا وقتی  
1352 مرحــوم اســتاد مطهــری در قــم به منزل ما می آمدند، آنجــا می ماندند و درس خصوصی را به مدت ســه روز در 
هفته در منزل شخصی مان برگزار می کردند. یک دفعه از تهران به من زنگ زدند که فالنی! من شنیدم آقای منتظری 
کمــه کننــد. آقای مطهری به من فرمودند شــما وقتی از مراجع ســه گانه قم حضــرات گلپایگانی،  را می خواهنــد محا
شریعتمداری و نجفی مرعشی بگیرید تا با هم خدمتشان برویم و با آن ها صحبت کنیم؛ مراجعی که آن موقع شهریه 

قم را تامین می کردند. با آقای مطهری به منزل این سه مرجع رفتیم. 

منتظریخوابدیدامامگفتهاند»چرادرسفلسفهنمیدهی؟«
ممکن است در برهه ای دالیل برای فقیه جور دیگری معنا شود
پایان دهه 1330 به توصیه پدرم به درس آیت اهلل منتظری رفتم
آیت اهلل بروجردی می خواست شهریه شاگردان عالمه طباطبایی را قطع کند
آقای منتظری به آیت اهلل بروجردی گفت مگر می توانیم خواندن معقول را ممنوع کنیم؟
آقای بروجردی می گفت برخی طلبه ها با سه روز فلسفه خواندن ادعای خدایی می کنند
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   در مذاکــرات شــما و شــهید مطهــری بــا ایــن 
مراجــع ســه گانه چه گذشــت؟ به نتیجــه ای که در 

نظر داشتید، رسیدید؟
از این ســه مرجــع، برخی به راحتــی وقت دادند، 
ولی برخی با مشکل وقت دادند. یادم هست چه 
کــردم تــا وقت گرفتــم. برخی ها نیز اقــدام کردند و 
برخی ها هیچ اقدامی نکردند، اما کسی که اقدام 
موثر در تهران کرد حضرت آیت اهلل العظمی سید 
که به راحتی وقت دادند و  احمد خوانســاری بود 
خیلی در این قضیه نگران شــدند و دستور اقدام 
دادنــد که موثر هم واقع شــد. یکــی از این مراجع، 
کــرد وقــت بدهــد. چــون حــق  به ســختی قبــول 

استادی به گردنم دارد جزئیات را نمی گویم.

 به کوشش های آیت اهلل 
ً
   بله، در اسناد هم اتفاقا

خوانســاری اشاره شــده، با اینکه شاید با توجه به 
کــه این چنین  برخــی آرای ایشــان انتظــار نمی رفته 
با مبارزان و انقالبیون همکاری داشــته باشــند، اما 
حتی رئیس وقت ســاواک دربــاره وضعیت آیت اهلل 
منتظــری نامــه نوشــتند. دلیل عــدم همراهی برخی 

مراجع دیگر در این ماجرا چه بود؟
اقدام آقای خوانساری بسیار موثر بود، اما بقیه یا مشکل با شخص آقای مطهری داشتند، یا مساله دیگر، نمی دانم.

   از بین همه شخصیت ها، چگونه به آیت اهلل خوانساری رسیدید؟ واسطه ای در میان بود یا ارتباط مستقیم داشتید؟
یکــی از کســانی که بــرای پیگیری وضعیت آیت اهلل منتظری خدمتشــان رفتیــم دایی من، آیت اهلل آقا شــیخ مرتضی 
حائری بود. ایشــان آدم بســیار بااحساســی بودند؛ به قدری بااحساس که یک مرتبه از جا بلند شدند و گفتند که چه 
که با آقای مطهری به تهران آمدیم  گرفتند. از اینجا بود  کنیم؟ ایشان همان موقع با آقای خوانساری در تهران تماس 
و بــه منــزل آقــای خوانســاری رفتیم. آقــای حائری هم خیلی با حدت و شــدت با آقای خوانســاری صحبت کردند. 
به همین مناســبت خوب اســت جریانی که مرحوم آیت اهلل منتظری برای من نقل کردند بگویم. به خاطر دارم  آقای 
منتظری گفتند »یک بار که مرا برای بازجویی بردند، خیلی طول کشید، از صبح تا شب نخوابیده و خیلی بی حال 
شده بودم. از صبح زود تمام  روز بر من همراه با بازجویی و سوال و جواب و توهین و آزار گذشت. وقتی بازجویی تمام 

شد و مرا در سلول انداختند، آن قدر خسته بودم که به خواب رفتم. 
خــواب دیــدم مرحــوم آیت اهلل محقق داماد کنار درب ســلول آمده و لباس هایــم را نیز آورده اســت. از خواب پریدم و 
متوجه نشــدم که آقای داماد چه ربطی به آن شــرایط داشــت؟ حاال نمی دانم همان شــب یا فردا صبح )تردید از من 
است(، مأمور لباس هایم را آورد که شما آزاد هستید. یعنی از سلول راحت شدم. نفهمیدم چه ربطی به آقای داماد 
داشــت، بعدهــا آقــای مطهری به من گفتند ما همــراه فالنی )یعنی من( پیگیر آزادی شــما بودیم.« ایــن را خود آقای 
که ایشان تازه از زندان آزاد شده بودند، یادم هست همراه برادرم آیت اهلل حاج   کردند. یک بار هم  منتظری برایم نقل 
ک فرج رفتیم و همان طور که نشسته بود با ما صحبت می کرد  به رعشه  سید علی آقا به منزلشان در کوچه رهبر، خا

افتاد و ما بسیار ناراحت شدیم...

   یکی از موضوعاتی که در روان شناســی سیاســی آیت اهلل منتظری در دوران مبارزه نقل می شــود، شکنجه هایی است 
که ایشان کشیده اند. رژیم چه برخوردی با مبارزان داشت؟

این اتفاقی که نقل می کنم، زمانی بود که ایشان را برای اولین بار دستگیر کردند. در حال حرف زدن بود که یک مرتبه 
رعشــه گرفت و ما خیلی ناراحت شــدیم. معلوم بود در نشســتن احســاس ناراحتی می کند و راحت نیســت. بعد از 
شــیخ محمد ]منتظری[ شــنیدم که موقع شــکنجه با اتوی داغ پشت ایشان را می کشــیدند و احساس ناراحتی را در 

چهره ایشــان دیدیــم. تا روزهای آخری که ایشــان هنوز 
در حیــات بودنــد، وقتی قــم می رفتم، خدمت ایشــان 

شرفیاب می شدم.

   شــنیده بــودم در زمــان حصــر نیــز شــما بــا ایشــان 
معاشرت داشتید...

بلــه؛ حتــی در زمــان حصــر با اجــازه مقامــات قضایی 
گفتــم ایشــان اســتاد من  ایشــان را مالقــات می کــردم. 
گرد پــدرم بــوده و مقامات ارشــد قضایی دســتور  و شــا
کــه  کــه مــن  می توانــم ایشــان را ببینــم. اواخــر  دادنــد 
خدمت ایشــان رفتم و در حصر نبودند٬ آقازاده  ایشــان 
شــیخ احمد آقا، چند ســی دی آوردند که به من هدیه 
کننــد؛ از درس هــای فلســفه ایشــان بــود. گفتنــد ایــن 
ســی دی ها به تازگی، به مناســبت درس فلســفه تولید 
شــده اســت؛ گفتند »مــن این هــا را در خانــه، در زمان 
حصــر، بــرای احمــد درس دادم.« بعــد خوابــی نقــل 
که »دیشــب خواب  دیــدم امام خمینــی به من  کردنــد 
می گوینــد، فالنی چرا درس فلســفه نمی دهید؟ گفتم 
اکنون درس فلســفه به اندازه کافی هســت. امام فرمود 
که باید  این پیرمرد درس اشــارات را می گوید  و آن طور 
و شــاید نمی گوید؛ شــما چرا درس فلسفه نمی گویی؟ 
مــن از خواب پریدم و نفهمیــدم منظور از پیرمردی که 
در قم درس اشارات می دهد، کیست؟ اکنون هم خبر 
ندارم. بعد به دلیل همین خوابی که دیدم برای بچه ها 

شروع به درس فلسفه کردم.«

   ایــن خــواب را می تــوان منطبق بر همــان توصیه امام 
خمینــی دانســت کــه به آقــای منتظری گفتند بــا درس و 
بحث خود، کانون حوزه را گرم نگه دارید. در دوره حصر 
که با ایشــان ارتباط داشــتید، مباحثــات و گفت وگوهای 

شما و آیت اهلل منتظری حول چه مباحثی می گذشت؟
ایشــان به مناســبتی فلسفه داســتانی را نقل کردند که 
یــخ خدمــت شــما می گویــم و از این  بــرای ثبــت در تار
جهــت ترجیــح می دهم  مســتوفا ایــن داســتان را نقل 
کردنــد »مــن زمــان آیت اهلل  کنــم. آقــای منتظــری نقــل 
بروجــردی منظومــه درس مــی دادم و آقــای طباطبایی 
که  اســفار درس می دادند. روزی مرحوم شیخ مقدس 
در اصفهــان بســیار به زهد و تقوا مشــهور بــود و از آقای 
بروجــردی وکالت داشــت، به منزل مــا آمدند و گفتند 
مــن خدمــت آقــای بروجــردی بــودم و بــه مــن فرمودند 
گردان آقا ســید  بــرو به شــیخ حســینعلی بگو اســم شــا
که  محمدحسین طباطبایی را بنویسد و به من بدهد 

شهریه آن ها را قطع کنم.«

 آیت اهلل بروجردی به دلیل تدریس فلسفه می خواستند 
گردان عالمه طباطبایی را قطع کنند؟ شهریه شا

بلــه! آقــای منتظــری می گویــد »تــا آقــای مقــدس ایــن 
گفتــم از آقــای  گفــت مــن خیلــی ناراحــت شــدم و  را 
بروجــردی یــک وقتی بگیرید تــا من هــم بیایم توضیح 
دهم. ایشــان قرار گذاشــتند و خدمت آقای بروجردی 
رفتیــم. مــن گفتــم آقای مقدســی چنیــن پیغامــی را از 
گفتم اواًل من کســی  گفتند بلــه!  طــرف شــما آوردنــد! 
نیستم که این کاررا بکنم؛ )آقای طباطبایی در مسجد 
سلماســی درس می گفتنــد( مگر این شــأن من اســت 
گردان  که بروم در مســجد سلماســی بایســتم و اسم شا
آقــای طباطبایــی را بنویســم؟! اینکــه کار و شــأن مــن 

تغییراتآقایمنتظریدرونفقهیاست
عالمه طباطبایی تهدید کرد که درسش را از قم به جای پرتی مانند کوشک نصرت می برد

آیت اهلل منتظری با متد سنتی اجتهاد می کرد
هم منتظری تغییر کرد، هم دیگران!

امام خمینی در اســتنباط والیت رأی شــهید مطهری را بر آقای منتظری ترجیح می داد
تسلط بر مبانی، شجاعت در تاسیس و مطالعات تطبیقی سه ویژگی اجتهاد است
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کــه امــروز ایــن همــه  نیســت. ثانیــًا در ایــن دنیایــی 
شــبهات و مســائل کالمی مطرح شــده، مگر می شــود 
کنیــم؟! این چه  طلبه هــا را از خوانــدن معقول ممنوع 
که شــما می فرمایید؟ آقای بروجردی  فرمایشی اســت 
گفتنــد: اواًل مــن خــودم هــم  در جــواب چنــد مطلــب 
کــه در اصفهــان معقــول می خواندم و بــه درس مرحوم 
جهانگیرخــان می رفتیم، یک طلبه ای بود دو، ســه روز 
آمد درس فلســفه مالصدرا را نشســت، دو ســه روز که 
گذشــت به من گفت من خودم یک تکه خدا هســتم! 
یعنــی وحدت وجــود را این طــوری می فهمید! ببینید 
گر فلســفه برای کســی درست روشن نشــود، این خطر  ا
را دارد. ثانیــًا واقعیــت ایــن اســت کــه مــن چــه کنــم؟ 
آن قــدر از خراســان نامــه، تلگراف و فشــار آمده که من 
تحت فشــار هســتم، از مشهد این فشــارها به من آمده 

است که این ها در قم تدریس می شود و نباید بشود.«
آیــت اهلل  بــه  جــواب  در  کــه   گفتنــد  منتظــری  آقــای 
بروجردی عرض کردم »آقا، اجازه دهید من این قضیه 
را حــل کنــم. مــن پیــش آقــای طباطبایــی مــی روم و از 
کنند، شــفا  ایشــان خواهــش می کنم اســفار را تعطیل 
بگویند. مشکل خراســان و دیگران در مالصدراست. 
خــودم هم منظومه را ترک و اشــارات را شــروع می کنم، 
خوب اســت؟« فرمودند پیشنهاد بسیار خوبی است. 
مــن بــه منزل آقــای طباطبایی رفتــم و عینًا داســتان را 
کردم، آقــای طباطبایــی اول ناراحت شــدند و  مطــرح 
گــر این جــور اســت من قــم را تــرک می کنم،  فرمودنــد »ا
در جایــی دیگــر که بین قم و تهران اســت، به کوشــک 
نصــرت مــی روم و زندگــی می کنــم. هــر کس خواســت 
بیایــد آنجــا پیش مــن درس بخواند و آزاد باشــد.« این 

عبارت نشانه ناراحت شدن آقای طباطبایی بود.

   به نوعی تهدید به یک تبعید خود خواسته کردند که 
البته همه معنای آن را می فهمیدند...

کــه به عالمــه طباطبایی  بلــه. آقــای منتظــری  گفتند 
شــما  اســت  فرمایشــی  چــه  ایــن  آقــا  کــردم:  عــرض 
می فرماییــد؟ طلبه هــا که قم می آیند فقــط برای درس 
شما نمی آیند، 10 تا درس دیگر می خوانند و درس شما 
را هم می خوانند، کوشک نصرت چه فرمایشی است؟ 
کم کم ایشــان را آرام کردم. بعد گفتم پیشــنهادی دارم: 
اکنون آخر ســال است، کسالت دارید و درس تعطیل 
است؛ اول سال که تشریف می آورید شفا شروع کنید. 
فکــری کردند و گفتند مانعی ندارد و قبول کردند. اول 
کردند و من  هم منظومه را ترک   سال ایشان شفا شروع 

کردم. و اشارات را شروع 

   عالمــه در آن هنــگام اســفار را خصوصــی تدریــس 
نکردند؟

خیر.

 اســفار را 
ً
   بعــد از فــوت آیــت اهلل بروجردی که مجددا

آغاز کردند، شما درس عالمه را می رفتید؟
بله؛ بعد از فوت آقای بروجردی که اســفار شــروع شــد، 
درس اســفار آقای طباطبایی تا جلد ســوم را رفتم، سر 
جلد ســوم ایشــان بیمــاری قلبی برایشــان پیــش آمد و  

کالس تعطیل شد. 

   یکــی از محورهــای مهــم در زندگــی علمــی آیت اهلل 

منتظری ســیر تطور و تحول فکری و فقاهتی ایشــان طی نیم قرن گذشــته اســت که همچنان پرســش های بســیاری را بر 
می انگیزد و حتی شــبهات فراوانی را دامن زده اســت. ایشــان از دهه 1340 براســاس درکی که از »والیت« دارند، تئوری 
والیت فقیه را به نحو موسع تفسیر و ترویج می کنند که حتی برخی نتایجی که می گیرند، تهدید جمهوریت است. پس از 
پایان دهه 1360 به نظریه والیت انتخابی گرایش پیدا می کنند و در پایان نیز به »نظارت فقیه« و ترجیح »شورای رهبری« 
بر والیت فقیه می رســند. این ســیر تطور فکری ســه مرحله عمده را پشت سر گذاشته است؛ روزی فهمی داشته اند و روز 

دیگری آن را اصالح کرده اند یا تغییر داده اند و اجتهاد جدید کرده اند...
کاماًل روی متد سنتی اجتهاد کرده اند.

   خب، این اجتهادات ناشــی از یک تحول بیرون دینی اســت؟ یعنی عوامل غیر معرفتی روی معرفت دینی ایشــان اثر 
گذاشته یا ناشی از یک تحول درون دینی است؟

من از کسانی هستم که معتقدم ایشان بر اساس متد اجتهادی به این نتایج رسیده اند...

   درواقع می خواهم بدانم تغییر عناصر معرفت شناسی ایشان ناشی از چه علل و عواملی بوده است...
اجازه دهید یک خاطره نقل کنم. بله٬ ایشــان  خودشــان تغییر کردند،  بســیار ی در طی زندگی تغییر می کنند. آقای 
منتظری می گفتند: »ما با آقای مطهری مساله والیت را مباحثه می کردیم و اختالفمان شد. من از ادله و روایت مقبوله 
عمربــن حنظله، به والیت رســیده بودم. آقای مطهری ســخت مخالف بود و می گفــت از این حدیث چنین چیزی 

استفاده نمی شود. به نتیجه توافق نرسیدیم، داوری را نزد امام خمینی بردیم که استادمان بود.«

   چه سالی؟
گرد امام بودند و خدمتشــان اصول می خواندند؛ مختصری هم اســفار خواندند، اما بیشتر اصول  همان زمانی که شــا

خواندند.

   قبل از سال 1342 بود؟
بلــه، بــه نظــرم دهه 1320 بود  که البته بنده شــنیده ام. امام خمینی با نظر آقای مطهــری موافق و با نظر آقای منتظری 
مخالف بوده اند  و قول آقای مطهری را تایید کرده اند که از مقبوله عمربن حنظله والیت درنمی آید و داللتی بر والیت 
که نقل می کنم در اســتنباط از مقبوله اســت. اکنون مقبوله عمربن حنظله مهمترین دلیل نقلی  ندارد. این بحثی 
امام خمینی در مبحث والیت اســت. آقای منتظری می گفتند جالب اســت آن وقت با نظر من موافق نشــد و با نظر 
که در بیع از ایشان منتشر شده است، مستند اصلی٬ آن  کتابی  کرد. در  آقای مطهری موافقت شد، ولی بعدًا تغییر 
مقبوله است که آقای منتظری استدالل های ایشان را نقد کرده است. در هر صورت این تغییر فکر است، تغییر فکر 
کار می کردند  متدیک یعنی درون دینی، برون دینی نبوده و کاماًل درون فقهی است. آقای منتظری کاماًل درون فقهی 

و الاقل ایشان این گونه بودند. 

 با نصب 
ً
 چطــور آقای منتظری از آن طریق تفســیر موســعی که حتــی رئیس جمهور را بدون انتخابــات و صرفا

ً
   اساســا

ولی فقیه مشروع می داند، به خلع ید از ولی فقیه می رسد؟



ها
شه

دی
جان

طرن
ش

127

13
95

ور 
هری

 ش
| 1

ه 2
مار

 ش
|

نتیجه آن درسی هم که امام خمینی در نجف گفتند، همین می شود. جزوه ای که درس...

   امام آنجا می فرمایند حکومت اسالمی شعبه ای از حکومت پیامبر اسالم است، با همه اختیاراتی که معصوم دارد و 
 بحث فقهی نمی کنند و به مافوق فقه رفته اند و از ادله کالمی و تفاسیر عرفانی هم استفاده کرده اند...

ً
در تئوری  خود صرفا

آنجا بحث این است که مردم هیچ نقشی ندارند، اما چیزی که ایشان در جمهوری اسالمی تایید کرد، این نیست. 
جمهوریتی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی است، به مردم اصالت می دهند و امام این را تایید کردند.

   البته این بحث مفصلی است که شاید گفت وگو را به حاشیه ببرد، اما...
نقطه بسیار مهم و قابل توجه در زندگی فقاهتی و کارهای فقاهتی آقای منتظری که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده 
باشد، نظریه پردازی است. در تاریخ فقه چند نفر از بزرگان هستند که مسائل را از صفر اجتهاد و نظریه پردازی کرده 
باشند؟ برای من بزرگی یک مجتهد حول این محور دور می زند؛ اول روی مبانی مسلط باشد. دوم اینکه تاسیس کند 
و موسس باشد که بسیار مهم است. این مساله را به نقطه  دیگر وصل می کنم. سه نقطه در اجتهاد بسیار مهم است:

1. استحضار کل مبانی اصولی و اجتهادی.
2. روحیه و شجاعت تاسیس بنای نو، چیزی را از صفر شروع کردن، به هر چه که می خواهد برسد.

3. به مکاتب هم عرض فقه شیعه آشنا باشد، مطالعه تطبیقی و مطالعه مقارنه ای بکند.
مســاله مطالعه تطبیقی در اجتهاد بســیار مهم اســت. یقینًا کســی مکتب های دیگر را بشناســد، نگاهش در درون 
مکتــب خود، کاماًل عوض می شــود. امــروز در حقوق، مکتب های مقارن، مکتب های حقوقی دنیای امروز اســت. 
یقینًا اگر کسی آن ها را بشناسد، در اجتهاد نظر دیگری خواهد داشت و اجتهاد درون مکتبی او عوض می شود، اما 
تا نیم قرن معاصر، مکتب های مقارن مکتب فقهی شــیعه، مکتب های اهل ســنت بوده اســت. امروز مکتب های 
حقوقــی مکتــب کامــن ال، اســتتیوت ال  و رومــی -  ژرمنــی اســت و اگر کســی این هــا را بشناســد، در اجتهاداتش اثر 
می گذارد. امروز، فقیه موفق، فقیهی اســت که با مکتب  های دیگر آشــنا باشــد. در تاریخ فقه چه کســانی دارای این 
کنیم »شیخ طوسی« است؛ ایشان ساختار جدید  که می توانیم متصف به این مساله  ویژگی ها هستند؟ اول کسی 
به فقه شــیعه داده و هر ســه این ویژگی ها را دارد. اواًل، بر مبانی شــیعه مسلط است. ثانیًا، فقه را از نو ساخته و به فقه 

شیعه ساختار  داده است...

   بنیاد و ساختار داده است...
بله، ثالثًا به قرینه  کتاب  الخالف، ایشــان مســلط به مکتب های مختلف بوده اســت. بنابراین، توانســته چنین کار 
که پالن  و طرح  هنگامه ای را بکند. در طول تاریخ بعدی، محقق حلی که خیلی بزرگ است، ولی از کسانی است 

جدید تاسیس کرد، پالن جدید به فقه داد که کار بزرگی است، ولی  ساختار همان متعلق به  شیخ طوسی است.

ک با تئوری هابز می کند؟    مانند کاری که جان ال
احســنت. بعــد از ایشــان عالمــه حلی یــک فقیه اهل تطبیــق  و مقارنه اســت، در »تذکره الفقها« ایــن کار را کرد، ولی 
کرده باشــد( نمی بینم، حتی در فقه. در دوران معاصر مرحوم آیت اهلل  من از عالمه نوآوری )که مســاله را از صفر آغاز 

بروجردی، کسی است که نگاهش به مکتب های فقهی عامه، از این جهت موفق بوده است.

   صاحب جواهر این طور نبوده است؟
کار جدیدی نمی کند و تنها ُپر  ابدًا نبوده اســت. صاحب جواهر دنبال کشــف اللثام، ریاض و فقهای قبل اســت. 
کرده  کار  کمتر از ایشــان  نویس اســت. مرحوم پدرم می فرمودند شــیخ انصاری در مقایســه با صاحب جواهر خیلی 
اســت، ولــی همــان کارهایــی که کرده از کارهای جواهر جلوتر اســت. مکاســب برای نقــد جواهر اســت. جواهر را با 
کارهای قبلی مانند کشف اللثام فاضل هندی و یا مفتاح الکرامه مقایسه کنید، اما کسی به این توجه نکرده است 
گر نگاه کنید  که آقای منتظری نظام فقهی حقوق بشــر را تاســیس کرد. ما چنین ردپایی در کتب فقهی نمی بینیم. ا
فالن آقا، شــرح العروه نوشــته اســت؛ همان چیزهایی را که در جواهر بوده، آورده و یک نظری هم خودش داده است. 
فقهای جدید کدام ساختار جدید را تاسیس کردند؟ اما همین شش جلد کتاب والیت فقیه و کتاب نظام الحکم 
فی االسالم، همه کارهای تاسیسی است. بعد هم یک کتاب مختصر شد که باز فکر جدید است به نام نظام الحکم 

فی االسالم، این فقه جدیدی است ولی با اصول سنتی قدیم.

   تاریــخ تاســیس ایــن نظام فقهــی حقوق بشــر را چه 
ایــن تکاپــوی جدیــد  آغــاز  نقطــه  دهــه ای می دانیــد؟ 

کجاست؟
آقــای منتظــری از دهه 1360 شــروع بــه کارهای جدید 
می کند. کار ایشان را با یک نفر می توانیم مقایسه کنیم: 
کار آقــای نائینی در زمان مشــروطیت که »تنبیه االمه و 
تنزیه المله« نوشته اســت. تنبیه االمه فقه حکومتی را 
فقاهت کرده اســت، امــا کتاب آقای منتظری دقیق  تر 

از آقای نائینی است.

   حتی گرایشات یکسانی میان آقای منتظری با عالمه 
نائینی در موضوع »وکالت فقیه« نیز دیده می شود...

کتــاب نظــام  کــه اول  بلــه، از نظــر متــد. آن 15 اصلــی 
الحکم فی االســالم اســت، هنگامه ای اســت که یک 
فقیــه می کنــد. یــک فقیــه نظــام حکومتــی اســالم را بر 
اســاس مبانــی فقهــی به 15 اصــل تلخیــص می کند و 
همه آن ها را با منابع فقهی تثبیت می کند؛ جامع ومانع 
هم هست. در سراسر کتاب های فقهی کجا می بینید 
که حقوق اپوزیســیون را به طور فقهی کســی بنویســد؟ 
مــن نمی گویــم حق یا باطل اســت، می گویــم کار آقای 
منتظــری یک نوســازی فقهــی اســت و به هیچ وجه در 

مقام ارزیابی نیستم.
کار  کنــم، می خواهــم بگویــم این  نمی خواهــم داوری 
کنون یکی می گوید ]فالن مســاله[ اقوا  شــده اســت. ا
اســت. دیگــری می گویــد احــوط اســت؛ این هــا نظــر 
کار ابداعــی نیســت. تمام کســانی که بر  اســت، ولــی 
کارشــان حاشیه بر  عروه حاشــیه نوشــتند، مهمترین 
عروه اســت. حاشــیه بر عروه، فقاهت بزرگ و اجتهاد 
اســت، امــا کار جدیــد نیســت. آقــای منتظــری یــک 
رساله کوچک در حقوق بشر دارد و همه از فقه است. 
بــه نظــرم آنچــه بایــد در تحلیل آقــای منتظــری توجه 
کوچــک  کار اســت. مســاله های شــخصی  کــرد ایــن 
گر  کار بزرگی اســت. ا کار،  دیگــرش بمانــد، ولی ایــن 
کار تاسیســی مســتند به متد سنتی اجتهادی باشد، 

کار مهمی است.

   بــا همیــن متــد، امــام خمینــی نیــز از فقهای موســس 
هستند؛ حتی اگر نظریه والیت فقیه را نادیده بگیریم، اما 
کاری کــه ایشــان در ابواب اجتماعی فقــه انجام دادند، 

ابداع است...
کار ســنتی اســت.  که  کتاب ِبیعشــان  حضرت امام، 
گــر من بخواهم از عظمت فقهی امام خمینی بگویم،  ا
در فرمان هشــت ماده ای ایشــان که به عنوان یک فقیه 
در حقوق شــهروندی اســت که مســتند به مــواد ابتناء 
کردنــد. یک فقیه این ها را صادر می کند و همه این ها 
را باید فتوا بدانیم. هشــت ماده ایشــان، هشــت باب و 

اصل در فقه شهروندی است که کار عظیمی است.

   هــم حضــرت امــام و هــم آیــت اهلل منتظــری در حوزه 
حقوق شــهروندی کار تاسیســی انجــام دادند، گرچه به 

نتایج متفاوت عملی رسیدند... 
هیچ کس در فقاهت آقای منتظری تردید ندارد، الاقل 
گــر کســی بخواهــد قــم و نجــف را بــا هم  مــن ندیــدم. ا
مقایســه کند باید فقاهت آیــت اهلل منتظری را با برخی 
از فارغ التحصیالن حوزه های دیگر  را مقایســه کنیم تا 

عظمت قم معلوم  شود.

امامخمینیفقهشهروندیراتاسیسوابداعکردند
شناختن مکاتب دیگر بر اجتهاد درون مکتبی اثر می گذارد

شیخ طوسی از پیشروان اجتهاد تاسیسی است
منتظری موسس نظام فقهی حقوق بشر است

در مکتب قم حرف استاد را نقل نمی کردند، مگر برای گرفتن اشکال
این روش قم است: در بسم اهلل استاد هم تردید کن!

کتاب حجاب شهید مطهری محصول تفکر آزاد قم است
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   من یک سوال را پاسخ نگرفتم: شما فرمودید تحول 
 تحولی درون دینی 

ً
اندیشه فقهی آیت اهلل منتظری صرفا

و حتی دورن فقهی بوده است، اما به نظر می رسد و حتی 
توسط نزدیکان ایشان گفته شده که عناصر اجتماعی و 
سیاسی و حوادث روزگار بود که بر آراء فقهی ایشان تاثیر 
گذاشت و رویدادهای دهه اول انقالب نقش مهمی در 

تغییر برخی نظرات عملی شان ایفا کرد...
ایشــان هر موضعی   که گرفته، بر اساس فهم فقهی اش 

بوده است.

   یعنی عناصر بیرون دینی، مثل جامعه، سیاست و... 
اثری نداشته است؟

یعنی هوای نفس نبوده اســت. معتقــدم این اعتقاد را 
داشته، یعنی آنچه می گفت از اعتقادش بود.

   بــا این اوصاف، آیا دو میراث امام و آیت اهلل منتظری 
با هم تعارض جدی یا تضاد ماهوی دارند؟

کمی تعارض فقهی بنیادین دارد.

   یعنــی خروجــی هریــک از دو میــراث، می توانــد دو 
شکل متفاوت باشد؟

بله؛ فقاهت این عوارض را دارد که گاهی دو نظر فقهی 
مقابــل هم قــرار می گیرد. شــما یــک طرف فقــه را نگاه 
کنید که امام خمینی است. طرف دیگر فقیهی است 
که امام به فقه و تقوای او معتقد است، اما صددرصد 
بــا او مخالــف اســت و او آقــا ســید احمد خوانســاری 
است. این دو مکتب فقهی مقابل هم هستند. آخوند 
خراســانی و ســید طباطبایی یزدی را نگاه کنید. مگر 
آقا شــیخ فضل اهلل آدم کمی است؟ آقا شیخ فضل اهلل 
گرد شــیخ انصــاری اســت؛ آخونــد هــم  بزرگتریــن شــا
گرد شیخ انصاری است، اما این دو با هم مخالف  شا
هســتند. جالب اســت در قضیه استبداد مشروطه دو 
تفکــر فقهی مقابل هم بودند. این ها آثار فقهی اســت. 
مساله در احزاب نیست که دو مانیفست بدهند. نه، 

مانیفست سیاسی نیست.

   بنابرایــن، می تــوان هــر دو را در چارچوب مکتب قم 
دیــد؛ یعنی علیرغــم برخی از این تزاحم هــای فکری، در 

یک چارچوب کلی می گنجند؟ 
بلــه، هــم امــام، هــم آیــت اهلل بروجــردی، هــم آیــت اهلل 
گلپایگانــی هم آیت اهلل آقا شــیخ مرتضــی حائری، هم 
آیت اهلل ســید محمد محقق داماد، این ها همه خریج 

قم هستند.

   وجه اشتراکشان؟
در چیزی است که متد قم است، اما طبیعتًا فکر امام 

خمینی که مانند آقای محقق داماد نیست.

   اگر اجازه دهید، من سوال را به شکلی دیگر بپرسم: 
اینکــه در ســیر تطور نظــرات فقهی آقای منتظــری، فقط 
ایشان به منابع فقهی مراجعه می کردند یا حوادثی که در 
طول روزگار رخ   داد، ایشان را به سمت موضع گیری های 
جدیــد کشــاند؟ یعنی منبع اســتنباط ایشــان فقط فقه و 

تفکر خودش، صرف نظر از جامعه بوده است؟
در کتــاب نظــام الحکم فی االســالم یکجا هســت که 
گفته »در عمل دیدیم اشــتباه شــده اســت«؛  خــودش 

بعد آن را بازخوانی کرده است.

   یعنی حوادث روزگار هم بر ایشان تاثیر گذاشته است؟
بله؛ در بازخوانی قضیه تاثیر گذاشــته اســت. یک موقع حوادث با آن نظری که دارد، عمل نمی کند. می گوید، چون 
که زنای  این حوادث را دیدم، بنابراین نظرم را پس می گیرم یا به نظرم عمل نمی کنم. مثاًل کســی به این قائل اســت 
محصنه را باید سنگسار  کرد، بعد به این نتیجه می رسد که این برای اسالم بد است و دنیای امروز اعتراض می کند. 

پس می گوید این اجرا نشود...

   به دلیل ضرورت و مصلحت...
ئل جور دیگری برایش معنا می شــود؛ این دو با هم فرق  ئل را مجددًا می بیند، اما دال یــک وقتــی فقیــه برمی گردد و دال
می کند. مثاًل  آیت اهلل حکیم صاحب کتاب مستمسک العروة الوثقی، تا قبل از اینکه برای معالجه به اروپا برود، قائل 
به نجاست کفار بود. وقتی برگشت، نه اینکه ضرورت باعث شد که فتوای به طهارت داد، برگشت ادله را نگاه کرد؛ 

بار دیگر با نگاه دیگر به ادله برگشت که اسمش را بازخوانی می گذاریم.

   بنابراین، با برخی که می گویند »مجتهد شهری« و »مجتهد روستایی« با یکدیگر فرق می کنند، موافق هستید؟
که دارای فتاوای مختلف است٬  بله، بسیاری از فقهای ما در دو نحله دو جور نظر دادند. شافعی، از کسانی است 
فتاوای قبل از مصر و بعد از مصر. مثاًل اکنون وقتی مســیحیت را می گوید نمی داند مســیحیت یعنی چه؟ دومرتبه 

وقتی برمی گردد، یک طور دیگر نگاه می کند.

   به طور اخص آقای منتظری درباره والیت فقیه و آن سیر تطور سه گانه، چه کردند؟
که در سیر زمان دومرتبه ادله  اکنون نمی توانم به طور قاطع بگویم، ولی از نظر تحلیلی این مساله را استنباط می کنم 

را بازخوانی کردند.

   موضوع دیگری که امروز در بستر تحوالت فقهی مطرح است، آینده »مکتب قم« است. در مقایسه با زمان تحصیل 
جنابعالی، سیر تحوالت به چه سویی رفته است و ارزیابی شما از میراث مکتب قم چیست؟

اواًل جامعیــت معقــول و منقــول بــودن، از خصوصیــات  قم اســت، چون اجتهاد بــدون اصول معنا ندارد. کســی که 
اصول نداند نمی تواند مجتهد شود و اصول خوب باید تفکر عقالنی داشته باشد، من نمی گویم فلسفه خوانده باشد، 
ممکن اســت کســی فلسفه درســت نخوانده، ولی »تفقه عقالنی« دارد و مقید به متد است. نکته دیگر اینکه باید از 
شــخصیت های بزرگــی کــه در نجف تحصیــل کردند، قدردانی کنم. من برخی ها را که در قم هســتند می شناســم؛ 
بسیار جامع و وسیع هستند. بنده هیچ وقت به درس آیت اهلل وحید خراسانی نرفتم، ولی در جلسات خصوصی که 
مکرر خدمتشــان رســیدم، دیدم دریایی از اطالعات عمومی وسیع دارند، دریایی عجیب از حافظه غریب، جهان 

دیده و جهان خوانده هستند.

   علیرغم اینکه آقای وحید با فلسفه مخالف هستند، اما آن جامع معقول را می شناسند...
اتفاقًا درست است با معقول مخالف هستند، اما معقول را خوب فهمیده اند. یک نکته ای در مکتب قم وجود دارد 
و نمونه آن آقای منتظری اســت: هیچ گاه پایبند کامل به نظر اســتاد نیســتند و نظر استاد را نقد می کنند. درحالی که 

مجتهدشهریبامجتهدروستاییفرقمیکند
خروجی میراث آیت اهلل منتظری و امام با یکدیگر متفاوت است
تفکر فقهی، مانیفست سیاسی نیست
آیت اهلل حکیم بعد از سفر به اروپا در حکم نجاست کفار تجدیدنظر کرد
آیت اهلل منتظری در سیر زمان، ادله را بازخوانی کردند
جامعیت معقول و منقول، از خصوصیات  قم است

  آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی   آیت اهلل محمدعلی مقدس  آیت اهلل محمدرضا گلپایگانی
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در مکتب نجف، مثاًل آقا شیخ جواد تبریزی، بیشترین آثارش همان آثار استادش است؛ یعنی مواردی که با استاد 
مخالف باشد، بسیار کم است. همین امروز صبح کتابی را نگاه می کردم، یکی از فارغ التحصیالن نجف، از شرح 
العروه برایم فرستاده بود. دیدم عینًا با آنچه استادش، مرحوم آیت اهلل خویی در کتاب االجاره نوشتند، مطابقت دارد.
گرد یکی از فارغ التحصیالن نجف مرحوم آیت اهلل حاج میرزا هاشم آملی الریجانی، پدر دکتر الریجانی بودم. من شا

ایشان هیچ ابایی نداشت که حرف های استادانش را بگوید و بگویند ما هم دقیقًا بر همین نظریم؛ این روش نجف 
اســت، امــا روش قــم: من به درس پــدرم و درس آیت اهلل حاج مرتضی حائری رفتم٬ هر دو خریج مکتب قم هســتند، 
البتــه درس ســطح و کتاب هــای خــارج آقــای منتظری را هــم خواندم که خریج قم هســتند. مرحوم پــدرم در درس، 
حرف مرحوم آقا شــیخ عبدالکریم را نقل نمی کرد، مگر اینکه می خواســت به آن اشــکال بگیرد. پســر ایشــان، حاج 
شــیخ مرتضی حائری حرف پدر را نقل نمی کرد، مگر اینکه می خواســت نقد کند. این روحیه در قم وجود دارد. پدر 
من با حالت خیلی ساده حرف می زد و به من می گفت مصطفی اگر می خواهی مجتهد شوی، مراقب باش، همان 
که متابعت  بسم اللهی که معلمت می گوید، احتمال بده اشکال داشته باشد. فوری باور نکن، این روش قم است 

کامل از استاد نمی کردند.

   درباره حوزه قم ما سالیانی است که با هشدارها و انذارهای چهره های برجسته مواجهیم. تقلید، رکود فکری و فقدان 
نوآوری، سهم مهلکی است که می تواند هم حوزه و هم دانشگاه را تهدید کند. چه زمینه هایی بستر این رکود را به وجود 

آورد؟ آیا می توان روی مسائل ملموس و مشکالت عینی دست گذاشت...
گویا همه شهر در حال تحصیل است. در شب های  که  یاد بود  کنید طلبه  های درس آقای منتظری آن قدر ز باور 
گر طلبــه ای در ایام هفته شــب ها در حــرم دیده  یارت نبــود. ا هفتــه یــک طلبــه در حــرم حضــرت معصومه بــرای ز
گر اهل  گر اهل خانه هســتند به خانــه، ا می شــد، معلــوم بــود درس نمی خوانــد. قبــل از مغــرب همه آماده بودنــد، ا
کتابخانه می رفتند. شب در مدرسه سکوت بود و همه مشغول تحصیل بودند. این  کتابخانه بودند، بعد نماز به 
بســاطی که امروز در قم می بینید که کارهای ســمبلیک وجود دارد، اصاًل ســابقه نداشــت و این کارها نشانه های 
عدم تحصیل بود. یعنی به عنوان طلبه غیر محصل تلقی می شــد. یادم هســت آن موقع این اصطالح معروف بود 
کــه در کناری می نشســتند و با هم  کــه فالن کــس از »اصحــاب الصحــن« )کســانی که درس نمی خواندند( اســت 
کتــاب حجاب مرحــوم آقای مطهری محصــول تفکر آزاد  صحبــت می کردنــد. می گفتنــد این اهل درس نیســت. 
قم اســت. قطعًا نمی شــد این کتاب در نجف و مشــهد نوشته شــود. این آزادی علمی در قم وجود داشت. کسی 
بــه آرای دیگــری تعــرض نمی کرد، یا نظر توهین آمیزی نمی داد. در خیابان، کوچه و حجره بحث بود. قم یک شــهر 
کادمیک بود و هیچ وقت اینکه به شکلی توهین آمیز نظر کسی را رد کنند، نبود. هیچ گاه افکار افراطی  تحصیلی آ

در قم به وجود نیامد. 
کنیــد، در رأسشــان بزرگانــی چــون آقایــان منتظــری، مطهــری، شــبیری  گــر زندگــی فارغ التحصیــالن قــم را نــگاه  ا
گردان اولیه مرحوم پــدرم بود و  زنجانــی، بهشــتی، امــام موســی صدر، مکارم شــیرازی، موســوی اردبیلی )که از شــا
از فارغ التحصیــالن قــم هســتند. البتــه آقــای مکارم پنج، شــش ماه نجــف بودند و آن هــای دیگر فقط قــم بودند. 
یــارت بوده یا همین طــور دیگرانی که  گر رفته برای ز آقــای بهشــتی یــک روز هــم برای درس بــه نجف نرفته اســت؛ ا
نام بردم.( این ها تحصیل کرده های قم هســتند و روششــان، روش اعتدال اســت. به هیچ وجه اهل افراط  و تفریط 
ی های نابه جا نمی کنند و فقه را کارآمد مطالعه می کنند. آیت اهلل سیســتانی فقیه بســیار بزرگی در  نیســتند، تندرو
یادی خوانده و می داند.  نجف اســت. یکی از نقاط مثبت زندگی او، پر مطالعه بودن ایشــان اســت. کتاب های ز
حافظه شــان خیلــی خــوب اســت. مــن خدمت ایشــان نرســیدم، ولــی می دانم ایشــان هم طلبــه اولیه قــم بودند و 
کتاب می خواند، حتی  بعدًا به نجف رفتند، شــاید این ســبک مطالعه جنبی از قدیم بوده اســت. ایشــان خیلی 
روزنامه هــای قــم را هــم مطالعــه می کرد و قطعًا مجله شــما را هــم می خواند. داشــتن اطالعات جنبی بســیار مهم 
اســت، ولی  حتی خودم دیدم آقای دکتر گرجی وقتی اســتاد دانشــگاه تهران شــد، غیر از شــرح لمعه، مکاســب و 
گر خوانده  یخ هم ا کرده بود! تار کتب سنتی را مطالعه  کتاب دیگر نخوانده و تنها همین  جواهر، یک مقاله و یک 

ی نخوانده بود! کتب حوزو کتاب  بیرون از  بود طبری بود. یعنی یک طلبه بود و یک 

کــه در آخرین اثرتان به شــرح آن پرداختید- ممکن اســت در همدوشــی با دیگــر جهالت ها،     آیــا جهــل مقــدس - 

کند؟ میراث مکتب قم را نابود 
یخی  کــه در برخــی از علمــای قــم بــود، تار صراحتــی 
شــده اســت. مقدســی های بیجا اصــاًل در قــم وجود 
گردان  نداشــتند. همیــن چنــد روز قبــل یکــی از شــا
گردانی که می آمد،  بــزرگ والــد ما،  دربــاره یکی از شــا
ذکــر  مــدام  و  بــود  دســتش  تســبیح  و  می نشســت 
می گفت، حرف می زد. می گفت او یک روز حرف زد 
و آقــای داماد صریح به او گفت »تو که ذکر می گفتی، 

بنا نبود حرف بزنی؟!«

از  اســت  پــر  نیــز   امــام خمینــی  سراســر صحیفــه     
کــه ایشــان از جاهــالن متنســک، عالمان  شــکوه هایی 

متهتک و مقدس نماهای بی شعور دارند...
کســانی که مخالف فلسفه بودند، این  همین اســت. 

فضا را به وجود آوردند...

   آیــا وضع معاصر میراث مکتب قم را آن قدر تهدید 
کــه متزلــزل یــا فــرو بپاشــد؟ یعنــی اصحــاب  نمی کنــد 

کرد؟ صحن بر اصحاب تامل غلبه نخواهند 
کنون بیشــتر طلبه ها  در ایام هفته یا در حرم مشغول  ا

یارت هستند و یا درجمکران به سر می برند. ز

   این تهدید است؟
جمعــه،  شــب های  کــه  بــود  فقیهــی  پــدرم  مرحــوم 
عادتــش ایــن بــود وقتــی پیــاده از مســجد بــه منــزل 
حضــرت  مقابــل  و  می رفــت  صحــن  در  می آمــد، 
یــارت می خواند، بعد به  معصومه می ایســتاد و یک ز
خانه می آمد و دعای کمیل می خواند، از مقدســی او 
فقط این دو را دیدیم. این مقدس بازی ها در قم نبود. 
این ها خالف مکتب قم است. کسانی که مکتب قم 
کار را می کنند.  را دیدنــد، تعجــب می کنــم چــرا ایــن 
البتــه بایــد دقــت کرد که آقــای بهجــت از مکتب قم 
نیســت؛ یــک آدم مــورد محتــرم در قــم اســت. بــه آقــا 
ســید رضا بهاءالدینی می گفتند آقا ســیدرضا آســید  
گوشــه ای از پایین شــهر قــم بــود. این قــدر  صفــی٬ در 
مســائل و معجــزات برایــش نبود، خــودش هم مدعی 
ایــن حرف هــا نبــود و احترامــش بــرای مــا این بــود که 
چنیــن ادعاهایی ندارد. ایــن ادعاها، ادعای جالبی 
گر بــاب این چیزها باز شــود، معــارف بلند  نیســت. ا
اهــل بیت فراموش می شــود و یا ال اقل تحت الشــعاع 

مطالب عوامی قرار می گیرد. 
در  ســال  همــه  ایــن  کــه  طباطبایــی  آقــای  مرحــوم 
خدمتشــان بودیــم، یــک ادعــای این طــوری نمی کرد 
و درســش را مــی داد. مکتــب قــم این طــوری اســت. 
مرحــوم جــد ما که موســس قم بــود، نقــل می کنند که 
کفــش جلوی  گفــت که شــنیدم  یکــی آمــد جلویــش 
گفته انــد بلــه هــر وقت  پــای شــما جفــت می شــود؟! 
نباشــد  می کنــد!  جفــت  باشــد،  مــن  پیش خدمــت 
کارآمد  جفــت نمی شــود! ما بــرای دوام فقــه شــیعه و 
کنیم. احیای  بودن آن دوباره باید ســنت قم را احیاء 
ســنت قــم دو عنصــر دارد: اجتهاد و اعتــدال.  بر این 

دو محور باید سنت قم  احیاء شود.

گری، آقــای منتظری و امام را با یکدیگر     در ایــن احیا
می بینید؟

بله؛ البته این بحث وقت دیگری را می طلبد.     آیت اهلل حسین وحید خراسانی   آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی  آیت اهلل سیدمحمد بهشتی


