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 )س(ظمی صانعی از ديدگاه امام خمينیآيت اهللا الع
اين آقاي صانعي وقتي كه . من آقاي صانعي را مثل يك  فرزند بزرگ كرده ام       

سالهاي طوالني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي آوردند، ايشان بالخصوص            
مـي آمدند با من صحبت مي كردند و من حظّ مي بردم از معلومات ايشان، و ايشان     

 .ترجسته اي در بين روحانيون است و يك مرد عالمي اسيك نفر آدم ب
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 )س(خميني حسن صانعی از نگاه امام شيخ اهللا حاج يتآ
تو يكي از قديمي ترين افرادي . نمـي دانـم از كجـاي آشـنايي ام با تو  بنويسم     

هنوز سبزه اي بر رخسار نداشتي كه صميمي ات         . هـستي كـه در كـنار من بوده اي         
تو سرباز گمنام اين انقالبي، و      . ز شروع مبارزات پانزدهم خرداد    سالها قبل ا  . يافتم

خـودت مـي دانـي كـه هـيچ چيـز بهتر از گمنامي نيست؛ تو فردي هستي كه از                     
زيركي و كم حرف،    . گذشته هاي دور خاطرات تلخ و شيرين مبارزات را با خود دارد           

نه ات را نسبت    كي. دانايي و محتاط، در گرداب  مبارزات هميشه دلسوخته بوده اي          
در بحران ها و فشارها هيچ گاه نسبت به من          . بـه شـاه در كمتـر كسي ديده بودم         

 .هترديد نداشتي، گرچه گاهي خسته شدي و افسرد

در كوران فشار دستگاه شاه، تو كه مسئول اداره شهريه طالب بودي وقتي در  
 ندهي محاصـره  دشـمن قرار مي گرفتي براي اينكه هيچ گونه اطالعي به دشمن     

كـم نـبود مواقعـي كه قبوض رسيد پول هاي اخيار را در پانزده سال مبارزه چون                  
استعدادت، لطافت . غذايـي گـوارا مـي خـوردي، پاداشـت عـنداللّه نيز گوارايت باد         

تند خويي و عاقل، از خدا      . روحـت، صـداقتت چيـزي نيـست كـه فراموشـم شود            
كامالً به تو اطمينان دارم، لذا      من  . مـي خواهم عقلت را به تند خويي ات پيروز كند          

اين چند سطر را نوشتم تا كمي       . وكـيل من مي باشي در تمامي زمينه هاي شرعي         
خداوند يار و   . از بـسيار حقـي كـه بـه گردن من و انقالب داري را ادا كرده باشم                 

 .دنگهدارت با
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 )مد ظله( اهللا العظمی صانعیيت آيت به رواخمينيامام 
هللا عليه ـ يك مسلمان كامل بود و براي احياي انديشه  امـام خميني ـ سال م ا  

صـحيح اسـالمي و علوي و ا عتال ي هويت ملتش و براي زنده كردن حقوق تمام            
او همه چيز را براي مردم و از آن   . انـسانهاي آزادي خواه از همه چيز خود گذشت        

 آن شخصيت ممتاز تاريخ   . مـردم مـي دانـست و بـا هـر گونه استبداد مخالف بود              
 .داسال م هم فقيه و عارف و هم فيلسوف و مبارز بو

ارزنـده تـرين ميراثـي كـه از امـام به جا مانده و بايد به آن توجه فراوان شود                     
حاكميت اسال م همراه با احترام      . ارزش دادن بـه انـسانها در گفـتار و عمـل است            

. استگذاشـتن بـه آراء و آزادي مـردم از يادگارهـاي ماندگار آن عزيز سفر كرده                
سـال ح امام زبان بود و كلمه و هرگز راضي نمي شد خون انساني بي گناه بر زمين      

 .دريخته شو

اسـتاد عزيـز مـا يـك اصـل فـراموش شـده در اسال م را به نام جمهوريت و                      
حاكمـيت اكثـريت زنـده كـرد و بـا احـياي آن به همه كوته فكران و متحجران                    

 .دنند تصميم بگيرنفهماند كه مردم خوب مي فهمند و خوب مي توا

 آشنايي با ديدگاه هاي حضرت آيت اهللا العظمي صانعي / چكيده انديشه ها 
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم 

بـه نـام خدايـي كـه مهـرش، سراسـر گيتي را پركرده است و مهر جويان را                    
 .ددوست مي دار

خدايـي كـه مهـر امـام ـ سـالم اللّـه عليه ـ را در دل ما كاشت و پيروان آن         
 .تصيت كم نظير جهان اسالم را روشنايي قلب و عقالنيت سياسي آموخشخ

وقتـي شـنيدم دوسـتان ما در معاونت فرهنگي مؤسسه فقه الثقلين، به دنبال               
گفـته ها و ناگفته هاي من درباره امام هستند تا با ويرايش جديد، در يك مجموعه             

 .مرور گشتتقديم دوستداران آزادي و آگاهي نمايند، بسيار خوشحال و مس

خـدا را شاكرم كه زنده ام و مي بينم اين مجموعه به ياد و نام امام عزيز جمع                   
 .دآوري شده و به مناسبت نوزدهمين سالگرد ارتحال ايشان منتشر مي شو

آرزومندم اين مجموعه، باقيات و صالحاتي باشد كه نسل امروز با مرور آن، به 
برند و ما هم به اين وسيله اداي دين         هويت نهضت و انديشه بلند امام بيشتر پي ب        

 . كرده باشيم

از خـداي بزرگ براي همه عالقه مندان به امام و تداوم دهندگان خط فكري            
 .مايشان و همچنين تنظيم كنندگان اين دفتر، آرزوي سالمت و موفقيت دار

 

 والسالم عليكم ورحمه اللّه وبركاته 

 يوسف صانعي                        

                     ١٣٨٦رداد اول خ
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 مجوز نشر آثار
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  آزادی، صلح و مساواتيناسالم د

اگـر دنـيا و حاميان حقوق بشر، اقيانوس علم و دانش امامان             
مـا را درك مـي كـردند و اگر سياستمداران و روشنفكران و نسل               

ت و آزادي اي    تحـصيل كـرده مـي دانست كه شيعه از چه عقالني           
بـرخوردار اسـت، هـيچ گـاه بـه خـود اجـازه نمـي دادند كه ما را                    

اگر . تروريـسم و اسـالم را ديـن خـشونت و نفـي انـسانها بنامند        
متحجـران و بد انديشان، تفسير متفاوتي از اسالم ارائه مي دهند،            

امروز ما در . بـه فـرهنگ انـسان سـازي شـيعه مـربوط نمي شود           
ي استعماري دنيا قرار گرفته ايم و هنوز    هجـوم تبليغاتـي كارتل ها     

هنوز با دعاهاي   . ملل دنيا با عظمت و شكوه اين دين آشنا نيست         
امروز بايد  . شـيعي كه سرشار از انسانيت و كرامت است بيگانه اند          

ــشري را     روشــنفكران و اســالم شناســان ـ كــه هــم جوامــع ب
ب مـي شناسـند و هـم اين فرهنگ را ـ با انديشمندان ساير مذاه    

بـراي نـيل بـه مـشتركات انـسانيت گفـتگو كنند، چرا كه كتاب                
تأكيد كرده ) ولَقَد كَرمنَا بِني آدم(آسـماني مـا بـر كـرامت انساني         

بـه همين جهت است كه بنده هميشه به همه، مخصوصاً           . اسـت 
روزنامـه نگـاران، خبـرنگاران و روشـنفكران خارجـي گفته ام كه              

ست، سياه و سفيد، زن و مرد، همه اسالم، دين آزادي و مساوات ا   
ِان (انسان هستند و مالك برتري آنها، تقوا و درستكاري آنهاست           

 ).اكرمكُم ِعند اِهللا اتقَاكُم

 )همدظل(حضرت آيت اهللا العظمي صانعي 
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 مقدمه 

در تـاريخ انديـشه و انديـشه ورزي دوگـونه  متفكـر و انديشمند وجود داشته                  
و انديـشمنداني كه استبداد را تقويت كرده اند يا براي آزاديخواهي  اسـت؛ عالمـان    
متفكراني كه ظلم را توجيه كرده اند، يا براي عدالت كوشيده اند و             . قربانـي شده اند   

 .عالماني كه تبعيض را توصيه كرده اند يا برابري را فرياد كرده اند

.  معرفت است  سـخن از نامهـا و القاب نيست، بلكه صحبت از حامالن علم و             
صحبت از شخصيت فرهيخته اي است كه هم در گذشته و هم امروز مظلوم واقع               

بـي معـنا نيـست كـه بگويـيم شـناخت او به درك بيشتر آرمانها و                  . شـده اسـت   
 .رآرزوهايش كمك مي كند و ما را در راهي كه انتخاب كرده ايم اميدوا

سالم اللّه عليه ـ با  در ايـن مـيان اما نسبت برخي از شاگردان امام خميني ـ    
ايشان، بر اساس رابطه ي استاد و شاگرد تعريف نمي شود بلكه تحت عنوان آزادي               
. و آزادگـي انـسان و جـاري سـاختن روح عـدالت در ميان جامعه تعيين مي گردد                  

يا از خيل شهداء بوده اند،      . شـاگرداني كه بسياري از آنها اكنون در ميان ما نيستند          
ـ         چه بسيارند  . د و يـا خاموشي گزيده اند و لب به دندان مي گزند            يـا از دنـيا رفـته ان

رسيده اند و مي رسند ولي دريغ از اشاره و      “ نـان ها  ”كـساني كـه بـا نـام امـام بـه             
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 .ميادآوري راه و انديشه ي اما

امـا برخـي ـ از شاگردان امام هر چند انگشت شمار ـ با نام، ياد و هدف او به     
 .در اين راه هرگونه خطري را به جان خريده انداصالح جامعه مي انديشند و 

با اين توصيفات به نام آيت اللّه العظمي حاج شيخ يوسف صانعي از شاگردان               
ايشان در حال حاضر به توسعه، توشيح و تقويت نظريات  . بزرگ امام بر مي خوريم    

ا امام در جامعه و سياست و فقه و اخالق مي انديشد و تمام دانش و توان خويش ر       
اما اين چه رازي است كه اين      . براي دستيابي به آن نقطه ي مطلوب گذاشته است        

تن را چنان به يكديگر پيوند داده است، كه جدايي و گسست ميانشان در بستر           دو
 ذهن و در عالم واقع تحقق پذير نيست؟

به نظر مي رسد راز پيوند انسانهاي بزرگ را بايد در آرمانها، اهداف و دستيابي               
آن چـنان كـه امـام در عرصه عمومي بدنبال تحقق            .  حقايـق جـستجو كـرد      بـه 

حاكمـيت مـردم بـر سرنوشـت خـويش و احياي آزادي و رواج عدالت در ساختار                  
حاكمـيت و تعمـيق برابـري در مـيان مـردمان فارغ از نژاد و جنسيت و رنگ  و                     

 وي بـا تجـدد مـنهاي دين و دين منهاي انسانيت و انسانيت بدون              . مـذهب بـود   
هدف متعالي مبارزه مي كرد و همواره بزرگ ترين دشمن و عامل نابود كننده دين               

 .ترا ارتجاع و تحجر و دوري از عقالنيت مي دانس

فقيه نوانديش اين روزگار نيز در تقابل و تخالف با همين بنيادهاست و در پي               
نها را  آن است كه روح استبداد، تبعيض، ريا، ظلم، بي پروايي نسبت به حقوق انسا             

وي براي ساختن جامعه اي عاري از خشونت بي پروا و           . از ايـن جامعـه بـاز زدايد       
جامعه اي كه   . تبعـيض بـي شـرم و عـدالت كـاذب و آزادي خيالي تالش مي كند                

آنچه فقيه متفكر اين دوران را به تالش        . آرمـان مـراد و اسـتاد او نيـز بوده است           
ر اساس اهداف و افكار بلند او       بـراي احـياي آرمانهـاي امـام و سـاختن جامعـه ب             

اين دغدغه اي است كه شاگرد بزرگ امام را         . تحريص مي كند همين مسئله است     
رهـا نمـي كـند و فقـيه مصلح اين عصر خود را در قبال امام، جامعه، دين و مردم           

امـيد آنكـه ايـن هدف و آرمان متعالي و انساني، روزگاري به              . مـسئول مـي دانـد     
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 .دشوالي واقعيت درآي

امـا آنچه در اين مجموعه، تقديم دوستداران انديشه هاي امام مي شود، در سه               
 .تفصل گردآوري شده اس

تالش كرده ايم تمام گفته ها و ناگفته هاي حضرت آيت اللّه العظمي صانعي را               
كـه گاهي در پايان درسهاي خارج فقه و اصول ايشان آمده يا به صورت مصاحبه                

 .منظيم كنيثبت شده است در سه دفتر ت

بـي تـرديد، در حـال حاضـر پرداختن به سيره و روش امام خميني و باز تاب                   
انديشه هاي فقهي و سياسي ايشان براي نسل جوان، آن هم از زبان و قلم فقيهي              
نـوانديش كـه هـم شـاگرد بالفـصل امام بوده و هم بيش از هفت سال، در بيت                    

 فراواني نسبت به امام و انقالب ايشان حضور داشته، مي تواند از تحريفات تاريخي       
 .دجلوگيري نماي

ايـن دفتـر مـي تـواند گوشـه اي از تـاريخ معاصـر ايران را از گفتار به نوشتار                      
پنداشـت، هـر چند به برخي از آن گفته ها كه مجال انتشار ندارند، اشاره اي كوتاه                  

 .ممي نمايي

 امام اشاره   به مظلوميت ) ١٠٩پايان درس نكاح و جلسه       (١١/٣/٧١ايـشان در    
كـرده و تأكـيد مي كنند كه دشمنان امام و انقالب در پي آن هستند كه چهره آن               

 .دشخصيت ارزشمند جهان اسالم را مخدوش نماين

ايـشان معتقدند كه دشمن آرام و قرار ندارد و اين انتقامها، انتقامهاي بدريه و               
لفت كنند و   نيز مخا ) امام(حنينـيه اسـت و حتـي مـي خواهـند بـا اهـداف ايشان                 

 .دتفسيرهاي متضاد با انديشه علوي و پاك ايشان ارائه دهن

بر مشي و منش آزاديخواهي     ) ١٥٩بحـث ارث و جلسه       (١٢/٣/٧٦در تـاريخ    
 : امام انگشت مي گذارند و مي فرمايند

امـام بهتـرين آزادي ها را براي امت آورد و هيچ گاه مردم را به                ”
كه الزام را خالف آزادي     شـركت در انـتخابات ملزم نساخت، چرا         

مـردم مـي دانـستند، بلكـه حضور آنها را به عنوان وظيفه شرعي               
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 .دگوشزد مي كردن

مـشي و راه تفكـر امـام ايـن بود كه به پا برهنه ها و مستضعفان                  
جمهوري . برسـيد و به آنها ارزش بدهيد و محروميت زدايي كنيد          

ود، در  اكثريت مردم اداره مي ش     رأي   اسـالمي نظامـي است كه با      
 رأي غير اين صورت جمهوري نيست و آن نظامي كه فقها به آن          

 “.ددادند نمي باش
 :  و در پايان درس مكاسب بيع، مي فرمايند٤٩٥در جلسه 

آن . امـام انقالبـش را از خـرد جامعه آغاز كرد و آنها را رشد داد               ”
روزها مي گفتند چو فرمان يزدان چو فرمان شاه، و صالح مملكت        

يعني اينكه تنها   . اينها يك فرهنگ بود   ... وان دانند و  خويش خسر 
امام . شـاه و از مـا بهتـران همه كاره هستند و مردم هيچ كاره اند               

مردم همه كاره و تصميم : آمـد ايـن فرهنگ را تغيير داد و فرمود    
 .گيرنده هستند

امـام عالوه بر مسائل اجتماعي و سياسي، خرد و انديشه در فقه،             
بياييم خدمتي را كه امام     . لسفه را نيز ارتقاء داد    اصول، عرفان و ف   

بـه خرد انسانها، خرد فردي و جمعي كرد پاس بداريم و عقالنيت   
 “.متشيع را بسط دهي

 :  مي فرمايند١٩٧و يا در جلسه 
هيچ كس مانند امام دقت در      . امـام دقت در فقه را به ما آموخت        ”

 يا در باب غنا     ايـشان در باب عبادات استيجاري و      . فقـه را نـدارد    
شصت صفحه مطلب دارد، در صورتي كه ديگران اين بحث را با            

 .سي صفحه تمام كرده اند

بياييم انديشه  . تمـام آثار امام مملو از درايت، تحقيق و تتبع است          
و راه ايـن مـرد بـزرگ الهـي را بپيمايـيم و بـه احترام كرامت و                   

 “.مخشيقداستي كه خدا به ايشان داد، فرهنگ او را تداوم ب
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رت آيت اللّه كه    ــدر ايـنجا ضروري است كه به يكي ديگر از گفته هاي حض            
در مجله انديشه حكومت، نشريه كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسالمي ـ  

 :م ـ انعكاس يافته، با اندكي ويرايش، اشاره كني١٣٧٨شماره اول تيرماه 

 چگونگي  آيـت اللّـه العظمي صانعي در جمع مسئولين كنگره، به          
برگزاري كنگره و برخي نظريات مربوط به انديشه سياسي امام و           

از آنجا كه در حوزه به      : واليـت فقـيه مـي پـردازند و مـي فرمايند           
مباني فقهي و اصولي امام بي توجهي شد، انديشه هاي ايشان در            
هاله اي از ابهام فرو رفته است و براي بازشناسي آن برگزاري اين         

 .توري اسكنگره الزم و ضر

ايـشان در ادامـه بـا اشـاره بـه ديـدگاه امـام در باره نقش مردم،                 
امـام تمـام وجودش را صرف ملت كرده          : تـصريح كـرد و گفـت      

وي از برخـي تفـسيرهاي مربوط به نظريه نامحدود بودن           . اسـت 
ِالمؤِمِنين ِمن  با  النَِّبي اولَی   (اختيارات واليت فقيه كه به استناد آيه        

 براي فقيه اختيارات نامحدود قائلند، انتقاد كرد و چنين          )١()انفُِسِهم

 .تفسيري را خالف ضرورت عقل و شرع دانست

آيت اللّه العظمي صانعي در بخش ديگري از سخنان خود ارزش            
كـار امـام را در اين دانست كه در حوزه علميه نجف كه از زمان                

دند شـيخ انـصاري بـدين سو مخالف توسع اختيارات ولي فقيه بو            
توانـست اصـل و حدود واليت را به تفصيل بحث كند، گرچه در              

اما . بـاره چگونگـي و ابزار تحقق آن به صورت علمي بحث نكرد           
 .ددر اين باره نيز بايد به سخنراني هاي امام مراجعه كر

وي در تـشريح ديـدگاه خـود در مـورد چگونگـي نقش مردم در                
اليت حكـومت اسـالمي ضـمن پذيـرش اصـل انتصابي بودن و            

فقـيهان، تـصرف را در آنچـه مربوط به مردم است منوط به اذن                
بر اين اساس مشروعيت شرعي كار      : مردم دانستند و تأكيد كردند    
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مـردم بـا مردم است و اگر كسي خالفش را انجام دهد از عدالت               
 .تساقط اس

ايشان در ادامه مبناي اين برداشت را مهمترين اصل تشيع، يعني           
: دانست و گفت  ) عليهم السالم (به اهل بيت    تـوالي قلبي نسبت     

الزمـه پذيـرش ايـن اصـل آن اسـت كـه هـرگونه اعمال زور و              
فطرت انسان بر آزادي    . عملكـرد اسـتبدادي غير قابل قبول باشد       

بنابراين اعمال زور   . نهـاده اسـت و هيچ عاقلي زور را نمي پسندد          
حتـي از سـوي امـام معـصوم و جانشينان ايشان به زوال محبت               

 .تهل بيت مي انجامد و خالف ضروري ترين اصل تشيع اسا

معظـم لـه در بخش ديگري از سخنان خود بر آزادي و استقالل              
حـوزه هـاي علمـيه و روحانيت شيعه تأكيد كردند و عملكرد امام              

 .دخميني را در راستاي حفظ استقالل حوزه دانستن

بـه نظــر ايــشان وابــستگي حــوزه بــه حكــومت مــوجب پيدايــي   
مي گردد كه به جاي آنكه براي خدا و مردم          “ نيت حكومتي روحا”

 .دحرف بزند، براي رضاي حكومت سخن مي گوي

آيـت اللّـه العظمي صانعي به اين پرسش كه آيا بر اساس مبناي              
انتـصاب، عموم فقهاي جامع الشرايط داراي واليتند؟ پاسخ مثبت          

ه همه  گرچه بر مبناي ادله واليت فقي     : داد و در توضـيح آن افزود      
فقها داراي واليتند و مردم بر مبناي رضايت خود به هر كس كه             
بخواهـند مـي توانند مراجعه كنند و او نيز حق دخالت دارد، اما از               
آنجـا كـه در مـواردي ايـن امـر بـه هرج و مرج و اختالل نظام                    
مـي انجامـد، بايد تنها يك فقيه كه مورد قبـول مـردم است و از               

در اين . است، در آن حوزه دخالت كند   ســوي آنـان انتخاب شده       
شرايط مداخله ديگر فقيهان در اين حوزه نمي تواند مشروع باشد،           

بر مبناي نصب عام فقيهان،     . چـراكه سـر از اسـتبداد در مي آورد         



 19   ○   مقــدمــه

امـام راحـل نيز در زماني كه رهبري نظام را بر عهده داشت مانع        
سوي ديگر از صـدور اجـازه دخالـت در امور حسبيه براي افراد از     

به همين ترتيب، وجوهات شرعي به مراجع       . مـراجع نمـي گـرديد     
 .دپرداخت مي شد و در ولي فقيه منحصر نگردي

ــوانديش شــيعــه در تبيــين نقــش مــــردم در تــصميم   فقــيه ن
 سوره آل عمران ٥٩گيـري هـاي حكـومت اسالمي بر مبناي آيه      

وجـوب مـشـورت  را بر حاكم اسالمي حتي در مواردي  دانست              
تنها در اين صورت    . حـاكم مخالف باشد    رأي   افـراد بـا    رأي   كـه 

اسـت كـه مـشورت مي تواند سودمند باشد و گرنه منحصر كردن            
مـشورت بـه كساني كه غالباً نظر موافق مي دهند و مؤيد هستند              
امري است كه زمينه استبداد را فراهم مي آورد و استبداد حكومت            

 .تز اساز اموري است كه احتمال آن عقالً منج

 

*** 

 

  بـدون شـك تـا كنون كتب و مقاالت فراواني پيرامون امام و انقالب به زيور              
طـبع آراسـته گـشته اسـت؛ روايـات مـتعددي از حركت هاي سياسي، اجتماعي و         

اما آنچه در اين . سلوك عرفاني امام توسط فرزندان و ياران ايشان نقل شده است       
يست، بلكه تأكيد بر بعدي ناگفته يا       نوشـتار گـردآوري شده است تكرار مكررات ن        

كمتـر گفـته از امام انگشت نهاده كه توسط شاگرد وفادار وي گفته و نوشته شده                 
 .تاس

لـذا اين دفتر را مي توان گوشه اي از تاريخ شفاهي ايران و انقالب دانست، آن          
 .تهم از زبان كسي كه در متن اين حركت تاريخي و در كنار رهبر آن بوده اس

پا به  ”: ايـن نكته ضروري است كه برخي از خاطرات نيز از آثاري مانند            ذكـر   
استخراج شده كه با ويرايش “ برداشت هايي از سيره امام خميني   ”و  “ پـاي آفـتاب   
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براي پديد آورندگان اين آثار نيز آرزوي       . جديـد بـه تـدوين آنها همت گماشته ايم         
 .مسالمتي و موفقيت داري

كه برخي  “ ه تنظـيم نـشر آثـار امـام خميني         مؤسـس ”در پايـان از مـسئوالن       
 .مگفتگوها را در اختيار ما گذاشتند كمال تشكر و امتنان را داري

اميد اينكه اين مجموعه بتواند در دستيابي به اهداف تعيين شده موفق بوده و              
 .مبا عنايت و توجه محققان و خوانندگان گرانقدر به رفع نواقص فائق آيي

 

 

 لحمد للّه دعوانا ان او آخر 

  معاونت فرهنگي مؤسسه فقه الثقلين  

 ١٣٨٦زمستان  
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 زندگي و زمانه  آيت اللّه العظمي صانعي 

بـا نگاهـي بـه زندگـي  آيـت اللّـه العظمـي صانعي در مي يابيم كه ايشان از                      
 .خانداني اهل فقه و فقاهت بر خاسته اند

 يوسف صانعي، از عالمان     پـدر بزرگ مرجع نوانديش شيعه، آيت اللّه حاج مال         
بزرگي است كه در فقه از شاگردان ميرزاي بزرگ، رهبر نهضت تنباكو و آيت اللّه               

در . ميـرزا حبـيب اللّـه رشـتي از شخـصيت هـاي برجسته عصر مشروطيت است                
فلـسفه، در كرسـي جهانگيـرخان قـشقايي، آن شخصيت بزرگ و فيلسوف عصر               

 .تخود، حاضر مي شده اس

تقوايي، عاشقي   روحاني فقيه، عالوه بر برجستگي علمي  و       حـاج مال يوسف،     
دلباخـته و محتاطـي دقـيق و مخـصوصاً حامي و پشتيبان محكمي براي ميرزاي                

 .تبزرگ بوده اس

اجـداد ايـشان مانند علي بن محمد، يعقوب و حسينعلي نيز از پاكان و متقيان               
 .روزگار بوده اند

 چنين خانه اي و در روستايي به        فـرزند حـاج مـال يوسف شيخ محمد علي نيز در           
نـام يـنگاباد چشم به جهان مي گشايد و در اين بيت معظم و همراه با ديگر بچه ها و                     
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او كه در شش سالگي پدر مجتهد       . پـا به پاي كشاورزان و زارعان رشد و نمو مي كند           
خـود را از دسـت مـي دهد، براي گذران زندگي به كار مي پردازد، اما هميشه به دنبال                
گمـشده اي بـود، تـا اينكه در بيست و چهار سالگي به اصفهان مي رود و مشي اجداد                    

جديت و پشتكار وي به جايي   . خـود را كـه تحـصيل علم و دانش است، آغاز مي كند             
حاج سيد محمد باقر ابطحي     : مـي رسـد كـه حـضور بـزرگان و آيات آن روزگار مانند              

اي، شيخ محمد نجف آبادي و حاج        اي، آخـوند كاشي، آقا سيد محمد باقر درچه         سـده 
 .دشيخ عباسعلي اديب حبيب آبادي را درك كرده و از علم و دانش آنها سود مي جوي

پدر مرجع متفكر جهان تشيع، عالوه بر فراگيري و تسلط بر فقه، استاد مسلم              
علم تجويد قرآن نيز به شمار مي رفت و دعاهاي مأثوره و بسياري از احاديث را از                 

زندگي زاهدانه و ساده، . و به فراخور هر مجلسي، از آنها بهره مي جست     حفظ بوده   
ادب، تواضع، متانت و بزرگواري او به حدي بود كه زبانزد خاص و عام بود و اينها                 

 .دهمه از نتيجه مجاهدت با نفس و رياضت عملي ايشان حكايت مي كر
تيجه و گنج پر     در اين خاندان، شاهد رشد دو فرزند عالم و فقيه هستيم كه ن            

هـر دو با هدايت پدر، جذب روحانيت        . بـركت آن مـرد زاهـد و  بـا تقـوا هـستند              
مـي شـوند و گـردش روزگار آنها را با مكتب فقهي و سياسي امام خميني ـ سالم     

آنها پا به پاي امام در تمام مراحل حساس نهضت و . اللّـه علـيه ـ آشـنا مـي سازد     
با مرادشان فراز و نشيب هاي بسياري را همگام . تثبـيت انقـالب حـركت مي كنند    

درك مـي كنـند و باالخره بالنده و خالق  پيرو امام مي شوند و حتي پس از او نيز                     
 .داش، رنج ها مي برن در يادمان آن بزرگ مرد و حفظ مكتب فكري

آيـت اللّـه حـاج شـيخ حـسن صـانعي، فرزند بزرگ خانواده، از ابتداي جواني در                   
وي از كساني است كه     . خلوت و جلوِت استاد خود حضور داشت      خدمت امام بود و در      

 .تاش محرم اسرار امام است و سالها خاطرات و خطرات را در خود جا داده اس سينه

 :دامام در باره ايشان مي فرماين

ــو بنويــسم ” ــا ت ــم از كجــاي آشــنايي ام ب ــو يكــي از . نمــي دان ت
هنوز سبزه اي   . قديمي ترين افرادي هستي كه در كنار من بوده اي         
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سالها قبل از شروع    . ات يافتم  بـر رخـسار نداشـتي كـه صـميمي         
 .دمبارزات پانزدهم خردا

تـو سرباز گمنام اين انقالبي، و خودت مي داني كه هيچ چيز بهتر              
از گمنامـي نيـست؛ تـو فـردي هـستي كـه از گذشـته هاي دور                  

زيركي و كم   . خاطـرات تلـخ و شـيرين مـبارزات را بـا خود دارد             
دانايـي و محـتاط، در گـرداب  مبارزات هميشه دلسوخته            حـرف،   
در . ات را نـسبت به شاه در كمتر كسي ديده بودم           كيـنه . بـوده اي  

بحـران هـا و فشارها هيچ گاه نسبت به من ترديد نداشتي، گرچه              
 .هگاهي خسته شدي و افسرد

در كـوران فـشار دسـتگاه شـاه، تـو كه مسئول اداره شهريه طالب                
اصره دشمن قرار مي گرفتي براي اينكه هيچ گونه         بودي وقتي در مح   

 هاي   اطالعي به دشمن ندهي كم نبود مواقعي كه قبوض رسيد پول          
اخيار را در پانزده سال مبارزه چون غذايي گوارا مي خوردي، پاداشت            

استعدادت، لطافت روحت،  صداقتت چيزي      . عـنداللّه نيز گوارايت باد    
 عاقل، از خدا مي خواهم عقلت       تند خويي و  . نيست كه فراموشم شود   

من كامالً به تو اطمينان دارم، لذا       . ات پيـروز كند    را بـه تـند خويـي      
اين چند سطر را . وكـيل مـن مـي باشي در تمامي زمينه هاي شرعي         

نوشـتم تا كمي از بسيار حقي كه به گردن من و انقالب داري را ادا                
 “...خداوند يار و نگهدارت باد. كرده باشم

ز سبزه اي بر رخسار نداشت كه وارد بيت امام شد و در تمامي كوران آري، هنو
)٢(.زندگي آن بزرگ مرد حضور و ظهور داشت

 

امـا فرزند دوم اين خاندان، شخصيت فرهيخته اي است كه ساليان متمادي از              
انفاس و انوار قدسيه و دانش و اطالعات وسيع فقهي و اصولي حضرت امام بهره               

 مكتب فقهي و بينش سياسي ايشان، بر كرسي تدريس خارج           بـرد و بـا اسـتناد از       
 .دفقه و اصول تكيه زده و مرجعيت شمار زيادي از نسل امروز را بر عهده دار
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فقـيه ارزشـمدار و نوانديـشي كـه بـا تعهد، پايبندي بكارگيري اصول اجتهاد                
 جواهـري بـه نگاهي نو و نافذ در فقاهت و استنباط رسيده و خاستگاه بسياري از                

ايشان فقه را از قابليت هاي ذاتي خود به نظريه كار           . معـضالت موجـود مـي باشد      
 .تآمدي در اداره جوامع بشري رسانده اس

 :دبي جهت نيست كه امام بزرگوار در باره ايشان مي فرماين

اين آقاي  . ام مـن آقـاي صـانعي را مـثل يك فرزند بزرگ كرده            ”
 كه ما داشتيم    صـانعي وقتـي كـه سـالهاي طوالني در مباحثاتي          

تـشريف مـي آوردنـد، ايشان بالخصوص مي آمدند با من صحبت             
مي كردند و من حظّ مي بردم از معلومات ايشان، و ايشان يك نفر              

 “.آدم برجسته اي در بين روحانيون است و يك مرد عالمي است

تحقيقاً اين همه نوآوري و نوانديشي را در سالها تحصيل و ممارست و از خود               
 :را در نزد امام فراگرفته و هنوز بر اين اعتقاد استگذشتگي 

اگـر امام زنده بود، مي توانست تمام فتواها، ايده ها و آرمانهايش              ”
 “.را در چارچوب  قانون به منصه ظهور برساند

با چنين آرزويي است كه حضرت  آيت اللّه العظمي صانعي هميشه و در همه حال                
 :دهنگ تشيع و بسط عقالنيت شيعي، فرياد بر مي آورو براي دفاع از كيان اسالم و فر

دنـيا بدانـد اسالم، دين انسانيت، برابري، آزادي و عدالت است،            ”
دين علم، آگاهي، محبت، رحمت و بخشش است و تشيع ملجأ و            

 “...مأواي تمام ستمديدگان و زجركشيدگان مي باشد

يعه در عصر   ايـشان بـا همـين احساس، از غربت تشيع و مظلوميت امامان ش             
 :دتكنولوژي مي گوي

اگـر دنـيا و حامـيان حقـوق بـشر، اقـيانوس علم و دانش امامان ما را درك               ”
مـي كـردند و اگر سياستمداران و روشنفكران و نسل تحصيل كرده مي دانست كه           
شيعه از چه عقالنيت و آزادي اي برخوردار است، هيچ گاه به خود اجازه نمي دادند                

اگر متحجران و   . اسالم را دين خشونت و نفي انسانها بنامند       كـه ما را تروريسم و       
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بدانديشان، تفسير متفاوتي از اسالم ارائه مي دهند، به فرهنگ انسان سازي شيعه             
امـروز مـا در هجـوم تبليغاتي كارتل هاي استعماري دنيا قرار             . مـربوط نمـي شـود     

هنوز با  . تگـرفته ايـم و هـنوز ملـل دنـيا بـا عظمـت و شكوه اين دين آشنا نيس                    
امروز بايد  . دعاهـاي شـيعي كـه سرشـار از انـسانيت و كـرامت اسـت بي گانه اند                  

روشـنفكران و اسـالم شناسـان ـ كـه هم جوامع بشري را مي شناسند و هم اين      
فـرهنگ را ـ بـا انديشمندان ساير مذاهب براي نيل به مشتركات انسانيت گفتگو    

 تأكيد )٣()ولَقَد كَرمنَا بِني آدم(ني كنـند، چـرا كـه كـتاب آسماني ما بر كرامت انسا       

بـه همـين جهت است كه بنده هميشه به همه، مخصوصاً روزنامه             . كـرده اسـت   
نگاران، خبرنگاران و روشنفكران خارجي گفته ام كه اسالم، دين آزادي و مساوات             
اسـت، سـياه و سـفيد، زن و مرد، همه انسان هستند و مالك برتري آنها، تقوا و                    

 .)٤(“)ِان اكرمكُم ِعند اِهللا اتقَاكُم(اري آنهاست درستك

اينك مرجع متفكر شيعه با همين فريادهاي دردمندانه و به خاطر حفظ اسالم             
و پاسـداري از ارزشـهاي دينـي، ملجـأ نـسلي شده كه مي تواند عشق به تشيع و                    

ف خود  وفـاي بـه عهد را، افتخار خود بشمارد تا جايي كه خدا هم ايشان را از لط                 
 . بهره مند ساخته و به دستاوردهاي بزرگي در حوزه انديشه و فقه رسانده است

فـرايند ايـن همـه مجاهـدت علمـي و سياسـي را مـي تـوان در نظريه هاي نو  و                        
محققانـه ي معظـم لـه در بخـش عـبادات و معامالت و مناسبات اجتماعي و حقوقي،                   

ردي، اجتماعي و جهاني، آزادي، عـدالت، نفي تبعيض، كرامت و حرمت انسان، امنيت ف      
  :به طور نمونه. وفاي به پيمان، مساوات در برابر قانون و حقوق معنوي نظاره بود

 .عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت ديني .١

 . تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف .٢

 . تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف .٣

 . وهر در صورت نبودن وارث ديگرارث بردن زن از تمام اموال ش .٤

 .ارث بردن زن از همه اموال شوهر .٥

 . غير مسلمان همانند مسلمان از مسلمان ارث مي برد .٦
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 . مال و جان غير مسلمان همانند مسلمان محترم است .٧

 .ديه غير مسلمان با ديه مسلمان برابر مي باشد .٨

 . تساوي غير مسلمان و مسلمان در قصاص .٩

 . ا نبود پدر، مادر براي حضانت فرزند بر پدر بزرگ اولويت داردب .١٠

اختـصاص حـرمت ربـا بـه ربـاي استهالكي و عدم حرمت رباي                .١١
 .استنتاجي

رفـع حـرمت سـقط جنين قبل از چهار ماهگي به واسطه حرج و                .١٢
 .مشقّت غير قابل تحمل مانند بيماري جنين

 .يزده سال قمري مي باشدسن بلوغ دختران با نبود ساير شرايط س .١٣

مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمي شود، مگر آنكه قتل به               .١٤
علـت اغـراض شخـصي مانـند دشـمني در طمع در مال و پست و                 
رياسـت و يا فاش نشدن خيانتها و امثال آن باشد كه در آن صورت               

 . اصل كلي قصاص، هم در مورد پدر و هم در مورد مادر ثابت است
 موارد نمونه هايي از منظومه فكري، فقهي اين فقيه نوانديش است كه او    ايـن 

را در زمـره فقهايي قرار داده است كه جوانب مختلف موضوعات جامعه ي جهاني               
را بـا توجه به تحوالت زمانه و شناخت درست از مناسبات پيچيده حاكم بر دنياي                

 . روز مورد ارزيابي عالمانه قرار مي دهند

ارزيابي عالمانه خود برگرفته از فقه تشيع است كه  آيت اللّه العظمي  امـا اين   
صانعي متد جديد فقهي را عالوه بر استعداد و توانايي خود از محضر حضرت امام               

 .فراگرفته است

آري، آنچـه آمد بدان جهت است كه ضمن آشنايي با اين خاندان، به چرايي اين                
مام را از زبان مرجع و فقيه اهل بيت عصمت          نكـته نيز بينديشيم كه چرا مي خواهيم ا        

 حضرت آيت اللّه العظمي صانعي بشناسيم؟) عليهم السالم(و  طهارت شيعه 
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)٥(امام؛ الگوي مردم داري و حكومت
 

شـاگرد برجـسته امـام، ايام چهاردهم و پانزده خرداد را به احترام امام، شهدا،                
 .جانبازان و خانواده هاي صبور و مقاوم آنها تعطيل مي كرد

 : معظم له در بيان علل تعطيلي درس خارج فقه و اصول خود فرمودند

نه در  . تعطـيل كـردن مباحثه قبل از بيست و پنجم خرداد خيلي مرسوم نبود             
، ٤٢قبل از پانزدهم خرداد . و نه بعد از آن ) قـدس سـره   (زمـان آقـاي بروجـردي       

ها درس را تعطيل مي كردند، ولي اساس، آن طور كه من به خاطر دارم، بر                بعضي  
، بحث در   ٤٢اما بعد از جريانات پانزدهم خرداد       . ايـن بـود كه درسي تعطيل نشود       
ما موافق تعطيلي نبوديم، چرا كه مي خواستيم از    . حـوزه بـه صـورتي ديگر در آمد        

ولي آنهايي كه   .  را ترويج كنيم   فـضاي آن روز، استفاده بكنيم و پيام پانزده خرداد         
در پانزدهم خرداد، نسل جوان از حوزه حركت        : موافـق تعطيلـي بـودند مـي گفتند        

 .مي كند و براي آنها يا براي حوزه دردسر ايجاد مي شود

امـا بـنده بعد از پيروزي انقالب و بعد از رحلت امام ـ سالم اللّه عليه ـ  بنا را     
از چهاردهم خرداد تعطيل كنم، آن هم به احترام         بر اين گذاشتم كه درس را قبل        

 .زماني كه امام از دست ما رفته و در جوار قرب حق قرار گرفته است
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روز پانـزدهم خـرداد هم درس را  به اعتبار شهدايي كه خالصانه براي اسالم،    
بـراي مـرجعيت، بـراي فقـه و فقاهـت، بـراي زهـد و عـرفان جان دادند تعطيل           

 . مي كنيم

 يي از زندگي امام بخش ها

پدر و مادر   . ما بايد امام را بشناسيم، نه فقط به اسم و تاريخ تولّد و پدر و مادر               
امام را بشناسيم، اقوام امام را بشناسيم تا بفهميم مقتضيات وراثت هم اثر خودش              

در . را هم اگر اين طور بشناسيم، خوب است       ) عليهم السالم (ائمه. را گذاشته است  
 :ي خوانيمزيارت وارث م

رحام المطهره لم تنجسك    ألاشـهد انـك كـنت نوراً فی االصالب الشامخه وا          ”
 . تا آخر)٦(“الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها

شـناخت اساسـي، ايـن اسـت كـه راه و انديشه هاي امام امت، را بشناسيم و                   
 . بشناسانيم

و روش او را در زندگي اسوه       بايد مشي   . ايشان عالمي عامل به جميع معنا بود      
قطـره قطـره خـون شهدا گواهي دادند به اينكه امام، انسان وااليي              . قـرار دهـيم   

هـزاران سـاعت انسانهاي بزرگي كه به زندان رفتند، ثانيه به ثانيه در زير               . اسـت 
آنها كه از زندگي و . شـكنجه و فـشار، شـهادت دادند كه امام انسان وااليي است            

اسـالم، امـام و نهضت گذشتند و فشارها را تحمل كردند            تجـارت شـان بخاطـر       
 .واقعيت ها را گواهي دادند

كتابهاي . امـام را مطالعـه كنيد و براي مردم عنوان كنيد          “ اربعـين ”! عزيـزان 
به مردم بگوييد كه امام به آن عرفاني عالقه داشت       . عرفانـي امـام را مطرح كنيد      

نه، ما با مبارزه    ”: قط بنشينند و بگويند   كه در كنارش مبارزه باشد، نه عرفاني كه ف        
مرحوم شاه آبادي استاد عرفان     . “كـاري نـداريم و فقـط، مـا بـا خدا ارتباط داريم             

 .خطاب مي كرد“ روحي فداه”امام ايشان را با عنوان . ايشان، نيز مردي مبارز بود

مردم نيز با شور    . شخصيت علمي امام را مي توان، در كتابهايش  جستجو كرد          
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نيازي به معرفي   . شعورشـان، رهبـري سياسي ايشان را پذيرفتند و بيعت كردند          و  
مـردم ايـشان را بهتر از بنده ـ كه خيلي هم به امام نزديك بوده ام ـ     . مـن نـدارد  
خانواده هاي شهدا، آزادگان، روحانيون عالي مقام، علما، مراجعي كه به           . شناخته اند 

حاال اگر هم ما خداي ناخواسته در       . تندامـام عالقـه داشتند، همه معرف امام هس        
به نظر من معرفت مردم . معرفـي كوتاهـي كنـيم، به شناخت مردم، ضرر نمي زند          

نـسبت بـه امـام بـه جايي رسيده كه باالتر از آن نمي شود معرفي كرد؛ به همين                    
 .جهت است كه اسوه و الگو قرار مي گيرد

ده ايم و مي توانيم الگو قرار       امـا مـا بايـد ببينـيم چقـدر كارهـاي امام را فهمي              
بايـد ببينيم امام چگونه احاديث را معنا مي كرد و ما حديث را با چه دقّتي              . بدهـيم 

امام را با دقت مطالعه كرد و       “ اربعين”بايـد نگـاه و معـنا كنـيم؟ لـذا معتقدم بايد              
 .نحوه توجه به حديث را از ايشان آموخت

.  امام را براي شما مطرح مي كنم       “اربعين”بـراي مثال حديث بيست و نهم از         
) عليه السالم (به اميرالمؤمنين ) صلي اهللا عليه وآله   (اين حديث وصيتي از رسول اللّه     

 . است

از نحوه  : مي گويد “ بتقرير منّي ”حـضرت امـام، قبل از آنكه وارد بحث بشود،           
. اردبر مي آيد كه اين حديث خيلي اهميت د      ) صلي اهللا عليه وآله   (بـيان رسول اللّه     

وصيت مي كند؛   ) عليه السالم (اوالً به علي    ) صلي اهللا عليه وآله   (براي اينكه پيامبر    
بگويد كه  ) عليه السالم (يعنـي مورد وصيت اين قدر با اهميت است، بايد به علي             

 باب علم است و كسي است كه هيچ عملي را از عبادات فروگذار نمي كند؛

 مي نويسند كه نگوييد اين را به .بعـد خـودش اشكال مي كند و جواب مي دهد         
. )٧(“اياك اعنی واسمعی يا جاره    ”: گفـته كـه ديگران بفهمند     ) علـيه الـسالم   (علـي 

يا علي اوصيك في نفسك    ”:  قرينه برخالف است  “ في نفسك ”عبارت    : مـي گـويد   
 .)٨(“بخصال

 .دارد“ في نفسك”نيست، “ اياك اعنی”: مي گويد

به خود ائمه سفارش    ) عليهم السالم (مهدر روايات آمده كه ائ    : بعـد مـي گـويد     
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امام مي نويسد در آن وصيت نامه       . مي كرده اند، پدر به پسر سفارش مي كرده است         
ــرالمؤمنين ــسالم (امي ــيه ال ــي ) عل ــر زندگ ــات آخ ــسن و   در آن لحظ ــه ح اش ب

(“اوصيكما وجميع ولدي واهلي ومن بلغه كتابي      ”: مي گويد ) عليهما السالم (حسين
خود . نبوده اند ) عليهما السالم (نـيم بگوييم منظور حسن و حسين      ايـنجا مـي توا    . )٩

 .را قسيم آنها قرار مي دهد) عليهما السالم(حسن و حسين

علي . گوياي اين است كه مطلب مهم است      ) عليه السالم (پس وصيت به علي   
مواظبت كن،  : كه ديگر احتياج ندارد به او بگوييم        )علـيه السالم  (بـن ابـي طالـب     
ـ      . “اوصيك فی نفسك بخصال فاحفظها عنی     ”. ادت نرود، عمل كن   مـراقبت كـن، ي

مراقب باش نكند يك وقت     ! علي. با دقت گوش بده   ! علي. مواظـبت كـن   ! علـي 
. “فاحفظها”: مي گويد ) عليه السالم (به علي ) صلي اهللا عليه وآله   (پيامبر. ترك كني 
 علي را ياري كن !خدايا. “اللهم اعنه”: دعا مي كند) صلي اهللا عليه وآله (بعـد پيامبر  

 .تا بتواند به اين وصيتها عمل كند

نكـته اي كـه در خـود حـديث شـاهد بـر اهميت است اينكه                 : بـاز مـي گـويد     
اما ”: با نون تأكيد ثقيله مطلب را بيان كرده است          ) صـلي اهللا علـيه وآلـه      (پيامبـر 

 .“وال يخرجن من فيك كذبه ابداً. االولی فالصدق

تكرار كرده دليل بر اين     ) صلي اهللا عليه وآله   (مبرهمين كه پيا  : امام مي نويسند  
 .ارزش است كه با تأكيد بيان كرده است است كه مطلب داراي اهميت و

دشمنان انقالب و اسالم    . را نگاه كنيد  “ اربعين”: مـن تأكـيد مـي كنم كه اول        
سنت حسنه اجازه حديث را “ اربعين”امام در اول . خواسته اند امام را فراموش كنند  

. نقل كرده است  “ كافي” مشايخ خودش كه بعضي از علماي اصفهان بوده اند تا            از
 .“وبالسند المتصل”: در هر حديثي مي گويد. “وبالسند المتصل”: بعد مي گويد

بنده تا به حال نتوانسته ام كسي را پيدا         . امام به اين سنت حسنه عنايت داشت      
به بعضي از بزرگاني كه فكر      . كـنم كـه اين گونه اجازه سلسله حديث داشته باشد          

مـي كـردم آنهـا در مـسائل خبـره هستند گفتم شما اين گونه اجازه حديث سراغ                   
 . نه: داريد؟ گفتند
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شما مي گوييد   . اش مطلب دارد   امـام را مطالعـه كنيد، در هر صفحه        “ اربعـين ”
عـبادات توقيفي است، يعني نمي شود نماز صبح را به جاي دو ركعت چهار ركعت                

بار بخوانيم، اما هيچ وقت فكر كرده ايد چرا          حمـد را به جاي يك بار دو       . بخوانـيم 
خدا، : توقيفـي اسـت بـا يك بياني كه خيلي راحت بشود پذيرفت؟ فقط مي گوييم               

 .عالم به مصالح و مفاسد بوده و اين گونه مطلب را مي پذيريم

: يسندمي نو . امـام علـت آن را بـا چند جمله زيبا بيان كرده كه من لذت بردم                
ثناگويي كسي به اين است كه انسان او را بشناسد          . عـبادت يعني ثناي خدا گفتن     
شما اگر بخواهي ثناي يك آدم بي سواد را بگويي . و بداند چگونه ثنايش را بگويد

. ايـن ثناي اوست؟ نه به اين خاطر كه او بي سواد است، پس ثنا حساب نمي شود                 
اش به زن و بچه خود ظلم        در خانه شـما خـصوصيات روحـي وي را نمي داني كه            

! اش رفتار مي كند    چقدر خوب با زن و بچه     ! چه آقايي ! به  ! به  : مي گويي . مـي كند  
 .اين ثنا نيست

ثـناي خـدا بايد از زبان خود خدا برسد كه صفات خودش را              . عـبادت ثناسـت   
 .مي شناسد و به عمق آنها اطالع دارد، ما چگونه مي توانيم ثناي او را بگوييم

اين نگاه،  . براي عرض ادب به خدا ما بياييم اين گونه باشيم         : برخـي  گفته اند    
خداوند را يك آدم عادي فرض كرده اند كه ديگران در مقابلش بايد چنين و چنان              

پس . ثـنا بايد از جانب خودش بيايد كه به صفات و خصوصياتش آشناست            . كنـند 
 .در بيابيمامام “ اربعين”اين گونه حديث معنا كردن را از 

هيچ گاه در مسير هدفي كه . از امام بياموزيم كه هيچ گاه مأيوس نشويم: دوم
 .درست تشخيص داده ايم و براي خدا بوده است از هدفمان برنگرديم

برخي از آنها خون آلود به منزل       .  طلـبه ها را زدند و شهيد كردند        ٤٢در سـال    
چون امام تند روي    : ي گفتند برخي م . امـام آمدنـد، چـون جـز آنجا پناهي نداشتند          

هنيئا لكم  ”: امام كه اين وضعيت را ديد فرمود      . كرده اين حوادث پيش آمده است     
 .“نفسهاي آخرشان را دارند مي كشند) حكومت طاغوت(مرحبا بكم، اينها 

طلبه ها و مردم را سركوب كردند ولي هيچ كس قدرت ابراز مخالفت نداشت،              
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، چون به هدف مقدس خود      “آخرشان را مي كشند   اينها نفسهاي   ”: امـام فـرمودند   
همين استقامت و ايمان ايشان، مردمي      . ايمـان داشـتند و تا آخر هم مأيوس نشد         

 . ساخت كه تاريخ كمتر مشابه آن را ديده است

 كمتر در تاريخ    ٤٢قبل از سال    . از امـام مبارزه و ايستادگي ياد بگيريم       : سـوم 
كنجه و شهيد شده باشد و اگر مي خواستند         سـراغ داريـم كه روحاني اي زنداني، ش        

. كـسي را شـهيد كنند، با آمپول هوا آنها را از بين مي بردند، ولي زندان نمي كردند    
امـام آمـد و يـاد داد كـه اسـالم احتياج به فداكاري دارد، و آدم بايد به خاطر خدا          

م يادم مي آيد كه موهاي صورت مرحو      . زنـدان بـرود، شهيد بشود و شالق بخورد        
 . آيت اللّه رباني شيرازي را دانه دانه كندند، ولي باز ايستادگي كرد

. آن وقت كج انديشان و متحجران، چه فشارها و تهمت هايي كه به امام نزدند              
درسـت بخاطـر دارم كـه يـك روزي در تهـران، وقتـي از منبر پايين آمدم، يك                    

چطور، : گفتم. رداين آقاي شما، آبروي روحانيت را ب      : شخص روحاني به من گفت    
گفتم اگر اين آبروريزي است كه      ! اش بريزند  گفت كاري كرد كه مأموران به خانه      

 .قبالً مأموران بني اميه و بني عباس به خانه ائمه و ياران ايشان مي ريختند

مباحث علمي ايشان را مطرح كنيد و       . از امام فقه و اصول ياد بگيريد      : چهـارم 
 .اشكال نماييد

چرا شما اين قدر به مرحوم ناييني اشكال مي كنيد؟          : ام گفتند يـك وقت به ام    
چـون وقتـي ايـشان بـه مـرحوم نايينـي اشـكال مي كرد به دهها مورد مي رسيد،             

چون بزرگ  ”: فرمود. مرحوم ناييني از اعاظم و بزرگان حوزه است       ! آقا: مـي گفتند  
 من اسـت مـن حـرفش را نقـل مـي كـنم واالّ اگـر آدمي بود كه اهميت نداشت،               

 “.محرفش را نقل نمي كرد

اش وقتي حكومت اسالمي را مطرح مي كند “تنبـيه االمه ”محقـق نايينـي در      
حكومت اسالمي حكومتي است بر پايه ي آراي مردم، رضايت مردم و            : مـي گـويد   

ما اجازه ي فقها را با فرستادن       : آنجا در باره ي اجازه فقها مي گويد       . مـشورت مردم  
در غير  . حل كرديم و غير از اين نمي توانيم انجام دهيم         چهـار تـا فقيه به مجلس        
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امام آمد . اين صورت فقها زندان مي روند، شالق مي خورند و آنها را از بين مي برند
بـا ايـنكه مـي دانـيم زنـدان مي برند و شالق مي زنند و صدمه مي زنند،                  : و فـرمود  

 .مي ايستيم و حكومت اسالمي ايجاد مي كنيم

. المي را بـه عنوان يك درس فقهي در نجف شروع كرد           امـام، حكـومت اسـ     
“ مكاسب”شيخ انصاري در . از درسهاي رايج آن بود“ مكاسب”نجفـي كـه درس     

درست است كه   . )١٠(“دون اثبات ذلك خرط القتاد    ”: راجـع به واليت فقيه مي گويد      

در كـتابهاي ديگرش خالف اين را گفته ولي در اينكه واليت فقيه به طور مطلق                
 .دون قيد حسبه باشد، اين جمله را مي گويدو ب

لذا كسي كه از قم     . اصـل واليت بين فقها مسلم بوده، اما كم بحث شده بود           
دشمنان حوزه  . به آنجا رفته مباحث واليت فقيه و حكومت اسالمي مطرح مي كند           

علمـيه قـم بـه بعضي از علماي نجف تفهيم كرده بودند كه قمي ها سواد ندارند،                  
قدس (امام رفت آنجا اثبات كرد مرحوم آقاشيخ عبدالكريم         .  هستند روضـه خـوان   

 .و بزرگان ديگر مال هستند) قدس سره(آقاشيخ محمدرضا اصفهاني ) سره

قدس (مرحوم ايرواني   “ حاشيه”شيخ در كنار    “ مكاسب”امام در نجف در كنار      
. ردرا مطرح ك “ واليت فقيه ”در كنار ديگر درسهايي كه در نجف بود بحث          ) سـره 

امام در بحث   . واليت يعني تبعيت از قانون خدا     . واليـت بـه معناي استبداد نيست      
دارد كه اگر شما با دقت      “ البيع”واليـت فقـيه  خـود نكات بسيار جالبي در كتاب             

 .مطالعه كنيد دقت و نوآوري امام را در مي يابيد

:  فرمود ايشان مي . از امام ياد بگيريم كه همه چيز مربوط به ملت است          : پنجم
عليه (براي اينكه آنهايي كه اطراف اميرالمؤمنين     . تـاريخ مـثل ملت ما سراغ ندارد       

بـودند دل او را گاهـي خون مي كردند ولي اين ملت يك بار هم امام را                  ) الـسالم 
امـام محـيط بـه تمام دردهاي جامعه ي ما بود و اين از نامه ها و                  . ناراضـي نكـرد   

 از احتمال شكنجه در زندانها شد، هيئت        آنجا كه سخن  . سخنانـشان معلـوم است    
 . بررسي تشكيل داد و قاطعانه ايستاد و جلوگيري كرد

در رابطـه بـا دادسـراهاي انقـالب، بـا همه ي خدماتي كه داشتند و با همه ي           
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فـداكاري هايي كه كرده بودند به ايشان خبر دادند كه در بعضي از شهرها به افراد   
 كه انقالب را قبول نداشتند آمده اند كه مردم را به            ظلم كرده اند بعضي از آدمهايي     

 .انقالب بدبين كنند، لذا امام آن پيام هشت ماده اي را صادر كردند

ايـن نكـته هـم روشن است كه وقتي مي گوييم مردم حاكمان واقعي هستند،            
مردم درباره حد زنا، شرب خمر، زكات، حدود و         . مـربوط به مصالح اجتماعي است     

به قول مرحوم   . است“ ما النص فيه  ”بحـث ما بر سر      .  نمـي كنـند    ديـات دخالـت   
مصالح ”است و به قول مرحوم امام بحث بر سر          “ مصالح نوعيه ”ناييني بحث سر    

است “ النص فيه ”امور جامعه كه    . خدا آنجا يك قانون بيشتر ندارد     . است“ جامعه
لذا . اردمصلحت جامعه با تشخيص خود جامعه يك حكم بيشتر ند. يك حكم دارد

اگرنمايندگان محترم  . مـا نـسبت بـه مـصالح جامعـه اصـالً خـالف شرع نداريم               
“ ما النص فيه”بـودجه اي تـصويب كـردند و حرامـي در آن نبود، تصويب بودجه           

ايـنجا خـالف شـرع ديگر معنا ندارد، چون نمايندگان مصالح را ديده اند و                . اسـت 
آنها . ه بگوييم خالف شرع است  بـودجه اي را تعيـين كـرده انـد، لـذا معـنا ندارد ك               

اگر هم  . سـوگند يـاد كـرده انـد كه برخالف قانون اساسي عملي و حرفي نگويند               
 .اشتباهي رخ داده، شوراي نگهبان تصميم گيري مي كند

هم انتخاب با مردم    “ ما ال نص فيه   ”است در     “ ما فيه النص  ”خالف شرع در    
هيچ عقلي  . ساسي مي گويد  و نظر مردم شرط است، همان كه قانون ا         رأي   .اسـت 

و تشخيص و نظر عامه      رأي   و نظر يك نفر را بر      رأي   بـاور نمـي كـند كـه اسالم        
ولو صاحب نظر خاتم الفقها والمجتهدين      . مردم مقدم بدارد و مردم را تحقير نمايد       

ما بودجه مان را مي خواهيم اين       :  مردم مي گويند  . باشد) قدس سره (شيخ انصاري 
حرامـي هـم در آن نيست، شيخ انصاري به فرض محال            طـور تـصويب كنـيم و        

ايشان حق ندارد نظرش را اعمال كند،       . نمـي تـواند بگـويد بـودجه اين طور باشد          
. بـراي اينكه مردم نمي خواهند و اين عمل اثباتاً سر از اكراه و استبداد در مي آورد                 

.  تحميل كند  خود را بر ما    رأي   اين حكومت آمده مي خواهد    : اثـباتاً مردم مي گويند    
وشَاِورهم ِفی االمِر فَِاذَا    : (خودش را بر ما تحميل كند      رأي   ايـن ديـن مـي خـواهد       
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اگر با اقليت   . از اكثريت متابعت كن   ) فاذا عزمت ( يعني   )١١()عـزَمتَ فَتَوكَّل علَی اهللاِ    

اگر باز  . مـشورت كنيم و دنبال اقليت برويم، خالف عقل همه عقالي عالم است            
خودمان برويم، اين هم خالف عقل همه عقالي         رأي    ولي دنبال  مـشورت كنـيم   

: چون حاكم به عنوان حاكم صحبت مي كند نه به عنوان عالم به غيب. عالم است 
 .)١٣()قضی بينكم بالبيناتأانما  ()١٢()قُل ِانَّما انَا بشَر ِمثلُكُم(

بدهد، مـي خـواهد نحوه حكومت كردن را ياد          ) صـلي اهللا علـيه وآلـه      (پيامبـر 
نمـي شـود به علم غيبش عمل كند واالّ نمي تواند الگوي حكومتي براي آيندگان                

پيامبـر درست است عقل كل مي باشد، اما آنجايي كه باب مشورت است و               . باشـد 
 .به ما مي خواهد شيوه حكومت اسالمي را ياد بدهد، مشورت مي كند

ر آن صورت يك    اگر ما اسالم را آن چنان كه هست بشناسيم، تمام بشريت د           
مردم بايد به   . اسالم دين عشق است   . حقـوق بـشر دارد كـه در تاريخ نمونه ندارد          

حكام نبايد كاري بكنند كه مردم به آنها عالقه مند          . حكامـشان عالقه مند باشند    
حكام نبايد كاري   . و اگـر خالف ميل مردم عمل كنند، خالف شرع است          . نباشـند 

 . اسالمي بدبين بشوندبكنند كه مردم به اسالم و حكومت 

ما بايد زندگي شان را به دست خودشان        . ايـن مـردم خودشـان بهتر مي دانند        
فوري نگوييد ـ اين اشكالي را كه به ميرزاي ناييني  . بدهـيم، تـا آن را اداره كنند  

ست آنها براي اعتقادات ا). واكثَرهم الَيعِقلُون) (واكثَرهم الَيعلَمون: (هم كردند ـ آقا 

 .“ما النص فيه”امور جامعه يعني امور دنياي مردم . نه براي امور زندگي
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)١٤(عدالت و بعثت انبياء
 

بـا مطالعـه ي تـاريخ و نگاهي به بعثت انبيا، چيستي و چگونگي ارسال رسل،                 
 .نزول قرآن و تدوين فقه آشكار مي گردد

 سيزدهمين سالگرد فقـيه نـوانديش شـيعه  در پايـان درس خـارج فقه، كه با          
ارتحـال امـام تقـارن يافـته، تأكـيد كـردند كـه بايد نسبت به قرآن، فقه، وظيفه                    

بايد آگاه شد كه    . عالمـان، محقّقان و چگونگي ارتباط داشتن با قرآن، گفتگو كرد          
انبـيا براي چه هدفي آمده اند و قرآن به عنوان آخرين معجزه الهي، چه نقشي در                 

 .كيفي بشريت و مخصوصاً پيروان خود داردساختار و فرآيند كمي و 

قرآن چه روشي دارد : ايشان با طرح يك سؤال ساده اما تفكر برانگيز فرمودند        
و مـا چـه بايـد بكنـيم؟ بايد ببينيم انبيا چه مي كردند و ما كه اينك بر مسند آنها                      

اين بود  مي دانيم كه يكي از اهداف انبيا،        . تكيه زده ايم، چه كاري بايد انجام دهيم       
لذا با اين   . آنها را به حقوق خود قانع سازند      . كـه مردم را با حقوق خود آشنا سازند        

 .شناخت، هيچ نيازي به اجراي عدالت نيست، چرا كه عدالت محقق مي گردد

تـالش  آيـت اللّـه العظمـي صـانعي بـراي بـسط ايـن موضوع و ربط آن به                  
نجا ناشي مي شود كه اصول      حاكمـيت امام و تأسيس نظام جمهوري اسالمي، از آ         



 39   ○   گفته ها: دفتر اول

و اسـاس تفكّـر معظـم لـه بر اين مبنا استوار است كه به نقش مردم در ظهور و                     
سـقوط حكومـتها، احتـرام مي گذارد و آن را برگرفته از انديشه هاي  حضرت امام                  

 .ذكر مي كنند

نَاِت رسلنَا رسلَنَا ِبالبي  ألَقَد  (آيت اهللا العظمي صانعي در پايان درس خود به آيه           
: اشاره كردند و فرمودند   . )١٥()وانـزَلنَا معهـم الِكـتَاب والِميزَان ِليقُوم النَّاس ِبالِقسطِ         

مـنظور از ايـن آيه چيست و چه پيامي براي ما دارد؟ فرق بين عدالت و قسط كه                   
در سوره مباركه حديد آمده، اين است كه عدالت قابل اجراست ولي قسط از درون 

قسط موضوعي است كه مردم به حق خودشان قانع         . ا سرچـشمه مي گيرد    انـسانه 
 .باشند و ظلم يا تضييع حقي در كار نباشد

ما . هـدف از فرسـتادن پيامبران و نازل شدن كتب آسماني، اقامه قسط است             
اگـر بخواهـيم در اين مسير حركت كنيم بايد عمل و گفتار ما به نحوي باشد كه                  

دشـان قانـع شوند، اما اگر نتوانستيم اين كار را انجام            مـردم از درون بـه حـق خو        
بدهـيم، نه تنها مردم از درون به قسط نرسيده اند، بلكه از رفتار ما الگو مي پذيرند                  

همه ما موظف هستيم مردم را به       . و اعمـال ناپـسند نيـز بـه نام ما تمام مي شود             
 از اسالمي سخن .اسـالم دعـوت كنـيم و خوبي ها را بگوييم و به آنها عمل كنيم    

ما بايد در هنگام معرفي قرآن و احكام . بگوييم كه در آن به دنيا نيز توجه مي شود
ِان هذَا القُرآن يهِدی . (آن بـه گونه اي عمل كنيم كه با فطرت انساني سازگار باشد   

     ماقـو فطـرت انـسانها با ظلم  بيگانه است و اين از بديهيات عقل     )١٦()ِللَّتـی ِهـی 
 ما نبايد اسالم را طوري معرفي كنيم كه غير مسلمانان فكر كنند اين دين               .اسـت 

فطرت اسالم،  . بـا تضييع حقوق انسانها و خشونت نسبت به يكديگر موافق است           
ما همه مسئول   . فطـرت مـنطق، گفـتن و شـنيدن است، نه بريدن و قطع كردن              

 شد، نمي توانيم هستيم كه نگذاريم شبهه اي در ذهن مردم ايجاد شود و اگر چنين          
 .بگوييم كه شبهه اصالً نبايد در ذهن شما بيايد

امـام معـتقد بـود بايد طوري مملكت را اداره نمود و سياست را پياده كرد كه                  
اگـر به كسي ضرري  رسيد، نگويند از اسالم و روحانيت است، بلكه با آشنايي به                 
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 بر اين اعتقاد بودند امام. است  نه اسالم و دين“ فرد”حقـوق خـود، بگويند كه از      
تعيين حكومت و دولت نيز از حقوق       . كه مردم بايد حقوق خودشان را مطالبه كنند       

ايشان است، اگر چنين شد، ديگر به هيچ كسي اشكال وارد نيست، زيرا خود ملت               
 .اين انتخاب را كرده و تحميلي در كار نبوده است

ن قسط و عدالت    بـنده بـه شـما توصـيه مـي كـنم بـراي حفظ ارزشها و تبيي                 
ايشان عالوه بر اينكه  سياستمدار، فيلسوف       . اجتماعي، فقه امام را زنده نگاه داريد      

و اصـولي بـزرگ بود، يك فقيه دورانديش بود كه با شناخت افكار و انديشه هاي                 
ما براي اينكه در آن برهه از تاريخ ـ  . وي، بـسياري از مـشكالت كـم مـي شـود     

 حاج آقا روح اهللا مي شناختند ـ به طالب و سايرين   زمانـي كه ايشان را به عنوان 
بفهمانـيم كه امام فقيه و مجتهد است، سراسر فيضيه را مي پيموديم و در راه و با                  
صـداي بلـند مباحـثه مـي كـرديم و مي گفتيم كه حاج آقا روح اهللا چند اشكال به              

ي وارد كرده   نايينـي يا مقدس اردبيلي دارد و يا چند اشكال به حاج آقا رضا همدان              
ما مدتها اين حركت را وظيفه خود قرار داده بوديم كه بگوييم امام فقيه و               . اسـت 

در زماني كه ايشان را به خاطر تدريس فلسفه، فقيه نمي دانستند و             . مجـتهد است  
را آب مي كشيدند، با صداي بلند مي گفتيم كه          ) حاج آقا مصطفي  (لـيوان فرزندش    

نقل مباحث  . أسفانه امروز هم فقه امام مظلوم است      مت. امـام فقه و اصول هم دارد      
و گفـتگوهاي فقهـي امـام كمـرنگ شده و بنده در اين ايام از بزرگان حوزه، كه                   
مفتخـر بـه شاگردي امام هستند، خواهش مي كنم و تقاضامندم كه در كنار بحث                

مام نسل جوان حوزه بايد با افكار ا . را نيز مطرح كنند   “ تحرير الوسيله ”،  “لمعتـين ”
 .در مكاسب، بيع، خيارات آشنا شود

احياي . امام را در بيع السالح، در واليت والت جور و در اصحاب اجماع ببينيد      
... فقه امام وظيفه اساتيد بزرگي است كه سطوح عاليه را مانند مكاسب و رسائل و              

 .اينها بايد حق امام را بر حوزه هاي علميه ادا كنند. تدريس مي كنند

بايد . ن مباحث، فقه امام زنده مي شود و از مظلوميت بيرون مي آيدبـا طـرح اي   
ايـن حلقـه مفقوده، كه از زمان مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري تا اآلن، ادامه              
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مباني حاج شيخ مأخوذ از حاج سيد محمد . يافته، احيا شود و به حلقه متصله برسد   
 .ه، مفقود بشودفشاركي و از ميرزاي شيرازي است، نگذاريد اين حلق

چرا همه امام را در بعد      . بياييد امام را از مظلوميت فقهي نجات دهيم       ! عزيزان
 .سياسي زنده نگه داشته اند ولي در بعد فقهي فراموش كرده اند

در پايـان، بـه يـاد كـالم امام درباره صاحب جواهر افتادم و من اينك همان                  
 . خن از توصيف شما عاجز استبيان و قدرت س: كالم را خطاب به امام مي گويم

شما در تحقيق، تدقيق،    . امـام، روزگار عقيم است تا مثل شما را پرورش دهد          
بازكـردن مسائل و حل كردن آنها و نيكويي درك و روشنايي انديشه و احاطه به                

شما عالوه بر همه اينها، هم عالم . اطـراف همه مسائل و آثار و ادله، نمونه نداريد      
اين شما بوديد كه موارد خلط بين       . هم عالم در منقول و محقق     معقـول بـوديد و      

 .مسئله تكوين و تشريع را بيان فرموديد
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)١٧(سختي و شكنجه در راه اسالم
 

از نكـته هايي كه در سيره و روش امام ضبط و ثبت شده، اهميت به فداكاري                 
مي سازد و نهايتاً    تحمل سختي ها، انسان را آبديده       . مـردان و زنـان مسلمان است      

 .براي تثبيت ارزشهاي ديني نيز مؤثر مي افتد

حـضرت آيـت اهللا العظمـي صـانعي، با درك اين نكات ظريف و محوري، در            
بـسط و گسترش آن لحظه اي درنگ را جايز نمي دانستند و لذا در هر موقعيتي به                  

اشتن ياد و نام    عالوه بر اينها، توجه و اهتمام به زنده نگاه د         . آنهـا اشـاره مي كنند     
 .امام، در هر جايي نيز مورد توجه ايشان قرار مي گرفت

 :ايشان اين مهم را چنين طرح كردند

كه با شكنجه شهيد شد، از بزرگاني بود        ) قدس سره (مـرحوم آيـت اهللا غفاري     
آنها در آن برهه از     . كـه بـه خـود اجـازه نمي داد نام امام را بدون القاب ذكر كنند                

ز عنوان آيت اهللا العظمي استفاده مي كردند و اين نوع برخورد را             تـاريخ، هميـشه ا    
مجـد و عظمت امام مي دانستند، در صورتي كه آن زمان، امام را حاج آقا روح اهللا                  

 .مي ناميدند

. امـا امام نيز براي تقويت و تثبيت دين، از هيچ شعار و شعوري كوتاهي نكرد               
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الم و عزّت دين را در هر لحظه زنده         ايـشان در نظـر داشـتند به هر وسيله نام اس           
 دستگير كردند و به زندان      ٤٢يادم مي آيد وقتي كه امام را در پانزده خرداد           . كنـند 

در . “واهللا، وقتـي مـرا مـي بردند، عزّت اسالم را حفظ كردم            ”: افكـندند، فـرمودند   
تنهايـي و غـربت زمانه، حاضر به التماس نشد و يك جمله كه حاكي از پشيماني                 

زنـدان را بـه جان خريد، تبعيد در ديار غربت را   . د بـر زبـان جـاري نـساخت     باشـ 
آيات و  (سكوت و فرياد او و ياران شهيدش          . پذيـرفت، ولي لحظه اي كوتاه نيامد      

بر پيشرفت مكتب مبارزه و تحول      ) فقهاي بزرگي چون سعيدي، بهشتي و غفاري      
رش علماي دين، روز به     بشريت و توجه انسانها به اسالم، فرهنگ تشيع و نوع نگ          

از . امام و ياران ايشان در همان سالها نيز گمنام بودند         . روز نـضج و شـدت گرفت      
طرفـي بودند شخصيت هايي كه مصلحت اسالم را در سكوت مي ديدند و افقهاي               

آنها بر اين نظر بودند كه ما نمي توانيم پاسخ يك           . فكـري شـان آينده را نمي ديد       
 .خون ريخته شده را بدهيم

آيـا غـربت باالتر از اين بود كه وقتي برخي مي خواستند به درس اخالق امام                 
خمينـي بـروند، وضو مي ساختند، ولي مورد خطاب قرار مي گرفتند كه مگر درس                

اين طعنه ها را مردم كوچه و بازار يا روشنفكران          ! گري هم وضو مي خواهد؟     صوفي
ي از متحجرين، مقدس نماها   اين برخوردهاي سخيف را برخ    . غرب زده نمي گفتند   

اين طرز برخورد با امام بود و تمام تالشها نيز براي           . و روحانـيون، انجام مي دادند     
 .اين بود كه ايشان را از صحنه خارج سازند

امـروز هم پس از گذشت يك دهه از ارتحال امام، بايد مواظب بود كه امثال                
 بايد حرفها و نظريات امام مطرح       .ما، انديشه و راه ايشان را از صحنه خارج نكنيم         

آنهايي كه  . اش آسيب نبيند   شـود، مخصوصاً تأكيد مي كنم نظرات فقهي و اصولي         
در نجـف بودند و كساني كه با انديشه امام آشنايي دارند، آنها را بازگو كنند، بنده                 

با گفتن و زنده نگه     . هـم بـه انـدازه تـوان، اسـتعداد و قدرتم آنها را ذكر مي كنم                
اگر . تن روزهـاي با امام بودن، عظمت و شخصيت ايشان فراموش نمي شود            داشـ 

امـام بـراي مجد و عظمت اسالم رنج ها كشيد، ما هم وظيفه داريم كه افكار بلند                  
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بخاطر دارم كه هشت سال تمام از مسجد سلماسي تا          . ايـشان را زنـده نگه داريم      
 اتفاق نيفتاد كه    يك بار . خانـه بـا ايـشان بـودم و هـر روز هـم سـؤال مـي كردم                  

با تمام حوصله و سعه صدر به       . اش متغير شود و اخمهايش را در هم بكشد         چهـره 
 .سؤالهايم گوش مي داد و پاسخ مي داد

بـه يـاد دارم كـه يك روز در مدرسه فيضيه، يكي از خدام، سيلي محكمي به            
 گفت  وقتي امام متوجه شد، به او     . طلـبه اي كه تازه مقدمات را شروع كرده بود زد          

خدمت امام  ) قدس سره (ديگـر بـه فيـضيه نـيايد تـا ايـنكه مرحوم شيخ مرتضي              
وسـاطت كـرد كـه ايـن مـرد از هـستي افـتاده است و امام هم موافقت كرد كه                      

. ببينيد چقدر براي طلبه و روحانيت احترام قائل بود        . اش را پرداخت نمايند    شـهريه 
به روحانيت بي احترامي    امـام مـي خواسـت اين را بگويد كه مگر كسي حق دارد               

همه ديدند كه توهين به     . كـند؟ آنهايي كه چنين كردند، كيفرش را در دنيا ديدند          
بـزرگان، هـتك روحانـيت و از بـين بـردن عظمـت روحانـيت حوزه هاي علميه،                   

 .مجازات و ضرر دنيايي هم دارد

آن امامي كه درس اخالق     . آن امامي كه در نجف بود     . بايـد امـام را بشناسيم     
ي گفـت و آن امامـي كـه شـرح دعـاي سحر و رساله القرعه و التقيه را نوشت و                      مـ 

باالخـره آن امامـي كـه در موضوعات اجتماعي ـ سياسي و رهبري دنياي اسالم     
من تأكيد مي كنم مي خواهند نقش اين امام را از بين ببرند و              . منحـصر به فرد بود    

 .ديا امامي را به ما معرفي كنند كه هيچ خاصيتي ندار

 )١٨()وِمن النَّاِس من يعبد اَهللا علَي حرف فَِان اصَابه خَير اطمأَن ِبهِ           (امامـي كه    
اگر تنها به خوشي و راحتي فكر     . امـام را بايـد در سختي ها و راحتي ها ديد           . باشـد 

كنـيم، روحانيت راحت طلب تربيت كرده ايم و طبيعتاً ِدينِمان را نيز حفظ كرده ايم                
اما به محض اينكه كوچكترين ناراحتي      .  هم انقالبي مي مانيم و فدايي امام       و همه 

در . و سـختي اي ديـديم، مجد و عظمت دين و فداكاري و ايثار فراموش مي شود                
ما تقيه داريم، بايد در خانه بنشينيم، ما        : ايـن حالـت روايات هم بيرون مي آيد كه         

مردم بايد به خانه    . نه ما دنبال مردم   مثل كعبه هستيم و مردم بايد دنبال ما بيايند          
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آنهايي را كه   . مـا بيايـند و بر دستهايمان بوسه بزنند و راحت طلبي را پيشه كنيم              
چرا حاج آقا روح اهللا . مـن مي شناسم مي گفتند تعيين موضوع در شأن فقيه نيست      

مـي گـويد شاه و مجلس بد است و اين خارج از وظيفه فقيه است، بلكه فقط بايد                   
حاال به اينجا رسيده اند كه هسته اتم را هم مي شكافند و             . يد آدم بد، بد است    بگـو 

 .مواظب باشيد كه امام را آن چنان كه هست بشناسيم. تعيين موضوع مي كنند

را از ياد   “ تحرير الوسيله ”امام را فراموش نكنيد،     : تكـرار مـي كـنم     ! عزيـزان   
، اين احترام به امام است و       نبـريد، مبانـي امـام را بگويـيد و اشـكال هـم بكنـيد               

امام را آن گونه كه هست به فرزندانتان معرفي         . خواسـت آن بـزرگوار نيـز هست       
 .كنيد
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)١٩(امام، راه هاي سالمت را پيمود
 

شــب ارتحــال امــام خمينــي ـ ســالم   . ســيزدهم خــرداد ســال هــشتاد و دو
.  مــدرس امــاماهللا علــيه ـ پايــان درس خــارج فقــه، مدرســه فيــضيه، پايگــاه و  

ايـنك چهـارده سـال از آن روز مـي گـذرد و در طـي ايـن مـدت، ياد و نام امام                         
خمينـي از ذهـن شـاگرد معـتقد و وفـادارش بيـرون نـرفته و بـا جديت به زنده                      

ــي ورزد     ــتمام م ــكوه، اه ــت و ش ــه عظم ــتن آن هم ــگفت  . داش ــسان در ش ان
ش از شصت   مـي شـود كـه ايـن شـاگرد كـه ايـنك قـدم در راه استاد نهاده و بي                     

بهـار از عمـر را طـي كـرده، بـر ايـن اعـتقاد اسـت كـه بـدون ذكر نام استاد و                          
چرايـي و چگونگـي اين همه عالقه را         . مـراد خـويش، نمـي تـواند زندگـي كـند           

 .مي توان در البه الي اين سطور و تحليل مباني استادش جستجو كرد

وشه هايي از   فقـيه متفكـر و متعـبد شـيعه در ايـن روز اندوهناك در گذر به گ                 
ويژگـي اخالقي وعرفاني، پيشينه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و احترام به مردم و             

 :تصميم گيري آنها، مي فرمايند

فقاهـت، اخالق، خصوصيات روحي و اجتماعي، عبادت و عرفان حضرت امام            
تا جايي كه معتقدم خدمات . خمينـي ـ سـالم اهللا علـيه ـ منحـصر بـه فـرد بـود         
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ايشان به فقه شيعه پس از بزرگاني چون صاحب جواهر و شيخ            محققانـه و دقيق     
ايـن همه خدمت را مي توان در پويايي انديشه فقهي           . انـصاري بـي همـتا اسـت       

ايـشان جـستجو كـرد كه چگونه با احكام و برداشت هاي زيباي خود، حاكميت و                 
 .تسلط فقه را بر زندگي اجتماعي، به تثبيت رساند

مصاديق بارز و مسلم اين آيه شريفه هستند كه    بـه نظـر مـن حضرت امام از          
 يعني كسي را كه همه      )٢٠()يهِدی ِبِه اُهللا مِن اتَّبع ِرضوانَه سبلَ السالَمِ       (مـي فـرمايد       

اعمـالش، رضـايت خدا و هماهنگ با كالم الهي و مخصوصاً رضايت و تبعيت از                
رمايد كه ما كساني را     قرآن با صراحت مي ف    . حـق باشـد، به سبل سالم مي رساند        

كـه از دسـتورات خـدا مـتابعت كنـند و خـدا از آنها راضي باشد، به مقامي واال و                      
 .راه هايي امن و سالم مي رسانيم

را در زندگي امام    ... مـا نيـز بـا اسـتفاده از ايـن آيه، امنيت راههاي سياسي و               
 .ديديم و درخشش آن را به وضوح مشاهده كرديم

ونه در عـصري كـه همه شرايط ظاهري مرجعيت          مـا ديـديم كـه امـام چگـ         
بــراي ايــشان مهــيا بــود، بخاطــر رضــايت خــدا و انجــام وظــيفه دينــي و ملــي 

بــراي ايــشان آزادي . خــود، از آن گذشــت و زنــدان و تبعــيد را بــه جــان خــريد
ــستي را در     ــرين س ــود و كوچكت ــم ب ــالمي مه ــهاي اس ــياي ارزش ــسانها و اح ان

 .اين راه نمي پذيرفت

 سياسي و اجتماعي باعث شد كه متحجران و كوتاه فكران، اين        همين حركت 
نـوع فعالـيت را در شـأن روحانيت شيعه ندانند و زخم زبانها را نصيب امام كنند و      
يـاران ايـشان را جوانانـي خـام، ناپخـته و بـي تجـربه بدانند كه  بيشتر به دنبال                 

 .جنجال هستند تا علم

فقها .  عرفان و فقه را يكجا جمع مي كرد        اما مي خواهيم بدانيم كه امام چگونه      
متعـرض شـده انـد كـه اگر در رابطه با امامان جماعت در يك مكان                 “ عـروه ”در  

صاحب جواهر و برخي ديگر از فقها معتقدند  . اخـتالف پـيدا شـد، چـه بايـد كـرد           
توجيه آنها اين است كه     . مـي تـوان بـه يكي از آنها، با رعايت مرجحات اقتدا كرد             
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ثواب بردن بيشتر است و به قصد اخالص آنها ضرري وارد نمي شود،             نـيت آنهـا،     
امـا امـام مي فرمايند كه مردم نبايد به هيچ كدام از آنها اقتدا كنند، چون نمي شود          
باور كرد كه اين گونه افراد گرچه عادل هستند، ولي اخالص ندارند، زيرا به خاطر               

أكيد مي كنند كه ال اله االّ اهللا گفتن،         امام ت . يك امامت نماز، اختالف پيدا كرده اند      
نكته بعدي اينكه عدم جواز . دعـوا نـدارد و اگـر اختالفـي رخ داد، اخالص نيست            

اقـتدا بـه چنين افرادي، رفتار خالف مروت و بزرگواري است كه اينها با اختالف،                
امام كاري را كه خالف با   . آبـروي روحانـيت و امـام جماعـت را از بـين مـي برند               

ت باشـد، با عدالت سازگار نمي بينند و لذا عمل آنها را سبب خروج از عدالت                 مـرو 
 .مي دانند

و يـا اگـر شـخص بخـواهد امام جماعتي را كه سالها در مكاني نماز جماعت                  
برگـزار كـرده كـنار بگـذارد و خـود امـام شود، برخي از فقها آن را بدون اشكال                     

اما امام اين عمل را     .  داده است  مـي دانـند و معـتقدند تنها يك عمل مكروه انجام           
خالف مروت دانسته و قبيح مي شمارد و اقتدا به چنين شخصي را جايز نمي دانند،                

 .چرا كه با اين كار از عدالت خارج شده است

امـا نـسبت به مردم و حقوق آنها، حتي در مسائل عبادي، دقت شگفت آوري               
 مأمومين بر سر امام جماعت      له فقهي اختالف  ئدارنـد تـا آنجـا كه در رابطه با مس          

اگـر مأمومـين بر يك نفر اتفاق پيدا كردند، بايد به همان امام اقتدا               : مـي فـرمايند   
امام تشخيص مصلحت مربوط به مردم را       . نمايـند، هـرچند نظرشان صائب نباشد      

بـه خودشان مي سپارد، چرا كه اگر مردم در اين امور ضرري ديدند، متوجه احكام                
. مي باشد و بدبيني نسبت به اسالم و رهبران ديني بوجود نمي آيد   نورانـي اسـالم ن    

ايـن همـه دقّت و كنجكاوي و ژرف نگري، برخاسته از روح عرفاني و انديشه بلند       
 .امام حكايت مي كند

 مـردم درسـت تـشخيص مـي دهـند و قـضايا را خـوب مـورد شناسايي قرار               
ا در دفــاع بــه همــين مــردم هــستند كــه قادرنــد عــزّت اســالمي ر . مــي دهــند

تـصور و تلقي فرد     . نمـايش بگذارنـد و عظمـت سياسـي اسـالم را نـشان دهـند               
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يـا افـرادي كـه مدعـي هـستند مـردم و يـا اكثـريت نمي فهمند، تصور و ديدگاه          
درســتي نيــست، چــرا كــه همــين اكثــريت در احكــام فقهــي اســالم هــم داراي 

 .جايگاه بلندي است
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)٢١(امام خميني و احياي اجتهاد
 

به مناسبت اينكه روز آخر سال تحصيلي مقارن با سالگرد رحلت امام ـ سالم  
اللّـه علـيه ـ و پانـزدهم خـرداد، سـالروز قيام مردم براي احيا و نجات دين است،       

 .مطالبي را عرض مي كنم

امام در وصيتنامه   . بـنده در حـد امكان از جمالت و روش امام الهام گرفته ام             
ث ثقلين يك حديث متواتر است بين الفريقين و آنچه بر سر            شان مي فرمايند حدي   

 . قرآن آمده بر سر عترت هم آمده چون اين دو با يكديگر هستند

نكته اول اينكه يكي از مسائلي كه به نظر بنده ممكن است به بوته فراموشي               
سـپرده بـشود و خطرناك نيز هست، اينكه امام مبدع حركت پانزده خرداد بوده و                

مبارزه با خرافات و تحجر يك اصل       . مبارزه با خرافات و تحجر بوده است      پيـشرو   
 .اساسي در فقه، كالم، اخالق و زندگي امام بوده است

جلد اول بحث تحريف قرآن  “ انوار الهدايه”براي نمونه اگر به اثر ايشان با نام 
ند كه  رجوع كنيد؛ در آن كتاب امام گفته هاي يك عالم بزرگي را چنان نقد مي كن               
امام . بنده هنوز شرايط اجتماعي و فكري را مساعد نمي دانم آن عبارات را بخوانم             

نوشته روايات ضعاف “ مستدرك”مـي فـرمايد غالـب يـا كل آنچه اين بزرگوار در         
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امام مي فرمايد اين آقاي بزرگوار      . اسـت كـه مـشايخ ثالثه به آنها توجه نكرده اند           
امام .  است چه برسد به ساير كتابهايشايـن روايـات را در مـستدرك جمـع كرده       

معـتقد بود نتيجه آن ظاهر گرايي صدمه و مصيبت بسيار بزرگي بود كه بر اسالم                
آن عالم و نويسنده نه تنها مقصر نبوده، بلكه انسان خوب و پرهيزكاري             . وارد شد 

جمود بر يك اصل بدون توجه      . بوده ولي خرافه و ارتجاع كارش را به اينجا رساند         
اين بعد در زندگي امام . له، مـشكالت فكـري فراوانـي دارد     ئ سـاير ابعـاد مـس      بـه 

البته خرافه و ارتجاع به معني حمله به آنچه كه          . متأسـفانه فـراموش شـده اسـت       
اينكه اگر انسان بعد از     . شـيعه مقـدس مـي دانـد و دلـيل بر تقدسش دارد نيست              

گر تربت امام   اما ا . نمـازش بـا بـندهاي انگـشتش تـسبيح بگـويد افـضل اسـت               
اين ديگر ارتجاع نيست، قداست و احترام       . باشد افضل است  ) عليه السالم (حـسين 

خـرافه و ارتجـاع يعني چيزهايي را براي سرگرمي مردم           . بـه يـك شـهيد اسـت       
نگذاريم راز  . سـاختن، كـه آنهـا را در ناآگاهـي نگـه داريم و نگذاريم آگاه بشوند                

د و اسـتبداد پـروري را در وجود و          بدبختـي و عقـب ماندگـي شـان و راز اسـتبدا            
اش  اين بعد زندگي امام را بايد برجسته كرد و درباره         . سـرزمين خودشـان دريابـند     

 .تحقيقات فراوان انجام داد

“ شهيد اول ”اين اصل را ابتدا     . تأثير زمان و مكان در اجتهاد است      : نكـته دوم  
نه استفاده موضوعي؛   البته استفاده فقهي،    . مطـرح كـرد امـام هم آن را احيا نمود          

له پافشاري ئيعنـي اسـتنباط حكـم با توجه به زمان و مكان؛ امام بر روي اين مس             
نمونه هاي فراواني   . دارد و در مبانـي و مباحث فقهي نيز از آن استفاده كرده است             
 :در فقه اثني عشري وجود دارد كه به يكي از آنها اشاره مي كنم

. فرزند هر چه اموال دارد مال پدرش است       شـيعه رواياتـي دارد مبني بر اينكه         
اما . پـدر مي تواند بدون اجازه از اموال فرزند بردارد و حتي مي تواند با آن حج برود              

خوب اين روايات . مـادر چنـين حقـي نـدارد؛ اگر بخواهد بردارد بايد قرض بردارد        
زند ظاهـرش زننده است، چرا پدر مي تواند اموال فرزندان را تصاحب كند؟ مگر فر              

بـرده و غـالم اسـت كـه مالك نباشد؟ سي چهل سال زحمت كشيده، و مقداري                  
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تازه بعد مادر حق ندارد، چرا مادر حق نداشته باشد؟ مادر           . امـوال جمع كرده است    
 فقط حق دارد كه قرض بگيرد؟

 المتقـين وقتـي بـه ايـن روايات در كتاب            �ـمـرحوم مجلـسي اول در روضـ       
 اوالً اين روايات معرضه عنهاست، اصحاب به اين         :مي رسد، مي فرمايد    “ المعيـشه ”

روايات عمل نكرده اند؛ ثانياً ممكن است اين روايات تقيه باشد و مطلب از آنهايي               
مرحوم مجلسي  . رسـيده كـه با عترت فاصله داشتند كه تا زمان ما هم آمده است              

ان شـاهد مطلـب را اصـل و شـأن روايـت مي داند ـ كه تأثير زمان و مكان را نش      
يك مردي پدرش را نزد پيغمبر آورد و : مـي دهـد ـ اصـل روايـت ايـن اسـت كه       

شكايت تو : فرمود. عـرض كـرد يـا رسـول اللّـه مـن از دست پدرم شاكي هستم               
او قبول  . پدرم ارث من را كه از مادرم به من رسيده، خورده است           : چيـست؟ گفت  

 و پسرم مصرف    كـرد كـه آن ارث را خورده است، عرض كرد بله، اما براي خودم              
(“انت ومالك البيك”: پيغمبر فرمود. كرده ام و پسرم نيز چيزي در آن زمان نداشت  

من اين پدر را به خاطر پسرش زنداني كنم؟ خوب پدري          : بعـد پيامبـر فـرمود     . )٢٢
فَنَِظرهٌ  ِالَی   (اينكه مسلم است    “ المفلس في امان اللّه   ”هم ندارد، بدهكاري كه ندارد      

له را  ئ حـاال پيغمبـر زنـدانش كـند؟ بعد هم براي اينكه يك مقدار مس               )٢٣()ميـسره   
. بله، ولي او پدر توست: عاطفـي كـرده باشـد از بـاب كنايه و مجاز به پسر فرمود          

قانون اين است كه پدر     . له احتـرام و كنايه است     ئقانـون هـست ولـي ايـنجا مـس         
مي شود پدر را به     ن. نـدارد، حاال كه ندارد خوب زندان هم نمي رود         ) تمكـن مالـي   (

انت ”: اينجا پيغمبر فرمود  . خاطـر پـسر زندان كرد، قانون شرع هم اجازه نمي دهد           
حاال اين چه ربطي دارد كه اموال پسر را پدر تصاحب كند؟ با آن              “ ومالك البيك 

له زمان و مكان    ئچه توجيهي براي اين مطلب وجود دارد؟ اينجا مس        ... حج برود و  
 .مؤثر است

له تأثير زمان و مكان جمع بين روايات        ئالحيوان با توجه به مس    در بـاب خـيار      
له رتل را مطرح كرده كه آيا عراقي است؟ مكي          ئدر بـاب كفـر مس     . كـرده اسـت   

است يا مدني؟ امام معتقد است اختالفها متعلق مكان است كه  آيا مكان راوي را                
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مي بينيد  . نيمدر نظر بگيريم يا مكان مروي عنه را و يا مكان ديگري را حساب ك              
 .كه فقه شيعه آكنده از تأثير زمان و مكان در اجتهاد است

مي شود در حال حاضر جنگل را آن        : امـام در يكي از سخنراني هايش فرمودند       
طـوري اداره كنيم كه قبالً بوده است؟ اگر جواب مثبت باشد هر كسي مي تواند با               

د براي اينكه جنگل جزء     بلـدوزر بـه سـراغ جنگل برود و تمام درختها را قطع كن             
اگر كسي زمينهاي فراواني    . انفال است و انفال هم براي شيعيان حالل شده است         

را تـصاحب كند و در آنها خانه سازي كند و ريالي هم به هيچ نهاد و فردي ندهد                   
امام فرمود به اين صورت     . و بگويد بله من شيعه هستم، براي من مباح شده است          

درباره آن روايتهايي كه گفته انفال حالل شده،    . ره كـرد  نمـي شـود مملكـت را ادا       
شرطش فقر است، يعني تا مقداري كه       : برخـي از فقهـا مثل شهيد اول فرموده اند         

فقـرش را رفـع  كـند مـي تواند از زمين  يا جنگل بردارد، اما اآلن كه گاز طبيعي                      
د هم سيل   هـست، ابـزار زندگـي وجود دارد اگر درختها را قطع كند و بفروشد، بع               

بيايد خانه هاي مردم را خراب كند، آن وقت ضامن خرابي كيست؟ براي بازسازي              
له را در   ئامام ابعاد مس  . آنجا يا بايد مردم پول بدهند يا بودجه ي دولتي به هدر رود            

 .نظر داشت و تنها يك زاويه را نمي ديد

م بايد همه   نكته سوم اينكه نظر فقهي امام پيرامون مردم بر اين بوده كه مرد            
دادن به   رأي   حتـي در سـؤالها و جوابهايي كه قبل از         . امـور را در دسـت بگيـرند       

 رأي  جمهـوري اسـالمي از امـام شده است مي فرمايند مردم به هر نوع حكومتي               
بدهـند مـا هـم تابـع مـردم هـستيم، يعنـي با سر نيزه مردم را وادار به دينداري                      

مردم خودشان  .  هدايت و عوض كرد    كـار امـام ايـن بود كه افكار را         . نمـي كنـيم   
در روايات نيز اين امر تأكيد شده است و         . آگاهـند و مـي دانند كه قيم نمي خواهند         

شما ببينيد اسالم در باب فهم مردم تا        . مبناي امام هم بر اين اساس شكل گرفته       
اگر امام معصوم براي خواندن نماز ميتي آمد ـ نماز  ميت  . كجـا پـيش رفته است  

 از حقـوق ورثه است ـ و ورثه راضي به نماز خواندن او نباشند، خود امام   خـواندن 
فـرمود كـه اين سلطان من اللّه غاصب است، امام معصوم ـ نعوذ باللّه ـ اگر آمده     
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 . غاصب است

له دومي كه محقق در شرايع دارد اين        ئدر بحـث انفـال مراجعه بفرماييد، مس       
رد و مقاطعه كار بيشتر سود برد، حق اسـت كه اگر امام معصوم با كسي مقاطعه ك    

محقق در شرايع و همه فقها گفته اند امام         ! نـدارد اضـافه را از مقاطعـه كار بگيرد         
له اين قدر مسلم است كه      ئمعـصوم حـق ندارد آن زيادي را از او بگيرد، بلكه مس            

له لزومي به گفتن نداشته است      ئوقتـي خواسته اند استدالل كنند، گفته اند اين مس         
 . را روشن است كه حقوق مدني و سياسي امام معصوم مثل ساير مردم استزي

رساله را  . بحـث رساله نيست، هيچ كس نمي گويد كه مردم رساله را بنويسند            
بايـد حـوزه هـاي علميه بنويسد، ديگران هم بايد مسائل ديني را در ابعاد سياسي                 

ند نبرند؛ بگذارند   مـسائل ديني را زير سؤالهايي كه خودشان مستحق هست         . نبـرند 
حـوزه بـه همـان روال طبيعـي خـود ادامـه بدهد، بحث شود، اشكال كنند، ايراد                   

 .بگيرند

متأسـفانه كـساني كـه عتـرت را كـنار گذاشته اند خودسري كرده و از اين رو             
برخي فكر  . برخـي روايـات را در مـذمت عقـل بـسيار برجسته و پررنگ كرده اند                

اما آن چيزي كه نهي شده حاكميت فكر . كـرده انـد عقـل كـالً هـيچ كـاره است        
اگر فكر، انديشه و عقل انسان در كنار آنها         . مـنهاي قـرآن و سنت و عترت است        

قرار بگيرد خيلي از مباني مقدس اردبيلي و اصوليون عقل گرا كه            ) قرآن و عترت  (
در اين  . بـه اجـتهاد در بطـن زمان و مكان مي انديشند قابل اتقان و صحت است                

و امام با اين مباني     . تهاي ميرزاي قمي در باب عقل به كار مي آيد         صـورت صـحب   
بنده متعجب مي شوم زماني كه آقايان     . عقلـي حـيله بـاب ربـا را از ريـشه مي زند             

عـنوان مي كنند حيل باب ربا به كسي ضرر نمي زند، اما اگر صاحب نظري مطلبي   
قايان باشد، ناراحت ه دهد ولي خالف نظر آ  ئمـستند و تحقيقـي در  ايـن زمينه ارا          

ما در روايت نداريم كه حيل باب ربا درست نيست، نه اينكه قرآن گفته              .  مي شوند 
اگر : حـيل بـاب ربا درست نيست؛ امام با استفاده از عقل به اين نظريه رسيده كه                

حيل باب ربا، سرمايه    . اين روايات بخواهد درست باشد لغويت حرمت الزم مي آيد         
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رگري وا مي داشت و كشاورزان، كارگران مورد بهره كشي قرار           داران را بـه استثما    
لـذا فقهـا حيل باب ربا را مطرح كردند اما كسي اشكال علمي وارد               . مـي گـرفتند   

هنگامي . له را مورد بازبيني قرار داد     ئنكـرد تـا اينكه امام خميني به دقت اين مس          
 در اوامر   به اول بحث اراده و طلب     ) قدس سره (كـه محقـق اصولي صاحب كفايه      

السعيد سعيد فی بطن اُمه     ”مـي رسـد، مـي گـويد قلـم ايـنجا رسيد و سر بشكست                 
 امام آنجا   )٢٤(“ والـشقی شقی فی بطن اُمه وذاتی شیء لم يكن معلال ولم يك مغيراً             

له داده است، آخر هم فرموده كه جاي اين جوابها اينجا ئسـه جـواب بـه ايـن مس        
به طور  . كه بايد جاي ديگر مطرح شود     نيـست، اينها بحثهاي خيلي مفصلي است        

الشقي شقي في بطن اُمه و السعيد سعيد في         ”مـثال صـاحب كفايـه مي گويد اين          
، امام معتقد است اينكه     “ذاتي شيء لم يكن مغيراً    ”يعني ذاتيش است    “ بطـن اُمه  

. صـاحب كفايـه مي گويد در شكم مادر فراهم مي شود معلوم مي شود ذاتي نيست                
.  را شكم مادر قرار داده دليل بر اين است كه ذاتي نيست            أ مبد يعنـي هنگامي كه   
.  دارد نه مقصد   أذاتي شيء با خود شيء است، نه مبد       .  نداشت أاگـر ذاتـي بود مبد     

 و آخر ندارد كه استدالل كنيم بله انسان         أايـنكه مـبد   “ االنـسان حـيوان ناطـق     ”
اين يكي  . ي كند حيوان ناطق در شكم مادرش است، بعد كه متولد مي شود تغيير م            

جواب ديگري دارد كه مرحوم فلسفي هم آن را         . از زيباتـرين جـوابهاي امام است      
منظور دنيا  “ ام”امـا جواب سوم امام معتقد است شايد بطن          . مطـرح كـرده اسـت     

يعنـي شكم مادر و يعني رحم؟ يعني در دنيا          “ اُم”چـه كـسي گفـته بطـن         . باشـد 
)٢٥(.ت متنوع ساخته مي شوندانسانها در اثر عوامل مختلف و ارتباطا

 

ما تابع قرآن و    . بنابـراين، بايـد بـدقت از مـنابع و اصـول خود مواظبت كنيم              
ما . عتـرت هـستيم؛ و آنچـه از ايـن دو بر ما ثابت بشود به جان و دل مي پذيريم                    
ما . همچـون امام با خرافه، عوام فريبي، ارتجاع، تحجر و اجتهاد غير پويا مخالفيم        

به . جتهاد پويا كه از گذشته بر قرار بوده، بايد همچنان زنده بماند           معتقديم اصول ا  
همان نحوي كه بزرگان ديروز به يكديگر اشكال مي كردند امروز بايد به همديگر              

همان گونه كه بزرگان ديروز آرائشان مختلف بوده امروز هم آراي           . اشـكال كنـند   
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 در روز ماه مبارك رمضان      در ارتماس صائم در آب    . مختلف بايد بتوانند رشد كنند    
به اصطالح . پـنج نظـريه وجود دارد، از حرمت و قضا و كفاره گرفته تا مباح بودن     

“ كتاب الصوم ”اگر شرح ارشاد مقدس اردبيلي،      . از شور شور تا بي نمك بي نمك       
بحـث ارتمـاس را نگـاه كنيد؛ يكي گفته حرام است و قضا و كفاره دارد، ديگري                  

رد، يك نظر معتقد است حرام است  ولي قضا و كفاره         گفـته حـرام اسـت قـضا دا        
كراهت دارد قضا و كفاره هم ندارد، يكي هم گفته          : نـدارد، عالمـي ديگر مي گويد      

حوزه هاي علميه بايد به اين سمت       . فقه پويا اين گونه است    . اصـالً كـراهت ندارد    
طلب نه اينكه خداي ناخواسته تا كسي يك م  . حـركت كـند تـا بتوانـند رشد كنند         

جديـدي را گفـت كـه شايستگي گفتن آن را دارد، بالفاصله موضع منفي عليه او                 
عالقـه بـه ديـن هـم بايد باشد، اما عالقه به دين ممكن است سمت و                  . بگيـريم 

عالقه به دين بايد حساب شده      . سـوي ديگـري پـيدا كـند كه به ضرر دين باشد            
 . باشد
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)٢٦(امام انسان تربيت كرد
 

ادف اسـت بـا سـالگرد يادمـان معجـزه الهـي و رهبري عاشق و                 امـروز مـص   
 .دلسوخته و فقيهي روشنفكر و فيلسوفي متعبد

. انـسان اگـر خيلي هنر داشته باشد جمع قليلي را مي تواند با خود همراه سازد                
مخـصوصاً در عرصـه سياسـت، چـون اين عرصه، انسان را فاسد و پوچ و گاهي                  

ران، همه اين توهمات را به كنار زد و پرده جهل           اما پير جما  . بي شخصيت مي كند   
و تزويـر را پـاره كـرد  و ثابت كرد كه در سياست هم مي توان به مكارم اخالقي                     
پايبـند بـود، طـوري كـه مـردم در هنگام ارتحال او هم عاشق او بودند، وقتي به             

مهم اين  . زنـدان مي رفتند يا تبعيد و شكنجه مي شدند باز هم او را دوست داشتند               
 .است، عالقه و اعتماد مردم

فقـيه متعـبد و روشـنفكر جهان تشيع، بر اين نظر است كه امام انسان سازي             
روحانيون، چه در نجف    . بزرگان و مخصوصاً مردم، پيرو واقعي ايشان بودند       . كـرد 

با اينكه آگاه بودند كه     . و چـه در قم، خود را ملزم به حمايت از ايشان مي دانستند             
ز امـام در برخـي از حوزه هاي علميه و از نظر حكومت پهلوي عواقب                طـرفداري ا  

ما نيز جزء كساني بوديم كه بخاطر عشق و عالقه به امام            . ناگواري را در پي دارد    
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بايـد اين سختي ها را تحمل مي كرديم و سالها خانه بدوش مي شديم تا زندگي را                  
 .رفاه زندگي مي كردندحال آنكه كساني در همان زمان در امنيت و . بگذرانيم

همه ما بدرقه و تشييع     . شـما مالحظـه كـرديد چگونه امام آمد و چطور رفت           
. چيـزي بـه جز پيوند ناگسستني و وفاي غيرتمندانه ملت نبود           . ايـشان را ديـديم    

چرايـي ايـن محبوبيت به آنجا باز مي گردد كه امام از زماني كه دو زانو در مقابل                   
ي كه بر كرسي تدريس، افتاء و حاكميت جمهوري         اسـاتيد خـود نشست و تا زمان       

غم آنها را بدوش كشيد و از       . اسـالمي قـرار گرفت، از مردم گفت و با آنها زيست           
ذلـت و زبونـي ملـت خود را عار پنداشت و حاكميت آنها را           . درد آنهـا درد كـشيد     

. همـين سبب ساختن انسانهايي شد كه عارفان شب شدند و شيران روز            . محتـرم 
نـسانها باعث افتخار ايران و اسالم شدند و در مقابل حمله قدرتها به ايران،               ايـن ا  

بـا يـك فـرمان سـينه خود را در مقابل گلوله هاي دشمن مي گشودند و از مليت،                    
اما حاال اگر يك نفر از ما برود، مرم چه          . ديانـت، تـاريخ و فرهنگ ما دفاع كردند        

 !مي كنند؟

عظمت . ام برگرفته از قرآن و عترت بود      ايـن نكـته را هم بگويم كه روش ام         
 قرآن  )٢٧()هدي ِللمتَِّقين . (قـرآن و معـصومين در انـسان سـازي آنهـا نهفته است             

. انساني را مي سازد كه بشريت تا آمدن حضرت مهدي، مثل او را نمي تواند بسازد               
امامي . قـرآن اميـرالمؤمنين مي سازد انساني كه بخاطر عدالتش، به شهادت رسيد            

به حق  ! خدايا: كـه وقتي قرار شد رسول مكرم اسالم در حق علي دعا كند، گفت             
من كسي را محبوبتر از علي پيش خدا        : پيامبر مي فرمايد  . علـي بـه علي رحم كن      

چنين آدمي را قرآن مي سازد و امام خميني نيز با تأسي از قرآن و عترت،                . نيافـتم 
 .تي يافت مي شودآدم هايي ساخته است كه در كمتر فرهنگ و مل
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)٢٨(تحرير الوسيله، محور درس خارج
 

آيـت اللّـه العظمـي صـانعي بـه هـر مناسـبت و بهانـه اي يادي از استاد خود          
 . مي نمايد

فقـيه متفكـر و مجـتهد فـرهيخته جهـان تشيع، خود را شاگردي مي داند كه                  
 .ه استتاكنون پايبندي خويش را به اصول و ميزان استاد خود ثابت كرد

آيت اهللا العظمي صانعي پس از حمد و ثناي الهي و سالم و صلوات بر محمد                
 :و آل او، مي فرمايند

ايشان . در آستانه شانزدهمين سالگرد رحلت امام بزرگوار و پير جماران هستيم
برگـردن مـا و ملـت ايـران و تمـام آزادگـان جهان حق بزرگي دارد و در اين راه              

 .واني كشيده استزحمات و رنج هاي فرا

شما . مـا اگر هر روز ياد و نام ايشان را ذكر كنيم، باز هم اداي حق نكرده ايم                  
مـي دانيد كه هيچ روزي از مباحثه ما نمي گذرد، جز اينكه چندين مرتبه نام امام را     

از نجف به   “ تحرير الوسيله ”مطرح كنيم و محور بحثمان را از همان روزهايي كه           
اگر خداوند توفيق دهد اين     .  كتاب ارزشمند اختصاص داده ايم     ايـران آمـد، به اين     

اما امروز مي خواهيم بيشتر به آن عارف وارسته بپردازيم تا           . راه را ادامـه مي دهيم     
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شايد از اين طريق بتوان از زحمات طاقت فرسا و         . بـراي بنده و شما تذكري باشد      
قدم زنده نگاه داشتن ياد     سخت معت . افكار بلند و ژرف ايشان قدرداني كرده باشيم       

 .و انديشه ي امام، زنده داشتن اسالم، فقه و فقاهت است

حضرت آيت اهللا العظمي صانعي سخن خود را از عالمه درباره استادش جعفر             
كه استاد شيخ مفيد هم بوده آغاز    “ صاحب كامل الزيارات  ”بـن محمـد بن قولويه       

. )٢٩(“ من جميل وفضل فهو فوقه     ان كل ما يوصف به الناس     ”: مـي كند و مي فرمايد     

يعني هرچه از اطمينان، فقه و زيبايي هاي معنوي و انساني در مورد ديگران گفته               
بنده مي خواهم اين جمله را به استاد        : ايشان مي افزايند  . شود، او باالتر از آن است     

، امام و استاد ما از آنچه راجع به وثاقت، تقوا، فقاهت          : خـودم تعميم دهم و بگويم     
عـرفان، فلـسفه و هـر خوبي ديگر، در اين عصر گفته مي شود باالتر بوده و فوق                   

اگر سخن از فقاهت، تقوا و مديريت است، فقه، تقوا و سياست امام             . آنهـا مي باشد   
باالتـر از هـر فقيه ديگري است، و اين همه را من نزديك به نيم قرن آشنايي و                   

 .شاگردي ايشان آموخته ام

 سياست امام 

ع بـه تدبيـر امـور جامعه كه به سياست گذاري هم معروف است، سخن                راجـ 
فـراوان اسـت، ولـي يك نكته ظريف در باب تدبير امور جامعه در زندگي سياسي              
ايـشان بـه چـشم مي خورد كه معموالً كمتر به آن توجه مي شود و آن بزرگواري                   

 .همراه با مروت، مدارا، عدالت، انصاف و قسط است

م نهضت و حاكميت امام، پي مي بريم تدبير امور بر اين اساس             با نگاهي به ايا   
انـصاف و مروتي كه اگر در مباحث حقوق بشر، آزادي و دموكراسي             . بـوده اسـت   

يعني انسان دوست بدارد براي     . نباشـد، انـسان بـودن معـنا و مفهومـي نمـي يابد             
ن، آنچه  ديگران، آنچه را كه براي خود دوست مي دارد و دشمن بدارد براي ديگرا             

 .براي خود دشمن مي دارد

اگـر ما بخواهيم با سياست امام آشنا بشويم، بايد به آن مباحث و ديدگاه هاي                
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اخـالق علمـي و عملـي ايشان توجه كنيم تا بفهميم كه چگونه جامعه را هدايت                 
 .كرد

از نكـات مهـم در مباني سياسي امام، اين بود كه براي مردم سخت ارزش و                 
 شخـصيتي كـه مي توانست فقط به فكر مرجعيت خود باشد و           .احتـرام قائـل بـود     

اما زماني كه احساس كرد ملتش، ذلّت و خواري         . كـسي هـم توقعي از او نداشت       
مـي بيـند و كـسي هـم به فكر نيست، مسئوليت ديني خود را فراموش نكرد و به                   

 ، حمله شديدي به١٣٤٣نجات نسل جوان ايراني اهميت داد و در روز چهارم آبان 
به مردم  . تـصويب قانـون كاپيتوالسـيون كرد و عزّت مسلمان ايراني را احيا كرد             

 .اش حمله شديد اللحني كرد شخصيت داد و به شاه و دستگاه قانونگذاري

از نقـاط روشن انديشه امام، عالوه بر حفظ فرهنگ و تفكر ديني و اهميت به            
شما به  . ي درس بود  مـردم، احيا و حفظ ميراث كهن بزرگان حوزه قم و كرسي ها            

حوزه علميه را، حوزه    .  ياد نداريد كه آن زمان درباره حوزه علميه قم چه مي گفتند           
مكاني كه نه داراي تحقيق است، نه       . روضـه خـوانها و بـي سـوادها مـي دانستند           

امـا امـام بـا رنـج سـفر و تبعـيد به تركيه و سپس نجف اشرف، كرسي                    . فقاهـت 
)٣٠(.شهاي نهفته در حوزه قم آغاز كردتدريس خود را به جهت حفظ ارز

 

 احياي جمهوريت و اكثريت 

شما در تاريخ فقه    . از بركات وجود امام، احياي اصل جمهوريت و اكثريت بود         
و فقاهـت نمـي توانـيد شخصيتي مانند امام را بيابيد كه همزمان بر روي دو اصل                  

ساله عمليه  ايـنجا ديگـر بحـث استنباط و ر        . جمهـوريت و اسـالميت تأكـيد ورزد       
موضوعي كه امام آن را از پس قرنها استبداد و      . نيست، بحث حاكميت مردم است    

در . خـود كامگـي، جمهوري ناميد و مردم  را براي تثبيت و تحكيم آن فرا خواند                
صـورتي كه حاكميت مردم در فقه ما رو به فراموشي مي رفت و يا با استنباط هاي                 

ايشان اين فكر   . مي پنداشتند ) عِقلُـون والَ يشعرون   الَي(كـوتاه و بدبيـنانه، مـردم را         

مردم بي اهميت    رأي   اشـتباه را از مـا و حوزه هاي علميه دور كرد و نشان داد كه               
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نيـست، مردمي كه تا به امروز حوزه هاي علميه را نگاه داشته اند و نگذاشته اند كه                  
 اداره كردند و    مردمي كه جبهه ها را    . حـوزه، بـه حكـومت و قـدرت وابـسته  شود            

 . باعث افتخار ايران و اسالم شدند

مثالً اگر مردم در    . مـا اهمـيت اكثـريت مردم را در مباني فقهي هم مي بينيم             
نمـاز از امـام جماعت ناراضي باشند، امامت او كراهت دارد و حتي صاحب حدائق                
 معـتقد است كه بر اساس داللت روايات، حرام است، چرا كه حكم سلطان جائر را        

ادامه مي دهد كه اگر در جمعيتي راجع به انتخاب          “ حدائق”صاحب  . پـيدا مـي كند    
امـام جماعـت اخـتالف پـيدا شد و هر دسته اي فردي را تعيين كردند، اولويت با                   

امام جماعتي كه مأمومين او را . كـسي اسـت كـه اكثـريت او را انـتخاب كرده اند             
 .نخواهند، حق ندارد نماز جماعت بخواند

. مد اين موضوع را زنده كرد و گفت مردم در تعيين سرنوشت خود آزادند    امام آ 
نمي شود با زور به مردم چيزي       . خود مردم بايد كشور را بسازند و آن را اداره كنند          

است، آن هم با    )عليهم السالم (فقط از آن خدا و معصومين     “ بايـد ”. تحمـيل كـرد   
 .روشي كه در اسالم نسبت به آن وجود دارد

د و جمهوري، يعني حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان را زنده كرد،            امـام آم  
نه . بعـد هـم قانـون اسـالم را جايگـزين قوانينـي كرد كه مطابق با موازين باشد               

 .مطابق با نظر بنده و نه مطابق با نظر مشهور فقها

ما نمي توانيم اين    . امـام اسـالم را به سطح جامعه آورد، فقه را در جامعه آورد             
 .مات را ناديده بگيريم و چشمانمان را بر روي حقايق ببنديمهمه خد

امروز مردم واقعيت هاي اطراف را مي بينند و         . امـام به ملت آگاهي سياسي داد      
 بـه خوبـي تشخيص مي دهند، تحليل مي كنند و وارد حوزه هايي مي شوند كه قبالً       

 .فكرش را هم نمي كردند

تار و كــردارش در حــوزه علمــيه امــام  زيــر بــناي حــريت و آزادي را بــا رفــ
در حوزه كهنسال نجف، بر تمام حيله هاي باب ربا خط بطالن كشيد و              . بناگذاشت

 .فرمود عقالً درست نيست
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امـام بعد از استقرار حاكميت جمهوري اسالمي، مسئله معادن را مطرح كرد و              
 .فرمود آنها متعلق به ملت و حكومت است

ار و كهن و آثاري جاويدان كه هويت ما را در امـام  بـا دنيايي از ميراث ماندگ   
 .سالم خدا بر او باد. آن ثبت كرده بود آمد
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)٣١(امام و آزادي حوزه علميه
 

حـضرت آيت اهللا العظمي صانعي فرزند خلف امام و حوزه، به نكاتي از احكام               
 حق و   نورانـي اسـالم و حـوزه هـاي علميه اشاره كردند كه بيشتر در آن به تمييز                 

باطـل، اخـالق كـريمه و زشـت، تحول روحانيت شيعه و عظمت حوزه علميه قم                 
ايـشان توصيه مي كنند كه مبادا با اعمال و گفتارمان اين عظمت را              . پـرداخته انـد   
مبادا با ترغيب و تشويق افكار متحجر و پوچ، آزاد منشي و استقالل             . خنثـي كنيم  

مروز فكر و انديشه ما را نيز از واقعيتهاي         مبادا دنياي مادي ا   . حـوزه از دست برود    
 .زندگي دور سازد و از ملتها و آزاديخواهان  جهان غافل سازد

فقـيه متفكّـر حـوزه هـا، تأكيد مي كنند كه هر چه بيشتر صاحب جواهر، شيخ                  
يابيد كه   مي انـصاري و امام را بشناسيد و بر روي آنها و آثارشان مطالعه كنيد، در              

 مترقيانه براي زيستن خوب و پاسخ به متشابهات دارد و به            اسـالم طرحـي نـو و      
هـرچه بيـشتر در آثار فقها غور كنيم،         . خوبـي از اداره دنـياي مـردم بـر مـي آيـد             

ما بر اقيانوس بي كراني از تقوا و        . مـان نسبت به فقه تشيع بيشتر مي شود         آگاهـي 
 هستيم كه بوي    فـضيلت تكيه زده ايم و مرزبانان شرافتمند آثار سترگ پيشينياني          

عطـر گلهـاي ابـتكار، فـضيلت و خالقـيت شان بر تمام علوم ديگر سايه انداخته                  
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در غيـر اين صورت نه فقهاي پيشين را شناخته ايم و نه امام امت را، و به                  . اسـت 
خاطـر همين عدم شناخت است كه اعتقادات، كمرنگ مي شود و عظمت و ابهت               

 .دحوزه هاي علميه در نظرشان مخدوش مي گرد

مي خواهيم با تأسي به     . مـا مـي خواهـيم فقـه محمد و آل محمد را احيا كنيم              
پيـشوايان معـصوم و مظلـوم شـيعه و شناخت اساتيدمان، به پاسداشت ارزشهاي               

مواظب باشيم كه هيچ گاه حوزه هاي علميه، مخصوصاً حوزه علميه           . دينـي برويم  
 . قم را تنقيص نكنيم و آزادي هاي آن را حفظ كنيم

ر داشـته باشـيم كه حوزه هاي علميه، يادآور مكاتب و مجالس درس امام               بـاو 
است، پس در حفظ آن بكوشيم و هيچ وقت         ) عليهما السالم (صـادق و امـام باقـر      

. نخواهـيم كـه ديگـران برده و اسير ما باشند، چون خدا همه را آزاد آفريده است                 
هستند و بخاطر كرامت آنها ممكن است در فكر با ما هم عقيده نباشند، اما انسان 

 .انساني به افكارشان احترام بگذاريم

كسي كه  . در قرن فعلي، يك نفر را بايد بيش از ديگران حفظ كنيم           ! عزيـزان 
توانست اين محيط و فضا را براي ما به ارمغان آورد و تحجر و مرگ انديشه را از                  

اش سرچشمه   كسي كه همه چيز ما، از رهبري هاي خردمندانه        . حـوزه هـا دور كند     
. تالش كنيم تا امام فراموش نشود، چرا كه به همه ما لطف داشته است             . مي گيرد 

ايـشان بـا دريايي از علم و معرفت، يادگار بزرگي براي ما به وديعت گذاشت؛ هم                 
. سياسـت را به ما آموخت و هم عرفان، فلسفه، فقه، اصول و برداشت از حديث را                

دشمن امام هميشه مواظب رفتار و كردار ما        . يمپـس بايـد يـاد او را زنده نگاه دار          
از . اسـت و بـه مـا الغا مي كند كه بدون ايشان، هم پيشرفت داريم و هم آسايش                  

ايـن رو بايـد نـشاط زندگـي و تحـول در پيشرفت را با حفظ امام و دستاوردهاي                    
 .بدانيد كه با ياد امام، به سعادت دنيا و آخرت مي رسيم. ايشان بخواهيم



 همراه با آفتاب    ○   66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٣٢(آيا امام فقيه نيست؟ 
 

آيت اهللا العظمي صانعي پس از حمد و ثناي الهي، ضمن اشاره به شب بيست             
و پـنجم ذي القعـده، كه شب دحواالرض است، تأكيد مي كنند كه بايد به عبادت                 

بايـد در ايـن شب و روز براي مسلمانها و     . پـرداخت و روز آن را بـه روزه گذرانـد          
 .پيروزي آنها دعا كرد

  :فقيه نوانديش شيعه، سپس با يادي از امام خميني مي فرمايند

خدا را شكر مي كنيم كه وجود امام  ـ سالم اللّه عليه ـ باعث هدايت بيشتر ما 
بـود،  و نـور هـدايت در ايـن مملكـت تابـيدن گـرفت و بـا اين نور ما به آگاهي          

 .رسيديم

اي خالّق حركت خـدا را شـكر كـه بـراي سـاختن مغزها و پرورش استعداده      
 .مي كنيم

خـدا را شكر كه ما با حضور و ظهور امام در اين مملكت، زندگي رسول اهللا را                  
 .پيشه خود ساخته ايم و آن بزرگوار و ائمه مظلوم شيعه را اسوه خود قرار داده ايم

خـدا را شـكر كه نسل بيدار و هدايت شده امام، زنده و بيدار هستند و طالب                  
 .راي آيندگان به پيش مي روندجوان قم چون نوري ب
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خطاب من به آنهايي    . پـس با اين همه نعمت، در درسهايتان از امام ياد كنيد           
آيا امام  . اسـت كه در پناه اين همه نور و پاكي بر كرسي هاي تدريس تكيه زده اند                

 فقيه نيست؟ آيا اصولي نيست؟ آيا عارف و محدث نيست؟

 حوزه و شخصيت پيشاهنگان علم و       پـس بـا ياد امام، آبروي حوزه، استقالل        
 .فضيلت را گرامي بداريم
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)٣٣(جايگاه زمان و مكان در فقه امام خميني
 

امام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ از جمله شخصيت هاي  جهان اسالم است كه   
توانـست همـزمان در عرصـه سياسـت و اجتماع آثار حكومتي فقه شيعه را نيز به       

 و همچنين با نوآوري هاي خود دو عنصر زمان و مكان را در              منـصه ظهور برساند   
 .استنباط احكام مورد توجه قرار دهند

سـخن گفـتن از امـام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ يعني احياي اسالم و تشيع؛      
امـري كه مطلوب و پسنديده است و اثرات مثبتي را به دنبال داشت و همان طور          

در حد بااليي از مطلوبيت ) عليهم السالم(ينكـه احـياي راه و روش ائمـه معصوم     
قـرار دارد، احـياي تفكر شخصيت هايي كه توانسته اند براي اسالم و تشيع افتخار                

 .بيافرينند و منشأ تحول باشند، مطلوب است

امـا چـون ديـدار با شما به خاطر زنده نگاه داشتن نام و ياد امام خميني است            
 . تذكار آنها موجب اصالح استنكاتي به ذهن متبادر مي شود كه

يكي از آن نكات كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه نبايد مسائل غير      
مسئوالن نشر آثار امام بايد با هوشياري عمل كنند . واقعي در آثار ايشان وارد شود

كـه مـبادا مـسائل خرافي و آنچه را كه واقعيت نداشته و نبوده در آثار ايشان وارد         
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، چـنانچه خـود امـام اين جسارت را داشت و در بحث تحريف كتاب، ضمن              شـود 
فاضل نوري، مرد زاهدي است، ولي هرچه احاديث : معرفـي فاضل نوري مي گويد     

اين فكر و انديشه، يعني مبارزه با خرافات و         . ضعيف وجود داشته جمع كرده است     
روايت ضعيفي احاديـث ضـعيف؛ در مشي امام هم تأثير داشت تا حدي كه اگر به        

 .برخورد مي كرد، ديگر به آن عمل نمي كرد

امـام در عرصه حكومت و تبيين فقه شيعي، به دو عنصر زمان و              : دوم ايـنكه  
مكـان اهمـيت خاصـي مـي دادنـد و معـتقد بـودند كـه اين دو عنصر نه تنها در                       

امام با توجه به    . موضـوعات بلكه در استنباط احكام شرعي نيز قابل اهميت است          
ايـن مهـم، بـاب جديـدي را در فقه گشودند و بسياري از مسائل الينحل را حل                   

 .كردند

در برخورد با سخنان و آثار امام، بايد نظرات و تحليل هاي افراد             : سـوم ايـنكه   
يعني اگر نظر و يا تحليلي وجود       . در مـباحث كالمي، فقهي، عرفاني تفكيك شود       

 .با آثار امام مخلوط نشوددارد، به صورت جداگانه و مستقل بيايد تا 

اگر جامعه تحمل و كشش نقل آرا و افكار امام را ندارد، آنها را              : چهـارم اينكه  
يعني بستر جامعه . مرحله به مرحله تبيين و تشريح كنيد تا جامعه پذيراي آن باشد  

 .پذيري افكار امام قدم به قدم فراهم شود

اني بگيريد كه از شاگردان و      مطالب و آراي امام را از كس      : آخـرين نكته اينكه   
 .ياران ايشان بوده اند و در وفاداري شان هيچ شك و شبهه اي نمي باشد
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)٣٤(عزت و استقالل حوزه هاي علميه
 

 تـوجه بـه امور معنوي در حوزه ها و حفظ عزت و شرف روحانيت، از مسائلي                 
ضرورت مي شمارد،   است كه حضرت آيت اهللا العظمي صانعي، پرداختن به آنها را            

اما از آنجايي كه معظم له عالقه وافري نسبت به امام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ   
 .دارند، خود را موظف مي بينند كه يادي هم از استاد خود بكنند

 :ايشان در اين جلسه راجع به امام مي فرمايند

كشور اگـر مي بينيد روحانيت عظمت و عزت دارد و به آن در داخل و خارج از       
توجه مي شود، از مقاومت مردم و پيروان امام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ نسبت به   

اين نشانه عظمت است و خداي ناخواسته اين        . حفـظ ارزشها و هويت ديني است      
اگر در فقر بسر مي بريد و اگر        . عـزّت و عظمـت را بـا امـور مـادي مقايسه نكنيد             

فظ كنيد و بر توحيد و اعتقادات صحيح   اهللا را ح    مـشكالت اقتـصادي داريد، كلمه     
بدانـيد كـه حرص و طمع در بدست آوردن مال و   . دينـي خـود پافـشاري نمايـيد      

 .ثروت، شايسته شاگردان و فرزندان امام نيست

 در راه اسـتنباط احكام الهي، بايد بيش از اين تالش كنيم و با حفظ اختالف                
 .، زيرا اينها وسوسه شيطان استسليقه ها، در دام دشمني و درگيري گرفتار نشويم
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اگـر همه انبيا براي دعوت انسان به سوي خدا جمع شوند،            : امـام مـي فـرمود     
هـيچ گـاه نـزاع و درگيـري بوجـود نمي آيد، چون همه انبيا به خاطر خدا حركت                    

 .هر كجا نزاع و درگيري پيش آمد بدانيد كه دنيا و ماديات در كار است. مي كنند

قام مرجعيت و زعامت امت اسالم، مسيري طوالني را         رسـيدن به م   ! عزيـزان 
 .در اين راه، فراز و نشيب هاي مختلفي وجود دارد. مي طلبد

امـام وقتـي كـه حـركت و نهضت خود را آغاز كرد، در فقر بود، ولي با اصرار                
دوستان و پيروان شان، مرجعيت را پذيرفتند، با اين حال امكان پرداخت شهريه را           

 .نداشتند

يادم مي آيد كه جناب     . به خاطر خدا گام برداشت و عزت خدايي پيدا كرد         امام  
آقاي فلسفي، بخاطر ارتحال آقاي بروجردي، تلگراف تسليتي خدمت امام فرستاد           

برخي يادآوري  . ثقه االسالم : و ايـشان وقتـي مـي خواست پاسخ او را بدهد نوشت            
ستند اين را بفهمانند    كـردند كه آقاي فلسفي، داراي شأن واالتري است و مي خوا           

. كـه پاسـخ ايـن نامه و چگونگي خطاب افراد در مرجعيت ايشان بي تأثير نيست                
ولـي از آنجـا كه امام عالقه اي به مصادر دنيوي و القاب و عناوين نداشت، چنين                  
شـيوه ي نگارشـي داشـت، ولي وقتي كه قضيه انجمن هاي ايالتي و واليتي پيش                 

و تقويت يكتا پرستي و خدا پرستي       ...  مجلس و  آمـد و موضـوع مـبارزه بـا شاه و          
. حجت االسالم والمسلمين فلسفي   : پـيش آمـد، خطـاب بـه آقاي فلسفي نوشت          

 .اينجا ديگر بحث شخص نيست

امـام وقتـي وارد صحنه سياسي و اجتماعي شد، فاقد هر گونه امكانات مادي               
قلبي آرام آمد   اش به خاطر خدا بود، با        بود، ولي چون فريادش، هدايتش و رهبري      

 .و مطمئن هم رفت

يادم مي آيد گاهي به     . سـعي كنيد امام را در اندازه خودتان بشناسيد        ! عزيـزان 
بيا كنار من،   : مي فرمود . خاطـر احتـرام بـه ايشان، كمي عقب تر حركت مي كردم            

. ايـن نـشان مـي دهـد كـه نمـي خـواهد مـريد پروري داشته باشد         . فاصـله نگيـر   
او خيلي بزرگ مي انديشيد و      .  شـيطان بر او غلبه كند      نمـي خـواهد و نمـي گـذارد        
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افقهـاي دورتـر را مـي ديد و به همين خاطر، ابتدا سختي ها را به جان خريد و به                     
يادتان مي آيد   . دنبال كسب مال نرفت، خانه اش را عوض نكرد، رساله مجاني نداد           

ناشر كتاب  . كـه وقتـي عروه چاپ شد، همه آقايان در آن حاشيه داشتند، جز امام              
فرمودند . خـدمت ايـشان آمـد و گفـت مي خواهيم در عروه، حاشيه شما هم باشد                

مجـاز هـستيد چـاپ كنيد، اما ناشر توقع داشت وقتي عروه چاپ مي شود، يكصد                 
ايشان هر  . نسخه آن را امام بخرد، چون آقايان ديگر چنين مساعدتي كرده بودند           

دند و گفتند پول آن را ندارم و نهايتاً         كاري كردند كه امام موافقت كنند، قبول نكر       
با اين حال بودند افرادي كه حاضر بودند        . آن عـروه، بدون حاشيه امام منتشر شد       

 .پول در اختيار امام قرار دهند، ولي ايشان با آن مناعت طبع خود نمي پذيرفتند

ديگـر ايـنكه حـتماً بـه خاطـر داريـد كه تعدادي از سرمايه داران در فرانسه                   
شان رسـيدند تا ايشان را از نظر مالي تأمين كنند، فرمودند پولها را ببريد و                خدمتـ 

ايشان از قصد آنها مطلع بود كه با چه نيتي آمده اند و با چه               . خودتان مصرف كنيد  
 .هدفي مي خواهند پول بدهند

مـان را تنـزل ندهيم و عظمت خداداد را پايين      ليم كـه علـو مـرتبه      ومـا مـسئ   
سعي كنيم با تمسك به احكام      .  عزتها و منش ها را پايين نياوريم       ارزشها،. نياوريم

نورانـي اسالم و سيره مشخص امام خميني ـ سالم اهللا عليه ـ اين همه شكوه و    
 .عظمت را به نسلهاي بعدي حوزه ها بسپاريم
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 سفيد
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 ناگفته هايي از دوران سياسي امام 

 وارد اصفهان شدم و مشغول      ١٣٢٥، قـبل از عـزيمت بـه قـم، در سال             بـنده 
ما خيلي  . آن ايام زمان نخست وزيري قوام بود      . خـواندن جامـع المقـدمات شـدم       

مرحوم حاج  : حوزه علميه اصفهان با رهبري سه نفر از آيات بزرگ         . كوچك بوديم 
محمد شـيخ مرتـضي اردكاني، مرحوم حاج آقا حسين خادمي و مرحوم حاج شيخ               

 . رضا جرقويه اي اصفهاني اداره مي شد

درسـت بـه خاطـر دارم كه جمعيت زيادي از طالب از مدرسه صدر به طرف                 
دستور آمده بود كه اينها را بزنند،    . تلگـراف خانـه حركت كردند تا متحصن بشوند        

بـه حـدي كـه وقتـي مرحوم شيخ محمد رضا جرقويه اي به زمين افتاد، با لگد و                    
 . ايشان در اثر همان ضربات فوت كرد.  پهلويش زدندقنداق تفنگ به

بـنده بـا ديـدن ايـن صـحنه ها و چنين جرياناتي در اصفهان درس خواندم و                   
 پـس از اتمام جامع      ١٣٣٠تـا ايـنكه در سـال        . مـسائل سياسـي را دنـبال كـردم        

هنوز چند ماهي نگذشته بود كه با نام امام خميني ـ سالم  . المقدمات به قم آمدم
آن زمان دوستي داشتم كه پاي درس ايشان مي رفت و با .  عليه ـ آشنا شدم اللّـه 

او از درس امام مخصوصاً از اصول ايشان خيلي تعريف    . اخـوي نيز خيلي آشنا بود     



 همراه با آفتاب    ○   76

آرام آرام مـي شـنيدم كـه زميـنه بدگويي و تهمت راجع به ايشان مهيا                 . مـي كـرد   
اهت امام را از بين ببرند و       مـي شـود، و اين همه، زمينه ساز اين بود كه عنوان فق             

اين نقشه اي بود كه به      . نگذارنـد به عنوان يك فقيه اعلم در حوزه ها مطرح بشود           
 .دست دشمنان آگاه و يا دوستان نادان در حال وقوع بود

مـا هـم چـون تـازه وارد حـوزه شده بوديم و چند صباحي نيز در درس آقاي                    
ادا با رفتن به درس فقه امام، بروجـردي شـركت كـرده بوديم، مي ترسيديم كه مب       

اين ترديد به سبب همان تبليغات وسيعي بود كه عليه ايشان         . وقـتمان ضايع شود   
همان طور كه گفتم آن موقع معروف بود كه اصول امام خوب            . انجـام داده بودند   

 بود كه ٣٤ ـ  ٣٥باالخره فكر مي كنم در سال . اسـت و فقـه ايـشان خوب نيست   
يا : ايشان در جواب گفتند. د مـرحوم آقـاي فكور گرفتم      تـصميم بـه اسـتخاره نـز       

مـي خواهيد به مسافرت  اماكن مقدسه برويد و يا جلسه درس، چون تعبير روضه                
اما در هر دو حال اگر به اعتاب مقدسه رفتيد همسفري هايي     . بهـشتي آمـده است    

 به  اگر. پـيدا مـي كنـيد كـه بـا هم توافق و تفاهم نداريد و هميشه اختالف داريد                  
جلسه درس رفتيد بسيار پر بركت و مفيد است، اما با دوستاني مباحثه مي كنيد كه                
هميـشه بـا هـم اختالف داريد به ايشان گفتم كه مي خواهيم پاي درس حاج آقا                  

ايـشان فـرمود خيلـي خـوب اسـت ولـي با هم مباحثه اي هايتان       . روح اهللا بـرويم   
ان گفتيم ما مي رويم و دقت       بر حسب فكر خودم   . اخـتالف سـليقه پـيدا مـي كنيد        

 .مي كنيم كه با دوستانمان اختالف سليقه نداشته باشيم

درس فقـه امـام را شـروع كـرديم و مرتب مي رفتيم و با چند نفر هم مباحثه                    
از شـما دور نماند كه ما هميشه با هم اختالف داشتيم، به حدي كه               . مـي كـرديم   

اصول . ن حال مفيد هم بود    صـداي بلـندمان، مـزاحم ديگران مي شد، ولي در عي           
   .ايشان را هم كه از قبل مي رفتيم

پس از اينكه دقت در فقه را از ايشان ديديم، با خود به اين نتيجه رسيديم كه          
نظـر مخالفـان بـر اين است كه امام به عنوان يك فقيه مطرح نشود و تنها يك                   

 .اصولي باقي بماند، آن هم اصولي اي كه به حوزه ارتباط ندارد
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بـا ايـن احساس و درك مظلوميت امام، تصميم گرفتيم كه فقاهت ايشان  را                
معمـوالً رسم بر اين است كه همه مي نشينند و گفتگو            . در فيـضيه مطـرح كنـيم      

مـي كنـند، امـا ما از اين طرف فيضيه تا آن طرف حياط را مي پيموديم و بلند بلند        
ت كنيم كه حرفهاي    مي خواستيم ثاب  . نظـرات فقهـي ايـشان را مطـرح مي كرديم          

فقهـي امـام در مـسجد سلماسي، حرفهاي محققانه و از متن حوزه است و تفقه،                 
اين عوامل باعث شد كه ما هرچه       . خالقـيت و نـوآوري از ويژگـي هـاي آن است           

بيـشتر بـا افكـار و انديـشه هـاي بلـند ايشان آشنا شويم و هرچه بيشتر با ايشان                     
تر مي شد، تا جايي كه حاضر مي شديم در عالقه و تعهدمان نيز بيش  . مأنوس شويم 

 . روزهاي اعياد و وفيات، از مهمانان امام نيز پذيرايي كنيم

اين آشنايي و الفت با امام باعث شد كه من بيش از حد جسارت به خرج دهم            
آقا يك اشكال   : يادم مي آيد كه يك روز در درس گفتم        . و به طرح اشكال بپردازم    

درست است كه طرح . بگو يك اشتباه دارم  : گفتـند مـرحوم شـهيد سـعيدي       . دارم
سـؤال مـن يـك اشكال بود ولي ادب حكم مي كرد كه در مقابل استاد به اشتباه                   

خالصه من به طرح سؤاالت مختلف مي پرداختم و حدود هشت . خود اعتراف كنم
سـال پـا بـه پاي امام مي رفتم و مي پرسيدم و مي پرسيدم، ولي هيچ گاه نديدم و                     

حاال مي فهمم كه    . نكـردم كـه امام خسته شوند و يا چهره عوض كنند           احـساس   
علـت آن همه صبر و برد باري اين بود كه ايشان مي خواستند شاگرد بپرورانند تا                 

 . در آينده براي مصالح اسالم و تشيع مفيد باشند

مـدتها گذشـت تـا ايـنكه آقـاي بروجـردي فـوت كـردند، ولـي هنوز قضيه                    
 . واليتي مطرح نبود، اما مرجعيت امام مطرح شده بودانجمن هاي ايالتي و 

يـادم مي آيد كه  يك روز در امامزاده قاسم كه بنده همراه امام بودم، يكي از                  
من ساعتي را تنظيم كردم     . منبري هاي مشهدي مي خواست به ديدن ايشان بيايد        

از هـر طـرف صـحبت شـد، تا آمد يك كالمي از مرحوم آقاي                . و ايـشان آمدنـد    
پايتان را از   : النـي بـه مـيان آورد، امـام بـا همـان ابهت خاص خودشان گفتند                مي

 . گليمتان درازتر نكنيد و بلند شدند و رفتند
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به او گفتم، امام به هيچ      . آن منبـري، اصـالً توقـع چنين برخوردي را نداشت          
كـس اجـازه نمي دهد كه در مقابلش به بزرگان توهين كنند و يا غيبتي را بشنود،                  

 .رتي كه اين شخص مي توانست در تبليغ مرجعيت امام، بسيار مؤثر باشددر صو

بـه خاطـر دارم كـه يكي از روحانيان تهران كه به دستگاه پهلوي نيز وابسته                 
دستگاه مي خواهد پس از فوت آقاي بروجردي، يك نفر از علما  : بود، به امام گفت   

ت نكند در أر كسي جررا بـزرگ كند و سپس او را به زمين بزند، به حدي كه ديگ   
 . مقابل دولت  و شاه بايستد و آن عالم، كسي غير از شما نيست

به آنها بگوييد اين قبا به اندازه تن من نيست ولي اگر آن را              : امام هم فرمود    
 . براي من دوختيد، ديگر آسايش نداريد

آن روحانـي گفـت چطـور نمـي توانـند، مگر نديديد كه با مرحوم كاشاني چه                  
 ؟كردند

مـرحوم كاشاني بدون حوزه علميه بزرگ شد، ولي من با حوزه            : امـام فـرمود   
آنهـا مي توانند يك شخص را نابود كنند و بكوبند، اما حوزه را              . بـزرگ مـي شـوم     

 . نمي توانند از بين ببرند

اين تفكر امام بود و بر همين اساس به حوزه و روحانيت احترام مي گذاشت و                
احترامي  ر يك گوشه اي از مملكت به يك روحاني بي         هرگاه احساس مي كرد كه د     
يادم مي آيد وقتي كه مرحوم آقا سيد احمد خوانساري   . كـرده انـد، فرياد بر مي آورد       

اگر خون حسين در تن من است، تا اينها را نابود نكنم،            : را در تهـران زدند، فرمود     
 . ساكت نخواهم ماند

در .  شاه و وابستگان او بود     اسـاس و شـالوده فكـري امـام، اهمـيت ندادن به            
صـورتي كه در آن ايام شاه به بزرگان حوزه تلگراف مي زد و آنها به شاه، ولي اگر                   

بسياري از بزرگان    . امـام مطلبـي را عـنوان مـي كرد، بدون تذكر و راهنمايي نبود              
ديـدار بـا شخـصيت هـاي سياسي آن روز را مهم مي دانستند در صورتي كه براي       

 .امام چنين نبود

. يـادم مي آيد مرحوم بدال به دكتر اميني گفته بود كه با امام هم مالقات كند                
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ايشان هم وقتي اعالم كرد كه مي خواهد به ديدن امام بيايد، مخالفتي نكرد، ولي               
او را در اتاقـي كـه مملو از جمعيت بود مالقات كرد و با اين كار مي خواست به او               

 .قدرتي نداردبفهماند كه در مقابل علماي حوزه، 

باالخـره قـضاياي انجمن هاي ايالتي و واليتي رخ داد و امام دستگير و سپس    
 . به تركيه تبعيد مي شود

از خصيـصه هاي ديگر امام اين بود كه هيچ گاه نديديم و نشنيديم كه ترور و                 
حتـي شـنيدم كه با ترور رزم آرا مخالف بود، البته اين             . تروريـستها را تأيـيد كـند      

مـوافقت با آن شخص نبود، بلكه مشي ايشان اين اجازه را نمي داد كه               مخالفـت،   
چنين روشي را . بـا تـرور موافـق باشـند و يـا حـركت هاي مسلحانه را تأييد كنند          

 . ايشان هيچ گاه تأييد نمي كرد

مـن يادم مي آيد در همان ايام مبارزات، بعض از افراد غيرتمند ديني از تهران                
 عالقه مي كردند و حاضر بودند جانشان را در راه نهضت مـي آمدنـد و بسيار اظهار     

ت نمي كردند بگويند كه ما مي خواهيم كسي را بكشيم، چرا كه             أبدهـند، امـا جـر     
معروف است كه وقتي برخي . امام اين جنبه از مبارزه را به طور كلي قبول نداشت 

يشان اجازه  مـي خواسـتند در رابطه با ترور حسن علي منصور اقداماتي كنند و از ا               
يادم هست كه حتي در مورد كساني كه كسروي و هژير را            . بگيـرند، اجـازه نـداد     

 . خدا آنها را رحمت كند و بيامرزد: كشتند، تنها به اين جمله اكتفا كرد كه

در طول مبارزات امام نيز، ما هيچ گاه نشنيديم كه با ترور و تروريستها موافق               
كـه مـرحوم كاشاني، منفور دولت و برخي         باشـد، امـا همـين امـام در آن ايامـي             

روحانـيون شـده و خانه نشين گشته بود، درس اصول خود را تعطيل مي كند و به                  
اين دقت و توجه امام زماني صورت مي گيرد كه در همين            . عـيادت ايشان مي رود    

 . فيضيه عليه آيت اللّه كاشاني، سرود مي خواندند

مرحوم آيت اللّه بروجردي را بايد از       از نكات قابل توجه ديگر اينكه شخصيت        
اطرافيان ايشان عليه فدائيان اسالم و مرحوم نواب صفوي    . بـيت ايـشان جدا كرد     

حـرفها مـي زدنـد ولـي مـا هـيچ گاه از شخص ايشان مطلبي نشنيديم و امام نيز          
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هيچ گاه له يا عليه فدائيان اسالم سخني نگفت، ولي با مبارزات            . همـين طور بود   
در زمان مرجعيت آقاي بروجردي امام هيچ گاه در امور          . ها موافق نبود  مسلحانه آن 

حوزه دخالت نمي كرد و بيشترين و بهترين احترامها را نسبت به ايشان ادا مي كرد                
و از آيـت اللّـه بروجـردي بـه عنوان يك شخيصت علمي و با تقوا نام مي برد، با                     

ودند ولي هيچ گاه آنها را بروز       اينكه بيت ايشان براي امام مشكالتي ايجاد كرده ب        
مـن فكـر مـي كنم كه موضوع وحدت مسلمانان و عزت و              . نـداد و آشـكار نكـرد      

عظمـت اسـالم براي ايشان در درجه اول اهميت قرار داشت و لذا وارد تحركات                
از طرف ديگر امام به اين نكته نيز توجه داشتند كه           . سياسي آن روز علما نمي شد     

لذا به .  قدرت مرجعيت آيت اللّه بروجردي تضعيف مي شود  اگـر اختالف زياد شود،    
وي معتقد بود مرجعيت و زعامت      . تقـويت قـدرت مـرجعيت شـيعه مـي پـرداخت           

لذا تالش  . تـضعيف شده ديگر نمي تواند در مقابل حكومت پهلوي اظهار نظر كند            
مـي كـرد كه هم از اختالفات دوري كند و هم به تقويت مرجعيت شيعه كه همانا                  

اما ناگفته نماند كه امام بخاطر همين مسائلي كه         . ت اسـالم بـود، بپـردازد      عظمـ 
گفـتم بـه آيـت اللّـه بروجـردي گفته بودند كه بايد تغييري در اطرافيان بدهيد تا              

 . قدرت كلمه مرجعيت شيعه افزون گردد

در پايـان بـه ايـن نكته نيز اشاره كنم كه آنچه باعث شد  قدرتمندان آن روز                
م را از بـين ببـرند، تـوجه و اهميت ايشان به حوزه، علما، و روحانيون        نتوانـند امـا   

اگـر امـام بـدون حـوزه بـود حـتماً از بـين مي رفت، ولي به حوزه و سنت                      . اسـت 
اش احتـرام گذاشـت و در شـيوه قـدما خللـي وارد نكرد و دخالت در اين                    ديـرينه 

 .موضوع را نيز باعث تضعيف پايگاه مردمي حوزه مي دانست
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 خدمت به امام، يك افتخار بود 

آن روز، روز دهم ذيقعده سال دومي . روزي در بـاغ قلعه به ديدن ايشان رفتم      
قدس (مرحوم آيت اهللا سعيدي. بود كه به عنوان شاگرد پاي درس امام مي نشستم

، از امـام درخواسـت كـردند كـه روز عيد بنشينند تا دوستان به مالقاتشان                 )سـره 
“  نه”: ون ايشان هيچ گونه ديد و بازديد رسمي نداشتند، اول فرمودندبروند، ولي چ 

ما خودمان مي خواهيم به خدمتتان برسيم و ”: امـا مـرحوم سـعيدي اصـرار كردند     
است زيارت كنيم و ) عليهم السالم(شما را در اين روز كه روز والدت ثامن االئمه 

 “.داين براي ما ارزش دار

 :ي، حضرت امام فرمودندبعد از اصرار مرحوم سعيد

 .من كسي را ندارم كمك كند كه از ميهمانان پذيرايي كند

 “.آقايان حاضرند، مي آيند و كمكتان مي كنند”: مرحوم سعيدي گفتند

 :امام به من اشاره كردند و فرمودند

 شما حاضريد فردا بياييد كمك كنيد و از آقايان پذيرايي كنيد؟

بله، من  ”: از اين رو گفتم   .  لطف بود  ايـن دعـوت بـراي مـن بـه منـزله يك            
 .“حاضرم
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: اشاره كردند  وقتـي كـه حـضرت امـام از جلسه تشريف بردند، دوستان ديگر             
 .“اگر شما حاضر نيستيد، ما حاضريم! آقا”

 .“نه، اين براي من افتخار است”: گفتم

ايـن كـار سـاليان دراز ادامـه پيدا كرد  و من روزهاي عيد و همين طور ايام                    
 .  در خدمت ايشان بودمفاطميه

 نماز اول وقت 

حدود . پـس از فـوت آقـاي بروجـردي يك بار در خدمت امام به تهران رفتم                
. يـك سـاعت بـه ظهر به منزل آقاي لواساني، كه در امامزاده يحيي بود، رسيديم    

من در مقابل امام، به دليل ابهت       . ايشان به مسجد رفته بودند  و تشريف نداشتند        
العـاده اي كـه برايشان قائل بودم، خود را مقيد            و احتـرام فـوق    و عظمـت ايـشان      

مـي كردم كه بسيار منظم بنشينم، اما امام كه اين جزييات را بسيار دقيق و سريع                 
 :درك مي كردند، فرمودند

 .“اگر ناراحتيد، برويد بخوابيد”

اول ظهر، هنگامي كه مؤذن     . بـه اتاق ديگري رفتم و در آنجا استراحت كردم         
 :ن مي گفت، امام در را زدند و فرمودنداذا

 .اگر مي خواهيد نماز بخوانيد اول ظهر است! آقاي صانعي

ايشان بسيار مقيد   . بلـند شـدم وضـو گـرفتم و پشت سر امام به نماز ايستادم              
بودند كه نمازشان را در اول وقت بخوانند و آن روز هم با اينكه تازه از راه رسيده                  

ي كه از دوستان صميمي شان بودند، صحبت مي كردند و           بـودند و بـا آقاي لواسان      
هم داشتند، همه اين شرايط را ناديده گرفتند و نماز را       “ گعده”بـه قول ما طلبه ها       

 .اول وقت خواندند

امـا مـن از اينكه در برابر امام غذا بخورم، خجالت            . باالخـره ناهـار را آوردنـد      
 مقداري ماست بود كه از لواسانات سر سفره. دوباره امام متوجه شدند   . مـي كشيدم  

امـام از آنجا كه بسيار با عاطفه بودند، براي آنكه خجالت زدگي مرا              . آورده بـودند  
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 :كم كنند، فرمودند

 .اين ماستها، ماستهاي لواسانات است و آب گرفته شده است، بخوريد

 .“به هر حال بخوريد، به ما ضرر نمي خورد”: آقاي لواساني نيز اضافه كردند

ايـن صـحبتها باعـث شـد كـه من سرانجام كمي احساس راحتي كنم و غذا                  
 .بخورم

 دعا، توسل و دقت 

حـضرت امـام خمينـي ـ سـالم اهللا علـيه ـ ، روح بـسيار لطيفـي داشتند، در          
وجودشان ريزه كاريهاي اخالقي خاصي وجود داشت كه در شخص ديگري ديده            

 .نمي شد

اه امام، از مسجد سلماسي به مـن چـندين سـال، معمـوالً بعـد از درس همـر          
در اين  . منزلـشان مـي رفتم و سؤالهايم را مي پرسيدم و ايشان نيز جواب مي دادند               

چـند سـال هرگز نشد كه برخورد امام گوياي اين باشد كه حاضر به جواب دادن                  
نيـستند و البـته كـار من هم، كار يك روز يا دو روز نبود، تقريباً بيشتر روزها من                    

امام حركت مي كردم؛ چه آن روزهاي اولي كه در درسشان شركت            همراه حضرت   
براي يك بار هم نشد كه ايشان قيافه شان را طوري . مي كردم و چه روزهاي آخر

پس از اينكه از    . كنـند كه خوششان نمي آيد من همراهشان بروم و مطلب بپرسم           
 .زندان آزاد شدند، دوباره من همراه ايشان مي رفتم

بعد از درس،   . ام شخـصيت و مرجع مطرح جامعه شده بودند        در آن زمـان امـ     
از اين رو، براي تلف     . معمـوالً جمعـيت زيادي براي دست بوسي ايشان مي آمدند          

من هم براي آنكه    . نـشدن وقـت با تاكسي به مسجد اعظم رفت و آمد مي كردند             
ا مطرح  در آنجا سؤال ر   . بتوانم جواب سؤال خود را بهتر بگيرم، به منزل امام رفتم          

 .“بنويس”: امام فرمودند. كردم

من كه سابقه برخورد سالهاي قبل را  . سـؤال را نوشـتم امـا امام جواب ندادند         
داشتم و نيز از سر پرتوقعي، با رنجيدگي خاطر بيرون آمدم و امام هم ناراحتي مرا                
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 .احساس كردند

 “ي؟چرا ناراحت”: از من پرسيدند. در همان موقع با برادرم روبه رو شدم
 .“رفتم مطلبي را از امام بپرسم، ولي به من جواب نداند”: گفتم

. دخترشان مريض است و از اين بابت ناراحتند     ”: بـرادرم با تندي به من گفتند      
بگيريم و آيت اهللا قاضي را      “ امن يجيب ”امـام بـه من فرموده اند كه امشب ختم           

ام مثل هميشه به تو حاال تو در اين شرايط توقع داري ام. هـم بايـد دعـوت كنيم    
 “!جواب سؤال درسي را بدهند؟

بـرادرم توضـيح بيشتري داد گويا هنگامي كه حال دختر امام وخيم شده بود،               
فـوراً يـك شـوراي پزشـكي ـ در قـم ـ تـشكيل داده بودند و نظر بسيار مأيوس         

ه اين طور ك  . كنـنده اي مبنـي بر اينكه يا بايد مادر از بين برود يا بچه ابراز كردند                
 :مي گويند امام فرموده بود

مـن اآلن اظهـار نظـر نمي كنم،  شما يكي ـ دو ساعت صبر كنيد من جواب     
 .مي دهم كه عمل جراحي انجام شود يا نه

را در “ امن يجيب”پـس از آن  از بـرادر مـن خواسـته بـودند كه ترتيب ختم       
مرحوم . همـان شـب بدهـند و مخـصوصاً آقـاي قاضـي را براي دعا دعوت كنند             

قاضي كه عموزاده عالمه طباطبايي و از دوستان امام بود، بسيار اهل ذكر و اوراد               
: ايشان در زمان طلبگي هم يك پيشگويي داشت و به امام عرض كرده بود             . بـود 

 .“شما بعدها جزو پيشوايان خواهيد شد”

. را گرفتيم“ امن يجيب”باالخره آقاي قاضي و عده اي از طلبه ها آمدند و ختم 
پس از آنكه ختم تمام شد، از      . همـه مـا ميزان اعتقاد امام به دعا جالب بود          بـراي   

حال دخترشان به طور    : بيمارستان نكويي قم، به منزل تلفن كردند و اطالع دادند         
در همان . معجـزه آسـايي بهتـر شده است و از اين رو فعالً نيازي به عمل نيست            

 :من آوردهنگام برادرم اين پيغام را از حضرت امام براي 

من آن وقت روي حساب مريضي صبيه ناراحت بودم و جواب ايشان را ندادم،        
 .ولي فردا توي درس جواب خواهم داد
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فـرداي آن روز، حضرت امام در جلسه درس مطلب مرا مطرح كردند و جواب               
همچنين به ناراحتي من و عدم پاسخگويي خودشان نيز به طور           . آن را نيـز دادند    

مطـرح كردن آن سؤال در مقابل هزار و پانصد نفر، خيلي           . دضـمني اشـاره كـردن     
البته حضرت امام همه وجودشان نسبت به من لطف         . برايم شيرين و دلنشين بود    

اما خود طرح مسئله در جلسه درس، نشانگر        . بود، مثل لطفي كه به جامعه داشتند      
كنند، به  در تمام مسائل دقت مي      . ايـن بـود كـه ايـشان به افراد اهميت مي دهند            

حـدي كـه همـواره بـه همه مسائل كوچك و بزرگ اهميت مي دادند وگرنه امام                  
 .هرگز وقت درس هزار و پانصد نفر را براي گفتن حرف يك نفر، نمي گرفتند

از خاطـره هـاي ديگـري كـه تـوجه و اعتقاد امام خميني را به دعا مي رساند،                    
 .مربوط به ترور آقاي هاشمي رفسنجاني است

ن تـرور شـدند، امـام همـان لحظه نذر كردند كه اگر حال آقاي                وقتـي ايـشا   
ما نيز با شنيدن خبر ترور آقاي       . رفـسنجاني خـوب شد، گوسفندي را قرباني كنند        

وقتي كه به آنجا رسيديم،     . رفسنجاني، به طرف اقامتگاه امام در قم به راه افتاديم         
 “ براي چيست؟اين”: پرسيدم. ديديم كه دارند گوسفندي را قرباني مي كنند

امـام نـذر كـرده انـد و چـون معلـوم شـده كه خطر رفع شده، قرباني                    : گفتـند 
 .مي كنند

 .اينها همه گوياي تعبد و تمسك ايشان به دعاست

زماني كه در خدمت امام درس مي خواندم، معموالً صبح زود براي احوالپرسي             
شان حالت مراقبت   اي. بـه منزل ايشان مي رفتم و چند دقيقه اي در خدمتشان بودم            

داشـتند، بـه ايـن معنـي كـه بـه خود مي نگريستند كه مبادا يك لحظه از خداي                     
خويش دور بشوند و مبادا رفت و آمدها، اجتماعها و شخصيتهاي ظاهري اثري بر              

 .ايشان بگذارد

در واقـع آن لحظـه هايي كه انسان فكر مي كرد امام حالت سختي دارند، اين                 
ولي آن لحظه ها، به قول      . ار لطيف و خوش برخورد بودند     اتفاقـاً  بسي   . طـور نـبود   

 .اهل عرفان، حالتهاي مراقبت است كه اين هم از امتيازات و ويژگيهاي امام بود
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حـضرت امـام اسـتوانه تقوا و فضيلت و انسان متعبدي بودند كه سيزده سال                
 .زيارت امين اهللا ايشان در نجف ترك نشد

. امام در مدرسه دار الشفاء حجره داشتند      ”: دآيـت اهللا خوانساري نقل مي كردن      
شـبها بـراي نمـاز شـب ـ آب حـوض دار الـشفاء خيلـي خـوب نبود ـ به فيضيه           

گويا در  . مـي آمدند، يخ حوض را مي شكستند و وضو مي گرفتند و نماز مي خواندند               
 .“و ديوار فيضيه با اين سيد چهل ساله همذكر و همصدا مي شد

 صراحت امام 

در اين . كوشـيده ام كـه از روحـيه و شخصيت امام درس بگيرم            مـن همـواره     
 معموالً. راسـتا آنچه كه بيش از همه مرا تحت تأثير قرار داده، صراحت امام است              

در روحانـيان ايـن صـراحت كمتر پيدا مي شود، چرا كه وقتي با مشكالت روبه رو         
 .رخورد كنيممي شويم، سعي مي كنيم كه به شكلي آن را بپوشانيم و در لفافه ب

مـن نمي گويم كه اين برخورد خالف است، ولي حضرت امام اين صراحت را               
در طـول زندگـي فردي و اجتماعي، نهضت و انقالب و خالصه همه جا داشت و                 

 .هرگز آن را زير پا نگذاشت

آخـرين بـاري كـه من تحت تأثير صراحت ايشان قرار گرفتم، زماني بود كه                
در آن هنگام من به     . ستاني خدمتشان تقديم كردم   اسـتعفاي خودم را از سمت داد      

پس از اينكه   . همراهـي جـناب آقـاي موسـوي اردبيلي خدمت ايشان رفته بوديم            
تعريف . حـضرت امـام لطـف كردند و استعفاي مرا پذيرفتند، از من تعريف كردند              

پس از اينكه  . امام چنان تأثيري بر من گذاشت كه از سر شوق و شكر گريه كردم             
شما هم چيزي   ”: اتـشان تمـام شـد، آقـاي موسـوي اردبيلي به من گفتند             فرمايش
 .“بگوييد

! آقا”: من كه در مقابل عظمت امام، ناتوان از صحبت بودم، فقط عرض كردم            
 “.اين همه تعريف هايي كه شما كرديد، من اليقشان نبودم

 :بالفاصله ايشان فرمودند
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 .خودت هيچ چيز نگفتمبه حساب اسالم بود، به حساب : آنچه كه من گفتم

در هـنگام گفـتن ايـن جملـه چـنان ابهتي داشتند كه من همان جا خجل و                   
 .شرمسار شدم

ايـن برخورد نمونه اي از صراحت امام بود، به همين دليل هم بود كه در قلب                 
 . مردم جا گرفتند

يكـي ديگـر از صـراحت هـاي ايشان كه معرف همگان است و از همان آغاز                  
 :بر اين نكته تأكيد كردند، اين بود كه نهضت و با صراحت 

 .من با رژيم شاه بد هستم و او را بيرون مي كنم

 انديشه بلند امام 

امـام خمينـي ـ سـالم اهللا علـيه ـ هميشه و در همه لحظه ها به همه جهات       
تـوجه داشـتند و همـه چيـز را رعايـت مـي كردند، حتي جزيي ترين مسائل را در                     

مشغول بودند، به مطالعه مطالب ديگر هم اهميت        هنگامـي كـه به درس و بحث         
 .مي دادند

امامي كه باعث و باني چنين انقالبي بود، و چنان حركتي كرد و آن چنان هم        
نسبت به مسائل جهاني شناخت داشت، نمي توانست بدون آگاهي و مطالعه دقيق             

ين ا. قبلـي و تـالش و كـار ممتد در شصت سالگي، يكدفعه به اينجا رسيده باشد                
 .غير ممكن است

در اين كتاب مسائل جديدي     . شـاهد ايـن مدعاسـت     “ كـشف اسـرار   ”كـتاب   
 .مي بينيد كه گويا امام در همين جو فعلي آنها را نوشته است

حـضرت امـام هنگامي كه درباره مسائل اسالمي نظر مي دادند، نظراتشان به              
كي از شبهاتي   براي نمونه، ي  . حـق، گوياي آگاهي ايشان نسبت به آن مسائل بود         

كـه در مسائل اسالمي مطرح مي شود، اين است كه اسالم تنها براي كشاورزي و        
دامـداري زكات قائل شده است، حال آنكه جهان امروز، جهان صنعتي  و كارخانه          

 .داري است
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اما . اگـر كـسي بـه مـسائل اسالمي وارد نباشد، بدون شك در جواب مي ماند         
مي گويند كه نخير، اسالم چنين شرايطي    )  قبل حدود پنجاه سال  (امام همان وقت    

را پـيش بينـي كـرده و مالـيات ايـن بخـش، خيلـي بيشتر از مالياتي است كه بر         
كـشاورزي و دامداري قرار داده است؛ به اين صورت كه اگر براي كشاورزي يك               

يك پنجم درآمد   ... دهم درآمد را ماليات قرار داده است، براي صنعت و كارخانه و           
 . ماليات اختصاص داده استرا به

از ديگر شُبهاتي كه مطرح بود و امام آن را در كشف اسرار جواب داده اند، اين                
اسـت كـه چـرا بر گندم زكات قرار داده شده، اما بر برنج كه قيمتش باالتر است،     

جوابي را كه امام داده اند، آگاهي ايشان را به مسائل           . زكـات قرار داده نشده است     
 :مي رساند

علـت اينكه اسالم  زكات را بر گندم قرار داده و بر برنج قرار نداده، اين است                  
گندم را . كـه تهـيه بـرنج بـه شـدت زحمـت دارد، اما گندم بيشترينش ديم است                

آن مقداري هم كه ديم     . مـي ريـزند تـوي بيابان، باران هم مي آيد و سبز مي شود              
 .نباشد، چشمه و قنات باشد، زحمتي ندارد

تنها محصولي كه در كشاورزي، زحمت كمتري  . همـين طـور اسـت     از قـضا،    
 .دارد، گندم است

يـا در همـان كـتاب كـشف اسرار، وقتي ايشان وارد بحث سربازي مي شوند،                 
يعني در آن زمان، امام . درست مانند آن است كه يك بسيجي را توصيف مي كنند        

 .بسيج و بسيجي را پيش بيني كرده بودند

 اهللا كاشاني ديدار امام با آيت 

مرحوم آيت اهللا كاشاني را به دليل درگيريها و مخالفتهايي كه با دكتر مصدق              
 .داشت، از شخصيت و منزلت اجتماعي محروم كردند و در نتيجه مريض شدند

به همين  . تـنها كـسي كـه از قـم بـه عـيادت مرحوم كاشاني رفت، امام بود                 
 .مناسبت، درس اصول امام تعطيل شد



 89   ○   خاطرات: دفتر دوم

راي آقاي كاشاني سرودهاي مبتذل مي خواندند و در روزنامه ها           در آن زمـان ب    
 .نيز با درج اين گونه شعرها به ساحت ايشان بي حرمتي مي كردند

عيادت از آقاي . امـام به همه جهات زندگي اجتماعي و سياسي عنايت داشتند     
كاشـاني را نـه بـه عنوان مسلماني كه از يك بيمار عيادت مي كند و نه به عنوان                    

وحانـي اي كـه بـه ديدن روحاني ديگري مي رود، انجام دادند، بلكه ايشان با اين      ر
عـيادت بـه دنبال هدف خاصي بودند و مي خواستند به همه بگويند كه به مبارزه،                 
دفـاع و حفظ اسالم ارج مي نهند و از اين رو احترام به شخصي كه از اسالم دفاع                   

مي توان يك جلسه درس اصول      كـرده است، تا اين حد الزم و ضروري است كه            
 .را نيز تعطيل كرد، در صورتي كه امام مي توانست روز جمعه به عيادت بروند

 برخوردهاي اخالقي امام 

امام هيچ وقت به ما نگفتند نماز بخوانيد، اما ما   ”: حـاج احمـد آقا، مي فرمودند      
 .“...هم هيچ وقت نمازمان را ترك نكرديم

اري است كه در زندگي چنين تأثيري را        حـاال ايـن چـه جـور حـركت و رفـت            
 .مي گذارد، نمي دانم

يك روز نماز ظهر و عصر را نخوانده بودم و از           ”: حـاج احمـد آقـا مـي گفتـند         
ولي از قضا در همان لحظه    ! منزل بيرون آمدم، نه اينكه مي خواستم نخوانم، نخير        

مي به غروب   هنوز ك . در داخـل كوچه با امام كه از درس مي آمدند، برخورد كردم            
تا امام به من رسيدند، خيال كردم كه به من مي گويند كه چرا              . آفـتاب مانـده بود    

 .“نمازت را نخواندي؟ برگشتم و نمازم را خواندم

به ياد ندارم كه    . رفـتار امام، در مسائل حكومتي و واليتي نيز همين گونه بود           
اگر . رده باشند ايـشان جايـي حـق حاكميت خودشان را به عنوان دستور اعمال ك             

امام به گونه اي رفتار مي كردند كه به         . هـم بـوده، بـسيار كـم و ناچيـز بوده است            
مسئوالن نيز با   . خواسـته هاي ايشان در ميان مردم با عشق و عالقه عمل مي شد             

 .عشق و عالقه و يا به دليل ترس از تخلّف به خواسته هاي امام گردن مي نهادند
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ام اين بود كه در زمان حكومتشان هيچ گاه به          يكـي از امتـيازهاي حضرت ام      
. كسي نفرمودند و يا از كسي نخواستند و خواهش نكردند كه اين كار را انجام بده   

ايـن خيلي قدرت مي خواهد كه كسي بتواند حكومت اسالمي را به مدت ده سال                
اداره كـند، بـدون اينكه از يك نفر بخواهد يا خواهش كند كه پستي و منصبي را                  

 .پذيردب

امـام در پذيـرش مقامـات دولتـي و كـشوري هرگـز به كسي اعمال واليت                  
ايشان به گونه اي رفتار مي كردند كه مسئوالن خود درخواست مي كردند             . نكـردند 

زماني كه بنده   . براي مثال، مي توانم از خودم بگويم      . تـا خـدمت امـام كـار كنـند         
 درحالي كه كسان ديگري هم اسـتعفا دادم، امـام دو بـار، از بـنده تعـريف كردند،         

طبيعي است كه در    . بـودند كه نسبت به استعفاي بنده هيچ واكنشي نشان ندادند          
موقـع لـزوم اگـر بنا به انتخاب باشد، انسان جايي را انتخاب مي كند كه نسبت به          

از آنجا  . امام چنين كسي بودند   . كار و عمل وي با دقت و توجه برخورد شده باشد          
مسائل با توجه و دقت برخورد مي كردند، افراد نيز هر لحظه كه كه نسبت به همه 

احـساس مـي كـردند بـه وجودشـان نـياز اسـت، از دل و جـان به ايشان خدمت                      
 .مي كردند

 رعايت حريم انسانها

. حـضرت امـام ـ سالم اللّه عليه ـ  هميشه حريم ديگران را رعايت مي كردند    
يد حيات بودند، هيچ دخالتي در امور       بـه طور مثال، زماني كه آقاي بروجردي در ق         

 .حوزه نمي كردند، چرا كه معتقد بودند حوزه رئيس دارد

يادم مي آيد هنگامي كه رئيس شهرباني قم، آقاي شيخ حسن تهراني را كه از               
فاضالن و عالمان قم بود، كتك زد، عده اي از دوستان به نزد امام رفتند و جريان                 

 :دندامام فرمو. را به ايشان گفتند

 .حوزه رئيس دارد، به ايشان مراجعه كنيد و ماجرا را بگوييد

چرا امام  ”: مـا آن موقـع مـنظور امام را نفهميديم و مدام از خود مي پرسيديم               
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 “دخالت نكردند؟
منظور . اكنون پس از گذشت سالها مي فهميم كه امام چه مي خواستند بگويند            

 كسي بيايد و در هر كاري دخالت اين بود كه وقتي حوزه رئيس دارد، نمي شود هر  
 .كند

چنين برخوردي به هرج و مرج مي انجامد و در نتيجه هر كسي محور عده اي                
گذشته از اين امام براي مرحوم آيت اهللا        . مـي شـود تـا كـاري را بـه پـيش ببـرد              

 .بروجردي، احترام زيادي قائل بودند

 طرح مرجعيت آيت اللّه بروجردي در نجف 

 آيت اهللا بروجردي، روزي در خدمت حضرت امام به          پـس از رحلـت حـضرت      
 :تهران مي رفتم كه ايشان فرمودند

در سـفري كـه بـه نجف اشرف مشرف شدم، در جلسه اي كه حضرات آقايان        
علمـا شـركت داشتند، پيشنهاد دادم كه براي زعامت حوزه هاي علميه و مرجعيت               

يت اهللا بروجردي را به     شـيعه، پـس از مرحوم آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني، آ           
در آن جلسه گفتم اين پيشنهاد      . نجف دعوت كنيد تا درس و بحث را شروع كنند         

 :را به دو جهت ارائه مي كنم

 .اينكه حضرت ايشان اثباتاً اعلم هستند. ١

مـردي اسـت اجتماعـي و بـراي مـرجعيت و حفظ كيان حوزه هاي علميه،        . ٢
 .او حساب كردشايسته ترين فردي است كه مي توان روي 

مدتـي كـه از اين جلسه گذشت، يكي از آقايان به من گفت آقايان حاضر در                 
در اين حوزه، عالمان    . حاج آقا روح اهللا، حوزه نجف را نمي شناسند        ”: جلـسه گفتند  

 .“برگزيده اي هستند

من . گفـتم از قـول مـن بـه آقايان بگوييد كه شما متوجه حرف من نشده ايد                 
اجتماعي بودن غير از اعلميت     . روجردي فردي است اجتماعي   گفتم كه آيت اللّه ب    

 .است و اين مطلب، جاي انكار نيست
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البته . همچنـين گفـتم حـضرت آقـاي بروجـردي در مقـام اثبات، اعلم است               
منافاتـي نـدارد كـه ديگـر آقايـان ثـبوتاً اعلم باشند، گرچه ايشان ثبوتاً هم اعلم                   

 .هستند

 مظلوميت امام 

ـ سـالم اللّـه عليه ـ با اعمال و رفتار خويش و با آن    حـضرت امـام خمينـي     
اش نـسبت به رياست و ظواهر دنيوي، جلوي تبليغات  را             مـتانت و بـي عالقگـي      

حـداقل نسبت به خودشان گرفتند و با بيان خود در سخنرانيها، درسها و مبارزات،               
 .روش خويش را براي همگان روشن ساختند

يـن بود كه  در سخن گفتن نيز بسيار          از الطـاف خداونـد بـه حـضرت امـام ا           
. توانمند بودند و مطالب بلند را با جمله هايي ساده و زباني مردمي مطرح مي كردند               

ايـشان بـه كـج انديشان ثابت كردند كه خداپرستان كساني هستند كه دلشان به                
حـال اسـالم مـي سـوزد و هنگام خطر قبل از ديگران خود را به خطر مي اندازند؛                    

به طور مثال   .  كه امام در جريان نهضت، بارها خود را به خطر انداختند           همان طور 
به مردم فرمودند كه هيچ     .  در قم عليه امام شبنامه هايي منتشر شد        ١٣٤٢در سـال  

بعد در مسجد اعظم، . كـس در مقابـل آن شبنامه ها حساسيتي از خود نشان ندهد      
همه براي  . خـواندند تـنها گوشـه اي از مـتن آن را بـراي انـبوه جمعـيت حاضـر                   

مظلومـيت امـام گريـستند و بـدين طـريق خـط بطالن بر تمام تبليغات دشمنان              
 .كشيدند و هرگونه درگيري احتمالي را منتفي كردند

 امام، تبلور نيكي ها 

ما هميشه اين طور تصور كرده ايم . امـام  ـ سالم اللّه عليه ـ  جمع اضداد بود   
 نيست و اگر انقالبي شد، ديگر زاهد نخواهد         كه اگر كسي زاهد شد، ديگر انقالبي      

حال آنكه  . اينكه شخصي هم زاهد باشد و هم انقالبي، بعيد به نظر مي رسيد            . بود
) عليه السالم (كـه اگـر انـسان بـا اسـالم آشـنا باشد، در مي يابد كه اميرالمؤمنين                 
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زاهدتـرين فـرد بـود و در عين حال در تمام حركتهاي انقالبي پيشاپيش ديگران                
حـركت مـي كـردند و در اكثر جنگها شركت داشتند، ولي نسبت به دنيا و پست و                   

امـام نيز هيچ تمايلي به دنيا و رياست و مرجعيت           . مقـام بـسيار بـي اعتـنا بـودند         
 .نداشتند

پـس از فوت مرحوم آيت اهللا بروجردي آخرين كسي كه براي ايشان مجلس              
ه پيشي گرفتن در برگزاري     تـرحيم برگـزار كرد، حضرت امام بودند، در صورتي ك          

مجلـس تـرحيم بـراي آيـت اهللا بروجـردي، خـود راهـي بـراي كسب شخصيت              
 .محسوب مي شد

ديگر اينكه سابقه نداشت امام به طور مجاني رساله در اختيار مردم قرار دهد،              
حتي آقاي  . در صـورتي كـه ايـن رسـمي معمـول و مـتداول در ميان مراجع بود                 

اشـتند به كساني كه مراجعه مي كردند، رساله  بروجـردي بـا همـه عظمتـي كـه د      
اما حضرت امام در طول هفت سالي كه در محضرشان بودم و            . مجانـي مـي دادند    

حتي در طول   . بـه منزلشان رفت و آمد مي كردم، خالف اين رسم رفتار مي كردند             
. ايـن مـدت مـن نفهمـيدم كـه ايـشان حاشـيه بر عروه يا حاشيه بر وسيله دارند                    

ر استادي در هنگام درس و بحث به شاگردانش مي گويد كه مثالً             درحالـي كـه ه    
اما ايشان اگر سؤالي    . اش فـالن موضـوع را يـادآور شـده است           در فـالن نوشـته    

مـي شـد، پاسخ مي دادند و مبناي خود را نيز بيان مي كردند ولي هرگز اشاره اي به           
كه زمينه  حتي پس از فوت آيت اهللا بروجردي        . نوشـته هـاي خـويش نمـي كردند        

 .براي طرح اين گونه مسائل فراهم بود، باز تمايلي به مطرح كردن نداشتند

 توجه به امور شرعي 

درباره رعايت امور شرعي از طرف امام ـ سالم اللّه عليه ـ خاطره جالبي را به   
زمانـي مـي خواسـتم بـراي مرحوم پدرم از ايشان اجازه دخالت در امور                . يـاد دارم  

ي پـس از پايان درس، در هنگام برگشت به منزل فرصت را             روز. حـسبيه بگيـرم   
اجازه مي فرماييد كه پدر من كه       ”: عرض كردم . بـراي خواسـته ام مناسـب ديـدم        
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 “روحاني روستا و محله اي است، در امور حسبيه دخالت كند؟
 “است؟“ثقه “ آيا”: حضرت امام پرسيدند

 .“بله”: عرض كردم

 .“مجاز است”: فرمودند

 اجـازه دادن شـفاهي به كسي كه تمام وجودش ارادت به امام              ايـشان بـراي   
اينها همه امتيازهايي است كه     . اسـت نيـز تمام جهات شرعي را رعايت مي كردند          

در كمتر كسي   ) عليهم السالم (در امام بود و در طول تاريخ، غير از ائمه معصومين          
 .مشاهده شده است

 مبارزه با شخص شاه 

س قدرت، با سران قدرت     أحضور ظالمان در ر   در گذشـته، عالمـان بـا فرض         
حتي ميرزاي شيرازي بزرگ كه آن فتواي ارزنده را صادر كرد، به            . كـاري نداشتند  

طـور مستقيم با ناصر الدين شاه مخالفت نكرد، بلكه استعمال دخانيات را به مثابه              
ه او نمي گويد كه ناصر الدين شاه نباشد، بلك        . مي دانست ) عج(جـنگ بـا امام زمان     

 .“اين قرارداد ذلت بار و ننگين است”: مي گويد

مبارزه آخوند  . مـرحوم مـدرس مـبارزه مـي كرد، اما به عنوان نماينده مجلس             
آيت اهللا . خراسـاني و حـاج آقا نور اهللا اصفهاني با استبداد بود نه با سلطنت و شاه        

 كاشـاني هـم كـه سابقه مبارزاتي فراواني داشت، در پست رياست مجلس مبارزه              
خالصـه آنكـه در طـول تـاريخ، مـبارزه روحانـيت با حاكميت طاغوت                . مـي كـرد   

وسـالطين نبود، بلكه هدف مبارزه آنها، امور ديگري ـ به جزء حاكميت سالطين   
 .ـ قرار مي گرفت

س حكومت و اصل    أامـا حـضرت امـام از همـان آغـاز مبارزه سياسي خود، ر              
در كنار سلطنت و با بودن      در صورتي كه ديگران     . سـلطنت را هـدف قـرار دادنـد        

شيوه مبارزه حضرت امام    . سـلطنت، امـور ديگر را هدف مبارزه خود قرار مي دادند           
بود كه با خود يزيد و اساس سلطنت      ) عليه السالم (مانـند شيوه ابا عبداهللا الحسين     
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هنگامي كه از مدينه حركت كردند،      )عليه السالم (امام حسين . او مخالفـت مي كرد    
 .)٣٥(“ االسالم السالم اذ قد بليت االمه  براع مثل يزيد بن معاويهوعلي”: فرمودند

چنـين مـبارزه اي نيازمـند از خودگذشـتگي است و هيچ يك از عالمان ما نيز                  
 .چنين مبارزه اي نكرده اند

پـس از جريان انجمنهاي ايالتي و واليتي كه حاكميت وقت، فيضيه را درهم              
.  مدتي از سوي امام اطالعيه اي منتشر نشد        كوبـيد و طلـبه ها را شهيد كرد، براي         

سر و صدا به راه افتاد و       . ايـشان حتـي در جلـسات علماي ديگر شركت نمي كرد           
عـده اي ـ حتي از دوستان و عالقه مندان امام ـ اين سؤال را مطرح كردند كه چرا    

 پس از مدتي معلوم شد. امامـي كه مبارزه را آغاز كرده است، آن را ادامه نمي دهد    
يعني اگر تا حاال مبارزه با دولت       . كـه قـصد ايـشان اين بود كه اتمام حجت كنند           

آيا حاضريد كه   . بود، از اين پس مبارزه با شاه است و مبارزه با شاه خطرناك است             
 .جانتان را به خطر بيندازيد؟ راه من، مبارزه با شاه است

به همين  “ رد؟چگونه مي شود با شاه مبارزه ك      ”: بعـضي از آقايـان مـي گفتـند        
اما در همان زمان    . دلـيل در چهلـم شـهداي فيضيه اطالعيه مهمي انتشار ندادند           

اطالعـيه معروف امام مبني بر اينكه شاه دوستي يعني آدمكشي و كشتن طلبه ها،               
شاه دوستي يعني غارت اموال ناچيز طلبه ها، شاه دوستي يعني كتابسوزي، منتشر             

 .اصلي اطالعيه، متوجه سلطنت و شخص شاه بودلبه تيز اين مبارزه يا هدف . شد

در گذشته، نتيجه مبارزه عالمان روحاني مقطعي بود، چنان كه با رفتن مدرس   
همـان وضـع سـابق ادامـه مي يافت و يا با رفتن آيت اهللا كاشاني همان كارهاي                   

امـا نتـيجه مبارزه امام از بين رفتن سلطنت و تأسيس            . نادرسـت دنـبال مـي شـد       
 .المي بود؛ حكومتي كه در آن احكام اسالمي به اجرا در مي آيدحكومت اس

 اهميت به اموال مسلمانان 

 مــصادف بــا شــهادت امــام )٣٦()بيــست و پــنج شــوال(حادثــه دوم فــروردين 
طلبه هاي  . بـود، يعنـي روزي كـه بـه فيضيه حمله كردند           ) علـيه الـسالم   (صـادق 
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 طلبه ها مشكالت زيادي در      بسياري از . بسياري شهيد شدند و اموالشان غارت شد      
به همين مناسبت، عده اي در تهران با هدايت         . زندگـي مـادي خـود پـيدا كـردند         

شـهيد عراقـي ـ روحش شاد ـ براي كمك به طلبه هايي كه از نظر جاني و مالي     
آسـيب ديـده بـودند، پولي جمع كردند و به خدمت امام بردند، امام هم پول را به                   

رهي سپردند تا به قم ببريم و ميان طلبه هاي صدمه           مـن و حـاج شيخ عبدالعلي ق       
ما دو نفر پيش خود حساب كرديم كه با توجه به اينكه مقدار             . ديـده تقسيم كنيم   

پـول زيـاد اسـت، اگـر بـه هـر يك از طلبه ها نفري چهل تومان بدهيم، درست                     
 .مي شود

 از  سـه روز بعد، به قصد تقسيم پول به مدرسه خان رفتيم و اعالم كرديم كه               
پس از آن به هر يك از طلبه ها         . طـرف امـام قرار است به طلبه ها پولي داده شود           

چهل و پنج تومان پول داديم و اگر كسي ادعا مي كرد كه اثاثيه يا پولش را هم از                 
هنوز ظهر نشده بود كه از    . دست داده است، به همان مقدار، به او اضافه مي داديم          

پيام آور  .  تقسيم پول مورد تأييد ايشان نيست      طـرف امـام پـيغام آوردند كه شيوه        
نظـر امـام اين است كه پول را به كساني بدهيد كه مجروح شده اند و يا                  ”: گفـت 

 .“اتاقشان در فيضيه غارت شده است، نه همه طلبه ها

وقتي گزارش كار . مـا فـوري وسـايلمان را جمع كرديم و به منزل امام رفتيم            
 :خود را داديم، فرمودند

آقايان  پول را براي افراد      . پول مال همه نبود   . ه كـرديد، خـالف كرديد     اشـتبا 
 .صدمه ديده آورده بودند

 “خُب حاال چه كنيم؟”: عرض كرديم

 .هيچ، اشتباه كرده ايد، بايد پولها را پس بگيريد: فرمودند

من كه بيشتر هدفم اين بود كه امام از ماجرا چشم پوشي كنند، با شنيدن اين 
 .“چه جوري پولها را برگردانيم؟ اين امكان ندارد! آقا”: حرف، گفتم

 .“بايد پس بگيريد”: حضرت امام با تأكيد فرمودند

پس از آنكه از خدمت امام مرخص شديم، به فكر فرو رفتيم كه چگونه اشتباه 
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اگرچه خود اين راه حل،     . خـود را تصحيح كنيم، عاقبت راه حلي به ذهنمان رسيد          
ه اين صورت كه عصر همان روز به مدرسه خان رفتيم و            ب. اشـتباهي ديگـر بـود     

اعـالم كـرديم كـه آن عـده از طلـبه هايـي كـه در جـريان مدرسه فيضيه قم به                    
خودشـان يـا اتاقـشان آسـيبي نرسـيده اسـت و از ما نيز مبلغ چهل و پنج تومان                     

پيش . گـرفته انـد، لطف كنند پول را برگردانند و بيست تومان هم تشويقي بگيرند          
 . مي گفتيم كه هر جور شده اجازه دادن اين بيست تومان را از امام مي گيريمخود

وقتـي بـرنامه جديد را در مدرسه خان اعالم كرديم، حتي بعضي از طلبه ها از                 
ولي ما خودمان از اينكه آنها را معطل        . گـرفتن بيـست تومان خودداري مي كردند       

 .ومان را به آنها مي داديمكرده بوديم، خجالت مي كشيديم و به اصرار بيست ت

هـنوز يكـي ـ دو ساعت از شروع كار ما نگذشته بود كه مجدداً از طرف امام    
دوباره وسايلمان را جمع كرديم و به       . پـيغام آوردنـد كـه اين كارتان نيز خطاست         

چون اين آقايان پولها را پس مي آورند، بيست        ! آقا”: خـدمت امـام رفتـيم و گفتيم       
 .“قي مي دهيمتومان به آنها تشوي

 .“تشويقي ندارد”: امام فرمودند

عنايـتم بـه اين نكته است كه اين فرد دارد پولي را كه              ! آقـا ”: دوبـاره گفـتم   
 .“گرفته و مال خود مي داند، بر مي گرداند

 :امام فرمودند

 .انجام وظيفه كه تشويق ندارد. اش را انجام مي دهد او وظيفه

يعني .  در تربيت جامعه مؤثر است     تـوجه كنـيد كـه چنـين برخوردهايي چقدر         
در . اش متوقّع پاداش باشد    هيچ گاه نبايد جامعه اي در ازاي انجام وظيفه اجتماعي         

غيـر ايـن صـورت يك كارمند يا يك صنعتگر، كار معمول خود را انجام مي دهد                  
 .چنين جامعه اي مسلماً قابل كنترل نيست. ولي در برابر آن پاداش مي خواهد

 :ل توضيحات خود فرمودندامام در تكمي

بعد . آقايـان متدينـند، شـما يك پولي را به آنها داده ايد كه نا به جا بوده است       
گذشته از آن، اين پول مال      . آمديـد بـه خاطـر آن پول نا به جا تشويقشان كرديد            
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مردم بوده است، شما چرا اين كار را كرديد؟ بايد پولي كه نا به جا داده ايد، جبران                  
 .شود

ما چطور جبران كنيم؟    ! آقا”:  آقاي قرهي تقريباً به حالت التماس گفتيم       من و 
 “!ماز عصر تا حاال حدود ده ـ بيست هزار تومان پول داده اي

 :باالخره امام عنايت كردند و فرمودند

حـاال چون اين پول را به طلبه ها داده ايد، من يك جوري از سهم امام جبران                  
 .ي همان كساني كه گفتم، خرج كنيدولي بقيه پول را برا. مي كنم

در همان مدت ما نيز پولها را به طلبه ها          . چـند روز بعد، امام را دستگير كردند       
مدت كوتاهي از دستگيري ايشان     . داده بـوديم و مقـدار كمـي نـزدمان مانده بود           

نگذشـته بـود كه از زندان نامه اي فرستادند و درباره بقيه پول دستور دادند كه به                  
نكته جالب توجه اينجاست كه امام، با آنكه شرايط         . همـان افراد برسانيم   مـصرف   

آن دوران بـسيار سـخت بـود و هـيجان و الـتهاب عظيمـي بر همه حاكم بود و                     
خودشـان هـم در اسـارت بـه سر مي بردند، نسبت به باقيمانده پولي كه از اموال                   

 .مسلمانان به حساب مي آمد، احساس مسئوليت مي كردند

در هـر صورت ما پول را به تدريج خرج مجروحان فيضيه، به ويژه كساني كه       
 .در حادثه فيضيه قم صدمه ديده بودند كرديم

 آگاهي، اخالص و تعبد امام 

كـسي كـه تـوجه جهـان شرق و غرب را به خود جلب كرده بود، انساني بود                   
در . ز مي خواند  هنگامي كه ايشان بيهوش بود، با چشم اشاره مي كرد و نما           . متعـبد 

همـان حـال راديـو را باز كرده، گوش مي كند ببيند در كشور چه اتفاقهايي افتاده                  
 .است

در واقع رفتار  . بـراي ايـشان، در يـك لحظـه هزار نكته و وظيفه مطرح است              
مثل شيخ  . ايـشان هـم نمـاز شـب اسـت، هـم جهاد است و ايثار، هم تعبد است                  

چنان كه منتظر   . دن و هم علي وار جنگيدن     صدوق دوم بودن و مثل ابن بابويه بو       
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هـستند كـه ببينـند اگر اتفاقي در كشور افتاده و به وجود ايشان نيازي هست، از                  
چنين رفتاري  . روي همان تخت بيمارستان نيز به كمك بشتابند و راهنمايي كنند          

 .شايسته مردان خداست انساني كه آمن به احكام اهللا است

اما من  . ه ايـد كـه امام، در اعمالشان مخلص بودند         حـتماً بارهـا وبارهـا شـنيد       
مـي خواهم كه به اندازه درك و درايت خود، اخالص را معنا كنم تا نه تنها معناي                  

در . اخـالص برايمان روشنتر بشود، بلكه كارهايمان را نيز بر آن مبنا تنظيم كنيم             
 فقط  هنگامي كه فردي عملي را    . هر صورت من اخالص را چنين تعريف مي كنم        

بـراي رضايت خدا انجام بدهد و اين عمل به نفع ديگران باشد ولي در عين حال                 
توقـع هـيچ تعـريف و تمجـيدي از ديگـران نداشته باشد، آن فرد، فردي مخلص       

 .است

طبيعي است كه با شروع مبارزه، از     . امام هم فردي مخلص بودند  و هم مبارز        
ايشان به دليل زنداني    تـدريس محـروم شـدند و جلـسه هـاي درس هـزار نفري                

در اين ارتباط حتي موقعيت امام تحت عنوان مرجعيت         . شدنـشان تعطيل مي شود    
ولي با  . و زعامـت در خطـر مي افتد و ديگران خود را در مصدر امور قرار مي دهند                 

 .اين حال مي بينيم كه امام لحظه اي كوتاهي نكرد و به وظيفه خود عمل كرد

 عزاداري و حفظ سنّت 

 از . ري حـضرت امـام ـ سـالم اللّـه علـيه ـ يـك عـزاداري سنتي بود         عـزادا 

آنجـا كـه ايشان براي دعا، ارزش و اعتبار قائل بودند، خدا هم به ايشان ارزش و                  
امام با يك جمله عزاداري سيد الشهدا را رونق بخشيدند وقتي كه            . اعتـبار بخشيد  

 :گفتند

 .هللا عزاداري كنيددر عزاداري، سنتها را حفظ كنيد و براي ابي عبدا

 .و به اين ترتيب سيد الشهدا نيز به امام عزت و اعتبار بخشيد

، هنگامي كه در بازار تهران، بعضي از فقها را زدند، و مردم را زير               ٤٢در سال   
ضـرب و شـتم گـرفتند و همـه قدرتها نيز از اين كار دولت پشتيباني كردند، امام                  
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 :فرمودند

هللا هم در من باشد، تا رژيم ستمشاهي را         اگـر يـك قطـره از خـون ابي عبدا          
سـاقط نكـنم از پاي نمي نشينم و نه تنها آن، بلكه آمريكا را نيز به ذلت و خواري              

 .مي كشانم

 دفاع از اسالم 

امـام ـ سـالم اللّـه عليه ـ به يك سري از ارزشها عنايت خاصي داشتند و در      
از جمله آن ارزشها    . كردندطول زندگي هيچ گاه آنها را ناديده نگرفته و فراموش ن          

مـي تـوان از ستيز جدي با سرمايه داران بي درد، استعمارگران و متحجرين و نيز                 
دفــاع از اســالم و كــيان آن، انقــالب و نظــام جمهــوري اســالمي، محــرومان و 

 .پابرهنگان، جبهه رفته ها و كتك خوردگان نام برد

اد دارم كه شرح آن مناسب   در دفـاع از اسالم و كيان آن خاطره جالبي را به ي            
پيش از شرح خاطره جا دارد به يكي از عادتها و ويژگيهاي امام             . بـه نظر مي رسد    

 .كه بي ارتباط با موضوع مورد بحث نيست، اشاره كنم

. امام در روز آخر درسشان معموالً چند جمله اي را به عنوان نصيحت مي گفتند
افي بود تا در طول آن مدت به        اين چند جمله نصيحت براي يك سال هر طلبه ك         

. بيشتر اين نصيحتها به جهان آخرت مربوط مي شد        . مـسائل اخالقـي پايبند باشد     
در آن مواقـع امـام دربـاره عـذابهاي جهان آخرت و عالم برزخ بحث مي كردند و                   

شبيه به همين برخورد را امام با سران        . روايتهايـي را در ايـن بـاره نقل مي كردند          
در هر دو مورد ايشان خواهان      . وروي و نمايندگان آن هم داشتند     اتحاد جماهير ش  

آن بـودند كـه مخاطبانشان به راه راست بروند و در طي طريق آن، به شخصيتي                 
در واقـع روش تربيت اخالقي امام نسبت به معاد، در           . كاملتـر دسـت پـيدا كنـند       

 با زماني س قدرت يك جامعه نشسته اند و آن را هدايت مي كنند أزمانـي كـه در ر     
 .كه به ظاهر فاقد آن قدرت بودند، تفاوتي پيدا نكرده بود

 .در هر صورت بهتر است كه به شرح خاطره بپردازم
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 ـ درست به خاطر ندارم ـ به علت گرماي تابستان قم، امام   ٤١ يا ٤٠در سال 
در آنجا منزلي براي ايشان تدارك      . قصد حركت به سمت امامزاده قاسم را داشتند       

در آن زمان بنا بود من در تهران، شميران، سلطنت آباد و رستم    . ده بـود  ديـده شـ   
امام كه از طريق برادرم از اين جريان آگاه         . آبـاد به مناسبت ايام محرم منبر بروم       

پس از آنكه سوار ماشين     . شـده بـودند، فـرمودند كه بياييد با هم به تهران برويم            
 :شديم و سفر آغاز شد، به من فرمودند

 . كنيد تا راه تمام شودصحبتي

مـن حيران مانده بودم كه چه بگويم، چرا كه در مقابل امام و جالل و شكوه                 
. شخـصيت ايـشان، صـحبت كردن و اظهار نظر كردن از هر كسي ساخته نيست               

گاهـي نيـز از ايـنكه همراه ايشان شده بودم، خودم را سرزنش مي كردم، چرا كه                  
چيزي ”: ايشان دوباره فرمودند  . مام مي شود  تـصور مي كردم اين كار برايم گران ت        

 “!دبگويي

 “آقا چه عرض كنم؟”: عرض كردم
. امـا ايـشان اصـرار بـر ايـن داشـتند كه من حتماً درباره مطلبي صحبت كنم       

جريان از . ناگهـان بـه يـاد صحبتهايي افتادم كه آن روزها بين طلبه ها مطرح بود             
 ي كه بين ايران و عراق پيش      ايـن قـرار بـود كـه رژيـم شـاه بـه علت اختالفهاي               

 از آنجا كه اين جريان . آمـده بـود، بـه كـسي گذرنامـه نمـي داد تـا به عراق برود          

بـا فـوت آقـاي بروجـردي همـزمان شـده بود، بيشتر طلبه ها آن را به فال نيك                     
 گــرفتند، چــرا كــه تــصور مــي كــردند در صــورت رفــتن طلــبه هــا بــه عــراق و  

بنابراين، خوشحال بودند كه    .  از هم مي پاشد    حـوزه علمـيه نجف، حوزه علميه قم       
 بـا عـدم امكـان رفـتن طلـبه هـا بـه عـراق، حـوزه علمـيه قـم همچـنان برقرار                       

الحمدهللا به طلبه هاي قم     ! آقا”: بـا يـادآوري اين صحبتها بود كه گفتم        . مـي مانـد   
گذرنامـه داده نمـي شـود كـه به نجف بروند؛ در نتيجه حوزه علميه قم نيز از هم                    

 .“ه نمي شودپاشيد

امـام همـين يـك جمله را از من بهانه كردند و تا پاسگاه حسن آباد صحبت                  



 همراه با آفتاب    ○   102

 :تكيه گاه كالم ايشان نيز اين بود. كردند

هدف ترويج  . نجف برايشان معني ندارد    اگـر افـراد خـدا پرسـت باشند، قم و          
 تو چرا نجف را غير از قم مي داني؟. است) عليه السالم(اسالم و فقه امام صادق

قداري از صحبتهاي امام نگذشته بود كه به فكرم رسيد كه مبادا ايشان، مرا              م
اين يك نظريه   ! آقا”: از ايـن رو بـه خود جرئت دادم و گفتم          . غيـر مـوحد بدانـند     

من نخواستم  . همه اين حرف را مي زنند     . همگانـي اسـت، نظـر مـن تـنها نيست          
حوزه قم اهميت   بگـويم كـه نجـف غير از قم است، من خواستم بگويم كه چون                

 .“دارد، بايد بماند و حفظ شود

 :امام فرمودند

ايـنجا جلسه درس نيست كه بخواهي حرف بزني، اينجا جاي مسائل اخالقي             
 .است

منظورشان نيز اين بود كه در جلسه درس مي توان اشكال نمود، اما در هنگام               
 .موعظه و نصيحت نبايد اشكال كرد

 تنها جايي كه مسائل مادي و دنيايي     در هـر صـورت امـام بـه اين مسئله كه           
مطـرح باشـد، دعـوا به وجود مي آيد و اينكه اگر صد و بيست و چهار هزار پيامبر                    
بخواهـند در جهـان حكـومت كنـند، دعوايـي پـيش نخواهد آمد، اشاره كردند و                  

 :فرمودند

آيـا هرگـز دربـاره نماز صبح با كسي دعوايت شده است؟ آيا هيچ وقت قم و                  
 حوزه قم نماز صبح را بخواند و      نمـاز صبح فرقي داشته اند كه مثالً       نجـف از نظـر      

 نجفي ها نخوانند؟

پس اينكه گفته مي شود كه طلبه هاي حوزه قم به نجف     : فرمودند. “نه”: گفتم
 .نروند، گوياي اين امر است كه آنها موحد و خداپرست نيستند

يكي از مأموران   در همـين هـنگام رانـنده جلـوي پاسگاه حسن آباد ايستاد و               
 ...پاسگاه را سوار كرد و صحبت هاي امام نيز قطع شد
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 دقّت و توجه به شاگردان 

در مدت چند سالي كه موفق شدم در درس فقه و اصول حضرت امام ـ سالم  
اللّـه علـيه ـ شركت كنم، به برخي از نكات و ويژگيهاي آن مرد الهي آگاهي پيدا    

 .دپروري حضرت امام اشاره كرداز آن جمله مي توان به شاگر. كردم

امـام بـا شاگردان به گونه اي برخورد مي كردند كه چنانچه از استعداد و زمينه                 
 فكـــري و شخـــصيتي الزم بـــرخوردار بـــودند، راه كمـــال را بپيمايـــند و      

به نظرات و اشكاالت شاگردان به دقت توجه مي كردند         . استعدادشـان شكوفا شود   
همـين روش ايـشان باعـث تشويق و ترغيب      . دو بـا تأمـل بـدانها مـي نگريـستن          

 .شاگردان مي شد

 امام، استادي كامل 

امـام ـ سالم اللّه عليه ـ ويژگيهاي منحصر به فرد برخي از بزرگان گذشته را    
در تحقيق مطالب، نظير شيخ انصاري، و در اطالعات وسيع، نظير           . نيـز دارا بودند   

به سند و داللت بر دسته بندي       صـاحب جواهـر، و در تعمـق در روايات و عنايت             
 .مانند مرحوم بروجردي بودند

امـام مبتكـرانه و بـه سـبك خـاصّ خودشـان بـه بحـث وارد و از آن خارج                      
ــدند  ــي ش ــرمودند،    . م ــي ف ــب م ــارج مكاس ــي خ ــثالً وقت ــب”م ــيخ، “ مكاس ش

مــورد تحقــيق مــرحوم “ حاشــيه”مــرحوم ســيد كــاظم فقــيه يــزدي، “ حاشــيه”
را مورد  ... عالمه و “ تذكـره ”،  “تند نراقـي  مـس ”شـيخ محمـد حـسين اصـفهاني،         

 مطالعــه و بحــث قــرار مــي دادنــد و نظــرات دقــيق خــود را هــم بــيان          

ــا   . مــي داشــتند ــنابع مــراجعه كــند ت ــه م ــود كــه ب ــر ب ــن رو شــاگرد ناگزي  از اي

ولـي ما با آنكه پيش      . تأيـيد يـا تكـذيب مطالـب را از طـرف اسـتاد، درك كـند                
پـــرداختيم و مـــنابع درس را مطالعـــه از درس، بـــه مطالعـــه و مباحـــثه مـــي 

مـي كـرديم، امـا بـاز هـم در موقـع درس، احـساس مـي كـرديم كه مطالعاتمان                      
 .كافي نبوده است
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 شناخت موضوع 

فقـيه وقتي مي تواند فتواي عالي بدهد و مايه آبرو و عزت اسالم و مسلمانان                
 .شود كه از آگاهي و بينش بااليي برخوردار باشد

للّه عليه ـ به خاطر آگاهي و بينش بااليي كه درباره  حـضرت امـام ـ سـالم ا    
به طور مثال . مسائل گوناگون داشتند، از روي شناخت دقيق موضوع فتوا مي دادند

به دست او، همچنين نشر     “ آيات شيطاني ”در قضيه سلمان رشدي و تأليف كتاب        
 درك و تـرويج كـتاب به همت استكبار جهاني و ايادي مزدور آن، حضرت امام با             

. عمـق توطـئه و ابعاد گسترده اين حركت ضد اسالمي و ضد فرهنگي فتوا دادند               
فـتواي مـبارك و مـيمون آن بـزرگوار، زخـم عميقي بر پيكر استعمار وارد كرد و                   
مـوجب سـربلندي و عزّت اسالم و مسلمانان شد و به اين ترتيب، حوزه اسالم از                 

 .هجوم بي شرمانه استكبار جهاني محفوظ ماند



 105   ○   خاطرات: دفتر دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٣٧(امام؛ جمع فقه و فلسفه 
 

مـا در گذشـته علمايـي را داشته ايم  كه جامع در علوم مختلف بوده اند و علم                   
اما ويژگي امام در عين جامعيت اين بود كه         . آنهـا تـنها در زميـنه فقه نبوده است         

انـسان فكـر مي كرد كه ايشان تنها فقه، يا فلسفه، يا فقط اصول مي داند بلكه در                   
مثالً . در حالي كه ديگران اين گونه نبوده اند       . رشـته اي متخـصص بوده است      هـر   

شخص محقّقي بوده و بخصوص     ) قدس سره (مـرحوم شيخ محمد حسين كمپاني     
. در ادبيات، فقه و اصول نيز تحقيقاتي دارد       . در فلـسفه يـد طوالنـي داشـته است         

 گاهي فقه و    حاشـيه او بـر كفايـه گوياي احاطه او بر فقه و اصول است، معذلك               
شان، هم   واسطه چند بعدي بودن   ه  ولـي امام ب   . فلـسفه را بـا هـم آميخـته اسـت          

 .متخصص در فقه بود و هم متخصص در فلسفه و اين دو را با هم خلط نفرمودند

بعـد از فخـر المحقّقـين كـه مسائل فلسفي به طور رايج در فقه داخل شد از                   
ل فلسفي را از مسائل فقهي و       امتـيازات حـضرت امـام ايـن بود كه توانست مسائ           

اصـولي جـدا كـند و با بياني رسا و روشن هم مطالب فلسفي را تبيين كند و هم                    
ايشان مي فرمود كه فقه يك سلسله قوانين و قراردادهاي كلي           . مـسائل فقهـي را    

اسـت و قـراردادها بـستگي به كيفيت جعل و قرارداد دارد و با فلسفه كه بحث از                   
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 .، تفاوت داردحقايق و واقعيات است

تا حكم  يكـي از مـسائل مـسلم در فقـه آن اسـت كه دو          : بـه عـنوان نمـونه     
نمي توانند در يك جا جمع شوند و به عبارت ديگر يك شيئي نمي تواند هم واجب                 

كساني كه خواسته اند در اين زمينه بحث كنند به سراغ فلسفه    . باشـد و هـم حرام     
تضادند و جمع بين ضدين محال است، دو        چون احكام با هم م    : رفته اند و گفته اند    

يك شيئي نمي تواند هم واجب باشد و هم         . حكم هم نمي توانند با هم جمع شوند       
ايـن مطلـب از سخنان مسلم دانشمندان        . حـرام، هـم حـرام باشـد و هـم مـباح            

: است، اما امام مي فرمودند    ) قدس سره (حوزه هاي علميه حتي مثل مرحوم كمپاني      
م با هم جمع نمي شوند چون تكليف به محال يا تكليف            درسـت اسـت كه دو حك      

مولـي نمـي تـواند اراده كند كه بنده هم عملي را انجام دهد و هم                 . محـال اسـت   
انجام ندهد و قانونگذار نمي تواند در آِن واحد دو اراده داشته باشد، چون جمع بين                

 و دو   دو اراده ممكـن نيـست، امـا نـسبت بـه خـود واجـب و حرام كه دو قرارداد                    
قانونگذار دستور . قانـون انـد و پـس از اراده هـا پيدا مي شوند، ضدين مطرح نيست     

كار را انجام دهد پس از اين دستور، قانون الزم االتباع مي شود و               مي دهد كه اين   
. وقتـي دسـتور مـي دهد كه اين كار را نكنيد پس از آن انجام آن ممنوع مي گردد                   

فالسفه .  و ربطي به جمع بين ضدين ندارد ايـن دو نحـوه قـرارداد بـين عقالست         
درسـت مـي گويـند كـه جمـع بـين ضدين محال است، اما در اينجا اصالً احكام                    
ضدين نيستند، بلكه قرارداد هستند و قرارداد بستگي به كيفيت آن دارد، و به قول   

 .يكي از بزرگان مركز امور اعتباريه عالم اعتبار است نه عالم حقيقت

در اصول وارد   ) قدس سره (رحوم آخوند خراساني صاحب كفايه    م:  نمونه ديگر 
بحـثهاي فلـسفي هـم شده است و معروف است كه فلسفه هم مي دانسته، اما در             
بحـث جبـر و تفـويض در كفايـه مطالبـي را مطـرح مي كند كه در عين حال كه                      
: خـودش مـتوجه مطلـب بـوده اما براي ديگران قابل تفهيم نيست و لذا مي گويد                 

)  سالگي ٣٥(اما حضرت امام در سن جواني       “ ه اينجا رسيد و سر بشكست     قلـم ب  ”
تفاوت اين رساله با بيانات مرحوم آخوند در كفايه         . رساله جبر و تفويض مي نويسد     



 107   ○   خاطرات: دفتر دوم

زمـين تا آسمان است، با اينكه مرحوم آخوند در دوره كمالش اين كتاب را نوشته                
ده است، پس امتياز    اسـت، ولـي حـضرت امـام در سـنين جوانـي آن را تأليف كر                

حـضرت امـام نـسبت به ديگران اين است كه در عين جامعيت در علوم مختلف،                 
متخصص در هر يك از آنها بوده است و اميدواريم راهي كه حضرت امام پيمودند 

نجات دادند، ) فقه و فلسفه(و مـا را از خلـط بين مسائل اعتباري و مسائل حقيقي     
 .حكام اسالم اشتباهاتي را قصوراً باعث مي شددنبال شود، كه اين خلط در فهم ا

 مبارزه با متحجران و كج انديشان 

راه اساسـي كـه امـام ـ سالم اللّه عليه ـ در مبارزه با متحجران پيش گرفت،      
متحجرين و كساني كه هميشه اسالم را       . يكـي بـيان و ديگـري عمل ايشان بود         

مانان را زير سؤال مي برند بـراي مـنافع شخصي خود مي خواهند اعمال ديگر مسل     
حضرت امام با   . تـا در نتـيجه اعمـال خودشـان جايگاهي در ميان مردم پيدا كند              

اش نسبت به رياست و ظواهر       اعمـال و رفتار خويش و با آن متانت و بي عالقگي           
دنـيوي جلـوي تبلـيغات آنان را حداقل نسبت به خودش گرفت و با بيان خود در                  

از . ارزات روش خـود را براي همگان روشن ساخت        سـخنراني هـا، درس هـا و مـب         
الطـاف خداونـد بـه امام اين بود كه در سخن گفتن نيز بسيار قوي بود و مطالب                   

امام به آنان ثابت كرد كه خدا پرستان . بلندي را با جمالت ساده اي مطرح مي كرد        
كـساني هـستند كه دلشان به حال اسالم مي سوزد و هنگام خطر قبل از ديگران                 

كاري كه امام در نهضت بارها انجام داد و خود را به            . ود را بـه خطر مي اندازند      خـ 
زنـدان، تبعـيد، شهادت فرزند و هزاران فشار و مشكل ديگر را به   . خطـر انـداخت   

 شبنامه هايي كه در قم منتشر مي شد، ديد و هيچ            ٤٢جـان خـريد و حتي در سال         
ثابت كردند كه مردان    در طول نهضت هم با عمل خويش        . عقـب نـشيني نكـرد     

در مبانـي و بـرخوردهاي فقهي نيز بينش ايشان با           . خـدا چـه مشخـصاتي دارنـد       
وقتي به آيات مربوط به اجتماع و مردم مي رسيد نگاه ديگر            . ديگران تفاوت داشت  

وانِفقُوا ِفي سِبيِل اِهللا والَ تُلقُوا      (يا درباره آيه    . گـونه اي بـه مـردم و اجـتماع داشت          
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اين آيه خطاب به سرمايه داران و زراندوزان        :  مي فرمود  )٣٨()كُم ِالَـي التَّهلُكَه ِ    ِبأَيـِدي 

 .در راه خدا انفاق كنيد و خود را به هالكت نيفكنيد: است و به آنها مي گويد

در . امـام در درس و بحـث و تفكـر هم آزادگي و حريت خود را حفظ مي كرد                  
يه داران تسليم اند و همواره      حالـي كـه تحجـر گـرايان هميـشه در مقابـل سـرما              

گـر اعمـال و رفـتار آنان مي باشند تا در كنار آنان براي خود نيز لقمه ناني                    توجـيه 
امام در بحثهاي خويش مباني خود را عرضه مي كرد و شاگرداني            . تـدارك ببينـند   

تـربيت نمود كه تا سرحد شهادت پيش رفتند، انسانهايي همچون شهيد مطهري،             
د بهـشتي، تحـويل جامعه دادند، در حالي كه تحجرگرايان       شـهيد سـعيدي، شـهي     

. حاضـر نـبوده و نيستند كوچكترين ضرري را بخاطر اسالم به خود متوجه سازند              
مهمترين راهي كه امام در مبارزه با تفكر تحجرگرايي انتخاب كرد همين بود كه              

ت را بيان   راه نهضت و شهادت را به روي امت اسالم باز كرد و هم جنبه هاي مثب               
زماني كه قدرت امام كم بود مستقيماً به آنان . مـي كـرد و هـم جنبه هاي منفي را        

حملـه نكـرد، بلكـه بـا بيان خصوصيات مردان الهي آنان را به عقب مي راند ولي                   
ضربه هاي نهايي را در سالهاي اخير و زمان قدرت خويش به تحجرگرايان زدند و               

ا نداريم، با عمل و بيان جنبه هاي مثبت، مبارزه   مـا هـم اگر قدرت مقابله با آنان ر         
عليهم (كنـيم و آنـان را بـه عـنوان عناصـري كـه اميرالمؤمنين و ائمه معصومين             

اينان هميشه دنبال نقاط    . را به شهادت رساندند به جامعه معرفي نماييم       ) الـسالم 
) معليه السال (ضـعف بـودند، يـك لـباس زيبا را نمي توانستند بر اندام امام صادق               

امـام حـداقل در زمان حيات خويش آنان را منزوي ساخت و اينك نوبت               . ببينـند 
ماسـت كـه آنـان را در حـال انـزوا نگه داريم و ان شاءاهللا فرزندان انقالب اجازه                    

 .قدرت يافتن به آنها را نخواهند داد

 امام هيچ گاه به دنبال مرجعيت نبود

ضداد بود، به نظر ما چون تصور امـام ـ سالم اللّه عليه ـ در حدي جمع بين ا   
مـي شود كه اگر كسي زاهد شد ديگر انقالبي نيست و اگر انقالبي شد ديگر زاهد                 
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نخـواهد بود، اينكه شخصي هم زاهد باشد و هم انقالبي مستبعد به نظر مي رسد                
) عليه السالم (در حالـي كه اگر انسان با اسالم آشنا باشد مي داند كه اميرالمؤمنين             

ين بـود و در عين حال در حركتهاي انقالبي از ديگران مقدم بود، در               ازهـد زاهـد   
اكثـر جنگها شركت داشت و در عين حال نسبت به دنيا و پست و مقام بسيار بي                  

 پس . اعتـنا بـود، امـام نيـز هـيچ تمايلـي بـه دنـيا و رياسـت و مرجعيت نداشت                     

كه براي  آخرين كسي   ) قدس سره (از فـوت مـرحوم آيـت اهللا العظمـي بروجردي          
ايـشان مجلـس تـرحيم برگـزار كـرد ايشان بود، در حالي كه سبقت در برگزاري                  
مجلس ترحيم براي آيت اهللا بروجردي خود راهي براي كسب مرجعيت محسوب            

 .مي شد

بـنده در حـدود هفت سالي كه در محضر امام بودم و به منزلشان رفت و آمد                  
حاشيه بر وسيله داشته باشند،     مـي كردم متوجه نشدم كه ايشان حاشيه بر عروه يا            

له را  ئبـا ايـنكه انـسان معموالً در درس و بحث به شاگردانش مي گويد و اين مس                 
اگـر سـؤالي مـي شـد پاسـخ مي دادند و مبناي خود را هم بيان      . يـادآور مـي شـود    

مي فرمودند ولي اشاره اي به نوشته هاي خود نمي كردند؛ حتي پس از فوت مرحوم                
كه زمينه براي طرح اين گونه مسائل فراهم بود باز هم تمايلي آيت اهللا بروجردي 

 .براي مطرح شدن نداشتند

پس از هفت سال يك روز در منزل ايشان در فصل زمستان و در زير كرسي                
از . نشـسته بـوديم، كتابـي را مشاهده كردم كه شبيه كتابهاي متعارف حوزه نبود              

حاشيه بر  : نگاه كنم؟ فرمودند  ايـشان پرسـيدم اين كتاب چيست؟ اجازه مي دهيد           
 .اينها همه حكايت از كمال زهد و تقواي ايشان مي كرد. وسيله است

 امام و انديشه ي حكومت اسالمي 

يكي اينكه چرا حضرت امام ـ سالم اهللا  : در ايـن زميـنه دو مطلب وجود دارد  
 و علـيه ـ كـه مثل ديگران جواهر و حدائق را از حفظ بود، به فكر حكومت افتاد؟   

 ديگر آنكه اين حكومتي كه امام مي ديد از كجا سرچشمه مي گرفت؟
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امـام با بينشي كه در سايه شكوفايي استعداد خويش و همراه با تقوا و زهد و                 
شنيدم . بـه عبارت ديگر با عرفان بوجود آمده بود، به احكام اسالمي مي نگريست             

ايد در يك جا جمع به نظر من زكات را ب    : كـه  در بحـث زكـات فرموده بودند كه          
كـرد و در اختيار فقيه قرار داد، تا به مصرف برساند مردم هم مي توانند به مصرف                  
فقـرا و كارهـاي عمومـي برسـانند، اما فقهاي ديگر مي فرمايند كه بايد به فقرا و                   
مـصارف عمومـي رسـاند چه نزد فقيه جمع بشود چه جمع نشود و اين بينش كه                  

اشد از آن امام بود، و اين در سايه اين بينش است كه             زكـات بايد در اختيار فقيه ب      
اسـالم براي حكومت آمده است، اسالم صرفاً براي وضع قانون نيامده بلكه براي              

از طرف ديگر امام    . اداره جامعـه هـم آمـده اسـت، اين يك بينش حكومتي است             
 همـه فـسادها را از طـرف قـدرتها مـي دانـست و معتقد بود كه اگر قدرتها فاسد                     

با . باشـند، جامعه فاسد مي شود و اگر قدرتها صالح باشند، جامعه به صالح مي رود               
. تـوجه بـه اين دو ديدگاه حكومت را در زمان غيبت برعهده ولي فقيه مي دانستند     

ايـشان در اول كـتاب حكـومت اسـالمي نيـز بـه ايـن مطلـب اشـاره كرده اند و                       
ــسند ــي نوي ــنكه اســالم حكــومت دارد و در  : م ــبات اي ــه  اث ــز ب ــبت ني ــان غي  زم

فقـيه سپرده شده است نياز به استدالل و روايات ندارد، بلكه اگر به احكام اسالم                
 تـوجه شـود معلـوم مـي گـردد كـه اسـالم داراي حكـومت اسـت، اسـالم حدود                      

ــا    ــنها در رابطــه ب ــر دارد، خمــس و زكــات دارد، همــه اي ــات دارد، تعزي  دارد، دي

ي كه در اسالم مطرح است استفاده       حكـومت اسـت، از ايـن همـه حقوق اجتماع          
 از طرفـي اسـالم آن همـه تعـريف از فقها            . مـي شـود كـه اسـالم حكـومت دارد          

 و عـدالت و علمـا دارد كـه انـسان يقـين مـي كـند كـه حكومت در زمان غيبت                       

 بـرعهده فقهاسـت، باالخـره بـا ايـن بيـنش كه واليت فقيه فلسفه عملي احكام                  

له واليت فقيه   ئخشد، گرچه ديگران هم مس    است، حكومت اسالمي را تحقق مي ب      
را مطـرح كـرده بـودند، اما تنها امام به طور مستوفي و همه جانبه مطرح فرموده                  

 .است

 تحول امام در فقه 
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تحولـي كـه امام ـ سالم اللّه عليه ـ در فقه ايجاد كرده مثل تحولي است كه     
ند، امام با استفاده از     شيخ انصاري يا صاحب جواهر يا سيد بحر العلوم ايجاد كرده ا           

بايد با مباني فقهي و اصولي حضرت امام   . همـين مـوازين  طرحـي نو در انداخت         
 .آشنا بود، تا اين مطالب را درك كرد

معادن بزرگ از   : راجع به منابع و معادن زير زميني مي فرمايند        : به عنوان مثال  
 كه معادن   آِن صـاحب زمـين نيـست، ولـي در رسـاله ها نظر همه فقها اين است                 

امام استدالل مي كند كه به حكم عرف معدن تابع          . مـتعلق به صاحب زمين است     
زمـين اسـت و عقـالً كـسي را كه مالك زمين مي دانند مالك آنچه در اين زمين                    

مـثالً مالك هوا مي دانند، اما نظر عرف در جايي است كه             . وجـود دارد، مـي دانـند      
شد واالّ مردم صاحب زمين را مالك منابع        معـادن و منابع موجود در زمين ناچيز با        

عظـيم زيـر زمينـي نمـي دانند، با اين بيان و استدالل موازين هم به هم نخورده                   
اسـت، معـذلك نـه كـسي ايـن سـخن را گفـته است و نه حتي كسي از فقها به         
فكـرش رسـيده است، كساني كه جمود كرده اند، به آنچه كه در كتب نوشته شده           

حضرت امام نسبت به هوا     .  هيچ تحقيقي بر تحقيقات نيفزوده اند      اكـتفا كرده اند و      
به مقداري كه عرف صاحب زمين را مالك        : هم نظرشان همين است، مي فرمايند     

مـثالً مـي تـواند چند طبقه بسازد، اما اينكه در آسمان             . هـوا بدانـد، مالـك اسـت       
تم از حريم   هواپيمايـي عـبور مي كند، مالك زمين نمي تواند بگويد من راضي نيس             

كه اگر جمود كرديم، بايد      حالي در. هوايي من عبور كند  و تصرف غاصبانه است        
 . بگوييم مالك زمين مي تواند چنين حرفي بزند

ــورد ديگــر ــدارد،    : م ــيوند اعــضا ن ــا پ ــي ب ــام مخالفت ــه ام ــستيم ك ــي دان ــا م  م

ين يك  آوريد و به آن جوان نابينا بدهيد، ا        اگر كسي وصيت كند كه چشمهاي مرا در       
بيـنش الهـي اسـت و انفاقي باالتر از اين نيست كه انسان چشم خود را به مسلماني                   

 .له اي كه پيش مي آيد آن است كه تشريح بدن ميت حرام استئديگر اهدا كند، مس

كـه تشريح بدن ميت اگر بي احترامي به او باشد، حرام     : در ايـنجا مـي گويـند      
رامي صورت نمي گيرد، بلكه يك      اسـت ولـي در چنـين موردي هيچ گونه بي احت           
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اگر فقيهي جمود كند مي گويد تشريح بدن . نـوع عظمت روحي براي متوفي است    
مـيت حـرام است و حق نداريد چشمهاي او را در آوريد، اآلن هم گروهي از فقها                  
: بـر همـين نظـر هـستند، امـا كسي كه بينشي همچون بينش امام دارد مي گويد                 

اگر روي آن موازين جمود     . مي به بدن ميت نيست    اشـكال نـدارد چـون بي احترا       
كـرديم هر عضوي از بدن را به ديگري منتقل كردن حرام است، اآلن افراد زنده                
گاهـي كلـيه خـود را به ديگري هديه مي كنند چه مانعي دارد؟ چه عملي باالتر و      

چـه مانعـي دارد كـه ما در مملكتمان بانك اعضا و جوارح داشته               ! واالتـر از ايـن    
 .اشيم و اين قدر نيازمند به كشورهاي خارجي نباشيمب

 امام توهين به روحانيت را نمي بخشيد

بـه خاطـر دارم كـه روزي در مدرسه فيضيه، فردي يك سيلي به گوش يك                 
امـام ـ سـالم اللّـه عليه ـ وقتي متوجه شد، گفت اين فرد ديگر حق      . روحانـي زد 

 كه او واقعاً از جنبه هاي اقتصادي        كـار بـه جايـي رسيد      . نـدارد بـه فيـضيه بـيايد       
ري خدمت امام رسيد و شفاعت      ئمـستأصل شـده بـود و مـرحوم آقـا مرتـضي حا             

در اين  . اش را پرداخت نمايند    ايـشان را كـرد و ايـشان هـم دستور داد كه شهريه             
. مورد امام سؤال نكرد كه فرد سيلي خورده، چقدر معلومات يا چه خط فكري دارد              

مگر : مي فرمودند .  روحانـيت را نمـي توانست تحمل كند        ايـشان توهـين و هـتك      
 .كسي حق دارد به روحانيت بي احترامي كند

 امام زندان و تبعيد را عزت اسالم مي دانستند

نمـي دانـم امـام در زنـدان بـود يا وي را به طرف تهران مي بردند، از ايشان                     
ايشان . م را حفظ كردم   واهللا وقتي مرا مي بردند، عزّت اسال      : شنيدم كه مي فرمودند   

با همين روحيه كه مبارزه و شهادت را حفظ اسالم مي دانستند، كوچكترين حرفي              
را كـه مبنـي بـر ترس و عقب نشيني باشد به زبان نياوردند و يك جمله التماس                   

زندان رفتند، تبعيد شدند، فرزند از دست دادند و ياران به           . گـونه بـر زبـان نراندند      



 113   ○   خاطرات: دفتر دوم

را در مسير حفظ و عزّت اسالم مي دانستند و يك لحظه            شـهادت رسـيدند، همـه       
 .هم كوتاه نيامدند

روزي در خدمت   . همـين امام با اين نگرش ظلم ستيزانه، در حوزه مظلوم بود           
ايشان نقل مي كردند كه يك روز تصميم گرفتم         . يكي از آقايان مراجع فعلي بودم     

 متحجران و خشك    يكي از همين  . بـه درس اخـالق امـام بروم، لذا وضو ساختم          
ببينيد كار را به    . گري هم، وضو مي خواهد     مقدسان به من گفت مگر درس صوفي      

امام با  . گري مي دانستند   كجـا رسانده بودند كه مباحث بلند اخالقي امام را صوفي          
وجود اين طبقه و آنهايي كه نمي توانستند درد مردم و عزّت اسالمي را درك كنند 

اب يك خون را بدهند، انقالب كرد و جمهوري اسالمي و حتـي نمـي توانستند جو     
 .را تأسيس نمود

 انقالب ما، انقالب اسالمي است 

بعـضي از آقايان در يكي از مصاحبه هايشان اظهار داشته بودند كه ما در سال                
 يـا وقـت ديگري كه به قم رفتيم  امام ما را درست تحويل نگرفت، امام ما را        ٤٢

من در آن موقع قم بودم، وقتي آمدند به امام .  كـردند آنهـا اشـتباه مـي     . نـشناخت 
گفـتم فـالن آقـا آمـده اسـت و مـي خـواهد با شما مالقات كند ـ با اينكه چهره         

مانعي ندارد : حزبـشان مذهبـي بـود و منشعب از جبهه ملي شده بودند ـ فرمودند    
گفتند مي خواهند مالقات خصوصي . بيرونـي مـن بـاز اسـت بيايـند مالقات كنند       

من هيچ گاه به انقالب رنگ نمي دهم، انقالب ما انقالب           ”: امـام فـرمودند   . نـند ك
اسالمي است، مثل خوني كه در همه اعضاي بدن جريان دارد، بايد جريان داشته              

آقايان اگر مي آيند با من مالقات خصوصي كنند فردا مي گويند اين نهضت        . باشـد 
 مالقات كنند بيايند در بيروني      اگر مي خواهند  . مربوط به فالن حزب و گروه است      

امـا مهدي عراقي ـ رضوان اللّه ـ كه مي آمد امام به    . “بنـشينند و مالقـات كنـند   
اخـوي دسـتور داده بود كه مهدي عراقي هر وقت از شب آمد در منزل را زد، هر                   

ساعت . من با مهدي عراقي بايد تماس بگيرم      . ساعتي باشد، بياييد مرا بيدار كنيد     
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ده، دوازده و يا سپيده صبح، پيش از سپيده صبح مي رفت و مالقات              ده شـب، يـاز    
 .خصوصي با امام داشت

 از هر راه كه ضرر ندارد، اقدام كنيد 

در مالقـات بـا امـام ـ سالم اللّه عليه ـ در مورد قاچاق كه يكي از مشكالت      
 از هر راه كه مي دانيد با: جامعـه ماسـت، مطالبـي به عرض رسيد، ايشان فرمودند      

 .آن حقوق جامعه حفظ مي شود و به اقتصاد كشور ضرر نمي رسد، اقدام كنيد

 امام ناشناخته ماند

بـه جرئت مي توان گفت كه شناخت تمام ارزشها و ابعاد شخصيتي امام خارج               
از توان طلبه اي چون من و يا تمام مسلمانان اين قرن و قرنهاي بعد است، با اين                  

از بعضي پديده ها يا حتي روايات و احاديث، به          حـال مـي تـوان گاهـي با استفاده           
از آن جمله مي توان از حديث       . شـناخت بعـضي از ابعـاد وجودي امام دست يافت          

بــه ) صــلي اهللا علــيه وآلــه(معروفــي يــاد كــرد كــه بــر اســاس آن، رســول اهللا 
كسي مرا نشناخت غير از تو، و  ! يـا علي  ”: فـرمودند ) علـيه الـسالم   (اميـرالمؤمنين 

 .“ نشناخت غير از من، و كسي غير از من و تو خدا را نشناختكسي تو را

را هيچ كس غير از رسول      ) عليه السالم (واقعاً معني اين حديث چيست؟ چرا علي      
نشناخت؟ همه مي دانند كه علي فرزند ابوطالب و مادرش          ) صـلي اهللا علـيه وآلـه      (اهللا

 عبادت شهيد شده    در خانه كعبه به دنيا آمده و در محراب        . فاطمـه بـنت اسـد اسـت       
پس . ضبط شده است  “ نهج البالغه ”سـخنان وي نيـز در كتابـي بـا عـنوان             . اسـت 

 وي را نشناخته است؟) صلي اهللا عليه وآله(چگونه هيچ كس غير از رسول اهللا

را نيز كسي   ) صلي اهللا عليه وآله   (از طـرف ديگـر مطرح مي كند كه رسول اهللا          
اما چرا؟ پدر و نياكان رسول اهللا       . خته است نشنا) عليه السالم (غيـر از اميرالمؤمنين   

تا سيزده پشت و نيز تمام خصوصيات فردي و زندگي وي           ) صـلي اهللا علـيه وآله     (
از جمله انبيايي   ) صلي اهللا عليه وآله   (حضرت رسول اكرم  . در تاريخ ثبت شده است    
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. اسـت كـه دربـاره زندگـي و سرگذشـت وي، كمتـرين نقطه ابهامي وجود ندارد                 
آن عصر در اين ارتباط تا بدانجا تالش كردند كه حتي نگاههاي پيامبر             مسلمانان  

اكـرم را و ايـنكه چگونه هنگامي كه در مجلس مي نشست نگاههايش را به جاي          
ايـنكه بـه يـك طـرف جمعيت بدوزد، بين اصحابش تقسيم مي كرد؛ با اين همه                  

 چگونه است كه مردم رسول اهللا را نشناخته اند؟

صلي اهللا عليه   (كه هيچ كس غير از حضرت رسول اكرم         و امـا چگـونه است       
خدا را نشناخته است؟ در طول تاريخ ميلياردها ) عليه السالم (و حضرت علي  ) وآلـه 

انـسان آمده اند و رفته اند چگونه است كه هيچ كدام خدا را نشناخته اند و نخواهند                  
ت و غير از تو     غير از من كسي تو را نشناخ      ”: شـناخت؟ چرا رسول اهللا مي فرمايند      

 “كسي مرا نشناخت و غير از من و تو، كسي خدا را نشناخت؟

اكـنون من نيز جهان خلقت را گواه مي گيرم كه حتي روحانيت قم نيز با تمام                 
عظمت، سابقه و با داشتن صدها مجتهد و محدث و مفسر و اصولي و فيلسوف و                

م مـي دانــيم و  آنچـه كــه مـا از امــا  . عـارف، امـام را نــشناخت و نـشناخته اســت   
وجوه باطني و ارتباط دروني امام . مي شناسيم، ابعاد ظاهري و وجودي ايشان است

با خداوند و نيز موفقيتي كه در سير و سلوك الي اهللا پيدا كرده بودند، براي بنده و    
امثال من خيلي روشن نيست، حتي آنهايي كه اهل سير و سلوك اند مي گويند كه                

نكته مهم اينجاست كه ما نيز بسياري       . ه دست پيدا كردند   امـام به عاليترين مرحل    
 .از صحبتهاي اين افراد را نمي توانيم بفهميم

بـراي مـا شـناخت امامـي كـه هفت سال نزد استاد بزرگش مرحوم آيت اهللا                  
العظمـي شـاه آبادي درس عرفان را چنان خواند كه به گفته خودشان گاهي فقط                

اين درس عرفان را خود حضرت امام       . سـت ايـشان بـودند و استادشـان، دشـوار ا         
 :چنين توصيف مي كردند

يك چند روزي چند نفري آمدند، اما بعد آنها رها          . گاهـي مـن بودم و استادم      
 .كردند و رفتند و من ماندم و استادم

بـراي ما شناخت امامي كه در حادثه دوم فروردين مدرسه فيضيه چنان رفتار              



 همراه با آفتاب    ○   116

از روي  .  تصور وقايع آن روز غير ممكن است       براي بسياري . مـي كند، دشوار است    
بـام انداخـتن طلـبه هـا و شـهيد شدن بسياري از آنها، بستن بيمارستانها به روي                   
طلـبه هـاي مجـروح، اسـارت و دستگيري طلبه هاي ديگر، غارت، چپاول، قتل و                 

در اين شرايط، طلبه مجروحي را به منزل امام         . دزدي تنها اتفاقهاي آن روز بودند     
 :د، معظم له فرمودندبردن

 .هنيئاً لك، هنيئاً لك، هنيئاً لك، رژيم دارد نفسهاي آخرش را مي كشد

امام اين  . رژيم دارد نفسهاي آخرش را مي كشد      . يعني گوارا باد بر تو، گوارا باد      
چند روز  . را مـي گويند و چون كوهي از ايمان به اميد نصرت خداوندي مي نشينند              

رژيم دارد  : گير مي كنند و به زندان مي برند، مي گويند         بعـد نيـز كـه ايشان را دست        
 .نفسهاي آخرش را مي كشد

 :و نيز هنگامي كه ايشان را به تركيه تبعيد كردند مي گويند

 .رژيم دارد نفسهاي آخرش را مي كشد

زمانـي كه نمي توانند به ايران بيايند و مردم در كوچه ها و خيابانها به خاك و                   
 : نيز مي گويندخون كشيده مي شوند،

()ِان تنصر اهللا ينصركُم ويثَِبت اقدامكُم     . (رژيم دارد نفسهاي آخرش را مي كشد      

٣٩(. 
 :امام در اعالميه چهلم شهيدان فيضيه اعالم كردند

. وقتي خطر متوجه دين مي شود، من تقيه را حرام مي كنم و بايد دنبالش رفت               
 .بلَغ ما بلغ، بلَغ ما بلَغ

 . شناخت چنين امامي براي ما دشوار استمي بينيد كه

 



 117   ○   گفتگوها: دفتر سوم

 

 

 

 

 دفتر سوم 

 گفتگو ها 



 همراه با آفتاب    ○   118



 119   ○   گفتگوها: دفتر سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)٤٠(فيلسوفي كه سكوت و فرياد را معنا كرد
 

امام خميني به عنوان يك     : شـاگرد دور انديش امام در پاسخ به اين سؤال كه          
 :فيلسوف، چه و يژگي هايي داشتند، فرمودند

شخصيتي بود كه در عين تخصّص و تسلّط امـام خمينـي ـ سالم اهللا عليه ـ     
ايشان ضمن احاطه به . بـر مبانـي فلـسفي، فقـه و انديـشه شيعه را نيز بارور كرد          

فلـسفه، خـدمت بـه مردم و نجات انسانها از ظلم و ستم را در سرلوحه افكار خود     
مـي پروراندند  و فلسفه اي كه سكوت و سكون را به پيروانش بياموزد و يا تشويق                  

فيلسوفي را كه با دنياي استدالل و چراها آشنايي داشته باشد و  . ي پذيرفتند كند نم 
لذا مي بينيم كه ايشان به استاد . كنار بنشيند، فكر كند و عمل نكند، نمي پسنديدند 

خـود مرحوم شاه آبادي عشق مي ورزد، چرا كه ايشان هم فيلسوف بود و حكيم و                 
 .هم مبارز

 : الب و امام اين گونه طرح كردخبرنگار پرسشي را پيرامون انق

تـرورهاي گوناگـون و حـذف شخصيت هاي مؤثر در انقالب، چه              �
 اثري در روحيه ي امام و روند انقالب بوجود آورد؟ 

 :آيت اللّه العظمي صانعي پاسخ دادند كه
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امـام تحملـش، بـا ايمـان بـه هـدف و خدايش ممزوج شده بود و با ياد خدا                     
از چنان روح بلندي برخوردار بود كه اجازه        . كردمـسائل و مشكالت را تحمل مي        

نمـي داد دشمن از طريق مسائل احساسي و عاطفي، به تقويت ضعف ها بپردازد و                
. همـين داشـتن اهـداف الهي باعث شد كه آن مسائل در نظر ايشان جزيي باشند    

بـدون شـك تـرور آن همـه شخـصيت و انسانهاي مسلمان در روحيه امام تأثير                  
روند استقرار انقالب را كند مي كرد، اما امام چيزي را بروز نمي داد              مـي گذاشـت و      

 .كه مبادا دشمنان انقالب از آن سوء استفاده كنند

)٤١( قانون مداري و اخالص امام
 

 اگر خاطره اي از امام در رابطه با قانون مداري و التزام به قانون               �
 .در خاطر داريد، بيان فرماييد

شروطي به صورت شرط ضمن عقد تصويب شد كه         در زمـان شهيد بهشتي،      
در عقدنامـه ها بيايد و زوجين بتوانند به آن عمل كنند و مقرر شد كه دفاتر ازدواج                

تا رسيدن اسناد جديد به     . از اسناد متضمن شروط مصوب براي نكاح استفاده كنند        
.  كنند دفاتـر مدتـي طـول كشيد و آنها نمي توانستند ازدواج را در اسناد قبلي ثبت                
چون . امـام در ايـن فاصـله عقد نمي خواندند، و مي فرمودند من عقد را نمي خوانم                 

له را جزو نظامات مملكتي مي دانستند و امام نيز فوق العاده به رعايت آن               ئاين مس 
 .اهميت مي دادند

 . لطفاً در مورد انتقاد پذيري حضرت امام توضيح بفرماييد �

ن است كه ايشان انتقادي را كه به عنوان          همـه سخنراني هاي امام گوياي اي      
 مطرح مي شد، مي پذيرفتند و همه شاهد بوديم كه           )٤٢(“النـصيحه  الئمه  المسلمين     ”

هميـشه در مـتن سـخنراني هـاي شـان به اشكاالتي كه در ذهن مردم بود پاسخ            
از امتـيازات امـام ايـن بـود كـه حـرف همه كساني را كه خدمتشان                  . مـي گفتـند   

 شـنيدند، امـا مـي فـرمودند بعـد جـواب مي دهم؛ چون روي آن                  مـي رسـيدند مـي     
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 .صحبت ها فكر مي كردند

يـادم مي آيد آقاي مهندس موسوي مي گفت ما مرتب خدمت امام مي رفتيم و                
از ايـشان اجازه مي خواستيم كه قيمت نان را باال ببريم، چرا كه ثروتمندان هم از                 

اما در نهايت . ر مخالفـت كردند امـام چـندين بـا   . نـان ارزان اسـتفاده مـي كـردند      
بگذاريـد اغنـيا هم بر سر سفره فقرا مهمان باشند و با اين جمله لطيف          : فـرمودند 

 .نگذاشتند قيمت نان افزايش يابد

 از نظـر شـما كـدام يك از توصيه هايي را كه حضرت امام در ده             �
سـال پـس از پيـروزي انقالب به مسئوالن داشتند، مهم تر تلقي              

 مي شد؟

ن به دو چيز عنايت خاص داشتند؛ اخالص نسبت به فرد و اتحاد نسبت               ايشا
هر كار خيري از    : هميشه توصيه به اخالص مي كردند و مي فرمودند        . بـه اجـتماع   

هـر كـسي سـرزد شـما ناراحت نباشيد، خوشحال باشيد كه كار خير انجام گرفته                 
سادت و  اسـت، مقـيد نباشـيد، زميـنه سـاز اتحاد هم هست؛ چون عمل به آن، ح                 

منـيت را از بـين مـي بـرد و وقتـي ايـن دو از بـين رفت، اختالفي بين مردم پيدا                
 .نمي شود

 ديده شده كه گاهي بين اعمال مديريت در امور مملكتي و رعايت             �
مـوازين اخالقـي تـزاحم پـيش مـي آيد كه حل اين تزاحم نيازمند                

در ايــن زميــنه اگــر از حــضرت امــام . ظــرافتهاي خاصــي اســت
  داريد، بيان فرماييد؟خاطراتي

 وقتـي كـه امـام در پـي ابـراز نارضـايتي هاي مردم از نحوه كار دادسراهاي                   
انقالب، آن فرمان هشت ماده اي معروف را صادر كردند، بعضي از بزرگان ناراحت              

امـام در ايـن مورد پيام تندي دادند كه ما           . شـدند و تـصميم بـه اسـتعفا گـرفتند          
 دهيم، بعضي ها مي خواهند از شوراي عالي         مـي خواهـيم يـك كـار خـوب انجـام           

قـضايي استعفا بدهند، اما بعداً بعضي از همان آقايان را به مسئوليت هاي ديگر، از                
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در واقع آن برخورد تند را با اين كارشان         . قبـيل شـوراي نگهـبان منصوب كردند       
هات در مـورد عده اي از افراد كه از فرزندان انقالب بودند و به ج              . جبـران كـردند   

مردم را به دست آورند، امام با اختيارات خودشان، آنها          رأي   سليقه اي نمي توانستند   
امام طرفدار اكثريت جامعه،    . را بـه سمت هايي منصوب مي كردند تا ضربه نخورند          

كـه مردمـي رنـج كـشيده بـودند، بود و دولت مرداني را كه از اين گروه حمايت                    
مسئوالن رفاه طلب موافق نبود، ولي هيچ مـي كـردند پشتيباني مي كرد و با طيف     

 .گاه آنها را طرد نكرد و از نظر اخالقي آنها را هم حفظ مي كرد

  مهم ترين ويژگي و شاخص حضرت امام را در چه مي بينيد؟ �

 امـام دو خـصوصيت ممـتاز داشـتند كه از عرفان و مقام فناء في اللّه ايشان                  
يشتن داري امام به نحوي بود      خو. سرچشمه مي گرفت؛ اخالص و خويشتن داري      

كـه حتـي در فوت عزيزترين فرزندش و هم چنين در طوفانهاي مهيب انقالب و                
بهترين پيامها را   . جـنگ آن را از دسـت نداد و ذره اي در ايشان تزلزل ايجاد نشد               

به نظر من، همين صفت موجب      . داد و مناسب ترين تصميم گيري ها را اتخاذ كرد         
 سياستمداران جهان، در طول حيات سياسي خود لغزشي         شـد كه ايشان بر خالف     

 . نداشته باشند

خـصوصيت ديگـر اخالص است؛ كه از عالي ترين مراتب اخالقي است؛ يعني              
انـسان بـه جايـي برسـد كـه با ديدن هر عملي به نفع مردم و براي خدا، نه تنها                      

اللّه  ناء فيمنشأ اين حالت به مرحله اي از ف    . ين نشود بلكه خوشحال هم باشد     گغم
بـاز مـي گـردد؛ يعنـي ايـن انـسان نه ثواب را مي بيند و نه خود را و از اين حالت                         

براي او مهم اين است كه      . ناراحـت نيـست، چرا كه فنا و محو در خدا شده است            
در اين مرحله آنها كالً جز خدا نمي بينند و طبق           . كـار خيـري انجـام شـده اسـت         

وجدتك مستحقاً  ” جايي مي رسند كه      به) علـيه الـسالم   (فـرمايش حـضرت علـي     
تصور نمي كنم كه در طول قرن ها كسي در اخالص، به مقام             . “ فعبدتك  للعـبوديه 

 .امام رسيده باشد

نقل است كه پس از فوت آقاي بروجردي، بزرگان حوزه براي اداره امور حوزه      
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وقتي . و شـهريه جلـسه اي تـشكيل دادند كه امام هم در آن جلسه حضور داشتند             
بحمداللّه شهريه  : كـه از آن جلـسه بيرون آمدند بسيار خوشحال بودند و فرمودند            

بـا آنكه خودشان هيچ سهمي در آن شهريه نداشتند، ولي  از             . حـوزه تأمـين شـد     
 . اينكه كار انجام شده، خوشحال بودند، ولو به دست ديگران

در . يندنمي بيند، فقط خدا را مي ب      “ من”ايـن روحـيه نشان مي دهد كه ايشان          
طول نهضت و مبارزه هم به دفعات ديده شد كه امام يا ديگران كارهايي را انجام                

توجه به اين گونه مسائل به هيچ     . مـي دادند، ولي نفع ظاهري را ديگران مي بردند         
ولي ما ناراحت بوديم كه امام سختي ها را تحمل          . وجـه بـراي ايـشان مطرح نبود       

 .كنندكرده و ديگران از آن استفاده مي 
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)٤٣(باز خواني علم اصول در انديشه امام
 

 ضـمن تشكر از شما، لطفاً ابتدا نظريه خطابات قانونيه حضرت            �
 .امام را تبيين بفرماييد تا در ادامه، اشكاالت وارده را مطرح كنيم

 در مـسائل فقهي و اصولي، موارد فراواني داريم كه حضرت امام ـ سالم اللّه   
ي ديگران را مورد اشكال قرار داده و سپس خودشان مبناي جديدي را عليه ـ مبان 

انتخاب و با نقض و ابرام، آن را محكم كرده اند؛ يعني كاري كه حوزه هاي علميه،                 
هميـشه بايـد انجام بدهند و حضرت امام هم در وصيت نامه خويش به آن اشاره                 

سي مبنايي داشته، كـرده انـد؛ و اصـالً گـسترش فقـه ما به همين نحو بوده كه ك              
 . ديگري آمده، به آن مبنا اشكال كرده و مبناي ديگري پديد آورده است

شيخ ( الفقه �ـ الحديث و ائم�ـباالتـرين خـدمت را بـه فقـه شيعه بعد از ائم           
ابن ادريس انجام داده؛    ) رحمهم اهللا و امثالهم   (طوسـي، سـيد مرتـضي، شيخ مفيد       

قرار داده و باب اجتهاد را مفتوح كرده        زيرا حرف هاي شيخ طوسي را مورد اشكال         
است و البته حمله هاي زيادي به ايشان انجام شد، ولي در عين حال در فقه جاي                 

بعد از ابن ادريس هم  . خـود را باز كرد و اين اجتهاد پويا مرهون ابن ادريس است            
محققَـين و شـهيدين آمدند و بعد از آنها هم مقدس اردبيلي آمد كه روش خاصّي           
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ابداع كرد و بعد از مقدس اردبيلي، شيخ انصاري و صاحب جواهر آمدند و بعد از           را  
آمده است؛ ) قدس سره(آنهـا هـم ـ به نظر من، بدون حب و بغض ـ حضرت امام    

ما و  . يعنـي ايشان از استوانه هاي ابداع فكر و اجتهاد به معناي واقعي كلمه بودند              
 امام بر مي خيزيم، نادرستي يك       دوسـتانمان بارهـا مي گفتيم وقتي از جلسه درس         

مطلـب و درسـتي مطلب ديگر را فهميده ايم؛ يعني مطلب قبلي مورد اشكال قرار                
 .مي گرفت و مطلب بعدي كه نظر خودشان بود، تأييد مي شد

درباره آن نظر دقيق و بسيار عميقي هم        ) س(يكي از مسائلي كه حضرت امام     
كال وارد كنيم، نشد و شايد در آينده     دارنـد و مـا هر چه فكر كرديم، كه به آن اش            

هـم نتوان به آن اشكال كرد ـ چون يك بحث دقيق و عقلي و حساب شده است   
 .له خطابات و تكاليف قانوني استئـ مس

غافل را نمي توان    : در بـاب تكالـيف قانونـي، يك بحث اين است كه گفته اند             
ي توانيد به او تكلـيف كـرد؛ زيـرا كـسي كـه نسبت به وجوب نماز غافل است، نم           

اين اصالً از خود وجوب، غفلت دارد، چگونه        . بگويـيد نمـاز بـر تـو واجـب اسـت           
مـي شـود كـه بـر او واجـب باشـد؟ خالصـه اينكه تكاليف نمي تواند در برگيرنده                     

 . شخص غافل باشد

بعـد خواسـته انـد ايـن را بـه نحـوي درسـت كنند، گفته اند كه نظريه مرحوم                   
ي تصور ثبوت عقلي ـ مي تواند راه گشا باشد؛ با اين  ميـرزاي شيرازي بزرگ ـ يعن  

توضـيح كـه تكلـيف به عنوان مالزم، متوجه انسان غافل باشد؛ يعني عنواني كه                
هميشه غافل با آن مالزم است، طرف خطاب بوده و تكليف به آن متوجه باشد و                

 اوالً: ليكن جواب داده اند كه    . آن گـاه فـرد غافـل مـشمول آن تكليف خواهد بود            
نمـي تـوان يك عنوان عام پيدا كرد كه همه غافل ها با آن مالزم باشند و ثانياً بر                    
فـرض پيدا كردن اين عنوان، زماني كه شخص، متوجه عنوان مالزم خود بشود،              

بنابراين ثبوتاً هم   . مـتوجه غفلـت خـود هـم خـواهد شد و از غفلت بيرون مي آيد                
 .ي با عنوان مالزمنمي توان غافل را مشمول تكليف قرار داد، حت

همچنـين در بـاب خـروج از ابـتال مي گفتند كه موارد خارج از ابتال، مشمول                  



 همراه با آفتاب    ○   126

تكليف نيست و لذا اصل برائت در مورد ابتال جاري مي شود؛ چون در يك طرفش             
 �ـآن جا اصالً مورد ابتاليش نيست تا بگوييم اصال        . نمـي شـود اصل جاري كرد      

اي او مفيد نيست؛ زيرا اصل عملي است و وقتي           البـرائه بر    �ـاصـال .  البـرائه دارد   
 .جايي خارج از ابتال باشد اصل عملي فايده اي ندارد

در باب تزاحم اهم و مهم نيز مي گفتند كه شارع نسبت به مهم تكليف ندارد،                
چون تكليف به اهم موجود است و قدرت بر مهم هم ندارد، پس ادله تكليف مقيد    

انقذ الغريق االّ ”: ك تقييد عقلي دارد و آن هم اينكه   ي“ انقذ الغريق ”اسـت؛ يعنـي     
      واالّ اين مكلّف قدرت بر هر دو را ندارد و نمي شود گفت          “ ان يكـون غـريق اهـم

كـه تكليف به هر دو موجود است؛ پس بايد گفت تكليف به يكي وجود دارد و آن          
 .هم طرف اهم است

. ه شده است  در بـاب عاصـي هـم مـي گفتـند كه تكليف به عاصي هم متوج                
اشكال مي شد كه تكليف در مورد عاصي اثر ندارد؛ چون عاصي بنا دارد كه انجام                
ندهـد؛ تكلـيف بـراي ايجـاد انبعاث در مكلّف است؛ او بايد تصور كند تكليف را،                  

بنابراين . تـصور كـند عذاب را و بعد او را تكليف كنند كه فالن كار را انجام بدهد     
. تكليف براي انبعاث است و عاصي انگيزه ندارد تكلـيف عاصـي محال است؛ زيرا        

 .بنابراين تكليف به او مانند تكليف به ديوار  است

نتيجـتاً مـي گفتند تكليف به افرادي كه عاصي هستند، شبيه تكاليف امتحاني              
اين هم مشكل را حل نمي كرد؛ زيرا وقتي شخص نفهمد كه تكليف است              . اسـت 

معنا ندارد؛ اگر مخاطب بداند كه اين تكليف        و متوجه تكليف بودن نشود، امتحان       
امتحانـي اسـت، ديگـر خاصـيت خـود را از دسـت مي دهد؛ از سوي ديگر ِجدِّ به                     

تكليف امتحاني جايي است كه طرف متوجه نباشد؛ در         . تكلـيف هـم كـه نمي آيد       
ايـن صـورت مكلِّـف صـورتاً تكلـيف مي كند و مخاطب هم يا اطاعت مي كند يا                    

از نظر : اما اگر عاصي بفهمد كه تكليف امتحاني است مي گويداطاعـت نمـي كند،      
اي؛  تكليف امتحاني شده  : مي گوييم . بـرهان عقلـي نمـي تـوان مـرا مكلَّـف كـرد             

 .له مشكل مي شودئآن جا هم حل مس. تكليف امتحاني معنا ندارد: مي گويد
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 اهم و مهم؛  . ٢خـروج از ابتال؛     . ١(خالصـه ايـنكه علمـا ايـن سـه مـورد را                

 .با اين توجيهات، حل مي كردند) محال بودن تكليف عاصي. ٣

منشأ همه اين سخنان اين بود كه گمان مي كردند تكاليف الهي مثل تكاليف              
شخـصي اسـت، خداونـد چـه بگـويد شرب خمر براي همه مردم حرام است، چه                  

 اي مردم شرب خمر نكنيد، و چه به صورت شخصي بگويد، اين تكاليف به                بگويد
بنابراين در مورد خروج از ابتال، تكليف وجود        . ف شخـصي مـنحل مـي شود       تكالـي 
در باب عاصي هم با . در بـاب اهـم و مهم نيز در مورد مهم تكليف نيست         . نـدارد 

 .شبه اختبار بايد درست كرد

با بينش خاص خودشان مي گويند كه اصالً تكاليف قانوني با           ) قدس سره (امام
در تكليف شخصي احتمال انبعاث معتبر      هم  . تكالـيف شخـصي دو بـاب هـستند        

اگر بدون احتمال   ) چه وجوب، چه حرمت   (تكلـيف   . اسـت، هـم در تكلـيف كلـي        
انـبعاث باشد، خودش محال است ـ نه اينكه تكليف به محال باشد ـ يعني مكلِّف    
اگـر مطمـئن اسـت كـه تأثيـر نمـي گـذارد، نمـي تواند تكليف كند، نه به صورت                      

 حكيمانه نيست كه چنين تكليفي صادر       ي؛ و اصالً  شخـصي، نـه بـه صورت قانون       
 .شود؛ مثل اينكه كسي به صورت جدي به ديوار بگويد كه برو عقب

از طـرف ديگـر، هـم در تكلـيف شخصي، هم در تكليف قانوني قدرت معتبر                 
اگر مكلِّف بداند كه اين فرد قدرت ندارد، نمي تواند او را تكليف كند؛ براي               . اسـت 

مثل (يا اگر نمي خواهد انجام بدهد       . ه عدم احتمال انبعاث است    ايـنكه بازگشتش ب   
پس . باز هم نمي شود او را تكليف كرد و اصل تكليف محال است            ) عاصي و كافر  

احـتمال انـبعاث، از اركـان تكلـيف اسـت؛ اگر احتمال انبعاث وجود نداشته باشد،                 
اراده تكلـيف محـال است؛ چه تكليف شخصي، و چه تكليف كلي؛ چون مقدمات               

 .نيامده، معلول بدون علّت مي شود؛ اتفاق هم معنا ندارد

شـرطيت قـدرت در تكلـيف هـم، بر مي گردد به احتمال االنبعاث؛ اگر قدرت                 
تكليف به  . نداشـته باشـد و بدانـد قـدرت ندارد، احتمال االنبعاث موجود نمي شود              

 .داعي احتمال انبعاث است و زجر هم به داعي احتمال انزجار مي باشد
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. نكـته ديگر اينكه تأثير تكليف در مكلّف، تأثير مستقيم سبب و مسبب نيست             
ايـن گـونه نيـست كـه تكلـيف مستقيماً مي آيد و انبعاث مي آورد يا زجر مي آيد و              

موال تكليف را صادر مي كند، عبد به اين دستور فكر مي كند، بعد              . انـزجار مي آورد   
تحقاق عقوبت دارد؛ به دنبال آن،      فكـر مـي كـند كه اگر تخلف كند مجازات و اس            

پس تكليف كه محقق شد و عبد، عاِلم        . تـصميم مي گيرد كه به تكليف عمل كند        
بـه آن تكلـيف شـد، تكلـيف را تصور مي كند و پس از آن تصديق مي كند كه در                      
تخلـف آن اسـتحقاق عقـوبت است؛ آن گاه تصميم مي گيرد كه مستحق عقوبت                

پس تأثير تكليف در امتثال، امراً و نهياً يك رابطه          . دنـشود، بنابراين امتثال مي كن     
 .سببي و مسببي مستقيم نيست بلكه غير مستقيم است

احــتمال االنــبعاث الزم اســت؛ منــتها حــضرت : برگــرديم بــه اصــل مطلــب
در تكاليف قانوني براي اراده مكلِّف، احتمال انبعاث        : مي فرمايد )قـدس سره  (امـام 

د كه اگر او تكليف كند، بعضي از اين افراد منبعث           موال مي بين  . بعـضي كافي است   
مـي شـوند؛ تكليف هم به همه متوجه مي شود، اما احتمال انبعاث همه افراد، الزم                 
نيـست ـ اصـالً ممكن هم نيست عادتاً ـ چون موال در آن جا كه تكليف را صادر     

، همه مـي كند همه را مي بيند؛ شراب بر همگان حرام است؛ همگان را كه مي بيند          
بـه حمـل ذاتـي را مـي بيـند، اين فرد و آن فرد، همه به حمل ذاتي نيستند، اينها            
وقتـي جمـع شدند مصداق خارجي آن هستند؛ شبيه كلي طبيعي در خارج؛ مفهوم          

يـك مفهـوم خـاص دارد، تكليف را متوجه همه مي كند، مثالً همه مردم        “ همـه ”
، وقتي احتمال انبعاث در بعض      نـبايد شـراب بخورند، همه مردم بايد نماز بخوانند         

 .داد، تكليف براي همه مي آيد

بنابـراين مـوارد خـارج از ابـتال هم مشمول تكليف است، چون موردي نديده                
در باب  . اسـت و نمـي خـواهد احتمال انبعاث در اين فرد خاص وجود داشته باشد               

درت تزاحم اهم و مهم هم تكليف، همه افراد را شامل مي شود؛ چون آن جا هم ق                
همين اندازه كه بعضي قدرت داشته باشند، احتمال االنبعاث         . بعـضي كافـي است    

مـي آيد و موال تكليف مي كند و الزم نيست قدرِت تك تك افراد را مالحظه كند،    
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 نمـي تـواند در مقـام تكلـيف كلّي، افراد و اشخاص را ببيند چون در تصور                   اصـالً 
باين است؛ شبيه تباين موضوع له      ، م “همه”ذهنـي، اشخاص و افراد با آن عنوان         

 .خاص با وضع عام

در بحث وضع عام و موضوع له خاص ـ كه معموالً  ) قدس سره(حـضرت امام 
مـورد قـبول قرار گرفته است ـ مي گويند كه ممكن نيست ما يك معناي كلي را    

آقايان گفته اند كه اين     . تـصور كنـيم، آن گـاه لفـظ را بـراي افراد آن وضع كنيم               
ي، مرآت آنها است؛ ولي بايد گفت اصالً مفهوم كلي در عالم مفهوميت،             مفهوم كل 

عاِلم بما هو عالم، با مصاديق و افراد        . مـباين بـا آن افـراد اسـت نـه مـرآت افراد             
در عالم مفهوم، همه چيز با      . خارجـي يعنـي بـا ايـن عالم و آن عالم، مباين است             

ت خارجيه اند، تشخص    موجودات ذهني كه خودشان موجودا    . يكديگـر مباين است   
يك مفهوم عام مباين    . دارنـد و چون تشخص دارند، با يكديگر هم خواني ندارند          

اسـت بـا يك مفهوم خاص، چون اين يك وجود ذهني دارد و آن هم يك وجود                  
لذاست كه ايشان وضع عام و      . ذهنـي و هـر دو هـم يـك نحـوه خارجـيت دارند              

 آن را ديگران قبول ندارند،      موضـوع لـه خـاص را قـبول ندارد؛ كما اينكه عكسِ            
. يعني وضع خاص و موضوع له عام، ممكن نيست؛ چون خاص، مرآت عام نيست             

بايـد گفـت كه عكس آن هم همين طور است زيرا عام بما هو عام هم نمي تواند                   
مـرآت باشـد، چـون وقتي تصور ذهني شد، وجود ذهني دارد و وقتي وجود ذهني               

نمي شود من مفهوم عالم را . گر تباين داردايجـاد شـد هـر موجـودي با موجود دي        
 .ببينم و از آن جا مصاديق را مالحظه كنم؛ آنها مصداق خارجي هستند

بنابـراين در اهم و مهم، در مورد خروج از ابتال و در باب عاصي، تكليف براي        
قانونگذار، تكليف را براي    . همگـان است، چون تكليف، عاصي را هم گرفته است         

البته در باب اهم    . ؛ منتها يكي موافقت مي كند و ديگري مخالفت        همه آورده است  
در . و مهم، قائل به عذر عقلي هستيم و مي گوييم عقل، اين آدم را معذور مي داند                

راه ديگري را پيموده اند، نه اين       ) قدس سره (بـاب خروج از ابتال هم، حضرت امام       
 .راهي كه بزرگان ارائه داده اند
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مال اسـت؛ منتها در تكاليف شخصي، احتمال انبعاث         تكلـيف، بـه داعـي احـت       
شـخص مطـرح است و در تكاليف قانوني، احتمال انبعاث بعض؛ اگر بدانيم كه از                
صـدور يك تكليف هيچ كس منبعث نمي شود تكليف قانوني هم امكان ندارد؛ اما               
همين اندازه كه بعضي منبعث مي شوند، تكليف قانوني مي آيد و اثر خودش را هم                

 .ب و روش قانونگذاري هم همين  استأد.  گذاردمي

بحـث ايـن اسـت كه بال كالم، احتماِل انبعاث، معتبر است؛ ليكن در تكاليف                
ِجدِّ به تكليف مي آيد و لغو هم نيست؛ براي          . قانونـي، انـبعاث بعـض كافـي است        

ايـنكه مـن قانونـي را ابالغ مي كنم و به همه هم ابالغ مي كنم ولو بعضي انجام                    
دهـند و بعـضي انجام نمي دهند؛ چون اوالً مي بينم اين قانون مصلحت دارد،                مـي   

گفـته نـشود كـه ايـن دستور را فقط به همان اطاعت كنندگان بگويد؛ چون اين                  
نـشدني اسـت، و ثانـياً اين مصلحت براي همگان است و موال مي خواهد كه اين                  

 .مصلحت به همه برسد

ر خطابات ـ احتماِل انبعاث مي خواهد،  در تكاليف قانوني ـ چه خطابات چه غي 
منتها احتمال االنبعاث در    . تـا احـتمال االنـبعاث نباشـد جـديت حاصـل نمي شود             

موال همين قدر كه مي داند بعضي       . قوانـين كلـي، در مـورد بعض هم كافي است          
منـبعث مي شوند، يك دستور براي همگان صادر مي كند، اين همگان در جاهايي               

 آن كسي كه منبعث نمي شود يا عذر دارد و يا عذر ندارد؛ اگر منـبعث نمـي شـوند،    
عـذر دارد، عقاب نمي شود و اگر عذر ندارد، عقاب مي شود؛ شبيه علم؛ زيرا تكليف           
مـي آيـد و كـاري به علم ندارد؛ يكي عالم به تكليف است، تكليف براي او منجز                   

احتمال . ي شود مـي شـود، يكـي جاهل به تكليف است و تكليف براي او منجز نم               
انـبعاث بعـض، كافـي اسـت؛ در تكالـيف شخصي هم خود تكليف، تأثير مستقيم           

 .ندارد؛ تصور مكلّف است كه به او مي گويد بايد اطاعت كند

ممكـن اسـت گفـته شود كه چرا قادرها را مورد خطاب قرار نداد؟ جواب اين                 
ل، انسان اسـت كه اين كار خالف روش تكليف است و لغو هم مي باشد؛ چون عق          

براي همه هم ! چرا موال اين را در متن قانونش بياورد؟      . غير قادر را معذور مي داند     
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اعـالم مـي كـند و جديتش هم اين است كه همه اطاعت نمايند، براي همه شما                  
مـصلحت دارد و مخالفـت ايـن دسـتور هم في حد نفسه موجب استحقاق عقاب                 

 .دستور مي دهد“ همه”را به عنوان “ همه”است، منتها اين 

 بررسي اشكاالت وارده بر اين نظريه 

 ضـمن تـشكر از توضـيحات حـضرت عالي، در اين جا برخي از                �
اشـكاالتي را كـه بعضي از اساتيد حوزه علميه قم متوجه مبناي             
خطابـات قانونـي حـضرت امـام نمـوده اند، مطرح مي كنيم تا از                

 .توضيحات بيش تر حضرت عالي بهره مند شويم

گاهي مي فرمايند كه خطابات،     ) رحمه اهللا (حضرت امام : لاشكال او 
اشكال . مـتوجه عنوان است و گاهي مي گويند خطابات، كلي است          

اين است كه نمي توان گفت كه خطاب كلي است؛ زيرا مورد خطاب             
بودن كلي، معنا ندارد؛ خطاب به عنوان است و عنوان هم معبري            

 خطاب را متوجه عنوان    لذا بهتر است ايشان   . اسـت بـراي معنون    
بدانـند؛ چـرا كـه ـ بـر خالف كلي كه نمي تواند معبر و گذرگاهي      
بـراي رسـيدن بـه افـراد باشـد ـ بـراي عـنوان، مـي توان چنين          

 .تصوري نمود و آن را وجهي براي معنون دانست

اشكال بعدي اين است كه عنوان هم امري ذهني است و هيچ گاه             
ارع قرار گيرد؛ به طور مثال، وقتي  نمـي تـواند مورد امر و نهي ش        

“ من في المسجد  ”، نمي توان    “اكرم من في المسجد   ”: گفـته مي شود   
را مـورد تكليف قرار داد و بايد آن را اشاره به افرادي دانست كه               

 .در مسجد حضور دارند

 اوالً، مـراد ايشان از كلي همان عناوين و الفاظ عموم است كه در اشكال به                
، ٢مده يعني خطاب به عموم مكلفين و به اين معنا در مناهج جلد              عـنوان معبـر آ    
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وهذا بخالف الخطابات الكلّيه  المتوجهه  الي العناوين         ”:  تصريح فرموده  ٢٦صـفحه   
 و بين هر دو تعبير يعني خطاب كلي و خطاب به            )٤٤(“.الكلّـيه كالـناس والمؤمنـين     

مي تواند معبر باشد ولي عنوان عـنوان، جمع فرموده، و ثانياً اينكه گفته شده كلي ن     
مـي تـواند، سـؤال ايـن اسـت كه عنوان، معبِر معناي طبيعي خود مي باشد و هيچ                
ارتباطـي بـه افـراد و مكلفـين ندارد و محال است كه معبر براي آنها ولو از حيث                    
همان عنوان باشد، پس چگونه معبر است؟ و لذا سيدنا االستاذ االمام ـ سالم اهللا  

عام و موضوع له خاص را همانند عكسش محال دانسته؛ چون لحاظ عليه ـ وضع 
طبيعـي و عنوان، لحاظ فرد نيست بلكه لحاظ همان معنا و مفهوم طبيعي خودش    
مي باشد و آن عنوان، معبر براي معنوِن مطابق با خودش يعني همان مفهوم كلي               

ت همان  طبيعـي مـي باشـد، نه با اضافه خصوصيات افراد ولو اينكه فرد، خصوصي              
آري وقتي كه همان عنوان مثل عنوان       . عـنوان و همـان حيثـيت را داشـته باشد          

مـؤمن بـا الفـاظ عمـوم همانـند لفظ كل يا جمع محلّي به الف و الم و مانند آن                      
همـراه شـد، آن الفـاظ عمـوم يعنـي ادوات عموم و لفظ موضوع براي طبيعت و                   

 .عنوان طبيعي، معبر مكلفين و افراد خواهد بود

الفـرق بـين المطلـق و العموم ليس االّ في ان المطلق معبر ذهني               : و بالجملـه  ”
لفاظ العموم  فراد المتحيثه  بحيثيه  الطبيعيه  التاليه  أل         للطبـيعه  والماهيه  والعموم معبر لأل       

: ولذلك سيدنا االستاذ قدس سره الشريف كان يقول كثيراً        . وبيـنهما تفـاوت واضح    
 “.بأن المطلق يصير عاماً غير تمام وال يصير كذلك ابداً كعكسهان التعبير المعروف 

الي آخره؛ جوابش   ... اما اينكه در اشكال بعدي آمده كه عنوان امر ذهني است          
 نقـض مـي شـود به تكليف با اشاره به خارج، و در  مورد افراد                  آن اسـت كـه اوالً     

و  انشاء از اعتبارات خارجـيه چـون تكالـيف، السيما قانونيه، از مقوله انشاء است          
پس چگونه امر   . اسـت نـه از حقايـق و لـذا مـي شـود منـشأش معدوم  هم باشد                   

اعتباري به حقايق توجه پيدا مي كند و  اشاره به  افراد خارجي مي تواند باشد؟ باب               
انـشاء و اعتـباريات با باب حقايق و  تكوينيات جدا است و محال است كه به هم                   

 . اوالًهذا . ارتباط پيدا كنند
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ثانياً، اگر مراد از عنوان كه گفته شده، امر ذهني است، همان متصور در ذهن               
بـه قـيد تـصور در ذهـن باشد كه شبيه به كلي عقلي است ـ به عالوه آنكه مراد      
سـيدنا االسـتاذ سـالم اهللا عليه قطعاً نبوده ـ محال است كه متعلّق تكليف باشد،     

 امر ذهني بما هو ذهني، هيچ گاه در         چـون تكالـيف براي تحقق در خارج است و         
مع الغفله عن التصور و ان كان ”خـارج تحقق ندارد و اگر مراد، عنوان متصور است     

لفاظ  ـ ففيه االشاره   متـصوراً ـ  كمـا هـو الرائج في المكالمات و في استعمال األ    
 ن المـتكلم مـتوجه الـي المـراد والمقصود منه، فأين االشكال            أ بمعنـي     المذكـوره 
هو معناه  ”اكرم من في المسجد     “ مثالً في ”من  “ وبالجمله  المراد من كلمه    ! والفـرق؟ 

التصور لكن التصور مغفول عنه و      ”من  “  المستعمل فيه كما هو واضح، بل البد في       
فالعنوان متصور و مشير، ال مغفول      .  الي الخارج   يكـون في العنوان المتصور االشاره     

 .“ح ان يكون متعلّقاً  للتكليفعنه و غير متصور حتّي ال تص

مي فرمايند كه خطاب، كلي     ) رحمه اهللا (حـضرت امـام   : اشـكال دوم   �
 .اسـت و شارع در حكمي كه صادر مي فرمايد، نظر به افراد ندارد             

 :براي طرح اشكال مقدماتي الزم است

احكـام شـرعيه تابع اغراض است و اغراض هم مترتب بر            ) الـف 
 . محال استواقع است و در واقع هم اهمال

حكـم از افعـال اختـياريه است و فعل اختياري، محال است از              ) ب
 .مختار بدون التفات صادر شود

موضوع و متعلّق به اقسامي منقسم مي شود كه اين اقسام دو            ) ج
 ـ  انقسامات در رتبه قبل از خطاب، مثل قدرت و عجز؛  ١: قـسمند 

 . ـ انقسامات بعد از خطاب، مثل علم و جهل٢

كم يـا الـتفات بـه اين انقسامات دارد يا ندارد و قسم ثالث               حـا ) د
 .ندارد

حال با توجه به اين مقدمات، وقتي حاكم مالحظه كرد اگر بخواهد            
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حكمش بالنسبه به قدرت مهمل باشد، هم استحاله در غرض الزم           
و . مـي آيـد و هم استحاله در فعل اختياري، كه هر دو باطل است              

بعث من  ال يقبل االنبعاث و       ”اش   زمهاگـر بخـواهد مطلق باشد، ال      
 .است كه بر حكيم محال  است“ زجر من ال يتمكن من االنزجار

پـس چـاره اي نيـست اال اينكه حكم مقيد به قدرت باشد، كه قهراً                
 .اين مبنا باطل مي شود

 اقـسام ذكـر شـده در موضـوع و مـتعلّق هـيچ يك از آنها از قيود موضوع و                     
يف نمي باشد، بلكه قدرت و عجز از شرايط عقلي فعليت و            مكلـف به و متعلّق تكل     

عـدم فعلـيت تكليف است، كما اينكه علم و جهل هم از شرايط تنجز و استحقاق            
عقـوبت و عـدم تنجـز و معذوريت است و اصوالً ربطي به شارع و متعلّق تكليف                  

ا متوجه له توجه شارع به انقسامات و عدم توجه مطرح شود و اينكه يئندارد، تا مس
 .انقسامات هست يا نيست، و شق سوم ندارد

و چـون اهمـال در غـرض و در فعـل اختياري محال است، پس حتماً احكام                  
مقـيد بـه قـدرت است؛ چون وقتي كه از انقسامات شرعي متعلّق نباشد، توجه به                 
آنهـا اوالً الزم نيـست و اين عدم توجه هم مستلزم اهمال نيست، كما اينكه عدم         

 مقارنات ديگر آن موضوع، مثل مقابله اش با فالن موضوع در حال امتثال            توجه به 
اش با فالن عنوان و امثال آنها، چون نسبت به متعلّق،            اش يـا مناقضه    يـا مـضاده   

هـيچ اهمالـي نيـست؛ چرا كه متعلّق، همان ماهيت مورد تصور و تكليف است و                 
اينكه در باب مطلق هم     كما  . همـين مقدار از تصور، براي دفع اهمال كافي است         

حكـم بـر نفس طبيعت است نه طبيعت به قيد اطالق، به خاطر عدم لزوم و عدم                  
داللـت مقـدمات حكمـت بر آن، و لزوم مجاز در مطلقات به اعتبار استعمال لفظ                 

ن   الالبشرط المقسمي في الالبشرط القسمي، وأل       �ـ والماهـي   �ـللطبـيع ”موضـوع   
؛ و نه طبيعت مهمله يعني غير متصوره        “يد ال مطلق  المقـيد باالطالق واالرسال، مق    

 .كه قابل تعلّق تكليف نيست

و ثانـياً محـال است، چون هيچ عنواني نمي تواند تصورش، تصور خصوصيات              
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و هر متصور و مفهومي كاشف از       . خارجـه از آن طبـيعت و ماهيت و مفهوم باشد          
 از خصوصيات افرادش    خـودش مـي باشد، نه از اشياء خارج از خودش؛ چه امر خارج             

بر بيش از   “ رقبه”در خـارج باشد و چه از قيود كلي مفهومي، و واضح است كه لفظ                
رقـبه داللـت نـدارد و محال است كه بر بيش از آن داللت كند؛ چون آن امور زايد،      

يا ايها الِذين ( ـ  ـ ببناًء علي هذا، التكليف”. متـصور نـبوده و لفظ برايش وضع نشده  
 �ـ  وهيئ  ة ماد �ـلفاظألـيس فيه امر زائد علي المدلول من          )٤٥() اوفُـوا ِبالعقُـودِ    آمـنُوا 

مر المؤمنين القادرين   أ كأمـرالمؤمنين بما هم مؤمنون بالوفاء بالعقود ال بالزائد عليه من             
علي ذلك القيد والشرط، المن اللفظ         مـثالً، لعدم الدالله       ةو المؤمنـين بـشرط القـدر      أ

  تصور المكلّفين بالعنوان العام؛     �ـما الثاني، فلكفاي  أول فواضح و  ما األ أ. والمـن العقل  
فالتكليف كما ال   . ي عـنوان المؤمنـين مـثالً فـي التكليف وفي خروجه عن االهمال             أ

  االطالق لهما معاً فقط،      �ـ  والعجز، ال الستحال    ة الي القدر   يكـون مطلقـاً شرعاً بالنسبه     
المؤمنين الي غير المؤمنين بما هم مؤمنون، فان في          ه  بـل لعـدم امكان التوجه من كلم       

ثر أ  والعجز كما ال      ةثر من القدر  أعـنوان المـؤمن و في تصوره والموضوع المتعلق ال           
 للتكليف، كعدم النوم مثالً وال المقارنات للمؤمنين من          لغيـرهما مـن الـشرائط العقليه      

 بل يكون التقيد بها من دون        ة بالقدر والموانع، فكذلك ال يكون مقيداً     الـشرائط الشرعيه    
وقد . التقيد من دون تصور القيد بنفسه      التـصور لهـا بالخـصوص مـستحيال باستحاله          

 وغيرها من القيود ال لفظاً وتصوراً        ةن تـصور العنوان ليس تصوراً لمثل القدر       أعـرفت   
لعدم كون  فـان كـل شيء حاك عن نفسه ال عنها مع غيرها، كما هو واضح؛ وال عقال                  

 .“اليها اهماال في المتعلق والموضوع؛ فتدبر جيداً االهمال بالنسبه 

هـر حكمـي داراي علّت و معلول است؛ علّت حكم،           :  اشـكال سـوم    �
همان مالكات احكام است و معلول، اطاعت و عصياني است كه از            

به ديگر سخن، هر فعلي داراي مصلحت و        . مكلّـف صادر مي شود    
ارع با توجه به آن مصلحت و مفسده، حكمي         مفسده اي است و ش    

، اين حكم سبب مي شود      )علّت(را جعـل مي كند؛ پس از جعل حكم          
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؛ بنابراين چون حكم    )معلول(كه مكلّف يا اطاعت كند و يا عصيان         
هـم از ناحـيه علّت و هم از ناحيه معلول، متمركز روي فرد است،    

احد است ولي   البته انشاء و  . بايـد خـود حكم هم متوجه فرد باشد        
 .اين انشاء منحل مي شود به تكاليف مستقل نسبت به كل فرد

 آري احكـام كلـي بـه عـدد افـراد مكلفـين انحالل عقاليي دارد، ليكن اين                  
و وقتي كه مبنا بر عدم      . انحـالل تفـصيلي از همـان اجمـال اسـت نه زايد بر آن              

بتش به  شـرطيت شـرعي قـدرت در تكاليف است و اينكه تكاليف عام و كلي نس               
قـدرت مـثل نـسبتش بـه مقابلـه و مـضاده مـتعلّق و ده هـا خصوصيت ديگر، از                      
خصوصياتي كه دخالت در متعلّق ندارد، مي باشد پس همان طور كه نسبت به آنها           

 والعجز من شرائط العقليه     ة الي القدر   فكذلك بالنسبه ”نه مشروط است و نه مهمل،       
قدرت شرط است و نه تكليف نسبت به        پس در تكاليف منحلّه هم نه       . “ للتكلـيف  

و اگر در تكاليف    . آن مهمل؛ مثل تكليف كلي كه مجمل اين مفصل ها بوده است           
شخصيه، عجز مانع از تكليف است نه به خاطر عدم قدرت و شرطيتش در متعلّق               
شـرعاً، بلكـه بـه خاطـر عـدم امكـان انشاء و بعث جدي از موال، براي كسي كه                     

نبعث نمي شود، پس اراده بعث و انشاء تكليف، خودش في مـي داند عاجز است و م   
تكليف محال ال تكليف    ”حـد نفـسه محـال است؛ يعني تكليف شخص غير قادر،             

  البعث الحقيقي مع العلم بعدم االنبعاث المنشأ الراده         بالمحـال، لعـدم امكـان اراده      
اي ( له    ه الـبعث االنـشائي واالنـشاء، فاالنـشاء ايـضاً علـي ذلـك محال لعدم العل                 

 .“)االراده

مـتعلَّق حجـيت، حكـم اسـت و حجـيت ـ كـه همان        : اشـكال چهـارم   �
معـذّريت و منجـزيت اسـت و به معناي احتجاج فرد با موال است ـ     

وقتي . امـري شخـصي مـي باشـد و قابـل تعمـيم به ديگران نيست               
حجـيت را امـري فـردي دانـستيم، ناچـار متعلَّق حجيت را نيز بايد           

 .م و در نتيجه خطابات، متوجه افراد خواهد بودامري شخصي بداني
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 وجـود امـر ولو امر انحاللي از تكليف قانوني كلي، براي حجيت كافي است؛               
چـون حـاكم به صحت احتجاج به حجت، همان عقل است و او هم امر را مطلقاً                  
هـر چند انحاللي از قانون كلي باشد و هر چند شرط قدرت در آن نباشد كافي در             

اج مي داند و شرعاً دليلي بر شرطيت اخذ قدرت در صحت احتجاج             صـحت احـتج   
 .نداريم

ـ چه آن را حكم تكليفي بدانيم     “ اوفوا بالعقود ”در  :  اشـكال پـنجم    �
و چه ارشاد به لزوم ـ مسلّم است كه هر عقدي، موضوع خارجي  
مــستقلي اســت و حكمــي جداگانــه دارد؛ بنابــراين، ايــن خطــاب 

 .د منحلّ به تعداد عقدهاي خارجي شودنمي تواند كلي باشد و باي

انتـزاعاً وعقـالًء بمصاديق العقود بما هي مصاديق لها ال           ” آري مـنحلّ اسـت      
 لها، فان الفاظ     بمـصاديقها مـع جمـيع خـصوصياتها الخارجه  عن العقديه  المقارنه             

العمـوم ال تـدلّ االّ علـي تكثيـر المدخـول لهـا بما هو مدخول وتال ال به بجميع                     
فـراد؛ لعدم كون تلك الخصوصيات ال        المشخّـصه  لأل     �ـ الخارجـي  �ـاتخـصوصي 

. لفاظ العموم كما هو الواضح الظاهر     مدلـوال للفـظ المدخـول والتالي وال مدلوال أل         
وبالجملـه  الفـرق بـين المطلق والعام، منحصر في العموم واالطالق الفي غيره من                

فالفرق . دم الدالله عليها  شـمول العموم للخصوصيات دون المطلق؛ لما عرفت من ع         
 بما   فراد الطبيعه أانّمـا هـو في دالله  المطلق علي الطبيعه  ودالله  العام علي التكثير و                

 .“هي افراد الطبيعه

مسلماً خطاب موضوعيت ندارد؛ آنچه موضوعيت      : اشـكال ششم   �
قائلين به خطابات قانونيه تصريح مي كنند       . دارد، تكلـيف اسـت    

واحد است، ولي تكليف بالنسبه به تمام       كـه ولـو ايـنكه خطـاب         
 .افراد فعلي است منتها در مورد افراد عاجز، عجز عذر است

حـال مـي پرسـيم تكلـيف چيـست؟ خود قائلين اين مبنا تصريح        
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مـي كنند كه تكليف عبارت است از باعثيت در واجبات و زاجريت             
در محـرمات؛ پـس نـسبت بـه اين فرد عاجز، تكليف هست يعني               

جـود دارد؛ از طرف ديگر به خاطر عجز، انبعاث ممكن           باعثـيت و  
كـيف يعقـل تعلّـق اراده بـه باعث فعلي، در صورتي كه      . نيـست 

 انبعاث ممكن  نيست؟

بـه هـر حال بعث كسي كه نمي تواند منبعث بشود، محال است و               
اگـر تنـزل كنـيم، بـراي حكيم قبح عقلي دارد و اگر باز هم تنزل                 

جز، بايد بگوييم احكام مقيد به      كنـيم، بـه مـناط قـبح تكلـيف عا          
قدرتـند بـه حكـم بـرهان، چه به نحو خطابات شخصيه و چه به                

 . صورت خطابات قانونيه باشد

 اينكه گفته شد اراده بعث بدون انبعاث ـ يعني با علم به عدم انبعاث ـ ممكن   
نيـست در تكالـيف شخصيه همان طور كه بيان شد تمام است و جاي هيچ گونه                 

 نيست و وجهش همان طور كه بيان شد، عدم امكان اراده جدي به            اشـكالي هـم   
بعث انشائي است با اينكه مي داند طرف منبعث نمي شود، به خاطر لغويت انشاء و                

اما در تكاليف قانونيه تمام نيست،      . بـي فايده بودن آن واالّ، االنشاء سهل المؤونه        
م به انبعاث آنها ـ در بعث  چون احتمال انبعاث بعضي از مكلفين ـ چه برسد به عل 

قانونـي كفايـت مـي كـند، چـون اراده انـشاء بعـث لغو نمي باشد و همين قدر كه                      
قانونگذار احتمال انبعاث بعضي از مكلفين را بدهد، مي تواند انشاء بعث نمايد و لغو    
نيـست تـا بـراي حكـيم محال باشد و براي غيرش قبيح، بلكه با احتمال انبعاث                  

: وني نمودن شارع تعالي نه تنها مانعي نداشته بلكه از باب اينكه           بعضي، تكليف قان  
بعث انشائِي قانوني نمودن بر او      “ حكام العقليه   لطـاف في األ    أ االحكـام الـشرعيه   ”

 .الزم است كما اليخفي

مي فرمايند كه ما انشاء را با       ) رحمه اهللا (حضرت امام : اشكال هفتم  �
ود مصاديق بسياري   اخـبار قـياس مي كنيم؛ همان طور كه با وج          
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يك كذب بيشتر به حساب  “ النار بارده” كـه آتش دارد، اما قضيه   
) يا ايها الّذين آمنوا   (نمـي آيـد، در انـشائات هم همين طور است،            

 .يك خطاب بيشتر نيست

 :نقد اين فرمايش به شرح ذيل است

يك دسته از   : در بـاب دالّ و مدالـيل مـا دو دسـته احكـام داريـم               
و تعددشان داير مدار وحدت و تعدد دالّ است مثل          احكـام، وحدت    

صـدق و كـذب؛ دسته ديگر از احكام، وحدت و تعددش داير مدار              
 .مدلول است مثل غيبت و هتك و قذف

و در واقع آنها عادل     “ كلّ من في المسجد فاسق    ”: اگـر كـسي گفت    
بـودند، از حيث كذب، يك دروغ بيشتر نگفته است كه مربوط به             

ي از حيث جرح مؤمن، كه تابع مدلول است به تعداد           دال اسـت ول   
 .افراد موجود در مسجد جرح كرده است

 از جهت قضيه انشائيه،     )٤٦()وفوا بالعقود أيهـا الّـذين آمنوا      أيـا   (
يـك جمله است مثل قضيه اخباريه، ولي از حيث مدلول وفاي به             
عقـود از فـرد فـرد مطلوب است و  مورد بعث است، قهراً تكليف                

 .پس معلوم شد كه قياس مع الفارق  است. دد مي شودمتع

 مطلوبـيت وفاي به عقد از فرد فرد به حكم انحالل است نه به حكم خطاب                
و همان طور كه محال است كه در تكاليف قانونيه، قدرت با            . و تكلـيف شخـصي    

عـدم ذكرش در تكليف، شرط شرعي باشد ـ كه مفصالً گذشت ـ در تكاليفي كه    
لعدم الفرق بين المنحلّ والمنحلّ منه االّ ”شـده نيز شرط نمي باشد،   از آن مـنحل     

 .“باالجمال والتفصيل

فرمودند كه اگر شارع بتواند با يك       ) رحمه اهللا (امام: اشكال هشتم  �
اشكال . خطـاب، مراد خود را القا نمايد، تكرار خطاب لغو مي باشد           
 امر يا   ايـن اسـت كه اگر مراد شارع اين باشد كه به تك تك افراد              
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نهـي كـند، لغويتـي بـه وجـود نمـي آيد و با توجه به اين اراده،                   
 .چاره اي جز تعدد خطابات نيست

چگونه با فرض اينكه بشود با يك خطاب همه را مكلّف نمود، چندين خطاب              
لغـو نيـست؟ و چگونه چندين خطاب عبث و بي فايده نمي باشد؟ و اگر گفته شود               

اگر به صورت كلي قانوني باشد ـ  : داده مي شودكه با يك خطاب نمي شود، جواب 
 .چون انحالل عقاليي دارد ـ مثل چندين خطاب است

به تعدد خطابات، نقضي وارد     ) رحمه اهللا (حضرت امام : اشكال نهم  �
مـي فرمايند كه در اين صورت، خطاب به عاصي و كافر مستهجن             

 اشـكال اين است كه چنين استهجاني الزم نمي آيد؛         . خـواهد بـود   
 ِليهِلك من هلَك عن بيِّنَه    (زيـرا خطاب به اينها از باب آيه شريفه          

 . مي باشد)٤٧( ) ويحيي من حي عن بينَه

 اسـتهجان از آن جهـت است كه در تكليف و خطاب شخص وقتي كه موال                
مي داند كه مكلّف عصيان و يا كفران مي كند و عاصي و يا كافر است، انشاء بعث                  

 انبعاث لغو است؛ يعني تكليف نمودن عاصي و كافر به تكليف شخصي، لغو             بـراي 
و علي هذا، موضع و موردي در مثل كافر و          . اسـت و لغو براي حكيم محال است       

چون .  نمي ماند  )٤٨()ويحيي من حي عن بينَه       ِليهِلك من هلَك عن بيِّنَه      (عاصـي براي    
فس تكليف شخصي آنها، تكليف محال بوده، و در          تكليف محقق نشده و ن     اصـالً 

 .س، حيات و هالكتي متصور نيست كما ال يخفيأمورد عدم تكليف من ر

الزمه عدم انحالل، تفصيل بين مطلقات و عمومات        :  اشـكال دهـم    �
را بپذيريم، تنها در    ) رحمه اهللا (اسـت؛ بـه عبارتـي، اگر سخن امام        

چنين چيزي نمي توان    مطلقـات ممكن خواهد بود، اما در عمومات         
ظهور “ كرم العلماء أ”گفت؛ چرا كه در عمومات، همه پذيرفته اند كه          

 .در اكرام تمام افراد عالم است و عام، منحل به افراد عالم مي شود

 آري عـام منحل مي شود، ليكن منحل به همان خصوصيت ماده، يعني عالم              
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حيثيت : اراي دو حيثيت باشد   بنابراين اگر عالمي د   . و مـثل العلمـاء نـه زايد بر آن         
علـم و حيثـيت فـسق مـثالً، كـه يكـي مورد امر و ديگري مورد نهي قرار گيرد،                     
منافاتـي بـين آنهـا نيست؛ چون متعلّق هر يك از آنها يك حيثيت خارجيه خاصه       
فـرد است نه همه حيثيات آن؛ چون هر عامي بر بيش از فرد آن ماده متحيث به                  

عـنونش تـنها بـه همـان عـنوان، نه از حيث جميع              آن حيثـيت داللـت نـدارد و ت        
و لـذا حـق آن است كه تكاليف به مصاديق خارجيه با جميع              . خـصوصيات اسـت   

و . خـصوصيات، حتـي در عمـومات تعلّق نگرفته و نمي گيرد؛ چه رسد به مطلقات           
فـرق بـين مطلق و عام همان فرق بين كلي و مصداقش در خارج است، چون بر                  

جود ندارد، چون هيچ عنواني بر بيش از معنون هاي خودش ـ  بيش از آن داللتي و
 .بما هو معنونه ـ داللتي ندارد كما ال يخفي

در جـاي خـود گفته شده است كه عام دو گونه            :  اشـكال يـازدهم    �
مورد تكليف  “ مجموع بما هو مجموع   ”عـام مجموعـي كـه       : اسـت 

اسـت و بـا تمـرد از يـك مـورد، امتثال محقق نشده است، و عام       
اشكال . رادي كه هر كدام از افراد به تنهايي مورد تكليف هستند          اف

ايـن اسـت كـه اگـر انحالل صحيح نباشد پس چه فرقي بين عام                
مجموعـي و عـام افـرادي است؟ چون اين دو عام فرقي ندارند االّ               
ايـنكه عام افرادي منحل به احكام متعدد مي شود، و عام مجموعي     

دم انحالل بشويم الزم مي آيد      پس اگر قائل به ع    . مـنحل نمي شود   
 .تقسيم عام به مجموعي و افرادي، لغو باشد

 در فرق همان انحالل عقاليي كافي است و وجهي براي انحالل به خطابات          
حقيقيه شخصيه در خطابات كليه نداريم، بلكه بيان شد كه انحالل به آنها محال               

 .است

ممكن نيست؛  اگر تكاليف منحل نشود، قصد امر       :  اشكال دوازدهم  �
زيـرا بـا ايـن فـرض، هيچ مكلفي به طور خاص امر نشده است،                
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بنابـراين نمـي تواند قصد امر نمايد؛ در حالي كه يكي از مسلّمات              
فقـه ايـن اسـت كه مكلّف مي تواند ـ عالوه بر قصد قربت ـ قصد      

 .امر نيز نمايد و حتي برخي قائل به وجوب آن شده اند

الزم است همان امر انحاللي عقاليي هم در         در امري كه قصد قربت در آن        
قـصد قربت كفايت مي كند، چون همان قدر كه ريا نباشد و عبادت مرتبط به اهللا                 

و ثانياً در امر شخصي هم، مكلّف، قصد همان امري را        . باشد، كافي است هذا اوالً    
مـي نمايـد كـه بقـاي اعتباري دارد نه بقاي حقيقي؛ كما ال يخفي و وقتي كه امر                  

 اعتباري كافي بود، چه فرق است بين اعتباري انحاللي يا بقايي؟

و ناگفـته نمانـد كه در بيان اشكال ها بين دو مبحث خلط ديده مي شود، چون       
يـك بحـث مـتعلّق تكالـيف است كه آيا متعلّق عناوين است يا مصاديق خارجيه                 

ف شخـصيه؟ و يـك بحث هم مربوط به خود تكليف است كه آيا قدرت در تكالي                
قانونـيه، شـرط شـرعي است؟ يا عجز و عدم قدرت عذر عقلي است؟ كه لُبش بر       
مي گردد به اينكه قدرت، از شرايط شرعيه نبوده و لحاظش در تكاليف قانونيه، كه              

و . خـصوصيات افـراد در آن لحاظ نمي شود، نه تنها الزم نيست بلكه محال است               
ق تكليف به همه، كافي است بر   در تكالـيف قانونـيه احتمال انبعاث بعضي، در تعلّ         

خـالف تكالـيف شخـصيه، كـه بـا علـم بـه عدم انبعاث مكلّف شخصي، تكليف                   
نّه تكليف بالمحال كما ال     أو هذا تكليف محال، ال      ”. نمـودنش لغـو و محـال است       

 .“يخفي

 وعليـنا وعلي جميع العلماء والفضالء والمحصلين في الحوزات العلميه  الدقه           ”
 سيدنا االستاذ سالم اهللا عليه ولو بااليراد عليه، فضالً عن التحقيق             والتعمق في مباني   

لحقّه علي االُصول والفقه والفلسفه        داء وظيفه   أفـيها واحكامهـا وابرامها؛ ففي الكلّ        
داء أقلّ أنّه من أ ، كما خـالق والـسياسه  والدرايه  وتدبير اُمور الجامعه  والعـرفان واأل  

ونسأل اهللا تعالي له ولجميع العلماء، الرضوان       .  الصغار مثالـنا مـن تالمذته    أل وظـيفه   
 .“الخاصه والرحمه 
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)٤٩(امام خميني و حكومت اسالمي
 

از برادراني كه به مناسبت يكصدمين سال تولد حضرت امام، اقدام به تشكيل             
همچنين . كرده اند، تشكر مي كنم“ امام خميني و انديشه حكومت اسالمي  ”كنگره  

 :ابتدا به عنوان مقدمه بايد عرض كنم كه. ان را خوش آمد مي گويمحضورش

مـا فكـر نمـي كـرديم انقالبي را كه حضرت امام ـ سالم اللّه عليه ـ به وجود       
آورد و رنـج هايـي را كـه امـام و ارادتمندان ايشان كشيدند، به نقطه اي برسد كه                    

 . براي بيانش احتياج به كنگره داشته باشيم

اليحه انجمن هاي ايالتي    ”امام نهضت خود را با سخنراني عليه        آن زماني كه    
. ما از قم به سمت تهران حركت كرديم       . شـروع كرد عصر غريبي بود     “ و واليتـي  

آن “ مشروطه استبداد نمي شود   ”در مـسجد عـده اي از طلـبه ها شعار مي دادند كه               
ليغات خارجي هـم در شـرايطي كـه ايـن حركتها را كفر مي دانستند، زيرا بر اثر تب            

 . امام و روحانيون را سبب از بين بردن عظمت حوزه ها ـ نعوذ باللّه ـ مي دانستند

در قـضيه انجمن هاي ايالتي و واليتي، امام سخنراني كوبنده اي ايراد كردند و          
ــود كــه مــرحوم ســيداحمد  . اطالعــيه اي هــم پخــش شــد در همــين اوضــاع ب

امام شب سخنراني كردند و در آن       . را در بازار كتك زدند    ) قدس سره (خوانـساري 
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طولي نكشيد كه راديو اعالم . “دولت بايد حرفش را پس بگيرد    ”جـا فـرمودند كه      
 . باشد“ قرآن”كرد قسم خوردن بايد به 

ما به اين اكتفا نمي كنيم، بايد ضمن اينكه خبر از راديو پخش             : امـام فرمودند  
 است و در جايي ثبت  مـي شـود، روزنامـه هـا هـم بنويـسند، چـون راديـو شفاهي                

اما چون خبر اصلي را مبني بر اينكه غير از قرآن به كتاب هاي آسمانِي               . نمـي شود  
ديگر هم مي توان سوگند خورد، در روزنامه ها نيز نوشته اند، فسخ آن را نيز بايد در                  

 .با پافشاري امام روزنامه ها فسخ آن را نيز درج كردند. روزنامه ها بنويسند

واقعـيت اين است كه ما فكر       .  دقّـت حـركت را شـروع كـردند         امـام بـا ايـن     
نمي كرديم كه بعد از امام نياز به كنگره باشد؛ فكر مي كرديم اين مباحث در حوزه                 
مطرح مي شود و حوزه علميه حركت امام را دنبال مي كند و ياران ايشان و مراجع                 

 مباني امام بـزرگ ـ كـه بـه نـوبه خودشـان خدمت كردند ـ نمي گذارند اهداف و       
 . فراموش بشود

را “ تحرير الوسيله ”مـا آن زمـان پيـشنهاد داديـم شما در درس هاي حوزوي               
من . حضرت امام حرف هاي آقاي ناييني را مي گفت و اشكال مي كرد         . مطرح كنيد 

مـي دانـم كـه مبانـي فقهـي امام در همه جا مطرح نمي شود، ولي اينك احساس                    
امام همه  . نگره و طرح افكار امام نياز داريم      مـي شـود در حال حاضر به تشكيل ك         

تا ... حـرفهايش روشـن بـود، ولـي متأسـفانه اغراض سياسي و يا دشمني ديرينه               
يـا تعطيل نمودن برخي از سخنان ايشان باعث شده كه            تحـريفهاي محتوائـي و    

بـنده راجع به حكومت اسالمي از نظر امام         . برخـي از حـرفها زيـر سـؤال بـروند          
آيا . اما نمي دانم اين كنگره و صحبت ها چقدر به نتيجه مي رسد       صـحبت مـي كنم      

 .خداي نخواسته براي امام ضرر دارد يا خير، چون احتمال ضرر هم هست

كه يك وظيفه شرعي است عمل      “ ميسور”بـه هـر حـال شـما طـبق قاعده            
عقالً هم مي گويند اين قاعده به جاي   . در فقه وجود دارد   “ ميسور”قاعده  . مي كنيد 

يعني آن جايي كه غرض را تأمين كند، هر مقدار . ودش قاعـده درسـتي اسـت    خـ 
بتوانيم طبق آن قاعده حركت مي كنيم، لذا حركت شما در جهت معرفي گوشه اي               
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 . از انديشه امام حركت خوب و به جايي است

اگر امرتان دائر بين اين     . تـالش كنيد امام را آن گونه كه هست معرفي كنيد          
بـه امام نسبت بدهيد يا اينكه اصالً آن قضيه را مطرح نكنيد             شـد كـه خـالف را        

گـزينه ي دوم را انتخاب كنيد، ولي اگر به جايي رسيد كه فكري را تحميل كردند                 
كه خالف را به امام نسبت دهيد، مثالً بگوييد كه امام، نقش مردم را در حكومت                

اگر به  .  است هـيچ مـي دانـسته است، اين خالف همه زندگي امام و موازين عقل              
شـما گفتند بگوييد كه امام گفته است مجتهدين هر اختياري درباره ناموس مردم              

 . و مسائل ديگر دارند كه پيغمبر و امام هم نداشته اند، شما اين را ننويسيد

 يك احتمال را كه همه      )٥٠() نفُِسِهمأالنَِّبي اولَي ِبالمؤِمِنين ِمن     (در آيـه شـريفه      
ايـن است كه بگوييم پيغمبر صبح، زن هاي مردم را طالق بدهد و              رد كـرده انـد،      

النَِّبي اولَي ِبالمؤِمِنين ِمن    (عـصر بـا آنهـا ازدواج كـند، عـده هم نمي خواهد، چون                
پـس هـر زني را كه بخواهد مي تواند به شوهرش بگويد او را طالق    . )٥١()انفُـِسِهم 

صلي اهللا  (ار را انجام نداد، پيامبر    بـده، و او مجـبور اسـت طالق بدهد و اگر اين ك             
ات  مي تواند اين كار را انجام دهد يا به صاحب خانه اي بگويد در خانه          ) علـيه وآلـه   

اين نظرات بر خالف ضرورت عقل .! ننشين يا آن را بفروش واالّ خودم مي فروشم 
ن را در حد رضاخان پهلوي پايي      )صلي اهللا عليه وآله   (ما نبايد پيغمبر  . و ديـن است   

يـا بگوييم تمام مجتهدين بر جان، زن و بچه مردم مسلط اند، چون اين               . بـياوريم 
 . نقل و انديشه امام است اين خالف عقل و. نوع واليت را امام فرموده است

 امام اگر مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل مي دهند ـ كه بعضي از فقهاي  
 اساسي است و بعد هم      شـوراي نگهبان به امام نامه نوشتند كه اين خالف قانون          

من اين كار را : را نپذيـرفت، اسـتعفا دادنـد ـ مي فرمايند     وقتـي امـام حـرف آنهـا    
لذا اگر مجمع تشخيص مصلحت     . مـي كـنم، بـراي ايـنكه مردم در صحنه باشند           

نظـام طـوري برنامه ريزي كند كه مردم را از صحنه بيرون كند، اين آن مجمعي                 
اما اگر بگوييم امام مجمع را تشكيل داد        . نيـست كـه در قانون اساسي آمده است        

امام براي  . كـه بـا قانون اساسي مخالفت بكند، اين افترا به امام بوده و گناه است               
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ي كه امام راجع به تصميمي كه گرفتند        يتـا جا  . قانـون اساسـي ارزش قائـل بـود        
ايـن خـالف قانون نيست، چون جنگ است و شرايط جنگي در هر              : مـي فـرمايند   

 .قتضايي داردحكومتي م

واليـت فقـيه، اما چه جور واليت فقيهي؟ امام          : دربـاره قانـون كـار فـرمودند       
بدهد و دولت يك طرفه مي تواند قانون بگذارد، چون شيوه            رأي   مجلـس : فـرمود 

در آن  . حكومت در دنيا همين گونه است؛ ولي زير نظر مجلس و نمايندگان مردم            
برخي از . تا براي كارگران تصويب شودزمـان عده اي عين قوانين مدني را آوردند       

با اينكه قانون   . غير از اين خالف شرع است     : آقايان محترم شوراي نگهبان گفتند    
قانوني بود كه مردم را به اسالم     . قبلـي قانـون بـيگاري و تحقير كار و كارگار بود           

 .بدبين مي كرد

نه ها بودند   همين پا بره  : مي فرمود . امام تمام وجودش را صرف ملّت كرده بود       
حال ما بياييم بگوييم خير امام فرموده است        . كـه شـما را از زندان ها نجات دادند         

هيچ كس حق ندارد خالف حرف مجتهد حرف        . كـه آنچـه مـا مـي گوييم و بس          
اين را كه همان اربابان كليسا در قرون وسطي مي گفتند و ضد اسالم، عقل               . بزند

 . و منطق است

ه امام به نجف مي رود و در كنار مسكن و پايگاه            ارزش امـام بـه ايـن است ك        
واليـت فقيه را در امور حسبيه و غير حسبيه توسعه  ) قـدس سـره   (شـيخ انـصاري   

آنچه شأن يك حكومت است براي فقيه است، منتها با نظر   : مـي دهد و مي فرمايد     
مـردم نمايـندگان را انـتخاب مـي كنند و نمايندگان هر چه را كه تصويب                 . مـردم 

د و در آنها ـ مسائل سياسي و اجتماعي ـ خالف دين نبود، حكومت مي تواند   كردن
فقـيه، نـسبت بـه احكـام اسـالم و نـسبت بـه آنچـه كه مردم                   . آن را اجـرا كـند     

اين بحث كه در نظريه واليت فقيه، امام        . مـي خواهـند، فقـط قدرت مجريه است        
ون اين استبداد   بـراي مـردم ارزش قائـل نيست، غلط است و بايد از بين برود، چ               

امـام هـيچ گـاه نمي گفت كه مردم يتيم اند و صغيرند و               . اسـت نـه واليـت فقـيه       
 .قصّرها هستند قصرند، و علما سرپرست اين يتيمان و
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يا بعضي مطرح مي كردند و تهمت مي زدند كه امام فرموده است فقها معصوم               
ما بايد  . نقالب است اين گفته ها براي تضعيف امام و ا       . و يـا باالتـر از معـصوم انـد         

در يك  . امام، فقيه را فقط مجري مي داند      . مـوازين اسـالم و مباني امام را بنگريم        
سـري از امور مجري است و با قدرت حكومت بايد احكام اسالم را اجرا كند ولي                 

دهند و او اجرا مي كند، همان حرفي كه  رأي آنچه كه مربوط به مردم است، مردم    
اين عمل امام بوده در بحث واليت فقيه . مي گويد “ بيه االمهتن”ميرزاي ناييني در 

چون يك بحث اين است كه آيا در اجرا         . نيـز اصـل آن را مفـصل بحث كرده اند          
مـشروعيت شـرعي و قـدرت اجـرا با مردم است يا خير؟ نظر بنده ـ و هم چنين      

 كل ديـدگاه حـضرت امام ـ اين است كه نه تنها قدرت اجرا، با مردم است، بلكه    
مـردم در آن دخالـت دارنـد، يعني ما معتقديم تمام فقها واليت دارند، ولي اعمال                 

اگر مردم هم   . بـنده معـتقدم واليت من اللّه نصب شده است         . واليـت نمـي كنـند     
كـسي را به حاكميت بپذيرند و او آن كسي نباشد كه ائمه فرموده است به نظر ما           

، بر فرض محال    )عليه السالم ( منينؤاگر غير از اميرالم   . مـشروعيت شـرعي ندارد    
را هم مي كردند، باز معتقديم كار نادرست است،         ) عليه السالم (همـه كارهاي علي   

حاال چرا اين گونه است؟     . مـثل ايـنكه در باب قضاوت شرايط خاصي معتبر است          
اما وقتي در مرحله امور مردم مي آيد، مشروع نبوده و           . آن هـم دليل و فلسفه دارد      

 اين عقيده امام است كه از البه الي حرفها و نوشته هايش استنباط              .حـرام اسـت   
ي بنشيند و شخصاً فكر كند و       يايـن درست نيست كه مجتهدي در جا       . مـي شـود   

بگـويد من امروز مصلحت را در اين مي بينيم كه بايد بازار را تعطيل كرد اما مردم   
دانند، خود اين   بـا آن مخالـف باشـند و آن را خالف مصلحت اسالم و مسلمين ب               

گفـته خـالف شـرع اسـت و بـه نظـر بـنده اين حكم، مجتهد را از عدالت ساقط          
مـي كـند، چـون دسـتورهايي از اين قبيل كه به تشخيص موضوع و مصلحت بر                  
مـي گـردد از اختـيارات مردم است  نه از اختيارات فقه و فقاهت و به غير از مردم         

ع و مصلحت و ديد شخصي خودش       و موضو . هيچ كس نمي تواند اين كار را بكند       
را كـه يكنفر بيش نيست بر ديِد ديگران و مكلّفين مقدم بدارد و اين خود استبداد                 
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 .دي است كه در اسالم و قانون اساسي مي باشيو خالف عقل و شورا
امـا بحـث حاكميت مردم، موضوعي است كه هر كسي به اندازه استعداد خود    

م از زاويه ديگري به آن بپردازم و به نظر          بنده مي خواه  . از آن سـخن گفـته است      
 . مي رسد كه متفاوت با ديدگاه ديگران است

امـام در تمـام سـخنراني هـايش، مـشروعيت شرعي كار مردم را به خود آنها                  
واگـذار مـي كـرد؛ و ايـن را مي فهماند كه اگر كسي خالف آن را مرتكب شود از                     

عده هم مي گويند قدرت مربوط به       يك  . عدالت مي افتد نه اينكه قدرت اجرا ندارد       
مـردم اسـت، خير اين اصالً قدرت نيست، اجراي امور مردم شرعاً متعلق به مردم                

  )٥٢()ِاِن الحكم ِاالَّ هللاِِ(هـر چـند قانـونگذاري بـا خداونـد حكيم است و بس        . اسـت 
لكـن در همـان مـرحله نيـز خداوند تشخيص مصالح مردم را به خودشان واگذار                 

 مـن دسـتور اجرا داده ام و به مردم گفته ام مصالح شما را وقتي يك                  .كـرده اسـت   
فقـيه ابـالغ كـرد بنا بر اعتقاد به واليت فقيه بايد خودتان عمل كنيد و دنبال آن                 

 . برويد

امـا بـنده معـتقدم و بـه نظر مي رسد كه بر اساس واضح ترين اصل اعتقادي                   
. است) عليهم السالم (هل بيت شيعه كه نمي توان خدشه اي به آن وارد كرد، حب ا           

يعني . تـشيع امتـيازش ايـن است كه توالّي قلبي جزء ضروريات فقه شيعه است              
بايـد كاري بكنيم كه ائمه را دوست بداريم، زندگي شان را مطالعه كنيم، خاك قبر   

اگر عشق و عالقه به ائمه جزء معتقدات است،         . و تربتشان را دوست داشته باشيم     
عليه ( كـار مـردم بـا صالح ديد خود مردم است؛ يعني علي       بايـد قـبول كـرد كـه       

نمـي آيـد اسـتبداد بـه خـرج بدهـد، چيـزي كـه مـردم در زندگي شان                     ) الـسالم 
نمـي خواهـند؛ بگـويد بايد بخواهيد و عمل كنيد، چون در اين صورت حب از بين     
مــي رود، هــيچ انــسان عاقلــي زور را نمــي پــسندد، چــون فطــرت انــسان زور را  

اگر قانون زور مداري برايش وضع      . خـدا انـسان را آزاد آفريده است       . نمـي پـسندد   
 حكومت هاي ظالم و     )٥٣()فَـِتلك بيوتُهم خَاِويهً  ِبما ظَلَموا      (كنـند قـبول نمـي كـند،         

 .مستبد به نابودي مي گرايند
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امـروز برخـي شـواهد نـشان از ايـن دارد كـه برخي حتي مي خواهند ظلم و                    
ي از جهل و درماندگي شان است ـ به گردن امام بيندازند و  زورشـان را ـ كه ناش  

 .بگويند ما از امام ياد گرفته ايم

اگر خالف آن   . مطلـب ديگـر ايـنكه امـام را آن گونه كه هست معرفي كنيد              
اسـت صرف نظر كنيد و امام را معرفي نكنيد و اگر خداي نخواسته مي خواهند بر                 

 .)٥٤( “اذا بلغت التقيه الدم فال تقيه”كه نداريد، اجباري . شما تحميل كنند، كنار برويد

اعالم كنيد كه اساس روحانيت بر آزادي و استقالل است و هر كسي بخواهد              
چرا كه امام در طول     . ايـن استقالل را بگيرد، خالف انديشه امام رفتار كرده است          
 وقتي هم براي حوزه. حاكميتش يك بار نسبت به حوزه، اظهار نظر شخصي نكرد

برويد با مراجع حوزه صحبت     : آيـين نامـه نوشـتند و خـدمت امام بردند، فرمودند           
 .كنيد

ايـشان هيچ وقت نظر خصوصي نسبت به حوزه ابراز نكرد و حوزه را كوچك               
اين حرف غلط است كه     : در وصيت نامه هم  اگر دقت كنيد، مي فرمايند         . نـشمرد 

م هاي بد را بشناسيد كه به       بايد آد : بعد مي فرمايد  . نظـم حـوزه در بي نظمي است       
 . حوزه نيايند

حـوزه وقتـي استقالل خود  را از دست داد شخصيت هايي مي سازد كه به هر                  
حكمـي از جانـب قدرتمـندان، حكم اللّه اطالق مي كنند و استدالل آنها نيز بوي                 
وابـستگي مـي دهـد، امـا روحاني و حوزه مستقل، براي مردم و بخاطر خدا حرف                  

 .مي زند

كته اي كه فرموديد بسيار مهم است كه ما به نحوي هم شأن             اين ن  �
مـردم و هم شأن نصب الهي را براي حكومت در نظر بگيريم، اما              

در حوزه اي كه همه     : اين دو قاعدتاً در دو حوزه قابل طرح هستند        
اگر كسي قائل به اين باشد؛ يعني واليت        . فقهـا منـصوب هـستند     

 . واليت همه فقها باشداعلم، به تعبير بعضي ها نبايد كه 
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در منصب قضاوت اعلم را     . مـردم است   رأي    اعلـم را كـسي نگفـته، ظاهـراً        
 . گفته اند، ولي در واليت نگفته اند

در مـشروح مذكـرات خبـرگان اين بحث مطرح شده كه مي گفتند               �
 ادعا اين است كه همه اعلميت ولي فقيه را تصريح مي كردند؟

 ولي در قضا درست است، چرا كه اعلم در           مـن ايـن را در واليـت، نديـده ام          
بـراي حكـومت، اعلم در موضوعات مي خواهيم، براي فقاهت           . موضـوعات اسـت   

 .اعلم در فقه مي خواهيم

يكي نقش مردم : بـر اسـاس مبناي امام دو حوزه قابل بحث است           �
در انـتخاب حـاكم از بين فقها، ديگر اينكه پس از انتخاب ولي امر          

تـصميم گيري هايي كه در حكومت مطرح        بـه هـر دلـيل در نـوع          
مـي شـود، مردم چه نقشي دارند؟ شما فرموديد كه ما بحث احكام     

بعضي از موارد هست كه شايد به يك   . و اجـرا را جـدا مـي كنـيم         
معـنا اسـمش اجـرا باشـد، فقـيه مي تواند بگويد همان چيزي كه                
مـردم بـه آن اجـرا مـي گويند، من شخصاً به عنوان اينكه خالف                

 اللّـه اسـت و حكـم اللّـه ايـن اقتضا را دارد، اين تصميم را                  حكـم 
اين را بايد يك مرز مشخص تري برايش پيدا كرد و بعد            . مي گيرم 

هـم بايـد جايگـاه مردم را در تصميم گيرهاي حكومت، آن هم از               
حضرت امام براي   . جهـت نظـري و از جهت شرعي  مشخص كرد          
نگ تر جلوه دادند،    انـتخاب ولـي امـر ازميان فقها به صورت پرر          

 لطفاً در اين باره بفرماييد؟

و يا “ كـتاب البـيع  ”، “واليـت فقـيه  ” امـام در ايـن مـورد بحـث خاصـي در          
اقتضائيه، مطالب   اسـتفتائات ندارد، ولي در عمل و به شكل داللت هاي التزاميه و            

بنده عقيده ام اين است كه در مصالح نوعيه و امور اجتماع مالك             . فراوانـي دارنـد   
مشروعيت مردم هستند همه فقها هم داراي واليت اند، ولي باز اين مردم هستند؛              



 151   ○   گفتگوها: دفتر سوم

كـه با رضايت مي توانند امور خودشان را به هر فقيهي بسپارند تا جايي كه هرج و         
مـرج بوجود نيايد و اگر هرج و مرج بوجود آمد، عقل آنها قضاوت و حكم مي كند                  

اصل حكم اولي اين . ، آزادندپس مردم حتي در مراجعه   . كـه ايـن درسـت نيـست       
اسـت كـه مـردم آزادنـد؛ يعني اين آقا مي تواند نزد اين فقيه بيايد و بگويد آقا ما                     

آن ديگري برود پيش فقيه ديگر و بگويد شما حد را . مـي خواهيم حد را اجرا كنيد      
مـردم در ايـن جهت آزاد هستند، ليكن اين آزادي برخي مواقع قابل              . اجـرا كنـيد   

دن نيـست و قـرينه حاليه و عمليه عقليه حكم مي كند كه بايد يك  جا                  پـياده شـ   
نمي شود كه براي هر     . متمركـز شـود؛ تـا هـرج و مـرج و نابـساماني بوجود نيايد               

روحاني پنج محافظ بگذاريم كه آقا هر كس براي قضاوت پيش تو آمد دستور بده 
، بلكه هرج و مرج اين ديگر مملكت نيست  . و ايـن افراد هم در اختيار شما هستند        

نمي شود براي هر منطقه يا شهري يك    . اسـت و اخـتالل در نظـم حاصل مي آيد          
عقل و سيره دليل بر     . رئـيس جمهور انتخاب كرد، چون موجب هرج و مرج است          

خود مردم اين جا بايد يك نفر را انتخاب  . ايـن اسـت كه اينها بايد متمركز بشوند        
پس در  . ه نيست، اختيار دست خود مردم است      كنـند، اما در غير اين امور اين گون        

مـراجعه بـراي اجرا ـ حتي اجراي احكام اللّه ـ اسالم به اين مردم حق داده تا هر     
كه را مي خواهند انتخاب كنند، منتها اگر در مواردي باعث اختالل نظم شد، عقل               

 و آنهـا مي گويد جمع شويد و يك نفر را انتخاب كنيد و ديگران در جايي كه هرج  
اصالً تا مردم به آنها مراجعه نكرده اند، دخالت         . مـرج الزم بـيايد دخالتـي نمي كند        

فرض كنيد آقايي كه منتخب مردم است كسي را قاضي قرار        . آنهـا مشروع نيست   
بنده بگويم مي خواهم آن جا فالني قاضي باشد، مردم به من اين اختيار              . مـي دهد  

 .را نداده اند و مراجعه هم نكرده اند

در زمـان حاكمـيت امـام ـ كه با جان مردم و خون شهدا امضا شده ـ  همان      
يعني . وقت مانع نمي شد از اينكه آقايان اجازه در امور حسبيه را به افرادش بدهند              

ايـنكه مثالً ميتي ولي ندارد، حاكم بايد امورش را به دست بگيرد و نماز بخواند و                 
به اي پيدا كردم، بايد پيش حاكم بروم و         يا مثالً من جع   . دسـتور غسل آن را بدهد     
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اموري كه مردم به من فقيه مراجعه مي كنند؛ من          . اش را بدهـد    او دسـتور صـدقه    
اين مجوزي است براي اينكه من بتوانم . نصب شدم و اين هم مراجعه كرده است

اگر بر يك   . در اموري دخالت كنم و فرض هم اين است كه خالفي الزم نمي آيد             
 هـم مـا بيايـيم و بگوييم يك سري از وجوهات مال حاكم است،                مبـناي غلطـي   

معـنايش اين نيست كه متعلق به حاكم است و مردم را مجبور كنيم كه وجوهات                
فـرض كنـيد بـر مبناي غلط مال حاكم نه مال امام      . را بـه يـك حـساب بريـزند        

 هر كسي مي خواهد به هر حاكمي مي تواند بدهد، چون هرج           ) عليه السالم (معصوم
بنابراين از فرمايشات امام استفاده مي شود كه  . و مرج و بي بندوباري الزم نمي آيد       

همـه حـاكم هـستند، ولي مردم در مراجعه آزاد هستند در غير اين صورت سر از                  
 .استبداد در مي آورد

اما اموري كه طبق نظام دنيا و نظام هاي         . بايـد رضـايت مـردم  جلـب شـود          
بايد يك  جا متمركز شوند و قانون اساسي نيز          حكومتـي و قـدرت هـاي مركزي،         

قانون اساسي يك نفر را به عنوان ولي فقيه انتخاب          . همـين كـار را كـرده اسـت        
كـرده كـه او در آن امور مي تواند دخالت كند و بنده ديگر نمي توانم دخالت كنم؛                   

 . منتها قانون براي او هم ناظر قرار داده است

يك قسم از تكبر اين است      : ت تكبر آمده است   امام، قسم “ اربعين”در كـتاب    
اين فقط از   : جواب كند مي فرمايند    كه بگوييم هيچ كس حق ندارد از من سؤال و         

“ يسأل عما يفعل واليسأل   ”همين كه اآلن مي نويسند      . صـفات ذات بـاري است     
اين طور  . مـي فـرمايند اين از صفات ذات باري است و اين شرك در كار خداست               

ي فقيه هر كاري بخواهد بكند، كسي حق ندارد از او بپرسد و ناظري              نيست كه ول  
 . نداشته باشد

 من يك   )٥٥()وشَـاِورهم ِفـي االمـِر فَِاذَا عزَمتَ فَتَوكَّل علَي اهللاِ          (در مـورد آيـه      

برداشـتي دارم و آن اين است كه خطاب به پيغمبر مي شود از كساني كه ناراضي                 
 .ده اند مشورت بخواههستند، اما حاال پشيمان ش

مرا  رأي ايـن، ظهـور در اعـم دارد واالّ آدم هـاي راضـي كـه نمي آيند خالف               
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آدم هايـي كـه بـه مـن وابـستگي اقتـصادي دارنـد، خـالف نظر من را                    . بگويـند 
آدم هايي كه به من عشق و عالقه دارند اشتباهات مرا كه به من تذكر               . نمي گويند 
  :آيه شريفه را بخوانيد.  نمي دهند

 ايـن آيه خطاب به آنهايي است كه تخلف كرده         )٥٦()فَاعف عنهم واستَغِفر لَهم   (

براي اينها طلب مغفرت كن، رابطه خود و        : مي فرمايد . و به جنگ و غزوه نرفته اند      
؛ اين يك نكته    “شاورهم”خودت هم آنها را عفو كن و        . خـدا را با آنها درست كن      

مي فرمايد همين هايي كه به      . ي از مردم است   اساسي در اسالم است و آن طرفدار      
تو موافق نبود، تو اينها را       رأي   شان با  رأي   جـنگ نـيامده و با تو مخالف بودند و         

به نظر مي رسد آن . بعد از آنكه آدم هاي خوبي شدند، ببخش و با آنها مشورت كن
مه اين راجع به اجرا، پس ه     . گونه مردم داري كه در اسالم هست، كم نظير است         

مردم به شخص معيني مراجعه مي كنند و در آنچه كه به او مراجعه              . نصب هستند 
كـردند تـا مادامـي كـه قبول دارند و راضي هستند و نظم دنيا اقتضا مي كند بايد                    

ديگران هم هر كجا مردم به آنها مراجعه كردند و يا فهميدند مردم             . عمـل كنـيم   
رضايت مردم را   “ قانون كار ”در موضوع   امام هم   . راضي اند، مي توانند اعمال كنند     

امام هيچ  . مـد نظر قرار داد و مي دانست كه توده مردم با قانون كار راضي هستند               
وقـت حركتـي كـه سـر از استبداد در بياورد انجام نداد، چون استبداد براي اسالم       

 . احتمالش هم منجز است. ضرر دارد و آبروي اسالم را مي برد

عني نحوه تصميم گيري هاي حكومتي هم، حكومت        راجـع بـه بحـث سوم؛ ي       
حكومت در قانون اساسي تصميم گيري ندارد، چون        . نمـي تـواند تـصميمي بگيرد      

فقهاي . قوانـين بـه مجلـس ارائـه شده و بعد از شور و مشورت تصويب مي گردد                 
شـوراي نگهـبان هـم كـه كار نظارت را به عهده دارند، و موازين برايشان مطرح        

 .است

 يك اشكالي كه آقايان     )٥٧()لَـم يحكُم ِبما انزَلَ اُهللا فَأُولِئك هم الكَاِفرون        ومـن   (

حاال يك كسي اين فتوا را قبول       : در شوراي نگهبان داشتند اين بود كه مي گفتند        
صادر كند؟ جواب  رأي نـدارد چطـور قاضي فتوايي را كه قبول ندارد بر اساس آن   
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 بدهد  رأي وايي را كه قبول ندارد، بر اساس آناين است كه، قاضي بايد همان فت    
؛ يعني با موازين الهي مطابقت كند نه با فتواي خود يا مرجع             “حكم بما انزل اللّه   ”

در هر اجرايي كه مردم احتمال بدهند حكومت ظلم مي كند، اجراي آن             . تقلـيدش 
 .باب حقوق اللّه رفع يد و سهولت است. الزم نيست، خصوصاً در حقوق اللّه
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)٥٨(امام خميني و كرامت انساني
 

اميدواريم  .  تـشكر مـي كنـيم از فرصتي كه در اختيار ما گذاشتيد             �
بحثهايي كه مطرح مي شود مورد  استفاده قرار بگيرد و برخي از             
شـبهاتي كـه در زميـنه اي كـه مـي خواهـيم مطرح كنيم بر طرف               

 .است“ امام خميني و كرامت انسان”بحث ما . بشود

از آنجا كه حضرت عالي به كرامت ذاتي انسان معتقد هستيد اگر موافق باشيد 
 حدود و ثغور اين بحث را در مسائل فقهي ـ اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم؟

كرامت ”مطرح كردن بحث    . مـن از كـرامت انـساني بحـث را شروع مي كنم            
اما امام در . مي گردددر نظـر امـام خميني ـ سالم اللّه عليه ـ به بنده بر     “ انـساني 

. حفـظ كـرامت انـسانها قطـع نظـر از زبان، بيان و قلم سرآمد تمام روحانيت بود                  
ارتـباط و شـاگردي بـنده نـسبت بـه امام بود كه اين تأثير و نگاه را راجع به نوع                      

ايشان عمالً در رفتار، كردار، نوشتار و گفتار كرامت انساني را           . انسان به بنده دادند   
 . تبيين كردنددر حد باال

بنده هميشه بعد از درس پشت سر امام ـ با قباي اصفهاني و كاله و عمامه ـ   
نشد  حـركت مـي كـردم ولي در عين حال ايشان يك بار رو ترش نكرد و يك بار    
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خوب اين گوياي   . كـه سـؤاالت ما را جواب ندهد و مطلب را بدون جواب بگذارد             
 و شخصيت اجتماعي ارزش قائل      ايـن اسـت كه امام براي انسان منهاي موقعيت         

. است، ايشان همه اينها را ناديده مي گرفت و به انسان بما هو انسان نگاه مي كرد                
 كه ارتباط ما با امام قطع مي شود و امام      ٤٢بـاز مي بينيم در زماني كه بعد از سال           

را بـه تـركيه تبعيد مي كنند ـ پانزده سال طول كشيد ـ در زمان استعفاي بنده از     
ادسـتاني بـا همه مشكالتي كه امام در اين برهه از انقالب داشت در عين حال                 د

. مي بينيم فراموش نمي كنند و آن جمالت آكنده از محبت را دوباره تكرار مي كنند               
البـته نسبت به ساير انسانها نيز اين گونه بودند و حتي در برخورد عملي هيچ گاه                 

ل اشكال رو ترش نمي كرد، بله جاهايي       افـراد را هـتك نمي كرد، هيچ گاه در مقاب          
 .كه الزم بود حركتي را انجام مي داد كه به ديگران بفهماند قضيه چيست

اگـر در فقـه ايشان دقت كنيد مي بينيد در سراسر تقريرات و درسهاي ايشان،                
مثالً . هـيچ گـاه نـسبت بـه بـزرگان ـ نـه قلـم و نـه زبان ـ تندي نداشته است          

زهدش گاهي قلمش  در مكاسب، بيع و خيارات تند          بـا همه    ) قـدس سـره   (شـيخ 
و هم نسبت   ) قدس سره (مـي شود، صاحب جواهر گاهي نسبت به مقدس اردبيلي         

اما . بـه صاحب حدائق بيان تندي دارد، شيخ هم اين گونه بود منتهي خيلي كمتر              
امـام هـيچ گاه نه در قلم نه در گفتار به افراد حمله نداشته و احترام افراد را حفظ                    

له غنا وقتي كه بحث مي فرمودند كه بزرگان به مرحوم       ئحتي راجع به مس   . مي كرد 
فـيض خيلـي اعتـراض كـردند ـ همان كه اآلن در نظام ما مورد عمل است ولو      
فـتواي بـرخالفش اسـت و مـن يك قدري متأسفم كه چرا گفته ها خالف عمل                  

بق است اسـت ـ اآلن موسـيقي هايـي كـه تولـيد مي شود همان موسيقي هاي سا      
: فرقـي نكرده، همان آهنگ هاست، همان نوارهاست، ولي مرحوم فيض مي فرمود            

يكي : در غنا و موسيقي دو تا حرام است       . اگـر محـتواي باطل نباشد، حرام نيست       
فيض مي خواست اين حرف     : امام مي فرمود  . حـرمت غنا و يكي هم حرمت محتوا       

 را بپذيرد بعد عمالً ديديم كه       ت نكرد آن روز اين حرف     أرا بزند، ولي خود امام جر     
در زمان شهادت مرحوم مطهري، اين را قبول كرد؛ يعني بهترين غنا آن سرودي              
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است كه خدمت امام خوانده مي شود كه اگر آن غنا نباشد، چه چيزي غناست؛ اگر                
حال، در آن زمان فيض     آن موسـيقي نباشـد، چـه چيـزي موسـيقي است؟ به هر             

رفت و علما او را تكفير كردند اما امام همان وقت به        كاشـاني تـا سـر حـد تكفير          
بـزرگان مي گفت چرا حمله مي كنيد؟ فيض مطلبي دارد كه بايد در آن تأمل كرد،                 
نگريـست و جـواب داد؛ بـا كمـال احتـرام نسبت به او بحث مي كرد و باز امام را                      

ويم ـ  مـي بينـيم ـ ولو براي من شايد گران باشد اما از آن حيث مهم است كه بگ   
به كار افراد، در حد و اندازه ي خودشان         . كـه براي كارها و نظرات ارزش قائل بود        

 . بها مي داد نه زياد و نه كم

قبل و بعد از پيروزي انقالب امام اين گونه بود يعني روي ارزش انسانها تكيه               
تفاوت الزمه انسانيت است، نمي شود يك       . اين تفاوت است نه تبعيض    . مـي كـرد   

ند را با كسي كه معلوماتي ندارد، يكسان به حساب بياوريم يا آدمي كه به               دانـشم 
همـسايه سـتم مي كند با كسي كه ستم نمي كند برابر بدانيم اين تفاوت است كه                  

مي خواهم بحث تفاوت و ارزش ها را در حد          . در بحـث حقـوق بـشر روشـن است         
موقعيت خودش نگه   امام هر فردي را در حد شخصيت و         . الزم نگه داشتن بگويم   

يك خاطره راجع به معنويت     . مـسائل را در حد معنويت حفظ مي كرد        . مـي داشـت   
امام عرض كنم كه مسائل را مادي نمي ديد بلكه در حد و اندازه ي معنويت آنها را    

بـنده سفري به شيراز رفته بودم در آنجا منبر مي رفتم، به كتاب              . طـرح مـي كـرد     
آنجا . بها را معموالً با هر مشكلي بود تهيه مي كردم         عالقـه فراوانـي داشـتم و كتا       

زماني از جامع المقاصد مطلبي نقل كرد       ) قدس سره (امام. دنـبال كتابفروشي رفتم   
و فـرمود مـن جامـع المقاصـد نزدم نيست كه ببينم درست است يا نه؟ من رفتم                   

خدمت روز والدت ثامن االئمه كه به       . كتابفروشـي و جامع المقاصد را تهيه كردم       
. امـام رسيديم تصميم گرفتيم كه اين دوره جامع المقاصد را خدمت ايشان بدهيم             

امام فرمودند شما خودتان استفاده     . مـرحوم والد هم كتاب ها را صحافي كرده بود         
كنـيد، مـا گفتيم در كتابخانه هست و مي توانيم تهيه كنيم ولي براي شما مشكل                 

مام پولي كه بابت خريد كتاب هزينه       مـا روي فكر خودمان مترصد بوديم ا       . اسـت 
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كرده بوديم به ما بدهد، چون ما اين كتاب را با منبر رفتن خريده بوديم، ولي اين                 
تا بعد از مدتي كه گذشت فهميدم كه امام ارزش          . ما نمي فهميديم چرا   . طـور نشد  

نمي آيد ارزش اين را با صد تومان و هزار تومان و . آن را بـا پـول حساب نمي كند   
 .ه هزار تومان مقايسه كند، بلكه ارزش معنوي براي اين كار قائل بودد

بـاز انـسانيت امـام و احترام به انسانها را در تاريخ نهضت و انقالب ببينيد كه                
هيچ . هـر كـسي بـه امـام نامه نوشته، فراموش نكرده و جواب نامه را داده است                 

يا .  اند پاسخ داده است    كـس از دنـيا نـرفته جز اينكه وقتي به ايشان تسليت گفته             
البته بعض كارها و افراد،     . وقتـي بـه قـم آمد بال استثنا به ديدار همه آقايان رفت             

يكي از آقايان تعريف مي كرد : اما شكايت نمي كرد  . سـخت امام را ناراحت مي كرد      
پول را براي آن آقا    . كـه وقتـي امـام در نجـف بود فرمود پولي براي فالني ببريد              

 . گفته بودند اين پول را امام براي شما فرستاده استبرده بودند و

پول را برگردانديم و به امام قضيه را        . گفـته بـود چون فالني داده نمي خواهم        
امام لبخندي زد و فرمود من داستاني در معراج پيغمبر خوانده بودم            . عرض كرديم 

وقتي . شودكـه فكـر مي كردم نمود عيني و بيروني ندارد اما حاال فهميدم كه مي                 
گفتند چرا خاموش كرديد؟    . پيغمبـر بـه معـراج آمد آتش جهنم را خاموش كردند           

بعضي از اهل   . گفتـند بـه احتـرام حـضور و عـبور پيامبر آتش  را خاموش كرديم                
جهنم گفتند چون به خاطر پيغمبر است دوباره روشن كنيد، نمي خواهيم به حساب 

ثُم رددنَاه اسفَلَ   (اين پستي مي رسند     گاهي انسانها به    . پيغمبـر آتش خاموش باشد    
اِفِلين٥٩()س(. 

از نظـر گفتار بهترين چيزي كه مي توان عنوان كرد اينكه امام كرامت انساني            
 رأي  ميزان”: را قـبول داشـت، شـاهد همان جمله معروف امام است كه فرمودند             

نان امام در صـحيفه امـام ـ شما اگر مجلدهايي را كه در مورد سخ   . “ملّـت اسـت  
حتي امام جمله اي . اسـت مطالعه كنيد ـ مي گويد هرچه مردم بگويند همان است  

دارد كـه اگـر مـردم مـا خواسـتار رژيم شاهنشاهي شدند ـ منتهي مي گويد مردم       
نمـي خواهـند ـ مـا نمـي توانـيم كاري انجام بدهيم خواست مردم است و بدنبال       
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 .خواسته خودشان مي روند

هـضت هيچ گاه از خواسته و نظر مردم تخلفي نداشته و            امـام در انقـالب و ن      
نگاه اسالم به انسان هم غير از اين نبوده و          . كمال احترام را براي انسان قائل بود      

 . نيست

وقتي رفتند و با ديگران بيعت كردند، بعد        ) عليه السالم (در زمان اميرالمومنين  
شما نبوديد ريسمانش  را كه سراغ ايشان آمدند آن خطبه معروف را خواند كه اگر     

 يعني چه؟ آيا براي اميرالمؤمنين واجب  )٦٠(“ لقيت حبلها علي غاربها   أل”مي انداختم   
نـبوده كـه حق خودش را بگيرد؟ به اين جهت كه اميرالمؤمنين منصوب من قبل               

روايـات زيـادي ـ مثل حديث غدير ـ در كتابها نوشته اند بلكه     . اللّـه تعالـي اسـت   
هند، اميرالمؤمنين وظيفه ندارد با سرنيزه و به زور مردم را وادار            وقتـي مـردم نخوا    

او حكومتي را در مقام اجرا مي خواهد كه     . كـند كـه بيايـيد حكـومت مـرا بپذيريد          
در محراب . اگر خواستند مي آيد، قبول مي كند، صدمه هم مي خورد. مردم بخواهند 

ه و امام معصوم است،     درست است كه من قبل اللّ     . عبادت هم به شهادت مي رسد     
 لقيت  أل”امـا اگـر مـردم نخواهـند او وظـيفه ندارد واالّ اگر وظيفه داشت چگونه                  

. ريسمانش را مي انداخت؟ خوب بايد براي اين كار اقدام و حركت مي كرد             “ حـبلها 
خواهد فرهنگ سازي كند، فرهنگي كه در زندگي تمام ائمه  مي )عليه السالم(علي

حركت )عليهما السالم(امام صادق و امام باقر    .  بـود  )عـين سـالم اللّـه علـيهم اجم      (
فرهنگـي و مـبارزات منفـي بـراي حكومتهاي جور داشته اند، آنان مي دانستند كه                 

 .ايجاد چنين بستري، با سرنيزه و شالق و خشونت نمي شود

شـاهد ديگـر دربـاره كـرامت انـساني ايـن است كه ما در زمان غيبت، جهاد                   
 در زمان غيبت هيچ تخصيصي      )٦١()الَ ِاكراه ِفي الدينِ   (آيه ي   ابتدايـي نـداريم و به       

آنچه . هيچ كس نمي تواند كسي را مجبور كند كه اسالم را بپذيرد           . نخـورده است  
چون از نظر روايات و فتواي      . مـا داريـم دفـاع اسـت كـه امـري مشروع مي باشد              

حقوق بشر . ريممـشهور ـ كـه تقـريباً اجماعـي مسلم است ـ ما جهاد ابتدايي ندا      
اما كار فرهنگ . امروز هم قبول دارد كه نمي توان بي جهت به مملكتي حمله كرد      
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فرهنگ سازي آزاد است و همه ملتها دوست دارند . له ديگـري است  ئسـازي مـس   
صلي اهللا عليه   (در زمان رسول اللّه   . فـرهنگ خودشـان را بـه ديگران انتقال دهند         

.  هم انكار كرده اند گفته اند آنها هم دفاع بوده          كه برخي جهاد ابتدايي آنجا را     )وآلـه 
امـا دفـاع از مظلومـين يعنـي مي رفتند براي نجات مظلومين با سران كفر درگير                  

، احكام اسالم بر او واجب “الاله اال اللّه”بـه محـض ايـنكه مي گفتند      . مـي شـدند   
 مانند سربازي است كه در ميدان جنگ دو تا دستهايش را باالي سرش            . مـي شـد   
درست است كه با اجبار روي سرش مي گذارد ولي اين كار يعني تسليم              . مي گذارد 

پيغمبر هم در   . شـدن در مقابـل نيـروها و ايـنكه مـا ديگـر با شما درگير نيستيم                 
و مسلمان بشويد آنها هم “ ال الـه االّ اللّـه  ”مـيدانهاي جـنگ مـي گفـت بگويـيد         

“ ال اله االّ اللّه   ”ما اين سرنيزه و     ولو اينكه سرنيزه باالي سرشان بود ا      . مـي گفتـند   
خوب اينها در حال    . مانـند دو دستي است كه سرباز دشمن روي سرش مي گذارد           

، با  “ال اله االّ اللّه   ”پيغمبر مي فرمود كه اگر شما بگوييد        . جـنگ و دشـمني بـودند      
يعنـي تسليم شديم و با شما  “ ال الـه االّ اللّـه   ”شـما كـاري نـداريم و مـي گفتـند            

پس اكراه در آنجا به معناي     . جنگـيم، لـذا بقـيه احكام هم بر آنها بار مي شد            نمـي   
سـرنيزه و اجـبار و ايـنكه حقوق انساني اسيري از بين برود نبوده، بلكه در مقابل                  

اگر . دشـمني بـوده كـه حملـه مي كرده و مي گفتند اگر حمله كني حمله مي كنيم                  
ات  ذار، حاال مي گويند اسلحه    بخواهـي به تو حمله نشود دستانت را روي سرت بگ          

و “ ال اله االّ اللّه”را بيـنداز و دسـتت را روي سـرت بگذار آن موقع مي گفتند بگو         
بنابراين عدم جهاد ابتدايي دليل بر اين است كه اسالم . جزء فرقه مسلمين مي شد

سشان اميرالمؤمنين با سرنيزه  أائمـه معصومين و در ر     . حقـوق بـشر را قـبول دارد       
 .نكردحكومت 

بـه نظـر بـنده بايد بحث عملي و نظري كرامت انساني را تمام شده بدانيم و                  
ولَقَد كَرمنَا  (چون از لحاظ بحث عملي يعني       . اش رفت  بايـد سراغ بحث كار بردي     

 مِني آدِن  : (، خدا انسان را آن قدر محترم دانسته كه فرموده است          )٦٢()بع سأَلُونَكيو
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؛ يعني همان نفخت    )٦٤()ونَفَختُ ِفيِه ِمن روِحي   (،  )٦٣()ح ِمن امِر ربي   الـروِح قُِل الرو   

خداوند . فيه من روحي در نسلهاي بعدي آمده و روح الهي در او دميده شده است              
مي فرمايد رسول اللّه از شما مي پرسند كه روح چيست؟ شما بگوييد يادگار الهي و                

روح از مجردات   . شد به آنها تفهيم كرد    بيش از اين نمي     . يك جرقه آسماني است   
قُِل الروح . (اسـت و ايـنها نمـي توانند مجرد را آن طور كه بايد و شايد درك كنند              

تنها اين انسان است كه امر رب و يادگار الهي و جرقه آسماني در              ) ِمـن امـِر ربي    

اُهللا احسن  فَتَبارك  : (ايـن خداونـد اسـت كه در زمان خلقت آدم مي فرمايد            . اوسـت 
 به او  .  بـه نـوع بنـي آدم مي گويد ما شما را گرامي و بزرگ داشتيم                )٦٥()الخَاِلِقـين

لذا خدايي كه   . ايـن كـرامت، يـك كـرامت تكويني است         . كـرامت عطـا كـرديم     
در تشريع و . تنها نمي تواند به كرامت تكويني اكتفا كند) ولَقَـد كَرمنَا (مـي فـرمايد    

رعايت اين كرامت در فقه هم بسيار  . ين كرامت را رعايت كند    قانونگذاري ها بايد ا   
لذا بايد برويم سراغ مواردي كه در فقه ما بر حسب فتواي بعضي از              . روشـن است  

فقهـاي بزرگ و معروف موجود نيست و آنها را به صورت احكام فقه و به صورت                 
.  آمده استكرامت انساني كه اسالم گفته در قانون طبيعي هم       . قانـون در بياوريم   

شـما ببينـيد بـين حـق اللّـه و حق الناس چقدر تفاوت است؟ در حقوق مردم جز                    
رضـايت مـردم چيز ديگري دخيل نيست اما در حق اللّه باب، باب تخفيف و عدم                 

مثل آقا سيد   ) قدس سره (در حدود اللّه حتي بعضي ها مثل ميرزاي قمي        . اجراسـت 
دي كه هست متعلق به امام زمان اين حدو: گويند مي )قدس سره(احمد خوانساري 

اما حقوق الناس، از نظر همه فقها، ضرورت        . اسـت و مخـتص زمان حاضر نيست       
در حقوق الناس، اگر دزدي را گرفتند       . اسـالم اسـت و نمي شود آن را تعطيل كرد          

ممكـن اسـت كسي بگويد قطع يدش متعلق به دوره ي امام زمان است، اما جنبه                 
اين حاكميت اراده و انسان است، اساس       . ش بدهـند  اش را بايـد بـه صـاحب        مالـي 

 تَأكُلُوا اموالَكُم بينَكُم    الَ(اقتـصاد انـسان بـر حقـوق الناس احترام به بشريت است              
 اگر باالترين معامله و بيشترين      )٦٦()ِبالـباِطِل ِاالَّ ان تَكُـون ِتجـارهً  عن تَراض ِمنكُم           
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رضايت مالك يا صاحبان امرش نباشد      اگر  . سـود باشد تراض و رضايت نياز است       
نه : خـوب اين احترام است كه براي انسان قائل شده و مي گويد            . فايـده اي نـدارد    

تـنها تـو محترمـي بلكه اموالي هم كه به تو ارتباط دارد محترم است، كسي حق                  
نـدارد امـوالت را از تـو بگيـرد و بدون رضايت تو حق ندارد كاري روي آن انجام                    

 اينكه اگر بخواهي به كسي بگويي چيزي را مباح كند آنچه باالتر در بـاب  . بدهـد 
ال يحل مال امرء مسلم اال بطيبه  نفس   ”. از رضـايت مطـرح اسـت طيب نفس است         

 . يعني بايد طيب خاطر داشته باشد كه چيزي را به من بدهد)٦٧(“منه

مام كما عليه استاذنا اال   (امـا در بـاب معـامالت، رضاي به معامله مي خواهيم             
ممكن است فروشنده ناراحت . آنجا رضايت به معامله مي خواهيم) سـالم اللّه عليه  

اش را مـي فروشد، اما در عين حال راضي است كه بفروشد براي               باشـد كـه خانـه     
رضايت به تجارت   . ايـنكه مـشكلي را در زندگـي خود با فروش خانه حل مي كند              

 اسالم چطور كرامت انسان را      )٦٨()تَراض ِمنكُم ِاالَّ ان تَكُون ِتجارهً  عن       . (كافي است 

حفـظ كـند؟ از زمانـي كـه نطفه اي در رحم منعقد مي شود تا زماني كه در قبرش              
نطفه . مـي گذارنـد، تـا زماني كه اين قبر و استخوان هست برايش احترام قائل اند                

دارد منعقد شده در رحم را به اعتبار كرامت انسان كسي نمي تواند سقط كند، ديه                
به محض اينكه نطفه منشائيت پيدا كرد براي        . و سـقط جنـين هـم حـرام اسـت          

بعـد كـه مـرد، مـثل مرده حيوان نيست        . انـسان كـرامت قانونـي و حقوقـي دارد         
 بعد از مرگش محترم است، قبرش هم    )٦٩(“  المـؤمن ميـتاً كحـرمته حياً        �ـحـرم ”

. قبر محترم است  حقش نسبت به آن     . محتـرم اسـت، و نمي توانيد نبش قبر كنيد         
اگـر فـردي آمـد در زمين مواتي براي خودش قبري تهيه كرده و ما او را در آنجا                

 ـ نبش قبر  ١. دفـن كـرديم نـبش ايـن قبـر در اسالم از چند جهت ممنوع است     
ورثه .  ـ حـق ورثه ساقط مي شود  ٢. مـسلمان بـي احترامـي بـه او و گـناه اسـت      

انسان است و   . طلب مغفرت كنند  مـي خواهـند بـراي عزيزشـان فاتحـه بخوانند،            
خود .  ـ حق ميت ٣. عاطفـه را كـه نمي خواهيم و نمي توانيم بكوبيم  . عاطفـه دارد 
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شما نمي توانيد اين قبر را      . ميت زميني را براي قبر آماده كرده، لذا به آن حق دارد           
بدن انسان را بي جهت نمي شود تشريح كرد، مگر اينكه باب تزاحم             . نـبش كنـيد   

به . اش تا زمان مرگ كرامت داده است       پس خدا آدم را از زمان نطفه      . يايدپـيش ب  
متأسفانه گاهي توجه . نظـر بـنده در تمـام فقه اسالم اين كرامت حفظ شده است             

من يك نمونه ديگر كه با كرامت انساني        . نـشده و خالف آن فتوا داده شده است        
رگ بشمارد، اما به زن     نمي شود خداوند انسان را بز     . سـازگار اسـت بـيان مـي كنم        

بهايت نصف مرد است، اينكه ديگر       بگـويد اگـر كـسي تـو را از بـين بـرد، خون              
يا اگر يك متخصص قلب، و مغز و      . كرامت نيست، بلكه آن را كوچك كرده است       

اش در دنــياي طـب كـم اســت، و مـسلمان نيـست در اثــر      اعـصاب  كـه نمـونه   
! اش نصف يك مسلمان است     يهبـي احتياطـي يـك رانـنده، از بين رفت، بگويم د            

خـوب مگر تحقير غير از اين است؟ يا زني را كه مسلمان هم هست مي گوييم تو                
اين نگاه ها و . عقلت كم است، خون بهايت نصف خون بهاي مرد است و هلّم جراً

 .نظرها با كرامت انساني سازگاري ندارد

قهي را    سـؤال ديگـر اينكه اگر ما استدالل كنيم و بگوييم احكام ف             �
اين . كنيم، رد كرامت انساني را مي توان در آن پيدا كرد           استحـصا 

اما كرامت  . نـوع اسـتدالل كـردن در جـاي خـودش درسـت است             
انـسان را بـيش از قـدر متـيقن اثـبات نمـي كنيم يعني نمي توان                  
اطـالق كـرامت انـسان را به عنوان قاعده مطلق استفاده كنيم؛ و              

مشكلي .  اين قيد نمي شود بزنيمحتـي اطـالق روايت ديگري را با   
كـه در حـال حاضر در حوزه معرفتي با آن مواجهيم اين است كه               
بـه فتوايـي بـر مـي خـوريم كـه غالباً مستند به اطالقي است يا                  
عمومـي، اگـر بخواهيم با چنين استداللي قيد بزنيم با اين اشكال         

يعنـي اطـالق را با قدر متيقن قيد زدن و اين ثابت      . مـواجه اسـت   
 . نيست
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 مـن اول شـبهه خود حضرتعالي را جواب بدهم و بعد مبناي بزرگان را طرح                
 . هيچ ايرادي ندارد از قضا در مقام بيان هم هست“ ولقد كرمنا”. كنم

 ولـي احـتمال قـوي در عـالم حكمت هاست به  شما به دليل لبي                  �
 سرايتش مي دهيد؟ 

 شود و داراي    مـن عرض مي كنم كه اگر بزرگش داشته        .  دلـيل لبـي نيـست     
كـرامت باشد ـ اين يك فهم عرفي است ـ يعني قانونگذار مي گويد من انسان را    

بني آدم، هدف و    ) ولَقَـد كَرمنَا  (در آيـه    . بـزرگ مـي دانـم ولـو بـه عـنوان هـدف             
يك قانون شكل گرفته كه مقدمه اي دارد و در كتابهاي فقهي برائت             . زيربناسـت 

حال . بزرگش دانستيم .  به انسان كرامت داديم    اسـتدالل كـرده اند كه مي گويد ما        
ائمه و فقها چنين ديدگاهي دارند      . خداوند اين گونه نظري نسبت به بني آدم دارد        

آيـا يك قانونگذار با يك  قانون مي تواند او را تحقير كند؟ عقالً مي گويند خداوند                  
فهم . دكـه بنـي آدم را بـزرگ دانـسته، قانوني وضع نمي كند كه او را كوچك كن                  

عقاليـي از الزمـه كـرامت ـ ولـو شما بگوييد كه كرمنا قانون را باالطالق قانون      
 في  نمـي دانـد، كه بنده با اين ديدگاه موافق نيستم ـ يعني ولقد كرمنا في الخلقه   

لذا اگر قانونگذار كه همان     . الـتكوين كـه مفسرين هم معموالً بر اين نظر هستند          
ش بزرگ داشته اما در قانونگذاري كوچكش كند،        خداونـد است انسان را در آفرين      

به عبارت ديگر در    . درست قانونگذاري نمي كند   . ديگـر قانـونگذار حكـيم نيـست       
قوانين بايد  . سرفـصل قوانين مقدمه مي آيد كه اين مقدمه، هدف را تبيين مي كند             
مقدمات در  . بـه دنبال آن هدف تعريف شوند و نمي تواند خارج از آن هدف باشند              

نـونگذاري عـادي هـم مؤثـر اسـت ـ در قانون اساسي هم مقدمات جزء قانون       قا
من در فقه . اساسـي اسـت ـ امـا از جهـت دوم بـنده معتقدم بايد سراغ فقه رفت      

بنده . جايـي را كه انسان تحقير شده باشد يا حق كسي از بين رفته باشد نمي يابم                
به . ي وجود ندارد  باكمـال صـراحت عرض مي كنم كه در اسالم هيچ گونه تبعيض            

عـنوان مـثال عالّمـه طباطبايـي در باب حقوق زن مي فرمايد دوازده مرتبه روي                 
 معروف در مقابل منكر يعني بد       )٧٠()وعاِشروهن ِبالمعروفِ (حقـوق زن تأكيد شده      
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نباشـد، ظلـم نباشد، زشت نباشد اين تكرار و تأكيد وجود داشته بعد مانند مرحوم                 
دي بگويـيد كـه تعـدد الزوجات مستحب است، حتي اگر        سـيد محمـد كـاظم يـز       

يا به قول شهيد مطهري با زن قبلي        . رضايت زن قبلي را هم در نظر نداشته باشد        
تا جوان بوده، زندگي كرده و بعد زن ديگري بگيرد، به حساب اينكه كار مستحب               

نار آيا مي تواند هر شب يك زن صيغه اي را ك          . انجـام داده و ثـواب هم برده است        
همـسري بـياورد كه تازه با او ازدواج كرده بعد توجيه كند صيغه مستحب است و                 
اسـالم بـه آن دسـتور داده اسـت؟ آيا اين معاشرت به معروف است؟ آيا مي شود                   
دليلـي داشـته باشيم كه مرد مي تواند بدون رضايت، زن تازه اي اختيار كند؟ و در                  

) وعاِشروهن ِبالمعروفِ (را با   صـورت وجـود چنـين دليلـي، آيـا اطـالق آن دليل               

نمـي تـوان تقيـيد كرد؟ من نوشته ام كه هيچ دليلي بر استحباب وجود ندارد براي                  
جـوازش هـم بـه طـور مطلـق دلـيل نداريم، بلكه جوازش مقيد به اين است كه                    

اگر اين دو زن در زندگي به هم كمك كنند و زن اول راضي باشد               . معـروف باشد  
اطالقات .  االباحه هم اين را مي گويد و جايز است       �ـت، اصـال  هـيچ بحثـي نيـس     

اما اگر زن اول در صورت ازدواج موقت نه تنها رضايت           . عقود هم اين را مي گويد     
نـدارد بلكـه مـي خـواهد خودكشي كند، آيا باز هم مي توانيم بگوييم تعدد زوجات                  

نده معتقدم بزرگان ما    ب. جايـز اسـت؟ ما نوشته ايم كه استحباب، اصالً دليل ندارد           
اگـر يـك مقدار روي فقه مقدس اردبيلي ـ دقتهايي كه حضرت امام داشته اند  ـ     
تأمـل كنـند مـي توانند با همان متد فقهي، بسياري از مشكالت حقوقي را كه در                  

شما معتقديد اين . حال حاضر وجود دارد و مخالف كرامت انساني است حل نمايند  
مالزمه عقالييه با اطالق آن دليل توسط شارع رفع         . حديث مالزمه عقالييه است   

ظهور لفظ نيست تا با يكديگر تعارض كنند، مالزمه عقالييه است كه            . شده است 
 . رفع شده، اما بنده معتقدم چنين چيزي وجود نداشته و ندارد

 مرد به زن خودش     )٧١(“الـزوج اولي بزوجته   ”مـورد ديگـري را عـرض كـنم          

يعني پدر زن يا بچه ها حق ندارند        . تدفـين اولي است    نـسبت بـه امـور تكفـين و        
فقها فتوا  . بگويـند مـي خواهـيم ايـن جـا دفن كنيم، اما عكسش اين گونه نيست                
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در مورد  . نـداده انـد، فـرموده اند روايت مي گويد كه زن به مرد خودش اولي نيست                
رام، اين يك برداشت است و مورد احت      . زن، اقـوام و بستگان خودش اولويت دارند       

اگر مرد بودن . لـيكن بـنده همانجـا گفـته ام زوجيت اولويت مي آورد نه مرد بودن          
 “ للزوج علي الزوجه  ”گفته   “ هأللرجل علي المر  ”نگفته  . اولويت بياورد تبعيض است   

درسـت هـم ايـن اسـت، زيـرا زندگـي ايـن دو بـا هـم بـوده عـيوب يكديگر را                         
 فقط اولويت مرد بر زن را عنوان كند       بنابراين اگر روايت مي خواست    . مي دانسته اند  

يعني مرد بودن دخيل است و اگر چنين بود  “ هأالرجل اولي بالمر  ”بايـد مـي فرمود      
 .يك حكم تبعيض آميز از طرف شارع حكيم وضع گرديده بود

 . وصف مشعر به عليت است �

. است و نمود آن در سراسر فقه هم مشخص است           بـا فهم عرفي تمام العليه       
 آيا زنها را شامل     )٧٣(“اللهم ارحم خلفائي  ”،  )٧٢(“االنبياء العلماء ورثه   ”مانند  كلماتي  

وقتي عالمي مي نشيند فرشتگان .  مذكـر است )٧٤()فَـسأَلُوا اهلَ الذِّكرِ (نمـي شـود؟     

پروبالـشان را فـرش مـي كنـند حـاال اگر زن بنشيند فرش نمي كنند؟ لذا صاحب                   
است هر آنچه بر محرم حرام است بر    جواهـر در بـاب محـرم و محـرمه فـرموده             

محـرمه هم حرام است ـ بنده در كتاب قصاص و طالق اين مباحث را به صورت   
مفصل آورده ام ـ مي خواهم عرض كنم اگر يك مقدار بينش ها را توسعه بدهيم و  
بـه مـسائل توجه دقيق تري كنيم و برويم در همان متد فقهي بريزيم بسياري از                 

 . مسائل حل مي شود

 )٧٥()علي اليد (در بـاب ضـمان آقايـان براي ضمان مقبوضه به عقد فاسد، به               

وفي صحته اشكال، مي گويد يعني اگر       : تمـسك كرده اند مقدس اردبيلي مي گويد       
مثالً من رفته ام داد و ستدي انجام دادم . طـرف جاهل به فساد باشد، ضمان ندارد    

عد از چند سال فهميده ام كه بيع        و جنـسي را با جهل، به بيع فاسد خريده ام حاال ب            
فاسـد اسـت حـاال آن طرف مي آيد مي گويد بيا مثل و قيمتش را به قيمت امروز                    

 .بده
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 . طبق اين توضيح، وصف مشعر به عليت است �

 ، اسمش را بگذار الغاء       مـشعر نيـست من مي گويم فهم عقال يعني تمام العله           
 .خصوصيت به مناسبت حكم و موضوع

ب ايـنكه وصف مشعر به عليت  است وجود         يـك شـرطي در بـا       �
دارد كـه وصـف نبايد مشهور و متعارف  باشد مي گويند وصفي              
. كه غير متعارف است اگر كسي به كار برد، مشعر به عليت است            

 .در مورد زوج و زوجه نمي توانيم چنين استداللي به كار بريم

ن عناوين را   من عرض مي كنم كه عقالً وقتي اي       .  مـن اصالً مشعر نمي گويم     
عين همين استدالل را مرحوم صاحب جواهر در        . ببينند، الغاء خصوصيت مي كنند    
تمام محرماتي كه بر محرم حرام است بر محرمه         . كـتاب الحج در باب احرام دارد      

در فقه و از قضا در قرآن آياتي در تأييد همين حرف بنده وجود              . هـم حـرام است    
ه بقره مي فرمايد اگر نمي توانيد بنويسيد، دو تا          قـرآن در باب شهادت در سور      . دارد

 براي اينكه قرآن مي ديده      )٧٦()فَِان لَم يكُونَا رجلَيِن فَرِجلٌ وامراتَانِ     : (شـاهد بگيريد  

اگر نگويد دو زن به جاي يك مرد طبق جريان عادي مي گويند خوب شهادت چه    
. مطلب را قرآن توجه داشته    فرقـي مي كند چه دو تا مرد باشد چه دو تا زن و اين                

بـه تحلـيل و نظر بنده شارع ديده در ميان مردم رجلين براي شهادت خصوصيت                
 .ندارد، بنابراين بالفاصله آمده تذكر داده و اين مؤيد عرض بنده است

 اگـر كـرمنا بنـي آدم را بپذيـريم كـه تكويني و مربوط به عالم                  �
 .ه ايممالكات است، لذا حكمت در تشريع را نيز پذيرفت

 . هدف، قانون است

 در ايـن جـا نمي شود به اطالق تمسك كرد چون كه عالم تشريع                �
 .عالم تزاحم همين مالكات است

  اينكه مي فرماييد در واقع و عالم ثبوت است اما در مقام اثبات چه؟
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 اگـر بپذيـريم كـه در مقام تكوين است ـ شما نمي فرماييد اثبات      �
م كه انسان كرامت دارد، اما در يك ولـي مقام تكوين ـ من مي پذير  

حكـم خـاص تـزاحم پـيدا مـي كند با يك مالك ديگر در اين مورد                  
 .خاص

  تزاحم يا تعارض؟

 . در عالم مالكات تزاحم است �

 . عالم مالكات به ما مربوط نيست

 . مي دانم ولي باالخره نمي توانيم به اطالقش تمسك كنيم �

شده است و ما جواب داديم قاعده        اين عين اشكالي است كه به قاعده عدل         
 .عدل  از قواعدي است كه در مقام اثبات مفيد است

 وقتـي مـي توانـيم اسـتدالل كنيم كه قاعده عدل در مقام تشريع                �
باشد قبلش بايد در مقام تشريع اثباتش كنيد واالّ در مقام تكوين            

 .باشد فقط به قدرمتيقنش مي توانيد تمسك كنيد

خداوند يك  . ، در مقام تكوين است    )٧٧() كَرمنَا بِني آدم   ولَقَـد ( مـن مـي گـويم       

، )٧٨()ولَقَد كَرمنَا بِني آدم   : (زماني كه مي گويد   . مطلـب را به ما مي گويد كه بفهميم        

و در آفرينش از روح     ) وفَضَّلَنَا علَي كَِثير  (مـا در آفـرينش انـسان را بزرگ داشتيم           
عقالً وقتي مي بينند كسي كه آفريننده       . نمي كند خودمان در او دميديم، معما طرح       

يك . خوب اين يك مقام ثبوت دارد     ) ان الحكم االّ للّه   (است قانونگذار هم هست     
مـا مطمئنـيم قانـونگذار در آنجا نشسته و قانون را      . مقـام اثـبات در مقـام ثـبوت        

حت، مـي گـذارد همـه جوانب را در نظر دارد، و بعد قانون را مي آورد مراعات مصل            
اما مقام اثبات، ما    . نبود كسر و انكسار، همه اين محاسبات را دارد، اين مقام ثبوت           

از كجـا بفهمـيم كه او چقدر كسر و انكسار كرده؟ بنابراين از  دليل مي فهميم، ما           
تابـع دليليم، علم غيب نداريم هر كسي هم يك برداشتي از دليل دارد؛ پس دليل                
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 تكرار مي كنم كه مقام خلقت، منتها مالزمه         مجدداً. هـرچه گفـت مـا مـي پذيريم        
عقالئـيه اسـت بـين ايـن گـونه آفـرينش كه آن قانونگذار مخلوق خود را تحقير            

 .نمي كند
 . اين مالزمه لبي است نه مالزمه عقالئيه �

 . مالزمه عقالئيه دنبال اطالق زيربنايش اطالق است

 . آن علم تكوين است مقام اثبات نيست �

اطالق يعني همه   . ما مي فهميم يا نه؟ مي فهميم كرامت دارد         ولقـد كـرمنا را      
يعنـي خـدا به همه انسانها كرامت داده، خوب مالزمه عقالييه است كه              . انـسانها 

وقتـي بـه همه كرامت داده خود او هم مي خواهد قانونگذاري كند بين اينكه اين                 
 تحقير كند معلوم چون اگر بخواهد. قانونگذار در قوانينش انسان را تحقير نمي كند

مـي شـود بـه ايـن يكي كرامت نداده زيربنايش مطلق است و وقتي زيربنا مطلق                  
اين مالزمه عقالئيه را مي يابيم بعد       . باشد مالزمه عقالئيه هم تابع فهمشان است      

مثالً روايتي مي گويد اگر مؤتمني به كشور اسالمي . بـه سـراغ قوانـين مـي رويـم       
دف كرد، قيمت خون بهايش يك كره االغ است؛         دعـوت كرديد و كسي با او تصا       

چطور فردي  . عقالً اين نحو حكم دادن را تحقير مي دانند        . خـوب اين تحقير است    
كه شناسنامه اسالمي دارد خون بهايش سي ميليون تومان است و يا در ماه حرام               
چهـل و شـش ميلـيون تـومان اما خون بهاي آن آقا را بيست هزار تومان تعيين                   

ـ    خوب اين تحقير نيست؟ بنده معتقدم كه اگر دليل، اطالقي هم داشته            . دكـرده ان
وما (شبيه قانون عدل، شبيه . باشـد بـه وسـيله اين مالزمه عقالئيه تقييد مي شود          

، ثانياً اگر ما با دقت سراغ ادلّه برويم هيچ كجا )٧٩()جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرج    

شما اگر نوشته هاي ابن ابي عقيل و ابن جنيد . يمدلـيل محكـم فقهي پيدا نمي كن     
را ببينـيد ـ كـه همـراه مقدس اردبيلي دارند احيا مي شوند ـ معتقد بودند كه بيع،      

اما امام  در كتاب بيع معتقد است كه بيع اصالً قبول            . ايجـاب و قـبول مي خواهد      
ين نظر  البته اصل ا  . (نمـي خـواهد و رضـايت طـرفين بـه نقل و انتقال مي خواهد               
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مـتعلق بـه مقدس اردبيلي است؛ ولي چه كنيم كه بنا نيست نظرات امام در حوزه          
اگر كسي ولي دو صغير است و مي خواهد خانه اين را            : امام مي گويد  ) مطرح بشود 

بـه ديگري بفروشد بسياري از بزرگان مي گويند يك بار از طرف يكي بگويد بعت        
ت؛ اما امام مي گويد نخير تنها بگويد        هـذا بهـذا و از طـرف ديگري هم بگويد قبل           

يا اگر در عقد و ازدواج وكيل از طرفين است، امام مي گويد             . ملّكـت الـدار بـدرهم     
، جواب دوم اين    “انكحـت موكلتي موكلي علي المهر المعلوم      ”: مـي تـواند بگـويد     

اسـت كـه اگـر در فقـه جستجو كنيم چيزي مخالف حقوق بشر پيدا نمي شود به                   
ا در ذهنش باشد كه اسالم، عدل، كرامت انساني و سهولت دارد و             شرطي كه ابتد  

 .از اين طريق مي شود به گونه اي استدالل كرد كه مخالف حقوق بشر نباشد

اما مسئله كفر هم .  در ايـن آيـه مـي فهمـيم كه انسان كرامت دارد          �
 .هست

 .  بله مسئله كفر متفاوت است

 . پس با برخي از اعمال منافات ندارد �

 . مانند مجازات ها بله

 . پس مي شود اجماالً پذيرفت �

 .ولي روي كفر، يعني انكار عن جحود، عدوان و دشمني.  اجماالً را مي پذيريم

 .  همين مقدار از استثنا هم كفايت مي كند پس منافات ندارد �

اين تفاوتي است كه خودش .  كـرامتش محفـوظ اسـت   , ايـن اسـتثنا نيـست     
حدود همين است شما وقتي مردي را شالق مي زنيد   . آورده، مـثل حـد زاني است      

زيرا . خوب اين خالف كرامت انساني است، اما از نظر بدوي خالف كرامت نيست            
مقتضاي كرامت هم . خود فرد قبول دارد كه جرم كرده است و بايد مجازات بشود         

اين است كسي كه به حقوق ديگران يا به جامعه خيانت كرد مجازات بشود، اينجا    
 .گر استثنا نيست خروج تخصصي استدي
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  يعني از انسانيت بيرون رفته است ؟ �

 . نه خودش كرامت را از بين برده است

 يعنـي كـرامت انـسان تـا وقتي است كه من به فطرت انساني ام                 �
 .عمل كرده باشم

 نـه بـه فطـرت به آن معني كه بعضي از بزرگان مي گويند تا وقتي است كه                   
اين امر به خود فرد مربوط است       . ازات و تفاوت نبينند   عقال او را مستحق يك مج     

 .“االمتناع باالختيار ال ينافي االختيار”

 اگـر شارع را به جاي عقال بشناسيم و بعد بگويد آن كسي كه به         �
 .نظر من شرايط ذمه را عمل نكرد، مجازات مي شد

  معاهد است يا نه ؟

ذب مردم به    شـما در ايـن قسمت به شارع  حق بدهيد كه براي ج              �
 .دين اسالم يك مقدار بر كافر سخت تر مي گيرد

 . كفر غير از عدم اسالم است

 . حاال ذمه را هم قبول دارند �

 . كفر غير از عدم اسالم است، اصالً كافر در دنياي ما انگشت شمار است

 . در قرآن را قبول دارم ولي در روايات نه �

 .دارد مگر مي شود؟ در روايات هم مبحث كفر وجود 

 . چرا در قرآن مي شود؟ در قرآن همين معناي لغوي مراد است �

 روايت وجود  ٣٦مثالً درباره ارث بايد بحث كرد كه        .  روايـت تابـع آيات است     
شبهه اي كه ايشان فرمودند بنده قبول       . دارد كـه غير مسلم از مسلم ارث نمي برد         

 اگر زني را شما. دارم ايـن تبعـيض نيـست تفـاوت اسـت، كـه خود خواسته است        
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كسي نمي گويد اين    . شـالق بـزنيد و بعد هم طائفه اي از مؤمنين بيايند نگاه كنند             
خـالف كـرامت انسان است، چون كرامت اقتضا مي كند كه جامعه عفت، نسل و                

 .لذا اين زن را مجازات كرده اند. نسبش حفظ شود

 . اين همان تزاحم است �

به عنوان نمونه   . اوت است  تـزاحم نيـست، دلـيل از اول گفـته كـه ايـن تفـ               
معاودينـي كـه در عـراق بودند، نه سربازي مي رفتند و نه ماليات مي دادند از همه                   

نمي توان گفت چرا دولت . دولت اين افراد را بيرون كرد    . مـزايا هـم سود مي بردند      
در واقع دولت امتيازي قائل شد براي فردي كه سربازي          . ايـن افراد را بيرون كرد     

در روايات هم هيچ كجا نداريم كه غير        .  تفـاوت اسـت نـه تبعيض       ايـن . مـي رود  
چون اوالً  . مـسلمي را مجـازات كرده باشند به اين خاطر كه از حقوقش منع شود              

. روايـات داراي كفـر تابـع  قـرآن اسـت، ثانياً قبح ِعقاب بالبيان مانع آن مي شود          
ه مسلمان بوده   يعنـي اگـر در  جـنوب آفريقا يك نفر مسلمان نبوده، اما پدرش ك               

حال بايد گفت چون مسلمان نيستي ارث تو را به نوه ات كه شناسنامه              . مرده است 
 .اسالمي دارد مي دهيم

 مـن اشـكالي كـه بـه حرف شما دارم اين است كه شما به قرائن                  �
 معني  حالـيه صـدور ايـن حديث توجه نداريد، يعني شما در خأل            

 . مي فهميممي كنيد يعني به نحوي كه در قرن بيست و يكم

 . خير، اين گونه نيست

بين زن و مرد تفاوت بوده      .  آن زمان اين مباحث  را نمي دانستند        �
 .و يك عرف هم وجود داشته است

 . پس روايات مقطعي است

 ... نه مي خواهم بگويم به اين قرينه مي شود �

ايـن حرفـي است كه بعضي از   .  نـه قـرينه نمـي شـود، اختـصاص مـي شـود             
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 مي كنند كه همه چيز را از بين مي برد يعني اختصاص يافتن،       روشـنفكران مطـرح   
 .كه روايات متعلق به آن زمان بوده و مقطعي است

 نـه تـنها مـتعلق بـه آن فـضا و زمـان نبوده مفهومش به قرائن            �
 .حاليه درك مي شده است

 يعنـي چـه؟ مفهـوم چيـست؟ آنهـا كـج مي فهميدند از باب آنكه جامعه كج                   
 .مي فهميد

 بايد معصوم توضيح مي داده و تأكيد هم مي كرده اگر هم              اين را  �
 . مخاطب نمي فهميد

 . چطور تأكيد كند؟ قرآن تأكيد كرده

 سال اين بحث ها را      ١٤٠٠ قـرآن تأكـيد نكرده كه فقهاي ما بعد از            �
 .دارند

 فقهـا فقهائـند، مگـر شـما حـرف ميرزا يادت رفته؟ سيد محمد كاظم يزدي                 
الي نوشته به جاي اينكه مسائل مشروطه اي را بررسي          پـنجاه فـرع براي علم اجم      

. ميـرزاي نايينـي مسائل مشروطه را فقهي كرد        . كنـند بـه فـروع پـرداخته اسـت         
نمـي خـواهم بگويم كدام درست رفته اند، هر دو معذور و مأجورند، اما سيد محمد                 
كـاظم يـزدي بـراي علـم اجمالي پنجاه فرع نوشته به عنوان نمونه مي گويد اگر                  

ك كردم ركعت هشتم ظهرم، يا ركعت اول، نمي دانم ركوع ركعت قبلي ام يادم               ش
رفـته يا سجده ؟يك فروعي كه در قوطي هيچ عطاري پيدا نمي شود شما فقها را                 

بحث برداشت است اجتهاد بايد پويا باشد، امام مي گويد كنز و معدن   . كنار بگذاريد 
ام نوشتند شما آبروي صاحب درباره ي ام . اگـر نفـع بـود، مـتعلق بـه مالـك است            
بعضي فقهاي ما هنگامي كه امام فرمود       . جواهر و حوزه هزار ساله را از بين برديد        

اگـر شـطرنج از موضـوع خـودش خـارج شـود حرام نيست چه برخوردي كردند؟              
اينجا بحث برداشت و تفسير مطرح      . روايـت نوشـتند به امام كه ايشان جواب داد         
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يك نمونه اينكه در    . ر سراسر فقه برداشت دارد    مـرحوم مقـدس اردبيلي د     . اسـت 
مي گويند به سني ها نبايد      . فـتاواي اصـحاب هست كه زكات به مخالف نمي دهند          

مـن زمانـي كـه روايات را بررسي كردم ديدم بعضي از روايات تأكيد               . زكـات داد  
اگر كسي مستبصر شد و زكات داده بايد        . وجود دارد كه زكات را به مخالف ندهيد       

ـ  نه وضعها في غير موضعها؟ ائمه      روايـت مي گويد چرا برگرداند؟ أل      . اره بدهـد  دوب
ِانَّما (كجا؟  . خيلـي زيـبا مطـرح كـرده اند، زيرا در قرآن جايگاهش مشخص است              

مثالً آيات  . اگـر قرآن را ورق بزنيد جاي آيه معلوم نيست         . )٨٠()الـصَّدقَاتُ ِللفُقَـراءِ   

 و دوستي نكنيد، پس آن مخالفي را مد نظر         نفي مودت مي گويد با دشمنان مودت      
لـذا نمـي شود اگر كسي عليه تشيع به پاخاسته ما بياييم             . دارد كـه دشـمن اسـت      

اش هم   اگـر كسي دشمني مي كند و پاي دشمني        . زكـات شـيعه را بـه او بدهـيم         
بله شما مسائل خاصي را مطرح      . بايـستد، خـوب خالف حقوق انساني عمل كرده        

 .دم خودمان جلوتر برسيم اين بحث نظامات استمي كنيد كه از مر

و آب هم به اندازه     “ لو اجتمع جنب و حائض    ” در بـاب فرعـي كه        �
غـسل بيـشتر نيست، آقايان استدالل هايي دارند كه آيا زن مقدم              
اسـت يـا نه؟ يكي از استدالالت كه به عنوان يك اصل كلي مطرح      

 را هم رد شـده اسـت ـ عالّمـه حلّـي نپذيـرفته است و اصل مبنا      
اگر ما “ النه احق بالكمال”نمـي كند ـ مي فرمايد كه مرد مقدم است   

بـه عـنوان اصـل بپذيـريم كـه جهـان بينـي ما چون مرد را احق               
بالكمال مي داند، بنابراين بايد يك سطل آب را به او بدهيم خوب             
ايـن ديد به نظر حضرت عالي در خيلي از جاهاي ديگر فقه تأثير              

 .ن ديد هم از روايات گرفته شده استنمي گذارد؟ اي

 در مخاطـب ايـن روايات وجود داشته است وقتي مي گفته اند هنرشان كشف               
 .است

 آنهـا چطـور فهميده اند؟ بحث فقها را كنار بگذاريد، اختصاص در              �
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 .روايات مقطعي نيست اجازه بدهيد من بخوانم. نمي آيد

ر ايشان اين است كه قسم      تعبي.  مـرحوم حاجـي عبارتي دارد در حاشيه اسفار        
بعد هم مي فرمايد اين     “ كـدن ان يلـتحقن بالحـيوانات الـصامته حقا         ”مـي خـورد     

همه را نقل مي كند،     “ ومن هذا غلب جانب الرجال في شرعنا المطهر       ”زيربناست و   
اصالً زير بناي   . زيـرا اينها حيثي دارند كه كان در مرز حيوانيت و انسانيت هستند            

 .ه آنجا بر مي گرددتفاوت احكام هم ب

 به همين خاطر آياتي كه براي زن حقوق قائل شده است با تأكيد              �
 .)٨١()ِللذَّكَِر ِمثلُ حظِّ االنثَييِن(مي آيد 

 . آن درست است و عين عدل است

 جامعه اين گونه بوده جايي كه مي خواهد چنين نگاهي را تخطئه             �
 .كند با تأكيد مي آورد

 .عين عدل است نمي تواند با ظلم بيايدآنجا .  اصالً جور نيست

  مگر نمي گوييد كه خيلي از احكام عدل است؟ �

 عـدل را ما مي فهميم نه اينكه عدل پشت پرده است، براي اينكه عدل را ما                 
 .بايد بفهميم

 . ممكن است يك مالكاتي وجود داشته باشد �

 . شما مقام اثبات را با مقام ثبوت مخلوط مي كنيد

 .بات هم اگر باشد همين اطالق است بله، مقام اث �

دو روايت دارد كه به     “ بيع العنب لمن يعمله خمرا    ” امـام در باب حيل در باب        

امـام مـي گـويد مـا انگور را مي فروختيم به آنها، اين دو روايت است ـ حاال مهم      
نيـست خبر واحد تا چه اندازه حجت است ـ ولي امام مي فرمايد كه نمي شود امام   

ري بكـند كه امام جماعت نمي كند و انجام نمي دهد، پس ما نمي توانيم                بـيايد كـا   
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عدل را ياد گرفته ايم كه      . چيـزي را كـه بـه خـالف عقـل و عـدل است بپذيريم               
عـسر و حـرج را چگونه عمل مي كنيد؟ آنچه را كه مردم عسر و                . تطبـيق بدهـيم   

 ما حجت حـرج مـي دانـند ممكـن است در عالم واقع عسر و حرج نباشد، اما فهم                 
اگر . بـنده معتقدم كه فقه را بايد به اين گستردگي در حوزه ها رواج بدهيم              . اسـت 

بتوانـيم اسـالم را پاسـخگوي نيازها و سؤاالت دنيا كنيم، مي توانيم با همان متد                 
 .فقهي صاحب جواهري خدمت بكنيم

 پـس قاعـده كـرامت را بـه عـنوان اصـلي كـه مـي شود در فهم                     �
در مرحله دوم   . شروحاً بيان فرموديد  نـصوص از آن بهـره برد م       

به قاعده عدل اشاره كرديد يا قاعده حرج  كه از مرحله تكوين به              
سـمت مـرحله فقه حركت كنيم، آيا ما در نظام فقهي مي توانيم در           
عـداد قاعـده الحـرج و عدل، قاعده اي داشته باشيم به نام قاعده               

 .كرامت؟ نه اينكه در فهم نصوص از آن بهره بگيريم

 . بله، مالزمه عقالئيه است

 آيـا مـي توانيم با تمسك به اين قاعده از ظاهر يك آيه يا روايت                 �
دسـت بكـشيم يا حتي در صورت تعارض بين الروايتين بگوييم            
ايـن روايـت بـدون مـوافقت كـتاب، وجـه ترجيح است؟ بگوييم               
موافقت مفاد اين روايت با قاعده كرامت سبب حجيت  اين روايت            

يا مي توانيم قاعده اي به نام كرامت در استدالالت فقهي           آ. مي شود 
 داشته باشيم؟

 بلـه مـي توان چنين قاعده اي داشت، اما تفاوتش با ساير قواعد اين است كه                 
اگر در  . قـواعد ديگـر بـه ظهور لفظ است، اما اين قاعده به مالزمه عقالئيه است               

داشت كه ما   جايـي ديـديم كـه دلـيل مـسلم، نـص ظاهـري بـود كـه رد خور ن                    
خواسـته ايـم در ايـن مورد انسان را تحقير كنيم؛ يعني قانون نگفت ولي ما خيال                  

ولي نص يقيني آمده و اين تحقير را ثابت كرده . كـرديم كـه قانـون، تحقير است       
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. اسـت خـوب آن را بر قرآن مقدم مي داريم، ولي چنين چيزي در فقه وجود ندارد                 
 روايت با آن مالزمه عقالئيه كه باز فهم         امـا ظاهـر روايتي است، خوب ظاهر اين        

قـرآن اسـت مي سازد، مي شود روايت خالف قرآن، مثل قاعده عدل كه اين گونه                 
اگر نص متواتري كه از تمام جهات يقيني بود ـ كه چنين چيزي نمي شود  . اسـت 

ــ يـك خـالف عدلـي را ثابت كرد، خوب يقين پيدا كردم كاري نمي شود كرد ـ      
ل نمي شود چون زماني كه مي داند اسالم دين عدالت است يقين             البـته يقين حاص   

آن ظواهر روايات با . حاصـل نمـي شـود ـ شـما مي مانيد و ظواهر روايات و متون     
مثل اينكه با قاعده عسر و حرج سازگاري ندارد، بله      . ظواهـر قرآن سازگاري ندارد    

 .قابل ردع هست، ولي ردعش خيلي پرسر و صداست

داريـم كـه خـالف قرآن است باب تعارض باز           يـك روايـت       اگـر  �
 .مي شود

بنده معتقدم  كه قرآن     .  خالف داللت التزاميه قرآن است     , خـالف قرآن است   
هيچ . عمومات روايات هيچ تخصيص نخورده است   . هـيچ تخصيص نخورده است    

مامن عام اال   ”تبيين هست ولي تخصيص به اين معناي رايج كه          . تقييدي نيست 
 .داردوجود ن“ وقد خص

 . ممكن است تخصيص خورده باشد اما با خودش �

در قـرآن يك مخصص يادم است كه در اتقان          .  در قـرآن مخـصص نـداريم      
سيوطي وجود دارد مي گويد مخصص است كه آن هم ظاهراً تمام نيست ذيل اين 

)٨٢().ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اِهللا لَوجدوا ِفيِه اخِتالَفاً كَِثيراً(آيه 
 

ـ  �  . داريم رض كنـيم كـه دو  روايـت صـحيح السند و تام الدالله              ف
همان گونه  كه شما فرموديد كه ما هستيم و فهم نصوص، فهم ما              
از يـك روايـت ايـن است كه با كرامت انسان سازگار است و يك                

 .روايت هم مفادش يك حكم وهني دارد
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 پيدا   مـوافقت كـتاب جـزء مرجحات با تعارض است، موافقت با كتاب ترجيح             
 .موافقت كتاب اقدم مرجحات است. مي كند

  منظور شما مرحله ي باالتر است؟ �

 . بله من مرحله ي باالتر را قائلم

كـرامت انـسان را به عنوان ذات انسان و به عنوان يك قاعده در                �
. حاال شما معتقديد بايد اين بحث را عملي بكنيم    . فقـه پذيـرفته ايد    

ايشان و مواردي كه ايشان     در زمـان حـضرت امـام عالوه بر فتو         
عمـل مـي كـردند فـرمان هـشت مـاده اي نيـز تأثيـر فراواني در                   

 .كاربردي كردن بحث كرامت انساني داشت

 من روي يكي تأكيد دارم و آن اينكه بدون اجازه نمي شود به منزل افراد وارد 
شـد حتـي بـا اجـازه قاضـي؛ يعنـي امنيت مسكن به قدري است كه يك قاضي                    

 .جازه دهد كه شما وارد خانه بشويد، اين را ظاهراً امام هم داردنمي تواند ا

  حتي در حقوق الناس؟ �

ممكن است اطرافش را بگيريد تا خودش بيرون بيايد،         . حتي در حقوق الناس   
قاضي نمي تواند مجوز ورود صادر كند، مگر امور         . اما نمي توانيم داخل خانه برويم     

 نه از باب تعارض و قصور دليل مثالً در مهمـه اي كـه از بـاب تزاحم حل مي شود      
 .اين خانه منافقين هستند و نقشه انفجار مي كشند، كه در بند شش هم آمده است
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 :اوشت هپان

 

 .٦): ٣٣(احزاب  .١

بـي تـرديد واگويي سالها با امام زيستن، قسمتي از تاريخ معاصر              .٢
سن صانعي گفته   ايـران است كه مي تواند توسط آيت اللّه شيخ ح          

شـود و نـسل وابسته به انقالب اسالمي و همچنين آيندگان، هر             
 .چه بهتر و بيشتر با شخصيت و سيره امام آشنا شوند

 .٧٠): ١٧(اسراء  .٣

 .١٣): ٤٩(حجرات  .٤

سـخنان آيـت اللّـه العظمـي صانعي در درس خارج فقه و اصول                .٥
 .٧٧ ـ ٧٨سال تحصيلي 

 .٧٢١): لطوسيالشيخ ا(مصباح المتهجد  .٦

 .١٤، حديث ٦٣١: ٢الكافي  .٧

 .٣٣، حديث ٧٩: ٨الكافي  .٨

؛ ص »فيض االسالم «٩٧٧ ـ  ٩٧٨ص , ٤٧نامـه  , نهـج الـبالغه    .٩
 .»صبحي صالح «٤١١ ـ ٤١٢؛ ص »شهيدي «٣٢٠ ـ ٣٢١
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پانوشت ها

 .٥٥٣: ٣المكاسب  .١٠

 .١٥٩): ٣(آل عمران  .١١

 .١١٠): ١٨(كهف  .١٢

 .١، حديث ٤١٤: ٧الكافي  .١٣

سخنان آيت اللّه العظمي صانعي، درس خارج فقه و اصول، تاريخ            .١٤
١٠/٣/١٣٨١. 

 .٢٥): ٥٧(الحديد  .١٥

 .٩): ١٧(اسراء  .١٦

 . سخنان  آيت اللّه العظمي صانعي در پايان درس مكاسب .١٧

١٨.  ١١): ٢٢(حج. 

سخنان  آيت اللّه العظمي صانعي در پايان درس خارج فقه، تاريخ             .١٩
١٣/٣/١٣٨٢. 

 .١٦): ٥(مائده  .٢٠

سخنان  آيت اللّه العظمي صانعي در جلسه آخر درس خارج فقه و  .٢١
 .٩/٣/١٣٨٣، تاريخ )مكاسب محرمه(اصول 

 .٦، حديث ١٣٦: ٥الكافي  .٢٢

 .٢٨٠): ٢(بقره  .٢٣

 .٦٨: كفايه االصول .٢٤

ايـن مـباحث از جملـه موضوعات تربيتي است كه مي تواند مورد               .٢٥
 .ناسان نيز قرار گيرداستفاده روانش

سـخنان آيـت اللّـه العظمـي صـانعي، درس خـارج فقه و اصول                 .٢٦
 ).٢٦٦مكاسب محرمه، جلسه (

 .٢): ٢١(بقره  .٢٧

سـخنان آيـت اللّـه العظمـي صـانعي، درس خـارج فقه و اصول                 .٢٨
 .٩/٣/١٣٨٤تاريخ ) ٣٨٦مكاسب محرمه، جلسه (
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 .٣٩: ١قواعد االحكام  .٢٩

من در حوزه كهنسال    :  مي كرد كه امام مي فرمود      بـرادر بـنده نقل     .٣٠
نجـف درس را شـروع كـردم تـا آبروي قم را حفظ كرده و ثابت                 

 .كنم كه قم مركز فقاهت، تحقيق و مطالعه است

جلسه (سخنان آيت اللّه العظمي صانعي، درس خارج فقه و اصول     .٣١
١٠٩.( 

جلسه (ل سخنان آيت اللّه العظمي صانعي، درس خارج فقه و اصو    .٣٢
 ). بحث ارث,٤٣

سخنان مرجع عاليقدر خطاب به دست اندركاران نشر آثار حضرت  .٣٣
 .امام

بحث (سخنان آيت اللّه العظمي صانعي، درس خارج فقه و اصول            .٣٤
 ).٣١٦نكاح، جلسه 

 .٣٢٦: ٤٤بحاراالنوار  .٣٥

 ). ش١٣٤٢(حمله مأموران حكومت شاه به مدرسه فيضيه  .٣٦
ري اسـالمي، ويـژه نامـه دومـين سالگرد رحلت           روزنامـه جمهـو    .٣٧

 .حضرت امام خميني، كه با ويرايش مجدد منتشر مي شود

 .١٩٥): ٢(بقره  .٣٨

 .٧): ٤٧(محمد  .٣٩

بخـشي از يـك گفـتگوي بلـند شـبكه تلويـزيون المنار لبنان با                 .٤٠
 .له معظم

با حضرت آيت اللّه العظمي صانعي، كه       “ اشراق”گفـتگوي مجله     .٤١
اشراق، / ون انديـشه هـاي امـام خميني صورت گرفته است          پيـرام 

 .١٣٨٢ ـ مرداد ٥شماره 

 .١، حديث ٤٠٢: ١الكافي ج .٤٢

گفـتگوي مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار امـام با حضرت آيت اللّه                  .٤٣
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پانوشت ها

امام انجام “ نو آوري هاي اصولي”العظمـي صـانعي، كـه پيرامون        
 . شده است

 .٢٤٣: ١ج) لخمينيتقرير بحث السيد ا(تهذيب االصول  .٤٤

 .١): ٥(مائده  .٤٥

 .١): ٥(مائده  .٤٦

 .٤٢): ٨(االنفال  .٤٧

 .٤٢): ٨(االنفال  .٤٨

ايـن گفـتار در ديدار مسئوالن كنگره امام خميني با حضرت آيت              .٤٩
اللّـه العظمـي صـانعي و در قالـب يكـي گفتگوي بلند در نشريه                

 .كنگره منتشر شده است

 .٦): ٣٣(احزاب  .٥٠

  .نهما .٥١

 .٤٠): ١٢(يوسف  .٥٢

  .٢٧): ٥٢(نمل  .٥٣

 .١٣، حديث ١٧٢: ٦تهذيب االحكام  .٥٤

 .١٥٩): ٣(آل عمران  .٥٥

  .همان .٥٦

 .٤٤): ٥(مائده  .٥٧

اللّه عليه ـ ،     تنظيم و نشر آثار امام ـ سالم ةديـدار اعضاي مؤسس  .٥٨
 .٥/٢/١٣٨٦با حضرت آيت اهللا العظمي صانعي در تاريخ 

 .٥): ٥٩(تين  .٥٩

 .٣٧: ١نهج البالغه  .٦٠

 .٢٥٦): ٢(بقره  .٦١

  .٧٠): ١٧(اسراء  .٦٢

 .٨٥): ١٧(اسراء  .٦٣



 183   ○   گفتگوها: دفتر سوم

 .٢٩): ١٥(حجر  .٦٤

 .٢٣): ١٤(مؤمنون  .٦٥

 .٢٩): ٤(نساء  .٦٦

 .٢، حديث ٥٧٢: ١٤وسائل الشيعه  .٦٧

 .٢٩): ٤(نساء  .٦٨

 .٤٥٦: دعائم االسالم .٦٩

 .١٩): ٤(نساء  .٧٠

 .٢٩٣: ٧٨ار بحار االنو .٧١

 .٢، حديث ٣٢: ١الكافي  .٧٢

 .٤٢٠/٥٩١٩: ٤فقيه  .٧٣

 .٤٣): ١٦(نحل  .٧٤

 .١٢، حديث ٨: ١٤مستدرك الوسائل  .٧٥

 .٢٨٢): ٢(بقره  .٧٦

 .٧٠): ١٧(اسراء  .٧٧

 .٧٠): ١٧(اسراء  .٧٨

 .٧٨): ٢٢(حج  .٧٩

 .٦٠): ٩(توبه  .٨٠

 .١١): ٤(نساء  .٨١

 ٨٢) : ٤(نساء  .٨٢
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