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 ؛اهلل هاشمیترین مصاحبه آیتطوالنی

 خیتاربرای  ایصفحه ۲۰۰ ییوگوگفتاندیشید / گونه میمصلحت چمرد 

 

 

 ۲۲۳بلندترین گفت و گوی خود با یک رسانه را در قالب گفت و گوی مکتوب  1۳۹1 سال در رفسنجانی هاشمی اهلل آیت حضرت

هوش سیاسی، قدرت تحلیل، شناخت و آینده  و گوی تاریخی نشان از تسلط خیره کننده،صفحه ای با شفقنا به انجام رساند. این گفت 
 های خواندنی و آموزنده است.تهکسال هنوز سرشار از ن ۵نگری ایشان دارد به گونه ای که این گفت و گو پس از 

هیچ دخل و تصرفی مجددا در اختیار  گو را بدونوهمزمان با ارتحال این شخصیت تراز اول انقالب اسالمی، متن کامل این گفت
 دهد:مخاطبان محترم قرار می

های سرشناس و موثر سیاسی مذهبی جهان اسالم است که در مقاطع حساس و تعیین آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، از شخصیت
ها و پیش بینی هایش یدگاه ها، تحلیلبین الملل ایفای نقش کرده و دی کننده تاریخی به ویژه پس از انقالب اسالمی در ایران و عرصه

پردازد اما همواره در ذهن جامعه حضور از جهان اسالم همواره مورد توجه بوده است. او این روزها کمتر به سخنرانی و گفت وگو می
اما این روحانی  ها و اشتباهات در جهان اسالم و اقدامات افراطیون از فحوای کالم او آشکار استدارد. حسرت از برخی فرصت سوزی

 کار ایرانی به آینده و اصالح بسیاری از مسایل در عرصه جهان اسالم امیدوار است.سرشناس شیعه و سیاستمدار کهنه
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های خبری شیعه، شفقنا در گفت وگویی مکتوب با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، همکاری المللیبینسایت 

روابط ایران و عربستان، اجتهاد در عصر معاصر، عقل و سنت، موضوعات مختلف جهان اسالم و شیعیان از جمله 

 …روشنفکری دینی، اوضاع سیاسی شیعه پس از غیبت، عصر فقاهت و اجتهاد، آزاد اندیشی و تمدن اسالمی و

صفحه پاسخ حضرت آیت  ۲۰۰ از بیش حاوی که ارزشمند و مکتوب وگوی گفت این. است گذاشته بحث به را

های مختلف منتشر شد که هم اکنون متن کامل آن در اختیار است، به تدریج و در قسمت اهلل هاشمی رفسنجانی

 گیرد.مخاطبان گرامی قرار می

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش شفقنا درباره تشکیل تمدن اسالمی و دالیل 
ها و امتیازات داختن به موضوع اصلی بحث )تمدن اسالمی(، باید به شرایط، ویژگیکند: قبل از پرعظمت و انحطاط مسلمین بیان می

اسالم به عنوان ظرف آن مظروف یعنی تمدن اسالمی بپردازیم که این بحث در برگیرنده بسیاری از سواالتی است که مطرح شده 
آوران آن دو دین، ویژه یهود و مسیحیت آمده که پیام است. از لحاظ شرایط زمانی، اسالم پس از ادیان زمینی و آسمانی آن روزگار به

العزم بودن پیامبران ادیان یهود و نصارا به دلیل برجسته کردن این نکته است که هر دو دین، اند. تاکید بر اولیالعزم بودهدو پیامبر اولی
 اند.فات عدیده شدهآسمانی و صاحب کتاب بودند. هرچند بعدها و در مسیر پیاده کردن قوانین دچار تحری

پس اسالم در زمانی از سوی پروردگار آمده که انسان آن روز با توجه به جمیع شرایط، نسبتا به بلوغ اخالقی و تحت تعالیم پیامبران 
ادیان ای از رشد انسانی رسیده بود. با این نگاه اسالم باید در ایدئولوژی و جهان بینی خود، چیزی فراتر از اعصار مختلف به مرحله

 گذشته و همگام با شرایط رشد فکری بشریت باشد که براساس اسناد متواتر آیات و روایات چنین است.

های دور پیروان دین حنیف حضرت ای ظهور و بروز یافت که اگرچه ساکنان آن در سالاز لحاظ شرایط مکانی نیز اسالم در منطقه
های الت، منات، داری بتتی رسیده بودند که خانه کعبه به صورت رسمی محل نگهپرسای در بتابراهیم بودند، اما کم کم به مرحله

جز برای تجارت، آن هم به صورت محدود با دنیای اطراف خویش و پیروان ادیان دیگر هیچ ارتباطی ب که مردمی. بود …عزی و
 رسیدند.ان دست هم نمینداشتند و به صراحت اسناد، در زمان بعثت اسالم، باسوادهای حجاز به تعداد انگشت

 های تمدن اسالمی استعقل محوری و ارزش نهادن به معنویت از ویژگی

 آیین اسالم مهمترین قوه محرکه تمدن اسالمی است

های تمدن اسالمی اصالت و غنای فرهنگ اسالم، عقل محوری و ارزش نهادن به معنویت است، تمدن اسالمی گوید: از ویژگیاو می
عقل است چرا که محور اساسی این تمدن تعالی انسان است که قوام آن به عقل است. شناخت دیگران و دیگرپذیری،  در واقع حاکمیت

های تمدن اسالمی است. آیین اسالم مهمترین قوه محرکه تمدن اسالمی بوده و هنوز هم یکی از سازگاری و دگرگونی ازجمله ویژگی
 تغیر به آن داده است.ای المعوامل اساسی این تمدن است و شالوده

آور است. آنان تمدنی عظیم و باشکوه بنا کردند که چندین قرن اند که اعجابمسلمین، دورانی از عظمت و افتخار را پشت سر گذاشته
اشتن رود و تاریخ تمدن، به دی درخشان تمدن بشر به شمار میدار بشریت بود. اکنون نیز این تمدن، یکی از حلقهادامه یافت و مشعل

بالد. مسلمین، چندین قرن در علوم، صنایع، فلسفه، هنر، اخالق و نظامات عالی اجتماعی، برهمه جهانیان برتری داشتند و دیگران آن می
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توان برقله تمدن بشری صعود کرد و گیری تمدن اسالمی، میشک با احیای بنیادهای شکلگرفتند. بیاز خرمن فیض آنها توشه برمی
 ت علمی جهان شد.دار نهضمشعل

 عمر رهنمودهای اسالم ابدی است

گویند انسانها عمر محدود دارند و جوامع ها میکند: بعضیاین شخصیت برجسته روحانی و سیاستمدار ایرانی در ادامه به شفقنا بیان می
سالم عمرش ابدی است. مثل بقیه ها همین طور است. دوران کودکی دارند، جوانی دارند. پیری دارند ولی رهنمودهای اهم مثل انسان

نماید هرچند که ممکن است اصولی تمدنها در تاریخ. دارای فراز و فرود است اما همواره در جهت تحلیل بشریت رو به جلو حرکت می
 از این تمدن به اشکال گوناگون بروز کند و افول کند و دوباره رشد کند.

شود. دینی وتاه، عظمت و رفعت دین مبین اسالم، برای راهنمایی انسانها روشن میکند: با همین مقدمه کهاشمی رفسنجانی بیان می
های تمدنی را در سرزمین حجاز و سال دعوت آشکار حضرت محمّد )ص( در مکه و مدینه پایه 1۰سال دعوت پنهان و  1۳که پس از 

؛ دینی که چون با ”ا ثابت و فرعها فی السماءاصله“است که ” شجره طیبه“پس از آن در سراسر دنیا پی افکند که مصداق روشن 
بود، تمدنی را خلق کرد که امروزه در غرب و شرق عالم گسترده است و « الاکراه»های مردم سر و کار داشت و اصل پذیرش آن دل

ند، اما چند سال پیش گویپیروانش از لحاظ کمیت، آن قدر هستند که اگر چه مراکز آمارهای جهان یک میلیارد و پانصد میلیون نفر می
بحثی در مجلس کانادا در این باره شده بود که اخبار آن بحث، حکایت از آمار بیشتر از این دارد. دینی که اگر چه بهترین و به روزترین 

از که شاخص ها دریغ نکرد و پیامبر اسالم در همان حجاطالعات را برای خیر دنیا و آخرت انسانها دارد، اما هیچ وقت از اقتباس خوبی
بودن است، مسلمانان را به علم آموزی، ولو با تحمل سفر به چین که آن روزها براساس علوم جغرافیایی « امی»اصلی مردمانش 

 کند.دورترین نقطه دنیا بود، تشویق می

داند و دنیا را برای روانش میهای اقتصادی پیرا تابلوی فعالیت« من ال معاش له، ال معادله»دینی که برای توجه به زندگی دنیوی مردم 
 «.فامشوا فی مناکبها و کلومن رزقها»گوید: داند و میمی« ذلوال»انسانها 

نماید و پیروانش را دینی که برای زندگی انسانها در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بر اعتدال در عفاف و کفاف، تأکید می
 خواند.می« امه وسطا»

یستمعون »داند که بندگان خوب خدا را کسانی می« بشارت»های دیگران با خطاب اداندیشی دینی و شنیدن حرفدینی که برای آز
 «.القول و یتبعون احسنه

به پیروان خویش این « التسّبوا»پرستان با تاکید بر های اخالقی مکاتب بشری و حتی در برخورد با مشرکان و بتدینی که برای درس
 «های آنها ناسزا نگویید تا به خدای شما ناسزا نگویند.به بت»ه گوید کنکته را می

 ترین قوانین را دارد و حتی برای اسرای جنگی هم حق و حقوقی در نظر گرفته است.دینی که برای مسایل جزایی، عادالنه

ای خارجی ندارد، اما نوع نگاه اسالم ههای بیانی درباره سیاستدینی که اگر چه در زمان پیامبر )ص( به خاطر محدودیت قلمرو، صراحت
 داند.را یک سیاست بازدارندگی دفاعی می« واعدولهم ماستطعتم من قوه»دهد که بر به دشمنان داخلی و خارجی نشان می
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با  داند و به همان مقدار مسمانان رااختالفات سلیقه را موجب تقویت می« جدال احسن»دینی که درصدر بعثت پیامبرش با تاکید بر 
 دهد.ای و فکری پرهیز میاز تنازعات قومی، قبیله« تفشلوا»تاکید بر 

اند، اما به حاکم داند و پیامبرش اگر چه در غدیرخم، حجت را بر مسلمانان تمام کردهدینی که حکومت را نه بر مردم که برای مردم می
 «.شان کن و کار را بخودشان واگذار کناگر مردم تو را نخواستند، رهای»نماید که الهی پس از خویش تأکید می

گذاری را برای تعامالت علمی و فکری پایه« نهضت ترجمه»نماید که دینی که در تمدن و فرهنگ آنقدر با سعه صدر برخورد می
 شوند.م میهای غرب برای پذیرش انوار علمی آفتاب اسالنماید و همین شیوه برخورد است که بعدها اندلس و جزایر سیسیل، دروازهمی

 داند.ها از یوغ استبداد و استکبار میهای آموزشی خویش برای رهایی انساندینی که ظلم ستیزی و استعمار گریزی را درصدر برنامه

گنجد، مایه عظمت همه این موارد و بسیاری از موارد دیگر که فرصت احصای آنها در این مقال نمی»هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه 
افزاید: می« تواند مایه انحطاط باشد که در بسیاری از مقاطع تاریخی چنین شده استفرهنگ اسالم است و در عین حال می تمدن و

است، متأسفانه در « هدیً للمتقین»ترین کتاب و به تصریح خداوندی بدون شک و ریب، مثال در نگاه تفسیری به قرآن که آسمانی
های ائمه و اصحاب صدیق و حتی تابعین مومن به وجود آمد، که هر دو باعث فهم نادرست بعضی شهمان آغاز، دو رویکرد در کنار تال

از آیات الهی، حتی محکمات شده است. رویکرد اول که افراطی است، پرهیز از کتابت قرآن است که معلوم نیست اگر حضرت علی )ع( 
احت قرآن، خداوند با چند نشانه تاکیدی، وعده حفاظت از کالم خویش را کردند. هرچند به صرو کاتبان دیگر نبودند، معاندان چکار می

های ناصواب است که هنوز هم در علم روایت و داده است. رویکرد دوم که تفریطی است، راهیابی اسراییلیات و بعضاً تفسیر به رأی
 تفسیر، مایه زحمت مفسران و محدثان است.
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 ت اسالم در حقوق شود اما نادیده گرفته شده استتوانست مایه مباهاحق االرث زوجه می

توانست مایه مباهات اسالم در قوانین حقوقی شود، حتی در دنیای معاصر که بحث زنان در مجامع دهد: نمونه دیگری که میاو ادامه می
شده است و متأسفانه بسیاری از  رغم صراحت قرآنی در روایات متعدد، نادیده گرفتهالمللی داغ است، حق االرث زوجه است که علیبین

اند؛ البته ام، به شک خویش اذعان نمودهاند که با چند نفر از آنان که صحبت کردهفقها هم تحت تأثیر این جو نادرست، فتاوایی داده
رود مجلس جای شکرش باقیست که اخیراً رهبری با انتخاب گروهی از فقها، درصدد حل این مساله برآمدند و نخستین نتایج آن و

 ها توجه دارد.شورای اسالمی به این بحث و تصویب قوانینی است که هنوز هم به حداقل

 

 تواند مسلمانان را از واردکنندگی به صادرات برساندظرفیت بالقوه جهان اسالم می

 آنچه بالقوه مایه افتخار اسالم است در شرایط کنونی باعث نگرانی شده است

دیگری که اسالم به آن توجه عمیق و اکید کرده و متأسفانه در جوامع اسالمی نمود ندارد، بحث مسایل  گوید: نمونهرفسنجانی می
اقتصادی است. بحثی که بعضی از مغرضان برای بیان ناکارآمدی اسالم در اداره جامعه، با مقایسه کشورهای اسالمی و دیگر کشورها، 

هان اسالم با موقعیت راهبردی و استراتژیک و منابع سرشاری که در اختیار دارد زنند. در حالی که ظرفیت بالقوه جبه آن دامن می
 به واردکنندگی، کنندگان صرف ووری، این بهانه را از دست دشمنان بگیرد و مسلمانان را از مصرفتواند با کمی توجه به علم بهرهمی

که در بعضی  شرایطی خاطر به مباهات، مایه این که است مردمی آرای به توجه حکومت، در اسالم امتیاز مهمترین یا. برساند صادرات
از کشورهای اسالمی در زمان کنونی در حال اتفاق است، باعث انحطاط شده است. به قول سیاسیون، آنچه که بالقوه مایه افتخار اسالم 

 است، در شرایط بالفعل کنونی باعث نگرانی شده است.

ن جا به بعضی از مسایلی که در سواالت شما بود و به این بحث یعنی عظمت و انحطاط اسالم هاشمی رفسنجانی بیان کرد: از همی
پردازم. مسایلی که مثبت و منفی را در خویش نهفته شود مانند اسالم هراسی، وهابیت، شعوبیگری و اشعریت و اعتزال میمربوط می

 نمود دارد، بُعد منفی آنهاست.دارند، اما متاسفانه آنچه که تاکنون حدوث یافته و در بیرون 

 

 دادندگرفت، اشغالگران در عراق و افغانستان جوالن نمیهای اسالمی شکل میاگر وحدت دولت

 توانست دشمنان را به انفعال بکشاندبرخورد مدبرانه با اسالم هراسی می

های ها دارند، اگر با تدبیر، سیاستگیر شدن آن بین ملتدهد: اسالم هراسی که امروزه، دشمنان با تبلیغات گسترده سعی در فرااو ادامه می
توانست نکته مثبتی باشد که هراس دشمنان از اسالم، آنان را به حالت انفعال شد، میدرست و از جایگاه اقتدار اسالمی با آن مقابله می

های اسالمی بر سر مشترکات حدت همه دولتگذاشت جسورانه به اشغال کشورهای اسالمی بپردازند. اگر وکشاند و همین هراس نمیمی
گرفت، دیگر اشغالگران در عراق و افغانستان فراوان و پرهیز از نکات محدود اختالف برانگیز که اکثر آنها موارد تاریخی هستند، شکل می
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ر اسالم هراسی را از قلوب دهند. اگدادند. همان کاری که کشورهای غربی در قالب ناتو برای دوام حضور خویش انجام میجوالن نمی
 توانستیم مصادیق رأفت اسالمی را در عمل نشان دهیم.کشاندیم، میها میها که خواست استکباریون است، به حکومتملت

های افراطی و ها از مسمانان هستند، اگر از اندیشهافزاید: همین وهابیت که امروزه مایه ننگ و باعث تشدید انزجار ملترفسنجانی می
های استبدادی عربی را در چپاول منافع جوامع اسالمی بگیرند. یعنی توانستند جلوی حکومتگرفتند، میکارهای تفریطی فاصله می

های خواهیتوانست فرصتی برای رویارویی منطقی با زیادههمین تهدیدی که امروزه از جانب آنان متوجه آبروی اسالم در جهان است، می
توانست ها براساس شعوب و قبایل تاکید شده، میمالک اسالمی شود. یا شعوبیگری که در قرآن به خلقت انسانحاکمان سلطنتی در م

در ممالک اسالمی باعث تقویت روحیه رقابت در همه ابعاد زندگی شود و قبایل مختلف با حفظ وحدت و توجه به یک دین و پناه گرفتن 
 های دشمنان باشند.ست، سد محکمی در برابر سیالببه یک پرچم که همان پرچم وحدانیت اسالمی ا

 و بودند ایدئولوژی مسایل به هابینیجهان گوید: معتزلیان و اشعریان، اگرچه در آغاز دو نحله فکری برای بیان مسایل و تشریحاو می
 و پیروان که تکفیری طریق اما دندشمی جوامع فکری ارتقای باعث که بپردازند مجادله حتی و مناظره به علمی فضای در توانستندمی

ز آنها برای حذف فیزیکی و شخصیتی رقبای فکری خویش پیش گرفتند، اوال باعث انسداد آزاداندیشی دینی در بین ا هریک بزرگان
 مسلمانان شدند و ثانیا نفوذ افراد متعصب به آن باعث تشدید انحطاط فکری آن شده است.

 

 های مسلمان باشدلگوی ملتتواند اانقالب اسالمی ایران می

او با بیان اینکه تاریخ اسالم به بستر حوادث مثبت و منفی در حال گذر از مراحل مختلف بود که به مقطع انقالب اسالمی رسیدیم 
ن و ها در یمن، دیالمه در گیالن، علویان در مازندراهای محلی متعددی مثل زیدیافزاید: اگر چه شیعیان در طول تاریخ حکومتمی

های اسالمی تشکیل داده بودند، اما هیچ وقت ساختار حکومتی آنها براساس تعالیم اهل بیت حتی در آفریقا و مناطق مختلف سرزمین
السالم( نبود. برای اولین بار یک حکومت شیعی با ساختار حکومتی خاص در یک کشور خدا خوب کرده، یعنی ایران تشکیل شد )علیهم

توان از آن به عنوان عظمت و رفعت اسالمی های مسلمان و ملل ستمدیده جهان سوم باشد که میویی برای ملتتواند الگکه این می
 یاد کرد.

 

 ها با کارهای افراطی، دیگران را ترساندندپس از پیروزی انقالب اسالمی بعضی

های کلیدی کشور حضور داشته است ر پسترفسنجانی که خود از افراد بسیار موثر انقالب اسالمی بوده و پس از انقالب ایران د
ها با کارهای افراطی، دیگران را ترساندند. صدور گوید: پس از پیروزی انقالب اسالمی، بحث صدور انقالب مطرح شد که البته بعضیمی

ییج کنیم. صدور انقالب انقالب این نبود که ما به کشورهای دیگر برویم، حاکمان وقت را سرنگون کنیم یا با ارسال سالح، مردم را ته
سال در مصر، لیبی، تونس، یمن، بحرین و حتی الجزایر اتفاق افتاد یعنی مردم یاد گرفتند که باید علیه  ۳۰همین است که پس از حدود 

 حاکمان استبدادی برخیزند.
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 شودهای عربی باعث عظمت اسالم میهدایت درست جنبش

 نداستعمار و استبداد مانند دو لبه قیچی هست

 های استعماری دارداختالفات جامعه پس از سقوط دیکتاتورها در مصر و لیبی، ریشه در برنامه

های عربی درست هدایت های عربی از آن و به راه افتادن جنبشکند: اگر این نکته، یعنی انقالب اسالمی و تأثیرپذیری ملتاو بیان می
باید خیلی مواظب و هوشیار بود. چون استعمار و استبداد مانند دو لبه قیچی هستند  شود. البته در این مقطعشود، باعث عظمت اسالم می

شود، مگر با تفرقه مردم. اصالً شوند و وحدت آنها هم میسر نمیکه وقتی موقعیت و منافع خود را در خطر ببینند، یک جا جمع می
ها در کشورهاست. آنها برای ایجاد تفرقه از وجه اختالفهای قدیمی استعمارگران در دیگر یکی از حیله« فرق تسد»سیاست شوم 

های اسالمی هم برای همیشه ستون پنجم دارند تا اوامر آنها را اجرا کنند. متأسفانه در داخل سرزمینها، استفاده میمذاهب و قومیت
های شوم دارد که اگر رهبران همین برنامه کنند. اختالفاتی که پس از سقوط دیکتاتورها در مصر و لیبی در جامعه بروز کرده، ریشه در

 شود.های مردمی توجه نکنند، باعث انحطاط مسلمین میقیام

 

 گذاشتگذشت آن زمان که پادشاه مستبد، تاج پادشاهی بر سر فرزندان می

 توان به خاطر ناآگاهی بر مردم حکومت کرددر عصر اطالعات نمی

در  های عربی که منجر به سقوط دیکتاتورهای عربی شده است و هنوز هممی یا انقالبهاشمی رفسنجانی درباره وقوع بیداری اسال
ها پیش برای کسانی که با الفبای سیاست آشنا هستند، قابل پیش بینی بود که باالخره گوید: از سالمیکشورهای مختلف ادامه دارد 

کند و مردم وقتی با همه وجود خویش درک کنند که یز میظلم حاکمان استبدادی در کشورهای عربی روزی کاسه صبر مردم را لبر
خیزند. دیگر گذشت آن زمانی که پادشاه مستبد در آخرین روزهای زندگی خود، تاج پادشاهی را زندگی آنها مرگ تدریجی است، بر می

تواند با زدن چند که هر کس میکردند. در عصر انفجار اطالعات گذاشت و مردم هم صُم و بُکم ، اطاعت میبر سر فرزندان خود می
توان به خاطر ناآگاهی بر مردم حکومت کرد. مردم کلید و دگمه، به آخرین اطالعات گوشه و کنار دنیا حتی در منزل دست یابد، نمی

بات آنها از کنند به وظایف خویش عمل کنند، ولی مطالدانند و سعی میها میها در قبال حکومتآگاه، همه چیز را درباره وظایف ملت
 ها دارند، جّدی خواهد بود.ها در قبال ملتحقوقی که حکومت

 

 شودطوفان کشورهای عربی به زودی منشا تحوالت جهان اسالم و دنیا می

شود و به کند: طوفان یاسی که این روزها، بعضی از کشورهای عربی را در نوردیده، مطمئناً محدود به همین چند کشور نمیاو بیان می
الملل خواهد شد. بعید نیست که این قبیل اعتراضات به منطقه دی منشأ تحوالت عمیقی در آینده جهان اسالم و حّتی دنیای بینزو

قفقاز و آسیای میانه و حتّی به کشورهای اروپایی هم برسد که رسیده است چون آنچه که این روزها به اسم دموکراسی و رعایت حقوق 
 اند.افتد، تنها لعابی از دموکراسی است که بر پیکره اقدامات استبدادی خویش کشیدهق میبشر در کشورهای غربی اتفا
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 کندذات انسان ظلم و ستم با هر نامی که باشد، تحمل نمی

کند: همین االن به انتخابات در آمریکا توجه کنید که میدان فقط برای دو حزب باز است و احزاب دیگر اگر رفسنجانی یادآوری می
ای ها بروند. مطمئن باشید ذات انسانی به گونهخواهند حرفی برای گفتن داشته باشند، باید زیر لوای جمهوری خواهان یا دمکراتمی

ها متفاوت است و حرکتی که ملت کند، فقط انواع واکنشخلق شده که ظلم و ستم را به هر شکلی و با هر نامی که باشد، تحمل نمی
به استبداد  کویت، عربستان و دیگر مناطق شاهد آن هستیم، یک نوع واکنش بحرین، س، الجزایر، یمن، اردن،این روزها در مصر ، تون

 و استعمار است.

 

 دهدهای مردمی منطقه را زجر مینبودن یک رهبر جامع االطراف مثل امام )ره(، قیام

شود، عدم وجود دهد و باعث کندی حرکت آنها میرا زجر میهای مردمی منطقه کند: آنچه که مردم کشورهای عربی و قیاماو تاکید می
های سیاسی و مذهبی در ایران او را به عنوان مرجع دینی و مقتدای یک رهبر جامع االطراف مثل امام )ره( است. رهبری که همه گروه

ال از وطن تبعید بودند، امّا با نوارهای سخنرانی س 1۵ امام که دانیدمی را مبارزه زمان در اسالمی انقالب سیاسی قبول داشتند. حتماً تاریخ
المسلمین در مصر، با سابقه طوالنی کردند. امتیازی که کشورهای عربی ندارند. اخوانها و شاگردان خود، مبارزه را هدایت میو اعالمیه

 برای مردم در مبارزه باشند. توانند مرجع مطمئنیالمللی، نمیمبارزاتی و آقای البرادعی با سابقه مدیریتی در سطوح بین

کنند و دیدیم که یک سال افزاید: حتی افراد و گروه هایی که پس از سقوط استبداد بر سر کار آمدند، مردم را راضی نمیرفسنجانی می
ند، این امر ناشی خواهند مبارزه را ادامه بدهآیند و میپس از بازداشت سادات و سقوط حکومتش، مردم دوباره به میدان التحریر مصر می

 اعتمادی مردم به مسؤوالن است. چیزی که در ایران و انقالب اسالمی در هیچ یک از مقاطع نداشتیم.از بی

 

 نخبه محوری برای هدایت مبارزات عربی هم خوب است و هم بد

ن اینکه نخبه محوری که در سوال او درباره نقش نخبگان و وظایف آنها در توسعه کشورهای اسالمی و آینده کشورهای انقالبی با بیا
کند: اگر این نخبه، شخصیتی مثل امام)ره( باشد، خوب است و حاصل شما بود، برای هدایت مبارزه هم خوب است و هم بد بیان می

نظام روز به روز ها را علیه آن بکار بردند، امّا رابطه مردم و شود که دشمنان پس از پیروزی، همه توطئهاعتماد مردم به آن، انقالبی می
اش تردید دارند و فقط با محوری، با محوریت افرادی باشد که مردم نسبت به استقالل اندیشه تر شده است. اگر این نخبهمستحکم

 کاری مثل. کندمی پشیمان اند،کرده که کاری از را مردم بلکه دهد،نمی جواب خواهد، بر طبل نخبگی بکوبد، نه تنهاشدت تبلیغات می
 کشید.نی کردند و حاصل مبارزه آنها کسانی مثل طالبان شدند که تسمه از گرده مردم میطوال مبارزه در افغانستان مردم هک

اند و وقتی خود را با های اخیر بر اثر گسترش اطالعات، از رشد و توسعه دیگر کشورها مطلع شدهمردم کشورهای اسالمی طی سال
از لحاظ منابع هیچ از آن کشورها کم ندارند، ولی از مواهب منابع برخوردار نیستند و با اینکه صادر کننده بینند کنند، میآنان مقایسه می

 مواد خام انرژی هستند، برای استفاده باید خود وارد کننده باشند.
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کشاند درباره علل می گوید: این عقب ماندگی که فراتر از احساس، در زندگی روزمره ملموس است، آنان را به کنکاشرفسنجانی می
بینند. مثل مردم ایران که وقتی در آستانه پیروزی انقالب به خیابانها آمدند و شعار دادند، در کنار که ردّ پای استبداد و استعمار را می

ستبداد و نیز توجه داشتند که عدم وجود آنها ریشه در ا« آزادی»و « استقالل»که مطالبه نوع حکومت بود، به « جمهوری اسالمی»
استعمار داشت. یعنی استبداد، آزادی و استعمار، استقالل را از آنها سلب کرده بود. البته این خواسته سیاسی، ریشه در فرهنگ انباشته 

کردند دانستند و با تمام وجود فکر میهای عمیق استبداد تاریخی را مانع رشد و توسعه خود میشده تاریخی داشت که آنها حضور الیه
 باید تغییرات بنیادی در همه ابعاد جامعه ایجاد شود تا به حلقه مفقوده که همان توسعه و پیشرفت بود، برسند. که

 

 خواهند؟ها چه میمگر مردم از حکومت

 های عربی پدیده مبارکی است که باید مراقب بود به دیکتاتوری دینی و افراطی تبدیل نشودانقالب

: گویدمی و داندمی سنگین مردم نقش اندازه به هم را اسالمی هایدولت وظیفه راستا این در شیعه ساین روحانی و سیاستمدار سرشنا
 نهفته خود در را آخرت و دنیا سعادت که دینی هایداشته با دارند انتظار بلکه خواهندنمی را غربی شدن صنعتی فرهنگ آنها از مردم

های جدول ضریب جینی به نفع فقرا اصالح شود. جامعه با علمای علم اقتصاد، شاخص ای برنامه ریزی کنند که به قولد، به گونهدار
رونق اشتغال به سوی رونق اقتصادی برود. به جای اینکه هر روز یک ماهی به عنوان سهمیه به آنان بدهند، یک تور ماهیگیری به آنها 

 باشد چنین اگر. کنید صادرات کنیم،می تسهیل شما برای که هاییبدهند و بگویند خودتان صید کنید و مازاد نیازهای خود را با مسیر
 مردم که آنچه خواهند؟می چه هاحکومت از مردم مگر بود نگران هاملت اجتماعی و سیاسی دینی، باورهای ثبات به نسبت نباید دیگر
ها بود. به مندی مردم از حداقل، بلکه عدم بهرههای زندگی نبودبهره مندی حاکمان از حداکثری کشاند،ها خیابان به گونه آن را لیبی

 دینی حتّی و های بسیار مبارک اجتماعی، سیاسیهر حال آنچه که این روزها در بعضی از کشورهای اسالمی در حال اتفاق است، پدیده
شد و نسل جوان را که به  نی و افراطی نشود که باعث بدنامی اسالم خواهددی دیکتاتوری آن نتیجه تا شود مواظبت باید ولی است،

 کند.خاطر طبیعت جوانی به دنبال سؤاالت فراوان است، ناامید می

 

 های مسلمان شوندتوانند مایه آرامش ملتها میایران و عربستان با کنترل افراطی

داشته درباره نقش  هاشمی رفسنجانی که هم در دوره ریاست جمهوری اش در ایران و هم پس از آن روابط نسبتا خوبی با عربستان
کند: با هر نگاهی که بخواهیم جهان اسالم را مورد بررسی قرار دهیم، ایران و عربستان در جهان اسالم و روابط این دو کشور بیان می

 ترینایران و عربستان جزو بزرگترین و مهمترین کشورهای اسالمی هستند. از لحاظ جغرافیایی، هر دو کشور در یکی از سوق الجیشی
های دریایی راه دارند. از لحاظ منابع انرژی، هر دو کشور در نفت و گاز مقام اوّل و دوّم را مناطق جهان قرار دارند که از دو سو به آب

ترین کشورهای اسالمی هستند. از لحاظ سیاسی، هر دو کشور مطمع نظر غرب و شرق بودند و دارند و از لحاظ جمعیت، پرجمعیت
بخواهیم در درون جامعه اسالمی و با رویکرد شیعه و سنی، جایگاه ایران و عربستان را بررسی کنیم، باز ایران با هستند و حتّی اگر 

ها را بگیرند و در حداکثر شیعه و حداقل سنی و عربستان با حداقل شیعه و حداکثر سنی، از کشورهایی هستند که اگر جلوی افراطی
های مسلمان شوند. مخصوصًا توانند مایه آرامش کشورهای اسالمی و ملتقرار نگیرند، می سیاست خارجی تحت تأثر القائات دیگران
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توان به خاطر مسایل زودگذر سیاسی، مردم را از سفر حج که عربستان به خاطر مکه و مدینه، قداستی در بین مسلمانان دارد که نمی
 تمتع و عمره مفرده محروم کرد.

 

 بسیار فراتر از معادالت سیاسی باشدروابط ایران و عربستان باید 

 شودهای مسلمین میهای ایران و عربستان موجب هدر رفتن سرمایهجنگ سرد دولت

کند: حاکمان هر دو کشور باید توجه داشته باشند که روابط این دو کشور باید بسیار فراتر از معادالت سیاسی باشد. جنگ او بیان می
 شود.های مسلمین میباعث دلسردی مسلمانان و موجب هدر رفتن سرمایههای ایران و عربستان سرد دولت

 

 باید فرهنگ سازی شود تا اعتدال به عنوان خواسته اسالم اصیل بین مردم و علما جا بیفتد

عربستانی گوید: درخصوص آثار تاریخی اسالمی عربستان هم در آخرین سفرم با مسووالن او درباره تخریب آثار اسالمی در عربستان می
گفتند بسیاری از آنها را مند احیای آثار تاریخی اسالم هستند و میصحبت کرده بودم. جالب است که بدانید حاکمان سعودی عالقه

آورند. در این باره هم باید اول فرهنگ سازی ای عربستان بر آنان فشار میشمارش و ثبت کردیم، ولی افراطیون وهابی و علمای القاعده
 اعتدال به عنوان خواسته اسالم اصیل در بین مردم و علما جا بیفتد تا ان شاء اهلل نسبت به ترمیم آثار اسالمی اقدام شود.شود تا 

های روشنفکران اسالمی و آزاد اندیشان دینی، روند رشد شیعه در آیت اهلل علی اکبر هاشمی رفسنجانی به پرسشهایی درباره ویژگی
ی و افراد موثر در انتقال فرهنگ شیعه به شیعیان امروز پاسخ گفته و با تاکید بر باز بودن باب اجتهاد در طول تاریخ، نقاط عطف تاریخ

 فقه شیعه، معتقد است: اجتهاد مکمل خاتمیت اسالم است.

های ویژگیاو که شجاعت در شناخت و بیان درد و درمان جامعه و آزادمنشی در تفکر و اندیشه و نقادی نسبت به وضع موجود را از 
کند که مصادیق روشنفکر ، یادآوری می«آزاداندیش دینی»داند، با نسبی در نظر گرفتن مفهوم آزاداندیش دینی یا روشنفکر اسالمی می

 دینی در هر زمانی زیاد نیست.

شیعه( درباره اجتهاد های خبری همکاری المللیبینآیت اهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگوی کتبی تفصیلی با شفقنا )پایگاه 
شود، خاتمیت است یعنی پس از رحلت پیامبر اسالم )ص(، درهای آسمان گوید: یکی از مهمترین توصیفاتی که برای دین اسالم میمی

های مردم در همه ابعاد زندگی باشد. دینی شود و اسالم باید تا قیامت جواب گوی خواستهها بسته میبرای نزول وحی بر روی انسان
 ۲پرستی را به هم زده و حکومتی در محدوده حجاز تشکیل داده، امروزه حدود ه در مکه و مدینه زمان جاهلیت آمده و اساس بتک

شود. این دین باید به متقضای زمان و مکان به میلیارد مسلمان در جهان دارد که از خاور دور تا اروپا، آفریقا و آمریکا را شامل می
 دهد و راه آن اجتهاد است. های مردم جوابخواسته
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 اجتهاد مکمل خاتمیت اسالم است

کند: به عنوان مثال در زمان پیامبر، بحث حد و مرز فقط زمین بود و هاشمی با بیان اینکه اجتهاد مکمل خاتمیت اسالم است، بیان می
بشر امروزی جواب داد. اجتهاد هم قواعد خاص خود  اند. باید بر اساس اجتهاد به همه نیازهایها و دریاها به آن افزوده شدهاالن آسمان

توان با افزودن را دارد. فقهای اسالمی در طول تاریخ با قاعده سازی، سعی در بیان حکم برای مسایل مختلف داشتند و االن هم می
سی امام بر اساس فروع متعدد به قواعد، همه مسایل را تحت پوشش گرفت. مثال مجمع تشخیص مصلحت نظام، که یک اقدام سیا

 یک اصل فقهی و در پوشش اجتهاد اسالمی بود که مصلحت و تشخیص و عمل به آن در راستای انتخاب مصلحت اقوی است.

 

 آزاد اندیش دینی در شناخت و بیان درد و درمان جامعه شجاعت دارد

 ای ازسوی مخالفان آزاداندیشی برای روشنفکران وجود داردهای مذمت گونهتوصیف

گوید: داند در تعریف روشنفکری دینی میچهره مذهبی سیاسی مشهور ایران که آزاداندیشی دینی و روشنفکری اسالمی را یکی می این
ها و امتیازات شناخت دردها و آسیب»، «آگاهی از احوال و اوضاع زمانه»دهها صفت برای روشنفکر ارائه شده که مهمترین آنها اینهاست؛ 

رو به آینده »، «آزادمنشی در تفکر و اندیشه و نقادی نسبت به وضع موجود»، «ناخت و بیان درد و درمان جامعهشجاعت در ش»، «جامعه
عاری از خرافه و تحجّر و مزیّن به عقالنیّت در فکر و »و « عاشق نوآوری و پیشبرد جامعه»، «گرد و درجا زدنداشتن و تنفر از عقب

ای از سوی مخالفان آزاداندیشی های مذمت گونهحامیان روشنفکری است و در مقابل توصیف ها از منظرالبته اینگونه توصیف«. عقل
 برای روشنفکران وجود دارد.

 

 مصادیق روشنفکر دینی در هر زمانی زیاد نیست

توان گفت میهای موجود افزاید: بر این اساس تعریف جامع و مانعی برای روشنفکری دینی سراغ ندارم؛ ولی باتوجه به توصیفاو می
گوی ابدی نیازهای مصداق خوب روشنفکر دینی، فردی باشد که از سویی با دلیل و همراه اعتقاد و تعبد، اسالم را جوهری پایدار و جواب

روز هر زمان و مکان بداند و از سوی دیگر قادر به شناخت واقعیات و نیازهای جوامع زمان خود باشد. اگر فاقد رکن اول باشد، دینی 
تواند ست و اگر رکن دوم را نداشته باشد، روشنفکر نیست. البته در هر زمانی چنین مصادیقی زیاد نخواهند بود و چون این اصطالح مینی

 شود.نسبی درنظر گرفته شود، به اندازه وسعت دامنه، نسبت مصادیق هم زیادتر می

 

 سازدیدردی نسبت به مشکالت جامعه رها ماسالم، روشنفکر دینی را از بی

کند . فرض این است که او به دین تفاوت روشنفکر دینی و روشنفکر مطلق اینجاست که اولی در محدوده دین مورد قبولش عمل می
رود و دومی چون چنین سرمایه و راهنمایی مثل معارف آسمانی ندارد، آزادتر، ولی اعتقاد دارد و برخالف معتقدات خویش به راهی نمی
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ای کند، اما اوالً کمتر جامعهتر میرود. گرچه کم بودن قید و بندها، کار نوآوری را برای نواندیشان غیردینی آسانمیبدون سرمایه پیش 
هایی های الهی، محقق را از لغزشهای سنتی، قومی، ملی و اجتماعی نداشته باشد و ثانیاً راهنماییهست که نوعی قید و بند و تعصب

توانیم بگوییم، اسالم به کند و باتوجه به تجربه و اسناد معتبر اسالمی میآن آلوده شده، حفاظت میاز نوع آنکه فرهنگ غرب به 
تفاوتی بخشد. از بیهایش تقدس میسازد. به اهداف و آرمانبخشد و او را در عمق وجدان متعهد میروشنفکر دینی نشاط و سرزندگی می

 سازد.مشکالت جامعه رها میدردی نسبت به نسبت به حوادث اطراف خود و بی

 

 دارداسالم، روشنفکر دینی را از لجاجت، تعصب، تقلید کور، خودخواهی و انحصارطلبی بازمی

گردد. مانع از دهد که در هیچ حدی متوقف نمیگوید: اسالم روشنفکر دینی را را در مسیری از تکامل قرار میهاشمی رفسنجانی می
دهد. دارد. به او هویت مستقل میاد و لجاجت و تعّصب و تقلید کور و خودخواهی و انحصارطلبی بازمیشود. از تضخیانت و سقوط او می
نماید گردد. او را از یأس و ناامیدی محافظت میپذیری و زبونی او میبخشد و مانع از ذلّتدارد. به او عزت نفس میاز خودباختگی بازمی

کند و پاسداری کند و رحمت و رأفت نسبت به انسان را در وجودش نهادینه میجهاد عطا میو به او روحیه و قدرت تالش و مبارزه و 
 گستراند.ای بر رفتار و گفتارش سایه میپوشی به صورت ملکهاز حق و حقیقت و دوری از ریا و تزویر و حق

 

 ترین برنامه مکتب اسالم تربیت انسان عالم، متقی و دارای عمل صالح استاساسی

کند: قرآن و سنت به اسباب و عوامل روشنفکری دینی توجهی خاص مبذول و ی رفسنجانی درباره انسان الگو در اسالم بیان میهاشم
ترین برنامه مکتب اسالم تربیت انسان مؤمن، عالم، اند. اساسیهایی را به وضوح طراحی و اجرا کردهپایه و مایه تربیت چنین انسان

ست که از اولین آیات نازله بر پیغمبر)ص( در سوره علق و نیز توضیح فلسفه خلقت آدم و بشر بر روی زمین متقی و دارای عمل صالح ا
 آید.اهلل در بدو آفرینش آدم ابوالبشر)ع( و موارد فراوان دیگر در قرآن به دست میبه عنوان خلیفه

 

 و هدایت الهی استمهمترین سرمایه انسان برای ارتقا به جایگاه انسان الگو ، سرمایه عقل 

کند: مهمترین سرمایه انسان برای هاشمی رفسنجانی در ادامه درباره جایگاه عقل و فکر و میزان توجه به این مقوله در اسالم بیان می
ابلیت ارتقا به جایگاه انسان الگوی شایسته قرآنی، سرمایه عقل و فکر و هدایت الهی است که در انسان این سرمایه به طور استعداد و ق

گیری از این موهبت الهی با راهنمایی عقل و وحی به عهده انسان گذاشته شده و عنصر اختیار و انتخاب زمینه این موجود است و بهره
های فراوان روشنگر و عالیم راهنما از منبع مسوولیت است و همین سرمایه گرانقدر توشه این راه سعادت است که در مسیر او مشعل

 ر گرفته است.وحی و عقل قرا
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 قرآن توجهی ویژه به عقل و دانش دارد

افزاید: در کتاب مقدس الهی توجه ویژه و معناداری به عقل، فکر، دانش و ایمان در کنار او درباره جایگاه عقل و فکر در قرآن کریم می
ها بار های مشتق از علم و دهبار واژه هدایت الهی شده و این توجه در سراسر قرآن کریم و در نقاط مناسب آن تعبیه شده است. صدها

های دیگر و صدها بار از کلمات ارزشی هدایت و ایمان به عنوان ضلع دیگر این های مربوط به عقل، فکر، عرفان، تفقه و مشابهاز واژه
گذاری در جهت ثبت و ارج ساز، تربیت انسان مورد نظر است کهساختمان کثیراالضالع استفاده شده که نتیجه این مجموعه عوامل انسان

اهلل و کمال و ها در مسیر سیرالیها به ارزش و ضرورت این سرمایهتوان هدف را جلب توجه انساندر قرآن به کار رفته است که می
ن شجره کنند و ثمره ایسعادت افراد و جوامع برشمرد. ناگفته پیداست که همه اینها در تربیت انسان مؤمن عالم و عامل نقش ایفا می

 ، انسان روشنفکر دینی است.طیبه

 

 حتی اصولیون از نقش واالی عقل و فکر در ساختار نظام اسالمی غافل نمانده اند

کند: به دهند بیان میهاشمی رفسنجانی با بیان اینکه منابع روایی ما معموال اولین باب را به عقل و دومین باب را به علم اختصاص می
باب شامل کتاب عقل و جهل، فضیلت علم و علما و طبقات آنها، حجیت اخبار و  4۰کتاب بحاراالنوار مشتمل بر عنوان مثال جلد اوّل 

شود. حتی کُتبی که توسط علمای اخباری تدوین گردیده، چنین است و این نشان خوبی است که قواعدی است که از آنها استخراج می
های اجتهاد علمای عقلگرا و به اصطالح اصولیون است، م اصول که یکی از سرمایهحتی منکران ارزش و اعتبار بسیاری از مباحث عل

 هم از نقش واالی عقل و فکر در ساختار نظام اسالمی غافل نمانده اند.

العقول وصایای امام هفتم حضرت موسی بن جعفر )ع( به هشام بن حکم را آورده که حدود نود درصد آن وصایا کتاب گرانبهای تحف
 هشام، یا» فرماید:ها وصیت به تعقل میروی عقل، تعقل و تفکر به عنوان مهمترین عامل سعادت و کمال دارد و در یکی از ده تکیه

)تحف العقول عن « بیاء و االئمه و اما الباطنه فالعقولاالن و فالرسل الظاهره فاّمّا. باطنه حجّه و ظاهره حجّه حجتین، الناسعلی هللان
 1۳6۳اکبر غفاری، مؤسسه النشر االسالمی، چاپ دوّم، ومحمد، حسن بن علی بن حسین حرّارنی، تصحیح و تعلیق علیآل الرسول، اب

 (۳8۳ش، از ص 

و وجه »کند: در حجیّت قطع ناشی از عقل روی آن تکیه می« فرائد االصول»اهلل شیخ انصاری در همان مضمونی که مرحوم آیت
لی علی العقلی الفطری السلیم ما وردمن النقل المتواتر علی حجّیه العقل و انّه حجّه باطنه و انّه ممّا االستشکال فی تقدیم الدلیل النق

 (.۳77، ص 1، نقل از بحاراالنوار، جلد 1۹)فرائداالصول، چاپ جدید، ص « یعبد به الرحمن و یکسب به الجنان

 

 برندفقهای بزرگ مقام عقل را تا پای وحی باال می

العقل السلیم ایضا حجّه من الحجج فالحکم المنکشف به حکم بلغّه الرسول الباطن »آورد که: ل از راغب اصفهانی میهمچنین به نق
برند و از تعبیر بینید که فقهای بزرگ مقام عقل را تا پای وحی باال میمی«. الذی هو شرع من داخل کما ان الشرع عقل من خارج

 کنند.برای انبیا استفاده می« عقل ظاهر»ره )انبیا( و یا رسول باطن در کنار تعبیر معنادار حجت باطنه در مقابل حجت ظاه
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 کنندها را برای بشر استخراج میهای پنهان شده عقلپیامبران، گنج

ملو از دانش، البالغه که مای از امیرالمومنین )ع( زینت دهم که در اولین خطبه نهجدهد: خوب است این فراز را با نقل جملهاو ادامه می
که تعبیر پرمعنا و عمیقی « وَیُثّیروُا َلَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُول»های انبیاء الهی آمده: عرفان و حکمت است، درباره یکی از مهمترین مسوولیت

های کلیدی این ژهنمایند. گنج، پنهان، مدفون و استخراج، واها را برای بشر استخراج میهای پنهان شده عقلاست. یعنی پیامبران، گنج
 فصل است که در یک جمله گنجانده شده است.

 

 دادندامامان معصوم به شاگردان عالم و اهل نظر خود، اجازه اجتهاد می

دهد: این کلمات و عناوین توضیح می« اخباری، اصولی، محدثان، فقها، تقلید، اجتهاد، رکود، بالندگی»هاشمی رفسنجانی درباره کلمات 
پایان جدال عقل و تفکر های تاریخ اسالم است. هم در شیعه و هم در اهل سنت وجود داشته و دارد که سرگذشت بیعیتنمایانگر واق

خالص هم وجود دارد. در زمان ا از یک طرف و جمود و تقلید از طرف دیگر است. در عین اینکه در هر دو طرف نقاط ضعف و قوت و
ـ و اسناد فراوانی هم موجود است که امامان معصوم ا بود ـ ولی در بین شیعیان کمتر هحضور امام معصوم و پیغمبر)ص( همین بحث

اند و گاهی به دادهشیعه در زمان حضور خودشان هم به شاگردان عالم و اهل نظر خودشان اجازه اجتهاد و استخراج فروع از اصول می
 آورم.اند. برای نمونه چند مورد را میفرمودهجای اجازه، تکلیف می

 در). «مثلک شیعتیفی ٰىاجلس فی مسجدالمدینه و افت للناس فانّی احبّ ان ار»فرمایند:امام محمدباقر)ع( به ابان بن تغلب می
 کسانی مثل تو ببینم(. خود شیعیان بین در دارم دوست من بده، فتوا مردم برای و بنشین مدینه مسجد

ی الجامع فتفتی الناس؟ قلتُ نعم واردت ان أسالک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد پرسند: بلغنی انک تقعد فو از معاذبن مسلم می
المسجد فیجی الرجل فیسألنی عن الشئی فاذاعرفته بالخالف لکم اخبرته بما یفعلون و یجئی الرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بماجاء فی

و جاءعن فالن کذا فدخل قولکم فیما بین ذلک؟ قال فقال لی:  عنکم و یجئی الرجل ال اعرفه وال ادری من هو فاقول جاءعن فالن کذا
اِصنع ذلک فانی کذا اصنع )وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشرعیه، محمد بن الحسن حر عاملی، یثرب، داراحیاء التراث العربی، 

نشینى و براى مردم د جامع مىام که در مسجاز ابواب قضای قاضی، ترجمه آن چنین است: شنیده 11م. ، باب 1۹8ّ۳ق /  14۰۳
دهى، آیا درست است؟ گفتم: آرى و من قصد داشتم قبل از آنکه از نزد شما بروم، نظر شما را در این مورد بدانم، من در مسجد فتوامى

دهم. مرد کند. اگر بدانم تابع مکتب شما نیست. طبق مذهب خودشان فتوى مىآید و در موضوعى از من سؤال مىنشنیم، مردى مىمى
دانم آیا از آید که نمىدهم. مردى هم مىشناسم که دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسیده است، فتوا مىآید و مىدیگرى مى

دهم. گویند و گروهى چنان و نظر شما را در میان آنها جاى مىگویم: گروهى چنین مىیا مخالفین شما، پس مىپیروان مکتب شماست
 کنم.(دهد که امام)ع( فرمود: چنین کن که من نیز چنین مىمىمعاذ ادامه 

 باب اجتهاد تا اوایل قرن چهارم در میان اهل سنت باز بوده است

دهد: در بین اهل سنت هم متناوبا سیاست اجتهاد و تمسک به قیاس و مصالح مرسله و انسداد باب اجتهاد هاشمی رفسنجانی ادامه می
و دارد. به طور کلی تا اوایل قرن چهارم باب اجتهاد در میان اهل سنت باز بوده و پس از تکمیل مذاهب  و رواج تقلید وجود داشته

گانه این باب مسدود شد اما خوشبختانه در عصر حاضر اهل سنت گرفتار انسداد باب اجتهاد نیست و محققان دینی اهل سنت چهار
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ها نیز در میان پیروان مکتب اهل بیت )ع( به صورت ام زمان )عج( این تقسیم بندیهای فراوانی دارند. در شیعه بعد از غیبت امنوآوری
 وسیع و جدا از هم به وجود آمده و آثار مثبت و منفی خود را ثبت کرده است.

 

 کنداولین موج معارف اسالمی بعد از غیبت در لباس عصر محدثان ظهور می

ر تبیین و تفسیر دین است و دسترسی به ائمه بوده، اولین موج معارف اسالمی بعد کند: پس از عهد حضور معصومان که عصاو بیان می
اند و بسیاری از اسناد تولید کند که طبیعی است. این محدثان نزدیک به عصر معصومان بودهاز غیبت در لباس عصر محدثان ظهور می

ها ضرورت دوران غیبت است و این کار را به خوبی محدثان آوری و تنظیم آنشده توسط ائمه و شاگردان ائمه در دسترس بوده و جمع
 اند.بزرگواری انجام داده

های پیغمبر)ص( و بخشی از کلمات ایشان و پس از آن تا حدود یک قرن کتابت متأسفانه در زمان پیغمبر)ص( جز در مورد قرآن و نامه
ای این از مواردی است که نیاز به تحقیق جامع و بی طرفانه ها معمول نبود، جز در موارد بخصوص و معدود وحدیث و تاریخ و سنت

 دارد.

آیند. عالوه بر اینکه خود مهمترین و جامع ترین در زمان خلفای راشدین، امیرالمومنین علی )ع( درخصوص کتابت، استثناء به حساب می
س در دوران خالفت ظاهری خود به کاتب فرهیخته اند و سپاند، مطالب زیادی از پیغمبر)ص( را نوشتهو معتبرترین کاتب وحی بوده

آوری منابع اسالمی را دادند و عمر بن عبدالعزیز هم به ابن شهاب زهری و افراد دیگر دستور خویش علی ابن ابی رافع دستور جمع
آوری و ارسال ( را جمعای از علمای بالد خواسته که احادیث صحیح پیغمبر )صآوری و تنظیم سنت را صادره کرده و طی بخشنامهجمع

 تابعی یا صحابی بزرگان از جمعی و هایی مثل سلمان، ابوذر، اصبغ بن نباته، ابی رافع و دو فرزندش عبیداهلل و علیکنند. شخصیت
 .اندکرده خلق مکتوب آثار هم شیعی

 

 تدوین و تنظیم حدیث و فقه اوایل قرن دوم هجری رایج شد

شود و در میان شیعه بیشترین آثار مکتوب را در ری است که تدوین و تنظیم حدیث و فقه رایج میاما به هر حال اوائل قرن دوم هج
السالم( داریم. این بزرگواران، شاگردان موفق خود را به تدوین بین شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم امامان سجاد، باقر و صادق )علیهم

اثر ارزشمند شیخ آقابزرگ الطهرانی، بسیاری از این کتب و « ه الی تصانیف الشیعهالذریع»اند. کتاب ارزشمند کردهمطالب تشویق می
 نویسندگان آنها را به تفصیل آورده است.

 برای احکام و معارف بیشتر مورد استناد قرار گرفته است« اصول چهارصدگانه»

)الذریعه الی « حدّ ثنی جعفربن محمد»گفتند، میگوید که در مسجد کوفه نهصد شیخ را دیده که همه زیاد وشّاء میبنعلیبنحسن
و حافظ ابوالعباس ( ۳1و رجال نجاشی، ترجمه الوشا، ص  17، ص 1تصانیف الشیعه، شیخ آقا بزرگ الطهرانی، طبع بیروت، داراالضواء، ج 

کتاب چهارهزار نفر را معرفی  اند که در آنبن عقده همدانی کتابی در معرفی کسانی نوشته که از حضرت صادق )ع( حدیث روایت کرده
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از میان صدها کتابی ( ۳۹6، به نقل از رجال نجاشی و تاریخ الکوفه للبراقی ص 11۵کرده است. )تاریخ فقه و فقها، دکتر گرجی، ص 
ه بسیاری از آنها بیشتر مورد استناد برای احکام و معارف بوده ک« اصول اربع ماه»تر به نام اند، چهارصد اثر مهمکه شاگردان ائمه نوشته

الذریعه در جلد دوم یکصد و هفده اصل از این اصول را با ترجمه مولفان آنها تا قرون اخیر مورد استفاده محدثان و فقها بوده و صاحب
آورده و بسیاری از آنها در دسترس عالمه مجلسی و شیخ حرّ عاملی بوده است. )در قرن دوم هجری که فشار سیاسی حاکم بر شیعیان 
 به هنگام انتقال حکومت از امویان به عباسیان به کلی از بین رفته بود، بسیاری از راویان به جمع و تدوین احادیثی که خود، آنها را از

معروف « اصول چهارصدگانه»امامان شیعه به ویژه از امام صادق)ع( روایت کرده بودند، پرداختند. در این دوره چهارصد رساله که به 
رفت؛ برای اطالعات بیشتر رک: دائره یافت که این امر خود، سر آغازی در گسترش تدوین حدیث نزد شیعه به شمار میبود، تدوین 

 (۳۳، ص ۵المعارف الشیعه ، ج 

سال( با امکان دسترسی به خود  6۹سال و زمان غیبت صغرای امام زمان )عج(  ۲4۹در دوران حضور ائمه )دوران امامان معصوم )ع( 
سترسی به آثار مکتوب شاگردان آنها، عمالً و عمدتاً متون روایات مورد عمل مردم بوده و در مواردی که نص و متنی به دست آنها یا د

آوردند و عمال محدثان و فقها در آن دوره از اند که با استنباط و اجتهاد، حکم مورد احتیاج را به دست میآمد، فقهای بزرگی بودهنمی
 اند.هم جدا نبوده

جابربن یزید جعفی  -۵بزنطی  -4ابوحمزه ثمالی  -۳عمیر ابن ابی -۲بن تغلب ابان -1عدادی از بزرگان و معاریف آنها از این قرارند: ت
یونس  -1۲هشام ابن حکم  -11مسلم محمدبن – 1۰فضل بن شاذان  -۹ابوبصیر  -8زراره بن اعین  -7بن فضّال بن علی حسن -6

عبدالعظیم حسنی و بسیاری از محدثان و فقهای دیگر که دسترسی به اسامی آنها برای  -14بن سمیع  ربیعه -1۳بن عبدالرحمن 
 خوانندگان گرامی مشکل نیست.

 اند که نام بسیاری از آنها در اسامی ذکر شده وجود دارد.ای که به عنوان اصحاب اجماع شناخته شدهبه خصوص عده

کند: پس از غیبت امام پردازد و بیان میمه به تشریح وضعیت محدثان پس از غیبت میاین چهر ه سیاسی و مذهبی ایران در ادا
عصر)عج( دسترسی به امام معصوم بدون واسطه، جز برای چهارنفر مشخص )که به نواب اربعه یا سفرای اربعه معروفند و به ترتیب 

نوبختی و علی بن محمد سمری(، در دورانی کوتاه وجود  عبارتند از: عثمان بن سعید اسدی، محمدبن عثمان بن سعید، حسین بن روح
نداشت و پس از شروع غیبت کبری دسترسی با واسطه هم قطع شد و طبعا در آن شرایط مرجع علمای شیعه همان اسناد باقیمانده از 

با اجتهاد محدود و قواعدی که روات است و تا مدتی فتاوای علما عمدتاً به صورت متنی بود که در روایات آمده بود و در مواردی هم 
شد. قواعدی از قبیل مالزمه حکم عقل و قبال به تأیید ائمه معصوم رسیده بود، یا در زمان حضور معصوم مرسوم بوده، فتوی صادر می

ستفاد گیری از قواعد مشرع، مالزمه وجوب چیزی با وجوب مقدمات آن واجب، تمسک به اصل برائت یا استفاده از استصحاب یا بهره
شد از از قرآن و سنت مثل اصاله الصحه و قاعده الضرر و وجوب وفای به عهد و عقد، مورد استفاده فقهای آن عصر بوده و سعی می

تکیه بر قیاس و مصالح مرسله و نظایر اینها که مورد استفاده اهل سنت بود، خودداری شود. البته اهل سنت بخاطر محروم کردن خود 
ی مثل قیاس و استحسان و مصالح مرسله پناه اکرد، به ناچار به ادلهایات ائمه معصوم به صورتی که شیعه عمل میاز استفاده از رو

 اند.بردهمی

 ها در طول تاریخ وجود داشتای میان نیازهای عملی شیعیان و سنی*تفاوت عمده

 ماندمیزی برای اسالم به ارث میکردند، فقه پیشرو و افتخارآ*اگر علمای اهل سنت به نظرات ائمه توجه می
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ها وجود داشته است. شیعه به خاطر منزوی بودن ای میان نیازهای عملی شیعیان و سنیگوید: در این میان تفاوت عمدهرفسنجانی می
اعی، عباس بودن و عدم مسوولیت اظهارنظر در مسایل حکومتی که بیشترین مسایل اجتمامیه و بنیهای بنییا تحت فشار حکومت

سیاسی، قضایی و نظامی را دربر داشته و محدودیت نیازهای اقلیت شیعه به موارد احوال شخصیه و مسایل عبادی، اخالقی، فرهنگی و 
 .اندنداشته …و حکومت جامعه، وظایف احکام، عمده بخش به ورود در اجباری نظایر آنها،

بیشتر مسایل اقتصادی، قضایی، امنیتی و نظامی و ابواب معامالت و  در مورد مسایل جدید در قلمرو وسیع حکومت و سیاست خارجی و
دادند، شد و اگر نظری میامور خاص حاکمیتی که علمای سنی باید جوابگوی سواالت و نیازها باشند، معموال به علمای شیعه مراجعه نمی

 شد.چه بسا برعکس آن عمل می

توانستند فقه پیشرو، جامع و کردند، میمنابعی مثل نظرات ائمه معصوم توجه میطبیعی است که اگر علمای اهل سنت در آن زمان به 
کردند، به خاطر نزدیکی ها و منابع توجه میافتخارآمیزی برای اسالم به ارث بگذارند. حتی اگر بعد از دوران حضور هم به این فرصت

 ه امروز هست.شد کبه زمان حضور و وجود اسناد معتبر و بیشتر، وضع غیر از آن می

کند: به هر حال محدثان عالی مقام شیعه در پردازد و بیان میهاشمی رفسنجانی در ادامه به تشریح عصر حدیث و شرایط آن زمان می
آوری، تنظیم و نقادی احادیث شیعه خدمت بسیار بزرگی انجام دادند تا آنجا که فقهای نامدار شیعه سده اول بعد از غیبت در حفظ، جمع

های بسیار ارزشمند آنها بوده و هستند و اگر در آن زمان که هنوز اسناد تولید شده زمان سیاری از فقهای اهل سنت مدیون تالشو ب
های بعد امکان رفت و در دورانشد، مطمئنا این فرصت از دست میحضور در دسترس بود، این خدمت بزرگ و جاویدان انجام نمی

های محدود بود و زیرا در آن زمان که طبع، چاپ و چاپخانه نبوده، تهیه اسناد، متکی به دست نوشتهآمد دسترسی کامل به وجود نمی
ها ها یا مسامحهها به خاطر غفلترفت یا در اثر تکرار استنساخها و حوادث، بسیاری از آنها از دست میها و جنگناامنی معموالً در جریان

 کاهید.داد که از اعتبار اسناد میگذاری و تشابه حروف و کلمات، تغییرات زیادی رخ میبگذاری و اعرایا به خاطر نبودن نقطه

شیخ حسین »آورده است: « غیبت»دهد: شهرهای مبارک قم )شیخ طوسی در کتاب کند و توضیح میاو به مراکز علوم حدیث اشاره می
این کتاب را مالحظه و بررسی نمایید و ببینید مطلبی برخالف نظر  را به قم فرستاد و به فقیهان قم نوشت که« التأدیب»بن روح کتاب 

و شهر ری )ری در این زمان شهری است آباد با ( 76، ص ۳الکنی و االلقاب، مرحوم شیخ عباس قمی، ج -« شما در آن وجود دارد
 تاریخ، بدون تبریز سنگی شوشتری، نوراهلل قاضی المؤمنین، مجالس –ها و مجمع عالمان و فقیهان و محدثان ها و کتابخانهمدرسه
اند. ضمن اینکه بعضی از بزرگان و پیشتازان این علوم گذاری این نهضت مقدس داشتهبیشترین سهم را در پایه( ۳۹۲، ص 1۲68 تهران

 اند.ر کردهاند، به مراکز دیگر هم سفآوری اسناد و شنیدن از بزرگان دیگری که احتماالً حامل اطالعات اضافی بودهبرای جمع

 هستند مراکزی از … و مدینه مکه، کوفه، بغداد، همدان، فرغانه، ایالق، بلخ، سمرقند، سرخس، مرو، نیشابور، استرآباد، مشهد مقدس،
 آنها ذخایر از داشتند سعی بزرگ محدثان و داشتند وجود آنها در سنی یا شیعی عالم و محدث و داشتند مکتب و مدرسه زمان آن در که

ر د را مرو»: است تأمل قابل است، گفته مرو مدارس و کتابخانه اوضاع درباره حموی یاقوت که جمالتی نمونه عنوان به. )بگیرند بهره
ها و خوبی کتابخانه موقوفه دایر بود که من در دنیا نظیر آنها را از جهت کثرت کتاب 1۰ترک کردم. در آن هنگام در شهر،  616سال 
هزار کتاب بود. کتابخانه  1۲ آن در که …« خزانه العزیزیه»ز آن جمله بود دو کتابخانه در جامع مرو، یکی به نام ها ندیده بودم. انسخه
 «الکتب خزانه» دیگر. …منصور بن محمد ابوسعید مدرسه در … بود «الملک شرف» کتابخانه دیگر …بود« خزانه الکمالیه»دیگر 

 کتابخانه و «عمیدیه» مدرسه در دیگری کتابخانه و سمعانی خاندان از تابخانهک دو و …اسحاق بن حسن الملک نظام مدرسه در
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 بیروت، حموی، یاقوت البلدان، معجم –« ضمیریه»ی در مدرسه ایشان و کتابخانه خاتون خاندان هایخانهکتاب و. … «مجدالملک»
 (11۲، ص ۵م، ج  1۹68هـ.  1۳88 دارصادر،

الذکر سفر کرده و بهره گرفته تحمّل مشکالت سفرهای آن زمان به همه مراکز حدیث فوق مرحوم شیخ صدوق از کسانی است که با
اند و با ایفای اند، ولی چند نفر از آنها گوی سبقت را ربودههای فراوانی در آن خدمت بزرگ سهم داشتهاست. البته افراد و شخصیت

 بدیل تاریخی، شایسته نام بردن بیشتر هستند.بی نقش

بیان اینکه در اینجا امکان ذکر نام همه افراد، میسر نیست، به ذکر نام و خدمات چند نفر از این بزرگان اکتفا و در معرفی بزرگان  او با
 کند: از میان خیل عظیم علمای حدیث، چندنفر بسیار نامدارند و آثار آنها هنوز مورد استفاده است،پیشتاز و نامدار محدّث بیان می

 هـ.ق، صاحب آثار فراوان و معروف تفسیر و فقه و روایات. ۳۰7اهیم قمی، متوفای علی بن ابر -1

هـ.ق، صاحب کتاب شریف کافی که اساتید و شاگردان این عالم فراوان و  ۳۲۹محمدبن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی، متوفای  -۲
 دارای آثار گرانبها هستند.

هـ.ق، پدر شیخ صدوق که دارای بیش از دویست کتاب است و در  ۳۲۹تا  ۳۲8 علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی، متوفای -۳
 .دارد …اکثر ابواب فقه اثر فقهی، روایی، تاریخی و 

هـ.ق، شاگرد کلینی و استاد ابن جنید و شیخ مفید و دارای  ۳68ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه، متوفای  -4
 و کتب فقهی، روایی و تفسیری.« امل الزیاراتک»آثار فراوان از جمله 

هـ.ق، معروف به ابن بابویه که دارای آثار گرانقدر و ممدوح اکثر علما و  ۳81محمدبن علی بن حسین بن موسی بابویه، متوفای  -۵
 رجالیون است.

احب آثار بسیاری که تا سیصداثر هـ.ق، استاد شیخ مفید و ص ۳81شیخ صدوق، سرآمد محدثان و فقهای زمان خود و متوفای سال  -6
معروفتر از آنند که نیاز به « الهدایه»و « من الیحضره الفقیه»ایشان شمرده شده و بسیاری از آنها مرجع محدثان و فقهاست و کتاب 

 معرفی و ذکر داشته باشند.

 

 تاریخ اسالم مدیون محدثان و فقهای قرن اول غیبت است

دثان و فقهای قرن اول غیبت نقش بسیار عظیمی در حفظ و تنظیم و تنقیح اسناد روایی، تفسیری، هاشمی رفسنجانی معتقد است که مح
دارانند و غنای منابع مکتب اهل اند و برای حفظ و انتقال اسناد دوره حضور بهترین راویان و امانتتاریخی و بنیانگذاری فقاهت داشته

 ان است.بیت در تاریخ اسالم مدیون جهادهای علمی این بزرگ
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 دارا بودن سرمایه عظیم اسناد معارف اهل بیت )ع( زمینه اجتهاد را فراهم کرد

گیری دوره محدثان، دوره اجتهاد و تفقه هم شکل گرفت و عوامل مهم آن احساس خالء گوید: با شروع غیبت، کمی بعد از شکلاو می
)ع( و باالتر از آن احساس وظیفه برای جوابگویی به نیازهای  حضور ائمه معصوم و دارا بودن سرمایه عظیم اسناد معارف اهل بیت

شرایط جدید پیروان مکتب اهل بیت )ع( است که در نقاط بسیاری از جهان اسالم به حکومت رسیده بودند. نیازی که قبال باعث رشد 
 فقه و اجتهاد اهل سنت شده بود.

های خبری شیعه( درباره اوضاع سیاسی همکاری المللیبینگار شفقنا )پایگاه آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با خبرن
کند: امواج پیشرفت سیاسی، مدیریتی و حکومتی در کنار رشد علمی شیعه در آستانه شروع غیبت و در دوران شیعه بعد از غیبت بیان می

ها و امرای و قلمرو وسیع جهان اسالم تحت اداره دولت آور است. در دو قرن اول غیبت، بیشتر بالدغیبت صغری و سپس کبری اعجاب
 رسیده حکومت به اسالم جهان مهم هایبخش در …عشری، زیدی، اسماعیلی و شیعه درآمده بود. فرق مختلف شیعه اعم از اثنی

 .بودند

ر اقصی نقاط مغرب جهان اسالم دهد: دکند و توضیح میهجری قمری اشاره می ۳7۵تا  17۲ -او برای نمونه به ادارسه یا ادریسیان
حکومت شیعه زیدی ادارسه شکل گرفت. ادریس فرزند عبداهلل محض و برادر محمدنفس زکیه از اوالد امام حسن مجتبی)ع( پس از 
شروع دولت عباسی و ادامه غصب حق اهل بیت قیام کرد و شکست خورد و به غرب آفریقا محل فعلی مراکش رفت و در آنجا نهضت 

ند. این سلسله برگزید حکومت به و نامیدند دوم ادریس را او نوزاد فرزند پیروانش آغاز کرد و در آستانه پیروزی به شهادت رسید. شیعی را
کرد و ای از آنها در بخشی از آندلس برای مدتی امارت میهایی حکومت داشت و حتی شاخهسال در آن منطقه با فراز و نشیب ۲۰۳

 بیت که هنوز در آن منطقه وجود دارد، میراث همین سلسله حکام ادارسه است. بخشی از آثار معارف اهل

کند: در آستانه غیبت صغری در طبرستان هجری قمری بیان می 4۲4تا  ۲۵۰ –هاشمی رفسنجانی درباره حکومت علویان طبرستان 
ها و بعضی از فاریان، طاهریان، سامانیرغم درگیری دائم با صحکومت علوی از فرزندان امام حسن مجتبی )ع( تأسیس شد و علی

های محلی توانستند با اقدامات اسالمی و آموزشی و فرهنگی و رفتار خوب با مردم، موقعیت تشیّع را در این منطقه بسیار مهم قدرت
سخت تحت فشار  های شیعی به آنها کمک کنند و حتی در عراق به مجاهدان شیعه کهتثبیت کنند و با ایجاد ارتباط با سایر نهضت

فرستادند و باعث تقویت نهضت شیعی در یمن و تأسیس حکومت شیعی آنجا شدند. اکثریت چهارده عباس بودند، کمک میحکام بنی
 عشری در میان آنهاست.حاکم علوی طبرستان زیدی مذهب اند و تعدادی هم شیعه اثنی

 

 یمن یکی از نقاط شیعه خیز جهان اسالم است

کند: یمن هجری قمری اشاره و اظهار می 7۰۰تا  ۲8۰ -رسیهایی برای حکومت شیعیان در تاریخ به حکومت بنی او در بیان مثال
های مردم یمن به خاطر بروز یکی از نقاط شیعه خیز جهان اسالم است. گویا سفر مأموریتی علی)ع( به یمن و تأثیر عمیقی که بر دل

اند، ها برای حضور در یمن رقابت داشتهگذاری کرد و دو تیره اسماعیلیه و زیدیرا پایه فضایل ایشان گذاشت، زمینه مساعد فکری شیعی
ها با فراز و نشیب ادامه داشته و اصوال به خاطر دوری یمن از مرکز خالفت سلطه ها سبقت گرفتند. گرچه این رقابت قرنولی زیدی

دادند به نظران به امام حسین)ع( پیشنهاد میثه عاشورا بعضی از صاحبخلیفه بر آنجا معموالً ضعیف بوده است و حتی در آستانه حاد
 امیه بهره بگیرند.جای کوفه به یمن بروند و از تمایالت شیعی مردم یمن و خصوصیات کوهستانی منطقه برای جهاد با بنی
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جاهدات ناتمام جدش قاسم الرسی از ائمه گیری از مهای امام حسین)ع( و از مجاهدان به نام زیدیه با بهرهیحیی بن حسین از نواده
هجری اولین حکومت شیعی زیدیه را در صعده با بیرون راندن امرای محلی، تشکیل بدهد و به سرعت  ۲8۰مهم زیدیه، توانست در سال 

امه یافت و هجری اد 7۰۰در بسیاری از نقاط یمن گسترش دهد و با تصرف صنعاء دولت نیرومند زیدیه در یمن مستقر شد و تا سال 
های فاطمی و امرای محلی زد و خورد داشته و با اقدامات فرهنگی و دینی و توسعه در تمام این دوره با عوامل خالفت و نیز اسماعیلی

اند و در صعده ها و خدمات، امامت و نفوذ امامان زیدی را در یمن استمرار بخشیدند و هنوز هم اکثریت مردم یمن پیرو زیدیهآموزش
های خونینی با دولت وقت یمن های اخیر درگیریعشری نفوذ زیادی دارند و در سالن نقطه آغاز دولت علوی زیدی، شیعیان اثنیاولی

 داشته و دارند. روابط امامان یمن با امرای علویون طبرستان و دیلم از موارد مهم نیازمند به بررسی و تحقیق است.

 

 پایدار مانده است های مردم مصرمحبت اهل بیت )ع( در دل

های آخر قرن سوم عبداهلل المهدی امام کند: در سالهجری قمری اشاره و بیان می ۵67تا ۲۹6 -هااو در ادامه به حکومت فاطمی
اسماعیلیان حکومت فاطمیان را با بیرون راندن خوارج از تونس، در شمال غرب آفریقا تشکیل داد و این حکومت به تدریج بر مصر، 

حجاز مسلط گردید و دولت مقتدری براساس معارف اهل بیت شاخه اسماعیلی و منتسب به حضرت فاطمه زهرا)س( تشکیل  شامات و
بیت از زاویه دید اسماعیلیه در بخش وسیعی از قلمرو یافت. این سلسله حکام شیعی توانستند تمدن عظیمی براساس اسالم و مکتب اهل

عباس باشند و عاقبت به دست ایوبیان سنی شافعی منقرض شدند. اما آثار فکری ی خالفت بنیاسالم به وجود آورند و تهدید جدی برا
و فرهنگی آنها هنوز در این مناطق، بخصوص مصر باقی است و االزهر نهاد مهمی باقیمانده از آن دوره است و محبت اهل بیت در 

اسالمی فاطمیان و پیروی از مکتب اهل بیت را راه نجات مسلمانان های مردم مصر پایدار مانده و اخیراً آقای قذافی احیای تمدن دل
 خوانده است.

 

 ای تندخو و خشن بودندقرمطیان فرقه

ای از اسماعیلیان دهد: این گروه شاخههجری قمری توضیح می ۵تا اوایل قرن  ۲۵8 –رفسنجانی درباره قرمطیان بحرین، عراق و شام 
 ای تندخو و خشن بودند و افکاری شبیه خوارج،دانستند و فرقهرا امام خود و مهدی موعود می هستند که محمدبن اسماعیل بن جعفر

 آغاز عراق در را خود فعالیت و بوده خوزستان اهالی از گویا قرمط به ملقب اشعث، بن حمدان رهبرشان. بودند دارا را طالبان و هاوهابی
 داشتند عراق و حجاز به زیادی حمالت و شوند مسلط بود، امروز بحرین از تروسیع یلیخ روز آن که بحرین بر توانستند باالخره و کردند

های زیادی داشتند. از اواخر قرن ر مکه را غارت کردند و حجراالسود را به مقر حکومت خود منتقل کردند. در شام هم فعالیتیکبا و
گاه آنها با نقرض گردیدند. رفتار این گروه و همکاری گاه و بیدوام آوردند و سرانجام به دست سلجوقیان م 47۰سوم هجری تا سال 

های مهمی از آن فاطمیون و نفوذی که در دستگاه خالفت داشتند، باعث خشم بیشتر خلفای عباسی نسبت به شیعیان بود و خسارت
 رهگذر بر شیعیان وارد شد.
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 را در منطقه پایدار کنندحمدانیان به خاطر سطح باالی دانش توانستند تفکر اهل بیت )ع( 

کند: حمدانیان حدود نیم های شیعی در طول تاریخ معرفی و اظهار میهجری قمری را یکی دیگر از حکومت ۳۹4تا  ۳17او حمدانیان، 
بویه و های مقتدر آلعشری در موصل، حلب، شمال عراق و شامات تشکیل دادند و معموال با دولتقرن حکومت مستقل شیعی اثنی

می و اخشیدیه درگیر بودند و به خاطر سطح باالی دانش و ادب در مدت کوتاه توانستند تفکر اهل بیت )ع( را در آن منطقه پایدار فاط
دار کنند که هنوز آثار آن در جای جای این منطقه حضور دارد. قبل از تشکیل حکومت مستقل شیعی افراد زیادی از این خاندان و ریشه

هستند و حکومتشان  الدولههای کلیدی این دودمان ناصرالدوله و سیفها و مناصب مهمی داشتند. شخصیتولیتدر دستگاه خالفت مسو
 ریزی شد.هـ.ق( پایه ۳17از اواخر دوران غیبت صغری )

 

 کردندصدر رفتار میهای دینی با تساهل و تسامح و سعهآل بویه با مردم و فرقه

گوید: در دهه آخر غیبت صغری هجری قمری حکومت تاریخی شیعه می 448تا  ۳۳4 -ویههاشمی رفسنجانی، درباره حکومت آل ب
بویه شکل گرفت. ابتدا عمادالدوله فارس را تصرف کرد و مرکز حکومت آل بویه قرار داد و سپس معزّالدوله، برادر او، خوزستان دولت آل

الدوله، اصفهان، ری و بسیاری از اختیار او بود و برادر سوم، رکن و بغداد را متصرف شد و مرکز خالفت رسمی اسالم با حفظ خلیفه در
مناطق ایران را تحت تسلط درآورد و عمالً مجموعه آل بویه بر بخشی عظیم از قلمرو جهان اسالم استیال یافتند. شیعه بودن این 

های ه طور کلی در برخورد با مردم و فرقهدانستند. بعشری و بعضی زیدی میحکومت مورد اجماع مورخان است. بعضی آنها را اثنی
ها رشد و تکامل کردند و در زمان دولت آنها دانش، علوم و فنون اسالمی در همه رشتهصدر رفتار میدینی با تساهل و تسامح و سعه

ینی و فرهنگی مکتب اهل بیت های علمی، دخوبی داشته و آثار عملکرد این خانواده ایران را تحت تاثیر مثبت قرار داد و بسیاری از پایه
 را مستحکم کرد.

های مستقل گوید: در این دوره مورد بحث عالوه بر حکومتپردازد و به شفقنا میاو در ادامه به بحث درباره شیعه در مناصب مهم می
ر مناصب مهم مصدر های نیرومند شیعی دشیعی که بیشترین پهنه جهان اسالم را در دست داشتند، داخل دستگاه خالفت هم شخصیت

های مهم اجرایی گوناگون امور بودند. از مقام وزارت که در رتبه بعد از خالفت بود، گرفته تا رتبه امیراالمرایی و سپس در منصب
های شیعه به طور وسیع در مصدر امور مهم قرار ها و دودمانهای برجسته و منتقد شیعه فراوان بودند. هم افراد و هم خانوادهچهره

از  ۲فراتآل و نوبختشدند. آلگرفتند و در مواردی هم به خاطر سعایت و مورد سوءظن قرار گرفتن، مورد غضب و تصفیه واقع میمی
ها حضور های مهم خانوادگی همکاری با دستگاه خالفتند که هر دو فامیل در مقام وزارت، امیراالمرایی و کارگزاری و سایر منصبنمونه

 اند.تهو نفوذ زیادی داش

 

 های ظاهری برخی خلفا به اهل بیت )ع( عامل مهمی درتوسعه نفوذ مکتب شیعه بودمحبت

ها در اقوام مختلف کند: به ظن قوی وضع نفوذ شیعیان در جوامع مختلف جهان اسالم و گستردگی نارضایتیهاشمی رفسنجانی بیان می
های شاخصی از کرد که چهرهماموران دولتی به ستوه آمده بودند، ایجاب می کشورها که در قلمرو اسالم قرار گرفته بود و از بدرفتاری

ترین جریان مخالف خالفت گردند و به اصطالح سوپاپ اطمینان شیعیان در دستگاه خالفت باشند که باعث آرامش خاطر طرفداران مهم
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نی عمل کرد و با ایجاد رابطه سببی، خاندان اهل بیت را های شیعی یا ایراباشند. همانگونه که مأمون با امام رضا)ع( و جمعی از چهره
ها و احساس خطر از جانب آنها تظاهر به محبت چندتن از خلفا به ائمه اهل رغم عمق کینهها بهم نزدیک کرد. علیبا بیوت عباسی

عباس انتظار داشتند که بنی های ظاهری عامل مهمی درتوسعه نفوذ مکتب شیعه بود. گرچه حکامبیت مشهور است که خود این محبت
نزدیکی رهبران شیعه به حکومت باعث آلوده شدن و کم شدن محبوبیت آنها شود، اما هوشیاری رهبران شیعه و توجیه مردم و به 

 خصوص کم شدن فشارها نتیجه عکس مورد نظر حکام را ببار آورد.

 

 ان اسالم بودانتشار دانش اهل بیت )ع( یکی از عوامل نفوذ ایشان در سراسر جه

او با بیان اینکه عوامل مهمی در سه قرن اول تاریخ اسالم نفوذ اهل بیت را در سراسر جهان اسالم عمق بخشیده بود، به تشریح دالیل 
 شمرد:پردازد و آنها را چنین بر میعوامل محبوبیت اهل بیت )ع( می

مندان صالح ها و شاگردان و عالقهزادهفراوانی از سادات و امام هایهای واقعی مکتب اهل بیت و وجود چهرهحقانیت و صالحیت   -1
 و مجاهد اهل بیت

 انتشار علوم و دانش اهل بیت در سراسر جهان اسالم و در مکاتب گوناگون دینی و علمی کشورهای اسالمی   -۲

ها بود، همزمان با انتظار جدیداالسالم سوءرفتار عمال حکومت با مردم و فساد مشهود در دربارها و مراکز خالفت که برخالف   -۳
 بیت)ع(خواهی اهلشهرت عدالت

طلبانه و احساس مظلومیت آنها که معموال در امان اوالد ائمه و نیز شاگردان آنها همراه با شعارها و اهداف حقمبارزه و جهاد بی   -4
 شد.های فراوان دیده میها و محرومیتردها و مصادرههای اجباری، طها، مهاجرتطول سه قرن با سرکوب، کشتارهای خونین، حبس

شد و نتیجه بیت سیاست محبت خلفا به ائمه شیعه برای کم کردن نفرت مردم که باعث رفع بخشی از مشکالت دوستان اهل   -۵
 معکوس برای مخالفان شیعه داشت.

ختند و تبعیض ناروا بین عرب و اقوام و نژادهای دیگر برخالف شناظلم دستگاه به اقوام غیرعرب که آنها را شهروند درجه دوم می   -6
 هانص صریح قرآن و مخالفت اهل بیت با این تبعیض

هایی از های شیعی و در مواردی ملی مناطق مختلف را آسان کرده بود و حضور چهرهاین عوامل و چیزهای دیگر، پیروزی نهضت
را ضروری ساخته بود و در این میان بیشترین نفوذ و قدرت در دو سه قرن بعد از های جهان اسالم در مرکز خالفت الطوایفملوک

ها بود که حضور و تالش الحسن و زیدیهای گوناگون شیعی بیشترین سهم از بنیغیبت سهم شیعیان بود و قابل توجه اینکه در دولت
 بیشتری در میدان مبارزه و جهاد داشتند.
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 وره محدثان استدوره اجتهاد تقریبا همزاد د

کند: دوره اجتهاد تقریبا همزاد دوره محدثان است. با این هاشمی رفسنجانی در ادامه درباره عصر فقاهت و اجتهاد ببه شفقنا یان می
تفاوت که محدثان تالش خود را روی جمع و حفظ و تنظیم احادیث متمرکز کرده بودند و فقها جهادی سخت برای تنظیم علوم فقه 

ند. کاری که اهل سنت به خاطر نیاز و کمبود اسناد روایی قبال به آن پرداخته بودند و نکته مهم این که به خاطر حاکمیت آغاز کرد
شیعیان در بخش مهمی از قلمرو اسالم نیاز به احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیاد شد و همین نیاز فقهای 

 یت حکام شیعه قرار داد.تر کرد و مورد حماشیعه را فعال

عقیل، این حرکت از دوران غیبت صغری آغاز شد و در زمان مدیریت شیخ طوسی به کمال رسید. پیشتاز این نهضت مقدس ابن ابی
.ق( هستند و شیخ مفید و سیدمرتضی و ه ۳81 متوفای) جنید اسکافیهـ.ق( و سپس ابن ۳۲۹م) ابومحمد حسن بن علی نعمانی حذاء

یخ عظیم الشأن طوسی آن تالش مبارک را دنبال و تکمیل کردند و مکتب فقاهت شیعه را آن چنان غنی ساختند که به باالخره ش
تر از فقه اهل سنت پیدا کرد و سرافکندگی طالبان رونق فقه اهل بیت را تبدیل اعتراف دوست و دشمن جامعیتی باالتر و غنایی عمیق

 به سرافرازی نمود.

کردند و تنها به تبیین چون امامیه در گذشته تفریع فروع نمی»آورده « مبسوط»مقدمه کتاب بسیار ارزشمند  مرحوم شیخ طوسی در
این کتاب بدان خاطر « زدند.کردند، مخالفان بر آنان طعن میحکم موارد نصوص که دست به دست به آنها رسیده بود، قناعت می

تواند تمام مسایل را استنباط کند و نیاز به اعمال قیاس و امثال آن می وارده از ائمه تصنیف شد تا بدانند شیعه امامیه به برکت احادیث
 ندارند.

 

 سربلند کردن فقه شیعه در کنار فقه عامه از نتایج دوره اجتهاد بود

 هاشمی رفسنجانی نتایج مهم دوره اجتهاد را چنین برشمرد:

 با اعصای استدالل، فروع بر اصول منطبق گردید.فقه شیعه از صورت نقل قول متون نصوص درآمد و    -1

تألیف سیدمرتضی است. گرچه « الذریعه الی اصول الشیعه»تر آن کتاب گذاری و نگاشته شد که نمونه مشخصعلم اصول فقه پایه   -۲
 بعضی از مسایل علم اصول در زمان حضور ائمه مورد عمل بود.

های فراوان های قابل اطمینان بیان شد که نمونهمتعرّض آنها نشده بود، با استدالل حکم بسیاری از مسایل که نصوص مستقیما   -۳
 .بینیممی …سیدمرتضی و « انتصار»شیخ مفید و « المقنعه»آن را در 

د عقیل، اسکافی، شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی درخشیدند و در مکتب پربار آنها صدها مجتهآوری چون ابن ابیفقهای نام   -4
 و فقیه تربیت شدند.

 اجتهاد و فقاهت در حدود نیازهای آن زمان به اوج کمال رسید.   -۵
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 های فقه اهل بیت، همراه با اصطالحات و فنون اجتهاد مقدور گردید.فقه شیعه در کنار فقه عامه سربلند کرد و مقایسه مزیت   -6

« الخالف»و « مسایل»های های اهل سنت و شیعه مشخص که کتابتبفقه مقارن طلوع کرد و موارد اشتراک یا افتراق نظر مک   -7
 های فقهی گشوده شد.های خوب آن است و باب مناظرهسیدمرتضی و شیخ الطائفه از نمونه

ها و مصلحت به کمک علوم فقهی آمدند و کار استنباط را علم اصول شامل: عقل و اجماع و ادبیات و عرف و الغاء خصوصیت   -8
 نمودند.تسهیل 

ها و تاکنون مورد استفاده های ارزشمند دیگری با استفاده از منابع موجود آن که نزدیک به عصر ظهور بود، تألیف شد که قرنکتاب   -۹
 های علمیه است.حوزه

 

 سرمایه دانش باعث خلق تمدن عظیم اسالمی شد

 اردای در تاریخ ندعمق، وسعت و جامعیت تمدن اسالمی مشابه شناخته شده

های علوم تحت کند: رشتهدر ادامه این گفت وگو هاشمی رفسنجانی درباره رابطه دین و عقل و نیاز توسعه علوم دیگر ببه شفقنا یان می
سابقه و افتخارآمیزی دست یافتند و همین سرمایه و فکر در جامعه اسالمی به رشد بی تأثیر نیاز و خواست اسالم و توجه ویژه به عقل

ای ندارد. اما در این اسالمی شد. تمدنی که عمق، وسعت و جامعیت آن در تاریخ بشر مشابه شناخته شدهث خلق تمدن عظیمدانش باع
ای شیعه و سنی است. در این میدان کلیت استعداد و منابع جهان اسالم به کار رفته و نقش میدان، مساله فراتر از بحث مذهبی و فرقه

 رنگ است.یی در آن کمفرقه

های تعصبات و گوید: در این میدان وسیع هم شکستن طلسمهاشمی رفسنجانی درباره آزاداندیشی و تمدن اسالمی به شفقنا می
ها و در نوردیدن مرزهای جغرافیایی و تاریخی و معتقدات دینی و قومی و نژادی عامل مهم روشن ضمیری و باز کردن آیینه نظریتنگ
های ت که عمالً دانش و فن و ادب را از زنداناس جدید و قدیم هایتمدن و ایر اقوام و ملل و نحلها در مقابل دست آوردهای سدل

خودساخته تعصبات در آورد و به عنوان میراث و حق کل بشر و کل جهان به آن نگاه شد و این، یک مصداق مهم و بارز برای روشنفکری 
 دینی و آزاداندیشی اسالمی و قرآنی است.

 

 م آسمانی اسالم، انسان عالم و آشنا به قلم و دانش را محور حرکت قرار داده استاولین پیا

 گو باشددهد که انسان انحصارطلب و خودبین باید پاسخاسالم هشدار می

و قیدی کند: مکتبی که در اولین پیام آسمانی خود انسان عالم و مومن و آشنا به قلم و دانش را محور حرکت خود قرار داده او بیان می
اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق االنسان من علق، اقراء و ربک االکرم، الذی علم »و محدودیتی برای انسان درنظر نگرفته است. 
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 شود، حدّ و حق از تجاوز و انحصارطلبی خودبینی، دچار انسان همین اگر که دهدمی هشدار هم همانجا «بالقلم، علم االنسان مالم یعلم
کالّ انّ االنسان لیطغی، ان رءَاه »از مسیر حق باشد.  ی و کجرویاله هاینعمت از سوءاستفاده گویپاسخ خلق خدای اهدادگ در باید

دارد و عقل و فکر او را در محدوده تنگ ها را از دیدن حقیقت باز میهاست که انسانهمین طغیان« استغنی، ان الی ربکّ الرجعی
 شود و ایمان واقعی عامل تحقق این بخش است.میت خود و دیگران از شناخت و عمل به حق میکند و باعث محروتعصبات اسیر می

 عقالنی هایدفینه استخراج و…ها، زمین، دریاها، موجودات و دهد: آری تحت تأثیر تعلیمات قرآن و دستور تفکر در آسماناو ادامه می
فردی و جمعی  خرد و عقل بکارگیری و آزاداندیشی با همراه علمی تنهض اسالمی، بزرگ جامعه نیازهای بروز و( ص)پیغمبر توسط

 داشته سراغ هم ثریا در را علم اگر که( ایرانی) غیرعرب ملتی از ستایش و «أطْلُبُوالْعِلْمَ َولَوْ بِالصِّینِ»بخش آغاز شد و با فرمان حیات
 .کرد بروز اسالم جهان ظیمع اقیانوس در دانش خروشان امواج کشانند،می زمین به را آن باشند،

امیه محدود به نیازهای ضروری های دیگر در دوران بنیکند: ترجمه آثار تمدنرفسنجانی در ادامه نهضت ترجمه را تشریح و بیان می
تأسیس های دیگر وسعت گرفته و با عباس و در عهد صادقین )ع( هم نهضت ترجمه آثار علمی زبانعمدتا درباری بود ولی در زمان بنی

 علما فراخوان و _ است تقلید و اقتباس خوب از ابتکار انوشیروان و سلسله ساسانیان ایران خود که _ الحکمه توسط منصور دوانقیبیت
 از چین و مصر روم، یونان، ایران، هند، هایتمدن از علمی ممتاز آثار اینکه جالب. شد نهادینه بجا هایتشویق و دانزبان ادبای و

گرفت و پژوهان قرار میشد و در اختیار دانشسرعت به عربی ترجمه می به … و یونانی سریانی، قبطی، پهلوی، هندی، یهازبان
 گرفت.های جامع و منظم شکل میهمزمان کتابخانه

 

 های ارزشمند عصر ترجمه و تولید علم را نابود کردفتنه عالم سوز مغول سرمایه

های وسیع و جامع و جذب ای در جذب مترجمان و تأسیس کتابخانهر بغداد، مصر و اندلس مسابقهاو با بیان اینکه مراکز خالفت د
ها و نویسندگان و مراکز آنها موجود است و از پیشتازان افزاید: خوشبختانه آثار ارزشمندی در معرفی این کتابدانشجویان داشتند می

نوشته « اخبار الحکما»، «اخبار العلما»، «طبقات االطباء»ندیم و ته ابننوش« الفهرست»های ارزشمند این تاریخ نگاری به کتاب
های علمی مورد نیاز را کنم. تشویق و اقدام به ترجمه، تمامی رشتهنوشته ابن قفطی اشاره می« تاریخ الحکماء»اصیبعه و ابیابن

هندسه، تاریخ نگاری، شیمی و مکانیک مورد توجه بوده گرفت و از میان آنها فلسفه، نجوم، ریاضی، پزشکی، جغرافیا، ادبی، دربرمی
است. دوران شکوفایی ترجمه حدود دو قرن دوام یافت و سرانجام با اشباع فضای علمی از آثار موجود دیگران و شروع تألیفات تحقیقی 

ر داخل قلمرو جهان اسالم، های دیگر دمشابه یا بهتر در داخل مراکز علمی اسالمی و جذب و هضم بسیاری از مراکز علمی تمدن
های زاییده از آن تا نهضت ترجمه از رونق افتاد و جای خود را به نهضت تولید علم همراه با تحقیق داد. گرچه بیت الحکمه و کتابخانه

را منهدم و نابود های ارزشمند آغاز حمله و غارت مغول ادامه داشت، متأسفانه حمله، غارت و فتنه عالم سوز مغول بسیاری از این سرمایه
 کرد.

مسلمانان تا زمانی که سعه صدر داشتند مرکز »آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تحلیل نحوه شکوفایی تمدن اسالمی و تاکید بر اینکه 
ا هنظریگوید: وقتی تنگداند و میهای داخلی را موجب فرسایش جهان اسالم می، درگیری و جنگ«جذب دانش و تولید علم و فن بودند

صدر را گرفت، مجالس مناظره به هتاکی، حذف و تکفیر تبدیل شد. او معتقد است: اگر و تعصبات بخشی در جهان اسالم جای سعه
 داد.عوامل انحطاط درونی نبود، جهان اسالم فشار مغول و جنگ صلیبی را به نفع خود پایان می
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های خبری شیعه( ضمن تحلیل دالیل همکاری المللیبینقنا )پایگاه آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگوی خود با شف
پردازد و درباره عصر پژوهش و نهضت توسعه نیافتگی در کشورهای اسالمی با نگاهی تاریخی به تحلیل روند رشد مسلمانان و غرب می

گرفت. نیاز جامعه و ها شکل میتر از ترجمهکند: هماهنگ با رشد نهضت ترجمه، تحقیق و تولید علم با کمی عقبتولید دانش بیان می
به حساب  های عربی و پهلوی و قبطی هم خودیها را کم کرد و زبانجذب دانشمندان غیرعرب در کلیت جهان اسالم فاصله تمدن

ها با زبان هشآمدند. گرچه باتوجه به اصالت زبان عربی و غنای آن و زبان رسمی حکومت بودن آن، ترجیح در انتخاب زبان پژومی
 عربی بود.

های اصلی علوم روز از قبیل حدیث، فقه، اصول، منطق، عرفان، فلسفه، ریاضیات، پزشکی، نجوم، شیمی، فیزیک، مکانیک، در بحث
اشت نگر تحقیقات جریان ددار و آیندههای این علوم نهضت نیرومند، ریشههای ریزتر زیرمجموعهادبیات، تاریخ، جغرافیا، منطق و رشته

 رسد و آثار تحقیقات معموال چنددهه دیرتر از آثار ترجمه شهرت یافت.و طبیعی است که سرعت کار پژوهش به سرعت کار ترجمه نمی

گوید: آن داند و میهای مختلف جغرافیای جهان اسالم میهای کار تحقیقات آن زمان را پراکنده شدن آن در بخشاو یکی از ویژگی
گرفت. در مکّه، مدینه، بغداد، کوفه، بصره، ه تناسب سوابق علمی در منطقه و با توجه والیان هر منطقه شکل میزمان مراکز تحقیقی ب

شام، مصر، جنوب ترکیه امروز، قم، ری ، نیشابور، استرآباد، بلخ، سمرقند، بخارا، خوارزم، همدان، مشهد، اصفهان، فارس و خیلی از 
 .بودند فعال حوزه همان دانشمندان محوریت اب های بزرگ یا کوچکمناطق دیگر حوزه

 

 کردنددر گذشته حکام مناطق در جذب دانشمندان رقابت می

های متفرق کم نیست و رغم مشکل ارتباطات در آن زمان، تأثیر و تأثر فکری در این حوزهافزاید: علیهاشمی رفسنجانی به شفقنا می
ای هم بین حکام مناطق در جذب دانشمندان و ر حال انجام بوده و معموالً مسابقهآوردها دسفرهای علمی برای گرفتن یا دادن دست

 های تماشایی بین بزرگان علم و ادب رواج داشته است.ایجاد فضاهای محاوره و مناظره

لمای دینی ادیان دیگر، طبیعتاً علوم دینی شامل تفسیر، حدیث، فقه، اصول، کالم و عرفان با استفاده از منابع کتاب و سنت و ارتباط با ع
الذکر دانشمندان عرب، عجم، مسلمان، های فوقاند که بخشی از آن را قبال آوردیم و در همه زمینهای پیش از سایر علوم داشتهتوسعه

 اند.مسیحی، یهودی، زرتشتی و گاهی ملحد همان منطقه فعال بوده

اند گرفتهترجمه آثار آنها بهره می از که بوده …و عمدتا آثار ارسطو، افالطون و او با بیان اینکه مبنا و محور علوم فلسفی، فلسفه یونان 
کند: بزرگانی چون محمدبن زکریای ها تا حدودی به فلسفه شکل اسالمی و بومی داد بیان میها و شرح و بسطکم نقدها و نوآوریو کم

ها فیلسوف پرآوازه مسلمان عرب و عجم در قرون سه و چهار نا و دهالقدر ابن سیرازی و ابوالنصر محمدبن محمد فارابی و حکیم عظیم
 های زیادی داشتند.و پنج هجری در توسعه فلسفه که آن زمان شامل بسیاری از علوم بود، فعال بودند و نوآوری

را در مقابل فلسفه رایج آن زمان  ها و منابع شرقی، فلسفه شرقگیری از نوآوریسینا به این نتیجه رسیده بود که با بهرهتا آنجا که ابن
آوری شده، جمع« الحکمه المشرقیه»های زیادی برای آن تألیف خود که تحت عنوان که متکی به فلسفه غرب بود، عَلَمْ کند و یادداشت

 ا را به دست نیاورد.آوری مجدد آنهآماده کرده بود و متأسفانه گویا در حمله افاغنه غزنوی به اصفهان از دست رفته و بعدا توفیق جمع
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های علمی پیدا کرد. اگرچه اصل منطق از فطریات بشر است و در کنار فلسفه، علم منطق هم نظم و جایگاه مناسب خود را در حوزه
ای برای ابالغ نظرها بوده، ولی سازماندهی آن با ارسطو شکل گرفته و علمای بزرگ اسالمی نظیر ابن مقفّع، ابن متدی و شیوههمیشه 

 اند.نصیرالدین و صدرالمتالهین آن را تکمیل کردهسینا، فارابی و خواجه

 

 های ایرانی، هندی و یونانی شدندها پیشتاز توسعه ریاضیات و تلفیق معناداری بین اندوختهایرانی

بک زندگی، احساس گوید: گرچه اعراب به خاطر ساده بودن شیوه و سهاشمی رفسنجانی درباره رشد مسلمانان در علم ریاضیات می
های زمان، توجه ویژه به علوم کردند، اما با توسعه قلمرو اسالم و سر و کار پیدا کردن با تمدنهای پیچیده ریاضی نمیاحتیاج به فرمول

هندی و یونانی های ایرانی، ها پیشتاز دریافت و توسعه علوم ریاضیات و تلفیق معناداری بین اندوختهریاضی پدید آمد. در این میان ایرانی
های شدند. تعداد مدارس و مراکز و دانشمندان ریاضی قلمرو مسلمین از حدّ قابل شمارش در یک مقاله برون است و ابداعات و نوآوری

 مسلمانان و غیرمسلمانان در قلمرو جهان اسالم بسیار زیاد است.

زی و ابوعبداهلل محمدبن موسی خوارزمی و ابوالحسن ثابت بن قرهّ کند: از دانشمندان پیشتاز این علوم احمدبن عبداهلل مرواو اشاره می
ها تألیف و ترجمه در علوم و فنون ریاضی و ابونصر محمدبن طرخان فارابی ملقب به معلم ثانی فیلسوف و بن زهرون حرّانی صاحب ده

 این در مسلمانان ابداعات و هستند دیگر آورامن دانشمند دهها و دان و ابوالوفاء محمدبن یحیی بن اسماعیل ابن عباس بوزجانیریاضی
 هایپاسخ یافتن برای جدید هایروش ابداع: قبیل از است، داده قرار الشعاع تحت را شده ترجمه متون اصل که است زیاد آنقدر علم

گاه اعشاری، تأسیس لثات، تکمیل حساب دستمث علم حیطه در ابتکارات ، اصالح شیوه عددنویسی هندی،۳و  ۲ درجه معادالت عددی
 .دیگر ابداعات خیلی و جبر علم ایجاد کسرهای اعشاری، ایجاد مفاهیم جدید در تئوری اعداد،

کند: علوم پزشکی جزو اولین علومی بود که جهان اسالم بر اساس هاشمی رفسنجانی با اشاره به پیشرفت در طب و پزشکی بیان می
های صریح پیغمبر)ص( و شکل و سپس بخوبی توسعه داد. نیاز فرد فرد جامعه و سفارشهای پزشکی ایران، هند و یونان آن را داده

 ارزش دادن به این دانش در کنار دانش دینی، زمینه توسعه این بخش از علوم را فراهم کرد.

و تألیف، مسلمانان  گیری مراکز تحقیق، تدریسشد، اما با شکلگرچه در دوران نهضت ترجمه بیشتر به ترجمه آثار پزشکی قناعت می
المعارف ارزشمندی را در های محققان، دائرهنگاریهای جامع و تکدر این بخش ابداعات بسیار مهمی تقدیم بشریت کردند و دانشنامه

های پیغمبر)ص( و افتخارات علمی طب اسالمی ثبت کرد. در آن میان علمای دینی و محدثان هم منابع خوبی از روایات و توصیه
 اند.النبوی یا طب ائمه گذاشتهآوری کردند و اسم آن را طبع( جمعائمه)

 

 المعارف پیشتاز جهان اسالم هنوز هم از افتخارات تاریخی مسلمانان هستنددایره ۴

یخی المعارف معروف و پیشتاز جهان اسالم هنوز هم در مراکز علمی جهان از افتخارات تاردهد: چهار دانشنامه یا دایرهاو ادامه می
 روند:مسلمانان به شمار می
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 پزشکی آثار مجموعه چه و الحکمه فردوس چه که  آثار پزشکی محقق برجسته قرن سوم، ابوالحسن علی بن سهل ربّی طبری  -1
 .شد زمان آن آموزش و تحقیق مهم منابع از دیگر

بزرگی در پیشبرد فنون و علوم پزشکی مسلمانان  ه.ق( گام بلند و ۳۲۰ – ۲۵1کارهای کم نظیر ابوبکر محمدبن زکریای رازی) -۳و  ۲
 است .

 هاگفته و هانوشته آوریجمع با شاگردانش توسط او مرگ از بعد که الحاوی مجموعه و اوست خود نوشته که کتاب المنصوری فی الطب
 .کرد خلق را بزرگی المعارفدایره گرفت، شکل او عمل و

 هـ.ق( است. 4۲8 -۳7۰سینا )نان کتاب معروف القانون فی الطب نوشته ابوعلیالمعارف پزشکی مسلماچهارمین دایره -4

 با هستند، …ها که معموال در یک موضوع از قبیل آبله، سرخک، قولنج، قلب، مثانه و نگاریها و موارد فراوان تکاین دانشنامه
های آسای امروزی شده است. شاخههای معجزهیشرفتعلمی جهان غرب و پایه و اساس پ سرمایه فراوان هایشرح و متعدد هایترجمه

 جهان طب بخش در …بالینی، فیزیولوژی، تشریح بیمارستان، روان پزشکی، ضدعفونی و مهم پزشکی مثل داروشناسی، جراحی، طب
 .است انکار غیرقابل و آمیزستایش هایپیشرفت و هانوآوری شاهد اسالم

کند: علم نجوم به خاطر عقایدی که از قدیم درخصوص نان در علم نجوم نیز اشاره و بیان میهای مسلماهاشمی رفسنجانی به پیشرفت
های کاری خود تأثیرات حرکات فلکی بر سرنوشت بشر و موجودات وجود داشته، مورد عالقه حکام وقت بوده و از منجمان در برنامه

 ته است.گرفتند و به همین جهت در سطح ممکن هر زمان رونقی داشبهره می

در تاریخ اسالم با ترجمه کتب و آثار یونانی و ایرانی هیات بطلمیوس محور کار بود و چون اساس این نظریه را محوریت زمین در حرکت 
های ارزشمندی ها هم خالی از اشکال نبود، گرچه به صورت موردی در محاسبات نجومی دریافتداد، پیشرفتکرات آسمانی تشکیل می

 داشتند.

 

 شکنی دانشمندان اسالمی به وجود آمداز بت« پیش کوپرنیکی»های یر تئوریتغی

اند و سرانجام ابوعبداهلل محمدبن جابربن الفزاری، خوارزمی، مروزی و بسیاری از دانشمندان نجوم آثار ارزشمندی در این رشته خلق کرده
ای در علوم هیات به وجود آورد و سابقهمری توسعه کمدان مشهور قرن سوم هجری قسنان رقی حرّانی بتانی اخترشناس و ریاضی

های زیادی را وارد میدان دانش نجوم کرد که حق بزرگی بر اخترشناسان و دانش اخترشناسی دارد. تا آنجا که محققان تاریخ، نوآوری
دانند و قابل توجه اینکه به خاطر شروع یهای بتانی مکوپرنیگ، تیکوبراهه، کپلر، گالیله و ریچارد دانژن انگلیسی را تحت تأثیر نوآوری

شناسی و حرکات فلکی قدیم باز شد و نقد و ایجاد تردید توسط علمای اسالمی در نظریه بطلمیوسی راه ایجاد انقالب در علوم ستاره
 ه است.زدایی دانشمندان شجاع اسالمی به وجود آمدشکنی و طلسماز همین جریان بت« پیش کوپرنیکی»های تغییر تئوری
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بندی کند: دانش فیزیک و مکانیک در طبقههای علمی دانشمندان مسلمان در فیزیک و مکانیک اشاره و بیان میاو همچنین به انباشت
های آخر علوم قرار داشتند و پایه و اساس آنها از موجودی این دانش در خاورمیانه، مصر، شامات، یونان، علوم جهان اسالم در ردیف

 شود.های خاور دور هم به آن اضافه میشود و چاشنی دادهشروع می روم و ایران

 در جَزَری توسط هفتم قرن اول در و شد آغاز بغداد در گویند: رونق علوم مکانیک در جهان اسالم توسط بنوموسی شاکرمورخان می
 ایفا نقش …، ابن سینا، ابن هیثم، قرطبی و مندان زیادی چون خازنی، بیرونیدانش تاریخ، دو این میان در و رسید اوج به بکر دیار

 .اندکرده

آورد و انجام کار های موردنظر را فراهم میاند، چون شیوه و ابزار کار در بخشمعرفی کرده« علم الحیل»اعراب این دانش را به عنوان 
 اند.ایر علوم زمان مورد استفاده بودههایی از سکرد. در این علم که عمدتا کاربردی و تا حدودی تئوریک بود، رشتهرا آسان می

 

 ای پر رمز و راز در جهان اسالمشیمی دانشی با پرونده

 از طوالنی مدت کند:بیان می« ای پُر از رمز و راز دارداین دانش پرونده»هاشمی رفسنجانی درباره علم کیمیا )شیمی( با بیان اینکه 
ها و باالخص فلزات را در سایه دخالت ه بود که تأثیر و تأثر در مواد و بخصوص کانیر افکاری غیرقابل تفسیر و توجیگرفتا خود تاریخ

باور بوده و اند و به همین جهت دستمایه سوءاستفاده شیادان و گاهی هم افراد مؤمن و خوشدانستهروح و موجودات مرموز آسمانی می
مثال طال تبدیل کند. گویا اولین کسی که این علم مهم را از این کردند که فلزت را به ارزشمندترین نوع آن اکسیری را دنبال می

 را خود همت و گرفته ندیده را رمزی یا خرافی هایجنبه ایشان. است( ع)صادق امام زبردست شاگرد مخمصه نجات داد، جابربن حیان
راه تقطیر مایعات، محصوالت و معلومات آوردهای خوبی هم داشته و از ستد و گذاشته … و گیاهی کانی، مواد ترکیب آثار کشف روی

های راز و رمزی و ارتباطات معنوی و تأثیر و تأثر افالکیان و مواد زمینی ارزشمندی برای بشر به ودیعه گذاشت. جابر در عین حال جنبه
 را هم درنظر داشت.

نظر کرد و ازی کرد. او از رمز روحانی کیمیا صرفدان و اخترشناس زکریای راما کار بزرگتر را دانشمند پُرآوازه اسالمی، پزشک، ریاضی
کار را روی بعد مادی آن متمرکز کرد و در جریان کارهای آزمایشگاهی کیمیاگری، بخشی از نورچشم خود را از دست داد و ترجیح داد 

ایتاً کاشانی و جُنیدی در این راه سینا، خوارزمی عراقی و نهاز راه دانش شیمی به راه دانش پزشکی برود. دانشمندانی چون فارابی، ابن
ای برای انقالب علمی دانش شیمی در اختیار محققان غربی قرار دادند و امروز آن دانش کیمیاگر عصای دست نوآوری کردند و سرمایه

 و نردبان ارتقای صنعت و توسعه و رفاه بشری است.

واع علوم انسانی، پایه، طبیعی، پزشکی، ریاضی و نجوم گرفته و توسعه کند که همه آنچه مسلمین از اناو درباره سایر علوم یادآوری می
هایی مثل تاریخ، جغرافیا، کشاورزی، ادبیات، شعر و نثر عربی و غیرعربی که عمدتا در شود. در رشتهدادند، در این موارد خالصه نمی

امه علمی و عقلی اسالم جای دارند که در این شود و اوج و حضیض هم داشته، در کارنهای جامع علمی تحقیق و تدریس میحوزه
 مقال فرصت پرداختن به آنها نیست.
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 آزاداندیشی مسلمانان ریشه در تعلیمات قرآن و سنت دارد

 اهتمام به عقل و فکر و توجه به نظرات دیگران روحیه مهم مسلمانان بود

گوید: مجموعه پردازد و به شفقنا میح آثار آزاداندیشی اسالمی میهاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به تمدن اسالمی به تحلیل و تشری
آوردهای علمی و فنی در دو سه قرن بهار تمدن اسالم آورده شد، محققا ریشه در آزاداندیشی مسلمانان دارد و خود آنچه از دست

عقل و فکر و توجه به نظرات دیگران و تشویق های آن در اهتمام به شان هم ریشه در تعلیمات قرآن و سنت دارد که نمونهآزاداندیشی
 .«بالصین ولو اطلبوالعلم» و «فبشّر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه»اقتباس است 

 

 مسلمانان تا زمانی که سعه صدر داشتند مرکز جذب دانش و تولید علم و فن بودند

داشت، مسلمانان مرکز جذب دانش و دانشمندان و تولید علم و فن بودند  افزاید: تا این سعه صدر و این روحیه مهم اسالمی ادامهاو می
 سنگ و رقیب آنها باشد.و تمدنشان در حال ارتقا و تعمیق بود و قدرتی دیگر در جهان وجود نداشت که هم

 

 های داخلی، جهان اسالم را دچار فرسایش کرددرگیری و جنگ

 مناظره به هتاکی، حذف و تکفیر تبدیل شدصدر را گرفت، مجالس نظری جای سعهوقتی تنگ

های بران طمّاع در بخشکند: این میراث عظیم اسالمی رفته رفته دچار طمع خودخواهان و میراثهاشمی رفسنجانی در ادامه تحلیل می
آوردها ادره دستها آنهم نه در توسعه علوم، بلکه در سلطه برخاک و مصها و سپس کشاکشمختلف جهان پهناور اسالم شد و رقابت

صدر و تحمل ها و تعصبات بخشی جای سعهنظریهای داخلی، جهان اسالم را دچار فرسایش کرد و تنگشکل گرفت. درگیری و جنگ
نظرات را گرفت و مجالس سازنده محاوره و مناظره تبدیل به هتاکی، طرد، لعن و سپس حذف و تکفیر و کشتار شد. مجموعه بالنده 

ها و فرسایش نیروها آنچنان ضعیف شد که مورد تجاوز، غارت، چپاول، قتل عام و انهدام یک قوم کوچک ثر نزاعجهان اسالم در ا
 بیابانگرد به نام مغول قرار گرفت و پاره پاره و پایمال شد.

 

 داداگر عوامل انحطاط درونی نبود، جهان اسالم فشار مغول و جنگ صلیبی را به نفع خود پایان می

های صلیبی پیش آمد که جهان اسالم از دو سو تحت فشار قرار داشت و اگر ه تشریح کرد: فتنه مغول در دوران ادامه جنگاو در ادام
توانست هر دو تهاجم را به نفع خود پایان دهد. یعنی خیلی بهتر از آن چه که بعدها شد که مغول در عوامل انحطاط درونی نبود، می

باری از معارف اسالمی برگشتند که سرانجام ها تسلیم یا مسلمان شدند و ماندند یا با کولهصلیبیفرهنگ نیرومند اسالم هضم شد و 
 یکی از عوامل حیات علمی و عملی غرب شدند.
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کند: خیلی روشن است که امت اسالمی با هدایت قرآن و سنت توانست در مرکز بندی کوتاه بیان میهاشمی رفسنجانی در یک جمع
 و غرب و شرق کهن هایتمدن ارزشمند آثار جذب با سازی اسالم را انجام دهد. ابتداره خاکی رسالت عظیم تمدنجغرافیای این ک

راست ح را شفابخش معجون این و بسازد مادیت و معنویت از ترکیبی با و بالنده قوی، جدید، تمدنی اسالمی، معیارهای با و خاورمیانه
های کهن داشت، شاخ و برگ به سراسر در اعماق تاریخ و ادیان آسمانی و تمدن ه که ریشهکند و سپس از این تمدن و این شجره طیب

های دینی و انسانی گذشته و تجمیع، پرورش، اصالح و آوری ارزشدار تاریخ با جمعجهان بگستراند و اسالم به عنوان بهترین امانت
 ریج انوار آن خورشید تابناک را به سایر اقالیم جهان بفرستد.خالص کردن آن، زمینه رشد و ارتقا را فراهم کند و سپس به تد

رود و امروز بیش از یک رغم همه نشیب و فرازها، اسالم همچنان از ابعاد انسانی و معرفتی و جغرافیایی به پیش میافزاید: علیاو می
تولید ناخالص کره  %۲۰جهان و نزدیک  چهارم نفوس بشر و حدود یک سوم از کشورهای مستقل و ارزشمندترین نقاط ژئوپولیتیک

خاک را در اختیار دارد. اما پراکنده و گاهی متعارض است و آرزو داشتیم و هنوز داریم با تأسیس دولت اسالمی بر پایه مکتب اهل بیت 
ن بشر با چاشنی عرفان و ترین نقطه کره زمین، بار دیگر اسالم نقش واسطه امین و امانتداری را در ارتقای تمدو اسالم ناب در مناسب

 انسانیت قرآن به عهده بگیرد.

 

 شدهمزمان با سیر نزولی تمدن اسالمی، دنیای غرب از خواب قرون وسطایی بیدار می

او در ادامه گفت وگو با شفقنا در بیان آنچه همزمان با نزول تمدن اسالمی در غرب رخ داد، به بیداری غرب در آن مقطع اشاره و بیان 
همزمان با جریان قوس نزولی تمدن اسالمی، دنیای تباه شده غرب رفته رفته از خواب هزارساله قرون وسطایی خود بیدار  کند:می
کرد و آنهم در اثر برخورد های به زنجیر کشیده سوسو میهایی در دنیای تاریک تفتیش عقاید و افکار بسته و عقلکم جرقهشد و کممی

درخشش انوار علم و فن و توسعه و پیشرفت مسلمانان تابش انوار خورشید تمدن قرآنی مسلمین بود که  با آثار تمدن بزرگ اسالمی و
کرد و آنها را به دنبال در نقاط محدود تماس جامعه خفته غرب با جامعه تکامل یافته اسالمی بعضی از چشمان نیمه باز را خیره می

 کشاند.منشاء این رعد و برق می

دهد: عالوه بر ارتباطات معمول عمومی آن زمان، سه نقطه مهم از قلمرو اسالم مرکز تماس طوالنی وضیح میهاشمی رفسنجانی ت
 ها بود که آنها را با پیشرفت مسلمانان و تمدن اسالمی که در مقایسه با وضع مغرب زمین بسیار عالی بود، آشنا کرد:غربی

ای پیشرفته بود که قابل مقایسه با بغداد آن روز بود و از خالفت اسالمی به گونهآندلس )اسپانیای امروز(: شهر قرطبه مرکز مهم    -1
گویند در کتابخانه قرطبه هشتاد هزار نسخه ارزشمند وجود داشت. کرد و مورخان میسراسر جهان اسالم دانش و کتاب جذب می

 … و طلیطله مانند دیگر شهرهای نیز و آموختند.جانبه داشتند و چیزهای زیادی از مسلمین ها و مسلمانان معاشرت همهمسیحی

های صلیبی، تماس مسلمانان و مسیحیان و یا شرق و غرب در ها و جنگشامات: در این منطقه در اثر سفرهای زیارتی غربی   -۲
رانجام با پیروزی طول تقریباً دو قرن باعث شد که غرب به عظمت تمدن اسالمی پی ببرد و با همه خسارات و تلفاتی که داشتند، س

آورد تمدن اسالم ها از مبانی و دستارزش آنچه غربی»گوید: های محققان میمسلمین، باقیمانده آنها سرافکنده برگشتند، ولی ارزیابی
 «های صلیبی بود، بیشتر است.یاد گرفتند و به غرب بردند، از خاک فلسطین که هدف مهم جنگ
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زدنی ساخته بودند و سپس این جزیره پلی برای انتقال سیسیل که مسلمانان در آنجا تمدنی مثال جزایر مدیترانه و بخصوص جزیره   -۳
 تمدن اسالمی به غرب و مرکزی برای آموزش مسیحیان شد.

 

 آگاهی و نجات از ظلمات قرون وسطی و تفتیش عقاید، از طریق ترجمه آثار اسالمی حاصل شد

ل، در قرون بعد پیشرفت خلفای عثمانی از ترکیه به عمق بالکان و تا مرز اتریش و اختالط به غیر از این سه نقطه مهم تماس و تعام
های زیادی از ها بخشها در این منطقه، برای انتقال تمدن اسالم فرصت مهمی پیش آورد. خود غربیوسیع مسلمانان و غربی

اند و اعتراف دارند که بنیان تمدن جدید غرب بر ردههایشان آوآوردهای مسیحیان از نقاط تماس با مسلمین را در نوشتهدست
های آوردهای علمی و فنی مسلمانان استوار است و از طریق ترجمه آثار دانشمندان اسالمی و تدریس آنها در مدارس و دانشگاهدست

هایی را در زیر آمد که نمونهاروپا، نهضت و جنبش تولید علم و آگاهی و نجات از ظلمات دوران قرون وسطی و تفتیش عقاید به دست 
 آوریم:می

 

 فرهنگستان –ترجمه 

های ایران، هند، چین، مصر، روم جالب توجه اینکه غرب برای اقتباس از تمدن اسالمی همان راهی را که مسلمانان برای اقتباس تمدن
ها هم برای استفاده ی تأسیس کردند، اروپاییهایالحکمه، دارالترجمهو یونان در پیش گرفتند، انتخاب کرد. مسلمانان تحت عنوان بیت

 از تمدن اسالمی متوسل به ترجمه و تأسیس دارالترجمه شدند.

دهد، نهضت ترجمه آثار عربی به زبان التین و سپس اسپانیایی و های موردی و نادر که معموال در هر زمانی روی میگذشته از ترجمه
 گیرد.سرعت اوج میشود و به رومی در قرن چهارم هجری آغاز می

میالدی به  ۹۹۹دانند و چون این اسقف در سال میالدی( را از پیشتازان مؤثر نهضت می ۹۳8 – 1۰۰۳) مورخان اسقف ژربر اوورنی
عنوان سیلوستردوم به مقام پاپی رسید، توانست نقش مهمی در توسعه ترجمه ایفا نماید. به دستور سیلوستر سه مدرسه برای آموزش و 

 آثار عربی به التین در فرانسه و ایتالیا تأسیس شد.ترجمه 

 اصلی سند به محققان که بپردازد قرآن ترجمه به که داد ترجیح انگلیسی اخترشناس و مترجم و دانریاضی «رابرت چستری»بعدها 
 پزشکی علوم به ایویژه توجه داشته، برجسته نقش عربی آثار ترجمه در که یآفریقای کنستانتین. کنند پیدا دسترسی اسالم تمدن

 .است بیشتر اثر هفتاد از او توسط شده ترجمه آثار تعداد گویا و شد مسلمانان طب عمق شدن شناخته باعث و داشت مسلمانان

در این دوره ابتدایی نهضت ترجمه عمال آثاری از فلسفه، ریاضی، هندسه، نجوم، موسیقی و ادبیات عرب در اختیار دانشجویان و محققان 
« المنصوری»های متعدد یافتند. مثالً کتاب ارزشمند بی قرار گرفت و بخاطر رواج این نهضت بسیاری از آثار مهم مسلمانان ترجمهغر

 با شانزده ترجمه و با شرح و تفسیر در اروپا رواج یافت.



www.atnanews.ir 

۳۳ 

 فرهنگستان

الحکمه مسلمانان، نهادی با اقتدا به نهضت بیتمیالدی( آغاز شد. او  1۲۵۳ – 84دوره دوم ترجمه آثار اسالمی توسط الفونسوی دهم )
 شد.های اسپانیایی و رومی و بیشتر به زبان التین توجه میتأسیس کرد و در این دوره ترجمه به زبان« فرهنگستان»تحت عنوان 

م و یونان قدیم هم به نقطه جالب اینکه قرون وسطی آنچنان غرب را از گذشته خودشان هم بیگانه کرده بود که برای دریافت آثار رو
های گرفتند و مثال آثار ارسطو، افالطون، سقراط و جالینوس را با ترجمه از زبان عرب به زبانناچار از برگرداندن آثار عربی بهره می

اند نیا ترجمه شدههای زنده دکردند و در ادامه کار بسیاری از آثار مهم مسلمین تقریبا به تمامی زبانالتین، اسپانیولی و رومی منتقل می
در « ذخیره خوارزمشاهی»و کتاب « قانون»سینا چندین بار ترجمه شده است. جالب اینکه همین کتاب و بعضی از آنها مثل قانون ابن

 طب به زبان عبری هم ترجمه شده است.

کرد. در این دیترانه را تغذیه مینشین ممرکز ترجمه تأسیس گردید که ایتالیا و سواحل مسیحی« سالزیورو»در حوزه سیسیل هم توسط 
رغم انهدام آوری شده بود و علیهای جمعمراکز به همت خلفای اسالمی در آندلس تقریبا از تمامی متون خطی ارزشمند عربی نسخه

 ها، به اندازه کافی ذخایر علمی در دسترس مترجمان بود.ها و فتنهبسیاری از آنها در جنگ

 

 مسیحی دچار تحجر، رکود و خرافات شد اروپا تحت تاثیر رهبانیت

کند: هاشمی رفسنجانی به استفاده اروپا از دانش مسلمانان و آموزش و تحقیق در غرب و تاثیرات فرهنگی اسالم در غرباشاره و بیان می
منتقل شدند، با خشونت  ها که از شمال به مرکز و جنوب اروپااروپا تحت تاثیر رهبانیت مسیحی دچار تحجر، رکود و خرافات شد و ژرمن

 بر این رکود، جمود و جاهلیت افزودند و تاریخ قرون وسطی که توسط خود اروپاییان نوشته شده، گواه این ادعاست.

همان طور که قبالً اشاره رفت، پس از اوجگیری تمدن اسالمی و شروع معاشرت اروپاییان با مسلمانان متمدن در اندلس، سیسیل و 
های صلیبی که حدود دویست رهای زیارتی مسیحیان به فلسطین و معاشرت با مسلمین و سپس رخداد هشت دوره جنگایتالیا و نیز سف

های زیادی بین پیروان دو دین اسالم و نصرانیت به وجود آمد و طبیعی است که در این کشید، معاشرت، ازدواج و شراکتسال طول 
افتاده و گرفتار تفتیش عقاید و های متحجر و عقبو مسلمین تأثیر خود را بر اروپاییها تمدن و فرهنگ غالب و واالی اسالم معاشرت

گذاشت. در فلسطین صدها هزار مسیحی یا مسلمان شدند و یا با حفظ دین خود، در منطقه ماندند و حاضر به برگشت به خرافات می
 محیط بسته و پر از جهل اروپا نشدند.

ای که تکلم به ها شد، به گونهها باعث نفوذ عمیق فرهنگ مسلمانان در غربیتالط مسلمانان و مسیحیدر اندلس، سیسیل و ایتالیا اخ
 المللی مسلمانان بود، مایه فخر افراد بود، همانگونه که در هندوستان و شرق آسیا هم چنین بود.زبان عربی که زبان رسمی و بین

ها در ادبی عربی در اروپاست که افتخارآمیز هم بوده و حتی بعضی از اروپایی زاییده و عالمت همین نفوذ عمیق« مستعربه»اصطالح 
ها آفریدند، همانگونه که افرادی از ادیبان ایران آشنایی با ادبیات عرب تا آنجا پیش رفتند که آثار ادبی به زبان عربی بهتر از خود عرب

 بان خلق کنند.زمثل سیبویه توانستند آثاری ارزشمندتر از آثار ادبای عرب
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« المولدین»تساهل و تسامح و اجازه علمای اسالمی باعث رواج ازدواج بین پیروان ادیان اسالم و مسیحی و یهودی شده بود. اصطالح 
 ها، در ادبیات آن زمان رایج شد.های غیرخالص و فرزندان محصول چنین ازدواجدر اثر فراوانی عرب

 

 شوداردی مثل انکار الوهیت حضرت مسیح مشخص میعمق نفوذ فرهنگ اسالم در غرب از مو

توان از مواردی مثل انکار الوهیت حضرت مسیح توسط اسقف ارگیل اسپانیایی فهمید که افزاید: عمق نفوذ فرهنگ اسالم را میاو می
دو )طلیطله( اعتبار زیادی اسقف الپندوس که در شهر تولی« مسیح بشر است و فرزند خوانده خدا و نه فرزند واقعی خدا.»اعالم کرد: 

فرانسه نیز اسقف ارگیل همین افکار را « سیتمانیای»داشت، فضا را برای چنین اظهارنظری مناسب دید. حتی دورتر از اسپانیا در ناحیه 
ر زندگی از آداب دادند که لباس عربی بپوشند و دگویند در زمان اوج تمدن اسالمی در اسپانیا مردم اسپانیا ترجیح میکرد. میترویج می

های بعد در مسلمانان استفاده کنند. با اینکه تعداد اندکی از مردم شهر دویست هزار نفری غرناطه )گرانادا( از نژاد عرب بودند. در دوره
سلمانان ها مردم در شرق اروپا، در بالکان در اثر اختالط با مسلمانان ترک و عرب یا مسلمان شدند یا با آدب مدوران خالفت عثمانی

 کردند.زندگی می

 

 ها و تأثیرات تمدن اسالمی منجر به نهضت آموزش و تحقیق در مدارس اروپا شدمعاشرت

ها و تأثیرات تمدن اسالمی منجر به نهضت آموزش و تحقیق در مدارس مسیحی ها و ترجمهکند: معاشرتهاشمی رفسنجای بیان می
انشمندان به نام اسالم به صورت متون درسی یا عقبه نظرات مدرسان و استادان غربی در اروپا شد و رفته رفته بسیاری از کتب معتبر د

 توان به این متون اشاره کرد:های غرب مورد استفاده قرار گرفت. از میان این کتب و آثار، میمدارس و دانشگاه

 قرآن کریم -1

 المنصوری رازی در طب ترجمه به التین، سریانی، یونانی -۲

 ها و منجمله به التین توسط گراردوی کرمونائینون ابن سینا به اکثر زبانالقا -۳

 المجسطی بطلمیوس از متن عربی به التین -4

 ذخیره خوارزمشاهی نوشته سیداسماعیل جرجانی در طب -۵

 مسائل فی الطب نوشته حنین بن اسحاق مترجم کنستانتین آفریقایی به التین -6

 وشته رازیرساله الجدری و الحصبه ن -7
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آوردهای تحقیقی مسلمانان یا آثار ترجمه به اعتراف محققان منصف و خاورشناسان اروپایی سهم آثار کشورهای اسالمی اعم از دست
زش علمی و فنی و ایجاد تمدن جدید خی و رنسانس در …های دیگر و منجمله آثار قدیمی خود یونان، روم، اسکندریه و شده از تمدن

ها و اصطالحات علمی و تمدنی موجود در ادبیات جدید غرب ریشه عربی و اسالمی است، تا آنجا که بسیاری از لغت سازغرب سرنوشت
 دارد.

نگاری، بازرگانی، معماری، موسیقی، شناسی، پزشکی، طبیعی، جغرافیا، تاریخعلومِ فلسفه، ریاضیات، هندسه، نجوم، پزشکی، گیاه
 گیرد، مشمول این حکم است.ها را دربر میها و گرایشاینها که تعداد زیادی از رشته هایدریانوردی، نقاشی و زیرمجموعه

های حکومتی فقه اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و فرهنگی رشد کافی نداشته آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه بخش
تر شوند. او که معتقد است، کارهای انفرادی شورای فتوی تکمیلهای حکومتی فقه در قالب کند که بخشاست، ابراز امیدواری می

کارگشا نیست و کارهای شورایی در هر موضوع الزم است، با یادآوری اینکه نمی توان فقط با اشاره به یک یا چند روایت در مسایل 
 جع مفید است اما کافی نیست.نویسی و فتاوای انفرادی مراکند که اگرچه شیوه رسالهتخصصی حکومتی نظر داد، تاکید می

 

 تمدن اسالمی در دوران بلوغ به منزله قلب در پیکر جهان عمل کرد

های خبری شیعه( درباره علل و عوامل رشد همکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با شفقنا )پایگاه 
ی بیان کرد: تمدن اسالمی در دوران بلوغ به منزله قلب در پیکر جهان عمل تمدن اسالمی و شروع اوج تمدن غرب و افول تمدن اسالم

های موجود جهان کرد؛ همانگونه که از لحاظ جغرافیایی تقریبا جایگاه قلب در پیکر یک انسان را داشت. با اقتباس نکات مثبت تمدن
مکد و با کمک ریه سراسر بدن را از طریق وریدها می های مصرف شدهآن روز در درون خود آنها را تصفیه کرد، آنگونه که قلب، خون

نماید گرداند و قلب خون تصفیه شده را بار دیگر به سراسر پیکر انسان تزریق میکند و به قلب برمیضمن گردش خون، آن را تصفیه می
رو دهنده و تزریق مواد تغذیه کننده دهد. در این گردش خون اعضای گوارش بدن نیز نقش نیو بدینسان حیات و رشد انسان را ادامه می

را به عهده دارند که در بحث ما، این مواد تغذیه کننده محتوای فکری قرآن و سنت است. مسلمانان با الهام از آزاداندیشی اسالمی 
ا در مراکز علمی های ایران، هند، چین، روم، یونان و مصر را از طریق جذب نخبگان آنها و ترجمه آثار آنههای مثبت تمدناندوخته

 جهان اسالم جمع کردند.

 آسمانی هایآموخته و فرهنگ جوهر عنوان به با تأسیس مراکز تحقیقی، آنها کار همگامی ریه و قلب را انجام دادند و خالص شده آنها را
 ر دادند.گرانبهای الهی و بشری را در اختیار جهانیان قرا میراث این بعد مرحله در و نمودند تقویت و دادند رشد

 

 رسالت تعلیم و تزکیه پیغمبر اسالم عامل تقویت و رشد و کمال و تعالی است

کند، گیرد و منعکس میاند که انواری را میاو با بیان اینکه معموالً در آثار محققان مستشرق، این نقش مسلمانان را به آینه تشبیه کرده
افزاید: نقش عملکرد ریه در این گیرد. هاشمی رفسنجانی میلیدی را نادیده میداند که نکته اصلی و کاین تشبیه را تشبیهی ناقص می

تشبیه به کلی فراموش شده و نقش جهاز تغذیه و تقویت کننده عمدا یا با غفلت اصال مورد توجه قرار نگرفته است. اگر انعکاس همان 
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انگیز داشته باشند و غرب دچار جهنم قرون وسطی نشود. ها نقش اعجابهای گذشته کافی بود، باید در زمان طراوت آن تمدنتمدن
جای تردید نیست که رسالت تعلیم و تزکیه پیغمبر اسالم در این جا هم عامل جذب و اقتباس، هم عامل تصفیه و هم عامل تقویت و 

سن از اصول متقن تمدن ساز رشد و کمال و تعالی است که در احکام آموزش، تربیت، تذکر، تفکر، تعقل، استماع نظرات و انتخاب اح
 اسالمی متبلور است.

 

 گشت، وسعت کار اسالم خیلی بیش از اینها بوداسالم ناب می اگر در روی پاشنه

گشت، سرعت، وسعت و عمق کار اسالم خیلی بیش از اینها های مشخص شده اسالم ناب میاو معتقد است: اگر درها روی همان پاشنه
مومی که از ناحیه خلفای ناصالح اموی و عباسی بر بوستان جدیدالتأسیس اسالم گذشت، باز هم اینهمه بود و با آنهمه بادهای مس

کنیم و باید منتظر روزی باشیم که اسالم به مسیر خالص و ناب خود برگردد و دفاین عقول و ذخایر باروری و سایه افکنی را مشاهده می
 الهی را استخراج و استحصال کند.

 

 می ایران یک فرصت تاریخی برای جهان اسالم استانقالب اسال

ما آرزو داشتیم و داریم که انقالب عظیم »نگرد و با بیان اینکه هاشمی رفسنجانی به انقالب اسالمی ایران به عنوان فرصتی تاریخی می
افزاید: انقالب اسالمی به می« نظیرترین رهبر عصرمان، امام خمینی)ره( شروع این تجدید حیات باشدو اصیل اسالمی با زعامت بی

های تمدن سازی و ارتقای بشریت را حق یک فرصت تاریخی برای جهان اسالم و بخصوص مکتب اهل بیت فراهم آورده که ظرفیت
ها و که در مکتب اسالم نهفته است به کار بگیرد و اسالم را آنگونه که هست، به جهانیان معرفی کند و بشریت سرخورده از مکتب

 های پرُ طمطراق مادی را به سوی سرچشمه سعادت معارف الهی راهنمایی کند.ایسم

های مادی مثل کاپیتالیسم، کمونیسم و الییسم برمال شده و بسیاری از متفکران های مکتبکند: امروزه ناتوانی و ضعفاو بیان می
دانیم که معارف آسمانی اسالم، بخصوص رند، خودمان میدانند یا تردید دادلسوز جهان به دنبال گمشده بشر هستند. اگر دیگران نمی

ها باشد. در قرآن و سنت تنها ودیعه خالق جهان برای کل بشریت است و باید تا قیام قیامت متکفّل تبیین و حراست راه سعادت انسان
 توانیم پیشقراول این کاروان باشیم.عقل( میهای روشن تاریخ و با استمداد از رسول باطن )سایه این ایمان و اعتقاد و با استفاده از درس

ها مورد طلسم شکنی و بیدارگری و اقدامات شجاعانه علمی، سیاسی و اخالقی، مجدد کند: امام راحل با دههاشمی رفسنجانی بیان می
ای مخلص و مجاهد این اسالم ناب در نیمه هزاره دوم تاریخ اسالم شدند و با حمایت شاگردان صالحی که خود تربیت کردند و نیروه

امت، کار بسیار بزرگی انجام دادند. ایشان با تشکیل بنیه اولیه حکومت اسالمی بر پایه مکتب اهل بیت و اسالم ناب به وظیفه خود 
 عمل کردند و این میراث عظیم را بجای گذاشتند.
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 م را احیا کنیم؟بخش اهل بیت )ع( نتوانیم تمدن عظیم اسالچرا امروز در سایه حکومت مکتب حیات

های نه چندان اسالمی ولی به نام اسالم توانست آن تمدن عظیم را بسازد و به دیگران کند: اگر اسالم در سایه حکومتاو بیان می
 الذکر نتواند این رسالت را بعهده بگیرد؟!بخش اهل بیت و اینهمه سرمایه فوقمنتقل کند، چرا امروز در سایه حکومت صالح مکتب حیات

 

 های متفاوت در پیکره معارف اسالمی ایجاد شده استهای بیجای فراوانی با انگیزهتاکنون دخالت

دانیم پس از عصر نبوت گوید: میپردازد و به شفقنا میها میهاشمی رفسنجانی در ادامه به تشریح پاکسازی معارف اسالمی از آلودگی
ها با های متفاوت در پیکره معارف اسالمی شده است. این دخالتدد و با انگیزههای بیجای فراوانی توسط مراکز متعتاکنون دخالت

ها و با افکار خرافی و بینییی و با غلّوها و کمهای سلیقههای مخالف اسالم و دخالتاغراض سیاسی، باندی و شخصی یا دشمنی فرقه
 اند.کرده ار تحریف و آلودهگویی و داستان سرایی، منابع ارزشمند ما را دچسنتی کهنه یا اغراق

 

 دانند، بسیار استهای برخی افراد که هر مطلبی را قابل انتشار میمتأسفانه تریبون

اند و راه تشخیص مطالب های خود منابع اصلی و صحیح را مشخص کردهاو با اشاره به اینکه علمای سلف تا حدود زیادی با مجاهدت
مانده و در دسترس همه است و کسانی های مخلوط، باقیها و نوشتهاند بیان کرد: کتابن نمودهصحیح یا راوی صالح را تا حدودی روش

های این گونه دانند و متأسفانه در جمهوری اسالمی هم تریبونهستند که هر مطلب نوشته شده و چاپ شده را قابل انتشار و اعالن می
 سست، مطالب عرضه میدان بعضا …ها، محافل، مدارس، اجتماعات و، رسانهها، منابرافراد بسیار است. بعضی از مسجدها، حسینیه

 میان این در که داشت توجه باید البته است؛ انحراف آن حداکثر و مردم تحیر آن ضرر حداقل که است ضداسالم گاهی و خرافی پایه،بی
ای، موج خرافات و نبود وجود چنین عالمان وارسته کنند و اگرمای صالح فراوانی نیز هستند که مطالب صحیح و عمیق را مطرح میعل

 اغراق، بنیان دین مبین اسالم را دچار تزلزل ساخته بود.

 

 پذیرندهای دینی آسیبمجالس عزاداری بیش از سایر عرصه

 های غلو آمیز در مراسم جشن و سوگواری ائمه )ع( ضررهای زیاد و منافع کمی داردشیوه

پذیر هستند چون مستمعان آنها مردمی ها آسیبدهد: در این میان، مجالس عزاداری بیش از سایر میدانهاشمی رفسنجانی ادامه می
اند. ناگفته واضح است بیت هستند که متمایل به شنیدن مطالب غلوآمیز در جشن و عزا و آماده قبول حرف گوینده یا خوانندهعاشق اهل

های های زیادی در همین سالضررهای زیاد و منافع کمی دارد. در این خصوص نمونه رسانیکه در یک جامعه اسالمی، این شیوه اطالع
های عزاداری و خوانندگی را ناروا اخیر شاهدیم که نشان از عمق فاجعه است. مثالً وقتی رهبر معظم انقالب بعضی از مظاهر و صحنه

های دانند، جریانبیت ناروا میهای اهلسایر ائمه و شخصیت کنند و حتی توسعه شیوه عزاداری برای امام حسین)ع( را بهاعالن می
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بارتر اینکه کسانی هم به عنوان آیند و تأسفالحالی گاه از روی لجبازی برای اعتبارزدایی از فرمان و نظر رهبری به وجود میمعلوم
 کنند.های آلوده حرکت میشوند و در جهت همان راهنظران پیدا میصاحب

 

 راه و رسم درستی برای زدودن خرافات از مکتب علوی ایجاد کنند علمای جوان

اساس از ساحت ریزی، راه و رسم درستی برای زدودن خرافات و مطالب بیکند: علمای جوان حوزه وظیفه دارند با برنامهاو بیان می
هبری در آن میدان به وجود آورده است و مقدس معارف اسالم ناب و مکتب علوی ایجاد کنند و با استفاده از فرصتی که وارد شدن ر

 گیری از ابزار و امکانات نظام این مسیر را با توان بیشتری بپیمایند.با بهره

 

 های وارداتیهای ناشی از فرهنگآلودگی

 سوز وارداتی فکری شودهای حقیقتکند درباره برنامهآزاداندیشی ایجاب می

ها این است که فکری برای مصونیت جامعه و بخصوص نسل جوان ها و دانشگاهیگر حوزهگوید: از وظایف مهم دهاشمی رفسنجانی می
ها ها و فراماسوناز خطرهای نفوذ فرهنگ فاسد و پرزرق و برق غرب و الییسم بنمایند. قرن هاست که صلیبیون و مستشرقان، تبشیری

ر حیاتبخش اسالمی در سراسر جهان اسالم دارند و امروزه تالش مستمری برای مسخ فکری امت اسالمی و آلوده کردن منابع و افکا
سوز با وسعت های حقیقترسانی و بازشدن شاهراه اینترنت و سرعت گرفتن انتقال فکر و نظر و فرهنگ، آن برنامهبا انفجار ابزار اطالع

ها فکری در این خصوص بکنند و کاری اهها و دانشگکند که حوزهبیشتری درحال نفوذ است. آزاداندیشی و روشنفکری دینی ایجاب می
 کارستان.

 

 توانیم بین خودمان و امواج خروشان ناشی از سونامی توطئه کفر جهانی دیوار بکشیمنمی

توانیم دیواری بین خودمان و افزاید: ما به حکم قرآن که وظیفه استماع حرف دیگران و انتخاب بهترین را به ما داد، نباید و نمیاو می
مواج خروشان ناشی از سونامی توطئه کفر جهانی بکشیم. بخواهیم یا نخواهیم اینها وارد زندگی مردم و بخصوص نسل جوان شده این ا
 شود.و می

ها و ها و بیان فرهنگنظران صالح در این مورد به ممیزی افکار و نوآوریداند که صاحبهاشمی رفسنجانی یک راه چاره را در این می
 ها را بپذیرند و بدها را مشخص و معرفی نمایند.ازند. خوبها بپردتوطئه
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 در نبرد حق و باطل، حق پیروز است به شرط اینکه درست شناخته و عرضه شود

کند: اگر چنین حرکت مقدسی صورت گیرد، ممکن است وضع معکوس شود و امت اسالمی بتواند با استفاده از همین ابزار او بیان می
تردید های غرب و کفر جهانی ببرد. بیها و آموزشگاهبخش اسالم و شرق را به درون خانهرسانی، معارف حیاتاطالع جدید انتقال فکر و

 در نبرد حق و باطل، حق پیروز است به شرط اینکه درست شناخته و عرضه شود.

گری ما و مقایسه معارف اسالمی با محتویات ها وجود دارد و افشاها، فسادها و بطالتها، انحرافتردید در اردوگاه مقابل اشکالبی
 نادرست فرهنگ آنها باعث درخشش قرآن و سنت اسالم خواهد شد.

 

 روحیه تعصب و لجاجت در جوانان امروز کمتر است

دهد: خوشبختانه روحیه تعصب و لجاجت در جوانان امروز کمتر است و صفحه دل آنها آمادگی گرفتن هاشمی رفسنجانی ادامه می
های افراد ناصالح یا ساختهب حق و منطبق با فطرت را دارد. ولی باید بپذیریم که مطالب ناحق یا آلوده به ناحق و بسیاری از دستمطال

جو تواند مایه دوری افراد منصف و حقدشمنان، حتی اگر به نام اسالم و اهل بیت عرضه شود، این خاصیت را نخواهد داشت بلکه می
 شود.

 بینم؛کنم، میکند: به پشت سرمان که نگاه میگذشته و امروز بیان میاو با مقایسه 

های تباه شده استبدادی ایران و روم با هدایت اسالم در زمان پیغمبر)ص( توانست در آن محیط جاهلیت و در محاصره قدرت   -1
کشش آن زمان بیافریند که عقل ظاهر و باطن  ای متناسب باگیری از وحی مستمر در مدت کوتاهی مدینه فاضلهمستقیم خداوند و بهره

 و رسالت ظاهر و باطن سکوی پرواز آن بودند.

مسلمانان با  نظام، اداره اصلی محور از رفتن برون رغمعلی عباسبنی و امیهبنی حکام و راشدین خلفای دوران در آن از پس   -۲
تر از آن است. ل را ادامه دادند و امروز تجدید حیات تمدن اسالمی آسانهای عظیم قرآن و سنت بخشی از راه تکامگیری از سرمایهبهره

 پذیر نباشد؟پس چرا امکان

عقالیی اهل بیت، تنازع اشاعره  تفکر مقابل در خوارج تفکر. بودند کرده آراییصف هم مقابل در بسته و باز تفکرات هم گذشته در   -۳
اب اجتهاد در مقابل محققان نوآور، تنازع متناوب و مکرر اخباری و اصولی و در یک کلمه و معتزله، محدثان و فقها، طرفداران انسداد ب

 آزاداندیشی در مقابل دگم اندیشی بودند.

 امروز فضای جوامع انسانی برای پژوهش و تحقیق مساعدتر از گذشته است

های دیگران و انتخاب احسن که روح اء و اندیشهبا این تفاوت که امروز فضای جوامع انسانی برای پژوهش و تحقیق و دسترسی به آر
 آیات زمر، مبارکه سوره)«احسنه فیتبعون القول یستمعون الذین –فبشر عباد »آزاداندیشی قرآن است، مساعدتر از گذشته است و ندای 

 رسد که روزافزون است.لبیک گویان بیشتری دارد و به نظر می( 18و  17 شریفه
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 ها از چهره دین استفاده کنندان حوزه از فرصت تاریخی زدودن آلودگیانتظار این است که بزرگ

 های حکومتی فقه رشد کافی نداشته استبخش

های علمای سلف، های علمیه ما در سایه مجاهدتکند: حوزهاو در ادامه به اهمیت شورای فتوی و فقه حکومتی اشاره و اظهار می
گشا را با اتکا به منابع غنی های عمیق و راهو تحجرزدایی امام راحل ظرفیت نظریه پردازی هاهای پیشتازان انقالب و نوآوریمجاهدت

مکتب اهل بیت دارند و انتظار این است که بزرگان حوزه، بخصوص علمای جوان از این فرصت تاریخی برای تبیین معارف بلند اسالمی 
های ناشی از های عوامل نفوذی و بخصوص کژیکج یا شیطنت هایهای ناروایی که حاصل سلیقهها و رسوبو زدودن آلودگی

های مهم تحقیقات حوزه در تبیین اسراییلیات است، استفاده کنند. هاشمی رفسنجانی فقه به اصطالح سنتی و جواهری را از سرمایه
های ی از قرآن و سنت و عقل و رسالهگیرگوید: این فقه متکی به هزار و چهارصد سال تحقیق با بهرهداند و میمکتب اهل بیت )ع( می

عملیه مراجع، فرایند انبوهی از پژوهش و بحث و درس است که امروز کار انجام وظایف دینی امت اسالمی را آسان کرده و هر روز هم 
ه اسالمی در های علمیهای ارزشمندی دارند، اما به خاطر عدم حضور حوزهدر مسایل مستحدثه یا تجدیدنظر در مسایل جاری نوآوری

 رشد بخش این فردی، تکالیف و شخصیه احوال به پرداختن حد در سیاسی و حکومتی مسایل به نپرداختن و حکومت متن در گذشته
 …ای حکومتی فقه اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و هبخش کوچک حجم آن واضح دلیل. ندارد را خود مناسب

 .است

 

 گشا نیست و کارهای شورایی در هر موضوع الزم استکارهای انفرادی کار

اثر هم نیست ولی همانگونه کند: برای این منظور مهم، مطمئنا کارهای فردی و انفرادی خیلی کارگشا نیست، گرچه بیاو یادآوری می
های محقق در ز همه شخصیتجمعی با استفاده اجانبه شورایی و دستههای امروز قانونگذاری موسوم است، کارهای همهکه در شیوه

 هر موضوع الزم است.

 

 گویم کافی نیستنویسی و فتاوای انفرادی مراجع مفید نیست، بلکه مینمی گویم شیوه رساله

 فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، گوید: دوران اینکه یک فرد هرچند نابغه و پرکار بتواند در مسایل بی شمار پیچیدههاشمی رفسنجانی می
 حتی و هاحکومت تقاضای عدم و روحانیت انزوای دوران در شاید. است گذشته بدهد، مناسب فتوای و نظر فنی و میعل اقتصادی،
گونه کارها نبوده، اما امروز که نظام اسالمی با مبنای مکتب اهل بیت و با قانون اساسی معتبر شکل و نیاز این میدان آنها، مخالفت

نویسی خواهم بگویم که شیوه رسالههای مهم و جدید به وجود آمده است. قطعاً در اینجا نمیگرفته، هم فرصت جدید و هم مسوولیت
 گویم کافی نیست.و فتاوای انفرادی مراجع مفید نیست، بلکه می
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 نمی توان فقط با اشاره به یک یا چند روایت در مسایل تخصصی حکومتی نظر داد

ها است و در تعیین تکلیف افراد و روابط خانوادگی ها کار علمی و تجربه عملی حوزهل قرننویسی موجود، محصوافزاید: این رسالهاو می
ها فرع و و بسیاری از احوال شخصیه و روابط اجتماعی الزم و ضروری و رو به تکامل است و معموال به مسایل حکومتی که روزانه ده

تی در همه ابعاد سیاسی، مدیریتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست داخلی و پردازند ولی مسایل پیچیده حکومکند، نمیاصل جدید پیدا می
المللی در همه شئون خارجی با پیشرفت علوم انسانی و سیاسی و ارتباط تنگاتنگ جامعه اسالمی با سایر جوامع و وجود مقررات بین

 که دارد ایجانبههمه هایپژوهش و مطالعات به نیاز …زندگی و الزم االتباع شدن آنها و سیر طبیعی بشریت به سوی جهانی شدن و 
توان فقط با اشاره یک یا چند روایت، در  نمی و آیدبرمی تحقیقات جامع امکانات دارای و متخصص و عالم هایمجموعه و شوراها از

 این گونه مسایل نظر داد.

داند، با تاکید بر اهمیت فقه سیاسی اسالمی می ترین بخش اداره جامعهآیت اهلل هاشمی رفسنجانی که مساله حاکمیت را زیربنایی
کارهای شود. او یکی از راههای علمیه به فقه سیاسی و حکومت توجه کنند، حقانیت اسالم بیش از پیش واضح میگوید که اگر حوزهمی

 داند.می« قاعده سازی»مهم توسعه فقه سیاسی را 

 

 دم نیاز و انزوای مکتب اهل بیت )ع( بودکم بودن اصول و فروع فقه سیاسی عمدتا به خاطر ع

گوید: های خبری شیعه( درباره فقه سیاسی میهمکاری المللیبین پایگاه) شفقنا با آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو
ر کمتر از آن هست که باید اکنون در البالی احکام و قواعد فقهی موجود، موارد فراوانی از مسایل فقه سیاسی وجود دارد اما بسیاهم

باشد و فقه حکومتی شعبه ای از کلیت فقه سیاسی است. کم بودن اصول و فروع فقه سیاسی عمدتا به خاطر عدم نیاز و انزوای مکتب 
 اهل بیت )ع( و نبودن حکومت رسمی اسالمی است.

 

 ضرورت توسعه فقه سیاسی به ویژه شعبه فقه حکومتی کامال محسوس است

در سایه مجاهدات امام راحل و روحانیت پیشتاز و مردم مخلص مسلمان، ایران دارای حکومت اسالمی است و براساس قانون اکنون که 
اساسی هیچ یک از قوانین و مقررات نظام نباید مخالف احکام اسالم باشد، ضرورت توسعه فقه سیاسی، بخصوص شعبه فقه حکومتی 

 توجه باشند.علما نباید به این ضرورت بی های علمیه وآن کامال محسوس است و حوزه

 

 است« قاعده سازی»کارهای مهم توسعه فقه سیاسی یکی از راه

است، همان کاری که علمای سلف در سایر « قاعده سازی»کارهای مهم توسعه فقه سیاسی هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه یکی از راه
تمهید القواعد »و شهید ثانی در کتاب « القواعد و الفواید»سازی شهید اول در کتاب د: قاعدهافزایاند، میابواب مورد نیاز فقه انجام داده
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هایی از آنهاست که به صورت قواعد فقهیه، امروز منبع غنی و عظیمی نمونه« عواید االیام»و مرحوم عالمه احمد نراقی در « الفقیه
 و روایات و قرآن آیات به اتکا با معموال که …ج، افوا بالعقود، نفی سبیل و های الضرر، نفی حربرای تقریع فروع است از قبیل قاعده

 شناسند.دانند بلکه حکم کلی میقاعده شهید اول را قاعده نمی ۳۰۲ از بخشی فقها از بعضی گرچه. است گرفته شکل عقل کمک با

اینهمه قلمرو فروع فراوان به وجود آمده و آنهمه حکم را به ای با قاعده« االسالمال ضرر و ال ضرار فی»کند: اگر از جمله او بیان می
را در امور اجتماعی بسازیم « قاعده شورا»، «شاورهم فی االمر»و « و امرهم شورا بینهم»دنبال آورده، چرا ما نتوانیم با استناد به آیات 

تکلیف کنیم یا به استناد دستورهای روشن عهدنامه  و با استناد به آن بسیاری از امور مهم کشور را به کمک شوراهای متخصصان تعیین
« اهلل اهلل فی نظم امرکم»اشتر قواعدی برای کیفیت تشکیل ساختار یا نحوه اداره کشور خلق کنیم؟ مثال جمله امیرالمومنین )ع( به مالک

در سایه آن فروع فراوانی در همه شئون  ای برای ساختار و تشکیالت نظام به ما بدهد کهتواند قاعدهبه کمک آیات و روایات دیگر می
فبشر عبادالذین یستمعون القول و » شریفه آیه به استناد با یا. بگیرد شکل …تشکیالت اداری، قانونگذاری، قضاوت، روابط خارجی و

نها، جزو وظایف گیری از آساخته شود و براساس مطالعه دستاوردهای دیگران، بهره« قاعده اقتباس»و مدارک دیگر « یتبعون احسنه
 حکومت و جامعه شود.

کند؟ مگر قانون اساسی و سیستم کند که مگر اکنون عمال نظام ما از دستاوردهای دیگران اقتباس نمیها را مطرح میاو این پرسش
روزانه دهها  دانیم کهریزی و شکل قانونگذاری و سیستم دفاعی و امنیتی ما اقتباس از تجارب دیگران نیست؟ میتحصیالت و برنامه

شود نامه تدوین و اجرا میحکم قانونی در نظام اسالمی توسط مجلس و شوراها و دولت به صورت قانون، تصویب نامه، اساسنامه و آیین
کنیم که امام )ره(صریحا فرمودند: اگر مجلس و عمده آنها در منطقه فراغ از حکم صریح شرعی و نیازهای نو به نو است. فراموش نمی

 را تصویب کرد و شورای نگهبان با آن مخالفت نکرد، اطاعت از آن واجب و تخلّف از آن حرام است. حکمی

 

 شودها به فقه سیاسی و حکومت توجه کنند، حقانیت اسالم بیش از پیش واضح میاگر حوزه

حکومت توجه کنند، در دهها ابواب  ها به منطقه فراغ و نیازهای نو و فقه سیاسی وکند: اگر حوزههاشمی رفسنجانی نتیجه گیری می
شود و حقانیت اسالم گیرد و امت اسالمی با عمق معارف اسالم آشنا میها و احکام فراوان جدیدی در قلمرو فقه قرار میفقه قاعده

دید شونده یابد. این جریان به خاطر شرایط تجشماری روزانه در قلمرو فقه تحقق میهای بیشود و نوآوریبیش از پیش واضح می
شک جهانی بودن و حاکمیت دین اسالم که تا قیامت باید جوابگوی نیازهای پایان است و بیزمانی و مکانی و تحوالت اجتماعی بی

 بشری باشد، با چنین اجتهادی معنادار است.

شود. مگر رشد قواعد و تر میمایانشود و اهمیت توجه به عقل در کنار رسالت انبیا ناو بیان کرد: در اینجا نقش عقل بسیار برجسته می
 های عبادی و غیرحکومتی که در همان شرایط انزوا تحقق یافته، نمونه خوبی برای این بحث نیست؟احکام و فروع فقهی در بخش

و دهد که چگونه نیازها مقایسه کتب فقهی علمایی مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی یا کتبی مثل جواهر الکالم نشان می
های متروکه و مغفول عنه کتب فقهی را که عمدتا در فقه سیاسی و حکومتی های فقه را در طول زمان بارورتر کرده و اگر بخشتالش

دادند، وضع و حجم اجتهاد به گونه دیگری های رشد کرده توسعه میکند، پا به پای بخشو منطقه فراغ و تحوالت جوامع تبلور پیدا می
 آینده در سایه نظامی اسالمی شاهد آن تحول باشیم. بود و امید که در
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 فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه استوالیت

 ها انتظاری بجاستتبیین واضح نیازهای حکومت از سوی حوزه

وار است کند و امیدداند و شرح تفصیلی آن را به وقتی دیگر موکول میهاشمی رفسنجانی در ادامه طرح بحث مهم دیگری را الزم می
گوید: آن بحث، مربوط به اولی یا ثانوی بودن احکام فقه حکومتی و مصلحتی و احکام تالش علما این وظیفه را ازگردن او بردارد. او می

اهلل صافی یکی از اعضای شورای عقلی است که در این میدان بسیار زیاد خواهد بود. گرچه اظهارنظر صریح امام راحل خطاب به آیت
« فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه است.والیت»پایه و مایه خوبی برای این بحث است که فرمودند:  1۳66دی ۲۳ر تاریخ نگهبان د

ها بحق از حکومت، انتظار اسالمی کردن همه شئون زندگی را دارند ولی در مقابل، اقدام علما و حوزه( 4۵6، ص۲۰)صحیفه امام، جلد 
و دقیق و واضح نیازهای حکومت هم انتظاری بجاست. با فرض اینکه تمامی مسایل زندگی جامعه تابع یکی ها در تبیین عالمانه حوزه

 از احکام خمسه است، چه جایی جز حوزه مسوول جوابگویی به ابعاد شرعی مسایل جدید است؟

 

 الزم است در کنار حوزه علمیه قم یک دانشگاه جامع تأسیس شود

ها قبل در یک سخنرانی در اجتماع بزرگان حوزه علمیه قم که از سوی جامعه مدرسین برگزار شده بود، با الکند: ساو به شفقنا بیان می
های علمی موجود دلیل پیشنهاد کردم که الزم است در کنار حوزه علمیه قم یک دانشگاه جامع تأسیس شود. دانشگاهی که همه رشته

ه باشد و برای هر رشته از استادان معتبر زمان استفاده شود و دانشجویان آن از در مراکز علمی جهان بخصوص علوم انسانی را داشت
 میان طالبی که حداقل در حد مجتهد متجزی باشند، انتخاب شوند.

ها که دارای علوم حوزوی و دانشگاهی روز خواهند بود، با تشکیل کند: در نتیجه فارغ التحصیالن این رشتههاشمی رفسنجانی بیان می
گیرند. معلوم است های متخصصان همه مسایل مورد نیاز نظام اسالمی در سایه اجتهاد پویا به روز، بالنده و همراه با زمان قرار میشورا

مقام در اختیار انقالب اسالمی که در آن صورت کارشناسی جامع االطراف برای همه قوانین مورد نیاز حکومت و نیز فتاوای مراجع عالی
و در آن زمان از لحاظ نظری این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت اما عمال اقدامی نشد. طبیعی است که چنین کار  قرار خواهد گرفت

 بزرگی از مقام رهبری و مراجع حوزه زیبنده و تأثیرگذارتر خواهد بود.

 

 ترین بخش اداره جامعه اسالمی استمساله حاکمیت زیربنایی

گوید: از امتیازات مکتب اهل بیت )ع( این است که مساله حاکمیت را به عنوان پردازد و میمی میاو در ادامه به تبیین حکومت اسال
ترین بخش اداره جامعه اسالمی مورد تأکید قرار داد و تکلیف آن را از زمان پیغمبر)ص( تا قیامت مشخص کرده مهمترین و زیربنایی

 است.

 ا صراحت قرآن و عمل پیغمبر )ص( بوده است.در زمان حیات رسول اکرم)ص( محور حاکمیت ب   -1
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داری مدیریت جامعه اسالمی مشخص شدند که این شخص، معین و معصوم)ع( برای عهده 1۲بعد از ایشان طبق اسناد معتبر،    -۲
آید دست مینفر به  1۲امر متأسفانه جز چند سال در حکومت ظاهری امیرالمومنین)ع( عملیاتی نشد. از محدود شدن ائمه منصوص به 

 که این دوره برای استقرار و تکمیل دین اسالم در مرحله اجرا و تجربه در نظر گرفته شده بود.

پس از دوره حضور ائمه معصوم منصوص )ع(، محور حاکمیت به صورت کلی و با تعریف اوصاف و شرایط الزم به صورتی که در    -۳
یک رهبر و حاکم صالح در امت اسالمی وجود داشته باشد، تبیین شده است. غیاب حاکم معصوم منصوص)ع(، حداقل ممکن از شرایط 

های حاکم به صورت رکن اساسی در نظر گرفته شده ای است که آرا و خواست مردم در کنار احکام و صالحیتاین اوصاف به گونه
 است.

اند و از لحاظ نظری، مشکلی در این خصوص هادله این بخش در روایات بسیار زیاد است و کتب فقهی هم تا حدودی به آن پرداخت
نیست. اگر مشکلی هست در بُعد عملی و تجربی آن است که پس از غیبت امام عصر )عج( حکومتی از این نوع و با این ویژگی تا قبل 

جلس خبرگان قانون نظیر امام )ره( تحقق نیافته است. خوشبختانه پس از پیروزی انقالب، ماز پیروزی انقالب اسالمی با رهبری بی
دادند، جوهر این حکم را در بخش والیت فقیه و رهبری انقالب اساسی که اکثریت آن را علمای بزرگ و جامع الشرایط تشکیل می

 آوردند که شرایط و وظایف رهبری روح آن است.

 

 شرایط و صفات رهبری در اصل یکصد و نهم قانون اساسی

 کند:هاشمی رفسنجانی در ادامه با تبیین شرایط و صفات رهبری در اصل یکصد و نهم قانون اساسی بیان می

 صالحیت علمی الزم برای افتاء در امور مختلف فقه   -1

 عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم   -۲

 بینش صحیح سیاسی و اجتماعی   -۳

 تدبیر و شجاعت   -4

 درت کافی برای رهبریمدیریت و ق   -۵

کنید چه شرایطی در نظر گرفته شده است! علم، عدالت، تقوی، شجاعت، تدبیر، مدیریت و قدرت اداره. تردیدی نیست که مالحظه می
 ادامه یا شروع در اگر و داشت خواهد را( ع) معصوم امام از نیابت صالحیت باشد، باقی و موجود اگر همه این صفات و شرایط در حاکمی

 .بود نخواهد قانونی و شرعی حاکمیتش باشد، شرایط این فاقد رهبری مسوولیت
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 اگر افراد ذیصالح متعدد باشند، حق مردم است که اصلح را انتخاب کنند

 یدین مبانی به متکی که اساسی قانون حکم به باشند، متعدد ذیصالح افراد اگر امروز مانند زمانی و عصر هر در: گویدمی شفقنا به او
 .کنند انتخاب را اصلح صالحیت، دارای افراد میان از که است مردم حق و وظیفه این است،

کند: از آنجا که توده مردم به خاطر تخصصی بودن موضوع، قدرت تشخیص اصلح را ندارند، قانون اساسی هاشمی رفسنجانی اظهار می
 است.باز هم بر اساس موازین نقلی و عقلی راه تشخیص را هموار کرده 

 

مجلس خبرگان موظف شده لیست کاملی از افرادی را که ذیصالح برای رهبری هستند، با اطالعات الزم در مورد 

 وضع علمی و عملی آنان، حاضر داشته باشد

قانون اساسی، خبرگان را موظف کرده که وضعیت رهبری را در هر زمان برای محرز بودن ادامه شرایط رهبری، 

 زیرنظر داشته باشند.

گزیند و خبرگان که تخصص الزم را دارند، دار را برمینظر و صالحیتافزاید: مردم در یک انتخابات سالم و آزاد، نمایندگان صاحباو می
تر باشد، گزینند. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویاز میان افراد مطرح، اصلح را برمی

امر در زمان حضور امام و با هدایت ایشان در عمل تحقق یافت و امروز انقالب از وجود رهبر شایسته و مجلس خبرگان  مقدم است. این
 شرایط به توجه با را شخصیت ترینصالح توانست متانت و رهبری برخوردار است. مجلس خبرگان بعد از رحلت حضرت امام با صبر

 .برگزیند موجود

اینکه مجلس خبرگان موظف شده لیست کاملی از افرادی را که ذیصالح برای رهبری هستند، با اطالعات هاشمی رفسنجانی با بیان 
گوید: عالوه بر این، قانون الزم در مورد وضع علمی و عملی آنان، حاضر داشته باشد که در صورت نیاز خالء رهبری پیش نیاید می

ر زمان برای محرز بودن ادامه شرایط رهبری، زیرنظر داشته باشند. روشن اساسی، خبرگان را موظف کرده که وضعیت رهبری را در ه
است که اگر همین احکام قانون اساسی عملی شود، امت اسالمی همیشه از نعمت محوریت صالح برای اداره جامعه برخوردار است و 

 های خالء رهبری یا عدم صالحیت رهبری نخواهد شد.دچار تنش

 

 ایمسال گذشته به خوبی استفاده کردهها در مدت سیظرفیتادعا ندارم که از همه 

های مکتب اهل بیت )ع( و مجاهدت علمی و عملی علمای اسالمی و به یُمن پایداری و گیرد که در سایه راهنماییاو نتیجه می
ختیار ماست و اگر ما درست مجاهدات مردم شریف ایران در طول دوران مبارزه و انقالب، سرمایه تضمین سالمت جامعه اسالمی در ا

عمل نکنیم و از این رهگذر آسیبی به امت اسالمی وارد شود، مجازات سختی در پیشگاه عدل الهی خواهیم داشت؛ البته اینجانب ادعا 
یب است عایم یا حتی مقررات و ساختارهایی که تنظیم شده، بیسال به خوبی استفاده کردهندارم که ما از این ظرفیت در این مدت سی

 گیری شود.بیت )ع( داریم. به امید اینکه روزی درست بهرهای در سایه مکتب اهلخواهم بگویم چنین فرصت و سرمایهبلکه می
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ترین های امام خمینی )ره( فقه را از حاشیه نشینی نجات داد، کلیدیآیت اهلل هاشمی رفسنجانی که معتقد است در عصر معاصر، نوآوری
های کج کند: بزرگان روحانی اجازه ندهند افراد و جریان)ره( را توجه به زمان و مکان در اجتهاد معرفی و یادآوری می عناصر فقهی امام

گری یا تصوف انحرافی را تجدید کنند. او با تاکید بر اینکه به اصل اختالف نظر و تفاوت مشرب اعتراضی ندارد، سلیقه، دوران اخباری
 داند.را نردبان تکامل می« جادلهم بالتی هی احسن» حل اختالفات با روش قرآنی

های های خبری شیعه( پس از بیان ویژگیهمکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با خبرنگار شفقنا )پایگاه 
کند: پردازد و بیان میعصر معاصر میحکومت اسالمی و فقه سیاسی در قسمت پیشین، به اختالفات تاریخی اخباری و اصولی و شرایط 

چنانچه گفته شد بعد از پیغمبر عصر صحابه و تأبعین و سپس عصر تفسیر و تبیین در زمان حضور ائمه ما شاهد رواج علوم و فنون و 
 اوج تمدن اسالمی هستیم.

ی اجتهاد جز در همان محدوده موجود واسطه آنها ضرورتی برااز لحاظ شیعه در عصر حضور با توجه به حضور معصوم و شاگردان بی
دارند که همزمان با تنظیم احادیث، فتاوا بیشتر با نقل متون احادیث همراه است و تقریبا نبوده و پس از غیبت اولین گام را محدثان برمی

شیعی و نیاز به احکام های شود و با توسعه سیاسی شیعه و تأسیس حکومتهمزمان حرکت فقاهتی و استفاده از اصول فقه هم آغاز می
جنید، اسکافی، شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی فقاهت گیرد و ابنفراوان که در دوره انزوای شیعه ضروری نبوده، فقاهت اوج می

آید آوردهای فقهی شیخ طوسی به دست نمیرسانند و سپس با بروز مشکل در حاکمیت شیعیان چیز زیادی عالوه بر دسترا به اوج می
 شود.گیری حوزه نجف، حلّه، جبل عامل و بحرین نهضت جدید و علمی فقه و اصول شروع میبار دیگر با شکلو 

 

 گری استاخباری و فقاهت شدن همزمان های صفویاز ویژگی

گری باریهای این دوران همزمان شدن فقاهت و اخگیرد. از ویژگیرسیم که حکومت پایدار شیعی در ایران شکل میبه دوره صفوی می
هایی مثل محقق کرکی از جبل عامل به ایران است که هر دو بخش آن مورد احترام و ترویج صفویان است. در حوزه اجتهاد، شخصیت

های علمی متکی به فقه، اصول، عقل، استدالل و نظر عرف در اصفهان، شوند و با مهاجرت فقهای بزرگ به ایران حوزهدعوت می
 کرکی محقق که رودمی جلو فقاهت به توجه در آنجا تا حکومت. شودمی تأسیس زیادی علمی مدارس و ردگیمی شکل …شیراز و قم

شود که تقریبا شبیه والیت فقیه امروز بود. یت نظام و ضامن مشروعیت دولت میمرکز رسمی منصب( عج)زمان امام نایب عنوان به
باشد. همزمان به خاطر توجه زیاد صفویان به تشیع، مکتب اخباری هم رواج  فقیه را داشتهالبته بدون اینکه وظایف و اختیارات ولی

هـ.ق( و  1۰8۰هـ.ق( و مالصالح مازندرانی ) 1۰۳۳آبادی )هایی چون مال محمدامین بن شریف استرگیرد و شخصیتسابقه ای میبی
 …هـ.ق( و  111۰محمدباقر مجلسی )هـ.ق( و عالمه  11۰4هـ.ق( و محمدبن حسن حر عاملی ) 1۰۹1مالمحسن فیض کاشانی )

ترآبادی برخوردهای اس مرحوم بزرگان این میان در البته آورند؛می دست به زیادی اعتبار و شوندمی آن مروج و کنندمی آفرینینقش
، «الوافی» ،«الفواید المدنیه»، «الحدائق الناضره »های مهمی چون تندتری نسبت به علمای صف مقابل از خود بروز داده و کتاب

 شود.تألیف می« بحاراالنوار»و « وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه»
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 های خسارت بار علمای اصولی و اخباری آثار منفی زیادی در تاریخ به جای گذاشترقابت

آید که آثار به وجود می های خسارت باری هم بین علمای اصولی و اخباریافزاید: متأسفانه در این دوره رقابتهاشمی رفسنجانی می
رسد منفی زیادی در تاریخ به جای گذاشت. اما چون فقاهت متکی به تعقل و تفکر بیشتر است و به نیازهای روزافزون جامعه بهتر می

ن شود و به همادهد و نقش اقتضای زمان و مکان در آن، باعث رشد و کمال مکتب فقاهت میهای موجود را مدنظر قرار میو واقعیت
دهد که بزرگان و اعاظمی چون استاد اکبر وحید بهبهانی، شود و جای خود را به توسعه فقاهت میاندازه مکتب اخباری دچار افول می

های بزرگ و و شخصیت( 1۲66صاحب جواهر )( 1۲4۵مال احمد نراقی )( 1۲۳1میرزا ابوالقاسم قمی )( 1۲۲7بحرالعلوم، کاشف الغطا )
 کردند.یگر در تقویت مکتب فقاهت جبهه جهاد علمی را هدایت میتأثیرگذاران فراوان د

توان در رساند، به حدی که میاین جهاد عظیم را به اوج می( 1۲81سرانجام شیخ اعظم و استاد اکمل مرحوم شیخ مرتضی انصاری )
کرد و از آن به بعد این مشعل نهضت جدید فقاهت نقش شیخ انصاری را با نقش شیخ طوسی در طلیعه حرکت فقاهتی شیعه مقایسه 

های ارزشمند های علمیه شیعه در ایران و عراق وارثان این دورههای بعد تحویل شد و اکنون حوزهبه دست شاگردان شیخ اعظم به نسل
 .عالمان شیعی هستند که از عصر حضور تا عصر ما تداوم یافته که با افت و خیز و نیز تعارض و رقابت هم همراه بوده است

های اهلل حائری یزدی و سپس بازسازی حوزههای علمیه توسط آیتکند: حفظ رمق حوزهاو در ادامه به فرصت جدید اشاره و بیان می
گیری امام راحل از العظمی بروجردی و به دنبال آن بهرهاهللعلمیه و نهاد روحانیت که توسط رضاخان منهدم شده بودند، به دست آیت

با انهدام سیستم دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی ایران و طرد استکبار و غرس نهال حکومت اسالمی در ایران شرایط  این سرمایه عظیم،
 ای را در ایران و منطقه و شاید جهان به وجود آورد.سابقهکامالً جدید و بی

 

 نشینی نجات دادهای امام خمینی)ره( فقه را از حاشیهنوآوری

 امام )ره( توجه به زمان و مکان در اجتهاد استترین عناصر فقهی کلیدی

های سیاسی و علمی و بخصوص فقهی، فقه اهلل العظمی امام خمینی)ره( در بیشتر زمینههای آیتگوید: نوآوریهاشمی رفسنجانی می
های علمیه باز کرد. در این نشینی نجات داد و وارد متن زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه کرد و ابواب جدیدی به روی حوزهرا از حاشیه

 ترین عناصر فقهی ایشان که توجه به زمان و مکان در اجتهاد است، اشاره ویژه داشت.میان باید به یکی از کلیدی

 گری یا تصوف انحرافی را تجدید کنندبزرگان روحانی اجازه ندهند کج سلیقه ها، دوران اخباری

گیری از این موهبت و بدنه بسیار مهم و ارزشمند حوزه است که با انجام وظایف و بهره کند: اکنون نوبت بزرگان روحانیاو تاکید می
ساز و الهی از امتحان الهی سربلند بیرون بیایند و با آزاداندیشی در چارچوب اصول اسالم ناب، ذخایر نهفته در این مکتب الهی انسان

گری را گری یا تصوف انحرافی و غالیهای کج سلیقه، دوران اخبارییا جریانسعادت آفرین را استخراج نمایند و اجازه ندهند که افراد 
 تجدیدکنند.
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ها ها و درگیریها، تفرقهها، تکفیرها، تهمتها، کشمکشدهد: باید مواظب بود که انجام این وظایف همراه با مشاجرهاو در ادامه تذکر می
جهانی برای تضعیف خیزش اسالمی است، نباشد و با صبر، حوصله، بحث، استدالل،  های نفوذ کفرهای شیطان و پنجرهکه معموال از دام

های غالت با ها یا نزاعها و اصولیادب و نزاکت عالمانه به اقناع خطاکاران بپردازند. نگاهی به رویدادهای تلخ دوران مشاجرات اخباری
 خوبی برای راه آینده ما باشد. تواند درس عبرتمعتدالن یا مشاجرات اصحاب رای و اصحاب نقل می

هایی که پیروان عوام ها و فحاشیها، گستاخیادبیگوید: گذشته از بیپردازد و میهایی در این زمینه میهاشمی رفسنجانی به نمونه
آنها هم مواردی هست  های بزرگان و اعاظمها علیه یکدیگر داشتند که قلم متعهد از نوشتن آنها عار دارد، در کلمات و نوشتهاین جریان

گذاری و تبعیت اربابان قیاس بینیم. اصحاب حدیث فقهای اصولی را متهم به بدعتکه امروزه آنها را دور از شأن فقاهت یا محدثان می
 .کردندمی متهم عقل از برخورداری عدم و فکری کوته به را حدیث اصحاب فقاهت، اصحاب و کردندمی …و

های متعددی تألیف های مکتب اهل بیت هستند، برای رد شیوه محدثان رسالهسیدمرتضی که از استوانه مرحوم شیخ مفید و مرحوم
هایی از طغیان قلم هم دارند. مثالً در کتاب اند، ولی نمونهکردند. البته در اکثر موارد متانت همراه با صالبت بحث را مراعات کرده

دانند و شرح کتاب استادش مرحوم صدوق است، گاهی عبارات تندی دیده فید میکه مورخان آن را از شیخ م« تصحیح االعتقاد»
 ظواهر به او که است این صدوق خطای این علت …»گوید: می« مشیت و اراده»شود. مثالً در رد نظر شیخ صدوق در موضوع می

 گیردمی نتیجه و «کنند عمل هستند، حجت که احادیثی به که کندنمی جدا هم از را احادیث باطل و حق و کندمی عمل مختلف احادیث
والسبب فی ذالک انه »عین عبارت چنین است: « ظر به تقلید از روات بپردازند.اظهارن در که است کسانی سرنوشت ضعف این»: که

یوجب الحجه و من عمل علی ظواهر االحادیث المختلفه و لم یکن ممّن یری النظر فَتَمیسزّیین الحق منها و الباطل و یعمل علی ما 
 احترام مفید مرحوم که است حالی در این «…یعمل فی مذهبه علی االقاویل المختلفه و تقلید الروات کانت حاله فی الضعف ما وصفناه

 .فقهاست جمیع برای مهمی سرمایه صدوق مرحوم آثار دانستمی و بود قائل صدوق شیخ خود استاد به نسبت زیادی

شد، مربوط به دوران اوایل غیبت است که محدثان و فقها تا حدودی مکمل یکدیگر بودند و همگی در مقابل ها که نوشته این نمونه
های ضدشیعه قرار داشتند. اما وضع در دوره تقابل اخباری و اصولی که از اواخر قرن دهم هجری آغاز شد، از این بدتر است که جریان
 بینیم.دامین استرآبادی و وحید بهبهانی میهای آن را در مشاجرات بزرگانی چون محمنمونه

فی الرّد علی »های ها و رسالهتوانند به این کتاباند بیشتر بدانند، میمایل نیستم موارد تند مشاجرات را بیاورم. خوانندگانی که مایل
ه محدثان، بخصوص محدثان قم سیدمرتضی مراجعه کنند که جمالت تندی نسبت ب« فی ابطال العمل باخبار االحاد»و « اصحاب العدد

 دارد.

 

 به اصل اختالف نظر و تفاوت مشرب اعتراضی ندارم

 نردبان تکامل است« جادلهم بالتی هی احسن»حل اختالفات با روش قرآنی 

با دانم و اگر در حل اختالفات کند: به اصل اختالف نظر و تفاوت مشرب اعتراضی ندارم و آن را حق صاحب نظران میاو تاکید می
دانم. اعتراض به شیوه عمل شود، آن را نردبان تکامل می( 1۲۵سوره مبارکه نحل، آیه شریفه «) جادلهم بالتی هی احسن»روش قرآنی 
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برخورد با مخالف است و بیشترین اعتراض به عوام الناس و افراد متعصب نادان است که میدان مباحثه و محاوره را به میدان نزاع، 
 کنند.تهام و گناهان کبیره تبدیل خصومت، برخورد و ا

 

 هشت اختالف مهم اخباری و اصولی

گوید: موارد اختالف اخباری و اصولی فراوان است پردازد و میهاشمی رفسنجانی در ادامه به تشریح موارد اختالف اخباری و اصولی می
 مصداقی است ولی موارد مهم آن حدود هشت اختالف است:اند اما بسیاری از آنها جزئی و ها تا چهل و سه مورد را احصاء کردهو بعضی

دانند و نه غیرمعصوم و تقلید از غیرمعصوم را به تعبیر مرحوم استرآبادی ها همه را مقلد معصومان میاجتهاد و تقلید؛ اخباری   -1
حیح و غیرصحیح و عام و خاص و ناسخ و دانند و فقها نیاز به اجتهاد را با توجه به تعارض بسیار در احادیث و وجود صتخریب دین می

منسوخ و مطلق و مقید و ظاهر و صریح و شرایط زمان و مکان و تقطیع در احادیث و مجمل و مبین و عدم وجود نص معتبر در بسیاری 
را مساوی با دانند و تعطیلی اجتهاد از موارد و وجود موارد تقیه در روایات و موارد جدید مستحدث و مشکالت دیگر را ضروری می

خوانند و با توجه به عدم امکان حل این مسایل توسط عوام، تقلید از مجتهدان جامع الشرایط را ناگزیر تعطیلی بسیاری از احکام می
 بینند.می

ابن ابی چون علم اصول در زمان حضور ائمه در شیعه نبوده و پس از غیبت و عمالً از زمان »گویند: ها میعلم اصول فقه؛ اخباری   -۲
اوالً بسیاری از مباحث علم اصول در »گویند: امّا اصولیون می« تواند حجت برای احکام باشد.عقیل برای فهم احکام به وجود آمد، نمی

زمان ائمه رایج بوده از قبیل: حکم ماالنصّ فیه، تعارض ادله، استحسان، استصحاب، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، عام و خاص، 
 حضور زمان در اگر ثانیا …ید، اصاله الحقیقه وقلید، حکم نقل حدیث به مضمون، حکم شبهات موضوعی، اصالت الصحّه، قاعدهافتاء و ت
 نداشته، ضرورت وسعت این با اصول علم از استفاده و داشته وجود احکام، به علم تحصیل امکان آنها مستقیم و موثق شاگردان و معصوم

در هر  الهی احکام ادامه قطعیت به توجه با آن ضرورت حضور، زمان از گرفته فاصله بسیار هاینزما در بخصوص غیبت زمان در
 «موضوع و مورد، کامال ضروری است.

 این در ظن برای و دانندمی روایات ناحیه از را علم حصول و خواهندمی یقین و علم خدا حکم اثبات برای اخباریون ظن؛ حجیت   -۳
دانند ه احکام ممکن نمیهم برای را آن دهند،می علم یقین و تحصیل به زیادی اهمیت اینکه با اصولیون و تندنیس قایل حجیت عرصه

باب علم برای همه احکام مسدود است و اشتغال ذمه هم در مورد »گویند: و آنها که معتقد به حجیت ظن برای اثبات احکام هستند، می
ای بر حجیت آن کنند، راهی جز عمل به ظن که ادلهم که با مقدماتی آن را اثبات میاحکام قطعی است و با فرض انسداد باب عل

 ها در این مورد زیاد و در دسترس محققان است.بحث« ماند.آورند، نمیمی

عتقدند دانند. چون مادله احکام؛ اخباریون ادلّه حکم شرعی را منحصر به کتاب و سنت و حتی بعضی از آنها منحصر به سنت می   -4
قرآن ظنی الدالله است و علم به مفاد آن با استعانت از سنت مقدور است اما اصولیون ادله احکام را در کتاب، سنت، عقل و اجماع 

اگر قرآن ظّنی الدالله است، سنت هم در موارد غیر متواتر که »گویند: گذارند و میدانند. گرچه در حجیت اجماع قیودی هم میمی
 «دهد، ظنی الصدور و در بسیاری از موارد ظنّی الدالله است.تشکیل میاکثریت آن را 
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پذیرد، اگرچه مواردی به حکم حجیت عقل؛ مسلک اخباری تمسّک به حکم عقل بصورت مستقل در اثبات احکام شرعی را نمی   -۵
های فراوان حجیت حکم عقل را ثابت و لدانند، ولی اصولیون با استدالاند و گاهی آن را به ضمیمه سنت معتبر میعقل تمسک کرده

 ماند.کنند که بدون اعتبار دادن به عقل بسیاری از احکام شارع مقدس بر زمین میروشن می

کنند، مانند اصل برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر و هایی به اصول عملیه در فقه استدالل میاصول عملیه؛ اصولیون با تفاوت   -6
ها که به عنوان اصول لفظیه مورد استناد است، از قبیل اصاله الحقیقه، اصاله العموم، اصاله الظهور. ولی اخباری یک رشته اصول دیگر

کنند، ولی ظهور آیات دانند. گرچه به بعضی از آنها از قبیل ظهور روایات استناد میبعضی از آن اصول را برای اثبات حکم خدا کافی نمی
تر پذیرند. بحث و اختالف بین پیروان این دو مکتب از این بیشتر و فراواناند، مشروط به تأیید روایت میکردهرا به خاطر شبهاتی که ذکر 

 های علمیه در این گونه مباحث اطالعات زیادی دارند و نیازی به پرگویی نیست.است و خوشبختانه دانشجویان حوزه

ختالفات از سوی هر دو طرف نسبت به طرف مقابل نقطه ضعفی در اخالق بدعت؛ متأسفانه اتهام بدعت در دین در اثر این ا   -7
 پژوهش، مباحثه و محاوره است و انتظار نیست که اعاظم فقه و حدیث مرتکب چنین اموری شوند.

ی از های متعددتواند وجه جمع باشد. تعریفدر اینجا فرق گذاشتن بین بدعت مصطلح و افکار بدیع و به اصطالح نوآوری می   -8
هایی را که در محدوده اصول و مبانی دینی و با پشتوانه، دلیل، برهان، توان نوآوریبدعت توسط علمای شیعه و سنی شده، ولی نمی

آید و الزم است حکم دین درباره آنها عقل و مستندات دینی باشد، بدعت ممنوع دانست. مثالً مسایل مستحدثه که هر زمانی پیش می
 مبانی و ادله معتبر، حکمی برای آنها تعیین شود، گرچه از نظر لغوی بدیع است اما حکم بدعت ممنوع را ندارد. مشخص شود. اگر با

 

 اندها در تاریخ اسالم بیش از همه دیگران را متهم به بدعت در دین کردهها و وهابیخوارج، سلفی

 اند.همه دیگران را متهم به بدعت در دین کرده ها بیش ازها و وهابیافزاید: در تاریخ اسالم خوارج و سلفیاو می

 کند:هاشمی رفسنجانی درباره احکام شرعی و مصالح و مفاسد نیز بیان می

االمری است و حسن و قبح به نظر فقها و متکلمان شیعه و معتزله احکام اسالمی متکی به مصالح و مفاسد عقلی و نفس   -1
 د است.االمری و عقلی باعث مصالح و مفاسنفس

 دانند و نه علت و دلیل و باعث.ها مصلحت و مفسده و حسن و قبح را معلول حکم شارع میاشاعره و جمعی از اخباری   -۲

اهلل ذالک الدین القیم)سوره مبارکه روم، اهلل التی فطر الناس علیها التبدیل لخلقفقها به آیه شریفه: فاقم وجهک للدین حنیفا فطره   -۳
 اند از جمله:اند و روایات معتبر فراوانی را برای اثبات نظرشان مورد اشاره قرار دادهاستناد کرده (۳۰آیه شریفه 

آوری شده. یکی از آن روایات مهم برخورد تند الرحمه( جمعمرحوم صدوق )علیه« علل الشرایع»روایات فراوانی که در کتاب شریف 
ام الهی برای ایجاد تعبّد در مکلّفان است و نه برای مصالح و مفاسد موجود در حضرت رضا)ع( در جواب کسی که مدعی شده بود احک

 ولهم بقائهم و العباد صالح ففیه تعالی و تبارک اهلل احّل کلمّا وجدنا انّا …»فرمایند: متعلقات احکام که امام)ع( پس از چند استدالل می
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بحاراالنوار، «)ا داعیا الی الفناء و الهالکمفسد وجدناه و الیه للعباد الحاجه الشیاءا من المحرّم وجدنا و عنها الیستغنون التّی الحاجه الیه
 (۹۳ص  6ج 

احکام شرعی وابسته به مصالح است و مصالح با تغییر زمان و به اختالف مکلفان مختلف »فرماید: مرحوم عالمه حلی در شرح تجرید می
 «ر زمانی مصلحت باشد و در زمانی دیگر یا برای قومی دیگر مفسده باشد.شود و بنابراین ممکن است حکمی در مورد قومی دمی

استناد به این روایات در کتب فقهی از اولین دوره فقاهت از »گوید: صاحب کفایه نیز در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می
 «خواهد بود.قبیل مبسوط و مختلف الشیعه و جواهر الکالم تا امروز معمول بوده و هست و 

دانند، احکام وجوب و حرمت می« منهّی عنه»یا « مامور به»باتوجه به نظر عدلیه که اوامر و نواهی را تابع مصالح و مفاسد موجود در 
 (۳64البیت، ص شارع هم لطفی در حق رسالت عقل است.) کفایه االصول، چاپ موسسه آل

های تاریخی بین سران قوا و مع تشخیص مصلحت نظام در ایران به برخی نامهآیت اهلل هاشمی رفسنجانی با تشریح روند تشکیل مج
کند: ضرورت استفاده از مصلحت و احکام حکومتی حضرت امام خمینی )ره( در جریان نیاز به تشکیل چنین مرجعی اشاره و تاکید می

تقل در کتب فقهی برای فقه حکومتی و احکام در بسیاری از موارد غیرقابل انکار است. او جای یک کتاب و یک تألیف جامع و مس
 .داندمی خالی حکومتی و نقش مصلحت در تشخیص موضوعات شرعی و احکام شرعی را

های خبری شیعه( به روند تشکیل مجمع همکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با شفقنا )پایگاه 
کند: عنوان احکام پردازد و درباره مصلحت اظهار میهای تاریخی در آن مقطع میمه نگاریتشخیص مصلحت نظام در ایران و نا

تر از این بخش حکومتی و احکام مصلحتی گرچه به اختالفات اخباری و اصولی هم مرتبط است ولی زمینه و قلمرو آن بسیار وسیع
 است.

عقل و عقال را در تشریع و قانونگذاری و تبیین معارف اسالمی نشان کند: یکی از موارد مهمی که اهمیت نقش و اعتبار او بیان می
دهد، موارد فراوان اخذ به مصلحت اقوی هنگام تعارض با مصلحت ضعیف یا پرهیز از مفسده بزرگ هنگام تعارض با مفسده کوچک می

اوانی در ابواب فقه دارند و بسیاری از یا به طور کلی حفظ یا تقویت مصلحت اجتماعی یا حتی فردی است که تمامی اینها موارد فر
اند. جلوتر از آن بحث مهم تعادل و ترجیح فقهای معتبر فتوی به اخذ مصلحت اقوی و پرهیز از مفسده بُزرگتر و یا توجه به مصالح داده

 شود.در علم اصول فقه است که با ادلّه بسیاری از ادلّه احکام معتبر و بسیاری از آنها غیرمعتبر شناخته می

 

 سند احکام حکومتی عمدتاً حکم عقل است

اطالع کند: کمتر محقق اسالم شناسی از فراوانی احکام حکومتی در ابواب فقه بیهاشمی رفسنجانی درباره احکام حکومتی بیان می
ط متکی به است و روشن است که سند احکام حکومتی عمدتاً حکم عقل است که به خاطر تشخیص مصلحت توسط فقیه جامع الشرای

کند و جالب است که اجرای این گونه احکام بر همه حتی فقهای دیگر الزم است. این گونه نیابت از امام معصوم، حکمی صادر می
 احکام بر احکام رایج و جاری حاکم است؛ البته موقت و محدود به بقا و دوام مصلحت است.
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 موارد غیرقابل انکار استضرورت استفاده از مصلحت و احکام حکومتی در بسیاری از 

گوید: امروز که به لطف خداوند و جهاد علما و مردم متدین و ایثار و جانبازی نیروهای مجاهد از شهدا، جانبازان، مفقودان، آزادگان او می
ز مصلحت و عموم رزمندگان جمهوری اسالمی بر مبنای مکتب اهل بیت در کشور عزیز و عظیم ایران شکل گرفته، ضرورت استفاده ا

 و احکام حکومتی در بسیاری از موارد بدیهی و غیرقابل انکار است.

کند: تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام پردازد و بیان میهاشمی رفسنجانی در ادامه به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت می
در این خصوص و نیز اعتبار احکام حکومتی توسط امام راحل که در علم، تقوی، هوش و تدبیر ایشان جای تردید نیست و اظهاراتی که 

ترین سند برای این بحث من است. خوشبختانه اند، زندهحاکم اسالمی و اعتبار مصالح در صدور احکام شرعی، اجتماعی و سیاسی فرموده
 های صوتی و تصویری موجود قابل دسترسی است.همه این اسناد در مجموعه صحیفه نور امام و در آرشیو

ها شروع شد، جواب امام به نامه که در اثر اختالفات غیرقابل حل بین مجلس و شورای نگهبان این بحث 1۳6۰فزاید: از سال ااو می
ای و سپس فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرانجام دستور بازنگری قانون اهلل خامنهمن و نیز جواب ایشان به نامه آیت

ها آمده لحت نظام در قانون اساسی )چهل روز قبل از رحلتشان( و مطالب مهمی که در این نامهاساسی و گنجاندن مجمع تشخیص مص
 در اعتبار بخشیدن به این بحث حائزاهمیت بسیار است.

کند: او در ادامه با استناد به منبع صحیفه امام، به نامه خود در مقام ریاست مجلس شورای اسالمی اشاره و متن آن را چنین نقل می
 اهلل العظمی امام خمینی مّد ظله العالیحضر شریف حضرت آیتم

رسد به لحاظ تنظیمات کلی امور قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسالمی به تصویب می چنانکه خاطر مبارک مستحضر است،
واقع مربوط به اجرای احکام و  و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن

باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال والیت و تنفیذ های اسالم و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمیسیاست
شورای اسالمی  هذا تقاضا دارد مجلسشود. علینظر دارند، احتیاج پیدا میگانه را تحتمقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه

 را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.

 دهند:در ادامه حضرت امام )ره( به نامه هاشمی رفسنجانی چنین پاسخ می

 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یاآنچه در حفظ نظام جمهوری اسالمی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختالل نظام می
فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکالی مجلس 

شود،مجازند در شورای اسالمی با تصریح به موقّت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می
 شود.هریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود،مجرم شناخته میتصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که 

( ره)امام نظر از مختلف هایبرداشت درباره تهران مطالبی رای امام جمعه 1۳66دهد: پس از آن در سال هاشمی رفسنجانی ادامه می
 فرمودند: ایشان پاسخ در( ره)امام شد، نوشته( ره)ماما خدمت تهران جمعه امام سوی از هم اینامه و کردند مطرح تهران نمازجمعه در
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پس از اهدای سالم و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع، سکوت 
ست. اشکال بلکه تخطئه یک کنیم کسی را حق اشکال نیگوییم و میبهترین طریقه است و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می

ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار هدیه الهی است برای رشد انسان
 کنم.کنم. لهذا آنچه را که درنظر دارم به طور فشرده عرض می

 –اکرم ای که از جانب خدا به نبیت را به معنای والیت مطلقهشود که شما حکوماز بیانات جنابعالی در نمازجمعه اینطور ظاهر می
 به تعبیر و. دانیدنمی صحیح دارد، تقدم الهّیه شرعیه احکام جمیع بر و است الهی احکام اَهَمّ و شده واگذار – سلم و آله و علیه اهللصلی
تیارات حکومت اخ اگر. بود اینجانب هایگفته خالف بر یبکل است اختیار دارای الهی احکام چارچوب در حکومت امگفته اینجانب آنکه

اهلل علیه و آله و سلم( یک اسالم )صلیدر چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و والیت مطلقه مفوضه به نبی
ها که مستلزم ها باشد؛ مثالً خیابان کشیتواند ملتزم به آنکنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمیمعنی و محتوا باشد. اشاره میپدیده بی

ها و جلوگیری از ورود و تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه
لوگیری از گرانفروشی، خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کاال و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و ج

گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها قیمت
 امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما، خارج است، و صدها امثال اینها.

اهلل علیه و آله و سلم است یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم اهلل صلیالیت مطلقه رسولای از وباید عرض کنم حکومت که شعبه
 بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.

تواند مساجد را در تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند؛ حاکم میحاکم می
تواند قراردادهای لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند؛ حکومت می موقع

تواند هر امری جانبه لغو کند و میشرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یک
تواند از جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند؛ حکومت می را چه عبادی یا غیر عبادی که

 حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی دانست، موقتاً جلوگیری کند.

ی است. آنچه گفته شده است که شایع است شود، ناشی از عدم شناخت والیت مطلقه الهآنچه گفته شده است تاکنون یا گفته می
کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می

 کنم.است و باالتر از آن مسایلی است که مزاحمت نمی

 خدمت به اسالم نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.شاءاهلل تعالی خداوند امثال جنابعالی را که جز ان

 نامه سران قوا به امام )ره(

 کند:هاشمی رفسنجانی در ادامه نامه سران قوا به حضرت امام را بیان می

 خمینی دامت برکات وجوده الشریفالعظمی اماماهللحضرت آیتالشان رهبر عظیم محضر مقدس
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خورد برطرف د مبارک از لحاظ نظری مشکالتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسالمی به چشم میدر سایه اظهارات اخیر آن وجو
ای که باقی مانده شیوه اجرایی نظران قرار گرفت. مسالهها مورد اتفاق نظر صاحبرفت این راهنماییشده و همانگونه که انتظار می

های مربوط و سپس در کمیسیون است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانهاِعمال حق حاکم اسالمی در موارد احکام حکومتی 
های گیرد و پس از تصویب در مجلس معموال دو شور در کمیسیونمربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می

رسد ها میپس از اعالم و انتشار به کمیسیون تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معموالً
گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که شود و معموالً یک الیحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار میانجام می

کنند و پیشنهاد رنظر میها اظهاکنند و به تناسب تخصصهای مربوط در آن شرکت میهمه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه
ها و جلسه عمومی دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد ولی در کمیسیوناصالحی می

م کنند پس از تصویب نهایی شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکاهمانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می
نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین میشرعی یا قانون اساسی اعالم می

فقیه و تشخیص موضوع حکم جاست که نیاز به دخالت ولیتوانند توافق کنند و همینکه در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی
ها در حقیقت اختالف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسالم ه موارد فراوانی از این نمونهآید گرچحکومتی پیش می

 کند.یا کلیات قوانین اساسی را خلق می

ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختالف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس اطالع یافته
ن اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده یا قانو

 اکنون موارد متعددی از مسایل مهم جامعه بالتکلیف مانده سرعت عمل مطلوب است.باشید باتوجه به این که هم

 د خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانیای، عبدالکریم موسوی، میرحسین موسوی، سیداحمسیدعلی خامنه

 جواب امام)ره( به نامه سران

دهند: گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که به گفته هاشمی رفسنجانی، امام به سران چنین پاسخ می
ی که بین مجلس شورای اسالمی و در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست لکن برای غایت احتیاط در صورت

ای، اسالم خامنهشورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج
ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسالمی هاشمی، اردبیلی، توسلی ، موسوی خوئینی

های الزم رأی اکثریت اعضای حاضر ردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتتشکیل گ
نماید تا گزارش جلسات به اینجانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می

 گردد.ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسالم عزیز میهداشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمّ

دانند. مصلحت نظام و مردم از امور نمای حل معضالت خویش میامروز جهان اسالم نظام جمهوری اسالمی ایران را تابلوی تمام
نزدیک زیر سوال برد و اسالم آمریکایی  ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسالم پابرهنگان زمین را در زمانهای دور ومهمّه

خواهم تا در این مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دالر توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می
 مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.

 دستور امام)ره( برای بازنگری در قانون اساسی
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 کند:ام)ره( برای بازنگری در قانون اساسی را یادآوری میاو در ادامه دستور ام

 ای ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران دامت افاضاتهاالسالم آقای خامنهجناب حجت

اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور اکثر مسوولین و دست
اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکاالتی است یران بر این عقیدهاسالمی ا

که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقالب و عدم شناخت دقیق معضالت اجرایی جامعه کمتر به آن توجه 
تمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن شده است، ولی خوشبختانه مسأله ت

ناپذیر جامعه اسالمی و انقالب ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقالب یک ضرورت اجتناب
ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن قبل در فکر حل آن بوده هاگردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت

 گردید.می

اهلل روحی له الفدا، نظام اسالمی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه
ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی تعیین نموده خود را درپیش گرفته است، هیاتی را برای رسیدگی به این امر مهم

 شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.که ذکر می

 ام:الف( حضرات حجج اسالم والمسلمین و آقایانی که برای این مهم درنظر گرفته

 -۳آبادی آقای طاهری خرم -۲آقای مشکینی  -1ام: ین مهم درنظر گرفتهحضرات حجج اسالم و المسلمین و آقایانی که برای ا -1
 -۹آقای حسن حبیبی  -8وزیر آقای موسوی نخست -7ای آقای خامنه -6آقای امینی  -۵آقای هاشمی رفسنجانی  -4آقای مؤمن 

آقای امامی  -14آقای یزدی  -1۳آقای خزعلی  -1۲آقای محمدی گیالنی  -11ها آقای موسوی خوئینی -1۰آقای موسوی اردبیلی 
آقای عبداهلل نوری،  -۲۰آقای کروبی  -1۹آقای توسلی  -18آقای آذری قمی  -17آقای مهدوی کنی  -16آقای جنتی  -1۵کاشانی 

که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از 
 اند.ندگان مجلس شورای اسالمی، به انتخاب مجلس انتخاب شدهنمای

 ب: محدوده مسائل مورد بحث:

 رهبری    -1

 تمرکز در مدیریت قوه مجریه    -۲

 تمرکز در مدیریت قوه قضائیه    -۳

 گانه در آن نظارت داشته باشند.تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتیکه قوای سه    -4

 یندگان مجلس شورای اسالمیتعداد نما    -۵

 مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضالت نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.    -6
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 راه بازنگری به قانون اساسی    -7

 تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی    -8

 ج: مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.

*** 

دهد: در اول کار امام به اکثریت مطلق و سپس به اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس اجازه دادند ی رفسنجانی در ادامه توضیح میهاشم
که با کارشناسی عالمانه و به عنوان ضرورت و بصورت موقت و بدون نیاز به موافقت شورای نگهبان قانون بگذارند و حکم صادر نمایند. 

ز این رهگذر بروز کرد، مجمع را با تعیین افرادی معین تأسیس کردند و سرانجام چهل روز قبل از رحلت پس از آنکه مشکالتی ا
جانگذازشان دستور گنجاندن مجمع تشخیص مصلحت را در قانون اساسی صادر کردند. گرچه این اقدامات عملی و توضیحی امام در 

 ر فقها در تاریخ فقه شیعه وجود دارد.تاریخ منحصر به فرد است، اما اصل این مطالب در کتب اکث

 بحث مورد اسالمی حکومتی احکام گوناگون موضوعات تناسب به دیگر جاهای و والیت در ابواب قضاء، امر به معروف و نهی از منکر،
موال محتکران، ها در موارد خاص، فروش اا نفی تقیه، تخریب ساختمانی تقیه خاص، اموال بر زکات تعیین موارد در. است استدالل و

 نقش که دارد وجود فقیهولی و اسالمی حکومت اختیارات بعد از توجهی قابل هایبحث …مصادره اموال، رؤیت هالل ، تعزیرات و 
 .است واضح شرعی حکم با موضوع تشخیص در عقال و عقل

 

 جای یک کتاب برای احکام حکومتی و نقش مصلحت در تشخیص موضوعات شرعی خالی است

گوید: متأسفانه جای یک کتاب و یک تألیف جامع و مستقل در کتب فقهی ما برای فقه حکومتی کند و مییک خالء نیز اشاره میاو به 
 و احکام حکومتی و نقش مصلحت در تشخیص موضوعات شرعی و احکام شرعی خالی است.

های مسلمان به اجرای نظرات فقها داشته ام دولتشاید فقهای ادوار گذشته عذر موّجهی به خاطر نبودن حکومت اسالمی یا عدم التز
 باشند اما امروز آن عذرها نیست.

کند: حکومت اسالمی بر مبنای مکتب اهل بیت تشکیل شده و مستقر گردیده و در قانون اساسی حاکمیت هاشمی رفسنجانی بیان می
بان، ضمانت اجرایی آن تأمین گردیده و با تأسیس مجمع احکام اسالمی برهمه مقررات مورد تأکید قرار گرفته و با تأسیس شورای نگه

حل مسایل جدیداالحداث و مورد اند، راهاهلل العظمی خمینی)ره( اقامه کردهتشخیص مصلحت نظام و ادله محکمی که امام راحل آیت
 و قانونی شده است.سنت مورد توجه و مقدمات واجب یا حرام شناخته ضرورت و مصالح مرسله و سدّ ذرایع که در فقه اهل

های علمیه این مسایل موشکافانه ها، مقاالت و کتب اصولی و فقهی صادره از حوزهگوید: انتظار این است که در تحقیقات، درساو می
 و عالمانه مورد بحث قرار گیرد و علوم دینی و تحصیل فقه به غنای الزم برسد.
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حضرت امام )ره( در صدور فتواهای جدید، طرح نظریه لزوم تشکیل حکومت اسالمی  هایآیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به نوآوری
پیش از پیروزی انقالب اسالمی، حکم به حرمت تقیه، خارج ساختن اصل والیت فقیه از کما و حالت ضعیف موجود در فتاوای گذشته، 

ونه هایی از ابداعات حضرت امام خمینی )ره( تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فتوای معروف درباره شطرنج و موسیقی را نم
 کند.معرفی می

های های خبری شیعه( درباره نوآوریهمکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان گفت و گوی مکتوب با شفقنا )پایگاه 
زیاد است که فهرست همه آنها در این مقاله های نظرات و فتاوای امام )ره( آنقدر امام خمینی )ره( اظهار کرد: ابداعات و نوآوری

های خودشان به بیش از یکصد مورد نوآوری در فتاوای امام گنجد. یکی از مراجع محترم، اخیرا به اینجانب گفتند که در بررسینمی
 اند.برخورده

 کند:اره میهای بنیادی امام خمینی )ره( اشهاشمی رفسنجانی در ادامه به موارد و نمونه هایی از نوآوری

طرح نظریه لزوم تشکیل حکومت اسالمی پیش از پیروزی انقالب اسالمی: این اصل، موضوعی است که در طول تاریخ بعد از  -1
پردازی کنیم و جالب اینکه امام در این مورد از سطح نظریهغیبت امام عصر)عج( کمتر به سابقه روشنی برای آن در نظرات فقها برخورد می

انگیزی کار را به نتیجه رساندند و خط بطالن بر د و برای عملی کردن آن جهاد عظیمی را سازمان دادند و با پشتکار ستایشفراتر رفتن
کردند، کشیدندوبه ابطال نظریه نادرست تشبیه می« بر آهن سرد کوفتن»یا « مشت و سندان»ای که مبارزه را به نظرات منفی بافانه

 همت گماردند.« مام عصر)عج( برای حکومت اسالمی بلند شود، پرچم ضالل استهر پرچمی که قبل از ظهور ا»

حکم به حرمت تقیه: امام )ره( در امر مبارزه نوآوری دیگری داشتند. ایشان برای تقویت مقاومت و جهاد حکم دادند که در راه    -۲
 ما بلغ حرام است.مبارزه با رژیم مستبد و فاسد پهلوی و استعمار حاکم بر آن، تقیه ولو بلغ 

خارج ساختن اصل والیت فقیه از کما و حالت ضعیف موجود در فتاوای گذشته: این نظریه معموال در سطح امور حسبه مطرح بود    -۳
خورد. امام )ره( با تبدیل آن به محور حکومت اسالمی و تأسیس ساختارهای مناسب و در میدان عمل کمتر اثری از آن به چشم می

این نظریه سیاسی شیعه را احیا نمودند و طرفه اینکه این امر را در حال تبعید از ایران و زندگی در کشوری که سایه استبداد برای آن، 
رمق آن روز نجف اشرف آغاز کردند و با طرح تر از استبداد سیاه ایران دوران پهلوی قرار داده بود و در حوزه بیبعث عراق آن را سیاه

 جهت جدیدی به مبارزه دادند.فقیهانه آن عمق و 

تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: امام)ره( با اتکاء به ادله روشن فقهی و کالمی که اصالً سابقه تاریخی نداشت، به تأسیس  -4
های فقهی حوزه وجود این مجمع اقدام کردند. الزم به ذکر است که با اینکه مبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام همیشه در بحث

و اموری از قبیل تقدم مصلحت اقوی بر مصلحت ضعیف، دفع افسد به فاسد، محور قرار گرفتن مصالح نظام اسالمی برای فتواها داشت 
بست اساسی را که در ، بنشیعه بود راستین فقه احیای حقیقت در که نوآوری این با امام ای دارد، امادر فقه متداول ما جایگاه شناخته

هایی که بخواهند بر محور عقیده و ایدئولوژی و اصول آمده بود، باز کردند و راهی برای حل مشکل حکومت گذاری نظام پیشقانون
 ثابت حرکت کنند، طراحی کردند.

 جمعه امام و جمهورای که به رییسنکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت کرد، آن است که امام در همین موضوع و در جواب نامه
 بر مبنی امام تصمیم از اطالع از پس که قوا سران نامه جواب در ایشان. دادند قرار تاکید مورد را بدیعی و مهم تهنک نوشتند، وقت

ناسی معتبر برای کارش انجام صورت در که نوشتند بودند، شده آن در عمل سرعت خواستار موجود، بستبن حل جهت نهادی تأسیس
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شود، احتیاجی به چنین نهادی هم نیست و همان کارشناسی مجوز ی بعضی از علما واقع میتصویب قوانینی که ظاهراً مورد انتقاد فقه
 تر مسایل شکل گرفت.تصویب قانون است، و تنها برای مراعات احتیاط بود که مجمعی برای تشخیص بهتر و کارشناسانه

آوری کردند و هم بسیاری از مشکالت موجود را رفع فتوای معروف درباره شطرنج و موسیقی: امام )ره( با بیان این مساله هم نو   -۵
کردند. این در حالی است که قبل از پیروزی انقالب اسالمی که با جمعی از علما در زندان بودیم، بر سر موسیقی آنچنان مشکل داشتیم 

 بستیم.ر، صدای رادیو را میشد و هنگام نواختن آرم قبل از اخباکه آرم اخبار رادیو هم به نظر جمعی از آنها حرام شمرده می

تواند منشا تحول وسیعی در تحقیقات علوم دینی شود و امام درباره وسعت قلمرو فقه جمالتی بسیار مهم و تاریخی دارند که می -6
 فضای نامحدودی را قلمرو فقه قرار دهد.

فقه؛ تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره »: جمله زیر را از امام نقل کرده است 6۵جلد اول دایره المعارف فقه مقارن در صفحه 
 توجه مورد دایره المعارف این جمله را برای اثبات گستردگی قلمرو فقه آورده است و اگر دو جمله قبل از این جمله هم« تا گور است.

 ت.اس کاملتر استدالل گیرد؛ قرار

روحانیون، مدرسین، طالب و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور داشتند، خطاب به مراجع،  ۳/1۲/1۳67امام در پیام مهمی که در تاریخ 
 فقه عملی جنبه دهنده نشان حکومت است؛ بشریت زندگی زوایای تمامی در فقه تمامی عملی فلسفه در نظر مجتهد واقعی»نوشتند: 

 (۲8۹ص، ۲1جصحیفه امام ،« ) ضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. مع تمامی با برخورد در

 

 ایران از صدر اسالم تاکنون مأوای طرفداران اهل بیت بوده است

 جغرافیای سیاسی کره زمین را دارد ایران بهترین موقعیت

کند که خوانندگان این مطلب، پیام مهم امام )ره( را که چند ماه قبل از خاموش شدن مشعل وجودشان نوشته اند را نیز او پیشنهاد می
دهد: نکته جالب در این پیام عالوه بر جامعیت آن، این است که امام این نظریه وسعت قلمرو فقه را بر اساس همان امه میبخوانند و اد

های وارده بر بینند. توجه ویژه ای در این پیام درخصوص آسیبدهند و بر همان اساس، فقه را پویا میفقه سنتی و جواهری ارائه می
لفی و غالی و متحجران و مقدس نماهای خشک و منادیان جدایی دین از سیاست شده است. اکنون در اسالم از ناحیه افراطیون س

ای جغرافیای سیاسی کره زمین را دارد و مجموعه کشور ایران که از صدر اسالم تاکنون مأوای طرفداران اهل بیت بوده و بهترین موقعیت
د دارد، با مردمی برخوردار از سطح باالی هوش، اولین حکومت بر اساس مکتب اهل از منابع طبیعی و ذخایر کانی موجود زمین را در خو

 در و داده شکل عصرولی از نیابت محوریت با االمر )عج( تشکیل یافته و ساختار نظامش رابیت به نیابت از امام زمان حضرت صاحب
ای از تحقیق و تولید دانش را اند و جریان بالندهها رشد یافتهگاهها و دانشن نیروهای عالم و توانمندی در معارف اسالمی در حوزهآ پرتو

 در اختیار دارد.
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 حجت بر اهل درد تمام است

های آزاداندیشی در فضای کشور طنین انداخته و مشتاقان گوید: دعوت مکرر رهبر انقالب برای توسعه کرسیهاشی رفسنجانی می
زنند و با حسن نیت ـ اما گری و تقلید میل هم هستند کسانی که دم از تحجر، جمود، سلفیاند و در مقابزیادی از آن استقبال کرده

شوند. در این شرایط حجت بر اهل درد تمام است. اگر از این فرصت که مثل همراه با اشتباه ـ حجاب پژوهش و تحقیق آزادمنشانه می
یریم، عذری در پیشگاه دعوت عام قرآن برای تفکر و جهاد فکری و کند، بهره نگها مثل ابرها از فضای زندگی عبور میهمه فرصت

ها و نشر دعوت قرآن برای جویندگان راه حق نداریم، بخصوص توسعه های سازنده در همه زمینهانتخاب احسن از میان اندیشه
دعوت به خالف و انحراف را هم همراه رسانی امکان نشر دعوت قرآن و سنت را آسان کرده، همانگونه که نشر انگیز ابزار اطالعاعجاب
 های خاص خودش رواج داده است.جاذبه

کند آید، یادآوری میوگوی خوب به دست میآیت اهلل هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه راه کشف حق و دعوت به حق از طریق گفت
حل بسیاری از مشکالت امیدوار بود. او که تعصب، توان به که اگر آزاداندیشی و روشنفکری دینی سرمایه همه اطراف مذاکره باشد، می

ها با هدف، شیوه و شرایط صحیح انجام داند، معتقد است: اگر مناظرهلجاجت و یکدندگی را مانع دستاوردهای ارزنده در مذاکره می
 تواند عامل تفرقه، نزاع و خصومت شود.نشود، می

 وگو الزمه آزاداندیشی استانجام گفت

های خبری شیعه( به شرایط گفت و گو و مذاکره همکاری المللیبینهاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با شفقنا )پایگاه  آیت اهلل اکبر
های مختلف امکان تحقق دارد که وگو الزمه آزاداندیشی است و مبادله افکار به شیوهکند: انجام گفتو ملزومات آن پرداخته و بیان می

های علوم مقارن، احتجاجات، مراجعات، میزگردها و مشابه ها به صورتبا مذاکره و با مکاتبه است که در بحث وگو یامهمترین آنها گفت
کنم و انتظار دارم محققان عزیز به این پذیرد. در اینجا به چند موضوع و سنت حسنه علمای اسالم در گذشته اشاره میآنها انجام می

های جاریه ادیان آسمانی انجام احتجاج با مخالفان از سنت مناظره، مجادله و پرسش و پاسخ نکات توجه مخصوص عنایت کنند:احتجاج،
اند. در خود قرآن آیات زیادی درباره ضرورت مجادله برای دهد که همه انبیاء با مخالفان احتجاج و مجادله داشتهبوده و قرآن گواهی می

ده، ولی تأکید بر جدال احسن دارد که مفهوم و مصادیق آن روشن است و به های گوناگون مطرح شهدایت منحرفان آمده و به شیوه
 چند نمونه اشاره شود:

 (1۲۵ شریفه آیه نحل، مبارکه سوره) «احسن هی بالتی جادلهم و الحسنه الموعظه و بالحکمه ربک سبیلالی ادع»  –
 (46، آیه شریفه )سوره مبارکه عنکبوت« وال تجادلوا اهل الکتاب االبالتی هی احسن»  –
 (8۳ شریفه آیه انعام، مبارکه سوره) «قومه علی ابراهیم آتیناها حجتنا تلک و»  –

برنامه احتجاج در سیره پیغمبر)ص( و ائمه)ع( و بزرگان آنقدر واضح و فراوان است که نیاز به استدالل ندارد و بدون استثناء تمامی 
 اند.حتجاجات بیان فرمودهمعصومان اهل بیت فصلی از معارف اسالم را در ا

هستند و به بعضی از روایات تمسک  نظران معتقد به عدم جواز مجادله و احتجاجگوید: جای تعجب است که بعضی از صاحباو می
بینیم که مرحوم سیدمرتضی در این خصوص از استادش شیخ کنند که مربوط به مورد خاص و فرد خاص و شرایط خاص است. میمی

ها مخالف اصول و گویند اقدام شما در مناظرهبه استادم مفید گفتم که معتزله و حشویه می»گوید: خواهد. سید میح میمفید توضی
کنند و من عملکرد امامیه است و استاد در جواب گفت: هم معتزله و هم حشویه و هم بعضی از خود افراد امامیه در این ادعا اشتباه می
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ادله محکمی برای اثبات جواز و ضرورت مناظره و احتجاج و عمل « االرکان فی دعائم الذین»و « م الدینالکامل فی علو»در دو کتاب 
 ام.بسیاری از بزرگان آورده

یکی از علل اقدام به جمع احتجاجات انبیاء و ائمه و »نویسد: در مقدمه کتاب خود می« احتجاج»عالمه طبرسی مولف کتاب ارزشمند 
 «اند.که دیدم بعضی از اصحاب امامیه منکر جواز آن شدهاصحاب آنها این است 

کند: از نکات مهم علمای پیشتاز فقه امامیه فقه مقارن است که افتخارات و هاشمی رفسنجانی در ادامه به فقه مقارن اشاره و بیان می
شیخ طوسی است که موارد اختالفی مرحوم « خالف»های مهم این سنت کتاب آثار مهمی برای اسالم به بار آورده است. از نمونه

گوید. این کتاب بعدها یکی از موضوعات مورد توجه فقها فقهی مذاهب سنی و شیعه را مشخص کرده و دلیل نظرات شیعی را می
ی شود. این سنت بخاطر آثار خوبی که در توسعه علوم دینو چیزهای شبیه آن نوشته می شود و برای آن شرح و تفسیر و یا خالصهمی

 های کالمی، فلسفی و اجتماعی هم رایج شد و خود تبدیل به یک علم )علم خالف( شد.به بار آورد، در زمینه

 تواند عامل وحدت باشدیابی دنبال شود، میاگر علم خالف با هدف حقیقت

به عنوان یک رشته در بسیاری از  افزاید: خوشبختانه در طول تاریخ اسالم این سنت با نشیب و فرازهایی ادامه یافت و امروز هماو می
های اند، خیلی به این رشته علمی توجه ندارند. گرچه در خالل بحثهای علمیه که مبتکر آن بودهشود. ولی حوزهها تدریس میدانشگاه
جهت تفرقه در امت  هایی هم از این میدان درای هم به نظرات مخالف مذاهب دیگر بکنند. البته سوءاستفادهممکن است اشاره هرمساله

های تواند عامل وحدت باشد. چون در موارد زیادی به زمینهیابی دنبال شود، میشود. اما اگر این علم با هدف حقیقتاسالمی شده و می
شود و بر سوءنیت و تعصب شود یا الاقل قابل توجه ارزیابی میرسیم و در مواردی هم دلیل نظرات مخالف پذیرفته میمشترک می

االثنینی یا جمعی امروز در همه مسایل مهم پذیرفته شده و به صورت میزگردها، شود. رسم مجالست، محاوره و مباحثه بینمل نمیح
 شود.و نزدیک کردن نظرات می مشکالت حل و علوم پیشرفت باعث…ها و ها و کنفرانسهمایش

« مختلف الشیعه»اهلل عالمه حلّی صاحب کتاب ارن داشته، مرحوم آیتگوید: یکی دیگر از بزرگان فقها که توجه زیادی به فقه مقاو می
زیست. ایشان سه اثر مهم در فقه مقارن دارند که دو کتاب در مقایسه فقه شیعه با فقه است که در نیمه دوم قرن هفتم هجری می

و یک دوره کتاب فقه مقارن مخصوص  تر استکه دومی مفصل« منتهی المطلب»و « تذکره الفقها»های مذاهب اهل سنت است. کتاب
دهد که اخیراً با همت جامعه است که از باب طهارت تا دیات را پوشش می« مختلف الشیعه»مقایسه بین نظرات فقهای شیعه به نام 

 مدرسین بصورت خوبی تجدید چاپ شده است.

 

 وگو: جدال احسنآداب گفت

ز پیغمبر)ص( و مسلمانان خواسته که در دعوت دیگران و دفاع از حق و مباحثه با کند: قرآن کریم صریحاً اهاشمی رفسنجانی بیان می
وگوی موفق و خوب را در بردارد و نیز خالی بودن های گفتهمه شرط« احسن»اربابان ادیان دیگر مجادله احسن را انتخاب کنند. کلمه 

وگوها، در آیات و روایات و کلمات بزرگان و تجربه گفت خواهد.شود، میمذاکره از موارد نادرست را که مانع پذیرش حقیقت می
 کنم.ای از شرایط و موانع موجود است که به بیان چند نکته مهم که خود قرآن اشاره دارد، بسنده میمجموعه
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 ها باشد.تواند شامل لحن سخن، الفاظ، آهنگ صدا، حرکات دست و پا و ژستمفهوم جامع احسن می   -1

 «ادع الی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم»بودن، حق بودن، استحکام استدالل م: عالمانهمحتوای کال   -۲

سب پیروزی ظاهری و کسب شهرت و برخورداری از ک و طلبی سلطه نه و حقیقت و حق برای و صادقانه نیت و فکر و عقیده   -۳
 ترکات بر حق.های شخصی و تکیه بر مشعمل صالح و خالی بودن از تعصب

 برخورداری از صبر، بردباری، تحمل و آشنایی به روانشناسی و مالحظه حال طرف.   -4
 توجه به ابعاد عاطفی که در کنار حکمت آمده، )موعظه حسنه(.   -۵

حسن را تبدیل های دقیق مراکز علمی است. قرآن نتیجه مجادله اای از رشتههای موفق که امروز رشتهآشنایی به فنون محاوره  -66
 کند.دشمن به دوست و رفع اختالف و کدورت معرفی می

 و متن چند آیه:

 احسن هی بالتی جادلهم و الحسنه الموعظه و بالحکمه ربک سبیل الی ادع –
 هل الکتاب االبالتی هی احسن االّ الذین ظلموا منهما تجادلوا وال –

( 4۹بودن که تفسیر به عناد در مقابل حق شده که در سه آیه بعد )هایی است، منجمله ظالم نبینیم که در طرف هم شرطمی
 «وما یجحد بآیاتنا الّا الظالمون»فرماید: می

 «وقولوا آمنّا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الهنا و الهکم واحد»فرماید: می 466در مورد اهمیت تکیه بر مشترکات در همان آیه 
ولئن صبرتم »نحل در دو آیه پشت سرهم تأکید بر صبوری دارد 1۲66وگو پس از آیه حسن گفتدر مورد نقش صبر و سعه صدر در 

 (1۲8و  1۲7 آیات)  االباهلل ماصبرک و اصبر و لهو خیر للصابرین

 
داند. کند، صبر را مقوم و مکمل کار میسوره فصّلت که هم دعوت و هم دفاع در راه خدا را مطرح می ۳۵۵و  ۳4، ۳۳و نیز در سه آیه 

 وگو هم مطرح شده و آن صالحیت نفسانی و عملی است:در این سه آیه یک اصل مهم دیگر برای متصدی دعوت و گفت
و من احسن قوال ممّن دعا الی اهلل و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین وال تستوی الحسنه و ال السیئه ادفع بالّتی هی احسن 

 عظیم ذوخظ الّا اٰٰ ی حمیم ما یلقیها االّالّذین صبروا و ما یلقیهفاذاالذی بینک و بینه عداوه کانه ول
 حق راه مبلغ انسان عالی صفات دارای یعنی است فاعلی صالحیت داشتن موفق کننده مذاکره مهم شرط

یز داشتن دهد: خداوند نتیجه دعوت و دفاع را که روح مجادله در راه حق است، مشروط به صالحیت داعی و مدافع و نمی توضیح او
ذوحظ »شود. جالب است که مفسران فرماید دشمن تبدیل به دوست صمیمی )ولی حمیم( میبیند که میهدف الهی آنچنان جدی می

اند که شرط مهم مذاکره کننده موفق است که باید دارای صفات عالی انسان مبلغ راه حق را به صالحیت فاعلی تفسیر کرده« عظیم
 باشد.

 آیدوگوی خوب به دست میت به حق از طریق گفتراه کشف حق و دعو



www.atnanews.ir 

6۲ 

توانیم نتیجه بگیریم که امروز راه کشف حق و دار میوگوی هدفکند: با این بحث فشرده درباره گفتهاشمی رفسنجانی تاکید می
مقارن، منجمله فقه،  آید که شامل: مذاکره، مباحثه، میزگرد، مجادله، احتجاج و علوموگوی خوب بدست میدعوت به حق از طریق گفت
 توان به حل مشکالت امیدوار بوداگر آزاداندیشی سرمایه همه اطراف مذاکره باشد می کالم، پرسش و پاسخ است.

 

 تعصب، لجاجت و یکدندگی مانع دستاوردهای ارزنده است

توان بر فضای بحث حاکم باشد، میافزاید: اگر آزاداندیشی و روشنفکری دینی سرمایه همه اطراف مذاکره باشد و شروط الزم او می
ها تبدیل به دوستی گردد و در ها برطرف شود و بسیاری از خصومتامیدوار بود که بسیاری از مشکالت حل گردد و بسیاری از ابهام

ای ارزنده نتیجه راه خدا که همان حقیقت و راه حق است، آشکار شود. ولی مطمئناً تعصب، لجاجت و یکدندگی مانع این همه دستاورده
 است.

 تواند عامل تفرقه، نزاع و خصومت شودها با هدف، شیوه وشرایط صحیح انجام نشود، میاگر مناظره

ها با هدف، شیوه و شرایط صحیح انجام نشود، کند: در اینجا تذکر یک نکته ضروری است که اگر مناظرههاشمی رفسنجانی بیان می
و هدف دعوت یا دفاع را تأمین نکند و دو مورد از مهمترین ارکان خود را که حکمت و  تواند عامل تفرقه، نزاع و خصومت شودمی

 موعظه حسنه است، نخواهد داشت.

 

 تعلیم و تعلم محور بحث آزاداندیشی و روشنفکری است

 های انبیاء معرفی کرده استاسالم آموزش را در رأس برنامه

گوید: تعلیم و تعلم محور بحث آزاداندیشی و روشنفکری است و اسالم آن را در نا میپردازد و به شفقاو در ادامه به مقوله آموزش می
یتلوا علیهم آیاتک »های انبیاء معرفی کرده و در این میدان اسالم بیش از سایر ادیان تأکید دارد. در آیات فراوانی عبارت: رأس برنامه

هایی در الفاظ و تقدم و تأخر آمده است.)در سوره با تفاوت( 1۲۹آیه شریفه )سور مبارکه بقره، « و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم
 (.۲و سوره مبارکه جمعه، آیه شریفه 164، همان سوره، آیه شریفه48، سوره مبارکه آل عمران، آیه شریفه 1۵1 شریفه آیه مبارکه بقره،

 آموزش در هر دو بخش تعلیم و تعلم با لجاجت و تعصب سازگاری ندارد

گویی جویی و حقیقتکند: آموزش در هر دو بخش تعلیم و تعلم با لجاجت و تعصب سازگاری ندارد و حقیقتمی رفسنجانی بیان میهاش
بردن به حقیقت است و روشن ضمیری رکن اصلی شناخت و دانش است. تعصب و تقلید کور و لجاج و یکدندگی حجاب دانش و مانع پی

 کند.ط معرفی و دریافت حقیقت است و این نقاط در همه علوم صدق میگویی شرو حق پذیری و انصاف و حق
کند: در این میان وقتی که آموزش مربوط به عقاید و افکار دینی و سرنوشت انسان و رابطه خدا و انسان و دنیا و آخرت او اظهار می

ق و حالت تسلیم در مقابل حق و صالحیت عملی کند. در اینجا دعوت به حق و دفاع از حشود، حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا میمی
( ۳۳)سوره مبارکه فصلت، آیه شریفه « من احسن قوال ممن دعا الی اهلل و عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین»نقش بنیانی دارد. آیه 
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ن در مقابل حق و اگر تسلیم بود -۳شایستگی عملی  -۲ هدف -1سه رکن مهم آموزش را در این میدان مورد توجه قرار داده است: 
 آموز وجود داشته باشد، تحقق هدف قطعی است.این ارکان در هر دو طرف آموزگار و دانش

 ها بسیار خطیر استها و رسانههای علمیه دینی، مدارس، دانشگاهوظایف حوزه

ها بسیار خطیر است و ا و رسانهههای علمیه دینی، مدارس، دانشگاهگیرد که وظایف حوزههاشمی رفسنجانی از این بحث نتیجه می
 .بردراهه میکاهد و گاهی حرکت را به بیاز نتیجه کار می« آداب المعلمین و المتعلمین»غفلت از اصول و فروع آموزش و ندیده گرفتن 

افت و پاسخ به گوید: امروز به لطف خدا مراجع و مراکز زیادی برای دریپردازد و میاو در ادامه به بحث ضرورت پرسش و پاسخ می
 .های مجازی وجود دارد و آثار خوبی هم داردسواالت و ایرادها در حوزه و جاهای دیگر و در اینترنت و مراکز آموزش

بینیم. الدین موسوی میتألیف سیدعبدالحسین شرف« المراجعات»افزاید: نمونه خوب پرسش و پاسخ را در کتاب ارزشمند و آموزنده او می
در زمان حساس حیات خویش شاهد تهاجم کفر جهانی به اسالم و میهن بوده و زمینه این تهاجم را در تفرقه و تنازع  این عالم مجاهد

هجری قمری با  1۳۲۹مسلمین و بخصوص پیروان مکتب اهل بیت و مذاهب اهل سنت دیده است. وی در سفری به مصر در سال 
کند. این دو عالم با عالمه شیخ سلیم البشری، رییس جامع االزهر مالقات میعالمی متعهد، دلسوخته و دردمند از اهل سنت، مرحوم 

گذارند در یک سری پرسش و پاسخ عوامل اختالف و برند و با هم قرار میمذاکرات طوالنی پی به عوامل تفرقه و ضعف مسلمین می
 .کهنه جهان اسالم بگذارندهای تفرقه و تفاوت عقاید و اعمال را مطرح کنند و از این طریق مرهمی بر زخم

ها و جواب الدین جوابگو و سوالشود که عالمه شیخ سلیم پرسشگر و عالمه شرفالدین مقرر میباتوجه به تقدم سنی و علمی سیدشرف
مکتوب باشد و سپس برای هدایت جوامع اسالمی منتشر شود که مجموعه یکصد و دوازه نامه پرسش و پاسخ در این کتاب گرانسنگ 

 .مده استآ

دهم که در اصول و فروع منطبق شهادت می»نویسد که خالصه آن این است: مطالبی می( 1111شیخ االزهر در آخرین نامه )به شماره 
من قبالً در  …با ائمه اهل بیت رسول هستید و شما خوب آن را ثابت کردید و جای شک نیست و تشکیک در آن مایه گمراهی است

ت در اشتباه بودم و با توفیق دیدار و مذاکره و مکاتبه با شما هدایت شدم و با فالح و نجاح از این میدان بیرون های نادرساثر شنیدنی
 «.آمدم و خداوند را براین نعمت شاکرم

در این کتاب که به صورت سؤال و جواب است، حرف سین نماینده اسم و مذهب سائل است. )سلیم و سنی( همانگونه که حرف شین 
نظر، جویی، دقتاز حق( 11۲الدین در آخرین جواب )شماره ده اسم و مذهب جوابگوست )شرف الدین و شیعه( و عالمه سیدشرفنماین

کند صدر سائل، عالمه بشری تمجید میضمیری و پرهیز از تعصب و عالیق شخصی و گروهی و کنجکاوی و سعهصبر، حوصله، روشن
نماید. اولین ستاید و خدای را براین توفیق مشترک حمد میشنفکر دینی است، ایشان را میو با تعبیرهایی که عمدتا از مختصات رو

هجری قمری نوشته شد. این مجموعه یک نمونه جالب، زیبا و آموزنده  1۳۳۰االولی و آخرین نامه در جمادی 1۳۲۹نامه در ذی الحجه 
بین علمای شیعه و سنی و بین خود علمای شیعه در مورد اختالف  پرسش و پاسخ است و انتظار این است که این سنت حسنه امروز در

 .نظرها با تکامل تکرار شود

اهلل سیدمحمدباقر صدر کند: ایشان که به خواست شهید مجاهد آیتهاشمی رفسنجانی به خاطره مهم حسین راضی اشاره و بیان می
هجری قمری در حرم مطهر  1۳۹۹در جمعه ماه رجب »گوید شد، میاند و به دستور ایشان چاپ تعلیقات سودمندی بر این کتاب نوشته

اهلل صدر رسیدم. ایشان از من به خاطر تعلیقه بر المراجعات تشکر کردند و در شب چهارشنبه بعد از آن جمعه، امام حسین)ع( خدمت آیت
 «.های بسیار به شهادت رساندالهدی را دستگیر کرد و بعد از شکنجهصدام این عالم مجاهد و خواهر عالمه ایشان بنت
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ویژه قرآن به تعقل، تفکر و تفقه بگذریم، پایه اجتهاد را بها  توجهات از توانیمنمی آسانی به آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه
 .کند که در شرایط امروز اتکای به عقل و تفقه الزمه اجتهاد استداند و تاکید میدادن به عقل و تفکر می

های خبری شیعه( درباره همکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگوی تفصیلی و مکتوب با شفقنا )پایگاه 
های واسط به صدر اسالم باشد؛ االن حرکتی تر از دورهکند: تفقه و اجتهاد امروز نزدیکاجتهاد در دوره معاصر و پیشینه اجتهاد بیان می

های زیادی در کار است تا نگذارند بینیم؛ البته در مقابل دستتر شدن به عصر تشریع میصالت اجتهاد و عمق آن و نزدیکرا در جهت ا
 ها غلبه کنیم.نتیجه مبارکی که از این نهضت جدید انتظار داریم گرفته شود ولی امیدواریم بر شیطنت

 اجتهاد در عصر بعثت هم بود

شود که در زمان پیامبر)ص( اجتهاد بود های طوالنی میکند که هنوز بحثعصر بعثت هم بود ابرز تعجب میاو با بیان اینکه اجتهاد در 
ای روند ! مگر تفقه چه بوده است مگر غیر از این است که عدههایی دنبال تفقه نمیکند که چرا گروهیا نبود. خداوند از مسلمانان گله می

 و به جامعه برگردند و وظیفه انبیا در آگاه کردن مردم را انجام دهند. تحقیق کنند و محتوای دین را بفهمند

 بخشی از وظیفه انبیا تبشیر و انذار بود

گوید که متفقهان باید برگردند و کند: قرآن میهاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه بخشی از وظیفه انبیا تبشیر و انذار بود اظهار می
دانیم که پیامبر)ص( برای همه و در همه جا حاضر نبودند تا مردم یفه پیامبر را در جامعه برعهده بگیرند. میمردم را انذار کنند. یعنی وظ

دیدند و معانی آنها های پیامبر )ص( را شنیدند آیات قرآن را میپاسخ همه سواالت خود را از ایشان بشنوند؛ حتما افرادی بودند که حرف
کنم به خاطر توان غیر از این را متصور شد. فکر میکردند. در یک تامل علمی نمیه مردم منتقل میفهمیدند و این معانی را برا می

آمدند توان درباره آن بحث جدی کرد. مطمئنا اجتهاد بود. البته در زمانی که پیامبر)ص( حضور داشتند جبرئیل میشدت بدیهی بودن نمی
زمان ما و زمان بعد از پیامبر)ص( نبوده که احتیاجات مردم پیچیده به دست بیاید. مسایل شد مثل و آیات قرآن دائما برای مردم نازل می

شد. خیلی راحت بود. ولی تحقیقا اجتهاد بود و خود پیامبر)ص( غیر از وحی و الهام براساس تشخیص با یک یا دو واسطه گفته می
 کردند.مشورت می خودشان در مفاهیم و محتوا اجتهاد و در مصادیق با افراد متعددی

. اجتهاد بدون تشریع بیاوریم حساب به هم اجتهاد عصر توانیممی را است تشریع عصر اینکه ضمن عصر آن بنابراین: گیرد او نتیجه می
 ها پس از رحلت پیامبر )ص( شروع شد.توانست متکفل همه نیازهای فکری و عملی مردم باشد. بحثشد و تشریع تنها هم نمینمی

 که بعد از رحلت پیامبر )ص( ایجاد شد مساله محدود شدن تدوین بود مشکلی

کند: مشکلی که بعد از رحلت پیامبر )ص( ایجاد شد مساله هاشمی رفسنجانی در ادامه به بحث مرجعیت اهل بیت )ع( اشاره و بیان می
الحمدهلل بعدها این مشکل هم برطرف شد. در  های بعد به وجود آورد.محدود شدن تدوین بود. این مساله مشکالت زیادی را در دوره

زمان خلفای راشدین عده محدودی از صحابه مرجع اصلی و شاگردان آنها مراجع دسته دوم برای جامعه بودند. مردم به افرادی مثل 
گرفتند و از اینها می کردند و احکام راحضرت علی )ع(، عایشه، ابن عباس، ابن مسعود، ابن ثابت و خیلی از بزرگان صحابه مراجعه می

 کردند.دین خود را با فتاوای آنها تنظیم می
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کند: در همان زمان طبق روایات محکمی که شیعه و اهل سنت نقل کرده اند نظرات علی ابن ابی طالب)ع( در بین او اظهار می
هایی که کنم. در بین همین شخصیتیتر بود. فقط به دو سه نکته اشاره مهای بزرگ اسالمی از همه نیرومندتر و مستحکمشخصیت

گوید: این جمله در منابع اهل سنت است که می« ان علیا اعلم الناس بالسنه»گوید: گفتم بعد از پیامبر )ص( جزو مراجع بودند عایشه می
گوید: اجع بزرگ بود مییا ابن عباس که در آن زمان یکی از مر« همانا علی بن ابی طالب بین مردم نسبت به سنت عالمترین علما بود.»
ایستادیم کرد روی آن میای فتوایی از حضرت علی )ع( برای ما نقل مییعنی اگر شخص ثقه« اذا حدثنا ثقه عن علی بفتیا النعدوها»

ید: گوزدند. یا عمر بن خطاب خلیفه دوم مییعنی حرف آخر را در این موارد علی ابن ابی طالب )ع( می« کردیم.و از آن تجاوز نمی
گوید. پس بزرگانی بودند که مرجع تر میکنم و منابع شیعی خیلی وسیعتمام این موارد را از منابع اهل سنت عرض می 4« اقضانا علی»

فکری مردم بودند. در قرن اول صحابه یا تابعین بودند. اختالفات مسلکی و مذهبی مانند قرن دوم زیاد نبود. دو مدرسه حدیث و رای 
 دام اشتراکاتی باهم و انتقاداتی به هم داشتند. چون دو شیوه و متد برای رسیدن به احکام و محتوای متون دینی بود.بودند که هرک

 دوره حضور ائمه در شیعه شبیه دوره تشریع است؛ دوره تشریع نیست دوره تشریح و تبیین است

دهد: تا آنجا که بیش از صد کند ادامه مییادی پیدا میهاشمی رفسنجانی با بیان اینکه در قرن دوم اجتهاد بین اهل سنت توسعه ز
کردند. این شیوه های طلبگی داشتند و همدیگر را نقد میمسلک فکری در شهرهای جهان اسالم بود که با هم درگیری فکری و بحث

م این وضع جدید را با نگاه خواهیشود. میسال یعنی قرن دوم و سوم ادامه داشت و در قرن چهارم وضع جدیدی ایجاد می ۲۰۰حدود 
ای دیگر مشترک به شیعه و سنی ببینیم؛ البته این قسمتی که عرض کردم مربوط به اهل سنت است و در بیان شیعیان مساله به گونه

ت دانستند؛ البته خیلی از علمای اهل سنت هم ائمه معصوم بخصوص حضرت باقر)ع( و حضربود. شیعیان ائمه معصوم را مرجع اصلی می
تر ایستاده بود. کردند ولی شیعه در مرجعیت ائمه خیلی مستحکمدانستند و به شاگردی آنها افتخار میصادق )ع( را مرجع بزرگی می

شاگردان ائمه هم مثل زمان پیامبر)ص( واسطه ایصال نظرات ائمه )ع( بودند. دوره حضور ائمه در شیعه شبیه دوره تشریع است. دوره 
شریح و تبیین است. اما با معصوم و بعدها با وسعت زیاد در شهرهای مختلف دنیای وسیع اسالمی از شرق گرفته تشریع نیست دوره ت

تا غرب و از شمال گرفته تا جنوب با شاگردان ائمه سر و کار داشتند که در همه جا مدارس و ارتباطاتی داشتند و احکام را یا به وسیله 
 گرفتند.( میروات صادق و یا مستقیما از ائمه )ع

 در دوره گسترش اجتهاد بیشتر توجه به متن حدیث بود

گوید: در این دوره بیشتر توجه به متن حدیث بود؛ البته قطعا اجتهاد بود. چون روایات پردازد و میاو در ادامه به بحث گسترش اجتهاد می
ن مسجد بنشینید و برای مردم فتوا دهید. امام باقر)ع( به دادند که مثال در فالصریحی داریم که ائمه )ع( به شاگردان خود دستور می

ما کلیاتی از »فرمایند: یا می« اجلس فی مسجد المدینه و افت للناس فانی احب ان امری فی شیعتی مثلک»فرماید: ابان بن تغلب می
قطعا در دنیای شیعه « ید و به مردم بگویید.گوییم و شما بین مردم تفریع فروع کنید و فروع اصول ما را استخراج کناصول را به شما می

ای مثل فراوانی اجتهاد در اهل سنت. در اهل سنت از لحاظ اجتهاد در این دوره احکام عقلی قیاسی هم اجتهاد بود اما نه با تفرقه
بود که گفتم. یعنی های فقهی زیادی از آنان باقی مانده است. در این دوره سبک شیعه همان اجتهادی و رای بیشتر است و کتاب

کردند. کردند و مسایل علمی را از طریق متن روایت تبیین میشیعیان ضمن اجتهاد در مسایل متکی به اظهارات معصومین عمل می
 فهمیم.کنیم این گونه میوقتی به اصول اربعمائه شاگردان امام صادق )ع( نگاه می

 ه و نخواهد بودانسداد همیشه نسبی است و هیچ وقت انسداد مطلق نبود
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کند: در پایان قرن سوم و شروع غیبت در شیعه و ایجاد شرایط جدید در اهل سنت وضع کامال جدیدی هاشمی رفسنجانی بیان می
هایی شود. در اهل سنت به خاطر افراطی که در مذاهب مختلف اجتهادی شده بود عکس العملآید و اوضاع تقریبا معکوس میپیش می

توانستند آزادی اجتهاد را که گاهی آثار مهم سیاسی هم در آن بود تحمل کنند. خلفا افتد. چون آنها نمیاتفاق می هااز طرف حکومت
راه آن را بستند و جلوی وسعت آن را گرفتند. یعنی به چهار مذهب معروف رسمیت دارند و بقیه را ممنوع کردند که ما این دوره را دوره 

شناسیم که در تاریخ تفقه اهل سنت خیلی نسبی است و هیچ وقت انسداد مطلق نبوده و نخواهد بود ـ می انسداد ـ البته انسداد همیشه
 طوالنی شد.

 های بسیار بزرگواری بودند که انصافا کارهای بزرگی کردندمحدثین شخصیت

که تقریبا همین فضای اجتهادی افزاید: برعکس شیعه کم کم از حالت حدیث گویی و متن روایت گویی وارد فضای جدیدی شد او می
است که امروز ما داریم. البته بعد از غیبت در شیعه هم دو مدرسه بود. یکی مدرسه حدیث که محدثین بودند و دیگر مدرسه فقها بود 

ر های بسیاکردند؛ مثل اخباریون و اصولیون قرون اخیر زیاد با هم درگیر نبودند. محدثین شخصیتکه به شکل دیگری عمل می
های اصیل روایی که امروزه در اختیار ماست محصول کار بزرگواری بودند که در ری، قم، بغداد و خیلی جاها فعالیت داشتند و کتاب

آنهاست. انصافاً کارهای بزرگی کردند. فقها هم برای اینکه در عالم تشیع از لحاظ فقه و مدرسه در مقایسه با آنچه که اهل سنت داشتند 
شد شروع به کارهای فقهی از نوعی کرده اند که ما االن داریم. اگر چه علم اصول ریشه در زمان ائمه دارد ولی در میاحساس حقارت 

 شود.آید و روی عقل زیاد تکیه میشود و مبانی اجتهاد به وجود میاین فضا تبیین و تدوین می

 در شرایط امروز اتکای به عقل و تفقه الزمه اجتهاد است

کند: یکی از مسایل خیلی بزرگ ما در شرایط امروز اتکای به عقل و تفقه مهم و الزمه اجتهاد است. جانی تاکید میهاشمی رفسن
 کند.دانید که قرآن بیش از صد بار در آیات متعدد عقال را مدح و کسانی را که در کارهایشان تعقل ندارند مذمت و سرزنش میمی

 رآن داردتفکر در کنار تعقل جایگاه بلندی در ق

 توانیم از توجهات ویژه قرآن به تعقل، تفکر و تفقه بگذریمبه آسانی نمی

گوید: تفکر در کنار تعقل جایگاه بلندی در قرآن دارد و تفقه که پردازد و به شفقنا میاو در ادامه به تشریح پایگاه عقل در اجتهاد می
شوند و تفقه در مسایل فکری عقیدتی و اسالمی جنبه تخصصی پیدا ر میتر از آن دو عنوان است یعنی آن دو مربوط به همه اموخاص

 توانیم از توجهات ویژه قرآن به تعقل تفکر و تفقه بگذریم.کند. البته قرآن روی آن هم تکیه کرده است. به آسانی نمیمی

 پایه اجتهاد بها دادن به عقل و تفکر است

 رسالت و داده خداوند که عظیم سرمایه این کند:اد بها دادن به عقل و تفکر است بیان میهاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه پایه اجته
ها از آنها ها خوابیده اند و انسانهای عقالنیت را که در ویرانهیعنی انبیا آمده اند تا گنج« لیثروا لهم دفائن العقول»این بود که  انبیا

 استفاده نکردند استخراج کنند.
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گذارند. پیامبر عقل باطن و عقل پیامبر ظاهر بینیم که عقل را در کنار رسالت میدر کلمات ائمه )ع( و فقها با صراحت می افزاید:او می
شوند. اینها تعبیرات امروزی نیست. تعبیراتی است که در روایات ما مخصوصا در وصایای امام کاظم )ع( است یعنی هم سنگ ذکر می

کند. ای است که هفتاد تا هشتاد درصد آن مزایای تعقل را برای هشام تعریف میده تا پانزده صفحه به هشام آمده که یک متن مفصل
که حجت عقل و حجت ظاهره که پیامبر باشد در آن وصیت نامه آمده است یعنی « ان هلل علی الناس حجتین»همین تعبیر معروف 

 د.کند که پایه محکمی دارحضرت امام کاظم )ع( آن را تشریح می

 تدوین و گسترش فقه استداللی

کند: بعد از عصر حضور در عصر غیبت علمای پیشتاز شیعه وارد شدند و فقه را تدوین کردند و این نکته هاشمی رفسنجانی بیان می
 این کتاب بدین خاطر تصنیف شد تا معلوم شود»گوید: می« مبسوط»تاریخی خیلی جالب است که شیخ طوسی در مقدمه کتاب شریف 

 با هاقرن از بعد کنید مطالعه را «مبسوط» کتاب امروز اگر «…شیعه به برکت احادیث وارده از ائمه بتواند مسائل را استنباط کند
 شیعه در چهارم قرن در حدیث کنار در مصطلح معنای به فقاهت بنابراین. ندارد تفاوت زیاد نویسندمی ما علمای االن که هاییکتاب

 .گرفت قرار توجه مورد هم

 ها محدود به چهار مذهب بزرگ خود بودنداهل سنت قرن

ها محدود به چهار مذهب بزرگ خود بودند. دوره خلفا هم تمام شد و دوره بنی عباس هم تمام شد و به افزاید: اهل سنت قرناو می
شود که مجله بسیار ای باز مید به گونهشود ثانیا اجتهارسند که در این دوره اوالً روی فقه حنفی تکیه اساسی میدوره عثمانی می

شویم که در بحث مسایل خیلی کنیم متوجه مینیرومندی را برای قضات تهیه کرده بودند که از فقها بودند. وقتی به آن مجله نگاه می
ها ضعیف شدند که عثمانیکردند. شبیه فقهای اهل سنت امروز هستند که اجتهاد باز و آزاداندیشی دارند. البته کم کم باز برخورد می

گذرد و به دوباره در سایر جاها سایر مذاهب یعنی آن چهار مذهب بعد از شکل گیری وسیع شدند. دوره انسداد آنها از این رهگذر می
هم در مصر  رسند. باید دوره نوآوری آنها را به آقایان عبده و سیدجمال الدین اسدآبادی که باکم به دوره نوآوری میدوره انفتاح و کم

های اهل آیند. امروز نوآوریکند و روشنفکرانی به وجود میای پیدا میکردند منسوب کرد. بعد از آن فقه اهل سنت تحول عمدهکار می
 های مختلف خیلی قابل توجه است.سنت در حوزه

شرایطی مثل شرایط امروز امام )ره( در رسد شیخ شیعه هم همین اوضاع را طی کرد. بعد از آنکه فقه در زمان شیخ طوسی به اوج می
های ای داشته باشد معموال جامعه حرفکنند. مگر االن شرایط جامعه ما چگونه است اگر امام در مسایلی مطلب و نوشتهجامعه پیدا می

 کنند در سخنان خود به گفتار و رفتار امام استدالل کنند.پسندند. همه سعی میبرخالف ایشان را نمی

رفسنجانی با بیان اینکه بعد از شیخ انصاری فقه شیعه همیشه رو به کمال بوده و نوآوری فقه در عصر مشروطه خود را در عالم هاشمی 
های رضاخان و آتاترک به فقه نو آسیب زده است. او با اشاره به اهمیت به روز بودن سیاست نشان داده، معتقد است که سرکوب

های کند که واقعا حوزهجهان و تکنولوژی و گسترش مسایل نوپیدا در جهان، این پرسش را مطرح میهای علمیه و سرعت پیشرفت حوزه
 علمیه شیعه و سنی چه اندازه به دهها موارد از مسایل جدید پرداخته اند؟!

 ای کنیمدر شرایطی که ما وارد فقه حکومتی شدیم باید کار محققانه
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های خبری شیعه( پس از همکاری المللیبینگفت وگوی تفصیلی و مکتوب با شفقنا )پایگاه  آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه
کند: امام یک فقیه بودند های آنها در نظر دیگران اشاره و بیان میتشریح جایگاه عقل در اجتهاد به جایگاه علمای بزرگ و تاثیر دیدگاه

های علمی به ای نظر داشته باشند خیلی از شخصیتعنی وقتی امام در مسالهولی حالتی است که نوعی تسلیم هم به دنبال آن است. ی
دهند در مقابل نظرات امام نظرات صریحی مطرح کنند. شیخ طوسی هم چنین جایگاهی داشتند. یعنی از قرن خودشان جرات نمی

مدرسه تدریس نوشتن تحقیق و اجتهاد بود  های شیعه حاکم بود. نه اینکه تفقه نبودچهارم تا قرون ششم و هفتم این حالت در حوزه
شوند و آن طلسم کردند. باالخره در قرن هفتم محققانی پیدا میهای شیخ طوسی بود و بر اساس نظرات ایشان کار میولی محور حرف

شرایطی که ما وارد  کنم درگیرد که یکی از کارهای بسیار مهم است. فکر میشود. قواعد شکل میها شروع میشکنند که نوآوریرا می
 ای بکنیم.فقه حکومتی شدیم باید کار محققانه

 نیاز جدی به تاسیس قواعد فقه سیاسی و اجتماعی داریم

کند: شهید اول در یک اقدام مقدس ابتکاری او با بیان اینکه قاعده سازی زیاد مرسوم نبود و چند قاعده در کل فقه حاکم بود بیان می
کند که در کتاب شریف القواعد و الفوائد موجود نماید و صدها قاعده را تاسیس میستفاده از منابع تشریع میدست به قاعده سازی با ا

شود که فتاوای ها مساله میبخشد که هر قاعده محور دهاست و شهید ثانی در کتاب تمهید القواعد الفقهیه این نوآوری را عمق می
شود. االن الضرر الحرج اصل اباحه اصل طهارت و امثال اینها که خیلی از آنها استفاده میآید. قواعدی مثل متعددی از آن بیرون می

گنجد و امروز در سایه تاسیس حکومت اسالمی بر بینید که اکثر فتاوا تحت یکی از قواعد میهای فقهی نگاه کنید میاگر به کتاب
ن ما این بار در جبل عامل محققا حال هر به سی و اجتماعی داریم.محور مکتب اهل بیت )ع( ما نیاز جدی به تاسیس قواعد فقه سیا

نجف و بعد از آمدن مغول و سرکوب شدن مراکز فقهی اسالمی در حله که با همت علمای آن روز شکل گرفت دوره خوبی را گذراندند 
 ها به عالم اسالم خدمت کرده اند.که این مراکز سال

 ب رساندها به فقه اهل بیت آسیدوره اخباری

بینیم که روی روایت و حدیث بسیار جدی هستند و بودند کند: همانطور که در بین اهل سنت کسانی را میهاشمی رفسنجانی اظهار می
 کنند.با مرحوم استرآبادی طلوع می 11ها به وجود آمدند که در قرن و از اول دو مکتب حدیث و رای شکل گرفت در شیعه هم اخباری

مقداری تعصب و خشکی بیشتر به مکتب محدثین برگشتند. کار عمده محدثین این بود که متون احادیث را در جوامع ها با اخباری
ها احادیث را تبدیل به مکتبی کردند که با بسیاری از مسایل علم اصول مخالف است. چون مقداری از حدیث جمع کردند. اما اخباری

کنند. دوره کنند با اینکه به ناچار در مواردی خودشان هم استدالل میل در اجتهاد مخالفت میکردند. با استفاده از عقاصول استفاده می
 ها به فقه اهل بیت آسیب رساند همان گونه که اهل سنت هم برای رشد فقه خود در دوره انسداد آسیب دیدند.اخباری

ه چیز غلبه داشتند تا اینکه شخصیتی مثل وحید بهبهانی و ها حدود دو قرن بر همها در زمان صفویاین حالت ادامه داشت و اخباری
ها را منزوی کردند و فقه را بر مبنای تعقل علم اصول درایت و روایت شکل ها آمدند و دوره جدیدی را آغاز و اخباریدیگر شخصیت

منتهی به مرحوم شیخ انصاری شد که ایشان ها بهتر بود و ها آغاز کردند از دوره قبل از اخباریدادند. این دوره جدیدی که این شخصیت
 بینیم.های زیادی هستند یک قله بلند میرا در فقه مانند قله دماوند که اطرافش کوه

 بعد از شیخ انصاری فقه شیعه همیشه رو به کمال بود
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ان پهلوی ضربه بزرگی خوردند. کند که بعد از شیخ انصاری فقه شیعه همیشه رو به کمال بود گرچه فقها در زمان رضاخاو یادآوری می
های ایران در نجف ادامه پیدا ها تعطیل شدند و آسیب دیدند. منتها نجف روی پای خود ایستاد و کار حوزهچون همه مدارس و حوزه

 کرد.

 نوآوری فقه در عصر مشروطه خود را در عالم سیاست نشان داد

 های رضاخان و آتاترک به فقه نو آسیب زدسرکوب

رسد که دوره نوآوری است که دقیقا از دوره شیخ کند: کم کم دوره جدیدی میفسنجانی به دوره نوآوری اشاره و اظهار میهاشمی ر
شود. البته اسدآبادی شیعه بود منتها با شود. برای اهل سنت هم از دوره عبده و سیدجمال الدین اسدآبادی شروع میانصاری شروع می

شت و عبده شاگرد ایشان است. نوآوری آنها از آن دوره شروع شد. این دوره نوآوری با رژیم پهلوی های زیادی دااهل سنت همکاری
ضربه خورد و بعد از رژیم پهلوی دوباره جان گرفت. نوآوری در عصر مشروطه خود را در عالم سیاست نشان داد. علمای نجف تهران و 

شد. ولی توسط رضاخان سرکوب دیدی شدند که فقه ما قبال وارد آن میدان نمیعلمای بالد در شیراز تبریز و خیلی جاها وارد میدان ج
ها نوآوری ها به فقه نو آسیب زد ولی بعد از این دورهشد. در اهل سنت هم بود که در زمان آتاترک در ترکیه سرکوب شد و این سرکوب

گیرد. دوران طفولیت و ه حوزه علمیه قم دوباره شکل میاست. در این دور 1۳۲۰شود که بعد از شهریور وارد فضای کامال جدیدی می
 رسد.کشد و در اواخر دهه سی و چهل به بلوغ میسال طول می ۲۰جوانی این حوزه حدود 

 مهم ترین نوآوری امام )ره( بردن حوزه به سوی مسایل سیاسی است

گوید: در این دوره امام راحل وارد عرصه فقاهت کند و میمی های امام خمینی )ره( اشارههاشمی رفسنجانی در ادامه بار دیگر بر نوآوری
ای برای ما دارد که باید چند نمونه آن را عرض کنم. مهم ترین نوآوری ایشان این های بسیار عظیم اساسی و پایهشود و نوآورینو می

 داند.جامعه به میدان مبارزات سیاسی میهای برد و اصالح حکومت را وارد کردن تودهاست که حوزه را به سوی مسایل سیاسی می

 به تعبیر امام )ره( فقه اسالمی تئوری کامل و جامع اداره انسان و جامعه است از گهواره تا گور

این موضوع یک مساله تشریفاتی برای رسیدگی به امور حسبی »گوید: او به دیدگاه امام درباره والیت فقیه اشاره و به نقل از ایشان می
فقه اسالمی تئوری کامل و جامع اداره انسان و »صحیفه نور چنین است،  ۲1تعبیر امام در جلد « اداره همه امور کشور استنیست. 

 «.جامعه است از گهواره تا گور

 شود. باید پرورش انسان و اداره جامعه در سایه فقه اسالمی شکل بگیرد. ایندهد: همه چیز را شامل میهاشمی رفسنجانی ادامه می
حرف خیلی عمیق است. فقهای دیگر هم هیچ وقت این حرف را رد نکردند ولی هیچ کس با این صراحت وارد این فضا نشده است. 

های والیت فقیه در نجف در حال تبعید یعنی در سخت ترین دوران بود. همه ما در ایران زندانی و ایشان در عراق تبعید بودند درس
 دادند.ا درس میولی در آن شرایط والیت فقیه ر

کند که ایشان داند و یادآوری میهای امام )ره( میاو فتوای تاریخی تحریم تقیه در مبارزه با سلطه استکبار و استبداد را از دیگر نوآوری
سیار زیادی در های بها را برای اصالح جامعه متعهد نمود. امام بر محور والیت فقیه نوآوریبا قید ولو بلغ مابلغ بسیاری از بی تفاوت

 هایی که به عنوان رهبر انقالب در ایران بودند، داشتند.طول سال
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های امام برمی شمرد و با بزرگ و ریشه ای خواندن او در ادامه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به عنوان یکی از نوآوری
الم اداره شود فقط با روایاتی که هزار و چند صد سال پیش و خواهد به عنوان اسای که میتوان در جامعهافزاید: نمیاین تاسیس می

بخشی از آنها براساس شرایط آن زمان و برای جامعه محدود آن دوره صادر شده بدون اجتهاد و بدون توجه به عقل و بدون مالحظه 
اشته است و با این اقدام بسیاری از مفاسد و مصالح کارهای مهم انجام داد. مسایلی که در چند قرن حادث شده در آن زمان سابقه ند

 ها را باز کردند.بن بست

 های علمیه شیعه و سنی چه اندازه به دهها موارد جدید جهان پرداخته اند!واقعا حوزه

کند: یکی بحث حقوق هوا که تا های امام )ره( بیان و اظهار میهاشمی رفسنجانی توجه ویژه به مسایل مستحدثه را از دیگر نوآوری
کیلومتر به باالست در جامعه اسالمی و فقه ما مطرح بود کجا قواعدی درباره هوا  ۲۰۰کیلومتر را شامل است و بحث فضا که از  ۲۰۰

بینید که درباره همین موضوع با عناوین احکام فضا و های حقوق بین الملل را بخوانید هزاران فرع میو فضا آمده است االن اگر کتاب
ت. مگر در حکومت اسالمی نباید به این مسائل مهم پرداخت. کی اعماق زمین تا عمق چند هزار متری با منابع احکام هوا مطرح اس

مطرح بود کی مسایل ذره مطرح بود کی مسایل بمب اتم  المللیبینهای های ساحلی و آبها آبزمین مطرح بود کی بحث اقیانوس
مطرح بود که االن همه دنیا را تحت پوشش خود قرار داده اگر االن حرفی را در  ای و اینترنتمطرح بود کی مسایل جاسوسی ماهواره

های علمیه شیعه و سنی کنند. واقعا حوزهگیرند و روی آن تحلیل میاینجا بزنید یک لحظه بعد این حرف را در آن طرف کره زمین می
 چه اندازه به دهها موارد از این گونه موضوعات پرداخته اند!

توان قبول کرد، کند که نمیفسنجانی با اشاره به ضرورت پرداختن تخصصی فقها به هر یک از مسایل جدید جهان بیان میهاشمی ر
یک نفر با علم به همه علوم در همه مسایل فتوا بدهد. او بر تخصصی شدن فقه و به دنبال آن تخصصی شدن تقلید تاکید و یادآوری 

 رسیم.های فقهی، به شورایی شدن فقهی میکند که در دوره تخصصی شدن رشتهمی

های خبری شیعه( به گسترش مسایل نوپیدا در جهان همکاری المللیبینآیت اهلل هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگو با شفقنا )پایگاه 
یشروی بود. مسایل کند: مسایل که یک جور نیست. همیشه زمان در حال پو ضرورت پرداختن فقها به مسایل جدید اشاره و بیان می

افتد. در این دوران طوالنی باید اجتهاد با منابع کلی و اصولی که در اختیار داریم با عقل همان عقلی که مستحدثه آن به آن اتفاق می
 های اغراض انسانی باشد، احیا شود.بنا شد مسوولیت انبیا بیرون کشیدن آن از ویرانه

های م پیش از این صحبت کردم که انصافا خیلی زیاد است. مثل یک حکیم و طبیب حاذق حرفهای اماافزاید: در مورد نوآوریاو می
کردند. به هر حال االن به اینجا رسیدیم یعنی فقهی که امروز علما و الزم را خیلی آرام در شرایط زمانی و مکانی خاص خود مطرح می

 ایم.ل نیست. وارد این فضا شدههای قبهای ما دارند از این جهت قابل مقایسه با دورهحوزه

 فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست اما خیلی باید عوض و بزرگ شود

کند: فقه سیاسی در اعماق فقه ما هست اما خیلی باید عوض و بزرگ شود. احکام سیاسی اداره کشور هاشمی رفسنجانی اظهار می
مطالبی که قبال نوشته بودیم فروع دارد. باید همه این فروع وارد فقه شوند و ها برابر قانون گذاری قضا و قوانین دیگر در این شرایط ده

درباره آنها بحث کنیم. ممکن است خیلی از قوانین با مواردی که امروز در دنیا هست منطبق باشد. قوانینی که االن دنیا برای جامعه 
ت جهانی کم کم دارد بر حاکمیت ملی جوامع در سراسر دنیا گیرند. یعنی حاکمیگذارد کم کم حالت عمومی به خود میبین الملل می

های محلی به نفع اداره جهانی کم شود. در کشتیرانی هواپیمایی تجارت کند. معنای جهانی شدن این است که قدرت دولتغلبه می
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محلی هستیم که احکام آنها اجرا  و کم شدن قدرت جوامع المللیبینهای شاهد رشد روز افزون سازمان المللیبینحقوق بشر و قوانین 
شود. اسالم که دین جهانی است و محدود به زمان و مکان نیست قطعا در این حرکت اصول دارد. باید وارد این فضا شویم که می

 کم در حال ورود به این فضا هستند.ها کمحوزه

 موسوعه نویسی از کارهایی است که امروز باید انجام دهیم

گوید: وقتی داند و میها میها مدتی است که به این فکر افتاده اند، یکی از جلوه هایش را همین موسوعه نویسیحوزه او که معتقد است
عبدالناصر تصمیم گرفت برای جهان اسالم حرکت جدیدی کند یکی از کارهای بزرگ مصر این بود که موسوعه عبدالناصر را طراحی 

ها در این موضوع از ما هم جلو زدند و در حال تنظیم یک موسوعه عظیم فقهی هستند. که کویتی کردند که نیمه تمام ماند. اخیرا دیدم
های قم و مشهد حرکات خوبی برای موسوعه نویسی و رفتن به طرف فقه مقارن خوبی شده است. این از کارهایی ها دیدم در حوزهتازگی

 المی یک گام عملی مهم در این جهت بود.است که باید امروز انجام دهیم. تاسیس دانشگاه مذاهب اس

های متعدد فقه مقارن را در همه مناطق کشور در مناطق اهل سنت و در مراکزی مثل هاشمی رفسنجانی بیان کرد: باید امروز دانشگاه
 د.حوزه علمیه قم تهران و مشهد داشته باشیم. تقاضای زیادی هم از سراسر دنیا هست. این کار باید توسعه پیدا کن

اهلل مکارم در مقدمه کتاب با صراحت گوید: آیتاهلل مکارم شیرازی میاو با اشاره به تنظیم دائره المعارف فقه مقارن از سوی حضرت آیت
شمارند و از تخصصی شدن تقلید توسعه تخصصی شدن ابواب فقه در طول تخصصی بودن علوم دیگر اسالمی را یک پدیده مبارک می

کند. این یک کار بسیار مهم در حوزه هاست. هم اهل سنت و هم شیعیان باید این کار دن ابواب فقه استقبال میبه موازات تخصصی ش
ای درس بدهیم و درس بخوانیم که در آن شرایط ممکن است فتاوای ما در خیلی از موضوعات فرق را بکنند. باید فقه مقارن را مقایسه

 گیرد.از کجا چرا و چگونه شروع شد و چه به آن دامن زد فتوا شکل دیگری میکند. وقتی شروع یک مساله را ببینیم که 

 نگاه دوباره به ارث زن و اصالح مواردی

ای به وجود گوید: یک بار به خاطر مساله ارثی که در خانوادهپردازد و میهاشمی رفسنجانی در ادامه این بحث به موضوع ارث زنان می
برند و فقط از اعیان و منقول ارث که االن هست که همسران بعد از فوت شوهران از زمین ارث نمیآمده بود فکر کردم این حکمی 

گوید. در قرآن آمده که اگر مردی فوت کرد زنش یک چهارم را برند با توجه به ظاهر قرآن جای تامل دارد. قرآن که این را نمیمی
های این حکم ـ احتماال نون از کجا پیدا شد؟ بررسی کردم و دیدم یکی از ریشهگیرد. ظاهر قرآن که غیر از این است. این حکم و قامی

ای برمی گردد که در زمان فوت پیامبر )ص( اتفاق افتاد که یکی از همسران پیامبر به خاطر مالکیت یکی از و نه قطعی ـ به مساله
ن کم کم تعصبی بین شیعه و سنی در موضوع مالکیت زمین کرد، آن مسایل را مطرح کرد. از همان زماهایی که در آن زندگی میحجره

پیدا شد؛ البته دالیل عرفی دیگری از قبیل مشکالت مالکیت مشترک بر زمین به خاطر معمول بودن تعدد زوجات که در مواردی از 
شد. موضوع را دنبال ند و عمل میدادها آن فتوا را میقبایل متخاصم هم بودند نیز وجود دارد. بعدها این تبدیل به فتوا شد که خیلی

باید مصالحه »گویند : یا می« کنیم.احتیاط می»گویند : کردم و در سفر به قم با بعضی از مراجع صحبت کردم و دیدم آنها هم می
دادند در  با رهبری صحبت کردم و گفتم این چه دلیلی دارد تعدادی روایت داریم که ناظر به هر دو طرف است. رهبری دستور« کنند.
اهلل شاهرودی بحث را آماده کردند و به جلسه بردند که این فتوا در بسیاری های پنج شنبه با علما دارند بحث کنند. آیتای که شبجلسه

 از زوایا اصالح شد.

 رسیمخاصیت فقه مقارن این است که باالخره به حقیقت می
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 تاحدی به خاطر یک مساله خاص تاریخی بودکرد قرن حقوق زنان را در ارث تضییع می ۱۴موضوعی که 

ها را برای برخورداری از ارث شوهران قرن حق خانم 14کند: یک مساله به این مهمی که در طول او از همین مثال استفاده و بیان می
کنم ایل پیدا کنید. فکر میکرد شاید تا حدی به خاطر یک مساله خاص تاریخی بود. شاید بتوانید موارد زیادی را از این نوع مسضایع می

شود و ها در آنها پیدا میها و جریانخاصیت فقه مقارن این است که خاستگاه مسایل و سیر تاریخی آنها و چگونگی دخالت قدرت
 رسیم.باالخره به حقیقت می

 بحث تخصصی شدن اجتهاد در دوران نوآوری، جدی است

کند: در دوران نوآوری، بحث تخصصی شدن ها باید انجام شود، اشاره و بیان میزههاشمی رفسنجانی در ادامه به کارهایی که در حو
تواند ها و جوامع و تمامی کشورها نظام اسالمی نمیاجتهاد جدی است. با توجه به وجود آمدن دهها فصل و باب جدید در روابط انسان

 در آن مسایل بی نظر و بی تفاوت باشد.

 یی در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشدتواند به تنهایک مجتهد نمی

تواند به تنهایی در همه ابواب مورد نیاز فقهی جامعه و مردم متخصص باشد. فهمند که یک مجتهد نمیدهد: االن همه میاو ادامه می
ترین علمای تاریخ ماست و عمده علوم زمان هیچ کس قدرت این کار را ندارد. مرحوم شیخ بهایی تعبیر بسیار جالبی دارد که جزو جامع 

هرجا در مقابل ذی فنون قرار گرفتم پیروز شدم ولی هرجا در مقابل ذی فن قرار گرفتم شکست »گوید : دانست. خودش میخود را می
ن تجربه ای« داد.های متعدد هستم، شکست میها مرا که صاحب فنیعنی کسی که در یک فن صاحب مهارت است در بحث« خوردم.

 «غلبت کل ذی فنون و غلبت من کل ذی فن»گوید : شیخ بهایی است. می

 توان قبول کرد که یک نفر با علم به همه علوم در همه مسایل فتوا بدهدنمی

ساله تحصیل همه علوم دنیا را در حقوق بین  4۰یا  ۳۰توانیم در عمر کند که چگونه میهاشمی رفسنجانی این پرسش را مطرح می
 هرکدام که حالی در ملل، حقوق کودک، حقوق زن، حقوق معلولین، حقوق جامعه و دهها رشته دیگر در حد متخصصان یاد بگیریم؟ال

 که کرد قبول تواننمی واقعا. دارند خود زیرمجموعه در گرایش و جدا رشته چند کدام هر که باالست بسیار تخصص یک حد در آنها
 مه مسایل فتوا بدهد.نفر با علم به همه علوم در ه یک

 اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم، تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم

توان خواهیم حکوت اسالمی باشد مثل گذشته میرویم. اگر نمیافزاید: در دوره حکومت اسالمی داریم به طرف فقه تخصصی میاو می
خالت کنیم، باید با فقه تخصصی باشد. اگر فقه تخصصی را پذیرفتیم ای طی کرد ولی اگر بخواهیم در همه امور مردم دمسایل را به گونه

توانند بررسی کنند که مثال تقلید تخصصی را هم باید بپذیریم یعنی الزم نیست مقلدین در همه امور از یک مجتهد تقلید کنند. می
های همان موضوع از مسایل از بهترینمجتهد متخصص در قضا، دفاع، مسایل اخالقی، مسایل اقتصادی و غیره کیست تا در هریک 

 تقلید کنند.

 شورای نگهبان باید شورایی باشد که بتواند نظر تخصصی بدهد
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خواهید به دکتر گوید: اگر یکی از شرایط تقلید، تقلید از اعلم است، قطعا متخصص اعلم از غیرمتخصص است. وقتی میهاشمی می
روید چون او روید ولی وقتی قرار شد عالج اساسی کنید، پیش دکتر متخصص میمیهای اولیه به دکتر عمومی بروید برای تشخیص

خواهیم جامعه رسیم و میداند. اگر این دو موضوع را پذیرفتیم باید شورای فقهی را بپذیریم. وقتی به سیاست میبهتر از هر دکتری می
گهبانی که برای نظارت بر قوانین مجلس تشکیل شده باید شورایی را اداره کنیم الزمه مدیریت جامعه اداره همه جامعه است. شورای ن

ها را یا خودش داشته باشد یا متخصص همان موضوع در مباحث پیش اعضای شورای نگهبان نشسته باشد تا باشد که همه تخصص
 بتواند نظر تخصصی بدهد.

 رسیمهای فقهی، به شورایی شدن فقهی میدر دوره تخصصی شدن رشته

 عقل، توجه به اجتهاد است توجه به

کند: پایه اصلی همه رسیم اظهار میهای فقهی به شورایی شدن فقهی میاو با تاکید بر اینکه المحاله در دوره تخصصی شدن رشته
سنت این مسایل عقل است یعنی توجه به عقل، توجه به اجتهاد است. اجتهادی که در چارچوب انجام شود. منابع و مبانی ما در قرآن و 

 هستند.

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه باید فقه مقارن را جدی بگیریم، معتقد است که شورای فقهی برای مسایل عمده مدیریتی کشور 
 یکی از ضروریات زمانه است.

 اهل سنت و هم شیعه باید مرجعیت علمی اهل بیت )ع( را بپذیرند

های خبری شیعه( به بحث مرجعیت همکاری المللیبینتفصیلی با شفقنا )پایگاه  اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگوی مکتوب و
کند پیشنهاد دیگری دارم که باید علمای شیعه و سنی ای که باز فقه مقارن مطرح میگوید: در مسالهعلمی اهل بیت)ع( پرداخته و می

یعنی اینها مرجع شما « کتاب اهلل و عترتی»پیامبر فرمودند:  منصفانه درباره این پیشنهاد قضاوت کنند. طبق روایت متواتر ثقلین که
خواهند بود. با این حدیث این دو تا روز قیامت و لب حوض کوثر با هم خواهند بود. پس هم اهل سنت و هم شیعه باید مرجعیت علمی 

مان حضرت علی )ع( و زمان امام صادق گویم انحصاری باشد. باید به عنوان یک مرجع مطمئن که در زاهل بیت )ع( را بپذیرند. نمی
 )ع( این گونه بود به اهل بیت توجه کنیم.

 اگر فقه مقارن باشد تحقیقا مرجعیت اهل بیت یکی از مراجع قابل اتکا خواهد بود

ی ما در بحث کند: علمای اهل سنت در کتاب هایشان این روایات را آورده اند و ما هم که معتقدیم باید یکی از مراجع علماو بیان می
فقه مقارن روایاتی باشد که از اهل بیت )ع( به ما رسیده است. البته باید با علم روایت و درایت به روایات صحیح برسیم. چون روایات 
ناصحیح در اخبار ما و اهل سنت زیاد است. فرزند حسن البنا در مصر که یک عالم و شخصیتی معتبر است نظر داده بود که در صحیح 

های خوبی هم هستند. حدیث غیرقابل اطمینان وجود دارد. در حالی که از صحاح معتبر اهل سنت اند و کتاب 6۵۳و مسلم  بخاری
های مهم مثل بحاراالنوار و حتی کتب اربعه را نگاه کنیم مطمئنا احادیث ایشان در تحقیقات خود به این نکته رسید. ما هم اگر کتاب

گوییم باید به هر حدیثی تمسک کنیم. اما اگر فقه مقارن باشند و علمای ما با هم بینیم. االن نمییغیرقابل قبول فراوانی در آن م
بنشینند و بحث کنند تحقیقا مرجعیت اهل بیت یکی از مراجع قابل اتکا خواهد بود و خود اهل سنت نقل کرده اند. احادیثی مثل حدیث 

 ثقلین و چند حدیث دیگر.
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رفتم ایشان در یکی از جلسات اهلل بروجردی میهای آیتاید: در همان روزهای جوانی ام که در قم به درسافزهاشمی رفسنجانی می
به جای مجادله با برادران اهل سنت بر سر خالفت باید بر سر مرجعیت اهل بیت بحث کنیم که مال امروز است. باید با »درس گفتند، 

 «خورد.امعه میهم به توافق برسیم که اگر چنین شود به درد ج

 توجه به عقل آن هم به خواست قرآن در اجتهاد جدی گرفته شود

 شود.کند که توجه به عقل آن هم به خواست قرآن در اجتهاد جدی گرفته شود که الحمدهلل االن جدی گرفته میاو تاکید می

 های مختلف فقهی بها دهیمبه تخصص در علوم اسالمی و رشته

ای تخصصی در های مختلف فقهی بها دهیم و برای هر رشتهاست به تخصص در علوم اسالمی و ابواب و رشته دهد: الزماو ادامه می
 ها موقعی مفید است که شخص متخصص دارای اجتهاد مطلق باشد.ها به وجود بیاید؛ البته این تخصصحوزه

 فقه اسالمی تئوری کامل و جامع اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است

 1۵گوید: هم اکنون و از قرون گذشته نوعی تخصص در علوم دینی مربوط به فقاهت وجود دارد. البته معموال هاشمی رفسنجامی می
ـ آشنایی  1آید که در حوزه ادبیات و علوم عقلی و علوم نقلی دسته بندی شده: در ادبیات : علم الزمه اجتهاد مطلق فقهی به حساب می

ـ فلسفه  ۲ـ علم منطق  1ـ بدیع در علوم عقلی :  6ـ معانی  ۵ـ بیان  4ـ علم نحو و بالغت شامل :  ۳م صرف ـ عل ۲به زبان عربی 
ـ خود علم فقه اما در  6ـ علم اصول فقه  ۵ـ علم رجال  4ـ علم درایه  ۳ـ علم حدیث  ۲ـ علم تفسیر  1ـ علم کالم در علوم نقلی :  ۳

لوم دیگر هم الزمه استنباط و اجتهاد شده و بخصوص در فرض حاکمیت اسالم و ضرورت اجرای زمان ما و حتما در آینده بسیاری از ع
فقه اسالمی تئوری کامل »نظام اسالمی که با توجه به جامعیت و شمول کامل احکام اسالمی بر همه شئون زندگی به تعبیر جالب امام: 

 «و جامع اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است.

 ارن را جدی بگیریمفقه مق

 شورای فقهی برای مسایل عمده مدیریتی کشور از ضروریات زمانه است

دانید که شیخ طوسی های ما نیست. میکند که فقه مقارن را جدی بگیریم. اینها از نوآوریاو با تاکید بر اهتمام به فقه مقارن تاکید می
 قارن ما مال آنهاست و ما دنبال روی آنها هستیم.های فقه منوشتند. االن کتابو سیدمرتضی فقه مقارن می

گوید: تخصصی شدن اجتهاد، تخصصی شدن تقلید در بعضی از مسایل، شورای فقهی برای مسایل عمده مدیریتی هاشمی رفسنجانی می
ها باید در دانشگاه ها از ضروریات زمانه است.ها و همایشها میزگردها اجالسکشور و همراهی علمای اهل سنت و شیعه در دانشگاه

توانیم به های مخلوط از دانشجویان شیعه و سنی با استادان شیعه و سنی تشکیل شود که اگر این اقدامات را داشته باشیم میکالس
( توانیم به ظرفیت اسالم برای اداره جهان بشریت اتکا کنیم که از اهداف بزرگ رسالت پیامبر)صوحدت جهان اسالم امید ببندیم و می

 و خاتمیت دین و انقالب اسالمی و حتی خواست مسلمانان و علمای شیعه و سنی است.
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هاشمی رفسنجانی با تشریح نقش علمای جبل عامل در تاریخ تشیع ایران و تاثیرگذاری این علما بر حکومت صفویه و عمق علمی 
گذارد که باید آنها را بشناسیم و از گی بر دوش ما میکند که موقعیت جدید ایران مسوولیت بزربخشیدن به اقدامات آنها، تاکید می

 مکتب اهل بیت )ع(درست استفاده کنیم.

های خبری شیعه(، پس از همکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت وگوی تفصیلی و مکتوب با شفقنا )پایگاه 
عصرکنونی، به شخصیت تاثیرگذار شیخ بهایی و علمای جبل عامل  توضیحات مفصل درباره فقه مقارن و تخصصی و اهمیت آن در

کند: برای شناخت شیخ بهایی اول باید زمان مکان و شرایط آن روز را بشناسیم پردازد و با عالم ذوفنون خواندن شیخ بهایی بیان میمی
 اریخ ساز است و نقطه داغ سیاست جهانی است.و وضع زادگاه ایشان جبل عامل در جنوب لبنان را بشناسیم که خوشبختانه امروز هم ت

گوید: زمان تولد و رشد و خدمت شیخ بهایی کند و میداند به روزگار شیخ بهایی اشاره میاو که ایران تشیع را وامدار حرکت صفوی می
ها پدیده بدی ی عثمانیدر طلیعه به وجود آمدن دولت رسمی در کل خاک ایران در کنار دولت رسمی خالفت عثمانی است که این برا

یی خودشان اهمیت خواستند در ایران دولت تشیع در برابر آنها که تکیه اصلی شان روی تسنن بود و به مبانی مذهبی فرقهبود. آنها نمی
از دادند، شکل بگیرد و خداوند کمک کرد در ایران که اکثریت مردمش محب اهل بیت )ع( بودند و در تمام مدت تاریخ بعد هم می

 اسالم ـ جز در دوران آل بویه ـ تحت ستم منزوی مهجور و مظلوم بودند به حق خودشان رسیدند و ایران اهل بیت شکل گرفت.

 صفویه با هوشیاری و اطالع از روحیه حب اهل بیت)ع( برای تاسیس مکتب اهل بیت اقدام کرد

ت بودند و به همان دلیل ما علی ابن ابی طالب )ع( را در دوران ها جزو سابقین مکتب اهل بیکند: ایرانیهاشمی رفسنجانی اظهار می
ها بینیم که در آنجا کوفیان خیلی کمک کردند. تعبیراتی که حضرت علی )ع( در مورد مردم کوفه در یکی از خطبهخالفتشان در کوفه می

گفته « ما اهل کوفه نیستیم»هایمان معموال بینم که در شعارخوانم بی صفایی خودمان را میکند تعبیرات خوبی است. وقتی میمی
شود کوفیان این حق را دارند که از ما مطالبه کنند. در غربت علی ابن ابی طالب شود. از جمله در نماز جمعه خودمان هم گفته میمی

ندید ـ بخوانید چون واقعا خواندنی دهند ـ اگر قبال نخواآیند و پیغام میهای حضرت علی )ع( را وقتی به کوفه میآنها پیشتاز بودند. حرف
کردند. به هر شد و فارسی صحبت میدانیم که در لشگر او عربی کمتر صحبت میها بودند که در لشگر مختار بودند و میاست. همان

ا هوشیاری و کنند ـ تفسیر درستی هم است ـ که صفویه بها تفسیر میحال مردم ایران از قدیم در خدمت اهل بیت )ع( بودند و بعضی
با اطالع از روحیه حب اهل بیت )ع( برای تاسیس مکتب اهل بیت اقدام کردند. آنها از زمینه مردمی استفاده کردند و هوشیارانه و خوب 

 هم استفاده کردند منتها تقویت هم کردند و شرایطی هم فراهم شد.

ر سایر مناطق باعث شد که شیعیان در قلمرو عثمانی از جمله در کند: وجود قدرت شیعی در ایران و قدرت خلفای عثمانی داو اظهار می
ای و جهانی ای است که در جنوب لبنان در نقطه داغ سیاست منطقهجبل عامل تحت فشار قرار بگیرند. جبل عامل تقریبا همین منطقه

 هستند آنجا در هم ارزشمندی بسیار ممرد. نیست بیشتر هم کیلومتر چند در کیلومتر چند که …شده است. همین جزین نبطیه صور و 
 .کنممی عرض بهایی شیخ با رابطه در را آن از مقداری و بوده مهم همیشه. است بررسی قابل نقطه این من نظر به واقعا و بودند و

به  گوید: قدری ریشه یابی کردم که چطور شد در همه این مناطق، جبل عامل به این صورت شکل گرفت وهاشمی رفسنجانی می
دانید که اباذر در وجود آمد. به احتمالی رسیدم ولی هنوز کارم تمام نشده و آن این است که ابتکار آن متعلق به حضرت اباذر است. می

دوران خالفت عثمان به شام تبعید شده بود؛ البته بعضی از مورخین معتقدند که تبعید نشده بلکه با اختیار و توصیه پیامبر)ص( به آنجا 
یعنی پیغمبر)ص( به او گفته بودند شرایطی است که الزم است شما در شام باشید. در این مورد هم نظر روشنی ندارم که تبعید رفته 

خواستند به شام بروند و این شرایط را عثمان فراهم کرد. وقتی ایشان به منطقه بوده یا اختیاری یا هر دوی آنهاست. شاید خود اباذر می
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گروند و بذر تشیع را عمیقا با اطالعات دهد. مردم آنجا به ایشان میالیت خودش را در همین جبل عامل قرار میآید نقطه فعشام می
دهد و ان شاءاهلل در آینده بیشتر دسته اولی که از علی )ع( و مخالفان علی داشت، کاشت و هنوز آن نهالی که او غرس کرد دارد بار می

 خواهد شد.

 امل را در صدر اسالم و در ابوذر پیدا کنیمباید ریشه اهمیت جبل ع

ای به عثمان ای ببینیم که معاویه به عثمان نوشته است. معاویه نامهکند: اگر بخواهیم اهمیت آن را بفهمیم باید در نامهاو بیان می
تعبیرش این است که او صبح و شام مردم نویسد که اگر احتیاجی به منطقه شامات دارید ابوذر را از اینجا برگردانید تا در آنجا نباشد. می

گوید. یک جمله کوچک کند و از فضایل علی )ع( و دوستان علی )ع( و از عیوب خلفا و مخالفان علی )ع( میرا دور خودش جمع می
احضار  رسد ابوذر رااست و یک نامه دو سه سطری است که معاویه نوشته است اما خیلی حرف دارد. وقتی نامه به دست عثمان می

شود. باز احتیاج به تحقیق دارد. متاسفانه ما این خواهد برود بدرقه ابوذر یک صحنه تاریخی بسیار حساس میکند. وقتی ابوذر میمی
دانیم. چیزهایی در های تبلیغات بنی امیه و بنی عباس گم شده و پیدا نیست، خوب نمینقاط اساسی تاریخ را به دلیل اینکه در ویرانه

هست اما باید کار کنیم و باید تحقیقاتمان را بیشتر کنیم و اینها را بسیار بررسی کنیم. شاید اطالعات بیشتری به دست بیاوریم. تاریخ 
هایی دارد. خیلی خواندنی است. خودتان در سیر تواریخ و روایات پیدا کنید. در زنند و ابوذر هم حرفهایی میدر آن بدرقه مردم حرف

ترساند و او را منزوی ز اینها فراوان است. البته وقتی ابوذر به مدینه برمی گردد استقبال مردم مدینه عثمان را میسنت و شیعه هم ا
 خواهم بگویم باید ریشه جبل عامل را در صدر اسالم و در ابوذر پیدا کنیم.شود. پس میکند و بعد ایشان به ربذه تبعید میمی

 نقش علمای جبل عامل

ی با بیان اینکه با آمدن شهید اول یعنی با جلوه کردن شهید اول در جبل عامل این منطقه به یک مرکز عظیم علمی هاشمی رفسنجان
کند: جای بسیار کوچکی است؛ چند کیلومتر در چند کیلومتر و در محاصره شهرهای دیگری که تعصب سنی گری تبدیل شد اظهار می

کنم. ولی این مرکز آن قدر علم پرور و نجا اذیت کنند. نمونه آزارشان را هم عرض میهای شیعه را در آشد که مسلمانشان باعث می
های دینی آثار علمی آنها های بزرگی را تربیت کرده که ما امروز سر سفره آنها نشسته ایم و هنوز در حوزهدانش پرور است و انسان

ست پرورده هاست. البته ایشان در آنجا رشد نکرد و در جوانی به شود و جزو بهترین هاست و این شیخ بهایی یکی از آن دتدریس می
ایران آمد اما باالخره در خدمت علمایی بودند که با او آمده بودند و قبل از او آمدند. آن روح همچنان در پرورش او و شرایطی که در 

 کند.وجودش خلق شده بود شیخ بهایی را شیخ بهایی می

ای دیدم که برایم خیلی جالب بود. مطالب جالب زیادی دارد؛ چون صاحب اعیان شیعه خودش در شیعه جمله دهد: در اعیاناو ادامه می
 7۰وقتی برای تشییع جنازه دختر شهید ثانی رفتم دیدم »گوید: آنجا بوده و بیش از دیگران به این مسایل پرداخته است. ایشان می

اگر ما در حوزه قم « و جامع الشرایط بودند در تشیع جنازه شرکت کرده اند. مجتهدی که صاحب حکم بودند و کرسی داوری داشتند
هفتاد مجتهد را در یک جا جمع کنیم چیز عجیبی نیست. باالخره دریایی از علما و فضالست اما اینکه در آن زمان در آن منطقه کوچک 

کنند باید برای ما خیلی معنادار ن عالمه حضور پیدا میمجتهد در مراسم دفن یک ز 7۰ساحل مدیترانه و در محاصره متعصبان عثمانی 
 باشد.

 جبل عامل برای شیعه یک سرپل و جایگاه اساسی بود
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 علمای جبل عامل باعث شدند حرکت سیاسی سطحی صفوی عمق علمی پیدا کند

ایران ناسازگار بود. برای آنها  کند: به هر حال این جبل عامل خاری بود در چشم آن سیاستی که با سیاستهاشمی رفسنجانی بیان می
نقطه چرکین بود و برای شیعه یک سرپل و جایگاه اساسی بود. آنها فشار را زیاد کردند. نحوه به شهادت رسیدن شهید ثانی واقعا تاثرآور 

و یک سنی روی ای بین یک شیعه است. فقط به این بهانه که ایشان قضاوتی به نفع یک شیعه در برابر یک سنی کرده بود. مرافعه
داده بود و ایشان به نفع شیعه حکم داد. محکوم رفت و سعایت کرد و قاضی عثمانی را که آمادگی داشت شهید ثانی را از بین ببرد 
تحریک کرد و این قاضی صاحب لمعه را تعقیب کرد. ایشان در آن لحظه در باغ انگوری که خودش داشت مشغول نوشتن لمعه بودند؛ 

نوشت که ایشان را تحت تعقیب قرار دادند و قاضی او را احضار کرد. خوانیم و آن را خوب بلدیم، داشت آن را میما میکتابی که همه 
دانست که رفتار آنها با ایشان بسیار خشن است و متواری شد و سر از مکه درآورد. در مکه به دستور حکومت مرکزی او را گرفتند، می

توان به صورت قطعی حرف زد ولی در بیشتر عصر در حرم گرفتند. البته در مورد هیچ کدام از موارد نمی زندان کردند. گویا هنگام نماز
ها این گونه آمده است. او را به استانبول آوردند. قبل از اینکه وارد دربار شود او را شهید کردند. سرش را جدا کردند و بدنش هم کتاب

تابد و برمی گردد. وقتی ای میشیعه که در آنجا بودند در خواب دیدند که نوری از آسمان به نقطههای ناپیدا بود. گویا گروهی از ترکمن
دانم این قبه و بارگاه االن هست یا نه. منظورم این پیگیری کردند پیکر شهید ثانی را پیدا کردند و در آنجا قبه و بارگاهی ساختند. نمی

کردند تا حوزه را به هم بریزند. پدر شیخ بهایی و شیخ بهایی که کودک بود از طرف ر میاست که این جور با شیعیان و با علما رفتا
ایران دعوت شدند و آنها هم به ایران آمدند. عده زیادی هم آمدند حقیقتا آنها باعث شدند که حرکت سیاسی سطحی صفوی عمق 

 علمی پیدا کند.

 ان ریشه دار شوداگر تالش علما نبود معلوم نبود تشیع این قدر در ایر

رسید معلوم نبود که تشیع این قدر در ایران ریشه دار شود. کند: اگر تالش این علما نبود و حوزه اصفهان به آن عظمت نمیاو تاکید می
و همه هم روند همان گونه که آنها هم رفتند. بعد از آنها هم افشاریه زندیه و قاجاریه آمدند و رفتند آیند و میها میباالخره حکومت

آثاری دارند اما آنچه که برای ما ماند تالش علماست و در بین علما نیز افرادی مثل محقق کرکی از همین جبل عامل آمدند که هم 
موقعیت بسیار نیرومند کشوری داشت و هم شیخ االسالم بود. شیخ االسالم عالی ترین مقام دینی آنجا بود. ایشان بود که اجازه حکومت 

ها این تفکر را داشتند که حق حکومت با امام زمان )عج( است و در زمان غیبت باید اجازه حکومت ها داده بود. صفوییرا به صفو
 بگیرند و ایشان این اجازه را داده بود تا آنها حکومت کنند.

کند. هنوز هم باید معرفی میرود و امام جمعه قزوین را محقق کرکی کارهای زیادی کرده است. به عنوان شیخ االسالم به قزوین می
های بزرگی هم در آنجا به وجود آمده بودند ببینیم. ریشه آن را در حوزه علمیه قزوین که تا اواخر خیلی خوب و عمیق بود و شخصیت

را به  در هرات هم علی رغم آن همه بادهای مسمومی که بر آنها گذشته، تشیع و اهل بیت هنوز در هرات قوی هستند. باید این حالت
دانم چند سال در آنجا بودند و خود شیخ ـ بدانیم. احتماال ارتباطشان با مشهد به دلیل حضور خاطر حضور موقت پدر شیخ بهایی که نمی

 طوالنی آنها در هرات باشد.

از سفره دانش و آثاری که افزاید: امروز چقدر ای در تاریخ تشیع دارند میاو با تاکید بر اینکه علمایی مثل شیخ حر عاملی نقش برجسته
های ایشان چقدر تحقیق برای ما آسان شده است. علمای بزرگی مثل صاحب مدارج کنیم و با کتابایشان گذاشته اند استفاده می

صاحب معالم و دو شهید اول و ثانی که االن آثارشان بین ما هست واقعا نقاط برجسته تاریخی جبل عامل در تشیع سرنوشت ساز و 
اینها به هر جایی رفتند آنجا را آباد کردند. حوزه بحرین در اثر «. تفرقوا ایادی سبا»ست. با متفرق کردن علمای جبل عامل که مهم ا
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این هجرت قوی شد. هند به دلیل این هجرت قوی شد. ایران این علما را به دلیل حکومت شیعی از همه جا بیشتر جذب کرد و بهره 
های علمیه تشیع کردند؛ البته ای که حوزه آنجا را آنها در دوره جدید مرکز ثقل حوزهنها تقویت شد؛ به گونهبیشتری برد. نجف با آمدن آ

کرد. آنها را آنجا هم کوچ دادند یعنی آن قدر بر علما و شیعیان جبل عامل و جنوب لبنان فشار نجف در آن مقطع از حله هم ارتزاق می
ها نمونه دارید. فردی در تاریخ کنم ولی دهوانستند بمانند. یک نمونه آن را در تاریخ عرض میتها نمیآوردند که دیگر این شخصیت

آنجا به نام احمد جذار پاشاست که حاکم عثمانی است. این حاکم عثمانی فراز و نشیب زیادی داشت. انسان خیلی خشن و سفاک و در 
شوید که در آن دوران شبیه رضاخان در این دوره است که ه کنید متوجه میعین حال بسیار نیرومند بود. اگر تاریخ حکومتش را مطالع

خواستند عزلش کنند عزلش نکردند ها با اینکه میداد. این حاکم به دلیل کار بزرگی که کرد عثمانیکارهای متفاوتی از خود نشان می
 بزرگش بود! و به او قدرت دادند و او از این قدرتش علیه شیعه استفاده کرد و این کار

 شیعه روز به روز نیرومندتر شد

بایست از ها بود برای رسیدن به استانبول میدهد: ناپلئون که مصر را گرفته بود و به فکر انتقال استانبول پایتخت عثمانیاو ادامه می
بود. دو ماه لشگر ناپلئون را  رسید. مرکز حاکمیت جذار در یک قلعه محکم در عکاکرد و به عکا میطریق فلسطین و شامات عبور می

پشت دروازه قلعه خود نگهداشت. سرانجام ناپلئون به مصر برگشت و به استانبول نیامد. این کار برای او موقعیت بسیار خوبی ایجاد و از 
ببرد. جشن کتاب صالح الدین ایوبی هم نیرومندتر جلوه کرد. از این وجاهتش استفاده کرد و خواست ریشه شیعه را در شامات از بین 

سوزاندند. این رفتار را با ها و آثار علمای جبل عامل را در عکا میها و کتابخانهنویسند که هفت روز کتابسوزان گرفت. در تاریخ می
شیعه در آنجا کردند ولی به لطف خداوند و حقانیت مکتب اهل بیت و پشتیبانی ایران که آن روز سهم بزرگی داشت و امروز هم آن 

 کند شیعه روز به روز نیرومندتر شد.قش را ایفا مین

 گذاردموقعیت جدید ایران مسوولیت بزرگی بر دوش ما می

 باید از مکتب اهل بیت )ع( درست استفاده کنیم

 نگذاریم مکتب اهل بیت )ع( به افراد معینی منحصر شود

گذارد که باید آنها را بشناسیم مسوولیت بزرگی به دوش ما میگیرد: موقعیت جدید ایران هاشمی رفسنجانی از این بحث چنین نتیجه می
 و از مکتب اهل بیت درست استفاده کنیم و نگذاریم در دنیا مظلوم بماند و به افراد معینی منحصر شود.

 ها و کشور شیعی ایران داردجبل عامل حق بزرگی بر وضع فعلی حوزه

ها و حکومت مذهبی و روحانیت ما و کشور شیعی ایران دارد. همین فعلی حوزه کند: پس جبل عامل حق بزرگی بر وضعاو تاکید می
خوانیم که حکمای مراعشه که شیعه بودند گویا از شهید اول گذاشتند. در تاریخ مراعشه مازندران خواندم و میعلما قبل از آن هم می

مت اینها را کامال دینی و مذهبی و شیعی اداره کند. تا این حد ای بفرستند که حکوکنند که ایشان یا خودش بیاید یا نمایندهتقاضا می
کردند اما حوزه اصفهان با آمدن آنها و با بروز علمای ایرانی و تربیت شاگردان بزرگ بسیار قوی شد که هنوز از جبل عامل استفاده می

 کنند.شاگردان آن حوزه نورافشانی می
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ه فراهم شدن یک حوزه نیرومند اسالمی برای آینده طوالنی، بر ضرورت تخصصی شدن هاشمی رفسنجانی با ابراز امیدواری نسبت ب
ای کند که اگر در هر رشتهای باشد که حوزه علمیه از علوم روز دنیا چیزی نداند، یادآوری میاجتهاد تاکید و با بیان اینکه نباید به گونه

ها مجتهد صاحب نظر خواهیم داشت و باید در حوزه برای همه رشتهی صاحبها به وجود بیایند، در هر موضوعها در حوزهاز فقه تخصص
 یک تخصص داشته باشیم.

های خبری شیعه( با اشاره به همکاری المللیبینآیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی در گفت وگوی مکتوب و تفصیلی با شفقنا )پایگاه 
اهلل بروجردی که از حوزه اصفهان به نجف رفته کند: آیتردازد و بیان میپنقش علمای جبل، به نقش شیخ بهایی در حوزه اصفهان می

کردند از حوزه اصفهان تعریف بودند بعدا که آمده بودند یک وقتی در محضری که با دیگران خدمتشان بودیم و با دیگران صحبت می
ان به دست آوردیم، اضافه کنیم. واقعا حوزه اصفهان گفتند، نتوانستیم در نجف اطالعات دینی بیشتر از آنچه در اصفهکردند و میمی

شوند و شیخ بهایی در آن این گونه بود. بسیاری از فحول علمای تشیع در این مدت با واسطه یا بی واسطه به حوزه اصفهان مربوط می
یشان هست. از جمله چیزهایی مقطع نقش بسیار زیادی در درخشش حوزه اصفهان داشته است؛ البته یک مقدار مقاطع مبهم در زندگی ا

کردم که چرا اسمی از اوالد که به نظر من خیلی عجیب است و شاید هم طبیعی باشد این است که ایشان اوالد ندارد. همیشه فکر می
ی محقق و خاندانشان در تاریخ ما نیست. ظاهرا ایشان اصال اوالد ندارد. به هر حال شیخ بهایی را که اول کارش بود در مقطعی به جا

کنند. شیخ االسالم اصفهان در زمان صفویه یعنی عالی ترین مقامی که بر همه امور مذهبی و عمال کرکی شیخ االسالم اصفهان می
دانم چرا ایشان به فکر افتادند که مهاجرت کنند. با آن دهد. نمیامور سیاسی کشور حاکمیت دارد. ایشان مدتی این کار را انجام می

تواند انجام تواند انجام بدهد و خدماتی که میهای بزرگ و آن کارهایی که انسان در چنین شرایطی میو با آن مسوولیتموقعیت ممتاز 
تواند دالیل خوبی داشته بدهد یکباره همه چیز را گذاشت و مهاجرت کرد. مثل محمود غزنوی که مهاجرتش معروف است. البته می

روشن و ثابت کنند. عجیب است که این نکات چگونه در تاریخ ما مخفی مانده و چرا تا به حال باشد منتها محققان باید دلیل آن را 
 معلوم نشده یا شده و ما نتوانستیم پیدا کنیم.

ها دهد: ایشان سالها گشتند و به مکه، مدینه، شام، بعلبک و جبل عامل رفته و در نجف و گویا در اسالمبول بوده و با حوزهاو ادامه می
کرد. آیا به دلیل اشتیاقی که به علم و تنوع علمی داشته ترجیح داده که به طور های مختلف به صورت ناشناس بحث میخصیتو ش

موقت کارها را برعهده دیگران بگذارد و برود خودش را تقویت کند! دستاورد جدیدی بیاورد مطمئنا دستاوردهایی که از این سفر آورده 
انم. اما قطعا باید این را پیدا کنیم. شوخی نیست که کسی با این مقام و این شخصیت و این قدرت علمی دمهم هستند. من االن نمی

ها و علما همه را رها کند و دوره گرد شود. بعد هم که برمی گردد دستاوردش در یک نامه و در یک گزارش کامل یکباره اداره حوزه
ا کنیم. شاید در غارتی که افاغنه در اواخر دوران صفویه در اصفهان کردند اینها را از بین برده پیدا نشود! باید باشد. حتما باید اینها را پید

 باشند. شاید در افغانستان یا جاهای دیگر باشد. باید اینها را پیدا کنیم.

 مجهوالت تاریخی خیلی زیاد است

است چه برسد به صدر اسالم. وقتی به زمان پیغمبر)ص( گوید: در دوره خودمان هم مجهوالت تاریخی خیلی زیاد هاشمی رفسنجانی می
دانیم بسیار زیاد ای است از یک اقیانوس و آنچه که نمیدانیم قطرهو بعد از پیغمبر)ص( به زمان ائمه )ع( برمی گردیم آنچه که می

ها ی شان خواندند. این خطبهخطبه نماز جمعه در دوران زندگ ۵۰۰یا  4۰۰است. یک بار در اجالس ائمه جمعه گفتم، پیغمبر)ص( 
ها کجاست اگر هر خطبه نیم صفحه هم باشد باید درحد یک کتاب باشد. در صورتی که حتما پیغمبر)ص( مسایل روز را در خطبه

سال دوران  ۵های ها کجا هستند خطبههای نماز بود. این خطبهگفتند. چون گفتن مسایل روز جزو وظایف ایشان مخصوصا در خطبهمی
 فت حضرت علی )ع( کجاست ایشان که حاکم مبسوط الید آن زمان بودند.خال
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او معتقد است: به هر حال پیروزی انقالب اسالمی شرایط جدید را برای ما فراهم کرد و باید از این شرایط جدید خیلی استفاده کنیم. 
های تاریخ بروند که های گنجمرموزها و مدفون های علمیه محققان ما دنبال کشفیکی از کارهای خیلی بزرگ ما این است که حوزه

واقعا االن برای شناخت دین اسالم و قرآن بسیار نیاز داریم که این کار را انجام بدهند. به هر حال مطمئنا شیخ بهایی بعد از این همه 
شیخ االسالم اصفهان هر جا  هجرت و بعد از این همه زحمت مسافرت و گمنامی دستاوردهایی داشتند که باید مشخص شود. باالخره

رفت. سرانجام دوباره به ها نبود و البد گمنام میزدند اما او اهل این حرفبایست کل مردم آن منطقه دورش حلقه میرفت میمی
که هایی ها را تقویت کرد. آثار حوزوی ایشان و شاگردانش معروفند. شخصیتاصفهان برگشت و جای خالی خود را دوباره پر و حوزه

غیر از مقطع  1۰۳۰شود تا سال ها میکه وارد این بخش ۹8۵بریم خیلی فراوانند. اما ایشان در دوره طوالنی از حدود سال اسم می
 کرد. باید کارهایش را قطعا پیدا کنیم.سفرش دایما فعال بود و دایما کارهای بزرگ می

کند مرحوم عالمه مجلسی در آثار خود قتی در اصفهان فوت میکند: ایشان آن قدر عظمت دارد که وهاشمی رفسنجانی بیان می
ها و فضال وقتی من برای نماز رفتم همه طلبه»گوید بعد می« من به نماز در مراسم فوت مرحوم شیخ بهایی مشرف شدم»نویسد می

ست که برای تشییع جنازه شخصیتی خیلی مهم ا«. هزار نفر از مردم در مراسم تشییع جنازه جمع بودند ۵۰شرکت کرده بودند و حدود 
هزار  ۵۰کرد و هم حوزوی بود در شهری مثل اصفهان آن زمان که هم سیاسی بوده و هم در خدمت حکومت بوده و با حکومت کار می

ه کرد و با توجکند. چون آدم خیلی دقیقی است و حرف هایش را خوب ضبط میتوانیم بگوییم عالمه مجلسی اغراق میآیند. نمیمی
هزار نفر مطلب قابل توجهی  ۵۰ای است که در تاریخ مانده است. جمع شدن نوشت. ضمن اینکه این جمله خطابه نیست بلکه نوشتهمی

دهد. اینکه جنازه ایشان را به دلیل جایی رساند. همین جمله جای خالی اش را بعد از فوت نشان میاست و نفوذ و محبوبیت شیخ را می
 کردند.د به مشهد آوردند طبیعی است. آن موقع بسیار رسم بوده و این کارها را میکه در اینجا داشتن

افزاید: همه های ایشان بگیریم میهای ایشان را بگوید تا نتیجه درستی از حرفخواهد دو سه نکته مهم از حرفاو با اشاره به اینکه می
شناسیم که شیخ بهایی آن را نداند یا در مورد فنی را در زمان ایشان نمی دانیم که ایشان از علمای جامع االطراف بودند. علم وما می

آن ننویسد. از فقه اصول ادبیات فارسی عربی منطق فلسفه ریاضی حساب مهندسی و حتی علوم غریبه که گاهی اشارات منفی به آنها 
خواهم ه هاست. چون یک نمونه از آن را خودم دیدم میدارد که فهرست کاملی از کارهایش را داریم اما ابتکاری از ایشان در این نوشت

. آنجا باتالق بوده شد اصفهان چهارباغ مدرسه یا چهارباغ مسجد ساختن در که کاری همان یعنی تواند تاریخی باشد.عرض کنم که می
ی ریخته و با ذغال هیزم و امکان اینکه در یک باتالق چنین ساختمان با عظمتی ساخته شود در آن زمان نبود. شیخ بهایی طرح

ها و کربن پوشش دو متری روی باتالق درست کرده و آن ساختمان عظیم را ساخته که تا االن مانده است. این تکنیک االن سوخته
ان دانم چه جور بود. در زمان ریاست جمهوری به جنوب ورامین رفته بودم تا مسیر اصفهشود. نمیهم در اروپا و در آمریکا استفاده می

روند آمدم. از جایی مثل جنوب گرمسار رودهایی که از تهران به ورامین میبه مشهد را ببینم. آن موقع معموال از آن مسیر به مشهد می
 روند.به شکل یک رودخانه به کویر می

یبا غیرممکن است. با در آنجا یک باتالق بسیار سخت است که همین االن هم عبور از این باتالق به خصوص در روزهای بارانی تقر
شیخ بهایی در آن زمان جاده قابل اعتمادی در این باتالق ساخته »رود. به من گفتند اینکه االن آبها مهار شدند و آب کمی از آنجا می

گفتند « استببینید چگونه »دانم این جاده هست یا نه. گفتم در زمان من این جاده نبود و االن نمی«. بود که امروز نتوانستیم بسازیم 
خودم به آنجا رفتم و گفتم، تراکتور و بیل بیاورید و زمین را درباتالق بکنید. وقتی کندند «. ای از زغال این جاده را ساخته استبا پرده»

 دهجا باالی و کندنمی نفوذ باال به آب هست که ایپرده آن با و ریخته آنجا …دیدیم به جایی رسیدیم که ماده سیاهی شامل زغال و
 و آمدند هاآمریکایی و هااروپایی قرن چند و سال دهها شاید و سالها از بعد. بود داده انجام آنجا مسجد در را کار همین. ماندمی خشک

فهماند. شیخ بهایی که ذاتا ین خبر دادند که در آنجا به این تکنیک عمل شد. این کار چیزهای زیادی به ما میمستشرق و دیدند را این
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یا شخصی نبود که عمرش را بر سر این مسایل بگذارند. این نشانه هوش و نبوغ ایشان است. با این نبوغ و فنون و این علوم  مهندس
خواهم عرض کنم. دانشگاهها در خورد بخصوص در این مقطع برای آدمهای حوزه میقضاوتی کرده که آن امروز خیلی به درد ما می

 روند.راه را پیدا کرده اند و دارند می این مورد خیلی مشکلی ندارند آنها

من هر جا با افراد ذی فنون مواجه شدم بر آنها غلبه کردم. »گوید، کند: شیخ بهایی با این همه علومش میهاشمی رفسنجانی بیان می
ت خوردم غلبت کل ذی تر از آنها بود اما هر جا با کسی مواجه شدم که با یک علم آشنایی داشت، شکسچون همه بودند و ایشان قوی

 شکست خوردم ولی در مقابل همه صاحبان فنون در بحث پیروز شدم.« صاحب یک فن»فنون و غلبت من کل ذی فن. یعنی از هر 

 ضرورت تخصص در علوم اسالمی

رای آثارش هم خوب گوید: اینکه انسان جامع علوم باشد و همه چیز را بداند خیلی خوب است بدهد و میها قرار میاو مخطابش را حوزه
ها کشور را توان با افکار جامع الفنونخواهیم با دین و افکار فقهی کشور را اداره کنیم نمیاست اما برای اداره یک کشور آنجایی که می

وره کنند. دانشگاهها یک دای متخصصان درجه یک داشته باشیم. همین کاری که دانشگاهیان میاداره کرد. باید در هر علم و رشته
های شوند. وقتی به تخصص رسیدند گرایشرسند که وارد تخصص میای میاطالعات عمومی و یک علوم پایه دارند و بعد به دوره

بیند او همه شود میشود و وقتی انسان با او مواجه میکشد و صاحب تخصص میها زحمت میرود و سالمختلفی دارد و یک آدم می
 دانند.تواند اظهار نظر کند. در عمل هم همه مردم این را میداند و خیلی راحت مییچیز را در مورد بخش خودش م

کنیم یا به پزشک کنیم؟ به پزشک اطفال برای بچه هایمان مراجعه میدهد: ما در علم پزشکی به چه کسی مراجعه میاو ادامه می
کنیم؟ باید به کسی مراجعه قلب به چه پزشکی مراجعه میخواهیم به چه کسی مراجعه کنیم؟ برای معمولی برای مغز و اعصاب می

توانیم هر کاری بکنیم و ها حکومتی نیست میداند. این که عقل و حکم قطعی عقل است بنابراین تا وقتی که حوزهکنیم که خوب می
اریم که علمای ما باید در مقابل خواهیم حوزه استراتژی و احکام حکومت را اداره کند و عقیده دخودمان را قوی کنیم اما وقتی می

مجلس بنشینند و جلوی هر حکمی را در هر موضوع خالف شرع از مجلس درآمد بگیرند. اگر بخواهیم این کار را بکنیم آنها باید در آن 
نشینند و به توانیم کلی گویی کنیم. یک متخصص یا یک گروه متخصص میموضوع تخصص داشته باشند. همین جوری که نمی

دادند. یادتان است های امام این بود که به کارشناسی خیلی اهمیت میرسند که یک کار کارشناسی است. یکی از ویژگیای مییجهنت
مجلس کارشناسی «. اگر دو سوم مجلس چیزی را تصویب کردند شورای نگهبان حق ندارد آن را رد کند »که امام یک بار گفتند، 

گیرند. آن زمان به خاطر اصرار مجلس بر اجرای مصوبات و ادله نشینند و تصمیم میارشناسان میکند. ککند کار فقهی که نمیمی
رسیدیم که امام آمد در چند نوبت به بن بست میشورای نگهبان بر مغایرت آن مصوبات با شرع یا قانون اساسی مشکالتی به وجود می

های بین آنها داوری شود. مجمع هم ترکیبی از علما و متخصصان و آدم )ره( مجمع تشخیص مصلحت را تاسیس کردند تا در این مورد
 کند.با تجربه است و این جوری عمل می

کنم این یک بخش مسلم تاریخی و دینی و بدیهی عقل است و در مبانی فقهی ما هم هست. شما تقلید را افزاید: من فکر میاو می
تر بپرسند. این دانید برای اینکه باید از عالمکنید چرا تقلید از اعلم را واجب مییج میبرای دو قشر عالم و جاهل چگونه در جامعه ترو
 حکم عقل و بدیهی است و همه ما قبول داریم.

 ای باشد که حوزه علمیه از علوم روز دنیا چیزی نداندنباید به گونه

 تخصصی کردن علوم در حوزه یک ضرورت است
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ها را در ای از فقه تخصصکند: اگر ما در هر رشتهکید بر ضرورت تخصصی شدن اجتهاد بیان میهاشمی رفسنجانی بار دیگر با تا
نظر داشته باشیم. البته اینها کافی نیست. باید در همه علوم دنیا که به اداره توانیم در هر موضوعی صاحبها به وجود بیاوریم میحوزه

گویم یک مجتهد ای باشد که حوزه علمیه از علوم روز دنیا چیزی نداند. نمیگونهشود تخصص داشته باشیم. نباید به کشور مربوط می
ها خورد. باید در حوزه برای همه رشتهشود که اگر خیلی هم نابغه باشد در مقابل ذی فن شکست میهمه اینها را بداند آن وقت می

در حوزه باشد. یعنی خواندن یکی دو دوره خارج برای همه  مجتهد صاحب یک تخصص داشته باشیم. البته باید بعد از طی مراحل اولیه
الزم است بعد از آن باید تفکیک شود و حوزه کالس داشته باشد و آن فرد امتحان بدهد و به آن کالس برود و متبحرترین فرد روزگار 

 کنند.ها میشود. همان کاری که در دانشگاه

خواهیم در حوزه با سنت قدیمی کنند. هنوز مینشگاهها در این زمینه بهتر از ما کار میگوید: این یک کار من در آوردی نیست. دااو می
رسد که تخصصی کردن علوم در حوزه یک ضرورت باشد. از یک ضرورتی حرف شیخ بهایی که یکی از جامع زندگی کنیم. به نظر می

” غلبت ذی فنون و غلبت ذی فن” کنم کنم و عرض میهای علمی کشور است، استفاده میترین، عالم ترین و نابغه ترین شخصیت
ای بگذارند. های تخصصی را جدا کنند. عالم متخصص برای هر رشتههای علمیه انتظار داریم این کار را بکنند و رشتهمسووالن حوزه

ساله تخصصی شان را نوشتند آن وقت ها امتحان بدهند و وقتی رها باید مجبور شوند یک دوره عام را بگذرانند؛ مثل دانشگاهالبته طلبه
 توانند شورای فقهی تشکیل بدهند که مسایل کشور را حل کنند.به آنها پایان نامه تحصیلی بدهید مجموعه اینها می

کند: تحقیقا بدانید که اگر بخواهیم حکومت اسالمی و مکتب اهل بیت برای قرنها حاکم بماند هاشمی رفسنجانی در پایان اظهار می
کنیم. االن هم وقتی است که برای این کار به اندازه کافی نیرو امکان و تجربه د این کار را بکنیم و هر چه هم تاخیر کنیم ضرر میبای

های تخصصی خوانیم و هر کدامشان چندین زیر مجموعه دارند رشتهکتاب فقهی که معموال می ۵۰توانیم از زیر مجموعه آن داریم و می
 ءاهلل یک حوزه نیرومند اسالمی برای آینده طوالنی و برای این انقالب اسالمی فراهم کنیم.درست کنیم. ان شا
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