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بسماهّللالرحمنالرحیم

دیدهبان...!!
مجالیاستبرایبهتردیدنجهان؛
بستریاستبرایتوصیفسوژهها؛
رسالتیاستناظربهتبیینفهمها؛
تالشیاستدرراهنقداندیشهها؛
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روزجهانیزبانمادری

دوم اسفندماه به عنوان روز جهانی زبان مادری در تقویم ثبت 
شده است. دلیل نامگذاری این روز یادبود دانشجویان بنگالدشی 
است که در اعتراض به تبعیض زبانی، سعی کردند تا زبان خود 
را به عنوان زبان دوم در کنار اردو، به تصویب برسانند. در ایران 
نیز برای نخستین بار در اسفندماه سال ۸۲ مراسمی در دانشگاه علم 
و صنعت، توسط دانشجویان تُرک دانشگاه های تهران برگزار شد. 

امسال نیز در این روز برخی از جامعه شناسان و مردم نگاران اقدام 
به اظهار نظرهای متفاوت در باب زبان مادری قومیت های مختلف 

کردند. 
برخی همچون آقای شفیعی کدکنی سعی کردند تا زبان مادری را 
موجب وفاق و همبستگی اجتماعی دانسته و پیشنهاد یکی کردن 

زبان قومیت های مختلف را ارائه کنند. 
برخی دیگر همچون سید جواد میری تکثر زبان قومیت ها را نشانه 
بلوغ اجتماعی جامعه ایرانی و سبب پیشرفت هر یک از اقوام 
دانستند که می توان آنها را در صورت بندی واحدی از یکدیگر 

متمایز ساخت.
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مهمترینرویدادهایجهاناندیشه|اسفندماه1400

نصیرالدین خواجه بزرگداشت و مهندس روز
طوسی

روز پنجم اسفند ماه در تقویم رسمی کشورمان به عنوان روز 
بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام گذاری 
شده است. ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصیرالدین 
از فالسفه و منجمین بزرگ اسالمی است که اختراعات متعددی 
را از خود به جای نهاده است.  در روز مهندس امسال، سخنرانی ها 
و یادداشت های متعددی درباره ایشان در فضای مجازی منتشر 
شده که هرکدام به جنبه ای از اندیشه ایشان پرداختند. برخی سعی 
کردند از صلح طلبی خواجه بگویند و برخی دیگر سعی کردند 
تا راه او را از عرفا و فقها جدا نمایند. گروهی تالش کردند تا او 
را نماینده عقل گرایی معرفی کنند و عده ای از  پیوند اخالق و 

مهارت در زیست ایشان سخن گفتند.
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برگزاریدورهآشناییبافقهاجتماعی

انجمن مطالعات اجتماعی حوزه با همکاری گروه فقه جامعه و 
فرهنگ مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السالم دوره ای را با موضوع 

»فقه اجتماعی« به راه انداخته است.
فقه  جامعه،  هنجاری  نظام  همچون  موضوعاتی  دوره  این  در 
اجتماعی در تراث شیعه، فقه فرهنگ و جریان شناسی مکاتب 
فقهی در تولید فقه اجتماعی مورد بحث و نظر قرار خواهد 

گرفت. 
 از اساتید این دوره نیز می توان به افرادی همچون دکتر شمس اهلل 
مریجی، سید حسین شرف الدین و دکتر حسن خیری اشاره کرد.  

بحثونظردربابنکاحمعاطاتی

اظهار نظر یک فیلم نامه نویس در جشنواره فجر امسال مبنی بر صحت ازدواجی که در آن صیغه ازدواج خوانده نشود، موجی از اظهار  نظرها 
و واکنش ها را در پی داشته و موجب شد تا یک بحث فقهی دیرینه یعنی نکاح معاطاتی مجددا بر سر زبان ها بیافتد. نکاح معاطاتی عبارت 
است از قصد انشاء نکاح بدون کاربست الفاظ مخصوصی که از جانب شارع مقدس در جهت ایجاد رابطه  زوجیت وارد شده است. در 
این حالت، قصد انشاء نکاح به واسطه  انجام فعلی است که صراحت در نکاح داشته باشد؛ یعنی قصد انشاء عقد به واسطه  فعلی است که 
عرفاً داللت بر نکاح کند. در بین علمای شیعه، می توان افرادی را یافت که به صحت این نوع نکاح حکم کرده اند؛ اما بیشتر از همه نظر امام 
خمینی)ره( به عنوان یکی از فقهای معاصر در این باره چالش برانگیز شده است. برخی سعی کردند تا سخنان فیلم نامه نویس مذکور را بر 
اساس فتوای امام توجیه کرده و برخی دیگر به دنبال آن هستند که شرایطی را بر این فتوا بار کنند تا نتوان به راحتی حکم به صحت آن داد.   
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مهمترینرویدادهایجهاناندیشه|اسفندماه1400

روزجهانیزنان

1۸ اسفند هر سال به عنوان روز جهانی زنان در جهان شناخته 
می شود. روزی که گروه های فمینیستی دستاوردهای فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان را بازگو کرده و مسائلی 
باروری و خشونت و سوء  برابری جنسیتی، حقوق  همچون 

استفاده علیه زنان را برجسته می سازند.
امسال نیز در بستر فضای مجازی بحث ها و گفتگوهای زیادی 
حول موضوع زنان شکل گرفته و جریانات مختلف نظر خود را 

مبعثپیامبراکرم)ص(

حرا،  غار  در  و  تاریخ ۲7 رجب  در  اسالم  عظیم الشان  پیامبر 
رسالت بزرگ خود را آغاز کرده و ندای خود را به گوش جهانیان 
رساند. دهم اسفند امسال مسلمانان پیامبرشان را جشن گرفته و 
بحث های مختلفی را درباره فلسفه و اهداف بعثت راهی فضای 

مجازی کردند. 
به طور ویژه سه موضوع مهم در خالل این بحث و نظرهای 
امسالی به چشم می خورد. بحث اول رابطه بعثت و پیامبری با 
دنیای مدرن و لوازم آن مانند هوش مصنوعی و دنیای دیجیتال 
است که چالش های زیادی را پیش روی تحلیل گران قرار داده 

است. 
بحث دوم حول موضوع رابطه بعثت و اخالق است که به تبیین 
روایت معروف نبی اکرم در مورد اتمام مکارم اخالق می پردازد.

بحث سوم نیز در باب رابطه بعثت و حکومت است که عده ای 
سعی دارند تا در ضمن آن، قصد تشکیل دولت و جامعه اسالمی 

را از زمره فعالیت ها و اهداف پیامبر اسالم، خارج نمایند.

ایراد کرده اند. به طور ویژه در روز جهانی زن امسال، دو مولفه 
رابطه زنان با طبیعت و همچنین ظرفیت زنان در توسعه جوامع 

مورد توجه اکثر تحلیلگران قرار گرفت. 
آنها از رابطه خوب و حسنه زنان با طبیعت)برخالف مردان( 
تجلیل کرده و آنها را وارثان آینده زمین دانستند. همچنین برخی 
از تحلیلگران سعی کردند تا توسعه جوامع را به حضور زنان در 

بدنه مدیریتی آنها دانسته و بر ظرفیت های آنان تاکید نمایند.
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همایشعلم،دینومعنایزندگی

دانشگاه صنعتی اصفهان، همایش مهمی را در تاریخ 19 اسفند امسال به صورت وبیناری و با موضوع علم، دین و معنای زندگی 
برگزار کرد. در این همایش اساتید بزرگی همچون دکتر مهدی گلشنی، رضا غالمی، محمود مختاری و حسین مطیع به ایراد 
سخنرانی پرداختند. به عنوان مثال می توان موضوعاتی همچون دیدگاه ادیان مختلف در باب معنای زندگی، جاودانگی و معنای 
زندگی، کرونا و معنای زندگی، رسانه،فناوری و معنای زندگی و موارد دیگر را از جمله مهمترین محورهای مطرح شده در این 

همایش دانست. 

گونهشناسیجریاناتفکریایران

در  سعی  همواره  که  است  افرادی  از  کدیور  محسن  آقای 
جریان شناسی و دسته بندی گروه های مختلف اندیشه ای و دینی 
در دهم  پشتوانه سبقه حوزوی خود  به  ایشان  دارد.  ایران  در 
اسفند امسال و در جدیدترین سخنرانی، گونه شناسی جدیدی 
از جریان های فکری در ایران ارائه داده است؛ گونه شناسی که 
جریانات چهارگانه سنتی، نوسنتی، بنیادگرا و نوگرا را از یکدیگر 

تمییز می دهد.  
آقای سید صادق حقیقت رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه 
مفید علیرغم اینکه تمایزافکنی بین دو گروه نواندیشان از نظر آقای 
کدیور را مطلوب دانسته، نقدهای متعددی را به این جریان شناسی 
وارد می کند. مهمترین نقد ایشان وجود سوگیری های سیاسی و 
مذهبی در ارائه بحث توسط این سخنران و برچسب زنی های 
متعدد به اندیشمندانی همچون عالمه مصباح یزدی است. عدم 
جامعیت و مانعیت این دسته بندی، از دیگر اشکاالتی که آقای 

حقیقت به گونه شناسی جدید آقای کدیور وارد می داند.



غاز
رسآ

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
د 00

فن
اس

 /3
ه 6

ار
شم



10

   سرمقاله
آیت اهلل شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی از مسن ترین و نام آشناترین 
مراجع و فقهای فقیه جهان تشیع در 1۲ بهمن امسال چشم از 
جهان فروبسته و امت اسالمی را در غم خود فرونشاند. ایشان از 
شاگردان برجسته آیت اهلل العظمی بروجردی بوده و اجازه اجتهاد 
را از آیت اهلل حاج سیّد جمال الّدین هاشمی گلپایگانی و اجازه 

روایت حدیث را از شیخ آقابزرگ تهرانی دریافت کرده است. 
محدثی که انزوا را برای خود زیبنده ندیده و همواره در بزنگاه های 
تاریخی، به یاری دلسوزان جامعه اسالمی شتافته است. عالمی که 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی از باب احساس تکلیف وارد 
رسالت  تا  شد  نگهبان  شورای  آن  از  بعد  و  خبرگان  مجلس 
پاسداری از حریم اسالم و قرآن را به جا آورد. نویسنده ای که 
بیش از ۸0 اثر تالیفی را به جهان اندیشه پیشکش کرده و منتظران 
»منتخب  االثر  ارزنده  کتاب  کنار  در  را  وی  نام  موعود  مهدی 
فی االمام  الثانی عشر« به یاد می آورند. دانشمندی که رهبر معظم 
انقالب از آن با عنوان »فقیه بصیر« یاد کرده و خود را مدیون 

مشاوره های ایشان می داند.
ارتحال این اندیشمند واالمقام حرارت بحث های اندیشه ای در 
و سخنرانی های  یادداشت ها  و  کرده  افزون  را  مجازی  فضای 
زیادی را راهی فضای مجازی کرد. جریانات فکری در فضای 
مجازی تالش کردند تا روایت های خود را از اندیشه های این 
تعجب است هم سویی  آنچه موجب  کنند.  بازسازی  بزرگوار 
با جریان روشنفکری  جریان روشنفکری دگراندیش سکوالر 

حوزوی است که هر دو دل در گرو تفکرات مدرن دارند. 
دنبال  فکری  جریانات  این  که  رسانه ای  سیاست  های  از  فارغ 
کرده و اهدافی که از تحریف و مصادره اندیشه های ایشان دنبال 
می کنند، به طور کلی می توان محورهای موجود در این تولیدات 

رسانه ای و اندیشه ای را در چند مورد خالصه کرد:
1.دیدگاه آیت اهلل صافی گلپایگانی در باب حکومت اسالمی 

در زمان غیبت.
۲.مخالفت ایشان با مصلحت اندیشی و نقض قانون در موارد مختلف.
3.دیدگاه فقهی ایشان در مورد مسائلی همچون زنان و موسیقی.

4.عملکرد اجتماعی ایشان درباره استقالل حوزه علمیه و وحدت 
شیعه و سنی.

دیده بان اندیشه در این شماره بر اساس رسالت تبیین گرایانه خود 
و در اربعین وفات این فقیه آگاه، سعی دارد تا تصویر صحیح و 
مستند از نظرات ایشان در مورد محورهای فوق ارائه داده و به 
صورت تلویحی به شبهات و انتقادات موجود در این بین پاسخ 

دهد. از این رو شماره پیش رو در سه فصل تعبیه شده است:
فصل اول: اندیشه سیاسی آیت اهلل صافی گلپایگانی

از منظر آیت اهلل صافی گلپایگانی مساله حکومت از مسائل مهم 
بشری است که اسالم هیچگاه آن را بدون حکم رها نکرده است. 
به نظر ایشان تعیین حکومت صرفاً در اختیار خداوند بوده و حتی 

پیامبر و ائمه هم در این مساله اختیاری از خود ندارند. از طرف 
دیگر ایشان معتقدند که این حکومت و تسلط شریعت تحت هیچ 
شرایطی نباید تعطیلی بپذیرد و نمی توان بخاطر اموری مثل غیبت 

امام، آن را کنار گذاشت. 
از این رو در عصر غیبت نیز فقها باید به عنوان جانشینان ائمه، 
امور مردم را به دست گرفته و مراتب اجرایی شدن احکام را 
فراهم سازند. بنابراین سیستم مدیریت حکومت اسالمی در عصر 
غیبت، در صورت بسط ید بر اساس والیت فقیه است؛ والیتی 
محدود به رعایت مقاصد شریعت و نه احکام اولیه آن. آیت اهلل 
صافی معتقدند که ولی فقیه در مقام تزاحم باید مقاصد و اهداف 
اسالم را برای تشخیص مصلحت امت، مبنا قرار دهد. به عبارت 
دیگر ولی فقیه محدود به احکام مطرح شده در اسالم نیست بلکه 

باید مقاصد شریعت تأمین شود. 
این دیدگاه با دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری و کسانی 
مانند آیت اهلل مصباح یزدی تفاوتی ماهوی ندارد. تنها تفاوت 
این دو گروه در این است که آیت اهلل صافی معتقدند ولی فقیه 
نمی تواند تشخیص مصلحت را به نهاد دیگری واگذار کند بلکه 
باید فقها مصالح را تشخیص دهند؛ اما امام خمینی معتقدند ولی 

فقیه می تواند تشخیص مصلحت را به دیگران واگذار کند.  
فصل دوم: اندیشه فقهی و کالمی آیت اهلل صافی گلپایگانی

می توان مکتب فقهی آیت اهلل صافی گلپایگانی بسیار متأثر از 
مکتب آیت اهلل العظمی بروجردی دانست چرا که ردپای تمام 
شاخصه های مکتب ایشان در کتب فقهی آیت اهلل صافی دیده 
می شود.  دو مورد از چالش برانگیزترین نظریات فقهی ایشان ناظر 

به »مسائل زنان« و »موسیقی« است. 
این فقیه برجسته تاریخچه موسیقی را به مراسمات لهو و لعب 
پادشاهان رسانده و از این بابت به طور کلی با وجود آن در جامعه 
اسالمی مخالفت می کند. البته ایشان بین موسیقی و آوازخوانی 
تفاوت گذاشته و خوانندگی را صرفا در صورت همراهی با غنا 
و مناسب بودن با مجالس لهو و لعب، حرام اعالم می دارد. در 
مورد مساله زنان نیز آیت اهلل صافی شغل اجتماعی مثل وزیر یا 
وکیل بودن و ... را برای آنان ارزشمند ندانسته و کرامت شان را در 

تربیت فرزند و خانه داری می بیند. 
در میان مباحث کالمی، آیت اهلل صافی نگاه منفی ای به فلسفه و 
عرفان داشته و آنها را موجب گمراهی و سرگردانی فرد مسلمان 
می داند. ایشان اگرچه حضور عقل در مسائل دینی را معتبر می داند، 
اما معتقدند که شرع برای عقل حیطه هایی را مشخص کرده و نسبت 
به برخی مباحث ارشادها و هشدارهایی دارد که اگر انسان به آن ها 
بی توجهی کند، خطر انحراف و گمراهی برای او وجود خواهد شد 
و اگر به گمراهی کشیده شد، خودش مسئول خواهد بود. با همین 
دیدگاه ایشان به نقد برخی از مهمترین دیدگاه های فلسفه اسالمی 

یعنی اصالت و وحدت وجود می پردازد.
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فصل سوم: اندیشه اجتماعی آیت اهلل صافی گلپایگانی
در حوزه مسائل اجتماعی، دو محور استقالل حوزه و وحدت 

شیعه و سنی در اندیشه آیت اهلل صافی نقش پررنگی دارند. 
به جرأت می توان آیت اهلل صافی گلپایگانی را از مراجعی 
از  حوزویان  و  حوزه  استقالل  بحث  در  که  دانست 
جامعه و حکومت، هم در مقام عمل و هم در کالم به 
صورت جدی وارد شده و تالش های وافری را انجام 
داده است. از عملکرد و گفتار ایشان در این موضوع 
می توان فهمید که ایشان اوال استقالل را به معنای عدم 
وابستگی می دانند نه عدم ارتباط؛ ثانیا به تمام ساحات 
اقتصادی، سیاسی و مدیریتی استقالل توجه کرده و آن 
را تک بعدی نمی نگرند و ثالثا حوزه را پشیبان مهمی 

برای نظام اسالمی می پندارند که باید به شبهات و انتقادات 
وارده بر آن پاسخ دهد. 

در مورد مساله وحدت نیز باید دانست که آیت اهلل صافی از 
باب زندگی در فضای انقالب اسالمی و بخاطر بصیرتی که به 
عنوان شیخ الفقها از ایشان انتظار می رود، بر اهمیت مساله وحدت 
گروه های مسلمان در کتاب »صوت الحق و دعوه الصدق« تاکید 
کرده و آن را تنها راه نجات امت اسالمی در برابر هجمه های 
معنای  به  وحدت  ایشان  نظر  به  البته  می داند؛  کافر  دشمنان 
دست کشیدن هر یک از این فرقه ها از اعتقادات و باورهای خود 
نیست؛ بلکه به معنای عدم توجه به فرعیات در مسائل اساسی 

مثل عدم وجود شکاف و اختالف در جامعه اسالمی است. 
به نظر ایشان الزم است براي جلوگیري از خطر کفار 

و دشمنان اسالم، همه گروه ها ید واحد باشند و 
ضربات آنها را با همکاري برادرانه و صادقانه 

دفع نمایند و مسائل اعتقادي خاص فرق 
را در این بعد مطرح ننمایند تا مانع 

از اتحاد و اتفاق و کوشش جهت 
کل  و شوکت  تجدید عزت 

مسلمین نگردد.
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  مقدمه

آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی در ۲۸ بهمن  1۲9۸ ش  در 
شهرستان  گلپایگان  دیده  به  جهان  گشود. پدرش  آیت اهلل آخوند 
مادرش دختر  و  ایران  بزرگ   از علمای  مالمحمدجواد صافی 
آیت اهلل آخوند مالمحمدعلی و شریک  بحث  آیت اهلل میرزای 
شیرازی بود. ایشان در مراحل آغازین جوانی، درس های مقدماتی 
حوزوی را نزد دایی ارجمندشان، آخوند ماّل ابوالقاسم، ملّقب به 
»قطب« فراگرفته و دوره سطح را نیز نزد پدر فرزانه اش به پایان 

رسانید. 
در ۲3 سالگی زادگاهش را به مقصد شهر مقّدس قم ترک کرد و 
با شرکت در مجالس درس بزرگان و مراجع، اندوخته های علمی 
و اخالقی خویش را تکمیل کرد. در سال 1364ق همراه برادرش 
شیخ علی صافی، برای بهره مند شدن از زیارت و برکات امیرمؤمنان 
علی)علیه السالم( به نجف اشرف هجرت کرد و به مدت یک 
سال در حوزه درسی مراجع وقت شرکت کرد و آنگاه، دگرباره 
به حوزه علمیه قم بازگشت تا به موازات تحصیل، تدریس و 
تحقیق، »رسالت تبلیغ« را در عرصه نگارش مقاالت و کتاب ها 
پیاده کرده و از حریم اهل بیت)علیهم السالم( و ارزش های دینی 

و مذهبی، پاسداری نماید. 
بزرگانی همچون حاج  محضر  از  قم   در شهر  آیت اهلل صافی 
سیدحسین بروجردی، حاج  سید محمدتقي  خوانساري ، حاج  
عاملي ،  صدرالدین   سید  حاج   کوه  کمري ،  محمدحجت   سید 
حاج  سید محمدرضا گلپایگاني  و در نجف اشرف از محضر 
سید جمال الدین هاشمی گلپایگانی، شیخ محمد کاظم شیرازی 
بروجردی  آیت العظمی  برد.  بهره  کاظمی  محّمدعلی  شیخ  و 
برای سرعت بخشیدن به نیازهای علمی مردم، از میان شاگردان 
پرهیزکار و زبده خود، فقط چند نفر را جهت »هیئت استفتاء« 

برگزید که آیت اهلل صافی از اعضای آن هیئت بود. 
در سال 1375 ق. درحالی که آیت اهلل صافی 3۸ بهار زندگی را 
سپری کرده بود، مرجع جهان تشیّع، آیت اهلل حاج سیّد جمال الّدین 
هاشمی گلپایگانی، برای وی »اجازه اجتهاد« صادر کرد؛ چنان که 
در سال های بعد نیز عده ای از مراجع بزرگوار، قدرت و ملکه 
اجتهاد و استنباط احکام شرعی آقای صافی را مورد تأیید و 
تصدیق قرار دادند. دانشمند پرآوازه و محّدث سرشناس اسالم و 
تشیّع، شیخ آقابزرگ تهرانی نیز به آیت اهلل صافی »اجازه روایت« 

داده بود. 
در  بود،  گلپایگانی  آیت اهلل   داماد  که   گلپایگانی  آیت اهلل صافی 
بیت  معظم له  فعالیت  می کرد و به  تبع   ایشان  وارد فعالیت های 
از  اسالمی،  نهضت   آغاز  با  به خصوص   شد؛  می  هم  سیاسی 
نهضت  امام )ره ( حمایت  می کرد. آیت اهلل شیخ لطف اهلل صافی 
در مناسبت های گوناگون، وفاداری و ارادت قلبی خود را به امام 
خمینی)قدس سره( اعالم داشته اند که از آن جمله می توان به 
تلگراف های متعدد ایشان خطاب به امام در تبعید اشاره کرد. 

با پیروزي انقالب اسالمي ایران، ایشان در سال 135۸هجری 
از حوزه   اساسی  قانون   انتخابات  مجلس  خبرگان   در  شمسی 
اساسی  قانون   خبرگان   مجلس   وارد  اصفهان   استان   انتخابیه   
شد. ایشان در سال 1359ش، از سوي امام خمیني به عضویت 
شوراي نگهبان منصوب شد و هشت سال به عنوان دبیر شوراي 
نگهبان، منشأ خدمات ارزنده اي به نظام مقدس و مردم گشته 
و در پاسداري از حریم اسالم و قرآن، لحظه اي تردید به خود 
راه نداد. حضرت آیت اهلل العظمي صافي، با وجود داشتن تمامي 
شرایط مرجعیت، کریمانه از آن گذشته بود؛ با ارتحال حضرت 
آیت اهلل العظمي گلپایگاني در آذرماه 137۲هجری شمسی، بنا به 
تقاضاهاي مکرر و اصرار پي درپي علما و مردم، ایشان باألخره 

تصدي مرجعیت را پذیرفت.
گلپایگانی خدمات  آیت اهلل صافی  تقلید،  مرجع  مقام یک  در 
اجتماعی و سیاسی زیادی را در طول چهاردهه بعد از انقالب از 
خود به یادگار نهادند که از جمله آنها می توان به دعوت از مردم 
برای حضور در رویدادهای سیاسی مثل انتخابات و راهپیمایی ها، 
دلسوزی و مشاوره دادن در زمینه فضای فرهنگی و مذهبی کشور 
و همچنین مقابله با فتنه های دشمنان در دهه اخیر اشاره کرد. 
عالوه بر اینها، خدمات علمی این عالم وارسته نیز بسیار زیاد بوده 

و در قالب ۸0 اثر تالیفی جمع آوری شده است. 
ایشان  با نگارش  کتاب  کم  نظیر »منتخب  االثر فی االمام  الثانی عشر« 
خدمت  بزرگی به  اهل  تحقیق  نمودند؛ کتابی که  عالمه  حاج  
شیخ آقابزرگ  تهرانی در توصیف  آن  اینگونه می نویسند: »نظیر آن ، 
در جامعیت ، کتابی را ندیده ام «. برخی از تألیفات  دیگر آیت اهلل 
صافی گلپایگانی عبارت اند از: امامت  و مهدویت ، مع  الخطیب  فی 
خطوطه  العریضه ، صوت الحق  و دعوة الصدق، لمحات  فی الکتاب  
و الحدیث  و المذهب ، پرتوی از عظمت  حسین )ع (، شهید آگاه ، 
الهیات  در نهج البالغه ، حاشیه  بر عروة الوثقی، تاریخ  حوزه  شیعه ، 

المباحث  االصولیه ، امان  االمه  من  الضالل  و االختالف  و ...!
در توصیف شخصیت ُقدسی و علمی آیت اهلل العظمی صافی، 
خود،  نوشتار  و  گفتار  با  که  دانشمندانی  و  مراجع  بسیار  چه 
زبان به ستایش وی گشوده اند. بی گمان راه یابی وی در گروه 
»اصحاب خاّص استفتا« آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل گلپایگانی 
و برگزیده شدن او از سوی امام امت برای عضویت در نخستین 
و  فقاهت  عدالت،  از  حاکی  غیره،  و  نگهبان«  »شورای  دوره 

مدیریّت واالی وی می باشد. 
سرانجام این عالم ربانی پس از عمری مجاهدت در تاریخ 1۲ 
بهمن 1400 دار فانی را وداع گفته و بنابر وصیت خود، در جوار 
سیدالشهدا)ع( در شهر کربال به خاک سپرده شد. پیام های تسلیت 
زیادی در رثای این فقیه برجسته از سوی بزرگان صادر شد و 

رهبر انقالب از ایشان با عنوان »مرجع بصیر« یاد کردند. 



فصلاول

اندیشه سیاسی آیت اهّلل صافی گلپایگانی

  دیدگاه آیت اهلل صافی در باب حکومت اسالمی و قوانین آن 



زمامداری و روابط ملت و حکومت و حدود اختیارات زمامداران 
را معین کرده است.4 اما این سبک حکومت و تشکیالت اسالمی 

چیست و منبع و شکل آن کدام است؟ 

2.منبعمشروعیتحکومتاسالمیوشکلآن

سبک  ایجابی  چهره  معرفی  به  خود  آثار  در  صافی  آیت اهلل 
حکومت اسالم پرداخته و براساس ادله نقلی و عقلی قائل  اند 
که منبع مشروعیت حکومت اسالمی و بیان کننده شکل آن تنها 
خداوند است؛ به نحوی که حتی پیامبر در آن دخالتی ندارد؛5 لذا 
نبوت نبی، امامت امامان و والیت فقیه همه براساس اذن الهی و 
نصب صورت می گیرد.6  ایشان براساس این مبنا به نسبت سنجی 
اسالم و دموکراسی پرداخته اند. از منظر ایشان، دو تقریر از از 

پذیرش دموکراسی در اسالم می توان ارائه کرد:
در تقریر اول برخی قائل اند قلمرو سیادت و مداخله دموکراسی 
و حاکمیت مّلی، با دین با هم ارتباطی ندارند؛ قلمرو حاکمیت 
و کارخانه،  اداره  و خیابان،  بازار  و سیاست،  حکومت  مّلی 
کلیسا  دین،  و قلمرو  است،  امور  و این گونه  و قانون  قضاوت 
و معبد و اخالق و کارهای بشردوستانه و نیایش و پرستش است.
پاسخ این تقریر این است که این تفسیر اگر با آنچه مسیحیان به آن 
معتقدند و آن را تعلیمات مسیح می دانند، مطابق باشد، با رساالت 
آسمانی ازجمله رسالت مسیح و خصوصاً با رسالت اسالم که 
جهانی است و بیشتر احکام و تعلیمات آن مربوط به اموری است 
که شما آن را از قلمرو دین خارج می شمارید، مخالف بوده و هر 

مسلمانی با قاطعیت آن را رّد می کند7. 
احکام  کوچک ترین  در  که  نمی دهد  اجازه  هرگز  اسالم 
حکم  و حتّی  شود  داده  و تغییری  تحریف  و برنامه هایش، 
مستحب و مکروه آن را، واجب یا حرام و مباحش را مکروه یا 

مستحب بگویند.۸
در تقریر دوم گفته شده که هرچند در قوانین و احکام و نظامات 
مالی و قضایی و کلیه امور، قانون اسالم جاری است؛ اما فقط 
در انتخاب حکومت، به روش دموکراسی و حکومت مردم بر 
مردم باید عمل کرد. در این تقریر اسالم نسبت به تعیین ولّی 
امر و روش مدیریت جامعه حتی در عصر حضور معصومان هم 

پیشنهاد و دستوری ندارد. 
اینکه  به  دارند  اذعان  که  استفاده می شود  افراد  این  از سخنان 
رسمی  و تعیین های  اسالم )ص(  پیغمبر  متعّدد  گزینش های 
و اعالم های مکّرر آن حضرت که در کمال صراحت، امیرالمؤمنین 

4.  صافی گلپایگانی، لطف اهلل،  بنیان گزاری حکومت اسالمی، نشریه مسجد اعظم، 
اردیبهشت1344،  شماره6،  صص 16-13.

5.  همان، ص ۲33.
6.  همان، صص 111-105.

7.  همان، ص ۲0۲.
۸.  صفار، بصائرالدرجات، ص16۸؛ کلینی، الکافی، ج1، ص5۸؛ مجلسی، بحاراالنوار، 

ج۸6؛ ص14۸.

1.اهمیتامرحکومتدراسالم

از منظر آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( یکی از مهمترین موضوعاتی 
که همواره افکار بشر را از حاکم و محکوم به خود مشغول ساخته، 
مسئله رهبری و زمامداری جامعه و چگونگی حکومت و سیستم 
اداره امور و تشکیالت نظامی و قضائی و قسمت  های دیگر است. 
از منظر ایشان، اگر اسالم یک آئین جهانی است و برای اداره دنیا 
و آخرت بشر آمده1، چگونه ممکن است این مشکل را حل 

نکرده و برنامه خدا را به دست این بشر مجادل نداده باشد؟ 
پیغمبری که از طرف خدا برانگیخته شده برای اینکه فشارها و 
بارهای سنگین زندگی و روش های ناپسند اجتماعی را از دوش 
مردم بردارد و خداوند او را فرستاده تا رحمت برای عالمیان باشد 
و تبلیغ آخرین برنامه های جامع آسمانی را به عهده او گذارده، 
باید دینش در مورد حکومت نیز جواب گوی حوائج بشر باشد؛ 
پیغمبری که علمدار بزرگی آزادی و نجات بشر است و با ندای: 
»تعا لوا الي کلمة سواء بیننا وبینکم ان ال نعبد اال اهلل وال نشرک به 
شیئا والیتخذ بعضنا بعضا اربا با من دون اهلل«۲ مردم را به عالی ترین 
مفهوم آزادی و مساوات انسانی آشنا کرده، عقیده توحید را منبع 

تمام حریت ها و فضایل معرفی فرموده است. 
نزاع  اسباب  او رفع کوچک ترین  آئین جامع و کامل آسمانی 
و تفرقه را پیش بینی کرده و از بیان مستحبات و مکروهات و 
اخالقیات و معامالت و آداب خوردن و خوابیدن و پوشیدن و 
نوشیدن ومعاشرت با مردم وسلوک با خویش و بیگانه خودداری 
نکرده و آنچه را که مربوط به سیاست مدن وتدبیر منزل و اخالق 
است، بیان داشته، محال است که در یک مسئله بزرگی که اجراء 
کامل تمام احکام و عدالت اجتماعی و امنیت و رفاه عموم و نشر 
معارف و علوم اسالمی واعالء کلمه توحید به آن وابستگی دارد، 
سکوت ورزد و درباره آن مسامحه نماید. حاشا ! و کال ! وتعالی 

اهلل ورسوله عما یقول الظالمون علوا کبیرة.3
از طرفی اگر مسئله حکومت بر اساس صحیح پی ریزی نشود، 
سایر احکام و برنامه های علمی و تربیتی و سیاسی و مدنی دین 
بطور کامل اجرا نمی شود و در حدودی هم که اجرا می شود، 
فوائد آن همه جانبه نخواهد بود. از این جهت است که بر حسب 
احادیث، معرفت امام وقت واجب و والیت بزرگ ترین پایه و 

اساسی است که اسالم بر آن قرار دارد. 
بنابراین اسالم سبک حکومت و کیفیت تشکیالت آن  را کوچک 
نشمرده و از چنین نقص بزرگی منزه و مبرا است و اصالح 
امر حکومت جزء برنامه های اساسی اسالم قرار دارد و شرایط 

1.  برای دیدگاه آیت اهلل صافی درباره حکومت جهانی اسالم؛ ر.ک: صافی گلپایگانی، 
لطف اهلل، جامعه جهانی اسالمی، نشریه کتابخانه مسجد اعظم، سال ۲، شماره 11، 

صص 15-9.
۲.  آل عمران، 7.

اسالمی؛  حکومت  و  خمینی  »امام  در  گلپایگانی،  صافی  آیت اهلل  با  مصاحبه    .3
مصاحبه های علمی«، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، زمستان 137۸، ص 14.

ن ا�
ایگ

گلپ
ن  ا�

ص
ه 

الّل
ت 

یس آی
سیا

ه 
ش

دی
  ان

ل 
 او

ل
ص

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
د 00

فن
اس

 /3
ه 6

ار
شم



14



علی)علیه السالم( را به امارت مؤمنین و امامت و والیت منصوب 
داشته است، جهت معّرفی است و نصب و تعیین نیست و اصاًل 
رژیم امامت یک رژیم موقّت است و مقّدمه نظام شورایی است.

آیت اهلل صافی به تقریر دوم دو پاسخ داده  اند:
و بلکه  دنیا  امور  در  که  مهّمی  امر  مهمل گذاردن چنین  الف( 
آخرت مردمـ  امری به اهّمیت آن کم پیدا می شود ـ خالف لطف 
و اوصاف کمالیه خدا و ربوبی پروردگار است و عالوه، اقرار به 
نقص دین است که به صریح آیه ألیوم أَْکَمْلُت لَُکْم دِینَُکْم کامل 

گردیده است.1
ب( اصوالً نظام دموکراسی و حکومت مردم بر مردم با شرایع 
ابراهیمی و توحیدی خصوصاً اسالم که ابعاد گوناگون توحید 
از  توحیدی اش خالص و دور  داده و دعوت  را شرح و بسط 
شائبه های شرِک در اختیار بشریت قرار دارد، منافات دارد و قبول 
این گونه رژیم ها با قبول سایر نظامات اسالم، مثل تلفیق بین شرک 
و توحید است. بین حکومت خدا بر مردم و حکومت مردم بر 
مردم همان فاصله است که بین حکومت خدا بر مردم و حکومت 

شاه بر مردم است. 
نظام اسالم، حکومت خدا و احکام الهی است و والیت ها هم 
باید از جانب او و  به اذن و تشریع او باشد.۲ اما اگر چنین است 
ادله شورا و توجه به مشورت در نظام حاکمیت اسالم چگونه 
توجیه می شوند؟ اساساً ممکن است گفته شود آیات شورا داللت 
بر چیزی دارد که از آن به حاکمیت مّلی تعبیر می شود و بنابرآن، 
مردم مختارند هر نوع حکومت و هرکسی را که بخواهند، با 

اکثریت به رهبری انتخاب نمایند.
ایشان در تحلیل این آیات می فرمایند: »در اسالم تعیین نوع نظام 
و رهبر اّمت مورد مشورت قرار نمی گیرد؛ چون مسئله ای است 
که از جانب خدا معین شده است؛ چنان که سایر اصول و احکام 
اسالم نیز در مشورت گذارده نمی شود و آنچه که مورد مشورت 
قرار می گیرد، موارد اجرای برنامه های اسالمی و رساندن رسالت 
دفاعی،  انتظامی،  تصمیمات  و اتّخاذ  کفایی  و تکالیف  اسالم 
که  است  و ...  تربیتی، اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  عمرانی، 
اگرچه موازین و معیارهای کّلی آن معلوم است، در چگونگی 
پیاده کردن آن به شور و مشورت نیاز می افتد، و چنان نیست که 
کارگزاران و حّکام و عّمال نظام امامت، با احتمال وجود رأی ها 
و پیشنهادهای بهتر در بین اّمت، بتوانند خودسرانه و مستبدانه 

تصمیم بگیرند.«3
ایشان در همین زمینه در بررسی کتاب تنبیه االمه و تنزیه المله 
محقق نائینی می فرمایند: » تنبیه األمه کتابی استداللی است؛ اما در 
مقابل این سئوال که باالخره درباره رای اکثریت چه باید کرد، 

1.  ر.ک: سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج 4، ص 66.
۲.  همان، صص ۲03- ۲06.

3.  همان، ص  306.

طرحی ندارد و معلوم نیست که چه می خواهد بگوید. 
آیا منظورش این است که قوانین در مجلس بیاید و تصویب 
شود و عده ای هم قیام و قعود کنند و عده ای دیگر هم حق داشته 
باشند که بلند نشوند و رأی ندهند، و آن قانون با رأی اکثریت 
به رسمیت برسد؟ ولو اینکه با اسالم و اصول اسالمی موافقت 
نداشته باشد؟ قطعاً چنین چیزی نمی تواند صحیح باشد و به یقین 
می دانیم که منظور مرحوم نایینی نیز این نبوده است؛ چرا که بارها 
در همان کتاب، به مبانی اسالمی اشاره می کند. اما این که چه باید 
کرد، معلوم نیست. بر این اساس، شما می بینید که بعداً خودشان 
دستور می دهند که کتاب را جمع آوری کنند. به هر حال آنچه 
ایشان می خواستند، تحدید حکومت حاکم و شاه است که در 

حدی باید تعدیل شود.«4
  همچنین در تحلیل دوره رضاخان بیان می کنند در زمان رضاخان 
و پسرش می خواستند همین مقدار والیت علما بر امور را هم     از 
ببرند که به اختالف مشروعه بودن مشروطه منجر شد و  بین 
عده ای مثل توده ای ها     گفتند: مشروطه بودن کافی است و در واقع 
می خواستند با قانون و قیام و قعود، همه     چیز تحت والیت را به 
مردم منتقل کنند. من در     جواب سؤالی نوشته بودم مسئله امامت 
و نظامی که ما می گوییم مردم همه به او     رأی بدهند یا نه برای 

امام ثابت است.5

4.  دیدگاه علماء و مراجع تقلید معاصر درباره اندیشه و تحوالت تاریخی، مصاحبه با 
آیت اهلل صافی گلپایگانی، فصلنامه آموزه، شماره1، 13۸1، ص 79.

5. ر.ک: امام خمینی و حکومت اسالمی: مصاحبه های علمی، مصاحبه با آیت اهلل صافی 
گلپایگانی، ص 14.
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3.امتدادنظامامامتدرعصرغیبت

بعد از بررسی منبع مشروعیت حکومت و قوانین اسالمی که تنها 
اراده تشریعیه الهی است، سوال این است آیا این نظام و حکومت 
در عصر غیبت هم باید مورد توجه باشد؟ یا چنان که در برخی از 
اسناد آمده است »هر پرچمی قبل از قیام قائم بلند شود، صاحب 
آن طاغوت است«.1 ایشان در کتاب »انتظار عامل مقاومت« با 

تحلیل زیبایی از آیات قرآن حکم مسأله را روشن می سازند:
»قرآن مجید با بیانی محکم در آیات متعدد، برگشتن به عقب را 
محکوم فرموده است. در غزوه تاریخی اُحد که مسلمانان آزمایش 
و پرچم داران  کرد  فداکاری ها  علی)ع(  امیرالمؤمنین  شدند، 
و دلیران نامی مشرکان را کشت، و جبرئیل مواسات بی نظیرش 
الُْمواساُة«.  »هِذهِ  گفت:  پیغمبر  و به  ستود  پیغمبر)ص(  با  را 
پیغمبر)ص( در جواب فرمود: »إِنَُّه مِنِّي َوأَنَا مِنُْه؛ او از من است 
و من از اویم«. جبرئیل گفت: »َوأَنَا مِنُْکما؛ من نیز از شما هستم«. 

۲.» و ندا در داد: »ال َسیٌْف إاِلّ ُذوالَْفقارِ َوال َفتًی إاِلّ َعلِيٌّ
بود  کمین گاه  که  دّره ای  پاسداران  وقتی  غزوه،  این  در 

و پیغمبر)ص( آنان را به پاسداری آنجا مأمور فرموده 
بود، هزیمت و شکست کفار را در اثر مجاهدات 

علی)ع( دیدند، سنگر خویش را رها کردند 
آنجا  در  که  گروهش  با  ولید  بن  و خالد 
از همان جا به مسلمانان  کمین کرده بود، 
پاسداران  از  چند  و تنی  شدند  حمله ور 
و فرماندهشان عبداهلل بن جبیر را به شهادت 
رساندند. چهره جنگ به نفع مشرکان تغییر 

شدند  کشته  مسلمانان  از  و گروهی  کرده 
و دیگران فرار کردند؛ غیر از علی بن ابی طالب)ع(، 

و دو نفر دیگر همـ  برحسب بعضی از نقل ها که در نام 
آنها اختالف است ـ کسی با پیغمبر ثابت نماند و راه فرار پیش 
گرفتند؛ و بعضی که شنیدند پیغمبر کشته شده است، در مقام 

ارتجاع و ارتداد و امان گرفتن از کفار برآمدند.
 نظر به این سستی ها و تصمیم بعضی دیگر بر بازگشت به عصر 
جاهلیت و ارتداد، آیات متعددی در نکوهش و سرزنش آنان 
و حرمت ارتجاع و وجوب ثبات قدم و استقامت نازل شد که از 
ُسُل  ٌد إاِلّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِن َقبْلِهِ الرُّ جمله این آیه بود: )َوما ُمَحمَّ
أََفإِْن ماَت أَْو ُقتَِل انَقَلبْتُْم َعلی أَْعقابُِکْم َوَمن یَنَقلِْب َعلی َعقِبَیْهِ َفَلن 
یَُضرَّ اهللَ َشیْئاً َوَسیَْجزِي اهللُ الّشاکِرِیَن(؛3 »و نیست محمد مگر 
رسولی که قبل از او هم پیامبران بسیاری بوده اند؛ آیا پس اگر 
)او( ُمرد یا کشته شد، به عقب برمی گردید؟ و هرکس به عقب 

1.  کافی، جلد ۸، صفحه ۲95؛ وسائل الشیعة ج ،15 ص 5۲؛ مستدرک الوسائل ج 11 
ص 34.

۲.  صدوق، الخصال، ص556ـ  557؛ ر.ک: طبری، بشارة المصطفی، ص۲۲۸؛ مجلسی، 
بحاراالنوار، ج۲0، ص144.

3.  آل عمران، 144.

برگردد، هرگز به خدا زیانی نمی رساند و خدا به زودی شاکران 
را پاداش می دهد«.

این آیه با کمال صراحت دستور می دهد که حتی با رحلت یا 
کشته شدن پیغمبر)ص(ـ  که بزرگ ترین ضربت بر روح طرفداران 
انقالب اسالمی و الهی اسالم است ـ انقالب اسالم نباید متوقف 
شود و باید در مسیر خود پیشرفت نماید و باید مسلمانان دنبال 

این انقالب را بگیرند و به عقب برنگردند. 
وقتی رحلت رسول خدا)ص( نباید این عکس العمل را داشته 
باشد که کسی به فکر ارتداد و بازگشت به عقب و رژیم های 
دوره های جاهلیت و پذیرش برنامه های غیراسالمی بیفتد، پس 
معلوم است که مسلمان از هیچ حادثه و فاجعه دیگر، هرچه 
سخت و جانکاه باشد و هرچه زیان مالی و مادی و جانی داشته 
باشد، به ارتداد و عقب گرد، و قبول برنامه ها و نظام های کافر 
مایل نمی شود و از کوشش برای پیش رفتن، ترقی و جهانی شدن 

انقالب اسالم چشم برنمی دارد. 
انتظار مصلح آخرالزمان و مهدی موعود هم این گونه است. این 
انتظار عالوه بر ریشه های استوار مذهبی و اسالمی، 
است.  اجتماعی  فلسفه  عالی ترین  دارای 
بنابراین مسلمانان عقیده دارند که انقالب 
اسالم، جهان گیر و پیروز می شود و عالم 
از این نابسامانی های مدنیت منهای شرف 
و انسانیت نجات پیدا می کند و بازگشت 
خالف  و عقب گرد،  و ارتداد  عقب  به 
اصل و خالف نهضت انبیا و تعالیم اسالم 
است.«4اما این امتداد در عصر غیبت دارای 
بیان دیگر  به  چه سیستم مدیریتی است؟ 
مدیر جامعه اسالمی چه کسی باید باشد؟ چه 

قانونی باید بر این جامعه حکمفرما باشد؟

4.والیتدرعصرغیبت

از منظر آیت اهلل صافی در عصر غیبت، نظام و امور مردم در دست 
»التعزیر«5،  کتاب های  در  ایشان  را  این     موضوع  می باشد.  فقها 
»والیت تکوینی و تشریعی«6 یادآوری کرده و نوشته اند که در 
عصر غیبت حکومت باید برای فقیه باشد.  به تعبیر ایشان »این ها 
مسائلی است که بین شیعه مشهور و معروف بوده است. در طول 
زمان     موقعیت هایی برای فقها پیش آمده است و مثاًل حضرت 
امام در آن حکمی که برای     بارزگان صادر کردند نوشتند: »من 
به عنوان حق شرعی تو را معین می کنم« و یا میرزای     شیرازی 
یا سید محمد مجاهد در جنگ با روس ها در حکومت دخالت 

4.  سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج ۲، ص 43.
5.  التعزیر احکامه و حدوده، صص 11۲ و 113. در این مصدر ایشان ادله والیت فقیه 

از منظر خودشان را بحث کرده اند.
6.  سلسله مباحث امامت و مهدویت، ج 1، صص 111-105.

در  صافی  آیت اهلل  منظر  از 
عصر غیبت، نظام و امور مردم در 
دست فقها می باشد. این     موضوع را 
ایشان در کتاب های »التعزیر«، »والیت 
و  یادآوری کرده  تشریعی«  و  تکوینی 
نوشته اند که در عصر غیبت حکومت 

باید برای فقیه باشد. 
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داشتند یا حاجی     محمد باقر حجة االسالم در اصفهان اقامه حدود 
می کردند. 

در تمام این مدت حکومت به     دست فقهای شیعه بوده است و هر 
چند حکام غاصبی بر سر کار بودند، ولی در امور غیر     سلطنتی و 
حکومتی باز هم دستور و حکم علما نافذ بوده است.  ما معتقدیم 
حاکم شرع و مجتهد جامع شرایط این والیت را دارد و اگر 
بسط ید داشت،     واجب است مشغول به کار شود و والیتش در 
جای خودش محفوظ است؛ هر چند مردم     قبول نداشته باشند؛ 
درست مانند والیت جّد و پدر که قابل نصب یا نفی نیست.  در 
طول     تاریخ فقها هم مسئله به همین کیفیت بوده است و اصل 
مطلب را همه پذیرفته بودند.     حتی اگر این ها در مقابل سالطین 
جور هم حرفی را می زدند، نمی توانستند بگویند شما     بی حق 
چه کاره  شما  می گویند  بعضی ها  حاال  متأسفانه  اما  هستید؛ 
هستید؟«1 بنابراین سیستم مدیریت حکومت اسالمی در عصر 
غیبت، در صورت بسط ید براساس والیت فقیه است؛ والیتی 

محدود به رعایت مقاصد شریعت و نه احکام اولیه آن.۲
مشروعیت  منبع  گلپایگانی)ره(   صافی  آیت اهلل  منظر  از  پس 
تنها اراده تشریعیه الهی بوده و اراده مردم و دموکراسی نه در 
مشروعیت قوانین و نه در شکل حکومت، هیچ نقشی ندارند؛ این 
حکومت در عصر حضور معصومان براساس نظام امامت ایشان و 
در عصر غیبت در صورت بسط ید با مدیریت فقیه جامع الشرایط 

خواهد بود. 

5.قانوندرعصرغیبت

یکی از مسائل مهم در مورد حکومت اسالمی در زمان غیبت، 
به  نسبت  فقیه  ولی  اختیارات  و  آن  در  قوانین موجود  ارزش 
تغییر یا اصالح آنها در موارد خاص است. برخی سعی دارند تا 
این گونه وانمود کنند که آیت اهلل صافی گلپایگانی قانون اساسی 
را بر هرچیزی ترجیح داده و برای ولی فقیه اختیاری در جهت 
دست بردن در قانون بخاطر مصالح و مفاسد اقتضائی، قائل نیستند. 
صافی  آیت اهلل  ورود  که  شده اند  مدعی  آنها3  رو  این  از 
گلپایگانی)ره( بعنوان فقیهِ معتقد به گفتمان فقه سنتی به ساختار 
سیاسی برآمده از گفتمان اسالم سیاسی و حکومت اسالمی، از 
بدو حضور ایشان در ساختار، تعارضات مبنایی این دو گفتمان 
را عیان کرده؛ به گونه ای که مفاهیم فقهی سنتی دروِن ساختار 
حاکمیتی، صورت بندی جدیدی یافته و به خروج ایشان از عرصه 
سیاست رسمی منتهی شد؛ خروجی که بیش از هر چیز نشانه 
تمایز روایت های سنتی شیعی و فقه المصلحه )اسالم سیاسی( 

است.

1.  کاظم قاضی زاده، امام خمینی و حکومت اسالمی: مصاحبه های علمی، مصاحبه با 
آیت اهلل صافی گلپایگانی، ص 14.

۲.  همان، ص 15.
3.  عباس موسایی در یادداشتی با عنوان »حاشیه ای بر »فقیه ضد مصلحت«.

به منظور سنجش این نظرات باید چند موضوع را بررسی کنیم. 
موضوع اول نامه هایی است که میان امام خمینی)ره( و آیت اهلل 
صافی گلپایگانی رد و بدل شده است. موضوع دوم کشف علت 
استعفای ایشان از شورای نگهبان است. موضوع سوم نیز مبنای 
ایشان در مورد مصلحت و حدود اختیارات حاکم است. موضوع 
سوم دارای اهمیت زیادی است چرا که گره اصلی در علت 
استعفای ایشان را باز کرده و کمک می کند تا نامه های ایشان به 

امام خمینی)ره( را بهتر درک کنیم. 

الف(دموکراسیوقانون

صافی  آیت اهلل  اندیشه  به  که  نسبت هایی  جدی ترین  از  یکی 
خاطر  به  اساسی  قانون  بر  ایشان  اصرار  می دهند،  گلپایگانی 
که  تفسیری  همان  دقیقاً  یعنی  است؛4  آن  اجتماعی  مقبولیت 
دموکراسی غربی را تبیین می کند. این در حالی است که آیت اهلل 
صافی رعایت قانون اساسی را چون برآمده از اسالم می دانست، 
بر اجرای آن اصرار می کردند؛ وگرنه ایشان حق قانون گزاری 
استقاللی برای مردم قائل نبودند. ایشان می فرمایند: »ما معتقدیم 
حاکم شرع و مجتهد جامع شرایط این والیت را دارد و اگر بسط 
ید داشت، واجب است مشغول به کار شود و والیتش در جای 
خودش محفوظ است، هر چند مردم قبول نداشته باشند، درست 

مانند والیت جّد و پدر که قابل نصب یا نفی نیست. «5 
همچنین ایشان می فرمایند: »بنابراین والیت بر قانون گذاریـ  اگر 
صّحت جعل آن برای غیرخدا ثابت شد ـ حتماً باید به جعل و 
اعطای خدا باشد، و والیت تشریعی بر جعل احکام و تشریع 
قوانین و نظامات ـ چه تشریعیه از باب صفت به حال متعلق 
اینکه صفت خود والیت  یا  و  باشد  موصوف صفت والیت 
باشد، و مراد آن گونه والیت بر قانون گذاری باشد که با جعل و 
تشریع اعطا شده باشد که در مقابل والیت حقیقیه الهیه بر تشریع 
قرار دارد ـ باید از جانب خدا باشد و از جانب غیرخدا اگرچه 
تمام افراد جامعه باشند ـ صحیح نیست و مداخله در شئون و 
اختصاصات الهی و مشرکانه است، چنان که در تعیین زمامدار 
و ولی امور خلق نیز همین معیار را باید رعایت کرد و از منطقه 

حکومت و سلطنت الهی به اندازه سر مویی نباید خارج شد. 
همچنین می فرماید: »متأسفانه والیتی را که به اجماع مسلمین 
که داللت آیات و احادیث، پیغمبر خدا هم ندارد )و در اینکه 
جایز است در بعضی امور داشته باشد نیز اختالف است( مجالس 
شورای به  اصطالح مّلی در اغلب کشورهای مسلمان نشین، 
نادان و استعمارگران و  بیگانگان و غرب پرستان  از  به پیروی 
انجمن های مختلف برای خود ثابت شمرده و علناً راه شرک را 

4.  مجید مرادی، دین آنالین، 1۲ بهمن 1400.
5.  مصاحبه با آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( گلپایگانی منتشرشده در سایت پورتال 

امام خمینی.
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پیش گرفته و احکام مسّلم اسالم را متروک و مهجور ساخته اند.«1 
ایشان همچنین در مورد رأی اکثریت به صورت مستقل تصریح 

می کنند که: 
اّما مسئله رأی اکثریت نیز به نحوی که در زمان ما مطرح است و 
اصوالً مالک و معیار در اصل حکومت و تمام برنامه ها و قوانین 
است؛ عالوه  بر معایب بسیاری که دارد، شرعی نیست و این گونه 
اکثریت که در همه جا مالک و معتبر باشد، برحسب آیات متعدد 
قرآن بی اعتبار است. اسالم برتری جویی و گردن کشی و استبداد 
به  رأی و خودسری را به  شّدت رد می کند و حکومت بر این 
اساس را باطل می داند؛ اگرچه مورد قبول اکثریت باشد؛ و لذا 
بسیاری از مراسم و تشریفاتی که در نظام های دموکراسی برای 
رؤسای حکومت داده اند، بااینکه اکثریت؛ بلکه همه آن را قبول 
دارند، از نظر اسالم مردود است«.۲  همانگونه که از این عبارات 
صریح ایشان مشخص است، رأی اکثریت مردم در چارچوب 
اسالم معنا پیدا می کند یعنی همان نظریه »مردم ساالری دینی« نه 
صرفاً »مردم ساالری« که همان »دموکراسی« با تقریر غرب است؛ 
اما عده ای به خاطر این که خود، دموکراسی غربی را پذیرفته اند، 
نیز در چارچوب فکری خود گنجانده و  را  ایشان  به راحتی 
نسبت هایی به ایشان داده اند که با هیچکدام از مبانی ایشان سازگار 

نیست

ب(مصلحتسنجیدرقانون

آیت اهلل صافی معتقدند که ولی فقیه در مقام تزاحم باید مقاصد 
و اهداف اسالم را برای تشخیص مصلحت امت، مبنا قرار دهد. 
به عبارت دیگر ولی فقیه محدود به احکام مطرح شده در اسالم 
نیست بلکه باید مقاصد شریعت تأمین شود. ایشان تصریح می کنند 
که: »اهم و مهّم را باید در احکام خدا لحاظ کند، بله در مواردی 
که مردم نمی توانند تصمیم بگیرند یا باید ولی امر تصمیم بگیرد 

معنای والیت  گلپایگانی،  لطف اهلل صافی  العظمی  آیت اهلل  اطالع رسانی  پایگاه    .1
تشریعی.

2.  https://www.saafi.com/book/1424

و امری شخصی نیست، ولّی امر باید با حفظ احکام خداوند، 
مصالح و مقاصد شرع را نیز در نظر بگیرد، نه این که اطالق یعنی 
هر چه بخواهد! ما در مورد ائمه)ع( عقیده دیگری داریم که درباره 
هیچ کس صادق نیست؛ مثاًل ممکن است بگوییم یک نفر اشتباه 
کرده است منتها درباره ائمه نمی توانیم این را بگوییم. به هر حال، 

در والیت فقیه باید مقاصد و اهداف اسالم تأمین بشود. «3
ایشان همچنین در مورد تفاوت مقاصد اسالم با احکام اسالم 
می فرمایند: »بله، به این معنا که احکام اسالم برای رسیدن به آن 
مقاصد است، میان مقاصد و احکام اسالم فرق است؛ البته اجرای 
احکام اسالم و حاکمیت اسالمی یکی اند، اما گاهی مسئله اهمی 
در خطر است که حاکم باید مقاصد مهم و درجات احکام را 
بداند و یک احاطه کلی داشته باشد تا بفهمد که چه بگوید و 

چه کار بکند. 
این مهم از شخص مجتهد بر می آید که او هم باید بداند، نه 
این که حرفی بزند که مفسده داشته باشد. حضرت رسول)ص( 
و  کسر  حکومتشان  مدت  همان  در  هم  وامیرالمؤمنین)ع( 
انکسارهای جاهلی را اداره می کردند نه این که بایستی به همین 
صورت عمل کنند. «4 ایشان درباره ضابطه مندی مقاصد اسالم 
معتقدند: »به یک معنا مقاصد اسالم معلوم است مثل حفظ دماء، 
منتها درجات و مراتبی دارد. هم چنین حفظ احکام اسالم و حتی 

اجرای حکم جزئی هم جزء مقاصد اسالم است که حاکم باید بر 
آن ها مواظبت کند؛ اما گاهی تعارض پیش می آید که خود اسالم 
در این موارد دستورهایی دارد. .. محمد مجاهد وقتی دید زن های 
مردم را می برند، به حکومت اعتراض کرد؛ یا میرزا مسیح به خاطر 
قضیه گریبایدف قیام کردند، چون دیدند به اسالم اهانت می شود 

و شوکت و عّزت اسالم و مسلمین در خطر است.
در این موارد اگر اموال کسی هم از بین برود اشکالی ندارد، اگر 
حاکم بگوید همه اموالتان را بدهید؛ باید داد. این ها مسائل روشنی 

3.  مصاحبه آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( در سایت پورتال امام خمینی.
4.  همان.

ن ا�
ایگ

گلپ
ن  ا�

ص
ه 

الّل
ت 

یس آی
سیا

ه 
ش

دی
  ان

ل 
 او

ل
ص

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
د 00

فن
اس

 /3
ه 6

ار
شم



18



است. البته اگر خود شخص بداند که اسالم در خطر است باید 
تمام دارایی اش را بدهد؛ اما در عرصه های کّلی و اجتماعی و 
حکومتی که امری شخصی نیست، باید امر حکومت را در نظر 
گرفت. در این مورد مطالب گفتنی بسیار است که هر چه هم 

بگوییم کامل نمی شود. «1
چارچوب  در  باید  حکومتی  احکام  ایشان  نظر  طبق  بنابراین 
مقاصد اسالم باشد نه در چارچوب احکام فرعیه؛ هرچند اجرای 
احکام فرعیه اسالم نیز جزء مقاصد است اما گاهی تزاحم ایجاد 
می شود و فقیهی که احاطه به اسالم دارد، می تواند اهم و مهم 
کرده و تصمیم بگیرد. به نظر می رسد این دیدگاه با دیدگاه امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و کسانی مانند آیت اهلل مصباح 
حدود  درباره  نیز  خمینی)ره(  امام  ندارد.  تفاوتی  یزدی)ره( 
اختیارات حاکم و تشخیص مصلحت، می فرمایند: »حکومت 
می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در 
موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم، باشد یک 
جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی 
که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن، مادامی که چنین 
است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرائض مهم 
الهی است، در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست، 

موقّتاً جلوگیری کند«۲ 
همانگونه که از این عبارت پیداست، حاکم باید مصالح اسالم را 
در نظر بگیرد و در مواقعی که چیزی مخالف مصالح اسالم باشد، 
می تواند از آن ممانعت کند. ایشان مثال هایی را نیز مطرح می کنند 
»حاکم، می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است 
خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم می تواند 
مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، 

در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند.«3 
مثال هایی که ایشان مطرح کرده اند همه مربوط به مصالح اسالم 
و مسلمین است و اینگونه نیست که ولی فقیه »دل خواهانه« و از 
روی هوای نفس عمل کند. نظر مقام معظم رهبری نیز به همین 
صورت است. ایشان می فرمایند: »البته دشمنان، »والیت مطلقه« را 
به معنای »استبداد« گرفته اند یعنی میل فقیه عادل به صورت دل 
بخواه. این معنا در دِل خودش یک تناقض دارد؛ اگر عادل است 
نمی تواند مستبد باشد و اگر مستبد است و بر اساس دلخواه عمل 
می کند، پس عادل نیست. دشمنان این را ملتفت نمی شوند و این 
معنا را نمی فهمند. این نیست مسئله »والیت مطلقه« که فقیه هر 
کار دلش خواست بکند یک وقت یک چیزی به نظرش رسید که 
باید این کار انجام بگیرد فوراً انجام دهد قضیه این نیست. قضیه 
این است که یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام 

1.  همان.
۲.  صحیفه امام ، ج۲0، ص 170.

3.  همان.

وجود دارد که می تواند در آنجائی که الزم است مسیر را تصحیح 
و اصالح کند بنا را ترمیم کند.«4

نظر آیت اهلل مصباح یزدی نیز که یکی از نظریه پردازان مهم در این 
زمینه هستند نیز به همین شکل است. ایشان می فرمایند: »والیت 
مطلقه فقیه به معنای آن نیست که فقیه بدون در نظرگرفتن هیچ 
مبنا و مالکی، تنها و تنها بر اساس سلیقه و نظر شخصی خود عمل 
 کند و هر چه دلش خواست انجام  دهد؛ بلکه ولی فقیه مجری 
احکام اسالم است و اصاًل مبنای مشروعیت و دلیلی که والیت او 
را اثبات کرد عبارت از اجرای احکام شرع مقدس اسالم و تأمین 

مصالح جامعه اسالمی در پرتو اجرای این احکام بود. 
بنابراین بدیهی است که مبنای تصمیم ها و انتخاب ها و عزل و 
نصب والیت مطلقه یعنی حاکم و رهبر و پیشوای امت اسالمی، 
برای انجام وظایف و اجرای مصالح جامعه اسالمی از اختیارات 
الزم برخوردار است و ولی فقیه در راستای مصالح جامعه اسالمی 
و تأمین نیازمندی های جامعه ، هر نوع دخل و تصرفی که الزم 

باشد ، می تواند انجام دهد.«5 
ایشان در جای دیگری نیز به صراحت می فرمایند: »ناگفته نماند 
معنای والیت مطلقه آنچنان که برخی دشمنان وآگاهان مغرض 
مطرح می کنند  هرگز به معنای سرپیچی از احکام الهی و احیانًا 
تعطیل حکم خدا به دلخواه ولی امر نیست؛ زیرا در مواردی که 
ولی امر به دلیل تسلط برفقه اسالمی و شناخت مصالح اجتماعی  
مدتی حکم اولی را وا می گذارد و به حکم ثانوی جوع می کند، 
در واقع از حکمی به حکمی دیگر رجوع می نماید که آن حکم 
ثانوی نیز از احکام خداست و این رجوع، ضابطه مند و به اذن 
و تجویز خدای متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولی 

فقیه نیست. 
فلسفه وجودی ولی فقیه اجرای احکام الهی و زمینه سازی برای 
پیاده شدن احکام متعالی و مترقی اسالم است نه بکارگیری سلیقه 
شخصی و پیروی از هواهای نفسانی«.6 تقید به قانون از طرف 
آیت اهلل صافی باعث نمی شد که مصالح اسالمی را نادیده بگیرند. 
دکتر حمید فعلی درباره تقید به قانون از دیدگاه ایشان این گونه 
قانون گذاری  لزوم  به  ایشان  تقید  موارد  دیگر  »از  می نویسد: 
به منظور اجرای احکام شرع را می توان در نظر که نسبت به 
طرح قانونی الحاق دادگاه های انقالب به دادگستری جمهوری 
اسالمی ایران مصوب 1360/3/۲6 مجلس ابراز کرده اند، بدین 
بیان مالحظه کرد: »آقای صافی گلپایگانی: این مفاسدی که شما 
...، ]در مقام  ]= آقای صانعی[ می فرمایید که قاضی نداریم و 

4.  پایگاه اطالع رسامی دفتر مقام معظم رهبری ، بیانات در دیدار اعضای مجلس 
خبرگان رهبری 1390/6/17.

5.  مصباح یزدی، محمد تقی ، نظریه سیاسی اسالم ، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی )ره( ، 137۸، ج۲، ص103-100.

6.  مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
)ره( ،13۸0، ج۲، ص 40.
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اجرا است. شما باید مثاًل ویژگی های[ قاضی را بگویید و بعد 
آن کسی که می خواهد ]قانون را[ اجرا کند، می گوید من چنین 
قاضی ای ندارم. در این صورت ]اجرای[ قانون اسالم را دست 
یک آدمی می دهند که شرایط کمتری دارد؛ مثل دلیل انسداد. ما 
که نمی توانیم قانون خالف شرع تصویب کنیم. ]ما فقط می گوییم 

که[ این قاضی باید قانون اسالم را اجرا کند. 
نکته دیگر اینکه وقتی قانون اساسی ]در اصل )167([ می گوید: 
قاضی موظف است حکم را در قوانین مدونه بیابد، می خواهد 
بگوید که این کار وظیفه اوست، نه وظیفه کس دیگر.« در این نظر 
ایشان با وجود اصرار بر مطابقت شرایط قاضی در قانون با شرایط 
معین شده در فقه شیعه برای قضات، قائلند که در مقام اجرای 
قانون، چنانچه به اندازه کافی قضاتی با شرایط شرعی نداشتیم، 
جهت معطل نماندن امور، چاره ای جز پذیرش قضاتی که مطابق 

قوانین تطبیق داده شده با شرع قضاوت کنند، نداریم. 
بنابراین این عالم جلیل القدر در کسوت عضویت شورای نگهبان 
اقتضائات اجرایی اداره امور کشور را نیز لحاظ می کردند و بر 
مصلحت  تشخیص  به  اقدام  رایج،  تصورات  برخی  خالف 
ملزمه شرعی مبتنی بر احکام ثانویه و ضروریات اجتماعی نیز 

می نمودند«.1

ج(اختیاراتولیفقیهدرقانون

نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است که طبق نظر آیت اهلل 
صافی تشخیص مصلحت به عهده چه کسی است؟ چه نهاد یا 
فردی می تواند این مصالح را تشخیص دهد؟ به نظر می رسد طبق 
دیدگاه ایشان کسانی می توانند این مصالح را تشخیص دهند که 
احاطه به دین و مقاصد آن را داشته باشند. اگر مرجع تشخیص 
ندارند،  آن  مقاصد  به دین و  احاطه  که  باشند  مصالح کسانی 
نتیجه اش از بین رفتن نظامات اصلیه است. این نگاه را می توان 
در دو نامه از ایشان که به حضرت امام خمینی)ره(، نگاشته اند، 

مالحظه کرد. 
ایشان در نامه ای در اعتراض به تصویب برخی قوانین در مجلس 
با عنوان ضرورت ها می فرمایند: »»سؤال این است اگر بنا باشد 
شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق نظر نداشته باشد، خطر 
تصویب ضرورت ها بر اساس جوسازی ها و اعمال نفوذ افرادی 
پیاده کردن  بسیاری  که  مکتب گرایی ها  و  مجلس  در  ذی نفوذ 
آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند، چگونه رفع 
می گردد؟ و اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره 
درنظرگرفتن  با  نماید،  تصویب  شرع  خالف  قوانین  گذشته 
شورای نگهبان دفع  شده است، این که همان خطر به این صورت 
بازگشته است و این امکان حاصل شده که با عنوان »ضرورت« 
هر حاللی را حرام و هر حرامی حالل و قانونی اعالم شود. دافع 

1.  سایت پژوهشکده شورای نگهبان.

این خطر چیست؟ و از چه راهی ضرورت های غیر واقعی دفع 
خواهد شد؟«۲« 

همچنین در نامه دیگری نگرانی خود را از سپردن تشخیص 
بیان  اینگونه  ندارند،  دین  به  احاطه  که  کسانی  به  ضرورت ها 
می کنند: »...موجب این نگرانی شده است که نظامات اسالم از 
مزارعه، اجاره، تجارت، عائله، و سایر روابط به تدریج عماًل منع 
و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خالصه استظهار این 
اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه نظام اجتماعی و 
اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آن ها باب عرضه 

هر نظام را مفتوح نموده است«.
بر این اساس، از نظر آیت اهلل صافی گلپایگانی ولی فقیه که خود 
مجتهد جامع الشرائط است، می تواند در مسائل مختلف جامعه 
اسالمی اهم و مهم کرده و تصمیم گیری نماید. به عبارت دیگر 
این اختیار را دارد که بنابر مصالح موجود، گاهی از قوانین رایج 

سرپیچی کرده و موارد اهم شریعت را مقدم بدارد. 
بیان شد که این دیدگاه با دیدگاه امامین انقالب و همچنین آیت اهلل 
مصباح تفاوتی ندارد چرا که آن ها نیز ولی فقیه را در چراچوب 
میان ممکن  این  اما پرسشی که در  مقاصد شریعت می دانند؛ 
است ایجاد شود این است که چرا ایشان با برخی از نظرات امام 
مخالفت می کردند؟ چرا سعی می کردند دولت را محدود کنند و 
نهایتاً بعد از مقاومت دولت، از شورای نگهبان استعفا دادند؟ برای 
پاسخ به این سؤال ابتدا باید وقایعی که باعث نوشتن برخی نامه ها 

شده است را مرور کرد.

د(اختالفنظرآیتاهّللصافیباامامخمینی

اختالف نظر آیت اهلل صافی و امام خمینی درباره مصلحت سنجی 
در حکومت از جمله مسائلی است که تا امروز مورد سوء استفاده 

بسیاری از تحلیلگران قرار گرفته است. 
اینان استعفای آیت اهلل صافی از شورای نگهبان را مهمترین نشانه 
این اختالف دانسته و آن را بسیار برجسته می سازند؛ این در حالی 
است که استعفای ایشان اوال ربطی به این اختالف نظر نداشته و 
ثانیا این اختالف نظر صرفا در مورد شخصی است که قرار است 
مصلحت سنجی کند نه اصل مصلحت. در ادامه به طور اجمالی 
نامه ها و جریان استعفای آیت اهلل صافی از شورای نگهبان را مرور 

می کنیم:

یک:استعفایاول

و  دیات  قصاص،  الیحه حدود،  دهه 60 خورشیدی  دراوایل 
تعزیرات با اقتباس ازکتاب تحریرالوسیله امام خمینی)ره( از سوی 
شورای عالی قضایی وقت به ریاست آیت اهلل شهید دکتربهشتی 
جهت بررسی و جایگزینی قانون مجازات عمومی سابق به مجلس 
شورای اسالمی ارسال گردید و با تصویب مجلس دراجرای اصل 

۲.  مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ص53.
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۸5 قانون اساسی، اختیارتصویب این الیحه به کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس به ریاست آیت اهلل محمدیزدی تفویض شد. 
بخش حدود، قصاص و دیات از الیحه پیشنهادی شورای عالی 
قضایی درکیسیون حقوقی وقضایی مجلس تصویب و به تأیید 
شورای نگهبان رسید و به عنوان قانون ابالغ گردید؛ ولی بخش 
تعزیرات این الیحه دچار اختالفاتی به شرح زیر بین مجلس و 
شورای نگهبان گردید که درنهایت منجربه استعفای اول آیت اهلل 

صافی گلپایگانی)ره( از شورای نگهبان گردید. 
تحریرالوسیله،  از جمله  فقهی  درکتب  قراربودکه  ازاین  ماجرا 
اختیارتعیین مجازات های تعزیری به قاضی داده شده بود، ولی 
قاضی مورد نظر این کتب فقهی شخصی است که دارای ملکه 
اجتهاد باشد؛ درحالی که اکثریت قاطبه قضات کشور فاقد این 
تسلط فقهی بوده اندکه به این گونه قضات، قاضی مأذون)قاضی 
اذن گرفته ازولی فقیه( می نامند و واگذاری اختیارتعیین مجازات 
تعزیری به چنین قضاتی که فاقد ملکه اجتهاد می باشند، خالف 
شرع و اصول قانون اساسی است؛ لذا شورای عالی قضایی و 
در پی آن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قانون مجازات 
عمومی سابق را در بخشی که مطابق با مقررات جرائم تعزیری 
بود و درآن قانون برای بخش قابل توجهی ازآن جرائم، مجازات 
به صورت حداقل و حداکثر پیش بینی کرده بود، با اصالحاتی 
ازقبیل افزودن مجازات تعزیری شالق به مجازات برخی ازجرائم، 
الیحه ای تحت عنوان الیحه تعزیرات را تکمیل و به تصویب 

رسانید و جهت تایید نهایی به شورای نگهبان تقدیم نمود.
دبیرشورای  و  فقیه  دوران  درآن  که  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل 
مجلس  به  خطاب  شورا  این  سوی  از  نامه ای  بودند،  نگهبان 
ارسال نموده و مدت 10 روز اضافه بر مهلت مقرر قانونی مهلت 
جهت بررسی مصوبه مجلس درباره الیحه تعزیرات درخواست 
کردند. با سپری شدن مهلت ده روزه مازاد بر مهلت مقرر قانونی و 
عدم اعالم نظرشورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی، سکوت 
شورای نگهبان را به منزله تأیید مصوبه مجلس محسوب نموده و 
مصوبه مجلس درخصوص الیحه تعزیرات، طی نامه ای ازسوی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس شورای اسالمی، 
وقت  رییس جمهوری  خامنه ای،  آیت اهلل  به حضرت  خطاب 
اسالمی ایران، ارسال و از طریق ایشان به روزنامه رسمی کشور 

ابالغ گردید.
عنوان  تحت  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل  رویداد،  این  پی  در 
غیرشرعی بودن مصوبه مجلس، نامه اعتراضی به آیت اهلل خامنه ای 
رییس جمهور ارسال نمود و خواهان توقف اجرای مصوبه مجلس 
در باب تعزیرات گردید؛ اما باتوجه به این که نامه اعتراضی آقای 
صافی زمانی به رئیس جمهوری ارسال شده بود که این مصوبه به 
عنوان قانون درروزنامه رسمی کشور منتشرو الزم االجرا گردیده 
بود ، رییس جمهور جهت تعیین تکلیف موضوع ، نامه ای خطاب 

به امام خمینی)ره( ارسال کرد و خواهان ارائه طریق گردید. 

رییس  اردبیلی  آیت اهلل موسوی  ازسوی  نیز  مکاتباتی  همزمان 
کمیسیون  رییس  محمدیزدی  وآیت اهلل  قضایی  عالی  شورای 
حداکثر  و  حداقل  تعیین  درتوجیه  مجلس  وقضایی  حقوقی 
اکثریت  مأذون بودن  جهت  به  تعزیری  جرائم  برای  مجازات 
قضات دادگستری به عمل آمد. آیت اهلل صافی گلپایگانی طی 
نامه ای به امام خمینی)ره( بر اساس عنوان »بمایراه الحاکم« که 
در روایات است و تعیین نوع و مقدار تعزیرات را به علم حاکم 
نسبت می دهد، از ایشان توضیحات بیش تری مطالبه کردند و 
تصریح نمودند که الغای نظر حاکم و الزام او بر نوع یا مقدار 
معینی، غیرشرعی و موجب تعطیل تعزیر و گاه موجب ظلم بر 
تعزیرشونده و موجب عمل قاضی به خالف رأی و نظر خود 

می گردد.
مجلس  بین  اختالف  حل  راحل،  امام  دستور  با  نهایت  در   
و شورای نگهبان به آیت اهلل حسینعلی منتظری ارجاع شده و 
ایشان نیز استدالل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در لزوم 
تعیین مجازات حداقل و حداکثر برای جرائم تعزیری به جهت 
مأذون بودن قضات را تایید نمودند؛ این درحالی بود که مصوبه 
مجلس و تأییدیه فقهی قائم مقام رهبری، با مطالب مندرج درکتاب 
تحریرالوسیله حضرت امام)ره( که یکی از مهم ترین منابع قوه 
مقننه در قانون گذاری بود، مغایرت داشت و اینجا بودکه آیت اهلل 
صافی گلپایگانی)ره( درمقام اعتراض به این مصوبه مجلس، از 
فقیه شورای نگهبان بودن خویش استعفا نمود و با وساطت امام، 

از نظر خود برگشت.

دو:استعفایدوم

دومین مسئله به قانون کار ارتباط دارد. در این مسئله که دولت 
افراد دخالت کند و  اجتماعی  تا چه حد حق دارد در روابط 
محدودیت هایی را برقرار سازد و یا علی رغم میل مردم در تنظیم 
قراردادها دخالت کند و یک طرفه آن ها را به الزاماتی ملزم سازد، 
در مشروعیت چنین امری شبهه ایجاد شد و برای رفع اشکال راه 
حلی به نام »الزام در قبال خدمات دولتی« را مطرح ساختند و در 
قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج 

نفر کارگر دارند، مورد استفاده قرار گرفت. 
بر این اساس از آغاز سال 136۲ کار فرمایان کلیه کارگاه های 
تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی)از قبیل برق، آب، 
تلفن و راه( استفاده می نمایند تا میزان پنج نفر کارگر از پرداخت 
حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به باال نسبت به 
مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.1 الیحه قانون کار 
نیز از این فرمول استفاده کرد ولی از آن رو که در الیحه قانونی 
کار، الزاماتی برای کارفرما پیش بینی شده بود، شورای نگهبان این 

الزامات را مشروع ندانسته و آن را مورد اعتراض قرار داد.  

1.  مجموعه قوانین سال 136۲، ص 194.
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شورای  مجلس  تصویب  به  آبان 1366  اواخر  در  الیحه  این 
اسالمی رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد. 
وزیر کار با توجه به مخالفت شورای نگهبان نسبت به فرمول 
مذکور و الزامات دولت، قبل از اعالم نظر شورای نگهبان نامه ای 
به امام خمینی)ره( فرستاد. 1 حضرت امام نیز پاسخ وزیر کار را 
به شرح زیر اعالم داشتند: »بسمه تعالی در هر دو صورت، چه 
گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.«۲  
شورای نگهبان ضمن بیان ایرادهای خود به الیحه قانونی کار، 
در خصوص سؤال وزیر کار و پاسخ امام، نامه مستقلی از سوی 
دبیر شورای نگهبان آیت اهلل  صافی به شرح ذیل خطاب به امام 

نگاشتند:  
»... از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که دولت می تواند در 
ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی 
مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که 
عائله،  کار،  اقتصادی  اجتماعی  نظام  گونه  هر  می تواند  دولت 
بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار 
جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسالم قرار دهد و خدمات و 
امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آن ها 
مضطر یا شبه مضطر می باشند، وسیله اعمال سیاست های عام و 
کلی بنماید و افعال و تروک مباحثه شرعیه را تحریم یا الزام نماید. 
بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت 
مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقررکردن نظام 
عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن 
خدمت است، جواز این شرط مشروع و غیر قابل تردید است؛ اما 
در امور عاّمه و خدماتی که به دولت منحصر شده است، به عنوان 
شرط مقررداشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام 
موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است، موجب این نگرانی 
شده که نظامات اسالم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله، و سایر 
روابط به تدریج عماًل منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد 
و خالصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرارکردن 
هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار 
دهند، به نظر آن ها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. 
بدیهی است همان طور که در همه موارد نظر مبارک راه گشای 

عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.«3
امام خمینی)ره( در پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان چنین مرقوم 
داشتند:  »... دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از 
امکانات و خدمات دولتی می کنند، با شروط اسالمی و حتی بدون 
شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در 
جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به 

1.  حسین مهرپور، همان.
۲.  صحیفه امام، ج ۲0، ص 430.

3.  حسین پور، همان.

مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد؛ بلکه در انفال 
که در زمان حکومت اسالمی، امرش با حکومت است، می تواند 
بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند و حضرات 
آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند و بار، 
یا مخالفان با نظام جمهوری اسالمی پخش می شود، اعتنایی نکنند 

که شایعات در هر امری ممکن است.«4
این اختالف نظرات سبب شد تا از سوی رئیس جمهور، رئیس 
مجلس، رئیس دیوان عالی کشور، نخست وزیر و حجت االسالم 
سید احمد خمینی نامه ای به امام خمینی)ره( نوشته شود و از ایشان 
بخواهند برای حل عملی مسائل، مرجعی جهت حل اختالفات 
تعیین نماید.5  ایشان نیز در 17 / 11 / 1366 ضمن پاسخ به این 
نامه، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر و 
اعضای آن را تعیین نمودند. البته امام در این نامه صریحاً فرمودند 
که پس از طی مراحل کارشناسی دولت و مجلس و اظهار نظر 
شورای نگهبان، مرجع نهایی برای حل مسئله کارشناسانی هستند 
که در تشخیص مصلحت صاحب نظرند؛ ولکن امام برای حل 
نظام مند این گونه مشکالت به ایجاد نهاد مستقل دولتی در سیستم 
قانون گذاری کشور اقدام کرد و در پایان نامه مرقوم داشتند که: 
»مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل 
آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در زمان های دور و 
نزدیک زیر سؤال برد و اسالم آمریکایی مستکبرین و متکبرین را 
با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز 

گرداند.«6 
بعد از تشکیل مجمع تشخیص، مجلس شورای اسالمی سیزده 
قانون را تحت عنوان »ضرورت« راهی شورای نگهبان کرد. در این 
هنگام بود که آیت اهلل صافی مجدداً در نامه ای به امام خمینی)ره( 
اعتراض خود را علنی کرد و این گونه نسبت به احتمال »تضعیف 

و تحریم دین« از سوی نمایندگان مجلس هشدار داد: 
»سؤال این است اگر بنا باشد شورای نگهبان در مورد ضرورت ها 
اساس  بر  ضرورت ها  تصویب  خطر  باشد،  نداشته  نظر  حق 
و  مجلس  در  ذی نفوذ  افرادی  نفوذ  اعمال  و  جوسازی ها 
مکتب گرایی ها که بسیاری پیاده کردن آن مکتب ها را ضرورت و 
بلکه واقعیت می دانند چگونه رفع می گردد؟ و اگر خطر این که 
مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین خالف شرع 
تصویب نماید، با درنظر گرفتن شورای نگهبان دفع  شده است، 
این که همان خطر به این صورت بازگشته است و این امکان 
حاصل شده که با عنوان »ضرورت« هر حاللی را حرام و هر 
حرامی حالل و قانونی اعالم شود. دافع این خطر چیست؟ و از 

4.  صحیفه امام، ج ۲0، ص 45۲.
5.  مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص 1ـ  3 .

6.  همان، ص 304.
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چه راهی ضرورت های غیر واقعی دفع خواهد شد؟«1 
مذکور  »اختیارات  می فرمایند:  نامه  این  به  پاسخ  در  نیز  امام 
تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است 
و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر 
در حکم خالفی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان 
در این امری که به عهده آنها است، حق دخالت دارند، اگر در 
حکم ثانوی یا اّولی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق 

تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. 
در عین حال من آقایان دست اندرکاران را خواستم که به آنان 
اخطار نمایم که اگر خالف قواعد شرع عمل کنند یا بر خالف 
حکم ثانوی تعّدی کنند، من ساکت نمی نشینم و علمای اعالم 
بالد هم عهده دار نظارت در امور می باشند؛ لکن باید نکته هایی را 
عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را مالحظه می فرمایید، 
طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی 
و زمین خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی 
به وضع شان، که غالباً بر خالف موازین شرعیه است، در اروپا 
به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان ـ 
برخالف موازین ـ کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای 

باید  اساسی  قانون  و  اسالم  و  اسالم  حکومت 
فاتحه خواند. من میل ندارم که تهمتی که 
سال هاست به روحانیون می زنند و می زدند 
که اینان طرفدار زمین خواران و سرمایه داران 
بزرگ هستند و با طرفداری خود موجب 
ظلم به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا 

کند و به ما بچسبانند«.۲
شورای  فقهای  کلی  طور  به  امام،  نامه 
به  کار  بار  این  و  ساخته  قانع  را  نگهبان 

استعفا نکشید؛ اما رفتار نامناسب وزیر کشور 
دولت آقای میرحسین موسوی با شورای نگهبان، 

زنگ خطری بود که مقدمات خروج آیت اهلل صافی را از عرصه 
بیان  اینگونه  مؤمن  آیت اهلل  مرحوم  ساخت.  فراهم  سیاست 
می کنند: »اگر در آرشیو، به مطالب روزنامه های آن ایام بنگرید، 
خواهید دید که جناب آقای آیت اهلل صافی - شخصیت بزرگوار 
و دقیق که دارای اتقان و تقوای مخصوص به خود هستند ـ 
مطالبی را بیان فرمودند و صحبت هایشان از موضِع باالتر از هیئت 
نظارت مرکزی و به عنوان دبیر شورای نگهبان ایراد شد. با این 
وصف از طرف وزارت کشور با پاسخ ردی عجیب و غریب 
روبه رو شدند. آیت اهلل صافی هم نتوانستند این وضعیت را تحمل 

کنند و استعفا کردند.«3

1.  مهرپور، حسین، دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی، ص53.
۲.  صحیفه امام، ج15، ص 31۲

3.  پرسمان دانشگاهیان، علت استعفای آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره(.

سه:نتیجه

با توجه به مطالبی که بیان شد به نظر می رسد تفاوت دیدگاه 
آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( و امام خمینی)ره( در این است که 
آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( معتقدند ولی فقیه نمی تواند تشخیص 
مصلحت را به نهاد دیگری واگذار کند بلکه باید فقها مصالح را 
تشخیص دهند؛ اما امام خمینی)ره( معتقدند ولی فقیه می تواند 

تشخیص مصلحت را به دیگران واگذار کند.  
همه موضع گیری های آیت اهلل صافی در مورد بسط ید ولی فقیه 
نیست؛ بلکه بسط ید نمایندگان و اختیارات قوه مجریه یا مقننه و یا 
قضاییه است. اگر ولی فقیه مصلحتی را تشخیص داد و مطابق آن 
دستور داد، آن دستور هم قانونا و هم شرعاً الزم االجراست؛ اما این 
تشخیص مصلحت نباید به افرادی که فقیه نیستند، واگذار شود. 

با توجه به این نکته فرازهایی از نامه آیت اهلل صافی گلپایگانی)ره( 
نامه  از  را مورد مالحظه قرار می دهیم. ایشان در یک قسمت 
می فرمایند: »از فتوای صادره از ناحیه حضرت عالی که: دولت 
می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی 
شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار 
نموده اند که دولت می تواند هر گونه نظام اجتماعی اقتصادی کار، 
عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با 
استفاده از این اختیار جای گزین نظامات اصلیه و 

مستقیم اسالم قرار دهد«. 
این قسمت از نامه کاماًل مشخص است که 
ولی فقیه با توجه به احاطه ای که به اسالم 
دارد هیچ گاه نظامات دیگر را جایگزین 
این  اگر  اما  کرد  نخواهد  اسالم  نظامات 
اختیار به دولت داده شود، ممکن است این 
اتفاق بیافتد. در واقع نگرانی ایشان این است 
که تشخیص دولتمردان ممکن است نهایتاً به از بین 
رفتن نظامات دینی شود. ایشان در همان نامه نگرانی خود 
را تصریح می کنند. »...موجب این نگرانی شده است که نظامات 
اسالم از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله، و سایر روابط به تدریج 
تغییر قرار بگیرد و خالصه  عماًل منع و در خطر تعویض و 
استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هر گونه 
نظام اجتماعی و اقتصادی این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر 
آن ها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است«. به عبارت دیگر 
نگرانی از تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه وجود ندارد چرا 
که او احاطه به دین و مقاصد شریعت دارد؛ اما این نگرانی در 
مورد دولتمردان و قانونگذاران وجود دارد که بخواهند هر مکتب 

اقتصادی در کشور پیاده کنند. 

گلپایگانی)ره(  صافی  آیت اهلل 
نمی تواند  فقیه  ولی  معتقدند 

تشخیص مصلحت را به نهاد دیگری 
باید فقها مصالح را  بلکه  واگذار کند 
تشخیص دهند؛ اما امام خمینی)ره( 
معتقدند ولی فقیه می تواند تشخیص 

مصلحت را به دیگران واگذار کند.
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در دوران مرحوم آیة اهلل بروجردی 
استاد  آن  تالمذه   برترین  در شمار 
آیت اهلل  مرحوم  زمان  در  بزرگ، 
سید محمدرضا گلپایگانی همراه و 
مشاور علمی و عملی ایشان، و در 
دوران انقالب، امین و مورد اعتماد 
حضرت امام خمینی رحمةاهلل علیهم 
به شمار می رفتند.)پیام مقام معظم رهبری در 

وفات آیت اهلل صافی گلپایپانی(

فصلدوم

اندیشه فقهی و کالمی آیت اهّلل صافی گلپایگانی



فصلدوم

اندیشه فقهی و کالمی آیت اهّلل صافی گلپایگانی

نظریات فقهی و رابطه فقه با فلسفه و عرفان از نظر آیت اهلل صافی
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در بین آثار پرتعداد آیت اهلل صافی گلپایگانی، می توان دو موضوع 
کالم و فقه را غنی تر از دیگر حوزه ها معرفی کرده و در بین اساتید 
العظمی  آیت اهلل  از  را  ایشان  تاثیرپذیری  بیشترین  می توان  نیز 
بروجردی دانست. بر این اساس در این بخش به صورت اجمالی 

اندیشه فقهی و کالمی این عالم وارسته را پی می گیریم:

1.اندیشهفقهی

آیت اهلل صافی کتب فقهی زیادی همچون فقه الخمس، فقه الحّج، 
جامع األحکام، رسالة فی معامالت مستحدثه و حاشیه بر عروة 
الوثقی را به قلم تحریر درآورده که می توان در تمام آنها رد پای 
شاخصه های مدرسه فقهی آیت اهلل بروجردی و مکتب ایشان را 
یافت. این شاخصه ها را می توان در سه ساحت منابع، مبانی و 

نظریات دنبال کرد:1

الف(منابع

یک:تعدادمنابع

 مرحوم آیت اهلل بروجردی در تعداد منابع با بسیاری از مکاتب 
فقهی دیگر فرق دارند. برای مثال مشهور است که اجماع و شهرت 
در نزد اکثریت، حجیت ندارد در حالی که آیت اهلل بروجردی این 
را قبول نداشته و تعداد منابع زیادی را می پذیرند. برخی قائل به 
نقش تاریخ در فقه نیستند؛ اما مرحوم آیت اهلل بروجردی اصرار 
دارند که علم فقه یک علم تاریخی است یعنی بحث از این است 
که در گذشته مساله چگونه بوده و امروزه به چه نحوی درآمده 

است؟ 

دو:تفسیرمنابع

آیت اهلل بروجردی در تفسیر منابع نیز اختالف مبنایی با دیگران 
دارد. ایشان با استفاده از همان دیدگاه تاریخی، وارد موضوعاتی 
شدند و مطالبی را در نظر گرفتند که سایر فقها حتی اگر اصل آن 

1.  آقای رحمان ستایش طی یک نشست)که متن آن در سایت مؤسسه فرهنگی فهیم 
آمده( ، شاخصه های مدرسه فقهی آیت اهلل بروجردی را به صورت مفصل بیان می  کنند.

منبع را داشتند، اینگونه تفسیر نمی کردند. استفاده از سیرة عقالء 
ابزاری است؛ یعنی خود آن  ایشان صرفاً یک استفاده  نزد  در 
فی نفسه نمی تواند حکمی  را اثبات کند، بلکه با روش و عملکرد 
عقالء، سنت تقریری را اثبات می کند. پس خود آن اصالت ندارد، 

و نمی تواند مورد توجه استقاللی قرار بگیرد و حجت باشد. 

سه:اعتبارمنابع

آیت اهلل بروجردی اعتبار سیره عقال را برخالف دیگران صرفا 
ناظر به حصول وثوق خبری دانسته و در این وثوِق به خبر، نوع 
مخبر، نوع خبر ، متن خبر و منبع خبر را مؤثر می دانند؛ لذا از نظر 
ایشان صرف وجود سیره عقال مالکی برای حجیت نخواهد بود. 
در حوزه شهرت نیز ایشان شرط اعتبار را قدمایی بودن آن دانسته 

و به ترسیم اصول متلقات می پردازند. 

ب(مبانی

یک:تاریخیدیدنفقه

علم  فقه یک  علم  که  نگاه  این  اساس  بر  بروجردی   آیت اهلل 
تاریخی است، در قواعد تفسیر متون هم با دیگران فرق هایی 
دارد. مثاًل ایشان بر این نکته اصرار دارد که باید به فضای صدور 
روایات توجه شود. ایشان به این روایت در رجال کشی استناد 
می کنند »ال یکن الرجل منکم فقیهاً حتی یعرف معاریض کالم« 
ما شما را فقیه حساب نمی کنیم، تا زمانی که معاریض کالم را 
بشناسید؛ معاریض کالم یعنی کنایه ها، نکته ها و مطالب حاشیه ای 
یک مطلب. ایشان می فرمایند: »بایستی فضای صدور را فهمید، ما 
اگر فضای صدور را درست نفهمیم، نمی توانیم برداشت درستی 

داشته باشیم.«. 

دو:ذهنیتروات

نکته دیگری که آیت اهلل بروجردی در تفسیر متن با توجه به همان 
نگاه تاریخی نگری خود، به آن توجه می کنند، بحث ذهنیت روات 
است. بهرحال روات اساساً در جامعه سنی زندگی می کردند و 
ائمه)ع( هم این جهت را مدنظر داشتند. ایشان در چندین مسأله 
می گویند »این راوی بر اساس ذهنیت خود این سؤال را کرده و 
بر اساس فقه حنفی مسأله اینگونه است و او بر اساس این ذهنیت 
این سؤال را مطرح کرده است و راوی دیگر بر اساس ذهنیت 

دیگری این کار را کرده است.« 

سه:قواعدکشفتقیه

در مقام کشف تقیه، آیت اهلل بروجردی می  گویند که »چه کسی 
گفته است مردم و ائمه فقط از فقه فقها تقیه می کردند؟ نه، از 
قضاوت قضات و آراء حکومت ها نیز تقیه می کردند.«. مرحوم 
آقای بروجردی در تفسیر روایات تقیه ای مبنای خاصی دارد و بر 
اساس آن مشی می  کند و نگاه تاریخی ایشان به تفسیر متون در 

این جهت بسیار حائز اهمیت است.



 از نظر ایشان موسیقی یعنی نواختن 
آالت طرب که  و  ابزار  از  استفاده  و 

معموالً این دو با هم تلفیق می  شوند 
و هم از ابزار و آالت موسیقی استفاده 
یا  فرد  آن  کنار  در  هم  و  می  شود 

افرادی شروع به خواندن می  کنند.
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ج(نظریات

بعد از بیان منابع و مبانی، حال باید به مهمترین نظریات فقهی 
آیت اهلل صافی بر اساس مکتب فقهی آیت اهلل بروجردی بپردازیم. 
به طور کلی دو موضوع موسیقی و زنان، بیش از بقیه موضوعات 

مورد توجه آیت اهلل صافی قرار دارند: 

یک:آوازخوانیوموسیقی

در مباحث آیت اهلل صافی در مورد موسیقی به چند مسأله برخورد 
می  کنیم که باید مورد اشاره قرار بگیرد: 

*تاریخچهموسیقی

تاریخچه  به  به سؤالی راجع  پاسخ  در کتاب معارف دین در 
موسیقی می  گویند: موسیقی، همیشه و در همه ادوار و اعصار در 
بین مترفین از مسلمانان و پادشاهان و باصطالح خلفاء و قشرهاي 
مرفه از این طراز و اهل مالهی و مناهی جایگاه ویژه داشته و 
خوانندگان و نوازندگان مورد تشویق و ترغیب آنها بوده و هستند 
و در بین غیر مسلمان ها مثل بسیاري از محرمات دیگر از قبیل 

بیگاري و قمار و رقص و غیره و کفر و شرک جایگاه 
تقریباً همگانی داشته است. 

فرقی که عصر ما با اعصار گذشته دارد، 
ارتباطاتی است که مردم دنیا را به هم نزدیک 
از  کرده است در گذشته جامعه مسلمان 
جوامع کفار جدا بود و اگر چه معلوم بود 
که آنچه در اسالم حرام است مثل شراب و 
قمار و موسیقی و ارتباطات نامشروع مرد 
و زن بیگانه در جوامع دیگر از ادوات بلکه 
جزء هویت آنها است؛ اما این معاصی در 

دسترس اهل معصیت و افراد شهوتران و عیاش 
و هرزه از مسلمان ها نبود یا اگر بود دسترسی به آنها براي 

همه فراهم نبود. در عصر ما وسایل معصیت به آسانی در دسترس 
همه قرار گرفته و هر کسی می تواند مرتکب این محرمات شود.

ولی نظر اسالم در محرماتی که به آن شناخته شده بر کسی 
پوشیده نبوده است. 

مسلمانان به این احکام اسالم آورده و تسلیم بوده اند. ساختن 
مثل ساختن شراب و فروش و  قمار  مثل آالت  آالت طرب 
خرید آنها را همه حرام می دانستند و عماًل ممنوع و از کسب هاي 
حرام بوده؛ آالت موسیقی را می شکستند و نواختن و یاددادن 
و یادگرفتن آنها هرگز علنی و آزاد نبود و اگر کسانی یاد داده 
یا یاد می  گرفتند، پنهانی و سري بود؛ مردم از معاشرت با آنها و 
از خوردن غذاي آنها و گرفتن هدیه از آنها اجتناب می کردند. 
حرمت این آالت و غنا در مسلمان ها مثل حجاب بانوان، مثل 
حرمت شراب و حرمت بت پرستی و حرمت برگزاري مراسم 
مسیحی ها همه مسلم بود و باصطالح آن زمان ها گرایش به کفر 

و تشبه بکفار و به اصطالح زمان ما غرب گرائی بود. 
لذت روحی که از موسیقی به انسان دست می دهد همانند و 
در ردیف لذت سائر مواد مخدر، شهوانی و غیر عقالنی است. 
حکایات عجیب و غریب از تأثیر این لذت در تاریخ از معتادین 
به موسیقی نقل شده است که از آنها فهمیده می شود لذت آن تا 
چه حّد حیوانی و هوش و عقل زداست که حیا و شرف و غیرت 
براي شخص معتاد باقی نمی گذارد. ضرر و تأثیر آن بر اعصاب 

نیز بر حسب گواهی اهل اطالع ثابت است.  
*تفکیکموسیقیازآوازخوانی

اولین نکته ای که در  این باره باید ذکر کرد این است که ایشان 
بین موسیقی و خوانندگی تفکیک می  کنند. از نظر ایشان موسیقی 
یعنی نواختن و استفاده از ابزار و آالت طرب1 که معموالً این 
دو با هم تلفیق می  شوند و هم از ابزار و آالت موسیقی استفاده 
می  شود و هم در کنار آن فرد یا افرادی شروع به خواندن می  کنند. 

پس در مقام تصویر سه امر خواهیم داشت:
1.نواختن ابزار و آالت طرب بدون اینکه همراه با آوازخوانی 

باشد؛
۲.نواختن ابزار و آالت طرب همراه با آوازخوانی؛

3.آوازخوانی صرف بدون اینکه همراه نواختن 
ابزار و آالت طرب باشد؛

به عنوان  آیت اهلل صافی، دو مورد اول را 
موسیقی به شمار می  آورند و مورد سوم 
را به عنوان آوازخوانی که حکم این دو تا 
حدودی متفاوت است و با اینکه موسیقی را 
به نحو مطلق حرام می  دانند اما آوازخوانی را به 
طور مطلق حرام نمی  دانند بلکه تنها در صورت غنا 
و مناسب مجالس لهو لعب بودن، آن را حرام می  دانند.

*حکمآوازخوانی

قائل  تفصیل  آن  متعدد  موارد  بین  ایشان  آوازخواندن،  درباره 
می  شوند و آواز را در صورتی که مناسب مجالس لهو لعب باشد، 
غنا و حرام می  دانند. ولی اگر غنا و طرب انگیز و لهوآمیز و مناسب 
با مجالس لهو نباشد، آن را حرام نمی  دانند. ایشان می فرمایند:۲ 
»موسیقی به معناي استفاده از آالت طرب به انواع بسیاري که 
در بین اقوام و جوامع دارد و آوازخوانی بنوع غنا که خوانندگی 
طرب انگیز و لهو آمیز و مناسب با مجالس لهو است، همه در 
اسالم حرام است«. از نظر ایشان حتی مداحی هم اگر به صورت 
غنا باشد، حرام است.3 بنابراین از دیدگاه ایشان آوازخوانی با دو 
شرط حرام نیست؛ یکی اینکه همراه با ابزار و آالت طرب نباشد؛ 

احکام،  از  پرسش   570 به  کوتاه  پاسخ  ۲70-۲71؛  ص   ،۲ ج  دین  معارف   .  .1
مسأله53۲-531.

۲. . معارف دین ج ۲ ص ۲71-۲70.
3. https://saafi.com/book/2593.
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چرا که در این صورت تحت عنوان موسیقی است. دیگری اینکه 
غنا و مناسب مجالس لهو و لعب نباشد. ایشان حتی هم خوانی 

یا تک خوانی زنان را نیز به صورت کلی حرام اعالم نمی کنند.1
*موسیقی

چنانچه گفته شد ایشان موسیقی را به معنای نواختن و استفاده از 
ابزار و آالت طرب معنا می  کنند و استفاده از ابزار و آالت موسیقی 
و آموزش و یادگرفتن و کسب درآمد از این راه را به طور مطلق 
حرام می  دانند.۲ ایشان استفاده از موسیقی و آالت طرب را حتی 
در تعزیه و شبیه خوانی حرام می  دانند.3 حرمت موسیقی از نظر 
این عالم وارسته، هم بخاطر روایات ائمه، هم بخاطر سیره عقال 
و هم بخاطر آثار فردی و اجتماعی مثل از خود بیخودشدن و 

بازدارندگی از یاد خدا است. 

دو:جایگاهزندراسالم

و  طرح  حاضر،  زمان  در  که  عقیده اند  این  بر  صافی  آیت اهلل 
برنامه هایی ریخته شده تا هویت اسالمی  ما به طور عام و هویت 
اسالمی  زن مسلمان را از او بگیرند و هویت غربی را جایگزین آن 
کنند؛ لذا از زنان می خواهند که در مقابل این تبلیغات و هجمه ها 

مقاومت نمایند. ایشان چند مساله را در این باره بیان می کنند:
*تساویزنومرددرکمال4

زن و مرد از حیث کمال و آنچه موجب کمال است با هم تفاوتی 
ندارند. در حیاط طیبه با هم هیچ تفاوتی ندارند. قرآن می  فرماید: 
َمْن َعِمَل صالِحاً مِْن َذَکرٍ أَْو أُنْثی  َو ُهَو ُمْؤمٌِن َفَلنُْحیِیَنَُّه َحیاةً َطیِّبًَة َو 
لَنَْجزِیَنَُّهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن ما کانُوا یَْعَمُلونَ ؛ حیات طیبه که حیات 
انساني و قرآني و حقیقي است، علي السویه در دسترس مرد 
و زن است.  همچنین در قرآن کریم مي خوانیم: إِنَّ الُْمْسلِِمیَن 
ادِقِیَن  َوالُْمْسلَِماِت َوالُْمْؤمِنِیَن َوالُْمْؤمِنَاِت َوالَْقانِتِیَن َوالَْقانِتَاِت َوالصَّ
َوالَْخاِشَعاِت  َوالَْخاِشعِیَن  ابَِراِت  َوالصَّ ابِرِیَن  َوالصَّ ادَِقاِت  َوالصَّ
َوالَْحافِِظیَن  ائَِماِت  َوالصَّ ائِِمیَن  َوالصَّ َقاِت  َوالُْمتََصدِّ قِیَن  َوالُْمتََصدِّ
اکَِراِت أََعدَّ اهللُّ لَُهْم  اکِرِیَن اهللَ َکثِیراً َوالذَّ ُفُروَجُهْم َوالَْحافَِظاِت َوالذَّ
َمْغفَِرةً َوأَْجراً َعِظیًما. در این ده موردي که کمال بشر به آن است، 
زن و مرد برابر هستند. همین ده مورد است و چیز دیگري نیست، 
مثل اینکه عضو مجلس باشد یا عضو فالن شورا باشد، یا وزیر 

باشد، اینها نیست، براي مرد هم همین طور.
*ارزشنبودنشغلاجتماعی

از نظر آیت اهلل صافی، از یک سو زن و مرد در کمال و آنچه 
موجب کمال و ارزش است، با هم مساوی اند، و از سوی دیگر 

1.  معارف دین، ج ۲ ص ۲70.
2.  https://saafi.com/book/4865. 

3.  https://saafi.com/book/2602.
4.  saafi.com/book/5310.

شغل اجتماعی مثل وزیر یا وکیل بودن و ... برای هیچ کدام از زن 
و مرد ارزش نیست. بنابراین اینکه اسالم برای حفظ زن از ابتذال، 
اجازه برخی از مشاغل اجتماعی را به او ندهد، به معنای کاستن 
ارزش او نیست بلکه حفظ زن از ابتذال، کرامت و شخصیتی 
است که اسالم برای زن در محیط اجتماع قائل شده است. ایشان 
می  فرمایند:5 »آنچه مهم است این است که انسان به مغفرت و 
قرب خداوند متعال نائل شود و این مطلبي است که هم براي زن 

و هم براي مرد فراهم است. 
و  باشد  زن  بردارد، چه  قدم  بیشتر  راه  این  در  بتواند  هر کس 
چه مرد، به درگاه خداوند متعال مقّرب تر مي شود. اگر فرهنگ 
اسالم را بشناسیم و با هر فرهنگي مقایسه کنیم خواهیم دید آنها 
اصاًل طرف نسبت نیستند که بشود آنها را با اسالم قیاس کرد. 
مکتب اسالم مکتبي است که براي مرد و زن، سعادت ساز و 
سعادت آفرین است و اگر غیر از این باشد هر دو از بین مي روند 
و به هالکت حقیقي گرفتار مي شوند. اینکه خیال کنند اگر زن در 
جایي شغلي داشته باشد، وزیر یا وکیل باشد، ارزش پیدا مي کند، 
چنین نیست؛ این ها نه براي مرد و نه براي زن در اسالم ارزش 
نیست، آن چیزي که ارزش است رضاي خداوند متعال و کسب 
درجات معنوي و مقامات انساني است. اسالم زن را از ابتذال 
حفظ کرد. کرامت و شخصیتي که اسالم به زن داده، در هیچ 

مکتبي نیست. 
*حفظحجاب؛اولینجهادزن

به خاطر همین مسأله حفظ زن از ابتذال، از نگاه آیت اهلل صافی، 
جهاد اصلی زن، همین حفظ حجاب است. ایشان می  فرمایند:6 
اآلن براي خانم ها همین چادر جهاد است؛ مردها این جهاد را 
ندارند؛ این ثواب را ندارند ولي خانم ها که با عفت و حجاب 
بیرون مي آیند، در عبادت و اطاعت خداوند متعال و در مسیر 

التزام به شعائر اسالم هستند؛ اینها جهاد في سبیل اهلل است.  
*نقشزندراجتماعبشری

یکي از مسائلي که پیرامون آن بررسي بسیار شده، مسأله نقش 
زن در اجتماع بشري است. تا قبل از اسالم، موقعیت زن به طور 
شایسته، شناخته شده نبود، و درباره او نظراتی اظهار مي شد که 
تنها چیزي که در آن، مورد توّجه نبود، شأن انساني و ارزنده زن 
بود. پس از انقالب عظیم اسالم، زن قدر و احترام خاّص یافت، 
و پایگاه ارزنده اش در اجتماع معلوم شد؛ استقاللش، شخصیّتش، 
حقوقش، تکالیفش و مسئولیّت هایش، همه روشن گردید. در 
مورد نقش زنان در جامعه اسالمی می توان به چند مورد اشاره 

کرد:7

5.  saafi.com/book/5560.
6.  saafi.com/book/5561.
7.  saafi.com/book/5809.
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 1.تقسیم مشاغل بر اساس شایستگی ها
اگر فقط منافع، و سود ماّدي و اقتصادي معیار باشد که همه 
چیز و همه شایستگي را از دریچه بازده اقتصادي آن ببینیم، هر 
کاري که بازده ماّدي آن بیشتر باشد، آن کار براي هر یک از مرد 
و زن، شایسته تر است، اگرچه هزاران خیانت و جنایت در آن 
باشد، و اگرچه شرف انسانیّت در آن پایمال شود؛ اّما اگر معیارِ 
شایستگي، ضوابطي عالي تر از این ضابطه باشد، و براي انسان، 
کرامتي در نظر گرفته شود، و زن را داراي آن ارزش هاي انساني 
بدانیم و اجتماعي را که بدون همکاري صمیمانه زن و مرد، و 
؛ برپا نخواهد شد،  رابطه همانندي: ُهنَّ لِبَاٌس لَُکْم َو أَنْتُم لِبَاٌس لَُهنَّ
در نظر بگیریم، باید بگوییم زندگي انساني بدون همکاري مرد و 

زن، سعادتمندانه و قابل اعتماد، و آرام بخش نخواهد بود.
سهم هر یک از این دو در تحّقق هدف هاي مدني، و اجتماعي و 
ترقّي جامعه بسیار مهّم است که هر کدام نباشند و سهم خود را 
ایفا نکنند، جامعه نمي تواند به سیر خود ادامه دهد، بلکه به سوي 

انقراض و زوال خواهد رفت.
2. تربیت فرزند و خانه داری

آیت اهلل صافی با اینکه اشتغال زن در بیرون از محیط خانه را جایز 
می  دانند، اما مهم ترین و شایسته ترین کار را برای زن تربیت فرزند 
و خانه داری می  دانند و می  گویند: »به نظر اینجانب، شایسته ترین 
کار براي نوع زن که عالي ترین مظاهر همکاري زن و مرد است، 
این است که زن به کارهاي داخل منزل و تربیت اوالد و خانه داري 
بپردازد، و مرد به کارهاي خارج، و در خارج از منزل انجام وظیفه 
نماید؛ البته این به آن معني نیست که زن شغل مناسب دیگر را 
نباید یا نمي تواند عهده دار شود یا اینکه بر زن، خانه داري واجب 
است؛ بلکه غرض این است که مصلحت اجتماع بر این است که 
اصل در مشاغل زن، این باشد، و تدبیر امور داخل منزل در متن 
مشاغل زن، اصالت داشته باشد، و همه احترام شغل او و اعتبار و 
اصالت و ارزش آن را بشناسند، و تقّدس و افتخاري که براي زن 

خانه دار است محفوظ باشد. 
3. شغل قضاوت برای زنان

مسأله  به  اسالم«  در  قضاوت  »آیین  کتاب  در  صافی  آیت اهلل 
قضاوت زنان پرداخته اند و از نظر ایشان تصدی منصب قضاوت 
از سوی زنان به طور مطلق، چه در مسند قضا، چه در پرونده های 
ایشان  نیست.  جایز  خانواده،  دادگاه های  در  چه  و  جزایی 
می  فرمایند:1 » از اول پیدایش اسالم تاکنون در هیچ عصری، زن 
متصدی منصب قضاوت نبوده و ورود آنها به دستگاه قضایی 
هرچند قاضی نباشد، هم مستلزم مفاسد و تبعات سوء اخالقی 
است؛ این گرایش های غیر اسالمی  همه از غرب گرایی و تبلیغات 
استعمارگران و خودباختگی برخی از زنان و مردان مسلمان است. 
تصدی مقام قضا برای زن بالخالف جایز نیست و در وصیت 

1.  saafi.com/book/5977.

رسول خدا)ص( به امیرالمؤمنین)ع( به این مضمون آمده است 
که فرمود: »یاعلی لیس علی المرأة تولّی القضاء«.

2.اندیشهکالمی

آثار مرحوم آیت اهلل صافی در حیطه  بیشتر  گفته شد که 
مباحث کالمی-اعتقادی و به خصوص مباحث امامت و 
مهدویت است که از آن جمله می توان به آثاری همچون 
الهیات در نهج البالغه، أمان االُّمة من الضالل واالختالف، 
صوت الحّق ودعوة الصدق، العقیدة بالمهدیة و منتخب األثر 
فی االمام الثانی عشر)ع( اشاره کرد. در میان مباحث کالمی-
اعتقادی ای که ایشان دارند، یکی از بحث های مهم، نوع نگاه 
منفی ای است که نسبت به فلسفه و عرفان دارند که در ادامه 
به این مبحث خواهیم پرداخت که دیدگاه ایشان به طور کلی 
در مباحث کالمی چیست و جایگاه عقل چیست و چرا 

ایشان نسبت به فلسفه و عرفان موضع منفی دارند.

الف(اهمیتمباحثکالمی-اعتقادی

از نظر آیت اهلل صافی، علم به اصول دین و عقاید جزء علوم 
پایه است و  بر همه علوم حتی علم فقه مقدم است و فقیه 
تا این علوم پایه را نداشته باشد، فقیه نخواهد بود. ایشان 
می فرمایند:۲ »ما هم همین را می گوییم و همه هم همین را 
می گویند ]که دین فقط فقه و حدیث نیست و علماء دین 
تنها فقها نیستند[ و معارف قرآنی و اسالمی به معنای عام 
خود شامل مسائل اعتقادی و عملی است و علم به مسائل 
اعتقادی اساس و پایه علوم دیگر است و شرف هر علمی به 
معلوم است. بدیهی است علم به خدا و توحید او و صفات 
ثبوتیه و سلبیه و علم به نبوت و به امامت و معاد اینها علومی 
است طبعاً مقدم بر علم فقه و فقه متفّرع بر آنها است و فقها 
فقیه نخواهند بود مگر این که آن علوم پایه را در حدی که 
شرع اشراد و هدایت نموده است دارا باشند. این مطلبی 

۲.  نگرشی بر فلسفه و عرفان، ص 7۸-75.



آیت اهلل صافی عقل فطری را 
در تفاصیل مباحث عقاید، معتبر 
می دانند؛ اما معتقدند که شرع برای 
عقل حیطه هایی را مشخص کرده که 
بی توجهی کند،  آن ها  به  انسان  اگر 
خطر انحراف و گمراهی برای او وجود 

خواهد شد.
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نیست که در آن بحثی باشد که مسائل دینی متضمن هر دو 
بخش الهیات و عقاید و تکالیف و وظایف عملی است و 
فقیه باید در هر دو بخش صاحب نظر و اطالع و تخصص 

کافی باشد.«. 

ب(جایگاهعقلدرمباحثکالمی

از آنجا که آیت اهلل صافی معتقدند مسلمان نمی تواند در 
عقیده خود تقلید نماید و بلکه باید آنها را از روی دلیل 
بپذیرد، بنابراین اصل اثبات اصول دین را باید از راه دلیل 
عقلی به دست آورد؛ چرا که در این عرصه، تمسک به آیات 
و روایات به عنوان ادله تعبدی، مستلزم دور است؛ اما از یک 
سو خود ارشاد ها قرآن را متضمن دلیل و محکم ترین براهین 
عقلی می دانند که در نتیجه نیازی به مراجعه به منابع دیگر 
]مثل فلسفه و عرفان[ نیست و از سوی دیگر برای عقل، 
حیطه و دایره ای خاص قائل اند که ورود عقل به مسائلی 
فراتر از آنچه که شرع گفته، الزم نیست و اگر هم مورد نهی 

شرع واقع شده باشد، ورود به آن عرصه خطرناک 
است و در صورت اشتباه و انحراف، شخص 

این باره  در  بود.ایشان  خواهد  مسئول 
دینی  اسالم  است  »بدیهی  می فرمایند:1 
نازل  اکرم)ص(  پیغمبر  بر  که  است 
شده است و مسلمان کسی است که به 
هدایت هایی که این دین پیشنهاد فرموده 

معتقد باشد، و اگر چه مبانی مسایل اصول 
دین منحصراً به دلیل عقلی اثبات می گردد و 

اثبات آن به مجرد اخبار انبیاء مستلزم دور است 
ولی چنان نیست که محدوده هدایت های شرعی و 

حوزه ارشادات قرآن مجید از بیان این دلیل و برهان خالی 
باشد و متضمن محکم ترین براهین عقلی نباشد و نیازی به 

مراجعه به منابع دیگر باشد.« 
در تفاصیل معارف از نظر ایشان عقل فطری اعتبار دارد و 
دایره اعتبار عقل در حدی است که شرع مشخص کرده 
است. »بحث در این است که در معرفت و خداشناسی در 
همین حدی که از قرآن و احادیث استفاده می شود و به آن 
اکتفا شده باید اکتفا نمود و در بحث از آنچه نهی شده باید 
خودداری کرد و مخالفت شرع را ننمود. مثاًل در بحث از 
ذات خدا و کیفیت اراده حق تعالی و حقیقت علم باری 
تعالی و حتی تفاصیل قضا و قدر و کیفیت ربط حادث به 
قدیم و سنخیت بین معلوم و علت و به تعبیر اخیرشان تجلی 
و ظهور و ظاهر و مظهر و متجلی و مجلی و از این مباحث 
که شرع ورود در آنها را نخواسته است یا برای این که تمام 

1.  همان، ص 43.

یا بعض این علوم اصاًل از درک عقل خارج است و شارع 
از آن خبر داده است.«۲ 

»البته به آن کس که مدعی است با سیر این مسیر ممنوع 
به برهان رسیده، نمی توان گفت از برهانت دست بدار اما 
اگر این برهانش خطا و اشتباه و ناصواب از آب درآید، به 
او می گویند کی به تو تکلف کرده بود که این مسائل را به 
طور آزاد دنبال کنی و ربط حادث را با قدیم بیشتر از این که 
حادث مخلوق و قدیم خالق است، بدانی و برای آن برهان 
بسازی تا در خالف واقع بیفتی و در نتیجه بیشتر یا بسیاری 
از نصوص کتاب و سنترا متأوالنه و با تأویالت بارده رّد 
کنی و فهم عرف و مخاطبان حاضر در مجلس خطاب و 
من یقوم مقامهم را تخطئه نمایی و برای صدور افعال الهی و 
نظام کار خدا به معنای مصدری نه به معنای حاصل مصدر 
به تفصیل نظام معین کنی و خدا را در برنامه ای که می دهی 
محصور و محبوس و قدرت او را محدود کنی؟! در واقع 
این کمال جرأت و غرور و تکبر انسان است که 
خود را چیزی بداند و ادعاء علم به تفاصیل 
آنچه عقل فطری و  بر  امور زاید  این 

ارشاد وحی داللت دارد بنماید.3

ج(فلسفهوعرفان

آیت اهلل صافی گلپایگانی نسبت به فلسفه 
و عرفان موضع منفی دارند و آن دو را 
اوالً غیر الزم و ثانیاً خطرناک می دانند. 
نقدهای ایشان را می توان در دو بخش 

مالحظه کرد:
یک:نقدهایروشیبهفلسفهوعرفان

*خطرانحرافدرفلسفهوعرفان

آیت اهلل صافی معتقدند از آنجا که خطر انحراف و گمراهی 
در ورود به مباحث فلسفی و عرفانی وجود دارد، تا شخص 
بر اساس روش متعارف و مستقیم متخذ از کتاب و سنت و 
علم کالمی که بر پایه برداشت های عرفی از کتاب و سنت 
تدوین شده باشد عقاید خود را محکم و تصحیح نکرده 
باشد، نباید حتی اگر به بهانه آماده شدن جهت دفع بعضی 
شبهات باشد، به فلسفه اشغال ورزد؛ زیرا خطر گمراهی 
به هیچ وجه در آن منتفی نیست.4 نمی توان فردی را که به 
فلسفه مشغول شده، از این که در پایان تالش و کاوش هایش 
به الحاد نرسد، مصون دانست. نمی توان او را از انحراف از 

۲.  همان، ص 75 و 76.
3.  همان.

4.  همان، ص 43.
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مسایل و معارف اسالم در رشته های مختلف که در فلسفه 
به طور آزاد بررسی می شود، برکنار شمرد. از نظر ایشان 
اینکه برخی از فالسفه اجازه ورود هر کسی را به درس 
خود نمی دادند یا برخی از زعمای حوزه اجازه عمومی شدن 
تدریس فلسفه را نمی دادند به خاطر همین خطر انحراف 
و گمراهی بوده است.1 بیش از فلسفه به طور عام ایشان 
نسبت به عرفان و حکمت متعالیه)به خاطر عرفانی شدن آن( 
نیز موضع منفی دارند و می گویند: »قراردادن فلسفه آن هم 
نه فلسفه خالص بلکه مختلط با به اصطالح عرفان عرفاء 
معلوم الحال که از آن به حکمت متعالیه تعبیر می کنند، در 
برنامه درسی حوزه ها و دانشگاه ها همین خطر را دارد که 
حاصل آن صاحبان مشارب باطله و منحرف و تبدیل حوزه 
دینی و مذهبی و جعفری به حوزه فلسفی یونانی یا متعالیه 

خواهد شد.۲  
*ورودفلسفهوعرفانبهمسائلممنوعه

بیان شد که آیت اهلل صافی اثبات اصول دین را حیطه منحصره 
عقل می دانند و عقل فطری را در تفاصیل مباحث عقاید، 
معتبر می دانند؛ اما معتقدند که شرع برای عقل حیطه هایی 
و  ارشادها  مباحث  برخی  به  نسبت  و  کرده  را مشخص 
کند،  بی توجهی  آن ها  به  انسان  اگر  که  دارد  هشدارهایی 
خطر انحراف و گمراهی برای او وجود خواهد شد و اگر به 

گمراهی کشیده شد، خودش مسئول خواهد بود. 
»در خداشناسی تا همان مرزی که انبیا تبلیغ کردند و بالغ 
مبین داشتند، باید به معرفت رسید. فراتر از آن قدم گذاشتن 
یا تضییع عمر و اوقات و عقب ماندن از امور دنیا و آخرت و 
یا معرض گمراهی است. اگر کسی خارج از این محدوده و 
به طور مستقل از این راهنمایی های اسالمی و فقط با اتکاء 
به عقل و بحث و جدل فلسفی و مکتب های مستحدث 
عرفانی وارد شود و مسائل و مباحثی را که شرع اجازه بحث 
و تفکر در آنها را نداده و رسیدن به عمق و حقیقت آنها را 
خارج از قدرت عقل دانسته بررسی نماید، اگر گمراه شود 

خودش مسئول گمراهی خود خواهد بود. 
در انتهای کتاب »نگرشی به فلسفه و عرفان« دو نکته را 
متذکر می شوند که حاکی از دو مطلب است: 1( در برخی 
حیطه ها نباید عقل ورود کند، و برای عقل آن عرصه ها، 
عرصه ممنوعه است به این معنا که اگر عقل وارد شد و 
گمراه شد، خود فرد مسئول است؛ ۲( راه شناخت دین چه 

اصول و چه فروع، به راه قرآن و اهل بیت منحصر است.

1.  همان، ص 7۸.

۲.  همان، ص 79.

*تأویلمتوندینیباادبیاتفلسفی

یکی دیگر از اشکاالت و اعتراضات آیت اهلل صافی به فالسفه 
و عرفا، بحث ادبیات و زبان آنها است که حتی اگر مرادشان 
با  ادبیات در ظاهر کفرآمیز و مخالف  صحیح باشد، این 
زبان و ادبیات دینی است و حتی ظواهر آیات را بر اساس 
رأی خود تأویل می برند. ایشان می فرمایند: »آیا ابراز مطالب 
صحیح با الفاظ به ظاهر کفرآمیز یا الاقل خالف ظواهر کتاب 
و سنت مصلحت است و جایز است؟ موجب گمراهی 
مردم نمی شود؟ کلمات خالف ظواهر شرع و اشعار به ظاهر 
خالف عقاید حقه از عرفا و بلکه فالسفه به قدری زیاد است 
که کتاب ها می شود و بزرگانی از آنها متهم به اعمال منکر و 
برخی متهم به انکار معاد و حتی سهروردی مقتول به همین 
تهمت ها کشته شد که ما در مقام اثبات صحت این اتهامات 
نسبت به اشخاص معینی نیستیم و مخصوصاً سهروردی را 
احتمال می دهیم منشأ اصلی مخالفت با او نظرات متشیعان 
و گرایش او به تشیع بوده است که به امر صالح الدین ایوبی 

شاه غدار و خونخوار و »شیعه کشی« به قتل رسید.3
مالک هماهنگی و عدم هماهنگی با مکتب انبیا )علی نبینا 
و آله و علیهم السالم(، هماهنگ بودن با ظواهر کلمات و 
دعوت و تبلیغات آنهاست. بسیاری از سخنان این فرق اقاًل 
به ظاهر با آنها موافقت ندارد، و کیست که نداند زبان وحی  
قرآن و حدیث، زبان ابن فارض و جامی و محیی الدین و 
نیست؛ خصوص  از عرفاء اصطالحی و فالسفه  دیگران 
فالسفه اخیر و اصحاب حکمت به قول خودشان متعالیه که 
عرفان و فلسفه را با هم مخلوط کردند و حتی آیات را بر 
وفق مشارب خود به طور عجیبی تأویل نمودند. به عنوان 
نمونه از ماّلعبدالرزاق کاشی در مورد آیه شریفه »وانظر إلی 
حمارک« نقل است که حمار را به بدن عزیز نبّی و صفا و 
مروه را به قلب و نفس و غالمین یتیمین را به عقل نظری 
پدرشان  از  به جداشدن  را  یتیم بودنشان  و عقل عملی و 
روح القدس و نفس واحده را در »خلقکم من نفس واحدة« 
به نفس ناطقه کلی و زوج را در »خلق منها زوجها« به نفس 

حیوانی تأویل می نماید.4 
دو:نقدهایمحتواییبهفلسفهوعرفان

آیت اهلل صافی عالوه بر این نقدها و اعتراضات کلی و روشی 
به فلسفه و عرفان، برخی از مباحث محتوایی فلسفه و عرفان 
را هم مورد نقد قرار می دهند که از مهم ترین آن مباحث، 

یکی اصالت وجود و دیگری وحدت وجود است.

3.  همان، ص 71.

4.  همان، ص 7۲.
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*اصالتوجود

از نظر آیت اهلل صافی، اصالت وجود قول درستی نبوده و 
با ظواهر متون دینی سازگار نیست و تالی فاسدهای زیادی 
دارد. در نفی اصالت وجود می فرمایند: »مفاهیم کلی مثل 
انسان و حیوان و ذره و اتم و کهکشان و فرشته و جن و 
روح معروض خارجی دارند که همان افراد آنهاست که مثاًل 
انسان بر آنها صدق می کند؛ اما در حالی که در خارج غیر از 
افراد این مفاهیم کلی، چیزی ادراک نمی کنیم و فردیت آنها 
برای آن مفاهیم بالوجدان ثابت است، برای وجود مصداق 
حقیقی و فرد خارجی نمی یابیم. عالوه بر مفاهیم کلی که 
هر یک بر افرادی که دارند صادقند، این معنی که مفهوم 
دیگری که شامل افراد همه مفاهیم کلیه باشد و تمام آنچه را 
در دار تحقق است فراگیر باشد و همه از واجب و ممکن 
مصداق آن و معروض آن باشند و افراد مفاهیم کلی دیگر 
همه تحققشان به او باشد و خودشان تحقق خارجی نداشته 
باشند، این معنایی است که در اذهان نوع عقال وارد نمی شود 
و احدی از آنها چنانکه افراد هر یک از مفاهیم دیگر و 
معروض آن مفاهیم را درک می کنند و به آن اشاره می نمایند، 
برای این مفهوم افرادی نمی شناسند و به ذهنشان غیر از افراد 
همان مفاهیم چیزی که آن اصل و حقیقت باشد و همه اشیاء 

ممکنه فرع و مجاز باشند وارد نمی شود. 
از نصوص قرآنیه و احادیث شریفه نیز همین معنی متبادر 
است. از آنها متبادر نمی شود که خدا وجود است یا مصداق 
مفهومی است که بر اموری که در حقیقت وجود با هم 
مشارکت دارند اطالق می شود، چنانکه از افراد سایر مفاهیم 
نیز غیر از آنکه فرد و مصداق آن مفهومند استفاده نمی شود 
که فرد وجود هستند.1 با توجه به روایات، کنه ذات و صفات 
الهی برای بشر قابل درک و قابل شناخت نیست، این مطلبی 
است که خود فالسفه و عرفا هم قبول دارند، چیزی که از 
این جهت مورد اشکال آیت اهلل صافی قرار گرفته این است 
که فالسفه بنابر اصالت وجود، می گویند: ذات الهی، وجود 
است و وجود دانستن ذات الهی، نوعی خبردادن از کنه ذات 
و حقیقت ذات است.۲ بنابراین خدا وجود نیست؛ یعنی آن 
معنی یا چیزی که اصحاب اصالة الوجود به تحقیق آن در 
برابر تمام اشیاء قائلند و تحقق واقعی را از آن او می دانند، 
نیست و به آن معنی هم که دیگران می گویند که وجود 
عبارت از تحقق شیء  و حصول آن نه عین آن یا معانی 
منتزع از آن است نیست؛ زیرا تحقق شیء غیر شیء و ذات 
شیء است. اما به این معنی متحقق و موجود است و این 

حقق نه عین شیء متحقق و نه جزء آن است.« 

1.  همان، ص 6۲.
۲.  همان، ص 116.

*وحدتوجود

بنابردیدگاه آیت اهلل صافی، قول به وحدت وجود به همه 
هم  آن  تقریرهای  از  برخی  و  نیست  کفر  آن،  تقریرهای 
درست است، اما همین که به برخی از تقریرهای آن کفر 
باشد، برای خطرناک دانستن غور در این مسائل کافی است. 
ایشان می فرمایند: اگر ]سالک[ چنان از ماسوی غافل شود 
که بگوید: »مارأیت شیئاً سوی اهلل« عجب نیست. البته معنای 
وصول به این مقام این نیست که چیزی سوای خدا ندیدم 
چون هر چه را دیدم خدا بود، بلکه معنایش این است که 

اغیار را ندیدم نه این که اغیار را او دیدم. 
غیر او را ندیدن، عدم رؤیت غیر است که با تحقق واقعی و 
خارجی او منافات ندارد و غیر را او دیدن معنایش همه او 
بودن و او همه بودن است و ما رأیت شیئاً سوی اهلل معنایش 
این است که سوای خدا را ندیدم چون به دیدن خدا مشغول 
بودم و اشتغال به او مرا از شغل قلب به غیر او باز داشت. 
آنچه که باطل و کفر است این است که وجود را واحد 
بگویند و کثرات را مثل امواج دریا تطورات و تعیّنات او 
بدانند و اال حتی اگر کسی فقط خدا را متفرد در تحقق یا 
وجود بداند و تحقق و وجود حقیقی اشیاء دیگر را منکر 
باشد که مبنای اصالت الوجود را در آن بحث قائل نباشد و 
وجود را واحد شخصی بداند و قائل به کثرتی نباشد و اشیاء 
دیگر را اوهام بداند، اگر چه این رأی با آیات بسیار قرآن 
و روایات و ضرورت عقل و نقل و وجدان مخالف است 
و از جهاتی منجر به انکار ضروری می گردد، اما عقیده به 
توحید و لیس کمثله شیء را خدشته دار نمی سازد؛ غیر از 
این که ظاهر لیس کمثله شیء سالبه به انتفاء محمول است 
و بنابراین نظر مفادش سالبه به انتفاع موضوع است یعنی 

چیزی نیست که مثل او باشد.3 
البته حتی اگر کسی تقریرهای نادرست وحدت وجود را 
اظهار کرد و حتی معتقد بود، باز نمی توان به کفر او حکم 
کرد؛ چرا که ممکن است به لوازم باطل آن توجهی نداشته 
باشد. ایشان در این باره می فرمایند: »عقیده به وحدت وجود 
که وجود را مثاًل دریا و کل اشیاء را مثل امواج آن بداند یا 
صدور اشیاء را از خدا به طور صدور معلول از علت یا نور 
از شمس و یا حبر و حرف بداند و حلول و اتحاد و جواز 
ترک عبادات و جواز فعل محرمات و صلح کل بعض معانی 
فاسده آن خالف مذهب حق تشیع اثنی عشری است. بلی 
اگر افرادی این اصطالحات را بگویند و حتی اظهار عقیده 
کنند ولی ملتفت به معنی و لوازم باطله آن نباشد، حکم به 

کفر آنها نمی شود.«4

3.  همان، ص ۲01 و 301.
4.  معارف دین، ج ۲ ص ۸۸۲-7۸۲.

فصلسوم

اندیشه اجتماعی آیت اهّلل صافی گلپایگانی



فصلسوم

اندیشه اجتماعی آیت اهّلل صافی گلپایگانی

استقالل حوزه و وحدت شیعه و سنی از منظر آیت اهلل صافی
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بعد از آشنایی با نظریات سیاسی و فقهی آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
الزم است تا دیدگاه های اجتماعی ایشان را نیز از نظر بگذرانیم. 
در این حوزه، دو مساله بسیار مهم مورد عنایت ایشان وجود دارد:

1.استقاللحوزهعلمیه

الف(اختالفبرداشتازنظرآیتاهّللصافی

به جرات می توان آیت اهلل صافی گلپایگانی را از مراجعی دانست 
که در بحث استقالل حوزه و حوزویان از جامعه و حکومت، 
هم در مقام عمل و هم در کالم به صورت جدی وارد شده 
امام  تبعید  زمان  در  است.  داده  انجام  را  وافری  تالش های  و 
خمینی)ره(، رژیم پهلوی تمام سعی خود را به کار بسته بود تا 
علما و روحانیون را به عضویت حزب رستاخیز درآورده و به 
این وسیله، استقالل حوزویان را زیر سوال ببرد. آیت اهلل صافی 
در یک موضع محکم، مسأله ورود روحانیت به این حزب را 
تحریم و بقیه علما را نیز با خود همراه کردند. ایشان همچنین در 
اظهارنظرهای متعدد خود به مساله استقالل حوزه اشاره کرده و 
آن را حیاتی برشمردند. در آخرین اظهار نظر، در 5 دی 1400، 
ایشان در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه، بار دیگر 
استقالل حوزه را میراث روحانیت سلف دانسته و از مسئولین 
حوزه خواستند تا موانع مالی و غیرمالی این امر را فراهم سازند. 
استقالل حوزه سوژه پرچالشی است که نظرات مختلفی را در 
سال های اخیر روانه جامعه علمی و اندیشه ای کرده و بحث های 
زیادی را به راه انداخته است. برخی از اندیشمندان سعی دارند 
تا برداشت های خود از استقالل حوزه را به قرائت آیت اهلل صافی 

منسوب کنند. در این بین می توان از چند گروه نام برد:
الف( برخی همچون آقای استادی، استقالل حوزه از نظر آیت اهلل 
صافی را صرفا به عدم تعلق به جناح های سیاسی تعبیر کرده 
حوزویان  رسالت  مخل  را  حوزه  به  حکومت  مالی  کمک  و 

نمی دانند. 1

1.  مهدی استادی، مراسم بزرگداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی در قم، ۲۸ بهمن 1400، 

ب( برخی دیگر همچون آقای بادامچی، استقالل حوزه از نظر 
آیت اهلل صافی را به معنای آزادی اندیشه در تقابل با قرائت رایج 
مدل حکومت دینی در نزد جمهوری اسالمی یعنی والیت فقیه 

می داند.۲
استقالل  خمینی،  سید حسن  آقای  همچون  دیگر  برخی  ج( 
حوزه از نظر آیت اهلل صافی را به معنای عدم پاسخگویی حوزه 
به حکومت و تبعیت دردمندانه از دین در مسائل اجتماعی و 

سیاسی می داند.3  
د( برخی همچون آیت اهلل یثربی استقالل حوزه از منظر آیت اهلل 
با  حوزه  مماشات  و  هراس  بدون  تعامل  معنای  به  را  صافی 

حکومت می داند که همان وظیفه اصلی حوزه است.4  
ه( برخی دیگر همچون آیت اهلل شب زنده دار، استقالل حوزه از 
نظر آیت اهلل صافی را در حیطه مالی تفسیر کرده و حوزه مستقل را 

حوزه ای می دانند که اقتصاد پویا و منحصربه فردی داشته باشد.5
و( برخی دیگر همچون آقای قاضی زاده، استقالل حوزه از نظر 
آیت اهلل صافی را به معنای عدم دخالت حکومت در آن چیزی که 
وظایف اصلی و اختصاصی حوزه است)مثل معرفی مراجع تقلید 

و اداره مدارس حوزوی(، معرفی می کند.6 
بعد از بیان این قرائات باید اعتراف کرد که مهمترین منشا اختالف 
نظر در این باب، دو مساله معنای استقالل و ساحت های مربوط 
به آن است. از این رو در ادامه به تبیین صحیح این دو مساله 
خواهیم پرداخت تا در نهایت نظر آیت اهلل صافی نیز به درستی 

فهم شود.

ب(معنایاستقالل

استقالل در فرهنگ و قوامیس لغوی به معناي انجام کار بدون 
مداخلة کسي دیگر به کار رفته که از آن تعبیر به خودساالری و 
خودمختاری می شود.7 این واژه اگرچه که در اعصار اخیر بیشتر 
در حوزه های سیاسی و جغرافیایی به کار می رود، ولی می توان 
آن را در مورد هر یک از حوزه های عملی انسان نیز به کار برد. 
استقاللیت در امور سیاسی یک کشور عبارت است از اداره کردن 
امور داخلي و خارجي کشور، اصالح  امور مملکت، مراقبِت 
امور مردم و مردم داري؛ به این معنا که یک ملت مي خواهد از 
بگیرد و خودش  براي خودش تصمیم  نظر سیاسي، خودش 
مي خواهد امور داخلي و خارجي کشورش را ساماندهي نماید 

پیاده شده در خبرگزاری شفقنا.
۲. یادداشت میثم بادامچی با عنوان فقیهی که بر استقالل حوزه از حکومت تاکید 

داشت، سایت زیتون، 13 بهمن 1400.
3.  مصاحبه سید حسن خمینی با روزنامه اطالعات، 16 بهمن 1400، منتشرشده در 

پرتال امام خمینی)ره(.
4.  مصاحبه آیت اهلل یثربی با شیعه نیوز، 17 بهمن 1400.

5.  مصاحبه آیت اهلل شب زنده دار با سایت خامنه ای دات آی آر، 7 آذرماه 1391.
6.  سخنرانی کاظم قاضی زاده در برنامه زاویه، ۲9 دی 1400.

7.  فرهنگ فارسی معین.
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و از حیث روابط بین المللی و از لحاظ امور داخلي، مطیع کشور 
دیگر نباشد و در کمال آزادي، قواي داخلي را اعمال نماید. 

معنای  به  اگر  استقالل  که  است  اهمیت  حائز  نکته  این  بیان 
خودبسندگی کامل و تمام باشد، روشن است که در جهان جدید 
به هیچ وجه قابل تصور نیست؛ زیست انسان   ها در جهان کنونی 
چنان درهم تنیده و به  هم گره خورده است که خود مهم ترین و 
روشن ترین دلیل این سخن است. پس وقتی سخن از استقالل 

می گوییم، منظور استقالل نسبی است.1 
در قرآن آیات متعددی اشاره به استقالل ملت ها دارد که از آن 
جمله می توان به آیات »و جعلکم ملوکا«، »التتخذوا بطانة من 
دونکم«، »التتخذوا عدّوی و عدّوکم أولیاء«، »التتخذوا الکافرین 
أولیاء«، »التتخذوا الیهود و النصاری أولیاء« و »و لن یجعل اهللَّ 
للکافرین علی المؤمنین سبیال« اشاره کرد. استقالل درختی است 
که در سرزمین »توحید« می روید و با آب قرآن و حدیث رشد 
می کند و با تبری ابراهیمی توکل و ایثار عاشورایی سیدالشهدا)ع( 
پاسداری می شود. شعار »ال حول و ال قوة اال باهلل العلی العظیم « 
زیربنای فکری استقالل ملت هاست و همین شعار می تواند اعتماد 
به نفس را در انسان های محروم پدید آورد و آنان را در برابر 

تهدید و تطمیع استکبار عالمی و »بانکداران جهانی« بیمه کند.
کمک  و  گدایی  آنها،  بزرگداشت  کفار،  به  تشبه  اگرچه 
بالعوض خواستن از کفار، پذیرش داوری و قضاوت آنها در 
عرصه های گوناگون زندگی، دوستی و مودت کفار، معاشرت و 
هماهنگی با آنها، استخدام مشاوران کافر و هرگونه سلطه کفار بر 
مسلمین در فرهنگ اهل بیت)ع( محکوم است، ولی باید توجه 
داشت که مالک این محکومیت، تغییر ارزش های حاکم بر جامعه 
اسالمی است؛ از این رو می توان ادعا کرد که اگر ارتباط مسلمین 
با کفار به مرحله تسلط نرسیده و ارزش های آنان را به خطر 

نیندازد، شامل این محکومیت نخواهد شد. 
به بیان دیگر ارتباطی مذموم است که به وابستگی و تسلط بینجامد 
نه هرگونه ارتباطی! از طرف دیگر باید دانست که استقالل یک 
امر قراردادی و اعتباری صرف نیست که با امضای دبیر و رئیس 
و مدیر فالن نهاد بین المللی و منطقه ای پدید آید و با انکار و 
»خودکفایی ها«،  از  مجموعه ای  استقالل  گردد؛  محو  آنان  لغو 

»خوداتکایی ها« و »بی نیازی ها« و »توانمندی ها«ست.
بعد از آشنایی با معنای استقالل باید اذعان کرد که به طور کلی 
در باب معنا و مالک استقالل حوزه، سه دیدگاه قابل تصور است 

که دو دیدگاه آن، نگاهی افراطی و تفریطی به این مسئله دارد:۲
1. دیدگاه اول با این که بر استقالل حوزه تأکید می کند، اما آن را 
در قطع ارتباط کامل حوزه با نهادهای اجتماعی و سیاسی می داند 
که نتیجه ای جز انزوای حوزه در جامعه و بی فایده شدن آن ندارد.  

1.  یادداشت علی شفیعی با عنوان استقالل حوزه؛ آری یا خیر؟، سایت اجتهاد، 30 
فروردین 1399.

۲.  سخنرانی علیرضا اعرافی در خبرگزاری تقریب، 5 آبان 13۸9.

۲. دیدگاه دوم کامال برعکس دیدگاه قبل، استقالل حوزه را در 
ارتباط حداکثری با نهادهای دیگر دانسته و هضم شدن حوزه در 

آن نهادهای را منافی با استقالل نمی داند. 
3. دیدگاه سوم دیدگاهی است که علیرغم الزم دانستن تعامل با 
خارج برای حوزه، بر مدیریت و حفظ ساختار درونی آن تاکید 
دارد. در این قرائت، حوزه در واقع موضع راهنمای ناصح را در 

مواجهه با نهادهای اجتماعی و سیاسی دارا می باشد. 
مورد حوزه  در  استقالل  واژه  به کاربردن  اخیر  دیدگاه  بر طبق 
علمیه نیز تفاوت چندانی با ظرف سیاسی آن ندارد؛ به این معنا 
که استقالل حوزه اوال زاده توانمندی ها و دارایی های شخصی 
آن است و ثانیا با هرگونه ارتباطی با نهادهای دیگر مثل دولت، 
خدشه دار نمی شود؛ بلکه اگر این ارتباط به تسلط این نهادها بر 

حوزه بینجامد و ارزش های آن را دگرگون سازد، منفور است.
از این رو بحث استقالل حوزه اصاًل به معنای آن نیست که ما 
حوزه ای جدای از سیاست یا بری از سیاست داشته باشیم یا حوزه 
اصال کاری به مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته باشد؛ حوزه 
دین درسیاست  ازموضع  که دردمندانه  است  مستقل حوزه ای 
دخالت  کند و تابع هیچ نهاد دیگری نباشد.3 حوزه مستقل چون 
مستقل است، بزرگترین مدافع نظام اسالمی و بزرگترین حامی 
مردم و چشم بینا و زبان گویای جامعه به شمار می آید و همین 

اثر او را در میان مردم روزافزون می کند. 
در این میان آنچه نباید فراموش شود این است که معنی حمایت 
از حکومت دینی، اطاعت و همراهی بی قید و بند در برابر هر 
عمل دولت مردان اسالمی نیست،  بلکه بدین معناست که ضمن 
دفاع از مشروعیت و مقبولیت آن حکومت در مقابل کاستی ها و 
ضعف ها از خود واکنش نشان دهد و این همان مسئله ای است که 
حوزه ها و مراجع تقلید بر آن پایبند بوده و به گواه قرائن موجود، 
بارها در برابر کجروی ها و حرمت شکنی ها از خود عکس العمل 
نشان داده اند. استقالل حوزه در نظارت دقیق، نصیحت خالصانه، 
نقد منصفانه و احتراز موثر به ناراستی ها یافت می شود؛ از این رو 
حوزه باید در برابر هر کج روی ایستاده و درد و رنج مردم را مورد 
توجه قرار بدهد. حوزه مستقل یعنی حوزه ای که بتواند با هرگونه 
فقر و فساد و دروغ و دورویی و ظلم و اختالس و ارتشاع و هر 
ناراستی از هر مسئولی مقابله کند و آزادانه و بدون لکنت زبان 

حرف خودش را بیان کند.4 

ج(ساحتهایاستقالل

پس از آشنایی فی الجمله با معنای استقالل حوزه، باید دانست 
که این استقالل ساحت های مختلفی داشته که هر کدام اختالف 

نظرهای متفاوتی را درون خود جای داده است:

3.  مصاحبه سید حسن خمینی با روزنامه اطالعات، 16 بهمن 1400، منتشرشده در 
پرتال امام خمینی)ره(.

4.  سخنرانی کاظم قاضی زاده در برنامه زاویه، ۲9 دی 1400.
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یک:ساحتاقتصادی

پس از تحوالت اقتصادی در صدر اسالم و سامان یافتن وضعیت 
مسلمانان و گسترش شیعه، امام باقر)علیه الّسالم( خمس را احیاء 
کرد. زکات یک امر حکومتی بود و خمس که بخشی از درآمد 
و سودهای ناشی از کسب و کار تجاری و صنعتی و دیگر موارد 
بود، برای رفع نیاز شیعیان مورد تاکید رهبری شیعه قرار گرفت. 
در عصر غیبت خمس به مرجعیت تعلق گرفت و بخشی از آن 
در راستای پرورش عالمان شیعه صرف شد. این استقالل موجب 
می شد تا روحانیّت شیعه همواره از دولت ها مستغنی باشند و 
در مقابل سالطین جور گردن کج نکنند. مسائل مالی از جنبه 
قدرتی که به دنبال آورده و تأثیراتی که رقم می زنند، همواره برای 
تأمین استقالل الزم باید مورد توجه قرار گیرند. اگر چه حریت، 
شهامت، توسل و نگاه الهی می تواند مانع تأثیرگذاری هر نوع نیاز 
مادی شود؛ اما نمی توان رویه های الزم برای یک نهاد را صرفاً با 
استناد به اخالق شخصی تضمین نمود؛ و باید سازوکارهایی تعبیه 
نمود تا در صورت ضعف اخالق شخصی، اصول و منافع یک 

ساختار حفظ شود. 
از همین رو استقالل مالی حوزه های علمیه همواره مورد تأکید و 
اهتمام بزرگان بوده و در طی تاریخ نیز وجوهات شرعی و اوقاف 
توانسته حوزه شیعی را از این لحاظ تقویت نماید. هر چند در 
این حیطه نیز می توان استثناهایی را مرور نمود. از تأثیراتی که در 
مقطعی توسط بازاریان به عنوان عمده پرداخت کنندگان وجوهات 
ایجاد شد و در مسیر تحول حوزه سنگ اندازی نمودند تا امکان 
شروط خاص توسط واقفان که می تواند سبب تأثیر انگیزه و 

اغراض خاص او شود.1
با پیروزی انقالب اسالمی و تاسیس حکومت اسالمی در ایران، 
نهاد روحانیت پیوند نزدیکی با حکومت پیدا کرده و منصب دار 
شد. از این رو بحث استقالل مالی حوزه در این دوره به صورت 
جدی مطرح گشت. در این باب دو گروه نظراتی ارائه می دهند:

ارتزاق  با  مالی حوزه صرفا  استقالل  که  معتقدند  اول  1.گروه 
بودجه دولتی خدشه دار شده و حمایت های  از  رسمی حوزه 
مالی حکومت از حوزه به عنوان یک نهاد اجتماعی)مانند هر 
نهاد دیگر( منعی ندارد. در این رویکرد، اگرچه حوزه نباید وامدار 
دولت و نظام باشد و معیشت طالب را از این طریق تامین نماید، 
ولی از آنجایی که حکومت اسالمی، ترویج دین را جزئی از 
وظایف خود می داند، قطعا در این مسیر امکانات و ظرفیت هایی 
را برای حوزه که متولی نشر معارف اسالمی است، فراهم خواهد 
کرد. مضاف بر اینکه مدارس علمیه ممکن است مخارجی داشته 
به ویژه که  به آن مقدار وفا نکند؛  باشند که وجوهات شرعی 
نیازهای مهم داخلی و بین المللی هم مطرح است. طالب به عنوان 

1.  یادداشت وحید نجفی با عنوان استقالل حوزه علمیه شیعه باید و نبایدها، سایت 
صراط مبین.

شهروند جمهوری اسالمی یا حوزه های علمیه به عنوان مرکزی 
که خدمات خود را به نظام ارائه می دهند، می توانند از کمک های 
نظام در مواقع ضرورت استفاده کرده و همچنان استقالل خود را 

حفظ نمایند.۲ 
دولت اسالمی باید بخشی از بودجه  خود را در کارهای فرهنگی 
مصرف کند و چه چیزی بهتر از ترویج دین؟ البته کرامت و 
تقدس حوزه نیز باید محفوظ بماند.3 با تفکیک بین معیشت 
طالب و نیازهای ساختاری حوزه )اموری نظیر ساختمان سازی 
و ...(، سعی شده تا استقالل حوزه های علمیه در جهت مالی 
تأمین شود؛ نتیجه آنکه با تفکیک بین معیشت طالب و نیازهای 
ساختاری حوزه، می توان استقالل حوزه های علمیه در جهت 

مالی را تامین کرد.
۲.گروه دوم معتقدند که استقالل مالی حوزه به معنای منع ورود 
هرگونه کمک و حمایت مالی از جانب حکومت است. از نظر 
این گروه حوزه باید همچون یک جزیره خود را جدا از حکومت 
تصور کرده و تمام مخارج مورد نیاز خود را از مسیرهای مردمی 
همچون موقوفات و وجوهات تامین نماید. به نظر اینان تفکیک 
بین دو حوزه معیشت طالب و نیازهای ساختاری حوزه کارآمدی 
الزم را نداشته است؛ چرا که عالوه بر مشکل بودن تفکیک این 
دو حوزه از یکدیگر، قدرت مالی در هر بخش می تواند تأثیرگذار 

باشد و استقالل حوزه ها را تهدید کند. 
اگر جریانی قدرتمند شود و بودجه های مالی را به بخش هایی 
خاص سوق دهد، می تواند تفکر همسو با خود را تقویت کند 
و چه بسا یک اندیشه را از اقلیت به اکثریت تبدیل کند و در آن 
هنگام کنارکشیدن بخش های دیگر از دریافت های مالی، بیش 
از آنکه به استقالل آنان مرتبط باشد، به انزوای آنان و افولشان 
مرتبط خواهد بود.4 نکته مهمی که باید در مورد نظر این گروه 
توجه کرد این است که محل نزاع در این بحث، اصل اختصاص 
بودجه دولتی به حوزه های علمیه است نه اختصاص اکثریت 
بودجه به آنها و ترجیح حوزه بر نهادهای اجتماعی دیگر که در 
اقلیت هستند. به عبارت دیگر به نظر می رسد که در این بین خلط 

مبحث صورت گرفته است.

دو:ساحتسیاسی

یکی از پررنگ ترین بحث ها در مورد حوزه های علمیه، حضور 
در عرصه های سیاسی است که تمایزات جدی بین حوزه تشیع و 
حوزه اهل سنت ایجاد کرده که تا حد زیادی ناشی از مبانی فکری 
متفاوت شیعه و سنی می باشد. معنای اولی االمر در بین اهل سنت 

۲.  مصاحبه آیت اهلل شب زنده دار با سایت خامنه ای دات آی آر، 7 آذرماه 1391.
3.  مصاحبه سید حسن خمینی با روزنامه اطالعات، 16 بهمن 1400، منتشرشده در 

پرتال امام خمینی)ره(.
4. . یادداشت وحید نجفی با عنوان استقالل حوزه علمیه شیعه باید و نبایدها، سایت 

صراط مبین.
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و شرایطی که برای آن در نظر گرفته اند، در برهه های مختلف، 
سبب همراهی حوزه اهل سنت با ظلم و انحراف حاکمان شده 
است. حال آنکه حوزه شیعی همیشه از این آفت مبرا بوده است. 
البته بستر تاریخی بسیار متفاوتی نیز برای شیعه و سنی وجود 
داشته است که آن نیز در شکل گیری برخی تفکرات اهل سنت 
بی تأثیر نبوده است؛ در حالی که اهل سنت عموماً حکومت های 
مسلط داشته اند، شیعه عموماً از قدرت منعزل بوده و قدرت های 
حاکم را طاغوت دانسته و از همراهی با آن ها به نحو حداکثری 
اجتناب نموده است؛ بنابراین اهل سنت به نوعی باید با حاکمیت 
همراهی می کرده اند، از این رو لغزشگاه های بیشتری در پیش 
روی داشته اند؛ اما شیعه که خود را منعزل از قدرت می دیده 
است، راحت تر به تصمیم رسیده و با شجاعت عالمان، در برابر 

ظلم و ستم قد برافراشته است. 
در عصر جدید، اهل سنت، حکومت دینی خود را از دست رفته 
می بینند و شیعه دارای قدرت مسلط شده است؛ از دل حوزه های 
علمیه شیعه، انقالبی شکل گرفته و حکومتی را به ارمغان آورده 
است؛ حکومتی که حوزه علمیه به هیچ عنوان نمی تواند خود را 
بیگانه از آن بداند؛ چرا که نقش بنیادین در تکوین آن داشته است.
سوال اساسی در این بین ناظر به استقالل حوزه و میزان ارتباط 
با امر سیاست و باالخص نظام اسالمی است. در این بین دو 

رویکرد متفاوت به چشم می خورد:

1. رویکرد اول: اکثر تحلیلگران بر این عقیده هستند که حوزه 
نظام و  تئوریک  پشتوانه های  تقویت کننده  راهبر و  باید  صرفا 
پاسخگوی شبهات مربوط به آن باشد نه چیزی بیشتر. به بیان 
دیگر در این نگاه، حوزه باید با حفظ استقالل خود، مشورت های 
الزم را در مسائل مختلف به نظام هدیه کند تا از خروج آن از 
حیطه دین و شریعت جلوگیری نماید. در این رویکرد بر این 
مساله تاکید می شود که حوزه نباید به لحاظ سازمانی، نهادی از 

نهادهای حکومت باشد بلکه باید در عرض آن قرار گیرد.1 

1.  سخنرانی آقای محمود رجبی در خامنه ای دات آی آر، 10 آذرماه 1391.

البته این به معنای آن نیست که روحانیون صرفا در کناری بنشینند 
و برای نظام دلسوزی کنند؛ بلکه در مواردی ممکن است نیاز 

باشد تا آنها خود به میدان آمده و کار عملیاتی کنند. 
علیرغم تعامالت و همکاری گسترده با حکومت، حوزه باید خود 
را کاماًل مستقل از دولت ها و نهادهای حکومتی قرار داده و اجازه 
تأثیرگذاری به احزاب و جریانات سیاسی نداده و خود را بازیچه 
آن ها نسازد؛ بلکه همواره به تعبیر برخی آقایان، اصول آخوندی 
را سرلوحه کار خویش قرار دهد و با درک تمایز اصل و اساس 
حکومت و اهداف عالی آن، با رویه جریان ها و رفتار اشخاص، 
استقالل خود را به تصویر بکشاند؛ که این مسیر تضمین الزم 
برای حفظ تفکر شیعی و بقای محبوبیت مردمی را ایجاد می کند. 
این تمایز الزم در بیان آیت اهلل جوادی آملی به زیبایی ترسیم شده 
است که می فرمایند: اگر )حوزه( وابسته باشد و رهبر و مرجع 
وابسته تربیت کند، رهبر وابسته نمی تواند نظام را حفظ کند و 
اگر ارتباطش را هم از نظام گسسته کند، مرجع و رهبر گسسته 

تربیت می کند.۲
۲. رویکرد دوم: برخی معتقدند که ارتباط حوزه و سیاست باید 
فراتر از تعامل مشاورگونه باشد و حوزه باید وابستگی تام به 
نهاد حاکمیت داشته باید. اینان ثمراتی را نیز برای این مساله بیان 

می کنند مثل:3

الف( سازمان یابی تشکیالتی
مدرنیته  دوران  در  اگر  اما  است  سنتی  نهادی  چند  هر  حوزه 
می خواهد به حیات خویش ادامه دهد چاره  ای ندارد که حداقل 
در ساحت ساختار و سازمان خود را به روزرسانی کند. جهان 
جدید عصر ساختار و سازمان و تشکیالت است. هر نهادی آن 
گاه که می خواهد به یک نهاد تأثیرگذار و عینیت یافته در بیرون 
تبدیل شود به عناصر مهمی همچون نیروی انسانی متکفل سازمان 
و نهاد، بنیاد مالی تأمین کننده سازمان، نهاد نظارتی بر نیروی انسانی 

۲.  دیدار با اعضای نشست دوره ای اساتید حوزه، ۲7 آبان 1393.
3.  یادداشت آقای علی شفیعی با عنوان استقالل حوزه؛ آری یا نه؟، وبسایت اجتهاد، 

30 فروردین 1399.
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و مالی، فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان و… نیاز دارد.
ب( سازمان یابی مالی

یکی از مهم ترین بنیادهای ساختاری یک سازمان، ساختار مالی 
آن است. وضعیت تأمین آن از یک سو، وضعیت تزریق آن از 
سوی دیگر و وضعیت نظارت بر آن از دیگر سو است. در حالت 
غیر دولتی نهادی مثل حوزه نه وضعیت تأمین بودجه مالی آن 
شفاف است؛ نه وضعیت تزریق آن و نه نظارتی بر آن امکان پذیر 

است.
ج( پشتیبانی و حمایت یابی اعضا

وضعیت موجود در حوزه سازوکاری برای حمایت   های الزم از 
حقوق انسانی اعضاء این نهاد را ندارد. برای مثال برخی از فعاالن 
ساحت   های فکری و فرهنگی و سیاسی حوزه که به هر دلیلی 
نهاد روحانیت آن   ها برنمی تابند، هیچگونه حمایتی را احساس 

نمی کنند.
د( ایجاد انتظار و رابطه واقعی حوزه و مردم

نهاد حوزه نیز باید بسان همه نهادهای زمینی و انسانی مسئولیت 
و وظیفه ای: اوالً دست یافتنی و ثانیاً نظارت پذیر و ثالثاً معطوف 
به نیازهای جامعه انسانی عصر خویش و… تعریف کند که همه 
این   ها در صورتی امکان دارد که حوزه خود را در پازل ساختار 

حاکمیتی یک جامعه ببیند. به نظر می رسد که طرفداران 
رویکرد دوم، پیامدهای سوء حکومتی شدن حوزه 

را در نظر نگرفته و تا حد زیادی مقهور نظام 
بروکراسی و نظم گرای مدرن شده اند که در 
برخی از موارد اصال با ساختار درونی حوزه 

همخوانی نداشته و ندارد.

سه:ساحتمدیریتیوتشکیالتی

کم چالش ترین ساحت بحث از استقالل حوزه، 
ساحت مدیریتی و تشکیالتی آن است. در این بین 

تقریبا تمام تحلیلگران اتفاق نظر داشته و استقالل حوزه 
را در موارد زیر به معنای اتم آن به رسمیت می شناسند:

1.سیاستگذاریوتعییناهداف

و  حاکمیت  تا  داشتند  سعی  هموراه  خمینی)ره(  امام 
سیاست گذاری های حاکمیت  از  را  سیاست گذاری های حوزه 
جدا کنند. مثاًل ایشان وقتی خواستند اعضای شورای عالی حوزه 
را معرفی کنند، جامعه مدرسین و یا برخی از مطلبین حوزه 
خدمت ایشان آمدند، ایشان فرمودند: آیت اهلل صافی گلپایگانی 
و مراجع دیگر در قم هستند، اینها را از آنها سوال کنید و سعی 
می کردند با اینکه خودشان دارای مرجعیت بودند، از نفوذ و نگاه 
خودشان در حوزه علمیه قم استفاده نکرده و یک نوع استقاللی 

را برای حوزه در نظر بگیرند.1

1.  سخنرانی کاظم قاضی زاده در برنامه زاویه، ۲9 دی 1400.

2.برنامهریزیآموزشی

محتوای آموزشی حوزه ها امری است که حکومت هیچگونه 
ظرفیتی برای دخالت در آنها نداشته و ندارد. برنامه ریزی حوزه ها 
برای پیشبرد برنامه های تبلیغی خود، عموماً به دست نهادهای 
حوزوی یا در تعامل خوب با نهادهای دغدغه مند شکل می گیرد؛ 
استقالل خطیبان در آنچه خواهند گفت نیز سرمایه عظیمی است 
بر  نظام آموزشی حاکم  نماید.  توانسته آن را حفظ  که حوزه 
حوزه های علمیه یکی از اصلی ترین و بهترین نظام های آموزشی 
است که مبتنی بر قرآن، سنت و اجتهاد است. نظام آموزشی 
حوزه، نظامی غیروارداتی و محصول تجربه حوزه های علمیه در 
طول قرن های گذشته است و هیچ ردپایی از فرهنگ بیگانگان در 

آن به چشم نمی خورد.
3.مدیریتوراهبری

غیبت،  عصر  در  علمیه  حوزه های  نخستین  تشکیل  زمان  از 
بزرگ ترین عالم و فقیهی که مرجعیت عام می یافت، در راس 
مدیریت حوزه قرار می گرفت. چنان که در عصر شیخ مفید، 
وی رهبری حوزه و مرجعیت جهان تشیع را عهده دار بود. بعد 
از وی نیز این امر خطیر برعهده سیدمرتضی علم الهدی و سپس 
شیخ طوسی گذاشته شد. طی قرن های اخیر نیز 
به همین شیوه بوده است؛ چنان که رهبری 
حوزه و مدیریت آن برعهده مراجع تقلیدی 
مانند حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و 

آیت اهلل بروجردی بوده است.

د(تبیینصحیحنظرآیتاهّللصافی
گلپایگانی

بعد از بیان این مقدمات، حال می توانیم به 
تبیین صحیح نظر آیت اهلل صافی گلپایگانی 
در مورد استقالل حوزه بپردازیم. بر این اساس 

الزم است تا به دو حوزه اشاره کنیم:

یک:حوزهرفتاری

آیت اهلل صافی را باید از انقالبی ترین فقهای معاصر دانست. کسی 
که از دوران جوانی و مبارزات سیاسی دوران پهلوی تا نهضت 
امام خمینی)ره( و استقرار نظام جمهوری اسالمی همواره در 
از  بعد  ایشان  میدان حضور داشته و نقش آفرینی کرده است. 
انقالب از آنجایی که خال مبانی دینی را در مراحل قانون گذاری 
احساس می کرد، داوطلبانه و مشتاقانه به عضویت شورای نگهبان 
در آمد و خدمات زیادی را در مسیر اعتالی نظام اسالمی به 
ثمر نشاند. عالوه بر این، حضور محسوس ایشان در بزنگاه هایی 
مثل انتخابات و راهپیمایی های روز قدس و ۲۲ بهمن، بر کسی 

پوشیده نیست. 
اینها همه مضاف بر فعالیت های فرهنگی است که ایشان برای 

نظامی  حوزه،  آموزشی  نظام   
تجربه  محصول  و  غیروارداتی 
قرن های  طول  در  علمیه  حوزه های 
گذشته است و هیچ ردپایی از فرهنگ 

بیگانگان در آن به چشم نمی خورد.
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حفظ محیط معنوی شهر قم به کار بسته و مناسک دینی را در 
قالب های اجتماعی به روزرسانی کرده است. 

دو:حوزهگفتاری

برخی از مهمترین بیانات این عالم برجسته به شرح زیر است:1
الف( شما مردم که درراه اسالم هزاران شهید فدا کرده و تاریخی 
نو پر از افتخار و شجاعت به وجود آورده و حاکمیت اسالم، 
احکام خدا و طرفداری از مظلومان را وجهه همت خود قرار داده 
و نظام اسالمی را برپا کردید و با صدای تکبیر و تهلیل خویش 
کاخ های مستکبران جهان را به لرزه درآوردید، امروز نیز  باید در 
راهپیمایی روز ۲۲ بهمن از انقالب اسالمی ایران، انقالبیون و 

آرمان های بلند نظام دفاع کنید.
 ب( آن چیزی که حقیر همیشه بر آن تأکید دارم لزوم حفظ 
استقالل حوزه های علمیه است. امتیاز بزرگ حوزه های شیعی 
همین استقالل در همه جهات است که مایه عّزت شیعه و علمای 
آن شده است. هر چه استقالل حوزه های علمیه برقرارتر باشد، 

توفیقات بیشتری نصیب حوزه های بزرگ علمی می شود.۲
ج( یکی از توصیه های همیشگی حقیر این است که حوزه های 
علمیه باید با جهان بیرون خود ارتباط دائمی علمی و دینی داشته 
باشند، مخصوصاً با کشوری همچون مصر و مرکز علمی جامع 

األزهر که بسیارمهم است. 
د( بنده راجع به استقالل حوزه ها به حوزه علمیه نجف مثال 
مي زنم و مي گویم که حوزه نجف نماد استقالل حوزه است، چرا 
که یک مرجع ایراني، یک عرب، و یکي هم از افغانستان و یکي 

از پاکستان، اینها به عنوان مراجع آنجا معروف و مشهورند.
ه( حوزه از همه جهات و ابعاد باید مستقل باشد؛ چه از نظر 
استقالل مادي و چه از نظر استقالل فکري و درسي و هم از نظر 

استقالل اساتید و طالب محترم.
بیت  اهل  مکتب  پیروان  و  خیرین  گذشته،  زمان های  از  و( 
علیهم السالم، موقوفات بسیاری را به نام حوزه های علمیه در 
جهت ترویج معارف دین و تعالیم نورانی اهل بیت علیهم السالم 
وقف می کردند که همیشه هزینه ها و مخارج حوزه های علمیه از 
همین موقوفات تامین می شد. اکنون هم باید این موقوفات را احیا 

کرد و درآمد آن را صرف اهداف واالی حوزه های علمیه نمود.
ز( در دوران گذشته، مشکالت و گرفتاری های بسیار زیادی برای 
آقایان علما و طالب بود که آن بزرگواران همه آن سختی ها را 
با خلوص نیَت و تالش زیاد متحمل می شدند. اکنون هم گرچه 
شرایط زندگی تا حدی بهتر شده است لیکن باید تالش جّدی 
کرد تا مشکالت معیشتی موجود برای طالب تا حَدی رفع شود 

www. 1.  گلچین بیانات این عالم وارسته، در وبسایت شخصی ایشان به آدرس
saafi.com موجود است.

در  منتشرشده  اعضای شورای عالی حوزه های علمیه، 5 دی 1400،  با  دیدار    .۲
خبرگزاری حوزه.

که بتوانند بدون نگرانی، در ادای وظایف خود اهتمام داشته باشند.

سه:نتایج

از رفتار و گفتار آیت اهلل صافی گلپایگانی می توان چند نتیجه را در 
مورد بحث استقالل حوزه دریافت کرد:

یک:نفیوابستگینهرابطه

در نظر آیت اهلل صافی، استقالل حوزه به آن است که وابستگی به 
حکومت پیدا نکرده و تحت سلطه احزاب و دولت ها قرار نگیرد 
نه آنکه حوزه در گوشه ای نشسته و ارتباط خود را با جهان بیرون 
خود قطع نماید. ایشان همواره خود را مکلف به این می دانستند 
که از نظام اسالمی دفاع کرده و مبانی آن را توجیه نمایند. همچنین 
ایشان شبهات مربوط به حکومت اسالمی را پاسخ داده و از 
طالب می خواستند تا درحد توان با نهادهای دیگر ارتباط گرفته 

و در قالب امر تبلیغ، مبانی خود را رواج دهند.
دو:تکساحتیندیدناستقالل

یکی از مزایای توجه آیت اهلل صافی به مقوله استقالل حوزه، 
اقتصادی،  ایشان هر سه ساحت  تک ساحتی ندیدن آن است. 
سیاسی و مدیریتی را مد نظر قرار داده و برای هرکدام توصیه ها و 
پیشنهاداتی را ارائه می دهند. این در صورتی است که برخی برای 
بحث از استقالل حوزه صرفا به برخی از این ساحات تمسک 

می نمایند.
سه:تفکیکمعیشتوساختار

به قرینه پیشنهاد آیت اهلل صافی در باب احیای موقوفات برای 
تامین و اصالح معیشت طالب می توان ادعا کرد که از نظر ایشان 
نیز تفکیک میان معیشت و امور مربوط به ساختار حوزه علمیه، 
دور از ذهن نیست. به بیان دیگر بودجه دولتی نباید در حوزه 
معیشت طالب وارد شود هر چند که می تواند در اموری مثل 
مدرسه سازی و غیره که حمایت حکومت را می طلبد، وارد شده 

و نیاز فرهنگی جامعه اسالمی را برآورده سازد.
چهار:پشتیباننظامنهجزئیازآن

نیاز  احساس  که  زمانی  صافی  آیت اهلل  شد  بیان  که  همانطور 
کردند، وارد دستگاه اجرایی حکومت شده و با دلسوزی تمام، 
پشتیبانی خود را از نظام اسالمی اعالم داشته و در جهت اعتالی 
آن مشورت هایی را ارائه کردند. در برهه ای دیگر ایشان برای 
جناح  بازی های  درگیر  حوزوی شان  چهره  اینکه  از  جلوگیری 
از  آیند،  شمار  به  دستگاه حکومت  از  جزئی  و  شده  سیاسی 
شورای نگهبان خارج شده و به تدریس و پژوهش های دینی 
خود مشغول شدند. از این رو می توان اذعان کرد که استقالل 
سیاسی حوزه از منظر ایشان به آن است که حوزه در عرض 

حکومت، همچون مادری دلسوز عمل نماید.
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پنج:تاکیدبراستقاللمدیریتی

در ساحت مدیریتی و برنامه ریزی آیت اهلل صافی تاکید بسیار 
زیادی بر استقالل حوزه داشته و از معدود مراجع تقلیدی به 
حساب می آیند که جلسات فراوانی با مسئوالن حوزه داشته و 
همچون علمای سلف خود را متولی سیاست گذاری و برنامه ریزی 

برای امور حوزوی می دیدند.
شش:بینالمللیبودنحوزه

آیت اهلل صافی گلپایگانی از حوزه نجف بخاطر حضور طالب از 
ملیت های مختلف در آن تجلیل کرده و آن را نمونه بارز حوزه 
مستقل به شمار می آورند. به بیان دیگر از نظر ایشان حوزه مستقل 
حوزه ای است که فارغ از ملیت و گرایشات افراد و همچنین 
بدون درنظرگرفتن سطح مالی و خانوادگی آنان، اقدام به جذب 

طلبه برای پیشبرد اهداف خود می نماید.

2.وحدتشیعهوسنی

الف(چیستیوحدتواهمیتآن

مبانی تأسیسی دین اسالم بر وحدت امت در حوزه اندیشه و 
عقیده وعمل و رفتار تأکید دارد. در حوزه عقیده، امت اسالم، بر 
مبنای قاعده توحید درجهان بینی و عقیده شکل گرفته و از این رو 
وابستگی و گرایش و دلبستگی و موضع و رفتاری واحد دارد. 
در آیات متعددی از قرآن کریم این حقیقت بیان شده و مسلمانان 
به رعایت مقتضیات آن دعوت شده اند، مانند آیه "واعتصموا 
بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا ") آل عمران /30( که مـؤمـنـان را به 

چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت می کند و آیه 105 آل عمران که 
به مسلمانان سفارش می کند مبادا مانند کسانی شوند که پراکنده 
و متفرق شدند و پس از آن که آیات روشن را دریافت کردند، 

اختالف ورزیدند و به جان هم افتادند. 
گذشته از مرحله عقیدتی، درمرحله عمل هم خطاب های عملی 
ای در قرآن وجود دارد که اقتضای وحدت مسلمانان را دارد. 
مانند آیه واعدولهم ما استطعتم من قوه )انفال/ 60( این آیه از 
مسلمانان می خواهد تا هرچه قدرت و ساز وبرگ دارند، درمقابل 
دشمنان فراهم سازند و یکی از مهم ترین و برزگ ترین مظاهر 
قدرت، وحدت است. طبیعی است که امت اسالمی، اگر خود 
پراکنده و متشتت و متفرق باشد، قدرت نظامی اش هم کارآیی 
از  مسلمانان  قرآن،  آیات  از  دیگر  بخش  در  داشت.  نخوهد 
اختالف مواضع در مسائل حیاتی و سرنوشت ساز منع شده اند؛ 
اما این امر با اصول شورا و تعدد نظرگاه ها منافات ندارد چون در 

سطح عملی باید موضعی واحد داشت. 
حتی درصورت بروز اختالف هم، تدابیری اندیشیده شده است. 
در پاره ای از آیات قرآن، فرض بروز اختالف تا حد قتل هم 
پیش بینی شده است. آیه 9 سوره حجرات، از مسلمانان می خواهد 
تا در صورتی که میان دو طائفه و گروه از مؤمنان اختالف افتاد، 

میان آنان مصالحه بیفکنند.1
وحدت، گاه برمبنای آگاهی حقیقی به وحدت و تالش برای 
تقریب است و گاه بر مبنای دعوت دیگری به حذف خویش 
و از دست دادن هویت مذهبی و گاه برمبنای به رسمیت شناختن 
آن. واقعیت این است که دعوت دیگری به از دست دادن هویت 
مذهبی خویش، دعوت به وحدت نیست و چنین وحدتی مطلقًا 
تحقق نمی یابد؛ مهم، به رسمیت شناختن دیگری و خصوصیت 
اسالمی آن است؛ این هدف، یکی از اهداف بزرگی است که 
گیرد.۲  قرار  فراگیر  اسالمی  اجماع  مشتاقان  توجه  مورد  باید 
از سوی دیگر مالحظه می کنیم که سدها و موانع فرهنگی و 
معرفتی یا آموزشی ای که یک مذهب را در مقابل مذهب دیگر 
قرار می دهد، درحال برداشته شدن است و دایره انزوای فرهنگی 
درحال شکست و ویرانی است. ارتباط فرهنگی و فکری و تبادل 
اندیشه و آگاهی میان رهبران فکری و فقهی همه مذاهب درحال 
رشد و تکامل است و این رویکرد درستی است که به تعمیق 
احساس وحدت و احساس تعلق به امتی واحد می انجامد و 

احساس بریدگی و گسست را از بین می برد.
وحدت به معنای محو تشکالت و نظام های خاص هر جامعه یا 
کشوری نیست؛ به این معنا که تکثر سیاسی تنافی ای با وحدت 
ندارد و روش اهل بیت)ع( در این مسأله با سازواری میان تکثر 
سیاسی و تشکیالتی وحفظ وحدت فراگیر این تنوع ها هماهنگی 

1.  شیعه و راهبرد وحدت، محمد مهدی شمس الدین، مجله پگاه حوزه، شماره ۲۲4، 
سال 13۸6
۲.  همان.
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است. از این باالتر می توان گفت اصل تقیه که در قرآن کریم 
تشریع شده و پیامبر اسالم)ص( در سنت خویش آن را بیان کرده 
و امامان اهل بیت هم آن را در اجتماع اسالمی و پس از درگرفتن 
اختالفات مذهبی، کالمی و فقهی و تبدیل آن به اختالف سیاسی، 
اجرا کردند، یکی از تالش های عملی ای بود که اهل بیت)ع( به 

هدف حفظ وحـدت بـه خـرج دادند. 
اگر اصل تقیه بر حرکت سیاسی و اجتماعی امامان اهل بیت حاکم 
نمی شد، انشعاب ها وانشقاق هایی به مراتب دردناکتر از آنچه رخ 
داد، رخ می داد و حفظ دستاوردهای امت اسالم در عصرهای 
شکوفایی، ناممکن می شد. در سیره اهل بیت)ع( می بینیم که 
هرگاه وحدت مسلمانان در معرض خطر قرار می گرفت، آنان از 

هیچ گونه حمایت و کمک و حراستی دریغ نمی کردند. 
این روش را از همان آغاز که قضیه زمامداری شان با قضیه وحدت 
تعارض پیدا کرد، مشاهده می کنیم که آنان وحدت را بر قدرت 
ترجیح دادند و در همه حاالت وحدت را حراست کردند و در 
راه وحـدت امـت، از مـواضـع سیـاسی خـود عـقـب نشستند. 
مورد  باید  علم کالم  مباحث جدید  در  که  اساسی ای  امور  از 
توجه قرار گیرد این است که دعوت به وحدت به معنای الغای 
همه یا برخی مذاهب نیست. دعوت به وحدت نباید به هدف 
حذف خصوصیات مذهبی یا ادغام مذاهب در یکدیگر باشد؛ 
بلکه هدف از وحدت باید، تمرکز و تأکید برمشترکات و عناصر 
ثابت درحوزه شریعت وعقیده به عنوان اساس و بنیاد امت باشد 
تنوع درعین وحدت است که  تنوع موجود، همان  این که  و 
اختالفی اساسی در آن نیست. اختالفات میان شیعه وسنی از 
سنخ اختالفات موجود در میان مذاهب اهل سنت است، که در 

میانشان اختالفات اصولی و فقهی و روشی وجود دارد. 
اختالفاتی که بر سر استنباط و اجتهاد در درون هر مذهب وجود 
دارد شبیه و چه بسا برابر اختالفاتی است که در میان مذاهب 
وجود دارد. از این رو صرف اختالف در روش اصولی یا فقهی 
نباید دستاویز اختالل در اصل وحدت باشد. به این منظور استفاده 
از روش هایی مثل مطالعات مقایسه ای مشترک در زمینه تفسیر 
قرآن و میراث نبوی میان دو فرقه شیعه و سنی، می تواند زمینه ساز 

احیای وحدت و تحقق تقریب شود.
موضوع دیگری که بحث از آن ضروری است، نقش سیاست در 
تحریک و تعمیق خاص گرایی های مذهبی و حجیم کردن آن با 
عوامل تفرقه و چه بسا عوامل دشمنی است؛ از این رو در ادامه 
به بیان تاریخچه مختصری از سیاست پردازی فرقه های اسالمی 

خواهیم پرداخت.

ب(تاریخچهوحدتشیعهوسنی

گفتمان شیعه و سنی در مقاطع مختلف تاریخی، فراز و فرودهای 
مختلفی در موضوع وحدت به خود دیده اند که در اینجا به سه 

برهه از آنها اشاره می کنیم:1

یک:حیاتامامباقروامامصادق)علیهماالسالم(

در زمان صادقین، که گفتمان تشیع در برابر گفتمان تسنن، به ویژه 
در ابعاد کالمی و فقهی شکل گرفت، غیریت سازی نقش کلیدی 
با  مخالفت  به  مکلف  فقه،  در  مبناسازی  برای  و شیعه  داشته 
تعلیمات اهل سنت شده است: »خذ ما خالف العامة« و »الرشد 
فی خالفهم«. اگرچه امامان به تمایزگذاری صریح و پی گیرانه در 
میان مسلمانان به دو گروه شیعه و سنی عالقه ای نداشتند، ولی 

این تمایزگذاری عماًل به دست امویان صورت گرفت. 
با تثبیت قدرت امویان، »غیر« دانستن طرف داران علی)ع( به بخشی 
از سازوکار هویت سازانة گفتمان حاکم بدل شد. دانش محوری 
تقاضاهای  توانست  نهایت  در  صادَقین،  عهد  نص گرایی  و 
روزافزون گروه در حال تکوین شیعه را برای حضوری مستمر و 
تعیین کننده در عرصه های سیاسی، تحت تسلط خویش گرد آورد 
و »شیعه«ای را فراهم آورد که اگرچه در حوزة مخالفان حکومت 
موجود طبقه بندی می شد، ولی حتی در برهه هایی هم که برای 
دخالت سیاسی و تالش برای تغییر شرایط، مناسب می نمود، به 

اقدامی رادیکال دست نزند.۲ 

دو:تشکیلحکومتصفویه

تأسیس سلسلة صفوی و مسلط شدن آن، نقطة عطفی در تاریخ 
تشیع از یک سو، و تضاد و غیریت سازی شیعه و سنی از سوی 
دیگر تلقی می شود. این گفتمان، با دال مرکزی »شاه«، عناصر 
مکتب تشیع را به عنوان وقته هایی با هم مفصل بندی نموده و 
با دال مرکزی »خلیفه« غیریت سازی کرد.3  با گفتمان عثمانی 
پادشاهان صفوی برای یافتن پایگاهی مردمی و قابل قبول برای 
خود و مشروعیت بخشیدن به گفتمان شیعی، به علما و روحانیون 
محمدباقر  شیخ بهایی،  همچون  افرادی  و  آورده  روی  شیعه 
سبزواری، آقاحسین خوانساری و عالمه مجلسی را به گونه ای 

وارد دربار کردند. 
هم زمان با اهمیت یافتن روحانیت شیعه، مراسم تاج گذاری شاهان 
صفوی هم تغییر یافت. تا پیش از آن، همواره یکی از صوفیان 
شمشیر سلطنت را به کمر شاه می بست؛ اما شاه سلطان حسین از 
عالمه مجلسی خواست تا شمشیر را به کمر او ببندد. گوئی با 
این کار، علمای شیعه )که عنوان شیخ االسالمی داشتند(، سلطنت 
و حکومت را از طرف ائمه و صاحبان اصلی حکومت اسالم به 

آنها تنفیذ می کنند. 

1.  تحلیل گفتمانی وحدت شیعه و سنی، سید صادق حقیقت، فصلنامه شیعه شناسی، 
شماره 47، پاییز 1397.

۲.  رجوع شود به مبلغی، مجید، تحلیل گفتمانی شیعه در عصر صادقین، پایان نامة 
کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید، 13۸4.

3.  حسینی زاده، سیدمحمدعلی، اندیشة سیاسی محقق کرکی، قم، بوستان کتاب، 13۸0، 
ص 33.
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قدرت طلبی پادشاهان صفوی و نزاع های سیاسی بین ایران و 
عثمانی، باعث شد تا روز به روز بر غیریت سازی و اختالف بین 
شیعه و سنی افزوده شده و تالش علما در این بین راه به جایی 
نبرد.1 این اختالفات تا جایی پیش رفت که به دستور پادشاه، بر 

سر منابر، لعن اهل سنت و خلفای آنان صورت می گرفت.

سه:حکمرانیجمهوریاسالمی

اگرچه نمی توان سرنوشت جمهوری اسالمی را فارغ از پیوستگی 
با مذهب تشیع ارزیابی کرد؛ ولی باید دانست که در قالب این 
حکومت، خوانش متفاوتی از تشیع با دال مرکزی »والیت فقیه«، 
شکل گرفته و تطورات تاریخی و تحوالت اندیشه ای زیادی 
در چشم اندازهای پیش روی آن گشوده شده است. جمهوری 
اعتقادی  شیعة  مفاهیم  از  برخی  به  پایبندی  ضمن  اسالمی، 
دانش محورِ پیشین، به صورتی جدید سطِح ازپیش تقاضاشده ای از 
عمل محوری را نیز از پیروان خود طلب کرده و آنها را به سمت 

ایجاد اتحاد هرچه بیشتر سوق می دهد. 
خطر  متوجه  را  اسالم  و  ایران  مردم  حکومت،  این  رهبران 
بیگانگانی همچون اسرائیل و آمریکا)الحاد و ظلم( کرده و از 
شیعه و سنی خواستند تا با قرارگرفتن در یک سنگر، به مبارزه 
با دشمن مشترک بپردازند. در این باره خالی از لطف نیست اگر 
برخی از جمالت رهبر معظم انقالب درباره وحدت مسلمانان 

را از نظر بگذرانیم:
* امروز، استعمار با توجه به وجود عامل وحدت، سعی می کند 
شکاف ها و اختالف ها را از طریق مختلف قومی و مذهبی، میان 

شیعه و سنّی به وجود آورد.
* هر ملتی که متحد باشد، هر ملتی که میان خود تنازع و جداِل 
ویرانگر نداشته باشد، مقابل همه دشمنی ها شکست ناپذیر خواهد 

شد.
* این ندای وحدت در دنیا، گران جا افتاده است. این را آسان 

نشکنید، هر که بشکند، خیانت کرده است.
* مسلمین را به وحدت کلمه و دفاع از اسالم و مبارزه با ائمه کفر 
و سردمداران ظلم و فساد جهانی و متجاوزین به حقوق کشورها 

و ملت های ضعیف و دست نشاندگان آن ها توصیه کنید.
* تمسک به وحدت کلمه و برافراشتن پرچم برادری و مهربانی 

را برای ملتمان و کشورمان، از واجب ترین واجبات می دانم.
* اتّحاد مسلمانان یک فریضه  قطعِی قرآنی است؛ این یک چیز 

دلبخواه نیست؛ این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه کنیم.

ج(آیتاهّللصافیومسالهوحدت

عالوه بر رهبران جمهوری اسالمی، علمای شیعه نیز در این چهار 
دهه تمام تالش خود را برای برقراری وحدت بین شیعه و سنی 

1. . سلطان محمدی، ابوالفضل، اندیشة سیاسی عالمه مجلسی، قم، بوستان کتاب، 
13۸1، ص 50 تا 54.

و همچنین تببین و تئوریزه کردن آن به کار بستند. به عنوان یکی 
از فعال ترین مراجع تقلید در این بین، می توان از آیت اهلل صافی 
گلپایگانی نام برد که در گفتار و رفتار به این مساله پایبند بوده اند. 

ایشان در دو ساحت به مساله وحدت ورود کرده اند:

یک:ضرورتوحدت

آیت اهلل صافی گلپایگانی در مقدمه کتاب صوت الحق و دعوه 
الصدق اینگونه می نویسند:۲

»یکی از بزرگ ترین وظایفی که بر دوش علما و رهبران امت 
اسالمی به ویژه در این عصر گذاشته شده این است که نیت خود 
را روشن کرده و قلم خود را از هر چیزی که موجب ضعف و 
ناکامی می شود، پاک کنند. در صفوف مسلمین رخنه ایجاد نکرده 
و با تعصب نفرت انگیز، بدن ملت را پاره پاره و جامعه را متفرق 
نکنند. ناآگاهان به کینه و درگیری دامن می زنند و به حکم عقل و 

شرع آنچه را که برایشان جایز نیست، انجام می دهند. 
نزدیک ترین راه رسیدن به حقیقت، اتخاذ  روش الهی رسوالن 
یعنی همان استدالل به بهترین وجه و به دور از تعصب کینه توزانه 
است که می تواند دیگران را به دین حق مشتاق سازد. چگونه 
جایز است مؤمنی که آداب الهی را اتخاذ می کند، برادر دینی خود 
یا جمعی از برادران مسلمانش را به کفر یا فسق متهم کرده و آنها 
را به ناگفته هایشان متهم کند و لب به فحاشی و دشنام باز نماید؟ 
این فرد خطری برای اسالم به عنوان یک اصل و اعتقاد و خطری 
برای جامعه مسلمین به عنوان ملتی است که باید وحدت آن به 

ویژه در این شرایط سخت، حفظ شود.... «
اختالف  و  خصومت  روحیه  گسترش  باعث  چیزی  ».....چه 
و تفرقه در میان مسلمانان به ویژه شیعه و سنی می شود، در 
شرایطی که افراد مخلص با تمام تالش و اخالص در گسترش 
روحیه تفاهم و آشنایی با آنان تالش می کنند؟ امروزه بسیاری از 
گروه های نسل جوان در جامعه اسالمی ما از مدافعان تعصب 
فرقه ای استقبال نمی کنند و در مقابل هر کسی که بخواهد آنها را 

از تفکر آزاد باز دارد، مقاومت می کنند. 
از  را  و خود  نیستند  تحقیق روی گردان  و  علم  از  هرگز  آنها 
خواندن نوشته های اهل سنت و شیعه محروم نمی کنند. گواهی بر 
صداقت آنان نیز همین است که در کتب تولیدشده در این جامعه، 
با رعایت انصاف به مبانی شیعه و سنی اشاره شده و به بحث 
گذاشته می شوند. با توجه به همه اینها می گویم که نسل معاصر 
ما با این آگاهی، هیچ فریادی که مسلمانان را به تفرقه و اختالف 
دعوت کند را نپذیرفته و فقط دعوت کنندگان به وحدت اسالمی 
را ارج می نهد. در شأن اسالم و مسلمین است که حرفشان را 

یکپارچه کنند و مروجان اختالف را مزدور بشمارند... «
»... یکی از بزرگترین خطرات اتحاد مسلمانان و همکاری آنان 

۲.  مقدمه کتاب صوت الحق و دعوه الصدق به قلم آیت اهلل صافی، موسسه تحقیقات و 
نشر معارف اهل البیت )ع(، از صفحه 4 تا 19.
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در برابر تجاوزات شرک آمیز دشمن، اقدام عده ای بی پروا و احمق 
است که عواقب کار خود را نسنجیده و با درگیری های لفظی که 
بر پایه ای صحیح بنا نشده است، به عمیق ترشدن ریشه های نفرت 
بین شیعه و سنی دامن می زنند. آنان با تداوم تفرقه و درگیری 
داخلی، در تحقق اهداف استعمار و صهیونیسم برای جلوگیری 
از وحدت مسلمانان، مشارکت خالصانه ای داشته و نمی دانند که 
در صورت تحقق این اهداف، نفوذ و کنترل آنان بر جامعه اسالم 
صدها برابر خواهد شد. هر کس کوچکترین بصیرتی داشته باشد 
می فهمد که دعوت به جدال و مجادله و تفرقه حرام بوده و 
دامن زدن به تعصب فرقه ای در جامعه اسالمی نوعی الحاد است.«

دو:حقیقتوحدت

قدم مهم دیگری که آیت اهلل صافی گلپایگانی برداشتند، تبیین 
یادداشتی  در  ایشان  است.  معنای صحیح وحدت  و  حقیقت 

مفصل درباره وحدت این گونه می نگارند:1
»به نظر مي رسد وحدت واقعي که در آن بینش ها 

و اندیشه ها و عقاید در مسائل مورد اختالف 
فرق، مانند مسائل مربوط به حوادث عصر 
صحابه و اختالفات آنها متحد شود و همه 
هویت  تغییر  ناجیه  واحده  فرقه  به  فرق 
کوتاه  و  فعلي  شرایط  در  بدهند، حداقل 
مدت نشدني است. اگر پیشنهاد وحدت 
این باشد که اهل سنّت همه شیعه یا شیعیان 
همه سنّي شوند، نخواهد شد؛ البته در دراز 

مدت امید است که کوشش ها براي وحدت 
حقیقي و اقاًل کم کردن اختالفات با تمّسک به کتاب و 

عترت مؤثر واقع شود، اما تا پیش از ظهور حضرت مهدی)عج( 
بعید به نظر مي رسد که وحدت مذهبي واقعي به طور کامل در 

بین مسلمین به وجود آید.«
»... مع ذلک براي مسلمین از بُعد دیگر و به عّلت اینکه ذات 
اختالف، موجب رخنه بیگانگان و نفوذ آنها در مسلمین و اخالل 
براي  استعمار مي شود، الزم است  امور و گسترش سلطه  در 
جلوگیري از این خطرات طرح هایي بریزند که در برابر کفار و 
دشمنان اسالم همه ید واحد باشند و ضربات آنها را به اسالم و 
مسلمین از هر فرقه که باشند با همکاري برادرانه و صادقانه دفع 
نمایند و مسائل اعتقادي خاص فرق را در این بعد مطرح ننمایند 
و مانع از اتحاد و اتفاق و کوشش جهت تجدید عزت و شوکت 
کل مسلمین نگردند و از اعمال تعصبات و افراط و تفریط در 

اظهار نظر درباره یکدیگر بپرهیزند...«
»... در این بُعد، مسأله وحدت این نیست که از شیعه خواسته 
شود از عقاید خود والي اهل بیت علیهم السالم دست بردارد و 

1.  حقیقت وحدت از نظر آیت اهلل العظمی صافی، خبرگزاری حوزه، ۲۸ دی 139۲.

نسبت به افرادي که آنها را دشمن اهل بیت و منافق مي داند و به 
موجب مستندات اسالمي محکوم مي کند، حسن ظن داشته باشد 
و به عبارت دیگر از محتواي تشیع خود خارج گردد و همچنین 
در رابطه با تحقق این وحدت از سنّي خواسته نمي شود که از 
عقاید خود دست بردارد و محتواي خود را عوض کند؛ بلکه 
مقصود این است که براي فرع، خطر متوجه به اصل را فراموش 
نکنیم و براي حفظ جزء، کل را در خطر نیندازیم و در برابر 
کّفار و سلطه سیاسي و اقتصادي و فرهنگي آنها متحد و متفق 
گام برداریم و بدانیم آنجا که نفوذ سلطه کفار و خطر آنها مطرح 
است و قدر جامع هاي اصلي بین شیعه و سني مورد هجوم و 
تجاوز مي گردد، توجه به مصالح فرقه اي و شیعه و سني مفهوم 
ندارد و طرح جهات ما به االمتیاز رفع ید از جهات مابه االشتراک 

و ما به االمتیاز است.
»...اولین چیزي که در حصول این هدف  یعني وحدت در برابر 
کفار الزم است این است که مسلمانان از بینش سیاسي 
کافي برخوردار باشند که بتوانند جریان ها و پیامد 
آنها را تحلیل و بررسي نمایند و بفهمند که 
مختلف،  شرایط  در  مختلف  مسائل  در 
موضع گیري هاي آنها چه آثار مثبت و منفي 
براي چه مقصدي و  دارد و طرح مسأله 
از جانب چه کسي مي باشد و اصوالً باید 
چگونه طرح شود و مثاًل بفهمند که شخصي 
مثل محب الدین خطیب با آن همه نوشته هاي 
بسیار زننده و تحریک آمیزي که نه فقط علیه شیعه 
بلکه علیه اهل بیت رسول خدا  صلي اهلل علیه وآله وسلم 
و به نفع دشمنان آنها خصوص پیروان بني امیه نگاشته است، چرا 
کتاب خبیثي مثل )الخطوط العریضة( را مي نویسند، و تقریب 
بین سني وشیعه را ناممکن معرفي مي نماید. او در این کتاب چه 
مطلبي و تحقیق تازه اي را عرضه کرده است؟ چرا حکومتي با 
پول بیت المال آن را مکرر چاپ و به زبان هاي مختلف ترجمه 
مي نماید و بین حجاج و زوار حرمین شریفین توزیع مي کند؟...«

»... پس در اولین قدم، باید مسلمانان کساني را که مذهب را وسیله 
ریاست خواهي ها و سیاست هاي شخصي خود قرار مي دهند، 
از افراد حقیقت جو و کاوشگر که مي خواهند در مسائل مورد 
اختالف مسلمین حق را پیدا کنند و بر این اساس به شناخت 
حق مي رسند، تمیز داده و جدا نمایند و جویندگان حق با برخورد 
صحیح و تفاهم و حسن ظن یکدیگر را در کشف حقیقت یاري 
دهند و هر مطلب را در مرتبه خودش قرار دهند یعني به مسأله 

فرعي اعتبار مسأله اصولي ندهند.«

اتحاد  خطرات  بزرگترین  از  یکی   
و  بی پروا  عده ای  اقدام  مسلمانان  

را  خود  عواقب کار  است که  احمق 
لفظی که  درگیری های  با  و  نسنجیده 
بر پایه ای صحیح بنا نشده است، به 

عمیق ترشدن ریشه های نفرت بین 
شیعه و سنی دامن می زنند. 
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ایشان از استوانه های حوزه  علمیه 
قم و از برجستگان علمی و عملی 
در  دینی  عالم  سابقه ترین  پر  و 
در  سالها  بودند.  مبارک  حوزه   آن 
شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا 
آن  از  پس  و  می شدند  محسوب 
انقالب  درباره  مسائل  هم همواره 
مسئوالنه  و  دلسوزانه  کشور،  و 
ورود می کردند و بارها اینجانب را 
از نظرات و مشورت های خود مطلع 
و بهره مند می ساختند. )پیام مقام معظم 

رهبری در وفات آیت اهلل صافی گلپایپانی(



فصلچهارم

 گزارش رصد
مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها درباره اندیشه آیت اهلل صافی
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*علیرضا اعرافی
عنوان یکصدمین سالگشت »بازتاسیس و احیا«ی حوزه علمیه 
قم به این خاطر است که تاریخ بیش از هزارساله قم و حوزه قم 

نادیده گرفته نشود. حوزه علمیه قم از عصر صادقین)ع( پایه ریزی 
شد و مقطع به مقطع، این شهر جایگاه حوزه مفید و سودمند بود. 
قم در همان مقطع متصل به سال 1300 شمسی که آغاز تاسیس 

سیداحمدخاتمی،علیرضااعرافیورضامختاری
  | امامجمعهتهرانواستادحوزه،رئیسحوزههایعلمیهومدیرموسسهکتابشناسیشیعه

همایش

میراث دار صد سال تاریخ حوزه علمیه قم
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همایش

میراث دار صد سال تاریخ حوزه علمیه قم

حوزه بود، و اندکی قبل از آن هم پایگاه بزرگان و علمای حوزه 
بود و در دعوت آیت اهلل حائری و پایه گذاری قم نوین، بزرگانی 

موثر بودند که حق واالیی بر حوزه دارند؛
لذا هم باید تاریخ بیش از هزارساله را بدانیم و افتخار کنیم و 
هم بزرگان و علمایی که متصل به سال 1300 شمسی بودند 
و مجاهدت بزرگی داشتند را قدر بدانیم. بزرگانی چون آیات 
محمد فیض قمی، شیخ ابوالقاسم قمی، شیخ محمدتقی بافقی 
محمدرضا  شیخ  فیلسوف،  مهدی  شیخ  تبریزی،  ملکی  و 
شریعتمدار ساوجی و بزرگانی دیگر که مشعل حوزه را قبل 
از سال 1300 شمسی روشن نگاه داشتند و ضرورت پایه ریزی 
یک پایگاه علمی، معنوی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی تحت 
عنوان حوزه را احساس کردند و فداکاری بزرگی داشتند. جمعی 
از بزرگان روحانیت قم از خود گذشتند و یک عالم بزرگ و 
عظیم الشان)آیت اهلل عبدالکریم حائری( را از اراک دعوت کرده و 

پیرامون آن جمع شدند.
حوزه قم نه تنها سیاسی بود بلکه در ذات آن یک پیام بزرگ 

اجتماعی، سیاسی و بین المللی داشت. قضایای مشروطه 
درس هایی به روحانیت و حوزه های علمیه داد 

از جمله اینکه با حوزه نجف، دست مایه 
و سرمایه بزرگ داریم اما اگر در ایران به 
عنوان محور تشیع بخواهیم کارهای بزرگ 
به یک حوزه محوری  نیاز  بزنیم  رقم  را 
داریم. پی ریزی حوزه قم برای مواجهه با 
انجام شد  الهی  امواج ضددین و معارف 
و این اقدام شجاعانه، حکیمانه، سنجیده 
آیت اهلل  بزرگ  هنر  درحقیقت  و  دقیق  و 

العظمی حائری بود؛ لذا تاسیس و بازتاسیس 
حوزه قم پاسخی به نیاز بزرگ معنوی و اجتماعی و 

سیاسی و آغاز یک حرکت بزرگ علمی، معنوی، اجتماعی و 
سیاسی بود. 

حوزه علمیه قم حوزه باز و گشاده ای بود که رجال علم و معرفت 
را دعوت کرد و حوزه های درسی بزرگی شکل گرفت و قم 
در تاریک ترین عصر پادشاهی ایران، حوزه بزرگی را به وجود 
آورد. این حوزه بعد از مشروطه، قبل از جنگ جهانی دوم، ظهور 
شکل  ها  سرخوردگی  و  بین المللی  سیاست های  و  رضاخان 

گرفت.
تقلید،  عظام  مراجع  سلسله  بین  در  حوزه  نمادهای  از  یکی 
مرحوم آیت اهلل العظمی گلپایگانی بودند، ایشان شخصیتی علمی، 
معنوی، اجتماعی، سیاسی با اندیشه بین المللی بودند. هروقت 
مسائل  پیرامون  اطالعات  از  دنیایی  ایشان می رسیدم،  خدمت 
بین المللی داشتند. از سوی دیگر، نگاه دقیق اجتماعی و سیاسی 
و پیگیری همه حوادث و داشتن تحلیل همه حوزه های سیاسی، 
دین محوری، خداترسی، صفای باطن، روی گشاده، حسن ُخلق، 

معاشرت زیبا، فروتنی و تواضع درس هایی است که حوزه علمیه 
باید از این مرجع بزرگ بیاموزد. 

قم این ظرفیت را داشت که هنوز به 50 سالگی نرسیده بود، 
نهضت عظیم امام خمینی را تولید کرد و همین یک دستاورد 
کافی است و در کنار آن، تنوع و تکثر حوزه های دانشی در 
قم خود را نشان داد. امروزه روی موسوعه های دانشی، حدیثی، 
کالمی، فقهی، فلسفی، قرآنی و باید کار شود و خروجی های اینها 
باید منظومه های علمی شود تا به سمت دانشنامه بزرگ حاوی 

حرکت یکصدساله حوزه قم در اضالع و ابعاد حرکت کنیم.
*سید احمد خاتمی

خاندان مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی خاندان مبارزه با 
طاغوت بودند، پدر و برادر بزرگ ایشان- حاج آقا علی صافی- 
ضد طاغوت و ضد شاه بودند. آیت اهلل العظمی گلپایگانی پیامی 
می خواست به شاه بفرستد و حاج آقاعلی صافی را برای این 
منظور انتخاب کردند؛ شاه را همه به غرور و تکبر می شناسند؛ 
مرحوم حاج آقاعلی صافی فرمود که »رفتم و منتظر شدم. شاه 
خیلی مغرور آمد. گفتم پیام آیت اهلل العظمی گلپایگانی را در 
فالن موضوع برای شما آوردم. رضاخان شروع به 
اهانت به آیت اهلل العظمی گلپایگانی کرد. منتظر 
آمدم«.  بیرون  خداحافظی  بدون  و  نماندم 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی هم همین 
پیروزی  با  داشتند.  را  موضع و شجاعت 
تدوین  در  کلیدی  نقش  ایشان  انقالب، 
قانون اساسی داشتند و بحث تنفیذ ریاست 
جمهوری از پیشنهادات ایشان بود که رای 

هم آورد.
حوزه علمیه قم از آغاز تاکنون 6 دوره داشته است؛ 
دوره اول که دوره 15 ساله مرحوم آیت اهلل حائری است که 
از 1301 آغاز می شود و تا 1315 ادامه دارد. دوره دوم که دوره 
بین مرحوم آیت اهلل حائری و  فترت و رکود حوزه است که 
آیت اهلل العظمی بروجردی و علمای ثالث )مرحوم آیت اهلل سید 
محمدتقی خوانساری، مرحوم آیت اهلل حجت و مرحوم آیت اهلل 

صدر( است. 
دوره سوم که دوره مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی و دوره 
شکوفایی حوزه است. دوره چهارم که دوره تبعید امام خمینی 
است که آیت اهلل العظمی گلپایگانی در حفظ حوزه و مبارزه با 
طاغوت نقش اول را داشتند. دوره پنجم که دوره امام خمینی 
است که در این ده سال، بر حفظ و رشد و ارتقای حوزه علمیه 
قم اهتمام داشتند و دوره ششم که دوره رهبر انقالب اسالمی 

است.
امام خمینی به 5 دلیل معتقدند که دین پیوند با سیاست دارد؛ 
اول، ایشان انکار ضرورت تشکیل حکومت اسالمی را به معنای 
انکار جامعیت احکام و جاودانگی آنها می داند. دوم، ماهیت و 

و  باز  حوزه  قم  علمیه  حوزه 
گشاده ای بود که رجال علم و معرفت 

را دعوت کرد و حوزه های درسی بزرگی 
شکل گرفت و قم در تاریک ترین عصر 
به  را  بزرگی  حوزه  ایران،  پادشاهی 

وجود آورد. 
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تبیین شده  امام خمینی  چگونگی احکام اسالم در کتاب های 
است. سوم، احکام اسالمی تا قیامت جاری و تعطیل ناپذیر است. 
صافی  العظمی  آیت اهلل  مرحوم  که  است  روایی  ادله  چهارم، 
در منتخب االثر آوردند و صدر روایت این است که »اإلِْسالُم 
 ، بَِصاِحبِهِ  إاِل  مِنُْهَما  َواِحٌد  یَْصُلُح  ال   ، تَْوأٌَم  أََخَواِن  ْلَطاُن  َوالسُّ
ْلَطاِن َحارٌِس ، َوَما ال أُسَّ لَُه ُمنَْهِدٌم ، َوَما ال  َفاإلِْسالُم أُسُّ َوالسُّ
َحارَِس لَُه َضائٌِع«. حوزه پیوند خورده با سیاست به معنای صحیح 
آن یعنی تدبیر و مدیریت است. این سیاست اشکال مختلفی دارد؛ 
گاه سیاست نرمش قهرمانانه است مانند آنچه امام حسن)ع( انجام 

دادند و گاه قیام جانانه است مانند حرکت امام حسین)ع(.
تفسیر اینکه سیاست یعنی درگیری و مبارزه، تفسیر صحیحی 
نیست بلکه سیاست به معنای تدبیر است و با این نگاه، کاری 
که مرحوم آیت اهلل حائری در اوج قدرت رضاخان انجام داد، کار 
بزرگی بود. این یک واقعیتی است که مرحوم آیت اهلل حائری با 
رضاخان برخورد داشت، در ماجرای حجاب، با قاطعیت وارد 
شد و فرمود: »قّصه، قّصه ناموس است و نمی شود آرام گرفت« 
و برای رضاخان پیام فرستاد و شاگردان خود را مجبور به ورود 
به این ماجرا کرد. وزارت معارف رضاخان می خواست در امور 
فرهنگی حوزه دست بیندازد که ایشان محکم ایستاد و گفت: 
»یک قدم حق ندارید جلو بیائید، این حوزه متعلق به روحانیت 

است و ما حوزه را اداره خواهیم کرد.«
شرایطی که برای امام خمینی فراهم بود، برای آیت اهلل عبدالکریم 
حائری فراهم نبود؛ بعد از ماجرای مشروطیت، مردم دلزده و 
مایوس شده بودند. در ماجرای ضرب و شتم آیت اهلل محمدتقی 
بافقی توسط رضاخان در حرم، کمترین واکنشی از سوی مردم 
صورت نگرفت؛ اما در ماجرای مقاله توهین آمیز ارتجاع سرخ و 
سیاه، مردم به پا خواستند و انقالبی ایجاد شد. رضاخان دنبال این 
بود که قم را هم به توپ ببندد، مسجد گوهرشاد را به توپ بست 
و صدها نفر را کشت؛ االن هم گورهای دسته جمعی آن واقعه 
کشف می شود. مرحوم آیت اهلل عبدالکریم حائری در این شرایط 
قرار داشت. ایشان به صراحت گفته بودند که »اینها را می بینم اما 

حوزه برای من مهم است.«
*رضا مختاری

بعد از ارتحال آیت اهلل شیخ عبدالکریم حائری که حوزه علمیه قم 
رو به ضعف می رفت، آیات ثالث و بزرگان دیگر آن روز هم از 
خود ایثار و فداکاری نشان دادند و با پیشقدمی آیات عظام صدر، 
حجت و خوانساری، آیت اهلل العظمی بروجردی را به قم دعوت 
کردند و همکاری بی نظیری با ایشان انجام دادند؛ به گونه ای که 
آیت اهلل صدر محل درس خود را واگذار کرد، بزرگ دیگری 
محل نماز خود را واگذار کرد، آیت اهلل خوانساری تواضع نشان 
دادند و از آیت اهلل بروجردی شهریه می گرفتند و بر این گرفتن 

شهریه از آیت اهلل بروجردی افتخار می کرد. 
حتی مرحوم آیت اهلل مرتضی حائری و مرحوم آیت اهلل محقق 

داماد همراه آیت اهلل العظمی بروجردی به سفر مشهد رفتند و این 
در تثبیت موقعیت ایشان موثر بود. امام خمینی برای تقویت بنیه 
مالی آیت اهلل العظمی بروجردی نامه ای به آیت اهلل فلسفی نوشت 
و خواستند که برای تقویت حوزه علمیه قم به آیت اهلل بروجردی 
کمک کنند. ایشان در این نامه مفصل خطاب به آقای فلسفی 
نوشتند که »منبر و سخنرانی کافی نیست، عده ای از تّجار را 

دعوت کنید که به حوزه کمک کنند.«
بزرگان در چند مقطع همراهی کردند و اگر این ایثار و فداکاری 
نبود، حوزه به اینجا نمی رسید؛ به ویژه از همکاری علمای معاصر 
آیت اهلل حاج شیخ که امام خمینی از آنها نام بردند. از جمله 
آیت اهلل شیخ ابوالقاسم کبیر قمی که بعد از آمدن آیت اهلل حائری 
به قم گفتند که »دیگر به من آیت اهلل نگوئید، آیت اهلل یک نفر است 
و حتی درس حاج شیخ حاضر می شد که دیگر حاج شیخ گفت 

نیائید و دیگر نیامد«. 
همینطور آیت اهلل میرزامحمد ارباب حدود 15 سال از آیت اهلل 
شیخ عبدالکریم حائری بزرگتر بود ولی وقتی فهمید ایشان مقدم 
است، همراهی کرد و از ایشان حمایت کرد. حتی در جلسه ای 
که به اتفاق آیت اهلل کبیر قمی خدمت آیت اهلل حائری رفته بودند، 
وقتی از جلسه بیرون آمدند، گفتند که افق علمی ایشان از ما 
باالتر است و خوب است که ایشان را در قم نگاه داریم و لذا با 
اصرار آنها، آیت اهلل شیخ در قم ماندند. اینها درس هایی است که 

می توانیم از این بزرگان بگیریم و نقش آنها را فراموش نکنیم.
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی نیز در نهایت خلوص و دینداری 
هیچ مانع نفسانی نداشت که اگر کسی عمل خوبی انجام می دهد 
یا اثر خوبی از خود برجای می گذارد، به اشکال مختلف تشویق 

کند.
با کشورهای  فرهنگی  رابطه  باید  ما  که  داشتند  تاکید  ایشان   
جهان اسالم داشته باشیم و در پرتو این رابطه فرهنگی، بسیاری 
خطرات  و  شبهات  از  بسیاری  و  می شود  حل  مشکالت  از 
را می توانیم دفع کنیم. ایشان یک ماه قبل از وفات، تقریظ و 
مقدمه ای بر زیارت عاشورا نوشتند. در این کتاب اثبات شده است 
که نسخه مشهور معتبر است. ایشان مهم مرقوم کردند: »شایسته 
است علما و دانشوران و سخنوران و خطبای محافل حسینی 
برای دفع شک و شبهه به صورت علمی و تحکیم قلوب مومنین 
و اهل مجالس و شیفتگان اباعبداهلل الحسین مخصوصا نسل جوان 
به محتوای کتاب ارزشمند بپردازند و ادله و شواهد آن را بازگو 
نمایند.« مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی از هرکاری که سبب 
ترویج تشیع و تحکیم عقاید می شد، تشویق و همراهی می کردند 
و در عین تصلب در دفاع از مکتب شیعه اهل تقریب بین مذاهب 

بود.
منبع متن: نخستین پیش نشست کنگره صدسالگی حوزه، 12 

اسفند 1400، پیاده  شده در وبسایت شفقنا.

مصاحبه

آیت اهّلل صافی و دین ورزی عقالنی
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نقش مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی را در ترویج دین ورزی 
عقالنی و دوری از خرافات چطور ارزیابی می کنید؟

از خصوصیات برجسته ایشان این بود که با ترویج دین از طریق 
خواب و خرافه و سخنان غیرمستند مقابله می کردند و میانه خوبی 
با این مسائل نداشتند. برخی افراد کراماتی را نقل می کنند که مثاًل 
کفش جلوی پای فالنی جفت می شود و فالن فرد با امام زمان 
)عج( مالقات می کند؛ ولی ایشان بهایی به این سخنان نمی داد؛ 
زیرا کسانی که اهل معنا و معرفت و مالقات با امام زمان )عج( 
هستند، بیان نمی کنند و جار نمی زنند و مخفیانه شهوداتی دارند 
که دیگران ندارند و معموالً بعد از وفاتشان توسط اصحاب سر 

آن ها بیان می شود.
کراماتی که بازگو می شود ممکن است ریشه محکمی نداشته 
باشد و سبب می شود که مردم به جای نگاه عقالنی به دین، به 
دنبال این نوع کارها و حرف ها بروند؛ بنابراین آیت اهلل صافی 
هم در زمره کسانی بود که اجازه ترویج دین از این طریق را 

می خواهید  اگر  که  می فرمود  مکرر  تقلید  مرجع  این  نمی داد. 
بدانید فردی خوب و پیرو اهل بیت )ع( است یا ادعای خوب 
بودن دارد، به رفتار و اخالق او، به خصوص ارتباط او با مردم 
بنگرید. اگر خدمتگزار مردم است و با حسن خلق با آن ها مواجه 
می شود، خوب است؛ و هرقدر در خدمتگزاری به دیگران و رفع 

مشکالت فقرا صادق و مشتاق تر باشد، فرد خوب تری است.
از نگاه ایشان ذکر و تسبیح و عبادت خیلی خوب است و وظیفه 
عبد خداست؛ ولی کافی نیست. انسان مؤمن باید به مردم و اقوام 
و اطرافیان خود خدمت کند و به فکر رفع مشکالت آنان باشد و 
به تعبیر قرآن کریم، اهل مجاهده با جان و مال در راه خدا باشد. 
این شاخصه مهم است و می توان آن را معیار و مالکی برای 

سنجش دینداری و خوبی و بدی افراد دانست.
یعنی نه صرف تسبیح و ذکر برای انجام وظیفه مسلمانی کفایت 
می کند و نه خدمت به مردم و باید نگاهی توأم به این دو در 

اعمال و نیات انسان وجود داشته باشد؟

محسنفقیهی
  | استادسطحخارجحوزهعلمیه

مصاحبه

آیت اهّلل صافی و دین ورزی عقالنی
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بله؛ دینداری جامع و کامل مورد تأکید ایشان بود و خدمت به 
مردم جزء معیارهای اصلی و اولویت شان محسوب می شد. شاید 
علت اینکه به بُعد اجتماعی عبادت مانند نماز جماعت، جمعه، 
تشییع جنازه  بیماران و شرکت در  حضور در مسجد، عیادت 
مسلمان تأکید شده این است که انسان ها فقط به دایره محدود 
فردی و خانوادگی خود نیندیشند و به فکر مشکالت همسایه و 

فامیل و سایر مردم باشند.
ارادت ایشان به اهل بیت )ع( و برپایی مجالس در ایام شهادت 
ائمه )ع( و حضرت فاطمه )س( زبانزد است؛ به خصوص 
خاطره پیاده روی ایشان از منزل به سمت حرم در روز شهادت 
امام صادق )ع( و حضرت زهرا )س( از یادها نخواهد رفت.

همه مدعی ارادت به اهل بیت )ع( هستند؛ ولی باید عالئمی 
برای سنجش این ارادت وجود داشته باشد تا مدعیان دروغین از 
مدعیان واقعی جدا شوند و برخی نتوانند از آن سوءاستفاده کنند. 
ایشان ارادتی صادقانه داشت و هر سیدی که به مجلس می آمد، به 
احترام سادات بلند می شد و مکرر دیدم که دست طالب سادات 

را می بوسید.
کتاب شهید آگاه را درباره امام حسین )ع( نوشت، آن هم زمانی 
که عده زیادی به وی ناسزا می گفتند و جسارت می کردند. ایشان 

آقای صالحی  کتاب شهید جاوید  رد  در  را  کتاب  این 
نجف آبادی نوشت و به قدری علمی و متقن بود 

کتابی  بهترین  کرد  اعتراف  آقای صالحی  که 
که علیه من نوشته شده، همین شهید آگاه 
است. ایشان در دفاع از اهل بیت )ع( ناسزا 
را تحمل می کرد و به دنبال کسب مقامات 

دنیوی نبود.
نگاه ایشان به فلسفه و عرفان چگونه بود؟ 

ظاهراً با فلسفه و عرفان مخالفت می کردند. 
کدام جنبه فلسفه در نظرشان مشکل داشت؟

االن هم  و  بودند  فلسفه مخالف  با  فقها  از  بسیاری 
کسانی با همین خط مشی وجود دارند و گاهی مخالفت شدیدی 
می کنند. کسانی مانند آیت اهلل حکیم و آیت اهلل خویی به قدری 
با فلسفه مخالف بودند که فالسفه را متهم به کفر می کردند. از 
منظر این فقها، بحث وحدت وجود که برخی فالسفه ازجمله 
مالصدرا آن را بیان می کنند و به معنی یکی بودن وجود خدا با 
انسان و موجودات و حیوانات و همه آفرینش است، در حقیقت 
کفر به خداست. البته فالسفه برداشت خود را متفاوت از فلسفه 
می دانند و آن را توجیه می کنند و در مخالفت با دین نمی دانند؛ 

ولی به هرحال بسیاری از فقها آن را نمی پذیرند.
آیت اهلل حکیم در کتاب مستمسک خود آورده است: کسی که 
دم از وحدت وجود بزند کافر است. البته فالسفه هم می گویند 
که این آقایان چون فلسفه نخوانده اند و با آن آشنا نیستند علیه 
آن موضع می گیرند. کسانی مانند امام )ره(، چون فقیه و اصولی 

و حکیم و فیلسوف بود، تضادی بین فلسفه و عرفان با فقه و 
سیاست قائل نبود.

فقها حرف و سخنان متقن و مستند را شامل آیات و روایات 
معتبر می دانند و رابطه خوبی با فلسفه و فالسفه ندارند. آیت اهلل 
صافی هم در زمره کسانی بود که با فلسفه مخالفت می کرد و در 
مدرسه آیت اهلل گلپایگانی که مدیریت آن بعد از وفات ایشان بر 

عهده خودشان بود، اجازه تدریس فلسفه نمی دادند.
 درباره عرفان هم اگر بخواهیم به عنوان یک رشته بنگریم، مخالف 
بود و حتی آن را در حد خرافات می دانست؛ ولی عرفان به 
معنای معرفت به وجود خدا و توحید و نبوت و معاد و ارادت به 
اهل بیت )ع( را قبول داشت. عارفی که گوشه انزوا را برمی گزید 
و کاری به کار مردم و تحوالت اطراف خود نداشت، مورد تأیید 
ایشان نبود. به همین دلیل رشته عرفان در مدرسه ایشان تدریس 

نمی شد.
تألیفات ایشان بیشتر در چه زمینه ای است؟

ایشان قلم زیبا و روانی داشتند و آثار خوبی هم نوشته اند؛ ازجمله 
کتاب الحج در سه جلد، صالة، خمس و بیان االصول. دروسی 
که در مدرسه آیت اهلل گلپایگانی داشتند هم تبدیل به کتاب شده 
است و شاگردان زیادی را تربیت کردند. آیت اهلل صافی، هم 

فقیهی واال و هم اصولی بودند.
البته ایشان آرایی هم داشتند که جلب توجه 

می کرد؛ به خصوص درباره موسیقی.
موسیقی  برای  مطلق  حرمت  ایشان  بله، 
گلپایگانی  آیت اهلل العظمی  نظر  بود.  قائل 
هم همین بود. نظر مرحوم امام )ره( هم در 
ابتدا این بود؛ ولی بعد تغییر کرد و موسیقی 
مطرب را حرام کردند و موسیقی غیرمطرب 
را دارای اشکال نمی دانستند. البته موسیقی 
مطرب و مالک آن از سوی امام بیان شده 
است. مقام معظم رهبری هم موسیقی مطرب و 
غنا را حرام می دانند و هر کدام از این فقها برای خود دالیلی 

دارند.
موضع سیاسی ایشان چگونه بود؟

ایشان واقعاً دلسوز حقیقی نظام اسالمی بود و اگر تضعیف نظام 
را می دید، اشک می ریخت. اگر بدحجابی و بی حجابی و خالف 
شرع می دید، ناراحت می شد و غیرت دینی داشت و عالقه مند 
بود که انقالب بر اساس آرمان و اهدافش پیش برود و وقتی 
کارهایی خالف آن را می دید، عصبانی می شد. هدف امام )ره( 
هم این بود که اهداف اسالم در قالب نظام اسالمی اجرا شود و 
اگر امروز شاهد برخی انحرافات هستیم، ایراد از اسالم و انقالب 

اسالمی نیست؛ بلکه اشکال از مسلمانی ماست.
منبع: مصاحبه ایکنا با آقای فقیهی، 21 بهمن 1400.

حقیقی  دلسوز  واقعًا  ایشان 
تضعیف  اگر  و  بود  اسالمی  نظام 
می ریخت.  اشک  می دید،  را  نظام 
اساس  بر  انقالب  بود که  عالقه مند 
آرمان و اهدافش پیش برود و وقتی 
کارهایی خالف آن را می دید، عصبانی 

می شد. 
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محضر آیت اهلل یثربی کاشانی، رحلت آیت اهلل صافی گلپایگانی 
را تسلیت عرض می کنیم و آرزوی سالمت و سعادت برای 
حضرت عالی داریم، عالقه مندیم که در رابطه با ابعاد مختلف 

شخصیت ایشان به ویژه مهم ترین ویژگی هایی که ایشان را از 
اقران و معاصرین خودشان ممتاز می کند مخصوصاً در بحث 
استقالل فکری و شخصیتی ایشان و نگاه و نظر ایشان به حوزه 

سیدمحمدیثربی
|  رییسحوزهعلمیهآیتاهّللیثربیکاشان

مصاحبه

حامی مردم و نماد استقالل حوزه



د 
رص

ه 
مار

  گ
رم

ها
 چ

ل
ص

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
د 00

فن
اس

 /3
ه 6

ار
شم



52

مستقل از محضر شما استفاده بکنیم.
در  بزرگان  همه  که  همین گونه  واقعاً  بزرگ  مرد  این  ارتحال 
عظیمی  و  بزرگ  خسارت  انصافاً  شدند  متعرض  پیام هایشان 
بود بر عالم تشیع به ویژه برای حوزه های علمیه. برای شناخت 
جایگاه  به  توجهی  قباًل  است  بهتر  این چنینی  شخصیت های 
فقاهت و مرجعیت داشته باشیم. آنچه که از فرمایشات حضرات 
برای  که  تعریفی  و  می شود  استفاده  معصومین)علیهم السالم( 
روایاتی  در  خصوص  به  کرده اند  بیان  شیعه  علمای  جایگاه 
که مرحوم مجلسی در جلد اول بحاراالنوار، از منابع مختلفی 
از جمله احتجاج نقل می کند روایت قابل توجهی است. امام 
صادق)علیه السالم( می فرمایند: »ُعَلَماُء ِشیَعتِنَا ُمَرابُِطوَن فِی اَلثَّْغِر  
اَلَِّذی یَلِی إِبْلِیَس َو َعَفارِیتَُه یَْمنَُعوُهْم َعِن اَلُْخُروِج َعَلی ُضَعَفاءِ 
ِشیَعتِنَا َو َعْن أَْن یَتََسلََّط َعَلیْهِْم إِبْلِیُس َو ِشیَعتُُه َو اَلنََّواِصُب« عالمان 
شیعه را به منزله مرزبانان در کنار مرزهای تعریف شده با دشمن 
و  حدود  مرزبان  هستند،  مرزبان  عالمان،  می فرمایند.  تعریف 
ثغوری که در معرض تهاجم شیاطین و سپاه شیطان است. کار 
مرزبان نگهبانی از حدود و ثغور و پیشگیری از حمله ناگهانی و 
فشارها و هجمه ها و فشارهای دفعی به داخل بالد و سرزمین های 
مسلمین است. آنها پیشگیری می کنند از خروج بر ضعفاء شیعه و 
اینکه ابلیس و پیروان ابلیس و نواصب بر شیعیان مسلط شوند. به 
این عبارت هم باید خوب دقت کرد که شیطان و پیروان شیطان 
و نواصب را در کنار هم قرار می دهند. به این معنا که ناصبی ها و 
کسانی که دشمنی و معاند با اهل بیت)علیهم السالم( هستند اینها 

همه جز جنود و سپاه شیطان هستند.
َفَمِن  امام صادق)علیه السالم( در ادامه روایت می فرمایند: »أاَلَ 
وَم َو اَلتُّْرَک  ْن َجاَهَد اَلرُّ اِنْتََصَب لَِذلَِک مِْن ِشیَعتِنَا َکاَن أَفَْضَل مِمَّ
هٍ أِلَنَُّه یَْدَفُع َعْن أَْدیَاِن ُمِحبِّینَا َو َذلَِک یَْدَفُع  َو اَلَْخَزَر أَلَْف أَلِْف َمرَّ
َعْن أَبَْدانِهِْم« کسانی که در این جایگاه قرار می گیرند و در جایگاه 
نگهبانی و صیانت از اعتقادات و حریم معتقدات شیعه هستند 
باالتر از کسانی هستند که رسماً در قالب جهاد بدن و حضور 
در سپاه مسلمین با همه دشمن های آن زمان که اسم بردند که 
چه کسانی بودند و به طور خالصه ارزش کار علماء باالتر از 
مجاهدان است. جهت این برتری نیز در روایت بیان شده است 
که عالمان مدافع و نگهبان و حافظ اعتقادات و دیانت دوستان ما 

هستند و آن سپاهیان از بدن و جسم مسلمین صیانت می کنند.
فرمایش امام صادق)علیه السالم( مصداق »کالمکم نور« است. 
بهترین راهنما و روشنگر راه فقهای ما و علمای شیعه است که 
تنقیح می کنند.  سال ها زحمت می کشند مبانی علمی خود را 
باالترین ثمری که بر زحمات علمی اینها مرتب می شود این 
است که بتوانند از معتقدات شیعه صیانت کنند و نگهبانی کنند. 
و این اندوخته و دانش در حوزه ای می تواند شکل بگیرد و به بار 
بنشیند و حاصل بدهد و ثمره داشته باشد که آن حوزه یک حوزه 
نیرومند و دارای بنیه استوار و مستحکم علمی و اعتقادی باشد. 

و چنین حوزه ای تنها با حفظ استقالل و دورماندن از تمایالت 
صاحبان قدرت خواهد توانست این سرمایه ها را پرورش بدهد و 

این شخصیت ها را تربیت کند.
بزرگ  شخصیت های  به  و  می کنیم  نگاه  گذشته  به  ما  وقتی 
گذشته در دوران معاصر نگاه می کنیم اینها همان کسانی اند که 
در یک چنین حوزه های تربیت شده اند. فقهای مغفور که اخیراً 
از دنیا رفته اند و همچنین شخصیت با ارزش مرحوم آیت اهلل 
بودند که در یک چنین  ازکسانی  آقای صافی)رضوان اهلل علیه( 
دوران  در  توانستند  و  شده اند  تربیت  و  کردند  رشد  حوزه ای 
که  بشوند  بهره مند  مهم  بسیار  نکته  این  از  پربرکتشان  حیات 
بتوانند حریم معتقدات شیعه را و باورهای شیعه را و محبین اهل 

بیت)علیهم السالم( را حفاظت کنند. 
مالحظه می فرمایید مواضع ایشان و تسرع ایشان در مقابل حوادثی 
که در این سال ها شاهدش بودیم، تسرع ایشان در موضع گیری 
در همه مسائل اعتقادی به خصوص این دکان داری ها جدیدی که 
البته نه اینکه اصل معتقدات امر تازه ای باشد بلکه هر روزی به یک 
شکلی خودشان را نشان می دهند؛ این اعتقادات صوفی گرایان که 
انصافاً خطر جدی است برای جامعه مخصوصاً وقتی هم بنیان 
و پایه اعتقادات این ها را بررسی می کنیم، می بینیم برمی گردد 
به همان روشی که باعث اختراع فرقه هایی مثل بهائیت شد که 
اساس مهدویت و اساس وجود امام زمان)سالم اهلل علیه( را هر 

کدامی در عصر خودشان به نوعی انکار می کردند.
موضع گیری ها این مرد بزرگ نسبت به این اعتقاد و این رکن 
اعتقادی شیعه مورد توجه بوده. ایشان از همان آغازی که قوت 
علمی در خودشان احساس کردند در مقام تألیف برآمدند و کتاب 
با ارزش »منتخب االثر فی االمام الثانی عشر« را تالیف کردند و در 
زمان حیات خودشان این کتاب ترجمه شد و در اختیار مردم قرار 
گرفت. بنابراین شناخت جایگاه فقاهت عالمان شیعه به خصوص 
کسانی که در رأس قرار می گیرند؛ یعنی در جایگاه مرجعیت قرار 
می گیرند مهم است و مردم باید این جایگاه را بشناسند و به 
ارزش این جایگاه واقف بشوند، که عالمان شیعه وظیفه مرزبانی 

دارند. 
توجه داریم که مرزبان در واقع وظیفه ای سنگین تر از مجاهد در 
میدان جهاد دارد. زیرا مجاهد در میدان در یک مقطعی می جنگد 
حال با هر ابزار و وسیله ای که در آن عرصه الزم است، ولی 
مرزبان همواره باید مترصد باشد. در کتاب های فقهی نیز فصلی 
در جهاد و فصلی در مرابطه و مرزبانی وجود دارد و قرآن نیز 
نسبت به این نکته عنایت داشته است» یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا 
َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اهلَلَّ لََعَلُّکْم تُْفلُِحوَن« رابطوا همان مرابطه 

و مرزبانی است.
در یک لحظه که خطر ایجاد می شود، اگر مرزبان غفلت بکند 
دشمن از همان نقطه وارد می شود. لذا ممکن است برخی تصور 
کنند که این عالم و این مرجع در گوشه نشسته است و هیچ کاری 
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هم نمی کند پس حضور علماء چه فایده ای دارد؟! یکی از فوائد 
آن همان فایده ای است که مرزبانان در هر محدوده ای از کشور و 

در هر سرزمینی بر عهده دارد. 
عالمان شیعه چنین وظایفی به عهده دارند، مخصوصاً مرجعیت 
که به منزله فرماندهی آن سپاه مرزبان است. لذا امام صادق)علیه 
السالم( برای زحمت و خدمت آنها پاداش و اجر فراوان قائل 
هستند. در روایت تعبیر ابلیس وجود دارد زیرا شیطان نام های 
مختلفی دارد و یکی از نام های او ابلیس است، که در واقع با 
پنهان کاری وارد می شود، لذا علما که از مرزهای اعتقادی حراست 

می کنند باید حتی مراقب نقشه های پنهانی دشمن باشند.
به نظر من کسی که در عصر ما موفق بود و در انجام این وظیفه 
و نگهبانی و صیانت از حدود و ثغور اعتقادی به نحو شایسته ای 
عمل کرد؛ مرحوم آیت اهلل العظمی صافی)رضوان اهلل علیه( بود 
که به لطف و عنایت حضرت بقیه اهلل) سالم اهلل علیه( به خوبی 
از عهده این وظیفه سنگین برآمد. آقایان توجه داشته باشند که 
ایشان بر آمده و محصول حوزه  ای بود که آن حوزه به خصوص 
در عصر آیات ثالث؛ مرحوم آیت اهلل حجت و مرحوم آیت اهلل 
خوانساری و مرحوم آیت اهلل صدر و بعد هم در عصر مرحوم 
آیت اهلل العظمی بروجردی و البته در بعضی از عمر شریف شان 
حوزه ها،  این  همه  که  بود،  شده  تربیت  نجف  حوزه  در  نیز 
حوزه های مستقلی بودند که یک چنین شخصیتی در آن شکل 

گرفت. رضوان خدا بر ایشان باد.
حضرت آقا بسیار عالمانه و حکیمانه فرمودید آیا می توانیم 

ایشان را نماد استقالل حوزه بدانیم؟
قطعاً این چنین بود. ایشان آن گونه که تشخیص داده بودند به 
وظیفه  خود عمل کردند و انصافاً نام و یاد ایشان یادآور همان 
شخصیت مستقلی است که حوزه ها باید در صدد تربیت یک 
چنین شخصیت هایی باشند. البته این تعبیر استقالل خدای ناکرده 
حمل بر مواجهه و رویارویی با حکومت نشود. استقالل حوزه 
یعنی که حوزه با فراغ از هر نوع حاکمیت بتواند وظایف خودش 
را فرا بگیرد و مبانی وظیفه ای خودش را یاد بگیرد و بر آن وظایف 
عمل کند، بدون هیچ هراسی و بدون هیچ مماشات و مسامحه ای 

وظیفه اش را انجام دهد.
آن حوزه مستقلی که در ذهن آیت اهلل صافی بود آیا به معنای 
حوزه جدای از سیاست است؟ یا همان طور که فرمودید یعنی 
است در جایی حامی  است و ممکن  حوزه ای که مستقل 

حکومت و نظام باشد اما منتقد؟
بله حتما همین است. اصاًل معنای جدایی چیست؟ یعنی چه؟ 
ببینید همین که انسان بگوید من وارد سیاست نمی شوم، خودش 
یک نوع سیاست ورزی است. یعنی به اصطالح انسان تشخیص 
این  نیست،  ورود  یا جای  ورود هست  اینجا جای  که  بدهد 
معنی اش تحریم ورود در سیاست نیست. این هم خودش یک 

نوع روش است. کار روش مند را سیاست می گوییم. 

تشخیص ایشان و اشباه یا اقران ایشان این بود که تدخلی در این 
امور جاری حاکمیتی نداشته باشند. ولی در جای اش هم نصح 
و پند و هدایت و حمایت شان را و یا گاهی تنبه و تذکر و حتی 
گاهی نقد و تندی را هم حفظ بکنند و داشته باشند. تمام این ها 
براساس وظیفه صیانت از اعتقادات مردم شکل می گیرد چون 
فشارها باعث تضعیف دیانت می گردد فلذا انتقادات محصول 

التزام عالمان به حفظ اعتقادات و دیانت مردم است.
آیا حوزه مستقل به معنای سکوالر است؟

اصاًل چنین معنایی ندارد. منظور از سکوالر چیست؟ اگر منظور 
شما از سکوالر معنای بی دینی باشد، اصال حوزه برای فهم دین 
و برای ترویج دین است و اصاًل قابل جمع نیست که حوزه 
ندارد.  معنا  اصال  اینکه  باشد،  دین  با  مخالف  ولی  باشد  دین 
حضرت آقا در زندگی آیت اهلل صافی می بینیم که ایشان قبل از 
انقالب و در دوران شکل گیری نهضت امام خمینی)ره( همراه و 
دلسوز بودند و بعد از انقالب هم همراه بودند و در موقعیت های 
مسئولیت هایی داشتند و همیشه بر اساس یک نگاه خاص حرکت 
می کردند. این دلدادگی به امام و حتی حمایت هایی که بعدها ودر 
سال های اخیر از بیت حضرت امام به ویژه یادگار امام داشتند و 

رفت و آمدهایی داشتند. 
اینها ناشی از چه بود؟ و در عین حال آن استقالل خود را نیز 
حفظ کردند و گاهی تشرهای خود را می زدند جایی که مربوط 

به نظام و مسئولین می شده است.
پاسخ این سؤال شما را به این ترتیب عرض می کنم که همه 
کسانی که باورهای اعتقادی و دینی شان را به هر حال شکل داده 
بودند و نسبت به آنها معتقد بودند چه در دوران قبل از انقالب که 
یادمان است چه باز قبل تر که از نظر تاریخی می دانیم؛ هیچ کس با 
حاکمانی که موضع منفی با دین داری مردم داشتند هیچ کس هیچ 
عالمی همراه نبوده است. اصاًل نمی شود کسی عالم دین باشد و 
با حکومتی که به اصطالح رسالت خودش را در عدم پایبندی 
به موازین دینی می دیده است بتواند با آن همراهی بکند. ایشان 
و امثال ایشان نسبت به حکومت قبل از انقالب معلوم است که 
موضع منفی داشته اند و بر اساس همین باور هم وقتی این انقالب 

شکل گرفت همراهی می کردند. 
آنان به یک چیز می اندیشند و آن تحکیم اعتقادات و رفتار صحیح 
مردم جامعه براساس اعتقادات دینی است. چه قبل از انقالب 
باشد چه بعد از انقالب. اگر قبل از انقالب مخالفتی می دیدند 
به قول شما تشر می زدند و برآشفته می شدند بعد از انقالب هم 

همین طور اگر مخالفتی ببینند همین روش را در پیش می گیرند.
منبع: مصاحبه با شیعه نیوز، 17 بهمن 1400.
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محمدمهدیشبزندهدار
فقیهشوراینگهبانوعضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم

مصاحبه

 حوزه مستقل و حکومت اسالمی

حکومت  اصلی  رکن  حوزه  که  است  روشن  هستند،  فقها 
است. حوزه  علمیه به این خاطر  رکن اصلی حکومت است که 
تأمین کننده  سه مطلب ضروری برای حکومت است: یکی این که 
حکومت نیاز به زمامدار یعنی فقیه عادل دارد. فقیه عادل محصول 

حوزه است و از جای دیگری چنین کسی بیرون نمی آید.
 بنابراین اولین رکن رکین حکومت که زمامدار است، فرآورده ی 
حوزه است. آیا حکومت اسالمی یک خواسته  الهی نیست که 
معصومین علیهم السالم دنبال آن بوده اند و به آن دستور داده اند؟ 
آیا این یک فریضه  دینی نیست که خدای متعال دستور داده 
است؟ بنابراین همان طور که یک مسلمان نمی تواند نسبت به نماز 
و دیگر واجبات و فرائض بی اعتنا باشد، نسبت به این موضوع 

هم نمی تواند بی اعتنا باشد.
حکومت  است  که  این  حکومت  برای  دوم  ضروری  مطلب 
به قوانین و قواعد احتیاج دارد، زیرا فلسفه  تشکیل حکومت 

که  انقالبی  می گذرد؛  انقالب  پیروزی  از  دهه  سه  از  بیش 
خاستگاه اصلی آن قم و مدارس علمیه و امام و مراجع و 
طالب حوزه از پیشگامان آن بودند. پس از پیروزی انقالب، 
عالوه بر رسالت سنّتی، عرصه های جدیدی پیش روی حوزه  
علمیه باز شده و هم زمان با نظام اسالمی رشد کرده است. 
اکنون که در دهه  چهارم -دهه  پیشرفت و عدالت- قرار داریم، 
به نظر شما نسبت بین حوزه  علمیه و نظام اسالمی را چگونه 

می توان تعریف و تبیین کنیم؟
باید بگویم که در اسالم، حکومت داریم و این اختصاص به 
دوران حضور معصومین علیهم السالم ندارد. در عصر غیبت هم 
این وظیفه بر عهده  مسلمین هست که برای اداره  امور جامعه  
اسالمی باید حکمرانانی از خودشان داشته باشند. وقتی مبنای 
ما این است و به این نتیجه رسیده ایم که در ابعاد علمی، عملی 
و برهانی، زمامدار جامعه  اسالمی پس از معصومین علیهم السالم 
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هم در کنار امنیت و دیگر جهات انسانی و ُعقالیی که وجود 
دارد، پیاده شدن همین قواعد و قوانین اسالمی است. حکومت 
می خواهد یک ایده هایی را پیاده کند و بر اساس قوانین و قواعدی، 
سیاست هایی را اعم از خرد و کالن تصویب کند که عبارت است 
از احکام اسالمی. چه کسی می تواند احکام اسالم را از منابع 
اسالمی استخراج کند؟ کدام مرکز علمی در عالَم هست که این 
توانایی و صالحیت را دارد؟ تأمین کننده ی این موضوع هم حوزه  
علمیه است. نکته  دیگر مربوط به عنصر قضا و قضاوت است که 
بخش مهمی از هر حکومتی را تشکیل می دهد. فیصله دادن به 
شکایات و دعاوی و تظلمات و امثال این ها تأمین کننده  بقای هر 

حکومت و نظم و امنیت مردم است. 
قضات در اسالم باید مجتهد باشند. اگر اآلن یک عده ای مجتهد 
خود  وگرنه  است  اضطرار  و  ثانوی  عالئم  اساس  بر  نیستند، 
مرحوم امام خمینی رضوان اهلل علیه در تحریرالوسیلة فرموده اند: 
شرط قاضی، اجتهاد است و ایشان تا آخر نیز بر این شرط بودند. 
فقط فرمودند اگر اآلن ما قضات غیر مجتهد داریم، به خاطر مسئله  
ضرورت است که این هم حکم اسالم است. غیر از حوزه های 
علمیه کجا می تواند تأمین کننده  قضات باشند؟ عالوه بر این که 
بر اساس آن احکام  باید  آیین دادرسی و احکامی که قضات 
قضاوت کنند، باید همان احکامی باشد که اسالم آورده است. 
استخراج کننده و تأمین کننده  این احکام از منابع اسالمی غیر از 
حوزه های علمیه کجا می تواند باشد؟ بنابراین اساساً نمی توانیم 
حکومت اسالمی را منهای حوزه های علمیه تصور کنیم و نسبت 

حوزه های علمیه با حکومت اسالمی، نسبت واضحی است.
ممکن است فردی در حوزه بگوید که من در این جهات که 
اشاره کردید، حضور ندارم ولذا نسبتی هم با انقالب و نظام 

نخواهم داشت. نظرتان در این باره چیست؟
این مسئله  دیگری است. نکته ای که عرض شد، اصل کالن نگری 
حوزه با مسئله ی حکومت بود، اما آن چه که مورد نظر حضرت 
آقا در فرمایش ایشان است، وظایف شخصی حوزویان است که 
وقتی انسان از آن غافل نبود و توجه داشت، یک وظیفه  دینی 
است. آیا حکومت اسالمی یک خواسته  الهی نیست که معصومین 
علیهم السالم دنبال آن بوده اند و به آن دستور داده اند؟ آیا این 
داده است؟  متعال دستور  نیست که خدای  یک فریضه دینی 
بنابراین همان طور که یک مسلمان نمی تواند نسبت به نماز و 
دیگر واجبات و فرائض بی اعتنا باشد، نسبت به این موضوع هم 
نمی تواند بی اعتنا باشد. حکومت اسالمی هم از فرایض الهی 
است. فریضه ای است که پیاده کننده  دیگر فرائض و زمینه ساز 

پیاده شدن آن ها است. 
پس یک مسلمان نمی تواند به آن بی اعتنا باشد، چه برسد به آن که 
حوزوی و روحانی هم باشد. معنی روحانی این است که محافظ 
اسالم است و کسی است که ادعایش این است که اسالم را خوب 
می فهمد. کسی که درس و بحث و رشته و تخصصش درباره ی 

اسالم بوده، نمی تواند نسبت به حکومت اسالمی بی تفاوت باشد. 
مثاًل کسی که وارد ارتش می شود، نمی تواند خود را از دفاع کنار 
بکشد. ورود کسی به حوزه های علمیه جز به این معنی نیست 
که می خواهد خود را سرباز اسالم قرار بدهد. آیا سرباز اسالم 
می تواند از مهم ترین وظایف اسالمی شانه خالی کند؟ یا باید 
بگوید این جزو وظایف من نیست؟ ممکن است در گوشه و 
کنار بعضی این گونه پیدا شوند که باید گفت این ها غافل هستند.

البته برخی ممکن است خدای ناکرده به خاطر برخی اشکاالت 
و شبهاتی که می بینند، بگویند که این حکومت اسالمی نیست. 
جوابشان این است که هیچ کس و حتی شخص امام خمینی 
رضوان اهلل علیه و رهبر معظم انقالب و مراجع هم ادعا نکرده اند 
که ما توانسته ایم تا به حال هرآن چه را که مدنظر اسالم است، 

پیاده کنیم. 
 یکی از امتیازات مکتب اهل بیت علیهم السالم این است که 
حوزه ها معموالً از سهم مبارک امام علیه السالم اداره می شوند و 
این موضوع نگذاشته که حوزه وابسته به مراکز قدرت مالی شود. 
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که این حکومت، اسالمی 
استقالل  نمی شود و موضوع  ترویج شریعت  از  مانع  است و 
منافاتی ندارد با خدماتی که حکومت می تواند ارائه دهد. باألخره 
مشکالت فراوان هست، یکی همین  که این مسئله  حکومت 

اسالمی سابقه نداشته است. 
یعنی در طول تاریخ پس از دوره  کوتاهی از عصر امیرالمؤمنین 
امام حسن علیه السالم، شیعه  علیه السالم و چند ماه حضرت 
حکومت  پیاده کردن  و  حکومت داری  تجربه   اسالم  علمای  و 
نداشته اند. اگر تجربه ای شده بود، از آن تجربیات استفاده می شد. 
این راه، راهی بوده که اسالم از اول خواسته، ولی در سده های 
اخیر فرصت پیدا نشده بود. ان شاءاهلل این حکومت با عنایت الهی، 
ساختارهای درست و صحیح خود را پیدا خواهد کرد. اگر انسان 
انصاف داشته باشد یا کم انصاف نباشد و اگر مجال بدهند، این 

حکومت واقعاً به توفیقات بزرگ تری نائل خواهد آمد.
 در حوزه سه رکن را مطرح می کنند: آموزش، پژوهش و 
تبلیغ؛ به اضافه  تهذیب و اخالق که در تمام ارکان باید جریان 
داشته باشد. پرسش این است که در چند دهه  اخیر، نظام 
اسالمی چقدر در این سه رکن به حوزه های علمیه کمک کرده 

و بسترهای نوین را فراهم آورده است؟
بسیاری از مباحث فقهی، حقوقی و قضایی به واسطه  آن که مجال 
اجرایی شدن برای آن ها ایجاد شده، از لحاظ علمی و پژوهشی نیز 
در حوزه ها رشد کرده است. البته در دوره هایی مانند صفویه نیز 
فرصت هایی برای اعمال آن ها پیدا می شد، ولی به شکل امروزی 
نبوده است که باید این قوانین را استخراج کرد. امروز حوزه برای 
پاسخ به پرسش های مطرح شده ناچار است که پاسخ را بیابد و 
این منجر به پژوهش های فراوان شده است. البته کاستی هم در 
این جا فراوان است و باید جدی تر عمل کنیم، ولی بسیاری از 
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مباحث نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. 
از  پس  گلپایگانی  آیت اهلل العظمی  مرحوم  مانند  بزرگ  مراجع 
پیروزی انقالب اسالمی به تدریس مباحث قضا و شهادات و 
حدود و دیات روی آوردند که به آن ها نیاز بوده است. ایشان 
بحث های دیگر را ترک کردند و این بحث ها را شروع کردند. 
وقتی مرحوم آیت اهلل العظمی میرزا جواد آقای تبریزی خدمت 
امام خمینی رضوان اهلل علیه رسیده بودند و عرض کرده بودند که 
اآلن از دست من چه کاری برمی آید که انجام دهم؟ ایشان فرموده 
بودند: کتاب قضا را شروع کنید. لذا میرزا جواد آقا روزهای 
چهارشنبه درس متداول هفته را تعطیل کردند و بحث قضا و 
شهادات را گفتند که این مباحث خیلی مورد استفاده دستگاه قضا 

در جمهوری اسالمی قرار گرفت. 
تبیین آن که در  از طرف دیگر درباره  مباحث والیت  فقیه و 
فراوانی  رساالت  و  تحقیقات  اکنون  بود،  مانده  ما  کتاب های 
وقتی حکومت  باالخره  دارد.  ادامه  همین طور  و  نگاشته شده 
تشکیل شده و آوازه  جهانی پیدا کرده، ابزاری در اختیار حوزویان 
قرار گرفته که می توانند حرف هایشان را به عالَم منتشر کنند. از 
طریق صداوسیما و از طریق ابزارهای دیگری مثل اینترنت و 
دیگر وسایل ارتباطی، آنهاحرف خود را به دنیا می زنند؛ به ویژه که 
نظام اسالمی در برابر جهانخواران و مستکبران قرار گرفته است 
و این باعث می شود که توجهات بیشتری جلب شود و سؤاالت 
بسیاری ایجاد شود که اسالم چیست و حرف های اسالم کدام 
است؟ این باعث شده که یک جنبش و انقالب جدیدی در حوزه 

پدید آید تا بتواند پاسخگوی سؤاالت جهانی باشد.
اگر حوزه های علمیه  ما قباًل فقط پاسخگوی سؤاالت یک عده از 
اهالی خود ایران بود -که خیلی ها هم غافل از آن بودند- اآلن با 
این مسئله مواجه است که باید در عرصه های مختلفی پاسخگوی 
سؤاالت جهانیان باشد. به خاطر همین پژوهشکده های مختلفی 
در حوزه تشکیل شده است و بحمداهلل تا کنون بسیار ارزشمند 
بوده است. البته این حرکت علمی ابعاد مختلفی دارد و قهراً 
این طور نیست که بگوییم به آمال و آرزوها و ایده  آل ها رسیده 
است، اما امام صادق علیه السالم فرموده اند روزی خواهد  رسید 
که علم از قم به دیگر سرزمین ها می رود و این همان  چیزی است 

که دارد محقق می شود. 
معلوم می شود این جا یک بالندگی و صالحیتی پیدا خواهد کرد که 
از این جا اسالم به جهان معرفی می شود و این ان شاءاهلل زمینه ساز 
ظهور حضرت مهدی عجل اهلل  فرجه الشریف است. باید قباًل یک 
آمادگی جهانی در دل ها و نفوس برای آن انقالب جهانی پدیدار 
شود. اگر انقالب اسالمی نشده بود، چگونه حرف حوزه به عالم 
می رسید؟ حتی جلوی یک مجله  حوزه  قم را هم می گرفتند. در 
یک مجله هم اگر یک حرفی زده می شد، آن مجله را می بستند 
و اصحاب آن مجله را هم یا زندانی یا تبعید می کردند و برایشان 
مشکل ایجاد می کردند. بنابراین حکومت اسالمی ابزار رساندن 

پیام حوزه به جهان را فراهم کرده است.
 با این توصیفی که فرمودید، می توانیم یک رابطه  درهم تنیده 
بین حوزه و نظام اسالمی را ببینیم که دوطرفه است. یعنی 
خدمات متقابلی را بین حوزه و نظام اسالمی شاهد هستیم. از 
طرف دیگر همیشه این نکته مطرح بوده که حوزه های علمیه  
شیعه مستقل از حکومت ها هستند. همین حاال هم بزرگان 
شیعه روی مسئله  استقالل تأکید و توصیه دارند. حال چطور 
می توان رابطه و خدمات متقابل حوزه و نظام اسالمی را با 

حفظ استقالل حوزه تبیین نمود؟
این استقاللی که می گوییم، یعنی استقالل مالی؛ که بسیار هم 
مهم است، چون حوزه باید نگاهبان باشد، باید پاسدار باشد، باید 
قدرت هدایت و امر به معروف و نهی از منکر را برای خود حفظ 
کند. بنابراین نباید وامدار نهاد یا جای دیگری باشد. در اسالم هم 
برای این موضوع تدبیر شده است. یکی از امتیازات مکتب اهل 
بیت علیهم السالم این است که حوزه ها معموالً از سهم مبارک امام 
علیه السالم اداره می شوند و این موضوع نگذاشته که حوزه وابسته 
به مراکز قدرت مالی شود. این استقالل نباید از بین برود، یعنی 
زندگی روزمره و معیشت طالب باید از همان طریقی تأمین شود 
که اسالم قرار داده است. این واقعاً روش و مکانیسم عجیبی است 
که انسان هرچه فکر می کند، می بیند طراحی و برنامه ریزی باالیی 
دارد. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که وقتی حکومت 
تشکیل شد، رسانه های عمومی نیز در سایه  این حکومت تشکیل 
می شود. این حکومت، اسالمی است و مانع از ترویج شریعت 
نمی شود و موضوع استقالل منافاتی ندارد با خدماتی که حکومت 
می تواند ارائه دهد. همین طور که یک حکومت اسالمی نه تنها سد 

راه اسالم نیست، حمایت هم می کند.
 طبق این دیدگاه، بحث استقالل حوزه تنها به معیشت طالب 
برمی گردد، اما آیا طالب به عنوان شهروند جامعه و حوزه ها 
به عنوان نهادهایی که به نظام اسالمی خدمات ارائه می دهند، 
زیربنایی  امور  در  به خصوص  و  حکومت  گردن  بر  حقی 

فرهنگی ندارند؟
مدارس علمیه ممکن است مخارجی داشته باشند که وجوهات 
شرعی به آن مقدار وفا نکند؛ به ویژه که نیازهای مهم داخلی و 
بین المللی هم مطرح است، اما کمک های این چنینی نیز باید به 
روش درست و به نحو شایسته ای صورت بگیرد. بعضی حرف ها 
در این زمینه حرف های تخصصی است که باید در شورای عالی 
حوزه باشد. من هم وقتی در شورای عالی بودم، بعضی نکات را 
خدمت رهبر معظم انقالب در این باره عرض کردم. مثاًل این که 
این کمک ها می تواند از طریق رهبری باشد که خودشان فرزند 
حوزه و روحانی هستند. یا می تواند از طریق اوقافی صورت 

بگیرد که مردم در طول سالیان دراز داشته اند. 
منبع: مصاحبه با سایت خامنه ای دات آی آر، 7 آذرماه 1391.
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آشنایی و ارتباط شما با آیت اهلل صافی گلپایگانی از چه زمانی 
آغاز شد؟

از سال 65 که در مجلس شورای اسالمی در دایره حقوقی مجلس 
کار می کردم و آیت اهلل صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بودند 
نوراهلل  آقا  به نهضت مرحوم حاج  را راجع  کتابی  و آن زمان 
اصفهانی نوشته بودم، با ایشان در خصوص کتاب تماس گرفتم 
و فرمودند که به شورای نگهبان رفته و کتاب را مالحظه کردند 
و خیلی خوششان آمد و استقبال کردند از کتاب بنده و همین 
موضوع باعث شد مراوده بنده با ایشان آغاز بشود و ادامه داشته 

باشد. 
پس از اینکه به قم هجرت کردند نیز در قم خدمت ایشان می رسیدم 
و همواره با ایشان در ارتباط بودم حتی زمانی که در بیت آیت اهلل 
گلپایگانی بودند، گاهی نیز آیت اهلل صافی با بنده تماس می گرفتند 
هم جویای احوال بنده می شدند هم اگر کتابی را نیاز داشتند از 
من سراغ می گرفتند، یکی از علت های ارتباط بنده با ایشان و 
لطفی که به من داشتند این بود که به پدر بزرگوارشان مرحوم 
آیت اهلل حاج شیخ محمدجواد صافی بسیار عالقه داشتند و تأکید 
داشتند که القاب و عناوین ایشان در کتاب هایی که می نویسم به 

خوبی محفوظ بماند.
آقا  ما  از شاگردان خاص مرحوم جد  گلپایگانی  آیت اهلل  پدر 
نوراهلل نجفی بودند. هم آیت اهلل مالمحمدجواد صافی گلپایگانی، 

هم مرحوم ثقه االسالم )تبریزی که در تبریز اعدام شدند( و هم 
مرحوم آقا نجفی به مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی اجازه داده 
بودند و من اینها را در کتابم چاپ کردم و تابلویی هم از این 
اجازه ها درست کردم و به آیت اهلل صافی هدیه دادم و ایشان تابلو 
را خیلی دوست داشتند. در زمان برگزاری کنگره مرحوم آیت اهلل 
حاج آقا نوراهلل در سال ۸4 و کنگره مرحوم آقانجفی در سال 90 
آیت اهلل صافی گلپایگانی پیام کتبی ارسال کردند و سخنرانی هم 
داشتند و همیشه زمانی که راجع به بزرگان برنامه ای داشتیم ایشان 

مشوق ما بودند و به همه صورت ما را راهنمود می دادند. 
یکی از اهدافی که جد ما داشتند مبارزه با بهائیت بود و آیت اهلل 
صافی گلپایگانی به این حوزه توجه بسیار داشتند و مراقبت 
می کردند، ایشان همانطور که رهبر معظم انقالب در پیام تسلیت 
خود فرمودند انسانی واقعا بصیر بودند و حافظه تاریخی بسیار 
خوبی هم داشتند و به ویژه از پدرشان در خصوص مشروطیت 
اطالعاتی کسب کرده بودند که کسی نمی دانست و مسائلی را نقل 

می کردند که بسیار ناب و خاص بود و کسی مطلع نبود.
مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی نسبت به برخی اشخاص که 
از رجال بودند و مطرح شده بودند آگاهی و شناختی داشتند که 
کسی از آن اطالع نداشتند و به من نسبت به برخی افراد هشدار 
می دادند و من را آگاه می کردند، که فالن فرد شرب خمر هم 
داشته و اینها را روشنفکران نقل نمی کنند؛ حتی گاهی شبهاتی در 
خصوص برخی افراد مشروطه داشتم با ایشان مطرح می کردم و 

موسینجفی    
 | رئیسپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی

مصاحبه

همراه همیشگی نظام اسالمی
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ایشان با دقت بسیار نسبت به آن نکات آگاه بودند و من را آگاهی 
می دادند و در خصوص مسائلی که ما با ضرب تحقیق و سختی 

بسیار کسب کرده بودیم ایشان آگاهی کاملی داشتند. 
آیت اهلل صافی گلپایگانی برخی مسائل تاریخی را تجربی دیده 
بودند و در زمینه تاریخ نظیر ایشان تنها رهبر معظم انقالب را 
را  برخی مسائل  گلپایگانی  آیت اهلل صافی  اگرچه  دارم؛  سراغ 
تجربی دیده بودند، آیت اهلل صافی در مسأله تاریخ و بصیرت 
سیاسی بسیار فوق العاده بودند و بصیرت سیاسی ایشان برخاسته 
از بصیرت تاریخی ایشان بوده است. یکی از مراکز بهائیت در 
استان اصفهان در نزدیکی گلپایگان بوده است و مرحوم آیت اهلل 
داشتند  موضوع  این  به  ویژه ای  حساسیت  گلپایگانی  صافی 
و مرحوم پدر ایشان خیلی علیه بهائیت کار کرده بودند. رژیم 
طاغوت و دربار شاه نیز پر بود از بهائیان و آیت اهلل صافی نیز که 
از سال 41 به بعد مبارزه با رژیم پهلوی را آغاز کرده بودند و در 

این زمینه اقدامات بسیار مؤثر و جدی داشتند.
آیت اهلل صافی هم انقالب اسالمی را خوب دیده بود و هم امام 
خمینی را خوب درک کرده بودند و هم آیت اهلل گلپایگانی را 
مرتب در خدمتشان بودند و لذا هر زمان که سؤالی در خصوص 
نظر آیت اهلل گلپایگانی در این موارد داشتم بنده از ایشان می 
پرسیدم و ایشان از مواضع اطالع و آگاهی باالیی که داشتند پاسخ 
می داند همچنین به واسطه حضور در مناسبی نظیر شورای نگهبان 
احاطه دقیقی به مسائل حقوقی و قوانین کشور و نهادهایی نظیر 

مجلس شورای اسالمی داشتند.
آیت اهلل صافی گلپایگانی شخصیت پرمطالعه ای بودند و مجالت 
و نوشته ها و کتاب های همه جریاناتی که به دست ایشان می رسید 
را مطالعه می کردند و به همین واسطه آگاهی دقیقی از مسائل 
جامعه و کشور هم داشتند. ایشان در جریان شناسی و شناخت 
انقالب  به ویژه شخصیت هایی که در دوران  افراد هم  برخی 
اسالمی و یا مشروطه مطرح بودند و از اسرار  این دوران ها به 

خوبی اطالع داشتند و ما را هم راهنمایی می کردند. 
مثال ایشان گزارش های نظمیه را بررسی کرده بودند و متوجه 
شده بودند فالن شخص که اسمش در گزارش نیامده و انسان 
ظاهرالصالحی در آن زمان بوده و در بیوت مراجع رفت و آمد 
داشت ولی در حقیقت مشغول ارائه اطالعات و آمار به نظمیه 
بوده است ایشان آن فرد را تطبیق داده بودند که چه کسی است. 
گاهی در برخی کتاب از افراد اسم برده بودم ایشان می گفتند این 
شخص جاسوس بوده و به نظمیه پهلوی یا رضاخانی گزارش 
بیوت مراجع را می داده است و این توجه ایشان نشان دهنده دقت 
و علمیت و حافظه تاریخی ایشان بود و اکنون پس از سالها ما در 

بررسی اسناد به صحت و دقت نظرات ایشان پی برده ایم.
در  دقیقی  و  منصف  انسان  بسیار  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل 
موضع گیری در خصوص افراد بودند حتی در دشمن شناسی هم 
انصاف داشتند و معتقد بودند در قضاوت افراد در تاریخ باید 

دقت نظر و انصاف داشت و نکات مثبت افراد را هم در نظر 
گرفت و مثال نباید شاه های قاجار را که مبارزه با بهائیت داشتند با 
شاه پهلوی که سر تا پایش وابسته به بهائیت بود یکی کرد. ایشان 
حافظه دقیق و عمیقی در مباحث تاریخی داشتند و حتی کتابی 
که ۸0 سال قبل را مطالعه کرده بودند را با جزئیات در خصوص 
مطالب و نویسنده و مسائل مربوط به آن به خاطر داشتند و اینکه 
رهبر معظم انقالب در پیام تسلیت خود به حافظه تاریخی ایشان 

اشاره کردند نکته بسیار درست و دقیقی است.
به نظر شما کنش های سیاسی آیت اهلل صافی گلپایگانی با دیگر 

علما متفاوت بود؟
ایشان اواخر عمرشان نکته ای را مطرح کردند که بعضی جناح های 
سیاسی اینگونه تعبیر کردند که ما با دنیا قهریم ولی این موضوع 
درست نبود، زمانی که ایشان موضع گیری در خصوص ارتباط 
با دنیا داشتند حدود دوماه از دولت آقای رئیسی می گذشت. 
فرمایشات ایشان مصداقی داشت که به دولت قبل مربوط بود 
و در دیدگاه ایشان دولتی که چندماه قبل بر سر کار بوده است 
مقصر نبود بلکه مقصر دولتی بود که ۸ سال بر سر کار بوده است؛ 
اما برخی با بازی های رسانه ای تالش کردند آیت اهلل صافی را در 

مقابل نظام و دولت قرار بدهند. 
حتی اگر بگوییم دولت ما با دنیا قهر بوده است، آیت اهلل رئیسی 
همواره مشغول سفر به کشورهای مختلف هستند و مشخصا 
قهری با دنیا در کار نیست؛ اما برخی جریانات سیاسی از رویکرد 
فعال آقای رئیسی در دیپلماسی بین المللی ناراضی و ناراحت 
در  که  جریان سازی  و  موضع گیری  است  مشخص  و  هستند 
خصوص فرمایشات آیت اهلل صافی گلپایگانی داشتند تالشی 
آیت اهلل صافی  است،  بوده  ایشان  از  سیاسی  انتقام گیری  برای 
همیشه از بازوان توانمند و خیرخواه نظام مقدس اسالمی بودند 
و البته مانند همه مراجع موضع مستقل داشتند و اینطور نبود که 

به صورت مطلق همه چیز را تأیید کرده و مشکالت را نبینند.
زمانی روزنامه همشهری مطلبی از آقای جمال زاده منتشر کرده بود 
که آقای صافی نسبت به این موضوع حساسیت ویژه ای داشتند، 
چرا که جمال زاده کتاب هایی داشت که قابل تأیید نبود و بسیار 
زننده و ناصحیح بودند، ایشان می گفتند چرا روزنامه همشهری به 
این سادگی این افراد و نوشته ها را ترویج می کند و بسیار نسبت 
به این جریانات دقت داشتند. اینکه یک جناح سیاسی بخواهد 
حرف آیت اهلل صافی گلپایگانی را مصادره و تحریف بکند قطعا 
حافظه تاریخی درستی ندارد. ایشان همیشه علیه جریان سکوالر 
و غرب گرا موضع گیری داشتند و نمی شود کسی ایشان را مقابل 
نظام اسالمی قرار بدهد و تالش کند تاریخ را تحریف کند. 
مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی یک مرجعی بودند که همیشه 
همراه نظام بودند و همیشه ایشان از امام خمینی با همین لفظ 
امام خمینی یاد می کردند در حالی که برخی علما می گویند آقای 
خمینی یا آیت اهلل خمینی ولی ایشان همیشه می گفتند امام خمینی 
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و همیشه با احترام از امام و رهبری یاد می کردند در حالی که از 
برخی مسائل اجرایی و قوانین هم به وضوح و صراحت نقد 

می کردند و حساسیت درستی نسبت به موضوعات داشتند. 
ایشان همیشه با رهبر معظم انقالب مراوده خوبی داشتند و با 
احترام از ایشان و امام خمینی یاد می کردند و هرگز مقابل نظام و 

رهبری و امام خمینی قرار نگرفتند.
به نظر شما مطالبی که در سالروز صدسالگی حوزه علمیه 
مطرح شد و نسبت هایی که به آیت اهلل عبدالکریم حائری و 
آیت اهلل بروجردی نسبت داده شد اینها با مواضع ایشان تناسب 

داشت؟
آقا نوراهلل دو  من در مطلبی نوشتم مرحوم آیت اهلل حائری و 
سیاست با یک هدف بودند، یعنی در مقابل یکدیگر نبودند بلکه 
یکی به دنبال حفظ حوزه علمیه و دیگری در مسیر مبارزه مستقیم 
با رضاخان بوده و هردو در حال مبارزه بودند، الزم نیست مبارزه 
حتما شکل مستقیم باشد بلکه گاهی مبارزه برای کسب هویت 
می تواند باشد، مبارزه برای مبارزه یک نظریه مارکسیستی است 
اما مبارزه برای کسب هویت یک مبنای شیعی دارد، روحانیت 
شیعه همیشه مبارزه مستقیم نمی کرده است، سازش نیز در دستور 
کار روحانیت شیعه نبوده است، موضع روحانیت شیعه همیشه 
استقالل بوده و گاهی مبارزه مستقیم، گاهی حفظ حوزه علمیه 
و گاهی نوشتن کتاب رویکرد روحانیت شیعه در مسیر مبارزه 

بوده است.
اینکه یک روحانی علیه بهائیت کار می کند کار سیاسی است، 
کتاب نوشتن و حفظ حوزه علمیه هم مبارزه سیاسی محسوب 
می شود، اینکه عده ای در صد سالگی حوزه علمیه حفظ حوزه 
علمیه که محل ترویج معارف اسالمی است را در مقابل رضاخانی 
که در حال تالش برای حذف دین و ترویج سکوالریسم است، 
مبارزه سیاسی ندانند اشتباه است چون حتما مبارزه نباید به شکل 
نواب و یا آیت اهلل کاشانی باشد. آیت اهلل صافی گلپایگانی عالمی 
فرهنگی  فعالیت های  بلکه  باشد،  گوشه نشین  که  است  نبوده 
داشتند، کتاب های مهمی در خصوص مهدویت داشتند و نشان 
می دهد که ایشان هدفمند اقدام می کردند و نقطه زن بودند و مانعی 

مهم در برابر مسیر انحرافات بودند.
خاطرم هست زمانی بتازگی از بیمارستان مرخص شده بودند و 
می گفتند مطلبی به دست من رسیده است که انحرافاتی داشته و 
من کال بیماری خود را فراموش کردم و الزم است که به این 
نوشته ها و مواضع غلط مقابله و موضع گیری بشود و حتی از من 
نیز خواستند که جواب بدهم علیه آن مطالب و این درحالی بود 
که ایشان در حدود صد سالگی و در دوره مریضی بودند که باید 
دوره نقاهت خود را سپری می کرد. نمی توان گفت آیت اهلل صافی 
گلپایگانی سیاسی نبود بلکه ایشان کامال پیگیر مسائل بودند و 
همیشه نسبت به موضوعات کشور و جامعه حساسیت داشته و 

رصد داشتند و موضع گیری می کردند. 

نکته دیگری که در آیت اهلل صافی گلپایگانی بود علیه صوفیه 
مواضعی داشتند ولی ایشان اهل انزوا و گوشه نشینی هم نبود و 
تأکید داشت که الزم است مراجع و فقها به عنوان بزرگان جامعه 
در نظر گرفته شوند، آیت اهلل صافی می گفتند من عالمی که قیام 
کرده و کشته شده و شهید است را باالتر از دیگرانی که منزوی 
بودند باالتر می دانم. ایشان عالمی که نهضتی داشته و بدعتی را از 

میان برداشته است را دارای جایگاهی ویژه می دانستند.
نکته مهمی وجود دارد که باید در خصوص آیت اهلل صافی 

گلپایگانی مطرح کنید؟
مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی زمانی در شورای نگهبان بودند و 
به عنوان یک مجتهد خیلی صریح نظرات خود را بیان می کردند 
حتی اگر همسو با امام خمینی نبود ایشان با شجاعت و صراحت 
نظرات خود را مطرح می کردند، استقالل رأی و شخصیت داشتند 
ولی این استقالل هرگز باعث نشد موضعی علیه نظام یا والیت 
فقیه داشته باشند، حتی اگر موضوعی را قبول نداشتند موضع 
گیری علیه نظام نمی کردند. ایشان در مسائل سیاسی اولویت ها 
را می شناختند و استقالل ایشان در مرجعیت علیه نظام نبود بلکه 
استقالل در راستای حمایت از نظام و کمک به نظام و رهبری بود 

و منجر به تقابل با نظام نمی شد. 
ایشان هرکجا باید ورود می کردند و تذکر می دادند ورود می کردند 
و رویکرد ایشان با نق زدن های روشنفکرانه و سکوالر تفاوت 
بسیار زیادی داشت، ایشان در مسیر اصالح امور و تالش برای 
دینی شدن مسائل بودند و این متفاوت از تالش برخی جریانات 
برای سکوالریزه و غیردینی کردن کشور است. اینکه گفتند با دنیا 
قهر نکنید برای حل مشکالت کشور و برداشته شدن فشار از روی 
مردم و تثبیت نظام بوده است؛ اما کسی که از این موضع گیری 
ایشان می خواهد سوء استفاده  کند، به دنبال افزودن بر تحریم ها 
و مشکالت کشور و ساقط کردن نظام اسالمی و افزودن فشار بر 
مردم است. استقالل مرجعیت بسیار مهم است و برای نظام یک 
فرصت است و البته باید این موضوع را باید به درستی نگاه کرد. 
بصیرت سیاسی آیت اهلل صافی گلپایگانی که رهبر معظم انقالب 
هم به آن اشاره کردند برخاسته از بصیرت و آگاهی تاریخی ایشان 
است. آیت اهلل صافی گلپایگانی به امام خمینی عالقه مند بودند و 
در عین حال استقالل فقهی و اجتهاد خود را هم حفظ می کردند 
و این شجاعت در محافل علمی ارزش است اما زمانی که ایشان 
امروز  که  کسانی  همین  می کردند،  مطرح  را  خود  حرف های 
ضد انقالب و امام خمینی و لیبرال هستند، آن زمان انقالبی های 
تندرو بودند و مواضع آیت اهلل صافی را ضد امام تلقی می کردند 
از استقالل رأی یک مجتهد نداشتند و حتی  و درک درستی 
می گفتند شورای نگهبان ضد امام خمینی است. همین افراد امروز 

می خواهند از دیدگاه های ایشان استفاده ابزاری داشته باشند.
منبع: مصاحبه با سایت صدای حوزه، 13 بهمن 1400.
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در میان زوایای مختلف شخصیت مرحوم  آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی که از شاگردان آیت اهلل العظمی بروجردی و 
امام خمینی)ره( بودند، کدامیک از زوایا را برجسته تر می دانید؟

مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی یکی از سرآمدان »مکتب 
مرحوم  با  که  بودند  بروجردی  آیت اهلل  مرحوم  شاگرد  و  قم« 
آیت اهلل گلپایگانی و امام مراوده داشتند. البته ارتباط ایشان با امام 

سیدحسنخمینی
 | رئیسمؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی

مصاحبه

انقالبی بودن و استقالل حوزه
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به سال های حضور امام و پدر امام در خمین و پدر ایشان در 
گلپایگان و مرحوم آیت اهلل آقای پسندیده برمی گردد؛ در واقع یک 
ارتباط عمیق عاطفی-فامیلی دارند. در ارتباط با آیت اهلل صافی از 

زوایای بسیار مختلفی می توان صحبت کرد. 
هم بحث علمیت و هم حضورشان بعد از انقالب در شورای 
نگهبان، بسیار تأثیرگذار است. به نظر من اگر قرار باشد نماد 
یک مسئول دردمند در جمهوری اسالمی معرفی شود، تا آنجا 
که من شنیده ا م ایشان هستند. به یاد می آورم که ایشان می گفت:” 
وقتی قانون بودجه از مجلس به شورا می آمد من تا ده شب خانه 
نمی رفتم و در محل شورای نگهبان  ماندم”. می دانید که شورای 
نگهبان باید تا 10روز قانون بودجه را تائید کند. قانون بودجه 

قانون بسیار عریض، طویل و قطوری است. 
ایشان آن را واو به واو می خواندند تا در جایی با شرع مخالفت 
نداشته باشد و تمام ریزمطالب و نوشته ها را یادداشت می کردند. 
:”همین  می گفت  من  به  نگهبان  شورای  حقوقدانان  از  یکی 
االن هم که 30 سال و بیشتر از حضور ایشان می گذرد باز هم 
وقتی بسیاری از موارد را می خواهیم نگاه کنیم، به استدالل ها و 

نوشته های ایشان مراجعه می کنیم.”
ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی هم 

در قیاس دیگر بزرگانی که همتراز ایشان 
بودند بسیار فعال و موثر بودند. امام خمینی 
توانست بزرگانی چون ایشان و قوی ترین 
مردمی  پایگاه های  با  را  علمی  چهره های 
گسترده ای  که داشتند به صحنه بیاورندکه 
کاری مهم بوده است؛ کسانی که هر یک 
با توجه به دیدگاه های  متفاوتی که داشتند 

بخش هایی  از گرایش های متنوع جامعه را 
نمایندگی می کردند. 

امام مجموعه ایشان را به صحنه های حضور در میدان سیاست در 
سطوح نهادهایی چون خبرگان قانون اساسی، خبرگان رهبری، 
شورای نگهبان، امامت جمعه آوردند و از این رهگذر وحدت 

وانسجام ملی، را نه درشعار، بلکه درعمل محقق کردند.
از نظر حضرتعالی ویژگی های مهم آیت اهلل العظمی صافی 
متمایز  معاصرین خود  و  نظایر  از  را  ایشان  که  گلپایگانی 

می کند کدام است.
که  دارند  ممتاز  خیلی  ویژگی  سه  دو  صافی  آیت اهلل  مرحوم 
ایشان را از اقران خودش اگر نگوییم متمایز می کند، ولی در 
زمره سرآمدان قرار می دهد. نخست اینکه ایشان واقعا درد دین 
داشت. فردی بود که باورمند به تمام معنا به خدا بود و به وجود 
و حقانیت امام زمان)ع( و دین باور داشت. ایشان عقاید دینی و 
احکام دینی را حقیقتا قبول داشت و در این امر بازی و تظاهر 

نداشت. 
می شدی،  بلند  و  می نشستی  می رسیدی  خدمتشان  به  وقتی 

»اصل  تعبیرحوزوی-  به  سرسوزن  یک  می کردی  احساس 
ُمثبِت«ندارد؛ یعنی ذره ای برای اثبات خودش سخن نمی گوید 
و نکته ای را بر زبان نمی آورد که بخواهد به وسیله لوازم آن و به 

صورت غیر مستقیم خودش را نشان داده و ثابت کند. 
ایشان دیانت پاک و بی پیرایه ای داشت و فکر می کنم این را 
همه کسانی که با ایشان مرتبط بودند، می توانند شهادت دهند و 
این امر بسیار بسیار مهمی است؛ آن را دست کم نگیرید! اینکه 
افراد از منیّت  عبورکرده باشند امری نادر است. واقعا برای ایشان 
بحث خدا، پیامبرواحکام الهی مهم بود؛ البته با برداشت و قرائت 

خودشان.
مواضع مرحوم آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی نسبت به 

استقالل حوزه علمیه را چگونه ارزیابی می کنید؟
استقالل حوزه  نماد  اخیر  آیت اهلل صافی در سال های  مرحوم 
هستند. الزم است اشاره کنم که ممکن است به غلط تفسیر شود 
و بسیاری فکر کنند که استقالل حوزه به معنای سکوالریسم 
تابع هر آنچه  است؛ در حالی که استقالل حوزه یعنی حوزه 
که دیگران می گویند و می خواهند نباشد و این هرگزبه معنای 

سکوالربودن وجدایی دین ازسیاست نیست. 
حوزه قبل ازانقالب هم مستقل ازحکومت بوده 
همین  خیر.  است؟!  بوده  سکوالر  آیا  ولی 
حوزه انقالب کرده، همین حوزه درد دین 
آن  ودردشرایط  مردم  جامعه  درد  و  مردم 
بحث  است.  کرده  بیان  را  روزگارمردم 
استقالل حوزه اصاًل به معنای آن نیست 
بری  یا  از سیاست  ما حوزه ای جدای  که 
از سیاست داشته باشیم یا حوزه اصال کاری 
به هیچ چیز از مسائل اجتماعی و سیاسی نداشته 

باشد. 
حوزه مستقل حوزه ای است که دردمندانه ازموضع دین درسیاست 
دخالت می کند ولی تابع حکومت نیست و به نظر من این همان 
چیزی است که امام می خواستند. امام هیچ وقت نخواستند که 
حوزه ها مجیز گو و تابع حکومت باشند که هر چه حکومت ها 

بگویند، آنها بله بگوید! اما این به معنای تقابل نیست.
 بنده عرض می کنم صد درصد به نفع جمهوری اسالمی است 
که حوزه مستقل باشد. اگر حوزه مستقل باشد و در چنین موضع 
از موضِع دین دخالت عمیق در  ارشاد کند و هم  مهمی هم 
سیاست داشته باشد و حکومت را اصالح کند، بیشتر به حکومت 
از کار خوب  اگر در جایی  این صورت  کمک می دهد و در 
حکومت یا اصل حکومت دفاع می کند، متهم به این نمی شود که 

دارای منافع است. 
البته این مستلزم استقالل مالی هم هست که متأسفانه در سال های 
اخیر، استقالل مالی حوزه ضرر دیده است. ارتباط مالی حوزه 
با مردم یک نوع استقاللی به آن می دهد و استقالل حوزه از 

هم  ازانقالب  قبل  حوزه 
آیا  ولی  بوده  ازحکومت  مستقل 

همین  خیر.  است؟!  بوده  سکوالر 
حوزه  همین  کرده،  انقالب  حوزه 
مردم  جامعه  درد  و  مردم  دین  درد 
بیان  را  روزگارمردم  آن  ودردشرایط 

کرده است.
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ویژگی های بسیار مهمی است که آیت اهلل صافی داشتند و نمادآن 
بودند و تکیه بر آن داشتند. 

به  اضرار  عنوان  هیچ  به  صافی  آیت اهلل  مرحوم  اینکه  ضمن 
جمهوری اسالمی را نه فقط مصلحت نمی دانستند؛ بلکه در هر 
جا که الزم بود بر کلیت نظام و اصل نظام و تائید نظام تأکید 
می کردند؛ به همین جهت ما باید به دنبال حوزه انقالبی و مستقل 

باشیم.
تعبیر انقالبی را به کار بردید؛ تعبیری که در سال های اخیر 
رواج بیشتر یافته است. به نظر شما صفت »انقالبی« در مورد 

حوزه به چه معناست؟
انقالبی بودن یعنی به ارزش های انقالب متعهدبودن. ارزش های 
انقالب هم روشن است که در شعار معروف »استقالل، آزادی 
و جمهوری اسالمی« و همچنین »نه شرقی نه غربی، جمهوری 
اسالمی« مورد اشاره بوده و هست. انقالبی بودن یعنی با تمام توان 
و با نثار جان و مال و آبرو در دفاع از این ارزش ها به میدان آمدن.  
انقالبی بودن یعنی به مردم به عنوان همه هویت انقالب و به 
امام و اندیشه سیاسی امام به عنوان رهبر انقالب وفادار ماندن. 

انقالبی بودن و مستقل بودن نه فقط منافاتی با هم ندارند، 
بلکه یک حوزه و حتی دانشگاه وقتی می تواند به 

انقالب و ارزش های آن وفادار بماند که تابع 
می کنم  فکر  من  و  بماند  مستقل  و  نباشد 
همین مورد تأکید امام و همچنین نظر رهبر 

انقالب است. 
مگر می توان  به جمهوریت معتقد نبود و به 
آن وفادارنماند وانقالبی بود؟ یا به اسالم و 

ارزش های آن یا آزادی و استقالل کشور توجه 
نداشت وانقالبی بود؟ البته در مقام عمل برای دفاع 
از هر یک از آنها باید مستقل بود و حریت داشت.

لطفا از همدلی و همراهی آیت اهلل صافی گلپایگانی با انقالب، 
امام و بیت امام بگویید.

ایشان علقه و عاطفه عمیقی نسبت به امام داشتند که البته در 
مواقع مختلفی خودش را نشان می داد. ایشان اگرجایی باید دفاع 
می کردند باز هم ازموضع دینداری و از موضع ارادت به امام در 
دفاع از بیت امام به میدان می آمد. در برخی اوقات انتظار نداشتم 

که ایشان این میزان به ما محبت کنند. 
مایه  و  بزرگ  سّدی  بیفتد،  اتفاقی  بود  ممکن  که  مواقعی  در 
دلگرمی بودند؛ واین به ارتباط عمیق عاطفی که نسبت به امام 
و طبیعتاً نسبت به نظام جمهوری اسالمی داشتند برمی گردد. به 
هرحال آیت اهلل صافی نماد بزرگ دینداری برای یک حوزه اصیل 

اسالمی مستقل و البته انقالبی بودند.
با توجه به مفهوم گسترده »مستقل«، تعریف حضرتعالی از 
حوزه مستقل چیست و نگاه آیت اهلل  صافی را در این زمینه 

چگونه تعیین می فرمایید؟

من »استقالل« حوزه را شرط »انقالبی بودن« آن می دانم و معتقدم 
حوزه انقالبی، حوزه ای مستقل است و اتفاقاً حوزه ای که مستقل 
نباشد انقالبی نیست، بلکه وامدار است؛ اگر هر چه را به آن دیکته 

کنند بیان می کند و این البته شأن حوزه اصیل نیست. 
حوزه انقالبی و مستقل حوزه ای است که از موضع دین و با 
توجه به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نسبت به هر تخلف 

حساس است. 
حوزه انقالبی مستقل، چون مستقل است بزرگترین مدافع نظام 
اسالمی است و بزرگترین حامی مردم و چشم بینا و زبان گویای 
جامعه است و همین اثر او را در میان مردم روزافزون می کند. 
حوزه مستقل انقالبی در عین حالی که می داند برای این نظام 
چه خون ها ریخته شده، می داند که حفظ این نظام به استقالل 

و آزادگی است.
شهید آیت اهلل مطهری روزگاری می گفتند حوزه ها و علمای ما 
عوامزده هستند؛ چون نگاهشان به مردم است و پولشان را از 
مردم می گیرند و به نوعی مطابق ذوق مردم مشی می کنند و لذا 
پیشنهادهایی برای اصالح این ساختار داشتند. البته این سخن 
درست است و نواقصی را باعث می شود، ولی این 
حسن را هم دارد که حوزه ها مجبور هستند 

زبان مردم باشند و این خوب است. 
درست است که در این ساختار، حوزه از 
جنبه هایی دچار عوام زدگی می شود، ولی 
در جاهایی نیز فریادگر خواست های مردم 
می شود؛ استقالل و رفاه مردم را می خواهد 
تحمل  می شود،  آنها  بر  که  را  ظلمی  و 
همیشه  شیعه  روحانیت  اینکه  نمی کند. 
زبان مردم است و ارادت و احترام آنها را 
می خواهد، نکته بسیارخوبی است. البته مناسب 
برای آن اشکال مورد اشاره شهید مطهری هم چاره ای   است 

اندیشید که در جای خود قابل بررسی است.
 ،1400 بهمن   16 اطالعات،  روزنامه  با  گو  و  گفت  منبع: 

منتشرشده در پرتال امام خمینی)ره(.

انقالبی بودن و مستقل بودن نه 
فقط منافاتی با هم ندارند، بلکه یک 
حوزه و حتی دانشگاه وقتی می تواند 
به انقالب و ارزش های آن وفادار بماند 
که تابع نباشد و مستقل بماند و من 
فکر می کنم همین مورد تأکید امام 
و همچنین نظر رهبر انقالب است. 
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ایشان یک شخصیت ارزشمند علمی و فرهنگی بودند و قریب به 
یک قرن در خدمت قرآن و اهل بیت علیهم السالم بودند. خدمات 
زیادی را در طول سالیان متمادی به حوزه های علمیه ارائه کردند. 
خدمات ایشان در بخش های مختلف، اعم از تربیت شاگردان 
عالم و مبرز، تألیف کتاب های متعدد در زمینه های مختلف علوم 
اسالمی، مباحث فقهی و مباحث کالمی است. ایشان به خصوص 
در عرصه مهدویت و ترویج معارف پیرامون حضرت ولیعصر 
ارواحنا فداه، اقدامات خیره کننده ای انجام دادند. آیت اهلل صافی 
در زمینه کمک به توسعه مراکز مقدس دینی مثل مسجد امام 
حسن عسکری در قم که از یادگارهای این مرجع عظیم الشان 
و جلیل القدر است، اقدامات ویژه ای داشتند. همچنین در بعد 
خدمات اجتماعی نسبت به مردم پیشگام بودند؛ حوزه ای که البته 
در طول تاریخ، همه مراجع ما در آن فعالیت های جدی داشته اند. 
یکی از ابعاد برجسته وجود ذی جود ایشان، خدماتی است که به 

نظام اسالمی ارائه کرده اند. 
ایشان از همان سال های آغاز انقالب، خدمات شایانی به نظام 
خبرگان  مجلس  از  دوره  اولین  در  حضور  با  ابتدا  داشته اند؛ 
رهبری، یکی از اعضایی بودند که مسئولیت تدوین قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران را بر عهده داشتند؛ و در ادامه هم به عنوان 
یکی از فقهای شورای نگهبان در خدمت اسالمی شدن نظام 
بودند. ایشان به مدت هشت سال، دبیر شورای نگهبان بودند و 
به امر امام خمینی )ره(، کار بسیار حساسی را بر عهده داشتند. 
بعد از انتخاب آیت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب و در طول 
این سالیان، از حامیان ایشان بودند و در قالب مشورت دادن 
به مسئوالن جهت کمک کردن به نظام اسالمی، از هر فرصتی 

بهره می بردند. ایشان دغدغه های مقدسی را که معموالً علمای 
ما برای پیگیری مطالبات مردم دارند، داشتند؛ به همین منظور 
با مسئوالن، صدای مردم محروم  ازچندگاهی در مالقات  هر 
و منعکس کننده مطالبات مستضعفان بودند و تالش می کردند 
مشکالت جامعه را به هرشکل ممکن به مسئوالن منتقل کنند؛ و 

ازسوی دیگر، از مسئوالن پیگیر حل این مشکالت بودند.
بر  عالوه  که  بودند  جامعی  مرجع  گلپایگانی،  صافی  آیت اهلل 
تسلط بر معارف دینی و آشنایی کامل با معارف قرآن و اهل بیت 
علیهم السالم، نسبت به مسائل اجتماعی هم خدمات شایانی ارائه 
کردند. افزون بر آن، در مسائل سیاسی و خدماتی که به نظام 
داشتند، جزء فقهای برجسته کشور بودند. این نکته را هم باید 
مورد توجه قرار داد که ایشان نسبت به قرآن و اهل بیت، عنایت 

خاصی داشتند.
 آیت اهلل صافی گلپایگانی از خیلی سال قبل برای تشویق طالب 
حوزه های علمیه به حفظ قرآن، شهریه ویژه ای را برای حافظان 
اهل بیت  ترویج شعائر  مسئله  در  و همچنین  بودند  داده  قرار 
فاطمیه،  ایام  در  دادند.  انجام  ویژه ای  خدمات  علیهم السالم، 
خودشان در دسته عزاداری حضرت زهرا سالم اهلل علیها شرکت 
می کردند و تالش برای احیای فاطمیه در کشور، جزء افتخارات 
این مرجع عظیم الشأن است. درنهایت به خاطر همین عشق و 
کردند  ایشان وصیت  که  بود  علیهم السالم  اهل بیت  به  ارادت 
پیکرشان را در کربالی معلی به خاک بسپارند و خدای متعال 
هم این عنایت را به ایشان کرد و زمینه فراهم شد تا در حرم امام 

حسین علیه السالم به خاک سپرده شوند.
منبع متن: منتشرشده در روزنامه فرهیختگان، 13 بهمن 1400.

محمدحاجابوالقاسمدوالبی
 |  استادحوزهوعضومجلسخبرگانرهبری

سخنرانی

 فقیه کمک حال نظام
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مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی در طول عمر 100 ساله خود 
متوجه بودند که کجا صحبت از دین است و اظهارات انحرافی را 
به خوبی تشخیص می دادند. زندگی حضرت آیت اهلل گلپایگانی 
را اگر یک کتاب در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این کتاب 
جلسات  در  می توان  را  عنوان  هر  و  دارد  مختلف  عنوان های 
مختلفی بیان کرد. یکی از این عناوین خاندان ایشان بود؛ ایام 
تحصیل مرحوم آیت اهلل صافی در گلپایگان در زمان رضاخان که 
نسبت به حوزه فشارهای زیادی وجود داشت از دیگر عناوین 

زندگی ایشان است. 
زمانی که ایشان وارد قم شدند، ۲3 ساله بودند؛ در این زمان درس 
سطح ایشان تمام شد و به درس خارج راه پیدا کرد؛ اینکه ایشان 
در این همه اذیت و عدم اقبال مردم به روحانیت به اسالم خدمت 

کرده اند، برای ما طالب درس است. مرحوم آیت اهلل صافی قریب 
به 4 سال در قم بودند و سپس راهی نجف شدند؛ آیت اهلل صافی 
16 سال در درس آیت اهلل بروجردی حضور داشتند و به نوعی 

معتمد ایشان به حساب می آمدند.
آیت اهلل صافی در همان دوران جوانی دارای فضائل و فقه قوی 
بودند که در آن دوران توجه آیت اهلل بروجردی را به خود جلب 
می کنند؛ بعد از وفات آیت اهلل بروجردی، ایشان در محضر آیت اهلل 
گلپایگانی بودند؛ 30 سال هم دوران مرجعیت ایشان بوده است. 
در همه این دوره ها شایسته است توجه و بحث شود؛ چرا که 
تمام این دوران برای علما و فضال آموزنده است. مقاله، رساله و 
کتاب هایی که از ایشان در دست است، تماما هدفمند بود. در کنار 

احکام و استفتائات، نوشته های دیگر ایشان هم ارزشمند است. 

رضااستادی
 |  عضوجامعهمدرسینحوزهعلمیهقم

سخنرانی

 دنبال کننده استقالل حوزه
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تشیع و شیعه بودن بستگی به این دارد که انسان معتقد به 1۲ 
امام و حضرت حجت)عج( باشد؛ در آن دوران کسانی زندگی 
می کردند که منحرف بودند؛ آیت اهلل صافی در کتاب »منتخب االثر« 
که منتسب به دوران جوانی ایشان است، به مباحثی درباره ائمه 
شیعه پرداخته و این کتاب را در دوران جوانی خود نوشته اند و 

تاریخ کتاب نشان می دهد که حدودا 30 سال داشتند.
در این کتاب از 400 کتاب نیمی از شیعه و نیمی از اهل تسنن 
روایاتی درباره اهلبیت)ع( استخراج شده و تمام این روایات ثابت 
می کنند که بعد از رسول خدا)ص(، دوازده امام حق بودند. برای 
1۲ امام 300 روایت و برای امام زمان)عج( هزار روایت در کتاب 
منتخب االثر وجود دارد؛ ایشان در جوانی این کتاب را با زحمت 
فراوان نوشته اند و من تصور می کنم که ایشان دوست داشتند همه 

آن را بخوانند. 
برخی از علمای بزرگ بیان کرده اند که خوب است که در خانه 
تمام شیعیان و علما این کتاب وجود داشته باشد. مرحوم حاج 
آقا بزرگ وقتی این کتاب را دید، اینگونه نوشت که » من تا 

به امروز کتابی به این جامعیت ندیدم«. شهید مطهری 
هم در یکی از کتاب های خود، مفصل از کتاب 

»منتخب االثر« تعریف کرده است. کدام با 
انصافی است که این 1300 روایت را ببیند 

و اهلبیت)ع( را انکار کند؟
۲0 سال گذشته در یک نوشته ای تالیفات 
آیت اهلل صافی را جمع کرده اند که بعدها 
هم به تعداد این تالیفات اضافه شده است. 
اگر نگاهی به این تالیفات بیندازیم، می بینیم 

که عمدتا درباره امام شناسی بوده است. 
به غیر از منتخب االثر آثاری همچون امامت و 

مهدویت در دو جلد، اصالت مهدویت، تجلی توحید در 
نظام امامت، نظام امامت و رهبری، پیرامون معرفت امام، به سوی 
دولت کریمه، تفسیر آیه تطهیر، انتظار عامل مقاومت و حرکت 
و دیگر آثار از ایشان به جای مانده و انصافا یکی از روشنفکرانی 
که باید همیشه نامش برده شود، ایشان بوده و فقیهی روشنفکر 
به حساب می آمد. وابستگی جهان به امام زمان، گفتمان مهدویت 
و والیت تشریعی و تکوینی از آثار دیگر ایشان است. از همان 
روزهای نخست که نظام اسالمی تاسیس شد، یکی از حامیان 
این نظام ایشان بودند و به امور ورود کردند و در جاهای حساس 
رفتند و بسیار مراقبت می کردند. ایشان عالم به زمان بودند و 

می دانستند در ایران و غیر از ایران چه می گذرد.
حمایت به معنای راهنمایی و تعریف و انتقاد به جا است. ایشان 
همواره این حمایت ها را از نظام اسالمی داشتند؛ کسانی که در 
مقاله حرف های درست می زدند، مورد تشویق و کسانی که اشتباه 
می کردند مورد تذکر ایشان قرار می گرفتند؛ حمایت از مردم از 
جانب یک عالم، حفظ کردن دین آن ها بوده و ایشان حقیقتا وزنه 

سنگینی برای دینداران بودند. 
ممکن است برخی از اهل علم بگویند ما به جامعه چه کاری 
دنبال می کردند و روزنامه  را  اما همواره مسائل  ایشان  داریم. 
می خواند؛ اگر کسی راجع به اهلبیت)ع( حرف خوبی می زد، 
ایشان از او حمایت می کردند. هر کسی با ایشان حشر و نشر 
داشت، بیان می کند که آیت اهلل صافی مصداق علمای حقیقی 
اسالم بود و اخالق بسیار نیکویی داشت؛ ما باید از این بزرگان 
درس ها بگیریم. در مسائل اجتماعی نباید بی تفاوت باشیم و در 
جایی که باید راهنمایی کنیم، کوتاهی نورزیم. یکی از کارهای 
مهم آیت اهلل صافی گلپایگانی، دنبال کردن استقالل حوزه بود؛ 
برخی این استقالل حوزه را بد معنا می کنند؛ استقالل به این معنا 

نیست که کمکی به حوزه صورت نگیرد. 
مستقل بودن حوزه به این معنا است که به این حزب و آن حزب 
و دولت خاصی متمایل نباشد. در یکی از جلسات ایشان صریحا 
فرمودند که اگر ما به حزب خاصی بستگی نداشته باشیم، مردم 
حرف ما را می پذیرند؛ اما اگر وابسته به حزبی شدیم، حرف ما 
خریدار نخواهد داشت؛ بنابراین باید از کارهای مسئولین 
کشور در جای خود نقد و در جای خود حمایت 

کرد.
کمک های مالی که به حوزه می شود، صرفا 
آن ها که می گفتند  آن است و  اداره  برای 
مستقل باشید، منظورشان مسائل مالی نبود؛ 
بلکه معنی استقالل این است که ما به جناح 
خاصی دلبستگی نداشته باشیم. حقیقتا این 
سبک منطقی و درست است و ما علما باید 
ناظر باشیم و خوب را خوب و بد را بد بگوییم 
و در جای خود تعریف و یا نقد کنیم؛ این حمایت 
از اسالم، نظام و رهبری است. مردم از ما چنین روحانیتی 

می خواهند. 
مردم با لباس و شکل و شمایل زیربار هر حرفی نمی روند؛ اگر 
مردم بدانند که یک روحانی در مسیر حق قدم برمی دارد و مال 
است، از او حمایت هم می کنند؛ اگر آیت اهلل صافی مال نبودند، 
نمی توانستند چنین جایگاهی پیدا کنند. ما باید طوری رفتار کنیم 
که مردم به ما گرایش داشته باشند؛ امروز که روحانیون به آموزش 
و پرورش می روند، باید در چارچوب اسالم عمل کنند تا معلمان 
و دانش آموزان به آن ها گرایش پیدا کنند. برخی از اهل علم بودند 
که خیال می کردند که فضیلت در بی تفاوتی نسبت به مسائل روز 
است؛ اما آیت اهلل صافی نشان دادند که یک عالم باید توجه به این 
مسائل داشته باشد؛ حتی در سیاست اگر با دین تداخلی باشد، 

باید عالم ورود کند.
منبع: مراسم بزرگداشت آیت اهلل صافی گلپایگانی در قم، 28 

بهمن 1400، پیاده شده در خبرگزاری شفقنا.

این  به  حوزه  مستقل بودن 
این حزب و آن  به  معنا است که 

حزب و دولت خاصی متمایل نباشد. 
اگر ما به حزب خاصی بستگی نداشته 
باشیم، مردم حرف ما را می پذیرند؛ اما 
اگر وابسته به حزبی شدیم، حرف ما 

خریدار نخواهد داشت.
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رابطه  بین حوزه و نظام اسالمی را می توان در دو بُعد بررسی 
کرد. یکی بعد معرفتی است. این نکته که »دیانت ما عین سیاست 
ماست«، به این معنی نیست که اسالم بُعد سیاسی هم دارد و 

نسبت به مسائل سیاسی بی تفاوت نیست. نه، اصاًل اسالم به طور 
کل عین سیاست است. به تعبیری که مرحوم عالمه  طباطبایی با 
بیان دیگری می فرمایند، »اإلسالُم اجتماعٌی فی کل شئونه«. مشابه 

محمودرجبی
 |  رئیسموسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی

سخنرانی

استقالل حوزه و نسبت آن با نظام اسالمی
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این نکته را در سخنان رهبر انقالب نیز داریم  که باید به مباحث 
فقهی -از طهارت تا دیات- نگاه حکومتی بشود. بنابراین نخستین 
قدم آن است که حوزه به این باور برسد که سیاست عین دیانت 
و دیانت عین سیاست است و تمام مسائل اسالم و آموزه های 
اسالمی را باید از جنبه ی حکومت دینی نگریست. این مرحله ی 

اول در بُعد معرفتی است.
اگر حوزه بخواهد نگاه درستی به مسائل دینی داشته باشد، باید 
به این باور برسد که اجرای کامل و بهینه و دقیق تعالیم دینی 
وابسته به این است که نظام دینی حاکم باشد. یعنی ما نمی توانیم 
شکل ایده آل اجرای دین را در نظر بگیریم و بگوییم دستورها 
و آموزه های اسالم به طول کامل و جامع اجرا می شود، اما نظام 
حکومتی در آن نیست. این ناشدنی است. الزمه  اجرای دین در 

جامعه، حکومت دینی است. 
بنابراین برپایی نظام دینی جزء رسالت حوزه است تا اوالً شرایط 
را برای تشکیل نظام دینی فراهم کند و ثانیاً در جهت باروری و 
حفظ و صیانت آن بکوشد. پیامبران و ائمه  طاهرین علیهم السالم 
در هر جایی که می توانستند و شرایط فراهم بود، اقدام به تشکیل 
حکومت دینی می کردند. بارها وقتی از ائمه  می پرسیدند که چرا 
قیام نمی کنید؟ می فرمودند: شرایط فراهم نیست؛ یاران مخلصی 
که به کمک آن ها بتوانیم این چنین نظامی را حاکم کنیم، نیست. 
نمی فرمودند که وظیفه  ما نیست. از امام صادق علیه السالم این 
سؤال را کرده اند و حضرت همین پاسخ را فرموده است. اگر 
لزومی نداشت که حکومت دینی تشکیل شود، می فرمودند ما که 

وظیفه ای نداریم.
بنابراین از این بُعد هم حوزه باید به این نتیجه و به این معرفت 
برسد که اجرای دین به شکل بهینه و گسترده  آن به تشکیل 
حکومت دینی و حفظ و بقای آن وابسته است. نکته  دیگر آن 
است که آن چه می تواند دین را به نحو مطلوب محقق کند، این 
نیست که حاکمی مسلمان در جامعه اسالمی وجود داشته باشد، 
بلکه حاکمیت اسالمی الزم است. یعنی ممکن است کسانی گمان 
کنند همین کافی است که یک فرد مسلمان حکومت را به دست 
بگیرد و این اسالمی است! نه، این اسالمی نمی شود که صرفاً یک 

مسلمان حکومت را به دست بگیرد. 
اگر اسالم حاکم شد، طبعاً حاکم آن هم تنها یک مسلمان نیست، 
بلکه مسلمان ویژگی های خاصی دارد؛ همان چیزی که ما در 
شرایط رهبری الزم می دانیم. سلسله مراتب آن هم همین طور 
است و باید طبق موازین باشد و قوانین آن هم باید طبق موازین 
باشد. برخی علمای گذشته به بعضی از حاکمان إذن می دادند و 
می گفتند که شما حکومت کنید. لذا تلقی بعضی ها این است که 
اسالم همین را می خواهد و الزم نیست ولیّ فقیه حکومت را به 

دست بگیرد. در حالی که این تلقی صحیح نیست.
آن رفتار و شرایط به گونه ای بوده که یا علما آن توان را در 
خود نمی دیدند، یا این که شرایط اجتماعی را فراهم نمی دیدند که 

خودشان زمام امور را به دست بگیرند. در همین جریان انقالب 
اسالمی هم برخی بزرگان و مراجع می گفتند تنها امام است که 
می تواند این چنین انقالبی ایجاد کند و این چنین حکومتی را شکل 

دهد و اداره کند. تکلیف همیشه در محدوده  توان است. 
بنابراین در شرایطی که وجود داشته، تشخیص آن ها این بوده 
است و چون شرایط فراهم نبوده، تکلیف هم به دوش آن ها نبوده 
است. دومین بُعد از رابطه  بین حوزه و نظام اسالمی، بُعد عاطفی 
آن است؛ این که حوزه در برابر تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای 
والیت فقیه احساس مسئولیت می کند و نگران نظام اسالمی 
است؛ چه به لحاظ تشکیل و چه به لحاظ حفظ و نگهبانی و 
چه به لحاظ تقویت و دفاع از آن. به این معنی، تنها ایجاد »ارتباط 

فکری« کافی و مطلوب نیست. 
مطلوب این است که حوزه یک نظام مستقل داشته باشد و از 
استقالل در دو بُعد برخوردار باشد: یکی این که حوزه به لحاظ 
سازمانی، نهادی از نهادهای حکومت نباشد. بُعد دیگر استقالل 
حوزه از حکومت هم به لحاظ مالی است. یعنی معیشت حوزویان 

نباید وابسته به حکومت باشد.
اگر با نگاه الهی به نظام نگاه کنیم، این یک امر مقدس می شود، 
پس روحانیت و حوزه هم باید نوعی عشق و عالقه  ویژه به این 
نظام داشته باشد. چگونه انسان نسبت به فرزند خودش عشق و 
عالقه دارد؟ رهبر انقالب فرمودند: این نظام مولود حوزه است و 
حضرت امام که یک مرجع بودند، این حرکت را شروع کردند و 
به نتیجه رساندند. اگر چنین حساسیتی باشد، حوزه به منزله  یک 
دیده بان به نظام اسالمی نگاه می کند و در این صورت، شکل 
مطلوب رابطه و تعامل را ایجاد می کند، اما اگر آن معرفت و عشق 
و تعلق خاطر وجود نداشته باشد، آن رابطه  مطلوب در مقام عمل 

شکل نمی گیرد. 
اگر مبنای فکری و انگیزش عاطفی باشد، آن وقت حوزه در 
برابر نظام و در تعامل با نظام، پشتیبان نظام است و پاسخگوی 
نظام  این که  دلیل  به  بر می آید.  عهده اش  از  که  است  نیازهایی 
اسالمی برگرفته از اسالم و مبتنی بر اسالم است، پس طبعاً باید 
تمام امورش بر طبق موازین دینی و اسالمی باشد. متولی بیان و 
نظریه پردازی دینی در حوزه هم روحانیت است. پس حوزه باید 
به لحاظ مسائل فکری پشتیبان نظام باشد. به تعبیر دیگر، حوزه 
باید عقبه  تئوریک نظام باشد. هم چنین باید در برابر هجمه هایی 
که علیه نظام شکل می گیرد، مدافع نظام باشد؛ چه هجوم به 
مبانی یا ساختار یا کارآمدی نظام و چه در ابعاد دیگر. همچنان 
که روحانیت، هم در صحنه های انقالب و هم پس از پیروزی 
انقالب که ضد انقالب فعال بود، حضور داشتند و همچنین در 

جنگ تحمیلی.
عالوه بر این، حوزه باید در مقام عمل، کادرسازی کند برای 
انقالب و نظام. بی شک نظام نیازمند به نیروهایی است که به لحاظ 
فکری و تعهد، تربیت شده باشند. اگر ما در نظام قوه  قضائیه داریم 
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و قاضی می خواهیم، وظیفه  حوزه است که برای آن تربیت نیرو 
کند. اگر در مقابله با تهاجم فرهنگی نیاز به نیروی فعال در عرصه  
جنگ نرم داریم، باید حوزه در این بُعد تخصصی فعال شود. 
همچنین تبیین مبانی نظام و ارزش ها و مشروعیت و کارآمدی 
آن از وظایف روحانیت است، چون فرض بر این است که این 
نظام متولی اجرای دین است و هرقدر که این نظام تقویت شود 

و مردم پشتیبان آن باشند، دین بهتر اجرا می شود.
نکته  بعد این که اگر نظام به روحانی یا مجتهد در فالن جایگاه نیاز 
داشت، در حوزه باید این آمادگی وجود داشته باشد. یعنی فقط 
کافی نیست که روحانیت کناری بنشیند و معتقد به نظام و دلسوز 
هم باشد و نگران نظام هم باشد، بلکه در صورت نیاز خودش 
هم به میدان بیاید. همچنان که شخصیت هایی مثل مرحوم شهید 
قدوسی که مسئول مدرسه  حقانی بود و نیرو تربیت می کرد، 
آمد و دادستانی را بر عهده گرفت. یا حضرت آیت اهلل صافی 
گلپایگانی با این که همان موقع شخصیت باالی علمی داشتند، 

آمدند و دبیر شورای نگهبان شدند. 
این وظیفه  حوزه است که هرجا نظام احساس نیاز کرد، حضور 
پیدا کند. نکته  دیگر، اعالم مواضع نسبت به مسائل حساسی 

است که برای نظام پیش می آید. یعنی خود اعالم موضع 
روحانیت نوعی تقویت نظام و نوعی مبارزه با 

دشمنان است. این که یک شخصیت بزرگی 
یک بیانیه یا اطالعیه ای بدهد، یک حرکت 
اطالع رسانی نسبت به نظام کند، در دفاع از 

تهاجم به نظام قابل توجه است.
نوع  دینی،  مذاهب  و  کشورها  دیگر  در 
ارتباط نهادهای دینی با نظام ها به شکل های 

مختلف وجود دارد. مثاًل در محیط  های اهل 
دستگاه  به  وابسته  کاماًل  روحانیت  نهاد  سنت، 

حکومتی است و حکومت است که مناصب آن ها را 
تعیین می کند. برخی جاها هم قائل به بی تفاوتی با نظام هستند. 
در دنیای مسیحیت حداقل ظاهراً و به صورت نظری این گونه 
نشان می دهند؛ اما هیچ کدام از این الگوها مطلوب نظام اسالمی 
و نیز مناسب و سازگار با شأن و مقام حوزه و رسالت آن نیست.
 دومین بُعد از رابطه  بین حوزه و نظام اسالمی، بُعد عاطفی آن 
است؛ این که حوزه در برابر تشکیل حکومت اسالمی بر مبنای 
والیت فقیه احساس مسئولیت می کند و نگران نظام اسالمی 
است؛ چه به لحاظ تشکیل و چه به لحاظ حفظ و نگهبانی و 
چه به لحاظ تقویت و دفاع از آن. به این معنی، تنها ایجاد »ارتباط 

فکری« کافی و مطلوب نیست.
مطلوب این است که حوزه یک نظام مستقل داشته باشد و از 
استقالل در دو بُعد برخوردار باشد: یکی این که حوزه به لحاظ 
سازمانی، نهادی از نهادهای حکومت نباشد. البته نه به این معنی 
که در اهداف با حکومت هم سو و هم فکر نباشد، ولی یک نهاد 

از نهادهای حکومت نیست. حوزه باید مستقل باشد و با استقالل 
از  بُعد دیگر استقالل حوزه  باشد.  بهترین پشتیبان نظام  خود 
حکومت هم به لحاظ مالی است. یعنی معیشت حوزویان نباید 
وابسته به حکومت باشد. اگر این وابستگی باشد، این مخاطره 
هم هست که یک جایی به دلیل همین وابستگی از رسالت خود 

کوتاه بیاید. 
دریافت  ویژه ای  طریق  از  را  خود  شهریه   طالب  گذشته،  از 
می کردند، همین شیوه  سنتی، شیوه  مطلوب تأمین معیشت طالب 
است. وابسته بودن معیشت روحانیت به دستگاه دولتی مطلوب 
نیست، اما رابطه ی هم سویی یا پشتیبانی هیچ منعی ندارد. حتی 
استفاده از امکاناتی که نظام در اختیار دارد، به شرطی که این 
استفاده منتهی به وابستگی مالی نشود، اشکالی ندارد. مثاًل چه 

اشکالی دارد که دولت اسالمی مدارس علمیه بسازد؟ 
دولت اسالمی باید بخشی از بودجه  خود را در کارهای فرهنگی 
مصرف کند و چه چیزی بهتر از ترویج دین؟ البته کرامت و 
تقدس حوزه باید محفوظ بماند. اگر این باشد، آن وقت حوزه 
کاماًل استقالل خود را دارد و هیچ گاه از رسالت های خود کوتاه 
نخواهد آمد و در عین حال بر اساس آموزه های دینی خود را 
مکلف می داند که همراه و پشتیبان نظام باشد و 
اساساً کار نظام را کار خود بداند و کار خود 

را کار نظام بداند.
از آن سو نیز حفظ حرمت و قداست حوزه 
اهمیت می یابد. به هر حال وقتی ما گفتیم 
نظام مقدس است، قطعاً حوزه هم قداست 
خود را دارد. نظام اسالمی باید یک نگاه 
محترمانه و باقداست به حوزه داشته باشد. 
تعلق  احساس  آن  می شود  موجب  این 
حوزه به نظام، متقاباًل به نظام هم منتقل شود 
و نظام هم چنین احساس تعلقی به حوزه داشته 
باشد. آن وقت است که نظام هم مشکالت حوزه را مشکالت 
خود می بیند و درصدد رفع آن برمی آید و در راستای کارآمدی 

نظام از آن بهره برداری بیشتری می کند.
منبع: منتشرشده در سایت خامنه ای دات آی آر، 10 آذرماه 

.1391

معیشت  وابسته بودن   
روحانیت به دستگاه دولتی مطلوب 
یا  هم سویی  رابطه ی  اما  نیست، 
حتی  ندارد.  منعی  هیچ  پشتیبانی 
استفاده از امکاناتی که نظام در اختیار 
دار، به شرطی که این استفاده منتهی 
اشکالی  وابستگی مالی نشود،  به 

ندارد.
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بحثی که به آن می پردازیم رابطه حوزه و حاکمیت است و رابطه 
مطلوبی که می توانیم در شرایط فعلی بین این دو تصویر کنیم. 
قبل از پیروزی انقالب حوزه رابطه خاصی با حاکمیت نداشت 
و بخاطر رویکردی که حاکمیت به مسئله دین و مسئله اجتماع 
داشت قاعدتاً حوزه های علمیه در برابر سیاست های نا ثواب 
حاکمیت قرار می گرفتند و چون سیاست های ناثواب برجستگی 
بیشتری به امور عادی داشت که معموالً حوزه ها را جز منتقدان و 

مبترزان حاکمیت به شمار می آوردند. 
پس از آنکه انقالب اسالمی به نتیجه رسید و روحانیت عماًل 
سردمدار انقالب اسالمی بود، حضرت امام خمینی)ره( به عنوان 
رهبر انقالب و هادی انقالب مسیر را به عهده گرفتند. ایشان قبل 
از اینکه رهبر باشند مرجع عامی از مراجع تقلید شیعه بودند، به 
طور طبیعی معلوم بود که این رابطه باید عوض شود و همین طور 
هم شد. در اوایل پیروزی انقالب و دهه اول یک نوع ارتباط 
خیلی تنگاتنگ و تاییدآمیز نسبت به حاکمیت وجود داشت و 
شاید عده زیادی از روحانیون نسبت به مسائلی که در جامعه 
می گذشت این روحیه همراهی و تایید را داشتند و کم کم شاید 
بر اساس رفتار هایی که در مجموعه حاکمیت ایجاد می شد این 

نوع نگاه تایید مطلق و تایید بدون نقد از حوزه های علمیه جدا 
شد و حوزه باالخره به یک نگاه میانی نسبت به حاکمیت قرار 

گرفت. 
به لحاظ تاریخی البته می شود دوره های مختلفی را مورد توجه 
قرار داد وحتی جریان های مختلف حوزه را در این جهت مورد 
بحث و بررسی قرار داد؛ اما باالخره آن چیزی که در حال حاضر 
مطرح هست با توجه به تجربه چهل و چند ساله جمهوری 
اسالمی و اینکه حاکمیت جمهوری اسالمی در راس و در بخشی 
از نهادهای موثر در اختیار روحانیون شاخص و باال مقامی قرار 
گرفته است، باید ببینیم نگاه مجموعه حوزه به حاکمیت چگونه 
باید باشد و چگونه می شود حوزه را در برابر تصویر مطلوبی از 
آن ارائه داد. من این طور فکر می کنم که حوزه ما مقابل حاکمیت، 
نه، حوزه ما تابع و توجیه گر حاکمیت، نه، بلکه حوزه ما مستقل 
و ناصح حاکمیت و روی این کلید واژه استقالل در حوزه علمیه 

قم و حوزه های علمیه باید تاکید جدی داشت.
البته بد نیست قبل از اینکه درباره این موضع میانه که نه تقابل و نه 
توجیه بلکه نصیحت برای اینکه این مورد را توضیح دهم به این 
نکته اشاره کنم که حضرت امام در دوران خودشان سعی داشتند 

کاظمقاضیزاده 
 |  استادیاردانشگاهتربیتمدرس

سخنرانی

استقالل حوزه و دخالت حکومت در آن
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که حاکمیت و سیاست گذاری های حوزه را از سیاست گذاری های 
حاکمیت جدا کنند. مثاًل ایشان وقتی خواستند اعضای شورای 
عالی حوزه را معرفی کنند جامعه مدرسین و یا برخی از مطلبین 
حوزه خدمت ایشان آمدند، ایشان فهمیدند آیت اهلل عظمی صافی 
گلپایگانی و مراجع دیگر در قم هستند، اینها را از آنها سوال کنید 
و سعی می کردند با اینکه خودشان مرجعیت عام تری نسبت به 
همه شاید مراجعین یا الاقل به مراجعین حاضر در ایران داشتند، 
اما از نفوذ و نگاه خودشان در حوزه علمیه قم استفاده نکنند و به 
این جهت یک نوع استقالل را به این صورت در نظر می گرفتند. 
حتی من این را به یاد دارم وقتی که سازمان های حوزوی شروع 
به کار کردند و شورای عالی حوزه ظاهراً یک اساسنامه ای را تایید 
کرد و خدمت امام فرستاد که امام این را مورد توجه قرار دهند و 
نوشته بود از وظایفی که حاکمیت یا شورای عالی دارد این است 

که برای طالب خانه تهیه کند، این جز اساسنامه بود. 
طالب  قبل  مثل  گفتند  و  کشیدند  خط  بند  این  روی  امام 
حوزه خودشان از همان طریق هایی که حمایت می شوند یا از 
خانواده شان یا خودشان، خانه تهیه کنند و شما نباید یک بار مالی 
بر روی دوش حاکمیت و یا شورای عالی حوزه بگذارید. با توجه 
به این نکته به نظر می رسد مسیر مفقودی که هم اکنون باید روی 
آن تایید کرد، حوزه ها باید خارج از حاکمیت و مستقل ولی ناظر 

بر حاکمیت باشند که بتوانند نقش اصلی خودشان را ایفا کنند.
به نظر می رسد استقالل حوزه یعنی نظارت دقیق، نصیحت 
خالصانه، نقد منصفانه و احتراز موثر به ناراستی ها، استقالل حوزه 
یعنی عدم دخالت حکومت ها در آن چیزی که وظایف اصلی و 
اختصاصی حوزه است مثل معرفی مراجع تقلید، اداره مدارس 
حوزه های علمیه. استقالل حوزه یعنی اینکه حوزه کارهای مثبت 
و مطلوب را از متولیان امور ببینه تشویق و ترغیب کند اما هرگز 
راه تملق و چاپلوسی را در پیش نگیرد و توجیه گر هیچ یک از 

کاستی ها و زشتی ها نباشد. 
در طول تاریخ مراجع معظم تقلید حوزویان برجسته همواره 
پناهگاه مردم بودند، مردم از ظلم حاکمان در دوران ستم شاهی به 
مراجع پناه و خانه راجع در روزهای خاصی محل تظلم خواهی 
مردم بود. این خصوصیت باید به طور کلی در برابر هر ناراستی 
در صورتی که البته وجود داشته باشد در میان مراجع تقلید و باید 
مراجع تقلید در همه موارد رنج و درد مردم را مورد توجه قرار 

بدهند و با آنها به صورت آشکار و پنهان برخورد کنند. 
حوزه مستقل یعنی حوزه ای که بتواند با هر گونه فقر و فساد و 
دروغ و دورویی و ظلم و اختالس و ارتشاع و هر ناراستی از هر 
مسئولی مقابله کند و آزادانه و بدون لکنت زبان حرف خودش را 
بیان کند. لذا اینکه گاهی اوقات بعضی ها حوزه ای را می پسندند 
حاال با هر نامی، حوزه ای که دربست موید سیاست های حاکمیت 
چه در کل و چه در جز باشد، چنین چیزی مطلوب نیست و 
اینکه متاسفانه گاهی اوقات کسانی که بر استقالل حوزه تاکید 

می کنند و آنها را با عنوان هایی مثل سکوالر مورد خطاب قرار 
دهیم؛ این هم به نظر من حرف ناثوابی است. برعکس مراجع 
معظم حوزویان برجسته اینها کسانی هستند که در مسائل اهم 
اجتماعی رنج های مردم را می بینند و برخورد می کنند و این 

برخوردها، برخوردهای جدی و خوبی است.
من به طور خالصه عرض کنم از این دیدگاه های جدیدی که 
چند ماهه از سوی مراجع بزرگ مثل آیت اهلل عظمی صافی و 
آیت اهلل عظمی شبیری ابراز شده که باید جامعه استقبال کند. 
یعنی وقتی یک مرجع تقلید شرایط اجتماع را می بیند و به رئیس 
مجلس یا به رئیس جمهور توصیه می کند شما برای اینکه رنج 
مردم را کاهش دهید باید تالش کنید و به طور صریح پیشنهاد 
می دهد و می گوید شما باید با تمام دنیا ارتباط داشته باشید و با 
کشورهای موثر دنیا ارتباط داشته باشید. کجای این مسئله نامش 

سکوالریسم است؟ 
این عین توجه به مسائل اجتماعی است و ما باید افتخار کنیم 
که به حمداهلل قاطبه حوزویان به این مسئله توجه دارند و مسئله 
استقالل همراه با نقد مشفقانه را مورد توجه قرار می دهند و این 
طور نیست که حوزه علمیه قم یا حوزه های علمیه ما در سراسر 
کشور از مسائل اجتماعی دور باشند و وظیفه دارند همان طور که 
در بیانات رهبری هم آمده حوزه نسبت به مسائل جامعه حساس 
است و باید باشد و خودش را در جامعه بعد از انقالب تعریف 
کند و باید در حاکمیت جا داشته باشد اما در نه ذیل حاکمیت، 
بلکه در کنار حاکمیت؛ حوزه هست که رهبران جمهوری اسالمی 
را تربیت کرده و می کند و ما نباید اشتباه کنیم که حوزه و مراجع 
را با تعبیری که شما کردید و بعضی ها می گویند اینها را در ذیل 
حاکمیت قرار دهیم. اتفاقاً آن چیزی که مهمه این است که حوزه 
جایگاه خودش را داشته باشد و مراجع هم همین طور و از قضا 

اگر دورتر باشند بهتر است.
در آخر بد نیست اشاره بکنم به روشی که حضرت آیت اهلل العظمی 
سیستانی در نجف داشتند. ایشان بعد از اینکه مردم بر صدام پیروز 
شدند و باالخره حکومت در دست آنها افتاد در اوایل کار به 
همه روحانیون و وکالی شان توصیه می کردند که هم خودتان و 
هم مردم در انتخابات شرکت کنید حتی در مجلس قانون گذاری 
سهیم باشد و شرکت کنید و تا مدتی این طور بود؛ مقداری که 
گذشته آیت اهلل سیستانی به صراحت نمایندگان خودشون را از 
حضور در دولت بازداشتند و گفتند دولتی ها فرزندان من هستند 
وزاء و وکال فرزندان من هستند اما اگر کسی می خواهد وزیر 
شود و یا کاره ای شود، او باید وکالت من را باید پس بدهد چرا؟ 
چون ایشان و نمایندگان شان می خواستند در جایگاه ناصح و ناظر 
باشند که بتوانند نظر و رای خودشان را بگویند که این شیوه 

مطلوبی بود.
منبع: برنامه زاویه، 29 دی ماه 1400، پیاده شده در خبرگزاری 

مهر.
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رسول جعفریان
 |  استادگروهتاریخدانشگاهتهران

یادداشت

میراث دار استقالل مرجعیت دینی در قم

تجربه ها درگیر بود و هم به خوبی آن ها را به خاطر داشت و از 
آن ها عبرت گرفت.

آیت اهلل صافی همواره با ایده روشن و استوار از کنار آن تحوالت 
عبور کرد و به هیچ روی خود را تسلیم فضاهای تهدید یا تطمیع 

آیت اهلل صافی آینه تمام نمای تاریخ روحانیت در صدسال اخیر 
است؛ خاندانی اصیل که همه تجربه های روحانیت را در دوره 
عصر  و  محمدرضا  پسرش  رضاشاه،  دوره  مشروطه،  از  پس 
این  در  هم  ایشان  است.  گذاشته  سر  پشت  اسالمی  انقالب 
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زندگی  سیاسی  نجابت  با  و  نساخت  آلوده  را  دامنش  نکرده، 
کرد. عمر طوالنی، همراه با حافظه ای سرشار و بسیار نیرومند 
و احساس مسئولیت و حساسیت وافر نسبت به آنچه در سطح 
عمومی و فکری جامعه می گذشت، زندگی ایشان را به آینه تمام 
نمای تاریخ روحانیت در طول این صدسال }تبدیل کرد{و یک 

اسوه از آن عرضه کرد.
1- تمام حیات و زندگی علمی آیت اهلل صافی گلپایگانی از نظر 
تعلیم و تربیتی که روحانیت به صورت یک سنت اصیل و کهن 
داشت سپری شد. ایشان در دانش فقه و اصول، هم زمان از نظر 
تحصیل، تدریس و نگارش، آن هم در سطحی بسیار عالی و 
شاخص، از سرآمدان و مراجع شناخته شده شیعه بود. بااین حال 
تفاوتی آشکار با بسیاری از هم طرازان خود داشت. او از آغاز اهل 
مطالعه همه گونه آثاری بود که در اطرافش انتشار می یافت؛ نه 
فقط اهل مطالعه دقیق و کامل کتاب ها، که اهل نظر و تأمل و نقد 

در آن ها هم بود.
یک خاطره شخصی دارم. زمانی از ایشان درباره مجله همایون 

که در سال 1313 ش در قم منتشر می شد سؤال 
کردم. ایشان فرمودند: آن وقت در گلپایگان آن 

مجله را مطالعه می کرده و نامه ای انتقادی هم 
برای آن نوشته که از سرنوشت آن بی خبر 
است. با مراجعه به مجله همایون و بخش 
انتهایی آن، اثری از نامه را یافتم. این زمانی 
است که ایشان تنها 16 سال داشته است. 

همه کسانی که اندکی ارتباط با ایشان داشتند، 
می دانستند اهل مطالعه جدی بودند و این روحیه 

زندگی  روزهای  آخرین  تا  عالی  بسیار  در حد  را 
داشتند. نه فقط کتاب ها و مقاالت را می خواندند بلکه آنچه 

را صالح می دانستند در باب محتوای کتاب، از تشکر یا تذکر، به 
صاحب نوشته اطالع می دادند.

در این زمینه به ویژه اهل تشکر بودند و از نوشته ای که خوششان 
می آمد، به هر نحوی بود به صاحب آن اطالع می دادند. حضور 
ایشان در اخبار روز و آنچه در فضای مجازی منتشر می شد، 
به صورتی اعجاب آور بود و در بسیاری از مواقع، پیش و بیش 
از همگنان خویش از تحوالت آگاه بودند و موضع می گرفتند. 
خاطرمان هست که یک بار از یک قاضی در یکی از کشورهای 
اروپایی که حکمی در دفاع از حجاب زنی داده بود، تشکر کرد.

۲- اما در امر تفاوت با دیگران، ایشان صرفاً در حوزه فقه و 
اصول نماند؛ بلکه اهل تألیف و نگارش در حوزه های مختلف 
فکری که مربوط به کارهایشان می شد بود. بخش قابل توجهی 
از گرایش ایشان در نوشتن، نقد افکار و اندیشه هایی بود که به 
حریم تشیع آسیب می زد. در حوزه مهدویت، با نگارش کتاب 
ممتاز منتخب االثر و به طورکلی در بحث دفاع از تشیع، با نگارش 
کتاب »مع الخطیب فی خطوطه العریضه« قبل از چندین دهه و با 

تألیف چندین اثر دیگر، بخش قابل توجهی از فعالیت های علمی 
را به این مسئله اختصاص داد.

فکری  انحراف  را  آن ها  که  مسائلی  انتشار  به  نسبت  درواقع 
می دانست، بی طرف نبود و مرتب می نوشت و یادآوری می کرد. 
به هیچ روی  در ادب نگارش، بسیار مؤدبانه و آرام می نوشت. 
به کسی توهین نمی کرد. گاهی نقدی می نوشت اما حتی اسم 
شخص را که از او انتقاد کرده بود به میان نمی آورد و محتوای 
آثار او را در صدها صفحه نقد می کرد. خودشان می گویند که 
در این زمینه، یعنی دفاع از تشیع، به توصیه های مرحوم آیت اهلل 

بروجردی عمل کرده اند.
ادامه  در  رویه ای  دینی،  سیاست  نظر  از  صافی  آیت اهلل   -3
فعالیت های آیت اهلل العظمی گلپایگانی داشت. خط آن مرجع در 
تمام دورانی که به مرجعیت اشتغال داشت، یعنی از زمانی پس از 
درگذشت آیت اهلل بروجردی، هم زمان بر اساس نوعی واقع بینی 
سیاسی با مالحظات خاص نسبت به مکتب تشیع بود. استقالل 
آقای  بزرگوار،  دو  این  برای  مرجعیت  و  روحانیت 
گلپایگانی و آقای صافی، یک شرط اساسی 
اما معنای آن جدا شدن از  و اصلی بود؛ 
سیاست و انزوا نبود. هر زمانی که الزم بود، 
با رعایت احتیاط تمام، در سیر تحوالت 

حضور داشت.
از  پس  که  بودند  مراجعی  می دانیم  ما 
همراهی با نهضت اسالمی، به تدریج و به 
دالیلی که هم آن ها برای آقای گلپایگانی 
و آقای صافی هم مهم بود، از نهضت جدا 
شدند؛ اما خط این دو بزرگوار، هم پیش و هم 
پس از انقالب، در مسیر همراهی با مردم و ماندن در متن 

تحوالت همراه با نظارت و انتقاد بود.
4- هیچ گاه به طور دربست در اختیار کسی قرار نگرفتند و همواره 
نامه و گفته های اعتراضی و انتقادی خود را داشتند. در تمام دوره 
حیات مرجعیتی آیت اهلل گلپایگانی، جناب آقای صافی یار و یاور 
ایشان بود و مشاوره ایشان نقش اول را داشت. به توصیه ایشان در 
مجلس خبرگان قانون اساسی و برای سال ها در شورای نگهبان 
فعالیت کرد و پس از آن نیز به رغم بی توجهِی برخی از محافل 
حوزوی که طالب مرجعیت ایشان نبودند و به دیگران پرداختند، 
با آرامش تمام به فعالیت های علمی و مرجعیتی خویش ادامه داد.
ایشان همواره و تا آخرین لحظه مدافع استقالل روحانیت به مثابه 
نیرویی دینی و تأثیرگذار در کنار مردم بود. البته که هیچ گاه سر 
با کسی را نداشت و بر اساس همان  انقالبی گری و شورش 
روشی که در تمام عمر داشت و حتی پیش از آن، خانواده پدری 
و سپس آیت اهلل گلپایگانی در پیش گرفته بودند، مسیر را دنبال 

کرد.
منبع متن: دین آنالین، 16 بهمن 1400.

از  پس  که  بودند  مراجعی 
همراهی با نهضت اسالمی، به تدریج 
و به دالیلی که هم آن ها برای آقای 
گلپایگانی و آقای صافی هم مهم بود، 
از نهضت جدا شدند؛ اما خط این دو 
بزرگوار، در مسیر همراهی با مردم و 
ماندن در متن تحوالت همراه با 

نظارت و انتقاد بود.
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آقای صافی گلپایگانی در سال های اخیر، عیار سنت گرایی در 
محسوب  »اصالح طلب«  و  »نواندیش«  فقهای  از  بود.  حوزه 
نمی شد و در عرف مقلدان، مرجعی سخت گیر بود با فتاوایی 
دشوار؛ اما درعین حال اصولی داشت که به آن ها تا آخر پایبند 
ماند. همین اصول او را در جایگاهی قرار داده بود، از یک سو 
مستقل از نهاد قدرت و از سو دیگر مستقل از بدنه مردم. صافی 
گلپایگانی مرجعی بود که استقالل داشت؛ نه دولت زده بود، نه 
عوام زده. نه چشم به ردیف بودجه های حکومتی داشت و نه نیاز 
به مقلدان صاحب سرمایه ای که وجوهات سنگین می پردازند و 
البته التماس دعا هم دارند. در فاصله ای مشخص از قدرت و از 
مردم و درعین حال در تعامل با هردو قرار داشت؛ و البته به لوازم 

چنین فاصله گذاری هم کمابیش ملتزم بود.
صافی با وجود شهرت و جایگاهی که داشت، جزو مراجعی 
که دستگاه مرجعیت عریض و طویل و مقلدان انبوه دارند نبود. 
از مراجعی که به سبب انتساب مؤسسات علمی و سازمان های 
یا  خود  به   ... و  دانشگاه ها  و  علمیه  حوزه های  و  پژوهشی 
نزدیکانشان از ردیف بودجه عمومی سهمی دارند هم نبود. از 
دیگر سو، علیرغم علقه اش به اهل بیت و گرایش »والیتی« و 
اهتمامش به مناسک و شعائر شیعی، اما مناسک سازی نکرد و 
بر شمار مناسبت های تقویمی نیفزود و بر طبل هویت گرایی و 

منازعات فرقه ای شیعه نکوباند.
میانه ای با اسالم سیاسی نداشت و نیم قرن پیش مهم ترین نقد 

را بر یکی از کتاب های مقدس انقالبیون آن زمان، یعنی »شهید 
جاوید« نوشته بود. مرجع حکومتی نبود و حمایتش از نظام، مانع 
بیان انتقاداتش نشد. حتی در زمان آیت اهلل خمینی که بسیاری 
از مراجع منتقد بعدی، از مریدان و شیفتگان وی بودند، صافی 
مواضع خودش را داشت و نهایتاً هم از قدرت سیاسی و منصب 

پرنفوذ دبیری و عضویت شورای نگهبان کناره گرفت.
ویژگی متمایز صافی گلپایگانی، استقاللش بود؛ نه فقط از حاکمیت 
بلکه مهم تر از آن، از عامه مردم. برای همین هم درگذشتش چندان 
شور و هیجانی در بدنه »هیئتی« برنینگیخت. او مرجع محبوب 
هیئتی ها و مداحان و منبریان نبود. همچنان که مرجع محبوب 
روشنفکران دینی و اصالح طلبان هم نبود. همچنان که مرجع تراز 

انقالبی و مطلوب حاکمیت نیز به شمار نمی رفت. 
بااین همه در بزنگاه های مهمی که مراجِع متحد حاکمیت و مراجع 
نزدیک به اصالح طلبان و روشنفکران دینی و مراجع محبوب 
هیئتی ها خموشی گزیدند، صافی مواضع ماندگاری را در دفاع 
از جامعه و مردم به نام خود ثبت کرد. او مثال نقض آن بود 
که می گویند پیری، آدم ها را محافظه کارتر می کند؛ در مقطعی که 
شیخ المراجع بود، ازقضا صریح ترین و بی پرواترین مواضعش را 

اعالم کرد. 
بهمن  فرهنگ، جامعه، 14  دین،  تلگرامی  کانال  متن:  منبع 

.1400

محسنحساممظاهری  
 |  پژوهشگرعرصهمناسکمذهبی

یادداشت

عیار سنت گرایی حوزه قم
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قوم شیعه در غربِت غیبت، »حیران« و »سرگردان« نیست؛ بلکه 
دستش در دست »راویان حدیث« نهاده شده تا به واسطه تبدیل 
»امامت« به »نیابت«، آن عهِد قدسی گسسته نشود و تیغ انقطاع بر 
پیکرِ »امتدادِ تاریخِی تشیّع« ننشیند. چنین نیابتی، چه در هندسه 
»زعامِت مرجعیت« و چه در هیئت »والیت فقیه«، اجتماع شیعه را 
قوام و حیات می بخشد و تالطم و تکانه را از آن می ستاند. این 
امکان اجتماعی و بضاعت تاریخی، قدر و قیمتی محاسبه نشدنی 
میانه  معماگونه آن در  انقالب اسالمی و تداومِ  دارد؛ چنان که 
این همه تهاجم و تعّدی و بدخواهی، برآمده از این سرچشمه 

»منحصربه فرد« و »بی بدیل« است.
افسوس که  اّما  بودم؛  منّزه  فقیهِ  با آن  حقیر در طلب دیداری 
دست هایی مانع شدند و مرا بی نصیب نهادند. غرض، مواجهه 
»مستقیم« و »فارغ از روایت های ناصواب« بود تا »گفت وگو«یی 
شکل بگیرد و این صفر در حاشیه آن بی نهایت بنشیند و به رسم 
»عقالنیت شیعی«، اندکی بگوید و بسیار بشنود. سنِّت نیک و نافذی 
بود اگر در خاک این زمانه آغشته به »تصّورها« و »تصویرها«، 
ریشه می دواند. هرچه که قاعده »اندیشه ورزی« و »تضارب آراء 
و عقول«، تحکیم شود و بنای »احتجاجات« رفعت یابد، حوزه و 
مرجعیت و روحانیت و حاکمیت و جامعه و نخبگان و توده ها، 
نفِع معنوی و معرفتی خواهند برد و شدن ها و صیرورت های 
تکاملِی انقالب، شتاب خواهد گرفت. بااین حال، »فاصله افکنان« 
و »پرده داران«، چنین نمی پسندند و می خواهند در سایه تاریِک 

برداشت ها و روایت ها، »شکاف ها« و »زاویه ها« فزونی یابند.

»سیاست زدگاِن متجّدد« در پی آن بودند که سخن خویش را از 
زبان آن »عالِم متعبّد« بشنوند و با پنهان  شدن در پشت عظمت 
و هیبت و قداست ایشان، منافع و مطامع خویش را برآورند و 
انقالب را به محکمه بخوانند؛ اّما او که سالمت نفس و صفای 
باطن داشت، نه »حوزه« را در مقابل »انقالب« تعریف کرد و نه 
»مردم« را. او از »حوزه« و از »مردم« دفاع کرد، همچنان که از 
»انقالب« حمایت کرد. ایشان »استقالل حوزه« و »حقوق مردم« را 
می طلبید؛ اّما انقالب را به نفی و تضییع هیچ یک از این دو متهم 
نساخت. ایشان حوزه را »سیاسی« می خواست، نه »سکوالر«؛ و 
روحانیت را »متعهد به انقالب« می دید، نه »منفک از انقالب«؛ 
پراکنی  »یأس  نه  بود،  دلسوزانه«  »نّقادِی  جنس  از  سخنش  و 
چالش  به  را  »مسئوالن«  و  »روش ها«  برخی  و  غرض ورزانه«؛ 
می کشید، نه »انقالب« و »سیاست ها«یش را؛ و دغدغه »دیانت« و 
»معیشت« مردم را داشت، نه »اباحه گری« و »ولنگاری«. ایشان آنان 
را که سودای باطِل »موازی سازی« و »تقابل پردازی« داشتند، ناکام 
نهاد. شک ندارم که دلش بسیار بزرگ تر و لطیف تر از آن بود که 
بخواهد در برابر نوشته ای انتقادی و صریح، غباری از کدورت بر 
آن بنشیند. »کدورت« که هیچ، حتّی »گالیه« هم نداشت؛ و مگر 
از مرجِع شیعه، آن هم شیخ الفقهاء، انتظاری جز این است؟! اینان 
»پدران معنوی« و »بزرگان ایمانِی« ما هستند و سایه شان نه سایه، 

بلکه آفتاِب حیات بخش است.
منبع متن: سایت فکرت، 12 بهمن 1400.

مهدیجمشیدی  
|  عضوهیئتعلمیپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی

یادداشت

در سوگ ارتحال حضرت آیت اهّلل صافی
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کهن سال ترین مرجع تقلید شیعه که متولد 1337 قمری )1۲97 
ش( در شهر گلپایگان است، در یک دهه گذشته بیش ازپیش 
به عنوان یکی از فقهای سنت گرا و حساس نسبت به حفظ ظواهر 
شرعی شناخته شده است. اگر دهه شصتی ها و دهه هفتادی ها 
منع  حجاب،  به  نسبت  حساسیت هایش  با  را  صافی  آیتهلل 
وزیرشدن زنان، تفکیک جنسیتی، عدم اختالط زن و مرد، عدم 

حضور زنان در ورزشگاه ها، حرمت مطلق موسیقی و مخالفت 
با فلسفه و عرفان اسالمی می شناسد، دهه پنجاهی ها نام آقای 
صافی را در جریان حضور هشت ساله اش به عنوان اولین دبیر 
شورای نگهبان و تنش هایی که با دولت و مجلس چپ گرای 
دهه شصت داشت به خاطر می آورند و نسل قبل تر نیز او را 
به عنوان مهم ترین منتقد »شهید جاوید« می شناسند که با تألیف 

علیاشرففتحی  
 |  پژوهشگرونویسندهدرحوزههایمطالعاتشیعه

یادداشت

نگهبان سنت و دغدغه تحدید قدرت
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کتاب »شهید آگاه«، به عنوان سخنگوی برجسته ترین منتقدین 
کتاب صالحی نجف آبادی در برابر آن قد علم کرد.

شیخ  آیت اهلل العظمی  مرحوم  بزرگش  برادر  و  صافی  آقای 
علی صافی گلپایگانی )که به عنوان جانشین مرجعیتی مرحوم 
آیت اهلل العظمی بهجت اعالم شد( از شاگردان برجسته و نزدیک 
خویشاوندی  پیوند  بودند.  بروجردی  آیت اهلل العظمی  مرحوم 
با مرحوم آیت اهلل العظمی سید محمدرضا گلپایگانی، موقعیت 
آیتهلل صافی را در حوزه قم تقویت کرد و پس از اقامه نماز 
به امامت ایشان بر پیکر مرحوم گلپایگانی، وی از آذر 137۲ 
به عنوان یکی از مهم ترین مراجع تقلید شیعه در دهه های هفتاد 
تا نود مطرح بوده است. هرچند مرحوم حاج علی آقای صافی 
)برادر ارشد( به عنوان یک فقیه-عارف شناخته می شد و از همین 
رو مرحوم آقای بهجت وی را به مقلدان خود معرفی کرد تا پس 
از وفاتش از وی تقلید کنند، اما شیخ لطف ا هلل طی نیم قرن گذشته 
دغدغه های کالمی و اعتقادی پررنگی داشته و بیش تر آثار وی نیز 

در دفاع از اعتقادات شیعه بوده است.
آقای صافی با تألیف بیش از صد جلد کتاب که بیش تر آن ها در 
حوزه مسائل کالمی و اعتقادی شیعه است، به عنوان یک نویسنده 
پرکار شیعی شناخته می شود. دو کتاب »منتخب االثر فی االمام 
الثانی عشر« و »شهید آگاه« تألیفات اثرگذار وی بوده که اولی را 
به توصیه آیت اهلل العظمی بروجردی درباره امام دوازدهم و دومی 
را در نقد شهید جاوید و درباره امام سوم شیعیان نوشته است. 
»التعزیر؛ احکامه و حدوده« و »بیان االصول« نیز دو اثر مهم فقهی 
و اصولی این مرجع تقلید شیعه است. کتاب دوم، تقریرات درس 
اصول آیت اهلل العظمی بروجردی است که به دلیل نزدیکی آیتهلل 
صافی به استادش، از اهمیت خاصی در گزارش آرا و مبانی 
دوره معاصر قم برخوردار است که زیر سیطره هیمنه علمی آقای 

بروجردی قرار داشته است. 
از ویژگی های ملموس این دوره قمی ها، توجه به ادبیات و پیشینه 
تحقیق است. مثاًل در گزارشی که آقای صافی از مباحث آقای 
بروجردی در بحث اصولی »دلیل انسداد« نوشته است، ضمن 
بررسی سیر نگاه فقها به بحث انسداد باب علم و علمی که 
از مباحث بنیادین مرتبط به بحث حجیت خبر واحد است، از 
تناسب تقریر متأخرین )بعد از محقق خوانساری در قرن یازدهم( 
با شریعت مسیح سخن گفته شده که فقط یک شریعت عبادی 

بوده است.
کتب فقهی آیتهلل صافی گلپایگانی نیز واجد مختصات دوره 
معاصر قم است که توجه ویژه به روایات، تتبع در نظرات فقها 
را  اول  حرف  فقهی،  پژوهش های  در  تاریخی  بررسی های  و 
می زند. البته نمی توان از یک نظام واحد و منسجم فکری در میان 
شاگردان آیتهلل بروجردی سخن گفت؛ ولی با وجود اختالفاتی 
که در آرای فقهی خود دارند، از متدهای همسان و حتی یکسانی 
بهره می گرفته اند. نزدیکی در مبانی استنباط و تنوع در آرا و فتاوا 

از مختصات شاگردان آیتهلل بروجردی است. در بررسی آرا 
و کارنامه عملی آیتهلل صافی به یک نکته پررنگ می رسیم و 
آن، اصرار بر محدود کردن چارچوب اختیارات قدرت است. 
حضور آقای صافی گلپایگانی در صدر فقهای شورای نگهبان 
در دهه شصت سبب شد شورای نگهبان بر حفظ حریم حقوق 

خصوصی تأکید بیش تری داشته باشد.
نقطه عطف اندیشه آیتهلل صافی در کتاب فقهی مشهورش درباره 
تعزیر قابل ردیابی است که صریحاً خواستار تحدید اختیارات 
حاکمان غیر معصوم شده است: »حکومت باید به اجرای قانون 
و ادب کردن بزهکاران بپردازد؛ ولی الزمه این امر آن نیست که 
حکومت مطلق العنان باشد و مثل نظام های قبیله ای رفتار کند. 
اختیارات حکومت مشخص  این است که  پس مصلحت در 
شود تا منجر به استبداد حاکمان و تسلط آنان بر ضعیفان و حتی 
غیر ضعیفان نشود. چراکه حکومت نباید مظهر سخت گیری و 
خشونت باشد. در قرآن هم آمده است: ای پیامبر، اگر تو فرد 
بداخالق و تندخویی بودی، مردم از اطراف تو پراکنده می شدند 
پس حتی اگر حاکم، نائب خاص یا عام امام معصوم باشد، باز هم 

مصون از خطا و اشتباه و استبداد نیست«.
روایت سعید حجاریان از فرایند تشکیل وزارت اطالعات نیز 
می تواند مؤید التزام عملی آقای صافی به همین دیدگاه باشد: »آن 
موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته 
جزو روحانیت سنتی به حساب می آمدند و گرایشات راست هم 
داشتند. من با ایشان بحث کرده بودم. ایشان معتقد بود که چون 
وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصا شده است 
و این به معنی حصر این اختیارات است، عماًل تشکیل سازمان 
اطالعات توسط رهبری، مخالف قانون اساسی است و اگر امام 
بخواهد که این تشکیالت را سامان بدهد، باید از موضع بنیان گذار 
نظام، حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. 
من این استدالل آقای صافی را به اطالع امام رساندم. موضوع 
دیگری را هم که مطرح کردم این بود که باالخره ممکن است در 
جریان کارهای اطالعاتی و امنیتی، اقداماتی خالف قانون صورت 
بگیرد؛ شکنجه ای شود، مشکلی برای بی گناهی به وجود آید. 
این ها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد، این مسائل هم 
به پای ایشان گذاشته می شود. امام هردوی این استدالل ها را 

پذیرفت و نظرشان تغییر کرد«.
می توان نتایج عملی این مبنا را در استعفاهای آیتهلل صافی از 
شورای نگهبان هم ردیابی کرد. نخستین استعفا در ۲۲ مهر سال 
60 که مورد پذیرش امام خمینی قرار نگرفت و آقای صافی 
به عنوان نخستین دبیر شورای نگهبان در جمهوری اسالمی به 
فعالیت خود ادامه داد؛ و دومین استعفا در ابتدای تیر 67 که منجر 
به خروج کامل آقای صافی از ساختار سیاسی جمهوری اسالمی 
شد. نخستین استعفا به افزایش اختیارات مجلس در بحث قانون 
اراضی شهری برمی گشت و دومین استعفا نیز به رفتار وزارت 
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نقطه عطف اندیشه آیتهللا صافی 
در کتاب فقهی مشهورش درباره تعزیر 

قابل ردیابی است که صریحًا خواستار 
تحدید اختیارات حاکمان غیر معصوم 

شده است.

کشور با شورای نگهبان. در هر دو بار آقای صافی دغدغه تحدید 
قدرت را داشت. 

آیت اهلل العظمی سید محمدرضا  اعتراض آمیز  نامه  به  امام  نامه 
گلپایگانی پدر همسر آیتهلل صافی می تواند نشان دهنده ماهیت 
موضوعات  تشخیص  حق  نگهبان  »شورای  باشد:  تنش  این 
را عرض کنم که  نکته هایی  باید  لکن  ندارند  قانون  به حسب 
جنابعالی یک طرف صفحه را مالحظه می فرمایید؛ طرف دیگر 
اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری 
بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضع شان که 
غالباً برخالف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت 
مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان ـ برخالف موازین ـ 
کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسالم و 
اسالم و قانون اساسی باید فاتحه خواند من میل ندارم که تهمتی 
که سال هاست به روحانیون می زنند و می زدند که اینان طرفدار 
زمین خواران و سرمایه داران بزرگ هستند و با طرفداری خود 

موجب ظلم به مردم مستمند می شوند، شاهد پیدا 
کند و به ما بچسبانند«.

حمید روحانی )زیارتی( در کتاب بررسی 
گفته  خمینی  امام  نهضت  از  تحلیلی  و 
بود که امام در سال 41 با روش مرحوم 
آیت اهلل العظمی سید احمد خوانساری که 
دلیل  به  انقالب سفید  لوایح شش گانه  با 
تقسیم و واگذاری اجباری اراضی خان ها 
و  نبود  همدل  چندان  می کرد،  مخالفت 

می گفت اصرار بر این مسئله می تواند این 
ذهنیت را ایجاد کند که روحانیون به نفع خوانین 

و علیه کشاورزان و دهقانان عمل می کنند و منافع مشترکی با 
سرمایه داران دارند. نامه امام به مرحوم آیتهلل گلپایگانی تأییدی 

بر این ادعای حمید روحانی بود.
دکتر حسین مهرپور، حقوقدان برجسته دوره نخست شورای 
نگهبان که قائم مقام آقای صافی هم بود، از جلسه مشترک این 
شورا با امام گزارش داده که دبیر شورای نگهبان )آیتهلل صافی( 
تقریباً با لحن گله آمیز از دخالت امام به نفع مجلس در جریان 
قانون اراضی شهری گالیه کرده است. هاشمی رفسنجانی، رئیس 
وقت مجلس نیز که در این اختالفات، در برابر آقای صافی و 
شورای نگهبان قرار گرفته بود، از نگرانی امام نسبت به بروز 
این اختالف جدی، آن هم در مدت بسیار کوتاهی پس از ترور 

مقامات ارشد کشور در تابستان 60 خبر داده است. 
در جدال سال 60 هم آقای صافی به عضویت و هدایت شورای 
نگهبان ادامه داد و هم نظر مجلس اجرایی شد؛ اما چند سال 
بعدریال بار دیگر اختیارات گسترده مجلس مورد مناقشه آیتهلل 
صافی قرار گرفت و دبیر شورای نگهبان در سال 1364 در پی 
تصویب حدود سیزده قانون در مجلس تحت عنوان »ضرورت«، 

مجدداً در نامه ای به امام خمینی اعتراض خود را علنی کرد و 
این گونه نسبت به احتمال »تضعیف و تحریم دین« از سوی 
باشد  بنا  اگر  این است  داد: »سؤال  نمایندگان مجلس هشدار 
شورای نگهبان در مورد ضرورت ها حق نظر نداشته باشد، خطر 
تصویب ضرورت ها بر اساس جوسازی ها و اعمال نفوذ افرادی 
پیاده کردن  بسیاری  که  در مجلس و مکتب گرایی ها  ذی نفوذ 
آن مکتب ها را ضرورت و بلکه واقعیت می دانند، چگونه رفع 

می گردد؟ 
اگر خطر این که مجلس در زمانی بتواند مثل دوره گذشته قوانین 
خالف شرع تصویب نماید، با در نظر گرفتن شورای نگهبان دفع 
شده است، این که همان خطر به این صورت بازگشته است و این 
امکان حاصل شده که با عنوان »ضرورت« هر حاللی را حرام و 
هر حرامی حالل و قانونی اعالم شود. دافع این خطر چیست؟ و 

از چه راهی ضرورت های غیرواقعی دفع خواهد شد؟«.
این بار هشدار آقای صافی کارگر شد و شتاب مجلس کاهش 
یافت؛ اما بحث قانون کار در سال 66 به سومین نزاع 
آقای صافی با چپ گرایان مجلس و دولت بدل 
شد. دبیر شورا دوباره به امام نامه نوشت و 
داد:  پاسخ  بار  این  امام  ولی  معترض شد؛ 
»حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از 
مخالفان  یا  بی بندوبار  سودجویان  طرف 
با نظام جمهوری اسالمی پخش می شود 
اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن 

است«. 
اختالف شورای نگهبان و مجلس بر سر قانون کار 
تا زمان حضور آیتهلل صافی در شورای نگهبان ادامه 
داشت و الینحل باقی ماند. پیمانه صبر آقای صافی سرانجام در 
جریان انتخابات مجلس سوم به سرآمد و تنش شدید میان شورای 
نگهبان و وزارت کشور )دوره محتشمی  پور( منجر به کناره گیری 
کامل اولین دبیر شورای نگهبان از این نهاد و نیز خروج کاملش 

از ساختار سیاسی شد.
آیتهلل صافی هشت سال از نه سال فعالیت شورای نگهبان در 
زمان حیات امام خمینی )از خرداد 59 تا خرداد 67(، به عنوان 
دبیر شورا در ساختار تقنینی جمهوری اسالمی حضور داشت 
و سال 5۸ نیز به عنوان نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی، در 
تدوین دومین قانون اساسی تاریخ ایران ایفای نقش کرده بود. نام 
این فقیه که کهن سال ترین عضو دوره های اول تا سوم شورای 
نگهبان بود، تنها در جدال های حقوقی و فقهی بر سر زبان ها 
بود و هیچ گاه در جدال های حزبی و سیاسی وارد نشد و کوشید 

بی طرفی سیاسی خویش را حفظ کند. 
از سال 67 نیز به طور کامل در قم بر فعالیت های درسی و تحقیقی 
متمرکز شد و تا سال 7۲ که بعد از وفات پدر همسرش مرحوم 
آیت اهلل العظمی گلپایگانی اعالم مرجعیت کرد، در هیچ فعالیت 
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رسمی نقش نداشت. بااینکه از آذر 7۲ به عنوان یکی از مراجع 
شیعه مطرح شد، اما نامش در اعالمیه معروف جامعه مدرسین که 
در آذر 1373 به معرفی مراجع پرداخت دیده نمی شد. بااین حال 
مرجعیت او نیز همانند مرجعیت آیت اهلل العظمی سیستانی که 
در اعالمیه جامعه مدرسین مورد اشاره قرار نگرفته بود، به دلیل 
حمایت طیف سنتی مقلدان که عمدتاً مقلد مرحوم گلپایگانی 
بودند، به سرعت رواج یافت و آقای صافی را به عنوان یکی از 

ارکان حوزه قم تثبیت کرد.
گلپایگانی،  صافی  آیت اهلل العظمی  مرجعیت  ساله   ۲3 دوره 
با تحوالت بنیادینی در حوزه، کشور و دنیا همراه بوده است. 
تعدد بی سابقه مراجع تقلید، ورود اینترنت و ابزارهای کامپیوتری 
به حوزه، تنش های بی سابقه سیاسی و فکری در جامعه ایران، 
تغییر پارادایم در معادالت جهانی، رشد حیرت انگیز ابزارهای 
ارتباط جمعی و احیای مجدد حوزه نجف، فرصت ها و چالش های 

جدی و نوینی پیش روی مراجع قم ایجاد کرد.
مرجع  دومین  منتظری،  آیتهلل  مرحوم  از  پس  صافی  آیتهلل 
تقلید قم بود که سایت اینترنتی ایجاد کرد. سایت آقای صافی 

از ابتدای سال ۲001 راه اندازی شد و دفتر وی نخستین 
نرم افزار حاوی کتب و منابع اصلی علوم دینی را 

روانه بازار کرد. پیش گامی این مرجع سنت گرا 
در استفاده از ابزارهای نوین، سبب تثبیت و 
تقویت روزافزون مرجعیت دینی وی در 
جامعه دینی و ساختار سیاسی کشور شد. 

می توان  را  نوین  ارتباطی  وسایل  اهمیت 
با سفیر  دیدار  در  آقای صافی  در سخنان 

آلمان هم دید. وی در دیدار با سفیر آلمان با 
اشاره به وسعت حوزه علمیه قم از نظر امکانات 

به  »ما  کرد:  تصریح  کامپیوتری  نرم افزاری های  و 
مظاهر این تخصص های گوناگون احترام می گذاریم و از آن ها 
استفاده می کنیم و پیشرفت علم و تکنولوژی برای کل بشریت 
مفید است«. همچنین در جای دیگری می گوید: »باید برای نشر 
روزافزون معارف اسالمی، به روز شدن حوزه علمیه قم و آشنایی 
بیش تر طالب با جهان معاصر برنامه های ویژه ای تهیه و تدوین 

شود«.
دیگر نقش آفرینی آقای صافی، توصیه ها و انتقادهایی است که 
وی نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی مطرح کرده است. 
افزایش بی اعتنایی به حجاب، وزیر و فرماندار شدن زنان، تفکیک 
جنسیتی، اختالط زن و مرد، حضور زنان در ورزشگاه ها، حرمت 
مطلق موسیقی و مخالفت با فلسفه و عرفان اسالمی از مهم ترین 
و پررنگ ترین دغدغه های آقای صافی در ربع قرن اخیر بوده 
است که به طور مکرر بیان شده و نشان دهنده نگاه وی به برخی 

صورت های مدرن بحران ها و مسائل اجتماعی است. 
از همین منظر است که می گوید: »وجود فرهنگسراها باعث حزن 

حضرت حجت می شود«. بر اساس همین مؤلفه هاست که آقای 
صافی بارها از وضعیت دینی جامعه ابراز نگرانی می کند و هشدار 
می دهد: »باید برای دین گریزی جوانان فکری کرد«. این مرجع 
تقلید نشان داده که در بیان دغدغه های خود هیچ مصلحتی را 
مراعات نمی کند و مثاًل در جایی صریحاً می گوید: »همین چند 
روز ملتفت شدم که قرار است همایشی در شاهرود به عنوان 
عرفان مّلی شرق برای ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار 
کنند. شما اگر تذکرة االولیاء را ببینید، متوجه خواهید شد که 
این ها چه عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم مثل بایزید را معرفی 
کنیم و بگوییم سابقه ما این است، واقعاً اسباب خجلت می شود. 
حرف هایی در تذکرة االولیاء از قول او نقل شده است که انسان 
نمی پذیرد«.  تأویلی  و  توجیه  هیچ  و  می گیرد  خنده اش  واقعاً 
انتقادهای مکرر آقای صافی نسبت به بزرگداشت مولوی و دیگر 
گالیه های وی نیز در راستای نگرانی این فقیه نسبت به تبعات 

ناخواسته »تضعیف دین« و »تجددخواهی« قابل فهم است.
اما این ها همه دیدگاه های آقای صافی نیست. برای فهم و تحلیل 
هر شخصیت متفکری، باید همه آرای او را در کنار هم دید 
و چید. سوگیری خاص رسانه ها بر اساس اهمیت 
مسائل روز و نیاز مخاطبان شان سبب شده که 
نگاهی ناقص و گزینشی از آقای صافی و 
بسیاری از چهره ها به افکار عمومی منتقل 

شود و بدفهمی های بزرگی شکل گیرد. 
دیدگاه های  این  کنار  در  صافی  آقای 
نیز  دیگری  قابل توجه  آرای  تخطئه آمیز، 
بخش های  در  را  آن ها  از  برخی  که  دارد 
نخستین این مقاله آوردیم. اعتنا به حفظ 
محیط زیست، ضرورت خودکفایی اقتصاد 
کشور و عدم اتکا به درآمد نفت، ساماندهی به 
وضعیت مالیات گیری و ترغیب مرد به پرداخت مالیات، از 
دیگر ابعاد فکری شخصیت آقای صافی است که حاصل سال ها 
تحقیق و تجربه اداره کشور در شرایط بحرانی است. واکنش 
آقای صافی به وقایع بی سابقه سال ۸۸ به وضوح حاکی از ثبات و 

انسجام فکری این مرجع کهن سال بود. 
وی در نخستین روزهای آغاز تنش، ضمن دعوت نیروی انتظامی 
به مدارا، خطاب به هیئت اعزامی شورای نگهبان گفت: »باید 
این قضایا به شکلی منطقی و مستدل، طوری حل شود که تمام 
بحث ها و نزاع ها دراین باره تمام گردد و اصرار به این نکته که به 
طرف مقابل بگوییم تو مقصری، کار صحیحی نیست. ما باید از 
همان ابتدا کاری می کردیم که جلوی این مطالب گرفته می شد و 

مواضع و سخنرانی ها و اظهارنظرها را تعدیل می کردیم«.
دومین جنبه از دغدغه های دوره مرجعیت آقای صافی، بحث 
مهم و قدیمی استقالل حوزه بوده که می توان آن را در امتداد 
دغدغه های جدی مرحوم آیت اهلل العظمی گلپایگانی تبیین کرد. 

آیتهللا صافی  نیز  انقالب  از  پس 
به تألیف آثار کالمی ادامه داد و البته 
ذائقه خوانندگان کتب  تغییر  با درک 
اعتقادی کوشید به نقل اکتفا نکرده 
موضوعات  بررسی  و  تحلیل  به  و 

اعتقادی شیعه نیز بپردازد. 
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تأکیدات پیوسته آقای صافی بر موضوعیت و اهمیت »استقالل 
حوزه« منجر به شکل گیری تشکلی به  نام »نشست دوره ای اساتید 
سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم«، حول محوریت حضرات 
آیات عظام وحید و صافی شده است. این تشکل که صدها استاد 
حوزه را جذب کرده است، از سوی بخشی از طیف سیاسی 
اصولگرای حوزه، متهم به نگاه سکوالر و غیرانقالبی شده که ساز 

جدایی از حکومت می زند. 
بااین حال، اعضای برجسته این تشکل با توجه به حمایت آیتهلل 
صافی به عنوان یکی از چهره های مهم تقنینی تاریخ جمهوری 
)آقایان  مدرسین  جامعه  عضو  چند  حضور  نیز  و  اسالمی 
علیدوست و فقیهی( در این تشکل، غیرانقالبی بودن خود را 
برنمی تابند. دیگر عضو مهم این تشکل نیز با اشاره به این که 
آغاز فعالیت شان در سال ۸1 با 30 نفر بوده و اکنون به هزار 
نفر از استادان حوزه رسیده است، بر عدم دخالت در مسائل 
»جناحی سیاسی« مثل معرفی کردن کاندیدا و فعالیت سیاسی 
حزبی به عنوان یکی از مشخصه های این تشکل تأکید کرده است.
دغدغه های آقای صافی درباره وضعیت کنونی حوزه، منحصر به 
بحث استقالل نیست؛ بلکه وی همچون مراجع برجسته دیگر 
قم، نسبت به دانشگاهی  شدن حوزه نیز نگران است و می گوید: 
»اگر حوزه بخواهد با کیفیت دانشگاه، طلبه تربیت کند در آینده از 

ماهیت خود خارج خواهد شد«.
و  کالمی  دغدغه های  صافی،  آقای  دغدغه های  جنبه  دیگر 
هویت گرایانه شیعی است که وجه مشترک همه مراجع سنتی 
حوزه است. گفتیم که اغلب تألیفات آقای صافی، کتب کالمی و 
اعتقادی است و نیم قرن است که وی به تألیف و نشر آثار کالمی 
درباره معتقدات شیعه اهتمام و حساسیت دارد. همین دغدغه 
سبب شد که حدود نیم قرن پیش مهم ترین نقد را بر کتاب »شهید 

جاوید« بنویسد. 
آیتهلل در ابتدای کتاب »شهید آگاه« آورده است: »شاید برخی 
بگویند در این موقع که اسالم از هر سو مورد هجوم استعمارگران 
و مزدوران آن ها شده و شرق و غرب با سالح های خطرناک 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جنگی، موجودیت جامعه مسلمانان 
اجتماعات  به صورت  را  اسالمی  اجتماعات  و  کرده  تهدید  را 
بیگانگان و کفار درآورده و این همه مطبوعات گمراه کننده ای که 
اساس اسالم و تربیت مذهبی را ترویج می کنند، شب و روز 
نشریه، ترجمه، مجله، روزنامه در دسترس  به صورت، کتاب، 
مسلمانان گذارده می شود و اختالفات و جدایی های گوناگون، 
جامعه مسلمانان را به سوی انقراض سوق می دهد، پرداختن به 
گفت وگوهایی مانند بحث پیرامون مطالب کتاب شهید جاوید، 
جز هیزم  ریختن در آتش اختالفات چه ثمری دارد؟ و چه دردی 
را درمان می نماید؟ ما این دردها را می دانیم و خدا گواه است که 
حتی مِن ناچیز از احساس این دردها چقدر رنج می برم و ناراحتی 
می کشم و بی خوابی دارم اما اگر کسی آمد در یک موضوعی که 

فعاًل مطرح افکار نیست و افکار به اصطالح متجدد و پیشرفته هم 
آن را پذیرفته و مترقی ترین مکتب جهاد و عالی ترین نمونه مبارزه 
مردان فضیلت و خیرخواه و نوع دوست و آزادمنِش شناخته شده، 
نظری مخالف داد و در دسترس افکار گذارد و هفت سال عمر 

خود را بیهوده روی آن گذاشت چه باید کرد؟«.
و در ادامه می گوید: »در این کتاب ما قصدی غیر از آشکار شدن 
حق و دفاع از قیام سیدالشهدا علیه السالم نداریم و نمی خواهیم 
احساسات کسی را برانگیزیم و یا نویسنده محترم شهید جاوید را 
توبیخ یا تحقیر کنیم؛ و اگر در ضمن بعض مباحث، گاهی عنان 
قلم رها شده و از حدودی که شخصاً در بحث های علمی به آن 
التزام دارم خارج شده باشم، معذرت می خواهم و از خوانندگان 
محترم خواهشمند است که در هنگام مطالعه، این عذرخواهی 
را فراموش نفرمایند. من ترجیح می دهم که کتاب بنده به عنوان 

توضیحاتی پیرامون مطالب کتاب شهید جاوید شمرده شود«.
به باور شیخ لطف هلل صافی، شیخ نعمت اهلل صالحی با تألیف 
کتاب شهید جاوید، بدعت هایی پدید آورده که باید با آن ها مقابله 
کرد. نویسنده منتقد با نامیدن کتابش به »شهید آگاه« و نام گذاری 
فصلی از کتاب به نام »امام آگاه بود«، به رد نظریه شهید جاوید 
مبنی بر عدم اطالع کامل امام حسین)ع( از شهادت شان در سفر 
به مکه و کوفه پرداخته است. آقای صافی در بخش »اساس 
شهید  »نویسنده  می نویسد:  است«  باطل  جاوید  شهید  کتاب 
جاوید می خواهد بگوید امام صلح جو بود. ما هم می گوییم امام 
صلح جو و اصالح طلب بود؛ اما با این منطق شما صلح جویی 
ثابت نمی شود«. به گفته آیتهلل صافی، مؤلف شهید جاوید سعی 

داشته »چهره ای ُسنّی پسند« از امام حسین)ع( ارائه دهد.
پس از انقالب نیز آیتهلل صافی با وجود مشغله های حکومتی و 
مرجعیتی، به تألیف آثار کالمی ادامه داد و البته با درک تغییر ذائقه 
خوانندگان کتب اعتقادی کوشید به نقل اکتفا نکرده و به تحلیل و 
بررسی موضوعات اعتقادی شیعه نیز بپردازد. وی در پیش گفتار 
کتاب »پرتوی از عظمت امام حسین)ع(« نوشته است: »در زمان 
ما بیش تر افکار روی تحلیل حوادث و علل و نتایج وقایع حساب 
می نمایند و عظمت حوادث تاریخی را از این راه اندازه گیری 
می کنند و کتاب هایی که موضوع آن تحلیل حوادث تاریخی 
باشد، برایشان جالب تر}است{ و بیش تر مورد توّجه خوانندگان 

و نسل جوان و روشن فکران واقع می شود. 
راجع به شهادت حضرت سیدالّشهدا )علیه السالم( هم کتاب هایی 
که از فلسفه و اسرار شهادت و علل و عوامل این قیام و تأثیر 
آن در جوامع اسالمی و تحّول فکری مسلمین بحث می نمایند، 

خواننده بسیار دارند«.
منبع متن: سایت مباحثات، 12 بهمن 1400.
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اختیار، جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسالم قرار 
دهد«، به رهبر انقالب )امام خمینی( نامه نوشت؛ اما به محض 
روبه رو شدن با این پاسخ صریح که والیِت مطلقه فقیه، هیچ 
حدی در اختیارات حکومت قائل نیست، به طور کامل از ساختار 

سیاسِی کشور خارج شد. 
به  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل  خروج  و  ورود  کیفیت  تشریح 
عرصه سیاست، بیش از هر چیز نمایانگر اصالِت کیفیِت روحانی 
سیاستمداراِن  رایِج  سبک  برخالف  گلپایگانی،  اوست.  بودن 
قدرت محورِ امروزی، به دنباِل سیاست ورزی برای کسب منفعت 
امور، فهم و دریافت  به  نبود. او می خواست برای نظم دادن 
خودش را از فقه در ظرف سیاست بریزد؛ اما همین که جریاناِت 
موجود را برخالف دریافِت خودش دید، با اصرار بر مواضع 
خود از قدرت کناره گرفت. شیفتگِی قدرت در او به اندازه ای 
نبود که برای نگه داشتنش به مصلحت اندیشی روی بیاورد و زیِر 

یوِغ نزاع های سیاسِی جناح های مختلف برود.

یادداشت

فقاهِت سنتی، با رایحه صداقت

آیت اهلل صافی گلپایگانی به عنوان یک فقیه سنتی، تالش می کرد 
مکتب اسالم را با سبک خاِص خودش، تحت عنوان یک نظام 
مستقل عرضه کند. او بر این باور بود که »اسالم، حکومِت خدا بر 
مردم است« و بر همین مبنا می خواست سیاست را با فقه سازگار 
کند. او می خواست حدودِ اختیارات حکومت مشخص باشد. 
معتقد بود »قانون اساسی، نقشه مملکت است«؛ و بر همین اساس، 

تمام قد در دفاع از قانون اساسی می ایستاد. 
در کلماتی از او آمده است که »قانون اساسی هرچه می گوید، ولو 
این که بد هم گفته باشد، این چیزِ بد اگر حفظ نشود، چیزهای 
خوبش هم از بین خواهد رفت و تزلزل پیدا خواهد شد.« تمسک 
به »روح قانوِن اساسی« از منظر او »تمسک ضعیفی« بود؛ مفّری 
بود که راه را برای تفسیرهای خودسرانه و برداشت های سلیقه ای 
از قانون باز می کرد؛ بنابراین از ترِس جان گرفتِن این »شایعه« 
که »دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، 
بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این 

مصطفیسلیمانی  
 |  روانشناسودانشآموختهفلسفهاخالق
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آیت اهلل صافی گلپایگانی، مرجعیت را به عنوان یک مسئولیت 
نگاه  »مقام«  آن، ورای یک  به  و  بود  پذیرفته  مدنی و مذهبی 
می کرد. او همچنان که می گفت »ما معتقدیم حاکِم شرع و مجتهِد 
جامع الشرایط، این والیت را دارد و اگر بسط ید داشت، واجب 
است مشغول به کار شود و والیتش در جای خودش محفوظ 
است، هرچند مردم قبول نداشته باشند؛ درست مانند والیت جد 
و پدر که قابل نصب یا نفی نیست«، اما به شدت بر استقالل 

حوزه از حکومت تأکید داشت.
آیت اهلل صافی گلپایگانی، نماد استقالل حوزه بود. معتقد بود که 
استقالل حوزه یعنی حوزه با فراغ از هر نوع حاکمیت، بدون 
حوزه  دهد.  انجام  را  وظیفه اش  مسامحه ای،  و  مماشات  هیچ 
مدنظر آیت اهلل صافی گلپایگانی، نه یک حوزه سکوالر و بَری از 
سیاست، بلکه یک حوزه دردمند بود که از موضِع دین، حکومت 
را اصالح می کند. او این استقالل را وابسته به استقالِل مالی و 
منصبِی حوزه می دانست. از منظر آیت اهلل صافی گلپایگانی، چنین 
حوزه ای هیچ گاه به منفعت طلبی و مجیزگویی متهم نمی شود 

و می تواند در هر جا که الزم باشد، از کار خوِب 
ضروری  که  جا  هر  یا  کند  دفاع  حکومت 

می بیند، به مخالفت علیه حکومت برخیزد. 
گلپایگانی  صافی  آیت اهلل  این،  بر  عالوه 
مستقل  نیز  مردم  از  را  مرجعیت  حتی 
بنِد  او هیچ گاه خودش را در  می دانست. 
مقلداِن صاحب سرمایه گرفتار نکرد تا در 
رودربایستِی وجوهاِت سنگین، پاسخگوی 

التماس دعاهای بودارشان نباشد. 
شاید اوج چنین نگاه مستقلی را می توان در 

این اندیشه ایشان دید که می گفت: »حکومت باید 
به اجرای قانون و ادب کردِن بزهکاران بپردازد؛ ولی الزمه 

این امر آن نیست که حکومت مطلق العنان باشد و مثل نظام های 
اختیارات  این است که  رفتار کند. پس مصلحت در  قبیله ای 
حکومت مشخص شود تا منجر به استبداد حاکمان و تسلط آنان 
بر ضعیفان و حتی غیرضعیفان نشود؛ چراکه حکومت نباید مظهر 
سختگیری و خشونت باشد. در قرآن هم آمده است: ای پیامبر، 
اگر تو فرد بداخالق و تندخویی بودی، مردم از اطراف تو پراکنده 
می شدند ...؛ پس حتی اگر حاکم، نائِب خاص یا عامِ امام معصوم 
هم باشد، باز هم مصون از خطا و اشتباه و استبداد نیست.«. 
اما اوج التزام به این مبنا را می توان در استعفاهای او از شورای 

نگهبان مشاهده کرد.
صافی  العظمی  آیت اهلل  روزانه  یادداشت های  از  بخشی  در 
گلپایگانی آمده است »امروز سه شنبه ۲9 رمضان المبارک 1437 
در اخباری که می خواندم، به خبری جالب برخوردم که در آن 
آمده بود: فضاپیمایی پس از پنج سال و نزدیک به 1.۸ میلیارد 
مایل در سفر، دیروز دوشنبه 14 تیرماه در مدار سیاره مشتری قرار 

گرفته و واقعه ای بی نظیر برای بشریت را رقم زده است و چشم 
همه جهانیان را به خود خیره نمود. کارشناسان این برنامه اعالم 
کرده بودند که این همه رنج و تالش را برای این متحمل شدند که 
اسراری از سیاره مشتری را بفهمند؛ بفهمند که مثاًل در مشتری چه 
اسراری پنهان است؟ و کشف کنند که داخل بزرگ ترین سیاره 
منظومه شمسی چیست؟ و بفهمند که این سیاره چه زوایای 

پنهانی دارد و صدها و هزاران سؤال و کشف جدید دیگر.«
آیت اهلل صافی گلپایگانی به عنوان کهن سال ترین مرجع شیعه، در 
استفاده از تکنولوژی و ابزارهای نوین پیش گام بود. او همچنان که 
بر اجرایی کردِن طرِح تفکیِک جنسیتِی دانشگاه ها اصرار می کرد، 
در دیدار با سفیر آلمان گفت »ما به مظاهر تخصص های گوناگون 
احترام می گذاریم و از آن ها استفاده می کنیم و پیشرفت علم و 
تکنولوژی برای کل بشریت مفید است.« معتقد بود که »اختالط 
دختران و پسران در دانشگاه های کشور، آسیِب بزرگی به جامعه 
می زند«؛ اما دومین مرجعی بود که سایت اینترنتی راه اندازی کرد. 
بر این باور بود که »باید برای نشر روزافزون معارف اسالمی، 
به روز شدِن حوزه علمیه قم و آشنایی بیشترِ طالب با 
تدوین  و  تهیه  ویژه ای  برنامه های  معاصر،  جهاِن 

شود«. 
می گفت ما باید »با تمام وجود و با استفاده از 
امکانات ارتباطی عصر حاضر، اسالم را به 
جهانیان آن طور که هست معرفی نماییم و 
تشنگان احکام و معرفت را سیراب نماییم«. 
در  دختران  برای  »رشته هایی  می خواست 
با  کاماًل  که  شود  داده  آموزش  دانشگاه ها 
روحیه زنانه سازگار باشد و برای آینده آن ها مفید 
باشد«. درصدد جواب گویی به »مسائل علمی و تربیتی 
دختران« بود؛ اما با انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه گفت »این 
افتخار نیست که زنان هم برای تماشای فوتبال به ورزشگاه بیایند؛ 

حدود زن و مرد باید حفظ شود«. 
معتقد بود اقتصاد کشور باید خودکفا باشد و از ضرورِت عدم 
اتکا به درآمد نفتی سخن می گفت؛ اما نسبت به وزیر و فرماندار 
شدِن زنان این گونه واکنش نشان داد که »متأسفانه می آیند در قم 
که مرکز تشیع است، اعالم می کنند که برای بعضی از استان ها، 
استاندار زن منصوب می کنیم؛ مگر می خواهید که با قرآن و پیامبر 
جنگ کنید که این چنین خالف شرع می گویید؟! شما با چه 
کسی می خواهید لج بازی کنید؟ آیا با احکام خدا و مسّلمات دین 
مخالف هستید؟« و از همین روست که تجزیه و تحلیل ناقص 
و گزینشی از آرای ایشان، نمی تواند فهم دقیقی از شخصیتش 
را به دست بدهد. بررسی توصیه ها و انتقادات آیت اهلل صافی 
گلپایگانی نشان می دهد که او بدون ریاکاری، تنها درصدد بیان 
فهم و نگاه خودش از احکام بوده و در راستای بیان دغدغه های 

خود، از هرگونه مصلحت اندیشِی حیله گرانه دوری کرده است.

نماد  گلپایگانی،  صافی  آیت اهلل 
بود که  معتقد  بود.  حوزه  استقالل 

استقالل حوزه یعنی حوزه با فراغ از هر 
نوع حاکمیت، بدون هیچ مماشات 
انجام  را  وظیفه اش  مسامحه ای،  و 

دهد.
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آیت اهلل صافی گلپایگانی، گرچه به عنوان مدافِع سنگیِن فقه سنتی، 
با قرائت های تازه از اسالم به خصومت برمی خاست؛ اما فراتر 
از بندهای قالبِی سنتی و حتی مدرن، نمی توانست نسبت به درد 
مردم بی اعتنا باشد. او بااینکه با مردمِ هم عصر خودش همراهی 
نمی کرد و دائماً در تالش بود تا آن ها را با خودش همراه کند، 
اما به واسطه ساده زیستی، بی آالیشی و خدمِت بی منتش، دردمند 
و مردم دوست بود؛ آن چنان که در دیدار با رئیس مجلِس شورای 
اسالمی )قالیباف( گفت: »بنده بسیار نگراِن وضعیِت اقتصادی و 

مشکالت مردم هستم. 
مردمِ نجیب و شریِف کشورِ ما مستحق این وضعیت نیستند.« 
موضع گیرِی واضح او در رابطه با عملیات بانکداری در کشور نیز 
حکایت از دغدغه مندی اش برای مردم دارد: »متأسفانه هنوز هم 
در برخی از بانک های کشور، بانکدارِی اسالمی به نحو احسن 
انجام نمی گردد و بعضی از بانک ها، به بنگاه های تجارِی سودآور 
برای عده ای خاص تبدیل گشته است و منافع عمومی مردم را 

در نظر نمی گیرند.«
حرام  مطلق  به طور  را  موسیقی  گلپایگانی،  صافی  آیت اهلل 
می دانست و از مخالفیِن جدی فلسفه و عرفان محسوب می شد. 
آثار فیلسوفان به نظرش مفید به یقین نمی آمدند و معتقد بود که 
طریقِت فلسفه و عرفان، به گمراهی دامن می زند؛ مثاًل می گفت 
»وجود فرهنگسراها باعث حزن حضرت حجت می شود«؛ یا در 
جایی ابراز نگرانی کرده بود که »همین چند روز ملتفت شدم که 
قرار است همایشی در شاهرود به عنوان عرفان ملی شرق، برای 

ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی برگزار کنند. 
شما اگر تذکره األولیاء را ببینید متوجه خواهید شد که این ها 
چه عقایدی دارند. اگر ما بخواهیم مثل بایزید را معرفی کنیم 
اسباب خجلت می شود.  واقعاً  است،  این  ما  سابقه  بگوییم  و 
حرف هایی در تذکره األولیاء از قول او نقل شده است که انسان 
واقعاً خنده اش می گیرد و هیچ توجیه و تأویلی نمی پذیرد«؛ اما 
بااین همه چنان اندیشه بسیط و درک عمیقی داشت که در البه الی 
جمالت ساده اش به رئیس مجلس شورای اسالمی، از راه حِل 
بن بست شکنش برای عافیت مردم پرده برداشت و گفت »توصیه 
حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا، با عزت و اقتدار 

رابطه داشته باشیم. 
این که با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضررِ 
مردمِ عزیزمان است. شما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، حقوق 
ملت را احقاق کنید. امروز یکی از راه های اصالح امور این است 
که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشیم 
که خیلی از مشکالت برطرف خواهد شد.« او حتی در دیدار 
با رئیس جمهور )رئیسی( نیز مجدداً بر مواضع پرمناقشه خود 
تأکید کرد و گفت »باید با حفظ عزت و اقتدار، با جهان در 
ارتباط بود و این دولت، باید پیام صلح و دوستی را به جهانیان 
ابالغ نماید.« او »تجددخواهی« را نمی پسندید چون بنا بر تفسیر 

فقیهانه شخصی اش معتقد بود که حتی »اگر حوزه بخواهد با 
کیفیِت دانشگاه طلبه تربیت کند، در آینده از ماهیت خود خارج 

خواهد شد.«. 
نگران بود که »باید برای دین گریزِی جوانان فکری کرد« و دغدغه 
داشت که بگوید »قرآن با رسم الخط عثمان طه غلط است و 
اما  ایرانی طبع شود«؛  با رسم الخِط خطاط معروف  باید  قرآن 
زنان،  حوزه  مسائل  به  و سخت گیرانه اش  تنگ  نگرِش  شاید 
عظمت و وسعت اندیشه او را در سایر مسائل کم رنگ جلوه داد. 
بااین همه واکاوِی منصفانه آراِی به ظاهر متناقض او، تنها نمایانگر 
اوج نگرانِی او راجع به »تضعیف دین« است و از سلوِک ساده، 

صمیمی، متواضع و صریح او پرده برمی دارد.
آیت اهلل صافی گلپایگانی در تالقِی مصالح حکومت و ملت، 
حقوق مردم را گوشزد می کرد و این رویه را در چند مورد نشان 
داد. معتقد بود استقالِل قاضی باید حفظ شود؛ چون »این طور 
نیست که مردم بگویند در همه موارد، قانون حاکم است. بعضی 
انسان می بیند که هرکجا ضعیفی است، حکم را اجرا  اوقات 
می کنند؛ اما اگر از گروه دیگر و وابسته به مقامی باشد، حکم 
در مورد او اجرا نمی شود.« در ایامی که انتخابات تنش ها را باال 
برده بود، نیروی انتظامی را به مدارا دعوت کرد و خطاب به 
هیئِت اعزامِی شورای نگهبان }توصیه ای داشت که ذکر آن در 

یادداشت های قبلی گذشت{.
بعدها وقتی در مورد معیشت و گسترش روابط خارجی سخن 
گفت، برخی سایت ها و اشخاص به او حمله کرده و گفتند »جالب 
است که این حرف را حسن روحانی، هشت سال پیش مطرح 
کرد و به واسطه آن، عوامِ ظاهربین و بی تحلیل و سطحی نگر را 
فریفت و از آن ها رأی گرفت. البته غلط بودن این تحلیل، در عمل 
ثابت شد و هشت سال مذاکره و بازی با سنِد ننگین برجام، هیچ 
حاصلی برای سفره مردم نداشت؛ اما امروز پس از هشت سال، 
همین سخِن ناصواب را از زبان یک مرجع تقلید می شنویم. هم 
تقلیِد سیاسِی ایشان از نیروهای سکوالر بسیار مذموم هست؛ هم 

تأخیرِ سیاسِی ایشان در تکرار این تحلیل سراپا غلط. 
نمی دانم تقلیِد ایشان را مذمت کنم یا تأخیرش را. افسوس که 
مرجع تقلیِد شیعه همچنان چشم به بیرون دارد.« این هجمه، در 
عین این که واکنش جمعی از اساتید، طالب و فضالی حوزه 
صافِی  آیت اهلل  آرام  واکنش  با  داشت،  دنبال  به  را  قم  علمیه 
گلپایگانی روبه رو شد. او با صدور پیامی، ضمن تشکر و قدردانی 
از حمایت ها، این طور گفت که »حقیر از مردم بزرگوار ایران، 
کمال تشّکر و سپاس را دارم و از هیچ فرد و نهاد و جریانی، 
گله و شکایتی ندارم و از خداوند متعال مسئلت دارم که بر 
اعتال و عزت و اقتدار مردم و کشور عزیز بیفزاید و نگرانی ها و 
مشکالت، به فضل الهی در ظّل عنایات حضرت بقیه اهلل االعظم 

عجل اهلل تعالی فرجه الشریف برطرف گردد ان شاءاهلل«.
منبع: دین آنالین، 23 بهمن 1400.
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مرجع واالمقام جهان تشیع، مرحوم آیت اهلل العظمی شیخ لطف اهلل 
صافی گلپایگانی که در تاریخ 1۲ بهمن سال جاری به لقاءاهلل 
شتافتند، عمر گران قدر خویش را صرف مطالعه در علوم اسالمی، 

پژوهش، تألیف کتب ارزنده، تدریس و تبلیغ آیین اسالم و مکتب 
اهل بیت )ع( کرد و در این راه به توفیقات کم نظیری دست یافت. 
مرحوم آیت اهلل العظمی صافی که بیش از یک قرن در این دنیا 

محمدجوادگودینی  
 |  نویسنده،مترجموپژوهشگرعرصهدین

یادداشت

شاهکار علمی در مهدویت
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زیست، از دوران کودکی به دنبال کسب علم و دانش بوده و 
با بهره گیری از اساتید بزرگی همچون آیت اهلل العظمی حسین 
بروجردی، آیت اهلل العظمی سید محمد حجت، آیت اهلل خوانساری، 
آیت اهلل محمدکاظم شیرازی )در نجف( و آیت اهلل العظمی سید 
محمدرضا موسوی گلپایگانی و ... در فقاهت به درجه ای عالی 

دست یافت.
مرحوم آیت اهلل صافی در سنین جوانی به عنوان طلبه ای فاضل 
و کوشا در علوم اهل بیت )ع(، به مرجع عالیقدر مرحوم آیت اهلل 
از معدود  بود و  ایشان  اعتماد  نزدیک شد و مورد  بروجردی 
افرادی به شمار می رفت که در حلقه استفتاءات ایشان راه یافته و 

پاسخ به پرسش های مهم به ایشان واگذار شد.
ایشان در طول زندگانی خویش آثار قلمی و تألیفات و مقاالت 
بسیاری را به دو زبان فارسی و عربی و در رشته های گوناگون 
علوم اسالمی )فقه، کالم، سیره پژوهی، حدیث، علوم قرآنی، امام 
شناسی، نهج البالغه و...( تدوین و منتشر کردند که برخی از آثار 

ایشان به شرح ذیل است:
عن  مصون  القرآن  )عج(،  عشر  الثانی  االمام  فی  األثر  منتخب 
التحریف، سبط المصطفی )ص(، عنوان صحیفة المؤمن، إرث 
آیة  تفسیر  فی  ثابتة المتغیرة، رسالة  الشرعیة  األحکام  الزوجة، 
التطهیر، رسالة القرعة، رسالة فی البداء، الی هدی کتاب اهلل، فقه 
الخمس، فقه الحج، جامع األحکام، الهیات در نهج البالغه،  نوید 
امن و امان، پاسخ به ده پرسش، اصالت مهدویت، پیرامون معرفت 
امام، ندای اسالم از اروپا، معرفت حجت خدا )عج(، در آرزوی 
وصال، پیرامون روز تاریخی غدیر، شرح حدیث عرض دین، 
معارف دین، حاشیه ای بر عروة الوثقی، زن در پرتو اسالم، نیایش 

در عرفات، پرتوی از عظمت امام حسین )ع( و ... .
مرجع عالی مقام مرحوم آیت اهلل صافی که در کنار جایگاه واالی 
علمی، تدریس درس خارج فقه و اصول برای سالیان بسیار و 
تربیت شاگردان فراوان، در عبادت، خداترسی، اخالق، پارسایی و 
معنویت نیز شخصیتی ارجمند و نادر محسوب می شدند، مرجعی 
مردم گرا و دغدغه مند بوده و مشکالت و رنج های مردم را به 
مسئوالن کشور متذکر شده و همواره بر حل مشکالت فرهنگی، 

اقتصادی و ... که مردم با آن مواجه اند تأکید می کردند.
آثار علمی مرحوم آیت اهلل العظمی صافی بسیار متنوع و پربار بوده 
که در عین عمق علمی و معرفتی، با زبانی ساده و قابل فهم برای 
عموم مردم به نگارش درآمده است )به ویژه آثار فارسی ایشان( 
و برای تبلیغ و نشر علوم و معارف اسالمی بسیار مفید و ارزنده 

است.
در میان آثار گوناگون و درخشان استاد واالمقام آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی، از کتاب جاودان ایشان »منتخب األثر فی االمام 
الثانی عشر« که در سه جلد و به زبان عربی تدوین شده است، 
می توان به عنوان شاهکاری علمی نام برد. در این کتاب ارزشمند 
که درباره امام دوازدهم حضرت بقیه اهلل األعظم )عج( به نگارش 

درآمده است، مؤلف محترم با بهره گیری از منابع اصیل روایی 
شیعی و منابع اهل سنت، احادیثی که از رسول گرامی اسالم )ص( 
در این خصوص نقل و روایت شده، جمع آوری و آن را در 
این اثر گرانمایه تدوین کرده است. در این کتاب سنگین وزن و 
علمی، روایات بسیاری در خصوص بشارت پیامبر اسالم )ص( 
و اهل بیت طاهرین )ع( به آمدن منجی آخرالزمان که از نسل پیامبر 
اسالم )ص( است، با دقت بسیار باالیی گزینش و گردآوری شده 
و نتیجه سعی، کوشش و اشراف گسترده مؤلف آن بر منابع روایی 
شیعی و سنی است و دستاوردی ارزنده برای مهدوی پژوهی به 

شمار می رود.
که مرحوم  را  روایتی  کوتاه،  نوشتار  این  به عنوان حسن ختام 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به نقل از منابع معتبر اهل سنت در 
جلد نخست کتاب گرانسنگ منتخب األثر آورده، نقل و همگان 
را به مطالعه همراه با اندیشه این اثر وزین و ارزشمند دعوت 

می کنم.
پیامبران  نامدار خاتم  طبق این روایت، زید بن أرقم، صحابی 

)ص( از آن حضرت )ص( چنین نقل کرده است:
»َخَطبَنَا َرُسوُل اهللِ »ص« َفَقاَل بَعَد َما َحِمَد اهللَ َو أثنَی َعَلیهِ: ... َمَعاِشَر 
النَّاِس، أوِصیُکُم اهللَ فی ِعتَرتِی َو اهل بیتی َخیراً. َفإنَُّهم َمَع الَحقِّ 
اِشُدوَن بَعِدی َو األَمنَاُء الَمعُصوُموَن؛  ُة الرَّ َو الَحقُّ َمَعُهم َو ُهم األئمَّ

ُة بَعَدَک؟ َفَقاَم الیه َعبُد اهللِ بِن َعبَّاٍس َفَقاَل: یَا َرُسوَل اهللِ، َکم األئمَّ
َقاَل: َعَدَد نَُقباءِ بَنِی اسرائِیَل َو َحواریِّ ِعیَسی، تِسَعٌة مِن ُصلِب 
الُحَسیِن »ع« َو مِنُهم َمهِدیُّ َهِذهِ األمَّةِ.« )منتخب األثر فی االمام 
الثانی عشر، ج 1 ص 90- ۸9؛ چهل حدیث درباره امام مهدی 

»عج«، ص 1۸- 17(.
ترجمه روایت چنین است: »رسول خدا برایمان خطبه ای ایراد و 

پس از حمد، ثنا و ستایش پروردگار جهان، چنین فرمود:
... ای مردم؛ شما را درباره عترت و خاندانم به نیکی سفارش 
می کنم؛ آنان همراه با حق بوده و حق نیز همراه ایشان است 
]اهل بیت علیهم السالم از حق جدا نمی شوند و راهشان همواره 
حق و مطابق با آموزه های اسالم و پیامبر اسالم )ص( است و این 
پیوستگی، همیشگی خواهد بود[ و آنان پیشوایان هدایت یافته 
پس از من هستند و افراد مورد اعتماد، پاک و پیراسته ]از گناه، 

لغزش و اشتباه[ هستند.
عبداهلل بن عباس برخاست و گفت: ای پیامبر خدا )ص(، پیشوایان 

پس از شما چند نفرند؟
پیامبر اکرم )ص( فرمود: آنان به عدد نقبای بنی اسرائیل و حواریان 
عیسی )ع( هستند ]1۲ نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل و حواریون 
)ع(  حسین  فرزندان  از  نفر   9 هستند.[  )ع(  عیسی  حضرت 
]پیشوایان از نسل و ذریه امام حسین[ و ازجمله آنان، مهدی این 

امت )عج( است.«
منبع متن: خبرگزاری مهر، 17 بهمن 1400.
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حضرت  موالیمان  نورانی  جوار  در  اینک  که  صافی  آیت اهلل 
سیدالشهدا )ع( آرام گرفته است، عمر بابرکتی داشت. چنان که 
از متون مراجع عظام فهمیده می شود، آیت اهلل به چنان مرتبه ای 
رسیده بود که او را از »اساطین حوزه«، »بهترین فقهای عصر«، 
»خدمتگزار دین و مذهب«، »حسنات دوران«، »ارکان حوزه« و 
صاحب آثار »فقهی و کالمی« نامیدند و فقدانشان را حضرت 
آیت اهلل سیستانی »خسارتی عظیم« برشمردند؛ اما مایلم در این 
نوشته مجدداً به نقطه عطفی در زندگی اجتماعی و سیاسی ایشان 
اشاره کنم که ارزش تأسیسی و بن بست  شکن داشت؛ همان نقطه 
عطفی که چند ماه پیش در دیدار با رئیس مجلس خبرساز شد. 
لحظه لحظه عمر آدمی مهم است؛ اما لحظاتی در زندگانی انسان 
وجود دارد که باید برای آن سال ها ریاضت کشید و شکیبایی کرد 
تا شاید فرارسد. آیت اهلل در قم خلوت گزیده بود و پای در سنت 
داشت. استادان بزرگی چون آیت اهلل العظمی بروجردی دیده و با 
آیت اهلل العظمی گلپایگانی محشور}بود{. خاک مدرسه خورده و 
سختی کشیده بود و از البه الی کتاب ها و درس و بحث ها، مشق 

دین داری را تعلیم و تعلم می کرد.

شاید چندان همراه زمانه نمی شد و بیشتر به همراه کردن زمانه 
می اندیشید؛ اما به روشنی دریافته بود که بدون درک از زمانه، 
همراه ساختن مردم میسر نخواهد بود. لذا مؤمنان را به شناخت 
اوضاع جهان فرامی خواند و می دانست که تشیع بدون شناخت 
و  )ره(  امام  با حضرت  او  نمی رود.  پیش  اوضاع جهان  دقیق 
انقالب اسالمی مردم، صمیمانه همراهی کرد و آنچه می توانست 
عرضه داشت. در سیاست نیز سبک خود را داشت و به نظر 
می رسد سیاست را در سازگاری با فقه و نظم امور می خواست 
و اصالتی برای سیاست ورزی به سبک رایج برخی سیاستمداران 
قدرت محور قائل نبود و نشانی از بازی نداشت. نظام مند بودن 
جامعه و وفاداری به عهود مورد توافق را اصل می دانست؛ لذا 
قانون اساسی را نقشه راه مملکت می نامید و هم آنگاه که دبیر 
شورای نگهبان بود، باور داشت اگر مقامی نمی تواند به قانون 
اساسی پایبند بماند، باید استعفا بدهد و خود نیز وقتی در مقام 
دبیر شورای نگهبان احساس کرد که دریافتش متفاوت است، 

استعفا داد.
پیداست سلوکی ساده، صمیمی و متواضع و صریح  چنان که 

ابوالفضلفاتح  
|  روزنامهنگاروفعالسیاسی

یادداشت

صد و سه سال و بیست و چند ثانیه
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داشت. از تواضع و باور ایشان به کرامت اشخاص، همان صحنه 
ماندگار بوسه بر دست طلبه سیاه پوست، سخن ها دارد. در این 
حال بخشی از تفقه و فتاوای دیگر ایشان را شاید برخی نخبگان 
و گروه های اجتماعی که رویکرد فکری دیگری به انسان و جهان 
با ترازوی متفاوتی  دارند و مایل اند به دلیل تغییر زمانه، امور 
سنجیده شود- شاید نپسندند؛ اما عموماً صداقت ایشان را دوست 
داشتند و می دانستند آیت اهلل اگرچه معصوم نیست اما بعید است 
که برای منافع و خوشایند این وآن سخنی بگوید و هر چه هست 
قریحه و برداشت و تفسیر فقیهانه ایشان است و این گونه تمایزات 
نخبگان، چه حوزوی و چه دانشگاهی نه تنها محترم، که مغتنم 

است.
در سلوک ایشان، مرجعیت نه یک مقام، که بیشتر یک مسئولیت 
مدنی مذهبی برای صیانت از دین بود و لذا استقالل شخصیتی و 
فکری و حوزوی مشهودی از خود بروز داد و بر استقالل حوزه 
سعی بلیغ داشت. می دانیم مرجعیت به عنوان استوانه های هویت 
دینی، هرگاه به عنوان نهاد مدنی مستقل و پشتیبان و واسط مردم 
با حکومت ها قرار بگیرند، عالوه بر عرصه دینی در نقش آفرینی 
اجتماعی خود، منزلتی مضاعف خواهند یافت. او شیفتگی به 

استمرار  ازاین رو  بود؛  فرونشانده  خود  در  را  قدرت 
داشت و اهل تزلزل نبود. او درد مردم را قابل 

معامله و تسامح نمی دانست؛ چراکه درد انسان 
داشتن و زنده نگاه داشتن بنیان های اخالقی، 
اصلی فراتر از طبقه بندی های قالبی سنتی 
و  روحانی  و  راست  و  و چپ  مدرن  و 

غیرروحانی بودن است.
کاذب،  قرمز  خطوط  از  عبور  با  که  آنجا 

سفارش بی پرده درباره حقوق و رنج مردم و 
تأکید بر روابط مبتنی بر عقالنیت و عزتمندی و نه 

قهر با جهان، برای اصالح امور مردم و ایران بود؛ آن هم 
خطاب به جریاناتی که دائماً چشم و گوش خود را به واقعیت ها 
بسته و به توجیه سیاست های رنج آور خود مشغولند! »بسیار 
نگران وضعیت اقتصادی و مشکالت مردم هستم. مردم نجیب و 
شریف کشور ما مستحق این وضعیت نیستند. توصیه حقیر این 
است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزت و اقتدار رابطه داشته 
باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به 
ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقالنیت و تعامل سازنده، 

حقوق ملت را احقاق کنید«.
از  صیانت  برای  بی تعارف  آیت اهلل  که  ثانیه  بیست وچند  این 
حقوق مردم قیام کرد و عقب هم ننشست، برگ زرینی است 
که با عالی ترین معیارهای دینی و اخالقی و ملی محک خورد 
و صحنه ای ماندگار در زیست سیاسی ایشان آفرید. لحظاتی که 
عصاره سال ها صداقت و دقت اخالقی و شرافت رفتاری است و 
نصیب هرکسی نمی شود. آیت اهلل بارها بر اصول پای فشرده بود 

و به حق ایستاده بود؛ اما گویی صد و سه سال صبر کرده بود تا 
در آن لحظات، آبروِی خود را با خدا معامله کند و مرهمی برای 

دردهای مردم باشد و می دانست که بی هزینه نیست.
می دانیم نقطه به هم رسیدن دین و سیاست، شریعت و مصلحت، 
حق مردم بر حکومت و برعکس، جمهوریت و اسالمیت، تبعیت 
مولوی و ارشادی}است؛ نقطه ای که{همواره از مواضع و حتی 
شکاف ها  و  ائتالف ها  شکل گیری  نقطه  و  مناقشه  پر  مهالک 
هر  برای  دوگانه ها  این  درست  مرز  در  عمل  و  است  بوده 
شخصیت مذهبی یا سیاسی، نیازمند اجتهادی پخته، روزآمد و 
مجاهدانه است. آیت اهلل در آن دیدار با رئیس مجلس و آن فراز 
سرنوشت ساز و در نقطه تالقی همه این دوگانه ها، جان و جهان 
بر سر اعتقادی بدون خدشه گذاشت و آبرو در تیر و کمند کالم 
نهاد. او با چند جمله ساده اما مهم، تالش کرد راهی را بگشاید 
و در حقیقت در حکمی چندکلمه ای و این بار نه در باب های 
معمول فقه که در باب حقوق ملت و سیاست و روابط بین الملل 
و در ورای همه تفاوت نظرها، قاعده ای پردامنه و بن بست شکن 

برای عافیت مردم و دوام حکومت شیعی را یادآور شود. 
این نکته آنگاه مهم تر جلوه می کند که به یاد بیاوریم آیت اهلل 
مصالح  با  فقهی  برداشت های  تالقی  در  عموماً 
سیاسی و حکومتی، جانب فقه را می گرفت 
و این بار بین مصالح مردم و سیاست های 
و  گرفت  را  مردم  جانب  حکومتی، 
اهمیت و اولویت مصالح مردم را نسبت 
خود  تفقه  در  حکومت  سیاست های  به 
گوشزد نمود؛ همان مردمی که بسیاری از 
کسانی که پای در قدرت دارند، دینداری، 
به  را  آنان  انتخاب  قدرت  و  عقالنیت 
رسمیت نمی شناسند و حق جمهوریت آنان 

را ستانده اند.
آن بیست وچند ثانیه، حسن ختام دیگری بر زندگانی پربرکت 
آیت اهلل شد و به توفیق الهی عصاره هویت حوزوی، استحکام 
رأی، استقالل و هوشمندی سیاسی، دردمندی و مردم دوستی و 
ساده زیستی و بی آالیشی و ده ها سال خدمت بی منت به مکتب 
و مردم را یکجا به هم آمیخت و برای خدا از خلق خدا دفاع 
کرد و خداوند نیز محبوبیت او را در قلوب افزون نمود و از او 
نه یک شخص که یک درس اصولگرایی برساخت و در دورانی 
بس دشوار و پرتالطم که بسیاری از دین کیسه دوخته و هزینه 
می کنند تا قدرت چندروزه ای را دست وپا کنند، به واقع آبروی 

حوزه قم و روحانیت شد.
منبع: دین آنالین، 24 بهمن 1400.

در سلوک ایشان، مرجعیت نه یک 
مقام، که بیشتر یک مسئولیت مدنی 
مذهبی برای صیانت از دین بود و لذا 
استقالل شخصیتی و فکری و حوزوی 
بر  و  داد  بروز  خود  از  مشهودی 
استقالل حوزه سعی بلیغ داشت.
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 نظام آموزش طلبگی و به طورکلی نظام آموزشی سنتی ما  و 
که موجب رشد علمی سریع  بود  به گونه ای  آن  متون درسی 
طالب نخبه و عالقه مند می شد. این سخن اگرچه هنوز هم تا 

حدودی صحیح است، اما تا دهه های گذشته داستان این چنین 
بود. صرف نظر از تسلط خوب آنان نسبت به مباحث مختلف 
فقهی و اصولی و ادبی و احیاناً حدیثی و تفسیری و کالمی و 

محمدمسجدجامعی  
 |  مدرسدانشگاهادیانومذاهبقم

یادداشت

آیت اهّلل صافی؛ خالقیت و شجاعت
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فلسفی، عموماً ذهنی خالق و انتقادی می یافتند. این خالقیت در 
درجه نخست در مورد فقه و اصول بود و بعضاً در زمینه کالم 
و فلسفه و ادبیات و خاصه ادبیات عرب. عمده همین خالقیت 
و شکوفایی علمی بود. ذهن و فکر آنان ورزیدگی می یافت و به 
افرادی با دقت نظر و بلکه صاحب نظر تبدیل می شدند. البته این 

سخن عمدتاً در مورد نخبگان آنان صحیح است.
در این مورد نمونه های فراوانی می توان بدست داد. اگرچه تعداد 
فراوانی بوده اند که چنین بوده اند اما به دالیلی معروفیت نیافته اند. 

در اینجا به برخی از نمونه ها اشاره می شود.
الف. مرحوم آیت اهلل سید احمد خوانساری که از بزرگ ترین 
فقهای دوران اخیر بود، در نوزده سالگی از اصفهان عازم نجف 
می شود تا دروس خود را تکمیل کند. توقف ایشان مجموعًا 
چهار سال به طول می انجامد. دو سال در درس مرحوم صاحب 
کفایه شرکت می کند و پس از درگذشت ایشان، به درس مرحوم 
صاحب عروه می رود. ایشان به گرامی فرزند خویش گفته بودند 

نجف بیش از آنچه در اصفهان فرا گرفته و اندوخته بودم 
از درس های صاحب کفایه  اختیارم نگذاشت.  در 

و صاحب عروه استفاده چندانی نبردم؛ اگرچه 
مباحثات جلسه استفتای صاحب عروه برایم 
آموزنده بود. مرحوم آقای خوانساری اصوالً 
فردی بسیار دقیق و ملتزم بود و به هیچ عنوان 
در آنچه می گفت مبالغه نمی کرد؛ لذا می باید 

در سخن ایشان تأمل شود.
اجماالً این بدین معنی است که نظام آموزشی 

آن ایام به گونه ای بود که جوان نوزده ساله ای را 
به موقعیت اجتهاد می رساند. آن هم اجتهاد بدان معنی 

که در گذشته وجود داشت. قابل انکار نیست که این مسئله 
حاکی از غنای فوق العاده حوزه علمیه اصفهان هم هست. مضافًا 
که ایشان عالوه بر تسلط کم نظیرشان در مباحث فقهی و اصولی 
و حتی ادبی، یکی از اساتید مسّلم کالم و فلسفه و خاصه فلسفه 
مشاء بود و بزرگانی از درس ایشان در ایامی که در قم بوده اند، 
بهره برده اند و همگی آنان به برجستگی علمی و فلسفی ایشان 

اعتراف کرده اند.
ب. نمونه دیگر، مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطاء است. 
ایشان کتابی دارد تحت عنوان »تحریر المجله« که یکی از بهترین 

کتاب ها در زمینه »فقه تطبیقی« است.
روسیه  از  از شکست  پس  عثمانی ها  که  است  چنین  داستان 
اینکه تعداد زیادی از شهروندان  در نیمه دوم قرن نوزدهم و 
مسلمان آنان در قلمرو روسیه قرار می گیرد، تصمیم می گیرند 
مجموعه قوانینی را بر اساس فقه حنفی و با سبک حقوقی و 
روش شماره بندی شده، تنظیم و تدوین کنند که منبعی فقهی و 
حقوقی باشد برای شهروندان مسلمان امپراتوری شان و نام آن را 
»مجله األحکام العدلیه« می گذارند که توسط گروهی از عالمان 

حنفی و تحت اشراف مستقیم وزیر اعظم تهیه می شود. این اقدام 
پس از آن انجام می شود که آنان جهت حمایت از مسلمانانی که 
در قلمرو روسیه قرار گرفته بودند، از کلیسای ارتدوکس روس 
می خواهند که حقوق آنان را رعایت کند که خود داستان مفصلی 
دارد و عماًل اسالم را وارد مباحث ژئوپلیتیکی اواخر قرن نوزدهم 
اروپا می کند. به هرحال این متن تا بدان جا معتبر بود که در عموم 
کشورهای عربی و به ویژه کشورهای موجود در حوزه خاورمیانه 
عربی، تا نیمه دوم قرن بیستم و حتی مدت ها بعد از آن، مهم ترین 
سند حقوقی و فقهی رسمی بود و بر اساس آن عمل می کردند. 

گویا هنوز هم در کویت چنین است.
برخی از دانشجویان شیعه رشته حقوق دانشگاه بغداد از مرحوم 
کاشف الغطاء می خواهند که متنی فقهی که با روش حقوقی 
نوشته شده باشد تدوین کند؛ به ویژه در زمینه احوال شخصیه. 
ایشان کتاب المجله را که کاماًل شناخته شده و متنی رسمی بود و 
ضمناً با روشی حقوقی تدوین شده بود انتخاب می کند. چنانچه 
در مقدمه کتاب می گوید، علی رغم تقدیر از نویسندگان 
و با رعایت ادب و احترام، در درجه نخست با 
دیدی انتقادی کاستی ها و احیاناً اشتباهات 
به  توجه  با  را  آن  مطالب  تعارض های  و 
درنهایت  و  می کند  بیان  آنان  خود  منابع 
متعرض دیدگاه شیعه می شود و در پایان 
ابوابی را بدان اضافه می کند که مهم ترینش 
مباحث نکاح و طالق و وقف است که در 

خود المجله موجود نیست.
از  است  خوبی  نمونه  به واقع  کتاب  این 
قوت و قدرت درونی فقه تشیع و البته در کنار 
آن، نشانگر خالقیت و علمیت مرحوم کاشف الغطاء نیز 

می باشد.
نگارنده با این کتاب آشنایی چندانی نداشت. در ابتدای مأموریتم 
در مراکش، برخی از عالمان آنجا سراغ این کتاب را گرفتند که 
تهیه و تقدیم شد. هنگامی که کتاب را مطالعه کردم، علت اصلی 
و  فقهی  نّقادی های  در چارچوب  دریافتم.  را  آنان  حساسیت 
حقوقی، نّقادی در معنای مثبت و دقیق آن، این کتاب می تواند 
برای همه عالمان از هر مذهبی که باشند، یک تحفه ارزشمند 
باشد. ذهنی منسجم، مطلع و جامع، با دیدی مثبت و درعین حال 
نقادانه به بررسی فروع و بعضاً قواعدی می پردازد که در کتاب 

آمده است.
ج. نمونه دیگر، مباحثات مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی است با 
عالم بزرگ اهل سنت زمانش، محمود شکری اآللوسی. آلوسی 
عالم بزرگ بغداد در اواخر دوران عثمانی ها بود و عثمانی ها برای 
او احترام خاصی قائل بودند. در ابتدای جنگ اول از او خواستند 
که به نزد حاکم نجد و پدر پادشاهان کنونی سعودی، عبدالعزیز 
برود و از آن ها بخواهد که به عثمانی ها بپیوندد که قبول نکرد. 

عمیقًا  صافی  آقای  مرحوم 
متأثر از علمیت و روش اجتهادی 
آیت اهلل بروجردی بود و بدان تصریح 
نزدیکی  دلیل  به  مضافاً که  می کرد. 
دائمی شان با ایشان، در جریان مسائل 
مختلف اجتماعی و سیاسی و دینی 

آن روزگار قرار می گرفت.
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تصّوری  بروجردی  آیت اهلل 
کیفیت  به  نسبت  »تاریخ مند« 

شکل گیری و تحوالت و تکامل علوم 
اسالمی داشت.  در کنار این همه، کالم 
و فقه و حدیث و تاریخ اهل سنت را 
به خوبی و از درون می شناخت و به 

فراوانی  نوآوری های  دلیل  همین 
داشت. 

او مؤلف تفسیر معروف »روح البیان« و کتاب های فراوان دیگری 
است. این تفسیر و تفسیر »المنار« ازجمله تفاسیری است که 
مرحوم عالمه طباطبایی در »المیزان« بدان ها می پردازد و عموماً به 

اشکاالتشان پاسخ می دهد.
آلوسی ضمن نامه ای به علمای نجف، سؤاالتی درباره امام عصر 
)عج( مطرح می کند. از میان پاسخ دهندگان، عالم بزرگ شیخ 
الشریعه اصفهانی است. درمجموع آلوسی سه نامه می فرستد که 
سؤاالتش در آن ها منعکس است و جناب شیخ به هر سه پاسخ 
می دهد. اخیراً این سؤاالت و پاسخ ها تحت عنوان »مناظرات« و 
با مقدمه ممتّع و تعلیقات بسیار ارزنده آیت اهلل سبحانی منتشر 

شده است.
واقعیت این است که سؤال ها، سؤال های مهمی است؛ اما مهم تر 
پاسخ های بسیار متین و عالمانه شیخ الشریعه است. هم به لحاظ 
کالمی و فلسفی و هم به لحاظ روایی و اصولی و ادبی. او حتی 

بعضاً به اشتباهات ادبی آلوسی اشاره می کند و نیز اینکه 
به دلیل عدم تسلط بر علم اصول فقه، نمی تواند 

پاسخ های او را چنانکه باید دریابد.
ابوالفضل  شیخ  مرحوم  دیگر،  نمونه  د. 
امام  همسر  پدربزرگ  تهرانی، 
خمینی}است{. ایشان از اصحاب میرزای 
ایشان  توصیه  با  و  است  بزرگ  شیرازی 
کتاب »شفاء الصدور« را که شرح زیارت 
عاشورا است، می نویسد. پس از مراجعت 
از سامرا در تهران مشغول تدریس می شود 

و متأسفانه به دلیل ابتالی به حصبه زندگی را 
به زودی بدرود می گوید.

صرف نظر از تسلط ایشان به مباحث فقهی و اصولی و فلسفی، او 
ادیب بلندمرتبه ای است. اشعارش چه به عربی و چه به فارسی 
و خصوصاً عربی، ازجمله بهترین ها است؛ اما مهم صرف قریحه 
شعری او نیست؛ مهم تر تسلط او به ادبیات پیچیده عربی است و 
توانائی اش در نقد بزرگان ادب عربی که در آثار او و نیز در دیوان 
او منعکس است. چنانچه کتاب شفاء الصدور ایشان حاکی از 

مرتبت بلندش در شاخه های مختلف علوم اسالمی است.
از این نمونه ها فراوان سراغ می توان گرفت. ازجمله آخرین ها، 
این هر دو  مرحوم عالمه طباطبایی و شهید مطهری هستند. 
آثار  با  آنان  آثار  است  کافی  بودند.  عالمانی »خالق«  به راستی 

عالمان مسلمان دیگر مقایسه شود.
ذکر این نمونه ها صرفاً برای آن بود که روشن شود نظام آموزش 
دینی ما توانسته افراد خوش استعداد و مستعد را نه صرفاً عالم، 
بلکه »خالق« کند. این خالقیت تنها در فقه و اصول نیست، در 
عموم شاخه های علوم اسالمی است و چنانکه گفتیم این سخن 
در مورد غیر از نخبگان یادشده، چندان صحیح نبوده و نیست که 

آن خود بحث دیگری است.

ذکرشان  که  بود  خاّلقی  عالمان  ازجمله  صافی  آیت اهلل   -  ۲
گذشت. ایشان از شاگردان و مشاوران و نزدیکان عالم بزرگ، 
آیت اهلل بروجردی بود که ارادتی خالصانه به ایشان داشت. هم به 
لحاظ علمی و هم به لحاظ دینی و تقوایی؛ و این نکته را مکرر 

می گفت و بلکه می نوشت.
شده  شناخته  کمتر  که  است  شخصیتی  بروجردی  آیت اهلل 
است. بدون شک ایشان یکی از بزرگ ترین و تأثیرگذارترین 
شخصیت های ایران در قرن اخیر است. فقیه، اصولی، رجالی و 
حدیث شناسی برجسته و بلکه بسیار برجسته و بعضاً استثنائی. 
و  شکل گیری  کیفیت  به  نسبت  »تاریخ مند«  تصّوری  ایشان 
تحوالت و تکامل علوم اسالمی داشت و این از ویژگی های معظم 
له بود. در کنار این همه، کالم و فقه و حدیث و تاریخ اهل سنت 
را به خوبی و از درون می شناخت و به همین دلیل نوآوری های 
نبود.  به اهل سنت مجادله آمیز  فراوانی داشت. نگاهش نسبت 
می دانست چگونه فکر می کنند و نظام اعتقادی و فقهی شان 
چگونه شکل گرفته و چرا این گونه شده است. در 
بین عالمان ما کمتر کسانی چنین هستند. چنانکه 
افرادی در بین عالمان اهل سنت هم  چنین 

بسیار نادر هستند.
مرحوم  آثار  تأثیرگذاری  اصلی  علت 
سید شرف الدین همین ویژگی بود و لذا 
به گونه ای همدالنه و محترمانه می نوشت و 
پاسخ می گفت. به گونه ای که اشکاالت طرف 
مقابل نه »حل« که اساساً »منحل« می شد. به او 
کمک می کرد تا با توجه به توضیحات، خود پاسخ 
را بیابد و نه آنکه به اشکاالت پاسخ دهد. مرحوم عالمه 

عسگری هم تا حدودی چنین بود.
بخشی از شخصیت ناشناخته آیت اهلل بروجردی به همین نکته 
بازمی گردد. ایران دهه های بیست و سی که هم زمان با مرجعیت 
آن بزرگ است، دوران بسیار سخت و پرالتهابی را شاهد بود. 
نوع مدیریت پهلوی اول و مخصوصاً نوع برخوردش با جامعه 
و طبقات دینی، مشکالت فراوانی آفرید. در زمان او بسیاری از 
نهادها و ساختارهای اجتماعی و دینی که سرمایه های کشور بود، 
عماًل تخریب شد و جامعه پس از او در خألی سهمگین قرار 
گرفت و همین عامل موجب رشد سریع و فزاینده اندیشه های 

کمونیستی و سایر اندیشه های انحرافی در ایران گردید. 
در هیچ یک از کشورهای خاورمیانه در آن ایام چنین طوفانی که بعد 
از شهریور بیست شاهد آن بودیم و تا مدت ها ادامه یافت وجود 
نداشت. چراکه نهادهای اجتماعی و باورهای عمومی تا بدین 
حد مورد هجوم قرار نگرفته بود. مضافاً که آنان، همچون ترکیه، 
عاملی چون ترکیسم را جانشین آنچه نمی پسندیدند می گذاشتند؛ 
که چنین جریانی در ایران اتفاق نیفتاد. آن ناسیونالیسمی که رژیم 
مبّلغ آن بود، به دالیل مختلف نمی توانست همچون ترکیسم 
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ترکیه عمل کند و عموم مردم را به زیر پرچم خود درآورد.
این کاردانی آیت اهلل بروجردی بود که نهادها و مؤسسات دینی 
را احیاء و بازسازی کرد و اگر چنین نمی شد، ایران با بحران های 
به مراتب سنگین تری مواجه می شد. خصوصاً که در آن دوران، 
حکومت مرکزی ضعیف و بلکه بسیار ضعیف بود. آنچه کشور 
را در آن ایام سخت حفظ کرد، همین فرهنگ و تربیت دینی و 
نیز نهادها و مؤسسات دینی بود و این مهم در دوران مرجعیت 

ایشان اتفاق افتاد.
چنانکه گفتیم مرحوم آقای صافی و برادر بزرگ ترشان آیت اهلل 
حاج شیخ علی صافی، پیوسته در کنار چنین مرجعی بودند. مسئله 
صرف استادی و شاگردی نبود؛ آن ها شاهد حوادث فراوانی بودند 
و از نزدیک شاهد بودند که آن مرد بزرگ با این مسائل سخت و 
بنیان کن چگونه تعامل می کند. این جریان پس از رحلت آیت اهلل 
بروجردی و با مرجعیت آیت اهلل گلپایگانی ادامه یافت. لذا ایشان 
عماًل شاهد دهه های متوالِی فراز و نشیب های اجتماعی و دینی 
و سیاسی کشور بود و این در ایشان نوعی تیزبینی و ژرف بینی 
ایجاد کرده بود. حوادث را نه به صورت »موردی« بلکه به صورت 

»جریانی« می دید.
متأثر از علمیت و روش اجتهادی  مرحوم آقای صافی عمیقاً 
آیت اهلل بروجردی بود و بدان تصریح می کرد. مضافاً که به دلیل 
نزدیکی دائمی شان با ایشان، در جریان مسائل مختلف اجتماعی 
و سیاسی و دینی آن روزگار قرار می گرفت و این بهره مندی از 
استاد را کامل می کرد. هم در علم و هم در عمل و اینکه استاد 
در برابر مسائل و مشکالتی که هر روز به گونه ای پدیدار می شد، 

چگونه عمل می کند و واکنش نشان می دهد.
3 - آنچه این مجموعه را کامل می کرد، نبوغ ذاتی و حافظه 
مثال زدنی ایشان بود و این همه را تحصیالت حوزوی و شخص 
آیت اهلل بروجردی به خالقیت رسانیده بود. ایشان یک بار گفتند 
)نهایه  بروجردی  آقای  اصول مرحوم  تقریرات  انتشار  از  پس 
االصول، توسط آیت اهلل منتظری(، آیت اهلل خادمی از اصفهان به 
قم آمدند و در مورد مبحثی از کتاب اشکالی کردند. اشکال وارد 
بود و موجب تعجب ایشان شد. گفتند شما دست نوشته هایتان را 
بیاورید که آوردم و نحوه تقریر من متفاوت با آقای منتظری بود 
و لذا اشکالی وجود نداشت. علی رغم آنکه مرحوم آقای منتظری 
از شاگردان زبده و تیزهوش ایشان بودند و الحق تقریراتشان 
یکی از بهترین ها است. ایشان نگفتند که مسئله به کدامین مبحث 

مربوط می شد.
یکی از نمونه های خالقیت یادشده را در کتاب »الهیات نهج البالغه« 
و نیز در مقدمه کتاب کوچک »عرض دین« می توان دید. نگارنده 
آثار و تقریرات فقهی و اصولی ایشان را ندیده است؛ اما همین دو 
نشان دهنده خالقیت فکری ایشان است. احتماالً یکی از بهترین 
نمودهای خالقیت، بحث های مفصل ایشان در شورای نگهبان 

قانون اساسی است که ایشان دبیری آن را به عهده داشت.

ایشان در مورد مسائل حساِس مورد ارجاع به شورای نگهبان، 
آراء خاص خود را داشتند که عمدتاً از تسلط ایشان به فقه و 
اصول نشئت می گرفت. چه در مورد احکام اولیه و ثانویه که در 
آن روزها جنجال آفرین بود و چه در آنجا که به قانون اساسی 
بازمی گشت و اینکه با توجه به ضوابط اصولی، چه مسائلی از 

متن آن به گونه ای معتبر مستفاد می شود. 
مهم این بود که این نظرات مبتنی بود به دالیلی که تنها یک فرد 
مسلط به مبانی فقهی و اصولی می توانست بدان ها دست یابد 
و لذا آن را در بسیاری از موارد و علی رغم انتقادهای مجلس 
شورای اسالمی آن زمان، صریحاً بیان می کرد و بر سر سخن 
خود می ایستاد. صراحت و شجاعت اخالقی جهت ایستادن بر 
سخن خود در فضایی که عموماً در برابر آن است، به واقع ناشی 
از علمیت و خالقیت نشئت گرفته از آن بود و این مجموعه ایشان 
را به حقوق دانی طراز اول تبدیل کرد. برای نمونه می توان به پیام 
بسیار پرمحتوا و دقیق و متوازن ایشان به ریاست دادگاه قانون 
اساسی اتریش مراجعه کرد که در ضمن آن از ایشان تقدیر و 

تشکر می کند.
4 - مطالب فراوانی هست که الزم است بدان ها پرداخته شود. 
نه تنها جهت شناخت ایشان و ویژگی هایشان؛ بلکه برای شناخت 
طرز تفکر و روشی که می تواند تأمل انگیز و آموزنده باشد که بهتر 

است در فرصتی دیگر بدان اقدام شود.
یکی از مهم ترین هایش، آشنایی وسیع ایشان با تاریخ و خصوصًا 
تاریخ معاصر است و دیگری عشق فراوان شان به خواندن و فرا 
گرفتن و از اوضاع واحوال جهانی مطلع شدن. این خصوصیت 
موجب شده بود که »به روز« باشند و این همه عماًل در نوشته ها و 

سخنان و پیام هایشان منعکس بود.
یکی از نکات تأمل برانگیز، مراسمی بود که در بزرگداشت ایشان 
در ایران و عراق برگزار شد. چنین مراسم باشکوه و گسترده ای 
چندان قابل انتظار نبود. ازیک طرف این ناشی از پاک طینتی و 
محبت بی شائبه شان به اهل بیت بود و از طرف دیگر ناشی از 

قدرشناسی شیعیان نسبت به بزرگان با اخالص دینی شان.
به هنگام تشییع جنازه ایشان، کشیشی یونانی به همراه برادرش 
در  او  با  بود.  کرده  تعجب  مراسم  عظمت  از  او  بود.  قم  در 
آخرین شب اقامتش در ایران دیدار داشتم و یکی از خاطرات 

فراموش نشدنی اش شرکت در همین مراسم بود.
حداقل در طی دهه های اخیر، ظاهراً هیچ مرجعی به انتقال پیکرش 
به نجف و یا کربال وصیت نکرده است و احتماالً هیچ کس باور 
نمی کرد که در نجف و کربال این گونه از ایشان استقبال شود و 
مراسم تشییع و تدفین تا بدین حد محترمانه و باشکوه صورت 

پذیرد.
منبع متن: دین آنالین، 20 بهمن 1400.
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آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی، مرجع دینی شیعیان به دیدار 
خدا رفت. رحمت و رضوان حق او را باد که عمری را به نیکی 
سپری کرد و تا آخرین روزهای حیات دست از تکاپوی علمی و 

اجتماعی و سیاسی برنداشت.
 به جز میراث فقهی ای که از مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی 
برجای مانده است، میراث گران سنگ فقه الدستور یا آرای ایشان 
در زمینه حقوق اساسی و نگاهبانی از قانون اساسی بر تارک 
حقوق ایران می درخشد.  آیت اهلل صافی گلپایگانی قانون اساسی 
را به تمام معنای کلمه میثاق و عهد جمعی یا قرارداد اجتماعی 
ملت ایران می دانست و هرگونه تفسیر منافی با روح این قانون را 
چونان گناهی عظیم می شمرد. او قانون را مقدس می شمرد زیرا 
آن را برآمده از اراده و قرار و توافق و رأی ملت می دانست. او 
در زمانی که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی بود، اجازه نداد 
تفسیرهای استنسابی یا دلبخواهی از قانون اساسی که موجب 
تمسخر قانون اساسی و ملت ایران است شکل بگیرد و در مقابل 

دور زدن قانون اساسی با هر بهانه و مالحظه ای، ایستاد.
 دیگر ویژگی آیت اهلل صافی گلپایگانی که شاید بسیاری ندانند، 
عطش سیری ناپذیر خواندن بود. او دمی را از خواندن باز نایستاد 
و حتی یادداشت های فعاالن فضای مجازی را می خواند و کاماًل 
در جریان اوضاع و حال وروز جامعه بود. این آگاهی از وضع 
جامعه او را به اتخاذ مواضعی وامی داشت که با رویکرد جناح 
سیاسی ای که از تحمیل فقر و فالکت و گرسنگی بر ملت لذت 

می برد منافات داشت. آن جناح سیاسی معتقد است که باید ملت 
ایران را فدای تحقق شعار استکبارستیزی کرد؛ اما او مصلحت و 

منفعت مردم را از مقاصد شریعت اسالم می شمرد.
 آیت اهلل صافی گلپایگانی تا روزهای آخر حیاتش دغدغه معیشت 
مردم را داشت. می گفت با قهر بودن با جهان، مردم در تنگنا 
افتاده اند؛ اما مخالفان ایشان می گویند قهر بودن که سهل است، 
برای محو استکبار جهانی هرگونه هزینه ای را باید از جیب ملت 
داد و عجیب این است که طاقت تحریم همان استکبار جهانی 
را هم نداریم تا چه رسد به رویارویی نظامی اش؛ و اکنون قول 
می دهیم که اگر تحریم را بردارید، با شما مذاکره مستقیم هم 

می کنیم و مذاکره کننده را هم به استخر فرح وعده نمی دهیم.
 مذاکره مستقیم کار شایسته ای است و مفاد نصیحت آیت اهلل 
صافی گلپایگانی است که بارها خواستار تنش زدایی از روابط 
ایران با همسایگان و دیگر قدرت ها شد؛ اما چرا همیشه دیر و 
پس از دادن هزینه های سنگین گزینه درست را انتخاب می کنیم؟!
 آیت اهلل لطف اهلل صافی زمانی که جهان را بدرود گفت، نگران 
ملت بود که تاب این همه فشار مالی کمرشکن را ندارند و آبی 
پاداش تالش  پایین نمی رود. خدای بزرگ  از گلویشان  گوارا 
علمی و پایمردی ها و ایستادن در جانب ملت و دفاع از قانون و 
گرسنگان را به او بدهد و در سایه درختان بهشتی که شاخه هایشان 

از پرباری خمیده است سکنی دهد.
منبع: دین آنالین، 12 بهمن 1400.

مجیدمرادی  
 |  استاددانشگاهوپژوهشگرعرصهدینوسیاست

یادداشت

فقیهی که قانون را مقدس می شمرد
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مرور کنیم:
الف( در فضای التهاب زده پس از انقالب، اصرار بر رعایت 
از  اقدامی غیرانقالبی تلقی می شد و بسیاری  موازین قانونی، 

نیروهای تند انقالبی را به واکنش وادار می کرد.
خمینی  امام  بی بدیل حضرت  رهبرِی  عظمت  و  شکوه  ب( 
اقتضا می کرد که اداره جامعه بر اساس »شخصیت رهبری«، بر 
مدیریت بر مبنای »قانون« ترجیح داشته باشد. ازاین رو اصرار بر 
قانون محوری در نزد برخی، به نفی نقش محوری حضرت امام 

تفسیر و موجب عوارض منفی اجتماعی و سیاسی بود.
ج( در نزد بسیاری از دین داران و متشرعان، قانون یک »نظم 
اعتباری« که اصالتی ندارد و نباید بر رعایت دقیق آن پافشاری 
کرد شمرده می شد. برای آن ها سخت بود که مخالفت با »قانون« 
هم به منزله مخالفت با شرع تلقی شود و التزام به قانون، یک 

ضرورت تلقی گردد.
د( در نهادهای انقالبی که تازه تأسیس شده بودند، عناصری 

یادداشت

صالبت در صیانت از قانون اساسی

خوشبختانه اینک پس از گذشت سی سال و بعد از اصرارهای 
فراوان، باالخره انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان -هرچند 
ظاهراً با برخی اصالحات - آغاز شده و جلد اول آن از چاپ 
خارج گردیده است. آنچه در این مجموعه بیش از هر نکته دیگر 
جلب نظر می کند و خواننده را شگفت زده می نماید، اظهارات 
آیت اهلل صافی گلپایگانی است که در آن دوره سمت »دبیر شورای 
نگهبان« را نیز داشته اند. این شگفتی نه به لحاظ دقت نظرهای 
فقهی ایشان است؛ که از این نظر رتبه رفیع علمی ایشان برای 
آیت اهلل  درس  در  که  قبل  سال  از 60  و  بوده  روشن  همگان 
بروجردی شرکت داشته، قوت فقاهتشان معروف بوده است؛ 
بلکه اهمیت این مشروح مذاکرات به آن است که نشان می دهد 
آیت اهلل شیخ لطف اهلل صافی در صحنه صیانت از قانون اساسی، 
چگونه باصالبت وارد شده و با شجاعت از اصول قانون اساسی 
دفاع کرده است. اهمیت این موضوع وقتی آشکار می شود که به 
شرایط سی سال قبل بازگردیم و اوضاع آن زمان را در خاطراتمان 

محمدسروشمحالتی  
 |  استادحوزهوپژوهشگردینی



د 
رص

ه 
مار

  گ
رم

ها
 چ

ل
ص

ف

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
د 00

فن
اس

 /3
ه 6

ار
شم



93

حضور داشتند که اشتهای سیری ناپذیری در کسب قدرت داشتند 
و چون خود را برای ورود به عرصه های مختلف و دخالت در 
حوزه های مختلف ذی حق می پنداشتند، لذا با محدودیت های 
»قانونی« مخالفت می کردند و اصرار بر توقف بر مرزهای قانون 

را برنمی تابیدند.
اجرایی،  مدیران  و  کشور  سیاسی  رجال  از  عده ای  برای  هـ( 
مبنای  بر  تصمیم گیری  بر  »مصلحت«  مبنای  بر  تصمیم گیری 
»قانون« ترجیح داشت و آنان انتظار داشتند که زمینه آنچه را که 
خود مصلحت می دانند - ولو خالف قانون هم باشد - باز باشد. 
آنان استناد به »روح قانون« را بهانه ای برای قانون گریزی قرار 

می دادند و تقید به موازین قانونی را »شکل گرایی« می خواندند.
در چنین فضایی، فقیهی از حوزه، با صالبت و استواری در برابر 
همه این جریانات و گرایشات که در خود شورای نگهبان هم 
همراهانی داشت، به مقاومت برخواست و آنچه اینک به عنوان 
جلد اول مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر شده است، 
»اسناد این مقاومت« است که در اینجا نمونه ای از این مواضع 

ارائه می شود:
الف. قانون اساسي نقشه مملکت است.

گاه در مصوبات مجلس، تغییر و جابجایی در وظایف و اختیارات 
نهادها اتفاق می افتاد؛ مثاًل یک بار اختیاری از »دولت« به »سپاه« 
منتقل می گردید که با اعتراض آیت اهلل صافی مواجه شد: »قانون 
اساسی نقشه مملکت است. در این نقشه، یکی مجلس است 
که محل قانون گذاری است، یکی قوه مجریه است و یکی قوه 
قضائیه. اگر مجلس بخواهد آنچه را که قانون برای دولت معین 
کرده، برای دیگری قرار دهد، این کار صحیح نیست. باید روی 

نقشه باشد.« )ص ۲73(
ب. تشخیص مصالح با شوراي نگهبان نیست

گاهی برخی اعضای شورا در بررسی مصوبات مجلس، بر اساس 
مصالح و مفاسد نظر می دادند و خود را از جایگاه تشخیص 
مصلحت جامعه می دیدند. آیت اهلل صافی با این نگاه مخالف بود 
و چنین کاری را ورود به حوزه اختیارات مجلس می دانست؛ 
درحالی که شورای نگهبان صرفاً باید از نظر انطباق با قانون اساسی 
اظهارنظر کند. ایشان در اعتراض به یکی از اعضای شورا که به 
جنبه عملی مصوبه می پرداخت گفت: »از نظر عملی، مسائلی 
است که باید در مجلس مطرح شده باشد. آن ها برای ما نتیجه ای 
ندارد؛ یعنی مفاسد و معایب خارجی و مصالح خارجی؛ ما باید 
در رابطه با همین قانون اساسی مطلبمان را بگوییم.« )ص ۲6۸( 
یک بار دیگر هم به برخی حقوقدانان انتقاد می کرد که: »شما باید 
مقید به »این قانون« -اساسی- باشید و قضاوت قانونی بکنید، نه 

قضاوت عینی.« )ص ۲00(
پ. باید صورت بندي قانون اساسي هم حفظ شود

گرایشی در حقوق وجود دارد که معتقد است جنبه های »شکلی« 
قانون، اهمیت چندانی ندارد و باید به جنبه های »محتوایی« توجه 

کرد و آن را معیار قرار داد. این گرایش، هرچند در ظاهر موجه 
جلوه می کند ولی نتیجه عملی آن، بی اعتنایی به جنبه های شکلی 
و بالمآل زیر پا گذاشتن محتوای قانون از راه ایجاد روزنه و 
شکاف در صورت و شکل آن است که درنهایت با توجیه کردن 
همه اصول، چیزی از قانون باقی نمی ماند. یکی از حقوقدانان 
شورای نگهبان معتقد بود که شورا نباید در بررسی های خود، 
مخالفت های شکلی و صوری با قانون اساسی را مبنای مخالفت 

با مصوبه مجلس قرار دهد. )ص ۲51( 
یکی از فقهای شورا هم در تأیید آن گفت: »اگر به اصول قانون 
فکر  است،  شکلی  ایراد  صرفاً  بلکه  نمی خورد  ضربه  اساسی 
نمی کنیم نیاز باشد که بگوییم خالف قانون اساسی است.« )ص 
۲59( ازاین رو آنان از نوعی مسامحه برای تأیید مصوبه ای که 
بر اختیارات سپاه می افزود دفاع می کردند؛ ولی آیت اهلل صافی 
بود  نتوانسته  را  شب  که  بود  نگران  موضوع  این  از  به قدری 
بخوابد و در برابر آن گونه برداشت ها گفت: »مطالب ایشان بسیار 
مسامحه آمیز بود. کسی که می خواهد قانون و قانون اساسی را 
بگوید، این جور نمی گوید که: »این« آن جور است؛ »آن« هم که 

مطلبی نیست؛ »این« هم که اهمیت ندارد!!« )ص ۲60(
اعتراض ایشان این بود که لوایح باید از طریق »دولت« به مجلس 
تقدیم شود و سپاه حق ندارد با دیدن پانزده نماینده، طرحی را 
در اختیار آن ها قرار دهد؛ چه اینکه هیچ نهاد دیگری هم چنین 
کاری نباید بکند. سخن ایشان این بود که: »این مسامحه ها، در 
اینکه می خواهیم ضوابط و حدود قانون اساسی را حفظ کنیم، 

نباید باشد« )ص ۲6۲(
ت. استعفا بر تخلف از قانون اساسی ترجیح دارد

اگر مسئوالن دولتی در شرایطی قرار گیرند که نتوانند به قانون 
اساسی عمل کنند و رفتار خالف قانون اساسی بر آن ها تحمیل 
شود، چه وظیفه ای دارند؟ آیا باید در برابر مقام مافوق تسلیم شده 
و به تخلف از قانون اساسی تن دهند؟ یا باید عماًل تمکین نموده 
و درعین حال اعتراض و انتقاد خود را بیان کنند؟ و یا وظیفه 
باالتری دارند؟ به نظر آیت اهلل صافی، کسی که وظیفه اجرای 
قانون اساسی را بر عهده دارد و »تعهد« به آن داده، در چنین 
موقعیتی باید »استعفا« دهد؛ ولی حق مخالفت با قانون اساسی 
را ندارد: »اگر دید نمی تواند و خالف قانون اساسی است، باید 
استعفا بدهد. هرکجا رئیس جمهور دید که موردی با قانون اساسی 
شرعی  مقام  جنبه  از  رهبر  رهبر!  ولو شخص  است،  مخالف 
نمی گویم؛ آن مطلب دیگری است- بگوید که این موافق با قانون 
اساسی است، او که خودش این را مخالف قانون اساسی می دان، 
باید کنار برود. می گوید آقا! بنده استعفا می دهم؛ من برخالف 

قانون اساسی عمل نمی کنم.« )ص ۲44(
آیت اهلل صافی در شرایطی این گونه قاطعانه از عمل به قانون 
اساسی سخن می گفت و این مثال را می زد که شخصیتی بی نظیر 
مانند حضرت امام، رهبری را بر عهده داشت و ریاست جمهوری 
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در اختیار فردی بود که نیروهای ارزشی به او اعتراض داشتند 
معیار  را  اشخاص  خود،  قضاوت  در  ایشان  ولی  )بنی صدر(؛ 
داوری قرار نمی داد و به دلیل حب به شخص و یا بغض به 

شخص، از بیان قانون و تأکید بر اجرای آن، عدول نمی کرد.
ث. باید جلوی نهادهای متخلف از قانون را گرفت

خوی استبدادی رئیس جمهور اول موجب آن می گردید که او 
برای دخالت در نهادهای دیگر وسوسه شده و برای تابع کردن 
آن ها بر طبق نظر خود تالش نماید. ازاین رو پس از تصویب 
قانون اداره صداوسیما و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، به 
دلیل آنکه در مدیریت صداوسیما توقعات او برآورده نشده بود، 
این قانون را مورد اعتراض قرار داده و تأیید شورای نگهبان را 
برخالف قانون اساسی شمرد؛ ولی آیت اهلل صافی در پاسخ به وی 
نوشت: »تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای نگهبان با 
قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور، با شورای نگهبان 
است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.« 

)ص 143(
آیت اهلل صافی در برخورد با شورای عالی قضایی هم همین برخورد 
را داشت؛ درحالی که شورا می خواست با تصویب نامه های خود 
در کار قانون گذاری دخالت کند، با مخالفت ایشان روبرو گردید: 
»از وقتی که قوه مقننه مجلس تشکیل شد و رسمیت پیدا کرد، 

هیچ مقام دیگری حق قانون گذاری ندارد.« )ص ۲41(
ج. قانون اساسی مبتنی بر توزیع قدرت برای جلوگیری از استبداد 

است
از نکات برجسته و کلیدی در فهم آیت اهلل صافی از قانون اساسی 
این است که قانون اساسی بر اساس تکثر قدرت و توزیع آن در 
نهادهای مختلف تنظیم شده تا به این وسیله جلوی دیکتاتوری 
این  به  باید  مجلس  مصوبات  بررسی  در  لذا  و  شود؛  گرفته 
تا از خطر استبداد جلوگیری شود:  جهت گیری توجه داشت 
»عمده مطلب که در اینجا قانون اساسی- بوده است، این است 
که همیشه در مملکت یک تعادلی باشد که دیکتاتوری و استبداد 

پیش نیاید.« )ص 60(
بر مبنای همین تلقی بود که ایشان از همان سال های نخستین 
با  مربوطه،  قوانین  بررسی  هنگام  در  پاسداران،  سپاه  تأسیس 
تجمیع و تمرکز اختیارات در این نهاد نظامی مخالفت می کرد. 
مثاًل می گفت اجازه مطلق دادن به سپاه برای تأمین نیازهای انسانی 
خود از میان مشمولین  و در نظر نگرفتن نیازهای نیروهای مسلح- 
برخالف قانون اساسی است. آن روز ایشان با ناراحتی می گفت: 
»پس ژاندارمری چه خاکی بر سرش بریزد؟ سپاه پاسداران عزیز 
است! ولی قانون اساسی از سپاه پاسداران باالتر است و قانون 
باید طبق راهبردی که قانون اساسی تعیین کرده، تنظیم و تصویب 

شود.« )ص ۲00(
معلوم بود که این گونه موضع گیری در آن روزها که هرگونه تقیید 
بر اختیارات مطلق سپاه، برخالف قداست این نهاد و برخالف 

مصلحت نظام تلقی می شد، برای ایشان عواقب ناگوار داشت و 
چه بسا اتهاماتی به دنبال می آورد؛ تا جایی که مجبور بود خدا را 
گواه بگیرد و خود را تبرئه کند! »خدا می داند من در مقام دفاع 
از ارتش نیستم! فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم.« )ص 

)۲6۲
د. بی اعتنایی به یک اصل، همه قانون اساسی را متزلزل می کند

یکی از توجیهات قانون گریزان این است که قانون اساسی دارای 
عیب و ایراد است و گاه با نشان دادن یک اشکال در قانون، 
بهانه ای برای زیر پا گذاشتن آن و بی اعتبار نمودن آن در جامعه 
پیدا می کنند. آیت اهلل صافی با تقسیم کردن اصول قانون اساسی 
به اصول خوب و اصول بد، به شدت مخالفت می کرد و قانون 
اساسی را منظومه ای به هم پیوسته می دید که اگر به یک اصل آن 
تعدی و تجاوز شود، چیزی از بقیه آن باقی نخواهد ماند و آسیب 
دیدن »یک جزء« -فرضاً بد- به ضایع شدن »کل« آن می انجامد: 
»فقط در مقام دفاع از قانون اساسی هستم که این قانون اساسی 
»هرچه« می گوید، ولو اینکه بد هم گفته باشد، این چیز بد اگر 
حفظ نشود، چیزهای خوبش هم از بین خواهد رفت و تزلزل 

پیدا خواهد شد« )ص ۲6۲(
ذ. برداشت های سلیقه ای، روح قانون اساسی نیست

و  تفسیرها  با  اساسی،  قانون  از  صیانت  برای  صافی  آیت اهلل 
انجام  قانون  »الفاظ«  گرفتن  نظر  در  بدون  که  برداشت هایی 
می گرفت و به عنوان »روح« قانون مورد استناد قرار می گرفت 
مخالف بود؛ زیرا چنین برداشت هایی می توانست جنبه »سلیقه ای« 
به خود گرفته و هر کس را مجاز سازد که برداشت خود را 
به عنوان »روح قانون« مبنای نادیده انگاشتن مواد قانونی قرار دهد. 
البته ایشان روح قانون را درصورتی که در حّد »فهم مشترک« از 
قانون باشد و مستند به خود قانون باشد می پذیرفت؛ ولی در 
بیش از آن مقاومت می کرد تا قانون اساسی به این بهانه قربانی 
تفسیرهای خودسرانه نشود: »اگر ما بخواهیم در اظهارنظرهایی 
که می شود به روح قانون اساسی تمسک بکنیم، تمسک ضعیفی 
است؛ مگر اینکه موردی باشد که همه متحد باشیم؛ آن وقت 
بگوییم و البته بتوانیم دفاع کنیم. لذا بیشتر باید به این الفاظی که 

در قانون است استناد کنیم و تکیه کنیم.« )ص 60(
آیت اهلل صافی با سلوک خود و مواضع خویش، منزلت قانون 
اساسی را در جامعه باال می بُرد و شأن نگهبانی از قانون اساسی را 
باالتر از نزاع های سیاسی جناح های مختلف قرار می داد و جامعه 
ما هر روز به چنین رویه ای از سوی نگهبانان قانون اساسی و 
به خصوص فقهای آن نیازمند است. امروز هم حفظ جمهوری 
نباید  حوزه  و  است  اساسی  قانون  حفظ  گروی  در  اسالمی 

پیشگامی خود را در این عرصه از یاد ببرد.
منبع متن: سایت شفقنا، 17 بهمن 1400.
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»آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی که به عنوان یک مرجع تقلید 
و پس از یک قرن زندگی درگذشت، داماد آیت اهلل محمدرضا 
قم که  از مراجع سرشناس  بود. یکی  موسوی گلپایگانی هم 

در غیاب امام خمینی و پس از درگذشت آیت اهلل بروجردی و 
حکیم در کنار آیت اهلل سیدکاظم شریعتمداری و سید شهاب الدین 

مرعشی نجفی به عنوان مراجع ثالث شهرت داشتند. 

مهردادخدیر  
 |  روزنامهنگار

یادداشت

مدافع سنت نه مصلحت
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آیت اهلل گلپایگانی در سال 41 و پس از طرح موضوع انقالب 
سفید شاه و ملت نامة مفصلی به شاه نوشتند و با لحنی محترمانه 
او را از این کار و برگزاری رفراندوم برحذر داشتند و چند دلیل 
آوردند: »مراجعه به آرای عمومی ظاهرا جز در یک موقع آن هم 
در آن شکل کذایی در مملکت ما سابقه ندارد و خالف دین و 

مملکت و مقام سلطنت است..«. 
الغای اصل مالکیت آن هم به این صورت و اجاره دادن موقوفات 
و مخصوصا موقوفات آستان قدس رضوی که منتسب به شخص 
اعلیحضرت همایونی و افتخارات مقام سلطنت است، به مدت 

طوالنی معرض تلف وقف است...«
آن نامه را حجت االسالم علی صافی برادر بزرگ آقای صافی نزد 
شاه برد و در متن هم می گویند: » از حجت االسالم و المسلمین 
را  آقای علی صافی که شرف یاب می شوند، توضیحات الزم 
بخواهید.« حداقل یک بار دیگر هم برادر ایشان با شاه مالقات و 
پیام برده بود و آقای صافی از طریق برادر در جریان قرار گرفت. 
برگزاری رفراندوم انقالب سفید در ششم بهمن 1341 نشان 

می دهد که شاه به درخواست آقای گلپایگانی توجه نکرده 
از 15 خرداد 134۲  به ویژه پس  و  آن  از  و پس 

روابط میان ایشان و شاه شکرآب شد؛ هر چند 
که مواضع سیاسی هیچ یک از مراجع ایران 
مانند امام نبود و اساسا سرنگونی حکومت 

پهلوی دور از دسترس می نمود.
رابطة مرحوم صافی با آقای گلپایگانی اما 
نزدیک ترین  و  خانوادگی  نسبت  از  فراتر 

فقیه به مرجع تقلید بود و گزاف نیست اگر 
گفته شود حلقة وصل امام خمینی با ایشان هم 

به حساب می آمد؛ تا جایی که بعد از پیروزی انقالب، 
آیت اهلل صافی به عنوان عضو و دبیر شورای نگهبان منصوب 
شد تا میان عرف)مصوبات مجلس( و شرع توازن برقرار کند و 
دغدغه های مرجعیت از الزامات جمهوریت و دموکراسی رفع 
شود و این تصور درنگیرد که رأی اکثریت می تواند مسلمات 
شرعی را کنار زند؛ دغدغه هایی که امثال شیخ فضل اهلل نوری را 

به تقابل با مشروطه واداشت. 
امام اما به هر دو شأن باور داشت. هم آرای مردم هم ُمهر تأیید 
فقهی و در شورای نگهبان هم آیت اهلل صافی سنت گرا را منصوب 
کرد و هم شیخ یوسف صانعی نوجو را. با این حال نگاه سنتی 
آیت اهلل صافی چنان بود که برخی مصوبات از صافی شورای 

نگهبان نمی گذشت و در کار قانون گذاری گره افتاد. 
تدبیر امام این بود که در این گونه موارد با دو سوم آرای نمایندگان 
به قانون بدل شود. این شیوه اما مقبول آقای صافی نیفتاد و آقای 
صافی که نمی خواست بین امام و آیت اهلل گلپایگانی ناگزیر از 
انتخاب باشد، ترجیح داد استعفا کند و به قم بازگردد. خاصه 
این که آیت اهلل گلپایگانی مانند امام در برخی امور مانند عملیات 

بانکی، اشتغال زنان و مالیات تجدید نظر نکرده بود.
امام هم با هوشمندی شیخ محمد یزدی را به جای او به عضویت 
فقهای شورای نگهبان منصوب کرد تا این تصور درنگیرد که یک 
مرجع تقلید دیگر با نظام زاویه پیدا کرده یا نقش شورای نگهبان 

فروکاسته است. 
اقدام مهم تر رهبر فقید انقالب این بود که به جای آن دو سوم ایدة 
»مصلحت« را اجرایی کرد و ابتدا شورای تشخیص و بعد مجمع 
تشخیص مصلحت تشکیل شد تا بین عرف و شرع، اقتضائات 

مدرن حکومت داری زیر عنوان مصلحت گره گشا باشد. 
کمااین که در شرع مصرف و فروش مواد مخدر حرام نیست و 
نمی توان بر اساس شرع برای قاچاقچی مواد مخدر حکم اعدام 
صادر کرد و قوانین مربوطه را مجمع تشخیص تصویب کرد یا 
قانون کار را شورای نگهبان تصویب نکرد چون رابطة کارگر و 

کارفرما را در قالب اجیر و موجر می دانست.
با این همه آیت اهلل صافی از سنت دفاع می کرد و پس از او بود 
که شورای نگهبان با ابداع نظارت استصوابی بر پایة تفسیر آیت اهلل 
محمدی گیالنی مهم ترین دغدغة خود را این قرار 
مختلف  انتخابات  نامزدهای  که چگونه  داد 
را پیشاپیش تعیین صالحیت کند و کار به 
جایی رسید که به علی الریجانی هم اجازة 
شرکت در انتخابات را نداد؛ نامزدی که با 
کسب اجازه از آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
اولین دبیر شورای نگهبان، کاندیدا شده و 
از صافی شورای نگهبان گذشته و  بارها 

منتخب تأیید صالحیت  شده  آن بود. 
آیت اهلل در علن به این رفتار اعتراض نکرد 
ولی لحن ایشان در دیدار با جانشین الریجانی در 
مجلس و تأکید بر بهبود رابطه با »تمام کشورهای دنیا« به کام 
برخی خوش ننشست و  ایشان را به تقلید از سکوالرها متهم 
کردند. آقای صافی شبیه همین موضع را در دیدار با آقای رییسی 
هم به شکل دیگر بیان کرد و به همین خاطر این موضع بر تمام 

فعالیت فقهی و سیاسی و حوزوی سایه انداخت.
منبع متن: خبرگزاری ایسنا، 14 بهمن 1400.

اقدام مهم تر امام این بود که 
به جای آن دو سوم ایدۀ »مصلحت« 
را اجرایی کرد و ابتدا شورای تشخیص 
مصلحت  تشخیص  مجمع  بعد  و 
شرع،  و  عرف  بین  تا  شد  تشکیل 
زیر  حکومت داری  مدرن  اقتضائات 

عنوان مصلحت گره گشا باشد. 
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می دانیم که ایشان در اوان پیروزی نهضت اسالمی در شورای 
نگهبان عضویت موثر داشتند و پس از آن همان گونه که در پیام 
ستودنی رهبری مکرم آمده است، همواره از همراهی و هم صدایی 
با انقالب و ابراز نظر و مشورت دریغ نداشت. شگفت آن که در 
همان دوران یا پس از آن که ایشان در کنار مرجع دوست داشتنی؛ 
مرحوم آیت اهلل گلپایگانی یا پس از آن در مرحله بسیار حساس 
مرجعیت خدمت گزاری ها داشت، از بیان و بنان کسی شنیده نشد 
که آن مرجع فقید به دوست و بیگانه از نهضت جسارتی کرده؛ 
اهانتی روا داشته؛ یا با تصریح و اشاره کسی را حیات سیاسی 

بیرون انداخته است.
چنان که نامحرمان این نهضت هیچ گاه نگفتند که ایشان از موقعیت 
ممتاز سیاسی خود و رفاقت با بنیان گذار فقید انقالب، استفاده 
شخصی کرده و از نمد انقالب کالهی برای خود یا فرزندان یا 
موسسه خود ساخته است! ایشان را از این جهت باید در شمار 
کسانی دانست که در این چهل و اندی از انقالب نزیهانه به محیط 
آن پای گذاشتند و نزیهانه رخت بربستند! همانان که خداوند در 
گفتار ماه و بی بدیل خود از آنان چنین منشی را خواسته است: 
»َوُقْل َربِّ أَْدِخْلنِی ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخرِْجنِی ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل 

لِی مِْن لَُدنَْک ُسْلَطانًا نَِصیًرا« )اسراء، ۸0(
هنر مردان خداوند آن است که پای به دریای دنیا   می گذارند، اما 
دامن از آن تر   نمی کنند! از ویژگی روح های بزرگ و خود ساخته 
آن است که در عین وظیفه شناسی و همراهی ها، گرد مداهنه و 
مصانعه بر دامن آنان   نمی نشیند و در آن جا که از نظر خود خبط 
و خطای آشکاری را   می بییند، دیگر بسان شماری مهر سکوت بر 
لب   نمی زنند و مصلحت اندیشی های ناصواب را پیشه   نمی کنند.

باری، آن مرجع فقید چنین بود و هر جا الزم بود در خفا یا علن 
از تذکر و تذکار مشفقانه دریغ نداشت و آخرین آن در باره چند 
و چون سیاست خارجه و ضرورت اهتمام تام به وضعیت تلخ 
طبقات ضعیف جامعه بود. گر چه ممکن است نظرات آن عالم 
الهی را در همه موارد بسان هر نظر دیگر معصومانه ندانیم، اما مهم 
هشیاری و هشداری عالم نسبت به آسیب های محیط اجتماعی 
است. ضرورت تذکر و تذکار به حاکمان و مدیران ُخرد و کالن 
جامعه، همان پیام بلند حضرت امیر )ع( است که با آن مقام 
بی بدیل علم و عصمت، این چنین مردم را مورد خطاب قرار   
می دهد: »َفاَل تَُکفُّوا َعْن َمَقالَهٍ بَِحقٍّ أَْو َمُشوَرهٍ بَِعْدٍل  َفإِنِّی لَْسُت فِی 
نَْفِسی بَِفْوِق أَْن أُْخِطَئ  واَل آَمُن َذلَِک مِْن فِْعلِی  إاِلَّ أَْن یَْکفَِی اهللَّ 

مِْن نَْفِسی َما ُهَو أَْمَلُک بِه مِنِّی« )نهج البالغه، خطبه ۲16(
همه کسانی که از دور و نزدیک با مرحوم آیت اهلل صافی گلپایگانی 
آشنایی داشتند، اذعان دارند که آن مرحوم ذوب در قرآن و والیت 
اهل بیت )ع( بود و در سراسر عمر خود کوشید بر تراز مورد 
نظر کتاب و سنت تمشی کند. از علم و فقاهت گرفته؛ تا تواضع 
و خاکساری؛ تا سادگی و بی آالیشی؛ تا خوش رویی و طالقت 
وجه؛ تا اهتمام مهربانانه به اهالی حوزه و تا اهتمام به مصایب 
اهل بیت و نشر معارف نورانی آنان و...! این دست از ویژگی ها   
می تواند از آن مرجع فقید الگویی کارآمد و ترازی سرآمد برای 
حوزویان ترسیم کند و در روزگاری که فروغ بسیاری از این 
ویژگی های ممتاز اخالقی در حال خاموش شدن است، رهنمون 
موثری بدست دهد؛ عالمانی که در مسیر پیامبران و اوصیای 
آنان تمشی کنند، هر چند در مراتبی ضعیف تر مصداق این آیه 

ُ َفبُِهَداُهُم اقْتَِدهِ« )انعام، 90( شریفه اند: : »أُولَئَِک الَِّذیَن َهَدی اهللَّ
منبع متن: وبسایت شبکه اجتهاد، 13 بهمن 1400.
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الگوی حوزه الهی و انقالبی



نام آشناترین مراجع و فقهای فقیه جهان تشیع در 12 آیت اهلل شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی از مسن ترین و 
بهمن امسال چشم از جهان فروبسته و امت اسالمی را در غم خود فرونشاند. ایشان از شاگردان برجسته آیت اهلل العظمی 

بروجردی بوده و اجازه اجتهاد را از آیت اهلل حاج سّید جمال الّدین هاشمى گلپایگانى و اجازه روایت حدیث را از شیخ آقابزرگ 
تهرانى دریافت کرده است. محدثی که انزوا را برای خود زیبنده ندیده و همواره در بزنگاه های تاریخی، به یاری دلسوزان جامعه 

اسالمی شتافته است. عالمی که بعد از پیروزی انقالب اسالمی از باب احساس تکلیف وارد مجلس خبرگان و بعد از آن شورای 
نگهبان شد تا رسالت پاسداری از حريم اسالم و قرآن را به جا آورد. نویسنده ای که بیش از 80 اثر تالیفی را به جهان اندیشه پیشکش 

کرده و منتظران مهدی موعود نام وی را در کنار کتاب ارزنده »منتخب  االثر فی االمام  الثانی عشر« به یاد می آورند. 
دانشمندی که رهبر معظم انقالب از آن با عنوان »فقیه بصیر« یاد کرده و خود را مدیون مشاوره های ایشان می داند. ارتحال این 
اندیشمند واالمقام حرارت بحث های اندیشه ای در فضای مجازی را افزون کرده و یادداشت ها و سخنرانی های زیادی را راهی 

فضای مجازی کرد. جریانات فکری در فضای مجازی تالش کردند تا روایت های خود را از اندیشه های این بزرگوار بازسازی 
کنند؛ دیده بان اندیشه نیز  در این شماره به سراغ تبیین صحیح این اندیشه ها می رود.
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