تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران ()2
گفتوگو با حجتاالسالم شیخعبدالله نورانی و دکرت سیدمحمد موسوی بجنوردی
مصاحبه و تدوین :فاطمه نورائینژاد

چکیده:

فلسفه و حکمت اسالمی ،در زمرة علوم مختلفی است که به زبان علمی

روز ـزبان عربیـ در میان اندیشمندان ایرانزمین بسط و تعمیق یافت.
با اینحال عليرغم نیاز رشد تفکر به فضای نسبت ًا آزاد و عاری از

تعصب ،فلسفه اسالمی در دورهاي از تاريخ خود با نکوهش برخی علما،
بهشدت تضعيف شد .اما ظهور فیلسوفان شیعه ایرانی و اهالی حکمت
متعالیه و اعالم استظهار آنها به قرآن و حدیث ،موجب شکوفائی مجدد

فلسفه در ایران و تکریم فالسفه گردید .اندیشههای صدرائی بهوسیله
حاج مالهادی سبزواری و پیروانش گسترش پیدا کرد و علوم مختلف

در مکتب علمی مشهد در دو قرن 14و  15ق .نیز پیشرفت چشمگیری
یافت .شاگردان مکتب حاجی سبزواری در حوزه علمیه نجف نیز به

تربیت مشتاقان علوم عقلی و حکمی همت گماشتند .هرچند اعتبار
علمی این حوزه در درجه اول به علوم نقلی اختصاص داشت ،ولی
عالمان برجستهای به تربیت افراد مستعد در عتبات مقدسه عراق همت

گماشتند که میرزاعلیآقا قاضی و عالمه محمدحسین طباطبائی از

سرآمدان مکتب آنها بهشمار میآیند .گفتوگو با مرحوم حجتاالسالم
شیخعبداهلل نورانی و دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی بیانی جذاب

از بازتاب تالش اساتید متقدم و توسعه نه چندان سهل آموزش در دو
مرکز فکری مشهد و نجف را ارائه میدهد.

کلیدواژهها:

تاریخشفاهی ،استادان ،آموزش فلسفه ،نجف ،مشهد.
دوفصلنامه تاریخشفاهی ،سال چهارم ،شامره اول ،شامره پیاپی ،7بهار و تابستان  ،1397ص 168-148
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تاریخشفاهی آموزش فلسفه در ایران ()2
گفتوگو با حجتاالسالم شیخعبدالله نورانی و دکرت سیدمحمد
موسوی بجنوردی
مصاحبه و تدوین :فاطمه نورائینژاد

1

مقدمه:
مرحوم حجتاالسالم شیخعبداهلل نورانی در سال 1310ش 2.در نیشابور متولد شد .وی به تشویق
پدر طلبه شد و در این زمینه استعداد بسیار خوبی از خود نشان داد .استاد نورانی را میتوان بهحق
فرزند خلف مکتب حکمی 3مشهد دانست .وی متولد شهری است که در قرون اولیه اسالمی و پس
از آن ،از مراکز مهم علمی ایران محسوب میشد .حتی پیش از تأسیس نظامیه بغداد در مدارس
علمیه ُپر رونق نیشابور ،علماي بسياري پرورده شدند .در دورة معاصر نيز حاج مالهادی سبزواری و
پیروان او ،تجدید حیاتي در زندگی معنوی و فکری خراسان پدید آوردند .بالیدن شاگردان سبزواری
علیرغم مخالفتهایی که با فلسفه شد ،بسیار مغتنم بوده است .پرورش استادان بزرگی چون
مالعبدالکریم قوچانی ،شیخعلی فاضل تبتی ،میرزاعباس حکیم دارابی و پس از آنها مالکاظم
خراسانی ،میرزامحمد یزدی ،میرزاسیدابوطالب زنجانی ،مالاسماعیل عارف بجنوردی و میرزاحسین
سبزواری ،از ثمرات حضور وی در این مرکز است.
عالوه بر این در مشهد که با تالش پیروان سبزواری ،مرکزی برای فلسفه بهشمار میآمد،
عالم بزرگ دیگری به نام میرزامهدی اصفهانی از شاگردان مرحوم میرزای نائینی ظهور کرد که
در عینحال متأثر از عرفای نجف بود .ظاهراً در آنزمان ،او و شاگردانش فلسفه را ابزار خلفای
عباسی برای دورشدن از اهل بیت علیهمالسالم میدانستند .بهمرور فضای علمی مشهد تحتِتأثیر
4
آقامیرزامهدی اصفهانی و بزرگانی از پیروان وی چون میرزاجوادآقا تهرانی و شیخمجتبی قزوینی
و شیخمحمود حلبی 5واقع شد ،بهنحوی که حوزه علمیه مشهد دیگر تدریس فلسفه را بهصورت
علنی برنمیتافت .6از سوی دیگر بازماندگان حلقه حکیم سبزواری و اشخاصی چون حاجیفاضل
خراسانی و آقابزرگ حکیم ،همچنان در تربیت فلسفی مشتاقان می کوشیدند .از شاگردان برجسته
آنها میتوان به آیتاهلل میرزاسیدحسن بجنوردی و نهایت ًا مرحوم استاد سیدجاللالدین آشتیانی
اشاره کرد.

 .1کارشناس گروه تاریخ شفاهی،
پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه
ملی؛ fnouray@yahoo.com
 .2بهگفته خودش در این مصاحبه.
 .3دانش حکمت.
 .4آيتالله شیخمجتبی قزوینی (-1279
1345ش).
 .5شیخمحمود حلبی (1376 -1280ش).
 .6مرحوم دکرت ملکشاهی در مورد انکار
شدن تدریس و تعلیم فلسفه در میان
علامی مشهد چنین میگوید« :غالباً خواندن
فلسفه حرام بود .كسی كه میخواست
فلسفه بخواند ،تكفريش میكردند و
م یگفتند اين میرود بیدين میشود،
ولی ما میرفتيم و میخوانديم .بعد ادامه
میدهد که« :ديديم آنجا خيلی تحجّ ر است
و تعصب مذهبی زياد است و فلسفهخوان
را جزو ك ّفار میدانستند ،ناچار شديم كه
از مشهد بريون بيائيم» (مصاحبه حسن
ملکشاهی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی
ایران.)1386/9/14 ،
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استاد نوراني نیز از افرادی بود که
همزمان با بهرهبندی از خرمن فضل
شاگردان آقامیرزامهدی اصفهانی ،در زمینه
علم کالم و فلسفه نیز تا درجه متبحرترین
استادان فن پیش رفت.
گفتار مرحوم استاد نورانی در مصاحبه
ایشان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مشحون است از مسائل مرتبط با تربيت
حوزوی ،منابع درسی طالب و اساتید و
علمای نیشابور و مشهد و همچنین نحوه
رویکرد علمای حوزه مشهد به مسائل
اجتماعی .دقت علمی استاد نوراني در تربيت
شاگرد و تألیف کتاب ،از ويژگيهاي بارز ایشان بهشمار ميآمد ،بهنحوی که دکتر مهدی محقق
بارها از وي با تعبیر «دوست دانشمندم» یاد کردهاست.
يكي از نكات جالب مصاحبه این استاد بزرگ ،تأکید ايشان بر شیوه تعلیم و تربیت حوزوی
است .بهاینترتیب که از قدیماالیام بر محصالن فرض بوده که علم را برای طلب ریاست یا امور
مادی تحصیل نکنند و پیرامون مطالبی که در مکتب و مدرسه میخوانند ،بحث کنند .معمو ًال
در مباحثات و مذاکرات طلبگی ،دو تن یا بیشتر از طالب همدرس گرد میآمدند ،متن درس
را میخواندند و در ضمن شروع به ر ّد و اشكال میکردند و در دفاع از خود نیز به منتهی حد
سعی میکردند .به مرور طالب فاضلتر ،خود بهعنوان ُمدرس ب ه تدریس میپرداختند و تجارب
و دانستههای خود را به سطوح پائینتر انتقال میدادند و چهبسا به مدرسان برجستهای تبدیل
میشدند .این شیوه که در تعلیم و تربیت قدیم اسالمی مشهود بوده و هنوز هم هست ،موجب
بحاث و تیزبین تربیت شود.
میشد که محصل حاضرالذهنّ ،
استاد نورانی نه تنها ثمره چنین تربیتی بود ،بلکه میتوان او را انعکاسی حقیقی از چهرههای
متدین و مؤدب به آداب شریعت اسالم دانست که حتی در مواضع بیان ایدههای برکنار از فلسفة
اساتیدش ،هرگز از حدود حرمت و تکریم آنان خارج نشد.
اما دكتر سيدمحمد موسوي بجنوردي متولد 1324ش .در شهر نجف و بيت شريف آيتاهلل
سيدحسن موسوي بجنوردي است .وي ،طبق رسم طالب علومديني ،ابتدا به ادبيات و سپس به
فراگيري فقه و اصول پرداخت و در اين مسير از محضر استادان بزرگي همچون آيتاهلل خميني،
آيتاهلل خويي ،آيتاهلل حكيم و آيتاهلل حلّي و پيش از همه و بيش از ديگران ،از پدرش آيتاهلل
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سيدحسن موسوي بجنوردي بهرهمند گرديد.
آيتاهلل سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي يكي از شاگردان با واسطه حاج مالهادي سبزواري
بود .همانطوركه اشاره شد ،عليرغم مخالفتهايي كه با آموزش فلسفه در مشهد وجود داشت،
ي ـحاجي فاضل خراساني و آقابزرگ
پيروان مكتب صدرايي و شاگردان حاج مالهادي سبزوار 
حكيمـ همچنان به فلسفه وفادار ماندند و شاگرداني چند پروردند كه آيتاهلل ميرزاحسن بجنوردي
در عداد بهترين آنها بوده است .پس از آنكه ميرزاحسن بجنورديـرحمتاهلل عليهـ براي استفاده
از حوزه علميهاي «اعلي» از مشهد به نجف اشرف منتقل شد ،عالوهبر آنكه در تدريس فقه ،اصول
و علوم نقلي ممتاز گرديد؛ گویا تنها فردي بود كه در نجف از توانايي باالیی برای تدريس فلسفه و
علوم عقلي برخوردار بود .اين درحالي است كه خود وي نيز در حيطه فلسفه اشراق و فلسفه مشاء،
داراي مباني و نظريات فلسفي بود و كتابي نيز تحت ِعنوان قولَنا ِفيالحِ كمه (حاشيهاي بر اسفار) از
خود برجاي گذارده است .حوزه نجف در زمينه فقه و اصول نسبت به ساير حوزهها جايگاه برجسته
و يگانهاي داشت ولي در دوره آقای بجنوردی نه تنها علوم عقلي در این حوزه غريب مانده بود بلكه
اساس ًا تدريس فلسفه در نجف ،امري مستنكر 1بهشمار ميآمد .بنابراين آيتاهلل سيدحسن موسوي
بجنوردي نيز بهناچار به تدريس فلسفه ادامه نداد و بهعنوان مرجع تقليد شمار بسياري از شيعيان
و وارث علمي آيتاهلل سيدابوالحسن اصفهاني ،به راهنمائي مقلدين و روشنگري طالبان پرداخت.
فرزند وي دكتر سيدمحمد موسوي بجنوردي ،در شرايط خاص ايدئولوژيكي كه در آن سالها
در عراق ـمانند ايرانـ از سوي كمونيستها پديد آمده بود ،مخفيانه به فراگیری فلسفة اسالمي و
حتي فلسفه غرب ادامه داد تا از این طریق هم توانايي پاسخگوئي به شبهاتي را كه براي جوانان
مسلمان مطرح ميشد در خود ايجاد نمايد و هم از بركات آن ،از مطالعه در ساير علوم بهرهمند
گردد .البته ظاهراً تقدير چنان بود كه آيتاهلل سيدمحمد بجنوردي نيز پس از چندي به پيشنهاد
یکی از استادان ،ادامه مطالعات خود در اين زمينه را پي نگيرد .با این حال ایشان در تعليم و تعلّم
فقه و اصول تا بدانجا پيش رفت كه نهايت ًا از استادان اين رشته بهشمار آمد و اجتهادش موردِتائید
امامخميني (ره) نیز واقع شد.

 .1به معنی «انکارشده» است.
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بخش اول؛ گفتوگو با استاد شیخعبداهلل نورانی
رسول اهلل و آله َ
یبین الطاهِرین .بنده عبداهلل
الح ُ
الط ِ
الرحیمَ .
الصلوه َعلی ُ
مد هلل و َ
الرحمن َ
بِسماهلل َ
نورانیام که چون مع ّمم هستم ،میگویند شیخعبداهلل نورانی .تولد بنده در شهر نیشابور بود .پدر و
مادرم ،اجداد و خویشان و ارحامم
همه نیشابوری بودند و حاال هم
هستند .تاریخ تولد من 1310
شمسی است .تا هفده سالگی در
شهر نیشابور بودم .در این بین هر
سال برای زیارت به مشهد مشرف
میشدیم یا به شهرستانهای
دیگر برای صِ لهرحِم و کارهای
دیگر [میرفتیم].
چون پدر بنده اهل علم و استاد علوم قرآنی و از ُقراء ترا ِز اول نیشابور بودند ،عالقه زیادی
داشتند که من محصل علوم قرآنی باشم .قبل از اینکه طلبه شوم تشویق میفرمودند به [یادگرفتن]
تجوید قرآن مجید ،اندکی ترجمه آیات شریفه به زبان فارسی و قرائتهای مختلفی که توسط
استادان قرائت مذاکره میشد .بیشتر از یک محصل ابتدایی به مسائل مربوط به قرآن شریف عالقه
داشتم .دورة ابتدائی را در شهرستان نیشابور و پیش استادان مختلف (هر که میرسید) خواندم.
در زمانهای قبل از شهریور1320ش .در باغ بودیم ،باغهایی که انگور دارد .از طرف نیشابور به
سبزوار در حدود چند کیلومتر قناتهای رو به قبله و باغهای درختی است که بیشتر هم باغ انگور
است .قبل از شهریور1320ش .بیشتر آنجا بودیم .مسئله بیحجابی و اینها هم بود و مادر و خواهر
و فاميلمان بیشتر عالقه داشتند که در آنجاها باشیم.
لذا من عالقه زیادی به یادگرفتن عربی پیدا کردم .هنوز مدرسه طالب نیشابور افتتاح نشده
بود که هر جا میرسید ،عربی درسی [بود که] به چشم عنایت به آن مینگریستم (یک یا دو کلمه و
یک جمله یا دو جمله) .بعد از شهریور 1320ش .که مدرسه گلشن نیشابور برای طالب افتتاح شد
(قب ً
ال هم مدرسه طالب بود ولی ،در دوره پهلوی آن را دبستان کردند) ،بنده با آنجا ارتباط مستقیم
پیدا کردم و از سال 1325ش .بهصورت رسمی طلبه شدم .دو سالی در آنجا بودم و صرفونحو
مقدماتی را نز ِد استادان محترم یاد گرفتم .مخصوص ًا یکی از آن استادان آقای شیخعبدالجواد
غرویان -امام  جمعه فعلی نیشابور -و [همینطور] مرحوم آشیخعبدالصاحب مروی -واعظ خوب
آنجا و مقتدای طالب و ُمدرس خوب علوم مقدماتی -که سیوطی درس میدادند و چند استاد دیگر
که هر کدام را میتوانستم ،از وجود شریفشان استفاده میکردم .سومین [استادی] که نام میبرم،
1

.1مصاحبه با حجتاالسالم نورانی در تاریخ
 1379/6/29به مدت یک ساعت انجام شده
است .منت حارض منتخبی از مطالب این
مصاحبه است.
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واعظ تراز اول نیشابور ،آقای «آشیخمحمدرضا محقق نیشابوری» 1بود .ما او را از لحاظ وعظ و
خطابه در همه ایران ،تراز اول میدانستیم؛ البته تا سال 1325ش .و بعد [نسبت به وجود] دیگر
وعاظ بزرگ ،اطالع پیدا کردیم.
در این بین دیدم که عم ً
ال بیشتر استعداد مد ّرسیدارم .در سه سالی که در نیشابور طلبه بودم،
بیشتر درس میگفتم و تدریس میکردم .در بعضی از درسها شاگردانی كه دیر آمده بودند پیش
استاد ،درس که تمام میشد از من میپرسیدند که استاد چه گفت؟ سربهسرم میگذاشتند که یعنی
بگویم .مثل ُمدرس ،آن بحثهایی را که امروز یاد گرفته بودم ،میگفتم .اینها مرا تشویق کرد.
حجتاالسالم غرویان زودتر رفتند به مشهد و مرا هم تشویق کردند .پس از سال 1327ش .برای
درس خواندن به مشهد مقدس رفتم.
در سالهای پانزده تا هفده سالگی ،بهعنوان طلبه در نیشابور بودم .قب ً
ال هم در جلسات قرائت
قرآن و محافل با اساتید ابتدائی که بودند ،مأنوس شدم و بیشتر از معمول به درسهای طلبگی
عالقه پیدا کرده بودم .مشهد که رفتیم ،زی ِر سایه استادان بزرگی که آنجا بودند مثل آشیخمحمدتقی
نیشابوری دوم و دیگر استادان مثل آیتاهلل ابوالقاسم خزعلی 2و چند عالم دیگر که در خراسان یا
تب األعاریب ـ همان ُمغنی از ابنهاشم
تهران یا جاهای دیگر هستند ،کتاب ُمغني اللبيب َعن ُك ِ
انصاری مصری که طلبهها میخوانندـ را نوع ًا کامل خواندم .بابهای اول و چهارم را درسی و
بقیه ابواب را هم در تحصیالت پیش استادها میخواندم یا خودم درس میدادم و با همه مغنی
مأنوس شدم.
کتاب بعد از آن بالغت است که طلبهها در واقع در سال چهارم میخوانند ،بهنام ُمط ّول.
ُمط ّول مال مالسعد تفتازانی است که خودش شرحی است بر کتاب دیگری .بخش اول آن معانی،
بخش دوم بیان و بخش سوم آن علم بدیع است .این کتاب را بهصورت کامل در مشهد مقدس،
پیش استادان [مطالعه کردیم .البته] غیر از روزهای درس هفته (شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه ،سهشنبه
و چهارشنبه) که طالب تدریس دارند ،پنجشنبه و جمعه تعطیل است و خودشان درسهای دیگری
میخوانند ،مث ً
ال درسهای اخالقی و آداب اخالق .درسهای اعتقادات را نزد اساتید میخوانند ،تا
به آنها ادب و مرحمت کنند و در واقع پنجشنبهها و جمعهها در محضر آنها ادب بیاموزند .من
پنجشنبهها و جمعههایم را هرچه میتوانستم ،آن بخشهای کتاب را که طی ایام هفته نزد استاد
نخوانده بودم (مث ً
ال در بالغت) ،میخواندم .کتابهای مصری هم در بالغت آمده بود که ما هنوز
آنها را برای تدریس در ایران ،رسمی نکرده بودم یا کتابهای لغت (به قول شما دیکشنری) و
نجد و چند کتاب
الم َ
اینطور کتابهایی که لغتها را به سبک اروپایی در عربی نوشته بودند ،مثل ُ
دیگر را با عالقه بیشتر از معمول یک طلبه میخواندم .در این بین ،بعضی از استادان که درس
عقاید میگفتند ،خیلی در ما اثر کردند ،مثل مرحوم «آیتاهلل حاج میرزاجواد تهرانی( »3میگفتیم

 .1حا ج شیخمحمدرضا محقق نیشابوری
( - ۱۲۸۱۱۳۴۲ش).
 .2آیتالله ابوالقاسم خزعلی
(۱۳۹۴ –۱۳۰۴ش).
.3حاج میرزاجوادآقا تهران ی (- ۱۲۸۳
۱۳۶۸ش).
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حا ج میرزا جوادآقا) که قوم و خویشهای ایشان در تهران تاجر بودند و خود ایشان برای رضای
خدا آمده بود به مشهد و در عالم خودشان زاهد تراز اول هم بودند .از طلبهها هرکس میشنید،
جذب این بزرگوار میشد ،مخصوص ًا درسهای عقاید و معارف اهل بیت علیهالسالم که او بر مبنای
آیات قرآن ،تفاسیر قرآنی و روایات شریفه میگفت ،خیلی در طلبهها مؤثر بود ،بهخصوص برای
کسانی که اطالعات عربیشان قوی بود یعنی به صرفونحو و بالغت و لغت عالقه داشتند ،ایشان
متون آیات شریفه و احادیث مبارک ،نهجالبالغه ،توحید شیخ صدوق و کتب معارف اهل بیت مثل
بحاراالنوار را میآورد[ .این کتب] طلبه سال سوم و چهارم را خیلی جلو میانداخت.
آنهایی که قبل از ما (مث ً
ال سال چهارم بودند و ما سال سوم بودیم) پیش آقا بودند ،از لحاظ
دینی و اخالقی و تربیت روحی خیلی در نسل ما مؤثر بودند ،مثل آیتاهلل آشیخابوالقاسم خزعلی و
امثال اینها که مث ً
ال در سال پنجم ،ششم و هفتم بودند و ما در سالهای اول ،دوم و سوم ،که در
تیپ ماها خیلی اثر داشتند.هر کدامشان میتوانستند به نجف یا قم میرفتند .بعضیها هم که در
خراسان بودند به درس استادان باالتر و آيهاهللهای بزرگ آنزمان (به قول شما درس فوقلیسانس)
میرفتند .اینها پیش ماها خیلی معزز بودند یعنی واجباالطاعه بودند ،حتی رنگ لباس ما را تعیین
میکردند که قبایت این رنگ باشد ،عبایت اینطوری باشد ،کفشت چنان باشد یا مث ً
ال محاسنت را
اینطور شانه کن .جوری بود که ُعرفیات و آداب معمولی طلبهها را هم آنها راهنمایی میکردند.
خدا به عده زیادی از طالب توفیق داد و طوری بودند که هیچوقت ندیدم اینها نمازشان را عقب
بیاندازند (نماز اول وقت میخواندند) یا سخنان لهو ،لغو و گناه بر زبان اینها جاری شود ،حتی
کیفیت راه رفتن و نشستن آنها آموزنده بود.
الغَرض ما در مشهد ،بعد از اینکه از صرفونحو و معانی و بیان و بدیع و مسائل مربوط به
ادبیات بیاسودیم ،در این بینها درس معارف و اعتقادات و علم کالم امامیه را هم زیاد خواندیم
(انشاءاهلل توضیح خواهم داد) و در فقه و اصول و منطق وارد شدیم .برای منطق که طلبهها از
سال سوم شروع میکردند ،یک کتاب ابتدائی فارسی بود به نام صغری و یکی بزرگ تر از آن بود
به نام کبری یعنی رساله کوچک و رساله بزرگ .اینها مال میرسیدشریف جرجانی است که به
فارسی فصیح دوره خودش نوشته بود .طلبهها آن را پیش خودشان میخواندند و چند روزی هم
پیش استاد میخواندند بهخاطر اینکه انشاء فارسیشان قوی میشد ،انشاء آن بهنسبت زمان خودش
انشاء بلیغی بود .ما بعدها به خاطر همانها ،در فارسی هم مثل عربی با عالقه کار کردیم (گاهی
من فارسی هم درس میدادم) .لذا همیشه ُمنشآت فارسی و کتب بلیغ فارسی ،در نظر تيپ ماها
مثل عربی عزیز بود .بعد از این یک کتاب عربی منطق است که خیلی کوچک است و به  اصطالح
به آن کتاب منطق در حاشیه مالعبداهلل میگوئیم .حاشیه مالعبداهلل یعنی تهذیب و یک متنی
است که آن را شرح میدهد و هر طلبهای که خوب میتوانست آن را بفهمد ،جزو تراز اولها
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بود .ما این کتاب را پیش استادها میخواندیم .ما هنوز کتاب را پیش استاد تمام نکرده بودیم که
برای بعضیها که بهطرز حرفزدن و عالقه ما به درس ،عالقه و توجه داشتند ،درس میدادیم.
لذا بهعنوان مدرس منطق به طالبی که کوچکتر از خودمان بودند ،خدمت میکردیم .طلبه بعد از
این [سراغ دروس] فقه و اصول میرود .مدرس مشهور مطلق اینها در مشهد ،حجتاالسالم حاج
میرزااحمد یزدی بود( 1حاج سید احمد یزدی) .دو تا حاجمیرزااحمد داریم ،یکی آیتاهلل خراسانی،
که رئیس حوزه مشهد بود و این هم میرزااحمد ُمدرس یزدی است .چون اینها از کوچکی به
مشهد آمده بودند ،بیشتر مشهدی بودند ،ولی ما به احترام اینکه یزدیها ایشان را در ابتدای درس
پرورانده بودند به ایشان میگفتیم حاج میرزااحمد یزدی .آقازادهها و نوههای ایشان االن جزو
بزرگان ما هستند .بیشتر از پنجاه سال طلبههای خراسان از محضر مبارک حاجمیرزااحمد ُمدرس
یزدی استفاده میکردند.
در مشهد ما برای کتابهای آیتاهلل بزرگ قرن گذشته ،مرحوم شیخ انصاری ،چند تا استاد
داشتیم .یکی از آن استادها که مشهورترین شد ،مرحوم «آیتاهلل حاج شیخهاشم قزوینی» 2است.
این بزرگوار برای تدریس مکاسب و رسائل ،تراز اول بود .در ایام سال ایشان معمو ًال دو تا درس
میگفت؛ یکی صبحها درس مکاسب میگفتند و یکی هم عصرها میآمدند به مدرسه نواب یا
باقریه و بعضی مدارس دیگر یا هر جا که مث ً
ال صد تا طلبه برای این درسشان بود و در َمدرسی
که آن ص د تا را جا داشته باشد .گاهی میدیدید که در َمدرس مدرسه نواب که بزرگ تر بود ،دویست
تا بودند یا گاهی در مدرسه میرزاجعفر در صحن عتیق امامرضا علیهالسالم[ ،تدریس میفرمودند].
پس ُمدرس تراز اول رسائل و مکاسب شیخانصاری ،استاد حاج شیخهاشم قزوینی (علیهالرحمه)
بود که عمر به کمالی هم داشتند و تا سالهای اخیر با اینکه مریض بودند ،تدریس میکردند (مث ً
ال
ایشان بدون بلندگو درس میگفت) .برای طلبههایی که بودند ،ایشان کفایه را هم میگفتند ،کِفایه
االصول فی عِلم االصول آخوند خراسانی 3که دو جلد است و بعد از رسائل نوشته شده است .آخوند
خراسانی ،شاگرد میرزای شیرازی 4است و اندکی هم شاگردی شیخ انصاری 5و توفیق درك محضر
ایشان را داشته است.
بعد از مرحوم حاج شیخهاشم قزوینی و در حقیقت در عرض ایشان ،آيتاهلل آشیخکاظم دامغانی
خراسانی 6بودند  .اصلیت ایشان ،از دامغان -توی راه مشهد -بود و بعد از کوچکیشان برای درس
به مشهد آمدند و همانجا مشرف بودند .اکنون هم خانواده محترم ایشان ،نوع ًا ُمدرس هستند و
درسهای روحانیت و اسالم و تشیع را در دانشگاهها یا حوزه علمیه تدریس میفرمایند .در رسائل
و مکاسب و کفایه غیر از حاج شیخهاشم و آشیخکاظم دامغانی ،اساتید دیگری بودند ولی مث ً
ال به
قول ما فالن استاد شاگردانش صد تا بود و شاگردان استاد دیگر مث ً
ال پنج نفر بود .استاد خوبی
است ولی حاج شیخهاشم را نمیشد رها کنی و به درس آن استاد بروی! اینهائی که بنده عرض
میکنم ،مربوط به سالهای  1320تا  1330ش است.

 .1میرزاسيد احمد یزدی (1392 – 1306ق).
 .2آيتالله شی خهاشم مدرس قزوینی
(۱۳۳۹ -۱۲۷۰ق).
 .3آیتالله مال محمدکاظم خراسانی (۱۲۱۸
–  ۱۲۹۰ق).
 .4آیتالله میرزامحم دحس نب ن محمود
شیرازی ( ۱۳۱۲-۱۲۳۰ق).
 .5آیتالله شیخمرتضی انصاری (-۱۲۱۴
 ۱۲۸۱ق).
 .6آیتالله محمدکاظم مهدوی دامغانی
(1401 -1316ق).
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بعد خوشبختانه ،اساتید زیادی در میان طالب بروز کردند [و تربیت شدند] ،مث ً
ال [طلبه] پانزده
ساله ،مال شد ،بیست ساله شد سی ساله و سی ساله خودش یک استادی است مثل آیتاهللها که
فع ً
ال در شهرهای مختلف هستند .اینها معمو ًال رسائل و مکاسب و کفایه را پیش آیتاهلل حاج
شیخهاشم قزوینی خواندند.
در عرض ادبیات و منطق و فقه و اصول ،کتب دیگری هم بود که طلبهها میخواندند .در سال
دوم طلبگی و مقدمات که یک فردی با عربی مأنوس میشد ،اعتقادات شیعه را ب ه عربی میخواند.
یک کتابی هست به نام باب یازدهم یا «باب حادی عشر» که آن را اساتید و عده زیادی از علماء
در این چند صد سال بعد از عالمه حلی (قرن هفتم) ،شرح زدهاند که به آن میگوئیم «شرح باب
حادی عشر» .در واقع طلبههای مستعد ،از سال سوم باب حادی عشر را میخواندند .جلوترش هم
در سال اول و دوم ،بیشتر متون فارسی میخواندند ،مگر آنهائی که در عربی خیلی قوی بودند و
ممکن بود در سال دوم که سیوطی را میخوانند ،باب حادی عشر را هم بخوانند .دو کتاب فارسی
دیگر مال مالعبدالرزاق الهیجی داماد آخوند مالصدرای شیرازی هست .آن فارسیها را هم
طلبهها نوع ًا خودشان مباحثه میکردند -اعتقادات شیعه بود -بعد از شرح باب حادی عشر ،كتاب
«شرح تجريدالعقائد» بود.
تجريدالعقائد مال خواجه نصيرطوسي 1است كه شايد (من فهرستنويس هم شدم و در اين
چهل پنجاه سال اخير با فهرستهاي خطي و چاپي مأنوسم) بيشتر از پنجاه نفر بر تجريدالعقايد،
شروح و تعليقات دارند ،يكي از آن شرحها ،مال عالمهحلي 2است[ .عالمهحلي] شاگرد خواجه نصير
طوسي در قرن هفتم و جزو فقها و علماي كالم تراز اول (مثل استادش خواجهنصير كه در كالم
تراز اول است و محققحلي كه در آن قرن بوده و در فقه تراز اول است) بود.
پناهگاه طالب در كالميات ،شرح تجريد بود .عرض كردم كه مشهورترين شرح تجريد،
«كشفالمراد في شرح تجريد االعتقاد» عالمهحلي است (او از نظر مذهبی با خود خواجهنصير
يكي است و [هر دو] شيعه اثنيعشري هستند) .البته ديگران هم از علماي اسالمي ،چه در مذهب
شيعه يا مذاهب ديگر اسالمي ،شايد نزديك به صد شرح بر آن زدهاند .بزرگان علماي اهل سنت
هم شروحي بر آن دارند ولي همين كشفالمراد في شرح تجريداالعتقاد عالمهحلي متداول است
عرب اصيل عراق است (حلي هست و در نجف و در
چون انشای آن تراز اول است .عالمه حلي ِ
متن كار) و محتواي مطالب را ميداند ،لذا براي هر جملة او و براي هركلمة او ،شما ميتوانيد يك
 .1محمدب ن محمد نصیرالدی ن طوسی ( ۵۹۷فضاي روشني را تحقيق كنيد[ .شرح] اين كتاب ،طلبهاي را كه در سالهاي پنجم و ششم است و
 ۶۷۲ق).با معالم و لمعه آشنا شده ،ميسازد .مخصوص ًا كه در اين بين ،عربياش هم در حد اجتهاد ميشود و
 .2حسنبن یوسفبن مطهّر ح ّلی ( ۷۲۶-۶۴۸ق).
خودش ديگر بعضي چيزها را هم كه استاد نگفته ،ميتواند تحقيق كند .شروح و تعليقات و حواشي
زيادي هم بر كشفالمراد عالمه زدهاند .ميبينيد فالني طلبهاي است كه مث ً
ال شش سال در حوزه
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بوده ،قوانيناالصول ،لمعتين (به قول ما) ،معالم و كشفالمراد را خوانده و به محلشان رفته ،ديگر
يك عالمي است! يعني ميتواند عقايد اصول فقه شيعه ،فقه شيعه و كالم شيعه را تدريس كند.
در اين بين بعد از شهريور 1320ش .كه روسها حمله كردند و دولت ظالم بود ،طلبهها متوجه
شدند كه كمبودي دارند و در بحثهاي «تفسير كالماهلل مجيد» نرسيدند كه وظيفهشان را انجام
دهند .همينطور در متون فارسي ،منهجالصادقين و اينها را ميخواندند .بعضي اساتيد بزرگوار هم
از نجف [يا قم] مثل «آيتاهلل آسيدابوالقاسم خوئي» 1و «آيتاهلل آسيدمحمدحسين طباطبائي
تبريزي» 2وسيله ترويج علم تفسير قرآن ِمجيد در ميان طالب عراق و ايران شدند .لذا طلبهها
درس تفسير را هم در روزهاي تعطيل وظيفه خودشان دانستند .فضال و بچههايي كه عربيشان
قوي بود ،اول در متون رفتند به سراغ مرحوم طبرسي .3آيتاهللالعظمي آسيدابوالقاسم خوئي در
نجف ،خودشان شروع به تفسير كردند كه بعد يك مقدار زيادي از آن چاپ شد .آيتاهلل عالمه
طباطبائي (آسيد محمدحسين) كه از تبريز به قم آمدند ،طلبههايي هم كه در خط قرآن و ائمه
طاهرين مخلص بودند ،آن بزرگوار را كمك كردند .ايشان بيانشان به لهجه آذربايجاني بود و براي
كسي كه هيچي تركي نميدانست ،در اوايل يك مقدار سخت بود كه از محضر مبارك ايشان
استفاده كند (مثل ماها كه در شهرهاي دور بوديم و تركي نميدانستيم) .خدمت اين بزرگوار تفسير
قرآن مجيد به جائي رسيد كه موفق شدند ده جلد شرح بحثهايشان را تنظيم و چاپ كنند به
نام مبارك «الميزان في تفسيرالقرآن» .ايشان در قم كه بودند ،تدريس ميكردند و اينها را خطي
مينوشتند و ميآوردند و كمكم هم چاپ ميكردند .در تعطيالت هم كه به زيارت مشهد ميآمدند،
طلبهها تقاضا ميكردند و ايشان بهعنوان مدرس اول تفسير ميكردند .در خود مشهد ،استادانی
ي تفسير ميگفتند و دوستشان ـكه االن نزديك صد سال
مثل آيتاهلل آميرزا جوادآقاي تهران 
4
عمر مباركشان هستـ آيتاهلل حاج ميرزا حسنعلي مرواريد خراساني كه خدا سالمتشان بدارد،
[تفسير ميگفتند] .شايد [ايشان] االن هم در مسجد مالحيدر ته بازار و نزديك محلشان [پيشنماز
باشند] ،تا پارسال خدمتشان ميرسيديم و خبر داشتم .وقتي درس فقه و اصول و كالم عموميت
يافت ،حتي در درس حاج ميرزا جوادآقاي تهراني ،بعضيها كه احتياج معمولي هم نداشتند و به
قول ما در دوره دكترا بودند ،براي بهرهمندي از معنويت قرآن مجيد ،ميآمدند آنجا مينشستند تا
از كلمات مبارك استفاده بكنند.
بنابراين ،اينها شد درسهاي معمولي كه در حوزه بهعنوان دوره سطح [ميخواندند] .معمو ًال
فونحو و بالغت و اصول فقه و دوره فقه متون ،بحثهاي اصول شيخ
طلبهها در دوره سطح ،صر 
انصاري و دو جلد کفایهاالصول آخوند خراساني (آخرين كتاب سطح حساب ميشد چون مختصر
و موجز و دقيق و سطح باال بود) را ميخواندند و براي درس خارج آماده ميشدند .معمو ًال هم از
لحاظ زمان ،هشت سال طول ميكشيد .مث ً
ال يك طلبهاي كه به اصطالح توي خط باشد يا به قول

 .1آیتالله سیدابوالقاسم موسوی خویی (-۱۲۷۸
۱۳۷۱ش).
 .2آیتالله محمدحسین طباطبائی (-۱۲۸۱
۱۳۶۰ش).
 .3ابوعلی فضلبن حسن َط ِربسی ( ۴۶۸-۵۴۸ق).
 .4آيتالله حاجمريزا حسنعيل مرواريد خراساين
(1383-1290ش).
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شما " "up to dateباشد و خوب بخواند ،در هشت سال دوره سطح كتب طالب را ميخواند و
آماده ميشود براي درس خارج ،يعني درسهايي كه استاد ميآيد ،مطالبي را پيشنهاد ميكند و
ديگر الزم نيست كه از روي يك كتاب باشد.
در اين بين ميبينيد كه بعضيها استعداد شعر دارند و شعر ميگويند يا حافظهشان خوب است
و اشعار بالغي و مخصوص ًا اخالقي و ديني را حفظ ميكنند .اينطور اساتيدي هم بودند که طلبهها
را تشويق ميكردند كه روزهاي تعطيل پيش استاد بروند و شعرهاي فالن شاعر را ميخواندند.
كدام اساتيد؟
نوع ًا استادها بودند ،فرض كنيد بنده .ميديديد عالقه دارم و دو ،سه روز ،شعرهاي الهيات را از
ال گلستان يا بوستان) براي خودم رونويس ميكنم (از سابق عالقه هم داشتم) مث ً
سعدي (مث ً
ال آغاز
كتاب گلستان« :بسماهللالرحمنالرحيم ،م ّنت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به
مفرح ذات.
شكر اندرش مزيد نعمت ،هر نفسي كه فرو ميرود مم ّد حيات است و چون برميآيد ّ
پس در هر نفسي دو نعمت موجود و بر هر نعمتي شكري واجب.
كـز عهـده شكـرش بـه درآيـد
از دسـت و زبــان كــه بـرآيــد	
عـذر بـه درگــاه خــداي آورد
بنده همان به كه زتقصير خويش
كـس نتواند كه بـه جـاي آورد
ور نــه ســزاوار خـداونــديـش	
بعد از اين ،بحثهاي معنوي و اخالقي و اجتماعي بود .طلبهها در روزهاي تعطيل به مقداري
كه شاگردها آمادگي داشتند ،از متون عربي اخالقي ـديني كه معمو ًال شعرهاي عربي اساتيد بزرگ
مثل شريف رضي ،1شريف مرتضي 2بودند يا خواجه نصيرالدين طوسي كه بعضي [از شعرهايش]
شعرهاي عربيـ فارسي خوبي بود[ ،استفاده ميكردند] .اينها [مربوط است به] طلبههايي كه فوق
برنامه بودند يا بيش از حد معمول در خطوربط بودند.
بعد ميافتادند در بحثهاي جهاني[ .قبل] از شهريور ۱۳۲۰ش .در حوزهها بحثهاي اجتماعي
و انتقاداتي كه در آنها بود بهصورت نظم و نثر ،به بهانه خواندن متون [مطرح ميشد] .بعد
مأمورين دولت متوجه ميشدند و سربهسر طالب ميگذاشتند.

 .1محمدب ن حسین شریفالرضی ( - ۳۵۹۴۰۶
بيشتر از چه متوني استفاده ميشد؟
ق).
 .2عل یب ن حسین علمالهدی ( - ۳۵۵ ۴۳۶ق) .فرض كنيد نظمهاي حافظ و سعدي و حتي كتابهايي مثل بيهقي يا در اخالقيات خواجه نصير.
متوني كه تيپ فرهنگيهاي غيرمع ّمم در تهران چاپ ميكردند و كتابهاي خواجه نظامالملك
مثل سياستنامه و از اين گونهها هم بود.
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همه اساتيد از اين متون استفاده ميكردند ؟
نه ،عرض ميكنم اساتيدي كه فارسيشان از حد معمول بهتر بود و از اول حافظ و سعدي و حتي
شاهنامه را ميخواندند ،با گلستان و بوستان مأنوس بودند و كمكم با نظامي و سنائي آشنا شدند .يعني
آنهايي كه روحيه ادبي داشتند ،مثالً تيپ ماها كه براي دلمان طلبه شده بوديم و عالقه داشتيم.
شهريور 1320ش .كه شد ،فضا مقداري بازتر شد و ميتوانستند با اين متون انتقاد كنند .آن
روايات مباركه يا آيات شريفه قرآن ،روايات نهجالبالغه و كتب ديگر كه ظلم را استيضاح فرمودند را
جدي گرفتند .از سالهاي ۱۳۲۸ ،۱۳۲۷ش .طلبهها خيلي سياسي شدند و فهميدند كه وظيفهشان
اين است كه اجتماع را اداره كنند .فرض كنيد حكومت ظالم نظرياتي دارد ،بعضي حرامها را اجازه
ميدهد كه در بازارها بفروشند يا در ادارات يك كارهايي بكنند .طالب به دستورهاي دولتي يا مسائل
قانونگذاري مجلس [و به مواردي از اين دست ،در منابر خود توجه ميكردند] .سالهاي بعد ،آيتاهلل
سيدابوالقاسم كاشاني (در لبنان تبعيد بودند) يا بعضي اساتيد ديگر در تهران سخناني گفتند .آيتاهلل
حاجآقا حسين بروجردي ـرئيس اسالم در قمـ هم بيسروصدا كساني را كه [مخالف] ظالمها بودند،
تشويق ميكردند .طلبهها فكر سياسيشان رشد كرد .بعضيها كه درسي بودند ،حواسشان خوب
جمع بود و يك سياسي شناخته شده ،نبودند مثل بعضيها كه زود بگويند ما وكيل بشويم يا در فالن
جا يك سخنراني بكنند و معروف بشوند .مث ً
ال از اساتيد ما حاج شيخهاشم قزويني ،آيتاهلل آقاميرزا
جوادآقا تهراني و آيتاهلل آشيخ مجتبي قزويني ،اينها سياسيون بودند .ميديديد درس «بيان الفرقان
ي معارفالقرآن را آقاي حاجشيخ مجتبي ميگفت و فكر سياسي هم داشت.
في احكام القرآن» يا ف 
1
البته درسي مثل «شرح منظومه حاجيسبزواري » را معمو ًال استادها يا حاج ميرزا جوادآقا در
ي قسمتهای
تعطيالت براي شاگردهايي كه زرنگ بودند و حواسشان جمع بود ميگفتند .از بعض 
آن هم انتقاد ميكردند كه حاجي سبزواري كه معصوم نيست و ممكن است از صد كلمهاي كه
حاج مالهادي گفته ،اين چند تا كلمهاش هنوز به اصطالح پخته [نباشد ،چيزي] مثل «رد فلسفه».
دقيقتر از ايشان در اين قسمت ،آيتاهلل آشيخمجتبي قزويني بود كه در منزل درس اسفار مالصدرا
را براي طلبهها تدريس ميكردند .يك هفته درس را ميگفتند يا آن متنها را شرحو بسط ميكردند
و آخر سر هم بعضي مسائل را ميگفتند يا آن متنها را شرح وبسط ميكردند و بعضي مسائل را
ميگفتند [و اشاره میکردند] كه «در نظر ما تمام نيست» يعني به صورت مؤدبانهتري كه به مؤلف
اهانت نشود .گاهي متون عرفاني مثل «شرح فصوصالحكم» محيالدين عربي 2و اینگونه كتابها
با هم بود كه تدريس ميكردند .با شاگرد شرط ميكردند كسي كه به اينجا ميآيد ،اگر يك جلسه
ببيند كه ما اينجا انتقاد ميكنيم ،نبايد اين را در جاي ديگري بگويد يا مث ً
ال منبري كه ميآيد ،روي
منبر نگويد مث ً
ال لعنت بر فالن كس يا فالني ،باطل گفته است .ادب [و احترام به] عالمهايي

 .1حاج مالهادی سبزواری (1290-1212ق).
 .2محمدب ن علیابن عربی ( -۵۶۰ ۶۳۸ق).
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كه معصوم نيستند[ ،رعايت شود مثل] محيالدين ،صدرالدين قونوي 1و عرفايي كه بحثهاي
استداللي ،عرفاني ،حكمتي و تصوفي داشتند .مث ً
ال مالصدرا 2را بگوئيم كه بد آدمي بوده ،از كجا
اين مطلب را ايشان فرموده [و بهتر است بگوئيم كه] بهنظر ميرسد كه تا حاال تمام نيست يا شما
از اينجاي آن انتقاد داريد.
متون محيالدين را چه كسي تدريس ميكرد ؟
محيالدين را كم تدريس ميكردند ،گاهي آيتاهلل آشيخمجتبي قزويني ميفرمود .يك درس
عمومي نبود ،مث ً
ال ماها يا آنهايي كه ادبياتشان خوب بود و خوب خوانده بودند و مطالب متن را
تشخيص ميدادند ،پنجشنبهها و جمعهها ميرفتند .طلبههاي معمولي كه ميآمدند ،گيج ميشدند.
بيشتر كتابهاي حاجي سبزواري رواج داشت ،همين شرح منظومه كه شعر هم بود ،ميخواندند.
استاد هم گاهي اينها را احساساتي و قشنگ ميخواند .بعد آخر هفته ميگفتند كه اين دو مطلب
حاج مالهادي سبزواري بهنظر ما شايد كامل و تمام نباشد ،مث ً
ال ما اشكالي داريم يا بهنظر ما
اينطور ميرسد .خيلي تقوا را رعايت ميكرد تا افراد زود نگويند كه اين فاسق يا منكر بوده است.
در اين بينها بعد از شهريور 1320ش .طبقاتي غيرمسلمان بودند كه مث ً
ال ميگفتيم تودهايها
و ماركسيستها يا المذهبهاي ديگر [ناتمام] .طلبهها از اين جهت خيلي تشويق ميشدند كه
حالت مناظره بگيرند ،يعني بروند اينها را پيدا كنند و بحث كنند و [بهاين منظور] مث ً
ال يك سال
الزم بود كه تفسير يا كالم بخوانند .لذا آقاي آشيخمجتبي قزويني در چند جلد ،دوره كتاب
«بيانالفرقان» را نوشتند .آيتاهلل آميرزا جوادآقاي تهراني ،كتاب «ميزانالمطالب» را نوشتند؛ يك
كتاب فلسفه بشري و اسالمي راجع به ماديين 3و ماركسيستها.
به فارسي ؟
به فارسي .جلد اول كتاب ميزانالمطالبایشان عادي است (به قول ما براي دوره ليسانس است)
و جلد دومش مسائل سطح بااليي است ،مث ً
ال بعضي حرفهاي محيالدين را ايشان نپسنديدند و
انتقاد كردند.

 .1محمد ب ن اسحا ق صدرالدی ن قونوی
( ۶۷۳-۶۰۷ق).
 .2محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی
( ۱۰۵۰ - 9۷۹ق).
 .3ماد یگرایان.
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بخش دوم؛ گفتوگو با دکتر سیدمحمد بجنوردی
الرحيم .من دوازدهم بهمن  1324در نجف اشرف
الرحمن ّ
الرجيم .بِسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشّ يطان ّ
متولد شدم .پدرم حضرت آيتاهلل العظمي آقاي سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي يكي از مراجع
تقليد بزرگ شيعيان بود .تولد ايشان در بجنورد است .تحصيالتشان تقريب ًا چهارده سال در مشهد
بود و به درجه اجتهاد كه رسيدند ،احساس كردند كه نياز دارند به يك حوزه اعلي از مشهد .در آن
روزگار حوزه اعالي جهان تشيع[ ،حوزه علمیه] نجف اشرف بود .به همين جهت [پدرم] در سال
 1340قمري (هشتاد و پنج سال پيش) به نجف مهاجرت كردند .در آن روزگاران اساتيد بزرگي در
نجف بودند ،مثل حضرت آيتاهلل
العظمي آقاي آسيدابوالحسن
اصفهاني (ایشان جد مادري من و
مرجع تقليد شيعيان جهان بودند)،
مرحوم ميرزاي نائيني 2و مرحوم
آقاضياء اراكي .3عمدت ًا اين سه
شخصیت استادهای ایشان در فقه
و اصول بودند .بعد از فوت مرحوم
آقاضياء اراكي (شصت و پنج سال پيش) ايشان جزو مدرسين اعالي درس خارج اصول شدند ،به
زبان عربي تدريس ميكردند و به همين جهت اكثر فضالي عرب كه از كشورهاي عربي بودند،
مثل لبنان ،سوريه ،مصر ،عراق و عربستان سعودي به درس ايشان ميآمدند .تا اينكه بعد از فوت
مرحوم آقاي آسيدابوالحسن اصفهاني مرجعيت ايشان شروع شد و رسالهشان را چاپ كردند .عده
زيادي از ايشان تقليد ميكردند ،چه در ايران در قسمتي از خراسان ،چه در عراق و بعضي از جاهاي
لبنان .بعد در سال  1394قمري فوت كردند و ايشان را در كنار مرقد موال اميرالمومنين(ع) دفن
كردند .در وقت فوت ،عمرشان هشتاد و پنج سال بود .بعد در حوزه نجف تا چهل روز درسها
تعطيل بود و ماتم خيلي بزرگي گرفتند ،چون اضافه بر اينكه يك مرجع بزرگي را از دست دادند،
استاد بزرگي از دست رفته بود.
ايشان در مشهد كه بودند اضافه بر علوم فقه ،اصول و ادبيات ،يد طوالئي در فلسفه داشتند .در
آن زمان دو بزرگوار بودند ،يكي به نام «حاجي فاضل حكيم» كه شاگرد حاج مالهادي سبزواري
بود و يكي هم مرحوم «آقا بزرگ شهيدي» كه از شاگردهاي ميرزاي جلوه بود .اين دو نفر ،استاد
بزرگ فلسفه در مشهد بودند .ايشان در اين چهارده سالي كه در مشهد بودند ،حدود هشت سالش
را به درس فلسفه اين دو استاد ميرفتند؛ چون تخصص يكيشان در فلسفه مشاء بود يعني مرحوم
آقابزرگ شهيدي و ديگري كه حاجيفاضل حكيم باشد ،در فلسفه اشراق تخصص داشت .بههمين
1

 .1مصاحبه با ايشان در دو جلسه از 83/7/18
تا  83/8/18به مدت  ۵۹دقيقه انجام شده
است .بخش حارض گزيدهاي از مطالب
جلسات مصاحبه با ايشان است.
 .2آیتال ّله شیخمحم دحسین نائینی (-1239
 1315ق).
 .3آیتال ّله ضیاءالدین علیبن مالمحمد عراقی
( 1361-1278ق).
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جهت (من اين را كام ً
ال مشاهده ميكردم) هم در فلسفه مشاء كه فلسفه بوعلي باشد و هم در
فلسفه اشراق سهروردي يا محيالدين عربي و اين طرز تفكر تخصص داشت.
در آن روزگاران در حوزه نجف مراجع و آقاياني بودند ولی من يادم ميآيد در فلسفه كسي
وارد نبود و عمدت ًا در فقه و اصول بودند .يگانه كسي كه اضافه بر فقه و اصول ،فلسفه را آن هم به
اين شكل گسترده –هم در فلسفه مشاء و هم در فلسفه اشراق– ميدانست ،ايشان بود .به همين
جهت اين توفيق را خداوند تبارك و تعالي به ما داد كه اضافه بر فقه و اصول كه من در خدمت
ايشان تل ّمذ ميكردم ،از مباحث عقلي و فلسفه هم بهرة وافري از ايشان بردم.

 .1آیتالله سیدمحمدکاظم طباطبائی
یزدی ( ۱۳۳۷-۱۲۴۷ق(.
 .2شیخصدرای بادکوبهای متوفی به
1394؟ ق .شاگرد سیدمحمدجواد تربیزی
و شيخاسدالله يزدي .وی همچنین در
نجف استاد فلسفه امام موسی صدر
بوده است.
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آیا بهجز رساله عمليه ،تأليفات ديگري هم داشتند؟
ِقهيه» را نوشتند كه هفت جلد آن تا االن چاپ شده و
ايشان تأليفات زيادی داشتند و «القَواعد الف ّ
پنج جلد ديگرش در نجف موجود است و من قبل از اينكه بيايم به ايران در جايي مخفي كردم.
منتظرم كه انشاءاهلل طوري بشود كه من بتوانم آن بقيه را بياورم که با اين حساب ميشود دوازده
الفقهيه يك ابتكار جديدي است و [در ميان] فقهاي شيعه هيچكس را كه كتاب
جلد .القواعد
ّ
بهاين مفصلي كه فقه را در دوازده جلد بنويسد ،نداريم .اضافه بر آن يك دوره اصول نوشتند به
نام «منتهي االصول» كه هم آراء بزرگان اصول در آن است و هم مباني جديدي كه خودش در
اصول دارد .طرز نويني در اين بهكار رفته يعني مسلكهاي بزرگان را نقل ميكند ،بعد هم نظريات
خودش را مي دهد و در جاهايي هم كه بايد بحث فلسفي بشود ،كام ً
ال بحث فلسفي كرده است.
ايشان يك حاشيه بر اسفار در دو جلد دارد به نام «قولنا في الحكمه» كه اين هم جزو همان
مخطوطاتي است كه االن در نجف است و بايد چاپ كنيم .يك حاشيه مفصل بر عروهالوثقي
آسيدمحمدكاظم يزدي ،1حاشيه بر وسيلهالنجاه مرحوم آسيدابوالحسن اصفهاني و يك كتابي دارد
«الرسائل» كه مجموعه رسائل فقهي و بحثهاي متفرقه در آن نوشته شده و اين هم جزو
به نام ّ
همان مخطوطاتي است كه در نجف است و بايد انشاءاهلل بتوانيم اينها را بياوريم و چاپ كنيم.
اشاره كرديد كه مرحوم پدرتان در حوزه نجف فلسفه هم تدريس ميكردند .لطفاً

بفرمائيد كه آيا تدريس فلسفه در حوزه نجف با مشكلي مواجه نبوده است؟
تدريس فلسفه در نجف خيلي مشكل بود .البته ايشان اوايل كه آمده بودند در (سنین جوانی)
تدريس ميكردند ،يعني هشتاد و پنج سال پيش ولي بعدها ديگر تدريس نميكرد چون در نجف
خيلي مستنكر بود كه كسي بيايد فلسفه درس بدهد و ج ّو ضد فلسفه در آنجا بود .حتي خود من
پيش يك بزرگواري كه مرحوم آقاي «آشيخصدراي بادكوبهاي» 2بود ،فلسفه -شرح منظومه و بعد
هم اسفار -را ميخواندم .او در يك مسجد درس ميداد و يادم ميآيد كه بعد از بيست روز مردم
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آمدند و در اين مسجد را قفل كردند و نوشتند «ها ُهنا محل ُ
الكفر» یعنی اينجا جاي كفر است!
مجبور شد كه بهطور خصوصي ميآمد به منزلمان و به ما درس ميداد .زياد هم اظهار نميكرديم
چون اگر اظهار ميكرديم ،مساوي با بيديني بود .كسي را كه فلسفه ميخواند ،ميگفتند بيدين
است ،درحاليكه اص ً
ال دين انسان از راه فلسفه قوي ميشود و عمدت ًا بايد مباني فلسفي قوي شود تا
اعتقاد به مبدأ و معاد و وجود خدا را با عقيده و برهان عقلي داشته باشيم .خوب متأسفانه هميشه در
حوزههاي علميه اين مسئله بود و فلسفه مهجور بود و كساني كه فلسفه را بلد بودند ،برايشان نقص
شمرده ميشد .كسي را كه ميخواستند بكوبند ،ميگفتند ايشان فيلسوف است يا ايشان فلسفه بلد
است و وقتي ميگفتند فلسفه بلد است ،يعني مثل اينكه ميگفتند طرف فاسق است و اينطور بود.
اگر يادتان باشد امام يك وقتي فرمودند كه مرحوم حاج آقا مصطفي -فرزند بزرگشان -در
مدرسه فيضيه از كوزه آب خورده بود ،ميگفتند بايد برويد اين را آب بكشيد .چونكه حاج آقا
مصطفي فلسفه ميخواند و در فضای فلسفه بود .اين جو در قم ،مشهد و نجف بود و هميشه
متأسفانه جو ضد فلسفه در حوزههاي علميه حاكم بود.
ايشان هم آن اوايل ميگفت و بعد ديگر فقط در فقه و اصول بودند .اص ً
ال ما در حوزه نجف
كسي را نداشتيم كه از فقها و علماي اصول باشد و فلسفه را هم خوب بلد باشد .فلسفه دو شكل
است ،يك وقت است كه بنده ميروم و دو سه كتاب فلسفي را ميخوانم كه به من نميگويند
فيلسوف .فيلسوف به كسي ميگويند كه خودش هم صاحب رأي در فلسفه باشد و آرائي داشته
باشد ،حرفهاي صدرالمتألهين را در اسفار نقد كند يا اشكاالتي به شيخالرئيس داشته باشد ،بر
حاج مالهادي سبزواري اشكال داشته باشد و خودش يك مباني جديد فلسفي داشته باشد .به اين
ميگويند فيلسوف و ايشان از اين دسته بودند ،يعني فيلسوف بودند .خود امام (خدا رحمتش كند)
به من فرمودند كه ايشان در فلسفه صاحب رأي بود يعني براي خودش در فلسف ه آرائي داشت و به
آراء فالسفه بسنده نميكرد .خوب ،در فقه و اصول هم كه ضربالمثل بود.
فرموديد كه هم اسفار و هم منظومه را نزد آقا صدراي بادكوبهاي خوانديد ،آيا
تحصيالت فلسفي شما تنها پيش ايشان بوده يا نزد شخص ديگري هم فلسفه
را خوانديد و ادامه داديد؟
بوبيه را مطالعه ميكردم و
من در كنار شرح منظومه و اسفار ،خودم مشاعر مالصدرا و شواهد ّ
الر ّ
احيان ًا با افرادي مباحثه هم ميكردم و حتي اشارات شيخالرئيس را هم [با همين ترتيب ميخواندم].
لكن احساس كردم كه بايد يك مقداري فلسفه غرب را هم بلد باشم .استادي در دانشگاه بغداد به
نام آقاي دكتر آلياسين بود كه در فلسفه غرب استاد معتبري بود.

دو فصلنامه تاریخ شفاهی ،شامره 7

163

عراقي بود؟
بله ،در دانشگاه بغداد .به من هم عالقهمند بود .به او گفتم كه شما فلسفه غرب را بلديد اما فلسفه
اسالمي را بلد نيستيد .گفت كه بله ،خيلي دلم [ميخواهد ياد بگيرم] .گفتم بيا با هم معامله كنيم،
من روزهاي پنجشنبه ميآيم بغداد ،فلسفه اسالمي را به شما درس ميدهم و شما هم فلسفه غرب
را [به من ياد بدهید] .مدتي كار من اين بود كه بعد از اذان صبح ،نماز صبح را كه ميخواندم،
ميرفتم بغداد (دو ساعت راه است بين نجف تا بغداد) .ابتدا من يكساعت ونيم به او شرح منظومه
درس ميدادم و بعد او هم براي من فلسفه غرب ميگفت ،چون من احساس ميكردم كه در فضاي
آن روز عراق و نجف ،بايد حرفهاي آنها را هم بلد باشم تا بتوانم شُ َبهاتي را كه عليه اسالم القاء
ميكنند ،پاسخ بدهم.
به همين جهت با اينكه سِ ّنم خيلي كم بود ،جلسات خوبي آنجا تشكيلدادم .چون زبان عربي و
فلسفه اسالمي را هم خيلي خوب بلد بودم (چون خيلي كار كرده بودم) و فلسفه غرب را هم به ياد
داشتم (حرفهاي كانت ،هگل ،دكارت ،ماركس و اينها را هم كام ً
ال ميگفتم) ،به همين جهت كثيري
از شُ بهات جوانها حل ميشد.
يعني شما جلسات تدريس فلسفه داشتيد؟
بله ،براي جوانها ،بهعنوان بحث عقايد و اينطوري بود .البته بعد فهميدم كه كمونيستها ميخواستند
يك شب مرا ترور كنند!
در كتابهاي ديگر صدرالمتألهين و شيخالرئيس هم زياد مطالعه و مباحثه ميكردم ،مثل همان
اشارات و خوب ،دركنار آن فقه اصول را هم كام ً
ال كار ميكردم ،تا اينكه [فرد] خيلي بزرگواري مرا
نهي كرد از فلسفه ،يعني براي من تحريم كرد.
اسمشان را نميفرمائيد؟
نه ،نميتوانم بگويم .من هم براي او خيلي [حرمت] قائل بودم و ديگر خداحافظي كردم و فلسفه
را گذاشتم كنار و فقط چسبيدم به فقه و اصول ،تا امروز.
البته پيش پدر هم كه فلسفه ميخوانديد.
او اص ً
ال در هر جا براي خودش حرف داشت يعني مبنا داشت .من از او خيلي استفاده حضوري كردم
يعني لقمه را آماده ميكرد و ميگذاشت دم دهان ما و كاري را كه بنده بايد ميرفتم دو سه ساعت
زحمت ميكشيدم ،او در ظرف هفت ،هشت دقيقه لُب لُباب مطلب را ميگفت .اص ً
ال او خيلي كمك
بود براي من و از او خيلي استفاده كردم .واقع ًا غير از حق پدري و استادي در فقه و اصول ،او خيلي
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به گردن من حق دارد ،خيلي حق دارد ،تقريب ًا اكثر چيزهاي كه من دارم ،از او دارم و در درجه دوم،
از امام خميني و در درجه سوم هم از آقاي خوئي1؛ از اين سه تا .عمدت ًا من از اينها [بهره بردم].
لطفاً در مورد شيوة تدريس و شخصيت آيتاهلل خوئي ،توضيح بفرمائيد.
من پيش ايشان فقه ميخواندم و نيز كتاب زكات ،خمس ،صوم 2و قسمت زيادي از كتاب حج را.
شيوة تدريس ايشان طوري بود كه مقدار زيادي بحث رجالي ميكرد يعني رواياتي را مطرح ميكرد
و در سند روايت بحث زيادي ميكرد .اساس ًا ايشان اينطور نبود كه به رأي مشهور قدما زياد ارزش
قائل باشد و خالف اساتيد ديگر كه خيلي حرمت براي قدماي اصحاب قائل بودند ،ايشان نه .خيلي
خوشبيان بود و بيان زيبايي داشت .بهقدري مطلب را ُرفته و مرتب ميكرد كه اص ً
ال ميشد آدم
همان حرفهاي وی را پياده كند و بدون ويرايش چاپ كند .كثيري از اين تقريرات كه از ايشان
چاپ شده است را كه نگاه ميكنم ،ميبينم مثل اينکه توي درس نشسته ام و گوش ميكنم و همه
الفاظ اوست و ميدانيد اين تقريرات نيست و اين ،از نوار پيادهكردن است .تقريرات در عرف ما اين
است كه -سابق ًا ضبط صوت هم رسم نبود -شب كه آدم مطالعه ميكند ،بايد بنشيند و فكر كند
وصحبت های ایشان را به رشته تحرير درآورد .دركنارش هم آدم ده پانزده كتاب ديگر را مطالعه
ميكن د -آن اقوال و رواياتي را كه نقل كرده است -و دو ساعت زحمت ميكشد تا يك صفحه
بنويسد ،روش اينطوري بود .اين روشي كه آمد ،ضبط صوت ميآوردند و ضبط ميكردندو همان
را هم پياده ميكردند .االن من تقريرات ايشان را كه نگاه ميكنم ميبينم اص ً
ال الفاظ مال ايشان
است و پياده كردهاند .نبايد براي اين ،كلمه تقريرات را بياوريم و بايد بگوئيم آمده نوار درس ايشان
را پياده كرده است .ميخواهم بگويم اينقدر سبك تدريس وی منظمومرتب بود.
من خوشم ميآمد اما به سؤال پرسیدن عادت كرده بودم و زياد به عمق مسئله رفتن .او خالف
دو استاد ديگرم بود يعني مرحوم پدرم و امام تا ته خط ميرفتند و مسئله را حل میکردند و واقع ًا
از اول حمله ميكردند و لذا ما را هم بهحالت نقادي بار آوردند .اين حالت كه آدم خيلي ُحسن ِظن
به استاد و معلم در مسائل علمي نداشته باشد ،از يك حيث خيلي خوب است چون اگر آدم زياد
ُحسن ِظن داشته باشد ،تعبداً و از روي دوستي و عالقه قبول ميكند و ديگر به انديشهاش فشار
نميآورد كه دنبال يك مطلب جديد برودُ .حسن ِظن دارد و روي عالقة زياد قبول ميكند .اما اين
دو بزرگوار اينطور نبودند و خالصه اهل «پنجه بگير و حمله» بودند و لذا من هم تقريب ًا اينطور بار
آمدم ،يعني االن که من درس ميدهم ،عمدت ًا حمله و نقادي است .بهنظر من خدمت بزرگي است
كه اين دو بزرگوار به من كردند .اما مرحوم آقاي خوئي كمتر اين حالت را داشت كه ايراد بگيرد
و حمله كند .مطالب را خيلي منظمومرتب ميگفت .دروس او براي افراد مبتدي خيلي عالي بود،
اما اگر كسي ميخواست دقت بيشتري كند و به عمق مسئله برود ،برايش يك خرده مشكل بود.

.1آیتالله سیدابوالقاسم موسوی خویی
(۱۳۷۱-۱۲۷۸ش).
.2روزه.
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بيشتر سنت را رعايت ميكردند؟
بله.
ساير استادانتان چطور ،آيتاهلل حكيم 1و آيتاهلل حلّي2؟
آيتاهلل حكيم فقيه خيلي خوبي بود ،در فقه خيلي خوشذوق بود ،اما او هم زياد پنجهگير نبود و
منظم بود ،چون اول مينوشت بعد درس ميگفت .دو سبك هست ،يعني بعضيها مثل امام بودند
كه اول درس ميگفت و بعد درسش را مينوشت ،مث ً
ال اين شش ،هفت جلد كتابالبِيعي كه در
نجف نوشت ،به این سبک بود كه قبل از ظهر درس ميگفت و عصر مينوشت .در اين سبك،
نوشتن خيلي قوي در ميآيد يعني آدم قب ً
ال درس گفته و مسئله را خوب حالجي كرده و نوشتهاي
را هم كه مينويسد ،خيلي با دقت است .عدهای هم هستند كه اول مينويسند و بعد درس ميدهند
و طبيعت ًا درسشان منقحتر در ميآيد ،ولكن نوشته ممكن است يك مقداري [نیازمند بازبینی]
باشد .مرحوم آقاي حكيم از اين دسته بود كه نوشتهاش را ميآورد در کالس درس ميخواند يعني
معلوم بود كه قب ً
ال نوشته و كارش را كرده و بعد درس ميگفت .درس وی در مجموع خيلي خوب
بود چون فقيه حسابي بود.
مرحوم حلّي شايد يك مقداري نزديك بود به سبك حمله و پنجهگيري و واقع ًا محقق و موفق
بود ،خيلي حرفهاي تازه داشت .واقع ًا او هم يك فقيه صاحب نامي بود  -خدا رحمتش كند -و ما
از او هم خيلي زياد استفاده كرديم.
علماي نجف در زمينه تأليف كتاب و مقاله يا محاجه و نوآوري در مسائل علمي چه
شيوهاي داشتند؟ آيا بيشتر از همان منابع قديمي كتابخانهها استفاده ميشد يا
اينكه خودشان صاحبقلم بودند و به شيوههاي جديد هم توجه ميشد؟
.1آیتاللهسیدمحسنطباطبائیحکیم واهلل بعضي از اين عربهاي علمای نجف ،اهل قلم و خطابه بودند و علتش اين بود كه با مراكز
(1349 -۱۲۸۶ش).
علمي ديگر ارتباط داشتند .قهراً [كساني بودند که] نوآوري داشتند و خيلي باز فكر ميكردند ،مثل
.2شي خحسني ّ
١٣٩۴ق(.
(1309؟-
حل
 .3آ یت ا لله محمد حسین مرحوم كاشفالغطاء 3و افرادي كه اينطوري فكر ميكردند يا مثل علماي ايراني كه در نجف بودند.
فالغطاء (۱۳۷۳ -۱۲۹۴ق).
کاش 
خوب اينها دقتشان بيشتر از عربها بود ،لكن اكثراً همان حالت سنتي را داشتند.
يك نقص بزرگي در حوزه نجف بود و آن اينكه خيلي با فلسفه سروكار نداشتند .آنها حالت
متعبد به همان بودند و به اقوال فقها و علماي سابق بسنده ميكردند .اما خوب
سنتي داشتند و ّ
واقع ًا دقت خوب و مباني قوي داشتند چون حوزه نجف ،بسیار قوی بود .افرادي كه نوآوري داشتند
و باز فكر ميكردند ،كم بودند .ميخواهم بگويم معمو ًال كساني كه در فلسفه خيلي مسلط بودند،
بازتر فكر ميكردند يعني اين براي ما كام ً
ال مشهود بود كه فلسفه يك حالت ژرفنگري به آنها
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ميداد .فيلسوف هميشه از باال به پائين نگاه ميكند .اينگونه افراد بهطور خيلي وسيع به فقه و مسائل
ديگر نگاه ميكردند و لذا بهعنوان كسي كه فلسفه بلد بود ،مورد حمله هم قرار ميگرفتند .اص ً
ال آنجا

فلسفه بلد بودن جرم بود و ما هم پنهاني ميخوانديم .اينطور نبود كه آدم بتواند آنجا به راحتي فلسفه
بخواند ،لكن اثر خودش را ميگذاشت .آنهائي كه خوب فلسفه بلد بودند ،اصولشان هم خيلي قوي
ميشد .اصول مقداری با فلسفه ارتباط دارد .كسيكه فلسفهاش خوب باشد ،اصول خيلي خوبي دارد و
محسوس بود .مث ً
ال از استادان ما ،مرحوم پدرم يا امام ،اصولشان خيلي خوب بود ،چرا كه فلسفهشان
خيلي قوي بود و مباني خيلي محكم و روشني هم در اصول داشتند .اما آنهائي كه در فلسفه هيچ
كاری نكرده بودند ،محسوس بود كه در برخي جاها در اصول مسئله ميلنگند .در عين اينكه آدم
قوياي بود اما خوب وقتي وارد نباشد ،ميديديد كه خالف اصطالح صحبت ميكند و از مطلب پرت
ميشود ،بهويژه كه در حوزه نجف بود.

اشاره فرموديد كساني كه فلسفه ميدانستند ،آمادگي داشتند كه با مسائل روز
مواجه بشوند .در دورهاي که کمونیسم و احزاب چپ در كشورهاي جهان سوم
فعاليتهاي گستردهاي را شروع كرده بودند ،نقش افرادی که فلسفه میدانستند
چگونه بود؟
مث ً
ال اگر كسي فلسفه بلد نبود نميتوانست به حزب كمونيست عراق يا همان حزب شيوعي
(عربها ميگويند) جواب بدهد! به او كه نميشود گفت قال الباقر (ع) و بايد با براهين عقلي
پاسخش را داد .مث ً
ال وقتي او ميآيد مسئله ماديت ديالكتيك را مطرح ميكند ،شما بايد بتوانيد
پاسخش را بدهيد .اين نيست جز اينكه آدم هم بايد فلسفه اسالمي را بلد باشد و هم من به اينجا
رسيدم كه بايد فلسفه غرب را هم بلد باشم .يعني اگر كسي در فلسفه غرب مسلط بود ،قشنگ
ميتوانست به آنها پاسخ بدهد و اص ً
ال موضوع اينها را از بين ببرد.
آيا در كنار حوزه علميه نجف كه قويترين حوزه علميه دنياي تشيع بوده ،اهل
تسنن هم حوزههاي قوي فقهي در كشور عراق داشتند؟ آيا براي ايجاد اختالف
بين تشيع و تسنن در اين دو مركز علمي ،فعاليت خاصي صورت نميگرفت؟
ببينيد [از حیث فضای سیاسی] ،عراق مستعمره انگلستان بود و استقالل خود را در سال  1920م.
گرفت و در انقالب 1920م .به رهبري مرحوم آيتاهلل ميرزا محمدتقي شيرازي ،با انگليسها
جنگيدند و آنها را بيرون كردند .پس از آن ،بنا شد عراق استقالل پيدا كند .هشتاد درصد ملت
عراق شيعه و بيست درصد اهل تسنن هستند .سياست انگلستان هميشه اينطور است كه اقليت
را حاكم بر اكثريت ميكند .اين سياستي است كه از اول داشت .وقتي اقليت حكومت كند ،خيلي
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نيرومند نيست و پشتوانه زيادي ندارد و از طرفي اكثريت هميشه منتقد است .بعد هم تفرقه مياندازند
و سياستش اين است« :تَف َِّر ْق و تَ ُس ْد» یا تفرقه بينداز و سيادت و آقايي كن كه اين اص ً
ال تز آنهاست.
آمدند در عراق همين كار را كردند .حكومت تشكيل دادند و يك سني را گذاشتند پادشاه عراق ،بهنام
فيصل االول .1اص ً
ال شيعهها را در حكومت نگذاشتند .همه تشكيالت ،وزراء و نخستوزير سني بودند.
بعد هم به همين بسنده كردند و شروع كردند به تحريككردن ،شيعهها را ضد سنيها و سنيها
را ضد شيعه .البته هرجا مقابله بشود ،دو طرف متعصب درميآيند .خوب شيعهها را معمو ًال هي
ساكت ميكردند [که اعتراض] نكنيد اما سنيها ،سنيهاي متعصبي درآمدند و خيلي شيعهها را اذيت
ميكردند .مث ً
ال شيعهها را به دانشكدة افسري راه نميدادند كه افسر بشوند .افراد ارتش شيعه بودند
اما همه صاحبمنصبها سني بودند و نميگذاشتند كه شيعهها وارد دانشكدة افسري بشوند .توي
ادارات ،پستها ،مديركلها و معاونها ،همهجا سنيها بودند و شيعهها را نميگذاشتند .تا ميتوانستند
نميگذاشتند توي دانشگاهها وارد بشوند .يعني يك محاسبه عجيب و برنامهريزي دقيقي شده بود كه
هميشه كاری كنند كه نخبگان عراق سني باشند و شيعه نباشند.
ي [طبع ًا در مقابل] انجام ميگيرد .كمكم انجام گرفت تا در سال 1958م.
اما خوب ،يك واكنش 
انقالبي در عراق رخ داد به رهبري عبدالكريم قاسم كه او شيعه بود .محصولش بعد از چند سال
داده شد كه افسرهاي شيعه از دانشكدة افسري فارغ التحصيل شدند .تعداد زيادي از وزراء را شيعه
گذاشتند و استاندارها و مديركلها همينطور و فضايي برابر برای شيعهها حاصل شد .اما خوب
سنيها تا توانستند ،كودتا پشتسر كودتا ،تا اينكه همين حزب بعث به سركردگي احمد حسنالبكر
و معاونت صدام كودتا كردند و تقريب ًا ارتشهاي سني عراق قدرت را بهدست گرفتند و عبدالكريم
قاسم را كشتند .خوب ،قدرت دست اينها آمد و به عناوين مختلف شيعهها را اذيت ميكردند،
دستجات [عزاداری] را منع ميكردند ،اول كاري كه ميكردند قمهزني را منع كردند ،بعد زنجيرزني
را ،بعد سينهزني را و خالصه . ...
هميشه هم بهترين راه را در اين ميديدند كه قضاياي سيدالشهداء را كمرنگ كنند .چيزي كه
حافظ تشيع در عراق بود ،محرم و صفر بود كه وقتي ميآمد ،ديگر جوشوخروش عجيبي در شيعيان
پيدا ميشد كه تمام زحماتيكه سنيها در اين مدت كشيده بودند و ترويجهايي كه در مدارس و
دانشگاهها و براي بچهها كرده بودند ،همهاش بر باد ميرفت .اينها فهميدند كه بايد جلوي محرم و
صفر را گرفت .خيلي مبارزه كردند و افرادي را اعدام كردند ،به این دلیل که مث ً
ال از نجف پياده به
كربال ميرفتند! شما ببينيد! خيلي خيانت كردند ،بهخصوص از وقتي كه صدام که يك سني بسيار
 .1فیصل االول ،حسین ملقب به ملک
فیصل اول .اولین پادشاه کشور عراق متعصب آدمكش بيرحمي بود ،روي كار آمد .اطرافيانش هم همه ،مثل خودش بودند .اينكه ميگويم
(۱۹۳۳ -۱۸۸۳م).
عليالتحقيق است و اق ً
ال نيم ميليون از شيعيان عراق را كشتند ،علياالقل! دستهجمعي اعدام ميكردند
نه اينكه [ناتمام] مث ً
ال صدتا صدتا ،دويستتا دويستتا .گورهاي دستهجمعي اينها را ميكندند و همه
را دستهجمعي ميانداختند آنجا .االن دارند همينطور اينها را درميآورند.
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