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پیام رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیةاهلل خامنهای
به مناسبت ارتحال مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ُ
خبر درگذشت عالم فرزانه مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ محمد واعظزادهخراسانی رحمةاهللعلیه را با
تأسف و تأثر دریافت کردم .این روحانی بزرگوار و پرکار و روشنبین ازجمل ه مردان ّ
باهمت و جامعی بود که علوم
اسالمی همچون فقه و حدیث و رجال و تراجم را از برترین استاد این فنون یعنی مرحوم آیةاهللالعظمی بروجردی
اعلیاهللمقامه فراگرفته و خود در عمر پربرکت خویش به تحقیقات بدیع در آن و نیز علوم قرآنی و تاریخ و کالم
پرداخته بود .آثار قلمی و تحقیقی ایشان در برخی از این رشتهها در شمار افتخارات علمی حوزههای علمی
شیعه است و مورد استفاده ماندگار دنیای اسالم خواهد بود انشاءاهلل .ضایعۀ رحلت این عالم جلیل را که در
کهنسالی نیز از کار و تالش علمی بازنماند به فرزندان گرامی و همۀ بازماندگان و مستفیدان از دانش و تجربه
ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت مینمایم.
ّ
سیدعلیخامنهای
 ۲۸آذرماه ۱۳۹۵
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دیباچه
ُ
سرشت خاکی انسان همواره او را به سوی عالم خاکی و ضمیر الهیاش او را به عالم قدسی
فرامیخواند .تا انسان کدام یک را اجابت کند .از همین روست که نهاد کمال جوی انسان در
تکاپوست تا از خاک دادن طبیعت ،راهی به عالم قدس و ملکوت بگشاید و از قفس تن به
عالم ّ
تجرد پر کشد و با قدسیان همنشین گردد.
در این میان ،پیامبران الهی هر یک شمع فروزانی فرا راه بشریت بودهاند تا راه آدمیت را پیش
روی او بگشایند و او را از خاک تا به خدا و از ُملک تا ملکوت پرواز دهند .بیشک آینه جان
آدمی در پرتو انوار کالم ایشان فروغ مییابد و عطش سوزان فطرتش با شراب طهور معنوی تعالیم
آنان سیراب میگردد .همین گونه اولیای الهی و احیای کرام نبی ّ
مکرم ،پیامبر اعظم؟ص؟ هر
ّ
بر معرفت نبوی ،واسطۀ فیض حق به کاروان رهپویان سفر
یک به عنوان کلمه طیبه و میراث ِ

قرب الهی ،تا رسیدن به مقام واحدیتاند و امروز حضرت مهدی؟جع؟ ،قطب عالم امکان و
حلقۀ وصل زمین و آسمان ،امیر این قافله است .حوزههای ّ
علمیه با چنین سرچشمههای پاک
و زاللی توانسته اند در طول تاریخ ،با روح انسانها و اهل حقیقت در مراتب مختلف ،عجین
گشته و جلوههای خداوندی را در جای جای عالم هستی با هنرمندی به آدمیان بنمایاند.
حوزه ،در طول تاریخ ،کانون تربیت عالمانی ّربانی و الهی بوده که در راه اعتالی دین خدا و
گسترش پیام آسمانی اسالم کوشیدهاند .مردان خود ساختهای که زنگار هر آن چه غیر اوست،
از دل برگرفته و در مکتب زهد و معنویت ناب اسالمی پرورش یافتهاند .روحانیت و عالمان
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صنف دیگر همواره خود را موظف
شیعه که پیشگام دعوت به علم و عمل بوده اند ،بیش از هر
ِ
دیدهاند که بر طبق احکام اخالقی ،عمل نموده و بر طبق الگوی حیاط ّ
طیبه زندگی کنند.
ّ
وضعیتی ویژه و
در سدههای اخیر اگر نگوییم جهان به لحاظ تحوالت و رخدادهــا در
ّ
موقعیتی َدم به َدم نوشونده و غیرقابل پیش بینی است .جلوۀ
شگرف قرار گرفته ،دست کم در

ّ
وضعیت در دشوار یها و چالشهای فزایندهای است که دین و دینداران با آن روبهرو
بارز این
هستند .تهاجم گستردۀ ّ
مادیت و الحاد در قرون اخیر ،خداباوران را به این واقعیت راهنمون
ساخته که تکیه بر ُم َّدعیات و روشهای ّ
سنتی بدون بهره بردن از دستاوردهای نوین دانشی
و روشی ،دستمایههای ارزشمند و دیرپای ایشان را مورد تهدید قرار داده به گونهای که توان
همآوری با شبهات نوپدید و روز افزون را در معرض تزلزل میبیند .در مواجهۀ همواره دینداری
حس و ّ
و دینداران با تجربههای ّ
ماده محور ،آنچه سهم گسترده و فربهی را به خود اختصاص
ّ
مختصات عصر و زمانۀ
داده ،درک و دریافت عالمانه و هوشمندانه عالمان دین از شرایط و
ّ
روحانیت
خویش ،در طول تاریخ بوده است .عالم شیعی افزون بر مسئولیتی که در برابر نهاد

و اعضای آن داشته و دارد ،همواره خود را در قبال جامعه خود و گروههای مختلف اجتماعی
مسئول دیده و وظایفی را بر خویش فرض دانسته است و در طول تاریخ خود را در برابر مسمانان
سراسر جهان ،حاکمان و کــارگــزاران ،قشرهای مختلف مــردم ،نسل جــوان ،اندیشمندان،
هنرمندان و حتی پیروان دیگر ادیان و مذاهب ،مسئول دانسته و در صحنۀ عمل اجتماعی
حضور فعال و تأثیرگذار داشته اســت .اقامۀ حــق ،مخالفت با خودکامگی ،مجاهدت و
فداکاری در راه اسالم ،مقابله با انحرافات ،آ گاهی بخشی دربارۀ مسائل اجتماعی و تالش برای
تربیت معنوی جامعه بخشی از ارزشها و وظایفی است که در منابع دینی بر دوش عالمان
نهاده شده است .جامعۀ دینی نیز سعادت و نجات خود را در گروی پیروی از دین میداند
ً
ّ
ّ
روحانیت و عالمان زمان آ گاه را برجستهترین نهادی شناخته است که رسما متکفل تبیین
و
نحوۀ صحیح دینداری و نظارت بر شیوۀ عمل مردمان بودهاند .انتظار عام مردمان از عالمان
ّ
حاکمیت سیاسی و اجتماعی نیز
و فقیهان آن هنگام تشدید و توسعه مییابد که راهبری و
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بر عهدۀ دینداران بوده و چارچوب حکومت ،سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ،بر پایۀ آموزههای
دینی تعریف گردد .در چنین شرایط و زمانهایّ ،
توقعات از عالمان و فقیهان ّامت ،به مراتب
فزون تر از دورۀ اکتفاء ایشان به خلوتهای اندیشورانه و تأمالت عالمانه ،خواهد بود .علمان
دینُ ،معتمدترین افرادی بوده و هستند که مؤمنان برای بازگویی رازها و نیازهای درونی خویش
شناخته و میشناسد .مردمان ایشان را در کسوت پیامبر خویش؟ص؟ دیده ،دین و حیات ّ
مادی

و معنوی خویش را ،حسب تشخیص و حکم آنان تنظیم کرده و ایشان را نائبان و جانشینان به
ائمۀ هدی؟مهع؟ میدانند .به موازات این باور ّ
حق ّ
عام ،انتظار از عالمان نیز فزونی یافته است.
ّ
کرسی تدریس ،محراب و منبر ایشان
انتظاری مبتنی بر یک نظام نشانگان تعریف شده که در
جلوه نموده و سنجههای قضاوت و داوری ِعباد تلقی میگردند .در طول تاریخ آنچه همواره
باورهای دینی و ایمان مؤمنانۀ خدا باوران را تقویت و تحکیم نموده ،انطباق گفتار ،رفتار ،مشی،
زیست و ّ
زی عالمانه بر این نظام نشانگانی بوده است.
بر این اساس بازشناخت ابعاد و زوایــای وجــودی استوانههای وادی دیانت ،سیاست،
فقاهت ،اندیشه و عرفان و نیز ارتقاء سطح معرفت و بصیرت مردمان نسبت به ویژگیهای
شخصیتی این ن ــامآوران ،ضرورتی است که ِخــرد بر آن تاکید نموده و احساس آن را تأیید
مینماید .عالمانی که تکلیف مدار ،وظیفهبان ،آ گاه و دانای به زمان و نیز فقیهانی مرزبان و
حکیمانی ّ
متشرع بودهاند.
ّ
بی تردید مرحوم استاد حضرت آیةاهلل عالمه واعظزاده خراسانی؟ق؟ در زمرۀ نامآورانی از این
دست میباشد او که فقاهت و سیاست را به هم آمیخته بود و تندیسی از عالمی ّربانی ،فقیهی

ّ
ّ
معنویت و گــوارای رازها و نیازها و
متشرع را مینمایاند .سیاست او از ُزالل
مرزبان و حکیمی
ّ
عبودیت او از بینش روشن و شناخت ژرف و گستردۀ او مایهور
نیایشهای او شادابی گرفته بود.
ّ
شده بود .بر قله فقاهت نه برای رسالهنویسی که بهروزی عباد را در آن میجست .شخصیت او را
نمیتوان با نگاهی تکساختی شناخت و به راز و رمز اندیشه و تالشهای او راه برد .کلید شناخت
متفکران و عالمانی چون او را باید در منابع دینی و سیرت و اندیشه معصوم؟مهع؟ ُجست.
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آنچه در پی خواهد آمد ،تالشی است در این راستا که بی تردید عاملی خواهد بود در
ّ
راستای تداوم و استمرار همدلی ،همراهی و همگامی با آرمانها ،اهداف و آفاق تفکر بلند ایشان
که راه را برای فهم و بیان بایسته دین در عصری که تمامی اهل باطل با فرقهها ،نحلهها ،رنگها
و دعویهای گوناگون به مقابلۀ به آن برخاستهاند .بی ّ
شک سعادت و افتخار استقامت و
جهاد در سنگر دفاع از اسالم ناب و آرمانهای بلند عالمان و فقیهان شیعه بهویژه قرآنپژوهان
نیکاندیش ،موهبتی آسمانی و الهی است که تنها نصیب سنگربانانی میشود که با نیل
ّ
به قلههای معرفت و دانایی ،به دانش عمیقی دست یافته و به بصیرت و بینشی ژرف نایل
آمدهاند.
در این مجال الزم میداند از حمایتها و هدایتهای عالمانه و اندیشمندانه ریاست
محترم دفتر تبلیغات اسالمی حــوزه علمیه قــم ،حضرت حجةاالسالموالمسلمین دکتر
واعظی(زید عزه) که بستر تحقق این مهم را فراهم آوردند و نیز از تمامی دست اندرکاران ،بهویژه
اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی و مدیر کل محترم آن تشکر و قدردانی
بنماید.
ّ
َ
ّ
الب َصر و ّ
«ال یحمل هذا َ
العلم ،ال اهل َ
الصبر و العلم بمواضع الحق»
محمدمهدیمسعودی
رئیس دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی
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قرآنپــژوه روش ـنبین

فصل اول:

گزارشی از همایش نکوداشت
مرحوم استاد آیةاهلل واعظزاده خراسانی
( ۳۰آذر )۱۳۹۶

در اولین سالگرد رحلت مرحوم استاد آیةاهلل واعظزاده خراسانی؟ق؟ ،گروه علوم قرآن و حدیث
مرکز تخصصی آخوند خراسانی ،وابسته به اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان
رضــوی ،با همکاری دانشگاه فردوسی و بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضــوی ،به
پاسداشت فعالیتهای قرآنی آن فقید سفر کــرده اقــدام به برگزاری سومین مرحله از سلسله
همایشهای «تفسیر و تفسیر نگاری در حوزه علمیه خراسان» با عنوان «قرآن پژوه روشن بین»
نمود .این همایش با حضور چهرههای علمی و هیئتهای اعزامی مراکز حوزوی و دانشگاهی
سراسر کشور و با همراهی مسئوالن عالی کشوری و استانی فعالیت خود را در  30آذر  1396آغاز
کرد و به معرفی ابعاد شخصیت علمی استاد آیةاهلل محمد واعظزاده خراسانی؟هر؟ پرداخت.
رونمایی از برخی تقریرات فقهی و اصولی ایشان از دروس حضرات آیات شیخ هاشم قزوینی،
حجت کوه کمری ،سید صدرالدین صدر و برگزاری نمایشگاه آثار علمی از فعالیتهای
قرآنی آن استاد فرزانه ،بخشهای ویژه این همایش بود .این فصل به گزارشی از ابعاد این همایش
اختصاص دارد.
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حضرت آیةاهلل رضا استادی

1

همانطور که قبال نیز از عزیزانی که این جلسه را تشکیل دادهاند و اینک ،همچنین از شما
حاضران محترم تشکر میکنم و از اینکه وقتتان را میگیرم عذرخواهی میکنم؛ عرض میکنم
که روایات زیادی وجود دارد از جمله« :ثمرة العلم ،التقوی»؛ «ثمرة العلم ،العمل»؛ «ثمرة العلم،
التواضع»2؛ بنابراین ،ما اهل علم ،چه حوزوی و چه دانشگاهی ،باید اندکی در خودمان تأمل
کنیم و ببینیم قضیه چگونه است؛ چرا که از قدیم گفتهاند :درخت بیبار ،درخت نیست؛
علمیکه اثر نداشته باشد ،علم نیست و از امام صادق؟ع؟ ،نیز ،نقل شده است که ذیل آیۀ

 .1آیةاهلل رضا استادی مقدم تهرانی (زاده ۱۳۱۶در تهران) ،محقق ،مدرس ،مؤلف ،امام جمعه قم ،نماینده دورههای سوم و
چهارم مجلس خبرگان رهبری ،عضو شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم و عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم است .در سن  ۷سالگی به دبستان رفت و در  ۱۲سالگی تحصیالت دوره ابتدایی را به پایان رساند .پس از آن تا سن
 ۱۶سالگی به کار کردن پرداخت .در  ۱۶سالگی به مسجد امین الدوله بازار تهران و مدرسه علمیه مروی رفت و تحصیل
علوم دینی را شروع کرد .نزدیک به  ۴سال از دوران طلبگی را در تهران گذراند .از اساتید او در قم میتوان به آیةاهلل ستوده،
میرزاحسیننوری،ابوالقاسمخزعلی،محمدشاهآبادی،جعفرسبحانی،حسینعلیمنتظری،مکارمشیرازی،سلطانی
بروجردی ،آذری قمی اشاره کرد .درس اخالق و توسل را نزد آیةاهلل شیخ عباس طهرانی و حسین فاطمی فرا گرفت.با پایان
دوره سطح در دروس آیات عظام سید حسن فرید اراکی ،سید محمد محقق داماد یزدی ،شیخ عباسعلی شاهرودی،
سید محمدرضا گلپایگانی ،سید کاظم شریعتمداری ،محمدعلی اراکی ،و سید موسی شبیری زنجانی شرکت کرد ،و
در طول دوران حضور در نجف در درس خارج امام خمینی ،سید ابوالقاسم خویی و سید محمد باقر صدر شرکت کرد .او
ً
همزمان با دوران تحصیلش که حدودا  ۲۰سال بود ،به تدریس نیز پرداخت.
 .2غررالحکم ،ص  ،248ح .5129
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«انما یخشی اهلل من عباده العلماء»1؛ یعنی کسی که عملشان ،سخنانشان را تصدیق کند،
فرمودند« :فمن یصدق فعله قوله فلیس بعالم»؛ یعنی :کسی که عملش ،سخنش را تأیید
نکند ،عالم نیست؛ امیدوارم همۀ ما عالم ،دارای ثمره و در جامعه مؤثر باشیم.
شخصیت مرحوم آیـةاهلل واع ـظزادۀ خراسانی ،ابعاد گوناگونی دارد و باید از جنبههای
شخصیت ایشان ،حوزوی و ُبعد دیگر،
عد
مختلف بررسی شود و مورد بحث قرار گیرد؛ یک ُب ِ
ِ
دانشگاهی است؛ از سویی شخصیتی انقالبی و از دیگر سو ،دارای روحیهای تقریبی و مسایل
مربوط به نهضت تقریب مذاهب دارنــد؛ همچنین ،خصوصیات شخصی ایشان ،جنبۀ
دیگری است که فکر میکنم باید هر یک به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد.
بخشی از محتوای این جلسات ،این است که از کسی تجلیل میشود ،شاید بیشتر
مطالب ،نقش آموزنده بودن برای دیگران را ایفا کند و کارکردی آموزشی داشته باشد ،یعنی اگر از
بیست یا سی فرد دانشگاهی ،در این جلسات شرکت میکنند و مالحظه میکنند که شخصی
در این عالم چگونه زندگی کرده ،به چه نحو درس خوانده و در چه شرایطی تحقیق کرده است
که گفته میشود بعضی از آثار ایشان ،افتخار عالم اسالم است و مایۀ فخر مکتب تشیع است.
بنده ،فارغ از ابعاد دیگر ،که هر یک بسیار غنی است و جای بحث و صحبت فراوان دارد،

به ُبعد حوزوی ایشان میپردازم ،چرا که از نظر من ،مرحوم واعظزاده ،از آغاز تا انجام حوزوی بوده
است ،گرچه در دانشگاه هم خدماتی داشته و به عنوان مثال ،در جایی دانشگاه هم تأسیس
کرده است ،ولی به نظر بنده که بیش از چهل ،پنجاه سال با ایشان آشنا بودم ،جنبۀ حوزوی
ی ایشان ،کار حوزوی بود.
عالمه ،بر تمام ابعاد شخصیتی ایشان غالب بود؛ در واقع ،کار اصل 
امروز همه باید آماده و مجهز باشیم ،زیرا شبهه و دشمن زیاد است ،تأ کید میکنم ،برای
آماده بودن ،باید باسواد بود ،باید به سالح علم و دانش خود را تجهیز کرد؛ به تمام اهل علم،
چه حوزوی و چه دانشگاهی ،باید مرتب سفارش کنیم اگر بناست کسی خدمتی بکند باید
ً
باسواد باشد و این ،امری کامال بدیهی است؛ البته در این عصر ،مردم خیلی مطلع شدند و
 .1سوره فاطر ،آیۀ .28
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سطح آ گاهی و دانش به مراتب باالتری نسبت به عصر گذشته دارند ،انسان ،در روستا هم
که میخواهد صحبت بکند ،حداقل چهار نفر دانشجو میبیند که اطالعات وسیعی دارند؛
بنابراین ،باید باسواد باشیم ،باید به حقیقت ،استاد شویم؛ البته افراد این چنینی ،کم نداشتیم
ولی امید داریم در حوزهها و دانشگاهها ،اینگونه افراد ،به فراوانی ،تربیت بشوند.
ً
من فکر میکنم که مرحوم آیةاهلل واعظزاده ،که تقریبا وقتی دوباره به مشهد بازگشتند ،یعنی
بعد از اینکه به نجف ،سپس ،مشهد و بعد از آن ،به قم رفتند ،دوباره به مشهد آمدند؛ بعد از آن
بازگشت به مشهد ،من دیگر نشنیدم که سر درس استادی رفته باشند و یا اگر رفته باشند برای
استفاده رفته باشند ،بلکه بعد از اینکه سی و پنج ساله میشوند ،وارد مشهد شده و از همان
موقع ،همه به فضل و استادی وی اعتراف داشتند و از همان زمان ،هر کاری انجام دادهاند،
محکم و متقن بوده است ،به نظر من ،این حجم از مهارت و استادی به خاطر این بوده است
که در آن مدت سه سالی که در نجف اشرف بودهاند ،درسهای ادبیات را بسیار خوب تکمیل
ً
کرده بودند ،برخیها نوشتهاند که ادبیات را تا مطول هم خوانده بودند؛ و من اصال نشنیدم که
ً
وقتی به مشهد بازگشتند ،دنبال ادیب بوده باشند و قصد تقویت ادبیات را داشته باشند؛ ظاهرا
ً
در آن سه سال خود را به لحاظ علمیکامال تجهیز نموده بودند ،وقتی استعداد قوی باشد و
شخصی ،خودش هم عالقهمند باشد ،طبیعی است که پیشرفت میکند.
ً
یکی از امتیازات حوزهها ،قبال این بود که هر درسی استادان متعددی داشت و در میان
آنان ،یکی شاخص میشد و اگر کسی نمیتوانست امتیازها و تفاوت استادان را تشخیص
بدهد ،بهراحتی متوجه میشد که اگر اینجا برود دیگر ضرری نمیکند و متأسفانه االن اینگونه
نیست؛ در مشهد ،مرحوم مدرس معروف به این بود که سالهاست مشغول تدریس درس لمعه
است ،سالیان سال است که قوانین میگوید ،من در جوانیهایم که مشهد مشرف شدم ،برای
تماشای درس ایشان رفتم و با پیر مردی سالخورده مواجه شدم که یک جمعیت فــراوان از
طلبهها که هم درس میخواندند و هم درس زندگی میگرفتند که چگونه باید در زندگی عمل
کنند ،از ایشان درس لمعه و قوانین فرا میگرفتند ،مرحوم آیةاهلل واعظزاده وقتی پس از آن سه
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سال به مشهد میآیند ،نیز نزد ایشان ،لمعه خوانده است و آن روزها همه میدانند ،همۀ کسانی
که سن و سالشان مثل بنده است ،میدانند که معروفترین استاد رسائل جناب آقای دامغانی
بودند ،ایشان ،عالمی استاد بودند نه اینکه فقط رسائل خوانده باشند و بخواهند رسائل درس
بدهند ،بلکه تسلطی جامع داشتند ،مرحوم واعـظزاده ،رسائل را از آیةاهلل دامغانی فرا گرفته
است؛ نزد مرحوم قزوینی که بنده درکشان نکردم مکاسب خوانده است.
یکی از افتخاراتی که ایشان داشته و فکر میکنم که هر یکی از طالب ما و هر کسی که دنبال
سواد است باید داشته باشد این است که اساتید مختلفی دیدهاند؛ ایشان با اینکه مفصل نزد
آشیخ مصطفی قزوینی درس خوانده و خودش نوشته که من اسفار و شرح هدایه را خواندم اما
در عین حال درس آقای ایسی (اگر اسمشان را اشتباه نخوانده باشم) هم میرفته یعنی این
طرف را داشته ،آن طرف را هم داشته است اینکه انسان یک طرف را داشته باشد و طرف دیگر
را رها کند برای کسی که میخواهد مال شود کافی نیست من اگر اشتباه نکنم از رهبر بزرگوار
انقالب نیز ،شنیدم که ایشان میفرمودند« :من نزد حاج میرزا جواد آقای تهرانی بعضی کتابها
را خواندم اما در عین حال درس آقای ایسی هم میرفتم ».این باعث میشود که انسان معتدل
ً
بار بیاید نه اینکه آن طرف را کامل نفی کند ،نه این طرف را به طور کامل اثبات کند؛ باید دنبال
حق باشد و نه اینکه هر چه را اینها میگویند ،قبول کند؛ هر چه را آنها میگویند ،رد کند.
این سالهای حضور ایشان در مشهد ،هشت سال بیشتر نبوده است ،در این مدت،
رسائل ،مکاسب ،شرح لمعه و همچنین ،درس خــارج خواندند؛ مالحظه میفرمایید که
استعداد و تالش و کوشش انسان باید چقدر باید باشد که تمام این دروس را بگذراند؛ در همان
مدت هشت سال ،مدتی پیش حاج آقای قزوینی ،درس خارج خواندند ،مدتی درس آقا یونس
اردبیلی رفته و قدری خارج «کفایه» را پیش آقا میرزا احمد کفایی فرا گرفته است و از آنجایی
که آقا میرزا احمد معروف بودند که از پسران آخوند هستند و بر «کفایه» مسلطتاند ،نزد ایشان
رفتند .به هر جهت ،این هشت سال را اینگونه گذراندند ،و به سخنی دیگر ،فقط و فقط درس
خواندند و مشغولیت دیگری نداشتند ،که این خود درسی است برای طالبان کمال و یک
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طلبه برای اینکه بخواهد به جایی برسد راهی به جز این ندارد ،سواد را به کسی تعارف نمیکنند
ّ
که بفرمایید بگیرید ،باید مجدانه آن را جستجو کرد.
ایشان در این هشت سالی که در مشهد بودند ،به گونهای به لحاظ علمی پیشرفتند که
سه ،چهار سال بیشتر از ورودشان به قم نگذشته بود که آیةاهلل بروجردی ایشان را برای کار بزرگ
«جامعات شیعه» انتخاب کردند ،ایشان فرموده بودند« :ما چهل نفر بودیم که به ایشان (مرحوم
آیةاهلل بروجردی) فهرست اسامی ما را دادند و مرحوم آیةاهلل بروجردی از آن چهل نفر ،بیست و
چهار نفر را انتخاب کردند که یکی از آنها من بودم» .قابل مالحظه است که فقط چهار سال در
قم بوده اند که مورد عنایت آیةاهلل بروجرودی واقع میشوند که بسیار مشکل پسند میباشند؛
مرحوم آیةاهلل بروجردی ،به این زودیهــا کسی را قبول نمیکنند ،آشکار است که در مدت
اقامت در مشهد ،یک بار علمی خوبی را بستهاند و سپس ،وارد قم شدند و باز به یقین ،به این
نتیجه رسیده اند که« :مشهد برایم کافی نیست» در حالی که مشهد هست و درس خارج در آن
برگزار میشود و علمای بزرگی نیز ،دارد.
کسانی که با آثار ایشان آشنا هستند میدانند(نمیدانم چگونه باید تعبیر کرد) که :ایشان
بسیار زیاد تحت تأثیر آیةاهلل بروجردی قرار گرفته بودند و بسیار متأثر از این شخصیت بوده اند،
هر جا صحبتی میکردند و به هر مناسبتی اسم آیةاهلل بروجردی را میآوردند و به خصوصیات
ایشان اشاره میکردند و در عین حال که آیةاهلل بروجردی هستند و ایشان ،عالقه زیادی به این
شخصیت دارند و به لطف آشنایی آیةاهلل با مرحوم پدرشان و همچنین ،بعدها ،آشنایی با
شخص خود ایشان ،بسیار مورد توجه استاد قرار میگرفتند و خیلی مرحوم واعظزاده را تحویل
میگرفتند ،اما در عین حــال ،این باعث نشد که از دیگران غافل شوند ،یعنی کنار درس
آیةاهلل بروجردی ،درس آیةاهلل گلپایگانی را نیز ،میرفتند و سالها ،پای درس آقای شریعتی
مینشستند و از آقای اراکی درس فرا میگرفتند و باز به این مقدار بسنده نکرده و از محضر
سایر استادان نیز بهرهمند میشدند ،این نکته برای شخص من بسیار وجدآور بود که در جایی
متنی را خواندم که نوشته بودند ایشان درس آقای زاهدی را هم میرفتهاند ،ما که وارد قم شده
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بودیم آیةاهلل زاهدی جزء مراجع به شمار میآمدند ،اما به مفسر معروف شده بودند خودشان هم
گاهی میفرمودند که« :من هم فقهیام ،هم مفسر»؛ آن روزها ،برخالف امروزه که در حال تجلیل
از مفسران هستند آن زمان کسی که تفسیر میگفت انگار قدری پایین هست ،ایشان مدرسه
فیضیه میآمدند و در کتابخانه تفسیر میگفتند ،چند نفری هم شرکت میکردند ،به نظرم ،من
از خود آیةاهلل شهید مطهری شنیدم که میفرمود« :من خودم درس تفسیر میرفتم و یادداشت بر
میداشتم»؛ این در حالی است که امروزه طلبههای ما ،کمی بیاعتنا هستند.
اما اینکه ایشان درس آقای زاهدی میرود برای چیست؟ برای این است که نکتهای را
دریافت کند؛ وگرنه آن نیز ،بیان تفسیر است ،زیرا از روی «جوامع الجامع» گفته میشد؛ اما در
مجموع ،این جلسات آقای زاهدی دارای نکات قابل توجهی بود چرا که عمری با قرآن و تفسیر
سر و کار داشت .بنابراین ،حضور ایشان در قم و وجود آیةاهلل بروجردی باعث غفلت از دیگران
نشده بود.
چند جمله و عبارتی را از میان نوشتههای ایشان انتخاب کرده و یادداشت کردم که در این
وقت باقی مانده برایتان میخوانم تا زمان در نظر گرفته شده نیز به پایان برسد:
ایشان میگوید :در سال  1323شمسی که مرحوم آی ـةاهلل بــروجــردی که به مشهد
مقدس مشرف شدند ( ،یعنی زمانی که هنوز مرحوم آقای بروجردی در قم مستقر نشده و هنوز
آقای واعظزاده در مشهد هستند) یک روز در منزل یکی از علمای مشهد دربارۀ شیخ طوسی
سخن به میان آمد که ایشان برخی از کتابهای خود را به صورت اختصاصی برای محیط
تشیع نوشته بودند ،مانند« :النهایه» و برخی را منحصرا برای محیط اسالم نوشتهاند مانند:
«مسایل خالف و مبسوط»؛ شاید این اولین باری بود که از یک مجتهد بزرگ عنایت به محیط
اسالم و محیط تشیع میشنیدم( ،این نشان میدهد ریشهها و ردپاهای عالقهمندی ایشان به
ً
موضوع تقریب که احتماال دوستان بیشتر و مفصلتر توضیح خواهند داد بر میگردد به اولین
آشناییهای ایشان با مرحوم آیةاهلل بروجردی و شنیدن این حرفها و سپس مسایلی که در قم
پیش آمد ایشان را مشتاق به موضوع تقریب بین مذاهب کرد).
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در جای دیگری فرموده است« :یازده سال افتخار استفاده از درس و مالزمت استاد آیةاهلل
بروجردی را داشتم ،خالصهای از آرای ایشان را که خاص استاد است ضمیمۀ رسالهای کردم
که راجــع به کتاب «جامع احادیث شیعه» میباشد و انشــاءاهلل به زودی در دسترس اهل
تحقیق قرار خواهد گرفت؛ کتاب نامبرده ،مهمترین کتاب حدیث در دوران اخیر است که
به ارادۀ آیةاهلل بروجردی و مباشرت جمعی از شاگردان تألیف گردید و اینجانب مدت هفت
سال با مشارکت دیگران دستاندر کار تألیف این کتاب بودیم» (یعنی درس و بحث جدا و
این هم کتاب مهمی بوده است که باید روزی یکی دو ساعت دور هم جمع بشوند تا این کتاب
تنظیم بشود و یکی از افراد بارز این گروه ،ایشان بوده است و ادامه هم داده است ،به عبارت
دیگر ،کاری صد در صد حوزوی انجام داده است ،این کار را زمانی که میشنود آیةاهلل العظمی
بروجردی فرموده است« :من در مطالعاتم متوجه شدم که وسائل با اینکه کار بسیار ارزندهای
است اما در عین حال ،ده ،دوازده تا اشکال دارد من میخواهم این اشکاالت برطرف بشود و
کار شخصی هم نیست »،وقتی این فهمیدند این کار الزم است ،شبانهروز مشغول کار شدند؛
بیجهت هر کسی باسواد نمیشود و به راحتی نمیتوان ،در هر جمعی حضور یافت ،صحبت
کرد و اظهار نظرهای عالمانه و بهجا داشت).
از دیگر خصوصیات ایشان ،این است که زیاد مینوشتند و من همینجا درخواست
میکنم که آثار ایشان جمعآوری و چاپ شود ،به خاطر میآورم حدودا در سال  46یعنی تقریبا
چندین سال ده سال قبل از پیروزی انقالب ،ایشان تألیفاتشان را در جایی ذکر کرده بودند که
البته در برخی از آنها ،ایشان مسایلی را مطرح کردند که فکر نمیکنم چاپ شده باشد ،ایشان
وقتی تألیفاتشان را برشمرده اند در خاتمه ،نیز ،فرمودند« :من یادداشتهای فراوانی دارم »،من
از آقازاده و از خاندان ایشان درخواست میکنم که اگر مرحوم واعظزاده ،یادداشتهایی دارند
و یا نامههایی از دیگران به ایشان و یا از ایشان به دیگران موجود است و حتی اجازاتی که هنوز
منتشر نشده است و نمیدانم چرا آقایان چاپ نکردهاند ،آنها را جمعآوری ،چاپ و منتشر
کنند .در جایی خواندم ایشان نوشتند« :من برخی از سورههای کوچک قرآن را تفسیر کردم،
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(یعنی درس تفسیر داشتند و به بیان تفسیر قرآن میپرداختند ،که خود من هنوز به نسخههای
چاپ شده آن برنخوردم ،البته این را هم بگویم که با مطبوعات کنونی نیز ،زیاد آشنا نیستم
که چه مواردی چاپ شده و کدام آثار چاپ نشدهاند ،اما فکر میکنم تمام آثار ایشان اعم از
یادداشتها ،نامهها ،حتی نامههایی که به ایشان انتقاد شده است چون در مسألۀ تقریب،
ایشان مورد انتقاد زیادی هم واقع شدهاند که سایر دوستان خواهند آمد و توضیح خواهند داد
که آیا این انتقادها وارد است یا درست نیست و یا بخشی از آن را میتوان نقد منصفانه دانست)؛
خالصه اینکه اگر اینها هست ،باید جمع آوری و معلوم شود و سپس چاپ و نشر پیدا کند.
در میان نوشتههای ایشان به فراوانی به این موضوع برخورد کردم که ایشان از آیةاهلل العظمی
بروجردی خصوصیاتی را نقل میکنند که برخی از آن موارد را عرض میکنم ،مرحوم آیةاهلل
واع ـظزاده ،روزی از قول مرحوم استاد آیةاهلل بروجردی فرمودند که« :فهرست نجاشی بعد از
فهرست شیخ طوسی نوشته شده است و نظر به آن کتاب دارد (و به تعبیر من با آقایی و کرامت،
چند جا که دیده شیخ اشتباه کرده است بدون اینکه بگوید ایشان دچار خطا شدهاند و من
درستش را میگویم تمام آن موارد را اصالح کردند؛ بنابراین ایشان گفتهاند ):فهرست نجاشی
بعد از فهرست شیخ طوسی نوشته شده است و دارای اشتباهها و غلطهایی است که من آن را
تصحیح کردهام( ».ببینید کسی که طالب علم باشد ،چه میکند ،ایشان میگوید« :من قضیه
را پیگیری کردم (».یعنی این فرد ،باید سراسر فهرست را با دقت بخواند ،فهرست نجاشی و
فهرست شیخ طوسی را بررسی و مقابله کند ).سپس میگوید« :بله پس از بررسی ،بیست ،سی
جا را پیدا کردم که اینجا ناظر به آن است و یا آنجا درست است ،اینجا اشتباه شده است و»...
مطلب دیگری که زیاد شنیدید و خوب است که باز هم تکرار شود و البته این متنی که
از رو میخوانم عربی است اما به نظر میرسد در اصل به فارسی نوشته شده بوده است و آن
چیزی که من دیدم تعریبش میباشد« :کان آیةاهلل بروجردی یقول ان الروایات الصادرة عن
االمئة االهل البیت یف ابواب الفقه و العقائد ارتباطا باالوضاع االجتماعیة و الفکریة الراجئة یف
زمن صدورها فقد کانوا یتحدثون مع االخذ بنظر االعتبار طبیعة االفکار و عقائد مسلمی عصرهم»
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یعنی ائمه ما وقتی که مطلبی را میفرمودند ،در جو و شرایط خاصی بوده است و با توجه به
همان فضا و شرایط صحبت میکردند؛ ما اگر بخواهیم از روایات اهل بیت صحبت بکنیم
باید به این نکته توجه خاصی داشته باشیم که در آن زمان چه میگذشته است ،ائمه اربعۀ
اهل سنت چه میگفتند که مرحوم آقای واعظزاده ،در بعضی موارد تعبیرهایی میکردند که
روایات ما این مفهوم را دارد و البته برخی میگفتند این تعبیر خوبی نیست شاید ایشان تعبیر
ً
میکردند که اصال روایات ما حاشیهای بر روایات آنها است چرا که آنها حاکم بودند ،حرف
کسانی که حاکم هستند رایج است ،آنها میگفتند و امامان؟مهع؟ میشنیدند و وقتی حضرت
صادق؟ع؟ صحبت میکند با توجه به حرف آنها سخن میگوید که به عنوان مثال حرفی
که زدند درست نیست و این سخن درست است و یا اگر آیهای را این طور تفسیر کردند این
بیان درست نیست و اینگونه صحیح است در هر صورت ،مرحوم واعظزاده این را فرمودند و
ترجمه اش این است که :اگر این توجه به اوضاع رایج آن روزها نباشد «الیستطیع یفهم احادیث
االئمه» درست نمیتوان متوجه احادیث شد و برای فهم صحیح و کامل حدیث دقت در این
نکته ضروری است؛ و اینکه میگویند« :آیةاهلل العظمی بروجردی یک تحولی ایجاد کرد» واقعا
ً
به علت وجود همین حرفها بود که تا آن زمان کسی چنین سخنانی نگفته بود و اصال چنین
صحبتهایی شنیده نمیشد ولی وقتی گفته شد حتی افرادی مثل امام را نیز به خود جذب
کرد ،اشخاصی مثل آیةاهلل گلپایگانی را نیز مجذوب نمود و در واقع ،حرفهای آیةاهلل العظمی
بروجردی ،باعث شد فضای حوزه نجف متحول شود ،به طوری که طرز تدریس آیةاهلل خویی
ً
ً
دقیقا مثل آیةاهلل بروجردی شد ،در حالی که قبال اینگونه نبود در گذشته ،چنین توجهاتی نبود،
ایشان میگفتند که ما باید به اقوال قدما توجه داشته باشیم؛ ما در آغاز طلبگی میشنیدیم که
کتاب «چهل سال کرامت» در زیر زمینهای نجف انبار شده است برای اینکه کسی به این
مسایل توجه ندارد ،توجه به اینکه باید همه اقوال را بدانیم ،ایشان آمدند و دو جلدش را هم
چاپ کردند و گفتند« :هم آنها باید نشر بشود ،هم آن دو جلد اضافه را که چاپ نشده بود،
چاپ کردند ».ایشان تأ کید میکردند« :باید به کالم قدما توجه داشته باشیم» در هر صورت،

28

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

سخن مرحوم واعظزاده این بود که میفرمودند« :مرحوم آیةاهلل بروجردی بسیار بر این نکته تأ کید
دارند که باید توجه به اوضاع آن عصر ،فقه آن زمان و به گفتار اهل بیت؟مهع؟ در آن دوره داشته
باشیم ».میدانید فقه مختص ائمۀ اربعه نیست ،ائمه فراوانند ،یعنی خالف شیخ طوسی از
خیلیها نقل کرده است که ائمه اربعه هم نیستند.
مطلب دیگری که در میان نوشتههای مرحوم واعـظزاده برایتان انتخاب کردم این متن
است« :در سال  1328که برای تحصیل به قم رفتم ،اطالع پیدا کردم که حضرت امام درس
خصوصی برای هفت ،هشت نفر میگوید از جمله :آقای مطهری و آقای منتظری ،من هم رفتم».
و سپس توضیح میدهد که آن درس چگونه بود ،سپس ایشان میگوید« :تواضع و چیزی که
من در برابر استاد بزرگ حوزه و مرجع عالیقدر از مرحوم آیةاهلل بروجردی دیدم از کسی ندیدم».
یعنی این چند سالی که به درس امام رفتند ،همه گفتند و ایشان هم نوشتند که امام درس
میگفتند ،آن هم برای شاید تعدادی از فضال که در آن دوره عددشان خیلی کم بوده است،
شاید پنجاه نفر هم نداشتیم ،خود امام با شاگردانش درس آقای بروجردی میآمدند ،ایشان
وقتی اسم آقای بروجردی را میآوردند با چه عظمتی از استاد بزرگ یاد میکردند ،اینها ،هم
درس میخواندند ،هم درس میگرفتند و هم درس میدادند .استاد بزرگ ،عالمه طباطبایی،
از بزرگترین دانشمندان به نام اسالم است و در علوم مختلف نقلی و عقلی صاحب نظر و
دارای تألیف است ،سالها محضر درس وی در حوزۀ علمیۀ قم محط و مجمع عاشقان علم
و جویندگان دانش بوده است و آثار قلمی ایشان بهویژه تفسیر عظیم «المیزان» الهام بخش
دانشمندان است؛ با اینکه عرض کرده بودم مرحوم واعظزاده ،بسیار تحت تأثیر آیةاهلل بروجردی
بودهاند ،ولی در نوشتههایشان ،جاهایی که اسمی از عالمه طباطبایی آورده میشود ،در جایی
که ایشان تفسیر گفته است عنایت خاصی به عالمه طباطبایی داشتهاند در واقع ،زمانی که
در قم ،در کنار فقه که عرض کردم پیش چند تا استاد میخوانده باز از فلسفه غافل نشده و نزد
آیةاهلل طباطبایی درس خواندند ،به یقین از تفسیر ایشان نیز استفاده کرده است و الهیات شفا
و پاره ای از مباحث فلسفی را از عالمه فراگرفته است ،و مرقوم کرده اند ...« :و با لطف خاصی

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

29

که همواره به این ناچیز مبذول میفرمود بنده را به اجازۀ اجتهاد در علوم معقول و منقول مفتخر
ً
کرد ».ظاهرا این مطالب مربوط به قبل از آمدن به مشهد است ،یعنی در سنین جوانی و قبل از
چهل سالگی و متن اجازهنامه به همراه دستخط آیةاهلل طباطبایی را هم در این جزوهای که در
این نشست در اختیارمان قرار دادهاند ،چاپ کردهاند؛ و ایشان مراتب قدردانی خویش را بارها
و به شیوههای گوناگون بیان کردهاند« :و نظر به اینکه مراحم و حقوق وی بر این بنده قابل جبران
و سپاس نمیباشد چاره ای جز عجز از تشکر ندارد و بسیار خدا را شکر میکنم ».و در جلساتی
که صحبت میکردند نام ایشان را هم میبردند.
ایشان از کسانی است که اجازههای زیادی گرفته است؛ میدانید امــروزه ،اجازه گرفتن
قدری برای برکت است و خیلی اثر ندارد ولی به هر حال کسانی که اجازه میگیرند خوب است
ً
از کسانی اجازه بگیرند که معموال در اجازه نامهها مینویسند این آقایی که از ما کسب اجازه
ً
کرده است اهل است ولو من خودم اهل نیستم به گونهای اجازه نگیرند که اصل اهلیت اجازه
نداشته باشد ،ایشان از آیةاهلل طباطبایی و آیةاهلل العظمی بروجردی شفاهی اجازه گرفته است،
یعنی در مجلسی از آنها درخواست اجازه کرده است و در جایی با یک ابهتی نشستند و گفتند
که من از این افراد اجازه گرفتم در واقع ،شفاهی گفتند و سلسله سند خود را ذکر کردند .ایشان
میگوید« :در سال( 1380که آن موقع ایشان در مشهد بودند )،عالمه تهرانی به مشهد مقدس
مشرف شده بودند و اجازه کتبی روایت حدیث از کلیه مشاهیر از عام و خاص باالخص از
مرحوم محدث نوری را دادند» و ظاهرا معظم له ،یعنی عالمه تهرانی ،در زمان حاضر تنها کسی
است که عالمه محدث نوری ،صاحب کتاب «مستدرک» متوفی سال  1320بالواسطه روایت
میکند؛ در واقع ،عالمه تهرانی عالقه خاصی به ایشان داشته است چرا که کمتر پیش میآمده
که فردی از علما باشد و اهل علم و بحث و گفتگو نیز ،باشد و به مشهد بیاید.
تألیفات ایشان هم که در این جزوهها نوشته شده است و من یک بار دیگر درخواستم را
عرض میکنم که اگر همه مقاالت چاپ شده ایشان را دارند ،چاپ کنند یا اگر بنیاد در حال
چاپ آن است ،حتما عجله کنند و زودتر چاپ کنند؛ واقعا مقاالت ایشان مفید است؛ هم
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مقاالت تفسیری ایشان ،هم مقاالت انقالبیشان و هم مقاالتی که از ایشان موجود است ،راجع
به همایشی که در قم برای اقتصاد گرفته شد .اوایل انقالب دربارۀ مسایل اقتصاد حرفهایی
زده میشد که حاال متنش را میخوانم و میگویند از جمله کسانی که درد دین دارد یکی ایشان
بوده است این را اول بخوانم بعد توضیح میدهم« :عدم وجود یک مکتب اقتصادی اسالمی
از الزمترین واجبات است ،اگر در فکر تهیۀ آن نباشیم خطر بزرگی به دنبال دارد و آن آسیب
ً
و آن خطر که احیانا برخی از دانشمندان با برداشت از نصوص اسالمی از یک طرف ،ولی با
انس و آشنایی با مکتبهای اقتصادی بیگانگان از طرف دیگر ،یک مخلوطی درست کردند
و در اختیار ما قرار دادند »،ایشان آن سال میگفت( :که به نظرم در سالهای حیات حضرت
امام بود و یا حداقل مربوط به سالهای گذشته است شاید حدود  25سال پیش باشد ،ایشان
جلسه ای تشکیل داد که در آن ایــام ،کتابهای آقــای مطهری را پخش میکردند و برخی
میگفتند ما قبول داریم و برخی میگفتند :قبول نداریم ،بنده هم آنجا در مورد همان کتاب
صحبت کردم ،آن روز کتاب شانزده جلدی در مورد مسایل اقتصادی زیر نظر ایشان چاپ و
تنظیم شد؛ یعنی مسایلی را که با اقتصاد مربوط است از کل کتابهای فقهی در آورده است و
در شانزده جلد به چاپ رسانده است ،به امید اینکه اینها قدری محل بحث قرار بگیرد و ما
بتوانیم که البته هنوز نتوانستیم از آن التقاطی که ایشان میگوید ،خود را رها کنیم -که نه فقط
در اقتصاد در خیلی چیزها التقاطی هستیم ،هرچند ،این جلسۀ انتقاد نیست ،اما ما در چنین
جلسات مطالبمان را میگوییم ،به عنوان مثال درمورد ورزش که امروزه بسیار مطرح است ،من
در روزنامه به تازگی دیدم که خانمها دارند با هم کشتی میگیرند و عکس آن را انداختهاند و
ً
نزدیک است که در تلویزیون هم نشان بدهند این واقعا همانی است که اسالم میخواهد؟ این
التقاط نیست؟ این صدا و سیمای ما که مرتب دم از حجاب میزند اما در واقع ،هر چیزی
را که میخواهند تبلیغ و ترویج کنند و برای هر چیزی میخواهند حرف بزنند در کنارش یک
خانم زیبا نشان میدهند! و در بین برنامهها ،فیلمهای خارجی ،نیز ،پخش میکنند و گاهی
خانمهای بی لباس به چشم میخورد ،وقتی علت را میپرسیم ،در پاسخ گفته میشود این
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هم الزم است ،اگر الزم است این همان التقاط است ،بنا بوده است ما مسلمان باشیم ،بنا
بوده همه چیز اسالمیباشد ،بعضی از مراجع مرتب اعالم میکنند که این بخشی از بانک حرام
است ،اما چه کسی گوش میدهد؟ حداقل در نهادی مطرح نمیشود که در نهایت بگویند در
شرایط فعلی مصلحت است؛ این موضوع را ادامه نمیدهم و به صحبت خود برگردیم مرحوم
آیةاهلل واعظزاده ،از نوعی التقاط در حوزه اقتصاد نگران بودند که متأسفانه امروز پس از بیست،
سی سال که از انقالب گذشته است ،هنوز ما به یک اقتصاد منسجمی نرسیدیم،که بدانیم
این اسالمی است و بگوییم به این عمل کنید و به بقیه کاری نداشته باشید.
و نکتۀ دیگر در خصوص ویژگیهای روحی و شخصی ایشان است که خوب است کسی
که با ایشان مربوط بوده است ،بیاید و ذکر کند من اینجا چیزی که برایم خیلی قابل توجه بود،
در مورد کتابی است که در دست من میباشد و با عنوان «امام خمینی و انقالب اسالمی» نام
دارد؛ قبل از اینکه برایتان بخوانم باز باید عرض بکنم که بعضیها انقالبی نبودند و حاال خیلی
قرص و محکم میگویند ما انقالبی بودیم و هستیم؛ یعنی واقعیات را نمیگویند؛ بعضیها هم
انقالبی بودند و حاال نیستند و میگویند ما از ابتدا انقالبی نبودیم؛ اما ایشان حق مطلب را در
این کتاب ادا کرده است و میگوید« :من این کتابی را که نوشتم یعنی مقاالتی را که نوشتم و
چاپ شده است برایش یک مقدمهای میگویم و خوب است این درسی باشد برای خود من،
البته من هم ،در جایی نوشتم که بنده تا اول انقالب به هیچ معنا انقالبی نبودم اصال در جایی
نوشتم و چاپ شده است؛ چون انقالبیهای قبل از انقالب افراد محدودی بودند که خیلی هم
رنج کشیدند ،خیلی هم زحمت کشیدند ،آن روزها ،طور دیگری بود ،هر چند حاال میتوان
همه نوع ادعایی داشت ،ولی آن صد نفر ،دویست نفری که در حوزه و غیر حوزه دنبال این
کارها بودند و االن هم بسیاری از آنها هنوز هم هستند ،انصافا خیلی رنج کشیدند ،آن روزها
استقبالی نبود ،هنوز همه نمیگفتند این راه درست است به عنوان مثال ما یک آقای شفیق
داشتیم که اکنون از دنیا رفته است ،ایشان شوهر همشیره من بودند و روحیۀ بسیار انقالبی
داشتند ،ایشان در بعضی از مسایل گرفتار شد و چهار سال زندان برایش بریدند ،یکی دوبار هم
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بنده به دیدنش رفتم ،پدر من که یک آدم صد در صد مذهبی بود میگفت این کارها چیست؟
یک کسی کاری بکند و زندان برود و عیال جوانش این افسر و آن افسر را ببیندکه بتواند شوهرش
را مالقات کند؛ در آن زمان خیلی انتقاد میشد ،آن انقالبیهایی که به راه امام عالقه مند
بودند ،بسیار فراوان حضور داشتند ،اما انقالبیهایی که آقایان به آن معنا رفتند ،خیلی نادر
بودند؛ حاال ایشان به خوبی نوشته است« :من با نوشتن این مقاله و دیگر مقاالت دربارۀ انقالب
اسالمی و امام خمینی ادعــای انقالبی بودن نــدارم ،اما وقتی درست فکر میکنم و به خود
مینگرم ،میبینم از اوایل انقالب و از اوایل جوانی یک نوع تمایل و گرایش فطری به این نوع
اندیشه داشتهام؛ حوادث دوران کودکی من برای پدرم ،مبارزۀ رضاخان با اسالم و با روحانیت،
ً
فاجعۀ خونینبار مسجد گوهرشاد ،که من خاطراتی دارم و مشروحا نوشتهام (که اگر اینها
ً
چاپ نشده باشد ،باید جمع بشوند و چاپ شوند) مشروحا خانه نشینی پدرم حدود چهار
سال پس از آن فاجعه؛ و سفر سه سال و نیم من با پدرم به عتبات عالیات ،منبرها و دعاهای
داغ او در نجف اشرف علیه رضاخان ،شادمانی پدرم و عموم مردم از سقوط و فرار رضا شاه،
آشنایی با علمای انقالبی مانند سید جمال الدین اسدآبادی ،اطالع از مبارزات علما در صدر
مشروطه و ناکامی آنان از نهضت ملی کردن صنعت نفت ،شخصیت برجستۀ آیةاهلل کاشانی
و نقش بارز او در مبارزه با انگلیس ،پیروزی جمال عبدالناصر مصر که من اخبار آن را در رادیوها
و اخبار مصر دنبال میکردم هرچند که حرکت او قومی بود و نه اسالمی ولی به هر حال پیروزی
او بر انگلیس آبرویی برای اسالم شمرده میشد ،استقالل پیایی کشورهای اسالمی پاکستان،
اندونزی ،الجزایر ،رهایی کانال سوئز که من خبرهای آنها را دنبال میکردم ،تفکر باز و روشن
آیةاهلل بروجردی که حدود یازده سال از نزدیک در جاذبه او قرار داشتم ،همچنین جاذبۀ انقالبی
مرحوم آسید محمد تقی خوانساری ،آزادمنشی مرحوم آیةاهلل سید صدرالدین صدر ،استماع
بیانات بسیاری از وعاظ نامی ،افکار بلند استاد ما مرحوم آیةاهلل حاج شیخ هاشم قزوینی در
مشهد و هم نشینی با فضالی برجسته ای مانند شهید مطهری و دوستان دیگر ،باألخره مقاله
نویسی در مکتب اسالم ،مجله و چند سال شاگردی نزد امام درقم و عواملی از این قبیل تمایل

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

33

اصلی که من داشتم تمایل به اسالم انقالبی و حیات جدید اسالم را در من شکوفا نمود و لهذا
ً
از پیروزی انقالب تا به امروز (که این نوشته تقریبا مربوط به بیست سال قبل است که تا آخر
ً
هم) همینگونه بودم ،همگام انقالب ،حامی انقالب ».و واقعا هم هرچه ما از ایشان دیدیم ،چه
در نوشته و چه در گفتهها ،در سفر و غیر سفر ،ایشان به سی کشور مسافرت کرده است اما برای
چه مسافرت کرده است خود نیز موضوع بحث دیگری است؛ در هر صورت از خدای متعال
میخواهیم که ایشان را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد و به ما ،تمام کسانی که این
چیزها را میخوانند ،میشنوند و میبینند این درس را بدهد که هم باید باسواد بشویم ،هم
باید در زمینۀ خصوصیات فردی ایشان مانند تواضع که البته دیگران در این خصوص سخن
خواهند گفت ،نه هیچ ادعایی داشت و نه هیچ چیز دیگر ،در هر صورت از اینکه وقتتان را
گرفتم خیلی عذر میخواهم .
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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حضرت آیةاهلل محمدعلی تسخیری

1

خوشحالم که در این محفل با شکوه شرکت کردم و از بیانات اساتید بزرگوار نظیر آیةاهلل
استادی استفاده کنم ،بنده خــودم را اقل از آن میدانم که تعریفی از مرحوم استاد آیةاهلل
واعظزاده داشته باشم من فقط یک خاطرههایی در رابطه با ایشان دارم و گرنه خودم در مکتب
ایشان زیاد استفاده کردم.
ً
واقعا ،مرحوم آیةاهلل واعظزاده یک جریان بزرگ و به نظرم مقدسی را رهبری کردند ،البته
از اساتید بزرگواری استفاده کردند که در طلیعۀ آن مرحوم بروجردی بود ،ایشان در فضایی که
ً
واقعا مبهم و مجهول بود تالش کرد این مقولۀ تقریب را جا بیندازد خیلیها میگفتند این دیگر
چه مقوله است که این آقا دارد مطرح میکند؟ تقریب یعنی چه؟ نه در آیات و نه در روایات که
ذکری از تقریب نشده است! چرا و چگونه مطرح میشود؟ به عنوان یک راه مقدس و راه اهل
بیت؟مهع؟ ،ریشههای تقریب چیست؟ آیا تقریب با تبلیغ از تفکر بلند اهل بیت؟مهع؟ سازگار
است؟ آیا تقریب به معنی عقب نشینی از اصول و یا حتی فروع ماست؟ این مسایل زیاد مطرح
 .1آیةاهلل محمدعلی تسخیری (زاده ۲۷مهر،۱۳۲۳نجف) ،نماینده استان تهران در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری
و مشاور عالی رهبر ایران در امور جهان اسالم است .او رییس پیشین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی و نماینده
سابق استان گیالن در دوره سوم مجلس خبرگان رهبری نیز بودهاست .وی در محضر استادانی چون مجتبی لنکرانی و
کاظم تبریزی ،دوره سطح را به پایان رساند و به درس خارج فقه راه یافت .در سال  ۱۳۴۹به دلیل فعالیتهای سیاسی بر
ضد رژیم عراق ،از این کشور اخراج شد و به ایران آمد.
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میشد و باألخره انتقاد اصلی به مرحوم آیةاهلل استاد واعظزاده بود.
الحمدهلل بعد از جهادی که ایشان و دیگران کردند امروز این مفهوم جا افتاده است امروز
همه میدانیم که تقریب دارای چهار مرحله است:
.1مرحلۀ اول :شناخت تفکر دیگران و پیدا کردن دایره مشترکات؛
.2مرحلۀ دوم :سعی در گسترش این دایره مشترکات از راه گفتگوی منطقی؛
.3مرحلۀ سوم :همکاری با دیگران (اعم از مسلمانان و متدینین و حتی در رابطه با مکاتب
غیر آسمانی همکاری در زمینههای مشترک)
.4و باألخره اگر مسایلی ماند که خواهد ماند و قابل تفاهم نیست و الینحل میماند
همدیگر را معذور بدانیم.
این چهار مرحله به نظرم انسانی و طبیعی است ،حتی انسان اولی که به دومی میرسید از
او میخواست تا بفهمد که در سرش چه میگذرد و آنچه در ذهن خودش میگذرد ،آن مطالب
را به او میرساند تا نکات مشترک را پیدا کند و راه را برای همکاری بگشاید ،مسألۀ مشترک،
مسألۀ تقریب است و شاید نتوان ،ریشههای واژۀ تقریب را در قرآن پیدا کرد؛ گویی که بعضیها
گفته اند در قرآن تقریب فکری هست ولو در روایات هم نتوانیم پیدا کنیم ،ولی مرحوم آیةاهلل
واعظزاده ،بسیار به وضوح ،تأ کید میکردند که ریشههای تقریب و مسأله گفتگوی منطقی
توسعۀ نقاط مشترک ،در آیات و روایات هست؛ شاید بشود گفت که در قرآن یک تئوری کامل
گفتگوی کامل منطقی وجود دارد:
شرایط گفتگوکنندکان را بیان میکند ،مسأله تقارب علمی آیات قرآنی را در نظر بگیرید،واضح است که نمیشود هر نفری با هر سطح علمی با هر نفر دیگر با هر سطح علمی دیگر
َ
َ ُ
ُ
ْ ٌ َ َ ُ َ ُّ
َْ
اج َ
الء َ
ون فیما ل ْی َس
حاج ْج ُت ْم فیما لک ْم ِب ِه ِعلم ف ِلم تح
گفتگو کند منطق آیۀ شریفۀ «ها أن ُت ْم هؤ ِ
ْ
َ ُ
لک ْم ِب ِه ِعل ٌم »1یک تقارب علمی میباشد؛
در قرآن ،یک مسألۀ بیطرفی در گفتگو مطرح هست که به آیه  24سوره سبأ اشاره میشود -1سورۀ آل عمران :آیۀ.66

36

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

َ
َ
َ
که پیامبر اکرم؟ص؟ مأمور میشود که به کافران بگوید«َ :و إ َّنا أ ْو إ َّی ُاك ْم َل َعلى ُه ً
الل
دى أ ْو ِفی ض ٍ
ِ ِ
ُ
ین»؛
م ِب ٍ

مسألۀ احترام به طرف مقابل که در آیۀ  25سورۀ سبأ ،مسألۀ گذشت از سوابق و تمرکزون َع َّما َأ ْج َر ْم َنا َو َل ُن ْس َأ ُل َع َّما َت ْع َم ُل َ
بر قضیه مورد گفتگو مطرح است«ُ :قل َّل ُت ْس َأ ُل َ
ون» مالحظه
میکنید چه زیبا همین تقارن بین اجرمنا و تعملون را بیان فرموده است و نفرموده است« :و
تجرمون ما اجرمنا» به نظر شما ،شما مصون نیستید شما هر کاری کردید ما مسئول نیستیم؟
بیاییم تمرکزمان را بر محور گفتگو باال ببریم ،در قرآن ،مسألۀ فضای سالم گفتگو را مطرحکرده است؛ وقتی پیامبر اکرم؟ص؟ را مجنون خطاب میکردند و در واقع ،کافران فضای دروغینی
ُ ْ َّ َ ُ ُ
درست میکردند و قرآن به آن فقط یک راه حل نشان مـیداد و میفرمود« :قــل ِإنما أ ِعظك ْم
ُ
َ
َ ْ َ ُ ُ َّ
ى»2؛ بروید و به خانههایتان
ل َم ْثنى َو فراد 
ِب ِ
واحد ٍة»1؛ یک مطلب از شما میخواهم« :أن تقوموا ِ
برگردید ،این عقل جمعی را بشکنید و بنشینید ،دو نفر دو نفر ،یا یک نفر یک نفر ،فکر کنید که
این مردی که در قبال شما هست و صحبت میکند میتواند مجنون باشد؟ این همان امین
ُ َ َ َّ
ُ
ُ
َ ْ َ ُ ُ َّ
صاح ِبك ْم ِم ْن
ل َم ْثنى َو فراد 
ى ث َّم ت َتفك ُروا ما ِب ِ
نیست؟ همان صاحب شما نبود؟ «أن تقوموا ِ
ّ
ِج َن ٍة»3؛ خالصه تعبیرات زیاد و شروط گفتگوی منطقی را در قرآن مطرح میکند.
یکی از ریشههای تقریب ،مسألۀ آزادی اجتهاد است؛ اجتهاد در اسالم مقبول است ،بهطور طبیعی ،اجتهاد هم ،گاهی به مسایل گوناگون منتهی میشود ،حتی بعضی از مفسرین
که معلوم نیست چقدر این حرف درست باشد ،گفتهاند« :اجتهاد انبیا هم گاهی به اختالف
میرسید» و سپس ،مسأله داوود و سلیمان را به عنوان مثال بیان میکند؛ و یا از روایات اثبات
میشود که پیامبر اکرم؟ص؟ اجتهاد برخی از صحابه را که اجتهادی متناقض با اجتهاد برخی
دیگر بود ،هر دو را قبول فرمودند؛ مثل :مسألۀ بنی قریظه که پیامبر اکرم؟ص؟ فرموده بود« :أال ال
یصلین أحد العصر إال فی بنی قریظه» و راه طوالنی شد و نشد بعضیها نماز عصر بخوانند؛
 -1سورۀ سبأ ،آیۀ .46
 -2همان.
 -3همان.
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برخی ،اجتهاد کردند و گفتند البد این کنایه از سرعت حمله به بنی قریظه است و نه نتیجۀ
خیانتهایشان؛ و در نهایت ،نماز عصر را نخواندند ،مگر عدهای که بعد از مغرب خواندند؛
بعضیها هم نماز خواندند؛ نقل شده است که پیامبر اکرم؟ص؟ اجتهاد هر دو تا را قبول کردند؛ یا
مورد دیگر ،چیزی است که اهل سنت در رابطه با معاذبن جبل نقل میکنند که پیامبر اکرم؟ص؟
او را امتحان میفرمودندکه :اگر یک مشکلی داشتید چه میکنید؟ عرض کرد به کتاباهلل عمل
میکنم؛ سپس فرمودند :اگر نبود چه میکنید؟ عرض کرد :به سنت رسول اهلل؟ص؟ اقتدا میکنم؛
دوبــاره فرمودند :اگر نبود چه؟ تعبیر معاذ این بود که« :اجتهد رأیی و ال آلو» یعنی :کوتاهی
نمیکنم ،البته سند این روایت هم مورد مناقشه است؛ مرحوم سید محمد تقی حکیم در سند
این روایت در «اصول فقه مقارن» مناقشه کرده است؛ اما هرچه هست اجتهاد در اسالم ،طبق
ضوابط دقیق خود ،آزاد است و به تعبیر امروزی ،اجتهاد جواهری است.
از دیگر ریشههای تقریب ،میتوان به تمرکز بر نقاط اشتراک اشاره کرد که یکی از ریشههایَ َ
َ َ
تاب تعالوا
الك
هل
تقریب است و آشکارا در قرآن مطرح شده است؛ در آیۀ شریفۀ قرآنی «قل یا أ
ِ
َِ
ً
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ ً َ َ َّ َ َ ُ
عضنا َبعضا أ ً
ربابا ِمن
شرك ِب ِه شیئا وال یت ِخذ ب
ِإلى ك ِلم ٍة س ٍ
واء بیننا و بینكم أل نعبد ِإل اهَّلل وال ن ِ
اهَّلل.»1
دون ِ
ِ
مسألۀ تأ کید بر اخوت میان مؤمنان ،نیز از ریشههای تقریب بین مذاهب است که قرآن بهَّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ون ِإخ َوة»2؛
آن تأ کید کرده است«ِ :إنما المؤ ِمن
مسأله تأ کید بر وحدت امت اسالمی ،نیز از دیگر ریشههای تقریب استکه در واقع،ً
تقریب مقدمۀ وحدت و زمینهساز وحدت است و اساسا کتاب آسمانی الهی ،کتاب وحدت
است؛ و قرآن از هر راهی که میشد ،مسیر را طی کرد تا امت را به وحدت برساند از جمله
َ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َْ َ َ َ ُ ُ ََّْ ُ ُ َ َ
ات َوأول ِـئك
ین تف َّرقوا َواخ َتلفوا ِمن بع ِد ما جاءهم الب ِین
در آیاتی فرموده است« :ول تكونوا كال ِذ
َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
لهم عــذاب ع ِظیم یوم تبیض وجــوه وتسود وجــوه فأما ال ِذین اســودت وجوههم أ كفرتم بعد
 - 1سورۀ آل عمران ،آیۀ .64
 - 2سورۀ حجرات ،آیۀ .10
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َّ
َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ْ ُ ُ ُ َ
وه ُه ْم ف ِفی َر ْح َم ِة الل ِـه ُه ْم ِف َیها
ِإیما ِنكم فذوقوا العذاب ِبما كنتم تكفرون وأما ال ِذین ابیضت وج
ً
َخال ُد َ
ون»1؛ تأ کیدات قرآن بر وحدت زیاد است ،حتی بعضیها میگفتند که اصال یکی از
ِ
اهداف تأ کید قرآن بر وحدت ،موضوع سیاسی است چرا که دشمن برای خود ،علیه شما ،یک
وحدت دروغین درست کرده بود و شما اگر وحدت راستین خودتان را برقرار نکنید در فتنه و
َ
َ
ّ
ین َك َف ُروا َب ْع ُض ُه ْم أ ْو ِل ُ
فساد غوطهور میشوید«َ :و َا َل ِذ َ
یاء َب ْعض إ ّال َت ْف َع ُل ُوه َت ُك ْن ِف ْت َن ٌة ِفی َا ْل ْ
ض َو
ر
ٍ ِ
ِ
َ ٌ َ
ساد ك ِب ٌیر»2؛
ف
من نمیخواستم زیاد در این رابطه صحبت کنم ولی میخواستم بگویم مرحوم آیةاهلل
واع ـظزاده جهاد میکرد تا بتواند این مفهوم را جا بیندازد ،گفته میشد آیا تقریب با تبلیغ
مکتب واالی اهل بیت؟مهع؟ سازگار است؟ اصال خودشان یک الگوی عملی تقریب را به
عهده داشتند و همچنین ،تألیفات زیاد در رابطه با اجتهاد مکتب و در رابطه با فقه نزد امامیه
دارند؛ من یک سلسله از تألیفات زیاد ایشان که اتفاقا همین اثری که حضرت آیةاهلل استادی
فرمودند که دارای جامعیت میباشد و یا به تعبیر دیگر شخصیتی دایره المعارفی داشتند ،یکی
از خصلتهای مرحوم آیةاهلل واعظزاده در تفسیر ،حدیث ،رجال ،تاریخ و در علوم مختلف
مؤلفات زیاد و طرحهای فراوان داشتند.
طرح روایات مشترک ،طرح راویان مشترک احادیث ،طرح احکام مشترک ،طرحهای زیادی
در این هیأت علمی پژوهشگاه مجمع التقریب مطرح میکردند و همچنین ،انها را عملی
مینمودند ،شاید آن طرح روایات مشترک ایشان به شصت جلد رسید و به نظرم میتواند به
صد و بیست جلد هم برسد؛ یک طرح جامع که ما خیلی از روایات مشترک داریم و میفرمودند
وقتی که اینگونه باشد معلوم میشود که منبع یکی است؛ این که ترویج میشود شیعه یک راه
دیگر دارد و سنی یک راه دیگر و اینها قابل جمع نیستند ،این کار غلطی است زیرا از یک منبع
گرفته شده است حاال از دو راه به دست مسلمانان رسیده است؛ به هر حال نتیجه این است
 - 1آل عمران .107-105
 -2سورۀ انفال ،آیۀ .75
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که روایات مشترک زیادی موجود است.
احکام مشترک زیادی نیز داریم ،یکی از عالمان بزرگ اهل سنت حفظه اهلل تعالی میگفت:
«من به این نتیجه رسیدم که نود و پنج درصد احکام اسالم یک قائل شیعه و یک قائل سنی
داشته است» اینقدر مشترکات داریم و چرا ما این نود و پنج درصد را خاموش کنیم و فقط آن
نقاطی را مطرح کنیم که مورد اختالف ماست؟ و در نتیجه ،زمینه را برای دشمن فراهم کنیم؟
هر چه هست به نظر بنده و ایشان ،نیز ،مطرح کردند هیچ تنافی وجود ندارد؛ تقریب مانع
مطرح کــردن مسایل تاریخی مــورد اختالف نیست و همچنین ،مانع مطرح کــردن مسایل
اعتقادی مورد اختالف نیست ،ولی ادب اختالف را باید همواره ،رعایت کنیم؛ مالحظه کنید
آیه قرآنی «اجرمنا و تعملون» قرآن مسأله آداب را فرموده و این نکته را با ظرافت تبیین کرده است
و به نظرم امروز مسایل زیادی ،حل شده است و راحت میشود مسایل تقریب را پیگیری نمود.
مسألۀ تقریب در سیرۀ اهل بیت چقدر مطرح است؟ خود حضرت ایشان ،مرحوم آیةاهلل
واعظزاده ،چقدر تأ کید میکردند و میگفتند :درست است؛ ابن عقده چهار هزار شاگرد برای
امام صادق؟ع؟ ذکر کرده است اما نه ابن عقده هست و نه کتاب ابن عقده؛ گو اینکه مقام
معظم رهبری عدهای را حتی به یمن فرستادند که بروند و این کتاب ابن عقده را به دست
بیاورند اما متأسفانه پیدا نکردند ولی در فهرست شیخ ،اسمهای اینها آمده است احواالت
این شاگردان گاهی آمده است ،انسان میتواند مطمئن باشد که اکثر اینها شیعه نبوده اند ولی
امام چگونه با اینها برخورد میفرمودند که همه میگفتند« :فداک ابی و امی» عاشق امام بودند.
این رفتار رفتار تقریبی بوده است؛ به هیچ وجه به آنان و به خود ائمه اربعه اهانت نمیکردند.
من یک روز واقعا یک جایی گفتم که همه این چهار نفر (ابو حنیفه و شافعی و حنبل و
مالک) همه عاشق امام؟ع؟ بودند:
این سخن ابو حنیفه معروف است که« :لوال سنتان لهلک نعمان»؛
مالک یک روایــت عجیبی دارد که مرحوم شیخ صدوق از خود مالک نقل میکند و از
تعبیراتی که از خود امام داشتند عجیب بود و احترامیکه امام به این جوان میگذاشتند و
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فرمودند« :کان یفرج به محمد و یقول لی یا مالک انی احبک» مالک ،جوان باذکاوتی بود و پس
از آن ،نقل میکند که گفته است« :هو اهلل ما کان اال صائما او قائما او یقرأ القرآن» و همچنین،
آن روایت معروف حج را هم همین مالک نقل میکند که« :فلما بلغنا موضع التلبیة ارتج لسانه
فقلت له یا اباعبداهلل قلها و البد لک ان تقولها» تا بشود احرام ببندی به من فرمود« :یا ابن ابی
عامر و اهلل اخاف و ان اقول لبیک اللهم لبیک فیقول اهلل ال لبیک و ال سعدیک» و این مقدار
نقل میکند؛
عشق شافعی به اهل بیت؟مهع؟ که معلوم است و فخر رازی در جایی در تفسیرش میگوید
که« :اتهم الشافعی بانهم ان یتشفع و انا اعتبر ذلک فخرا له» ،فخر رازی آدم کوچکی نیست
«ذلک فخرا له» ،خود فخر در جایی رأی امام را در مسألۀ بسمله و جرع علی بسمله و انتقام
حضرت امیر؟ع؟ بیان میکند« :و من اقتدی بعلی فقد اهتدی» این است فخر رازی؛
احمد حنبل هم روایات زیادی از ائمه؟مهع؟ نقل میکند ،اتفاقا احمد حنبل اکثر روایات
غدیر را نقل کرده است( .ببخشید من نمیخواستم این قدر طوالنی بشود ولی هرگاه ،حدیثی
بیان میشود ،ناچار به توضیح آن هستیم) ،در روایت آمده است که :یک روزی در بیرونی،
اصحاب احمد نشسته بودند و در مسأله تربیه اختالف میکردند تا آن زمان مسأله ذکر خلفای
اربعه اهل سنت کم بود و تمرکزشان بر سه خلیفه بود ،آیا تربیه درست هست یا درست نیست؟
آیا خالفت برای حضرت امیر مناسب بود یا مناسب نیست؟ احمد این مطلب را شنیده بود
که پسرش عبداهلل نقل میکند ،میگویند وارد مجلس شد و گفت« :ما لکم فی علی و الخالفه و
ً
اهلل ان الخالفة لم تزین علیا بل علی زینها» :علی زینت خالفت بود ،خالفت زینت علی نبود،
خالفت باید خودش را باال بکشد تا برسد به حضرت علی؟ع؟؛ این هم حرف احمد حنبل که
خودش منبع الهام وهابیهای امروز است.
هر چه هست من معتقدم که روش ائمه؟مهع؟ روشی تقریبی بود؛ علمای ما روششان تقریبی
بود؛ مرحوم شهید ثانی در همان نوشتهای که از خودش به جای گذاشته است میگوید« :یکی
از افتخاراتم این بود که من در مدرسه نوریه در بعلبک ،فتوای مذاهب پنجگانه را میدادم و به

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

41

یکی از بهترین سالهای زندگانی ام تبدیل شد ،خودش و چهل اسم از اساتیدش را در االزهر ذکر
میکند ».خالصه ،سیر و سیره علما ،سیرۀ تقریبی بود ،مرحوم شهید اول ،مرحوم شیخ طوسی
در مجلسش و حتی در سلسله اساتیدش علمای اهل سنت هستند ،یک حالت تقریبی وجود
داشته است ،یک کتابی یک شیعه تألیف میکند ،دو نفر از اهل سنت آن را شرح میدهند
و برعکس یک سنی یک کتاب مینویسد و دو نفر از شیعیان آن را شرح میدهند؛ متأسفانه
این حالت جداسازی دو فقه ،به نظرم یک ضربهای به مسیر درسها و بررسیهای فقهی وارد
کرده است.
ً
خیلی معذرت میخواهم ،من مایل نبودم این مقدار صحبت کنم؛ خصوصا در محضر
اساتید بزرگ و عزیزانم ،میخواستم در رابطه با جامعیت مرحوم آیةاهلل واعظزاده صحبت کنم
و تصمیم داشتم به تعدادی از تألیفاتش اشاره کنم و از سفرهایی بگویم که به خارج داشتند
و با شیرینی و اشتیاق زیادی برای من تعریف میکردند که در کدام کشورها و مناطقی چه
مناقشههایی انجام میشد ،ولی وقت نیست و از همه بزرگان و عزیزان خیلی عذر میخواهم.
و السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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دکتر حسن بلخاری

1

نخست درود و ستایش خودم را نثار آیةاهلل واعظزاده خراسانی میکنم و از خداوند متعال
خواستارم که روح بلند آن عالم بزرگوار را با صالحان و اولیا و علمای بزرگ دین انشــاءاهلل
محشور بفرماید؛ من در این فرصت کوتاه که تقریبا به صورت فی البداهه فرمودند نکاتی را
خدمت بزرگواران و به صورت بسیار مختصر و منقبض خدمتتان عرض بکنم؛ دو ویژگی و دو
واقعه بزرگ حیات آیةاهلل واعظزاده خراسانی را اشاره میکنم و ریشه تاریخی و حقوقی این دو
مسأله را در حیات ایشان مختصر نقد میکنم:
مسأله اول ،کنگره شریف و بزرگی است که به همت مجدانه ایشان که در سالهای 1348
و  1349شمسی برگزار شده است ،کنگره شیخ طوسی که  28اسفند  1348شروع شد و تا سوم
فروردین ماه  1349ادامه داشت یعنی به مدت پنج روز طول کشید؛ ما شب گذشته در انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی کشور ،مراسم بزرگداشت هفته پژوهش را داشتیم و دکتر مهدی محقق و
جناب دکتر دادور در باب «اخالق پژوهش» سخن گفته بودند و من مجبور بودم برای رسیدن
به پرواز به جلسه ،مطالبی را آماده کنم؛ البته نشستم سخنرانی استاد محقق را گوش کردم و
 .1دکتر حسن بلخاری ،عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس انجمن آثار و مفاخر علمی کشور و صاحب تالیفات
عدیده مانند :آشنایی با فلسفه هنر ،فلسفۀ هنر اسالمی ،نظریۀ تجلی در باب شمایلگریزی هنر اسالمی ،هندسه خیال
و زیبایی و  ...میباشد.
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بعد حرکت کردم ،ایشان پیش از این که حرکت کنم و با ایشان خداحافظی کنم به همین
نکته اشاره کردند و در این کتابچه هم آمده است که ایشان فرمودند من پیش از نود کنگره و
همایش بینالمللی را شرکت کردم اما به شرافت و بزرگی کنگره شیخ طوسی که به زحمت
و همت آیةاهلل واعظزاده خراسانی برگزار شد ،کنگرهای از لحاظ کمی و کیفی و همچنین از
لحاظ حضور شخصیتهای داخلی و خارجی ،تا کنون ،ندیدم و این نکته را در کتابچهای
آوردهاند که برای امروز منتشر شده است؛ مسأله بزرگداشت شیخ طوسی ،آن هم در دوران قبل
از انقالب ،به حقیقت یک حرکت انقالبی است و دلیل آن را عرض خواهم کرد.
واقعه دوم مبارک در دوران حیات ایشان که مورد توجه است و در بحث من جایگاه مهمی
دارد ،مسأله پیشنهاد تشکیل مجمع تقریب مذاهب اسالمی به مقام معظم رهبری ،حضرت
آیةاهلل خامنهای دامت برکاته میباشد و استقبال ایشان و در نهایت شکلگیری این مجمع
هست.
ویژگی بنیادی هر دو واقعه ،گفتگومندی است که در ذات هر دو اتفاق مهم وجود دارد،
همانطور که میدانید شیخ طوسی به تعبیر استاد ابراهیمی دینانی فیلسوف ،گفتگو بود و
ً
همچنان که استاد محترم فرمودند ،مجمع تقریب و اصال بنیاد تقریب جز بر ضرورت و احتیاج
مطلق به گفتگومندی صورت نمیگیرد؛ من هر دو واقعه را نشان بر درایت مرحوم عالمه آیةاهلل
واعظزاده خراسانی در ضرورت گفتگو مندی و آثار مبارک آن میدانم ،ریشه تاریخی این ماجرا
به این منطقه و به خراسان بر میگردد ،به همین دلیل ،عنوان خراسانی در پایان نام ایشان عنوان
ً
بسیار مهمی است که اتفاقا در تحلیل شخصیت ایشان باید مورد توجه واقع شود.
شما به خوبی میدانید در میان ائمه اطهار و بزرگوار ما شیعیان ،تنها حضرت رضا؟ع؟،
حضرت ثامن الحجج بود که برایش فرصتی برای گفتگو با دیگر علما و دانشمندان سایر ادیان
و فرق مختلف مهیا شده بود ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ مملو از گفتارها و گفتگوهای حضرت
با دانشمندان دیگر ادیان و مذاهب همچون جاثلیق و سایران هست که البته شما بهتر از من
میدانید.
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نکته نخست اینکه این سنت در حیات پربار امامان؟مهع؟ در خراسان پایهگذاری شد و
نکته دوم اینکه شیخ طوسی به عنوان بزرگترین متکلم شیعی که بر جنون وحشیگری مغول
مهار زد و از دل آنان جریانی خلق کرد ،همچنین طوسی بود که توانست به الجایتو سلطان
محمد خدابنده نفوذ کند و سپس دستور ساخت گنبد سلطانیه داده شود و بعد از آن ،تالش
برای آوردن پیکرهای مطهر امامان؟مهع؟ به آنجا منجر شود ،مکتب خراسان در این حوزه نیاز به
تأمالت جدی و حقیقتا افزون دارد ،وجود مبارک حضرت رضا در این منطقه گفتگو مندی را
به عنوان یکی از ابزارهای بسیار برجسته تفقه و علم کالم و الهیات شیعی به منصه ظهور رساند
و این فرصت به این معنا نصیب هیچ کدام از امامان ما؟مهع؟ نشد در این منطقه خاص سنتی
را بنیان نهاد که این سنت به پرورش و ظهور شخصیتهایی چون شیخ طوسی انجامید،
من میگویم برخی از این شخصیتها که در حیات خود منشأ آثار مبارک هستند وجهی
از شخصیتشان در آن قلمرویی شکل میگیرد که بر بنیاد یک سابقه تاریخی شکل گرفته
است وجود این معنا در این قلمرو به ظهور شخصیتهایی همچون مرحوم آیةاهلل واعظزاده
میانجامد؛ و میدانید که این بحث غریبی نیست درست است ،که جغرافیا عرض است،
درست است که جغرافیا و قلمرو فیزیک است ،اما ما در اندیشه ناب و زالل عرفانی و حکمی
و شیعی خودمان به تمایز مطلقه میان فیزیک و متافیزیک ،عرض و ذات ،ظاهر و باطن معتقد
نیستیم؛ اگر در اندیشه ما ظاهر نقطه مقابل باطن بود این دو صفت در حق قابل اجتماع نبود؛
«هو االول و االخر و الظاهر و الباطن» میخواهم بگویم در تحلیل و تأویل شخصیتهای
بزرگواری من جمله مرحوم آیةاهلل واع ـظزاده به مسأله قلمرو و مسأله مکان و محیطی که در
آن پرورش یافتهاند هم باید توجه کرد؛ مکتب خراسان و قلمرو خراسان در حوزۀ گفتگو بنا به
اینکه ریشۀ این گفتگوی میان ادیان را حضرت ثامن الحجج بنیاد نهاد ،منطقه و قلمرو مهمی
است ،فلذا ظهور چنین شخصیتهایی در این قلمرو ،عجیب و غریب نیست خداوند روح
آن مرحوم را با روح اولیا محشور بفرماید .والسالم.
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دکتر صادق واعظزاده خراسانی

1

از بیانات ارزشمند استادان برجستۀ حوزه و دانشگاه مستفیض شدیم چیزی که باقی
میماند تشکر از همه شرکت کنندگان در این مجلس وزین است که بسیاری از این بزرگواران
نسبت معنویشان با مرحوم پدر کمتر از این حقیر و بیت ایشان نیست نکاتی که بیان شد برای
خود بنده هم در برخی موارد ،بسیار آموزنده و شنیدنی بود؛ از برگزارکنندگان این محفل روحانی
تشکر میکنم ،از دفتر تبلیغات اسالمی خراسان و مرکزیت این دفتر و مسئول گرانقدرش،
دوســت گرامی جناب حجةاالسالم و المسلمین آقــای واعظی سپاسگزاری میکنم ،از
سخنرانان برجستۀ این محفل تشکر میکنم که مطالب بسیار ارزشمندی فرموده بودند و
میتواند موضوع پژوهشهای فضالی گرامی و استادان دانشگاه باشد ،از حضرت آیةاهلل
استادی به خاطر بیانات مبسوط و عمیقی که بیان فرمودند ،همچنین از آیةاهلل تسخیری که
مبانی دینی تقریب اسالمی را بیان فرمودند و از دوست گرامی ،جناب آقای بلخاری که مطالب
موجز و ارزشمندی را در ریشۀ تاریخی شخصیتهای خراسانی ذکر کردند و بزرگانی که در این
محفل هستند و ً
غالبا مستحق ذکر نام و تشکر شخصی و ویژه هستند.
 .1دکتر صادق واعظزاده ،فرزند مرحوم استاد واعظزاده خراسانی ،عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی ،عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و استاد تمام گروه
قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران است.
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من از این که به همین مقدار اکتفا میکنم ،عذرخواهی میکنم و از حضور همه عالمان،
فاضالن و استادان و رییسان و مسؤوالن دانشگاه فردوسی مشهد و بنیاد پژوهشهای آستان
قدس رضوی و بسیاری از نهادها ،مسؤوالن و مدیران عالی استان و بزرگوارانی که در شورای
عالی انقالب فرهنگی و نهادهای دیگر زحمت کشیدند و از تهران ،قم و مشهد مقدس در این
محفل شرکت کردند ،قدردانی و تشکر میکنم؛ ان شاء اهلل که اجر همه آنها عند اهلل باشد و
بنده حقیر و همه عزیزان از بیاناتشان و از روحانیت حاکم بر این محفل درس آموخته باشند.
از همه تشکر میکنم.
و السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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حجةاالسالموالمسلمین محمدعلی مهدوی راد

1

واقعیت این است که سخن گفتن از شخصیت عالمه ،محقق ،مفسر ،فقیه و متفکر و من
ً
شخصا معتقدم ،ناشناخته و مجهولالقدر ،حضرت آیةاهلل واعظزاده بسیار دشوار است و در
واقع ،مصداق همین جمله ادبی است که« :مینگنجد بحر در کوزه ای».من به دوستان عرض
کردم که در این فرصت کوتاه فقط به وجه قرآنی ایشان میپردازم تا بحث مطالعات و حوزه
مطالعات حدیثی ایشان ،در حقیقت ،فرصت هم نمیکنیم که به آن جنبهها هم بپردازیم.
من به لحاظ مطالعه آثار ایشان ،از قبل از انقالب ،از اولین چیزهایی که از ایشان خواندم؛
مجموعه مقاالت و سفرنامه ایشان به کشورهای عربی بوده است که اینقدر در آن عالم طلبگی
سالهای آغازین در کام من شیرین بود که بارها و فراوان به ایشان تأ کید کردم که اینها تجدید
چاپ شود؛ متأسفانه بعد از رحلت ایشان منتشر شد و همیشه ایشان میفرمودند که من باید
 .1محمدعلی مهدو یراد ،قرآنپژوه ،در سال  1334در اطراف نیشابور متولد شد .تحصیالت ابتدایی را در همان دیار
گذراند و پس از آشنایی با مقدمات ادبیات عرب ،در سال  1348وارد حوزۀ علمیۀ مشهد شد و در مدرسه آیةاهللالعظمی
میالنی که با شیوه منظم و نو اداره میشد ،تحصیل علوم دینی را آغاز کرد .وی سال  1354برای ادامه تحصیل به حوزۀ
علمیۀ قم رفت و دروس سطح و خارج فقه و اصول را نزد استادان صاحبنام این حوزه سپری کرد .از سال  1358در کنار
تحصیل و اشتغال به کارهای تبلیغی ،پژوهش در حوزه ،علوم قرآنی را آغاز کرد .مهدو یراد ،از پایهگذاران مجله «بینات»
بود و سال 1369مجله «آینه پژوهش» را بنیاد نهاد .او سالها در دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده الهیات دانشگاه تهران
به تدریس علوم قرآنی پرداخت و پایاننامههای فراوانی را هدایت کرد و اکنون بهعنوان دانشیار در دانشگاه تهران (پردیس
قم) مشغول تدریس است.
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اینها را به سفرهایی ضمیمه کنم که بعد از انقالب رفتم که در دو جلد قابل چاپ است که
ً
ظاهرا این کار اصال انجام نشده است؛ در هر صورت ،همه را به مطالعه میراث ماندگار دفتر
دوم توصیه میکنم که سفرنامهای به کشورهای عراق ،لبنان ،مصر و الجزایر است و البته بسیار
شیرین و لذتبخش و خواندنی است.
اما اینکه من به محضر ایشان رسیده باشم که البته ،به تفصیل ،خدمت ایشان میرسیدم
ً
و از ایشان استفاده میکردم و این مربوط به بعد از انقالب است و مخصوصا به ُیمن و موقعیت
دانشگاه علوم اسالمی رضوی توفیق دیدار و مالقات با ایشان را به کرات بهدست میآوردم.
در مورد شخصیت فردی ایشان که من شأنم نیست در مورد ایشان حرف بزنم ولی از آثار
که اگر بخواهیم یک داوری یک دقیقهای بکنیم و بعد به بحث بپردازیم ،باید اذعان کرد که
قلم بسیار روان و شیرینی داشتند و حضرت آیةاهلل سبحانی از بعضی از خوشقلمها که یاد
میکند و میگوید« :کالماء الجاری :یعنی مثل یک آب روان هستند و در عین اتقان در نثری
معیار ،ژرفایی ،واقعگرایی ،فرامذهبی و پژوهش غیر ایدئولوژیک به رشته تحریر در آمدهاند؛
ً
دارای آ گاهیهای بسیار گسترده از ابعاد تمدن اسالم و واقعا از ابعاد تمدن اسالمی میباشند.
دوستان همتی ورزیدند و آهنگ آن را دارند که انشــاءاهلل ،حضرت استاد ،جناب دکتر
واعظی هم به دوستان تأ کید مضاعفی بورزند که یادداشتها و غیریادداشتهای ایشان را به
چاپ برسانند که به بیست جلد فراز خواهد آمد و بعد آن وقت ،میشود یک کنگرهای درباره
اندیشههای گوناگون ایشان رقم زد و به صورت عمیقتر در مورد آثار و افکار ایشان صحبت کرد.
من هم حضورا از خدمت ایشان سؤال کردم و شنیدم و هم یک جایی ،نوشتهای به اختصار
با عنوان آموزش و پژوهش قرآنی از ایشان دیدم که برای هر کدام هم یکی دو نمونه نقل کردند
و چون فرصت ندارم من از آنها میگذرم؛ ابتدا در خصوص ،محضر پدر ایشان ،والد معظم
ایشان مرحوم آیةاهلل شیخ مهدی واعظزاده خراسانی ایشان که با تأ کید میفرمودند که نوعا در
بحثهای ایشان که حاضر میشدم در نجف یک دوره تفسیر سوره یوسف را بحث کردند ،در
قرآن در یک جای دیگر تفسیرسوره حمد را گفتند و الی آخر.
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شخصیت دومیکه ایشان در نهایت فروتنی و تواضع از ایشان یاد کردند که خدمت
ً
عزیزمان که نشسته بودم میگفتم این خاکساری و فروتنی و بزرگواری ایشان واقعا مثال زدنی
بود و چقدر تکریم و تجلیل از مرحوم استاد محمد تقی شریعتی کردند؛ و به مناسبتهای
ً
گوناگون ،از ایشان دقیقا یاد کردند و نمونههایی از تفسیر ایشان را نیز ،نقل کردند و حتی فرمودند
که من به بعضی از استادان بزرگ تفسیر ایشان را ترجیح میدادم و این را هم در میان چند نمونه
یادآوری کردند و ایشان معتقد بودند که در ابتدای سوره مائده« :یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود»1
برائت استهالل است و در مورد برترین و مهمترین میثاقی است که در زندگی انسان وجود دارد،
ً
یعنی میثاق رهبری و والیت که چون من حضورا از مرحوم استاد محمد تقی شریعتی شنیدم
که من دو یا سه بار یک ماه رمضان تمام سوره مائده را بر محوریت والیت تفسیر کردم و نشان
دادم که اکمال جای خودش است که بعضی از مفسرین میگویند که بعدا گذاشته شده است
در حالی که این گونه نیست و داستانش به محوریت سورهها و به یک محور واحد داشتن آنها
برمیگردد .مورد دیگر ،تأمالت آیةاهلل بروجردی و نکتههایی است که در درس داشتند و آنها
را از ایشان فرا گرفتند و همچنین از مرحوم میرزا ابوالفضل زاهدی و از میراث مکتوب عالمان و
ً
بزرگان و مفسران جهان عرب مخصوصا شیخ شلتوت و به ویژه از عالمه طباطبایی که نامشان
را فراموش کردم در ابتدا بیاورم.
در مورد تدریسهای ایشان که سریع اینها را بگویم و شاید کسی نداند و من از ایشان شنیده
بودم و خوشبختانه در یک مقدمهای نیز ،دیده بودم که میراث ماندگار جلد اول را نوشتند و
ایشان از سال  1345تا  1374یک دوره کامل تفسیر گفتند یعنی از اول تا آخر قرآن در مشهد
در جلساتی که قضات و در بعضی جلسات ،استادان دانشگاه و در برخی موارد ،دانشجویان
شرکت میکردند و میفرمودند فقط جزواتی اندک از آن پیاده شده ،به صورت متن باقی مانده
و قابل نشر است و عرض میشود که یک دوره کامل تفسیر گفتند من هنوز یک جزوه کوچکی
از علوم قرآنی از سالهای اولیه حضورشان در مشهد از ایشان دارم و در زمینه تاریخ و حدیث
 -1آیه اول سوره مائده.
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هم فراوان در دانشگاههای تهران بعد از انقالب ،مثل دانشگاه تربیت مدرس و غیر آن تدریس
داشتهاند؛ متأسفانه بسیار کم از آثار ایشان نشر یافته است و در همین جلد اول میراث ماندگار
ً
یک بحثی در هدایت و ضاللت دارند و واقعا کم نظیر است یک بحثی از آیات اولیه سوره آل
عمران دارند که بسیار قابل توجه است دو تا کار خیلی مهم ایشان یکی «المعجم فی الفقه اللغه
القرآن و سر بالغته» است و دیگری «نصوص فی العلوم القرآن» میباشد که در فرصت بعدی که
اگر به آن دو تا نرسم دوست دارم که بعضی از دیدگاههای خاص ایشان را در بحثهای علوم
ی نیز دارند و بعضی از بحثهای تفسیری که باز در آنجا
قرآنی عرض کنم که نتایج بسیار مهم 
ً
هم نکتههای بکر و تازه دارند اگر فرصت داشته باشم که قطعا فرصتمان بسیار کم است.
نظریههای علمی مرحوم واعظزاده چیست؟
همان طور که عرض کردم مرد بسیار بزرگی بودند و شاید هم خوشبختانه حضور ایشان
در تقریب و کار اجرایی ایشان منجر به نظریههای علمیشان شده بود ،این قدر ایشان فکر
و ایده و اندیشه داشت که اینها را متأسفانه نتوانست تکمیل کند و قبل از اینکه به بحث
قرآن وارد بشود گمان میکنم که به صورت یادداشتهایی ناتمام وجود داشته باشد؛ به خاطر
میآورم روزی ،رسالهای را که در دانشگاه تربیت مدرس راهنمایی کرده بودند و در آن روز آن
دانشجو دو ساعت زودتر ،کارش را آورده بود و من آن روز خدمت ایشان رفتم و خیلی از ایشان
استفاده کردم از جمله از ایشان سؤال کردم استاد! قصار یمکن ان یقال درباره سلیم را بگو و
ایشان نگفتند اما باألخره و در نهایت فرمودند :من از زبان آیةاهلل بروجردی حساس شدم اینقدر
یادداشت الی این دفتر گذاشتم که اگر یک روز اینها را تدوین کنم فکر میکنم یک کتاب
پانصد صفحهای بشود؛ درباره سلیم بن قیس و بیشتر نسبت به راو یاش بدبین بود ،ایشان در
ضمن همین مقاالت بسیار یاد کردند که این موضوع در حد یک رساله است و یا این موضوع
در حد یک کتاب است ،اینها زیاد است من در حد نکتههای خاص ایشان تکیه میکنم
و در آخر هم یک بحث به نظر خودم خیلی مهم را که نتایج مهمیدارد که متاسفانه ایشان
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نتوانستند خودشان تکمیلش کنند بیاورم.
ً
اوال دوستان بدانند که ایشان یک تقسیم بندی بسیار خوب در مورد علوم قرآنی کرده اند:
«علوم للقرآن»« ،علوم فی القرآن» و «علوم حول القرآن» ،این تقسیم بندی ویژه ایشان است و
اگر کسی جایی نقل کرده و آدرسی نداده است ،به یقین ،سخن گزافی گفته است و این پایه
خیلی مهمیدارد و حاال اینگونه نیست که یک توزیعی کرده باشند و اساسا بر این باور هستند که
«علوم للقرآن» پیشتر از «علوم حول القرآن» میباشند ولی «علوم للقرآنها» که یک بخشی از آن در
ادبیات و بالغت است اصال در سایه قرآن شکل گرفته و اینها را برای کتاب «نصوص فی علوم
القرآن» جمع آوری کرده بودند که ده جلدش تا به حال در آمده است؛ به این صورت که ابتدا یک
مقدمه ای بنویسند و سپس یک مدخلی برایش بنگارند و در آن مدخل ،تاریخچه علوم قرآنی را
بنویسند و آنجا این سه بخش را از هم باز کنند ببینید علوم فی القرآن که ایشان میفرمودند در
متون اولیه ما تقریبا این تعبیر علوم القرآن مرکب به معنای اتقانی بطنها که ما اصال نداریم و به
تعبیر آنها همان علوم فی القرآنها بوده است و قطعا و جزما اسم اصلی التبیان« ،الجامع لعلوم
القرآن» است برای اینکه مجمع البیان خودش میگوید« :سمیته بمجمع البیان الجامع لعلوم
القرآن» و بعد خود طبرسی میگوید من جا در جای پای طوسی گذاشتم« :و ان تضیع بنوره و
قائدتا» باید این اسم را از آنجا گرفته باشد ،یک نسخه هم ،از این نسخههای بسیار کهن تقریبا
این را دارد و تفسیر رمانی هم که االن یک بخشهایی از آن پیدا شده است ،آن هم عنوانش همان
گونه است« :الجامع للعلم القرآن یا لعلوم القرآن» میباشد ،قبال وقتی اسم تفسیرها را علوم القرآن
میگذاشتند ،منظورشان معارف قرآن و محتوای درونی قرآنی بود ،ایشان معتقد نبودند سورههای
مکی و مدنی مخلوط دارد و یا به اصطالح سورههای مکی که آیات مدنی هم داشته باشد و یا
مدنی که آیات مکی داشته باشد؛ فقط در آخر سورۀ مزمل بر آن آیه طوالنی یک تأملی داشتند که
آن تأمل هم در جای خودش قابل توجه است و آن را هم یک جوری حل میکردند در گفتگوهای
ما ،ایشان به نسخ معتقد نبودند ،اینها میماند که به دوستان و فضال عرض کنم که در هر
بخشی از این نصوص فی علوم القرآن که بعد کارآمدی بسیار مهم آن را خدمتتان عرض خواهم
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کرد ،ایشان برای هر بخشی ،یک مقدمه نوشتند و این مقدمهها ،عصارۀ سالها اندیشههای قرآنی
ایشان است .یعنی ایشان که مقدمه جمع قرآن را نوشته اند و یا مقدمه عدم تحریف قرآن را که به
رشته تحریر در آوردند ،مطالب ،اشارهها و نکتههای بسیار زیادی دارد ای کاش ،ایشان میبودند
و مقدمه نسخشان را هم مینوشتند که متأسفانه فرصت نشد .ایشان در مورد مقولۀ «جمع قرآن»،
با قاطعیت معتقد بودند که هم جمع و هم ترتیب مربوط به خود رسول اهلل؟ص؟ است؛ در همین
مقدمهای که برای جمع قرآن نوشتند فرمودند من ترجیح میدهم که ترتیب موجود قرآن ،از آن
ً
خود پیامبر؟ص؟ است جمع هم از آن خود پیامبر؟ص؟ است در خصوص جمع تقریبا میتوان
گفت هشتاد درصد علمای اسالمی میگویند که جمع مال خود پیامبر؟ص؟ است کسانی که به
اصل جمع معتقد نباشند بسیار کمند اما این ترتیبی که با حمد شروع میشود و با ناس خاتمه
مییابد و این مربوط به پیامبر؟ص؟ باشد ،یک نظر خیلی مشهوری نیست و تقریبا میشود گفت
که قائلش هم کم است ،علمای اهل سنت همچون باقالنی ،قاضی عبدالجبار و از میان شیعه:
ً
سید مرتضی شیخ طوسی رضوان اهلل تعالی علیه و ابن شهر آشوب میباشند؛ تقریبا باقالنی هم
دو تا نظر دارد که گمان میکنم نظر نهایی در نقل قرآنش همین باشد از اینجا ،ایشان نتایج خیلی
مهمیگرفته است البته بعدها من متوجه شدم شاید در جمع قرآن ایشان تحت تأثیر استاد بسیار
جلیل القدرشان که همان طور که حضرت آیةاهلل استادی فرمودند فراوان و با عظمت از ایشان
یاد میکنند آیةاهلل بروجردی باشند اولین بار هم من این بحث جمع قرآن را از تقریراتشان در مورد
مرحوم فخر الدین حجازی دیدم که ایشان یک کتابی داشت و زمانی که به قول آن بزرگوار از
بچههای طالب بودیم میخواندیم ،عنوان آن کتاب «پژوهشی درباره قرآن» بود که در پاورقی آن نظر
آیةاهلل بروجردی را نوشتند که از نسخه خطی تقریرات آقای واعظزاده این را دیدم ،ولی بعدها که
این جلد چهار «نصوص فی علوم القرآن» چاپ شد و بعضی از تقریرات آقای بروجردی؟هر؟ آمد
که البته تقریر مرحوم آقای واعظزاده هم مفصلتر است و هم توضیحاتی که خود ایشان دارد ،مهم
است که مرحوم آقای بروجردی معتقد بودند« :روایات جمع قرآن بعد از پیامبر که داللت میکند
بر جمع غیر پیغمبر همه جعل است» و این خیلی چیز مهمی است .من یک وقتی با مراجعه
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به آثاری همچون مصنف عبدالرزاق و مصنف ابن ابی شیبه که هردوی این کتابها خیلی
مهماند و البته من هر دو تا را به داللت و راهنمایی این حضرت بزرگوار جناب آقای جعفریان
خریدم ،یعنی چون ایشان میفرمودند مصنف عبدالرزاق مادههای تاریخی بسیار مهمیدارد،
ً
من روایات جمع اینها را جمع کردم و از جمله مال هیثمی را نیز جمع کردم ،ولی اخیرا یکی از
فضال ،زیر نظر آقای پاکتچی ثابت کرده است که روایات جمع قرآن داللت کننده بر جمع ابوبکر
و عمر را که اصال عثمان توحید مصاحف است و اصال جمع نیست و این یک تسامح است که
او را جمع میگوییم همه این استنادها به زهری بر میگردد ،یعنی من این را قبال متوجه شده بودم،
ولی االن ایشان با کامپیوتر گشته بوده حتی یک نمونه وجود ندارد ،فقط یکی دو نمونه است که
آن هم به زهری بر میگردد که میگویند برای روایت همه حلقه مشترک درست میکنند و اینها
به زهری برمیگردد که ماجرای زهری هم مشخص است؛ شخصیت درباری بودنش و فرهنگ
ساختن برای دربار و حاکمیت وی.
حضرت آیةاهلل واعـظزاده از اینجا به یک نظریه بسیار مهمی درباره مصاحف میرسد و
ً
همانطور که شما بزرگواران میدانید این مصاحف تقریبا دستخوش نقدها و انتقادها و بعضی
حرفهای چنین و چنان مستشرقین قرار گرفته است و میدانید که مصاحف سجستانی را
اولین بار ،آنها چاپ کردند یعنی آرتور جفری چاپ کرد ،دو تا از این مصاحف ،در ترتیب
و محتوا با هم همگونی نــدارد ،از اینجا اینها به نتایجی رسیدند :عبدالصبور شاهین هم
ً
این اشاره را دارد و یکی از نویسندگان بسیار مهم سوری هم اخیرا هم دیدم این اشاره را دارد،
ً
ً
ایشان هم اخیرا به این نتیجه رسیده اند که جز علی؟ع؟ و جز ابی بن کعب البته این را لفظا
میفرمودند ولی علی؟ع؟ را نوشتند به امر رسول اهلل کتابت نمیکردند ،پیامبر؟ص؟ همین طوری
میفرمودند که کتابت کنید ،ثبت کنید ،ضبط کنید و بنویسید؛ مرحوم آقای بروجردی هم نظر
خاصی داشتند؛ باز ایشان در همان بحث تحریف و مقدمه تحریف نقل کردند ولی آن کسی
که با دستور خود پیامبر؟ص؟ مینوشت که حالت حجیت داشت ،علی؟ع؟ در مکه و مدینه
بود و ابی بن کعب در مدینه بود مرحوم آقای معرفت هم در اواخر عمر به این نظر رسیدند ،ایشان
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ً
زید بن ثابت را نیز اضافه کرده و از میان همه کاتبان وحی ایشان را انتخاب کرده است ،قطعا
و ً
جزما روایات داللت کننده بر کتابت زید بن ثابت جعل دستگاه حکومت است ،این موجود
مرموزی است به قول فضال برای زید بن ثابت یک دراسه مستقل الزم هست؛ از اینجا ایشان به
این نتیجه میرسیدند که این مصاحف دست نوشتهها و یادداشتهای خود صحابه است
یعنی اگر یک مصحفی با مصحف دیگر اختالف دارد ،مشکلی ندارد ،مثل اینکه شما میروید
پای درس و مطالبی مینویسید و یادداشتهای این آقا با آن آقا متفاوت است ،اصل مصحف
ً
قطعا و ً
جزما ماجرای ابن
و سورههای قرآن مشکلی ندارند ولی این چینشها مشکل دارند و
مسعود هم ساختگی است ،این که ابن مسعود معوذتین را جزء قرآن نمیدانسته یا نقل به معنا
میکرده است ،نکته ای که ایشان در مورد مصاحف فرمودند بسیار قابل توجه است و به نظر
من برای پاسخ گفتن بسیاری از نکات قابل پیگیری است در مصحف علی؟ع؟ هم ایشان
به یک نکته قابل توجهی رسیدند ،البته آن نکته دومش را تقریبا فرمودند ولی تحقیقا آنهای
دیگر را نوشتند که بنده معتقدم مصحف امیرالمؤمنین؟ع؟ ،بر اساس وحی بیانی است و
ً
در واقع ،مصحف علی؟ع؟ دقیقا بر اساس وحی قرآنی و وحی بیانی است و اینکه حضرت
باقر فرمودند« :که اگر کسی ادعا کند که قرآن ،آن چنان که باید جمع میشد غیر از علی ابن
ابیطالب و ما »...ما یعنی ما اهل بیت؟مهع؟ ،بعد از علی ابن ابیطالب؟ع؟ ،اینها که در مرئی
و منظر نظرشان نبود ،اگر هم چنین ادعایی کنند دروغ میگویند برای اینکه کسان دیگری
ً
ً
میتوانستند ادعا کنند چون در مرئی و منظرشان بودند ،ایشان تقریبا و یا تحقیقا مینویسند
که مصحف علی؟ع؟ مهمترین مصحف و ویژگی و خصوصیتی که داشت همان بحثهای
ً
تنزیلی و اضافی و تفسیری و تأویلی است که عمال مصحف را از مصحفهای دیگر مستثنی
میکرد؛ ما هیچ روایتی هم برای هیچ یک از صحابه نداریم که با این دقت باشد که هر آنچه
نازل میشد ،پیامبر؟ص؟ ،علی؟ع؟ را میخواستند و بیان میکردند و علی؟ع؟ مینوشتند؛
این بحث جمع قرآن و ادامهاش در مصحف علی؟ع؟ و مصاحف ،به نظر من نتایج بسیار
مهمیدارد ؛حضرت آقای شهرستانی (حفظهاهلل) اینجا نبودند که ایشان به نتایج بسیار خوبی
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ً
رسیدند به نظر من در خصوص جمع قرآن ،به این نکته رسیدند و عمل مصحف امیرالمؤمنین
را مصحف مطلو و مصحف مغروع کردند؛ به عقیدۀ من ،اگر یک تأمل کوچکی به نظر آقای
واعظزاده بکنند این مشکل را هم حل خواهند نمود و قاعدتا مصحف امیرالمؤمنین همین
مصحف است و هیچ فرقی با همین مصحفی که ما در اختیار داریم ،ندارد ،دو تا مصحف
هم ندارند اول تا آخر یک جور است؛ تأویلها و تفسیرها و بحثهای خیلی مفصلی داشتند
که ایشان دارند در بحثهای تفسیری هم که از ایشان کم چاپ شده و به صورت مقاله یا نکته
موجود است؛ یکی از مقاالت بسیار مهم و قابل توجه ایشان «الشهید فی القرآن» است و تقریبا
بعد از طبرسی و بیضاوی اولین کسی است که در یکی دو آیه مصداق را در آیات قرآن هم
مقطوع فی سبیل اهلل تلقی میکند ،البته عبدو هم در همان آیه «من النبیین» را دارد و با یک
بررسی خاص میگوید؛ ولی این مقاله الشهید فی القرآن حدود هشتاد صفحه است و از شاه
مقالههای مرحوم آقای واعظزاده است و بسیار مقاله پر مایهای است ،چند کلمهای درباره
این دو تا کتاب عرض کنم ببینید شما بزرگان به خوبی میدانید و ما هم از باب بعضی از امور
اینجا هستیم که میدان بحث گاهی مهمتر از خود بحث است یعنی آن کسی که میدان بحث
را باز میکند از آن کسی که مواد بحث را در اختیار میگذارد ،آن اولی مهمتر است شاید کسی
انکار نکند که تفسیر فخر رازی از این جهت که فضای بحث را باز میکند از همه تفسیرها
مهمتر است؛ «نصوص فی علوم القرآن» ،مهمترین کاری که میکند و محقق علوم قرآنی را
مسلط بر کار میکند آن مواد و آن میدان بحثی است که در اختیار میگذارد ،ببینید وقتی که ما
داریم به بحث علوم قرآنی میپردازیم ،در هر مادهای از مادههای علوم قرآنی ،همین کتابهای
ً
معمول را میبینیم و نهایتا ،کمی هم تفسیرها را میبینیم ،در نصوص فی علوم القرآن اگر در
یک کتاب ادبی ولو سه خط درباره یک موضوعی آمده است ،این محقق بزرگوار ،آقای دارابی
زیر نظر مرحوم واعظزاده همه را جمع کرده است و باز هم از آن تواضع عجیب و فروتنی شگفت
انگیزشان یاد میکنیم که در مقدمهها مکرر یاد کرده اند که من به آقای دارابی نظرم را میگفتم
و گاهی اصرار میکردم و ایشان باألخره اصرار من را میپذیرفت و عذرخواهی میکردند و در
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همه این موارد عذرخواهی کردند که با تأ کید و تأمل ایشان باألخره نظرشان را پذیرفتند ،اما
آن کتاب بزرگ یعنی معجم که البته تصمیمهایی درموردش دارند که من در یکی دو دقیقه
این را هم عرض میکنم؛ ببینید من هم شاید نسبت به این تفصیل و گستردگی کتاب کمی
نکته داشته باشم ولی من موارد متعددی را وقتی که در بحث قرآنی نیازمند بودم و حتی از
طریق شاگردانم با کامپیوتر و دستگاههایی که دارند گشتیم چیزهایی در این کتاب هست
که در جای دیگر پیدا نشد من از جمله درباره این آیه که« :لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان
االرض یرثها عباد ی الصالحون» معتقد نیستم که ذکر نه تورات است نه چیز دیگر ،ذکر ،ذکر
است و از جمله ردپاهایی که هست در همین معجم است؛ یعنی هیچجا جامعیت اقوال را
در ذیل آیات به اندازه این کتاب نمیبینیم چون ،اینها ،بنا را بر این گذاشته بودند که اگر در
یک کتاب تاریخی ،هم در آن دو تا نکته ذیل آیه ای دیدند بیاورند و آنها را رها نکنند ،یک
اشکالی که فکر میکنم که دوستان انجام دادند ،نبود فهرست الفبایی است؛ از جمله کارهای
بسیار مهمیکه مرحوم آقای واعظزاده اینجا کرده است که کارهای خود ایشان است مسأله
معربات و دخیلهاست؛ ولی دوستان اینها را فهرست نکردند ،در هر جلد ،تعدادی ماده
وجود دارد و همان طور که میدانید در ماجرای دخیل هم باز مشکل داریم چون مهمترین واژه
نامه دخیل را آنتوان جفری نوشته که در ایران هم ،ترجمه شده است؛ البته بحث مهمی است
که آیا ما دخیل داریم یا نداریم؛ بحث از شافعی گرفته و از معمر بن مسیب تا به حال و اصل
را ایشان پذیرفتند و بر اساس لهجه معیار مشکلی ندارد که ما واژه دخیل داشته باشیم ،ولی
هر واژه دخیل را که در سیر بحث رسیدند که من فرصت نکردم اینها را جمع بکنم با دقت
و با توجه به اصول ادبی و عربی نشان دادند که این واژه ادعا شده دخیل نیست یا برعکسش
یا بحثهای اعالمیکه در دل این معجم آمده است؛ عرض کردم حضرت آیةاهلل خامنهای،
مقام معظم رهبری دامت برکاته ،به درستی فرمودند که این فراتر از یک معجم است و تفسیر
بسیار بزرگی است این درست است و نقدش هم کردند که این حالت تفسیری پیدا کرده
است و نه حالت لغوی و معجمی؛ ولی در هر حال ،این تأملها بسیار مهم است اما قطعا اگر
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این تمام میشد (در حالی که تا حرف سین است) از دل این ،یک اعالم القرآن محققانه درجه
یک در میآمد ،نه صرف یک نقد .به عنوان مثال واژه «ابراهیم» به درستی اینجا بحث شده و
تفسیر شده است و یا «جبرئیل» اینجا به درستی بحث شده است ،اینها را خودشان نظارت
کردهاند؛ آن دو بحث آخر را همین جا که آوردهاند؛ اگر اینجا جدا شود گمان میکنم االن سه
چهار جلد خواهد شد ،یکی «االصول اللغویه» و دیگری «االستعمال القرآنی» که ایشان اشتراک
لفظی و معنوی را پذیرفتند که این هم مورد بحث بوده است و هر جا بحث تمام میشده است
این قسم آخر را االصول اللغویه و االصول القرآنیه را خود ایشان مینوشتند یعنی شخصا و قلم
عربی خود ایشان است و این بحثها بسیار پر نکته است ،هم بحثهای استعمال القرآنی در
جمعبندی و هم در آن بحثهای االصول اللغویه که ریشه بحث لغت را از اصل مبنا میگیرند
و فقط به ابن فارض و اینها اکتفا نمیکنند و به ادبیات جاهلی مراجعه میکنند و نکتههای
بسیار مهم حاال ان شاء اهلل دوستان بزرگوار ما در بنیاد پژوهشها همت کنند چون ایشان
کتابخانه را به آنجا دادند حداقلش این است که این حاشیهها را استخراج کنند؛ من در محضر
ایشان گاهی میرفتم و نمینشستم و نگاه میکردم به عنوان نمونه «عمده الطالب ابن عنبه» را
نگاه میکردم ،اینقدر حاشیه دارد ،این تاریخ نسبشناسی است این ،حوزه مطالعات تمدنی
گسترده ایشان را نشان میدهد؛ ایشان بعضی وقتها دورتادور صفحه یادداشت داشتند و
نوشت ه دارند .من را ببخشید اگر زیاده روی کردم.
و السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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حجةاالسالم رسول جعفریان

1و2

خدمت دوستان عرض سالم دارم و از برگزارکنندگان این نشست تشکر میکنم؛ درباره
سابقهای که اشاره کردند به هر حال تاریخ شیعه شاهد یک مراحل مشخصی است از ارتباط
بین علمای شیعه و علمای اهل سنت و دورههــای تاریخیاش کمابیش مشخص است؛
تشیع منهای کانونهای شخصی و اختصاصی در بغداد که با علمای سنی مراوده داشتند
و گفتگوهای بسیار تند کالمی و در عین حال ،همنشینیهایی در حوزه استفاده از دانش در
کنار هم دیگر بود به هر حال وضعیت بغداد به هم ریخت ،نجف تأسیس شد و بعدها حوزه
حله و رفت و آمدی که در دوره ممالیک و دوره عثمانی ،علمای شیعه عرب داشتند به بالد
عربی و سبب میشد که آنها هم تأثیر بگذارند و هم تأثیر بپذیرند؛ ما در قرن هفتم هشتم تا
دهم که رفت و آمد قسطنطنیه و قبلش که به حوزههای دیگر داشتیم که البته اندکی از آن با
مصر است ،شاهد این تأثیر و تأثر هستیم ،تشکیل دولت صفوی و تقابلی که با دولت عثمانی
 .1رسول جعفریان (متولد ۱۳۴۳ش خوراسگان اصفهان) در  ۱۳۵۵تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و دو سال بعد برای
ادامه تحصیل به قم رفت .از  ۱۳۶۰به مطالعات تاریخی روی آورد .عمده پژوهشهای جعفریان درباره تاریخ تشیع است.
زمینههای دیگر پژوهشهای وی عبارتاند از :تاریخ سیاسی صدر اسالم و تاریخ دوره صفوی .کتابهایی چون تاریخ
سیاسی اسالم (سیره رسول خدا و سیره خلفا) ،تاریخ تشیع در ایران ،اطلس شیعه و نیز سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
ازجمله آثار مهم اوست.
 .2متن کامل سخنرانی ارائه شده از سوی سخنران محترم در فصل نهم آمده است.
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پیدا کرد و ارتباط را برای علمای ایرانی قطع کرد؛ ولی علمای عرب این ارتباط را ادامه دادند
اگرچه بعضی از ایرانیها رفت و آمد داشتند و شاید یکی از بهترین نمونهها میرزا عبداهلل افندی
است که در بخش اهل سنت ریاض که متأسفانه چاپ نشده است شاهد اطالعات بسیار
گرانبها از آن هستیم که از کتابخانههای قسطنطنیه و رفت و آمدی که با آنها داشته ،پیش
از این هم شهید داشته است؛ هم شهید اول و هم شهید ثانی و ما متأسفانه در این چهارصد
سال ارتباطمان کمتر شد تا دو مرتبه گشایشی در جهان اسالم ایجاد شد ،تنوع نوین ،ارتباط
ما را با بالد سنی وصل کرد و دو مرتبه این رفت و آمدها شروع شد و نوشتههای مرحوم فیض
ً
کاشانی را شما مشاهده کنید ،نقادیهای تندی نسبت به شهید دارد و مکتب شهید و اصول
مکتب اصولی به عنوان اینکه اینها از اهل سنت تأثیر پذیرفتند ،دو مرتبه دویست سیصد
سال این تفکر حاکم بود دو مرتبه در این صد سال گذشته ما شاهد این انفتاح بودیم و این
رفت و آمد بوده است و مورد مصر به طور خاص ،به دلیل اینکه مصر اولین کشوری بود که با
غرب ارتباط پیدا کرد ،در حوزه شرق اسالمی و کتابهایی که به دست ما رسید ،هم مستقیم
و هم از طریق علمای عراق و هم از طریق لبنان و متفکرانی که داشت ،به هر حال ،یک تأثیر
ویژهای روی ما گذاشته است؛ به هر حال مصر با بالد عربی متفاوت است ،به دلیل سوابق
فرهنگیاش ،به دلیل اینکه مسیحیان قبطی بسیار نیرومند بودند و افکار ملی در آن جا خیلی
شاخص بود به دلیل اینکه غرب زودتر آمد و افکار لیبرالیستی بیشتر آنجا شایع شد و اینها
در بینشهای مذهبی اثر کرد و حتی شما چارهای ندارید جز اینکه بپذیرید نجف ما پیش از
مشروطه متأثر از افکار جدید بود و ما به طور واضح شاهد تزایل استبداد در رساله «تنبیه االمه»
ً
هستیم و اصوال هم در فقه و هم در اصول ما قبل از تنباکو  1310-1309و بعدش متأثر از افکار
مصریها هستیم؛ اما این یک فصل قصه است که خیلی طوالنی است و یک فصلش هم
ارتباطهای سیاسی ما با مصر در دوره رضاشاه هست و من هنوز نمیتوانم بفهمم که چطور
رضا شاه برای پسر جوانش خواست یک دختر عرب بگیرد آن هم دختر ملک فاروق ،فوزیه را و
اینکه یک دولت ملی گرای ایرانی چطور به این نتیجه میرسد که برود و برای فرزند خودش از
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خاندان سلطنتی در مصر یک کسی را خواستگاری بکند ،سال  1317شمسی در اسفند ماه
محمد رضا پهلوی با یک هیأت بلند پایهای عازم عراق و بعد مصر میشوند ،خواستگاری
انجام میشود و بعد ازدواج در ایام عید صورت میگیرد مدتها ،روزهای متوالی در قاهره و در
اسکندریه میمانند و در این سفر هست که اولین بار شیخ محمد تقی قمی بحث تقریب را
ً
مطرح میکند یعنی یک ارتباط تقریبا نزدیکی دارد ،این مسایل یک مشکل مهم داشت و آن
این بود که به هر حال یک پسر شیعه چطور میتواند با یک دختر سنی ازدواج بکند و در مصر
یک بلوایی سر این مطلب پدید آمد و سبب شد که کتابهایی نوشته بشود همچون «رضا
شاه پهلوی ،نهضهالحدیث فی ایران ،را که ساداتی نوشته است؛ این کتاب ،کتاب بسیار
مهمی است که در سالهای  1939-1318منتشر شده است و توسط مؤلف ،این نسخه به
غنی داده شده است که آن موقع سفارت ایران را داشت؛ دو بخش مجزا دارد :یک دوره تاریخ
ایران دارید که ضمنش خیلی بحث از شیعه و بحث از تقریب میکند و هنوز ده سال مانده
است به تأسیس دارالتقریب و عالوه بر این ،در قسمتی ،یک بحثی راجع به شیعه دارد که در
صفحه  63این کتاب بحث مربوط به شیعه را گزارش میکند؛ من نمیدانم شیخ محمد تقی
قمی آن موقع چکار داشته است ،میدانید شیخ محمد آن موقع در قم که بود پدرش متهم به
افکار نوگرایانه شد و احیانا ناصرالدین شاه او را به تهران خواست و بعد هم دیگر به قم برنگشت
و پسر هم اندیشههای نو داشت و اینکه چه انگیزههایی داشته را نمیدانیم اما با سیاست
ارتباط داشت یعنی بحث تقریب ،کسی که بحث شیعه این کتاب را نوشته است؛ استاد
محمد حسن االعظمی هست ،سکرتر عام الجماعه االخوه االسالمیه و این جماعت برای
تقریب است و ده سال قبل از دارالتقریب به وجود آمده است که ما به آن توجهی نداریم و این
فصل را ایشان مینویسد برای اینکه به مردم مصر بگوید که شیعه هم یکی از مذاهب اسالمی
است و ما هیچ مشکلی نداریم ،قبل از شلتوت ،ما مراغی را داریم ،وی اولین کسی است که
بحث تقریب را مطرح میکند و مراغی کسی هست که عقد فوزیه را با محمد رضای پهلوی
پسر پادشاه ایران میخواند و از دانشگاه ازهر دیدار کرده است ،آن موقع روزنامه اطالعات یعنی
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اگر کسی اسفند و فروردین  1317و  1318را ببیند از این تصاویر آنجا زیاد میبیند که مراغی
دارد بخشهای مختلف دانشگاه را نشان میدهد حتی روزنامه اطالعات تصاویر دیگری را هم
دارد و در ویژه نامه روزنامه اطالعات موجود است که در سال  1318منتشر شده است ،بحث
عقد  11صبح  24اسفند  1317برابر با  1358قمری اتفاق میافتد که شیخ مصطفی مراغی
شیخ جامع االزهر بر طبق آیین اسالم ،عقد را خوانده است این را به این خاطر عرض میکنم
که بحث تقریب با بحث سیاست و بحث روابط ایران و مصر در واقع به هم پیوند خورده است
و فضای مصر یک فضای مناسبی بود ،فضای بسیار روشنفکری در آن حاکم بود و سفرنامه
نویسهای ایرانی که آن موقع مصر را دیدند و همه تعریف میکنند که افکار بسیار متفاوت شده
است و اینکه توجیه بکنند که یک دختر اهل سنت زن یک ولیعهد شیعه بشود؛ در این کتاب،
کامال مشخص است که از تشیع دفاع میکند و میگوید در ایران ،پانزده ملیون جمعیت دارد
و فقط یک ملیونش سنیاند و ایران چقدر تأثیر دارد حتی یک توضیحی میدهد که ایران و
تشیع ،به اسالم معنوی بیشتر از جنبههای صوری اش توجه دارند و میگوید حتی سنیهای
ایرانی هم متفاوتند مثل غزالی و دیگران؛ و البته اشاره ای هم به فضایل و مناقب پهلوی هم
میکند و به دانشگاه تهران هم اشاره میکند.
بعدها که دارالتقریب تأسیس میشود در سال  1325یعنی  1948دیگر مراغی زنده نیست،
سه سال از فوتش گذشته و بعدها یک دوره تــازهای در مصر شروع میشود و شما خاطرتان
هست که مراغی شاگرد نزدیک عبدو است و عبدو شاگرد نزدیک سید جمال است و اصال
سید جمال بذر وحدت اسالمی را خود ،منتشر کرد و متأثر از دولت عثمانی است ،ببینید سه
تا اتفاق مهم سیاسی افتاد یکی سقوط دولت عثمانی و قبلش که برای وحدت بسیار تالش
شد ،البته وحدت یک طرفه ،یعنی شیعهها از دولت عثمانی دفاع کنند و این کار را هم کردند،
مراجع و در عراق بسیاری از افراد ،تمایل داشتند و سید هم نزدیک بود و تالش میکرد ،بعد از
تأسیس دارالتقریب بحث فلسطین مطرح شد ،بیشتر ما را به بحث تقریب نزدیک کرد و بحث
پاکستان که دو سه سال بعد مطرح شد آن هم باز ما را داخل بحث تقریب کشاند و در تمام این

62

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

مدت ،اهل سنت نیاز به اتحاد با شیعه و ایجاد یک همنوایی با شیعیان داشتند ،در حقیقت
یک سری اتفاقات به این شکل زمینه را فراهم کرد تا در سال  1325که قوام السلطنه که در ایران
نخست وزیر بود ارتباط نزدیکی با مسأله تقریب داشته باشد ،حمایتهای مالی که از محمد
ً
تقی قمی میشد و همینها باعث شد که بعد از انقالب نتواند به ایران بیاید ،پروندههای نسبتا
قدیمیای به خاطر این مسأله وجود داشت و کمکهایی که شده بود و شاه هم به رغم اینکه
از فوزیه جدا شده بود همیشه به این بحثها توجه داشت ،این انعکاس در واقع با تفکر مرحوم
آیةاهلل بروجردی مقارن شد؛ یعنی در واقع ،یک مجموعهای از اتفاقات سیاسی ،مجموعهای از
ظهور رجالی مثل مراغی و قبلش هم عبدو و شلتوت و حتی حسن البنا ،به عالوه آن زمینههای
فکری که در مصر است و آن تجدد خواهی و افکار مدرن که هست ،این دفعه نقش بسیار
مهمی در ایجاد یک تغییر دارند و باز شدن آن افق که طلبههایی برای درس خواندن از نجف
اشرف به االزهر مصر رفتند ،بعد هم این حرکت ادامه پیدا کرد اما ایرانیها که کمتر اهل سفر
بودند و در نتیجه ،تعدادشان اندک است ،ولی به هر حال در نجف بین ما و مصر واسطه است،
به خصوص ،حوزه کاظمین که علما و فضال این افکار را منتقل کردند.
خیلیمتشکرم.

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپــژوه روش ـنبین

فصل دوم:

زندگینامهوسلوکشخصی
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شرح حال حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی
2
و خاندان او

1

مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀ خراسانی؟ق؟

بارها دوستان از من خواستهاند ّاطالعات خود را از پدرم و خاندان واعظ بنویسم ،ولی
تاکنون توفیق دست نداده است تا این که احساس کردم در بین خاندان ما با فوت برادران و
خواهران بزرگتر از من کسی باقی نمانده که از سرگذشت این خاندان ّ
مطلع باشد ّ
حتی آنان
نیز که رفتهاند به لحاظ این که کمتر از من در سفر و حضر با پدر معاشرت داشتهاند و نیز به
لحاظ عدم اطالع از مخطوطات باقی مانده از اجداد ما ،کمتر از من ّاطالع داشتند .این است
ًّ
که احساس وظیفه در قبال یک خاندان کردم که اقل بیش از دویست سال از راه وعظ و ارشاد
 .1شیخ مهدی واعظخراسانی ،سالیان متمادی در حرم امامرضا؟ع؟ به وعظ و نقل حدیث میپرداخت و همهساله در
تفسیری او ،توسط طالب حوزه همچون درس
ماه رمضان ،در زمینۀ عقاید و تفسیر قرآن بحث میکرد و خطابههای حدیثی
ِ
دنبال میشد .او بهجز مشهد به شهرهای سبزوار ،نیشابور ،یزد ،اصفهان ،تهران و کرمانشاه سفر میکرد و چون از خطبای
شناختهشده در بخارا (شهری در ازبکستان فعلی) و عراق بود ،بارها رهسپار بخارا و نیز شهرهای نجف ،کربال ،کاظمین
ً
و سامرا بهمنظور ایراد وعظ و ارشادشد .ضمنا وی با مراجع و علمای حوزۀ علمیۀ نجف و کربال مانند میرزامحمدحسین
نایینی ،آقاضیاءالدین عراقی ،حاج سید عباس شاهرودی ،حاج میرزاحسن بجنوردی ،شیخ محمدعلی کاظمینی و
دیگران رابطه صمیمی داشت .مباحث وی عالو ه بر نقل حدیث شامل مطالب فلسفی ،فقهی ،کالمی ،ادبی و تاریخی
بود و بارها مورد تمجید علمای بزرگ ازجمله آیةاهلل بروجردی قرار گرفت.
 .2تنظیم و تذییل :امید حسینی نژاد
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تشیع خدمت کردهاند ،صرف نظر از ّ
و تدریس ،به اسالم و مذهب ّ
حق پدری و قرابت که خود
موجب دیگری برای احیای نام و یاد آنان است.
سلسله نسب خاندان چنین است :مهدی واعظ خراسانی بن ،احمد واعظ خراسانی
مدرس .از محمد محسن ّ
بن ،محمد حسین واعظ مشهدی بن ،محمد محسن ّ
مدرس ،هیچ

اطالعی در دست نیست ،به جز آن که فرزندش محمد حسین ،در ُجنگ خود که در دست
من است و در ظهر کتابهای وقفی ،خود را همواره «محمد حسین واعظ مشهدی بن محمد
مدرس» نام میبرد .احتمال دارد که وی ّ
محسن ّ
مدرس آستان قدس رضوی بوده است که یک
سمت رسمی به شمار میرفته و خاندانهایی در مشهد این سمت را دارا بودهاند و شاید بتوان
در لیست ّ
مدرسان آستان قدس تاریخ زندگی و فوت و مدفن او را پیدا کرد .و یا این که شغلش
ً
تدریس علوم دین بوده و نه «واعظ» چنان که این سمت بعدا در خاندانش ادامه داشته است.
ً
ظاهرا اهل مشهد و از ّ
مدرسین و علمای دین بوده است.
و در هر حال،
محمد حسین واعظ مشهدی
ّ
ّاما محمد حسین واعظ ،جد پدر من ،بیشترین اثر را از زندگی خود در ُجنگ باقی مانده از او
و هم در وقفنامههایی که او در ظهر کتابهای ّ
خطی نوشته باقی گذاشته است .این جنگ
ً
تماما به ّ
خط او است ،هر چند اختالفی در
که در قطع بغلی 1در بیش از چهارصد صفحه و
ّ
خط آن به حسب زمانهای مختلف به نظر میرسد ،شامل احادیث ،خطب ،تواریخ پیغمبر و

ائمه ،مقتل ،شرح حال علماّ ،
ّ
قصهها و لطیفههای شیرین و حکایات ،اشعار عربی و فارسی،
چند رساله علمی ،سفرنامه کربال و ّ
حج وی ،و نیز جابجا والدت فرزندان دختر و پسر او از دو زن
یزدی و سبزواری و یا فوت برخی از آنان است .این جنگ قابل طبع و نشر میباشد .وی بسیار
خوش خط و با سلیقه و باسواد و صحیح نویس بوده است .سفرهای ّ
مکرر تبلیغی او به یزد در
ّ
آن آمده است« :از ارض اقدس درآمده به دارالعباده یزد وارد شدم»گاهی محل یادداشت را که
 .1این قطع که معادل قطع جیبی بزرگ در روزگار ماست ،دارای طول و عرض تقریبی  ۵×۷سانتیمتر بودهاست.
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ّ
در مشهد مسقط ّالرأس او یا در مازندران یا در کربال بوده قید میکند و گاهی تاریخ تولد فرزندان
را در دو جا نوشته است .از سه زن خود و از فوت یکی از آنها و از تاریخ ازدواج با آنها و نیز از
ّ
ً
نام و تاریخ تولد فرزندان و فوت برخی از آنان و نیز فوت برادر و مادرش یاد کرده است .جمعا از
ّ
ّ
شش پسر نام میبرد ،به نامهای محمد ابراهیم متوفی در 1194ق ،محمد علی متولد 1221ق،
ّ
ً
محمد داود متولد 1217ق ،محمد محسن که ظاهرا از همه بزرگتر و همنام پدرش و از مادری
ّ
به جز این سه زن بوده ،طبع شعر داشته و خبر تولد محمد داود را با شعر به پدر نوشته است.
ّ
ّ
عبدالجواد متولد  3صفر1216ق ،محمد مهدی متولد 1209ق.
ّ
ّ
ّ
و نیز از هشت دختر به نامهای فاطمه متولد 1209ق ،مرضیه متولد 1207ق و متوفی
ّ
ّ
متولد  20ذیقعده 1219ق ،سکینهّ 12
محرم 1220ق،
1212ق ،خاتون جان متولد 1212ق ،راضیه
ّ
آمنه 1234ق« :آخرین فرزندی که نامشان آمده» ،فاطمه نسا 1213ق کوچک جان زینب تولد
ً
1203ق فوت  1304نام برده است این فرزندان غالبا از دختر حاج محمد علی سبزواری و برخی
از دختر حاج بابا خراسانیاند برخی هم مادرشان ذکر نشده است.
ّ
ّ
عجیب این است که نام جد ما حاج مل احمد و خواهرش خدیجه در این یادداشتهای
ّ
ّ
متفرق در سراسر جنگ که من آنها را به زحمت گرد آوردهام نیامده است ،علت آن است که
بنا به نقل پدرم ،این محمد حسین واعظ مشهدی ،قریب یکصد سال عمر کرده و در اواخر
ّ ََ
اطبا نفس دختری را برای مرض او تجویز کردهاند ،لهذا با دختری فاطمه نام
عمر فلج گردیده،
ازدواج کرده و در همان ّ
سن باال ،خداوند دو فرزند به نام احمد و خدیجه)پ به او عنایت فرموده

که خاندان ما از احمد منشعب شده است من و دیگر برادران و خواهران و شاید پدرم از بقیه
ّ
فرزندان و اعقاب محمد حسین واعظ جد خود خبر نداشتند ،کما این که پدرم ،به استنباط
ّ
من نمیدانسته این جنگ از آن جد او است ،زیرا در عطف کتاب نوشته «جنگ عربی» در
ّ
ّ
مال احمد در صفحه اول کتاب به ّ
خط خود نوشته« :للمرحوم الوالد
حالی که جد ما حاج
رحمةاهلل علیه» و مهر زده است .من این جنگ را همراه کتابهای وقفی خاندان واعظ ،به
اضافه حدود صد جلد کتاب چاپی و ّ
خطی به کتابخانه دانشکده الهیات مشهد وقف کردهام
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ّ ً
که در مخزن مخطوطات در قفسه خاصی نگهداری میشود .این محمد حسین واعظ ،مسلما
ّ
تا سال 1240ق حیات داشته زیرا عالوه بر تولد فرزند او آمنه چنان که گفتم در سال 1234ق
ً
وی در ظهر یک نسخه ّ
خطی از کتاب کافی کلینی که فعال نزد من نیست وقفنامهای نوشته
و تاریخ آن وقفنامه 1240ق است.
ً
ظاهرا در همین سال ویا اندکی پس از آن از دنیا رفته است و دو فرزند خردسالش احمد
ً
و خدیجه در آن هنگام در حدود دو ساله و سه ساله بودهاند که بعدا راجع به آن دو صحبت
خواهم کرد.
ّ ً
مسلما وی مردی جهاندیده و با ّاطالع و معروف بوده و در هنگام بازگشت از سفر حج،
ً
مؤمنین او را در تهران برای وعظ نگه داشتهاند و ظاهرا بسیاری از اوقات در سفر بوده است.
طبق یادداشتهای مختلف این جنگ ،پول و متاع برای فرزندانش به مشهد میفرستاده
است.
ّ
پدرم میگفت در آخر عمر شبهای جمعه مردم شهر حاج مل حسین واعظ را روی تخت
به مسجد گوهرشاد میآوردند ،او در منبر چند حدیث میگفته و پس از زیارت حرم رضوی او
را به منزل برمیگردانیدهاند.
ّ
ً
در اول یک نسخه از کتاب «تجرید االصول» مرحوم مل مهدی نراقی که فعال در کتابخانه
اوقاف بغداد نگهداری میشود ،نوشته بود «قد أهدانی مولفه ببلدة کاشان فی سنة  1297و فی
هذه السنة حدث فیها زلزال هلک اکثر أهلها».
وی در شعبان سال  1200هجری به سفر کربال رفته و در ماه رمضان  1202به مشهد بازگشته
ً
و جمعا این سفر  25ماه طول کشیده است.
همچنین در سال  1224از راه یزد و شیراز و بوشهر ،با کشتی به حج رفته و در بازگشت چند
ّ
ّ
ّ
«درعیه» محل حکمرانی مسعود بن عبدالعزیز توقف و از روی مصلحت با او بیعت و
روز در
ً
نیز محاوره و مباحثه کرده که ظاهرا این بحثها راجع به عقاید خاص ّ
وهابیت بوده است.
ّ
ذیحجه سال  1225از همان راه به مشهد وارد شده و این سفر حج ،قریب  21ماه
در تاریخ 25
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طول کشید و فرزندش محمد مهدی که طبق محاسبه من در آن هنگام  16سال نوشته همراه
او بوده است.
در تاریخ 1192ق از سفر مازندران برگشته و در تاریخ 1204ق به یزد رفته و با دختر حاج بابای
خراسانی ازدواج کرده است .تاریخ یادداشتها خیلی باهم تفاوت دارد ،اولین تاریخ 1174ق
و آخرین تاریخ 1224ق است که حدود پنجاه سال با هم فاصله دارند.
ّ
ً
ّ
قاعدتا او در مشهد مقدس فوت و در آستان قدس دفن شده است که از تاریخ فوت و محل
ّ
دفن وی اطالع نداریم ،مگر این که در لیستهای متوفیات آستان قدس اگر در دست باشد،
یافت شود.
ّ
ُمهر حاج مال احمد واعظ خراسانی «حسین زین ّ
السماوات واالرض» است ،در شکل بیضی
ّ
متوسط وی طبق محاسبه سن در حدود سال 1240ق یا یکی دو سال پیش از آن ،متولد گردیده
ّ
و پس از ماه صفر 1303ق در ّ
سن  63سالگی فوت کرده است .گرچه تاریخ تولد و فوت او در
ّ
ً
جایی ضبط نگردیدهّ ،اما همان طور که قبال گفتم تولد او و خواهرش خدیجه در سالهای آخر
ً
ّ
عمر پدرش محمد حسین واعظ اتفاق افتاده که حدودا مقارن سال  1240بوده و پدرم میگفت
والدش  63سال عمر کرده استّ .اما تاریخ وفات او را من این جا به دست آوردم که در سال
1303ق مرحوم حاج شیخ جعفر شوشتری 1به مشهد آمده و در مراجعت به عتبات در همان
سال در شب اربعین حسینی در کرند 2فوت شده است .پدرم نقل میکرد :در شب اربعین،
پشت سر پدر بر مرکب نشسته و در باال خیابان مشهد به مجلس روضه میرفتیم ،ناگهان تناثر
نجوم-حرکت ستارگان -رخ داد ستارههای آسمان گرده گرده از این طرف به آن طرف میرفتند،
 .1شیخ جعفر بن حسین بن علی شوشتری (( ۱۲۳۰قمری)  ۲۸ -صفر  )۱۳۰۳یکی از علمای مشهور شیعه از شهر شوشتر
بود .او در سال ( ۱۲۳۰قمری) در شهر شوشتر متولد شد .نسب پدری او به عالم شیعه علی بن حسین نجار میرسد.
پدر او مدتی در شهر کاظمین عراق سکونت داشت و او نیز مدتی به همراه پدر در این شهر ساکن بود .شیخ جعفر در
اوایل هم مباحثه عالمه شیخ محمدآل یاسین بود ،که در محضر شیخ عبدالنبی کاظمی و شیخ اسماعیل بن اسداهلل
کاظمی شاگردی نمود .او در ایام طاعون به شوشتر مراجعت کرد و پس از چندی به کربال بازگشت و مدتی از محضر شیخ
محمدحسین اصفهانی ،صاحب «فصول» و شریفالعلماء استفاده کرد .سپس برای تحصیل علم به همراه پدرش به
نجف رفت و این در زمانی بود که شیخ انصاری در رأس حوزه علمیه نجف بود.
 .2مرکز شهرستان داالهو و از توابع استان کرمانشاه در غرب ایران است.
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ّ
پدرم نگاه میکرد و میگفت :عجیب است چه اتفاق افتاده؟ بعد از چند روز خبر آمد که در آن
شب ،مرحوم (شیخ جعفر شوشتری) به رحمت ایزدی پیوسته است و مردم این حادثه را به فوت
او منسوب میکردند .کما این که عین همین واقعه را در فوت مرحوم کلینی در کتابها نقل
ّ
کردهاند .به هر حال از این حادثه معلوم میشود که حاج مال احمد تا این هنگام حیات داشته
ً
است و ظاهرا در همان سال  1303گذشته است یا کمی بعدتر ،اوراقی شامل منبرهای حاج
ً
ّ
شیخ جعفر در میان کتابهای ّ
خطی بود که ظاهرا تحریر همین حاج مال احمد بود و به فروش
ّ
رفت راجع به حاج مال احمد و خواهرش از خواهر بزرگم که مطلعترین فرد از سابقه خانواده ما بوده
چند سال پیش از این در ّ
سن باالی خود فوت کرد ،شنیدم که خدیجه نیز مانند برادرش احمد
برای ز نها منبر میرفته و بهتر از او وعظ میکرده است .پدرم راجع به والدش میگفت« :منبرهای
ً
او غالبا اخالقی بود ،و در حدود یک ساعت طول میکشید و رسم بود پس از نماز صبح در
مسجد گوهرشاد منبر برود و تا اوایل طلوع آفتاب تمام کند ».این رسم را چنان که خواهم گفت
ّ
پدرم سالها ادامه میداد بنا به نقل پدرم مرحوم حاج مال احمد در هنگام صحبتهای معمولی
زبانش لکنت داشتّ ،اما در منبر این لکنت دیده نمیشد.
وی واعظ مشهور و بالرقیب و مورد اعتماد مردم شهر مشهد بوده است و هنگام فوت او شهر
ّ
مشهد تعطیل گردیده و به گفته پدرم صحن عتیق رضوی ّ
مملو از جمعیت بود ،محل دفن او
مدخل کفشکن دست راست ایوان طالی آن صحن است و با پدرم از سفر کربال برگشتیم سر قبر
ّ
او رفت و فاتحه خواند .پدرم میفرمود :حاج مال احمد از لحاظ منبر فوق العاده نبودّ ،اما بسیار
مرد باتقوایی بود .در هنگام فوت روزهای آخر میگفت :روزی من تمام شده ،غذا نمیخواهم.
ّ ً
روز اول بعدازظهر مرتبا ساعت نگاه میکرد و میگفت« :چه طور دیر کردند؟ یک مرتبه گفت:
این در را باز کنید پیغمبر و ّ
ائمه از این در وارد میشوند ».آن در به فضای خانه باز میشد و چون
زمستان بود درزهای آن را با کاغذ و پارچه گرفته بودند ،مادرم گفت :آخر سرما میخوری .گفت:
باز کنید آمدند تا در را باز کردند از جا برخاست و سالم گفت آن گاه خوابید و از دنیا رفت.
ّ
خواهر بزرگم نقل میکرد :حاج مال احمد در جوانی سالها در عتبات عالیات تحصیل و

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

71

ً
بعدا به مشهد مراجعت کرده بود و در مسجد گوهرشاد منبر میرفت ،در حالی که هنوز ازدواج
نکرده بوده است .یک شب در منبر ضمن دعا گفت« :خدایا من خانه زندگی ندارم ،وسیله
ازدواج من را هم فراهم کن ،پس از منبر حاج اسماعیل ّقنات به او میگوید کسی را بفرست منزل
من تا دخترم را برای تو خواستگاری کنند» و باالخره ازدواج سر میگیرد .مسجد (فیل) پایین
خیابان از آثار همین حاج اسماعیل فیل است و برخی از عمه زادههای ما تاکنون این لقب
«فیلی» را حفظ کردهاند و شاید به همین مناسبت با پدرم در تجدید بنا و توسعه این مسجد،
با مرحوم حاج ّ
سید مرتضی مصباح امام مسجد ،مساعدتهای فراوانی به خرج میداد راجع
به لقب (فیل) نقل میشد حاج اسماعیل همراه قناتهای شهر ،برای کاری نزد حاکم مشهد
جمع شده بودند ،حاج اسماعیل بلند بلند صحبت میکرده ،حاکم میگوید« :تو فیلی» از آن
هنگام به این لقب مشهور میشود .مادرم ،از پدرش آموخته بود و در منزل شیرینی تهیه میکرد
لوز و قطاب و من برای برخی از علما هدیه میدادم ،گاهی مرحوم حاج میرزا محمد آقازاده فرزند
آخوند خراسانی که شخص اول علمای مشهد بود به من میگفت« :حاج شیخ از آن شیرینیها
خبری نیست؟» من به مادرم پیغام او را میرسانیدم و او تهیه میکرد و میفرستاد.
ّ
باری ،چنان که خواهم گفت :این مادر در تربیت و ترقی فرزندش بسیار نقش داشته است.
ّ
دارالسیاده نزدیک درب
و همواره پدرم او را یاد میکرد او در اوج شهرت پدرم از دنیا رفت و در
ّ
ورودی به دارالحفاظ دفن گردید.
ّ
ّ
مرحوم حاج مال احمد از خدام آستان قدس رضوی بوده است و حکم خدمت او در پرونده
خدمت پدر و برادرم مرحوم حاج شیخ احمد واعظ موجود است عالوه بر این دو حکم دیگری
ّ
مورخ 1298ق آمده« :همه ساله مبلغ پنج تومان در ّ
ّ
حق اشرف الوعاظ حاجی مال احمد برقرار
گردد».
ّ
در وقفنامه کتاب «تحفة الذاکرین» تألیف حاج محمد علی بیدل کرمانشاهی آمده
ّ
است« :و تولیت آن را واگذار نمود به عالی جناب مقدس القاب افصح الواعظین آخوند مال
احمد واعظ زاد اهلل توفیقاته ...تاریخ  6شهر جمادی االولی ّ ».1285اما در وقفنامه سه جلد
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تفسیر نیشابوری چاپ سنگی آمده است ...و تولیت آن را واگذار نموده به عالی جناب فضایل
ّ
مآب ،قدسی انتساب ،کماالت اکتساب ،افصح الواعظین ،عالمی خیرالحاج ،حاجی مال
ّ
مقدسه حضرت رضویه علیه و علی آبائه ألف ّ
الثناء
احمد واعظ مشهدی و خادم آستانه
ّ
والتحیة و بعد از او به اصلح و الیق و اتقای اوالد ذکورش ...و کان ذلک تحریرا فی عشرین شهر
جمادی اآلخره من شهور ».1291
بنابراین ،در فاصله میان سال 1285ق و 1291ق ق وی به حج رفته و خادم آستان قدس
گردیده است راجع به این سفر حج در شرح حال پدرم که همراه او بوده صحبت خواهم کرد.
ّ
از مرحوم حاج مال احمد سه فرزند باقی مانده حاج شیخ مهدی و دو دختر که در کودکی
من در سالهای 1312ق تا 1317ق شمسی هر دوی آنها در ّ
سن باالی هشتاد سالگی فوت
ّ
کردند و اعقاب آنان باقی هستند .بنا به نقل خواهر بزرگم نقش خاتم مرحوم حاج مال احمد در
ظهر کتابهای وقفی و در ظهر جنگ پدرش «یأتی اسمه احمد» است.
مهدی واعظ خراسانی
وی که محمد مهدی واعظ امضا میکند و نقش خاتم وی نیز هست در حدود سال 1286
ّ
ق در شب نیمه شعبان متولد گردیده و به همین مناسبت نام او را مهدی گذاردهاند من ضبط
ّ
تولد او را ندیدهام ّاما در ّ
سن  84سالگی درگذشت.
سفر به عتبات با پدر در خردسالی

قدیمیترین خاطره از او سفر وی در ّ
سن حدود  4سالگی همراه پدر و مادر به عتبات
عالیات است .وی میفرمود« :پدرم ،من و مادرم را در عتبات گذاشت و خودش تنها به حج
رفت و برگشت و آن گاه با هم به مشهد برگشتیم» این سفر باید در حدود سال 1290ق انجام
گرفته باشد.
از خاطرات جالب این سفر پدرم ،دیدار او است در سامرا با مرحوم حاج میرزا محمدتقی
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شیرازی ،1پدرم میگفت« :ما به سامرا رفتیم و پدرم در منزل مرحوم منبر میرفت و همواره
با مادرم از میرزا سخن میگفتند .من به مادرم گفتم :ما داریم از سامرا میرویم و من میرزا را
ندیدهام .مادرم گفت :بیا تو را ببرم نزد میرزا ،دستم را گرفت برد در خانه میرزا به خادم گفت :این
ّ
پسر اصرار دارد که خدمت جناب میرزا برسد .خادم گفت :پسر بیا با من .از پلهها باال رفتیم،
وارد اتاق بزرگی شدم ،مرحوم میرزا در طرف راست باالی اتاق نشسته بود ،من در عالم بچگی
وارد شدم و رفتم باال دست میرزا نشستم ،میرزا فرمود :نور دیده تو فرزند کی هستی؟ گفتم :پدرم
هر روز میآید منزل شما منبر میرود .فرمود :نور دیده ،خیلیها این جا منبر میروند ،پدر تو کدام
است؟ گفتم :من میدانم که به پدرم از حد بیشتر پول میدهند (دو قران)؟! مرحوم میرزا به
من نگاه میکرد و پیوسته ّ
تبسم میفرمود .یک مرتبه خادم آمد گفت :پسر ،مادرت در انتظار تو
است من برخاستم و بدون خداحافظی دویدم رفتم( .در همین جا مناسب است بگویم من
این منزل را دیدهام و تا سالهای اقامت من در عتبات باقی بود .مرحوم حاج شیخ مرتضی
آشتیانی از علمای مشهد که سالها در تهران پس از حادثه مسجد گوهرشاد خانه نشین بود به
عتبات آمد و ما در سامرا در همین منزل به دیدن او رفتیم.

پدرم در جوانی یک بار دیگر مرحوم میرزا را در سامرا دیده بود که پشت پنجره ّ
مشبک نشسته

بوده و دستش را از دریچه بیرون میکرده تا مردم ببوسند و به او آسیب نرسانند و میفرمود :این
نهایت عظمت میرزا بود.
میرزا حبیب اهلل رشتی در مشهد
پدرم خاطرهای هم از سفر مرحوم حاج میرزا حبیب اهلل رشتی به مشهد نقل میکرد که یک
روز اول آفتاب مرحوم حاج میرزا حبیب اهلل به بازدید پدرم آمد ،تابستان بود و وقت هندوانه،
 .1میرزا محمدتقی شیرازی(۱۳۳۸-۱۲۵۶ق) ،معروف به میرزای دوم یا میرزای کوچک ،از مراجع تقلید و رهبر سیاسی
نهضت استقاللطلبی عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم قمری .از معروفترین اقدامات وی صدور فتوا با مضمون وجوب
نبرد با انگلیسیها است.پس از درگذشت میرزای بزرگ در ۱۳۱۲ق ،متصدی اداره حوزه علمیه سامرا و تدریس آن شد .وی
تا صفر۱۳۳۶ق در سامرا اقامت داشت و سپس به کاظمین رفت و مدتی بعد به کربال رفت و تا پایان عمر در آنجا به تألیف،
تدریس و تربیت شاگردان پرداخت.
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پدرم دستور داده بود یک بار هندوان ه خوب از سر باغتره 1آورده بودند ،چون شنیده بود میرزا اول
صبح آب هندوانه مینوشد.
اول آفتاب میرزا با اصحابش وارد منزل شد ،در یک سوی خانه فرش کرده بودند که آنان
بنشینند ،در گوشه دیگر خانه ،یک تخت حوض فرسوده قرار داشت که ما بچهها شبها روی
آن میخوابیدیم ،مرحوم میرزا چشمش به آن تخت افتاد و به طرف آن رفت .پدرم گفت :آقا این
جا بفرمایید برای شما فرش کردهایم .میرزا گفت :فضولی موقوف .و با همراهان روی آن تخت
کوچک بنشستند .تخت فرسوده همواره صدا میکد و پدرم خائف بود که تخت بشکند .همین
ً
که نشست ،دستها را به زمین گذارد و نفسی راحت کرد ،بعدا تکیه داد و خواهرزاده من بچه
ّ
ده ،دوازده ساله در آن جا راه میرفت میرزا فرمود :حاج مال احمد این بچه اسمش چیست؟
گفت :احمد فرمود :احمد .احمد ،میروی بازار هنداوانه میخری میآوری ،هندوانه بزرگ .پدرم
گفت :آقا هندوانه مخصوص ّ
تهیه کردهایم .فرمود :پس چرا نمیآوری دیگر؟ با عجله هندوانهها را
ّ
شکستند و اصحابش آب میگرفتند و او میل میفرمود ،پس از مدتی دوباره دستها را به زمین
ّ
ّ
گذارد و به تنفس و استراحت پرداخت و فرمود :حاج مال احمد نام فالن حیوان را (یادم نمانده)
شنیدهای گفت :خیر آقا .فرمود :این حیوان از دریا بیرون میآید و علفها را از یک کنار میخورد
ّ
تا این که رم میکند و میافتد پس از مدتی دوباره برمیخیزد و بقیه علفها را میخورد ،من االن
مانند همان حیوان رم کردهام دوباره برمیخیزم و به شرب آب هندوانه میپردازم!! حال اگر تاریخ
ً
سفر حاج میرزا حبیب اهلل رشتی به مشهد به دست آید ،میتوان تاریخ این حادثه را دقیقا به
دست آورد .پدرم داستانهای فراوانی از مرحوم میرزای رشتی و سادگیهای او نقل میکرد.
شیخ جعفر شوشتری در مشهد
خاطره دیگر ،سفر مرحوم شیخ جعفر شوشتری به مشهد است .پدرم میگفت :از طرف
.1باغ تره [ .تَ ْر َر ] ِ(ا مرکب ) باغ یا قطعه زمین محصوری که در آن سبزی کارند( .لغت محلی گناباد ،خراسان ) دهخدا،
علیاکبر؛لغتنامهدهخدا؛
مانند آنها ،فرهنگ فارسی عمید
و
خیار،
هندوانه،
خربزه،
(اسم) [قدیمی] کشتزار
ِ
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پایین پای مسجد گوهرشاد وارد شدم ،مرحوم شیخ در دیــوان مقصوره منبر بود و این آیه را
ُّ
ّ
تالوت میکردُ :خ ُذ ُوه َف ُغ ُل ُوهُ .ث َّم ْال َج ِح َ
یم َصل ُوه 1مردم مانند شخص مار و عقرب گزیده به خود
میپیچیدند و گریه میکردند .شیخ میگفت« :میترسی بترسی ،مترس که نمیترسی»
بار دیگر شیخ میفرمود« :مردم! همه انبیا و اولیا آمدند و گفتندّ :
موحد باشید ،من میگویم:
ّ
مشرک باشید ،یعنی خدا را هم در کارهایتان دخالت بدهید و به کلی خدا را کنار نگذارید».
پدرم یک بار دیگر از منبر شیخ جعفر شوشتری در کربال ،در سفری که من با وی بودم یاد
کرد ،داستان چنین بود به طوری که خواهم گفت :من از سال 1318ق تا 1321ق شمسی با پدر
در عتبات عالیات بودیم ،در ماه رمضان ،ایشان در نجف منبر میرفتّ ،اما از شب بیست و
چهارم منبر را ختم گردیده کربال میآمد .یک شب از همین شبهای باقیمانده ماه رمضان،
در مسجد بازار بین الحرمین که مسجد قدیمی بود رفتیم ،مرحوم حاج آقا احمد قمی (روحانی)
منبر بود ،چشمش که به پدرم افتاد پس از ختم منبر اصرار کرد که ایشان منبر بروند ،پدرم منبر
رفت و پس از حمد و ثنا چنین گفت :من ّ
بچه بودم با پدرم آمدیم در همین مسجد ،مرحوم
شیخ جعفر شوشتری روی همین منبر وعظ میکرد ،به خاطر دارم که فرمود« :مردم ببینند زمانه
چقدر ّ
تنزل کرده که مانند من کسی باید واعظ شما باشم؟» آن گاه پدرم فرمود« :شیخ جعفر با
آن مقامش چنان فرمود حال ببینید که زمانه به کجا رسید که مانند من جای او نشسته و برای
شما صحبت میکنم؟»
آغاز منبر رفتن
ّ
و ّاما داستان آغاز منبر رفتن پدرم ،وی میفرمود :هنگامی که پدرم حاج مال احمد واعظ
فوت کرد ،من چهارده سال داشتم و شرح او میخواندم و تا آن هنگام منبر نرفته بودم ،پدرم
ً
میگفت :فعال درس بخوان هر وقت بخواهی میتوانی منبر بروی .جنازه او را از منزل به سوی
صحن امام رضا؟ع؟ میبردند ،در بین راه یکی از ّوعاظ معروف شهر و همردیف پدرم به نام
 .1الحاقه69 ،
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ّ
شیخ مهدی که بعد از شهرت من ،او را شیخ مهدی کنی میگفتند پرسید :حاج مال احمد
پسر ندارد؟ گفتند :چرا این پسر او است .گفت :این منبر نباید خالی بماند و من او را به منبر
ّ
ّ
میبرم .آخوند «مال بمانعلی» پدر مرحوم «حاج محقق خراسانی» همراه من بود گفت :تاکنون
منبر رفتهای؟ گفتم :نه .گفت :وقتی تو را به منبر بردند بگو« :مردم ،شما آمدید جنازه پدر من را
با احترام برداشتیدّ ،اما کسی نیامد بدن حسین را بردارد بلکه اسبها را بر بدن او تاختند»...
تشییع به پایان رسید من را به مسجد گوهرشاد بردند (شیخ مهدی) مذکور به منبر رفت و راجع
به پدرم صحبت کرد و آن گاه به من گفت :فرزندم ،برو باالی منبر صحبت کن .باال رفتم و
همان مطلبی را که (آخوند بمانعلی) گفته بود بر زبان آوردم مردم گریستند .پس از آن هر روز
صبح بین ّ
الطلوعین( ،شیخ مهدی) میآمد مردم هم گرد میآمدند .گاهی به من گفت :دم
ّ
ّ
ً
پله باال بنشینم و خودش در پله پایینتر مینشست و مقداری صحبت میکرد ،بعدا رویش را
به من میکرد میگفت :پسر جان حاال تو صحبت کن و گاهی خودش باال میرفت من را در
کمر منبر مینشانید و میگفت :اول تو صحبت کن بعد خودش صحبت میکرد ،پس از یک
ّ
ماه گفت« :مردم ،بحمدهلل فرزند حاج مال احمد راه افتاده ،دیگر نیاز نیست من بیایم شما
ّ
بیایید و او را تشویق کنید» .پدرم میفرمود :این شیخ مهدی مردی متبختر و قدری متبکر به
ّ
محبوبیت پیدا کرد .به
نظر میرسید و چندان محبوب نبودّ ،اما پس از این واقعه نزد مردم بسیار
خاطر دارم مردی را سالها قبل در مسجد گوهرشاد دیدم که پسر همین شیخ مهدی کبیر بود.
پدر را میگفت :من تا پانزده سال تمام ،کارم درس خواندن و منبر رفتن در مسجد گوهرشاد
ّ
و هنگام بین ّ
الطلوعین بود تا مدتی آخوند بمانعلی هر روز به خانه ما میآمد و به من منبر یاد
ّ ً
میداد ،او به من فرمود :مسلما در محرم و صفر در مجالس از تو به خاطر پدرت دعوت میکنند،
ً
ولی صالح تو نیست بروی ،زیرا در برابر منبرهای دیگر از چشمها میافتی شاید برخی عمدا
بخواهند تو را بکوبند ،همین سخن باعث شد که در مجالس شرکت نکنم گاهی بعضی دیگر
از اهل منبر وی میگفتند :چرا حرف آخوند بمانعلی را گوش میکنم؟ ولی من به سخن آنان
اعتنا نمیکردم .به لحاظ همین خدمت آن مرد ،پدرم میفرمود :در اواخر عمر سینهاش گرفته
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ّ
بود به عالوه به واسطه طرفدار یاش از مشروطه ،از نظر مقدسین افتاده بود و دعوتش نمیکردند
ّ
هر مجلسی که از من دعوت میکردند میپرسیدم :آخوند مال بمانعلی را دعوت کردهاید؟
میگفتند :خیر .میگفتم :تا او را دعوت نکنید ،من نمیآیم .این آخوند آدم باکمالی بوده و
ّ
اشعار عربی از او به جای مانده است .پدرم نسبت به فرزند او مرحوم حاجی محقق پس از
پدرش همین رویه ادامه میداد و سفارش میکرد او را در مجالس دعوت کنند ،تا این که واعظ
ً
برجسته و معروفی گردید و برای پدرم احترام ّ
خاصی قایل بود که بعدا خواهم گفت :پدرم همین
ّ
رویه را در ّ
حق مرحوم حاج شیخ علی محدث بعد از فوت پدرش حاج شیخ حسن پایین
خیابانی به کار میبرد.
باری پدرم میفرمود« :در آن پانزده سال چنین زندگی ما خوب نبود چند چوبه انگور از پدرم
به ارث رسیده بود من خودم میرفتم انگورها را میچیدم و به فروش میرسانیدم .در سالهای
اول ،مادرم میآمد در پای منبر و به دیگری پول میداد میگفت :بدهید به جناب شیخ و به این
وسیله من را تشویق میکرد .اگر مشغول بازی میشدم در منزل مادرم میگفت« :مهدی ،برای
منبرت مطالعه کردهای که داری بازی میکنی؟ میگفت :به خاطر دارم گاهی در اثنای انگور
چیدن مشغول حفظ خطبه نهج البالغه یا روایات بودم .تا این که یک روز صبح در اثنای منبر
ّ
خدام حرم ّ
مطهر از پای منبر صدا زد :شیخ مهدی تویی؟ گفتم :بلی ،گفت :فالن
من یک نفر از
سرکشیک گفته :دهه ّ
محرم بیا خانه ما منبر برو ،گفتم :تو اشتباه میکنی کس دیگر را گفته من

در خانهها منبر نمیروم .گفت :نه اشتباه نمیکنم خودت را گفته .من رفتم برای اولین بار در
منزل آن شخصی که از شناخته شدگان شهر بود ،منبر رفتم .همین که از منبر پایین آمدم چند
ّ
تن از حضار گفتند :ما نمیدانستیم شما در منزلها منبر میروید و من را دعوت کردند .در
همان سال اول من در مجالس شاخص بودم و دیگر کار من به خوبی راه افتاد».
این منبر مسجد گوهرشاد ،بعد ما به سه شب پس از نماز مغرب و عشا افتاد و پدر ما
ّ
دارالسیاده که حصیر فرش بود
سالهای سال هر وقت مشهد بود ،در تابستان ،در جلو ایوان
منبر میرفت و در زمستانها در شبستان طرف شیخ بهایی معروف به «شبستان گرم» این
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منبرها در دوره سال ادامه داشت حتی در دهه ّ
محرم بسیار کوتاه برقرار بود.
ّاما در ماه مبارک رمضان و در اوایل امر ،روزها بعد از نماز ظهر و عصر بسیار ّ
مفصل بود و تا
سه ساعت و در شبهای قدر بیشتر از آن طول میکشید.وی در ماه مبارک رمضان هر سال
یک موضوع را در زمینه عقاید ،یا تفسیر قرآن یا موضوع دیگر شروع میکرد و تا آخر ماه همان
ً
مطلب را تفصیال مورد بحث قرار میداد .میفرمود« :کمتر موضوعی است که دربارهاش بحث
نکرده باشم ،یک سال راجع به (معراج) صحبت کردم در آخر ماه پیغمبر را تا آسمان چهارم
رسانیده بودم.
ً
ّ
در غیر ماه رمضان نیز غالبا مطالب منبر مسلسل و پیوسته بود .به خاطر دارم مدتها
(زیارت جامعه) را شرح میکرد و مرحوم آیةاهلل آشتیانی از او سؤال میکرد به کجا رسیدهاید؟
و منبر پدر را پیگیری میفرمود .کسانی این منبرها را یادداشت میکردند که اینک جزوهای
از نمونه منبرها به ّ
خط یکی از وعاظ مشهد در کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسالمی
مشهد نگهداری میشود ،ولی شامل منبرهای مختصر است.
کسانی از علما از این منبرها بهره بردهاند و یا از آن تمجید میکردند .مرحوم (آیةاهلل العظمی
بروجردی) میفرمودند :هنگامی که من به مشهد ّ
مشرف میشدم میدیدم ایشان چه طور در
ّ
مردم مؤثر هستند و آن منبرها چقدر مفید بود؟
مرحوم آیةاهلل العظمی گلپایگانی هنگامی که در اولین دیدار با ایشان خودم را معرفی کردم،
فرمودند :راجع به والد شما داستانی دارم .یکی از اهالی گلپایگان که تا حدودی اهل سواد
ً
بود من نام او را فعال به خاطر ندارم گفت :برای من در باب امامت شبهاتی دست داده بود و با
مطالعه و سؤال از دیگران رفع نمیشد .نذر کردم ماه رمضان بروم مشهد و به حضرت ّ
متوسل
شوم ،رفتم شب اول ماه رمضان از حرم بیرون آمدم دیدم واعظی در وسط مسجد گوهرشاد به
منبر رفت به دلم افتاد که بروم پای منبر او بنشینم .ایشان پس از حمد و ثنا فرمود :من امسال
میخواهم راجع به مسئله امامت صحبت کنم و آن گاه تا آخر ماه بحث امامت را ادامه داد و من
ّ
هم هر شب حاضر میشدم و با دقت گوش میدادم ،عجیب این است که به همان ترتیبی که
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شبهات به ذهن منرسیده بود ،او آن شبهات را به همان ترتیب مطرح میکرد و پاسخ میداد.
در آخر ماه در حالی که شبهات من رفع گردیده بود ،به گلپایگان برگشتم ».پس از بیانات آیةاهلل
گلپایگانی من عرض کردم مطلبی را از قول پدرم نقل میکنم که ّ
مکمل این داستان است .پدرم
ّ
میفرمود که من قبل از ماه رمضان مدتی فکر میکردم که امسال چه موضوعی را مورد بحث
قرار بدهم که برای مردم مفید باشد .انسان شبی سه ساعت وقت مردم را میگیرد باید مطلبی
بگوید که مفید باشد .قبل از ماه به حرم ّ
مشرف میشدم و عرض میکردم عنایتی فرمایید که
ّ
امسال مطلب مفیدی به زبان من بیاید .گاهی اتفاق میافتاد شب اول ماه به منبر رفته بودم،
ً
ّاما هنوز تصمیم بر مطلب ّ
معینی نگرفته بودم ،عمدا خطبه را طول میدادم تا مطلبی به ذهنم
بیاید و آن گاه دنباله آن مطلب را تا آخر ماه ادامه میدادم.

مرحوم والد ،حافظهای قوی داشت ،فرمود« :در یک منبر یک روایت ّ
مفصل که بیش از یک

صفحه از کتاب بحاراالنوار (چاپ سنگی) بود با یک نوبت مطالعه ،مطالب آن را بدون کم و
زیاد در منبر گفتم» .باز میفرمود« :من یک دوره بحار را در منبر گفتهام ،منبرها فقط نقل حدیث
نبود ،مطالب فلسفی ،فقهی ،کالمی ،ادبی ،حکایات و تواریخ ،در آن زیاد وجود داشت و گاهی
هم مطالب فکاهی ،این حکایات ایشان در مجالس و محافل دوستان ایشان به خصوص اهل
ّ
منبر ،زبانزد بود و بسیاری از آنها شامل وقایعی بود که برای خود ایشان اتفاق افتاده بود و این
خود نیاز به نوشتن یک کتاب دارد.
راجع به حافظه ،میفرمود« :در جوانی چند سطر شعر مصیبت را حفظ کرده بودم میخواستم
آنها را بخوانم به خاطرم نیامد ،با ناراحتی از این که آنها را فراموش کردم خوابیدم ،پدرم را در
خواب دیدم گفت :آدم از این که چیزی را فراموش کرده نباید ناراحت شود ،آن گاه آن اشعار را
خواند و هنگامی که بیدار شدم ،آنها را به خاطر داشتم» .راجع به اطالعات وسیعی که در طول
ً
ّ
این مدت گردآورده بود دیگران بسیار مبالغه میکردند مثال میگفتند( :کتاب بحار) را حفظ دار،
یا پانزده هزار حدیث حفظ دارد ولی خود ایشان ،این ّادعا را نداشت راجع به اطالعات ایشان
دو داستان نقل میکنم :والد آقایان مصباحها در پایین خیابان -که از علما بود -مرحوم شده
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بود ،تا شب چهلم وی در مساجد و خانهها مجلس ترحیم ادامه داشت و پدرم منبر میرفت.
در تمام این منبرهای شاید یک ساعته راجع به علم و علما صحبت میکرد .آن عالم ،وکیل
مراجع تقلید از جمله آیةاهلل سید ابوالحسن اصفهانی بود که پس از وی این سمت به دو فرزندش
به ترتیب منتقل گردید .پدرم در مسجد گوهرشاد در مجلس ختم وی راجع به وکالت وکالی
امامان ،صحبت کرد ،به قدری این بحث جامع بود که همه حاضران را به ّ
تعجب واداشت.
ً
یک بار پدرم فرمود :حاج شیخ عباس قمی که بعدا راجع به رفاقت آن دو صحبت خواهم
کرد ،فرمود« :اطالعات تو در حدیث از من بیشتر است» مرحوم حاج شیخ عباس کم حافظه
بوده و بسیاری از اوقات احادیث را در منبر از رو میخوانده است.
باری ،این منبرهای مسجد گوهرشاد از آغاز تا پایان بنابر محاسبه من  70سال طول کشیده
است به استثنای سالهایی که در سفر بودهاند و شرح خواهم داد ،زیرا همان طور که گفتم:
ّ ً
در چهارده سالگی آغاز و در  84سالگی پایان یافته است و مسلما چند نسل از مردم مشهد و
دیگر شهرها و ّ
حتی کسانی از جوانی تا پیری از آن منبرها استفاده کردهاند .و من از اشخاص،
خاطرات خود را از این منبرها شنیدهام.
سفرهایتبلیغی
مرحوم والد ،عالوه بر مشهد ،سفرهایی هم داشته است در جوانی سفری به بخارا کرده بود،
ّ
هنگامی که امیر بخارا وجود داشته و رفت و آمد آزاده بوده است ،مدتی در آن دیار منبر رفته
است به طوری که با لهجه بخارایی آشنا شده بود و داستانهایی با همان لهجه از زبان مردم و
علمای آن دیار نقل میکرد.
سفرهای داخل ایــران ،به سبزوار در زمان شریعتمدار سبزواری 1و بعد از آن به نیشابور،
 .1آیةاهلل حاجسیدابراهیم غفوری معروف به شریعتمدار ،فرزند سیداسماعیل فرزند سید عبدالغفور سبزواری از نوادههای
مرحوم میرزا مهدی (شهید ثالث) ،میباشد .جناب شریعتمدار معظم حاج میرزا ابراهیم در آغاز جوانی و اوان تحصیل به
ارض اقدس و مشهد مقدس مشرف شده ،در حوزهی علمای بزرگ از قبیل مرحوم حاج میرزا حسن مجتهد و مرحوم مال
محمدتقی و مرحوم مال علی بروجردی داماد مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی حاضر و از محضر هر یک حظ و برهی وافر یافتند.
مرحوم آقا بزرگ تهرانی در سفری که سال 1310ق به مشهد مقدس داشته ،محضر وی را درک کرده و دربارهی آثار خیر ایشان
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کاشمر ،یزد ،اصفهان ،تهران ،کرمانشاه و دیگر نقاط بوده است در سالهای آخر عمر در ّایام
ّ
محرم ،صفر در تهران منبر میرفتند و در همان جا فوت کردند که شرح آن را خواهم نوشت.
مراودت با آخوند خراسانی
ّاما سفرهای ّ
مکرر و منبرهای مهم ایشان مربوط به نجف اشرف است .ایشان در دوران
ّ
مرحوم آخوند خراسانی که اهل مشهد بوده و پدر پدرم (حاج مال احمد) را میشناخته ،به
نجف میرفته و شبها در صحن ّ
مطهر حضرت امیر ،در زاویه نزدیک مسجد (خضرا) منبر
میرفته است .میفرمود« :مرحوم آخوند در مسجد طوسی درس میگفت پس از درس او،
دور تا دور مجلس من را اهل علم و ّ
عمامههای سیاه و سفید که از درس برگشته بودند ،فرا
میگرفت .مرحوم آخوند در هنگام مراجعت از درس به منزل ،وارد صحن میشد و آرام آرام
قدم برمیداشت و به سخنان من گوش میداد تا این که از در بازار بزرگ خارج میشد ».وی
ّ
داستانهای زیادی از مرحوم آخوند از اوایل ترقی تا هنگام فوت او نقل کرد که باید جداگانه
نوشته شود ،از اخالق و رفتار و آداب معاشرت وی داستانها نقل میفرمود که بسیار ّ
مؤدب،
خوش اخالق و خوش لباس بود.
آشنایی با ّ
سید ابوالحسن اصفهانی

مرجعیت مرحوم آیةاهلل ّ
ّ
سید ابوالحسن اصفهانی رابطه
پس از آخوند خراسانی ،در دوران
بسیار صمیمی با ایشان داشت سالهای متمادی به دعوت ّ
سید به نجف میرفت و شبها

در مسجد هندی و روزها پس از نمازّ ،
سید در مسجد عمران منبر میرفت .پدر میفرمود« :نامه

چنین میگوید :شریعتمدار از خود در سبزوار و غیر آن آثار خیر بسیار بر جای گذاشت که هنوز آثار آن باقی است .از آن
جمله مدرسه شریعتمدار در سبزوار [مدرسهی صلوات] ،و مدرسهای دیگر در قریه مزینان به امر او ساخته شده و موقوفاتی
نیز شریعتمدار از اموال خود برای آن مدرسه و طالب و مدرس قرار داده و من آن مدرسه را در مزینان در سنه یکهزار و سیصد
و نوزده شمسی برابر 1359هجری قمری دیدهام و نیز به امر شریعتمدار در کاشمر (ترشیز سابق) مدرسهای تأسیس و امال کی
بر آن از مال شریعتمدار سبزواری وقف شده است؛ آن مدرسه را نیز به سال 1365هجری قمری دیدهام(.موقوفات الرجال،
ج2ص )154
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ً
ّ
سید را به شهربانی نشان میدادم ،فورا گذرنامه صادر میکردند ».من یکی از آن نامهها را در
ّ
میان کاغذهای پدرم دیدم که مرحوم ّ
سید با عباراتی کوتاه نوشته بود« :طلب منتظرند» .پدرم
ّ
طلب که عنایت ّ
میگفت :مرحوم ّ
سید را به من
سید روزها در مسجد عمران منبر مینشست.
دانسته بودند من را واسطه حاجات خود میکردند ،یک روز در منبر گفتم« :آقا این آقایان که این
جا نشستهاند ،همه التماس دعا دارند و من را واسطه قرار دادهاند!!» راجع به این دوران نقل
ّ
میکرد« :یکی از طلب از من دعوت کرد که در حجره او برای نهار بروم من نپذیرفتم دو مرتبه و
ّ
سه مرتبه اصرار کرد ،آخر پذیرفتم ،وقتی به حجره او رفتم ،دیدم سفره مجللی انداخته و در منزل
ّ
برای او غذا پختهاند ،بعد معلوم شد یکی از آقازادههای ّ
متعین و متمکن است .پس از نهار
گفت :نمیدانید چرا شما را ضیافت کردم؟ گفتم :نه .گفت :در خواب دیدم شما در محوطه
عمامه سیاه بر سر دارید ،من ّ
جلو درب قبله نجف ،در بازار منبرید ،و ّ
تعجب میکردم .ناگهان
حاج شیخ عباس قمی از صحن بیرون آمد و گفتّ :ایها ّ
الناس ،امیرالمؤمنین میفرمایند:
سید نیستّ ،اما به لحاظ خدمتی که به ما میکند به او اجازه دادیم ّ
حاج شیخ مهدیّ ،
عمامه

سیاه بر سر بگذارد! پدرم فرمود :به او گفتم :باری ،همین منبرها باعث بود که ایشان بیشتر
ّ
ً
مطالعه کند ،زیرا حاضران مجلس غالبا علما و طلب فاضل بودند و همین امر هم موجب
شهرت ایشان در بین اهالی نجف و کربال و نیز باعث شناخت علمای بالد ایران که در نجف
پای منبر وی نشسته بودند گردیده بود».
ً
گاهی میفرمود« :بین مطالب علمی در منبرها مطرح میکردم که گاهی بعدا خودم ّ
تعجب
ّ
میکردم که چطور این مطالب دقیق را من در منبر گفتهام» ،یک وقت فرمود« :یکی از طلب
فاضل گفت :شما در تفسیر فالن آیه چند وجه ذکر کردید من به جز یک وجه همه را در تفسیرها
یافتهام ،آن وجه را که گفته است؟ من جای آن را به وی نشان دادم».
سفر به عتبات عالیات پس از حادثه مسجد گوهرشاد
من از منبرهای پدر بسیار بهره بردهامّ ،اما بیشترین استفاده در سفر در سالهای  1318تا
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 1321شمسی بود که خدمت وی در عراق بودم .داستان این سفر از این قرار بود که پدرم پس از
فاجعه مسجد گوهرشاد در سال  1314شمسی که من از آن خاطره فراوان دارم و باید جداگانه
نوشته شود و نوشتم به لحاظ این که وی را مردم ،در اجتماع مسجد گوهرشاد منبر کرده بودند،
هر چند وی به آن حادثه و به کسانی که شبیهگردان حادثه بودند نظر خوشی نداشت ،در همان
نیمه شب حادثه ،مأمورین برای دستگیری وی به منزل ما آمدند که من به خاطر دارم اهل منزل
او را از دیوار خانه به منزل همسایه ،فراری دادند و همین امر باعث شد که حدود چهار سال در
خفا ،چه در شهر ،در منزل ،و یا در خارج شهر به سر برد ،تا این که شنیده شد زندانیان فاجعه
مشهد را در تهران آزاد کردند (که اکثر از علما و وعاظ مشهد بودند) ایشان هم از منزل بیرون آمد.
ّ
در کوچه و بازار و حرم و مسجد ،مردم اظهار ارادت میکردند ،فکر میکردند وی در این مدت
در عتبات بوده است.

دوستان وی مصلحت دیدند از مشهد خــارج شــود ،زیــرا دستگاه ّ
جهنمی رضاخان

حساسیت داشت ،لهذا برای گرفتن گذرنامه عتبات به تهران رفتند ،سه ماه تمام هر روز برای
تهیه گذرنامه به شهربانی سر میزدند ولی نتیجهای نداشت .پس از سه ماه ،پیغام دادند من
را که حدود  14سال داشتم به تهران بفرستند و فرستادند ،سه ماه دیگر هم من همراه ایشان در
ّ ً
مدرسه مروی حجره جناب آقای (مجتهد خراسانی) به سر بردیم و مرتبا به شهربانی سر میزدیم
و بسیاری از اوقات در محله پامنار به منزل آیةاهلل ّ
سید ابوالقاسم کاشانی میرفتیم و ایشان به
ً
شهربانی تلفن میزد ،آنان با احترام پاسخ مثبت میدادند ولی عمال ترتیب اثر نمیدادند .در
ّ
این مدت ،والد من در مجالس تهران منبر میرفت ،این مجالس بیشتر در منزل علما و هم در
سحرها در هیئات ّبزازهای تهران به طور دوره برگزار میشد و من از آنها خاطرات فراوان دارم.
به نظر من رسید مجالس عزا در آن هنگام در تهران نسبت به مشهد و شهرهای دیگر ،از آزادی
خاصی برخوردار بود.
به خاطر دارم یک روز با پدر نزدیک شهربانی تهران میرفتیم که ناگهان یکی از بازاریان تهران
عبای پدرم را کشید و با عجله وی را به خیابان فرعی برد و با عذر خواهی گفت :االن پهلوی
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میآید تا برود به وزارت جنگ ،اگر چشمش به ّ
عمامه شما بیفتد ممکن است اهانت کند،
لهذا من شما را به این جا کشیدم .در همین بین ماشین رضاخان همراه اسکورت رد شد .پدرم
ّ
میخواست به عنوان «حاج مهدی مال ک» گذرنامه بگیرد و او را به عنوان روحانی بشناسند
ّ
لهذا گاهی میدیدم نزدیک شهربانی با لباس مبدل و سر برهنه داخل میشد .این وضع ادامه
ً
داشت تا این که ماه ّ
محرم و صفر رسید و مجالس عزا بیشتر شد و تقریبا هر روز و هر شب همراه
ً
ّ
وی راهی این مجالس میشدیم غالبا پیاده و گاهی با اتوبوسهای نامرتب ،در حالی که در آن
هنگام تمام خیابانهای تهران به جز خیابان سپه (امام خمینی کنونی) که سنگفرش و بقیه
خاکی بود و هر روز عصر سپورها آبپاشی میکردند.
در اثنای این دو ماه ،خیابانها را برای آمدن فوزیه 1عروس رضاخان چراغانی میکردند و
طاقهای نصرت فراوانی که تعداد آنها را  80میگفتند برپا میکردند ،دوستان پدرم گفتند:
ّ ً
دیگر مصلحت نیست شما در تهران باشید ،اتفاقا یک روز که به شهربانی مراجعه کردیم مسؤول
گذرنامه که سرهنگ مولوی نام داشت صدا زد :آقای حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی! معلوم
ً
شد کامال از هویت ایشان آ گاه است و گذرنامه را تحویل داد .نام سرهنگ مولوی همواره در
حرفهای پدرم تکرار میشد و مرحوم آیةاهلل کاشانی هم به او تلفن میزد و من هم اکنون پس از
ً
ً
کامال قیافه او را به خاطر دارم که با ّ
تبسم و تقریبا با احترام پس از شش
حدود پنجاه و پنج سال،
ماه ّ
معطلی ،گذرنامه را به پدرم تحویل داد.
ّ
باری ،در اواخر ماه صفر ،از تهران با اتوبوس راهی قم و از قم پس از یک شب توقف راهی
کرمانشاه و از آن جا با اتوبوس دیگر که فقط حدود ده نفر مسافر داشت راهی قصر شیرین شدیم،
تا به خانقین 2برویم در آن جا پدرم متوجه توقف اتوبوس شد و مسافران با هم پچ پچ میکردند،

 .1فوزیه فؤاد ،شاهدخت مصر (به عربی :فوزیة بنت الملک فؤاد) ( ۱۴آبان ۱۳۰۰اسکندریه ،مصر  ۱۱-تیر ،۱۳۹۲اسکندریه)
شاهزادهای مصری ،خواهر ملک فاروق پادشاه مصر و نخستین همسر محمدرضا شاه پهلوی بود .ازدواج او با محمدرضا
به هنگام ولیعهدی او در تاریخ  ۱۶مارس  ۱۹۳۹در قاهره انجام گرفت.
َ
 .2خانقین از شهرهای پرجمعیت استان دیاله در عراق در نزدیکی مرز ایران است.
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پرسید« :چه خبر است؟» گفتند« :خبر آمده که ملک غازی 1پادشاه عراق را کشتهاند و در رفتن
به عراق تردید دارند ».باالخره نزدیک ظهر ،اتوبوس از مرز گذشت و وارد خانقین شد .بیرون
شهر ،عربها برای وی عزاداری میکردند .عصر آن روز برای نماز به مسجد رفتیم ،مجلس عزا
ّ
برقرار بود ،باالخره نیمه شب با قطار راهی بغداد شدیم و پس از یک روز توقف ،باز با قطار راهی
ّ
کربال و در شب اربعین وارد کربال شدیم ،در حالی که مدتی در ایستگاه کاظمین به لحاظ انبوه
جمعیت ّ
معطل شدیم و به زحمت سوار قطار گردیدیم .به خاطر دارم در میان جمعیت مرحوم
شیخ ابوالقاسم ّفیاض یکی از منبریهای مشهد همراه ما شد.
ّ
توقف ما در عتبات بیش از سه سال از سال  1318تا  1321به طول انجامید ،آغاز اشتغال
من به علوم دینی از نجف آغاز شد و تا هنگام مراجعت به کتاب ّ
(مطول و شرح لمعه) رسیده
بودم.
ّ
ّ
محل توقف ما نجف بودّ ،اما سالی در حدود  20روز در تابستان به سامرا میرفتیم و در
حدود دو ماه و اندی هم از ّایام عرفه تا آخر ماه صفر در کربال به سر میبردیم .پدرم در مجالس
مختلف که در دو صحن حرمهای مطهر ،از سوی مــردم شهرهای مختلف ایــران ،مانند
خراسان ،اصفهان ،یزد و تهران برگزار میشد و نیز در خانه علما از جمله آیةاهلل قمی و آیةاهلل
اصفهانی که برای زیارت به کربال میآمد و جز اینها منبر میرفت .و من هم درس میخواندم.
ً
ّ ّ
محل توقف ما در کربال اکثرا مدرسه بادکوبه در بازار بین الحرمین در حجره شیخ محمد علی
خراسانی از اهل منبر کربال بود و او خود در منزل زندگی میکرد .خاطرات فراوان از این ّایام دارم
که جداگانه باید نوشته شود.

در همین مدرسه با آقای ّ
سید محمد شیرازی فرزند آیةاهلل میرزا مهدی شیرازی از اصحاب

آیةاهلل قمی کتاب انموذج فی النحو را مباحثه میکردیم.

 .1غازی بن فیصل ملقب به شاه غازی اول ( ۲مه  ۴-۱۹۱۲آوریل  )۱۹۳۹فرزند فیصل اول ،و دومین پادشاه عراق از سلسله
هاشمی عراق بود ،همچنین او تا ۱۹۲۰نایبالسلطنه سوریه نیز به حساب میآمد.
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لطف سید ابوالحسن اصفهانی
ً
ً
چند استاد را در این مدرسه و دیگر مدارس کربال تدریجا برگزیدم .همان که قبال نوشتم
آیـةاهلل اصفهانی (م  1365ق) با پــدرم بسیار خصوصیت داشــت و به او احترام میگذارد،
پدرم نیز عالقه خاصی به ایشان داشت و معتقد بود برای مرجعیت بسیار شایسته است ،به
خصوص از نظر بلند او تمجید میکرد لهذا در منبرها او را به عنوان مرجع اعال و پرچمدار عالم
تشیع ّ
ّ
معرفی میکردّ .اما گاهی از دو مرجع دیگر هم نام میبرد یکی آیةاهلل قمی 1ساکن کربال و
دیگری آیةاهلل بروجردی ّ
حتی پیش از انتقال وی از بروجرد به قم و من بعد از رابطه پدرم با این
دو عالم بزرگ ،یاد خواهم کرد.

هنگام اقامت ما در نجف گاه و بیگاه پدرم به دیدن مرحوم ّ
سید ابوالحسن اصفهانی
میرفت و من را هم با خودش میبردّ ،
سید دستور میداد کس دیگری در آن هنگام نزد وی
نیاید .دو پیرمرد گاهی بیش از یک ساعت با هم صحبت میکردند ،من هم در زاویه اتاق گوش
ً
میدادم ،هنگام ورود ّ
سید میفرمود« :آقا جان ،حالت چطوره؟» بعدا در اثنای صحبت گاهی
ً
به من نگاه میکرد ،وی همواره قلیان نی پیچ در جلو داشت و دائما قلیان میکشید و شاربش
ّ
از دود قلیان زرد میزد ،من با دقت حرکات او را زیر نظر داشتم و بسیاری از گفتگوهای آن دو
را به خاطر دارم.
ً
به یاد دارم در هنگام ورود ما به نجف در منزل مرحوم حاج احمد معین که بعدا از او نام
ّ ً
خواهم برد ،وارد شدیم ،سر شب مرحوم ّ
سید با اصحاب به دیدن ایشان آمد ،اتفاقا در آن شب،

ماه گرفت و ّ
سید با همراهان در همان اتاق پذیرایی ،نماز آیات اقامه کرد ،از جمله همراهان
وی ،مرحوم حاج میرزا حسن بجنوردی 2بود که پس از رفتن ّ
سید ،کمی نزد ما نشست و راجع
 .1سید حسین طباطبایی قمی (معروف به حاج آقا حسین قمی) ( ۲۶آذر  ۱۲۴۴در قم  ۱۶ -اسفند  ۱۳۲۵در نجف) فرزند
حاج میرزا محمود قمی و از مراجع بزرگ تقلید معاصر است .وی بعد از درگذشت سید ابوالحسن اصفهانی مرجعیت
عامه شیعه را بر عهده داشت.
 .2سید حسن موسوی بجنوردی (۱۳۹۶ - ۱۳۱۰ق) ،فقیه و اصولی امامی قرن چهاردهم و مؤلف کتاب القواعد الفقهیه.
وی از شاگردان آقا ضیاء عراقی ،میرزا محمدحسین نائینی و سیدابوالحسن اصفهانی بود و در حوزه نجف ،عالوه بر فقه
و اصول ،در ادبیات و فلسفه نیز تخصص داشت .وی همچنین با مجامع علمی و دانشگاهی بغداد ،االزهر ،تونس و
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به کتاب سفینة النجاة تألیف حاج شیخ عباس قمی که تازه از چاپ بیرون آمده بود صحبت
ّ
میفرمود .مرحوم ّ
سید ،در ّایام عرفه و عاشورا و اربعین به کربال میآمد و در منزل خود روی تل
زینبیه هر روز عصر ،مجلس برقرار میفرمود .و یکی از منبریهای آن مجلس ،والد من بود و من
از آن مجالس خاطرات فراوان دارم.
خاطره دیگر ،هر سال در ّایام فاطمیه ،مرحوم ّ
سید سه شب در منزل خود روی پشت بام،
ً
تقریبا تمام ّ
مدرسین و علما و ّ
متعینین
مجلس عزاداری برپا میکرد و خیلی شلوغ میشد،
نجف ،حاضر میشدند و پدرم هم یکی از منبریهای آن مجلس بود ،یک سال در آن مجلس
ّ
حلی واعظ معروف نجف به منبر رفت و به لحاظ کدورتی که با ّ
بودیم که ّ
سید
سید صالح

سید منبر او را تحریم کرده بود ،از منبر پایین آمد و دست ّ
داشت و ّ
سید را بوسید و توبه کرد و
ً
پس از آن ،منبر او در نجف راه افتاد و غالبا به رسم نجف در بازار و سر گذرها برای او مجلس
ّ
تشکیل میدادند و مردم دور او گرد میآمدند وی واعظی بذلهگو و صریح اللهجه و باسواد بود و
برای علما مضمون میگفت ،مضامین او زبان به زبان میگشت.
رابطه با دیگر عالمان نجف و کربال
ً
غیر از مرحوم ّ
سید و آیةاهلل سید حسین قمی که بعدا رابطه او را با پدرم خواهم گفت ،ایشان
ً
با بسیاری از مراجع و علما و ّ
مدرسین از جمله با مرحوم میرزای نایینی که قبال در سال 1355
ق مرحوم شده بود و مانند مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی ،1آیةاهلل شاهرودی ،حاج میرزا حسن
بجنوردی ،حاج شیخ محمدعلی کاظمینی 2و دیگران ،رابطه داشت اینک من برخی از آنها
مراکش ارتباط علمی داشت .سید محمدکاظم و سید محمد موسوی بجنوردی فرزندان او هستند.
آقاضیاء ِعراقی؛ (۱۳۶۱-۱۲۷۸ق) فقیه و اصولی امامی قرن چهاردهم
 .1ضیاءالدین علی بن مال محمد عراقی معروف به
ِ
قمری .وی نزد اساتیدی چون سید محمد فشارکی ،آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی تحصیل کرد .آقاضیاء را
از استادان مشهور اصول فقه و از احیاکنندگان این علم به شمار آوردهاند .سید محمد تقی خوانساری ،سیدابوالقاسم
خویی ،سید محسن حکیم و میرزا هاشم آملی برخی از شاگردان اویند.
 .2عالم دینى و فقیه .در بروجرد به دنیا آمد .در هجده سالگى به مدرسه علمى بروجرد وارد شد و به تحصیالت علوم دینى
پرداخت .پس از چهار سال به نجف مهاجرت كرد و در مدرسهى بادكوبهاىها مشغول به تحصیل شد ولى به علت
َّ
الل اصفهانى به امر درمان ایشان توجهى خاص داشت ،به موطن خود بازگشت.آنگاه به قم رفت و
كسالت با این كه آیت
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ً
را ذیال مینگارم.
مراودت با شیخ آ قا ضیاء الدین عراقی

در آن هنگام مرحوم آقا ضیاء عراقی (م  1361ق) بزرگترین ّ
مدرس حوزه نجف بود و در
ردیف او مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی 1معروف به کمپانی (م  1361ق) و در رتبه بعد،
درس مرحوم شیخ موسی خوانساری 2صاحب تقریرات مکاسب میرزای نایینی و درس مرحوم
حاج ّ
سید محمود شاهرودی 3جای داشت و درسهای دیگران در رتبه بعد قرار داشتند.
ّ
به خاطر دارم یک روز در راه مدرسه ّ
سید که محل سکنای ما بود ،مرحوم آقا ضیاء عراقی
َّ
الل حجت و آیت َّ
حدود چهارده سال در آن شهر اقامت گزید و از محضر آیت َّ
الل
الل سید محمدتقى خوانسارى و آیت
َّ
الل بروجردى استفاده نمود .در  1375ق به تهران آمد و در مسجدى در خیابان خراسان به
ت
شیخ عبدالنبى عراقى و آی 
انجام وظایف مذهبى و گفتن تفسیر و احكام و معارف اسالم و ترویج دین پرداخت.از آثارش «نهایة المقام البناء االمام»؛
«نهایة الكالم فى حق رسول االسالم»؛ «اسالم از نظر دیگران»؛ «منتخب الآللى» در سؤال و جواب و داستانهاى اسالمى؛
«گنجینهى معارف»؛ «منشورات»؛ «جواهر الوالیة» در امام شناسى.
 .1محمدحسین غروی اصفهانی ( ۲محرم  ۱۲۹۶هجری قمری کاظمین  ۵ -ذیحجه  ۱۳۶۱هجری قمری در نجف)
معروف به کمپانی اصفهانی از فقها و اصولیون برجسته و مشهور و از علمای معاصر شیعه است.
 .2حاج شیخ موسى خوانسارى از مشاهیر مراجع و اكابر دانشمندان این شهرستان بودند و در نجف اشرف .وى در حدود
 1293قمرى در خوانسار متولد شده و پس از بلوغ به اصفهان مسافرت و چند سالى در آنجا تحصیل نموده سپس به نجف
مهاجرت و چندى از محضر مرحوم آخوند خراسانى و عالمه یزدى و مرحوم آیتاهَّلل شریعت اصفهانى و باالخص آیتاهَّلل
ً
محقق نائینى استفاده نموده و ضمنا خود به تدریس فقه و اصول استداللى پرداخته تا در  26ذىالحجه  1363قمرى در
سن هفتاد سالگى در نجف اشرف وفات و در مقبره مرحوم استادش مدفون گردیده است .از آثار علمى او كتب زیر است
كه بطبع رسیده است -1 :حاشیه بر مكاسب  -2تقریرات اصول مرحوم آیتاهَّلل نائینى  -3كتاب صلوة .آنجناب داماد
مرحوم آیتاهَّلل حاج شیخ محمدعلى خوانسارى و عدیل حضرت آیتاهَّلل حاج سید احمد خوانسارى مدظله مقیم
معاصرتهرانبودهاند.
 .3سید محمود حسینی شاهرودی(۱۳۵۳-۱۲۶۲ش) از مراجع تقلید شیعه در قرن ۱۴ق .وی از شاگردان میرزای نائینی
و آقا ضیاء عراقی بود و او را ذو الشهادتین میخواندند .او به محض ورود به نجف اشرف در ۱۳۲۷ق در درس خارج فقه
و اصول آخوند خراسانی حاضر شد و تا زمان درگذشت آخوند ،یعنی یک سال و نیم نزد او درس خواند .سپس همراه با
آقا سید جمال گلپایگانی و میرزا مهدی اصفهانی در درس میرزای نائینی حاضر و از شاگردان ویژه وی شدند .به گفته
فرزندان شاهرودی او مؤسس درس نائینی به شمار میرود .آیةاهلل شاهرودی همچنین در دو دوره اصول آقا ضیاء الدین
عراقی نیز حضور یافت.اعتماد میرزاى نایینى به سید محمود شاهرودی آنچنان بود كه شاگردانش را براى آزمون اجتهاد
نزد او مىفرستاد و گواهى وى را گواهى دو عادل به شمار مىآورد .به همین جهت آقا ضیاءالدین عراقى و آیةاهلل سید
ابوالحسن اصفهانى نیز او را ذوالشهادتین خواندند و طالبان اجتهاد را براى آزمودن نزد وى میفرستادند.
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سوار االغ میآمد همین که چشمش به پدرم افتاد میخواست به احترام پدرم از االغ پیاده شود
که ایشان مانع شدند.

ّ
فاطمیه در منزل روضه میخواند و پدرم منبر میرفت ،یک
آقا ضیاء سالی سه روز در ّایام

روز واقعهای رخ داد که من هیچگاه آن را فراموش نمیکنم :منزل کوچکی بود و در وسط ،حوض
آب کوچکی قرار داشت ،آقا ضیاء دم در نشسته بود و از سمت چپ وی کنار دیوار ّ
مدرسان
ً
بزرگ که اکثرا شاگرد خود او بودند نشسته بودند ،از جمله آنها مرحوم آیةاهلل حکیم 1بود که
ّ
مرجعیت پیش میرفت برای آقا ضیاء چای آوردند
هنوز مرجع تقلید نشده بود ولی در صراط
ایشان گاهی دست به استکان میزد داغ بود ،ناگهان بلند شد و در چند قدمی کنار حوض
شیر را باز کرد توی استکان و برگشت و به چای خوردن پرداخت .همه نگاه میکردند ،مرحوم
حکیم که خیلی ّ
مؤدب بود با ّ
تعجب نگاه میکرد که از این استاد بزرگوارش چرا چنین کاری
ّ
سر زد؟ داستانهای مرحوم آقا ضیاء نیز زیاد است و در مجالس و محافل میان طلب ،نقل
ّ
مهیا شد ،به خصوص برخوردها و تندیهای او در درس با شاگردانش که گاهی به کتک زدن
هم میرسید.
رابطه با میرزا مهدی فرزند آخوند خراسانی و دیگران
پدرم ،در ّایام فاطمیه در منزل او که همان منزل پدرش بود منبر میرفت .و نیز در منازل
مرحوم حاج میرزا حسن بجنوردی ،حاج آقا حسین فرزند ّ
سید ابوالحسن اصفهانی( ،منزل پدر)
سید عبداهلل شیرازی و در مدرسه صدر ،مدرسه ّ
مرحوم شیخ نصراهلل خلخالی ،منزل ّ
سید،

 .1سید محسن طباطبائی حکیم (۱۳۰۶ق ۱۳۹۰ -ق) ،مرجع تقلید شیعیان در قرن  ۱۴قمری ،اهل عراق و ساکن نجف.
او بعد از درگذشت آیةاهلل بروجردی ،یکی از مهمترین مراجع تقلید شیعه به شمار میآمد .او در راستای مقابله با کمونیسم
در عراق ،عضویت در حزب کمونیست را تحریم و در راستای گسترش فعالیتهای دینی ،جماعت العلماء را در نجف
پایهگذاری کرد .حکیم در ۱۳۲۷ق ،فراگیری دروس عالی حوزه (دوره خارج) را آغاز کرد و نزد آخوند مالمحمدکاظم
خراسانی ،آقاضیاء عراقی ،شیخ علی جواهری ،میرزا محمدحسین نائینی و سید ابوتراب خوانساری ،فقه و اصول و رجال
را فراگرفت و به درجه اجتهاد رسید .در اخالق ،از سید محمدسعید حبوبی ،باقر قاموسی ،سید علی قاضی طباطبایی
و شیخ علی قمی بهره برد.
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مدرسه وسطای آخوند خراسانی ،مدرسه بزرگ وی و بسیاری از منازل کسبه فارسی زبان نجف.
و همچنین در کربال منزل مرحوم آیةاهلل قمی در ّایام ّ
محرم و صفر و در روزهای پنجشنبه و در
ّایام وفیات و اعیاد .و همچنین در صحنهای عتبات شریف در ّایام ّ
محرم و در رواق پشت سر
حرم امام حسین ،ایستاده گاهی یک ساعت صحبت میفرمود یک نوبت شبهای متمادی
در آن جا راجع به فضایل سادات صحبت میکرد که حاکی از سعه اطالعات وی بود.
باری ،من از منبرهای پدرم در کربال و نجف و مشهد و گاهی در شهرهای دیگر ،خاطرات
فراوان دارم ّ
البته همه مهم بودّ ،اما مهمتر از همه منبرهای ماه رمضان بود که چند سال از آنها
ً
را در نجف در شبهای ماه رمضان درک کردم .مرحوم پدرم همان طور که قبال گفتم از سالها
ً
قبل به دعوت آیةاهلل اصفهانی به عتبات سفر میکرد و ماه رمضان منبر میرفت ،قبال یک منبر
شبها در مسجد هندی و روزها پس از نماز ظهر آیةاهلل اصفهانی در مسجد عمران میرفته
ّ
استّ .اما در مدت اقامت من با ایشان در نجف ،فقط شبها در مسجد هندی منبر میرفت
و حدود سه ساعت طول میکشید .هر سال موضوع خاصی را مورد بحث قرار میداد .یک
سال محور بحث ،تفسیر سوره یوسف بود آن قدر نکات و لطایف راجع به داستان یوسف و
تفسیر آیات این سوره میگفت که انسان حیرت میکرد .بسیاری از علمای بزرگ و ّ
مدرسین و
فضال پای منبر حاضر میشدند از جمله آیةاهلل شاهرودی ّ
مقید بود هر شب در صحن مسجد
جدای از مردم ،بنشیند و به منبر گوش دهد .ایشان در آن هنگام هنوز مرجع تقلید نبود و از
ّ
مدرسین بزرگ حوزه شمرده میشد ،گویا بدین وسیله میخواست به پدرم احترام بگذارد .پدرم

در منبرها به خصوص شبهای قدر برای نجات مردم ایران از دست حکومت ّ
جبار رضاخان
بسیار دعا میکرد.
بازگشت از سفر عتبات

سید محمد و ّ
آیةاهلل شاهرودی روزهای تعطیل با فرزندانش ّ
سید علی به خارج نجف یا به

کوفه با پای پیاده میرفت و پدرم من را همراه آنان میفرستاد.
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باری ،این سفر به سر آمد و ما به مشهد برگشتیم .داستان از این قرار بود که پس از رفتن
رضاخان در شهریور  1320رفته رفته اوضاع ایران تغییر پیدا کرد و تبلیغات اسالمی و مجالس
ّ
روضه آزاد شد ،پس از مدتی آیةاهلل اصفهانی به ایشان اصرار میفرمود که راهی ایران شوند .پدرم
عرض کرد :من آمدهام در نجف بمیرم و قصد مراجعت به ایران را ندارم .مرحوم ّ
سید فرمود:
ً
خیر ،فعال به وجود شما نیاز هست و باید بروید.
لهذا عازم ایران شدیم به خاطر دارم در کاظمین ،در مدرسه خالصی سکنا داشتیم ،در آن
هنگام آیةاهلل قمی و اصحابشان از جمله مرحوم آیةاهلل میالنی 1به کاظمین برای زیارت آمده
بودند ،خبر دادند که مرحوم قمی به دیدن ایشان میآیند صحن مدرسه را فرش کردند و مرحوم
قمی که گویا در آن هنگام کدورتی با پدرم پیدا کرده بود و مایل نبود پدرم با آن کدورت به ایران
برود به دیدن آمدند و مرحوم میالنی با پدرم خصوصی صحبت میکرد که رفع کدورت شود.
هنگام حرکت به ایران در اتوبوس آیةاهلل ّ
سید عبد اهلل شیرازی 2که با پدرم دوست بود با ما بودند
که تا کرمانشاه با هم بودیم و از آن جا به شرحی که خواهم گفت جدا شدیم پای اتوبوس مرحوم
ً
آیةاهلل امینی آمدند و جزوهای را به پدرم دادند که در قم به آیةاهلل ّ
حجت کوه کمری 3بدهند ،بعدا
 .1سید محمد هادی میالنی ،در  ۷محرم ۱۳۱۳ق در نجف زاده شد .نسبش به علی بن حسین؟ع؟ میرسد .پدرش
سید جعفر حسینی از شاگردان محمدحسن مامقانی به شمار میرفت .سید محمدهادی در کودکی پدرش را از دست
داد .مادرش ،دختر شیخ محمدحسن مامقانی و همسرش ،دختر عبداهلل مامقانی (دایی سید محمد هادی) صاحب
تنقیح المقال بود.وی تحصیالتش را در نجف آغاز کرد ،و در همانجا به تدرس مشغول شد .او بارها به ایران سفر کرد و در
۱۳۳۲ش که جهت زیارت قبر امام رضا؟ع؟ به مشهد رفت ،به درخواست مردم و برخی از علمای آن روز خراسان ،در آنجا
ماندگار شد و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت .وی در  ۲۹رجب ۱۳۹۵ق برابر با  ۱۷مرداد ۱۳۵۴ش در  ۸۲سالگی
در مشهد درگذشت و در حرم امام رضا؟ع؟ به خاک سپرده شد.
 .2سید عبداهلل موسوی شیرازی معروف به آیةاهلل العظمی سید عبداهلل شیرازی ( ۲۳اسفند ۵-۱۲۷۰مهر )۱۳۶۳در یکی از
محلههای شیراز بهدنیا آمد .وی یکی از مراجع تقلید عالم تشیع سده بیستم میالدی و از نوادگان امامزاده احمد بن موسی،
معروف به شاه چراغ است .وی بعدها به جهت شهرتی که پیدا کرد و بهخاطر اینکه متولد شهر شیراز بود ،با نام آیةاهلل
العظمی سید عبداهلل شیرازی معروف گردید .وی به همراه خانواده خود به سبب مبارزات خود علیه انگلیس چندی
تبعید گشت و نیز در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد ( )۱۳۱۴نقش مهمی را ایفا نمود.
 .3سید محمد حجت کوهکمری ،فقیه ،اصولی ،محدث ،رجالی ،مجتهد و مرجع تقلید ،در سال  ۱۳۱۰در آبادی کوه
کمر واقع در غربیترین نقطه محال دیزمار قره داغ مرند استان آذربایجان شرقی به دنیا آمد .وی تحصیالت خود را نخست
در آذربایجان ،نزد پدر آغاز کرد .سپس به نجف رفت و از درس شیخ الشریعة اصفهانی ،سید ابوالحسن اصفهانی ،سید
محمد فیروزآبادی ،عبدالکریم حائری ،محمد حسین نائینی ،سید ابوتراب موسوی خوانساری و ضیاءالدین عراقی
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معلوم شد آن جزوه ،کتاب الغدیر بوده که قرار بود در ایران چاپ شود و چاپ شد.
باری به کرمانشاه رسیدیم و در مسافرخانههای کثیف پایین شهر ،نزدیک گاراژها سکنا
ّ
کردیم .آقای شیرازی به پدرم گفتند :من در این جا دوستانی دارم و خواهش کرد اندکی توقف
کنم ،دو سه روز شما بمانید تا با هم برویم قم ،لهذا ماندیم و دوستان ایشان ما را به نهار دعوت
ّ ً
کردند .اتفاقا سر شبی عبورمان از مسجد حاج شهباز خان 1افتاد برای نماز داخل مسجد شدیم،
ً
برخی از آشنایان پدرم از جمله مرحوم حاج محمد علی کرمانشاهی که از مردمان نیک و غالبا
ً
ساکن کربال بود ،ایشان را دیدند و اصرار کردند که پس از نماز منبر بروند ،منبر رفتند تقریبا اوایل
ً
ماه رجب بود ،بعدا خواهش کردند که چند شب دیگر بمانید .پدرم به آقای شیرازی گفتند:
مردم خواهش کردند که من چند روز بمانم .فرمود :بمانید ،من میروم در قم منتظر شما میمانم
تا با هم به مشهد برویم .آن نوشته را هم ایشان برای مرحوم ّ
حجت کوه کمری بردند و ما ماندیم.
پس از چند روز ،پدرم میخواست حرکت کند ،باز مردم گفتند« :یک دهه دیگر هم بمانید» و
ماندند ،این تقاضا چند بار تکرار شد ،در حالی که پدرم و من امانمان نبود که پس از چند سال
به وطن برگردیم.

باالخره ،پــدرم بــدون ّاطــاع مــردم بلیط ماشین گرفت ،مــردم خبر شدند و بلیط را پس

دادند .سرانجام گفتند« :آقای حاج شیخ ما میخواهیم شما را برای ماه رمضان نگه داریم و
نمیگذاریم بروید ».همین اصرار مردم سبب شد که ما تا آخر ماه مبارک رمضان حدود سه ماه
ً
در کرمانشاه بمانیم بعدا معلوم شد آیةاهلل اصفهانی به وکیلشان حاجی ارجمندی که به پدرم
اظهار عالقه میکرد توصیه کرده که پدرم را در کرمانشاه نگه دارند .پس از چند روز من به فکر
درس افتادم و رفتم خدمت مرحوم حاج آقا حسین میبدی که از علمای بزرگ و بسیار باتقوای
استفاده کرد.
 .1مسجد حاج شهبازخان یا مسجد حاج شهبازخان کلهر ،از آثار دوره قاجاریه است .بنای مسجد در سال  ۱۲۳۵ه.ق
(برابر با  ۱۸۱۹میالدی) توسط حاج شهباز خان کلهر و شش برادر او که بنیانگذاران طایفۀ حاجیزادگان بودند گذاشته
شدهاست .مسجد در بیرون از کرمانشاه آن روزگار ،بنا شدهاست .این بنا سالیان دراز محل درس طالب علوم دینی و
ٔ
مدرسه علوم دینی مورد استفادهاست.
تبلیغات مذهبی بوده و امروز نیز به عنوان
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ّ
کرمانشاه بود درس شرح لمعه شروع کردم و تا آخر مدت اقامت ما این درس ادامه داشت.
ّ
در این مدت مجالس و محافل بسیاری برگزار میشد و علمای بزرگ کرمانشاه مانند مرحوم
حاج شیخ حسن حاج آخوند که امام مسجد حاج شهبازخان بود ،مرحوم حاج شیخ حسن
ّ
عالمی 1یکی از شاگردان نامی آقاضیای عراقی ،آقای میبدی که از شاگردان مرحوم میرزای
نایینی بود و هم مباحثه مرحوم حاج میرزا حسین سبزواری 2ساکن مشهد و نیز بسیاری از اهل
ً
منبر کرمانشاه در آن محافل گرد میآمدند .اصوال مردم کرمانشاه بسیار میهمان دوست و به
ّ
روحانیت عالقمند بودند هر چند فساد و فحشا هم فراوان بود و اگر کسی مایل بود بداند دوران
سلطنت رضاخان چطور مردم را فاسد کرده بود باید آن هنگام کرمانشاه را میدید.
ّ
در جوار مسجد حاج شهبازخان یک محله فاحشه خانه بود ،پدرم میفرمود« :زنی آمد
پیش من مسئلهای پرسید گفت :من از راه فحشا پولی جمع کردهام که آن را به ربح دادهام
حاال توبه کردهام ،این پول چه حکمی دارد؟ پدرم میگفت :حاال من به او چه جواب بدهم؟»
بــاری ،قبل از ماه رمضان ،شبها در همان مسجد که آبادترین و بارونقترین مساجد
ّ ً
کرمانشاه بود ،مرتبا منبر میرفت و نیز در مجالس دیگرّ ،اما در ماه رمضان سه مجلس داشت دو
مجلس در همان مسجد ،شبها و عصرها و مجلس سوم ،در مسجد مرحوم حاج آقا محمد
ّ
 .1آیةاهلل العظمی حاج شیخ محمد حسن علمی کرمانشاهی فرزند حاج محمد صادق تاجر اصفهانی از معاریف تجار
اصفهان است که به کرمانشاه مهاجرت نمود.وی عالقۀ زایدالوصفی به تحصیل علوم دینی داشت .از این رو بعد از
ً
گذراندن مقدمات در همان شهر ،برای تحصیالت عالیه خصوصا سطوح فقه و اصول ،به نجف اشرف عزیمت کرد و
در آنجا از محضر بزرگانی همانند آقا ضیاءالدین عراقی ( 1240-1321هـ .ق ) ،سید ابوالحسن اصفهانی (1246-1335هـ.
ق ).و آخوند مال کاظم خراسانی ( 1255 - 1329هـ .ق) کسب فیض نمود و تا انجا پیش رفت كه بزرگ مرجع عراق اقا
ضیاء عراقی به ایشان میفرمود شما در نجف بمان و پس از من كرسی مرجعیت را تحویل بگیر،اما ایشان زاهدانه از این
مقامات گذشت و به تكلیف خویش كه بازگشتن به دیار خود و انذار و تبلیغ دین بود فكر میکرد
 .2آیةاهلل حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به " فقیه سبزواری " ،فرزند آیةاهلل میرزا موسی (  1265 - 1337ه .ق 1297 /
  1227ه .ش ) جمعه  /سوم رمضان  1309 /ه .ق ( برابر با جمعه  1271 / 1 / 13هجری شمسی ) در شهر سامرا به دنیاآمد و در سال  1318ه .ق (  1279هجری شمسی ) همراه پدر خود آیةاهلل میرزا موسی به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل
علوم دینی پرداخت .وی در سال  1326ه .ق (  1286هجری شمسی ) برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد .س از فوت
پدر و طبق وصیت او ،برای ادامه تحصیل به نجف رفت و فقه و اصول را نزد آیات میرزا حسین نائینی ،سید ابوالحسن
اصفهانی ،آقا ضیاء عراقی و حاج سید محمد فیروزآبادی فرا گرفت و از همه اساتید خود اجازه اجتهاد دریافت نمود و به
" فقیه سبزواری " اشتهار یافت.
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مهدی فیض 1پس از نماز ظهر و عصر بود .در هر یک از این سه مجلس موضوع ّ
خاصی را طرح
کرده بود ،از جمله در مسجد فیض که فرزند او امام جماعت بود بحثها را به تفصیل بیان
میکرد.
ًّ
عجیب است که این منبرها که اقل هر کدام یک ساعت و نیم طول میکشید ،در آغاز
بیمطالعه بود .تا این که پدرم به فکر ّ
تهیه کتاب افتاد و این رسم پدرم بود که برای منبرهای ماه
رمضان ،قبل از ظهر چند ساعت مطالعه میکرد.
در جوار مسجد حاج شهبازخان ،مرحوم ســردار کابلی 2سکنا داشــت ،ایشان هر شب
میآمد در شبستان مسجد به پنهانی نماز میخواند و آن گاه در صحن مسجد ،در غرفه
خاصی پای منبر مینشست و با پدرم بسیار مأنوس گردیده بود ،وی کتابخانه ّ
مهمی داشت و
به تقاضای پدرم مقداری کتب حدیث و تفسیر برای ایشان فرستاد .ما در یکی از حجرههای
ّ
همان مدرسه سکنا داشتیم و از منزل برای ما غذا میآوردند ،متصدی این کار مرحوم حاجی
ً
اخیرا در ّ
سن نزدیک صد سالگی به رحمت ایزدی پیوست از جمله
قندی تاجر محترم بود که
علمای ّ
مهم آن شهر ،مرحوم آیةاهلل حاج شیخ هادی جلیلی 3و نیز آقای حاجی شجاع بودند و

 .1محمدمهدی فیضمهدوی ( ۱۲۴۹در کرمانشاه  ۱۳۰۶-در کرمانشاه) معروف به آمدمهدی (آقامحمد مهدی) ،روحانی
شیعه و از هواداران جنبش مشروطه ایران در کرمانشاه بود .وی در سال  ۱۲۷۲خورشیدی ( ۱۸۹۳میالدی) در سن ۲۴
سالگی برای ادامه تحصیالت حوزو یاش به نجف در عثمانی رفت .در آنجا وی شاگرد میرزا حسین خلیلی تهرانی
(درگذشته به سال  ۱۲۸۶خ) ،سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (درگذشته به سال  ۱۲۹۷خ) ،آیةاهلل میرزا فتحاهلل،
مشهور به شیخ الشریعه اصفهانی (درگذشته به سال  ۱۲۹۹خ) و آیةاهلل محمد کاظم خراسانی (درگذشته به سال ۱۲۸۹
خ) بودهاست.
 .2حیدرقلی سردار کابلی (۱۳۳۱ - ۱۲۵۴ش) ،فقیه ،محدث ،رجالی ،ادیب و ریاضیدان شیعه .او را حیدرقلیخان
قزلباش و حیدرقلی خان سردار کابلی خوانده و همچنین جامع علوم معقول و منقول دانستهاند .حیدرقلی در  ۴سالگی
به همراه خانواده به الهور هندوستان رفت و تا  ۱۱سالگی زبانهای هندی ،سانسکریت ،فارسی و انگلیسی ،و همچنین
ریاضیات را آموخت .سردار کابلی در سال ۱۳۰۴ق به همراه خانواده به عراق مهاجرت کرد و در عتبات عالیات اقامت
گزید و اغلب اوقات را در نجف و کاظمین گذراند و  ۶سال در حلقه درس میرزا حسین نوری و سید صدرالدین حسن بن
هادی کاظمی حضور یافت.
 .3آیةاهلل العظمی شیخ محمد هادی جلیلی کرمانشاهی در شعبان سال 1288ق در کرمانشاه متولد شد.تحصیالت
مقدماتی را در زادگاه خویش نزد پدر خویش شیخ عبدالرحیم و برخی دیگر از علماء گذراند و برای تکمیل تحصیالت
خود عازم شهر علم و اجتهاد ،نجف اشرف شد.شیخ هادی در این شهر محضر بزرگانی همچون آخوند خراسانی ،شیخ
الشریعه اصفهانی ،شیخ هادی تهرانی ،سید محمد اصفهانی و بسیاری دیگر را دریافت و در بین اساتید خود بیش از همه
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از منبریهای معروف آن جا مرحوم آقای علما بود که از او بسیار تعریف میکردند .باالخره پس
ً
از ماه رمضان ،راهی قم و از آن جا به تهران و بعدا راهی مشهد شدیم و تا چند روز مردم مشهد،
به خصوص علما به دیدن پدرم میآمدند و دوباره پس از چند سال منبرهای مسجد گوهرشاد
آغاز گردید.
به خاطر دارم هنگام رفتن به کربال و نیز هنگام برگشتن در قم ،مرحوم آیةاهلل صدر ما را در
ً
منزل خود پذیرایی فرمود و من از آن هنگام با ایشان آشنا شدم که بعدا هنگام اقامت من در قم
این آشنایی به صورت شاگردی و استادی درآمده و بیش از یک سال از درس(خیارات) ایشان
در مدرسه فیضیه بهره میبردم و مینوشتم.
سفرهای آخر عمر
در چند سال آخر عمر ،پدرم به چند شهر سفر کرد و منبر میرفت از جمله کاشمر ،تربت
حیدریه ،نیشابور ،یزد ،اصفهان و یک نوبت به کرمانشاهّ .اما دو سه سال پی در پی ماه ّ
محرم و
صفر به تهران میرفت و به قول یکی از اهل منبر ،ایشان روش منبرهای ّ
سنتی گذشته را در تهران
تجدید کرد .و در اهل منبر آن سامان موثر بود.
ّ
در تهران در منزل مرحوم حاجی محقق خراسانی 1سکنا داشت وی پس از حادثه گوهرشاد
ً
بعدا در همان تهران اقامت فرمود و یکی از وعاظ معروف و ّ
بااطالع
سالها در تهران زندانی بود و
ً
ّ
تهران به شمار میآمد وی قبال هم در مشهد مقدس ،از بزرگان اهل منبر بود و در حادثه مسجد
گوهرشاد تندترین سخنرانیها را ایراد میکرد و دولت نسبت به او بسیار ّ
حساسیت داشت،
شیفته آخوند خراسانی بود و از منش و رفتار و شیوه تدریس وی بسیار تعریف مینمود.
محقق خراسانی در تاریخ چهارشنبه پانزدهم ماه
محقق واعظ و
.1حاج شیخ عباسعلی محقق خراسانی معروف به
ِ
ِ
صفر  ۱۳۱۰قمری ( ۱۴شهریور ماه  ۱۲۷۱شمسی) در مشهد متولد گردید و در  ۲۰شعبان  ۱۳۳۵قمری (درگذشت ۱۳۴۲
شمسی ،تهران) دار فانی را وداع گفت .پدرش مال بمانعلی محقق دامغانی بود.مراحل تحصیل ادبیات را نزد پدرش حاج
مال بمانعلی محقق فراگرفته و فقه و اصول را از آیةاهلل آقا میرزا محمدباقر مدرس رضوی و آیةاهلل حاج شیخ حسن برسی و
فلسفه را از آقا بزرگ شهیدی و حاج شیخ محمدعلی فاضل خراسانی فراگرفته است .دکتر مهدی محقق یکی از فرزندان
ایشان است .در گفت و گویی که در همین ویژه نامه با دکتر مهدی محقق شده است ایشان نکات ارزنده ای پیرامون
ارتباط پدر و خودشان با مرحوم شیخ مهدی واعظ فرموده اند.
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داستان زندان وی و دیگر وعاظ و علمای مشهد در تهران ّ
مفصل است و باید اگر خداوند توفیق
دهد ،در ذیل تاریخچه حادثه مسجد آنها را بنویسم.
ّ
پدرم ،از این سالهای توقف در تهران خاطراتی داشت .یک نوبت فرمود« :در مجلس
ترحیم بسیار باشکوهی وارد شدم و آقای فلسفی 2در منبر بود به ّ
مجرد ورود من ،از باالی منبر به
1

من تعارف کرد و من نپذیرفتم که منبر بروم».
نقل میکرد« :یک روز آقای راشد 3به من گفت :من یک شب در مسجد گوهرشاد پای
منبر شما نشستم ،شمردم شما  17حدیث کامل را خواندید و شرح دادید و این کار مشکلی
است!!»
ً
با مرحوم آیةاهلل کاشانی از قبل از رفتن به عتبات آشنا بود که شرح آن را قبال نوشتم و به خاطر
دارم در سال آخر من با ایشان در تهران بودیم که خبر دادند آیةاهلل کاشانی از سفر تبعیدیشان از
لبنان برمیگردد ،اتوبوسهای زیادی در سبزه میدان تهران برای بردن مردم به فرودگاه آماده بود،
پدرم با ِک َبر سن فرمود« :بابا بیا باهم برویم» و رفتیم در نزدیک فرودگاه تا چشم کار میکرد توی
 .1خاطرات واقعه مسجد گوهرشاد در  20برگ توسط مرحوم استاد نوشته شده است.
.2میرزا علی آقا فلسفی در ربیعاالول ( ۱۳۳۹هشتم دی ۱۲۹۹شمسی) در تهران به دنیا آمد .پدر او محمدرضا تنکابنی
(متولد ۱۲۸۲قمری) ،فرزند شیخ محمد واعظ تنکابنی ،از علمای برجسته تهران بود .میرزا علی فلسفی ،کودکی و مراحل
تحصیل ابتدایی را در تهران گذراند و نخستین آموزشهای معمول حوزوی را در نزد پدر و برادر ارشدش میرزا ابوالقاسم
آموخت .در سال  ۱۳۲۴خورشیدی با اتمام کتابهای سطح حوزه و برای ٔ
ادامه تحصیل خارج فقه و اصول در حالی
ٔ
که بیش از  ۲۵سال نداشت ،به پیشنهاد پدر ،به تنهایی راهی نجف شد و در حجره یک نفره در مدرسه سید محمد
کاظم یزدی سکنی گزید .در نجف ،شیوههای تدریس بزرگانی چون سید عبدالهادی شیرازی (م  ۱۳۸۲قمری) ،سید
محمود شاهرودی (م  ۱۳۹۵قمری) و شیخ کاظم شیرازی (م  ۱۳۶۷قمری) را آزمود ،اما سرانجام محفل درس حاج شیخ
محمد علی کاظمینی (م  ۱۳۶۴قمری) از برجستهترین شاگردان محمدحسین نائینی را پسندید که روزها در مقبره
میرزای شیرازی درس فقه میگفت و شبها بر پشت بام مسجد هندی درس اصول میداد .میرزا علی فلسفی ،یکی
از برجستهترین درس آموزان مکتب سید ابوالقاسم خویی است که پیوسته تقریرات درس وی را مینوشت و استاد گاه
خود با قلم خویش ،مهر تائیدی بر پایان آن مینهاد یا کسانی را که مباحث مکتوب فقهی او را میخواستند به جزوههای آن
شاگرد برجسته اش ارجاع میداد.
.3حسینعلی راشد (زاده  ۲تیر  ]۱[۱۲۸۴در تربت حیدریه روستای کاریزک ناگهانی(تربت حیدریه)  -درگذشته  ۷آبان
 ۱۳۵۹در تهران) روحانی ،نویسنده ،مبلغ مذهبی ،زندانی سیاسی و نماینده تهران در مجلس بود .وی فرزند مال عباس
تربتی بود .در  ۱۶سالگی همراه پدرش به مشهد آمد و مشغول تحصیل دروس حوزوی گردید .برای ادامه تحصیل به نجف
عزیمت کرد و نزد اساتید آن حوزه مانند میرزاحسین نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی تحصیل نمود و پس از توقف
کوتاهی در تهران و قم عازم شیراز شد و در آنجا مجالس وعظ و خطابه داشت .پس از مدتی ،عازم اصفهان گردید
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بیابان ،ماشین ایستاده بود ما را راه ندادند که به داخل سالن فرودگاه برویم ،در همان صحرا
ّ
ّ
ایستاده بودیم که دیدیم دکتر مصدق و یارانش اعضای جبهه ملی به طرف سالن فرودگاه
ّ
ّ
میروند و این تنها جایی بود که من مصدق و جبهه ملی را دیدم ،زیر بغل دکتر را گرفته بودند او
عصازنان در حالی که به دیگران تکیه کرده بود راه میرفت ،جوانی فریاد کشید« :خوب ژست
گرفته است».

باری ،ما زودتر سوار اتوبوس شدیم و برگشتیم و تا دم پامنار که ّ
مملو از جمعیت بود آمدیم و
ّ
از آن جا پیاده به طرف مدرسه سپهساالر 1قدیم که محل سکنای ما بود آمدیم در زیر گذر ،آیةاهلل

بهبهانی که به دیدن آیةاهلل کاشانی آمده بود با ماشین رد شد و ما نتوانستیم به داخل خانه آیةاهلل
کاشانی راه یابیم .من در آن هنگام به خاطرم رسید این بزرگترین استقبال تهران از یک عالم
ّ ً
است ،تا این که استقبال امام خمینی را دیدم که قابل نسبت با آن استقبال نبود و مسلما در
ّ
تاریخ به ندرت اتفاق افتاده است.
زندگی من با پدر در مشهد
در مشهد من و پدرم در یک حجره زندگی میکردیم شبها ایشان پس از منبر مسجد یا
مقید بود چای بخورد ،چای مخصوص ّ
مجالس دیگر به منزل میآمد و ّ
تهیه میکرد و باید
سماور در جلو او باشد و خودش چای بریزد بخورد و ّ
حتی به دیگر اهل منزل که گاهی در اطراف
اتاق مینشستند و تا پاسی از شب به سخنان شیرین وی گوش میدادند ،چای بدهد .من هم
پیش از آمدن ایشان در همان اتاق به مطالعه و نوشتن درس خارج اصول مرحوم حاج شیخ
هاشم قزوینی 2استاد خوش بیان حوزه مشهد ،مشغول میشدم .سماور زغالی بود ،آن را روشن
.1مدرسه سپهساالر یا مدرسه عالی سپهساالر یا مدرسه ناصری یا مدرسه عالی شهید مطهری یا دانشگاه شهید مطهری
مدرسه بزرگی با بنای ارزنــده از قرن سیزدهم هجری قمری در تهران است.ساختمان بنای معظم مدرسه در دوران
ناصرالدین شاه قاجار در  ۱۲۹۶ه.ق .توسط صدراعظم وقت میرزا حسین خان سپهساالر شروع شد و پس از مرگ وی
ٔ
مدرسه سپهساالر در جنوب کاخ بهارستان در ضلع
برادرش میرزا یحیی خان مشیرالدوله ساختمان آن را به اتمام رسانید.
شرقی میدان بهارستان ساخته شد و تمامی این بناهای تاریخی در قسمتی از اراضی باغ سردار ساخته شدهاست.
 .2مرحوم آیةاهلل حاج شیخ هاشم قزوینی( )۱۲۷۰-۱۳۳۹از بزرگان علما و مدرسین حوزه علمیه مشهد بود .او پس از آن
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ً
میکردند و میرفتند و به من میگفتند :مواظب سماور باش که از جوش نیفتدّ .اما غالبا من
سرگرم مطالعه و نوشتن میشدم و غفلت میکردم ،همین که صدای در حیات بلند میشد
ّ
متوجه میشدم که سماور از جوش افتاده و پدرم وارد میشد و از این وضع اظهار ناراحتی
میکرد ،دو مرتبه اهل خانه میآمدند و با عجله سماور را به جوش میآوردند این جریان بارها
تکرار میشد.
این وضع چند سال ادامه داشت ،گاهی پدرم از من معنی عبارتی را که هنگام مطالعه به
آن برخورده بود سؤال میکرد و من پاسخ میدادم ،پدرم از درس و نیز از حق خواهی من تعریف
ً
ّ
میکرد و میگفت« :حقیقتا عادل است ».داستانی را هم که اتفاق افتاده بود ،با مزاح نقل
میکرد .مرغی را به جای خروس در منزل به من دادند که ببرم ذبح کنم ایشان این اشتباه را به
ً
من نسبت میداد و میفرمود« :حقیقتا عادل است».
باری ،به خاطر همین معاشرت چند ساله در شهر و سفر پدرم با من انس گفته بود ،تا این
که در سال  1328شمسی آیةاهلل خویی که در آن هنگام ّ
مدرس بزرگی در نجف بودند برای

زیارت به مشهد آمدند و حدود سه ماه در منزل والدشان حاج ّ
سید علی اکبر خویی ،در بازار
ّ
بزرگ مشهد ،سکنا داشتند و هفتهای دو شب برای یک عده از فضالی مشهد ،مانند آقای
وحیدی-که آن هنگام از فضال و واعظ مشهد بودند -آقای شیخ محمدرضا ترابی 1و برخی
ّ
دیگر ،بحث «ترتب» 2را شروع کردند ،من نیز که در آن هنگام به درس اصول آقای حاج شیخ
ّ
هاشم قزوینی میرفتم ،در آن درس شرکت میکردم و چون به تازگی بحث «ترتب» را نزد مرحوم
قزوینی ،با همان مبانی مرحوم نایینی ،خوانده بودم ،با مباحث آشنا بودم و گاهی صحبت
که مقدمات و قسمتی از سطح را در قزوین (زادگاهش) و تهران فرا گرفت ،عازم نجف شد .او از محضر آیةاهلل حاج میرزا
آقازاده و آیةاهلل میرزا مهدی غروی اصفهانی خوشهچینی کرد و بهنوبه خود شاگردان بسیاری را تربیت کرد .از شاگردان وی
میتوان رهبر معظم انقالب؛ آیةاهلل خامنهای ،آیةاهلل سیستانی ،آیةاهلل میرزا جواد آقا تهرانی ،آیةاهلل واعظ طبسی ،آیةاهلل حاج
میرزا مهدی نوقانی و آیةاهلل مروارید را نام برد.
 .1از فضال و هم درسهای آیةاهلل وحید خراسانی که به همراه یکدیگر به درس میرزا احمد کفائی فرزند آخوند خراسانی
میرفتند.
ّ
َ .2ت َر ُتب ،نظریهای در اصول فقه شیعه ،به معنای فعلیت یافتن واجب مهم در صورت انجام ندادن واجب ّ
اهم ،در فرض
تزاحم میان ّ
اهم و مهم میباشد.
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ّ
میکردم و یا به اشکاالت دیگران پاسخ میگفتم .آیـةاهلل خویی دیدند من طلبه مستعدی
هستم ،لهذا هنگام برگشت به نجف نامهای به پدرم نوشتند که آقازاده را به نجف بفرستید.
خود من هم میل داشتم در غیر مشهد به تحصیل بپردازم ،سال قبل از آن ،از حوزه قم بازدید به
عمل آورده بودم ،لهذا تصمیم گرفتم به قم بروم ،پدرم مانع نشدّ ،اما نمیدانم چطور شد که چند
ً
شبانه روز دائما گریه میکرد و باالخره با ناراحتی ایشان ،من راهی قم شدم.
فوت پدر در تهران
قبل از ماه ّ
محرم سال  1328ش ،علی الرسم ،ایشان از مشهد به تهران آمد جهت منبرّ ،اما
ّ
بالفاصله به قم آمد و دو سه روز نزد من توقف فرمود و آن گاه به تهران برگشت .و تا آخر صفر،
ً
در مجالس تهران منبر میرفت بعدا همراه دو خواهر من ،راهی عتبات عالیات گردید و به
مشهد برگشتند .سال بعد باز قبل از ّ
محرم به قم آمد سپس به تهران برگشت و تا آخر صفر منبر

میرفت ،تا این که پس از ماه صفر ،از تهران ّ
توسط منزل آیةاهلل بروجردی به من خبر دادند که
ایشان مریض است من فکر کردم فوت شده است و راهی تهران شدم ،بعد از ظهر به منزل
حاجی ابوالحلم یکی از ّ
تجار تهران که میزبان پدرم بود ،وارد شدم که دیدم وعاظ تهران جمع

اند و جنازه پدر در وسط است ،به ّ
مجرد ورود من پس از گفتن تسلیت ،اظهار داشتند ما منتظر
ً
ً
شما بودیم و فورا جنازه را به امام زاده حسن جهت غسل انتقال دادند و بعدا در مسجدی در
خیابان ارامنه گذاردند ،شب جمعه بود ،وعاظ در منابر ،مردم را به تشییع جنازه دعوت کردند،
از آیةاهلل بهبهانی هم اعالمیه ّ
مهمی در روزنامه ّاطالعات راجع به فوت و تشییع ایشان منتشر
گردید.
صبح که به آن مسجد رفتیم ،دیدم جمعیت انبوهی از مردم و علما و وعاظ برای تشییع
جنازه آمدهاند .از اهل منبر مهم تهران ،مرحوم حاج میرزا عبداهلل تهرانی 1مقابل مسجد ایستاده
 .1حاج میرزا عبداهلل واعظ تهرانى طاب ثراه از وعاظ و گویندگان مشهور تهران كه در عصر خود ریاستى بر وعاظ مركز و اهل
منبر داشت واعظى بود دانشمند و خطیبى بود ارجمند و در زمان خود مجاهدى فداكار و از مخالفین سرسخت مشروطه
و از شاگردان و خواص اصحاب مرحوم آیتاهلل حاج شیخ فضلاهلل نورى بود
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بود ،در داخل شبستان ،آیةاهلل کاشانی که تازه از سفر لبنان برگشته و در کوران ّ
فعالیت سیاسی
قرار داشت و نیز آیةاهلل ّ
سید احمد خوانساری ،1آیةاهلل شیخ محمد نهاوندی 2و دیگران نشسته
بودند .همین که آیةاهلل بهبهانی وارد شد ،جنازه را حرکت دادند و در طول خیابان شاپور-حافظ
فعلی -و خیابان بوذرجمهری 15-خرداد فعلی و خیابان سیروس تا ظهر تشییع ادامه داشت.
گفته میشد« :ایــن تشییع ،از تشییع جنازه مرحوم حاج آقا یحیی ّ
سجادی 3وکیل آیةاهلل
اصفهانی و روحانی ّ
موجه تهران ،که در همان ماهها ،از دنیا رفته بود مهمتر است».

بسیاری از بازاریان ،رجال خراسانی ساکن تهران ،به خصوص چند تن از وکالی خراسانی
 .1سید احمد موسوی خوانساری فقیه ،اصولی ،مجتهد ،مدرس حوزه از مراجع تقلید شیعه بود .وی در سال  ۱۳۰۹قمری
در شهر خوانسار متولد شد .در کودکی تحت عنایت پدر و مادر دلسوز رشد و نما کرد و علوم مقدماتی را در زادگاه خود از
محضر علمای آن سامان ،به ویژه مرحوم آیةاهلل حاج سید محمد حسن (متوفی  ۱۳۳۷ه.ق) و دامادشان ،مرحوم آیةاهلل
حاج سید علی اکبرخوانساری فرا گرفت سپس جهت تکمیل معلومات به حوزه اصفهان مهاجرت نمودو از محضر آیات
عظام :مرحوم حاج میر محمد صادق مدرس،آخوند مال عبدالکریم جزی و میرزا محمد علی تویسرکانی فرا گرفت آنگاه
محض رفع عطش دانشجویی خویش ،جهت تکمیل معلومات به دار العلم نجف اشرف عزیمت نمود و در آن حوزه
هزار ساله ،دو سال در درس آیةاهلل آخوند خراسانی و چندین سال هم در درس مرحوم صاحب العروه و مرحوم آیةاهلل آقا
ضیا عراقی و اساتید دیگر فقه و اصول شرکت جست تا به مدارج عالیه علمی در بخش فقه ،اصول ،فلسفه و ریاضیات
نائلآمد
ّ
 .2آیةاهلل محمد نهاوندى ،فرزند آیةاهلل حاج شیخ عبدالرحیم نهاوندى مى باشد .حاج شیخ عبدالرحیم ،در سال 1237
ه.ق .در نهاوند و در خاندان علم و تقوى دیده به جهان گشود .شیخ ّ
محمد ،فقه ،اصول و حکمت را نزد علماى تهران و
ّ
برادرش به پایان رساند و با اشتیاق تمام به ادامه تحصیل ّ
همت گماشت .وى در سال  1317ق .به اتفاق برادرش تهران را
به قصد مشهد ترک نمود و در حوزه درس برادرش و دیگر عالمان و بزرگان آن دیار حاضر شد و بهرهها برد و در همان تاریخ،
بعضى از مراجع و استادان بزرگوارش ،اجتهاد وى را تصدیق نمودند.شیخ ّ
محمد ،در سال  1244ش .به قصد تکمیل
تحصیالت دینى و استفاده از محضر بزرگان از مشهد آهنگ مهاجرت به کربال و نجف کرد.وى ابتدا مدتى در کربال در
جوار مرقد ّ
مطهر ّ
سید الشهداء (؟ع؟) اقامت نمود و از درس آیةاهلل سید اسماعیل صدر اصفهانى استفاده کرد ،سپس به
نجف اشرف هجرت نمود و از استادان فقه و اصول این حوزه بهرهها برد و توشهها اندوخت تا آنجا که از شاگردان به نام
آخوند خراسانى ( 1329ق - ).صاحب کفایة االصول  -گردید.او مدتى نیز در سامرا از درس آیةاهلل میرزا ّ
محمد تقى شیرازى
استفاده نمود و پس از طى مراحل عالى و کماالت اجتهادى در علوم عقلى و نقلى ،در اواخر سال  1330ق .به علت
کسالت و سکته قلبى برادرش ،به مشهد بازگشت و در همان شهر ساکن شد.
 .3آیتاهَّلل حاج آقا یحیى ابن العالم الجلیل السید محمدباقر (صدرالعلماء) سجادى از علماء مبرز و معروف معاصر
تهران داراى مقام علم و معنویت و مقامات باطنى و قدس واقعى بوده است سالهاى متمادى در مسجد حاج سید
عزیزاهَّلل بازار تهران كه مركز اجتماع تجار و اصناف است امامت مىنموده و هر شب بعد از نماز عشاء به منبر رفته و با بیانى
قاطع و بلیغ تفسیر قرآن كریم نموده و موعظه مىكرد .وی كیل مطلق زعیم اعظم و مرجع اعالء عصرش مرحوم آیتاهَّلل
العظمى آقاى آقا سید ابوالحسن اصفهانى بود و وجوهات تهران را به نجف و حوزه علمیه قم بامر مرحوم سید مىرسانید.
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مجلس ،حاضر بودند ،من همراه آیات عظام :کاشانی ،خوانساری ،نهاوندی و دیگران در
جلو مردم پشت سر جنازه حرکت میکردیم .مرحوم کاشانی در بین راه فرمود« :من میروم،
برمیگردم ».مریدان ایشان و جوانان پرشور همواره دور و بر ایشان میگردیدند و به ایشان گزارش
ّ
کار راهها میدادند ،آیةاهلل رفت و پس از مدتی نزدیک سه راه سیروس برگشت ،آیةاهلل بهبهانی،
در همان اوایــل خیابان بوذرجمهری رفت وی گاهی خسته میشد و روی زانوهای خود به
زمین مینشست در حالی که زیر بغلش را گرفته بودند .در جلو ما جوانی قرآن میخواند ،سوره
َّ
«إن» به کسر است در حالی پس از «أشهد»
منافقین را آغاز کرد ،مرحوم کاشانی فرمود :چرا
َ
الفیه ابن مالک را از باب «حروف ّ
«أ ّن» به فتح باید باشد ،خود ایشان شروع کرد اشعار ّ
مشبهه
بالفعل» خواندن ولی یک بیت یادش نیامد ،سپس آقای خوانساری نیز خواند ،من از حافظه
تعجب کردم و گفتم :به واسطه «الم ابتدا» در خبرّ ،
آنان ّ
«إن» خوانده میشود آقای کاشانی
فرمود« :همین طور است آن بیت هم شامل همین مطلب است».
بــاری ،جنازه به سر قبر آقا رسید .حاج شکوه الواعظین واعــظ خراسانی ساکن تهران،
منبر رفت و خطبه ّ
غرایی خواند ،آن گاه گفت« :آیةاهلل کاشانی بر جنازه نماز میخوانند ».من
پهلوی ایشان و آقای خوانساری ایستاده بودم آیةاهلل فرمود« :آقای خوانساری نماز بخوانند».
من هم همین طور میل داشتمّ ،اما آقای خوانساری به آیةاهلل کاشانی گفتند« :خیر ،شما نماز
بخوانید ».آیةاهلل کاشانی فرمود« :ببینم آقازادهشان چه میگویند» هنوز من حرف نزده بودم که
آقای شکوه الواعظین که هنوز روی منبر ایستاده بود ،گفت« :آقازادهشان گفتهاند شما نماز
بخوانید ».باالخره آیةاهلل کاشانی نماز خواند و مردم ّ
متفرق شدند و جنازه را در داخل قبر آقا
ّ
برای انتقال به مشهد مقدس آماده میکردند .در این بین من رفتم منزل حاجی ابوالحلم که
چمدان پدر را بردارم و خداحافظی کنم ،و به سر قبر آقا برگشتم ،یک اتوبوس آماده بود جنازه را
ّ
باالی اتوبوس گذاردند و عدهای از خراسانیهای ساکن تهران ،همراه جنازه آمدند ،در بین راه
ّ
شب دوم وارد
در سبزوار عدهای از اهل علم به استقبال آمده بودند ،هوا بسیار سرد بود ،نیمه ِ
ّ
مشهد شدیمّ ،اما تا صبح نمیدانستیم محل تشییع کجاست جنازه و همراهان در منزل یکی
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از آنان مرحوم کبریایی در خیابان نخ ریسی قرار گرفتند و صبح معلوم شد در آخر خیابان تهران،
و اول نخ ریسی ،منزلی آماده پذیرایی ما بوده است ،کم کم مردم آمدند و با شکوه بسیار جنازه
به صحن نو حمل گردید ،صحن ّ
ّ
جمعیت بود ،آقا حاجی اعتماد سراجی منبر رفت و
مملو از
ّ
از ایشان تجلیل کرد .آن گاه در دارالضیافه مبارکه حضرت در میان قبر قائم مقام و مرحوم میرزا
ّ
ّ
دارالسعاده دفن شد و مردم
مهدی اصفهانی 1زیر طاق سمت چپ دارالضیافه چسبیده به
ّ
دارالسعاده دفن کنند اقداماتی هم انجام میگرفتّ .اما سرانجام نیمه
میخواستند ایشان را در
شب در همان جا که گفتم دفن شد و از روز بعد مجالس عزا در مسجد گوهرشاد آغاز شد و
بزرگان اهل منبر ،هر کدام در منبر اوصاف پدرم را میگفتند .به خاطر دارم ،روز دوم عصر حاج
ّ
شیخ علی محدث پسر حاج شیخ حسن پایین خیابانی -دوست پدرم -منبر رفت و بسیار
ّ ً
خوب حق منبر را ادا کرد ،اتفاقا شب بعد ،وی به سکته قلبی درگذشت و از آن هنگام به بعد،
برای هر دو با هم مجالس عزا منعقد میگردید که شرح آنها ّ
مفصل است.
ّ
علت فوت والد آن بود که گفتند .پدرم ،پس از ماه صفر ،بسیار ضعیف و بیحال بوده و
در بین راه منزل به زمین خورده و پس از یکی دو روز در همان منزل حاج ابوالحلم از دنیا رفته
 .1میرزا مهدی اصفهانی خراسانی در اوایل سال  ۱۳۰۳هـ .ق ،در اصفهان به دنیا آمد .وی در  ۹سالگی سایه پرمهر پدر را از
دست داد ،ولی همچنان به تحصیل علم ادامه داد و مقدمات ،ادبیات ،فقه و اصول را در حوزه علمیه اصفهان آموخت
و در  ۱۲سالگی ،برای ادامه تحصیل عازم نجف اشرف شد .وی بنا به سفارش آیةاهلل حاج آقا رحیم ارباب ،نزد آیةاهلل
العظمی سید اسماعیل صدر (متوفا ۱۳۳۸ :هـ .ق ).رفت و زانوی شاگردی به زمین زد .میرزا مهدی پس از تکمیل دروس
ً
متعارف حوزوی ،همراه آیةاهلل سید محمود شاهرودی ،آیةاهلل سید جمال الدین گلپایگانی و چند نفر دیگر که جمعا بیش
از هفت نفر نبودند ،در اولین دوره درس خارج میرزای نائینی  -که درباره اصول فقه بود  -شرکت میکنند .میرزا مهدی
اصفهانی در سال  ۱۳۴۰هـ .ق .به ایران بر میگردد و در مشهد اقامت میکند .وی از سال  ۱۳۴۰هـ .ق .تا سال  ۱۳۶۵هـ .ق.
به تدریس تحقیقی خارج اصول ،نشر معارف ،تربیت نفوس و عقول ،و دادن دید اجتهاد ی در مسائل عقلی و معارفی و
تشجیع بر اظهار نظر و داشتن درک استقاللی و انتقادی از فلسفه و عرفان پرداخت .بیشتر شاگردان ایشان از بزرگان حوزه
علمیه خراسان بودند که سالها در درس آقا بزرگ حکیم شهیدی ]۵[ ،حاجی فاضل خراسانی ،شیخ اسد اهلل عارف یزدی
و دیگر استادان فلسفه و عرفان ،شرکت کرده بودند .پیش از آوردن شرحی درباره این دوره از زندگانی میرزای اصفهانی،باید
اشاره کنیم به اجازه اجتهاد ی که میرزای نائینی برای ایشان نوشته است؛ اجازهای بسیار تجلیل آمیز ،آن هم از کسی که
کمتر اجازه اجتهاد نوشته است .میرزای نائینی در این اجازه ،درباره میرزای اصفهانی که  ۳۵سال بیش نداشت ،نوشت:
ّ
ّ
الصائب و الفکر ّ
السلیقه المستقیمه ،و ّ
النظر ّ
المهذب الهمام ،ذو القریحه القویمه ،و ّ
الثاقب ،عماد
« ...العلم العلم ،و
ّ
ّ
ّ
العلماء و صفوه الفقهاء ،و الورع التقی و العدل الزکی ...فلیحمداهلل  -سبحانه و تعالی  -علی ما أواله من جوده الذهن و
حسن ّ
النظر».
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است ،در حالی که گذرنام ه او آماده و عازم عتبات بود.
رابطه با آیةاهلل بروجردی
به خاطر دارم ،در هر دو سال آخر که پدرم به قم میآمد با آیةاهلل بروجردی ،مالقات میکرد و
مورد لطف و عنایت ایشان قرار میگرفت ،پدرم به من گفت :خدمت آقا عرض کن ،فالن مبلغ
وجوهات خمس و سهم امام بدهی دارم ،ایشان ّ
تقبل فرمایند .من خدمتشان عرض کردم،
ایشان فرمودند« :خمس را خودم قبول کردم و سهم امام را به ایشان بخشیدم» و پدرم از این
ّ
مرت ًبا وجوه ّ
شرعیه خود را میپرداخت .میفرمود« :در مشهد رسم بود در
دین راحت شد .ایشان
مجالس عزا یک طاقه عبا برای من میآوردند و عباها مشمول خمس شده بود ،تعدادی از آنها
را خدمت آیةاهلل قمی بردم ،روزهای بعد دیدم ،هر یک از فرزندان ایشان یکی از عباها را بر تن
دارد!» باری ،رابطه پدرم با آیةاهلل بروجردی از سالها پیش از آن ،در سفرهایی که آیةاهلل به مشهد
ّ
ّ
آمده بودند ،آغاز شده بود .میفرمود« :در یک سفر آیةاهلل بروجردی مدتی در مشهد توقف و در
مسجد گوهرشاد اقامه نماز میفرمود ،کسانی که پس از فوت مرحوم شیخ محمد تقی بجنوردی

1

مجتهد معروف مشهد ،با کسی نماز نمیخوانند ،به نماز آیةاهلل بروجردی حاضر میشدند .در
همان سفر آیةاهلل بروجردی بعد از نماز مغرب و عشا منبر میرفته است ،پدرم فرمود :من پشت
ّ
منبری نشستم دیدم آیه «وما خلقت ّ
الجن واإلنس إال لیعبدون»(ذاریات )56 ،را عنوان و تفسیر
ّ ً
مکررا آنها را از من شنیده بودند ،به ایشان پیغام
میکند ،مطالب بسیار ساده بود و مردم مشهد
ً
دادم ،این منبر مناسب شأن شما نیست ،فورا منبر را ترک فرمود .پدرم از مراتب علمی و متانت
 .1آیتا ...شیخ محمدتقی بجنوردی از چهرههای نامدار خراسان در قرن چهاردهم است که در علم و فضل و زهد،
یگانه روزگار خود بود .او پس از اینکه پدرش از بالد بحرین به خراسان مهاجرت کرد ،در شهر بجنورد به دنیا آمد و دوران
کودکی را در آنجا سپری کرد .وی پس از گذراندن مقدمات ،عازم نجف اشرف شد و سطوح عالیه فقه و اصول را نزد
مرحوم صاحبجواهر(شیخ محمدحسن نجفی) و مرحوم شیخمرتضی انصاری فراگرفت و با کولهباری از دانش و
فقاهت به بجنورد بازگشت .او در دوران حضور خود در مشهد مقدس ،زعامت حوزه را بر عهده داشت و عالوه بر اقامه
نماز جماعتدر مسجد گوهرشاد،بهتدریسفقهو اصولپرداختو شاگردانفراوانیتربیت کرد.شخصیتهاییمانند
شیخمولیابراهیمسبزوار ینقابشکی،سیدمیرزاابراهیمعلویسبزواری،شیخعلینقیتربتی،شیخمحمدعلی کاخکی،
سیدحسین بافقی ،شیخ محمدباقر بیرجندی و شیخ علیاکبر نهاوندی از شاگردان وی به شمار میروند.
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ایشان تعریف میکرد ،میگفت« :آقا در پای درس آخوند خراسانی صحبت میکرد و آخوند به
سخن وی گوش میداد ،گاهی پس از بیان مطلب ،به ایشان میگفت :نظر شما چیست؟»
باز نقل میکرد« :در یک سفر ،علمای مشهد برای معارضه با امری که از حکومت سر زده بود،
گرد آمده بودند ،آیةاهلل بروجردی هم در آن جمع حضور داشت ،یک نفر از علمای مشهد پی در
پی میگفت :چارهای نیست باید نمازها را تعطیل کنیم .آیةاهلل میخواست چیزی بگوید آن
شخص مجال نمیداد ،باالخره آیةاهلل شیخ مرتضی آشتیانی 1که از علمای طراز اول مشهد بود
به آن شخص فرمود :بگذارید ببینیم آقا چه میفرمایند ،او ساکت شد ،آیةاهلل بروجردی فرمود:
این که میگویید« :چارهای نیست مگر این که نمازها را تعطیل کنیم» باید دید آیا این چاره
است ،یا این که خیر ،این هم چاره نیست!!»
سفر پدرم به قم ،آیةاهلل بروجردی در مدرسه فیضیه برای یکی از
باری ،در یکی از این دو ِ

علمای بزرگ مجلس ترحیمی برگزار کرد و پدرم منبر رفت ،من دیدم آیةاهلل دست را بیخ گوش
ّ
گرفته چون گوش ایشان سنگین بود تا حرفهای او را بشنود ،پس از فوت پدرم من مدتی در
ً
مشهد ماندم تا دو برادر بزرگتر حاج شیخ احمد و حاج شیخ حسین از عتبات برگردند .بعدا
ّ
که به قم برگشتم استاد مطهری فرمود« :به امر آیةاهلل بروجردی ما از سوی طلب خراسانی برای
والد شما مجلس فاتحه برگزار کردیم .تاریخ فوت پدرم پنجم ربیع االول سال  1370ق برابر سال
 1329شمسی بود».
رابطه با آیةاهلل قمی
مرحوم آیـةاهلل قمی (م  1366ق) که سالها قبل از فاجعه مسجد گوهرشاد ،در مشهد
 .1آیةاهلل حاج شیخ مرتضی آشتیانی معروف به آشتیانی غروی فرزند ارشد میرزا حسن آشتیانی (مبارز سرشناس جنبش
تنباکو) در سال  1 1280قمری در تهران به دنیا آمد 2 .شیخ مرتضی سطوح مقدماتی تحصیلی را نزد پدر و میرزا ابوالحسن
جلوه فراگرفت.در سال  1300قمری جهت ادامه تحصیل به نجف سفر کرد و از محضر اساتیدی چون میرزا حبیب اهلل
رشتی ،مال محمدکاظم خراسانی (آخوند خراسانی) و شیخ عبدالحسین صالحی بهره گرفت .شیخ مرتضی در سال
 1340قمری پس از فتح تهران توسط مشروطهخواهان و قبل از کودتای سوم اسفند 1299رضاخان ،به مشهد رفت و در آنجا
به تدریس پرداخت و اداره حوزه علمیه را بر عهده گرفت.

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

105

اقامت داشت و فرزند بزرگش مرحوم حاج آقا مهدی آی ـةاهللزاده قمی شوهر همشیره من بود،
عنایت خاصی به پدرم داشت و داستانهای آن دو تن با یکدیگر چه در مشهد و چه در عتبات
عالیات بسیار ّ
مفصل و در خور رسالهای است.
من یکی از آنها را که مربوط به فاجعه مسجد گوهرشاد است نقل میکنم :پدرم نقل کرد:
«شبی در حرم حضرت رضا دیدم آیةاهلل قمی در گوشهای نشسته همین که چشمش به من
افتاد ،با دست اشاره کرد نزد وی بروم ،رفتم و رو به روی وی نشستم ،فرمود :من میخواهم بروم
ّ
به تهران با شاه راجع به کشف حجاب و لباس اتحاد شکل ،صحبت کنم .گفتم :فرض کنید
من شاهم دارید با من صحبت میکنید .فرمود :بسیار خوب ،شما شاه ،اول تقاضا میکنم که
ّ
از کشف حجاب و لباس اتحاد شکل ،صرف نظر کنید اگر پذیرفتید زانوی تو را میبوسم و
برمیگردم و اگر نپذیرفتید میگویم :به من تذکره بدهید بروم به عتبات ».آقای قمی روانه تهران
ّ
گردید ،مردم مشهد هم به رهبری شیخ بهلول و یاری بسیاری از مقدسین و مریدان آقای قمی،
در مسجد گوهرشاد اجتماع کردند و تقاضای اجابت مطالب آقای قمی از سوی شاه را داشتند
که به فاجعه کشتار مسجد گوهرشاد انجامید و شرح داستان را باید جداگانه بنویسم (نوشتهام).
آقای قمی را در تهران در باغ ملک ،واقع در شاه عبدالعظیم زیر نظر گرفتند و مالقات با وی
را ممنوع نموده رضاخان هم به او اجازه مالقات نداد .سرانجام به وی و چند فرزندش از جمله
ّ
آقا مهدی -داماد ما -گذرنامه عتبات دادند و رفتند و پس از چند ماه کلیه اعضای خانوادهاش
که بیش از سی نفر بودند ،راهی عتبات شدند و من به خاطر دارم که خواهر من با دختر بزرگش
همراه آنان رفت و در غیاب شوهر ،دختر شیرخوارش فوت کرد.
مرحوم پدرم میفرمود« :آقای قمی برای آخرت آفریده شده نه برای دنیا زیرا جز به خدا و دین
فکر نمیکند و از ّ
توجه به اسباب ظاهری و ّ
توسل و ّ
تشبث به مخلوق و رعایت آداب و رسوم و
مالحظات معمول دنیویّ ،
مبراست».

پدرم تا آخر زندگی از وی تقلید میکرد و پیش از وی از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری.1
 .1عبدالكریم حائری یزدی (۱۳۵۵ -۱۲۷۶ق) ،معروف به آیةاهلل مؤسس و حاج شیخ از مراجع تقلید شیعه ،بنیانگذار و
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ً
وی نقل میکرد« :وقتی آقای قمی به مشهد آمد-،ظاهرا قبل از سال  1340قمری -کسی وی را
نمیشناخت ،یک روز آخر ماه مبارک رمضان ،در مسجد گوهرشاد در منبر گفتمّ :ایها ّ
الناس،

هر کس ماه را دیده ،برود نزد ّ
حجت االسالم آقا حسین قمی شهادت بدهد .مردم برگشتند
به عقب سرشان ،دیدند آقایی نشسته و همین امر باعث ّ
توجه مردم به او شد ».میفرمود« :تا
ّ
مدتها مرحوم حاج شیخ مرتضی آشتیانی که در ردیف آقای قمی و حاج میرزا محمد آقازاده
فرزند آخوند خراسانی در رأس علمای مشهد قرار داشتند ،از من گله میکرد که آقای قمی چه
خصوصیت داشت که شما مردم را به او ارجاع دادید؟
ً
ّ
باری ،خاطرات من شخصا از مرحوم قمی چه در هنگام توقف در مشهد به لحاظ رابطه
خانوادگی با ایشان و چه در کربال و نجف و چه هنگام تشریف ایشان در سال ( 132شمسی
ً
ّ
(ظاهرا) به مشهد مقدس زیاد خود شایسته نوشتن است به خصوص راجع به رسالت مهمی
که در این سفر انجام داد و باعث آزاد شدن حجاب و موقوفات و کارهای خیر دیگری گردید که
ً
ظاهرا در جایی نوشته نشده است.
رابطه با مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی
ّ
ّ
مرجعیت ایشان
ّاما سابقه پدرم با مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری ،از هنگام توقف و
در کربال پس از رحلت مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی ( 1338ق) آغاز میشود که مرحوم
ً
ّ
مرجعیت یافته بود و بعدا به خواهش مرحوم حاج آقا محسن عراقی،1
حائری در کربال تا حدودی
ّ
عالم ثروتمند و بااقتدار سلطان آباد عراق (اراک فعلی) چند سال در عراق ،توقف فرمود و حوزه
زعیم حوزه علمیه قم از سال  ۱۳۰۱تا  ۱۳۱۵هجری شمسی.حائری سالهای طوالنی در حوزه علمیه کربال ،سامرا و نجف
تحصیل کرد .او در سال ۱۳۳۳ق۱۲۹۳/ش برای همیشه به ایران بازگشت و در ابتدا به اداره حوزه علمیه اراک مشغول
هلل حائری در سال ۱۳۴۰ق (۱۳۰۰ش) به دعوت عالمان قم ،به آن شهر رفت و با شکل دادن به حوزه علمیه قم و بر
شد .آیةا 
عهده گرفتن ریاست آن ،در قم ماندگار شد.
 .1حاج آقامحسن سلطانآبادی عراقی (اراکی) ،فقیه و مجتهد شیعه سده  ۱۳هجری قمری بود ]۱[.او از بزرگترین واقفان
شهر اراک و عراق عجم به شمار میآمد ]۲[.وی همچنین یکی از عوامل ماندگاری عبدالکریم حائری یزدی در اراک و
رونق حوزه علیمه اراک بود.

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

107

ّ
علمیه آن شهر را بنا نهاد که چند تن از مراجع عصر ما از طلب آن حوزه هستند ،مانند آیات
عظام گلپایگانی ،اراکی ،امام خمینی و برخی دیگر.

پدرم میفرمود« :من در سفرهای خود به عتبات ّ
مقید بودم .در سلطان آباد عراق -که در

آن هنگام ده بزرگی بود -خودم را به مرحوم حاج شیخ برسانم یک نوبت با مرحوم حاج شیخ
عباس قمی نزد ایشان رفتیم ،زمستان بود و مسافت زیادی را از گاراژ در توی ِگلها دو نفری به
خانه وی رفتیم ،خودش با پوستین به دوش آمد در را باز کرد ،داخل شدیم ،ما را برای نهار نگه
داشت آبگوشت شکمبه گوسفند آوردند ،زندگی بسیار سادهای داشت ،تا این که در یک سفر
که در راه عتبات خدمتش رسیدم فرمود :وقتی از سفر برگشتی بیا تا من عبایم را بردارم دو نفری
بیسر و صدا به مشهد برویم ،مایل بود در مشهد بماند .هنگام برگشتن نزدیک (اراک) من در
گاری پست بودم ،گار یهای پست که از سمت (اراک) میآمدند پستچی فریاد میزد :حاج
شیخ مهدی خراسانی در توی این گاری است؟ آقای حاج شیخ فرمودهاند :بیایید قم شما را
ّ
جمعیت بود َد ِم در نشستم
ببینم ،من رفتم قم ،در محفل حاج شیخ وارد شدم مجلس پر از
ّ
عدهای از سلطان آباد عراق (اراک)آمدهاند تا حاج شیخ را برگردانند به شهر خود ،مردم
دیدم 
قم هم مانع از رفتن وی میشوند ،میان دو گروه گفتگو و بحث درگرفت ،کم کم به دعوا کشید.
حاج شیخ هم سرش را به زیر انداخته حرف نمیزند .من برای این که مجلس را آرام کنم ،از
پایین مجلس صدا زدم :حضرت آقا ،داستانی دارم ،فرمود :بگو .من داستان دو نفر را که سر
چیزی دعوا میکردند ،ولی حق با شخص ثانی بود -من تفصیل آن داستان را به خاطر ندارم-
نقل کردم ،نزدیک آخر داستان ،حاج شیخ ّ
متوجه مطلب شد و ّ
تبسم فرمود .حرفم آن بود که
آقایان با هم دعوا میکنند ،در حالی که شما به من وعده دادهاید که به مشهد بیایید ».باری
باالخره ّقیمها غلبه کردند و حاج شیخ در قم ّ
توطن اختیار فرمود و بنای حوزه ّ
علمیه عظیمی را
گذاشت که منشأ خیرات بسیار از جمله (انقالب شکوهمند اسالمی ایران) گردید.
ّ
در ادارات را به روی طلب گشوده بود از قم
پدرم میفرمود« :در سالهای آخر که رضاخان ِ
ّ
ّ
عبور میکردم مرحوم حاج شیخ با نهایت تأثر فرمود :طلب دارند میروند ،شما به منبر بروید و
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آنان را نصیحت کنید! و من اطاعت کردم» .
رابطه با شیخ عباس قمی
ّ ً
ّاما رابطه پدرم با مرحوم حاج شیخ عباس قمی 1آغاز آن دانسته نیست ولی مسلما از هنگامی
شروع میشود که مرحوم حاج شیخ ،سالها در مشهد اقامت و با مرحوم آقای قمی رابطه و بلکه
قرابت داشتند ،حاج شیخ عباس در منزل آن مرحوم در ّایام ّ
محرم و وفیات منبر میرفت،
ّ ً
مکررا همراه پدرم به سفر عتبات رفته بودند ،که یک نمونه آن را در رابطه با مرحوم (حاج شیخ
حائری) گفتم .میفرمود :در یک سفر نیمه شب وارد تهران شدیم به مدرسه مروی رفتیم که در
ّ
در مدرسه بسته بود ،ناچار روی سکوهای دو طرف در خوابیدیم .در بین
آن جا بیتوته کنیمِ ،
راه مدرسه ،سگ بزرگی را دیدیم ،من به ایشان گفتم :شاه (رضاخان) به استقبال آمده است.
هنگام اقامت من با پدرم در عتبات ،بارها خدمت حاج شیخ عباس قمی میرسیدیم و
من خاطرات فراوانی دارم .به خاطرم هست هنگام زیارت عرفه در کربال بودیم که خبر کسالت
ایشان را شنیدیم پدرم با این که قصد اقامت در کربال را داشت ،جهت عیادت وی به نجف
ّ
رفتیم ،من با کمال ّ
تعجب دیدم یک مرد مقدس بازاری ّبزاز ،راهرو اتاق فوقانی خود را در اختیار
حاج شیخ گذاشته و هوا بسیار سرد بود ،حاج شیخ ،در همان راهرو در بستر خوابیده بود ،پس از
مراجعت به کربال به فاصله چند روز خبر فوت وی رسید در (سال  1359ق) مرحوم آیةاهلل قمی
در کربال برای او مجلس عزا برگزار کرد و پدرم منبر رفت و گویا از سابقه خود با وی صحبت کرد،
ً
بعدا در نجف معروف شد که حاج شیخ جز مقداری قرض ،هیچ ندارد و خانوادهاش خرجی
 .1محدث قمی در سال  ۱۲۹۴قمری ( ۱۲۵۴خورشیدی) در قم متولد شد .در بیست و دو سالگی به نجف رفت و شش
سال آنجا ماند .پس از آن دوباره به ایران برگشت و تا آخر عمر ،یعنی تا شصت و پنج سالگی در قم درس خواند و درس
داد .شیخ عباس قمی پس از فراگیری بخشی از علوم دینی مقدمات و سطح در نزد علمای عصر خویش ،در حوزه علمیه
قم سرانجام در سال  ۱۳۱۶ه .ق برای تکمیل تحصیالت در سطوح عالی فقه و اصول به حوزه علمیه نجف رهسپار شد
و چون در علوم نقلی به ویژه حدیث استعداد داشت از فقیه و محدث آن عصر حسین بن محمدتقی طبرسی معروف
به محدث نوری بیشتر کسب فیض کرد .وی در سال  ۱۳۱۸ه .ق به زیارت خانه خدا رهسپار گردید و سپس به سوی قم
مراجعت کرد ،اما پس از دیدار با والدین و خویشان دوباره به نجف مراجعت و به مجلس محدث نوری وارد شد .محدث
نوری در سال  ۱۳۲۰ه .ق درگذشت.
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ندارند .تهرانیها برای آنان مقرری برقرار کردند .در آن موقع نقل میشد که خواب دیدهاند که
ّ
(دارالسالم) نجف را به دست حاج شیخ عباس سپردهاند.
روزی ،در ایوان حرم کاظمین با پدرم به حرم میرفتیم ،حاج شیخ عباس از حرم بیرون
عمامه بر سر گذاشته بودم ،فرمودّ :
میآید ،پس از احوال پرسی نگاه به من کرد که تازه ّ
«عمامه
که خوب میپیچد ،درس هم خوب میخواند؟» پدرم فرمود« :بلی درس هم خوب میخواند».
کما این که روزی مرحوم شیخ محمد علی کاظمینی صاحب تقریرات اصول نایینی ،در بازار
با پدر میرفتیم به ما برخورد فرمود« :حاج شیخ ،این ّ
عمامه برای سر آقازاده بزرگ است؟!»
خاطره دیگر ،مرحوم حاج شیخ و پدرم هر دو دوست یا بهتر بگویم مرید مشترکی داشتند به
ً
نام حاج احمد معین که ّ
معمم و از ثروتمندان و محترمین نجف بود ،وی غالبا با اصرار پدرم را
به منزلش میبرد و گاهی ماهها نمیگذاشت به مدرسه ّ
سید 1که در آن جا حجره داشتیم برویم،

یک روز مرحوم ،حاج شیخ را دعوت کرده بود و ایشان از صبح آمده در اتاق تنها مشغول تألیف
ً
کتاب الکنی و األلقاب 2بود که بعدا در لبنان چاب شد صاحب خانه کتابخانهای داشت و
من در همان هنگام وی چهارپایه دنبال کتاب هدیة األحباب 3حاج شیخ عباس میگشتم
 .1مدرسه سید یزدی مشهورترین و بزرگترین مدرسه دینی در نجف است .ساختمان این مدرسه که بین سالهای
 ۱۳۲۵قمری تا  ]۱[*۱۳۲۷بنا شده است از نمونههای هنری زیبا در معماری دوره قاجار است و با تزئینات کاشی کاری
و سنگی بدیع خود چشم نواز بازدیدکنندگان این بناست .بنیان این مدرسه همانطور که از نامش پیداست به دستور
سید محمدکاظم طباطبایی یزدی که مرجع بزرگ دوره مشروطه بود ،بنا شده است ،توسط استان قلی بیک ،وزیر سلطان
عبداالحد بخاری در زمینی به مساحت  ۷۵۰متر مربع گذاشته شد و برای مخارج مدرسه از طرف وزیر مذکور ،موقوفات
بسیاری از جمله یازده دکان و بخشی از دو گرمابه در کوفه و کارگاههای متعددی تعیین شد .در حال حاضر تولیت آن را
سید علی طباطبائی یزدی بر عهده دارد.
ْ َْ
َْ ُ
 .2الکنی َو اللقاب کتابی به زبان عربی در سه جلد تألیف شیخ عباس قمی (متوفای۱۳۵۹ق) .وی در این کتاب ،به
معرفی علمای مشهور شیعه و سنی و بسیاری از شعرا ،ادبا و امرای نامدار پرداخته است .او در خالل معرفی اشخاص به
نکات ادبی ،اخالقی ،علمی و اشعار و لطایف هم اشاره میکند .این کتاب به زبان فارسی برگردانده شده و پژوهشهایی
هم پیرامون آن شده است .تاریخ تألیف الکنی و االلقاب در سال ۱۳۵۷ق.در بعلبک لبنان و دو سال قبل از وفات
محدث قمی بوده است.
ْ َْ
ْ ْ
ُ َْ
ْ ُ
ْ َْ
َ .3هدیة ال ْحباب فی ِذکر ال َم ْعروفین ِبالکنی َو اللقاب َو النساب کتابی به زبان عربی نوشته شیخ عباس قمی (متوفای
۱۳۵۹ق) .این اثر که گزیدهای از دو کتاب دیگر محدث قمی ،یعنی «الفوائد الرضویه» و «غایة المنی» است ،در شرح حال
برخی از اصحاب پیامبر و ائمه و جمعی از دانشوران و شاعران شیعه و سنی که با کنیه یا لقب یا نسب معروف بوده ،آمده
است .او تالش کرده تا خواننده را به صورت خالصه با سرگذشت اشخاص آشنا سازد و در ضمن معرفی اشخاص ،اشعار
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که چهارپایه در رفت و من افتادم و تا چند روز کمرم درد میکرد و در اندرون خانه از من پذیرایی
میکردند .مرحوم حاج شیخ مانند پدرم تنگ نفس داشت ّاما در آن روز سر سفره از ترشی سیر

هفت ساله که صاحب منزل ،در خانه ّ
تهیه کرده بود میخورد ،پدرم گفت« :با این سینه چطور
ترشی میخورید؟» فرمود« :من باید ّقوت داشته باشم که این تنگ نفس را ّ
تحمل کنم ترشی،
اشتهای مرا برای غذا زیاد میکند ».باری چند سال همین حاج معین در تابستان حاج شیخ را
به بعلبک میبرد و از او پذیرایی میکرد .وی میگفت« :من برای او ّ
عمامه میپیچیدم ،گاهی
ّ
به من اصرار میکرد و من تعلل میکردم (از روی شوخی)».
داستانمشروطیت
وی با مشروطه مخالف بود ،در حالی که بسیاری از وعاظ و اهل منبر مشهد از جمله استاد
وی مرحوم آخوند بمانعلی 1دوست مخصوص او مرحوم حاج شیخ حسن پایین خیابانی- 2پدر
ّ
آقایان محدثها -و دیگران حامی مشروطه بودند و میان آنان بحثهای فراوانی سر مشروطه
و استبداد جریان داشــت .پدرم میگفت« :در مسجد گوهرشاد منبر میرفتم و با مشروطه
مخالفت میورزیدم ،یک شب از باالی بام آجری به طرف من پرتاب کردند که به من اصابت
ّ
در خانه با من میآمدند که کسی به من آسیب نرساند» با این که هنگام
نکرد ،مدتی مردم تا ِ
آمدن مرحوم میرزا محمد آقا زاده(فرزند آخوند خراسانی) به مشهد ،پدرم بسیار به او کمک کرده
عربی و فارسی و نکات تاریخی و اجتماعی لطیفی هم ذکر کرده است .بنا بر نقلی به استناد نوشته شیخ عباس در پایان
کتاب ،نگارش اثر در ۱۳۳۹ق در مشهد در جوار حضرت رضا؟ع؟ به پایان رسیده ،اما در کتابی که به مناسبت کنگره
بزرگداشت محدث قمی انتشار یافت ،سال تألیف هدیة االحباب۱۳۴۸ ،ق در مشهد ذکر شده است (.محدث ربانی،
۱۳۸۹ش ،ج ،۱ص).۴۴۴
.1واعظ مشهور آن دوره در مشهد مقدس.
 .2حسن (پایین خیابانى) متوفى 1342ق ابن شیخ اسماعیل بن حاج مالجواد بن حاج مالصالح خراسانى از وعاظ بزرگ
و منبریهاى معروف آستان مقدس رضوى بوده منبر پرشور منحصر به فرد براى او نقل مىكنند و او را مرد وارسته معرفى كرده
كه بمالیه دنیا به تمام معنى بىاعتنا بوده و در ادبیات و مقامات علمى دست تواناى داشته و كتبى به صورت رسالههایى
مختلف از او باقى مانده است .وى فرزندان دانشمند و واعظ و محدث از خود به یادگار گذارده كه مورد توجه مردم مشهد
و تهرانمىباشند.
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بود ّ
حتی در نزدیک منزل خودش برایش منزلی اجاره کرده بود و در منبرها از او تمجید میکرد
ّ
ً
البته به احترام پدرش آخوند خراسانی که قبال گفتم :سابقه دیرین با پدرم و پدرش حاج مل
احمد داشتّ ،اما مشروطیت رابطه آنان را کدر کرده بود .وی از مشروطه خواهان داستانها
نقل میکرد و معتقد بود اگر مرحوم ّ
سید کاظم یزدی نبود ،مشروطه خواهان ،اسالم را از بین
میبردند.
فرمود :تماس با مرحوم آخوند در نجف بسیار مشکل بود زیرا تنها به وسیله فرزندش میرزا
مهدی -که من او را در نجف دیدم -امکان داشت و او مخالفان مشروطه را راه نمیداد ،تا این
که نام وی از مرحوم آخوند به مشهد رسید ،مبنی بر این که غرض ،از مشروطه ،برقراری عدل و
احکام اسالم بود و نه احکام کفر و بستن مالیاتها به مردم ،حال بر هر مسلمانی واجب است
تا آخرین نفس با مشروطه مخالفت کند .علما به من گفتند« :شما این نامه را در منبر بخوانید».
من به شوخی گفتم« :چطور آن هنگام که نامههای آقای آخوند راجع به مشروطه میرسید و
هر کس آنها را در منبر میخواند (شال ترمه) به او میدادند ،سراغ من نمیآمدید حاال که هر
کس این نامه را بخواند زنده از منبر فرود نمیآید! به من تکلیف میکنید که بخوانم؟ مع ذلک
شما بیایید پای منبر بنشینید تا من آن نامه را بخوانمّ ،اما هیچ کس حاضر نشد و آن نامه که به
زحمت و پس از شش ماه به مشهد رسیده بود ،خوانده نشد و معلوم نیست چه شده است؟»
پدرم ،در میان اهل منبر دوستان زیادی داشت مانند حاج شیخ حسن پایین خیابانی،
ّ
آخوند مل محمد تقی (پدر حاج شیخ محمد آخوند) که من او را در کودکی دیدهام و عکسی
ً
ظاهرا رفیق شفیق او شخصی به نام ّ
سید محمد
از پدرم با آن دو تن در دست من است ّاما
محوالتی بوده است که همواره پدرم از او به نیکی یاد میکرد و من او را ندیدهام ّاما پسر او را

دیدهام او نیز مانند پدرم و مخالف مشروطه بوده است .،پدرم از قول مادرش نقل میکرد که
به من میگفت« :تو خودت را با محوالتی در زندگی قیاس نکن او ّ
سید است و سادات دست
پشت سر دارند (مقصودش این بود که خدا یار آنان است)».
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اخالق و روحیات
ّ
وی بسیار عالی ّ
الطبع بود از کسی بیجهت توقعی نداشت ،در اواخر عمر ،از این که از راه
منبر معاش میکند ناراحت بود ،یک شب ،در راه منزل ما در پایین خیابان که از پدرش به ارث
رسیده بود ،میرفتیم به یکی از کسبه اشاره کرد و گفت :من آرزو دارم که مانند این شخص
کاسبی میداشتم .لهذا راضی نبود که برادر بزرگتر من حاج شیخ حسین که کاسب بود دست
ّ
از کسب بردارد و طلبه شود و هنگامی که طلبه شد تا مدتی با او قهر بود ،حتی در نجف ،من
را هم خیلی میل نداشت طلبه بشوم .میگفت« :مردم به ما به چشم گدایی نگاه میکنند».
باز نقل فرمود که «من و یک نفر دیگر از اهل منبر جایی روضه خواندیم ،من دیدم صاحب
خانه به لحاظ فقر رفیقم به او بیشتر پول داد ،لهذا فکر کردم انسان چه بکند که مردم به او به
چشم فقر نگاه نکنند؟» رفیقی داشت به نام حاج شیخ جعفر بلورفروش که همواره در کوچه
و بازار با هم راه میرفتند ،او تاجر معروف و ّ
موجه و مورد اعتماد شهر بود و ّ
عمامه و عبا داشت
و باالخره پس از فوت او پدرم دختر او را برای برادر بزرگم حاج شیخ احمد واعظ گرفت ،پدرم
میگفت« :من هر چه پول گیرم میآمد ،به دست او میدادم و او اول سال ،مایحتاج منزل ما
را میخرید و میفرستاد .یک روز به من گفت :تو نزد من سه هزار تومان پول داری ،میخواهی
قطعه ملکی برایت بخرم» من هم که عالقه داشتم مردم به چشم فقر به من نگاه نکنند ،دیدم
اگر بگویند ملک دارد من را فقیر نمیدانند ،موافقت کردم و او دو سهم از قلعه (ساقش) از توابع
قریه (شاندیز) را خرید (که هنوز خاندان ما در آن جا عالقه دارند) یک ربع را هم خودش خرید
ً
و ربع دیگر را کس دیگر که بعدا به من منتقل گردید .باری ایشان طرفدار این بود که اهل علم از
ّ
راه کسب و کد یمین ارتزاق و رایگان تبلیغ کنند.
اساتید پدر
ّ
پدرم از دو تن از علمای مشهد مقدس بسیار تعریف میکرد :یکی مرحوم حاج فاضل
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خراسانی 1که جامع منقول و منقول بوده و پدرم میگفت :ممکن نبود در یک مسئله علمی از
او سؤال بکنم مگر این که جواب قانع کنندهای میداد و من نمیدانم به درس او رفته است یا
خیر؟ ّاما میفرمود« :من درسهایم را در فقه و اصول و حکمت و تفسیر نزد مرحوم حاج ّ
سید
عباس شاهرودی خواندهام ».این شخص ،بسیار مورد وثوق مردم مشهد و یکی از شاگردان
میرزای شیرازی بزرگ بوده و در شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد نماز جماعت میخوانده است.
ّ
این شبستان که در عصر ،محل نماز جماعت مرحوم حاج شیخ علی اکبر نهاوندی 2بود،
ً ّ
محل نماز حاج ّ
سید عباس بوده و من گاهی از پیرمردها میشنیدم که آن را شبستان حاج
قبال
 .1مالمحمدعلی فاضل خراسانی ،فرزند مولی عباسعلی فرزند شیخ حسن صدخروی سبزواری ،یکی از اساتید عالیقدر
حوزه علمیه مشهد مقدس بود .فاضل خراسانی در فقه و اصول و تفسیر و حکمت و فلسفه الهی اعم از حکمت مشاء و
اشراق و حکمت متعالیه ،استادی مسلم بهحساب میآمد .در علم کالم و آثار و اخبار وارد از ائمه شیعه در اصول عقاید
نیز تبحر داشت و در دوران طلبگی کتابهای ادبی را تدریس مینمود و از طبع شعر به هر دو زبان فارسی و عربی برخوردار
بود .فاضل خراسانی ،فلسفه و حکمت الهی و علوم ریاضی را از دو نفر از شاگردان نامی حکیم سبزواری ،یعنی آخوند
مالغالمحسین شیخاالسالم و میرزا محمد سروقدی معروف به خادمباشی کشیک سوم آستان قدس رضوی ،آموخت و
فقه و اصول را طی چندین سال در مشهد از محضر آقا شیخ حسنعلی تهرانی و آخوند مالعبداهلل کاشی استفاده نمود و
به حد کمال رسانید .معظمله همچنین ،به عراق سفر کرد و مدتی در نجف اشرف در مجلس درس حاج میرزا حبیباهلل
رشتی و دیگر بزرگان حضور یافت و باالخره برای تکمیل تحصیالت خود در حد اعلی ،در سال ۱۲۹۸ق در سامرا رحل
اقامت افکند و چندین سال از درس میرزا محمدحسین شیرازی ،زعیم شیعه پس از شیخ انصاری ،بهرهمند شد و مورد
توجه میرزای بزرگ قرار گرفت .مالمحمدعلی فاضل خراسانی ،سرانجام در روز ششم و به نقلی روز هفتم ربیعالثانی سال
 ۱۳۴۲هجری قمری در مشهد به رحمت حق واصل شد و در مقبره مرحوم آیةاهلل خالصی ،واقع در حجره عقب صفه غربی
دارالسیاده حرم مطهر امام هشتم؟ع؟ به خاک سپرده شد.
 .2آیةاهلل حاج شیخ علی اکبر نهاوندی در سال  ۱۲۷۸هـ .ق .در شهرستان نهاوند دیده به جهان گشود .در نوجوانی وارد
حوزه علمیه نهاوند شد .وی دروس مقدماتی را نزد شیخ جعفر بروجردی و حاج مال محمد سرهبندی آموخت ،سپس
به بروجرد هجرت نمود و دروس سطح را نزد شیخ آقا حسین شیخ االسالم ،آقا ابراهیم بن مولی حسن تویسرکانی ،سید
ابوطالب و دیگران فرا گرفت .آیةاهلل نهاوندی برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه مشهد مقدس راه یافت و در درس شیخ
عبدالرحیم بروجردی ،آقا میرزا سید علی حائری یزدی و حاج شیخ محمد تقی بجنوردی مشهدی شرکت کرد .وی مدتی
ب دانش در اصفهان به سر برد ،سپس به حوزه علمیه تهران رفت و در مجلس درس حاج میرزا حسن آشتیانی،
نیز برای کس 
میرزا عبدالرحیم نهاوندی و میرزا محمد اندرمانی حضور یافت .او در حوزه علمیه تهران ،فلسفه و علوم معقول را نزد میرزا
محمد رضا قمشهای ،میرزا ابوالحسن جلوه و حیدر خان نهاوندی آموخت .سپس به عتبات عالیات هجرت نمود و
در سامراء ،در درس میرزا محمد حسن شیرازی شرکت کرد .او در سال  ۱۳۰۸هـ .ق به حوزه علمیه نجف عزیمت کرد
و در درس سید محمد کاظم طباطبایی یزدی ،آخوند خراسانی ،شیخ محمد طه نجف ،میرزا حبیب اهلل رشتی ،شیخ
الشریعه اصفهانی ،شیخ محمد حسن مامقانی ،مولی لطف اهلل مازندرانی و حاجی نوری (صاحب مستدرک) شرکت
کرد .او در سال  ۱۳۲۸هـ .ق ،به مشهد رفت .وی در مسجد گوهرشاد نماز میخواند و هر شب،بعد از نماز منبر میرفت.
سخنان ایشان تأثیر به سزایی بر مردم میگذاشت.
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ّ
سید عباس شاهرودی اسم میبردند.
پدرم میفرمود« :نزد او فلسفه میخواندیم نمیدانم چه شد که ناگهان درس فلسفه را ترک
کرد و دیگر فلسفه نگفت ».این حاج ّ
سید عباس عموی مرحوم حاج آقا حسین شاهرودی 1بود
که چند سال پیش از این در ّ
سن حدود صد از دنیا رفت و مرد باتقوایی بود.
به خاطر دارم در ّایام کودکی خود ،پدرم در اتاق خاص خود که کتابخانه او نیز بود ،در باالی

سرش همواره شمشیری به دیوار آویخته بود به رسم انتظار فرج .هنگامی که بزرگتر شدم و
دوران اختناق رضاخان بود ،آن شمشیر را در پستوی اتاق در باالی اتاق مخفی کرده بود و من
بعد از فوت او آن شمشیر را در آن جا یافتم.
کمک به اهل منبر
همان طور که گفتم به دوستان اهل منبر خود کمک و از آنان در حال حیات و از فرزندانشان
پس از حیات ،حمایت میکرد .میفرمود« :حاج ّ
سید یحیی یزدی واعظ معروف ،به مشهد
آمده بود ،در همان وقت شمس تهرانی هم در مشهد بود و منبری رفت ،کارش گرفته بود ،در
سید یحیی یزدی منبر نداشت .یک روز به یکی از ّ
حالی که حاج ّ
تجار یزدی مشهد برخوردم،
گفتم« :مگر حاج ّ
سید یحیی از شهر شما نیست؟ او گفت :به چشم فهمیدم ».لهذا یزدیها
جمع شدند و مجلس مدرسه میرزا جعفر را برای ّ
سید ،ترتیب دادند و آن مجلس در شهر مشهد
ّ
بسیار مورد توجه گردید ،به خاطر دارم مرحوم حاج شیخ حسین محدث خراسانی که سالها
 .1آیةاهلل حاج آقا حسین موسوی شاهرودی در سال  ۱۳۱۵قمری در یکی از روستاهای شاهرود به نام ابرسج به دنیا آمد.
ایشان پس از گذراندن دوره کودکی وارد حوزه علمیه شاهرود شد و به تحصیل مقدمات و سطوح حوزه در این شهر
پرداخت .وی پس از مدتی عازم نجف شد و در کنار بارگاه ملکوتی حضرت علی؟ع؟ سالها از محضر آیات عظام حاج
سید ابو الحسن اصفهانی ،آقا ضیاء الدین عراقی ،حاج سید محمود شاهرودی و حاج سید ابوالقاسم خوئی استفاده
کرد و تقریرات فقه و اصول دو استاد متأخر خود را نوشت .آیةاهلل حاج آقا حسین شاهرودی پس از نیل به درجه اجتهاد
به ایران مراجعت کرد و در شهر مقدس مشهد رحل اقامت افکند .ایشان در حوزه علمیه مشهد به تدریس سطوح عالی
و پس از مدتی درس خارج فقه و اصول پرداخت و همزمان به اقامه نماز جماعت در مسجد باال خیابان ،اهتمام ورزید.
آیةاهلل حاج آقا حسین شاهرودی سرانجام پس از مدتی بیماری و کسالت ،در روز  ۲۹ربیع االول سال  ۱۴۱۰قمری برابر با
هشتم آبان ۱۳۶۸شمسی در مشهد درگذشت و پس از یک تشییع باشکوه در دارالسیاده حرم مطهر امام رضا؟ع؟ به خاک
سپردهشد.
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در تهران ّ
متوطن بود یکی از فرزندان دوست پدرم حاج شیخ حسن پایین خیابانی -و من در
نجف در ابتدا پیش او جامع المقدمات میخواندم -منبرهای حاج ّ
سید یحیی را نوشته بود
ً
اکثرا شامل مطالب عرفانی و فلسفی بود .و تا ّمدتها برخی از اهل منبر ،از حاج ّ
سید یحیی
و
تقلید میکردند و همان مطالب را مانند او در منبر میگفتند.
در یک وقت ،سه منبری معروف ایران ،همین حاج ّ
سید یحیی و مرحوم شمس تهرانی و
مرحوم حاج شیخ غالمرضا طبسی 1در مشهد منبر میرفتند و یک نوع رقابت میان آنها بود و
ّ
هر کدام مریدان خاصی داشتند و عدهای از اهل منبر جای یکی از آنها بودند .پدرم از حاج
ً
سید یحیی یزدی حمایت میکرد .میفرمود« :در ّایام ّ
ّ
محرم مرحوم قمی که معموال صبحها
در منزلش مجلس عزا داشت و مجلس او یکی از مجالس ّ
مهم مشهد بود ،برای شمس تهرانی

مجلس خاصی در شبها برگزار فرمود ،دیدم حاج ّ
سید یحیی به آقای قمی اعتراض میکند
که شمس تهرانی چه خصوصیت دارد که شما بــرای او مجلس خاصی تشکیل دادهایــد؟
آقا میفرمود :نه این که او بر شما رجحان دارد ،من دیدم مردم به او زیاد اقبال دارند لهذا این
مجلس را برای وی تشکیل دادم!!» شمس تهرانی بسیار خوش سیما و خوش بیان بود ،از
ّ
مطالب و اصطالحات عصری صحبت میکرد و جوانها و به اصطالح طبقه تجدد طالب
ً
تقریبا ّ
مملو
منبر او بودند و من در خردسالی یک نوبت او را در صحن نو در منبر دیدم که صحن
ّ
جمعیت بود.
از

ّ
بــاری ،حاج ّ
سید یحیی به آقــای قمی گفته بــود« :آقــا آیا علمای مقدسین پای منبر او

مینشینند؟ یک مشت مردم عام دور او جمع هستند ».پدرم میگفت« :من ناظر محاوره حاج
سید یحیی با آقای حاج آقا حسین قمی بودم و حق را به حاج ّ
ّ
سید یحیی میدادم».

 .1خطیب و واعظ نامی حجةاالسالم والمسلمین حاج شیخ غالمرضا طبسی از مفاخر خطبا و گویندگان قرن 14هجری
به شمار میآید .او در خانواده ای متدین و اهل فضل در شهرستان طبس دیده به جهان گشود .پس از طی دوران کودکی،
تحصیالت مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت و سپس در سال  1341قمری جهت ادامه تحصیل ،به حوزه علمیه قم
هجرت کرد و از محضر پرفیض اساتید بزرگ به خصوص مرحوم آیة اهّلل العظمی مرعشی نجفی استفاده برد.
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فرزندان پدر
پدرم از همسر اولش چهار فرزند ،سه دختر و یک پسر داشت .پسر ،مرحوم شیخ احمد
واعظ بود که سه سال پیش از این در ّ
سن  91سالگی فوت کرد ،شغلش وعظ و روضه خوانی بود
و مانند پدر زندگی میکرد و از او تنها سه دختر باقی است ،مدفن او گوشه صحن عتیق سمت
راست ،درب ساعت است در ایوان غرفه دوم از گوشه صحنّ .اما سه دختر پدر ،دختر بزرگ را
ً
که بزرگترین فرزندان پدرم بود به نام «زهرا» ازدواج کرد و تقریبا مدیر خانه پدر بود ،بسیار خوش
ّ
ً
صحبت و با عقل و فهم و ّ
بااطالع بود وقایع را چنان نقل میکرد که انسان لذت میبرد ،مثال
اگر پای منبر کسی نشسته بود ،عینا مانند او صحبت میکرد و برای هر یک از منبریها لقب
خاصی متناسب با وضع ظاهریش گذاشته بود ،وی قبل از برادرم در ّ
سن باالی نود سالگی
درگذشت و در خواجه اباصلت دفن شد.
دختر دوم به نام «زبیده» همسر مرحوم حاج آقا مهدی آیةاهللزاده قمی بود که قبل از همه آنان
در قم درگذشت و در قبرستان رو به روی گلزار شهدای قم دفن گردیده و از او تنها یک دختر
باقی مانده است .پدرم به زبیده ّ
«ام هانی» میگفت.
ّ
ملقب به ّ
«ام هاشم» دو سال قبل ،مرحوم و در صحن نو دفن شد و از او شش
دختر سوم،
فرزند ،سه پسر و سه دختر باقی مانده است که اینک خاندان بزرگی به نام «مؤمنی» را تشکیل
میدهند.
ً
ّاما از عیال دوم که پس از جدا شدن از عیال اول گرفت جمعا هشت فرزند ،چهار ذکور و
چهار اناث باقی گذاشت.
پسرها عبارتند به ترتیب از :حاج شیخ حسین خراسانی 1که در مشهد و نجف تحصیل کرد
ً
بعدا در تهران از دانشکده ّ
الهیات دکترای فلسفه گرفت و در همان دانشکده تدریس میکرد
و
و پس از بازنشستگی در منزل به تألیف مشغول بوده از او آثار چاپی و غیر چاپی باقی مانده
 .1حسین خراسانی ( ،۱۳۰۰مشهد  ۱۳۷۲-تهران) نویسنده ،استاد فلسفه و مجتهد در حقوق اسالمی بود .وی دوره سطح
و درس خارج را در مشهد گذراند و سپس به تهران رفت و از دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران در رشته
فلسفه دکتری گرفت و در همانجا به تدریس اشتغال داشت.
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ّ
التشیع» است و آن را به عربی عصری نوشت و
که معروفتر از همه کتاب «اإلسالم علی ضوء
ً
ً
شخصا ترجمه کرد .دو سال قبل در تهران در ّ
سن هفتاد و سه
بعدا به فارسی و انگلیسی آن را
سالگی فوت شد و در صحن حضرت عبدالعظیم غرفه سوم دست راست از درب بازار دفن
گردید و دارای سه فرزند ذکور و یک دختر است.
پسر دوم ،من هستم محمد واعظزاده خراسانی متولد ( 1340ش برابر  21ذی القعدۀ 1343
ً
ق) که این خاطرات را مینگارم ،در نجف و مشهد و بعدا در قم تحصیل کردهام و در حوزه و
دانشگاه مشهد به تدریس اشتغال دارم سخنرانیها کرده و کنگرههای فراوان برگزار کردهام و
ّ
اینک در تهران« ،دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی» هستم و در این راه مقاالت
سخنرانیها و سفرهای فراوان داشتهام در مشهد در بنیاد پژوهشهای اسالمی در چند گروه
ّ
مجله مشکات اشتغال دارم .همسر من ،دختر مرحوم آیـةاهلل حاج ّ
سیدهاشم
از جمله در
نجفآبادی 1است و دارای هفت فرزند ،دو دختر به نامهای فوزیه و فریال و پنج پسر هستم،
پسرها به ترتیب :صادق که اینک دوره دکترای برق را در کانادا میگذراند ،مهدی که در مشهد
ّ
طلبه است و درس خارج میرود و به کسب هم اشتغال دارد ،حسامالدین که قدری درس
حوزه خوانده و دوره دانشکده روابط بین الملل را گذرانیده و در وزارت امور خارجه در تهران
ً
اشتغال دارد و فعال در لندن در همین رشته به تحصیل ادامه میدهد ،حامد که عمرش را در
ً
ّ
صحنههای جنگ هشت ساله گذرانیده و فعال در سپاه خدمت میکند ،شهابالدین که
سال آخر دبیرستان است و آماده شرکت در دانشگاه آزاد اسالمی رشته کشاورزی است.
از خداوند متعال خواستارم همه آنان را صالح قرار دهد و به من نیز حسن عاقبت عنایت
فرماید .دو برادر دیگر من حسن آقا ،کاسب و جعفر آقا ،مهندسی راه است و هر کدام فرزندانی
دارند.
 .1سید هاشم میردامادی نجفآبادی(۱۳۳۹-۱۲۶۵ش) روحانی مجتهد شیعه است که در قیام مسجد گوهرشاد مشهد
حضوری فعال داشته است.میردامادی در نجف نزد آخوند خراسانی ،میرزای شیرازی و میرزای نائینی شاگردی کرد و از
سید احمد کربالیی ،سید مرتضی کشمیری و میرزا جواد ملکی تبریزی در مباحثی اخالقی و عرفانی بهره برد .او سپس
به ایران مهاجرت کرد و در مسجد گوهرشاد درس تفسیر میگفت خالصه البیان مکتوب درسهای اوست .او در واقعه
مسجد گوهرشاد ابتدا به سمنان و سپس ری تبعید شد.
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ّاما چهار خواهرمن همه مزدوجه هستند و هر کدام دارای فرزندان بسیار هستند و عائلههای
بزرگی را تشکیل میدهند به نامهای معصومه-بزرگترین فرزندان مادرم ،-عالیه ،ربابه ،نفیسه.
پدرم اسامی آنها را در سفرهای ّ
مکررش به عتبات از عربها گرفته است و به این قبیل اسامی
عربی و اسالمی عالقمند بود.
ّ
روحانیت
آغاز تشکیالت
از چند سال پیش از حادثه مسجد گوهرشاد ،دولت پهلوی ،در قم و مشهد و شاید در
ّ
سایر شهرها تشکیالت جدیدی برای وعظ و تبلیغ و درس و بحث طلب ،ترتیب داده بود.
در مشهد ،یکی از شبستانهای مسجد گوهرشاد را صندلی گذارده بودند و هر هفته شخصی
به نام ّ
سید مصطفی سراجی از اهل منبر مشهد و شاید دیگران ،سخنرانی میکردند و من یک
ّ
نوبت آن شبستان را همان وقت دیــدهام که در آن میز و صندلی بود .برای طلب و مدارس
ّ
عدهای از ّ
مدرسین را در مشهد با حقوق ماهانه ،به تدریس و امتحان
علمی ،امتحان گذاشته،
ّ
طلب وادار نموده بودند.
ً
تدریجا این تشکیالت را به صورت دانشکده درآوردنــد ،در تهران و مشهد دبیرستان و
ً
بعدا ّ
مؤسسه وعظ و خطابه 1به آن اضافه
دانشکده علوم معقول و منقول وجود داشت و در تهران
 .1در سال  ۱۳۱۵با توجه به قانون اتحاد شکل دولت رضاشاه به دستور وی دست به تأسیس یک مؤسسه ویژه به نام
«مؤسسه وعظ و خطابه» زدند تا از رهگذر آن به امتحان و نیز آموزش آن دسته از روحانیون بپردازند که در سطحی پایینتر
از مرجعیت ،فقاهت و اجتهاد هستند و از این طریق به آنان گواهی «محدثی» و اجازه پوشیدن لباس روحانیت را دهند؛
البته این مؤسس در اصل به منظور «دولتی» کردن سازمان روحانیت و مهار و مدیریت کالن آن توسط رژیم رضاشاهی
بود و به همین علت هر چند که روحانیون مجبور بودند جهت استفاده از مزایای قانونی برای پوشیدن لباس روحانیت
به آن مراجعه کنند ولیکن در باطن از تأسیس آن بسیار ناخرسند بودند.اساسنامه آن نیز با شتاب تهیه شده و از پختگی
ً
الزم برخوردار نبود .این مؤسسه عمال سه سال بیشتر دوام نیاورد و سال  ۱۳۱۷آخرین سال عمر آن بود .بعدها نیز با پیشامد
ً
حوادث شهریور  ۱۳۲۰روحانیون و اهل منبر عمال از سیطره حاکمیت خارج شده و به عنوان نهادی دینی و اجتماعی
ً
استقالل پیدا کرده و نقش ناقد حاکمیت را به خود گرفتند.رژیم شاه بعد از کودتای  ۲۸مرداد  ۱۳۳۲رژیم پهلوی مجددا
به این فکر افتاد که با احیا و فعالسازی مؤسسه وعظ و خطابه هم ایده تسلط بر سازمان روحانیت شیعه و مهار آن را
برنامهریزی کند و هم از عنوان و نقش مذهبی روحانیون جهت توجیه مشروعیت هر چه بیشتر خود در نزد تودههای
مسلمان کشور بهرهگیری کند و همچنین به مدر نسازی معارف دینی و امر تبلیغ بپردازد و بنابراین حدود سال ۱۳۳۳بود
که آن را فعال کردند و بدیعالزمان فروزانفر را به ریاست و شخصی به نام سیدمحمدباقر سبزواری واعظ را نیز به مدیریت
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ً
گردید و بعدا هم در مشهد.

به خاطر دارم ،پس از رفتن رضاخان ،در سالهای  1321و  1322گرچه این دو ّ
مؤسسه در
ّ
در مدرسه میرزا
مشهد تعطیل شده بود اما تابلوی دانشکده معقول و منقول در صحن عتیق دم ِ
1
دم در مدرسه ّنواب 2باقی بود.
جعفر و تابلوی دبیرستان معقول و منقولِ ،
ّ
به نظر میرسد همه این تشکیالت ،مقدمه برای جمع کردن بساط دین و تعطیل مدارس

دینی بود ،باالخره مدارس مشهد به جز مدرسه سلیمانخان 3که زیر نظر مرحوم آیةاهلل حاج میرزا
احمد کفایی 4بود بقیه تعطیل یا نیمه تعطیل بود از آن مدرسه و دانشکده هم به جز همان
تابلوها چیزی باقی نماند.
ّ
ّ
مقدمات این کار ،دادن تصدیق محدثی به اهل منبر بود تا بتوانند ّ
عمامه به سر
یکی از
داخلیآن گماشتند.
.1مدرسهمیرزاجعفریکمدرسهعلومدینیدر شهرمشهد،در ضلعشمالیصحنانقالبحرمامامرضا؟ع؟واقع گردیده
و از بناهای با ارزش دوره صفویه به شمار میآید که به سال  ۱۰۵۹قمری به همت شخصی به نام میرزا جعفر سروقدی از
بازرگانان معروف خراسان ،که با هندوستان داد و ستد داشته است.ساخته شده و سال ۱۲۸۵قمری به دستور ظهیر الدوله
والی خراسان مرمت شده و با کاشیهای معرق و سبک معماری بسیار ممتازی تزئین گشته است.
 .2مدرسه نواب مربوط به دوره صفوی  -دوره معاصر است و در مشهد ،خیابان علیا (باال خیابان) ،خیابان شیرازی کنونی
واقع شده و در تاریخ  ۲۶تیر  ۱۳۵۷با شماره ثبت  ۱۶۱۵بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این بنا با نام
صالحیه نواب نیز شناخته میشود .این بنا به همت ابوصالح رضوی در دوره سلطنت شاه سلیمان صفوی به سال۱۰۸۶
قمری بنا شده است .مدرسه نواب شامل سه طبقه با  ۷۵حجره میباشد که با کاشیهای الوان مزین گردیده است.
 .3مدرسه علمیه سلیمان خان (سلیمانیه) یکی از چهار مدرسه باسابقه و گرانسنگ شهر مشهد است که قدمت
فعالیت علمی آن به دوران قاجار باز میگردد .این مدرسه ،موقوفه مرحوم سلیمان خان اعتضادالسلطنه است .سلیمان
خان قاجار قوانلو در سال  1183هجری قمری در شیراز متولد شد .پدرش محمدخان از امیران حکومت قاجار بود و
این انتساب به حکومت قاجار موجب شد که سلیمان خان در هفدهسالگی از سوی آقامحمد خان قاجار به سرداری
لشگریمنصوبشود.
 .4میرزا احمد سومین فرزند از دومین همسر آخوند خراسانی است که در روز والدت نبی اکرم یعنی ۱۷ماه ربیع االول
سال  ۱۳۰۰قمری در شهر نجف اشرف متولد شده است.دروس مقدمات و سطح را نزد چند تن از بزرگان از جمله سید
ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمدآقازاده(برادرش) فرا گرفت و در جوانی وارد حوزه با عظمت والد مکرمش آخوند خراسانی
شد و ده سال از پدر استفاده علمی نمود و از پدر اجازه اجتهاد گرفت.او به دقت نظر و حدت ذهن و تیز هوشی و درایت
موصوف است.در نهضت مشروطه از یاران پدرش بود و موقع فوت پدر-علی رغم وجود دو برادر بزرگترش یعنی میرزا
محمد(که البته در خراسان بود) و میرزا مهدی ،او وصی پدر گشت.پس از رحلت پدر باز هم در مجامع علمی و سیاسی
حضوری فعال داشت
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بگذارند و منبر بروند .چند تن از اهل منبر نامی مشهد را برای تصدیق دادن ّ
معین کرده بودند
که یکی از آنها پدر من حاج شیخ مهدی واعظ بود .پدرم میگفت« :من میدانستم که این کار
ّ
مقدمه از بین بردن منبر است لهذا هر کس چند شعر مرثیه یا مدیحه میخواند ،من به او نوشته
ّ
و تصدیق محدثی میدادم».
ّ
عالوه بر تصدیق محدثی ،علما و ائمه جماعت هم باید تصدیق اجتهاد از یکی از مراجع
ً
تقلید داشته باشند که مرحوم آیةاهلل اصفهانی ،اجازههای اجتهاد فراوانی به افراد داده بود و صرفا
برای این که بتوانند ّ
عمامه داشته باشند .پس از این جریان کم کم صحبت لباس ّمتحدالشکل
مطرح گردید و به مردم تکلیف کردند که همه همین لباس را که عبارت بود از کت و شلوار و
ً
بعدا کاله شاپو ،بپوشند در حالی که غالب مردم مشهدّ ،
عمامه و قبای
پالتو و کاله پهلوی و
ّ
بلند داشتند از آن به بعد تنها همین محدثین و مجتهدین میتوانستند ّ
عمامه داشته باشند.
ً
پدرم میگفت :سرهنگ نوائی رییس شهربانی خراسان -که بعدا هم پس از حادث ه مسجد ،او را
به مشهد فرستادند و در جریان مجازات برپاکنندگان حادثه مسجد گوهرشاد ،نقش داشت-
به نوشتههای من ترتیب اثر میداد یک روز برای افتتاح کارخانه نخریسی مشهد یا ّ
مؤسسهای
ّ
نظیر آن ،از من و عدهای از اهل منبر دعوت کرده بودند .در مسجد گوهرشاد یکی از اهل منبر
که با دولت سر و ّ
سری داشت پیش من نشسته بود که نامه دعوت را آوردند او نامه را در بغل
گذاشت ،من گفتم :تو میخواهی نماز بخوانی ،چه طور نامه را در بغل میگذاری؟ او برخاست
رفت یک ساعت بعد که هنوز من در مسجد بودم ،از همان مجلس خبر آوردند که سرهنگ
نوائی رییس شهربانی در آن مجلس صحبت کرده و گفته است« :آقای حاج شیخ مهدی
واعظ هر کس را تصدیق میدهد ما به آن ترتیب اثر میدهیم ،حاال نامه ما را در بغل نمیگذارد
ً
و با آن نماز نمیخواند!!» من ّ
متوجه شدم که همان آقا فورا رفته و به او خبر داده است.
پدرم راجع به پیش آمدن این وضعیت میفرمود« :یک روز در پایین خیابان ،میرفتم
عمامهام آبی ریخته شد ،باال نگاه کردم دیدم ّ
ناگهان دیدم روی ّ
بچهای دارد ادرار میکند ،من

این جریان را به فال بد گرفتم و کم کم مسأله تغییر لباس یا لباس ّمتحدالشکل مطرح گردید و
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کار به آن جا کشید که در مشهد فقط سه نفر ّ
حق ّ
عمامه داشتند :آقایان آیات حاج شیخ علی
معممینّ ،
اکبر نهاوندی ،حاج میرزا حسین سبزواری و حاج میرزا احمد کفائی بقیه ّ
عمامه را

برداشته بودند و یا این که قاچاقی ّ
عمامه بر سر داشتند و همواره نگران بودند.
ّ
من و عدهای از علما مانند حاج شیخ کاظم دامغانی 1و از اهل منبر مانند مرحوم شیخ
ّ
ابوالقاسم ّفیاض را به خاطر دارم که در اواخر زمان رضاشاه ،کاله به سر داشتند .عــدهای از

روضهخوانها عبا و ّ
عمامه را در دستمال میبستند و به مجلس میرفتند و در داخل منزل،
ّ
عبا را به دوش و ّ
عمامه را به سر میگذاشتند و به ذکر مصیبت میپرداختند.عدهای از علما
و ّ
مدرسین ،مانند حاج شیخ هاشم قزوینی 2و حاج شیخ مجتبی قزوینی ،3در دهات زندگی

 .1آیةاهلل حاج شیخ محمد کاظم مهدوی دامغانی ،فرزند آخوند مال علی اکبر ،در جمادی الثانی  1316ه .ق در روستای
شمسآباد ،در  6کیلومتری دامغان ،به دنیا آمد .در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و علیرغم دشوار یهای زندگی
به کسب دانش روی آورد .پس از فراگیری مبانی علوم دینی به مشهد آمد .ابتدا در منزل آخوند مال بمانعلی محقق ،واعظ
معروف آن زمان که با وی نسبت خویشاوندی داشت ،ساکن شد .سپس در مدرسه دو درب حجره ای گرفت و نزد میرزا
عبد الجواد معروف به ادیب نیشابوری و نیز فاضل بسطامی با علوم ادب آشنا شد .سپس قوانین را نزد مرحوم شهرستانی
و سطوح عالیه را در خدمت علمای اعالم  :شیخ حسن برسی و شیخ محمد قوچانی و شیخ محمد نهاوندی که هر سه
از شاگردان برجسته آخوند خراسانی بودند ،آموخت و  14سال درس آیةاهلل حاج میرزا مهدی اصفهانی و  3سال محضر
آیةاهلل حاج آقا حسین قمی و یک سال درس آیةاهلل شیخ موسی خوانساری را که همهی آنها از فحول علمای شیعه در
قرن  14هجری بودند درک کرد و از آیات عظام میرزا محمد حسین نائینی ،سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا محمد آقازاده
اجازه اجتهاد و از شیخ آقا بزرگ تهرانی و عالمه سمنانی صاحب " حکمت بوعلی " و آیةاهلل العظمی حاج آقا حسین
بروجردی اجازه روایی دریافت کرد .مرحوم دامغانی از سال  1336ه .ق در مشهد حوزه درس قوانین ،شرایع ،ریاض،
رسائل ،مکاسب و کفایه داشت و از سال  1356ه .ق پس از واقعه مسجد گوهرشاد در منزل خود منزوی گردید و هیچ
شغلی را اعم از تدریس در دانشگاه یا فعالیتهای قضایی نپذیرفت ،هر چند در بازسازی حوزه مشهد پس از شهریور
 1320ه .ش از فعاالن بود .دکتر احمد و محمود مهدوی دامغانی از فرزتدان ایشان هستند.
 .2شیخ هاشم مدرس قزوینی ،در تاریخ چهارشنبه بیستم خرداد سال ۱۲۷۰شمسی (دهم ژوئن ۱۸۹۱میالدی) در روستای
«قلعه هاشم خان» قزوین که امروزه به شهرک مدرس معروف است به دنیا آمد .هرچند وی تحصیل کرده حوزه اصفهان
بود ولی برای سطوح عالی تحصیالت خود به مشهد رفت و نزد حاج آقا حسین قمی و میرزا محمد آقا زاده خراسانی (فرزند
آخوندمالمحمد کاظمخراسانی،صاحب کفایه)تارسیدنبهدرجهاجتهادبهتحصیلپرداختو سپسدر حوزهعلمیه
مشهد صاحب کرسی استادی شد.
ٔ
درگذشته  ۱۳۸۶ - ۱۳۴۶در مشهد) است .از اوایل نوجوانی به
 .3شیخ مجتبی قزوینی (زاده  ۱۳۸۱ - ۱۲۷۹در قزوین و
تحصیل علوم دینی پرداخت .پس از پایان تحصیالت مقدماتی در قزوین ]۱[،در سال  ۱۳۳۰به همراه پدرش راهی نجف
اشرف شد و مدت هفت سال از محافل علمی و محضر استادان نجف چون سید محمدکاظم یزدی و میرزا محمدتقی
شیرازی ،کسب فیض کرد .در سال  ۱۳۳۷به ایران بازگشت و دوسال در زادگاهش قزوین اقامت نمود .سپس به قم رفته
و از درس مرحوم عبدالکریم حائری یزدی استفاده کرد و موفق به اخذ اجازه اجتهاد از او شد .وی در سال  ۱۳۳۹به مشهد
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میکردند افراد معروف هم که به تهران یا شهرهای دیگر تبعید شده بودند.
کیفیتمنبر
ّ
راجع به کیفیت منبر والد ،باید بگویم ایشان با تأنی و شمرده و بسیار طبیعی صحبت
ً
میکردند .عینا مانند جلسه درس ،در نقل روایات و شرح و بسط آنها به زبان مردم استادی به
خرج میدادند .گاهی میگفت« :یک روایت را کسی نقل میکند و بسیار جالب قرار میگیرد،
کس دیگر همان روایت را هنگام نقل ،خراب میکند ».آن قدر صحبتها جالب و طبیعی بود
ّ
که شنونده بیش از دو ساعت گوش میداد و خسته نمیشد .ال به الی صحبتها ،تکههای
ّ
خصوصیت دیگر منبر وی در ذکر مصیبت بود ،ایشان
جالب تاریخی فراوان نقل میکردّ .اما

میگفت« :من منبر پنج دقیقهای هم میروم و منبر سه ساعته هم دارم ».در ّایام ّ
محرم بیش
از سی منبر در مجالس روضه میرفت ،گاهی دو االغ را عوض میکرد .خود ایشان همواره در
منزل ،االغ داشت گاهی از دیگران هم عاریه میگرفت .میفرمود :همین اندازه که من قدمم را
در مجالس میگذاشتم ،مردم راضی بودند.

در ذکر مصیبت ،استاد بود ،در مجالس ّ
مهم شهر مانند منزل شیخ محمد تقی در مشهد
ً
و منزل مرحوم آیةاهلل قمی در مشهد و بعدا در کربال با بزرگان اهل منبر در روضه و به اصطالح
کوبیدن مجلس استادانه برخورد میکرد و مشهد چند نفر دیگر همتای او بودند که یکی از آنها
ّ
مرحوم حاج شیخ حسن پایین خیابانی -پدر آقایان محدثها -بود که او نیز در روضه خوانی
استاد بوده است.
در کربال ،در منزل مرحوم آیةاهلل قمی ،آقای شیخ مهدی مازندرانی از اهل منبر کربال بسیار با
استادی روضه میخواند و کسی مرد میدان او نبود ،مع ذلک پدر من با او رقابت میکرد .در این
فراوان بسیار شیرین نقل میشد که فالن کس با چه حیلهای
زمینه میان اهل منبر ،داستانهای ِ
مجلس را کوبید یا (مجلس را کربال) کرد در شبهای قدر ،روضههای پدر من چه در مشهد و
هجرت کرد.
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چه در نجف ،معروف بود.
خود ایشان نقل میکرد« :در مسجد ،ماه مبارک منبر میرفتم .موضوع بحث آن سال توحید
بود و من دقیقترین مطالب را بیان میکردم ،مرد ّ
مسنی با ّ
عمامه بزرگ ،هر شب ،پای منبر
مینشست و چشمش را از من برنمیداشت ،من با خود میگفتم :اگر هیچ کس حرفهای
ّ ً
من را نفهمد مسلما این مرد خواهد فهمید .در آخر ماه ،یک شب همراه من میآمد به من
نزدیک شد گفت :جناب شیخ ،شما این قدر منبر رفتید روضه عروسی قاسم را نخواندید!! من
حساب دستم آمد».
ابتال به دیوانگان و مستان
ً
پدرم ،میگفت« :من از ابتالی به دیوانگان بهره فــراوان داشتم و این غالبا در بین راه به
ّ
خصوص در شبها اتفاق میافتاده است .بسیار از اوقات کوچههای شهر را پیاده طی میکرد
ً
ّ
حتی به من میگفت :از این راه برویم من قدم کردهام مثال پنجاه قدم نزدیکتر است ».نقل
میکرد« :یک شب عاشورا یا تاسوعا با عجله در کوچهای میرفتم که به روضههایم برسم .مردی
جلو من را گرفت و خواهش کرد اینجا مجلس داریم روضهخوان نیامده ،شما فقط چند دقیقه
بیایید روضه بخوانید هر چه خواستم از دست او خالص شوم نشد ،باالخره وارد منزل شدم
دیدم در باالی اتاق ،صندلی گذاردهاند و کسی در آن جا نیست .مگر یک مرد باهیبت ّ
مؤدبی
ِ
ِ
دم در اتاق نشسته است با عجله بر صندلی نشستم ،همین که روضه را شروع کردم ،ناگهان آن
ِ
ّ
مرد گفت :آقای شیخ نمیخواهم شما روضه بخوانید .من با تندی گفتم :به جهنم و برخاستم،
از اتاق جلو اشاره کردند که او حواسش جمع نیست من هم به سرعت بیرون آمدم و رفتم».
ّ
گرم مسجد گوهرشاد -که محل دائمی منبر ایشان بود -در یکی
داستان دیگر ،در
ِ
شبستان ِ
از شبهای قدر ،منبر بودم ،جای سوزن انداختن نبود ،یک وقت مرد دیوانهای که همواره
در مسجد و مجالس دیده میشد ،آمد دم در شبستان با صدای بلند گفت :شیخ مهدی
چه میگویی ،مردم را ّ
معطل کردهای ،بیا پایین ».مردم برخاستند او را از آن جا بردند ،پس از
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لحظهای دو مرتبه آمد گفت :مردم برخیزید شهر شلوغ شد ،خالصه چند بار مزاحم منبر من
شد.
داستان دیگر نقل میفرمود« :شبی از کوچهای میگذشتم ،مستی از داشهای مشهد به
من برخورد و گفت :برای من روضه بخوان! .گفتم :آخر این جا صندلی نیست ،گفت :بیا من
پشتم را خم میکنم ،تو بر پشتم بنشین و روضه بخوان ،من بر پشت او نشستم و روضه خواندم
مرد مست چنان میگریست که هیچ هشیاری آن طور گریه نمیکند ،روضه را تمام کردم و با
عجله میخواستم خود را از دست او نجات بدهم ،او گفت :باید پول روضه را بگیری ،گرفتم
و در رفتم».
داستان دیگر« :شبی از روضه برمیگشتم ،در کوچه به التی مست برخوردم ،گفت :شیخ
دم در منزل
مهدی ،من نمیگذارم این وقت شب تنهایی به منزلت بروی ،من با تو میآیم و آمدِ ،

که رسیدیم من میخواستم با عجله داخل منزل شوم ،مرد مست گفت :ببین شیخ ،انصاف
نیست که من تو را تا منزلت رساندم ،حاال من این وقت شب تنها برگردم ،باید تو هم بیایی من
را به منزلم برسانی!! به خاطر ندارم که ایشان گفت :این رفت و آمد چند نوبت تکرار شد.
رابطه با دوستان پس از درگذشت آنان
پدرم میگفت« :هر یک از روضهخوانها و اهل منبر از آشنایان من که فوت میشد ،او را در
ّ ّ
سیدالشهدا رسیدی! و آنان پاسخی
خواب میدیدم اولین سؤال من از آنان این بود :خدمت
ً
غالبا در خواب ّ
توجه داشتم که من خواب هستم ،با
به من میدادند .عجیب آن است که
عجله از آنها سؤال میکردم که پیش از تمام شدن سؤاالتم بیدار نشوم ».پس از رحلت آخوند
ّ
مل بمانعلی -استاد منبر مرحوم پدر -خودش او را خواب دیده بود ،فرمود« :از او پرسیدم :وقتی
کسان شما برای شما خیراتی میدهند ،شما خبردار میشوید؟ گفت :بلی مانند این که انسان
ِ
از کوچه میگذرد بوی پختن برنج به مشامش میرسد .باز سؤال کردم :این بدن تو همان (قالب
مثالی) است؟ گفت :بلی ،دست او را گرفتم ،دیدم جسمیت ندارد و انگشتانم به هم میرسد
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و بدن او حاجب نیست ».داستانهای دیگری از این خوابها به تفصیل نقل میکرد که
ّ
در یکی از آنها دیده بود مجلس بزرگی در حضور رسول اکرم تشکیل گردیده و مرحوم علمه
ً
مجلسی ،در صدر آن مجلس نشسته که فعال آنها را به خاطر ندارم.
عالقه به اهل بیت؟مهع؟
من کمتر کسی را دیــدهام که تا آن حد به اهل بیت؟مهع؟ عالقهمند و نسبت به دشمنان
ّ
ّ
آنان بغض داشته باشد ،این امر ،در ُجنگ باقیمانده از جدش آخوند مل محمد حسین واعظ
ً
مشهدی نیز کامال مشهود است.
منبر در مجالس ترحیم

یکی از خصوصیات پدر منّ ،
تخصص او در منبرهای مجالس ترحیم به خصوص ترحیم

علما بود ،در حدود سه ربع ساعت منبر طول میکشید و مناسبترین مطالب با آن مجلس و
ّ
ّ
باشخص متوفی را بیان میکرد ،درباره اشخاص مبالغه و تعریف بیجا و یا تملق نمیگفت.
هر یک از علمای بزرگ که از دنیا میرفت ،این جمله را که بارها از او میشنیدم تکرار میکرد،
میگفت« :دیگر مانند این شخص نمیآید یعنی زمانه اقتضا ندارد تا مانند او را تربیت کند».
ً
دوست حاضر در جلسه ،یادی میشد ،او فقط
در مجالس مهم طبعا باید از رؤسا و اولیای
ِ
هنگام دعا میگفت« :خدایا ،اولیای امور دولت خیر مسلمانها را بر دستشان جاری فرما!!»
گاهی در این رابطه ابتکارهای شیرینی به خرج میداد .به خاطر دارم در سال حدود  1370ق
در مشهد شایع گردید عالم نامی شام ،آقای ّ
سید محسن جبل عاملی فوت کرده است .آیةاهلل
آقای حاج آقا محسن قمی که تازه از نجف به مشهد آمده بود ،برای آن مرد در شبستان حاج
ً
شیخ رمضانعلی که غالبا فواتح در آن جا برگزار میگردید ،مجلس فاتحه گرفت .پدر من منبر
ّ
وقت مسجد گوهرشاد محسن طاهری در
رفت استاندار وقت محسن صدر االشرف و متولی ِ
مجلس حاضر بودند وی گفت« :نام آن عالم جلیل محسن بود ،استاندار تولیت هم نامشان
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محسن است و ّإن اهلل ّ
یحب المحسنین» .البته بعد معلوم شد آقای ّ
سید محسن مرحوم نشده
و اشتباهی رخ داده است و پس از یک سال و اندی او فوت کرد.

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

127

زندگینامۀتفصیلی
مرحوم آیةاهلل محمد واعظزاد ۀ خراسانی؟ق؟
دکتر عباسعلی سلطانی

1

ّ
 :1304تولد در مشهدمقدس؛
 :1318ورود به حوز ۀ علمی ۀ نجفاشرف و اقامت سهساله (۱۳۲۱-۱۳۱۸ش) بـرای فـراگیری
عـلوم دینی (دروس مقدماتی :صرف ،نحو ،منطق و مقداری از کتاب مطول و شرح لمعه)؛
ل و معارف در حوزۀ
 :1321فراگیری دروس سطوح عالیه و دروس فلسفه و خارج فقه و اصو 
علمیۀمشهد؛
ل و فلسف ه و کالم
ی دروس خارج فقه و اصو 
 :1328ورود به حوزۀ عـلمیۀ قم برای فراگیر 
اسالمی؛
 :1339آغاز همکاری پارهوقت بـا دانشکدۀ علوم معقول و مـنقول مـشهد (الهیات و معارف
اسالمی)؛
ّ
 :1342معلم پیمانی دانشکدۀ علوم معقول و منقول؛
 :1342احراز رتبۀ «دانشیار» در دانشگاه فردوسی مشهد؛
 .1عضو هیأتعلمی دانشگاه فردوسی (دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسالمی).
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 :1346عضویت در هیأتمدیرۀ چاپخانۀ دانشگاه مشهد؛
 :1347ارتقا به مقام اسـتادی رشتۀ علوم قرآن و حدیث؛
 :1349مدیریتگروه آموزشی علوم قرآن و حدیث؛
 :1349کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی؛
 :1350عضویت در انجمن تألیف و ترجمۀ دانشگاه مشهد؛
 :1351مأموریت مطالعاتی و تحقیقاتی به کشورهایی مانند :ترکیه ،لبنان ،سـوریه ،اردن،
ش و الجزایر؛
مـصر ،یمن ،حجاز ،مراک 
 :1352ارتباط با استادان دانشگاه األزهر و تبادلنظر دربارۀ مناسبات و مقارنات فقه شیعه
و اهلسنت؛
ی علوم قـرآن و حـدیث؛
 :1352مدیریت گرو ه آموزش 
 :1352عضویت پیوستۀ گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی؛
 :1353عضویت هیأتمدیرۀ مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی؛
 :1354عضویت در هیأتممیزۀ دانشگا ه فـردوسی؛
 :1355عضویت در کمیتۀ انتصابات و ترفیعات دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی؛
ن و حدیث؛
 :1356مدیریت گروه آموزشی علوم قرآ 
ت عـرب؛
ن و ادبیا 
 :1356عضویت پیوسته در گروه آموزشی زبا 
ت و معارف اسالمی؛
ت دانشکد ۀ الهیا 
 :1358عضویت در کمیتۀ انتصابات و ترفیعا 
 :1363عـضو هیأتممیزۀ دانشگاه فردوسی؛
ف اسالمی؛
 :1367عـضو کـمیتۀ برنامهریزی الهیات و معار 
 :1369عضویت در کمیسیون فـرهنگی کنفرانس جهانی اهلبیت؛
 :1369احراز دبیرکلی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی توسط مقام معظم رهبری؛
 :1369عـضویت در شـورای پژوهـشی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی؛
 :1371تأسیس دانشگاه مذاهب اسالمی در تهران؛
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پژوهشی دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی؛
 :1374عضو هیأتتحریری ۀ نـشریۀ عـلمی
ِ

 :1375بازنشستگی (دانشگاه فردوسی)؛

ن استاد نمونه در سطح کشور؛
ب عنوا 
 :1381کس 
 :1382کـسب عـنوان چهرۀ ماندگار کشور؛

پژوهشی ُجستارهای فقهی و اصولی
 :1394عضویت در هیأتتحریری ۀ نـشریۀ عـلمی
ِ

(ادارۀکل آموزش دفتر تبلیغات اسالمی خراسانرضوی).
رحلت :بامداد یکشنبه .1395/9/28
زندگینامۀ آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی

اسـتا د محمد واعظزاده به سال  1304شمسی در شهر مقدس مشهد ،در خانوادهای دیده
ن پشـت از عـالمان و واعـظان دین بودهاند.
به جهان گشود ک ه ت ا چندی 
دورۀ ابتدایی را در مکتبهای قدیمی ،مدرسۀ معرفت و در محضر پدر بزرگوارش واعظ
ی به همراه
شهیر شیخ مهدی واعظخراسانی (1329-1248ش) گذراند .در سال  1318شمس 
پدر راهی نجف اشـرف شد تا مبادی عـلوم دیـنی ،ادبیات عرب و منطق را در آن شهر علم و
تقوی بیاموزد .وی پس از کسب فیض از مولی ّ
الموحدین ،حضرت علی؟ع؟ و حوز ۀ علمیۀ
پررونق آن روزگار نجفاشرف در سال  1321به مشهد مقدس بازگشت.
پس از شهریور 1321ش ،حوزۀ علمیۀ مشهدمقدس -که پس از فـاجعه مسجد گوهرشاد
د علم ا و مدرسان و به دنبال فــرار رضاخان دوبــاره تجدیدحیات یافته بــود -استاد،
و تبعی 
دورۀ شرح لمعه و قوانین األصول را در محضر مرحوم حاج میرزااحمد مدرسیزدی (متوفی
خ را نزد مـرحوم حـاج شیخ محمدکاظم دامغانی (-1277
1350ش) فراگرفت .رسائل شی 
ّ
المحرمه را نزد مرحوم حاج شیخ غالمحسین بادکوبهای(محامی)
1359ش) ،المکاسب
(متوفی 1333ش) ،کفایه و مکاسب و نزدیک به یک دورۀ خارج اصول و تمام مباحث اجتهاد
و تقلی د کتا  ُ
ب عروة الوثقی و کتاب طهارت را در درس خـارج مـرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی
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(1339-1270ش) آموخت .یک دوره خارج اصول را نزد مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی
ی حاج میرزااحمد
ی آقا 
ل کفایۀ را در حوزۀ درس 
د او 
ج جل 
(1345-1279ش) و بخشی از خار 
کفایی (آقازادۀ آخوندخراسانی) (1351-1261ش) فراگرفت و مدتی نیز در درس اصول مرحوم
آیةاهلل یونس اردبیلی (1336-1254ش) شرکت کرد.
ّ
ی نیز شرح منظومه حاج مالهادی سبزواری را نز د مرحوم شیخ سیفاهلل
در زمین ۀ علو م عقل 
ّ
ایسی ( 1342-1277ش) و قسمتی از الهیات اسفار و شرح هـدایه مـیبدی آخـوند مالصدرا
ت ابنسین ا به اضافۀ یک دوره معارف و اعتقادات را بهتفصیل
و تمام قسمت فلسفۀ اشارا 
نز د مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی (1345-1279ش) فراگرفت .عالوهبر آنچه گفته شـد،
یـک دوره مـعارف را هم نز د مرحو م میرزامهدی اصفهانی (1324-1264ش) به سبک و سلیقۀ
اندیشمندان بزرگی همچون مرحوم
حضور
مخصوص آن مرحوم تحصیل کرد .شیخ محمد،
ِ
ِ
ل را
میرزامهدی آشتیانی (1331-1267ش) را در شهر مشهد غنیمت شمرد و مباحثی از اصو 

نز د آن فیلسوف شرق فراگرفت.
ی به حوزۀ علمیۀ قم مهاجرت کرد
ی علم 
ل آموزهها 
آن مرحوم در سال  1328بهقصد تکمی 
ض کرد .عظمت علمی و شکوه حوزۀ
ب فی 
و مدت یازدهسال از استادان معروف این حوز ه کس 
درس مرحوم آیةاهللالعظمی حاجآقا حسین طباطبائیبروجردی (1340-1254ش ) موجب شد
ت کند و در ثبت و ضبط
ن شرک 
رجال ایشا 
کـه در تمام این مدت در درسهای فقه و اصول و ِ 
ن بـر درسهای عمومی ،از توفیق مالزمت مخصوص
تقریرات آن استاد اعظم اهـتمام ورزد و افـزو 
ِ
ل  1333بـنا بـه تـمایل و دعوت
آن بزرگوار و بهرهجویی از آرای علمی وی برخوردار شود .در سا 
نواقص کتابهای
ع
آن فقیه ژرفاندیش ،شیخ محمد و جمعی دیگر از فضال بهمنظور رف 
ِ
ُ
ب مه م و بیسابقۀ وسایل
ن کتا 
حدیث و مـدارک فـقه شـیعه ،زیرنظر آن مرجع بزرگ به تدوی 
همت گماشت .این پژوهش سترگ « ُ
الشیعه ّ
احکام الشریعة» 1نام
جامع احادیث الشیعة فی
ِ
 .1جامع احادیث شیعه ،مجموعۀ حدیثی ارزشمندی است که با ابتکار و نظارت آیتاهّلل بروجردی و به کوشش  20تن
از شاگردان ایشان بهویژه آیتاهّلل اسماعیل معزیمالیری تألیف شد و گردآوری آن براساس اندیشهها و دقتهای اصولی
شکل گرفت و از مسامحههای خاص اخبار یگری به دور ماند .آیتاهّلل بروجردی که بر اهمیت علم رجال و شناخت
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ت و تدوین آن بالغ بر هفت سال ادامـه یافت.
گرف 
ّ
باری! درنتیجۀ آن پژوهش ،چندین مجلد حجیم ب ا اسلوبی بدیع حاوی تمام احادیث
ی از مقدمۀ آن
احکام ،تألیف و آمادۀ چاپ شـد که بسیاری از حواشی و توضیحات و بخش 
ی علمی و رجالی و
کتاب به قلم استاد واعظزاده به تـحریر درآمـده است .اسـتفاده از نظریهها 
ت در تألیفات و آثار رجالی ایشان موجب شد ،شیخ
ی و مشارک 
اطالعات وسیع آیةاهلل بروجرد 
محمد مورد توجه ّ
خاص آقای بروجردی قرار گیرد و چندین نوبت ،نوشتههای شیخ از درس آن
مـرحوم ،مـورد تشویق و تقدیر آن استا د اعظ م واقع شود.

افزونب ر آنچه ذکر شد ،شیخ محمد در حوز ۀ علمی ۀ قـم ،حـدود سـه سال از درس «خارج
مکاسب» مرحوم آیةاهلل سید محمد ّ
ت کوهکمرهایتبریزی (حدود 1331-1233ش)،
حج 
ع)» مرحوم آیةاهلل سید
ت بی 
درس «خارج فقه (خیارا 
سـه سـال از درس « ِ
اصول» امامخمینی و ِ
ُ
صدرالدین صـدر (1332-1260ش)ُ ،نـه سال از درس «خــارج عــروة الوثقی » مرحو م آیةاهلل
ل از درس «اصــول» مرحو م شیخ
ک سا 
سید محمدرضا گلپایگانی (1372-1277ش) ،ی 
ج فـقه » آیةاهلل سید کاظم شریعتمداری
محمدعلی اراکی (1373-1274ش) و درس «خار 
(1365-1284ش) بهره ُبرد.
ّ
ی ابنسینا را در محضر مرحوم علم ه سید
در زمینۀ علوم عقلی نـیز« ،الهیات شفا» 
ن طباطبایی (1360-1281ش ) فراگرفت و بخشهایی از بحثهای فلسفی
محمدحسی 
ّ
علمه را-کـه بـه نام اصـول فـلسفه و روش رئالیسم در چندجلد منتش ر شد ه است ّ
-طی جـلسات
ن متأله فیلسوف فراگرفت.
هفتگی در محض ر آ 
ّ
استا د ّ
مکرم ،بهرسم طالب فاضل در حوزههای علمیه ،از آغاز تحصیالت حــوزوی به
ُ
البهجة المـرضیة فـی شرح ّ
األلفیه
تدریس کتابهای درسی حـوز ه پرداخت؛ کتبی مانند:
ّ
ُ
مالعبداهلل ،م ّ
ُ
ـطول ،شـرح لمعه،
ح نظا م ،مغنی ،حاشیه
(سیوطی ) ،شر 
معالم األصول ،فرائد
ُ
وسائل الشیعه (شیخ ّ
حرعاملی ،متوفی۱۱۰۴ق) را که احادیث
اسناد و جایگاه آن در استنباط فقهی تأ کید میکرد ،کتاب
فقهی را به ترتیب ابواب فقهی دربردارد ،بسیار ارج مینهاد ؛ اما اصرار داشت که این کتاب به سبب برخی اشکاالت و
کاستیهانیازمندتنقیحو تکمیلاست.
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ُ
األصول ،المکاسب ،کفایة األصول ،شرح منظومه و شرح تجرید و....
ّ
معظ ٌمله در طول تحصیل و تدریس مشمول عنایتهای بسیاری از شخصیتهای
علمی قرار گرفت و از اساتید برجستۀ حوزههای ّ
علمیه اجازههای روایـتی و اجـتهاد اخذ کرد.
از آنجمله :اجاز ۀ اجـتهاد از مرحوم عالمه سـید محمدحسین طباطبایی (1360-1281ش)،
اجــازۀ شفاهی یا کتبی حدیث از مرحوم آی ـةاهلل بروجردی و شیخ آقابزرگ تهرانی (-1254
د صدرالدین جـزائری
ی سـی 
۱۳۴۸ش) (صاحب کتاب الذریعة) ،اجـازۀ اجـتهاد از آیةاهلل آقـا 
(1345-1274ش) ،اجـازۀ روایــت از مرحومان عالمه سمنانی (1349-1259ش) 1آیـةاهلل
ّ
رامهرمزی (سیدعلی موسوی بهبهانی) ،علمه شوشتری (1374-1281ش) و نیز دو تن از
علمای سوریه و قاهره).
ح شد -در
ی افتتا 
د -که در سـال  1337شمس 
دانشکدۀ الهیات دانشگا ه فردوسی مشه 
سال  1339از آیةاهلل محمد واعظزاده بـرای تـدریس دروس تاریخ فقه ،تـاریخ حدیث ،تفسیر،
ن و حدیث ،دعوت به عمل آورد .ایشان پس از
تاریخ ادیان و دیگر دروس مربوط به علوم قرآ 
رایزنی با برخی از استادان و همفکران ،بهمنظور حفظ گسترش تفکر اصیل اسالمی تـصمیم
گرفت به تدریس دروس علوم قــرآن و حدیث و فقه در این دانشکده بــپــردازد .دانشجویان
کارشناسیارشد و دکتری توفیق این خوشهچینی را داشتند و جزوههای درسـی ایـشان در فنون
مختلف مورد استفادۀ همگانی دانشجویان و سایر استادان بود.

ی از خدمات بهیادماندنی استاد در طی سالهای خدمت در دانشکده ،برگزاری کنگره
یک 
هزاره شیخ طوسی 2بود .این کنگره ب ه پایمردی استاد در سال  1349-1350خـورشیدی در
ی از دانشمندان و علما و استادان داخل و خارج کشور برگزار
ت بسیار 
دانـشگاه مشهد و ب ا شرک 
ی (1349-1259ش) مشهور به عالمه سمنانی از علمای شـیعه مـتبحر در فلسـفه مشـاء،
 .1محمدصالح حائریمازندران 
ن چهارده م بود .او ب ه حکم وظیفه دینـی و صـنفی بـه مبـارز ه بـ ا اسـتعمار و
فقه و اصول ،کالم و تفسیر و شعر و ادب در قر 
ی به
استبداد برخاست و چون در مسجد جامع بابل علیه رضاخان سـخنرانی کـرد وی را دسـتگیر و پس از ن ه ما ه زندان 
ســمنانتـبعید کـردند.اصالتویاز بابلمازندرانبود؛امابهسبباقامتطوالنیاشدر سمنان،بهسمنانیمشهور شد.
 .2تصاویر کنگره در بخش ضمائم موجود است.
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گردید و با کوشش و تصحیح مرحوم واعـظزاده کتاب فهرست شیخطوسی ،اختیار مـعرفة
ی ک ه بهترین
ت فارس 
الرجـال شیخ طوسی ،یک جلد حجیم مـقاالت عربی و دو جلد مقاال 
مأخذ مرجع زندگی شیخ طوسی است  ،چاپ شد .عالو ه بر چاپ مقاالت ارایهشد ه به کنگره
ّ
در سه مجلد ،چـند عـنوان از مهمترین کتابهای شیخ طـوسی از جمله اختیار معرفة الرجال
ت نیز تصحیح و به زیور چاپ آراسته شد.
و الفهرس 
استاد به موازات تدریس و پژوهش در بسیاری از مجامع علمی داخلی و خارجی به ارایۀ
مقاله و سخنرانی نیزپرداخت .او در راستای اهداف «تقریب» و نیز همدلی و همگرایی بین
مذاهب اسالمی بیش از  50سفر علمی بـ ه  30کـشور جهان (از آسیا گرفته تا آفریقا و اروپا) در
کارنامۀ خود دارد؛ کشورهایی چون :اتیوپی ،اردن ،ازبکستان ،اکراین ،امارات متحدۀ عربی،
اندونزی ،بحرین ،برونئی ،بلژیک ،بوسنی و هرزگوین ،پاکستان ،ترکیه ،روسیه ،سودان ،سوریه،
عربستان سعودی ،عمان ،قرقیزستان ،قزاقستان ،کنیا ،کویت ،لبنان ،مـالزی ،مـراکش ،مصر،
نـیجریه ،هند ،تانزانیا ،یمن ،آلمان ،بریتانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،اسپانیا.
وی در این سفرهای علمی ،با شش رییسجمهور از جمله :سـوهارتو 1،عمر البشیر 2و صادق
المهدی 3،چند پادشاه همچون :مـلک حـسن دوم ،4چندین شیخ پیرو طریقت ازجمله :دو
 .1سوهارتو دومین رییسجمهور اندونزی بود .او در سال  ۱۹۲۱میالدی به دنیا آمد و در دهه ۱۹۶۰با کودتای نظامی احمد
سوکارنو ،اولین رییسجمهور و بانی استقالل اندونزی را از قدرت برکنار کرد و مدت ۳۳سال زمام امور کشورش را در دست
داشت .سرانجام در آخرین سالهای دهه ۱۹۹۰قدرت را به مردم واگذار کرد و از صحنه سیاست کناره گرفت .وی در سال
 ۲۰۰۸میالدی در سن  ۸۶سالگی درگذشت.
 .2عمر حسن احمد البشیر (متولد ۱۹۴۴میالدی) رییسجمهور کنونی سودان و رییس حزب کنگره سودان است .وی
در سال  ۱۹۸۹در زمانی که سرهنگ ارتش سودان بود ،رهبری کودتای بدون خونریزی را برعهده گرفت و موفق به برکناری
صادق المهدی (نخستوزیر منتخب وقت) شد و به قدرت رسید .البشیر سپس خود را با حسن الترابی (رهبر جبهه
ً
اسالمی ملی و برادرزن صادق المهدی) متحد و اقدام به انجام طرحی کرد که طبق آن شمال سودان را به دولتی شدیدا
اسالمی بدل میکرد.
 .3صادق المهدی ،دولتمردی سودانی و متولد  ۱۹۳۵میالدی است که در دو دوره مختلف ،نخستوزیر این کشور
بودهاست :ابتدا در  ۱۹۶۶و  ۱۹۶۷و سپس از  ۱۹۸۶تا ۱۹۸۹میالدی رییس دولتی ائتالفی متشکل از حزب امت (تحت
رهبری او) و جبهه ملی اسالمی (تحت رهبری برادرزن او ،حسن الترابی) بود .این حکومت در  ۱۹۸۹طی کودتایی توسط
عمر حسن احمد البشیر سرنگونشد.
 .4الحسن الثانی (متولد  ۱۹۲۹و درگذشت ۱۹۹۹میالدی) از  ۱۹۶۱تا  ۱۹۹۹پادشاه مراکش بود .وی پس از  ۳۸سال
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طریقۀ شیخ بهائی در قاهره و مغرب و شیخ ابراهیمخان (پیرو طریقت ازبکستان) ،1چندتن از
یاز انـدیشمندان جهان
شیوخ ازهر و مفتیان مصر ،سوریه و لبنان ،استادان دانشگاهها و بـسیار 
اسالم دیـدار و گفتوگو داشته است.
بیتردید او در جستجوی آ گاهشدن از اوضاع مسلمانان و پیشرفت علمی و اجتماعی آنان
ب اسالمی و بویژه مـکتب اهلبیت؟مهع؟ و مذهب
ی اسال م و مذاه 
بود و از این طریق ،ویژگیها 
شیع ه امامیه را با مخاطبان خود در میان میگذاشت .ارتباط با اسـتادان و شخصیتهای بزرگ
ی دانشجویان و مردم در
ی برا 
ت و سخنران 
مسلمان در ایـن کـشورها ،تبادلنظر و تشکیل جلسا 
ی فلسفی ،کالمی و فقهی اسالم و مذهب اهلبیت؟مهع؟ و
مجامع مذهبی و تبیین اصول و مبان 
برقرارکردن مبادالت فرهنگی میان مؤسسات علمی و فرهنگی آنان با مـجامع علمی و مذهبی
ایران ،از دستاوردهای این سفرهای علمی بود.
مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی اهلقلم بود و در موضوعات فراونی نظیر :حدیث
شیعه و اهلسنت ،تاریخ حدیث در اسالم ،احادیث مجعوله و اسرائیلیات ،علوم قرآنی،
خ فق ه و اصـول ،تـاریخ تفسیر ،فقه و اصول ،کالم و فلسفۀ
انقالب اسالمی ایران ،تفسیر قرآن ،تاری 
اسالمی ،عرفان و ّ
خ اسالم و تاریخ ّ
تشیع مقالههای بسیاری نوشت.
تصوف اسالمی ،تاری 
د و دکتری دانشکدۀ الهیات
ع کارشناسیارش 
عالوهبرآن استاد در طول تدریس در مقاط 
ن را در این
دانشگاه فـردوسی مـشهد ،راهنمایی و مشاورۀ رسالههای بسیاری از دانشجویا 
مقاطع برعهده داشت.
ک سیاههای از آثار استاد بهاختصار معرفی میگردد.
این 
الف :کتابها
ب مـجموعۀ مـــــقــاالت آی ـ ـةاهلل محمد
ن کـــــتــا 
.1امــا مخ ـم ـی ـنــی و ان ـقــاب اس ــام ــی :ایـ ـ 
سلطنت در  ۱۹۹۹و در سن  ۷۰سالگی درگذشت.
« .1ابراهیم حضرت» از صوفیان نقشبندیه و ساکن در بووایده ازبکستان بود.
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واعظزادۀخراسانی دربارۀ انقالب اسالمی ،امامخمینی و مرجعیت اسـت.
ی مطبوعات ،شخصیتها و مؤسسات فرهنگی و
ت :مجموع ۀ مصاحبهها 
.2پیـام وحد 
علمی با آیةاهلل واعظزادۀخراسانی در این کتاب فراهم آمده است.
ی آیةاهلل واعظزادۀخراسانی در نـمازجمعه تهران
ت :مجموع ۀ سخنرانیها 
.3ندای وحد 
ن شـده است.
است که به زبانهای عربی ،انگلیسی و اردو برگردا 
ُ
.4حیاة اإلمام البروجردی :این کتاب ،مقدمۀ سلسلۀ تحقیقات رجالشناختی آیةاهلل
بروجردی است ک ه زیرنظر آیةاهلل واعظزادۀخراسانی چـاپ شـده است.
ّ
.5الحج فی ّ
ی شده
ج از دیدگاه روایات شیعه و اهلسنت بررس 
السنة :در این نوشتار ،ح 
است.
ی است که در جلد اول  23مقاله و
.6دراسات و بحوث :این کتاب مجموعهای دو جلد 
ع اسالمی تدوین شد ه است.
در جـلد دوم  15مـقاله دربارۀ تاریخ اسالم ،وحدت اسالمی و مناب 
ُ
خ «بِنباز» مفتی
.7رسالة الشیخین :شامل مـکاتبه مـیان آیةاهلل واعظزادۀخراسانی و شی 

ن سعودی است.
فقید عربستا 
ُ
ُ
ن نـوشتار به مناسبت کنگرۀ بزرگداشت آیتاهلل
.8زندگانی آیتاهللالعظمی بـروجردی :ایـ 
ن شده است.
ت تدوی 
بروجردی و شیخ محمود شلتو 
د مـطـهــری :ای ــن کــتــاب درب ــردارن ــدۀ ســه سخنرانی آیــةاهلل
.9س ـ ــه گـفتار دربـ ــارۀ شهی 
ی مطهری است.
د مـرتض 
واعظزادۀخراسانی دربارۀ زندگی علمی اسـتاد شـهی 
ت آیةاهلل واعظزادۀخراسانی
ن کتاب حاوی مجموعهمقاال 
ت استا د :ای 
 .10مجموعه مقاال 
ّ
ت کـه بنیاد پژوهشهای اسالمی آن را در چند مجلد در دست
ن اسـ 
در موضوعات گوناگو 
چاپ دارد.

ّ
ت عربی
ی از مقاال 
ل بـخش 
االسالمیة؛ عناصرها و موانعها :این کـتاب ،شـام 
 .11الوحد ُة

ی است.
آیةاهلل واعظزادۀخراسانی در زمینۀ وحدت اسالم 

136

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ب :تصحیح ،تحقیق ،تعلیق و ترجمه
خ طوسی است که وی
ی شی 
.1الجمل والعقود فی العـبادات :ایـن کتاب یکی از آثار فقه 
ط و با ارقام برای حفظکردن گردآوری
در آن ،عبادات را ب ه ایجاز و اخـتصار بـا ذکـر اجزا و شرای 
کرده است .آیةاهلل واعظزادۀخراسانی این کتاب را تصحیح ،تـحقیق و تـرجمه کـرد ه و در سال
1337ش انتشار داده است.
ُ
ی کـه بـا مقدمهای تحقیقی و
هلل بروجرد 
ی آیــتا 
ث رجال 
پ سلسل ه مباح 
.2تنظیم و چا 
ّ
مفصل چاپ شده است.
مقاالت کنگره شیخ طوسی در سه مجلد به مناسبت کـنگرۀ هـزارۀ شیخ
.3گــردآوری
ِ
طوسی در دانشکدۀ الهیات دانشگاه مشهد.1
.4مجموعه مقاالت و کتابنامه فارسی و عربی و انـگلیسی .ایـن مجموعه ،شامل مقاالت
سخنرانیهای «مجمع بررسیهای اقـتصاد اسـالمی» اسـت که به ّ
همت بنیاد پژوهشهای
اسالمی زیـرنـظر آیةاهلل واعظزادۀخراسانی برگزار شد.
ُ
.5موسوعة القرآنیة الکبری ،المعجم فی فقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته .این مجموعۀ بینظیر
به بررسی لغـات قـرآنکریم میپردازد .این موسوعه بـا اشـراف آیةاهلل واعظزادۀخراسانی در گـروه
قـرآن بـنیاد پژوهشهای اسالمی انجام شده است .این اثر سترگ در دورۀ نوزدهم انتخاب
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران (سال 1379ش) از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
در زمینۀ علوم قرآنی بهعنوان کتاب سال انتخاب شد.
.6المقنع والهـدایة :ایـن کتاب شامل دو متن فقهی از شیخ صـدوق است و همچنین،
یـکی از مجالس وی ک ه ب ه تصحیح و تـحقیق آیةاهلل واعظزادۀخراسانی در سال 1338ش
چاپ شده است.
ً
ً
ً
ٌ
اإلقتصاد اإلسالمی کتابا و سنة و فقها :این مجموعۀ  16جلدی از سوی
.7نصوص فی
ِ
ف و بـا مـقدمه و اشـراف آیةاهلل واعظزادۀخراسانی
ی تألی 
گـروه اقـتصاد بنیاد پژوهشهای اسالم 
 -1تصاویر کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی در بخش ضمائم موجود است.
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پ شـده اسـت.
چا 
ج :مقاالت
آیةاهللمحمدواعظزادۀخراسانیافزونبـرهـمکاریبامجلههای گوناگونهمچون:مشارکت
ّ
در تأسیس مجله مکتب اسالم (قم) و عضویت در هیأتتحریریۀ آن (سـالهای -1338
ت نشریۀ دانشکدۀ الهیات مـشهد در سـال 1351ش،
س و مدیری 
1339ش) هـمکاری در تأسی 
تأسیس مـجلۀ «رسـالة التـقریب» در تهران در سال 1373ش و ِاشراف تا سال  ،1380همکاری
ّ
ّ
ت در هیأتتحریریۀ مجالت:
ل 1354ش ،عضوی 
زبان «اإلرشاد» (مشهد) در سا 
با مجله عربی ِ
ّ
نهجالبالغه ،و فصلنامۀ ُ
مجلۀ تخصصی ُ
«جستارهای فقهی و
دانـشگاه عـلوم اسالمی رضوی و
اصولی» دفتر تبلیغات اسالمی مشهد ،بـیش از  110مـقاله بـ ه زبانهای فارسی و عربی نـوشتهاند.
ت اهلبیت؟مهع؟ ،حدیثشناسی ،وحدت اسالمی
ایـن مقالهها در زمینۀ قرآنشناسی ،شناخ 
و انقالب اسالمی است.

گفتنی است مجموعۀ ایـن مـقالهها بهزودی به ّ
همت بنیاد پژوهشهای اسالمی منتشر

د شـد.
خـواه 
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مجتهدی کوشا و دور اندیش
حضرت آیةاهلل نوری همدانی مدظله الوارف

1

آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی در سال  1328بعد از اینکه در نجف و مشهد مراحلی از
علم را طی کرده بودند ،به قم آمدند .اولین برخورد من با ایشان ،در کالس درس آیةاهلل بروجردی
بود که ایشان نوشتهای را به آقا دادند .روش آیةاهلل بروجردی در سر کالس این بود که اگر طلبهای
نوشتهای به ایشان میداد ،برای احترام و اکرام آن شخص ،از ایشان میگرفتند و بر باالی منبر
تدریس آن را میخواندند و توضیح میدادند .گاهی هم از نویسنده تقدیر و تکریم به عمل
میآوردند .آیةاهلل بروجردی این نوشته را خواندند ،توضیح دادند ،تقدیر و ترغیب کردند.
از آن تاریخ ،ما با ایشان در مراحل مختلفی آشنا شدیم ،البته ایشان کسی بودند که عمر
پربرکت خود را در فقه ،اصول ،کالم ،معارف اسالمی و فرهنگ اهلبیت؟مهع؟ سپری کردند.
فرد با نشاط و باهوش ،فعال و پرکار بودند .یکی از موضوعاتی که موجب تحکیم ارتباط ما با
 .1حضرت آیةاهلل نوری همدانی در سال  1304شمسی در یک خانوادۀ مذهبی در شهر همدان دیده به جهان گشودند.
پدر ایشانمرحومحجةاالسال موالمسلمینحاجشیخابراهیمنوریهمدانیاز عالمانوارستۀهمدان،معاصرباحضرت
آیةاهللالعظمی آخوند مالعلی همدانی و همحجرۀ ایشان بود .معظم له در سن هفت سالگی آموختن را آغاز نمود ،ادبیات
فارسی ،گلستان سعدی ،انشا ،ترسل نصاب و … تا معالم االصول را پیش والد مکرم خویش فرا گرفتند .سپس در سال
 1321شمسی وارد مدرسه مرحوم آخوندهمدانی شده و حدود یک سال و نیم در آنجا به فراگیری علوم پرداختند .ایشان
حدود  ۱۵سال در تمام درسهای آیةاهلل بروجردی ،حدود دوازده سال در درس فقه و اصول سید محمد محقق داماد ،پنج
سال در درس اسفار عالمه طباطبائی شرکت کردند.
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ایشان شد ،این بود که یک روز آیةاهلل بروجردی در درس خودشان از کتاب وسائل الشیعه اسم
بردند و فرمودند کتاب خیلی خوبی است .این کتابی است که  35هزار حدیث در آن مندرج
ً
و مبنای احکام عملی اسالم است .معموال وقتی فقیهان درس میگویند روایت را از آن کتاب
خوانده و میخوانند .ایشان از اهمیت و ویژگیهای این کتاب سخن گفتند ،ولی در عین حال
فرمودند این کتاب نواقصی دارد ،کسانی که آماده باشند برای تکمیل این راه و این کتاب به
منزل ما بیایند.
من و آیةاهلل واعظزاده و عدهای دیگر ،به منزل ایشان شرفیاب شدیم .ایشان توضیحاتی را
دادند و ما شروع به این کار کردیم .یکی از کارهایی که آیةاهلل واعظزاده شرکت داشت ،همین
بود .روایات را تقسیم کردیم که هرکدام به قسمتی از آن اشتغال داشته باشیم و چند سال در
تابستان و غیر تابستان در منزلی که آیةاهلل بروجردی اجاره کرده بودند ،مشغول بودیم .ایشان
نیز هفتهای یک یا دو بار به ما تفقد کرده و سری میزدند و ما را تشویق میکردند؛ زیرا ایشان
شیوۀ خاصی در پرورش شاگردان و عالمان داشتند .همچنین عنایت زیادی به فقه و اخبار
اهلبیت؟ع؟ داشتند .خودشان هم در این قسمت بهویژه در رجال و درایه مهارت داشتند .ما
مشغول به تألیف این کتاب به نام جامع االحادیث الشیعه بودیم که یکی از آثار و یادگارهای
آیةاهلل واعـظزاده است .هرچند اواخر برای چاپ آن کتاب ،آیةاهلل مالیری و شیخ اسماعیل
معزی خیلی فعالیت کردند.
موضوع دیگری که باهم اشتغال داشتیم ،تأسیس مجلهای به نام مکتب اسالم بود .در
همان زمان حیات آیةاهلل بروجردی چند نفر به این فکر افتادیم که یک مجله در قم و به زبان
حوزۀ علمیه راهاندازی کنیم .امام موسی صدر ،آیةاهلل واعظزاده ،آیةاهلل موسوی اردبیلی ،بنده
و آقای جزایری با هم این کار را شروع کردیم که ایشان فعالیت خوبی در اداره و مدیریت مجله
داشتند .ایشان اهل کار بود ،خیلی پرکار ،بانشاط ،فعال در فقه ،اصول ،کالم ،تاریخ و فلسفه
بود و مهارت بسیار کامل داشتند .عمر ایشان با برکت بود.
آیةاهلل بروجردی برای وحدت شیعه و سنی عنایت زیادی داشتند .دارالتقریبی در مصر
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احداث شد و آیةاهلل شیخ محمدتقی قمی آنجا بودند که دائم به قم میآمدند و خدمت آقا
میرسیدند .این برای خاطر این بود که شیعه و سنی هرچه بیشتر با هم وحدت ،الفت و اتحاد
داشته باشند؛ زیرا دشمن همیشه از این اختالف سوء استفاده کرده و میکند .این دارالتقریب
در مصر دایر و فعال شد و نشریاتی هم داشت که خیلی مهم بود .آیةاهلل بروجردی و رییس
و دبیرکل جامع ازهر شیخ محمود شلتوت ،ارتباط و مکاتبۀ زیادی باهم داشتند .در نتیجه،
مختصر
شیخ محمود شلتوت گفتند که من در جامع ازهر از کتابهای فقهی شیعی ،کتاب
ِ
محقق را رسمیت میدهم که مطالعه کنند و درس بگویند ،به عالوه اینکه یک کرسی در آنجا
برای تدریس فقه جعفری ،نصب میکنیم.
بنده ،اوایل به ثمر رسیدن انقالب ،مدت دو سال نماینده امام؟هر؟ در اروپا بودم .همان
اوایل ،یک سفر به جامع األزهر مصر رفتم و چند روزی آنجا بودم .علمای جامع األزهر خیلی
محبت کردند و گفتند در اینجا یک کرسی برای فقه حنبلی و یک کرسی هم برای فقه شافعی
و یکی هم برای فقه مالکی گذاشته شده است .یک کرسی هم برای تأسیس فقه جعفری و فقه
امامیه به دستور شیخ محمود شلتوت گذاشته شده است ،اما این کرسی خالی است و شما
یک نفر را از قم بفرستید که به اینجا آمده و فقه مقارن را بگوید ،یعنی فقه حنفی ،حنبلی و
شافعی و فقه شما را بداند و مزیت فقه شما را نسبت به فقه آنها بیان کند و به عنوان فقه مقارن
تدریس کند .بنده خدمت امام؟هر؟ عرض کردم که قضیۀ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس
پیش آمد .سپس خدمت آیةاهلل خامنهای (دامت برکاته) رفته و گفتم .ایشان هم فرمودند :در قم
شخصی را پیدا کنید که این مزایا را داشته باشد ،من تمام هزینۀ آن را تأمین میکنم.
دارالتقریب ،جای بسیار مهمی است که آیةاهلل بروجردی برای وحدت شیعه و سنی به آنجا
عنایت داشتند ،تا شیعه و سنی با هم مباحثه و مناظره کنند و این مباحثهها ثبت و ضبط
شود .بنابراین ،این وحدت و الفت میان آنها خیلی ضرورت دارد .بعد از اینکه آیةاهلل بروجردی
به رحمت پروردگار پیوستند ،مقام معظم رهبری تصمیم گرفتند که این کار ادامه پیدا کند و
این دارالتقریب برقرار باشد .برای این کار ،شخصیتی الزم بود که از نظر علمی جامع ،ذوفنون،
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اهل قلم ،اهل بیان و نسبت به اوضاع جهان ،روشن باشد .بنابراین آیةاهلل خامنهای (مدظله
العالی) آیةاهلل واعظزاده را برای این کار انتخاب کردند .ایشان دبیرکل مجمع جهانی تقریب
مذاهب اسالمی شدند که ایــن کــار را خیلی خــوب انجام دادنــد و یکی از کارهای مهم و
تأثیرگذارشان بود .بعد از درگذشت ایشان باید از آقایان و عالمانی که در خدمتشان هستیم و
سعی میکنند بین ادیان و مذاهب ،بحثها و مناظرههایی باشد ،تا این جریان زنده ،باقی و
برقرار باشد؛ تشکر کنیم؛ زیرا میدانیم که آمریکا ،صهیونیسم ،انگلستان و به طور کلی غرب،
دشمنی شدیدی با اسالم دارند .به همین علت از راهها و عناوین مختلف سعی میکنند
که اسالم را بکوبند .از جمله راههایی که به وسیلۀ آن میخواهند به اسالم ضربه بزنند ،تفرقه،
میان شیعه و سنی است .آنها نه شیعه را میخواهند و نه سنی را بلکه میخواهند از این تفرقه
استفاده کنند.
آیةاهلل واعظزاده یکی از کارهایش این بود که در راه وحدت و تقریب بسیار کوشید و جای
تقدیر از افرادی دارد که در این راه گام برمیدارند .آیةاهلل واعظزاده نوشتهها و کتابهای زیادی
ً
نیز داشتند .واقعا انسان گاهی تعجب میکند یک نفر چگونه میتواند در تحقیق موفق باشد.
ایشان استادان زیادی داشتند .در قم در درسهای آیةاهلل بروجردی ،آیةاهلل گلپایگانی و آیةاهلل
طباطبایی شرکت میکردند .خیلی پرکار ،باهوش و فعال بودند و کارهایشان اساسی و شناخته
شده بود .از جمله مسایلی که در نوشتههایشان مکرر است ،مسئلۀ والیت فقیه است .ایشان
روی این تأ کید دارند که از صدر اسالم باید برای مدیریت جامعه شخصی ّ
معین شود که
پیغمبر؟ص؟ و حضرت امیر ،علی؟ع؟ و فرزندان آن حضرت بودند ،بعد از آن ،در دورۀ غیبت
باید فقیهی باشد که چند کار انجام بدهد .ابتدا تبیین مسایل است؛ چون برخی از مسایل
هست که باید تبیین شود و دربارۀ آن بیشتر توضیح داده شود .دوم ارشاد و هدایت مردم ،سوم
اجرای احکام اسالم است که احکام اسالم در کتاب ،سنت و قانون اساسی وجود دارد ،اما
اجرای آن بسیار مهم و در هر زمانی الزم است.
بنابراین باید رهبری باشد که جامعه را به حرکت درآورده و به حرکتها جهت بدهد.
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امام؟هر؟ فرمودند موقعیت رهبری و والیت فقیه همان والیت رسول اهلل؟ص؟ است؛ زیرا ائمه
دو جنبه دارند :یکی جنبۀ باطنی است؛ یعنی عصمت و ارتباط با خدا که واسطههای فیض
پروردگارند .جنبۀ دیگر ،حکومت عدل و داد در میان مردم ،برقرار کردن است که ولی فقیه
میتواند این وظیفه را داشته باشد .ایشان در این رابطه قلمفرسایی کردند و مطالب زیادی
نوشته و بیان میکردند .این اقدامات ایشان از آثاری است که باید منعکس شود .گامهای مهم
ایشان در راه پیشرفت اسالم و وحدت میان شیعه و سنی است که باید روی آن تکیه کنید؛ زیرا
دشمن از این راه میخواهد به ما ضربه بزند .هرچه شما در این راه بهتر ،کاملتر و جامعتر گام
بردارید ،خدمت بزرگی به انقالب و اسالم کردهاید.
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فردی کمنظیر در حوزه مشهد
آیةاهلل رجبعلی رضازاده

1

•حضرتعالی چگونه با استاد آشنا شدید؟
مرحوم حاجآقای واعظزاده ،سالها در همین کوی دانشگاه همسایه بنده بودند .از وقتی
میشناسمشان ،ایشان را فردی متدین و بسیار خوشفکر یافتم .چون سفرهای زیادی هم رفته
بودند ،به اصطالح روز ،اطالعات میدانی زیادی داشت .از این جهت میتوان گفت در حوزه
مشهد ،فرد کمنظیری بود .هم تحصیالت حوزوی و هم تحصیالت دانشگاهی خوبی داشت.
ً
خدا رحمتش کند .به دانشگاه فردوسی هم رفت و آمد داشت ،و مسلما تعامل با دانشگاه ،هم
از نظر دینی و هم از نظر دنیوی ،برای دانشجویان و حوزه و حوزویان مفید بود .دانشگاه رضوی
 .1آیةاهلل رضازاده در روستای بنهنگ تربت حیدریه در سال  1313هجری شمسی متولد شدند .در سال  1326وارد حوزه
علمیه شهرستان تربت حیدریه گردید و پس از هشت سال تحصیل مقدمات در سال  1332در ایام سقوط مصدق
و برگشت محمدرضا شاه از عراق و کودتای ننگین  28مرداد ،وارد حوزه علمیه مشهد شدند .دروس خود را در مشهد
در محضر استادان فراگرفت .حاشیه را نزد محمدامین راشد و بخشی از مباحث معانی بیان و مطول را نزد عبداهلل
امامی و مغنی را نزد سیدمحمدباقر طباطبایی ّ
تلمذ نموده و از استادان برجستهای نظیر عبدالنبی کجوری و مرحوم
میرزا احمد مدرس و سطوح عالیه را در محضر حاج شیخ هاشم قزوینی و درس خارج فقه را نزد مرحوم آیةاهلل العظمی
سیدمحمدهادی میالنی فراگرفتند .در سال 1345به نجف عزیمت فرموده و از محضر شخصیتهای علمی برجسته
ای نظیر آیةاهلل العظمی سید ابوالقاسم خویی؟هر؟و وحید خراسانی و حضرت امام خمینی؟هر؟ بهره بردند .پس از مدت
ً
نه چندان دوری مجددا به مشهد بازگشته و عمده دروس خارج حوزه را نزد حضرت آیةاهلل میالنی ادامه دادند.
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که در مشهد تأسیس شد ،مرحوم طبسی که خداوند ایشان را رحمت کند ،دوازده نفر را به
عنوان اعضای هیأت امنای دانشگاه تعیین کردند .من و آقای واعظزاده هم جزئی از آن  12نفر
بودیم .بهعالوه مرحوم دکتر سید جواد مصطفوی 1که کتاب تفسیر کاشف را نوشته است .از
این دوازده نفر ،شش نفر از اساتید دانشگاه بودند و شش نفر هم از حوزه .آقای واعظزاده ،دکتر
مصطفوی و دکتر مشایی 2از کسانی بودند که هم دانشگاهی بودند و هم حوزوی .از حوزه هم
چند نفر بودند که یکی از آنها بنده بودم .در زمانی که دکتر مصطفوی رییس دانشگاه بودند و
حدود یک سال و نیم این وظیفه به عهده ایشان بود ،جلسهای تشکیل شد و به بنده گفتند
که من این مسؤولیت را قبول کنم .ابتدا قبول نکردم .اما اصرارهای مداوم ایشان و تماس تلفنی
آیةاهلل طبسی مبنی بر اینکه باید این کار را انجام بدهم ،باعث شد تا در نهایت این مسؤولیت
را بپذیرم .چند سالی را در آنجا بودم .بعد از مدتی متوجه شدم یکی از کسانی که اصرار داشته
بود تا من در آنجا کار کنم ،مرحوم واعظزاده بوده است .یک روز ایشان نزد من آمد و در مورد
نحوه مدیریت آنجا با من کلی صحبت کرد .ایشان گفت« :شما باید دفتری داشته باشید.
باألخره از داخل و خارج اشخاص زیادی به مشهد میآیند ،و چون دانشگاه وابسته به آستان
ً
قدس هم هست ،حتما شخصیتهای سیاسی و علمی زیادی را خواهید دید .گاهی بعضی
از این اشخاص نکات خیلی خوبی را میگویند که در اداره اینجا به دردتان میخورد .آنها را
حتما یادداشت کنید که فراموش نکنید ».در مدتی که در دانشگاه بودیم ،ایشان کالس درسی
داشتند که فکر میکنم درباره همین بحثهای کالمی بود .احساس میکردم بعضی از آقایانی
که در مشهد هستند شاید با این بحثها موافق نباشند و از ایشان هم خوششان نیاید .این
را خدمت آقای واعظزاده عرض کردم و با اینکه برایم خیلی مشکل بود اما از ایشان خواستم
 .11سید جواد مصطفوی در مشهد متولد شد .پدرش ،حجتاالسالم سید محسن مصطفوی ،از مدرسین مدرس ه «حاج
صالح» بود .پس از طی دوران دبستان ،در  ۱۳۱۴هـ.ش به دبیرستان «هدایت» رفت و بعد از اتمام آن ،تحصیالت حوزوی
خود را آغاز کرد و در مدرسه «خیرات خان» مشهد به تحصیل پرداخت .سپس به مدرسه «نواب» رفت و مدت ده سال
دروس سطح حوزه را نزد استادان برجستهای چون شیخ کاظم دامغانی ،سید احمد مدرس یزدی ،ادیب نیشابوری ،شیخ
هاشم قزوینی ،شیخ محمدرضا ترابی ،شیخ مجتبی قزوینی ،شیخ هادی کدکنی و میرزا جواد تهرانی فرا گرفت.
 .2دکتری فلسفه و حکمت اسالمی استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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تا کالسش را تعطیل کند .با آغوش باز و با خوشحالی پذیرفتند و گفتند که اگر بودن من در
دانشگاه برای شما مشکلساز شده است ،کالسم را تعطیل میکنم و تعطیل شد .یعنی هر
کس دیگری که جای ایشان بود که جزء هیأت امنای دانشگاه هم باشد و من اینقدر صریح
به او میگفتم ،شاید قبول نمیکرد .فکر میکنم که بعدها با حاجآقای سیدان کالسها را دایر
کردند.
•نظر شما پیرامون وسعت علمی و تحلیلی ایشان چیست؟
نمیدانستم که آقای واعظزاده اطالعات علمیاش در این حد است .بعد از فوت ایشان
مطالب زیــادی نوشته شد .آن وقت بود که متوجه شدم ایشان چقدر از لحاظ علمی پربار
هستند .خود ایشان خیلی چیزی نمیگفت و من شناخت درستی از ایشان نداشتم .چون
زیاد مطالعه میکرد و کتابهای اهل سنت را هم زیاد خوانده بود ،طبیعی بود که به آنها توجه
ً
مثال در مورد ّ
وصیت
داشته باشد .خیلی از مسایلی را که عنوان کرد همان جا جواب دادم.
پیامبر ،ایشان میفرماید که پیامبر فرموده قرطاس یا کاغذی بیاورید چون میخواهم وصیت
ً
را بنویسم و اینکه اصال در آن زمان کاغذ نبوده و چین سالها بعد کاغذ را اختراع کرد .یک
ً
شبهه ایشان این بود .شبهه دیگری که داشتند این بود که ناقل ّ
وصیت پیامبر که بعدا عمر
نگذاشت ،ابنعباس بود که صغیر بود و کبیر نبوده .مطلب دیگری که خیلی مهم بود این بود
که در ابتدای بعد از رحلت پیامبر ،طبیعی بود که طبق دستور پیامبر ،جانشینشان علی؟ع؟
بود و حضرت هم فعالیت زیادی کردند که طبق ّ
وصیت پیامبر عمل بشود .ولی طیف خالفت
کار کردند و نگذاشتند .اما بعدها به خود حضرت چیزی نگفتند و همین روال را امضا کردند
و عکسالعمل دیگری نشان ندادند .چون دیدند اگر عکسالعمل نشان بدهند و این هم از
بین برود ،دیگر چیزی از اسالم باقی نمیماند .همین که خالفت دست اینها باشد ،حتی
ً
اگر از حضرت غصب شود ،بهتر از این است که کال نباشد .چون در این صورت همه چیز به
هم میخورد و اصل اسالم از بین میرود .این شد که همان را امضا کردند و چیزی نگفتند.
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بنابراین ،آن اختالف تمام شد و فقط محدود به همان چند سال اول اسالم بعد پیامبر بود.
بعد هم که امضا و تأیید شد .پس ،اعمالی که این خلفا انجام دادند ،درواقع به امضای ائمه
رسیده و دیگر مشکلی نیست و نباید اختالفی پیش بیاید .چنین مسایلی را عنوان کردند.
بنده هم خدمتشان عرض کردم که اصل این حرف اخیرتان ،مال شما نیست .توافق ذهنی
شماست .میدانستم که این حرف را دکتر محمد اقبال الهوری گفته است .در جمع بین
مسأله وحدت هم گفته بود که اول اینطوری بوده است و بعد ائمه ما ساختند و همین امضا
شده است .اصل این حرف مال ایشان است و جوابش هم همین است .اما در مورد مسأله
قرطاس که آن زمان کاغذی نبوده .کلمه قرطاس در قرآن 1هم به کار رفته( .اآلن به خاطر ندارم
در کجای قرآن) قرطاس در لغت به معنای «کل صحیفه یکتب فیها» است؛ یعنی هر برگی که
بتوان روی آن نوشت ،حتی برگ درخت ،پوست درخت ،پوست گاو ،یا یک سنگ تخت که
وقتی روی آن مینویسند به آن قرطاس میگویند .از اینکه بگذریم ،پیامبر نفرمود که قرطاسی
برای من حاضر کنید .این ،اسمی است برای داستان وصیت پیامبر .داستان وصیت پیامبر
اصال مشهور است به داستان قرطاس.
اما در مورد اینکه ابن عباس صغیر بوده ،درست است که حتی بزرگان اهل سنت هم نقل
میکنند در آن زمان سیزده ،چهارده سال داشته ،اما ابنعباس حبر امت است .پیامبر درباره
او دعا کرد که در عین کوچکی مسایل اسالم را درک میکرد .بعد از علی؟ع؟ هیچکس به
اندازه ابنعباس نمیتوانست درباره اسالم اظهار نظر کند که این به خاطر دعای پیامبر بود.
لذا ،نقل کردیم که مشکلی نیست .از این هم که بگذریم میرسیم به مسأله دیگری .پیامبر در
مورد حضرت زهرا؟اهع؟ فرموده بود که «فاطمه بضعة ّمنی» .گفتند این را شما میدانید که اهل
ّ
سنت چه نقل میکنند .آنها میگویند حضرت زهرا دست حسن و حسین؟امهع؟ را گرفتند
و نزد پیامبر؟ص؟ آمدند و فرمودند همسرم علی؟ع؟ ،میخواهد برای من هوو بیاورد و آن دختر
ابوجهل است .پیامبر هم مثل همیشه زمانی که مسأله مهمی بود به مسجد میرفتند و همه
 .1انعام.7:
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صحابه جمع میشدند .پیامبر روی منبر رفتند و خطاب به صحابه فرمودند که علی؟ع؟،
داماد من ،میخواهد برای دختر من هوویی بیاورد و زهرای من از این کار ناراحت و ناراضی
ٌ
بضعت ّمنی .کسی که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده است .سپس ،علی؟ع؟
است .فاطمه
ً
فرمودند اصال همچین چیزی وجود ندارد .این داستان را دو بچه نقل میکنند که یکی هشت
ً
سال و دیگری ظاهرا هفتساله بود .اینها از دشمنان سرسخت علی؟ع؟ بودند.
و این ،عبداهلل نوه دختری ابوبکر بود ،پسر خواهر عایشه .و دیگری هم دوستی داشت به نام
مسوربن مخرمه که آن هم پسر خواهر عبدالرحمن ابن عوف بود .او از عبداهلل هم کوچکتر بود.
این دو ،که از دشمنان سرسخت علی؟ع؟ بودند ،این داستان را نقل کردند .گفتند که این
داستان را دو بچه هشت و هفت ساله در بین جمعیت نقل میکنند .این همه آدم ،چرا جز
آن دو بچه هیچ کس داستان را نقل نکرد؟ چطور شد که در اینجا حرف بچه هشتساله را
قبول میکنند ،اما حرف ابنعباس را که حبر امت بود و سیزده یا چهارده سال داشت ،انکار
میکنند؟ پس معلوم است که مسأله ،مسأله دیگری است .خالصه اینکه این حرفها را زدیم
و ایشان هم که واقعا آدم منصفی بودند ،قبول کردند .رسیده بودیم به اینجا که قرار بود نامهای
بنویسم و ایشان جواب بدهند .نامه را نوشتم و ایشان هم در جواب آن ،نامه دیگری نوشتند.
با خودم گفتم اگر بعد از فوت ایشان یک وقتی بعضی از علمای اهل ّ
سنت یا سیاسیون آنها،
در مورد ایشان ادعایی کردند ،این نامه را نشان خواهم داد .متن آن نامه هم از قرار زیر است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضور مبارک حجةاالسالم و المسلمین جناب آقای رضازاده دامت برکاته
با عرض سالم
یک نسخه از مصاحبه خود را با مجله تخصصی نهجالبالغه تقدیم م ـیدارم.
استدعا دارم با دقت بررسی نمایید .کسی از قم از سوی یکی از تندروان به مشهد
آمدند و بدون اینکه اصل مصاحبه را ارایه دهند ،مطالب نادرستی را به من نسبت
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میدهند .من تصدیق میکنم که نظریه تازهای را ارایه کردهام ،اما با هیچ اصلی از
ً
اصول مذهب مخالفت ندارد .ضمنا حال که جنابعالی درباره مذاهب اربعه با اهل
سنت برخوردار هستید؛ استدعا دارم به چند مأخذ مراجعه فرمایید تا با بصیرت و
استحکام بیشتر با آنان طرف شوید:
.1طبقات ابنسعد را یک دور مطالعه کنید تا به نقاط اختالفی و حدیثی و تاریخی
قدیم آنان دست یابید.
.2مستدرک حاکم نیشابوری ،جهت اطالع از دیدگاه آنان در مورد صحابه و به
خصوص راجع به علی؟ع؟ دیده شود.
.3در مورد مذاهب فقهی هشتگانه کتابهای عالی شیخ ابوالزهرا که در هشت
مجلد چاپ شده ،مالحظه فرمایید.
استدعا دارم متن مصاحبه را با آنچه از دیگران شنیدهاید ،مقایسه نمایید.
با سپاس فراوان
محمد واعظزاده خراسانی
1382/6/17
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آقای واعظزاده خیلی به فکر بود .عالوه بر اینکه چند کتاب برای مطالعه و شناخت بیشتر
اهل سنت معرفی کرد ،تقاضای تطبیق اصل متن مصاحبه با چیزهایی که شنیده شده را نیز،
داشت .حاال اگر این نامه را از ایشان نمیگرفتم ،شایعه پراکنان از هر طرف صحبت میکردند
و ایشان هم به عنوان یک آدم منحرف معرفی میشد .تصور کنید که آن وقت چه فاجعهای
اتفاق میافتاد .در زمان فوتشان هم ما در تشییع جنازه ایشان شرکت کرده بودیم .چون ایشان
را آدم خوب و فرد متدینی میدانستیم .بعد یکی از آقایان اهل علم مشهد به رفیق ما گفت که
باألخره مراسم تشییع جنازه را از تلویزیون رصد کردیم و شما را هم دیدیم .گفتم بله ،من در
تشییع جنازه شرکت کردم ،مشکلی بود؟ گفت شما حرفهایی را که راجع به آقای واعظزاده
میگویند ،شنیدهاید؟ گفتم البته شما حق دارید که از موضع دفاع از مذهب ،علیه ایشان اگر
نظری دارید بگویید .ولی ،بنده هم از موضع دفاع از مذهب کاری کردم .گفتم بنده از ایشان
نامهای گرفتم که در آن ایشان تصدیق کرده که من از مذهب شیعه عدول نکردم .و من این
نامه را گرفتم که اگر یک وقتی اهل سنت بگویند ایشان ّ
سنی شدهاند ،نامه را نشانشان بدهیم
و بتوانیم از ایشان دفاع کنیم .حاال از شما سؤال میکنم ،روش شما بهتر است که میخواستید
نکوداشت ایشان را برهم بزنید ،که بعد کل دنیا میگفت آقای واعظزاده ّ
سنی شده ،یا روش
بنده بهتر است؟ در دفاع از مذهب کدام یک بهتر است؟ ایشان میخواست نامه را ببیند.
بنده هم گفتم اگر خواستید به منزل ما بیایید و نامه را ببینید .جالب اینکه در سالگردی که
ً
برای آقای واعظزاده گرفته بودند ،خودشان هم حضور داشتند .خالصه اینکه ایشان انصافا
انسان متدینی بود ،تحصیل کرده بود ،متواضع بود ،در برابر حرف حساب زود تسلیم میشد و
برای خودش شخصیتی قایل نبود که به من بر میخورد .به هر حال ،خیلی خوشحال هستم
که من این نامه را از ایشان گرفتم .حتی فرزندان ایشان که بعدها فهمیدند از بنده خیلی
تشکر کردند و گفتند که کار خوبی کردید .گفتم من در واقع از شما دفاع کردم ،اگر این نامه
را از ایشان نمیگرفتم ،هزار و یک حرف برای پدرتان درمیآوردند و آبــروی شما و بچههای
شما را میریختند .به هر حال همیشه در طول تاریخ در برابر افراد خدوم ،افرادی هستند که
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میخواهند آنها را ضربه ّفنی کنند ،تا مردم به آنها توجهی نداشته باشند .تنها ایشان نیستند.
خیلیها بودند ،هستند و خواهند بود .خاطرم هست که در ترکیه محفلی برقرار کرده بودند که
از ایشان هم دعوت کرده بودند .ایشان به مشهد آمدند و حدود ده سال مهمان ما بودند .یک
روز برای خداحافظی آمدند و گفتند که برایم دعا کنید ،میخواهم به ترکیه بروم .وهابیان در
آنجا جلسهای تشکیل دادهاند و میخواهند شیعه را محکوم کنند که شیعه به سنت پیامبر
عمل نمیکند .گفتم شما حتما موفق خواهید شد .یک عمر است که دارید در مسأله دفاع از
اهلبیت کار میکنید .بحمداهلل ایشان رفت و با موفقیت برگشت.
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دانشمندیروشناندیش
دکتر مهدی محقق

1

• هدف ما از گردآوری اطالعات ،بیان جایگاه علمی آیةاهلل واعظزادۀخراسانی است؛ زیرا
ایشان در مشهد بهخاطر جنب ۀ تقریبیشان ،مورد هجمههای فراوانی بودند ،باوجود اینکه
ایشان سالهای زیادی در حوز ۀ مشهد خدمات داشتند .شما در زندگینامهتان با عنوان
«حدیث نعمت خداوند» خاطرهای نقل کردهاید که در دور ۀ رضاخان بین مردم شایعه شده
بود ،قرار است کتابهای حدیثی را جمع کنند و بالفاصله در بین مردم شایع شد که این دو
نفر ،یعنی پدر شما و پدر آقای واعظزاده ،کتابها را دوباره خواهند نوشت!
من از زمان همکالسی در دورۀ اول ابتدایی ایشان را میشناختم .بله .ایشان در مشهد
غریب فوت کردند .بحث این است که مشهدیها بیاعتنا هستند! آری! به پدر ایشان (شیخ
 .1مهدی محقق در سال  1308شمسی در مشهد به دنیا آمد .وی پس از تحصیالت مقدماتی ،علوم حوزوی را در مشهد
ّ
و تهران تا حد اجتهاد طی كرد .پس از اخذ لیسانس از سال  1330تا سال  1339به دبیری دبیرستانها و اداره بخش نسخ
خطی كتابخانه ملی فرهنگ پرداخت .در  1337دكترای الهیات و معارف اسالمی را به پایان رسانید و در  1338دكترای
زبان و ادبیات فارسی را اخذ نمود .او در سال  1339به دانشیاری دانشكده ادبیات دانشگاه تهران برگزیده شد .ایشان به
مدت دوسال بهعنوان استاد مهمان در دانشگاه لندن و مدت هشت سال بهتناوب در دانشگاه مكگیل كانادا به تدریس
پرداخت و در سال 1347شعبه موسسه مطالعات اسالمی دانشگاه مكگیل را در تهران تأسیس كرد .ایشان عضو و رئیس
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی و عضو هیأتامنای انجمن فلسفه ایران بوده و اكنون رئیس انجمن آثار و مفاخر
فرهنگی و مشاور علمی و عضو هیأتامنای بنیاد دائرةالمعارف اسالمی و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
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مهدی) در 70سالگی گفته بودند که دیگر اینقدر «قال الباقر و قال الصادق» نگو! یعنی زمانی
که رضاخان میخواست کتابهای اخبار را در دریا بریزد یا بسوزاند ،مردم مشهد گفتند که
تا زمانی که حاج مهدی و محقق 1هستند ،همه را بازنویسی میکنند .مردم گفته بودند :آقا
شیخ مهدی اجتماعیات را بگو .آقای شیخ مهدی جواب خوبی داده بود که سر کوچه بروید؛
زیرا روزنامهها و مجالت پر از اجتماعیات است .پدر من میگفتند که آقا شیخ مهدی مثل
خورشید در آسمان مشهد میدرخشید[ .دربارۀ قدرنشناسی علم نکاتی میگویم] من  14سال
اینجا رییس بودم که بنده را کنار گذاشتند و آخوندی را آوردند که بهعلت کارهای خالف شأن
روحانیت ،خلع لباس شد .شیخ کویت میخواست به کسی  100هزار دالر جایزه بدهد ،من
را داور خودش قرار داد و با بلیت درجۀیک به آنجا رفتیم .رییس «مؤسسه التقدم العلمی»

2

میگفت که درایت شیخ (صباح احمد الجابر الصباح) این است که عجم را مشاور خودش
قرار داده است که به یک عرب100 ،هزار دالر جایزه بدهد .کویت که یک بیابان و برهوت است،
اینگونه به علم احترام میگذارند .نمونۀدیگر ،ابالغی است که پرویز مشرف (رییسجمهور
پاکستان) ،در جریان استخدام یک استاد برای هیأتامنا به من داده بود .یک نفر ،پژوهشگاه،
آستانه ،بنیاد پژوهشی و ...زنگ نزد که تقدیر کند .علم مرده است و فاتحه اسالم را خواندند.
من چهار ستون درباره شیخ محمد واعـظزاده نوشتم .متأسفانه در مشهد یک عا ِلم ،اعم از
خانوادهاش و بیگانگان پیدا نمیشود که قدر واعظزاده را دانسته باشد! شیخ محمد واعظزاده
ن بیتفاوتی نسبت به یک دانشمند ،برای شهر و حوزه ننگ است!
یک عالم درجۀ یک بود .ای 
ما در انجمنمان بزرگداشت  160دانشمند را برگزار کردیم.

 .1حاج شیخ عباسعلی محققخراسانی (1342-1271ش).
.2مؤسسة كویتیةتهدفلدعمالتطور العلمیوالتكنولوجی.تأسستعام(1395ق1354/ش1976/م).تقدمالمؤسسة
جوائز سنویة للباحثین فی الكویت والعالم اإلسالمی فی مختلف العلوم ،وهی :جائزة الكویت؛ جائزة المنظمة اإلسالمیة
فی العلوم الطبیة؛ جائزة معرض الكویت للكتاب؛ جائزة الزراعة والثروة الحیوانیة والسمكیة؛ جائزة أفضل بحث؛ جائزة
اإلنتاجالعلمی؛جائزةالكویتاإللكترونیة؛و....
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ی شخصی و علمی شما با آن مرحوم چگونه رقم خورد؟ آیةاهلل نواندیش بود
• نخستین آشنای 
و دید بازی نسبت به مسایل داشت .عدم تعصب و روشناندیشی ایشان را محصول چه
چیزی میدانید تا بتوان از آن در مسیر علمی بهره گرفت؟
مرحوم آقای واعظزاده درک کرده بود که در زمانی متفاوت از زمان گذشته قرار گرفته است
و خودش را برای این زمان بایست بسازد .ما در اوان طلبگی جلسات تمرین نویسندگی با آقای
واعـظزاده و آقای شانهچی(1381-1306ش) (خدا رحمتشان کند) داشتیم .در حوزههای
علمیه ،تمرین نویسندگی جزو درسهای اصلی نیست .حوزهها درکی از اینمسایل ندارند
که دنیا ،دنیای امروز است .باید علم خود را بهروز کرد .ما روزهای جمعه با مرحوم واعظزاده
و مرحوم شانهچی 1به مدرسۀ معرفت میرفتیم که شیخ مهدی ناظم ،رییس آنجا بــود .از
ن مدرسه ،خواندن رســوم شاهنشاهی و رفتن به ز یــارت امامرضا؟ع؟ بود.
اختصاصات ای 
آقای واعـظزاده درک کرده بود که برای امروز رسالت دارد .تفکرات او دربارۀ تقریب اینگونه
بود .کنگر ۀ شیخ طوسی؟هر؟ بهترین کنگرهای بود که من تاکنون دیدهام .آقای دوانی ،مقاالت
کنگره را چاپ کردند؛ اما درمقابل ،کنگرهای مثل کنگر ۀ طبری ،مفتضحترین کنگره بود.
آیا درست است که کسی برگزاری کنگر ه شیخ طوسی؟هر؟ با آن عظمت در زمان شاه را از
معایب آقای واعظزاده بداند؟! با وجودی که آیةاهلل کمرهای و عالمه فارسی از تهران آمدند و
نادرترین و بهترین کنگره را برگزار کردند .کسی بود که میگفت :کنگرههای پیشاز انقالب
فرمایشی بود و هرکار میکردند برای نوکری شاه بود؛ درحالیکه این مطلب کلیت ندارد .آن
کس میگفت :اگر طالب نزد شیخ هاشم قزوینی (1339-1270ش) رسائل و مکاسب هم
میخواندند ،برای نوکری شاه بود! بنده عرض میکنم این ،قدرناشناسی است که شیخ مهدی
واعظزاده را نمایندۀ شاه بدانیم! و هر قدم مثبتی را که برداشته منفی ببینیم .برخی از همان
تیپ فکری میگویند :حاج مالهادی سبزوار ی؟هر؟ که در زمان ناصرالدینشاه ،شرح منظومه
را نوشته ،نوکر شاه بوده است .این درحالیاستکه من خودم در تلویزیون دیدم عکسی را نشان
 .1دکتر محقق :آقای واعظزاده یادشان بود که کالس اول ابتدایی با آقای شانهچی همکالس بودیم؛ ولی من یادم نیست.
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میداد که ناصرالدینشاه وارد خان ۀ مالهادی سبزواری شده است؛ درحالیکه ایشان پایش را
دراز کرده است ،بدون تعارف و سالم و علیک .میخواهند نشان دهند که آخوندها با شاه بد
بودهاند؛ درحالیکه وقتی ناصرالدینشاه وارد خانه میشود ،مالهادی سبزواری میگوید« :گر
ّ
خانه محقر است و تاریک * بر دید ۀ روشنت نشانم» .آخوند که هیچوقت بیادب نمیشود.
آیا شما دیدهاید که امامخمینیقدس سره ناسزایی به محمدرضا شاه داده باشد .امام فرموده
بود« :ما دوست تو هستیم ،اسرائیل دشمن توست» .بنابراین [یکی از نکاتی که باید از آن مرحوم
بهره برد] ویژگی عمق و غنای علمی و مدیریتی آن مرحوم بود که در ّ
جو زمان شاه ،و با اینکه
ً
کنگرهها به تعبیر برخی فرمایشی بود؛ ولی کنگره شیخ طوسی واقعا چنین نبود .نکتۀ دیگر
ّ
[دربارۀ مشهد] اوضاع ضد فلسفی این شهر است .من یک سال بیشتر در مشهد طلبه نبودم.
وقتی دیدم فلسفه را تکفیر میکنند[ ،از آنجا رفتم ].یک روز مخفیانه شرح منطق را بردم ،طلبهها
گفتند :مگر نمیدانی که فلسفه کفر است؟ من گفتم :منطق میخوانم .گفتند :مگر نشنیدی
که منطق ،مدخل فلسفه است .پیش کسی برو و ّرد این مطلب را بگیر .گفتم :تا جایی که من
خواندم ،منطق ،تقسیم علم به تصور و تصدیق است .تمام علمای اسالم میگویند که این
تقسیم ،حصر عقلی است .حصر عقلی یعنی قسمت و ّ
شق سوم ندارد .کجا بروم و بگویم
که عدد فقط زوج و فرد نیست و ّ
شق دیگری هم دارد که نه زوج و نه فرد است! این چیزی
جز حماقت نیست .مشهد نماندم ،خواستم تهران بمانم که انتفاضه بود .سیدمحمدکاظم
عصارتهرانی (1353-1262ش) ،شیخ مهدی الهی قمشهای (1352-1280ش) و آیةاهلل عالمه
رفیعیقزوینی (1353-1271ش) تدریس داشتند.
•بازگردیم به پدر ایشان .آیا برخی کمتوجهیها به مرحوم شیخ محمد ،ریشه در مسایل
پدرشان داشت؟
پدرشان مشهد را ترک کرده بود و محرم و صفر در منزل ما ،در تهران ساکن بودند .ایشان
خطیب درجۀ یک بودند و به احادیث و اخبار تسلط داشتند .آیا درست است در مشهد به
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کسی که ّ
مروج دین پیامبر است اهانت کنند؟ [این رفتارها و اهانتها] به خاطر جهل بود .و
[حکمتی هست که میگویدُ ]:
«داء الجهل لیس له دواء» .بنابراین آن سوء رفتارها از حسادت،
تنگنظری وغیره نبود .حاجی عباس ابوالصدق و حاجی ابوالعلم از مریدان ایشان بودند.
من مسؤول میزبانی از ایشان بودم و درد دلهایشان را برای من میگفتند .البته ممکن است
جوانان داغ انقالبی [قبل از انقالب] به ایشان اعتراض کرده باشند و گفته باشند از اجتماعیات
بگویید .نمیدانم .من آنجا نبودم .اگر جوان انقالبی باشد ،باید به دهان او زد که به فردی که
هفتادسال چراغ علم و شمع اسالم را در مشهد روشن نگه داشته است ،بگوید :چرا «قال
الصادق و قال الباقر» میگویی؟! در نجف مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی پای خطاب ۀ حاج
ََ
مهدی واعظزاده مینشستند؛ چون خطیب قدری بودند .ایشان باألخره مسن بودند و دیگران
باید احترامشان را نگه میداشتند .درست است که نمیتوانستند مثل خورشید بدرخشند؛
ولی نباید به ایشان اهانت میکردند .بازار یهای تهران ،حاجی عباس ابوالصدق و حاجی
ی ] دانستند.
ابوالعلم قدر و منزلت ایشان را [بیشتر م 
•از سخنرانیتان در کنگرۀ شیخ طوسی بفرمایید .گویا مرحوم عالمه طباطبایی ،دانشپژوه و
آذرپناه که در حوزههای مختلف تخصص داشتند ،در کنگره حضور داشتند.
الشافی» شیخ
سطح کنگره ،علمی بود .سخنرانی من دربار ۀ سیدمرتضی ،و «تلخیص
ِ
طوسی بود .سیدمرتضی کتاب «شافی» را در ّرد کتاب «اإلمامة» قاضی عبدالجبار همدانی
نوشته بود 1.موضوع خوبی بود و گفتم در فترتی ،شیعه در برابر اهلسنت تحقیر میشده است؛
 .1عنوان مقاله دکتر مهدی محقق «مقدمهای بر تلخیص الشافی شیخ طوسی» است .محتوای کتاب ،گزارشی اجمالی
از اختالفات مسلمانان بعد از پیامبر در تفسیر و تبیین مسألۀ امامت است .در این زمینه اشارهای اجمالی به آرای اشاعره
و معتزلـه صورت گرفته و به متون و مصادر اولیه مراجعه شده و مباحثات و مجادالت كالمی ابنقبه و دانشمندان و
متكلمانشیعیبامراجعهبهالفهرستابنندیمبازخوانیشدهاست.سپساز تالش گستردهقاضیعبدالجبار در كتاب
سترگ المغنی در توضیح حقایق امامت یاد شده و این كار به گفتۀ مؤلف بر شیعیان گران آمده و آنها به تكاپو افتاده و
الشافی سیدمرتضی و اثر ابنراوندی در امامت در
استداللها و دقتهای كالمی و نگارشهای گسترده را آغاز كردند.
ِ
راستای این هدف صورت گرفته است.
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چون شیعه میگفت« :قال الصادق و قال الباقر» .اهلسنت در جواب میگفتند :اینها برای تو
امام هستند ،برای ما که امام نیستند .اهلسنت ،معتزلی بودند و دلیل عقلی میخواستند؛
ُ
بنابراین شیعه خرد میشد .سیدمرتضی برای اولین بار بود که مسألۀ امامت را از راه عقالنی
با دالیل عقلی ،منطقی و فلسفی اثبات کرد .من از کتاب اإلنتصار خیاط معتزلی (رییس
معتزلیان بغداد قرن سوم) این را نقل کردم که شیعه قدرت مقاومت در برابر معتزلی را نداشت.
شیعه مجهز به دالیل عقلی نبود و مدام دالیل نقلی میآورد.

•کتب «معجم مفرد الفاظ قرآن»« ،المعجم فی الفقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته»« ،النصوص
فی علوم القرآن» و «النصوص فی اإلقتصاد االسالمی» ازجمله پروژههای ایشان محسوب
میشود ،البته چندکارگروه زیرنظرشان بوده است .شما با کارهای علمی ایشان چقدر آشنایی
دارید؟
آقای بروجردی؟هر؟ آخوندی بود که تکلیف کتبی به شاگردانش میداد و از استادانی
نبود که تنها منبر برود .آقای صافی ،نسخۀ یکی از تکالیفی را که در مورد رجال ،برای آقای
بروجردی نوشته بودند به من نشان داد .آیةاهلل بروجردی در تربیت کسانی خیلی مؤثر بود که
نزد او درس خوانده بودند .،آقای واعظزاده و شیخ لطفاهلل صافی؟هر؟ بهشدت تحت تأثیر
مکتب و فضای علمی آیةاهلل بروجردی؟هر؟ بودند[ .نکتهای هم در باب غنای علمی امثال
واعظزاده بگویم ].ما جلسهای داشتیم که آقای مصباحیزدی تشریف داشتند و برای این بود
که ما دوازده نفر از طالب را بدون مدرک وارد دوره فوقلیسانس کنیم که یکی ،پسر خودشان
بود و او را به کانادا فرستادند .شما سراغ دارید طلبهای که ششم ابتدایی نباشد و به او مدرک
دکترا بدهند؟ این کار به اعتبار من بود که معاون آموزشی دانشکده [کانادا] را خواستم و به زبان
انگلیسی توضیح دادم که اینها بهانداز ۀ لیسانس درس خواندهاند .آقای مصباحیزدی گفتند:
این از بیعرضگی وزارت علوم است که جوانان ما این وضع را دارند .اینها باید اینجا استاد
باشند .گفتم :اینجا [کانادا] مال کشان محصول علمی است و اینکه میتوانند ضمیر را خوب
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برگردانند مال ک نیست.
•مرحوم واع ـظزاده ،سردمدار تقریب بودند .متأسفانه در حال حاضر ،کسی را نداریم که
همزمان فقیه ،مجتهد ،معتقد و پرچمدار تقریب نیز باشد.

بله ،قدر و منزلت ایشان ناشناخته مانده است؛ همچنانکه ابوالعالء ّ
معری میگوید:
«صاحبان فضل در وطنشان مجهول هستند» .ایشان یکی از افراد توانمند حوزۀ علمیه بودند؛
تأثیری ایشان حین رحلت] در مشهد مثل فوت یک کارگر بود! اگر کسی
اما [شعاع خبری و
ِ

بهرۀ کمی از علم داشته باشد ،قدر و منزلت ایشان را میداند .درهرحال فقدان آیةاهلل واعظزاده
خراسانی ضایعۀ بزرگی برای حوزۀ علمیه مشهد بود و با این بیت در رثای آن عالم جلیل و فقید
سعید ،بحث خود را ختم مینمایم:
کاشکی خورشید را زین غم نبودی چشم درد
تا برین چشم و چراغ انجمن بگریستی
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ممتاز در علم و اخالق
دکتر احمد مهدویدامغانی

1

عزیز ارجمند -که خداوند سالمتشان بدارد -از این
برخی از همشهریان ،مشهدیهای ِ

فقیر خا کروبۀ آستان مقدس حضرت امام ثامن ضامن؟ع؟ ،خواستهاند که در مقام ِاجالل
و تکریم مرحوم مغفورُ ،
آیتاهلل آقای حاج شیخ محمد واعظزاد ه (رفعاهللدرجاته) چندسطر در
توصیف و تبیین و ذکر جمیل آن عا ِلم فاضل جلیل و تأسف و اندوه شدیدی که از فقدان آن
ً
ً
وجود شریف بر دلم چیره شده است ،عرض کنم؛ لذا اوال در اجرای امر همشهریان گرامی و ثانیا
ً
از آنجهت که شخصا نیز خود را در برابر محبت و وفادار یای که آن انسان آزاده در این پانزده،
بیست سال اخیر عمر ُپربرکت خود ،به صورت کتبی و شفاهی نسبت به مرحوم پدرم ،ابراز
 .1احمد مهدو یدامغانی فرزند مرحوم آیـةاهلل محمدکاظم مهدو یدامغانی در سال ۱۳۰۶ش در مشهد به دنیا آمد.
تحصیالتمقدماتیرادر مشهد گذراندو از محضرعلمایبرجستهآنسامانهمچونآیةاهللمیرزامهدیغرو یاصفهانی،
آیةاهلل حاج شیخ محمدرضا خدائیدامغانی ،شیخ محمدتقی نیشابوری ،مجتبی قزوینی ودیگران بهرهمند شد .وی
همزمان با پایان دوره سطح علوم حوزوی به دانشگاه تهران رفت و در سال 1333ش با کسب رتبه اول از رشته کارشناسی
ادبیات فارسی دانشگاه تهران فارغالتحصیل شد .وی در تهران از درس استادانی همچون میرزامهدی آشتیانی ،شیخ
محمد آملی ،عالمه محمد قزوینی و جاللالدین همایی استفاده کرد و همچنین اجــازه روایــت حدیث را از عالمه
حائریسمنانیو آیةاهللالعظمیسیدشهابالدینمرعشینجفیدریافتنمود.آشناییایشانباآیةاهللواعظزادهخراسانی
به دوران کودکی و در شهر مشهد بازمیگردد .ایشان از سنین کودکی و نوجوانی با مرحوم واعظزاده حشرونشر داشتند و
برخی از دروس حوزوی را به همراه استاد گذراندهاند .ایشان هماکنون استاد دانشگاه هاروارد و پنسیلوانیای آمریکا است.
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فرموده بود ،به مرحوم حضرت آقای واعظزاده مدیون و مرهون میشناسم ،مختصر عرایضی
را به عرض رسانم و با یاد خیر آن مرد دانشمند نامی ،اندکی درد فراق خود را از همساالن و
همدورهایهای نازنینی که اکنون همگیشان در بستر خاک خفتهاند تسکین دهم ،گو اینکه
از خود این فقیر هم دیگر عمری نمانده است ،زود یا دیر به آنان خواهد پیوست و انشاءاهلل
ُ َّ َ َّ
ََ
ّ
ناء) خواهد
(عل ِیهآالف
الرضا
الت ِح ّی ِةوالث ِ
در مجاورت آنان سر بر آستان مقدس علیبن موسی ِ
َ
گذارد ِ ،ب َم ِّنه و ک َر ِمه.
نمیدانم و یا گمان نــدارم که در حال حاضر عدد آنانی که مرحوم مغفور ّ
جنتمکان
ّ
ُ
خلدآشیان ،حضرت آقای حاج شیخ مهدی واعظ (1329-1248ش)ُ 1و ّعاظ و مذکرین و
ّ
ّ
محدثین نامدار را بر عرشۀ منبر یا بر َم َ
سن ِد تحدیث و تذکر ،زیارت کردهاند به « »50برسد.
َ
ازآنجاکه آن مرد بزرگ در سالهای نزدیک به شهریور یکهزاروسیصدوبیست در اعتاب
ّ
مقدسۀ عراق ّ
مشرف بود و به تکلیفی که مراجع آن ایام ،مانند آیات ُعظمی اصفهانی و قمی
و عراقی(قدساهللاسرارهم) به ایشان ارجاع فرموده بودند ،در این ِبقاع متبرکه به وعظ و تذکیر
میپرداخت و اوایل سال  1321به مشهد مراجعت فرمود ،این بنده نیز ُجز صورت و شمایل
ظاهری از آن مرحوم را به یاد ندارم و همینقدر میدانم که در آن سالها مرحوم آقای حاج شیخ
مهدی ،مشهورترین و از لحاظ مسایل و مطالبی که بر منبر بیان میفرمود معتبرترین واعظ
مشهد بود.

و پس از مراجعت ایشان به مشهد بعد از حکومت پهلوی ّاول که با استقبال و ّ
مسرت
عموم ُم َت َد ّینین مواجه بود ،دیگر همان مسند منابر ِ ّ
مهم مجالس َوعظ و تحدیث به وجود
ِ
ّ
شریف ایشان مزین بود و بویژه افاضاتشان در مسجد گوهرشاد پس از نماز مغربو عشا که
تابستانها در ایوان شمالی و زمستانها در شبستان بزرگ شمال شرقی برگزار میشد ،از لحاظ
اقبال عمومی بسیار مغتنم و مطلوب بود.
ً
مضاف بر آنکه عموما در مجالس و حسینیههای عزاداری ّایام محرم و صفر ،مرحوم آقای
 .1نک :پاورقی نوشته پیشین ذیل عنوان «زندگینامه آیةاهلل محمد واعظزادهخراسانی».
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حاج شیخ مهدی؟هر؟ بهاصطالح ،واعظ آخرین هر مجلس بود و این موضوع تا آخرین روزی
ّ
که در آخرین سال عمر پربرکتش در مشهد اقامت داشت مسلم بود.
مرحوم آقای حاج شیخ مهدی 1سه پسر داشتند که بزرگترین آنان مرحوم آقای حاج شیخ
احمد و کوچکترینشان مرحوم دکتر حسین خراسانی و میانیشان همین حضرت آیةاهلل
َ َُ
اهللثراه) بود .حاج شیخ احمد ،واعظ محترم و محبوب
حاج شیخ محمد واعظزاده (أطاب
و باسوادی بود که بسیار مورد اعتماد مردم قرار داشت و از لحاظ سیما و صورت به مرحوم
ّ
ّ
والد معظم خود خیلی شبیه بود؛ یعنی هم قد و باالیش کشیده و بلند بود و هم چهرهاش به
مهدی جوان است .آن مرحوم از
مرحوم آقای حاج شیخ مهدی مانند بود و گویی حاج شیخ
ِ
اقران ُو ّعاظی امثال مرحومان حاجی وثوق و آقا شیخ محمد آخوند و آقای شیخ محمد کفاش
و آن واعظ فاضل و ادیب مرحوم شیخ ابوالقاسم فیاض (که در سال  1323بهعلت ابتالی به
ِسل وفات یافت) شناخته میشد .خدا رحمت کند مرحوم ّفیاض را که مردی شوخطبع نیز
ٌ َ
ّ
ٌ
سموم» با ّ
توجه به
بود و به نظرم هم او بود که با قیاس با کلمۀ مأثورهای که «ما ِم ّنا إل َمقتول أو َم
ع آقای ...میگفت« :ما ّمنا ِا ّل مفتوق او مسلول» و ّ
«منا» یعنی ُو ّعاظ آن ایام
حال خویش و وض 
مشهد .خداوندتعالی درجات آنان را واال فرماید.
مرحوم حسین آقا ،یعنی دکتر حسین واعظزادهخراسانی-که پس از نیل به درجۀ دکترا و
تدریس در دانشگاه -فقط به نام دکتر حسین خراسانی معروف بود ،تمام تحصیالتش را در
مشهد انجام داده بود .در درس مرحوم مغفور ،آقای ادیب نیشابوریُ 2مغنی و ُم َط َّول ایشان و
من بنده و مرحوم شیخ علیاکبر بیرجندی که نام خانوادگیاش را فراموش کردهام و بعدها
در بیرجند ِس َم ِت دبیری دبیرستانها را داشت ،هممباحثه بودیم؛ یعنی بحثی را که مرحوم
 -1تصاویر ایشان در بخش ضمایم ،شخصی موجود است.
 .2محمدتقی ادیبنیشابوری (۱۳۹۶-۱۳۱۲ق) مشهور به ادیبثانی متخلص به «راموز» از دانشمندان علوم اسالمی
معاصر و شاعر فارسیزبان بود .او متخصص ادبیات عرب بود و در رشتههای ادبیات فارسی ،منطق ،فلسفه ،ریاضیات،
شاگرد عبدالجواد بجنگردی (معروف به
اصول ،فقه ،رجال ،حدیث ،تفسیر ،طب قدیم ،نجوم تحصیل کرده بود .ایشان
ِ
ادیبنیشابوری یا ادیب اول 1305-1243ش بود.
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آقای ادیب پیشازظهرها از ُم َط َّول و یا ُمغنی فرموده بود بعدازظهرها ما در مدرسۀ سلیمانخان
که آقای شیخ علیاکبر در آنجا طلب ه مبیت بود در طول سال  1321و اوایل سال  1322با هم
مباحثه میکردیم (و یاد باد آن روزگاران یاد باد).
و ّاما مرحوم مغفور ّ
جنتمکان آیةاهلل آقای حاج شیخ محمد واعظزاده (اطاباهللثراه) که
پسر میانی (ازلحاظ ّ
سن) و فرزند اکبر (ازلحاظ معنی) مرحوم آقای حاج شیخ مهدی؟هر؟ بود
ً
و اخیرا دار فانی را وداع کرد ،خدا میداند چقدر از وفات این مرد شریف و عالم ارجمند و
ّ
متفنن در اقسام علوم مذهبی از فقه و اصول و کالم و تفسیر و حدیث ،افسرده و اندوهگین
شدهام .در سالهای آخرین دهه ماقبل شهریور یکهزاروسیصدوبیست که مرحوم آقای حاج
مهدی؟هر؟ در عراق و اعتاب مقدسه مشرف بودند ،در خدمت پدر میبودند و در همانجا
برحسب معمول ،علوم و فنون عربیت ادبی را تحصیل و زبان عربی را به لهجۀ عراقی صحبت
میکرد ،به مشهد مراجعت کردند.
ّ
از این لحاظ مستغنی از «تعلم» در نزد کسی بودند؛ ولی میدانم که بنابر فرمودۀ حضرت آقای
ً
طبقة و َع َلی َّ
شیخ محمد روحانی (استاد) 1خدمت ایشان شرح شمسیه را ّ
الرسم
تلمذ کردهاند و
در درس شرح لمعۀ مرحوم مغفور ُخلدآشیان آقای حاج سید احمد ّ
مدرسیزدی؟هر؟ حاضر
میشدند.
برای خود حقیر این مسأله مورد تعجب است که بااینکه ایشان به ظاهر فقط یک سال
از بنده بزرگتر بودند ،البته در واقع ،صدسال ؛ اما این بنده در هیچیک از دروس متداول آن
ّ
سعادت بهاصطالح همدرسی معظ ٌمله را نداشتم؛ زیرا ایشان
ایام (فقه ،اصول و حکمت)،
ِ
َ
ّ
در درجه و رتبه مقدم بر این حقیر و اقران او در سالهای  1321تا  1324قرار داشتند و در ردیف
حضرت آقای دکتر محمدجعفر جعفریلنگرودی (اداماهللایامإفاضاته) 2و مرحومان پروفسور
ً
شمسیه» ّ
ّ
تخصص
 .1آن مرحوم از فضالی اهل منبر و معروف به «استاد» ،در تدریس منطق عموما و به خصوص «شرح
ً
داشت و به این بنده که سعادت شاگردی ایشان را در همان کتاب داشتم فرمودند که اخیرا شرح شمسیه را برای واعظزاده
تدریس کردهاند.
 .2وی سال ۱۳۰۲ه .ش در لنگرود متولد شد .تحصیالت مقدماتی را نزد پدرش فراگرفت و پس از اتمام تحصیالت
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فالطوری اصفهانیاألصل 1و استاد محمدباقر بهبودی (1393-1307ش)2؟امهر؟
عبدالجواد
ِ

میبودند؛ زیرا اینان هر چهار نفر در سال  1323که مرحوم پدرم در مدرسۀ «دودر» «رسائل»

شیخ؟هر؟ را تدریس میفرمود ،در آن مباحثه حاضر میشدهاند؛ 3درحالیکه در آن سال ،بنده
شرح لمعه و معالم را درس میگرفتم.
ً
اما این اختالف طبقاتی هرگز مانع ارتباط و رفاقت دوستی ما با یکدیگر نبود و غالبا هرروز
نزدیک غروب در صحن مسجد گوهرشاد ،یعنی مقابل حجرهای که در طرف شمال شرق
مقدماتی در لنگرود ،برای ادامه تحصیل به دانشسرای رشت رفت .او برای ادامه تحصیل به حوزۀ علمیۀ شهرهای قم،
همدان ،اصفهان ،و مشهد رفت و در حوزه خراسان از میرزاهاشم مدرسقزوینی بهره گرفت .وی همزمان با تحصیالت
حــوزوی موفق به اخذ دیپلم گردید و سپس دکترای حقوق خود را در سال  ۱۳۳۹از دانشکده حقوق دانشگاه تهران
دریافت نمود .کتاب دائرةالمعارف عمومی حقوق (الفارق) از تألیفات وی در سال  ۱۳۸۷و در بیستوششمین دوره،
جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران بهعنوان برترین کتاب سال رشته حقوق شناخته شد .وی اکنون در ایستبورن
انگلستانبهسرمیبرد.
 .1او در سال۱۳۰۴ش در اصفهان به دنیا آمد و تحصیالت دبستان و دبیرستان را در این شهر به پایان رسانید و سپس برای
تحصیل علوم دینی ،راهی حوزۀ علمیۀ مشهد شد و از محضر میرزاهاشم قزوینی و میرزامحمدتقی ادیبنیشابوری بهره
برد .او پس از آن به تهران رفت و نزد عالمه محمدتقی آملی و میرزامهدی آشتیانی و میرزامحمدعلی شاهآبادی تلمذ کرد.
ایشان از سالهای  ۱۳۳۰تا  ۱۳۳۳در دانشگاه تهران تحصیل کرد .در  ۱۳۳۳رشته فلسفه و الهیات را با کار ترجمه کتاب
«المشاعر» مالصدرا و با درجه لیسانس فلسفه به پایان برد .این رساله ،بهعنوان بهترین اثر سال ،نائل به درجه عالی علمی
شد .او سپس در ۱۳۳۳ش۱۹۵۴/میالدی به آلمان رفت و در دانشکده فلسفه ،تحصیالتش را ادامه داد .وی در دانشگاه
ُ
کلن به تدریس پرداخت و در  ۱۹۶۰در آنجا به اخذ مدرک در امتحان بزرگ الیتن نائل آمد .از سال  ۱۹۶۸کتابخانهای برای
تحقیق شیعه در شهر کلن تأسیس نمود که در اروپا در نوع خود نمونهاست و از شهرت بینالمللی برخوردار است .او در
سال ۱۹۷۳در دانشکدهفلسفهدانشگاه کلن(رشتهاسالمشناسی)در موضوعتغییرجریانفلسفهیونانیاز طریقتفکرات
اسالمی تحقیق کرد و در  ۱۹۷۴به عنوان «پروفسور» ملقب شد.
 .2او در  ۱۳۲۷تحصیالت مذهبی خود را در حوزۀ علمیۀ مشهد آغاز کرد و نزد اساتید معروف ادبیات آن دوره مانند ادیب
نیشابوری دوم ،و فقه و اصول را نزد آیةاهلل سیداحمد مدرسیزدی و آیةاهلل میرزاهاشم قزوینی تلمذ کرد .آنگاه در سال۱۳۳۳
به شهر قم و حوزه بزرگ شیعه آمد و پس از مدتی تحصیل در این شهر ،عازم نجف شد و از محضر اساتیدی چون آیةاهلل
ً
سید ابوالقاسم خویی و سید محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی بهره برد .آنگاه در سال ۱۳۳۵مجددا به زادگاه خویش
برگشت .وی برای نخستینبار ،بهمنظور استخراج صحاح شیعه ،به وارسی و اعمال قواعد پرداخته و حاصل آن را برای
تمرین طالبان علمالحدیث در کتاب عللالحدیث فراهم آورده است .وی مصحح آثاری مانند :بحاراالنوار ،کنزالعرفان
و بخشهایی از تفسیر المیزان و مؤلف کتابهایی مانند صحیحالکافی و معرفةالحدیث بود .وی در پاالیش حدیث
و گزینش روایتهای معتبر شیعه ،بهویژه در دهه  ۶۰بحثهای بسیار برانگیخت و آثاری محسوس بر دیدگاه معاصران
داشت.
 .3خود مرحوم آقای واعظزاده این مطلب را در مقدمه کتاب «حوزۀ علمیۀ خراسان» ص 17بیان فرموده است.
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مدرسه اختصاص به امور اداری مسجد داشت و مرحوم آقای آسید محسن طاهری؟هر؟ 1که
«متولیباشی» مسجد بود ،در آن حجره به مسایل مربوطه به مسجد میپرداخت ،عدۀ شش
هفتنفری از همساالن مثل مرحوم آقای واع ـظزاده ،اخویشان آقای شیخ حسین و آقایان
سیدمحمد و سیدعلی میردامادی2؟مهر؟ و محمدهادی شمس (آقازادۀ مرحوم آقاشیخ حسن
نظام حضرت آیةاهللالعظمی السیستانی (مدظلهالعالی) و
شمسالواعظین؟هر؟ استاد
شرح ِ
ِ
ُ
مقدار ناچیز و یکی دو نفر دیگر) و سیدرحمتاهلل حسینیسیستانی و محمودآقای
اینحقیر بی
ِ
رشتیزاده (بعدها به نام خانوادگی رامیار (1363-1301ش)) دور هم جمع بودیم که بیشتر
همانجور ایستاده و گاهی هم بر روی زمین نشسته ،ساعتی را با هم میگذراندیم و از مطالبی
که در حوزۀ علمیه مطرح میشد ،صحبت میکردیم و از وقایع روزمره و جنگ در اروپا باخبر
میشدیم.
بنده در شهریور  1324به تهران آمــدم؛ ولی چون هرسال سه چهار بار به مشهد مشرف
ً
َ
میشدم ،طبعا عالوهبر فیض عتبهبوسی حضرت رضا؟ع؟ و دیدن والدینم خود را از دیدار
دوستان همدوره قدیمیام که مرحوم آقای واعظزاده فرد اعالی آنان میبود ،محروم نمیساختم
و هر بار میدیدم که آن مرحوم بیشاز پیش به درجات باالتر از علم و معرفت واصل شده است
ُ
لق کریم او نیز افزایش یافته است و
و بهموازات آن ارتفاع و تعالی ،تواضع و فروتنی و
ِ
لطافت خ ِ
ّ
محبوبیتی تام دارد.
در حوزۀ مشهد
َ
آن فقیه عزیز چندسالی برای ادامه تحصیل و درک محضر اعالم و اعاظم علمای قم و
ُ
ّ
ّ
مکان خلدآشیان ،حضرت آیةاهللالعظمی
در درجۀ اول استفاضه از فیضات مرحوم جنت ِ
بروجردی (اعلیاهللمقامه) ،به قم سفر کرد (در سال  .)1328بنده ّ
طی سالهای 1334-1330
شه عبدالعظیم و دیدن یار» ،برای
گهگاه سفر یکهفتهای یا بیشتر ،بهقولمعروف «زیارت ِ
زیارت حضرت معصومه و دیدن مرحوم مغفور آقا سیدجالل آشتیانی(1384-1304ش) َ
(ح
ّ
ً
َّ
النفس و پرهیزکار و بزرگزاده و نجیبی
 .1بعدا نماینده مشهد در مجلس شورای ملی شد و مردی بسیار شریف و سلیم
َ
بود،رحمتاهللعلیه.
 .2آنوقتها هنوز مرحوم آقای واعظزاده به ُم َ
رت مرحوم حاج سیدهاشم نجفآبادی رضی نایل نشده بود.
صاه
ِ
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ً
اهلل َم َع َأجداده ّ
َش َر ُه ُ
الط ِاهرین) به قم مشرف میشدم و بهطور غیرمرتب و صرفا به اغتنام فرصت،
ِِ
َ
عاظم نیز بهره میبردم ،میدیدم که آقای واعظزاده فوقالعاده مورد احترام
از محضر بعضی ا ِ
همساالن و همدورههای خودش است و بسیار هم مورد عنایت و توجه حضرت آیةاهللالعظمی
ّ
بروجردی است و با طبقه مقدم بر خود ،امثال مرحومان مبروران ،حضرات حاج آقا رضا صدر و
آقای مرتضی مطهری و حاج آقا مهدی حائرییزدی 1،بسیار انس و معاشرت دارد و در مقابله و
تصحیح مطبعی تفسیر شریف عظیم «تبیان» حضرت شیخ طوسی که آن ایام به همت و امر
مرحوم حضرت آیةاهللالعظمی بروجردی و به هزینه مرحوم حاج محمدحسین کوشانپور؟هر؟

2

تحت طبع بود ،شرکت دارد و نیز در آن سلسله از کتابهای «رجال»ی که مرحوم بروجردی
درصدد طبع و انتشار آنها اهتمام میورزید سهم عمدهای دارد.
پس از آنکه ایشان به مشهد مراجعت کردند ،هم به مناسبت کماالت علمی و اخالقیای
که بــدان نایل شده بودند و هم به مناسبت شخصیت خانوادگی محترمی که داشتند ،از
ّ
موقعی ِت 3ممتازی در حــوزۀ علمیۀ و در اجتماع برخوردار بودند (و نمیدانم آیا اواخــر ایام
حیات مرحوم مغفور آقای حاج شیخ هاشم قزوینی را درک فرمودهاند یا پس از سال  1339به
َ َّ َ ُ ُ
اهللت َرب َته)
مشهد برگشتهاند) و درعینحال ،مرحوم رضوانجایگاه حضرت آیةاهلل میالنی(قدس

(1354-1274ش) به مشهد ّ
مشرف شوند ،حضرت آقای واع ـظزاده از تکمیل علمی خود
دریغ نداشتند و در همان سالها ،یعنی اوایل دهۀ چهل ،در درس خارج فقه و اصول مرحوم

َ
حضرتین َآی َتینّ ،
مطهری و حائرییزدی برای افاضه به دانشگاه تهران تشریف نیاورده بودند.
 .1آن زمان هنوز
ِ
َ
َ
 .2از ّ
ّ
تجار بسیار متدین و مشهور آن ایام که مصد ِر بسیاری از خیرات و مبرات بود .پسرش مرحوم حاج عباس آقا داماد
َ َ ُ ََ َ
َ
ُ
اهللعل ِیهماجمعین.
مرحوم حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک سناتور با بنده ،دوستی داشت .رحمة ِ
ُ َ
ّ
«موقعیت» که غلط مشهوری شده است ایراد بگیرند حق دارند و بگویند :چرا
 .3اگر فضالیی از خوانندگان از کلمه
نمینویسی«موقع».
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آقای والدم؟هر؟  1شرکت میکردند 2.و سپس جناب ایشان از ُ«ع َم ِد» اصحاب حضرت آیةاهلل
میالنی به شمار میرفتند و بنده از بخت بدی که دارم و به سبب گرفتار یها و اشتغاالت
مختلفی که بدان مبتال شده بودم ،متأسفانه در آن سالها از توفیق ّ
تشرفم به مشهدمقدس
عزیز نازنین محبوبم کاسته شده بود و مکرر نوشتهام که زبان حالم دربارۀ مشهد همین دو بیت
است:
َ
ُ
أ َحـ ـ ـ ـ ـ ّ
اهلل مـ ــا َبـ ــیـ ـ َـن َم ــن ـ َـع ــج
ـاد
ـب ِب ـ ـ ـ
ِ
ِ
ٍ
َ َ
بـــ ٌ
ـاد ِب ــه ــا نــیــطــت َع ـ ــل ـ ـ َّـی تــمــا ِئــمــی
ِ

َإلـ ـ ـ َّـی و َســلــمــی أن َی ــص ـ َ
ـوب َســحـ ُـابــهــا
و َأ َّو ُل َأرض َم ـ ـ َّـس ج ــل ــدی ُت ـ ُ
1
ـراب ــه ــا
ِ
ٍ

زیرا که:
ه ــر ک ــو مـ ــرا شــنــاخــتــه دان ــس ــت ــه اســت

کـ ـ ـ ــز بـ ـ ــنـ ـ ــدگـ ـ ــان شـ ـ ـ ـ ــاه خ ـ ــراس ـ ــان ـ ــم

تـ ــشـ ــریـ ــف بـ ــنـ ــدگـ ــی ن ـ ــس ـ ــزد بـ ـ ــر مــن

زی ـ ـ ـ ـ ـ ــرا کـ ـ ـ ــه خ ـ ـ ــاک ـ ـ ــروب ـ ـ ــۀ ای ـ ـ ــوان ـ ـ ــم

ً
بههمیندلیل ،طبعا اقامتهای کوتاهی در مشهد داشتم و کمتر نعمت زیارت دوستان
قدیمی ه ـمدورهام ،که آنان نیز اشتغاالت مفیده تعلیمی و ارشــادی فــراوان داشتند نصیبم
میشد ،خاصه آنکه در آن سالها جناب آقای واعظزاده در ِس َم ِت استادی دانشکدۀ الهیات
مشهد ،در مقام افاضه بودند و بهعالوه ،به تصحیح و مقدمهنگاری و تحشیۀ چندکتاب
مهم که درحقیقت بهترین یادگار ایشان است میپرداختند .درعینحال از دیــدار اتفاقی
و مختصری فی َ
الم َثل در مسجد گوهرشاد با ایشان یا همدورههای دیگرم مرحوم آقا شیخ
ّ
 .1آیةاهلل شیخ محمدکاظم مهدو یدامغانی در سال 1277ش۱۳۱۶/ق در اطراف دامغان متولد شد .وی پس از فراگیری
برخی مقدمات به مشهد ّ
مشرف شد و دروس مقدمات و سطح را تكمیل نموده و چهاردهسال در درس خارج مرحوم
ّ
آقــازاده(حــاج میرزامحمد خراسانی فرزند برومند مرحوم آخوند؟امهر؟) شركت نمود و همزمان از سن بیستسالگی
(1296ش۱۳۳۶/ق) به تدریس سطوح مشغول شد و بیستوچهارسالگی (1300ش۱۳۴۰/ق) پس از ّ
تشرف میرزامهدی
اصفهانی به مشهدمقدس از اولین شركتكنندگان دروس وی بود و ده سال از محضر او استفاده نمود .وی از شاگردان
فاضل میرزا بود و چنین معروف است كه هممسلك با ایشان بوده است .وی در سال 1359ش1401/ق رحلت نمود.
 .2محمود پسندیده ،حوزۀ علمیۀ خراسان( ،انتشارات بنیاد پژوهشهای اسالمی آستانقدس1385،ش) ،ج ،1ص.17
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محمدکاظم شانهچی(1381-1306ش) 1و مرحوم آقا شیخ جعفر(زینالدین) زاهدی2؟مهر؟
محروم نمیماندم.
بههر حال در سنوات دهۀ چهل و پنجاه ،جناب ایشان و حضرات مبرور ایشان که دو
ّ
سهنفری از آنان را نام بردم ،بعد از طبقۀ اساتیدشان  ،از متشخصترین چهرههای علمی و ادبی
مشهد شناخته میشدند و از آنجا که آنان ِسمت استادی دانشکدۀ ِالهیات را هم عهدهدار
بودند ،وجود ایشان در آن دانشکده به آن حیثیت و اهمیت میبخشید.
 ...پس از انقالب هم که وضع این فقیر ناچیز معلوم و مشخص است و الزم به بیان نیست،
زیارت حضرت آقای واعظزاده؟هر؟ فقط در مراسم تشییع و سپس مجلس ترحیم مرحوم آقای
والدم در مسجد گوهرشاد نایل شدم ،و َ
کان ِآخ َر َعهدی ِبه.
پس از آنکه به آمریکا آمــدم ،هربار به زیــارت مرقومۀ شریفهای از ایشان که هر دو مرقومه
جواب عریضهای بود که بنده به حضورشان عرض کرده بــودم ،چشمم روشن شد ،که ّاولی
پاسخ عرض تسلیتی بود که به مناسبت وفات دائی محترمشان مرحوم حاج سید محمد
نجفآبادیمیردامادی؟هر؟ خدمتشان عرض کرده بودم و دیگری مرقومهای بود که بنده در
 .1ایشان حدیثپژوه و طلبه حوزۀ علمیۀ مشهد بود و از عالمان بزرگی ازجمله آقابزرگ تهرانی ،شیخ هاشم قزوینی ،مهدی
الهیقمشهای و میرزاحسین سبزواری اجازه اجتهاد و روایت دریافت کرد .تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد و تألیفات
متعدد در فقه ،حدیث و علوم مرتبط با آن در قالب کتب و مقاالت علمی و همچنین ساماندهی و فهرستنویسی
نسخههای خطی تعدادی از کتابخانههای مشهد ازجمله فعالیتهای اوست .وی با هدف صیانت از متون دینی و
نسخههای علوم اسالمی با همکاری دو نسخهشناس دیگر ،اقدام به فهرست نسخههای خطی شش کتابخانه مشهد
کرد و حاصل آن در دو جلد منتشر شده است .وی برای این امر سفرهایی به شهرهای مختلف ایران و دیگر کشورها نظیر
آذربایجان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،مصر ،سوریه ،عربستان ،ترکیه ،اردن ،لبنان ،مراکش و پاکستان داشت .وی در این
دیدارها به شهرها ،کتابخانهها ،موزهها ،مساجد ،دانشگاهها و مدارس قدیمی مراجعه کرده و به استنساخ و جمعآوری
نسخههای اسالمی پرداخته است .وی در سال ۱۳۸۱ش درگذشت و در حرم امامرضا؟ع؟ به خاک سپرده شد.
 .2استاد جعفر زاهدی در سال 1296ش در مشهد زاده شد .نیاكان وی اهل بروجرد و مقیم مشهد بودند .ادبیات عرب را نزد
شیخ محمدتقی شاهرودی ،شیخ محمدكاظم دامغانی ،شیخ حسن هروی و ادیبثانی خواند و سطح را در محضر شیخ
هاشم قزوینی و شیخ مجتبی قزوینی فراگرفت .وی كه از محضر بزرگان به فراگیری درس خارج استمداد نموده بود ،از سال
1337شبهتدریسدر دانشكدهمعقولو منقول(الهیات)دانشگاهفردوسیمشهدپرداختو شاگردانبسیاریراتربیت كرد
و بهدلیل داشتن مقام ارجمند علمی ،موفق به دریافت اجازه روایی از عالمان زیادی شد .ایشان از سال 1315ش در مدرسه
نواب و خیراتخان به تدریس فقه ،اصول ،تفسیر و حكمت پرداخت و كتابهای آموزنده بسیاری را نگاشت .سرانجام بعد
گذشت بیش از  8دهه از عمر مباركش ،در سال1419ق برابر با1377ش ،در سن 84سالگی در مشهد به سرای باقی شتافت.

168

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

َّ َ
مقام تشکر و سپاسگزاری از ابراز عنایت و یادآوری محبتآمیزی که ُم َعظ ٌمله در مجلس تکریم و
ادای احترامی که در مشهد برای مرحوم مبرور حاج شیخ هاشم قزوینی؟هر؟ (1339-1270ش)

1

تشکیل یافته بود از مرحوم والدم؟هر؟ فرموده بود ،که تفصیل آن را برادرم جناب دکتر محمود
(دامتافاضاته) در تلفن برایم شرح دادند و اجمالی از آن را -با ّ
توجه به ِالتزامی که برخی افراد و
بعضی رسانهها از یاد نکردن مرحوم وا ِلدم و زحماتی که او برای ِاحیای حوزۀ علمیۀ مشهد ،پس
َ
از شهریور بیست در ّ
معی ِت استاد بزرگوارش ،رضوانجایگاه ،آقای میرزامهدی غ َرو یاصفهانی
َ
2
ین َآیـ َـتــیــن ،ک ــف ــائ ــی(1350-1267ش) 3و
(اعــلـیاهللمــقــامــه) (1324-1264ش) و حضرت ِ

 .1میرزاهاشم قزوینی محضر حضرات آیات سید مـوسی زرآبـادی در قزوین ،و میرزامهدی اصفهانی و آقـاحسین قمی و
میرزامحمد آقازادهخراسانی را در مشهد درک کرد و از میرزامهدی اصفهانی و میرزامحمد آقازادهخراسانی ب ه اجاز ه اجتهاد
ّ
ی به توقی ع «صدر عن أهـله فـی محله» موشح گردید.
ن اصفهان 
مفتخر گردید و همیناجازه از طـرف آیتاهّلل سید ابوالحس 
ی ک ه میرزای
این شخصیت ،بهجز ایام تبعید (بهخاطر دخالت در واقعه «مسجد گوهرشاد» و مبارزه با رضاخان) تا روز 
ت از او جدا نشد( .کیهان فرهنگی ،اسفند ،1371ش)95
ت داش 
اصفهانی حیا 
ّ
ی نائینی
س سید محمدکـاظم یـزدی ،و نخستین شاگرد مبرز میرزا 
 .2میرزامهدی اصفهانی از بـهترین اصحاب در 
ی داشت .وی در 35سالگی (1298ش/عید فـطر 1338ه) به درجۀ اجتهاد
ی و نظرات ایشان تسلط کاف 
بود و ب ر مبان 
رسید .میرزا پساز سفر به مـشهد ،از  1300تا 1324ش به تعلیم معارف وحیانی کوشید .برخی از مستفیدان از محضر او
یقزوینی؛
نصدر؛شیخهاش مقزوینی؛شیخمجتب 
نحائری؛میرزاعلیاکبرنوقانی؛سیدصدرالدی 
عبارتانداز:سیدحسی 
شیخ غالمحسین محامیبادکوبهای؛ شیخ محمدحسن بروجردی؛ شیخ محمدکاظم دامغانی؛ شیخ هادی مازندرانی؛
شیخ زینالعابدین غیاثیتنکابنی؛ سید علی شاهرودی؛ شیخ علی محدثخراسانی؛ شیخ عبداهلل واعـظیزدی؛
ی نماز یشاهرودی؛ میرزاجوادآقا تهرانی؛ سید علیرضا
شیخ عـبدالنبی کجوری؛ سید محمدباق ر نجفییزدی؛ شیخ عل 
قدوسی؛ شیخ حسنعلی مروارید؛ شیخ علیاکبر صدرزادهدامغانی؛ شیخ محمدباقر ملکیتبریزی؛ و استاد محمدتقی
شریعتیمزینانی(.کیهانفرهنگی،اسفند،1371ش)95
 .3میرزااحمد کفائیخراسانی متولد نجف بود و درسهای مقدماتی و بخشی از سطوح را در منزل نزد استادانی خصوصی
فراگرفت .سپس مکاسب را به سفارش پدر نزد سید ابوالحسن اصفهانی و رسائل و کفایه را نزد برادرش ،میرزامحمد آقازاده
سهــای خارج فقه و اصول خراسانی شرکت کرد و پیش از  ۲۵سالگی به درجۀ اجتهاد رسید.
آموخت .از  ۱۳۱۹در در 
در حیات پدر به ایران آمد و در هنگام درگذشت پدرش در مشهد بود و سپس به عراق بازگشت و به تدریس درسهای
دورۀ سطح پرداخت .او در نهضت استقالل عراق ،در برابر سلطۀ استعماری انگلیس ،به عنوان نزدیکترین مشاور میرزا
محمدتقی شیرازی ،مشارکتی فعال داشت .در پی مجاهدتها در ۱۳۰۳ش ( )۱۳۴۲به ایران تبعید شد و در مشهد قصد
توطن کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند و به فعالیتهای علمی ،فرهنگی و سیاسی پرداخت؛ از جمله سه دورۀ خارج اصول و
نیزخارجبرخیمباحثفقه .کفائیبعداز درگذشتبرادرش،محمدآقازاده(متوفی۱۳۱۶ش)،زعامتحوزۀعلمیۀخراسان
را برعهده گرفت و پس از رویدادهای شهریور  ،۱۳۲۰حوزۀ علمیۀ منحل شدۀ مشهد را احیا کرد .کفائی در ۱۳۵۰ش۱۳۹۱/ق
ُ
درگذشت و در حرم امامرضا؟ع؟ به خاک سپرده شد .حاشیهای بر مباحث الفاظ کفایة األصول از آثار اوست.
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ســبــزواری(1345-1271ش)  1کشیده بود دارنــد 2-مختصری از آن فرمایشات حضرت آقای
واعظزاده در آن مجلس در صفحۀ دوم «ویژهنامۀ روزنامۀ خراسان به مناسبت نکوداشت آیةاهلل
ّ َ
حاج شیخ هاشم قزوینی» چاپ شده بود .بنده به حضورشان عرض کرده بودم و معظ ٌمله،
جواب ّ
مفصلی برایم مرقوم فرمودند .خدایش رحمت فرماید.
ایــن مطلب را هم ناگفته نگذارم که در ایــن منصب یا ِس َمت یا زحمتی که بهعنوان

رییس انجمن تقریب میان مذاهب اسالمی به جناب ایشان متوجه شده بود ،بیهیچ
نائب
ِ
ُ
تردیدی ،حضرت آقــای واعــظ اولیتر شخصی بودند که بــدان سمت منصوب گردیدند و
ً
ّ
قطعا خدمات سودمند زیــادی در تحقق مقاصد آن انجمن فرمودهاند و انشــاءاهلل در نزد
صاحبشریعت؟ص؟و امیرالمؤمنین ،علی؟ع؟ مقبول واقع گردد.
به پایان رسید آنچه را که به تقاضای برخی از همشهریان فاضل و شریفم که خدای بزرگ
همۀ آنان را سالمت و موفق بــدارد ،برای بیان فضایل و مکارم مرحوم مغفور ،حضرت آقای
َ
ّ
َ ُ
العال َ
مین و
والحمد ِهلل َر ِ ّب
حاج شیخ محمد واعظزاده؟هر؟ به نوشتن آن مکلف شده بودم.
َّ
َ
َص ّلی ُ
خوانندگان این نوشته ،در
الط ِّیبین .و انشاءاهلل همشهریان و
اهلل َعلی َس ِّی ِدنا ُم َح ّم ٍد و آ ِل ِه
ِ
ّ
ّ
ّ
نیابی این فقیر دریغ نفرمایند.
بوسی ِ
هنگام تشرف به آستان مقدس و حرم مطهر از عتبه ِ

 .1آیةاهلل حاج میرزاحسین سبزواری مشهور به فقیه سبزواری ،فرزند آیةاهلل میرزاموسی (۱۲۲۷-۱۲۹۷ش) در سامرا به دنیا
آمد و در ۱۲۷۹ش همراه پدر به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت .وی در سال ۱۲۸۶ش برای ادامه
تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی،
میرزامحمدباقرمدرسرضوی،میرزاعبدالجوادادیبنیشابوری(ادیباول)،حاجمیرزاحسیناز شاگردانمیرزایشیرازی
و حاج میرزا اسماعیل مجتهد علم آموخت .وی سال ۱۲۹۹ه .ش ،پس از فوت پدر و طبق وصیت او برای ادامۀ تحصیل
به نجف رفت و فقه و اصول را نزد آیات میرزاحسین نائینی ،سید ابوالحسن اصفهانی ،آقاضیاء عراقی و حاج سید محمد
فیروزآبادی فراگرفت و از همه اساتید خود اجازۀ اجتهاد دریافت نمود و به فقیهسبزواری اشتهار یافت .وی در  ۳۸سالگی
به درخواست مردم سبزوار به ایران بازگشت و در مشهد ساکن شد و به تدریس فقه و اصول و فلسفه و نیز اقامۀ نماز
جماعت روی آورد و خدمات اجتماعی و عمرانی کمنظیری انجام داد.
 .2دکتر احمد دامغانی :تا آنجا از نامبردن مرحوم پدرم در ضمن اساتید مرحوم واعظزاده دریغ دارند ،عیبی ندارد کهِ « :ت َ
لک
َ
ُ
قضایا ِقیاساتها َم َعها».
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یکی از نوادر روزگار ودانشمندی کم نظیری

1

دکتر سلمان سا کت

2

استاد واعظزاده یکی از نوادر روزگار ما و از دانشمندان کم نظیری بود که دانشگاه پرافتخار
فردوسی مشهد از حضور ایشان سالها بهره برده و بدان مباهات کرده است .دانشگاه فردوسی
مشهد در همۀ رشتهها استادانی بهنام و تأثیرگذار به خود دیده است اما در این میان ،دانشکدۀ
الهیات سه گوهر ناب و ارزنــده داشته که هریک بهنوبۀ خود ویژگیها و تأثیرهای شگرفی
در دانشگاه و جامعه برجای گذاشتهاند .این سه تن که امروز همگی روی در نقاب خاک
کشیدهاند ،عبارتاند از :استاد سید جاللالدین آشتیانی ،استاد کاظم مدیرشانه چی و استاد
محمد واعظزادۀخراسانی که همراه با چهار استاد برجستۀ دیگر "مفاخر" دانشگاه فردوسی
مشهد را تشکیل میدهند.
استاد واعظزادۀخراسانی یکی از نخستین استادانی بود که به دانشکدۀ الهیات دانشگاه
فردوسی مشهد که آن هنگام دانشگاه مشهد خوانده میشد ،گام نهاد و در طول سالهای
 .1متن سخنرانی در پیش نشست "همایش قرآنپژوه روشنبین ،بررسی شخصیت و اندیشههای استاد واعظزاده"
 .2دکتر سلمان ساکت ،رییس مرکز آثار مفاخر و اسناد و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی و دارای
دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد و در حال حاضر عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی است.
وی در سال  93با حکم دکتر کافی ریاست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان رییس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
فردوسیمنصوبشد.
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متمادی تدریس و تحقیق در این دانشکده عالوه بر شاگردان بسیاری که پرورش داد در بالندگی
مجلۀ دانشکده نیز نقشی بهسزا ایفا نمود .اما بیتردید پررنگترین و تأثیرگذارترین فعالیت او در
دانشگاه ،برگزاری کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی در پایان سال  ۴۹و آغاز سال  50شمسی بوده است
که یکی از بهترین و مهمترین کنگرهها در نیم قرن اخیر به شمار میآید و چه بسا بعد از کنگرۀ
هزارۀ فردوسی در سال  ۱۳۱۳اثرگذارترین کنگره در ایران بوده است.
مجموع مقاالت این کنگره همراه با معرفی کمیتهها و بیانیۀ نهایی در سه جلد منتشر شده
که بهخوبی ابعاد و ژرفای آن را نشان میدهد و الگویی خوب و مناسب برای روزگار همایشزده
و پر از سمینار امروز ما است.
استاد واعظزاده ،شخصیتی منشوری داشت و دارای ابعاد و وجوه گوناگون بود .در قرآن،
ً
تفسیر ،فقه ،اصول و کالم تبحری ویژه داشت و انصافا در بسیاری از این حوزهها ک ممانند و
کمنظیر بود .او مسؤولیتهای زیادی برعهده داشت که که مهمترین آنها دبیر کلی مجمع
جهانی تقریب مذاهب اسالمی بود و بهحق در این مسؤولیت منشأ خدمات فراوانی شد.
اما بیتردید اندیشههای تقریبی استاد و کوششهای بیدریغ و اثرگذار ایشان در زمینۀ
تقریب مذاهب اسالمی که بهویژه در سالهای حضور ایشان در مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی از رونقی دو چندان برخوردار بود ،یکی از مهمترین وجوه شخصیت و اندیشههای
استاد است که دانشگاه فردوسی مشهد بهویژه دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی و مرکز آثار
مفاخر و اسناد دانشگاه ،مسؤولیت پرداختن بدان را به عهده گرفت .بدین منظور نشست
امروز با عنوان «پرچمدار تقریب» و با سخنرانی استاد عالمه دکتر مهدی محقق و دکتر فخلعی
برنامهریزی شده است.
امروز که در گوشه و کنار جهان اسالم ،توطئه و استکبار جهانی با جهل و نادانی و خرافه
و تعصب و فرقهگرایی در هم آمیخته و هر روز به نام دین و مذهب و فرقه ،گروهی مسلمان،
گروهی دیگر را میکشند و گروهی شبهمسلمان ،آتــش تفرقه و چند دستگی را شعلهورتر
میسازند اهمیت کوششها و دیدگاههای آن استاد ژرفبین و دوراندیش بیش از پیش نمایان
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شده است.
باید بپذیریم که در دنیای امروز تنها گفتگو و مدارا میتواند آتش دشمنیها و کین هورز یها
را فرونشاند و جنگها و نزاعها را کاهش دهد و به جای آنها مهر و دوستی و برادری و همدلی
را جایگزین نماید.
ایران ما ،گفتگو و مدارا اهمیتی دوچندان دارد .اگر در دهههای پیش
بیتردید امروز در ِ
گروهی بر رواج گفتگو و اشاعۀ مدارا خرده میگرفتند و مستقیم یا غیر مستقیم و آشکار یا نهان،
با آن مخالفت میورزیدند ،به گمانم با شرایط حساس و پرمخاطرۀ امروز دیگر کسی بر ضرورت
آن ،انگشت تردید و پرسش نمینهد و همگان یا دست کم عقال و خیراندیشان بر اهمیت
آن پا میفشارند .باید بر اسب خرد سوار شد ،از تجارب ارزندۀ گذشته در مناظرات و گفتو
شنیدهای علمی استفاده کرد ،آموزههای بزرگان را آویزۀ گوش ساخت بهویژه آنجا که گفتهاند:
شاید همه یا بخشی از حق نزد دیگری باشد؛ تفاوتها را کنار گذاشت ،بر تشابهها تأ کید کرد
و مهمتر از همه ،ایران و ایرانیت را در کشورمان و اسالم و اسالمیت را در جهان اسالم محور قرار
داد ،باشد که توطئهها خنثی گردد و دوستی و همدلی موجبات شکوفایی بیشتر جهان اسالم
را فراهم آورد.
از همۀ شما سپاسگزارم.
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فقیهی جامع و روشن
سید حسین میردامادی

1

ظ و خانواده ایشان آشنا شدید؟ آیا قبل از اینکه مرحوم واعظزاده
•شما چگونه با شیخ مهدی واع 
داماد شما بشوند ،بین خانواده شما با شیخ مهدی واعظ و خانوادهشان ارتباطی وجود داشت؟
آشیخ مهدی که با پدر ما دوستی و آشنایی داشتند .اما شیخ محمد واعظزاده را از دور
میشناختیم و میدانستیم که پدر ایشان سه پسر دارند ،که یکی از آنها آشیخ محمد است،
ً
دیگری آشیخ حسین که بعدا در مصر دکتری گرفت ،و پسر دیگرشان هم آشیخ احمد است.
اوالد آشیخ مهدی را هم ما دورادور میشناختیم .ولی نظر به این که آشیخ مهدی و آسید هاشم
میردامادی با یکدیگر دوست بودند ،و آسید هاشم خیلی آشیخ مهدی را قبول داشتند ،این
وصلت اتفاق افتاد .مرحوم میردامادی در مورد دامادهایش دو تا شرط گذاشته بود ،اینکه سید
باشند و اهل علم؛ یعنی فقط همین دو شرط سیادت و اهل علم بودن را مطرح میکردند که
معموال متدین بودن هم جزء آنها بود .آشیخ محمد سید نبود ،لذا اگر سفارش آشیخ مهدی
 .1سید حسین میردامادی فرزند مرحوم آیةاهلل سید هاشم میردامادی از علمای بزرگ مشهد مقدس بوده است .پدر وی در
نجف نزد آخوند خراسانی ،میرزای شیرازی و میرزای نائینی شاگردی کرد و از سید احمد کربالیی ،سید مرتضی کشمیری
و میرزا جواد ملکی تبریزی در مباحثی اخالقی و عرفانی بهره برد .ایشان نیز سالهای سال از محضر پدر کسب فیض
کرد .پس از سالها به عضویت در دانشکده الهیات دانشگاه مشهد درآمد و سالها به تدریس و پژوهش در این دانشگاه
پرداخت .وی برادر همسر مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی هستند و به همین سبب آشنایی نزدیک با ایشان داشته اند.

174

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

واعظ و تأیید ایشان نسبت به شیخ محمد نبود ،آقا دخترش را به ایشان نمیداد .آشیخ مهدی
گفته بود که من پشت سر آشیخ محمد نماز میخوانم .از نظر علمی هم که ایشان جزء فضالی
طراز اول قم بود و از نزدیکان آیةاهلل بروجردی .در کتاب رجال آقای بروجردی هم مقدمهای
علمی بر کتاب نوشته بود .مقدمهای عربی که جزء امتیازات و ارزشهای علمی آشیخ محمد
ن موارد سبب شد که آقا آن شرط سیادت را در مورد ایشان نادیده بگیرد و راضی شد که
بود .ای 
دخترش را به ایشان بدهد.
•آشنایی پدر شما با پدر آقای واعظزاده ،آشیخ مهدی ،از کجا شکل گرفته است؟
دقیق نمیدانم چون مربوط به گذشتههای دور است .آقای ما از علمای نجف بود .آشیخ
مهدی هم در نجف منبر میرفت .شاید آشنایی این دو از همانجا شکل گرفته است.
•به واسطه آسید ابوالحسن اصفهانی که نبوده است؟ چون مرحوم شیخ مهدی واعظ از
ّ
مقربین ایشان بودهاند.
خیر ،چون آقای ما از علمای نجف بود و ایشان هم عراق منبر میرفت ،احتمال دارد از
آنجا باشد .اما میگویم ،دقیق نمیدانم که این آشنایی از کی آغاز شد .ولی میدانم که آشیخ
مهدی با آسید هاشم ارتباط داشت و این نکته را که گفته بود من پشت سر آشیخ محمد نماز
میخوانم ،آقا راضی شد که دخترش را به غیر سید بدهد.
•ارتباط شما با آقای واعظزاده از کجا شروع شد؟
ی ما سر جایش بود .اما رفتهرفته
خب ایشان داماد ما شدند و ارتباطات فامیلی و معلول 
این پیوند بیشتر و عمیقتر شد؛ مخصوصا وقتی که من از نجف به قم برگشتم .چند ماهی در
منزل ایشان ساکن بودم .این همنشینی باعث شد که صمیمیت و نزدیکی بیشتری بین ما
حاکم شود .دیگر خیلی جاها باهم بودیم .مثل جلسات انجمن اسالمی مهندسین یا دیدن

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

175

برخی از علما .حتی زمانی که آقای بروجردی به خاطر عالقهای که به پدر بنده داشتند ،برای
ایشان در قم مجلس ختمی برگزار کردند .جالب اینکه آقای بروجردی از نجف آسید هاشم
را میشناختند .چون پدرم در نجف که بود ،ضمن اینکه شاگرد آقای نائینی و طلبه فاضلی
بود ،شاگردی آخوند خراسانی و آقا ضیاء عراقی را هم میکرد .و عالوه بر تمام اینها ،به مسائل
عرفانی ،تهذیب نفس ،تقوا و عبادت نیز اشراف داشتند و در نجف مشهور بودند .لذا ،آقای
بروجردی ایشان را میشناختند .یک خاطره جالب هم اینکه روزی مرحوم واعظزاده که در قم
ساکن بود ،آسید هاشم را نزد آیةاهلل بروجردی میبرد .آسید هاشم خم میشود که دست ایشان
را ببوسد که همزمان آقای بروجردی هم دست آسید هاشم را میبوسد .ناظر این جلسه آشیخ
محمد بود و من در آن جلسه نبودم .این اتفاق را ایشان برای ما تعریف کردند.
•فرمودید به خاطر عالقهای که آیةاهلل بروجردی به پدر شما داشتند ،در قم مجلس ختمی
برگزار کردند .شما هم دراین مراسم شرکت کردید؟
بله .ما درواقع به عنوان صاحبان مجلس حضور داشتیم .خواهرزادههای ما سید محمد و
{آیةاهلل}سیدعلی خامنهای هم بودند .با هم خدمت آقای بروجردی رفتیم .از دامادهای مرحوم
پدرم هم فقط آقای واعظزاده حضور داشتند.
•مجلس ختم در کجا برگزار شد؟
در مسجد اعظم مجلس ختمی برگزار شد .ما بودیم و آسید محمد و آیةاهلل خامنهای ،که
بعد از مجلس ختم همگی به منزل آقای بروجردی رفتیم .با آقای شیخ محمد واع ـظزاده و
درواقع باعث این ارتباط بیشتر ایشان بود.
•در طی این دیدار خاطرهای از نوع رابطه آقای واعظزاده با ایشان دارید؟
خاطره که نه ،اما به هر حال معروف بود که آقای واعظزاده نسبت به آقای بروجردی ارادت
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زیادی داشته و خیلی پای درس و بحث ایشان میرفته است .از شاگردان مخصوص آقای
گلپایگانی هم بوده و به آقای ما هم نزدیک بوده است .آقای بروجردی مراتب علمی آشیخ
محمد را کامال میدانسته؛ به خصوص در قضیه مقدمه کتاب آقای بروجردی ،کتاب معروف
رجال ،که ایشان مقدمهای مینویسند؛ یعنی آقای بروجردی مقدمه این کتاب را در مسابقه
میگذارد و مقاله علمی آشیخ محمد که مقدمهای بر آن کتاب است ،برنده میشود .اینها
نشان دهنده این است که مراتب علمیشان نزد آقای بروجردی کامال محرز بوده است.
•یکی از کارهای مشترکی که شما با آقای واعظزاده انجام دادید ،برگزاری کنگره هزاره شیخ
ً
طوسی بود .در این مورد توضیح میفرمایید؛ اینکه ایدهاش اصال از کجا آمد؟
کنگره خیلی بزرگی بود .شخص آقای واعظزاده خیلی دغدغه این را داشتند که برای شیخ
طوسی همایشی برگزار کنند .من چون به زبان عربی مسلط بودم ،برای استقبال از مهمانان
عربزبان که از کشورهایی مثل الجزایر ،تونس ،مصر و سایر کشورها میآمدند به فرودگاه
میرفتم و آنها را در هتلهای مورد نظر اسکان میدادم .از این لحاظ من با ایشان همکاری
داشتم ،وگرنه امور مدیریتی تمام و کمال با خودشان بود .از نظرعلمی هم خیلی کنگره پرباری
بود .مهمانهای مهمی در آن همایش حضور داشتند .همه جا در این بابت نوشتهاند و دیگر
احتیاجی به توضیح بیشتر ندارد.
•به نظر شما اندیشههای تقریبی و وحدتی که آقای واعظزاده داشتند از کجا شکل گرفت؟
از مصر .در سفری که آقای واع ـظزاده به مصر رفتند با آشیخ محدتقی قمی که سالها
در مصر بود و علمای ازهر مصر ارتباط برقرار میکنند .سابقه مجمعالتقریب که در آن زمان
بوده است میگوید که شیخ شلتوت ،فقه جعفری را تأیید میکند .در نتیجه یک کرسی بر
کرسیهای چهارگانه حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلی اضافه میشود که همان فقه جعفری
است .این در تاریخ هم خیلی بیسابقه بوده است و اولین باری بوده که از یک منبع علمی
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اهل سنت چنین دیدگاهی به بیرون درز میکند .آنها به فقه جعفری عنوان رافضی را داده
بودند و عمده نظرات نسبت به فقه جعفری و شیعه منفی بوده است .تمام این کارها زمینهای
را فراهم کرد که ایشان مجمعالتقریب را در مشهد دنبال کند.
•آیا آقای بروجردی مرحوم واعظزاده را نماینده خود در زمینه تقریب مذاهب میدانست؟
بله .آقای بروجردی نظر مثبت و مساعدی راجع به تقریب داشت و ظاهرا خیلی هم به
این قضیه کمک کرده بود .آقای واعظزاده هم در کنار ایشان بود .همینها هم باعث شد که
کنگره شیخ طوسی را برگزار کند .مجمعالتقریبی هم که تا اواخر عمر ،آقای واع ـظزاده دبیر
کل آن بود را در ایران دنبال میکرد .دنبالهای تقریبی که در گذشته در مصر به وسیله آشیخ
محمدتقی قمی ،شیخ شلتوت و علمای ازهر پیگیری میشد .آقای واعظزاده زمانی که در
بنیاد پژوهشها بودند ،دستور دادند مقاالتی را که همزمان با آغاز مجمعالتقریب از مصر نوشته
شده بود ،تجدید چاپ ،و دوباره زنده کنند.
•خود شما آیا درس یا بحثی با آقای واعظزاده در بحث علوم دینی داشتید؟
خیر .چون بنده لیسانس و فوقلیسانس خود را در تهران گرفتم و ایشان در مشهد بودند.
منتها زمانی که بنده هنوز دانشجوی الهیات بــودم در بعضی از جلساتی که در دانشکده
الهیات تشکیل میشد شرکت میکردم .آقای واعظزاده حافظه خیلی خوبی داشت .در زمینه
مسائل دینی و کالمی ذهن روشن و بازی داشت .در مورد تاریخ اسالم خیلی خوب کار کرده
بود و کلی مطالعه داشت .در نهجالبالغه و به خصوص در تفسیر تبحر داشت .در تفسیر برای
دانشجویان دکتری جلساتی را برگزار میکرد که اگر چاپ شوند خیلی مفید واقع میشوند .آدم
باسوادی بود .جامعیت آقای واعظزاده را در کمتر کسی سراغ دارم .در زمینه تقریب و جمع بین
ً
مذاهب خیلی نظر معتدلی داشت .اصال با اینکه بعضی از اهل شیعه خلفا را میکوبند و نفی
و لعن میکنند موافق نبود .ایشان نسبت به خلفا و خدماتشان دید مثبتی داشت .لذا ،شاید
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به این دلیل بود که با علمای سنی زیادی در مصر و الجزایر و تونس ارتباط و تبادل فکر و عقیده
علمی داشت .این دیدگاه در آقای واعظزاده قوی شد؛ این که ّ
سنیها خدمات علمی زیادی
کردهاند و در علوم تفسیر و فقه هم کارهای قابل قبولی را از خود ارائه دادهاند ..آقای واعظزاده بر
این مسائل کامال اشراف داشت ،و لذا دید ایشان نسبت به علمای ّ
سنی دید خیلی معتدل،

مالیم و مساعدی بود .ابدا آن روحیه منفی و ّ
سنی ستیزی در ایشان نبود.
•ریشه این عقیده از کجا بود و این اندیشه متأثر از چه کسی بود؟

از مطالعاتی که داشت ،از فکر بازی که داشت و از کار آنهایی که دیده بود .تمام این
عوامل باعث شده بود که ایشان نسبت به اهل ّ
سنت نظر خیلی خوبی داشته باشد .واقعا هم
به تقریب اعتقاد داشت.
•در مورد توان ذهنی آقای واعظزاده اگر میشود بیشتر توضیح بفرمایید؟
حافظه بسیار قوی یکی از امتیازاتی بود که آقای واعظزاده داشتند .هر مطلبی که مطالعه
کرده بود را به خوبی در ذهن داشت .شاید ما هم به اندازه ایشان کتاب خوانده باشیم ،ولیکن
در خاطرمان نمیماند .این هم یک نعمت خدادادی بود که از آن برخوردار بود .هنگام مطالعه
ذهنشان جای دیگری سیر نمیکرد و تمرکز باالیی داشت .عمیقا با مطلب ارتباط برقرار میکرد
و آن را به خوبی به ذهنش میسپرد.آنقدر غرق در مطالعه میشد که حتی اگر بچهها داخل اتاق
سر و صدا راه میانداختند ،متوجه آن نمیشد .کمتر کسی را دیدهام که این طور موقع مطالعه
تمرکز داشته باشد .ولی آقای واعظزاده اینگونه بود و خیلی هم افکار خودش را قبول داشت؛
ّ
یعنی در مقابل فکر خودش کار ضد فکر خودش را کامال رد میکرد .گاهی در برابر آنهایی که
نظرش را رد میکردند تندی هم میکرد .در مجموع ولی جامعیت بسیار قابل توجهی در زمینه
علوم اسالمی داشت .ایشان یک دوره کامل فلسفه را نزد آقای ایسی خوانده بود .آقای ایسی
یکی از اعاظم اهل فلسفه در مشهد بود .جالب اینکه هیچگاه ندیدیم که ایشان در فلسفه
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اظهار فضل بکند با اینکه مبانی فلسفی دستش بود .معموال هرکسی که نصف آقای واعظزاده
فلسفه خوانده باشد ،کلی ابراز وجود میکند .هرآنچه که حاج مال هادی سبزواری و مالصدرا
در باب فلسفه اسالمی گفته بودند را میدانست و بلد بود .نسبت به عقاید و افکار خودش چه
در فقه و چه در تفسیر خیلی پابرجا و ثابت قدم بود و بسیاری از علمای ّ
سنی را هم ،در علوم
حوزوی مثل فقه و اصول و کالم و تفسیر ،قبول داشت.
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توگوی بین مذاهب
دیپلماسی دینی در پرتو آزادی و گف 
حجةاالسالموالمسلمینمجتبیالهیخراسانی

1

•دربارۀ سلوک و اضالع علمی مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی بفرمایید.
اگر بتوانیم زندگانی آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی را فصلبندی بکنیم ،بیتردید یک
فصل آن ماجرای برگزاری کنگرۀ هزاره شیخ طوسی است .یعنی ُدرست در فضایی که دولت
شاه سعی میکرد «پانایرانیسم» 2را زنده کند و فضاهای غیرمذهبی را تقویت کند ،به سبب
 .1مجتبی الهیخراسانی (متولد  1350مشهدمقدس) تحصیالت عمومی حوزه را از سال  1372در حوزۀ علمیۀ مشهد
آغاز کرد و سپس به تحصیل دروس خارج فقه و اصول پرداخت .از او بیش از  20عنوان مقاله و  30عنوان کتاب نشر یافته
است .او مؤسس دهها طرح پژوهشی و اطالعرسانی همچون شبکه بینالمللی اجتهاد ( ،)ijtihadnet.irشبکه علمی و
آموزشی معالم ( ،)maalem.irمنتدی اللغة العربیه ،و برنامه راهبردی جنبش علمی حوزه و دیگر موارد است .استاد الهی
پس از ده سال تصدی در مسؤولیت مدیرکل آموزشی دفتر تبلیغات اسالمی خراسانرضوی و مدیریت گروه آموزشی فقه و
مبانیاجتهاددفترتبلیغاتاسالمیمشهدهماکنون()1395استادیار مرکزآخوندخراسانیدفترتبلیغاتمشهدو رییس
میز «توسعه و توانمندسازی علوم اسالمی» زیرمجموعه قطب «بنیادهای نظری دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم»
است .ایشان همچنین ّ
مدرس سطوح عالی خارج فقه و اصول در حوزۀ علمیۀ مشهد است.
 .2پانایرانیسم ،عقیدهای سیاسی است مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و تیرههای ایرانی؛ شامل آذربایجانیها ،آسیها،
بلوچها ،زازاها ،کردها ،پشتونها ،هزارهها ،لرها،تاجیکها ،قزلباشها و به طور کلی تمامی اقوام ایرانی ساکن در فالت
ایران( .فرهنگ معین ،ج ،5ص .)۳۳۱محمود افشار یزدی ،درباره پانایرانیسم میگوید ...« :پانایرانیسم ما باید جنبه
دفاعی و فرهنگی داشته باشد نه تهاجمی .به این معنی که در برابر «پان»های دیگر ،مانند پانتورانیسم یا پانعربیسم که
قصد تجاوز از حدود ارضی خود دارند ،مقاومت داشته باشیم»( .افغاننامه ،دکتر محمود افشار یزدی ،ج ،3چ تهران،
١٣۶١ش ،صفحات .)۴٨٢-۴٧۵
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درایت و بصیرت مرحوم واعظزاده ،ایشان فضای تجلیل را به سمت شیخ طایفۀ امامیه یعنی
«شیخ طوسی» بردند .ایشان با زیرکی و ارتباطاتی که از زمان مرحوم آقای بروجردی و با شیخ
محمدتقی قمی و بقیۀ مهمانان خارجی داشتند ،آن کنگره را بسیار باشکوه برگزار کردند .ابوی

1

هم آنجا از دستیاران استاد واعظزاده بودند .در حاشیۀ این هزارۀ شیخ طوسی ،کارهای علمی
فراوانی هم انجام شد؛ مانند تصحیحاتی که از کارهای شیخ طوسی به مناسبت کنگره انجام

شد که جملگی تصحیحهای فوقالعادهای است .کارهای فوقالعادهای که دربارۀ «رجال
ً
کشی» انجام شد یا تفسیر «تبیان» که مجددا بازنشر شد و رساله و مقاالتی که بهافتخار شیخ
ج علمی
طوسی نگاشته و عرضه شد .در مجموع به برکت آن کنگره در آن سال ،فضا و مو 
ویژهای پدید آمد .فصل دوم مربوط به همکاری ایشان با بنیاد پژوهشهای آستانقدس رضوی
.1حجةاالسالموالمسلمینعلیاکبرالهیخراسانی(متولد1321شنیشابور)در سال 1335برایتحصیلعلومدینیوارد
مدرسه علمیۀ گلشن نیشابور شد و سال بعد برای ادامه تحصیل به مشهد عزیمت کرد و پس از چندسال موفق به اخذ
اجازۀ کتبی نقل حدیث از بزرگان علما نظیر مرحوم آیةاهلل مرعشینجفی شد و اجازۀ تصدی امور حسبیه از ناحیه برخی
از مراجع به وی اعطا گردید .وی در سال  1344موفق به اخذ گواهینامه ّ
مدرسی علوم منقول از تهران شد و در سال 1352
به دریافت دانشنامه کارشناسی در رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی از دانشکده الهیات و معارف اسالمی مشهد موفق
گردید ،و این در حالی بود که دو سال پیشتر ،اجازۀ اجتهاد را از بعضی استادان و از وزارت علوم و آموزش عالی دریافت
کرده بود .استاد الهیخراسانی عالوهبر نگارش مقاالت و کتابهای متعدد در تعدادی از کنگرهها و سمینارهای علمی
بینالمللی ،ازجمله کنگره بزرگداشت سعدی در هندوستان ،کنگره هزاره شریف رضی ،کنگره شیخ مفید ،کنفرانس
اندیشه اسالمی ،کنگره جهانی امام جعفر صادق؟ع؟ در دمشق ،کنگره نهجالبالغه ،مجمع جهانی اهلالبیت؟مهع؟،
مجمع تقریب بین المذاهب اسالمی ،مجمع بررسیهای اقتصاد اسالمی و کنگره جهانی امام رضا؟ع؟ و ...شرکت
ً
جسته و بعضا سخنانی ایــراد کــرده اســت .وی در سال  1363در پیریزی و راهان ــدازی بنیاد پژوهشهای اسالمی
آستانقدسرضوی با مسؤوالن آستان قدس و استادان حوزه و دانشگاه مشهد ،همفکری و همکاری داشت و از بدو
تأسیس این بنیاد ،به عنوان عضو هیأتمدیره و مدیر عامل آن منصوب شد .درحالحاضر عالوهبر عضویت در هیأت
امنای بنیاد ،مدیر گروه فقه و اصول بنیاد ،و شورای آموزشی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،عضو هیأتتحریریه و هیأت
مدیرۀ مجلۀ مشکوة ،عضو شورای فرهنگ عمومی استان و نیز ّ
مدرس حوزه و دانشگاه است .برخی از آثار اوست :کتابنامه
امامرضا؟ع؟ ،کنگره جهانی امامرضا؟ع؟1363،؛ المسائل العکبریة ،للشیخ المفید (تصحیح و تحقیق) ،کنگره هزاره
شیخ مفید1371،؛ دارالمفید ،بیروت1373؛ مکانة السنة المطهرة فی التشریع االسالمی ،مجلۀ االرشاد ،شمارههای 1تا
 1400،6و 1401ق؛حجةالحقشیخمحمدتقیادیبنیشابوری،ویژگیهاو خاطرات،مجله کیهانفرهنگی،ش،9آذرماه
1363؛یادنامهادیبنیشابوری،مؤسسهمطالعاتاسالمیدانشگاهمکگیل کانادا1365،؛شناختو پرورشتحقیقدر
نهجالبالغه ،کنگره ُ
ُ
نهجالبالغه1371 ،؛ مقدمهای بر ترجمۀ امالی شیخ مفید ،بنیاد پژوهشهای اسالمی1364 ،؛ رسالۀ
ُ
ُ
اسرار الوحی (تصحیح و تحقیق) مجموعه رسالههای فارسی( )1بنیاد پژوهشهای اسالمی؛ سفینة البحار ،تألیف مرحوم
شیخ عباس قمی (اشراف بر تصحیح و تحقیق) ،بنیاد پژوهشهای اسالمی؛ و....
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است که تا این اواخر هم ادامه داشت و بهموازات آن البته باید به فصل تدریسهای ایشان در
دانشگاه فردوسی هم اشاره کنیم.
• فصل ویژۀ بعدی هم که مشهورتر استُ ،بعد تقریبی ایشان است.
بله .جالب توجه اینکه آنچه یکدفعه ایشان را به سمت «تقریب» بــرده این است که
ایشان به هزینۀ خودشان در دورهای که دانشگاه فردوسی بودند ،به شانزده کشور اسالمی سفر
ً
میکنند و بعدا بیست کشور میشود .نکتۀ مهم این است که ایشان با هزینۀ خودشان و بابت
عالقهای که داشتند ،وارد فضای تقریب شدند .این خیلی جالب است! و بدینترتیب در
حاشیۀ آن سفرها و بهواسطۀ دیدار با بسیاری از متفکران و نهادهای آموزشی دانشگاهی و
اسالمی در این کشورها بود که ایدۀ «تقریب» در ذهنشان جرقه زد و سپس ادامهدهندۀ کاری
شدند کهاستادشان مرحوم آیةاهلل بروجردی شروع کرده بودند .میدانید فعالیت تقریبی با فوت
آیةاهلل بروجردی آرامآرام رو به خاموشی گرایید .البته دالیل آن بسیار است .بخشی مربوط به
ش دیگر مربوط به مصر و تحوالت آنجا
عدم همکاری رژیم شاه است که طبیعی هم بود .بخ 
بود و بخشهایی هم به ضعف تمرکز مرجعیت در ایران برمیگشت .در نجف نیز که چنین
دیدگاهی وجود نداشت .بنابراین چراغ تقریب که در مصر و ایران روشنشده بود آرامآرام رو به
خاموشی گرایید.
ً
• ظاهرا شلتوت هم در آن دوره از دنیا میرود!
بله .شیخ محمود شلتوت 1در همان دوره بهخاطر فتواهایی که داد منزوی شد و به
 .1محمود شلتوت(۱۹۶۳-۱۸۹۳م1341-1271/ش) مشهور به شیخ شلتوت عالم و مفسر اهل سنت متولد کشور مصر،
از استادان و رییسان دانشگاه االزهر بود .وی از علمای مدافع تقریب بین مذاهب اسالم و از مؤسسان دارالتقریب بین
المذاهب اسالمی بود .ارتباط مستمر با علمای شیعه ازجمله آیةاهلل بروجردی ،تأسیس کرسی فقه مقارن و صدور فتوای
معروف جواز عمل براساس مذهب شیعه و زیدیه ،ازجمله اقدامات تقریبی اوست .آیةاهلل بروجردی در سال ،۱۳۳۸آیةاهلل
حاج میرزاخلیل کمرهای را بههمراه آیةاهلل سید محمود طالقانی و گروهی از روحانیان ،به نمایندگی خود به قاهره فرستاد تا
از شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رییس وقت دانشگاه االزهر مصر بخاطر فتوای تاریخیاش تشکر کنند.
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شخصیت او حمله شد .سالها بعد ،مرحوم استاد واع ـظزاده موفق شد همان اهــداف را با
ً
تشکیل «مجمع جهانی تقریب بین مذاهب» 1مجددا طرح کند و با حمایت و تصویب مقام
معظم رهبری اجرا نماید .آن مجمع با آن وسعتی که همهمان خبر داریــم ،منشأ خدمات و
کارهای بزرگی شد .فارغ از یکی دو نقد که مربوط به برخی دیدگاههای حاشیهای و فرعی استاد
واعظزاده بود؛ ما شاهد خدمات فراوانی هستیم؛ مانند عرضۀ توان حدیثی و تفسیری ّ
تشیع و
ایجاد ُپل ارتباطی بین متفکران شیعی و دنیای اسالم .ایشان با مواضعی که گرفت و با روابط
ً
شخصیای که برقرار کرد باعث شد عمال خیلیها پنبه از گوش بیرون کنند و حاضر شوند
ً
اصال حرف تشیع را بشنوند و حضور متفکران شیعی را در همایشها و سمینارها تحمل کنند
که این به نظرم آغاز خیلی خوبی بود .در مقوالت دیپلماسی گفته میشود ،غیر از دیپلماسی
سیاسی نیاز به دیپلماسی عمومی هم داریم که به نظر من ،از ارکان دیپلماسی عمومی در حوزۀ
دینی و مذهبی ،جریان تقریب و شخص استاد واعـظزاده بود .باید گفت که بهبود روابط با
خیلی از کشورها از این دیدارهای استاد واعـظزاده و گروهشان از نهادهای علمی و دیدار با
شخصیتهای مذهبی و مفتیها-که بهصورت غیردولتی انجام میشد ،-آغاز شده است.
این اتفاق دربارۀ خیلی از کشورهای عربی منطقه است و لذا دستگاه دیپلماسی کشور هم
مدیون ایشان است.
 .1مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی سازمانی غیردولتی متشکل از گروهی از اندیشمندان و عالمان دینی جهان
اسالم با هدف تالش برای نزدیکی بیشتر مذاهب اسالمی است .این تشکل در سال ۱۳۶۹ش به دستور آیةاهلل خامنهای
تأسیس شد .ارتقای سطح آشنایی ،آ گاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسالمی و تقویت احترام متقابل و تحکیم
رشتههای اخوت اسالمی در بین مسلمانان بدون هیچگونه تمایزی از لحاظ تعلقات فرقهای ،قومی یا ملی آنان بهمنظور
رسیدن به امت واحده اسالمی ،استراتژی مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی است .در حال حاضر (1396ش)
محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است .اهم اهداف این مجمع عبارت است از :كمك به امر
احیا و گسترش فرهنگ و معارف اسالمی و دفاع از حریم قرآن كریم و سنت پیامبر اكرم؟ص؟؛ كوشش در راه ایجاد آشنایی
و تفاهمبیشتربینعالمان،متفكرانو پیشوایانمذهبیجهاناسالمدر زمینههایاعتقادی،فقهی،اجتماعیو سیاسی؛
گسترش اندیشۀ تقریب بین اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسالم و انتقال آن به تودههای مسلمان و آ گاهكردن آنان از
توطئههای تفرقهانگیز دشمنان؛ كوشش در تحكیم و اشاعه اصل اجتهاد و استنباط در مذاهب اسالمی؛ سعی در ایجاد
هماهنگی و تشكیل جبهه واحد درمقابل توطئههای تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دشمنان اسالم بر اساس اصول مسلم
اسالمی؛ رفع بدبینیها و شبهات بین پیروان مذاهب اسالمی.
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• چرا استاد آیـةاهلل واعظزادۀخراسانی باوجود اینکه شخصیت ُ
جامعاالطرافی داشــت ،در
مشهد چهره نشد؟
مرحوم استاد واعـظزاده شخصیت نخبهگرا بود و بههمیندلیل آشنایی عمومی مردمی
با ایشان پیش نمیآمد .ازطرفدیگر ،ایشان متخصص حدیث بود و حتی کسانی که با
ّ
ً
دیدگاههای ایشان خیلی مخالف بودند ،نسبت به تسلط حدیثی ایشان اقرار داشتند و انصافا
ایشان نسبت به تاریخ حدیث و علوم حدیث و ُ
فقه الحدیث و همچنین بحثهای تفسیری
حرفهای نویی داشتند .خوب چنین متخصصی مشخص است که بر سر سفره علمیاش
متخصصانبنشینندو فضایعمومیبرایایشانپیشنیاید.البتهفکر کنممحصورشدنشان
در دانشگاه هم باعث شد شخصیتهای حوزوی کمتر از وجود ایشان استفاده کنند و فکر
کنم اگر ایشان کمی با بدنه اجتماع بیشتر ارتباط میداشتند یا با بخشهایی از حوزه ارتباط
علمی بیشتر میداشتند و کرسی تربیت ثابتی میداشتند ایشان خیلی بهتر شناخته میشد.
بههرحال ایشان عضو هیأتعلمی دانشگاه شده بودند و آنجا موظفی داشتند و از طرفدیگر،
بسیار عالقهمند پژوهش و تألیف بودند و فکر میکنم فضای پژوهشی ،آزادی عمل بیشتری در
ً
اختیار ایشان قرار میداد .ایشان به نظر میآید نسبت به ّ
جو غالب بر حوزۀ آن روز ،مخصوصا
بعد از فوت آیةاهلل میالنی ،منتقد بود.
• آیا این درخصوص مشهد بود؟
حــوزۀ مشهد یا قم فرقی نمیکند .انتقاد ایشان هم نه بهخاطر دیدگاههای فلسفی یا
غیرفلسفی؛ بلکه نسبت به درک اقتضائات جهان امــروز و یک «فضای جهانی» بود که از
حوزههای علمیه انتظار میرفت .برای طیف کسانی چون مرحوم واعظزاده دیدار «شیخ احمد
کفتارو» (1382-1290ش1425-1330/ق) 1با مثل آیـةاهلل میالنی در مشهد ،خیلی جاذبه
 .1احمدبن الشیخ محمدأمین كفتارو ،مفتی وقت جمهوری عربی سوریه و رییس شورای عالی افتا و از مجددان تفکر
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داشته است .وقتی او دیگر شاهد رفتوآمد چنین شخصیتهای طراز اولی در مشهد نبود،
طبیعی است که به همان کنج اتاق دانشگاهیاش پناه َببرد و در آن فضا سیر کند و فکر میکنم
ً
مسافرتهای ایشان هم دقیقا در غیاب چنین اندیشمندانی به ایران صورت میگرفت .یعنی
بعد از اینکه ایشان ناامید شد ،خودش به خارج از کشور زیاد سفر میکرد و سعی کرد خودش
این فضا را بشناسد و این ارتباط را برقرار کند.
• چنددرصد شخصیت ایشانُ ،بعد تقریبی ایشان است؟
همه تصور میکنند نیمی از شخصیت ایشان باید راجع به تقریب باشد و بقیهاش هم نیم
ً
دیگر .اما فکر میکنم این نگاه ،جامع و کامل نیست .مثال تخصص ایشان در حدیث قابل
مالحظه است .شما تصویرتان از تخصص ممکن است این باشد که استاد خوبی بودند یا
ً
زیاد درس میگفتند؛ اما ایشان تحلیلهای خاص در «تاریخ حدیث» داشتند .مثال ما ایشان
سن
را در نشستی با موضوع «کارکردهای فقه مقارن» دعوت کردیم .تصور کنید که عا ِلمی در ِ
 92-90سالگی ،هشت صفحه با دستخط یادداشت کرده بود .خیلی جالب است کسی
در وزن آن استاد و آن بحث ،بازهم فیالبداهه نگوید .ایشان عادت داشت که هیچوقت
ً
سخنرانی فیالبداهه نکند و از ابوی هم شنیدم که ایشان هر همایشی میرفتند قبال یادداشت
نوشته بودند .یادداشتهایشان را هم گاهی به ابوی میدادند و مشورت میکردند تا خیلی
پخته و حسابشده صحبتکنند .باری ،در آن نشست ،این نکته را مطرح کردند که از دورۀ
امامصادق؟ع؟ به بعد چه شد که حجم پرسشها آنقدر یکدفعه توسعه پیدا کرد؟ ایشان
ً
میگفتند علتش این بود که امامصادق؟ع؟ دفعتا اصحاب جدیدی پیدا کردند که ائمۀ
قبلی نداشتند و این اصحاب تربیتشدۀ «مکتب فقه و حدیث عراق» بودند؛ یعنی مکتب
ابوحنیفه و دیگران حتی مثل زراره .نکته این بود که اینها «فقه تقدیری» کار میکردند یعنی
فقه فرضی نه فقه واقع .آنها صبر نمیکردند «مسأله» پیش بیاید بعد بروند جوابش را بدهند؛
اسالمی و پیشگامان بیداری و همگرایی مذاهب اسالمی.
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بلکه فروض خود را طرح میکردند که به آن «فقه افتراضی یا تقدیری» نیز میگویند .بنابراین
آنها پرسشهای محتمل را قبل اینکه پیش بیاید بلد بودند .اینها با این سرمایۀ پرسش ،نزد
امامصادق؟ع؟ آمدند .استاد واعظزاده فرمودند اگر میخواهید پیدا کنید که اینها که هستند،
اینها معروف بودند به «أ رأیتیون»؛ یعنی کسانی که آغاز سخنشان با این جمله بود« :أرأیت
ّأن»...؛ یعنی به نظر شما اگر اینطوری شود چه میشود؟ بنابراین آنها از حادثه و اتفاق ناافتاده

ً
سؤال میکردند .خب ،این یک تحلیل جدید است و خیلی هم متفاوت است .اقال من که
نشنیده بودم بااینکه بارها خودم دورۀ حدیث و رجال گفتم و کار حدیثی داشتم 1.از اینطور
تحلیلها ایشان زیاد داشــت ،حتی راجع به تاریخ حوزه و بحث مشروطه .دربــارۀ اختالف
بین علما در باب مشروطه و ارتباط نیروهای ملیمذهبی با سران مذهبی نهضت ،ایشان
ی شود خیلی مغتنم است .ایشان در باب
تحلیلهای خوبی داشت و اگر اینها یکجا گردآور 
حدیث ،یکی از ُپرطریقترین آدمها بودند .شاید بعد از مرحوم آیةاهلل مرعشینجفی و دو سه نفر
مثل ایشان ،ما کمتر کسی مثل مرحوم استاد واعظزاده داریم که به همۀ طریق شیعه و زیدیه به
همۀ اینها ایشان طریق اجازۀ حدیثی داشت .یعنی از خیلی از کسانی که تصور نمیکنید .لذا
ً
اگر کسی به سلسله اجازات ایشان متصل میشد عمال به تمام این طرق حدیثی متصل بود.
خوب ،این خصوصیت در کمتر کسی بود و ایشان یک از کارهایی که مراقبت داشتند این بود
که اگر پیش یک عالم طراز اولی که در حدیث و تاریخ حدیث و سلسله اجازات معتبر و مهم
ً
است ،میرفتند و دیداری داشتند ،ظاهرا یکی از برنامههایشان این بود که کسب اجازهای هم
ُ
 .1ایشان در آن جلسه فرمودند :شش نفر از اصحاب حضرت باقر و صادق؟عهما؟ ،به نام فضال یا« صحیحة الفضالء»
معرو فند؛ زرارة ،الفضیل بن یسار ،بكیر بن اعین ،محمدبن مسلم ،بریدبن معاویة و ابیالجارود.ببینید زراره چقدر سؤاالت
دقیق فقهی از صادقین؟امهع؟ دارد .اما این سؤاالت دقیق از کجا میآید؟ اینها کجا درس خواند هاند و این دقتها کجا بوده
ّ
است؟ کشی میگوید :چهارنفر از اصحاب اجماع )مثل زراره و محمدبن مسلم( ابتدا از شاگردان ابوحنیفه بودند؛ اما با
رفتوآمد حضرت صادق؟ع؟ به کوفه ،حضرت با اینها ارتباط پیدا کردند و آنها شیعه شدند .این معلومات منحصر به
روایات نبوی و قیاس و استحسان و استنبا طهای عقلی بود .حتی روش مکتب ابوحنیفه بر این بود که شاگردانش در
مسجد کوفه از سر شب تا صبح بنشینند ،فرع و مسأله طرح کنند و درباره مسایلی که واقع نشده است ،بحث کنند .به
اینها میگویند« :أرأیتیون»؛ چون برای طرح مسأله میگفتند :أرأیت لو کان کذا...؟ یعنی اگر این مسأله واقع شود ،چگونه
میشود؟
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بکنند و این جالبتوجه است .از اینطور چیزها ایشان زیاد در زندگینامهشان است.
• واکنش متن حوزه با دیدگاههای خاص تقریبی و نگاه نواندیشانۀ ایشان چه بود؟
حوزه ،آقای واعظزاده را درک نمیکرد .آنها فکر میکردند که ایشان خیلی جلوتر میرود.
ایشان زیادی نواندیش بود و این بیشتر به این خاطر بود که خودشان با آن واقعیتهایی مواجه
نبودند که آقای واعـظزاده مواجه بود؛ البته حوزه به مصاحبۀ ایشان با مجلۀ هفتآسمان 1و
مجلۀ حــوزه 2واکنش نشان داد .میگویند بزرگان ،لغزشهایشان هم گاهی بزرگ میشود و
ایکاش همان در مصاحبه هم نمیبود .البته از ایشان که سؤال شد گفتند ،گفتگو به شکل
گعده بود و باید بعدش اصالح میشد و من میدیدم؛ اما این اتفاق نیفتاد .البته نقدش توسط
دوستان خود ایشان چاپ شد و خیلی هم محترمانه بود؛ اما اثر خود را گذاشت .تفکرات افراطی
هم همهجا هستند و تفکرات افراطی وقتی نمیتوانند با کل کسانی که «گفتگوی بین مذاهب»
را باور دارند مقابله کنند؛ چه بهلحاظ شخصیتهای مذهبی و چه ب ه لحاظ شخصیتهای
هدف در دسترس را ،پیدا میکنند که همۀ حمالت را به آن سمت
سیاسی ،الجرم یک نقطۀ ِ
ببرند .طنز روزگار این بود که من دو نفر از فاضالن جوان را که خیلی نسبت به ایشان سوءظن
داشتند ،در تشییع استاد واعظزاده دیدم و از حضورشان خیلی تعجب کردم .آنها گفتند که ما
شش ماه قبل ،درحالیکه برای بحث و انتقاد نزد مرحوم واعظزاده رفتیم ،آنقدر از پاسخهای
ایشان بهتزده شدیم که این باب ارتباط ما با ایشان شد و شاید ده یا دوازده بار خدمت ایشان
رسیدیم و کلی استفاده کردیم و از ایشان بابت سوءظنی که داشتیم عذرخواهی کردیم.
• از فعالیتهای ایشان در بنیاد پژوهشهای آستانقدس بفرمایید.
ُ
عبقات األنــوار» 3است .ایشان معتقد بود ما
یکی از فعالیتهای علمی ایشان در باب «
 .1شماره  10و .11
 .2شماره .141
.3ایناثر،بزرگترینو ارجمندترین کتابعالمهمیرحامدحسیناستو از شاهکارهایعلمیو اعتقادیشیعهبهشمار
ّ
میرود .مؤلف ،این کتاب را در مناقب ائمه اطهار؟مهع؟ و در جواب کتاب ضد شیعی «تحفة اثنا عشریه» نوشته است.
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باید هرچه از کارهای سنی و شیعه راجع به «ثقلین» است ،احیا و چاپ کنیم؛ لذا «حدیث
ثقلین» را باید محور قرار دهیم و ایشان بسیار راغب بود زودتر منتشر شود و اولین جلدی هم
که از عبقات در بنیاد منتشر شد ،همین جلد است .ابوی ما در ّ
معیت استاد واعظزاده برای
ُ
2
نسخ عبقات به هند رفتند و آنها را در کتابخانۀ «میرحامد حسین هندی» 1مشاهده کردند.
ایشان با خاندان میرحامد صحبت کردند و با چه زحمتی ترتیب تصویربرداری نسخهها داده
شد و سپس به اینجا انتقال یافت .این زحمات فقط به این عشق بود که امامت و احادیث
اهلبیت؟مهع؟ از طریق شیعه و سنی احیا شود و با ادامۀ کار عظیمی که مرحوم میرحامدحسین
ً
هندی جد اعالی امام؟وضر؟ انجام داده ،این کار حتما به سامان برسد .لذا اولین جلدی هم
که از عبقات به خاطر دارم که منتشر شد ،جلد مربوط به حدیث ثقلین بود و جالب اینکه
شروعکننده ،ایشان بودند و ادامهدهنده کسانی بودند که به تقریب باور نداشتند؛ ولی هیچکس
کتاب خصومتبرانگی ز «تحفة اثنیعشریه» (هدیهای برای شیعیان دوازدهامامی) را مولوی عبدالعزیز دهلوی (م۱۲۳۹ق)
ُ
«سراج الهند» نوشته بود .او که از عالمان برجسته و فاضل شبهقاره هند و از اهلسنت بود ،بدون توجه به
معروف به
آیات وحدتبخش قرآن و سفارشهای پیامبر؟ص؟ در این کتابش ،عقاید و آرای شیعه را بهطورعموم و فرقه اثنیعشریه را
بالخصوص در اصول و فروع و اخالق و آداب و تمامی معتقدات و اعمالشان به عباراتی خارج از نزاکت و کلماتی بیرون از
آداب و سنن مناظره و به کتب نوآموزان  -که به خطابه نزدیکتر است تا به برهان یا دستکم نقل صحیح مطالب  -مورد
حمله و اعتراض قرار داده است.
 .1عالمه میرحامد حسین هندی ،در سال۱۲۴۶ق در شهر میرتهه هند به دنیا آمد .میرحامد حسین وقتی به هفت سالگی
رسید ،پدرش او را به مکتب گذاشت .او مقدمات و دروس ابتدایی را خواند ،آنگاه وارد مراحل باالتری رسید .جوامع
اسالمی بویژه هندوستان ،در دوران زندگی میرحامد حسین ،بیش از پیش دچار آشوب و تفرقه شده بود .استعمارگران و
ّ
دشمنان اسالم ،همواره برای دستیافتن به اهداف شوم و غارتگرانه خود ،دوست میداشتند که مسلمانان با هم اتحاد
نداشته باشند و مدام با خصومت زندگی کنند .بدینخاطر ،گاه دانشمندانی را در میان خود مسلمانان تحریک میکردند
تا با نوشتن و یا گفتن حرفهایی تفرقهافکن و اختالفآفرین ،صفوف آنان را بر هم زنند و محیط زندگی برادرانه را تبدیل
به بلوا و آشوب و سوء ّ
ظن و دشمنی سازند .عالمه سید محمدقلی (پدر میرحامد حسین) ،سالها عمر خود را صرف
جوابدادن شبهات و تهمتهایی کرد که دشمنان اسالم ،به دست برخی از دانشمندان مسلمان ،علیه شیعه و مکتب
اهلبیت؟مهع؟ شایع میکردند اکنون بعد از پدر نوبت به پسر صالح و خلف او یعنی عالمه میرحامد حسین هندی رسیده
بود .او مشاهده میکرد که چه افتراها و تهمتهایی بر شیعه میبندند که روح شیعه از آنها خبر ندارد ...این بود که تصمیم
گرفت کمر ّ
همت ببندد و همچون پدرش ،در عرصه قلم و تحقیق و ّ
تتبع و بیان حقایق اسالم و وقایع تاریخ اسالم ،به
دفاع از حق برخیزد و به تهمتهای مغرضانه و جاهالنه و خصومتآمیز دشمنان تشیع ،پاسخ دهد .میرحامد حسین
سالهای عمر گرانمایهاش را در این راه صرف کرد و از این رهگذر ،خدمات شایانی به عالم تشیع ارزانی داشت.
 .2ابوی ،از خاطرات آن سفر هند میفرمودند برای یک نسخۀ مهم ،خیلی در آن سنگالخهای کذایی میرفتیم تا نسخه
را ببینیم .یاد باد ،آن روزگاران یاد باد!
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نمیپرسد این کار که توسط دیگران ادامه پیدا کرد توسط چه کسانی شروع شد؟ آری ،توسط
همان بنیاد پژوهشهایی که استاد واعظزاده از ارکانش بودند ،انجام شد .دربارۀ عبقات هم
میدانید که بزرگترین دایرةالمعارف تاریخ شیعه در امامت است و هیچکس هنوز موفق نشده
کل جلدهای عبقات را چاپ کند که گفته شده اگر همه جلدهای آن چاپ شود شاید نزدیک
 70و  80جلد بشود .خالصۀ عبقات که چاپ شده در  10جلد عربی منتشر شده است .تازه
اینها تلخیص آن جلدهایی است که در دسترس بوده است .در هم ۀ مراکز تحقیقاتی ،گروهها
ً
اسم دارد مثال میگویند گروه قرآن و گروه فقه؛ اما تنها گروهی که در بنیاد ،عنوان یک کتاب
را دارد« ،گروه عبقات» است که در زمان مدیریت والد تأسیس شد .مرحوم استاد واعظزاده
کتابخانهشان را به بنیاد پژوهشهای اسالمی هدیه کردند .جالب این است که خیلی از
کتابهای ایشان ظهرنویسی دارد؛ یعنی پشت کتاب یادداشتی مینویسند .این یادداشت
بیشتر نکتهای دربارۀ کتاب یا مؤلف است و عادت خیلی جالبی است که ابوی هم دارند.
درهرصورت از این کارها ایشان زیاد دارد .در یک کالم ،ایشان عا ِلمی است که مسألهاش
«علم» بود و برای بیان آن ،صریح بود .ابوی گاهی میفرمودند همین حریت آقای واعظزاده و
صراحتش کار دستش میدهد و خیلیها را رنجیده میکند.
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آزاداندیشی مثال زدنی
دکتر غالمرضا جاللی

1

•آشنایی شما با مرحوم آیةاهلل واعظزاده از چه دورهای بود؟
شاید نخستین باری که من خدمت مرحوم آیةاهلل واعظزاده رسیدم در جریان تدوین کتابی
با عنوان «دیدگاههای علمی آیةاهلل میالنی» 2بود .بنده به دلیل حضورشان در بنیاد پژوهشهای
آستان قدس رضوی ،از طریق حاج شیخ علی اکبر الهی خراسانی با ایشان آشنا شدم .میزان
حافظه ایشان و تواناییهایی که داشتند خیلی برای من بهتبرانگیز بود .نکات بسیار جالبی با
جزییات کامل از گذشته حوزه علمیه خراسان در ذهن داشتند که اینها را من از هیچ کسی در
طول آن مصاحبههایی که از چهارصد نفر گرفتم نشنیدم .زمانی که بنده خدمت مرحوم آیةاهلل
میالنی میرسیدم ،به دلیل اینکه مکرر به خانه ایشان و کتابخانه خصوصیشان میرفتیم،
 .1غالمرضا جاللى ،تحصیالت ابتدایی را در مدرسه منوچهری مشهد در ســال 1347تمام کرد و مدت هشت سال
در مدرسه آیةاهللالعظمی میالنی با علوم دینی آشنا شد .مدتى در فرهنگستان علوم اسالمى قم به فعالیت پرداخت،
سپس مسؤول برنامههاى عقیدتى  -سیاسى شهربانى قم شد .او همزمان در دانشگاه پلیس به تدریس پرداخت.در سال
1360ش ،به مشهد بازگشت و پس از اتمام سطوح عالى حوزه ،از جمله درس خارج فقه و اصول در دانشگاه شیراز و
دانشگاه آزاد كازرون به تدریس فلسفه و تاریخ ادیان پرداخت .او به مدت چهار سال ،معاون پژوهشى مركز اسناد انقالب
اسالمى خراسان بود و از سال  1375همكارى با دفتر تبلیغات اسالمى خراسان رضوى را آغاز كرد .عضویت در هیأت
علمى گروه تاریخ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى وابسته به دفتر تبلیغات اسالمى از دیگر مسؤولیتهاى اوست.
 .2دیدگاههای علمی آیةاهلل محمدهادی حسینی میالنی ،جاللی ،غالمرضا ،بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
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عکسها و نوشتههایی از مرحوم واعظزاده خراسانی نشان میدادند .ارتباط نزدیکی بین آنها
وجود داشت .تصاویری وجود دارد که حاکی از آن است که برخی از بزرگان و شخصیتهایی
که از مصر و سوریه میآمدند هم ،در آن جلسات حضور پیدا میکردند که شاید دلیلش تسلط و
ً
آشنایی ایشان با زبان عربی بوده است .خود آیةاهلل میالنی کامال گفتگو میکردند ،ولی از ایشان
به عنوان یک شخصیت علمی دعوت میکردند .مؤسسهای بود که در مسجد ُمقبل 1تأسیس
شد و بعد از آنجا به دانشگاه فردوسی انتقال پیدا کرد و در نهایت دانشکده معقول و منقول را به
وجود آورد .ارتباط این شخصیتها با این جریان ،از جمله مرحوم شانهچی و مرحوم آشتیانی،
ایشان بودند .آقــای فاضل یــزدی 2و آقــای جوهرچی و برخی شخصیتهای دیگر و حتی
تحصیلکنندگان ،از دیدگاه افراد انقالبی که آن زمان این مسایل را پسند نمیکردند خیلی مورد
توافق آنها نبود .به همین دلیل آنها در بافت مبارز حوزه شرکت داده نمیشدند و در آن اسناد
دیده نمیشود .بیشتر مراودات مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ،با اساتید دانشگاه و آحادی از
دانشوران حوزه محدود میشد .شاید بتوان طور دیگری به این قضیه نگاه کرد که فرمودید آقای
میالنی مدرسه را راه انداختند و توقع بود که این آدمها بیایند و به ایشان کمک بکنند .این را
بیشتر نسبت به برخی از اساتید آقای واعظزاده مثل آشیخ محمد کاظم دامغانی ،میرزا احمد
کفایی و ...نسبت میدهند .بقیه هم که بودند ،در آن بستر دگردیسی که شما میفرمایید نبودند؛
.1مسجدی در خیابان امام خمینیمشهد.
 .2دکتر محمود یزدی مطلق(فاضل) در  18مرداد ماه 1312در مشهد مقدس (باال خیابان  -کوچه باغ خرم) چشم به جهان
گشودند پدرشان فردی روحانی و پیشنماز مسجد حاجی رجب در باال خیابان بودند .پدرشان در خردسالی با یکی از
خویشاوندان از یزد جهت کسب علم و فضل به مشهد میآیند و به مدرسه فاضل خان وارد میشوند و از آن پس در مشهد
میمانند .او در طول تحصیل خود ،از محضر استادان زیادى بهره جست كه ادیب نیشابورى ،حاج میرزا احمد مدرس
یزدى ،حاج شیخ هاشمى قزوینى ،بدیعالزمان فروزانفر و دكتر مهدى حائرى ،شهید مطهری و مرحوم راشد و ...از آن
جملهاند .از میان سمتهای ایشان میتوان به كارشناس و مسؤول كتابخانه دانشكده اللهیات دانشگاه فردوسی مشهد
از سال  ۱۳۴۸تا  ، ۱۳۵۷عضو شورای انتشارات فردوسی مشهد ازسال  ۵۸تا سال  ، ۶۰عضو كمیته كتابخانه دانشكده
الهیات دانشگاه فردوسی مشهد از سال  ۶۰تا سال  ، ۸۱عضو شورای پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد سال  ۶۲تا سال ۷۰
و از  ۱۳۷۴تا ، ۱۳۸۰عضو هیأت تحریریه نشریه دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،مدیر مسؤول نشریه دانشكده
الهیات دانشگاه فردوسی مشهد  ،معاون پژوهشی دانشكده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ،رییس كتابخانۀ دانشكده
الهیات دانشگاه فردوسی مشهد،مسؤول راه اندازی كتابخانه جامع گوهر شاد مشهد بعد از انقالب اشاره کرد.
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یعنی رویه ایشان نسبت به کسانی که در بیست سال قبل از انقالب حضور داشتند ،خیلی
ً
انقالبیتر بود .مثل مرحوم میرزا احمد کفایی .ما میتوانیم این را در اساتید آقای واعظزاده ،مثال
اساتیدی که از سطح شروع کردند یا اساتید اولیه ایشان مشاهده کنیم .بهعنوان مثال ،ایشان
میگویند من نزد آشیخ محمد کاظم دامغانی یا نزد میرزا احمد کفابی درس میخواندم ،ولی
آن حوزویانی که بیشتر در فضای انقالب درگیر بودند با اینکه خیلی از آنها شاید پای درس این
افراد هم مینشستند ،اما ارتباطشان با فضالی انقالبی و حوزوی باعث شد که با همین خط
مشی رشد بکنند .البته مرحوم آیةاهلل واعظزاده از ناحیه پدرشان در جریانهایی مثل مسجد
گوهرشاد مشارکت داشتند .خود ایشان هم با وجود سن کم (دوازده سالگی) در کنار پدر بودند و
به قم تبعید میشوند .باألخره یک سر این قضیه به انقالبهای اجتماعی ارتباط پیدا میکند.
پدر ایشان هم به عنوان سخنگوی مراجع ،چه آنجایی که خدمت آیةاهلل بروجردی رسیدند و
ً
چه در اینجا ،این ارتباط قاعدتا به صورت طبیعی تأثیر متفاوتی روی ایشان داشت .از طرف
دیگر هم ارتباطاتهایی که با خود مرحوم سید هاشم میردامادی و رهبر انقالب داشتند ،که
ً
قطعا افرادی مانند آسید جواد خامنهای را کنار خودشان میدیدند ،و همچنین آشنایی کامل
ً
با افکار آیةاهلل خامنهای قطعا تأثیر میگذاشته است .منتها اینها به خصوصیات خود افراد
هم خیلی ربط پیدا میکند .آن نگاه و کالمی که ایشان توانست پیدا کند ،آن شناختی که از
جهان اسالم به دست آورد ،آن مراوداتی که با افرادی مثل مرحوم آیةاهلل بروجردی داشتند (شاید
تأثیرگذارترین شخصیت روی ایشان مرحوم آیةاهلل بروجردی بودند) همگی به نوبه خود مؤثر بود.
دیدگاه ایشان خیلی به دیدگاه آیةاهلل بروجردی نزدیک بود.
•بله ،خود ایشان هم میگفتند من هرچه دارم از آیةاهلل بروجردی دارم.
بله همینطور است .مرحوم آیـةاهلل بروجردی نگاهش خیلی با مرحوم امام فرق میکرد.
ایشان در حقیقت تربیت شده مکتب مرحوم آخوند خراسانی بودند .آخوند خراسانی هم در
برنامههای مربوط به مشروطه ،یک جمعبندی از بحث سیاست کرده است .آنها به خاطر
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آثار بسیار بدی که روی معنویت حوزه در آن زمان گذاشته بود ،خیلی نتوانستند از این قضیه
استقبال کنند .آن جریان در طیفی از علما تا عصر حاضر در خود حوزه استمرار پیدا کرده است.
این تقسیم کار حوزه به صورت سنتی وجود داشته ،لذا آن کسانی که هم که خیلی رادیکال
بودند به کسانی که در سنتهای گذشته بودند ،زیاد خرده نمیگرفتند .این جریانها ،مکرر
ً
اتفاق افتاده است .مثال در جنگ ایران و روس همین مسایل پیش آمد .در نهضت تنباکو،
مرحوم شیخ محمدتقی بجنوردی خیلی با نگاه مرحوم آیةاهلل شیرازی موافق نبود .با اینکه
خودش از شاگردان ایشان بود اما خیلی به این قضیه ورود پیدا نکرد .گفته میشود که اگر ایشان
به این موضوع ورود پیدا کرده بود ،یکی از بخشهایی که در کشور خیلی میتوانست تکان
دهنده باشد ورود خراسان به بحث نهضت تنباکو بود ،و لذا به جای اینکه با آنها همراه شود،
ن مسایل را افرادی مانند فریدون آدمیت در تاریخ نهضت تنباکو
جلوی نهضتیها را گرفت .ای 
منعکس کردند .مرحوم محمدتقی بجنوردی ،خراسان را میشناخت .با توجه به ویژگیهای
خراسان کاری نکرد که دیگران بتوانند سوءاستفاده بکنند .ولی برائت روشنفکران مثل فریدون
آدمیت به این دلیل است که او جلوی انقالب را گرفته است .ولی چه بسا ایشان چه چیزها را
دیده و چه نگرانیهایی داشته ،که آن نسل و آن افراد ندیده بودند .تجربههای زیادی در حوزه
وجود داشته و آن وعدههایی که حوزویان میدادند و هنوز هم کم و بیش وجود دارد ،سینه به
سینه انتقال داده میشد و مرحوم واعظزاده محصور تمام این رخدادهایی بود که نقل کردیم،
به اضافه این که ایشان پشت پرده را هم میتوانست ببیند .به خاطر اینکه در آن زمان کسی که
موفق میشد از کشور خارج شود ،به خصوص در کشورهای عربی ،و در باالترین سطح پذیرفته
ً
شود و با شخصیتهای تراز اول آنجا گفتگو کند ،طبیعتا نگاه متفاوتی داشته و خیلی تحت
تأثیر مسایل روزمره قرار نمیگیرد .لذا ،من فکر میکنم یکی از بزرگترین دستاوردهای ایشان
برای حوزه خراسان ،نگاه متمدن و متفاوتی بود که ایشان در اختیار داشت .گرچه حوزه به
درستی از آن استفاده نکرد.
•آقای واعظزاده در نوجوانی ،از همان سالی که به نجف تبعید شدند ،نجف را دیدهاند .البته
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یک سری از خاطراتشان در نجف را خود من از زبان ایشان شنیدم ،مثل ارتباطی که ایشان
با شیخ عباس قمی داشتند .اما خود شما بهتر از من میدانید که تأثیرپذیری ایشان بیشتر از
ً
مکتب قم بود و اصال در مکتب نجف شاگردی نکردند که بخواهند تأثیرپذیری زیادی از
مکتب نجف داشته باشند .میتوان گفت از همان ابتدا در خدمت آقای بروجردی بودند؛
ً
یعنی دقیقا از ابتدایی که این فضا شکل گرفت شاگردی آقای بروجردی را کردند .باألخره
ایشان در مشهد بودند و فضای خراسان خیلی با قم متفاوت بوده است .حتی خیلی از اساتید
به مشهد آمدند ولی سریع رفتند چون خیلی دوام نیاوردند .میخواهم نگاهی از این جهت به
آقای واعظزاده داشته باشیم؛ اینکه ایشان شاگرد بزرگان مکتب خراسان بوده و کسانی مثل
آشیخ هاشم ،آشیخ مجتبی و مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی را درک کرده است .از آن طرف ،به
قم که رفته شاگرد عالمه طباطبایی بوده و اجازه اجتهاد معقول و منقول را از ایشان گرفته .همین
نگاه متمدنی که شما فرمودید ،یعنی آدمی که سرسپرده تنها یک مکتب نیست .بزرگترین
شاگرد عالمه طباطبایی همزمان با شهید مطهری بودهاند .با توجه به سیری که ایشان در تمام
این مدت طی کردهاند ،میخواستم تحلیل کلی شما را نسبت به شخصیت آقای واعظزاده
در مورد رویکردهای ایشان نسبت به مکاتب مختلف بدانم.
واقعیت امر این است که یک بخشی از آن نگاه از مجرای فقه و اصول در اختیار فرد قرار
میگیرد .ایشان از آن نظر در سطح باالیی قرار داشت .به خاطر اینکه به هیچ وجه خود را وابسته
به جریان خاصی نکرده بود .نیازهای روزگار را خوب فهمیده بود و در افق باالیی حرکت میکرد.
حتی شرایط خودش را طوری تنظیم نمیکرد که علیالقاعده یک فرد فقیه باید تنظیم میکرد.
س و معیارها نبود .از خیلیها باالتر بود و برخی از
ارتباطاتشان هم با دیگران بر اساس این مقیا 
کارهای آیةاهلل بروجردی را در واقع ایشان احیا کرد ،یک شخصیت استثنایی داشتند.
•شاید بتوان گفت نگاه تقریبی استاد واعظزاده خیلی نزدیک به نگاه تقریبی شیخ طوسی
ً
بوده است؛ از این جهت که دقیقا شیخ طوسی وقتی خالف را مینویسد ،نمیتوانست در

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

195

آن بستر ،رویکرد عرفانی و حکمی داشته باشد .بلکه غلبه رویکرد در بغداد و کرخ و تمام
محالت و آدمهایی که در آنجا بودند ،نگاه فقهی بود( .بیشتر به خاطر محاصره شدن در تفکر
ً
اهل سنت آنجا بوده) و اگر به قول شما یک نگاه حکمی داشت اصال مورد توجه کسی قرار
نمیگرفت .اما اگر ما این گفتمان را تغییر بدهیم و بگوییم میشود یک نگاه عرفانی یا یک
وفاق عرفانی و تصوفی با رویکرد حکمی داشت ،به نظرم میتوان تأثیر شیخ طوسی بر آقای
ً
واعظزاده را کامال مشاهده کرد.
یعنی ایشان (شیخ طوسی) هم محصول همین فضاست .بهترین کاری که او میتوانست
انجام بدهد این بود .البته خدمتتان عرض کنم که وقتی به سده قبل شیخ طوسی برمیگردیم،
به صورت حیرتآوری سرزمین زرخیز دشت طوس ،انواع و اقسام عارفان را تمشیت کرده
است .ایشان هم بیخبر نبودند و در فضایی که ایشان قرار داشتند (در بغداد) به گفتمان
تبدیل نشده بود .لذا ،بخش قابل توجهی از معلوماتشان پنهان مانده است .ولی در زمان
خواجه نصیرالدین طوسی ،با توجه به تغییر فضا و آمدن شمنها ،اینها شمنیست بودند.
اآلن قبری که آنجا کنده شده به صورت شمنی بوده ،و تصوف از قدیم از طریق کوهستانهای
نپال به هم پیوند خورده .اینها را باید بروید ببینید که چطور از طریق کشمیر و کوههای آسیای
مرکزی و سینکیانگ چین کوههای مرتفع به هم پیوند میخورند و چقدر حکایات از مراوادت
اینها در آنجا وجود دارد.
•شما به حوزه علمیه خراسان تسلط زیادی دارید .اساتیدی که در آن دوره بودند مثل حاج
احمد کفایی ،مرحوم دامغانی و آیةاهلل میالنی فضای مرجعیت داشتند .اما منظور من بیشتر
استادانی هستند که در سطوح و کفایه و رسائل و مکاسب بودهاند .تأثیرگذاری این استادان
ً
خیلی زیاد است اما دیده نمیشود .مثال طرف میگوید ایشان شاگرد آیةاهلل میالنی بوده،
اما این تحلیل در مورد آیةاهلل واعظزاده ،نسبت به استادانی که ایشان در محضرشان بوده،
متفاوت است .میرزا احمد کفایی را درک کرده است .با مرحوم دامغانی ،آشیخهاشم و آشیخ
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مجتبی هم بوده است .درس معارف آشیخ مجتبی را هم نوشته .نکته مهمتر اینکه در درس
ً
تفسیر محمدتقی شریعتی شرکت کرده و تقریر نوشته ،که دقیقا اولین چاپ آغاز وحی است
که از مرحوم محمدتقی شریعتی چاپ شده است .لطفا تحلیلی از تأثیرهای این شخصیت یا
جایگاهی که آقای واعظزاده بعد از انقالب در خراسان داشتند ،بفرمایید.
ً
فراموش نکنیم که مقطعی قبل از نهضت ملی ،مخصوصا قبل از جریان گوهرشاد ،حوزه
مشهد جایگاه بسیار مخصوصی دارد ،شخصیتهای بسیار متنوعی در آن حضور دارند و
از ُبعد تولیدات ادبی نظیر ندارد .در ادبیات هم افرادی نظیر مرحوم میرزا عبدالجواد ،ادیب
هروی و مرحوم شیخ محمدتقی ادیب نیشابوری وجود دارند .در این قسمتها متخصصین
گوناگونی در حوزه مشهد وجود داشته؛ اینها مربوط به سال  1314بوده است .ایشان در آن
فضا هرچه دیده ،همه برایشان خیر و برکت بوده است .شخصیتهای ممتاز بعد از نهضت
گوهرشاد از آنجا فاصله میگیرند .بعد دوباره در زمانی که میخواهند آن را بازسازی کنند،
ً
افرادی مانند مرحوم میرزا احمد کفایی موضوعیت پیدا میکنند؛ مخصوصا در دوره حاکمیت
رضاشاه ،میرزا یونس اردبیلی ،ایشان ،میرزا محمد و آقازاده در شهرها مدیریت میکنند .ایشان
برگشت مجدد داشتهاند .به نوعی بعد از سال  1324و بیرون شدن نیروهای ارتش سرخ شوروی
ً
که مشهد را در اختیار گرفته بودند ،اصال مشهد در اختیار حزب توده بوده ،برمیگردد .مرحوم
شیخ محمد تقی شریعتی هم که فعالیت داشته ،در حقیقت برای ارتشیهایی که جریانهای
انقالب سرخ در آنها رخنه کرده بود ،سخنرانیهایی داشت .نهضت افسران خراسان نشان
ً
میدهد که تودهایها کامال در جریانهای نظامی رخنه کرده بودند .سخنرانیهایی که ایشان
در بین ارتشیها میکرده و از جانب دولت هم حمایت میشده ،بیشتر مربوط به زمانی میشود
که میخواستند جلوی نفوذ شوروی را بگیرند .اما از جریان نهضت نفت ،شرایط مقداری
ً
تغییر پیدا میکند .آنجا ما مطلقا اسمی از ایشان نداریم .در اسنادی هم که وجود دارد نامی
ً
از ایشان دیده نمیشود .اما بعد از جریان  1342و تأسیس دانشگاه و بحثهای مشابه ،کامال
موضوعیت پیدا میکند .منتها در آن فضایی که ساواک به وجود آمده و کسانی که به گونهای
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ً
به رژیم وابستگی داشتند ،در دانشگاه یا جاهای دیگر کامال تحت نظارت بودند .خود ایشان
به هیچ وجه نمیتوانستند هم برای تدریس به دانشگاه بروند و هم با انقالبیها حوزوی ارتباط
داشته باشد .ای کاش این چیزها را در زمان حیات از خودشان میپرسیدیم؛ اینکه چه چیزی
در دلتان میگذشت و چه افکاری داشتید؟ در ضمن ،در دو قدمی انقالبیها زندگی میکردند؛
از اقوام و خویشاوندان نزدیکشان گرفته تا غیره .بعد از آن که ایشان وارد دانشگاه شد ،و با توجه
به مراقبتهای ساواک ،و اسناد مختلفی که نظارت لحظهای بر شخصیتها داشتند ،تا دوره
انقالب اسالمی ،حداکثر مراودهای که ایشان میتوانست داشته باشد با مرحوم آیةاهلل میالنی
بوده است .زیرا آیةاهلل میالنی ،هم به لحاظ مرجعیتش ،هم به خاطر میانهرو بودنش ،هم به
خاطر اینکه با نهضت ملی همکاری میکرد و هم به خاطر اینکه خیلی آدم دگمی نبوده،
خیلیها به سمتش کشیده میشدند .خود به خود افرادی که مشابه مرحوم آیةاهلل واعظزاده فکر
میکردند ،آدمهایی وارسته و آزادی خواه بودند ،و به بحثهای بینالمللی هم خیلی اهمیت
ً
میدادند ،جذب ایشان میشدند .ما این ارتباط را در آن مقطع کامال مشاهده میکنیم .در
جریان انقالب و پس از انقالب ،رابطۀ ایشان با مقام معظم رهبری همچون سابق است و شاگرد
آیةاهلل بروجردی بودن و خدماتی که انجام دادند ،واقعا در زمان خودش بینظیر بوده است.
افرادی مانند دوستان و شاگردان خود ایشان هم در جریان نظام خیلی مشارکتهای خوبی
کردند .تمام اینها دست به دست هم داد و خوشبختانه ایشان در این مقطع ،کوچکترین
آسیبی ندیدند؛ چون علیالقاعده باید با مشکالتی روب ـهرو میشدند .این ،سبب شد که
خدمات ایشان بعد از سال  57به تدریج در تقویت بنیههای فکری شیعه در منطقه و تولید
منابعی که امروزه جزء میراث شیعه است ،تلقی شود؛ مثل المعجم که نه تنها برای شیعیان،
بلکه برای جهان اسالم با ارزش است .آن هم به خاطر نگاه وحدت بخشی است که در آن
وجود دارد .خوشبختانه همه توانستند از این شخصیت فوقالعاده استفاده کنند .ایشان هم
توانست در آن جایگاه معنوی مناسب خودش کار کند ،چون مورد احترام همگان بود .با اینکه
دیدگاههای ایشان عصبیتهایی را بر میانگیخت و مباحث تندی را به وجود میآورد ،باز هم
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آن جریانهای حاکم بر نظام و قدرت ،مانع از این میشد که کسی بخواهد جسارتی به ایشان
بکند .این شهر از این بابت ،یک تجربه خیلی متفاوت با این شهروند گرانقیمت خودش دارد.
ما به ندرت در جریان انقالب اینطور شخصیتهایی داریم که با افکار متفاوتش بتواند تا
آخر عمر اینچنین با عزت بماند و هیچ مشکلی برایش پیش نیاید .این امر ،هم موقعیت و
تواناییهایی فکری ایشان را نشان میدهد ،هم سطح عظیم خدمات ایشان را و هم عنایت
پرودگار را که علیرغم شکنندگی فضا ،خوشبختانه به ایشان آسیبی وارد نشد.
•ایشان قبل از انقالب هم کارهای مهمیکردند .مثل برپایی کنگره هزاره شیخ طوسی .تمام
این کارها جزء سرمایههای ایشان تلقی میشود .دیگر چنین کنگرهای با آن حجم از ظرفیت
ایجاد نشد .گویا ایشان ،شیخ طوسی را در جهان اسالم احیا کردند .خیلی از اساتید مختلف
میگویند کسی مثل ایشان را نداریم که تمام زوایای شیخ طوسی را کار کرده باشد ،مثل آثار
نسخههای خطی شیخ طوسی.
شخصیتهای بزرگ زیادی در آن کنگره حضور داشتند ،و این نشان میدهد که ایشان
در آن زمان هم خیلی جایگاه ویژهای داشتند .بعد از انقالب هم در رأس جریان تقریب قرار
گرفتند و خدمات بزرگی انجام دادند .لذا ،تعیین حدود خدمات و جایگاه ایشان به راحتی
میسر نخواهد شد .هر چقدر زمان بگذرد ،بیشتر متوجه نادر بودن شخصیت آیةاهلل واعظزاده و
سطح تأثیرگذاری ایشان خواهیم شد.
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جواهری ناب و پنهان
حسن طالبیان شریف

1

استاد محمد واعظزادۀخراسانی؟هر؟ از شخصیتهای علمی و اخالقی کمنظیر حوزۀ
علمیۀ شیعه در زمان معاصر بود .اگر بخواهم ابعاد مختلف علمی و اخالقی و روحیات ایشان
را برای کسانی که از نزدیک با ایشان مجالست و معاشرت نداشتهاند ،در چند جملۀ مختصر
بیان کنم ،باید بگویم :ایشان جامع علوم معقول و منقول بــود .عالمهای محقق ،متفکری
برجسته ،فقیهی عالیقدر ،مفسری بــزرگ ،محدثی واالمقام و متکلمی سترگ بود .از علم
رجال و ترجمه ،آ گاهی و با تاریخ اسالم آشنایی داشت .عاشق صلح و صفا بود و دشمن
کینه و حسادت .بسیار مشتاق عزت مسلمانان و صلح بین آنها بود .عالمی که نه تنها از
مطالعه و تحقیق و پژوهش ملول نمیشد ،بلکه با مطالعه به نشاط میآمد .مصداق فرمایش
امیرالمومنین علی؟ع؟ بود که میفرمایند« :العالم الذی الیمل من طلب العلم طول دهره».

2

عالم کسی است که از طلب علم تا آخر عمرش خسته نمیشود .علمش همراه با حلم بود؛
 .1حسن طالبیان شریف .پژوهشگر حوزۀ مشهد است .وی تحصیالت حوزوی را در مشهد شروع کرد و از محضر عالمانی
چون آیةاهلل مرتضوی و آیةاهلل رضازاده کسب فیض میکند .او سال هاست که در دروس معارف و تفسیر قرآن آیةاهلل سیدان
نیزشرکتمیکند.از جملهآثار وی کتاب«احیاگرحوزۀخراسان»پیرامونبررسیشخصیتمیرزامهدیاصفهانیاست.
.2غرر الحکم و درر الکلم ،ص.70
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مطابق آنچه در روایات به آن توصیه شده استُ .مبادی آداب بود و به مکارم اخالق مزین.
اخالق خوشی داشت .با همه مهربان ،صمیمی و متواضع بود .غرور نداشت .مهماننوازی و
سخاوتمندی از ویژگیهای بارزش بود .متین و با وقار بود .مخالفانش را تحمل میکرد ،در برابر
سخنان زشت و هتاکیهای آنها ،کظم غیظ مینمود و عفوشان میکرد.
از استادان و بزرگان حوزوی بسیار تجلیل مینمود .به حکم قرآن و سنت نبوی و سیرۀ اهل
بیت؟ع؟ ،عالمان را دوست داشت ،با آنها همنشین بود و از معاشرت با آنها لذت میبرد.
از آثار علمی و تألیفات و تحقیقات اهل فضل و علم یاد میکرد .نام و یاد آنها را احیا
نموده و از تالشهای علمی و معنویشان قدرشناسی میکرد .از استادان خویش با عظمت
یاد میکرد.
در سال  1339از سوی دانشگاه فردوسی مشهد ،دعوت به همکاری شد و از آن تاریخ تا
پایان عمر ،به تدریس علوم اسالمی مشغول بود .در راستای احیای نام عالمان بزرگ شیعه و
تجلیل از آنها ،کنگرۀ هزاره شیخ طوسی را در پایان سال  1349و اوایل  1350طی چند روز در
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد .این همایش ،با عظمتی خاص و با حضور شخصیتهای
برجستۀ علمی داخلی و خارجی ،در سطح جهانی برگزار شد .دبیرکل برگزاری این همایش
استاد واعظزادۀخراسانی بود .این کار ،یکی از خدمات مهم و بسیار برجستۀ علمی ایشان بود.
با این خدمت بزرگ استاد واعظزاده ،شخصیت علمی و معنوی شیخ طوسی و آثار و تألیفات
و خدمات این بزرگمرد جهان تشیع احیا شد .دکتر مهدی محقق ،که سالیان سال رییس
انجمن مفاخر ایران بوده و هست ،دربارۀ عظمت این کنگره فرمودند« :من همایشهای زیادی
در داخل و خارج شرکت کردم ،اما در عظمت ،کنگرهای مانند کنگرۀ شیخ طوسی ندیدم».
خاندان علمی استاد واعظزاده
پدر استاد واع ـظزاده :حجةاالسالموالمسلمین حاج شیخ مهدی واعظزادۀخراسانی از
بزرگترین واعظان و خطیبان عصر خویش بود که در سال  1286ه.ق در مشهد متولد شد.
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ایشان ،خوش استعداد و خوش حافظه و بسیار اهل مطالعه بــود .در منبر بسیار روان
صحبت میکرد .ساده و شمرده سخن میگفت؛ به طوری که عموم مردم حرفهای ایشان را
متوجه میشدند .در مشهد در میان واعظان و خطیبان حرف اول را میزد .در جوانی شهرتش
باال گرفت و روز به روز بر آوازهاش افزوده میشد .به منازل آیات عظام و مراجع عالیقدر شیعه
در مشهد ،قم و نجف دعوت میشد .وقتی که جوان بود در نجف در حضور آخوندخراسانی
منبر میرفت و جمعیت زیادی از طالب و فضالی نجف از محضرش استفاده میکردند.
اجداد شیخ مهدی واعظزادۀخراسانی تا چند پشت همه از عالمان و واعظان و خطیبان باتقوا
بودند .ایشان تحصیالت حوزوی خویش را در حوزۀ مشهد فرا گرفت .در میان استادان مشهد،
عمدۀ تحصیالت ایشان در معقول و منقول ،نزد آیةاهلل سید عباس شاهرودی بود .حاج شیخ
مهدی واعظ در تفسیر قرآن ،مطالعات خوبی داشت .به احادیث اهلبیت نیز مسلط بود و
بیشتر زمینۀ منبر ایشان همان آیات و روایاتاهلبیت؟ع؟ بود .طالب و فضال پای منبر ایشان
مینشستند و استفاده میکردند .استاد واعظزاده از مباحث تفسیری ،حدیثی و اخالقی ایشان
ً
استفادههای فراوانی میکرد ،که ظاهرا همین مباحث منشأ اولیۀ عالقه ایشان به این مباحث
در حوزه و دانشگاه شد .بعد از آن ،سالیان بسیار به مطالعه و تحقیق و پژوهش و تألیف و
تدریس این علوم اهتمام ورزید .استاد واعظزاده با افتخار از پدر فرزانهاش سخن میگفت.
گاهی که به یاد ایشان و خوبیهایش میافتاد ،منقلب میشد ،بغض راه گلویش را میگرفت
و اشک میریخت.
حاج شیخ مهدی واعظ خراسانی ازدواج کرد و صاحب چند فرزند پسر و دختر شد.
حاج شیخ احمد واعظ :پسر بزرگ ایشان بود که از منبریهای قدیمی و خوب مشهد بود.
همسر ایشان ،حاجیه خانم بیبی صدیقه محمدیان ،دختر حاج شیخ جعفر محمدیان بود.
حاجیه خانم فاطمه ،مادر مادربزرگ اینجانب بود و بیبی صدیقه که همسر حاج شیخ
احمد واعظ بود ،خاله مادربزرگم .اینگونه بود که با استاد واعظزادۀخراسانی نسبت فامیلی نیز
داشتم .بارها نزد پدر و مادر و بهویژه مادربزرگم ،خدمت همسر حاج شیخ احمد واعظ رسیده
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بودم .ایشان از حاج شیخ مهدی واعظ و پدر و اجداد ایشان خاطراتی را نقل میکرد .عالمان و
استادان و واعظان مشهد را بسیار خوب میشناخت و از استادان من در حوزه سؤال میپرسید.
هنگامی که رحلت کردند ،استاد واعظزادۀخراسانی در مجالس تعزیه ایشان شرکت کردند.
بعد از یکی از مجالس ،که در خدمت استاد واعظزاده و کنار ایشان نشسته بودم سؤالهایی
از استادان ایشان در مشهد مانند آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی و آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی و...
پرسیدم که ایشان نیز با بزرگواری پاسخ میدادند.
دکتر حسین واعظزاده :پسر دیگر حاج شیخ مهدی واعظزاده شخصی خوش استعداد بود.
تحصیالت حوزوی خود را در مشهد به همراه استاد واع ـظزاده آغاز کرد و در پایان به درجۀ
اجتهاد نائل آمد .سپس ،مدتها در دانشگاه تهران به تدریس علوم اسالمی مشغول بود.
ایشان تألیفاتی نیز دارد .استاد واعظزاده خاطراتی از دوران کودکی خود که با ایشان در مسجد
گوهرشاد نزد شیخ علیاکبر دامغانی میرفتند ،بیان میکردند.
استاد محمد واعظزاده خراسانی :که این مقاله پیرامون شخصیت علمی و معنوی ایشان
و خاطرات این بزرگوار نگاشته شده است .استاد محمد واعظزادۀخراسانی در سن جوانی
با صبیه مکرمه آی ـةاهلل سید هاشم میردامادی نجفآبادی ازدواج کــرد .آی ـةاهلل سید هاشم
میردامادی از عالمان ،فقیهان و مفسران حوزۀ علمیۀ مشهد بود و از همدرسان و همدورهایهای
مرحوم آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی در نجف .ایشان بعد از اتمام تحصیالت حوزوی از نجف
به مشهد آمد و تا آخر عمر نیز با رفیق خویش مجالست و مباحثه داشت .در این جلسات،
آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی نیز شرکت داشت .استاد واعظزاده با آیةاهلل سید جواد خامنهای ،پدر
آیةاهلل خامنهای ،و آیةاهلل سید عباس صدر باجناق بودند.
مختصری از تحصیالت حوزوی استاد واعظزاده
استاد واعـظزاده در سال  1304ه.ش در مشهد متولد شد .دوران کودکی را که پشت سر
گذاشت ،به مکتب رفت و سپس در دبستان معرفت مشغول به تحصیل شد .پس از اتمام
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تحصیالت دبستان در سن  14سالگی در سال  1318ه.ش همراه پدر به نجف رفت و در آنجا
تا سال  1321ه.ش اقامت نمود .در این مدت ،دروس مقدماتی مانند ادبیات عرب ،منطق،
بخش زیادی از مطول و قسمتی از شرح لمعه را فرا گرفت .بیشتر این دروس را نزد آیةاهلل شیخ
مرتضی طالقانی آموخت که در مدرسه علمیه سید نجف از ادبیات تا کفایه را تدریس میکرد.

در سال  1321ه.ش به مشهد بازگشت و تا سال  1328ادامه تحصیل داد .در این مدت ،شرح
لمعه و قوانین را نزد آیةاهلل میرزا احمد مدرس یزدی ،رسائل را نزد آیةاهلل شیخ کاظم دامغانی،
مکاسب محرمه را نزد آیةاهلل حاج شیخ غالمحسین محامی بادکوبهای و کتاب مکاسب را از
بیع تا حدود خیارات ،نزد آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی آموخت .همچنین ،کفایه را نزد آیةاهلل شیخ
هاشم قزوینی به اتمام رساند .برخی از دروس سطح را نزد حضرات آیات؛ حاج سید علی نقی
طبسی حایری و بجستانی آموخته بود .با تکمیل سطوح عالیه فقه و اصول ،حدود دو سه سال
نیز درس خارج فقه و اصول را نزد حاج شیخ هاشم قزوینی ،حاج شیخ مجتبی قزوینی ،حاج
میرزا احمد کفایی و حاج سید یونس اردبیلی فرا گرفت .یکی دو جلسه هم درس خارج فقه
را نزد آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی ،چند جلسهای نزد آیةاهلل شیخ آقا بزرگ اشرفی شاهرودی و
مدت کوتاهی نیز نزد آیةاهلل خویی مشغول آموختن بود ،که برای زیارت امام رضا؟ع؟ به مشهد
آمده بودند .درس معارف را هم یک سال نزد آیةاهلل میرزامهدی اصفهانی و یک دوره نزد آیةاهلل
شیخ مجتبی قزوینی گذراند .متون فلسفی را نیز نزد استادان فلسفۀ آن روز مشهد فرا گرفت.
تمام اشارات بوعلی ،شرح هدایه مالصدرا و بخشی از الهیات عامه اسفار را نزد آیةاهلل شیخ
مجتبی قزوینی و شرح منظومه را به طور خصوصی نزد آیةاهلل شیخ سیفاهلل ایسی که به شدت
معتقد به فلسفه بود آموخت.
اقامت در قم
در سال  1328ه.ش به قم رفت و تحصیالت حوزوی خود را نزد استادان برجستۀ حوزۀ
علمیۀ قم تکمیل نمود .درس خارج اصول را نزد امام خمینی فرا گرفت که اولین دوره تدریس
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خارج اصول ایشان بود و حدود  3سال طول کشید .سپس ،به اتفاق استاد در درس خارج فقه
و اصول آیةاهللالعظمی بروجردی شرکت کرد .درس آیةاهلل بروجردی حدود  11سال طول کشید.
استاد واعظزاده مورد توجه و عنایت خاص ایشان بود .درس خارج فقه ،بحث مکاسب را نزد
آیةاهللالعظمی حاج سید محمد حجت کوهکمری فرا گرفت و در این رابطه با آیةاهللالعظمی
حاج سیدعلی سیستانی دامتبرکاته مباحثه میکرد .شرکت در این درس نیز چند سال طول
کشید .مرحوم واعظزاده ،در درس خارج فقه آیةاهللالعظمی سید صدرالدین صدر نیز به مدت
یک سال شرکت کرد .موضوع این درس نیز بحث خارج مکاسب بود که تقریرات آن را نوشت.
همچنین ،در درس خارج فقه آیةاهللالعظمی حاج سید محمد رضا گلپایگانی نیز به مدت 10
سال شرکت کرد .یک سالی نیز پای درس خارج اصول آیةاهللالعظمی حاج شیخ محمدعلی
اراکی نشست .در فلسفه نیز ،کتاب شفای ابوعلی سینا را نزد عالمه طباطبایی آموخت.
اجازۀ اجتهاد در معقول و منقول
استاد واعظزاده از عالمه طباطبایی به صورت کتبی به کسب اجازۀ اجتهاد در معقول و
منقول نائل آمد .همچنین ،از آیةاهلل سید صدرالدین جزایری نیز اجازۀ اجتهاد را گرفت.
تدریس در حوزه
استاد واعظزاده هم در حوزه و هم در دانشگاه به تدریس علوم اسالمی اشتغال داشت.
در مجله مطالعات اسالمی شماره  60سال  ،1382جناب آقای عباسعلی سلطانی در شرح
زندگینامه ایشان تصریح کرده است که مرحوم واعظزاده در حوزه تدریس داشته است.
از جمله درسهــای حوزوی که ایشان تدریس نمودهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
البهجه المرضیه فی شرح االلفیه مشهور به سیوطی .شرح نظام .مغنی .حاشیه مالعبداهلل.
مطول .شرح لمعه .معالم االصول .فرائد االصول که به رسائل مشهور است؛ مکاسب .کفایه
االصول .شرح منظومه و شرح تجرید.
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اگر کسی به این فهرست دروس حوزوی نگاه کند متوجه میشود که استاد واعظزاده اکثر
متون درسی حوزه را از ابتدا تا انتهای درس خارج تدریس کرده است .با توجه به اینکه ایشان
ازبرجستهترین شاگردان عالمه طباطبایی است و اجازۀ اجتهاد را در معقول و منقول از ایشان
داشت ،اگر به تدریس معقول در حوزه ادامه میداد در شمار بزرگترین استادان فلسفه قرار
میگرفت .همچنین ،اگر به تدریس فقه و اصول در حوزه ادامه میداد ،قطعا از بهترین مدرسان
خارج فقه و اصول حوزۀ علمیه بود .چون اکثر استادان حوزه مشهد و قم را درک کرده بود و به
اقوال احاطه داشت .مرحوم واعظزاده بسیار خوش حافظه ،خوش بیان و منظم بود و بحث
فقاهت و مرجعیت ایشان نیز مطرح میشد .کما اینکه در حال حاضر همدرسان و کسانی که
با ایشان پای مباحثه مینشستند ،در مشهد و قم به مرجعیت شیعه رسیدهاند؛ بزرگانی چون
آیات عظام سیستانی ،مکارم شیرازی ،جعفرسبحانی و....
تدریس در دانشگاه
استاد واعــظزاده از سال  1339ه.ش در دانشکدۀ الهیات اسالمی دانشگاه فردوسی
مشهد تدریس خود را آغاز کرد .ایشان علوم قرآن و حدیث ،تاریخ حدیث ،تاریخ فقه ،تفسیر و
ً
گاهی نیز کالم و فلسفه تدریس میکرد و تا پایان عمر به کار تدریس مشغول بود .اخیرا ،رییس
انجمن مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد در تجلیل از ایشان گفته است که در تاریخ استادان
دانشگاه فردوسی ،سه نفر از مفاخر هستند؛ استاد واعظزاده ،استاد کاظم شانهچی و استاد
سید جاللالدین آشتیانی .در این میان به نظر میرسد استاد واعظزاده جایگاه خاصتری را
داشتند.
شا گردان استاد واعظزاده
در مدت بیش از نیم قرن تدریس استاد واع ـظزاده در حوزه و دانشگاه ،فاضالن زیادی
پرورش یافتند که در حال حاضر جزء استادان و شخصیتهای علمی ،فرهنگی ،نویسندگان
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و محققان علوم اسالمی هستند .پر بیراه نیست که فهرستی از این بزرگواران تهیه و منتشر شود.
همچنین ،لیستی از کسانی که استاد واعظزاده ،استاد راهنما یا داور پایاننامههای ایشان در
دانشگاه بوده است.
مرحوم واعــظزاده خاطرات جالبی از آی ـةاهلل خویی ،آی ـةاهلل میالنی ،آی ـةاهلل میرزا مهدی
آشتیانی ،حاج شیخ محمود حلبی و ...نقل میکردند که شاید کمتر کسی در حوزه از آنها
مطلع باشد .اینجا تعدادی از آنها را تقدیم میکنم.
هلل العظمی خویی
آیةا 
استاد واعظزاده میفرمودند :آیةاهلل خویی برای مدت کوتاهی به مشهد آمدند و در همان
ً
مدت کوتاه درسی را آغاز کردند .ظاهرا این سفر در سال  1328ه.ش بوده است .من نیز که
در درس خارج اصول آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی شرکت میکردم ،فرصت را غنیمت دانسته و
پای درس ایشان هم میرفتم .چون همان مباحث را در محضر آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی هم
خوانده بودم ،سؤالهایی را از ایشان میپرسیدم و اشکالهایی به ایشان وارد میکردم .ایشان
متوجه شدند که با این موضوع آشنایی دارم و در بحث علمی جدی هستم و از من خوشش
آمد .از من دعوت کرد برای ادامۀ تحصیل به حوزۀ علمیۀ نجف بروم و نزد ایشان تحصیل
کنم .آقای خویی شکارچی عجیبی بود .ایشان شکارچی فضال بود؛ فضالی خوش استعداد را
شناسایی ،و روی آنها سرمایهگذاری میکرد .فضالی زیادی در حوزههای علمیه توسط ایشان
تربیت شدند .شاگردان آیةاهلل خویی همیشه در حوزههای علمیه میدرخشند.
هلل العظمی میالنی
آیةا 
استاد واعظزاده میفرمودند :بعد از اتمام تحصیالت حوزوی در قم به مشهد برگشتم .در
سال  1339ه.ش برای تدریس در دانشگاه فردوسی در این شهر اقامت کردم و ارتباط نزدیکی با
آیةاهلل میالنی داشتم .ایشان ،با توجه به مطرح شدن بحث مرجعیتشان ،به یک هیأت استفتا
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نیاز داشتند .لذا ،من و برخی رفقا مانند آقای شانهچی و ...برای ایشان یک هیأت استفتا
تشکیل دادیم و مدتی نیز در آن شرکت میکردیم .آیةاهلل وحید خراسانی نیز مدتی حضور پیدا
میکردند.
آیةاهلل میرزا مهدی آشتیانی
استاد واعـ ـظزاده فرمودند :آی ـةاهلل میرزا مهدی اشتیانی ،ب ــرادرزادۀ آی ـةاهلل شیخ مرتضی
آشتیانی بود .ایشان یکی دو بار به مشهد آمد .بعد از فوت آیةاهلل شیخ مرتضی آشتیانی هم،
در سال  1325ه.ش به مشهد آمد و درس و بحثی را شروع کرد .میخواستند ایشان را به جای
آیةاهلل شیخ مرتضی آشتیانی جا بیندازند که نگرفت و از اینجا رفت .در مدت اقامت ایشان در
مشهد ،مدتی از درس و بحث ایشان بهرهمند بودم .بحث معارفی از احتجاج شیخ طبرسی نیز
مطرح میکرد که در آن شرکت کردم.
هلل العظمی سیستانی ،همدرس و هممباحثه معروف استاد واعظزاده
آیةا 
استاد واعظزاده میفرمودند :من در مدرسۀ علمیۀ سلیمانیۀ مشهد حجره داشتم .در آن
مدرسه آقای سیستانی و برادر کوچکترشان هم ،آقا سید محمود مجتهد سیستانی نیز یک
حجره داشت .در زمان شاه ،آقای مجتهدی با شاه مبارزه میکرد و جزء عالمانی انقالبی بود.
زمانی دستگیر شد و به زندان افتاد .آیةاهلل میرزا احمد کفایی به شوخی به ایشان میگفت :چه
شد آتشفشان؟! خاموش شدی.
استاد واعظزاده ،هم در مشهد و هم در قم با آیةاهلل سیستانی که اآلن مرجع تقلید نجف
هستند ،همدرس و هممباحثه بودند .استاد واعـظزاده در مشهد ،حدود یک سال در درس
معارف آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی در مدرسه علمیه نواب شرکت میکردند.
همچنین فرمودند« :در درس خارج اصول آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی نیز شرکت میکردم.
حاج شیخ مجتبی قزوینی ،بیانات درس آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی از درس میرزای نایینی
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را ،به صورت مختصر و بسیار سریع برای ما چند نفر تدریس میکردند .در این درس به جز من،
استاد شیخ کاظم شانهچی ،آیةاهلل سیستانی و یکی دو نفر دیگر نیز شرکت میکردند».
در سال  1328ه.ش به قم رفتم .همزمان آیـةاهلل سیستانی نیز بدون اینکه به من اطالع
بدهند برای تحصیل به قم آمدند .من در درس آیةاهلل بروجردی ،درس خارج فقه مکاسب آیةاهلل
سید محمد حجت و درس خارج اصول امام خمینی شرکت میکردم .آیةاهلل سیستانی نیز در
این کالسها شرکت میکردند و بعد از آن ،درس خارج مکاسب آیةاهلل حجت را با یکدیگر
مباحثه میکردیم .ایشان که به نجف رفت ،من درسها را ادامه دادم.
استاد واعظزادۀخراسانی به هنگام تحصیالت حوزوی خویش ،استادان بزرگی را درک کرد
و از آنها تأثیر گرفت .هرکدام از آن استادان ،سهم مهمی در تکوین شخصیت علمی و معنوی
و افکار ایشان داشتهاند .چه استادان نجف ،چه استادان مشهد و چه استادان قم .با توجه به
آنکه ،استاد واعظزاده متولد مشهد ،مقیم مشهد و استاد حوزه و دانشگاه مشهد بودهاند ،در
اینجا به طور مختصر به برخی از مهمترین استادان معروف ایشان در حوزۀ علمیۀ مشهد اشاره
نموده ،شرححال مختصری از آنان را ارائه میکنم و ارتباط و خاطرات استاد واعظزاده با آنها
را بیان میکنم.
آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی
استاد واعظزادۀخراسانی میفرمودند :دوره اولی که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی ،درس
خارج اصول را بر مبنای تقریرات اصول میرزای نایینی تدریس نمود ،آیـةاهلل شیخ مجتبی
قزوینی نیز در این دوره شرکت کرد .همان مبانی مفصل را که میرزا مهدی اصفهانی برای من
و آقای شانهچی تدریس کرده بودند ،آقای سیستانی و یکی دو نفر دیگر در حدود سه سال به
صورت مختصر و بسیار سریع تدریس نمودند.
ایشان میفرمودند :در درس خارج اصول کفایۀ آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی شرکت میکردم و
درس ایشان را با آقا شیخ علیرضا غروی ،فرزند بزرگ میرزا مهدی اصفهانی مباحثه میکردم .در
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آن زمان ،شیخ هاشم قزوینی ،مبانی اصولی میرزای نایینی را که از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی
فرا گرفته بودند ،در میان اقوال مطرح میکردند .من تقریرات آقای خویی از درس میرزای نایینی
ً
را ،با آقا شیخ علیرضا غروی مباحثه میکردم .میدیدم مطالب اکثرا یکی است ولی برخی
جاها کمی با هم تفاوت دارد .وقتی به آقا شیخ هاشم قزوینی این مطلب را میگفتم ،اخم
میکرد و میگفت :مطالبی که من از میرزا مهدی اصفهانی گرفتم خیلی مفصلتر است.
تدریس معارف و نقد مبانی فلسفه و عرفان توسط میرزا
استاد پیرامون دروس معارف مرحوم میرزا خاطر نشان کردند :در چند قرن اخیر ،فالسفۀ
بزرگی در مشهد بودهاند؛ باالخص در اواخــر قرن گذشته .کسانی مثل حاجی فاضل که در
فلسفه ،ید طوالیی داشته ،آقابزرگ حکیم که مشهورترین فیلسوف بوده و شیخ اسداهلل یزدی
ً
که ظاهرا بیشتر جنبۀ عرفانی داشته است .به همین سبب ،مکتب فلسفی مشهد خیلی قوی
ّ
ً
بوده است ،چون فاضالن اکثرا شاگرد همین بزرگان بودهاند .بیشتر آنها هم در فلسفه توغل
داشتهاند .این ،وضعیت فلسفه بود تا حدود سال  1340ه.ق که آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی به
مشهد آمد و درس خارج اصول خویش را آغاز کرد .بیشتر فضال که جمعیت زیادی هم بودند
در درس اصول آیةاهلل میرزا محمد آقازاده شرکت میکردند که کفایهاالصول آخوندخراسانی
را تدریس میکرد .مرحوم میرزا مهدی اصفهانی درس خارج اصول خویش را بر مبنای اصول
میرزای نایینی قرار داد که تا آن زمان از نجف خارج نشده بود .لذا ،اکثر شاگردان آقازاده به جز
یکی دو نفر ،در درس میرزا شرکت کردند که همۀ آنها هم فلسفه میدانستند .مرحوم میرزا
بعد از مدتی درس معارف را آغاز کرد که بر مبنای قرآن و عترت بود و ضمن آن مبانی فلسفی
و عرفانی را نقد میکرد .فضال در درس ایشان شرکت کردند و بر اثر همین اتفاق ،مبانی فلسفی
و عرفانی از حوزۀ علمیۀ مشهد برچیده شد .مرحوم میرزا استدالل عقلی و تفکر عام فلسفی
را منکر نبود ،بلکه فلسفۀ یونان را رد میکرد که رنگ اسالمی داشت .ایشان ،مکتب معارفی
را بنا گذاشت و معتقد بود قرآن و عترت ،مبنای خاص خودشان را در معارف دارند .مکتب
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معارف میرزا خیلی عالی و دقیق بود .میرزا ،در معارف ،مبانی مفصلی داشت که آنها را در
مدت چند سال تدریس کرد و شاگردان زیادی را پرورش داد که خیلی از آن افراد پس از ایشان،
از بزرگترین عالمان مشهد بودند .مانند آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی ،آیةاهلل میرزا جوادآقا تهرانی
ً
و آیةاهلل میرزا حسنعلی مروارید .همان مبانی را تقریبا به صورت مختصر و خیلی سریع در اواخر
عمرش در مدرسۀ علمیۀ نواب در روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه برای طلبههای جدید
که حدود هشتاد نفر بودند ،تدریس میکرد .من نزدیک یک سال در این درس معارف شرکت
کردم .البته شاگردان قدیم ایشان هم ،مانند حاج شیخ هاشم قزوینی در درس و بحث ایشان
شرکت میکردند .در این درس معارفی که من شرکت کردم چند بحث مطرح شد .بحث روح،
بحث علم ،بحث عقل و بحث عالم ذر.
مرحوم میرزا میگفت :علمی که قرآن و ائمه میگویند غیر از این علم متعارف است .عقل
نیز آنگونه که فالسفه میگویند جزء نفس نیست ،و نفس هم مجرد نیست که تعقل کند .عقل
نعمت و نوری است که خداوند به انسان میدهد و میگیرد و جزء ذات انسان هم نمیشود.
ذات انسان تاریک است .این یکی از بحثهایی بود که آن مرحوم بسیار دنبال میکرد.
به مسأله عالم ذر خیلی اهمیت میداد .چند هفته درباره عالم ذر صحبت میکرد .من
بعد از اتمام درس سطح ،در درس خارج فقه بحث حج آیةاهلل میرزا اصفهانی شرکت کردم؛
بحث استالم حجر بود .دیدم دارد باز هم در مورد عالم ذر بحث میکند .روز دیگر هم شرکت
کردم و دیدم همان بحث قبلی مطرح است .گفتم این برای ما فقه نمیشود ،و این شد که
درس خارج فقه ایشان را ترک کردم.
استاد واعظزادۀخراسانی میفرمودند :مرحوم میرزا در توجه دادن به معارف اهلبیت؟مهع؟
و توجه دادن طالب به امام زمان؟ع؟ حق بزرگی به گردن طالب و حوزۀ علمیه دارد .ایشان در
اصول و معارف ،حرکات علمی زیادی را در حوزههای علمیه انجام داده که قابل تقدیر است.
استاد واعظزادۀخراسانی چند روز قبل از وفــات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی خواب
عجیبی میبیند .فرمود :خواب دیدم از در شمال غربی مسجد گوهرشاد ،از بازار بزرگ ،وارد
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مسجد شدم .ناگهان سرهای دو گلدسته از مسجد با هم فرو ریختند .سنگ و کلوخ آنها
تا نزدیک من رسید و من به عقب برگشتم .چند روز بعد ،دو نفر از عالمان نامی مشهد فوت
کردند .یکی حاج شیخ مرتضی آشتیانی ،و دیگری میرزا مهدی اصفهانی .به فاصله دو روز
خاطرم هست که دو تشییع جنازۀ بسیار بزرگ در مشهد اتفاق افتاد و من آن را تعبیر خواب
خودم تلقی کردم.
حاج شیخ مهدی واعظزادۀخراسانی -پدر استاد واعظزاده -به مرحوم آیةاهلل میرزا مهدی
اصفهانی عالقه داشت .با ایشان مأنوس بود .در نهایت در  24آذر سال  1329ه.ش فوت کرد.
قبرش در همان دارالضیافه ،مابین قبر آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی و قائممقام است.
استاد واعظزاده میفرمودند :برای مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در اواخر عمر در بحث اصول
و فقه و معارف ،تحولی ایجاد شده بود و دارای نظرات خاصی بود؛ به این معنا که از اصول
مفصل منصرف شده بود .اصولی که رنگ فلسفی داشت را کنار گذاشته بود و اصول سادهای
را برگزیده بود که چاپ شده است .این اصول هنوز برای حوزه جا نیفتاده بود .اگر یکی دو نوبت
در حوزه تدریس میشد ،جای خودش را باز میکرد و میتوانست به عنوان یک متن درسی مورد
توجه قرار بگیرد .در فقه نیز برای ایشان تحولی ایجاد شده بود .در معارف نیز از مبانی فلسفی و
عرفانی که در دوران تحصیل فرا گرفته بود برگشته بود ،و بر این مبانی نقد داشت که در درسهای
خود به طور مفصل بیان کرده بود .البته شاید این تحول که معارف قرآن و عترت مخالف مبانی
فلسفه و عرفان رایج است ،به هنگام اقامت در نجف برای او اتفاق افتاده بود ،ولی آنها را وقتی
مطرح کرد که در مشهد و در اصول موقعیتی پیدا کرده بود .مرحوم میرزا معتقد بود در معارف،
قرآن و اهلبیت مبنای خاص خودشان را دارند ،نیازی به فلسفه نیست و مبانی معارف قرآن و
عترت با فلسفه مخالف است .مرحوم میرزا اهل قلم نبوده است .من کتابهای عربی ایشان را
خواندهام .افکار خودش را به صورت کتاب درآورده است .اگر ایشان اهل قلم بود ،میتوانست
مبانی معارفی خود را به صورت یک مکتب درآورد و در عالم اسالم منتشر کند.
آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی
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آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی یکی از استادان نامدار فقه و اصول در حوزۀ علمیۀ مشهد و جامع
معقول و منقول بود .حدود سال  1309ه.ق در یکی از روستاهای قزوین متولد شد .در نوجوانی
مطالعۀ دروس حوزوی را در قزوین آغاز کرد .ادبیات عرب و سطح فقه و اصول را نزد استادان به
پایان برد .فلسفه مشا و اشراق را نزد آیةاهلل سید موسی زرآبادی فرا گرفت .برای ادامه تحصیل به
اصفهان رفت و حدود هفت سالی در آنجا اقامت نمود و از استادان خارج آنجا مثل حضرات
آیات کلباسی و فشارکی بهره برد .فلسفه را نزد میرزا جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی ادامه
داد .سپس به مشهد آمد و درس خارج فقه و اصول خویش را نزد حاجسیدعلی سیستانی-
ّ
جد آیةاهلل سیستانی ،-حاج میرزا محمد آقازاده خراسانی و حاج آقا حسین قمی ادامه داد.
در ضمن تحصیل ،تدریس سطوح عالیه را نیز در مشهد آغاز کرد .فلسفه را نزد آقابزرگ حکیم
ادامه داد تا در آن مجتهد و صاحب نظر گردید .در فقه و اصول نیز خود را مجتهد میدانست.
در حدود سال  1340ه.ق آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی به مشهد آمد و تدریس خارج اصول
خویش را بر مبنای اصول میرزای نایینی در مدرسه علمیه پریزاد آغاز کرد .مرحوم شیخ هاشم
قزوینی در آن زمان درس خارج خویش را شروع کرده بود.
استاد واعظزاده گفتند :شیخ هاشم قزوینی فرمودند :در درس میرزا مهدی اصفهانی حاضر
شدم و دیدم که مطالب و حرفهای تازهای دارد .لذا ،در درس ایشان شرکت کردم و دیگر
فضال را نیز به درس ایشان فرا خواندم .آیةاهلل شیخ کاظم دامغانی ،یکی از کسانی بود که ایشان
به این درس فراخواندند .من درس رسائل را نزد آیةاهلل شیخ کاظم دامغانی خواندم .ایشان نقل
میکرد که آقا شیخ هاشم قزوینی به من گفت :بیا در درس میرزا شرکت کن .مطالب تازهای
دارد .گفتم مگر هر کس از راه برسد و درس بدهد من باید در درس او حاضر شوم؟ ایشان گفت
ً
بیا خودت میفهمی .با اصرار ایشان در درس میرزا شرکت کردم و دیدم واقعا حرفهای تازهای
برای گفتن دارد .استاد واعظزاده فرمودند مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مطالب میرزای نایینی
را مفصل ضبط کرده بود .شاهد آنکه در وسط درس میرزا از آقا شیخ کاظم دامغانی شنیدم .آقا
شیخ موسی خوانساری به مشهد آمد و مرحوم میرزا به احترام ایشان درس اصول خود را تعطیل،
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و به ایشان واگــذار کرد .من در درس ایشان هم شرکت کردم ،ولی متوجه شدم که آن دقت
و عمق درس میرزا مهدی اصفهانی را ندارد .استاد واعـظزاده فرمودند :دورۀ اولی که مرحوم
میرزا ،اصول میرزای نایینی را تدریس کرد ،آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی در آن دوره شرکت کرد
و تقریرات آن درس را نوشت .و من هنگامی که در درس خارج اصول ایشان شرکت کردم ،بر
اساس همان تقریراتی که از درس میرزا داشت ،مبانی میرزای نایینی را تدریس میکرد .آیةاهلل
شیخ هاشم قزوینی عالوه بر درس خارج فقه واصول میرزا ،در درس معارف ایشان نیز شرکت
کرده بود و نقدهای ایشان را بر مبانی فلسفه و عرفان وارد میدانست .به همین علت به معارف
ایشان معتقد شد و دیگر رفقا و فضال و شاگردان خود را به شرکت در درس ایشان فرا میخواند.
آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی حتی بعد از شهریور 1320هم ،در درس معارف که مرحوم میرزا برای
طالب جوان در مدرسه علمیه نواب تدریس میکرد ،شرکت مینمود و به طالب توصیه میکرد
ً
که در درس ایشان سراپا گوش باشید و حرف نزنید .اجماال برای آشنایی طالب با اصطالحات
فلسفه ،خواندنش را به برخی توصیه میکرد .خودش اما ،اعتقادی به مبانی فلسفی و عرفانی
رایج نداشت ،بلکه به شدت با آن مخالف بود.
استاد واعظزاده میفرمودند :آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی ،در جریان قیام گوهرشاد دستگیر
و همراه با تعدادی از عالمان به تهران برده شد .تا سال  1318در آنجا زندانی بود .سپس ،به
قزوین تبعید شد .در سال  1323ه.ش به مشهد آمد و دروس خویش را در حوزۀ علمیۀ مشهد
آغاز کرد؛ کفایه را در مدرسه حاج حسن ،مکاسب بیع را عصرها در مدرسۀ نواب و رسائل را در
مدرسه باقریه .من درس کفایه ایشان را از اول تا آخر رفتم .مکاسب بیع را هم تا حدود خیارات
شرکت کردم .استاد خیلی منظم بود .کمتر پیش میآمد که بعد از شاگردانش بیاید .بسیار
خوش بیان بود .به طوری که میتوان گفت در میان مدرسان آن زمان بینظیر بود .هنوز درس
کفایه ایشان تمام نشده بود که برای فضالی قدیم مانند آیةاهلل وحید خراسانی و آیةاهلل شیخ
محمدرضا ترابی ،درس خارج اصول را شروع کرد .به من هم فرمودند که در این درس شرکت
کنم که این کار را میکردم .درس خارج ایشان ،در مدرسۀ حاج حسن برگزار میشد .ایشان در
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درس خود همان مبانی اصولی میرزای نایینی را که از درس میرزا مهدی اصفهانی فرا گرفته بود
تدریس میکرد .از تقوای ایشان خیلی تعریف میکرد .به میرزا خیلی احترام میگذاشت .من
درس خارج اصول ایشان را شرکت کردم و تقریرات آن را نوشتم .جزوهای دارم که  322صفحه
است .از ابتدا تا صفحه  ،311تقریرات خارج اصول ایشان است و از صفحه  312تا  322هم
تقریرات خارج فقه ایشان .استاد شیخ هاشم قزوینی مرتب جزوه من را نگاه میکرد و گاهی
حاشیههایی بر آن میزد که هنوز در برخی صفحات آن باقی مانده است .من در اول تقریرات
فقه نوشتهام استاد بحث فقه را در حوالی سنه  1326ه.ش به ترتیب کتاب عروه الوثقی ،شاید
ً
به خاطر حاشیه زدن بر عروه ،آغاز فرمود ،و تا اواخر کتاب طهارت ادامه داشت .هرچند بعدا
مقید به ترتیب عروه نبود و من تقریرات فروع ،اجتهاد ،تقلید و مقداری از کتاب طهارت ایشان
را نوشتم .آیةاهلل شیخ هاشم قزوینی در بحث تقلید از اعلم ،نظرات خاصی داشت .ایشان
میگفت تقلید از مجتهد اعلم در همۀ مسایل واجب نیست .در مسایل غیر مهم به مجتهد غیر
اعلم نیز میتوان مراجعه کرد .اما در مسایل مهم و سرنوشتساز اسالمی ،باید به یک شخص
اعلم مراجعه کرد .همچنین ،ایشان معتقد بود نباید به فرد رجوع کرد ،بلکه باید به شورایی از
فقیهان مراجعه کرد و باید نظر اکثریت آنها را مد نظر قرار داد .استاد واعظزاده میفرمودند من
ً
بعد از درس خارج ،معموال استاد را تا منزلشان همراهی میکردم .در سال  1328ه.ش برای
ادامه تحصیل به قم رفتم و  11سال بعد در سال  ،1339به مشهد آمدم .در این سال بود که
استاد شیخ هاشم قزوینی فوت کرد و من در مراسم تشییع جنازه ایشان حاضر شدم.
آیةاهلل مجتبی قزوینی
آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی ،فقیهی عالیقدر ،متفکری بزرگ ،مفسر و آ گاه از علوم قرآنی،
جامع علوم معقول و منقول ،استاد برجستۀ معارف اسالمی ،استاد در سیر و سلوک شرعی،
صاحبنظر در علوم غریبه و صاحب مقامات معنوی و کرامات زیادی است .از فیض تشرف
خدمت امام زمان؟ع؟ بهرهمند بود .شرححال کامل آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی ،به همراه
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معرفی شاگردان ایشان را مفصل در کتابی به نام آموزگار حکمت وحیانی ،با همکاری دوست
عزیزم حجةاالسالم شیخ روحاهلل عربشاهی نوشتهایم .در اینجا به مختصری از شرححال
ایشان اکتفا مینمایم.
استاد محمد واعظزاده توفیق داشتند که در چندین سال در درسهای آیةاهلل شیخ مجتبی
قزوینی شرکت کنند .ایشان فرمودند :در فلسفه ،کتاب اشارات ،شرح هدایه میبدی مالصدرا
و بخشهایی از الهیات عامه اسفار را نزد آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی خواندم .یک دوره خارج
اصول را نیز نزد ایشان خواندم .آیةاهلل میرزا مهدی اصفهانی ابتدایی همان مبانی اصولی میرزای
نایینی را به صورت مختصر و بسیار سریع برای ما بیان کرد که حدود سه سال طول کشید .به
جز من ،استاد شیخ کاظم شانهچی ،آیةاهلل سید علی سیستانی و یکی دو نفر دیگر نیز شرکت
میکردند .همچنین ،یک دوره معارف را که میراث درس میرزا مهدی اصفهانی بود ،نزد ایشان
ً
فرا گرفتم .ایشان ،درس فلسفه را کامال بیطرفانه تدریس میکرد .در درس معارف خود ،کالمی
متخذ از آیات و روایات را بیان میکرد و فلسفۀ یونان را که رنگ اسالمی گرفته بود نقد میکرد.
نظر استاد واعظزاده درباره فلسفه و عرفان نظری و مکتب تفکیک
استاد واعظزادۀخراسانی حدود یک سال در مشهد در درس معارف میرزا مهدی اصفهانی،
و یک دوره در درس معارف شیخ مجتبی قزوینی شرکت کرد .همچنین ،شرح منظومه را نزد
آیةاهلل شیخ سیفاهلل ایسی ،اشارات ،شرح هدایه مالصدرا و بخشی از الهیات عامه اسفار را
نزد آیةاهلل شیخ مجتبی قزوینی تلمذ کرد .سپس ،در قم نزد عالمه طباطبایی شفای بوعلی
سینا را فرا گرفت .از عالمه طباطبایی ،به اخذ اجازۀ اجتهاد کتبی در معقول و منقول نیز نایل
آمد .هم ،استادان مکتب تفکیک را درک کرد که منتقد مبانی فلسفی و عرفانی بودند ،و هم
استادان معتقد به فلسفه مثل شیخ سیفاهلل ایسی و عالمه طباطبایی .لذا ،هم متأثر از مکتب
تفکیک و هم متأثر از فالسفه بود.
توگویی که به مناسبت برگزاری همایش آیـةاهلل شیخ مجتبی قزوینی با استاد
در گف 
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واعظزاده داشتم ،به صراحت ،عقیده به وحدت وجود را رد کردند.
در شماره سوم مجله اندیشه حوزه ،در آذر و دی سال  1378که ویژۀ مکتب تفکیک بود،
مصاحبههای متعددی با موافقان و مخالفان مکتب تفکیک انجام شده است .با استاد
واعظزاده هم مصاحبهای صورت گرفته که در برخی موارد موافق مکتب تفکیک و در برخی
موارد مخالف با آن صحبت کرده ،و ادعاها و نقدهایی علیه مکتب تفکیک بیان فرمودهاند.
در کتاب آموزگار حکمت وحیانی ،ضمن تجلیل از استاد واعظزاده ِ که در دوران حیات
ایشان انجام گرفته ،تذکر دادهایم که ایشان نقدهای قابل تأملی بر مکتب تفکیک دارند و در
فرصت مناسب به آنها پاسخ داده خواهد شد.
در اینجا به بخشهایی از نظرات ایشان در مصاحبۀ مجلۀ اندیشۀ حوزه ،دربارۀ فلسفه و
مکتب تفکیک اشاره میکنم.
اگر کسی ادعا کند که مبنای فکری و علمی قرآن در مسایل عقلی و معارف الهی عین
فلسفه متعارف است ،سخن بیجایی است .بعضی از فالسفه ادعا میکنند که این دو عین
هم هستند و آنها را با هم تطبیق میکنند .شاید سردمدارشان هم در این فکر مالصدرا باشد.
این که حتما نیست .اما باألخره فلسفه ،محصول تفکر یک عده از عقال و متفکران مسلمان
بوده است .اگر چه اصل آن از یونان گرفته شده و پایهاش بر تعقل است .قرآن هم که تعقل را انکار
ً
نکرده ،اتفاقا پیوسته به این امر دعوت میکند .بنابراین ،در اصل اعتبار و تعقل و تفکر اشتراک
دارند .چنان که فلسفۀ الهی یونان ،چون یونان فلسفۀ غیر الهی نیز داشته است ،اشتراکاتی با
وحی دارد .فلسفه ،مبدأ هستی را مجرد قدیم ،یا به اصطالح خودشان واجبالوجود را ،ثابت
میکند .وحی هم این را ثابت میکند .البته در فلسفه مسأله نبوت و دین و عبادت مطرح نبوده
ولی میگویند اولین کسی که در اسالم نبوت را وارد فلسفه کرد فارابی بود ،که بعد هم در آثار
ابن سینا هست .وی در اواخر اشارات نه تنها نبوت ،بلکه خالفت را هم مطرح میکند .البته
وحی و فلسفه نقاط اختالفی نیز با هم دارند .برای اینکه به خدایی که فلسفه ثابت میکند،
میگویند مبدأ حرکت در عالم هستی ،و به آن خدا نمیگویند .اما آنچه که وحی درباره خدا
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میگوید خیلی بیشتر از این است .در اصل اینکه قدیم است و واجبالوجود ،مخلوق نیست و
خالق است ،هر دو اشتراک دارند .ولی تصور آنها از مبدأ غیر از تصوری است که مکتب وحی
بیان میکند .آنها ،یک مبدأ دستبسته ،خودکار و یک بعدی را ثابت میکنند ،نه خدای
مقتدر و آزاد را .تفاوت دیگر این است که درست است که مکتب وحی ،عقل را باور دارد ،به
آن استدالل میکند و پیروان خودش را به عقل ارجاع میدهد ،اما اساس نبوت وحی است،
نه عقل؛ یعنی پیامبران از روی وحی الهی صحبت میکنند ،نه از روی عقلشان .البته خود
وحی ،تا آنجا که اقتضای فطرت بشر است ،برای عقل ارزش قائل است و تکیۀ بحثهایش بر
تعقل و تفکر است.
این میان ،برخی از دانشمندان تندروی کرده و خواستهاند تمام مبانی اعتقادی را بر اساس
فلسفه درست کنند که مورد قبول ما نیست.
آقای سید جاللالدین آشتیانی ،از قول یکی از فالسفۀ متأخر نقل میکرد که از او خواسته
بودند کتابی در اصول عقاید ارائه بدهد .گفته بود اسفار مالصدرا .این شیوه درست نیست.
استاد واعظزاده در برابر این سؤال که آیا استداللهای عقالنی قرآن و خطبههای نهجالبالغه
را بدون مباحث فلسفی رایج میتوان فهمید ،میگوید« :البته به معنای عقل تجربی و عقل
فطری ،بسیاری از استداللها را میشود با آن فهمید .اما برخی مطالب را بدون عقل فلسفی
نمیتوان درک کرد .ولی باید توجه داشته باشیم که اشتباهی را که بعضی کردهاند ،مرتکب
نشویم و صددرصد به فلسفه تکیه نکنیم .به گفتۀ آن آقا ،کتاب اسفار بشود اصول عقاید.
بلکه ،تا هرجا که وحی ،عقل فطری را کمک کند به آن استدالل کنیم و بهترین تعبیر از رابطه
عقل و وحی در نهجالبالغه است .آنجا که دربارۀ بعثت انبیا میفرماید :و یثیروا لهم دفائن
العقول.
در حقیقت ،عقل وسیلهای است برای فهم وحی .خود قرآن ،این وسیله بودنش را قبول
کرده است .این مسأله را نباید خلط کرد که پس فلسفه چه میشود؟ آخر فلسفهای که اینها،
یعنی طرفداران به اصطالح مکتب تفکیک ،به آن حمله میکنند ،فلسفۀ یونان است و این
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غیر از این است که اسالم تعقل و تفکر را انکار کرده باشد .نخیر ،انکار نکرده است .بلکه ،در
موارد بسیاری به آن استدالل کرده .منتهی بر مبنای فلسفۀ یونان نیست بلکه ،بر مبنای عقل
فطری است .کمااینکه الاقل نیمی از فلسفۀ یونان هم ،همان تفکر و تعقل فطری است .ولی
انسان توجه ندارد که آنچه را استدالل میکند تحت این ضوابط است .ارسطو این ضوابط را
کشف کرده است .پس ،منطق همان ضوابط تفکر است که ارسطو بیان کرده است.
استاد واعظزاده و وحدت امت اسالمی
استاد واعظزاده ،اخالقی خوش داشت .با همه مهربان و صمیمی و متواضع بود .دوست
داشت همۀ مسلمانان با یکدیگر مهربان و صمیمی باشند ،و برادری و اخوت اسالمی در میان
آنها حکمفرما باشد .عاشق صلح و صفا و صمیمیت بود .دوست داشت عزت مسلمانان را
ببیند .دشمن حسادت و کینه بود .علت گرفتاری مسلمانان را جهل و نادانی نسبت به اوضاع
و احوال یکدیگر و تصورات غلط و نادرست از افکار و عقاید و فقه و احادیث میدانست.
اختالف و تنش بین آنها را باعث ضعف مسلمانان در مسایل فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،نظامی و ...میدانست .اینچنین بود که از اختالفات بین مسلمانان که باعث تنش
میشد بسیار رنج میبرد و روح لطیفش آزرده میشد .به همین جهت ،تصمیم گرفت تا در
حد توان در جهت رفع این اختالفات و درگیریهایی که اخوت و برادری بین مسلمانان را
از بین میبرد تالش کند .طلبه جوانی بود که مجله رسالهاالسالم از دارالتقریب مصر ،برای
پدرش که بهترین واعظ و خطیب مشهد بود ،مرتب ارسال میشد .ایشان مرتب آنها را مطالعه
میکرد .در این مجله ،طیفی از دو طرف عالمانی شیعه و سنی ،که فکری تقریبی داشتند
و باعث کاهش اختالفات مذهبی و افزایش اتحاد مسلمانان میشدند ،مقاله میدادند.
عالمه سید عبدالحسین شرفالدین صاحب کتاب المراجعات ،عالمه سید محسن امین
صاحب کتاب اعیانالشیعه ،عالمه شیخ محمد جواد مغنیه و عالمه شیخ محمدحسین
کاشفالغطا از جمله عالمانی شیعه بودند که در این مجله مینوشتند .آیةاهلل بروجردی نیز
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طرفدار این دارالتقریب بود و از آن حمایت میکرد .بعدها مشخص شد که بودجۀ این مجله
توسط ایشان تأمین میشد .به دستور آیةاهلل بروجردی حدیث ثقلین از کتابهای معتبر اهل
سنت جمعآوری شد و به دارالتقریب ارسال شد .شیخ االزهر مصر ،شیخ محمود شلتوت ،با
توجه به این مدرک مهم که شیعه فقه خود را مستند به اهلبیت نموده و پشتوانۀ مراجعه خود
به عترت را حدیث ثقلین اعالم کرده بود ،فتوا به جواز عمل به مذهب شیعه داد که کار بسیار
بزرگی بود .استاد واعظزاده حدود  11سال شاگرد آیةاهلل بروجردی بود و در شمار شاگردان فاضل
و برجسته و مورد عنایت خاص ایشان به حساب میآمد .ایشان جزء یکی از فضال و محققانی
بود که کتاب جامع احادیث الشیعه را زیر نظر ،و به دستور آیةاهلل بروجردی جمعآوری و چاپ
کردند .آیةاهلل بروجردی به فقه اهل سنت اهتمام زیادی داشت .اصرار داشت که مرجعیت
علمی اهلبیت را باید برای اهل سنت جا انداخت .استاد واعظزاده در یک جلسه سخنرانی
در دفتر تبلیغات اسالمی مشهد فرمودند« :من مطلب استادم ،آیةاهلل بروجردی را که گفتم،
مبنی بر اینکه سعی کنید مرجعیت علمی اهل بیت را برای اهل سنت جا بیندازید ،عدهای
به من تهمت زدند که دارم به ایشان نسبت دروغ میدهم .تحقیق که کردند و به صحت حرف
من پی بردند ،از من عذرخواهی کردند .وقتی سخن آیةاهلل بروجردی را بیان کردم ،برای برخی
این سوءتفاهم پیش آمد که من غصب خالفت امیرالمومنین؟ع؟ و لعن دشمنان اهلبیت
را قبول ندارم .من ،هم غصب خالفت را قبول دارم و هم دشمنان اهلبیت را لعن میکنم».
در آن جلسه فرمودند که آنهایی که با روایات انس دارند و اهل مطالعه هستند ،میدانند که
روایت داریم افــرادی که مسلمان هستند و محبت اهلبیت در قلبشان است ،روز قیامت
اهل نجات هستند و به بهشت میروند .من خودم این روایت را در مجموعه رسائل اعتقادی
عالمه مجلسی؟هر؟ دیده بودم و در حین سخنرانی استاد تأیید کردم .بعد از اتمام سخنرانی
ایشان ،خدمتشان رسیدم و عرض کردم که این حدیث در مورد کسانی است که حق به آنها
نرسیده و امامت اهل بیت برای آنها ثابت نشده است .اگر ثابت میشد تبعیت میکردند و
شیعه میشدند .به اصطالح مستضعف فکری هستند .و اگر از کسانی باشند که حق به آنها
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رسیده؛ یعنی امامت اهلبیت برایشان ثابت شده است و در عین حال در پذیرش آن لجاجت
و عناد میکنند ،جهنمی هستند .استاد واعظزاده فرمودند :بله حتما همینطور است .شکی
در آن نیست.
بعد از انقالب ،مجمع جهانی تقریب بین مذاهب تأسیس شد و از سوی آیةاهلل خامنهای،
استاد واعظزادۀخراسانی به سمت مدیرکلی این مجمع منصوب شد .از آن سال فعالیتهای
تقریبی ایشان بیشتر شد .مصاحبههای مختلف و متعددی در این رابطه انجام گرفت که در
کتابی به نام «پیام وحدت» جمعآوری شده است.
منظور ما وحدت در مذهب نیست .بلکه ،مراد وحدت در احساس مسؤولیت مشترک
در برابر اسالم و مسلمانهاست .این احساس باید بین دولت و مردم و حاکم و رعیت وجود
داشته باشد.
به شهادت رساندن امامان معصوم و اوالد پیغمبر به دست خلفا و گسترش بساط لهو و
لعب و شهوترانی و میگساری ،از لکههای ننگ و تاریک دوران بنیعباس بود .کمااینکه
از تاریکترین نقاط دوران خالفت بنیامیه ،فاجعۀ کربالست و پس از آن ،فاجعه شهادت
زیدبنعلیبنالحسین ،که هر کدام اثر خود را گذاشت.
ی سفیان ،و شهادت زیدبنعلی ،به حکومت
شهادت امام حسین؟ع؟ ،به حکومت آل اب 
آل مروان پایان داد .این اتفاق و جنایات مشابه ،زمینه را برای روی کار آمدن آل عباس فراهم
کرد.
در پی مصاحبه مجله حوزه با استاد واعظزاده ،شایعهای مبنی بر تعریف و تمجید ایشان
از بنیامیه بر سر زبانها افتاد که خدمت استاد رسیدم و در این مورد توضیح خواستم .ایشان
فرمودند« :من گفتهام بنیامیه در زمان حکومتشان کارهای منفی زیادی کرده است ،اما به
حسب ظاهر ،کارهای مثبتی هم انجام دادهاند».
به ایشان عرض کــردم هر حکومتی که سر کار بیاید ،بــرای تثبیت موقعیت خــودش به
ً
حسب ظاهر خدماتی انجام میدهد .حاال یا واقعا با نیت خیر و الهی ،یا برای ظاهرسازی و
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فریبکاری .با توجه به جنایات بنیامیه نسبت به اهلبیت و قراین و شواهدی که وجود دارد،
ً
ظاهرا آنها نیت خیر و خدمت به مسلمانان را نداشتهاند .ایشان هم فرمودند« :بله ،نظر من هم
همین است».
رحلت استاد
مجالست و همصحبتی بــا اســتــاد واعـ ـ ـظزاده کــه اســتــاد ح ــوزه و دانــشــگــاه و یکی از
شخصیتهای کمنظیر اسالمی معاصر بود همیشه اتفاق غنیمتی محسوب میشد .خاطرات
زیادی از استادان و بزرگان حوزوی در حافظۀ خود داشت .بسیار خوشخلق ،متبسم ،متواضع،
گرموگیرا ،مهماننواز ،مهربان و صمیمیبودند .ایشان جواهر کمنظیری بود که بسیاری ،در حوزه
و دانشگاه قدرش را نمیدانستند؛ چه برسد به عموم مردم .با استاد مأنوس بودم و از این انس
دلخوش و شاد .سالها گذشت تا روزی شنیدم که استاد به بیمارستان رفتند و چند روزی
آنجا بستری شدهاند .نگران حال ایشان شدم .به منزلشان تلفن کردم و احوالشان را جویا شدم
که فرمودند الحمدهلل بهتر هستند .مدتی نگذشته بود که مجدد مطلع شدم حال استاد وخیم
شده است .ایشان در ایام والدت پیامبر اسالم و هفته وحدت درگذشت .در  28آذر سال
 1395ه.ش .ابتدا خبر رحلت استاد را باور نکردم ولی پس از تحقیق متوجه شدم خبر صحت
دارد .خیلی متأثر و محزون شدم .اشک روی صورتم جاری شد .در هوای سرد ،از مهدیه تهران
مراسم تشییع جنازه آغاز شد و ناباورانه پیکر بیجان استاد را با عالمان و عموم مردم همراهی
کردیم تا پیکرشان را به ضریح مطهر امام رضا؟ع؟ برده و طوافش دادند .خادم با اخالص امام
رضا؟ع؟ که سالها مدیر گروه قرآن و اقتصاد بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی بود ،در
جوار امام رضا؟ع؟ به خاک سپرده شد .استاد واع ـظزاده پیکرش از دیدهها پنهان شد ،اما
یادش همیشه در قلوب دوستان به یادگار باقی میماند .همانگونه که امیرالمؤمنین علی؟ع؟
دربارۀ عالمان فرمودهاند« :اجسادهم مفقوده و اعیانهم فی القلوب موجوده ».بعد از رحلت
استاد خیلی دوست داشتم که یک بار دیگر چهرهشان را ببینم و الحمدهلل موفق شدم .ایشان
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را در حالی که چهرهاش حدود  20سالی جوانتر ،و بسیار شاداب و بانشاطتر بود در رؤیا دیدم.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
منابع:

 .1کتاب فقیه آزادگان
 .2مصاحبه با استاد واعظزاده
 .3کتاب پیام وحدت
 .4مصاحبههای دبیر کل مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی با رسانهها و شخصیتهای
داخل و خارج از کشور .استاد محمد واعظزاده خراسانی
 .5مجله اندیشه حوزه ،سال پنجم ،شماره سوم ،آذر و دی  ،1378ویژه مکتب تفکیک ،مصاحبه با
استاد واعظزاده
 .6مجله کیهان فرهنگی ،شماره  ،259اردیبهشت  ،1387فقیه نواندیش ،حاج شیخ هاشم قزوینی،
مصاحبه با استاد واعظزاده
 .7امام خمینی و انقالب اسالمی ،مجموعه مقاالت محمد واعظزاده خراسانی
 .8مجله مطالعات اسالمی شماره  ،60تابستان  ،1382زندگینامه استاد محمد واعظزادۀخراسانی به
قلم عباسعلی سلطانی
 .9خاطرات و گفتگوهای اینجانب با استاد واعظزاده ،حداقل از سال  1387تا رحلت ایشان
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قرآنپــژوه روش ـنبین

فصلسوم:

حیات علمی و سلوک اندیشه
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ّ
علمهای باتقوا
آیةاهلل دکتر سیدمصطفی محققداماد

1

•حضرتعالی چه زمانی و چگونه با مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی آشنا شدید؟
نخست به مطلب کوتاهی به نقل از خود ایشان اشــاره میکنم که میفرمودند« :مدت
ارتباط ما با خانوادۀ شما بیش از یک قرن است»؛ چون طبق فرمودۀ خودشان ،عمده درس
فق ه را در دورههای اولیۀ درس آیةاهلل حاج سیدمحمد محققدامادیزدی (1347-1285ش)
خوانده بودند ،البته در زندگینامهشان نیاوردهاند؛ بنابراین بنده گمان میکردم تنها راه ارتباطی
با خانوادۀ ما از طریق شاگردیشان نزد پدرم بوده است .حتی ایشان این ارتباط را قبل از
آشنایی با پدرم و مربوط به ارتباط پدرشان (شیخ مهدی خراسانی) 2با جد مادر یام ،مرحوم
 .1سید مصطفی محقق احمدآبادی معروف به محقق داماد ،متولد سال  ۱۳۲۴شمسی ،مجتهد ،حقوقدان ،عضو
پیوسته فرهنگستان علوم ایــران ،عضو هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایــران و استاد
حوزه و دانشگاه است .وی از سال  ۱۳۶۰تا  ۱۳۷۳ریاست سازمان بازرسی کل کشور را عهدهدار بوده است .او که دانش
آموختۀ حوزۀعلمیۀقم ،دانشگاهتهران و دانشگاه کاتولیکلوون است،هماکنون،استادحقوق دانشگاهشهیدبهشتیو
دانشگاهشهیدمطهریو دانشگاهعلوماسالمیرضوی میباشد.
 .2شیخ مهدی واعــظ خراسانی (1329-1248ش) سالیان متمادی در حرم امــام رضـا؟ع؟ به وعظ و نقل حدیث
تفسیری او توسط
میپرداخت و همهساله در ماه رمضان در زمینۀ عقاید و تفسیر قرآن بحث میکرد و خطابههای حدیثی
ِ
طالب حوزه ،همچون درس دنبال میشد .او بهجز مشهد به شهرهای سبزوار ،نیشابور ،یزد ،اصفهان ،تهران و کرمانشاه
سفر میکرد و چون از خطبای شناختهشده در بخارا (شهری در ازبکستان فعلی) ،و عراق بود بارها به بخارا و نیز شهرهای
ً
نجف ،کربال ،کاظمین و سامرا برای ایراد وعظ و ارشاد دعوت شد .وی ضمنا با مراجع و علمای حوزۀ علمیۀ نجف و کربال
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شیخ عبدالکریم حائری (1315-1242ش) میدانستند .ماجرایی نیز دراینباره به این شرح
نقل کردند :زمانی که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کربال بودند پدر من (شیخ مهدی
ً
خراسانی) مقلد ایشان بوده است و اتفاقا اولین رسالۀ شیخ عبدالکریم که در کربال چاپ شد
در منزل ما موجود است .همزمان با سکونت پدرم در خراسان ،شیخ عبدالکریم از کربال به
اراک میآیند .بنابراین پدر بنده که میخواست به زیارت عتبات برود ،شیخ را مالقات کرده
و ایشان میفرمایند :به منزل ما برویم که امروز ناهار خوبی داریم! شیخ به پدر بنده فرمودند:
ً
حاال که به کربال میروی در راه برگشت حتما به اینجا بیا تا با هم به مشهد برویم ،بنده هم
میخواهم به مشهد بروم .پدرم میگفت :ما به عتبات رفتیم و برگشتیم .در راه بازگشت یکی
یا دو منزل مانده به اراک (در نوشته ایشان دقیق آمده است) شب ،کسی باالی دلیجان آمد
و گفت :بین شما ،فردی به نام شیخ مهدی خراسانی هست؟ گفتم :بله من هستم .شیخ
عبدالکریم فرمودند که اراک پیاده نشوید بنده به قم رفتهام( .این ماجرا مربوط به سالهای
حدود  1300است)؛ بنابراین اراک پیاده نشدم و مستقیم به قم آمدم .پس از پرسوجو از مکان
ً
استقرارشان ،به مالقاتشان رفتم .اتفاقا همان روزی بود که علمای قم آمده بودند تا ایشان را
در قم نگه دارند ،از آن طرف علمای اراک هم آمده بودند تا ایشان را برگردانند .پدرم میگفت:
من هم آن گوشه نشسته بــودم ،دستم را بلند کردم که آقا یک مدعی سوم هم هست! شما
قول داده بودید که با هم به مشهد برویم .بعدگفت که پدرم خیلی به شیخ عبدالکریم ارادت
و عالقه داشت؛ چون میگفت ایشان با وجود اینکه رییس حوزه هستند ،در مدرسۀ فیضیه
برای نوبت سلمانی (آرایشگاه) در ردیف طلبهها مینشینند ،مانند دیگران دو ِقران (ریال)
میدهد ،سرش را میتراشد .آقای واعظزاده میگفت :درهرحال منظورم از نقل این ماجرا این
بود که رابطۀ ما با شما قبل از جریان شاگردی بنده نزد مرحوم محققداماد بوده است .همچنین
میفرمود :وقتی آقای سیستانی از مشهد به قم آمدند ،بنده ایشان را سر درس پدر شما بردم.
مانند میرزامحمدحسین نایینی ،آقاضیاءالدین عراقی ،حاج سید عباس شاهرودی ،حاج میرزاحسن بجنوردی ،شیخ
محمدعلی کاظمینیو دیگرانرابطهصمیمیداشت.مباحثویعالوهبرنقلحدیث،شاملمطالبفلسفی،فقهی،
کالمی ،ادبی و تاریخی بود و بارها مورد تمجید علمای بزرگ از جمله آیةاهلل بروجردی قرار گرفت.
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ً
تا وقتی هم که پدرم زنده بود هر وقت به قم تشریف میآوردند ،حتما به منزل ما میآمدند.
بعد از فوت پدرم ،ایشان دیگر ارتباطی با ما نداشتند تا اینکه انقالب شد .بنا بهاتفاق ،یکی از
افرادی بود که اوایل انقالب -زمانی که به کنگره امامرضا؟ع؟ در مشهد میآمدم -نسبت به
بنده محبت داشت ،به دیدار من میآمد ،با هم مینشستیم و صحبت میکردیم .خدا را شاهد
میگیرم که گزاف نگفتهام اگر بگویم :بنده در زندگیام کمتر شخصیت کاملی در اخالق ،علم
و جامعیت در الهیات ،همچون مرحوم مطهری و مرحوم واعظزاده دیدهام .یکی از مقاصدم
برای آمدن به مشهد و تدریس در دانشگاه رضوی ،نشستن در حضور ایشان بود .در آنجا بیشتر
هم سؤال میکردم و بهره میبردم .ایشان داستانهای تاریخ معاصر مانند زندگینامۀ سیاسی
آیةاهلل بروجردی را آنقدر زیبا و دقیق بیان میکردند که بنده آنها را ضبط میکردم و اکنون در
لپتاپ شخصی خود دارم .برای مثال ایشان در جلسهای که عدۀ زیادی آمده بودند تا در
مورد دکتر مصدق صحبت کنند ،بسیاردقیق مطالب را بیان میکردند .جریان نواب صفوی و
برخورد آیةاهلل بروجردی با ایشان را به دقتی که ایشان بیان کردند ،هیچکس بیان نکرده است و
البته بنده آن را مکتوب هم کردم .ایشان جامع علوم بودند؛ فقیه ،اصولی ،مورخ ،مفسر و ادیب
بهتماممعنا (مسلط کامل به ادبیات عرب) بودند .بنده چند سفر در خدمت ایشان بودم؛ اما
سفری که از همه بیشتر برایم لذتبخش بود ،سفر به آنکارا بود تا در کنفرانسی شرکت کنیم
که مجمع تقریب تشکیل داده بود .در طول سفر هر آنچه ایشان از تاریخ نقل میکردند ،بنده
ط صوت دقیق بگیرم که چه میفرمایند .در راه برگشت از آنکارا
ساکت میشدم تا مانند ضب 
که به استانبول برگشتیم ،تاریخ تمدن اسالمی را بهقدری زیبا از نزدیک برای بنده بیان کردند
که قابل توصیف نیست .به هر مکانی که میرفتیم با حافظۀ قویای که داشتند تاریخ آن را
ِ
میگفتند؛ برای مثال اینجا عثمانیها این کار را کردند ،این مسجد اینطور است ،آن مسجد
فالن است ،جریان مرگ ابوایوب انصاری و تمام این قسمتهای تاریخ را بهطور دقیق نقل
میکردند .درواقع در این چند روز ،یک دوره «تاریخ تمدن اسالمی» را برای بنده بیان کردند و
بنده این چند وقت مدیون دانش ایشان بودم .جالب این است که ایشان اولین کسی بودند
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ً
که تاریخ تمدن اسالمی را برای طالب مطرح کردند .نکتهای که اصرار دارم حتما بگویم این
است که بنده در طول زندگیام فقط دو نفر را دیدهام که سبک تحقیق تاریخی آزادانه  -مثل
سبکی که غربیها تازه یادگرفتهاند -داشته باشند .یکی از ایندو نفر همین آقای واعظزاده بود.
ایشان در مورد تاریخ اسالم ،آنگونه آزادانه و بدون تعصب مینوشت که خواننده نمیتوانست
تشخیص دهد که نویسندۀ آن ،مسلمان یا غیرمسلمان است .ایشان بهترین استادان ّ
فن
دورانش را درک کردند؛ ازجمله در فقه ،آیةاهلل محققداماد و آیةاهلل بروجردی را درک کردهاند.
ایشان به سبک تحقیق آقای بروجردی بسیار مسلط و متأثر از آن بودند .واقعیت این است که
پس از مرحوم شیخ محمدحسین کاشفالغطاء (متوفی 1332ش) در دوران متأخر ،تا آیةاهلل
بروجردی مرجعی دارای نگاه جامع و سبک تحقیقی جدید نداشتهایم .سبک و مکتبی که
میتوان نام «مکتب قم» را بر آن نهاد.
•ویژگیهای «مکتب قم» چه بوده است؟
بهاختصار میگویم ،فقهای دیگر مانند مرحوم آیةاهلل خویی ،آیةاهلل حکیم و بقیۀ کسانی که
از «مکتب نجف» هستند را درنظر بگیرید ،شیو ۀ عملشان اینطور است که در هرمسألهای،
نخست« ،اصل» تأسیس میکنند؛ سپس به فتوا میرسند؛ اما آیةاهلل بروجردی سبکشان
اینطور بود که نخست برای هر مسألهای سیر تاریخی آن ،پیشینه ،چرایی آن مسأله و ...را
ُ
تحقیق میکردند .در کتاب «نهایة األص ــول» 1که تقریرات مرحوم آی ـةاهلل منتظری (-1301
1388ش) از درس آیةاهلل بروجردی است ،مالحظه کنید که مسألۀ«تصویب و تخطئه» را چطور
مطرح میکند .اول از اینجا شروع میکند که اصل این قضیه از کجا شروع شد؟ در نهایت هم

به نتیجهای میرسد که هیچکس به این نتیجه نرسیده است .همچنین در مسألۀ «طلب و
ُ
 .1کتاب نهایة األصول ،یکی از بهترین کتابهای اصولی از نظر تنوع مباحث مطرح شده است .در این کتاب ،مباحث
اصولی،فلسفی،تاریخیو نکاتفقهیباارزشی کهمترتببرمباحثاصولیاست،مطرحشدهاست .از دیگرویژگیهای
بسیار مهم که در اکثر مباحث کتاب دیده میشود ،تحلیل تاریخی مباحث اصولی است .این نحوۀ بحث ،در مباحث
تصویب،مسألۀترتببهخبرواحد،تنجیزعلماجمالی،تمسکبهعامقبلالفحصعنالمخصص،اجتماعامرو نهی،
صحیح و اعم ،طلب و اراده ،تاریخچه علم کالم و معتزله و اجزاء بهنحو مطلوبی تقریر شده است.
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اراده» ،طوری مسأله را از لحاظ تاریخی مطرح میکنند که تأثیرگذاری اطالعات و سیر تاریخی
مسأله در نتیجه بهطور کامل مشهود است .در یک جمله ،مکتب قم با توجه به سیر تاریخی
مسأله ،استنتاج میکند .این سبک و شیوه در چند نفر بسیار تأثیر گذاشته است .یکی استاد
ما مرحوم شهید مطهری بود که سر درس فلسفه ،زمانی که میخواست «اصالت وجود» را درس
بدهد ،چند جلسۀ اولیه ،تاریخچۀ این مسأله را میگفتند؛ سپس وارد مسأله میشدند .آقای
واعظزاده هم همینطور بودند در مباحث فقهی که با هم انجام میدادیم به ُبعد تاریخی مسأله
خیلی اهمیت میدادند؛ بنابراین ابتدا از نظر تاریخی ،مسأله را بیان کرده و میفرمودند؛ من
فکر میکنم این مسأله در فالن تاریخ و برای فالن موضوع مطرح شده است .نکته دیگر اینکه
آقای بروجردی خیلی تقریبی بودند و در آقای واعـظزاده نیز بسیار تأثیر گذاشته بودند .آقای
بروجردی به فتاوای عامه توجهکرده و میگفتند فقه شیعه ،حاشیه بر فقه اهلسنت است.
تا قبل از ایشان در قم و نجف توجهی به فقه عامه نمیشد؛ درواقع بعد از عالمه حلی که در
ُ
قرن هشتم ،تذکرة الفقها 1را نوشته بود ،کسی به این مسأله توجهی نداشت .این تفکر تقریبی
را مرحوم آیةاهلل مطهری و آقای منتظری هم داشتند .تسلط آیةاهلل واعظزاده در سه جهت بود:
رجال ،تاریخ تمدن اسالمی و ادبیات .در رجال متأثر از آیةاهلل بروجردی بودند؛ اما در دو مورد
دیگر ،حتی از ایشان هم مسلطتر بودند .مرحوم واعظزاده به ادبیات بسیار اهمیت میدادند.
در همان سفر ترکیه از دستفروش کنار خیابان ،الفیۀ ابنمالک را چون کوچک و جیبی بود،
خریدند .نهتنها الفیه همواره در جیبشان بود که آن را خیلی خوب حفظ بودند .بهنحوی به
ّ
حلی ،این کتاب را به درخواست فرزندش محمد ُ
(فخرالمحققین) نوشت و چنانکه در مقدمه تأ کید کرده،
 .1عالمه
در این کتاب بهاختصار فتاوا و ادله فقهی را بر پایه فقه امامی و با اشاره به آرای مخالف و داوری میان مذاهب به روشی
منصفانه آورده است .به گفتۀ مؤلف ،کتاب در چهار قاعده تنظیم شده ،اما بهغیر از دو قاعدۀ عبادات و عقود ،بقیه آن
در دسترس نیست .هر قاعده نیز مشتمل بر شش کتاب است .مؤلف در هر مسأله ابتدا نظر مقبول خود را در قالب بیان
نظریه فقیهانی از امامیه که با آن نظر موافقاند ،نوشته و سپس با آوردن نام برخی موافقان از میان صحابه و تابعین و فقهای
مذاهب دیگر و با استناد به ادلۀ مورد قبول عامه و خاصه به تحلیل آن پرداخته است .در بیان نظریههای مخالفان با توجه
به احاطه خود بر آرای فقهی امامیان و اهلسنت و ذکر ادلۀ آنان ،گاهی به نقد و پاسخگویی پرداخته و چهبسا پاسخهایی
مفروض در توجیه آنها ذکر کرده و خود به آنها پاسخ داده است .بدینترتیب ،در بسیاری از فروع و مسایل فقهی ،نوعی
مناظره و گفتگوی علمی بر پایه مبادی مفروض صورت گرفته ؛ ولی در برخی مسایل (بیشتر در ابواب معامالت) به ذکر
نظریاتمخالفاناکتفانمودهاست،بیآنکهبهپاسخگوییبپردازد.
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ادبیات عرب تسلط داشتند که هرگز کسی نتوانست در سخنرانیهای عربی به ایشان ایرادی
بگیرد .ایشان میتوانست الگوی خوبی برای طلبهها باشد .همانطور که گفتم جامعیت ،عدم
تعصب ،فکر و دید بسیار وسیع ،اطالعات گسترده و حافظۀ بسیار قوی از شاخصههای بارز
ایشان بود .هم دانشگاه و هم حوزه را خوب درک کرده بودند .با توجه به سنشان ،خیلی از
مسایل تاریخ معاصر در دوران پهلوی اول و دوم را از نزدیک دیده بودند؛ بنابراین تاریخ معاصر را
ّ
هم بسیار دقیق نقل میکردند .به نظرم لفظ «علمه» را به هرکسی نباید اطالق کرد .بنده عالقه
داشتم بهجز عالمه طباطبایی ،تنها به شهید مطهری ،عالمه بگویم .اکنون با خیال راحت
میتوانم این لفظ را برای آقای واعظزاده نیز به کار ببرم؛ چون عالمه به کسی میگویند که جامع
چندرشته از علوم اسالمیباشد .همیشه به ایشان میگفتم شما بالتشبیه مثل خداوند ،صفت
ّ
فیاض را دارید .اصرار داشتند که هرچه را یاد میگرفتند ،بهراحتی در اختیار بقیه قرار دهند.
برای مثال وقتی با ایشان روبـهرو میشدید ،خالصهای از کتابی را که خوانده بودند منتقل
میکردند .بنده نکتههای فراوانی از ایشان شنیدهام که هنوز نتوانستهام منبع آنها را پیدا کنم و
تنها منبع من ایشان است .یکی از مفاخر و کارهای ماندگار ایشان برگزاری کنگرۀ شیخ طوسی
بود .برای ما طالب افتخار بود که یک طلبه توانست کنگرهای را برگزار کند که برای دانشگاهها
آنقدر مهم ،بزرگ و مایۀ افتخار بود که مقاالت آن مرجعی برای طالب پژوهشگر قرار گرفت.
ایشان در مشهد ،استوانۀ بسیار مهمیبودند .کاری که ایشان همین اواخر در مورد قرآن انجام
دادند و آن تحقیقی که در آخر ،خودشان ارایه دادند ،نشانۀ تسلط کافی به ادبیات و قرآن است.
بههرحال من معتقدم که جای ایشان بهسختی ُپر خواهد شد.
•میتوانید یک مثال از آن مواردی نقل کنید که منبعش را پیدا نکردهاید؟
بله! چنانکه میدانید استاد واعظزاده معتقد بود این چیزهایی که در رابطه با دشمنی
ً
ابوحنیفه با امامباقر؟ع؟ نقل میشود ،صحت ندارد و اتفاقا او محب اهلبیت؟مهع؟ بوده است.
باتوجه به این ،ایشان قضیهای را نقل میکردند که منبعش را نیافتم .میگفتند ،ابوحنیفه
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از کوفه به مدینه ،نزد امامباقر؟ع؟ میرود .امام؟ع؟ میفرمایند که :منزل ما تحتنظر است
برو وگرنه تو را آزار میدهند و برایت دردسر میشود .ابوحنیفه میگوید :من اینجا کار دارم و
نمیروم .وقتی مکان خلوت میشود ،امام؟ع؟ میفرمایند :کارت چیست؟ میگوید :آمدهام
خدمتتان بگویم که شیعیان شما در کوفه به شیخین توهین میکنند و این خوب نیست،
شما دستور بفرمایید توهین نکنند .امام؟ع؟ میفرمایند :من میگویم ،ولی گوش نمیکنند.
ابوحنیفه میگوید :یعنی چه؟ مگر میشود شیعیان شما به حرفتان گوش نکنند؟ بعد
امام؟ع؟ میفرمایند :بله مثل خودت که به تو گفتم برو ولی نرفتی!
•جناب آقای واعظزاده چگونه با درس پدر شما آشنا شدند؟
ایشان میگفتند که وقتی دیــدم همه فضالی قم در درس مرحوم محققداماد شرکت
میکنند ،من هم رفتم .وقتی به مشهد رفتند ،در درس مرحوم آیةاهللالعظمی میالنی (-1274
1354ش) شرکت میکردند و آیةاهلل میالنی نیز توجه ویژه به ایشان داشتند.
•باوجوداینکهپدر ایشانواعظبزرگیبودهاند،بهگونهای کهآقاسیدابوالحسناصفهانیپایمنبر
وعظ ایشان مینشستهاند ،کسی خاطرهای از ایشان ندارد .شما مطلبی دربارۀ پدر ایشان دارید؟
بنده ،ایشان را ندیدهام و هرچه میدانم از خود آقای واعظزاده شنیدهام .آقای واعظزاده
زیاد از پدرشان تعریف میکردند؛ بهطور مثال ،اینکه پدرشان حافظۀ خیلی خوبی نسبت
به احادیث داشتند .ایشان نقل میکرد که مردم مشهد در مورد پدرم چنین میگفتند که اگر
تمام کتابهای شیعه را کسی داخل دریا بریزد ما هیچ غمی نداریم؛ چراکه کسی مثل شیخ
مهدی خراسانی (پدر مرحوم واعظزاده) را داریم که تمام این کتابها را حفظ است .بهظاهر،
ایشان در وعظشان فقط حدیث میگفتند ،البته در قم نیز افرادی چون شیخ مرتضی انصاری
اینگونه بودند .سبک منبر آقا شیخ مهدی خراسانی مانند شیخ عباس قمی بود که تنها نقل
حدیث میکردند.
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•یکی از شبهات در مورد ایشان و آقای مدیرشانهچی(1381-1306ش) این بود که چرا
ایشان به دانشکده الهیات رفتند؛ درحالیکه میگویند اصل این دانشکده را وزارت معارف آن
َ
زمان ساخت تا در برابر حوزهَ ،علمش کند؟
یکی از جریاناتی را که بنده از داییام حاج آقا مهدی (دکتر مهدی حائرییزدی -1302
1378ش) شنیدم نقل میکنم .دایـیام میگفت :اتوبوسی سوار بودیم که در صندلی جلو
امامخمینی و اخــوی ما حــاج آقامرتضی (1364-1294ش) نشسته بــودنــد .من دیــدم که
امامخمینی به بــرادرم میگفت :آقــای بروجردی پولها را حــرام میکند ،خرجهای بیخود
میکند و طلبههای فاضل دارند میروند! بالفاصله برادرم حاج شیخ مرتضی گفت :بله آقای
مطهری رفته است ،آشیخ محمد واعظزاده رفته است .تا این را گفت امام در جواب گفت:
این آقایی هم که پشت سر ما هست ،او هم میرود!
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نگاهی تمدنی و جامع به آموزههای دینی
حجةاالسالموالمسلمیندکترمحمدعلیمهدویراد

•آشنایی شما با مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی از کجا آغاز شد؟
بنده با اینکه اوایل طلبگی در مشهد بودم شخص ایشان را نمیشناختم؛ اما قبل از انقالب
از طریق مجلۀ «دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی مشهد» که مجلۀ بسیار پرباری بود و
شخصیتهای خیلی مهمی ازجمله مرحوم سیدجاللالدین آشتیانی (1384-1304ش) و
مرحوم محمود رامیار (1363-1301ش) در آن مقاالت مهمی مینوشتند ،با شخصیت ایشان
آشنا شدم .اولین مواجهه فکریام با شخصیت این بزرگوار ،سلسله مقاالتی بود که در آنها،
سفرنامههایشان به لبنان ،الجزایر ،مصر و سوریه را مینوشتند .بعدها به خودشان هم تأ کید
کردم که اینها را به کتاب تبدیل کنید که بسیار مفید است .آنچه این مقاالت را برایم جالب و
جذاب کرده بود ،زاویۀ نگاه ایشان به جهان اسالم و تفکر در جهان اسالم بود .به نظرم آقای
واعظزاده ،تمدن اسالمی را با عنوان تمدن اسالمی ،خوب میفهمید و خوانش آن مرحوم از
مجموعه آموزههای دین یک خوانش تمدن اسالمی بود که با مذهب ،مسلک و زاویههای
غیرتمدنی ُبرش نمیخورد! خود این نگاه و موضع مسألۀخیلی مهمی است و حتی در مورد
قضاوت ایشان نسبت به شخصیتها نیز همین نگاه جریان داشت .ایشان مجموعه مقاالتی
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دارند که بخشی از آنها تحت عنوان «میراث ماندگار قرآنی» 1چاپ شده است .در این کتاب،
مقدمۀ بسیار مفیدی نیز دربارۀ آموزشهای قرآنی خودشان که چه وقت ،از کجا و چطور به قرآن
و تفسیر توجه کرده و تحت تأثیر اندیشههای قرآنی چه کسانی قرارگرفته است ،آمده است .در
همین مقدمه از عالمه طباطبایی و بعضی اساتید مشهد از جمله مرحوم استاد محمدتقی
شریعتی یاد میکنند؛ اما نکتۀ جالبتوجه اینکه میفرماید« :برخی اهل فهم ،قرآنشناسان و
قرآنپژوهان (البته تعبیر دقیقش را یادم نیست) ،ایشان (استاد محمدتقی شریعتی) را در برخی
از موارد در برداشت و فهم آیات نسبت به عالمه ترجیح میدادند» .من در مشهد در عالم جوانی
و نوجوانی بسیار با مرحوم استاد محمدتقی شریعتی ارتباط داشتم و مقالۀ مفصلی (حدود ۸۰
صفحه) دربــارۀ ایشان نوشته و از شخصیتهای گوناگون دربــارۀ ایشان ،خاطره شنیدهام.
درحقیقت ایشان بهطورمطلق در زهد ،زمانشناسی ،دغدغه برای هدایت انسان و بهویژه
کتاب استاد محمدتقی
جوانان ،بینظیر بودند .مرحوم آقای مطهری در مقدم ۀ چاپ اول
ِ

کتاب «خالفت و والیت از دیدگاه قرآن و سنت» 2،تعبیرهای زیبایی در مورد
شریعتی یعنی ِ
ایشان دارد بدین شرح که :وقتی دست ُپر تمنای جوان در حال غرقشدن برای هدایت دراز
شد ،هیچکس برای گرفتن نبود جز دستان مهربان محمدتقی شریعتی و بعد آن عالم جلیلالقدر
مینویسد که این مجاهدت مستمر سه نتیجه دربرداشته است :اول ،هدایت بسیاری از
انسانها؛ دوم ،تربیت شاگردان بینظیر و یا کمنظیر؛ و سوم ،پیری زودرس بهگونهای که با یک
نگاه به چهرۀ استاد متوجه میشدید که بیستسال از عمر واقعیاش پیرتر است .بنده هم در
مقالهای که عرض کردم خاطرات عجیبی را بهطورمستقیم از ایشان نقل کردهام که اگر دقت
کنید میبینید این مسایل جز از اولیاءاهلل صادر نمیشود .منظورم از بیان این مطالب این است
که مرحوم آقای واعظزاده هرچیزی را در جای خود و بهاندازۀ خودش میدید .این مسألۀخیلی
 .1نشر در سال 1381ش ،بیجا440 ،ص.
 .2مشخصات اثر :انتشارات حسینیه ارشاد ،ش ،5دیماه 1349ه447 ،ص ،وزیری.
برای آشنایی تفصیلی با این اثر ،ر.ک :مقاله استاد مهدو یراد با عنوان« :نگاهی به :خالفت و والیت از نظر قرآن و سنت»
آینه پژوهش ،بهمن و اسفند  ،1379ش ،66ص.140-125
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مهمی است .امروزه ما در تعامالتمان میان جامعه به تحریف بسیار وحشتناکی مبتال هستیم
ً
که گاها یک متریها را دهمتری ،و دهمتریها را نیممتر تصور میکنیم! خوب ،وقتی کسی را که
ّ
میتواند در همان حد خودش با جامعه تعامل بکند ،تخریب میکنید ،درحقیقت ،جامعه را
مبتال به ستم کردهاید .مرحوم استاد محمدتقی شریعتی که همواره از علی؟ع؟ با تعبیر «مولی»
یاد میکرد ،تعبیر خیلی لطیفی دارد .ایشان میفرمود :که وقتی اینها این ظلم و جنایت را
مرتکب شدند برای علی اتفاقی نیفتاد .علی ،علی بود .شأن علی چیزی نبود که با بود یا نبود
آدمها باال و پایین شود؛ ولی به مردم ظلم شد .اگر مردم او را میداشتند جامعه به کجا میرفت؟
َ ّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
کم َعلی ال َم َح ّج ِة
اهَّلل ِإ ِنی لعلم مکان الرج ِل لو ولیتموه أمرکم لحمل
که حتی خود عمر گفت« :و ِ
ْ َ
ْ
ال َبیض ِاء» 1مرحوم آقای سیدموسی صدر یک تفسیر بسیار لطیفی از آیۀ غیبت «َ ...و ال یغ َت ْب
َْ ًَ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ
َ ً
اهَّلل إ َّن َ
یتا َفکر ْه ُت ُم ُوه َو َّات ُقوا َ
2
اهَّلل َت َّو ٌ
یح ّب أحد ْ
َب ْع ُض ْ
اب َرحیم»
م
خیه
أ
کم أن یأ کل ل ْح َم
کم بعضا أ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
دارد که َ«میتا» برای این است که با گسترش غیبت در جامعه ،بخشی از شخصیتها و برخی از
انسانهای سودمند خورده میشود و به مرگ مبتال میشود .آقای واعظزاده نیز مصداق کامل
همین مظلومواقعشدن بــود .با توجه به توضیحاتی که دادم فرض کنید کسی شخصیت
ً
چندوجهی داشته باشد؛ مثال شخصیت فقهی ،تفسیری ،سیاسی ،اجتماعی و ...حاال یک
عدهای به خود حق بدهند و بگویند :او فقه یا تفسیر بلد نیست! خوب این وجه از شخصیتش
ً
خورده میشود! حتی یک عدهای هم بگویند که ّ
سنیزاده است و اصال شیعه نیست! کمکم
این شخصیت ،کارایی خود را از دست میدهد ،انگار مرده است و وجود خارجی ندارد .من
در زندگی چیزهای زیادی را از ایشان یاد گرفتم؛ اما احترام ایشان به شخصیتهای ُس ّنی را به
همان اندازهای که برای شیعیان قایل بودند ،بهطور ویژه از ایشان سراغ دارم .شما اگر میخواهید
کسی را نقد کنید ،هر وجهی از شخصیت او که مخالف هستید ،همان را نقد کنید ،نه اینکه
ُ
کردن
بهخاطر یک مسألۀ منفی ،همۀ ابعاد شخصیتی او را نقد کنید! این جامعاالطراف نگاه ِ
 .1عالمه مجلسیُ ،
بحار األنوار (ط :بیروت) ،ج ،31ص« .63و منها :أنه وصف کل واحد منهم بوصف زعم أنه یمنع من
اإلمامة ،...ص.61
 .2حجرات.12 :
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آقای واعظزاده باعث شده بود که دانش ،قلم و برآیند علمیاش توسعه پیدا کند .ایشان در
کنگرههای زیادی با موضوعات متنوع شرکت کرده و برای این موضوعات گوناگون ،مقاله
نوشته است و در واقع ایشان شخصیتی کمگوی و گزیدهگویی بود .یکی از بزرگواران ،مقاالت
عربی ایشان را تحت عنوان «دراســات و بحوث» جمع کــرده اســت .خیلی از مقاالت این
مجموعهِ ،بکر است .برای مثال مقالهای به نام «الشهید فی القرآن» دارد .تصور عمومی این

است که «شهید» مقتول فی سبیل اهلل است -که تصور درستی هم هست-؛ اما کلمه «شهید»
در قرآن تنها به مقتول فی سبیل اهلل اطالق نشده است؛ بلکه اطالقات دیگری دارد .ایشان از
بعضی آیات استنباط میکند که در قرآن به مقتول فی سبیل اهلل شهید هم اطالق شده است،
اگرچه در نهایت احتیاط میکند ،یا مقالهای که ایشان دربارۀ شهید مطهری نوشتند بینظیر
است ،یعنی بعد از نزدیک به چهل سال بعد از شهادت آقای مطهری این مقاله هنوز هم
منحصربهفرد است .ایشان در یادنامهای که آن زمان در دو جلد به سرپرستی دکتر عبدالکریم
سروش چاپ شد ،مقالهای دارد که در آن ده وجه از شخصیت شهید مطهری را یکبهیک بر
میشمرند .قلم و نوع دریافت و بحث را مالحظه کنید تا متوجه تفاوتها بشوید .نکتۀ بعدی
اینکه ایشان در بحث بسیار آزاداندیش بود ،به خاطر اینکه مرزها را درمینوردید .ازاینروی در
نوشتههایشان از منابع مکتوبی استفاده کرده بودند که انسان فکرش را نمیکرد که شخصیتی
در حد آقای واعـظزاده به این کتابها مراجعه کند .همینجا این نکته را بگویم که یکی از
وجــوه ضعف نوشتههای عمومی و کمی پایینتر از سطح تخصصی عالمان و استادان،
نداشتن مطالعۀ نوشتههای جدید و زاویۀ دید نو است .نگاههای نو شاید برای شخصیتهای
بزرگ مطلب نداشته باشد؛ اما کمککننده است .در میان شخصیتهای بزرگ معاصر که
توگو داشتهام ،فقط دو نفر یعنی آقای معرفت و آقای واعظزاده را دیدهام که این
برخورد و گف 
یاری
یاری جامعه یا نابخت ِ
ویژگی را داشتهاند .در مورد آقای واعظزاده این را بگویم شاید بخت ِ
ایشان بود که به دانشگاه رفتند وگرنه با قاطعیت میگویم که ایشان از هیچکس از مراجع موجود
شدن آن از قول بنده هم از
هیچچیز درزمینۀ فقه کم نداشت .برای گفتن این مطلب یا خوانده ِ
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هیچکس ابایی ندارم؛ چون بنده ،در حوزه بزرگ شدهام ،درس مراجع بزرگ هم رفتهام و خیلی
هم احترامشان را دارم و دستشان را هم میبوسم؛ اما اعتقادم این است .فراوان با ایشان به
بحث نشسته بودم که البته غالب آن گفتگوها ،بحثهای حدیثی و قرآنی بود؛ ولی وقتی در
فقه بحثی پیش میآمد ،تبحر خاصی داشتند .شما میدانید که ایشان نقش بسیار مهمی در
احکام الشریعة» 1داشتند که البته خودشان هم در مجلۀ
تألیف «جامع احادیث الشیعة فی
ِ

حوزه در ویژهنامۀ مرحوم آقای بروجردی این نکته را فرمودهاند .استحضار ایشان به مطالب
خیلی عجیب بود .ایشان به قول طلبهها سالیان زیادی از مسائل ،تارک بود؛ اما حتی پس از
دوری طوالنی از مسایل فقهی و اصولی بهمعنای خاص ،یعنی تدریس کفایه یا مکاسب یا
درس خــارج ،وقتی مسایل فقهی پیش میآمد ،استحضار ذهنی ایشان بهقدری خوب و
نواندیشانه بود که انسان را بهتعجب وامیداشت .زمانی در سازمان مدیریت و برنامهریزی متون
درسی َ(سمت) آنگاه که هنوز گروههای فقه ،اصول ،قرآن ،حدیث و تاریخ از هم جدا نشده
بودند ،بنده با آقای دکتر احمدی ،مرحوم آقای گرجی ،آقای حجتی و آقای واعظزاده در یک
گروه مشترک بودیم .در یکی از جلسهها بحثی دربارۀ تاریخ فقه و فقها و جریانشناسی و ّ
تطورات
ِ
دیدگاههای فقهی در جهان اسالم شد ،در این جلسه وقتیکه سخن به فقه و فقاهت رسید،
عالم بسیار بزرگواری همان حرف خیلی معروفی که اینها (اهلسنت) حصر اجتهاد دارند و
تحولی و ّ
اجتهاد را در همان چهار تا بستند و ّ
تطوری در اجتهادشان وجود ندارد و ...را مطرح
کرد و میخواست به همان صورت این بحث بسته شود .بنده خیلی با احترام عرض کردم که
ً
اینطور نیست .اآلن در همین کنفرانس اسالمی در بخش مربوط به مسایل فقهی که اتفاقا
نوی
ایران هم حضور دارد و آقای تسخیری سالهای بسیاری در آن شرکت کردهاند ،بحثهای ِ
 .1جامع احادیث شیعه مجموعه حدیثی ارزشمندی است که با ابتکار و نظارت آیتاهّلل بروجردی و به کوشش  20تن از
شاگردان ایشان بهویژه آیتاهّلل اسماعیل معزیمالیری تألیف شد و گردآوری آن براساس اندیشهها و دقتهای اصولی
شکل گرفت و از مسامحههای خاص اخبار یگری به دور ماند .آیتاهّلل بروجردی که بر اهمیت علم رجال و شناخت
ُ
وسائل الشیعه (شیخ ّ
حرعاملی ،متوفی  )۱۱۰۴را که احادیث
ِاسناد و جایگاه آن در استنباط فقهی تأ کید میکرد ،کتاب
فقهی را به ترتیب ابواب فقهی دربردارد ،بسیار ارج مینهاد ؛ اما اصرار داشت که این کتاب به سبب برخی اشکاالت و
کاستیهانیازمندتنقیحو تکمیلاست.
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بسیار زیادی مطرح میشود و آنها در این بحثها اجتهادهای قابلتوجهی دارند .برای مثال
ُ
اآلن به گستردگی در بحثی به نام نوازل که همان حوادث واقعی ماست ،کتاب دارند و مقاصد
الشریعهای که شاطبی مطرح کرده است ،در حال حاضر در حوزۀ مطالعات اینها بسیار گسترده
است .حتی گفتم همین عربستانیها که در بحثهای کالمی هنوز هم مانند قرن چهارم لنگ
میزنند ،و هنوز در دانشگاه مدینه کتاب ابنخزیمه را درس میدهند؛ ولی در حوزۀ مطالعات
فقهی متفاوت عمل کردهاند و بهتازگی کتابهای زیــادی در فقه نــوازل و مقاصد شریعت
نوشتهاند .برخی از بزرگواران حرف بنده را دراینباره نپذیرفتند؛ اما مرحوم آقای واعـظزاده با
احترام بسیار به آن بزرگواران دیگر گفتند که آنچه آقای مهدوی میگویند درست است .ایشان
با مطالعۀ کتابها میگوید؛ ولی من بهصورت حضوری اینها را دیــدهام .بنده به کشورهای
متعدد سفر کرده ،در بسیاری از بحثهای اینها شرکت کرده و با ایشان به بحث نشستهام.
امروز بهدلیل ّ
تحوالتی که جامعه بر آنها تحمیل کرده است ،انفتاح باب اجتهاد در جهان
اهلسنت بسیارجدی است .بیشتر از این هم اصرار نکردند و در همین حد مسأله را بستند؛
چون این بزرگوار بهشدت مؤدب بودند .بارها اتفاق افتاد که عالمی یا در حد ایشان بود یا نه،
موضوعی را در جلسه مطرح میکرد که با دیدگاه ایشان موافق نبود .ایشان گاهی سکوتکرده و
ً
اصال حرفی نمیزدند ،گاهی هم که میخواستند اظهار مخالفت کنند ،درنهایت احتیاط ،با
ً
عباراتی چون «شاید»« ،امکان دارد» و ...بیان میکردند .یادم میآید اتفاقا وقتیکه از آن جلسه
بیرون آمدیم من با تندی گفتم :بعضی از آقایان ما در سیصدسال قبل فکر میکنند! ایشان
فرمودند :نه ،باألخره هرکسی یکطوری است .ایشان بانهایت احترام میخواستند جلوی
بازی مرا را بگیرند! منظور اینکه ایشان دارای اطالعات زیادی بود و شخصیت فراملی،
جوان ِ
فرامذهبی ،فراایرانی ،فراکشوری و فراانقالبی بود .ایشان بارها به من میگفتند در آفریقا ما بیش
از دهها هزار ،بلکه میلیونها ّ
سنی ّ
سید و صوفی و عارف داریم که نگاه اینها به اهلبیت؟مهع؟
گاهی از نگاه ما محبتآمیزتر است .خوب اینها برای ما نیروهای بالقوه عظیمی هستند که اگر
بتوانیم با ایشان درست رفتار کنیم ،عالم تشیع و جایگاه تشیع در موقعیت دیگر قرار میگیرد.
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مهم یکی از کشورهایی که با وهابیت خیلی مشکل دارند،
زمانی با یکی از فضالی بسیار ِ
گفتوگو میکردم ایشان میگفت« :شما دامنۀ دعوایتان را خیلی گسترده کردهاید ،ما که با هم
مشکلی نداریم» .اینها را مرحوم آقای واعظزاده میفهمید؛ چون یک مجتهد ،فقیه ،قرآنشناس
ّ
و حدیثشناس مسلم بود و اینها را با مبانی فکریاش پیش می ُبرد .یعنی اینطور نبود که فقط
برای نگاه اجتماعی یا سیاسی که چون اآلن تشیع یک حکومت و پایگاه سیاسی پیدا کرده
است؛ پس باید تعامالت داشته باشد .البته اینها خیلی مهم و قابلتوجه است؛ ولی ایشان برای
اینها مبانی فکری و اعتقادی داشــت .خیلی جاها هم حرفهای خاصی داشت که اآلن
نمیتوان گفت .برای مثال یک صحبت دوساعته ،دربارۀ سلیمبن قیس داشتیم که نکتههای
بسیارقابلتوجه داشتند .به بنده فرمودند که من از زمان درسهای آقای بروجردی به شخصیت
سلیم حساس شدم .بنابراین دفتری جداگانه برای سلیم درست کردم که اگر آن یادداشتها را
تقریر کنم شاید 500صفحه بشود .ایشان به ابان بن ابیعیاش که راوی کتاب سلیم است
خیلی بدبین بود و معتقد بودند که مشکالت خاصی دارد .آخر سر هم همانطور که نشسته
بودند ،عینک خود را جابجا کرده و گفتند که باألخره آن حرف نهایی را درباره سلیم باید خودم
بگویم.
ً
•با توجه به برگزاری کنگرۀ هزاره شیخ طوسی با نگاه تمدنی  ،لطفا نظرتان را دراینباره بفرمایید.
ن هم در سال  1348کار بسیار
البته بنده آن زمان بچه بودم؛ اما برگزاری چنین کنگرهای ،آ 
بزرگ و ُپرچالشی بوده است .در این کنگره که بعدها هم نقاط منفی برای ایشان درست
کرد ،کارهای بزرگی صورت گرفت .تا اآلن نیز آن سه جلد کتاب و شرححالی که ایشان از
شیخ طوسی نوشتند ،بینظیر است .در آن زمان ،من نکات مهمی از ایشان یاد گرفتم که در
حاشیۀ مقالهام ،هم نوشتهام .بنده داشتم دربارۀ شیخ طوسی یک مقالۀ مختصر برای مجلۀ
حوزه تألیف میکردم و به نکتهای برخوردم که ایشان بعد از ابعاد فیزیکی ،در ابعاد وجودی
شیخ آورده بود .ایشان نوشته بود که شیخ در حساسترین زمان تاریخ تشیع که رهبری جهان
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شیعه را داشت ،حتی باوجود آزارها ،هجرت ،سوختن کتابخانه و ،...هیچگاه دیده نشد که
شیخ در نوشتههایش از دست روزگار شکایت کند! تنها در الغیبة به مناسبتی گفته است
ما اکنون بهخاطر چنین وضعیتی مجبور شدیم از بغداد خارج شویم و در فالنجا هستیم و
شخصی را فرستادهایم که برای ما خبر بیاورد .خوب ،این فهم جایگاه اجتماعی یک عالم بزرگ

و ایستادگی در مقابل حوادث ،به من خیلی روحیه داد .افق دید این بزرگمرد به «اسالم بما هو
اسالم» عمیق بود ،که به نظر بنده  ،متأثر از نوع نگاه مرحوم آقای بروجردی بود.
•ایشان میگفتند آقای مطهری زندگی من را تغییر داد.
آقای مطهری در سخنرانی «رهبری نسل جوان» که در دهگفتار قدیم چاپ شده است،
بدین مضمون مینویسند که نوشتهاند امام زمان میآید و جامعه را چه میکنند و میگویند
ما نباید امام زمان را اینقدر کوچک کنیم .او رهبر جهان اسالم است و برای نجات جهان
اسالم و نه فقط شیعیان میآید .خوب این نگاه آقای بروجردی بود و همین نگاه به مرحوم
آقای واع ـظزاده ،مطهری و شاگردان ایشان هم منتقل شد که به دین همانطور که هست،
نگاه کنند .ائمۀ ما هم همینطور بودهاند .یکی از افاضل ،دعاهای امامرضا؟ع؟ را به قول
امروز یها آنالیز (تحلیل) کرده است .در این تحلیل به این نتیجه رسیده که کمترین خواستۀ
امام در دعاهایش برای شیعه و برای باورمندان خودشان است و بیشتر دعاها برای اسالم،
ُ
ّ
امت اسالمی و ملت اسالم است .پیامبراکرم؟ص؟ نیز میفرماید« :کن کالشمس تطلع علی
بیرونی نمایشدادهشده از شخصیت علمی مرحوم آقای
البر والفاجر» 1.به نظرم میرسد وجهۀ
ِ

واع ـظزاده یکدهم واقعیت هم نیست؛ چراکه ایشان براساس ضرورتهایی که احساس
میکرد و کارهایی که برعهدهاش گذاشته میشد ،عمل مینمود .حتی نوشتههای چاپنشده
و مقاالت چاپشدهاش را آنطور که خودش میخواست ،اگر فرصت بازنگری و عرضه پیدا
میکرد ،بهطورقطع چیز دیگری میشد.
ُ
اقبال األعمال ،ج ،1ص 385و مجلسی در ُ
بحار األنوار ،ج ،95ص.167
 .1سید ابن طاووس،
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•یکی از مسایل مهم ،ارتباط ّ
نص با واقعیت بیرونی است .مرحوم آقای واعظزاده ازآنرو که
شخصیت جهانی بودند ،به نظر شما چقدر ارتباط نص با واقع بهویژه در زمان فعلی با آن
جنجالهای بین سنی و شیعه در شیوۀ تفسیر و برداشت ایشان از قرآن مؤثر بود؟
دو ســه تــا اش ــاره مـیتــوانــد مــوضــع ایــشــان را خــوب توضیح بــدهــد .یکی اینکه مرحوم
سیدمحمدحسین ف ــضــلاهلل(1389-1314ش) به من میگفت که قــرآن ،آییننامۀ سلوک
فردیاجتماعی و حرکت است و در «متن حرکت» نازل شده است؛ بنابراین اگر کسی در متن
کشاکش سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،اقتصادی و نظامی نباشد قرآن را نمیفهمد.
این مطلب را بنده در مجلۀ «آیینۀ پژوهش حوزه» از قول ایشان چاپ کردم .همچنین وقتی آثار
مختلف حضرت امامقدس السرهالشریف ازجمله مجموعه تفسیرهای ایشان و ُ
اسرار الصلوة
را با تفسیرهایی که بعد از انقالب در ضمن بیانیهها و سخنرانیها از آیات قرآن کرده است ،با
هم مقایسه میکنید ،درمییابید که نوع نگاه امام خیلی متفاوت شده؛ زیرا امام پس از انقالب
بهطور کامل ،درگیر مسایل اجتماعی فرهنگی شده بود .من در مطلبی که به نام «حمدنامه»
دربارۀ تفسیر سورۀ حمد ایشان نوشتهام ،این را نشان دادهام .مرحوم آقای واعظزاده از این زاویه،
ً
ً
ً
در متن اجتماع بود .مجموعۀ « ٌ
اإلقتصاد اإلسالمی کتابا و سنة و فقها» 1را که ایشان
نصوص فی
ِ
چاپ کردند و گاهی توضیحات و مقدمات خودشان را نگاه کنید ،یعنی برای یک طیفی مثل
مرحوم آقای واعظزاده و آقای سیدموسی صدر -کمی بیشتر -مثل آقای مطهری ،قرآن بهعنوان
یک راهنما و راهبرد مطرح بود و چون از این زاویه نگاه میکردند .گاهی نوع برداشتهایشان

خیلی عجیب بود و نوع تفسیرهایشان خیلی جالب بود .در همین کتاب «موسوعة القرآنیه
ُ
الکبری ،المعجم فی فقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته» 2هر مادهای آخر یک «االستعمال القرآنی»
ف و بـا مـقدمه و اشـراف آیةاهلل محمد
ی تألی 
 .1این مجموعه  16جلدی از سوی گـروه اقـتصاد بنیاد پژوهشهای اسالم 
واعظزادهخراسانینشریافتهاسـت.
 .2این اثر توسط جمعی از محققان و زیرنظر مرحوم آیةاهلل محمد واعظزاده و توسط بنیاد پژوهشهای آستانقدسرضوی
ُ
انتشار یافتهاست.ایندایرةالمعارفعظیمدربردارندۀمقاالتبلند،ذیلمدخلهایالفاظو مصطلحاتقرآنیدر شش
بخش :جدول کلمهها ،نصوص لغوی ،نصوص تفسیری ،وجوه و نظایر ،ریشههای لغوی ،وکاربرد قرآنی است .اثر مزبور که
ً
نتیجه کوششی گروهی است ،در سطحی کامال تحقیقی و ممتاز و بر نظام الفبایی استوار شدهاست.
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دارد که نکتههای لطیف زیاد و برداشتهای خوبی دارد ،یعنی میتوان بهطور دقیق گفت که
نوع نگاه این بزرگان به تفسیر ،واقعیتگرایانه همراه با توجه به آرمانی بود که در کالن آیات قرآن
نهفته است .این بزرگواران تالش میکردند واقعیت را ببینند و در نوشتههایشان مخاطب خود
را به آن آرمان نزدیک کنند .و اگر آقای واعظزاده خودش مینشست و تفسیری مینوشت چیز
دیگری میشد .نوع نگاه و درک ،آزاداندیشی ایشان و نگاهشان به میراث اهلسنت متفاوت
بود؛ از جمله مطالعۀ مجموعۀ «دراسات و بحوث» 1بر هر طلبه و دانشجویی الزم است تا نوع
ف نو زدن را یاد بگیرد .من بارها گفتهام تجددی که
نگاه به میراث و بازگشت به سنتها و حر 
پا در سنت نداشته باشد «آب در هاون کوبیدن است» و به جایی نمیرسد.

.1به کوشش:سیدجاللالدینمیرآقایی،نشرمجمعجهانیتقریبمذاهباسالمی ،تهران2000،م،چاپاول،دوجلدی،
296ص .موضوعات مطرحشده :مباحث مختلف علوم اسالمی ،تفاسیر شیعی و تاریخ تحوالت فقهی امامی؛ دیدگاه
فقها و اصولیان ،بررسی اقتصاد و مباحث تقریب مذاهب اسالمی ،بررسی اقتصاد و مباحث تقریب مذاهب اسالمی،
مباحث مختلف علوم اسالمی ،تفاسیر شیعی و تاریخ تحوالت فقهی امامی  ،دیدگاه فقها و اصولیان.
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پرچمدارطرحی نو
حجةاالسالموالمسلمینرضامختاری

1

•از آشنایی خودتان با مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی بفرمایید
بنده در همایشها و جلسات مختلف خدمت ایشان رسیدم و از بیانات ،افاضات و
همچنین آثار قلمی آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی استفاده کردم .دو خاطره هم در همین
زمینه دارم .یکی مربوط به حضور ایشان در کنگرۀ خوانسار یها (آقاجمال و آقاحسین
خوانساری) 2در مدرسۀ مهدی خوانسار است که ایشان هم شرکت داشتند و در حاشیۀ جلسه،
خاطراتی از مرحوم آقای بروجردی بیان میکردند و معلوم بود که خیلی معتقد به روش و منش
آیةاهلل العظمی بروجردی (اعلیاهللمقامه) هستند و خیلی تحت تأثیر ایشان بودند ،هرچند از
اساتید دیگر هم با احترام یاد میکردند .من در کالم و رفتارشان بیاحترامی ،کماحترامی و یا
 .1رضا مختاری در سال ۱۳۴۲ش در رضوانشهر اصفهان متولد شد در سال  ۱۳۵۶برای تحصیل در حوزه علمیه به قم
آمد .مقدمات تفسیر ،فقه ،اصول فقه ،فلسفه و عرفان را از محضر استادان بهنام حوزه؛ بهویژه حضرات آیات بهجت،
تبریزی،جوادیآملی،حسنزادهآملی،سبحانی،شبیریزنجانی،مظاهری،وحیدخراسانی،استادی،انصار یشیرازی،
پایانی ،خرازی ،صلواتی و مدرس آموخت .وی در كنار تحصیل به تدریس و تألیف و تحقیق نیز پرداخت .او در سال
 ۱۳۷۸مركز تدوین و نشر متون درسی حوزه (متون) را تأسیس كرد كه تاکنون ۱۵كتاب درسی برای حوزه علوم دینی سامان
و نشر یافته است.
 .2برگزار شده در شهریور .1378
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توهینی نسبت به سایر استادان مشاهده نکردم و بلکه به همه به دیدۀ احترام و تکریم نگاه
میکردند ،حتی کسانی را که همنظر با ایشان نبودند .مورد دوم ،مربوط به مقالهای با عنوان
«طرحی نو در باب مرجعیت و تقلید» است که در سال - 73زمانی که هنوز مرحوم آیةاهلل اراکی
در قید حیات بودند -نوشتم و در شمارۀ اول مجلۀ «پیام حوزه» در بهار  73منتشر شد .بعد
از چاپ مقاله ،باوجود کمبود امکانات و وسایل ارتباطجمعی ،آیةاهلل واعظزاده ،به طریقی با
بنده بهصورت تلفنی ارتباط برقرار کردند و در محل قدیم «بوستان کتاب» قم با هم قرار مالقات
گذاشتیم .ایشان با یک نفر همراه که شاید رانندهشان بود ،به بوستان کتاب تشریف آوردند و از
مقالۀ بنده بسیارتقدیر و تمجید کردند و فرمودند که این مباحث علمی برای رفع نابسامانیها

باید مطرح شود و گفتند که من هم مقالهای دربارۀ «وجوهات شرعی و چگونگی مصرف خمس
و چگونگی جمعآوری و ما یتعلق به» نوشتم (یا خواهم نوشت) تا بعضی از نابسامانیها برطرف
شود ،آن مقاله بعدها در جلد اول «جمع پریشان» 1نیز منتشر شد .غرض این است که ایشان
دغدغه چنین مسایلی را داشتند و در آن زمان در نوشتن این مباحث ،برای طلبهها ّ
مشوق
خوبی بودند؛ هرچند خودشان برخی از طرحها و پیشنهاداتی را هم که داشتند ننوشتند.
حقیقت این است که این سنخ مباحث باید به شکل علمی و فنی مطرح شود و کاستیها
و عیبهای آن برطرف شود .امروزه ما باید قبل از شماتت دشمن ،عیوب را برطرف نماییم و
آن را به شکل علمی و مستدل حل کنیم؛ همچنان که بعد از وفات آیةاهلل العظمی بروجردی
(اعلیاهللمقامه) ،عدهای مانند مرحوم آیةاهلل شهید مطهری و مرحوم آقای طالقانی ،مجموعۀ
«مرجعیت و روحانیت» 2شامل مقاالتی از عالمه طباطبایی ،شهید بهشتی ،شهید مطهری
 .1نویسنده :رضا مختاری ،قم :نشر دلیلما648 ،1382 ،ص .این اثر حاوی  35مقاله در موضوعات متنوع و گوناگون
علمی است .این كتاب در ده فصل به ضمیمۀ منابع ،تنظیم گردیده كه به ترتیب دربارۀ موضوعاتی چون حدیث و ناقالن
آن ،سند و مضمون حدیث ،نقد ایرادهایی كه بر عالمه مجلسی وارد شده است ،غنا و موسیقی از نگاه فقها ،آموزش علم
اصول و روش تدریس آن ،ترتیب منطقی موضوعات و مسایل این علم ،روحانیت و مرجعیت ،تاریخ و تراجم ،اشاره به
سرگذشت بعضی از بزرگان شیعه ،كتابشناسی و نسخهشناسی ،فهرست نسخهها و آثار خطی ،علم كالم ،وقفنامهها و
موقوفات سخن رفته و در پایان فهرست منابع ذكر گردیده است.
 .2نشریافته در 1341ش .هدف مشترك نویسندگان كتاب این بود كه با نگاهی دوباره به مفاهیمی چون مرجعیت و
اجتهاد و با بهرهگیری از ظرفیتهای مذهب تشیع ،الگویی نو برای اصالح و تنظیم نهاد روحانیت شیعی و نقش آن در
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و آقای طالقانی را منتشر کردند که کار بسیار ارزشمندی بود و هنوز هم کتاب مرجع در زمینه
این مباحث است؛ ولی متأسفانه اینگونه مسایل به شکل علمی و فنی چندان دوامی نیافت.
خوب است که اهل فضل و نظر در مورد این مباحث ،اظهارنظر کنند .بههرحال آنچه بنده از
آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی دیدم ،اعتدال علمی و احترام به شخصیتها و استادان بود.

دنیای جدید عرضه كنند .نویسندگان مجموعه همگی دغدغهای مشترك در سر داشتهاند« :چگونه میتوان روحانیت
شیعه را برای مواجهه با جامعۀ جدید و پاسخگویی به معضالت آن مجهز و مهیا كرد؟» ازهمین روی مقاالت این كتاب
را میتوان از نخستین تالشهای نواندیشان دینی برای ایجاد اصالحات اساسی در نهاد روحانیت دانست و همین امر
كتاب مزبور را به اثری بسیار ُپراهمیت تبدیل كرده است .اهم مباحث کتاب :اجتهاد و تقلید در شیعه ،شرایط و وظایف
مرجع ،والیت و زعامت ،تقلید اعلم یا شورای فتوی و انتظارات مردم از مراجع ،ازجمله مقاالت و نوشتههای كتاب است.
وفات آیةاهلل محمدحسین بروجردی كه حدود  17سال رییس بالمنازع حوزۀ علمیۀ بود ،شرایط را برای طرح پرسش از
كاركرد روحانیت و شرایط اصالح آن مهیا كرده بود .مرحوم بروجردی بنابر منش سنتی خویش ،نسبت به اصالحات در
حوزههای علمیه نظر مساعدی نداشت و از آنجا كه جانشینی درخور و مقتدر برای او وجود نداشت ،نواندیشان حوزوی
فرصت را برای طرح دغدغههای اصالحطلبانه خود مناسب یافتند.
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خالق آثاری جاویدان
حجةاالسالم و المسلمین دکتر سید محمود علوی

1

آن گاه که جامعه که از جنبههای مختلف در معرض آسیب و تهدید میباشد ،طبق روایات
ما این عالم است که سینه را سپر کرده ،تهدیدها را به جان خریده و جامعه را از آسیبپذیری
َّ ْ َّ
حفظ میکند .امام حسن عسکری؟ع؟ میفرمایند«ُ :ع َل َم ُاء ِش َ
الثغ ِر ال ِذی َی ِلی
ون ِفی
یع ِت َنا ُم َر ِاب ُط َ 
َ
َ
یس َو َع َفار َیت ُه َی ْم َن ُع َون ُه ْم َعن ْال ُخ ُروج َع َلى ُض َع َف ِاء ِش َ
یع ِت َنا َو َع ْن أ ْن َی َت َس ّل َط َع َل ْیه ْم إ ْب ِل ُ
إ ْب ِل َ
یس
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
2
و ِشیعته »...عالمان شیعه و فقیهان مکتب ما مرزهایی را که در ورای آن ،ابلیس و جنودش
سنگر گرفتهاند ،مرزبانی میکنند تا آنها را از اینکه بتوانند بر ضعفای فکری شیعه ما تسلط پیدا
کنند باز داشته و امکان سلطه ابلیس و جنودش بر مردم را از بینببرند .وقتی به تاریخ مینگریم،
 .1سیدمحمود علوی فرزند سیدرضا علوی در اردیبهشت  ۱۳۳۳در شهر المرد در استان فارس به دنیا آمد .در سن دو
سالگی به همراه خانواده به نجف اشرف (محل تحصیل پدر) رفت و تحصیالت ابتدایی و سالهای اول متوسطه را در
دبستان و دبیرستان علوی ایرانیان در نجف گذراند.وی در سال  ۱۳۴۹به لباس روحانیت در آمد و تحصیالت حوزوی
خود را ابتدا در نجف و سپس در آبادان و حوزه علمیه قم و تهران پی گرفته است .محمود علوی همزمان با تحصیالت
حوزوی ،به تحصیالت دانشگاهی نیز پرداخت .دوره کارشناسی را در مدرسه عالی تربیتی و قضایی قم (دانشگاه فعلی
قم) در رشته علوم تربیتی با کسب رتبه اول گذراند .کارشناسی ارشد را در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فقه و مبانی
حقوق اسالمی با کسب رتبه اول و با معدل  ۱۸٫۹۶طی کرد و مقطع دکتری را در همان رشته در دانشگاه فردوسی مشهد به
پایان رساند .وی در حال حاضر وزیر اطالعات دولت یازدهم است.
 2اإلحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ،ج ،2ص385 :
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میبینیم همیشه عالمان ما نقشی را ایفا کردهاند که ائمه بزرگوار ما این نقش را ایفا میکردند.
تشیع که تلقی اصیل از اسالم است ،همواره در معرض تهدید بوده و ازسوی قدرتهای
مسلط در جهت نابودی آن تالش شده است .روزگاری شیعیان آنقدر در مضیقه و فشار بودند
که افراد عالقهمند به اهل بیت؟مهع؟جرأت مراجعه به ایشان را نداشتند امام صادق؟ع؟ شرایط
َ ْ
ْ َ َّ َّ
َّ َ َ َ ً َ َ
ن ع ِإل ثل ثة أ ُبو خا ِل ٍد
اس َب ْعد ال ُح َس ْی ِ 
الن ُ 
بعد از ماجرای کربال را اینگونه ترسیم میکنند که« :ارتد
َ
َ
َ
ْ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ّ َّ
َ
ُ
ُ
ّ
الطویل َو ُج َب ْی ُر ْب ُن ُم ْط ِعم ُث َّم إن ّ
الن َاس ل ِحقوا َو كث ُروا1»...پس از امام
ٍ
ِ
الكاب ِلی و یحیى ابن أ ِم ِ ِ
حسین همه از در خانه اهل بیت جدا شدند مگر سه نفر؛ ابوخالدکابلی ،یحییبنامالطویل و
جبیربنمطعم که در برخی روایات جابربنعبداهلل انصاری نیز نام برده شده است .بعد از آن بود
که مردم آمدند و زیاد شدند .اما این آمدن و زیاد شدن در آن شرایط خفقان یک امر اتفاقی نبود.
با تدبیرها و تاکتیکهایی که امام سجاد؟ع؟ به کار بردند ،آرامآرام مردم جرئت و شهامت پیدا
کردند تا در خانه اهل بیت آمده و در مکتب امام سجاد؟ع؟ آموزش ببینند .به گونهای که امام
سجاد در پایان عمرشان صدوهفتاد شاگرد فقیه داشتند .فقیهانی مانند سعیدبنمصیب،
قاسمبنمحمدبنابیبکر ،ابوحمزه ثمالی وفقیهان دیگر ،که تنها قاسم بن محمد بن ابیبکر و
سعید بن مصیب بخش عمدۀ احادیث کتابهای حدیثی برادران اهل سنت را نقل کردهاند.
در واقع امام سجاد؟ع؟ دیــواره خفقان را شکسته و فضا را برای نفس کشیدن شیعه عوض
کردند .ایشان شرایطی را فراهم کردند تا امام باقر؟ع؟ دردوره امامتشان هفتصد شاگرد و فقیه
برجسته تربیت کرده و سپس امام صادق؟ع؟ مکتبی داشته باشند با حضور چهارهزار شاگرد.
با تمام تبلیغاتی که خلفای بنیامیه و بنی عباس در جهت جلوگیری از رشد و حرکت ائمه
طاهرین؟مهع؟ داشتند .ایشان با تاکتیکهای خودشان که در زیارت جامعه کبیره با تعبیر
ُ
ْ
َ«س َاسة ال ِع َباد» َو «أ َم َن َاء َّالر ْح َمن» یاد میکنیم؛ که شما اندیشمندان سیاستمدار عالم آفرینش
و امنای پروردگار در میان بندگانش هستید ،مکتب تشیع ،این تلقی اصیل از اسالم ،را نجات
دادند.
 1اإلختصاص؛ النص؛ ص64
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این امر ادامه داشت تا اینکه دوران غیبت فرا رسید و بار حفاظت از اسالم و مکتب اهل
َ َّ
َ
َ َ َّ ْ َ َ ُ ْ ُ َ
ث ال َو ِاق َعة ف ْار ِج ُعوا ِف َیها ِإلى ُر َو ِاة َح ِد ِیث َنا ف ِإن ُه ْم
بیت بر دوش عالمان قرار گرفت« .و أما الحو ِاد 
َ
َ َ ُ ََ َ ُ
َ
اهَّلل َعل ْی ِه ْم»1در رویدادهایی که پیش میآید به روایتکنندگان حدیث
ُح ّج ِتی عل ْیك ْم َو أنا ُح ّجة ِ
ما ،یعنی علما و فقیهان مکتب ما به مراجعه کنید تا تکلیف شما را بر اساس چارچوبهای
قرآن و اسالم بیان کنند آنها حجت من بر شما و من حجت خدا بر آنها هستم .فقیهان ما
نیز در طول تاریخ این رسالت سنگین را به نحو احسن به انجام رساندهاند .از کلینی و صدوق
گرفته تا شیخ طوسی و ابن ادریس حلی و محقق حلی و عالمه حلی و شهید اول و ثانی و بعد
از ایشان فقیهان دیگر مانند مرحوم طباطبایی صاحب ریاض و فرزندش سید محمد مجاهد
و شیخ انصاری و ...همینطورمشعل فقاهت را بر دوش گرفته و مکتب فقهی شیعه را روزبهروز
بارورتر کردند .این رسالتی بود که حضرت ثامنالحجج امام رضا؟ع؟ بر عهده عالمان شیعه
َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ن أ ْح َیا أ ْم َرنا» رحمت و درود و مهر و محبت خدا بر کسی باد که امر
اهَّلل م 
گذاشتند که« :ر ِح م 
َْ َُ
َ
َ
ی أمركم» وظیفه کسی که امر و مکتب و راه شما را
ما را احیا کند .سؤال کردند« :ك ْیف ُی ْح ِی 
َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ َّ
الناس» راه زنده کردن امر ما این
احیا کند چیست؟ حضرت فرمودند« :یتعلم علومنا و یع ِلمها
َ
َ
َ
َ
َ
است که علوم ما را فرا بگیرد و آن را به مردم آموزش دهد«َ .فإ َّن ّ
الن َاس ل ْو ع ِل ُموا َم َح ِاس َن كل ِم َنا
ِ
َ َّ َ
ل ت َب ُعونا» که اگر مردم زیباییها و آموزندگیهای کالم ما را دیده و با معارف ما آشنا بشوند،
به دنبال ما راه میافتند .شما مالحظه کنید؛ هر سخنی که آمیخته با آیات الهی و احادیث
رسول اکرم؟ص؟ و ائمه طاهرین؟مهع؟ در بیان سیره ایشان استفاده میشود ،نورانیت و جاذبه
و اثرگذاری خاصی دارد .اما متأسفانه امروز با مصیبتی مواجه شدهایم که در میکروفونها و
تریبونهای مختلف و در برنامهی سخنرانی کمتر اثری ازآیات و روایات معصومین میبینیم.
این صحبتهایی که بنده و امثال من میبافیم ،امر ائمه؟مهع؟ را احیا نمیکند .امر ایشان قال
الصادق و قال الباقرهاست که مردم را به سمت مکتب اهل بیت میکشاند ،قال الکاظم و قال
الرضاهاست که مردم را جذب میکند .این باری است که امام رضا؟ع؟ بر دوش عالمان اسالم
 1كمال الدین و تمام النعمة  /ج484 / 2
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میگذارند که علوم ما را یاد بگیرید و به مردم یاد بدهید .اما با مرور سخنان بسیاری از بزرگوارانی
که در تریبونهای مختلف صحبت میکنند انسان متاثر میشود .که چرا کمتر از آیات الهی و
کالم اهل بیت که انسانها را جذب خودش میکند استفاده میشود؟ خوب وقتی اینطور شد
صحبتها اثر خودش را از دست میدهد لذا با کمال تأسف باید روگردانی بعضی از مسلمانان
ً
را از دین و مذهب شاهد باشیم .واقعا دل انسان میسوزد ،قلبش از این مسأله به درد میآید.
اگر بخواهیم مکتب اسالم را نجات بدهیم ،اگر بخواهیم مکتب تشیع را رواج بدهیم و جاذبه
مذهب را روز بهروزافزایش دهیم راهش این است که مردم را با تعلیمات و معارف اهل بیت گره
َ َّ َّ َ
َ َ َ َّ َ
الن َاس ل ْو َع ِل ُموا َم َح ِاس َن كل ِم َنا ل ت َب ُعونا».
بزنیم« .ف ِإن
عالمان شیعه در طــول تاریخ مجاهدتهای وصفناپذیری کردند تا چــراغ تشیع و
مشعل مکتب اهل بیت همچنان فروزان بماند .چه بسیار عالمانی مانند شهید اول و ثانی
که در این مسیر نه فقط جان خود را دادند که پیکرشان به آتش کشیده شده و خاکسترشان
به باد داده شد .کسانی که اکنون قبری ازآنهــا وجود نــدارد اما اثرشان را در حیات مکتب
اهل بیت گذاشتند .علما با این مجاهدت باعث حیات و رواج اسالم و تشیع شدند .این
َ َ
ْ َ
َ َ
َ ُ
َ
است که امامهادی؟ع؟ میفرمایند« :ل ْو ل َم ْن َی ْبقى َب ْعد غ ْی َب ِة قا ِئ ِمك ْم؟ع؟ ِم َن ال ُعل َم ِاء» 1اگر
َّ
َ َ
ین ِإل ْی ِه» عالمانی که به سوی امام زمان
نباشند عالمان ما در دوران غیبت امام زمان« ،الد ِاع
َّ
َ َّ
َ
الذ ّاب َ
«الد ّ ِال َ  َ َ ْ
ین َع ْن
دعوت میکنند و
ین علی ِه» داللت بر وجود امام زمان؟جع؟ میکنند «و ِ
اهَّلل» از امام زمان با حجتهای الهی دفاع میکنند و تیرهای شبهه را با قدرت
ِد ِین ِه ِب ُح َج ِج ِ
منطق و استداللشان بیاثر میکنند«َ .و ْال ُم ْن ِق ِذ َ
ین ِل ُض َع َف ِاء ِع َب ِاد ِ ْ َ
اك إ ْب ِل َ
یس َو َم َر َد ِت ِه
اهَّلل ِمن ِشب ِ ِ
َّ
َ
الن َو ِاص ِب » بندگان ضعیف خدا را از تورها و دامهای ابلیس و افسون نواصب
َو ِم ْن ِفخاخ
ِ
َ
َ
نجات میدهند .اگر این علما در دوران غیبت نباشند«َ ،ل َما َب ِق َی أ َح ٌد إ ّل ْار َت َّد َع ْ
اهَّلل»
د
ن
ین ِ
ِ
ِ
ِ
کسی نمیماند إال اینکه از دین خدای متعال بر میگردد .این نقش علماست .مرحوم آیةاهلل
واعظزاده از نزدیکترین مصداقهای این معنا و سخن رسول خدا بودند که فرمودندَ :م ُ
وت
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ُ َ ٌ
صیب ٌة ال ُت َ
العا ِل ِ م ُم َ
لمة ال
جب ُر 1.در گذشت یک انسان عالم مصیبت جبران ناپذیراست« .وث
«وم ُ
ُت َس ُّد» خأل پر ناشدنی استُ .
جم ُط ِم َس» ستارهای است که به خاموشی گراییدهَ .
«وه َو َن ٌ
وت
َ َ
بیل ٍة َ
وت عا ِل ٍم» مرگ یک قبیله هزینه و ضررش کمتر ازمرگ یک عالم است .کارنامه
ق
أیس ُر ِمن َم ِ
فقها و عالمان ما از جمله مرحوم آیةاهلل واعظزاده بسیار درخشان است .عالمان اسالم بر مبنای
همین فرموده امام رضا؟ع؟ که «رحم اهلل من احیا امرنا» با یک تالش خستگیناپذیر در جهت
بــارور کردن علوم اسالمی و مکتب اهل بیت تالش کرده وکتابهای بیشماری در زمینه
تفسیر ،فقه ،اصول ،کالم ،حدیث ،رجال ،فلسفه و دیگر علوم اسالمی نگاشتند .که نتیجهاش
بافت ارزشمند علمیای شد که امروز مکتب اهل بیت؟مهع؟ داراســت .در روایت داریم که
ُّ
ُ ُّ
ُ َُ
َ ُ
الع َل َ
ُ
الق َ
داء َفی َ
داء 2».در
ماء ِود
یام ِة ِمداد
ماء الش َه ِ
ماء على ِد ِ
رج ُح ِمداد ُ ِ
ماء الش َه ِ
العل ِ
ُ«یوز ن َی َوم ِ
روز قیامت مداد علما و خون شهدا را با هم مقایسه میکنند .آنچه سنگینتر است مداد علما
میباشد ،چون این عالم است که شهیدپروری میکند .عالمان ما همیشه برای صیانت از
اسالم وحفظ کرامت امت اسالمی به استقبال خطر رفتهاند .تاریخ نشانگر جلوههای بسیار
زیبای عزتنفس روحانیت شیعه میباشد .ایشان هیچگاه برای تحکیم موقعیت و تعمیق
ی تکیه نکردند.
نفوذ خودشان به هیچ قدرت خارج 
روزی که خطر مرحوم آیةاهلل شیخ فضلاهلل نوری را تهدید میکرد ،پیشنهاد کردند تشریف
بیاورید سفارت روس که آنجا کسی نمیتواند کاری باشما داشته باشد .اما ایشان فرمودند :من
همینجا نشستهام و به هیچکجا نمیروم .لذا پرچم کوچکی را آوردند گفتند اجازه بدهید این
پرچم را بر سردرب منزلتان نصب کنیم تا از تعرض در امان بمانید .شیخ گفتند :مگر این پرچم
چه خاصیتی دارد؟ جواب دادند :این پرچم کشور روس است که باالی هرخانهای که نصب
شود ،درحکم خاک روس است .اشک در چشمان شیخ جمع شد و گفت ما یک عمرزیر بیرق
اباعبداهلل زندگی کردیم حاال برویم زیر بیرق کفر تا در امان باشیم؟
 .)4 ( 1كنز ّ
العمال.28858 :
ّ .)5 ( 2
الدر المنثور.423 /3 :
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مرحوم آیةاهلل سید ابوالقاسم کاشانی که در جریان انقالب  1920عراق همراه پدرشان به
لبنان تبعید شدند ،وقتی در دوران اشغال ایران توسط متفقین برای بار دوم به لبنان تبعید
میشوند در مسیرحرکت از عراق به لبنان پس از ورود به یک پاسگاه انگلیسی ،داخل اتاق
فرمانده شده و بیاعتنا به رسم و رسومات نظامی بدون اجازه فرمانده روی صندلی مینشینند.
فرمانده انگلیسی از این حرکت بسیارخشمگین شده و میگوید :چه کسی به شما اجازه داد
بنشینید؟ آیةاهلل کاشانی میفرمایند :مردک! حرف دهنت را بفهم .چه کسی به من اجازه داد
روی خاک خودم بنشینم؟ چه کسی به تو اجازه داد وارد خاک من بشوی؟ تا زمانیکه یک قطره
خون در بدن من باشد تا پای شما را از کشورم قطع نکنم از پای نمینشینم .از این صحنهها در
زندگی علما و فقیهان و بزرگان ما بسیار است .آن روزی که امام راحل؟هر؟ برای سخنرانی به
صحن فیضیه میرفتند ،به ایشان گفته شد که یک عده اراذل و اوباش کمین کردهاند تا شما
را با چاقو قطعه قطعه کنند .برگردید به سمت منزل که حفظ جان واجب است« .و ال تلقوا
بایدیکم الی التهلکه» (بقره  .)195امام فرمودند من را به مرگ و کشتن تهدید میکنید؟ امروز
سینه خود را برای سرنیزه شما آماده کرد ه ام ولی برای زورگوییهای شما هرگز!
علما و فقیهان تشیع اینگونه در برابر بیگانگان و قدرتهای ناصالح داخلی موضع
میگرفتند .آنجا که قدرتها بر اساس فقه ،پشتسر علما حرکت کردند،حمایت میشدند.
شاه طهماسب صفوی اعــام میکند ما حق حکومت نداریم ،حق حکومت بــرای محقق
کرکی است .ایشان به ما وکالت و نمایندگی دادهاند .لذا ما از جانب ایشان اعمال حکومت
ّ
میکنیم .و ال در دوران غیبت حکومت حق فقیه است .لذا محقق کرکی هم با او همراهی
میکند .شیخ بهایی با آنها همراهی میکند .صاحب وسائل همراهی میکند؛ چون پشت سر
علما حرکت میکردند .در دوران فتحعلیشاه قاجار سید محمد مجاهد استاد شیخ اعظم
انصاری وقتی میبیند که روسیه به مرزهای شمال شرقی ایران حمله کرده است درس خارج
یآید تا به نفع حکومت در جنگ
فقه و اصولش را در نجف تعطیل میکند ،به سمت ایران م 
شرکت کند.
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اما زمانی که دیدند پادشاهان قید حرکت پشتسر علما را زدهانــد ،با ایشان همراهی
نکردند .حتی زمانی که برخی سالطین درخواست میکردند که دخترشان را به عقد پسر
عالمی دربیاورند ایشان دعا میکردند که خدا فرزندشان را بگیرد تا چنین وصلتی رخ ندهد.
لذا میبینیم در برابر سالطین بعدی قاجار که خطر مسلمانان را تهدید میکرد و میرفت تا با
قراردادهای ننگین این پادشاهان زمینۀ سلطه کافرین بر مسلمین را فراهم کند بر اساس آیه:
َ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ
ً
رین َع َلى ْال ُم ْؤ ِم َ
كاف َ
نین َسبیال» (نساء  )141در برابر این قراردادها ایستادند.
ِ«و لن یجعل
اهَّلل ِلل ِ
مرحوم آیةاهلل میرزای شیرازی زمانی که دیدند قرارداد «رژی» .1دودمان مسلمین را به باد میدهد
به پا برخاستند تا این که تبعید شدند اما دست از مبارزه برنداشتند تا اینکه قرارداد لغو شد.
زمانی که قرارداد انحصار خرید و فروش توتون و تنباکو امضا شد مرحوم میرزای شیرازی آن فتوای
تاریخی را صادر کردند که :الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است.
با این بیانشان به این قرارداد بزرگ استعماری ضربهای مهلک زدند .از مرحوم آیةاهلل آشتیانی
خواستند در لغو این فتوا اقدام کند ،که ایشان فرمودند :مرجع اول شیعه فتوا داده من بیایم و
لغو کنم؟ عالمان اسالم اینچنین خطر را از سر اسالم و مسلمین دور کردند .از دولت داخلی
که کاری به آرمانها و اهداف اسالم نداشت و دنبال هواها و مقاصد خود بود حمایت نکرده
که در مواقع بحرانی در برابر ایشان میایستادند و خطرات را به جان میخریدند .شهید مدرس
از ناحیه رضاخان احساس خطرکه میکند ،همه چیز را به جان میخرد ،در برابر رضاخان
سکوت نکرده ،آنقدر ایستادگی میکند تا شهید شود .لذاست که نامش در تاریخ جاودان
میشود .هر زمان که شیاطین و قدرتهای شیطانی برای اسالم و مسلمین خطرآفرین شدند
علما احساس تکلیف کرده و پا به میدان گذاشتند .با ایفای نقش خود اجازۀ سلطه کفار بر
مسلمین را ندادند .تا جایی که توانستند جلو ظلم را گرفتند آنجایی هم که نتوانستند خود را
 .1قرارداد رژی یکی از امتیازاتی است که نتایجی نامطلوب به بار آورد .در پی سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا در سال
 ۱۲۶۹ه .ش که به تشویق وزیر مختار انگلیس در ایران ،سرهنری درومند ولف انجام گرفته بود ،دولت انگلیس فرصت
مناسب را برای کسب امتیاز انحصار توتون و تنباکو به دست آورد و زمینهسازی آن را به ماژور جرالد تالبوت محول کرد.
تالبوت در جریان پذیرایی از شاه و هیأت همراه او ،اطالعات خودش را درباره محصول تنباکوی ایران تکمیل و سپس
رایزنی در این زمینه را آغاز کرد.

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

253

فدای عدالت در جامعه اسالمیکردند .نقشی که عالمان ما در مشروطیت اجرا کردند کامال
مشهود است .مرحوم سید عبداهلل بهبهانی ،مرحوم سید محمد طباطبایی ،سید جمال الدین
اسد آبادی همه برای دفع ظلم و ستم از جامعه اسالمی تالش خود را کردند .سعی نمودند امت
اسالمی را از چنگال ظلم و استبداد و بیچارگی نجات بدهند.
اسالم جغرافیا نمیشناسد ،اسالم مسلمان میشناسد .این مرزهای جغرافیایی هرگز علما
را از ادای تکلیف بازنداشت .روزی که پس از فروپاشی عثمانی انگلیسیها چندین نقطه از
مناطق عثمانی از جمله عراق را در اختیار گرفته و شروع به ظلم و ستم نسبت به مسلمانان
کردند مرحوم آیةاهلل شیخ محمد تقی شیرازی احساس کرد اینجاست که نباید در برابر سلطه
کافران بر مسلمانان سکوت کرد .لذا فرمان جهاد با اشغالگران انگلیسی را صادر نمود .بسیاری
از علما از جمله سید مصطفی کاشانی و فرزندش سید ابوالقاسم کاشانی از جمله سردارانی
بودن که در انقالب  1920عراق وارد عمل شدند .در حین مبارزه با استعمارگران حواسشان
جمع بود که وحدت امت اسالم به هم نخورد .زمانی که انگلیسیها به سران قبایل اهل سنت
القا کردند که شیعیان با ما میجنگند تا چون اکثریت هستند حکومت را در دست بگیرند.
شما سنیها چرا با ایشان همکاری میکنید؟ مرحوم حاج شیخ محمد تقی شیرازی به محض
اینکه دیدند انگلیسیها میخواهند با شیطنت در میان صفوف مجاهدین مسلمان شکاف
ایجاد کنند بالفاصله دست بهکار شده سران و عالمان اهل سنت را فراخوانده و گفتند که
ما دنبال این نیستیم که شیعه در عراق به حکومت برسد و امور را در دست بگیرد .و به این
ترتیب نگذاشتند بین صفوف منسجم مسلمانان به پاخاسته علیه انگلستان اشغالگر در
عراق خللی ایجاد شود .اینچنین عالمان ما در قطع دست اجانب تالش کردند .امام راحل
چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب ،با تمام صالبت طمع دشمنان را از این کشور می ُبرد.
تهدیدهایشان را به خودشان برگردانده و توی دهنشان میزند .به آنها میفهماند که ایران
بهپاخاسته و به استقالل رسیده از خون شهدا هرگز در برابر آنها تسلیم نمیشود .همان راهی
که مقام معظم رهبری  -این خلف صالح حضرت امام؟هر؟  -دنبال کردند و همواره به دشمن
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فهماندند که طمع بستن به ایران متکی به اسالم با رهبری برخاسته از فقاهت شیعی سرابی
بیش نیست .تعامل سازنده و روابط سازنده اشکال ندارد ولی اگر بخواهید بر روی اراده ملت
که برخاسته از منافع و مصالح ایران براساس استقالل و براساس فقه و فقاهت شیعه است،
تاثیر بگذارید ،کور خواندهاید.
استاد عزیزمان مرحوم آیةاهلل واعظزاده نیز از تبار همین علما بود .که لحظهای از مجاهدت
و تالش فروگذار نکرد .برخی از اموری که در زندگیشان اتفاق افتاد ،ایشان را از حوزه قم جدا
کرده و بیشتر به مجامع دانشگاهی کشاند .اما اگر همچنان در حوزه میماندند ،یکی از رده
باالترین و برترین و بدیعترین و پژوهشمحور یترین دروس خارج فقه و اصول را دایر میکردند.
شأن و عظمت علمی ایشان از بسیاری کسانی که االن در جایگاه مرجعیت قرار دارند بیشتر
بــود .منتها انسانی متفاوت ،بی ادعــا و بسیار زاهــد بودند .دنیا را شناخته بود و نسبت به
مسایل دیدگاه عمیقی داشت .به پنجاه کشور دنیا سفر کرده و با بزرگان فکری و اندیشمندان
و نخبگان این کشورها مباحثه علمی ،تبادل نظر و نشست و برخاست کرده بود .لذا روی
ایشان یک حساب خاصی میکردند .آنجایی میرفت که احساس میکرد خأل و کمبودی
وجود دارد .دنبال این نبود که برای خودش کاری بکند؛ مرجع تقلیدی بشود ،استاد اعظم حوزه
ن عناوین .همواره نگاه میکرد که در دنیای اسالم کجا خالی است تا آنجا را
بشود و امثال ای 
ً
پر کند .در برخورد با دانشجویان و شاگردان استادی نبودند که صرفا محفوظات منتقل کند.
تلقیهای اجتهادی که استنباط کرده و مطالب بدیعی که برداشت کرده بود و نیز راهکارهای
این استنباطات بدیع را به دانشجویان و طلبههای خود آموزش میداد .تمام تالششان این
بود که شاگردان اهل پژوهش و تحقیق باشند .به آثار تحقیقی آنها بها میداد و ارزشگذاری
میکرد .در دورانی که سعادت تلمذ و تحقیقکردن در محضر ایشان را داشتیم بسیار مشوق
ما بودند .یکی از خصوصیات بارز ایشان شخصیت دادن به شاگردان بود .طوری با شاگردان
رفتار میکردند که گویی شاگرد هم سطح استاد است و دارند با هم مباحثه میکنند .حتی
زمانی که ما در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسالمی نماینده بودیم و کمتر میتوانستیم
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برای پخته شدن کارهای پژوهشیمان وقت بگذاریم ،اگر کاری را نزد ایشان میبردیم با دقت
ً
مالحظه کرده و تشویق هم میکردند .میفرمودند :انصافا این تحقیق قابلیت چاپ دارد .اینها
باید چاپ شود تا دیگران از آن بهره ببرند ،اما برای این که بهره آنها بیشتر شود بهتر است این
مالحظات را در نظر بگیرید .اینطور به دانشجو شخصیت داده و برایش ارزش قائل میشدند.
هرگز نمیگفتند که مثال اینها چیست که نوشتهای؟ بلکه راه را نشان میدادند تا نواقص
برطرف شود و حرکت به سمت کمال باشد .خود ایشان هم  -بهخصوص اواخر عمرشان -
عطش عجیبی نسبت به تحقیق داشتند.
دوره مدیریت ایشان در مجمع تقریب مذاهب اسالمی یک دوره بسیار پر بار بود .وقتی
عالمان اسالم میدیدند که شخصیتی با این بار و قدرت علمی ،با این شخصیت فکری در
رأس این مجمع قرار گرفته است میپذیرفتند .نمیخواهم اثباتی بکنم که نفی ماعدا بکند
ن شایسته و بزرگواری
چون در حال حاضر هم برادر عزیز و بزرگوارمان حضرت آیةاهلل اراکی انسا 
هستند که این مهم را بر عهده دارنــد ،اما ایشان متفاوت بودند .دنیای اسالم حضور آیةاهلل
واعظزاده در رأس مجمع را به عنوان یک وزنه شایستهای تلقی میکردند که در جایگاه خودش
ی محله» .با اینکه وجود ایشان دارای اعتبار و
عف 
قرار گرفته است؛ «كالم صدر من اهله و وق 
اثرگذاری خاصی بود اما عطش پژوهشی و تحقیقی ایشان را تأمین نمیکرد .لذا از محضر مقام
معظم رهبری (حفظه اهلل) اجازه خواستند تا از این قسمت مرخص شده و به کار پژوهشی
بپردازند .سرانجام حضرت آقا را راضی کردند تا استعفای ایشان را بپذیرد .دوبــاره به عالم
تحقیق و پژوهش و انداز و برانداز کتب برگشتند .گویی که در باغستانهایی سرسبز و دلپذیر به
ُ َُ
ُ
ماء 1.کتابها بستانهای دانشمندان
گشت و گذار و تفریح میپردازد ،که الك ُت ُب َبسا ِتین
العل ِ
است .سرانجام هم با به جای گذاشتن سه صدقه جاریه دنیای فانی را ترک کردند .بر اساس
آموزههای اسالمی ،انسان میتواند از دنیا برود اما سه صدقه جاری و مستمر و فناناپذیر داشته
باشد .یکی اینکه کتابی داشته باشد که به درد مردم بخورد .دوم اینکه ساختمان خیریهای
 .1غرر الحكم.991 :
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مانند بیمارستان یا کتابخان ه یا پژوهشگاهی بنا کند که مردم بهره ببرند و سوم اینکه فرزندان
شایستهای که به مردم خیر میرسانند ،تربیت کند .مرحوم آیةاهلل واعـظزاده در شرایطی دار
فانی را وداع گفتند که هر سه صدقه جاریه را از خودشان به جا گذاشتند .آثار ارزشمند علمی
مانند معجم الفاظ قرآن که برجای گذاشتند ،شاگردان بسیار زیادی که تربیت کردند .کتب
مرجع بسیار زیادی که در جریان سفرشان به بیش از پنجاه کشور و نشست و برخاستهایشان
با علما خریداری کردند؛ افراد عادی که به مسافرت میروند یک چمدان سوغاتی میآورند ،اما
ایشان مسافرت که میرفتند چند کارتن کتاب میآوردند! لذا یک کتابخانه عظیم پژوهشی را
از خود برجای گذاشتند .بعد هم گفتند :این کتابها در بنیاد پژوهشهایآستان قدس قرار
بگیرد تا همه بتوانند از آن بهرهمند شوند .این هم یک صدقه جاریه که به مراتب ارزشش از یک
بیمارستان بیشتر است .تازه به این مقدار بسنده نکرده بلکه در وصیت خود فرمودند :اموالشان
را فروخته و با آن کتابهای مرجعی را برای کتابخانه بنیاد پژوهشها خریداری کنند .تا این
مرکز راکد نشده و همواره رو به سوی کمال داشته باشد.
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ُ ُّ
تحلیلگر فقه النصوص
دکتر حسن انصاری

1

مرحوم ُ
آیتاهلل واعظزادۀخراسانی را من تنها دو سه باری از نزدیک دیدم و با ایشان فرصت
توگویی دست داد .بیشتر شناخت من از ایشان مرهون آشنایی و دوستی ایشان با استادم
گف 
مرحوم عالمه محقق طباطبایی (1360-1281ش) اســت که گــاه خاطراتی از ایشان نقل
میکردند.
همچنین از طریق مطالعۀ برخی آثار قلمی از مرحوم آقای واعـظزاده با آرای ایشان آشنا

هستم .نخستین کتابی که از ایشان خواندم مقدمه و برخی تصحیحات ایشان در رسائل
الشیخ الطوسی بود و اندکی بعد از چاپ کتاب .همان زمان پی بردم که آقای واعظزاده آدم
محقق و متتبعی است و نوع تراجمنگاری ایشان با بسیاری از هملباسهای ایشان متفاوت
است.
مجموعۀ مقاالت کنگره شیخ طوسی را هم که همان سالها خواندم باز همین رویکرد
 .1متولد  1349تهران و دارای تحصیالت دروس عالی حوزوی و دکتری فلسفه از مدرسه کاربردی سوربن فرانسه .او
سمتهای زیر را داشته است :عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی (از 1393ش)؛ عضو مرکز
ُ
دایرةالمعارفبزرگاسالمی(از 1368ش)،پژوهشگرارشدو دانشیار مؤسسۀمطالعاتاسالمیدانشگاهآزادبرلین(-2009
2013م) و عضو هیأت عالی علمی مدرسۀ مطالعات تاریخی مؤسسۀ مطالعات پیشرفته پرینستون (از 2013م تا.)2015
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محققانه و عالقه به شخصیت شیخ طوسی از آن پیدا بود .این عالقه را آن مرحوم وامدار
استادش مرحوم ُ
آیتاهلل بروجردی بود که در نشر اندیشه و آثار و منهج شیخ طوسی در ادوار
اخیر سهم اول را در حوزههای علمیه داشت.
ً
باری ،مرحوم آقای واع ـظزاده به استادش حقیقتا دلبسته و معتقد بود .هم در نشر آثار
رجالی و فقهی و اصولی او همت داشت و هم در معرفی افکار فقهی و اصولی و اعتقادی
ایشان.
ّ
ُ
بیتردید یکی از گرایشها مهم مرحوم آیتاهلل بروجردی که آقای واع ـظزاده آن را به جد
ترویج میکرد ضرورت آشنایی با فقه اهلسنت برای فهم فقه اهلبیت؟مهع؟ و توجه به تاریخ
مباحث فقهی و پیشزمینۀ طرح کلی مباحث فقهی در زمینۀ عام اسالمی و فقه ُس ّنی است.
این مطلب را مرحوم آقای واع ـظزاده در تمام سالها تالش فقهی و فکریاش در طول عمر
درازش دنبال کرد و منشأ آثار و برکات مهمی در جهت احیای این اندیشه در حوزههای علمیه
شد .مرحوم ُ
آیتاهلل بروجردی در فقه ،مبانی مهمیداشتند و از جمله اهتمام به اصول فقهی
متقدم و «اصول متلقاة» .درواقع توجه به شهرت فتوایی میان فقیهان عصور متقدم که فقه آنان
بر پایۀ نصوص نوشته میشد؛ حتی اگر در قالب روایات عرضه نمیگردید.
آری! مرحوم آقای بروجردی به این مرحله از فقه شیعی اهتمام داشتند .عالوه بر این،
بررسی و دستهبندی روایــات در مباحث فقهی و بحث در مدلوالت هر دسته و زمینههای
صدور روایــات هر باب و مقایسه با فقه اهلسنت و همچنین درک روایــات براساس فتاوای
ً
مکتب «فقه منصوص» از شیوههای مهم و ابتکاری مرحوم آقای بروجردی بود که بعدا
فقهای
ِ
شماری از شاگردان آن مرحوم ،آن مباحث و نقطهنظرات را تحلیل و توضیح دادند.
بی تردید ،آقای واعظزاده در این زمینه سهم مهم دارد و در نوشتههایش این ُبعد از مکتب
فقهی مرحوم آقای بروجردی را بهخوبی به بحث گذارده است .در همین راستا مرحوم آقای
بروجردی ،مقدمات تدوین « ُ
جامع احادیث الشیعة» را پایهگذاری کردند که بعدها با تالش
مرحوم ُ
آیتاهلل خویی کار آن تکمیل و نشر آن پایان گرفت .ساختار کتاب و همچنین مقدمه

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

259

مرحوم آقای بروجردی بر این کتاب ،مبانی فقه حدیثی ایشان را روشن میکند.
مرحوم آقــای واعــظزاده در نوشتهها و سخنرانیهای مختلفی که من از او خوانده و یا
رجالی
شنیدهام در انتقال و تعلیم این مبانی سهم وافری داشت .کما اینکه در چاپ آثار
ِ
مرحوم آقای بروجردی همتی بلند داشت و مبانی و ساختار و شیوه بحثهای رجالی مرحوم
استادش را در ُ
ترتیب األسانید 1بهخوبی تبیین کرد.
مرحوم آقای بروجردی فقه شیعه را در چارچوب فقه اهلبیت؟مهع؟ و بهعنوان تبلور فلسفه و
اندیشه حاکم بر «حدیث ثقلین» میدید .این دیدگاهی ابتکاری بود که حتی در برخی مباحث
اصولی مرحوم آقای بروجردی تأثیر خود را داشته است .من خود در نوشتههایی که از مرحوم آقای
واعظزاده خواندهام دلبستگی او را به این اندیشۀ استادش بهعینه دیدهام و گمان میکنم بیشتر
فعالیتهای علمی و دینی مرحوم آقای واعظزاده را میتوان در این چارچوب فهمید و تفسیر کرد.
همچنین این اندیشه با تفکر «تقریب»ی مرحوم آیـ ُ
ـتاهلل بروجردی هم مرتبط بود .تفکر
تقریبی آن مرجع یگانه و آ گاه زمان در نوع خود ،در تمام تاریخ اسالم مشابهی ندارد .مجموعه
تالشهای فکری و اجتماعی ُ
آیتاهلل بروجردی در مقام باالترین مرجع فکری و دینی شیعه،
برخاسته از نوع جهانبینی و تفسیر کلی و الهیاتی او از دیانت اسالم و نبوت و امامت بود؛ امری
که مرتبط با تفسیری بود که از حدیث ثقلین ارایه میداد .این تفسیر و این نوع نگاه ،ریشه در
« .1ترتیب األسانید» ،مجموعهای است كه تمام سندهاى «كافى» را جداگانه زیر هم ترتیب دادهاند .مثال همۀ روایاتى را
كه از ابوعلى اشعرى است ،ردیف كرده اند و آن وقت ،این سندها كه یك نوع است ،یك سند است ،با هم در میانه سند
اختالف دارند؛ گاهى اسم یك راوى ،گاهى كنیه اش ،گاهى هم اسم پدرش یا جدش آمده است .به عنوان نمونه ،روایات
صدوق ،تاریخ ندارد كه بشود فهمید یك حدیث كى نقل شده است .این در اختیار داشتن ترتیب اسناد ،براى آنكه
انسان درك كند كه یك راوى از چه كسى و از چند طریق نقل مى كرده ،بسیار مفید واقع مى شود .مثال ابوعلى اشعرى یا
ّ
على بن ابراهیم كه روایاتشان در «كافى» از همه بیشتر است (در حدود دو هزار حدیث) ،در این ترتیب ،معلوم مى شود كه
از چند نفر نقل كرده اند و به چند صورت .البته ایشان با ابداع و ابتكار خاص خودشان ،این كار را كرده اند و این یك كار
اجتهادى است .در این روش ،بسیارى از شبهات ،مخصوصا در راویان مشابه و مشترك ،مرتفع مى شود؛ چرا كه به عین
دیده مى شود كه این راوى ،چه كسى است و از چه كسى نقل مى كند .از كتابهاى رجالى آیة اهّلل بروجردى ،یك سلسله
«ترتیباألسانید»است:ترتیبأسانیدالكافى،ترتیبأسانیدالتهذیب،ترتیبأسانیدمنالیحضر،ترتیبأسانید كتب
الصدوق(كهبعضى كتابهاىصدوقاست)،ترتیبأسانیدرجالالكشى،ترتیبأسانیدرجالالنجاشى،ترتیبأسانید
فهرست الطوسى .در این سلسله ،فقط سندهایى را كه اولش راوى مشترك است ذكر كرده اند و بعد ،به ترتیب ،همه
سندهاى مشابه را( .برگرفته از :گفتگو با استاد واعظزاده ،فصلنامۀ علوم حدیث ،شمار ،9پاییز)1477

260

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

شناخت عمیق مرحوم ُ
آیتاهلل بروجردی نسبت به تاریخ کالم و فقه اسالمی و بهطورخاص
«فقه و کالم اهلسنت» داشت.
ُ
بنابراین اندیشه تقریبی مرحوم آیتاهلل بروجردی تنها یک ابتکار سیاسی و اجتماعی و
برخاسته از ضرورتهای زمانه نبود .آن مرجع آ گاه براساس درکی که از مکتب اهلبیت؟مهع؟
و جایگاه امامان بهعنوان الگو و منبع پیشنهادی پیامبراکرم؟ص؟ در تفسیر و حفظ و بقای دین
داشت رابطه با اهلسنت را در چارچوب تفسیری از حدیث ثقلین و در مقام جایگاه الهیاتی و
حقوقی تبیین و آنگاه براساس آن ،اندیشۀ تقریبی خود را تحکیم میکرد.
این اندیشه ،در عینحال چنانکه گفتم بر پایۀ شناخت درست از تحوالت فقه شیعه و
اهلسنت توأمان بود .مرحوم آقای واعظزاده ،شاید بیش از هرشخص دیگری در انتقال پیام
مرحوم استادش در این زمینه در دو سه دهۀ اخیر در قلم و بیان و عمل سهم مهمی داشت و در
این زمینه منشأ آثار مهمی در اندیشۀ تقریبی و چاپ آثاری مهم در این زمینه و ارتباط با علمای
اهلسنت شد.
ُ
دیــدگــاههــای مــرحــوم آی ــتاهلل بــروجــردی در زمینۀ تقریب ،بهظاهر بـیارتــبــاط بــا دوران
ّ
تحصیالتش در اصفهان نیست و این چیزی است که هنوز به جد مورد مطالعه قرار نگرفته
است! با این وصف مرحوم آقای واعظزاده در زمینۀ تقریب ،نظرات اجتهادی خاص خودش
را هم داشت که گاه شاید با سلیقۀ عدهای دیگر ناسازگار بود .مرحوم واع ـظزاده ،به مسایل
اسالمی از نقطهنظر تمدنی و اندیشۀ حکومت هم نظر داشت و از این نقطهنظر دیدگاههای
خاصی دربارۀ تحوالت خالفت راشدین داشت که بهنظر من همان هم دیدگاههای تقریبی
ایشان را در سالهای بعد از انقالب سمتوسوی میداد و گاه متمایز از اندیشۀ تقریبی مرحوم
ُ
آیتاهلل بروجردی میکرد.
مناسب است مجموعۀ آثار مرحوم ُ
آیتاهلل واعظزاده منتشر شود تا ابعاد دیگر فعالیتها و

اندیشههای آن مرحوم مورد توجه و مطالعۀ نسل کنونی قرار گیرد.
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فاتح قلههای علم
دکترسیدکاظمطباطباییپور

1

ل سابق
شیخ محمـد واعظزادۀخـراسانی ،استاد پیشکسوت دانشکدۀ الهیات و دبیرک 
ب اسـالمی با بیش از هفتدهه فعالیت علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و
ن مـذاه 
مجمع تقریب بی 
تقریبی نه تنها در ایران ،بلکـه در جهـان اسال م چهرهای شناخته شده است .نگارنده که خود را
یکی از دهها فرزنـد معنـوی اسـتاد میداند ،بـر خود فرض میبیند که به یاد و سوگ استاد لختی
خامه را ب ر صفح ه کاغذ بلغزاند تا سوگمندان او قدری از دریای ِخرد و هنر او که حاصل عمری
تحصیل و جهاد علمی و مسافرتهای هوشمندانۀ تقریبی است ،پیمانه برگیرند.
س از ذکر یکی  -دو ویژگی مهم ،صـورت اجـازۀ عالمه سـید محمدحسـین
در این نوشتار پ 
طــبــاطــبــایــی(1360-1281ش) ،عالمه ســمــنــانــی(1349-1259ش) 2و شیخ آقابزرگ تهرانی
ق کردهاند از نظر خواهیم
خ ملح 
(۱۳۴۸-1254ش) را که به قـول خـود اسـتاد ،وی را بـ ه شـیو 
گذراند.
ل ١٣١٨ش در حوزۀ عـلمیۀ نـجـف آغــاز کـرد.
مرحوم استاد ،تحصیل علوم دینی را از سا 
 .1عضو هیأتعلمی دانشگاه فردوسی (دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث).
ی (1349-1259ش) مشهور به عالمه سمنانی از علمای شـیعه مـتبحر در فلسـفه مشـاء،
 .2محمدصالح حائریمازندران 
ن چهاردهم.
فقه و اصول ،کالم و تفسیر و شعر و ادب در قر 

سپݠهرفرزانݡگی

262

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

س بازگشت و از مـحضر استادان
در سـال  ١٣٢١بـه حوزۀ علمیۀ خراسان یعنی مشهد مقد 
بزرگ و مدرسان حوزۀ علمیۀ این دیار همچـون میرزااحمـد مدرسیزدی (متوفی1350ش)،
خ محمدکاظ م دامغانی (1359-1277ش) ،شیخ هاشم قزوینی (1339-1270ش) ،شیخ
شی 
مجتبی قـزوینی (1345-1279ش) ،شـیخ سیفاهلل ایسـی (1342-1277ش) ،میرزامهدی
ی (1331-1267ش) بهره بـرد .در سـال
ی آشتیان 
ی (1324-1264ش) و میرزامهد 
اصفهان 
ن آیةاهللالعظمی
ی چو 
 ١٣٢٨بـه قــم رفـت و از حـوزۀ درس فقیه ،اصولی و رجالشناس برجستها 
آقاحسـین طباطبـاییبروجـردی (1340-1254ش ) بهرههای سرشـار گرفت.
ی داشـت ه یا نوشتههای او را خوانده باشند نیک میدانند که وی
کسانی که با اسـتاد ،انـس 
تا چ ه مای ه تـحـتتـأثیر افکار و شخصیت آن عالم کمنظیر و ژرفاندیش بوده اسـت .عالوه
بر آن ،وی در قـم  ،در حـوزۀ درس ُ
آیتاهلل العظمی سید صدرالدین صدر (1332-1260ش)،
آیتاهلل العظمی سیدمحمد حـجت کوهکمری (حدود 1331-1233ش)ُ ،
ُ
آیتاهلل العظمی
سیدروحاهلل موسوی خمینـیُ ،
آیتاهلل العظمی سید محمدرضا گلپایگانی (1372-1277ش)
و ُ
ن طـباطبـایی
آیتاهلل سیدکاظم شریعتمداری (1365-1284ش) ،عالمـه سـیدمحمدحسـی 

(1360-1281ش ) و دیگـران شرکت جست .گفتنی است که استاد در مقام نقل خاطرات خود
ت تحصیل در قم ،هـمواره از سـیدصدرالدین صـدر به عظمت یاد میکرد و با اعجاب
در مد 
ی آن بـزرگمـرد سخن میگفت .از جمله اینـکه وقـتی آقای
ل اخالقـ 
از بزرگمنشیه ا و فضـای 
بروجردی از بروجر د به قم منتقل شد ،آقای صـدر محـل نمـاز و درس خود را تـرک و بـه آقـای
ت دارد.
گ به جاه و مقام حکای 
نبودن آن بزر 
بروجردی واگذار کر د و این بهروشنی از دلبسته ِ
تأسیس الهیات به مشـهد
س در دانشکد ۀ تازه
باری! استاد مـا در سال  ١٣٣٩برای تدری 
ِ

ن سال پیوسته تـا سال ( ١٣٩٥یعنی تا چند ماه قبل از رحلت) ب ه تدریس ادامه
بازگشـت و از آ 
داد.
ن همکار ی،
ی آغاز ای 
ب چگونگ 
مرحو م استاد کاظم مدیر شانهچی (1381-1306ش) در با 
ی بـه نگارنـده فرمودنـد« :من سابقهام در دانـشکده از آقـای واعظزاد ه بیشت ر است.
ب ه مناسبت 
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ن بـ ا آقای واعظزاده دوسـت بـودم ،واسطۀ
من به تـدریس در دانشکد ه مشغول شـده بودم و چـو 
ت کردم و ایشان هم پس
ن دعو 
دعوت ایشان به دانشکده شدم و در سفری که به قم رفـتم از ایشا 
ن دعوت را پذیرفتند».
ی ای 
از بررس 
ام ا آشنایی راقم این سطور ب ا استاد از سال ١٣٥٥ش آغاز شـد .در خرداد آن سـال مـن از
س را در رشت ه فـق ه و مبانی
ن فار غ شدم و در شهریورماه تحصیل دور ۀ لیسان 
تحصـیالت دبیرستا 
حقوق اسالمی را آغازیدم.
در آن سالها نظام آمـوزشی دانـشگاه فـردوسی چنین بود که دانشجویان در دوره لیسانس
ی بـود١٠ .واحـد
س عموم 
د درو 
ی را تحصیل میکردند .از این تعدا د  ١٦-١٥واحـ 
د درس 
 ١٤٠واح 
د از ه ر دانشکد ه و رشتهای انتخاب و تحصیل
ن مختار بودن 
س آزاد بـود کـه دانشجویا 
هـ م درو 
کنند .حدود  ٧٠واحـد دروس رشته مـهاد (یعـنی رشته اصلی) و مابقی دروس رشته کهاد (یعنی
رشته فرعی) بـود .این رشته کهاد (فرعـی) انتخابی بود .البته دانـشکده دراینباره بـه دانشجویان
ً
توصیههایی میکرد .مثال توصیۀ دانشـکده بـه دانشجویان فلسفه و حکمت اسـالمی این بـود
د و ب ه دانشجویان دو رشـته فـقه و
که در رشتۀ کهاد خود« ،ادیان و مـذاهب» را تـحصیل کنن 
مبانی حقوق اسالمی و فـرهنگ و تـمدن اسالمی توصیه میکرد رشته کهاد خود را «علوم قرآن
ً
ی ی ا استعداد
و حدیث» برگزینند .ولی این صرفا توصیه بود و دانـشجویان بـه فراخور دلبستگ 
خود گاه بهسوی زبان و ادبیات عربی ،جامعهشناسی ،تـاریخ ،روانشناسی یا علوم تربیتی و...
ت ه م بود.
ی از این درسها مایۀ فخر و مباها 
میرفتند .بهخصوص که در آن زمان تحصیل برخ 
در آن روزگار ،دانشکدۀ الهیات پنج گروه آموزشی داشت .سه گروه آمـوزشی (یا رشته مهاد) کـه
ن دانشنام ه کارشناسی آن رشته را میداد،
در دفترچه کنکور کد انـتخابی داشت و به دانشجویا 
عبارت بودند از :فقـه و مبـانی حقوق اسالمی ،فلسفه و حکمت اسالمی و تـاریخ و تمـدن
اسـالمی .دو گـروه آموزشی هـم دروس رشته کهاد (فرعی) را ارایه میدادند کـه عـبارت بـو د از:
مبانی تشیع و ادیان و مذاهب و علوم قرآن و حدیث 1.استاد ما در آن سالها مدیرگروه آموزشی
 .1گفتنی است که در آن سالها دانشگاهها هیأتامنا داشتند و در برنامهه ا و سیاستگذار یها مستقل بودند .لـذا
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علوم قرآن و حدیث بود و بعید نیست کـه تأسیس این گروه رهآورد سفر تحقیقاتی استاد ب ه چـند
ی و اسالمی بوده باشد 1.هرچند این را من از استاد نشنیدهام ،ولی این را استاد بارها
کشور عرب 
ی از دانشگا ه تهران بیشتر
میفرمودند که قدمت رشتۀ علوم قرآن و حدیث در دانشگاه فردوس 
است .چون گروه و رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران در سال  ١٣٦٢پس از انقالب
ی و بازگشایی دانشگاهها تأسیس و درواقع جایگزین رشتهای با عنوان «فرهنگ عربی و
فرهنگ 
ن ب ا علو م قرآنی» گردید.
رابطۀ آ 
بــاری! از باب اینکه گفتهاند «الفضل لمن سبق» باید گفت :فضل تأسیس این رشته
بهمثابۀ یک رشتۀ مستقل از آن ،دانشگاه مشهد و استاد محمد واعظزاده است.
مطلب دیگری که اینجا شایستۀ ذکر است جنبۀ تقریبی شخصیت استاد است .استاد مـا
یمسلمانان میدانستند و
ن معتقد به وحدت مسلمانان بودند و این را رم ز سربلند 
ق جا 
از عم 
ن میزد،
در گفتار و کردار نیز بـه این عقیده پایبند بودند و هر کاری را که به تفرقه و جدایی دامـ 
ن ویژگی را از استادشان آیةاهلل
مردو د میدانستند .باور راقم این سطور این است که ایشان ،ای 
بروجردی به ارث بـرده بودند .چـه ،یکـی از مزایا و خدمات ُ
ی اهتما م و فعالیت
هلل بروجرد 
آیتا 
جدی و خالصانه در مسیر تقریب مسلمانان بوده است.
البته عالوهبـ ر تعالیم ُ
آیتاهلل بروجردی ،گسترۀ مطالعات استاد ،نیز ،در رسوخ این عقیده
2

ن گفـت
ت آن فقید منحصر به آثار عالمان امامی نبود؛ بلکه بهجرأت میتوا 
بیتأثیر نبود .مطالعا 
اهـم آثـار کـالمـی ،فقهی ،حدیثی و تفسیری مسلمانان از شیعه و غیرشیعه را بهدقت خواند ه و از
آنه ا یادداشتبرداری کرده بودند و هرگز آثار جمهور مسلمانان را دستکم نمیگرفتند .درست
ُ
ی استا د خرد ه میگرفت ،گفته بودند:
ب ه یا د دارم که به یکی از علما که به این جنبـه از فعالیتها 
برنامهها و عناوین دروس و رشتهها در همهجا یکنواخت و یکپارچه نبود.
 .1استاد گزارش این سفر یکساله را در چند شماره پیاپی مجله دانشکد ه الهیات ذیل عنوان «بازدید از چند کشور
اسالمی و عربـی» منتشر کردهاند.
ی مطهری« ،مزایا و خدمات ُ
ب مرجعیت و روحانیت ،تهـران ،شرکت
آیتاهلل بروجـردی» در کتـا 
 .2دراینباره نک :مرتض 
سهامی انتشار؛ نیز محمد واعظزادهخراسانی« ،راههای تـقریب مـذاهب اسالمی و وحدت مسـلمانان» ،مجله مطالعـات
اسـالمی ،ش ،٦٠تابستان  ،١٣٨٢ص.٤٩-١٩
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ی شیع ه است و بسیاری از
«مشکل شما این است که مطالعاتتان محـدود بـه آثـار علما 
ل تاریخ طبری ،تفسیر طبری،
آثار مهم را نخواندهاید .شما اول بروید یک سلسله کتابه ا ازقبی 
د با هم گفتوگو کنیم».
د بیایی 
طـبقات ابنسعد ،سیره ابنهشام و مغازی واقدی را بخوانید بع 
ازهمینرو هر اقــدام تفرقهافکنان ه را نتیجۀ دسیسـۀ کسـانی میدانستند کـه سـربلندی
ت آنان میدانند .در اوایل
مسـلمانان را نمیخواهند یا دستکم کار ایشان را در مسی ر خواس 
ی ب ه کشورهای عربی و اسالمی از قبیل لبنـان ،سوریه،
دهۀ پنجاه که بهمنظور یک سفر تحقیقات 
مصـر و مـراکش رفتـه ،در لبنـان صحنهای را دید ه بودند کـه هـمواره از آن بـا تأسف یاد میکردند:
ن قرار داشت دیدم که چاپی پست و
ت در مـیدانی کـه هـتل محـل اقامت م ا در آ 
«در بیرو 
ب از کتاب سلیمبن قیسهاللـی 1را مثـل شـلغم و چغندر روی گار یدستی بـ ه قـیمت
نامرغو 
ل بـود».
ب و اسرائی 
ارزان میفروشند و این درست در بحبوح ۀ جنگ اعرا 
ی عـقد یک قـرارداد
در سال ١٣٧٨ش بنـده و آقـای دکتـر سیدمحمدرضـا هاشـمی 2برا 
ک رفت ه بودیم .روز جمعـه قصد اقـامه نماز داشتیم.
ی به همراه استاد به کشور بلژی 
دانـشگاه 
ت در شهر آنتورپ 3دو نمازجمعـ ه بر پا میشود :یکی
میزبان ما کشیش کریستین وانک گف 
ت در
ی نماز جمعه مراکشیها .بـه کدامیک مایلید بروید .اسـتاد شرک 
نمازجـمعه تـرکان و دیگـر 
ً
ی دکتـر هاشـمی پرسـیدند« :شـم ا بعدا
د آقـا 
ح دادنـد .در مسـج 
نمازجمعه مراکشیها را تـرجی 
نمازتان را اعاده میکنید؟» استاد فرمودند« :من سالهاست کـه هـرجـا باشم با همه مسلمانان
 .1این اثر ،پژوهشی است درباره تاریخ سیاسی اما م علی؟ع؟ پس از وفات پیامبر اسالم؟ص؟ است .سلیمبن قیس از
نخستین تاریخنگاران شیعه دوازدهامامی است كه در قرن اول هجری میزیسته و از اصحاب امام علی و امام حسن و امام
حسین و امام سجاد؟مهع؟ بهشمار میآید .مؤلف در این كتاب به دهها حدیث و قصه درباره فضایل امیرمؤمنان علی؟ع؟،
وقایع سقیفه و پیامدهای آن ،مطاعن خلفا و بدعتهای آنان ،حدیث غدیر ،جنگهای امامعلی علییهالسالم با معاویه
و اصحاب جمل ،بیعت امام با خلفا ،مكاتبات او با معاویه و وقایع دیگر پرداخته است.
تدفتـرهمکار یهایبینالمللیدانشگاهفردوسی.
.2مـدی روقـ 
 .3شهری در بلژیک و پس از بروکسل ،دومین شهر بزرگ و از نظر وسعت بزرگترین شهر این کشور محسوب میشود.
مسلمانان بلژیک بزرگترین جامعه مسلمان اروپا را تشکیل دادهاند ( 6درصد کل جامعه)؛ درحالیکه این رقم در سوئیس
و فرانسه  5/7دهم درصد و در هلند به  5/5درصد از جمعیت میرسد .بزرگترین جمعیت مسلمانان بلژیک نخست
از مهاجران مراکشی و سپس از مهاجران ترک هستند .پس از این دو گروه آلبانیها ،پاکستانیها و مسلمانان کشورهای
آفریقاییمیباشند.
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نماز میخوان م و ب ه اعادۀ نماز خود ،نیازی نمیبینم».
ت ک ه این سیره و روش منحصر به استاد ما نبوده است؛
ن اس 
ل اطال ع روش 
البته بـ ر اهـ 
ُ
بلکه بـسیاری از عـالمان و شخصیتهای نواندیش و اصالحطلب معاصـر همچـون آیتاهلل

سیدمحمود طالقانی ،استاد شهید مرتضی مطهریُ ،
آیتاهلل حسینعلی منتظری ،امــام مـوسـی
صـدر ،عالمـه سمنانی و دکتر شریعتی چنین سیره و روشی داشتهاند .تفاوتی که مـیان آن
بـزرگان و اسـتاد هست ،در اهتمام زایدالوصف و آثار برجایمانده در راه تقریب است .بر همین
اساس ،اسـتاد ضـمن یک ســخنرانی در دانـشکده که بهپاس خدمات علمی و فرهنگی استاد
مرتضـی مطهـری برپاشده بـود ،در مـقـام مـقایسـ هفرمودند« :یک فرق من و مطهری این بود که من
به کشورهای بسیاری سفر کردم و با عالمان و اندیشمندان دیگـر کـشورهای مـسلمانان دیدار و
ً
ن نرفـت( ».نقـل بـه مضمون) .طبعا،
گفتوگو کـردم؛ امـ ا مطهـری [بدینمنظور] هرگـز از ایران بیرو 
واضـح و مبرهن است که این سفرها و دیدارها به وسعت دید و مشرب انسـان میانجامد.
ن طباطبایی و عالمـه سمنانی
در پایان شایسته است ،متن اجازۀ عالم ه سیدمحمدحسی 
گ تهرانی را از نظر بگذرانیم.
خ آقابزر 
و شی 

1

متن اجازۀ عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360-1282ش)
هـو
َ
َ
سم ِ ّ
حمن ّالرحیم
ِب ِ
اهلل الر ِ
ّ
ُ
ّ
َالحمد هلل و ٌ
َ
جناب العالم الفاضل المحقق
ی عباد ه الذین اصطفی؛ وبعد فإن
سالم عل 
ّ ً
ً
ُ
شیخنا الشیخ ّ
ّ
الخراسانی ـ الزال مؤیدا بـأسنی تأیید ّ
ّ
الهی و موفقا
محمد (واعظزاده)
المتتبع
ّ ّ َّ
ممن بذل ُ
ف الحقیقی ة فروعها و اصوله ا و أغنی
الجهد فـی طلب المعار 
بأهنی توفیق ربانی
الشباب فی تحصیل العلوم الدینیة أدبها و معقولها و منقولها ّ
بلطیف السداد
حتی فاز بحمداهلل
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
َ
ن النظر واإلجتهاد .فعلیه أن یشکر ربه و یحدث بالنعمة و علی طلبة العل م و رواد
و نال مبتغاه م 
 .1تصویر این اجازات در بخش نهایی (ضمایم) این یادنامه آمده است.
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َّ
َ
َ
لإلرتقاء إلی َحظیرة الکمال ّ
یحول
ل أن ّیستفیدوا ِمن إفاضا ِته و إفادا ِته َوفقنا اهلل و ّایده
الفض 
ِ
َ
المرجو ِمـن جنابـه أن الینسانا مـن صالح الدعاء فی أوقات اإلستجابة
ّ
ل َو
حالنا إلی أحسن حا 
َو ُ
اهلل ُّ
ولی اإلجابة.

ّ
نالطباطبائی
مـحمدحسی 

متن اجازۀ محمدمحسن منزوی (شیخ آ قابزرگ تهرانی (۱۳۴۸ -1254ش))
بـسم َّ
حمن َّالرحیم و به ِثقتی
ِ ِ
اهلل الر ِ
ُ
َ
ی َو ّ
الحمد ِ ّ
محمد ُ
الصاله ّ
سیدنا و ّ
والسالم علی ّ
المصطفی و علـی اإلثنیعشر
نبینا
ل و کف 
ٍ
الصدق ّ
ق و اصحاب ّ
والصفا.
المعصومین ائمة اهل الح 
َ
َ
ّ
المتتبع الماهر المحقـق الفاحص المعتمـد
الشیخ العالم الفاضل الکامل
فـإن
وبعد ّ ،
موالنا الشیخ محمـد نجـل الفاضل الخطیب الواعظ الشهیر الحاج الشیخ مهدی الخراسانی
ی ما اراده من الفضایل و بالغ
-المشهدی واعظزاده  -دامتبرکاته و زیدت إفاضاته ّ -لما بلغ ال 
ّ
الجد والجهد لتحقیق المسائل أراد التأسی َّ
بالسلف الصالح و انخراط نفسه فی سلسلة رواة
فی
ِ
لحسن ّ
األحادیث و ُ
ت اهلل
ظنه بی استجازنی فرایت إجابته من الفرائض و بادرت إلیها و استخر 
ُ
َ
جمیع ما صحت لی روایته عن جمیع مشایخی و هم حجج
تعالیشأنه و َأجزته أن یروی عنی
فلیرو ّ
َ
عنی عنهم بجمیع ُطرقهم
اإلسالم القاطنین فی العراق والقاهرة والمدینة والبلد الحرامِ .
ِ
ً
ن شاء و َّ
احب و لیجیز لمن طلب االجازة عنه مشترطا علیه ما اشترطوه علی
و اسانیده م لم 
ً
ُ
ُ
ّ
اعالهم سندا و هو شیخنا
أتیمن بذکر ّاول مشایخی و
سائر الحاالت و
ِمن
ِ
مراعاة اإلحتیاط فی ِ
ن والمحدثین تالت المجلسیین موالنا الحاج المیرزاحسین
العالمة الحجة خاتم ة المجتهدی 
ّ
ّ
المتوفی ّ
بالنجف فـی سنة [١٣٢٠ق] فإنی أروی عنه عن مشایخه الخمسة
النوری الطبرسی
ُ
ی مواقع النجوم
مستدرک الوسائل و ذکره م مشتجرا ً ف 
الذین فصل أسانیدهم فی خاتمة کتابه
ًّ ّ ً
َّ
ی بطلب الرحمة حیا و میتا.
ن یذکرن 
والرجاء من مکارم ه أ 
ً
حررته بیدی المـرتعشه زائرا لمشهد خراسان و فی جناح العود منها الی النجـفاألشرف فی
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ُ
ن شه ر ربیع المولود ِمن سنة ثمانین و ثلثمائة بعد األلف.
ثم 
یوم الجمعة الثال 
الم ُ
و أن ا ُ
سیء الفانی محمدمحسنبن علی الشهیر بـآقابزرک الطهرانی غفر لـه و لوالدیه آمین
آمین.
متن اجازۀ عالمه محمدصالح حائریسمنانی (1349-1259ش)
حمن َّالرحیم
اهلل َّالر
بس ِم ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ُ
َ
ب المبین ّ
الحمد ِ ّ
والصلوة ّ
والسالم األزکی األوفی
ل الذی فقهنا فی الدین و علمنا الکتا 

َواألسنی األطیب المستوفی علی افضل األصفیا و خاتم األنبیاء محمد و علی آله الطیبین
ُ
ّ
ل ّ
رب العالمین.
ن و اوصیا ء رسو 
امناء الدی 
ّ
ّام ــا بــعــد ،ف ـ ّ
ـإن الــفــاضــل الــعــالــم وال ـ ُـم ـ ّ
د الملقب
خ محم 
ـدرس الــکــامــل حــضــرة الشی 

بـالواعظزادهخراسانی دامتفضائله قد اجزته فی الروایة ّ
عنی و عن شیخی األفقه األعظم الحاج
ن المیرزا خلیل التهرانی النجفی عن الشیخ ّ
محمدحسن صاحبالجواهر عن
نب 
میرزاحسی 

الشیخ جعف ر کاشفالغطا ء عن السید محمد بحرالعلوم عن المولی ّ
محمدباقر البهبهانی عن
ی ّ
والده ّ
محمدباق ر المـجلسـی عن والـده المـولی محمدتقی المجلسی
محمد اکمل عن المول 
ُ
ن بن الشیخ عبدالصمد عن
خ حسی 
عن الشیخ بهاءالدین محمد عن والــده المولی الشی 
ُ
ی عن شمسالدین
ی المیس 
ن عبدالعال 
الشیخ زینالدین الشهیدالثـانی عـن الشیخ علیب 
ّ
ّ
ی عن
ن عل 
محمدبن المؤذن الجزینی عن الشیخین األجلین ابیطالـب محمد و ضیاءالدی 
ّ
ّ
ّ
ُ
مکی عن فخرالمحققین ّ
هلل العالم ة الحلی
محمدعن والده آیةا 
والدهما الشهیداألول محمدبن
ّ
الحسن عن والده سدیدالدین یوسف بن المطهر عن المحقق صاحب الشرایع عن السید
ّ
ّ
معد الموسوی عن الشیخ اإلمام شاذانبن جبرئیل ّ
القمی عن الشیخ
ن
ن فخار ب 
شمسالدی 
ن ابیالقاس م الطبری عن الشیخ ابیعلی المفیدالثانی الحسن عن والده
ن محمدب 
عمادالدی 
ُ
ُ
صاحبالتهذیب واإلستبصار و غیرهما عن
ی
ن الطوس 
ن الحس 
شیخالطائفة ابیجعفر محمدب 
ن قولویه عن ّ
ن ّ
محمدبن ّ
الشیخ المفید ّ
محمدبن یعقوب
محمدب 
جعفرب 
محمدبن نعمان عن
ِ
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ُ
صاحبالکافی و عن المفید عن الشیخ ّ
ُ
ُ
صاحبالفقیه و کذلک باسانیدی
الصدوق
الکلینی
َّ
بالنبی واألئمة
المتصل ة الی الوافی والبحار والوسایل والمستدرکات عن مشایخنا المتصلة
ُ
للمجیز ُ
علیهمالسال م الله م بارک ُ
والحمد هلل ّ
رب العالمین.
والمستجیز
ِ
 ١٣٨٩محمدصالح حائریعالمه

ب
شش م رج 
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مجاهدیماندگار
حجةاالسالم و المسلمین دکتر محمد حسن رستمی

1

دانشجوی دکترای رشته علوم قرآن و حدیث مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم بودم که پس
از گذراندن واحدهای آموزشی و آزمون دشوار جامع به نوشتن رساله دکتری مشغول بودم .سال
 ،۱۳۷۹بر اساس فراخوان هیأت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی مشهد در روزنامه ،به
مشهد رفتم .در مصاحبه علمی اولین مالقات من با استاد حاصل شد ،ایشان برجستهترین
عضو کمیته مصاحبهکننده بودند .هنوز برخی سؤالهای ایشان را به خوبی در خاطر دارم.
بنده با شور و حرارت به نسبت بضاعت خویش به آنها پاسخ میدادم .استاد پس از شنیدن
پاسخهایم گفتند ایشان رستم وار پاسخ میدهند و همین برای قبولی بنده کفایت کرد و دیگر
اعضا جز اندکی سؤال نپرسیدند و سپس به عضویت هیأت علمی دانشگاه علوم اسالمی
رضوی درآمدم.
سالهای  ۷۹تا  ۸۴را در آن دانشگاه انجام وظیفه کردم .در آن سالها ،به ویژه از سال
 ۸۲به بعد که مدیرگروه علوم قرآن و حدیث شدم ،با استاد ارتباط داشتم و از جلسههای دفاع
 .1دکتر محمد حسن رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی و در حال حاضر مدیر گروه علوم قرآن و حدیث این
دانشگاه است .وی مقاالت و کتابهای گوناگونی به رشته تحریر درآورده است .از جمله آثار او «سیمای طبیعت در
قرآن» است.
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پایاننامههای علوم قرآنی و حدیث -که ایشان استاد راهنمایش بودند -بهرههای فراوان بردم.
مهر  ۱۳۸۴که عضوهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد شدم ،استاد را که برای تدریس
و جلسات دیگر به دانشگاه فردوسی میآمدند ،مالقات میکردم و گاه سؤالهایی را از ایشان
میپرسیدم .زمانی این ارتباط رونق بیشتری گرفت که در سال  ۸۷مدیر گروه علوم قرآن و
حدیث دانشگاه فردوسی شدم.
طبیعی است در این مسؤولیت ،بیشتر ایشان را حضوری مالقات میکردم ،برای تعیین
زمان کالسهای مقطع دکتری تدریس ،هماهنگی حضور در جلسه امتحان ،ثبت نمرات و
سایر موارد ،به طور حضوری یا مکالمهای با ایشان در تماس بودم .آنچه موجب اعجاب بنده
بود تواضع و فروتنی بیش از حد استاد بود .در عین برخورداری از مقام علمی و تألیفهای
فــراوان اعم از کتاب و مقاله و خدمات گسترده علمی ،صمیمانه به سوالهای بنده پاسخ
میدادند و مشکالت را تحمل میکردند.
خاطرات شیرین گفتگوهای ایشان با عالمان مذاهب دیگر ،بسیار مغتنم و تالشهای
فراوان و طوالنی ایشان در مسیر تقریب مذاهب اسالمی و رفع تفرقه از جهان اسالم در حقیقت
به یاد ماندنی و فراموش نشدنی است.
وجود شکاف بین مسلمانان بیشترین رنج و ناراحتی استاد بود و از تک تک اعضای نامی
امت اسالمی انتظار داشتند برای اعتصام به ریسمان الهی قدمی بردارند و در همان جایگاهی
که اکنون در آن قرار دارنــد ،برای وحدت جهان اسالم و غلبه آنان بر کفر ،نفاق و الحاد دعا
میکردند.
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اندیشمندیفروتن
حجةاالسالم و المسلمین دکتر غالمرضا رئیسیان

1

• آشنایی شما با آقای واعظزاده در فضای دانشکده بود ،میخواستم اگر لطف کنید به عنوان
ابتدای بحث توضیحاتی را بفرمایید.
ً
من از قبل با دیدگاههای ایشان آشنا بودم و واقعا ایشان برای بنده استاد محترمیبودند.
دیدگاه تقریبی ایشان و نگاهی که به مسائل داشتند نگاه بازی بود .بسیار شخص محترم و
متواضعی بودند .آن موقع که ایشان را در اینجا زیارت میکردم به عنوان استاد بودند و جالب این
که در سنین باال و تا آخرین لحظات عمر تدریس داشتند .یادم است که ترم آخر بود که ایشان به
رحمت خدا رفتند .یک ترم مانده بود که من دیگر زیارتشان نمیکردم؛ ولی از آن طرف میشنیدم
که صبح زود به بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی میرفتند و رأس ساعت مانند یک کارمند
جدیت ،پژوهش میکردند .این ّ
منظم باعالقه و ّ
جدیت و پشتکار و از همه مهمتر تواضع ایشان
در واقع برای ما درسآموز بود .وقتی که این حقیر مسئولیت را پذیرفتم ،این بزرگوار به مدیر محترم
گروه گفتند ،باید من خدمت آقای رییسیان و خدمت ایشان تبریک عرض کنم ،با این که من
 .1غالمرضا رئیسیان در سال  1342در شهر ساری دیده به جهان گشود و از آنجایی که عالقه وافری به علوم حوزوی
داشتند در سال  1361وارد حوزه گردیدند و در طی تحصیل از اساتید بنامی همچون آیات عظام عبداهلل جوادی آملی،
محمد فاضل لنکرانی؟هر؟،سیدمحمود هاشمی شاهرودی و ...کسب فیض نمودند .ایشان عالوه بر مدرک خارج فقه و
اصول حوزه دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه دولتی قم در سال  1382با موضوع پایان نامه اهل بیت و
تفسیر قرآن كریم میباشند .وی در حال حاضر عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد است
و نیز ریاست دانشکده الهیات و معارف اسالمی این دانشگاه را بر عهده دارد.
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همسن فرزند ایشان بودم و حتی گفتند وقت بگیرید و هماهنگ کنید که من برای عرض تبریک
خدمت ایشان برسم .خیلی عجیب است شخصیتی به این بزگواری با این جایگاه و عظمت که
باالترین مدارج را گذراندهاند بخواهند وقت بگیرند ،این خیلی برای من جالب بود و من خدمت
ایشان رفتم؛ بنابراین از ویژگیهای بارز ایشان این بود که انسان بسیار متواضع با فضل ،کمال و
ّ
مدارج علمی که به طور قطع ،در حد اجتهاد بودند؛ چون ایشان دنبال این مسائل نبودند و اهداف
دیگری داشتند؛ همچنین بسیار شاگردپرور بودند ،چون برخی از دوستان و دانشجویانی که با
ایشان کالس داشتند ،میگفتند که روح بلندی داشتند و به نظر دانشجو احترام میگذاشتند؛
در واقع آنها را به لحاظ شخصیتی پرورش و به دیدگاه آنها بها میدادند .بعضی از دوستان این
را معترف بودند و ما نیز یک ماجرایی در رابطه با زمین همینجا که مستقریم ،داشتیم ،مربوط به
دانشکده علوم پزشکی است ،و به دلیل قرابتی که با مقام معظم رهبری داشتند از ایشان خواهش
کردیم که نامهای به ایشان بنویسند که ما از ایشان تقاضا کردیم که به آقا بفرمایند که مشکل زمین
اینجا حل بشود .ایشان هم با کمال میل پذیرفتند ،و نکته جالب این که گفتند متنی را که تهیه
میکنید را باید من ببینم ،نامه را نزد ایشان آوردیم ،چند جایی را اصالح کردیم و گفتند تعبیری
که در مورد ایشان به کار برده بودیم را اصالح کنیم و نامه را به آقازادهشان دادند تا به مقام معظم
رهبری برسد .بعد از مدتی دیدم روزی با خوشحالی وصفناپذیری به اتاق ما آمدند ،گفتند که
آقا صادق ما با وزیر بهداشت صحبت کردند و ایشان هم گفتند هیچ مشکلی وجود ندارد که در
اینجا بمانید و به من گفتند شما این را پیگیری کنید ،یعنی آدمیبودند که با این همه مشغله
وقتی از ایشان درخواست میکردیم ،پیگیر بودند .یک نکته دیگری را خدمت شما عرض کنم
چون مدتی بود که با این بزرگوار سر و کار داشتیم ،آمدند و از ما خواستند که مجموعه کتابهایی
که من اینجا دارم را به موز ه اینجا ببرید .بنده گفتم اجازه بدهید که من با همکاران صحبت کنم
و به قول معروف حیف است که آثار شما اینجا نباشد ،گفتیم به طور موقت اشکال ندارد؛ ولی
ظاهرا دوستان و همکاران عالقمندند که آثار شما اینجا بماند و آثار خطی و همین طور نسخ
خطی که اهدا کردهاید ،اصرارشان بر این بود که اینها در همین دانشکده بماند؛ ولی در مجموع
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صحبتهایی که دوبــاره با ایشان و اساتید دیگر شد ،قرار شد برای حفظ این نسخ یک فکر
اساسی بشود و این آثار به کتابخانه مرکزی منتقل بشود و در آنجا محفوظ بماند.
پیشنشست نکوداشت ایشان در اینجا برگزار شده بود ،بعد از چند شب ایشان را در
خواب دیدم -برای آقازادهشان (آقا حسام الدین) هم این خواب را تعریف کردم ،-خواب دیدم
که با ایشان در جایی شبیه کتابخانه هستیم و ایشان از کاری انجام شده ،خیلی خوشحال
بودند .به من گفتند« :میخواهم به شما اجازه روایت بدهم» ،من خیلی ذو قزده شدم و در
خواب از خوشحالی گریه کردم .خیلی عجله داشتم که کی میخواهند این اجازه را بدهند.
ظاهر امر این بود که از بابت گامهایی که برای نکوداشت ایشان برداشته شده بود ،تقدیر و تشکر
کردند و این خوابی بود که من خیلی واضح و روشن دیدم.
• نسبت به رویکرد آقای واع ـظزاده به عنوان یک شخصیتی که درجات باالی حوزوی را
کسب کرده ،و اجازه اجتهاد معقول و منقول از عالمه طباطبایی دارند- ،باالخره ایشان شاگرد
بزرگ آقای بروجردی بوده و کسی در اجتهاد ایشان شک ندارد با این مرتبه تخصصی وقتی
وارد فضای دانشکده میشود ،باالخره دانشجویانی با سطوح مختلف میبیند ،هرچند که
باالترین سطح دانشکده هم بودند؛ ولی بالخره ایشان در سطوح خارج و فقه باید برای طلبهها
در حوزه تدریس کنند؛ نظر و تحلیل شما در مورد همین رویکرد اخالقی استاد واعظزاده با آن
شخصیت و مدارج علمی حوزوی را میخواستم بدانم.
به هر حال انسانهایی که روح بلندی دارند و به اهداف بلند میاندیشند ،برایشان مسألهای
نیست و برای اینها اصال حساب باز نمیکنند .به نظر بنده برای ایشان مهم این بود که دیدگاه،
اندیشه و نگاهی را که دارد به دیگران منتقل کند ،شاید در بین مخاطبان ایشان ،چه حوزوی
و چه دانشگاهی ،افرادی پیدا بشوند؛ چون کسانی که دغدغهمندند ،این طور هستند .فقط
به دنبال یک فرصتی هستند که آن اندیشه و ایده خود را منتقل کنند و این ایده ماندگار شود.
اگر تعداد افراد کمی هم در دانشگاه و حوزه پیدا بشوند ،فکر میکنم برای ایشان خیلی مهم و
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ارزشمند بوده است .بر این اساس ،تحلیل بنده با توجه به شخصیتهای مختلفی که دیدم،
این اشخاص ،به قول عربها ،انسانهای رسالی هستند ،یعنی برای خودشان یک رسالت و
اهداف بلندی را تعریف کردند ،بنابراین به دنبال این هستند که به رسالت خود عمل کنند.
حال در هر فضایی با هر مخاطبی که احساس بکند که میتواند متحمل این رسالت باشد،
این مسیر را ادامه دهد و این بینش در آن ایجاد شود.
•از آنجا کــه اســتــاد واع ـ ـظزاده در دانشگاه تأثیر زی ــادی داشتند ،جالب بــود کــه ایشان،
شخصیتهایی با رویکردهای مختلف را قبول داشتند؛ برای مثال احسان یارشاطر که از نظر
فکری یک شخصیت ملیگرا بود و در حوزههای ایرانشناسی کار کرده بود ،یا ایرج افشار
و ....از این طرف با طیف حوزوی این قدر ارتباطات گستردهای داشت و این که شما فرمودید
بینش فرد چقدر تأثیرگذار است که همه را با یک نگاه ببیند و کسی را طرد نکند .از این جهت
افرادی با چنین رویکردهایی خیلی کم یافت میشوند.
همین طور است ،افراد هم همین گونه هستند .اگر فردی را ببینند که انسان منصفی است
و تعصب خاصی هم ندارد ،به طور طبیعی ،میتوان با وی صحبت و ارتباط برقرار کرد ،هر چند
او را به لحاظ فکری قبول هم نداشته باشد ،و آنچه که مانع میشود ،همان است که قرآن هم
َ
ُ
َ َ َّ َ ُ
َْ
َ
ّْ
ّ ُ َ
میفرمایدَ « :ول َی ْج ِر َم َنك ْم ش َن ُآن ق ْو ٍم َعلى أل ت ْع ِدلوا ْاع ِدلوا ُه َو أق َر ُب ِل َلتق َوى 1یعنی اگر انسان در
تعامل با دیگران و نسبت به افراد مختلف انصاف داشته باشد ،و تعصب بیجا و بیانصافی
نداشته باشد ،طرف مقابل حاضر است که با او وارد بحث شود و به خاطر این شخصیتش،
برایش احترام قائل است و نکته هم همین جاست که شما میگویید طیفهای مختلف با
ایشان راحت بودند و ایشان هم همین طور ،این به خاطر روحیه منصفانهای بود که استاد واعظزاده
داشتند و تعصب بیجا نداشتند .این خیلی در تعامل با افراد مختلف تأثیرگذار است.

 .1مائده8 ،

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپــژوه روش ـنبین

فصلچهارم:

استاد از نگاه همکاران و شاگردان
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استادی دیندار ،روشنگر و روشننگر
دکتر محمد جعفر یاحقی

1

• سابقه آشنایی حضرتعالی با استاد واعظزاده به دوران دانشگاه سپس به بنیاد پژوهشها
برمیگردد .لطف میکنید در این باره توضیح دهید؟
من از زمان دانشجویی در دانشکده ادبیات (دهه چهل) ،آقای واعظزاده را میشناختم،
ایشان در آن زمان ،استاد دانشکده الهیات بودند؛ با اسم و رسم ایشان و شخصیت ایشان از
نزدیک آشنایی داشتم ،به خصوص در سال  48که کنگره هزاره شیخ طوسی را ایشان برگزار
کردند؛ من نیز شرکت کردم .ایشان دبیر آن همایش بودند و شخصیتهای زیادی را هم از
جاهای مختلف دعوت کرده بودند .از آن وقت من با ایشان آشنا شدم که این آشنایی اوایل به
صورت دورادور و سپس نزدیکتر شد .در آن زمان دانشکده الهیات هنوز به ساختمان جدید
نرفته بود و اسم آن ،دانشکده معقول و منقول بود.

 .1محمد جعفر یاحقی متولد ۱۳۲۶هـ .ش در فردوس ،پژوهشگر و نویسنده ایرانی ،استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه
فردوسی مشهد ،عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدیر قطب علمی فردوسیشناسی و ادبیات
خراسان در دانشگاه فردوسی مشهد است .وی تا کنون بیش از  ۴۲عنوان کتاب تصحیح و تالیف کرده و بیش از ۲۶۰
مقاله به رشته تحریر درآورده است.
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• فرمودید که در کنگره هزاره شیخ طوسی شرکت داشتید ،با توجه به حضور شخصیتهای
مختلف ،مثل استاد محیط طباطبایی(1371-1280ش) ،استاد مجتبی مینوی(-1281
1355ش) ،آقای عالل الفاسی(1394-1328قمری) و شخصیتهای بزرگ دیگر در آن
و با توجه به آن زمان یعنی سال  ،1348اگر بخواهید امتیازاتی به این کنگره بدهید ،چه
تحلیلی ارائه میکنید؟
من در آن کنگره به عنوان مستمع شرکت کرده بودم و از بیرون مراسم را نگاه میکردم.
کنگره بزرگی بود ،شاید تا آن زمان چنین کنگره مهمی در مشهد برگزار نشده بود و این اولین
کنگرهای بود که در دانشگاه مشهد برگزار شد .شخصیتهای مهمی از کشورهای مختلف
آمده بودند .یادم میآید که بازدیدی از کتابخانه آستان قدس و موزه آستان قدس داشتند.
نه تنها در مقایسه با آن روز ،بلکه اگر با امروز هم مقایسه کنیم به نظرم کنگره بسیار ممتاز و
شاخصی بود .کنگرهها در آن زمان یک ضابطهای داشت و این که تمهیدات کنگره دو یا
سه سال طول میکشید ،افرادی را شناسایی میکردند ،مقاالتی میآمد ،مقدمات طوالنی
و زمانبری داشت .مانند زمان حاضر نبود که ظرف دو ماه یک کنگره برگزار شود که خیلی
فرمالیته و ظاهرسازی اســت؛ ولی کنگره شیخ طوسی یکی از کنگرههای بــزرگ دانشگاه
ً
فردوسی بود و هنوز هم گمان میکنم که نظیر آن در دانشگاه برگزار نشده است ،البته بعدا در
دانشکده ادبیات هم چند کنگره خوب برگزار شد؛ برای مثال بعد از آن در سال  ،1349کنگره
بیهقی در دانشکده ادبیات  -با دعوت دانشکده ادبیات و دانشکده پزشکی -در بیمارستان
شهناز آن روز (قائم امروز) برگزار شد.
• کنگره ناصر خسرو هم برگزار شد؟
بله ،سال  1353این کنگره برگزار شد.
•با توجه به این که در آن دوره ،حضور روحانیانی همچون مرحوم شانهچی در فضای
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دانشگاهی کم بود ،نظر شما پیرامون حضور یک روحانی مثل استاد واعظزاده و رفتار و ارتباط
با دیگران و برخورد با استادان را چگونه تحلیل میکنید؟
در آن زمان تحصیالت دانشگاهی ،در درجه دکترا نبود ،وقتی میخواستند دانشکده
الهیات یا همان دانشکده معقول و منقول را تجهیز کنند ،چند نفر از علما و فضالی حوزه را
انتخاب کردند .افرادی همچون مرحوم واعظزاده و مرحوم شانهچی1381-1306(1ش) ،این
دو روحانی زمانی که ما دانشجو بودیم برای دانشکده الهیات انتخاب شدند ،مدارکشان در
تهران به عنوان دانشیار و معادل دکترا ارزیابی و سپس برای دانشکده معقول و منقول مشهد
فرستاده شد .مرحوم شانهچی هم بسیار انسان شریف و مردمیبودند و روابط خوبی داشتند؛
ولی آقای واعظزاده ارتباطشان بهتر و بیشتر بود .ایشان ارتباطات بینالمللی ،با طبقات ،افراد
و طیفهای مذهبی مختلف به طور وسیع داشتند ،به خصوص در شهر مشهد با آستان
قدس ارتباط زیادی داشتند ،با ایرج افشار1389-1304(2ش) و شخصیتهای مطرح در
تهران ،ارتباط خوبی داشتند .طبیعی است که با دانشجویان نیز رابطه پسندیدهای داشتند.
همانطور که میدانید استاد سید جالل الدین آشتیانی1384-1304(3ش) هم به مشهد
 .1حجةاالسالم کاظم مدیر شانهچی ( ،۱۳۰۶مشهد  ،۱۳۸۱ -مشهد) از عالمان عرصه حدیث و روایت و از پژوهشگران و
اندیشمندان ایرانی است .او دروس مقدماتی و ادبی حوزه را از عالمانی چون ادیب نیشابوری ،ادیب هروی و مدرس یزدی
فرا گرفت .شانهچی از زمان تأسیس دانشکده الهیات دانشگاه مشهد در سال  ۱۳۳۷به تدریس در این دانشگاه دعوت
شد و در طی دوران تدریس ،به تحقیق و تتبع درباره منابع احادیث و کتب معتبر حدیث شیعی و سنی دست زد و آثاری
را پدید آورد .او توانست از روحانیانی همچون شیخ آقا بزرگ تهرانی ،آیةاهلل فقیه سبزواری و آیةاهلل مهدی الهی قمشهای،
اجازۀ اجتهاد دریافت کند و خود بعد از آن به تربیت طالب علوم دینی بپردازد.
 .2ایرج افشار یزدی پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی ،ایرانشناس ،کتابشناس ،نسخهپژوه ،نویسنده
و استاد دانشگاه ایرانی بود.افشار سابقه تدریس در دانشگاههای داخل و خارج کشور ازجمله :دانشگاه برن (سوئیس)،
دانشگاه ساپورو (ژاپــن) ،و دانشگاه تهران را داشــت .وی پایهگذار کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و معروف به پدر
کتابشناسی ایران است .وی نزدیک به  ۶۵سال کوششهای پژوهشی بیش از  ۳۰۰کتاب و  ۳۰۰۰مقاله در زمینههای
کتابشناسی،کتابداری ،تاریخ ،جغرافیا ،جغرافیای تاریخی ،فرهنگ مردم و موضوعهای دیگر تألیف ،تصنیف و
تصحیح کرده است .کتابخانه بزرگ و گرانبهای ایرج افشار در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسالمی محفوظ است.
.3سیدجاللالدینمیریآشتیانیفیلسوفاسالمیبود کهدارایآثاریدر فلسفهو عرفانبودهاست.او در حوزهتحصیالت
دینی در درس خارج فقه و اصول میرزا حسن موسوی بجنوردی شرکت جست و سالها در محضر ابوالحسن رفیعی قزوینی
و روحاهلل خمینی و سید محمدحسین طباطبایی به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت .عالوه بر صدها دانشجو و طلبه
ایرانی،از شاگردانآشتیانیمیتوانبهویلیامچیتیکاز آمریکا ،کریستینبونواز فرانسهو ماتسوموتویژاپنیاشارهنمود.
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آمدند و حوزه دانشکده معقول و منقول مشهد ،با اعتبار این چند روحانی نیرومند شد ،البته
افراد غیرروحانی در آن جا خیلی وزنی پیدا نکردند و به شهرت نرسیدند .آقای واعظزاده در
این مرحله واسطالعلم بود و توانست ارتباطات خوبی برقرار کند و سالها مسؤولیتهای
داخلی در دانشگاهها ،گــروه و دانشکده بر عهده داشته باشند؛ همچنین بــرای توسعه
کتابخانه اهتمام زیادی داشتند؛ چون آن زمان دیانت خیلی معنا نداشت و اوج دیدگاه
کمونیستی و چپگرایی بود ،دانشجویان هم عالقه چندانی به مذهب نشان نمیدادند؛ ولی
این افراد میانهرو و سلیمالنفس خیلی توانسته بودند با دانشجویان و طیفهای مختلف
ارتباط برقرار کنند؛ در واقع بهعنوان یک گروه مذهبی روشنگر و روشننگر معرفی شده بودند؛
بنابراین هیچ واکنش خاصی در برابرشان نبود ،بلکه دانشجویان به آنها عالقه داشتند و
احترام خاصی برایشان قائل بودند .بعدها من حتی سفرهایی با استاد واعظزاده داشتم.
در دوران جنگ ،سال  ،1361یک گروهی از مشهد برای بازدید از جبههها رفتیم که در آن
سفر در خدمت مرحوم استاد واعظزاده و مرحوم شانهچی بودیم .در جبهههای جنگ با هم
بودیم و من از نزدیک ،صبر ،حوصله ،شکیبایی و انسانیت این دو استاد را مشاهده کردم و
دیدم که ارتباطشان با بقیه بسیار خوب است .رابطه انسانی گستردهای با دیگران داشتند.
در بنیاد پژوهشهای اسالمی هم استاد واعظزاده از آغاز به عنوان بنیانگذار آن در هیأت
مدیره بنیاد پژوهشهای اسالمیبودند ،تا روزهای آخر عمر هم بنیاد را رها نکرد و کارهای
خوبی را در آنجا سامان داد.
•شما در مجله مشکات 1هم در هیأت تحریریه با استاد واعظزاده مدتی مشارکت داشتید؟
بله ،بنده یک مدت در هیأت تحریریه بودم ،و بعد از آن هم مقاالتی میدادم .به هر حال
 .1فصلنامه مشکوة (به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسالمی) اولین نشریه علمی آستان قدس رضوی پس از
گرایش معارف قرانی -حدیثی و فرهنگ اسالمی از سال  1361منتشر
پیروزی انقالب اسالمی ایران است .این مجله با
ِ
میشود.مخاطبان اصلی ،اساتید و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه هستند .رشد علمی و ارتقای کیفی مقاالت و نیز
رعایت گرایش یاد شده ،سبب شد تا در سال  1375به دریافت رتبه علمی -ترویجی از سوی کمیسیون بررسی نشریات
نایلشود.
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با ایشان مرتب در تماس بودم و در جلسات مشترکی که در بنیاد پژوهشها برگزار میکردند،
شرکت میکردم .از طریق بنیاد سفرهایی نیز داشتیم .در سفری به قم ،آقای قمی آنجا برنامهای
داشتند و بنده در خدمت استاد واعظزاده به آن جا رفتیم .ارتباطات خوبی با هم داشتیم.
بنده گروه فرهنگ و ادب و ایشان گروه قرآن و حدیث را در بنیاد اداره میکردند .کارهای خوبی
در آن جا سامان دادیم و خوشبختانه به ثمر هم نشست.
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مرشدی پیشرو در افق امت واحدۀ اسالمی

1

پروفسور عبدالعزیز ساشادینا

2

در سال  1996میالدی که از دانشگاه اسالمی «الیگر» هندوستان در مقطع کارشناسی
ُ
مطالعات اسالمی فارغالتحصیل شدم ،قصد داشتم به زبان پارسی که زبان مردم مسلمان
ایران است مسلط شوم تا بتوانم متون شیعی را عالوهبر زبان عربی به زبان پارسی در برخی
کتابخانههای قدیمی ایران مطالعه کنم.
در این برهه ،آشنایی با دو استاد برجستۀ دانشکدۀ معقول و منقول ،استاد جاللالدین
 .1مترجم :دکتر ابراهیم داودی (دکترای مطالعات ترجمه).
2. Abdulaziz Sachedina, Professor of Islamic Studies George Mason University
عبدالعزیز ساشادینا اسالمشناس و استاد مطالعات مذهبی دانشگاه ویرجینیا است .زمینههای تحقیق و تدریس او
اسالمشناسی بهویژه شیعه ،اخالق زیستی ،اسالم در دوران معاصر ،دموکراسی و حقوق بشر در اسالم است .ساشادینا
در خانوادهای هندیتبار شیعه در تانزانیا در شرق افریقا به دنیا آمد .او در سال  ۱۹۶۷میالدی به ایران آمد و در رشته
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل کرد .در دوران تحصیلش در ایران ،به تحصیالت
ت است از :جاودانگی شهادت امام حسین؟ع؟؛ مبانی
حوزوی در مشهد ،قم و نجف نیز پرداخت .برخی از آثار او عبار 
همزیستی اجتماعی در اسالم؛ (ترجمه محمدرضا هاشمی ،نشر ادیان)؛ حقوق بشر و برخورد فرهنگها؛ دیدگاه اسالم
و غرب در آزادی مذهبی؛ مقدمهای با قرآن :ترجمه البیان فی التفسیر القرآن (ابوالقاسم خویی)؛ تنها قانونگذار در شیعه
دوازدهامامی؛ صالحیت گسترده فقیه در فقه امامی ؛ ریشههای اسالمی پلورالیزم دموکراتیک ؛ اصول اخالق پزشکی؛
ترجمه کتاب دادگستر جهان (نوشته ابراهیم امینی) به انگلیسی؛ جهان اسالم گذشته و حال و سرانجام مهمترین اثرش
کتاب «موعودگرایی در اسالم؛ ایده مهدی در تشیع دوازدهامامی» است که در اصل پایاننامه دکتری او در دانشگاه تورنتو
کانادا در رشته مطالعات اسالمی بوده است.
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آشتیانی(1384-1304ش) و استاد واعظزادۀخراسانی مایۀ سعادت من بود که هر دو بزرگوار،
ً
نقش اساسی در زندگی علمی و تحصیلی من در پنج سال آینده در دانشگاه مشهد که بعدا به
نام دانشگاه فردوسی نامگذاری شد ،ایفا نمودند .دکتر آشتیانی مرا به تحصیل علم کالم تشویق
و دکتر واعظزاده هم اینجانب را به شرکت در سخنرانیهای تفسیر قرآن خود دعوت نمودند.
وقتی به تأثیر این دو استاد بر تفکرات اسالمی خود میاندیشم ،نقش بارز دکتر واعظزاده
را در شکلگیری مطالعات گستردهتر آتی خود در فقه اسالمی و علوم قرآن بیشتر درک میکنم.
«همزیستی با جوامع مذهبی» ،علیالخصوص زندگی در میان مسلمانان ،چیزی است که
همواره خود را بدان ملزم ساختهام .مدام در جستجوی منابع معتبر اسالمی بودهام که براساس
آن بتوانم عالیق تحقیقاتی خود را جهت ببخشم.
از دیگر ویژگیهای بارز استاد واعظزاده که برای من بسیار جالبتوجه بود ،اهتمام و تعهد
ایشان به «وحدت مسلمین» بود .ایشان نهتنها منابع اسالمی را بهخوبی میشناختند؛ بلکه
بهعنوان عالمی اسالمی با مشی و مسلکی متواضعانه و شایسته باعث شدند که میزان تأثیر
دانش ایشان بر شکلگیری ذهن نوپای من در مطالعات اسالمی دوچندان شود .ساشادینای
تانزانیایی چندسالی را هم در هندوستان زیسته بود که در هر دو کشور ،شیعیان و اهلسنت
ً
با یکدیگر زندگی میکنند .هرچند گاها رقابتهای بین فرقهای ،رابطۀ حسنۀ «هندوها و
مسلمانان» را در هند ،و یا «شیعه و سنی» را در پاکستان شکراب میکند؛ اما تانزانیا بهعنوان
نمونهای از جامعهای با فرهنگ متکثر در وحدت مثالزدنی بود .در هر دو عصر «استعمارگری»
و نیز «پسااستعماری» ،شیعیان تانزانیا که در این کشور در اقلیت میباشند توانستهاند خود را
برای حفظ وحدت با دیگر مسلمانان در تمام دورهها ِوفق دهند.

نظرات دکتر واعظزاده در حوزههای مختلف به من نزدیک بود؛ بهطور یکه با یکدیگر در

مورد اینکه چگونه میشود به رویکردی کارآمدتر در گفتگوی بین شیعه و سنی دست یافت و
یا اینکه در دنیای مدرن اسالمی ،مسؤولیتها را به اشتراک گذاشت و مانند اینها ،جلسات
متعددی داشتیم .آیةاهلل واع ـظزاده سفرهای زیادی به کشورهای عربی داشت و از دانشی
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سرشار در باب «جوامع عرب ُس ّنی» برخوردار و با زبان و فرهنگ عربی نیز مأنوس بود.
همانطورکه میدانیم امروزه روابط اعتقادی بین دو مکتب فکری مهم اسالمی در معرض
خطر است؛ زیرا منافع سیاسی در هر دو مکتب این روابط را به چالش میکشاند .از سویی
ّ
ـردن ّ
حس «وحــدت» در میان
کشورهای مستبد عربی تالش زیــادی در جهت خــدشـهدارکـ ِ
مسلمین مصروف داشتهاند و ازسویدیگر ،علمای اسالمی از هر دو طیف ،هرگونه تالش
درجهت ایجاد آشتی اسالمی و احترام مسلمانان به یکدیگر و تبدیل اسالم به یک قدرت بزرگ
در مبارزه با امپریالیسم فرهنگی و رفع سلطۀ اقتصادی غرب را ناکام گذاشتهاند.
اما رویکرد آیةاهلل واعظزادۀخراسانی همانطورکه بارها فرموده بودند منبعث از نظرات آیةاهلل
بروجردی؟هر؟ بود ،هموکه سالها از محضر درس ایشان تلمذ نموده و اهمیت حفظ روابط
حسنه با جامعۀ اهلسنت را از این عالم بزرگ آموخته بود .در واقع ،آیةاهلل با تالش در ُ
«دار
التقریب» ،همت زیادی را در تقریب مذاهب اسالمی گماشته بودند .آیةاهلل واعظزاده و جمعی
از دیگر علمای دینی در قم و مشهد ،تالشهای زیادی نمودند تا با مشارکتدادن علمای األزهر
مصر در ایجاد گفتگوی بین قم و نجف با األزهر ،پاسخی از این دانشگاه راجع به این طرح
صلحآمیز (گفتگوی شیعه و سنی) دریافت کنند .هدایتهایی که از قم صورت میگرفت،
شالودۀ ایدئولوژیک اصلی دکتر واعظزاده را در ایجاد تقریب بین مسلمین شکل میداد.
و البته توفیق ویژۀ آیةاهلل واعظزاده در امر تقریب مذاهب ،این بود که آیةاهلل خامنهای ایشان
را برای پیگیری بیشتر امر ایجاد وحدت بین مسلمانان منصوب کرد .بسیاری از مسلمانان
جهان در سراسر دنیا« ،انقالب اسالمی ایران »1با رهبری امامخمینی؟هر؟ را نمادی از «وحدت
و غرور مسلمانان» میدانند.
در میان دیگر فعالیتهای علمی دکتر واع ـظزاده ،تأسیس «دانشگاه تقریب مذاهب»

2

 1979 -1میالدی؛  1357شمسی
 .2دانشگاه مذاهب اسالمی در تهران وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است و با هدف آموزش تمامی
مذاهب فقهی اسالمی تأسیس شده است .اساسنامه این دانشگاه در سال  ۱۳۷۱مورد تصویب شورای عالی انقالب
فرهنگی قرار گرفت و در آن فقه جعفری ،زیدی ،حنفی ،مالکی ،شافعی ،حنبلی و ِاباضی تدریس میشود.
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و نشریات آن 1،این امکان را به ایشان داد که بتواند با نگارش چند مقالۀ اساسی در توضیح
ضرورت وحدت بین مسلمانان در میان تمام مذاهب اسالمی نقش بهسزایی ایفا نماید.
پس از ترک ایران بهمنظور ادامۀ تحصیل؛ آهنگ سفر به کانادا کردم؛ اما همچنان نوشتههای
دکتر واعظزاده را در مطالعات قرآنی و در مورد بهبود روابط مذهبی مسلمانان میخواندم .ایشان
رویکردی پارادایمی در گفتگوی بین مسلمانان و همزیستی میان مسلمانان مذاهب مختلف
داشتند .پس از مدتهای طوالنی که ایشان کهنسالی را سپری میکردند همچنان به تدریس
و تربیت دانشجویان در دانشکده الهیات و مطالعات اسالمی دانشگاه فردوسی مشغول بودند.
آری! میراث آیةاهلل واعظزاده در مسلک صلحجوی ایشان و تأثیر عمیقشان بر کسانی است
که رویکرد ایشان و کارهایی را که برای بهبود جامعۀ جهانی اسالمی نمودند  ،مشاهده نمودند.
ً
قطعا فقدان این عالم بزرگ برای کسانی که قدر عمق مطالعات و دغدغۀ مخلصانۀ ایشان برای
دانشجویان و همکارانشان در مطالعات اسالمی را میشناسند ،فقدانی بزرگ است؛ چراکه
آیةاهلل واعظزاده شخصیتی بودند که وجودشان ممزوج از دانش واقعی و خلوص بود.

اهم اهــداف این نهاد علمی عبارت است از :تألیف و تقریب بیشتر بین پیروان مذاهب اسالمی و غنیتر ساختن
بررسیهای اسالمی؛ فعالیت در زمینه پرورش علما و پژوهشگران ورزیده در علوم و معارف اسالمی از قبیل فقه تطبیقی،
تفسیر ،حدیث ،کالم ،عقاید ،عرفان و فلسفه ،تاریخ اسالم و ادیان و مذاهب؛ فعالیت در زمینه تربیت متخصصان دینی
برای داخل و خارج از ایران در مذاهب اسالمی؛ فعالیت در زمینۀ تربیت دبیر و مدرس معارف اسالمی و قضات شایسته
(جهتمحاکمحقوقیو مدنیخاصپیروانمذاهب)؛پرورش کارشناسانمطلعبهامور تبلیغیو فرهنگیداخلو خارج
ایران.
ترویجی «مطالعات تقریبی»
ی
علم
فصلنامه
؛

فارسی)
و
عربی
های
ن
زبا
(به
»
مقارن
فقه
«
پژوهشی
ی
علم
فصلنامه
 .1دو
ِ
ِ
تخصصی «مطالعات رسانه و امت».
ی
علم
فصلنامه
و
وحدت)؛
(فروغ
ِ

288

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

مسلط بر تفسیر قرآن و فهم غوامض آیات
دکتر محمد مهدی رکنی

2

• ابتدا در مورد آشنایی خودتان با استاد واعظزاده بفرمایید
استاد محترم مرحوم محمد واعظزاده خراسانی ،استاد دانشکده الهیات بودند و من استاد
ً
دانشکده ادبیات .طبعا مجامعی بود که در آن با یکدیگر برخورد میکردیم .اما یکی از مواردی که
ً
کامال به خاطر دارم این است که اوایل انقالب ،جناب دکتر محمد مهدی اعتمادی ،پزشک و
متخصص اعصاب ،رییس دانشگاه فردوسی مشهد بودند .در جلساتی که ایشان میگذاشتند
و از استادان مختلف دعوت میکردند ،استاد واعـظزاده نیز حضور داشتند ،بهعالوه اینکه
از استادان دانشکدههای دیگر هم دعوت میکردند .ابتدای جلسه میگفتند آیاتی از قرآن را
بخوانید و تفسیر کنید .خاطرم هست که ایشان ارتجاال آیاتی را میخواندند و تفسیر میکردند.
ذهنی که ایشان داشتند و آن موقع میتوانستند آیات قرآن را به خوبی تفسیر کنند خیلی برای
 .2دکتر محمدمهدی رکنی یزدی در سال  ۱۳۰۹در مشهد متولد شد و پس از اتمام تحصیالت مقدماتی در سال ۱۳۲۹
برای ادامه تحصیل به تهران رفت و مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران اخذ کرد .پس از بازگشت به مشهد از مهرماه سال ۱۳۳۵به استخدام وزارت فرهنگ
درآمد و در دبیرستانهای مشهد از جمله دبیرستان علوی و دانشسرای مقدماتی مشغول به تدریس شد .استاد زبان و
ادبیاتفارسی،قرآنپژوهو اندیشمندایرانیاست کهریاستدانشکدهادبیاتو علومانسانیدکترعلیشریعتیدانشگاه
فردوسی مشهد طی سالهای  ۱۳۶۹تا  ۱۳۷۶مدیرمسؤول و سردبیر مجله مشکوه و تألیف دهها مقاله و کتاب (سه کتاب
در انتشارات سمت) از مهمترین سوابق وی میباشد.
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من جالب بود .این یکی از خاطراتی بود که از ایشان در یاد دارم .مسأله بعدی این است که من
سالها جزء هیأت مدیره بنیاد پژوهشهای اسالمی بودم که تولیت فقید ،مرحوم آیةاهلل عباس
واعظ طبسی تعیین کرده بودند .طی جلسات متعدد در چندین سال ،بنده ،استاد واعظزاده
خراسانی ،استاد شانهچی ،استاد الهی خراسانی که مدیر عامل بودند و چند تن دیگر از برادران
در آنجا حضور داشتیم .بنابراین ،آنجا خدمت ایشان بودیم و همگی از راهنماییها و نظرات
ایشان استفاده میکردیم .درواقع ما باید برای بنیاد پژوهشها تصمیمگیری میکردیم تا در قدم
بعدی مدیر عامل این تصمیمات را عملی کند .گروهها هم از همینجا تشکیل شد که چه
کاری انجام شود ،چه کتابی چاپ شود یا چه کتابی چاپ نشود؟ ایشان سالها مدیر مسؤول
مجله «مشکات» هم بودند .نام آن را هم از آیهای در سوره نور گرفتند .ایشان مدیر مسؤول بودند
و مقاالت فراوانی هم در مجله مینوشتند .مناسبتهای زمانی را هم خیلی در نظر میگرفتند.
آن موقع این مناسبتها خیلی مهم بود .نکته دیگر که شاید برای خیلیها سوال باشد این
است که چرا ایشان بیشتر روی قرآن تکیه میکردند .گرچه همانطور که همه میدانند ایشان از
شاگردان برجسته مرحوم آیةاهلل عظمی بروجردی بودند .مرحوم واعظزاده ،هم از لحاظ حافظه
خیلی قوی بودند و هم اصوال استعداد زیادی داشتند .بنده یادم هست که پدر ایشان هم که
منبر میرفتند ،بسیار حدیث میخواندند.
•پدر ایشان ،حاج مهدی واعظزاده خراسانی را هم به خاطر دارید؟
من در آن زمان نوجوان بودم و پای منبر ایشان مینشستم .یادم هست که منزل پدر بزرگ
بنده ،حاج محمد کاظم رکنی التجار روضه میخواندند .این اتفاق مربوط به قبل از انقالب و
بعد از سال  1320بود( .چون از سال  1314تا  1320روضهخوانی ممنوع شده بود و بعد در زمان
محمدرضا پهلوی دوباره شروع شد) .در دربند علیخان که اآلن دیگر کامال تخریب شده است؛
نزدیک به کوچه عباسقلیخان .درواقع باالشهر مشهد همین پایین خیابان بود .محور اصلی
شکل گرفتن شهر مشهد ،مرقد مطهر حضرت رضا؟ع؟ است .لذا خانههای گرانقیمت در
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اطراف حرم بود .تجارت خانهها و کاروانسراها هم در همین اطراف بودند .کامال به خاطر دارم
که پدر بزرگ مادری بنده در سرای سلطانی بودند .در حال حاضر همه تخریب شده است.
منظورم این است که شیخ مهدی واع ـظزاده روضه میرفتند و خیلی هم خوب صحبت
میکردند .گفتم که مصاحبت بنده و ایشان عالوه بر دانشگاه و بنیاد پژوهشها ،موقعی بود که
بنده برای مجله مشکات به اینجا میآمدم .ایشان هم در گروه قرآن بودند و کار «المعجم فی فقه
لغة القرآن و سر بالغته» را انجام میدادند .پس از پایان کار باهم به منزل برمیگشتیم و در مسیر
بازگشت ،از فرمایشات ایشان استفاده میکردم .بنده سوال میکردم و ایشان پاسخ میدادند.
ایشان به کشورهای اسالمی زیادی سفر کرده بودند .جهان دیده بودند .اطالعات زیای داشتند
و به آرا و عقاید غیر شیعه مطلع بودند .وقتی در مورد اهل تسنن صحبت میکنیم به نظر من
باید وهابیها را جدا کنیم .وهابیها اصال ّ
سنی نیستند .به معنای واقعی و بدون هیچ تعصبی
اگر مطالعه کنید ،وهابیت را ،سیاست خارجی روسیه و انگلستان درست کردند؛ همانهایی
که باب و بهاء را درست کردند .در ابتدای امر این مطلب پنهان بود ولی اآلن کامال آشکار شده
است که آمریکا و روسیه با هم بازی و رقص شمشیر میکنند .منظور این که وهابیت را کنار
بگذارید .بقیه اهل سنت اصوال نسبت به ائمه شیعه به عنوان فرزندان پیامبر اکرم؟ص؟ خیلی
احترام قائلند .تمام آنهایی که فهمیده هستند ،قرآن و حدیث خواندهاند ،درسخوانده
هستند ،همینگونه هستند .به خاطر همین میبینیم که برخی از ّ
سنیها به زیارت حضرت
رضا؟ع؟ میآیند .برخی تعجب میکنند ،اما تعجبی ندارد .چون آنهایی که به زیارت میآیند
برایشان مثل زیارت قبور است .زیارت قبور در بین اهل ّ
سنت رایج است .به کتاب «وفاء الوفاء
باخبار دار المصطفی» نوشته نورالدین سمهودی که راجع به تاریخ مدینه است و جغرافیای
شهری مدینه را شرح میدهد ،مراجعه کردم .نوشته بود که خیلی از اهل سنت به همراه پیامبر
به زیارت مرقد مادرشان در ابواء رفته بودند .بنابراین ایشان با نظریه اهل ّ
سنت آشنا بودند .از
جمله چیزهایی که میگفتند این بود که اگر میخواهید تقریب بینالمذاهب داشته باشید،
نباید هیچگاه راجع به آنها بد بگویید .آنها ،این را برنمیتابند .در مجموع اینکه ایشان عالوه بر
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اطالعاتی که در کتاب خوانده بودند ،سیر در آرا و جهانبینی مخصوص به خودشان را داشتند.
به خاطر همین اطالعاتشان در سطح خیلی خوبی بود .در مورد تقریب نکتهای که شاید کمتر
شنیده و گفته شده باشد ،که هم از مرحوم آیةاهلل بروجردی نقل میکردند و هم خودشان به آن
اشاره میکردند ،این بود که در حال حاضر که حکومت اسالمی نیست ،چرا باید به آنها بد و
بیراه بگوییم که خلیفه اول چه کسی بوده؟ و از این گذشته ،حاال چه ما قبول داشته باشیم و
چه نه (که نداریم) ،اآلن دیگر خلفایی در کار نیست .چیزی که ما اآلن به آن احتیاج داریم فقه
و ارتباط فرهنگی و دینی است .لذا ایشان پافشاری کردند ،دارالتقریب ایجاد ،و فقه جعفری
یکی از چهار مذهب فقهی شد .عقیده ایشان در این قسمت متخذ از رأی و عقیده آیةاهلل
بروجردی بود .چون روحیه ایشان اینگونه بود .امام خمینی ؟هر؟ و بعد هم آیةاهلل خامنهای
ایشان را به عنوان رییس دارالتقریب انتخاب کردند و سالها هم در آنجا مشغول بودند .ایشان
تحقیقاتشان هم بر روی قرآن بود؛ چون میخواستند نشان بدهند که شیعه تنها به ائمه بسنده
نمیکند .انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا .1این
حدیث را با روایات مختلف و با همکاری فرد دیگری در قالب جزوهای به نام التقریب آماده
کردند .به هر حال ایشان به این جهت روی قرآن تأ کید میکردند که ما قرآن را قبول داریم و از
آن استفاده میکنیم.

.1بصائر الدرجات ،ج1ص.412

292

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

عالمی مسلط ،جامع و نوآور
حسن رحیمپور ازغدی

1

• حضرتعالی با مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی چگونه آشنا شدید؟
بنده از سال 1357در دبیرستان ،با آقا مهدی و آقازادههای ایشان رفیق بودم که تاکنون هم
ادامه دارد .ما در تمام دوران دبیرستان ،مبارزههای دانشآموزی ،تظاهرات و شعارنویسیها،
فعالیتهای انجمنهای اسالمی در مدارس با گروهکها و گروههای مختلف اول انقالب،
دوران طلبگی و زمان جنگ با هم بودیم .بنده ازطریق ایشان با مرحوم پدرشان حضرت آیةاهلل
محمد واعظزادۀخراسانی آشنا شدم .جمعی از دوستان همفکر که اعتقاد داشتند امام و
متن «حوزه» نهادینه نشده استو همچنین برای ارتقای سطح آموزش و
ارزشهای انقالبی در ِ

پژوهش در حوزه ،تصمیم گرفتیم سلسل ه جلساتی را برگزار کنیم .تاریخ این جلسات به گمانم
حوالیسالهای 65یا 66بود کهبارفقاتصمیم گرفتیمدر متنحوزهچنینجلساتیرابرگزار کنیم
 .1حسن رحیمپور ازغدی در سال  1343در مشهد متولد شد و از سال  1381تاکنون عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
است .از فعالیتهای علمی ایشان میتوان به انتشار کتابها و مقاالت متعددی در مورد مباحث دینی و ایدئولوژی
انقالب اسالمی ازجمله کتابها( :حسین؟ع؟ ،عقل سرخ ،علی؟ع؟ و شهر بیآرمان ،مهدی؟جع؟ ،ده انقالب در
یک انقالب ،محمد؟ص؟ ،پیامبری برای همیشه و...؛ مقاالت :دین در حاشیه و دین در صحنه؟! ،پارادوکسیکالیته
روشنفکری دینی ،مؤلفههای اصالحات دینی و نقد آراء مخالف ،جامعه دینی و نسبت آن با حکومت دینی ،عرف و
مصلحت در ترازوی حکومت اسالمی و )...اشاره کرد.
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و از استادان طلبهای که دو شرط را دارا باشند ،استفاده کنیم :اول اینکه طلبۀ صرف حوزوی
باشند و به دروس رسمی لمعه و رسائل مشغول باشند ،یعنی بهاصطالح ،طلبۀ ادبیاتخوان
نباشند؛ و دوم اینکه در عملیات جبهه شرکت کرده باشند؛ یعنی طلبههای رزمیعملیاتی
باشند .بخش دیگر آن جلسات ،مربوط به دعوت از اشخاص غیرحوزوی و دارای تحصیالت
کالسیک بود تا رشتههای مورد نیاز حوزه کمکم تأمین و اضافه شود .اولین شخصی که به ذهن
ما آمد ،مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی بود؛ چون پدر رفیقمان بود .ایشان هم عا ِلم بود
و هم دانشگاه درس میداد .مرحوم آقای واعظزاده -خدا رحمتشان کند -دقیق یادم نیست
چند جلسه تشکیل دادند .ماهیت جلسات هم اینگونه بود که آقای واعظزاده ،سبکهای
تفسیری و مکاتب تفسیری را میگفتند که در آن جلسه همین جو نامناسب علیه ایشان ایجاد
شد ،البته ایشان در آن موقع ،بحثهای تقریبی را مطرح نمیکردند.
•سطح و ویژگی تدریس ایشان چه بود؟ فرمودید از روشهای تفسیری شروع شد؟
بحثها دربارۀ سبکهای تفسیری بود و آقای واعظزاده مدعی بودند که در واقع مباحث
ً
علوم قرآنی ،حتی در دانشگاه هم خوب مدیریت نمیشود؛ مثال بحثهای [انتزاعی و] خشکی
که بهطور کلیشهای و بدون تقسیمهای مشخص ،طوطیوار فقط خوانده میشوند .چند نکته
در بحثها و درسهای ایشان جالبتوجه بود :یکی انسجام بحث و نو بودن آن بهخصوص
برای طلبههای جمع که چنین بحثهایی را در حوزه نشنیده بودند؛ و دوم ،منطق تقسیمبندی
دورهها و مکتبهای تفسیری و توجه به ریشۀ تاریخی آن مباحث .سوم اینکه اطالعات ایشان
جامع بود؛ یعنی اگر بحث فقهی ،تاریخی یا حدیثی میشد در همۀ اینها مسلط بود و فکر نکنم
در حوزۀ مشهد ،شخص دیگری با این ویژگی داشتیم .البته ایشان در حوزه و میان طلبهها
شناخته شده نبود؛ چون بیشتر درسها را در قم خدمت آقای بروجردی تحصیل کرده بودند.
عموم طلبههای مثل ما ،ایشان را نمیشناختند و خود من هم خیلی ایشان را نمیشناختم.
یعنی اوایل که ایشان را دعوت کردیم ،منتظر بحثهای مفید و سطح باال نبودیم و گفتیم
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ایشان یک عا ِلمی از شاگردان آقای بروجردی است و با حضور ایشان ،این جلسات یک وزانتی
پیدا میکند ؛ ولی وقتی ایشان آمدند ،دیدیم بحثهای ایشان برای طالب تازگی داشت.
•رویکرد تقریبی ایشان را چگونه ارزیابی میکنید؟
من خاطرهای دراینباره از حج دارم ،سال دقیقش را به خاطر نــدارم .من و مرحوم آقای
واعــظزاده در بعثه بودیم ،یک جلسهای در آنجا راجــع به تقریب مذاهب بود که من برای
صحبت خدمت ایشان رسیدم .در تمام گفتگوهایمان بنده هیچوقت ندیدم که ایشان
عصبانی بشوند .در بحث تقریب بااینکه من خودم هم تقریبی هستم؛ ولی یادم میآید که در
یکی دو نکته با ایشان مباحثه داشتم؛ یعنی اشکال میکردم و ایشان نظر خودشان را توضیح
میداد .اینجا بد نیست مطالبی دربارۀ خود جریان تقریب عرض کنم .دربارۀ نحوۀ ورود به
جریان تقریبی داریم که میگوید مسایل
«تقریب» و این طرز تلقی  ،دوجریان وجود دارد :یک
ِ
صدر اسالم [نظیر خالفت ائمه؟مهع؟ و غصب آن] را بهطور کل کنار بگذارید؛ یعنی بهصورت
نظری هم بحث نکنید؛ چون اینگونه مباحث ،مهم نیستند یا تحریف شدهاند ،یا اسناد قطعی
نداریم یا ریشههای قبیلهای قبل از اسالم بوده و بعد از اسالم شکل دیگری پیدا کرده است و
ً
اینکه حساسیتهای اعتقادی ،کالمی ،تاریخی و احادیثی را که در این باب هست کال نفی
دوم تقریبی ،جریانی است که مسایل اختالفی را ذیل
میکنند تا «وحدت» ایجاد شود .جریان ِ

بحث «مصلحت» جهان اسالم تفسیر میکند و تقریب را در تفکیک اصلی و فرعی و اهم و
ً
مهمکردن مسایل میداند .آنها میگویند نه اینکه مثال مسایل خالفت ائمه جزو مسایل مهم
و مؤثر نباشد؛ اما تبدیلکردنش به مسئلۀ اصلی آنهم با این لحن ،منظور خود اهلبیت؟مهع؟
داللی روایات است .روایات در این
هم نیست .نکتۀ مهم در این جریانات ،تالطم مفهومی و
ِ
باب خیلی تالطم دارد ،یعنی روایاتی وجود دارد که از تقریب هم پیشی گرفته است و اینکه
ً
ائمه کسانی را که خلفا را بهطور علنی لعنت نمیکنند ،لعن کردند ،تا روایاتی که کامال بوی

محکمات
تکفیر از آن میآید که از خلفا از همان اول کافر بودند و ....در تمام این روایــات،
ِ
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ّ
مسایل ،بهجای خود محفوظ است؛ اما یک متشابهاتی هم داریم که محل اختالف است و
هر دو طرف میتوانند ادلهای جهت برتری رأی خود ارایه دهند؛ بنابراین به نفع هر دو طرف،
روایاتی وجود دارد .در اینجا بحث سند و داللت و وجهجمع روایات با هم پیش میآید که
مصلحت» امت امروز را بفهمیم .آنچه از آقای
دیدگاهها مختلف است .به نظر میرسد ما باید «
ِ
بروجردی؟هر؟ نقل میشود این است که مسایل آن زمان به جای خود باقی است و اآلن بحث
در آن موارد ،اولویت ما نیست .به نظر ما دیدگاه آقای بروجردی ،دیدگاه درستی است .مسئلۀ
ً
«مذاهب اسالمی» باید در کرسیهای حوزه رونق بگیرد .فکر کنم در حوزۀ مشهد اصال این

مباحث پی گرفته نمیشود و در قم هم کم و ضعیف هستند .چند سال پیش ،در دانشگاه
کابل ،چندتن از علمای کابل که از نجف آمده بودند ،اسم چندنفر از آقایان ایرانی را بردند و
به من گفتند که به اینها بگویید هر منبری که شما میروید در اینجا دهها و صدها شیعه را َسر
می ُبرند! بااینحال ،ما باید نسبت به حفظ دماء شیعه ،عزت امت و امت واحده دقیق باشیم
و مصالح جهان اسالم را بشناسیم.
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عالمی خستگی ناپذیر در عرصۀ فقاهت
حجةاالسالم و المسلمین دکتر محمد حسن حایری

1

آشنایی بنده با استاد سال  1372ش شروع شد .یعنی در آغاز دوره دکتری بنده که اولین
دوره دکتری در الهیات بود تا جایی که یادم هست درس قواعد فقه در خدمتشان بودم .بعد
هم که معظمله استاد راهنمای رساله دکتری این جانب بودند که از محضرشان استفادههای
فراوانی کردم.
رویکرد ایشان با دانشجویان ،هم اخالقی بود و صمیمی وهم بسیار عالمانه و محققانه.
به پژوهش کالسی اهمیت ویژه میدادند .از دانشجویان مطالبات فرامتنی را ،هم مطالبه
میکردند و هم توصیه .مطالبات علمی از دانشجویان را با چاشنی ذکر خاطرات ارزشمند که از
عالمان بزرگ داشتند تکمیل و تشویق به جدیت در کارها علمی میکردند.
حضور دانشجویان در درس ایشان واقعا فعال بود چراکه درس ایشان به جز فایدههای
ً
مستقیم از نکات بسیار ارزشمند جنبی هم برخوردار بود .معظم له شدیدا تحت تاثیر استاد
 .1دکتر محمد حسن حایری ،متولد  1334شمسی؛ ایشان تحصیالت حوزوی خود را در سه بخش :فقه و اصول (اتمام
سطح عالی حوزه ) ،فلسفه و تفسیر و معارف قرآنی را (هر کدام به مدت  5سال در موسسه حق و باقرالعلوم قم) دنبال
کردهاند و همچنین مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق خود را از دانشگاه فردوسی اخذ نموده اند .ایشان در حال حاضر
عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی و تا کنون تألیفات زیادی در قالب کتاب و مقاله ارائه دادهاند.
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بزرگ خودشان مرحوم آیةاهلل بروجردی بودند در حوزه تدریس ،ورود ویژهای که در واقع برگرفته
از روش شیخ الطائفه ،مرحوم شیخ طوسی بود و نیز در حوزۀ تقریب که تاثیر پذیری ایشان از
ً
استادشان کامال مشهود بوده و هست .این رویکردها در حوزه تدریس ایشان به خوبی مشهود
بود.
اندیشه فقهی استاد تابعی بود از روش استادشان آیةاهلل بروجرودی و سعی میکردند در
درسها همان سبک را داشته باشند هرچند در کالسهای دانشگاهی به دلیل محدودیت
ً
زمانی قدرت مانور آن چنانی نبود .اما چنان که عرض کردم کامال اندیشه ایشان تحت تأثیر
استادشان بود و این تاثیر را در همه زوایای زندگی علمی و سیاسی ایشان میبینیم.
ایشان شخصیتی جهادگر و خستگی ناپذیر بود ،که زمان و خستگی را در زندگی خودشان
حتی در روزهــای آخر عمرشان نشناختند .ویژگی اول ایشان که به نظر بنده حجتی است
ّ
ناپذیری در حد مجاهدت ایشان است در عرصههای
بــرای همه ما ،پرکاری و خستگی
ِ
علم و دانش ،تحقیق و پژوهش و تألیف و نویسندگی ،که تمام اینها حتی در روزهای آخر
عمرشان ادامــه داشــت .بخشی از برکات و ثمرات این مجاهدت ،با احتساب رسالهها و
پروژههای دکتری ،دهها یا شاید صدها تحقیق و مقاله و کتاب است که از ایشان به یادگار
ً
مانده است .مهمترینهای آنها ،این مجموعه و موسوعه بزرگ قرآنی است که اخیرا از برخی
موثقین شنیدهام که مقام معظم رهبری درباره آن فرمودهاند« :باید نام این مجموعه را بزرگترین
مجموعه قرآنی گذاشت ».ویژگی دیگر ایشان این است که از طرفداران سرسخت وحدت
اسالمی ،و تحت تأثیر استاد بزرگوارشان مرحوم آیةاهلل العظمی بروجردی ،طرفدار تقریب بین
مذاهب اسالمیبودند .ایشان در کنار اهتمام ورزیدن به مسأله وحدت اسالمی و تقریب ،به
شدت به دفاع از مبانی امامت و تشیع توجه داشتند.
نکته مهمی را الزم به یــادآوری میدانم و آن این است که :ایشان در عین توجه جدی و
باورمندانه به مسأله تقریب و اتحاد مذاهب اسالمی در مواضع مشترک که کم هم نیستند،
ً
شدیدا به مسأله والیت اهل بیت؟مهع؟ و ترویج مرجعیت علمی اهل بیت در میان اهل سنت

298

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

توجه داشتند و هیچ فرصتی را در این راستا از دست نمیدادند .خودشان نقل کردند که در
یکی از همایشها در یکی از کشورهای اسالمی که یکی از عالمان اهل سنت موال را در حدیث
غدیر به دوستی تفسیر کرد ،من در پشت تریبون قرار گرفتم و یادآور شدم که با عنایت به عبارت
پیش از آن یعنی عبارت "الست اولی بکم من آنفسکم" والیت به هیچ وجه نمیتواند به معنای
دوستی باشد ،بلکه به معنای اولی به تصرف در همه امور است.
این بیان بنده آن دانشمند و سایر حاضران را قانع و وادار به سکوت کرد.
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استادی عمیق ،قانونمند و جدی
دکتر سهیال پیروزفر

1

یرفع اهلل الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات

2

درباره عظمت و جایگاه رفیع مقام معلم در همه فرهنگها و سنتها ،به طور فراوان سخن
به میان آمده است .معلمی شغل انبیا است وهمگان نقطه اوج و قله رفیع این جایگاه را
معترفاند .به راستی اندیشیدن درباره اهمیت این جایگاه بهویژه درباره کسانی که عاشقانه در
مسیر تعلیم و تهذیب و رساندن انسانها به قلههای کمال ،گام نهادهاند ،مسؤولیت خطیری را
بر دوش همه معلمان گوشزد میکند.
در میان استادان و معلمان عزیز و بزرگواری که در طول دوره علمآموزی با افتخار شاگردی
و سپس همکاری در محضرشان را داشتهام ،مرحوم استاد واعظزاده بودند و همواره این را از
نعمتهای الهی دانسته و سپاسگزارآن هستم .از همان سال اولی که به عنوان دانشجوی
کارشناسی وارد دانشکده الهیات دانشگاه فــردوســی مشهد شــدم ،خیلی زود نــام استاد
واع ـظزاده به گوشم رسید .نام او برای دانشجویان ،شأن و جایگاه خاصی داشــت .همه از
او به عنوان استادی عمیق ،قانونمند و جدی یاد میکردند و جلسات درس ایشان را بسیار
مفید میدانستند ،برخی از سختگیری و دقت نظر ایشان در تصحیح برگههای امتحانی
 .1دکتر سهیال پیروزفر ،عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد ،مقطع کارشناسی را در
دانشکدهالهیاتفردوسیدر رشتهعلومقرآنو حدیثو تحصیالتتکمیلیرانیزدر دانشگاهتربیتمدرستهران گذراند.
ویدر مقطع کارشناسیاز جملهشاگردانمرحومآیةاهللواعظزادهخراسانیبودهاست.تابهحال کتابهاو مقاالتزیادی
از ایشان به چاپ رسده است .اسباب نزول و نقش آن در تفسیر قرآن کریم و آشنایی با علوم حدیث از جمله آثار اوست.
 .2المجادله.19:
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و بسیاری دیگر از اهتمام ایشان به بحث و علم صحبت میکردند و همۀ اینها مرا مشتاق
به شرکت در کالسهای ایشان به عنوان مستمع آزاد کرد .شیوایی در کالم ،احاطه و تسلط
علمی به موضوع -که ریشه در عمق بینش و نگرش او داشت -در اولین جلسه کالس ایشان
به وضوح مشهود بود .به خوبی به یاد میآورم وقتی باألخره در سال دوم درس تاریخ حدیث
و تفسیر را با ایشان انتخاب کردم ،چقدر شیفته بیانرسا و عمق دیدگاههای ایشان در حوزه
تفسیر و حدیث میشدم؛ به طــوری که به واقــع گذشت زمــان احساس نمیشد .خاطرات
شیرین و پر از تجربههای عمیق از دوران همراهی با مرحوم بروجردی ،اقامتشان در نجف،
سفرها و مالقاتهایش با بزرگان عرصه دین و سیاست در األزهر مصر و سایر کشورهای اسالمی
جاذبههای کالس را دو چندان میکرد .شاید به طور معمول ،کالسهای کارشناسی در حافظه
نماند؛ اما در درس تفسیر متنی از المیزان عالمه طباطبایی را تدریس میکردند که آن را به
خوبی به یاد میآورم .البهالی هر سطر از متن المیزان ،آن چنان مخاطب را به عمق مطلب
رهنمون میکرد که شیفته درس تفسیر میشدی .خاطرات مناسب و جذابی که از حضور در
محضر عالمه طباطبایی؟هر؟ بیان میکرد ،جذابیت کالس را صد چندان میکرد .جدیت،
صالبت ،حافظه بسیار قوی ،متانت و فضایل شخصی و اخالقی ،در کنار دانستهها ،تجارب
و خاطرات ممتاز ،از او شخصیتی بینظیر ساخته بود .در نقل مباحث علمی ،با اعتماد به
نفس مثال زدنی و در بیان و نقد دیدگاهها ،بیباک ،واقع بین و متعادل بود .شیوۀ زیبای نقد
ِ
متین آثار و دیدگاههای مختلف ،به مخاطب میآموخت که مقلد
فروتنانه ،غیرمتعصبانه و ِ

مخاطب کالس او میآموخت که تنها نباید به خواندن
و مطیع صرف دیدگاهها نباشد.
ِ
دیدگاهها بسنده کرد ،بلکه تحلیل و بررسی آن را هم باید در دستور کار قرار دهد .صحبت
دربارۀ نگاه تقریبی او ،اصرار بر توجه به مشترکات شیعه و سنی و تالش برای رفع سوء تفاهمها
و نقد تعصبات کورکورانه ،حتی پیش از آن که به ِس َمت دبیر کل مجمع تقریب بین مذاهب
منصوب شوند ،مجالی دیگر میطلبد.
ی ــک زب ـ ــان خ ــواه ــم ب ــه پــهــنــای فلک

ت ـ ــا ب ــگ ــوی ــم شـ ـ ــرح آن رشـ ـ ــک مــلــک
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قرآنپــژوه روش ـنبین

فصلپنجم:

آثار علمی و نقد اندیشه استاد
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ُ
مستطاب «موسوعة القرآنیة
حاشیهای بر کتاب
ِ
الکبری ،المعجم فی فقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته»
آیةاهلل دکتر سیدمصطفی محققداماد

پس از انتشار مجلدات اولیۀ موسوعۀ شریفۀ فــوق ،مرکز پژوهشهای اسالمی آستان
قدسرضوی برای نقد و بررسی اثر مزبور از اینجانب دعوت به عمل آورد .بنده وقتی مطلع شدم
که انتخاب من خواست جناب شیخ جلیلالقدر حضرت استاد آیةاهلل آقای حاج شیخ محمد
واعظزادۀخراسانیطابثراه بوده است ،اجابت و اطاعت و به حد میسور مطالبی تقدیم کردم
که اینک ّ
مسوده آن گفتار بهعنوان عذر تقصیر به پیشگاه آن بزرگوار تقدیم خوانندگان ارجمند
میگردد .استاد واعظزاده یکی از تربیتیافتگان مکتب قم و از نظر علمی بهحق عالمی نمونه از
عالمان جامع علوم الهیه بود و ازنظر اخالقی تندیس تواضع ،فروتنی و کرامت نفس بود .بهیقین
سخنسنجان فرداها با مطالعۀ آثار او به عظمت صاحب آثار بیشازپیش پی خواهند برد:
ّ
َ
«ف ـ ـ ــان ـ ـ ــظ ـ ـ ــروا ب ـ ــع ـ ــدن ـ ــا ال ـ ـ ـ ــی اآلث ـ ـ ـ ــار
ّإن آثـ ـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ـ ــا تـــــــــــــدل عـ ــلـ ــیـ ــنـ ــا»
الف .مبانی کالمی اثر

ُ
المعجم فی فقه لغة القرآن ّ
وسر بالغته» که زیرنظر حضرت استاد آیةاهلل
کتاب مستطاب «
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جناب آقای حاج شیخ محمد واعظزاده ،شخصیت نامدار و شناختهشدۀ علوم الهیات با
همکاری گروهی از فضالی ارجمند تألیف شده ،نقاط بسیار مثبتی دارد که قبل از هرچیز
بایستی به آن توجه شود .از همه مهمتر آن است که این کتاب بر مبانی کالمی محکمی استوار
است که در سرتاسر این اثر مشهود است.

اول .مبنای اصلی کالمی این کتاب این است که قرآنمجید دارای ُ
فقه اللغۀ خاص و

مخصوص به خود است .این مبنا با نظریۀ بسیار مهمی در باب اعجاز قرآن مرتبط است.
َ
میان متکلمان در مبحث اعجاز ،نظریات گوناگونی مطرح شده که یکی از آنها «نظریه َصرفه»
است.
ّ
ن پرداختهاند ،ابراهی م نظا م (متوفی
ث دربارۀ وج ه اعجاز قرآ 
ن ك ه ب ه بح 
ن متكلما 
از نخستی 
ی نیست؛ بلك ه معجزه
ت و نظ م خاص 
ن اعجاز در بالغ 
ت ك ه معتقد بود وج ه ای 
231ق) اس 
ن بپردازد،
ی همانند قرآ 
ن سخنان 
ن شود تا ب ه ساخت 
ن بر آ 
ی از معاندا 
ت ك ه هرگا ه فرد 
در آنجاس 
ن فرد برگرداند ه شد ه َ
(صرف) و او منصرف میشود و به دیگر سخن
با ارادۀ الهی« ،داعی» از آ 
ن نظر با اشار ه ب ه تعبیر «صرف
ل ممنو ع میگردد 1.ای 
ن عم 
ص بهنحو قهری از اهتما م ب ه آ 
شخ 
َ َ
ع وجه
ن نظریه ،درواق 
ی ای 
ت یافت ه است .بر مبنا 
ن المعارضه» ،ب ه نظریه صرف ه شهر 
یع 
الدواع 
ن و بهموجب عوامل غیرطبیعی است.
ج از قرآ 
ی خار 
اعجاز قرآن ،امر 
تبیین علمی نظریه َصرفه
در تبیین نظریه صرفه گفت ه شده که قرآنمجید ،فراهم آمده از مجموعه كلمات و حروف،
به نظم خــاص ،و این نظم خاص هرقدر در رتبۀ عالی قــرار داشته باشد بهنفسه نمیتواند
همانندآوری آن عاجز باشند؛ 2بلكه در صورتی معجزه میشود
معجـزه بهشمار آید تا مردم از
ِ
كه خداوندمتعال بهطریق غیبی ،قدرت دیگران را از ایشان سلب كند یا داعیۀ آنان را سلب
ُ
 .1نك :جاللالدین سیوطی ،اإلتقان ،ج ،4ص.7
 .2شیخ محمدبن الحسن الطوسی ،اإلقتصاد فیما یتعلق باإلعتقاد ،لبنان ،بیروتُ ،
دار االضواء ،س1406ق1986/م،
چدوم ،ص.277
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نماید ،یا علومی را كه آنها میخواهند با قرآن معارضه نمایند از آنها بگیرد تا نتوانند همانند قرآن
را بیاورند.

1

ی روبهرو نشد؛ اما هموار ه هواداران
ل گستردها 
ن معتزل ه با استقبا 
ی در میا 
نظریۀ صرف ه حت 
خ مفید
ن شی 
ن امامیه ،چو 
ی از عالما 
ت ك ه برخ 
ن ذكر اس 
ن شایا 
ن میا 
ت و در ای 
ی داش 
محدود 
ن نظری ه دفاع
ص خــود ،از ای 
(413-336ق) و سید مرتضی (436-355ق ) با تفسیر خا 
ی متفاوتی
ی نظریه صرفه ،با توجه به تفسیرها 
ت ك ه بر مبنا 
میكردهاند 2.البت ه باید توج ه داش 
ن آمد ه است.
ن ب ه میا 
ن مسلما 
ی عالما 
ی از سو 
چگونگی «صرف» ،آرای گوناگون 
ک ه دربارۀ
ِ

3

ن نظریه
ی مه م و شاید مؤثرتری 
ث مربوط ب ه وج ه اعجاز ،از نظریهها 
ی ك ه در بح 
نظریۀ دیگر 

ن بحر
ت ك ه بهطور مشخص ،عمروب 
ن اس 
نظم» قرآ 
ث محسو 
ن مبح 
خ ای 
در تاری 
ب بشود« ،نظریه ِ
ن بهشمار میآید.
نآ 
ن تبیینكنندگا 
ی از نخستی 
ب و متكل م معتزل 
جاحظ (255-159ق) ادی 
تو
ی اعجازآمیز اس 
ن خود كالم 
ت ك ه قرآ 
ن اس 
ی بر ای 
ف صرفه ،مبن 
س نظریۀ یادشد ه برخال 
اسا 
ن نظیر
ن از آورد 
ف معاندا 
ع و صار 
ن نظری ه مان 
ن را ندارد .در ای 
ن نظیر آ 
ن آورد 
ی توا 
از همینرو كس 
ن دانست ه شد ه است.
ص موجود در كال م آ 
ع نظ م خا 
ص در خود قرآن ،و درواق 
ی خا 
قرآن ،صفت 
ن در
ی از آ 
ن نسخها 
ن كرد ه بود ك ه اكنو 
نظم القرآن » تبیی 
ن « ُ
ی با عنوا 
ن نظری ه را در كتاب 
جاحظ ای 
ی دیگر
ت موجود در دیگر آثار جاحظ و نیز نوشتهها 
س اشارا 
ن براسا 
ت و تنها میتوا 
ت نیس 
دس 
ن نظریۀ
ت ك ه جاحظ در ای 
ن اطال ع یافت .بهطور خالصه ،باید گف 
نآ 
ن بر محتوا و مضامی 
مؤلفا 
ی از دو سنخ
ی تفاوت 
ف دیگر آثار ،دارا 
ن را با نظ م و تألی 
«تألیف» موجود در كال م قرآ 
خود« ،نظم » و
ِ

 .1شیخ سدیدالدین الحمصیالرازی ،المنقذ من التقلید ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی التابعته المدرسین ،س،1412
چاول ،ج ،1ص.459
ت المسائل
ی محقق ،تهران ،1372 ،ش18؛ سید مرتضی« ،جوابا 
ش مهد 
ل المقاالت ،ب ه كوش 
 .2نك :محمد مفید ،اوائ 
ش احمد حسینی ،قم1405 ،ق ،ص327-323؛ قس:
ف المرتضی ،ب ه كوش 
ل الشری 
ن جل د  3رسائ 
الرسیة االولی» ،ضم 
ق  ،ص.)981
ج والجرائح ،قم 1409،
سعید راوندی ،الخرائ 
ً
ُ
قمالح،ج،1ص،72-71قاهره1394،ق1974/م؛
شاحمدصاد 
المحرر الوجیز،ب ه كوش 
.3مثالنك:عبدالحقابنعطیه،
ُ
التفسیرالکبیر،ج،2ص.116-115
فخرالدین،
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ن است.
ی عاجز و ناتوا 
ل كال م قرآن 
ن مث 
ی از آورد 
ن اعتقاد بو د ك ه بشر بهطورطبیع 
دانسته ،و بر ای 

1

ن مورد توج ه قرار
ی ادیبا 
ن و ه م از سو 
ی متكلما 
ی بعد ،ه م از سو 
ن در دورهها 
نظریۀ نظ م قرآ 
س از جاحظ
ن بود ه است .در حوزۀ عل م كالم ،پ 
ب گوناگو 
ی از مكات 
ش عالمان 
گرفته ،و الهامبخ 
ن نصر نیز با تألیف
ن علیب 
ی حسنب 
ی از معتزله ،مانند ابناخشید (۳۲۶-۲۷۰ق) و ابوعل 
كسان 
ب كالمی
ن نظری ه در مكات 
ن ،ب ه ادامۀ مسیر جاحظ پرداختند؛ 2اما ای 
نظم القرآ 
ن ُ
ی با عنوا 
آثار 
ی نهاد ه بود.
ی مه م برجا 
دیگر نیز تأثیر 
ُ
القرآن»
ن نظری ه در حوزۀ كال م اشعری ،كتا 
ش ای 
ی گستر 
ن نمونهها 
از مهمتری 
ب «اعجاز ِ
ی در نظم
ن بود ه تا ب ه بسط موضوعات 
ن اثر بر آ 
ی در ای 
ی (د 403ق) است .و 
ی ابوبكر باقالن 
قاض 
ی باوجود آنک ه تا حد ممكن
ل از آنها گذر كرد ه است .باقالن 
ن بپردازد ك ه جاحظ بهاجما 
قرآ 
ش را
ث خوی 
ی از بح 
ش عمدها 
ت متكلمان ه داد ه است؛ اما بهناچار بخ 
ث خود ،صور 
ب ه بح 
ن پرداخته
تآ 
ن و اختصاصا 
ن در قرآ 
ی وجو ه بیا 
ص داده و ب ه بررس 
ی اختصا 
ث بالغ 
ب ه مباح 
ن است
نآ 
ق ب ه بیا 
ن متعل 
ت اظهار داشت ه ك ه اعجاز قرآ 
ی از اثر خود ،بهصراح 
ی در بخش 
است .و 
نوازبودن
ی سخن ،گوش
ل نظ م و سالست ،زیبای 
ن از تعدی 
ل بیا 
ن در اعلیدرج ه از مناز 
و قرآ 
ِ
ن قرار گرفت ه است.
ی بر زبا 
گ و روان 
آهن 
نو
ی داشتند با تبیی 
ی دید ه میشود ك ه سع 
ش نظریۀ نظم ،در آثار ادیبان 
ن گستر 
بیشتری 
ی را آشكارتر سازند .كتاب
ی و عل م بالغت ،اعجاز مشهود در كال م قرآن 
ت ادب 
ن صناعا 
تدوی 
ت و درباره دو
ی اس 
ی ادب 
ی (د حدو د 400ق) ،باوجوداینک ه اثر 
ل عسكر 
«الصناعتین » ابوهال 
ن بوده
ت اعجاز قرآ 
ن اثبا 
فآ 
ی تألی 
ت شعر و نثر نوشت ه شد ه ؛ اما ازآنجاک ه انگیزۀ اصل 
صنع 
ن اگر از علم
ف در مقدمۀ كتاب ،انسا 
ث ارتباط مییابد .ب ه گفتۀ مؤل 
ن مبح 
اسـت ،ب ه ای 
ن خصوصیات ،از حسن
ن را با آ 
ت اعجاز قرآ 
ل باشد ،هرگز قادر نیس 
ت غاف 
ت و بالغ 
فصاح 
ك نماید.
ب در 
ت تركی 
ف و براع 
تألی 

3

ُ
 .1نك :جاللالدین سیوطی ،اإلتقان ،ج ،4ص7- 6؛ نیز مخلوف ،ص.41-39
ن آثار ،نك :ابنندیم ،الفهرست ،ص.41
ی ای 
 .2برا 
 .3مخلوف ،ص.53-52
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ی باید از عبدالقاهر جرجانی
ن نقطۀ عطف 
ل عسكری ،بهعنوا 
در ادامۀ را ه جاحظ و ابوهال 
ت را پیموده
ن عل م بالغ 
ن اعجاز قرآن ،را ه تدوی 
(د 714ق8710/م) یاد كرد ك ه با انگیزۀ تبیی 
ُ
ل قراردادن
س از اص 
فپ 
ن دید ك ه مؤل 
دالئل اإلعجاز» میتوا 
ب« 
ی بر مقدمۀ كتا 
است .در مرور 
ن میان ،بر این
ی کرده است ،و در ای 
ی را بررس 
ن عرب 
ن زبا 
ی گوناگو 
نظریۀ نظ م قرآن ،جنبهها 
ت بازگشت دارد .در همینراستا ،جرجانی،
ی ب ه وجو ه بالغ 
نكت ه تأ كید میکند ك ه اعجاز قرآن 
تو
ت و بالغ 
تدوین وجو ه فصاح 
ی عمیقتر از اعجاز قرآن ،ب ه
ن درك 
آوردن امكا 
ی فراهم ِ 
برا 
ِ

ف دو
ن زمین ه با تألی 
ن گا م مه م را در ای 
ف «نظم» پرداخته ،و نخستی 
كردن اقسا م مختل 
مشخص ِ 
ُ
دالئل اإلعجاز» و « ُ
ی افزو ن
ت جرجان 
ی اس 
اسرار البالغه » برداشت ه است .گفتن 
اثر ماندگار خود « ،
ُ
ن «الرسالة
ی با عنوا 
بر ایندو اثر ،چكیدۀ دیدگا ه خود را دربارۀ نظریۀ نظ م و بالغت ،در رسالها 
س ساخت ه است.
الشافی ه» نیز منعك 

ن بر
ن باید ب ه تأثیر ناشناختۀ قرآ 
ی اعجاز قرآن ،همچنی 
ن وجو ه بیانشد ه برا 
در مرور بر مهمتری 
ن ّ
ی (د 388ق998/م)
خطاب 
ن ابوسلیما 
نآ 
ن مطرحكنندگا 
ن اشار ه كرد ك ه از نخستی 
شنوندگا 
ن ارایهشد ه در این
ی آرای گوناگو 
س از نقد و بررس 
نپ 
ب اعجاز قرآ 
ی در رسالۀ خود در با 
است .و 
ُ
ی میپردازد ك ه ب ه تعبیر خود ،پیشتر ب ه آن
ح نظریها 
ب ب ه طر 
ن فصلالخطا 
ن بهعنوا 
زمینه ،در پایا 
ی در توضیح
س مرد م است .و 
ن بر نفو 
ب و تأثیر آ 
ن بر قلو 
كاركرد قرآ 
ن
كمتر توج ه شد ه است ،و آ 
ِ
ی بر
س و مهابت 
ن تر 
ت و حالوت ،و گا ه چنا 
ن لذ 
ن قرآن  ،گا ه چنا 
میافزاید ك ه ب ه هنگا م شنید 
ن تأثیر برای هر آشنا به
ی ای 
ی دیگر معهود نیست .از نظر خطاب 
ن چیر ه میشود ك ه از كالم 
انسا 
ی از
ن آیات 
ن در اثر شنید 
ن مشركی 
ن ربیع ه از سرا 
ت عتبةب 
ق مییابد و تغییر حال 
ب مصدا 
ن عر 
زبا 
ن است.
ن بر معاندا 
تآ 
ی از تأثیر شگف 
سورۀ حمسجده ،نمونها 
بههرحال مبنای کالمی اثر حاضر ،همین نظریۀ اخیر است که اعجاز قــرآن مجید در
فصاحت و بالغت آن است و ِس ّرش در درون خود کلماتش نهفته است و نه بهخاطر عوامل
ُ
غیرطبیعی مانند َصرفه و امثال آن .شاید بتوان گفت که شعرایی مانند حافظ شیرازی پیرو
مکتب نخستین است که میگوید:
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اگرچه عرض هنر پیش یار بیادبی است

زبانخموشولیکندهانپراز عربیاست

دوم .یکی دیگر از مبانی کالمی کتاب عدم اعتقاد به برخی اعتقادات پیشینیان در
خصوص الفاظ متداخل است .یکی از مباحث کالمی حول قرآن این است که با توجه به آیۀ
َّ
ْ ُ ً
شریفۀ ِ«إنا َج َعل َن ُاه ق ْرآنا َع َر ِب ًّیا» 1آیا باید تمامی کلمات قرآن عربی باشد و هیچ واژه متخلل در قرآن
نیامده باشد؟ برخی چنین گفتهاند ؛ ولی این اثر در بحث از ابریق پس از نقل از ابیعبیده این
غیرعربی واردشده
نظر را ّرد میکند و ضمن قبول کلمات غیرعربی بر این نظر است که الفاظ
ِ
ُ
در زبان عرب ّ
(معربات) جزیی از تراث لغت عرب است.
ب .نقدها

نام كتاب ،حاكی از محتوای آن است و از كتاب ابیمنصور ثعالبی (م  ،)340با نام « ُ
فقه
ّ
سر العربیه» 2اقتباس شده است .این نامگذاری بدان جهت است كه قرآن دارای ُ
اللغة و ّ
فقه
ّ
ُ
اللغة ّ
خاصی است كه قدما و پیش از همۀ آنها جاحظ (متوفی 255ق) از آن با عنوان «ن ُـظم
ّ
قرآنی» ،و متأخران به «البیان القرآنی» یا «اإلعجاز البیانی» تعبیر كردهاند.
ُ
در عنوان کتاب مختصر سرگردانی به چشم میخورد .در باالی عنوان آمده« :الموسوعة
القرآنیة الکبری» و سپس عنوان درشتتر «المعجم» نهاده شده و بعد هم گفته شده «فی فقه
لغة القرآن و ّ
سر بالغته» .به نظر میرسد:
ً
اوال در بدو امر چنین متبادر میشود که مؤلفان محترم میخواستهاند میان تمام مطالب را
د ؛ درحالیکه این امر
جمع کنند و به قاعدۀ «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» عمل کردهان 
برای ارجاعدهنده مشکل عظیمی ایجاد میکند و نمیداند کدام عنوان کتاب است که در
پاورقیبنویسد.
ً
و ثانیا هرکدام از این عناوین ،بار مفهومی و محتوائی خودش را دارد و شاید گاهی با هم
 .1زخرف.3 :
ُ .2
فقه اللغة و ّ
سر العربیة ،تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم األبیاری ،القاهرة ،ط ،2الحلبی1954،م.
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ً
نوعی ناهمخوانی داشته باشند .مثال کلمۀ موسوعه با قطعنظر از ریشه اشتقاقی لغوی آن در
ُ
ُ
زمان ما به معنای دایرةالمعارف استعمال میشود .دائرةالمعارف تعریف خاصی دارد و دو
نکته در آن لحاظ میشود.
ً
ُ
در دایرةالمعارف اوال جای تحلیل و اظهار نظر کمتر است .در دایرةالمعارف ،نویسندۀ
مدخل ،مطالب را جمع میکند و در اختیار محققان بعدی ،بدون هرگونه اظهارنظر میگذارد.
ُ
درحالیکه در این اثر در بخشی که تحت عنوان األصول اللغویه و نیز اإلستعماالت القرآنیه
توسط حضرت استاد واعـ ـظزاده تهیه شــده ،یک جمعبندی نهایی و بهصورت قطعی و
ً
ُ
موضعگیری اظهارنظر شده است و ثانیا در دایرةالمعارف تنها لغت و تحلیل لغوی نیست؛
ُ
درحالیکه در عنوان بعدی آمده فی فقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته .اگر فقط فقه لغة القرآن و سر
ً
ُ
بالغت است ،دیگر موسوعة الکبری نمیتواند باشد و واقعا در این کتاب چنین بنایی هم نبوده
است .تصدیق میفرمایید که مباحث و معارف قرآنی بسیار است که در این کتاب جای
بحث آن نبوده و نباید هم باشد.
در لغات فرنگی چند واژه وجود دارد که هرکدام بار معنایی خاص خود را دارد و هریک
در جای خود به کار میرود .واژۀ فیلولوژی ( )philologyاز ریشۀ فیلوس یونانی بهمعنای زبان
و لغت است و فیلولوژی به معنای لغتشناسی یا زبانشناسی است .البته فیلو در اینجا
نباید با فیلو بهمعنای دوستداشتن اشتباه شود که آن واژه از ریشۀ فیلیا یعنی دوستی است.
اتیمون یونانی بهمعنای ریشه است و
اتیمولوژی ( ،)etymologyواژه دیگری است که از ریشۀ
ِ
اتیمولوژی بهمعنای ریشهشناسی است .کلمۀ ِلکزیکون ( )lexiconهم بهمعنای قاموس است.
قاموس در عربی به دو معناست :یکی بهمعنای دریا و یا اقیانوس است و دیگری بهمعنای
عنوان
لغتنامه .دیکشنری از التین و از ریشۀ دیکتیت( )dictateاست .واژۀ دیگری است تحت ِ
ُ
( )Encyclopaediaنیز داریم که به «دایرةالمعارف» در فارسی ترجمه شده و در عربی «موسوعه»
گفتهاند.
هرکدام از اصطالحات باال ،معنی خاص خود را دارد و نباید بهجای هم به کار رود.
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نقد دوم این است که در این کتاب به اغلب صاحبنظران ُ
علم اللغة از قدما تا متأخرین
ً
توجه شده ولی اوال جای برخی از عالمان علم اللغة اسالمی که نحوه کارشان شبیه به همین
کار است توجهی نشده است .ازجمله اثر مستطاب « ُ
الطراز األول» سید علیخان کبیر (معروف
ً
به سید علیخان مدنی 1085-1021ش) 1است .این اثر تا ب ه حال به طبع نرسیده بود و اخیرا به
نحو بسیار مطلوبی تحقیق و در هشت جلد در قم توسط موسسۀ آلالبیت؟مهع؟ به چاپ رسیده
است .مؤلف این کتاب از محققان شیعۀ قرن  11هجری و دارای تألیفات بسیاری است و این،
مهمترین اثر اوست .سبک کار مؤلف بهگونۀ مخصوصی است که جای بیان تفصیلی آن نیست.
همچنین در کتاب به نویسندگان غربی نیز توجهی نشده است.
در اینجا مایلم به اثری که برای من اعجابآور است اشاره کنم .شخصی انگلیسی به
نام « »Edward William Laneاست .این محقق در سالهای  1830میالدی به مصر میرود و
توآمد میان مردم روستایی و
طی سیسال پژوهش بر روی حدود  180کتاب لغت عربی و رف 
ً
قبیلهای عرب ،کتابی مینویسد که انصافا باتوجه به کمبود امکانات آن روزها و بدون وسایل
جدید و با دستنویسی ،کاری بسیار عجیب و باعظمت است .این اثر دو جلد دارد و عنوان
آن «( »Arabic-English-Lexiconلغتنامۀ عربی -انگلیسی) است .این واژه یونانی است؛
درحالیکه دیکشنری التین است .این شخص ،یک نام عربی هم برای کتاب خود نهاده
ُّ
است و آن «مد القاموس» است که در مقدمه میگوید به دو معنی میتوانید این اصطالح را
تفسیر کنید یکی امتداد کتاب قاموس و دیگر جریان اقیانوس.
بههرحالچنانچهدر ایناثربهاینگونهمراجعنیزمراجعهمیشدشاید کاملترمیگشت.البته
ایننظربندهاستو بههیچوجهمدعینیستم کهصحیحوبالاشکالفکرمیکنم،بهاحتمالقوی
حضرتاستادپاسخهاییبهعرایضبندهدارند کهبا کمالخرسندیپذیراهستم.

 .1صدرالدین سید علیخان مدنیهندیشیرازی در مدینه و یا مکه متولد شد و در شیراز وفات کرد و در حرم شاهچراغ
مدفونشد.
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صاحبنظر در حوزۀ لغت قرآنی
حجةاالسال موالمسلمینمحمدحسن ّربانی

1

گ ــروه ق ــرآن بــنــیــاد پــژوه ـشهــای آســتــان ق ــدس رض ــوی بــا هــمــت واالی آی ـ ـةاهلل محمد
واعظزادۀخراسانی توانسته بود بخشی از یک آرزوی دیرین ه را سامان دهد .از آثار منتشر شدۀ
این گروه ،المعجم فی فقه لغة القرآن و ّ
سر بالغته است که در بردارندۀ تمام لغات قرآن به ترتیب
حروف الفباء است و تاکنون حدود سیوچهار جلد آن چاپ شده است .مزایای شیوۀ نگارش
این معجم بدین شرح است که:
 .۱در ذیل هر واژه ،نظر تمام لغویان با رعایت سیر تاریخی ضبط شده است ،به این گونه که
مفاهیم بیان شده توسط لغویان از قدیمیترین آنها از بین صحابه و خلیل بن احمد فراهیدی
( ۱۷۵هـ ق) تا زمان معاصر ،به شکل زیبا و جذاب آورده شده است؛ بنابراین فواید زیر را در پی
دارد:
 .1محمدحسن ربانی بیرجندی در سال  ۱۳۴۳ش دیده به جهان گشود .علوم پایه و ادبیات حوزوی را در مدرسۀ آیةاهلل
موسوینژادو دروسخارجحوزهرادر محضرحضراتآیاتاشرفی،رضازادهو مرتضویفرا گرفت.حجةاالسال موالمسلمین
محمدحسن ربانی بیرجندی به مدت  ۲۵سال ،مواد مختلف دروس حوزوی مانند :ادبیات عرب ،رجال ،درایه ،تفسیر،
فقه و اصول را تدریس نمود .وی عالوه بر تدریس متون حوزوی ،عضو هیأت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسالمی خراسان
و مسؤول گروه فقه و اصول مدرسه عالی نواب نیز میباشد .از جمله آثار ایشان المعجم التطبیقی للقواعد االصولیه فی فقه
االمامیه ،سبک شناسی دانش رجال الحدیث ،قاعدة الدرء ،آسیب شناسی حدیث و دانش است.
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الف :سیر تطور زمانی لغات به طور دقیق مراعات شده است که در نتیجه آن ،تشخیص
لغویانی که لغت را از طریق سماع ضبط کردهاند از غیر آنان است.
ب  :تغییرهای پدید آمده در مفاهیم لغت را به خوبی نشان میدهد.
ج :مصادر کتابهای لغوی دورههای بعد به طور واضح مشخص میشود.
د :استحسانات لغویان که در هر دوره وارد لغت شده است ،به خوبی نشان داده میشود.
 .۲در بیان مفاهیم یک واژه از کتابهای لغوی ،از تکرار به شدت پرهیز شده است و با
توجه به عبارتهای مشترک ،اقوال غیرضروری و تکراری حذف شده است.
 .۳اشعار فراوان غیرضروری که به طور مفصل در کتابهای لغوی وجود دارد ،حذف شده
است.
 .4در سیر تطور ،اقوال لغویانی که از آنها آثار مکتوبی در دست نیست؛ ولی اقوال آنها در
کتابهای مفصل لغوی وجود دارد ،استخراج و برحسب زمانی آورده شده است.
 .۵سیر تطور نگارش لغت تا زمان معاصر با تکیه بر معجمهای مطرح و مورد پذیرش مراکز
علمی ادامه یافته است.
 .6براساس حرف اول کلمه که امروزه مورد قبول تمام مراکز علمی و طالبان علم است،
تألیف شده است.
بخش دیگر این کتاب ،اقوال مفسران ذیل هر واژه است که بسیار ارزشمند است .در ذیل
هر واژه ،نخست ،آیاتی که واژۀ مورد نظر در آنها به کار رفته ،سپس اقوال مفسران براساس سیر
تاریخی آورده شده است ،مگر واژگانی مانند «ریح» و «ریاح» که استعمال فراوان و واحدی
دارند؛ همچنین از ذکر نظر تکراری مفسران  -حتی مفسران معروف -با ارجاع دهی به منبع
اصلی ،خودداری شده است.
پس از دو بخش مقدماتی ،بخش اصلی این کتاب قرار دارد که بخش «تحلیل لغت و
نتیجهگیری» و «تفسیر و نتیجهگیری» است.
بخش لغت این جلدها توسط استاد ابوعلی نجفی تحریر شده است ،وی برخالف روال
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معمول کتابهای لغت اصرار دارد که مفاهیم گوناگون لغت را به یک یا دو معنی برگرداند ،و
ِ
در این سبک و روش از احمد بن فارس قزوینی صاحب معجم مقاییس اللغة متأثر است .از
معاصران ،نیز ،مرحوم عالمه سیدحسن مصطفوی بر این امر تکیه دارد .برگرداندن معانی یک
واژه به یک معنی ،نیازمند شناخت قوی و گسترده از کاربردهای یک واژه است تا معنایی
را که در تمام واژگان َسریان دارد ،شناسایی کرده و آن را اصل و اساس واژگان مشتق شده و
همخانوادۀ آن لغت قرار دهد .این یک روش در شناسایی لغات است؛ در حالی که طیف
لغویان از ورود به این گونه بحثها بهشدت پرهیز میکنند ،این گروه برخالف گروه اول معتقدند
که یک واژه میتواند چند معنی را تحمل کند و ضرورتی ندارد معانی گوناگون یک واژه ،به یک
اصل و ریشه برگردانده شود؛ بر این اساس در برخی موارد دچار تکلف و سختی شدهاند.
بخش چهارم این کتاب مربوط به سخنان مفسران و استعماالت قرآنی آن واژه است که
آیةاهلل واع ـظزاده ذیل هر واژه ،به تحلیل آن در آیات گوناگون و بررسی و واژهشناسی قرآنی و
تفسیری بر اساس سخنان مفسران میپردازد .نکتۀ بسیار مهمی که در این بخش وجود دارد
آن است که یکایک واژگان ذکر شده در قرآن ،مورد بررسی قرار میگیرد؛ در حالی که در سایر
کتابهای لغوی ،واژهشناسی به طور کلی و مفهومی انجام میشود و بر موارد خاص تطبیق
داده نمیشود؛ از این باب اهمیت دارد که ممکن است یک واژه عالوه بر معنای لغوی که
در کتابهای لغت ذکر شده است ،حاوی برخی نکات جدید باشد که از صدر و ذیل آیه
َ
ُ ْ
و قراین پیرامون آیه فهمیده میشود؛ به عنوان مثال در مواردی همچون آیۀ «خذ ِم ْن أ ْم َوا ِل ِه ْم
َ َ َ ً ُ َ ّ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ َ َ َ ّ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َُّ
الل َس ِم ٌ
یع َع ِل ٌ
یم» در مورد
صدقة تط ِهرهم وتز ِك ِیهم ِبها وص ِل علی ِهم ِإن صالتك سكن لهم و
واژههای «تطهرهم» و «تزکیهم» بسیاری از مفسران و مترجمان از کنار آن به راحتی گذشته و
ً
هر دو را به یک معنی و یا یک لفظ را اصال معنی نکردهاند؛ در حالی که شناخت واژگان در هر
آیه باعث میشود تا در این گونه موارد ،به لفظ در آیه توجه شود و دانسته شود که چرا قرآن دو
ً
ً
لفظ آورده ،حتما هدفی از آوردن آن داشته است و اتفاقا برخی از مفسران همچون فاضل مقداد
سیوری( 826ه.ق) صاحب کنزالعرفان اصرار دارد که بین دو لفظ فرق است و به قاعدۀ بالغی
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«االفــادة خیر من االعــادة» تمسک میکند و میگوید هر یک از دو واژه «تطهرهم» و «تزکیهم»
معنای خود را دارد.
در شیوۀ نگارش این معجم که سیر تاریخی یک لغت و ضمیمه آن سیر تاریخی آراء
مفسران را یادآور میشود ،به خوبی واژگانی که دارای معانی و یا احتماالت گوناگون در اشتقاق
ْ
ْ ُ
َ ّ
اط» در
هستند ،شناسایی میشوند؛ به عنوان مثال آیۀ شریفۀ
«ح َتى َی ِل َج ال َج َمل ِفی َس ِ ّم ال ِخ َی ِ
میان مفسران و بلکه مترجمان فارسی زبان مورد گفتگو است ،و ریشۀ اختالف به این برمیگردد
که معنای «جمل» چیست؟ چون جمل در لغتنامههایی همچون صحاح اللغة تألیف
اسماعیل بن حماد جوهری (۳۹۳هـ ق) بدین گونه شرح شده است :الجمل :شتر ،طناب
کلفت ،و در تفاسیری همچون «تفسیر قرطبی» هر دو ذکر شده است .این معجم به خوبی نشان
میدهد ،که کدام لغویان معنای طناب را برای جمل ذکر کرده و کدام مفسر آن را برگزیده است.
از مترجمان معاصر ،مرحوم ابولقاسم پاینده و بهاءالدین خرمشاهی ،معنای طناب کلفت
َ
را قبول دارند و آن را مناسب سیاق الفاظ آیۀ شریفه میدانند و یا در مادۀ «قرن» در آیه َ«وق ْر َن
ُْ َ
َ ّ ْ
ُ ّ َ َ
ِفی ُب ُیو ِتك َن َول ت َب َّر ْج َن ت َب ُر َج ال َج ِاه ِل َّی ِة الولــى» ،بین مفسران اختالف وجود دارد .عدهای آن
(قر ّ
را از ماده وقار ،و امر از مثال واوی شمردهاند ،و عدهای نیز آن را از مادۀ ّ
یقر) دانستهاند که
َ
براساس قاعدۀ صرفی« ،اقررن» تخفیف داده شده و به «قرن» تبدیل شده است؛ مانند «وظلتم
عاکفین».
چه بسا با بیان اقــوال لغویان در کنار هم ،راه فتوا برای فقیهان ،هموار میشود .در این
موسوعه در این مورد نیز خود را در زمینه فتوای مجتهدان و فقه نشان میدهد که آیا مفسران در
ّ ََ ََ ُ
َ ُ
َ ْ ُ َ َّ َ ُ ّ
ات َی َت َر َب ْص َن ِبأنف ِس ِه َن ثل ثة ق ُر ٍوء » طهر است ،اجماع دارند
این که معنای واژه «قروء» در«والمطلق
یا این که برخی از مفسران شیعه ،آن را به معنای حیض دانستهاند؟!
در واژگانی که نیاز به شهرت بین لغویان دارد ،فقیه به خوبی میفهمد که کدام معنی
َ
ً
مشهور است؛ به عنوان مثال در آیۀ «ف َت َی َّم ُموا َص ِعیدا َط ِّی ًبا» ،بین فقهاء در مورد این که تیمم
بر خاک خالص الزم است یا بر مطلق وجه االرض (اگرچه خاک خالص هم نباشد) کفایت
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میکند ،بحث است .در میان فقهای شیعه دو نظریه وجود دارد و آن دو نظریه به معنای لغوی
آن برمیگردد ،با این اختالف که آیا مراد خاک خالص است یا مطلق وجه االرض را شامل
میشود؟ هریک از طرفداران این نظریهها به معنای مشهور بین لغویان تمسک کردهاند ،این
موسوعه لغوی فقیه را قادر میسازد ،تا با طیب خاطر معنای لغوی مشهور را به دست آورد.
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ُجستارهایی در باب برخی آثار
مرحوم آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی؟ق؟
علی صدراییخوی

1

ُجستار اول
آشنایی نگارنده با نام استاد واع ـظزاده به سال 1361ش بازمیگردد .در آن ایام كتاب
«یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری» 2منتشر شده بود که در آن مقاالتی از استادان و دوستان
شهید مطهری و شخصیتهای دیگر ،دربارۀ وی بود.
این كتاباز آثار مهمیاست كه گرایشو نگرششخصیتهایمهمو سمتوسویجامعۀ
انقالبی ایران در آن دوره را برای خوانندگان امروزی و آیندگان ترسیم میکند .ازاینرو بیمناسبت
 .1علی صدراییخوی پس از اخذ مدرک دیپلم وارد حوزۀ علمیۀ خوی شد و یک سال بعد به حوزۀ علمیۀ قم رفت .وی
افزون بر تحصیل فقه و اصول ،نسخهشناسی را نزد فحول این فن مانند استاد شادروان سید عبدالعزیز طباطبایی ،استاد
سید احمد حسینیاشکوری و استاد عبدالحسین حایری دنبال کرده است .سیمای خوی ؛ فضلبن شاذان ستاره
خراسان ؛ زندگانی آیةاهلل اراکی ؛ میراث حدیث شیعه (با همکاری مهدی مهریزی) در  21مجلد ؛ فهرست نسخههای
خطی مجلس شورای اسالمی ج 25و  26و  35تا 38؛ فهرستگان نسخههای خطی حدیث و علوم حدیث شیعه ازجمله
آثار اوست.
 .2یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری ،به كوشش دكتر عبدالكریم سروش ،تهران ،سازمان انتشارات و آموزش انقالب
اسالمی ،شهریور 1360ش ،وزیری578 ،ص.
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نیست که به مناسبت یاد استاد واعظزاده فهرستی از آن مجموعه را از نظر بگذرانیم:
ی قدس سره به مناسبت شهادت استاد مطهری ،ص3؛
.1پیام و متن سخنرانی امامخمین 
.2پیام حضرت آیةاهللالعظمی منتظری ،ص12؛
.3پیام حضرت آیةاهلل طالقانی ،ص14؛
.4پیام شورای انقالب اسالمی ایران ،ص16؛
.5پیام دولت موقت جمهوری اسالمی ایران ،ص18؛
.6پیام یاسر عرفات ،ص20؛
.7پیام سرهنگ معمر القذافی ،ص22؛
.8پیام جبهه آزادیبخش مورو ،ص23؛
.9پیام حركت اسالمی افغانستان ،ص26؛
 .10پیام امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد شهادت استاد مطهری ،ص28؛
ُ
ُ
معراج السالكین و صلوةالعارفین ،امامخمینی ،ص31؛
 .11مقاله اول:
 .12مقاله دوم :حیات پس از مرگ ،عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی ،ص107
 .13مقاله سوم :حكیم فرزانه ،حسینعلی منتظری ،ص171؛
 .14مقاله چهارم :وجود و ماهیت در فلسفه ابنسینا ،مهدی حایرییزدی ،ص771؛
ُّ ّ
لب اللباب در سیر و سلوك اولیاأللباب ،سیدمحمدحسین
 .15مقاله پنجم :رسالۀ
حسینیتهرانی،ص193؛
 .16مقاله ششم :رساله قضا و قدر ،محمد دهدار ،حسن حسنزادهآملی ،ص259؛
 .17مقاله هفتم :تعریف فرهنگ و مقدمهای بر شناخت فرهنگ اسالمی ،محمدتقی
جعفری ،ص299؛
 .18مقالۀ هشتم :سیری در زندگی علمی و انقالبی استاد شهید مرتضی مطهری ،محمد
واعظزادۀخراسانی ،ص319؛
 .19مقاله نهم :جاودانگی و اخالق ،مرتضی مطهری ،ص383؛
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 .20فهرست آثار استاد شهید مرتضی مطهری ،ص433؛
چنانچه مالحظه فرمودید ،مقالۀ هشتم در این یادنامه ،به قلم استاد واعظزادۀخراسانی
است .این مقاله ،ویرایش و بازنگری یك سخنرانی است كه استاد واعظزاده سال 1359ش
در مراسم چهلم شهادت استاد مطهری در مشهد مقدس ،ایراد نمود و امروزه بعد از گذشت
سیوهفت سال ،حاوی نكات ارزشمند و مهمی در تاریخ حوزۀ علمیۀ مشهد و قم است.
در همان زمــان ،چندین بار توفیق مطالعۀ این یادنامه نصیب بنده گردید و در هنگام
ت كه در آغاز آن ثبت شده
مطالعۀ آن ،یادداشتهایی نوشته میشد؛ ازجمله :این یادداش 
است:
این مقاله عالوهبر نكات بسیار جالب در مورد زندگی شهید مطهری؟هر؟ دارای نكات
ارزنده دربارۀ حوزۀ علمیۀ قم ،زندگی مؤسسان آن و طرز تفكر آنان است .این جنبۀ مقاله از
جنبۀ اولی كتاب بهمراتب بااهمیتتر است؛ چون نظیر این مطالب در سایر كتابها كمتر
یافت میشود.
ُجستار دوم
گفتار دوم مربوط به كنگرۀ محققان خوانساری است .این كنگرۀ سهروزه در اصفهان و
خوانسار برگزار شد .سومین روز آن در شهر خوانسار و در حــوزۀ علمیۀ ولیعصر(عج) ،در
اول مهر  1378برگزار شد .این جلسه با شركت آیات عظام جوادیآملی و مكارمشیرازی،
حجج اسالم علی دوانی ،مدیر شانهچی(1381-1306ش) ،سید احمد حسینیاشكوری،
نجومیكرمانشاهی ،دكتر عطاءاهلل مهاجرانی (وزیر ارشاد اسالمی) و ...برگزار شد.
اولین سخنران جلسۀ بعدازظهر حضرت آیةاهلل واعظزادۀخراسانی و موضوع سخنرانی
مجلسی دوم بود.
مجلسی اول به
ایشان ،اجازۀ
ِ
ِ
ایشان در آنجا فرمودند:

به نظر میرسد این اجازهنامه ،همان اجازهنامۀ مجلسی اول به آقاحسین خوانساری باشد
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كه در یادنامۀ كنگرۀ شیخ طوسی به چاپ رسیده است .اجازۀ مجلسی اول به مجلسی دوم در
ُ
بحار األنوار نیامده است .این اجازهنامه دارای چند امتیاز است:
 .1به كلیه مصنفات مسلمین طریق است؛
 .2مجیز تصریح میکند كه چهل طریق تا شیخ طوسی بیان نموده و كتب اربعه ،نیاز به
طریق روایی ندارد؛ چون وی با توجه دیدگاه اخبار یگری ،كتب اربعه را قطعی میدانست.
سپس فرمودند اجازات مفصله شیعه عبارتاست از:
 .1اجازۀ عالمه حلی به بنیزهره؛
 .2اجازۀ ابنطاووس؛
 .3اجازۀ شهیدثانی به دو فرزندش.
همچنین فرمودند كه خود ایشان (آی ـةاهلل واعظزادۀخراسانی) از شیخ آقابزرگ ،عالمه
سمنانی ،آیةاهلل بروجردی و دیگران ،اجازه نقل روایت دارند.
استاد واعــظزاده ،این اجــازه را تحقیق و تصحیح نموده و در سال 1351ش در كتاب
«الذكری االلفیة للشیخ طوسی» 1،صفحات  140-93چاپ شده است.
شایان ذكر است كه ایشان این اجازه را از روی نسخۀ شماره  1010كتابخانه ملك تصحیح
نمودند و بعد از انتشار ،چهار نسخۀ دیگر از آن ،با مشخصات زیر ،شناسایی شده است:
 .1تهران ،مجلس سنا ،230 :به خط مجیز (محمدتقیبن مقصودعلی مجلسی) ،تاریخ
تحریر جمادیالثانی 1068ق 21 ،برگ 15 ،سطر( ،فهرست نسخههای خطی مجلس سنا/1 :
.)114
 .2قم ،كتابخانه آیةاهلل مرعشی ،588 :كاتب :محمدبدیع بن حیدر علی ،تاریخ تحریر 23
شوال 1095ق( .فهرست نسخههای خطی كتابخانه مرعشی.)181 /2 :
 .3تهران ،كتابخانه ملی تهران/1390 :ع ،بدون نام كاتب ،تاریخ تحریر 1254ق (فهرست
تو
ی ( )۱۳۴۹-۱۳۴۸دانشگاه فردوسی مشهد ،مرکز تحقیق ا 
خ طوس 
 .1مشخصات کتابشناختی :کنگر ه هزار ه شی 
ف اسالمی1391،ق1349/ش.
ت و معار 
ت دانشکد ه الهی ا 
مطالع ا 
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نسخههای خطی ملی تهران.)740 /9 :
 .4قم ،كتابخانه آیةاهلل مرعشی ،8160 :بدون نام كاتب ،بدون تاریخ كتابت( .فهرست
نسخههای خطی كتابخانه مرعشی.)146 /21 :
 .5تهران ،ملك( ،1010 :همان نسخهای كه استاد واعظزاده از روی آن تصحیح نمودند)،
بدون نام كاتب ،بدون تاریخ كتابت( .فهرست نسخههای خطی كتابخانه ملك تهران/1 :
.)29
ُجستار سوم
استاد واعظزاده ،سردبیری كنگرۀ شیخ طوسی در سال 1348ش را برعهده داشتند .این
کنگره از  28اسفند 1348ش تا سوم فروردین 1349ش در مشهد برگزار شد .گزارش این كنگره،
یادداشت خواندنی و مهمی است كه استاد واعظزاده بهصورت مفصل آن را نوشته و در آن
ایدۀ اصلی این كنگره را از شیخ آقابزرگ تهرانی (۱۳۴۸-1254ش) دانسته است .این گزارش
احاطۀ استاد به تاریخ علوم اسالمی و آشنایی ایشان با شخصیتهای مهم جهان اسالم را
نمایان میسازد.
ُجستار چهارم
و فرجام این نوشتار ،یادداشتی است كه در روز درگذشت ایشان برای ثبت تاریخ وفات
ایشان در « ُ
وفیاتالمعاصرین» ثبت گردید:
درگذشت حضرت آیةاهلل واعظزادهخراسانی در مشهد در روز یکشنبه  28آذر 1395ش
برابر با  19ربیعاالول 1438ق برابر  19دسامبر 2016م .ایشان در سال 1304ش در مشهد متولد و
تحصیالت خود را در نجف ،قم و مشهد به پایان رساند.
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عالم کمنظیر در معارف قرآنی
مصاحبه با حجةاالسالم و المسلمین محمد حسن مومن زاده

1

•قصد دارم در مورد سابقه آشنایی شما با آقای واعظزاده بدانم .آیا این آشنایی برمیگردد به
بنیاد پژوهشها یا قبل از آن هم با ایشان آشنا بودید؟
آشنایی ما از بنیاد پژوهشها شروع شد .قبل از بنیاد که در حوزه مشغول درس و تحصیل
بودم ،ایشان را نمیشناختم .زمستان سال  63بود که به همراه یکی از دوستانم به نام شیخ
محمود ذبیحی ،که با یکدیگر هممباحثه بودیم ،از درس مرحوم علمالهدی به مدرسه امام
صادق؟ع؟ میرفتیم .به من گفت میخواهم تو را به جایی ببرم که کار قرآنی انجام میدهند.
ایشان معرف من شدند و با آقای الهی خراسانی صحبت کردیم .ضمن اینکه آقای الهی را
هم نمیشناختم .ما به گروه قرآن بنیاد پژوهشها رفتیم که آن زمان هنوز نامش موسسه بود.
همان ساختمانهایی که در بلوار شهید منتظری نزدیک تلویزیون هست .خالصه ما به آنجا
رفتیم و برای امتحان ،جلد یک تفسیر کشاف را به بنده دادند که فیشبرداری کنم .در عرض
یک ساعت دو سه عدد فیش نوشتم .آنها هم بررسی کردند و گفتند خیلی خوب است؛
 .1حجةاالسال موالمسمین محمد حسن مومن زاده عضو گروه قرآن بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی است .ایشان
سالها در کنار آیةاهلل واعظزاده فعالیتهای پژوهشی به ویژه تالیف المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته را پیگیری
میکردند .هم اکنون ایشان پس از مرحوم استاد بر این پروژه اشراف دارند.

322

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

شما از امــروز شــروع به کار کنید .ادامــه همان کتاب کشاف را فیشبرداری کــردم ،بهعالوه
چندتا کتاب دیگر .دیگر پایم به آنجا باز شده بود و هرازگاهی به آنجا میرفتم .بعضی اوقات،
برای فیشبرداری به بنیاد پژوهشها میرفتم .فیشبرداری بعضی از کتابهایی را که استاد
واعظزاده تأیید میکردند ،ما انجام میدادیم .دو سه سالی گذشت و فکر تألیف پیش آمد .در
مرحله تألیف ،استاد اعضا را گروهبندی کرد و مسئولیت نظارت بر جمعآوری مطالب نصوص
را هم به من سپرد .این روال کار تا آخر عمر ایشان ادامه داشت .ویرایش علمی مطالبی که به
وسیله دوستان از کتابهای مختلف استخراج میشد ،باید روی کاغذ مرتب نوشته میشد.
آن نوشتههای اول المعجم ،چون خودشان طرح مشخصی نداشت ،دو سه مرتبهای نوشته شد
و کنار گذاشته شد .تا اینکه در آخر به وسیله راهنماییهای خود استاد واعظزاده و ابتکاری
که صورت گرفت ،بحث لغت ،تفسیر و آیات جدا شد .نظمی که اآلن در کتاب حاکم است
ماحصل همان تقسیمبندی است .یکی ،دو مرتبه شاید فقط حرف «الف» را تا انتها نوشتیم،
اما باز برگشتیم .تا اینکه به این سبک و سیاق رسیدیم و بعد از دو بار آزمایش و خطا بهترین
سبک شد .مهمترین کاری که من به دستور استاد باید انجام میدادم ،مقابله نصوص بود؛
یعنی کسانی که یک کلمه و یک مدخل را مینوشتند و مطالبش را از کتابهای لغت و
کتابهای تفسیر جمعآوری میکردند .در آخرین مرحله برای تأیید هرکس باید از هرچه که
نوشته بود ،دفاع میکرد .من هم تا جایی که میشد انتقاد میکردم .درواقع یک مباحثه دونفره
تشکیل میشد که یک نفر مدافع و یک نفر منتقد بود .تا در نهایت نثر و مطلب و مباحث لغوی
و تفسیری که در آن مدخل آمده است اصالح شود ،که خیلی اوقات هم تغییر پیدا میکرد.
•پس این جلسات نقد و بررسی برای هر نفر وجود داشته است؟
در واقع این جلسات برای هر مدخل بود .منتهی دوطرفه ،یک طرف نویسنده و یک طرف
هم بنده .اینها را اگر بنده تأیید نمیکردم ،استاد هم قبول نمیکرد .بعد اینها مقابله میشد.
حتی اوایل کار شاید صد صفحه ،تبدیل به چهل صفحه میشد .،کلی تغییر پیدا میکرد و
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کم و زیاد میشد .کمکم که کار روی غلطک افتاد ،این تغییر و تحوالت هم کمتر و کمتر شد.
تا جایی که برای برخی از دوستان در اواخر به دو صفحه در صد صفحه رسید .ما از سال  63تا
 95از حضور استاد واعظزاده ،از افکارشان ،از مسائل علمی و راهنماییهایی که میفرمودند،
استفاده کردیم .مدت مدیدی در خدمت ایشان بودیم .یکی ،دو دوره هم خودشان امر کردند و
من مقداری استعمالهای قرآنی را نوشتم .سالهای  92و  93بود.
•حتما آن دورهای بود که ایشان به علت مشغلههای کاری در مجمعالتقریب درگیر بودند؟
خیر ،آن دورهای که ایشان در مجمعالتقریب بودند که کل کارها را به بنده سپرده بودند.
خودشان آنجا و کارهای این طرف با بنده بود .ولی باز هم استعمال قرآنی بر عهده خودشان بود.
مختصر مینوشتند و خیلی کم به اینجا میآمدند .بعد هم که از کارهای مجمعالتقریب فارغ
شدند ،خودشان مستقال بحث استعمال قرآنی را مینوشتند .آقای نجفی هم از ابتدا بحث
اصول لغوی را مینوشت که تا همین اآلن هم ادامه میدهند .بنده هم بحث مقابله را که در
حقیقت همان ویرایش علمی بود انجام میدادم .در سال  93ایشان دچار کسالت شدند و
این کار را به من سپردند .بنده هم حدود ده کلمه ،و ده مدخل را نوشتم که چاپ هم شد.
استاد بعضی از آنها را بدون حک و اصالح تأیید میکرد ،بعضی جاها هم مطالبی را بر آنچه
که نوشته بودم میافزود .اینها هم چاپ شد .تا آخر عمر خودشان عهدهدار نوشتن استعمال
قرآنی بودند .منتهی آخرین مرتبهای که بیمار شدند با بنده تماس گرفتند و گفتند که مسئولیت
این کار با من است و باید آن را به پایان برسانم .برای عیادت ایشان که به بیمارستان رضوی
رفتیم ،برای دلخوشی ایشان گزارش کار را دادیم؛ اینکه داریم ادامه میدهیم و این جلدی که
در دست کار هست سریعا چاپ خواهد شد .ظاهرا اولین و آخرین مالقات همان بود ،بعد از
آن ایشان به رحمت ایزدی پیوست.
•نکت ه جالبی که وجــود دارد ایــن اســت که انسانها معموال در کارهای دستهجمعی با

324

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

مشکالتی روبهرو میشوند .بألخره معجم هم یک کار گروهی دقیق و خیلی عمیق بود .اما در
تمام این سالها مجلدها خیلی منظم چاپ میشد و کار جلو میرفت .میخواستم در مورد
این سیستم مدیریت استاد برایمان بگویید.
دو مسأله وجود دارد .یکی بحث مدیریت علمی کار بود که خیلی خوب از عهده آن
برمیآمدند .کاری که نوشته میشد ،مقابله میشد ،شخصا آن را میخواندند ،اشکاالت آن
را تذکر میدادند و ما از این تذکرات درس میگرفتیم تا تکرار مکررات نشود .این خودش خیلی
مهم بود .تمام آنچه که نصوص لغوی و تفسیری ،حتی اصول لغوی نوشته میشد ،مطالعه
ّ
میکرد و ایرادها را گوشزد میکرد .همه اعضا هم خودشان را موظف میدانستند که ایرادات را
بر طرف کنند .لذا از این جهت خیلی در کار دقیق بود .بعضی از مباحث را گاه و بیگاه ،که
حاال شاید به دلیل شخصیت دادن به طرف بود ،یا واقعا جهات دیگری داشت ،حتی به شور
میگذاشت .گاهی اوقات بنده را صدا میزد و میگفت نظر شما در مورد این استعمال قرآنی
چیست؟ دعایی هست در آخر سوره هود ،که یک عده خوبان هستند« ،خالدین فیها ما دامت
السماوات و االرض»(هود ،)108 ،یک عده بدکاران هستند« ،خالدین فیها ما دامت السماوات
و االرض» که هر دو تا هم استثناء خورده است .خاطرم هست فرق بین این دو استثناء را از بنده
پرسیدند .چیزی که من خدمتشان گفتم این بود که تفاوتش در جمله پایانی آیه است .یکی
ٌ
غیر مجذوذ» و در مورد بدان میفرمایدّ :
ً
«عطاء َ
«ان ّربک فعال لما ُیرید» .این
درباره خوبان دارد؛
ٍ
جمله نشان میدهد که امید است حتی جهنمیان ،همه آنها یا عدهای ،از آتش جهنم رهایی
پیدا کنند .و اما در مورد خوبان میفرماید این عطاء الهی قطع شدنی نیست ،که بهشتیان را از
بهشت خارج کنند ،همانطور که جهنمیان را از جهنم خارج میکنند .در این نکات و مسائل
دیگری که برای خودم هم خاطره شده است ،گاهی ایشان سوالی میکردند و بنده هم پاسخی
میگفتم؛ حاال یا از باب مشورت بود یا امتحان .مسأله دیگر این بود که ایشان در بعضی مسائل
از حیث عقیده با دیگران اختالف داشت .مسائل فکری ،کالمی و اعتقادی .ما هم گرچه
شاگردشان بودیم ،اما با اتکا به نظریات تفاسیر شیعه ،گاهی وقتها مسائلی خدمتشان عرض
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میکردیم که منجر به تغییر رأی میشد .یک مرتبه سر موضوعی ،تفسیر المیزان ،تفسیر کاشف
مرحوم مغنیه و یکی دو تا تفسیر دیگر را آوردیم و خطاب به ایشان گفتیم که همه اینها دارند
خالف آنچه که شما نوشتهاید ،میگویند .ناگهان تمام آن قاطعیتی که داشتند به صورت تردید
درآمد .وقتی که ایشان میدیدند ما داریم با سند و مدرک و با اتکا به نظریات علما و مفسرین
شیعه حرف میزنیم ،تغییر رأی هم میدادند که این امر هم خودش نکته قابل توجهی است.
•درست است .وقتی که سن باال میرود ،دیگر تغییر رأی خیلی سخت میشود.
ایشان جواب انتقاد خیلیها را نمیدادند .میگفتند اینها بچه هستند ،نمیفهمند.
(دقیقا با همین عبارت) .ولی وقتی با سند و مدرک حرفی زده میشد ،تغییر نظر هم ممکن
بود .به هر حال ،ایشان خودشان صاحبنظر بودند و در کار خود متخصص .دلسوز بودند
ی تفاسیر آشنا باشند و بدانند که سروکله زدن با آن چقدر
و متبحر .شاید بعضیها با ویژگ 
دقت میخواهد .ایشان خیلی دقیق بودند .انتخاب تفاسیر و کتابهای لغوی که به عنوان
منبع کتاب المعجم قرار گرفت ،انتخاب خودشان بود .این ،دلیل بر تبحر و دقت در فهم
مطالب و اطالعات عمیقی بود که ایشان از کتابهای مختلف لغت و تفسیر داشت .اگر
آن اطالعات نبود ،این چنین انتخابهایشان را گلچین نمیکردند .پشتوانه مطالعاتی دقیق
قرآنی و تدریسهای متعددی که در دانشکده الهیات ،در حوزه و در دانشگاه رضوی داشته،
نتیجهاش این شد که محصول فکر ایشان در المعجم ظهور پیدا کند .البته دوستانی هم که
برای این کار انتخاب شده بودند ،در مجموع افراد باسوادی بودند .اصال اگر باسواد نبودند
نمیتوانستند این کار را انجام بدهند .قلم و نوشتههایشان ،دقت و فهم آنها را نشان میدهد.
البته روز اول همه این طوری نبودند و به مرور کار را یاد گرفتند .در ضمن سالها کار ،نکات الزم
ّ
را فرا گرفتیم .تا این حد که یکسری مباحث را در حوزه تأثیر تفاسیر متقدم ،مثل تفسیر طبری،
زمخشری و شیخ طوسی بر متأخرین بیان کردیم و ایشان از این بابت خیلی خوشحال شدند.
آن را مکتوب کردیم؛ که مثال تفسیر طبری چه تأثیری بر تفاسیر بعدی گذاشت؟ یا مثال تفسیر
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زمخشری به چه میزان در تفاسیر شیعه و ّ
سنی تأثیرگذار بوده است؟ فکر و برداشتهای آنها
چطور؟ چقدر تأثیر داشته؟ یا مثال تفسیر طبری چگونه به تفاسیر شیعه راه پیدا کرده است؟ چه
کسی آن را کلید زده است و در کجا ادامه پیدا کرده؟
ایشان بزرگوار بودند .گاهی وقتها میخواستند افرادی باشند که کار را ادامه بدهند .اینها،
هم خاطرهست و هم همکاری فکری در کتاب المعجم .با این حال ،خودشان تسلط زیادی
بر کارها داشتند .آنهایی که واقعا در تفسیر و لغت کار کردند ،از کتاب تعریف میکنند .ما
در همین سال  96دو جلسه نقد المعجم را داشتیم که یکی در مشهد ،و یکی در قم برگزار شد.
عدهای هم آمدند و نقدهایی را ارائه دادند .اما تعریفها به مراتب بیشتر بود .نقدها هم گاهی
از عدم اطالع آقایان بود .ما نمیتوانیم کاری کنیم که سالیق همه را جمع کنیم ،شاید شما یک
سلیقه داشته باشید و بنده هم یک سلیقه ،نمیشود که دو سلیقه متضاد را در یک جا جمع
کرد .در هر حال ،نظر من این است که دقت و وسعت نظر علمی آقای واعظزاده بود که باعث
شد این کتاب ،یک کتاب پر محتوا و عمیق و دقیق در مسأله لغت و تفسیر قرآن باشد؛ کتابی
که مقام معظم رهبری در مورد آن میفرمایند ما نظیر آن را در دنیا و جهان اسالم نداریمّ .
سنیها
چنین کتابی ندارند و نام المعجم برای این کتاب ،کم است .المعجم ،از کتابهای ماندگار
شیعه خواهد شد.
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محققی در اقتصاد اسالمی
حجةاالسالموالمسلمین دکتر جواد ایروانی

1

بیتردید آی ـةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی (۱۳۹۵-۱۳۰۴ش) از عالمان و محققان و
متفکران برجستۀ اسالمی در جهان معاصر است که با درک محضر بزرگانی چون امامخمینی،
آیةاهللالعظمی بروجردی و عالمه طباطبائی ،نقش ممتازی را در پیشبرد دانش و پژوهش ایفا
نمود .او در زمینههای مختلف علوم اسالمی همچون تفسیر قرآن ،فقه ،اصول و حدیث ،به
تدریس و ارشاد طالب و دانشجویان همت گماشت و در کنار آن تا واپسین لحظات زندگی به
تحقیق و هدایت پژوهشها اشتغال داشت.
آشنایی اینجانب با آن عالم وارسته ،افزون بر جلسات متعدد در دانشگاه علوم اسالمی
رضوی ،به دورۀ تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه فردوسی برمیگردد که از محضر درس و
تجربیات ایشان بهره میبردم و گاه که فرصتی پیش میآمد ،توفیق همراهی با ایشان را در مسیر
راه تا منزل پیدا میکردم و از خرمن تجربهها و ایدههای سودمندشان خوشه میچیدم.
آنچه در اندیشههای آن عالم روشنبین و فرزانه نمود داشت ،آرمان شکلگیری تمدن نوین
اسالمی در پرتو وحدت اسالمی و نیز پرداختن به دانشهای موردنیاز برای تمدنسازی بود و
 .1دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی.

328

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ً
ً
ً
ٌ
اإلقتصاد اإلسالمی کتابا و سنة و فقها» 1در همین راستا قابلارزیابی
«نصوص فی
ایدۀ کتاب
ِ
است؛ کتابی که با اشراف استاد واعظزاده و تالش پژوهشگران بنیاد پژوهشها سامان یافته
است.
برای روشن شدن عرصهای از دانش اقتصاد که کتاب مذکور در آن عرصه سامان یافته
است ،الزم است نخست قلمروهای دانش اقتصاد را مرور کنیم:
دانش اقتصاد به مفهوم وسیع خود ،قلمرو گستردهای دارد كه دستكم هفت بخش را در
خود جای میدهد:
 .1فلسفه (مبانی) اقتصاد :هریك از مكاتب اقتصادی و دیدگاههای آن ،بر پایۀ مجموعهای از
مبانی و اصول استوار گشته است كه از نوع نگاه آن مكاتب به جهان هستی و انسان سرچشمه
میگیرد .اصول یادشده ،مبانی جهانبینی و انسانشناختی مكاتب را تشكیل میدهد كه از
آن به فلسفه نیز یاد میشود.
 .2مكتب اقتصادی :مكتب ،مجموعهای از اصول اساسی شامل «بایدها» و «نبایدها»ی
كلی در زمینههای تولید ،توزیع و مصرف است كه از مسایل جهانبینی سرچشمه میگیرد و بر
حقوق و مقررات و نظام اقتصادی بهطورمستقیم تأثیر میگذارد .شهید صدر كتاب گرانسنگ
«اقتصادنا» 2را برای تبیین مكتب اقتصادی اسالم و مقایسه آن با دیگر مكاتب نگاشته است.
ف و بـا مـقدمه و اشـراف آیةاهلل محمد
ی تألی 
 .1این مجموعه  16جلدی از سوی گـروه اقـتصاد بنیاد پژوهشهای اسالم 
واعظزادهخراسانی نشر یافته اسـت .نویسندگان در این مجموعه به بررسی اقتصاد در متون اسالمی پرداختهاند .روش
آنها این است كه در رابطه با هر مبحث ،ابتدا آیات قرآنكریم و آنگاه احادیث و اخبار و سپس نظریات فقهای مذاهب
مختلف اسالمی را آوردهاند.
 .2هدف از نگارش «اقتصادنا» ،بیان مبانی اقتصاد اسالمی و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی است .این کتاب
نظریههای اقتصادی مارکسیسم و سرمایهداری را معرفی و نقد کرده و سپس مکتب اقتصادی اسالم را ارایه میدهد .نظریه
ُ
«منطقةالفراغ»،از مهمتریندیدگاههایشهیدصدر در زمینهاقتصاداسالمی،در این کتابمطرحشدهاست.این كتاب
ً
دو بخش دارد :بخش اول مباحث فلسفی و استداللی که غالبا به نقد نظامهای اقتصادی مطرح در آن زمان میپردازد
و بخش دوم با مقدمهای كه روش تحلیل در قسمت دوم كتاب را مشخص میكند و پساز آن تالش و كوشش شهید
صدر برای یافتن نظامی در آرای فقهی گذشتگان و بهاضافه آرای فقهی خود ایشان و ایجاد یك مكتب یا نظام اقتصادی
با اصول مشخص و ّ
معین را بیان میکند .اما باید دانست تفكر فلسفی ایشان در بخش اول كتاب ،زمینه را برای بحث
و جهتگیری در مسایل بعدی آماده میكند و نادیدهگرفتن این مباحث موجب درك ناقص قسمت دوم كتاب خواهد
شد .نكته دیگر اینکه تفكر اقتصادی شهید صدر در اقتصادنا متوقف نمیشود و مقاالت و آثار بعدی ایشان كه بخشی
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.3حقوق اقتصادی :به مجموعهای از احكام و مقررات اقتصادی كه برای تنظیم روابط
اقتصادی افراد با یكدیگر و با اموال ،و هماهنگ با مكتب اقتصادی تنظیم شدهاند ،حقوق
اقتصادی میگویند .بخش ُ
«فقه اإلقتصاد» در فقه اسالمی ،دربرگیرندۀ مجموعۀ حقوق
اقتصادی در اسالم است كه حجم فراوانی از متون فقهی را به خود اختصاص داده است.
.4اخالق اقتصادی :بخشی از آموزهها و ارزشهای اخالقی كه در ارتباط با حوزۀ اقتصاد
است ،اخالق اقتصادی نامیده میشود.
.5نظام اقتصادی :به مجموعهای هماهنگ از نهادهای اقتصادی نظام اقتصادی میگویند
كه برای تحقق اهداف اقتصادی گرد هم آمده باشند .این مجموعه ،مشتمل بر الگوهای رفتاری
و نهادهای برنامهریزی ،تصمیمگیری و اجرایی و نهادهای كنترلكننده است.
.6علم اقتصاد ( :)Economicsعلم اقتصاد ،رفتار انسان را در سطح خرد و کالن در زمینۀ
تولید ،توزیع و مصرف كاال و خدمات بررسی میكند.
.7اقتصاد توسعه :پس از جنگ جهانی دوم ،مباحث توسعۀ اقتصادی مطرح گردید و طی
چنددهۀ اخیر كتابها و مقاالتی فراوان دراینباره منتشر شد .در این دوره ،توسعۀ اقتصادی از
ُ
چندبعدی كه مبتنی بر ارزشها و
مفهومی مترادف با رشد اقتصادی تا مفهومی فرااقتصادی و
فرهنگهاست ،تحول یافته است.
ً
ً
ً
ٌ
اإلقتصاد اإلسالمی کتابا و سنة و فقها» در عرصههای سوم و چهارم
«نصوص فی
کتاب
ِ
سامان یافته است که البته خود مبنای عرصههای بعدی قرار میگیرد.
هدف از نگارش این کتاب چنانکه از نام آن پیدا است ،جمعآوری نصوص اسالمی
مربوط به اقتصاد در قرآن ،روایات و فقه اسالمی است ،بهگونهای که مجموعۀ آیات و تفاسیر
آنها ،روایات ،و نصوص فقهی مربوط به مسایل مالی و اقتصادی در تمامی ابواب فقهی مرتبط
را شامل میشود .بدینجهت ،محقق ،عرصۀ اقتصاد اسالمی را از مراجعه به بسیاری از منابع
از آنها در كتاب «اإلسالم یقود الحیاة» آمده است ناظر به همین صیرورت و عدم توقف در یك نقطه است .از اقتصادنا،
ترجمههاییبهزبانفارسیوجوددارد که کتاباقتصادماترجمهسیدمحمدمهدیبرهانیو سیدابوالقاسمحسینیژرفا،
از جملۀ آنها است.
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بینیاز میسازد .ضمن آنکه به مصادر فقهی شیعه اکتفا نکرده و آرا و اقوال دیگر مذاهب
اسالمی را نیز بازنشر داده است.
در بخش ُ
آیات األحکام ،گــردآوری آرای عالمان شیعه ،مبتنی بر کتاب ُ
1
العرفان»
«کنز
ِ
ُ
2
القرآن»
«احکام
فاضلمقداد (متوفی 826ق) و آرای عالمان اهلسنت مبتنی بر کتاب
ِ
ّ
جصاص (307-305ق) است و در صــورت فقدان نصی در این دو منبع ،از سایر منابع
ُ
ُ
مستدرک الوسائل برای روایات شیعه
استفاده شده است .در بخش روایات ،وسائل الشیعة و
و ُ
کنز العمال برای روایات اهلسنت مبنا قرار گرفته است .در بخش مباحث فقهی نیز آرای

فقیهان امامیه ،مذاهب چهارگانه اهلسنت ،مذهب ظاهری و مذهب زیدی ارایه شده است.
جلد نخست این مجموعه مزین به مقدمۀ استاد فقید واعظزادۀخراسانی و جلد شانزدهم نیز
ّ
مزین به تصدیر و خاتمۀ ایشان است.

 .1فاضلمقداد در این اثر به بررسی پانصد آی ه قرآن در  44باب پرداخته است .از ویژگیهای كتاب میتوان به ویژگی تفسیر
«قرآن به قرآن» نام برد؛ هرچند وی از روایات و احادیث بهعنوان تأیید كمك گرفته است .از دیگر خصوصیات كتاب
مقایسه و مقارنۀ دیدگاههای فقهای امامیه با دیدگاههای فقهای اهلسنت است كه نویسنده با رعایت ادب و اخالق به
آن پرداخته است .ابواب و عناوین اصلی كتاب ،عبارتاست از :طهارت ،نماز ،روزه ،زكات ،خمس ،حج ،امربهمعروف،
معامالت حرام ،خریدوفروش ،صلح ،مضاربه ،ازدواج ،طالق ،ظهار ،خوردنیها ،میراث ،قضاوت و حدود.
 .2استنباط احكام فقهی از آیات قرآن با استناد به روایات و اقوال فقهای حنفی ،كار اصلی جصاص در این اثر است .وی
به ترتیب آیات و سورههای قرآن ،آیات مربوط به احكام فقهی را شرح و تفسیر نموده و ذیل هر آیه ،آیات دیگر مربوط به آن
موضوع و نیز ادلۀ احكام مورد اشاره را تبیین كرده است .همچنین دیدگاه و دالیل فقهای فرقههای مسلمان را در خصوص
هر آیه جویا شده و نظرهای اختالفی آنان را بیان داشته است.
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پذیرای همیشگی نظرهای جمع
مصاحبه با علیرضا غفرانی

1

•شما مدت زیادی در محضر استاد واعـظزاده بودهاید و جلد دوم سفرنامهی ایشان را هم
ً
خودتان آماده کردهاید .آشنایی شما با استاد دقیقا در چه سالی اتفاق افتاد؟ و آیا این آشنایی
در بنیاد پژوهشهای اسالمی رقم خورد یا جای دیگری؟
قبل از حضور در بنیاد پژوهشهای اسالمی هم ما وصف ایشان را زیاد شنیده بودیم.
خیلی هم عالقه داشتیم که در کالسهایشان شرکت کنیم .اولین بار سال  1365بود .ایشان
در دانشگاه رضوی علوم قرآنی تدریس میکردند .اما چون با کالسهای من تداخل داشت
ً
نتوانستم یک جلسه بیشتر شرکت کنم .در سال  70هم که عمال با استاد وارد کار علوم قرآنی
شدیم و همنشین و همکار.
•شروع کارهای دسته جمعی از چه سالی بود؟ کارهایی مثل معجم ،نصوص و کارهایی که
خود استاد با همکاری دوستان در اینجا انجام میدادند.
از سال  1363و با افتتاح گروه قرآن .این کارها با فیشبرداری از کتابهای تفسیر و لغت
 .1نویسنده و پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

332

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

آغاز شد .این روال ادامه پیدا کرد و حدود سالهای  70و  71بود که استاد با کمک همکاران
شروع به پیاده کردن و چاپ آنها در قالب کتاب کرد .یعنی تا آن زمان ،تمام کارها ،دستی
و روی کاغذ بود .یکی کتاب المعجم و دیگری هم کتاب نصوص که یکی از دوستان آقای
موسوی خودشان بهتر توضیح میدهند.
•رویکرد استاد در کارهای دستهجمعی خیلی برای من جالب بود .بعضی از فضال چون به
یک سطح علمی رسیدهاند ،در هر زمینهای نظر خود را تحمیل میکنند و میگویند حتی اگر
جمع به نتیجهای رسید ،در نهایت نظر من را باید اعمال کنید .میخواستم نظر شما را نسبت
به رویکرد و اخالق ایشان در فضاهای پژوهشی و دستهجمعی بدانم؟
استاد واعظزاده به طور کلی پذیرای نظرهای جمع بودند اما نه در فرمول اولیه .ایشان یک
فرمولی داشتند که درواقع اساس کارشان بود .وقتی آن را پیاده میکردند از آن پایین نمیآمدند
ً
و تغییرش نمیدادند .اما با وجود این ،ممکن بود برخی مطالب و مباحث کم و زیاد بشود .مثال
بعضی مواقع میگفتند چرا بخش متن لغوی در معجم یا بخش نصوص لغوی زیاد است .یا
چرا نصوص تفسیری کم است .گاهی میگفتند چرا در بحث لغوی که همکار ما آقای نجفی
ً
مینویسند ،این اشکاالت وجود دارد .مخصوصا در بخش استعمال قرآنی که خود استاد
مهارت داشتند ،این کم و کاستیها را میدیدند و روی این مسایل حساس بودند .تا جایی
که بنده با روحیه ایشان آشنا هستم ،قبول هم میکردند .اما روی چهارچوب کتاب ،هیچگاه
بحث نمیکردیم .خاطرم هست خیلی اوقات بعد از اینکه از تهران برمیگشتند میگفتند که
فالن آقا گفته است که در بخش استعمال قرآنی ،چنین اشکالی وجود دارد و مطلب گم است.
باید چه کنیم که بهتر جا بیفتد؟ ممکن بود با بنده ،با حاجآقای مؤمنزاده و یا با هر کس دیگری
مشورت کنند ،اما هیچگاه به آن چارچوب دست نمیزدند .حتی در جریان همین سه کتابی
ً
که با ایشان کار کردیم من ابدا به استخوانبندی کتاب دست نمیزدم .اصال جرأتش را نداشتم.
اما اگر ایرادی وجود داشت و آن را با خودشان مطرح میکردم ،قبول میکردند .یک مرتبه هم که
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یکی از دوستان چنین دستکار یهایی کرده بود ،ایشان خیلی ناراحت شدند که البته به حق
هم بود .چون هر تغییری در بن کار باعث میشد که از هدف مورد نظر فاصله بگیریم.
ً
•لطفا در رابطه با کتاب سفرنامه هم توضیح بدهید؟ اینکه این مجموعه چگونه جمعآوری
شد و آیا قبلتر بخشهایی از آن چاپ شده بود یا نه؟ چون قسمتهایی مثل سفر به سوریه یا
سفر به لبنان در مجله دانشکده چاپ شده بود .این مجموعهای که شما تهیه کردهاید به جز
آنهاست؟ آیا مطالب دیگری هم بود؟
کتاب سفرنامه ،در واقع ،به عنوان بخشی از مجموعه مقاالت استاد بود؛ مقاالتی که در
دانشگاه مکتوب کرده بودند .البته قرار بود غیر از اینها هم مواردی باشد؛ چون سفرهای ایشان
به کشورهای اسالمی ادامه داشت .یکسری دستنوشته هم داشتند که میگفتند نمیدانم با
آنها چه کردهام .به ما هم نداده بودند .حاال متأسفانه یا فرصت پیدا نکردند و یا گم شده بود.
در نتیجه ،این خاطرات سفر ،همانهایی است که دانشگاه انجام داده و چاپ کرده است.
منتها در این بین ،ایشان مطالبی را هم که به یادشان آمده بود اضافه کردند.
•به جز این مجموع مقاالت و سفرنامهها ،آثار دیگری هم گردآوری کردهاید؟
استاد واعظزاده در بنیاد پژوهشها چند کتاب دیگر هم داشتند .به عنوان مثال یکی از
آنها در مورد انقالب اسالمی بود .منتها در این اثناء ،یک فاصله زمانی ایجاد شد که به قول
خودشان«:ما ،هم از این اتفاق استفاده کردیم و هم ضرر کردیم ».ایشان در طی این مدت در
مجمعالتقریب ممحض شده بود و باید به عنوان کسی که بر فضای آنجا مشرف است مدیریت
ً
آنجا را به عهده میگرفت .یعنی عمال از شنبه تا چهارشنبه اینجا نبودند .این روال از همان
سالی که ایشان به عنوان مدیر کل مجمعالتقریب بودند تا اواخر سالی که مقام معظم رهبری
آقای تسخیری را جایگزین کردند ،ادامه داشت .به همین دلیل در این مدت بیشترین تالش و
ً
کارهای علمی و بحثی استاد در بخش تقریب بود .خصوصا در نماز جمعه و خطبههای آن که
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در ده جلد چاپ شده بود .درسها و بحثهای عربی را هم ایشان در آن زمان چاپ کردند .اما
با تمام این اوصاف ،ایشان هنوز خیلی چیزها دارند که بشود ادامه داد.
•من یادداشتها و دستنوشتههای زیادی از استاد در همین کتابخانه پیدا کردهام .آنها را
دستهبندی کردهام و سه ،چهار ماه رویشان کار کردهام .مطالب خیلی مفیدی هستند .من با
تکتک مطالبی که استاد سر کالس درس میگفتند مواجه شدهام ،خیلی کار چاپ نشده دارند.
بله ،ایشان کارهای چاپ نشده زیادی دارند .ایدههای فراوانی هم داشتند که متأسفانه
ً
به عمل ننشست .مثال خود بنده به خاطر دارم که چندین دفعه در همین بنیاد پژوهشها
طرحهایی دادند که متأسفانه انجام نشد.
•در حال حاضر چه؟ از آن ایدهها و برنامهها خبری هست؟ شما به ایشان نزدیک بودهاید.
خیلی دوست دارم بدانم چه طرحهایی در سر داشتند .آدمی که این همه سال کار پژوهشی
میکند ،به یقین ایدههای کالنی مثل معجم یا نصوص در ذهنش است.
ایشان چون جزء هیأتمدیره و درواقع رییس آن بودند ،طرحهایشان را در همانجا مطرح
میکردند و به ما نمیگفتند .من تا جایی میدیدم که میگفتند بنده فالن حرف را زدهام.
اما دقیق اشاره نمیکردند و گذرا رد میشدند .با کسانی که میآمدند و گپوگفت داشتند
برنامههایشان را مطرح میکردند .ایدههای زیادی هم داشتند ولی متأسفانه عملی نشد .حاال
یا قابل چاپ نبودند یا عواملی مثل سیاستهای اداره ،قابل فروش بودن یا نبودن و تأمین
هزینههایش در آینده مطرح بوده است.
•با توجه به اینکه رابطه نزدیکی با استاد داشتهاید ،چه در فضای شخصی و چه در فضای
پژوهشی ،از برخوردها و ارتباطاتی که داشتهاید میتوانید خاطرهای را برای ما تعریف کنید؟
یکی از چیزهایی که میتوان سوای از خاطره گفت همین بحث کار خودمان است؛ همین
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که میتوانستیم بگوییم شاگرد استاد واعظزاده بودهایم .خیلی شنیدهایم که میگویند فالنی
شاگرد فالنی بوده است و همیشه از خودمان میپرسیدیم مگر شاگرد فالنی بودن چه امتیازی
دارد؟ اوایل که با استاد بودم و شروع به کار کرده بودم ،گمان میکردم که خیلی به کار وارد
هستم اما بعد همه متوجه میشدیم که کار خیلی اشکال دارد .یکی از بارزترین ویژگیهایی
که من در وجود استاد دیدم ،همین بود که با توجه به سن و سالشان از کوچکترین اشتباهی
ً
نمیگذشت و حتما به آن اشاره میکرد .دقت زیادی در کارشان خرج میکردند .عالوه بر این،
ً
استاد اگر با کسی دوستی میکرد واقعا دوست بود و با تمام افراد رفتاری درست و بهجا داشت.
به عنوان مثال در بنیاد پژوهشها ،با کسانی که در بخش خدمات کار میکردند همانطور
ً
رفتار میکرد که با افراد دیگر ،و برایشان تفاوتی نداشت .یا مثال در باب مالقاتهایی که در
همین بنیاد اتفاق میافتاد ،افراد زیادی بودهاند همسطح ایشان که به سایرین اجازۀ حضور و
وقت مالقات نمیدادند .من مشابه این اتفاق را زیاد دیده بودم .در صورتی که استاد با آغوش
باز پذیرای همه بودند .حتی روزی جوانی آمد و به بنده گفت که با استاد کار دارد .اجازه گرفتم
و وارد شد .صحبتهایش عیان میکرد که جوان پختهای نیست .با این حال ،استاد خیلی
با رویی گشاده با او برخورد کرد .همیشه همینطور بود .به خوبی پذیرای جوانانی بود که برای
پرسش و پاسخ میآمدند.
استاد واعظزاده کم فردی نبود .در سفری که توفیق داشتم و به کربال و نجف مشرف شدم،
ایشان به من گفتند که یک نسخه از کتاب معجم را به دفتر آیةاهلل سیستانی تقدیم کنم .آنجا
وقتی که گفتم از طرف آقای واعظزاده آمدهام ،به ایشان خبر دادند و حتی میخواستند ترتیب
یک مالقات حضوری را بدهند .آن روز مالقات عام داشتند و نشد .گفتند روز بعد برویم که
ّ
متأسفانه ما برگشتیم .میخواهم بگویم که اینچنین شخصیتی در حد مرجعیت دینی بودند.
ً
اتفاقا خود من چندین دفعه به ایشان گفتم که چرا با این همه علم و تسلط بر فقه و قرآن قدم به
دنیای مرجعیت نگذاشتید؟ و ایشان با خندهای حرفم را قبول میکردند اما هیچوقت این کار
را نکردند و بنده هم نمیدانم که به چه علت بود.
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•این چیزی که شما گفتید خیلی نکته مهمی است .سال  1388که در مقطع کارشناسی
تحصیل میکردم ،خیلی مایل بودم که در کالسهای مقطع دکتری هم شرکت کنم .استاد
ً
با روی باز از این درخواست من استقبال کرد .طبیعتا به هرکس دیگری میگفتم با پاسخ
منفی مواجه میشدم .در بنیاد پژوهشها هم وضع به همین منوال بود .حتی زمانی که روی
پایاننامهام کار میکردم ،خیلی از موضوع من خوششان آمده بود و کلی کتاب و منابع دیگر
ً
معرفی کردند .درحالیکه سایر افراد معموال به دلیل مشغله کاری قبول نمیکنند .به هر حال
ایشان شاگردی شخصیتهای بزرگی را کرده بودند؛ از آشیخ هاشم قزوینی و آشیخ مجتبی
گرفته تا آقای بروجردی ،مرحوم صدر و خیلی شخصیتهای مختلف دیگر.
بله ،گاهی بوده که در همین جا افرادی رسالههایشان را میآوردند تا ایشان مطالعه کنند
ً
و نظرشان را بگویند .من خودم وقتی رساله را میدیدم و چند ورقی میزدم واقعا حوصلهام سر
ً
میرفت و میگفتم چقدر پر اشتباه است! ولی استاد واقعا تسلط عجیبی در تندخوانی و درک
مفاهیم داشتند .اگر پانصد صفحه کتاب را به ایشان میدادند به سرعت تورق میکردند و
عیوب آن را هم دقیق بیان میکردند .برای خود بنیاد هم بسیار عجیب بود .چون سایر اوقات
که کتابها را به فرد دیگری در بنیاد یا خارج از آن میدادند ،چند ماه طول میکشید که آنها
را مطالعه کنند .اما استاد اگر همین امروز کتابی را تحویل میگرفتند ،یک ساعت زمان نمیبرد
که مطالعه میکردند و اشکاالت آن را هم میگرفتند .چه افرادی که به اینجا میآمدند و ایشان
ً
هم با صبر تمام آنها را هدایت و راهنمایی میکرد .واقعا این متانت را در هیچ کسی با این
ً
شخصیت و بار علمی ندیده بودم .عالوه بر این ،ایشان واقعا به کارش عشق میورزید؛ یعنی یا
کاری را انجام نمیداد یا آن را با ایمان تمام انجام میداد .با عشق تمام .تا جایی که توان علمی
و جسمیشان اجازه میداد خودشان را خالصانه در کار غرق میکردند .به شدت به قول و
قرارهایشان پایبند بودند .اگر کسی برای کاری قرار بود دنبال ایشان بیاید و کمی دیر میکرد،
خودشان دست به کار میشدند و میگفتند برای من ماشین بگیرید که من زودتر بروم ،به کارم
برسم و بدقول نشوم .در صورتی که وقت گرفتن از برخی افراد که شاید یکسوم ،یکدهم یا
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ً
حتی یکبیستم علم ایشان را هم ندارند خیلی مشکل است! در چنین مسایلی ایشان واقعا
یک الگو بودند .حداقل سمتی که در مدت زمان کار در بنیاد پژوهشها داشتند ،ریاست
ً
هیأتمدیره آنجا بود .اینها ،مواردی است که واقعا کم پیدا میشود.
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شخصیتی جامع و دور اندیش
آیةاهلل محمد علی تسخیری

بنده خودم را کمتر از آن میدانم که تعریفی از مرحوم واعظزاده داشته باشم .خودم همیشه
ً
ّ
از مکتب ایشان بهره بردهام .آیةاهلل واعظزاده واقعا یک جریان بزرگ و به نظرم مقدس را رهبری
کردند .در این بین از حضور استادان بزرگواری هم استفاده کردند که در طلیعه آن ،مرحوم آیةاهلل
ً
عظمی بروجردی بود .ایشان در یک فضایی که واقعا تقریب مبهم و مجهول بود ،تالش کرد که
این مسئله را جا بیندازد .خیلیها میگفتند که این دیگر چه مقولهای است که این آقا دارد
مطرح میکند؟ تقریب یعنی چه؟ تقریب که نه در حدیث ،نه در روایات و نه در آیات ذکری از
آن نشده ،چگونه به عنوان یک راه مقدس و راه ائمه؟مهس؟ دارد مطرح میشود؟ ریشههای تقریب
چیست؟ آیــا تقریب با تبلیغ از تفکر بلند اهــل بیت ســازگــار اســت؟ آیــا تقریب به معنی
عقبنشینی از اصول و حتی فروع ماست؟ این مسائل زیاد مطرح میشود و باألخره انتقاد
اصلی به مرحوم آیةاهلل واعظزاده وارد بود .الحمدهلل بعد از جهادی که ایشان و دیگران کردند،
امروزه این مفهوم تقریبا جا افتاده است .امروز همه میدانیم که تقریب دارای چهار مرحله
است :مرحله اول شناخت تفکر دیگران و پیدا کردن دایره مشترکات است ،یا به تعبیر قرآن
الکلمه ثقاء .مرحله دوم سعی در گسترش دایره این مشترکات داشتن از راه گفتگوی منطقی
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است .مرحله سوم یعنی همکاری با دیگران ،اعم از مسلمانان و متدینین و ّ
حتی در رابطه با
مکاتب غیر آسمانی .مرحله چهارم هم همکاری در زمینههای مشترک است و باألخره اینکه
اگر مسائلی باقی میماند که خواهد ماند ،و قابل تفاهم نیست ،همدیگر را معذور بداریم .این
چهار مرحله به نظر بنده انسانی و طبیعی است .حتی اولین انسانی که به دومی میرسید
میخواست بداند که در ذهن او چه میگذرد؟ و به او آن مطالبی که در ذهن خودش میگذرد
را میرساند ،نکات مشترک را پیدا میکند و در این مسئله مشترک همکاری میکند .مسئله
دیگر درمورد ریشههای تقریب است .بله ،شاید واژه تقریب را در قرآن پیدا نکنیم .جدای از آن
که بعضیها گفتند تقریب فکری در قرآن هست شاید در روایات هم پیدا نکنیم .هرچند خیلی
واضــح تاکید میکردند ریشههای تقریب در آیــات و روایــات هست .بــرای مسئله گفتگوی
منطقی به منظور توسعه نقاط مشترک ،شاید بشود گفت که در قرآن یک تئوری کامل گفتگوی
منطقی است .شرایط گفتگوکنندگان چیست؟ واضح است که نمیشود هر نفری با هر سطح
علمی با فرد دیگری با هر سطح علمی گفتگوی منطقی داشته باشد« .ها انتم هوالء حاججتم
فیما لکم به علم ،فلم ّ
تحاجون فیما لیس لکم به علم» یک تقارب علمی است .در قرآن مسئله
بیطرفی در گفتگو مطرح است و اشاره میشود به آیه  24سوره سبأ که پیامبر اکرم مأمور میشود
ّ
به کافران بگوید« :و انا او ایاکم لعلی هدی أو فی ضالل مبین» .مسئله احترام به طرف مقابل که
در آیه  25سوره سبأ آمده است ،مسئله گذشت از سوابق و تمرکز بر قضیه مورد گفتگو« ،قل
عما اجرمنا و النسأل ّ
التسألون ّ
عما تعملون» که تقارب بین اجرمنا و تعملون بسیار زیباست.
نفرموده است که «و تجرمون» .ما اجرمنا به نظر این است که شما مسئول نیستید ،شما هر
کاری کردید ما مسئول نیستیم .بیاییم بر محور گفتگو تمرکز داشته باشیم .مسئله فضای سالم
گفتگو در قرآن مطرح است وقتی که به پیامبر اکرم ؟ص؟ ،میگفتند :مجنون ،مجنون ،مجنون.
این فضای دروغینی که کافران درست میکردند ،قرآن به آن تنها یک راهحل نشان میداد و
میفرمود« :قل ّ
انما اعظکم بواحده» .یک مطلب از شما میخواهم؛ «ان تقوموا هلل مثنی و
فرادی» .به خانههایتان برگردید و این عقل جمعی را بشکنید .یک نفر یا دو نفر بنشینید ،فکر
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کنید که این مردی که در مقابل شما هست و صحبت میکند میتواند مجنون باشد؟ این
همان امین نیست؟ همان صاحب شما نبود؟ «ان تقوموا هلل مثنی و فــرادی ثم تتفکروا ما
بصاحبکم من جنه» .خالصه اینکه تعبیرات زیادی به عنوان شروط یک گفتگوی منطقی در
قرآن ذکر شده است .یکی از ریشههای تقریب مسئله آزادی اجتهاد است .اجتهاد در اسالم
مقبول است ،و به طور طبیعی اجتهاد هم گاهی به نتایج گوناگون منتهی میشود .حتی
بعضی از ّ
مفسرین که معلوم نیست چقدر حرفشان درست باشد ،گفتهاند اجتهاد انبیا هم
گاهی به اختالف میرسد .مثال میزنند به مسئله داوود و سلیمان ،یا از روایاتی که در آن پیامبر
اکرم؟ص؟ اجتهاد برخی از صحابه را با اجتهادی که متناقض بود با اجتهاد برخی دیگر ،هر دو تا
ّ
ّ
یصلی ّن احد العصر ال
را قبول فرمودند .مثل مسئله بنیقریظه که پیامبر اکرم؟ص؟ فرموده بود« :ال
فی بنی قریظه» .یعنی راه طوالنی شد و نشد عصر بعضیها نماز خواندند ،بعضی اجتهاد
کــردنــد و گفتند کــه البــد ایــن کنایه اســت از ســرعــت حمله بــه بنیقریظه ،نــه در نتیجه
خیانتهایشان .یکی گفت ما باید به حرفی تمسک کنیم و نماز عصر را هم نخواندند مگر بعد
از مغرب .بعضیها هم نماز خواندند که نقل شده پیامبر اکرم؟ص؟ اجتهاد هر دو تا را قبول
کردند .یا چیزی که اهل سنت نقل میکنند در رابطه با معاذ ابنجبر ،این است که پیامبر
اکرم؟ص؟ امتحانش فرمودند که اگر مشکلی داشتید چه میکنید؟ عرض کرد به کتاب اهلل عمل
میکنیم .اگر نبود به سنت رسول عمل میکنیم .اگر نبود ،تعبیر معاذ این بود که« :اجتهد رأیی
و ال آلوا» کوتاهی نمیکنم .حاال این روایت هم البته سندش مورد مناقشه است ،مرحوم سید
محمد تقی حکیم در اصول فقه مقارن ،این سند را مناقشه کرده است .هرچه هست ،اجتهاد
در اسالم آزاد است .البته طبق ضوابط دقیق و به تعبیر امروزی اجتهاد جواهری .این هم یکی
از ریشههای تقریب است .تمرکز بر نقاط اشتراک یکی از ریشههای تقریب است که معلوم
ّ
ّ
است آیه «قل یا اهل الکتاب ،تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم ال نعبد ال اهلل و النشرک به
شیئا و ّ
الیتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهلل »1بر همین نکته تأ کید دارد .مسئله تاکید بر مفهوم
 .1آل عمران64 ،
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ّ
ّ
اخوت« ،انما المومنون اخوه ،»1مسئله تاکید بر وحدت ّامت اسالمی است ،که تقریب مقدمه
وحدت و زمینهساز وحدت است .کتاب آسمانی و الهی کتاب وحدت است .از هر راهی که
میشد قرآن مسیر را طی کرد ،تا ّامت را به مسئله وحدت برساند« .والتکونوا کالذین ّ
تفرقوا و

اختلفوا من بعد ما جاءهم ّ
البینات و اولئک لهم عذاب عظیم ،یوم تبیض وجوه و تسود وجوه
فاما الذین اسودت وجوهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون و اما الذین
ابیضت وجوههم ففی رحمت اهلل هم فیها خالدون .»2تأ کیدات قرآن بر وحدت زیاد است.
حتی بعضیها میگفتند یک تأ کید بر وحدت سیاسی است .قرآن اشاره میکند که دشمن
برای خودش یک وحدت دروغین درست کرده است علیه شما .شما اگر وحدت راستین
خودتان را برقرار نکنید ،در فتنه و فساد غوطهور میشوید« .والذین کفروا اولیاوهم بعضهم اولیاء
بعض ّال تفعلوه تکن فتنه فی االرض و ُ
فساد کبیر .»3آیةاهلل واعظزاده جهاد میکرد تا این مفهوم
را جا بیاندازد .گفته میشد آیا تقریب با تبلیغ مکتب واالی اهل بیت سازگار است .خودشان
یک الگوی عملی هستند ،هم مسئله تقریب را به عهده داشتند و هم تألیفات زیادی در رابطه
با اجتهاد ،مکتب و با فقه نزد امامیه دارند .من یک سلسله از تألیفات زیاد ایشان را دیدم.
ایشان جامعیت داشتند یا به تعبیر دیگر دائرهالمعارفی بودند .یکی از خصلتهای مرحوم
آیةاهلل واعظزاده این بود که در تفسیر ،حدیث ،رجال ،علوم مختلف و تاریخ ،طرحهای زیادی
در هیأت علمی پژوهشگاه مجمعالتقریب مطرح و عملی میکردند .شاید طرح روایات مشترک
ایشان ،به شصت جلد رسید و به نظر من میتوانست به صد و بیست جلد هم برسد .ما خیلی
روایات مشترک داریم .ایشان میفرمودند ،وقتی که این طوری باشد معلوم میشود که منبع
یکیست .اینکه ترویج میشود شیعه یک راه دارد و ّ
سنی یک راه دیگر ،و اینها الیلتقیان ،این
کار غلطی است .از این بهره گرفتند و باألخره نتیجه این شد که روایات و احکام مشترک زیاد
است .یکی از علمای بزرگ اهل ّ
سنت میگفت که من به این نتیجه رسیدم که نود و پنج
 .1حجرات.10 ،
 .2آل عمران.105 ،
 .3توبه71 ،
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درصد احکام اسالم یک قائل شیعه و یک قائل ّ
سنی دارد .این قدر مشترکات داریم چرا ما این
نود و پنج درصد را فراموش میکنیم .فقط آن نکاتی که مورد اختالف ما هست را مطرح میکنیم
تا زمینه را برای دشمن فراهم کنیم .هر چه هست به نظر بنده و چیزی که ایشان تأ کید میکردند
هیچ منافاتی نیست .تقریب مانع مطرح کردن مسائل تاریخی مورد اختالف نیست ،مانع
مطرح کردن مسائل اعتقادی مورد اختالف نیست .ولی باید ادب اختالف داشته باشیم.
مالحظه کنید در آیه اجرمنا و تعملون ،مسئله آداب قرآن این نکته را خیلی خوب تبیین کرده
است .به نظرم امروز مسائل خیلی صاف شده و راحت میشود مسائل تقریب را عنوان کرد.
مسئله تقریب در سیره اهل بیت چقدر مطرح است؟ خود ایشان تأ کید میکردند و میگفتند:
درست است که ابن ُعقده چهار هزار شاگرد برای امام صادق؟ع؟ ذکر کرده ،ولی اآلن نه ابن
ُعقدهای هست و نه کتاب ابن ُعقده .گویا حتی مقام معظم رهبری (رحمتاهلل) عدهای را به
یمن فرستادند که بروند و این کتاب ابن ُعقده را به دست بیاورند .ولی هیچ چیزی پیدا نکردند.
ولی در فهرست شیخ اسامی اینها و احواالت این شاگردان آمده است .آدم میتواند مطمئن
باشد که اکثر آنها شیعه نبودهاند ،ولی چگونه امام با آنها برخورد میکردند که همه میگفتند
ُ
فداک ابی و ا ّمــی .عاشق امام بودند .یک رفتار ،رفتار تقریبی میکردند .هیچ وقت به آنها
اهانت نمیکردند .من یک روز در جایی گفتم که ائمه اربعه؛ یعنی ابوحنیفه ،شافعه ،حنبل و
مالک همگی عاشق امام بودند .ابوحنیفه معروف است که لوال السنتان لهلک النعمان.
مالک یک روایت عجیبی دارد .مرحوم شیخ صدوق از خود مالک نقل میکند و تعبیراتی که
از امام داشتند عجیب بود و احترامی که امام به این جوان داشتند« :کان یفرش لی مخدح و
یقول لی یا مالک انی احبک .»1جوان با ذکاوتی بود .آن وقت نقل میکند که« :هو اهلل ما کان اال
صائما ،او قائما او یقرا القران» ،آن روایت معروف حج را هم همین مالک نقل میکند « :فلما
ّ
بلغنا مبلغ طلبی ّ
ارتج لسان ،فقلت له یا ابا عبداهلل ،قلها و البد لک انت تقولها» .تا بشود احرام
ببندید .به من فرمود« :یا بن ابی عامر ،و اهلل اخاف ان اقول ،لبیک اللهم لبیک فیقول اهلل ال
.1امالی صدوق ،ص.162
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لبیک و السعدیک» .این مقدار نقل میکند .شافعی که عشقشان نسبت به اهل بیت معلوم
است .فخر رازی در جایی و در تفسیرش میگوید که «اتهم شافعی بانهم یتشیع و ان اعتبروا
ذلک فخر له» .فخر رازی آدم کوچکی نیست .خود فخر در جایی در مسئله بسمله و جهر
بسمله و انتخاب امیر؟ع؟ میگوید« :و من اقتدا بعلی و فقد اهتدا حنیفه هراره» .احمد حنبل
هم روایات زیادی دارد .اتفاقا این کتاب احمد حنبل اکثر روایات غدیر را نقل کرده و روایت
میشود که یک روزی ،در بیرون شهر اصحاب احمد نشسته بودند و در مسئلهای اختالف
میکردند .تا آن زمان کم بود مسئله ذکر خلفای اربعه .اهل ّ
سنت تمرکزشان بر سه خلیفه بود .آیا
خالفت برای حضرت امیر مناسب بود یا نه؟ احمد شنیده بود که پسرش عبداهلل نقل میکرد
که پدرم وارد مجلس شد و گفت :علی زینت خالفت بود و خالفت زینت علی نبود .خالفت
باید خود را باال بکشد تا به حضرت علی؟ع؟ برسد .خوب این حرف احمد حنبل است که
خودش منبع الهام وهابیهای امروز است .هر چه هست من معتقدم روش ائمه روش تقریب
بود ،علمای ما روششان تقریبی بود .مرحوم شهید ثانی در همان نوشتهای که از خودش به جا
گذاشته میگوید یکی از افتخاراتم این بود که من در مدرسه نوریه در بعلبک فتوای مذاهب
پنجگانه را درس میدادم و یکی از بهترین سالهای زندگانی ما بود .خودش نام چهل استاد از
استادانش در االزهر را ذکر میکند .خالصه سیره علمای ما سیره تقریبی بود .مرحوم شهید اول،
مرحوم شیخ طوسی در مجلسش ،حتی در سلسله استادان علمای اهل سنت هم یک حالت
تقریبی بود .یک کتابی را که شیعه تألیف میکند دو نفر از اهل سنت آن را شرح میدهند و
بالعکس .یک سنی تألیف میکند ،دو نفر از شیعیان آن را شرح میدهند .متأسفانه این حالت
جداسازی دو فقه به نظر من ضربهای به مسیر درسها و بررسیهای فقهی وارد میکند.
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معتقد به وحدت هدف و کثرت طریق
ّ
مصاحبه با آیةاهلل محمدابراهیم جناتی

1

•آشنایی حضرتعالی با آیةاهلل واعظزاده از چه زمانی شروع شد؟
وقتی آقای خمینی؟هر؟ فرمودند« :باید وحدت ،بــرادری و هماهنگی و همدلی رعایت
شود» ،در روزهای آخر عمر آقای خمینی ،آقای خامنهای شروع به تأسیس مؤسسۀ مذاهب
اسالمی (مجمع تقریب مذاهب) کردند .بعد از ما خواستند که شش نفر برای برگزاری دو جلسه
در هر ماه ،تعیین شوند و در این جلسات ،آراء مذاهب در مسائل مختلف بیان و بحث شود
که در هر مسأله ،شیعه ،حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی چه میگویند و نظریات اینها نه
ّ
به صورت دعوا ،بلکه با ادله بیان شود؛ برای مثال ،در مورد مسح پا ،ما مسح میگوییم ،آنها
امس ُحوا
شستن را قائلند .دلیل اینها نقل شود .فرض کنید که شیعه میگوید به دلیل آیۀ«َ :و ِ
محمد ابراهیم ّ
 .1حضرت آیة اهّلل ّ
جناتی ،سال  ١٣١١هجری شمسی در شاهرود دیده به جهان گشودند .در شش سالگی
به اشارۀ پدر به فراگیری قرآن مجید و ادبیات فارسی پرداخته و در یازده سالگی وارد مدرسه علمیه شاهرود گردیده و در
مدت چهار سال موفق به اتمام مقدمات و مقداری از سطح عالی شدند .هنوز هجده بهار از عمر ایشان نگذشته بود
كه سطوح عالیه فقه و اصول را به ضمیمۀ منظومۀ سبزواری به پایان رسانده و به منظور گذراندن مراحل بعدی به مشهد
هجرت كرده و از درسهای استادان آن حوزۀ علمی بهرۀ فراوان بردند .پس از مدتی به قم رفته و با شركت در درس خارج
فقه آیتاهّلل العظمی بروجردی و خارج اصول امام خمینی به تحصیل ادامه دادند .سپس به نجف اشرف مهاجرت نموده
توپنج سال در آن مركز علمی اقامت گزیدند ،كه بیشتر آن صرف استفاده از محضر پرفیض استادان آن حوزۀ
و بیس 
ّ
علمیه مانند آیات عظام شاهرودی ،حكیم ،شیرازی ،حلی ،زنجانی و خویی گردید.
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َ ُ َ ُ
ُ َ َ ُ َ ُ
رجلکم» را تغسیل وجوهکم میگیرند .ما میگوییم عطف بر محل
رجلکم ،»1آنها «ا
رؤسکم و ا
ِب ِ
َ ُ
ِبرؤسکم و مجرور است ،عطف بر نزدیک بهتر است .آنها هم دلیل دارند و مسأله دعوایی
نیست ،دروغ نیست ،اصل آیه را هر دو قبول داریم؛ ولی در مقام استنباط آنها یک طور و ما
طور دیگری استنباط میکنیم و این از روی عناد و دشمنی نیست یا در مسألۀ شستن دستها
َ َ ُ ُ ُ َ
َّ
ُ
اید َی ُکم َالی َ
متم ِالی
با توجه به آیۀ «یا ایها الذین امنوا اذا ق
راف ِق،»2
الم ِ
الصلوه فاغسلوا ُوجوهکم و ِ
ما میگوییم شستن دست از آرنج تا نوک انگشتان است؛ ولی آنها طور دیگری میگویند .ما
عقیدۀمان این است و آنها عقیدۀ دیگری دارند و برای حرفهایشان مدرک هم دارند؛ به هر
حال قرار شد در هر ماه دو بار این جلسات برگزار شود و بعد از سه یا چهار ماه که شش یا
هفت جلسه تشکیل شد ،مباحث جلسات جمعآوری و چاپ شود ،بدون تعصب ،بحث
علمی شود؛ اینها نوشته شد .ما یک جلسه برگزار کردیم که من ،آقای واعظزادۀخراسانی،
آقای تسخیری و یک نفر دیگر هم بودیم .دو نفر از اهل سنت هم حضور داشتند -که من این
دو نفر را در این سالها ندیدم و شنیدم که یکی از آنها کشته شد -به هر حال همان طور
ً
که آقای خامنهای دستور داده بودند ،یک جلسه برگزار کردیم که اتفاقا در ایام حج هم بود.
نمیدانم شاید من را واردتر دیدند یا چه دلیلی داشت که ابتدا از بنده شروع شد .چون ایام
حج بود گفتیم در مورد وجوب حج از دیدگاه مذاهب بحث شود .ما این را عنوان کردیم ،یادم
است گفتیم که در اصل وجوب حج اشکالی وارد نیست و ما در همۀ مذاهب این را قبول
داریم و جای بحث ندارد که به چه دلیل حج واجب است؟ شیعه و سنی همه این را قبول
َ َ َ
ً
ل َع َلی ّ
دارند و بر آیۀ َ«و ِ ّ
الناس ِح ُّج َ
طاع ال ِیه َسبیال »3اجماع است و روایات هم
یت َمن است
الب ِ
ِ
ً
ً
در کنارش است«َ :من مات لم ّ
یحج مات یهودیا و نصرانیا »4باألخره وجوب حج درست است
و ما در این اختالف نداریم .آمدیم سر مسایلی که در آن اختالف است و این اختالف منشأ
 .1مائده.)6( ،
( .2مائده.)6،
 .3آل عمران.97 ،
 .4الکافی.268/4 ،
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دشمنی نیست .شیعه فکر میکند آنها به خاطر دشمنی ،خالف ما استنباط میکنند ،آنها
خیال میکنند ما دشمنی میکنیم .خیر ،هیچ دشمنی در کار نیست .اصل آیه را همه قبول
دارند و این که حج واجب است ،واضح است .شرط وجوب حج طبق آیۀ استطاعت است
که در استطاعت بین مذاهب اختالف است؛ ولی این اختالف به این معنا نیست که اگر
َ
بین ما و آنها اختالف است و حتی بین خود سنیها هم اختالف و زد و خورد است .اتفاقا
االن که فکر میکنم یادم است که این مسأله به جا و به مورد بوده که من عنوان کردم (در 25
سال قبل) .کسی که مستطیع شد ،حج بر او واجب میشود و در این هم اختالف نیست و
طبق این آیه ،کسی که استطاعت داشته باشد ،حج بر او واجب است .حال ،برداشتها
از مستطیع مختلف است .اختالف در برداشت و مقام استنباط است و نه در اصل دلیل و
مطلب .برخی میگویند مراد از استطاعت ،استطاعت عقلی است .برخی قائلند که شرعی
است و بعضی دیگر عرفی میدانند .این سه نظریه وجــود دارد .مالک بن انــس ،پیشوای
مذهب مالکیها ،استطاعت عقلی را قائل است .ما میگوییم استطاعتی که موجب وجوب
حج است ،استطاعت شرعی است .استطاعت شرعی این است که طرف آبرومند به مکه
برود ،در کمال راحتی ،در کمال نشاط ،خوبی و خوشحالی به حج برود ،بعد هم که از حج
برمیگردد ،کوچکترین لطمهای به زندگی شخص وارد نشود ،یعنی زندگیاش به هم نخورد،
این استطاعت شرعی است؛ اما استطاعت عقلی میگوید هرکس هر طور که میتواند باید به
حج برود ،حتی اگر گدایی کند .کسی که میتواند به حج برود باید برود و شرطی ندارد ،فقط
شرط این است که بتواند برود و بیاید .کشورهای آفریقایی 22 ،کشور پیرو و مقلد مالک بن
انس ،هستند و همه هم به مکه میروند ،حتی اگر شده گدایی کنند ،به مکه میروند که من
این را به چشم خود ،دیدم .روزهایی که گوسفند ذبح میکردند ،میآمدند و گوشت میگرفتند،
ً
اصال خانه اجاره نمیکردند و تنها در یک چهار دیواری میخوابیدند .اینها با ما که بد نیستند
یا سنیهای دیگر ،برای مثال ،ابوحنیفه معتقد است که استطاعت شرعی و یا استطاعت
عرفی که اینها را ما شرح دادیم که استطاعت عقلی به چه معناست؟ استطاعت شرعی چه
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ربطی دارد؟ و ...و این اختالف هم به دلیل اختالف در برداشتها و در مقام استنباط است
و در اصل دلیل اختالفی وجود ندارد .این موضوع را مطرح کردیم ،همین یک جلسه برگزار شد
و دیگر ادامه پیدا نکرد .مرحوم آقای واعظزاده خراسانی که خداوند ایشان را رحمت کند ،در
واقع خیلی آدم منصفی بودند ،ایشان مخالف نبود و میگفت که خوب است این جلسات
را ادامه دهیم .هرکس یک موضوعی را معین کند و قبل از آن در مورد موضوع مطالعه کند.
مدتی گذشت و گفتند میخواهیم خارجیها را به تهران دعوت کنیم و ما را یکسال مدام به
تهران میکشیدند که امروز فالنیها را دعوت کردیم ،فالن جلسه برای پیروزی انقالب و....
برگزار میکردند .خالصه این جلسه دیگر منعقد نشد .بعد که در سالهای آخر ،آقای خامنهای
تأ کید داشتند ،آقای سیدمحمدباقر حکیم ،آقای سیدمحمود شاهرودی و اینها هم حدود دو
یا سه ماهی آمدند و مشارکت کردند .نه به عنوان بحث ،چون بحثی نمیشد ،فقط به عنوان
این که حضور پیدا کنند و جزء این دسته باشند .فقط آقای واعظزادۀخراسانی ،خیلی مایل
بودند که این جریان ادامه پیدا کند که عملی نشد.
• بنابراین ،از قبل با ایشان مراوده نداشتید؟
خیر ،حدود سه یا چهار سالی طول کشید ،هر چند این بحث عملی نشد؛ ولی به عنوان
حزب شش نفری که تعیین شده بودند ،همیشه بودند و در مجالس و محافل حضور داشتند.
بیرمنگام انگلیس برای نقش زمان و مکان و قضیه اختالف پروتستانهای مسیحی ،از بنده
دعوت کردند که در آنجا صحبت کنم؛ همچنین در ترکیه.
•حضرت عالی آن فکر مبارز را ادامه دادید؟
بعد از  25سال ،کتاب فقه مذاهب را مؤسسۀ مذاهب در ده جلد چاپ کرد .این را خود
بنده به صورت فردی ادامه دادم ،که این ده جلد در حال چاپ است ،از همان جهتی که
آقای خامنهای تأ کید کرده بود ،من خودم آن را ادامه دادم و مؤسسۀ مذاهب اسالمی که آقای
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موسوی زنجانی در سازمان اسالمی منطقۀ دو که در آنجا بنده یک دوره فقه مذاهب را درس
دادم ،آن را ده جلد چاپ کردند .این کاری است که بیهیچ چشمداشتی انجام دادم؛ خود
آقای واعظزاده خیلی قدردان و نسبت به ما خیلی مهربان بودند؛ چون عقیدهاش بر این بود که
ما مقداری واردتر هستیم .مقصود این است که این عملی نشد و بعد قرار شد که از این دو جلد
کتاب ،در چهار ماه قبل رونمایی کنیم که این دو جلد مربوط به  25سال درس ما نبود ،وقتی در
نجف بودم ،بحثهایی را که میکردم را گردآوری کردم و در دو جلد چاپ شد .آن را من خودم
خیلی قبول ندارم؛ ولی این ده جلد درست و حسابی کار و تدریس شده است .االن هم در
دسترس آنهاست و خیلی محبت و مهربانی میکنند و ما هم از اینها راضی هستیم .حاضر
هستند همه خصوصیات را حتی بیشتر از آن که بنده بگویم ،عمل کنند و جبران کنند؛ ولی در
عین حال ،ما این دو جلد را در مورد مذاهب چاپ کردیم .سپس آقای اراکی به منزل ما آمدند،
کتاب حدیث آوردند و از من دعوت کردند .هرچه اصرار کردند بنده در جلسه شرکت نکردم.
•تعبیر و تحلیل شما از مسألۀ تقریب چیست؟
مراد از وحدت و همدلی كه در بین مسلمانان جهان همیشه و بهخصوص امــروز مورد
تأ كید میباشد ،این نیست كه سنى شیعه شود یا شیعه سنى شود یا اینکه مذهبی بهعنوان
مذهب ّ
سوم بدست بیاید ،بلكه مراد این است كه همۀ دارندگان مذاهب اسالمى در یك
صف که خداوند آنها را در نخستین منبع و پایۀ شناخت که کتاب خداست و دومین منبع و
پایۀ شناخت که سنت رسول خدا و اوصیای اوست بهعنوان برادری قرار داده ،قرار بگیرند و در
مقابل دشمنان سفاک و بیباک و خطر ناک و خونریز بایستند .مراد از تقریب بین مذاهب كه بر
آن بسیار تأ كید شده ،این است كه عالمان و فقیهان مذاهب ،در یك جلسه جمع شوند و در
فضایى آرام ،سالم ،صمیمى و بدون تعصب و تحجر و ظاهر گرایى مسایل را مطرح كنند اگر
به نقطه مشترك رسیدند بسیار خوب و اگر هم نرسیدند هر كسى در نظریه خودش باقى باشد
و تقریب بین مذاهب اسالمی امكان دارد ،زیرا ما اسبابى را در كتاب دروس الفقه المقارن ذكر
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کردیم که ثابت میکند تقریب بین آنها از نظر أدله امکان پذیر است هر چند اختالف در مسایل
فرعى نظرى بین فقیهان مذاهب اسالمی وجود دارد ،ولى در بیشتر مسایل اختالفی ،تقریب بین
آنها امکان دارد و در بعضی که امکان پذیر نباشد ،مختص به یك مذهب نیست بلکه در تمام
مذهب نیز بین عالمان آن در مقام استنباط حکم از دلیل ،اختالف وجود دارد و این شاهد آن
است كه منشأ اختالف ،مذهب نیست ،بلكه نظرى بودن مسایل در مقام استنباط حکم از
ادله است و این امرى طبیعى است؛ بنابراین ،سرمنشأ برداشتهاى فقیهان از اصول شریعت
آن است كه آنان در مقام استنباط بر آنها تكیه دارند ،چون فقیهان مذاهب اسالمی با وجود آنكه
همه بر این باورند كه نخستین منبع استنباطى ،كتاب اهّلل و دومین آن سنت رسول خدا؟ص؟و
اوصیای اوست ،در عین حال با هم در مسایل نظرى اختالف در مقام برداشت حکم الهی
از کتاب خدا و سنت رسول او دارند و این اختالف آنان ،ناشى از برداشتهاى آنها در مقام
استنباط حکم از کتاب خدا و سنت رسول میباشد نه اختالف در اصل دلیل ،و این منشأ
بهکار گیری قواعد و مبانى فقهى خویش در مقام استنباط حکم الهی از آنها است؛ اختالف
لغویان در برخى از كلمات وارد در دو مأخذ و منبع استنباطى ،اختالف ّقراء در قرائتهاى
آیات قرآن كریم و اختالف راویان در نقل روایات و تعارض آنها و اعتماد و عدم اعتماد بر راویان،
بوده است؛ این اختالف بین عالمان مذاهب اسالمی در مقام استنباط حکم از أدله هیچ خطر
ً
و پیامد ناگواری براى امت اسالمى در بر ندارد ،زیرا اوال :هدف همه یكى است و آن رسیدن به
ً
حكم خدا و رسول است .ثانیا :این اختالف ،موجب گسترش فقه از جهت مصادیق مىشود.
بدین سبب گفتهاند« :رحمت امت در اختالف ائمه است» یا «اختالف اصحاب من رحمت
اســت» یا «اختالف اصحاب من بــراى امتم رحمت اســت ».این مــوارد هیچ مشكلى براى
امت اسالمى به بار نمىآورد ،چون این اختالف در بسیارى از مسائل نظرى است و این گونه
اختالفها بین عالمان در همۀ زمانها ،زمان صحابه و تابعین و تابعان تابعین بوده و آنان هیچ
گاه آن را وسیلۀ درگیرى و صفآرایى در برابر یكدیگر قرار ندادهاند .البته این اختالف در صورتى
خطرساز مىگردد كه باعث نزاع و درگیرى شود كه خداوند از آن در آیات بسیارى از قرآن هشدار
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داده است « :وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم؛ نزاع مكنید تا اینكه سست شوید ونیرویتان از
دست برود »1...و یا موجب تفرقه شود كه خداوند از آن نهى كرده است و مىفرماید« :واعتصموا
بحبل اهّلل جمیعا و ال تفرقوا...؛ همگى به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراكنده مشوید 2.برادران
اهل سنت اگر چه مانند شیعیان معتقد به ورود نص دربارۀ امامت ائمه اهل بیت؟مهع؟ نیستند،
ولى آنان را دوست مىدارند و اعتقاد دارند كه آنان پیشوایان دیناند و آنان را سرورانى مىدانند
كه در بین امت اهل فضیلتاند و در اسالم صاحبان مكانتاند؛ از این رو ،ما بر این باوریم كه
مسلمانان همه ،هم شیعهاند و هم سنی؛ ّاما شیعهاند ،چون ّ
محب اهل بیت؟مهع؟ میباشند و
ّاما سنی هستند چون همه به سنت رسولاهلل و اهل بیت او عمل مىكنند .البته بعد از رحلت
ط مشى شیعیان در رسیدن به سنت ،از دیگر مسلمانان جدا شد ،چرا كه شیعه
رسول خدا خ 
بر این باور است كه راه تداوم سنت پیامبر همانا پیروى از سنت اهل بیت اوست ،در صورتى
كه اهل سنت معتقدند كه راه تداوم سنت پیامبر پیروى از سنت صحابه است؛ معتقدیم،
هدف همه یكى است و آن رسیدن به سنت رسول خداست .بنابراین هدف همه ما یكى
است ،اگر چه در طریق رسیدن به آن اختالف وجود دارد؛ سبب پیروزى مسلمانان بر كافران در
صدر اسالم این بوده است كه «ید واحده» شدند و بدین وسیله توانستند دین خدا را نشر دهند
و كلمة اهّلل را برافرازند و بشریت را از پرستش بتان به پرستش خداى آورند و از ظلمات جهل به
فروغ علم و از كفر به ایمان راهبر باشند .پس الزم است كه با تكیه بر استعانت خداوندى ،نه
بر شرق و غرب بلكه بر خود اعتماد كنند و از اختالف بین خود بپرهیزند و صفهاى خود را
فشرده سازند و سخن خود را در برابر دشمنان اسالم یكى گردانند تا بتوانند خصومت دشمنان
را از جمع مسلمانان در تمام جهان دفع كنند و براى نجات سرزمینهاى مقدس فلسطین
بكوشند تا درفش اسالم یك بار دیگر بر فراز آن به اهتزاز درآید و مسلمانان شعار طنینانداز «اهّلل
اكبر» را سردهند .آرى ،با اتحاد و دور نهادن اختالفات ،ترس و اندوه رخت برمىبندد ،چنان
 .1انفال.46 ،
 .2آل عمران.103 ،
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كه خداوند تبارك و تعالى فرموده است« :و سستى نكنید و غمگین نشوید ،كه اگر مؤمن باشید،
شما برترخواهید بود 1.دشمنی ما با اینها بر سر مسایل فقهی و شرعی نیست ،مشکل ما با اهل
سنت بیشتر مباحث اعتقادی و کالمی است؛ ولی وقتی که یکی از اهل سنت مثال در حال
وضو گرفتن است ،ذهن عوام مردم ما این است که از روی دشمنی این کار را میکند یا آنها که
یک شیعه را میبینند ،میگویند :آیه گفته که در وضو بشوید؛ ولی این دارد مسح میکند؟! یک
قسم از دشمنیها در بین مردم عوام ،از این راه پیدا میشود و این طبیعی است .ذهنیت مردم
این گونه است؛ ولی این از بین میرود؛ برای مثال ،خود بنده زمانی که طلبه بودم همه این کارها
را دشمنی حساب میکردم .االن برای من ثابت شده است که اینها تقصیری ندارند و فقط
ّ
مقلد هستند و بقیه هم که میگویند ،دلیل دارند .مقصود این است که این آ گاهیها ،کینهها
را کم میکند .االن نزدیکترین مذاهب به ما به نظر شما چه مذهبی هست؟ مذهب حنفیها
است .در قضایای مذهبی ،نزدیکترین مذاهب به ما شافعیها هستند و در مجالس عزای
امام حسین؟ع؟ شرکت میکنند؛ ولی نزدیکترین مذاهب به ما در فقه اجتهادی ،حنفیها
هستند .تقریب بین مذاهب و کم شدن کینهها از این راه است که انسان آ گاهی داشته باشد
و مسایل را به طور کامل بداند؛ برای مثال ،در زمان آغاز غیبت کبری ،عالمان به هم ارتباط داده
میشدند و شاگرد هم میشدند .خیلی از سنیها ،نزد شیعه درس خواندند؛ همچنین علمای
شیعه و سنی از هم اجازه میگرفتند؛ برای مثال ،شهید ثانی چند اجازهنامه از عالمان اهل
ی با تقریب مخالف
سنت دارد؛ ولی هرچه جلوتر آمدیم ،فاصلهها زیاد شد .به طور کلی بعض 
هستند -که آن قضیهاش جداست ،-آنهایی که موافق هستند ،چند نوع دیدگاه دارند:
بعضی میگویند اگر ما به درستی با اهل سنت گفتگو کنیم و به آنها آ گاهی دهیم ،موجب
میشود که آنها از مواضعشان قدری کوتاه بیایند ،بگویند درست است و در اینجا حق با
شماست ،یعنی دو طرف باید مقداری کوتاه بیایند .بعضی میگویند به طور کل ،لزومی ندارد
که سنی و شیعه کوتاه بیایند ،ما باید در مقام عمل وحدت ایجاد کنیم .وقتی دشمن ما (شیعه
 .1آل عمران ،آیه .139
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و سنی)- ،برای مثال آمریکا -یکی است .کاری نداشته باشیم که شما [حضرت] علی؟ع؟
یا عثمان را قبول دارید ،در مقام عمل کنار هم بایستیم و اتحاد دیدگاه داشته باشیم .من در
جلد دهم نوشتم که مراد از وحدتی که نظام ،امام خمینی؟هر؟ و رهبر انقالب میگفتند ،این
سنی ،شیعه شود یا شیعه و ّ
سنی شود یا ّ
نیست که شیعهّ ،
سنی مذهب خود را کنار بگذارند و
یک مذهب سومی اختراع کنند و از آن پیروی کنند .مراد از وحدت این است که «المسلمون
اخوة» را رعایت کنند ،حفظ وحدت و هماهنگی در مقابل دشمنانی است که میخواهند از
این راه ایجاد اختالف میکنند و باعث بدبختی و نابودی مسلمانان و شیعیان شوند و نگذاریم
دشمنان سوء استفاده کنند.
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منادی ِاکسیر وحدت در جام تقریب
آیةاهلل سیدهادی خسروشاهی

1

مقدمه
حوزۀ علمیۀ قم و جامع األزهر در قاهره ،در دو سوی عالم اسالم جایگاه ویژهای در تبیین
و شکلدهی اندیشۀ اسالمی در ابعاد مختلف آن :فقه ،اصول ،کالم و تفسیر و ...و رهبری
تودههای مسلمان بهسوی جامعۀ آرمانی اسالم دارند.
هرگونه تحول و پیشرفت در افکار و اندیشههای حاکم بر این دو حوزۀ بزرگ ،بهطورمستقیم
بر کل جهان اسالم اثرگذار بوده و منشأ تحوالت خواهد شدُ .درســت همچنانکه تحوالت
عظیم فکری حوزۀ علمیه قم عامل اصلی ظهور انقالب شکوهمند اسالمی ایران در آغاز قرن
 .1سید هادی خسروشاهی (متولد 1317ش تبریز) در  16سالگی ،عازم قم شد و در حوزۀ علمیه به تحصیل دروس
سطح پرداخت و سپس در مراحل باالتر ،دروسی چون فلسفه ،تفسیر ،فقه و اصول و ...را در حضور اساتیدی چون :آیةاهلل
بروجردی (بهمدت چندماه) ،امامخمینی ،آیةاهلل شریعتمداری ،آیةاهلل عالمه طباطبائی و بزرگانی دیگر ّ
تلمذ نمود و به
دریافت اجازاتی در امور حسبیه (منوط به اذن فقها) و همچنین در مراحل علمی باالتر  -اجتهاد -و نقل حدیث از علما
و مراجع بزرگ نجف و قم و مشهد نایل آمد كه از آنجمل ه است :امامخمینی و آیات عظام :سید ابوالقاسم خوئی ،سید
شهابالدین نجفیمرعشی ،سید محمدکاظم شریعتمداری ،سید محمدهادی میالنی ،سید محمدصادق روحانی،
آیةاهلل شیخ آقابزرگ تهرانی ،آیةاهلل شیخ مرتضی حائری ،آیةاهلل سید احمد زنجانی ،آیةاهلل میرزا عبدالجواد جبلعاملی،
تحقیق«امامعلیصدایعدالتانسانی»استاد
آیةاهللمیرزاابوالفضلزاهدیقمیو دیگران....ازجملهآثار استادترجمهو
ِ
ُجرج جرداق در پنج جلد است كه بیش از دهبار و در دهها هزار نسخه تاكنون چاپ شده است.
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پانزدهم هجری گردید.
در این میان ،نقش رهبران فکری و اساتید بزرگ در ایجاد این تحوالت بر کسی پوشیده
پرفرازونشیب جوامع اسالمی و نقش علما و مراجع بزرگ در ایجاد نهضتها و
نیست .تاریخ
ِ

حرکتها و تحوالت بزرگ سیاسی و اجتماعی ،نشان گویایی از این واقعیت است.

در دوران معاصر و در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ،بعد از جنگ جهانی دوم و
تفرقه و تشتت در جهان اسالم ،سقوط دولت عثمانیِ ،اشغال ایران ،ایجاد دولت جعلی و
نامشروع اسراییل و ،...ظهور دو مصلح بزرگ را در میان امت اسالمی و از این دو حوزۀ بزرگ
شاهدیم« :آیةاهللالعظمی سید محمدحسین بروجردی» مرجع عالیقدر جهان تشیع و عالمه
«شیخ محمود شلتوت» (شیخ جامع األزهر) (۱۹۶۳-۱۸۹۳م1341-1217 /ش) .بیتردید
ً
ّ
قرآنی
طرح دیدگاههای مصلحانه و مترقی از جانب آندو ،مخصوصا توجه جدی آنان به اصل ِ
«وحدت امت اسالمی» و تبیین مبانی علمی آن براساس کتاب و سنت ،انظار مسلمانان را
متوجه آنان ساخت.
ایشان با اقدامات اصالحگرانه و وحدتبخش خویش در جهان اسالم ـبهگونهای که تا آن
زمان سابقه نداشتـ ،تأثیر تعیینکنندهای در توجه مسلمانان به روش هدایت مشترک اسالمی
ای ناشی از جهل و تعصب با دسیسههای حکام و
خویش و لزوم کنارگذاشتن اختالفات فرقه ِ

استعمارگران ،بر جای گذاشتند.

فتوای معروف «شیخ شلتوت» در صحت تعبد و عمل به فقه و مذهب شیعه بهعنوان
یکی از مذاهب رسمی اسالمی و تأسیس « ُ
دار التقریب بین المذاهب االسالمیه» به دبیرکلی
مرحوم عالمه شیخ محمدتقی قمی در قاهره و عضویت علمای بــزرگ فریقین و حمایت
مرحوم آیةاهللالعظمی بروجردی از آن ،از آثار این تحول بزرگ فکری در اندیشههای رهبران دینی
مسلماناناست.
ُ
«دار التقریب بین المذاهب االسالمیة» در حیات ُپربار خود منشأ بسیار پربرکتی در
ُ
شناخت متقابل علمای شیعه و سنی از یکدیگر شد .انتشار شصت شماره مجلۀ «رسالة
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ُ
ُ
ُ
مختصر النافع»« 2،حدیث
مجمع البیان لعلوم الـقــرآن»« 1،
االس ــام» ،انتشار تفسیر کبیر «
الثقلین» 3و ...از طرف ُ
دار التقریب و با مقدمۀ شیوخ األزهر ،ازآنجمله است.
گامی در راه تقریب

« ...مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی» که پس از  45سال از تأسیس ُ
دارالتقریب به
دستور رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت «آیةاهلل خامنهای» مدظلهالعالی در سال  1369به
دبیرکلی «آیةاهلل واعظزادهخراسانی» در ایران تأسیس شد ،فلسفۀ وجودی خود را استمرار راه آن
دو بزرگوار دانسته و خود را ادامۀ وجودی ُ
التقریب مصر میداند.
دار
ِ
این مجمع به همت واالی آیةاهلل واعظزاده در چهلمین سالگرد رحلت «آیةاهلل بروجردی»
اقدام به برگزاری «کنگره بزرگداشت آیةاهللالعظمی بروجردی» و «شیخ محمد شلتوت» نمود و به
مدت سه روز ( 19تا  21دیماه  )1379در تهران و قم ،علما و اندیشمندان و مراجع بزرگ تقلید
را از ایران و شیوخ و اساتید بزرگ األزهر را از مصر فراخواند تا در یک همایش بزرگ و بیسابقه یاد
این دو بزرگمرد را گرامی دارند و با تبیین مبانی علمی اندیشههای مصلحانۀ آنان ،گامی تازه
در راه وحدت اسالمی و تقریب مذاهب بردارند.
حضور یک هیأت بزرگ علمی  20نفره از علمای بزرگ األزهر در ایران که «شیخ محمود
عبدالغنی عاشور» قائممقام و معاون شیخ األزهر« ،شیخ نصر فرید واصل» مفتی محترم مصر
.1تألیفالسعیدابوالفضلبنالحسنالطبرسی،تقدیممحمودشلتوت،محمدتقیالقمی ،تحقیقو شرحمحمدمحمد
المدنی،عبدالعزیزمحمدعیسی،محمداسماعیل،نشر ُ
دار التقریببینالمذاهباالسالمیه10،جلد،قاهره،بیتا.
 .2تألیف ابوالقاسم نجمالدین جعفربن حسن هذلی حلی (معروف به محققحلی و محققاول (۶۰۲-۶۷۶ق)) .این
نسخه در سال ۱۳۷۶ق با همکاری وزیر اوقاف مصر ،احمد حسن باقوری و با تأیید شیخ األزهر ،شیخ محمد شلتوت
چاپ شده است که همانند سایر کتابهای فقه مذاهب اربعه ،بهعنوان کتاب درسی فقه مذهب جعفری تدریس
میشود .شیخ محمدتقی قمی منشی جماعت تقریب بین مذاهب در مصر بر این کار اقدام کرده است .در الذریعة راجع
به این نسخه آمده است :و لقد فیض اهلل سبحانهوتعالی بعد انقضاء العصور المظلمة عدة من رجال الدین النابهین
المتنورین المصلحین المجتهدین فی اتحاد کلمة المسلمین والدفاع عن وسائس المستعمرین فاتفقوا علی طبع هذا
الکتاب النافع( .ج ،۱۴ص.)۷
.3قاهره،مطبعهمخیمر،بیتا.
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و رؤسای دانشکدههای مختلف األزهر و دیگر اساتید بزرگ مصری ازجمله آنان بودند ،جلوۀ
خاصی به این اجتماع بخشیده بود .این هیأت مصری با مقام معظم رهبری و رییسجمهور و
شخصیتهای دیگر دیدار کردند .شیخ محمود عبدالغنی عاشور در نمازجمعه تهران حضور
یافته و سخنرانی بسیار مهمی در آنجا ایراد کرد .آنها همچنین در شهر مقدس قم ضمن بازدید
از مراکز مهم علمی با برخی از مراجع بزرگوار تقلید و فضال و اساتید بزرگ حوزه دیدار و گفتوگو
کردند.
در اهمیت این کنگره همین بس که یکی از روزنامههای مهم مصری نوشت در طول تاریخ
پس از وقایع تأسفبار در صدر اسالم ،هیچگاه چنین اجتماع باشکوه و مهمی از رهبران جهان
تشیع و تسنن در یکجا تشکیل نشده بود .این کنفرانس در مطبوعات مصر ،ایران و منطقه
عربی نیز بازتاب گسترده و قابلتوجهی داشت.
آیةاهلل واعظزاده دبیرکل «مجمع جهانی تقریب مذهب اسالمی» ،در نامهای به اینجانب
در اهمیت این بزرگداشت و ثمرۀ آن چنین بیانکرد:
1379/11/26
یدامظلهالعالی،سفیرمحترمجمهوریاسالمیایراندر کشور مصر
آیةاهللحاجسیدهادیخسروشاه 
با عرض سالم ،صحت و سالمتی و مزید توفیقات شما را از خداوندمتعال مسئلت دارم .با
یک دنیا سپاس و تشکر از زحمات و ابتکارات جنابعالی در اعزام هیأت بلندپایۀ «ازهری»
به ایران جهت شرکت در کنفرانس تکریم «آیةاهلل بروجردی» و «عالمه شیخ محمود شلتوت»،
الزم است به اطالع برساند که این کنفرانس دو روزه در تهران و یک روز در قم به بهترین وجه
برگزار شد و فضال و ّ
مدرسان بزرگ قم از این کار بسیار تقدیر کردند« .آیةاهلل مکارم» و «آیةاهلل
سبحانی» نیز همراه مفتی مصر و دیگران در قم صحبت کردند« .آیةاهلل مکارم» طی نامهای
از این کار تقدیر نموده است .گاهی به ما میگفتند همۀ کنفرانسهای شما یک طرف و
این کنفرانس یک طرف .پس از کنفرانس در مهرجان الوطنی عربستان در ریاض شرکت
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کردم ،معلوم شد غالب حاضران خبر کنفرانس ما را شنیدهاند و در آنجا نیز پوشش خبری
خوبی داشته است.
من توسط آقای «دکتر عاشور» نامۀ تشکر همراه با هدیهای برای شیخ ازهر آقای دکتر سید
ً
طنطاوی (1306ش1346/ق1388-ش1431/ق) 1فرستادم که فورا پاسخ داد و من هر دو
را برای شما میفرستم تا در پروندههای سفارت در رابطه با ایران باقی بماند.
«آقای رفاعه» کاردار مصر (در تهران) نیز میهمانی آبرومندی بهافتخار این هیأت داد که
عدهای از بزرگان ایرانی هم در آن شرکت داشتند .و من طی نامهای میخواهم از وی تشکر
کنم .چندکتاب هم به این مناسبت به عربی و فارسی چاپ شد که برای شما میفرستیم.
ً
دیروز «آقای دکتر تبرائیان» با تلفن اجماال انعکاس اخبار کنفرانس را در مطبوعات مصر
ً
خبر دادند ،قبال هم خود حضرتعالی به «آقای میرآقایی» گفته بودید .انتظار دارد کلیۀ
آن مطبوعات را برای ما بفرستید .نامۀ جناب آقای مفتی را به اطالع رهبری معظم خواهم
رسانید ،یکبار برای «آقای اختری» فرستادم که گویا ایشان پیش از آن عازم حج شده بودند.
سالم و تشکر اینجانب را به آقای شیخ ازهر و اعضای هیأت و نیز به «آقای دکتر کمال
ابوالمجد» ابالغ نمایید.

ُ
والسالم علیکم و رحمةاهلل وبرکاته
محمدواعظزادهخراسانی
دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

آیةاهلل واعـظزاده در همین راستا ،نامهای هم خطاب به جناب طنطاوی (شیخ األزهر)

2

 .1طنطاوی در ابتدا به عضویت مؤسسه ادیان اسکندر پیوست او همچنین در دانشگاه اسالمی لیبی تحصیل کرده
است در دهه ۱۹۸۰پس از سفر به عربستان سعودی به ریاست بخش تفسیر دانشگاه اسالمی مدینه برگزیده شد .طنطاوی
در سال ۱۹۸۵به مصر بازگشت .او در سن ۵۸سالگی به عنوان مفتی اعظم مصر برگزیده شد .در سال ،۱۹۹۶ده سال پس
از رسیدن طنطاوی به درجه مفتی اعظم ،او از سوی حسنی مبارک به عنوان شیخ األزهر انتخاب شد.
1306( .2ش1346/ق1388-ش1431/ق).
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نوشته و توسط اینجانب به ایشان فرستاده بود .که متن آن چنین است:
حضرت مستطاب امام بزرگ آقای «دکتر محمد سید طنطاوی» شیخ جامع األزهر شریف،
ُ
ّمداهللفیعمره و ّایده فی ّ
مهمته .السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته .اما بعد:
با کمال خوشوقتی و احترام از هیأت گــرانقــدری که به نیابت از سوی حضرتعالی
در کنگرۀ بینالمللی بزرگداشت دو امام بزرگ« :امام بروجردی» و «عالمه شیخ محمود
شلتوت»؟امهر؟ شرکت کرد ،استقبال کردیم .این هیأت بزرگ و آن نخبه از علمای األزهر
به ریاست نایب شما عالمه «محمود عبدالغنی عاشور» و جناب مفتی «دکتر فرید نصر
واصل» به ما و به جمهوری اسالمی ایران بهعنوان پیامآوران وحدت و فراخوانان تقریب
مذاهب اسالمی ،بسی افتخار دادند و دیدارهای بسیار پرباری داشتند و خاطرات پنجاه
سال پیش را در ذهنمان زنده کردند و درهای تازهای در روابط برادرانۀ حوزۀ علمیه در اینجا
َ َ َ ْ ُ
اهَّلل
و ازهر شریف گشودند که جملگی به برکت فضل جنابعالی بود که آن هم «ذ ِلك فضل ِ
ُْ َ ْ ََ ُ َ ُ ُ َْ ْ ْ
1
اهَّلل ذو الفض ِل ال َع ِظ ِیم»
یؤ ِت ِیه من یشاء و
من واژهای که بیانگر احساسات و سپاسم از اینهمه محبت جنابعالی باشد نمییابم
و به ناتوانی خویش اعتراف میکنم .از خداوندمتعال برای شما کمال صحت و سالمت
و سعادت و برای «ازهر شریف» شکوفایی و موفقیت روزافــزون در رسالت جــاودان خود
را مسئلت دارم؛ یاد و خاطرۀ این نشست همچنان باقی خواهد ماند تا انشاءاهلل شاهد
ثمرات ُپربار آن باشیم.
ُ
والسالم علیکم و رحمةاهلل وبرکاته
محمدواعظزادهخراسانی
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

 .1حدید.21 :
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و پاسخ «شیخ األزهر» به دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی چنین بود:
«برادر فاضل«جنابشیخمحمدواعظزادۀخراسانی»دبیرکلمجمعجهانیتقریبمذاهباسالمی.
السالم علیکم و رحمتاهلل وبرکاته .و بعد:
با نهایت تشکر و امتنان ،نامه شما را که حامل همهگونه ستایش از «ازهــر شریف» و هیأت
شرکتکنندهدر کنگرۀبینالمللیبهریاستجناب«شیخمحمودعبدالغنیعاشور»وکیلازهر
شریف و عضو مجمع «البحوث االسالمیه» بهمنظور بزرگداشت دو رهبر بزرگوار «امام بروجردی» و
«امام شیخ محمود شلتوت» (شیخ جامع ازهر شریف)؟امهر؟ بود ،دریافت شد.
این هیأت از سوی شما و کنگره و رییس دولت و ملت کشور برادر جمهوری اسالمی ایران
حامل همه گونه احترام و بزرگداشت و ارجی برای رییس ،دولت و ملت کشور دوم شما
(مصر)بود.
این خود نشان از عمق بــرادری و دوستی صادقانه و پیوندهای نیرومند و استوار میان
کشورهای ما و نیز «ازهر شریف» و حوزههای علمیهای است که پاسداران میراث اسالم
با همۀ مذاهب گوناگون آن هستند و هر ناظر منصف و اندیشمند آ گاهی این میراث را
ّ ّ
عزوجل مسئلت داریم که ما را
شایسته پیادهشدن در هر زمان و مکانی مییابد .از خداوند
همواره در راه خیر و در خدمت به دین و کشورهای خود و در خدمت به دو امت اسالمی و
عربی و همۀ مسلمانان در هر کجای این کرۀ خاکی خداوند ،گرد آورد .خداوند شما را موفق
ُ
و استوار بدارد .والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته.
شیخ األزهر
دکتر محمد سید طنطاوی
 29شوال 1421ق 24 /ژانویه 2001م
 ...برگزاری کنفرانس بزرگداشت آیةاهلل بروجردی و شیخ شلتوت که به همت و پیگیری

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

363

مــرحــوم آیـ ـةاهلل واع ـظزادهخــراســانــی تحقق یــافــت ،یکی از گــامهــای ارزن ــدۀ برجستۀ آی ـةاهلل
واعظزادۀخراسانی در راه وحدت بود و نشاندهندۀ نقش ایشان در ایجاد همکاری و وحدت
فرهنگی األزهر بود.
عملی بین مذاهب اسالمی ،بهویژه با مرکز علمی
ِ

 ...نتایج این کنفرانس ،در رسانههای جهان اسالم بهویژه مطبوعات مصر ،انعکاس بسیار

مطلوب و وسیعی داشت که گزارش کامل آن ،همان ایام ،توسط اینجانب در «قاهره» تهیه
بودن مطالب ،خودداری
و تنظیم گردید و به «مرکز» ارسال شد که از نشر آن بهعلت طوالنی ِ
میشود ،به امید آنکه در فرصت مناسب دیگری ،متن کامل آن انتشار یابد.
زحمات و خدمات آیةاهلل واعظزاده را پاس میداریم و از خدای بزرگ مسئلت داریم که او
را در ّ
جنت خلد خاص بندگان خود ،جای دهد.
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عملی «وحدت»
الگوی
ِ

مصاحبه با حجةاالسالموالمسلمین دکتر رسول جعفریان

• آشنایی شما با آیةاهلل واعظزاده چگونه صورت گرفت؟
بنده از طریق آثار و نوشتهها و مصاحبههای ایشان با حضرتشان آشنا شدم؛ اما بهطور
دقیقتر ،از دو مسیر .نخست از طریق مرحوم آی ـةاهلل سید مهدی روحانی و آی ـةاهلل احمدی
میانجی .این بهخاطر طرحی بود که این دو بزرگوار با آقای واعـظزاده و همراهی استاد سید
جعفر مرتضی عاملی 1دربارۀ گــردآوری احادیث اهلبیت؟مهع؟ در کتب اهلسنت داشتند.
 .1سید جعفر مرتضی عاملی ،پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی نزد پدر بزرگوارش سید مصطفی و استفادههای فراوان
از كتابخانه عظیم وی و مطالعه آثاری در زمینه ادبیات ،در سال  1382ق ،برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف
شد و وارد جامعة النجفالدینیة شد كه تحت اشراف آیةاهلل كالنتر بود .ایشان پس از ششسال سكونت در نجف ،در
سال 1388؛ یعنی سال  1347ش ،به قم آمدند و به واسطۀ سید عبداهلل سید شرفالدین ،در مدرسه خان با حلقه
مباحثه علمی حضرات آیات ،سید مهدی روحانی ،آذری قمی و احمدی میانجی رحمهماهللتعالی و در درس حضرات
آیات میرمحمدی ،شبیری ،عالمه فانی ،حائری و آملی شركت كردند .از این ایشان تاكنون بالغ بر بیست عنوان كتاب
منتشر شده است كه معروفترین و گستردهترین آنها كتاب «الصحیح من سیره النبی االعظم؟ص؟» و« الصحیح من سیرۀ
االمام علی؟ع؟ است .آثار ایشان در پیراستن و تصحیح دیدگاهها نسبت به حوادث و رویدادهای تاریخ اسالم جایگاه
بلندی دارندّ .
تتبع وسیع ،ارزیابی دقیق ،ریشهیابی هوشمندانه از حوادث و سیر آنها ،تحریفزدایی و نمایاندن حقایق
و واقعیتها ،نشان دادن دستهای جعل و تحریف و افشای چهرههای ّ
مزور و فریبگر ،از ویژگیهای برجسته آثار وی
است.
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فکر میکنم آقای واعظزاده آن طرح را درانداخته بود و خودش هم آثاری را مطالعه کرده و در
اختیار این دو بزرگوار قرار داده بود؛ اما همکاری آنها ادامه نیافت در حالیکه طرح مزبور توسط
آقای روحانی و احمدی دنبال شد و بنده هم با آنها همکاری میکردم .بخش اندکی از این کار
چندسال قبل چاپ شد ،گویا ،بخشی در اختیار ُ
دارالحدیث است .از جمله یادداشتهای
آقای واعظزاده که من دیدم ،مطالعه تمامی کتاب شرح ُ
نهجالبالغه ابن ابیالحدید و استخراج

مطالبی از آن بود که فکر میکنم دستکم ،بخشی از هدف ،کمک به همان طرح بود .این
یادداشتها مدتها دست بنده بود تا به آقای واعظزاده برگرداندم .اما مسیر دوم آشنایی ،از
طریق رفتوآمد با بنیاد پژوهشهای اسالمی بود .استاد از ارکان آنجا به شمار میآمد و همراه
با جناب حجةاالسالموالمسلمین استاد علیاکبر الهیخراسانی 1و دوستان دیگر که در آنجا
بودند ،این مرکز را تبدیل به یک مرکز خدمتگزار در عرصۀ فرهنگ اسالمیکردند .همراهی
آقای واعظزاده با بنیاد ،تا آخرین روزهای عمرشان ادامه یافت و چنانکه میدانیم خودشان
چندین طرح را شروع کرده و ادامه دادند .باید یاد مرحوم دکتر شانهچی (1381-1306ش) را
هم گرامی بداریم .این دو ،بلکه این سه نفر به همراه آقای الهی ،در قالب نشستهای علمی و
همایشهای قابلتوجه بعد از انقالب با یکدیگر شرکت داشتند.
•تأثیر ایشان در تحوالت قبل انقالب در دانشگاه و بعد انقالب در سطح جامعه چیست؟
بنده از پیش از انقالب ایشان بیخبرم ،تنها آ گاهم که در کنگره شیخ طوسی نقش محوری
و اساسی داشتند .اخبار و محتوایی که ما از آن کنگره داریم ،نشانگر آن است که در سطح
خود ،یکی از کنگرههای کمنظیر بلکه اساس و سنگبنای کنگرههایی بود که پس از انقالب
در ایران برگزار شد .آقای واعظزاده ،بهتماممعنا ،مصداق نوعی وحدترویه میان علوم دینی
و انسانی در دانشگاه و حوزه بود .هم درس حوزه را بهخوبی خوانده و درک کرده بود و هم با
روشهای جدید دانشگاهی آشنایی داشت .بههمیندلیل ،در فضای علمی بعد از انقالب،
.1مدیرعاملوقتبنیادپژوهشهایآستانقدسرضوی.
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توانست به یک عنصر مؤثر تبدیل شود .آقای واعظزاده اهلاندیشه و تفکر بود و میکوشید این
تفکر را در جامعۀ ایرانی و همراه با انقالب ،در یک تصویر ُدرست و معقول به مردم عرضه کند.
بههر روی فکر میکنم اگر وحدت حوزه و دانشگاه معنایی داشته باشد و این بیشتر در علوم
دینی مشترک میان این دو مرکز تلقی شود ،آقای واعظزاده چهرۀ شاخص آن خواهد بود.
•تحلیل شما از منش تقریبی ایشان چیست؟
شاید بشود گفت آقای واعظزاده تنهایا از معدود کسانی در ایران بود که بهدرستی با معنای
تقریب و لوازم آن آشنا بود .در ایران ،بسیاری از افرادی که از تقریب سخن میگویند که در واقع،
َّ
محصلی از آن در ذهن دارند ،و نه لوازم و تبعات واقعی آن را میدانند .بسیاری از روی
نه معنای
مالحظات خاص سیاسی در اینباره مطالبی گفتند و بهصورت یک وظیفۀ روزمره از آن سخن
میگویند .اینها غالبشان رفتارهای غیر وحدتی دارند .اما آقای واعظزاده ،تفسیر خاص خود
را از مرحوم آیةاهلل بروجردی داشت و در کنار همۀ کارهای علمی خود ،در این زمینه ،فردی
خالق ،مبتکر و فعال بود .این را هم باید اضافه کرد که ایشان در این زمینه ،عنصری ذهنی
نبود؛ بلکه مرد عمل هم بود و طی سالهای متمادی که ریاست تقریب را داشت ،کارهای
جدی کرد.
•آیا خاطرهای از ایشان دارید؟
سالهای متمادی در موسم حج در خدمت ایشان بودیم و همواره در جلساتی که در بعثه
گذاشته میشد شرکت میکردیم .همینطور در بسیاری از نشستهای علمی در مشهد و
تهران خدمتشان بودیم .چندینبار برای کنگرۀ وحدت دعوت کردند و شاید بیراه نباشد
فقط اشاره کنم که یکبار تماس گرفتند و گفتند شما که این تسنن دوازد ه امامی را مطرح
کردهاید ،بیایید و در این نشست دیدگاه خودتان را بگویید .حس کردم ،بنده را گویی با این
نظریه در خاطر مبارکشان دارند .آخرینبار که در مشهد و در دفتر کارشان زیارتشان کردم،

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

367

حس کردم ،از نظر علمی و داشتن شادابی کار ،هیچ تفاوتی با روزگــاران گذشته نداشتند و
فعاالنه و با انگیزه ،دنبال تکمیل پروژهشان در باب فرهنگ قرآن هستند.
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مفتخر به کسب عنوان «عالمه» از سوی رهبر انقالب

1

مصاحبه با حجةاالسالم و المسلمین دکتر ابوالحسن نواب

2

• ابتدا از سوابق آشنایی شما با آقای واعظزاده بفرمایید ،سپس سراغ بحثهای نظری برویم.
سابقه آشنایی من با آیـةاهلل واع ـظزاده تقریبا به سن ده ،پانزده سالگی و دوران طلبگی
برمیگردد .در آن سن و ســال من بسیار اهــل مطالعه بــودم .از آنجا که ما به مرحوم آقای
شریعتمداری به خاطر مشکلی که با امام داشتند ،ارادتی نداشتیم؛ اما از برخی کارهای مرحوم
شریعتمداری ،از جمله مالقات با شخصیتهای خارجی ،خوشمان میآمد؛ هر چند چون
توسط ایشان انجام میگرفت ،باب طبعمان نبود؛ به هر حال ،برای مثال ،رییس علمای
سوریه ،از شخصیتهای مصری ،به قم میآمدند و با ایشان مالقات میکردند ،بعد از رفتن
.1مصاحبهکننده:سیدرضاسجادینژاد.
 .2حجةاالسالم و المسلمین سید ابوالحسن نواب ،رییس دانشگاه ادیان و مذاهب که در سال  ۱۳۳۷در شهرضا متولد
شد .او در دهه  ۵۰برای تحصیل علوم اسالمی وارد مدرسه حقانی شد .سپس به بخش آموزشى مؤسسه در راه حق رفته،
تا سالهاى 65-66در آن مؤسسه مشغول تحصیل بود و درسهاى تخصصى آن مؤسسه را در گرایشهاى فلسفه ،تفسیر
و جامعه شناسى خواند و هم زمان در دروس خارج آیات عظام شیخ مرتضى حائرى یزدى ،شبیرى زنجانى ،مظاهرى
اصفهانى و شیخ جواد تبریزى به تحصیل فقه و اصول مشغول بود همچنین به تدریس ادبیات عرب ،اصول فقه ،فقه و
علوم قرآنى در مكتب توحید و مدرسه شهیدین (حقانى سابق) و جامعة الزهراء اشتغال داشت،او حضور جدی در امور
مدیریتیسپاه،تبلیغاتدینیخارجاز کشور داشتهاست.از جملهفعالیتهایابوالحسننوابراهاندازیمرکزخدمات
حوزههای علمیه سراسر کشور و دانشگاه ادیان و مذاهب است.
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مصریها ،ما به فتوای شیخ شلتوت رسیدیم ،فتوای شیخ شلتوت را که مطالعه کردیم ،دیدیم
آقای واعظزاه در آن نقش برجستهای داشته است ،بعد به کنگره هزارمین سالگرد شیخ طوسی
رسیدیم و باز دیدیم که آقای واعظزاده در آنجا نیز نقش برجستهای داشت .بعد از آن این چهره
به عنوان یک چهره حوزوی ،دانشگاهی و چهره فرهیخته تقریبی برجسته و شناخته شد؛ دو
مورد از حرفهای خودم را عرض کردم ،مهمترین باب آشنایی آیةاهلل خامنهای بودند .ما از
سال  1353خدمت ایشان رفت و آمد داشتیم .آقای واعظزاده ،از یک طرف شوهرخاله ایشان
بودند و از طرفی ،با آقای سیدعلیرضا صدر- ،که در مدرسه ما درس میخواند -و پسرخاله
آقای خامنهای بودند ،دوست بود .آقای واعظزاده با مشهدیهای زیادی هم ارتباط داشتند،
مجموعه اینها باعث شد که ما به طور کامل ،ایشان را از همان سال  53و  54بشناسیم و به
محض انتشار آثاری از ایشان ،با ایشان در ارتباط بودیم تا این که در سال  ،1368مقام معظم
رهبری ،ایشان را به عنوان دبیرکل مجمع التقریب منصوب نمودند که اوج ارتباط همکاری ما
با ایشان ،در آن زمان شد .در سازمان فرهنگ ،ارتباطات بسیار نزدیک و همیشگی با ایشان
داشتیم و در آن سالی که ایشان مرحوم شدند ،حتی بنده افتخار داشتم که در قم برای ایشان
مجلس ختمی هم برگزار کردم .خیلی به ایشان ارادت داشتم و دارم و آقازادههای ایشان از
ارتباط ما با ایشان و عالقه زیاد ما نسبت به ایشان ،کامال مطلع بودند.
• ویژگی آیةاهلل واعظزاده را از لحاظ علمی چگونه میبینید؟
ّ
علمیت ایشان شکی ندارد؛ بنابراین ایشان یک
همه میدانستند که آقای بروجردی در
ّ
مجتهد ّ
سنتی عمیق قوی و جدی بود .وقتی حرفی را میزد و برای مثال ،حرفهای ضدتقریب
را ّرد میکرد و میگفت این حرفها ریشه علمی ندارد ،انسان با فراغ بال و آرامش خیال ،آن را
میپذیرفت.
•حوزه هم این رویکرد ایشان را میپذیرفت؟
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خیر
• چرا؟ سوال من این است که چرا حــوزه ،آیـةاهلل بروجردی که همین رویکرد را داشتند ،را
میپذیرفت؛ اما ایشان را نه؟ آیا به خاطر مرجعیت آقای بروجردی بود؟
به خاطر ترس بود ،خیلیها به خاطر آن حرفها از آقای بروجردی خوششان نمیآمد؛
ولی از ایشان میترسیدند؛ چون آقای بروجردی آن قدر رییس دقیقی بود که از ایشان حساب
میبردند .اگر از آقای بروجردی حساب نمیبردند ،حتما حرفهایی را میگفتند و اشکال وارد
میکردند .آقای بروجردی هم برخورد میکردند ،وگرنه با آیةاهلل عالمه عسکری هم همین برخورد
سرد را کردند؛ در حالی که کسی از نظر فقاهت با ایشان مشکلی نداشت؛ ولی همین اشکال
را به ایشان گرفتند.
•در مورد ویژگیهایی که ایشان از آیةاهلل بروجردی به ارث بردند ،بفرمایید و این که آیا ما باید
فقط ایشان را به عنوان یکی از شاگردان آیةاهلل بروجردی بشناسیم؟
خیر ،این یکی از شاخصههای بارز مرحوم آقای واعـظزاده و پایه شخصیتی ایشان بود.
ویژگی دیگر ،شجاعت ایشان در اظهارنظر بود؛ چون ایشان خیلی حرفشان را راحت بیان
میکردند و با مالحظات آخوندی نبود .یک مطلب دیگر که از امتیازات بسیار مهم ایشان
به شمار میرفت ،شخصیت دانشگاهی و جمع بین حوزوی و دانشگاهی بودن ایشان بود.
این خودش نکته بسیار مثبتی بود .همه حوزویانی که به دانشگاه رفتند ،شخصیتهای
مهمیبودند؛ ولی ایشان توانستند در اوج فقاهتشان ،جایگاه ویــژهای در دانشگاه مشهد به
دست آورند .این هم ُبعد مهم شخصیتی ایشان بودُ .بعد اول ،چارچوب فقاهت ّ
سنتی ایشان
بودُ ،بعد دوم ،شجاعتشان و ُبعد سوم دانشگاهی بودن ایشان بود که هیچ کس نمیتوانست
این سه ُبعد را با هم و در کنار هم داشته باشد .این موارد ،دریایی از دانش برای ایشان درست
ّ
کرده بود به گونهای که من یک بار ،تعبیر علمه را از مقام معظم رهبری شنیدم و آن هم درباره
ایشان بود .زمانی که آقای تسخیری دبیر مجمع جهانی التقریب شدند ،مقام معظم رهبری
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ّ
ّ
نوشتند« :اکنون که علمه واعظزاده از دبیر کلی مجمع کناره گرفتند ،»...این اولین باری بود که
ّ
تعبیر علمه را از مقام معظم رهبری درباره ایشان شنیدم .مقام معظم رهبری بیخود و بیجهت
این القاب را به کسی نسبت نمیدهند.
•رویکردهای تقریبی آیةاهلل واعظزاده و امثال ایشان در دوران انقالب ،یعنی دوران مبارزه ،چه
تأثیراتی بر مبارزه ،انقالب و انقالبیون داشت؟
رویکرد آقای واعظزاده در اصل مسأله تقریب ،بعد از انقالب روشن شد ،در زمان مبارزات
خیلی معنا نداشت .آقای واعظزاده با علمای مصر ارتباط داشت؛ اما با مبارزان فلسطین و
اینها ارتباطی نداشتند .با علمای جهان اسالم ارتباط داشت؛ ولی با بچههای مبارز ارتباطی
نداشت .بعد از انقالب ،ایشان به عنوان یک عالم شناخته شده در ارتباطات مجمعالتقریب
و در تحکیم مجمعالتقریب خیلی نقش داشــت ،سفرهای بینالمللی ایشان خیلی نقش
داشت .در سفرها چهره ایشان به عنوان یک عالم شناخته شده و مسلط به مبانی فریقین بود،
خیلی در جهان اسالم جا افتاده بود .وقتی که ایشان حرف میزد ،بقیه میپذیرفتند؛ چون آدم
ّ
باسواد و فاضلی بود ،همه حرفهایش را قبول میکردند و جدی گرفته میشد؛ در واقع ایشان
بعد از انقالب در صحنه تقریب واقعا خدمات بینظیر و یا کم نظیری را ارائه کرد ،یعنی خدمتی
که ایشان میکرد به عنوان یک دانشمند شناخته شده مسلط به مبانی اهل سنت ،خیلی مورد
استقبال قرار میگرفت.
•ما اگر بخواهیم دولتهای بعد از انقالب را نوشناسی کنیم ،کدام دولتها از شخصیتهایی
امثال آقای واعظزاده ،بهتر میتوانند بهرهمند شوند؟
[دولت] آقای هاشمی رفسنجانی؛ چون ایشان با اینها رشد کرده بود .وقتی مقام معظم
رهبری ،رییس جمهور بودند ،آدم شناخته شده و فرهنگی بودند؛ ولی دولت در اختیار ایشان
نبود ،دولت در اختیار نخست وزیر بود؛ بنابراین ایشان نمیتوانست در کاری دیدگاهی ارائه
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بدهد؛ ولی آقای هاشمی چون دولت در اختیارشان بود و شناخته شده بود ،بهترین ارتباط را
میتوانست برقرار کند.
•چرا با وجود امثال ایشان در همان دوره آقای هاشمی ،ارتباطات و گفتگوها با جاهایی مثل
مصر و کشورهای مهم اهل ّ
سنت زیاد پیش نرفت؟
ً
اتفاقا در زمــان ایشان بود که مصریها و االزهریها آمدند و اجــاس بزرگداشت آیةاهلل
بــروجــردی و طــرف ایشان در تقریب ،یعنی شیخ شلتوت بــرگــزار شــد .سفرهای زیــادی در
سایه حسن روابط ایران با کشورهای مختلف انجام دادند و آقای واع ـظزاده از این فرصت
استفادههای خیلی خوبی کردند.
•اگر بخواهیم تقریبیها و افرادی که رویکرد تقریبی مثل آیةاهلل واعظزاده داشتند ،چه در صحنه
نظر و چه در صحنه عمل ،دستهبندی و طیفبندی کنید .با توجه به این که خودتان یک
شخصیت تقریبی هستید ،آیةاهلل واعظزاده را در کدام طیف قرار میدهید؟
اگر رتبهبندی کنیم ،ایشان در درجه اول قرار دارند.
•رویکرد تقریبی ایشان چه شباهتها و تفاوتهایی با رویکردهای دیگران دارد؟ چه چیزهایی
بهتر است که جوانها بدانند؟

تقریب آیةاهلل واعظزاده ،شکلی نبود ،بلکه محتوایی بود ،برای این که ایشان ،اهل ّ
سنت را
به طور کامل میشناخت ،فتاوای فقهی و مبانی فقهی و اصولی آنها را بلد بود.
•بدون شناخت مبانی اهل سنت میشود تقریبی شد؟
بله میشود تقریبی شکلی بود ،یعنی علم اجمالی داشته باشد که خوب است انسان
روابطش با اهل سنت خوب باشد ،این را از باب یک واجب اخالقی و یک واجب اعتقادی
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به آن معتقد باشد ،منتهی مساحت کار را نداند ،آقای واعظزاده ،مساحت کار را میدانست،
یعنی میدانست که اهل سنت در خیلی از زمینهها اصال مشکلی ندارند؛ برای مثال ،در
فتاوی یا حج آنها چه مشکلی است؟ وقتی طرف مساحت کار را بلد است ،میداند که این
زمینه مشترک را چگونه به وجود آورد .شما وقتی میگویید تقریب ،خوب است؛ از آن جهت
که آرمان شهدا و امام است ،خوب است یا چون علمای بزرگ ما گفتند ،خوب است؟ هر
چند از زمین تا آسمان هم با اهل ّ
سنت تفاوت داشته باشیم؛ ولی تکلیف ما است که با آنها
همزیستی کنیم؛ اما وقتی خوب فتاوی فقهی آنها را مطالعه میکنیم ،میگوییم پس فاصله
زمین تا آسمانی که ما فکر میکردیم ،کجاست؟ خیلی از فتاوی آنها ،فتاوای علمای ما هم
است .اگر آنها میگویند در غروب آفتاب میشود نماز خواند ،آیةاهلل محمود قاضی طباطبایی
و آیةاهلل بهجت هم فتوا دادند .اگر آنها ،سوره را در نماز نمیخوانند ،آقای شبیری زنجانی هم
فتوا دادند که نماز متکی به حمد است .وقتی مساحت کار ،فقه اهل ّ
سنت و مسائل آنها را
بلدیم ،میفهمیم که کار آنها ،حساب و کتابی دارد ،همه چیز درست است .وقتی فقهشان و
مبانیشان را بلدیم ،میفهمیم که آنها فقه را از رسول اهلل؟ص؟ گرفتند .اتفاقا دلیل این که آنها
با مقدمه حوزه و بخشی از حوزه مشکل دارند ،به خاطر همین رویکردشان است؛ چرا که اگر
رویکردشان محتوایی نباشد ،شاید همراهی کنند و بر این اساس خیلیها تقریبی هستند.
•این نوع رویکرد که رویکرد محتوایی همراه با دانش مساحت کار هست ،تا چه اندازه باعث
شده که کارهای ایشان و دیگران تا االن پیشرفت کند ،در عمل این موضوع تقریب بعد از
انقالب که تقریبا سکانداران آن هم چنین رویکردی داشتند ،االن چه جایگاهی دارد و ما تا
چقدر توانستیم به اهل ّ
سنت نزدیک شویم؟
ما چند تقریب داریم :تقریب سیاسی ،تقریب فکری ،تقریب اعتقادی ،تقریب کالمی و
تقریب فقهی .در بسیاری از زمینهها ،حوزههای ما رشد کردند؛ ولی ما در تقریب سیاسی به
دلیل درگیریهایی که در سوریه و یمن بوده ،پسرفت داشتیم و بخش زیادی از این تقریب در
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گرو روابط ما با عربستان سعودی بوده است ،البته نه خود عربستان ،بلکه برای کشور سوم ،وقتی
ما با عربستان مشکل داریم ،روابط ما با پاکستان خراب میشود؛ همچنین روابط ما با اندونزی
و مالزی خراب میشود ،یعنی در کشور سوم ،خودش را نشان میدهد؛ بنابراین در تقریب
سیاسی پس رفت داشتیم .هم به دلیل مسأله سوریه و یمن و هم به خاطر روابط ما با سوریه.
این تاثیرات خودش را گذاشته است؛ ولی در تقریب فقهی ،طالب حوزهها و دانشجویان ما
و طالب دانشجو که در مراکز علمی -دانشگاهی در حال تحصیل هستند ،دارند با تقریب
فقهی آشنا میشوند .االن همه بررسیهای ما این گونه است که اگر در پژوهشگاه علوم فرهنگی
و اسالمی که مربوط به دفتر تبلیغات است یا در پژوهشگاه جناب آقای رشاد که پژوهشگاه
فرهنگی و علمی است ،مسألهای را بررسی میکنند ،حتما نظرات اهل ّ
سنت را هم مالحظه
میکنند؛ بنابراین میتوان گفت در مساحت فقهی ،کالمی و تفسیری ،به طور کلی در مساحت
محتوایی پیشرفت داشتیم.
•این دو رویکرد ،چه محتوایی و چه مخالف آن ،با آن نگاهی که از ابتدا داشتند ،اهل ّ
سنت
را این گونه نزدیک نمیبیند ،در دوره جدید اینها چه در حوزه و چه در دانشگاه نمایندگانی
دارند ،االن شما این وضعیت را چگونه میبینید؟ و کسانی که بعد از آقای واعـظزاده این
رویکرد را نمایندگی میکنند ،در چه جایگاهی میبینید؟ میراثی که آقای واعظزاده داشتند،
االن در دست چه میراثدارانی است و در چه جایگاهی قرار دارد؟ و شما که در دانشگاه
ادیان و مذاهب حضور داشتهاید ،آینده آن را چطور میبینید؟
چون امام ؟هر؟ و مقام معظم رهبری ،دو تا ولی فقیه و حاکم ما ،واقعا نسبت به مسأله
ّ
تقریب ،جدی هستند ،و بخش پرشمار و قابل توجهی از طالب حوزه هم به نظرات این دو
بزرگوار معتقد هستند ،این وضعیت تقریب ،در بین حوزه علمیه وضعیت خوبی است و در
سایه نظرات و دو نگاه امام و مقام معظم رهبری ،طی مدت این چهل سال ،ریزمجموعهها
دست به دست هم دادند ،یک مساحت خوبی را گرفتند و فضای خوبی را ایجاد کردند .االن
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تقریبا در میان انقالبیون ما تشیع انگلیسی دیگر هیچ جایگاهی نــدارد ،انقالبیون ما ارتباط
خوبی با تقریب برقرار کردند و در واقع آن تفکر تشیع انگلیسی که تفکر تند را نمایندگی میکند،
گرچه بلندگو دارند؛ اما در حقیقت اکنون در انزواست.
•تا چه اندازه ،شخصیت و افکار آقای واعظزاده ،به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر دانشگاه
ادیان تأثیرگذار بوده است؟
نمیدانم؛ ولی به هر حال دوستان ما خیلی نسبت به آقای واعظزاده دلداده بودند ،تفکر
ایشان را پذیرفته بودند و به ایشان عالقه داشتند .از آن به بعد ایشان به ما خیلی اظهار عالقه
میکرد .ایشان تأسیس این دانشگاه را برآورده شدن یکی از آروزهایش میدانست ،بارها به بنده
مراکز دیگر این قدر موفق نبودهایم ،ایشان آن مراکز را نام میبرد؛ ولی بنده
میگفتند که ما در
ِ

نمیخواهم در مصاحبه از آنها نام ببرم.

•آیا آیةاهلل واعظزاده در بحث تقریب مذاهب ،در نگاه یا گفتگوی ادیانی به همین اندازه وارد
میشدند؟
احتماال چون در دانشگاه بود ،آن هم قبول میکرد؛ ولی خودشان وارد صحنه نمیشد و
قبول داشت که با ادیان دیگر باید مصاحبت کرد .چون آقای واعظزاده یک شخصیت قرآنی
برجسته هم بود و امکان ندارد که کسی قرآنی باشد؛ اما ادیانی نباشد .شما میدانید که کتاب
المعجم که آقای واعـظزاده درباره قرآن نوشته است ،اثری بینظیر است ،شاید خیلی کمتر
از تفسیر عالمه طباطبایی نباشد ،یعنی اگر تفسیر عالمه طباطبایی در ساحت محتواست،
این در ساحت قالب ،شکل ،روح و معنی قرآن خیلی کماهمیتتر نیست .آقای واعظزاده
بسیار کار بزرگی کردند .همان طور که قدر تفسیر المیزان در دوران عالمه طباطبایی شناخته
نشد و هر چقدر جلوتر میرویم ،بیشتر قدر میدانیم ،قدر کتاب معجم القرآن کریم مرحوم
آیةاهلل واعظزاده را نیز بیشتر خواهیم فهمید .این هم در دوران خودش در پس پرده و حجاب
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معاصرت است و این حجاب که کنار برود ،قدر و ارزش این اثر مشخصتر خواهد شد .شما
چون در مورد ُبعد ادیانی آقای واعظزاده پرسیدید [این توضیحات را دادم] ،ایشان به دلیل این
که قرآنی بود ،ادیانی هم بود؛ چون کسی نمیتواند قرآنی باشد؛ اما ادیانی نباشد و «و المومنون
کل امنوا باهلل و کتبه و رسله» را تفسیر نکند .یعنی اینها مفاهیم قرآنی است؛ بنابراین هر کس
که قرآنی است ،ادیانی هم است.
•به نظر شما کدام ُبعد ایشان کمتر معرفی شده است؟
نخست ایشان یک طلبه فاضل و مجتهد بود ،کسی که در جوانی مجتهد شد ،فلسفه و
ّ
کالم اسالمی را بلد بود و به تعبیر مقام معظم رهبری علمه بود (باید در علوم اسالمی ،تفسیر،
ّ
فلسفه ،قرآن ،حدیث شناسی ،فقه و اصول سرآمد میبود در حدی که بتوان به ایشان لقب
ّ
ّ
علمه داد) .ایشان زبان جهان اسالم ،یعنی زبان عربی را مسلط بود ،سفرهای متعددی به
جهان داشت؛ در واقع یک شخصیت بینالمللی بود؛ همچنین یک شخصیت تقریبی هم
بود ،در عین حال ،عالمی بود که تاریخ چهارده قرن اسالم ،تاریخ علما ،مفسران ،متفکران
ّ
و فقها را به طور کامل بلد بود؛ بنابراین به معنی کامل علمه بود و من فکر میکنم که کلمه
ّ
ّ
علمه برای صد ُبعدی بودن یک فرد کافی است .علمه یعنی مجریالفنون ،مجریالعلوم و
مجریاالرتباط .در ُبعد علمی که همه ابعاد را دارد ،ابعادی که مربوط به ّ
فن ما روحانیون است،
ما نمیگوییم آقای واعظزاده طبیعیدان یا پزشک بود ،بلکه در علوم دینی و اسالمی ما سرآمد
بود .ایشان نزد عالمه طباطبایی درس فلسفه را فرا گرفت .با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده بود،
شجاع بود ،سفرهای بینالمللی زیاد رفته بود .مرحوم آیةاهلل واعظزاده دارای ابعاد زیادی بود،
که دیگران تنها با داشتن یک ُبعد آن به خود افتخار میکنند .شخصیت بینظیری بودند .از
همه اینها که بگذریم ،محور اصلی یعنی اخالق را دارا بود ،ادب و تواضع داشت که اگر صد
ّ
برابر آن علمه بودن را داشت و اینها را نداشت؛ در واقع هیچ ارزشی نداشت ،اخالق ،عطری
بود که به همه آنها معنی میداد و به گل وجودشان ارزش میبخشید .دانشگاهیان و خود بنده
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که مجذوب ایشان بودیم؛ در واقع مجذوب اخالق ایشان بودیم .بیرونیها یعنی دانشکدههای
خارج از ایران که خیلی برایشان اخالق مهم بود .تواضع در دنیا خیلی مقوله مهمی است.
سادهزیستی ،مأ کل و مشرب ایشان ،که خیلی ساده غذا میخوردند ،مورد توجه بود؛ همسر
ایشان قبل از خودشان مرحوم شدند ،ما از فرزندانشان میپرسیدیم که در اداره پدر چگونه رفتار
میکنید ،که میگفتند در اداره پدر هیچ مشکلی نیست .پدر ما آدم پرتوقع و زیادهخواهی
نیست که برای تأمین ایشان سختی بکشیم و خیلی راحت به ایشان رسیدگی میکنیم .ایشان
فرزندان خیلی خوبی هم تربیت کرد و این خیلی مهم است .آنها خیلی باشخصیت تربیت
شدند که نماد وجود آن بزرگوار هستند.
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عالمی میانهرو و پرتالش
حجةاالسالم و المسلمین دکترعبدالکریم بی آزار شیرازی

1

مرحوم آیةاهلل و اعظ زاده ،یک عمر در راه علم ،قرآن و وحدت اسالمی ،تالش فراوان و بی
وقفه ای کردند .ایشان در یک خانوادۀ روحانی در مشهد مقدس متولد شدند که پدرشان از
عالمان برجسته و واعظی بسیار جلیل القدر بودند.
همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند مرحوم واعظزاده به معنای واقعی عالمی فرزانه و
روشنبین بود و پیام ایشان گویای این مطلب است .روشنبینی ایشان هم در حوزۀ علم بود و
هم در میدان عمل.
اولین آشنایی بنده با مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی به اوایل انقالب برمیگردد .آن زمان
 .1عبدالکریم بی آزار شیرازی در سال  1323در شیراز متولد شد .ایشان مقدمات علوم حوزوی را در شیراز طی کرد و
سطوح عالی و دروس خارج را در قم و نجف اشرف ،از محضر عالمان بزرگی همچون حضرت امام خمینی استفاده نمود
و تمامی بحثهای مسایل مستحدثه ایشان را به رشتۀ تحریر درآورد .در سال  1353به دریافت گواهی افتا و اجتهاد از
وزارت علوم و آموزش عالی نائل آمدو در سال  1354رهسپار دانشگاه مک گیل کانادا شد و در انستیتو مطالعات اسالمی
به تحصیالت دانشگاهی پرداخت و موفق به اخذ درجۀ  M.A.در تاریخ و تمدن اسالمی گردید.از سال  1361به تدریس
در دانشگاههای ایران پرداخت و از سال  1362به عضویت فرهنگی دانشگاه الزهرا؟اهع؟ در آمد و از سال  1365به معاونت
پژوهشی آن دانشگاه منصوب و از سال  1367ریاست دانشکدۀ الهیات و ادبیات را بهعهده داشت و هم اکنون از سوی
دبیر کل مجمع جهانی تقریب و هیأت امنای دانشگاه مذاهب اسالمی و وزیر محترم علوم و تحقیقات و فن آوری ،عهده
دار ریاست این دانشگاه میباشد.
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سمیناری بینالمللی با موضوع اقتصاد اسالمی در دانشگاه الزهرا؟اهع؟ برگزار شد که ایشان از
مشهد برای کسب تجربیات به قم آمد و بعد از آن سمینارهای متعددی در اقتصاد اسالمی در
مشهد تشکیل داد و بنده را دعوت نمود.
یکی از مهمترین فعالیتهای علمی آیـةاهلل واع ـظزاده قبل از انقالب اسالمی ،برگزاری
کنگرۀ «هزارۀ شیخ طوسی» در سال  ۱۳۴۸بود که به مدت پنج روز در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد و مقاالت آن در قالب کتاب به چاپ رسید که خیلی حایز اهمیت است.
زمانی آیةاهلل بروجردی؟هر؟ برای استاد شیخ محمود شلتوت (شیخ وقت االزهر)« ،تفسیر
مجمع البیان»  -که از مهمترین تفاسیر قرآن کریم شیعی است -را فرستاد و شیخ االزهر بعد
ن را داد و چند نفر از
از مطالعه ،آن را بهترین تفسیر جهان اسالم معرفی کرد و دستور چاپ آ 
عالمان بزرگ االزهر هم پاورقی نوشتند؛ مرحوم آیةاهلل واعظزاده این تفسیر را در ایران تجدید
چاپ کرد و این خدمت بسیار بزرگی بود ،زیرا مردم از این تفسیر اطالعی نداشتند.
از دیگر تالشهای علمی مرحوم واعظزاده که گواه سختکوشی ایشان است ،آثار فاخر
و ماندگار «المعجم فی فقه لغه القرآن و ّ
سر بالغته»« ،نصوص اإلقتصاد اإلسالمی» و «المنهج
الموضوعی لکتاب نهج البالغه» است.
ایشان تمام مجله «رساله اإلسالم»  -وابسته به دارالتقریب مذاهب االسالمی قاهره -را که
بسیاری از جلدهایش موجود نبود ،با زحمت فراوان جمع آوری کرد و به چاپ رساند.
سخنرانیهای قبل از خطبههای نماز جمعه تهران که بسیار حایز اهمیت بود و مقاالت
تاریخی که درباره اهلبیت؟مهع؟ نگاشتند هرگز از یاد نمیرود.
یکی از فعالیتهای ماندگار مرحوم آیةاهلل واعظزاده ،راهاندازی دانشگاه مذاهب اسالمی
است و اکنون دانشگاه ،یک تقریب عملی است و آثار و برکات فراوانی داشته که در آیندهای نه
چندان دور ،شکوفا خواهد شد.
وقتی که مجمع جهانی تقریب به امر مقام معظم رهبری تأسیس شد ،به ایشان پیشنهادی
داده شد که دانشگاه مذاهب اسالمی را که قرار بودند بسازند زیر نظر مجمع جهانی تقریب باشد
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و آیةاهلل واعظزاده مقدمات تأسیس این دانشگاه را فراهم کردند ،برای تدوین سر فصلهای
ً
دروس این دانشگاه واقعا ایشان زحمات فراوانی کشیدند با آن احاطۀ علمی فراوانی که داشتند
و این دانشگاه را در واقع ایشان تأسیس کردند ،با همکاری آقای دکتر تبرائیان و همچنین سایر
استادان و هیأت امنای بسیار مهمی که یکی از اعضای آن آیـةاهلل سید محمد باقر حکیم
بودند .وقتی که آیةاهلل واعظزاده ،گزارشی از این دانشگاه را به مقام معظم رهبری دادند ،آیةاهلل
واعظزاده به من گفتند که ایشان گفته اند این دانشگاه مذاهب اسالمی از اصل مجمع جهانی
ً
تقریب هم مهمتر است ،و برای آیةاهلل واعـظزاده واقعا این دانشگاه خیلی مهم بود و اهتمام
بسیار زیادی ایشان نسبت به این دانشگاه مذاهب اسالمی داشتند .در ضمن فعالیتهایی
داشتند ،جلساتی هم نزد آیةاهلل هاشمی رفسنجانی رفتیم و ایشان هم رهنمودهای فراوانی
دادند و یک وقتی آیةاهلل واعظزاده آمدند و گفتند که من به آقای هاشمی رفسنجانی گفتهام
که این دانشگاه نیاز به یک بنا و ساختمان دارد و ایشان بالفاصله نوشتند و مبلغ صد میلیون
تومان برای خرید ساختمان دادند که آن موقع صد میلیون تومان نسبت به االن خیلی مبلغ
قابل توجهی بود و بعضی از ساختمانهای این دانشگاه با پول ایشان خریداری شد .اینجا
بهترین استادان آمدند و الحمداهلل رونق فراوانی این دانشگاه گرفت که ایشان نظر بلندی
داشتند و دوست داشتند در این دانشگاه فقه مالکی و فقه زیدی هم دایر بشود .البته چون در
ایران فقط مذهب حنفی و مذهب شافعی و مذهب امامی هست و مذاهب دیگر نیستند ،لذا
در اینجا ما فقط این سه شعبه را باز کردیم گرچه در میان دروس فقه مقارن ،فقه همۀ مذاهب
تدریس میشود اما این سه مذهب بود و آیةاهلل واعظزاده تالش فراوانی داشتند که فقه زیدی
دایر شود که ما هم تالش فراوان کردیم ولی با حوادث و جنگهای یمن برخورد کرد و موفق
نشدیم؛ همچنین برای تأسیس مذهب مالکی ،سفرهای متعددی به سودان و نقاط مختلف
داشتیم و سعی کردیم از مراکش استادان مختلفی بیاوریم و اینجا فقه مالکی را هم دایر بکنیم،
آن هم ناقص ماند.
شاگردحضرتآیةاهللبروجردیهماننداستادخویش کهروحیۀتقریبیداشت،مالقاتهای
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متعدد و تأثیرگذاری با شخصیتهای مطرح جهانی داشت و معارف اهلبیت؟مهع؟ و مکتب
تشیع را به نحو شایسته به جهانیان معرفی کرد .در سمینارهای بینالمللی داخلی و خارجی،
پخته سخن میگفت و میدانست در کجا و چگونه باید صحبت کند .در مصر برای عالمان
اهلسنت دربارۀ عصمت اهلبیت؟مهع؟ صحبت کرده بود تا جایی که مسألۀ عصمت را برای
آنها ثابت کرد و آنها هم پذیرفتند.
در بسیاری از نقاط جهان ،وقتی قوت علمی مرحوم واعظزاده را میدیدند تحت تأثیر قرار
میگرفتند .ایشان در همه سفرهایش شیعه را با عظمت یاد میکرد و دفاع جانانهای از شیعه
داشت .هستند کسانی که بد دفاع کردنشان ،شیعه را لگد مال کرده است .میتوان گفت
مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی مایه آبروی شیعه بود.
در بحث تقریب معتقد بود نباید به سایر مذاهب توهین کرد .باید حرفمان را با ادله بزنیم؛
همان کاری که شیخ طوسی انجام داد :میگفت شافعی این را میگوید به این دلیل ،حنفی
این را میگوید به این دلیل ،مالکی این را میگوید به این دلیل و امامیه هم این را میگوید به این
دلیل؛ لذا چقدر کارهای شیخ طوسی اثر گذاشت.

متأسفانه برخی میخواهند همۀ کارهایمان را با ّ
سب و لعن توأم کنیم ،در زمان آلبویه

بجای اینکه سب و لعن کنند شخصیتهایی مثل شیخ مفید ،شیخ طوسی و شیخ طبرسی
را به میدان آوردند و بسیاری از مردم تحت تأثیر قرار گرفته و شیعه شدند؛ اما از وقتی که سب
و لعنها شروع شد ،روز به روز جمعیت شیعه کمتر و کمتر شد و هزاران شیعه کشته شدند.
مرحوم آیةاهلل واعظزاده میفرمود اینکه ما تالش کنیم اهل سنت را شیعه کنیم کار غلطی
است ،چون آنها هم تالش میکنند که شیعیان را سنی کنند ،یعنی مقابله به مثل میکنند!
نظیر آیةاهلل واعظزادۀخراسانی زیاد بودند که به خاطر عدم تبعیت از عوام ،برخی آنها را
تکفیر کردند و پشت سر آنها نماز نخواندند ،اما بعدها مقام بزرگی پیدا کردند و خدماتشان
آشکار شد .در هر حال ما باید در ارزیابی عملکرد دیگران عدالت و انصاف داشته باشیم.
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مبتکر ممتاز در عرصۀ قرآن
مصاحبه با حجةاالسالم و المسلمین دکتر محمد مسجدجامعی

1

•ابتدا کمی راجع به سابقه آشنایی خود با مرحوم آیةاهلل واعظزاده بگویید.
ً
من ایشان را شخصا نمیشناختم .اگرچه کم و بیش از آثارشان و شخصیتشان چیزهایی
شنیده بودم .من سال  1370به واتیکان رفته بودم .یک سال بعد برای تابستان به ایران آمدم.
قم بودم آن موقع .همان تابستان سال  71بود که ایشان با دو سه نفر دیگر ،که یکی از آنها آقای
مهدوی راد بود ،برای دیدن من آمدند .از نامهای که برایشان نوشته بودم خیلی تشکر کردند .آن
زمان در سمت دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب بودند .کتابهای زیادی در کتابخانه مسجد
جامع صنعا بود .من شنیده بودم که مایل هستند کتابخانه را بازسازی کنند .این شد که
نامهای مفصل به ایشان نوشتم تا به این کار حتما توجه خاصی بشود .میدانید که کتاب
ً
رسائل معتزله و مخصوصا مهمترین کتاب معتزله نوشته قاضی عبدالجبار است .این کتاب
ناشناخته بود تا زمانی که مصریها در دوره ناصر به دالیل نظامی به یمن آمدند .کتاب آن موقع
 .1دکتر محمد مسجد جامعی متولد  1332در تهران است .وی تحصیالت حوزوی را با شرکت در دروس خارج فقه و
اصول آیات عظام وحید خراسانی و مرحوم میرزا جواد آقا تبریزی در دهه  60ادامه داد .همینطور مدرک دکتری ژئوپولتیک
از دانشگاه پیزای ایتالیا دریافت کرد .وی عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ،مشاور عالی و
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و سفیر اسبق ایران در واتیکان و مغرب بوده است.
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پیدا شد و در بیست جلد چاپ شد .کتاب مهمی هم هست و میشود گفت که مهمترین
کتاب معتزلیها همین کتاب قاضی عبدالجبار است .زمانی که من این کتاب را دیدم خیلی
پیشتر بود؛ یعنی سال  .1367تازه چاپ شده بود .بنده آن را از آقای شهرستانی گرفتم .به هر حال
اینها نشان میدهد که آنجا ،کتابخانه مهمی است ( .نسخههای قرآن مفصلی هم در آنجا
وجود دارد) ایشان آمدند و این ،اولین باری بود که ما همدیگر را میدیدیم .البته آقای واعظزاده
ً
مرحوم عموی بنده ،آیةاهلل حاج شیخ محمد حسین مسجد جامعی را ،کامال میشناختند،
چون هر دوی آنها در درس مرحوم آیةاهلل بروجردی شرکت میکردند .اتفاقا کتاب «زمینههای
تفکر سیاسی» ایشان را هم خوانده بودند و خیلی اظهار لطف کردند .به هر حال این اولین
دیدار من با ایشان بود .دو سال بعد؛ یعنی  .1373تماس گرفتند و گفتند که آقای واعظزاده و
چند نفر دیگر( ،که یکیشان آقای اسحاق مدنی بود و اگر اشتباه نکنم آقای سلمان غفاری هم
که قبل از بنده در واتیکان سفیر بودند همراهشان بود) برای گفتگوی تقریب دینی به مراکش
(مغرب) رفتهاند .آنجا ،ملکحسن نامی بود که اطالعات اسالمی خیلی خوبی داشت و
حافظ بخشهای زیادی از قرآن بود .این را من مکرر از مقامات مختلف مذهبی و غیر مذهبی
مغرب شنیده بودم .البته فقط اطالعات اسالمیاش نبود که او را شناخته شده کرده بود .آدم
ً
بسیار باسوادی بود و ویژگیهای خاصی هم داشت .عمال همین ملک حسن معمار مغرب
بود ،نه تنها در مورد نوسازی آن ،بلکه در زمینه آداب و رسوم و اعتبار رسمی آن هم همینطور.
او ،لباس و کفش و کاله خاصی را که در تاریخ مغرب وجود داشته ،تبدیل به لباس رسمی
مغرب کرد .همچنین ،خیلی از مباحث ژئوپلتیک و استراتژیک مغرب هم مربوط به اوست.
ً
همه اینها از کتابها و مخصوصا مصاحبههایی که از ایشان به یادگار مانده است ،مشخص
ً
است .خالصه اینکه ملکحسن شخصا میخواهد آنها را ببیند .آقای واعظزاده هم آن زمان
ً
رییس هیأت بودند .صحبت خیلی خوب و گرم و علمی را با هم داشتند .اصوال ملک حسن
چنانچه گفتم ،هم اطالعات اسالمیاش خیلی خوب بوده و هم اطالعاتش نسبت به شیعه
از نظر فقه و کالم در سطح باالیی قرار داشت .باز هم این را من مکرر از زبان شخصیتهای
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مغربی که به راحتی حرفهایشان را بیان میکردند ،شنیدم .یکی از آنها ،آقای عبدالهادی
ً
التازی بود ،که فوت کردهاند و بعدا ذکر خیر ایشان را خواهم کرد .ایشان ،استاد طراز اول تاریخ
و همچنین تاریخ دیپلماسی مغرب بود ولی اطالعات اسالمی خوبی داشت و حتی میشود
گفت عالم دینی بود .تحصیالت دینی داشت .ادبیات و فقه و تفسیر را همانطوری که اهل
سنت دارند ،خوانده بود .به هرحال ،ایشان دو بار در عراق سفیر بود .استاد محمد ثالث که
در حال حاضر پادشاه هست نقل میکرد که نسبت به عالمان شیعه خیلی احترام داشت.
در مناسبتها هم بیپرده و صریح میگفت که آنها از نظر علمی خیلی از ما قویتر هستند.
خاطرات زیادی هم همین آقای تازی نقل میکرد که دیگر من به آن خاطرات اشاره نمیکنم .به
هر حال خود ملکحسن خالیالذهن نبوده و اطالعات خوبی در مورد شیعه و عالمان شیعه
داشته است .با هم صحبت مفصلی داشتند و در ضمن صحبت از ایشان میپرسند کی
برمیگردید؟ ایشان عرض میکنند که ما از طریق رم آمدیم .بعد از اینجا برمیگردیم به رم و از
آنجا هم به تهران .ایشان هم میگویند که من خودم برای شما هواپیمای اختصاصی میگیرم.
الزم نیست با بلیط خودتان برگردید .به هرصورت آنها نمیپذیرند ،اما ایشان اصرار میکند و
به مسؤول تشریفات میگوید که هماهنگیهای الزم جهت این کار انجام شود .خالصه اینکه
آنها با هواپیمای اختصاصی از رباط (رباط در آن موقع فرودگاه کوچکی بود) پرواز میکنند
و به رم میآیند .قبل از اینکه برسند با ما تماس گرفتند که داریم وارد فرودگاه میشویم .بنده
ً
برای استقبال از آنها به فرودگاه رفتم .این سه نفر را کامال یادم هست ،آقای واعظزاده ،آقای
اسحاق مدنی و آقای غفاری .شاید یک نفر دیگر هم بود که از آقایان اهل سنت سیستان
و بلوچستان بود .به هر صورت آمدند و حدود یکی دو روزی هم در اقامتگاه ما بودند و بعد
برگشتند .موقعی که در رم بودند در مورد مسایل مختلف علمی و همچنین مسایلی که در
صدد انجام آن هستند ،زیاد صحبت میکردند .این ،دومین برخورد ما بود .بعد از مأموریت که
به ایران آمدم ،چون مدیر کل فرهنگی بودم ،دوباره به مناسبتهایی ایشان را میدیدم .یکی از
این مناسبتها موقعی بود که من برای بزرگداشت مرحوم آقای فلسفی به مشهد آمدم .ایشان
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دایی من بودند و در آن مراسم هم ،یک صحبتی داشتم .شاید مناسبت دیگری که من آقای
واعظزاده را دیدم ،همین مراسم بود.
•مرحوم حاج شیخ علی آقای فلسفی؟
بله.
•آقای واعظزاده ،خاطراتی هم از ایشان دارند .دفتری هست که در آن نوشتهاند از صفحه 10
تا 21خاطرات من و حاج شیخ علی آقای فلسفی است.
من موقع فوت ایشان در ایران نبودم و در مراکش مأموریتی داشتم .بعد که تازه به ایران آمده
بودم ،به مناسبت اولین سال فوت ایشان در مشهد مراسمی بود .در آنجا یک عده از آقایان را ،از
جمله آقای واعظزاده را دیدم که باهم گفتگوی مفصلی داشتیم .ذکر خیر زیادی هم از مرحوم
فلسفی داشتند .در زمانی که بنده در مراکش بودم ،با ایشان و همچنین آقای الهی ارتباط
داشتیم .اآلن را نمیدانم ولی در دهه هفتاد و هشتاد ،کارهای تحقیقی زیادی در ایران انجام
میشد .آمار دقیقی ندارم اما ،هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ،بیشتر از کارهایی بود که در
سایر کشورهای مسلمان انجام میشد .سال  77یا  78بود که مدیر کل بودم و در افتتاحیه
نمایشگاه کتاب اردیبهشت شرکت داشتم ،رییس سندیکای نویسندگان عرب هم که آقایی
ً
بود به نام عقلی عنسان و اصالتا سوری بود ،در مراسم حضور داشت .به یاد دارم که گفت:
«من خیلی در تعجبم .سال گذشته در ایران  2000جلد کتاب عربی چاپ شده و بخش قابل
توجهی از آنها ،کتابهایی بود ویرایش شده؛ یعنی نسخ خطی که تصحیح و چاپ شده
بود .از نظر کیفیت نگارش ،از نظر سطح علمی ،از نظر متد تحقیق و از نظر تصحیح منابعی که
پیدا کردند ،به مراتب از کتابهایی که ما در جهان عرب میبینیم ،از کیفیت خیلی باالتری
ً
برخوردار هستند .از نظر کمی هم (در آن موقع) ایران خیلی جلوتر از ماست ».لذا ،ایران انصافا
در دورهای خیلی به لحاظ تحقیقات اوضاع خوبی داشت .چه تحقیقات روز در زمینههای
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مختلف فقه ،کالم و فلسفه ،اصول فقه و تفسیر ،و چه آنهایی که تصحیح بود و چاپ نسخ
قدیمی .من این حرف را تنها از آقای عقلی عنسان نشنیدم .به اعتبار اینکه من مدیر کل
ً
فرهنگی بودم ،معموال سفرای با سواد عرب که در ایران بودند هرچند وقت یک بار به کتابخانهها
میرفتند و یک سری کتاب انتخاب میکردند .یکی از این افراد ،سفیر سابق عمان در تهران بود
که یکبار برای مالقات آمده بود و کتاب العوانی نوشته ابوالفرج اصفهانی را میخواست .برایش
گرفتم و هدیه فرستادم .یا کاردار زمان صدام که قبل از سقوط صدام در ایران فردی بود به نام
ً
عبدالستار الدوری .اتفاقا رساله این آقای الدوری در مورد قاضی عبدالجبار بود .درواقع یک
ً
فرد اطالعاتی بود و اصال دیپلمات نبود .ولی آدم مطلعی بود؛ ضمن اینکه بسیار بافرهنگ بود.
یک بار از ما دعوت کرد و نقاشیهایی را که کشیده بود نشانمان داد .تابلوهای خوبی نقاشی
کرده بود .البته طرح آن ،طرح نوی چپ عربی بود .رنگهای تند با مدلهایی که عمدتا تداعی
کننده شوروی دهه پنجاه یا شصت بود .به هر حال ،این آقای عبدالستار از آن افرادی بود که
خیلی نسبت به تحقیقاتی که در ایران انجام میشد حساس بود .میخواست کتابی بنویسد
در مورد فلسفه در ایران بعد از مالصدرا .بنده هم تعداد قابل توجهی کتاب را که میتوانستم
برای ایشان فراهم کردم .ایشان این کتاب را در دو جلد نوشت .حتی قبل از سقوط صدام که
به مالقات میآمد ،گزارشی هم از روند نوشتن کتاب را ارایه میکرد .اما نمیدانم چاپ شد یا
نه .حاال به اصل قضیه برگردیم .در واقع تحقیقات در ایران ،حداقل در آن دورهای که گفتم،
به ویژه دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد ،زیاد بود .زمانی که من در مراکش بودم ،با مؤسسات
مختلفی در ارتباط بودم .حاال اشکال ندارد که بعضی را تعریف کنم .یکبار در آن موقع از
آقای محمود مرعشی دعوت کردم .ایشان آمدند و با خودشان کتابهای زیادی آوردند .بخش
قابل توجهی از این کتابها در مورد انساب بود؛ حدود چهارده یا پانزده تا .چند دوره از این
کتابها را آورده بودند .من یک دوره آن را برای پادشاه فرستادم بهعالوه یک نامه .در آن نامه
برایشان نوشتم که این کتابهای انساب را برای شما میفرستم؛ اول به دلیل اینکه خود شما
هم از شرفا هستید و عموم این کتابها ناظر به اجداد شماست .چون نسب اینها به امام
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حسن؟ع؟ میرسید .دوم به خاطر اینکه این کتابها متضمن اطالعاتی است که به تاریخ
کشور شما مربوط است .به فاصله یک روز رییس دفتر خاص پادشاه که فردی بود به نام آقای
متوکل ،نامهای نوشتند و ضمن بیان اینکه کتابها به دستشان رسیده است ،خیلی تشکر
صمیمانهای کردند .یک سری دیگر از آنها را نیز برای بنیسا که وزیر خارجه بود ،فرستادم.
یک خانم منصوری نامی هست که اهل سنت هم هست .ایشان قرآن را به خط نستعلیق
نوشته است .این اولین مأموریت من بود .چون ،من قبل از ماه مبارک رمضان وارد شدم ،چند
نسخه از این قرآنها را برای چند تن از شخصیتهای مغربی فرستادم .یکی از آنها را برای
آقای عباس العفاسی فرستادم که ایشان وزیر اول بود( .البته برای نخست وزیر هم فرستادم) در
ضمن ،نامهای برای آقای العفاسی فرستادم با این مضمون که این قرآن با خط نستعلیق نوشته
ً
شده است که عموما در بین ایرانیها رایج است و توسط یک خانم هم صورت گرفته است.
عالوه بر این ،ایشان چون داماد عاللالفاسی معروف هست ،و یک بار که همین آقای عالل
الفاسی به ایران آمده بود (قبل از انقالب) آن مقدار که برای من نقل کردند ،قرآنهای مختلف
را ّ
تورق کرده بودند و گفتند که قرآنهای شما با قرآنهای ما فرقی نمیکند ،گفتم در هر صورت
این ،یک نمونه قرآن است و با ذکر مطالبی که آقای عالل الفاسی گفته بودند برای دامادشان
فرستادم .ایشان هم در نهایت نامهای فرستادند و خیلی تشکر کردند .به نظرم آن نامه باید در
ً
سفارت باشد .کتابهای ایشان را هم به همراه آن نامه برایم فرستاده بودند .ظاهرا مکرر به ایران
آمده( .در سال  1348هم که کنگره هزاره شیخ طوسی تشکیل شد و آقای واعظزاده رییس
کنگره بودند به ایران آمده بود) به هر حال ،با موسسات زیادی در ارتباط بودم و این کتابها
را برایشان میفرستادم .اجازه بدهید یک نمونۀ دیگر آن را هم تعریف کنم .المجله مهمترین
کتاب قانونی است که ملحم از فقه حنفی است و در اواخر قرن نوزدهم و در زمان عثمانیها
نوشته شده است .به اعتباری ،این کتاب ،استخوانبندی قوانین مدنی و قوانین مختلف
کشورهای عربی هم هست .آن را با فقه شیعی مطابقت داده بود .خیلی هم طرفدار داشت.
یکی از آنها ،آقای ضحاک ،رییس قوه قضاییه مغرب بود .یکی دیگر هم آقای عباسالجاللی
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بود ،مشاور پادشاه بود که با بنده هم خیلی رفیق بود .این کتابها را برای آنها هم به عنوان
هدیه فرستادم .باألخره یکی از جاهایی که با ایشان (آقای واع ـظزاده) مرتبط بودم ،همین

کتابخانه بنیاد پژوهشهای آستان قدس بود .یکسری کتاب برای من فرستادند که المعجم
فی فقه لغه القرآن از جمله آنها بود .کتابهای آقای سبحانی را هم خواستم و فرستادند .این
سری از کتابها را من به آقای عبدالهادی التازی دادم .از این کتاب خیلی در شگفت بود.
یک مقدمهای هم برای کتاب معجمالفقهاء آقای سبحانی نوشت که ایشان در چاپ بعدی
کتاب چاپ کرد .کتاب البیان مرحوم آقای خویی هم بود ،بهعالوه المیزان مرحوم طباطبائی
بود .خاطرم هست که نامه تشکری هم نوشت و این کتاب را در مجمع اللغه قاهره هم معرفی
ً
کرد .به هر حال این کتاب هم ابتکار مرحوم آقای واعظزاده بود .چون بعدا که با ایشان صحبت
کردم ،گفتند که چگونه این موضوع به ذهنشان آمده و نحوه طراحی کتاب را توضیح دادند.
جالب اینکه این کتاب را آقای التازی به آقای یوسف هم که مهمترین عالم مغرب است،
داده بود .کتابی بود که حسابی موجب اعجاب شده بود .اینها ،خاطراتی بود از مرحوم آقای
واعظزاده که به طور خالصه نقل کردم .البته همه آنها را بیان نکردم ،اما سعی کردم نکات
مهم آن را عرض کنم و خب کمی هم به حاشیه رفتم.
•بر اســاس فرمایشاتی که در مــورد آقــای واع ـظزاده بیان کردید ،اگر بخواهید یکی دو تا از
ویژگیهای خاص ایشان را در رفتار و فضای علمی و ارتباطاتی که داشتند ،نام ببرید ،به کدامها
اشاره میکنید؟ در واقع تحلیل کلی حضرت عالی از شخصیت آقای واعظزادۀخراسانی
چیست؟
به نظر من ویژگی مهمی که ایشان به لحاظ علمی داشت ،این بود که خیلی جامعاالطراف
بود و در زمینههای مختلف همیشه ممتاز بود؛ چه در ادبیات عرب ،چه در ادبیات فارسی
که البته ادبیات فضالی مشهد همیشه معروف بوده است ،و چه در نظم و نثر .ایشان به قرآن
هم خیلی تسلط داشت .همچنین ،به مباحث فقهی و اصولی و به مباحث مختلف عقلی
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و نقلی به معنای عام کلمه .همیشه یک جامعیت خیلی خوبی را در زمینههای مختلف در
ایشان میدیدم .این جامعیت در آقایان دیگر کمتر یافت میشود .در افراد به تعبیر طلبگی
ّ
«مل» ،ما کم نداریم ،ولی این نگاه جامع و همهجانبه ایشان به نظرم یکی از ویژگیهای کم و
بیش منحصر به فرد مرحوم واعظزاده بود .علتش هم شاید این بوده باشد که ایشان طلبه خیلی
سختکوشی بود ،و البته خیلی هم کنجکاو .در دورهای که ایام طلبگی ایشان در مشهد بود،
اساتید بزرگی در مشهد بودند؛ مخصوصا در حوزۀ ادبیات .مسأله مهمی است؛ تنها این نیست
ً
که فرد فقط بتواند متنی را بخواند یا بفهمد .ادبیات واقعا یک علم توسعه یافته و پیشرفته
است .عالوه بر این ،عالمان بزرگی در مکتب خود مشهد بودند .مکتب مرحوم آمیرزا مهدی
اصفهانی ،مکتب مرحوم آشیخ مجتبی قزوینی ،تعدادی دیگر از عالمان نسل مرحوم آقای
ً
آشتیانی و احتماال مرحوم حاج شیخ کاظم دامغانی .آقای واعظزاده با اینها در ارتباط بوده.
همینطور با آیةاهلل میالنی که بعدها به مشهد میآیند و با فقهای دیگر .منظورم ارتباط علمی
است نه فقط ارتباط روزمره .همچنین ،ایشان مدت قابل توجهی هم در قم بودند .خود مرحوم
آقای بروجردی ،از منظر دیگری به مباحث نگاه میکنند .آن طوری که مخصوصا از اصول
ایشان بر میآید ،اصول در معنی توضیح کفایه نیست .فرض کنید در بحث طلب اراده ایشان
مفصال بحث میکنند و بهاجمال حرف ایشان این است که آن علتی که مرحوم صاحب کفایه
این موضوع را مطرح میکند ،اصال در ذهن ایشان یک مسأله دیگری بوده است .با اینکه اصول
ایشان خیلی مختصر در یک جلد نوشته شده ،خیلی آن تقریرات اصولی کامل نیست( .شاید
تقریرات اصولی از آقای بروجردی را نوشتند) و آقایان صافی (آقای لطفاهلل صافی و آقای شیخ
علی صافی) هم نوشتند .چون هر دو برادر که عالمان بزرگی بودند و هستند ،در درس مرحوم
آیةاهلل بروجردی بودند .به هر حال ،آقای بروجردی آنطور که از تقریرات ایشان و شاگردانشان بر
میآید ،تا این حد در شاگردان ایشان تأثیر گذاشته .به خاطر همین از جامعیت زیادی برخوردار
بودند .فقه و اصول ایشان صناعی نیست و رجال است ،خود حدیث هست ،نکته نظرهای
مختلفی هم در باب حدیث هست .در مورد همین کتاب جامعاالحادیث شیعه ایشان،
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پشتش یک تفکر و مبانی مختلفی وجود دارد .به هر حال آقای واعظزاده چنین خصوصیاتی
را داشتند .بعد هم که دوباره به مشهد برمیگردند و وارد دانشگاه مشهد میشوند .واقعیت این
است که نظام آموزشی و تحقیقاتی ،سبکش در دانشگاه و حوزه با یکدیگر تفاوت دارد .هرکدام
نقاط قوت خودش را دارد .البته مقصودم از این دو واژه ،دانشگاه و حوزه به معنی واقعی خوب
و عمیق است .ایشان وقتی وارد نظام دانشگاهی میشوند ،به لحاظ نوع نگاه ،نوع تحقیقات و
نوع پژوهشها با یک سیستم جدیدی آشنا میشوند .مثل مرحوم آقای مطهری .یعنی اگر ایشان
ً
هم فقط در حوزه میماند ،احتماال به این پختگی که ما در آثارشان میبینیم ،نمیرسید .چون
یک ترکیبی بین نظام حوزوی و نظام دانشگاهی در معنای عمیق خودش وجود دارد .لذا،
ً
از زمانی که آقای واعـظزاده به دانشگاه مشهد میآیند ،تقریبا میتوان گفت که شخصیت
منحصر به فردی پیدا میکنند .به نظر من این مهمترین ویژگی ایشان بود.
•در بحث تقریب فرمودید که نقدهایی نسبت به رویکرد آن دارید .انتقاد شما نسبت به
بحث تقریب مذاهب به روش آن است؟ یا در کل به عقیده شما این مسأله ،باید با یک
فضا و صورتبندی خاص دیگری پیش برود یا کل مسأله زیر سؤال است؟ میخواستم نظر
و تحلیل شما را نسبت به بحث تقریب مذاهب که از دوره آقای بروجردی شروع شد و تا زمان
مرحوم محمدتقی قمی و حتی مجله رسالهاالسالم پیش رفت ،و حتی در دوره بعد از انقالب،
بپرسم.
قبل از شروع این صحبت باید نکتهای را عرض کنم که نمیخواستم بگویم .مرحوم آقای
بروجردی به دلیل تسلطی که به احادیث ،به اقوال فقهای قرنهای نخستین ،به اقوال فقهایی
ً
از اهل سنت و اصوال تاریخ فقه و تاریخ حدیث دارند ،نسبت به فقه یک دید تاریخی دارند؛
یعنی موضوع این نیست که حدیث را خوب میشناسند ،این نگاه تاریخیشان نسبت به فقه
و تحوالت فقهی مطرح است .به لحاظ فقهی صحبت ایشان به طور خیلی خالصه این بوده
که (قسمتهای مختلفی دارد و یکی از این مطالب این است) فتواهایی که از فقهای دوران
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اول وجود دارد ،تلقی از حدیث است .چون ممکن است ما حدیث را نداشته باشیم .ولی آن
رأی فقهی یک مسأله استنباطی نیست .یعنی ،رأی فقیهی که در دوران اول بوده ،تلقی شده از
ً
حدیثی بوده که احتماال آن حدیث را در حال حاضر نداریم .لذا ،ایشان به آرای فقهای دوران
اول توجه خاصی داشتند ،به اینکه افرادی که میآمدند خدمت ائمه ،چه از شیعه و چه از غیر
شیعه و سؤال میکردند .فرض کنید وقتی در مورد طهارت ،وضو ،بخشهای مختلف نماز
و ...سؤال میکردند ،بستگی داشته که آن سائل از کجا آمده؟ از کوفه آمده ،از شام آمده ،از
مکه آمده ،از مدینه آمده یا از خراسان .چون هر کدام از این مناطق در دوران نخستین ،یعنی
دوران ائمه ،کم و بیش بر اساس نظرات فقهی یکی از فقها عمل میکرده .بهعالوه اینکه این
فقها فقط همین چهار نفر نیستند .در دوران نخستین الی ماشاءاهلل فقیه وجود داشته .مطلبی
که مرحوم بروجردی میفرمایند این است که برای اینکه ما حدیث را دریافت کنیم ،باید ببینیم
ً
که در آن دوره ،مثال در مورد یک فرد ،چه نظر فقهی وجود داشته است .با توجه به آن ،میشود
ّ
حدیث را بهتر فهمید که حرف درستی هم هست .چون نظر فقها در باب تعارض ادله ،موافقت
کتاب و مخالفت ّ
عامه باید خیلی بیشتر شکافته شود .دیدگاههای آقای بروجردی در مورد فقه
و احادیث را ،آقای سیستانی هم به صورت گستردهتر ولی با همان مبانی ،داشتهاند .ایشان،
ّ
کتاب مفصلی دارند در مورد تعارض ادلــه ،در دو جلد ،که این مبحث را به صورت خیلی
مبسوط و مفصل در آن به بحث میگذارند .میشود گفت که نظرات آقای سیستانی در باب
ّ
تعارض ادله چیزی بین دو عالم بزرگ آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی است .در بحث
فقه ،مقداری که من دیــدهام دستنویس است و نمیدانم که چاپ شده یا نه .ولی همان
دستنویسها را توسط یکی از شاگردان خوبشان به نام آسید هاشم هاشمی ،مکرر دیدهام.
ً
اتفاقا روش فکریشان هم خیلی شبیه مرحوم آقای بروجردی است .اما در مورد تقریب ،طبیعی
است که ما به عنوان شیعه (مسألهای که مد نظر خود آقای بروجردی هم بود) نمیخواهیم که با
اهل ّ
سنت تنش داشته باشیم .بلکه مایلیم با یکدیگر مراوده داشته باشیم و ارتباطات علمی،
اخالقی و عاطفیمان را حفظ کنیم .هیچکس از بین عالمان بزرگ ما نبوده که با این مخالف
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ً
باشد .اصال روش ائمه هم این بوده که تنشی در کار نباشد .منهای قسمتهای مختلف
دینی ،این را من در تجربه عملی دیپلماتیک خود دیدهام .حاال چه زمانی که در مراکش بودم،
در رم و یا حتی زمانی که در تهران مدیر کل فرهنگی بودم .اینکه شما با روی باز با دیگران
صحبت میکنید و مسایل مختلف را مطرح میکنید باعث میشود از مباحث تشنجزا
فاصله بگیرید .اگر هم بنا به ورود به این مسایل است ،باید با یک روش علمی مشخص و دقیق
و با رعایت نکات الزم صورت بگیرد .چون بعضیها حالت لجاجت دارند ،تابع حق نیستند
و اینکه باألخره هر چیزی روش خودش را دارد .شاید یک تجربه خوب در این حیطه ،سفر خود
آیةاهلل سبحانی به مراکش بود ،زمانی که خود من هم آنجا حضور داشتم .از ایشان دعوت کرده
بودم و تشریف آوردند .پنج سخنرانی داشتند .یکی در آ کادمی علوم و چهارتای دیگر در سایر
دانشگاهها که پیرامون مباحث دینی بود و اثرهای بسیار مثبتی هم داشت .یعنی تا این حد
مثبت که سایت موسسه امام صادق؟ع؟ توانست تا سالها بیشترین مراجعه کننده را در بین
کشورهای خارج از ایران در مراکش داشته باشد .حاال موضوع این است که موقعی که شما
تبدیل به یک نظام میشوید ،خیلی اوضاع فرق میکند با وقتی که شما عالم در حوزه هستید
و مسؤولیتی ندارید .لذا ،در اصل تقریب هیچکس شکی ندارد ،ولی روشی که در زمان مرحوم
آقای بروجردی تأثیرگذار بوده ،دلیلی ندارد که برای همیشه کافی و مؤثر باشد .وقتی که شما
تبدیل به یک نظام میشوید ،مخصوصا موقعی که به هر صورت شعار اصلی شما اسالمیت
است ،این تمرکز روی بحث اسالم ،ممکن است تا مدتی رقابت و خصومتی را برانگیخته
نکند .اما زمان که میگذرد ،فرد یا غاطبه اهل سنت میبیند که نه ما نماد اسالم هستیم نه
شما به عنوان یک اقلیت ،و بعد این وارد یک سلسله مسایل و درگیریهای پیچیده رسانهای
ً
و سیاسی میشود که بعد شکل مذهبی پیدا میکند .عمدتا هم نه از جانب ما ،بلکه از جانب
دیگران .به دلیل اینکه یک مجموعهای روی کار آمده ،که مدعی اسالمگرایی صحیحتری
است و فرد نمیخواهد این را بپذیرد .شاید آن هم خیلی معتقد به مبانی خودشان نباشد،
ولی موضوع این است که کشوری که به طور مرتب ،قدرت ،نفوذ و تأثیرش بیشتر میشود،
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برای آنکه با آن مقابله کند و قدرت را محدود کند از ابزار دینی استفاده میکند .حاال اگر در
ً
اینجا ما صرفا بر وحدت و برادری و اخوت تأ کید کنیم نمیتواند فایده زیادی داشته باشد.
لذا ،وحدت در موقعی که مرجعی هیچ مسؤولیت سیاسی و حکومتی ندارد ،به لحاظ کمی و
کیفی ،ابعاد و خصوصیاتش با جایی که شما در رأس قدرت هستید ،فرق میکند .همچنین،
در آن موقع ،یعنی هفتاد سال پیشتر ،شرایط دنیا در مجموع به لحاظ ارتباطی ،رسانهای و
ً
تعاملی ،با امروز زمین تا آسمان تفاوت داشته ،و اصوال در جهان سوم توسعه رسانهای بیشتر
در خدمت قوای شر قرار میگیرد تا قوای خیر .باألخره ،مرحوم بروجردی این روش را داشتند
و تأثیرهایی هم داشته است .در این حرفی نیست .ولی با آن نوع کار ،با آن نوع مدل و با آن
قالب ،شما نمیتوانید در حال حاضر هم نتیجه بگیرید .مسایل مختلفی باید رعایت شود
ً
که عمدتا هم سیاسی و ژئوپلیتیکی است .حتی بعضا استراتژیک .مسأله سادهای نیست.
پیچیده است و راه حل پیچیدهای هم میطلبد .چون از راهحلهای توصیهای و اخالقی و
نصیحتی که نمیتوان نتیجهای گرفت و من نمیخواهم این را بیشتر توضیح بدهم .تا به این
مسایل پرداخته نشود ،تحلیلشان نکنیم و معلوم نشود که تلقی ما از اهل سنت و تلقی آنها
از ما چیست ،خیلی نباید دنبال راهکاری بود که جواب درست و درمانی بدهد .حال ،این
ً
تلقی تا چه مقدار میتواند منفی شود؟ مثال در جریان انقالبهای عربی تا بیشترین حد خود،
ً
منفی شد که البته این منفی بودن ریشه در تاریخ هم دارد .بهعالوه اینکه اصوال نظام فقهی و
اعتقادی آنها چیست؟ نظام فقهی و اعتقادی ما چیست؟ تا چه مقدار میتوانیم از آنها توقع
داشته باشیم؟ یعنی مواردی وجود دارد که ما اصرار میکنیم اما طرف بر اساس مبانی فقهی و
اعتقادی و اصولی خودش ،چون ملزم به رعایت آن است ،نمیتواند آنطور که ما میخواهیم
آن را بپذیرد و خیلی مباحث دیگر هم وجود دارد که من وارد آن نمیشوم.
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عالمهای بیرقیب و استوانۀ تقریب
دکتر حمیدرضا شریعتمداری

1

مقدمه
در آغازین فصل  ،۱۳۸۰آنگاه که با عالمه بیرقیب و یکی از استوانههای تقریب ،مرحوم
توگو نشستیم و ماحصل این گفت وشنود 2را بی ک موکاست در
آیةاهلل واعظزاده خراسانی به گف 
"هفت آسمان" منتشر کردیم ،هرگز تصور نمیکردیم که این سخنان عالمانه و دردمندانه ،آن هم
از زبان فرزند فرزانه حوزه و استاد یگانه دانشگاه چنان موجی را برانگیزد .حیرت انگیز و نگرانی
زا؛ حیرت انگیز از آن رو که مگر راه دیگری جز تفاهم و تعامل میتواند کشتی به گل نشستۀ امت
اسالمی را به حرکت وادارد و به ساحل امن و امان برساند و شیخ دنیادیده ما مگر به کاری جز
 .1حمیدرضا شریعتمداری ،فرزند حجةاالسالموالمسلمین شیخ محمد صادق شریعتمداری در سال  1346هجری
شمسی در قم متولد شد .او پس از دو سال همراه خانواده به تهران عزیمت کرد و مقطع ابتدایی و راهنمایی را در تهران
(مدارس ملی نو ،اثنا عشری و مجاهدان) تمام کرد و در سال  1360هجری شمسی به حوزه علمیه قم (مدرسه حقانی و
سپس شهیدین) وارد شد .در مدرسه شهیدین عالوه بر دروس متعارف حوزوی دروس دیگری را که اغلب در آن زمان ،در
حوزۀ علمیه رایج نبودند ،فرا گرفت؛ وی سالیان متمادی را در دروس خارج حوزه (در فقه و اصول) در محضر استادانی
چون آیةاهلل سیدکاظم حایری شرکت جسته است .در سال  1375هجرى شمسی به خواست و کمک و با مدیریت
حجةاالسالموالمسلمین جناب آقای سیدابوالحسن نواب و جناب آقای سید حمید کاظمی ،مرکز مطالعات ادیان و
مذاهب را بنیان گذاشت ،دو سال قائم مقام او و از سال  1378هجری شمس تا کنون سردبیر مجله هفت آسمان بوده
است.
.2هفت آسمان ،شماره  9و  ،10بهار 1380
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نظری آن آرمان فرا خوانده بود و نگرانی زا ،بدان جهت که اگر شخصیتی در
تأصیل یا زیر ساخت ِ
این طراز و فراز نتواند ماحصل دیدهها و کاویدههای خود را با جامعه علمی در میان بگذارد ،پس

ما نو سالکان این طریق چگونه خواهیم توانست به این وادی پیل افکن قدم بگذاریم.
قریب به دو دهه از آن روزها میگذرد؛ جا دارد که یکبار دیگر ،سخنان استاد را در آن گفتوگو
از نظر بگذرانیم :رکن بودن وحدت اسالمی در کنار توحید ،وحدت مسلمانان در اصول و ارکان
اعتقادی ،فقهی و اخالقی که مبنای اسالم و ایماناند و اختالفشان در تفاسیر و تفاصیل یا همان
فروع کهمقتضایاجتهادشاناست،لزومعذرتراشیبرایمواضعمخالفو متفاوتمسلمانان،
والیتی که راه نجات و مرز بین اسالم و کفر است همان محبت است که هشتاد درصد روایات
باب والیت ناظر به آن است ،لزوم تأ کید بیشتر بر مرجعیت علمی اهل بیت به جای منازعه بر
سر خالفت ،مذهب عین دین نیست ،در تسنن ،جبهه تصوف مهم ترین سد در برابر پیشرفت
سلفیگری افراطی است ،تشیع سیاسی امامان مذاهب اسالمی ،معطوف بودن دشمنی امامان
در عصر حضورشان به بنی امیه ،لزوم تجدید نظر در نگاه به صحابه.
او نگران منجر شدن احساسات تند سلفی و عواطف خاص شیعی به منازعات فرقهای
بود ،اتفاقی که یک دهه بعد با ظهور داعش تا مرز انفجار پیش رفت.
او به مطالعه دوباره تاریخ صدر اسالم ،اما نه با عینک تعصب و بدبینی فرا میخواند.
او بر آن بود که نباید به همه اهل سنت از منظر سلفیها و وهابیها نگریست و حتی همۀ
سلفیها را نباید در یک ردیف دانست.
اینک که آن گفتهها و دغدغهها و نیز تجربههای تلخ و سخت ایــن سالها را از نظر
میگذرانیم ،به درستی درمییابیم که تقریبستیزان و وحدتگریزان چگونه ما را تا آستانه
جنگهای فرقهای پیش بردند و این وحدت طلبانی چون آیةاهلل سیستانی در عراق و آیةاهلل
خامنهای در ایران و منطقه بودند که نگذاشتند در این غرقاب ،بنیان اسالم و کیان تشیع رو به
تالشی برود و باز باید آن بزرگمرد خراسانی را بستاییم که راه را در تقریب و تثبیت تقریب را در
تأمل دوباره در بنیانهای نظری مذاهب و تجربههای عملی مسلمانان میجست.
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سرمقالهام در آن شمارۀ تاریخی هفت آسمان نیز همین دغدغه را به زبانی دیگر واگویه
میکرد؛ بنای شامخ اسالم بر دو سخن استوار شده است :سخن از یگانگی و یگانگی در
سخن نخست حقیقت شریعت
سخن؛ خدا را یکی دانستن و امت اسالمی را یکی خواستن.
ِ
را میرساند و دومین سخن طریقت نیل به آن حقیقت متعالی را .مردمان پراکنده دل راه به
جایی نمیبرند و دلهای از هم جدا به ساحت خدا راه نمییابند .حقیقت ْ
یگانه امتی یگانه

را میطلبد " :و این است امت شما ،امتی یگانه و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا بپرستید"
( انبیاء۹۲ ،؛ مؤمنون .)۲۳ ،امت یگانه گرایشها و برداشتهای مختلف را بر میتابد ،اما تا
جایی که حد و مرزی در نیفکنند و یگانگی و همبستگی را در هم نشکنند .مذاهب تا جایی
در قلمرو دین میگنجند که مرزی نو در نیندازند و به آیینی مستقل و جدا افتاده فرا نخوانند.
مذاهب باید همواره خود را در پرتو دین و آیین مبنا و مرجع ببینند ،نه آنکه بر جایگاه دین
بنشینند و خود را برابر نهاده دین بدانند.
پس از انتشار مصاحبه با آیةاهلل واعظزاده با انبوهی از نقدها و ردیهها و البته مجموعهای
از تأیید و تکمیلها مواجه شدیم که ناگزیر نیمی از شماره بعد را به همین نقض و ابرامها
اختصاص دادیم و البته برای نیفتادن در دام مجادالت بی پایان ،باب ِنقاش و کنکاش در این
موضوع را در شمارههای بعدی بستیم و البته همواره به بایستگی تقریب وفادار ماندیم.
به همین مناسبت و برای یادکردی از آن دوران ،سرمقالهام در شماره یازدهم فصلنامه
«هفت آسمان» را بازنشر ،و درودهایم را بر روح آن عزیز رخ در نقاب خاک کشیده نثار میکنم:
یـکم
آدمــی را به اندیشیدن میشناسند و آنگــاه که میان او و دیگر موجودات مرز مینهند،
ی قـوامبخشت ر از انـدیشیدن درنـمیافکنند؛ و اندیشه مرغی است َپ ّران که در هیچ قفسی
فصل 
سـر آن دارد که راههــای ناپیموده را
نمیگنجد و هیچ قید و بند 
ی را بر نمیتابد .عقل آدمی ِ

د و راههای پیموده را از ن و بکاود و در نوردد .اگر حریمی فراروی ذهـن بشری هست ـ -که
بپیمای 
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هـست  -تحمیل شده بیرون نیست که خود از درون ،حریم خویش را شناخته و توان و ظرفیت
خود را دانسته است .عقل ،یگانه داوری است که هم در کار سنجش و داوری است و هم
عهدهدار تعیین صالحیت خود در داوری.
کارکرد
تجربههای وحیانی و عرفانی در دریافت و بـازشناخت ،وامدار اندیشهاند و مهمترین
ِ
ْ
خرد آدمیان است و دوزخیان گویای این سخناند که «اگر
ـردن دفینهها 
وحی آفتابی کـ ِ 
ی ِ
دینی ما بنا به ظرفیت وجودی و
میشنیدیم یا میاندیشیدیم از دوزخیان نبودیم.»1
ِ
پیشوایان ِ
د و همیشه درایت را بر روایت
ن وامیداشتن 
ادراکی یـاران و پیـروانشان ،همواره آنان را به اندیشید 
ِ

مقدم میدانستند و آنان را به نقد سخن فرا میخواندند.

بیتردید ،آنانکه در پیرامون خود و در منابع و متون خود میاندیشند به راه یافتن سزاوارترند
ی کـه یکپارچه گوشاند و سمع را با عقل ،و دیانت را با تفقه در نمیآمیزند؛ همچنانکه
ت ا کـسان 
ِخردهای ْ
حریمآشنا و مددگیرنده از وحی و دل به حقیقت نزدیکترند و البته پرپیداست که
درستی گفتار و
فرجام نیک تنه ا و تنه ا از آنانی است که یافتهها و شـنیدهه ا را در کار آورند و در
ِ
ِ

رفتار و در عبادت پروردگار ،شتابان و از پیشگامان باشند.
دوم

ی شیعی -کانون تبادل اندیشه و فکر
از دیرباز ،حوزههای علوم دینی -ب ه ویژ ه حوزهها 
بودهاند .در حوزههای ما همواره ما را به اجتهاد و نواندیشی فـراخواندهاند .اگـر زمانی در پرتو
ی برخاسته
هیمنه فرزانهای ارجمند ،تـقلید و بـستهاندیشی بر حوزهها سایه افکنده ،فرزانه دیگر 
و غبارهای جهل و ّ
تحجر را از خردها زدوده و جان تازهای در این کالبد افسرده دمیده است.
ی ک ه ب ر پایه بـروز و ظـهور چهرههایی
ادوار فقه ،تفسیر و دیگر عـلوم دیـنی را نـه بر مبنای مقاطع زمان 
ی ن و درانداختند و به آنچه پیشینیان گفته
اثرگذار و نوآور تنظیم کردهاند ،نامدارانی که طرح 
بودند ،بسنده نکردند.
 .1ملک.10 ،
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ل اندیش ه را در مراکز دینی نپسندیدند و کاروان
ما هـمیشه رهـین م ّـنت بزرگانی هستیم که افو 
ی ک ه جمو د اهل حدیث را برنتابیدند؛ اصولیانی که هیمنه
ـعرفت دینی را به پیش بردند؛ متکلمان 
م ِ
ن را بـ ا ذوق و اشراق ،و فلسفه و عرفان را با قرآن و ّ
سنت
اخباریان را فرو ریختند؛ متألهانی کـه بـرها 
آشتیدادند؛فقیهانیزمانهشناس کـهفـق هرااز انزوایتحمیلیبیرونآورده،بهمتنزندگیو اجتماع
ی در پذیرش و ّرد روایات را نپذیرفتند و بـه تـدوین
رهنمون شدند؛ حدیثشناسانی ک ه سهلانگار 
ح و ضعیف همت گماشتند و...
ث صحی 
طـبقات رجال شیعه و مرز انداختن میان احادی 
امروز نـیز مـا هـمچنان نیازمند نگاههای نو هستیم؛ نگاههایی ن و ام ا ب ا دغدغههای دیرین؛
دغدغه با خدا بـودن و بـه خـدا ّ
ن فرستاده خدا
ی برتری 
تقرب جستن و دغدغه امت برتر بودن برا 
و شیعه راستین و پوالدین بـودن بـرای ائمه ُهدا.
ی روزآم ــد هستیم ،همچنان برهمان
ما هرچند ،دراندیش ه در پی زبانین و وشیوههای 
بندگی خدا« :آیا با شما پیمان نبست م که ...مرا بپرستید»1
پیـمان
پیمانهای پیـشین اسـتواریم؛
ِ
ِ

ت سوگند که
وپیمان تسلیم در بـرابر حـکمیت وحاکمیت پیامبراسالم« :نــه ،ب ه پــروردگــار 
ِ
ََ
داوری
ن از
ایمان نمیآورند مگر آنکه در نزاعهایشان تـو را حـکم قـرار دهند؛ سپس در درونشا 
ِ
ً
ت بـه برترین
ی نـسب 
پیمان سرسپردگی ودلدادگ 
تو ناخشنود نشوند و کامال تسلیم گردند ،»2و
ِ
ن او درعلم ،معنویت و راهبری« :بگو از شما پاداشی
ش و جانشینا 
بندهخدا پس از پیامبر 
نـمیخواه م جـز ّ
مـودت خویشان.»3
سوم
پیشین 4هفت آسمان با آیتاهّلل واعظزادۀخراسانی واکنشهای متفاوتی
مصاحب ه شماره
ِ

د که به چارچوبهای مکتب واالی تشیع ،که
ی دانستن 
ی آن را گـام 
را بـرانگیخت؛ بـرخ 
 .1یس.61-60 ،
 .2نساء.65 ،
 .3شوری.23 ،
.4شماره  9و  10بهار 1380
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هویت دینی ماست ،وفـادار نـمانده و خواسته یا ناخواسته به تضعیف باورهای
شکلدهنده
ِ
د کـ ه خیرخواهانه در پی
ن را کوششی قلمداد کـردن 
ی و مذهبی دامنزده است و برخی دیگر آ 
دین 
آرمانی سترگ ،ام ا فراموش شده ،است و بیش از آنکه در پی به کرسی نـشاندن بـاورهایی خاص
ی تـاز ه اسـت .فارغ از اینک ه کدا م نگرش و
باشد  ،خواهان برانگیختن نگاههای نو و تـأملها 
ـدردان دلمشغولی و دغدغه دینپژوهانی
ارزیابی را ب ه صـوا 
ب نـزدیکتر بدانیم ،بجاست قـ ِ
د و بـا رویکردی عالمانه و با نکتهسنجیهای
س مـیدارن 
باشیم که حریمهای عقیده و ایمان را پا 
ی مختلف را در حـوز ه دیـن و مـذهب میکاوند و میسنجند.
هـوشمندانه ،دیـدگاهها 
از همین منظر به مـصاحبه پیـشگفته نیز مـیتــوان نگریست؛ به راستی صاحب آن
ی میتواند داشته بـاشد جـز ّ
ق مصلحت؟ اگ ر چنین
ت و تحق 
تحری حقیق 
گفتهها چ ه انگیزها 
ف یـ ا نـاصواب گفته باشد ،آیا جز با نـقد عـالمانه میتوان با او رفتاری
ی سخنی به گزا 
گـویندها 
د نکوهش
موضوعات مغفولمانده متوجه ساخته اسـت بـای 
داشت؟ آیا او را که نگاهه ا را ب ه این
ِ
موضوعات بـحثانگیز بـه شمار میآیند،
ن مـسایل کـه از اساسیترین
کر د ی ا ستایش؟ چرا ایـ 
ِ
مورد کـندوکاو قـرار نمیگیرند و یا آسانگیرانه و تنها از منظری خاص بدانها نگریسته میشود؟
آیا وقت آن نرسیده است ک ه بـا تـکیه بر میراث گرانبهایمان و با توجه بـه اوضـاع روزگارمان،
رفـتارهای گـذشتهمان را از نـو از نظر بگذرانیم و در مواجهه بـا دیگران راهی را برگزینیم که هم به
د و هم با مصلحت همخوانتر؟
حقیقت نزدیکت ر باش 
چهارم
دسـتکم بـا رویـکردهای
در گفتههای اسـتاد واعـظزاده گاه با نکتههایی روبهرو میشویم کـه
ِ
غـالب و برداشتهای رایج نـاهمخوان اسـت .کمترین انتظاری که از گوینده چنین سخنانی
شواهد این گفتههاست ،کاری که در این مـصاحبه کـمتر صـورت
میرو د بیان مستندات و
ِ
ی آن نـشدهایم و
د جـویا 
گرفته است و ما هم -در جایگاه مصاحبهکننده -آنچنانکه بـای 
البته ظرف و ظرفیت مصاحبه نیز چندان مجال را برای بسط و مستندسازی نمیگشاید .بـه
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ی هم گرفته میشود و آن اینکه چرا به مصاحبه سمتوسویی
مـصاحبهکنندگان خرد هدیگر 
خاص دادهاند؟ و چرا استاد محترم را به چالش نکشاندهاند؟ و چرا در ضمن برخی از پرسشها
نکتههایی را الق ا کردهاند که نادرست ب ه نـظ ر میآیند و چه بسا خودشان نیز بدانها باور ندارند؟
با اینکه این دو نقطه ضعف در پرسشها و پاسخها مشهود است ،چند نکته را نیز نباید
ی حاک م بر مصاحبه با نـوع تـألیف کتاب و مقاله یا
از نظر دور داشــت :نخست آنکه فضا 
حتی ْ
درسخطابههای علمی متفاوت است .در مصاحبههای زنده و جدی که پرسشها به
ت و کیست که
تفصیل از پیش دانسته نیستند ،نباید پاسخهایی دقیق و مستند را انتظار داش 
علمی او به حـدی بـاشد که بتواند برای هر گفتهای به منابع مختلف ارجاع دهد .در
استحضار
ِ
ن پس از عمری
امروزین آنا 
ِ
ی
مصاحبه -آن هم با مشایخ و استادان -باید جویای برداشتها 

تالش عـلمی و نـیز رهنمودهای آنان به پژوهشگران تـازهکار بـود .همچنین پرسشهایی که در
ً
ً
دیدگاه درست و
نظرگاه مصاحبهکنندگان یا
بیانگر
ح میشود لزوما و عموما
مصاحبههامطر 
ِ
ِ
ِ
مقبول اهل نظر نیست .پرسشه ا بازتابدهند ه دیدگاهها و چالشهای موجود در جـامعهاند،
ِ
هـرچند این دیدگاهها نادرست بـه نـظر آیند یا به ّ
ی محدود تعلق داشته باشند.
اقلیت 
پنجم
د روبهرو
ی میپردازند با چالشهایی چن 
رویکرد غالب دینی و مذهب 
کسانی که به نقد
ِ
رسالت خود را به بیان نقدها
هستند که نمیتوانند نسبت به آنها بیاعتنایی پیـشه کـرده،
ِ
منتقد
محدود کنند و در مورد این چالشها هیچگونه چارهجویی نکنند .روشن است که هر
ِ
ْ
اصالحات موردنظر خویش اســت ،که طبعا
عینی
انتظار تحقق
چشم
اصالحطلبی -اگــر
ِ
ِ
ِ

پیشبرد
خردورزی تمام ،موانع پیشروی را از میان بردارد و راه را برای
چـنین نـیز است -بـاید با
ِ
ِ
ّ
حاکم دینی نیز سنگین
داعیههایش هموار سازد .البت ه در این میان مسؤولیت مـدافعان سن ِت ِ
اســت .اینان نیز نباید انتظار داشـته بـاشند کـه همگان بسان آنــان بیندیشند یا صاحبان
طرف
ی نگویند.
چ سخن 
اندیشههای دیگر دم فرو بندند و هی 
برخورد اندیشه قطعا بـرایهـر دو ِ
ِ
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گفتوگو منافعی را دربردارد که هیچیک نمیتوانند از آنها چشمپوشی کنند.
ن قرارند:
نـاقدان حـوزه دیـن و دینپژوهی بهاجمال از ای 
اما چالشهای فراروی
ِ
آشفتگی
مؤمنان سستایمان و ایجاد اضطراب و
مذهبی
دیدن ایمان دینی و
ِ
 .1آسیب ِ
ِ
ِ
درونـی و چه بسا نوعی بیایمانی و اباحیگری؛
مؤمنان پایبند و در نتیجه
مذهبی
شدن حساسیتهای دینی و عواطف
ِ
 .2برانگیخته ِ
ِ

د آنـان؛
واکنشهای عملی و تـن 

ن راه برای نقدهای افراطی ،بیروی ه و غیرمنصفان ه ک ه از آبشخورهایی غیردینی یا
 .3بازشد 
حتی ضد دینی سیراب میشوند.
طرف گفتوگ و برای
همیاری هر دو ِ 
این چالشها را باید جدی گرفت و با هماندیشی و
ِ

د به معنای بیتفاوتی در برابر رفتارها و
آنها چارهاندیشی کرد؛ امـا این جدی گرفتن هرگ ز نبای 
دینی موجود باشد .بیتفاوتی در برابر انحرافها و تحریفهای لفظی ،معنوی و
برداشتهای ِ

فـرآیند طوالنی
ِ
نظارتی دینی نمیسازد و هم در یـک
عملی در قلمرو دین ،هم با مسؤولیتهای
ِ
ّ
و پیچیده ،دین را از کارآیی انداخته ،به ضد خود تبدیل میکند و درنتیجه ،معروف به جای
ی مـیتواند
ی معروف مینشیند یا آنقدر امر مشتبه میشود که دیگر کمتر کس 
منکر و منک ر ب ه جا 
سـره را از ناسره و صواب را از خطا تشخیص دهد.
ی تخصصی ،وضوح
ی و نشریهها 
ی عمل 
شاید طــرح اینگونه بحثها در محیطها 
ّ
ن نقده ا و نفیه ا و
شفافیت در طرح مباحث ،مراعات استناد و اتقان علمی ،تــوأم شد 
و
شالودهشکنیها با اثبات و نـوسازی و ارج نـهادن به حساسیتها و عواطف مؤمنان ،و تالش
ت ب ه گفتوگو و تبادل نظر ،از راههایی باشند که بتوانند در برآمدن از
ن سن 
برای جلب مدافعا 
اسالم ناب و تشیع راستین بـه مـا مـدد رسانند
ب جستن به
عهدهچالشهای پیشگفت ه و تقر 
ِ

که «آنانکه در را ه مـ ا مـیکوشند بـهیقین ایشان را به راههایمان رهنمون خواهیم شد»1

 .1عنکبوت.69،
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عالمی آزاد اندیش و باتقوا
دکتر محسن کمالیان

1

مقدمه
آیةاهلل شیخ محمد واعظزاده خراسانی هم به رحمت خدا رفت .اغلب دوستان همسن و
سال امام موسی صدر ،طی سالیان اخیر دار فانی را وداع گفتند .آیةاهلل واعظزاده آخرین آنها بود.
سابقه آشنائیاش با امام صدر به سال 1328ش باز میگشت .2دانشآموخت ه ممتاز حوزههای
علمی ه مشهد ،نجف و قم بود .از شاگردان درس خارج فقه آیةاهلل العظمی سید صدرالدین
صدر در قم بود .3به این استادش بسیار عالقهمند بود .مکرر گفت« :4بنده هر وقت در خانه
محقر و بیآالیش او به خدمتش میرسیدم ،از مشاهده اخــاق و اطــوار و وضع زندگی او،
حضرت رسول اکرم در نظرم جلوهگر میشد .در بین عالمان و دانشمندانی که تاکنون دیدهام،
کسی را به انصاف ،وسعت نظر ،صراحت لهجه ،ادب و روشنبینی و خیرخواهی او برای جهان
تو
مهندسی زلزله و از مسؤوالن مرک ز مطالعا 
المللی زلزلهشناسی و
 .1محسن کمالیان عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین
ِ
ِ
تحقیقات امام موسی صدر است .وی سالهاست که بخشی اعظمی از فعالیتهای پژوهشی خود را صرف پژوهش در
خاندان یزرگ صدر کرده است .تاکنون سه جلد کتاب و مقاالت متعددی پیرامون این خاندان به چاپ رسانده است.
 .2ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.289 ،
 .3ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.289 ،
 .4ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.293 ،
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اسالم به خاطر ندارم»! نزد آیات عظام سید محمد حجت و حاجآقا حسین بروجردی نیز بهطور
مفصل درس خوانده بود.
روحانی محقق و انسان بسیار روشنی بود .همراه امام صدر از مؤسسان مجل ه مکتب اسالم
در اواخر ده ه سی شمسی بود .همچنین از پیشگامان و داعیان تقریب مذاهب اسالمی بود.
شخصیتی اخالقی بود و در عالم سیاست خط مشی معتدلی داشت .قبل و بعد از انقالب
هرگز اسیر جوساز یها نشد و پیوسته استقالل فکری خود را حفظ کرد.1
سال هفتادوچهار شمسی در محل دارالتقریب به محضرش رسیدم و راجع به امام صدر با
وی مصاحبه کردم .بسیار تحت تأثیر آزاداندیشی و صراحت کالمش واقع شدم .از هوشیاری
ً
و زیرکی امام صدر خیلی تعریف کرد .درباره وی گفت« :2ما حقیقتا نظیر ایشان را نداریم و
خسارت بسیار بزرگی را متحمل شدیم» .همچنین گفت« :3البته من نمیدانم که اگر ایشان
میماند و یا آزاد بود که پس از انقالب باشد ،روابطش با انقالب و ایــران چگونه بود؟ این را
نمیدانم و اآلن نمیتوانم داوری کنم .چون ایشان در عین حال آنطور آدم انقالبی نبود .آدمی
بود که مسایل مختلف را در نظر میگرفت و مناسبات را در نظر داشت .من ایشان را آدمی
نمیدیدم که با آمریکا به این داغی دربیفتد» .سپس افزود« :4آقای صدر آدمی بود که سعی
میکرد همیشه کارها را با مسالمت انجام دهد .کار را صحیح انجام دهد ،ولی با مسالمت.
تند نبود و هجوم نمیکرد» .این را هم گفت« :5من هیچ وقت ِاعجاب خودم را نسبت به موضع
ایشان پنهان نمیکنم .شاید گاهی ایشان اقداماتی میکرد که یک آدم انقالبی نپسندد .ولی
سرانجام میدید که امام موسی بر خالف رفتار نکرده است و به جایی که حقش بود ،منتهی
شده است».
 .1ر.ک .به متن توضیحات آیةاهلل واعظزاده پای نامهی سال 1382ش نخبگان به آقای خاتمی.
 .2ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.364 ،
 .3ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.364 ،
 .4ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.364 ،
 .5ر.ک .به یادنامهی امام موسی صدر.364 ،
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از دیگر نشانههای روشناندیشی و نیز تقوای آیةاهلل واعظزاده این بود که به رغم برخورداری از
مراتب باالی اجتهاد در فقه و اصول ،هیچگاه سراغ مرجعیت نرفت و هرگز رساله منتشر نکرد.
حوزههای علمی ه شیعی ما به مجتهدان باسواد ،روشناندیش ،اخالقی و مستقلی چون آیةاهلل
واعظزاده نیاز مبرم دارد.
اشاره
شـمار ه نهم و دهم فصلنامه وزین هفت آسمان گفتوگویی را با حضرت آیةاهلل حاج شیخ
د واعـظزاد ه خـراسانی ،رییس محترم پیشین «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی»،
مـحم 
انتقادی آن استاد عزیز درباره رهبر فرزانه
ن پارهای دیدگاههای
به چاپ رسانده است که متضم 
ِ

ت آیةاهلل امـام موسی صدر است .در خـصوص ایـن دیدگاهها
و مفقوداالثر شیعیان لبنان ،حضر 
مالحظاتی به نظر نگارنده رسید که ضمن طلب پوزش از آن استاد محترم ،متواضعانه و در
نهایت احترام ،به شرح ذیل تقدیم میگردند:
 .1از استاد محترم نقل شد ه است« :طبیعی است که این کار [تأسیس مـجلس اعالی
اسالمی شیعه و پخش اذان شیعه در رادیو لبنان] در میان سنیها نارضایتی عمومی ایجاد
میکرد» .در این خصوص یادآور میشود:
شیعیان لبنان فاقد هویت صحیح ،و در
س مجلس اعالی اسالمی شیعه،
قبل از تأسی 
ِ
طایفه اهل سـنت آن کـشور حل بودند ،و نهتنها گفتوگویی میان پیروان دو مذهب وجود
ن گفتوگ و احساس نمیشد.
نداشت ،بلکه حتی نیازی به ای 
امام موسی صدر به درستی بر این باور بود که تقریب ،قبل از هـر چـیز حاصل «گفتوگو و
تفاهم» است؛ و موفقیت گفتوگو در گرو آن است که «میان نمایندگان حقیقی صورت گیرد»؛
مسیحی لبنان ،تنه ا از راه
و نـمایندگان شـایسته شیعیان نیز همانند هفدهطایفه اهلسنت و
ِ
ّ
1
ب گردند.
د انتخا 
تشکل و سازماندهی است که میتوانن 
ث و الدراسـات ،)2000 ،ج ،1ص.57
 .1رک :الحوارات الصحفیه( ،مرکز االمام الصـدر لالبـحا 
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ترتیب نام «مجلس اعالی اسالمی شیعه» تداعیکننده این باور قلبی امام موسی صـدر
ت مـصالح عمومی جهان اسالم و خواهان
اسـت کـه این مجلس قبل از هر چـی ز در خـدم 
ی ساماندهی امور شیعیان است .در همین جهت ،اولین اقدام امام
وحدت ،و سپس در پ 
ی مفتی «حسن خالد»
ی برا 
ی تاریخ 
موسی صدر پس از تأسیس این مـجلس ،ارسـال نـامها 
سازی شعائر دینی ،آرای فقهی و نیز
بود که در آن اهـمیت تـالش و راهکارهای 
ی جهت یکسان ِ

مواضع سیاسی و اجتماعی دو طایفه شیعه و اهل سنت خاطرنشان شده بود.

ن و شـعائر مـذهبی شیعه از رادیو و تلویزیون لبنان ،با کسب اجازه از شخص
ش اذا 
پخ 
مفتی حـسن خالد و پس از آن صورت گرفت که رهبر اهل سنت لبنان عدم آمادگی خو د را برای
ن اسالمی
ن یکسا 
عملی ساختن پیشنهاد دیرینه امام مـوسی صـدر مـبنی بر استنباط یک اذا 
توسط علمای شیعه و سنی اعـالم کـرد.
ت شیع ه را به گونهای در لبنان احیا کرد که کمترین
هنر امام موسی صدر در آن بود ک ه هوی 
حـساسیتی در مـیان دیـگر طوایف ،از جمله اهل سنت ،پدید نیاورد .تاریخ معاصر لبنان بیانگر
ی ب ه نام نارضایتی عمومی از عملکرد رهبری شیعه ،در میان اهل سنت
آن است کـه هـرگ ز چـیز 
آن کشور بروز نکرد .یـکی از دهها شـاهد صدق این مدعا ،مراسم تشییع «معروف سعد» رهبر
ت شهر صیدا در بـهمن  1354اسـت ،که پنج سال پس از تأسیس مجلس اعالی
ل سن 
ی اه 
مل 
ی شیع ه و راهیابی شعائر مذهبی شیعه بـه رادیـو و تـلویزیون لبنان صورت گرفت .در
اسالم 
ن دینی و سیاسی اهل سنت لبنان در مسجد الغمری صـیدا حـاضر گشته
حالیک ه هم ه رهبرا 
د از اما م موسی صدر درخواست کرد ،تا نمازجمعه مـسلمانان اهـل
بودند ،مفتی حسن خال 
س از آن بر پیکر این رهبر محبوب سنیمذهب نماز گزارد.
دو پ 
سـنت را امامت کن 

1

جایگاه بلند امام مـوسی صـدر نز د سران ،عالمان و اندیشمندان اهل سنت جهان عرب،
که استاد محتر م نی ز اشاراتی بــدان داشـتهاند ،شـاهدی دیـگر بر این مطلب است که هرگز
ل سنت وجو د نداشت ه است .کسی
ن اهـ 
احساسی از نو ع «نارضایتی عمومی» در میان بـرادرا 
پ سوم ،)1376 ،ص.139
ن (چا 
 .1رک :شهید دکتر مصطفی چمران ،لبنا 
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س اعالی شیعه و پخش اذان شیعه از رادیو لبنان ،بـتواند سـران
ل مجل 
که سالها پس از تشکی 
عرب را در اجتماع فوقالعاده ریاض گرد هم آورد ،و در آنجا با تدبی ر خو د به اخـتالفات مـصر با
س جنگ داخلی لبنان خـاتمه دهـد ،قـطعا در تألیف قلوب موفق ،و بدون تردید
سوری ه و سپ 
ل و وثـوق همگان بوده است.
مور د قـبو 
ن مسلمان و
ی 1و دهها تن دیـگر از بـزرگا 
ت آیةاهلل محمد ابراهی م جنات 
همانطور ک ه حضر 
مسیحی در البهالی خاطرات خـود نـقل کردهاند ،اگـر شـیعیان لبـنان امام موسی صدر را «کانه
ن عزیز اهل سنت
سیدنا عـلی» ،و مـسیحیان ایشان را «کان ه سیدنا مسیح» میخواندند ،برادرا 
نی ز ایشان را «کـانه سـیدنا عمر» مینامیدند.
ن سـعودی ،نـقل کنیم که بارها
بهجاست جملهای را از امیر عـبداهّلل ،ولیعهد کنونی عربستا 
ی بر زبان آورد ه است ،و بزرگان اهل سنت لبنان از قبیل
ی اسالم 
ن جمهور 
ت بـ ا مسؤوال 
در مالقا 
د قرار دادهاند 2،و آن ایـنکه در مـسیر
شیخ احـمد الزیـن نیز مکرر آن را با تعابیری دیـگ ر مـور د تـأ کی 
د اما م موسی ْ
صدر صادق و موفق نبوده است.
ی هـمانن 
ب اسالمی ،کـس 
ب مذاه 
تقری 
و باألخره آنکه عزیزانی که استاد محترم آنـان را «نـاراضی» خواندهاند ،امروز همپای برادران
لبنانی پیـگیری سـرنوشت امـا م موسی صدر» جمع شـدهاند ،تا هر آنچه
دینی خـود در «کـمیته
ِ

در توان دارنــد ،برای بازگرداندن آن عزیز غایب از نظر بهکار گیرند .ای کاش مجمع جـهانی
ت لبـنان و جـهان عـرب ،در این سالی
ل سـن 
تـقریب مذاهب اسالمی نیز دوشادوش بزرگان اهـ 
کـه مـسلمانان و مسیحیان لبنان آن را سال «کشف سرنوشت امام موسی صدر» نامیدهاند،
ی حمایت میکرد.
ی و اسالم 
دستکم با صدور یک بیانیه کوچک ،از ایـن حـرکت انـسان 
 .2از استاد محترم نقل شـده اسـت« :امـام مـوسی صـدر بـرای اینکه به شیعهها سروسامان
ص باید مـتذکر گـردید:
ن خصو 
دهد ،با مسیحیها بیشتر گرم بود ت ا ب ا عالمان اهل سنت» .در ای 
 .1رک« :یادنامه امام موسی صدر» ،ویژهنامه شماره 5فصلنامه تاریخ و فرهنگ مـعاصر ،1375،مصاحبه با آیةاهلل جناتی.
هلل بهزودی توسط «مرکز مطالعات و
ن شاءا 
ن دربار ه امام موسی صدر ،ا 
 .2خاطرات ضبط شده از بزرگان اهل سنت لبنا 
تحقیقات امام موسی صدر» منتشر خواهد شد.

410

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

امام موسی صدر به طور شبانهروزی ،با تمام اقشار مردم لبنان در رفت و آمد بود .از آنجا
که برادران اهل سنت ،کمتر از یکپنجم جمعیت این کشور را تشکیل میدهند ،و مسیحیان،
حدود نـصف جـمعیت آن را دارا هستند ،طبیعی است که معاشرت ایشان با مسیحیان بیشتر
ن توهمی را موجب شده است.
ن امر چنی 
بو د و همی 
در سراسر دو دهه حضور امام موسی صـدر در لبـنان ،ایشان در مقام رهبری شیعیان و
ل سنت ،در تمام مسایل سیاسی و اجتماعی آن
مـرحوم شـیخ حسن خالد در مقام رهبری اه 
کشور و منطقه ،مواضعی یکسان اتخاذ کردند .اوج و نماد این همکار یها در جریانجنگ
داخلی لبنان اسـت کـه امام موسی صدر و مـفتی حـسن خالد «مجمع عرمون» را در براب ر «مجمع
کسلیک» نیروهای دست راستی فاالنژیست 1برپا و رهبری کردند.
ِ
ل سنت لبنان به همان قوت مسیحیان رابطه گرمی داشت،
امام موسی صدر نهتنها با اه 
ی بو د که حتی برای حل اختالفات درونی خود نیز به
ن با وی به گونها 
بلکه احـساس نـزدیکی آنا 
وی پناه میبردند .از مهمترین این نمونهها وساطت امام موسی صدر میان گروههای فلسطینی
ی مجدد آنان منجر گردید.
و حافظ اسد است ،کـه در نـهایت به آشـتی و همسوی 
تا قبل از هجرت امام موسی صدر به لبنان ،علمای شیعه و اهل سـنت ،کمتر در اعیاد و
وفیات مذهبی با هم شرکت میجستند .اما پس از هجرت آن بـزرگوار ،مـراسم دینیای نبود
که ایشان در آن شرکت جوید ،اما تنی چند از علما و فرهیختگان اهل سنت و مسیحیت آن
ی خود دارد؛
عزیز را همراهی نـکنند.اعـیاد مشترک مبعث و والدت حضرت رسول؟ص؟ ک ه جا 
حتی در اعیاد غدیر و نیمه شعبان نـیز مـراسمی از سـوی امام موسی صدر برگزار نشد ،مگر آنکه
بزرگان علمای اهل سنت و مسیحی در آن شرکت جستند و بـ ه ذک ر مناقب اهل بیت و موالی
متقیان؟ع؟پرداختند.
 .1حزب کتائب با نام قبلی حزب فاالنژ لبنان ،یکی از حزبهای دست راستی تندرو در کشور لبنان است .اگر چه حزب
فاالنژ لبنان بهطور رسمی یک حزب سکوالر است ،اما به کلیسای مارونی منتسب است و برای حفظ منافع مسیحیان
مارونی در لبنان فعالیت میکند .حزب فاالنژ لبنان یکی از بازیگران اصلی در طول جنگ داخلی لبنان بود که از
ً
سال  ۱۹۷۵تا  ۱۹۹۰میالدیدر لبنان جریانداشت کهنهایتابااخراج سازمانآزادیبخشفلسطین از لبنانپایانیافت.
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قدرت شارل حلو 1ایـن مـجلس [مجلس اعالی
 .3از استاد محترم نقل شده است« :او بـا ِ
اسالمی شیعه] را تأسیس کرد».
ل سال ،1346
در پاسخ یــادآور میشو د ک ه پارلمان و رییس جمهور وقت لبنان ،در اوای 
ن لبنان با امام موسی صدر ،الیحه
ن از شیعیا 
یعنی تنها چند هفته پس از بیعت صدها هـزار ت 
ی اسالمی شیعه را تصویب کردند .در بیان عظمت این بیعت ،ذکر این
س اعال 
تأسیس مجل 
س از آن ،سفارت آمریکا در بـیروت طـی گزارشی به وزارت امور
نکته کافی است که چند روز پ 
خارج ه آمریکا ،محبوبیت امام موسی صدر در لبنان را همردیف محبوبیت جمال عبدالناصر
ت ک ه موافقت نهادهای رسمی لبنان با الیحه
در جهان عرب نامید 2.بنابراین ،آشکار اس 
پیشنهادی امام مـوسی صـدر ن ه از روی عالقه آنان به وی ،بلکه به واسطه حمایت مطلق افکار
ن بزرگوار بود .به عبارت دیگر ،مجلس اعالی اسالمی شیعه با
عآ 
عمومی جامعه شیعه از مواض 
ی لبنان ،تأسیس گردید.
ت رسـم 
قدرت مردم ،و ن ه مـقاما 
ی مردم،
ت تودهها 
البته امام موسی صدر با عقل و تدبیری که داشت ،علیرغم حمای 
حتیاالمکان نظر مــوافــق نخبگان و فرهیختگان جامعه را نیز بــا برنامههای خــود همراه
ل شـارل حلو و صبری حماده ،رییسان وقـت جـمهور و پارلمـان
ت امـثا 
میساخت .حـمای 
ی شیعه ،همانند پشتیبانی صدها اندیشمند
ی اسالم 
س اعال 
لبنان ،از طرح تأسیس مجل 
ن چارچوب
مسلمان و مسیحی از تأسیس «حرکة المحرومین» و «مقاومت لبنانی» ،در همی 
قـابل ارزیـابی اسـت.
ن کار [تأسیس مجلس
 .4از استاد محترم نقل شده است« :فضلاهلل و خاندان وی بـ ا ای 
اعالی اسالمی شیعه] مخالف بودند» .در پاسخ باید اظهار داشت:
ن فضلاهلل طی مـصاحبهای بـا روزنـامه الدیار بیروت ،بزرگوارانه به
د حسی 
عالمه سیدمحم 
 .1رییس جمهور مسیحی لبنان طی سالهای  1343تا .1349
 .2رک ،The Vanished Imam Mousa Sadr:فوا د عجمی (انـتشارات دانـشگاه کـرنل آمریکا ،)1986 ،ص.112
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ن خو د در قبال امـام موسی صدر پرداخته است ،و دلیل ارزیابیهای آن زمان
نقد مواضع پیشی 
ن عزیز ،دور بودن از زندگی اجتماعی مردم و عدم اشـراف کـامل بـه
تآ 
خود را از برخی اقداما 
ن روزگار لبنان دانسته است.
طآ 
نیازها و شرای 

1

ن این
درباره موضوع تأسیس مـجلس اعـالی اسالمی شیعه ،عالمه فضلاهلل از زمره موافقا 
طرح و در کنار مرحوم شیخ محمدمهدی شمسالدین و شیخ عبداالمیر قـبالن ،از جـمله
ی مخالفان ،از جمله خانها و زعیمان
ن فعالی بود که برای خنثی ساختن کارشکن 
عـالما 
ی را ب ه انجا م رسـاند.
ی گستردها 
فئودال شیعه ،تالشها 

2

س اعالی اسالمی شیعه ،مرحوم آیتاهّلل
س مجل 
بـزرگ خـاندان فضلاهّلل در سالهای تأسی 
ِ
سید عبدالرئوف فضلاهّلل پدر عالمه فـضلاهّلل بـود ،ک ه همواره از حامیان امام موسی صدر و در
س این مجلس بـه شـمار مـیرفت ه است.
ح تأسی 
زمره موافقان طر 
ل انقالب
 .5از استاد محترم نقل شده است« :البته من نمیدانم اگر وی میماند ،در قبا 
د اظهار داشت:
خ بای 
چـه مـوضعی میگرفت»! در پاس 
ن نهتنه ا مـورد تـأیید امـام موسی صدر ،بلکه پیروزی
ن تردید ،اصل انقالب اسالمی ایرا 
بدو 
ن بود .فشارهای تابستان  1342واتیکان و االزهر بـرای
بالندگی آن یکی از آرزوهای دیرینه ایشا 
و
ِ
ی تابستان سال  1343این دو مرکز بزرگ دینی بـرای
آزادی امام خمینی؟ق؟ از زندان؛ 3فشارها 

ن برای
ی ام 
تـأمین امـنیت و انتقال امام خمینی؟ق؟ از ترکیه به نجف اشــرف؛ 4ایجا د فضای 
ن ایـرانی در سوریه و لبنان طی سالهای دهه پنجاه (به
ی مـبارزا 
فعالیتهای سیاسی و نـظام 
ی مراس م تدفین و بزرگداشت مرحوم
گونهای که بیهیچ مانعی سـالح جـابهجا میکردند!)؛ برپای 
ت .1999
 .1رک :روزنامه الدیار ،مورخ  31او 
 .2این مطلب را عالمه سیدمحمد حسین فضلاهّلل در دیـدار مـورخ  80/80/14خود با مسؤوالن مرکز مـطالعات و
تـحقیقات امام مـوسی صـدر در لبـنان و ایران عنوان کرد.
 .3رک :نجیب جمالالدین ،الشـیعة عـلی المفترق ،)1968( ،ص.96-93
ن الحسینی ،رییس سابق پارلمان لبنان ،در این خصوص اسنادی دارنـد کـه ان شاءاهّلل به زودی در زمره
 .4آقای حسی 
مجموعه خاطرات خـود از امام صدر منتش ر خـواهن د سـاخت.
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ف و خصوص ا شهید سـیدمحمدباقر صـدر
ع نج 
ق مراج 
ق و بیروت؛ تشوی 
دکتر شریعتی در دمش 
به حمایت از امام خمینی در پی اوجگیری حرکت انقالب در پاییز 1356؛ 1تشویق رهبران
جهان عـرب بـرای حمایت از انقالب؛ 2معرفی امام راحل؟ق؟ بـه عـنوان تـنها رهبر انقالب در
روزنامه لوموند فرانسه؛ 3و مهمتر از هـمه ،اتـصال حرکت اسالمی لبنان به انقالب ،بخشی از
خدمات امام مـوسی صـدر بـه انـقالب اسـالمی ایران است.
در خـصوص پیـوند شیعیان لبنان ب ا انقالب اسالمی ایران مایلم از استاد محترم سؤال کنم
نشین دیـگر را در پهـنه گـیتی سراغ دارند ،که مردمان آن اینچنین با
که کدا م منطق ه شیعه ِ 
انـقالب اسـالمی ایـران هـمدلی کـرد ه باشند؟چـرا انقالب ایران تنها در لبنان با چنین اقبالی
ت عالیات ،در آذربایجان ،در کشمیر و در دیگر مناطق
ق و عتبا 
مواجه گردید ،اما در عرا 
شیعهنشین جهان چنین وضعیتی مشاهده نشد؟ آیا اگر بذر اندیشههای نـاب اسالمی در
ی طی سالیان قبل از
محیط غربزده لبنان پاشیده نمیشد ،و اگر آموزههای انقالب اسالم 
ی برای شیعیان لبنان تبیین نمیگشت ،باز هم چنین اقبالی را متوقع بودید؟
پیروز 
نهتنها امام موسی صدر به حـرکت امـام راحل؟ق؟ دلبسته بود ،بلکه امام خمینی نیز امام
موسی صدر را چون یکی از ارکان آینده انقالب مینگریست .حضرت آیتاهّلل سیدمحمدعلی
موحد ابطحی از علمای حوزه علمیه قم نقل میکنند کـه امـام راحل؟ق؟ در اواسط دهه چهل در
ف اشرف ،از امام موسی صدر با عنوان کسی که پس از سقوط شاه میتواند حکومت ایران
نج 
را اداره کند ،نام بردهاند.

4

ن شـیخ مـحمدرضا نعمانی ،که خود در برخی موارد حامل پیامهای امام موسی صدر
 .1به نقل از حجةاالسال م والمسلمی 
برایشهیدسـیدمحمدباقرصـدر بودند.
ب سوسیالیست ترقیخواه
ق حز 
ن دلول ،نائب رییس سـاب 
 .2جرج حاوی ،رییس سـابق حـزب کـمونیست ،و محس 
لبـنان ،نـقل کردهاند که در آخرین مالقات امام موسی صدر با امیر عبداهّلل ،ولیعهد کنونی عربستان سـعودی ،کـه آنان نیز بر
ن بـزرگوار تـنها چـند دقیقه درباره مسایل لبـنان ،و بخش عمده جلسه را در خصوص
حسب اتفاق در آن حـضور داشـتند ،آ 
اهمیت انقالب اسالمی ایران ،و ضرورت همپیمانی کشورهای عربی با آن سخن گـفت.
 .3رک :روزنـامه لوموند مورخ  ،1978/8/23مقال هûLapple des prophetes.
ی صدر امید محرومان (انتشارات سازمان تبلیغات اسـالمی ،)1374،ص.228
 .4رک :عبدالرحیم اباذری ،اما م موس 
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و بـاألخره آنکه هنر امام موسی صدر در آن بـو د کـ ه از همان ابتدا ،با نگرش به تجربه انسانی
گفتوگوی تمدنها و با چنان ادبیاتی دربــاره انقالب اسالمی ایــران سخن گفت که برای
ن و نـخبگان خود
اندیشمندان مسلمان و مسیحی دنـیا پرجـاذبه بود ،اما متأسفان ه مسؤوال 
ً
انقالب ،بهرغم بسیاری از دستاوردهای مثبتشان ،تازه در دهه سوم به آن روی آوردند .طبیعتا
ن پرداخت ه خواهد
این موضوع مستلزم بحثی مفصل است که ان شاءاهّلل در فرصتی دیگ ر بدا 
شد.
ل شـد ه اسـت« :به هر حال او مرد مصلحی بود و نه یک فرد انقالبی»!
 .6از استاد محتر م نق 
ل فلسطین اشغالی ،که از سال
ی در شما 
در پاسخ باید اظهار داشت :آیا رهبری عملیات چریک 
س از آن به دست جوانان شـیعه جـنوب لبنان ،امـا بزرگوارانه به نام جنبش
 1346تا ساله ا پ 
فلسطینی الفتح انجام میگرفت 1،یک حرکت انقالبی نبود؟ آیا اعتصاب سراسری سال 1349
س از استقالل لبنان سابقه
نپ 
برضد اهـمال دولت وقـت در قـبال حمالت اسراییل ،که در دورا 
ی مـحرومانلبـنان
د صدهزارنفر 
نداشت ،حرکتی انقالبی نبود؟ آیا برپایی راهپیماییهای چن 
برضد دولت در نیمه اول دهه پنجاه ،حرکتی انقالبی نبود؟ آیا متوقف ساختن جنگ داخلی
ت از سـقوط و تـقسیم آن کشور ،که برخی قدرتها و به ویژه اسراییل در پی
ن و مـمانع 
لبنا 
اسالمی لبنان برضد اسرائیل ،آنهم چند
ن بودند ،حرکتی انقالبی نبود؟ آیا تأسیس مـقاومت
آ
ِ
ی انقالب اسالمی ،بزرگترین حـرکت انقالبی در زمان خود نبود؟
ل از پیروز 
سال قب 

ی از نشانههای غیرانقالبی بودن امام موسی صدر است،
اگـر «دوسـتی با سران عرب» یک 
ن ب ا همان سران عرب ،به معنای غیر انقالبی بودن
ی ایرا 
آیا روابط نزدیک امروز جمهوری اسالم 
ً
رهبران کنونی نظام است؟ و آیـا گرهی را ک ه میتوان با دوستی و آرامش گشود ،حتما باید با
دشمنی و اتالف نیروها باز کرد؟
ل در تهران،
ی حرکت ام 
 .1به نقل از دهها تن از کـادرهای مـقاومت اسـالمی لبنان ،از جمله استاد عادل عـون نـمایند ه کـنون 
یبنت
یاسرائیلیرادر سال،1347از شمالفلسطیناشغالیتاشهرمرز 
کهاولینشهیدعملیات کمینبرض د گشتیها 
ش کشید.
جبیل در جـنوب لبـنان ،بـر دو 
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ی ک ه محتمل است شائبه غیرانقالبی بودن امام موسی صدر را پدید آورده باشد،
تنه ا نکتها 
آن است ک ه برخور د ایـشان بـا مخالفان و حتی دشمنان ،همواره عاقالنه ،محترمانه و جوانمردانه
ی صدر هرگ ز در یک زمان ،تمامی جبههها را در مقابل خود باز نمیکرد .اصول
بود .امام موس 
ی واقعی کلمه ،سرلوحه بـرنامههای ایـشان بود .امام موسی
حکمت ،عزت و مصلحت ،ب ه معنا 
صدر هیچگاه مخالفان خو د را محدود نساخت .حتی از آنان گله نیز نکرد .هیچگاه درصدد
ی کسی آرزوی مرگ نکرد .حتی سرسختترین دشمنان نـزد
انتقام از کسی برنیامد .هرگ ز برا 
د و ب ه برخورد جوانمردانه ایشان اطمینان کامل داشتند .اگر
ایـشان احساس امنیت میکردن 
اینه ا نشان ه «غیر انقالبی» بودن است ،امام موسی صدر بهقطع غیر انقالبی بود!
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دعوتکننده به همبستگی پایدار
جویاجهانبخش

1

ُ
َ
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ایستارهای آن م ِرد خدوم داشته است و
غم ِا ِنتقاداتی که َبر پارهای از َبرداشتها و
بنده علی َر ِ
ِ
 -1جویا جهانبخش به سال  1356هـ.ق در اصفهان متولد شد پس از طی مدارج دانشاندوزی به سال  1368هـ.ق در
كنگره تحقیق و توسعه به عنوان جوانترین محقق ایران مورد تشویق قرار گرفت .وی پس از چندی با گرایش مطالعات
اسالمی ،طریق تحصیل در حوزههای علوم دینی را به جای دانشاندوزی در دانشگاه برگزید .امروزه عمده مطالعات و
پژوهشهای وی در حیطه قرآن و حدیث و كال م امامیه است و تاكنون مقاالت پرشمار و كتابهای متعدد در حوزه علوم
اسالمی و ایرانشناسی به چاپ رسانیده است.
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َ َ
َ
َ
َ
َ ُ َ َ َ َ ُ
َ َ ُ
َ
َ
قید دا ِنش و دین تردید نکرده
سن ّنی ِت آن ف ِ
دارد و ِ
العصمة ِلمن عصمه اهلل ،س ِر سوزنی در ح ِ
است و نمی ُک َند ،و َدر این بی ُگمانی ،خویشتن را ُمصیب میِا َ
نگاردَ .
الب ّته از َهمان روی که
َ
َ
َ
َ
پیشن ِ َ
ناب
آرای ایشان میدانم ،از
جلیل" راستین از رأی َمندان را َدر "نقد و ت
"ت
ِ
حلیل" َِ
هاد ج َ ِ
ِ
ِ
َ
َُ
َ
نیادین أتباع
ایستار ُب
بیین
آقای ُح َسین 
ی ِنژاد ِا ِ
َ ِ
ِ
ستقبال میکنم و آرزو دارم این "قال"و"أقول"ها به ت ِ
ِ ِ
ََ
ُ
َ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
های مسلمان و
هل بیتعل ِیهم السالم در
ند ت ِ
ذاهب و چون و چ ِ
قریب م ِ
عام ِل گروه ِ
موضوع ت ِ
أ ِ
ِ
َ
ََ
َ َ
َ
نگ ِإسالم ،مددی برساند.
بازخوانی تاریخ و فره ِ
ِ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
قاب تراب
این نقد را ،در ز ِ
عض ایشان رخ در ِن ِ
مان ِانتشار ،گروهی از دیدهوران که ا کنون ب ِ
َ
َ ُ َ ََ َ ََ َ َ
َکشیدهاند ،به عین َ
عنایت نگریستند َر ِح َم ُ
اهلل َ
اضین ِمنهم و أطال بقاء الغ ِابرین .یکی از
الم ِ
ِ
َ
ُ َ
َ
َ
س ِاسپانیائی!،
وار
شاهکار ِس ِ
ِ
منتسبین به ِ"علم" نیز ،وظیفۀ خود دید تا راست چونان شهس ِ
روانت ِ
َ
َ َ
َ ُ ُ َ
َ
َ َ
بگشاید؛
ناقد را َدر َهمان َهفت آسمان
باب اهانت به ِ
بر بنده بتازد و غلغله در افال ک اندازد و ِ
ُ
َ
َ
شگاه ادیان،
که تاخت و انداخت و گشود!َ ...هفتآسمانیان نیز ،به شرحی که
رییس دا ِن ِ
ِ
ُ
َ
ناقد به َمدرسۀ ِع ّ
ربکوشک اصفهان آمده بود ،خود بازگفت،
لمیۀ َد
ِ
رای دیدار با ِ
هنگامی که ب ِ
َ
َ
َ
َ ُ َ
َ َ َ
ناق ِد کمترین را
باب َج
میع نقد و َردها دیدند و از ُجمله این ِ
ستن ِ
«مصلح ِت» وقت را در فروب ِ
ِ
َ َ َ ّ َ ُ َّ
َ
َ ّ
َّ
َ ّ
هافتی که خود را به میان انداخته
عی ُم َت ِ
حتی از ح ِق "اعادۀ حیثی ِت" خود در براب ِر ِا ِتهامز ِنی مد ِ
ََ
ُ
َ َ
َ
دبیر َمن ش َود تقدیر ،دربــارۀ آن هنگامۀ
"وا ِإسالماه" میگفتَ ،محروم ساختند .ا گر ُم ِ
واف ِق ت ِ
َ
ُ
َ
واعظزاده ِن َ
سبتی داشت و
َعوامان ه که انگیخته شد و َجد ّلیاتی که َرفت (و نه با َم
قصود آیةاهلل ِ
ِ
َ َ ََ
َ َ
َ َ
َ
نه با َم َ
شارتی ک َردم تا آنان
خواهم فرسود ....اینجا تنها ِإ
جای دیگر بشرح قلم
قص ِد این ِ
ناقد)ِ ،
ُ َ
ُ
ُ ُ
َ
َ
یابانگ
ساب این َمکتوب را از آن َه
بار انگیختۀ بهانهف
ِ
ِ
که غ ِ
روشان پرخروش را در یاد دارندِ ،ح ِ
َ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
خادم کتاب و ُس ّنت عفا ُ
اهلل عنه
اللوش غوغا َسوا کنند و ُم َتذ ِکر
بیجا و َه
ِ
باشند که این کمین ِ ِ
َ
ََ
ُ َ
َ
پیالۀ ُص َ
چشم دوبین در َط َمع خام افتاده است ،ما
حبت را به حرمت نوشیده ،و ا گر "أحول از ِ
ِ
ُ
را گناهی نیست!
َ
ُ
َ
ُ َّ َ
ُخ َ
داو ِند ُسبحان أبواب َر َ
باران ِمهر
حم ِت خود را َبر ِ
آحاد این أم ِت مرحومه گشودهتر داراد و ِ
ِ
َ
َ
و َبخشایش َ
خادمان دین ُمبینّ ،
واعـظزادۀ
خاصه آیةاهلل شیخ ُم َح ّم ِد ِ
ایزدی َبر ِ
ِ ِ
خاک همۀ ِ ِ ِ
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َ
ُ
ُ
َ
خراسانی ،فروریزاد!ِ ...ب َح ّ ِق َس ِّی ِدنا ُم َح ّم ٍد َو آ ِل ِه األمجاد!

َ
صل َس ِرد  1396ه.ش.
جویا جهانبخش  /اصفهان  /ف ِ

«تقریب مذاهب اســامــی» هــمــواره دلپذیر و فرخنده اســت؛ و ام ــروزه که
ن از
 .1سخ 
ِ

ـرورت
ِ
ی در
ـای سیاسی و اجتماع 
ـان یــک «ض ـ ِ
اقالیم قبله« ،تقریب» را بـهسـ ِ
شــوریــدگـیهـ ِ
ً
ْ
ناکامیاب
تقریبا

درنگناپذیر» جلوه میدهد ،دلپذیرتر و فرخندهتر .تنها بازدارنده ،پیشینه
ِ

شناسی
عنوان «آسیب
تکاپوهای تقریبی است که شاید ِ
زیر ِ
ِ
بحث کارشناسانه درازدامنی را ِ
ِ
تقریب» اقتضا کند.
ت آسمان با آی ـتاهّلل واعـظزادۀخــراســانــی که دیــری اســت به
وگوی فصلنام ه هف 
گفت ِ
ّفع ّ
گشایش افقی تازه را در ّفعالیتهای
الیتها و دلبستگیهای تقریبی نامبردارند میتوانست
ِ
ّ
ّ
تقریبی و ترویج و ْ
صی ادیان و مذاهب،
قوام
بخشی نگره تقریب ،نوید دهد و در مجل ه تخص ِ
ِ
تقریب مذاهب
جهانی
محترم «مجمع
رییس [سابق]
فرصتی مبارک و کارآمد پدید َآو َرد تا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
های رویهبینانه و سادهگیرانه از
نقد
ژرفای تقریب را بازنمایند و با به ِ
ِ
کشیدن برداشت ِ
اسالمی» ِ
مجال طرح دهند.
شناسی تقریب را
ِ
گوهر آسیب
تقریبِ ،
ِ
توصیفات
نکات ارزنده و
باید اعتراف کرد که
ِ
کنار ِ
ِ
مباحث آیتاهّلل واعظزادۀخراسانی در ِ
دی ــدهورانــهای کــه نــادیــده گرفتنشان ُمنصفانه نخواهد بــود ّ
گوهر
متأسفانه بیش از آنک ـ ه
ِ

شناسی تقریب را مجال طرح دهد ،آسیبپذیری نگره رایج تقریب را عیانتر ساخت و
آسیب
ِ
ّ
ی از ّ
مروجان تقریب ،خود ،عاملی مهم در عدم استقرار این نگره در جهان
نشان داد تلقی برخ 
اسالم به ویژه جامعه شیعه است.
د و تا زمانی که بر
ت میکن 
ی حرک 
این آسیبپذیری ،تا زمانی که تقریب در فضایی غیرواقع 
موجود مذاهب تکیه نکند ،همچنان وجود خواهد داشت.
ی و عینی و
ی و تاریخ 
های واقع 
زمینه ِ 
ِ
ْ
تقریب ّ
واقعیتهای موجود و ریشهدار مذاهب را مورد بهرهگیری قرار ندهند
گران
چه ،اگر اندیشه ِ
ی ریشهدار بنشینند ،اندیشۀ
انتظار تجدیدنظر اهل مذاهب در این باوره ا و رفتارها 
و هموار ه در
ِ
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بستگی» بیرونی و ملموس را در پی نمیآورد.
تقریب هیچگاه عملی نمیشود و «هم
ِ
بستگی
ن گوه ر است که تقریب مذاهب و هم
تقریب راستین ،عقیدهمندی ب ه ای 
 .2شالودۀ
ِ
ِ
ی است ،نه تمهیدی مصلحتاندیشانه و عرفی برای تقویت
مسلمانان ،یک حقیقت و امر دین 
جبهۀ اسالم (از نوع معاهدات و همدستیهای مرسوم در سطح سیاست جهانی) .در نگا ه نوع
معلول مصالح سیاسی و اقتصادی زمانه ی ا وجو د دشمن
بستگی مسلمانان،
ّاول ،تقریب و هم
ِ
ِ
عرفی جوامع و
مشترک نیست ،برخالف نگاه نوع دوم .بر این بنیاد ،نگاه نوع دوم را ک ه از 
سنخ روابط ِ
ِ
ن نگاه نوع ّاول است ،جدا دانست.
بستگی دینی حقیقی» ک ه مولو د هما 
طوایف است باید از «هم
ِ
ّ
مطلوبیت
ب
د ک ه «تقری 
خوشبختانه آی ـتاهّلل واعـ ـظزاده ،در حــوزۀ نظر ،تصریح کردهان 
آبشخور اندیشه تقریب را تا سیرۀ امیرالمؤمنین و دیگر ائمۀ معصوم
ذاتــی دارد» (ص )10و
ِ

ل شگفتی
ن صلواتاهّلل وسالمه علیهم اجمعین فرا میبرند (ص .)11با اینهمه و در کما 
دی 
میبینی م که:
ً
«تاکتیکی»
ّاوال در مقام توصیف و استدالل ،نگاههای مصلحتاندیشانه و جنبه ابزاری و
ِ
ً
ح میدهند؛ مثال میگویند« :طالب جوان باید به آقایانی که ...افکار تند
مجال طر 
ِ
تقریب را
د بگویند :ما باید در عالم اسالم نقش داشته باشیم و باید در مصالح و مفاسد
را نش ر میدهن 
اظهار نگرانی
س باید عواطف آنان را در نظر بگیریم» (ص)23؛ یا
مسلمین اثرگذار باشیم؛ پ 
ِ

د ک ه م ا شیعیان با پایفشاری بر لعن «سرمایۀ مهم ...عالقه به اهل بیت» را که در
میکنن 
فان ّ
ّ
ب به وفور موجود است ،از دست میدهیم (ص)29؛ یا جای دیگر
سنیمذه 
متصو ِ 
ن
میا 
ّ
ی ّ
ن و شیعیان را از یکدیگر مجوز خاموش
سنیا 
تلقیهای نادرست و عامیانه و اشتباهکارانه برخ 
د (ص)40؛ حال آنکه مناظره و
های مناظرهگرانه و احتجاجی قرار میدهن 
ساختن گرایش ِ
ِ
1
مباهات روشنبینان مسلمان بود ه است.
ی و اعتقا د به آن ،مایۀ
ل اسالم 
احتجاج از اصول اصی 
ِ
ّ
غیرشیعی زمان
بینان
 .11گفتار شیخ مفید قدس اهّلل روحه العزیز در این باره ،دیدنی است ،و روشنگر زاوی ه نگا ه روشن ِ
ِ
وینیزهست؛رک:الحکایات،تحقیق ّ
السیدمحمدرضاالحسینیالجاللی،المؤتمرالعالمیأللفیةالشیخالمفید،قم،
 1413ه ق ،صص .7375
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ً
بستگی اسالمی در سیرۀ پیشوایان
مندی بــاور به هم
ثانیا آی ـتاهّلل واعـ ـظزاده به ریشه ِ
ِ
ت تقریب ب ه سیر ۀ معصومان؟مهع؟
معصوم؟مهع؟ اشار ه میکنند ،ولی در تعیین شیو ه و کیفی 
ی را به میان میآورند که برخی از آنها در
استناد نمینمایند و به جای آن ،استدالله ا و استنادات 
ی ندارند.
ن وزن 
ترازوی باورشناسی چندا 
ی سهلانگاری
ف و ترسیم آیـتاهّلل واع ـظزاده میآید ،نوع 
تقریب ،آنگونه که در توصی 
ن اشتباه بنیادینی که در بسیاری از دعوتهای
ی هما 
و خاموشی و فراموشی اســت؛ یعن 
تقریبگرایانه وجود دارد و باعث میشود ّ
ّ
حقانیت مذهب خو د قطع
ب که به
ن مذاه 
متدینا 
ترک
ب تن بزنند ،و به درستی ،خاموش 
ت تقری 
د از پذیرش دعو 
آوردهان 
ی و فراموشی را در حکم ِ
ّ
بخشی از حقیقت بشمارند .در حقیقت ،اصحاب این نگاه ،ب ه جای حل مسأله ،صورت
مسأله را پاک میکنند.
در همینباره ،آیتاهّلل واعظزاده میگویند:
«در را ه تقریب نباید اصول یکدیگر را زیر سؤال ببریم» (ص)39؛ و در جای دیگر «روحیۀ
د هم حق با
ی دیگ ر میفهمند ،و شای 
عقالنی» را مالز م این قول میآورند که «دیگران ب ه گونها 
ن است»
ن باشد .الاقل پنجاه درصد اگر حق با ماست ،پنجاه درصد یا کمتر نیز حق با آنا 
آنا 
(ص.)24
ّ
ی ک ه ب ه حق ّ
انیت مطلبی
د ک ه چگون ه شخص 
البته ایشان بدین مسئلۀ مهم پاسخ نگفتهان 
ّ
«حجیت قطع» را نادیده بگیرد و طرف
قطع پیدا کرده ،باید با حکم عقل مخالفت کند و
ً
ل کالمی مانند قطعی که از طریق
دیگر را محکوم به بطالن نکند؟! آیا اساسا قطع در مسای 
همدوشی خبر متواتر و داللت عقلی و ...در مسئلۀ «غدیر» وجود دارد با اختالفنظر فقیهان
ِ

ن وضوست یا نه قیاسکردنی است؟...
ب بطال 
بالفرض در این مسأله که مسح وارونه سر موج 
ِ
ف با یکدیگر جز بر س ر این
فقیهان مختل 
و آیا در همین فروع و ریزهکار یهای فقهی ،مباحثات
ِ
است که هریک دیگری را ُمجاب کند که بر خطاست؟ ...آیا تاکنون کسی این سیرۀ علمای
َ
ی بحث
ل اختالف 
ن و علوم ،که بر سر مسای 
فریقین ،بلکه همه عالمان عالم را در جمیع فنو 
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میکنند تا طرف مقابل را ُمجاب نمایند ،با «روحیۀ عقالنی» که مورد اشارت آقای واعظزاده
است ناسازگار دانسته است؟

آیتاهّلل واعظزاده که موی خود را در تدریس و ّ
ف اسالمی سپید کردهاند ،بهتر
س معار 
تدر 
ّ
«حجیت قطع» خاصه با بحثهای دلپذیر اصولیان دربارۀ آن چه معنا و
از من میدانند که
ی که برای
ح کرده و لوازم 
لوازمی دارد .گمان میکنم برخالف نگرهای که آیتاهّلل واعظزاد ه طر 
آن برشمردهاند ،بتوان نگرهای از تقریب سامان داد که با مذهب اهلبیت؟مهع؟ سازگارتر ،بلکه
برآمد ه از دل آن ،باشد.

راقم این سطور ،حرکت در جهت گوه ر «تقریب» را به عنوان یک ّ
سنت نبوی و علوی،

راه والیت علویرا مایه دینداری و
فریضه میداند؛ و از قضا ،چون پایفشاری و پایداری در ِ
بو
ی تقری 
موجب رستگاری میشمرد ،احیای گوهر تقریب را ضرور مییابد؛ زیرا آموزگار حقیق 
تقریب حقیقی همانا مولی ّ
الموحدین امیرالمؤمنین ّ
علی بن ابیطالب؟ع؟ است.
شکیبایی بیست و پنج ساله امیرمؤمنان علی؟ع؟ را
ِ
تقریبی
امروز دیگر نمیتوان جنبۀ
ِ

ن «پدر
ک اگر مسؤولیت امیرمؤمنان؟ع؟ ب ه عنوا 
در عصر خلفای سهگانه نادیده گرفت .بیش 
بزرگوار ّامــت» 1نبود ،یا میباید از آغــاز ،دست به شمشیر و مخالفت علنی میبرد و بیعت
کسانی را که میخواستند در برابر دستگاه خلیفه ّاول با او بیعت کنند میپذیرفت ،و یا بهکلی

سیاست خلفا ،کنار میرفت .ولی او هیچیک از این راهها را برنگزید و به تصریح
از صحنۀ
ِ
مورخان فریقین ،خلفای سهگانه در عین اختالف با او ،هرگاه مصلحت «امت اسالم» اقتضا
میکر د از رهنمودهایش بیبهره نماندند.

2

امیر بـ ــاورداران ،امــام علی بن
بــاز از همان روی که تقریب را از پیشوای پرهیزگاران و ِ
ُ
وعلی أبوا هذه ّ
ٌ
مبانی بحث در باب ا ُب ّوت
األمــة»؛ دربــاره این حدیث و برخی مصادر و
ث نبوی است که «أنا
 .1حدی 
ِ
أمیرالمؤمنین؟ع؟ رک :جویا جهانبخش« ،پدر بزرگوار امت» ،کتابماه دین ،ش ،44ص.18
 .23دکتر ابراهیم بیضون در کتاب االمام علی؟ع؟ فی رؤیة ّ
النهج وروایة التاریخ (فارسی شده :رفتارشناسی امام علی؟ع؟
در آیینه تاریخ ،ترجمه علیاصغر ّ
گ اسالمی ،چ1379 ،1ه .ش) با ژرفکاری ،ابعادی
محمدی سبحانی ،دفتر نشر فرهن 
ت را به ّ
تأمل نشسته است.
ن حقیق 
از ای 
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ابیطالب؟ع؟ میآموزیمّ ،
علم نبوی» فرامیگیریم.
کیفیت و چگونگی آن را نیز از «باب مدینه ِ
ـاف بسیاری از
تقریب ،در سیرۀ علوی نقشی بنیادین و سرنوشتآفرین دارد ،ولــی به خـ ِ
ن همدوش فراموشی و خاموشی نیست ،بلکه با اعالم
ل تقریبگرایا 
ح و معمو 
شیوههای مصطل 
ّ
ح مواضع و تعیین مرزهای حق و باطل همراه است؛ و درست از اینروست که با گوهر
صری 
ت با باطل سازگار میافتد و در چارچوب اندیشه و رفتار
ق و مخالف 
دین یعنی تسلیم در براب ر ح 
ّ
بدیهیاتی چون ّ
ّ
حجیت قطع و
متدینان ،قابل ترویج و پیگیری است؛ و باز از این روست که با
لوازم آن ناسازگار و ناهمساز نیست.

امیرالمؤمنین؟ع؟ اگرچه برای مصلحت ّامت و حفظ همبستگی ،پس از رخداد سقیفه،
ن از مقام خالفت را تحمل کرد و حتی در صورت ضرورت و در جهت مصالح ّامت با
برکنار بود 
ی سهگان ه همکاری نیز میکرد ،هیچگاه در نقد انحرافات آن روزگار پردهپوشی را
ت خلفا 
حکوم 
ت و چنانک ه در تاریخنامهها مشاهده میشود بارها در مسایل مختلف از نظام حاکم
روانداش 
به گفتار ی ا کردار انتقاد کرد و ّ
حتی ناراحتی خود را از غصب خالفت پنهان نفرمود .در شورای
لفظی شروط ،میتوانست هدایت
انتخاب خلیف ه پس از عمر ،با آنکه به ظاهر ،با پذیرش
ِ
ِ

همهسوی ۀ جامع ه را به دست گیرد و نقش اصلی خود را در جامعۀ سالمی بازیابد ،بر س ر مواضع
ی اصیل و
ن را شرط 
خود ایستادگی کرد و التزام به «سیرۀ شیخین» را نپذیرفت و رد کرد؛ زیرا آ 
دینی نمیدید.
گذاشتن
ی و فراموشی و مسکوت
امیرمؤمنان؟ع؟ همبستگی را نه در خاموش 
بدینترتیبِ ،
ِ
ف و پایداری است
«تقریب» شگر 
ن
حقوق اصلی ،که در عین بیداری و بیدارگری میجوید؛ ای 
ِ
ّ
که مولیالموحدین؟ع؟ میآموزاند.
فعالیتهای تقریبگرایانه عالمه ّ
ّ
سید عبدالحسین
آی ـتاهّلل واعـ ـظزاده در یادکرد از
شرفالدین؟ق؟میگویند:
ً
حقیقتا طرفدار وحــدت بــود و

« ...وسعتنظر کاشفالغطا را نداشت؛ کاشفالغطا
برخالف ّ
سید شرفالدین هدف اصلیاش شیعه کردن دیگران نبود» (ص 42و .)43
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ّ
این داوری دربارۀ شرفالدین ،به خوبی گرایش آیتاهّلل واعـظزاده را به مسکوت نهادن
ی مقایس ه آرا و شیوۀ مختار
ی برا 
د تقریب نشان میدهد .من در اینجا مجال 
برخی مسایل در رون 
ف الغط ا رضواناهّللعلیهما نــدارم ،هرچند بر ضرورت بازکاوی
امام شرفالدین و امام کاش 
ن میسازم ک ه عالم ه ّ
سید
ن دو بزرگوار تأ کید میکنم؛ همین انداز ه خاطرنشا 
اندیشگی ای 
میراث
ِ
ّ
عبدالحسین شرفالدین طاب ثراه ب ا نگارش کتابهایی چون ّ
النص واالجتهاد و المراجعات
ِ
ّ
ّ
حق ّ
ی با
ی بین «حقانی یافتن یک مذهب» و «همبستگ 
ی منافات 
انیت شیعه تأ کید میکرد ،ول 
بر
ستیزی عامدانه به مذاهب
چ حقیقت
ن هی 
عموم دیگر مسلمانان» که از روی اخالص و بدو 
ِ

ب را وسیلۀ تفاهم بیشتر
اصول مذاه 
ِ
دیگر پایبندند نمیدید ،و حتی گفتوگوی سالم دربارۀ
ن و هم در میان برادران اهل ّ
سنت
ن شیعیا 
ن دیدگا ه را هم در میا 
قرار داد ه بود .وی میکوشید ای 
ترویج و تعمیق کند و تا حدودی کامیاب نیز شد.
ّ
ّ
ف نگارند ه تأیید مطلق کارنامۀ تقریبی شرفالدین نیست ،ولیمعتقد م شرفالدین
هد 
ّ
علوی تقریب بوده است.
ی حقیقی و
فهم معنا 
ن عالما 
ی ازموفقتری 
یک 
ن تقریبگرا در ِ
ِ
1

محور مسألۀ «لعن» دور زده است ،ولی
 .3بخش مبسوطی از مصاحبۀ آیتاهّلل واعظزاده بر
ِ

ی میگذار د و از
ی در اختیار پژوهندگان تاریخ و باورشناس 
د و تازها 
گاهی سودمن 
متأسفانه کمتر آ ِ 
ّ
برخی کلیات آنهم آمیخته به مسامحه و سهلانگاری فراتر نمیرود.
کاربرد مطلق و بیقید و شرط برخی تعابیر
ب آزارند ه است
ن با 
نخستین چیزیکه در ای 
ِ

ّ
ت ک ه ه م در سخنان آیتاهّلل واع ـظزاده و هم در کالم مصاحبهکننده به چشم
س اس 
حسا 
میخورد .آیتاهّلل واعظزاده یکجا میگویند:
«با این روشی که ما داریم ّ
ن خلفا و صحابه است ،هرگز
تشیع را تعریف میکنیم که ّاولش لع 
ً
ی ّ
سید شرفالدین را برمیرسد ،کتاب
ی اندیشگ 
ن کتابی که در فارسی بنمایهها 
ن و مستندتری 
.1ظاهرا مبسوطتری 
ّ
ّ
شرفالدین نوشتۀ استاد محمدرضا حکیمی است (چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمی) .توجه جویندگان آ گاهی را،
همچنین به مقالۀ کوتا ه و ّمه م استاد دکتر ّ
مقاالت ایشان ،نشر قطره) جلب
ی (چاپ شده در مجموعه
سید جعف ر شهید 
ِ
ّ
میکنم .جای آن دارد امروز ،بار دیگر ،کارنامه شرفالدین ،با نگاهی عیارسنجانه ،ورق زده شود.
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نمیتوانیم پیش برویم» (ص.)26

باز جای دیگر دربارۀ برخی اهل ّ
سنت میگویند:

«خیال نکنیم که چون اینها اینقدر به اهلبیت عالقه دارند ،پس میشود آنها را دشمن
خلف ا و صحابه کرد» (ص.)28
پرسشگر هم یکجا از «موضع بزرگان ما در گذشته در قبال صحابه و لعن و طعن آنان» سؤال
ِ
کرده است (ص.)32
ّ
ن یا دشمنی با «صحابه» را با این «اطالق»
ی لع 
اکنون باید پرسید :کدام عالم و محقق شیع 
سخنان پیشگفته هست توصیه کرده است؟! «اطالق» این سخنان بیش از آنکه به
که در
ِ
نظر شیعیان ول و تندروترین گروههای طایفه شبیه باشد ،به اتهاماتی شبیه است که برخی
شیعهستیزان مطرح کردهاند و پنداری این اتهامات ،به طور ناخودآ گاه ،بر ذهن و زبان پرسشگر
و پاسخگزار اثر گذاشته است.
ی بودند
ی اگ ر بعضی از ائمه معصوم ما ؟مهس؟ جزو صحابه نبودند که هستند باز صحابیان 
حت 
و هستند که شیعه در تقدیس و تکریم ایشان هیچگاه کوتاهی نکرد ه است.
ً
برخورد احساسی (که خود در اینگونه مباحث مذمومش
سر
ِ
آیتاهّلل واعظزاده ،ظاهرا از ِ
میشمرند)ّ ،ادعاهای ّ
تعجبانگیزی دربارۀ «لعن»کردهاند .یکجا دربارۀ پیشینۀ لعن اشارت
1

کرده ،میگویند:
ن اصلی تشیع و بلکه از اصول اسالم است.
ل و از ارکا 
 ...خیال میکنیم که لعن از اصو 
االن در خطبۀ کتابها یا در خطبۀ نمازجمع ه تعبیر «لعنةاهّلل علی اعدائهم» را به کار میبرند.
ن حرفها نبوده و بعدها پیدا شد ه است (ص.)29
سیصد چهارصد سال قبل ای 
فقهی شیعه از دور زمان
های تاریخی و کالمی و حدیثی و
شگفت است که در نگارش ِ
ِ
بحث لعن «دشمنان اهلبیت» مطرح شده و کتابهای تاریخ و رجال اهل ّ
سنت هم فراوان،
ِ
ِ ِ
ّ
ّ
ب قل م دادهاند.
ضروریات مذه 
خوبی سلمان رضیاهّلل عنه وأرضاه را از
 .1برای نمونه ،بعض متکلمان شیعه اعتقاد به
ِ
ی راز ی؟هر؟ ،دقائق التأویل ،به تصحیح جویا جهانبخش ،تهران :مرکز نشر میراث
برای تفصیل ،رک :ابوالمکارم حسن 
مکتوب،زیرچاپ؛بخشتعلیقات ّ
مصحح.
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ّ
متشیعان بدین عنوان ک ه اعدای علی؟ع؟ را لعن میکردهاند یاد کردهاند؛ آنگاه آیتاهّلل
از
واعظزاده لعن را مولود سیصد چهارصد سال اخیر میشمرند!!
بحث پیشینۀ لعن ،جنبه تاریخی دارد و آنچه اساسی و اندیشهبرانگیز است،
بــاریِ ،

اصلی تحقیق اینجاست
تعبیر روشنتر ،محل
ثغور آن است .به
روایی لع 
ُپرسمان ِ 
ن و حدود و ِ
ِ
ِ
حقوق ایشان را غصب کردهاند،
آزار اهلبیت؟مهع؟ شدهاند یا
کردن کسانی که
که آیا لعن ِ
ِ
موجب ِ
ِ
رواست یا نه ،در چه حدودی و به چه شکلی.

کارشناسی فقهی و حدیثی و کالمی اســت؛ و با
پاسخ گفتن به این پرسش در حیطۀ
ِ

لعن دشمنان اهلبیت در حدیثنامهها
کثرت روایات و زیارات و
وجود ِ
ِ
دعاهای مشتمل بر ِ

اشتهار برخی از این زیارتها چون زیارت عاشورای معروف ،و با
و کتابهای قدما ،و با وجود
ِ
ّ
ْ
ی ک ه در این زمینه ارایه شده ،نفی مطلق متعذر ب ه نظ ر میرسد؛ ّ
خاصه در
وجود ّادله کالمیا 
ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
ّ
اهّلل َو َر ُسول ُه ل َع َن ُه ُم ُ
ذین ُیؤذون َ
جایی که خداوند در قرآن کریم میفرماید« :ان ال َ
اهّلل فی الدنیا
َ َ َ َّ َ
د ل ُهم عذابا ُمهینا»1
واآلخر ِ ة وأع 
ِ
ً
ن سطور اصال در این نیست که ،برای مثال ،لعن چه کسانی در مذهب شیعه
بحث راقم ای 
ّ
متعجبم که
ن بحث مجال و مقالی جداگانه میخواهد .من تنها
جایز است یا نیست؛ زیرا آ 
ی از این دست را به این آسانی و آسانگیری برگزار میکنند.
آیتاهّلل واعظزاد ه مسایل 

ی بعضی از اهل ّ
سنت دربارۀ
ی و حت 
ن شیع 
در بسیاری از کتابها و رسالههای عالما 
ّ
ت و اگ ر کسی چنان نتیجهگیریای
لعن و موافقت با آن ،سخنان محققانهای گفتهشد ه اس 
ّ
کالمی آن را
ِ
ن ّادل ه
احادیث دال بر لعن ،و مخدوش بود 
دستکم باید ضعف اخبار و
ِ
میکندِ ،
ّ
نشان دهد و اثبات کند؛ آنگاه به چنین ادعایی دست یازد!
ّ
ّ
ّ
آی ـتاهّلل واعــظزاد ه ک ه خود بر لــزوم نقادی و دقــت متفقهانه در اینگونه مباحث تأ کید
د ک ه «چرا ما دقتی را که در فقه اعمال میکنیم در اینگونه بحثها
ق گلهمندن 
میکنند و به ح 
به کار نمیگیری م و( »...ص ،)40بارها ّ
طی مصاحبه اظهارنظرهایی میکنند که حکایت از
 .1احزاب.58 ،
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شتابزدگی و آسانگیری و عدم ّ
ق دار د و گا ه بیشتر احساسی و عاطفی اســت .یکجا
تعم 
ی عاشورا گریه نمیکردند؛
میفرمایند :اگر حضرت علی و امام حسین؟امهع؟ هم االن بودند ،برا 
برای فلسطین و از دست رفتنش به دست یهودیها [در واقع ،صهیونیستها ] گری ه و بلکه جهاد
میکردند (ص.)32
ت هیچ
مرکز دغدغههای اهلبیت؟مهع؟ اس 
اینکه مسایلی از قبیل مسألۀ فلسطین در ِ
ّ
محل ّ
ت میزنند معنای والیت را
تأسف است که چرا برخی که دم از والی 
ی تردید ندارد و
جا 
بهخوبی درنیافتهاند و به مسایلی چون مسألۀ فلسطین به عنوان دغدغههای اصلی مذهب
اهلبیت؟مهع؟ توجه نمیکنند ولی این دغدغهمندی چه منافاتی با سوگواری عاشورا دارد؟!
گ دیگر معصومان؟مهع؟ نیز
ی عاشورایی که حتی در فرهنگ روایـ ِـی ما ب ا سو 
آنهـ م سوگوار 
ً
ی در برابر برخوردهای افراطی ،خود به
ت است .ظاهرا آیتاهّلل واعظزاده برای موضعگیر 
متفاو 
تفریط کشیده شدهاند .در جای دیگر گفتهاند:
 ...آی ا در اختیار ماست که بهشت و ّ
جهن م را تقسیم کنیم و هموار ه بگویی م این مسلمان و
ّ
آن دیگر کاف ر است؛ این بهشتی و آن دیگری ّ
جهنمی است؟ قرآن در آیات متعددی میگوید
ن مور د چه کارهایم؟ این
ن خداست؛ ما در ای 
که سروکار هم ه ب ا خداست...؛ داوری در آنجا از آ 
فکر را ه م باید از آقایان گرفت (ص.)34
خازن دوزخ ،و ّ
طی قرون گذشته
ت اس 
دربان بهش 
ت و نه ِ
شک نیست که هیچیک از ما نه ِ
ن کفر و ایمان اشخاص در جهان اسالم رخ نموده است؛
ی ب ر تعیی 
ی مفرطانهای مبن 
گرایشها 
ّ
ً
َ
ت و ادلۀ ایمان و کفر
ولی برخورد آیتاهّلل واعظزاده نیز تفریطی است .اساسا بسیاری از امارا 
بو ّ
ت و بسیاری از احکام که به
سنت مطرح شد ه اس 
ش در کتا 
ل سنج 
ح و قاب 
به طور صری 
ّ
ً
د معموال ایمان و
ایمان و کفر افراد تعلق میگیرند ،بر همین اساس معنا پیدا میکنند .هرچن 
ً
ن نیستند ،ولی در موارد خاص ،دالیل خود
ل تعیی 
ن را ه دقیقا قاب 
کفر نهایی و عاقبت افراد از ای 
سر لغزش ابوحامد ّ
کتاب و ّ
سنت ما را به این تعیین راهبر میشود 1،و ّ
غزالی در اینکه احتمال
.1ابنجوزی در ّ
المتعصب العنید و نیز صاحب ّ
ّ
النصائح الکافیة نمونه این کساناند.
الرد علی
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ّ
داده بود یزید بن معاوی ه (علیهاللعنة) در فرجام کار ،توبه کرده و توبهاش پذیرفته شده باشد ،در
وافی علمای فریقین بدین شبهه به شرح بازگفته شده
همینجاست؛ چنانکه در پاسخهای ِ

است.

1

مسلمانان صدر اســام نیز ،سمت و سوی تفریط در کالم آیتاهّلل
ِ
فتوحات
ِ
در مسألۀ
ُ
واعظزاده به چشم میخورد .آیتاهّلل واعظزاده از خردانگاری و ْ
شماری «فتوحات اسالمی»
خوار
ِ
ّ
ص از ذهن
عصبیتآمیزی ک ه علیالخصو 
گلهمندند (ص )34و البته حق دارند؛ زیرا الیههای
رسمان تاریخی پیچیده شده است،
زبان گرایشهای نژادپرستانۀ عربی و ایرانی برگرد این ُپ
ِ
و ِ
ّ
کمتر فرصتی به نگرش ُمنصفانه و محققانه در موضوع داد ه است.
ی است که آیتاهّلل واعظزاده از این ُپرسمان
ثمرات عجیب 
ِ
باری ،آنچه شگفتانگیز است
ً
برمیچینند .یکجا میگویند :اساسا اگر همین ّ
سنیها و شیعههای مخلص صدر ّاول
و فداکار یهای آنان در صحنههای جهاد نبود ،ما اکنون نه علوی بودی م و ن ه عمری ،و فقط
مجوسی بودیم (ص.)34
ّ
یکجای دیگر هم از قول مرحوم دکتر عبداللطیف ُسعدانی با تلقی به قبول نقل میکنند:
ً
د بگوی م [طبعا مرا د بعض صحابهاند]؛
 ...اما من نمیتوانم به خود بباورانم که به صحابه ب 
برای اینکه آنان آمدند و ما را مسلمان کردند .شما که ما را مسلمان نکردید! هزار سال پدران
ما به نام و به ّ
ل م ا بیایی م و به آنان فحش بدهیم! (ص.)2829
همت آنان مسلمان بودهاند؛ حا 
ـاق» ناخجستۀ پیشگفته ب ه چشم میخورد،
گذشته از آنکــه در این سخنان هم «اطـ ِ
ت در
صرفنظر از اینکه اقدامات غیردینی و غرضمندانه برخی صحابه در رونـ ِـد فتوحا 
و
ِ
عامه و ّ
ی تاریخ ّ
خاصه مسطور است ،به نظر میرسد در شیوۀ استنتاج ایشان نوعی
کتابها 
ِ
مسامحه هست؛ چه ،الاقل من در تعالیم اسالمی ندیده و از اهل وثوق نشنیدهام که اگ ر کسی
ی ب ه اسالم شد و آنگاه خود کم یا زیاد از مسیر اسالم انحراف یافت (یا
موجب گرویدن دیگر 
انحراف داشت) ،باید انحراف او را سهل گرفت و واکنشی نشان نداد!
.1عالو ه ب ر مآخذ مذکور در قبل ،در غزالینامه استاد جاللالدین همایی و ...نیز این بحث مجال طرح یافته است.
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ی (ص )37نیز ّ
قضیه از همین قــرار اســت ،و
در مــورد تعظیم دســتــاوردهــای عصر نبو 
همانگونه که فروکاستن از قدر صحابه نارواست ،عمومی شمردن سالمت و ّ
صحت ایمان و
عمل در میان صحابه ،ناروا و مخالف تعالیم قطعی نبوی است.
خطیر مصاحبۀ آیتاهّلل واعظزادۀخراسانی ،تحلیلی است که
ث غریب و
 .4یکی از مباح 
ِ

ایشان از تفاوت «دین» و «مذهب» به دست داده و از آن نتیجهگیری کردهاند .ایشان میگویند:
ن حقیقت را باور کنند که مذهب عین دین
د ای 
به نظر من ،پیروان مذهب اسالمی بای 
ّ
نیست؛ دین همان اصول کلی زمان رسول اکرم؟ص؟ است که تا مدتی پس از پیامبر هم به
ن بود .مابقی ،اختالفاتی است که در این ابعاد سهگانه یا چهارگانه بعدها
همان نحو مورد اذعا 
پیدا شده اســت .مذهب یعنی طریق ،یعنی راهــی به اســام .متأسفانه پیروان و پیشوایان
ن مذهب
د ای 
ن از یک مذهب پیروی میکنند ،میگوین 
ت خودشا 
مذاهب وقتی که با اجتهادا 
عین همان دین اســت! پیغمبر؟ص؟ که این حرفها را نگفته بــود ،شما چگونه میگویید
استنباطهایتان عین آیین پیامبر است؟! ّ
ی میشو د که بین مذهب و
تعصب ازاینج ا ناش 
ّ
ن دین تلقی میکنند .گویا همین عقیدههای ما را با همین
دین خلط میکنند و مذهب را عی 
ت (ص.)24
طول و تفصیل پیامبر؟ص؟ نیز میگفته و در قرآن هم آمد ه اس 
آیتاهّلل واعظزاده میافزایند:
واقعیت این است که یک ّکلیاتی در کتاب و ّ
ّ
سنت هست؛ بعد به مرور زمان هرکسی آمده
بو ّ
ی را طرح کرده
سنت ،مسألها 
و فکری کرده و با اجتهاد و استنباط از برخی نصوص کتا 
امروز آن درآمده است .اگر بپذیریم
است .بعدها آن مسأله کمکم توسعه پیدا کرد ه ت ا به صورت ِ
که مذهب ،طریق دین است نه عین آن ،ب ه طور ّکلی از این ّ
تعصبات و عواطف نادرست
کاسته میشود (ص.)24
ن آیـتاهّلل واع ـظزاد ه را چند بار خواندم و سرانجام به این نتیجه رسیدم
من این سخنا 
ّ
ّ
ّ
پیدایی مذاهب دارند و ایشان به جای حل
روند اجتهاد و
ی از ِ 
که ایشان تلقی شاذ و ناتمام 
ِ
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ن گمان میکنند مذهب طریق رسیدن به دین
مسأله ،صورت مسأله را پاک کردهاند! ایشا 
ً
ظاهرا از نظرشان مغفول مانده این است که اگرچه «اجتهاد»

خود دین .نکتهای ک ه
است ،نه ِ
حاصل «اجتهاد» ،از نظر هر مجتهد ،عین
ن است،
نزد اصحاب مذاهب ،طریق وصول ب ه دی 
ِ
ً
کار بیهوده
دین است؛ و اگر چنین نباشد ،ه م «اجتهاد» و هم عقیدهمندی به مذهب ،اساسا ِ
َ
ن شیعه در مسأله از اصول
ن و مجتهدا 
و لغوی خواهد بود .به عنوان مثال ،وقتی دینپژوها 
حقیقی دین هستند .حال اگر نتیجهای
ی
ب رأ 
(کالم) یا فروع (فقه) اجتهاد میکنند ،در طل 
ِ
ن دستاورد ّ
حجیت داشته ،موجب
د و ای 
ن باش 
به دست بیاورند که از نظرشان رأی حقیقی دی 
ن ملتزم نشود؛ و اگر هم رأی
قطع و یقین شود ،چگونه میتوانانتظار داشت اجتهادکنند ه بدا 
ّ
دین تلقی نشود ،چگونه میتوان به آن ملتزم شد؟
شاید بعضی مسایل ،جنب ۀ ّ
ظنی و تردیدآمیز قابل ّ
توجهی داشته باشند ،ولی بهفرض مسألۀ
ِ
ن یقین میکنند
ن دی 
نزد شیعه اثبات میشو د و عالما 
نص بر ائم ه اثناعشر؟مهع؟ وقتی به تواتر وِ ...
که نظر و ّ
حتی قول پیامب ر اکرم؟ص؟همین بوده است ،چگونه میتوان این مطلب را به یک باور
ت میکنند) فروکاست؟!
ی مذاهب برداش 
د (ب ه طوری که آیتاهّلل واعظزاده از آرا 
قابل تردی 
ل مورد اختالف مذاهب اسالمی،
ن مسای 
ی واع ـظزاده گویا توجه ندارند که بیشتری 
آقا 
ش ّ
ن رسیدهاند و
(اعم از صحیح و غلط) به آ 
مسایلی است که اهل هر مذهب با اجتها د خوی 
ن پیامبر؟ص؟» در این مورد مطابق با دستاورد ایشان
ت ی ا نادرست یقین کردهاند ک ه «آیی 
به درس 
ت به
ن خدش ه وار د کرد ،ولی دعو 
ل متقابل ،به این قطع و یقی 
بوده است .شاید بتوان ب ا استدال 
ّ
بدیهیات عقلی است.
ت ب ا
ترک این یقین ،مخالف 
بنای بیشتر مذاهب اسالمی در بیشتر مسایل بر آن بوده ک ه ت ا از راه اجتهاد ّ
ت یا
(اعم از درس 
ِ

ل جزو «آیین پیامبر؟ص؟» است ،به عنوان باور دینی
د ک ه یک عقیده یا عم 
نادرست) باور نیابن 

ق با
ی مذهب و دستاورد اجتهاد خود را مطاب 
بدان ملتزم نشوند و از اینروست که ه ر مجتهد 
ی اجتهاد» است (و البته با مأجور بودن مجتهد
ل اکرم؟ص؟میبیند و این «ثمر ۀ طبیع 
ن رسو 
دی 
مخطی هم منافاتی ندارد).
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ک کردن صورت مسأله ،در سخنانشان دربارۀ خالفت
ن در پا 
روش ایشا 
نمونۀ دیگری از ِ

ن گفتهاند:
ص آشکار میشود .ایشا 
منصو 

به قضایای صدر اسالم میتوان به گونهای دیگر نیز نگاه کرد .در حدیثی دیدم که ابن ّ
عباس

ل نماز تیغ میزنند وی حضور داشته و
مالزم خلیفه دوم بود و وقتی هم که به خلیفه در حا 
داستان مرگ وی را نقل کرده است .وی میگوید :به خلیفه گفتم :پیامبر راجع به علی مطلبی
گفت؟ او گفت :بله ،ولی ّ
د و مــرد م نفهمیدند که مقصود پیامبر چیست
حجت تمام نش 
(ص.)37
آیتاهّلل واعظزاده در ادامه افزودهاند:
 ...در دوران خالفت خلفای ثالثه مسألۀ غدیر و والیت چندان مطرح نبود و گویا مردم
ً
تدریجا آن را فراموش کرد ه بودند( ...ص 37و .)38
اگر بتوان پذیرفت ،عموم مردم یا بسیاری از آنان بعدها مسألۀ غدیر را فراموش کرده باشند
ت تمام نشد و مردم
سخن خلیفۀ دوم بدینمعنا ک ه «حج 
ن
(قس :ص 15و  ،)37باز ه م بهیقی 
ِ

نفهمیدند که مقصود پیامبر چیست» (ص )38پذیرفتنی نیست .اگر خلیفۀ دوم و امثال او،
ث غدیر مبهم ماند ،چگون ه خو د خلیفۀ
ن حدی 
مراد از ارشادهای نبوی را درنیافتند ،و اگر هما 
«بخ ّ
دوم خطاب به امام؟ع؟ گفتّ :
بخ»...؟ 1و چگونه صحابه به عنوان «امیرالمؤمنین» به آن
حضرت سالم کردند؟

2

من نمیخواهم در اینجا تفصیل دالیل نقض این کالم و مدعای آقای واعظزاده را مطرح
ی ّ
امامیه،
کنم .خوشبختانه تفاصیل این مباحث از دیرباز در کتب کالمی و تاریخی و حدیث 
بل فریقین ،به ثبت رسیده و هم بنده و هم آقای واعظزاده از این تفاصیل بیخبر نیستیم .تنها
نقد گفتار ایشان دست یازیدم که نشان دهم چگون ه ب ه طور ناخواسته
از این جه 
ت به طرح و ِ
زاللی مباحث آسیب رساندهاند.
بخشهای روشن صورت مسأله را برهم زدهاند و به ِ
ّ
ّ
ّ
عبدالرحیم ،ص.149
 .1برای نمونه ،رک :العالمة الحلی ،منهاج الکرامة فی معرفة االمامة ،تحقیق
ی نمونه ،رک :همان ،ص.155
 .2برا 
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 .5در ایننوشتار در پی نقد همهسویۀ مصاحبۀ آیتاهّلل واعظزاده نبوده و نیستم ،بلکه تنها
از را ه هشدار و تنبیه ،نکاتی چند را قلمانداز کردم که شاید مجال بسط و تتمیم آنها زمانی دیگر
بستگی مسلمانان فراز آید .همچنین منکر مهجورماندگی
ی جداگانه دربارۀ هم
و در نوشتار 
ِ
ّ
بسیاری از رهنمودهای سپیدهگش ا و زندگیساز ّ
عصبیته ا و نابردبار یها
ی
تشیع که فدا 
شدهاند ،نیستم .همان امام صادق؟ع؟ که ما انتساب به مذهب ایشان را مایۀ سرفرازی و
افتخار خویش میدانیم ،فرمودهاند:
ُ َّ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ ُ
ُ
والت ُک ُونوا علینا ش ْیناَ ،ح ّب ُبونا الی ّ
الناس ،والت َب ِغضونا الیهمُ ،ج ّروا الینا کل
 ...کونوا لنا َز ینا
ِ
ّ ُ َّ
ُ ُ
َ
َ
َ
قیل فینا ِمن َش ّر فواهّلل ما ْ
قیل فینا ِم ْن ْ
نح ُن
وما
ه،
أهل
فنحن
ر
خی
فما
قبیح
ل
َم َو ّد ٍة ،وادفعوا عنا ک
ٍ
ٍ
ٍ
1
کذلک...
ن شیعه را با دشمنان اهلبیت در صورتی
ی کرد 
و همان حضرت روحی فداه حتی دشمن 
که مایۀ زیادت عداوت این دشمنان گردد ،نپسندیدهاند 2.خود معنای بلند و حیاتبخش
ّ
ی و احیان ًا سوءاستفاده برخی
بدفهمی جمع 
«والیت» و لوازم آن نیز که امروزه مورد سوءتلقی و
ِ
بدسگاالن قرار گرفته است ،در احادیث اهلبیت؟مهع؟ 3به طرزی بدیع و کاربردی شرح داده
ّ
نتمام
داران راستین خاندان وحی صلواتاهّلل وسالمه علیهم اجمعی 
شده و حجت را بر دوست ِ
کرده است.
حساسیتهایی از این دست در مصاحبۀ آیتاهّلل واعظزاده نیک پیداست و مبادا آنچه
ستودنی ایشان برای آیندۀ جهان اسالم و
خوارشماری دلنگرانیهای
بر این قلم رفت انکار و
ِ
ِ
انزوای ّ
تشیع شمرد ه شود.
 .1از برای متن کامل این حدیث بیدارگر ،رک :الحکایات شیخ مفید؟هر؟ ،چاپ پیشگفته ،ص 9 3و  .94و از برای مآخذ
ت.17
مختلف ،رک :همان ،ص ،94پینوش 
ّ
ُ
ّ
 .2این تعلیم را ،بنگرید در :فصل آخر کتاب ارجمند تحف العقول (از ابنشعبه حرانی)؛ این فصل ،سفارشهای مفضل
ن آمد ه است.
ت ب ه شیعیان و احادیثی از امام صادق؟ع؟ در خالل آ 
بن عم ر اس 
.3برای نمونه ،رک :الحکایات شیخ مفید؟هر؟ ،چاپ پیشگفته ،ص 91و ( 92و پینوشت  7از همان فصل) و اصول
ن والکفر؛ باب ّ
الطاعة ّ
والتقوی) ،ترجمه و شرح حاج ّ
سیدجواد مصطفوی ،ج ،3صص.121117
ب االیما 
کافی (کتا 
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ً
حقیقتا من نیز چون آیتاهّلل واعظزاده از وضع آشفتۀ تبلیغ و توصیف ّ
ع رنجیدهخاطرم
تشی 

و معتقدم پــارهای از آنچه به نام دین و بر منابر تبلیغ دین در تعریف و توصیف ّ
تشیع گفته
میشود ،نهتنه ا با مذهب تابناک اهلبیت؟مهع؟ مناسبتی ندارد ،درست درخالف مسیر تعالیم
خاندان وحی؟ص؟قرار دار د و جز وارونهنمایی حقایق ّ
تشیع علوی نتیجهای نمیبخشد .ولی
اینهمه نباید سبب شتابزدگی و مسامحه در داور یه ا شو د و با موضعگیری سهلانگارانه دامنه
پریشانیها و آشفتگیها فراختر گردد.
ی اخی ر نیز نشان داده است که «تقریب خاموشانه و
گذشته از دالیل بیرونی ،تجربۀ سالها 
ّ
ب ب ه استقرار و پایداری دست نمییابد .هرگاه
نان مذاه 
فراموشکارانه» هیچگاه در میان متدی ِ
ن مذاهب ،میتوان به خاطر
ی میا 
مسلمانان باور کنند که در عین برقرار بودن اختالفات اساس 
ت میتوانی م به قول خود
بستگی ّامت را حفظ کرد ،و در محدود ۀ اختالفا 
نقاط مشترک ،هم
ِ
ت [و اجتهادات] خودش عمل
آیتاهّلل واعظزاده «مذاهب را آزاد بگذاریم تا هرکسی به روایا 
ت خواهیم
ن دس 
ش و اثرآفری 
بستگی پایدار و ماندگار و سودبخ 
بکند» (ص ،)39آن زمان به هم
ِ

یافت.
َ
ُ
َ ْ َْ
ْ
ّ َ َ َُ
َّ
ً َّ َ َ ُ َ َّ ّ
باالیمان والتجعل فی قلوبنا غال ِللذین آمنوا ربن ا إنک
«ربنا اغ ِفرلنا َوالخوا ِننا الذین سبقونا
ِ
ٌ
ؤوف َرحیم»1
َر 

 .1حشر.10 ،
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قرآنپــژوه روش ـنبین

فصلهشتم:

همایشهاوکنگرهها
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بهره در بانکهای دولتی ربا نیست
سخنرانی مرحوم آیةاهلل محمد واعظزاده خراسانی؟ق؟ در کمیسیون مسایل بانکی

کمیسیون دوم مجمع بررسیهای اقتصاد اسالمی که خاص مسایل بانکی و مالی بود،
نخست خیلی خلوت و کممشتری بهنظر میرسید و اعضای مجمع بیشتر به کمیسیون اول
که محور بحث در آن کلیات اقتصاد اسالمی و عدالت اجتماعی بود ،روی آورده بودند .اما
ً
ً
تدریجا به کمیسیون دوم اقبال کردند و نتیجتا رونق گرفت .سخنان زیر در رابطه با بانک
اسالمی در این کمیسیون ایراد شده است:
ما اول دلمان برای این کمیسیون میسوخت .چون میدیدیم خلوت است .اما معلوم شد
گفتگو از پول خود بهخود جاذبه دارد و خیلی را هم جذب کرد .با اینکه اینجا پولی در بساط
ً
نیست و به کسی چیزی نمیدهند ،ولی مثل اینکه تصادفا این بار حلوا حلوا گفتن دهان را
شیرین میکند!!
به هرحال ،بحثهای جاری در این کمیسیون ،بنده را وادار کرد تا مطالبی را که در مورد
بانک از سابق در ذهن داشتم فقط به عنوان یک طرح و یک فرضیه و نه به عنوان یک نظر و
اعتماد قطعی ،به عرض حاضران محترم برسانم .تا در خالل بحثهای با ارزش دیگر ،آن را هم
مورد گفتگو قرار دهند تا چه نظر دهند.
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بانکها اگر فقط دولتی باشد که بحمدهلل در جمهوری اسالمی چنین است و سود و زیان
آنها فقط به دولت برگردد و هیچ شخصی به عنوان یک شخص از بانک منتفع نشود و فرض
کنیم پولهایی که در بانکها وجود دارد همه مال دولت باشد .حال اینطور فرض میکنیم
تا برسیم به این سپردههای مردم در بانکها از آن کیست .آیا به دولت منتقل شده و دولت به
مردم بدهکار است یا امانت مردم است نزد دولت؟ فقط در این فرض ،آیا شما میتوانید از
آیات و ادله ربا استفاده کنید که حتی ربا برای دولت که نماینده خود مردم است جایز نیست؟
ً
حال دولت یا خودش اصالت و شخصیت حقوقی دارد و حقیقتا مالک است و یا جانشین و
نماینده مردم است؟ در هر صورت اگر این پولی را که از ِآن همه ملت است به مردم وام بدهند
و بهره بگیرند و بهره هم عاید شخص نشود ،بلکه به جیب همه ملت برگردد ،آیا ادله حرمت ربا
شامل این قسم ربا هم میشود یا خیر؟
البته اگر قایل شویم که استفاده از امکانات و اموال دولتی حق همه مردم است ،پس باید
همه مردم بهطور مساوی از آنها استفاده نمایند و اگر مثال قرار است پول دولت را به مردم وام
بدهند ،باید به همه یکسان وام دهند؛ زیرا پول از ِآن همه مردم و یا حق همه است و نمیشود
در حقوق مساوی تبعیض قایل شد؛ مانند همه امکانات دیگر دولت.
عرض من این است که اگر پول از ِآن دولت است و باید به سود مردم صرف شود چه دلیلی
دارید که دولت نتواند آن را در راههایی و با کیفیتی که عرض خواهم کرد به کار بیندازد .از
جمله به اشخاص وام بدهد و بهره هم بگیرد و این بهره به اصل سرمایه که متعلق به همه مردم
است برگردد و جیب فرد خاصی نرود.
شما میگویید :آیات و ادله ربا چه میشود؟ عرض میکنم :آیات و ادله همگی راجع به وام
شخصی است که سودش عاید شخص میشود و خیلی مشکل است شامل این نوع ربا شود.
(اعتراض برخی و اشکال یکی از عالمان حاضر در کمیسیون :ادله و آیات اطالق دارد و
نمیتوانیم این حرف را بپذیریم)...
مالحظه بفرمایید! من نمیدانستم سخنم این اندازه جنجال بر میانگیزد ...این قبیل ربا
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در صدر اسالم سابقه نداشته است .ادله ربا منصرف به رباهای رایج آن زمان است که همه
جنبه شخصی داشته است .در فرض ما شخص خاصی از ربا بهره نمیبرد .مفاسدی هم که
بر ربا مترتب است در اینجا وجود ندارد.
در مثالهایی که میزنم نمیخواهم قیاس کنم اما تقریب به ذهن میشود .میگویند :بین
زن و شوهر و پدر و فرزند ،ربا نیست .معلوم است که ربا هست ،ولی در مورد آنها آن صدمه و
زیانی را که شخص از شخص دیگر بهره و ربا بگیرد ،یعنی استثمار وجود ندارد ،پس ربا نیست
یعنی حکم ربا را ندارد .باألخره پول از این جیب درمیآید به آن جیب میرود و وامهای دولتی
از این قبیل است ،نه از انواع وامهای شخصی.
ً
فرض بهخصوص،
در هر حال خوب است مقداری مطالعه و تأمل شود که ببینیم واقعا این ِ
ً
که مسلما در صدر اسالم نبود و در قرن اول و دوم تا قرن اخیر هم سابقه نداشته است آیا مشمول
آن ادله هست یا نیست؟ حال اگر در جایی پیدا کردیم که به کسی از بیتالمال قرض دادهاند
و ربا گرفتند یا نگرفتند میتواند شاهدی برای مانحن فیه شود اما چنین چیزی را پیدا نکردیم
و مسأله ما جزء مسایل مستحدثه است و به قول سید جمال الدین اسدآبادی که نوشته بود
«البانک و ما ادراک البانک!» و اال اگر بانکی سابقه داشت «ما ادراک» نمیگفت.
بنابراین ،بهره پول دولتی به جیب کسی نمیرود به جیب دولت میرود .البته مسؤوالن
بانکها و گماشتگان دولت ،که نمایندگان دولت هستند ،نمیتوانند دلبخواه به هر کس
دلشان خواست در هر راهی و به هر کیفیتی قرض بدهند .باید این حق مشترک مانند همه
امکانات دولت طبق مقررات عادالنه بین مردم تقسیم شود.
حال اگر گفتیم خیر اینجا ربا هست و نمیتوان بهره گرفت ،عرض میکنم :مگر دولت
غیر از پول بانک امکانات و خدمات دیگری را در اختیار مردم نمیگذارد که از آنها عوارض و
مالیات میگیرد .مثال یک اتوبان میکشد و به مردم میگوید تا مدت هشت سال هر ماشینی که
از اینجا عبور میکند باید ده تومان عوارض بدهد .شهردار یها خیابانها را آسفالت میکنند و
به مردم خدمات شهری ارایه میدهند و سالی پانصد تومان از هر ماشین سواری میگیرند .این
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امر را کسی منع نمیکند ،بلکه آن را توجیه میکنند .به این خدماتی را که دولت در اختیار مردم
گذاشته است مفت و مجانی نیست .باألخره هر کسی به ازای استفادهای که از آنها میبرد باید
ً
عوارض بپردازد .مثال از ماشین غیرمشهدی که عوارض نمیگیرند ،بلکه از ماشین این شهر
عوارض گرفته میشود و کار درستی است.
سرمایه بانک را که فرض کردیم ،مال دولت است .مردم میخواهند از خدمات بانکی
استفاده کنند .باید هرکس استفاده میکند به عنوان عوارض و مالیات خاصی ،نه به عنوان
بهره مبلغی بپردازد.
ً
آنچه میگوییم فقط به عنوان طرح مسأله است و اال نمیخواهم بگویم قطعا باید چنین
بشود و همین است و الغیر که حضرت آقای هاشمی(شاهرودی)  1با شدت از آن انتقاد کنند.
من چون ندیدم کسی این احتمال را طرح کرده باشد خواستم به عنوان یک راه حل احتمالی
مورد توجه قرار گیرد .شاید به نتیجه خوبی برسد.
حال اگر فرض کنیم پولهای موجود در بانک ،ملک دولت نیست ،سپرده مردم است.
سپرده به چه عنوان؟ آیا به عنوان دین است؟ یعنی مردم پول خود را به دولت قرض دادهاند و
اینک به دولت منتقل شده و ذمه دولت و یا بانک در برابر مردم مشغول است .پس عین پولی
ً
که فعال در بانک هست مال مردم نیست ،مال دولت است ،بنابراین برمیگردد به فرض قبل و
همان جریان سابق به یکی از دو کیفیت یا به عنوان ربای حالل و یا به عنوان عوارض دولتی
برقرار خواهد گردید.
 .1سید محمود هاشمی شــاهــرودی زاده  ۲۴مــرداد  ۱۳۲۷نــجــف ،سیاستمدار ایرانی زاده عراق ،از مــراجــع تقلید
شیعه ،عضو فقیه شورای نگهبان ،از سال  ۱۳۷۳تاکنون بهجز ده سال ریاست قوه قضائیه ،نایب رییس اول مجلس
خبرگان رهبری ،عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است .همچنین وی
با حکم رهبر انقالب اسالمی ایران ،رییس مؤسسه «دایرةالمعارف فقه اسالمی بر طبق مذهب اهل بیت» است؛ در مرداد
ماه سال  ۱۳۹۰طی حکمی از طرف رهبری انقالب اسالمی هاشمی شاهرودی بهعنوان رییس هیأت عالی حل اختالف
و تنظیم روابط قوای سهگانه منصوب شد و این سمت را تاکنون عهدهدار است .هاشمی شاهرودی سابقۀ ریاست قوه
قضائیه جمهوری اسالمی ایــران از سال  ۱۳۷۸تا  ۱۳۸۸و ریاست مجلس اعالی انقالب اسالمی عــراق را نیز داشته
است .درتاریخ  ۲۳مرداد  ۱۳۹۶طی حکمی از رهبری ،هاشمی شاهرودی به عنوان رییسمجمع تشخیص مصلحت
نظام منصوبشد.
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ً
اگر فرض کردیم عین پول ،هنوز از ِآن مردم است و عنوان ودیعه دارد که قهرا باید بگوییم
پولها امانت است امانتی که به طرف مقابل ،یعنی بانک ،اجازه تصرف در آن داده شده
است .مانند عاریه .آن هم عاریهای که طرف ،حق عوض و بدل و نقل و انتقال به دیگران را
دارد و باألخره راهی برای تصرفات و نقل و انتقاالت مالکانه بانک پیدا میشود .البته احتمال
وکالت بانک از مردم هم منتفی نیست.
پس در این طرح ،دو راه حل ارائه شد :یکی اینکه فرض ربا در چنین جایی مشمول ادله ربا
نباشد .پس مالی است از ِآن همه مردم و به همه مردم بطور یکسان وام داده میشود .راه دیگر به
عنوان مالیات و عوارض دولتی در برابر خدماتی که دولت در اختیار مردم میگذارد از مشتریان
وجهی گرفته شود.
راه حل موجود در بانکها
اما در کیفیت فعلی که آقایان برای حل مسأله بانکها طرح دادهاند و عمل هم میشود ،که
مردم با بانک در کارهای عمرانی و تولیدی شریک شوند ،اگر واقعا شرکت باشد حرفی نیست.
ً
ً
اما اگر صورتا شرکت است و واقعا ربا ،کار درستی نیست و باعث ناراحتی و نارضایتی مردم
است .یا این که به عنوان خرید نقدی متاع توسط بانک و اخذ اقساط آن به تدریج و در پایان
مدت انتقال قطعی جنس به مشتری .بنده خودم یک ماشین پیکان از ایران خودرو گرفتم .پول
نداشتم .یکی از بانکها پول به بنده قرض داد به این کیفیت که ماشین را نقد خرید و پولش
را داد و بعد به اقساط به بنده فروخت و سرانجام شش هزار تومان از بنده گرفتند .به نظر بنده
این یک کاله شرعی است و انسان حس میکند با کاله شرعی بانک از او بهره گرفته است و
ً
اال بانک ،ماشین پیکان نمیخواهد که با من شریک و یا واسطه نقل و انتقال واقع شود .یا مثال
شخصی میخواهد برای خودش خانه بسازد .بانک پول میدهد و به او میگوید ما با تو شریک
هستیم و بعد از پرداخت اقساط ،سهم خودمان را به تو وا میگذاریم .هر دو میدانند این دروغ
است و این کار همان حیلههای شرعی است که از قدیم مورد بحث یا انکار محققان بوده و در
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تفسیر المنار از قول عبده به شدت مورد انکار قرار گرفته است و در برخی از آثار حضرت امام
مدظله هم به آن اشاره شده است.
این یک نوع کالهگذاری و یا کالهبرداری و یا کاله شرعی درست کردن است .بلی اگر
ً
ً
حقیقتا شرکت باشد و مؤسساتی تحت عنوان مساقات ،مزارعه ،مضاربه تشکیل شود که واقعا
کارشان شرکت با مردم باشد و در ضمن مشکل مردم هم حل شود ،این کار درستی است.
باید شرکت و یا ادارهای با هدف مشخص ،تحت یکی از عنوانهای فوق تشکیل شود
که قابل رسیدگی و کنترل هم باشد و با شرکت مردم به چنین کارهایی دست بزند .من با این
ً
نوع کار بانک موافقم نه قراردادهای صوری که صرفا راه فرار از ربا است و از قبیل «اسمش را
نیاور ،خودش را بیاور» است! مردم احساس میکنند از آنان ،تحت عنوان دیگری ربا میگیرند
و این احساس را با یکی از طرق فوق باید از بین برد .ممکن است این نوع مشارکت در زراعت
و تجارت صورت گیرد که در فقه عنوان مزارعه و مضاربه دارد و یا ممکن است در صنعت
باشد و تحت عنوان «مصانعه» باشد که عنوان و باب دیگری به فقه اضافه شود و هدف آن
سرمایهگذاری مردم با شرکت دولت در راه صنعت و تولیدات غیر زراعی باشد .اما نه اینطور
که گفته شود -همانطور که آقایان گفتند -صدی سی بهره ببرند و صدی هشت وام بدهند.
ً
ً
واقعا شرکت باشد و واقعا مردم در سود و زیان نسبت به سهم خود شزیک باشند .نگویند
سودش را به ما بدهید ولی زیانش با خودتان .من میگویم شرکت واقعی باشد .بگذارید این
نوع مشارکت مردم و دولت رایج شود ،نتیجهاش خوب است .نتیجهاش رشد و خودکفایی
در تولید است .بگذارید بانک گاهی ضرر کند ،از سرمایهاش کم بشود .مگر نه این است که
دولت یارانه میدهد و در قند ،شکر و گندم زیان میکند اما به نفع مردم است .من با این قبیل
شرکتهای تولیدی چه به عنوان مزارعه یا مصانعه (به تعبیر من) موافقم؛ اما در مورد مضاربه
به نظر بنده هر کار بکند سوء استفاده میشود و راه مضاربه واقعی را سد میکند .این هم مسأله
دوم که به نظر بنده رسید.
اما مسأله سوم این است که ما باید سعی کنیم به طرف صندو قهای قرض الحسنه پیش
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برویم و تا حدی که نیازهای ضروری مردم متوسط ،محروم و کمدرآمد به آسانی برآورده شود باید
ً
آن را توسعه دهیم .اگر برای ساختمان وام میدهیم واقعا به کسی که خانه ندارد و میخواهد در
حد نیاز خانه بسازد قرض الحسنه بدهیم ،نه به کسی که از این راه میخواهد استفاده کالن
ببرد .باید بانکها در این اقدام خداپسندانه بطور جدی عمل کنند .نه اینکه به صورت شرکت
باشد با دردسر زیاد ،و به اسم مضاربه ،مزارعه و یا مصانعه کار کنند ولی در واقع هیچ کدام
نباشد ،بلکه وام با بهره باشد!
در ایــن چند ســال تجربه نشان داده اســت که مــردم از صندو قهای قــرض الحسنه و
سرمایهگذاری رایگان در آن ،استقبال میکنند حتی میبینیم بانک به سپردهها جایزه هم
میدهد اما صندو قهای قرض الحسنه جایزه به کسی نمیدهد ،مع ذلک هر روز از روز قبل
ً
رونق بیشتری دارند و کامال در حال توسعهاند و خیلی هم به مردم کمک میکنند.
ً
باید بانکها به صورتی درآید که چه خود دولت و چه مردم واقعا به نیازمندان ،قرض الحسنه
بدهند .البته در اینجا نکتهای است که بانک خرج دارد و این خرج را چه کسی باید بدهد؟
ً
این است که از مشتریان وجهی به نام «کارمزد» میگیرند .این درست است اما اگر واقعا به همان
ً
مقدار کارمزد باشد به این کیفیت که بانک انتفاعی نباشد ،واقعا رفاهی باشد ولی ادامه کارش
موکول به این باشد که ضرر نکند ،و از سرمایهاش کم نشود و کارمزد بگیرد .راه درست آن است
که به مردم تفهیم کنند و با ارائه آمار و حساب دقیق در رسانههای گروهی اعالم کنند که بانک
با فالن مبلغ سرمایه جهت قرض الحسنه ،در سال این مقدار خرج دارد و این خرج را روی وامها
و بدهیها تقسیم کردهایم .اگر کسی میخواهد از پول بانک ،بدون بهره استفاده کند باید این
ً
خرج را به سهم خود متحمل شود و آن مقدار واقعا به قدر خرج بانک باشد نه کمتر و نه بیشتر.
از طرف دیگر اعالم کنند که اگر کسی میخواهد در راه خیر پولش به جریان بیفتد و در
ً
ً
بانک پول بگذارد ،بداند که به او سودی نمیدهیم و اصال راه سود و بهره بانکی را عمال بهکلی
سد کنند.
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َ
ُ
رگان «دارالتقریب»
نفسی تازه در ِ

چکیدهای از اولین میزگرد «تقریب بین مذاهب اسالمی» در قاهره و تهران
آیةاهلل سید هادی خسروشاهی

1

ً
حرکت تقریب بین مذاهب اسالمی ،در دهــۀ چهل میالدی -دقیقا در ســال 1947م
(1325ش1366/ق) -به ّ
همت استاد عالمه ،آیةاهلل شیخ محمدتقی قمی (متوفی 1369ش)
که توسط مرحوم آیةاهلل بروجردی از قم به قاهره اعزام شده بود ،با همکاری شخصیتهای
بزرگ األزهر و معاریف مصر و برخی علمای بالد اسالمی در قاهره تشکیل گردید .این تشکل
ُ
با نشر فصلنامۀ وزین و علمی «رسالة االسالم» در تحکیم اندیشه تقریب و نشر اصول و مبادی
همکاری بین مذاهب اسالمی ،تالش جهانی گستردهای را آغاز کرد.
در پیدایش این حرکت که تحت عنوانُ :
«دار التقریب بین المذاهب االسالمیه» از قاهره
فعالیت خود را آغاز کرده بود ،شخصیتهایی چون :شیخ المراغی 2،شیخ عبدالمجید
 .1این میزگرد ،سالها پس از تعطیلی جلسات ُ
دارالتقریب برگزار شده و مربوط به جلسات مجمع جهانی تقریب مذاهب
ُ
اسالمی است .استاد خسروشاهی تاریخ این گزارش را در سایتشان 12ربیع األول/1423خرداد 1381قید کردهاند .برای
تفصیل بیشتر ،نک :هفتهنامه بعثت ،ش ،1102سال ،23ص.2
 .2شیخ احمدمصطفی مراغی فرزند محمدبن عبدالمنعم مراغی متولد  ۱۳۰۰ق۱۸۸۳/م و متوفای ۱۳۷۱ق۱۹۵۲/م،
در مراغه از توابع مصر به دنیا آمد و در قاهره به تحصیل دانش پرداخت .در سال  ۱۹۰۹م از دارالعلوم فار ُغالتحصیل شده
آنگاه در همانجا عهدهدار تدریس علوم شرعی گردید و مسئوولیت نظارت بر برخی از مدارس را نیز بر عهده او نهادند.
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سلیم 1،شیخ محمود شلتوت 2،شیخ حسن البنا 3،شیخ محمد محمد المدنی (-1907
1968م) ،شیخ عبدالعزیز عیسی 4،شیخ مصطفی عبدالرزاق از علمای مصر و األزهر 5و آیةاهلل
ُ
بــروجــردی(1340-1254ش) ،آیةاهلل شیخ عبدالحسین کاشفالغطاء (متوفی 1332ش)،
ُ
آیةاهلل سید محسن امین عاملی 6،آیةاهلل سید عبدالحسین شرفالدین 7،آیةاهلل سید هبةالدین
مشهورترین کسانی که مراغی از آنان تاثیر پذیرفت و از شیوه و درس آنها پیروی کرد ،محمد عبده ،محمد بخیت مطیعی
و واحد الرفاعی فیومی بودهاند.
 .1متولد 1302ق و استاد جامع األزهر و استاد شیخ محمود شلتوت است .وی در جهت تقریب مذاهب ،مکاتباتی با
آیةاهلل بروجردی داشته است.
 .2محمود شلتوت (۱۹۶۳-۱۸۹۳م1341-1271 /ش) مشهور به شیخ شلتوت عالم و مفسر اهل سنت متولد کشور
مصر ،از اساتید و رؤسای دانشگاه االزهر بود .وی از علمای مدافع تقریب بین مذاهب اسالم و از مؤسسان دارالتقریب
بین المذاهب اسالمی بود .ارتباط مستمر با علمای شیعه ازجمله آیةاهلل بروجردی ،تأسیس کرسی فقه مقارن و صدور
فتوایمعروفجواز عملبراساسمذهبشیعهو زیدیه،ازجملهاقداماتتقریبیاوست.شیخشلتوتنسبتبهمسایل
سیاسی جهان اسالم نیز حساس بود ،حضور در انقالب مردمی مصر در سال ۱۹۱۹م ،اعتراض به واقعه  ۱۵خرداد ایران و
مخالفتبااقدامدولتایراندر بهرسمیتشناختناسرائیلدر سال۱۹۴۸م،ازجملهموضعگیریهاییسیاسیاوست.
آیةاهلل بروجردی در سال ،۱۳۳۸آیةاهلل حاج میرزاخلیل کمرهای را بهمراه آیةاهلل سید محمود طالقانی و گروهی از روحانیان،
به نمایندگی خود به قاهره فرستاد تا از شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رییس وقت دانشگاه االزهر مصر بخاطر فتوای
تاریخیاشتشکرنمایند.
 .3متولد ۱۹۰۶و متوفای۱۹۴۹م است .وی بنیانگذار جماعت ا ُ
خوانالمسلمین و نخستین مرشد عام آن در سال۱۹۲۸
ِ
در مصر است .او در سال۱۹۴۹م توسط عوامل دولت مصر ترور شد .حسن البنا تأثیر بسیار عمیقی بر اندیشههای اسالمی
در قرن بیستم گذاشت .از او با عنوان امام شهید نیز یاد میشود.
 .4وزیر امور جامعه األزهر مصر.
ن دوره
ل کشید .در ای 
ل 1946م ب ه طو 
ی ب ه مصر) تا سا 
ل 1938م( .ورود محمدتقی قم 
ب از سا 
ن تقری 
 .5مرحله آغازی 
ق بود.
ی عبدالرزا 
ن ( 1945تا 1948م) با مصطف 
ی و بعد از آ 
ل  1944م با مراغ 
ت األزهر تا سا 
ریاس 
عاملی (۱۳۷۱-۱۲۸۴ق) ،فقیه ،ادیب و شرح حالنگار شیعی اهل جبلعامل لبنان که
 .6سید محسن امین حسینی ِ
ت کرد و سطح
نسب وی به حسین ذیالدمعه فرزند زید شهید میرسد .او برای پیگیری علوم دینی ب ه نجفاشرف هجر 
ن بر علو م دینی ،در ادب،
ی افزو 
ت کرد .و 
ی تربی 
ت و ب ه درجه اجتهاد رسید و خود نیز شاگردان 
و خارج فقه و اصول را آموخ 
ی داشت ،شعر میسرود و نقد شعر میکردُ .
ل بر معرفی علما و بزرگان
ی مشتم 
ن اثر دانشنامها 
اعیان الشیعه مهمتری 
نیز دست 
ن شده
ی تمدن اسالمی تدوی 
ش امامی ه در اعتال 
ی نق 
ی شیع ه و یادآور 
ت فرهنگ 
ن هوی 
ف شناساند 
شیعه است و با هد 
ن سوریه،اردن ،فلسطین ،مصر ،عراق و ایران سفر کرد .وی در
ی چو 
ف ب ه نقاط 
ق و تألی 
ن مناب ع تحقی 
ی تأمی 
است .وی برا 
سال ۱۳۷۱ق۱۳۳۰/ش در دمشق درگذشت و در حرم حضرت زینب؟اهع؟ دفن شد.
 .7سید عبدالحسین شرفالدین موسویعاملی (۱۳۷۷-۱۲۹۰ق) مجتهد شیعه و مدافع تقریب مذاهب اسالمی بود.
ُ
او تالشهایی برای وحدت شیعه و سنی و حلکردن ریشههای اختالف آنها انجام داد .شرفالدین از رهبران نهضت
استقالل لبنان نیز به شمار میرود .دو کتاب «المراجعات» و «النص واالجتهاد» برای اثبات حقانیت شیعه با ادبیاتی
علمی و به دور از توهین از برترین آثار او به شمار میرود .این دو کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده و توجه بسیاری
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شهرستانی 1،آیةاهلل شیخ محمدجواد مغنیه 2،آیةاهلل شیخ محمدتقی قمی (متوفی 1369ش از
علمای شیعه ایران ،عراق و لبنان) و همچنین شیخ امجد الزهاوی 3و شیخ آلوسی (از عراق) و
مذهب یمن) و ...شرکت
حاج امین الحسینی (مفتی فلسطین) و شیخ علی مؤید (امام زیدی
ِ
داشتند و در مدت فعالیت خود ،توانستند در ایجاد حسن تفاهم بین بزرگان و علمای مذاهب
اسالمی ،گامهای بس مفید و جاودانهای را بردارند و در ایجاد وحدت اسالمی و رفع شبهات
بین هواداران مذاهب اسالمی ،نقش عمده و ارزشمندی را ایفا کنند.
متأسفانه به علت شرایط سیاسی حاکم بر بعضی از کشورهای عربی  -اسالمی! و تغییر
حکومتها و سرکوب حرکتهای اسالمی در اکثر بالد و درگذشت پیشتازان و طلیعهداران
تقریب در کشورهای اسالمی  -عربی و بهویژه ،مرکزیت آن در قاهره ،این حرکت اصالحگرانه
دچــار رکــود و سپس تعطیلی کامل گردید و در ربع قرن اخیر ،در عمل هیچگونه فعالیت و
کوششی نداشت.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ای ــران ،با تأسیس «مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی» در تهران و شرکت جمعی از علمای مذاهب اسالمی در آن ،حرکت نوینی آغاز شد؛
از مسلمانان شیعه و سنی را به خود جلب کرده است .اساتید مشهور او عبارتاند از :آخوندخراسانیُ ،
شیخالشریعه
اصفهانی،سیدمحمدکاظمطباطبائییزدیو میرزاحسیننوری.
ُ
.1سیدمحمدعلیحسینیشهرستانی(۱۳۸۶-۱۳۰۱ق)ملقببههبةالدینو معروفبهشهرستانی،از علمایقرن۱۴ق
است .او از درس محمدکاظم خراسانی ،سید محمدکاظم یزدی و ُ
فتحاهلل شریعتاصفهانی بهره برد .شهرستانی ،بیش
از صد جلد کتاب و رساله در علوم و زمینههای مختلف تألیف کرده است .وی در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
زمان خود مشارکت داشت .تأسیس مدارس اسالم و اصالح و نیز تأسیس دعوتخانه در بحرین ،انتشار نشریههای « العلم»
و «المرشد» و تأسیس کتابخانه عمومی «الجوادین» از خدمات اجتماعی شهرستانی است .او در مبارزه با دولتهای
استعماری در جریان جنگ جهانی اول نیز نقش داشت.
ْ
 .2شیخ محمدجواد ُمغنیه (۱۴۰۰-۱۳۳۲ق) از عالمان و مفسران شیعه اهل لبنان در قرن چهاردهم قمری است.
تحصیالتش را در موطن خویش آغاز کرد و سپس به نجف رفت و در حضور استادانی چون سید ابوالقاسم خویی درس
آموخت .پس از بازگشت به لبنان ،منصب قضاوت و ریاست دادگستری را عهدهدار شد .شیخ جواد مغنیه صاحب
تألیفاتی در علوم اسالمی بوده و از جمله مفسرانی است که صاحب دو تفسیر «الکاشف» و «المبین» است .اندیشههای
دینی و سیاسی مغنیه شخصیت او را متمایز ساخته است .نوگرایی در فقه و اجتهاد ،تقریب مذاهب و وحدت اسالمی
ازجمله دیدگاههای اوست .او همچنین از انقالب اسالمی ایران و رهبر آن تجلیل کرده است.
 .3متولد 1300ق1882/م و متوفای 1386ق1967/م در عراق.
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اما متأسفانه غیاب األزهر و عدم شرکت فعال علمای مصر در آن ،نقطه ضعفی بود که آثار
ً
منفی آن در همه زمینهها کامال مشهود بود.
حضور اینجانب در «قاهره» بهعنوان مسؤول «دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی
ایران» (که در دوران فترت و عدم رابطۀ سیاسی کامل ،ادارۀ امور نمایندگی سیاسی ایران در
های «طلبگی» و «وحدتطلبانه» ،سبب شد که به فکر
مصر را برعهدهدارد) و استمرار اندیشه ِ
احیای مجدد ُ
«دارالتقریب» در قاهره باشم و برای نیل به همین منظور ،مالقاتهای مشروحی با
شیوخ و علمای محترم األزهر انجام گرفت و برای اقدام به احیای اندیشه تقریب ،به یاری خدا
نخستین همایش میزگرد «تقریب بین مذاهب اسالمی» در قاهره و با حضور شخصیتهایی
چون :مرحوم شیخ سید محمد طنطاوی (شیخ األزهر) ،شیخ نصر فرید واصل (مفتی مصر)،
دکتر محمد حمدی زقزوق (از علمای األزهر و وزیر اوقاف) و دکتر عمر احمد هاشم (رییس
دانشگاه األزهــر) و شیخ محمود فرحات (از مجلس اعالی شیعه لبنان) و شیخ احمد بن
مسعود السیابی (مفتی مسقط) ،آیةاهلل محمد واعـظزاده ،آیةاهلل شیخ محمدعلی تسخیری
و اینجانب( 1از ایران) تشکیل گردید و در این میزگرد یکروزه ،مسایل بسیاری در راستای
اهداف تقریب بین مذاهب اسالمی مطرح شد که در اینجا ،خالصهای از مباحث مطرحشده
در این اجالس ،به مناسبت بزرگداشت آیةاهلل واعظزاده در اختیار عموم قرار میگیرد.
البته بیتردید اگر همکاری جناب شیخ األزهر و دکتر حمدی زقزوق و دکتر عبدالصبور
مــرزوق (رییس مجمع البحوث االسالمیه) و مفتی مصر نبود ،تالش این حقیر ثمرۀ الزم را
نمیتوانست به دنبال داشته باشد ،اما یاری خداوند و نیتهای پاک و روابط برادرانه ،سبب
گردید که نخستین میزگرد در قاهره با موفقیت کامل همراه شود و ما ،علیرغم همۀ مشکالت
کنونی در جهان اسالم ،همچنان امیدواریم که هرچند یکبار ،میزگردها و یا سمینارهای مشابه
دیگری با شرکت علمای همه بالد اسالمی و همکاری األزهــر شریف و ُ
دارالتقریب قاهره و
مجمع جهانی تقریب در تهران ،در کشورهای اسالمی دیگر برگزار گردد و علمای محترم بالد
 -1آیةاهلل سیدهادی خسروشاهی.
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اسالمی بتوانند راهکارهای جدیدی برای پیشبرد اهداف ،با توجه به توطئههای امپریالیسم و
صهیونیسم بر ضد جهان اسالم و شبیخونهای فرهنگی بر ضد مسلمانان ،در پیش پای امت
اسالمی قرار دهند .این ،تنها هدف ما از احیای اندیشۀ تقریب در قاهره بود و انتظار همکاری
و تعاون در این امر ّبر و تقوا ،تنها انتظاری است که از بــرادران و دوستان مسلمان ایرانی و
غیرایرانی داریم.
الزم به یــادآوری است که کارهای اجرایی این همایش برای آنکه پوشش خبری کافی
داشته باشد ،از طرف األزهر و ما ،به عهدۀ ادارۀ روزنامۀ معروف و مهم «األهرام» واگذار شد که
برادر مکرم جناب محمود مراد مسؤولیت آن را از طرف «األهرام» برعهده گرفت و همۀ سخنان
مطرحشده در جلسه را ،در دو شماره از آن روزنامه منتشر ساخت و در مقدمه گزارش ،نوشت:
«األهرام» امروز پروندۀ «تقریب مذاهب اسالمی» را میگشاید ،با این باور که اسالم دین عقل
است و با ّ
متغیرهای زمان و مکان سازگاری دارد .تعمیق و گسترش مفاهیم صحیح دین مبین
ّ
و تصحیح اشتباهات ،امری الزم است .این اشتباهات گاهی به سرحد ارتکاب گناه و پاشیدن
بذر فتنه و اختالف میان مسلمانان میرسد و آنان را بهصورت احزاب و فرقههای متخاصم
درمـیآورد که هرکدام مدعی میشود که فقط او بهتنهایی نماینده اسالم است! و دیگران را
«کافر» میخواند و خون آنها را مباح میشمارد و به خونریزی دعوت میکند ،همانطورکه امروزه
در پارهای از کشورها شاهد آن هستیم.
بنابراین مسألۀاختالف برای امت اسالمی خطر دارد و درحالیکه فرض بر این است که
مسلمان با مسلمان ،در یک وحدت واقعی نزدیک شود ،میبینیم که از یکدیگر دور میشوند و
حتی در برابر ه م سنگر میگیرند!
به همین دلیل ،به این موضوع توجه کرده و این پرونده را باز میکنیم تا تالشهای تقریب
بین مذاهب و یا به تعبیر دیگر« ،پیروان این مذاهب» را فعال نماییم ،بیآنکه برخی از علما را که
عهدهدار رهبری دینی هستند ،از مسؤولیت ارایۀ تفسیر نادرست مبرا بدانیم؛ درحالیکه وظیفه
آنها با این رویه ،تعارض دارد ،زیرا اسالم همواره ٌ
نور علی نور بوده است!
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ُ
(مجمع
با این مفهوم و هــدف ،این میزگرد با هماهنگی «شــورای عالی امــور اسالمی»
البحوث االسالمیه) پس از توافق با دکتر محمود حمدی زقزوق (وزیر اوقاف) و تأیید پرشور
امام اکبر ،شیخ األزهر و بعد از مالقاتهای مکرر با طرف ایرانی و ُ
دارالتقریب در قاهره برگزار
شد .در ادامه ،گفتوگوهای این میزگرد را منتشر میکنیم .در بخش پایانی این گفتوگوها به
تصمیماتی  -نه ّ
مصوبه -در زمینۀ دعوت به تقریب و تحقق عملی و علمی آن اشاره خواهد
شد( .به نقل از روزنامۀ «االهرام» :قاهره)
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وحدت در اصول ،اجتهاد در فروع
دکتر سید محمد طنطاوی (شیخ األزهر)

1

ُ
رب العالمینّ ،
والحمد هلل ّ
والصالة ّ
والسالم على ّ
سیدنا و شفیعنا
بسم اهلل الرحمن الرحیم
رسول اهَّلل؟ص؟ و َمن وااله .انسان احساس خوشبختی فراوان و خشنودی عمیق معنوی میکند
و در واقع دلش باز میشود وقتی خودش را میان برادران و همکاران خود میبیند .این حضور
بهخاطر لذت زودگــذر نیست؛ بلکه ما همگی برای خدمت به دینمان و امت اسالمیمان
دیدار میکنیم.
قرآن کریم تبیین کرده که یکی از دالیل آفرینش انسانها آشنایی آنها با یکدیگر است:
َ َ
ُ َّ َ ْ ُ
َّ َ َ ْ ُ
َ َ ُّ َ َّ
ْ ُ ُ
َ
َ َ ُْ َ
اهَّلل
«یا أیها
الن ُاس ِإنا خلق َناك ْم ِم ْن ذك ٍر َوأنثى َو َج َعل َناك ْم ش ُع ًوبا َوق َبا ِئل ِل َت َع َارفوا ِإن أ ك َر َمك ْم ِع ْند ِ
َْ َ ُ
َّ َ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً
أتقاك ْم» 2.قرآن کریم امت اسالمی را یک امت واحده توصیف مینماید«ِ :إن ه ِذ ِه أمتكم أمة
َ َ ً َ َ َ ُّ ُ َ ْ ُ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ٌ
ون ِإخ َوة» 4.برای این
ون» 3و در آیه دیگر خداوند میفرماید«ِ :إنما المؤ ِمن
و ِاحدة وأنا َربك ْم فاع ُبد ِ
1306( .1ش1346/ق1388-ش1431/ق).
«.2ایمردمماشمارااز مردو زنیآفریدیمو شماراملتملتو قبیلهقبیله گردانیدیمتابایكدیگرشناساییمتقابلحاصل
كنید ،در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست( ».حجرات.)13:
ت شما كه امتی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید( ».انبیاء.)92 :
« .3این است ام 
« .4درحقیقت مؤمنان با هم برادرند( ».حجرات.)10:
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تالقی و دیدار ،همین افتخار بس است که بر محبتّ ،
مودت ،دوستی و آشنایی میافزاید.
البته تقریب و نزدیکی مذهب اسالمی از امور واقعی و حقیقی است ،زیرا اختالف بر سر
یکی از پایهها و ستونهای دین یا یکی از اصول دین نیست ؛ بلکه میان پیروان یک مذهب،
چهبسا اختالف پیدا شود ،اما این اختالفات در امور فرعی  -اجتهادی است .هر انسانی نظری
دارد و این امر ثابت ،در تمام مذاهب اسالمی مشهود است ؛ ولی ما همه بهعنوان مسلمانان
ّ
الحمداهلل -گواهی میدهیم که« :خدا یکی است و محمد پیامبر اوست»« :ال إله اال اهلل وً
محمدا رسول اهلل» ما به خداوند و فرشتگانش و کتب آسمانی و پیامبران الهی و روز واپسین و
به قضا و قدر ،ایمان داریم.
بنابراین ،برگزاری این میزگرد به معنای آن نیست که ما در اصول اختالف داریم ،بلکه به
معنای آن است که بگوییم ممکن است «اجتهاد» یک انسان با اجتهاد انسانی دیگر متفاوت
باشد و این اجتهاد را در بین پیامبران و حکیمان و امامان و علما ،بهطور اخص میبینیم.
ْ
َ
ُ
ََ ُ َ َُ َْ َ َ ْ
ْ ََ َ
ان ِإذ َی ْحك َم ِان ِفی ال َح ْر ِث ِإذ نفش ْت ِف ِیه غ َن ُم
در قرآنکریم میخوانیم« :وداوود وسلیم
ً
ْ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َُ
َْ
َ ََ َ
َ
َ
َ
ین * فف ّه ْم َن َاها ُسل ْی َمان َوكل آت ْی َنا ُحك ًما َو ِعل ًما» 1.وقتی به کتب
الق ْو ِم َوك ّنا ِل ُحك ِم ِه ْم ش ِاه ِد
تفسیر مراجعه میکنیم ،سخنان ارزشمندی درباره تفسیر این دو آیه مییابیم که خالصه آن
این است :مردی زمین کشاورزی داشت و مردی دیگر صاحب گلهای از گوسفندان بود و
شبانگاه ،گوسفندان مرد گلهدار ،در زمین مرد کشاورز به چرا پرداختند و کشتزار او را خراب
کردند .او نزد داوود پیامبر آمد و ماجرا را برای او تعریف کرد .حضرت داوود حکم داد که در
ازای خرابی کشتزار مقداری از گوسفندان به مرد کشاورز واگذار شود .به هنگام خروج طرفین
دعوا ،به حضرت سلیمان برخورد کردند و ماجرا را برای او هم تعریف کردند .ایشان گفت« :اگر
مسأله دست من بود ،حکم دیگری صادر میکردم ».سپس حضرت سلیمان طرفین را نزد پدر
خویش میبرد و به ایشان میگوید« :ای پیامبر خدا ،آیا چنین حکمی صادر کردهای؟» حضرت
« .1و داوود و سلیمان را [یاد كن] هنگامی كه درباره آن كشتزار كه گوسفندان مردم شبهنگام در آن چریده بودند داوری
میکردند و [ما] شاهد داوری آنان بودیم* پس آن [داوری] را به سلیمان فهماندیم و به هر یك [از آن دو] حكمت و دانش
عطا كردیم» (انبیاء)79-78:
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داوود پاسخ میدهد« :آری!» سلیمان میگوید« :اگر کار در دست من بود ،حکم دیگری صادر
میکردم ».حضرت داوود میگوید« :نظر تو چیست ای سلیمان؟» پاسخ میدهد« :نظر من این
بود که گوسفندان را به کشاورز میدادم تا از آنها برای مدتی بهرهبرداری کند ،یا اینکه به مرد
ً
گلهدار تکلیف میکردم که یکبار دیگر زمین را کشت کند و اگر کشتزار به آنچه قبال بود ،یعنی
به زمان قبل از خرابکاری گوسفندان بازمیگشت ،کشتزار را به مرد کشاورز و گوسفندان را به
مرد گلهدار واگذار میکردم!» در اینجا حضرت داوود میگوید« :حکم همان است که تو بیان
میکنی».
بنابراین اختالف دربارۀ امور اجتهادی ازجمله موضوعاتی است که قرآنکریم از زبان برخی
پیامبران و از زبان برخی حکیمان و صالحان ،آن را حکایت کرده است .بدینترتیب ،خداوند
را سپاس میگوییم که بین ما اختالفی پیرامون اصول وجود ندارد و اگر باشد در فروع است.
اگر اختالف در غیر فروع پیدا شود ،باید مطالب را روشن سازیم و تبیین کنیم و با گفتوگو
و مباحثه همدیگر را نصیحت کنیم و مــادام که نیتها پاک و مقصودها صحیح است،
ً
قطعا به مورد توافق همگانی میرسیم ،زیرا خداوند متعال تبیین فرموده که یکی از سنتهای
تغییرناپذیر الهی این است که پاداش نیکوکاران نزد خداوند محفوظ خواهد بود.
کنفرانستقریب
مصر  -دکتر نصر فرید محمد واصل (مفتی مصر)
ُ
رب العالمینّ ،
والحمد هلل ّ
والصالة ّ
والسالم علی اشرف المرسلین
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیدنا ّ
ّ
محمد و علی آله و صحبه و من اهتدی بهدیه الی یوم الدین.
موجب خوشوقتی اینجانب است که در این روز خجسته با ّ
مشیت و توفیق الهی در

این هیأت گرامی در این میزگرد علمی خجسته حاضر باشم .موضوع بحث میزگرد ،تقریب
بین مذاهب فقهی است .در این جلسه علمی ،بهترین علمای امت اسالمی و در رأس آنان
امام اکبر شیخ األزهر و جناب استاد دکتر محمود حمدی زقزوق (وزیر اوقاف و امور اسالمی
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جمهوری عربی مصر) و عالمه شیخ محمدعلی تسخیری و جناب شیخ محمد واعظزاده
از کشور برادر جمهوری (اسالمی) ایران و سفیر کشور برادر ،جمهوری ایران ،عالم بزرگوار ،برادر
عزیز ،سید هادی خسروشاهی و استاد محمود مراد صاحب دعوت در این میزگرد خجسته،
حضور دارند.
در چارچوب فعالکردن این میزگرد خجسته و نیز برای تکمیل استفاده فراوانی که از خالل
این کنفرانس علمی اسالمی بزرگ در جمهوری عربی مصر (یعنی کنفرانس «تجدید در اندیشه
عملی نتایج
اسالمی») بهدست آمــد ،بنده فکر میکنم موضوع این میزگرد ،درواقــع بخش
ِ

تقریب میان علمای امت اسالمی و میان افکار امت اسالمی
کنفرانس مذکور است .هدف،
ِ

دربارۀ امور دینی و دنیوی است و در حقیقت ،تالش جهت گردآوری هر آن چیزی است که به
مصلحت مسلمانان در هم ه جای دنیا مربوط میشود ،آنهم برای تحقق هدفی واالتر ،یعنی
وحدت مسلمانان و پایبندی آنان به اعتقادات و شریعت اسالمی و همزمان ،ارتباط آنان با
تمدن دنیا در جهت گسترش اسالم با حکمت و موعظۀ نیکو،آنچنانکه خداوند متعال اراده
کرده است .مسلمانان باید در این مسیر حرکت کنند تا عدالت ،تسامح ،انسانیت و صلح
میان همۀ افراد بشر تحقق یابد؛ زیرا همه به یک پدر و مادر منسوب هستند و در انسانیت با
یکدیگر برابرند و فرقی میان هیچکدام نیست؛ مگر تقوا و انتساب به خداوند متعال.
در این مناسبت خجسته ،اکنون میبینیم که پساز این موفقیت بزرگ ،چه در مورد این
کنفرانس و یا تالشهای قبلی علمای بزرگ در زمینۀ تقریب بین مذاهب فقهی اسالمی ،به
رهبری شیخ محمود شلتوت و حضرت امام بروجردی از ایــران ،تأسیس «مکتب تقریب»،
بهعنوان واقعیتی انجامشده درآمده است.
سپس ،علما از طریق ارتباط علمی و همکاری جهت اجــرای عملی این مهم ،به این
حرکت ادامه دادند تا اینکه نتایج مبارک ّ
مصوب در «کنفرانس تهران» بهدست آمد و شیخ
هموارکردن همۀ راهها ،هیأتی به نام األزهر برای شرکت در این کنفرانس اعزام نمود.
األزهر با
ِ
ل همۀ ما (علمای مصر و هیأت مصری) و علما و ملت برادر ایران و ملت
این کنفرانس در د 
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جمهوری عربی مصر ،تأثیر بسیار نیکویی برجای گذاشت و تمام یخهای متراکم از دورههای
پیشین و پیدا شده در سایۀ استعمار غرب و شرق را-که برای تفرقهاندازی میان امت اسالمی
در جهت تحقق اهداف خود به وجود آمده بود ،-آب کرد.
آری ،این کنفرانس تأثیر فراوانی داشت و نشان داد که ما نهتنها در اعتقادات و شریعتی که
فقهی واحد نیز که با اصول و اعتقادات
داریم اختالفی با یکدیگر نداریم؛ بلکه بر سر یک مذهب ِ
صحیح ارتباط دارد ،تالقی میکنیم[ .این تالقی و تنوع] تفسیر در زمینۀ اجرای عملی ،چهبسا
بهتبع شرایط زمان و مکان و متناسب با هر عصر ،متفاوت باشد که آنهم در جهت تحقق
هدف مطلوب ،یعنی ادامۀ حیات امت اسالمی است که بهعنوان امتی میانه ،با حکمت و
موعظۀ نیکو به پرستش خداوند دعوت میکند.
ازای ـنرو ،من فکر میکنم اکنون ،اصل موضوع تقریب بین مذاهب به یاری خدا تحقق
یافته است؛ ولی آنچه الزم است« ،تقریب افکار امت اسالمی و علمای آن» ازنظر خطمشی و
رویهای است که بهوسیلۀ آن بتوانند منازعه ،چنددستگی و اختالف را از میان بردارند؛ زیرا این
منازعه ،موجب تفرقه و پراکندگی مسلمانان بهصورت فرقهها و احزاب شده است تا آنجاکه
مسلمانان[ ،هنوز هم] چه در مسایل مربوط به بخش دینی و چه موضوعات بخش روشنگری
با یکدیگر به ستیز و دعوا میپردازند.
«اختالف مذاهب» را یک «اصــل» در اندیشه اسالمی میداند .پیامبر؟ص؟ این
اســام،
ِ
واقعیت را تصویب کرد ،وقتی فرمود« :هر که اجتهاد کند و اجتهادش درست باشد ،دو پاداش
میگیرد و هر که اجتهاد کند و اجتهادش نادرست باشد ،یک پــاداش میگیرد 1».بنابراین
َ
َ
ٌ
ْ ْ
ُْ
یب أ ْج َر ِان َو ِلل ُمخ ِط ِئ أ ْج ٌر َو ِاحد» این روایت از زبان پیامبراکرم؟ص؟ و از طریق اهلسنت نقل شده است (صحیح
ِ « .1للم ِص ِ
ً
بخاری ،ج ،8ص 157و صحیح مسلم ،ج ،3ص )1342و تقریبا تمام علمای شیعه نیز آن را پذیرفتهاند( .شهیدثانی،
ُ
معالم األصول ،ص )236این روایت که از آن به «نظریه معذوریت» تعبیر شده ،تلخیص روایتی منقول از عمروبن عاص و
ُ
ابوهریره ،در کتب حدیثی اهلسنت است که بیشتر در جواز اجتهاد و اثبات عقیده مخطئه به آن استناد شده و شیعه آن
را تلقیبهقبول نموده است .برای بیشتر نک :مقاله «بررسی مستندات روایی قاعده معذوریت مجتهد و سیر تحول پذیرش
آن در شیعه» ،مجلۀ پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث ،دوره  ،13ش ،1395 ،2ص.92-57
علمای شیعی و سنی در عقلیات  -در غیر احکام شرعی ،موضوعات خارجی و احکام عقلی غیر مربوط به حکم شرعی -
بهاتفاق،بهتخطئهاعتقاددارند؛یعنیبرآنند کهممکناستحکممجتهدنسبتبهآنهامطابقواقعو یامخالفآنباشد.
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اختالف آرای فقهی یا وجود مذاهب گوناگون ازنظر درک و برداشت ،واقعیتی است که شریعت
و اندیشۀ اسالمی به آن ایمان دارد و پیامبر؟ص؟ نیز به آن ایمان آورده و به یارانش آموخته است و
مسلمانان آن را پیدرپی از یکدیگر آموختهاند.
تا اینکه استعمار وارد شد و خواست بین مسلمانان تفرقه ایجاد کند و تالش کرد اختالف
در این «برداشتهای فکری» را «اختالف در اصول عقیده» وانمود کند و خلط مبحث شد!
و اختالف در اجتهاد مذهبی و دستیابی به حقیقت شرعی ،طبق دلیل شرعی ،به اختالف
ّ
در زمینۀ مذاهب اسالمی یا مذاهب کالمی مبدل شد و همینجا منشأ اختالف بوجود آمد.
پس الزم است دالیلی را که به اختالف افکار و برداشتهای مسلمانان انجامیده و موجب
جاافتادن مذاهب فقهی و تبدیل آن به چیزی شبیه به مذاهب کالمیشده است ،جستوجو
ِ
کنیم .پیروان این مذاهب یعنی عامۀ مردم نیز دچار اختالف شدند و این ،به عرصۀ سیاسی
یا فرهنگی سرایت پیدا کرد و بر کل امت اسالمی تأثیر گذارد و استعمارگر با سوءاستفاده از
موقعیت ،به فکر ایجاد تفرقه افتاد و بههمیندلیل ،پیامدهای منفی و زشت جنگ مسلمان
با برادر مسلمان را همانگونه که میان عراق و ایران اتفاق افتاد و یا میان عراق و کویت رخ داد،
مشاهده کردیم.
وحدت امت ،عبادت حق
ایران  -شیخ محمد واعظزادهخراسانی
از شرکت همه شما در این میزگرد مهم تشکر میکنم و به همۀ شما از صمیم قلب خوشآمد
میگویم .البته این اهتمام و توجه شما برای حمایت از فرایض الهی است .ما مسلمانان
در هر زمان ،بهویژه در این برهه ،باید به وحدت امت اسالمی توجه کنیم تا به این سخنان
َّ َ ُ َّ ُ ُ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ ُّ ُ َ ْ ُ
ون» 1لبیک بگوییم.
خداوندمتعال ،که میفرماید«ِ :إن ه ِذ ِه أمتك ْم أمة و ِاحدة وأنا َربك ْم فاع ُبد ِ
خداوندمتعال در این آیه ،میان وحدت ّامت و پرستش خداوند ،ربط داده است.
ت شما كه امتی یگانه است و منم پروردگار شما پس مرا بپرستید( ».انبیاء.)92 :
« .1این است ام 
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آری وحدت امت ،مهمترین تکلیف الهی بر عهده ما بهشمار میآید ؛ زیرا امت را در جایگاه
مناسبی در بین امتها قرار میدهد .بنابراین بحث دربارۀ پشتوانۀ ّ
عزت امت اسالمی امری
گرایی امت جز ضرر و زیان چیزی وجود ندارد.
ضروری است ؛ زیرا در اختالف و افراط ِ
برادران علما ،با آن سازمان بزرگ که ُ
«دارالتقریب بینالمذهب االسالمیه» خوانده میشد
و نیز با مشایخ بزرگ که جماعت تقریب بین مذاهب اسالمی را تشکیل دادند و در رأس آنان
دو امام بزرگوار که  -هر دو شیخ األزهر -یعنی :مرحوم شیخ عبدالمجید سلیم و مرحوم شیخ
محمود شلتوت بودند و همچنین شخصیتهای دیگرشرکتکننده در تأسیس ُ
دارالتقریب.،
بهویژه دو امام با اخالص ،عالمه شیخ عبدالعزیز عیسی و شیخ محمد محمد المدنی و نیز
استاد بزرگ ما امام آیةاهلل بروجردی ارتباط نزدیکی داشتند.
ُ
بنده ،اندیشۀ تقریب بین مذاهب را از مجلۀ رسالة االسالم 1آموختم (که به نظرم بهترین
مجلۀ اسالمی میباشد که تاکنون منتشر شده است) .اولین شمارۀ این مجله ،برای مرحوم
پدرم رسید و من بارها آن را خواندم تا اینکه مفاهیم بلند آن را حفظ کردم .همچنین افتخار
داشتم با عالمه شیخ محمدتقی قمی  -دبیر کل ُ
دارالتقریب در قاهره  -که تمام کارهای آن
ً
موسسه را انجام میداد ،مکررا مالقات داشته باشم.
در پایان عرض میکنم ادیان و یا مذاهب ،برجستهترین مصداق این فرمودۀ الهی هستند:
ََ ْ ََ َ ْ َ َ َ َ ُ ً
ُْ
مثال َكل َم ًة َط ّی َب ًة َك َش َج َرة َط ّی َبة َأ ْص ُل َها َثاب ٌت َو َف ْر ُع َها فی َّ
الس َم ِاء .تؤ ِتی
«ألم تر كیف ضرب اهَّلل
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َ َ ُ َّ
ْ
ین ِب ِإذ ِن َر ّ ِب َها» 2دین ،مانند درختی ثابت و تغییرناپذیر است و مذاهب شاخههای
ح
ل
أ كلها ك
ِ
ٍ
متعدد آناند که بدون محدودیت و بینهایت بارور میشوند.

 .1مجموعه كامل این مجله در  15مجلد از سوی ‹‹مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسالمی›› در تهران تجدید چاپ
و منتشر شده است.
« .2آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده سخنی پاك كه مانند درختی پاك است كه ریشهاش استوار و شاخهاش در آسمان
است .میوهاش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد» (ابراهیم.)25-24 :
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اتحاد مذاهب ،آری؛ توحید مذاهب ،نه!
ایران  -شیخ محمدعلی تسخیری
بسم اهلل ّالرحمن ّالرحیم َو ّ
الصالة َو ّ
السالم علی محمد ّ
سید النبیین و آله الطاهرین و صحبه
الکرام...
قبل از هرچیز بر خود الزم میبینم به شیخ بزرگمان ،شیخ األزهر و برادر بزرگوار دکتر زقزوق
و همچنین برادر عزیزمان جناب مفتی بهخاطر موفقیت کنفرانس بینالمللی اسالمی 1تبریک
بگویم .این کنفرانس ،یکی از سنتهای مسلمانان را احیا کرده تا هرسال گرد هم آیند و مسایل
حیاتی خویش را بررسی کنند .به همۀ شما تبریک میگویم و امیدوارم این سنت استمرار یابد.
استاد محمود مراد سؤال مهمی را مطرح کردند« :مسأله چیست؟» درواقع وقتی علمای ما
پیرامون مسألهای به بحث مینشینند ،بهاصطالح اصل موضوع مورد بحث را روشن میکنند،
تا یکی از طرفها به سمت چیزی و طرف دیگر ،به دیگر سو نرود و هرکدام برخالف حقیقت،
چیزی را اثبات و چیز دیگری را نفی نکنند .البته این جلسۀ ما ،جلسۀ همدلی و جلسه گفتوگو
است نه جلسه منازعه ؛ ولی مایلم به سنت علما و بزرگان در مسیر فقهی اجتهادیمان ،اشاره
کنم.
درواقع اگر شبهات موجود را بزداییم ،موضوع و محور بحث روشن میگردد .ما خواستار
نزدیکی افکار هستیم .از صاحب هر اندیشهای میخواهیم اندیشۀ طرف مقابل را درک کند.
ما میخواهیم اندیشه را از سرچشمۀ آن برگیریم و آرای دیگران را از منابع و طرق خودشان
بشناسیم .میخواهیم همگان بر نقاط مشترک فیمابین تأ کید کنند تا با یکدیگر کار کنند
و برای تعمیق آن همکاری نمایند و در آنچه مورد اختالف واقع میگردد ،همدیگر را معذور
بدارند ،همانگونه که مرحوم استاد شیخ حسن ّ
البنا گفته است.
[مطلب اول این است که ما در پی اتحاد مذاهب هستیم نه توحید و چیرگی یکی از آنها بر
ّ
دیگری ].ما در واقع معنای ذوبکردن را مدنظر نداریم و نمیخواهیم مذاهب در یکدیگر ذوب
 .1مراد كنفرانس اسالمی ‹‹تجدید اندیشه اسالمی›› است كه در آن ایام در قاهره تشكیل شده بود.
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شوند! مذاهب افاضات بزرگی هستند که اندیشۀ اسالمی را نمایان میسازند و نشاندهندۀ
چشمانداز گستردهای اســت .به همین دلیل ما خــواهــان ذوبک ــردن نیستیم .همچنین
چیرهساختن را نیز نمیخواهیم! یعنی نمیخواهیم مذهبی را بر مذهبی دیگر چیره سازیم تا
بگوییم فالن مذهب قویتر از دیگری خیر! نه ذوبکردن و نه چیرهساختن را نمیخواهیم؛ بلکه
تقریب را برای تحقق تفاهم بیشتر میخواهیم تا در نتیجه دستها در دستهای دیگر گذارده
شود و موضوع عملیات یکسان و موردنظر را که امام شیخ األزهر بدان اشارهکردهاند ،اتخاذ کنیم
تا امتی واحد ،چه در محققنمودن خویشتن خویش و چه در رویارویی با دشمنمان باشیم.
[مطلب دوم ،اجتهاد است]
ََ َْ ُ ُ َ
َّ
قرآنکریم به رویارویی با چالشها اشاره کرده و میفرماید«َ :وال ِذ َ
ین كف ُروا بعضه ْم أ ْو ِل َی ُاء
َ
َ
َ
َ
َب ْعض إ ّل َت ْف َع ُل ُوه َت ُك ْن ِف ْت َن ٌة ِفی ْال ْ
ض َوف َس ٌاد ك ِب ٌیر» 1.حال به سؤال دیگری در مورد ریشههای
ر
ٍ ِ
ِ
شرعی تقریب میپردازیم ،یعنی چگونه به این موضعگیری ،پایه و اساس شرعی میبخشیم؟
فقها میگویند پایه و اساس روشن است و جناب «مفتی» اشاره کردند که اسالم نسبت به
تحوالت آینده ،پیشبینیهای الزم را کرده است و برای احکام ثابت ،احکام ثابت قرار داده؛
ولی با توجه به متغیرهای زمانی و مکانی ،برای جذب و مهار این متغیرها ،از خود انعطاف
نشان داده است.
«اجتهاد» یکی از مهمترین نشانههای انعطافپذیری است .بنابراین اسالم با اجتهاد
موافقت کــرد و ازایـ ـنرو دعــوت به وحــدت ،دعــوت به اتحاد ،موضعگیری عملی در عین
اختالفنظر است و این یک امر طبیعی است.
چرا جوی خون؟
به مبحث سوم میپردازم و میگویم :اگر این روند بهعنوان غنای فکری و مشارکت تمدنی
است؛ پس چرا در گذر تاریخ این همه اشک و خون جاری شده است؟ چرا در طول مسیرمان
« .1و كسانی كه كفر ورزیدند ،یاران یكدیگرند اگر این [دستور] را به كار نبندید ،در زمین فتنه و فسادی بزرگ پدید خواهد
آمد( ».انفال.)73 :
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با این ضربات خشن و کشنده روبهرو شدهایم؟
فکر میکنم اگر دالیل را خالصه کنیم ،دو عامل ظاهر میشود:
عامل اول به علما و مجتهدان و دیگری به سایر قشرها مربوط میشود .از میانۀ ایندو
عامل ،عامل دیگری نیز از این تنگنظری و تعصب سوءاستفاده کرد .این عامل سوم ،همان
مصالح حکمرانان و خودکامگان است که از تاریخ ما گذر کردند و این تاریخ را زخمی و خونین
نمودند و میان تنگنظری حکمرانان و برخی عوام ،با منافع شخصی حکمرانان سرکوبگر،
مذهبی» زشت و
تمدنی» زیبا را به «اختالف
همکاری پدید آمد و آنان «اختالف مذهبی -
ِ
ِ
ُ
گرایی کشنده مبدل کردند که [همچنان تا امروز] رودهایی از اشک و خون از همۀ ما جاری
فرقه ِ
ساخته است!
انفتاح باب گفتگو
و مبحث و سؤال چهارم ،این است که چگونه تقریب بین مذاهب و موضعگیری واحد را
تحقق بخشیم؟ در اینجا فکر میکنم راهی که باید در پیش بگیریم «راه گفتوگو» است.
گفتوگو باید در فضایی آرام صورت بگیرد نه در فضایی نگرانکننده .در فضایی که
قریشیها پیامبر؟ص؟ را به دیوانگی متهم میکردند ،پیامبر؟ص؟ نمیگفت :من دیوانه نیستم ،به
ً
ً
ً
دالیل اینکه اوال ،ثانیا ،ثالثا و...؛ بلکه دگرگونسازی فضای جاروجنجال و گشودن راه تعقل را
ُ
اح ُبك ْم
خواستار میشد .او میفرمود :به خانههایتان بازگردید ...سپس بیندیشید«َ ...و َما َص ِ
َ ْ ُ
ون» 1.بدینجهت ،قرآن روش جالبی برای گفتوگو و شرایط آن ارایه کرده است که فکر
ِبمجن ٍ

میکنم راه صحیح برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد.
ضرورت احیای حرکت تقریب
ایران  -سید هادی خسروشاهی

اساتید گرامی و در طلیعۀ آنها جناب شیخ األزهر به واقعیتهای وضع موجود در صحنه
« .1و رفیق شما مجنون نیست( ».تکویر.)22:
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اشاره کردند و آن اینکه در اصول ،میان مذاهب اسالمی ،اختالف و تفاوتی وجود ندارد .اما
اختالف پیشآمده در فروع فقهی ،یک امر اجتهادی است و از زمان پیامبر؟ص؟ واقع شده است
ِ
و البته این امر ،موجب غنای هرچه بیشتر گنجینۀ فقه اسالمی میشود.
واقعیت این است که مصر با دانشگاه األزهــر از شصتوپنج سال پیش نقش بــزرگ و
ویژهای در اتحاد مسلمانان در چارچوب تقریب بین مذهب اسالمی ایفا کرد .توافق نخستین
برای تأسیس ُ
دارالتقریب در سال  1937میالدی ،در دوران مرحوم شیخ مراغی بهوجود آمد،
ً
البته تأسیس رسمی آن ،در سال  1947صورت گرفت؛ ولی متأسفانه این کانون ،عمال از 25
سال پیش در مصر تعطیل شده است.
ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی ،وظیفۀ خود را در این زمینه انجام داد و «مجمع جهانی
تقریب بین مذاهب اسالمی» را با شرکت جمعی از علمای مذاهب اسالمی و بالد مختلف
ً
تأسیس کرد؛ اما من شخصا بر این باورم که در نبود مصر و األزهر ،نمیتوانیم وظیفهمان را در
قبال ملتهای مسلمان در تمام جهان ،آنطور که الزم است و بهطور کامل به انجام برسانیم.
ً
همچنین اعتقاد دارم که ما همچنان به تقریب ،نیاز مبرم داریــم و اتفاقاتی که مثال در
پاکستان و افغانستان روی میدهد ،یعنی ترور شخصیتهای مذهبی برجسته از علمای
فرقههای اسالمی به دست متعصبان مذهبی ،هماکنون پیش روی ماست .برهمیناساس،
اختالف موجود ثابت میکند که جهان اسالم به ُ
«دارالتقریب» و حرکت تقریب نیاز دارد و به
ً
خواست خدا مخصوصا از مصر و ایران ،برای تقریب میان پیروان مذاهب ،باید کارش را آغاز
کند.
من پیشنهاد میکنم که این «میزگرد» دبیرخانهای ایجاد کند و برنامۀ کاری [منظمی]
داشته باشد و پیشنهادهای مشخصی ارایه شود و سرآغاز میزگردهای دیگری دربارۀ تقریب
بین مذاهب محترم اسالمیباشد و جناب دکتر شیخ طنطاوی در برگزاری آن نظارت کنند
و هر یک از ما ،در چارچوب اهداف ُ
دارالتقریبی وظیفهای را در کشور خویش برعهده بگیریم.
ُ
همچنین پیشنهاد میکنم که ُ
دارالتقریب ،انتشار مجلۀ ارزشمند و مشهور «رسالة االسالم»
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را از قاهره آغاز کند ،چون این مجله ،نقش ویژهای در میدان روشنگری فکری و معرفی مذاهب
فقهی اسالمی ،برعهده داشت و فکر میکنم که اکنون برای تقویت روابط میان تمام کشورهای
اسالمی ،نشر مجدد آن ،اهمیت خاصی دارد و با توجه به چالشهایی که امروز جهان اسالم با
آن روبهرو است ،یک ضرورت اساسی بهشمار میآید .البته ما آمادگی کامل داریم که درقبال
این طرح و پیشنهاد ،وظیفهمان را انجام دهیم و با جدیت و تعهد تالش کنیم.
اختالف مذاهب ،رحمت الهی
مصر  -دکتر احمد عمر هاشم (رییس دانشگاه األزهر)
این دیدار با توجه به حضور امام اکبر و دکتر وزیر و مفتی و آقایان علمای اهلسنت و شیعه،
از مهمترین دیدارها است .درواقع ،در این مرحلهای که امتمان از سر میگذراند ،نیاز مبرم به
تقویت و بلکه یکپارچگی عقیدتی ،فکری ،علمی و رفتاری داریم؛ زیرا اینها زیربنای وحدت
صفوف مسلمانان است.
پس ما نیاز مبرم به تقریب داریم .همۀ ما ،مسلمان و یکتاپرستیم .اگر دیدگاههایی باشد،
میتوانیم در آنها تالقی کنیم ،به این معنا که منبع قانونگذار و احکام اسالمی یکی است و
اختالفی بر سر آنها ،میان مسلمانان و نه میان هیچیک از پیروان مذاهب نیست .اختالفی بر
سر کتاب خداوند متعال (قرآنکریم) و اینکه سنت صحیح پیامبر ،دومین منبع قانونگذاری
اسالمی پس از قرآن کریم است ،وجود ندارد.
بنابراین در مورد چگونگی قانونگذاری اسالمی اختالفی نیست و اگر خود تکالیف دینی را
بررسی کنیم ،میبینیم که از نظر اعتقادی ،ما به خداوند ،دین اسالم و پیامبر؟ص؟ ،به فرشتگان،
کتب الهی ،پیامبران الهی ،روز واپسین ،قضا و قدر ،ایمان داریم و اختالفی در این موارد نداریم.
همچنین در عبادتهایی که بهوسیلۀ آن به خدا نزدیک میشویم و خداوند ما را مکلف
به انجام آنها کرده است ،ازجمله :نماز ،زکات ،روزه و حج و ...نیز اختالفی نیست .در باب
معامالت ،روابط و اخالق نیز همینطور است.
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اختالف در مسایل فرعی و اصلی
بنابراین از امور مورد اختالف چه چیزی میماند؟ تصریح میکنم امور مورد اختالف به دو
بخش تقسیم میشود:
ّ
.1مسایل فرعی که حل آنها آســان اســت .به یاد میآوریم که وقتی خلیفۀ وقت به امام
مالک دستور داد که ابنمسعود و ابنعباس را رها کند و بهسوی میانۀ علم روی بیاورد و کتابی
تألیف کند ،مالک ،کتاب «الموطأ» را تألیف کرد و مردم با این کتب همراهی نشان دادند.
خلیفه خواست تمام امت را ملزم به تبعیت از این کتاب کند؛ ولی نویسندۀ کتاب امام بزرگوار
(مالک) با آن مخالفت کرد و گفت« :نه ...ای امیرمؤمنان!» یعنی با الزام مردم به یک نظر و یک
کتاب مخالفت ورزید و گفت« :یاران پیامبر؟ص؟ در کشورهای اسالمی پراکنده شدند و هرکدام
نظر خود را داشتند که با دیگری متفاوت بود ،پس بگذار مردم متناسب با عصر و زمان و مکان
خود ،رفتار کنند .البته تا وقتی که برخالف قرآنکریم یا احادیث پیامبر؟ص؟ رفتار نکردهاند».
مالک ،سپس این عبارت را بیان کرد« :اختالف علما رحمت الهی بر این امت است».

1

هرکدام آنچه را صحیح میداند ،میبیند و هرکدام از آنها ،راه هدایتاند و هرکدام میخواهند
بهسوی خدا حرکت کنند .پس تا وقتی در اصول ،قانونگذار یها و متن قرآن کریم با سنت
پیامبر؟ص؟ برخوردی نباشد ،اختالفی نیست و اختالف آسان و ساده و حداکثر پیرامون این،
دور میزند که چه چیز بهتر و مقدمتر است؟
.2مسایل اصلی که مهمتر است و گمان میکنم بتوان در آن به تقریب روی آورد .به این
معنا که وقتی در اینجا دور یک میز جمع میشویم و هر یک اسناد و دالیل خود را ارایه میکنیم،
چهبسا به هم نزدیکتر شویم؛ یعنی به نظریۀ یکدیگر متقاعد شویم .تقریب ،نیاز به ُحسن نیت
و حسن ظن دارد که موجود است و نیز به عدم تحجر یا تعصب ،احتیاج دارد که موجود است.
در این صورت فکر میکنم مسأله میسر خواهد بود؛ بهویژهاینکه مرحلهای که امت ما و جهان
اسالم و اندیشۀ اسالمی در آن به سر میبرد ،آ کنده از چالشهایی است که دشمنان اسالم
ُ
ن علیالمناوی ،فیض القدیر ،ج ،1ص.270
فب 
 .1محمدعبدالرو 
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علیه اسالم به وجود آوردهاند و یکپارچگی ضروری است .اگر دشمنان ما متحد میشوند و
در دوران گروهبندیهای بزرگ به سر میبرند ،بهتر آن است که مسلمانان یکدل و یکپارچه
باشند .حتی اگر در پــارهای مسایل اختالفی که به نظر برسد ممکن است مانع ایجاد کند،
میتوان آن را پشتسر گذاشت تا این تقریب موردنظر که خیر و صالح و سعادت امت در آن
است ،انجام شود.
و حکایت همچنان باقی است
این بود خالصهای از بیانات شخصیتهای معروف و برجستۀ األزهر شریف و گفتارهای
آیةاهلل محمد واعظزادهخراسانی و آیةاهلل شیخ محمدعلی تسخیری در میزگردی که با حضور
علمای شیعه و سنی مطرح گردید و اکنون ،جهان اسالم با توجه به شرایطی که دشمنان بهوجود
آوردهاند و گروههای تروریست تکفیری را بر جان و مال و ناموس همگان مسلط ساختهاند ،نیاز
ّ
مبرم و جدی برای تشکیل میزگردهای مشابه دارد تا راه رجال بزرگی چون آیةاهلل بروجردی ،شیخ
محمود شلتوت ،شیخ محمد سید طنطاوی ،آیةاهلل شیخ محمد واعظزادهخراسانی و دیگران
در راستای ایجاد وحدت اسالمی و خنثیسازی توطئههای دشمنان اسالم استمرار یابد .باذن
اهلل.
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کنگره هزاره شیخ طوسی
1
بزرگترین مراسم بزرگداشت برای یک عالم
استاد ناصرالدین کمرهای

2

•نحوه آشناییتان را با مرحوم آیةاهلل واعظزاده بفرمایید.
در حدود  50سال پیش ،در مشهد ،کنگرهای به نام کنگر ۀ شیخ طوسی برگزار شد .آقای
واعظزاده از تهران به منزل ما آمد و از پدرم آیةاهلل میرزاخلیل کمرهای (1363-1276ش) 3برای
.1مصاحبهکننده:حمیدرضاتمدن،محمدباعزم.
.2ناصرالدین کمرهای،فرزندمرحوممیرزاخلیل کمرهای،نویسندهو محققمعاصراستو بیشتربهسببتالشدر جهت
اتحاد مذاهب اسالمی شناخته میشود .وی در سفرهای زیادی پدر را همراهی میکرد و خاطرات ارزشمندی دراینباره در
ذهن دارد .ایشان در سال  1347که به همراه مرحوم کمرهای در کنگره هزاره شیخ طوسی شرکت داشت ،با مرحوم آیةاهلل
واعظزادهخراسانیآشناییپیدا کرد.
 .3میرزاخلیل کمرهای پس از كسب علوم مقدماتی به خوانسار رفت و در محضر آخوند مال محمد بیدهندی ،سید
علیاكبر بیدهندی و آقا سید احمد جادهای تلمذ كرد .در 1297ش به سلطانآباد (اراك) رفت و از شاگردان نخست
َّ
الل حایری گشت و علم فقه و اصول را در خدمت حاج شیخ عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریسآبادی آموخت
آیت
و نزد سایر اساتید ،علوم عقلی ،ریاضی و اخالق را فراگرفت .در 1300ش ساكن قم شد و به افاده و استفاده مشغول گشت
َّ
الل رفیعیقزوینی ،حدیث را از محدث قمی ،شیخ
و از درس میرزا علیاكبر حكمییزدی بهره گرفت و «اسفار» را نزد آیت
َّ
َّ
اللشیخمحمدرضامسجدشاهیاصفهانیو آیتاللسیدمحسنجبلعاملیو اخالقو عرفانرانزد
آقابزرگتهرانی،آیت
َّ
الل حاج میرزاجوادآقا ملكیتبریزی تكمیل كرد و اجازۀ اجتهاد و نقل حدیث را از استادان خود گرفت .از این زمان به
آیت
حاج میرزاخلیل مجتهد معروف شد و خود به تدریس «كفایه»« ،مكاسب»« ،اصولفقه»« ،معقول»« ،هیأت» و «هندسه»
پرداخت .او از مدرسان معقول و منقول حوزه و دانشگاه بود و مدتها به تدریس «تفسیر» اشتغال داشت .از شاگردان
ایشان عبارتاند از :حجج اسالم و آیات عظام :دكتر خزائلی ،طالقانی ،كاظم گلپایگانی ،انصاری قمی و تربتی .ایشان در
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حضور در این کنگره دعوت کرد .ایشان قبول کردند و من هم با ایشان رفتم .کنگره ،سه روز
ظزاده میزبان اولیه بودند .اولین سخنران آن کنگره،
در دانشگاه الهیات مشهد بود و آقای واع 
ّ
مرحوم پدرم بودند؛ چون ِس ّنشان بیشتر بود .مجری ،آقایی به نام «علل الفاسی» (-1328
1394ق) از کشور مغرب مراکش بود که از پدرم دعوت کرد به مدت  30دقیقه سخنرانی کند.
آقایان مطهری ،قوامی و مجتبی میرابی از تهران و عدهای از اهلتسنن از تمام دنیا که حدود 90
درصد جمعیت را تشکیل میدادند ،حضور داشتند.
در هواپیمایی که ما به مشهد رفتیم آقایی به نام رهنما ،وزیر علوم وقت بود .پدرم اینها را
میشناخت .اولین نفری که از هواپیما پیاده شد همین رهنما بود .پدرم هنگام پیادهشدن
پرسید :آقای رهنما! مهمانهای خارج از ایران هم در این جلسه دارید؟ گفت :بله آقا زیاد
داریم و از تمام کشورهای اسالم دو تا سه چهار مهمان داریم .پدرم گفت :پس چقدر خوب بود
پرچم آن کشورها را هم در فرودگاه نصب میکردید .این خودش یک نوع پذیرایی معنوی است.
اولین درسی که من از این جلسه یاد گرفتم ،این بود.
پدر ما از شاگردان مرحوم آیةاهلل عبدالکریم حائری (1315-1242ش) و به مدت هشت
سال ،همبحث و همدرس امامخمینی در قم بودند و دارای هفتادوپنج کتاب هستند .پدرم
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ً َْ
ْ
ین ل ْیلة َوأت َم ْم َن َاها ِب َعش ٍر 1»...و آیۀ نور 2را مطرح
در سخنرانی کنگره ،آیۀ «وواعدنا موسى ثل ِث
کردند و شیخ طوسی را با این آیه تطبیق دادند .بدین ترتیب که رجال آغاز عمرشان در بیت
(فی ُبیو ِتهم) هستند ،باال که میآیند مجتهد و مرجع میشوند؛ مانند شیخ طوسی .نه شرقی
َّ
َّ
الل سید رضا زنجانی و سید صدرالدین بالغی به پاكستان دعوت
الل سید محمود طالقانی و آیت
1330ش به همراه آیت
و در كراچی به ریاست مؤتمر عالم اسالمی انتخاب شد .در 1379ق با همین سمت به بیتالمقدس رفت و به دستور
َّ
الل بروجردی با شیخ محمد شلتوت (رئیس دانشگاه االزهر) ،دربار ۀ اتحاد اسالمی دیدار و گفتگو كرد .در 1395ق،
آیت
پاپ ُپل ششم (پیشوای كاتولیكهای جهان) توسط سفارت واتیكان در تهران ،دوازده مشكل كالمی را از وی استعالم
نمود و پاسخ ایشان به فرانسه ترجمه و ارسال شد .وی در دوره دكترای دانشكدۀ الهیات دانشگاه تهران تدریس میکرد.
 .1اعراف.142 :
َ
ُ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
َُ
َ
ُ ُ ُ َّ َ
اح ْال ِم ْص َب ُ
ات َو ْال ْرض َم َث ُل ُنور ِه َك ِم ْش َك ٍاة ِف َیها ِم ْص َب ٌ
اجة كأن َها ك ْوك ٌب ُد ّ ِر ٌّی ُیوقد ِم ْن
اح ِفی زجاج ٍة الزج
او
م
َ« .2اهَّلل نور َالس َ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
شَ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ج َ َر ٍة ُم َب َارك ٍة ز یتون ٍة ل ش ْر ِق ّی ٍة ول غ ْر ِب ّی ٍة یكاد ز یتها ی ِضیء ول ْو ل ْم تم َس ْسه ن ٌار ن ٌور علی ن ٍور یه ِدی اهَّلل ِلن ِور ِه من یشاء و یض ِر ُب
ْ
َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
ُ
َ
اهَّلل المثال ِللناس واهَّلل بكل ش ْی ٍء ع ِل ٌ
یم» (نور.)35 :
ِ
ِ ِ

سپݠهرفرزانݡگی

464

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ّ
و نه غربی هستند ،از ِآن کل جهان هستند و نورشان در تمام دنیا پخش میشود؛ همچنانکه
بعد از هزارسال -از سال  460ق تاکنون -ما از کتابهایش استفاده میکنیم ،به این معنی که
رجال نور هستند .دو تا از برادرانم که در آمریکا استاد دانشگاه هستند ،صوت این سخنرانی
را تهیه کردند و لوحفشردۀ آن را برای بنده فرستادهاند .این سخنرانی بیاندازه موردتوجه واقع
شد.
ّ
نزدیک ظهر پدرم به آقای علل الفاسی گفت آقا برای نمازجمعه ،جلسه را تعطیل کنید
و شما میدانید که آنها به نمازجمعه بیش از ما اهمیت میدهند .گفت :به شرطی که شما
امام باشید .نماز جمعۀ بیسابقهای برگزار شد .بعد از نماز چندنفر از علمای اهلسنت اهل
افغانستان ،پاکستان ،مالزی و اندونزی نزد ایشان آمدند و گفتند :ما برای اولینبار در عمرمان
میخواهیم دست یک عالم شیعه را ببوسیم؛ زیرا از سخنان شما دلسوزی بر کل عالم اسالم
نه فقط برای شیعه فهمیدیم و ایشان هم در سخنرانی بهجای ُ
شیخ الطائفهُ « ،
شیخ اإلسالم»
گفتند ،یعنی شیخ کل مسلمانان.
•از فعالیتهای خود مرحوم واعظزاده در آن کنگره بهطور خاص چیزی به خاطر دارید؟
آنچه واضح بود اینکه کنگره تحت نظارت و مدیریت ایشان برگزار شد .شخصیتهای
درجۀ یک شرکت کرده بودند؛ مانند بزرگترین مرجع تقلید شافعیها ،حنفیها ،مالکیها و
حنابله .ایشان از اول تا آخر کنگره ،در تمام جلسات و دقایق حضور داشتند .بنده ،برخی
جزییات را بهطوردقیق در ذهنم نیست؛ اما برای مثال یادم است که شهردار شام دعوت کرد و
من و آقای واعظزاده هم شرکت کردیم؛ هرچند پدرم حضور نیافتند.
برخی جزییات دیگر مانند اینکه آیا آقای واعظزاده سخنرانی رسمیکردند یا تنها تقدیر
ّ
مدعویـن را داشـتند ،دقیـق بـه خاطـر نـدارم؛ امـا بهگونـهای بـود کـه بـه نظـر میرسـید
و تشـکر از
ّ
ظاهـر آن کنگـره را آقـای علال الفاسـی (1394-1328ق) و باطنـش را آقـای واعـظزاده اداره
میکرد.
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ً
•ظاهرا شما کتابی هم در مورد این کنگره نوشتهاید.

بله چندنفر نوشتهاند ،بنده هم کتابی با عنوان «در پیشگاه امام هشتم ،کنگره هزاره شیخً
طوسی در مشهد مقدس رضوی» را نوشتم 1.انصافا کنگرۀ خیلی بزرگی بود .من فکر میکنم تا
کنون برای عالمی این چنین کنگرهای برگزار نشده باشد! در حقیقت بیشتر عالمان اهلسنت
در آن کنگره حضور داشتند و جلسه خیلی حساسی بود.
•از درخواست آیةاهلل بروجردی برای رساندن پیام تشکر به شیخ محمود شلتوت 2بفرمایید.
پدرم به همراه مرحوم سید محمود طالقانی به کنگرهای در اردن ،عمان و کراچی پاکستان
رفت .آنجا رییس جلسه شد .در اردن به پدرم گفتند آقا شما مهمان ما هستید و بروید مکه،
حج عمره بهجا بیاورید .پدرم گفت :نه ما عمره بهجا آوردیم ،و باید برای تشکر از شیخ محمود
ً
شلتوت به قاهره برویم .پیشتر آیةاهلل بروجردی به پدرم فرموده بودند که حتما برای تشکر به قاهره
بروید و از آقای عالمه شیخ محمود شلتوت از طرف من دعوت کنید که به ایران بیایند .بنابراین
پدرم بلیت گرفتند به جای عمره ،برای سه مالقات به قاهره رفتند .سه مالقات با شلتوت و
یک سخنرانی هم در کنگر ه األزهر مصر داشتند.

 .1چاپخانه حیدری 144،صفحه.
 .2محمود شلتوت (۱۹۶۳-۱۸۹۳م1341-1271 /ش) مشهور به شیخ شلتوت عالم و مفسر اهل سنت متولد کشور
مصر ،از استادان و رییسان دانشگاه االزهر بود .وی از علمای مدافع تقریب بین مذاهب اسالم و از مؤسسان دارالتقریب
بینالمذاهب اسالمی بود .ارتباط مستمر با علمای شیعه ازجمله آیةاهلل بروجردی ،تأسیس کرسی فقه مقارن و صدور
فتوایمعروفجواز عملبراساسمذهبشیعهو زیدیه،ازجملهاقداماتتقریبیاوست.شیخشلتوتنسبتبهمسایل
سیاسی جهان اسالم نیز حساس بود ،حضور در انقالب مردمی مصر در سال ۱۹۱۹م ،اعتراض به واقعه  ۱۵خرداد ایران
و مخالفت با اقدام دولت ایران در به رسمیتشناختن اسرائیل در سال ۱۹۴۸م ،ازجمله موضعگیریهایی سیاسی
اوست .آیةاهلل بروجردی در سال  ،۱۳۳۸آیةاهلل حاج میرزاخلیل کمرهای را بههمراه آیةاهلل سید محمود طالقانی و گروهی
از روحانیان ،به نمایندگی خود به قاهره فرستاد تا از شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رییس وقت دانشگاه االزهر مصر
بخاطرفتوایتاریخیاشتشکرنمایند.
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هزاره شیخ طوسی
کنگره ای مثال زدنی و پر ارج
مصاحبه با دکتر آذرتاش آذرنوش

1

•شما در کنگر ه هزاره شیخ طوسی حضور داشتید که آقای محیط طباطبایی ،آقای مینوی و آقای
دانشوری هم حضور داشتند .میخواستم نظر و تحلیل شما را در مورد آن کنگره و فضای آن بپرسم؟
آنموقعمناز طرفدانشکدهالهیاتدانشگاهتهرانمأمور بهشرکتدر اینهمایششدم.باألخره
همایشی بود که با بزرگترین نامها و شخصیتهای آن زمان تشکیل شده بود .منتها چیزی که جالب
بود ،دعواهایی بود که بین علما وجود داشت؛ مخصوصا بین آقایان مینوی و محیط طباطبایی.
.1آذرتاشآذرنوش،فرزندمحمدآذرنوشدر  29بهمن 1316شمسیدر قمزادهشد،امادر تهرانزیستو همانجاتحصیالت
دورۀ ابتدایی را آغاز كرد .در نه سالگی همراه پدر كه ریاست حسابداری راه آهن ایران ،ناحیۀ جنوب را بعهده گرفته بود ،به
اهواز رفت و تا سال 1329كه دورۀ ابتدایی را به پایان رسانید در آن شهر زیست .در سال ،1336در رشتۀ ادبیات عرب كه به
تازگیدر دانشگاهتهرانتشكیلشدهبودنامنویسی كرد.در پایانسالتحصیلی 37-36در مسابقهای كهدانشكدۀمعقول
برای تخصیص بورس تحصیلی دولت عراق به دو دانشجوی ایرانی برگزار كرده بود شركت جست و بیدرنگ به آن كشور
سفر كردو در دانشكدۀادبیات،رشتۀادبیاتعربنامنوشت.دو سالبعد،انقالبعراقو پریشانیاحوال،ادامۀتحصیل
را برای او غیرممكن ساخت و او ناچار به تهران بازگشت و در سال  1339از دانشكدۀ معقول فارغ التحصیل شد .از سال
 ،1364آذرنوش مدیریت بخش ادبیات عرب را در مركز دائرهالمعارف بزرگ اسالمی به عهده گرفت و از آن تاریخ تاكنون،
عالوه بر تألیفات شخصی خود ،بیش از  200مقاله كه برخی تا حد كتاب كوچكی گسترده است ،نگاشته و صدها مقاله را
نیز ویرایش كرده است.آذرنوش ازسال ،1378رئیس بخش زبان عربی در دانشكدۀ الهیات شد و سال بعد نیز به سردبیری
مجلۀمقاالتو بررسیها كهیكیاز كهنترینمجالتدانشگاهیایراناستانتخاب گردید.
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•بهنظرشماباتوجهبهاینکه کنگرههایمختلفیقبلو بعداز انقالبدر کل کشور برگزار شد ،کنگره
هزاره شیخ طوسی چه امتیازاتی نسبت به سایرین داشت؟ آن هم با فضا و امکانات سال .48
فضا ،فضای متفاوتی بود .غرضها ،غرضهای متفاوتی بود .برنامهریزیهای متنوعی
انجام شده بود .شخصیتهای متفاوتی در آن حضور داشتند .اینها البته زیاد با هم قابل
قیاس نیست .آن موقع هدف ایشان به هیچ وجه کارهای دینی و اخالقی نبود .قصدشان واقعا
ً
تحقیق و پژوهش و علم محض بود .ولی امروزه بیشتر کنگرههایی که داریم معموال اهداف
خاصی برای آن در نظر میگیرند؛ یا اخالقی است ،یا ملی ،یا دینی .آن زمان آزاد بود و خیلی هم
شلوغ .خیلیها در این کنگره شرکت کرده بودند .اصال قابل تفکیک نبود .به هر حال خیلی
خوب بود .این کنگره در آن دوره و با آن امکانات به نحو احسن برگزار شد .من نیز مقاله ای
پیرامون تبیان شیخ طوسی داشتم که در آن جا ارائه کردم .عنوان مقاله من واژههای پارسی
قرآن و تفسیر تبیان شیخ طوسی بود .حضور اندیشمندان با سلیقههای مختلف در این کنگره
مثال زدنی بود .این کنگره از گروههای مختلفی تشکیل شده بود .تقسیم بندی این گروهها از
این قرار بود:
 .1گروه تاریخ و ادب
 .2گروه فقه و اصول و مسائل حقوقی
 .3گروه کتابشناسی
 .4گروه قرآن و تفسیر
 .5گروه کالم و فلسفه و ملل و نحل
ل و تراجم
ث و رجا 
 .6گروه حدی 
من در گروه تاریخ و ادب حضور پیدا کردم .مسؤول این کارگروه استاد مجتبی مینوی بود.
بحثهای مختلفی در این کارگروه مطرح شد .باید اعتراف کنم که بین فاضالن ،مباحث
داغی رد و بدل میشد و حتی گاهی این مباحث به درازا میکشید.
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یادبودی از کنگره هزاره شیخ طوسی

1

حسینخدیوجم

2

ی آقای محمد واعظزاده
ف دانشگاه مشهد نامهای به امضا 
اوایل سال  1348بود که از طر 
ی دریافت داشتم .در
ت مشهد و دبیر کنگره هزاره شیخ طوس 
خراسانی ،استاد دانشکده الهیا 
ی شرکت در این جشن یاد بود که قرار بود در شهریور  1348تشکیل
ن نام ه ضمن دعوت برا 
ای 
ی کنگره را -که ضمیمه نام ه بود-
شود ،از من خواست ه بودند که یکی از موضوعهای پیشنهاد 
ب کنم و مقالهای تقدیم دارم تا اجازه راهیابی به این مراسم را داشته باشم.
انتخا 
چون شیخ طوسی از جمله دانشمندان نامور زادگاه من -خراسان -بود ،پاسخ مثبت به
ت علمی را بر خود الزم دانستم و موضو ع «اثر متقابل اسالم در پرورش قریحه و ذو ق
ن دعو 
ای 
ب سخنرانی خود را تهیه و تقدیم دارم .تابستان
ایرانیان»را برگزیدم تا در فرصت مناسب مطال 
 .1نگین 31 ،فروردین  ،1349شماره 59
 .2سید حسین خدیو جم (زاده ۱۳۰۶خورشیدی در مشهد  -درگذشته ۲۵مهر ۱۳۶۵در تهران) نویسنده ،مترجم و محقق
و غزالی پژوه معاصر .وی با سعی و همت فراوان به دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد وارد شد و لیسانس خود را
دریافت کرد و از آن پس ،به تحقیق در کتابخانهها پرداخت .در سال  ۱۳۴۱به تهران آمد و در کتابخانه ملی مشغول کار
شد؛ سپس به استخدام وزارت فرهنگ و هنر درآمد و با مؤسسه انتشارات بنیاد فرهنگ ایران همکاری میکرد .در سال
 ۱۳۴۴موفق به اخذ دکترا از دانشگاه بیروت شد .مدتی نیز رایزن فرهنگی ایران در افغانستان بود .حسین خدیوجم در ۲۵
مهر ۱۳۶۵در مشهد درگذشت و پیکرش مطابق وصیتش در بقعههارونیه (نزدیک شهر توس) ،در جوار گور ابوحامد محمد
غزالی به خاک سپرده شد.
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ی نامهای از کنگره عذر خواستم و راهی سفر شدم.
د و سف ر اروپا و آفریقا پیش آمد .ط 
فرارسی 
ی از سردبیر کنگره رسیده بود که خالصۀ مضمونش
پس از بازگشت از این سفر ،نامۀ دیگر 
ن بود :چون در اثر پارهای مالحظات تشکیل کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی به اوایل سال 1349
چنی 
ل شده ،شما فرصت دارید مطالب سخنرانی خود را تا نیمۀ بهمنماه  1348تکمیل کنید
موکو 
و ارسالدارید تا بلیط هواپیما فرستاده شود.
ت مجددا تردید کردم ،یعنی دفع الوقت نمود م تا
برای پاسخ-مثبت یا منفی-به این دعو 
ی آسم و خستگی زیاد از کار فراوان ،زمینۀ
ت بیمار 
ما ه بهمن فرارسید .در این هنگام بر اثر شد 
د را
ت دانشگا ه مشه 
روحی من برای اجابت این دعوت مساعد شده بود .تصمیم گرفتم دعو 
در حد توانایی اجابت کنم؛ زیرا فکر میکرد م ک ه باقبول این دعوت ،حد اقل از سه فیض بزرگ
ل بال رسیده را به زادگاه خود
نو د 
ح پریشا 
بهرهور خواهم شد :یکی آنکه به هنگام فروردین رو 
ن به حقیقت برده ،و در سایۀ امن وحدت خفته ،از آسایش و آرامش
میبرم تا در جوار آزادگا 
ن نفسی تازه سازد.
ن که 
ت یارا 
ت صحب 
ی بهرهمند شود ،و از برک 
نسب 
باید اعتراف کنم که این تنها آرزویی بو د ک ه برآورد ه شد و در صحبت عزیزان یکدل و یک
زبان خراسانی نفسی تازه گردید.
ن برخی از دانشمندانی که در این کنگره شرکت
دیگر آنکه ب ا خو د گفتم :شاید در سخنا 
ب ندامت
ل شنیدن باشد ،و غافل ماندن از آن موج 
ی جلو ه کند که قاب 
میجویند ،نکات تازها 
گردد.
ن بیمار و سینۀ خستۀ خود را-برای چند روز بیشتر
ض سو م آنک ه فرصتی خواهد بود تا ت 
فر 
ن آزموده و باانصاف هموالیتی-که در تهران حک م کیمیا
ن و امید راحت داشتن-به طبیبا 
زیست 
پیدا کردهاند-بسپارم تا اگر ممکن شود درمانش کنند!
ن ب ه اینکه در زمینۀ موضوع مورد
ن اطمینا 
پس از این محاسبۀ خیالی ،و حاصل شد 
ل کارم به ورق زدن کتابهای فراوان
ب من مقالهای به کنگره نرسیده است ،در مح 
انتخا 
پرداختم تا مقالهای مختصر فراهم شد ،و اوایل اسفندما ه تقدی م کنگر ه گردید.
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ج صبح
حدود نیمه اسفندماه از طرف دانشگاه مشهد بلیط هواپیما رسید ،و ساعت پن 
ن سفر وارد فرودگاه مهرآباد شدم .اندکاندک
روز چهارشنبۀ بیست و هشت اسفند برای آغاز ای 
ق معلوم
ی در این محل اجتماع کردند ،پس از تحقی 
ل دانشگاهی و عالمان روحان 
گروهی از رجا 
خ طوسی ،به خرج دانشگاه مشهد عاز م سفر
د که همگان برای شرکت در مراسم یادبو د شی 
ش
ن را در میان این گروه ،همچون وصلۀ ناجور حس میکردم که ناگاه استاد
شدهاند .خویشت 
خ گفت .از رنج تنهایی رستم و
ی تما م پاس 
عالم ه مجتبی مینوی وارد شد و سال م مرا با صفا 
ت با وقار و پرغرور برخوردم.
ت ب ه آن جمع پیوستم و به اصطالح میان حضرا 
باجرأ 
هواپیم ا پانزد ه دقیقه دیرتر از موعد ّ
ت پرواز هم دو نوبت
ل یکساع 
مقرر ب ه پرواز درآمد .در طو 
ن اعالم
ن طای ر غولآسا در چاه هوایی سقوط کرد و چنان تکانهای شدیدی خورد که عالما 
ای 
از ترس نیمه عمر شدند.
س از احساس خطر  ،زی ر لب و آهست ه دست ب ه دع ا برداشتند ،و دیگر مسافران
نپ 
ل ایما 
اه 
ن صدا ،تن به قضا سپردند!
بدو 
بالی رسیده بخیر گذشت و هواپیم ا در ساعت هشت صبح به سالمت در فرودگا ه مشهد
ن به سبب رستن از مرگ احتمالی ،و فرود آمدن در سرزمین موعود،
ن نشست .همگا 
بر زمی 
شادمان به نظر میرسیدند.
ن با ادب و مهربان و فروتن یعنی دکت ر فریار ،1دکت ر رامیار ،2دکتر
استقبال گرم شش نف ر انسا 
د واعظ زادۀخراسانی و کاظم مدیر شانهچی 4و جعفر زاهدی  5که
مجتهدزاده 3و آقایان محم 
 .1ریاست وقت دانشگاه فردوسی مشهد
 .2محمود رامیار ،قرآن پژوه ،مترجم و ریاست وقت دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استاد دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
 .4کاظم ُم ْ
دیر شانهچی ( ۱۳۰۴یا ۱۳۰۶ش۱۳۸۱-ش) ،حدیثپژوه شیعه که دانشآموختۀ حوزل علمیۀ مشهد بود و از
عالمان بزرگی از جمله آقابزرگ تهرانی ،اجازه اجتهاد و روایت دریافت کرد .تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد و تألیفات
متعدد در فقه ،حدیث و علوم مرتبط با آن در قالب کتب و مقاالت از جمله فعالیتهای علمی اوست؛ همچنین
ساماندهیو فهرستنویسینسخههایخطیتعدادیاز کتابخانههایمشهد.
« .5جعفر زاهدی» در سال ۱۳۳۵ق در مشهد زاده شد .ادبیات عرب را نزد شیخ محمدتقی شاهرودی ،شیخ محمدکاظم
دامغانی ،شیخ حسن هروی و ادیب دوم خواند و سطح را در محضر شیخ هاشم و شیخ مجتبی قزوینی فراگرفت .وی
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ن هم
ل تقوا هم بر تن داشتند ،و زبان میهمانا 
این سه تن اخیر عالوه بر تقوای ذاتی جام ۀ اه 
ی میهمانان افزود.
ل خو د را بهت ر میدانستند-بر شاد 
مشک 
ل این گروه ،از فرودگاه به محل باشگاه دانشگاه
نزدیک ساعت نه صبح بود که برای انتقا 
مشهد ،وسیلۀ الزم فراهم شد و پس از چند دقیق ه به مقصد رسیدیم.
ل باب آشنایی اندکی گشودهتر شد ،زیرا میزبانان خونگرم و گشادهرو ،برای
ن مح 
در ای 
ایجاد محیط یگانگی تالش بسیار نمودند.
دو
بش 
ساعت ده فرارسید .بر سینۀ میهمانان تاز ه وارد مدال فلزی مخصوص کنگره نص 
ی پیش وارد شده بودند ،به تاالر رازی دانشکدۀ
آنگاه همگان به اتفاق سایر میهمانان که روزها 
پزشکی هدایت شدند.
د نف ر از مسافر و مجاور
اولین جلسه همگانی کنگر ه ب ا حضور جمعیتی در حدود سیص 
تشکیل شد .ابتدا چند آیه از قرآن کریم با صدایی دلنشین تالوت شد .1سپس مقامات ،به طور
ن و شایسته
ن برای کنگره رییسی کاردا 
ی معی 
ی پیامی و سالمی گفتند و براساس حساب 
رسم 
برگزیدند .حاضران در این محفل با حرکت زبان و اشارۀ سر ،یا سکوت مطلق ،بر این گزینش
صحه گذاشتند .آنگاه جلسۀ یادبود شیخ طوسی رسمیت پیدا کرد .مقامات حکومتی و
ن البته با دقت گوش فرادادند.
ی الز م را به نوبت بر زبان آوردند ،و اکثر حاضرا 
فرهنگی گفتنیها 
ی پایان پذیرفت.
سرانجام برنامۀ کار کنگره اعالم شد و اولین جلسه همگان 
ت شد ،و به راستی سخن از دل برخاسته بود ،نامۀ
ن جلس ه روای 
از جمله پیامهایی که در ای 
مردی بود که پس از قریب یکصد سال عم ر پرافتخار 72-روز پیش از تشکیل این کنگره -در
ج دوری
ل اسفندما ه خود به دیدار شیخ طوسی در عالم باقی شناخته بود و رن 
روز جمع ۀ او 
ش آرزو
ش تازه مینمود .به گفتۀ سردبیر کنگره ،این مرد از سالها پی 
او هنوز در دلارادتمندان 
که از محضر بزرگان به فراگیری درس خارج استمداد نموده بود ،از سال  ۱۳۳۷ش به تدریس در دانشکده معقول و منقول
(الهیات) دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت کرد و به دلیل داشتن مقام ارجمند علمی ،موفق
به دریافت اجازه روایی از عالمان زیادی شد.
 .1تالوت ابتدای این مراسم توسط یکی از پیشکسوتان تالوت در مشهد ،استاد محمد علی اوحدی انجام شد.
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ن کنگرهای برپا شود تا او هم در بزرگداشت این فقیه بزرگ سهمی بیشتر داشته
میکرد ه ک ه چنی 
ی آرامگا ه مرادش در دل
باشد ،اما بازی روزگار بر این آرزو خط بطالن کشیده و او را در نزدیک 
ک پنهان کرده بود.
خا 

این شخص مرحوم«شیخ آقا بزرگ تهرانی» 1صاحب کتاب ارزنده «الذریعه الی تصنیف
الشیعه» است که تاکنون  22مجلد از آن زیرنظر دو فرزندش دکتر علینقی و احمد منزو ی
ک شدن هزارمین سال میالد
چاپ و منتشر شده است .راوی پیام ،افزود که اولین بار ،نزدی 
خ آقا بزرگ تهرانی گوشزد کرد .بنابراین افتخار برپا شدن این کنگر ه از جملۀ
شیخ طوسی را شی 
کارهای انجام شدۀ او محسوب خواهد شد .خدایش بیامرزاد ک ه آزاد زیست و نیکنام مرد.
دیگر آنکه پس از شنیدن اولین پیام معلو م شد که باید یکی دو ساعت از عم ر عزیز را در این
ی و روایت پیامهای مختلف دانشگاهی
جلسۀ مقدماتی سپری کنمتا دیگر سخنان تشریفات 
پایان پذیرد.
برای رهایی از کسالت احتمالی برنامۀ چاپ شده کنگره را ک ه در اختیارم گذاشته بودند
ورق زدم ،و گاهوبیگاه در هیأت افراد حاضر در محفل خیره شدم ،بدان امید که شاید استاد
ی او افتخار خواهم
بسیاردان وارستهام دکتر غالمحسین یوسفی 2را ک ه تا زنده باش م ب ه شاگرد 
 .1شیخ آقابزرگ تهرانی ( ۱۸فروردین  ۱۲۵۵در تهران  ۱۲ -اسفند  ۱۳۴۸در نجف) ،معروف به صاحب الذریعه که نام
اصلی او محمدمحسن بود و بعدها «منزوی» لقب گرفت ،از دانشمندان کتابشناس قرن چهاردهم هجری است و با
تألیف دایرۀالمعارف بزرگ الذریعه و کتاب طبقات اعالم الشیعه گام بزرگی در شناسایی آثار و نسخ خطی اسالمی در
حوزههایمختلفعلومبرداشت.
 .2غالمحسین یوسفی ( ۲بهمن  ،۱۳۰۶مشهد  ۱۴ -آذر  ،۱۳۶۹تهران) ،ادیب ،نویسنده ،مترجم ،مصحح متون ،و استاد
برجسته ادبیات فارسی بود .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همان شهر به پایان برد و از سال  ۱۳۲۵برای تحصیل در
دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت .در سال  ۱۳۲۸تا  ۱۳۳۰در دوره دکتری در دانشگاه تهران به تحصیل
ً
ادامه داد و از سال  ۱۳۲۹رسما کار خود را در فرهنگ خراسان آغاز کرد و همزمان دوره لیسانس حقوق قضایی و سیاسی
دانشکده حقوق دانشگاه تهران را هم گذراند .با تأسیس دانشکده ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد از سال ۱۳۳۴
تدریس دروس تاریخ ادبیات را در این دانشکده آغاز کرد .دکتر غالمحسین یوسفی تا مهر ماه  ۱۳۵۸در دانشگاه فردوسی
مشهد در دورههای لیسانس و فوق لیسانس و دکتری ادبیات تدریس کرد و در سال  ۱۳۵۸از این دانشگاه بازنشسته شد.
تصحیح متون یکی از زمینههای مورد عالقۀ دکتر یوسفی بود که در این مسیر کارهای ماندگاری از او در دست است.
ابومسلم سردار خراسان ،دیداری با اهل قلم ،کاغذ زر ،تحقیق دربارۀ سعدی و شیوههای نقد ادبی از جمله آثار تصنیفی
و ترجمهای دکتر یوسفی است.
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ن ایام جشن و سرور از خراسان دور کرده
س که شدت بیماری او را در ای 
ت کنم .افسو 
کرد ،زیار 
بود.
ن ناظر آن جمع بودم تا به این نتیجه
ش داد 
ن گو 
خالصه؛ حضرات سخن گفتند و من ضم 
ی مختلف شرق و غرب ،و دیگر شهرهای ایران ،با
رسید م که تعداد دانشورانی که از کشورها 
د را اجابت کردهاند نزدیک به یکصد تن
ت دانشگا ه مشه 
ارسال مقاله یا پاسخ مثبت ،دعو 
میشوند.
ن چهرههای آشنا و بیگانه که جامههای متفاوت به تن داشتند ،استاد دانشکد ه و
در میا 
ی بعد که معرفتم نسبت به اعضای
شیخ مدرسه و قلندر خانقاه ،فراوان دید ه میشد .روزها 
کنگره اندکی بیشتر شد ،ب ه چش م خویش دید م که گروهی از جوانان حامی دیانت و پیران
ت سیاست هم گاهوبیگاه به
ت و بازیچ ۀ دس 
ن دیر و ریاضت ،و چند اسیر کرسی ریاس 
ساک 
ت قبلی به این جمع پیوستهاند.
ن دعو 
ی بدو 
شوق دانستن ،یا بر اثر پارهای مالحظات اجتماع 
یو
از کشورهای مسلماننشین آسیا و آفریقا -مانند هند و افغانستان و پاکستان ،اندونز 
ی که اکثرشان در شمار ارادتمندان خلفای راشدین
مراکش ،لبنان و سوریه و عراق-نیز جماعت 
خ طوسی شرکت داشتند ،تا از سر اخالص لزوم
ق تمام در مجلس یادبود شی 
بودند ،ب ا اشتیا 
ً
ن را در دنیای آشفتۀ امروز یادآور شوند ،و اگر احتماال فرصتی پیش آید ،از
ی مسلمانا 
همآهنگ 
ط ظالمانه
ی از جهان بر مسلمانان استعمار زده تسل 
ن اسالم که هنوز هم در مناطق 
بیدا د دشمنا 
د حقایقی باز گویند.
دارن 
چندین خاورشناس اهل کتاب اروپایی و امریکایی هم رنج راه دراز را ب ر خو د همواز کرده
ت مناسب مطالب تازهای
ن فرص 
ن درآیند و در ای 
بودند تا برای چند روزی در زمرۀ مسلمانا 
بگویند و بشنوند .چندین پزشک صاحبدل و فیلسوف اسیر آب و گل ،و شاعر ره برد ه به
ن مغتنم
ی همگا 
ل نیز در شمار ارکان اصلی کنگره مقام و منزلتی داشتند ک ه صحبتشان برا 
منز 
بود .جان کالم آنک ه از برکت شیخ طوسی یکنوع همزیستی مسالمتآمیز در میان طبقات
ف ایجاد شده بود ک ه از هر لحاظ قابل ستایش بود.
مختل 
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ش خالی مینمود ،دعوت از بانوان فرهیخته و اهل
ن کنگرۀ علمی و مذهبی جای 
آنچه در ای 
قلم بود.
ش ماللانگی ز نشود از مقدمه میگذر م و ب ه متن میپردازم.
ی آنکه این گزار 
برا 
کنگره چیست؟
ل سیاسی،
مجمعی از ســران دول ،نمایندگان ممالک ،یا دانشمندان که دربــارۀ مسائ 
گ معین)
اقتصادی ،علمی و غیره بحث کنند( .فرهن 
ن در کنگر ه کدام است؟
وظیفه شرکتکنندگا 
ی و سیاسی است و بصورت
ی و فنی ،اقتصاد 
رسم و قاعدهای که در اکث ر کنگرههای علم 
ن پاسخ
قانونی الزم االجرا درآمده آن است ک ه اگر کسی به دعوت کنگرهای پاسخ مثبت دارد ،ای 
ن شده کنگره را پذیرفته ،و تعهد میسپارد که
ت تعیی 
ط و اوقا 
ی تما م شرای 
نشانۀ آن است که و 
رفتار و گفتار خود را حتی المقدور با برنامه تنظیم شده و همآهنگ سازد.
د در اینج ا ذک ر میشو د تا
ط اساسی که رعایتش در هر کنگرهای الز م مینمای 
ی از شرای 
برخ 
ی دارند پندی و داللتی باشد.
برای کسانی که هوس شرکت جستن در کنگرها 
-1هر شرکتکننده صالحی وظیفه دارد پیش از سپری شدن موعدی که در دعوتنام ه قید
شده ،مطالب موضوع برگزیده خود را بهیکی از زبانهای رسمی کنگره تهیه و ارسال دارد تا اگر
مورد تأیید گردانندگان کنگره واقع شد ،برای ترجمه و چاپ ،یا تکثیر آن اقدام شود ،و مدت
زمان سخن گفتن نویسندهاش-با در نظر گرفتن اهمیت موضوع و میزان تحمیل شنوندگان-
محدود و مشخص گردد.
ت معترف باشد که تجاوز از حدو د تعیین شده با
-2هر سخنگو در کنگره باید به این حقیق 
دیگر تجازوهای ناروا فرقی ندارد ،و متجاوز در هر زمان و مکان منفور است.
ن از کفشان بدر رفته ،اگ ر از
-3کسانی که به بیماری پرگویی مبتال هستند و اختیار زبا 
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شرکت در کنگرهها پرهیز کنند آبروی خود را خریدهاند ،زیرا هر پرگویی کارش به یاوهگویی
ن راه یابد!
میکشد ،و یاوهگو نباید در محفل گزیدهگویا 
ن است
ت رسمی برخی از کنگرهها پیش آید آ 
ی که ممکن است در جلسا 
ن کار 
-4نارواتری 
ی بینیاز حس کند و در برابر گروهی از اهل تحقیق
که فردی خود را از نگارش مطالب تحقیق 
ن بگوید.
ت سخ 
بدون در دست داشتن نوشت ه و یادداش 
ع اهل کتاب از ادب و نزاکت بدور است ،و ممکن
اصوال بدون نوشته سخن گفتن در مجم 
است برای شنونده صاحبنظر نوعی توهین و تحقیر به حساب آید.
س کنگر ه هرکس باشد ،پس از آنکه به انتخاب اکثریت بر کرسی ریاست نشست،
-5ریی 
ن و چرا به دستوراتش گردن نهند تا محیط مناسب
حاضران در محفل وظیفه دارند بدون چو 
ق فراهم آید.
ف و مواف 
ی اظهار عقید ه مخال 
برا 
ت کننده با صالحیت ،برای سخن گفتن یا انتقاد
-6در جلسات رسمی کنگره ،هر شرک 
ً
ت او
ب اجازه کند ،و اگر فرضا با درخواس 
ن دیگران ناچار است از مقام ریاست کس 
از سخ 
ً
ت نشد نباید ناراحت بشود ،زیرا قانونی است ک ه خود قبال پذیرفته است.
موافق 
-7در صورتی ک ه رییس جلسه برای انتقاد از خطابه ایراد شده ،به کسی رخصت داد ،و
ع نشد ،درخواست مجدد روا نیست .البته
ح صاحب خطابه قان 
ن ناقد پس از یکبار توضی 
ای 
ن اگر مایل به ادامۀ بحث باشند ،بایستی از جلس ۀ رسمی خارج شوند ،و دوبهدو در کنج
طرفی 
ع شود.
ت به مباحثه بپردازند تا یکی قان 
خلو 
بیشتر شرایطی که در اینجا ذکر کردیم در جلسات کنگرۀ هــزارۀ شیخ طوسی تا حدود
ن نیک رعایت میشد ،و این اجتماع با وجود زیادی اختالف عقیده اما نیک فرجام بود.
امکا 
البت ه محیط معنوی خراسان و مقام ارجمند شیخ طوسی و صفا و صداقت و بردباری رییس
دانشگاه مشهد و استادان دانشکده الهیات آنجا که همگان با عشق و عالقه در تمام جلسات
ن کنگره را افزون میکرد.
ت ای 
ی و عمومی حاضر میشدند ،شکو ه روحانی 
خصوص 
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چه مطالبی در این کنگر ه مطرح شد؟
پس از پایان جلسۀ افتتاحیه کنگره ک ه از ساعت  21-01روز پنجشنبه  82/21/8421برگزار
ف به ترتیب زیر تقسیم شدند:
ن به شش گروه مختل 
شد ،شرکتکنندگا 
-1گروه تاریخ و ادب.
-2گروه فقه و اصول و مسائل حقوقی.
-3گروه کتابشناسی.
-4گروه قرآن و تفسیر.
-5گروه کالم و فلسفه و ملل و نحل.
ل و تراجم.
ث و رجا 
-6گروه حدی 
د نا م مرا در گروه «تاریخ و ادب» ثبت کرده بودند .در این
طبق برنامهای که به دست م دادن 
د از ظه ر تشکیل میشود ،در فاصل ه این
ت چهار بع 
برنامه قید شده بود که تمام گروهها در ساع 
ن جلسه این گروه
ت ابتدا در صحبت هم ه مقامات رسمی و غیررسمی .اولی 
چند ساعت فراغ 
از ساعت  7-4بعد از ظهر روز پنجشنب ه  1348/12/28دایر بود.
گروه تاریخ و ادب
در این گروه شمع و گل و پروانه و بلبل هم ه جمع بودند ،و اکث ر چهرهه ا مأنوس و آشنا ...با
ن گروه از
پ شده تعداد جمعیت ای 
ق آمار چا 
ع شدم .طب 
گفتن «الهی زنده باشید» وارد این جم 
ش از مجموع افراد گروههای دیگر بیشتر شد.
ت افراد 
ی جلسا 
هر گروه دیگر بیشتر بود و در بعض 
ن آمد .با پیشنهاد حضرت محیط
در این جلسه صحبت انتخاب رییس گرو ه ب ه میا 
ت گروه برگزیده شد.
ی و موافقت همه حاضران استاد عالمه مجتبی مینوی 1ب ه ریاس 
طباطبائ 
ُ
وی طهرانی ( ۱۹بهمن  ،۱۲۸۱تهران  ۷ -بهمن  ،۱۳۵۵تهران) ادیب ،نویسنده ،مصحح ،مورخ و مترجم
 .1مجتبی مین ِ
اهل ایران بود .شیخ عیسی شریعتمداری طلبه فاضلی بود که در سامره نزد میرزا محمدتقی شیرازی تدریس میکرد
و مجتبی نیز تحصیالت مقدماتی خود را در این شهر انجام داد .از سال  ۱۳۳۱مدتی ریاست تعلیمات عالیه وزارت
فرهنگ را داشت .از سال  ۱۳۲۹از طرف دانشگاه تهران مأموریت یافت که طی سفرهایی به کشور ترکیه ،ضمن جستجو
در کتابخانههای آن کشور و بررسی کتب خطی فارسی و عربی و ترکی به عکسبرداری و تهیه میکروفیلم از تعدادی از
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ن نایب
سپس االستاد حسن االمین 1فرزند برومند صاحب کتاب «اعیان الشیعه» را بهعنوا 
رییس انتخاب کردند.
ی و عربی
ل آنک ه در این کنگره به دو زبان فارس 
ن ب ه دلی 
از دبیر گروه سخن به میان آمد ،رندا 
ن محبتی
ن آنه ا متهم بودم ،مرا نامزد دبیری کردند،چو 
سخن گفته خواهد شد ،و من به دانست 
ن و چرا تصویب شد.
ن چو 
و عنایتی در کار بو د بدو 
ی از طبقات مختلف ادب دوست را به این
عظمت مقام علمی استاد مینوی ،گرو ه زیاد 
ن گرو ه روزبهروز افزون شد.
محفل کشانید ،و رونق جلسات ای 
ی را خوب میداند و پاکیزه مینویسد ،در تمام
د ک ه فارس 
دکتر فریار رییس دانشگا ه مشه 
ن میکند و هم
ب درما 
جلسات این گروه حاضر بود .دکتر حسن شهیدی  2که هم دل را خو 
ت کشید و حاشیهنشین این بزم شد.
ت دس 
ن چند روز از اذکار طباب 
ل است ،در ای 
صاحبد 
د دیگر ارادتمندان به
س شورای ملی هم که در این هنگام به مشهد آمد ه بو د مانن 
س مجل 
ریی 
ن سراپاگوش گردید .او در یکی
د و برای شنید 
استاد مینوی ،در گروه تاریخ و ادب حاض ر ش 
د که با استاد
ت عمومی چند دقیقهای سخن گفت ،و پیش از آغاز سخن ،یادآور ش 
از جلسا 
ی بازماند ه و اسیر دست
س بود ه است .ضمنا از اینک ه از راه معنوی استا د مینو 
مینوی همکال 
سیاست شده اظهار تاسف کرد.
استاد محمود فرخ خراسانی 3هم به هنگامروز از مریدان این بزم بود و ب ه هنگا م شب اهل
کتب خطی بپردازد .گزارشی از نتایج علمی این سفرها را در مقاالتی با عنوان «از خزائن ترکیه» در مجله دانشکده ادبیات
تهران در سه شماره متوالی در سال  ۱۳۳۵منتشر کرد.
 .1سید حسن امین عاملی نویسنده و مورخ لبنانی فرزند عالم شیعه سید محسن االمین .امین مدرک کارشناسی ارشد
در رشته حقوق داشت و در لبنان و عراق تدریس کرد و منصب قضا را نیز عهدهدار شد .حسن امین در کنار تحصیل ،به
فعالیتهای دانشجویی و سیاسی نیز پرداخت .وی تألیفات و تحقیقات گستردهای در موضوعات مختلف دارد که از
مشهورترین آنها دایرة المعارف االسالمیة الشیعیة و همچنین مستدرک اعیان الشیعه است که در تکمیل اعیان الشیعه
اثر پدرش است .وی در سال ۲۰۰۲م درگذشت.
 .2حسن شهیدی وکیل دادگستری و نماینده مردم نجف آباد در مجلس هفدهم بود .شهید دارای مدرک حقوق جزا از
دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حقوق قضایی پاریس و وکیل پایه یک دادگستری بود که در جریان نهضت
ملی شدن نفت به عضویت فراکسیون نهضت ملی وابسته به جبهه ملی ایران در مجلس هفدهم درآمد.
 .3سید محمود فرخ خراسانی متخلص به «فرخ» ،فرزند میرزا احمدخان جواهری خراسانی ،در سال ۱۲۷۴ش در مشهد
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ل را به بزم خویش فرامیخواند.
د
ی تمام
از این چند نفر بدان سبب نام بردم ک ه در گروه تاریخ و ادب همگی ب ا گشادهروی 
ی ک ه اجازه
ت آنکه اکثر کسان 
د شگف 
د و د م برنیاوردن 
ش فرادادن 
به مطالب صحیح و سقیم گو 
یافتند مطالب خود را در بیست دقیقه خالصه کنند نتوانستند در سرساعت تعیین شده از
ن آورد.
د جمله«وقت تمام شد» را ب ر زبا 
ت بردارند و رییس گروه پیوسته ناچار میش 
ی دس 
پرحرف 
گروه تاریخ و ادب بر روی هم شش جلس ه تشکیل داد و طی آن نزدیک سی مقاله و شعر
ت شد.
قرائ 
ی اینجانب رسید .خواستم به پیروی از دکتر سید
در سومین جلسۀ این گروه نوبت سخنران 
ت خود را به دیگران واگــذارم ولی حکم قاطع مقام
جعفر شهیدی گشادهدستی کنم و فرص 
ن شده بود ده دقیقه
ن از بیست دقیقه وقتی که برای ایراد مقالهام تعیی 
ریاست مانع شد .بنابرای 
را به دیگران بخشیدم و در ظرف ده دقیق ه مقدم ه مقاله خود را ،با صفحهای از اصل مقاله برای
ی لب فروبستم.
حاضران خواندم و از پرحرف 
ی ارزشمند خوانده شد.
ت تحقیق 
کوتاه سخن آنکه در این گروه ،ه م مقاال 
چهار ناقد کتابخوانده همچون حضرات دکتر سید جعفر شهیدی 1سرپرست لغتنامه

متولد شد .مقامات فارسی و عربی را در مدارس قدیم آموخت .پس از اتمام تحصیالت مقدماتی وارد حوزه علمیه مشهد
شد و نزد علمای مشهور آن زمان از جمله ادیب نیشابوری (متوفی  ۱۳۹۶ق) و شیخ محمدحسین سبزواری ،ادبیات
فارسی و عربی را به حد کمال رسانید و به خدمت آستان قدس رضوی در آمد .مدتی تولیت آستان قدس رضوی و
استانداری خراسان را به عهده داشت و در دورههای دوازدهم و سیزدهم مجلس شورای ملی به نمایندگی مردم قوچان به
مجلس راه یافت .از وی آثار ارزشمندی به جای مانده است از جمله  :تصحیح و چاپ تاریخ مجمل فصیحی خوافی
(سه جلد۱۳۳۹ ،ش)؛ مناظرات و اخوانیات ،سفینه فرخ (دو جلد۱۳۳۲ ،ش)؛ دیوان اشعار (شامل چهار هزار بیت که
به چاپ نرسیده است)؛ روضه خلد (۱۳۴۵ش)؛ مثنوی فروزنده و منتخب آثار و شرح احوال استاد منشی باشی نصرت
(۱۳۳۱ش)
 .1سید جعفر شهیدی ( ۱۲۹۷در بروجرد  ۲۳ -دی  ۱۳۸۶در تهران) رییس مؤسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بینالمللی
آموزش زبان فارسی ،استاد تمام دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبیات
فارسی ،فقه و تاریخ اسالم بود .شهیدی از شاگردان برجسته علیاکبر دهخدا و بدیعالزمان فروزانفر در دانشگاه تهران بود و
در سال  ۱۳۴۰دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی و تاریخ دریافت کرد .او همچنین در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه
نجف زیر نظر سید حسین طباطبائی بروجردی ،سید ابوالقاسم خویی تحصیل کرد و درجه اجتهاد داشت.
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ن کرده بودند و با دقت
ی 2کمی 
دهخدا و عبد الحی حبیبی 1افغانی و محمد محیط طباطبائ 
ت سخنگو از مقام ریاست
ی را سبک سنگین میکردند تا پس از پایان وق 
ب هر سخنران 
مطال 
ت ویران
اجازه بگیرند و تذکرات الزم را بدهند .البته در مواردی چند و چون «خانه از پایبس 
بود» همگان مهر سکوت بر لب زدند.
از جمله مقاالتی که بههنگام قرائت نظرگیر شد و پس از پایان آن مورد بحث قرار گرفت
ف اسالمی» ،نوشته دکتر محمود مهدوی
ی بود زیر عنوان «انعکاس شیع ه در دایرة المعار 
مقالها 
دامغانی.3
مطالب این مقاله نمایشگر آن بود ک ه اروپاییان بههنگام اظهار نظر ،به این فرق ه نسبتهایی
ن عقیده بدون در نظر گرفتن واقعیت،
دادهانــد ،و این انحراف از روی عمد بود ه است .ای 
طرفداران زیادی پیدا کرد ،تا بهحدی که خواستند برای نگارش یکدایر ة المعارف اسالمی
 .1عبدالحی حبیبی ( )۱۳۶۳ - ۱۲۸۹از تاریخنگاران معاصر افغانستان بود که به هر دو زبان فارسی و پشتو مینوشت.
عبدالحی در  ۱۲۹۹در مکتب ابتداییه شالیمار شامل گردید .بعد از ختم دوره شش ساله مکتب ،در  ۱۳۰۴شمسی،
پای درس مولوی عبدالواسع و مولوی ابوالوفای قندهاری استاد مدرسه نظامیه دکن نشست .بعد از آن دیگر تحصیالت
دانشگاهی را ادامه نداد و با مطالعه نشریات افغان ،ایرانی و هندی چون سراج االخبار ،حبل المتین ،کاوه ،ایرانشهر،
ارمغان ،الهالل ،صور اسرافیل و دیوان اشعار کالسیکهای ادبی دری محشور شد و آشنایی با دیدگاهها و نوشتههای
محمود طرزی افغان و سیدحسن تقی زاده محمد قزوینی ،سیدکاظم ،ایرانشهر ،جمال زاده ایرانی ،جرجی زیدان مصری،
سهیلی نعمانی هندی ،سلیمان ندوی و دیگران به ارتقای شخصیت علمی خویش پرداخت.
 .2میر سید محمد محیط طباطبائی (زاده  ۲۶خرداد  - ۱۲۸۰درگذشته  ۲۷مرداد  )۱۳۷۱پژوهشگر ادبی ،مورخ ،منتقد و
ادیب معاصر ایران بود .تحصیالت ابتدایی را در مکتبخانه در زادگاه خود گذراند و سپس تحصیالت خود را در مدرسه
کاسهگران اصفهان ادامه داد ،و زبان فرانسوی را آموخت .مقالههای تاریخی و ادبی به قلم محیط طباطبایی از سال ۱۳۰۶
در نشریات معروفی چون شفق سرخ و روزنامه ایران منتشر میشد .سلسله مقاالت او در بارۀ محمد زکریای رازی و اعزام
محصل به اروپا ،موجب شهرت او بهعنوان پژوهشگری دقیق شد ،در همان حال که بهعنوان مدرس تاریخ و جغرافیا و
معلم زباندان شناخته شده بود .محمد محیط طباطبائی در روز سهشنبه بیست و هفتم مرداد  ۱۳۷۱هجری شمسی در
آستانه نود سالگی در تهران درگذشت .پیکر او طبق وصیت در برج طغرل در مجاورت ابن بابویه در شهر ری دفن شد.
 .3محمود مهدوی دامغانی در سال  ۱۳۱۵در شهر مشهد متولد شد .او که فرزند مرحوم آیةاهلل محمدكاظم مهدوی
دامغانی است ،از دوران کودکی معارف دینی و قرآن کریم را آموخت .تحصیالت اولیه را در دبستان غزالی و دبیرستان
فردوسی مشهد به پایان رساند و با ورود به دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران در سال  ،۱۳۳۵دورۀ کارشناسی تا دکتری زبان
و ادبیات فارسی را با موفقیت پشت سر گذاشت .پس از پایان تحصیالت به مشهد بازگشت و به عنوان استادیار و دانشیار
در دانشکدههای الهیات ،ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس مشغول شد .پس از بازنشستگی در
سال  ۱۳۶۱تاکنون ،عالوه بر تدریس ،به تحقیق و نگارش در زمینهی متون ادب فارسی و عربی و تاریخ اسالم میپردازد
و با دانشنامۀ جهان اسالم همکاری دارد .او در بیستوچهارمین دورۀ کتاب سال بهعنوان مترجم برگزیده انتخاب شد.
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ی که
ی فارسی و عربی و انگلیسی ،پیشنهادی تقدیم کنگر ه شــود .استاد مینو 
به زبانها 
ی شدن این پیشنهاد را غیر ممکن میدانست ،برآشفت و گفت :بر فرض که پول آن را از
عمل 
بیتالمال تأمین کردید ،نویسنده و محققی که مرد این کار باشد از کج ا خواهید آورد؟!
ب دیده میشود گناهش به گردن دانشمندان پرمدعای
ی در این کتا 
آنگاه افزود ،اگ ر خطای 
ن پاسخ مثبت ندادند.
ایرانی است که به دعوت همکاری خاورشناسا 
در جلسات عمومی چه گذشت؟
چون حاصل کار همه گروهها به اختصار در جلسات عمومی مطرح میشد ،گلچینی از
د سیاستمدار مراکشی آقای «عالل الفاسی»
آنچه در چهار جلسه رسمی به ریاست دانشمن 
رویداد نقل میکنم چنانکه گفتهاند :مشت نمونه خروار است.
ی ششگانه و جمعیتی در حدود دو چندان
اولین جلسه عمومی که تمام اعضای گروهها 
ن در آن گرد آمد ه بودند ،در ساعت ده بامداد روز جمعه 29
آنها از مردم دانش دوست خراسا 
ک دانشکده پزشکی مشهد تشکیل شد.
اسفند  1348در تاالر سخنرانی پلی کلینی 
س کنگر ه به آقای زین العابدین رهنما 1رییس گروه
ت ریی 
پس از آنکه جلسه رسمیت یاف 
ل دارد بگوید .رندی که نشسته بود و از رفتار
ن و تفسیر» پنج دقیقه فرصت داد تا هرچه در د 
«قرآ 
پیران گروه خو د ک ه نشست ه بود و از رفتار پیران گرو ه خو د تجرب ه آموخته بود گفت :فکر نمیکنم
ت برایش
ن کهنسال مصون مانده باشد و پنج دقیقه وق 
که این جناب از بیماری پرحرفی پیرا 
س او درست نبوده ،زیرا جناب رهنما
ی پس از گذشت زمان  ،معلوم شد که حد 
ی باشد! ول 
کاف 
کوشید که کم و گزیده بگوید و از حد خویش پای بیرون نگذارد.
 .1زینالعابدین رهنما ( ۱۵آذر  ۱۲۷۳یا  ۱۲۶۹در کربال  ۱۲ -تیر  ۱۳۶۸در تهران) نویسنده ،مترجم ،روزنامهنگار و پژوهشگر
اهل ایران بود .او در دهه ۱۳۲۰مدیرمسئول روزنامه ایران ،رییس انجمن قلم ایران و از برجستهترین روزنامهنگاران ایران بود.
رهنما چندین دوره نماینده مجلس شورای ملی ،وزیرمختار ایران در فرانسه و سفیر ایران در کشورهای عربی نیز بودهاست.
او به جز زبان فارسی ،به زبانهای عربی و فرانسوی نیز تسلط داشت .او بیشتر به خاطر دو کتاب پیامبر و حسین مشهور
است.
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ل کمرهای 1دعوت شد که پشت می ز خطابه قرار گیرد؛
ب رهنم ا از آیةاهلل میرزا خلی 
پس از جنا 
ل نشد.
ت محدود قای 
رییس کنگر ه برای این مرد روحانی هوشیار و با وقار وق 
ش از
ب کمرهای در برابر این بزرگداشت ،درایت و دوراندیشی خود را نشان داد و بی 
جنا 
پانزده دقیقه سخن نگفت تا کالمش ماللانگیز نشود و رسالت خویش را بهپایان آورد.
ت گروه«حدیث و تراج م و رجال» را بر عهده داشت ،با دهان گرم و چهره
این مرد ک ه ریاس 
ل خود یادآور شد که اخیرا یکی از متعصبان
ن کرد ،و ضمن سخنان مستد 
گشاد ه آغاز سخ 
ی ب ه نام «الخطوط العریضه»2مدعی شد ه که فرقه شیعه قرآنی دارند و با قرآن اهل
ی در کتاب 
مصر 
خ اینگونه اتهامات ناروا باید کاری کنیم ک ه فرق
ت است .سپس افزود که در پاس 
ت متفاو 
سن 
ف مسلمان از لحاظ عقیده و فکر به یکدیگر نزدیک شوند تا بدین وسیله تفرقه از میان
مختل 
برخیزد و استعمارگران بیش از این از آب گلآلود ماهی نگیرند.
ً
ن از طرف
ی از برنامههای آموزشی ،که اخیرا شایعه آ 
ف تدریس زبان عرب 
این مرد در مور د حذ 
گروهی بیمایه و ریاکار ب ر سر زبانها افتاد ه است ،انتقاد کرد و شمهای از درد دلهای اهل
ن ایراندوست را بازگو نمود که با تأیید همگان روبهرو شد.
ق و مرد م فارسیدا 
تحقی 
لوس ه سالۀ خود اولین بــاری بود که با این مرد روبرو
ی چه 
باید اضافه کنم که در زندگ 
میشدم .وقتی در فرودگاههای تهران و مشهد او را دیدم نشناختم اسم و رسمش را نپرسیدم،
َ
 .1حاج میرزا خلیل ک َمرهای (زاده  ۱۲۷۷در دهکده فرنق ،درگذشته ۱۳۶۳در تهران) نویسنده ،محقق و فیلسوف معاصر
بود که بیشتر به سبب تالش در جهت اتحاد مذاهب اسالمی شناخته میشود .میرزا خلیل تحصیالت خود را در
حوزههای علمیه اراک و قم نزد عبدالکریم حایری یزدی آغاز نمود و در میان سالی به آموزش دروس مختلف اسالمی و
فلسفی در قم و سپس در تهران مشغول گشت .معروفترین کتب وی «افق وحی»« ،شرح نهج البالغه (آسمان و جهان)»،
«قبله اسالم»« ،هفت جلد کتاب عنصر شجاعت یا هفتاد و دو تن و یک تن» و «بیتالمقدس و تحول قبله» است.
پاسخهای وی به دوازده سؤال فلسفی واتیکان به نظم درآمد و بهصورت کتابی جداگانه منتشر شد .کمرهای به نمایندگی
از طرف آیةاهلل بروجردی به قاهره عزیمت و از شیخ محمود شلتوت مفتی اعظم و رییس دانشگاه االزهر مصر بخاطر فتوای
تاریخیاش مبنی بر جواز پیروی از مذهب شیعه دوازده امامی تشکر نمود .وی بیش از سه دهه ،امام جماعت مسجد
فخرالدوله در تهران را به عهده داشت و به مدت پنج سال در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران در مقطع
دکتری به تدریس احادیث وحی مشغول بود.
 .2الخطوط العریضة لألسس التی قام علیها دین الشیعة اإلمامیة االثنی عشریة (در رد تقریب بین شیعه و اهل سنت)،
محب الدین الخطیب (1389-1305ق)؛ تا کنون دو نقد بر این کتاب نوشته شده است اول ردیه لطف اهلل صافی :مع
الخطیبفیخطوطهالعریضة؛دومردیهالخطیبابومحمدالخاقانی:معالخطوطالعریضة
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ت و هشتم اسفند به شب رسید در هتل سینای مشهد همسایه دیوار ب ه دیوار
ولی چون روز بیس 
ش او را مردی هوشیار و واقعنگر و عاری
ک صحبت 
شدیم و باب آشنایی گشوده شد .پس از در 
ب یافتم.
از تعص 
ش شمرده و دلنشین بــود ،از شنیدن حرفهای
چهرهاش جلوهای از صفا داشــت ،کالم 
ف تسلی م میشد ،باید اعتراف کنم
ب از سر انصا 
ف حسا 
ف آشفته نمیشد ،در برابر حر 
مخال 
ی اهل
ق همسایهاش شده بودم برایم مسلم شد ک ه مرد 
ش روزی که به حسب اتفا 
لش 
که در طو 
ت را به خود و امثال خود منحصر
ی از زاهد نمایان بهش 
حساب و کتاب است ،و مانند برخ 
ت این بود که مسلمانان باید از دامنزدن
نمیکند .آنچه زبانش میگفت و دلش باور داش 
ت کن»
د ت ا حرب ه «تفرقه بینداز و حکوم 
ف مذاهب چشم بپوشند و یکصدا شون 
ب ه اختال 
استعمارگران را در سای ه اتفاق و اتحاد بیاثر سازند.
پس از جناب کمرهای یکی از افراد گرو ه «قرآن و تفسیر» آغاز سخن کرد .موضو ع سخن او
ی بود.
ت قرآن 
ن نزول آیا 
در شأ 
ت که از مدرسان «دار التبلیغ» ق م ب ه شمار
چهارمین سخنران آقای علی دوانی 1نام داش 
س تا نجف» به
اسـت .این مرد که چهرهای روحانی و دهانی گر م داشـت ،با عنوان «از طو 
نمایندگی از طرف گروه «حدیث و رجال و تراجم» سخن گفت .بههنگام بهکار بردن کلمه
«شیعه و سنی» جناب کمرهای بر او خرد ه گرفت و تأیید کرد ک ه میان این دو گروه نباید تفاوتی
ل سنی شیعی» را ما شعار خود ساختهایم.
قائل شویم ،زیرا «کل شیعی سنی و ک 
ی هم با فروتنی
ی دوان 
ن همآهنگ شدند و آقا 
با این سخن جناب کمرهای تمام حاضرا 
پیشنهاد این مرد پیشکسوت و هممسلک خود را پذیرفت .بر اثر این تواضع و انصاف هم،
ل با دیده
ب دوانی مورد احترام حاضران قرار گرفت و ه م براداران غیرشیعی حاضر در محف 
جنا 
 .1علی رجبی دوانی (زاده  ۵مهر  ،۱۳۰۸روستای دوان کازرون در استان فارس  -درگذشته در  ۱۸دی  ،۱۳۸۵قم) نویسنده
و محقق ایرانی بود که آثار متعددی در رابطه با اسالم و تاریخ اسالم نگاشتهاست .از وی مقاالت متعددی نیز در شرح حال
فقها و علما در مجالت دینی ،به ویژه مجله مکتب اسالم چاپ شدهاست .تحصیالت عالی حوزوی را در درس خارج
آیةاهلل بروجردی و امام خمینی دنبال کرد.
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احترا م به جناب کمرهای نگریستند ،نتیجه آن که پس از پایان جلسه امروز از ایشان خواهش
ت مورد قبول
ن درخواس 
ی نمازخوانها بر عهد ه بگیرد .ای 
کردند ک ه امامت نماز جماعت را برا 
واقع شد و ساعت دوازده و نیم در سالن پذیرائی باشگا ه دانشگاه مشهد نماز جمعه به جماعت
ن اقتدا کردند .پس از آنکه جناب
ک چهر ه و خوشبیا 
تشکیل شد و عالقهمندان به این امام نی 
ی آلمان -با عنوان
دکتر جواد فالطوری-1طلبه دیروز خراسان و استاد فلسف ه امروز دانشگاهها 
ق عقاید و علوم شیعی و اهمیت ثمرات آن» آغاز سخن کرد ،سخنانش با عقاید جناب
«تحقی 
ی تا حدی همآهنگ بود ،گروهی با کف زدن او را تشویق کردند.
کمرها 
ت سخنان فالطوری ک ه نمایشگر بیحالی شیعه در کارهای تحقیقی بود،
نکته شایان دق 
ب و مقالهای که اروپاییان در بیست سال اخیر،
ت را بازگو میکرد که در هر  530کتا 
ن حقیق 
ای 
ی اختصاص دارد ،این یکی هم اکثر
د تنها یکی به شیعه اثناعشر 
دربارۀ اسالم قلمیکردهان 
ق نیست.
ت مواف 
مطالبش ب ا حقیق 
ن جناب «عالل الفاسی»
ح روز یکشنبه ب ا سخنا 
دومین جلسه همگانی در ساعت ده صب 
ً
هلل خان ریاضی هم که قبال در یکی از جلسات
رییس کنگره رسمیت یافت .جناب سید عبد ا 
ی گرفت .رییس کنگره از این جناب
ف مقد م جا 
گروه تاریخ و ادب شرکت کرده بود ،در ص 
ن بگوید .او که سالهاست از پرحرفی وکالی
سیاستمدار خواست که چند دقیقهای سخ 
ی از فرصت
ت ول 
س شورا ریاضت میکشد و خون دل میخورد(!) این دعوت را پذیرف 
مجل 
ت آمده سو ء استفاد ه نکرد ،یعنی پیش از آنک ه سخنش ماللآور شود از میز خطابه کناره
بدس 
گرفت .خالصه کالم این جناب چنین بود :از اینکه خو د را در برابر گروهی از دانشمندان میبینم
س و هم مدرسه بودهام ،ولی جناب ایشان
شادمانم .من ب ه روزگار جوانی با استاد مینوی همکال 
ن شدند ،و من از این موهبت محروم ماندم به
ی ایرا 
به را ه علم رفتند و یکی از دانشمندان واقع 
 .1عبدالجواد فالطوری (زاده  - ۱۳۰۴درگذشته  ۱۰دی  )۱۳۷۵پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه بود .وی بنیانگذار کتابخانه
شیعی در دانشگاه کلن آلمان و نیز آ کادمی علوم اسالمی در این کشور است .وی تحصیالت دبستان و دبیرستان را در
این شهر را به پایان رسانید و سپس برای تحصیل علوم دینی ،راهی حوزه علمیه مشهد شد و از محضر :میرزا هاشم قزوینی
و میرزا محمدتقی ادیب نیشابوری بهره برد .عبدالجواد فالطوری پس از آن به تهران رفت و به ادامه تحصیل علوم دینی نزد
عالمه محمد تقی آملی و میرزا مهدی آشتیانی و میرزا محمد علی شاه آبادی پرداخت.
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س از این شکسته نفسی افزود که اختالف
عبارت دیگر او فیض بخش و ما مهمل ماندیم .پ 
ع همکاری مسلمانان شود .آنگاه به
د مان 
سلیقه و متفاوت بودن مذهب و مملکت افرا د نبای 
ی که در این روزگار میان آنان پدیدار شده
ت مسلمانان در روزگاران گذشت ه و تفرقها 
قدرت و عز 
ی و همآهنگی انجامد.
ن ب ه همبستگ 
اشاره کرد و آرزو نمود که جدائیهای موجود مسلمانا 
ن مر د ابتدا با زبان عربی
آنگاه نوبت سخن به آقای محمد محیط طباطبایی رسید ،ای 
ن بگوید .درخواستش با
ی سخ 
فصیح از مقام ریاست خواست که اجــازه دهند تا به فارس 
ت رییس کنگره و کف زدن حاضران تأیید شد.
موافق 
ت نکردهام ک ه موضوع خاصی برای سخنرانی خود انتخاب
ن فرص 
جناب محیط گفت م 
ی خود ،و رشت ه تخصصم که تاریخ است چند دقیقهای
ق ذهن 
کنم ،پس اکنون برمبنای سواب 
ی شما نقل خواهم کرد.
دربار ه محیط زندگی «شیخ طوسی» از حافظ ه برا 
ن در جلس ه تأیید شد .و او نیز از فرصتی که
سخنان این مرد هم با کف زدن اکثر حاضرا 
ل کرده بود تجاوز نکرد.
تحصی 
ی سخنرانی ،آنهم در جلسات عمومی ،سخت
ی از محققان وطنی برا 
جان کالم آنک ه برخ 
د و ت ا حدی آیین مهماننوازی را از یاد بردند .در صورتی که حق بود بیشتر این
ب ه تکاپ و افتادن 
ن خارجی اختصاص داد ه شود تا خاطرۀ خوش این کنگره برای
فرصته ا ب ه شرکتکنندگا 
ل آنان پایدار بماند.
همیشه در د 
ل عا م پیدا کرد یکی
ن گفتند و سخنان آنه ا قبو 
ی ک ه در این جلسه سخ 
از میهمانان خارج 
س مؤسس ه تحقیقات و مطالعات اسالمی راولپندی بود
«پروفسور صغیر حسن معصومی» ریی 
ن گفت.
ی الفقهیه» با زبان عربی سخ 
ن فتاو 
ک ه با عنوان «شیخ الطایفه و جملة م 
ک گیل
دیگر«پروفسور چارل ز آدامز »1رییس مرکز تحقیقات و مطالعات اسالمی دانشگا ه م 
 .1دكتر صالحالدین منجد ،در سال 1920م در دمشق متولد شد .او فرزند شیخ عبداهلل منجد شیخ القراء دمشق بود .او
تحصیالت آ كادمیك خود را در رشته حقوق گذراند .منجد در دانشگاه سوربن فرانسه تحصیل كرد و دكترایش را با رساله
نظام سیاسى اسالم از آنجا گرفت .در دانشگاه فرانكفورت و مدتى را در دانشگاه پرینستون به عنوان استاد مدعو گذراند
و پس از آن مقیم لبنان شد و آثار بسیارى را آنجا نوشت و تصحیح كرد و خود منتشر نمود .اما پس از ناآرامىهاى جنگ
در لبنان ،در جده رحل اقامت افكند و پایان عمرش در حجاز سپرى شد .نمونه فهرستنگارى نسخ خطى او فهرست
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ی سخن گفت ،اما گفتار
ن انگلیس 
خ طوسی» با زبا 
کانادا بود که با عنوان «جنبههای حقوقی شی 
ً
ن خاورشناس
شخصا بر سخنان ای 

ب عالل الفاسی رییس کنگر ه
ب ترجمه نشد .جنا 
او خو 
خرده گرفت و خطاهای او را گوشزد کرد.
ن جلس ه کنگره که در ساعت  9بامدا د روز دوشنب ه  3فروردین  1349رسمیت
در سومی 
ت میز خطاب ه رفتند ،و به ایراد سخنرانی پرداختند .اولین
یافت ،بدون ترتیب ،سیزده نف ر پش 
ب دکت ر صالح الدین المنجد بود که با
ن این جلسه دانشمند کتابشناس جهان غر 
سخنرا 
ن مرد روزی که چشمش به قرآنهای تازه
ب در اسالم» سخن گفت .ای 
ن کتا 
ن «تاریخ تدوی 
عنوا 
ط زیبا
د و گفت اگر این اوراق حتی از خ 
نش 
پیدا شدۀ آستان قدس رضوی افتاد بسیار شادما 
ن که به قرنهای  4تا  6تعلق دارد یکصد دالر
گ کاغذ آ 
ک بر 
د عاری بود ،هری 
ب بیمانن 
و تذهی 
ن است( .اگر عمری باشد مقالهای جداگانه
د افزو 
ارزش داشت .تعداد این قرآنها از  8410مجل 
دربار ۀ آنه ا خواهی م نگاشت).
انصاف آن است که حرفهای حسابی ک ه توسط سخنرانان این روز در زمینههای مختلف
گفته شد اندک نبود.
نتیجۀ کار کنگره شیخ طوسی
در آخرین جلسه کنگره که برای اعال م قطعنامه و پایان کار کنگره در ساعت  5بعد از
ی معنوی ایران
ی دانشمند افغانی از همبستگ 
ظهر تشکیل شد ،ابتدا جناب عبد الحی حبیب 
ن پس برای شیخ طوسی بجای لقب «شیخ
و افغانستان سخن گفت ،و پیشنهاد کرد از ای 
ن همآهنگی بیشتری برقرار شود ،زیرا
ن مسلمانا 
الطایفه» عنوان «شیخ االسالم» بهکار برند ت ا میا 
ن روزگار منافع مسلمانان ایجاب میکند که از تفرقهها دست بدارند و بیشتر به یکدیگر
در ای 
مخطوطات عربى كتابخانه كنگره در واشنگتن است و از جمله آثار معجمى او ،معجم ما ألف عن رسول اهلل؟ص؟ ،معجم
النساء ،أعالم التاریخ و الجغرافیا عند العرب و كتاب معجم الخطاطین و النساخین فى اإلسالم و نمونه تصحیحش،
العبر فى خبر من غبر ذهبى و أمراء دمشق فى اإلسالم صفدى ،جلد اول تاریخ دمشق ابن عساكر ،أدب الغرباء ابوالفرج،
برخى رسائل جاحظ و مصنفات ابن ابىالدنیا و األئمة االثنیعشر ابن طولون است و تصحیح كتاب رسل الملوك و من
یصلح للرسالة و السفارة ابن فراء كه جایزه بهترین تحقیق متون كهن را از مجمع العلمى العربى دمشق گرفت.
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ی محفوظ بماند.
ن همبستگ 
ک شوند ،البته باید منافع هر ملت در ای 
نزدی 
ی از دانشگاه مراکش با زبــان فارسی از
د اللطیف سعدانی به نمایندگ 
سپس دکت ر عب 
دانشگا ه مشهد تشکر کرد.
آنگاه پروفسور اسماعیل یعقوب رییس دانشگا ه اسالمی «سورابایا» جاکارتا از کشور اندونزی
ت به ایرانیان از جمله شیخ طوسی و امام
ت مردم اندونزی را نسب 
به صفای تما م احساسا 
محمد غزالی بیان داشت و از دانشگاه مشهد تشکر نمود و گفت از مردم اندونزی ،او اولین
ی به ایران سفر کرده است.
ن نمایند ۀ رسمی مذهب 
ت که بهعنوا 
کسی اس 
سپس االستاذ حسن االمین «نویسنده دایرةالمعارف شیعی» طی سخنانی همبستگی
ن سراسر گیتی را آرزو کرد.
مسلمانا 
ط دکت ر رامیار معاون دانشگاه مشهد و رییس
پس از این سخنران قطعنامه کنگر ه توس 
ی به ذکر مجدد
د و حاجت 
ت درج ش 
دانشکد ه الهیات روایت شد که متن کامل آن در مطبوعا 
آن نیست.
ن دعا کرد و حاضران مختلف العقیده آمین
سپس جناب کمرهای برای پیروزی مسلمانا 
گفتند.
ن کار سپری شد.
آنگاه نوبت شعرخوانی رسید و ساعتی هم بدی 
نب ا تالوت چند آیه از کالم اهلل مجید به مجلس یادبود شیخ طوسی خاتمه داده شد.
در پایا 
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مدیری ستودنی
دکتر محمدحسین سا کت

1

آشنایی من با آیةاهلل محمد واعظزادۀخراسانی به سال  1349شمسی بازمیگردد ،یعنی
هنگامی که استاد ،دبیر علمی کنگره هزاره شیخ طوسی بودند .شادروان دکتر علیاکبر شهابی
(استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) از من خواست که در آن کنگره شرکت
کنم .در آن هنگام دانشجوی سال پایانی کارشناسی حقوق بودم .کنگره از  28اسفند  48تا 4
فروردین  1349در محل بیمارستان تازهساز «شهناز» آن روز و «قائم» کنونی برپا شد .آقای دکتر
شهابی با نامهای مرا برای شرکت در کنگره از سوی دانشکدۀ حقوق تهران معرفی کرد .نمیدانم
چرا هیچ استاد و دعوتشدهای از دانشکدۀ یادشده در آن کنگرۀ مهم شرکت نجست.
استاد محمد واعــظزاده ،با خوشرویی تمام مرا پذیرفت و سپس با تشکیل گروههای
گوناگون ،به گروه فقه ،اصول و مبانی حقوق کنگره معرفی شدم .ریاست ِّ
سنی گروه مزبور با
دکتر جواد تارا (استاد دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران) بود .گروههای تاریخ
.1محمدحسینساكت،قاضیپیشیندیوانعالی کشور،وکیلدادگستریو مدرسدانشگاه،مترجمو پژوهشگردر سال
 ۱۳۲۶در تربتحیدریه به دنیا آمد .او در سال  ۱۳۴۹در مقطع کارشناسی رشت ه حقوق از دانشگاه تهران فارغالتحصیل
شد و در سال ۱۳۵۸دور ه کارشناسیارشد را در رشتههای اسالمشناسی و حقوق تجارت بینالملل در دانشگاه مکگیل
کانادا به اتمام رساند .وی عالوهبر پژوهش در حوزۀ حقوق و ادبیات و تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی ،در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی و دورههای كارآموزی قضایی در كاشان ،مشهد و تهران تدریس میکند.
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و ادب ،کالم ،فلسفه و عرفان در کنار گروه فقه و اصول و مسایل حقوقی ،فعالیت چشمگیری
داشتند .شادروان استاد مینوی در گروه تاریخ و ادب ،استاد دکتر مهدی محقق ،استاد سید
جاللالدین آشتیانی و عالمه جعفری تبریزی در گروه فلسفه و کالم نقش برجستهای داشتند.
آشنایی من با دکتر مهدی محقق از همانجا بود.
در آن کنگرۀ مهم و شکوهمند که تاکنون نظیرش در ایــران کمتر بــرگــزار شــده است،
شخصیتهای علمی و سیاسی مهمی شرکت داشتند .از اروپــا کسانی مانند پروفسور
مونتگمری وات ( ۲۰۰۶-۱۹۰۹م) 1از اسکاتلند و چارلز آدامــز از کانادای آمریکا و از مراکش
ّ
علل الفاسی (1394-1328ق) و از سوریه صالحالدین ّ
منجد 2و دیگران حضور چشمگیری
داشتند .به خاطر فشردگی برنامه سخنرانیها ،نخست گروه فقه و اصول نمیخواست به پرفسور
چارلز آدامز ( ،)Charles Addamsرییس مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مکگیل کانادا
فرصت سخنرانی بدهد .استاد شهید مطهری گفتند« :ایشان از راه دور آمده و من حاضرم وقتم
را به وی بدهم» و به همین دلیل سخنرانی وی در برنامه قرار گرفت.
مسؤوالن کنگره به دنبال فردی برای ترجمه سخنرانی آدامز بودند .من که جوانترین عضو

و منشی گروه بودم ،ترجمۀ سخنران آدامز را برعهده گرفتم که با عنوان «نقش شیخ طوسی
1.مونتگمری وات ( )W.Montogmery Wattاستاد رشتۀ زبان عربی و مطالعات اسالمی در دانشگاه ادینبورگ در
اسکاتلند بود .وات ،برجستهترین مفسر غیرمسلمان اسالم در غرب به حساب میآمد و تأثیر عظیمی در رشتۀ مطالعات
اسالمی برجای نهاد .حوزۀ تخصصی مطالعات وی ،اندیشههای امام محمد غزالی بود .وی سالها در دانشگاه ادینبورو
تدریس میکرد و شاگردان زیادی در حوزۀ اسالمشناسی تربیت کرد .نام او ،توسط خیلی از مسلمانان در سرتاسر دنیا
با احترام برده میشود .وات ،زندگینامهای از محمد تألیف کرده به نام« :محمد در مکه ( ،)۱۹۵۳و «محمد در مدینه»
( )۱۹۵۶که در این رشته ،کالسیک به حساب میآیند.
 .2دکتر صالحالدین ُم ّ
نجد ،متولد دمشق در سال ۱۹۲۰م بود .منجد با تالش مداوم در مطالعۀ علوم مختلفی چون تاریخ
و ادبیات و سیاست نامش در آغاز جوانی در کنار بزرگان پژوهشهای فرهنگی نشست و در دورههای بعد با کسب تجربه
و تحقیق بیشتر در متون ،از ناموران عرصۀ پژوهش در متون کهن و نسخ خطی اسالمی و تاریخ کتاب و کتابت شد و
کارهای ارزشمند بسیاری را در این موضوعات نگاشت که شمار آنها بیش از یکصدوپنجاه اثر است .با سفرهای بسیاری
که در آنها به مخطوطات اسالمی اهتمام میورزید و فهرستهای کوچک و بزرگ زیادی از مجموعههای خطی نگاشت
و در زمینههای پژوهشی خود در دانشگاههای مختلف دنیا سخنرانی کرد و ازجمله به مسکو ،کمبریج ،توبینگن ،مونیخ،
پاریس و در ایران به تهران و مشهد و شیراز ،و در کراچی و دهلی و استانبول و بغداد و شهرهای اسالمی دیگر سفرهای
علمیکرد تا آنجاکه از او با عنوان «سندباد المخطوطات» یاد میکردند.
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در اصولفقه شیعه» بود و شبانه پس از ترجمۀ متن ،در روز سخنرانی آن را پس از ایراد متن
انگلیسی سخنران ،خواندم .به سبب ترجمۀ ادبی و روان من از متن انگلیسی و بهویژه موضوع
مقاله که در دفاع از اندیشۀ شیعه در اصولفقه ،بسیار مورد توجه قرار گرفت .چنانچه به گفتۀ
مرحوم غالمرضا قدسی ،جمعی قصد داشتند قالیچهای به ایشان هدیه بدهند.
مرحوم استاد سید محمد محیط طباطبایی (1371-1280ش) به من گفت« :چــرا از
آغاز در کنار سخنران ایستادی و سپس ترجمه را خواندی؟ شأن علم پایین آمد! میبایستی
مینشستی و پس از پایان سخنرانی بر میخواستی و ترجمه را میخواندی» این پند استاد
همیشه در گوشم ماند.
پند دیگری از استاد محیط طباطبایی در همان سالها که در جلسه هیأت تحریریه مجلۀ
وحید تهران شرکت میکردم و بسیاری از بزرگان و دانشمندان مانند استاد نصراهلل فلسفی
(1360-1280ش) ،دکتر سید ضیاءالدین سجادی (متولد  1299مشهد) و دیگران شرکت
میکردند ،این بود که «هرگز آیۀ قرآن را از حفظ مخوان و از روی متن بخوان .مبادا که غلط
ن همه مهارت در عربی همیشه این کار را میکنم».
بخوانی .من با ای 
کسانی که با استاد مینوی آشنا بودند میدانستند که از وی گهگاه انتقادهای تند و گاه
زنندهای در همایشها و کنگرهها سر میزد .ایشان بهخاطر همین نیشها بهعنوان «پژوهشگری
ستیهنده» شناخته میشدند .این عنوان در آن روزها با خردهگیری مرحوم مینوی روبهرو نشد.
من
استاد مینوی به من گفت« :شما به این ترجمه آب و رنگ داده بودید ».این انتقاد نرم ،برای ِ
دانشجوی جوان حقوق در یک کنگرۀ جهانی مهم و برجسته ،دلچسب نیامد.
چندسال بعد که دانشگاه تبریز متولی کنگرۀ تحقیقات ایرانی شد که بههمت شادروان
ایرج افشار ساالنه برگزار میشد .در یک نشست خصوصی که در منزل استاد میرسلیم ،با
حضور تنی چند از استادان شرکتکننده ،مهمان بودیم ،در پایان ،به هنگام خداحافظی،
استاد مینوی با پوزشخواهی از بابت کنگره هزارۀ شیخ طوسی و ناصرخسرو مرا بوسید و مورد
تفقد قرارداد .روانش شاد.
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مدیریت استاد واعظزاده به همدستی استاد دکتر فریار ،ستودنی بود .از آن هنگام با استاد
واع ـظزاده آشنایی پیدا کردم .پس از آن ،در کنگره جهانی سیبویه به سال  1353در شیراز
با زهم از دیدار و گفتگوی با ایشان لذت بردم .در دهۀ شصت با ویرایش مجلۀ «مشکات»
در بنیاد پژوهشهای آستانقدسرضوی از نزدیک با ایشان که آن زمان سردبیر مجله بودند،
همکاری داشتم.
استاد واعظزاده که درس همبستگی را از استاد بزرگوارش مرحوم آیةاهللالعظمی بروجردی
آموخته بود ،تا پایان زندگی به این اندیشه احترام مینهاد؛ زیرا شخصیتی معتدل ،بیتعصب
و تااندازهای روشنفکر بود .بعدها سالیان سال با همنشینی و همگویی با کسانی چون مرحوم
استاد محمدتقی شریعتیمزینانی افکار ارزنــدهای را دنبال میکرد .کوشش ،دقتُ ،پرکاری
و اخالص استاد را همگان میستودند؛ گرچه گاهی ایستادگی بر سر یک سخن و اندیشه و
نپذیرفتن مطلبی ،دیگران را رنجه میساخت.
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در باب کنگرۀ اقتصاد اسالمی
مصاحبه با حجةاالسالموالمسلمین دکتر غالمرضا مصباحیمقدم

1

• ارزیابی حضرتعالی از نقش و جایگاه علمی مرحوم واعظزادهخراسانی؟هر؟ در کنگرۀ
اقتصاد اسالمی-که توسط ایشان برگزار شد -چیست؟
مرحوم استاد واعظزاده خراسانی ،از موقعیت علمی برجستهای در سطح ملی برخوردار بودند
و نقش ایشان در حضور و مدیریت و مسؤولیت و ریاست ایشان بر کنگرۀ اقتصاد اسالمی بود .اگر
به سخنرانی افتتاحیه ایشان مراجعه کنید ،میبینید که آن سخنرانی علمی ،مشحون از مطالب
ّ
مهم بین رابطۀ دین و اقتصاد بود که حکایت از تسلط ایشان بر این مباحث میکرد .از طرف دیگر،
ایشان استاد تمام دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد بودند و فراتر از این ،ایشان کسی بود
 .1دکتر غالمرضا مصباحیمقدم (متولد  ۱۳۳۰مشهد مقدس) در سال  ۱۳۶۲در رشته اقتصاد کارشناسیارشد گرفت و
سه سال بعد به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش درآمد .ریاست مرکز تحقیقات اسالمی سپاه پاسداران و همچنین
ریاست گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم را میتوان از دیگر فعالیتهای علمی او در دهۀ شصت ذکر کرد.
ازجملهفعالیتهایعلمیتحقیقاتیویدر دهۀهفتادمیتوانبهریاستدانشکدهالهیاتدانشگاهتهراندر سالهای
 ۷۵تا  ،۷۷معاونت پژوهشی دانشگاه ا مامصادق؟ع؟ ،عضویت در هیأتامنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی طی دو دوره چهارساله و ریاست بر گروه اقتصاد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دانشگاهها از سال ۷۵
اشاره کرد که تاکنون ادامه دارد .از آثار او می توان به «بررسی سیستمهای اقتصادی»؛ «درآمدی بر اقتصاد اسالمی»؛ «مبانی
اقتصاد اسالمی»؛ «محاضرات فی االقتصاد اإلسالمی»؛ «تلخیص و تکمیل مبانی اقتصاد اسالمی» ؛ «مجموعه مقاالت
اقتصادی» ؛ « کلیاتی از اقتصاد اسالمی»؛ «مسائل کنونی پول ،بانک و مشارکت در شرکتها»؛ «موجز اسس اإلقتصاد
اسالمی» و ...اشاره کرد.
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که قبلتر از این کنگره ،کنگره شیخ طوسی؛ را برگزار کرده بود و از اینجهت هم وزنۀ علمی سنگینی
بهحساب میآمدند .عالوهبر استادی و نقشهایی که در جاهای دیگر داشتند ،موقعیت ویژۀ
شخصیت مرحوم واعظزاده خراسانی بهعنوان ریاست این کنگره ،موجب شد که دعوت ایشان را
شخصیتهایبلندپایهو قابلتوجهیاز اساتیداقتصاددانشگاههاو اساتیدحوزهاجابت کنند.
•نقش جنابعالی در آن کنگره چه بود و چه شخصیتهای برجسته علمیای در این کنگره
حضور داشتند؟
بنده آن موقع رییس گــروه اقتصاد دفتر همکار یهای حــوزه و دانشگاه بــودم که اآلن به
«پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» تغییر نام داده است و این پژوهشگاه در حال حاضر از شهرت
قابلتوجهی برخوردار است .در این کنگره از طرف آقای حجةاالسالموالمسلمین علیاکبر
الهیخراسانی 1برای داوری مقاالت واصله و ارایۀ مقالهای که در راستای اهداف اقتصاد اسالمی
نگاشته بــودم ،دعوت شدم .عالوهبر این ،یک پیامی هم آنوقــت مرحوم آیـةاهلل منتظری که
قائممقام رهبری بودند ،به کنگره ارسال کرده بودند که خیلی طوالنی بود و از بنده خواستند
آن را تلخیص و سپس ارایه کنم که با حفظ محتوا ،پیام را تلخیص کردم و ارایه دادم .خود
همین پیام هم نشان میداد که این کنگره از چه جایگاه مهمی در سطح ملی برخوردار بود.
در این کنگره از شخصیتهای برجسته و مهمانهای عالیقدری ازجمله :مرحوم آیةاهلل واعظ
طبسی 2،آیةاهلل سید محمود هاشمیشاهروی 3،آیةاهلل شیخ محمد مؤمن 4و تعدادی از اساتید
ن قدس رضوی.
 .1دبیر علمی کنگره و مدیرعامل وقت بنیاد پژوهشهای آستا 
 .2مرحوم عباس واعظطبسی (1394-1314ش) سمتهای زیر را در جمهوری اسالمی ایران داشته است :تولیت آستان
قدس رضوی پس از انقالب اسالمی ایران از سال۱۳۵۷ش؛ نمایندۀ ولیفقیه در استانهای خراسانرضوی ،شمالی و جنوبی؛
مدیرعالیحوزۀعلمیۀخراسان؛عضوپیشینمجلسخبرگانرهبری؛عضوپیشینمجمعتشخیصمصلحتنظام.
 .3از مراجع تقلید شیعه و متولد1327ش نجف .وی مسؤولیتهای زیر را در کارنامه دارد :عضو فقهای شورای نگهبان از
سال  ۱۳۷۳تاکنون (بهجز دهسال ریاست قوه قضائیه) ،نایبرییس دوم مجلس خبرگان رهبری ،عضو جامعه مدرسین
حوزۀ علمیۀ قم و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رییس مؤسسه «دایرةالمعارف فقه اسالمی بر طبق مذهب
اهلبیت؟ع؟»و....
 .4از مسؤولیتهای محمد دانشزادهقمی (متولد ۱۳۱۶ش) است :عضو فقهای شورای نگهبان (شش دوره) ،عضو
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مطرح دانشگاهها در بحث اقتصاد بهویژه اقتصاد اسالمی ازجمله آقای دکتر ایرج توتونچیان،

1

دکتر سید کاظم صدر 2و آقای دکتر پرویز داوودی 3و نیز دیگر اساتید حوزوی و دانشگاهی مطرح
در این حوزه دعوت بهعملآمده بود.
•ارزیابی خود را از جایگاه و نقش مؤثر این کنگره در بحث اقتصاد اسالمی و روزآمد بودن آن
بفرمایید؟
این کنگره به نظر من از نظر سطح مشارکت و ارایۀ مقاالت و سخنرانیها ،عالیترین کنگره
در بحث اقتصاد اسالمی تا به امروز بوده است .علیرغم اینکه قبل از این کنگره ،همایشهایی
هم در این راستا در کشور برگزار شده بود اما در این سطح نبود و میشود گفت این کنگره،
اولین کنگرۀ اقتصاد اسالمی تلقی میشد که از شأن و منزلت و وزانت واالیی برخوردار بود.
ً
بحثهای آن موقع کامال روزآمد بود و مجموعه مقاالتی 4از آن کنگره چاپ شد که مورداستفادۀ
مجلس خبرگان رهبری (چهار دوره) ،نایبرییس مجلس خبرگان رهبری ،عضو شورای بازنگری قانون اساسی ،عضو
شورای عالی قضایی ،رییس دادگاه عالی انقالب اسالمی (دادگاه عالی قم) و عضو شورای عالی سیاستگذاری ،عضو
جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم ،عضو مجمع جهانی اهلبیت؟مهع؟ و رییس مجمع فقه اهلبیت؟مهع؟ ،عضو هیأت
امنای دانشگاه قم و رییس دادگاه عالی قم.
 .1دكتر ایــرج توتونچیان در سال 1319ش در تهران به دنیا آمــد .ایشان پس از اخذ كارشناسی بازرگانی و طی دوره
كارشناسیارشدمدیریتبازرگانیدانشگاهتهران،برایتكمیلمعلوماتدانشگاهیبهآمریكاعزیمت كردو در سالهای
 1972و  1976از دانشگاههای وایومینگ و تكزاس در مقاطع كارشناسیارشد و دكترا با امتیاز عالی و برای اولینبار به اخذ
مدرك نایل آمد .ایشان در حال حاضر استاد ّ
مدعو دانشگاه الزهراء و دانشگاه تربیت مدرس است.
 .2ایشان متولد 1325ش در قم است .دارای دکترای اقتصاد كشاورزی از بخش اقتصاد کشاورزی و جامعهشناسی
روستایی (از دانشگاه ایالتی اوهایو) میباشد و اکنون استاد بازنشسته دانشكدۀ علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید
بهشتی است .او مدیر و دبیر کمیتههای علمی فراوانی در حوزۀ اقتصاد بوده است؛ «اقتصاد صدر اسالم» و «احتکار از
دیدگاه فقه و اقتصاد» از آثار وی به شمار میآیند.
 .3وی متولد  ۱۳۳۱در تهران اســت.در سال  ۱۳۵۹دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه ایالتی آیووا در آمریکا
دریافت کرد و استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی است و پیشاز این سمتهای زیر را داشته است :مشاور و
معاون اقتصادی رییس قوه قضائیه ،معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دوران ریاستجمهوری آیةاهلل
هاشمیرفسنجانی) که در آن زمان ،طرحهای اقتصادی زیادی در سطح کالن پایهگذاری کرد .همچنین او در دوره اول
چهارساله ریاستجمهوری دکتر محمود احمدینژاد ،معاو ناول رییسجمهور بود .وی هماکنون مدیرمسؤول فصلنامۀ
تخصصی اقتصاد و الگوسازی است.
 .4مجموعه مقاالت فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسالمی ،زیرنظر محمد واعظزادهخراسانی ،ناشر :بنیاد
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محققان بعدی و نویسندگان مقاالت در حوزۀ اقتصاد اسالمی قرار گرفت .عالوهبر این یک
ً
ً
مجموعه آثاری هم بعدها چاپ شد و عنوانش « ٌ
اإلقتصاد اإلسالمی کتابا و سنة و
نصوص فی
ِ
ً
فقها» 1بود که یک مجموعه بزرگی از متون فقهی و متون روایی در حوزۀ مسایل اقتصاد اسالمی
ُ
جمعآوری شده بود که در نوع خودش یک مجموعۀ ارزشمند علمی و مثل یک دایرةالمعارف
ً
بود .ضمنا در یک فاصلۀ دوساله ،دو کنگرۀ پیاپی از سوی مرحوم واعظزاده برگزار شد.
•مباحثی که در آن کنگره مطرح شد تا چه اندازه اهمیت داشت و آیا در تصمیمات کالن
اقتصادی کشور مؤثر بود؟
بیشتر مباحث آن کنگره ،مباحث بنیادین و نظری بود و نه مباحث کاربردی .البته که
زیاد انتظاری نبود که تبدیل به مباحثی شود که در حوزۀ اجرا و عمل وارد شود .این کنگره ،از
حیث نظری در تصمیمات کالن اقتصادی کشور یعنی بحث اجرائیات دولت اهمیت زیادی
داشت .در حال حاضر ما وارد ُ
کاربردها شدیم و مباحث اقتصاد اسالمی بیشتر جنبۀ کاربردی
یافته است؛ اما مباحث نظری همیشه باید طرح و بررسی شوند .به نظر بنده در آن سطح ،هنوز
هم ما نتوانستهایم کنگرۀ کارآمد برگزار کنیم .به این جهت این را عرض میکنم که برای همۀ
استادانی که آن سال شرکت کرده بودند خاطرهانگیز شده و اآلن هم از آن به نیکی و عظمت
یاد میکنند.
•آیا این فضای خاطرهانگیز بیشتر ناظر به نقش شخصیتی و قوت علمی ایشان بود؟
ً
بله .مدیریت خوب ایشان طبعا موجب شد سطح مشارکت عالی باشد و آثاری که آنجا
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد ،یک جلد1369 ،ش421 ،ص.
ف و با مقدمه و اشراف آیةاهلل محمد
ی تألی 
 .1این مجموعه  16جلدی از سوی گروه اقتصاد بنیاد پژوهشهای اسالم 
واعظزادهخراسانی نشر یافته است .نویسندگان در این مجموعه به بررسی اقتصاد در متون اسالمی پرداختهاند .روش
آنها این است كه در رابطه با هر مبحث ،ابتدا آیات قرآنكریم و آنگاه احادیث و اخبار و سپس نظریات فقهای مذاهب
مختلف اسالمی را آوردهاند.
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ارایه شد از جهت علمی برای مخاطبان حایز اهمیت تلقی میشد.
•مباحث مطرحشده در این کنگره ،اعم از سخنرانیها و مقاالت ناظر به چه مباحثی در اقتصاد
اسالمی بود؟
استادان دانشگاهها بیشتر مباحث مربوط به «علم اقتصاد» را بیان کردند و بیشتر استادان
فلسفی اقتصاد اسالمی و اهداف آن پرداختند.
حوزوی به مباحث فقهی و
ِ
•آیا به دانشجویان توصیه کردید که به مباحث این کنگره در فضای فعلی مباحث اقتصادی
دانشگاهی ،مراجعه کنند؟
بله ،این سفارش مکرر اتفاق افتاده است؛ زیرا مباحث نظری آنجا قوی بود.
•چگونه میشود از فضای اثرگذاری آن کنگره و مباحث مطروحۀ آن الهام گرفت و بهنوعی در
کنگرههای فعلی از آن اثرات و تجربیات استفاده کرد؟
توجه به دعوتکننده و برگزارکننده که چه کسی باشد و از چه جایگاه علمی برخوردار
باشد و چه محبوبیتی در ذهن و دل مدعوین و شخصیتهای حوزوی و دانشگاهی داشته
باشد ،بسیار مؤثر است .بنابراین امروزه اگر بخواهند مشابه آن کنگره را برگزار کنند ،بازهم باید
شخصیتی مثل ایشان به میدان بیاید که چنین کنگرههایی در این سطوح عالی و اثرگذار برگزار
شود .البته بخش مطلوب دیگر این کنگره ،میزبانی سهشبانهروز استادان و شخصیتها با
خانوادههاشان بود.
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مصاحبه با مرحوم آیةاهلل محمد واعظزاده خراسانی؟ق؟:

در اقتصاد اسالمی به هدفی که داشتیم نرسیدیم
حجةاالسالم و المسلمین علی الهی خراسانی

1

مقدمه
آیةاهلل واعظزاده از شاگردان بهنام آیةاهلل العظمی بروجردی و استاد تمام دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی است .او به تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی در کشور شهرت دارد
و خود سالها مدیر کلی این مجمع را برعهده دارد .ایشان بهواسطه نقششان در مجمع و
تفکرات تقریبی ،چهرهای آشنا برای اندیشمندان جهان اسالم است .به سراغ استاد در بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی رفتیم .جایی که اولین کنگره اقتصاد اسالمی کشور
برگزار شد .استاد را در اتاق گروه قرآن و در البهالی صفحات و کتابها پیدا کردیم که سخت
مشغولمطالعهبرایتدوین«المعجمفيفقهلغةالقرآن»بود.موسوعهای که گفتهمیشود کمنظیر
است و استاد بر آن مدیریت و نظارت میکند .از اولین کنگره اقتصاد اسالمی سال گذشته که
سؤال کردیم ،لبخندی زد و از موضوع گفتگو استقبال کرد .با شادابی سخن میگفت و از
توگوی
نرسیدن به هدفی که در اقتصاد اسالمی دنبال میشد ،تأسف میخورد .با هم این گف 
خواندنی را ورق میزنیم.
 .1علی الهی خراسانی ،فرزند علی اکبر متولد۱۳۶۳مشهد .پژوهشگر علوم اسالمی .حوزه علمیه مشهد مقدس.
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•ده سال بیشتر از انقالب اسالمی نمیگذشت که اولین کنگره اقتصاد اسالمی در مشهد برگزار
شد .با توجه به این که حضرتعالی دبیر علمی این کنگره بودید از اهداف برگزاری آن بفرمایید.
ً
باالخره در هر انقالبی که بخواهد کامال نتیجه دهد ،صرفنظر از مسائل سیاسی و وحدتی
که باید بین نهادهای مختلف انقالب به وجود بیاید ،باید به مسأل ه اقتصاد به طور کامل
رسیدگی کرد .اگر انقالبی صورت بگیرد ،ولی نتواند اقتصاد کشور را تنظیم کند ،این کشور
نابود میشود ،همان طور که میتوان گفت اکنون ،در انقالب اسالمی ایران بعد از  ۳۵سال
هنوز مسأل ه اقتصاد مورد بحث است تا جایی که مقام معظم رهبری دربار ۀ آن صحبت میکند
که باید در اقتصاد ،فکری دقیق بشود .با این هدف یعنی عملی کردن انقالب اسالمی که در
حقیقت ،خود انقالب دوم است ،اولین کنگره اقتصاد اسالمی در کشور برگزار شد که بیشتر،
ّ
کلیاتی دربار ه اقتصاد و مال در اسالم بود و مباحث در سه جلد چاپ شد .پس از آن ،دومین
کنگره هم در مشهد برگزار شد .حال جالب است که شما در سالگرد اولین کنگره اقتصاد
اسالمی در کشور به فکر زنده کردن یاد آن هستید وگرنه بسیاری نمیدانند که ما دو کنگر ه عظیم
آن هم در مشهد با جمع بین فقیهان که برخی از ایشان فوت شدند و استادان دانشگاهها ،در
اینجا 1برگزار کردیم .خیلی از بزرگان همآمدند و هنوز اختالفهای سیاسی این قدر اوج نگرفته
ی ما در انقالب دوم و طرح اقتصاد اسالمی این بود که شعارها و آرمانهای انقالب را
بود .سع 
عملی کنیم .من حتی یادم میآید همان وقت که آقای موسوی ،نخستوزیر بود ،چندین بار
نامه به وی نوشتم که ما این کنگره را داریم برگزار میکنیم و میخواهیم کارهای عملی که مفید
به حال اقتصاد است ،اجرا کنیم و شما که نخستوزیر کشور هستید ،در این کار دخالت و
همکاری کنید .او هیچ جوابی نداد! (آن وقت ،همان وقتهایی بود که کم کم اختالفش با
رهبر شروع شده بود .رهبر[ ،در آن زمان] رییسجمهور بود .وقتی آیةاهلل خامنهای ،رهبر شد او
ً
دیگر تقریبا خودش را کنار کشید و حاال اگر فعالیت ضدی هم داشته من اطالعی ندارم)! به
هر حال یک چنین نامهای به ایشان نوشتیم که بینتیجه بود و ما بدون همکاری دولت چنین
 .1بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
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کنگر ه عظیمی را برگزار کردیم .در آنسالها ،غیر از مجلدات فارسی و عربی که دربار ه اقتصاد
اسالمی چاپ کردیم ،فهرستی از کارهای اقتصاد اسالمی را نیز منتشر کردیم که در اروپا انجام
شده بود .اینجا یک استاد دانشگاه داشتیم که به انگلیسی اینها را جمع کرد .در حقیقت
حرکت عجیب و ّ
مفصلتر از هم ه کارهای اسالمی ،در اروپا راجع به اقتصاد اسالمی بحث

شده بود که این استاد هم ه آنها را جمع کرد و ما برای ّاولین بار در تمام کنگرههای عمرمان یک
جلد کتاب انگلیسی ّ
مفصل چاپ کردیم که اکنون نیز وجود دارد؛ در هرحال در کنگر ه ّاول
اقتصاد اسالمی ،مسائل کلی اقتصاد اسالمی ،مانند مال و مالکیت در اسالم مورد بحث قرار
گرفت .مشخص است که این مباحث ،کلی بود؛ ّاما این که راه پیاده کردن تمام این مسائل در
اقتصاد ایران چگونه است ،هنوز به نظر من یک راه روشن عملی پیشنهاد داده نشده است .ما
در کنگر ه دوم به طور دقیق روی کارهای قابل اجرا در اقتصاد بحث میکردیم .من معتقدم هنوز
ً
هم مسأل ه اقتصاد ایران که قهرا باید اقتصاد اسالمیباشد ،سر و صورت کامل نگرفته است.
دلیلش این است که هنوز بین بزرگان و سران مورد بحث است و میان اندیشمندان اختالف
وجود دارد ،حتی در اجرای این اقتصاد اختالف دارند که چطور اقتصاد اسالمی را پیاده کنند.
•حتی با وجود اینکه ّاولین گام این قضیه در سال  13۶۷برداشته شده بود؟
ّ
بله و شاید علتش این است که این افراد در اصل اقتصاد اسالمی اختالفنظر دارند .آن
اوایل یک مقداری اذهان اندیشمندان ،متوجه اقتصاد مارکسیستی بود که فکر میکردند شاید
یک نوع هماهنگی باید در اقتصاد ایران به وجود بیاید که بر اساس سلب مالکیت خصوصی
باشد؛ به هر حال مباحث علمی اقتصاد ،خیلی مسأل ه مهمی است که تا حاال دو بار رهبر
دربار ه این مسأله در سخنرانیهای خود به طور مفصل مطرح کردند و متأسفانه هنوز هم کار
جدی صورت نگرفته است.
•نکتهای که برای همه جالب است این که این کنگره جمع اضداد بود! یعنی سعی شده بود
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که از هم ه اندیشمندان از آیةاهلل مصباح و مرحوم سیدمنیرالدین حسینی گرفته تا محمد مجتهد
شبستری و مرحوم آیةاهلل جناتی و دیگران دعوت بشود.
ً
احسنت! بله همین طور است .تقریبا در کشور بینظیر بود .پنجاه نفر از حوزههای علمیه
و پنجاه نفر از استادان دانشگاه دعوت شده بودند که ما برای ّاولین بار با آنها آشنا میشدیم و
ً
این استادان ،بعدا نهایت لطف را در کنگرههای دیگر که بودیم ،به ما داشتند و هنوز ارتباطاتی
دارند .عجیب این است که گاهی میگفتند آن کنگر ه شما یعنی اقتصاد اسالمی بینظیر
بوده ،چون نتوانسته بودند چنین کنگر ه مهم و عظیمی را در اقتصاد تشکیل بدهند ،با آنکه
همه آنها استاد اقتصاد بودند؛ ولی در این کنگره دیدند غیر از آن مسائل اقتصادی که آنها
در علم اقتصاد بحث میکنند ،یک حرفهای جدیدی در اسالم نیز وجود دارد که خیلی
استفاده کردند .در آنجا برای ّاولین بار استادان اقتصاد با عالمان و فقیهان روبرو شدند و دیدند
ً
در مسائل اقتصادی ،حرفهای جدیدی با نگرش اسالمی وجود دارد .انصافا هم کنگره ّاولی و
هم دومی کار خوبی بود که صورت گرفت؛ ولی بهنظرم دیگر کار جدی صورت نمیگیرد و این
مسایل فراموش شده است.
•دلیلش را چه میدانید؟ آیا خود عالمان و اندیشمندان به این مسایل اقبال جدی ندارند؟
بله! این مباحث دنبال نشده است .بعد هم یک اختالفهای سیاسی بین همان افرادی
که اینجا شرکت داشتند -که شما اشاره کردید ،-پیش آمد که به آنها مجال نداد که درباره
اقتصاد اسالمی به طور جدی فکر کنند .در حقیقت ،در ایران از همان ّاول در کار سیاسی
دو دسته بودند .یک دسته خودشان را روشنفکر و یک عده اصولگرا میدانستند و این تا امروز
هم ادامه دارد ،البته این را هم بدانید که هم ه انقالبها ،اختالفات اساسی و دو دستگیها
را داشتهاند و دارند و انقالب اسالمی ایران کمتر چنین مشکلی دارد .انقالبها بعد از چند
ً
سال اصال از هدفشان منحرف میشدهاند؛ برای مثال انقالب ناصر که علیه فرهنگ اروپایی و
آمریکایی بود ،مبارک عین برنامههای آمریکا را اجرا میکرد و [در نتیجه] انقالب مصر منحرف
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ّ
شد؛ اما ما هنوز منحرف نشدهایم ،و علتش هم وجود رهبری مجتهد و ملتزم به اجرای احکام
اسالمی است .این در انقالبهای دیگر نیست .یک رییسجمهوری است که میآید ،طبق
افکار خودش ،مملکت را اداره میکند ،آن یکی دیگر همین طور؛ ولی در ایران یک مرکز ثابتی
برای حفظ اصول انقالب باقی است و آن رهبری است ،این امتیاز انقالب اسالمی ایران است.
•این کنگره در زمان حیات امام برگزار شده است ،آیا مرحوم امام در جریان این کنگره بودند
یا خیر؟
به طور دقیق یادم نیست که شخص ایشان از همان ابتدا در جریان کنگره بودهاند یا خیر؛
اما آقای منتظری که هنوز کنار زده نشده بودند ،به طور کامل در جریان بودند .دستنوشتهای
هم در باب اقتصاد اسالمی نوشتند و فرستادند.
•یکی از کانونیترین مباحث اقتصاد اسالمی ،ربا است که در سخنرانیها و مقاالت اولین
کنگره اقتصاد اسالمی نیز نمود چشمگیری داشت .در این رابطه توضیحاتی بفرمایید.
یکی از مسایل مهم اقتصاد اسالمی ،مسأل ه ربا است .مسألهای که نه تنها در مدینه ،بلکه
در آیات مکی هم مطرح بوده است ،یعنی یکی از انحرافهای شدید ثروتمندان مشرکان مکه،
ّ
مسأل ه ربا بوده است .چقدر مشرکان ،به خاطر گرفتن ربا کسانی را از زندگی به کلی ساقط
کردند .ربا از احکام فقهی است که مشترک بین مکه و مدینه است .در صورتیکه بیشتر احکام
در مدینه تشریع شده است؛ اما این مسأله ،خیلی مهم بوده که از مکه شروع شده است .این ربا
ً
را آن طوری که باید آقایان اقتصاددان ،مخصوصا آنهایی که با بانکها ارتباط دارند ،نمیتوانند
حل کنند؛ چون اگر شما از ربا و بهره صرفنظر کنی ،بانکی نخواهید داشت و اصل وجود بانک
با همین بهرهای است که میگیرند ،حاال آمدند یک کالهی سرش گذاشتند و بانک اسالمی
درست کنند که من نمیدانم کارآیی آن تا چقدر است؟! اسمش بانک اسالمی است؛ ولی
حاال به عنوان دیگر ،همان ربا را میگیرند!

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

501

•شما دلیل را در کمکاری اندیشمندان یا عدم توجه مجریان و مسؤوالن بانکی میدانید؟
مجریان که بانکداری میکنند همان بانکداری که از قدی م بوده و همان فکر است .منتها
به اینها تحمیل شده که شما به این صورت ظاهری و صوری عقود را انجام دهید و وام اعطا
ی هستند که در
کنید؛ اما در دلشان همان ربا است .آنها که دیگر آخوند نیستند ،همانهای 
علم اقتصاد کار کردند و کمکم به همان فکر در امور اجرایی رفتند.
•پس هنوز یک خأل نظری جدی در اقتصاد اسالمی داریم.
به نظرم ،بله! در زمینه اقتصاد اسالمی در کشورهای اسالمی دیدم که تحقیقات مفصلی
صورت میگیرد و این دغدغه وجود دارد .یادم میآید به مصر که رفته بــودم ،در دانشکده
ادبیات دانشگاه قاهره ،با یک استادی روبرو شدم ،دیدم این استاد دربار ه اقتصاد اسالمی
ً
بسیار دغدغه و فکر دارد ،حاال خودش استاد ادبیات بود ،میگفت من دائما در این فکر هستم
که ما باید اقتصاد اسالمی را پیاده بکنیم .در ایران هم اگر ادعایی شده ،سر و صورت اقتصاد
اسالمی است؛ ولی بدان عمل نشده است! نکتهای را خدمتتان میگویم که به اقتصاد اسالمی
ارتباط دارد .من این بار که قرآن را در ماه رمضان ختم میکردم ،میدیدم چقدر قرآن هم در
آیات مکی و هم آیات مدنی بر انفاق مجانی نسبت به فقرا تکیه کرده است .بهنظر میآید هر
ً
چه هست و نیست را انسان باید دائما به دیگران بدهد ،البته قرآن حد برایش تعیین کرده و
گفته است خودتان را خیلی به زحمت نیندازید که با انفاق بسیار ،خودت هیچ چیزی نداشته
باشی؛ ّاما بر انفاق ،تأ کید فراوان کرده است .اگر انسان این آیات را جمع کند به نظریهای در
باب انفاق در جامعه میرسد .حال ما انشاءاهلل وقتی در معجم به کلم ه انفاق برسیم ۱۰۰ ،آیه
در این زمینه وجود دارد که همگی تأ کید قرآن بر انفاق است .ببینید این خودش یکی از مسایل
اقتصاد اسالمی است .در اقتصاد تأ کید نمیکنند که کسی مجانی پول بدهد؛ ولی اسالم این
ّ
قدر تأ کید دارد ،البته علت تاریخیاش این بود که در صدر اسالم ،به ویژه در مکه فقرا زیاد
بودند .در جنگها افراد کشته میشدند ،یتیمان زیادی بودند .ببینید چقدر یتیمان و فقیران
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در جامعه آن زمان زیاد بوده است .به خاطر همین قرآن در سورههای مکی نیز بر این تأ کید
داشت که این وضع مملکت اسالمی مطلوب نیست که نصف مردم فقیر باشند و یتیم و
مسکین ،هیچ رفاهی نداشته باشند و یک عده هم ثروتمندان از آنها ربا هم بگیرند و مکه چنین
وضعیتی داشت .همچنین در مدینه قبل از آمدن اسالم ،یهودیان همین کارها را داشتند و
ربا میگرفتند ،و در آیات مدنی خطابهایی به آنها وجود دارد؛ اما بعد که مسلمانها در
مدینه جمع شدند کسانی ،بهخصوص از منافقان ،به این فکر بودند که مسأل ه ربا را زنده کنند؛
بنابراین در سورههای مدنی ،به خصوص آیات طوالنی آخر سور ه بقره ،قرآن روی این مسایل
خیلی تأ کید دارد .اینها مساسلی در اقتصاد اسالمی است که هدفمان بود ،باید اعتراف
ً
کنیم که به هدف نرسیدیم و اصال کار جدی هم فراموش شده است.
•چرا پس از گذشت 35سالی که از انقالب اسالمی میگذرد ،هنوز اقتصاد ما اسالمی نشده
است؟
اینکه فرمودید چرا؟ من هم درست نمیدانم! ولی معلوم میشود که انقالب اسالمی در
خط اقتصاد درست پیاده نشده استّ .اول باید خود اقتصاد اسالمی به طور کامل روشن شود
که چیست؟ کنگرههایی که ما برگزار کردیم برای همین بوده است .تا به امروز ،هم دیگران
بحث میکنند؛ اما هنوز خیلی روشن نیست .مالحظه کنید یکی از مسایلی که عرض کردم
همین کثرت اصرار قرآن بر انفاق است ،یعنی معلوم میشود این جزء اقتصاد اسالمی است که
باید در مملکت اسالمی انفاقکننده زیاد باشد ،تا اقتصاد سر و سامان بگیرد ،وگرنه با قوانین و
مقررات نمیشود فقر را برداشت .باید سعی کرد که مردم در حد اعال عالقهشان به انفاق باشد،
از راه حالل مال جمع کنند؛ ولی به نگهدار یاش برای آینده عالقهمند نباشند .پیوسته به
فقیران باید خدمت کنند .حضرت امام حسن؟ع؟ ،دو بار تمام ثروتش را به فقیران دادهاند.
ببینید این عمل به قرآن است .من ندیدم که در این بحثهایی که دربار ه انقالب اسالمی و
اقتصاد میشود ،حتی آنچه در این دو کنگره شد بر این مسأله تأ کید بشود و کار جدی صورت
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بگیرد .به هرحال باید در پایان اعتراف کنیم با آن همه کاری که هم ما انجام دادیم و هم دیگران
و کتابهای متعددی که نوشته شده است؛ اما هنوز اقتصاد اسالمی به طور کامل ناشناخته
مانده است .باید راهحلهای اقتصادی مانند انفاق از قرآن استخراج شود و در میان مردم
تعمیم پیدا کند.
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قرآنپــژوه روش ـنبین

فصلنهم:

مقاالتاهدایی
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بازتبیین «نظریه فقه فتوایی قدما»
آیةاهلل احمد مبلغی

1

مرحوم واعظزادۀ خراسانی بر اندیشههای آیةاهلل العظمی بروجردی متمرکز بود؛ وی در این
چارچوب ،به مهارتها و خطوطی دست یافت که در آثار خود ،آنها را منعکس کرده است.
خطوطی که مرحوم واعظزاده در مدرسه آیةاهلل بروجردی آموخت و آنها را پی گرفت ،چهار
خط فکری است که عبارتاند از:
.1شناخت مختصات فقه تفریع 2و فقه ما قبل تفریع به عنوان دو مرحله تاریخی؛
.2شناخت کارکرد تراث فقهی قدما در اجتهاد؛
.3ضرورت حضوربخشی به شیعه در مناسبات مشترک با اهل سنت؛
.4باورمندی به برقراری تعامل مباحثهای میان فق ه مذاهب.
مرحوم آیةاهلل واعظزادۀخراسانی دارای کارکردهای قابل توجهی در طول عمر خود بود که
برخی از آنها میتواند به جهت کالن بودن از یک طرف و برخاستگی از مدرسه آیةاهلل بروجردی
 .1آیةاهلل احمد مبلغی (زاده  ۱۳۳۸در خرمآباد) استاد درس خارج و یکی از چهرههای بینالمللی حوزه علمیه قم ،عضو
مجلس خبرگان رهبری و رییس مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی است .وی همچنین مؤسس و رییس
مرکزپژوهشهایدینیتطبیقیالتجدیددر لبناناست.
 .2اصل تفریع به معنای تنزل نظام مند و علمی اصول قرآنی و روایی تا حد پاسخگویی به یک مساله جزئی مبتال به افراد
جامعهاست.
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از طرف دیگر ،در دستور کار مطالعاتی حوزههای علمیه قرار گیرد.
امکان دارد در مواردی ،قرائت وی از مدرسه آیةاهلل بروجردی قابل نقد باشد؛ اما سه چیز
مسلم است:
.1ایشان در مقام عرضه و شرح دروندادهای مدرسه آیةاهلل بروجردی بوده است که خود ،نیز،
به این امر ،تصریح میکرد؛
.2وی در مواردی ،اندیشههای ایشان را به سمت عملیات در فضای جامعه سوق داده
است؛
.3او دست کم در مواردی به نگاه این عالم ربانی رسیده بود.
البته به دلیل حساسیت به اندیشههای آیةاهلل بروجردی ،الزم است فضالی حوزههای
علمیه ،رابطه اندیشههای آیةاهلل واعـظزاده خراسانی را با مدرسه آیةاهلل بروجردی به مداقه و
بحث بگذارند.
آیةاهلل بروجردی اندیشۀ طبقه قدمایی را ارائه کرد که دارای کتابهای ویژه فقهی بوده ولی
تفریعی نیستند؛ یکی از ابتکارهای مرحوم آیةاهلل بروجردی ،ارائه اندیشۀ کارکرد فقهی قدما و
نقش بیبدیل کتابهای این مجموعه در ارتباط با فقه و اجماع بود.
مرحوم واعظزادۀخراسانی ،از معدود افرادی بود که اندیشۀ آیةاهلل بروجردی را با حساسیت
و دقت دریافت کرد ،بر آن متمرکز شد و فراتر ،در احیای آن کتابها کوشید؛ وی با مقدمههای
عالمانه خود بر برخی از آن کتابها ،اندیشه آیةاهلل بروجردی را به جامعه علمی عرضه کرد.
ایجاد نگاههای همسو با اهل سنت
مرحوم واعظزاده خراسانی ،دارای نگاه جهان اسالمی بود و از آنجا که آیةاهلل بروجردی ،در
پی ایجاد رابطه نیکو با اهل سنت بود و ابتکارهای زیادی در این زمینه داشت و به جای تمرکز
کردن به برخی از مسائل که اختالف را بیشتر میکند ،به برخی ضوابط و ایجاد اعتماد متقابل در
رابطهها تمرکز کرد ،به گونهای که بسیار حساس بود مناسبات دستخوش اختالف نشود ،شاگرد
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ایشان ،مرحوم واعظزاده خراسانی ،این نگاه را دریافت و از همین خاستگاه وارد تقریب شد،
این دریافت از دیدگاه آیةاهلل بروجردی ،او را به سفرهای طوالنی واداشت و با شخصیتهای
دانشگاه االزهر 1و دیگر علمای اهل سنت مالقاتهایی کرد.
مرحوم واعظزادۀخراسانی ،به بخشهای مهمی از جهان اسالم سفر کرد ،خاطرات آنها را
نوشت و آنچه را که آیةاهلل بروجردی از مناسبات مشترک در سر میپروراند ،وی ،از نزدیک در
یک سفر طوالنی مدت دید.
از همین رو ،زمانی که رهبر معظم انقالب اسالمی ،حضرت آیةاهلل خامنهای ،به ابتکار
تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسالمی دست زدند ،این شخصیت را به دلیل برخورداری از
سابقه تقریبی برای دبیر کلی تقریب مناسب دیدند.
باور به تعامل علمی و مباحثهای میان فق ه مذاهب
توگوهای فقهی و آشنایی فقهای مذاهب از یکدیگر
مرحوم واعظزادۀخراسانی ،به گف 
توجه جدی داشت؛ ایشان بر اساس این نگاه ،و به منظور تدریس ،مباحثه و مقارنۀ فقه تمام
مذاهب ،طرح تأسیس دانشگاه مذاهب اسالمی 2را داد که الزم است ،از شکل دانشگاهی
کوچک ،به جریانی ممتد و فعال از نظر اندیشهای ،فقهی و ارتباطی تغییر یابد.

 .1دانشگاه االزهر (در عربی :جامعة األزهر الشریف) که در بین سالهای  ۹۷۰تا  ۹۷۲به عنوان یک دانشگاه در شهر قاهره
مصر پایهگذاری شد ،مرکز اصلی ادبیات عربی و علوم اسالمی اهل تسنن در جهان است .این دانشگاه بزرگترین مؤسسه
دینی ،علمی ،اسالمی در جهان و سومین و قدیمیترین دانشگاه در جهان بعد از دو دانشگاه الزیتونة و القرویین است.
 .2دانشگاه مذاهب اسالمی ،وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی است و با هدف آموزش تمامی مذاهب
فقهی اسالمی تأسیس شده است .اساسنامه این دانشگاه در سال  ۱۳۷۱مورد تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی
قرار گرفت.
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به بهانۀ بزرگداشت مرحوم آیةاهلل واعظ زادۀخراسانی؟ق؟

ریشۀ تقریب پیش از دارالتقریب در مصر و در قضیۀ
ازدواج ولیعهد ایران با فوزیه در سال 1317ش1938/م
حجةاالسالم و المسلمین دکتر رسول جعفریان

 .1بدون شک تشکیل دارالتقریب ،بزرگترین اتفاق فکری-عملی است که در زمینه
تقریب میان مسلمانان یا به اصطالح مسأله وحدت شیعه و سنی در تاریخ مناسبات این دو
گروه رخ داده است .به طور طبیعی میتوان گفت منطقیترین کار نیز بوده است؛ اما این که تا
چه اندازه موفقیت داشته است ،بحثی است که باید تاریخ نشان دهد.
تأسیس دارالتقریب ،در سال  1929 / 1948در مصر بوده است؛ اما این حرکت بیمقدمه
نبود .شاید مهمترین مسأله ،بودن این حادثه در مصر باشد .در این دوره ،مصر ،دارای شرایط
مناسب برای طرح بحث تقریب است و دلیل آن ،روشنفکری خاصی است که در این سرزمین
پدید آمــده اســت؛ در واقــع چند عامل در اینجا دخیلاند :نخست آن که مصر ،کهنترین
کشوری است که با غرب ،افکار لیبرالیستی و مسامحهگرایانه ارتباط دارد و چندین نسل متأثر
از آن است .دوم ،نفوذ قابل مالحظه مسیحیان قبطی در این کشور است که در اصل ،جنبه
عربیگری در فرهنگ مصری ،با وجود سابقه طوالنی و ظاهر عربی آن ،با آموزههای ترکی و
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قبطی درآمیخته است و یکدستی بالد عربی دیگر را نداشت و تا کنون نیز ندارد .سوم این که
نوعی حس راهبری فکری برای جهان اسالم در مصر وجود دارد که ریشه در تاریخ طوالنی دوره
اسالمی دارد .مصر همواره یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فکر در حوزه اسالمی بوده است.
به طور خاص ،باید به نفوذ سیدجمال و افکار وحدتطلبانه او -که از فضای دنیای اسالم
علیه غرب نشأت گرفت و به نفع عثمانی بود ،-و همچنین نفوذ عبده از شاگردان وی و دیگر
تربیتشدگان مکتب او توجه داشت.

 .2از زمینههای فکری مصر که بگذریم ،چند دهه نزدیک به سالی که تقریب در آن تشکیل
شد ،چند اتفاق سیاسی مهم رخ داده بود .اول ،مسأله سقوط دولت عثمانی در یک پروسه
طوالنی بود که تقابل شرق اسالمی و غرب مسیحی را جدی و همه مسلمانان را منعطف به
همراهی با عثمانی کرده بود و باعث دور یشان از اختالف نابودکننده قدرت آنها میشد .این
امر هرچند وحدتی یک طرف و تنها به نفع خلیفه عثمانی بود؛ اما شیعیان در عراق ،ایران و
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هند ،آن را همراهی کردند .مهمترین رکن انگیزه سیاسی ،وحدت بود ،افکار سیدجمال نیز در
این زمینه بسیار مؤثر بود و عثمانیها از این وضعیت بهرهبرداری کردند .دوم ،مسأله فلسطین
بود که سالها درگیر منازعه درست شدن کشور اسرائیل بود و این ،صفحهای از منازعه شرق
و غرب بود .سوم ،مسأله پاکستان که هم پای انگلیسیها و هم هندوها در میان بود ،آن هم
صورت دیگری از اختالف بزرگی بود که کفار از آن بهرهبرداری میکردند و این زنگی است که
موقع نیاز به وحدت ،زده میشود.
اگر کسی بداند دامنه اختالف میان شیعه و سنی چقدر بوده است ،اهمیت تشکیل
دارالتقریب را درک میکند و این که چرا کار به جایی نرسید ،در واقع از آن جهت است که
این قبیل وحدتها ،با انگیزههای سیاسی به جایی نمیرسد ،بلکه نیازمند نوعی تغییر جدی
است که احتمال دارد با استبداد پدید آید و طی یک دوره طوالنی با کنترل اوضاع ،از دامنه
اختالفات کاسته شود .همچنین با نفوذ افکاری مسامحهگرایانه که بتواند فکر جمعی جامعه
را عوض کند یا با ترکیبی از این دو ،طی یک و نیم قرن اخیر ،کار فراوان شده است؛ اما آثار کمی
از آن به دست آمده است.
 .3اشـاره شـد کـه جـدای از زمینـه فکـری ویـژه و متفـاوت مصـر (از دیگـر بلاد عربـی) و
چنـد حادثـه سیاسـی ،تقریـب نیازمند چند کنشـگر جدی بود .سـیدجمال و عبـده ،زمینه را
فراهـم کـرده و نسـلی را بـا ایـن مفهـوم و بنیادهـای آن آشـنا کردنـد .در مرحلـه بعـد ،چند شـیخ
االزهـر در ایـن زمینـه فعـال شـدند کـه بـه طـور معمـول از محمـد مصطفـی المراغـی و شـلتوت
یـاد میشـود .بایـد بـه جـد گفـت کـه هواخواهان وحـدت در ایـن دوره در مصـر فـراوان بودهاند.
درسـت اسـت کـه دارالتقریـب در سـال  1348هــ ،تأسـیس شـد؛ امـا ماجـرا بـه سـالها پیش از
آن بـاز میگشـت ،اتفاقـی کـه زمـان ریاسـت المراغـی بـر االزهـر افتـاد -کسـی کـه زمـان تأسـیس
دارالتقریب زنده نبود .-مراغی میان سـالهای  1928تا  1930و سـپس از سـال  1935تا زمان
وفاتـش  14 -رمضـان  ،-1945شـیخ دانشـگاه االزهـر (مهمتریـن نهـاد دینـی مصـر بلکـه جهان
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اسلام) بـود.وی از جماعـت سـادات بـود ،سـالها شـاگردی عبـده را کـرده بـود و تحـت تأثیـر
او قـرار داشـت.
وی علاوه بـر ایـن کـه در زمینـه موضـوع اختلاف میـان فـرق اسلامی ،وحدتـی بـود ،درباره
ادیان و همزیسـتی آنها هم نظر داشـت و رسـالهای با عنوان «الزمالة االنسـانیة» برای کنفرانس
ادیـان در لنـدن نوشـت کـه در سـال  1936در مطبعـة الرغایـب چـاپ شـد .ایـن جـزوه دوازده
صفحـهای ،جایـگاه جالبـی در ادبیـات معاصـر وحدت دینی دارد و به هر حال نشـانگر عمق
نگاههـای مراغـی بـه بحـث وحـدت ادیـان اسـت ،چـه رسـد بـه وحـدت مذاهـب .طبیعـی
اسـت کـه ایـن دیـدگاه او تحـت تأثیـر نگاههـای اصالحـی عبـده بـوده؛ چـرا کـه مراغـی شـاگرد
بسـیار عزیـز او بـوده اسـت .آقـای دکتـر آذرشـب دربـاره مراغـی و رسـالهاش ،مقالـهای نوشـته
اسـت( .رسـاله التقریـب1432 :ق ،شـماره  .84ظاهـرا متـن کامـل را آورده اسـت ).عربهـا
هـم حتـی ایـن اواخـر بـه ایـن مسـأله توجـه کردهانـد؛ از جملـه ،در نشـریه الحیـاة ( 15آوریـل
 )2017مقالـه بلنـدی از البیومـی دربـاره همیـن رسـاله کوچـک و جنبههـای انسـانی در ادیـان
درج شـده اسـت.
 .4در سال  1317 / 1939ش ،زمانی که مراغی ریاست االزهر را داشت ،اتفاق شگفتی
افتاد و آن اینکه شاه ایران ،که فردی ناسیونالیست و ملیگرا بود ،تصمیم گرفت یک شاهدخت
مصری به نام فوزیه را که خواهر ملک فــاروق ،پادشاه وقت مصر بــود ،به همسری فرزندش
محمدرضا که ولیعهد ایران بود درآورد .کسی از رمز این مطلب سخن نگفت ،هر چند جاذبه
وصل دو خاندان سلطنتی میتوانست دلیلی برای این کار دانسته شود.
این رخداد ،به جز جنبههای سیاسی و خانوادگی ،یک جنبه مذهبی هم داشت ،این که
یک دختر سنی به عقد یک پسر شیعه درمیآمد .هرچه بود ،مراغی به عنوان فردی که تابع
پادشاه بود ،میبایست این کار را سروسامان میداد .محمدرضا برای عقد فوزیه در اسفند سال
 1317به قاهره رفت و تا فروردین سال بعد آنجا ماند.
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محمد رضا پهلوی و مراغی ،شیخ ازهر

در این مدت ،از بسیاری از نقاط قاهره و اسکندریه بازدید کرد .مراغی ،عقد آنها را خواند
و ولیعهد ایران هم از االزهر بازدید کرد .در ویژهنامه روزنامه اطالعات ،ص  52آمده است« :در
ساعت  11صبح روز  24اسفند  24( 1317محرم  15 ،1358مارس  ،)1939صیغه مبارک عقد،
توسط جناب استاد اکبر شیخ محمد مصطفی المراغی ،شیخ جامع االزهر ،طبق آیین شرع
مقدس اسالم جاری گردید».
شیخ محمد تقی قمی ،شخصیت مهم ایرانی که نامش با دارالتقریب قرین است و نقش
محوری در آن دارد .او یکی از کلیدهای اصلی باب دارالتقریب است .در آن زمان که هنوز ده
سال تا تشکیل دارالتقریب باقی مانده است ،در مصر زندگی میکرد .خودش میگوید در سال
 ،1939بحث تقریب را با شیخ مراغی در میان گذاشته است( .سرگذشت تقریب ،ص ،173
 .)182این نکته سه وجهی است .نخست نقش مراغی در تقریب ،دیگر نقش محمد تقی قمی
و سوم بحث ازدواج محمدرضا پهلوی با فوزیه که در همین سال رخ داده است.
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خبر عقد با حضور مراغی در روزنامه اطالعات  25اسفند ،ص دوم آمده است.

محمدتقی قمی میگوید« :بعد از شروع جنگ جهانی ،به ایران برگشتم و پس از خاتمه
جنگ دوباره به مصر رفتم و کار را دنبال کردم .با این تالش بود که دارالتقریب در ژانویه 1947
( 1325ش) به طور رسمی افتتاح شد[ .در این زمان مراغی زنده نبود؛ چون او در سال /1946
رمضان  1364ق درگذشته بود .شیخ محمد تقی قمی به روشنی از نقش مشایخ االزهــر در
حمایت از تقریب سخن گفته و اطالعاتی به دست داده است (سرگذشت تقریب ،ص 173
  .)174تا اینجا ،نکته تازه ،همین داستان ازدواج و روابط سیاسی ایران و مصر است کهمیکوشد پل تازهای هم به نام تقریب بزند و این ماجرا را ادامه دهد.
 .5اشاره شد که داستان ازدواج محمدرضا با فوزیه ،در میانه تشکیل دارالتقریب هم مبهم
و هم مهم است .ظاهر قصه این است که روابط ایران با مصر به قدری قوی بود که رضاشاه
تصمیم گرفت که فوزیه ،خواهر ملک فاروق را برای پسرش محمدرضا بگیرد.
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آیا پشت این ازدواج ،عامل سومی مثل انگلیس هم نقش داشته اســت؟ من شاهدی
ندیدهام .به هر حال ،زمانی که رضاشاه تصمیم گرفت تا فوزیه را به عقد پسرش محمدرضا
درآورد ،یکی دو سال به پایان سلطنتش مانده بود .در این مدت ،شماری از نویسندگان و
روزنامهنگاران مصری ،شروع به نگارش آثاری درباره ایران کردند و در این زمینه ،کتابها و
برخی از ویژه نامههای مطبوعاتی انتشار دادند .اخبار دیدار محمدرضا در قاهره ،به طور مستمر
از اواخر سال  1317و فروردین  1318در روزنامه اطالعات و شاید دیگر نشریات ایرانی آمده
است .نقش محمدتقی قمی در سیاست آن دوره و داستان ازدواج را نمیدانیم؛ اما میدانیم
که در مصر بوده و نباید در این جریان بیتأثیر باشد .او سالها مورد حمایت دربار و دولتهای
ایران در مصر برای دنبال کردن مباحث تقریب بود.
قمی هم با دولتیها و هم با قم و آیـةاهلل بروجردی مرتبط بود .آقای خسروشاهی ارتباط
نزدیکی با وی داشت و اطالعاتی فراوانی از او را در کتاب سرگذشت تقریب (مجمع جهانی
تقریب )1389 ،آورده است.
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شیخ محمدتقی قمی از مؤسسان دارالتقریب (م )1369

 .6در سال  ،1939وقتی تصمیم به وصلت دو خاندان سلطنتی گرفته شد ،احمد محمود
الساعاتی ،یک نویسنده مصری ،کتابی با عنوان «رضا شاه بهلوی نهضة ایران الحدیثة» نوشت
که همان زمان توسط مکتب ة النهضة المصریه منتشر شد .عبدالوهاب عزام رییس «جماعة
االخـ ّـوة االسالمیه» تقریظی برای این کتاب نوشت (کتابی که دربــاره تاریخ رضا شاه پهلوی
است) و گفت« :اراد کذلک أن یشید بهذه الصلة المبارکة بین االسرتین الکبیرتین و االمتین
عظیمتین و یتخذ منها فأال حسنا للتقریب بین اهل السنة و الشیعة؛ هدف از نگارش این
کتاب ،وحدت شیعه و سنی یعنی دو خانواده بزرگ و دو امت بوده است»( .مقدمه ،ص م).
وی در ادامه روی وحدت میان شیعه و سنی تأ کید کرده و به خسارتهای تفرقه در جهان
اسالم پرداخته است؛ چنان که اشاره شد ،این کتاب -همان طور که از عنوانش پیداست،-
درباره تاریخ ایران در دوره پهلوی و تأ کید بر اصالحات در ایران است .بخش اول کتاب را،
ساعاتی و قسمت اخیر آن را نویسنده دیگری نوشته است که رسالهای در معرفی شیعه است.
نسخهای از این کتاب ،توسط مؤلف آن به قاسم غنی که زمانی سفیر ایران در مصر بوده ،تقدیم
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شده است که به طور دقیق همین نسخهای است که تصویر آن در اختیار بنده است و در
کتابخانه مجلس نگهداری میشود.
مسأله مهم در ایــن ازدواج و تولید ایــن قبیل نوشتهها ،نزدیک شــدن دولــت عجمی و
ایرانگرای پهلوی به یک دولت عربی است .این که طریقه آشنایی با خاندان سلطنتی مصری
و انتخاب فوزیه چه بوده و مرشد آن ،که بوده است ،نکته مهمی است که تاریخ باید آن را روشن
کند؛ اما این که این مسأله سبب نزدیک شدن ایران و مصر و تقریب میان شیعه و سنی شده،
نکته مهمی است.
فهرست کتاب نشان میدهد که مؤلف خواسته است یک دوره تاریخ ایران را از امپراتوری
ساسانی تا دوره معاصر بنگارد؛ بنابرین اولین بخش ،دولت ساسانی ،سپس ایران تحت الحکم
االسالمی تا نهایت دوره مغول ،آنگاه دوره صفوی و قاجار است که بسیار سریع از آن رد شده
است .بعد از آن با تفصیل بیشتری به قرارداد  ،1919جنگ جهانی اول و سپس ماجراهایی که
به سلطنت رضا شاه ختم شد ،پرداخته است.
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کتاب تا صفحه  162درباره ایران دوره پهلوی با نگاهی به تاریخ پیش از آن است؛ اما از
صفحه  163تا  202بحث تازهای از نویسنده دیگری به نام دکتر محمدحسن االعظمی ،دبیرکل
الجماعة االخوة االسالمیة ،آغاز میشود .جمعیتی که درست در همین زمان ،برای تحقق
بخشیدن به امر وحدت شیعه و سنی ایجاد شد و باید آن را مقدمه اصلی دارالتقریب دانست.
اعظمی با اشــاره به دوستیاش با نویسنده کتاب یعنی ساداتی ،گفته است که از وی
خواسته است تا درباره مذهب شیعه -مذهب اکثریت مردم ایران ،-مطلبی بنویسد.
او میگوید ما در عصری زندگی میکنیم که باید بهتر مطالب و نظرات همدیگر را بشناسیم
و بر اساس آنها ارتباط و اخوت خود را استوار کنیم؛ سپس تأ کید میکند که من با این که در
االزهر درس خواندهام؛ اما قبل از آن ،به دلیل مناظرات مذهبی زیاد در هند ،با مذاهب مختلف
آشنا بودم؛ بنابراین با اصول مذهب شیعه و سنی در آنجا آشنا شدم .هر دو مذهب ،شهادتین
میگویند ،به شعائر و ارکان اسالمی باور دارند ،زکات میدهند ،روزه میگیرند ،حج میروند و
حدود و آداب را رعایت میکنند .با این حال ،شاهد تکفیر و تفسیق آنها توسط یکدیگر هستیم
و گاه همدیگر را بدتر از کفار میدانند .این در حالی است که هر دوی آنها تدین به دین اسالم
دارند و به یک قبله نماز میخواند.
اعظمی میگوید :دلیل ایــن اختالفات،
یــا سیاسی اســت یــا برخی از آرای فقهی که
اختالف در آنها تا امــروز برجای مانده است؛
امــا ایــن اختالفات ،به دنبال خــود ،مطالب
دیگری را هم به همراه داشته و آن ،نسبتهای
نادرستی است که به هم میدهند؛ از جمله
ایــن کــه معتقدند جبرئیل در رســانــدن پیام
وحــی اشتباه کــرده اســت؛ سپس مینویسد:
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اسالم دین تسامح است و از آغاز اسالم به این سو ،این تسامح در آن شناخته شده بوده است.
اسالمی که دعوت به تعامل درست با اهل ذمه میکند؛ به طور طبیعی ،نسبت به مسلمانان
باید روحیه اخوت را بیشتر تأ کید کند ،البته االن من درصدد نیستم که فرقههای اسالمی را
الغاء کنم ،چنان که هیچ کس توان این کار را ندارد؛ اما وقتی میتوان اقوام مختلف را به اسم
وطن جمع کرد ،آیا نمیتوان این همه مسلمان را به اسم وحدت دینی گردآورد؟
اعظمی میگوید :در حال حاضر در مصر ،گروههای مختلف مذهبی هستند و این که
برخی در محاکم قضایی و شرعی به آراء مذاهب دیگر عمل میکنند ،به خاطر مشکالتی
است که خانوادهها گرفتار آن بوده و به این ترتیب حل شده است؛ سپس میگوید :یکی از
زمینههای این وحدت ،میتواند همین مصاهرت ،یعنی ازدواج پسر شاه ایران با دختر پادشاه
مصر باشد .در این زمینه توضیحات بیشتری هم داده شده است و سپس با اشاره به این که
بسیاری از آنچه به شیعه نسبت میدهند ،صحیح نیست ،میگوید تالش میکند تا در این
زمینه روشنگری کند و اهل سنت را با عقاید درست شیعیان آشنا سازد؛ برای مثال درباره نماز
جمعه ،به دلیل این که برخی از شیعیان آن را اقامه نمیکنند ،تصور میشود که آنها نماز جمعه
را قبول ندارند؛ در حالی که آنها شرطی برای صحت نماز جمعه دارند و آن این که باید امام
معصوم از اهل بیت آن را اقامه کند .همان طور که حنفیها هم شروط دیگری دارند ،مانند این
مورد بسیار است.
اعظمی میگوید که ما این «جماعت اخوت اسالمی» را برای همین درست کردیم تا با
برگزاری جلسات علمی و کنفرانسها و مبادالت علمی و دانشجویی ،بتوانیم بین مذاهب
مختلف مشکالت را حل کنیم .در اینجا تالش میکنم تا مذهب شیعه را معرفی میکنم و
در این زمینه باید بگویم که از آثار علمای معاصر شیعه مانند شیخ محمد حسین آل کاشف
الغطاء و سیدمحسن امین استفاده کــردهام؛ زیرا هر دانشی را باید از منبع اصلی متعلق به
خودش استفاده کرد ،هرچند در هر فرقهای افراد افراطی هم هستند ،چنان که در میان اهل
سنت هم کسانی هستند که آثاری تألیف کرده و مطالبی نوشته اند که ربطی به اهل سنت
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ندارد و نباید مورد استناد مخالفان اهل سنت قرار گیرد.
شیخ محمدحسن اعظمی از صفحه  171به بعد با عناوینی چون معنی لفظ الشیعه،
فرق الشیعه ،انتشار الشیعه و خالصة عقید ة الشیعة االثنی عشریه به معرفی مذهب شیعه
پرداخته است .وی سپس میگوید :مسلمانان ،از قدیم و جدید ،اتفاق نظر دارند که هیچ کس
نمیتواند قائل به شهادتین را تکفیر کند؛ سپس در این زمینه مطالبی از ابنعربی و رشیدرضا

(المنار )44 /17 :و همچنین نقلی از النبهانی بیروتی در اوائل کتابش با عنوان شواهد الحق
آورده است ،حتی ابنتیمیه هم در رساله االستغاثه (مجموعه الرسائل الکبری )470/1 :نوشته
است که حضرت رسول؟ص؟ اهل کبائر از اهل توحید را شفاعت کرده است و هیچ کدام از اهل
توحید ،برای ابد در آتش نخواهند ماند؛ پس از آن نمونههای دیگری هم از اقوال علمای سنی

آورده است و مطالب بیشتر در این زمینه را به کتاب الفصول المهمه فی تألیف االمه شرف
الدین اجاع داده است .این آخرین سطور کتاب در صفحه  202است.
بدون شک ،حمایت دولت ایران ،از دارالتقریب ،در مناسبات سیاسی ایران و مصر نقش
اساسی داشته است ،چیزی که در طول دهه بیست ادامه داشت و به دولت مصدق هم رسید.
جالب است بدانیم «هیأت دولت دکتر مصدق در آستانه سفر رییس دولت به قاهره ،بهرغم
مشکالت مالی فراوان و محاصره اقتصادی ایران توسط دولت انگلیس ،در جلسه چهارشنبه
شب 22 ،آبان  ،1330تصویب کرد که «مخارج دارالتقریب مصر در  1329و  1330از اعتبار
دولت پرداخت شود( ».روزنامه اطالعات23 ،آبان )1330
 .7شاید گفته شود که ماجرای وحــدت شیعه و سنی در مصر و تأسیس مرکزی برای
وحدت ،از ماجرای ازدواج محمدرضا پهلوی با فوزیه آغاز شده است؛ اما نباید ماجرا را به اینجا
و در همین حد محدود کرد ،در آن زمان ،تفکر اعتدالی در مصر حاکم بود و دانشمندان این
کشور ،به ندرت گرفتار افراط بودند .این وضعیت دالیل تاریخی خاص خود را داشت؛ اما بیش
از همه ،غلبه فضاهای فکری جدید که همزیستی بیشتر اقوام و طوایف را ترویج میکرد ،تأثیر
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گذاشته بود .متأسفانه از اوائل قرن بیستم که کتابهای ابنتیمیه چاپ شد و به سرعت و با
گستردگی توزیع گردید؛ بنابراین به تدریج جریان افراط بر اعتدال غلبه کرد.
این که ایران و مصر در این زمینه پیشگام شدند ،پدیده شگفتی نیست و این که مثال
ایران با سعودی نمیتواند چنین اتفاقی را داشته باشد هم عجیب نیست .به طور طبیعی ،در
قرن گذشته ،افکار سلفی روی مصر تأثیر گذاشت و وضعیت را به تدریج عوض کرد .سیاست
عمومی هم مصر فقیر را به سمت سیاستهای خصمانه علیه ایران کشاند .ما هم در این
زمینه بیتأثیر نبودیم .با این همه ،مصر ،زیر بار سلفیها و حتی اخوانیهای تند نرفت .اکنون
میتوان تصور کرد که اعتدال فکری در شیعه که حاصل تسلط نگرشهای عقلی و عرفانی در
آن است ،میتواند همراه مصر معتدل و ترکیهای که آن هم از نظر نقطه نظر تفکر ،تفاوتهای
اصولی با سلفیگری دارد ،باز هم نوعی اتفاق فکری بر محور نوعی تقریب را زمینهسازی کند.
لزومی ندارد نام این تقریب ،تقریب شیعه و سنی باشد ،میتوان این بار ماجرا را با انواع دیگری
از تقریبها به طور غیرمستقیم آغاز کرد و پیش برد تا کسی را علیه آن تحریک نشود.
ماجرای وحدت اسالمی در مصر ،بعدها در دوره پهلوی دوم هم مورد حمایت قرار گرفت
و نه تنها دولت ،بلکه در قم ،آیةاهلل بروجردی نیز به شدت از آن حمایت کرد .مرحوم بروجردی،
نمونههای زیادی در پیشینه علمای شیعه دارد؛ اما شرایط تاریخی که در این مقطع پدید
ّ
آمد ،کمک کرد تا پروسه تقریب با جدیت دنبال شود .تقریب در اندیشه ایشان ،خاستگاه
سیدجمال و مانند او را نداشت ،بلکه تجربهای با دو منبع بود :یکی فهم دین بر اساس نظریات
اصولی جدید در شیعه که از زمان وحید بهبهانی به این طرف حاکم شده بود و دیگری ضدیت
با ّ
غلو بود که از مکتب اصفهان به ایشان رسیده بود .این که اشاره کردم علمای فراوان با این
نمونه فکر بودهاند ،با همین توضیح است؛ اما آنچه در دوران جدید پدید آمد ،شرایط سیاسی
خاص میان مصر و ایران ،تسلط افکار نو بر مشایخ االزهر و نفوذ افکار نوین در میان نویسندگان
مصری بود که همه آنها کمک کرد تا پروژه تقریب ،پیش از دارالتقریب آغاز شود و با آن ادامه
یابد .مشارکت جمع فراوانی در این پروژه ،در مصر و ایران ،به خصوص روحانیون دانشگاهی
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ایران ،مانند مرحوم واعظزاده ،سبب تولید شماری از آثار معتدل شیعه در مصر شد .بسیاری
از دانشمندان مصری ،مقاالتی در لزوم وحدت و ارائه تصویری معتدل از شیعه نوشتند .شیخ
محمدتقی قمی ،به عنوان یک ایرانی مقیم مصر ،بیشترین فعالیت را در زمینه وحدت و تقریب
داشت و تمام نوشتههایش را در یک کتاب عربی گرد آورده است؛ اما در ایران ،آقای واعظزاده،
بیش از همه ،شیفته تقریب و دنبالکننده آن بود .ایشان در این زمینه ،متأثر از آیةاهلل بروجردی
بود؛ در واقع ،هیچ کس به اندازه او ،در این ُبعد شخصیتی آیةاهلل بروجردی ذوب نشده بود؛ به
طوری که برخی این را نمیتوانستند تحمل کنند؛ چون فکر میکردند او از آقای بروجردی هم
جلو زده است .آقای واعظزاده ،شیفته مصر و االزهر بود و روشهای تحقیقی و نگارشی خود
را به پیروی از سبک آنها قرار داده بود .ایشان پیش از انقالب همین تفکر را میپسندید و زمینه
ایجاد شده پس از انقالب با طرح مسأله وحدت شیعه و سنی و سپس در آغازین سالهای
رهبری آیةاهلل خامنهای ،ایشان پیشنهاد تأسیس دارالتقریب را در ایران داد که پذیرفته شد و
خودش یازده سال آن را هدایت کرد .او میکوشید تا در میان میراث اسالمی جستجو کند و هر
نشانی را از تقریب مییابد ،مطرح کند .یک بار به بنده نوشتند که شما که این نظریه «تسنن
دوازده امامی» را دارید ،مقالهای برای همایش تقریب ما بنویسید.
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مرحوم آیةاهلل واعظ زادۀخراسانی؟ق؟؛ تفاهم مذهبی
در اندیشه و عمل
حجةاالسالم و المسلمین مهدی مهریزی

1

مقدمه
در مواجهه مثبت ،با مفاهیم جذاب و امروز یپسند ،چون حقوق بشر ،آزادی ،حقوق زنان،
تقریب و تفاهم مذهبی ،گفتگو و ...از سه نوع رویارویی میتوان یاد کرد:
گروهی با سر دادن شعارهای آتشین و خروشنده و توفنده و جذاب و زیبا خود را حامی پر و
پا قرص اینگونه مفاهیم نشان میدهند لکن اگر از ماهیت این مفاهیم و ادله و پیامدهای آن
مورد پرسوجو قرار گیرند کمترین آ گاهی از آن دارند.
گروهی دیگر یک گام جلوتر بــوده بــرای این شعارها منطق دارنــد و میتوانند در باب آن
سخنرانی کنند ،کتاب بنویسید ،مناظره و گفتگو کنند ولی به راحتی در فضایی دیگر و با
 .1حجةاالسالم و المسلمین مهدی مهریزی ،دروس مقدماتی حوزه را در حوزه علمیه مشهد و دروس تخصصی فقه،
اصول و فلسفه را در قم گذرانیدهاست .او پس از گذراندن یازده سال درس خارج حوزه -که در مقایسه با باقی حوزه شبیه
نسبت تحصیالت تکمیلی به دوره کارشناسی در مراکز آموزش عالی است  -به تحصیل در دانشگاه پرداخت .مهریزی
صاحب كتابها و بیش از  ۱۲۶مقاله در زمینه علوم اسالمی او برنده جایزه کتاب سال ایران در سال  ۱۳۸۶به خاطر اثری
با عنوان «دانشنامه عقاید اسالمی» شد.
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مخاطبانی دیگر ،رفتاری دیگر از آنان مشاهده میشود.
و گروه سومی را میتوان یافت  -گرچه بسیار نادر و اندکند  -که در کنار شعارها و یا حتی
بدون شعار ،برای این مفاهیم ،منطق علمی دارند و با تمام وجود به آنها باور داشته بلکه
میتوان گفت با آنها زندگی میکنند ،رفتاری دوگانه از آنان نمیتوان سراغ گرفت و برای این
باور و اعتقاد ،هزینه میکنند ،چون به اعتقاد و باور رسیدهاند.
به برداشت من آیتاهّلل واعظزادهخراسانی در مسأله تقریب از این گروه سوم بود .او که
دست پروردۀ مکتب آیتاهّلل بروجردی بوده و سماحت را از آن استاد بزرگ آموخته بود با همان
مبانی به مسأله تقریب و تفاهم مذهبی نگاه میکرد و از آن دفاع مینمود و بابت آن مالمتها
و ناخرسندیها دید.
بنده گرچه توفیق حشرو نشر و فیضآموزی از محضرشان را نداشتم و جز چند نوبت آن
هم در برخی جلسات علمی ایشان را ندیدم ،لکن با خواندن مصاحبهها و نوشتارها و نیز
مشاهدات و گزارشهای شفاهی دوستان ،بدین نکته اذعان دارم.
از باب حقشناسی و قدردانی این وجیزه را به ساحت بلند آن عالم روشنبین تقدیم میکنم.
درآمد
شریف مرتضی (436 - 355ق) از چهرههای درخشان تشیع و یکی از پنج 1شخصیت
مؤسس و پایهگذار علوم اسالمی بر پایه مکتب اهل بیت؟مهع؟ است .او را با این ویژگیهای
هفتگانه معرفی میکنم:
ُ
.1تألیف نخستین اثر ّ
مفصل و ماندگار در دانش اصول فقه که منطق فقه به شمار میرود،
ُ
به نام الذریعة إلی اصول الشریعة؛
.2عقلگرایی و مواجهه و نقد اهل حدیث و جریانهای اخباری؛
محمد بن یعقوب کلینی (م 329ق)ّ ،
 .1این پنج شخصیت عبارتند ازّ :
محمد بن علی بن بابویه ،معروف به صدوق (م
محمد بن ّ
381ق)ّ ،
محمد بن نعمان ،معروف به مفید (م413ق) ،علی بن حسین موسوی ،معروف به ّ
سید مرتضی علم
ّ
الهدی (م 436ق) ،محمد بن حسن طوسی ،معروف به شیخ الطائفه (م 460ق).
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.3تعامل مثبت با پیروان همۀ مذاهب اسالمی و بهویژه با عالمان آنها؛
.4ادیب و شاعر که دیوان وی و نیز رسائل و مکاتبش مورد توجه ادیبان جهان عرب و اسالم
است؛
.5جامعیت در علوم رایج زمان ،همچون :فقه ،کالم ،تفسیر و حدیث؛
.6توجه به فقه مقارن که نوشتۀ وی به نام االنتصار از اولین آثار در این زمینه است؛
.7توجه به مسائل سیاسی ،اجتماعی چون :پذیرش مناصب حکومتی مثل نقابت و
سرپرستی سادات و ریاست دیوان َمظالم ( محکمۀ عالی قضایی) و میانجیگری در شورشها
و اختالفات.
در این نوشتار مختصر به ویژگی سوم یعنی تعامل مثبت با پیروان مذاهب اسالمی و به
تعبیر دیگر تفاهم مذهبی ّ
سید میپردازیم .برای دستیابی به این منظور نخست اشارهای به
مؤلفهها و شاخصهای تفاهم مذهبی داشته و سپس ده نکته بر گرفته از آراء و عمل ّ
سید
را در ارتباط با تفاهم مذهبی میآوریم و در پایان به تحلیل و جمعبندی مختصر خواهیم
پرداخت.
اول .تفاهم مذهبی :مؤلفهها و شاخصها
تفاهم مذهبی را میتوان با این نشانهها و شاخصها تعریف کرد:
رعایت ادب و اخالق نسبت به پیشوایان و پیروان دیگر مذاهب؛اعتقاد به گفتگوهای علمی ،در غیر مسلمات مذهب؛اعتقاد به اقناع و روشنگری ،در مسلمات مذهب؛پرهیز و دوری از عداوت و دشمنی؛خیرخواهی و تعاون در عرصههای مختلف زندگی؛مراودههای علمی ،اجتماعی و فرهنگی از قبیل :همکاری سیاسی ،تعلیم و تعلم ،ازدواجو....
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دوم .ده نکته
.1پرهیز از تعصب در آراء و دیدگاهها
در کتاب الشافی که نخستین تألیف او در حوزه کالم مذهبی و مسأله امامت است و
زمینۀ تعصب در آن بسیار فراوان است وقتی کتاب را به پایان میبرد چنین مرقوم میکند:
ً
ن كتابنا على هذا الموضع لوفائنا بما شرطناه و قصدناه ،و لم نأل جهدا
ن قاطعو 
ن اآل 
«و نح 
ّ ً
ّ
تحر یا للحق فیما اشتمل علیه هذا الكتاب من كالمنا بحسب ما بلغته أفهامنا ،و اتسعت له
و
طاقتنا ،و نحن نقسم على من تصفحه و تأمله أن ال یقلدنا فی شیء منه ،و ان ال یعتقد بشیء
ّ
1
ّ
مما ذكرناه ّإل ما ّ
بالحجة ،و قامت علیه عنده األدلة.»
صح فی نفسه
در پایان کتاب الذخیرة نیز با همین تواضع علمی ،دیگران را دعوت به تأمل و نظر در نوشتۀ
خود میکند:
ت أغراضنا فی هذا الكتاب قد تكاملت بعون اهّلل تعالى فالواجب قطعه هاهنا .و
«و اذا كان 
نحن قاطعون له و مستغفرون اهّلل تعالى من زلل إن كان فیه أو خلل ،و بریئون من كل قول لعله
ً
ً
ً
ب مجانبا لرشاد ،مستبدال فیه غش هوى بنصیحة .و نقسم
یمضی فی تضمنه مخالفا لصوا 
ی
باهّلل تعالى على من تأمله أن ال یقلدنا فی شیء من مذاهبه أو أدلته ،و یحسن الظن بنا فیلق 
ً
النظر و التصفح و التأمل تعویال على أنا قد كفیناه ذلك و أرحناه بما تكلفناه من تعبه و نصبه،
ً
بل ینظر فی كل شیء نظر المستفتح المبتدی ،مطرحا لألهواء المزینة للباطل بزینة الحق
ً
المشبهة للكذب بالصدق ،معادال فیما ینظر فیه و یتصفحه فی نفسه من أحواله ،غیر مائل الى
أن یكون بحق من أحدهما دون صاحبه حتى یكون میله الى جهة و انحرافه الى اخرى ،بعد
العلم الذی یثمره نظره و ینتجه فكره ،و أن یكثر عند انتفاعه بشیء منه من الدعاء لنا و الترحم
علینا فی حیاة و موت و رجاء و فوت».

2

 .1الشافی ،ج  ،4ص .366 - 365
 .2الذخیرة ،ص .607 - 606
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ّ
.2نگاه متکثر در سرودهها
ّ
باور به تکثر در عرصههای مختلف زندگی یکی از مبانی و پیشفرضهای تفاهم مذهبی
است .اگر در تعامل با انسانها نگاه یکسویۀ مذهبی مال ک و معیار قرار گیرد ،هیچگونه تفاهم
ّ
و گفتگویی صورت نمیپذیرد .تحلیل سرودههای ّ
سید مرتضی نگاه متکثر وی در عرصههای
مختلف را نشان میدهد.
ّ
سید در دیوانش برای مسلمان و غیر مسلمان ،شیعه و غیر شیعه ،زن و مرد ،حاکمان و
خلفا و غیر حاکمان ،مناسبتهای مذهبی و غیر مذهبی ،شعر سروده است و این ،از نگاه
چند جانبۀ او حکایت دارد .در اینجا به مواردی اشاره میکنیم:
 .2-1ابو اسحاق صابی ( م 384ق)
وی در بارۀ ابواسحاق
صابی 1غیر مسلمان ،و کاتب آل بویه ،پنجاه و پنج بیت شعر سروده
ِ

است .سه بیت از آن پنجاه و پنج بیت چنین است:
ّ
ـل شــطــرى عیشتى
ك أج ـ 
ت من 
و سلب 
ق
و فــجــعــت م ــن ــك ب ــأن ــف ــس األعـ ــــ ــا 
ى
و قــذیــت فــى قلبـى بــفــقــدك و الــقــذ 

ق
ف ــى الــقــلــب یــنــســـــیــنــا فـ ـ ــذاه الــمــــــــا 

آخرین بیت این مرثیه طوالنی چنین است:
ل بــاهــر
ك ف ــضــ 
و إذا مــضــیــت و ف ــیــ 

ق
ف ــی ــم ــن ن ــس ــل ــت فـ ــأنـ ــت ح ـ ـ ـ ّـى ب ـ ــا 

رشید صفار این سرودۀ ّ
سید را چنین تحلیل کرده است:
ّ
ل على رحابة صدر المرتضى وسعة افقه و شریف نظرته
«و هذا إن دل على شیء ،فإنه ید 
اإلنسانیة التی تعبر عن قلبه الشفیق الرحیم العطوف على هذه النفوس البشریة المعذبة بویالت
العصبیة الرعناء و الطائفیة البغیضة ،و العنعنات الباطلة ،المنبعثة من الجهل المطبق ،و
 .1ثعالبی در بارۀ او گفته است :که خلفا و پادشاهان وقت و وزرا بارها به حیلت و تمنی و نوید از وی درخواستند تا اسالم
پذیرد و وی ابا کرد .و عزالدوله بختیار بدو وعده داد که اگر مسلمانی گیرد وزرات خویش بدو دهد لیکن خدا وی را هدایت
نفرمود.صابیبامسلمانانمعاشرتینیکوداشتو بزرگانرابهبهترینوجهخدمتمیکردو ماهرمضانراباروزهبسرمیبرد
و قرآن را نیکو از بر داشت.
یتیمة الدهر ،ج ،2ص  .26رجوع شود به تاریخ آل بویه ،علی اصغر فقیهی ،ص  ،51 -50انتشارات سمت.
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ضیق االفق المحدود ،فالمرتضى كان له أسوة حسنة فی جده الرسول األعظم و أهل بیته الكرام
ََ
َّ َ َ ْ ُ
َ ُّ َ َّ
و أصحابه األجلةّ ،
الن ُاسِ ،إنا خلقناك ْم ِم ْن ذك ٍر َو
المرددین قول رب الخلق أجمعین« :یا أیها
َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ
ُْ
ُ ْ 1
اهَّلل أتقاكم».
أنثى ،و جعلناكم شعوبا و قبا ِئل ِلتعارفواِ ،إن أ كرمكم ِعند ِ
 .2-2خلفا ،سالطین و وزرای غیر شیعی
ً
ّ
سید در دیوان خود برای بسیاری از خلفا ،حاکمان و وزیران عصر خود که غالبا از اهل
سنت بوده شعر سروده است.
شعر برای نصب آنها به ریاستشعر در تسلیت برمصیبتهای وارده ب ر آنهاشعر در مناسبتهای ملی و مذهبیبه عنوان نمونه به مواردی اشاره میکنم:
القائم باهّلل ( 1سروده)

2

القادر باهّلل ( 3سروده)

3

الطائع باهّلل ( 1سروده)

4

شرف الدولة ( 2سروده)

5

سلطان الدولة ( 2سروده)

6

جالل الدولة (  10سروده)

7

 .1الدیوان ،ج  ،1ج  ،21ص .64
 .2الدیوان ،ج  ،1ص .430
 .3همان ،ج ،1ص .399 ،193 ،149
 .4همان ،ج  ،2ص 321
 .5همان ،ج  ،1ص  ،166ج  ،2ص .170
 .6همان ،ج  ،1ص  495و ج  ،2ص .386
 .7همان ،ج  ،1ص  436و ج  ،2ص .489 ،460 ،430 ،424 ،371 ،355 ،298 ،90
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بهاء الدولة ( 7سروده)

1

رکن الدولة ( 1سرروده)

2

فخر الملک ( 18سروده)

3

وزیر مجد الدین ( 1سروده)

4

وزیر ابو علی( 9سروده)

5

وزیر ابوالفرج ( 2سروده)

6

وزیر ابو المعالی ( 1سروده)

7

وزیر ابو سعد ( 1سروده)

8

 .2-3بستگان و خویشاوندان غیر شیعی
ّ
سید در مدح یا رثای برخی از قوم و خویشان و بستگان خود که زیدی یا بر مذهب اهل
سنت بودهاند شعر سروده است:
قاضی ابو تمام حسن بن محمد زینبی ،پدر همسرش ( 1سروده)

9

ابو الحسین احمد بن حسن الناصر ،دایی (  1سروده)

10

 .1همان ،ج  ،1ص  ،458 ،403 ،208و ج  ،2ص .503 ،405،408 ،330
 .2همان ،ج  ،1ص .162
 .3همان ،ج  ،1ص  521 ،416 ،367 ،323 ،234 ،229 ،177و ج  ،2ص ،340 ،338 ،335 ،270 ،268 ،64 ،7
.544 ،493 ،412 ،386
 .4همان ،ج  ،1ص .276
 .5همان ،ج  ،1ص  507 ،365 ،347 ،211 ،166و ج .516 ،246 ،31 ،68 ،2
 . 6همان ،ج  ،1ص  281و ج  ،2ص .471
 .7همان ،ج  ،1ص .252
 .8همان ،ج  ،2ص .466
 .9الدیوان ،ج  ،1ص .238
 .10همان ،ج  ،2ص .109
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 .2-4سرودن شعر در مرثیه و تسلیت زنان
ّ
سید مرتضی در دیوان خود در موارد عدیدهای در سوگ زنان شعر سروده و با آن صاحبان عزا
1

را تسلیت داده و یا بدان وسیله اندوه خود را در فقدان برخی از زنان منسوب به خود واگفته است:
یک .دو شعر در رثای خواهرش سروده است.

2

دو .شعری را در سوگ دخترش سروده است.

3

سه .مرگ دختر جالل الدولة را در محرم 430ق در شعری تسلیت میگوید.

4

چهار .مرگ مادر ابو علی حسن بن محمد را در صفر 399ق با سروده خود ،تسلیت گفته
است.

5

پنج .مرثیهای در مرگ مادر شریف ابو محمد دارد.

6

شش .با سرودهای مرگ دختر ابو الحسین احمد بن حسن بن ناصر را تسلیت گفته است.

7

هفت .مرگ دختر یکی از دوستانش را با سرودهای تسلیت گفته است.

8

 .2-5مناسبتهای مذهبی و غیر مذهبی
یکی از حوزههایی که در دیوان ّ
سید قابل توجه است اشعار او در مناسبتهای ملی و
مذهبی است .این عناوین را در جستجو در تیترهای اشعار وی میتوان دید:
سید مرتضی و برادرش ّ
 .1زن در شعر ّ
سید رضی امری پر بسامد است تا آنجا که رسالهای دکتری به سال  2015م با حجم
 502صفحه در دانشگاه عین شمس قاهره با این عنوان دفاع شده استّ « :
االم فی شعر الشریفین المرتضی و الرضی دراسة
موازنة» ،نجالء حسنی ابراهیم عبدالجواد .از این رساله مقالهای با همان عنوان در مجله « :کلیة التربیة ( القسم األدبی)
جامعة عین شمس در سال  ،2016ص  332 - 279به چاپ رسیده است.
 .2الدیوان ،ج  ،2ص .424 - 420 ،170 ،169
 .3همان ،ص .402 - 400
 .4همان ،ص .300 -298
 .5همان ،ج  ،1ص .402 - 400
 .6همان ،ص .397 - 394
 .7همان ،ج  ،2ص .110 - 109
 .8همان ج  ،1ص .472 - 471
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-عید فطر ( 12سروده)

1

-عید قربان ( 4سروده)

2

-عید غدیر ( 1سروده)

3

-عاشورا و امام حسین ( 13سروده)

4

-نوروز (  7سروده)

5

در تبریک نوروز به جالل الدولة چنین سروده است:
و قـ ــد خـــــــــــــ ّـبــر ال ــن ــی ــروز ّأن قــدومـــــــــ ـ ه
یــنــیــخ ال ـ ّـس ــع ــود الـ ــغـ ـ ّـر ف ـ ــوق رجــالــكــا
ع ــل ــى ع ــق ــب ّ
فـــــخــذ مــنــه فــیــمــا أن ــت تــرجــو و تبتغى
األی ـ ـــ ـ ــام ف ـ ــوق رجــائــكــا
و دم ال انــجــلــت عـ ّـنــا شــمــوســك غـ ّـربــا
و ال زال ع ـ ّـن ــا مـ ــا ل ــن ــا مـ ــن ظــالــكــا
.3رعایت ادب در تعامل با دیگر مذاهب

آیةاهلل واعظزاده در مقدمه تحلیلی که بر کتاب ناصریات نوشته این خصلت و مشی ّ
سید
را چنین شرح داده است:
«عادة السید فی هذا الکتاب رعایة األدب مع اآلخرین ،فال ینسب قولهم إلی البدعة و ال
ٌ
یهاجمهم بما یزعجهم  -کما فعل فی سایر کتبه ،و ال ّ
سیما فی الشافی  -و هذا عمل ینبغی
ّ
االقتداء به و بتلمیذه الفاضل الشیخ الطوسی رحمه اهّلل فی سبیل التقریب بین المذاهب ،إل
ً
ّأن ّ
مصنف الکتاب قد نسب قوال إلی البدعة و جری علیه المرتضی ،قال« :المسألة التاسعة و
الستون :التثویب  -و هو قول« :الصالة خیر من النوم»  -فی صالة الصبح بدعة» و قال المرتضی:
«هذا صحیح ،و علیه إجماع أصحابنا ،و قد اختلف الفقهاء فی التثویب ما هو؟  -إلی ّأن قال
 .1الدیوان ،ج  ،2صفحات.551 ،468 ،460 ،425 ،371 ،355 ،335 ،261 ،202 ،151 ،46 ،43 :
 .2همان ،ج  ،2صفحات.413 ،294 ،290 ،239 :
 .3همان ،ج  ،1ص .181
 .4همان ج  ،1صفحات 538 ،499 ،487 ،474 ،436 ،291 ،159 :و ج  ،2صفحات.560 ،482 ،311 ،115 ،36 ،23 :
 .5همان ،ج  ،1صفحات 411 ،406 ،367 :و ج  ،2صفحات.408 ،283 ،253 ،222 :
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الذم فی ترکه ،و یخشی فی فعله أن یکون بدعة و معصیة یستحق به ّ
 « :و ما ّالذم فترکه أولی و
أحوط فی الشریعة».
ّ
و قد قال فی المسح علی الرجلین« :و عندنا أن الفرض فی الرجل المسح دون الغسل ،فمن
غسل لم یجزه» فلم یأت بکلمة «البدعة» هنا و ال فی غیرها من المسائل الخالفیة الحساسة
بین اإلمامیة و أهل السنة».

1

.4اهتمام به مناظرات مذهبی
ابن جوزی شریف مرتضی را چنین معرفی میکنند:
«ولد سنة خمس و خمسین و ثلثمأة و هو اکبر من اخیه الرضی و کان یلقب بالمرتضی ذی
المجدین و کان له نقابة الطالبیین و کان یقول الشعر الحسن و کان یمیل الی االعتزال و یناظر
عنه فی کل المذاهب».

2

.5همسرغیرشیعی
ابن جوزی گفته است :شریف مرتضی با دختر نقیب النقباء الهاشمیین قاضی ابو تمام
حسن بن محمد زینبی عباسی ازدواج کرد که از عباسیان و بر مذهب اهل سنت بود.

3

.6استادانغیرشیعی
شریف مرتضی نزد استادانی چند دانش آموخت که برجستگان آنها عبارتند از :شیخ
مفید ،ابن نباته ،مرزبانی ،ابن جنیقا و ابو عبد اهلل القمی (برادر شیخ صدوق)
به جز سه شخصیت شناخته شیعی یعنی شیخ مفید ،برادر صدوق و مرزبانی ،مذهب
دو نفر دیگر در کتب تراجم و شرح حال معلوم نیست ،و دربارۀ ابن نباته مترجمان تنها احتمال
 .1الناصریات ،ص .44 - 45
 .2المنتظم ،ج  ،15ص .294
 .3المنتظم ،ج  ،7ص  273و .276
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تشیع دادهاند 1 .روشن است که اگر عالمی در این طراز دارای مذهب شیعی باشد ،در کتب
تراجم ثبت خواهد شد.
.7شا گرد یهودی

نویسندۀ کتاب روضات الجنات داستانی را در شرح حال ّ
سید آورده است که در زمان
قحطی یک یهودی به درس ّ
سید مرتضی میرسد و از او میخواهد اجازه دهد در درس شرکت

کند و ّ
سید اجازه میدهد و برای او هم مقرری تعیین میکند ،یهودی مدتها در درس شرکت
2
میکند و سپس به دست ّ
سید مسلمان میشود.
.8آرای فقهی ّ
سید نسبت به مذاهب دیگر
در کتب فقهی امامیه در ذیل مباحثی چون :طهارت (مبحث کفر) ،نماز میت ،غیبت،
نماز جماعت ،ذبح قربانی در مکه ،شرایط اجتهاد ،مستحقین زکات و کتب ضالل گاه فتاوا
و آرایی دیده میشود که نگاه مفتی و نویسنده را نسبت به مذاهب دیگر منعکس نمیکند.
ّ
سید مرتضی در این چند مورد و موارد مشابه فتوای همسان برخی فقیهان شیعه را ندارد.
او در جایی از آثارش متعرض جواز غیبت غیرشیعه شده است .او در نماز میت بر مسلمان،
تفصیلی در تکبیر چهارم میان شیعه و اهل سنت قائل نیست.

3

قربانی حج مذهب را شرط نکرده است.
وی در ذابح
ِ
ِ
او فقط کافر را نجس میداند و مصادیق ذکرشده در کالمش مشرک ،یهودی و نصرانی
4

است.

5

 .1دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ص .30
 .2الدیوان ،ج  ،1ص 54؛ روضات الجنات ،ج  ،4ص .296
 .3رسائل الشریف المرتضی ،ج ( 3جمل العلم و العمل) ،ص 52؛ االنتصار ،ص .177 - 175
 .4همان ،ص 69؛ االنتصار ،ص .232 - 260
 .5الناصریات ،ص 84 - 85؛ االنتصار ،ص .88 - 89

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

535

در نماز جماعت برای امام شرط ایمان ذکر نکرده است.

1

در کتاب ناصریات در شرایط مستحقین زکات ایمان را ذکر نکرده و تنها قوی و مکتسب و

مستغنی را از زکات محروم کرده است 2ولی در کتاب جمل العلم و العمل 3و کتاب االنتصار

4

و برخی رسائل دیگر 5ایمان را در شرایط مستحقین آورده است.
نکته قابل توجه در این فتوا توضیحی است که در جواب مسائل میافارقیات با این عبارت
آورده است:
«ال یجوز إخراج فطرة و ال زكاة و ال صدقة إلى مخالف یبلغ به خالفه إلى الكفر».

6

این قید فقط بر کسانی منطبق میشود که اظهار عناد کنند و یا انکار از روی علم و با توجه
به لوازم آن باشد .این معنا با رویه و مشی عملی ّ
سید ه م سازگار است.
.9عدم ذکر شهادت ثالثه در اذان و اقامه
ّ
سید در کتب فقهیاش شهادت ثالثه را در فصول اذان و اقامه ذکر نکرده است .او در

کتاب ناصریات فقط متعرض تکبیرات اول و آخر شده است ولی در کتاب جمل العلم و
العمل که فصول اذان و اقامه به تفصیل آورده آن را ذکر نکرده است.

7

.10عدم تعصب در پذیرش آرای فقهی دیگر مذاهب
ّ
سید مرتضی در مواردی با صراحت آرای دیگر مذاهب را میپذیرد که به چند مورد اشاره
 .1رسائل الشریف المرتضی ،ج ( 3جمل العلم و العمل) ،ص 40؛ الناصریات ،ص 242 - 247؛ االنتصار ،ص - 158
.157
 .2الناصریات ،ص .287
 .3رسائل الشریف المرتضی(جمل العلم و العمل) ،ج  ،3ص .79
 .4االنتصار ،ص 217
 .5همان ،ج  ( 3جواب المسائل المیافارقیات) ،ص  ،289ج ( ،1جواب المسائل الموصلیات الثالثه) ص .225
 .6رسائل الشریف المرتضی ،ج ( ،3جواب المسائل المیافارقیات) ،ص.289
 .7الناصریات ،ص 177 - 182؛ رسائل الشریف المرتضی ،ج ( 3جمل العلم و العمل) ،ص .30
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میشود:
.1در اینکه برای تطهیر باید آب را بر نجاست ریخت یا عکس آن هم جایز است میگوید :در
این مسأله نصی و قول صریحی از عالمان امامیه ندیدم .سپس میگوید:
ً
1
«و یقوی فی نفسی عاجال  -الی ان یقع التامل لذلک  -صحة ما ذهب الیه الشافعی».
.2در مورد اینکه تکبیر ابتدایی نماز جزء نماز است و سالم آخر نیز از نماز است ،مینویسد:
ً
«لم اجد الصحابنا الی هذه الغایة نصا فی هاتین المسألتین و یقوی فی نفسی ان تکبیرة
ً
االفتتاح من الصلوة و ان التسلیم ایضا من جملة الصلوة و هو رکن من ارکانها و هو مذهب
الشافعی».

2

.3در مساله اینکه در وضع حمل دو قلو نفاس از نوزاد اول است یا دوم میگوید:
ً
ً
«لست اعرف الصحابنا نصا صریحا فی هذه المسألة و الذی یقوی فی نفسی ان النفاس
یکون من مولد االول و قال ابو حنیفة و ابو یوسف بمثل ذلک».

3

.4در وظیفه فاقد الطهورین میگوید:

«و لیس الصحابنا فی هذه المسألة نص صریح و یقوی فی نفسی انه اذا لم یجد ً
ماء و ال
ً
ً
ترابا نظیفا فان الصلوة ال تجب علیه و اذا تمکن من الماء او التراب النظیف قضی الصلوة و ان
کان الوقت قد خرج و هو مذهب ابی حنیفة».

4

سوم .تحلیل و جمعبندی
در پایان این نوشتار کوتاه چند مطلب را به عنوان تحلیل و جمعبندی قلمی میکنم:
.1اذعان دارم که اینها تمام مطالبی نیست که در تبیین نظر و عمل ّ
سید مرتضی در حوزه
تفاهممذهبیمیتوانارائهداد.دیدگاههایویدر مسألهعقل،عدمحجیتخبرواحد،همکاری
 .1الناصریات ،ص  ،72 - 73مسأله .3
 .2همان ،ص  ،208 - 209مسأله .82
 .3همان ،ص  ،173مسألۀ .64
 .4الناصریات ،ص  ،161مسأله .55
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سیاسی با خلیفههای عباسی و سالطین وقت و موارد دیگر نیز با این مبحث ارتباط دارد.
.2از بندهای دهگانه ،بند اول و دوم را میتوان به عنوان مبانی ّ
سید در مسأله تفاهم قلمداد
ّ
کرد .چرا که نگاه متکثر و در پس آن ،عدم تعصب بر رأی و نظر ،نخستین گام و اولین شرط،
برای گشودن باب تفاهم و گفتگو است.

.3بندهای هشتگانه دیگر را میتوان به عنوان مظاهر و یا مشی عملی ّ
سید در مسأله تفاهم

محسوب کرد.
در پایان امیدوارم این وجیزه که با عجله تحریر شد ،از یکسو در نشان دادن گوشههایی
از شخصیت شریف مرتضی مفید افتد و از جانب دیگر در کاهش منازعات و عداوتهای
مذهبی به کار آید.

538

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

در باب پیشینۀ تأسیس گروه آموزشی علوم قرآن و
حدیث در دانشگاههای ایران
دکتر سیدکاظم طباطبایی

1

در سالروز درگذشت استاد محمد واعظزادۀخراسانی که سهم وافری در تأسیس رشتۀ علوم
قرآن و حدیث در تاریخ آموزش عالی ایران داشته است ،نگارنده که شاگرد استاد و امروز معلم
این رشته است ،مناسب میداند طی یادداشتی ،گوشهای از پیشینۀ تأسیس این گروه آموزشی
را روشن سازد .امروزه گروههای آموزشی علوم قرآن و حدیث ،یکی از بخشهای گسترده و فعال
در دانشگاههای جامع کشور است ،حتی به جرأت میتوان گفت که گسترش ّ
کمی این رشته،
به کیفیت مطلوب و تعمیق مطالعات قرآنی و حدیثی در ایران لطمۀ جدی وارد ساخته است؛
ن بوده و
اما در باب پیشینۀ تأسیس این گروه آموزشی در دانشگاههای ایران ،بسیاری بر این گما 
هستند که این گروه ،نخستین بار پس از انقالب اسالمی در دانشگاه تهران تأسیس شد و در پی
آن ،دیگر دانشگاهها به تأسیس این رشته همت گماشتهاند؛ اما واقعیت جز این است .از باب
 .1سید کاظم طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد است .وی سالهاست که در گروه علوم قرآن و
حدیث این دانشگاه مشغول به تدریس است .وی دورهای ریاست دانشکده الهیات و معارف اسالمی را برعهده داشت.
دکتر طباطبایی سالها شاگرد مرحوم آیةاهلل واعظزاده بودهاند و پس از مشغولیت در گروه علوم قرآن و حدیث به عنوان
همکار در کنار استاد حضور داشتند.
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مقدمه باید دانست که تا واپسین سالهای عمر نظام پادشاهی در دانشگاههای ایران ،تنها دو
دانشکدۀ الهیات وجود داشت :یکی دانشکده الهیات و معارف اسالمی در دانشگاه تهران
که از همان آغاز بنیانگذاری دانشگاه تهران با عنوان دانشکده علوم معقول و منقول فعالیت
خود را آغاز کرده بود و دیگری دانشکدۀ علوم معقول و منقول در دانشگاه مشهد که در سال
 1337در یک ساختمان کوچک استیجاری پایهگذاری شد .سال  1356یا  ،1357دانشگاه
جندی شاپور اهواز نیز با تأسیس رشتهای با عنوان «دبیری علوم دینی» ،هستۀ تأسیس سومین
دانشکدۀ الهیات را در کشور تشکیل داد.

1

باری ،در آغاز کار در این دانشکدهها -چنانچه از عنوان این دانشکده پیداست ،-دو
رشته وجــود داشــت :علوم معقول (شامل دروس فلسفه ،کــام ،منطق ،عرفان و تصوف) و
ً
دیگری علوم منقول (شامل فقه ،اصول ،حدیث و احیانا تفسیر ،سیره و تاریخ اسالم) و سپس
به تدریج ،رشتهها و گروههای آموزشی در این دانشکدهها متنوع شد؛ بهطوری که در سال
 1362که دانشگاهها پس از وقفهای دو یا سه ساله بازگشایی شد ،دانشکدههای الهیات در
تهران و مشهد با پنج رشته ،فعالیت خود را از سر گرفتند .این رشتهها شامل ادیان و عرفان
تطبیقی ،فلسفه و کالم اسالمی ،تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،علوم
قرآن و حدیث بود.
پیش از این ،هر چند دروس علوم قرآنی و تفسیر در دانشگاه تهران توسط استاد ارجمند
آقای دکتر سید محمدباقر حجتی  -دام ّ
عزه  -تدریس میشد؛ 2اما بخش یا رشتۀ مستقلی برای
این رشته از مطالعات اسالمی وجود نداشت؛ همچنین بنا بر این که گفتهاند «الفضل لمن
سبق» ،باید گفت« :فضل تأسیس این رشته ،بهمثابۀ یک رشته مستقل از آن ،دانشگاه مشهد و
 .1پس از تعطیلی دانشگاهها و انقالب فرهنگی در اردیبهشت  1359و بازگشایی آن در سال  ،1362اولیای امر در ستاد
ً
انقالب فرهنگی و وزارت علوم ،دانشجویان این رشته  -احتماال به دلیل ضعف علمی دانشگاه اهواز در این رشته  -به
دانشگاه تهران و فردوسی مشهد انتقال دادند.
 .2حضرت استاد با آنکه دانشآموختۀ رشته فلسفه بودند ،اما آنطور که خود بارها در کالسهای کارشناسی ارشد و دکتری
میفرمودند ،به مطالعات قرآنی عالقهای وافر داشتند .از این رو ،به اصرار تدریس تفسیر و علوم قرآنی را در پی میگرفتند.
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استاد محمد واعظزاده است ،البته باید گفت با آنکه نگارندۀ این سطور همواره میدانست که
بخش یا گروه علوم قرآن و حدیث در دانشگاه مشهد زودتر از دانشگاه تهران تأسیس شده است؛
ولی به اشتباه گمان میکرد که تأسیس این گروه ،ارمغان سفر مطالعاتی استاد در سال  1352به
کشورهای عربی و اسالمی ،از جمله مصر و مراکش بوده است ،با این تصور که استاد ،این رشته
از مطالعات اسالمی را در دانشگاههای معتبر جهان اسالم مانند دانشگاه قاهره ،االزهر ،عین
شمس و قرویین دیده و پس از بازگشت از سفر ،تأسیس این گروه را به دانشکده پیشنهاد داده و
به تصویب رسانده بود؛ اما با مطالعه محتویات پروندۀ کارگزینی استاد ،به این نتیجه رسید که
این ّ
تصور اشتباه بوده است .چه ،به موجب نامۀ شمارۀ ّ 1554مورخ  1346/11/28دانشکده
تصویب مینماید «که آقای محمد واعظزاده ،دانشیار گروه قرآن و حدیث به صورت تمام وقت
انجام وظیفه کنند» (پیوست شماره  .)1در پاسخ به این پیشنهاد ،رییس وقت دانشگاه مشهد
طی حکم شمارۀ ّ 8965مورخ  1346/12/10مینویسد« :آقای محمد واعظزاده ،دانشیار گروه
علوم قرآن و حدیث دانشکدۀ معقول و منقول ،به استناد ماده  34الیحه قانونی ،استخدام
هیأت آموزشی دانشگاه ،مصوب  1342/6/16هیأت وزیران و آئیننامه اجرایی مادههای
 34و  35الیحه قانونی مذکور مصوب  1342/10/21شورای مرکزی دانشگاهها و بر حسب
پیشنهاد دانشکده معقول و منقول چون گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث تمام وقت اعالم
گردیده و صالحیت شما برای خدمت تمام وقت به تصویب شورای دانشکده مذکور رسیده
است؛ بنابراین از تاریخ صدور این حکم خدمت شما تمام وقت میشود» (پیوست شماره
 .)2متعاقب آن به موجب حکم شمارۀ ّ 100مورخ  1348/1/10به مقام استادی گروه مزبور ارتقاء

مییابد (پیوست شماره )3و در سال  1349به موجب حکم شمارۀ ّ 15354مورخ 1349/7/22
به مدیریت گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث منصوب میشود (پیوست شماره .)4
توضیح این نکته نیز ضروری است که در آن روزگار ،سیستم آموزشی خاصی در دانشگاه
مشهد معمول و ُمجری بوده است .بدین شرح که برخی از گروههای آموزشی بهصورت رشته
ِمهاد (اصلی) و برخی از گروهها هم بهصورت رشته ِکهاد (فرعی) فعالیت میکردند و هر
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دانشجویی ،عالوه بر رشتۀ اصلی (یا ِمهاد) که در کنکور پذیرفته میشد ،باید یک رشته فرعی
ِ(کهاد) را نیز انتخاب و در آن تحصیل میکرد 1.در نیمۀ دهۀ پنجاه که نگارنده ،تحصیل در
دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی را آغازید ،گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث ،رشته ِکهاد
بود و به طور معمول ،دانشجویانی که رشته ِمهاد آنها «فقه و مبانی حقوق اسالمی» بود ،به
پیشنهاد دانشکده ،رشتۀ ِکهاد خود را علوم قرآن و حدیث برمیگزیدند .نتیجه این که در آن
سالها ،دانشگاه فردوسی هنوز از طریق کنکور سراسری برای این رشته دانشجو نمیپذیرفت.

 .1نگارنده این نکته را در یادداشت دیگری به مناسب درگذشت استاد شرح داده است .لطفا به آنجا رجوع شود« :مرگ
ُ
چنین خواجه نه کاری است خرد» .رهیافتهایی در علوم قرآن و حدیث ،سال چهل و هشتم ،ش ،2شماره پیاپی ،97
پاییز و زمستان  ،1395ص.18 - 9
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نگاهی کوتاه به وضعیت شیعه در ایران عصر صفوی
دکتر محمد باغستانی کوزهگر

1

دیدن واقعیت روزگار آن گونه که وجود دارد ،نه آن گونه که میخواهیم و بر پایه آن اندیشیدن
و گاه پیچیدن نسخهای برای تعامل با آن ،کاری سترگ و نیازمند خردگرایی است .چنین
ُ
نسخه و دستورالعملی خواه خرد یا کالن باشد و خواه برای فرد یا جمع باشد ،مفید و ضروری
است؛ اما روشن است که این نسخه به آ گاهی و مهارتی احتیاج دارد که از انسانشناسان و
مردمآ گاهان بزرگ و کم شمار برمیآید .در تاریخ تشیع ،از دریچۀ نگاه این یادداشتنویس کم
بضاعت ،سه تحول کالن از منظر واقعبینی رخ داده است که هر یک دارای تأثیرهای پردامنهای
بوده و با پیدایش خود ،فضای دیگرگونی در اندیشۀ شیعی به وجود آورده است.
تحول اول :فراخبینی واقعیت مبتنی بر عینیت تاریخی (اقلیت بودن و باور به آن)
سیره و رفتار امام علی؟ع؟ در واکنش به رخداد سقیفه و پذیرش واقعیت عینی با حفظ
 .1عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی؛ دکتر باغستانی ،در طول  15سال ،تحصیالت حوزوی را در
سطح خارج گذارنده است .پس از آن موفق به کسب مدرک دکترای تاریخ و تمدن ملل اسالمی در سال  80شد .وی از
سال 79تا 83عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد و از  84تاکنون عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بوده
است .اعالم النصر المبین در مفاضله بین اهلی صفین ،جنبش پایداری اسالمی دراندلس پس از سقوط غرناطه و میراث
علمی امام حسن؟ع؟ و امام حسین؟ع؟از جمله آثار ایشان است.
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شخصی متفاوت خود ،این دیدگاه را به روی شیعه گشود .این راه توسط دیگر امامان
باور
ِ
شیعه؟مهع؟ تا پایان عصر حضور (260هـ ق) و نیز پس از غیبت کبری (329ه.ق) از سوی رهبران
شیعه تا آغاز سده دهم هجری (907هـ ق) ادامه یافت .رهبران و جامعۀ شیعه در زمانی طوالنی،
با رویکرد عینی به واقعیت ،خود را اقلیتی در میان اکثریت دیدند و با حفظ اصول عقیدتی
خود به تعامل با آنان پرداختند .از این رهگذر نقش یک رقیب جدی و باورمند اما واقع بین و
خردمند را در رقابت با اکثریت ایفا کردند و در سدههای شکوفای تمدن اسالمی ،زمینه ارتقای
خود و دیگران را فراهم آوردند.
تحول دوم :کوچکبینی واقعیت با حــذف بخشهایی از عینیت تاریخی (توهم
خودا کثرپنداری در عین اقلیت بودن واقعی)
ُ
این تحول ،پس از نه سده ،در آغاز سدۀ دهم هجری قمری ،با برپایی دولت صفویان
در ایران ( 907هـ ق) و اکثریت یافتن جمعیت شیعی در این سرزمین سامان یافت که البته
زمینههای آن با جریان کشتارهای گستردۀ اکثریت اهل سنت شهرهای ایران در حمالت
مغوالن در فاصله سالهای ( 656-616هـ ق) ،مهاجرت جمعیت پرشماری از آنــان به
شام ،مصر و آسیای صغیر و سقوط خالفت عباسی بغداد ( 656هـ ق) آغاز شده بود .با این
واقعیت عینی جدید تحقق یافت و شیعیان در یک نقطه جغرافیایی فراخ،
روند ،بخشی از
ِ
اکثریت یافتند؛ اما این واقعیت عینی نو تحقق نتوانست معادلۀ جمعیتی جامعه شیعه در
برابر اکثریت را بر هم زند؛ چرا که در جغرافیای گستردۀ جهان اسالم ،شیعیان همانند پیش و
پس از دولت (صفویان) همچنان در اقلیت ماندند؛ اما این کوچکبینی واقعیت و خردنگری
به آن ،چشم جامعۀ شیعه و عموم رهبران آن را بر واقعیت عینی گسترده و آن را از اندازۀ واقعی
خود بسیار کوچکترساخت .از همین هنگام ،تحول دوم پدیدار شد و توهم خوداکثرپنداری
در میان جامعۀ شیعه که به واقع اقلیت (از نظر جمعیت) بودند ،تولد یافت و به جای واقعیت
تحول بینشی ،به یک باره اصول همۀ تعاملهای
عینی بسیار متفاوت با خویش نشست .این ِ
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نه سدۀ پیشین و سبک مدارا محورانۀ آن با اکثریت را بر باد داد .رقابتهای فکری از حالت
علمی بیرون آمد ،لعن ،طعن ،تکفیر و اتهام شرک و زندقه رونق یافت و در کتابها ،نوشتهها و
سخنان دو طرف جای گرفت .در هنگامۀ شلیک گلولههای آتشین تفرقه ،هیاهوی سهمگین
طبلهای جداییطلبی ،باال بردن کاخ توهم خوداکثرپنداری از سوی جامعۀ شیعۀ دوره
صفویان و نامسلمان پنداری شیعه از سوی جامعۀ اهل سنت عهد عثمانیان ،آب حیات
اعتدال در رقابت و خردمندی در دشمنی گلآلود شد؛ به طوری که نوکیسگان تمدن غربی از
راه رسیدند ،به تجهیز هر دو جامعۀ مسلمان بر ضد یکدیگر پرداختند و به ماهیگیران بزرگ آن
آب گلآلوده تبدیل شدند.
تحول سوم :گذر از توهم خودا کثرپنداری و بازگشت به موقعیت واقعی و عینی
سدۀ سیزدهم-نوزدهم میالدی از راه رسید و عصر استعمار ،نیز ،میهمان ناخواندۀ جهان
اسالم شد .مصر اندکی پیش از این سده ،تن به میزبانی اجباری ناپلئون و سپاه فرانسویان
سپرد و عموم سنتهای درست و نادرست خویش را بر باد رفته دید .شبه قارۀ هند به چنگ
انگلیسیها افتاد و دیگر نقاط جهان اسالم نیز رفته رفته در چنگال اروپاییان در دام افتادند؛
اما هنوز متوهمان خوداکثرپندار از این سرزمین و نامسلمان پنداران شیعه از آن سرزمین ،بر
طبل توخالی این نبرد ساختگی میکوبیدند و به چاپ کتاب و ایراد سخن بر ضد دیگری
سرگرم بودند .در آن آشفته بازار نبردهای تن به تن و کشور به کشور میان مذاهب اسالمی در برابر
دشمن سکونت یافته در جهان اسالم ،شمار اندکی از مردان آ گاه از معرفتجویی با دو بال،
ِ
به گسترۀ جهان اسالم و آسمان نوپدید فرهنگ وتمدن غربی پریدند .در این معراج واقعبینی
با دو چشم یکسان از هر دو آسمان به قلمروهای آنان نگریستند .تازه آنجا بود که دیدنیهای
واقعی رخ نمودند .در زیر یک آسمان ،مردمان اسیر بیگانگان با منابع و معادنی به تاراج رفته و
سرگرم نبردهای تن به تن با یکدیگر ،در اندیشۀ شکست و نابودی رقیب مسلمان خود و در زیر
آن آسمان دیگر ،جبهۀ متحد در مستعمره ساختن مسلمانان و برخوردار از جریان منظم زندگی

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

549

و رونق علم دیدند .اینجا بود که این بلندپروازان آ گاه چاره را در اتحاد امت اسالمی دیدند و در
اندیشه پیوند پیکر از هم جدا شدۀ این امت برآمدند .آنها واقعیت را همان گونه که بود -نه
کمتر و نه بیشتر -دیدند .عینیت تاریخی دوباره بر جای خود نشست ،توهم خوداکثرپنداری از
جان و روح آنان پرکشید و جامعۀ شیعه را تنها بخشی از امت اسالمی که در اقلیت جمعیتی
قرار داشت ،مشاهده کردند ،نه از تشیع دست کشیدند و نه بر تسنن تاختند .برادروار دست
محبت به سوی پیروان دیگر مذاهب دراز کردند تا جماعت اسالمی تحقق یابد و امت اسالمی
صفی واحد در برابر بیگانگان گردد .اندوهشان ،تفرقه امت و همتشان ،وحدت آنها شد .در این
راه دشوار رنجها دیدند ،طعنهها شنیدند و از دوست و دشمن تهمتها بر تن خریدند؛ اما هرگز
ار راه دشوار خود پا پس نکشیدند.
مرحوم استاد آیةاهلل واعـظزاده خراسانی ،یکی از این بلندپروازان آسمان وحدت جهان
اسالم بود .گر چه در سرزمین خویش آن سان که بایسته روح بلندپروازانه او بود قدر ندید؛ اما هرگز

در دایره توهم خوداکثرپنداری فرو نغلتید .وقتی کتاب الشیعه فی المملکة العربیة السعودیه
(چاپ  2010م) ،نوشته حمزه جعفرالحسن ،روزنامهنگار و پژوهشگر عربستانی مقیم لبنان ،برای
ترجمه از سوی نویسنده این یادداشت همراه با گزارشی از فصلهای کتاب تقدیم شد ،ایشان
به عنوان یکی از اعضای شورای علمی هیأت امنای بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
به حمایت از این پیشنهاد پرداخت .در پایان این یادداشت چند نکتۀ مهم درباره محتوای
کلی این دوجلد تقدیم میگردد تا عالوه بر اینکه اهمیت ترجمه آن روشن میشود ،راز حمایت
مرحوم استاد آیةاهلل واعظزادۀخراسانی از این کار نیز ،آشکارگردد؛ نویسنده در پیشگفتار خود
دو هدف مهم خویش از نگارش این کتاب را شناساندن هویت ،فرهنگ و تاریخ جامعۀ
ناشناختۀ شیعیان عربستان به جهانیان و نیز آشنا کردن دیگران با دشوار یهای پیدا و پنهان
تحمیل شده از سوی دولت سعودی بر این اقلیت را اعالم کرده است .او در جلد آغازین
ُ
کتاب در نه فصل ،گزارشها و تحلیلهای گوناگونی از وضعیت زندگی سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی شیعیان عربستان در دوران حاکمیت عثمانیها بر شبه جزیرۀ عربستان
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را ارائه کرده وآثار تشکیل دو دولت محلی و کوتاه مدت سعودیان وهابی در حجاز را بر زندگی
ُ
شیعیان تبیین نموده است .در جلد دوم نیز در نه فصل ،به شرایط تاریخی تشکیل دولت سوم
سعودیها تا پیش از جنگ جهانی اول و نقش آنان در فروپاشی خالفت عثمانی در منطقه ،در
یک همکاری مشترک با دولت انگلیس و نیز شرایط بسیار دشوارجامعۀ شیعیان پس از تشکیل
دولت سوم وهابیان از نظر سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و ابعاد گستردۀ تخریب
اماکن مقدس اسالمی در شبه جزیره را تشریح نموده و دو فصل پایانی این جلد را به بررسی
مستند تحوالت زندگی شیعیان پس از اکتشاف نفت در عربستان تا اواخر سدۀ بیستم میالدی
اختصاص داده است.
عنوان فصلهای این کتاب چنین است:
جلد اول) فصل یکم :شیعیان ،هویت ،جمعیت( ،تاریخ تشیع در استانهای شرقی؛
تاریخ) .فصل دوم :وضعیت شیعیان در حاکمیت اولین و دومین دولت وهابی در عربستان.
فصل سوم :وضعیت استانهای شیعهنشین احسا و قطیف در هنگام نبردهای داخلی قبایل
سعودی .فصل چهارم :حمالت خالفت عثمانی برای بازپسگیری احسا و قطیف از سعودیان
وهابی .فصل پنجم :وضعیت سیاسی دو استان شیعهنشین احسا و قطیف در حاکمیت ترکان
عثمانی .فصل ششم :وضعیت فرهنگی دو استان شیعهنشین احسا و قطیف در حاکمیت
ترکان عثمانی .فصل هفتم :وضعیت امنیت در احسا و قطیف در دورۀ ترکان عثمانی .فصل
هشتم :آرزوهای سعودیان وهابی در دو استان احسا و قطیف .فصل نهم :دورۀ ناامنی در احسا
و قطیف پیش از اشغال سه بارۀ آن توسط سعودیان وهابی.
جلد دوم) فصل اول :اشغال سه بارل احسا و قطیف توسط سعودیان وهابی .فصل دوم:
نبرد برای دستیابی به راهکار سیاسی با ترکان عثمانی .فصل سوم :جنگ جهانی اول و شورش
قبیل عجمانی ضد سعودیهای وهابی در استان احسا .فصل چهارم :رابطۀ اخوانیهای
وهابی با شیعیان عربستان .فصل پنجم :شیعیان عربستان و سیاستهای طایفهگرایی در
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بحرین .فصل ششم :تخریب آثار اسالمی در اماکن مسلمانان توسط وهابیان .فصل هفتم:
اوضاع اقتصادی قطیف و احسا در دولت سعودیان وهابی (1940-1913م) .فصل هشتم:
وضعیت شیعیان در روزگار اکتشاف نفت در عربستان .فصل نهم :موقعیت شیعه در عرصۀ
کار و تولید ملی عربستان.
معرفی کتاب
کتاب الشیعة فی المملكة العربیة السعودیة ،نوشته حمزة الحسن 1در دوجلد در سال 2010
به چاپ رسید؛ این کتاب از جزییات احوال شیعیان در عربستان سعودی در دو عهد ترکی
و عثمانی بحث میکند ،مؤلف شیعیان عربستان را از نظر تاریخی ،فرهنگی و هویتی معرفی
میکند و در مورد آنها اینطور بیان میکند که با وجود تعداد زیاد آنها ،از آنها خواسته شده که
داخل و خارج کشورشان ،ناشناس باقی بمانند و درد و سختیشان را زیر سلطه حکومت کنونی
بر پایه تفکرات قبیلگی ،روایت میکند و آن را به برابری بین هموطنان و احترام خاص برای هر
مختلف تاریخی ،فرهنگی ،اقتصاد و… ،دعوت میکند.
گروه و مذهبی در سرزمینهای
ِ

 .1حمزه حسن ،پژوهشگر و روزنامه نگار سعودی ،دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه وستمنسر انگلیس است ،او
متخصص امور عربستان سعودی و مسایل اصالحات سیاسی در سعودی است .کتابهای دیگری نیز از او به چاپ
رسیده است که آخرین آن ،الوطنیة :هواجس الوحدة و االنفصال فی السعودیة است.
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ت نسخههای خطی اهدایی مرحوم استاد محمد واعظزاده
فهرس 
ی مشهد
ت دانشگا ه فردوس 
خراسانی؟ق؟ 1به کتابخانه دانشکدۀ الهیا 
دکتر محمود یزدی مطلق (فاضل)

2

مقدمه
نو
ب پدیده ای است که از همان قرون اولیه تاکنون پیوسته مسلمانا 
در اسالم وقف کتا 
افراد خیر و نیکوکار ب ه انگیز ۀ خیرخواهی و سودرسانی به مردم به وقف کتاب مبادرت جسته
اند ،عدهای هم به خاطر محفوظ ماندن گنجینۀ شخصی اقدام به وقف کتابهای خویش
.1مطالعات اسالمی ،شماره.78
 .2دکتر محمود یزدی مطلق(فاضل) در  18مرداد ماه 1312در مشهد مقدس (باال خیابان  -کوچه باغ خرم) چشم به جهان
گشودند .پدرشان فردی روحانی و پیش نماز مسجد حاجی رجب در باال خیابان بودند .پدرشان در خردسالی با یکی از
خویشاوندان از یزد جهت کسب علم و فضل به مشهد میآیند و به مدرسه فاضل خان وارد میشوند و از آن پس در مشهد
میمانند .دکتر فاضل پس از فوت پدرشان جهت کسب علم به حوزه وارد شدند و پس از آن جهت تحصیل در دانشگاه
وارد دانشکده الهیات دانشگاه مشهد شده و مقاطع عالیه دکترا را در دانشگاه تهران به اتمام رساندند .در طول حیاتشان از
محضر استادان و عالمان بسیاری بهره بردند و پس از اتمام دوره دکترا به مشهد بازگشتند و به پیشنهاد دکتر مدیرشانه چی
به استخدام در کتابخانه دانشگاه و طی سالهای بعد به عضویت هیات علمی دانشگاه فردوسی در آمدند .مشاغل و
سمتهای مورد تصدی :محمود یزدی مطلق پس از بازگشت به مشهد به دعوت دکتر مدیر شانه چی در كتابخانه دانشكده
الهیات مشهد مشغول به كار شدند .سپس به عضویت هیئت علمی این دانشكده در آمدند .ایشان عالوه بر سالها
تدریس در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در دورههای كارشناسی،كارشناسی ارشد و دكتری در بیش از پانزده
دانشگاه و دانشكده و موسسات آموزشی دیگر نیز تدریس داشته و دارند؛ دكتر محمود فاضل -یزدی مطلق -نویسنده
برگزیده در عرصه دین و فرهنگ بودند و در سال  1377به عنوان استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شدند.
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ط مؤلفان آنها و یا وارثان و خاندانشان در
نمودهاند و بسیاری از آثار مشهور علمای بزرگ توس 
اختیار کتابخانهها قرار میگرفت ،امیران و حاکمان ،وزیــران و دانشمندان با اهدا و وقف
کتاب ،مراکز پژوهشی را مدد میرساندند و این سنت حسنه همچنان ادام ه داشت ه و دارد.
بر همین اصل ،استاد محمد واعظ زادۀ خراسانی ،تعداد هفتاد و یک جلد کتاب که از آن
ت و بقی ه چاپی،
میان حدود سی و هفت جلد نسخۀ خطی که شامل چهل و هفت عنوان اس 
را به کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد وقف نموده است.
منتخب دیوان منوچهری(شعر -فارسی)
د متخلص
گزیده ای است از دیوان منوچهری دامغانی ،ابوالنجم ،احمدبن قوص بن احم 
به منوچهری از شعرای دستگاه فلکالمعالی منوچهربن قاموس بن وشمگیر ،و متوفی ٤٣٢
ه.ق .این دیوان شامل قصائد و مسمطات و رباعیات است و در هامش ،معنی لغات آمده
ی مکرر در ایران و پاریس چاپ شد ه است.
ن منوچهر 
انتخاب کننده شناخته نشد .دیوا 
آغاز بسمله  -نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا...
انجام :وان شرر گوئی طاووس بکرد دم خویش لؤل ؤ خور د پراکند ه بمنقار بود......
خ تحریر قصائد سه شنبه بیست و سوم
نستعلیق زیبای  ١٧سطری ٥/١٩×٥/٩س ،تاری 
ف کاغذ
ربیع االولی ١٢٧٥ه.ق و رباعیات در دهم ربیع الثانی همان سال عناوین با شنگر 
ی صیقلی در صفحه عنوان یادداشت وقف آقای محمد واعظزاد ه خراسانی با مهر بیضی
کاه 
شکل درشت با سجع "کتابخانه استاد واعظزاده خراسانی " دارای  ٨٨گ ٥/٢٧×٥/١٧س،
ج الیه یی قهوه یی.
د تیما 
جل 
2/1988
من الیحضره الفقیه (اخبار -عربی)
خ صدوق ،ابوجعفر ،محمدبن علی بن حسین بن موسی بابویه قمی متوفی
ف شی 
تألی 
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ع معتبر ه کتب اربعه حدیث شیعه امامیه است که پیوسته
٣٨١ه.ق این کتاب ،یکی از جوام 
ی اخبار مربوط به فروع احکام است که صحیح و
ت و حاو 
مستند احکام فقها بود ه و هس 
حجتهستند.
ب فقهی تألیف گردیده در  ٦٦٦باب و مشتمل بر ٥٩٦٣
ش کت 
احادیث این کتاب ب ه رو 
ف آنه ا را از کتاب معتبرۀ اصحاب گرد آورده است در چهار مجلد
حدیث میباشد که مؤل 
پ شد ه است .نسخۀ حاضر شامل هر چهار مجلد است که در پایان ،اسانید و
که مکرر چا 
ب نی ز آمده است.
مشیخه کتا 
آغاز :بسمله اللهم انی احمدک و اشکرک و اومن بک...
ن عثمان و انما لقی حمادبن عیسی و روی عنه و الحمدهلل رب
ق حما د ب 
انجام :لم یل 
د و آل ه اجمعین.
العالمین و الصلوة علی خیر خلقه محم 
نمحمدرحیمتونی
نسخ٢٣سطری٥/١٧×٥/١٠س،بهخطمحمدیوسفبنمحم دسعی دب 
دشتبیاضیساکنمشهدمقدسرضوی.تاریختحریرکتابنکاح ٨جمادیالثانی١٠٥٥ه.ق.
ب وصیت در چهارشنبه  ١٦شعبان١٠٥٦ه.ق ،و تاریخ کتابت اسناد کتاب،
و تحری ر کتا 
روز سه شنب ه سو م ذیقعده همان سال .عنوان و نشان شنگرف ،تصحیح و مقابله شده است،
ط او در آخر -کفارات  -دیده میشود ،نسخه دارای
تو خ 
و بر مالاحمد تونی قرائت گردیده اس 
ی بر این که
ی مبن 
ت صفحۀ عنوان یادداشت وقف آقای واعظزاد ه خراسان 
بالغ است ،در پش 
نامبرده این نسخه را ب ه کتابخانه دانشکدۀ الهیات مشهد واگذار کردهاند ،آمده است.
ت آمده :انه ا ایده
ن عبار 
ت نکاح .در آخر باب حقوق ای 
همچنین در این صفحه یادداش 
ل شه ر ذی حجة الحرام من شهر سنة ثالث و سبعین
هلل تعالی سماعا ...فی مجلس آخرها او 
ا 
بعد االلف ،کتبه بید ه الفانی ه الجانیه احمدبن حاجی محمدالشهیر بالتونی ...نسخ ه معلق
د برگ از اول نسخهنویسی
ل از مصباح المنیر و امضاء  -ص-وق-و-کنز -چن 
به حواشی منقو 
ج قهوهایی وصالی شده است.
د تیما 
شد ،دارای  ٤٤٩گ ٥/٢٤×١٨س ،کاغذ سپاهانی ،جل 
3/1989
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الحکم ة المتعالی ة فی االسفار التعقلی ة = اسفار اربعه :ج( -١فلسفه  -عربی)
ف صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم بن یحیی قوامی متوفی ١٠٥٠ه.ق
تألی 
ی در علوم نقلی ،شاگرد
ی در سدۀ ١١ه.ق میباشد .و 
ی اسالم 
از اکابر فالسفه و حکمای نام 
ی متوفی ١٠٣٠ه.ق بوده است و در علوم عقلی دست
خ بهایی  -محمدبن حسین عامل 
شی 
ی ١٠٤٠ه.ق میباشد.
پروردۀ میرداماد ،محمدباقر بن محمد حسین متوف 
ت در چهار مجلد ک ه نسخ ه موجود از آغاز تا یک
ت اس 
ک دور ه حکم 
کتاب حاضر شامل ی 
ف است.
د مقدم ۀ مؤل 
صفحه از مرحلۀ ششم در علت و معلول را دارد .نسخه فاق 
ن العرف ا و االولی ا اسفارا اربعه...
آغاز :بسمله و اعلم ان للسال ک م 
انجام :ثم اعلم ان هذه العلل االربع یوجد بینها مناسبات ...من جهة سبب االفاعل و
کیف.
نستعلیق ٢٩س ٢٠×٥/٩س ،تحریر سدۀ ١٣ه.ق برخی عنوانها قرمز و جای بعضی دیگر
نانویس ،جمله ای از صفحات آبدیده ،دارای ١٠١گ ٥/٢٥×٥/١٧س مصحح ،یک صفحه
از اواسط نانویس ،کاغذ فستقی ،در پشت صفحۀ اول یادداشت وقف خاندان واعظ توسط
ی در  ١٨/٦/١٣٧٦شمسی ،جلد مقوا ،عطف میشن.
محمد واعظزاد ه خراسان 
4/1990
شوراق االلهام فی شرح تجرید الکالم (کالم -عربی)
ی قمی
شرحی است مزجی و متقن از حکیم متأله و متشرع مالعبدالرزاق بن حسین الهیج 
متخلص به فیاض  -متوفی به سال ١٠٧٢ه.ق شاگرد و داماد مالصدرا متوفی ١٠٥١ه.ق بر متن
موجز کتاب -تجریداالعتقاد -تألیف خواجه نصیرالدین طوسی متوفی ٦٧٢ه.ق در دو مقصد.
١در امور عامه.٢جواه ر و اعراض که شارح موفق به اتمام گزارش تمام کتاب نشده است .این شرح مکررچاپ شده است.
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ق و انت خیر الفاتحین
آغاز :بسمله ربنا افتح بینا و بین قومن ا بالح 
ن شرب السقونیا علة فاعلیة عرضیة لحصول البرودة و علة معدة ذایته له ایضا.
انجام :فا 
نستعلیق  ٢٠و ٢٦س ٥/١٤×٩س تحریر شب چهارشنبه عشر دوم ذیحجۀ ١٢٧٠ه.ق در بلدۀ
ق به حواشی مال اسماعیل و مالعلی نوری .در پشت صفحۀ
الهیجان ،عنوان و نشان قرمز ،معل 
اول یادداشت وقف آقای واعظزاده ،در صفحۀ آخر یادداشت تملک و مهر چهارگوشه با سجع !
ی  -جلد تیماج عنابی.
گ ٢٢×١٨س ،کاغذ کاه 
العبد الراجی احمد رضوی ،دارای  ١٢٤
5/1991
مجموعه شرح اصول کافی (اخبار -عربی)
ن احمد سروی مازندرانی طبری ،متوفی
از ابوالفضائل ،حسام الدین مالمحمد صالح ب 
ی که جامع میان معقول و منقول بوده
ی قمر 
١٠٨١ه.ق از علما و فضالی سدۀ یازده م هجر 
است و شاگرد آخوند مالمحمدتقی مجلسی اول و داماد ایشان و ثمرۀ ازدواج مالمحمدصالح
ی ک ه از فقهاء و
ی با دختر مرحوم مجلسی اول پسری بوده است به نام آقا محمد هاد 
مازندران 
متکلمین عصر خود بوده است و قرآن کریم و صحیفۀ سجادیه و معالم االصول و کافیه و شافیه
را به فارسی ترجمه کرده است و دیگر آثاری از ایشان بجای مانده است (نگارند ۀ این سطور از
ن میباشد).
ن دودما 
ای 
در هر حال این شرح از شروح جامع و مفید کتاب شریف اصول کافی است که کتاب عقل
ی را اختصارا به گونۀ
و علم و جهل و توحید را بصورت مزجی شرح کرده است و بقیۀ کتاب کاف 
حاشیه نگاشته و فقط عبارات اخباری را که محتاج شرح دیده است تحت عنوان  -قوله  -اقول-
گزارش نموده است و در بسیاری از موارد ،اعتراض و اشکال بر شرح آخون د مالصدرا وارد کرده
است ،که قسمتی از آن در حاشیۀ کتاب کافی چاپ تبریز در سال ١٣١١ه.ق چاپ شده است.
ن و کفر ،دعا ،زکوة،
اثر خامۀ شارح ،گزارش تمام کتاب عقل و جهل ،توحید ،حجة ،ایما 
صوم ،خمس و تمام کتاب روضه است و نسخۀ کامل آن در کتابخانۀ رضویه موجود است.
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ب العقل را دارد.
تاریخ فراغت از شرح  ١٤صفر١٠٦٣ه.ق است .نسخۀ موجود از آغاز تا آخ ر کتا 
آغاز :بسمله نحمدک یا مروج عقول العارفین بمظاهر کمالک...
انجام :ورای من اضله فعلیه لعنةاهلل و المالئکة ...روضه است و
حاشیة الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقی ة (فق ه  -عربی)
د بن مکی مقتول به سال ٧٧٦ه ق و
د اول ،محم 
کتاب اللمعة الدمشقیة ،تألیف شهی 
د دوم
شرح آن که موسوم بخ :الروضة البهیة فی شرح کتاب اللمعة الدمشقیة میباشد از شهی 
ل ٩٦٦ه.ق است و حاشیۀ حاضر از سید محمدبن
زین الدین بن احمد عاملی مقتول به سا 
میر محمد صالح خاتون آبادی کشته شده به سال ١١٤٨ه.ق در آذربایجان برادر داما د عالمه
ی عظیم الشأن بوده
مجلسی .میر محمد حسین عالمی جلیل القدر و فاضلی محقق و متکلم 
ح لمعه
ن ب ر شر 
است که از جمله آثارش همین حاشیه میباشد که بیش از آنچه حاشیه نویسا 
نوشته اند در این حاشیه آمده است که بسیارمحققان ه میباشد ،نسخۀ قابل اعتنایی است.
آغاز :و بعد فیقول المحروم من فیوضات االحد ...ق.له فی الحاشیه...
خ  ٢٣سطری ١٦×٥/١٠س ،به خط اسماعیل بن حاجی ابراهیم عامری
رسال ۀ اول ،نس 
ی در روز جمعه  ٢٩جمادی الثانی ١١١٥ه.ق نشان قرمز .رسالۀ دوم در هامش
ی چشم 
سبزوار 
ت آمد ه است .در پشت صفحۀ اول تملک محمد شفیع موسوی با مهر بیضی
کتاب نخس 
شکل او ب ا سجع « :عبده الراجی محمد شفیع الموسوی» و چند تملک دیگر .دارای  ٢٤٧گ
ت صفحۀ بدرقه یادداشت وقف استاد واعظزاده.
٢٤×١٨س .کاغذ اصفهانی .در پش 
6/1992
دیوان یغمای جندقی (شعر -فارسی)
سرود ۀ رحی م بن حاج ابراهیم قلی که حدود سال ١١٩٦ه.ق در روستای خور بیابانک جندق
د شد .در سن هفت سالگی امیراسماعیل عرب عامری ،فئودال جندق او را همراه خود
متول 

558

سپݠهرفرزانݡگی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ت کر د و منشی او شد ،در نوجوانی شعر میگفت و مجنون تخلص میکرد .در جنگی
برد و تربی 
که به سال ١٢١٦ه.ق میان اسماعیل عرب عامری و دولت مرکزی تهران روی داد ،اسماعیل
ت خور د و ب ه خراسان گریخت ،یغما به دست امیر سردار ذوالفقار اسیر شد و به سمنان
شکس 
برد ه شد و شش سال نزد این سردار ماند و منشی او بود ،تا اینکه او را در منظوم ۀ «سردای ه » هجو
ل خویشاوندانش را در جندق
کرد .سردار نامبرده یغما را محبوس کرد و وی را شالق ز د و اموا 
ش را «یغما» قرار
ص خوی 
د ماه گریخت و نام خود را «ابوالحسن » و تخل 
س از چن 
مصادره کرد .پ 
داد و به عراق گریخت و پس از مرگ امیرسردار ذوالفقار از بغدا د به تهران برگشت و از مقربان
ت و از آنجا به کاشان
ی و محمدشا ه قرار گرفت و با محمدشاه به هرات رف 
دستگا ه میرزا آقاس 
منتقل گردید و در منظومهای به نام « خالصة االفتضاحات» حاک م کاشان را هجونمود ،امام
ت کرد و از تکفیر نجات یافت و
جمع ۀ کاشان او را تکفی ر کر د لکن مالاحمد نراقی از او حمای 
ت و سرانجا م در 16ربیع الثانی ١٢٧٦ه.ق در
تا آخر عمر در زادگاهش  -خور -سکونت جس 
د داو د مدفون گردید.
ت و در مقبرۀ سی 
گذش 
ی نقاد ،وسیع المشرب و متمایل به صوفیه و شیخیه بــوده اســت ،خط را
یغما ادیب 
ل طهرانی ب ه دستور
ج اسماعی 
نیک مینوشت و شع ر را محکم مـیســرود ،اشعارش را حــا 
اعتضادالسلطنه ،وزیر معارف عصر در سال ١٢٨٣ه.ق چاپ نموده است.
ن محالتی،
نسخۀ موجود شامل :سرداریه ،باخ باخیه ،قصابیه ،غزلیات ،کاغذ آقاخا 
ن و چاوش.
ی و تضمینات ،شبی ه علی مراد خا 
ت ی ا مراث 
پارهای از تحریرات یغما ،نوحه جا 
آغاز :بسمله به جز ارواح مکرم که زد دیوان ازل به خداوندیشان خط غالمی دارم.......
ت باد
د لعن 
ی و زی 
ت از این خوبتر ندارد یاد که ب ر مرا د مراد 
ی حکای 
انجام :کس 
نستعلق  ١٤سطری ٥/١٤×٥/٧س ،تحریر محرم١٢٦٢ه.ق در زمان حیات شاعر .در آخر
نسخه کاتب ،افــزوده است که چون  -سلوک الدلیل در نسخۀ صحیح نبود ،آن را در این
مجموعه ننوشته است ،در پشت صفحۀ اول یادداشت تملک سید مسیح بن احمد رضوی
با مهر چهارگوش وی ،یادداشت وقف استاد واعـظزاده خراسانی و در آخر نسخه یادداشت
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ک سید مسیح رضوی به امر او به تاریخ ١٣٢٩ه.ق عنوان قرمز کاغذ نخودی رنگ ،دارای
تمل 
 ٢٠٩گ ٢١×٥/١٣س جلد تیماج قهوهای.
7/1993
مجموعه شرح جمل العلم و العمل (فق ه  -عربی)
سیدمرتضیابیالقاسمعلیبنموسیحسینیموسویمتوفی٤٣٦ه.قملقببهعلمالهدی
د و استادش
خ مفی 
ن جعفر؟ع؟ میرسد و شاگرد شی 
یب 
که نسبش با پنج واسطه به امام موس 
شیخ طوسی بوده است کتاب بسیار موجز و مختصری در دو قسم نگاشته است که قسم اول
ط ب ه آن .قسم دوم آن
آن شامل أهم مسایل کالمی از قبیل :توحید ،نبوت ،امامت و مسائل مربو 
مشتمل بر مباحث فقهی ،کتاب طهارت ،صالة ،جنائز ،صوم ،اعتکاف ،حج و زکاة.
ن متوفی
قسمت اول این کتاب را که شامل علم کالم است شیخ طوسی ،محمدبن حس 
٤٦٠ه.ق که شاگرد سید مرتضی بوده است به طور مفصل گزارش نموده است و قسم دوم آن را
که مشتمل بر مباحث فقهی میباشد ،قاضی سعدالدین و عزالمؤمنین ابی القاسم عبدالعزیز
ن براج طرابلسی شامی معروف به ابن براج متوفی
ن عبدالعزیز ب 
ب 
٤٨١ه.ق شاگرد دیگر سید مرتضی شرح نموده است ک ه نسخۀ ما شامل همین بخش فقه
آن است که چاپ شده.
آغاز :بسمل ه الحمداهلل رب العالمین ...اما بعد القاضی الفقیه...
انجام :و کذلک یجوز له فی زمان الغیبة و فقد من نصبه...
المهذب
تألیف قاضی سعد الدین و عزالمؤمنین أبی القاسم عبدالعزیز بن نحریر بن عبدالعزیز بن
ی شامی معروف به ابی براج متوفی ٤٨١ه.ق شاگرد سید مرتضی این کتاب ،یکی
ج طرابلس 
برا 
س ترین قدما است که احکام فقهی را بر دو بخش نموده است.
از نفی 
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ن میباشد .دوم احکامی که مورد ابتالء عموم نیست.
ل احکامی که مورد عمو م مکلفی 
او 
شامل کتاب طهارت و صلوة.
آغاز :الحمدهلل الواحد القدیم العزیز العلیم الذی انعم علی عباده المکلفین و میزهم به من
سائرالمخلوقین.
ن نبین احوال کل واحد منها فی باب مفرد بعون اهلل و توفیقه .کتاب الزکواة اهلل
انجام :و نح 
تعالی .الی هنا وجد فی النسخة التی استکبتنا منها.
خ کتابت ،عنوان و نشان قرمز ،رسالۀ دوم
رسالۀ اول نسخ  ١٤سطری ١٤×٨س ،بدون تاری 
نسخ  ١٩سطری٥٩/١٤س تحریر جمادی االولی ١٢١١ه.ق در آخر نسخه یادداشت تملک با
ت صفح ۀ اول یادداشت
مهر چهارگوشه با سجع :العبد المذنب محمدطاهر بن احمد ،در پش 
تملک با مهر بیضی شکل با سجع «عبدالراجی سید محمد الرضوی» در همین صفحه
یادداشت خریداری مسیح بن محمدرضوی با مهر چهارگوشۀ او با سجع «العبد المذنب
ح بن محمدرضوی» و مهر بیضی شکل با سجع «محمدباقر الرضوی» یادداشت آقای
مسی 
محمد واعظزاده خراسانی در ١٣٨٦ه.ق کاغذ فرنگی ،جلد تیماج قهوهای ،قطع ٢١×١٥س.
8/1994
گوهر مراد (کالم -فارسی)
ی متخلص به فیاض متوفی١٠٧٣ه.ق
ی قم 
ن الهیج 
ف مالعبدالرزاق بن علی بن حسی 
تألی 
در یک مقدمه در اشاره به مرتبۀ وجود انسان -مقالۀ اول در علم خودشناسی ،مقالۀ دو م در علم
خداشناسی مقالۀ سوم در فرمان خداشناسی خاتمه در اشار ه به داللت بر سلوک راه باطن .این
کتاب مکرر چاپ شده است.
برگ اول و آخر نسخۀ موجود کسر میباشد.
ن فرمان
آغاز موجود :خود است و بازگشت خود و شناختن پروردگار خود است و شناخت 
پروردگار...
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انجام موجود :و اما درجات التخلیة فبیانها علی الجمال ان العارف اذا انقطع عن نفسه و
ل قدرة مستغرقة فی قدرته المتعلقة بجمیع المقدرات.
یک 
ق را 
اتصل بالح 
ی ١٨×٥/٥س ،تحریر سدۀ ١٠ه.ق عنوان شنگرف،
نستعلیق زیبای  ١٩سطر 
ی ٢٩٢گ
صفحات مــجــدول بــه طــا و آب ــی ،نسخه از اول و آخــر نــاقــص اســت ،دارا 
ی جلد
٥/٢١×٥/١٢س در پشت صفحۀ بدرقۀ کتاب یادداشت وقف آقای واعظزاد ه خراسان 
تیماج عنابی ضربی دار ،در اول و آخر نسخۀ دو برگ اضافه نانویس.
9/1995
د (حکمت  -عربی)
ح فوائ 
شر 
ن الدین
ن زی 
گزارشی است به صورت قلت ...:اقــول -که اصل و شرح از شیخ احمدب 
احسایی متوفی ١٢٤١ه.ق که
ی نگاشته مشتمل بر  ١٢فایده است:
س عل 
ن مقد 
آن را به خواهش آخوند مال مشهد ب 
 -1در ذکر تفضیل ادلۀ ثالثه  -٢در معرفت وجود ...فاید ۀ  ١٢در ثبوت اختیار ،این کتاب
مکررچاپ شده است.
د فیقول العبد المسکین  -قد التمس منی اثبات بعض
آغــاز :بسمله حمدل ه امـ ا بع 
الکلمات فی بیان....
ن الثام انــشــاءاهلل تعالی و صلی اهلل علی محمد و آله
انجام :و ذلــک معلوم بهذا البیا 
الطاهرین .تمت
 ٢١سطری٥/١٥×١٠س ،تحریر سدۀ ١٣ه.ق عنوان و نشان قرمز ،مصحح
ن 
نستعلیق شیری 
ت صفحۀ اول یادداشت وقف آقای
و معلق به حواشی ،دارای ٩٤گ  ،٥/٢١×٥/١٥در پش 
واعظزاده جلد تیماج الیه ای ک ه لب ۀ آن آسیب دیده است.
10/1996
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عوائد األیام من مهمات ادلة األحکام (اصول فقه  -عربی)
ن محمد مهدی بن ابوذر نراقی کاشانی متوفی ١٢٤٤ه.ق یکی از أجلۀ
ف مالاحمدب 
تألی 
ی مهارت داشته و اثری در آن پدید
ی و نقل 
ی امامی ه در سدۀ ١٣ه.ق که در اکثر علو م عقل 
علما 
آورد ه است .در ادب و انشاء و شعر هم قوی بوده است و تخلص شعری او -صفایی  -میباشد.
ت و در انجام حوائج آنها کوشا ،از جمله
دارای اخالقی خوش و رفتاری نیک و ب ا مردم بود ه اس 
خ انصاری؟هر؟ بوده است.
ش شی 
شاگردان 
ن جمله است
ن مختلف میباشد که از آ 
آثار متنوع و بسیار او گواه تبحر و مهارتش در فنو 
ف قواعد اصولی و فقهی و مطالب کالمی
ث مختل 
ل بر  ٨٧عائده در مباح 
کتاب حاض ر مشتم 
ی آیة
و تفسیری و حدیثی با عباراتی سهل و نیکو عائدۀ اول :ف 
ل و القابه م و کناهم ،به ترتیب
ط بعض اسماء الرجا 
ی ضب 
أوفوا بالعقود و عائدۀ آخر :ف 
ف این کتاب را در سال ١٢٤٥ه.ق چاپ نموده است.
حروف ،مؤل 
ل األحقر...
ل االذ 
آغاز :بسمله الحمداهلل علی م ا انع م و اشکر علی ما ألهم ...و بعد یقو 
ی المعجمه و لقاف و الراء.
ن العزاقر بالعین المهمله و الزا 
ف باب 
انجام :یعر 
نسخ  ٢٣سطری ٥/١٤×٧س تحریر سدۀ ١٣ه.ق کاتب ،نسخه را ب ه آخ ر نرسانده است،
ل آمده:
ت صفح ۀ او 
عنوان و نشان قرمز ،در پش 
ب المستطالب لنفسی الجانیة فی األرض األقــدس فی سنة
قد استکتبت هذا الکتا 
ن صفح ه یادداشت خریداری سید مسیح
«١٢٦٤محل امضا و مهر پاک شده است .در همی 
 ١٣٢٩ب ا مه ر چهارگوشه او با سجع« :العبد المذنب مسیح بن

ی در ذیحج ۀ
بن احمد رضو 
احمد رضوی» و در همین صفحه یادداشت تملک مورخ  ٢٤ذیقعدۀ ،1323با مهر چهار گوشه
ب محمدطاهربن احمد رضوی» و یادداشت وقف آقای واعظزاده ،جلد
با سجع « العبد المذن 
تیماج زرد ضربی دار ،قطع ١٢×١٣س.
11/1997
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ترجمۀ حاشیۀ تهذیب المنطق = ترجمۀ حاشیۀ مال عبداهلل
= شرح غایةالتهذیب (منطق  -فارسی)
ب المنطق تألیف سعدالدین مسعودبن عمر تفتازانی متوفی ٧٩٢ه.ق میباشد
تهذی 
و حاشیۀ تهذیب المنطق از مالعبداهلل بن شهاب الدین حسین یــزدی شاه آبــادی متوفی
ن اواخ ر سدۀ ١٣ه.ق میباشد نسخۀ دیگر از این ترجمه به
٩٨١ه.ق است و مترجم آن از دانایا 
شمارۀ  ١٩٢در دانشکدۀ الهیات مشهد موجود است
ت از طریق مستوی و
ی وسط طریق و این کنایه اس 
ق یعن 
اولین عنوان موجود :سواء الطری 
بعضی گفته اند که سواء اسم مصدر است به معنی استواء و فرق میان مصدر و اسم مصدر آن
ق من ه نمیباشد...
است که مصدر مشتق من ه میباشد و اسم مصدر مشت 
آخرین عنوان موجود :الثامن االنحاء التعلیمیة و هی التقسیم اعنی التکثر من فوق و
التحلیلعکسه...
هشتم از رؤوس ثمانیه انحاء تعلیمیه است یعنی طرق تعلیمیه که مستعمل ...و تمیز کند
ت را از عرضیات.
ذاتیا 
نستعلیق  ١٥سطری ٥/١١ ×٥/٥س ،تحریر اوایل سدۀ ١٤ه.ق یک صفحه از اول و یک
ت آقای
ل مهر و یادداش 
صفحه از آخر نسخه کسر است کاغذ نخودی رنگ ،در پشت صفح ۀ او 
واعظزاده؛ جلد تیماج سبز ،قطع ١٨.×٥/١٠
12/1998
زبدة االصول (اصول فقه  -عربی)
ف شیخ بهایی ،بهاء الدین محمدبن حسین بن عبدالصمد عاملی جبائی متوفی
تألی 
١٠٣٠ه.ق ک ه آن را در محرم  ١٠٠٢ه.ق ساخته است در پنج منهج -١ ،در مقدمات  -٢در ادلۀ
ت  -٤در اجتهاد و تقلید  -٥در ترجیحات .کتاب معروفی است
ت وسن 
شرعیه  -٣در مشترکا 
که چاپ شده.
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ی افضل من ارسله لتبلیغ االوامرو النواهی و اشرف من عرفه...
آغاز موجود :و الصلو ة عل 
ی و الحمداهلل ...و اشرف اولیائه تمت.
انجام :و الزم ماهو أقرب الی التقو 
نسخ  ٧سطری  ٥/٩×٥نسخه در زمان حیات مؤلف نگاشت ه شده است ،عناوین شنگرف،
ق بحورش با امضاء -منه مد ظله ،برگ اول کسر است ،وقف بوده است و آقای واعظزاده
معل 
نیز وقف کردهاند ،در آخر نسخه مهر چهار گوشهای هست با امضاء محمد باق ر بن محمد تقی
الحسینی ،کاغذ الوان ،جلد مقوا سوده ،عطف میشن قهوهای ،قطع ٥/١٨×٥/١٢س.
13/1999
جنگ (مواعظ  -عربی و فارسی)
ی متوفی بعد از ١٢٤٠ه.ق فرزند
ظ مشهد 
جامع این جنگ مرحوم حاج مال حسین واع 
محمدمحسن مدرس جد اعالی جناب آقای واع ـظزاده خراسانی استاد محترم دانشکدۀ
الهیات دانشگاه فردوسی مشهد.
ن و واعظان را مفید باشد،
این جنگ حاوی مطالب مهم و ارزنــدهای است ک ه گویندگا 
شامل خاطرات سفر و رسالههای علمی و گفتارهای گوناگونی از قبیل مواعظ ،نصایح؛ روایات،
ل سبعه ،خواص
ص اشکا 
حکایات ،مدائح ،مراثی به نظم و نثر و به عربی و فارسی و نیز در خوا 
حروف ،بندی در عول و تعصیب ،بندی منقول از کتاب مقامع الفضل ،تاریخ سفر مؤلف به
ل از کتاب منتهی
ی منقو 
کربال و بازگشت او به مشهد مقدس ،بندی منقول از تفسیر رازی ،بند 
ب تنجیم ،اشعار فارسی و عربی در یک برگ ،در فضیلت علمای
ی در با 
المطلب عالمه حل 
ظ و نصایح،
شیعه در احــواالت حضرت ابراهیم؟ع؟ فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم ،مواع 
ی از کافی و از کتاب مزار ،حکایات ،اختیارات ایام ،اشعار ،تأویل خواب در هر یک از
احادیث 
شبهای ماه دربارۀ نماز جعفر طیار ،زیارت عاشورا ،زیارت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ احواالت
ل اکــرم؟ص؟ اشعاری از سید اسماعیل حمیری ،خواجه نصیرالدین طوسی،
ت رســو 
حضر 
ت علی؟ع؟ دربارۀ توحید الهی ،مناجات ،ذکر خطبة الوسیله ،بندی منقول
معجزات حضر 
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ی مشتمل بر یک مقدمه و
ف عبدالقادر رومان 
از میرسید شریف ،و رساله در معرفت تقویم ،تألی 
دو باب و خاتمه.
هلل العلی الولی و الصالة علی النبی األمی ،این
آغاز این رساله :بسمل ه الحمدا 
ج قبله در جمیع
ق استخرا 
مختصری است در معرفت تقویم خالی از اطناب مخل ...طری 
ب حمج ة البیضاء و کشکول ،دستور زیارت
بالد ،خطبه ای از نهج البالغه بندی منقول از کتا 
در فضیلت زیارت امام حسین؟ع؟ و شهیدان ،زیارت حضرت امیر المؤمین؟ع؟ در نجف،
ی در
اشعاری به عربی در مرثیۀ حضرت سیدالشهداء که در بغداد نوشته شده است ،احادیث 
موعظه و نصیحت ،بندی منقول از کتاب حرزاالمانی علی بن حسین واعظ کاشفی ،شرح
اسما ء الهی ،خواص حروف ،مطالبی منقول از کافی و شرح مقاصد دربارۀ لعن مخالفین در
ت علی؟ع؟ و مطالبی منقول از کتاب اکمال الدین و مشارق االنوار در مهج
فضائل حضر 
ن ابی الحدید و قرب االسناد ،اشعاری در مدح حضرت
ج البالغ ه اب 
الدعوات و شرح نه 
رضا؟ع؟ و سایر معصومین؟ع؟.
خ و نستعلیق مختلف السطر به طور راسته و چلیپا کاتب نسخه
ط نس 
این جنگ به خ 
ی جای آن ،نام فرزندان خود را به مناسبت آورده است با مهر او با
جامع آن است ،در جا 
ن السموات و االرض» دارای  ٤٥٠صفحه ،جلد تیماج عنابی ،عطف میشن
ن زی 
ع «حسی 
سج 
ع ٢٠×٥/١٣س ،یادداشت وقف آقای واعظزاده.
مشکی ،قط 
14/2000
مجموعه منتخب بحاراالنوار= مختصر ...جلد(٢اخبار -عربی)
انتخاب کنند ه شناخت ه نشد ،چون در هیچ جای کتاب نامی از مؤلف ندیدم .استاد
ل کمونه ،که نباید درست باشد ،چون
ن زام 
هلل ب 
واعظزاد ه به خط خود نوشته اند :تألیف عبدا 
ب نسخه است نه مؤلف.
ی کات 
و 
ب مولی محمدهادی بن مرتضی
ن کتا 
نگارندۀ این سطور احتمال میدهد که مؤلف ای 
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ن محمدبن
ی الدی 
ن شا ه مرتضی کاشانی برادر نورالدین محمداخباری(مول 
نب 
ن محمد مؤم 
ب 
ن فیض کاشانی باشد
ی محس 
مرتضی بن محمد مؤمن بن شاه مرتضی کاشانی ،نوادۀ برادر مول 
د گزین
ب بحاراالنوار را در یک مقدمه و دوازد ه مجل 
ن حیات عالمه مجلسی کتا 
که در زما 
د دو م  -قصص انبیاء؟ع؟ که
کرده است جلد اول :آن چه مربوط به مبدأ و معاد است جل 
س از
همین نسخ ه موجو د باشد -٣در احــوال پیامب ر خاتم؟ص؟  -٤امامت  -٥نقض عهد پ 
رسول اکرم؟ص؟  -٦فضایل علی؟ع؟ -٧فضایل حضرت صدیقۀ طاهره؟اهس؟ و ائمۀ اطهار؟مهع؟
د باقر؟ع؟ -8فضایل سایرائمۀ هدی؟مهع؟ -٩ایمان و کف ر -١٠عبادت
تا حضرت امام محم 
-١١روض ه  -١٢اجازات.
در کتابخانۀ سپهساالر تهران (شهید مطهری) جلد  ١و  ٢کتاب حاضر به شماره ١٧٧٩و
ل شود .در
ع حاص 
 ١٧٨٠موجود است این نسخه را در اختیار نداشتم تا با آن مقابل ه کن م و قط 
هلل مرعشی در قم جلد اول منتخب بحار از مولی محمدصادق بن محمد زمان
کتابخانۀ آیةا 
ل احوال
کاشانی اصفهانی ک ه در ١٢٣٠ه.ق تألیف شده است وجود دارد .نسخۀ موجو د شام 
ل ملوک االرض و در پایان هم بابی در عصمت انبیاء دارد که کاتب
ض احوا 
انبیاء؟ع؟ و بع 
نسخۀ آن را ناتمام رها کرده است.
ن عباس قال قال اعرابی لرسول اهلل؟ص؟ یا نبی اهلل
آغاز :بسمله عن سعید بن جبیر عن اب 
انجام موجود :و تذکروا ما صنعول النفرق بین احد منهم ای بأن نؤمن.
ن  -عربی)
نزهة القلوب فی تفسیر غریب القرآن= غریب القرآن= تفسیر( ...لغت قرآ 
مفسر ،ابوبکر سجستانی ،محمد بن عزیز نحوی سجستانی متوفی ٣٣٠ه.ق شاگرد ابن
االنباری .سجستانی ادیبی بوده فاضل و متواضع و از صالحین که این تفسیر را در مدت پانزده
ف نمود ه است او در این تفسیر ،کلمات مشکلۀ قرآن کریم را به ترتیب حروف آورده
سال تألی 
ن آنه ا میباشد.
است در این موضع چنان که  -مفردات راغب  -بهتری 
این تفسیر در مص ر چاپ شده است و نسخههای خطی متعددی از آن موجوداست.
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آغاز :بسمله الم و سایر حروف الهجاء فی اوائل السور کان بعض المفسرین...
د الیسری .تم.
انجام :یسار فی لغة یسار الی 
نهج البالغه (اخبار -عربی)
در هامش صفحات آخر این مجموعه ،چند خطبه از نهج البالغه آمده با شرح آنها از ابن
ابی الحدید.
ی ١٢×٥/٦س ،نسخه را کاتب به آخر نرسانده است تحریر
 ١٢سطر 
رسالۀ اول به خط نسخ 
اوایل سدۀ ١٢ه.ق عناوین شنگرف ،در هامش صفحۀ اول آمده است « هو المالک ،کیف
ن لغیری» ب ا مهر بیضی شکل با سجع « حسین زین
ن و سیکو 
اقوال هذا ملکی بل انتقل إلی اآل 
السماوات و االرض» و در همین صفحه یادداشت وقف آقای واعظ حاشی ه نیمۀ دوم کتاب به
ی در یکشنب ه سوم ذیحجۀ١١٠٨ه.ق خط این دو رساله
خط عبداهلل بن زامل کمونه حسینی نجف 
شبیه یکدیگرند و گویا با یک قلم تحریر یافته اند .رسالۀسو م به خط نسخ به صورت چلیپا در
ی وصالی شده ،قطع ٥/١٨×٥/١٢س.
ج مشک 
د تیما 
هامش اوراق آخر این مجموعه .جل 
15/2001
مختصر شرح نهج البالغه = العقد النضید= الدر النضید(اخبار  -عربی)
س از قرآن کریم ک ه توسط
نهج البالغه ،یکی از مشهورترین کتابهای عالم اسالم است پ 
سید رضی ،عالمۀ شریف ،محمدبن حسین موسوی متوفی ٤٠٦ه.ق گردآوری شده است در
سه بخش  -١خطب  -٢نامهها و وصایا  -٣کلمات قصار ،سید رضی ،نهج البالغه را پس از
کتاب خصائص االئم ه نگاشته و چون در این کتاب ،بخشی از کلمات قصار و حکم منتخبۀ
آن حضرت را گرد آورده بود ،لذا عدهای تقاضا کردند تا خطبهها و دیگر آثار حضرت علی؟ع؟
ی شود .بنابراین سید رضی؟هر؟ به تألیف نهج البالغه مبادرت جسته و آنچه از
نیز جمع آور 
سخنان علی؟ع؟ را که یافته بود در آن جمع کرد.
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تاریخ فراغت از تألیف نهج البالغه ،رجب ٤٠٠ه.ق میباشد .بر این کتاب شریف صدها
شرح ،تعلیق ،تحشیه ،توضیح ،ترجمه ،به نظم و نثر نگاشته شده است که از آن جمله است
د متوفی ٦٥٥ه.ق که از علمای برجستۀ
ن محم 
شرح ابن ابی الحدید معتزلی ،عبدالحمید ب 
عصر خود بوده است و مدتی مسئول کتابخانههای بغداد.
این شرح ،حاوی فنون متنوعه است که مؤلف آن را را در بیست جز ء از آغاز ماه رجب ٦٤٤
خ صف ر ٦٤٩ه.ق ساخته است.
تا سل 
تا آنجا که نگارندۀ این سطور اطالع دارد ،دو تن از دانایان ،این شرح را مختصر کردهاند یکی
ی ؟هر؟
ن محمو د بن غالمعلی طبسی قاضی مشهد مقدس و شاگرد عالم ه مجلس 
ی سلطا 
مول 
و معاصر شیخ حرعاملی مؤلف  -اثبات الرجعة و دیگر مؤلفات ،دو نسخۀ خطی از این گزینه
در مشهد رضوی موجو د میباشد.
ی از این مختصر در کتابخانۀ
و دیگری فخرالدین عبداهلل بن المؤید باهلل است که نسخه ا 
مجلس با تحریر ١٠٨٠ه.ق موجود است که به نام  -العقد النضید= الدر النضید ،موسوم
میباشد.
نسخۀ حاضر باید یکی از دو کتاب فوق الذکر باشد ک ه گزین ۀ مجلدات نهم و دهم و یازدهم
و دوازدهم و سیزدهم از شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید است.
هلل العدل .االصل ،و من کالم له؟ع؟ فی حث اصحابه علی القتال...
آغاز :بسمل ه الحمدا 
ظ العلم حفظ فهم و ادراک اصاله قلیل .تم...
ن یحف 
انجام :و م 
ذ الوان ،دارای ٥٨٠صفحه ،وصالی
نسخ  ٢١سطری٥/١٥×٥/٩س ،تحریر سد ۀ ١٢ه.ق کاغ 
ت بیع با مهر بیضی شکل با
ل یادداش 
شده ،برخی اوراق آسیب دیده اند ،در پشت صفحۀ او 
خ ١٣٧٤شمسی جلد تیماج
سجع « :محمدبن علینقی » و یادداشت وقف آقای واعظزاد ه مور 
مشکی ،قطع ١٨×١٤س.
16/2002
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ن (ادعی ه  -عربی)
الحصن الحصین من کالم سید المرسلی 
ی دمشقی
ف عمر 
تألیف شیخ شمس الدین ابوالخیر محمد بن محمد بن علی بن یوس 
ن را
شافعی معروف به ابن جزری متوفی ٨٣٣ه.ق در شیراز و مدفون در مدرسه ای که خو د آ 
ل ب ر احادیثی در فضیلت دعا و
در آن شهر ایجاد کرده بود .کتابی است در ادعیه و اذکار مشتم 
ط ب ه صبح
ذکر و آداب و اوقات و مکانهای دعا ،اسم اعظم الهی و اسماء حسنی و ادعی ۀ مربو 
ت محمد؟ص؟ که این کتاب را
و شام از والدت تا مرگ ،فضیلت قرآن و فضیلت صلوۀ بر حضر 
ت در همان مدرسه ای که
در روز یکشنبه  ١٢ذیحجۀ سال ٧٩١ه.ق از تألیف آن فارغ گشت ه اس 
خود ایجاد کرده بود در شیراز.
ت در سال ١٢٧٧ه.ق و پس از آن
ی شد ه اس 
ب برای اولین بار در مصر چاپ سنگ 
ن کتا 
ای 
مکرر ب ه طبع رسیده است.
نسخۀ موجود از آغاز تا مقداری از فضل صلواة ب ر پیامبر؟ص؟ را دارد.
د و آل ه و صحبه و
هلل عد ه للقائ ه اللهم صل علی سید الخلق محم 
آغاز :بسمله ال ال ه اال ا 
سلم قال الفقیر...
ن ذکر ه الغافلون.
انجام موجود :اللهم صل علیه کلما غفل ع 
ن شنگرف ،در پشت
نسخ  ٩سطری ٨×٥/٤س ،تحریر سد ۀ ١٣ه.ق ناقص اآلخر ،عناوی 
ف و مهر آقای واعظزاده ،دارای ١٦٠گ ١٢×٨س ،جلد تیماج مشکی
ت وق 
صفحۀ اول یادداش 
الیه ای.
17/2003
اخبار (فارسی)
ل منبر را به کار آید
ب برگزیده شده است ک ه اه 
د کتا 
ت گویا از چن 
ی اس 
اوراق آشفت ه ا 
شامل:
معراج از محمد مؤمن حسینی
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ی اسری
ن الذ 
ب الکریم ...سبحا 
ی کتا 
ب اهلل تبارک و تعالی شأنه نظم ف 
لر 
آغاز :بسمله قا 
د عالمیان و پروردگار انس و جان...
بعبده ...اما بعد خداون 
انجام موجود :در زیر سرادق عرش خدا دیگر گفت:
احوال معصومین؟مهع؟
ب  -٢در آنچ ه رفته است بعد
ت رسول؟ص؟ ،با 
ی از باب اول ،فصل  ٥مدت حضر 
موجود 
از وفات حضرت رسول؟ص؟ شامل  ٤باب -٣ ،در ذکر اوالد آن حضرت -٤ ،در ذکر امام اول،
ش فصل.
مشتمل ب ر ش 
ن حضرت -٣ ،در ذکر اوالد آن
یآ 
فصل اول در والدت آن حضرت -٢ ،در ذک ر نامها 
حضرت -٤ ،در ذکر معجزات ،دویست و یک معجزه از معصومین؟ع؟نقل شده است.
ص است و خوانده
نستعلیق  ١٣-١٧سطری ٥/١٢×٧س تحریر سدۀ ١٣ه.ق برگ آخر ناق 
نمیشود .نسخه از میان هم کسر دارد اوراق نانویس دارد ،عنوانها قرمز ،کاغذ الوان ،جلد
تیماج قهوهای ضربی دار ،قطع  ١٧×١٠با یادداشت وقف آقای واعظزاده.
18/2004
دیوان خاقانی (شعر -فارسی)
سرودۀ حکیم افضل الدین بدیل حسان العجم ابراهیم بن علی خاقانی شروانی متوفی
٥٩٢ه.ق گزیده ای است از دیوان مزبور از آغاز ت ا مرثی ۀ امام ناصرالدین ابراهیم؛ و پس از آن
ابیاتی از قطعه ای که در مدح جالل الدین ابوالمظفر اخستان شروان شاه است ،را دارد.
ن نسخ ه بدون خطبه است.
ای 
ت بــرون کن در صف مــردان درآ دل طلب کز دار ملک دل تــوان شد
ن صــور 
آغــاز :جوش 
پادشا...
ی در هر سفالین ریحان تاز ه بینی
انجام :در مجلسی که بگذشت از یاد او حدیث 
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نستعلیق  ١٣سطری متوسط ٥/١٨×١١س ،تحریر ١٣١٩ه.ق کاغذ کاهی ،مهر بیضی شکل
درشت با سجع «کتابخانۀ استاد واعظزاده خراسانی » با یادداشت و امضاء ایشان که وقف این
د تیماج عنابی قطع ٢١×١٧س.
کتابخانه نمودهاند ،جل 
19/2005
صحیفۀ سجادیه = صحیفۀ کاملۀ سجادیه (ادعیه  -عربی)
ادعیه ای است از انشاهای حضرت امام زین العابدین؟ع؟ که حاوی مطالب عالیه
و دقایق عارفان ه میباشد و شیع ۀ امامیه به آن با نظر اهمیت و عظمت مینگرد و به گفته
ل اهل بیت است .این کتاب مشتمل بر
حجةاالسالم غزالی ،صحیفۀ سجادیه زبور و انجی 
ل و چهارد ه دعا ء معروف به ملحقات میباشد که در قرن هفتم هجری
پنجاه و چهار دعا اص 
ت و به نام صحیفۀ کاملۀ سجادیه معروف
به وسیلۀ بهاءالدین شرف علوی گردآوری شدهاس 
ن نی ز منسوب به حضرت سجاد؟ع؟ است و زیدیه
گردیده است در مقابل صحیفۀ ناقصه ک ه آ 
آن را معتبر میدانند.
د االجل نجم الدین بهاء الشرف ابوالحسن محمدبن الحسن.
آغاز :بسمله حدثنا السی 
ن و صلی اهلل علی سیدنا
ت الفتن برحمتک یا ارح م الراحمی 
انجام اصل :و نجنی من مضال 
محمد رسول اهلل المصطفی و علی آله الطاهرین.
انجام ملحقات :یا حی یا حی برحمتک یا ارحم الراحمین.
نسخ معرب  ١٢سطری ٩×٥/٤س تحریر سدۀ ١٣ه.ق در آخ ر اصل آمده « قد بلغ العراض
من اوله الی آخره ،بحمداهلل و حسن توفیقه » صفحات مجدول به مشکی و سبز ،عنوانها ،با
ی شده .در پشت صفحه
شنگرف و سبز ،مقابله شده است و دارای بالغ ،دو برگ اول نو نویس 
یادداشت وقف آقای واعظزاده با مهر ایشان جلد تیماج عنابی ،قطع ٥/١١×٥/٧س.
20/2006
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خصال (اخالق -عربی)
ن موسی بن بابویه قمی متوفی٣٨١ه.ق
یب 
تألیف شیخ صدوق ،ابی جعفر محمد بن عل 
در بیان صفات محموده و مذمومه در شرع مقدس اسالم ،در دیباچه آمده ،علماء اعالم در
ی شمار دیدم به تألیف این کتاب اقدام
عب 
همۀ فنون و علوم کتب و رسائلی تألیف آن مناف 
کردم تا به خداوند نزدیک شوند.
این کتاب مکرر چاپ شده است.
آغاز :بسمله الحمداهلل الذی توحد بالوحدانیة و تفرد بااللهیة...
ک العوالم و اولئک اآلدمیین قد تم...
ت آخ ر تل 
انجام :ان 
خ  ٢١سطری ٥/١٧×٥/١١س ،به خط عبدالکریم بن هدایت اهلل در ربیع االول ١٠٨٦ه.ق
نس 
ت عدم صالحیت بر جمیع مسلمانانی که آنها را
که این نسخه را وقف اوالدش کرد ه و در صور 
د باشد .در همین صفحه یادداشت آقای واعظزاده که از کتب وقفی خاندان واعظ است
مفی 
ذ سپاهانی ،جلد تیماج عنابی ضربی دار.
دارای  ٣٨٨صفحه ٢٥×١٩س ،کاغ 
21/2007
ل اللجاج (اخبار  -عربی)
االحتجاج علی اه 
تألیف ابی منصور احمدبن علی بن ابی طالب طبرسی از علمای سدۀ ششم هجری،
د شیعه ،که
ت پیغمب ر اکرم؟ص؟ و برخی از صحابه و ائمه؟مهع؟ در دفاع از عقای 
ی احتجاجا 
حاو 
مکرر چاپ شده است.
آغاز :بسمله الحمدهلل المتعالی عن صفات المخلوقین المنزه عن نعت الناعتین ...ث م ان
الذی دعانی الی....
س اهلل و رحه و نور
ی قد 
انجام :وقطعنا هذا الکتاب علی کالم السید المرتضی عل م الهد 
ن و حسبنا
ضریحه و الحمدهلل رب العالمین و صلی اهلل علی خیر خلقه محمد و آل ه الطاهری 
اهلل و نعم الوکیل.
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نسخ  ٢٣سطری ١٧×١٠س تحریر اواسط عشر اول بعد از ١١٠٠ه.ق در مشهد مقدس ،در
ف میرحسین زیارت
ت وق 
ل یادداش 
پشت صفحۀ آخر رموز کتب صدوق .در پشت صفحۀ او 
ش با سجع
نامه خوان آستان قدس رضوی .در همین صفحه یادداشت تملک با مه ر چهارگو 
ذ اصفهانی،
س کاغ 
«افوض امری الی اهلل عبده ابوالقاسم » شامل  ٣٧٨صفحه  ٥/٢٤×٥/١٧
جلد تیماج ضربی دار قهوهای.
مجموعه( :عقاید -عربی)
ف = مذاهب...
الطرائف فی معرفة مذهب الطوائ 
د بن محمد بن
ن احم 
دب 
تألیف رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محم 
ن در بغداد
احمد بن محمدبن محمد بن طاووس علوی حسینی متوفی ٦٦٤ه.ق نقیب علویی 
و از علما و زهاد اسالم و از مشاهیر فرقۀ امامیه که آثاری بسیار در فق ه و ادعیه و عبادات از خود
ی از ایشان به یادگار
به جای گذاشته ،آن بزرگوار دارای ذوقی کامل و طبعی لطیف بود و اشعار 
مانده است.
ن نغز و کم نظیری پیرامون مذهب اهل سنت
ب سخنا 
سید بن طاووس ؟هر؟ در این کتا 
ل مربوط به اصول عقائد و فروع احکام آورد ه است .با استناد به کتابهای صحاح
در مسائ 
ی مهم و برجستۀ آنان با استدالل
ی و تاریخ 
سته و مسندها و کتابهای تفسیری و فقهی و کالم 
ت وارده را پاسخ گفته است.
ی و نقلی ،شبها 
ب ه براهین عقل 
ف ب ه خاطر ترس از خلفای سنی مذهب زمان ،خود را «عبدالمحمود ذمی » نامیده
مؤل 
ق و حقیقت را در این
بح 
ت و از میان آنها مذه 
ت که در جستجوی مذهب راستین اس 
اس 
ن مینماید.
ب گزی 
کتا 
د ک ه کتاب طرائف...
البته نویسنده در کتاب دیگرش به نام «طــرف» تصریح میکن 
ل ٩٤٦ه.ق شاگرد محقق
ن زواری زنده به سا 
خ حس 
ب طرائف را شی 
ن است .کتا 
از آن م 
کرکی و استاد مال فتح اهلل کاشانی به فارسی ترجمه کرده است و دو نسخ ه از این کتاب
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ی  ١٣٤٣و ٥٤٢٨موجود است .نام ترجمه
در کتابخانۀ مدرس ۀ سپهساال ر تهران ب ه شمارهها 
ی شاه
«طرائف اللطائف » در ترجمۀ طرائف است که مترجم آن در ششم رجب ٩٦١ه.ق برا 
ف الحج ة با هم
ن ترجم ه ب ا ترجمۀ کتاب کش 
ت و ای 
تهماسب صفوی به فارسی درآورد ه اس 
چاپ شدهاند.
ی در
 ١٣٢٠خورشید 

ل
کتاب طرائف ...مکرر چاپ گردیده است و برای اولین بار در سا 
تهران ،چاپ سنگی شده است.
هلل کم ا یستحق ه لذات ه و یستوجب ه باحسانه الی مخلوقاته ...و بعد فانی رجل...
آغاز :الحمد 
تاریخ اهل البیت عن آل رسول اهلل؟ص؟= تاریخ االئمة = موالید االئمة = تاریخ آل
رسول؟ص؟ (تاریخ  -عربی)
ی بن نصر علی بن صهبان ازدی جهضمی بغدادی بصری
تألیف ابوعمرو ،نصر بن عل 
متوفی ربیع االخر  ٢٥٠یکی از علمای اهل سنت و از محدثان بزرگ عصر خود بوده و شرح حال
ت (تاریخ بغداد ٢٨٩ -١٣/٢٨٧ :و تهذیب التهذیب ١٠/٤٣٠ :با احترام و
ل سن 
او در کتب اه 
تجلیل فراوان آمده ،وی به اهل بیت؟ع؟ نیز عالقه داشته و فضائل آنان را نقل نموده است ،از
ت رضا؟ع؟ پنج حدیث نقل کرده است که در مسندالرضا آمده ،از جمله کتاب حاضر
حضر 
است شامل تاریخ والدت ،نسب و اسم و کنیه و لقب و آرامگاه ائم ه اطهار؟ع؟ تا حضرت
ن کتاب در دانشگاه تهران ضمن مجموعۀ شمارۀ  ١٣٥٨به نام -
ی ای 
رضا؟ع؟ نسخۀ خط 
تاریخ االئمة  -موجود است.
این کتاب در سال ١٣٥٨ه.ق در نجف اشرف ،مطبعۀ حیدری ه ب ه نام موالید االئمة در
چهارد ه صفحه چاپ شده است.
آغاز :بسمله اخبرنا االمام الفاضل العالمه محب الدین ابوعبداهلل محمدبن محمود بن
الحسن بن النجار...
هلل تعالی و حسن توفیقه.
نا 
انجام :و فی روایة اخری قتل یوم صفین و لیس بشئ قدتم بعو 
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طرف من االنباء و المناقب فی شرف سید االنبیاء و االنبیاء و االطایب و طرف من
تصریحه بالوصیة و الخالفة لعلی بن ابی طالب؟ع؟ (عقاید -عربی)
ن موسی بن طاووس حسینی حلی متوفی ٦٦٤ه.ق
ی القاس م علی ب 
تألیف رضی الدین اب 
ش مذکور افتاد و از روی تقیه
مؤلف رسالۀ نخست از این مجموعه که نام و نسب کاملتر 
تصریح به نام خود نکرده و در آغاز گوید :تألیف بعض من احسن اهلل الیه ...کتاب طرف ،در
واقع مستدرک کتاب طرائف است و نام این دورا سیدبن طاووس در دیگر تألیفاتش ذکر کرده
ت و در هر طرفه ای ،یک حدیث در امامت
است .کتاب حاضر شامل سی و س ه طرف ه اس 
ی بن مستفاد آورده است این کتاب در سال
حضرت علی؟ع؟ از کتاب الوصیة ،تألیف عیس 
ن قدس رضوی بالغ بر شش
پ شده است و در کتابخان ۀ آستا 
١٣٦٩ه.ق در نجف اشرف چا 
نسخۀ خطی از آن موجود است نسخۀ ما ناقص االخر است و بیست و دو طرفه بیش ندارد.
ل الحد علیه حجة...
آغاز :بسمله الحمداهلل الذی اوضح للعباد سبیل الرشاد و لم یجع 
انجام موجود :و اهلل یکتب ما یبیتون ثم یبتیک شقی هذه.
نسخ  ٢١سطری ١٧×١٢س به خط علی بن محمد علی النوشری الفاشفجایی گیالنی در
 ١٢رمضان سال ٩٨٢ه.ق ک ه حدود نود و دو سال قدیمیتر از نسخه ای است که بر اساس آن،
این کتاب چاپ شده است و با نسخۀ مطبوع آن تفاوتهایی دارد.
ب نگاشته است .ناقص االخر نسخه دارای بالغ است ،صفحۀ اول
ک کات 
هر سه رساله را ی 
نونویسیشده ،عنوان و نشان شنگرف ،کاغذ نخودی رنگ ،در پشت صفحۀ اول یادداشت
وقفی آقای واع ـظزاده ،جلد مقوا ب ا روکشی پارچه ترمه ای عطف و لبۀ تیماج قهوهای قطع
٢٤×١٧س.
عیون اخبار الرضا؟ع؟ (اخبار -عربی)
ی ٣٨١ه.ق
تألیف شیخ صدوق ،ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی متوف 
ک ه مکرر چاپ شده است.
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ف از علما ء و محدثین بزرگ اسالم و از اعاظم دانشمندان شیعه میباشد که بالغ بر
مؤل 
ت ک ه آن را برای کتابخانۀ وزیر
سیصد کتاب تألیف نموده است از جمله کتاب حاض ر اس 
صاحب بن عبا د نگاشت ه در یکصد و سی ونه باب شامل احادیث و سرگذشت امام هشتم
ت در زمان حیات مؤلف روی داده
ن حضر 
شیعیان و نقل برکات و آثــاری که از قبر مطهر آ 
ن کتاب فراوان است.
است .نسخههای خطی ای 
آغاز :بسمله الحمداهلل الواحد القهار العزیز الجبار الرحیم الغفار ...قال الشیخ السعید
ابوجعفر محمد بن...
ب العالمین.
د والیت علی نفسی ان ال افارق هذا المشهد مابقیت و الحمداهلل ر 
انجام :و ق 
نسخ  ٢١سطری ١٨×١٠س ،به خط محمدبن حسن قشمری ،تحریر ١١١٠ه.ق در صفحۀ اول
ی محمد واعظزاده خراسانی ،کاغذ حنایی و نباتی رنگ ،دارای ١٨٩گ
ف از آقا 
یادداشت وق 
ج قهوهای ضربی دار.
د تیما 
٢٤×١٦س ،جل 
24/2010
حق الیقین فی اصول الدین (عقائد -فارسی)
د تقی متوفی ١١١١ه.ق که آن را در آخر ماه شعبان
ی  -محمدباقرمحم 
تألیف عالم ه مجلس 
ن حسین صفوی نگاشته است .در پنج باب و یک خاتمه ،باب اول
سال ١١٠٩ه.ق به نا م سلطا 
در اقرار ب ه وجو د صانع عالم -٢ ،در بیان صفات سلبی حق تعالی٣- ،در صفات افعال -٤ ،در
مباحث نبوت -٥ ،در امامت .خاتمه در احوال قیامت.
این کتاب مکرر چاپ شده است.
د االحد الفرد الصمد ...اما بعد خامه شکسته زبان و بیان...
هلل الواح 
آغاز :بسمل ه الحمد 
انجام :و گاهی بطلب غفران و دعای خی ر یا د نمایند الحمدهلل اوال و آخرا..
ن سبزواری در اول
د حسی 
ن محم 
نستعلیق  ٢١سطری١٦×٥/١١س ،به خط محمدتقی ب 
ن و نشان
عشر آخر ذیعقدۀ سال ١١١٩ه.ق که آن را برای فرزندانش تحریر نمود ه است ،عنوا 
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ع « واهلل یحب
شنگرف ،جــدول صفحات قرمز ،در آخر صفحه آخر مهر چهارگوشه ب ا سج 
المطهرین » و در پشت صفحۀ اول یادداشت وقف آقای محمد واعظزاده کاغذ کاهی صیقلی،
د تیماج قهوهایی ضربی دار ،قطع ٢٤×١٧س.
جل 
25/2011
الجامع الصفوی (عقائد -عربی)
ی کمر ه ای متوفی  ١٠٦٠ه.ق ،قاضی
تألیف مالعلی نقی بن ابی العالء محمدهاش م طغائ 
ن را به نام شاه صفی صفوی( ١١٠٥-٩٩٥ه.ق) در یک مقدمه و سه جلد نگاشته
اصفهان که آ 
ی بغدا د ب ه شیعه نسبت داده بود و فتوای به
ح افندی مفت 
خ نو 
ت در پاسخ افترائاتی که شی 
اس 
ی عدۀ زیادی
ن فتو 
کف ر شیعه و جایز بودن اسیر نمودن اهل و عیالشان را داده و به خاطر همی 
کشته شدند.
ع او آن را فارسی معرفی
ی دانسته و دیگران هم به تب 
صاحب ذریع ه این کتاب را ب ه فارس 
ن اشتباه
ت ای 
ی نگاشته شده است شاید عل 
کرده اند در صورتی که این چنین نیست و ب ه عرب 
ی بود ه و ممکن است این قسمت الحاقی باشد نه از
د ک ه دیباچۀ آن به فارس 
نسخه ای باش 
مؤلف.
ب در کتابخانۀ آیةاهلل مرعشی و دو نسخ ه در کتابخان ۀ رضوی
ن کتا 
سه نسخۀ خطی از ای 
د مقدس و یک نسخه در نجف کتابخانۀ شیخ علی کاشف الغطاء و یک نسخه هم
مشه 
ن نسخۀ شناخته شده از این کتاب
در کتابخانۀ مدرسۀ سپهساالر و نسخۀ حاض ر هشتمی 
میباشد.
ن و الصلوة و السالم علی سید المرسلین ...یقول
ب العالمی 
آغاز :بسمل ه بعد الحمداهلل ر 
الفقیر المقر بالتقصیر فی العلم و العمل ،غبار اقدام المؤمنین...
هلل رب
ی و الحمدا 
ت لشیعة علی و محبیهم ذنوبهم و اهلل الموفق و الهاد 
ی غفر 
انجام :ان 
د و اعدائک م بالورع .تم.
العالمین ...و اکم 
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نسخ  ٢٧سطری ٥/١٨×٩س ،تحریر سدۀ ١٢ه.ق عنوان و نشان شنگرف ،جدول صفحات
طال و مشکی ،صفحۀ اول دارای یک سر لوح کمکار با طال و الجور د و شنگرف ،عناوین در متن
و حاشیه با شنگرف ،دارای  ٣٤٠برگ ٥/٢٤ ×٥/١٤س ،کاغذ سپاهانی ،جلد تیماج مشکی
ن آقا محمدابراهیم
ن اب 
وصالی شده ،در پشت صفحۀ اول یادداشت وقف آقا محمد حسی 
قندهاری مورخ ١١٨٧ه.ق و تولیت محمد حسین و اوالدش.
24/2012
عین الحیاة (اخبار -فارسی)
تألیف عالمه مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی متوفی ١١١١ه.ق این کتاب ،ترجمه و
شرح وصایای پیغمب ر اکرم؟ص؟ به اباذر غفاری است که اصل حدیث در کتاب مکارماالخالق
ل اباذر را به
طبرسی مجموعۀ ورام مرسال نقل شده است و مرحوم مجلسی در آغاز ،شرح حا 
س از آن قسمتی از حدیث را مسندا بیان میکند سپس با نثری روان با
تفضیل ذکر کرد ه و پ 
ت دیگر را شرح میکند .این کتاب حاوی یک
ن قسم 
اضافاتی آن را توضیح میدهد .بعد از آ 
دوره حکمت علمی و مشتمل بر نصایح و مواعظ بسیاری است.
تاریخ فراغت از تألیف اواخر جمادی الثانی ١٠٧٣ه.ق و در برخی دیگر از نسخهها  ١٩صفر
١٠٧٤ه.ق میباشد.
این کتاب برای اولین بار در سال ١٢٤٠ه.ق به روزگار فتحعلی شاه قاجار در تهران به چاپ
رسیده است و پس از آن مکرر چاپ و منتشر گردیده است.
ی فرستاده به تو عطا فرماید .سلمان چون پس پرده آمد
ق سبحانه و تعال 
آغاز موجود :ح 
ل و احوال ابوذر...
دید ...مقدمه در ذکر بعضی از فضای 
ب مغفرت سیئات و رفع درجات
انجام :این حقیر خاکسار و ذرۀ بی مقدار را از دع ا و طل 
محروم نگردانند تمت.
نسخ  ٢٥سطری ١٩×٩س ،از روی نسخۀ مؤلف تحریر سدۀ١٢ه.ق دارای بالغ ،عنوان و
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نشان شنگرف؛ جدول صفحات زرین و مشکی ،ناقص االول ،دارای  ٦٥٤صفح ه ٢٥×١٤
س صفحات وصالی شده و آشفته است ،وقفی خاندان واعظزاده جلد تیماج وصالی شده
مشکی.
27/2013
تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشرعیة = وسایل الشیعة (اخبار -عربی)
ن حسن متوفی ١١٠٤ه.ق در شش جزء و خاتمه ،جزء
دب 
ف شیخ حر عاملی ،محم 
تألی 
اول که نسخۀ ما را شامل است دارای مقدمۀ عبادات و کتاب طهارت .جزء دوم صلوة جزء
سوم زکوة ،خمس ،صوم ،اعتکاف ،حج ،زیارات ،جزء چهارم جهاد ،امر به معروف و نهی از
منکر ،تجارت ،رهن ،حجر ،ضمان ،صلح ،شرکت ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،ودیعه ،اجاره،
وکالت ،وقوف ،و صدقات ،سکنی وحبس ،هبه ،سبق ،رمایه ،وصایا ،جزء پنج م نکاح ،طالق،
خلع و مبارات ،ظهار ،ایالء کفارات ،لعان ،عتق ،تدبیر ،مکاتبه ،استیالد ،اقرار ،جعاله ،ایمان،
نذر ،عهد ،صید ،ذبائح ،اطعمه و اشربه ،غصب ،شفعه احیاء موات ،جزء ششم فرایض،
مواریث ،قضا و شهادات ،حدو د و تعزیرات ،قصاص و دیات .خاتمه در دوازده فایده دربارۀ
مأخذ این کتاب و شرح کتب و مؤلفین آنها و مشایخ و روات و امارات وثوق ،اخبار حسان،
ف و آثارش ،تاریخ فراغت
اسامی ممدوحین ،حجیت عقل و فضایل علم حدیث و ترجم ۀ مؤل 
از تألیف سال ١٠٨٨ه.ق میباشد.
این کتاب مکرر چاپ شده است و نسخه موجود ،جزء اول آن است.
آغاز :بسمله الحمداهلل الذی فطر العقول علی معرفته...
ن موسی صفار در چهارشنبه سلخ
قب 
ط محمدصاد 
خ  ٣١سطری ٥/٢٢×١٣س ،به خ 
نس 
ذی قعده١١١٦ه.ق نسخه تصحیح و مقابله شده است توسط غالمرضا بن درویش محمد
 ٢٨محر م ١١٢٤ه.ق و دارای بالغ است و توسط حاج میرزا محمد محسن
کشمیری در دوشنبه 
ی هندی فرزند معزالدین محمد این جلد از وسایل با هفت جلد دیگر آن وقف گردیده
تربت 
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١١١٧
ی هروی و اوالدش میباشد .تاریخ وقف ١٤ ،جمادی الثانی 
ال عل 
است و تولیت آن ب ا م 
ه.ق.
28/2014
مجموعه مفتاح الفالح (ادعیه  -عربی)
ن را ب ه خواهش جمعی
تألیف شیخ بهایی ،محمد بن حسین جبائی متوفی ١٠٣٠ه.ق که آ 
از دوستان در اعمال واجبه و مستحبۀ مهمۀ شبانه روز و ادعی ۀ مأثوره نگاشته و الفاظ مشکله
و غریبۀ ادعیه و احادیث را شرح و بیان داشته است.
ب و هر باب شامل چند فصل است ،باب اول در بیان معنی
ش با 
این کتاب مشتمل ب ر ش 
ل آن -٢ .در بیان اعمال از طلوع آفتاب تا ظهر -٣ .در اعمال از ظهر تا
ت اعما 
فج ر و فضیل 
ب آفتاب -٤ .در اعمال از غروب تا وقت خواب -٥ .در اعمال از وقت خواب تا نصف
غرو 
د را به طرز جالبی
شب -٦ .در اعمال از نصف شب تا طلوع فجر و در آخر هم سورۀ مبارک ه حم 
تفسیر نموده است .تاریخ فراغت اوائل عشر سوم صفر ١٠١٥ه.ق در بلد ۀ گنجه است .این
ی میباشد.
کتاب مکرر چاپ شده است و دارای شروح و ترجمههای متعدد 
آغاز :بسمله الحمدهلل الذی دلنا علی جادة النجاة و هدانا الی ما یوجب علو الدرجات و
الصلوة...
انجام :انه ارحم الراحمین و اکرم اال کرمین ...و الحمدهلل اوال و آخرا و باطنا و ظاهرا.
ف علی( ...مقتل  -عربی)
ل الطفوف= الملهو 
ی قت 
اللهوف عل 
ن محمد
ن جعف ر ب 
تألیف جمال الساکنین ،سید رضی الدین ابی القاسم علی بن موسی ب 
ی است از
بن احمد بن محمدبن محمدبن طاوس حلی متوفی  ٦٦٤ه.ق ،تاریخ مه م و موجز 
سرگذشت خونبار کربال و شهادت حضرت امام حسین؟ع؟ و یارانش ،شامل سه مسلک-١در
ط به پیش از جنگ میباشد به طور اجمال -٢ .در توصیف نبر د اما م حسین؟ع؟.
اموری ک ه مربو 
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ی داده است .نسخههای خطی متعددی از این
ت رو 
ن حضر 
 -٣در وقایعی که از شهادت آ 
کتاب موجود است و مکرر چاپ شده است.
ق االلباب المجلی علی مراده...
ن اف 
آغاز :بسمله الحمدهلل المتجلی لعباده م 
یو
د النب 
هلل رب العالمین و صلوة علی سیدنا محم 
ی نفس ه و الحمد 
انجام :و فه م قضیه ف 
آله الطیبین الطاهرین.
جنگ (اخبار -عربی و فارسی)
خ مهدی واعظ خراسانی متوفی شب جمع ه پنجم ربیع
ج شی 
جامع این جنگ مرحوم حا 
ل ١٣٧٠ه.ق از معاریف وعاظ عصر خو د بود ه و از موجهین و مطلعین سلسلۀ واعظان
االول سا 
ی این بزرگوار و پدر و اجدادش مرد م را از
ن دراز 
که منبرش مورد توجه عوام و خواص بوده و سالیا 
د ساخته اند .ایشان پدر آیةاهلل حاج شیخ محمد واعظزاده خراسانی
کماالت خویش بهر ه من 
قو
د میباشد .این جنگ در خور تحقی 
استاد محترم دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشه 
د از شهادت برادرش امام حسن؟ع؟
ل احواالت امام حسین؟ع؟ بع 
ع و نشر میباشد .شام 
طب 
ف سلطان محمد
س تألی 
و خبر شهادت امام حسین؟ع؟ .بندی منقول از کتاب تحفة المجال 
ب و معجزات چهارده
س از س ــال١١١٠ه.ق در مناق 
ی امامی ه پ 
ن از علما 
بن تاج الدین حس 
معصوم؟ع؟ که چاپ شده است .و بندی منقول از تفسیر درالثمین دربارۀ امام حسین؟ع؟.
ل در کماالت
ک او 
ت مسل 
ت امــام حسین؟ع؟ که شامل سه مسلک اس 
ی در احــواال 
کتاب 
نفسانی ه و مکارم اخالق و مناقب و خصائص و معجزات و فضائل آن حضرت در چهار فصل.
مسلک دوم در اعمال متعلقه به آن -این مسلک در واقع نسبت به مسلک اول ب ه منزله خاتمه
و نسبت به مسلک سوم ،حکم مقدمه را دارد .مسلک سوم در مصائب آن حضرت .نویسنده
یک صفحه از این کتاب را بیشتر ننوشته است و بقیۀ مطالب کسر است.
ت جلد  ١٦کتاب عوالم العلوم در احوال امام مظلوم در یکصد و چهل باب.
فهرس 
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تفسیر استعاذه ،در بیان وصف واقعۀ عاشورا.
تاریخ امام مظلوم و احوال سید الشهداء در چهل مسلک
 ک ه از کتابهای :امالی صدوق ،ارشاد مفید ،کامل الزیارة ابن قولویه ،لهوف سید بن طاووس،
ج المذهب مسعودی،
مثیر االحــزان شیخ جعفر ،مقاتل الطالبین ابی الفرج اصفهانی ،مرو 
مناقب ابن شه ر آشوب ،کشف الغمه علی بن عیسی ،منتخب طریحی ،بحاراالنوار .عوالم
العلوم شاگرد مجلسی شیخ عبداهلل بحرانی ،تطلم الزهراء اخبارالدول و ...نقل کرده است.
د که پیش نویس مؤلف است و موفق به اتمام
ب باش 
گ مربوط به همین کتا 
ن جن 
گویا تمام ای 
و تنظیم آن نگردیده است .رسالۀ اول به خط نسخ  ٢٠سطری ٥/١٨×٥/١١س ،تحریر اواخر
جمادی االول ١٠٧٦ه.ق عناوین شنگرف ،رسال ۀ دو م نسخ  ٢٥سطری ١٢/٢١س به خط
محمدعلی بن حاج محمدبن شیخ نعمةاهلل گیالنی الهیجانی ،تحریر سدۀ ١٢ه.ق بقیۀ
ی واعظ در سده  ١٤ه.ق .نسخه
خ مهد 
مطالب به خط نسخ مختلف السطر از مرحوم حاج شی 
در سال ١٢٦٧ه.ق توسط شیخ عبدالحسین تهرانی فرزند عبدالرحیم متولی آستان قدس
ع × ٥/١٩
ف شده است .کاغذ شکری رنگ ،جلد تیماج خرمایی ضربه دار ،قط 
رضوی وق 
٥/٢٩س.
19/2015
کاشف الحق = کاشف االســرار= هدیة العالمین = فوز النجاح = مناقب قطبشاهی =
مناقب مرتضوی (کالم و عقاید -فارسی)
از میر میران معزالدین محمدبن ظهیرالدین محمد حسین اردستانی که آن را در سال
ی ابوالمؤید ابوالمظفر عبداهلل قطب شاه حیدرآبادی در یک مقدمه و یک باب
١٠٥٨ه.ق برا 
و دوازده فصل و خاتمه ساخت ه است .و با تغییراتی که در این کتاب روی داده شده ،کتاب
حدیقة الشیعه ،از آن پدید آمد(.ب ه نقل میرزا حسین نوری عکس این قضیه صادق است).
مقدمه در بیان مقصود از لفظ امام و احتیاج به وجود او.
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باب اول در حقیقت و اولویت حضرت علی؟ع؟.
ن آن که نصب امام لطف است و بر حق تعالی واجب...
فصل اول در بیا 
فصل دوازدهم در بیان آن که عدد اوصیاء بعد از حضرت رسالت؟ص؟ دوازده است.
خاتمه در نکتههای متفرقه.
ی که حامدان مالء اعلی و ذکران کره غیر ادای آن عاجزاند...
آغاز :بسمل ه حمد 
نسخ  ٣٣سطری ٥/٢٥×١٣س به خط محمدعلی بن محمد صادق گلستانی در سه
ج محمدرضا بن غالم علی هزار جریبی با هفت
ط حا 
شنبه  ١٤شعبان ١١٠١ه.ق نسخه توس 
کتاب خطی دیگر که نام آنها در صفحه عنوان وقف شده است .بر مؤمنین مشهد مقدس،
ی  ٣٩٣صفحه ،جلد تیماج مشکی ضربی دار.
کاغذ سپاهانی ،عنوان و نشان شنگرف ،دارا 
قطع ٣٠×٥/١٨س.
13/2016
وافی (اخبار -عربی)
تألیف مال محسن فیض کاشانی ،محمد بن مرتضوی متوفی ١٠٩١ه.ق که آن را در سال
ب کافی کلینی و کتاب من الیحضره الفقیه
ی کتا 
١٠٦٧ه.ق ساخته است .مرحوم فیض از رو 
ابن بابویه و تهذیب و استبصار شیخ طوسی ؟هر؟ آیات و روایات مربوط به اصول و فروع را با
ح و توضیح دیده با بیانی شیرین به شرح و
ی زیب ا گرد آورده است و آنچه را که نیاز ب ه شر 
روش 
پ شد ه است.
بسط آنها پرداخته و مشکالت آنها را حل نموده است .این کتاب مکرر چا 
ب نکاح از اوایل تا آخر.
نسخۀ موجود شامل جزء دوازدهم آن است شامل کتا 
آغاز موجود :جل ذکره و ال تنکحوا المشرکات حتی یؤمن...
ط محمدبن ولی اهلل موسوی در ١١١٢ه.ق توسط تقی
س ب ه خ 
نسخ  ٢٣سطری  ١٦×١١
ی از روی نسخۀ حاج محمدباقر کاشی ،معلق به حواشی با امضاء:
بن محمدصادق موسو 
ب کتاب در دو برگ ضمیمه
ت ابوا 
م الخراسانی ،منه ،صح ،عنوان و نشان شنگرف ،فهرس 
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ن سید محمد رضوی مورخ ١١١٨ه.ق
ک معصو م ب 
است .در پشت صفحۀ اول یادداشت تمل 
ن صفحۀ یادداشت تملک
با مهر چهارگوشه او با سجع «العبد معصوم الرضوی» .در همی 
د معصو م الرضوی» و در
محمدحسن بن معصوم رضوی با مهر چهارگوشه او با سجع «العب 
ن «بسم اهلل
ن مضمو 
همین صفحه یادداشتی به خط مرحوم شیخ عباس قمی آمــده ب ه ای 
ن نسخۀ شریف وقف باشد االحقر
الرحمن الرحیم »آن چه به نظر داعی میرسد آن است ک ه ای 
ن صفح ه مه ر چهار گوشه با سجع «العبد محمد
عباس القومی و فی عنها  ١٣٤٠ه.ق .و در همی 
ذ سپاهانی ،جلد
کاظم الرضوی » و یادداشت وقف آقای محمد واع ـظزاده خراسانی .کاغ 
تیماج قهوهای عطف و لبه میشن مشکی ،قطع ٥/٢٥×٥/١٨س.
31/2017
تحفة االبرار الملتقط آثار االئمة االطهار (فقه  -عربی)
د محمدباق ر بن محمد تقی موسوی شفتی
ج سی 
تألیف حجةاالسالم شفتی اصفهانی ،حا 
ل و مبسوطی است در احکام
ی مفص 
رشتی اصفهانی ،بیدآبادی متوفی ١٢٦٠ه.ق رسالۀ فارس 
نماز با ذکر ادله و بیان فروع و اقوال خالف ،در یک مقدمه ب ا س ه باب ،مقدمه در مسائل اجتهاد
ت نماز.
ب دو م در افعال نماز .باب سوم در خر د و شکیا 
و تقلید .باب اول در مقدمات نماز .با 
پ شده است.
ن چا 
این کتاب در سال ١٢٤٣ه.ق در اصفها 
ن الطاهرین.
آغاز :بسمله الحمدهلل رب العالمین ...فی یوم الدین و آله الطیبین االاکرمی 
نسخ  ٢٦سطری ٥/١٤×٩س ،تحری ر سده ١٣ه.ق از میان ه  ٦برگ کسر دارد .عناوین در متن
ش با شنگرف ،نسخه مؤلف به حواشی منقول از جامع عباسی و ارشاد و امضا ء من ه دام
و هام 
ن احمد یزدی مورخ غره جمادی
یب 
ل یادداشت وقف محمد هاد 
ظله ،در پشت صفحه او 
ی ١٢٥٤ه.ق و یادداشت وقف آقای محمد واعظزاده خراسانی مورخ  ١٣٧٤خورشیدی،
الثان 
ف مشکی ،قطع ٢١×١٥س.
ی عط 
کاغذ آهار مهر ه ای ،جلد تیماج قهوها 
32/2018
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ابواب الجنان .ج( ٢اخالق -فارسی)
تألیف میرزا رفیع الدین محمد بنفتح اهلل واعظ قزوینی متوفی  ١٠٨٩ه.ق .که میخواست
د و هر یک را در یک مجلد ،لکن
ف کن 
ت تألی 
کتاب خود را در  ٨باب ب ه عد د ابــواب بهش 
ن را در عهد شاه سلیمان صفوی در سال
جلد اول آن را در روزگار شاه عباس ثانی و جلد دوم آ 
ق نگردید .پسرش محمد شفیع جلد سوم آن را نگاشته
١٠٧٩ه.ق نگاشت .و ب ه تکمیل آن موف 
د دوم آن است شامل باب دوم در
است .این کتاب مکرر چاپ شده است نسخ ۀ حاضر ،جل 
ج مطلب:
پن 
ت عم ر و بهای آن
 -1در شراف 
 -2در بی وفایی عمر و غنیمت شمردن آن.
 -3در غفلت آدمی از قدر و قیمت عمر و تنبیه وی به ذکر مرگ و بیان مذاکرات آن.
ن که عمر را نیز چون سال دارای چهار فصل است و در یافتن هر یک از آن
 -4در بیان ای 
فصول.
 -5در ذکر مصارف عمر به سبیل تفصیل.
س است :مجلس اول بر تحریص بر طلب علوم دینیه
مطلب پنجم مشتمل بر چهارده مجل 
و کسب معارف یقینیه...
مجلس چهارم در ذکر دعاها که انبیاء و اوصیاء و سایر مومنان کرده اند و آثار که بر آنها
مترتب است .نسخ ه موجود از آغاز باب (جلد) دوم تا حکایت غدیر خم و ذکر اعمال روز عید
غدیر را دارد.
ی و بوستان جان فزای...
ن جار 
آغاز :بسمله زالل مقالی که از چشم ه سار دل به جدول زبا 
انجام موجود :که عمامه آن را نپوشاند و اما تو ای اشعث اگر.
ص االخر ،عنوان
نستعلیق شیرین ١٥سطری٥/١٥ × ٥/٨س ،تحریر سدۀ  ١٣ه.ق ،ناق 
ش صفحه اول یادداشت وقف مال محمود بن حاج مالمحمدرضا
و نشان شنگرف ،در هام 
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ازقندی ،با مهر بیضی شکل کوچک .او با سجع « یا محمود» .در پشت صفحه اول یادداشت
ی مــورخ ١٣٧٤خورشیدی ،کاغذ کاهی ،جلد تیماج
وقف آقــای محمد واعــظزاد ه خراسان 
قهوهای ضربی دار ،قطع ٥/٢١×١٥س.
33/2019
بدایة الهدایة (فقه  -عربی)
ت از کتاب
ی اس 
تألیف شیخ حر عاملی محمدبن حسن متوفی  ١١٠٤ه.ق .که گزیده ا 
دیگرش به نام « هدایة األمة الی االحکام االئمة » با حذف اسانید و مکرراتش.
این کتاب مشتمل است ب ر واجبات و محرمات منصوصه و یک دوره فقه کامل میباشد.
د ک ه عدد واجبات منصوصه یک هزار و پانصد و سی و پنج واجب است و تعداد
مؤلف میگوی 
ت حرام میباشد .تاریخ فراغت از
ل و هش 
محرمات منصوصه یک هزار و چهارصد و چه 
پ شد ه است.
تألیف ١٠٩١ه.ق است .این کتاب مکرر چا 
آغاز :بسمله رب العالمین و الصلوة علی محمد و آله الطاهرین و بعد فیقول الفقیر الی اهلل
ی محمد بن الحسن الحر العاملی قد التمس منی جماعة من االخوان...
الغن 
هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد
ی بعضها تداخال و تکرارا یسیرا و الحمدا 
انجام :ف 
و آله الطاهرین.
نسخ  ١٦سطری ٥/١١س ،به خط محمد در ١٠٩٤ه.ق عناوین شنگرف ،معلق به حواشی
ل یادداشت وقف شیخ محمدباقر ،در
نسخه تصحیح و مقابله شده ،در پشت صفحۀ او 
همین صفحه یادداشت وقف آقای محمد واعظزاده خراسانی در ١٣٧٤خورشیدی ،یک برگ
ف و لبه میشن مشکی قطع
ی عط 
از میان کسر دارد ،اوراق اول و آخر وصالی شده ،جلد قهوها 
١٧ ×٥/٩س.
34/2020
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الحقایق (اخالق عرفانی  -عربی)
تألیف فیض کاشانی ،مولی محسن بن مرتضی متوفی ١٠٩١ه.ق در اسرار دین و مکارم
اخالق که گزینۀ کتاب محج ة البیضا ء فی اإلحیاء خود اوست در شش مقاله که هر مقاله
دارای چند باب و هر باب چند فصل دارد .مقالۀ نخست در چیزهایی که به منزله اصولی
ب مکرر چاپ شده است .ترجمه فارسی آن نیز به طبع رسیده است.
هستند ...این کتا 
آغاز :بسمله الحمدهلل الذی نورقلوبنا بنور االیمان و عرفنا من اسرار الحدیث و القرآن...
ل بیت النبوة دون آراء الناس.
ث اه 
انجام موجود :خاتمه الکتاب اعلم ان ...و احادی 
 ٢٤سطری  ٥/١٨×٧س ناقص اآلخر ،عناوین شنگرف مصحح و دارای بالغ ،در
خ 
نس 
ج محمد سریع دوغآبادی
ت ک ه حا 
پشت صفحۀ اول آمده که این کتاب از جمله کتابی اس 
وقف نموده در تاریخ ١١٤٢ه.ق ب ر طالب مشهد و اسامی کتابهای مزبور را در پشت کتاب
د واعظزاد ه خراسانی مورخ
قاموس نوشته است .در همین صفحه یادداشت وقف آقای محم 
 ١٣٧٤شمسی ،جلد تیماج الیه ای مشکی قطع٥/٥× ٢٣/١١س.
35/2021
مجموعه منتقی الجمان فی األحادیث الصحاح و الحسان (حدیث  -عربی)
ن زین الدین شهید العاملی متوفی ١٠١١ه.ق که به غیر از اخبار
نب 
تألیف ابی منصور ،حس 
ح و حسن عمل نمیکرده و کتاب حاضر را به همین منظور ساخته است و احادیث
صحی 
ب اربعه (کافی ،من ال یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار) گزین کرده
صحاح و حسان را از کت 
است و آنه ا را ب ه روش کتابهای فقهی تنظیم نموده است و مقدمه ای بر آن نگاشته در دوازده
ف ت ا آخر کتاب حج را نبشته است و موفق به اتمام آن نشده است .تاریخ فراغت
فایده .مؤل 
ب حج ،روز
از تألیف کتاب صلوة شب سه شنبه دوم ربیع الثانی ١٠٠٤ه.ق و تاریخ اتمام کتا 
جمعه  ٢٦شعبان ١٠٠٦ه.ق در دمشق بوده است.
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ب وجود ه و ازلیته آیات سلطانه...
آغاز :الحمدهلل الذی نطقت بحدیث وجو 
انجام :قال انما امرالناس ان یاتوا هذه االحجار فیطوفوا بهائ م یاتون ا فیخبرون ا بوالیتهم و
یعرضو علینا نصرهم .تم کتاب...
الوجیزة (درایه  -عربی)
ن متوفی ١٠٣١ه.ق این کتاب به
ن حس 
تألیف شیخ بهایی بهاءالدین عاملی ،محمدب 
ف به نام حبل المتین فی احکام الدین.
ن مؤل 
منزلۀ مقدمه ای است برای کتاب دیگ ر همی 
ک خاتم ه است .مقدمه ،در تعریف علم
کتاب الوجیزة شامل یک مقدمه و شش فصل و ی 
ث ب ه آن درست و راست میشود-2 .واتر و واحد،
درایه ،فصل اول :در آنچه که معنی حدی 
ت حدیث
ب کتاب 
 -٣انواع حدیث -٤ ،تعدیل و جرح راوی -٥ ،انواع تحمل حدیث -٦ ،آدا 
خاتمه در کثرۀ احادیث شیعه .این کتاب مکرر چاپ شده است.
آغاز :بسمله الحمدهلل علی نعمائه المتواتره...
د غی ر قصیر ه و اسأل اهلل تعالی التوفیق التمامه و الفوذ بسعاد ه اختتام ه انه سمیع
انجام :بی 
مجیب.
فوائد منتخبة من کتاب الرجال للشیخ عبدالنبی؟هر؟ (رجال -عربی)
ی ١٠٢١ه.ق کتابی در علم
ی متوف 
ی حائر 
ن جزائری غرو 
دب 
شیخ عبدالنبی بن شیخ سع 
دارد ب ه نام( :حاوی االقوال فی معرفة الرجال) که نخستین کتابی است که رجال را ب ه چهار
دسته تقسیم کرده است١- :صحیح -٢ ،موثق -٣ ،حسن -٤ ،ضعیف ک ه در آغاز و انجام
ی نگاشت ه است و نسخۀ حاضر همان فوائد است به طور مستقل اگر همان
کتابش فوائد خوب 
خ بهایی محمد بن
ن شی 
ت ک ه انتخاب کنندۀ آ 
باشد ک ه در آغاز رجال ممقانی چاپ شد ه اس 
ن متوفی ١٠٣١ه.ق میباشد.
ن حسی 
عزالدی 
ع رحلی
دو نسخه از کتاب (حاوی االقوال فی معرفة الرجال)ک ه فوق ا به آن اشاره شد به قط 
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ی تهران به شماره  ٢٠٨و  ١٦٨موجود است که نسخۀ نخست در زمان
در کتابخان ۀ مدرس ۀ مرو 
ل  ١٠٧١ه.ق).
حیات مؤلف نگاشته شده است (یعنی در سا 
ی تعرف ه و بیان موضوعه...
یف 
د مهمه ،االول 
آغاز :اما المقدمه ،وفقیه فوائ 
ی فی ذکر الضعفا خاصه تامل.
انجام :الغضایر 
ن بن شاه حسن
این مجموعه به خط نسخ خوش  ٢٩سطری ٥/٢٣ × ١٠س ،کاتب ،مؤم 
ل ١٠٦٢ه.ق نسخه در رمضان ١٠٤٦ه.ق توسط
تونی در ظهر دوشنب ه عش ر آخ ر ما ه محر م سا 
قنبرعلی قاری با چند جلد کتاب دیگر وقف بر اوالد و پس از ایشان وقف بر صلحاء طلبۀ امامیه
گردیده است ،ب ا مهر بیضی شکل کوچک او با سجع «عبده قنبرعلی » .در پشت صفحۀ اول
یادداشت محمد مهدی حسینی است که نوشته فعال اوالد واقف و متولین معلوم نیست ..در
ف آقای محمد واعظزاده خراسانی ،و یادداشت دیگری که آیةاهلل
ت وق 
همین صفحه یادداش 
حاج آقا حسین بروجردی ؟هر؟ از این نسخه در چاپ کتاب منتقی الجمان بهره جسته است.
عنوان و نشان و رموز ب ا شنگرف ،کاغذ سپاهانی ،جلد تیماج عنابی ضربی دار ،قطع × ١٨
٥/٣٠س.
36/2022
مجموعه کشف آالیات (علوم قرآنی  -عربی)
ک که آن را در
ی الممال 
ن عبدالحسین نصیری طوسی اصفهان ،منث 
از میرزا محمدرض ا ب 
سال ١٠٦٧ه.ق نگاشته و ضمیمۀ تفسیرش  -تفسیر اآلئمة لهدایة األمة  -نموده است شامل
ن که هر سوره ای در
ل سورهها با اشاره ب ه ای 
یک مقدمه و  ٢٨کتاب ،مقدمه شامل فهرست اوای 
کدام جزوقرآن قرار دارد.
کتاب اول  -االلف  -کتاب دوم -ب ...نسخۀ موجود برگ آخر را کسر دارد.
هلل کبیر المتعال...
آغاز :بسمله کشف قناع عذار عذارء المقال باس م ا 
انجام موجود :باب الیاء ...من المتاب مایده  ٨من  ٥و انزل آل عمران.
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 -1بندی در اسماء قرآت و ناقلین آنها و انساب و شهرها و کنیهها و تاریخ وفات ناقلین در
یک صفحه ب ه عربی.
 -2بندی در احکام وقف در هشت سطر به فارسی.
ط نستعلیق در سی و نه
نسخ  ١٧سطری ١٩ × ٥/٩س ،عناوین شنگرف ،رسالۀ دوم به خ 
سطر ٢٣ × ١٢س ،عناوین شنگرف ،تاریخ تحریر ،ذیحج ۀ  ١٢١٩ه.ق ،رسالۀ سوم نیز به همان
ی وشنگرف ،در پشت
خط که کاتب ناتمام رها کرده است .کاغذ فرنگی ،جدول زرین مشک 
ی جلد
صفحۀ اول یادداشت وقف آقای محمد واعظزاده خراسانی ،مورخ ٢٥/٧/١٣٧٤شمس 
تیماج مشکی ضربی دارد ،قطع ٥/٢٥ × ٥/١٦س.
37/2023
ن = تفسیر( ...تفسیر -فارسی)
منهج الصادقین فی الزام المخالفی 
ی ٩٨٨ه.ق شاگرد مفسر معروف ،زوار ی
از مال فتح اهلل بن شکر اهلل شریف کاشانی متوف 
و از علمای روزگار شاه طهماسب صفوی که در علم تفسیر و علم کالم متبحر و استاد مسلم
بوده است و آثار دیگری از او پدید آمده است از جمله :تفسیر خالصة المنهج ،زبدة التفاسیر
به عربی .ترجمۀ فارسی قرآن کریم .ترجمۀ فارسی کتاب احتجاج طبرسی .شرح فارسی نهج
البالغه و تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین .منهج الصادقین یعنی کتاب حاضر تفسیری است
روان و بالغ بر دویست و هشتا د هزار بیت در پنج مجلد که مقبولیت عامه دارد و برای اولین
بار در سال ١٢٩٦ه.ق در تهران در سه جلد چاپ شده است .نسخۀ موجود شامل جلد اول آن
است از آغاز تا آخر سورۀ آل عمران.
آغاز :بسمله حمدی چون کلمات ربانی بی غایت شایستۀ لطفی است که...
انجام :و رابطوا فی دار اعدایی و اتقوا حمیة سوای لعلکم تفلحون.
ش  ٢٥سطری ٢٠ × ٥/١٠س ،تحریر پنجشنبه چهارم جمادی الثانی ١١٠٩ه.ق
نسخ خو 
صفحات مجدول به طال و آبی و قرمز ،اسامی آیات در هامش و آیات متن با شنگرف ،دارای
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د در صفحۀ اول وصالی شده ،نسخ ه در دهم
ی و کمن 
ن جدول 
یک سرلوح مرصع پرکار ،میا 
ذیعقدۀ سال ١١٣٥ه.ق توسط محمدمهدی فرزند آقا محمدامین وقف شده و تولیت آن را با
ی داد ه است با مهر چهارگوشۀ او با سجع
میرزا محمدصادق فرزند موالنا محمدرضا هزار جریب 
ن اهتدیت» و یادداشت وقف آقای محمد واعظزاده خراسانی ،کاغذ دولت آبادی،
یم 
«المهد 
جلد تیماج مشکی ،قطع ٣١ × ١٨س.
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آیةاهللالعظمیمیالنیو شیخ کاظمدامغانی

حجةاالسالموالمسلمین سیفاهللایسی

آیةاهلل سید احمد مدرس یزدی

609

610

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

آیةاهللمجتبیقزوینی

آیةاهللهاشمقزوینی

استاد محمدتقیادیبنیشابوری

آیةاهلل میرزا احمد کفایی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

آیةاهللمیرزامهدیآشتیانی

آیةاهللمیرزامهدیاصفهانی

آیةاهللیونساردبیلی

611

612

قرآنپژوهروشنبین

•تصاویر استادان قم

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

آیةاهللالعظمیبروجردی

آیةاهللالعظمیاراکی

آیةاهللالعظمیمحمدحجت کوه کمری

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

آیةاهللالعظمیصدرالدینصدر

آیةاهللالعظمیمحمدرضا گلپایگانی

عالمهسیدمحمدحسینطباطبایی؟هر؟

613

614

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

• کنگرۀ هزارۀ شیخ طوسی

مرحوم استاد آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟ در حال سخنرانی در کنگرۀ شیخ طوسی

سخنرانی استاد در مراسم افتتاحیه کنگره هزاره شیخ طوسی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

هیأت رئیسه کنگره هزاره شیخ طوسی :مرحوم استاد آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟ ،عالل الفاسی

سخنرانیدکتر «رهنما»

615

616

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

سخنرانی شهید مطهری در کنگره هزاره شیخ طوسی

نشسته از راست :کاظم مدیر شانه چی ،مجتبی مینوی ،استاد واعظ زاده خراسانی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

از چپ عبدالحمید مولوی ،محمد محیط طباطبایی ،سید علی اکبر برقعی ،دکتر رسا ،... ،آقای صدیق

کنگره هزاره شیخ طوسی
عالمه جعفری در حال ارائه مقاله است.

617

618

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

سیدموسی صدر ،استاد واعظ زاده ،فروزانفر ،شانه چی ،محمد تقی شریعتی

استاد واعظ زاده ،آیةاهلل طالقانی ،سید حسین میردامادی ،مهدی بازرگان

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

از چپ :استاد واعظ زاده،استاد محمد تقی شریعتی ،آیت اهللالعظمی میالنی

استاد واعظ زاده و محمد الفحام مفتی االزهر

619

620

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

دیدار با محمد الفحام رئیس جامعه االزهر مصر

جامعهاالسالمیهدهلینو

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

کاظم مدیر شانه چی ،استاد واعظزاده و سمت چپ محمد جواد مغنیه

621

622

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

 1345هجری شمسی؛ از چپ به راست :استاد محمد واعظزاده خراسانی ،دکتر پیروز مجتهدزاده،
یکی از اساتید دانشگاه از ترکیه ،استاد کاظم مدیر شانهچی ،کشیش جانسن

لکنهو ،کتابخانهناصریه؛
استاد واعظزاده خراسانی ،عالمه سعادت حسینخان ،علیاکبر الهی خراسانی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قبر همایون شاه دهلی نو ،همراه با شیخ علی اکبر الهی خراسانی

هند،دانشگاهعلیگره،سمینار ملیسعدیو هندوستان

623

624

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

در سفرهندوستان

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

مسجد جامع آبادان اوایل جنگ تحمیلی به همراه مرحوم شانهچی و دکتر رزم جو

625

626

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

شیخ االزهر دکتر طنطاوی ،مفتی مصر نصر فرید واصل و مفتی فلسطین
مراسم افتتاح مسجد سلطان قابوس ،مسقط عمان

مجمعبررسیهایاقتصاداسالمی
حضرات آیات :تسخیری ،جنتی ،استاد واعظ زاده

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

کتابخانهجامعهاالسالمیهدهلینو

از راست علی اکبر الهی خراسانی ،ابراهیم امینی ،استاد واعظ زاده ،محمد مجتهد شبستری،
سید حسن طاهری خرم آبادی ،مصطفی محقق داماد ،عباسعلی عمید زنجانی،

627

628

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

629

630

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

استاد واعظزاده ،آیت اهلل خزعلی

کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسالمی ،مشهد1374
آیتاهلل امینی ،استاد واعظ زاده ،آیتاهلل جوادی آملی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

عالمه محمد حسین فضل اهلل ،استاد واعظزاده

استاد واعظزاده  ،عالمه عسکری

631

632

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

کنگره سید جمال الدین اسد آبادی ،سال 1375
سید هادی خسروشاهی ،استاد واعظزاده ،مرحوم علی دوانی

کنگره بین المللی بزرگداشت آیت اهلل بروجردی و شیخ محمود شلتوت1379

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

633

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

634

قرآنپژوهروشنبین

همایش نکوداشت استاد واعظزاده( ،)1382از چپ :مرحوم آیتاهلل محمد واعظزاده خراسانی ،آیتاهلل محمدعلی تسخیری ،مرحوم علیاکبر رزمی ،استاد
علیاکبرالهیخراسانی،دکترمهدیمحقق،مرحومدکترابوالقاسم گرجی،مرحومآیتاهللدکترعباسعلیعمیدزنجانی

آیتاهلل شیخ ابراهیم جناتی ،مرحوم آیتاهلل شیخ محمدصادق سعیدی ،آیتاهلل سیداحمد حسینیاشکوری ،مرحوم آیتاهلل محمد واعظزاده خراسانی،
حجةاالسالموالمسلمینعلیاکبرالهیخراسانی،آیتاهللرضااستادی،مرحومدکترسیدجعفرشهیدی،محمدرضامروارید،دکترمحمدجعفریاحقی،
دکتر علیمحمد برادران رفیعی ،استاد بهاءالدین خرمشاهی ،مرحوم استاد علیاکبر غفاری ،مرحوم آیتاهلل محمد محمدی گیالنی ،آیتاهلل سیدجمال دینپرور،
مرحوم حضرت آیتاهلل سیدعزالدین حسینی زنجانی ،حضرت آیتاهلل حاج سیدموسی شبیری زنجانی

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپژوهروشنبین

635

636

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

استاد واعظزاده ،پرفسور حمید موالنا ،دکتر والیتی

تجلیل از کتاب المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته توسط رئیس جمهور وقت

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اواخر عمر شریف در بیمارستان رضوی

اواخر عمر شریف در بیمارستان رضوی

637

638

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اقامه نماز توسط آیت اهلل علم الهدی بر پیکر استاد

•اجازات

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازهنامۀ آیةاهلل آقابزرگ تهرانی؟هر؟ (۱۳۴۸-1254ش)

639

640

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه اجتهاد در معقول و منقول از عالمه طباطبایی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه استاد به دکتر فرفور ص1

641

642

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه استاد به دکتر فرفور ص2

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی؟ق؟ به مرحوم عبداهلل نورانی

643

644

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از آیةاهلل صدر الدین جزائری

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از عالمه سمنانی

645

646

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از عالمه محمد تقی شوشتری

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از آیةاهلل سید علی موسوی بهبهانی

647

648

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از دکتر صالح فرفور ص1

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اجازه نقل حدیث از دکتر صالح فرفور ص2

649

650

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم انتصاب دبیر کلی مجمع تقریب مذاهب اسالمی توسط رهبر معظم انقالب ص1

•اسناد

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

651

652

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

فتوایشیخمحمودشلتوت

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

653

متنفتوایشیخمحمودشلتوت
إن بعض الناس یرى أنه یجب على المسلم لکی تقع عباداته و معامالته على وجه صحیح أن یقلد أحد
المذاهب األربعة المعروفة و لیس من بینها مذهب الشیعة اإلمامیة و ال الشیعة الزیدیة فهل توافقون فضیلتکم
على هذا الرأی على إطالقه فتمنعون تقلید مذهب الشیعة اإلمامیة االثنا عشریة مثال.
فأجابفضیلته:
 .1إن اإلسالم ال یوجب على أحد من أتباعه ّاتباع مذهب معین بل نقول إن لکل مسلم الحق فی أن یقلد
ً
بادئ ذی بدء أی مذهب من المذاهب المنقولة نقال صحیحا والمدونة أحکامها فی کتبها الخاصة و لمن قلد
ً
مذهبا من هذه المذاهب أن ینتقل إلى غیره ـ أی مذهب کانـ و ال حرج علیه فی شیء من ذلک.
 .2إن مذهب الجعفریة المعروف بمذهب الشیعة اإلمامیة االثنا عشریة مذهب یجوز التعبد به شرعا
کسائرمذاهبأهلالسنة.
فینبغی للمسلمین أن یعرفوا ذلک ،و أن یتخلصوا من العصبیة بغیر الحق لمذاهب معینة ،فما کان دین
اهلل و ما کانت شریعته بتابعة لمذهب ،أو مقصورة على مذهب ،فالکل مجتهدون مقبولون عند اهللتعالى یجوز
لمن لیس أهال للنظر واالجتهاد تقلیدهم و العمل بما یقررونه فی فقههم ،و ال فرق فی ذلک بین العبادات و
المعامالت.

654

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ترجمه فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت ،شیخ جامع االزهر
در مورد جواز پیروی از مذهب شیعه امامی
ٌ
معظمله سؤال شد:
از
عدهای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آنکه عبادات و معامالتش صحیح انجام گیرد ،باید تابع
احکام یکی از مکتبهای معروف چهارگانه باشد و در میان این مکتبهای چهارگانه نامی از مکتب شیعه
ً
ً
امامی و شیعه زیدی برده نشده است .آیا جنابعالی با این نظر کامال موافقید که مثال پیروی از مکتب شیعه
امامیه اثنی عشری مغایرتی با دین ندارد؟
آن جناب پاسخ دادند:
آیین اسالم هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی ننموده؛ بلکه هر مسلمانی میتواند
از هر مکتبی که بهطورصحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته پیروی نماید و
کسی که مقلد یکی از این مکتبهای چهارگانه باشد می تواند به مکتب دیگری (هر مکتبی که باشد) منتقل
شود.
ً
مکتب جعفری ،معروف به مذهب امامی اثنی عشری ،مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی
از مکتبهای اهلسنت جایز است .بنابراین سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب
ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و
در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود .بلکه همه صاحب مذهبان ،مجتهد بوده و اجتهادشان مورد
قبول درگاه بار یتعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند ،میتوانند از هر مکتبی که مورد نظرشان
است تقلید نموده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معامالت نیست.
امضا:محمودشلتوت

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

اصل نامه استاد به بن باز مفتی عربستان سعودی

655

656

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

نسخه اصل نامه جوابیه بن باز به مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

نامه احسان یارشاطر به استاد برای نوشتن مقاالتی در دانشنامه ایران و اسالم

657

658

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم رئیس جمهور وقت برای عضویت در هیأت امنای منطقه شمال شرق کشور

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم رئیس جمهور وقت برای عضویت در هیأت امنای منطقه شمال شرق کشور ()2

659

660

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم مسؤولیت در برگزاری کنگره اقتصاد اسالمی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

دعوت از استاد در کنگره عالمه حلی

661

662

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

تقدیر کتاب سال حوزه علمیه از کتاب المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته در سال 79

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم ابالغ استادی مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟

663

664

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم ارتقا پایه ششم استادی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکمدانشیاریاستاد

665

666

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم مدیر گروه سال 52

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی

667

668

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در هیأت مدیره موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه
فردوسیمشهد

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در هیأت ممتحنه گروه فقه و اصول سند مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

669

670

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در هیأت ممیزه دانشگاه فردوسی مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم مدیر گروهی گروه علوم قرآن و حدیث

671

672

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

تقدیم پژوهش تفسیری استاد به آستان قدس رضوی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

پایان نامه به راهنمایی استاد در سال 51

673

674

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

درخواست از استاد در خصوص پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی آقای هالز

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در هیأت تحریریه مجله دانشگاه تهران

675

676

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکممدیرمسئولیمجلهمشکوه

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در هیأت مدیره بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

677

678

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حکم عضویت در شورای نشر نفایس آستان قدس رضوی

• دستنوشتهها

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

دست نوشت اولیه جامع احادیث شیعه که استاد برنده جایزه تعیین شده آیةاهلل بروجردی شدند

679

680

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

نامه به آیةاهلل بروجردی برای شروع کار جامع احادیث شیعه

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حاشیه استاد بر ابتدای یکی از کتاب های چاپ سنگی شخصی

681

682

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حاشیه استاد بر یکی از کتاب های چاپ سنگی شخصی

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

حاشیه استاد بر کتاب الفهرست شیخ طوسی

683

684

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

ی (1328-1324ش)
تقریرات خارج اصولفقه آیةاهلل شیخ هاشم قزوین 

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

تقریرات خارج اصولفقه امام خمینی (1328ش)

685

686

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

یکی از فیش های االستعمال قرآنی کتاب المعجم فی فقه لغه القرآن و سر بالغته ()1

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

یکی از فیش های االستعمال قرآنی کتاب المعجم فی فقه لغۀ القرآن و سر بالغته ()2

687

688

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

نقد کتاب حسین علی بها

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

689

نقد منتشر نشده استاد بر کتاب ایقان میرزا حسین علی بهاء که هدف مباحث آن اثبات پیامبری باب است.

690

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

مقاله ای منتشر نشده از استاد پیرامون رابطه فقه امامیه و اسماعلیه

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

وقف نامه نسخ خطی شخصی مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی؟ق؟

691

692

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

تقریظ استاد بر «الرسالة العزیزه فی شرح الوجیزه»

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

693

694

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

695

696

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

697

698

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

قرآنپژوهروشنبین

یادنامهاستاد آیتاهللواعظزادهخراساین

جزوه تاریخ حدیث استاد مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟ در دانشکده الهیات فردوسی

699

جزوه تاریخ علوم اسالمی استاد مرحوم آیةاهلل واعظزاده خراسانی ؟ق؟در دانشکده الهیات فردوسی

