
مصاحبه با
حضرت آیت الّله حاج سيدعلی آقا 

مقدمه:
یکـیازمهمتریـنرسـالت»مجلـهحوزه«داشـتنآگاهیبخشـیازمسـائلروزجامعهحـوزوی،بهرهمندیاز
گنجینههـایمعرفتـی،معنـویومکتوبـیبزرگان،اندیشـورانوصاحبنظرانوتأثیرگذارانحوزویاسـت،که

بعضـیدرقالـبگفـتوگودراختیـارعالقهمندانقـرارمیگیرد.
درایـنشـمارهنیـزبـرایپربارکردنمحتوای»مجلهحوزه«وحفظتجربیاتگذشـتگانتالششـدهازمحضر
ومکانـتعلمـی،اخالقـیونگرههـایاجتماعـی،سیاسـی،فرهنگیواقتصـادی»حضرتآیتالّلهمؤسـس«،
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اززبـاننزدیـکانآنبـزرگمردعلـمواجتهاد،مفید
فایـدهشـویم،کـهدراینجـاازگفتوگوییکهحاج
سـّیدعلیمحقـقدامادیعنـیآیتالّلهیانـوهدختری
آیـتالّلـهمؤسـس«انجـامشـدهبـود،پیـشروی

عالقهمنـدانقـرارمیدهیم.
 حوزه: به نظر حضرت عالی چه ویژگی های 
برجسـته ای درمرحـوم والـد شـما بـوده که حاج 

شـیخ عبدالکریـم را جـذب کرده و سـبب گردید 

کـه ایشـان را به دامادی خـود برگزیند.

اســتاد: آقــای اراکــی پیش از مرجعیت شــان 

کــه چنــدان رفــت و آمــدی بــه منــزل ایشــان 

نبــود و دیــد و بازدیــدی نداشــت و پــس از 

ــال،  ــه س ــن دوـ  س ــان در همی ــت ش مرجعی

هــرگاه خدمت شــان می رســیدیم، مــن بــا 

اخــوی، ایــن مطلــب را بــه مناســبت هایی 

تکــرار می کــرد و می گفــت:

ــرش  ــزرگ، دخت ــف الغطاِء ب ــوم کاش »مرح

ــی،  ــی اصفهان ــیخ محمدتق ــوم آش ــه مرح را ب

داد.  المسترشــدین،  هدایــت  صاحــِب 

و  مشــهور  بــزرگ،  مرجــع  کاشــف الغطاء، 

ــی  ــای اصفهان ــل آق ــود. در مقاب ــناس ب سرش

ــف الغطاء، از  ــای کاش ــود. آق ــی   ب ــرد گمنام ف

آن روی دختــرش را بــه عقــد آقــای اصفهانــی 

درآورد کــه تیــره علمــی اش از ایــن طریــق باقــی 

بمانــد.

مرحــوم آقــای حــاج شــیخ هــم کــه دخترش 

را بــه عقــد مرحــوم والــد شــما درآورد، همیــن 

نیــت را داشــت و می گفــت:

»آثــار علمی مــن از ایشــان باقــی می مانــد«. 

آقــای اراکــی بــرای ایــن کــه تعریفــی و تعارفــی 

از مــا کــرده باشــد، ایــن را نقــل می کــرد. ایــن 

کــه انتخــاب والــد ما از ســوی حاج شــیخ بر چه 

اســاس بــوده، مــن فکــر می کنــم بیش تــر بــر 

ایــن اســاس بــوده کــه در ایشــان آینده روشــنی 

از نظــر علمــی  می دیــده اســت. وگرنــه ایشــان 

یــک طلبــه عــادی بــوده، نــه کســی را داشــته 

و نــه مالــی از دنیــا و نــه وابســتگی بــه پــدری، 

ــه نحــوی شناســایی  ــه ب ــرادری ک ــادری و ب م

داشــته باشــد. خــودش بــوده و درس و بحــث.

گویــا حــاج شــیخ، از اشــکال هایی کــه مرحــوم 

والــد مــا مطــرح می کــرده، پــی بــه فهــم خــوب 

ــوم  ــود مرح ــرد. خ ــان می ب ــای ایش و دقت ه

ــه در  ــواردی ک ــرد: »در م ــل می ک ــد هــم نق وال

ــد،  ــی زده ان ــر ُدَرر پاورق ــس ب ــر تدری ــال آخ س

ــر  ــه خاط ــان ب ــر ایش ــه نظ ــت ک ــی اس جاهای

اشــکال های مــا عــوض شــده اســت«.

شــیخ  حــاج  تاش هــای  بــا  حــوزه:   
ــزرگ و  ــاری علمــای ب ــری و ی ــم حائ عبدالکری

بنــام آن روز، حــوزه علمیــه قــم، بنیان گذاشــته 

شــد، حضــرت عالــی نقــش مرحــوم والــد، 

حضــرت آیــت اهلل ســید محمــد محقــق دامــاد 

ــاندن  ــاری رس ــترگ و در ی ــای س ــن بن را در ای

بــه مؤســس حــوزه چگونــه ارزیابــی می کنیــد.

ــای  ــار آق ــان را در کن ــش ایش ــتاد: نق  اس
حائــری، در بنیان گــذاری حــوزه، نمی دانــم. 

ــان،  ــرا ایش ــت؛ زی ــته اس ــی نداش ــاید نقش ش

ــم، وارد  ــس از تأســیس حــوزه ق ــک ســال پ ی

قــم می شــود و بعــد، مدتــی هــم در حــّد یــک 

ــا  ــوده اســت. نســبت ایشــان ب طلبــه عــادی ب

ــر  ــر عم ــال های آخ ــان س ــاج شــیخ، در هم ح
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حــاج شــیخ بــوده اســت؛ از ایــن روی نمی شــود 

گفــت در تأســیس حــوزه نقشــی داشــته اســت. 

اّمــا از نظــر ادامــه و زنــده نگــه داشــتن حــوزه و 

رونــق بخشــیدن بــه حیــات علمــی  و معنــوی 

ــه، نقــش داشــته اســت. حــوزه پــس از  آن، بل

ــای  ــس از علم ــیخ و پ ــاج ش ــای ح ــوت آق ف

ثــاث، تــا آمــدِن آقــای بروجــردی، بــا تــاش 

علمــی و ســلوک معنــوی کســانی ماننــِد 

ــوی  ــی و معن ــات علم ــه حی ــد، ب ــوم وال مرح

خــود ادامــه داد، ایشــان در ایــن برهــه حســاس 

نقــش روشــنی دارد. ایــن را از درس هایــی کــه 

ارائــه داده، شــاگردانی کــه پروریــده و بــه کمــال 

رســانده، بــه خوبــی می شــود دریافــت. ایشــان 

از وســایط میــراث علمی حــوزه بــه شــمار 

می آیــد. اصــول فعلــی حــوزه، در حقیقــت، 

به وســیله ایشــان از گذشــتگان بــه حــال 

منتقــل می شــود.

چنــد نفــر از علمــا بودنــد 

آقــای  آمــدِن  از  پیــش  کــه 

جلســه های  بروجــردی، 

بســیاری داشــتند کــه نگذارنــد، 

ــوی حــوزه  ــان علمــی  و معن کی

آســیب ببینــد. مــن، خیلــی کــم 

ــودم و جلســات  ســن و ســال ب

از  پیــش  را می دیــدم.  آنــان 

ــای بروجــردی، حــوزه  ــدن آق آم

دچــار گرفتــاری شــد کــه تاریــخ وســیعی دارد، 

بایــد تحلیــل شــود. در زمــان حــاج شــیخ، 

ــود؛  ــه ب ــط و کارهــا ســامان یافت حــوزه منضب

ولــی پــس از ایشــان و آیــات ثــاث، تــا آمــدن 

آقــای بروجــردی، از هــم گســیختگی ها و 

بی نظمی هایــی دیــده می شــد کــه بــزرگان 

و مدرســاِن بــزرگ حــوزه احســاس خطــر 

نــد. می کرد

  حــوزه: نوآوری هــای مرحــوم والــد در 
فقــه و اصــول، بــه نظــر حضرت عالــی چــه 

ــی  ــد و بالندگ ــا در رش ــن نوآوری ه ــوده و ای ب

ــت. ــته اس ــی داش ــه اثرهای ــول چ ــه و اص فق

 اســتاد: بــه ایــن پرســش آقایانــی کــه در 
ــس حــوزوی  ــوده و ان ــر ب درس ایشــان بیش ت

ــته اند،  ــری داش ــر و طوالنی ت ــی  بیش ت و علم

می تواننــد پاســخ دهنــد. پس از چــاپ تقریرات 

اصولــی مرحــوم والــد، بــه قلــم آقــا ســید جــال 

طاهــری، آقــای شــبیری می فرمــود: »دلــم 

می خواهــد ایــن تقریــرات درســی مرحــوم والــد 

شــما را کــه آقــای طاهــری نوشــته، بخوانــم. تــا 

مــوارد خاصــی را کــه ایشــان مّدنظرشــان بــود 

و دیــدگاه هــای خاصــی داشــت 

و شــاید آقــای طاهــری، خــوب 

بیــان نکــرده باشــد، بــه صــورت 

حاشــیه ای بنویســم و نظریــات 

خــاص ایشــان را بیــاورم«.

از بــاب مثــال، در بحــث قبــح 

عقــاِب بــا بیــان، نظرشــان ایــن 

ــت  ــده درس ــن قاع ــه ای ــود ک ب

نیســت و در برائــت بــه ایــن 

قاعــده تکیــه نمی کــرد، یــا در بحــث علــِم 

ــد  ــر قواع ــود: از نظ ــر ب ــن نظ ــر ای ــی، ب اجمال

اشــکالی نــدارد کــه اصــول در آن جــاری شــود 

ــش اول آن،  ــه بخ ــود. ک ــم نش ــارض ه و متع

حــوزه پــس از فــوت آقــای حــاج 
شــیخ و پــس از علمــای ثــاث، تــا 
آمــدِن آقــای بروجــردی، بــا تــاش 
علمــی و ســلوک معنــوی کســانی 
ماننــِد مرحــوم والــد، بــه حیــات 
علمــی و معنــوی خــود ادامــه داد، 
ایــن برهــه حســاس  ایشــان در 

نقــش روشــنی دارد.
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ــر  ــید محمدباق ــهید س ــاِم ش ــه ن ــر ب ــش ت بی

صــدر مشــهور شــد. همیــن چیــزی کــه بیــن 

طلبه هــا بــه نــام مبنــای حــق الطاعــه و امثــال 

آن معــروف اســت. اصــل مبنــی گویــا از ایشــان 

ــد. باش

حــال چطــور شــده کــه شــهید صــدر از 

ایشــان گرفتــه، قضیــه شــاید از ایــن قرار باشــد: 

نوشــته های آقــا ســید جــال طاهــری، پیــش 

ــوده اســت. ایشــان  ــا موســی صــدر ب حــاج آق

ــا شــهید  وقتــی کــه بــه نجــف رفتــه اســت، ب

ــته و در  ــه داش ــر صــدر مباحث ــید محمدباق س

ایــن مباحثــه دیدگاه هــای ویــژه والــد مــا بــه 

ایشــان رســیده اســت. آقــای ســید محمدباقــر 

صــدر، در اوائــل انقــاب، در عتبــات، بــه اخوی، 

آقــا ســید مصطفــی محقــق دامــاد، گفتــه بــود: 

»مــن اگــر درس والــد شــما را درک نکــردم، ولــی 

شــاگرد مــع الواســطه ایشــان هســتم. چــون، 

ــب ایشــان را داشــت  ــا موســی، مطال حــاج آق

ــن  ــم و از ای ــه می کردی ــم مباحث ــا ه ــا ب و م

طریــق، بــا نظریــات والــد شــما آشــنا شــدم«.

وس ف  بعدهــا مــن در همیــن کتــاب )در

ــهید صــدر،  ــه، ش ــة الثالث علــم االصــول(، الحلق
ــه  ــدم، ب لــة الهنــی عــی الفســاد( دی ــاب )دال در ب

ــر  ــًا، براب ــًا و رابع ــًا، ثالث ــق، اواًل، ثانی ــور دقی ط

تقریــر درســی مرحــوم والــد اســت کــه آقــا ســید 

ــارات  ــی عب ــاال گاه ــته اســت. ح ــال، نوش ج

عــوض شــده، ولــی مطلــب همــان اســت. 

ــهید  ــه را ش ــه آن چ ــردم ک ــر ک ــودم فک ــا  خ ب

صــدر در الحلقــة الثالثــه در  بــاِب بحــث داللــة 

النهــی علــی الفســاد آورده، نمی توانــد بازتــاب 

یــک مباحثــه باشــد، ایــن بحــث را نمی شــود 

ــرد. ــت ک ــی برداش حفظ

ــن گمــان مــن  ــوم شــد کــه ای بعدهــا معل

ــال،  ــید ج ــا س ــرا آق ــت، زی ــوده اس ــت ب درس

وقتــی می خواســته نوشــته هایش را چــاپ 

کنــد، ســراغ آن هــا را می گیــرد، می بینــد 

بخشــی از آن هــا نیســت. یــادش می آیــد کــه 

بــه حــاج آقــا موســی صــدر داده کــه مطالعــه 

ــرده و  ــه نجــف ب ــا خــودش ب ــد و ایشــان ب کن

ــرود،  ــان ب ــه لبن ــته ب ــه خواس ــم ک ــی ه وقت

ــدر  ــر ص ــید محمدباق ــا س ــش آق ــا را پی آن ه

گذاشــته کــه بعدهــا گویــا در هجــوم بعثی هــا 

بــه منــزل ایشــان، از بیــن رفتــه اســت؛ از ایــن 

روی، آقــا ســید جــال، ناچــار شــد از روی 

پــاره ای از نســخه هایی کــه از روی نســخه 

اصلــی نوشــته شــده بــود، اســتفاده کنــد. ایــن 

تــوارد فکــری، خــواه ناخــواه هســت. ایــن 

ــکار  ــا اف ــه ب ــد ک ــی می دانن ــب را آقایان مطال

و اندیشــه ها و دیدگاه هــای ویــژه مرحــوم 

ــد. ــنایی دارن ــد، آش وال

 حــوزه: آیــا پیونــد مرحــوم والــد، بــا بیــت 
مرجعیــت، دگرگونــی در زندگــی ایشــان پدیــد 

آورد و یــا خیــر، ایــن پیونــد و انتســاب، چیــزی 

را تغییــر نــداد و مرحــوم والــد، ماننــد پیــش از 

پیونــد و انتســاب، مشــغول طلبگــی و درس و 

بحــث خــود بــود.

 اســتاد: شــاید بعضــی گمــان کننــد که این 
گونــه پیوندهــا و انتســاب ها، دگرگونی هایــی را 

در زندگــی افــراد ســبب می گــردد. ایــن هســت، 

ولــی کلیــت نــدارد. دســِت کم،  فکــر می کنم در 
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زندگــی والــد مــا، جایی نداشــت. 

ــه  ــاب ب ــش از انتس ــان پی ایش

حــاج شــیخ و پــس از آن، همــان 

ــه معمــول طلبگــی خــود را  روی

داشــت. هیچ گونــه تغییــری 

خــود  نــداد.  زندگــی اش  در 

ــن  ــت: »م ــا می گف ایشــان باره

ــاهی،  ــک ش ــا ی ــران و ی ــک ق ی

اضافه تــر از طلبه هــای دیگــر 

از مرحــوم حــاج شــیخ، دریافــت 

ــردم«. نک

ایشــان در حیــن تحصیــل، تبلیــغ هــم 

ــود  ــه آشــتیان، روســتایی ب ــت. در حوم می رف

بــه نــام َگــَرکان، مثــل دیگــر طلبه هــا، در ایــام 

ــه  ــغ ب ــرای تبلی ــتان، ب ــر و تابس ــرم و صف مح

ــا، از آن  ــاب این ج ــرد. انتخ ــفر می ک ــا س آن ج

روی بــود کــه بــرای منبــر موقوفــه ای داشــت. 

ــرای  از آن جــا کــه دوســت نداشــت از مــردم ب

منبرهایــی کــه مــی رود پــول جمــع کننــد، دیــد 

ایــن موقوفــه کمــک خوبــی بــرای زندگــی اش 

ــن  ــه همی هســت، ســفرهای تبلیغــی اش را ب

روســتا اختصــاص داد. افــزون بــر ایــن، 

تعــدادی از مــردم آن ناحیــه، وجوهــات خــود 

ــه  ــم رفت ــد. روی ه ــان می پرداختن ــه ایش را ب

زندگــی اش از همانجــا می گذشــت.

ناگفتــه نمانــد کــه پیونــد مرحــوم والــد بــا 

بیــت حــاج شــیخ، در دو ســال آخــر عمــر حــاج 

شــیخ بــود. پــس روشــن اســت کــه ایــن مــدت 

کوتــاه، بــرای کســی کــه به شــدت از وابســتگی 

و اســتفاده های مالــی از افــراد پرهیــز داشــت 

و حتــی دوســت نداشــت از 

مــردم بــرای منبــر و تبلیــغ وجــه 

دریافــت کنــد، نمی توانســت 

کارســاز باشــد. بنــده با شــناختی 

ــوم  ــع مرح ــه و طب ــه از روحی ک

والــد دارم، می توانــم از روی 

ــدت  ــر م ــه اگ ــم ک ــن بگوی یقی

ــی  ــود، یعن ــم ب ــر ه ــی ت طوالن

ــس  ــم پ ــیخ عبدالکری ــاج ش ح

از پیونــد مرحــوم والــد بــا بیــت 

ــرد  ــر می ک ــال ها عم ــان س ایش

و آن موقعیــت را هــم داشــت، بــاز هــم مرحــوم 

والــد مــا از کســانی نبــود کــه از راه ایــن 

انتســاب، در زندگــی خــود تغییــری پدیــد آورد.

حــوزه: مرحــوِم والــد شــما، بی گمــان در 
ــزرگ و بنیادیــن حــاج شــیخ  ادامــه حرکــت ب

عبدالکریــم و دگرگونــی ژرفــی کــه آن مــرد 

بــزرگ آفریــد و بنیــان نــوی کــه در ایــران بنیــان 

ــی و  ــد علم ــم در ُبع ــش داشــته، ه ــذارد، نق گ

هــم در ُبعــد معنــوی و مهــم در جلوگیــری از 

هــرج و مــرج و از دســت رفتــن دســتاوردهای 

ــص و  ــاش، مخل ــر ت ــاران پ ــیخ و ی ــاج ش ح

مؤمــن او. حــال اگــر ممکــن اســت از تــاش 

ایشــان در آوردن آقــای بروجــردی بــه قــم، 

ــد. بگویی

 اسـتاد: همـان گونـه کـه عـرض کـردم و 
می دانیـد، مرحـوم والـد مـا، در ادامـه حرکـت 

مهم تریـن  و  داشـته  نقـش  شـیخ  حـاج 

دغدغـه اش، ماننـد دیگـر علمـای بـزرگ حـوزه، 

پـس از آیـات ثـاث، جلوگیـری از فروپاشـی 

پیونــد مرحــوم والــد بــا بیــت حــاج 
عمــر  آخــر  ســال  دو  در  شــیخ، 
روشــن  پــس  بــود.  شــیخ  حــاج 
اســت کــه ایــن مــدت کوتــاه، بــرای 
کســی کــه بــه شــدت از وابســتگی 
افــراد  از  مالــی  اســتفاده های  و 
پرهیــز داشــت و حتــی دوســت 
منبــر  بــرای  مــردم  از  نداشــت 
کنــد،  دریافــت  وجــه  تبلیــغ  و 

باشــد. کارســاز  نمی توانســت 
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حـوزه و هـرج و مرج و تباه شـدن دسـتاوردهای 

بـزرگ بنیان گـذار حـوزه بـوده اسـت.

امـام خمینـی، آقـای گلپایگانـی، حـاج آقـا 

روح اهلل کمالونـد، والـد مـا، حاج شـیخ مرتضی 

حائـری و بعضـی دیگـر، روی عاقـه بـه حفـِظ 

حـوزه و قـدرت آن، بـر آن شـدند کـه آقـای 

بروجـردی را از بروجـرد بـه قـم بیاورنـد، تـا در 

حـوزه گسـترده تری بـه خدمت هـا و تاش های 

دینـی و کارهـای علمی خـود ادامـه بدهـد و بـه 

تربیـت طاب بپردازد و حوزه قم 

را از پراکندگـی نجـات دهد. افراد 

زیـادی چنیـن فکـری داشـتند و 

آقـای بروجـردی را در آن برهـه 

می دانسـتند  کسـی  بهتریـن 

کـه می تـوان حـوزه ای کـه حـاج 

شـیخ عبدالکریـم حائـری بنیان 

گـذارده حفـظ کنـد و به آن رشـد 

علمی بدهـد. امـا سردسـته ایـن 

افراد و این گروه، همان کسـانی 

بودنـد کـه برشـمردم.

از  شـماری  گویـا  حـوزه:   
علمـا، اشـکال هایی بـه رویـه و 

رفتـار بعضـی از آیـات ثاث داشـته و رفتار آنان 

را نمی پسـندیده اند. آیـا مرحـوم والـد شـما هم 

جـزو ایـن افـراد بـوده و بـه رفتـار بعضـی آیـات 

ثـاث انتقـاد داشـته و از آنـان خـرده می گرفته 

اسـت، یـا خیـر.

 اسـتاد: مرحـوم والـد مـا، در حد خودشـان، 
بـا آیـات ثـاث ارتبـاط داشـت؛ ولی بی اشـکال 

هـم بـه رفتـار بعضـی نبـود. بـا ایـن حـال، در 

برخوردهـا، تنـدروی نمی کـرد. تعبیر خودشـان 

ایـن بـود که: افراط نمی کـردم.در دعوت از آقای 

بروجردی هم معتدل بود. از خودشـان شـنیدم 

کـه می گفـت: »در کارهـا افـراط نمی کـردم. بـه 

افـراط عاقـه نداشـتم. در برخـورد بـا بعضـی از 

آیـات ثـاث حالـت معتدل داشـتم و در دعوت 

از آقـای بروجـردی هم، همین روش را داشـتم. 

وقتـی آقـای بروجـردی بنـا شـد بـه قـم بیایـد، 

بعضـی بـه اسـتقبال ایشـان، تـا تهـران رفتند و 

بعضـی تـا وسـط راه؛ ولـی مـن 

تا دم دروازه به اسـتقبال ایشـان 

رفتم«. 

زمـان  در  ایـران  حـوزه:   
ورود حضـرت آیـت اهلل حائـری، 

بـه اراک و سـپس بـه قـم، چـه 

وضعـی داشـت و مـردم در چـه 

فضایـی زندگـی می کردند و دین 

در زندگـی شـخصی، اجتماعی و 

سیاسـی آنـان از چـه جایگاهـی 

برخـوردار بـود و بـا تاش هـای 

بعـد  در  ایشـان،  گسـترده 

علمـی، فرهنگـی و معنـوی چـه 

دگرگونی هایـی در ایـن امـور پدیـد آمـد.

نـگاه  ایـران  تاریـخ  بـه  وقتـی  اسـتاد:   
بوتـه بررسـی  بـه  را  می کنیـم و زوایـای آن 

می نهیـم، می بینیـم، در دوران پانـزده سـاله ای 

کـه حـاج شـیخ در قـم بوده و حوزه قـم را بنیان 

گـذارده و بـه وضـع حـوزه سـر و سـامان داده، 

بـوده  مهمـی  رو بـه رو  رویدادهـای  بـا  ایـران 

اسـت، رویدادهایـی کـه ایـران را از مرحله ای به 

امــام خمینــی، آقــای گلپایگانــی، 
ــد  ــد، وال حــاج آقــا روح اهلل کمالون
مــا، حــاج شــیخ مرتضــی حائــری 
و بعضــی دیگــر، روی عاقــه بــه 
بــر  آن،  قــدرت  و  حــوزه  حفــِظ 
بروجــردی  آقــای  کــه  آن شــدند 
بیاورنــد،  قــم  بــه  بروجــرد  از  را 
بــه  گســترده تری  حــوزه  در  تــا 
دینــی  تاش هــای  و  خدمت هــا 
ادامــه  علمی خــود  کارهــای  و 
بدهــد و بــه تربیــت طــاب بپــردازد 
کندگــی نجــات  و حــوزه قــم را از پرا

دهــد.
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مرحله های دیگر، با شتاب بسیار سوق می داده 

و زندگـی مـردم را دسـتخوش دگرگونی هـای 

شـدید قـرار مـی داده اسـت. در چنیـن دورانـی، 

حـوزه علمیـه قم بنیان گذاشـته شـد. در زمانی 

کـه پهلـوی، تـاش می کـرد، آداب و رسـوم، 

آییـن و باورهـای مـردم را عـوض کنـد علمـا و 

مـردم در برابـر ایـن هجـوم، کـه به پشـتیبانی و 

کمک دولت های اسـتعمارگر، روز به  روز شـدت 

می یافـت، مقاومـت می کردنـد.

تطـورات  هماهنـگ  برهـه ای،  چنیـن  در 

اجتماعی، یا هدف های سیاسـی استعمارگران، 

قانون هایـی بـه گونـه مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

القا می شـد، که پاره ای از آن ها، غیر شـرعی بود 

و برای جامعه اسـامی  ایران، مشکل سـاز. حاج 

شـیخ عبدالکریـم در برابـر ایـن جریـان واکنش 

نشـان مـی داد، برخـورد می کـرد، از برخوردهـای 

تنـد، خـودداری می ورزید.

شـاید ایشـان، برخوردهـای تنـد را بی اثـر 

می دانسـت. افـزون بـر ایـن، هـر گونـه برخـورد 

تنـد را بـرای حـوزه نوپـا خطرناک می دید.شـاید 

امید داشـت، حوزه قوی شـود و منبع اثر گردد و 

بـا حـوزه علمیه قوی و اثرگـذار، در برابر کارهای 

خـاف حکومـت گران بایسـتد. در همان زمان، 

شـماری از علمـای شهرسـتان ها، برخوردهـای 

تندتری با دسـتگاه داشـتند و به قم می آمدند، 

تـا بـا همـکاری ایشـان کارها را به پیـش ببرند. 

ایشـان تـا جایـی همـکاری می کـرد کـه کار و 

حرکـت خـود را اثرگـذار می دیـد.

در جریاِن حرکِت آقا نجفی اصفهانی و علمای 

اصفهـان و شـهرهای دیگـر و اجتماع بزرگ آنان 

در قـم، در اعتـراض بـه نظام وظیفه، حاج شـیخ 

از آنـان پذیرایـی می کـرد، در جلسـه های آنـان 

شـرکت می جسـت؛ ولـی بـه طور مسـتقیم وارد 

صحنه نمی شـد.

یــا در قضیــه تبعیــد علمــای نجــف بــه ایران 

و آمــدن آقایــان: ســید ابوالحســن اصفهانــی و 

میــرزای نائینــی بــه قــم، کــه مصــادف شــد بــا 

ادعــای جمهوریــت رضاخــان، بــا ایــن کــه ایــن 

آقایــان دربــارۀ وارد شــدن بــه قضایــای ایــران 

برنامــه ای نداشــتند و برنامــه آنــان دربــاره عــراق 

بــود و آن چــه در آن جــا می گذشــت، ولــی 

ــد و مرجعیــت، داشــتند،  ــران بودن چــون در ای

بــه مســأله جمهوریــت نیــز کشــانده شــدند و بــا 

ــه رو شــدند، در  ــن بحــران، خواه ناخــواه، روب ای

موضع گیری هــا و گفت وگــوی بــا پهلــوی، هــر 

ســه عالــم بــزرگ شــیعه: آقــا ســید ابوالحســن 

اصفهانــی و میــرزای نائینــی از نجــف و آقــای 

حــاج شــیخ از ایــران، بــا هــم همــراه شــدند و بــا 

ــد و دیدگاه هــای  ــره پرداختن ــه مذاک ــوی ب پهل

ــوض نشــود؛  ــم ع ــد: »رژی ــام کردن خــود را اع

ــد.  ــی باش ــون اساس ــا قان ــگ ب ــی هماهن ول

ــد  ــته باش ــده داش ــش هماهنگ کنن ــاه، نق ش

ــه او داده،  ــون ب ــه قان ــی ک ــد اختیارات و در ح

در امــور دخالــت کنــد. امــور در دســت هیــأت 

دولــت باشــد«.

این، نه تنها خواسـته این جمع، که خواسـته 

تمامی علما، در دوران مشروطیت و سیـ  چهل 

پـس از آن بـوده اسـت. خواسـت علمـای دیـن، 

ایـن بـود کـه شـاه نقـِش نظارتی داشـته باشـد 

و روی ایـن نکتـه و خواسـت، تأکیـد داشـتند. 
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علمـا، در برابـر کارهـای دولـت، 

احسـاس وظیفـه می کردنـد. در 

مسـائلی که برای ایران و جامعه 

اسـامی  مهم بـود، موضع گیری 

می کردند. حاج شـیخ عبدالکریم 

در یـک سـطح و آقایـان دیگـر در 

یک سـطح.

ــور،  ــا و ام ــاره ای از کاره در پ

بــا ایــن کــه جنبــه مذهبــی 

سیاســی  جنبــه  و  نداشــت 

ــدر  ــن ق ــی همی ــود؛ ول ــن نب ــدان روش آن چن

کــه بــه دســتور حکومــت پهلــوی انجــام 

ــع  ــر آن موض ــردم، در براب ــا و م ــد، علم می ش

می گرفتنــد و مخالفــت می کردنــد. یکــی از 

ایــن جریان هــا، جریــان اتحــاد لبــاس بــود. در 

آن زمــان، لبــاس مــردم مختلــف بــود. لبــاس 

عرب هــا، دشداشــه و لبــاس بلنــد بــود. در 

بلوچســتان، بــه گونــه ای دیگــر، لبــاس بلوچــی 

ــه  ــا ب ــران، لباس ه ــاط ای ــر نق ــود. در بیش ت ب

صــورت قبــا بــود. کمی کوتاه تــر از لبــاس 

روحانیــون، ســه چــاک داشــت، در پهلــو و 

ــلوار  ــت و ش ــه ک ــد و نمون ــوی آم ــت. پهل پش

ــت و  ــه، ک ــردم هم ــد م ــه بای ــرد ک ــه ک را ارائ

شــلوار بپوشــند و کاه لبــه دار بــر ســر بگذارنــد. 

اکنــون بــرای مــن ایــن شــبهه وجــود دارد کــه 

ایــن کار آیــا سیاســی بــود، یــا نــه بــه اقتضــای 

زمــان بســتگی داشــت؛ از ایــن روی، مــن فکــر 

ــت و  ــار آن گذش ــیخ، از کن ــاج ش ــم، ح می کن

بــه مــردم ســفارش کــرد بــرای ایــن مســئله، بــا 

ــوند. ــر نش ــان درگی دولتی

ــم  ــردم ق ایشــان در جمــع م

کــه بــه اعتــراض بــه ایــن اقــدام 

پهلــوی برخاســته بودنــد، مــردم 

ــه  ــن قضی ــدن در ای را از وارد ش

ــن  ــت: »م ــت و گف ــذر داش برح

نمی دانــم دولــت چــه کار بــا 

ــد  ــردم بای ــردم دارد. م ــاس م لب

آزاد باشــند کــه هــر لباســی 

ــت  ــند. دول ــد، بپوش می خواهن

ــاال،  ــد. ح ــازی می کن ــرا لجب چ

مــا چــه اصــراری داریــم. چــرا لجبــازی کنیــم. 

ــه  ــد، چ ــر باش ــدری کوتاه ت ــا، ق ــاس م ــر لب اگ

ــه  ــن گون ــر ای ــان را درگی ــا خودم ــود. م می ش

ــم«. ــائل نکنی مس

 حـوزه: در ایـن کـه حـاج شـیخ بـه این کار 
بـزرگ، بنیادیـن و مهـم یعنـی تأسـیس حـوزه 

علمیـه قـم توفیـق یافـت، چـه عواملـی دخیل 

بودنـد و راه را بـر او همـوار سـاختند.

 اسـتاد: شـاید هنوز زوایای نقش حاج شیخ 
عبدالکریـم حائـری در تربیـت طـاب، در رواج 

علم و معنویت، جلوگیری از نابسامانی ها و در 

مجمـوع اثرگـذاری اخاقی و علمـی  آن مرحوم 

در تأسـیس حـوزه علمیـه قم، چندان شـناخته 

نشـده باشد. 

البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در تأسـیس حـوزه 

علمیـه قـم، علمـای قبلـی خیلی مؤثـر بوده اند 

و ایـن را مهم تریـن عامـل موفقیـت حاج شـیخ 

می تـوان بـه حسـاب آورد؛ از جملـه علمایی که 

بـه نظـر مـن در بنیان گـذاری حـوزه قم، بسـیار 

نقـش داشـته اند و ایـن نقـش نبایـد فرامـوش 

، بــا ایــن  در پــاره ای از کارهــا و امــور
کــه جنبــه مذهبی نداشــت و جنبه 
سیاســی آن چنــدان روشــن نبــود؛ 
کــه بــه دســتور  ولــی همیــن قــدر 
حکومــت پهلــوی انجــام می شــد، 
علمــا و مــردم، در برابــر آن موضــع 
می گرفتنــد و مخالفــت می کردنــد. 
از ایــن جریان هــا، جریــان  یکــی 

اتحــاد لبــاس بــود.
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شـود، ایـن آقایان هسـتند:

1. شیخ ابوالقاسم کبیر قمی
2. میرزا محمد ارباب

3. حاج شیخ مهدی حکمی
ایـن آقایـان، افـزون بـر دعـوت حـاج شـیخ 

بـه قـم بـرای تأسـیس حـوزه و به عهـده گرفتن 

امـور حـوزه، تـا آخـر، با ایشـان کمـال همکاری 

را داشـتند. و از هیـچ نـوع تاشـی برای سـامان 

گرفتـن امـور، دریـغ نورزیدند. چنـد نفر از اینان، 

در حـد مرجعیـت بودنـد و شماری شـان در قـم 

مرجعیت داشـتند، ولی ایثارگرانه، به همکاری 

و کمـک حـاج شـیخ برخاسـتند و در بنای حوزه 

شـکوه مند قـم، سـهیم بودند. ایـن از نکته های 

خـاص و مهـم تاریـخ شـیعه اسـت. نکته ای که 

بـه نظـر مـن از آن غفلـت شـده و امـروز بایـد به 

درسـتی بررسـی شـود. ایـن خیلـی مهـم اسـت 

کـه علمایـی در حـد مرجعیـت باشـند و یـا از 

مقـام مرجعیـت برخـوردار، خود 

را کنار بکشـند، تا کارها به دسـت 

توانـای یـک نفر، سـامان بگیرد.

علمـای قم، وقتی حاج شـیخ 

را راضـی کردنـد کـه بمانـد و بـه 

حـوزه قـم سـر و سـامان بدهـد و 

آن را بر شـالوده نو بنیان بگذارد، 

خودشـان آمدنـد زیـر پرچم آقای 

حـاج شـیخ و کارهـا را بـه طـور 

کامـل، بـدون هیـچ دخالتـی، در 

اختیـار ایشـان گذاشـتند. ایـن 

برای آن بود که مرجعیت ایشـان 

در قـم و در حـوزه تثبیـت شـود.

ایـن کارهـا و ایـن گونـه ایثارگری هـا، شـاید در 

عاَلـم آخونـدی و طلبگـی، جـزو معجزه هـای 

تاریـخ باشـد. روی گونـه ایثارگری ها، حرکت ها 

و کارهـای مهـم، کـه دگرگونی هـای بزرگی را در 

پـی داشـته اند، بایـد خیلـی دقت شـود.

حـاج شـیخ ابوالقاسـم قمـی، مـردی بسـیار 

متدیـن، فقیـه و بسـیار فاضـل بـود؛ ولـی پـس 

از آمـدن حـاج شـیخ بـه قـم، کارها را به ایشـان 

ارجـاع و مـردم را راهنمایـی و سـفارش می کـرد 

کـه از حـاج شـیخ تقلیـد کنند.

مرحـوم والـد می گفـت: »مرحوم حاج شـیخ 

عبدالکریـم، مکـرر بـه حـاج شـیخ ابوالقاسـم 

قمـی  می گفـت: آقای حاج شـیخ، مـا آمدیم قم 

و مزاحم شـما شـدیم«. حاج شـیخ ابوالقاسـم 

در جـواب می گفـت: »نـه آقـا، شـما کـه بـه قـم 

آمدیـد بـه مـا عظمت دادید و ما به خاطر شـما، 

صاحـِب عنوان شـدیم«.

و باز نقل می کرد:

بیرونـی  در  زود،  »صبـح 

مرحـوم حـاج شـیخ بـودم کـه 

دیـدم َدر می زننـد. َدر را کـه بـاز 

کردنـد، دیـدم آقـای حـاج شـیخ 

ابوالقاسـم قمی اسـت. تعجـب 

کـردم، یـک مرجع، صبـح به این 

زودی آمده منزل حاج شـیخ، آیا 

چـه اتفاقـی افتـاده اسـت؟ حاج 

شـیخ بـه بیرونـی آمـد، پرسـید 

حاج شـیخ ابوالقاسـم، چه شـده 

اسـت؟ حـاج شـیخ ابوالقاسـم 

گفـت: شـنیده ام کـه گفته ایـد از 

علمــای قــم، وقتــی حــاج شــیخ 
کــه بمانــد و بــه  کردنــد  را راضــی 
حــوزه قــم ســر و ســامان بدهــد 
بنیــان  نــو  شــالوده  بــر  را  آن  و 
زیــر  آمدنــد  خودشــان  بگــذارد، 
ــا  ــیخ و کاره ــاج ش ــای ح ــم آق پرچ
هیــچ  بــدون  کامــل،  طــور  بــه  را 
ایشــان  اختیــار  در  دخالتــی، 
گذاشــتند. ایــن بــرای آن بــود کــه 
در  و  قــم  در  ایشــان  مرجعیــت 
حــوزه تثبیــت شــود.این کارهــا و 
ایــن گونــه ایثارگری هــا، شــاید در 
ــم آخونــدی و طلبگــی، جــزو 

َ
عال

باشــد. تاریــخ  معجزه هــای 
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قـم می خواهیـد بروید. من از شـنیدن این خبر، 

تـا صبـح خوابـم نبـرد و زود آمـدم ببینم قضیه 

چیسـت؟ حاج شـیخ، یک تبسـمی کرد و گفت: 

قضیـه جـدی نیسـت. دیـروز، عـده ای، کمـی 

 شـلوغ کردنـد و مـن به عنوان تهدیـد گفتم: اگر 

چنیـن کنیـد و از ایـن کارها دسـت برندارید، قم 

را تـرک می گویـم. قصـد رفتـن نـدارم«.

 حـوزه: مجموعـه فعالیت هـای حاج شـیخ 
کـه بـه بنیان گـذاری حـوزه علمیه قـم انجامید 

را بـرای مـا و خواننـدگان مجلـه، شـرح دهیـد و 

زوایـای آن را روشـن کنیـد.

 اسـتاد: حـاج شـیخ، پیـش از آمـدن به قم، 
در اراک بـود. ایشـان دو سـفر بـه اراک داشـته 

ست:  ا

سـفر نخسـت: پس از 1316 و فوت آقا سـید 

محمـد فشـارکی، بـه دعـوت آقـا محسـن اراکی 

انجـام گرفـت. در ایـن سـفر، بـه مـدت هفـت، 

یـا هشـت سـال، در اراک می مانـد و بـه تربیـت 

طـاب، تدریـس، اداره حـوزه، کارهـای علمـی و 

وعظ و ارشـاد مردم می پردازد و سـپس به نجف 

برمی گـردد. تا زمان فـوِت آخوند 

می مانـد  نجـف  در  خراسـانی، 

و آن گاه بـه کربـا مـی رود. در 

محمدتقـی  میـرزا  آقـا  کربـا، 

شـیرازی، مرجـع عمده بود. حاج 

شـیخ خیلـی نزدیـک بـه ایشـان 

بـه شـمار می رفـت، بـه گونـه ای 

کـه می گوینـد احتیاط های خود 

را بـه حـاج شـیخ ارجـاع می داد.

در  شـیخ  حـاج  دوم:  سـفر 

کربـا، در سـطح مرجعیـت مطـرح بـود و جـزو 

کسـانی بـه شـمار می آمـد کـه پـس از فـوت آقا 

میـرزا محمدتقـی شـیرازی، انتظـار بـود ایـن 

مقـام را احـراز کنـد. مرکـز مرجعیت شـیعه هم 

نجـف و کربـا بـود. کسـی کـه بنـا داشـت بـه 

مقـام مرجعیـت برسـد و کرسـی مرجعیت را در 

اختیـار بگیـرد، بـه طـور طبیعی جایـش در این 

دو مرکـز بـود. بـا ایـن حـال، ایشـان سـفر دوم 

خـود را بـه ایـران شـروع می کنـد؛ یعنـی پشـت 

پـا می زنـد بـه همـه چیـز. از آن جایگاهی که در 

انتظارش بود، چشـم می پوشـد. از مرکز شـیعه، 

بـه اراک هجـرت می کند، بـا این که اراک )عراق 

سـلطان آباد( در آن زمـان، شـهر کوچکـی بـود و 

هیچ مرکزیتی نداشـت و برای کسـی که در حد 

مرجعیـت بـود و در مرکـز شـیعه، جایـگاه بـس 

واالیـی داشـت و در صـدر ردیـِف کسـانی قـرار 

داشـت که پس از میرزا، برای عهده گیری مقام 

مرجعیـت از آنـان نـام بـرده می شـد، بـه هیـچ 

وجـه مناسـب نبود.

همیـن حـاال اگـر بـه کسـی کـه 20% احتمال 

مرجعیـت داشـته باشـد، بگویی 

بـرود شهرسـتان، قبول نمی کند. 

ولی برای ایشان، دست کم، %80 

احتمـال مرجعیـت بـود. بـا این 

حـال، مرکـز شـیعه را بـه مقصـد 

یک شـهر کوچک ترک می گوید.

آقـا میـرزا محمدتقـی شـیرازی، 

برای ایشـان نامه می نویسـد: که 

چـرا بـه ایـران برگشـتید؟ این جا 

بـه وجود شـما نیاز اسـت.

مرحــوم والــد می گفــت: »مرحــوم 
مکــرر  عبدالکریــم،  شــیخ  حــاج 
بــه حــاج شــیخ ابوالقاســم قمــی 
شــیخ،  حــاج  آقــای   می گفــت: 
شــما  مزاحــم  و  قــم  آمدیــم  مــا 
ــم  ــیخ ابوالقاس ــاج ش ــدیم«. ح ش
آقــا،  »نــه  می گفــت:  جــواب  در 
بــه مــا  آمدیــد  قــم  بــه  کــه  شــما 
عظمــت دادیــد و مــا بــه خاطــر 
شــدیم«. عنــوان  صاحــِب  شــما، 
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 حـوزه: چرا ایشـان بـه ایران 
برگشـت و شـهر کوچکـی چـون 

اراک را بـرای سـکنی، تشـکیل 

حـوزه و کارهـای علمـی  برگزیـد 

در  کـه  مرجعیـت  مقـام  از  و 

انتظـارش بـود، چشـم پوشـید. 

آیـا فکـر نمی کنیـد یـک فرصـت 

خدمـت  بـرای  را  مهـم  بسـیار 

کـه  درسـت  کـرد.  رهـا  اسـام 

بزرگ تریـن  زمینه هـای  بعدهـا 

خدمـت بـه اسـام بـرای ایشـان 

فراهـم آمد؛ ولـی هیچ کس این 

نمی کـرد. را  پیش بینـی 

 اسـتاد: علت برگشـت ایشان به ایران، شاید 
وضـع حـوزه نجـف و کربا بود. ایشـان از آن چه 

کـه در حـوزه نجـف و کربـا می گذشـت ناراضی 

بـود. ایـن دو مرکز مهم شـیعه، متأسـفانه دچار 

اختـاف شـده بـود و از نظـر اخاقـی، گرفتـار 

رقابت های شـدید. ایشـان نمی خواسـت درگیر 

این گونه مسـائل شـود؛ از این روی، همه چیز 

را رهـا کـرد و بـه اراک آمـد. قـم هم بـرای زیارت 

آمـده بـود کـه علمـای قم ایشـان را رهـا نکردند 

و بـا اصـرار راضی شـان کردنـد که بمانـد و حوزه 

قـم را بنیـان بگذارد.

 حـوزه: پـس بـه نظـر حضرت عالـی، حـاج 
شـیخ از قبـل برنامه ای بـرای بنیان گذاری حوزه 

نداشـته است؟

  اسـتاد: درسـت اسـت. مرحوم حاج شـیخ 
بـرای هجـرت به ایـران، برنامه خاصی نداشـت، 

قصدشـان خدمـت بـود، حـال در نجـف و کربـا 

نشـد، در جـای دیگـر. پـس از 

فـوت مرحـوم آخوند خراسـانی و 

دعوتـی کـه از ایشـان می شـود، 

بـرای آمـدن بـه ایـران و رحـل 

اقامت افکنـدن در اراک، بـا توجه 

بـه آن چـه کـه در نجـف و کربـا 

می گذشـته و ناخرسـندی وی را 

موجـب شـده بـود، آن جـا را ترک 

می کنـد. گویا سـفر دوم ایشـان، 

کـه بعدهـا بـه اقامـت در قـم 

می انجامـد، سـال 1332ق. بوده 

اسـت. پس از هشـت سال که در 

اراک می مانـد، 22 رجـب سـال 1340ق. به قصد 

زیـارت حضـرت معصومه به سـوی قم حرکت 

می کنـد. 24 رجـب بـه قم می رسـد. در قم، علما 

و بـزرگان اصـرار می کننـد، کـه این شـهر را برای 

سـکونت برگزینـد و حـوزه را بنیـان بگـذارد و 

برنامه هـای درسـی و علمی خـود را ادامه بدهد. 

ایشـان وقتـی اصـرار علمـا را می بینـد، بنـا را بر 

اسـتخاره می گـذارد. اسـتخاره می کنـد و آیـه 

93 سـوره یوسـف در جـواب اسـتخاره می آیـد: 

ِت 
ْ
ِب َیـأ

َ
ٰ َوْجـِه أ َ

ُقـوُه َعـی
ْ
ل

َ
ـَذا َفأ

ٰ
»اذَهُبـوا ِبَقِميـِي َه

ِعـَن«. ْجَ
َ
ـْم أ

ُ
ْهِلك

َ
ِن ِبأ ُتـو

ْ
َبِصيـًرا َوأ

شـروع  را  کار  و  می مانـد  قـم  در  ایشـان 

می کنـد و بـه توسـعه حـوزه و تربیـت فضایـی 

کـه پرچمـدار تبلیـغ و ترویـج دیـن و روحانیت 

باشـند، همت می گمارد و پس از تاش بسـیار 

و همـکاری و همیـاری علمـا، موفـق می شـود. 

طـاب و فضـای بسـیار خوبـی در حـوزه قـم 

تربیـت کنـد. هرکـدام، عالمـی  فرزانـه و اثرگذار 

کار را  ایشــان در قــم می مانــد و 
شــروع می کنــد و بــه توســعه حــوزه 
و تربیــت فضایــی کــه پرچمــدار 
تبلیــغ و ترویــج دیــن و روحانیــت 
باشــند، همــت می گمــارد و پــس 
و  همــکاری  و  بســیار  تــاش  از 
ــود.  ــق می ش ــا، موف ــاری علم همی
طــاب و فضــای بســیار خوبــی 
در حــوزه قــم تربیــت کنــد. هرکدام، 
اثرگــذار در هــر  و  عالمــی  فرزانــه 
تبلیــغ  و  نشــر  بــه  کــه  نقطــه ای 

پرداخته انــد. دیــن 
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در هـر نقطـه ای کـه بـه نشـر و 

تبلیـغ دیـن پرداخته انـد. یـک 

وقتـی کتاب گنجینه دانشـوران، 

نوشـته آقـای ریحـان را مطالعـه 

می کـردم، دیـدم در بخش شـرح 

حـال فضـای قـم، کـه پانصـد و 

انـدی از فضـا و طـاب دوران 

حـاج شـیخ را نـام می بـرد، همه 

را می شناسـم، همـه منشـأ اثر و 

خدمتگـزار دیـن و مـردم، بـدون 

هیـچ ضایعاتـی. فشـار دسـتگاه 

بـود،  گردیـده  سـبب  رضاخـان 

آنـان کـه ضایعـات بودند از حوزه 

جـدا شـوند و آنانـی کـه مانـده بودنـد، بـا همـه 

سـختی ها و رنج هـا، دربه دری هـا و ناکامی هـا، 

مخلـص بودنـد و قصـد قربـت و تعبـد داشـتند 

و بـا تمـام وجـود می خواسـتند، طلبـه باشـند 

و خدمتگـزار دیـن. شـماری در حـد مرجعیـت 

بودنـد، شـماری مـدرس و… . دیـدم چیـزی از 

دسـت نرفتـه اسـت و حـوزه راندمان و برداشـت 

خوبـی داشـته اسـت.

 حـوزه: حضرت عالـی در ایـن توفیـق بـزرگ 
کـه بهـره حاج شـیخ شـد چـه عوامـل دیگری را 

اثرگـذار و نقش آفریـن می دانیـد؟

 اسـتاد: بـه نظـر مـن ایشـان، دیـوار بیـن 
مرجعیـت و طـاب را برداشـت. بـا طلبه هـا و 

فضـا از َدر دوسـتی وارد شـد، چـون کـه:

1. نشسـت و برخاسـت با طاب: در مدتی که 

مرجعیت داشـت و نامور بود و به طاب شـهریه 

مـی داد، بـا طـاب و فضـا، در وقت مخصوص، 

بعدازظهرهـا و شـب ها، پـس از 

طـاب،  تـا  می نشسـت،  نمـاز 

بـدون حاجـب و واسـطه، با خود 

وی مسـائل را مطـرح کننـد و از 

مشـکات و گرفتاری هـا بگویند 

و یـا بـاب بحث هـای علمـی  را 

بگشـایند. ایـن رویـه مفیـد و 

آموزنـده، در آن روزگاران سـخت 

و دشـوار، نور امیدی برای طاب 

. د بو

2. دغدغه رفاه طاب: ایشـان 

حداقـل  تأمیـن  و  رفـاه  بـرای 

معیشـت آنـان، در حـد زندگـی 

طلبگـی، اقـل سـکنی و رفـاه، سـخت تـاش 

می کـرد، از پـدر مهربان تـر. ایـن را خـود طاب و 

فضـای آن زمـان، می گفتنـد.

3. ماننـد طـاب، سـاده و بی آالیش: ایشـان 

در تمـام طـول عمـر، سـاده زندگـی می کـرد. بـه 

تمامـی اهـل خانـه سـفارش می کـرد کـه مبادا 

زیـاده روی کننـد و از زی طلبگـی خـارج شـوند. 

نقـل می کننـد: عبـای بسـیار خوبـی، کسـی بـه 

ایشـان هدیه داده بود، دسـتور داد آن را در بازار 

بفروشـند و بـا پـول آن، چهـارـ  پنـج تـا عبـای 

معمولـی بخرنـد؛ چنین کردند. یکی از آن عباها 

را برای خود برداشـت و باقی را برای کسـانی که 

نیاز داشـتند، فرسـتاد.

یـا نقـل می کننـد: یکـی از پسـران ایشـان، 

لباسـی خریـده بـود کـه گویا قیمـت آن باالتر از 

معمول بوده، ایشـان دسـتور داد که آن را با دو 

ـ  سـه دسـت لباس سـاده تر عوض کند. یا هزینه 

وضــع  کــه  طــاب،  از  بســیاری 
معیشــتی مناســبی نداشــتند، در 
تنگنــا بودنــد، وقتــی وضــع زندگــی 
حــاج شــیخ را می دیدنــد، آرامــش 
گــر هــم کســانی در  می یافتنــد و ا
حــوزه، از ثــروت و مکنتــی برخوردار 
می کشــیدند  خجالــت  بودنــد، 
حــد  از  و  کننــد  زیــاده روی  کــه 
بگذراننــد. ایــن رویــه متأســفانه 
بعدهــا در حــوزه، شکســته شــد 
ــی،  ــد و ارزش ــیار ارزش من و کار بس

ارزش خــود را از دســت داد.
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و خـرج منزل ایشـان خیلـی محدود بوده، خرید 

گوشـت و… بـه انـدازه معیـن و زیـر نظـر خود آن 

مرحـوم انجـام می گرفته اسـت.

بسـیاری از طـاب، کـه وضـع معیشـتی 

مناسـبی نداشـتند، در تنگنـا بودنـد، وقتـی 

وضـع زندگـی حـاج شـیخ را می دیدنـد، آرامش 

می یافتنـد و اگـر هـم کسـانی در حوزه، از ثروت 

و مکنتـی برخوردار بودند، خجالت می کشـیدند 

کـه زیـاده روی کننـد و از حـد بگذراننـد. ایـن 

رویـه متأسـفانه بعدهـا در حوزه، شکسـته شـد 

و کار بسـیار ارزش منـد و ارزشـی، ارزش خـود را 

از دسـت داد. شـاید پـاره ای از آن بـدون توجـه، 

طبیعـی و طبـق روال بـود؛ ولـی پـاره ای خیـر، 

می توانسـت ایـن گونـه نباشـد.

خاطـره ای در ایـن بـاره دارم، بـدون نقـل 

جزئیـات و پـاره ای از ویژگی هـا، آن را روایـت 

می کنـم: در سـیـ  چهـل سـال پیـش، یکـی از 

فضای قم، از مکه برگشـته بود، با مرحوم والد 

به دیدن ایشان رفتیم. این آقا از راه منبر درآمد 

خوبـی داشـت. بی گمـان گـذران زندگـی اش از 

راه سـهم امـام نبـود. در آن زمـان، خانـه اش، از 

خانه هـای لوکـس به شـمار می رفـت و اکنون از 

خانه هـای عـادی اسـت. در هنگام بازگشـت، در 

یـک خیابـان فرعـی، که خلوت بـود، می رفتیم، 

دیدم مرحوم والد، در فکر اسـت و با تأسـف، آه 

می کشـد. از ایشـان دلیلش را پرسـیدم، به من 

گفـت: »علـی! ایـن حـوزه دیگر حوزه نمی شـود. 

حـوزه بـه سـمت تشـریفات رفتـه اسـت. مـن 

می دانـم کـه پـول ایـن آقا از کجاسـت. می دانم 

از سـهم امـام نیسـت؛ ولـی طلبه هـا دیگـر 

درسـخوان نمی شـوند«.

وقتی این سـّد شکسـته شـد و چشم طلبه به 

ماننـد ایـن زندگی افتـاد، باألخره، وقت خودش 

را صـرف کاری می کنـد کـه درآمـد بیش تـری 

داشـته باشـد و طلبـه ای کـه بایـد بیست ـ سـی 

سـال درس بخوانـد و بـا شـهریه حـوزه بسـازد، 

تـا بـه مـدارج عالـی برسـد، بـرای دیـن خـدا 

و مـردم مفیـد افتـد، نمی توانـد بـا ایـن وضـع 

بسـازد. حتـی کسـانی کـه می خواهنـد زندگـی 

سـاده ای داشـته باشـند، حریف زن و بچه خود 

نمی شـوند. بیش تـر طلبه ها حوصلـه نمی کنند 

کـه درس خـارج را ادامـه بدهنـد. در قم و نجف، 

طلبه هـای فاضـل، کسـانی بودند که دسـتِ کم، 

سـه دوره خـارج اصـول را بگذراننـد. ایـن سـه 

دوره را، گاه، پیـش یـک اسـتاد می دیدنـد. زیـرا 

احسـاس می کردنـد کـه درک شـان در دور دوم، 

بسیار بهتر از دور اول و در دور سوم، بهتر از دور 

دوم اسـت. یکی از روش ها و سـنت های بسـیار 

خـوب کـه در ایـن گونـه درس هـا رواج داشـت، 

تقریری بود که شـاگردان دور دوم و سـوم، برای 

شـاگردان دور اول و یا برای شـاگرداِن دور دوم 

کـه مطلـب را خـوب درنیافتـه بودنـد، بازگویـی 

می کردنـد و بـه ایـن شـکل، سـطح علمی طاب 

باالتـر می رفـت و نـوآوری در فقـه و اصـول، 

بیش تـر می شـد؛ ولـی حاال، طلبـه خیلی همت 

کنـد، یـک دوره اصـول مـی رود؛ درحالی کـه 

می بایـد خدمـت آقایـان مختلـف برسـد و روی 

اختـاف انظـار اسـاتید کار کنـد. کار اجتهادی، 

آن گونـه کـه بـود، پی گیـری نمی شـود.

باعـث تأسـف اسـت کـه کسـانی از دسـت 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

24
می رونـد و بـرای زندگـی بهتـر، 

حـوزه را تـرک می گوینـد و جذب 

کارهای جنبی می شـوند و آنانی 

که از درک پایین تری برخوردارند، 

و  می ماننـد  باقـی  حـوزه  در 

چـون درک شـان پاییـن اسـت 

مشکل سـاز می شـوند، عوامانـه 

حـرف می زننـد. به شهرسـتان ها 

کـه می روند، با سـن بـاال، عمامه 

بـزرگ و قیافـه علمایـی، ناگزیـر 

بایـد اظهـار فضلـی هـم بکننـد؛ ولی متأسـفانه 

بـه خاطـر درک ضعیف و فهم کوتاه و اسـتعداد 

کـم، مسـائل را وارونـه مطـرح می کننـد.

4. پرهیـز از ریـاکاری. حـاج شـیخ سـاده و 

بی آالیـش، بـدون هیـچ گونـه ریـاکاری، بـه 

کارهای علمی خود و اداره حوزه و تربیت طاب 

می پرداخـت. شـاید یکـی از عوامـل جـدا شـدن 

ایشـان از حـوزه نجـف و کربا، همین باشـد. در 

قـم هم سـعی می کرد، جریـان ریاکاری در رأس 

حـوزه راه نیابـد کـه بعدهـا بدنـه حـوزه را آلـوده 

کنـد. ایـن رفتـار را در شـاگردان آن دوره هـم بـه 

خوبـی می تـوان دید.

وقتـی طلبـه می دیـد، رئیـس حـوزه از هـر 

گونـه ریـاکاری بـه دور اسـت، بـه راه و روش 

او اطمینـان پیـدا می کـرد و بـرای الگوگیـری 

از چنیـن شـخصی بـه او نزدیـک می شـد و 

دلبسـتگی می یافـت و مانـدن در حـوزه و تاش 

کردن برای کسـب فضایل را بر هر کاری ترجیح 

مـی داد.

یـک وقتـی آقـا شـیخ حسـن صانعـی نقـل 

می کـرد: »در محضـر امـام بـودم 

کـه سـخن از اخـاق مـردم بـه 

همـه،  می گفـت:  آمـد.  میـان 

باألخـره درجـه ای از هـوای نفس 

را دارنـد. هرچنـد افـراد معمولی 

در انجـام کارهاشـان قصد قربت 

داشـته باشند، باز هم درجه ای از 

هـوای نفس در آنـان وجود دارد. 

در ایـن بیـن، بین اولیای الهی و 

علمـا هـم فرق اسـت«.

سـپس افـزود: »ایـن در ذهـن مـن بـود، تـا 

این که در مجلسـی دیگر، سـخن از حاج شـیخ 

عبدالکریـم بـه میـان آمد. امام گفـت: در وجود 

حـاج شـیخ اصًا هـوای نفس نبـود. من گفتم: 

چطـور؟ درحالی کـه پیـش از ایـن، فرمودیـد: 

باألخـره در هـر فـردی درجـه ای از هـوای نفـس 

وجـود دارد؟ فرمـود: تو دیگر ایـن را نمی فهمی! 

حتـی جـواب مـرا هم نـداد«.

5. پرهیـز از دنیـا: حـاج شـیخ، نه تنها سـاده 

و بی آالیـش زندگـی می کـرد و هزینـه و مخارج 

زندگـی اش بسـیار پاییـن بـود، همـان غذایی را 

می خـورد کـه همـه طـاب می خوردنـد و همان 

لباسـی را می پوشـید کـه بـرای همـه طـاب 

امـکان پوشـیدن آن نـوع لبـاس بـود، بلکـه از 

ایـن کـه مـال مختصـری بینـدوزد، تـا ایـن کـه 

فرزندانـش و اهـل خانـواده، پـس از او مدتـی 

بـدون دغدغـه و در آسـایش باشـند، بـه شـدت 

پرهیـز داشـت؛ از ایـن روی، وقتـی جنـازه او را 

بـرای تشـییع، بیـرون می بردنـد، فرزندان و اهل 

خانـه غـذای همـان روزشـان را نداشـتند.

رئیــس  می دیــد،  طلبــه  وقتــی 
کاری بــه دور  حــوزه از هــر گونــه ریــا
اســت، بــه راه و روش او اطمینــان 
الگوگیــری  بــرای  و  می کــرد  پیــدا 
از چنیــن شــخصی بــه او نزدیــک 
می شــد و دلبســتگی می یافــت و 
مانــدن در حــوزه و تــاش کــردن 
هــر  بــر  را  فضایــل  کســب  بــرای 

مــی داد. ترجیــح  کاری 
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امـام خمینـی، بـه ایـن قضیـه در سـخنرانی 

تاریخـی خـود، در مدرسـه فیضیـه، خـرداد مـاه 

سـال 1342، اشـاره کـرد و خطـاب به رژیم شـاه 

کـه گفتـه بـود: روحانیت مفتخور اسـت، گفت: 

»مـا مفتخوریـم؟ مایـی کـه مرحوم حاج شـیخ 

می شـوند،  فـوت  کـه  وقتـی  عبدالکریم مـان 

آقازاده هـای آن ]مرحـوم[ همـان شـب، چیـزی 

نداشـتند. همان شـب، شـام نداشـتند«.

مـن ایـن قضیـه را از کسـی نقـل می کنم که 

شـاهد جریان بوده و سـال 1382ش. فوت کرد. 

وی گفت:

»مــا، همســایه مرحــوم حــاج شــیخ بودیــم. 

ــم در  ــیخ ه ــاج ش ــوت ح ــس از ف ــا پ مدت ه

آن خانــه ســکونت داشــتیم. در روزهایــی کــه 

مریضــی حــاج شــیخ، یعنــی همــان مریضــی 

ــه  ــبی ک ــد، ش ــان انجامی ــوت ایش ــه ف ــه ب ک

ــد  ــادت کن ــان را عی ــت ایش ــد داش ــدرم قص پ

ــی  ــان نوجوان ــه در آن زم داشــت، مــن هــم ک

بــودم همــراه ایشــان بــه عیــادت حــاج شــیخ 

رفتــم. آن شــب، حــال حــاج شــیخ نســبتًا 

ــتیم و  ــه نشس ــی ک ــس از مدت ــود. پ ــوب ب خ

پــدرم جویــای احــوال ایشــان شــد، بــه منــزل 

برگشــتیم. ســحر اعــام شــد کــه حــاج شــیخ 

فــوت کــرده اســت. وضــع شــهر عــوض شــد. 

مــردم بــرای تشــییع جنــازه از هــر ســوی، بــه 

ــای  ــه حــاج شــیخ روان شــدند. آق طــرف خان

ســید صدرالدیــن صــدر، کــه مرجــع بــزرگ 

پــس از حــاج شــیخ بــود، بــه مــردم خوشــامد 

ــم  ــر شــد و تصمی ــزل پ ــم من ــت. کم ک می گف

داشــتند جنــازه را بــرای تشــییع حرکــت دهنــد. 

ــود. در  ــر ب ــش از ظه ــاعت پی ــک س ــدود ی ح

ــاه،  ــی ش ــای کربای ــدم آق ــگام دی ــن هن همی

ــای  ــش آق ــیخ، پی ــاج ش ــت ح ــزار بی خدمتگ

صــدر رفــت و چیــزی بــه گــوش ایشــان گفــت. 

یــک بــاره دیــدم فریــاد آقــای صــدر بلنــد شــد. 

بــا صــدای بلنــد گفــت: »ای وای. ای وای« 

ــه  ــاب ب ــردن. خط ــه ک ــه گری ــرد ب ــروع ک و ش

ــه  ــد چ ــت: ببینی ــردم گف ــر و م ــای حاض علم

می گوید.پرســیدند کــه چــه گفتــه اســت.

گفــت: »می گویــد شــما کــه اآلن بــرای تشــییع 

می رویــد، در منــزل غذایــی بــرای اهــل خانــه 

نیســت«.

ــیخ در  ــاج ش ــه ح ــت ک ــی اس ــن در حال ای

روزهــای آخــر عمــر، آمــار دقیــق وجوهــات را 

کــه در دســت افــراد بــه امانــت گذاشــته بــوده 

اســت اعــام می کنــد و برنامــه ای می ریــزد کــه 

طــاب، پــس از او بی شــهریه نماننــد، تــا 

ــرد. ــامان بگی ــر و س ــاع س ــه اوض این ک

 حــوزه: بــه نظــر حضرت عالــی، روش و 

قضیــه  ایــن  بــه  خمینــی،  امــام 
در  خــود،  تاریخــی  ســخنرانی  در 
مــاه  خــرداد  فیضیــه،  مدرســه 
ســال 1342، اشــاره کــرد و خطــاب 
بــود:  گفتــه  کــه  شــاه  رژیــم  بــه 
روحانیــت مفتخــور اســت، گفــت: 
»مــا مفتخوریــم؟ مایــی که مرحوم 
عبدالکریم مــان  شــیخ  حــاج 
می شــوند،  فــوت  کــه  وقتــی 
آقازاده هــای آن ]مرحــوم[ همــان 
شــب، چیــزی نداشــتند. همــان 

نداشــتند«. شــام  شــب، 
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ــم در  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــتنباط ح ــبک اس س

فقــه و اصــول چگونــه بــود و چــه امتیازهایــی 

ــت. ــبک ها داش ــر س ــر دیگ ب

ــب بحــث ایشــان را درک  ــتاد: این جان  اس
نکــرده ام و در این بــاره نمی توانــم نظــری 

بدهــم. امــا می توانــم از ســبک شــاگردان 

ایشــان بگویــم کــه بــه گمــان مــن، ایــن ســبک 

را از ایشــان گرفتــه بودنــد. از بــاب مثال، ســبک 

مرحــوم والــد، بدیــن گونــه بــود کــه در ابتــدا، 

بــدون این کــه از نظــر خــود ســخنی بــه میــان 

بیــاورد، مســئله ای را مطــرح می کــرد. در بیــان 

ــازکاوی زوایــای آن،  مســئله و ب

بــه هیــچ روی، دیــدگاه خــود را 

بــه گونــه جــازم بیــان نمی کــرد 

و بحثــی روی آن انجــام نمی داد. 

درحالی کــه می دانیــد در ســبک 

ــد در  ــی می گوین ــا، گاه بحث ه

ــول  ــه ق ــا س ــئله دو ی ــن مس ای

اســت واالقــوی، هــو ذلــک، بــه 

ایــن دلیــل و دلیل هــای دیگــر؛ 

ــه  ــا ب ــد، گوی ــوم وال ــی مرح ول

ــبک از  ــه در س ــری ک ــان تأثیرپذی ــر هم خاط

ــود، بلکــه  ــه نب ــن گون حــاج شــیخ داشــت، ای

دیدگاه هــا را مطــرح می کــرد، اســتدالل ها 

ــاگردان  ــت و از ش ــاز می گف ــک ب ــه ی ــک ب را ی

درس نظرســنجی می کــرد و بــا یــک تأنــی، بــه 

می پرداخــت. گفت وگــو 

 حــوزه: ایــن ســبک، ســبک ســامرایی 
اســت.

 اســتاد: بلــه، اســاس ایــن ســبک از مرحوم 

میــرزای شــیرازی اســت. ســبک ایشــان بدیــن 

ــوده کــه مســئله را بــدون اظهــار نظــر  ــه ب گون

مطــرح می کــرده و از آقایــان شــرکت کننده 

نظــر می خواســته اســت. بیــن شــاگردان و 

اســتاد، تبــادل نظــر می شــده و گفت وگــو 

بــه  اســتاد  آخــر،  در  اســت.  درمی گرفتــه 

جمع بنــدی می پرداختــه و نظــر خــود را ارائــه 

ــان  ــر ایش ــاره نظ ــت. آن گاه، درب ــی داده اس م

ــد  ــن را می گوین ــو می شــده اســت. ای گفت وگ

ســبک ســامرائی. شــاید آقایــان از ایــن ســبک، 

ــاتید  ــون، اس ــه اکن ــند. البت ــه باش ــر پذیرفت اث

ــه ای  ــد: طلب ــده دارن ــوزه عقی ح

درجــه  بــه  می خواهــد  کــه 

ــد پیــش  ــاد برســد، می بای اجته

بــا  باشــد،  داشــته  مطالعــه 

یکــی از همدرس هــای خــود 

بــه مباحثــه بپــردازد، آن گاه 

ســر درس حاضــر شــود، تــا 

ــرح  ــتاد ط ــه اس ــی را ک موضوع

می کنــد، بهتــر دریابــد و بتوانــد 

دربــاره موضوعــی کــه اســتاد 

ــد؛  ــی بزن ــد، حرف ــر بده ــد نظ ــخن می گوی س

ــد:  ــچ گاه نمی گفتن ــم، هی ــن روی از قدی از ای

درِس خــارج؛ بلکــه می گفتنــد: بحــِث خــارج. 

در درس ســطح، اســتاد درس را می گویــد و 

مــی رود؛ ولــی در بحــث خــارج، بنابــر مباحثــه 

اســت. پــس از طــرح بحــث از ســوی اســتاد، 

ــی از  ــا یک ــرکت کنندگان، ب ــر از ش ــه نف دوـ  س

شــاگردان قدیم تــر می نشــینند و بــه بحــث 

می پردازنــد.

عقیــده  حــوزه  اســاتید  کنــون،  ا
کــه می خواهــد  دارنــد: طلبــه ای 
بــه درجــه اجتهــاد برســد، می بایــد 
باشــد،  داشــته  مطالعــه  پیــش 
خــود  همدرس هــای  از  یکــی  بــا 
گاه ســر  بــه مباحثــه بپــردازد، آن 
درس حاضــر شــود، تــا موضوعــی 
ح می کنــد، بهتــر  را کــه اســتاد طــر

دریابــد.
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 حــوزه: از آن جــا  کــه مرحــوم حــاج شــیخ 
ــیرازی و  ــرزای ش ــاگردان می ــم از ش عبدالکری

حــوزه ســامرا اســت، بــه احتمــال قــوی وامــدار 

ســبک حــوزه ســامرا بــوده اســت.

 اســتاد: مرحــوم حــاج شــیخ، مع الواســطه 
ــوزه  ــان در ح ــوده اســت. ایش ــرزا ب ــاگرد می ش

بــه  فشــارکی  محمــد  ســید  آقــا  درســی 

شــکوفایی رســیده و کمــال یافتــه اســت. حــاج 

ــرزا، جــزو جوان هــای درس  شــیخ در درس می

ــه  ــه اصطــاح، طبق ــده و ب ــه حســاب می آم ب

ــه  ــرزا ب اســبق از ایشــان، شــاگردان عمــده می

ــد خراســانی  ــد: آخون ــد. مانن شــمار می آمده ان

ــت  ــامرا نرف ــه س ــرزا ب ــراه می ــه وی هم )البت

ــرد(  ــتفاده ک ــرزا اس ــر می ــف از محض و در نج

ــد  ــید محم ــا س ــی، آق ــا همدان ــا رض ــاج آق ح

ــی شــیرازی، شــیخ  ــرزا محمدتق فشــارکی، می

ــراوان  ــان، ف ــه این ــوری و… در طبق فضــل اهلل ن

بــود و کســانی کــه از شــاگردان اصلــی میــرزا بــه 

شــمار می آمدند.طبیعــی اســت کــه در بحــث 

ــال  ــه بیســت س ــارج، گاه کســی هســت ک خ

ســابقه حضــور در بحــث را دارد و کســی هــم 

ــان رســانده  ــه پای ــازه ســطح را ب هســت کــه ت

ــم از  ــرد و ه ــره می ب ــتاد به ــم از اس ــت، ه اس

شــاگردان قدیمــی. مرحــوم حــاج شــیخ، جــزو 

ــه،  ــمار می رفت ــه ش ــرزا ب ــای درس می جوان ه

از کســانی اســت کــه ســابقه کم تــری داشــته 

ــا اســاتید ســطِح خــود، در  و چه بســا همــراه ب

ــن  ــت؛ از ای ــده اس ــر می ش ــرزا حاض درس می

روی نمی شــود گفــت، شــاگرد میــرزا؛ ولــی 

ــا ســید  ــق آق ــرزا از طری ــه ســبک می ــه ب این ک

محمــد فشــارکی آشــنا شــده، ممکــن اســت اما 

ناگفتــه نمانــد کــه حــاج شــیخ غیر از شــاگردی، 

ــس خاصــی هــم  ــاه، ان ــه مــدت کوت گرچــه ب

ــد  ــرزای شــیرازی داشــته اســت کــه الب ــا می ب

ــیخ،  ــاج ش ــی ح ــه آن را می دانید.یعن تاریخچ

پــس از آن کــه در حــوزه اردکان و یــزد، مقدمــات 

را فراگرفــت، بــه ســوی عــراق حرکــت کــرد. در 

مرحلــه نخســت، در کربــا رحــل اقامــت افکنــد 

ــی وارد شــد. ــر فاضــل اردکان و ب

در آن زمان هــای گذشــته و دوران قدیــم 

تــر، در حــوزه هــا رســم بــود هــر طلبــه ای کــه 

از شهرســتان و حــوزه هــای کوچــک وارد حــوزه 

ــامرا،  ــا، س ــف، کرب ــد نج ــزرگ، مانن ــای ب ه

قــم و… می شــد، از پیــش هماهنگــی صــورت 

ــر درس  می گرفــت کــه سرپرســتی و نظــارت ب

و بحــث او را فــان آقــای سرشــناس، پــر ســابقه 

و اهــل فضــل بــه عهــده بگیــرد. اگــر از همــان 

شهرســتانی بــود کــه طلبــه از آن جــا آمــده بــود، 

چــه بهتــر وگرنــه، بــه آشــنای دیگــری ســپرده 

می شــد، تــا کارهایــش را ســر و ســامان بدهــد 

ــی  ــه درس های ــه از چ ــد ک ــش باش و راهنمای

اســتفاده کنــد و…

ایــن، برنامــه بســیار خوبــی بــود. در قــم مــا 

ــک را  ــنت نی ــن روش و س ــم و ای ــر بودی ناظ

می دیدیــم. طلبه هــای شهرســتانی، وقتــی 

بــه قــم وارد می شــدند، از ابتــدا، زیــر نظــر 

ــث  ــم درس و بح ــد، ه ــهر بودن ــای آن ش فض

شــان و هــم اخــاق و رفتارشــان. حــاج شــیخ، 

ــی وارد  ــه، وقت ــن ســنت و روی براســاس همی

ــه  ــی، ک ــود، فاضــل اردکان ــا می ش ــوزه کرب ح
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از فقهــای بــزرگ و در رده مرجعیــت بــود، 

سرپرســتی ایشــان را بــه عهــده می گیــرد و 

پــس از مدتــی تحصیــل در حــوزه کربــا و بهــره 

گیــری از محضــر بــزرگان آن حــوزه، فاضــل 

اردکانــی و دیگــران، فاضــل اردکانــی بــه حــاج 

ــتعدادی  ــه اس ــه ب ــا توج ــد: »ب ــیخ می گوی ش

کــه شــما داریــد، بهتــر می بینــم کــه بــه حــوزه 

ــد.« ــامرا بروی س

خـود فاضـل اردکانـی، زمینـه حرکـت حـاج 

شـیخ را بـه سـوی حـوزه سـامرا آمـاده می کنـد. 

نامـه ای بـرای مرحـوم میـرزا می فرسـتد و در 

آن از اسـتعداد و فضـل حـاج شـیخ، مطالبـی 

می نویسـد.

حـاج شـیخ، هنـوز ازدواج نکـرده بـوده و بـا 

مادرشـان زندگـی می کـرده اسـت. از ایـن روی، 

به همراه مادرش بر مرحوم میرزا وارد می شـود. 

مرحـوم میـرزا براسـاس همـان نامـه فاضـل 

اردکانی و شـنیده ها، در هر حال، به حاج شـیخ 

عاقـه پیـدا می کنـد و می گویـد بـا مادرتـان در 

ایـن جـا زندگـی کنید. مادر ایشـان از همان بدو 

ورود، جـزو بیـت میرزا می شـود. بـه چه عنوان، 

دقیـق نمی دانـم. ولی بعدها مـورد وثوق خاص 

ایشـان می گـردد، به طـوری که کلیددار صندوق 

مخارج بیت میرزا می شـود.آقای شـبیری و آقا 

رضی شـیرازی، نواده ایشـان، پاره ای از کرامات 

میـرزا را از ایـن خانـم نقـل می کردند.

دیـداری کـه سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی 

بـا مرحـوم میـرزا در سـامرا داشـته اسـت، گفت 

وگـوی سـّید بـا میـرزا، چگونگـی آمدن سـید به 

منـزل میـرزا و… واسـطه نقل اینهـا همین خانم 

اسـت که از محرمان بیت بود.در اثر این رابطه، 

طبیعـی اسـت کـه رابطـه حـاج شـیخ بـا میرزا، 

قوی تر شـود و از حّد شـاگردی بگذرد. افزون بر 

ایـن، بـا پسـر مرحـوم میـرزا، آقـا میـرزا علی آقا 

شـیرازی، هـم مباحثه بوده اسـت.

آقـا میـرزا علـی آقا شـیرازی، پـس از میرزای 

شـیرازی، شایسـتگی مرجعیـت داشـت، ولـی 

درباره سهم امام شبهه داشت و آن را نمی گرفت 

و زندگـی خـودش را هـم از راه خمـس اداره 

می کـرد، از ایـن نظـر نتوانسـت بـر حوزه تسـلط 

پیدا کند. ولی انسـان بسـیار با شـخصیتی بود 

کـه آن زمـان، آن اوائـل، وقتـی می خواسـتند 

برای عراق پادشـاهی تعیین کنند، همه اجماع 

کردنـد کـه وی را بـه ایـن مقـام برگمارنـد; امـا 

او نپذیرفـت. طبیعـی اسـت کـه حـاج شـیخ بـا 

ایـن ارتباطـی کـه بـا میـرزا و فرزند وی داشـته، 

اثرپذیـری بیـش تری از میرزا در سـبک و روش 

ارائـه مطلب داشـته باشـد.

 حـوزه: دوره اصـول حاج شـیخ عبدالکریم، 
چند سـال طول می کشـیده اسـت؟ موجز بوده، 

یا گسـترده، خاصه گویی می کرده، یا به شـرح 

مطالـب را بیـان می کـرده اسـت. آیـا از بحثهای 

اصولـی چیـزی را هـم حـذف می کـرده، یا خیر؟

اسـتاد: حـاج شـیخ، بـا بیـان خـوش، اصول 

را بـه گونـه موجـز بیـان می کرده که ُدَرر ایشـان 

مصداِق روشـن این قضیه اسـت. رسم ایشان بر 

خاصـه گویـی بوده; اما این که چند سـال طول 

می کشـیده، دقیـق نمی دانـم، ولـی می گوینـد: 

چهـار سـال بـه طـول می انجامیـده اسـت. حاال 

بـاز هر سـال چند روز تحصیلـی بوده، نمی دانم. 
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امـا دوره اصـول مرحـوم والد مـا و مرحوم امام، 

بـه طـور معمـول، هفـت سـال بیـش تـر طـول 

نمی کشـید. اکنـون دوره درس اصـول، دوازده، 

سـیزده و چهارده سـال طول می کشـد که مقدار 

زیـادی از آن، ناشـی از آمادگـی نداشـتن طاب 

اسـت. طابـی کـه در درسـهای خـارج شـرکت 

می کننـد، بیش تـر، آمادگـی خـارج را ندارنـد. 

اصـول را بایـد در دوره سـطح خـوب خوانـده 

باشـند، هـم رسـائل و هم کفایـه را. چون خوب 

نخوانده انـد، اسـتاد ناگزیـر اسـت کـه سـابقه 

هـر بحثـی را دقیـق بازگـو کنـد و زوایـای آن را 

بشـکافد، تا نقطه مورد اختاف برسـد و روی آن 

بـه بحـث بپـردازد. ولی در زمانهای گذشـته این 

طـور نبوده، طاب سـطح را خـوب می خواندند، 

در درس خـارج شـرکت می جسـتند،  وقتـی 

اشـاره ای بـه بحـث کافـی بـود کـه طلبـه توجـه 

پیـدا کنـد. طلبـه چون، افزوِن بـر خوب خواندن 

سـطح، پیـش مطالعـه هـم می کـرد، بـا اشـاره 

اسـتاد، در بحـث خـارج، خیلـی زود می رفـت 

سـراغ نقطـه مـورد بحث.بـه نظـر می رسـد کـه 

اگـر در بحثـی بتوانیـم برویـم سـراغ نقطه مورد 

اختـاف، شـاید بیش تـر از چهـار سـال، دوره 

اصـول طول نکشـد.

مرحوم والد ما، گاه در درس اصول، به کسی 

که اشـکال می کرد و روشـن بود که اشـکال او از 

روی آشـنا نبودن با اصل بحث اسـت، می گفت: 

کفایـه را نفهمیـدی. کفایـه را خـوب نخوانـده 

ای، بـرو کفایـه را خـوب بخوان.خیلـی از آقایان 

همیـن را می گفتنـد و از شـاگردان گله داشـتند 

و از اسـاتید سـطح ناراحـت بودنـد. می گفتنـد 

اینـان، طلبه هـا را ضعیـف بـار می آورند.

ایـن از گرفتاری هایـی اسـت کـه پـس از 

حـاج شـیخ، در سـال 23ـ24، کـم کـم دامنگیر 

حـوزه شـد. اسـاتید سـطح، نمی توانسـتند، از 

عهـده برآینـد و متنهـای درسـی را بـه درسـتی 

بـرای طـاب بـاز کننـد و گره از بحثهای مشـکل 

بگشـایند. طلبه هایـی کـه پیـش ایـن اسـاتید 

درس می خواندنـد، آمادگـی بحث هـای خـارج 

را نداشـتند.

این گرفتاری حوزه و ناتوانی اساتید سطح از 

ارائه درسـت مطالب و ضعیف بار آمدن طاب، 

سـبب گردیـد، مرحـوم امـام خمینـی، مرحـوم 

والـد، مرحـوم آقـای گلپایگانـی و… کـه چندین 

سال درس خارج می گفتند، به پیشنهاد مرحوم 

آقاشـیخ مرتضی حائری بیایند و دوباره سـطح 

شـروع کننـد و در کنـار درس خـارج، بـرای قوی 

شـدن طاب، یک کتاب سـطح را درس بگویند.

اکنون هم همین گرفتاری را داریم. شـماری از 

مرحــوم  خمینــی،  امــام  مرحــوم 
گلپایگانــی  آقــای  مرحــوم  والــد، 
درس  ســال  چندیــن  کــه  و… 
خــارج می گفتنــد، بــه پیشــنهاد 
مرحــوم آقاشــیخ مرتضــی حائــری 
شــروع  ســطح  دوبــاره  و  بیاینــد 
کننــد و در کنــار درس خــارج، بــرای 
قــوی شــدن طــاب، یــک کتــاب 
کنــون هــم  ســطح را درس بگویند.ا
همیــن گرفتــاری را داریم. شــماری 
از اســاتید ســطح، از ارائــه مطلــب 

ناتــوان هســتند.
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اسـاتید سـطح، از ارائـه مطلـب ناتوان هسـتند. 

پـاره ای از قسـمت ها را درسـت درک نمی کننـد. 

کتـاب را آن گونـه که بایـد نفهمیده اند!

سیاسـی  گیری هـای  موضـع  در  حـوزه:   
حائـری  عبدالکریـم  شـیخ  حـاج  اهلل  آیـت 

ابهامهایی وجود دارد و پاسخ هایی هم که ارائه 

شـده از سـوی شـماری از اهل تاریخ قانع کننده 

نیسـت. از جملـه در برخورد بـا حکومت پهلوی، 

در برخـورد بـا برخـی رویدادهـا مثـل: نهضـت 

و حرکـت علمـای اصفهـان و دیگـر شـهرها بـه 

رهبری حاج آقا نورالّله اصفهانی علیه رضاخان، 

حرکـت قهرمانانـه مـدرس علیه رضاخـان که به 

تبعیـد و شـهادت ایشـان انجامیـد، مضـروب و 

تبعید شـدن حاج شـیخ محمد تقی بافقی و... 

از حضـرت عالـی می خواهیـم کـه دیـدگاه خود 

را دربـاره موضـع گیریهای حاج شـیخ بفرمایید.

 اسـتاد: این که بین ایشـان و حکومت چه 
رابطـه ای بـوده، اطـاع نـدارم، ولی بـه نظر من، 

بایـد روی سـبک ایشـان در برخـورد بـا مسـائل 

سیاسـی، دقـت شـود، زیـرا سـبک خاصـی بود. 

تـا روی آن سـبک بـه دقـت مطالعـه نشـود و 

رویدادهـای آن عصـر هـم دقیق بررسـی نگردد، 

نمی تـوان تحلیـل درسـتی دربـاره موضع گیری 

حـاج شـیخ عبدالکریـم ارائـه داد.حـاج شـیخ 

در برابـر حکومـت پهلـوی، یـک حرکـت نامرئی 

داشـت، بـه گونـه ای حرکـت می کرد که مشـکل 

آفریـن نباشـد. بـه یقین می توان گفت: ایشـان 

برابـر وظیفـه و تشـخیصی کـه داده، عمل کرده 

ست. ا

حــاج شــیخ بــه طــور مســتقیم درگیــر 

مســائل سیاســی نمی شــد و ایــن، بــدان 

معنــی نیســت کــه بــا رفتــار دســتگاه رضاخانی 

ــاج شــیخ در آن  ــن، ح ــر م ــه نظ ــق بود.ب مواف

برهــه، مانــدگاری و اســتواری پایــه هــای 

حــوزه علمیــه قــم را ارجــح می دانســت و 

نمی خواســت بــا درگیری هــای سیاســی و 

وارد شــدن در مســائل، از ایــن وظیفــه اصلــی 

بــاز بمانــد. و از آن طــرف در برابــر آقــای 

ــی  ــی و دیگــر علمای ــوراهلل اصفهان ــا ن حــاج آق

ــا  ــه تنه ــد، ن ــرده بودن ــاع ک ــم اجتم ــه در ق ک

ــا  موضع گیــری نکــرد کــه تأییدشــان کــرد و ت

ــی  ــان همراه ــا آن ــت ب ــه می توانس ــی ک جای

نشــان داد.

در برابــر رفتــار ناشایســت رضاخــان، در 

ــه  ــه علمــای دیــن، ب ســخت گیری و اهانــت ب

طــور رســمی موضع گیــری نکــرد; امــا ناراحتــی 

و خشــم خود را نشــان داد. شــاید بشــود گفت، 

چگونگــی برخــورد بــا قضیــه شــهید مــدرس و 

ــا آن  ــان ب ــار نادرســت و ناشایســت رضاخ رفت

شــهید، همــان گونــه بــود کــه در جریــان حــاج 

مســتقیم  طــور  بــه  شــیخ  حــاج 
درگیــر مســائل سیاســی نمی شــد 
کــه  و ایــن، بــدان معنــی نیســت 
رضاخانــی  دســتگاه  رفتــار  بــا 
موافــق بود.بــه نظــر مــن، حــاج 
مانــدگاری  برهــه،  آن  در  شــیخ 
حــوزه  هــای  پایــه  اســتواری  و 
علمیــه قــم را ارجــح می دانســت 
و نمی خواســت بــا درگیری هــای 
سیاســی و وارد شــدن در مســائل، 
از ایــن وظیفــه اصلــی بــاز بمانــد.
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ــروز داد.  ــود ب ــی، از خ ــی بافق ــیخ محمدتق ش

ــار  ــدی رفت ــتی و پلی ــود. زش ــن ب ــرم روش ج

رضاخــان بــر کســی پوشــیده نبــود. امــا حــاج 

شــیخ، برخــورد نکــرد، بــه رویارویــی برنخاســت; 

ــود. آن را جــرم می دانســت.  امــا خشــمگین ب

ایــن اســتنباط مــن اســت و اطاعــی از جنبــه 

ــدارم. تاریخــی آن ن

ــم در  ــای بســیار مه ــوزه: از نظریــه ه  ح
فقــه شــیعه، مســأله والیــت فقیــه اســت کــه 

بســیاری از فقهــای شــیعه آن را بــه گونــه 

ــای  ــه و دلیل ه ــترده پذیرفت ــا گس ــدود، ی مح

عقلــی و نقلــی خــود را ارائــه داده انــد. تــا ایــن 

کــه ایــن نظریــه در زمــان مــا، بــه گونه گســترده 

از ســوی امــام خمینــی مطــرح شــد و شــالوده 

نظــام جمهــوری اســامی گردید.حاج شــیخ 

عبدالکریــم، در ایــن بــاب چــه نظــری داشــت.

ــاج  ــوم ح ــه از مرح ــری ک ــتاد: از تقری  اس
ــای اراکــی وجــود  ــم مرحــوم آق ــه قل شــیخ، ب

دارد، برمی آیــد کــه حــاج شــیخ 

بــه والیــت فقیــه، قائــل نبــوده 

ــزی اســت  ــن، آن چی اســت. ای

کــه مشــهور اســت. ایــن بحــث، 

در کتــاب تجــارت آقــای اراکــی، 

آمــده، امــا در هنــگام چــاپ، 

ــش را  ــن بخ ــتادی ای ــای اس آق

برداشــته اســت.من ایــن بخــِش 

حــذف شــده را بعدهــا از آقــای 

ــای اراکــی،  ــد آق مصلحــی، فرزن

کــردم.  مطالعــه  و  گرفتــم 

آقــای  خــود  هــم  تعبیــری 

اراکــی دارد کــه در یکــی از شــماره هــای مجلــه 

حکومــت اســامی دیدم: »والیــت فقیــه در 

اخبــار، لیــس منــه عیــن وال اثر«ایشــان در حــّد 

امــور حســبیه قبــول داشــت. در همــان حــّدی 

کــه شــیخ انصــاری در مکاســب پذیرفتــه 

ــت. اس

البتــه بایــد یــادآور شــوم کــه: پایــه حکومــت 

مــا امــروز، بــر والیــت فقیه اســتوار اســت و باید 

ــی،  ــیم.فقیه عادل ــا باش ــداری آن کوش در نگه

ــه  ــت فقی ــی در والی ــری و علم ــر نظ ــه از نظ ک

خدشــه می کنــد، دلیــل بــر آن نیســت کــه بــا 

حکومــت اســامی، کــه بــر پایــه والیــت فقیــه 

اســتوار اســت، بــه مخالفــت برخیــزد. چــه بســا 

مخالفــت بــا ایــن حکومــت را حــرام بدانــد. این 

حکومــت، حکومــت دینــی و مذهبــی اســت و 

مخالفــت بــا آن، مخالفــت بــا دیــن و مذهــب 

اســت. ایــن دو، بــه هیــچ روی، منافاتــی بــا هم 

نــدارد. امــا آن چــه مهــم اســت، بایــد از تصــرف 

ــم،  ــز کنی ــا پرهی ــه ه در اندیش

ــف  تــاش نکنیــم آن کــه مخال

اســت از نظــر علمــی و نظری و در 

تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه 

رســیده کــه اخبــار بــه ایــن امــر 

داللــت نمی کنــد، او را موافــق 

جلــوه بدهیــم.

در مجلـه حکومت اسـامی در 

مقالـه ای دیـدم که نویسـنده ای 

روی ایـن نکتـه پـای می فشـارد 

و اصـرار دارد کـه فقهـا، از آغـاز 

تاکنـون، عمـًا والیـت فقیـه را 

بــر   ، امــروز مــا  حکومــت  پایــه 
والیــت فقیــه اســتوار اســت و بایــد 
کوشــا باشــیم. آن  در نگهــداری 
فقیــه عادلــی، کــه از نظــر نظــری 
و علمــی در والیــت فقیــه خدشــه 
نیســت  آن  بــر  دلیــل  می کنــد، 
کــه بــا حکومــت اســامی، کــه بــر 
ــت،  ــتوار اس ــه اس ــت فقی ــه والی پای
بــه مخالفــت برخیــزد. چــه بســا 
مخالفــت بــا ایــن حکومــت را حرام 
بدانــد. ایــن حکومــت، حکومــت 
دینــی و مذهبــی اســت و مخالفــت 
بــا آن، مخالفــت بــا دیــن و مذهــب 

اســت.
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قبـول داشـته اند، گرچـه از نـگاه نظـری و علمی 

 مناقشـه هایی داشـته و دارند.سـپس چند نفر را 

نـام می بـرد، تا می رسـد به آقـای اراکی و پس از 

نقـل عبارتی از ایشـان می نویسـد: آقـای اراکی، 

عمـًا والیـت فقیـه را قبـول داشـت و اگـر قبول 

نمی داشـت، مرجعیـت عالیـه شـیعه را قبـول 

نمی کـرد و بـه گرفتن سـهم امـام نمی پرداخت! 

درباره آقای خویی و حکیم هم، همین حرف را 

می گویـد و نتیجه می گیـرد این گونه مرجعیت 

گسـترده و همـه جانبـه علمـی و سیاسـی کـه 

آقایـان داشـتند، جـز براسـاس والیـت فقیـه، 

توجیهـی نـدارد! ایـن قضایا به هـم ربطی ندارد، 

ایـن جـور بحـث کـردن، تصـرف در دیدگاه هـا و 

مسـائل علمی اسـت.

 حوزه: مرحوم آیت اهلل بروجردی، به هنگاِم 
سـاخت مسـجد اعظـم، ناگزیـر دسـتور می دهد 

حیاطـی را کـه وضوخانـه آسـتانه و در کنـار آن 

بقعـه هایـی بـوده و در ایـن بقعـه هـا، قبرهایی 

وجود داشـته خراب کنند و جزو صحن مسـجد 

اعظـم قـرار دهنـد. البتـه اصـل قبرهـا را از بیـن 

نمی برند. وقتی این کار انجام می شـود، کسـی 

بـه ایشـان اعتـراض می کنـد: حیـاط مربـوط به 

آسـتانه اسـت و بقعه ها مربوط به دیگران، شما 

بـه چـه مجـوزی، آن ها را تصرف کردید؟ ایشـان 

لبخنـدی می زنـد و می گویـد: »معلوم می شـود 

ایـن آقـا هنـوز والیت فقیـه، درسـت برایش جا 

نیفتاده اسـت.«

شــبیه ایــن کار در دوران حــاج شــیخ 

انجــام  فیضیــه  مدرســه  در  عبدالکریــم، 

می گیــرد. حــاج شــیخ، پــس از آن کــه حــوزه 

قــم را بنیــان می گــذارد، بــه بازســازی مــدارس 

قــم می پــردازد، از جملــه مدرســه دارالشــفاء و 

مدرســه فیضیــه را بــه شــکل بســیار آبرومنــدی 

درمــی آورد و طبقــه دومی بــرای آن دو مدرســه 

می ســازد و بــا فضــای بــاز جلــو حجره هــا 

و ســاخت کتابخانــه روی مــدرس و… گویــا 

کســانی بــه حــاج شــیخ خــرده می گیرنــد کــه 

در ایــن بازســازی کارهایــی خــاف نظــر واقــف 

ــرای  ــون ب ــرد و… اکن ــا می گی ــه، ی انجــام گرفت

ــان،  ــخ ایش ــا پاس ــه آی ــت ک ــن نیس ــا روش م

همــان پاســخ آقــای بروجــردی بــه خــرده 

ــد. ــری می ده ــا پاســخ دیگ ــران اســت و ی گی

 اســتاد: بازســازی ملــک وقــف و افــزون بــر 
ــه احســن اســت  ــل ب آن و گســترش آن، تبدی

و بــه هیــچ وجــه خــاف نظــر واقــف نیســت 

ــع آن  ــوردی مان ــچ م ــی، در هی ــچ فقیه و هی

ــه  ــد ب ــکال کرده ان ــه اش ــانی ک ــود. کس نمی ش

ــان  ــاید نظرش ــه، ش ــه فیضی ــازی مدرس بازس

ــن  ــه م ــوده اســت )البت ــه دوم ب ــزودن طبق اف

اطاعــی نــدارم( و حــاج شــیخ هــم موضوعــًا 

تشــکیک کــرده اســت کــه از کجــا می گوییــد 

ایــن کار خــاف نظر واقف اســت. ایــن، افزودن 

ــن  ــه احس ــل ب ــت. تبدی ــف اس ــک وق ــه مل ب

اســت. چیــزی هــم خــراب نشــده اســت. مثــل 

ایــن می مانــد کــه کســی مســجدی را ســاخته 

ــده 200  ــری آم ــر و دیگ ــاحت 200 مت ــه مس ب

ــی  ــا کس ــت. آی ــزوده اس ــر آن اف ــر ب ــر دیگ مت

گمــان می بــرد کــه ایــن مانعــی داشــته باشــد.

ایــن گونــه کارهــا ربطــی بــه مســأله والیــت 

ــه  ــد ب ــی بخواه ــر کس ــه، مگ ــدارد. بل ــه ن فقی
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طــور کلــی بنایــی را بــردارد، خــراب کنــد، آن جــا 

مســأله دیگــری اســت کــه بســیار مشــکل دارد، 

مگــر ایــن کــه اضطــراری در بیــن باشــد و….

 حـوزه: آیـا حضـرت عالـی اطاعـی دارید از 
این که نظر حاج شـیخ در خراب کردن قبرهای 

جلـوی فیضیـه و اطـراف حـرم، چـه بـوده، آیـا 

مخالـف بـوده و یـا تأیید کرده اسـت؟

 اسـتاد: از ایـن جریـان اطاعـی نـدارم! آن 
چـه می دانـم و شـنیده ام این اسـت کـه پهلوی 

این کار را کرده و سـر و صدای زیادی هم شـده 

اسـت و علمـا هـم، بـه طور طبیعـی در برابر این 

کار، نمی توانسـته انـد، چیـزی بگوینـد و کاری 

بکنند. البته اول قرار بوده قبرها دسـت نخورند، 

زیر و رو نشوند، همین طور در زیرزمین بمانند، 

ولـی خـوب، کاری کـه نبایـد می کردنـد، کردند. 

قبرهـای بسـیاری از بـزرگان، فقیهان و محدثان 

جلـوی حـرم و جلـوی فیضیـه، تـا بـازار بـوده 

اسـت. حتـی شـنیده ام، حاج شـیخ ابوالقاسـم 

قمی، که آدم بسـیار مقدسـی بوده، وقتی از َدِر 

مسـجد امـام، یعنـی از بـازار کهنه وارد می شـد، 

کفشـش را درمـی آورد و بـه احترام قبـر بزرگان، 

فقیهـان و محدثـان، پـا برهنـه بـه سـوی حـرم 

حرکـت می کرد.

 حـوزه: در پـاره ای از مقالـه هـا، بیانیـه ای 
را کـه حـاج شـیخ عبدالکریم پس از دسـتگیری 

شـیخ محمدتقـی بافقـی صـادر کـرده و در آن، 

هرگونه سـخن و گفت وگو را درباره این جریان، 

خـاف شـرع دانسـته بـود، قرینـه و نشـانه بـر 

عقیـده منـدی ایشـان بـه والیـت فقیـه گرفتـه 

و گفتـه انـد: ایـن حکـم اسـت و تـا کسـی برای 

خـود والیتـی قائـل نباشـد، حکـم نمی دهـد. 

فضـا و طـاب و مؤمنـان، چـون آن را حکـم 

می دانسـته اند، پیـروی کـرده و در برابـر ایـن 

جریـان، بـرای حفـظ حـوزه و آن چـه مـورد نظـر 

حـاج شـیخ عبدالکریـم بوده، از هـر نوع حرکتی 

خـودداری ورزیـده انـد.

 اسـتاد: از بیانیه ایشـان درباره جریان مرحوم 
بافقـی خبـر نداشـتم. ولـی قضیـه حکـم، الزمـه 

والیـت فقیـه نیسـت. فقیـه، گاهـی موضوعـی 

را تشـخیص می دهـد و حکـم می دهـد. ماننـد 

رؤیـت هـال. حکـم بـه ایـن کـه امـروز، اول ماه 

هسـت، یـا نیسـت.این قضیه از قدیـم بین فقها 

مرسـوم بـوده اسـت، چـه آنـان که نظریـه والیت 

فقیـه را پذیرفتـه انـد و چه آنان کـه نپذیرفته اند. 

در بعضـی از موضوعـات، مجتهـد عـادل، وقتـی 

موضوعی را تشـخیص داد، می تواند براسـاس آن 

حکـم کنـد. یعنـی حال و حرام، فی نفسـه، رفته 

روی یک عنوانی و آن عنوان را مجتهد تشخیص 

می دهـد و تطبیـق بر مصـداق می کند و می گوید 

ایـن از مصادیـق آن اسـت. در َمَثـل فـرض کنیـد: 

عنـوان مضـّر، یـا آن چه خـاف مصلحِت جامعه 

اسامی باشـد، حـرام اسـت. اینهـا، چـون مکّلف 

خاصی ندارد، فقیه تشخیص می دهد که این جا 

موضوع اش چنین اسـت، سـپس حکم می کند. 

پـس ایـن، مصـداِق آن حکم اسـت.

شــما خــون را می بینیــد، می گوییــد: نجــس 

ــس  ــد: نج ــد، می گویی ــر را می بینی ــت. خم اس

اســت. هــر مکّلفــی اینهــا را تشــخیص می دهــد. 

در جاهایــی کــه مکّلــف خاصــی نــدارد، اینهــا را 

ــد;  ــم می کن ــد و حک ــخیص می ده ــه تش فقی
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یعنــی تطبیــق بــا آن می کنــد. ایــن، مــازم بــا 

والیــت فقیــه نیســت.

یـا در اجـرای حـدود، کـه بیـن آقایـان فقهـا، 

اختـاف اسـت. ولـی بیـن آن نسـبت به والیت 

فقیه، عموم و خصوص من وجه اسـت. ممکن 

اسـت کسـی والیت فقیه را قبول داشـته باشـد، 

اجـرای حـدود را بـه عنـوان مسـتثنی، بگویـد 

نیسـت. ممکـن اسـت فقیهـی، والیـت فقیـه را 

قبـول نداشـته باشـد، بـا ایـن حـال، بگویـد این 

واجـب اسـت و... این هیـچ مازمه ای با والیت 

فقیه نـدارد.

حـاال در آن جریـان هـم، شـاید ایـن طـور 

باشـد. نمی دانـم. بیانیـه را ندیـده ام کـه آیـا 

عمومی اسـت و یـا خطـاب حـاج شـیخ، تنهـا 

بـه طـاب اسـت. اگـر بیانیـه خطاب بـه طاب 

باشـد، ممکن اسـت ناشـی از یک نوع ریاسـت 

بر حوزه و شـؤون اداره حوزه باشـد، نه به عنوان 

والیـت فقیـه. به هر حال، مـازم با والیت فقیه 

نیسـت.

  حـوزه: جـزوه ای وجود دارد دربردارنده یک 
سـری اسـتفتاء از محضر حاج شیخ عبدالکریم. 

از جمله از ایشـان پرسـیده شده که امور حسبیه 

چیسـت؟ ایشـان در پاسـخ می گویـد: هـر امری 

که شـارع بر ترک آن راضی نباشـد. عام اسـت. 

غّیـب و قّصـر از مصداق هـای عـام آن اسـت. 

مصداق هـای بسـیار دیگـر هم می تواند داشـته 

باشد.

 اســتاد: اکنــون قائلیــن بــه امــور حســبیه 
ــه  ــت فقی ــه والی ــد ک ــانی می دانن ــزو کس را ج

را قبــول ندارنــد. گاهــی هــم عکــس آن را 

ــن  ــد. ای ــول دارن ــّد قب ــن ح ــد. در ای می گوین

ــر کســی  ــد. اگ ــول دارن ــا قب ــه فقه ــّد را هم ح

ــن  ــه زمی ــور ب ــی از ام ــت، یک ــد: حکوم بگوی

ــرک آن راضــی  ــه ت ــه شــارع ب ــده اســت ک مان

نیســت، درســت اســت. آن وقــت می آیــد جــزو 

اختیــارات فقیــه. والیــت فقیــه از بــاب امــور 

ــد توجــه داشــت  ــن حــال، بای ــا ای حســبیه. ب

آثــار ایــن والیــت فقیــه از بــاب امــور حســبیه، 

بــا والیــت فقیهــی کــه بــه نصــوص ثابــت شــود 

ــای  ــا دلیل ه ــه ب ــی ک ــت فقیه ــا والی ــا ب و ی

عقلــی و ماننــد آن ثابــت شــود، در تنگناهــا و 

ــر  ــد، هــم از نظ ــرق می کن ــی، ف ــوارد مختلف م

ــار و احــکام آن. منشــأ و هــم از نظــر آث

 حــوزه: شــنیده می شــود کــه کتــاب 
اصولــی حــاج شــیخ عبدالکریــم، در بیــن 

ــی داشــته اســت  ــاب خوب معاصــران وی، بازت

ــده و  ــتفاده می ش ــا اس ــر در بحثه ــن اث و از ای

یــا آقایــان اســاتید و صاحــب نظــر، بحث هــای 

خــود را ناظــر بــر ایــن اثــر ارائــه مــی داده انــد. 

ــه  ــاالت االصــول، ب ــاء در مق ــا ضی ــل آق در َمَث

دیــدگاه هــای حــاج شــیخ و ایــن کتــاب نظــر 

دارد و از حــاج شــیخ بــه بزرگــی یــاد می کنــد.

 اســتاد: آن چــه مــن شــنیده ام از قــول 
حــاج آقــا موســی اســت کــه از قــول کســی نقــل 

می کــرد: »مرحــوم میــرزای نائینــی از نجــف بــه 

کربــا مــی رود و بــر حــاج شــیخ وارد می شــود، 

در اتاقــی کــه میــرزای نائینــی نشســته بــوده، 

لــب طاقچــه کتابــی قــرار داشــته اســت. حــس 

ــد  ــه ببین ــی دارد ک ــان را وا م ــکاوی ایش کنج

چــه کتابــی اســت. حرکــت می کنــد کتــاب را 
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برمــی دارد، ورق می زنــد می بینــد، کتــاب 

خطــی اســت، بــه قلــم حــاج شــیخ و موضــوع، 

اصــول. آقــای نائینــی کتــاب را از حــاج شــیخ 

بــه امانــت می گیــرد و بــه کســی می دهــد تــا 

ــردارد.« ــرای ایشــان ب از روی آن نســخه ای ب

ــتفاده ایشــان  ــاء و اس ــا ضی ــاره آق ــا درب ام

چیــزی نشــنیده ام. البتــه بعیــد نیســت. 

ــاج  ــاء و ح ــا ضی ــی، آق ــرزای نائین ــون می چ

ــه نوشــته  ــا ک ــد. از آن ج شــیخ، معاصــر بودن

حــاج شــیخ را میــرزای نائینــی در اختیــار 

داشــته، چــه بســا در درس مطــرح می کــرده و 

شــاگردان ایشــان، دیدگاه هــای حــاج شــیخ را 

بــرای آقــا ضیــاء از قــول آقــای نائینــی، بازگــو 

ــل  ــّد نق ــه ح ــم در درس، ب ــد و او ه می کرده ان

قــول شــفاهی، مطلــب را بیــان می کــرده اســت. 

یــا ایــن کــه از راه هــای دیگــر، از دیدگاه هــای 

ــی از  ــت و در بعض ــده اس ــیخ آگاه ش ــاج ش ح

مســائل اصولــیـ  مثــل اســتصحاب تعلیقــی 

موضوعــیـ  نقــل می کننــد کــه ایــن دو بزرگــوار، 

بــا هــم مباحثــه کــرده انــد. حــال مباحثــه فقــط 

ــا  ــوده ی ــد مســأله ب ــا چن ــک، ی ــی در ی تصادف

مدتــی اســتمرار داشــت اســت؟ نمی دانــم. بــه 

ــود و در  هــر حــال، کتــاب ُدرر، چــاپ نشــده ب

ــوده اســت. ــار همــه نب اختی

ــا و  ــوزه ه ــی در ح ــن ویژگ ــان ای در آن زم

ــل درســی و بیــن علمــا، وجــود داشــته  محاف

کــه دیــدگاه هــای اســتادان و مدرســان بــزرگ، 

از ایــن حــوزه درســی بــه آن حــوزه درســی، بــه 

ــل  ــوش و اه ــل و باه ــاگردان فاض ــیله ش وس

دقــت، راه می یافتــه و اســتاد، بحــث خــود 

ــدگاه اســتاد و مــدرس معاصــر  ــر دی را ناظــر ب

ــی داده اســت. ــه م ــود، ارائ خ

دوران آقایــان: نائینــی، آقا ســید ابوالحســن، 

آقــا ضیــاء و حــاج شــیخ، دوران شــکوفایی فقــه 

و اصــول بــوده اســت. دو حــوزه نجــف و قــم، در 

کنــار هــم، در راه بالندگــی فقــه و اصــول، تاش 

می کرده انــد.در ایــن دوران گــرم و پرشــور، کــه 

حــوزه هــای درســی آقایــان، از شــاگردان فاضــل 

ــوده، تضــارب  و پرشــور و نشــاطی برخــوردار ب

افــکار و آرا، بــه بهتریــن وجــه انجــام می گرفتــه 

و همفکری هــای خوبــی وجــود داشــته اســت.

از بــاب مثــال، درس آقــا ضیــاء و آقــای 

نائینــی، مناظــر بــه یکدیگــر بــوده اســت. 

درســها جــدا بــوده و اینــان از یکدیگــر نوشــته 

و اثــری در دســت نداشــتند، ولــی وقتــی شــما 

ــه  ــگاه کنیــد، می بینیــد، نظــر ب ــه تقریرهــا ن ب

دیــدگاه یکدیگــر داشــته انــد. همیشــه مترصــد 

بودنــد کــه بــه وســیله شــاگردان مشــترک 

دوران آقایــان: نائینــی، آقــا ســید 
حــاج  و  ضیــاء  آقــا  ابوالحســن، 
فقــه  شــکوفایی  دوران  شــیخ، 
و اصــول بــوده اســت. دو حــوزه 
کنــار هــم، در راه  نجــف و قــم، در 
تــاش  اصــول،  و  فقــه  بالندگــی 
گــرم  ایــن دوران  می کرده انــد.در 
و پرشــور، کــه حــوزه هــای درســی 
و  فاضــل  گردان  شــا از  آقایــان، 
برخــوردار  نشــاطی  و  پرشــور 
بــه  آرا،  و  افــکار  تضــارب  بــوده، 
می گرفتــه  انجــام  وجــه  بهتریــن 
وجــود  خوبــی  همفکری هــای  و 

اســت. داشــته 
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شــان، از دیــدگاه هــای هــم آگاه شــوند. ایــن 

گونــه تضــارب آرا زیــاد بــود. و همیــن، ســبب 

ــد و  ــول ش ــه و اص ــکوفایی فق ــرفت و ش پیش

نکته هــای تــازه ای را وارد بحث هــای فقــه و 

ــرد. اصــول ک

 حـوزه: حـاج شـیخ عبدالکریـم، افـزون بـر 
کارهـای علمـی ، کارنامـه درخشـانی از خـود در 

رسیدگی به بینوایان، مستضعفان و درماندگان 

و امـور شـهری و… بـه یادگار اسـت.آنچه در این 

مـورد می دانیـد را بـرای ثبـت در تاریـخ بیـان 

یید. بفرما

ــتضعفان و  ــه مس ــیخ ب ــاج ش ــتاد: ح  اس
نیازمنــدان توجــه خاصــی داشــته اســت. شــاید 

آن چــه را انجــام داده، کــه خیلــی زیــاد بــوده، 

آن گونــه کــه بایــد نمــود نیافتــه باشــد و کــم 

انــد کســانی کــه بــه تمــام آن هــا آگاهــی 

ــد، چــون گمــان می کنــم، جایــی ثبــت و  دارن

ــی وجــود دارد  ــط نشــده اســت.نمونه های ضب

ــه  ــت، رحمــت و عاطف ــده رأف ــه نشــان دهن ک

بســیار بــاالی ایشــان اســت و احســاس وظیفــه 

شــرعی.نقل می کردنــد:

»شــبی، از شــب های زمســتان، شــام ایشــان 

را آوردنــد و گذاشــتند روی کرســی. در همیــن 

ــوهرم  ــت: ش ــد و گف ــگام، َدم در خانمی آم هن

مریــض اســت و بــرای مــن ممکــن نیســت کــه 

او را پیــش پزشــک ببــرم. تــوان مالــی نــدارم. 

ــه کربایــی  مرحــوم حــاج شــیخ رو می کنــد ب

ــه شــام دســت  ــد: مــن ب ــی شــاه و می گوی عل

ــری پیــش  ــن زن را بب ــا شــوهر ای ــم، ت نمی زن

ــش را  ــری و نیازهای ــای او را بگی ــر، دواه دکت

بــرآوری و خبــرش را بــه مــن بدهــی، تــا مــن 

ــه نمی توانــم شــام  بتوانــم شــام بخــورم وگرن

بخــورم.«

از ایــن دســت کارهــا و رفتارهــای مهربانانــه 

زیــاد اســت کــه نمــود نــدارد. امــا کارهایــی کــه 

ــد و در  ــی هــا بدانن ــه و شــاید خیل نمــود یافت

جایــی هــم ثبــت شــده باشــد، همــان کارهــا 

ــم، ایشــان  ــه در ق و خدمــات عمومی اســت ک

انجــام داده اســت:

1. خدمــت بــه ســیل زدگان: ســیل قــم کــه 

بســیار ویرانــی بــه بــار آورد و بســیاری از مــردم 

ــتکار،  ــت، پش ــه هم ــاخت، ب ــان س را بی خانم

ــک  ــه کم ــراوان و ب ــوزی های ف ــاش و دلس ت

ــیل زده  ــردم س ــتان ها، م ــم و شهرس ــردِم ق م

ــا ســاخت  را ابتــدا اســکان موقــت و ســپس ب

قلعــه مبــارک آبــاد، آنــان را اســکان دائــم داد، 

بــه هرکــدام خانــه ای، بــا تمــام اثاثیــه مــورد 

ــه. ــاز و بســیار آبرومندان نی

2. ســاخت بیمارســتان: در آن زمــان، در 

قــم بیمارســتان وجــود نداشــت. در تهــران 

بیمارســتان قدیمی وجــود داشــت. ایشــان در 

گام اول، در کوچــه حــرم، خانــه ای را اجــاره 

می کنــد )اکنــون آن خانــه خــراب شــده و جــزو 

بنــای جدیــد حــرم گردیــده اســت( و آن جــا را 

بــه عنــوان بیمارســتان قــرار می دهــد و وقتــی 

کــه آن قلعــه ســاخته شــد، بیمارســتان بــه آن 

ــرای  جــا منتقــل گردیــد و جــای وســیع تری ب

ــاص  ــتانی اختص ــکیات بیمارس ــت و تش تخ

یافــت. بعدهــا وقتــی حــاج شــیخ وصــی آقــای 

ــه  ــت، ک ــل وصای ــد، از مح ــه ش ــهام الدول س
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ثلــث مــال ایشــان بــود، بیمارســتان ســهامیه 

ــودش،  ــان خ ــه زم ــبت ب ــه نس ــرد ک ــا ک را بن

بیمارســتان بســیار مرتبــی بــود و همــه 

ــت. ــتانی را داش ــات بیمارس امکان

در همــان زمــان آقــای ســید محمــد فاطمی، 

از علمــای قدیمی قــم کــه بــه تهــران رفتــه بــود 

ــان  ــرد و از بنی و در دادگســتری خدمــت می ک

گــذاران دادگســتری بــه شــمار می آمــد و گویــا 

ــا  ــان گوی ــی. ایش ــون مدن ــندگان قان از نویس

حقوقــی را کــه از دادگســتری در مــدت خدمــت 

گرفتــه بــوده، نمی خواســته اســت تصــرف 

کنــد و عاقه منــد بــوده در راه خیــری بــه 

مصــرف برســاند کــه بــه توصیــه حــاج شــیخ، 

بیمارســتان فاطمــی  را در کنــار بیمارســتان 

ــس از  ــتان، پ ــن بیمارس ــاخت. ای ــهامیه س س

انقــاب خــراب شــد و در مســیر خیابــان قــرار 

ــت. گرف


