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اي اسـت کـه در    به مانند شجره طیبه )باور به توحید( بهکلمه طی

هـا ریشـه دوانـده و اسـتوار گردیـده و       عمق فطرت توحیـدي انسـان  

جان انسـان گسـترده شـده و بـه اذن و اراده      در آسمانِهایش  شاخه

هاي ناب از باور پـاك، اخـالق متعـالی و     ها میوه زمان ي خدا در همه

  آورد. بار می ،اعمال صالح

 ي نبوت و والیت هم مصداقی دیگـر از شـجره   ي مبارکه ي شجره

به است که در هر حین و زمـانی عالمـانی دیـن پنـاه بـه عنـوان       طی

بـه ظهـور کـرده و بـه     طی ي این شـجره  ي ن پیامبر و ثمرهدارا میراث

  بندند. ت میاعتقادي و فقهی کمر هم ،دفاع از مرزهاي دینی

                                                
 .25ـ  24 آیاتراهیم، . سوره اب1
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اسـت کـه وقتـی بزرگـان اصـحاب رسـول خـدا         آمـده  در روایت

ـ    جنـگ  رواحـه در   نهمچون جعفر طیار، زید بن حارثـه و عبـداهللا ب

ـ     پیـامبر  ،جنگیدند میموته  ر منبـر  بـه اذن خـدا در مسـجد و ب

د و خبر شهید شدنشـان را اعـالم   دا گزارش دفاع جانبازانه آنها را می

بر خـود   ،فرمود و اصحاب با شنیدن خبر فقدان این بزرگ مردان می

کشیدند و گویا یـأس بـه آنهـا     و آه حسرت از نهاد بر می ندپیچید می

، جبهه دیـن  یاران بزرگ رسول خداآورد که با شهات  هجوم می

  گردد.   خالی و خلوت می ،جان برکف اناز مدافع

اصـحاب خـود   ر یرا در ضـم  حالت حزن و دردن یرسول خدا که ا

  »کنید و گریه امانتان را بریده است؟ چرا بیتابی می«د، فرمود: ید

چگونه نگرییم و حال آن که خوبـان و بزرگـان و فضـیلت    گفتند: 

  شوند! کوچند و شهید می دارانمان می

  ود:رسول خدا به آنان فرم

 
َ

، ال وا
ُ

ْب�
َ

ا ت
َ َّ

من
ِ

إ
َ

  ف
ُ

ل
َ

ث
َ

ِتي م
َّ

م
ُ

  أ
ُ

ـل
َ

ث
َ

ِدی م ــحَ
َ

  ٍة ـق
َ

ـام
َ

ـا ق
َ

ْیھ
َ

ل
َ

َ�  ع
َ

ـ�
ْ

ص
َ

أ
َ

، ف ا
َ

ـاِحُبھ
َ

 ص

ا،
َ

  َو  َرَواِکَبھ
َ

ا، َبىن
َ

ھ
َ

َساِ�ن
َ

  َو  م
َ

ق
َ
ل ا، حَ

َ
ھ

َ
َعف

َ
  س

ْ
َعَمت

ْ
ط

َ
أ

َ
  ف

ً
اما

َ
، ع

ً
ْوجا

َ
  ف

َّ
ُ

  مث
ً

اما
َ

 ع

،
ً

ْوجا
َ

  ف
َّ

ُ
  مث

ً
اما

َ
، ع

ً
ْوجا

َ
  ف

َّ
َعل

َ
ل

َ
ا ف

َ
ْع  آِخَرھ

َ
 ط

ً
  ما

ْ
ن

َ
  أ

َ
ون

ُ
�

َ
ا ی

َ
ھ

َ
د ْجَو

َ
، أ

ً
َوانا

ْ
 َو  ِقن

ا
َ َ
َوهل

ْ
ط

َ
  أ

ً
َراخا

ْ
   1؛ ِمش

ل باغی اسـت کـه   ثَم ،ت منل امثَزیرا م ؛تابی نکنید بی

هـا و حـرس    ها، ساختن بنیان صاحبش به اصالح زمینه

ت کرده و این باغ هـر سـال جمـاعتی را    درختانش هم

تر، هـاي بعـدیش نیکـو    دهد و چه بسا خوشـه  طعام می

  تر و چشمگیرتر باشد. خوش طعم
                                                

 .141، صامالی طوسی. 1
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سنّت الهی، بلکه ایـن فـیض و رحمـت خـدایی در تمـام      ن یا بر بنا

 هاي حیات بشر ادامه داشته و پس از رسول نـور و هـدایت   برهه

و امامــان عصــمت و عظمت(صــلوات اهللا علــیهم اجمعــین)، عالمــان 

هـاي   هاي علمی آنان، صـفحه  بزرگی پا به عرصه نهادند که مجاهدت

  روشنی را در دفاع از حدود و ثغور دین و فقه اسالمی گشود.

 ي آن بـه اراده  ين و اجـرا یـ دفـاع از د  رسـالت  ،در دوران معاصر

قـرار   ینیر زمان حضرت امام خمیبر دوش عالم کم نظ وندخدا

بـر   متناسب با زمـان و مکـان   صحیح و شان با ارائه قرائتیگرفت و ا

جـاد  ی، بـه ا و علـوي  اساس متـون اسـالمی و علـوم نبـوي    

آحاد ملّـت   ياریو به  نایل گردید یاسالم يو جمهور ینیحکومت د

 را بعد از عصر نبـوت  شیعی اسالمی ـ  ن حکومتیاول دایبنایران 

راهکارهـا،  ش با ارائه یخو ينهاد و در دوران رهبربنیان  و امامت

 نیـ د ياجرا ي نهیزمبا مقتضیات زمانه، متناسب  يها و فتواها هینظر

  فراهم آورد.  و ...  یاجتماع ي،اقتصادی، اسیرا در ابعاد س

 هاي بلنـد  اندیشهاو جرأت ابراز  درامام حضرت ت و شجاعت یعلم

بـا  در ادامه  .اثر کرد یر را بس مآبان متحجو هجوم مقدپدید آورد را 

 ی کـه مبارکو تفکّرات ه ین روین بود که ایامام خوف احضرت رحلت 

حقـایق  نـده  یآدر و بود، مورد دستخوش قرار گیرد اش   ایشان منادي

به نحوي دیگر تفسیر و توجیـه گـردد، ولـی اراده و قـدرت خداونـد      

ها غلبه یافته و بـا   متعال در یاري رساندن به دین و اهلش، بر نگرانی

هاي حضرت امام، راه و  شدگان اندیشه ظهور و بروز شاگردان و تربیت

  منش ایشان استمرار پیدا کرد.  

آیت اهللا العظمی صانعی نیز به عنوان یکی از شـاگردان و تربیـت   
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ي راه و  همواره بـر ادامـه   گان مکتب حضرت امام خمینی یافته

هاي علمی، فقهـی، سیاسـی، اجتمـاعی و ...     روش استادش در زمینه

در  ها و حرکت حضـرت امـام    فشرد و بر انتشار اندیشه پاي می

 کـه بـه تعبیـر حضـرت امـام      زندگی مردم تأکید دارد. ایشـان 

هـاي علـم و    از حضور در عرصـه  1 »مردي عالم، متعهد و فعال است.«

سیاست باز نیایستاد و در همان بدو پیروزي انقالب اسـالمی بنـا بـه    

برخـی   ضرورت و دسـتور بنیانگـذار کبیـر جمهـوري اسـالمی     

ها  هاي رسمی نظام را بر عهده گرفت که بعضی از آن مسئولیت پست

همان طور که در قانون اساسی بدان تصریح شده اسـت ـ تنهـا بـه     ـ 

شرط دارا بودن اجتهاد در متصـدي، قابـل تفـویض اسـت. در عـین      

حال، آیت اهللا صـانعی بـا گذشـت چنـد سـال از پیـروزي انقـالب و        

هــاي  اســتقرار نظــام جمهــوري اســالمی از اشــتغاالت و مســئولیت 

ستعفاي ایشـان چنـین   حکومتی کناره گرفت و حضرت امام پس از ا

از رفتن آقاي صانعی (دادستان پیشین کل کشور) متأسف «فرمودند: 

  2».و متأثّرم

هاي برتـر و مهـم    شم ممتاز فقاهت در وجود ایشان که از ویژگی

اوست، باعث شد تا در همان ایام تحصیل و تلمذ از محضـر حضـرت   

ها پس  که سالله قرار گرفته تا جایی  امام، مورد لطف و عنایت معظّم

  : از آن دوران، او را بستاید و در حق او چنین بیان دارد که

ام.  من آقاي صانعی را مثـل یـک فرزنـد بـزرگ کـرده      

هاي طـوالنی در مباحثـاتی    آقاي صانعی وقتی که سال
                                                

ها بـه سـمت دادسـتان کـل      موسوي خوئینی آیت اهللامام در وقت معرفی حضرت از بیانات . 1
  )309، ص 19صحیفه امام، ج (. 1364/ 4/ 16کشور در تاریخ 

 همان.. 2
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آوردنـد ایشـان بالخصـوص     که ما داشتیم تشـریف مـی  

ـ  و من حظّ مـی  کردند آمدند با من صحبت می می ردم ب

اي در  نفر آدم برجسـته  ومات ایشان و ایشان یکاز معل

  1بین روحانیون است و مرد عالمی است.

ي  هـا بـا همـه    ي تصدي مسئولیت آیت اهللا صانعی اگرچه در دوره

اشتغاالت از تدریس در حوزه علمیه قم غافل نشد ولـی پـس از ایـن    

ق فقـه و  یس و تحقیو در تدردوره مجدداً به حوزه علمیه قم برگشت 

 هبـ  یاسـالم  يانگذار جمهوریو بعد از رحلت بن گردیدض ول ممحاص

لـه در سـال    مندان، رساله عملیه معظّم درخواست دوستداران و عالقه

ش، منتشر گردید و فصل جدیدي از حضور این عالم نواندیش 1372

ي مرجعیتـی کـه بـا اقبـال      در فضاي مرجعیت گشـوده شـد. حـوزه   

ایده و عمـل مرجـع تقلیـد در    گسترده عمومی مواجه است و میدان 

کند. آیت اهللا صانعی با درك صحیح نسـبت   این حوزه تجلّی پیدا می

المللـی   هـاي گونـاگون داخلـی و بـین     به نیازها، تقاضـاها و خواسـته  

ي  هاي مثبت و مؤثّري در تبیین نقش دین و شـریعت در عرصـه   گام

و زندگی برداشت و با معرفی اسالم بـه عنـوان ضـامن حیـات طیبـه      

هـا و   روابط سالم آحاد بشـري و زنـدگی تـوأم بـا مسـالمت فرهنـگ      

هـاي فقـه و فقاهـت     هاي مختلف انسانی، جانی تازه بـه نفـس   تمدن

له که در آثار  هاي معظّم حقیقت این بیان با گذري به اندیشه بخشید.

ي مردمی که از نقاط مختلف کشـور   ایشان نمایان است و اقبال عامه

  اند، به قدر کافی روشن و قابل اذعان است. ع یافتهو دنیا بر آن اطال

هـا و ظهـور و بـروز حـل مشـکالت و       با همه تصـدیق   مع األسف،

                                                
  .231، ص 17صحیفه امام، ج . 1
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هـاي ایـن    المللی به واسطه نظریـه  معضالت اجتماعی، سیاسی و بین

هایی از صداهاي ناپایدار بـر ایـن عـالم بزرگـوار      فقیه واالمقام، هجمه

د و یـ ق ي شـان از همـه  یدن ابـو  رهـا  یول  رسد، همچنان به گوش می

و اتقـان   یک طـرف و اسـتحکام مبـان   یاز  یر الهیو غ يماد يبندها

 ،گـر یاز طرف د يبر اساس متد فقه جواهرایشان  يواافتآرا و  یعلم

بماند و مسیر خـود را  پابرجا  هایش باعث گردید تا این فقیه و اندیشه

حـق   يرت خداونـد بـر مانـدگا   سـنّ که را یزدر بین مردم طی نماید؛ 
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1   

زنـدگی،  در این مختصر به ارائـه تصـویري هـر چنـد اجمـالی از      

از قلـم و بیـان    فتواهاي ایشـان  ها و برخی دیدگاه شخصیت، مبانی و

در معرفی و شناساندن بیشـتر   دفتر امید که این .پردازیم می دیگران،

و  واقـع شـود  ر مـؤثّ   عصمت و طهـارت این فقیه خادم اهل بیت 

  قرار گیرد.مورد رضاي حق 

  

  هللا الحمد  

  فرهنگی ۀمؤسس  

  الثقلین فقه  

  

                                                
 .17، آیه رعدسوره . 1
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  مرجع عالیقدر یعلم حیاتبر  يگذر

  مرجع عالیقدر یعلم حیاتبر  يگذر

  )ى(مدظله العالى صانعى اهللا العظم تیحضرت آ

  ده:نویسن

  له مندان به معظم دینی و از عالقه محسن تقوي، پژوهشگر

  معرفی

، امـام خمینـی   حضـرت  العظمی صـانعی از شـاگردان   هللا تیآ

ش  .ه  1316نهضت اسالمی ایران اسـت. وي در سـال    و بنیانگذار رهبر

  اطراف اصفهان (نیک آباد) به دنیا آمد.مناطق در یکی از روستاهاي 

 ،شیخ محمد علـی صـانعی  آالم آقاي پدرش مرحوم حجت االس 

    عالمی وارسته و روحانی زاهد و پرهیزکار بود.

از عالمـان زمـان    حاج ملّا یوسف هللا تیآله، مرحوم  جد معظّم

و   رفت. وي در فلسفه از شاگردان جهانگیرخـان  خود به شمار می

از کارهـاي   بـود.   اهللا رشـتی  در فقه از تربیت شدگان میرزا حبیب

در  توجه جد ایشان، ترویج و اشاعه حرکت میرزاي شـیرازي  قابل

  مسأله قیام تنباکو بود.
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از آغاز تا اکنـون)  ي قم ( ي علمیه در کتاب جامعه مدرسین حوزه

صـانعی بـه شـرح     هللا تیآهاي سیاسی حضرت  ي سیر فعالیت خالصه

  :   زیر آمده است

ــآ« ــیش هللا تی ــانعی در پ ــالب  ص ــس  از انق ،  از آن  و پ

  رسـانده   انجـام   را بـه   اي گسـترده   سیاسـی   هاي فعالیت

  و اصـول   فقـه   در درس  با شـرکت   زمان هم  او که  .است

  بر ضد طـاغوت   و مبارزه  نهضت  ، اصول  خمینی  امام

  ، بارهـا و بارهـا بـه    شـاه   رژیـم   ، در زمـان  آموخت را می

و   شـرق   عمارگرانو اسـت   پهلوي  خاندان  ماهیت  افشاي

  ت.پرداخ می  غرب

  ،  قــم  علمیـه   در حـوزه   فعـال   هــاي گـروه   تـرین  از مهـم 

بـود.    قـم   علمیـه   حـوزه   مدرسین  ها، جامعه سال  در آن

  ، ضـمن  گونـاگون   جلسـات   مرکـز، در طـی    این  اعضاي

  گونـاگون   هـاي  مناسـبت   ، بـه  جامعـه   وضـعیت   بررسی

صـادر    شـاه   ژیمبر ضد ر  بسیاري  هاي ها و بیانیه اعالمیه

  د.کردن می

و   حضور مسـتمر داشـت    جلسات  در آن  صانعی هللا تیآ

  چشـم   هـا بـه   اعالمیه  از آن  او در بسیاري  و امضاي  نام

  نقطـه   بـود کـه    ید شـاه   خلع  ، بیانیه خورد. از جمله می

  محسـوب   بر ضـد شـاه    علمیه  حوزه  در مبارزات  عطفی

  د.شو می

ــآ ــانعی هللا تی ــام ، ص ــی  در ای ــهرهاي  تبلیغ ــز در ش   نی

  کرد و مـردم  را افشا می  طاغوت  رژیم  ت، ماهی گوناگون
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  . از جملــه ســاخت مــی  فراگیــر آمــاده  مبــارزه  را بــراي

کـرد    اشـاره   در رفسنجان  وي  هاي سخنرانی  به  توان می

از منبـر منجـر شـد؛ امـا       وي  احضار و ممنوعیت  به  که

  داد و بـه  می  خود ادامه  هاي افشاگري  به  صانعی هللا تیآ

  .بود  نیز متواري  ، مدتی دلیل  همین

  بـراي   کـه   ، در حـالی 1357  در سـال   صـانعی  هللا تیآ 

دسـتگیر    رفت می  بازار تهران  مسجد جامع  به  سخنرانی

آقـا    حـاج  هللا تیآمسجد ـ    جماعت  امام  همراه  شد و به

،  شـد. در بازداشـت    بـرده   النتـري ک  ـ به   تهرانی  مجتبی

  ضـربات   ، متحمـل  روحـی   ها و آزارهاي بر توهین  عالوه

 1».نیز شد  بسیاري  بدنی

هاي طـوالنی در   صانعی، با حضور مستمر و موفّق در سال هللا تیآ

هـاي   و جـدیت در درك و فراگیـري مبـانی و روش    درس امام

وفاداري و  2به ایشان امام ي عالقهاجتهادي حضرت امام، و همچنین 

موجـب   ،و نهضـت در امـر مبـارزه   متقابل از سوي او نسبت به امـام  

                                                
؛ و بنگریـد:  277ـ   276، صـص  3از آغاز تا اکنون)، جي قم ( لمیهي ع . جامعه مدرسین حوزه1

 پایگاه اطالع رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

صـانعی چنـین    اهللا آیـت ي امام را نسـبت بـه    مسعودي خمینی در خاطراتش، عالقه اهللا آیت. 2

   کند: توصیف می

سی را به کـاري نگماشـتند...   بروجردي، ک اهللا آیتحضرت امام هرگز تا زمان حیات مرحوم  «

بود که بنده به بیت ایشان مرتبط شدم... در آنجا بود که دیدم آقـا   39و  38حدوداً در سال 

شیخ علی تهرانی و آقاي صانعی هم حضور دارند. در ابتدا آقاي صانعی در کار چایی همکاري 

عی که شاگرد امام نداشت و بعد از مدتی ایشان هم به گروه ما پیوست. آقاي شیخ یوسف صان

بود، به آنجا رفت و آمد داشت و محسوس بـود کـه حضـرت امـام ایـن دو بـرادر را دوسـت        

، انتشـارات مرکـز اسـناد    202و  201مسعودي خمینـی، صـص    اهللا آیتخاطرات ». (دارد می

 انقالب اسالمی)
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صـانعی و بـذل    هللا تیـ آشناخت حضـرت امـام خمینـی نسـبت بـه      

، پـس از پیـروزي انقـالب    ها هاي خاص به وي شد. این عنایت عنایت

هاي  هاي مهم و مختلف در عرصه به صورت اعطاي مسئولیت اسالمی

لـه در ابعـاد علمـی و     هاي معظّم به همراه بیان قابلیت ،سیاسی کشور

هاي سیاسی و اجتماعی ایشان، از سوي حضرت امام،  فکري و توانایی

  ابراز شده است.

صانعی پـس از پیـروزي    هللا تیآهاي  در اینجا به رؤوس مسئولیت

  کنیم: انقالب اشاره می

  عضویت در شوراي نگهبان قانون اساسی .1

  دادستان کل کشور .2

ي حضرت امـام در شـوراي عـالی بازسـازي منـاطق       ایندهنم .3

  جنگی

  عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام .4

  ي مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري نماینده .5

  شهر قم امامت جمعه .6

ها به صورت رسمی پس از پیروزي انقالب اسـالمی   این مسئولیت

  بوده است.   هللا تیآدر مقاطعی بر دوش حضرت 

ــت ــاي  ایشــان فعالی ــاري  ه ــب همک ــی را در قال   سیاســی مختلف

انـد.   و حمایت از مسئولین مختلف نظـام جمهـوري اسـالمی داشـته    

ــه  ــان در جبه ــور ایش ــان    حض ــور در زم ــوب کش ــرب و جن ــاي غ   ه

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، به خصوص حضور در منطقه عملیاتی 

  هــاي ایــن مرجــع  فــاو در بــدو آزادســازي، از نقــاط عطــف فعالیــت

  عالیقدر است.
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  ي علمیه در حوزه تحصیل

ش، بـه حـوزه علمیـه اصـفهان     . ه 1325 صانعی در سال هللا تیآ

ش، بـراي ادامـه تحصیـــل بـه     . ه 1330 وارد شد و سپس در سال

نمود. هوش و ذکاوت وي در آن دوران نیـز   عزیمتسه قم حوزه مقد

 هللا تیـ آاي که مـورد تشـویق و ترغیـب    به گونه ،قابل تشخیـص بود

  مرجـع دینی بزرگ شیعیان قرار گرفت. بروجــرديالعظمی 

جناب حجت االسالم والمسلمین آقاي رئیسی، امام جمعه ورزنـه  

صانعی در اصفهان، در  هللا تیآهاي ایام تحصیل حضرت  اي دوره از هم

  گوید: خاطرات خود پیرامون اوصاف و روحیات ایشان چنین می

گران  سهي کا ... محل سکونت و تحصیل ما در مدرسه«

تـر   صانعی هم از ما کم سن و سال هللا تیآاصفهان بود. 

بــود. از همــان دوران طلبگــی ایشــان خیلــی زرنــگ و 

نترس بود. حالت نترسی و پیش علما رفـتن و صـحبت   

کردن با آنها. با فهم و جربزه بود. از همان روزهـا پیـدا   

بود که ایشان یکی از نوابغ بشود. امروز هـم بـه خـاطر    

 ان و علمیـت و عمـق تحقیقـات، در جامعـه    ش جامعیت

  محبوبیت دارد... .

ایشان در زمان تحصیل و تدریس در قم هم پیش علما 

 هللا تیـ آزنجـانی، والـد    هللا تیـ آمحبوبیت داشت. مثالً 

حجـت نمـاز    هللا تیآشبیري زنجانی، که بعد از مرحوم 

  خواند، منزل در اختیار ایشان گذاشت... . می

شـرایع   ،شـیخ حیـدر علـی محقّـق    زمانی که به درس 

کرد. جدي بود در حـرف   ایشان اشکال می  خواندیم، می
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زدن و از آن روز آثار بزرگی در او وجود داشـت؛ یعنـی   

از مختصات ایشان، حرف زدن و اشکال کردن در درس 

  کرد... . بود... . بیشتر اوقات را به مطالعه سپري می

ان ارادت دارم. به هر حال، فعـالً هـم دورا دور بـه ایشـ    

روم به بیت ایشـان   کنم و می گاهی هم اظهار ارادت می

هـاي   خـوانم و همـان حـرف    و پشت سرشان نمـاز مـی  

شود. ایشـان هـم محبـت     مان رد و بدل می طلبگی بین

دارند به من... اآلن هم مثل قبل، متواضع اسـت. هـیچ   

 1».اخالقش فرق نکرده است...

  در قم اهللا آیتدوره تحصیل 

ي  صانعی پس از قریب به چهـار سـال تحصـیل در حـوزه     هللا تیآ

ي آقا سید صادق قم بـا چنـد    هاي مدرسه اصفهان، در یکی از حجره

طلبه دیگر که در آن حجره سکونت داشتند، هم حجره گردیـد و بـا   

  جدیت به تحصیالت خود ادامه داد.

 هللا تیـ آهاي ایام تحصیل  اي ادیب نجف آبادي از هم دوره هللا تیآ

صانعی در قم و هم درس ایشان در دروس خارج فقه حضرت امام در 

له در مطالعـه   ي جدیت معظّم مسجد سلماسی و مسجد اعظم، درباره

  گوید: و تحقیق می

... از همان ابتدایی کـه در مدرسـه حـاج مـال صـادق      «

بودیم، ایشان همیشه مشغول درس و بحث بود و فقـط  

                                                
 االسالم والمسلمین آقاي رئیسی.  حجت به نقل از جناب. 1
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جیبی داشت که اصـالً  کرد. جدیت ع به مطالعه فکر می

گفتـیم: آقـا شـیخ یوسـف را     ما گاهی به همـدیگر مـی  

خوانـد. خیلـی مـرد جـدیی      ببینید که چطور درس می

خوردم که اگر بشـود مـا هـم     می بود، من گاهی تأسف

بتوانیم به این مقام جـدیت ایشـان برسـیم. ایشـان در     

بین طالب نخبه بـود. مـا در دروس سـطح، هـم درس     

ارن زمانی داشتیم... ایشان مثل شـمعی  نبودیم، ولی تق

هاي اصفهانی روشن بود... بالنسـبه  بود که بین ما طلبه

 فهمیـد... بهتر مـی به ما، هم ممتازتر بود و هم درس را 

خواهم بگویم: آدم پرکار و پـر اسـتعدادي بـود کـه      می

  داشتند... . همه دوستش می

من خوب یادم است، جزو کسانی بود که همیشه مـورد  

یمـان بـود. خودمـان    هـا ي چهارشـنبه  گفتگوي جلسـه 

یوسـف خــوب درس  گفتـیم: شـیخ یوســف، شـیخ     مـی 

. ایشـان تمـام مشـغولیاتش فقـط درس و      فهمـد...  می

اي اعتنـایی  بحث بود. اصالً به حرف و حـدیث حاشـیه  

  1».نداشت...

  خارج فقه و اصولدر مقطع  تحصیل

م رسـانید  شمسی که دروس دوره سطح را به اتمـا  1335در سال 

در امتحانات سطوح عالی حوزه شرکت کرد و با قبـولی، رتبـه اول را   

                                                
 حاج شیخ محمد علی ادیب نجف آبادي.  اهللا به نقل از آیت. 1
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مورد تشویق مرجـع بـزرگ    ـ احراز نمود و ـ همان طور که گفته شد 

  حاج آقا حسین بروجردي قرار گرفت.العظمی  هللا تیآوقت 

هاي علمی  صانعی خود را براي استفاده و بهره هللا تیآپس از آن، 

تادانِ صاحب نظر و مراجع علمی و فتـوایی حـوزه   بیشتر از محضر اس

ي  ي تـدریس و ارائـه   آماده ساخت. بـراي فحـص و تحقیـق از شـیوه    

ي  هاي اجتهاد، مـدتی در حلقـه   نظرات و دست یابی به مبانی و روش

شیخ   د محقّق داماد،دروس خارج فقه و اصول آیات عظام؛ سید محم

خ محمد فکور یـزدي  علی اراکی، شی عباسعلی شاهرودي، شیخ محمد

بروجـردي  العظمی  هللا تیآسال هم در درس خارج فقه  و حدود یک

  حاضر شد و از جلسات درس و بحث آنان استفاده کرد.

ي درس خـارج   در این اثنا برخی از دوستان و آشنایان خبر حلقه

صـانعی بـا    هللا تیآرا به ایشان دادند،  فقه و اصول امام خمینی

شدة خود را که هم پاسخگوي  خارج امام، گمحضور در درس و بحث 

ي  اش بود در وجود امـام و حلقـه   ي انقالبی عطش علمی و هم روحیه

شمسـی کـه    1342درس و شاگردان او یافت و از آن پس تـا سـال   

کرد، به طـور مسـتمر و    در قم حضور داشت و تدریس می امام

فقهی  در هر فرصت مغتنم از انفاس قدسی و دانش و اطالعات وسیع

  و اصولی آن فقیه کم نظیر بهره برد.

صانعی پیرامون مباحثی که در خدمت حضرت امام تلمـذ   هللا تیآ

  فرماید: نموده چنین می

در مسـجد سلماسـی    1335ي  ... من در اوایـل سـنه  «

رسماً به درس امام رفتم. قبل از ایـن سـنه بـه صـورت     

درس  1335ي  رفتـیم، ولـی از سـنه    شکسته، بسته می



 ]21[   گذري بر حیات علمی مرجع عالیقدر

م را مرتّب تا زمانی که در قم تشریف داشتند حضور اما

کردم. ...تقریباً اگر بخواهیم طبقه بنـدي کنـیم    پیدا می

ي سـوم   شاگردان حضرت امام را، ما دوره سوم یا طبقه

شاگردان امام بودیم که تا آخر خدمت ایشـان مانـدیم.   

...ما از بحث خارج تـیمم خـدمت امـام رفتـیم. خـارج      

تاب شرایع بود. بعد هم بحث نجاسـات  تیمم بر محور ک

ها را فرمـود، بعـد    و طهارات تا آخر. چند سال آن بحث

هـاي   هم بحث خـارج مکاسـب محرّمـه، همـان بحـث     

مکاسب محرّمه که به قلم خود امام چاپ شـده اسـت.   

اند  بعدش هم بحث بیع تا بیع فضولی که در قم فرموده

  و سپس ادامۀ آن را در نجف دنبال کردند.

ج اصول امام هم، یک دوره از بحث برائـت تـا آخـر    خار

تعادل و تراجیح و دورة دوم هم از اول مباحـث الفـاظ   

تا مبحث اجتهـاد و احتیـاط؛ یعنـی یـک دوره کامـل      

اصول و یک نیم دوره را خدمت امام شـاگردي کـردیم.   

و امـام دیگـر درسشـان را     1342ي  بعد رسید به سـنه 

پــیش آمــد.  تعطیــل فرمودنــد و قضــایاي نهضــت کــه

مباحــث فقهــی و اصــولی، هــر دوي آن را مفصــل     

  1».نوشتم...

طور که نقل شد، تقریرات درس فقه امام را به صورت کامل  همان

ــره  ــی و بســیاري از مباحــث اصــول را نگاشــت و در زم ــه عرب ي  و ب

شاگردان برجسته و یاران ویژه او قـرار گرفـت. ایـن حضـور فعـال و      
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و تحقیقات فراوان، موجب گردیـد کـه    ارتباط توأم با ممارست علمی

ها و مبانی فقهی و اصولی امـام و   صانعی با استفاده از دیدگاه هللا تیآ

ي  سـالگی بـه ملکـه    24اشراف بر آن و همچنین توفیقات االهی، در 

  اجتهاد و قدرت استنباط دست یابد.

در اینجا خاطراتی از آغاز تحصیل و دوران پـس از آن را از زبـان   

  خوانید: صانعی می هللا تیآ

... ده ساله بودم که مادرم به هنگام وضع حمل فرزنـد  «

فوت کرد. پدرم مرا براي یاد گرفتن قرآن نزد آقا شـیخ  

بـرد و   ،مان مکتب خانه داشت محمد نامی که در محل

به او سپرد و خود عازم عتبات عالیات گردیـد. سـفر او   

 سی، چهل روز طول کشید. در ایـن مـدت، دوري پـدر   

توانسـتم در   داد کـه نمـی   ام را آزار می آن چنان روحیه

مکتب خانه چیزي بیاموزم. شیخ محمد به مـن گفـت:   

اي ندارد. تو استعداد نداري و به  درس خواندن تو فایده

رسی، برگرد به خانه و دیگر اینجـا نیـا.    هیچ جایی نمی

وقتی پدرم از سفر بازگشت پـس از دیـد و بازدیـدها از    

روي؟ گفـتم: نـه،    به مکتـب خانـه نمـی    من سؤال کرد

شیخ محمد مرا بیرون کـرد و گفـت دیگـر نیـا؛ چـون      

گیـري. مـن دیگـر نـرفتم.      فهمی و یاد نمی چیزي نمی

جزء را بـرایم شـروع کـرد و در     فرداي آن روز پدرم عم

مدت دو ماه یک جزء را به خوبی به من یـاد داد. پـس   

گفـت آقـا    از آن روزي مرا نزد شیخ محمد برد و بـه او 

فهمـد و   شیخ محمد، شما گفتـی یوسـف چیـزي نمـی    
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استعداد ندارد. شما قرآن را باز کن و از هر جـاي آنکـه   

اي از قـرآن را   خواهد از او بپرس. او هم صفحه دلت می

باز کرد و من آن را با آن سبکی کـه از پـدرم آموختـه    

بودم، برایش خواندم. شیخ محمـد تعجـب کـرد و مـرا     

   شویق نمود که درس بخوانم... .تحسین کرده و ت

وقتــی بــه قــم آمــدم در مدرســه آقــا ســید صــادق در 

نفر دیگر هم بودنـد، هـم حجـره شـدم.      6اي که  حجره

فرستاد. گاهی چند مـاه   تومان برایم می 20پدرم ماهی 

خوردم. با ایـن   گذشت که یک وعده غذاي سیر نمی می

 درس و مباحثـه  14کردم و روزي  حال خدا را شکر می

  داشتم... .

ي سطح را تمام کردم براي شرکت در درس  وقتی دوره

فکـور   هللا تیـ آخارج امام خمینی یا رفتن به نجف، نزد 

رفتم استخاره کنم. پس از استخاره، ایشان گفت: شـما  

خواهید بروید یا به جلسه درس شخص  یا به عتبات می

بزرگی، چون تعبیر استخاره روضه بهشتی آمـده اسـت.   

ي درس آن بـزرگ برویـد همیشـه بـا      به جلسهاگر هم 

هـا   دوستان اخـتالف نظـر خواهیـد داشـت و در بحـث     

درگیر خواهید بود. بعد به ایشان گفتیم: ما بـراي درس  

گفتنـد ـ اسـتخاره     اهللا مـی  وقت حاج آقـا روح  امام ـ آن 

  کــردیم. ایشــان هــم خیلــی تعریــف کردنــد و مــا هــم 

  هـاي بهشـت بـود     رفتیم. واقعاً درس امام بـاغی از بـاغ  

  هــاي معنــوي و علمــی و روحــانی  ي نعمــت کــه همــه



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]24[

  ما از همین باغ است.

به هر حال، پس از استخاره، درس خارج فقـه حضـرت   

امام را انتخاب کرده و مرتّب حاضر شدم و با چند نفـر،  

کـردیم کـه از جملـه هـم      درس ایشان را مباحثـه مـی  

بـدین  ها حضرات آقایان؛ حاج شیخ زیـن العا  اي مباحثه

ذوالفقاري، حاج شیخ حسین زرنـدي، شـیخ اسـماعیل    

ابراهیم نژاد، حاج شیخ محمد فاضلی اشتهاردي بودنـد.  

ي  در دوران مبارزه و اختناق، براي مباحثـه در مدرسـه  

رفتیم و درس امـام و نظـرات او را بلنـد     فیضیه راه می

گفتیم تا دیگران با امام آشـنا   بلند با ذکر نام ایشان می

  هاي محقّقانه او را بفهمند... . حرفشوند و 

آمـد، یکـی آقـا     از اساتیدم که خیلـی از او خوشـم مـی   

موسی صدر بود که خیلی خوش اخالق و خوش قیافـه  

بود. یک آدم بسیار متخلّقی بود. در اخالق زبـانزد بـود.   

کـرد. بـه طـالب مسـتعد      ي جهات را رعایـت مـی   همه

  د.عنایت داشت و داراي افکاري بلند و نو بو

آدم، حقوق برابر دارند و بایـد   ي بنی در بحث اینکه همه

با همگان خوب رفتـار کـرد؛ مسـلمان و غیرمسـلمان،     

همه انسان هسـتند، خطابـات قـرآن مربـوط بـه تمـام       

هاست. اینها افکاري بوده که ما بارها به آن تأکید  انسان

کردیم و ایشان نیز قبل از ما در کشور لبنان گفته بود. 

نظـر فقهـی زمینـه بـرایش فـراهم نبـود کـه         منتها از

  نظریات و افکار خویش را از دیدگاه فقه تثبیت کند.
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بروجردي هم بر فقه مسلّط بود و هـم مسـایل    هللا تیآ

کرد. خیلی دقیق بـود   یابی می فقهی را به درستی ریشه

و به تاریخ و پیشینه مسأله و اقوال مختلف پیرامون آن 

  و رجال حدیث توجه داشت.

  داد. داماد ما را به احتماالت زیاد توجه می هللا تیآ

شیخ عباسعلی شاهرودي به نقل اقوال پیرامون  هللا تیآ

  مسأله عنایت داشت.

شیخ محمد علـی اراکـی بـه اقـوال و احادیـث       هللا تیآ

  مسلّط بود.

امام خمینی بر مباحث و مسایل فقهی و اصولی تسـلّط  

اد. از درس د داشــت. شــاگردان را پــرورش علمــی مــی

گــرفتیم. بایــد  ایشــان رمــوز و کــرّ و فرّهــا را فــرا مــی

ــی  ــع م ــمان جم ــراوان    حواس ــدهاي ف ــون ک ــود؛ چ ب

ویژه در درس نظم داشت  ي امور، به آموخت در همه می

و بعد از هر درس یک ضابطه و یا یک قاعـده از ایشـان   

  1».گرفتیم... یاد می

هـاي   ي ویژگـی  رهصانعی در یکی دیگر از بیاناتشـان دربـا   هللا تیآ

  گوید: درس حضرت امام می

... درس امام خیلی جهات ارزنده داشـت: یکـی از آن   «

هاي تحقیقی و تطبیقی ایشان بود. ورود و  جهات بحث

فرد بود. مطالب را زیـرو   خروجش در مباحث منحصر به

کـرد کـه شـاگردان را     اي بحث مـی  کرد. به گونه رو می
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و از ایـن جهـت درس    نمـود  وادار به مطالعه و دقّت می

امام بسیار سازنده و آموزنده بود. کسـانی کـه بـه درس    

آمدند، معموالً اهـل تحقیـق و اهـل مطالعـه و      امام می

کـه،   دقّت بودند. این خاصیت درس امام بـود. ...دوم آن 

شـدیم یـک مطلـب، دو     وقتی از درس امـام فـارغ مـی   

مطلب با یک قاعده، دو قاعده به دست آمده بود، هـیچ  

روزي بر ما نگذشته بود، مگر آنکه بنـده و دوسـتانمان   

اي را از درس امام گرفته بودیم  یک ضابطه یا یک نکته

که براي اجتهاد و پرورش فکري مـا خیلـی مهـم بـود.     

که، عنایت خاصـی بـه اخبـار داشـت؛ هماننـد       سوم آن

بروجردي. چهارم آن که، عنایت به اقوال فقهـا   هللا تیآ

ي علمـا و   احترام خاصی بـه همـه   که، داشت. پنجم آن

تـرین   . در هیچ یک از آثار ایشان کوچککرد میبزرگان 

تندي به بزرگان نداشته است. حتی کسانی که عقیـده  

 1».مخالف داشتند. و...

  اهللا آیتاز نگاه  امام خمینی و پرورش شاگردان

از جهات و امتیازات متعالیِ علمی، اخالقـی و تربیتـی در    بسیاري

ها سبب گردید تـا شـاگردان    ام جمع شده بود. این ویژگیحضرت ام

هاي مختلف دروس ایشان حضور پیـدا کننـد و امـام     زیادي در حلقه

هاي خود به آنان  نیز در تربیت و پرورش استعدادها و انتقال اندوخته

                                                
 صانعی. اهللا آیتحضرت سخنان  به نقل از. 1
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از هیچ تالشی دریغ ننمایند. کثرت بزرگان و علمـایی کـه از محضـر    

اي بود که حضـرت امـام نـه در اصـل      نهایشان استفاده نمودند به گو

گـاه اطـرافش از    نهضت و مبارزه علیه طاغوت و نه پـس از آن، هـیچ  

مندان باوفایش خالی نبود و این خود نعمتـی بـود کـه     یاران و عالقه

وتعالی به او عنایـت فرمـود. پـس از پیـروزي انقـالب        خداوند تبارك

شور به افراد الیـق و  ها و امور ک اسالمی نیز، براي واگذاري مسئولیت

توانمند کمترین مشکلی وجود نداشـت و حضـرت امـام، پـس از آن     

هـاي کشـوري، بـه راحتـی توانسـتند       ي ترورهاي کورِ شخصیت همه

هاي انقالب را با چینش و سـپردن ادارة امـور بـه افـراد دیگـر       برنامه

دنبال کنند و راه و روش خود را در رهبري و هدایت مردم و جامعـه  

  م ببخشند.استحکا

صانعی یکی از شـاگردانی   هللا تیآاز این رو، شاید بتوان گفت که: 

است که از بعد علمی بیشـترین اسـتفاده را از محضـر حضـرت امـام      

برده است. او که حضور در کنار امام و شاگردي از مکتب او را افتخار 

داند، خود را تربیـت یافتـۀ    زندگی علمی، سیاسی و معرفتی خود می

بیند که زمینه را بـراي رشـد فکـري و علمـی او فـراهم       ي میاستاد

اي هم بـه شـاگردش ابـراز داشـته      نموده و در عین حال عنایت ویژه

  است.  

صانعی، توجه و میدان دادن حضرت امام به شاگردانش را  هللا تیآ

  کند: چنین ترسیم می این

... در مسایل علمی، امام هیچ وقت این گونه نبود کـه  «

داد،  اجازه حرف زدن ندهد. نظریـاتی کـه مـی   به کسی 

اي را کـه نوشـته بـود، بـا ایشـان صـحبت        حتی رساله
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داد و جواب هم قـانع کننـده    شد و ایشان جواب می می

گـاه   طور که در درسش این چنین بود. هـیچ  بود. همان

فرمـود   چـه کـه خـودش مـی     به نظریۀ خودش و به آن

سـخن گفـتن و   مغرور نبود، بلکه زمینه و فضا را بـراي  

در تربیـت   کـرد. ...  اشکال کردن شـاگردان فـراهم مـی   

  شاگردان و رشد دادن افراد، خیلی امام بزرگوار بود.

یــک روزي امــام در مســجد اعظــم کــه تــدریس       

ایـی بـه    فرمودند، بحثی را مطرح کردند، من شـبهه   می

ذهنم آمد، وقت گذشته بود، بعد از درس، ایشان سریع 

  رفتند.

نزل ایشان، سؤال را نوشتم و خدمتشان من هم رفتم م

دادم، نوشته را خواند و کنار گذاشت و جـواب نـداد. از   

حاج شیخ حسـن   هللا تیآمنزل بیرون آمدم، به اخوي (

ي مـا را نـداد.    صانعی) گفتم: امام امروز جـواب شـبهه  

بیمارستان بسـتري    گفت: خیلی توقع داري. صبیۀ امام

د کردند، طبیعی اسـت  است و پزشکان تقریباً قطع امی

اش باشـد. ـ البتـه امـام      که حواس امام به جریان صبیه

اش بـراي شـفاي او در منـزل     در جریان مریضی صبیه

ــُب ﴿اخــوي خــتم ی
ِ

�
ُ

ـن �
َّ

م
َ

گرفتنــد و مرحــوم قاضــی را  ﴾أ

ها را هـم مهمـان کردنـد. بـه هـر       دعوت کردند و طلبه

حال وضع خوب شد. ـ فردایش قبل از این که درس را  

کند، فرمود: فالنی دیروز اشکالی نوشته و به من  شروع

هـاي خاصـی کـه     داد، منتها من دیروز در اثر گرفتاري
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خـواهم و اآلن جـواب    داشتم جواب ندادم، معذرت مـی 

  جواب دادند. مفصلدهم و وارد بحث شدند و  می

است و در تربیت افراد نیز  بزرگواريببینید، این خیلی 

کــه در درس خــدمت امــام خیلــی مــؤثّر اســت. ... مــا 

اش و چــه در  رفتــیم پــس از کـالس؛ چــه در فقــه  مـی 

افتــادیم، در همــان  ســر امــام راه مــی اصــولش، دنبــال

شد، بـا   هایی که به طرف منزل ایشان منتهی می کوچه

کـردیم.   رفتیم و شبهات خـود را مطـرح مـی    ایشان می

امام یک بـار هـم نشـد بفرمایـد: چـرا دنبـال مـن راه        

پرسیدیم و جواب  رفتیم و مسایل را می می اُفتی؟ ما می

امام بـه سـؤاالت    1کرد. داد و هیچ وقت روترش نمی می

  2».شاگردان توجه و عنایت داشت

  با حضرت امام به تهران اهللا آیت مسافرت

ي  صانعی که تشـنه  هللا تیآدر کنار امام قرار گرفتن، آن هم مثل 

بـوده اسـت، بسـی    دریافت فیوضات و افادات استادش حضرت امـام  

                                                
 کـه  وقتـی  لـیکن  اسـت،  بـوده  شمسی 1342 تا 1334 هاي . با این که این موضوع بین سال1

و عنایـت   بـوده  خاطرشان در مسایل این برگشتند، کشور به امام و شد پیروز اسالمی انقالب

  ودند:نم بیان گونه با جمالت ذیل این 1361/  10/  19فرمودند و آن جریان را در تاریخ 

 هـاي  سـال  کـه  وقتـی  صـانعی،  آقاي این .ام کرده بزرگ فرزند یک مثل را صانعی آقاي من«

 مـن  بـا  آمدنـد   مـی  بالخصوص ایشان آوردند، می تشریف داشتیم ما که مباحثاتی در طوالنی

 بـین  اي برجسته آدم یک نفر ایشان و ایشان، معلومات از بردم می حظ من و کردند می بحث

  )231 ص ،17 ج امام، صحیفه( .»است عالمی مرد یک و است روحانیون

 صانعی. اهللا آیتحضرت هاي  مصاحبهبرگرفته از . 2
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 1340در جریان مسافرتی که در سـال   هللا تیآمغتنم است. حضرت 

هاي ایجاد نموده از طرف امام  اند، فرصت به همراه امام به تهران رفته

را نسبت به خود، نقطه عطف ایـن سـفر دانسـته و کـالم ایشـان در      

ي بــا شخصــیت امــام در شــکوفایی و رشــد علمــی و کمــالیِ  رابطــه

  فرمایند: ابل توجه است. ایشان میشاگردانش ق

بروجـردي بـود، در خـدمت     هللا تیآسال فوت مرحوم «

زاده یحیـی در   امام به تهران رفتیم. مسیر ما هـم امـام  

شمیرانات، منزل آقاي لواسانی بود. در میـدان شـوش،   

کنار مسجد مهدیه پیاده شدیم. امـام کتـاب وسـیله و    

د و مـن  حاشیۀ خودش در یک دستمال، به دستش بـو 

هم یک دستمال کتاب در دستم داشـتم. تقریبـاً یـک    

ساعت به ظهر رسیدیم به منـزل آقـاي لواسـانی. امـام     

خواهید بخوابید بروید باال. من باال خوابیـدم.   فرمود: می

وقت نماز شد، امام بـاال آمـد تـا وضـو بگیـرد. آهسـته       

گفت: وقت نمـاز اسـت، آقـاي صـانعی اگـر       آهسته می

بخوانیـد ... خیلـی آهسـته. مـن بلنـد      خواهید نماز  می

شدم و نماز خواندیم. امام ایشان بود و مـأموم مـا. بعـد    

سه نفري نهار خوردیم. بعد از نهار خواسـتم بـروم کـه    

آیند، شما اینجا باشید. ما  امام فرمود: عصري آقایان می

هم ماندیم. آقایان علما و بزرگان تهران، افـراد خاصـی   

د آمدنـد و اتـاق پـر شـد از     که بـه امـام ارادت داشـتن   

جمعیت. بیست سی نفري از سران علمـا و خصیصـین   

وقت هنوز بحـث سیاسـی نبـود و فقـط      آمده بودند. آن
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  مسایل فقهی بحث بود.

هاي متصل به کُر، حکم  قبالً امام مبنایی داشت که: آب

ریـزد، حکـم    آب کُر را ندارد و شیري که آب از آن مـی 

ون سطح مسـاوي نیسـت و   آب کُر را نخواهد داشت؛ چ

روایت حمام هم اختصاص به حمام دارد. شـاید حمـام   

ی داشته است، نه اینکه اصل کلّی باشد. ولـی  تخصوصی

ها حکم آب قلیل را دارد. به صرف اینکـه آب از   این آب

ریـزد، آثـار کُریـت بـر ایـن آب بـار        باال به پـایین مـی  

. شود؛ چون سافل است و اعتصـام بـه عـالی نـدارد     نمی

سطح باشند. این مبناي امام بـود. خـوب، ایـن     باید، هم

آورد. لذا آقایان این مبنـا را   مبنا خیلی مشکل پدید می

مطرح کردند و گفتند: منبع آبی که در تهـران اسـت و   

و در ایـن   گیـرد  چند هـزار لیتـر آب در آن جـاي مـی    

ها جریان دارد، حکم آب آفتابـه را دارد؟ ایـن چـه     لوله

بعد امام یک مقدار بحث کردنـد، بعـد    فرمایشی است؟

که کمی بحث کردنـد ـ توجـه امـام و عنایـت امـام و        

خــواهم بگــویم ـ بــین آن همــه    پــرورش امــام را مــی

جمعیت، من آن گوشه اتاق نشسته بودم، فرمود: آقـاي  

صانعی شما وارد بحث شوید و با آقایان صحبت کنیـد.  

فرمـود:   آنها هم اول خیلی به نظرشان گران آمد. امـام 

ایشان به مبانی من وارد است. تا آخر جلسـه هـم امـام    

دیگر صحبت نکرد؛ یعنی جلسه حدود سه ربـع سـاعت   

طول کشید و کشش بحث و نقض و ابـرام بـین بنـده،    
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یک تنه با آقایان بود. منتها بعد هم خودشان فهمیدنـد  

که امام روي چه جهتی عنایـت داشـت کـه بنـده وارد     

این پرورش بـود. ایـن رشـد     بحث شوم و جواب بدهم.

توانست به یکـی   دادن افراد است، در حالی که امام می

دیگر از آنان که مبنـاي او را قبـول داشـت بگویـد یـا      

خودش بحث را ادامه دهد. این رفتار امـام بـود و امـام    

  1».کرد گونه تربیت می این

  اهللا آیت تدریس

اداي دین  صانعی پس از کسب علوم و سطوح عالی، براي هللا تیآ

هاي علمیه و جامعه اسالمی بر کرسی تـدریس نشسـت و بـا     به حوزه

کمال دقّت و حوصله، مباحث علمـی و فقهـی رایـج حـوزه را بـراي      

شاگردانش شروع نمود. وي که تربیت و پـرورش شـاگردان و طـالب    

علوم دینی را از اهداف اصلی و غایی خـود قـرار داده بـود، در طـول     

هـاي   هاي مختلف، از ابتدا کتـاب  وه بر فعالیتهاي متمادي، عال سال

ي مقدمات و سطح را تدریس کرد. در دورانی که براي تبلیغ هر  دوره

کرد، روزانه چند جلسه تدریس داشـت.   هفته از قم به تهران سفر می

 کفایــ   در آن زمان ایشان چندین دوره کتـاب رسـائل و مکاسـب و   

ه بــه طــور آزاد درس کــ را بــراي طــالب حــوزه، هــم آنــاناالصــول 

حقّـانی)   خواندند و هم طالب و فضالیی که در مدرسه منتظریـه (  می

هاي درسـی آن مدرسـه، اشـتغال بـه تحصـیل داشـتند،        تحت برنامه

                                                
 صانعی. اهللا آیت حضرت شفاهیخاطرات برگرفته از . 1
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  تدریس نمود.

که به تدریس متـون سـطح عـالی اشـتغال      این استاد فرزانه با آن

 ي درس خارج اصول را از ابتداي شمسی دوره 1352داشت، در سال 

ي یاد شده و براي برخی از شاگردان خصوصی  بحث الفاظ در مدرسه

طول انجامید و تمام مباحـث آن ضـبط    ها به خود شروع کرد که سال

ســال  38شمســی در حــالی کــه  1354همچنــین در ســال  1شــد.

براي طـالب و فضـالي مدرسـه     داشتند، خارج فقه را با کتاب الزکا

و  2به دو سال و نیم ادامه داشت حقّانی و دیگران آغاز نمود که قریب

  مباحث آن، توسط چند تن از شاگردان تقریر گردید.

پس از آن، عالوه بر مباحث خارج اصولِ تعادل و تراجیح، اجتهـاد  

و تقلید و... و همچنین دو دوره و نیم خارج اصول که تدریس گردید 

 طول انجامید، مباحـث خـارج   هاي مدیدي به سال ها، و زمان آن دوره

قضا، حج، حدود و دیات، نکـاح، طـالق،     خمس،هاي:  فقه شامل: کتاب

ارث، اطعمه و اشربه، صید و ذباحه، قصاص، شهادات، وقف، حجر، صالت 

مسافر، منجزات مریض، تقیه، شرکت، حقوق الزوجین، عنصـر زمـان و   

و همچنـین مسـایل    مکان در اجتهاد، مانعیت کفر از ارث، خبر واحـد 

                                                
لـه، بـا بحـث     شمسی، درس خارج اصول دیگري، توسـط معظّـم   1352زمان؛ یعنی سال  . هم1

شـروع و سـپس، دروس    در صحن بزرگ حرم مطهر حضرت معصـومه » تعادل و تراجیح«

 1375سـال، در سـال   24ي فیضیه ادامـه یافـت و پـس از گذشـت      اصول ایشان در مدرسه

  به پایان رسید.» تراجیح تعادل و«شمسی با همان بحث 

، درس خارج کتاب الخمس نیز در همان مدرسه آغـاز گردیـد. هـم    . پس از اتمام کتاب الزکا2

ي حقّانی، درس خارج فقه دیگري نیز  له در مدرسه زمان با تدریس دروس خارج توسط معظّم

 هضلع شرقی) صحن بزرگ حرم مطهر حضرت معصومکتاب القضاء، در یکی از حجرات ( از

هاي دیگر هـم در آن   بر طالب خارج فقه مدرسه حقّانی، برخی طلبه شد که عالوه برگزار می

براي شرکت در  شهید قدوسی، طالب سطح خارج مدرسه حقّانی را اهللا آیتکردند.  شرکت می

 کردند. صانعی در صحن مطهر، تشویق و توصیه می اهللا آیتدروس خارج فقه و اصول 
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هـا، ودایـع    بیمه، ضمان، حکم تقطیـع میـت، بانـک   : مستحدثه ماننـد 

شمسـی)   1380و ایـن اواخـر (از سـال     ها، ربا، حیل باب ربا و... بانک

را یکـی پـس از دیگـري بـر مبنـاي       مکاسب محرّمه و بیعخارج فقه 

  حضرت امام خمینی تدریس کرد.  الوسیله کتاب تحریر

سـطح   بی مناسبت نیست تا گفتـاري چنـد از یکـی از شـاگردان    

زاده  حاج سید علی اصغر ناظم هللا تیآله،  االصول) معظّمعالی (کفایـ

پیرامـون جلسـات درس و نحـوه آشـنایی و برخـی امتیـازات        1قمی،

ي آشـنایی بـا اسـتاد معظّـم چنـین       استادش اشاره گردد. وي درباره

  گوید: می

شمسی که تقریبـاً نهضـت شـروع     1342من در سال «

م کـه رفـتم مسـجد اعظـم،     کـن  شده بود، فراموش نمی

صبح بود، اول وقت بـود. قبـل از شـروع کـالس درس     

شـد، دیـدم کنـار     شروع مـی  8حضرت امام که ساعت 

ي مسـجد یـک آقـایی،     مسجد، در حـدود طـرف قبلـه   

تقریباً باید بگویم جوان، با چند نفري شـاگرد، مشـغول   

کردنـد کـه تقریبـاً     طوري صحبت می تدریس بودند. به

م فضاي مسجد را گرفته بـود، صـداي   صداي ایشان تما

بلندي داشتند. ... حس کنجکاویم باعث شـد پیگیـري   

کنم ببینم این آقا کیست؟ ما تازه طلبه جوان بـودیم و  

خوانـدیم. پیگیـري کـردیم و     در حد لمعه و اینهـا مـی  

گفتند: آقـاي صـانعی اسـت. آشـیخ یوسـف. آن موقـع       

                                                
ي علمیه قم به تدریس دروس  زاده قمی هم اکنون در حوزه علی اصغر ناظمحاج سید  اهللا آیت. 1

 خارج فقه و اصول مشغول است.
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نظـر  معروف بود به آشیخ یوسـف. ... خیلـی جـوان بـه     

  رسیدند. می

گفتند. البته از همانجـا مـن تقریبـاً     ایشان مکاسب می

یک تمایل فکري به ایشان پیـدا کـردم و عالقـه پیـدا     

 کردم که یک آدمی با این جرأت بیایـد و قبـل از امـام   

آمد که ایـن آدم خیلـی    تدریس نماید. ... من بنظرم می

جسور و با جرأت، الاقل به مسایل فکري و علمی خـود  

قـدر در اینجـا    گوید، اعتماد دارد؛ چون این دارد می که

  نماید. کند و بلند صحبت می با اطمینان بحث می

علی اي حالٍ، مـن دورا دور یـک مقـداري بـه ایشـان      

عالقه پیدا کردم. من از آن موقع این خاطرات به ذهنم 

کـنم   هست، که چـون حـاال خـودم هـم تـدریس مـی      

؟ و جـرأت  فهمـم کـه معنـاي تـدریس یعنـی چـه       می

تدریس به چه معناسـت، کـه کسـی ایـن قـدر جـرأت       

دادنـد   داشته باشد؟ ... قهراً ایشان درس را آن موقع می

که بعد هم خودشان در درس امام شرکت کنند. چـون  

آمـد   آن موقع هر کسی در آن حول و حوش بـود، مـی  

خواستم اظهار عالقه  گویم، می درس امام. ... و واقعاً می

و اینها از آنجـا شـروع شـد. منتهـا مـا       به ایشان نمایم

ــا ایشــان   ارتبــاط فرهنگــی و علمــی و کــاري دیگــر ب

االصـول. ... کفایـه جلـد    ـکفایـ نداشتیم تا رسیدیم به 

ــه     ــان ک ــیم و درس ایش ــان رفت ــه درس ایش دوم را ب

 1346یـا   1345رفتیم در منزل ایشان، سال تقریباً  می
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یـک   شمسی بود. یعنی من از ایشان خواهش کردم که

بگوید... . علی اي حال، ما درس کفایه  کفایه را براي ما

 کردیم و انصافاً، خالی از اغراق، خارج ایشان شرکت می

دادنـد. مسـلّط    اش خـوب درس مـی   ي شرعی از وظیفه

بودند به بحث کفایـه. کـامالً از خـارج بحـث را مطـرح      

شـدند.   تـر رد مـی   کردند، در تطبیق عبـارت سـریع   می

ــیحا ــیبیشــتر توض ــارج م ــد. منزلشــان  ت را از خ دادن

کردنـد، از مـا    ها هم صـحبت مـی   رفتیم گاهی وقت می

  کردند... . پذیرایی می

صـانعی، چـون    هللا تیآعلی اي حال، من براي حضرت 

اســتادم بــوده و بــاالخره یــک عــالم پــر تــالش، عــالم 

 دلـش  و اسـت  کـش  زحمـت  کـه  عـالمی  کوش، سخت

 موفقیت آرزوي ایشان براي کند، خدمت که خواهد می

 خیـرش  دعـاي  از را مـا  هم، ایشان که امیدوارم و دارم

  1».یدنفرما فراموش

  ي حقانی در مدرسه اهللا آیت تدریس

مناسب است جهت آگاهی هرچـه بیشـتر خواننـدگان محتـرم از     

ي  صـانعی در مدرسـه   هللا تیـ آهـاي تـدریس    ي دوره چگونگی برنامه

اي تحـت عنـوان    مقالـه حقّانی و اطالع از سـطح علمـی ایشـان، بـه     

  اشاره شود. »اساسنامه مدرسه حقّانی و گزینش طلبه«

                                                
  زاده قمی.  حاج سید علی اصغر ناظم اهللا آیت به نقل از سخنان. 1
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علمیه قـم در   ي هارگان دفتر تبلیغات اسالمی حوز ،حوزه ي همجل

  اي  مقالــه 89در صــفحه  1378تیـر   خ خــرداد ومــور 146 ي هشـمار 

  برگرفتــه  »گــزینش طلبــه اساســنامه مدرســه حقّــانی و«بــا عنــوان 

ــاریخ شــفاهی  ــانیاز کتــاب ت   از مرکــز اســناد انقــالب  ،مدرســه حقّ

  بـه معرفـی اســاتید    ، از جملـه اسـالمی منتشـر کـرده کـه نویســنده    

ــیت و ــال  شخص ــه در س ــایی ک ــا ه ــهه ــی در 1350 ي ي ده   شمس

 ایـن  در. کنـد  اشـاره مـی   ،اند به تدریس اشتغال داشتهمدرسه حقّانی 

وح حدود نیم قرن پیش به وضـ  درصانعی  هللا تیآ علمی جایگاه مقاله

 مشخص شده است.

سـطح علمـی و   چه  صانعی از هللا تیآکه  دهد نشان می مقالهاین 

برخـوردار  ي علمیه قم  و جایگاه تدریس در بین مدرسین حوزه فقهی

سـالگی بـه    24یعنـی در سـن    ؛در عنفوان جوانی طوري که ، بهبوده

کـه   اسـت طبیعـی  لذا با این نبـوغ،  . شده استل یاجتهاد نا ي هدرج

ـ  معظّم  ي هدر حـوز اي  و تـازه  کـر هـاي بِ  هـا و نـوآوري   بـه دیـدگاه  ه ل

اغـراق   بـی  دست یابـد و آن را عرضـه کنـد.   و استفتائات  استنباطات

توان گفت: عامل اصلی تحقّق برخی از قوانین جمهوري اسـالمی؛   می

، « حضـانت فرزنـد   « و» دیۀ اهل کتـاب  «، « برابري دیه در بیمه «ماننـد:  

ت گرفته از فتواهاي مترقّیانه و جسورانه ایشـان  و... نشأ »ارث زوجه «

ي برجستگی مقـام علمـی و فقـاهتی     ي اینها نشان دهنده است. همه

استاد معظّم است کـه بـا وسـعت نظـر خـاص و قـدرت اسـتدالل و        

دار و نگاهی نـو بـه فقـه و فقاهـت      نظیرش، تحولی ریشه استنباط کم

  بخشیده است.

ــآ ــب از هــم دوره هللا تی ــا اي ادی ــآي ه ــورد  هللا تی صــانعی، در م
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اش به ایشان و کوته نگري برخی افراد نسبت به این شخصـیت   عالقه

  گوید: می

... مـا   ... من ارادتم همیشه به ایشـان بـوده، همیشـه   «

مان بوده و هست و خواهد بود تـا زنـده هسـتیم.    عالقه

ایشــان یــک مــرد فاضــلی اســت. مــرد مــؤمنی اســت. 

یشان آدم مجتهدي است شایستگی همه چیز را دارد. ا

و مجتهد کنجکاوي هم هست. نه این که چون دیگران 

چنـین بگـوییم، نـه. کـارش متکـی بـه       گفتند مـا هـم  

تحقیقات خودش اسـت؛ چـون اهـل ایـن کـار اسـت.       

طور نیستند، ولی ایشـان هسـت. ... برخـی    ها اینخیلی

 هاي مرموز، کـه تبلیغات نسبت به آقاي صانعی و دست

ها از کدام آستین آمده بیـرون،  ین دستدانم احاال نمی

ها چی بوده؟! ... ایشان آخر با این همـه تقـوي،   اندیشه

ها، بـا ایـن همـه    با این همه علمیت، با این همه خوبی

خـواهم بگـویم کـه:     فقري که کشیده بوده است ... مـی 

خواهـد ایـن   بدجوري تبلیغ کردند و ما هم دلمان نمی

نشانش بدهنـد ... مـن    طوري در صحنهمرد فاضل، این

کنم ... آخر آن شخصیت متهم شود بـه  اصالً تعجب می

  1».هاي ناروا...این تهمت

آن به بخشی از آن مقالـه و جـدول منـدرج در    بنابراین، در اینجا 

  رسانیم. اشاره نموده و به رؤیت خوانندگان محترم می

س پ »حقّانی و گزینش طلبه همدرس ي هاساسنام «مقاله  ي هنویسند

                                                
 حاج شیخ محمد علی ادیب نجف آبادي.  اهللا آیت به نقل از مصاحبه با. 1
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مبنـی بـر    ،سـان مدرسـه  سؤهاي م که شرح مختصري از دیدگاه از آن

 تناد بـه بـا اسـ   دهد، ه مییحقّانی ارا ي هطول مدت تحصیل در مدرس

آرشیو مرکز اسناد انقـالب   که درد مقدم محمآقاي دکتر  ي همصاحب

خـارج و شـیوه آن    ي ه، در مورد تحصیل در دورموجود بوده اسالمی

  :نویسد می

ن که مراحل سطح را در مدرسـه گذرانـدیم،   بعد از ای«

 ي هحقّـانی دور  ي مدرسه. شود خارج خوانده می ي هدور

خارج را به دو بخش تقسـیم کـرده بـود: بخشـی از آن     

 در اسـتاد  دو. گرفـت  دروس در خود مدرسه انجام مـی 

آذري  هللا تیآ :کردند می کار مدرسه خود در زمینه این

 ي هبخـش دیگـر دور   1یوسـف صـانعی.   هللا تیـ آقمی و 

تحقیق بود که در این وضعیت طالب به صـورت گـروه   

... انتخاب درس اصول یـا فقـه، بـا    آمدند  تحقیق در می
                                                

العظمـی صـانعی    اهللا آیـت ي حقّـانی توسـط    مدرسـه ها تنها درس خارج فقـه در   . در آن سال1

شد، و در این مقاله نسبت به تدریس خارج فقه توسط دو شخصیت، سهو و خطـا   تدریس می

صانعی نیـز در مصـاحبه بـه آن     اهللا آیتگونه که دیگران و از جمله  صورت گرفته است. همان

  فرمایند: متذکّر شده است. ایشان می

گفتم، و آنچه را که در مصاحبه  ي حقّانی فقط بنده می در مدرسه بحث تدریس خارج فقه را «

آقاي دکتر مقدم در تاریخ شفاهی مدرسه حقّانی در آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی آمـده  

تهران رفته بودم به آقاي مقـدم  است خطایی در آن صورت گرفته است. من یک باري که به 

دانـم کـه    ام. مـی  نه، من این مطلـب را نگفتـه  «فت: اید؟ گ گفتم که شما این مطلب را نوشته

وقتی که ایشان به قم آمـد، مـن آن کتـاب را    ». گفت غیر از شما کسی آنجا درس خارج نمی

صـانعی   اهللا آیـت درس خـارج فقـه را تنهـا    «ه آن نوشـت:  برایش فرستادم و ایشان در حاشی

هـاي خـارج    بگـویم درس  خواستم کردند و اینجا اشتباهی رخ داده است، من می تدریس می

صـانعی.   اهللا آیتآذري و دیگري  اهللا آیتشد؛ یکی  ي حقّانی زیر نظردو نفر بررسی می مدرسه

(برگرفته ». اهللا صانعی، و نه بزرگان دیگر آیتاما تدریس خارج فقه در مدرسه منحصر بود در 

  العظمی صانعی) اهللا آیت از بیانات
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خـاب  انت بیـرون  از را اسـتاد  توانست خود طلبه بود. می

کند، اما این دروس باید به صورت هفتگی تقریـر و بـه   

 مدرسه با ارتباط در که اساتیدي و شد عربی نوشته می

  . »کردند می تصحیح کردند، می ارک

مقاله سپس به چگونگی پذیرش طلبه و اصـالح نظـام    ي هنویسند

حقّـانی اشـاره    ي مدرسـه  دروس بـه  آنگاه و پردازد آموزشی حوزه می

حقّـانی،   ي هگذاران و اساتید مدرسـ  د و با این تحلیل که بنیانکن می

کردنـد،   هاي درسی متداول در حوزه، تجدید نظـر  در دروس و کتاب

 تلخـیص  یـا  و شـدند  حـذف  یـا  کـه  پردازد هایی می فی کتاببه معرّ

  :گرفتند قرار نظر تجدید مورد یا و گردیدند

ها نیز تلخـیص شـدند. در اصـول فقـه و      برخی کتاب«

شـیخ مرتضـی   » المکاسب«و » الرسائل«دو کتاب  ،فقه

مشکینی تلخیص و تحریـر شـد.    هللا تیآانصاري توسط 

 هـا  کـه درحـوزه  اي  ن شـکل گسـترده  ها به آ این کتاب

شـد.   حقّانی خوانـده نمـی   ي هشد، در مدرس خوانده می

هاي زاید و لفظـی و آن چـه را    مشکینی، بحث هللا تیآ

خـورد، برداشـت و آن چیزهـایی     که به درد طالب نمی

خورد و مفید بود، انتخاب کـرد. بـه ایـن     که به درد می

بـه نـام   به شکل تلخیص شده » الرسائل«ترتیب کتاب 

چــاپ و منتشــر گردیــد. کتــاب  »الرســائل الجدیــد«

 صانعی تلخـیص و  هللا تیآهمچنین توسط » المکاسب«

  ».تحریر شد...

 ي هاسـاتید مدرسـ  نویسنده در بخش پایانی مقاله، ضمن اشاره به 
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ـ  و کـار  تقسـیم  کـه  دهد حقّانی به روشنی نشان می ص علمـی،  تخص

  .ن مدرسه داشته استنقش مهمی در سازماندهی ساختار علمی ای

ي مذکور مندرج است، نام اساتید، همراه  جدول ذیل که در مقاله

شمسی بـه   1350با دروس تدریس شده توسط آنان را در دهه سال 

  دهد: خوبی نشان می

غـرب و   ۀفلسـف ( دکتر سـید محمـد حسـین بهشـتی     هللا تیآ �

  ).فلسفۀ هگل

  ).فلسفتنا، معارف قرآن و تفسیر( مصباح یزدي �

  ).، کفایه و رسائل الجدیدخارج زکا( صانعی �

  ).مکاسب( آذري قمی �

  ).عقاید االمامیه و تاریخ( مفتح �

  ).اصول فقه، مغنی و سیوطی( جنتی �

  ).تفسیر و مختصر المعانی( خزعلی �

  ).رسائل( یزدي �

  ).سیوطی( مقتدایی �

  ).مکاسب و کفایه( احمدي میانجی �

  ).لمعه( حرم پناهی �

  ).یوطیلمعه و س( حاج حسین آقا تهرانی �

از اب جامعه مدرسین حوزه علمیـه قـم (  ي کت همچنین، نویسنده

هـاي علمـی و فرهنگـی حضـرت      آغاز تا اکنون)، ضمن بیان فعالیـت 

ي حقّانی و سـال   له در مدرسه صانعی، وضعیت تدریس معظّم هللا تیآ

  کند: ي تدریس خارج فقه ایشان را این گونه تشریح می شروع و نحوه

و   علمـی   هـاي   فعالیت  ، تا کنون انعیص  یوسف هللا تیآ«
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  ارزانـی   ایـران   اسـالمی   جامعـه   را بـه   بسیاري  فرهنگی

،  از آن  و پـس   تحصـیل   سالیان  . او در طول است  داشته

  تبلیـغ   و بـه   کشور سفر کـرده   گوناگون  مناطق  بارها به

  از سـال   . همچنـین  اسـت   پرداخته  بیت اهل  معارف

  بـه   از قـم   طور مسـتمر، هـر هفتـه     به 1357تا  1340

  فرهنگی  هاي و در مساجد و کانون  کرده سفر می  تهران

.  اسـت   کرده میبر پا   سخنرانی هاي جلسهشهر،   مختلف

  برجسته  توانا و واعظی  ، خطیبی پیگیر از وي  تالش  این

  بـا آغـاز درس    ، همزمـان  صـانعی  هللا تیآ . است  ساخته

  روي  حـوزوي   علـوم   تـدریس   بـه  1334  الس در  خارج

ــاب  ــدا، کت ــاي آورد و ابت ــدمات  دوره  ه ــدریس  مق   را ت

در   کـه   حقـانی   علمیـه   مدرسه  طالب  به  سپس کرد. می

ــارچوب   آن ــار، در چـ ــی  روزگـ ــژه  علمـ   درس  اي ویـ

،  مقـدمات   هـاي  دوره  مختلـف  هـاي  درسخواندنـد،   می

،  آن  حاصـل   کـه   است  داده می  را آموزش  و خارج  سطح

ــیاري ــور بس ــان  ظه ــا و محقق ــوزه  از علم ــه  ح و   علمی

،  ســال 18  . در طــول کشــور اســت  اجرایــی  مســؤوالن

ــدریس   حســن  در مســجد امــام   مکاســب  کتــاب  ت

  فقـه   خـارج   و درس  االصولـیـکفا  ، کتابعسکري

  . اسـت   بـوده   وي  روزانه  هاي از برنامه  حقانی  در مدرسه

  و تــدریس 1344  را در ســال  فقــه  خــارج  تـدریس   وي

  کـه   اسـت   آغـاز کـرده   1352  را در سـال   اصول  خارج

و   یافتــه  پایــان 1373  در سـال   اصــول  خــارج  تـدریس 
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  دارد. مبنـاي   ادامـه   اکنـون   تـا هـم    فقه  خارج  تدریس

  خمینی  امام  تحریر الوسیله  ایشان  فقه  خارج هاي درس

  1».باشد می

 همراهاست که  پر واضح است که فقیه نواندیش شیعه، شخصیتی

کردند و  با دیگر آیات عظام، در سطوح باالي علمی حوزه تدریس می

بـا اسـتناد بـه    انـد کـه    اي از فقاهت و دانـش رسـیده   به درجهامروز 

در برخـی از   ،ر در آیـات و روایـات  تـدب  همچنـین  و خود هاي دانسته

  د.نجدیدي دست یافته باش اوياحکام و فتل به یمسا

ي  صانعی که نشـان دهنـده   هللا تیآاین روند و سیر زندگی علمی 

قرن تالش علمی، فقهی و دانش ایشان است، حجت را بر  بیش از نیم

ایشان تمام کرد و با توجه به اصول و مبانی و معیارهاي اجتهادي، به 

ه خـوبی نشـان   فتاوایی دست یافته که هم بعد سهلۀ سمحه دین را ب

  کاهد. دهد و هم معضالت زندگی امروز بشر را می می

ها، سخن یکی از بزرگان قابل تأمل و تعمـق   در پایان این گزارش

العظمـی   هللا تیـ آاست. ایشـان، موقعیـت و جایگـاه علمـی حضـرت      

دارد  صانعی را در دوران تحصیل و تدریس تشریح نموده و بیـان مـی  

ها مورد  له، از همان دوره فقاهتی معظّمکه علمیت و عظمت فکري و 

  توجه علما بوده است.

جنــاب حجــت االســالم والمســلمین ســید ضــیاء الــدین رفیعــی 

ي قریب به سه سال هم حجـره   طباطبایی که خود از نزدیک در دوره

بودن با ایشان، شاهد تحقیق و مطالعه و تالش وي بود و بعـدها نیـز   

                                                
؛ و بنگرید: پایگاه اطالع 275، ص 3از آغاز تا اکنون)، ج(ي قم  ي علمیه . جامعه مدرسین حوزه1

 رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]44[

  گوید: له داشته است، چنین می ظّمشهر ري تهران مراوداتی با مع در

ــیل    « ــان تحص ــان زم ــی، در هم ــر علم ــان از نظ ایش

معروفـیت خاصی داشتند. حتی آن تابستانی که از قـم  

به اصفهان آمـده بودنـد، ایشـان مـورد توجـه علمـاي       

اصــفهان بودنــد ... ایشــان آن موقــع غــرق در مطالعــه 

  بودند... .

بـل از انقـالب   با توجه به شناختی که از چندین سال ق

اسالمی، نسبت به ایشان داشتم، موقعی که انقالب شد 

شـدند، مـن ایشـان را بـه      و مراجع به مردم معرفی می

عنوان مرجع، واقعاً قبـول داشـتم و بـه عنـوان مرجـع      

شــناختم و اآلن هــم ارادت دارم ... ایشــان فــردي  مــی

زحمت کشیده و فردي که هیچ توقّع از کسی نداشـته؛  

یون و نه غیره، حتی از مراجع. ... مـا اگـر از   نه از روحان

افرادي باشیم که خیرخواه جامعـه اسـالمی هسـتند و    

براي اسالم بخـواهیم دل بسـوزانیم، بایـد یـک چنـین      

صـانعی را در بـین خودمــان    هللا تیـ آشخصـیتی مثـل   

ــت    ــار محب ــرض ادب و اظه ــه او ع ــیم و ب ــته باش داش

  نماییم... .

توا حریـت دارنـد ... حریـت    ایشان واقعاً از نظر فقه و ف

ایشان در فتواي به سیزده سال بلوغ دختران نمود پیدا 

کرد و واقعاً باید مردم از ایشان تقـدیر و تشـکّر داشـته    

بـراي آنـان    مسـأله باشند. مخصوصاً قشر زنان که ایـن  

خیلی کارگشا بـوده اسـت. همـین گفـتن فتـوایی کـه       
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  1».تمخصوصاً مورد اختالف باشد، کار آسانی نیس

  جدیت در تدریس

از خصوصیات تدریسـی ایـن اسـتاد پـرتالش، مطالعـه و تعطیـل       

هاي مدیـدي از   که استاد سال نکردن جلسات درس بوده است. با این

را پایـان هـر هفتـه بـراي تبلیـغ و وعـظ و        1350و  1340هاي دهه

رفتند، ولی در عین حـال، هیچگـاه درس ایشـان     خطابه به تهران می

زاده قمی در ایـن   ناظم هللا تیآهفته تعطیل نشد. گفتار در اولین روز 

  گوید: رابطه خواندنی است. ایشان می

ي مدرسـه   بردند کتابخانـه  دیدم تشریف می گاهی می«

ــی  ــه م ــیه مطالع ــاي   فیض ــاً در روزه ــد، مخصوص کردن

کردنـد و   هاي جمعه. ایشان مطالعه می پنجشنبه و شب

داریـم. ـ سـال    گفتند: ما باید بـرویم تهـران، منبـر     می

بود ـ ... آن وقت ایشان روزهاي جمعه   1346یا  1345

  رفتند... . را به تهران می

چیزي که براي من قابل توجه بود و شاید گاهی بـراي  

شد که این مسایل را رعایـت کـنم و    من هم انگیزه می

که ایشان با همان تعطیلی کمـی   براي من مهم بود این

کردند که درس تعطیل  یکه قبالً حوزه داشت، تالش م

هاي شـنبه   نشود، و من یادم هست که ایشان نوعاً شب

                                                
االسـالم والمسـلمین آقـاي سـید ضـیاء الـدین رفیعـی        ي جنـاب حجـت    به نقل از مصاحبه. 1

  طباطبایی، امام جمعه محترم شهر علویجه. 
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که شـرایط   را در تهران بودند، براي منبر و تبلیغ. با این

ي نقلیه و جـاده مثـل حـاال نبـود،      رفت و آمد و وسیله

هـا کالسـش    ولی در عین حال ایشـان همیشـه شـنبه   

نبه هاي ش کردند شب برقرار بود. یعنی ایشان تالش می

را هرجور مانده تا نزدیک نصف شب و بعد نیمـه شـب   

هم به قـم تشـریف بیاورنـد ... ولـی کـالس را تعطیـل       

نکنند و خب این توفیقی بود براي ما که از محضرشان 

  1...».استفاده کردیم 

شمسی پیرامون  1350ي  له در دهه یکی دیگر از شاگردان معظّم

  :گوید جدیت ایشان در تدریس و مطالعه می

بردنـد   هاي جمعه براي منبر تشـریف مـی   ایشان شب«

رفتم. ایشان خیلی  تهران. من هم آن زمان با ایشان می

کشیدند. یعنی واقعاً وسایل ترافیکـی فعلـی    سختی می

شـد کـه مـثالً     هایی می نبود و من یادم هست که شب

رسیدیم، نزدیک  چهار بعد از نصفه شب ما از تهران می

گــرفتم  نیمــه شـب، مــن مـی  اذان صـبح یـا ســه بعـد    

رفـتم مـزاحم    خوابیدم، یعنی چون دیروقت بود نمی می

نشست و  ي خودم بشوم. ایشان بندة خدا، می زن و بچه

کرد. یـادم هسـت تـا صـبح مطالعـه       چراغ را روشن می

خواهنـد تشـریف بیاورنـد درس،     کرد که صـبح مـی   می

  2.»... آمادگی داشته باشند

                                                
  قمی. زاده حاج سید علی اصغر ناظم اهللا آیت به نقل از سخنان. 1

  االسالم حاج علی اصغر کیمیایی فر. به نقل از سخنان جناب حجت . 2
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اد معظّـم باعـث گردیـد تـا طـالب      ها و امتیازات اسـت  این ویژگی

هــاي مختلــف تــدریس ایشــان، در درس او  بســیاري در طــول دوره

  د.مند گردن شرکت نمایند و از خرمن علم و فکر او بهره

  )اهللا آیت( به استادآنها شاگردان و عالقه 

جمع کثیري از طالب و فضالي حوزه که توانستند در دوران قبل 

می از مباحث دروس خارج فقه و اصـول  و بعد از پیروزي انقالب اسال

ایشان اسـتفاده کننـد اینـک جـزو محقّقـان و پژوهشـگران ارزنـدة        

باشند. برخی از آنان در حد اجتهاد بوده و خود  ي علمیه قم می حوزه

هاي سطح و خارج اشتغال دارنـد   هاي علمیه به تدریس دوره در حوزه

اسـالمی و   و برخی دیگر نیـز در نهادهـاي مختلـف نظـام جمهـوري     

اب جامعـه  ي کتـ  کنند. نویسنده هاي مهم انجام وظیفه می مسئولیت

  نویسد: از آغاز تا اکنون) میمدرسین حوزه علمیه قم (

ــآ[«  ــانعی هللا تی ــاي درس ]ص ــف ه ــاي دوره  مختل   ه

  کـه   اسـت   داده مـی   را آمـوزش   و خارج  ، سطح مقدمات

  زهحـو   از علمـا و محققـان    ، ظهـور بسـیاري   آن  حاصل

  1.» کشور است  اجرایی  و مسؤالن  علمیه

زاده نیـز در مـورد کثـرت شـاگردان اسـتاد چنـین        نـاظم  هللا تیآ

  گوید: می

انــدرکار انقــالب و نظــام و  نوعــاً فضــالیی کــه دســت«

                                                
؛ و بنگرید: پایگاه اطالع 275، ص 3از آغاز تا اکنون)، جي قم ( ي علمیه . جامعه مدرسین حوزه1

 رسانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]48[

مملکتند، اینها همه شاگردان ایشان بودند؛ حاال یـا بـه   

واسطه یا مستقیم، آن موقـع حضـور داشـتند یـا بعـداً      

  1».ا کردندحضور پید

هـاي   ي عاطفی بـا آنـان، از نقطـه    ي شاگردپروري و رابطه اندیشه

روشن و مورد اذعان شاگردان قـدیم و جدیـد ایـن اسـتاد گرانمایـه      

صـانعی همیشـه بـراي     هللا تیـ آاست. زنـدگی و شخصـیت معنـوي    

ي یکی  مندان او دوست داشتنی بوده است. به گفته شاگردان و عالقه

   :له از شاگردان معظّم

مجموع کسانی که قبل از انقالب با ایشان بودنـد، بـه   «

مند هستند؛ چون همان سـاده زیسـتی، سـاده     او عالقه

رفتار کردن، اخالص داشتن، به فکر طلبـه بـودن، درد   

طلبه را احساس کـردن از ابتـدا تـاکنون در زنـدگی و     

  رفتار ایشان وجود دارد... .

ریباً همه از شاگردهاي گروه باالي مدرسه حقّانی که تق

شوند، هـم اکنـون کـه در     شاگردان ایشان محسوب می

مرحله قدرت مناصب سیاسی قـرار دارنـد، مطمئنـاً در    

مندند؛ چـرا کـه    صانعی عالقه هللا تیآدل به استادشان 

هایی که بعضاً با برخی از آنان داشـتیم ایـن    در نشست

  2».نمودند... مندي را ابراز می دوستی و عالقه

مندان؛ اعم از هـم   هاي برخی از عالقه ها و نکته م گفتهاگر بخواهی

لـه را نقـل نمـاییم،     ها یا شـاگردان و فضـالي دروس معظّـم    اي دوره

                                                
 زاده قمی.  حاج سید علی اصغر ناظم اهللا به نقل از سخنان آیت. 1

  حجـت االسالم حاج علی اصغر کیمیایی فر.  نقل از سخنان جناب به. 2
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نوشتار بسیار به درازا خواهد کشید. بنابراین، به همین مقدار بسـنده  

  کنیم. می

براي ارج نهادن به خدمات شایسته علمی اسـتاد معظّـم حضـرت    

، در پایان ایـن مقـال مناسـب اسـت بـه      عیالعظمی صان هللا تیآ

ي فقـه اسـتداللی و    ترین آثار تألیفی و تدوینی ایشـان در حـوزه   مهم

هاي عام دینی به صورت فهرسـت وار اشـاره    فتوایی و همچنین حوزه

ع پیدا کنند. آنچه از نماییم تا خوانندگان محترم بر آن مجموعه اطال

و بیشتر آنها نیز چنـد   ه شدهتاکنون به زیور طبع آراستله  آثار معظم

بار تجدید چاپ و حتی برخی از آنها بیش از هفتاد بار تجدیـد چـاپ   

  بدین قرار است: 1اند، گردیده و منتشر شده

  له آثار معظم

 الف) کتب فارسی

  رسالۀ توضیح المسائل .1

  مجلّد) 3مجمع المسائل ( .2

  مجلّد) 2استفتائات قضایی ( .3

  احکام بانوان .4

  احکام نوجوانان .5

  تائات پزشکیاستف .6

                                                
ي  برخی آثار و تألیفاتی که در مراحل تحقیق و تدوین قرار دارند و یا به مرحلـه بنا به اطالع، . 1

که، مراحل تحقیـق و   اند، نام آنها در این لیست نیامده است. با امید آن چاپ و توزیع نرسیده

  تر در دسترس جویندگان قرار گیرد. یان رسیده و هر چه سریعسازي آنها به پا آماده



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]50[

  فارسی)منتخب االحکام ( .7

  مناسک حج .8

  منتخب مناسک حج .9

  احکام حج ویژه بانوان  .10

  احکام عمره مفرده .11

  مسأله از مسائل عمره مفرده 72 .12

  منتخب اعمال و مناسک حج .13

  مسأله از مسائل حج 110 .14

  مسأله در حج 40 .15

 احکام تعلیم و تربیت   .16

  ور)مورد نیاز افراد مقیم خارج از کش يفتاوااستفتائات ( .17

  احکام اعتکاف .18

  منتخب ادعیه و اعمال ماه مبارك رمضان .19
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  تصـحیح، آثـار ایشـان را پـس از     ۀکلی باشد، در قم میله  معظّمدفتر 

  دهد. و در اختیار همگان قرار می منتشر ،تدوینتحقیق و 

  متفـــرّد حضـــرت  همچنـــین، مجموعـــه آرا و نظـــرات فقهـــی

  العظمــی صــانعی کــه توســط مؤسســه فرهنگــی ـ هنــري    هللا تیــآ

                                                
اي فضـال و شـاگردان حضـرت     اي است متشکل از عده . مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین مجموعه1

نظران و اندیشمندان نزدیـک بـه مواضـع و     العظمی صانعی و همچنین برخی صاحب اهللا آیت

له و تحقیق  دوین کتب و نظریات معظّمآراي علمی و فقهی ایشان که به تصحیح، تحقیق و ت

  پردازند. در مباحث عام فقهی می
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  )یفقه و زندگ يها ب) کتب عربی (تعریب شدة کتاب
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  مبانی کلی و فقهی نگاهی به

  مبانی کلی و فقهی استاد معظم نگاهی به

  )ى(مدظله العالاهللا العظمی صانعی حضرت آیت

  نویسنده:

  و مدرس دروس خارج فقه سید ضیاء مرتضوي، محقق هللا تیآ

  گذرا يا اشاره

از  یکـ ی یاهللا صـانع  تیم، حضرت آه واالمقام و استاد معظّیفق

و از سـرآمدان حـوزه    ینیخم ن شاگردان حضرت امامیتر برجسته

را دو چنـدان   ین برجسـتگ یـ باشند. آنچـه ا  یر مینظ ه کمیفقه آن فق

ن شـاگرد  یـ ا یگـاه علمـ  یبـه جا  ینـ یخم ژه امامیساخته تنها توجه و

ل آن، یک دلیست بلکه یشان نیا يو اجتهاد یا قوت علمیتالش و  پر

ــجاعت ا ــ   یش ــوان علم ــرفتن ت ــدمت گ ــه خ ــان در ب ــ یش    یو فقه

و ادلــه در  یمبــان يموجــود و بــازنگر یفقهــ يآرا یابیــخــود در ارز

 ين اجتهـاد یعه و تالش در حفظ موازیش ين اجتهادیچارچوب مواز

  باشد.   یم

 ییلـه و آشـنا   از حـوزه درس معظـم   يمند بهرهق ینگارنده که توف



 ]57[   نگاهی به مبانی کلی و فقهی

اگـر بـه    یشان را داشته اسـت، حتـ  یا یفقه يها دگاهیش با دیوب کم

 ین استاد معظّـم همراهـ  یا ینظرات فقه ینتواند با برخ یرسم طلبگ

شـان همـان گونـه کـه در     یا ینان دارد که نظرات فقهیکند، اما اطم

ان مقلّـد  يو از سـو  جامعه و در سطح نخبگان مورد توجه قرار گرفته

ز اثرگـذار  یـ ن یفقه يها گشته، در حوزه یفه شرعیمالك عمل به وظ

شـان،  یا یکلـ  يکردهـا یو رو یژه در سطح مبانینده به ویبوده و در آ

  تر قرار خواهد گرفت.  شیب يریگ مورد توجه و بهره

 یبرخـ  یو حت» ها ین نامهربا« یز برخیو ن» معاصرت«اگر حجاب 

محـروم   يمنـد  ن توجـه و بهـره  یـ را از ا یبرخـ  نکیا» ها ینیخودب«

هرچه کارآمـدتر و   يها به سو حوزه یساخته اما ضرورت حرکت فقه

ن یجــز توجــه و بهــا دادن بــه چنــ یگــوتر کــردن فقــه، راهــ پاســخ

  ن اســت کــه یــکــم ا نخواهــد گذاشــت و دســت یبــاق ییهــا دگاهیــد

   در يجـد  ییهـا  ها و موارد مشابه آن، بـه عنـوان پرسـش    دگاهین دیا

  رد. بـه هـر حـال آنچـه از     یـ گ یفقه قـرار گرفتـه و مـ    يها برابر حوزه

اهللا  تیـ ز حضـرت آ یمتمـا  يش از فتـاوا ی، بـ يو اجتهاد ینگاه طلبگ

 يبـرا  یک مـالك اساسـ  یـ اسـت و   يمنـد  ، قابل توجه و بهرهیصانع

رود، شـناخت نـوع    یشان به شمار میا یفقه يها دگاهید یکل یابیارز

ه یـ ن فقیـ ا یفقهـ  یو مبـان  یکلـ  يکردهـا یوله به فقه و ر نگاه معظم

تـر   یتخصصـ  یز مجـال یـ گسترده و ن ین خود فرصتیاست و ا یگرام

ــدون مســتند یــطلبــد. آنچــه در ا یمــ    يســاز ن فرصــت و مجــال، ب

شـود،   یرون اسـت، بـازگو مـ   یـ ب نوعـاً  یکه از حوصله عموم یلیتفص

 ز بـه یـ ن نگاه کوتاه نیاست و هم ین مبانیاز ا یگذرا به بخش ینگاه

  ده است.  یدرازا کش
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  مقدمه

شناسی همان فهم یا فهمی ویژه است که به گفته  فقه از نگاه واژه

زمخشري پیوند با شکافتن و گشودن دارد، زیرا ریشه آن بـه همـین   

معناست. چنان که برخی مانند راغب اصفهانی، فقه را از همین نگـاه  

آن را تر از علم و آگاهی در معنـاي عـام خـود شـمرده و      امري خاص

اند. تردیدي نیسـت کـه    کشف آگاهی ناپیدا از راه آگاهی پیدا دانسته

شـده،  تأکیـد  در دیـن  » تفقّـه «هاي دینی که بـر   در بخشی از آموزه

توبه آمده، مقصـود، همـین معنـاي عـام و      122همانند آنچه در آیه 

اي  لغوي واژه فقه است. این خود سبب شده که فقه در معنا و دایـره 

شناسی نیز آمـده   ار رود و چنان که در برخی منابع لغتتر به ک خاص

دانـیم در   معرفـی گـردد. امـا مـی    » دانش در دین«به معناي » فقه«

ادامه، قلمرو کاربرد و حتی قلمرو معنایی واژه فقه از ایـن معنـا نیـز    

تنها در محـدوده بخشـی از   » اصطالح«تر شده و به عنوان یک  خاص

ار رفته اسـت. ایـن اسـت کـه اینـک      هاي دینی و اسالمی به ک آموزه

واژه فقه در اشاره و بیان یکـی از علـوم    بیش از هزار سال است دانش

  رود. اسالمی به کار می

فقه دانشی است که در پی شناخت تکالیف و آداب عملی و شکل 

دادن به آن بخش از زندگی فردي و اجتماعی انسـان اسـت کـه بـه     

نـام  » شرعی«از آن به احکام  گردد؛ بخشی که قلمرو رفتار وي بر می

هـاي   و در کنار آمـوزه » اعتقادي«هاي  شود و در طول آموزه برده می

دهد. این است که دانش  سه ضلع اصلی اسالم را شکل می» اخالقی«

ترین پیوند را با حیات فردي و اجتمـاعی مسـلمانان دارد و    بیش فقه

شـده و از   این ویژگی از یک سو مایه گستردگی و اهمیت فراوان آن
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سوي دیگر نقش فقیهان را در زندگی دینی مسلمین، نقشـی ممتـاز   

  ساخته است.

» مبـانی «و » منابع«، »روش«دانش فقه همانند سایر علوم داراي 

خاص خود است. چنان که با علوم چندي به عنوان مقدمـه یـا ابـزار    

» اصـول فقـه  «فقه پیوند نزدیک دارد؛ علومی که برخی از آنها مانند 

ساً در سایه و به عنوان مقدمه فقـه شـکل گرفتـه اسـت و برخـی      اسا

شناسـی در سـایه فقـه گسـترش یافتـه       شناسی و حدیث مانند رجال

شـود، در واقـع    خوانده مـی » اجتهاد«است. آنچه امروزه و از گذشته، 

کار اصـلی در دانـش فقـه و دسـتیابی بـه احکـام شـرعی         روش و راه

گسترده و عمیـق نـام بـرد؛    » فنّ«توان از آن به یک  باشد که می می

قـوة  «البته با این توجه که برخی فقیهان مـا از آن بـه عنـوان یـک     

اند و افزون بر ویژگی منابع و دستاوردهاي آن، کـه   یاد کرده» قدسی

رود، خاسـتگاه دانشـی و ارزشـی     بخشی از امر مهم دین به شمار می

اي در ردیـف   آن را امري فراتر از یک فن و توانمندي علمی و حرفـه 

  اند. سایر فنون دانسته

پیوند نزدیک علوم یادشده با فقه و نقشی که در چگونگی اجتهاد 

و قهراً در شناخت احکام شرعی دارد، فقیه را بـه شـناخت تخصصـی    

که نقش مسـتقیم   مسایلدارد و این امر در بخشی از  آن علوم وا می

. این است که در اجتهاد و چگونگی استنباط دارد، امري ناگزیر است

علومی که فقـه وابسـته بـه آنهـا اسـت،       مسایلاگر هم فقیه در همه 

و مبـانی مـوثر، نظـر و     مسـایل صاحب نظر نباشد اما ناگزیر است در 

شناسـی و   مبناي مشخص داشته باشـد. ایـن نیـاز در حـوزه حـدیث     

کـه فلسـفه   » اصول فقـه «شناسی امري آشکار است و در حوزه  رجال
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تر بخشـی از دانـش    است و بلکه در نگاهی عام وجودي آن دانش فقه

توانـد بـدون    رود، امري بس روشن است و فقیه نمی فقه به شمار می

برخورداري از توانمندي اجتهادي و بدون شـناخت و تعیـین مبـانی    

اصولی خود به اجتهاد در حوزه منابع و احکام شـرعی بپـردازد. ایـن    

قه به بحـث و تـدریس در   است که فقهاء از گذشته نه تنها در کنار ف

هـاي   اند بلکه بسیاري از آنـان بـه نگـارش    اصول فقه پرداخته مسایل

هـاي فقهـی    اند؛ و برخی نیز در نگارش مستقل در این باره دست زده

هـاي   خود نخست در قالب مقدمه و به هدف تبیین مبانی و چارچوب

ار اند و بدین ترتیب دانشی مستقل در کنـ  اصولی خود به آن پرداخته

  سایر علوم اسالمی شکل گرفته است.

دانش اصول فقه که برخی از علوم دیگر نیـز ماننـد تفسـیر از آن    

گیري داشته است و بـه   برد، در دو قرن اخیر گسترش چشم بهره می

هـاي علمیـه در سـطوح مختلـف      یکی از نیازهاي عمـومی در حـوزه  

تحصیلی و علمی و اجتهادي درآمـده اسـت. بـدین قـرار اسـت کـه       

روشـن و قابـل دفـاع،    » مبـانی اصـولی  «اجماالً برخورداري فقیـه از  

رود و در شـناخت رویکـرد    همواره یک نیاز و اصل ثابت به شمار مـی 

فقهی و توان اجتهادي و تحلیل فتاواي وي یک نقطه عطف قلمـداد  

، اهللا صـانعی  شود. فقیه واالمقام و استاد معظم، حضـرت آیـت   می

انـد و در   قه نیـز بحـث و تـدریس داشـته    ها در حوزه اصول ف که سال

اي از  آن به ویژه در پـاره  مسایلاند، در  مباحث فقهی خود نشان داده

گیـري در چگـونگی اسـتنباط دارد، داراي مبنـا      آنها که نقش چشـم 

  گرفت. توان آن را در فرصت دیگر پی باشند که می می

در اما در کنار نیازهاي یادشده که به درستی و به شـکل مرسـوم   
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گردد، آنچـه   نیازهاي آن مطرح می تعریف دانش فقه و اجتهاد و پیش

تر و  تر و جامع تر و از افقی برتر، در شناخت دقیق فقیه از منظري عام

تقویت کارآمدي دستاوردهاي فقهی خود بـه آن نیـاز دارد و نقشـی    

وي » مبـانی فقهـی  «گیـري   بدیل در اجتهـاد و شـکل   مهم و بلکه بی

و عـام در حـوزه دیـن و    » هـاي کلـی   نگاه«ها و  ختدارد، برخی شنا

شریعت و اجتهاد اسالمی است. آنچـه اینجانـب از ایـن منظـر، طـی      

اهللا صانعی، در نگاه  مندي نزدیک از حضرت آیت هاي توفیق بهره سال

ایشان یافته است، نکات و مبانی کلی چندي است که پیش از شـرح  

گـردد   ی از آنها اشاره میله، به فهرست برخ برخی مبانی فقهی معظّم

  شود: و شرح آن به فرصتی دیگر واگذار می

  ا؛تأکید بر جامعیت و پاسخگویی اسالم به نیازه .1

  ؛تأکید بر نقش اجتهاد در حیات اسالم .2

  ؛تأکید بر اصالت اجتهاد جواهري .3

  ؛تأکید بر دوام بالندگی فقه و آزادي اجتهاد .4

ر در اهتمام به شاخص کارآمدي فقـه بـه عنـوان یـک معیـا      .5

  ؛اجتهاد

  ؛گرایی در اجتهاد اهتمام به شناخت موضوع و واقع .6

  ؛تأکید بر لزوم توجه به دخالت زمان و مکان در اجتهاد .7

اهتمام به نقش فهم عرفی از ادله لفظی در اجتهاد بـه ویـژه    .8

  ؛الغاي خصوصیت

  ؛تأکید بر استواري منطق و متانت اجتهاد شیعی .9

ــایی و گســترش فقــه در ع  .10 ــه توان رصــه مناســبات اهتمــام ب

  ی.اجتماع
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  استاد معظم یفقه یمبان یبرخ

دانیم که فتاواي فقهی همه باید مستند به ادله و شواهد کافی  می

باشد. از نظر حجم، بخش اصلی ادلـه آیـات و روایـاتی اسـت کـه در      

مختلـف فقهـی وجـود دارد. بخـش دیگـري از ادلـه،        مسایلابواب و 

قلمرو هـر قاعـده بسـته بـه     اي از قواعد کلی فقهی است که  مجموعه

گیـرد و قواعـد از ایـن نظـر      را در بـر مـی   مسایلمفاد آن، بخشی از 

یکسان نیست؛ برخی در محدوده خاصی جاري است و برخـی ماننـد   

قاعده نفی ضرر و نفی حرج در نوع ابواب فقهی جاري اسـت. امـا در   

 کنار قواعد فقهی یا فراتر از آن، هر فقیهی بسته به سـطح و رویکـرد  

تـري را از مجمـوع    اجتهادي خود، ممکـن اسـت مبـانی فقهـی عـام     

شریعت و ادله موجود استنباط کرده باشد که حتی بر نوع استناد بـه  

  قواعد فقهی نیز سایه افکند.

اهللا صانعی در چارچوب موازین اجتهاد که به پیـروي   حضرت آیت

اجتهـاد  «بارها از آن بـه   خمینی از استاد بزرگ خود حضرت امام

اند، به مبانی فقهی متمایزي دست یافته یا بر آن  یاد کرده» جواهري

دارند و آنچه از نگاه علمی و اجتهادي، بیش و پیش از فتـاواي  تأکید 

له شایسته توجه و تحلیل علمی است، این دسته مبانی  متمایز معظم

است که برخی از آنها در عـین حـال، فتـواي فقهـی نیـز بـه شـمار        

بـر لـزوم   تأکیـد  ن نمونه آنچه این فقیـه ارجمنـد در   رود. به عنوا می

ها، صرف نظر از نوع فکـر و عقیـده    مناسبات انسانی میان همه انسان

اند، در سایه بخشی از این مبانی شکل گرفتـه اسـت.    شده قایلآنان، 

شود و در هر مبنا نیـز تنهـا    در اینجا به برخی از این مبانی اشاره می

  گردد. اشاره می به بخشی از فتاواي ایشان
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  حرمت و کرامت ذاتی انسان .1

بودن و در ذات خود داراي حرمت و  ها به دلیل انسان  همه انسان

ــد. هــیچ کســی   کرامــت ــوق انســانی برخوردارن ــد و از ارزش و حق ان

تواند اعتقادات خویش را مجوز تعرض به حقوق دیگران و تصرف  نمی

بشـمارد. از ایـن رو    در شئون مادي، معنوي، فردي یا اجتماعی آنان

دارنـد جـان و مـال و عـرض و آبـرو و      تأکید اهللا صانعی  حضرت آیت

ها باید مصون بماند و استثناها نیـز   آزادي و حقوق انسانی همه انسان

اي خاص نیسـت   آمد عوامل عارضی و بیرونی است، ویژه دسته که پی

غیبت و اعتقادات در آن نقشی ندارد. به عنوان نمونه، همان گونه که 

کردن و بدگویی نسبت شیعه جایز نیست، درباره دیگران، مسلمان و 

غیر مسلمان، نیز جایز نیست و اگـر در مـواردي جـایز باشـد دربـاره      

همه است. در ثبوت حد قذف نیز میان شخص قذف شدة مسـلمان و  

مسلمان فرق نیست. از نظر ایشان قصاص و دیـه کامـل و حتـی     غیر

اب قتل نیـز اختصـاص بـه قتـل مسـلمان      وجوب کفاره به دلیل ارتک

شـود، هرچنـد کـافر حربـی امـا       ندارد و شامل غیر مسلمان نیز مـی 

باشــد، و معاهــد بــودن، بــر پایــه پــذیرش و پیوســتن بــه » معاهــد«

کند. چنان که صـرف   المللی نیز تحقق پیدا می معاهدات عمومی بین

ـ  اعتقادات، هرچند از نگاه اسـالمی نادرسـت باشـد، نمـی     د مایـه  توان

نجاست شخص شود و از این رو غیر مسلمانان نیز همه، اعم از اهـل  

کتاب (خداشناس) و غیر اهل کتـاب (خداناشـناس) از نظـر شـرعی     

پاك هستند. همـین مـالك دربـاره ازدواج نیـز جـاري اسـت، البتـه        

  هستند، جداست.» کافران معاند«حساب دسته سوم که 

جملـه، چنـان کـه اخیـراً در     این رویکرد در نگاه استاد معظم، از 
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دیدار نگارنده با ایشان خاطرنشان کردند، بر پایه منطق و روش قرآن 

قـرار  » انسـان «و » ناس«کریم است که مخاطب عام و اصلی خود را 

اسـت و بـراي هـدایت همـۀ     » هدي للنـاس «داده است. قرآن گرچه 

یـه  و نیـز ما » نذیر«و » بشیر«نیز  ها آمده و پیامبر اسالم انسان

براي همۀ مردمان است، اما چنین نیست که اگر بخشی از » رحمت«

بشر به هر دلیل، نتوانست پیام اسالم را از نزدیـک بشناسـد و بـه آن    

همتـاي   ایمان آورد یا حتی اگر نتوانست به وجود آفریدگار یکتا و بی

خداوند عزّ و جلّ پی ببرد و به این حقیقت مطلق معتقد شـود، ایـن   

ث گردد از تمام ارزش وجود انسـانی خـود سـاقط شـود و     ناتوانی باع

دهد. ایـن اسـت کـه بـه عنـوان       همۀ حقوق انسانی خود را از دست 

ـی ﴿نمونه نباید گمان رود آیه شـریفه  
َ
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ــه   1 ــاص ب اختص

نیز که مالك » تقوا«دارد. از این رو » موحدان«یا حتی » مسلمانان«

ها است را نبایـد تنهـا    عامی در این آیه براي ارزشگذاري میان انسان

هـاي اسـالمی یـا حتـی توحیـدي و       بندي به آموزه در چارچوب پاي

کرد. ایشان حتی وقف و وصیت بـه نفـع   ادیان آسمانی معنا و تفسیر 

غیر مسلمان، هرچند به عنوان مثال بـراي تعمیـر کلیسـا و کنیسـه     

شمارند. چنان که یکی از موارد جواز تیمم  باشد را جایز و درست می

دانند، زیرا  را استفاده آب وضو در رفع تشنگی کافر هرچند حربی می

دارد. پیداست  عارضی حرمت مسایلنفس و جان آدمی صرف نظر از 

ها و  این امر به معناي صحه گذاشتن واقعی بر همۀ اعتقادات و ارزش

بـر  تأکید اعمال موجود در جوامع مختلف و پذیرش آنها نیست، بلکه 
                                                

  .13سوره حجرات، آیه . 1
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انسـان  «این حقیقت است که پس از پـذیرش تفکیـک کلـی میـان     

، قصـور آدمیـان در   »کـافر مقصـر  «با هر اعتقادي که باشد و » قاصر

یا مذهب حق، مایه سلب حقوق انسانی و عمـومی کـه   شناخت دین 

شود. این است که  برخاسته از حرمت و کرامت انسانی آنان است نمی

ایم  معنایی خاص دارد و چنان که در پی آورده» کفر«در نگاه ایشان 

  شود. شامل هر غیر مسلمانی نمی» کافر«عنوان 

 صـانعی،  اهللا اهتمام به حرمت و کرامت انسان در نگاه حضرت آیت

محدود به آنچه در حوزه اعتقادات اشاره شد نـدارد. ایـن رویکـرد در    

هاي دیگري از فقه نیز اثرگذار بوده است که در ادامه برخـی از   بخش

ها از این منظر نیز قابل تحلیل است. چنان که ایشان در بیـان   نمونه

اند که ایـن حکـم    حکم کراهت رد کردن نیازمندان خاطرنشان کرده

صورتی است که کمک به آنان مایه آن نشـود کـه سـربار جامعـه      در

  شوند و گرنه رد کردن آنان واجب خواهد بود.

  تباین میان کافر و غیر مسلمان .2

دانیم که از نظر فلسفی و کالمی کافران و به عبارت دیگر غیر  می

شـوند. قاصـران    تقسیم می» مقصر«و » قاصر«مسلمانان به دو بخش 

شـامل اکثریـت قـاطع کفـار      خمینـی  ضـرت امـام  که به بیـان ح 

شود، در اعتقاد و اعمال خود معذور هستند و از این نظر نه تنهـا   می

توان آنان را به صرف اعتقاد و اعمال برخاسته از آن، اهل جهـنم   نمی

اهللا شهید مطهري، نیکان آنـان اهـل بهشـت     شمرد بلکه به بیان آیت

یزات اعتبـاري و فقهـی میـان    هستند. اما از نگاه شرعی کـه بـه تمـا   

و احکام مختلف نظر دارد، فقهـاي   مسایلمسلمان و غیر مسلمان در 
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» اهل کتاب«را با مالك   اند و یا فرق ما یا فرقی میان انواع کفر ندیده

اند. به عنوان مثال در بحـث حکـم    بودن و نبودن دیده» اهل ذمه«یا 

انـد و در حکـم    تهغیبت کردن، فرقی میان انواع غیر مسلمان نگذاشـ 

اند به اهل کتاب بودن و نبـودن   طهارت و نجاست، اگر فرقی گذاشته

  اند. وابسته دیده

اهللا صانعی که خاسـتگاه   اما یکی از مبانی کلی فقهی حضرت آیت

اجتهادي فتاواي متعددي از ایشان در تنظیم مناسبات انسانی میـان  

ت کـه غیـر   رود، ایـن اسـ   مسلمانان و غیر مسـلمانان بـه شـمار مـی    

مسلمین نه تنها از نظر کالمی و فلسفی به دو بخش قاصـر و مقصـر   

شوند بلکه با همین مالك باید از نگاه فقهی و شـرعی نیـز    تقسیم می

  آنان را به دو بخش تقسیم کرد:

ُسـھم ﴿که قرآن کریم با تعبیر  »کافر معاند« .1
ُ

تھا ا��
َ

ن
َ

یق
َ

وا �ا و است
ُ

د
َ�

َ
و �

 
ً

 و عتّوا
ً

آنان اشاره کرده است و آنان را کسانی شمرده که در به  1 ﴾ظلما

عین شناخت درونی آیات حق، از سر سـتم و سرکشـی، آن را انکـار    

کنند؛ نیز مقصرانی که در شناخت حق به رغـم امکـان و توانـایی     می

    کنند؛ کوتاهی می

اعم از اهـل کتـاب و غیـر اهـل کتـاب.       ،»غیر مسلمان معذور« .2

ستند اما نباید آنان را کافر شمرد. کافر کسـی  اینان گرچه مسلمان نی

سـازد. بـه بیـان     گیرد و پنهان می است که دانسته، حق را نادیده می

» تضاد«نسبت » کفر«و » اسالم«اهللا مطهري نسبت میان  شهید آیت

از این رو چنین نیست که هر کسی مسلمان نبـود  ». تباین«است نه 

اهللا  گیـرد کـه حضـرت آیـت     کافر است، بلکه در صنف سومی قرار می
                                                

  .14سوره نمل، آیه . 1
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برند. و از همین منظـر اسـت    نام می» غیر مسلمان«صانعی از آن به 

که ایشان در مسایلی مانند حکم نجاست و پاکی، حرمت نـبش قبـر،   

دادن زکات فطره، ذبح شرعی، ازدواج، والیت بر فرزنـد، ارث، کفایـت   

م و عدم کفایت آزادي برده نامسلمان و حتی تکلیـف کفـار بـه احکـا    

گذارند و نه مسـلمان   شرعی (فروع دین)، میان این دو دسته فرق می

و غیر مسلمان یا کافر اهل کتاب و غیر اهـل کتـاب. اسـتاد معظـم،     

داننـد کـه بـا مسـلمانان بـه دلیـل        را کسانی می» کافر حربی«حتی 

مسلمان بودن آنان در حال جنگ هستند و نه هر جنگی. چنـان کـه   

صرف شـک یـا برگشـت اعتقـادي شـخص       ایشان تحقق ارتداد را به

دانند، بلکه در نگاه ایشان کسی مرتد اسـت و احکـام آن بـر وي     نمی

احترامی و هتک و تکـذیب   شود که ارتداد او در واقع به بی جاري می

و متهم سـاختن مسـلمانان برگـردد یـا اهانـت بـه        پیامبر اکرم

آن کـریم  سـوزاندن قـر   ـ  نعوذ بـاهللا  ـ   مقدسات جامعه اسالمی مانند

باشد. ایشان در برشماري شرایط شاهد نیز صرف وثاقت و اعتـدال را  

  اند. را نیز شرط ندانسته» اسالم«و حتی » ایمان«کافی دیده و 

ـ  یگاه انسانیت در جایعدم دخالت جنس .3 و  یو حقوق اساس

  یاجتماع

انسـانی یـک حقیقـت بـه شـمار      » نوع«زن و مرد از نظر گوهر و 

ی که از این منظر و در این سطح بـراي حقیقـت   روند و هر تعریف می

انسان وجود دارد، تعریفی مشترك میان آن دو است. از سوي دیگـر،  

» صـنف «تردیدي نیسـت میـان زن و مـرد، بـه عنـوان دو جـنس و       

ها هست که هیچ مکتب و نهاد حقوقی کـه توجـه    انسانی، برخی فرق
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اقعی زنـدگی  بندي کافی به واقعیات تکوینی و مصالح و درست و پاي

هـایی کـه نتیجـه     تواند آن را نادیـده بگیـرد؛ فـرق    انسانی دارد، نمی

هـاي متفـاوت در زنـدگی     طبیعی آن، پدیـد آمـدن برخـی موقعیـت    

طبیعی و اجتماعی زن و مرد است. تشریع اسـالمی نیـز کـه فلسـفه     

است و از مصدر وحی الهی شـکل گرفتـه و بـر    » انسان«وجودي آن 

سان و به هـدف سـعادت جاودانـه وي صـادر     پایه واقعیات وجودي ان

توانـد   ها را نادیده نگرفته است و قهراً هیچ فقیهی نمی شده، این فرق

فقهی آن را نادیده بگیرد. اما در قلمـرو   در چارچوب منابع اسالمی و

ها، یک اصل مبنایی و مسلّم اجتهـادي ایـن اسـت کـه      شناخت فرق

بـریم،   نـام مـی  » م شرعیاحکا«اصل در حقوق و تکالیف که از آن به 

بـه عبـارت دیگـر،    ». اخـتالف «میان زن و مرد است و نه » اشتراك«

یکسانی میان زن و مرد در احکام نیاز به دلیـل خـاص نـدارد، بلکـه     

اختالف نیازمنـد دلیـل کـافی اسـت و در مـوارد شـک بایـد جانـب         

  اشتراك را گرفت.

ت آنچه در این خصوص به اجتهاد و فقاهت اسـتاد معظـم، حضـر   

اي متمایز بخشیده نادیده گـرفتن اصـل تمـایز     اهللا صانعی، چهره آیت

میان زن و مرد نیست، چنان که ایشان بارها بر تفاوت اجمالی میـان  

انـد، بلکـه    کیـد جسـته  أارث زن و مرد که قرآن بر آن تصریح کرده ت

انسـانی بـه هـر دو     ناشی از این است که از یک سـو، نگـاهی کـامالً   

اند و از  رند و از این منظر میان آن دو فرقی ندیدهجنس زن و مرد دا

سوي دیگر، به اصل اولـی اشـتراك اهتمـام ویـژه دارنـد و تـا دلیـل        

کننده کـه بتوانـد مقیـد یـا مخصـص اطالقـات و        شده و قانع پذیرفته

انـد و از   عمومات باشد در میان نباشد، از این اصل دست بـر نداشـته  
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هاي  اسی و بازنگري برخی دیدگاهاي در بازشن سوي سوم، تالش ویژه

فقهی موجود و ارزیابی دوباره ادلـه آن کـرده و بـه نتـایج متمـایزي      

اند. آنچه ایشان در عدم فرق میان زن و مرد در مسایلی ماننـد   رسیده

مرجعیت، رهبري جامعه، قضـاوت، شـهادت، دیـه، قصـاص، امامـت      

زن و بر عـدم فـرق میـان    تأکید جماعت و جمعه حتی براي مردان، 

شوهر نسبت به تدلیس در ازدواج، ارث زوجه، یکسانی اولویـت زن و  

شوهر به یکدیگر پس از مرگ تا دفن، عدم افضل بودن نماز در خانـه  

براي زن، والیت مادر بـر کـودك و تقـدم آن بـر والیـت جـد، عـدم        

قصاص مادر همانند پدر، عدم حد قذف بر مادر هماننـد پـدر و عـدم    

ادر به دلیل دزدي از خانه فرزند همانند پـدر،  جریان حد سرقت بر م

اند، برخاسته از همین رویکرد و تالش بوده است. چنان کـه   نظر داده

اي از ایـن مسـایل    برخی فقهاي دیگر نیز در گذشته و حال، در پـاره 

نگاه یکسان با استاد معظم داشته یا دارند و بسیاري نیز بـه ویـژه در   

اند؛ اما مهم آن است که ایـن فتـاوا    میان فقهاي گذشته فرق گذاشته

بر پایه رویکرد یادشده به زن و در چارچوب موازین کلـی اجتهـادي،   

صادر شده است و همین امر در لزوم توجه به آن کافی اسـت؛ حتـی   

  نباشد. قایلاگر کسی به نتیجه آن 

   ییو عقال یعقل يها ت آموزهیحاکم .4

اي که پـاي دخالـت    دهپذیرش احکام الهی و تعبد به آن در محدو

مستقیم عقل یا عقالء نیست، یک اصل زیربنایی و اعتقادي است که 

گاه و مبدأ این تعبد نیز پذیرش و حکم کلـی عقـل اسـت.     البته تکیه

منـدي از شـناخت و داوري عقـل و     گاه مـانع بهـره   اما این اصل هیچ
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باشد. اساس پذیرش اصل دین و ارکـان اعتقـادي    اصول عقالیی نمی

هـا و تاکیـدهاي    بر پایه داوري و حکم عقل است و یکی از آمـوزه آن 

مکرر قرآن و سنت، توجه به این منبع بزرگ الهی است که در سخن 

یاد شـده  » ظاهري«در کنار پیامبران » باطنی«به پیامبر  اهل بیت

ها است که در میان ملـل   است. بخش عمده احکام غیر عبادي همان

دوره جاهلی بـر پایـه نیازهـاي موجـود از     و جوامع دیگر از جمله در 

سوي عقالء و نخبگان یا حتـی عـرف عمـومی پدیـد آمـده و وجـود       

داشته و دارد و شارع حکیم با آنها همراهی کرده اسـت و بـه عنـوان    

  شود. احکام امضایی شناخته می

در نگاه استاد معظم، بهره جستن از دستاوردهاي عقلی و عقالیی 

رود و آنچـه بـه صـورت روشـن از      شمار مـی در اجتهاد، یک اصل به 

توانـد   ایشان سراغ داریم این است که دستاورد هـیچ اجتهـادي نمـی   

نیـز   ناسازگار با حکم قطعی عقلی باشد. مخالفت با بنا و ارتکاز عقـال 

در صورتی ممکن است که دلیلی کامالً اسـتوار کـه از نظـر صـدور و     

دست باشد. پیداست هـیچ  داللت تاب مقابله با آن را داشته باشد، در 

لـه در اهتمـام    تواند جز این معتقد باشد اما ویژگی معظم فقیهی نمی

  به این اصل، در شناخت مصادیق و گستره حاکمیت آن است.

مندي از این مبنا در نگاه استاد ارجمند تا آنجـا اسـت    دامنه بهره

که ایشان یک دلیل در تساوي زن و مرد در شهادت را بنـاي عقـالء   

انـد و شـرط    کـرده  خصوصـیت شهادت مرد الغاي   اند و از ادله دهشمر

شیعه بودن قاضـی را محـدود بـه داوري میـان شـیعیان کـرده و در       

استدالل بر عدم وجود این شرط در قضاوت میان دیگران، افـزون بـر   

لزوم رعایت عدالت و ایجاد امنیت میان آنان، مالزمه عقالیی و بلکـه  
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اند. ایشان حتی با توجـه بـه مجمـوع ادلـۀ      عقلی را شاهد آن شمرده

باب قضاء، جواز قضاوت میان شیعیان توسـط قاضـی غیـر شـیعی و     

حتی غیر مسـلمان را کـه مـورد اطمینـان اسـت و سـایر شـرایط را        

اند. چنان که در حکـم ربـا از    وجه ندانسته داراست، حرفی گزاف و بی

رگی و کـه بـه بیچـا   » رباي اسـتهالکی «یک سو حرمت را محدود به 

رود سـاخته و   به شمار می» ظلم«انجامد و  گیرنده می استیصال قرض

ن اسـت را مجـاز   یشـرفت طـرف  یه رشد و پیکه ما» رباي استنتاجی«

حـرام مجـاز    يرا در ربـا  يا لهیچ نوع حیگر هید ياند و از سو دانسته

از اسـتاد بـزرگ    يرویـ شان چنان که به اشاره آمد، بـه پ یاند. ا دهیند

م در یدارند کـه اگـر شـارع حکـ    تأکید  ینیخم مامخود، حضرت ا

د یـ ع کنـد با یتشـر  یبخواهد بر خالف بنا و ارتکاز عقـال حکمـ   ییجا

ان مـردم جـا بـاز    یـ ورزد تا در متأکید بارها آن را تکرار کند و بر آن 

تأکیـد  مخالف بنا و ارتکاز عقالء شـاهد   ین رو اگر در حکمیکند، از ا

ث یا دو حـد یـ ک یـ توان به  یم، نمیشات متعدد نبایشارع و صدور روا

  موجود بسنده و استدالل کرد.  

بـه فقاهـت جنـاب     يا ژهیـ اگر استاد ارجمند از گذشـته توجـه و  

از تـوان و   یهاسـت کـه بخشـ    داشته و دارنـد و سـال   یلیمحقق اردب

خـود بـر    یاسـتدالل  يهـا  هیش را مصروف نگـارش حاشـ  یفرصت خو

انـد،   وارسته و مقدس کرده آن فقیه »و البرهان مجمع الفائد«کتاب 

ها و عمق نگاه محقق اردبیلی اسـت کـه    بینی از جمله ناشی از روشن

تأکیـد  بر پایه توجه و اهتمام به اعتبارات و احکام عقلی داشته است. 

له بر اینکه اگر امکان معرفی درست اسالم و شـرع بـود و    مکرر معظم

بحثـی، بـراي    اگر در چهارراه بشریت کرسـی « :به تعبیر خاص ایشان
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شناساندن حقایق اسالم و شرع، آن گونه که هست و آن گونه کـه مـن   

از جملـه   »پذیرفتنـد  ي مـردم اسـالم را مـی    ام، داشتم، همـه  شناخته

هاي اسـالمی و شـرعی    برخاسته از همین مبنا و اصل است که آموزه

هــاي عقلـی و عقالیــی اسـت و بــا آنچـه در قلمــرو     در راسـتاي داده 

گیرد و آنچـه دسـتاورد دانـش و فهـم      یی بشر قرار میارتکازات عقال

باشد. فراز یادشـده اگـر هـم از سـر      کلی بشریت است، ناسازگار نمی

گویی باشد اما نشان از عمق نگاه استاد معظم است که اسـالم   مبالغه

عزیـز حتـی در حـوزة فقـه کـه در شـمار علـوم اعتبـاري اسـت، در          

مــوازین عقلــی و  چــارچوب فطــرت پــاك انســان ســخن گفتــه و از

پسند بیرون نرفته است. یک نمونه نیز توجه  رویکردهاي کلی عقالیی

دارنـد و در  » عـدل «اي است که استاد گرامی به اصل زیربنـایی   ویژه

بند بعدي آمده اسـت. در کنـار اهتمـام ویـژه بـه بناهـا و ارتکـازات        

در شـناخت مفـاد ادلـه    » فهم عرفی«عقالیی، اهتمام ویژه ایشان به 

، و بهـره  »الغـاي خصوصـیت  «ظی قرآن و سنت، به ویـژه موضـوع   لف

اند، بـه عنـوان    خود از آن برده يشان در اجتهاد و فتاوایکه ا یفراوان

جداگانه است  یازمند توجه و بررسیشان، نیک اصل و مبنا در فقه ای

  ست.ینک مجال پرداختن به آن نیو ا

  حاکمیت و گستره عدالت .5

فلسفی در شـناخت خداونـد تعـالی یـک      عدالت از نگاه کالمی و

رود و خداوند همان گونه کـه جهـان تکـوین را بـر      اصل به شمار می

پایه عدالت آفریده و استوار ساخته است و در عرصه قیامت نیز هـیچ  

گـذاري او نیـز    کیفري از این میزان عام بیرون نیست، تشریع و قانون
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اهللا مرتضـی   آیـت  بر آن استوار است و همان گونه که اسـتاد شـهید،  

هاي اسالم است و در سلسله  کرده این اصل از مقیاستأکید مطهري 

علل احکام قـرار دارد. یعنـی تمـام احکـام الهـی در صـدور خـود از        

تواند با  گذرد و از این رو هیچ حکم شرعی نمی گذرگاه اصل عدل می

  آن در تعارض باشد.

صـانعی،  اهللا  از همین خاستگاه اسـت کـه در نگـاه حضـرت آیـت     

عدالت یک اصل حاکم و یک ارزش فراگیر و جهانی است و اعتقادات 

توانـد آن را مقیـد و    و جنسیت و قومیت دخالتی در آن ندارد و نمـی 

محدود سازد. این است که اگر در نگـاه فقیـه، مفـاد یـک دلیـل بـه       

صورت عمومی یا در بخشی از مدلول خود در تعارض قطعی با اصـل  

تواند با نادیده گرفتن این اصل حاکم بر پایه  نمیعدل باشد، آن فقیه 

له به تساوي دیه زن و  آن دلیل فتوا دهد. یک نمونۀ آن فتواي معظّم

مرد و مسلمان و غیر مسلمان است که در نگاه ایشان و حتی صـرف  

نظر از قصور ادله، عدم تساوي دیه، ناسازگار بـا اصـل عـدالت اسـت.     

تر مسـلمان   همین اصل، تکریم بیش چنان که ایشان از جمله بر پایه

انـد،   نسبت به غیر مسلمان توسط قاضی را که فقهـاء مجـاز دانسـته   

  شمارد. نادرست و حرام می

  عسر و حرج  ینف ي ت گسترده قاعدهیحاکم .6

اصل مفاد قاعدة نفی عسر و حرج که متکی بـه نصـوص قرآنـی و    

رود و  میروایی است، در میان فقهاي اسالمی حکمی قطعی به شمار 

در آن تردیدي نیست. اما نوع نگاه به این قاعـده و قلمـرو معنـایی و    

شناسانه آن امري است که نباید انتظـار داشـت همـه بـه آن      موضوع
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نگاهی یکسان داشته باشند. آنچه نکته اصلی در نگـاه اسـتاد معظـم،    

بـر آن  تأکیـد  رود و نگارنده بارها شاهد استشهاد به آن و  به شمار می

وي ایشان بوده، این امر است که اگر، آن گونه که از ادلۀ قاعـده  از س

پیداست، از یک سو، اسـاس تشـریع الهـی بـر نفـی حـرج و عسـر و        

هایی که ماهیت آن مانند جهاد  مشقت در دین است (مگر در موضوع

و دفاع آمیخته با دشواري باشد) و از سوي دیگـر عسـر و حـرج نیـز     

اي از آن بـه   که شـرع تعریـف ویـژه    همانند دیگر مفاهیم عرفی است

دست نداده، در این صورت مالك آن نیز عرف خواهد بود، مگر اینکه 

شارع حکیم در جایی دخالـت کنـد و مقصـود متفـاوت خـود را بـه       

صورت موردي بیان کند؛ چه در جانب توسعه در حکم یا در تضـییق  

د بـه  آن. بنابراین در فهم معناي حرج از نظـر کلـی و اجتهـادي، بایـ    

اهللا صـانعی، دامنـه نفـی     عرف رجوع کرد. از سوي دیگر حضرت آیت

حرج را محدود به رفع حکم ندیده و در مواردي بر پایه آن در جعـل  

حکم نیز به آن استناد کرده است. به عنوان مثال، ایشان از یک سـو  

 قایـل آمیزش ابدي با همسر را پـس از افضـاء کـه فقهـاء     » حرمت«

شمرده و نپذیرفته اسـت. و از سـوي دیگـر عـدم     اند، مایه حرج  شده

تر از چهار ماه را نیز مایه حـرج و امـري منکـر     وجوب آمیزش در کم

  آن شده است.  » وجوب«به  قایلدانسته و در شرایط نیاز زن 

گاه استنباط و شـناخت اصـل   یاست که عالوه بر جا ین در حالیا

گـاه انجـام   یاو در ج یرونیق بیم در شناخت مصادیدان یحکم، همه م

ک موضـوع، هماننـد هـر    یـ بـودن و نبـودن    یف، شناخت حرجیتکال

». فقیـه «است و نـه  » مکلف«، در قلمرو کار خود یص موضوعیتشخ

درباره عدم لزوم بـار کـردن احکـام نـامحرم      آنچه حضرت استاد
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درباره فرزندخوانده، در صورت حرجی بودن آن، بیان کردند، بر پایـه  

شــناخت معنــاي حــرج هماننــد دیگــر  اوالًهمــین نگــاه اســت کــه 

 ثانیـاً موضوعاتی که ساخته دست شارع حکیم نیست، با عرف است و 

تشخیص مصادیق آن نیز بر عهده مکلف است و نه فقیه. بیـان جـواز   

آمـده و گفتـه    مقلّدنیز با فرض تحقق حرج است که در متن پرسش 

و شده محرومیت از فرزند مشکل بزرگی در زنـدگی اسـت و نشسـت    

برخاست و معاشرت روزمره اطرافیان با کسی که به فرزنـدي گرفتـه   

شده به صورت رفتار با سایر نامحرمان نیز مایه حرج و دشواري براي 

طرفین است. پیداست اگر کسی این گونـه معاشـرت را امـر حرجـی     

داند، قهراً باید احکام حجاب را رعایت کند، اما تشخیص همـین   نمی

  د مکلف است و نه فقیه و مرجع تقلید.امر در قلمرو کار خو

  سهولت در شریعت .7

آنچه در نفی حرج مورد توجه است جنبه سلبی قاعده اسـت، امـا   

نیز یک معیـار در اجتهـاد   » سهولت در شریعت«در کنار آن، موضوع 

نقل شده  رود. اینکه در برخی روایات از پیامبر اکرم به شمار می

ـ  است که ایشان خاطرنشان کـرده  مـن بـر پایـه شـریعت داراي     « :دان

خـوارج از  «فرمود:  می و امام باقر »گشایش و آسان فرستاده شدم

و بـه   »تر از آن است سر نادانی بر خود دشوار گرفتند؛ دین بسی وسیع

شـیعیان مـا در   «فرمـود:   افزوده است که ایشـان مـی   نقل از علی

دهد  می، نشان »گشایشی بیش از مسافت میان آسمان و زمین هستند

که در تشریع الهی نه تنها حرج جایی ندارد بلکـه بنیـان تشـریع بـه     

صورت ایجابی، بر پایه سهولت و سماحت نیز استوار شده است. ایـن  
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بیش مورد توجـه فقهـاي مـا بـوده       و  اي است که از گذشته کم نکته

است و حتی جناب شیخ صدوق در تعارض میان دو روایت، سـهولت  

دیده و بر پایه آن جانب مفـاد روایتـی را گرفتـه     را یکی از مرجحات

تر است. اما آنچه از حضـرت اسـتاد    که عمل به آن براي مکلف راحت

در این باره سراغ داریم اهتمام ویژه ایشان در کاربست ایـن مبنـا در   

منـان و  ؤبر آن در رهنمودهایی است که براي متأکید اجتهاد خود و 

دیگر، از آنجا کـه حکـم نمـاز و روزه     ان داشته و دارند. از سويمقلّد

اند، در کثـرت   مسافر نوعی ترخیص در راستاي سهولت در دین دیده

گردد و باید نماز را کامل بخوانـد و   سفر که مایه عادي شدن سفر می

انـد و بـه    روزه را بگیرد، فرقی میان سفر شغلی و غیـر شـغلی ندیـده   

ز بـرود، حکـم کثـرت    عنوان مثال راننده اگر به سفر زیارتی خود نیـ 

  شود. سفر بر او بار می

  محور بودن حقوق مردم و جامعه .8

از آن نـام  » حـقّ «دانیم که آنچه در فقه و احکام با عنوان عام  می

» حـق النـاس  «و » حـق اهللا «شود، به طور کلی در دو بخش  برده می

بنـدي مـانع از آن نیسـت کـه      گردد. البته این تقسیم بندي می دسته

» حـق حضـانت  «حکام هر دو ویژگی را داشته باشند؛ مانند برخی از ا

رود.  که در عین حال یک تکلیف الهی در برابر فرزنـد بـه شـمار مـی    

ن دو مطـرح  یـ ان ایو فرق م» حکم«و » حق«آنچه در فقه به عنوان 

  است. يبند مین تقسیز اجماالً ناظر به همیشود ن یم

کـه   یاهللا صانع تیحضرت آ یاز نکات قابل توجه در نگاه فقه یکی 

رود و مـا   یشان بـه شـمار مـ   یدر فقاهت و اجتهاد ا یکرد کلیک روی
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م و نقـش آن را در  یـ ا شـان بـوده  یا يبر آن از سـو تأکید بارها شاهد 

م، یـ ا دهیـ د یاسـ یو س یاجتمـاع  مسـایل ژه در یـ مختلف به و يفتاوا

در فقــه و » حقــوق النــاس«داشــت  شــان بــه پــاسیژه ایــاهتمــام و

هاي مختلف است؛ حقـوقی   ه و مصادیق آن در حوزهشناساندن گستر

که اختصـاص بـه صـنف و دسـته خاصـی از مـردم نـدارد و شـامل         

از هر نـژاد و دیـن و مـذهب و جـنس و     » انسان«به عنوان » انسان«

گردد. این رویکرد تاثیر گسترده  اي می جریانی، در هر کشور و جامعه

داخلی و خـارجی  اجتماعی و سیاسی  مسایلو عمیقی بر بسیاري از 

م کـه شـاهد   گذارد. نقطه محوري این رویکرد در نگاه استاد معظّ می

انـد، ایـن    جسـته تأکید ایم بارها به آن استناد کرده و بر مفاد آن  بوده

حق مردم بـه خـود   «است کـه   آموزه اساسی و حیاتی امام صادق

و امام یا حکومت نیز بـدون خواسـت مـردم حـق      »گردد مردم بر می

در همـین روایـت شـریف در     در آن ندارد. چنان که امامدخالت 

فرق میان رسیدگی به جرم زنا و سرقت، خاطرنشان فرموده است که 

کیفر زنا متوقف بر درخواست کسی نیست؛ در حالی کـه نسـبت بـه    

سرقت، امام تنها وظیفه دارد مانع کار سارق شود و کیفر آن تنها بـه  

حبان امـوال) هسـتند،   درخواست صاحب حق کـه خـود مـردم (صـا    

 «گیرد:  صورت می
ّ

 إذا �ن هللا
َّ

��ق  ا
ّ

ه و إذا �ن للناس ألن
ُ

 فالواجُب � اإلمام اقامت

و للناس
ُ

ھ
َ

  ».ف

ـ  ه روشنین فقیکه ا يدیآن همه تاک ز در یـ ن در رهنمودهـا و ن یب

ت اراده یـ ، اصـل حاکم يماننـد حـق آزاد   مسألهها  خود بر ده يفتاوا

ت مساوات یها، توجه به خواست مردم، رعا تیافراد، حقوق اقوام و اقل

 يخشــونت، محدودســاز ی، نفــيخــوار ژهیــو عــدالت، مخالفــت بــا و
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 يهـا  بـر چـارچوب   یت حکومت به خواسـت مـردم و مبتنـ   یمشروع

بـه قـوانین برخاسـته از خواسـت مـردم و       يبنـد  ي، لزوم پـا ییعقال

بـر حقـوق مردگـان دارنـد، از     تأکیـد  نمایندگان واقعی آنان و حتـی  

گردد. چنان که ایشان حتی نماز  مله به همین اصل محوري باز میج

بر جنازه بدون رضایت اولیـاي مـرده را غیـر     گزاردن امام معصوم

دانند. و این به اتکـاي همـین اصـل و بـا      مجاز و غصب حق آنان می

 «استشهاد به این روایت معتبر است کـه  
ّ

 إذا حضـر سـلطان مـن سـلطان اهللا

 بال
ّ

مه الويل و اال فھو غاصٌب جنازة فھو احق
َّ

که برخی  . در حالی»صالة علیھا ان قد

فقهاء مانند جناب صاحب جواهر رضایت ولـی مـرده را در خصـوص    

اند. چنان که اسـتاد معظـم، امامـت جماعـت      شرط ندانسته امام

کسی که نمازگزاران امامـت او را خـوش ندارنـد، بـر خـالف فقهـاي       

کـه مکـروه    خمینـی  مـام دیگـر، از جملـه اسـتاد خـود حضـرت ا     

داند و مایه خروج از عدالت و در نتیجـه موجـب    اند، حرام می شمرده

شـمارد. ایشـان ایـن نظـر را کـه       حرمت اقتدا به چنـین امـامی مـی   

داند، در راسـتاي حاکمیـت اراده و    برخاسته از ادله روایی موجود می

خواست افراد و شاهدي بر وجود سطح باالي آزادي و دموکراسـی در  

  کند. اسالم معرفی می

  بتیژه در دوره غیمجال و .9

مهـم در فقـه کـه در پاسـخ بـه آن شـاهد        يهـا  از پرسـش  یکی

 يفـر یحـدود خـاص ک   ين است که اجـرا یم، ایهست يجد یاختالف

ژه امـام  یـ و يهـا  تیارات و مسـئول یا از اختیمانند حد سرقت و زنا، آ

کـه در   یانیست و حاکمان و قاضیا محدود به آن نیاست  معصوم
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 یا بخشـ یـ دار حکومت  عهده به امام یبت و عدم دسترسیدوره غ

ن پرسـش بـه   یـ د اجرا کنند؟ البتـه ا یتوانند و با یز میاز آن هستند ن

بـه   یا کسانی یبت کسیا در دوره غیگردد که آ یتر باز م یکل یپرسش

ا همـه شـئون   ی، آياند؟ و اگر آر شده یمعرف ن امامیعنوان جانش

  به آنان منتقل شده است؟ ارات امامیو اخت یحکومت

از فقهـاء ادلـه موجـود را قاصـر از آن      یاز گذشته تا کنون، گروه

 يبت بـرا یادشده را در دوره غیت یار و مسئولیاند که بتواند اخت دهید

حـدود   ينان اجـرا ین رو ایفقهاء ثابت کند. از ا يگران از جمله براید

انـد   نشـان داده  یا به روشـن یده یبت را مواجه با اشکال دیدر زمان غ

حـدود در   يان مخالفـان اجـرا  یـ داننـد. در م  یکه آن را قابل اجرا نم

س و جنـاب محقـق   یـ در توان جناب ابن یبت، از گذشتگان میدوره غ

، و از معاصـران  یقمـ  يرزایـ را مثال زد و از متأخران، جنـاب م  یحل

 یرا نمونـه آورد. البتـه برخـ    يداحمد خوانسـار یاهللا سـ  تیـ مرحوم آ

اهللا  تیـ سـت. حضـرت آ  یبه ذکـر ن  يازیز وجود دارد که نیها ن لیتفص

انـد و   ن مبنا نشان دادهیل خود را به ایهاست تما ز سالین یصانع

گـر کـه   ید ين فرق که بـر خـالف فقهـا   یاند؛ با ا دهیراً آن را برگزیاخ

د مجـازات  یـ دارند باتأکید شان یاند، ا ن نکردهیگزیفر جایاز ک یسخن

رد و یـ گ یرا در بـر مـ   يفـر یک يها وهیاز ش یعیف وسیطکه  يریتعز

داسـت  ین آن کـرد. ناگفتـه پ  یگزیهمراه با نظر کارشناسان است، جا

اسـت کـه تنهـا حـق      ين بحث، حـدود یشان از حدود در ایمقصود ا

مانند قصاص که حق مردم اسـت، از   يرود و موارد یبه شمار م یاله

سـت. چنـان کـه عـدم     ا يز جاریبت نیرون و در دوره غین بحث بیا

لـه اثبـات    که به نظر معظم يشود؛ امر یاجرا شامل تجاوز به عنف نم



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]80[

شـود.   یست و با دو شاهد ثابت میآن متوقف بر شهادت چهار شاهد ن

رد، یـ گ یم در بخـش اول قـرار مـ   ین تقسـ یـ ز در ایالبته حد سرقت ن

  است. یخصوص یازمند شاکیم در فرض جواز اجرا نیدان یهرچند م

  ت حکومتیگاه مشروعخاست .10

نباشد،  یو اول ياز فطریک نیبشر  ياگر برا یوجود حکومت حت 

انسان تا آنجا که در دست اسـت،   یخ زندگیست که تارین يدیاما ترد

ازمنـد آن  یخـود ن  یات اجتمـاع یکم در ح دهد انسان دست ینشان م

م یدانـ  یست؟ چنان کـه مـ  یاز چ یت حکومت ناشیاست. اما مشروع

بشـر دارد و   یدر زنـدگ  ينه بـس دراز یشـ یت کـه پ اسـ  ین پرسشیا

از  یار گونـاگون یبسـ  يهـا  وهیتا کنون ش يهمان گونه که جوامع بشر

حکومـت   ییل فلسفه و چرایدولت و حکومت را تجربه کرده، در تحل

د آمـده اسـت. در   یـ پد یمختلف يها هیز نظریت آن نیمشروع یو مبان

ت و یل مشـروع یـ موجـود در تحل  يهـا  هی، همه نظريبند میک تقسی

گـردد   یبر م یر الهیو غ یت الهیمشروع يآن، نوعا به دو مبنا یمبان

شـود کـه    یانـده مـ  ین گونه نمایو متعارف، ا يا شهیک نگاه کلیو در 

ک از یـ باشـد و هـر    ین دو مبنا همـواره ناسـازگار بـا هـم مـ     یا ایگو

رد؛ دو یـ گ ین دو شاخه قـرار مـ  یاز ا یکیموجود لزوماً در  يها هینظر

در  یا همـواره خواسـت الهـ   یـ ت ندارد و گویکه با هم سنخ يا اخهش

ن یـی ز در تبیـ ن یکـه راه سـوم   یبرابر خواست مـردم اسـت؛ در حـال   

ن است که خداوند با توجه بـه  یت حکومت وجود دارد و آن ایمشروع

 يها ها و مکان ر آن در زمانیت متغیحکومت و ماه یستیفلسفه و چ

و  يفرد يازهایاز ن ياریا همانند بساز رین نیرفع ا یمختلف، چگونگ
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اجتماعی دیگر به خود مردم واگذار کرده است و روش و قالب خاصـی را  

گیري حکومت و نظام سیاسـی تشـریع نکـرده اسـت. آنچـه       براي شکل

باشـد کـه    ها و معیارها می مورد نظر شارع بوده تنها الزام بر برخی مالك

شر به ویـژه نخبگـان جوامـع    نوعا نیز همان معیارهاي عقالیی است که ب

هـاي   انسانی بر پایه شناخت فطري و فهم غریزي خـود، در طـی تجربـه   

اند. به عبـارت دیگـر، خداونـد تعـالی چگـونگی       فراوان به آن دست یافته

گیري حکومت را به خود مردم و جوامع انسانی واگذار کرده اسـت   شکل

خود و بر پایـه  اي آنچه را مردم در چارچوب خرد جمعی  و در هر جامعه

گـذاري   تکیه بر اصول عقالیی برگزینند و مصـلحت خـود را بـر آن پایـه    

کنند، مورد رضایت خداوند حکیم نیز هست و همین مبناي مشـروعیت  

رود و ایــن اصــل اختصـاص بــه جوامـع اســالمی نــدارد.    بـه شــمار مـی  

گیـرد و   مشروعیت حکومت در سایر جوامع نیز بر همین پایه شکل مـی 

  شود. رچوب تفسیر میدر این چا

بـه   يکـرد ین رویهاسـت بـا چنـ    سال یاهللا صانع تیحضرت آ

ر یـ پردازند، اما در چند سـال اخ  یموضوع حکومت م یابیل و ارزیتحل

ن اسـاس و در نگـاه   یـ دارنـد. بـر ا  تأکیـد  بر آن  يتر به صورت روشن

» مشـروعیت «سیاسـی و  » والیـت «، نه مایـه  »فقاهت«شان صرف یا

چنین است که در دوره غیبـت، همـواره تنهـا     شود و نه حکومت می

دار حکومت گـردد؛ مگـر اینکـه مـردم یـا       تواند و باید عهده فقیه می

نخبگان به عنوان نمایندگان خرد جمعی و خواست عمومی هر چنـد  

بر پایه مالك اکثریت و اقلیت مصلحت عمومی خود را سپردن امـور  

سـتی، در خصـوص   به یک یا چند فقیه ببیننـد. البتـه ایشـان بـه در    

را که بر پایه مصـالح خـود    جامعه اسالمی، مقطع امامت معصومان
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نیاز به معرفی و نصـب اشـخاص معـین و محـدود از سـوي خداونـد       

دارند کـه بایـد   تأکید تعالی بوده است، از این قاعده کلی جدا کرده و 

ها و سایر جوامـع   را با سایر زمان حساب زمان حضور امام معصوم

اند که به رغم اینکـه   داشتهتأکید در عین حال ایشان بارها جدا کرد. 

از ســوي  والیـت و مشــروعیت امامــت و حکومــت امــام معصــوم 

است و مخالفـت بـا او   » عصمت«خداوند تعالی است و داراي ویژگی 

تواند  نیز چنان که در برخی روایات آمده، نمی گناه است، اما امام

ر حکومت شود. عالوه بـر اینکـه   دا و نباید بدون رضایت عمومی عهده

اي عمل کند که مایه جلـب مـودت و محبـت مـردم بـه       باید به گونه

باقی بماند. از سوي دیگـر اسـتاد   » محبوب قلوب«سوي خود باشد و 

معظم، حرمت پذیرش والیت و مسئولیت از سوي حاکمـان جـائر را   

امیـه و   داننـد کـه ماننـد بنـی     محدود به آن دسـته از حاکمـانی مـی   

بودنـد و در صـدد از    عباس مدعی جانشـینی پیـامبر اکـرم    بنی

میان بردن احکام دین و مـذهب بودنـد و نـه هـر حـاکمی و در هـر       

ها و زمامـدارانی کـه در    حکومتی. از این رو همکاري با سایر حکومت

خدمت امنیت جامعه و دفاع از حقـوق مـردم هسـتند، جـایز اسـت؛      

دي در حرمت کمـک بـه سـتم و    کنند که تردی میتأکید البته ایشان 

  کشی این دسته زمامداران نیست. حق

کند کـه   گیري کلی خاطرنشان می در پایان و به عنوان یک نتیجه

هر فقیهی به مقتضاي برداشت و اجتهاد خود در هر مسـئلۀ فقهـی،   

و فتوایی متمایز از سایر فقهـا باشـد و   » نظر«طبیعی است که داراي 

در فتاوا و اقوال فقهی را به دست دهد.  در مجموع انبوهی از اختالف

یا » پدیدآورنده«چنان که ممکن است هر فقیه در سطحی محدودتر 
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در فقـه او  » نقاط عطـف «هایی باشد که »نظریه«مبانی و » پذیرنده«

اهللا صانعی نیز چنان که مالحظه شـد   به شمار رود. استاد معظم، آیت

فزون بر این دو سطح از کـار  اي هستند. اما ا داراي فتاوا و مبانی ویژه

تـر،   پردازي، در نگـاهی کلـی  »نظریه«دادن و » نظر«اجتهادي، یعنی 

هایی کـه در حـوزه    برخی فقیهان با لحاظ مجموع دیدگاه» فقه«گاه 

هایی عام  ها و حتی فتاوا دارند، داراي شاخص ها، مبانی و نظریه روش

مکتـب  «یـک  شود که یک مدرسه فقهی و به تعبیر رایج میان ما  می

شـود   دهد؛ چنان که به عنـوان مثـال گفتـه مـی     را شکل می» فقهی

یـا  » مکتب فقهـی محقـق اردبیلـی   «یا » مکتب فقهی سید مرتضی«

» مکتب فقهی سامرّاء«شود  یا گفته می». مکتب فقهی امام خمینی«

که بر محور فقـه جنـاب میـرزاي شـیرازي و اصـحاب وي در حـوزه       

اي از  کتب فقهی را عبـارت از مجموعـه  شود. اگر م سامرّاء تعریف می

ها و رویکردهاي کلی اما متمایز یک فقیه یا  ها و مبانی و نظریه روش

 اهللا صـانعی  یک حوزه فقهی بدانیم، گزافه نیست که حضرت آیت

خاص بشماریم و نظرات فقهـی  » مکتب فقهی«را از این منظر داراي 

کـم   کنـیم. دسـت  ایشان را در چارچوب این مکتب ارزیابی و تحلیل 

این است که فقه ایشان به ویژه از نگـاه مبـانی و رویکردهـاي کلـی،     

باشد که آیا در سطح یک مکتب فقهی متمـایز قابـل    قابل مطالعه می

تعریف و ارائه هست یا نه؟ به گمان نویسنده چنین قـابلیتی در فقـه   

هـا و   له وجـود دارد و نیازمنـد شـناخت و شناسـاندن شـاخص      معظم

اي کلی آن است. از خداوند تعالی سـالمتی و طـول عمـر    ه چارچوب

این فقیه ارجمند و توفیق شناخت و تدوین مکتـب فقهـی ایشـان را    

  خواستاریم.
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فقاهتو ت مرجعی  

فقاهتو ت مرجعی  

  )ى(مدظله العالالعظمی صانعی هللا تیآحضرت 

  نویسنده:

  له کارشناس فقهی و از شاگردان معظم علی احمدي آرانی،

  ت و افتامرجعیالف) 

 پیامبر عصر در که است یموضوع اجتهاد، و فقاهت ي پدیده

 شـده  گذاشـته  ارمغـان  به مسلمانان يبرا ،یوح نهاد از بعثت زمان و

  .  است

 ي هبیان دستورات دین و احکام شرع اسالم بر عهـد  ،عصر این در

  .و اصحاب و یاران منتخب آن حضرت بود رسول خدا

 شـدت ، در عصـر امامـان معصـوم   و  پیـامبر  رحلت از پس

 تـري  وسـیع  ي دامنـه  اجتهاد، بحث به جامعه لیعم و يفکر ينیازها

 دریافـت  در ،مـردم  رجـوع  یاصـل  مرجـع  بیت اهل ائمه. کرد پیدا

 امامـان  اشـاره  یـا  تصـریح  به( يبعد درجات در و بودند االهی احکام

 آنـان  .شدند یم محسوب مردم مراجع جزو آنان یاران و اصحاب) دین
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 تسـنّ  و کتـاب  براساس را یداللاست فقه روش و صحیح اجتهاد طرز

 توصـیه  ،شـیوه  این از تبعیت بر و اند آموخته خود یاران و اصحاب به

 نادرسـت  هاي شیوه يکارگیر به از کردن منع عین درآنان  .اند نموده

 تشـویق  و تحریک به ،يرأ اعمال و استحسان، قیاس،: مانند ؛اجتهاد

 خـود  شـیعیان  میـان  در یاستدالل تفقّه و یتعقل تفکر مینهز ایجاد و

  .اند داشته یفراوان عالقه

 ؛اسـت  داشـته  وجود یشیع جامعه در فقه دوگونه عصر، همین در

 در بـا  یفقه لیمسا در که یتعقل و ياجتهاد و یاستدالل جنبش یک

 معتقـد  اجتهـاد  بـه  یحدیث و یقرآن یکل ضوابط و احکام گرفتن نظر

 و تکیـه  بیشـترین  که) يگر ياخبار( گرا تسنّ خط یک و .است بوده

 بـه  یاضـاف  کار و بوده معصومین اظهارات و احادیث متن بر تمرکز

  .است داده ینم انجام تسنّ و قرآن بر یمتک اجتهاد صورت

 روش پیـرو  کـه  معصوم امامان اصحاب دانشمندترین از یگروه

 آنـان  از یدقیقـ  جتهاداتا و آرا و اند بوده فقه در یتحلیل و یاستدالل

 شاذان، بن فضل: مانند ؛است شده نقل بعد هاي دوره یفقه مآخذ در

 عبداهللا اج،در بن جمیل ،یکوف اعین بن زرار عبدالرحمن، بن یونس

 تجزیه و تفکیک و تدوین کار که دهد یم نشان یخوب به... و بکیر بن

 .اسـت  شـده  آغـاز  سوم قرن لیاوا و دوم قرن اواخر از حدیث، از فقه

  .ادامه یافت حضرت ولی عصر تا عصر غیبت کبرايِاین وضعیت 

اعـم از اسـتاد و شـاگرد در     ؛فقیهـان شـیعه   ،از این دوره به بعـد 

تالش، اخـالص،   ي ینهآی که... و ایران و عراق اسالمی علوم هاي حوزه

فداکاري، مردم دوستی، تدبیر امور و علم و ایمان بود سلسله ارتبـاط  

  را فراهم آوردند که تاکنون ادامه دارد. نظیري بی
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 کـه آثـار   ...این سلسله به ترتیب از شیخ کلینـی، شـیخ صـدوق و   

اند آغاز و پس از  در حدیث و فقه از خود به یادگار گذاشته گرانسنگ

و... بـا   ، شـیخ طوسـی  سـید رضـی  سـید مرتضـی و   آنها شیخ مفید، 

رسـیم نمودنـد.   سـلوب اجتهـاد را ت  اُ ،فقـه علم  در هایی کتابنوشتن 

شیخ محمـد حسـن نجفـی و شـیخ      ،یعالّمه حلّ، سپس محقق حلّی

کی بر اصول بـه دسـت   اجتهاد متّ تا امام خمینی، مرتضی انصاري و...

 و برکـات  را دنبال کـرده و آثـار   ي اطهار آمده از مکتب فقهی ائمه

  برجا نهادند. از خود ماندنی

 هللا تیـ آهمچـون  عالمان و فقیهانی نوانـدیش و مبتکـر    در ادامه

 بـه ویـژه   ،یافتگـان مراجـع دینـی    صانعی و... که از شاگردان و تربیت

ـ    حضرت ت قـرار گرفـت. او کـه    امام خمینی بـود در جایگـاه مرجعی

تحقیـق و  ، ، مطالعـه فقه و اصول خارجدروس به تدریس  ستها سال

تـدوین و   ،بـه طـرح   دارد، اشـتغال  تالش در متون دینـی و اسـالمی  

  احکام دینی و فقهی پرداخته است.در  ییها کتاب تألیف

کوشی در تتبع و تحقیق و دقّت خـاص، بـه    ایشان در عین سخت

باشند؛ زیرا در فهـم   یگیر نم ویژه در فقه الحدیث، در مقام افتا سخت

آیات و روایات و مبانی اجتهاد و اسـتنباط، تـوجهی ویـژه بـه اصـل      

صاحب جـواهر را بـه   سهولت در احکام و شریعت دارند و این فرمودة 

هـاي   از احتیاط«اند که:  همواره مورد توجه قرار داده شیخ انصاري

  .»خود بکاه؛ زیرا دین اسالم، شریعت آسان است

استاد معظّم، عالوه بر طرح عمومی مسـایل فقهـی مـورد نظـر و     

بحث و بررسی آنها در جمع کثیري از طالب و فضال کـه هـر روز در   

ي اسـتفتا و گـروه    یابند، با تشکیل لُجنه یبیت شریف ایشان حضور م
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تنظیم حواشی و تعلیقات، از تبادل نظر و مساعدت و همکـاري آنـان   

  نیز برخوردارند.

ــه بــه مراجعــات مختلــف و ســؤال  ــا توج هــاي بســیاري کــه از  ب

چـه   اند و آن شود، تاکنون به هزاران استفتا پاسخ داده محضرشان می

ـ «که در کتاب سه جلدي  اسـتفتائات  «و دو جلـدي   »ائلمجمع المس

هـاي   و برخی کتـب دیگـر موجـود اسـت، بخشـی از پاسـخ       »قضایی

  له به سؤاالت اقشار مختلف از محضر ایشان است. معظّم

با این حال، این آثار منتشر شده که هم حجم گسترده و متنوع و 

هـا بـه جوانـب     کم نظیري از سـؤاالت را دربردارنـد و هـم در پاسـخ    

توجه عالمانه شده، همه برخاسـته از تـالش وافـر     مختلف موضوعات

کنـد   ایشان در شناخت بجا و درست موضوعات است و این ثابت مـی 

هــاي  هــایی از عرصــه صــانعی در بخــش هللا تیــآکــه حضــور علمــی 

اجتماعی، حقوقی و قضایی بر این شـناخت افـزوده و در تقویـت آن    

موعه و مرور اجمالی وار به این مج مؤثّر بوده است. تنها، نگاه فهرست

ــخ ــه  پاس ــاي فقیهان ــه  ه ــادآور مجموع ــاب   ي آن، ی ــمند کت ي ارزش

اسـت، بـه    از فقیه برجسته، مرحوم میرزاي قمی »الشتات جامع «

اي که عالوه بر فتواي مورد نظر، در برخـی مـوارد بـه دالیـل و      گونه

مستندات فقهی آن فتوا نیز اشاره شده است کـه از نظـر آموزشـی و    

نایی براي پژوهشگران علوم حوزوي و نیـز فقـه پژوهـان و    قعلمی و ا

  ان، بسیار مفید و سودمند و قابل توجه است.مقلّد

له و توجه ویژه به ادلّـه و   هاي فقهی معظّم ي اندیشه حریت و سعه

به استناد مبانی متقن که در فقه دارند، باعث شده است کـه فتـاوا و   

ان ارایـه  مقلّـد عمـل مکلّـف و    ي نظریات ابتکاري زیادي را در حـوزه 
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هـاي فقهـی    نمایند. این فتاوا که همگی در چارچوب اصول و مـالك 

هاي فقهی و اجتهاد جواهري صـادر شـده، در بسـیاري مـوارد،      حوزه

ي عمـل فـردي و    راهگشاي معضالت و مشکالت مکلّفـین در حـوزه  

  اجتماعی است.

  یصانع هللا تیآی فقاهت ۀمنظومب) 

 فقـه  در. است اسالمی علوم ترین گسترده و رینت علم فقه از وسیع

شـئوونات زنـدگی بشـر     ي ل و موضوعاتی که شامل همـه مسای تمام

حقـوق  «عنـوان   همطرح است و مسایلی که در جهان امروز ب شود، می

: حقـوق اساسـی،   ماننـد  مخـتلفش  انـواع  تمام با شود طرح می »بشر

مـاعی و...  حقوق مدنی، حقوق خانوادگی، حقوق سیاسی، حقـوق اجت 

  .هستند پراکنده دیگر هاي در ابواب مختلف فقه به نام

عالوه بر رشد کمی فقهی و چندین برابر شـدن ابـواب و فروعـات    

رشد کیفـی   ،فقهی نسبت به گذشته، فقه و فقاهت در اعصار مختلف

خود دیده است. هر چند کـه ایـن رشـد در ادوار گذشـته،      زیادي بر

 پـاي  بـه  پـا  کیفی رشد: گفت توان می سیر یکسانی نداشته است؛ اما

نیـز پیشـتازي    ازمنه برخی در بلکه نایستاده، باز شتاب از کمی، رشد

  خود را ثابت نموده است.

: گفت توان می که است بوده اي گونه به فقه در ها برخی از نوآوري

ـ  ي عالمـه  آن از نمونـه  یک. است آورده وجود  به فقه در انقالبی ی حلّ

هشتم، فتواي به نجس نبـودن آب چـاه بـه صـرف      است که در قرن

  مالقات با نجس دادند.
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 ي سالیان متمادي از اجتهـاد شـیعی و سـابقه   همچنین، در طول 

فقیهـان   ،علمی از بـین خـود   ي آن، این حوزه ي ساله دویست و هزار

 اجتهاد و فقاهت بزرگ میدان داران بسیاري را تربیت نمود که طالیه

 مکتـب  تجدید و نوآوري به که فقیهانی از برخی. اند گشته استنباط و

 ابـن : انـد  جملـه  آن از دارنـد  شهرت مختلف ادوار در فقهی نظامات و

ـ  ی، ابن ادریس حلّ ،یاسکافی، شیخ طوس جنید ، عالمـه  یمحقـق حلّ

ـ   ، یحلّ ق اردبیلـی، میـرزاي قمـی، صـاحب     شـهید اول و ثـانی، محقّ

قیهـان نامـدار در   و... هر یـک از ایـن ف   يانصار ی، شیخ مرتضجواهر

 ارزشـمندي  آثار فقاهت، در جدید متد و ها عصر خویش با ارائه روش

  .است گشته فقه مجدد احیاي و تکامل موجب که آوردند پدید را

واالیـی برخـوردار    ۀدر روزگار ما با این که فقه از موقعیت و مرتب

بـه  در فقـه   است و فقهاي بزرگی چون حضرت امـام خمینـی  

 گشـودند،  را نوینی هاي دریچهآن  یـ اجتماع  یخصوص شعبه سیاس

. نیسـت  او قامت ي برازنده آن، امروز پویایی و بالندگی حال این با اما

 در و نمودند توجه فقه ایستایی این به پیش سالیان از زیادي فقیهان

بـه ایـن    هـا  زنـی  ند. شاید بتـوان بـا گمانـه   ا هر شدبدان متذکّ آثارشان

 منفـی  بار نیز اکنون هم رسد یکن به نظر میل ،مشکل و رکود پی برد

 و مراکـز  بـا  همگـون  چنـدان  نـه  هـاي  ایده پیدایش با آن خسارت و

اي بـر فقـه و    برهـه  بـراي  را تـاریکی  ابر و یابد ادامه علمی هاي حوزه

بساید. بـا ایـن وجـود، ظهـور شـاگردانی از مکتـب حضـرت         فقاهت

 می صانعیالعظ هللا تیآهمانند فقیه نواندیش حضرت  امام

ت فکري و عقالنیـت فقهـی را   حری نوید و گسترانیده را امید ي بارقه

 اسـالمی  علـوم  و فقـه  در وي. اسـت  نموده بارور علمیه هاي در حوزه
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هـاي خـاص و    و دقـت  مبـانی اجتهـاد   از اسـتفاده  با را جدیدي نگاه

ك بخشـی بـه   باز کرده است که باعث تحـرّ ها و روش آزاد،  موشکافی

صـادیق و موضـوعات مختلـف فقهـی و پاسـخگویی بـه       فقه و حل م

نیازهاي جوامع انسانی و اسالمی گشته است. نگاهی گذرا بـه برخـی   

خصـوص جوامـع    به جامعه، در له ر و نقش آفرین معظّمثّؤاز فتاواي م

بین المللی، آفت حمله و تعرّض ملل و مـذاهب دیگـر را بـه سـاحت     

 ي داشته اسـت. برخواننـده   مصون نگاه ،فقه اسالمی، بلکه اسالم عزیز

محترم مخفی نیست که یکی از فتاواي این فقیه اهل بیت عصمت و 

، بلوغ دختران در سیزده سالگی است. در این زمینه قضـیه  طهارت

  ذیل پیرامون همین فتوا خواندنی است:

 دو انتشـار  از پـس  پیش، سال چند در که هایی در یکی از مالقات

 مسـئولین  از یکـی  با له معظّم محضر از قضایی استفتائات کتاب جلد

ه قضاییه در تهران داشتیم، ایشان به سـفر هیـأتی   قو تحقیقات مرکز

 ،که براي تعامل علمی با برخی کشورهاي اروپایی انجـام داده بودنـد  

اشاره نموده و در کشور آلمان با اشـاره بـه بحـث و گفتگـوي هیـأت      

به تعریض طرف مقابل کشور مقابل،  ي ایشان با هیأت مذاکره کننده

سالگی دختران پرداخت. مسئوول مذکور ادامه داد: مـن   نهبه فتواي 

صانعی به ذهنم آمـد و   هللا تیآل شده بودم و بالفاصله فتواي صمستأ

سـاله را بماننـد    نهفقها دختران  ي هجواب دادم چنین نیست که هم

را از  همان احکام و وظایف بزرگساالن زنان بزرگسال تشبیه نمایند و

بـه   این دختران توقع داشته باشند، بلکه برخی از فقهـاي مـا فتـواي   

 ارائـه  را مسـتندش  تـوانم  لند و من مـی یسیزده سال براي دختران قا

  .نمایم
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ي نیز پیرامون برخی دیگر از فتـاواي  دیگر هاي به هر حال، نمونه

  .نیست شدن تر طوالنی مجال را مقال این که دارد وجود له معظّم

العظمی  هللا تیآی با نگاه اجتهادي و مبانی فقاهتی حضرت آشنای

کرامت انسان، قاعدة عدل و نفی ظلم، قاعدة نفی عسر و   مانند:صانعی 

حرج، اصل سهولت در احکام و شریعت، اصل انصاف، عقالنیت فقهـی،  

ویـژه در   بـه  ،فتاواي ایشـان را  ،کارآمدي فقه و فقه اجتماعی و سیاسی

ــاعی و  ــبات اجتم ــالش   مناس ــر ت ــوقی، از دیگ ــاي  حق ــی و ه فقه

این اصـول ثابـت،   . سازد دستاوردهاي اجتهادي متمایز و برجسته می

بایست از سوي فقیه  باشد، می که در هر عصر و شرایطی جاویدان می

براي اجتهاد و استنباط به کار گرفته شود و در شعاع همـین اصـول،   

  احکام و فقه اسالمی تبیین و پیاده گردد.

نیـز بایـد بـا     استاد معظّـم فقهی هاي  ارزیابی فتاوا و دیدگاه طبعاً

  لحاظ همین اصول و معیارها صورت پذیرد و از آن نقطه شروع شود.

  یصانع هللا تیآ يها فتاوا و دیدگاهبرخی ج) گذري بر 

براي اهل فن و آشنایان به ضوابط و دالیل علمی و فقهی، رجـوع  

تواند سـرمایۀ   تاد معظّم، میبه تفصیل مباحث و مستندات فتاواي اس

تر از مبانی ادلّه و فتـاواي ایشـان و    ارزشمندي در تلقّی بهتر و دقیق

ین باشـد. بـه همـین    مقلّدنیز پاسخگویی به نیازهاي فقهی جامعه و 

هـایی از فتـاوا و    منظور، در این قسمت بـه طـور اختصـار بـه نمونـه     

یم تـا مکانـت   کنـ  هاي فقهی فقیه و مرجع نواندیش اشاره می دیدگاه

علمی و هم شهامت و شـجاعت حقـوقی در صـدور فتـاوا توسـط آن      
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  : شخصیت بزرگوار روشن گردد

  ، مرد بودن شرط نیست.در مرجعیت دینی. 1

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی از دیربـاز مـورد       حضور زنان در عرصه

هاي فکري و فقهی بوده است. اختالف در نظریۀ حضـور   توجه کانون

هاي اخیر از مباحـث چالشـی در    خصوص در سده و چگونگی آن، به

بین فقها تبدیل شد. اگرچه در بین فقهـا ناخوشـایندي و نارضـایتی    

هــاي بســیار بــراي آنــان،  نســبت حضــور زنــان و قیــود و محــدویت

داران بیشتري یافت، ولی به تدریج، نیاز جامعه به حضـور زنـان    طرف

، فرهنگـی،  در عرصات مختلف، بـه ویـژه مراکـز و محافـل آموزشـی     

بهداشتی، درمانی و... رنگ بیشتري به خود گرفـت و عمـالً بـدل بـه     

خاستگاه اجتماعی گردید. این خاستگاه و تمایل عمومی و البته بروز 

هاي زنان سبب شد تا هرمنوتیک ذهنی و تفکر  ها و توانمندي قابلیت

هاي علمی وفکري به بوته نقـد و   انزواي زنان در مراکز تئوري پردازي

بررسی کشیده شود و نقطه نظرهاي جدیدي پیرامون آن ارایه گردد. 

نگـري   هاي مبتنی بر احساسـات و سـطحی   در این که افراط و تفریط

نیز بر جریان جدید فکري در نقاط مختلف حضور پیـدا شـد، امـري    

ناپذیر است والبته صدماتی را هم بـر مسـایل زنـان و وظـایف و      انکار

نمود کـه ایـن خـود حـدیث مفصـل دارد و      هاي آنان وارد  مسئولیت

امکان غفلت از آن بـراي اندیشـمندان و کارشناسـان دینـی، وجـود      

  ندارد.

هاي اصالحیِ امیدبخش در نگاه نو به زنان، رو  به هر حال، حرکت

به فزونی رفته؛ اما هنوز این حرکت راه درازي را باید طـی نمایـد تـا    
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شایسـتگی خـود را بـه منصـه     این قشر عظیم انسانیِ توانمند بتوانند 

ظهور برسانند. اگر چه حضرت امام خمینی در عصر حاضـر در ابعـاد   

سیاسی به شایستگیِ حضور زنان و تأیید و تقویت آنان، کار عمـده و  

مهمی را تقدیم نموده اسـت، لـیکن ایـن امـر، در احکـام و مسـایل       

ی و مرتبط با زنان و نیز احکام مشترك آنان با مـردان در ابعـاد علمـ   

نظري که نتایج آن به عملیاتی شـدن آنهـا در سـطح جامعـه منجـر      

ها  خواهد شد، جایگاه خود را باز نیافت و هنوز هم در پیچ و خم پرده

مستور مانده است. شاید بتوان گفت: یکـی از فقهـایی کـه وارد ایـن     

ي تفکرات  گود گردید و با تحقیقات میدانی و تدقیقات عقالنی، حوزه

اهللا العظمـی صـانعی    ان جانی تازه بخشید، حضرت آیـت را در باب زن

باشد. ایشان در احکام، فروعات و مسایل مختلـف طبیعـی، حقـوقی،    

ي مربوط به زنان با رویکـردي اجتهـادي و    اجتماعی، سیاسی و غیره

فقاهتی، بر اساس متون دینی و روایی، نظرگاه مثبتی را در تساوي و 

هـاي   هـا مطـرح نمودنـد. بحـث     زهوري زنان و مردان از این حـو  بهره

حضـانت، جماعـت، قضـاوت،    مستدل ایـن فقیـه در مبـاحثی چـون     

الزوجین، زناشویی، تـوارث، تناسـل، مناصـب     مرجعیت، رهبري، حقوق

در کرسی تـدریس و یـا در    حکومتی و اجتماعی، آموزش، فرهنگ و...

چه در اینجا بـه   ها تدوین و منتشر شده است. آن قالب جزوات وکتاب

اي از احیاي نظام حقوق زنان اسـت   ناسبت آورده شده است، نمونهم

که توسط این مرجع نواندیش و معمار نظام حقوق زن و خـانواده در  

ي مرجعیت دینـی زن   عصر حاضر، مطرح شده است. ایشان در زمینه

  فرمایند: می

قضاوت و مرجعیت و والیت و رهبري از مسایلی است «
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توانـد تمـام ایـن     که زن می ي بنده این است که عقیده

مراحل و مراتـب را دارا گـردد و در مـورد زن بایـد بـه      

ي زنـان   و همه و زینب و اُم کلثوم حضرت زهرا

  1».با فضیلت عالم نگاه کرد

 هللا تیـ آ 3اراکـی،  هللا تیآمرحوم  2حکیم، هللا تیآفقهایی همچون 

 هللا تیـ آو  5حسین بن محمد بحرانی در أنـوار اللوامـع   هللا تیآ 4شبر،

نیز در این رابطه اقوال مشابهی دارند که همه حاکی از آن  6منتظري

است که با توجه به سیره و بناء عقال و دلیل عقلی، که همـان رجـوع   

ي مرجعیت دینی  جاهل به عالم است، فرقی بین زن و مرد در مسأله

  وجود ندارد و زن هم، مانند مرد صالحیت افتا دارد.

  مرد بودن شرط نیست.در قاضی، . 2

صانعی براي اثبات عدم شرط ذکوریت در قاضـی   هللا تیآحضرت 

  فرمایند: می

ذکوریت و مرد بودن در قاضی شرط نیسـت و معیـار   «

در قضاوت، اعتدال قاضی و بر طریق مستقیم بـودن در  

قضا، علم و معرفت به مـوازین اسـالمی قضـا و قـوانین     

د بـودن  است و هیچ دلیـل معتبـري بـر شـرطیت مـر     

                                                
  .20، ص1، ج مجمع المسائل. ر.ك: 1

  .43، ص1، جوالعر کمستمس. نک: 2

  .485 ـ 484، صص)ىلألراکاالجتهاد و التقلید ( ىف ـرسال. نک: 3

  .26، ص1، جٰالوثقی رح العروش ىالعمل األبقی ف. نک: 4

  .14، ص14، جعئشرح مفاتیح الشرا ىوامع فلاألنوار ال. 5

  .1107، مسأله 76، ص2، جرساله استفتائات. نک: 6
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و الغاي خصوصیت از  1نداریم و مقتضاي اطالق مقبوله

عدم شرطیت  2در روایت أبی خدیجه،» رجل«تقیید به 

و صحت قضاي زن مانند قضاي مرد اسـت. بـه عبـارت    

ي عالمان به مـوازین قضـا    دیگر به نظر این جانب، همه

ي شــرایط باشــند  کــه داراي اعتــدال و وثاقــت و بقیــه

جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقـال  ي  مشمول ادلّه

هیچ خصوصیت و تفاوت بین قضاي مرد و زن ندیـده و  

بینند و مناط را همان علم بـه قـوانین و عـدالت و     نمی

داند، نه علم و عدالت مرد و رجل بِما  ي شرایط می بقیه

هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبـدي  

تر و  ي واضح ادلّهز به روایات کثیره و را اعمال نماید، نیا

تبیین آن به نحوي که الغـاي خصوصـیت نشـود، دارد؛    

یعنی همان طور که شارع براي جلوگیري از عمـل بـه   

بار بوده به نحوي عمل کرده که: قیاس که مطابق با اعت

یع«
ّ

 الش
ُ

عَرف
ُ

القیاس ةی
ِ

 ب
ِ

ِك الَعَمل
َ

رت
ِ

م باید به ، در امثال مورد ه»ب

 «و عمـل نمایـد.   همان نحـ 
ُ

ـرط
َ

 الَعَمـل خ
َ

 ذلِـك
ُ

 إثبـات
َ

ون
ُ

د َو

د تا
ُ

 3.»الق

مجـاز در   کما اینکه مردان از قبل ائمه معصـوم 

  4».تصدي قضا هستند، زنان هم از قبل آنان مجازند

                                                
  .1، ح 9، أبواب صفات القاضى، باب 106، ص27، جـ. وسائل الشیع1

  .5، ح 1، أبواب صفات القاضى، باب 13، ص27، جـ. وسائل الشیع2

  .37، ص1قضایی، ج . استفتائات3

  .311ـ  310. ر.ك: احکام بانوان، ص4
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سـید احمـد    هللا تیـ آ، 1برخی از فقها همچـون مقـدس اردبیلـی   

ریـت در  وجود اجماع بـر شـرط ذکو   3منتظري هللا تیآو  2خوانساري

  اند. منصب قضا را مورد خدشه قرار داده

  مرد بودن در هیچ کدام از مناصب حکومتی، شرط نیست.. 3

زن هماننــد مــرد، انســان و داراي شخصــیت و جایگــاه فــردي و 

اجتماعی است. زنان با توجه به سـاختار فیزیکـی خـویش و رعایـت     

هـاي   ریتهـا و مـدی   توانند در عرصه شئون اسالمی و انسانی خود، می

هـا نقـش    مختلف اجتماعی اشـتغال پیـدا کننـد و در آن مسـئولیت    

  اي ایفا نمایند. ارزنده

هـاي   ي مراتب مسـئولیت  تواند همه صانعی، زن می هللا تیآاز نگاه 

اجتماعی را دارا گـردد و مـرد بـودن هـیچ دخـالتی در انجـام امـور        

ایـن  لـه در تبیـین    اجتماعی و مناصب حکومتی، ندارد. بیـان معظّـم  

  نظریه چنین است:

که نشأت گرفته از نیم قرن کنکـاش  ـ نظر دینی من  «

و تالش و بازخوانی فقه جـواهري و متـدهاي مانـدگار    

کـه حقـوق زنـان و مـردان در      است این است ـ  فقهی

 هـاي  تمـام پسـت  توانـد   و زن مـی  است تمام امور برابر

. گیـرد  دسـت  بـه  را مهم بسیار دینی مقامات یا دولتی

 امـور  تمـام  در توانـد  مـی  مرد که چنان هم ارمد عقیده

                                                
  .15، ص 12و البرهان، ج . نک: مجمع الفائد1

  .7، ص 6فى شرح المختصر النافع، ج  ك. نک: جامع المدار2

  .119فى اإلسالم، ص  . نک: نظام الحکومـ3
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 چگونه. تواند می فکري فعالیت کند، زن همو  اجتماعی

 معـراج  بـه  زنـان  دامـان  از مردان که کرد باور توان می

 محـروم  خـود  اجتمـاعی  و فـردي  حقوق از ولی برسند

بـاالترین مناصـب   حتـی   توانند باشند. پس زنان نیز می

و رهبـري را نیـز در   حکومتی از قبیـل ریاسـت دولـت    

 پـذیر  ام کـه ایـن امکـان    اختیار بگیرند. بنده ثابت کرده

و از منظر مفاهیم قـرآن و اسـالم، هـیچ تفـاوتی      است

میان زن و مرد از نظر ورود به بازار کـار و یـا سیاسـت    

و   وجود ندارد و مـالك را نیـز در دانـش دینـی، پـاکی     

ام جو کرده ست وپرهیزگاري ج، 1».تنه در جنسی  

ــه   در توضــیح کــالم حضــرت اســتاد بایــد گفــت: نگــاه جــامع ب

اعـم از  در احکام و مسایل دینی و عبـادي ( هاي زنان با مردان  تفاوت

ها، خـارج   دهد که این تفاوت تفاوت ساختاري و موقعیتی)، نشان می

هـایی چـون سـاختار فیزیکـی،      از اصل نوعیت انسانی اسـت. تفـاوت  

پایۀ مناسبات و روابـط اجتمـاعی و    زیباگرایی، شئون زناشویی که بر

گیـري بـر    تنظیم زندگی خانوادگی به وجود آمده است، جهت آسـان 

زنان و پرهیز دادن از برخی آفات و پیامدهاي منفی است. اصل تمام 

ها در زنان با مردان، نه تنها براي اختالف و برتري مـردان   این تفاوت

شارع مقـدس بـراي    بر زنان نیست، بلکه تعیین و تنظیم آن از طرف

یکسانی زن و مرد در احکام و احیـاي امـر حیـات و تکامـل بشـري      

است؛ چرا که نبود یا یکسانی در خلقت هر طـرف، اختتـام و انکسـار    

چه ایـن امـر بـر     ي حیات بشري را در پی خواهد داشت. چنان پرونده

                                                
 .86ها، ص  . چکیده اندیشه1
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  کسی پوشیده نیست.

و  تساوي زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان در قصاص نفـس  .4

 اطراف (اعضا)

قرآن کریم بر برابري قصـاص در تمـامی اصـناف انسـانی تأکیـد      

پـذیرد و   گونه مزیتی را از جهت جنسیت و دیانت نمی ورزد و هیچ می

هر چیزي که با این معیار مخالف باشد بایـد توجیـه گـردد و یـا بـه      

اهلش واگذار شود. براي این نظریه به دو دسته از آیات خاص و آیات 

سـوره   45و  سـوره بقـره   179و  178، استدالل شده است: آیات عام

ي آیات خاص در این نظریه هسـتند   سوره اسراء از جمله 33مائده و 

سـوره بقـره    194سوره نحل و  126سوره شوري و  41و  40و آیات 

  باشند. از آیات عام در موضوع قصاص می

و مـرد،   این آیات اطالق دارند و با صراحت، بر برابـري میـان زن  

چـه نسـبت بـه     کننـد؛ چنـان   برده و آزاد، مسلمان و کافر، داللت می

ملیت، رنگ و نژاد اطالق دارند. عالوه بر این، اطالق و صراحت آیـات  

گیـري کلـی کتـاب و سـنّت در      در داللت، با مذاق شریعت و جهـت 

کـه، در   گردد. حاصـل سـخن آن   ها، تأیید می مساوات و برابري انسان

زن بودن و مرد بـودن) الزم  اص، نه برابري در جنسیت (ي قص مسأله

مسـلمان بـودن و غیرمسـلمان بـودن)،     دیانـت ( است و نه برابري در 

ها محترم اسـت   کنند بر اینکه جان انسان بلکه آیات قرآنی داللت می

و هر کس عمداً اقدام به قتل دیگري کند، اولیاي مقتول حـق دارنـد   

نکـه الزم باشـد مـالی را بـه عنـوان      قاتل را قصاص نماینـد، بـدون آ  

شـود کـه:    التفاوت دیه پرداخت کنند. و از این معنـا روشـن مـی    مابه
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هایی که در این مسأله بـر نـابرابري قصـاص زن و مـرد،      برخی روایت

قـرآن در ایـن    اند از آن جهت که بـا  مسلمان و غیرمسلمان وارد شده

هســتند،   یالحــدیث موضــوع مخالفــت دارنــد و داراي ایرادهــاي فقــه

  1توانند مرجع فتوا و رأي فقهی قرار گیرند. نمی

تساوي دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان در دیۀ نفس و . 5

 اطراف (اعضا)

  فرمایند: العظمی صانعی در تبیین این نظریه می هللا تیآحضرت 

قضـاء  جانب دیـه زن و مـرد مسـاوي اسـت؛      به نظر این«

ل بر تقیید و جریـان قصـاصِ   ه و عدم دلیالدی هإلطالق أدلّ

      مقابل به مثل در قتل زن توسـط مـرد بـدون نیـاز بـه رد

تفاوت؛ همانند عکسش، و بدون تبعیض و ظلم، و نسـبت  

روایـات و   به اعضا هـم، حسـب تعـارف اَلْسـنۀ چهارگانـه     

الجــرُوح  «و » العــینُ بِـالعینِ «رجـوع بـه عمومــات، مثـل    

صاصعضا که اقتضـاي مماثلـت   ي دیه ا و اطالقات ادلّه» ق

و تساوي دارد، دیۀ مرد و زن مساوي است. قطـع نظـر از   

 مقـدس اردبیلـی   آنکه فقیهی محقّق و مدقّق همانند

اصـل  » و البرهـان  الفائـد  مجمـع «در کتاب گرانقـدر  

وجود روایات بر نصف بودن دیه را رد کـرده و فرمـوده:   

عرفه« لعت علیهأف�  ،فما أ
ّ

جخاع أو نصّ ما اط ه إ
ّ

  3 و 2.»ن

                                                
  برابري قصاص).. ر.ك: فقه و زندگی (1

  .313، ص 14و البرهان، ج  لفائد. مجمع ا2

  .344؛ منتخب األحکام، ص 364ـ  363، صص 3. مجمع المسائل، ج 3
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له در رابطه بـا دیـه مسـلمان و غیرمسـلمان هـم       همچنین معظّم

  فرمایند:   می

کافر و هر غیر مسلمانی که در بالد اسالمی بـه حکـم   «

قوانین و مقرّرات آن، محترم شمرده شده و یـا در غیـر   

  المللــی مــورد  بــالد اســالمی حســب قراردادهــاي بــین

ور دارنـد،  قبول حکومت اسالمی از احترام متقابل برخـ 

ــه  ــروزه هم ــوالً ام ــه معم ــتند،   ک ــین هس ــار چن   ي کفّ

  جانشـــان و بدنشـــان هماننـــد مالشـــان بـــه حکـــم 

میثاق، محترم است و دیۀ آنان مسـاوي بـا مسـلمانان    

است و ظاهر قرآن به ضـمیمه اطالقـات اخبـار دیـه و     

بـر آن داللـت    2و زراره 1مدلول دو روایت صحیحه أبان

  3».دارد...

نیز بر لزوم پرداخت اصـل دیـه داللـت دارنـد و     آیات قرآن کریم 

تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته و روایاتی هم که بر اصل تشریع دیه 

کنند ـ همانند قرآن ـ تبعیضی میان زنان    در آیین اسالمی داللت می

گذارنـد. اصـول و قواعـد کلـی      و مردان، مسلمان و غیرمسلمان نمـی 

اقتضـا دارنـد. بـر ایـن پایـه،       اسالمی نیز برابـري دیـۀ زن و مـرد را،   

تواننـد   هایی که مخالف این ادلّه و قراین و شواهد باشند، نمـی  روایت

  4مستند رأي فقهی قرار گیرند.

                                                
  .1، ح 13، أبواب دیات النفس، باب 217، ص 29، ج . وسائل الشیعـ1

  .11، ح 13، أبواب دیات النفس، باب 22، ص 29، ج . وسائل الشیعـ2

  .332ام، ص ؛ منتخب األحک267، ص 1. استفتائات قضایی، ج 3
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دختران با نبود سایر شرایط، در سیزده سالگی بـه تکلیـف   . 6

  رسند. می

تعیین سن بلوغ دختران و حـدود و ثغـور آن، اهمیـت بـاالیی در     

هـا بـه ایـن موضـوع دارد. پـذیرش       د خـانواده ي زنان و رویکـر  حوزه

هاي بزرگ خانوادگی و اجتماعی، تولید و تناسـل، تکـالیف    مسئولیت

ي تعیـین   شرعی و اسالمی و... با مالك و معیار رشد و بلوغ، در سایه

زمان آن امکان پذیر خواهد بود. مراجعه به متون فقهی این نکتـه را  

تر، پایان یافتن نُه سال قمري، هاي بلوغِ دخ سازد که نشانه روشن می

قاعدگی و روییدن موي زهار است. از نگـاه مشـهور فقهـاي امامیـه،     

شود تا تمامی تکالیف شرعی و  داشتن هریک از این شرایط باعث می

حدود االهی بر دختر واجب شود؛ اما در اینجـا سـخن روي یکـی از    

  ها؛ یعنی سن است. این سه نشانه

انعی سن بلوغ دختران با نبود دو شـرط  ص هللا تیآاز نظر حضرت 

دیگر، سیزده سال تمامِ قمري است. دلیـل بـر ایـن فتـوا عـالوه بـر       

قاعـده سـهولت در دیـن اسـت. چگونـه        وجوهی از قـرآن و روایـات،  

توان بر خالف این قاعده، بار سنگین تکـالیف و احکـام و اجـراي     می

حـالی کـه    حدود کامل را بـر دوش دختـران نُـه سـاله قـرار داد؛ در     

ضعیف و ناتوان و فاقد رشد بـدنی و قابلیـت ازدواج هسـتند؛ چگونـه     

توان گفت که دینِ سهل و آسان از آنها عمل به تکالیف و احکـام   می

و مسایل شرعی و اجراي حدود کامل االهی را همچون زنان و مردان 

اي جز گردن نهـادن بـه آن ندارنـد؟ آري،     دیگر خواسته و آنان چاره

هاي دیگر بلوغ، مانند حیض، پیش از سـیزده سـالگی پیـدا     هاگر نشان

  شود.   شود، دختر مکلّف شده و احکام شرعی بر او واجب می
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 1ي موثّقه عمار ساباطی به هر حال با این اصول و ضوابط و بر پایه

  ، سـوره اسـراء   34سوره نـور و   59سوره نساء،  6ي آیات  و به ضمیمه

سن بلـوغ دختـران سـیزده سـال تمـامِ      و...  2حدیث رفع قلم از صبی

  3باشد. قمري می

مستندات مشهور هم در تعیین نُه سالگی قابل مناقشه است؛ زیرا 

انـد، قطـع نظـر از     تمام روایاتی که مشهور فقها به آن استناد نمـوده 

ضعف سندي در برخی از آنهـا، هـیچ یـک بـر بلـوغ دختـران در نُـه        

ارند و نُه سالگی به خـودي  سالگی، به صورت مطلق داللت و ظهور ند

خود مالك نیست، بلکـه نُـه سـالگی را بـا قیـد قابلیـت ازدواج و یـا        

انـد. از   قاعدگی و یا رشد و سن حداقلی، موضوع بلـوغ معرفـی کـرده   

هـا، تمـام نیسـت.     این رو، سخن مشهور در اسـتناد بـه ایـن روایـت    

ان در بنابراین باید روایات نُه سال را به صورتی حمل کرد کـه دختـر  

اند و در نتیجـه سـن از موضـوعیت     این سن قابلیت ازدواج پیدا کرده

شود. اگر کسـی چنـین حملـی را در     حکم تکلیف دختران خارج می

چـون مخـالف     ها را کنار بگـذراد؛  این روایات نپذیرد، باید این روایت

  کتاب، سنّت، اصول و قواعد مسلّم است.

 امر عنوان به سن این تعیین بر سالگی، نُه روایات که بپذیریم اگر

 خواهنـد  تعارض عمار موثّقه با نهایت در دارند، داللت شرعی تعبدي

 توان نمی نشده، تعیین قرآن در بلوغ براي سنّی که رو آن از و داشت

 مـذاهب  عمـوم  کـه  جهـت  آن از و دانست قرآن مطابق را هیچ کدام

                                                
  .12، ح 4العبادات، باب  أبواب مقدمـ  ،45، ص 1، ج. وسائل الشیعـ1

  .48، ح 209، ص 1. عوالى اللئالى، ج2

  مراجعه شود.» بلوغ دختران«کتاب فقه و زندگی با موضوع:  . جهت اطالع بیشتر به3
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 کـدام  هیچ 1انند،د می باال به سالگی پانزده را دختران بلوغسنّت  اهل

 اگر برابري و تعارض این از پس،. کرد قلمداد عامه موافق توان نمی را

 سـنّی  بلـوغ  به فتوا تعیینی صورت به توان نمی نشود، تساقط به حکم

  2.داد سالگی نُه در دختران

، ابـن سـعید   4، ابن حمـزه 3فقهایی چون شیخ طوسی در مبسوط

  اند. راي بلوغ نپذیرفتهسن نُه سالگی را ب 6و قطب راوندي 5حلّی

  اموال شوهر ي هارث زن از هم. 7

صانعی، همسر همانند شوهر از تمامی اموال  هللا تیآبنا به دیدگاه 

بـرد و منعـی    ارث مـی  او چه منقول و چه غیر منقول عیناً و قیمــ 

براي ارث بردن از هیچ یک از امـوال و امـالك شـوهر وجـود نـدارد.      

در اثبات این نظریه بحث و اسـتدالل    فصالًله در کتاب اإلرث م معظّم

نموده است و تمامی آراء مخالف را به بوته نقد کشیده است. حاصـل  

کالم و فتواي ایشان در اینجا اینگونه قابل ذکر است: زوجه از تمامی 

   فرمایند: برد. ایشان می ي زوج از منقول و غیرمنقول ارث می ترکه

 هللا تیـ آنظر مرحوم  ابن جنید و این حکم موافق نظر«

باشد. و نیز  حاج آقا رحیم ارباب (از علماي اصفهان) می

هاي مقنع و مراسم و ایجاز  این حکم موافق ظاهر کتاب

                                                
، 11الفقه اإلسـالمى المقـارن، ج   ؛ و موسوعـ35، ص 2، جك: الفقه علی المذاهب األربعـ. ر.1

  .19 ص

  .52، ص »بلوغ دختران« . بنگرید: فقه و زندگی2
  .266، ص 1. المبسوط، ج3

  .301، ص . الوسیلـ4
  .159. الجامع للشرائع، ص 5

  .73، ص2. فقه القرآن، ج6
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باشد؛ زیرا این کتب متعرّض اختالف در  و تبیان و... می

انـد و در   ارث بري زن و شوهر از اموال یکـدیگر نشـده  

ن، یک چهارم یـا  تمام اینها تصریح شده به اینکه ارث ز

ي  یک هشتم اموال است. استناد آنان نیز به ظـاهر آیـه  

ي بقبـاق و ابـن ابـی یعفـور و دو      شریفه و دو صحیحه

ي عبید بن زراره و بقباق است و اخبار معارضـی   موثقه

که نسبت به این حکم وجود دارد توان مقابلـه بـا ایـن    

ار اخبار را ندارند و در صورت مقابله هم, ترجیح با اخبـ 

باشد؛ زیرا این اخبار, موافق با قرآن هستند و  موافق می

  1».موافقت با قرآن مقدم بر سایر مرجحات است

در موارد متعارف، خروج زن از منزل، بـدون اجـازه شـوهر    . 8

  اشکالی ندارد.

خروج زن از منزل، تنها در مواردي که مانع استمتاع و یا خـالف  

یـا مـزاحم حقـوق واجـب زوج     شئون مرد و یا به صورت اعتـراض و  

باشد، حرام است و نیاز بـه اجـازه شـوهر دارد، در غیـر ایـن مـوارد،       

مانعی ندارد و ازدواج، زندگی مشترك است و نه بردگی و قیمومت و 

محجور شدن زن، بلکه وسیله سکون و آرامش است و شـوهر مـأمور   

   2 به معاشرت به معروف است.

 هللا تیـ آ، مرحـوم  3خـوئی  هللا تیـ آفقهـایی چـون     در این حکـم، 

                                                
 .398 ـ 397، صص 2 ، جـعلی تحریرالوسیل ـالتعلیق. 1
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   نظر هستند. هم 2عباس مدرس یزدي و سید 1نائینی

  حکم تعدد زوجات در شرایط عادي. 9

ي  از جمله فتاوایی کـه ارسـال مسـلّم شـمرده شـده و پیشـینیه      

ازدواج تحبابِ تجدیـد فـراش (  زیادي در بین فقها دارد، موضـوع اسـ  

ب ازدواج تا چهـار زن)  دوم و سوم و چهارم) است. این حکم (استحبا

ي با نکاح دایم مطـرح اسـت، در بـین فقهـا طرفـدارانی       که در رابطه

دارد؛ ولی در ازدواج موقت هیچ حصري از نظـر تعـداد در حکـمِ بـه     

 هللا تیـ آاستحباب یا جواز آن در شرائط تأهلِ مرد گفته نشده اسـت.  

صانعی که ثبوت ایـن اسـتحباب را در هـر دو نکـاح دایـم و موقـت       

داند، در جواز اصل موضوع تجدید فـراش نیـز در شـرایط     ممنوع می

عادي اشکال و تردید کرده، بلکـه بـاالتر، ایـن امـر را در بسـیاري از      

  فرمایند:   داند. ایشان در یکی از بیاناتشان چنین می شرایط ممنوع می

 اسـالم  در کـه  کـنم  مـی  عـرض  صراحت باکمال بنده«

 قـول  به و ندارد جودبین زن و مرد و تبعیضی گونه هیچ

 در المیـزان ـ   قـیم  تفسـیر  صـاحب  طباطبـائی ـ   علّامه

 کلمـه  آسـمانی  وحـی  و قـرآن  زنـان،  حقـوق  بـا  رابطه

اسـت. قـرآن    نمـوده  تکـرار  مرتبـه  دوازده را »معروف«

عُروِف ﴿فرمایـد:   مجید مـی 
َ
ـامل

ِ
نَّ ب

ُ
اِشـُروھ

َ
﴾َوع

 در معـروف   3

 لـم ظ رفتـار و معاشـرت بـد نباشـد،     یعنی منکر؛ مقابل

                                                
  .436ص  ،3، ج الوثقی (محشّی) عرو. ر.ك: 1

  .353ـ  352ى، صص الفقه الجعفر ىنموذج ف. ر.ك: 2

  ».به نیکویی معاشرت کنیدبا زنان «؛ 19 ، آیۀ)4نساء (ي  . سوره3
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 و تکـرار  مع االسف، با وجـود ایـن   نباشد. زشت نباشد،

ــد ــوم  تأکی ــرآن، مرح ــآ ق ــیدمحمد هللا تی ــاظم س  ک

 مسـتحب  زوجـات  تعـدد   گوید: می یزدي(صاحب عروه)

 نداشته نظر در هم را قبلی زن رضایت اگر حتی 1است،

 جـوان  تـا  قبلـی  زن بـا  مطهري شهید قول به یا. باشد

 بـه  گیـرد،  مـی  دیگـري  زن بعـد  و کـرده  زندگی بوده،

 بـرده  هم ثواب و داده انجام مستحب کار اینکه حساب

  .  است

 همسـري  کنـار  را ي صیغه زن یک شب هر تواند می آیا

 کنـد  توجیـه  بعـد  کـرده و  ازدواج او بـا  تازه که بیاورد

 اسـت؟  داده دستور آن به اسالم و است مستحب صیغه

 یدلیلـ  شـود  مـی  آیا است؟ معروف به معاشرت این آیا

 اي تازه زن رضایت، بدون تواند می مرد که باشیم داشته

 اطالق آیا دلیلی، چنین وجود صورت در و کند؟ اختیار

عُروِف ﴿ با را دلیل آن
َ
ـامل

ِ
نَّ ب

ُ
اِشـُروھ

َ
 تقییـد  تـوان  نمـی  ﴾َوع

ــرد؟ ــاب  کـ ــات کتـ ــده در تعلیقـ ــروه و  بنـ ــاي عـ هـ

 اسـتحباب  بـر  دلیلـی  هـیچ  که ام نوشته 2تحریرالوسیله

 دلیـل  مطلق طور به هم جوازش براي . بلکهندارد وجود

ــداریم، ــی ن ــد جــوازش و حتّ ــه مقی ــن ب  کــه اســت ای

 کمک هم به زندگی در زن دو این اگر. باشد »معروف«

                                                
 .2، مسأله 288، ص  4الوثقی، ج . نک: العرو1

؛ و نک: تحریرالوسـیله،  50 ، ذیل مسأله301 ، و ص2 ، ذیل مسأله288، ص  4الوثقی، ج . العرو2

 .20، ذیل مسأله280، ص 2ج
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 اصالــ  نیست، بحثی هیچ باشد، راضی اول زن و کنند

. اسـت  جـایز  مؤیـد اسـت و   را ایـن مطلـب   هم االباحه

 در اول زن راگـ  امـا . گوید می را این هم عقود اطالقات

ــه موقــت ازدواج صــورت ــدارد رضــایت تنهــا ن  بلکــه ن

 بگـوییم  توانیم می هم باز آیا کند، خودکشی خواهد می

 اگـر  مـا  بزرگان معتقدم بنده است؟ جایز زوجات تعدد

 کننـد  و تأمـل   دقت اردبیلی مقدس فقه روي مقدار یک

 مشـکالت  از بسـیاري  فقهـی،  متـد  همـان  با توانند می

 مخــالف و دارد وجــود حاضــر حــال در هکــ را حقــوقی

 ایـن  معتقدیـد  شـما . نماینـد  حل است انسانی کرامت

 اطـالق  بـا  عقالییه مالزمه. است عقالییه مالزمه حدیث

 لفـظ  ظهـور . اسـت  شـده  رفـع  شـارع  توسط دلیل آن

 اسـت  عقالییه مالزمه کنند، تعارض یکدیگر با تا نیست

 وجـود  چیـزي  چنـین  معتقدم بنده لکن شده، رفع که

  1.»ندارد و نداشته

  برد. میاز مسلمان ارث  ـهمانند مسلمان ـ غیر مسلمان . 10

؛ اعم از شیعه و اهل سـنّت بـر ایـن    یعموم فقیهان مذاهب اسالم

مسـلمان از   يبـر  در ارث یبرد ولـ  یباورند که کافر از مسمان ارث نم

شـیعه معتقدنـد کـه     يوجـود نـدارد. فقهـا    يکافر چنین اتفاق نظر

وارثـان کـافر    يبرد، چنان که مانع از ارث بر یکافر ارث ممسلمان از 

از دنیـا بـرود و یـک وارث مسـلمان و      ياگر کافر یشود؛ یعن یهم م

                                                
 .293، ص 2؛ و نک: مجمع المسائل، ج165 -164 . نک: همراه با آفتاب، صص1
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رسد.  یبه وارث مسلمان م يچند وارث کافر داشته باشد، تمام ارث و

با تحقیق و تفحص در کتاب و سنّت بـر ایـن    یصانع هللا تیآحضرت 

شود از مـورث   یه از او به کافر نام برده ممسلمان ک باور است که: غیر

اقربیـت کـه از آیـۀ     یو عمـوم  یکل ي و قاعده یخود، بنا به اصل اول

 ﴿شــریفه: 
ٍ

ــَبْعض
ِ

 ب
َ

ْوىل
َ

ْم أ
ُ

ـھ
ُ

 َبْعض
ِ

ــام
َ

ْرح
َ
 األ

ْ
ــوا

ُ
ْول

ُ
﴾َوأ

شــود، ارث  یاســتفاده مــ 1

  برد. یم

کند که هر وارثـی   اقتضا می 3و سنّت 2ي ارث در کتاب اطالق ادلّه

ز مورث خود ارث ببرد و دین و عقیده در ایـن امـر دخـالتی نـدارد.     ا

کـه مسـأله عـدالت     یو عقالن یقرآن یکه از این قاعدةکل يتنها مورد

اسـت کـه    ياستثنا شده، وارث کـافر  ،خداوند نسبت به بندگان است

او و  ي معاند و منکر است و نزد او حق بـودن خداونـد و آیـات نازلـه    

ت، لیکن با این حـال منکـر خداونـد و یـا آیـات      پیامبرانش ثابت اس

باشـد، نـه کـافر     یاز طرف او م ي او یا پیامبران فرستاده شده ي نازله

بر جستجو، از حقیقت دور مانده  یجهالت و ناتوان يکه از رو يقاصر

اسـت کـه    یهم با حـق و حقیقـت نـدارد. ایـن معنـای      يو سر ستیز

    4ه دست آورد.را از کتاب و سنّت و لغت ب توان آن  یم

: از آنجایی کـه یکـی از اصـول کلـی      بر پایه این نظریه باید گفت 

اسالم و شریعت اسالمی مسأله عدالت خداوند است و عـدالت االهـی   

                                                
 [و خویشاوندان نسبت به یکدیگر «؛ 6)، آیۀ 33ي احزاب ( ؛ و سوره75)، آیۀ 8فال (ي أن . سوره1

  ».سزاوارترند ]از دیگران

  .6)، آیۀ 33ي احزاب ( ؛ و سوره175)، آیۀ 8ي أنفال ( . نک: سوره2
  .6، ح 406، ص 1. ر.ك: الکافى، ج 3

از سـري  » از مسـلمان  ارث غیرمسـلمان «ر از معناي کفر و کافر به کتـاب  . جهت اطالع بیشت4
 141، صص 1؛ و همچنین کتاب اإلرث، ج43ـ  27هاي فقه و زندگی، فصل اول، صص  کتاب

 مراجعه شود. 170ـ 
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فرمایـد:   یشریفه م ي چه آیه عمود خیمه تکوین و تشریع است، چنان

﴿ 
ً

ال
ْ

د
َ

ا َوع
ً

ق
ْ

 ِصد
َ

ك  َربِّ
ُ

ِلَمت
َ

ک  
ْ

ت
َّ َ

﴾َومت
 ﴿و  1

َ
ـك ا َربُّ

َ
یـِد َوم

ِ
َعب

ْ ِّ
�  

ٍ
م

َّ
ـال

َ
ظ

ِ
﴾ب

و از طرفـی   2

عقل نیز ظلم را بر خداوند قبـیح و صـدور آن را از سـاحت او محـال     

هـا بنـدگان و مخلـوق اوینـد و      داند، از سویی دیگر تمامی انسـان  می

غیـر   دارد، حال بـا ایـن اوصـاف اگـر     یخداوند بر آنها رأفت و مهربان

اش کـه ارث باشـد    یمسلمان را به جهت غفلت و قصور، از حق طبیع

محروم گردانیم یا وجود وارث مسلمان را حاجب و مانع ارث بـري او  

بدانیم، آیا ظلم و تبعیض نیست و آیا از نظر عقل و عرف قابل قبـول  

  3است؟!

با اینکه حکم به عدم ارث غیرمسلمان از مسلمان  4شهید ثانی

این حال کند، ولی با  را مشهور دانسته و دالیلی هم بر آن اقامه می

ــري     ــه ارث ب ــبت ب ــدن وراث مســلمان را نس ــب ش ــانع و حاج م

پذیرد و اسـتدالل بـه روایـت حسـن بـن       ) نمی کافر غیرمسلمان (

را که مستند مشهور در مانعیـت و حاجبیـت اسـت، تمـام      5صالح

 داند. نمی

 .محترم است ،جان و مال غیر مسلمان همانند مسلمان. 11

دن به همگـان از اصـول فکـري    ها و کرامت دا احترام به انسان

تـوان بـه خـاطر     صانعی است. هـیچ کـس را نمـی    هللا تیآحضرت 

                                                
 ». وسخن پروردگارت به راستی و عدل، سرانجام گرفته است«؛ 115)، آیۀ 6ي انعام ( . سوره1

  ».تمکار نیستس ]خود[و پرودگار تو به بندگان «؛ 46)، آیۀ 41ي فصلت ( . سوره2

  ارث غیرمسلمان از مسلمان).. ر.ك: فقه و زندگی (3

  .22، ص 13األفهام، ج . ر.ك: مسالک4

  .2، ح 1، أبواب موانع اإلرث، باب 11، ص 26، ج . نک: وسائل الشیعـ5
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هـا ذاتـی و    مذهب، اعتقادات و باورهاي او نکـوهش کـرد و ارزش  

انسانی او را زیر سؤال برد. انسانیت انسان، خـود داراي حرمـت و   

کرامت است. و اسالم بر این ارزش مهر تأیید نهاده است. وقتی که 

شناسـد و   م حق حیات را حتی براي گیاهان به رسـمیت مـی  اسال

دهد، طبیعی اسـت کـه ایـن     کندن گیاه را بدون دلیل اجازه نمی

ها قایل است و آنها را با  اش براي انسان معنا را در عالی ترین درجه

هایشـان محتـرم و صـاحب     هـا و مسـلک   ها و مرام ي خواسته همه

توانـد اعتقـادات    کس نمی هیچداند. با این نگاه  کرامت و ارزش می

خویش را مجوز تعرّض به حقوق دیگران و تصرّف در شئون مادي، 

معنوي، فردي یا اجتماعی آنان بشمارد. جان، مال، عرض و آبـرو،  

ها باید مصون بماند و استثناها  ي انسان آزادي و حقوق انسانی همه

د. بـه  نیز امري فراگیر و عام است و اعتقـادات در آن نقشـی نـدار   

عنوان مثال، اگر غیبت و تهمت نسبت به شـیعیان جـایز نیسـت،    

نسبت به دیگران نیز ـ چـه مسـلمان و چـه غیرمسـلمان ـ جـایز        

باشد و اگر مواردي استثنا شده باشـد، نسـبت بـه همـه ایـن       نمی

  چنین است.

  صانعی: هللا تیآبنا به فتواي حضرت 

هـا کـه عرضشـان محتـرم اسـت،       ي غیرمسلمان همه«

شان نیز محترم است، چون اصل در مالکیت، احترام مال

است هم چنـان کـه در عـرض هـم اصـل بـر احتـرام        

  1».است

ایشان با استدالل به اینکه: اگر مال غیرمسلمان محترم نباشد، 

                                                
 .504، ص1؛ و مجمع المسائل، ج641، ص 2. نک: استفتائات قضایی، ج1
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  آیـد و ملکیـت ارزش    امنـی در جامعـه پـیش مـی     هرج و مرج و نا

  هـا بـه   و اثر خود را از دست خواهـد داد، روایـاتی کـه در آنهـا تن    

  حرمت مـال مـؤمن و مسـلم اشـاره شـده اسـت را نـوعی تعـارف         

  و تأثیر بیشتر ایـن سـخنان در مـؤمنین و مسـلمین بـر شـمرده       

 فرماید:  و می

ي ایمـان و اسـالم را آورده تـا از درون     کلمه ]روایات[«

آنها ضمانت اجرایی بهتر به وجود بیـاورد. آیـا نـه ایـن     

ـا﴿است که خداوند متعال فرمـود:  
َ

  ی
َ

  أ
ْ

ـوا
ُ

ْوف
َ

 أ
ْ

ـوا
ُ

ن
َ

آم ـِذیَن 
َّ
ـا ال

َ ُّ
�

ِد  و
ُ

ُعق
ْ
ال

ِ
ي فقها وفاي بـه عقـود را بـراي     با اینکه همه 1،﴾ب

 ﴿همگان الزم دانسـته و قیـد   
ْ

ـوا
ُ

ن
َ

آم ـِذیَن 
َّ
را احتـرازي   ﴾ال

  2».اند نگرفته

هـا ـ چـه مسـلمان و چـه غیرمسـلمان ـ از        بنابراین، تمام انسـان 

حقوقِ اجتمـاعی و انسـانی   جهت حرمت مال، جان، عرض، ناموس و 

  همانند و مساوي هستند.

شـهید   5عالمـه حلّـی،   4محقق حلّی، 3بزرگانی چون شیخ طوسی،

نیز مثله، خیانت و بـه کـار بـردن حیلـه بـراي       7و محقّق کرکی 6اول

  اند.   سرقت اموال کفّار را جایز ندانسته
                                                

  .1)، آیۀ 5ي مائده ( . سوره1

 .504، ص1؛ و مجمع المسائل، ج641، ص 2ستفتائات قضایی، ج. نک: ا2

  .299، ص. نک: النهایـ3
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  .33، ص2. نک: الدروس، ج6
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  هاي وارداتی از کشورهاي غیرمسلمان پاك است. چرم. 12

  فرمایند: یدر رابطه با این حکم م یصانع هللا تیآحضرت 

 ا���م بال��اس«
ّ

  ةإن
ّ

، وھو ما مع باملیتة واملراد ة،باملیت ��تص ناه العريف

 
ً

، الغـري ـحـولو ب مات حتف أ��ه مطلقا بس ��سه يف مقابل املـذ�ح

 
ّ

ملذک   یا
ّ

ی غري ة��اس ؛ وذلك لعدم الدلیل �یيف مقابل املذک
ّ

ک ملذ  ا

ــين ملــذ�ح مبع رائط دون مــن ا ، الشـــ رعّیة  يف مانعّیتــه � وال الشـــ

،الصال   ة
ّ

ضـوع فإن ـ يف املو
ّ
دل ھرة ةملیتـا  واملانعیـة ال��اسـة ةأ  يف الظـا

�عمومّی العريف معناھا  به 
ّ

، غري األخبار بعض من فیھا ة، وما استدل
ّ

 تام

ه يف ال�تب الفقھّی  يف راجعه ملن یظھر کما
ّ

ملفّصلة ة��ل ،. ا یة نعم
ّ

 حل

کل  عدم فمع ة،رعّی ـرائطھا الشـالذ�� �� أي التذکیة، بإحراز طةمنو األ

إلحراز،   ا
ً

؛ قضاًء لش ��رم العدم إحراز عن فضال کل  التذکیة ةرطّی ـاأل

ولألخبار ة،رورـاألکل بالض يف
1
  

ّ
 و وجوب اإلحراز، لزوم � ةالدال

الجتناب  فیھا. مع ا
ّ

  الشك

سـوق املسـلمني أو مـن یـد امل و � ، فاملأخوذ من  سـمل ���ـوم ھذا

، ةبالتذکی
ً

 ـحـفی مطلقا
ّ

، ل   أ�له
ً

 مانعّیتـه وعـدم طھارتـه عـن فضال

،  من ناحی بني فرق دون من �صالة
ّ

 أو الشرائط رعایة ةکون الشك

ق  يف الذ�� ناحیة من ؛ وذلك ل�ون السو مقابل املوت حتف أ��ه

 
، ةأو الید ��ّ ا علیھا

ّ
ار سوق من املأخوذ وأم

ّ
ة ی�ون وما ال�ف

ّ�� 

ــد � ، مع ــة ــإن التذکی ــ �ن ف ــن ناحی ــه م  فی
ّ

ــك ــة ةالش رائط رعای ـــ  الش

                                                
)، وروایـت  2، ح1ید، بـاب  ، أبواب الص332، ص 23، جي حذّاء (وسائل الشیعـ . مثل صحیحه1

ي محمدبن   )، و صحیحـه2، ح5، أبواب الصید، باب 343، ص23، جأبى بصیر (وسائل الشیعـ

  ).1، ح16، أبواب الصید، باب 362، ص 23، جقیس (وسائل الشیعـ
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رعّیة ملذ�ح ف يف الشـ کـل وحرمة ةکوم بعدم التذکیـحـمـا ، األ  فقـط

.»ةنعّی واملا ال��اسة دون
1  

چنـین  » مجمـع المسـائل  «لـه در کتـاب    عالوه به این که معظّـم 

  فرماید: می

هاي تهیه شده در بالد غیـر اسـالمی،    ها و پوست چرم«

اطمینان باشد که از حیوانات مردار و جیفه گرفتـه  اگر 

نشده (که معموالً امروزه، به خصوص با توجه به رعایت 

کامل بهداشت در دنیـا چنـین اطمینـانی وجـود دارد)     

                                                
حکم به نجاسـت مخصـوص مـردار اسـت و     «؛ 113 ، ص1، جـعلی تحریر الوسیل ـالتعلیق. 1

باشد که به خودي خود مرده باشد، اگرچه با خفه شـدن   ناي عرفی آن میمقصود از مردار مع

گیـرد، نـه اینکـه مقصـود از      باشد، و این معناست که در برابر حیوان مذکّاي شرعی قرار مـی 
مردار، غیر مذکّی در برابر مذکّی باشد؛ چون دلیلی بر نجاست حیوان غیر مذکّی (حیوانی که 

است) نداریم، چنان که دلیلی هم براي مانعیت پوست و چـرم   بدون شرایط شرعی ذبح شده
  غیر مذکّی در نماز نداریم.

پس موضوع دالیل نجاست و مانعیت، تنها شامل مردار به معناي عرفی است و اخبـاري کـه   
اند تمام نیستند و این  براي حرمت هر دو حیوان مردار و غیر مذکّی مورد استدالل واقع شده

  شود. عه به کتب مفصل فقهی روشن میسخن با مراج
ي حالل بودن گوشت غیر مذکّی، براي خوردن، مشروط به احراز ذبح با شـرایط   آري، مسأله

تا چه رسد به اینکـه   شرعی است. بنابراین، با احراز نشدن ذبح شرعی، خوردنش حرام است (
شت از احکام ضروري مردار بودن احراز شود)؛ به خاطر اینکه شرط ذبح شرعی در خوردن گو

است. عالوه بر اینکه اخباري داریم که در خوردن گوشت بر لزوم احراز ذبح شرعی و وجـوب  
  کنند. اجتناب در موارد مشکوك داللت می

شـود (اعـم از گوشـت یـا      چه که از بازار مسلمانان یا از دست مسلمان گرفته می بنابراین، آن

باشد، تا چه رسد به طهارت و مانع  حالل میپوست) محکوم به ذبح شرعی است و خوردنش 
نبودن پوشش چرم آن در نماز. در این حکم تفاوتی بین شک در اصل ذبح یا مردار بودن بـا  

شک در چگونگی رعایت شرایط ذبح وجود ندارد؛ زیرا بازار مسلمین و ید آنان، خود دلیل بـر  
  پاکی است.

دانیم که ذبح شرعی نشـده اسـت،    گردد و می ه میو اما اگر (گوشت یا چرم) از بازار کفّار تهی
اگر شک ما از ناحیه رعایت نشدن شرایط ذبح شرعی باشد، با این حال فقط خوردن گوشـت  

 ».آن حرام است، نه اینکه نجس باشد و پوشش چرم آن مانع نماز گردد
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نجس نیست؛ زیرا نجس تنها مردار و جیفـه اسـت نـه    

  1».غیر مذکّی

ن بـه  هاي وارداتی از بالد غیر مسلما له چرم چون که از نگاه معظّم

باشد، لذا براي عدم  علت آنکه عنوان مردار و جیفه بر آنها صادق نمی

الطهـاره   نجاست آنها نوبت به اسـتدالل بـه اصـول عملیـه و اصالــ     

رسد، بلکه خود به خود پاك است. لیکن برخی از فقهـا همچـون    نمی

سـید محمـد بـاقر     هللا تیآو شهید  3اهللا خوئی آیت 2ي بحرانی، عالمه

الطهـاره حکـم بـه طهـارت      ستناد به اصول عملیه و اصالـبا ا 4صدر

 هللا تیـ آهاي وارداتی از بالد غیرمسلمین نمودند، حتّی  پوست و چرم

با لبـاس    نیز عالوه بر عدم نجاست آنها، قایل به جواز نماز 5سیستانی

  هاي مذکور شده است. و پوشش چرم

حتـرم  حقوق معنوي مانند حق التألیف، حـق الطبـع و... م   .13

  است.

یکی از مسایلی که امروزه به عنوان حقوق مطرح اسـت، موضـوع   

هاي صـنعتی و تکنولـوژي    حقوق و مالکیت معنوي است. با پیشرفت

در دنیاي کنونی، اهمیت طرح ایـن موضـوع و بررسـی ابعـاد و آثـار      

هـاي عظیمـی را    توانـد سـرمایه   حقوقی و تعیین حد و حدود آن می

  ها، نفی یا اثبات نماید. کمپانیها و  براي اشخاص، گروه

                                                
  .77، ص1. ر.ك: مجمع المسائل، ج1

 .30 ـ 29، صص ـقمار البدریو األ ـّنوار الحیریاأل. نک: 2

  .127، ص 1الوثقی (المحشّی)، ج . نک: العرو3

 .147، ص3، جالوثقی شرح العرو ىبحوث ف. نک: 4

  .87، ص1، جالوثقی علی العرو ـالتعلیق. ر.ك: 5
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اگر چه در بین فقهاي ما به این امر چندان وقعی گذاشـته نشـده   

است؛ امـا در کشـورهاي صـنعتی بـزرگ، مالکیـت معنـوي هماننـد        

هاي گزاف مادي  مالکیت عینی، مورد اهتمام آنان است. صرف هزینه

 و فکري براي تولید محصوالت معنوي، خود گواهی است بر مالکیـت 

  بر آن محصوالت. ي انسان و سلطه

هـا،   اي بـین حیـازت عینـی و معنـوي گـردد، بـه راه       اگر مقایسه

هاي مشـترکی منتهـی خواهـد شـد کـه نتیجـه آن        ها و هزینه روش

هـا و... خواهـد بـود.     ها، کمپانی احترام به حقوق معنوي افراد، شرکت

ا صرف اینکه افرادي؛ اعم از فردي یا جمعی، تالش نمایند و عمري ر

ها موفق گردنـد و   هاي خود در رسیدن به مطلوب کنند تا از خالقیت

هاي معنوي آنان مـورد اقبـال و اسـتفاده     از طرفی محصوالت و بسته

هـا را   توان به سادگی در مقابـل آن، چشـم   در سطح کالن باشد، نمی

  بست و رأي به عدم ملکیت داد.

گاهی که ایـن فقیـه   صانعی به ویژه با ن هللا تیآاز دیدگاه حضرت 

نسبت به رعایت حقوق دیگران دارد، مالکیت حقوقی معنوي محتـرم  

است. ایشان اعتقاد دارد کـه اصـل حفـظ حقـوق دیگـران از اصـول       

شریعت است، بلکه هرگونه اسـتفاده از آثـار معنـوي بـدون رضـایت      

شـود و   صاحب آن، ظلم و تعدي در ملک و حق دیگران محسوب می

اي از آن محصوالت، مجـوزي بـراي    ورد یا نسخهفروش یا واگذاري م

هاي خارج از آن مورد، حتی براي خریـداران بعـدي نخواهـد     استفاده

بود. عالوه بر این، اگر عقال چیزي را براي شخصـی یـا جمعـی حـق     

ي حرمت تصرّف در مال غیـر ـ بـدون اجـازه ـ شـاملش        بدانند، ادلّه

حق التولیـد، حـق الطبـع    خواهد شد. لذا حقوقی مانند: حق التألیف، 
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و... محترم است و تصرّف در آنها بدون اذن صاحب آن، حـرام و غیـر   

هـاي   مجاز خواهد بود. بلکه حقوقی مثل: حق نسخه برداري از فـیلم 

ویدیوئی و کامپیوتري و نظیر آنها نیز از همین حکم برخوردار اسـت.  

  فرمایند: له در همین زمینه می معظّم

 شرعّی «
ً

ا
ّ

؛ بل ی�ون حق
ً
  لعدما

ّ
  امرئ مال حل

ّ
، ةبطیب إال  ما فبعد ��سه

  العقالء ییر
ً

 ـحــال لصـاحب شیئا
ّ

  ق
ً

ـا
ّ

  مثـل ـ حق
ّ

ـا وغـريه الطبـع حـق
ّ

 مم

  ی�ون
ً

  �ري ـ ��رتما
ً

طالق مشموال   إل
ّ
دل ، مـال ةحرمـة أ   الغـري

ّ
 فـإن

ق
ّ

ملتعل 1ا��دیث يف ا
  مع ھذا، .��ذوف 

ّ
 له من إذن بال الطبع مثل أن

 ـحـال
ّ

  ظمل ق
ً

، عرفا
ً

  رامـحـف وعقال
ً

  ،نعم. شرعا
ّ

  لصاحب البد
ّ

��ق  مـن ا

؛ ــ�یل ــث الت�   حی
ّ

ھر إن ــا ــن الظ ــدم م ــ�یل ع ــه الت� غماض ــن إ ــه ع
ّ

 حق

�ه ا .غريه من بالطبع ورضا
ّ

  ح� یظھر ذ�ناه ومم
ّ

 مـن ی�ـون ما کل

��قوق   ا
ّ

،ـلأل�خ ةاملعنوی   مثل اص
ّ

ـ ةأشـرط استنسـاخ حق
ّ

 ةالفید�ی

 
ّ

ما ةوال�امبیوتری .»وأمثاهل
2 

شـمارند   یگر فقهایی که ایـن حقـوق معنـوي را محتـرم مـی     از د

 هللا تیـ آو شـهید   3سید محمـد حسـین شـیرازي    هللا تیآتوان به  می
                                                

 .1، ح 3، أبواب مکان مصلّى، باب 120، ص3، ج. وسائل الشیعـ1
ق معنوي] حق شرعی است و تصرّف در حقو«[؛ 656، ص 2، جعلی تحریر الوسیلـ . التعلیقـ2

این حقوق بدون رضایت صاحبش حرام است و همین که عقال چیزي را براي صاحبش حـق  
ي حرمـت تصـرّف در    مانند حق الطبع و امثال آن که محترمند)، مشمول اطالق ادلّه بدانند (

، از نگـاه  مالِ غیر خواهد بود. عالوه اینکه، حقوقی مثل حق الطبع بدون رضایت صاحب حـق 
عرف و دلیل عقلی، شرعاً حرام است. البته نباید از مسأله ثبت حق معنوي در مراکز مربوطـه  

رسد که صاحب آن اثر از حق خود اغماض  غافل بود؛ براي اینکه با ثبت نکردن اثر، به نظر می
ق، کرده و رضایت به تصرّف دیگران در آن حق معنوي دارد. بنابراین با توجـه بـه دالیـل فـو    

بـرداري از فـیلم هـاي ویـدیوئی و      تمام حقوق معنوي اشخاص؛ ماننـد حـق نسـخه و کپـی    
  ».کامپیوتري و مانند آنها، حرام و جایز نیست

  .419ـ  418. نک: الفقه، القانون، صص 3
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  اشاره کرد. 1سید محمدباقر صدر

، حـرام  باشـند   هایی که محتـواي باطـل نداشـته    موسیقی. 14

  باشند. نمی

ي  شکی نیست که از موسیقی در ادوار مختلف تـاریخی بـه گونـه   

هـا و   هـا در بسـیاري از مکـان    استفاده شده است. این استفاده منفی

ها به صورت فردي و جمعی با لهو و لعب و محتواي باطـل نیـز    زمان

همراه بوده است. طبیعی است، سخن از نهی و ممنوعیت اسـتفاده از  

آن به همراه مفاهیم، لحن و کلمات نامطلوب، امري کـامالً معقـول و   

که استفاده یـا برگـزاريِ چنـین مصـادیق و     منطقی خواهد بود؛ چرا 

رانی، ترویج باطل و انحرافات فکـري،   محافلی جز خوشگذرانی، هوس

نخواهد بود؛ اما آیا این منع و عدم جواز را به اصـل و ذات موسـیقی   

رسد دالیلی که مشهور فقها بـراي   توان تعمیم داد؟ به نظر می هم می

واي آن، اسـتناد نمودنـد،   حرمت ذاتی غنا، بدون در نظر گرفتن محت

ي  ي برخی آیات؛ ماننـد آیـه   قابل قبول نباشد. آنان از روایات مفسره

 ﴿ي حج استفاده و استناد کردند کـه مقصـود از    سوره 30
ِ

ور
ُّ

 الـز
َ

ـْول
َ

 ﴾ق

در آیه شریفه، غنا اسـت، در حـالی کـه در ایـن روایـات نـوع غنـا و        

مـانی صـادر   مصداق آن مشخص نشده است. روشن است روایات در ز

شده که برپـایی مجـالس و پـارتی لهـو و لعـب بـه همـراه اعمـال و         

  رفتارهاي محرّم رواج داشـته و روایـات نـاهی نـاظر بـه آن مجـالس       

ي غنا در این روایات، غناي مقـارن   بوده است. بنابراین مقصود از واژه

با محرّمات دیگر اسـت واز غنـاي خـالی از سـایر محرّمـات انصـراف       

                                                
  .276الضرر و الضرار، ص  . نک: قاعد1
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هـاي ارتبـاطی و    وه، امروزه موسیقی جـزء الینفـک رسـانه   عال 1دارد.

تبلیغاتی با مردم شده است. حتی برخـی افـراد و اقشـار از موسـیقی     

کنند.  تعریف دیگر و برتري دارند. با ریتم و لحن موسیقی زندگی می

نگریسته شـود و حـذف آن   » حرمت«به واقع اگر به موسیقی با نگاه 

ل جامعه چـه خواهـد بـود؟ بـه نظـر      العم در دستور قرار گیرد، عکس

رسد واکنش عمومی در برابر این خواسته بر کسی پوشیده نباشد.  می

به هر حال با توجه به روایات و اعتبارات عقالیی بخشـی از موسـیقی   

ي عدم جواز خارج و حکم بـه   که داراي ضمیمه حرام نباشد، از دایره

  حلیت آن مستند و مجاز خواهد بود.

 هللا تیـ آو  3محقّق سـبزواري  2ایی چون فیض کاشانی،از نظر فقه

نیز حرمت موسیقی و غنا، حرمت محتوایی است و غنـا را   4سیستانی

دانند که به صورت لهو و لعب و همراه بـا سـاز و    در صورتی حرام می

آواز و مناسب مجالس عیش و نوش باشد؛ همانند آن چیـزي کـه در   

شـایع بـوده و در آنهـا     زمان بنی امیـه توسـط خلفـاي ظلـم و جـور     

  راندند. سخنان باطل می

  مجسمه سازي و نقاشی انسان و جانداران، حرام نیست.. 15

ساخت هیکل انسان، حیـوان و جـانوران و تصـویرگري و نقاشـی     

آنها با ابزار و وسایل مختلف، به حکم اسالم حالل و جایز است. بلکـه  

مورد استفاده قـرار  اگر در مسیر و هدفی عقالیی و مفید براي جامعه «

                                                
  ».موسیقیغنا و «؛ و فقه و زندگی با عنوان: 9، ص 2. بنگرید: مجمع المسائل، ج1

  .21، ص 2. نک: مفاتیح الشرائع، ج2
  .434ـ  432، صص 1األحکام، ج . نک: کفایـ3

  .216، ص2. نک: توضیح المسائل (محشّی)، ج 4
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واجـب یـا    گیرد، محکوم به حکم همان هدف است؛ یعنی ممکن اسـت 

  1 ».مستحب گردد

صانعی، مجسمه و نقاشی موجـودات   هللا تیآبنا به فتواي حضرت 

جاندار و برخی دیگر از هنرهاي صوتی و قلمی کـه امـروزه در میـان    

ه هـاي مختلـف اجتمـاعی رواج دارد، بـه شـرط اینکـ       مردم و رسـانه 

ي فساد و بی بند و باري جامعه و یا اعمال حرام دیگر نباشـد،   وسیله

  2اشکال ندارد.

صـانعی مـالك در ایـن موضـوع داشـتن اهـداف        هللا تیآاز منظر 

عقالیی و اغراض مشروعه است. لذا اگـر از مجسـمه یـا تصـویري در     

جهت تباهی، ابتذال و انحراف فکري و فرهنگی جامعه استفاده شـود  

قیه اعمال لهو و لعب، حرمت دارد و عامل انحراف و ابتـذال  همانند ب

شود. برعکس اگر به عنوان نمـاد و   بر حسب موازین شرعی تعزیر می

سنبل انتقال مفاهیم ارزشی اسالم و انقالب اسالمی اسـتفاده گـردد،   

نه تنها اشکال ندارد بلکه عقالً و عرفـاً امـري ممـدوح و مفیـد بـراي      

وزه در دنیا از نمادهـاي ملـی؛ ماننـد مجسـمه     جامعه خواهد بود. امر

هـاي   یک رهبـر یـا تصـویر شخصـیت برجسـته آن کشـور، اسـتفاده       

گیرد که عالوه بر استقبال و تأثیر پـذیري   تبلیغاتی فراوان صورت می

آن ملت، برتري و اقتدار آن کشور نیز به رخ ملل و کشـورهاي دیگـر   

  کشیده خواهد شد.

از امـاکن اجتمـاعی و آموزشـی از    در کشورهاي مختلف بسیاري 

ي مفاهیم  تصاویر و هنرهاي مانند آن براي انتقال سریع و کم هزینه

                                                
  29، ص2. مجمع المسائل، ج1

  .34ـ  29، صص 2. نک: مجمع المسائل، ج2
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شود. در برخی مناطق هم، نصـب   گوناگون به مخاطبین، استفاده می

ــان      ــا، ترجم ــال اینه ــده و امث ــک پرن ــا ی ــوان ی ــک حی ــمه ی مجس

ي  ي اینهـا نشـان دهنـده    هاي مردم آن منطقه است. همـه  توانمندي

قالیی بودن استفاده از هنرهاي تجسیمی و تصـویري اسـت؛ مـثالً    ع

هاي دفاع مقدس یا نقاشی آنهـا و   ي جبهه ي رزمنده ساخت مجسمه

نصب آن در میادین یـا امـاکن خـاص در شـهرها جهـت زنـده نگـه        

... نه تنها مفید براي مردم  داشتن مفاهیمی مانند شجاعت، رشادت و

ر برخی مواقع لزوم عرفی و عقلـی آن  بلکه معقول و د  و جامعه است،

نـوعی    رسـد. اینهـا و مـوارد مشـابه آن،     نیز امري بدیهی به نظر مـی 

بزرگداشت و برگزاري مراسم براي آنان است که در اسالم نیز بـه آن  

هـاي برجسـته یـا یـک      عنایت و توصیه شده است. بزرگداشت انسان

هــاي  شواقعـه و رخـداد مهـم ملــی و مـذهبی، خـود در احیـاي ارز      

  کند. اجتماعی جامعه نقش ارزنده و مفیدي را ایفا می

به طور کلی اخبار و روایاتی کـه    ، عالوه بر وجود اعتبارات عقالیی

تواننـد بـر حرمـت     ، نمـی  انـد  بر حرمت تجسـیم و تصـویر وارد شـده   

سـازي و تصـاویر داللـت نماینـد؛ چـون در آن احادیـث نـه         مجسمه

و نـه نهیـی کـه داللـت بـر حرمـت       ي عذاب اُخروي بیان شده  وعده

  2البته تحقیق مطلب در جاي خود بیان شده است. 1داشته باشد.

سـازي   حکم به کراهـت مجسـمه   3شیخ طوسی در تفسیر التبیان

قـایلین بـه حرمـت     ي ادلّـه  هم ضـمن رد  4تبریزي هللا تیآاند و  داده

                                                
  .30، ص2. ر.ك: مجمع المسائل، ج1

  بحث تصاویر جانداران).له (م . بنگرید: دروس مکاسب محرمه معظّم2
  ي بقره. ، از سوره51ي  ، ذیل آیه236ـ  235، صص 1. نک: التبیان، ج3

  .123ـ  120، صص 1. ر.ك: إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج4
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 مجسمه سازي و تصویرگري، جواز آن را تقویت نمودند.

مختص به ربـاي اسـتهالکی اسـت و نـه ربـاي       حرمت ربا. 16

  استنتاجی.

 هماننـد  اسـتنتاجی،  هـاي  زیـاده  گونه این شامل ربا حرمت ي ادلّه

 مطلـق  معناي به روایـ و عرفاً و لغـ ربا و نیست زیاده از دیگر انواع

 حرمـت  ي ادلّـه  از مـراد  و مقصـود  معنـی،  آن قطعـاً  کـه  است زیاده

 و قـراین  کمـک  بـا  هـم  آن که است یخاص زیاده مراد، بلکه نیست،

 آن بـه  آمـده و  آیات و روایات در که ربا تحریم حکم و علل و شواهد

 سـبب  گـاهی  است که استهالکی رباي همان به مختص شده، اشاره

نعوذ باللّـه،   خود، اداي بدهی براي شوند مجبور بدهکاران که شده می

 ناروا اعمال به یبده تأمین براي را خود دختران و خواهران و مادران

  ربا در�« صحیح: معروف حدیث که نمایند وادار
ّ

شد ، سبعني من أ ھـا زنیة
ّ

 کل

،»��رم بذات
  2.است تاریخی مناسبت همین به ظاهراً 1

ي تحریم ـ یعنی آیات و روایات   بنابراین، با توجه به قصور ادلّه

ي عقـود،   توان گفت مقتضاي اطالق و عموم ادلّـه  در تعمیم ـ می 

ط، تجارت و نیز قرض، حلیت رباي انتاجی است. عالوه بر این شرو

توان گفت که سیره عقال بر حلیت رباي انتاجی داللـت دارد و   می

تواند شاهدي بر حلیت  شارع از آن ردع نکرده است و این خود می

  3باشد.
                                                

گناه یک درهم ربا خوردن بدتر از «؛ 1، ح1، أبواب الربا، باب 117، ص 18، ج . وسائل الشیعـ1

  ».با محارم استهفتاد بار زنا کردن 
  .240ـ  239، صص 2. ر.ك: مجمع المسائل، ج2

  مراجعه شود. »رباي تولیدي«. جهت اطالع بیشتر به کتـاب فقه و زنـدگی با عنوان 3
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، فرزند خوانده را از نامحرم بودن نسبت به ـتحرج و مشقّ. 17

کند و حرمت نگاه کردن را برطرف  خارج میپدر و مادر خوانده 

  سازد. می

از دریافـت بچـه   صانعی در پاسخ بـه سـؤالی کـه     هللا تیآحضرت 

  فرمودند:    پرسیدند،» فرزند خوانده«خردسال به عنوان 

 از بعـد  بـودن،  نـامحرم  و کـردن  نگـاه  حرمـت  نظر از«

 فرزنـد  نداشتن مشکلِ و ضرورت حکم به بلوغ، و تمییز

 و نـداري  مـادر  و پـدر  تو که کودك به نِگفت مشکلِ و

 و باشـد  مـی  جـایز  و گـردد  می مرتفع نیستی، ما فرزند

 سهولت دین اسالم و است حرمت رافع مشقّت، و حرج

  ».  است آسانی و

باشـد  » حـرَج «ثانوي که  مبتنی بر عنوان هللا تیآجوابیه حضرت 

کـه  بیان شده است، نه در حالت عادي و متعارف. در حالت معمـولی  

آید، حکم اولـی کـه برابـر بـا      حرجی براي فرزندخوانده به وجود نمی

بـا   هللا تیـ آقرآن مجید است، به قوت خود باقی است، لیکن حضرت 

 یدر حل مسایل اجتمـاع  يبه نتایج ارزشمند» الحرج«اتکا بر قاعده 

کنند کـه شایسـته اسـت بـه زیبـایی کـار ایـن فقیـه          یدست پیدا م

اشاره گردد. بنـابراین، بـا توجـه بـه ایـن کوتـاه       نواندیش در این باره 

له به همراه تحلیل و بررسی مبنـایی   سخن، اصل سؤال و پاسخ معظّم

ایشان در رساله عملیه رسد.  این فتوا، به رؤیت خوانندگان محترم می

پیرامـون فرزنـد    یدر پاسـخ بـه پرسشـ   » مجمع المسائل«استفتائیه 

  رد:نگا یخوانده، دیدگاه خود را چنین م

 کـه  اسـت  سـال  دو از بـیش  کـه  جـوانی  زوج سؤال:«
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 دارنـد  قصد اند، نگردیده فرزند داراي ولی نموده، ازدواج

 خردسـال  بچه نفر یک غیره، یا و معین رسمی مراکز از

 از و گرفتـه  تحویل خوانده فرزند عنوان به دختر یا پسر

 که این این به عنایت با. نمایند تربیت را او و مراقبت او

 اسـتدعا  گـردد،  مـی  درج زوج شناسنامه در موارد هگون

 فرمایید؟ بیان جهات جمیع از را شرعی نظر دارم

 و احسـان  و بـرّ  اعمـال  جزء که اعمال گونه این جواب:

 پنـاه  بی یتیمان و کودکان مخصوصاً و دیگران به نیکی

 اجـر  موجب و مطلوب و مستحب باشد، می سرگردان و

 چـه  هر شرعی نظر و از است دنیا دو سعادت و اُخروي

 در توانیـد  مـی  او بدهیـد،  بـه  بخواهید که خود اموال از

 راه از یـا  و کنیـد  صـلح  یـا  ببخشـید  او بـه  حیات حال

 کـه  مـادام  را فسخ اختیار و نمایید اقدام ثلث به وصیت

 حرمـت  نظـر  از و دهیـد؛  قـرار  خودتان با هستید زنده

 بـه  ،بلـوغ  و تمییـز  از بعـد  بـودن،  نامحرم و کردن نگاه

 گفـتنِ  مشـکلِ  و فرزند نداشتن مشکلِ و ضرورت حکم

 نیسـتی،  مـا  فرزند و نداري مادر و پدر تو که کودك به

 رافـع  مشقّت، و حرج و باشد می جایز و گردد می مرتفع

  1.»است آسانی و سهولت دین اسالم و است حرمت

 ي هقبل از توضیح و تحلیل مبناي این فتوا باید بگوییم که: قاعـد 

رَج و مشقّت، حکمی قطعی است که فقها به آن اذعان دارند و نفی ح

انـد.   عنوان اصل حاکم پذیرفتـه  در اجتهادات خویش، این قاعده را به

                                                
  .358ـ  357، صص 2. مجمع المسائل، ج1



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]124[

ي  اگرچه در سعه و ضیق این قاعده اختالف نظر وجود دارد و دامنـه 

ي اجتهـادي و نظـري اسـت، ولـی در ادامـه،       اجراي آن، یک مسـأله 

حرج این است کـه حـرج و مشـقّت از     ي هدي قابل توجه در قاع نکته

اي از آن ارائـه   مفاهیم عرفی است که شرع مقـدس تعریـف جداگانـه   

نکرده است، پس مالك و معیار تشخیص و چگـونگی آن نیـز عـرف    

خواهد بود، مگر اینکه شارع در جایی دخالت کند و مقصـود خـود را   

  به صورت مصداقی بیان کند.

بعـد از  » جواز نظر«پس از آن به  و» انتفاي حرمت نظر«حکم به 

هـا   اهللا به استفتا برخـی خـانواده   تمییز و بلوغ در جوابیه حضرت آیت

سرپرسـت را   که به انگیزه برّ و احسان، سرپرستی کودکان یتیم و بـی 

باشـد، تجـویز شـده    » حـرَج «گیرند، با عنوان ثـانوي کـه    برعهده می

ن اولـی بـا حکـمِ بـا     است. با بررسی نسبت ادلّه، حکم با لحاظ عنـوا 

لحاظ عنوان ثانوي، متفاوت و در طول هم قرار دارنـد. قطعـاً احکـام    

انـد، وگرنـه تشـریع     عناوین ثانویه بر اطالق احکام عناوین اولیه مقدم

اثـر خواهـد    ي احکام ثانویه درصورت تقدم احکام اولیه، لغو و بی ادلّه

سـت، احکـام   بود. مگر آنکه به دالیلی که در جاي خود ثابـت شـده ا  

اولیه ناظر به حفظ اصل دین و شریعت مقـدس باشـند کـه در ایـن     

صورت مشمول ادلّه ثانویـه، و در خصـوصِ مـورد کـه محـل اجـراي       

حرج باشد، نخواهند بود. لـذا در ایـن فتـوا حرمـت نظـر بـا        ي هقاعد

  منتفی شده است.» الحرج«ي استوار و قرآنی  استناد به قاعده

نفی حرج و ضرورت، بـراي برداشـتن حکـم    بنابراین، استدالل به 

تکلیفی اولیِ شرع؛ مانند حرمت نگاه در مسأله فرزندخواندگی، امري 

  کامالً رایج و برابر موازین و اصول پذیرفته شده است.
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ي نفی حرج بـا توجـه    عالوه بر این، شاید بتوان ادعا نمود که ادلّه

ق بـا آسـانی و   کنـد کـه حکـمِ مطـاب     به امتنانی بودن آن، ایجاب می

ي حرج هم، در محل اجراي قاعـده،   برخالف حرج، بلکه مطابق قاعده

اهللا، لـزوم أخـذ بـه     جعل شود. چنان که در ادامه پاسخ حضرت آیـت 

  نفی حرج، ذکر شده است. ي هاسهل در امتداد قاعد

به هر رو، حل مشـکالت اجتمـاعی از ایـن دسـت و کـاربردي      

گره از مشکالت جامعـه کـه    تواند کردن قواعد و احکام شرعی می

ي فرزند خواندگی نوعی حرج اجتماعی محسوب  چه بسا در مسأله

انـدرکاران   شود، بگشاید. و شاهد بر این مطلب استقبال دسـت  می

ــی   ــان ب ــور کودک ــم   ام ــواي معظّ ــت از فت ــاره  سرپرس ــه درب ي  ل

  فرزندخواندگی است.

ها (اعم از واجب و مسـتحب) از وضـو کفایـت     تمام غسل. 18

  کنند. می

مشهور فقها تنها به کفایـت غسـل جنابـت از وضـو رأي دادنـد و      

اند، لـیکن حضـرت    بسیاري از آنان نیز بر این فتوا ادعاي اجماع کرده

داند و اختصاص آن را  صانعی تمام اغسال را کافی از وضو می هللا تیآ

  فرماید: کند. ایشان می به غسل جنابت رد می

بـن مسـلم آمـده:    همان طور که در صـحیحه محمـد   «

 وضوء أطھر من الغسـل«
ّ

،»الغسل ��زي عن الوضوء وأي
غسل  1

به خاطر اطهریتش مجزي از وضو است و لسـان مثـل   

                                                
غسل به جـاي وضـو کفایـت    «؛ 1، ح 33، باب ، أبواب الجنابـ244، ص2، ج. وسائل الشیعـ1

  ». تر از غسل است! ه کدام وضویی باالتر و پاکیزهکند، بلک می
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مقـدم   1صحیحه به خاطر اظهریـت، بـر لسـان مرسـله    

شود و با جمـع عرفـی،    است، و ظاهر بر اظهر حمل می

    2».باشد تعارض بر فرض تحقّق، بدوي می

  لـه قابـل ذکـر اسـت کـه:       تـواي معظّـم  این نکته نیز در ذیل ف

  هـاي واجـب و مسـتحب از     هـا؛ اعـم از غسـل    اگر چه تمام غسـل 

  کنند، لیکن در اغسال مستحب فقط بـه مـواردي    وضو کفایت می

  که در روایات به طور صریح بـه اسـتحباب آنهـا نـام بـرده شـده،       

  غســل زیــارت «و یــا » غســل جمعــه «بایــد اکتفــا نمــود؛ ماننــد 

  .»امام رضا

سـید مرتضـی     از جمله فقهایی کـه قایـل بـه ایـن رأي هسـتند،     

، محقـق عـاملی در   5، محقق اردبیلـی 4، ابن جنید اسکافی3الهدي علم

ــی7، محقــق ســبزواري6مــدارك االحکــام ــیض  8، محــدث بحران و ف

باشند. تمام ایـن فقهـاي بـزرگ بـا اسـتناد بـه روایـات         می 9کاشانی
                                                

قبل  ؛ـکلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجناب«گوید:  . مقصود مرسله ابن ابی عمیر است که می1

براي اموري که نیاز به طهارت دارد؛ مانند نمـاز، لمـس قـرآن     [از هر غسلی باید وضو گرفت

 ؛ـفی کلّ غسل وضوء إلّا الجنابـ «گوید:  و مرسله دیگرش که می» به جز غسل جنابت. ]…و

وضو دارد بـراي آن عمـل، غسـل بـه      یعنی هر عملی که نیاز به[در هر غسلی وضو الزم است

». ]کنـد  یعنی غسل جنابت از وضو کفایت مـی   [به جز غسل جنابت  ]کند تنهایی کفایت نمی

  .2و  1، ح 35، باب ، أبواب الجنابـ248، ص2، جنک: وسائل الشیعـ

  .123، ص1. مجمع المسائل، ج2

  .245، ص 1الفقهاء، ج . به نقل از تذکر3

  .124، مسأله 178، ص 1، ج. به نقل از مختلف الشیعـ4

  .132، ص 1و البرهان، ج . مجمع الفائد5

  .361، ص 1. مدارك األحکام، ج6

  .8، سطر39المعاد، ص  . ذخیر7

  .120، ص 3، ج. الحدائق الناضر8

  .40، ص1رائع، ج. مفاتیح الش9
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انـد. بنـابراین بـا     از وضـو شـده  ها  صحیحه، قایل به اجزاي تمام غسل

وجود رأي این بزرگان، ادعاي اجماع از جانب قول مخالف قابل قبول 

نخواهد بود و این اجماع هم بـه خـاطر مـدرکی بـودن آن اعتبـاري      

  نخواهد داشت.

  ، زیــاد مســافرت کــردن اســت؛ معیــار در کثیــر الســفر. 19

ت ا به جهت اغراض دیگر مسـافر یخواه مسافرت شغل او باشد 

   نماید.

مسافرت به چهار فرسخ شرعی یا بیشتر، باعث قصـر (شکسـته   

ــدن روزه     ــاقط ش ــی و س ــار رکعت ــاي چه ــدن) نمازه ــاه  ش   ي م

  شـود. ایـن حکـم     مبارك رمضان و برخی نمازهاي مسـتحب مـی  

مورد اتفاق فقهاست. اگرچه مسافر در مکه و مدینه، مسجدالحرام 

ــر اســت،   ــام مخی ــین قصــر و اتم ــر و مســجدالنبی، ب ــی در ه   ول

  صورت، مسافرت باعـث تخفیـف در برخـی تکـالیف اسـت. شـاید       

  یکـی از جهـات تشـریع ایـن حکـم، وجـود سـختی و مشـقّت در         

  سفر باشد.

در عین حال، اگر شخصی کثیرالسفر باشد و دایماً در مسافرت به 

ي او هم صادق است؟ آنچه مشـهور   سر ببرد، آیا حکم تخفیف درباره

که: کسی که شغلش مسافرت باشـد، نمـاز او   بین فقهاست این است 

ي ماه مبارك رمضان نیز بر او واجب است، لیکن حضرت  تمام و روزه

دانـد و   صانعی، معیار در کثیر السفر را، زیادي مسـافرت مـی   هللا تیآ

  گوید: می

معیار، همان کثرت سفر است؛ چه در رابطه بـا شـغل   «
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  1».باشد، یا غیر شغل

    ایشان با این بیان که:

  رسـد   در نگاه ابتدایی به تعلیـل در روایـات مسـأله، بـه نظـر مـی      

ــرت    ــار و مــالك کث ــودن ســفر و شــغل در ســفر، معی   کــه شــغل ب

سفر و اتمام نماز و روزه داري است، لـیکن بـا دقـت بیشـتر، روشـن      

  شود که شغل و عمـل در روایـات، حـاکی از عـدم مشـقّت اسـت        می

آن صـادق شـد، حکـم بـه      و اگر کثرت سفر؛ چه با شغل و چه بدون

اتمام نیز صادق است، چون سـختی و مشـقّت از هـر دو نـوعِ سـفر،      

مرتفـع شـده و از امـور عـادي و بـه صـورت عـادت در آمـده اسـت.          

بنابراین، اگر کثیر السفر مرتباً قبل از ده روز، به مدت حداقل سه ماه 

 ي وي در سـفر و حضَـر،   پی در پی مسافرت داشته باشد، نماز و روزه

  تمام است.

ک�« ملدار ، ةألسن يف ةاملشتھر السفر ةا   ال الفقھاء
ّ

  السـفر اذـخــات
ً

 عمـال

 
ً

، ، فا���موعلیه .له وشغال  ة�لزیـار عمله غري يف سافر وإن ال�م

، ــا غريھ دام و ــا ــري م ــفر کث ــفره  الس ــع س فمل ��ط
ّ

ــالتوق ــر ب ــام ةعش
ّ

   يف أی

، ــان ــدار  مک ــون امل ک  [و
ً

ــغال  و ش
ً

ــال عم ــفر  ــاذ الس �
ّ

ــدق ا� ــهص    وإن ]ل

ھر �ن ــا ــدو الظ ــن يالب ــل م ــار يف التعلی ــه األخب   ب�ون
ً

ــال ، عم ــه    ل

 إ
ّ

ه ال
ّ

  عـدم عـن ةکنای أن
ّ

 وإ ،ىفـخــالی کمـا ،ةاملشـق
ّ

   بالعمـل فالتعلیـل ال

ـــل ـــد تعلی ، يتعّب ـــول ملعل ـــع � ـــور م ـــل ظھ ـــ يف التعلی
ّ

   ،ةاالرت�ازی

ملعلــوم ومــن ــ اإلمتــام کــون ا
ّ

  عــدم ةلعل
ّ

ـــار الســفر يف ةاملشــق  ي�مک

،ارت�از
ً

  یا
ّ

  يالذ السفر کثري مطلق إىل منه یفیتعد
ّ

 يف لـه ةالمشق

                                                
  .268، ص 1. مجمع المسائل، ج1
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، ا السفر
ّ

قھا ميکن مم
ّ

.»لغريه ��ق
1  

  نیز مـالك در کثیرالسـفر    2زنجانی هللا تیآسیستانی و  هللا تیآ

  داننـد. هـر چنـد کـار شـخص هـم متوقّـف         را کثرت مسافرت می

  بر سفر نباشد و سـفرش بـراي تفـریح، زیـارت، تجـارت، تـدریس       

  ا ... باشد.و ی

صـانعی بـه    هللا تیـ آدر بررسی دالیل و مستندات فتاواي حضرت 

کنیم و برخـی عنـاوین دیگـر را از بـین      مقدار آورده شده بسنده می

  نماییم: له به صورت فهرست وار ذکر می فتاواي معظم

  .برد تمام اموال شوهر را ارث مینبود وارث، زن در صورت  �

ربـوط بـه خـود، نیـاز بـه      نذر زن در مسایل شخصی و مالی م �

  ي شوهر ندارد. اجازه

اگر زن مهریه خود را ببخشد و تقاضاي طالق نماید، بـر مـرد    �

  .واجب است او را طالق دهد

 موقت تنها در شرایط و موارد خاص جایز است. ازدواج �

  استمتاع از زوجه صغیره حرمت �
                                                

در بین فقها، مالك و میـزان اتمـام نمـاز و    «؛ 249، ص 1، ج علی تحریر الوسیلـ . التعلیقـ1

روزه، کثرت سفر است، نه اینکه سفر کار و شغل او باشد. بنابراین، سـفرهایی ماننـد زیـارت،    

شود و باید نماز را در  یرالسفر محسوب میسیاحت و غیره ـ اگر ده روز در یک جا نماند ـ کث  

مسافرت تمام بخواند، اگرچه معیار بودن شغل و کـار در کثیـر السـفر، در نگـاه ابتـدایی بـه       

شود که قید شـغل   آید، لیکن با دقت بیشتر، روشن می ها در روایات، به نظر صحیح می تعلیل

در این روایات، تعلیـل تعبـدي   در روایات حاکی از نبود سختی و مشقّت است. وگرنه، تعلیل 

خواهد بود، در حالی که تعلیل در این روایات، امر ثابت ذهنی است و روشن است کـه آنچـه   

کند، تمام خواندن نماز به خاطر نبود مشقّت در کثیر السفر اسـت.   در ذهن انسان تداعی می

ی وجود ندارد، در هایی که در آن مشقّت کند به تمام مسافرت بنابراین، همین علت سرایت می

  ».حالی که امکان دارد همین مشقّت براي غیر کثیرالسفر هم وجود داشته باشد

  .702ـ  701، صص 1. توضیح المسائل مراجع، ج 2
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  ، نجس نیست.پرندگان ي فضلهبول و  �

  از مطهـرات   ارد اسـتثنا، بـه جـز در مـو    عـین نجاسـت   ي ازاله �

  .است

ي آنها بـر اثـر نجاسـت     که رنگ یا بو یا مزههایی  فاضالب  آب �

  .گردد پاك می ،بر فرض زوال تغیر ،تغییر کرده

  ریش تراشی حرام نیست. �

سقط جنین تا چهار ماهگی با وجود حرج و مشـقّت غیرقابـل    �

  تحمل، حرام نیست.

گـر بـه عقیمـی    هاي جلوگیري از فرزند دار شدن حتی ا روش �

  باشد، حرام نیست.

جانبـازان و معلـوالن کـه قادرنـد      یامام جمـاعت  عدم کراهت �

  ایستاده نماز بخوانند

باشد  عرفی است کـه استتـار قـرص می مـغرب، همان غـروب �

ةمرو ذهاب ح باشد ه شرط نمیمشرقی  

شود، مگر آن که  مادر هم مانند پدر در قتل فرزند قصاص نمی �

اض شخصی مانند دشمنی و طمـع در مـال و   به علت اغر قتل

هـا و امثـال آن    فاش نشـدن خیانـت  براي پست و ریاست و یا 

باشد که در آن صورت اصل کلّی قصاص، هم در مـورد پـدر و   

  هم در مورد مادر ثابت است

  باشد. بازي با آالت قمار بدون برد و باخت، حرام نمی �

بر والیـت   ،او طفل و امـوال نسبت بهمادر والیت با نبود پدر،  �

  .بزرگ مقدم است پدر

هاي سـیده و غیـر سـیده در سـن یائسـگی و       عدم تفاوت زن �
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مالك بودن اتمام پنجاه سال قمـري، بـر فـرض قطـع خـون      

  .حیض و یا مشکوك بودن حیض بعد از آن
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  یو اخالق یعلم يها یژگیو

  یو اخالق یعلم يها یژگیو

  )ى(مدظله العالیصانع یالعظم هللا تیآحضرت 

  نویسنده:

  محقق و پژوهشگر دینی ،اسداهللا محمدي 

  صانعی اهللا آیتتکوین شخصیت حضرت 

صانعی عالوه بر مقام و منزلت علمی و استقرار در جایگـاه   هللا تیآ

وي و فضایل و کماالت بـه صـفات   خُو لق از لحاظ خُ ،مرجعیت دینی

 اهنـد بـراي  خو که مـی  آراسته است و براي کسانی اي و پسندیده ویژه

  .باشد شایسته می ،برخی از فضایل اخالقی الگو برگزینند

او از استعدادي سرشار، قوت در تفکر، همـت و پشـتکار و صـفاي    

  باطن برخوردار است.

ـ  سـاده   ،فـروتن ، ع و تحقیـق دارد. متواضـع  اشتیاق وافري به تتب

 و عصـمت  بیت اهل به شدیدي عالقه و عشق. باشد زیست و قانع می

 عنایـات  و الطاف از را همه این و کند آن را ابراز میدارد و  طهارت

  .داند می متعال خداي
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هـایی کـه    مناسب است بدانیم که یکی از الطاف خداوند به انسان

گیرند، مهیـا شـدن بسـتر     مشمول توفیقات و فیوضات االهی قرار می

  رشد و تعالی، کمال و معرفت آنان است.

وند دو نعمت برتـر را بـراي   صانعی از کسانی است که خدا هللا تیآ

  ایشان مهیا نموده است:

نعمت اول وجود پدري متعبد و دلسوز که از هـیچ تالشـی بـراي    

رشد و کمال فرزندش دریغ نکـرد و تـا آخـر عمـر مایـۀ دلگرمـی و       

  بوده است. ي معنوي براي او پشتوانه

قدر چون حضرت امام خمینی کـه   نعمت دوم وجود استادي گران

ــع     شخصــیت علمــ  ی و فکــري ایشــان را بــارور نمــود و در مواق

  ساز، او را بر صراط علمی و سلوك حوزوي رهنمون کرد. سرنوشت

این دو نعمت سبب گردید تا از وي فقیهی بـزرگ و اندیشـمندي   

ي انسـانی   ي جامعـه  قابل در باب مسایل دیـن و اجتمـاع بـه عرصـه    

  تقدیم شود.

و کماالت ایشان  اگرچه نقش این دو شخصیت در تکوین مقامات

متفاوت بوده است، لـیکن وجـود هـر دوي آنهـا در مقـاطع مختلـف       

  تعیین کننده، ضروري و تأثیر آنها نیز ارزنده بوده است.

اي ایام  جناب حجت االسالم والمسلمین آقاي رئیسی، از هم دوره

صــانعی در اصــفهان، در خــاطرات خــود  هللا تیــآتحصــیل حضــرت 

  گوید: ه در تربیت و رشد ایشان، میل پیرامون نقش والد معظّم

... البته یکی از توفیقات ایشان، نعمـت پدرشـان بـود.    «

پدرشان مربی آنها بود. آشیخ محمد علـی مـرد خـوبی    

بود. این پدر ماند پاي اینها و براي آنها زحمت کشـید.  
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اصالً ترقّی آقـاي صـانعی از پـدرش بـود. پـدرش اهـل       

ه عنوان یک مربـی  تواضع و اهل فروتنی بود. پدرشان ب

  1».کرد... رسید و ما را هم سرپرستی می به ما هم می

هاي بـزرگ   بسیاري از شخصیت صانعی ـ همانند  هللا تیآبنابراین، 

که داراي هویت اصیل و کماالت هستند ـ در زندگی خـود، متـأثّر از    

  دو شخصیت بوده است. این

صـفهان  ي علمیه ا همراهی پدر در همان ابتداي تحصیل در حوزه

ي  به حـدي بـود کـه بیشـتر ایـام چهـار سـال تحصـیل در مدرسـه         

ي او و در کنارش مراقب فرزنـد خـود بـود،     گران، پدر در حجره کاسه

  آباد قرار داشت. با اینکه خانه و کاشانه پدر در ینگ

گفت: من  ... مرحوم والد در اصفهان کنار ما ماند و می«

لـی هـم   پیش شما باشم و مواظبـت کـنم از شـما. خی   

ها بعـداز ظهرهـا کنـار     کرد. ما بعضی وقت مواظبت می

گفت: بابا؛ اگر فعالً  نشستیم. می بیکار می حوض مدرسه

درس ندارید، بیایید اقلّاً بخوابید. خوب، خـواب بهتـر از   

این است که آنجا بیکار بنشینید و پایتـان را روي هـم   

بیندازید و وقت تلف کنید. خیلی دقّت داشت و مراقب 

  2».د...بو

نصـیب   هاي پـدر بـی   ي علمیه قم از حمایت در ادامه نیز در حوزه

نماند و همیشه این پدر دلسوز و مهربان ـ با اینکـه دایمـاً بـا قـم در      

رفت و آمد بود ـ در فراقش دل در نگاه او داشـت و هـر از گـاهی بـا      

                                                
 االسالم والمسلمین آقاي رئیسی. به نقل از سخنان جناب حجت . 1

  صانعی. اهللا آیتحضرت  برگرفته از سخنان. 2
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رسانی از خرمن شرعیات و تعبدات خود، او را هـم   نگاري و پیغام نامه

  ساخت. مند می رهبه

هاي پدر مهربانش را نسبت به فرزنـدانش   صانعی دلسوزي هللا تیآ

ي علمـی و معنـوي، چنـین توصـیف      براي رسیدن به درجات عالیـه 

  کند: می

ي بـا درس خوانـدن خـودم و     ... یک داستانی دررابطه«

بـه   ]حـاج شـیخ حسـن صـانعی     هللا تیـ آ[ آقاي اخوي

  حضورتان عرض کنم:

 وي به تشکیالت حضـرت امـام  وقتی که آقاي اخ

بار، مرحوم والد، آمده بود قـم، در آن زمـان    رفتند، یک

مرجعیت امام هم قدري نُضج گرفته بود و البته مرحوم 

ابوي ما هـم از مبلّغـین ایشـان در آن منطقـه بودنـد،      

گفت: مـن آن وقتـی کـه عتبـات      مرحوم والد به ما می

رفتــه بــودم، رفــتم نجــف، در صــحن مطهــر حضــرت  

کننـد، مـن    دو طلبه جوان را دیدم مباحثه می میرا

، عرض خیلی خوشم آمد. رو کردم به امیرالمؤمنین

کردم: یا امیرالمؤمنین، تو نزد خدا واسطه شـو ایـن دو   

پسر من طلبه شوند. منتهـا مـن در آن لحظـه غیـر از     

اهللا رشتی و میرزاي شـیرازي، کسـی    حاج میرزا حبیب

کـردم شـماها    دیگر از بزرگان در نظرم نبود. فکـر مـی  

مثل آنها بشوید خیلی خوب است. و بعد گفت که حاال 

جور شده؛ براي این کـه میـرزاي    نسبت به اخویتان آن

شیرازي کل امور مالی مرحوم شیخ انصاري به دست او 
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... پـدر مـا    ي او مستجاب شـد.  بوده است. گفت: درباره

  1».آنجا دعا و توسل کرده بود براي ما...

ــراي   ــز ب ــام نی ــآنعمــت شــاگردي از حضــرت ام صــانعی  هللا تی

ماندگارترین نعمتی بود که خداوند آن را به وي ارزانی کرد. ایشان از 

ي  روز آشنایی و ورود به خیل شاگردان حضرت امام، هرگز از مدرسه

وقتی که با امام آشـنا  «لـه:   معظّم درس و بحث او جدا نشد و به تعبیر

چینی به احسن وجه تـا   و این خوشه 2،»ام را پیدا کردم شده شدم، گم

شمسی در ابعاد مختلف؛ اعـم  1342زمان تبعید حضرت امام در سال 

  از علمی و اخالقی، سیاسی و اجتماعی و... ادامه یافت.

و هاي تحقیقی و عمیق مباحث علمی، اخالقـی   نفوذ کالم و طرح

اکنـون نیـز    هم هللا تیآاي بود که حضرت  گونه معنوي حضرت امام به

  نظیر است. با نگاه خاص، تحت تأثیر ابعاد مختلف آن شخصیت کم

 هللا تیـ آلـه پیرامـون تـأثیر پـذیري      یکی از فضالي درس معظّـم 

  گوید: صانعی از کماالت دو شخصیت مورد اشاره، چنین می

ت، تــأثیرات زیــادي صــانعی از دو شخصــی هللا تیــآ... «

گرفته است؛ یکی شخصیت مرحوم والـدش و دیگـري   

شخصیت امام. این دو شخصیت خیلی روي ایشان اثـر  

اند. پدرشان از نظر اخالقی، تربیت دینـی، تعبـد    داشته

شرعی، عشق به اهل بیت و رفتار و کـردار در او تـأثیر   

ي اینها را در حقیقـت از پـدر بـه     زیادي گذاشت. همه

ي اخالقـی و دینـی    ه است. در واقع خمیر مایهارث برد

                                                
  صانعی. اهللا یتآحضرت  برگرفته از سخنان. 1

 (دام ظله الشریف). اهللا صانعی آیت. از بیانات شفاهی حضرت 2
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ایشان از مرحوم پدرشـان اسـت، دقّـت و خصوصـیات     

که من از خود اسـتاد   اخالقی و شرعی مرحوم والدشان

معظّم و دیگران شنیدم، خیلی فوق العاده بود. اهتمـام  

و مواظبت نسبت به احکام و دستورات شرعی و دینـی  

بل اخـالق و  و حفظ حرمت روحانیـت بـه عنـوان سـن    

ــان     ــروز هم ــن ام ــت و م ــوده اس ــان ب ــاي ایش رفتاره

  بینم. له می خصوصیات را در معظّم

ي  نسبت به استادش حضرت امـام نیـز عشـق و عالقـه    

اي که امام مراد اوسـت و دوسـتی    وافري دارد، به گونه

ایشان به امام از حد شاگرد و استادي فراتر رفتـه و بـه   

. امام مراد علمـی،  ي مرید و مرادي رسیده است مرحله

  1».اخالقی و رفتاري اوست

  هاي علمی ویژگیالف) 

صانعی از همان آغاز طلبگـی عشـق و عالقـه وافـري بـه       هللا تیآ

یــادگیري، تحقیــق و مطالعــه و فهمیــدن و درك درســت داشــته و  

اسـتعداد و فهـم    گاه اظهار خسـتگی و وامانـدگی نکـرده اسـت.     هیچ

ن و تأیید هم قطاران ایام طلبگی خدادادي و ذاتی وي، که مورد اذعا

او نیز بوده است، از او فردي توانمند و جدي در امور یادگیري و فهم 

  عمیق موضوعات ساخته بود.

حجـت االسالم والمسـلمین حـاج شـیخ محمـد صـادقی از هـم       

                                                
  حاج شیخ نعمت اهللا دانشمند.  والمسلمین االسالمبه نقل از سخنان جناب حجت . 1
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هـا و خصوصـیات    له، درمـورد ویژگـی   اي معظّم اي و هم مباحثه دوره

  گوید: علمی و اخالقی ایشان می

العظمـی صـانعی مـن     هللا تیـ آ... چیزي که راجع بـه  «

دهم، تالشگر بودن و جدي بودن ایشـان در   گواهی می

شـدیم   تحصیل بود و اینکه از همان موقع ما متوجه می

ایشان یـک نبـوغی دارد. طـی مباحثـاتی کـه بـا هـم        

کردیم، نبوغ ایشـان و خـوش فهـم     صحبت و بحث می

و پنهان باشد. این  بودن ایشان چیزي نبود که پوشیده

اي نیست کـه اآلن بگـویم، از همـان وقـت ایـن        مسأله

ت در ایشان بود... .خصوصی  

ایشان فردي منظّم بودنـد، اصـالً مرتـب بـودن ایشـان      

کنم نبـوغ   المثل بود. خیلی منظّم بود و عرض می ضرب

العاده بودنش همان وقت بین رفقـاي مـا معلـوم     و فوق

از بعضی از رفقا سنّشان کمتـر   بود. با آنکه از نظر سنّی

بود اما از قدرت حافظه باالیی برخوردار بود و از همـان  

وقت مخصوصاً بحاث بود. در جوانی و نوجـوانی خیلـی   

بحاث بود. از اول هم ایشان خیلی دقیق بود. ادبیـاتش  

  خیلی دقیق بود تا قوانین و لمعه با هم بودیم... .

و مسایل دیگري بود،  شان روي اجتهاد گیري ایشان اوج

گیري من روي جهتی دیگر، چـون راهمـان جـدا       و اوج

شده بود از هم. در عین حـالی کـه ایشـان در مسـایل     

رفت، جزو خطبا هم بـود؛   اجتهاد خیلی خوب پیش می

آمـد،   یعنی نه اینکه شغلش خطابه باشد، ولی تهران می
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جـا قـم منـزل آقـاي...، جمعیـت       رفت، همین منبر می

تی در زمان ریاستشان در دادسـتانی تشـریف   زیادي ح

ــی ــی   م ـــحبت م ــان ص ــا و ایش ــد آنج ــد و  آوردن کردن

  ... . دوستداران زیـادي داشتند

سال در حوزه هستیم،  55، 50کنند ما نزدیک  ادعا می

صـانعی   هللا تیـ آسرهیچ درسی آنها را ندیدیم، اما  یول

  اند. سال قبل در تمام ادوار تدریس بوده 60، 50در 

بق نقل افرادي که با ایشان بودند، یکی از کسانی که ط

دادند تا پشـت درب منزلشـان از    حضرت امام اجازه می

العظمی صـانعی   هللا تیآایشان سؤال بفرمایند، حضرت 

ــام    ــرت ام ــد حض ــري بودن ــر اشــخاص دیگ ــد. اگ بودن

فرمودند که شما امري دارید؟ بعد آن  ایستادند و می می

دادند. اما  امام پاسخ می کرد و حضرت شخص سؤال می

شـان   دادنـد تـا پشـت درب خانـه     به ایشان اجـازه مـی  

  سؤاالتشان را مطرح کنند... .

ایشان از اول نبوغش پیش ما خیلی مشهود بود. یعنـی  

العـاده هسـت. خیلـی     دانستیم که ایشان فـوق  همه می

بحاث بود و خیلی قوي بود در مباحثـه، و جـوري بـود    

العاده بودنشان. این  ن نبود فوقکه براي هیچ کس پنها

دهـم بـه ایـن     دهـم و گـواهی مـی    را من شهادت مـی 

موضوع. غیر منتظره نبود اجتهاد ایشـان. یـک افـرادي    

شـوند، امـا ایشـان     هستند که با سرو صدا مجتهـد مـی  

عمیقاً اجتهاد دارند و ما شکّی در ایـن جهـت نـداریم؛    
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کـه   چون زیر بنا و پایه خیلی محکم است. عرض کردم

ي علمیه قم،  افرادي اآلن مدعی هستند که نه در حوزه

انـد، امـا    نه در نجـف، هـیچ وقـت ایشـان دیـده نشـده      

کردنـد و    ها شـرکت مـی   گویم ایشان در تمام درس می

اش در فقه و اصـول   قوي هم بودند و ایشان قدرتمندي

  1».بود

کتب و متون علمی مورد نیاز را با دقّـت و نشـاط   صانعی  هللا تیآ

 و تـدریس  و نوشـتن  و تحقیـق  به را اوقاتش اغلب و کند مطالعه می

 مجـالس  و محافـل  و سفر به کمتر. گذراند االت میؤس به پاسخ تهیه

 هـم  هـا  تابسـتان  در. است زیارتی سفر آید پیش سفري اگر و رود می

  .ماند می قم در

دأب و رسم ایشان در سفرهاي زیارتی هم تـا جـایی کـه ممکـن     

کنند و از اشتغال به موضوعات علمـی   دینی تفکّر میاست در مسایل 

  برند. یدارند و از آن لذت م و فقهی دست بر نمی

ها موجب شده که در همان دوران طلبگـی و   برخی از این ویژگی

ق و مورد توجـه پـدر و دیگـر بزرگـان و     ي طالب موفّ جوانی در زمره

ي  گی بـه مرحلـه  سال 24هی در اال توفیق با و گیرد اساتید حوزه قرار 

  اجتهاد دست یابد.

ــایی، از هــم   ــاي رفیعــی طباطب حجــت االســالم والمســلمین آق

ي آقـا سـید صـادق     صانعی در مدرسـه  هللا تیآهاي حضرت  اي حجره

 ي لـه، در مـورد جذبـه    آشنایی خود با معظّـم  ي قم، ضمن بیان نحوه

  گوید: یچنین م ایشان

                                                
 .االسالم والمسلمین حاج شیخ محمد صادقی قمیبه نقل از سخنان جناب حجت . 1
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ي  بــود کــه مــن در مدرســه 1333احتمــاالً در ســال «

خواندم، تابسـتانی بـود    گران اصفهان، مقدمات می کاسه

گـران   ي کاسه که اخوان بزرگوار صانعی از قم به مدرسه

صانعی یک نوجوان بـود،   هللا تیآآمده بودند. با این که 

دیـدم در اصـفهان، ایشـان خیلـی مـورد       ولی مـن مـی  

احترام علما است. این وضعیت برایم جالب بـود و مـن   

مند بـودم در خـدمت ایشـان     شتر عالقهدر آن روزها بی

بردم.  باشم و از موقعیتی که بین علما داشتند، لذت می

ي  تابستان تمام شد و آنـان برگشـتند بـه قـم، جاذبـه     

ایشان مرا جذب کرد که به قم بروم. و همین امـر هـم   

ي آقـا سـید    باعث شد که رفتم قم ... رفتیم به مدرسـه 

مـا بـرویم آنجـا.    صادق و اتاقی را معرفـی کردنـد کـه    

صـانعی در آنجـا    هللا تیـ آرفتیم، اتفاقاً اتـاقی بـود کـه    

صانعی هم حجـره شـدیم و یـک نفـر      هللا تیآبودند. با 

دیگر هم اضـافه شـدند و مـا سـه نفـر شـدیم در ایـن        

  ».اتاق...

  گوید: له می هم ایشان، پیرامون نظم مطالعاتی معظّم

پیـاده کردنـد   اي را  صانعی در حجره برنامه هللا تیآ«... 

برگشـتیم،   1هـا، مـوقعی کـه از نمـاز     که فرمودند: شب

برنامه این است که بالفاصله مشـغول مطالعـه بشـویم.    

شام نخوریم و نخوابیم، مهمان هم نیـاوریم تـا سـاعت    

                                                
العظمـی اراکـی    اهللا آیـت ه است که بـه امامـت   ي فیضی . مقصود نماز مغرب و عشا در مدرسه1

  شد. برگزار می
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شب. این حجره محلی براي مطالعه باشـد. سـاعت    10

خواهـد شـام    شب آزاد است، هـر کـس مـی    10بعد از 

، و هـر کسـی خواسـت بخوابـد،     خـورد  بخورد، شام می

خوابد و هر کسی هم خواست مطالعه را ادامه دهد،  می

  دهد. ادامه می

صـانعی،   هللا تیـ آبا این که این برنامه اعالم شـد، ولـی   

شد، باز هم به مطالعه شـان ادامـه    هم که می 10ساعت

شـد شـاممان را    کـه مـی   10دادند، ولی مـا سـاعت   می

  1».خوابیدیم... خوریم و می می

مطول) و صطفی اعتمادي از اساتید مقدمات (حاج شیخ م هللا تیآ

  گوید: ي هوش و تحصیل ایشان می صانعی، درباره هللا تیآمکاسب 

آمـد... سـؤاالتی    آقاي صانعی وقتی به مکاسب ما مـی «

داشت و همان موقع هـم ایشـان زرنـگ بـود... شـاگرد      

ها را خوب خوانده بود، خـوب   خوب و زرنگی بود. کتاب

  2».خواند... درس می

عالوه بـر همـت بلنـد و پشـتکار مـداوم خـود در        یصانع هللا تیآ

، نسبت به تحقیق و مطالعه در حـوزه و در  یو مطالعات یمباحث علم

نیز، جدیت بسـیار دارد.   یبین حوزویان و افراد و اصناف مختلف علم

م هاي این عالم کوشا براي اشاعه علـو  از تالش یشاید بتوان گفت: یک

 .اسـت در حوزه و دانشگاه  یو دین یعلمپرورش عالمان  ،اهل بیت

                                                
االسالم والمسلمین آقاي سید ضیاء الـدین رفیعـی طباطبـایی، امـام     حجت  به نقل از جناب. 1

 جمعه محترم شهر علویجه. 

 حاج شیخ مصطفی اعتمادي.  اهللا به نقل از سخنان آیت. 2
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ویژه با کسانی که شوق یادگیري و ذوق تحقیـق   در برخوردهایش به

م شـمرده و از وي  مغتندارند و محضر او را براي رفع مشکالت علمی 

 را هـایش  ایشان در حد توان تجربیات و آموخته کنند، جویی می چاره

 مشـکالت  و معضالت و گذاشته اختیارشان در انهمشفق و منّت بدون

  .نماید حل میرا  آنان علمی

تدریس مباحث فقهـی   ي ههایی هم در نحو صانعی ویژگی هللا تیآ

ها و بیان آرا و نظرات خـود بـه شـاگردان     دارند که در انتقال دیدگاه

  عبارتند از: آنها .مورد توجه است

هـاي   و تکـریم تـالش  العاده نسبت به جایگاه فقـه   فوق تعظیم �

  ؛عمیق فقهاي گذشته

  علماي برجسته؛ تشریح و ارزیابی مبانی فقهی �

  اجتهاد مستند به نص؛ �

  مشروعیت تفریع؛ �

  ؛ویژه آیات و روایات هارزیابی عالمانه نسبت به ادلّه ب �

و  التزام به نصوص صریح کتاب، سنّت و روایات اهل بیـت  �

  عدم اجتهاد در برابر آنها؛

  أي در قرآن؛نفی تفسیر به ر �

  ارجاع متشابهات احکام قرآن و سنّت به محکمات؛ �

ادانه همراه با احترام فراوان نسبت به سـلف صـالح و   نگاهی نقّ �

  ها؛ ي فقهی حوزه شیوه

ـ  � ه به مسایل روز و واقعیات جامعـه و عـرف بـا دیـدگاهی     توج

  ؛روشن

اعتبار عرف و عادت و عدم غفلت از آن در بسـیاري از احکـام    �
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  شرعی؛

  ؛پذیرفته شده در فقه و متدهاي هاي فنی اف الزم به روشاشر �

هاي ارزشمند در فقه الحدیث و عنایت خاص به ارزیـابی   دقّت �

صحروایات؛قم اسناد ت و س 

  هاي خارج از ضوابط اجتهادي؛ حرمت بدعت و نوآوري �

  ور؛مشه يتوجه خاص به فقهاي اصحاب و آرا �

  و...

 شبـه شـاگردان خـو   درس و مباحثـه نسـبت    ي ایشان در حـوزه 

ق آنهاسـت و   ،رکاراستعداد و پلطف و عنایتی ویژه دارد. پیوسته مشو

  .سازد گرمی و شکوفایی بیشتر استعداد آنها را فراهم می اسباب دل

هـا و شـاگردان دارد.    از نظر معیشت نیز توجـه خاصـی بـه طلبـه    

کند در حد امکـان بـه مشـکالت طـالب رسـیدگی       همیشه سعی می

گونـه اسـت کـه خـود را همـراه و شـریک در        ۀ ایشان اینکند. روحی

  داند. هاي زندگی آنان می سختی

هـا در   لـه چنـان بـا طلبـه     بارها از نزدیک دیـده شـد کـه معظّـم    

کنـد کـه گویـا     هاي معیشـتیِ زنـدگی همراهـی مـی     ها و رنج سختی

ي مـردان علـم و    هاي آنان ندارد. شـیوه  اي به جز دردها و غصه غصه

  است.تقوا چنین 

را  در حال حاضر نیز مصرف وجوهات شرعیه و سـهم امـام  

دانـد. در   هاي علمیه و تبلیغ و تـرویج دیـن مجـاز مـی     براي حوزه

هاي قبل از پیروزي انقالب اسالمی که وضع مـالی و زنـدگی    سال

شـد، رفــع   معیشـتی حوزویـان بــا تنگنـاي بیشــتري سـپري مــی    

صـانعی   هللا تیـ آ. هاي آنان امري بس بجا و ضروري بود نیازمندي
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یکی از آن اساتیدي بود که از اول به فکر رسیدگی به امور طالب 

چرا که او خود از بستر همین مشکالت رشد کرد و با  1بوده است؛

ها را لمس نمود. حکایت توجه و رسـیدگی بـه    تمام وجود سختی

از زبـان یکـی از شـاگردانش شـنیدنی      هللا تیـ آامور طالب توسط 

  است:

قعیتش این است کـه مـن بـه سـهم خـودم کـه       ... وا«

هـاي شـهرهاي مختلـف     سال است در حوزه 40حدود 

درس خواندم و با اساتید و مراجع زیادي بودم و احترام 

ي آنان قایلم، کسی را مثل ایشان که به فکـر   براي همه

طلبه باشد ندیدم. بسیاري از علما و فضال وقتی کـه آن  

دنـد و بـه عنـوانی    هـاي دوران طلبگـی را گذران   سختی

کنند که دیگر ایـن طلبـه کرایـۀ     رسیدند، فراموش می

خانه ندارد. امکانات ندارد. به خصـوص قبـل از انقـالب    

کـرد. طـالب واقعـاً بـه      که با وضع زمان حال فرق مـی 

کردند. ایشان همیشه به مـن تأکیـد    سختی زندگی می

داشتند که فالنی مثالً ببین براي کرایـه خانـه مانـده؟    

ی دارد؟ مشکل معیشتی دارد که بـه دسـت مـن    مشکل

شود به من گزارش بده. که البته من به ایشـان   حل می

دادم و ایشـان هـم در حـد وسعشـان حـل       گزارش می

  2».کردند... می

                                                
صـانعی چنـدین سـال قبـل از پیـروزي انقـالب        اهللا آیـت . بنا به نقل از یکی از فضالي حوزه، 1

 کرد. اسالمی به ایشان و برخی دیگر از طالب حوزه، شهریه پرداخت می

  االسالم حاج علی اصغر کیمیایی فر.  حجت به نقل از سخنان جناب. 2
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  هاي اخالقی ویژگیب) 

  تواضع و فروتنی .1

تواضع، خصلت بزرگ مردان و کریمان است. در احادیـث فـراوان   

به جاست یک فقیـه و عـالم ربـانی     1است. به این خصلت اشاره شده

ي مردم الگوست، عمالً به خصلت تواضع متخلّق باشـد   که براي توده

  که اصوالً فقیه واقعی از این صفت نیکو جدا نیست.

ا عالم و ام ،شکوه مرجعیت استو صانعی با آن که در اوج  هللا تیآ

و  معرفـت علـم و   فقیهی متواضع و فروتن است. او نسبت به بزرگـان 

 متواضـع  بسـیار  آنان با دیدار در و کند با تعظیم یاد می عظام، مراجع

 بـه  نسبت. کند احترام حفظ میکمال  با را فضال و اساتید شأن. است

همراه  ،صادقانه اي عالقه. است خاضع علم اهل و دانشجویان و طالب

ویـژه افـراد دردمنـد و گرفتـار      هبا شفقت و مهربانی به عموم مردم بـ 

 و شـهدا  هـاي  کریمانه در برخورد با ایثارگران و خـانواده  یارد. ارادتد

ام با طبقات مستضعف جامعـه  گدرد و هم هم و کند می ابراز جانبازان

  است.

حجت االسالم والمسلمین آقـاي رفیعـی طباطبـایی در توصـیف     

  گوید: صانعی می هللا تیآهاي اخالقی  ویژگی

اضع و اهل محبـت  ... ایشان از نظر اخالقی بسیار متو«

بودند. اصالً ما آن موقع وضع ضعیفی داشتیم و ایشـان  

هم به ما محبت داشـتند و هـیچ وقـت نشـد در طـول      

                                                
، باب استحباب 28، باب 272، ص15، باب تواضع؛ وسائل الشیعه، ج121، ص 2. نک: کافی ج1

 تواضع.
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اي کـه   قریب به سه سال هم حجره بودن، یـک جملـه  

ترین احساس نارضایتی یـا عصـبانیت از آن بـه     کوچک

ذهنمان خطور کند، با ما داشته باشند. خیلـی مهربـان   

کردند. محبت ایشان ادامه داشـت   محبت می بود، واقعاً

  فیضیه رفتیم... . ي تا موقعی که به مدرسه

ــدي در مدرســـه    ــال و انـ ــدود دو سـ ــا در حـ   ي  مـ

آقا سید صادق خـدمت ایشـان بـودیم و واقعـاً، گرچـه      

ایشان در سنین باالیی نبودنـد، ولـی موقعیـت پـدر را     

نگـاه  براي ما در حجره داشتند. ما هم به دید پدر به او 

ــی ــی  م ــان م ــان فرم ــردیم. از ایش ــت  ک ــردیم و اطاع ب

  1».کردیم... می

ي ایـن عـالم بزرگـوار را     بی مناسبت نیست که اخالق متواضـعانه 

در جـواب   هاي آنان یـادآور شـویم. ایشـان    نسبت به شهدا و خانواده

سؤال مجله شاهد (نشـریه بنیـاد شـهید) کـه پرسـید: شـما در ایـن        

هـاي شـهدا و جانبـازان     ت به خانوادهخصوص (شهدا) چه پیامی نسب

  جنگ و انقالب دارید؟  

بنده در آن حد نیستم که نسبت به آنها بتوانم پیـامی  «

هاي شهدا خودشان پیام هستند و بنـده   بدهم، خانواده

همه چیزم را بلکه همه چیـز جامعـه را در کنـار مقـام     

دانـم؛ امـا آن    مرهون آن شـهدا مـی   رهبري امام

کنم، اینکـه،   ه خیلی روي آن تکیه میچیزي را که بند

                                                
االسـالم والمسـلمین آقـاي سـید ضـیاء الـدین رفیعـی        حجـت   ل از مصاحبه با جنـاب به نق. 1

  طباطبایی، امام جمعه محترم شهر علویجه. 
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این وضع شهدا و خصوصیات شهدا بیشتر باید به مـرآء  

هــا، ایــن  و منظــر گذاشــته شــود... ایــن وصــیت نامــه

هـاي   کـاري  هاي شـهدا، ایـن ریـزه    خصوصیات خانواده

شـود، بـراي    زندگی این فداکاران هر چه بیشتر روشن 

معتقـد   اي خواهـد بـود. ... بنـده    انقالب یـک پشـتوانه  

هاي گروهی مـا   ي رسانه هستم باید یک بخشی از همه

هـاي   براي شـنواندن و نمایانـدن خصوصـیات خـانواده    

،  شهدا باشد و زندگی اینها را براي مـردم شـرح بدهنـد   

کردنـد، در چـه    که اینها چه بودند، چطور زنـدگی مـی  

سنینی آماده شدند براي شهادت و با چـه شـرایطی از   

  1».از اینها سازنده و آموزنده است... دنیا رفتن. هر کدام

در تواضــع ایــن مرجــع تقلیــد همــین مقــدار بــس کــه یکــی از  

شاگردانش در یکی از سفرهاي زیارتی به مشـهد مقـدس در معیـت    

  کند که: نقل می 1354استادش در سال 

  ایشان در این سفر، اسـتادي را بـه کلـی فرامـوش     «... 

   کــرد کــه اســتاد ماســت. عــین یــک آدم کــامالً      

ــذا       ــفر غ ــوي س ــا، ت ــن م ــم س ــق و ه ــادي و رفی   ع

شست. آن زمان ایشـان درس   کرد. ظرف می درست می

ــارج مــی ــاً ایشــان متواضــعانه برخــورد   خ ــت. واقع گف

  2».کردند... می

                                                
 .43صفحه  ،1360اسفند  15، 16شماره  . ماهنامه شاهد(نشریه بنیاد شهید)،1

 االسالم حاج علی اصغر کیمیایی فر. حجت  به نقل از سخنان جناب. 2
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  ساده زیستی .2

ن و ي آکنده از صفا و صـمیمیت، تـدی  ا صانعی در خانواده هللا تیآ

تربیـت شـد و در    ،يو به دور از تشریفات ظـاهر  ، ساده زیستتقوي

 ،راز و رمـز سـعادت   ،و گفتار پدر رکردا ،این محیط تحت تأثیر رفتار

و  اخـالق  انسـانیت،  ،معنویـت در مفـاهیم   خوشـبختی و موفقیـت را  

هاي اخالقی و اجتماعی پدر  ایشان این خانواده و تربیت قناعت یافت.

ن ي فخر و مباهات خود دانسته و آن رفتارهـاي نیـک را بـدی    را مایه

  کند: گونه توصیف می

... مرحوم والد ما دقّت زیادي داشتند در خصوصـیات  «

اخالقی و تربیتی ما؛ چه در محل و چـه در اصـفهان و   

حتی زمانی که به قم آمده بودیم، باز هـم ایشـان ایـن    

  ها را نسبت به ما داشت. دقّت

من به یاد دارم یک بار در محل وقتی استکان چـاي  

بخورم، ایشان فرمود: با اسـتکان   را برداشتم تا چایی

چایی نخور؛ چون ایـن طـور چـایی خـوردن، چـایی      

خوردن متکبران و خوانین است. (البته در آن زمـان  

این مطلب مصداق داشت و آنهایی که براي خودشان 

کردنـد در نعلبکـی    شخصیتی قایل بودند سـعی مـی  

چایی نخورند و حاال البته دیگر این رسم از بین رفته 

  )است.

به یاد دارم که ما براي شام به جایی دعوت شده بودیم 

و البته هیچ وقت مرحوم والـد مـا را بـدون دعـوت بـه      

کردنـد مـا هـم     برد و اگر جـایی اصـرار مـی   جایی نمی
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ها غـذا خـوردنم طـول    رفتیم. در یکی از این دعوتی می

فهمیدیم کـه  کشید و ایشان پاي ما را فشار دادند و ما 

یم. با این که عقب نشستیم، بعـداً کـه   یعنی دیگر نخور

به منزل آمدیم گفتم: شما پایمان را فشـار دادیـد، مـا    

تـر   هنوز سیر نشده بودیم. گفت: شما خوب بـود سـریع  

خوردید که زودتر سیر شوید؛ چون این طور که  غذا می

انــد خوریــد، آنهــایی کــه آنجــا نشســتهشــما غــذا مــی

چقدر پرخورنـد و  هایشان  گویند: این آخوندها و بچه می

این براي روحانیت مطلـوب نیسـت. در همـان حالـت،     

بالفاصله به ایشان گفتم: چرا خودتان آخر از همـه سـر   

نشینید؟ خوب اسـت کـه خودتـان هـم     سفره عقب می

زودتر بخورید و عقب بنشینید. ایشـان گفتنـد: سـرّش    

این اسـت کـه آن آقایـان و مهمانـان بـه مـن احتـرام        

ن شخصیتی قایلند و از آداب سفره گذارند و براي م می

گذارند آخـر  این است که آن کسی که به او احترام می

خواهنـد   از همه از سفره عقب بنشیند و اگر افرادي می

غذا بخورند خجالت نکشند. آنهـا بـا عقـب رفـتن مـن      

توانند غذا بخورند و این خالف ادب است و باید در  نمی

  . سفره مراعات شود...

هاي ایشان، زمانی که در قـم رسـائل شـروع    باز از دقّت

کردیم، تابستان آن سال به اصفهان رفتیم، مرحوم والد 

به ما گفت: بروید پـاي درس آشـیخ حسـن عـالمی، ـ      

فرمـود و  ایشان در مدرسه جده بزرگ شرح لمعـه مـی  
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کـرد. خیلـی انسـان    نماز جماعت را هم آنجا برگزار می

ایم. دروس را خوانده بزرگواري بود ـ گفتیم: آقا؛ ما این  

ایـد، برویـد آنجـا بنشـینید و از     دانم خوانـده گفت: می

انفــاس قدســیۀ ایشــان اســتفاده نماییــد. او یــک آدم  

گویم بروید مطلب درسی بیاموزید اي نیست، نمی ساده

که البته آن را هم اگر ندانستید یاد بگیرید، اما همـین  

او  قدر که پاي درس و صحبت ایشان بنشـینید، رفتـار  

  1».آوردشما را انسان بار می

وقتـی  هـا،   به هر حال این شخصیت با این مربی و با ایـن تربیـت  

بـا  اش را بـا خـوراك و پوشـاك سـاده و      دوران تحصـیلی  ،طلبه شـد 

ي  و حـوزه قـم   شهر که دردر طول سالیان متمادي قناعت گذراند و 

یغـی  علمی و تبلهاي  تدریس و فعالیت ،به تحصیلعلمیه مقدسه آن 

ي استیجاري زندگی کـرد و زمـانی هـم کـه      در خانه ،اشتغال داشت

 ،گشـوده شـد   همگـان بـه روي  » بیت مرجعیـت  «اش به عنوان  خانه

  آالیشی ادامه یافت. همان سادگی و بی

این زندگی نه تنها در او و مسیري کـه انتخـاب نمـود، خسـتگی     

نفـس او    هاي زندگی و دوران سخت طلبگی، ایجاد نکرد، بلکه مشقّت

ي  تقویـت کـرد و تصـمیمش را بـراي ادامـه       اي روشن، را براي آینده

  هاي دینـی،  تر ساخت. اینها نتایج تربیت حیات علمی و معنوي جدي

  ـ ایمانی خانوادگی، تحصیلی و تدریسی اوست. ایـن سـاختار   اخالقی

سبب شد تـا از او مرجعـی االهـی، مردمـی، دلسـوز و بصـیر        یتربیت

  بسازد.

                                                
 صانعی. اهللا آیتحضرت از بیانات . 1
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اش نسـبت بـه امـور مـادي و      جع عالیقدر در سیر زنـدگی این مر

کند و رزق و  دنیوي توجهی ندارد و در مسایل مالی توکل بر خدا می

ي:  داند و بـه فرمـوده آیـۀ شـریفه     نیاز می دست خداي بی روزي را به
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ست رفتنش براي از د؛ نه 1

  خورد و نه براي بدست آمدنش خوشحال است. افسوس می

هـاي طلبگـی    خصوص سـال  ایشان در مورد زندگی مادي خود، به

  فرماید: چنین می

... وضع ما خیلی بد بود. فقر و فاقه بر حوزه حـاکم  «

بود. بر ما هم بیشتر حاکم بود. در آن ابتداي طلبگی 

دو سـیر   اي کـه هفـت نفـر بـودیم،     در قم در حجره

گرفتیم با هفـت نفـر آدم و ایـن دو سـیر      گوشت می

ــا     ــور چیزه ــن ج ــا و ای ــود و لوبی ــا نخ ــت را ب گوش

ریختـیم و نـان را تیلیـت     پختیم، آبگوشت را می می

کـردیم؛   کردیم و بعد آن نان آبگوشت را قاتق می می

خوردیم، عالوه بر  یعنی نان را با آن نان آبگوشت می

کـردیم. پـول هـم     یاینکه گوشـتش را هـم قـاتق مـ    

نداشتیم نان بخریم تا سیر شویم. نه ما داشتیم و نه 

هـا را   خریدیم معتقد بودیم نـان  آنها. لذا نانی که می

تکه کنیم تا برکت پیدا کند تا سیر شویم. اصـالً   تکه

چیزي براي ما مطرح نبود، غیر از یـک لقمـه نـان و    

گونـه روحانیـت زنــدگی    یـک لقمـه آبگوشـت... ایــن   

  ند تا آبروي اسالم را حفظ کنند.کرد می
                                                

  .23 آیه)، 57( حدید . سوره1
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اي مـا بـود و در درس    که هم دوره 1آقاي دکتر دینانی،

هـا   گفـت: تمـام مـا طلبـه     کرد، می امام هم شرکت می

گرفتار فقر بودیم، اما اخوان صانعی هم فقـر داشـتند و   

هم مسکنت. گفته بود: ما گرفتار فقر بودیم، اما گـاهی  

من نان خشـکی   رسید، چهار دستمان به یک جایی می

آوردیم، ولی اینهـا، نـه کسـی     آباد می رفتیم از نجف می

بود که چیزي به آنها بدهد، نه خودشان اهل این بودند 

که بروند و به یک کسی بگویند چهار شاهی به ما بـده.  

امروز قرض به ما بده تا زندگی مـا اداره شـود. ... وضـع    

ـ   اقتصادي عموم مردم هم بد بـود. طلبـه   دها هـا و آخون

توانسـت   ها کم بود و نمی بدتر. وجوهات هم براي حوزه

هـا را   کم امام آمد وضع حوزه گونه اداره نماید. ... کم آن

عوض کرد. امام آمد ایمان مردم را باال برد. قبل از امام 

گونه نبود که دین حاکم تمام زوایاي زندگی مـردم   این

ـ      دگی باشد. اما امام آمـد و دیـن را در تمـام زوایـاي زن

  فردي و اجتماعی مردم وارد کرد... .

بروجردي، یک پولی را بـرده بـودم بـه     هللا تیآدر زمان 

بیت ایشان، هفتاد تومان را بـه مـن پـس داده بودنـد.     

آمدم در مدرسه فیضیه به رفقا که سه نفر بودند گفتم: 

                                                
شمسی در روستاي دینان، از توابع خمینی  1313. دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی در سال 1

هاي علمیه اصفهان و قم گذراند  شهر اصفهان به دنیا آمد. دوره سطح و خارج فقه را در حوزه
العظمی  اهللا آیتوي پس از درگذشت  و در فلسفه از شاگردان خاص عالمه طباطبایی گردید.

به تهران مهاجرت کرد و در آنجا به دکتراي فلسفه نایل گشت. پـس از آن دکتـر     بروجردي،
کنون استاد  دینانی به عنوان استاد دانشگاه به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و تا

 این دانشگاهست. وي صاحب تألیفات در مسایل دین و فلسفه است.
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این پولی را که به من دادند براي من زیاد است. بـراي  

کند. بیایید پنجاه  کفایت می من بیست تومان این پول

تومان دیگر را بین خود تقسیم کنید و پول را بـه آنهـا   

  دادم. یک تقید این چنینی در ما بود... .
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ي حقانی سابق  در مدرسه 1

کــه شــهید قدوســی و شــهید بهشــتی آن را اداره      

دادنـد،   نج تومان میکردند، به هر مدرسی ساعتی پ می

گرفتم. به آقاي قدوسی گفته  ولی من در آنجا پول نمی

روم و  بودم که من نیازي به پول ندارم. تهران منبر مـی 

ي تـدریس   که، در ادامه شود. با این زندگی من اداره می

عنـوان اسـتاد خـارج هـم بـودم، ولـی        در آن مدرسه به

آنجـا  کردم خوشحال بودم.  همین مقدار که تدریس می

ي دوستان و شاگردان از ما راضـی بودنـد. بعـد از     همه

مدتی شهید قدوسی به من فرمود: شـما هـر هفتـه بـه     

کنید، بیایید اینجـا و جـزو کـادر     تهران رفت و آمد می

دهنـد،   رسمی ما قرار بگیرید. هر چه تهران به شما می

دهـیم. گفـتم: شـما     ما در ایـن مدرسـه بـه شـما مـی     

الِ تبلیغی تهران رفتنم را به مـن  توانید پول یک س نمی

ي ایـام چقـدر    بدهید. گفت: در سال با احتسـاب همـه  

هزار تومان درآمد  250گیري؟ حساب کردم، گفتم:  می

سال من از تهران است. گفت: ما حرفی نداریم، به شما 

  کنیم. این مبلغ را پرداخت می
                                                

  ».و به نعمت پروردگارت سخن گوي«؛ 11)، آیۀ 93ي ضحی ( . سوره1
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رفـتم   شـدم. مـی   ابتدا بدمان نیامد، چـون خسـته مـی   

هـا، تـوي بـرف     گشتم. گاهی زمستان رمیتهران، شب ب

ــی ــالش    م ــن گ ــانی، ای ــه حق ــه مدرس ــیم ب ــا را  رفت ه

گفتند: آقاي صانعی امروز زنجیر بسـته   پوشیدیم می می

  آمده براي مدرسه.

پس از این پیشنهاد، مشورت کردیم و بـه ایـن نتیجـه    

رسیدیم که نباید منبرهایمان را تـرك کنـیم. وانگهـی    

اعت اجیر یک نفـر شـود؛   س 24پسندیده نیست انسان 

وقتی که اجیر شد، دیگر تمام تـوجهش بـه    براي اینکه

دهـد. ... آمـدیم و    آن اُجرتی است که صاحب کـار مـی  

کنـیم و همـان کارهـاي     گفتـیم: مـا ایـن کـار را نمـی     

  . دهیم... خودمان را از منبر و تدریس ادامه می

هــاي اجرایــی کــه پــس از انقــالب  در زمــان مســؤلیت

طرف امام به من واگذار شد، نیز یـک ریـال   اسالمی از 

  1».ام... بابت آنها پول یا حقوق نگرفته

  مردمی بودن .3

صـانعی،   هللا تیـ آهـاي حضـرت    از دیگر صفات پسندیده و ویژگی

حضور در بین مردم و ارتباط دینی و عـاطفی بـا آنـان اسـت. بسـیار      

شـوند و بـا    کسانی بودند و هسـتند کـه بـه حضـورش شـرفیاب مـی      

لـه   گردند. معظّم دنش مجذوب گفتار، رفتار، صفا و صمیمیت او میدی

هاي هفته، ساعاتی را در دو وعده از روز و شـب   در طول روزها و شب

                                                
 صانعی. اهللا آیتحضرت  از بیانات شفاهی. 1
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کنند و هر کسـی   در جمع اقشار مختلف در بیت معزّز حضور پیدا می

به فراخور عالقه و نیاز، بدون هیچ تکلّـف و منعـی بـا ایشـان سـخن      

سخنان و یـا درد و رنـج خـود را بـا ایـن مرجـع       گوید و سؤاالت،  می

  گذارد. مردمی در میان می

این طرز رفتارِ استاد معظّم ناشی از باور ایشان نسبت بـه مـردم و   

ها و جایگاه برتر و مؤثر آنان در اداره امـور و احتـرام    اعتقاد به قابلیت

اسـت. وي معتقـد اسـت نـه حکومـت و نـه حتـی         یبه شعور عموم

اقبال و حضور مردم مشـروعیت و عینیـت نخواهنـد     مرجعیت بدون

داشت و هر یک از طرفین بدون دیگري فاقـد کـارایی الزم خواهنـد    

بود. اینست که مردمی بودن این فقیه از جنس اعتقاد اسـت و نـه از   

 جنس نیاز.

خـواهی و   این ویژگی و طرز رفتـار، از او فریادرسـی بـراي تظلّـم    

ساخته است. لذا علت تأثیر شـگرف  ها و مشکالت مردم  پیگیر سختی

هـا و   متقابل مردم با این مرجـع تقلیـد را، بایـد در مـنش و اندیشـه     

ایشـان  » اصل سهولت و آسانی«و  »کرامت انسانی«فتاواي مبتنی بر 

  دریافت نمود.

شمسـی پیرامـون    1350لـه در دهـه    یکی از فضالي درس معظّم

  گوید: مردمی بودن ایشان می

»ه این که: من یادم است کـه ایشـان   از نکات قابل توج

بردنـد تهـران بـراي منبـر.      هاي جمعه تشریف می شب

رفتند و این تماسِ مداوم ایشان با مردم باعـث   می منبر

شد که ایشـان از همـان زمـان تفـاوت فاحشـی بـا        می

بسیاري از علما و فضالي آن وقت داشته باشند. چـون  
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مـردم را،  ایشان خیلی با مردم تماس داشتند. مشکالت 

کردنـد و   رنج مردم را، درد مردم را از نزدیک لمس مـی 

شـد وقتـی کـه ایشـان در مقـام افتـا        این موجب مـی 

بینیم که چه مقدار واقعـاً در صـدد رفـع     آیند، می برمی

  1».مشکالت مردم هستند...

این عالم بلند اندیش جز عشق بـه خـدا و خـدمت بـه مـردم بـه       

هم مهمان سـراي افاضـل علـم و     اش خانه و اندیشد چیزي دیگر نمی

ج و رفـع  یرسـانی و بـرآوردن حـوا    دانش است و هـم محـل خـدمت   

مشــکالت و جــایی کــه طــالب و فضــال و طبقــات مختلــف جامعــه  

مستقیم داشته باشند و مسـایل   ي هد به راحتی با ایشان رابطتوانن می

  و مشکالت خود را مطرح کنند.

  عشق به اهل بیت .4

اسـت و محبـت    فتگان واقعـی اهـل بیـت   صانعی از شی هللا تیآ

خاندان پاك پیامبر اسالم با هستیِ وجودش بـه هـم آمیختـه اسـت.     

به قـدري اسـت    ارتباط و اتصال محکم ایشان به والیت ائمه اطهار

توان رمز و راز موفقیـت ایـن فقیـه اهـل بیـت عصـمت را در        می که

اهـل  ه ي شهد شیرین والیت آنان جستجو کرد. براي ایـن فقیـ   سایه

ي رفیع علم و فضـیلت، بـا    یابی به قلّه دست بیت عصمت و طهارت

ي فضـایل   ي همـه  کـه سرچشـمه   ي اطهـار  توسل به والیـت ائمـه  

هستند، میسر خواهد بود و از مسیر آنان، دل را به گرو ایمان به خدا 

  پذیر خواهد شد. سپردن، امکان

                                                
  االسالم حاج علی اصغر کیمیایی فر. حجت  به نقل از سخنان جناب. 1
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عی نسـبت بـه   صان هللا تیآ ۀعشق و ارادت خالصاناز اینجاست که 

هم به طـور مـوروثی ریشـه در اعمـاق      اهل بیت عصمت و طهارت

کالم و  ،سنّت ،سیره ،دارد و هم در اثر ممارستی که در آثار شوجود

  عمق بخشیده است.او آنان داشته به ارادت  اتبیان

تـوان   نوشـته مـی   حضرت استاد را در ایـن دل  یعمق این شیفتگ

 گوید: ییافت. همو که م

روي،  هـاي مدینـه راه مـی    کوچه پس کوچهوقتی در «

هنوز بوي پیامبر و علی و فاطمه (علـیهم و علـی آلهـم    

کنی. اگر عاشق باشی هنـوز در   السالم) را استشمام می

هاي مدینه بـوي سـلمان، ابـوذر، مقـداد و عمـار       کوچه

شـوي، وقتـی نگاهـت بـه      آید. وقتی وارد مدینه می می

و مظلومیت خاندان افتد، غربت بقیع  قبرستان بقیع می

ــی ــی   رســول گرام ــو را در خــود م ــد و  اســالم ت پیچان

سازد و قلبت را بـه تـپش وا    ر از اشک میدیدگانت را پ

شـود، ولـی نگاهـت دور     هایت لـرزان مـی   دارد؛ گام می

شـود آن   کنی کـه آیـا مـی    نگرد و فکر می دورها را می

تـوان   همه مظلومیت و ستم را فراموش کـرد؟ آیـا مـی   

ناالن زهراي اطهر را نشنید و سکوت و خانـه   هاي هضج

و ادعیه  را ندید و شهادت حسنین نشینی علی

العابـدین و صــحیفه سـجادیه او را کـه دنیــایی از     زیـن 

معارف اسالمی را در لسان دعا مطرح کرده ندیـد؟ آیـا   

توان فراموش کرد که ایـن بزرگـان چـه شـاگردانی      می

ربیت کرده و احکـام  ها را ت ها و ابن مسلم همچون زراره
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باقرالعلوم حضرت توان  اند؟ آیا می را به ما رسانده االهی

را کـه علـوم     جعفر صـادق امام و فرزند بزرگوارش 

گذاري کردنـد و بـا    اسالمی و شیعه اثنی عشري را پایه

هـا بـه دسـت مـا      ها و آزارها و زندان تحمل انواع اذیت

ب کبري فراموش کرد؟ آیا صبر و مقاومت زین ،سپردند

توان بـه فراموشـی سـپرد؛ اینهـا تمـام هویـت و        را می

کنیم، عشـق   زندگی می اینهاپیشینه ما هستند و ما با 

سـازیم. در   یـاي چشـم مـی   توتشان را  ورزیم و تربت می

ــه ــن لحظ ــت و    ای ــه غرب ــر آن هم ــت داري ب ــا دوس ه

ت اهل بیتمظلومی خواهی  و ظلم و ستم و تمامیت

سـتمگران تـاریخ فریـاد     ي مهعباس و ه امیه و بنی بنی

ناچار آرام و ه ترکد و ب توانی، بغضت می اما نمی ؛آوري بر

گـردد و   هایت جـاري مـی   آهسته سرشک اشک از گونه

پـردازي و بـه سـراغ زیـارت      ش مییزمزمه کنان به نیا

روي تـا روح تـو را پـاالیش     اهللا می جامعه کبیره و امین

و با مظاهر کفـر و  ت ي مبارزه ي کنند. و اینها همه نشانه

تـوان ایـن همـه را بـه فراموشـی       ستم اسـت. آیـا مـی   

 1»سپرد؟

تبلیـغ و ارشـاد   در جمع مـردم بـه   که  طوالنی هاي در طول سال

هـا قسـمتی از بیانـات خـود را بـه       در منابر و سـخنرانی  مشغول بود،

و همیشـه از   داد اختصاص می برشمردن فضایل و مناقب اهل بیت

کرد  ن براي بیان و قوام مطالب خود استفاده میروایات و احادیث آنا
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به خصوص ذکر مصیبت سـرور و  به ذکر مصایب آنان  نیز در پایان و 

. پرداخت میساالر شهیدان آقا اباعبداهللا الحسین و اصحاب و یاران او 

همـه سـاله در    ،رسـمی بـه تبلیـغ نرفـت    طـور   بـه  دیگر آنکه از بعد

خـوانی   جشـن و سـرور و مدیحـه   اش در موالید و اعیاد مراسـم   خانه

برگزار کرده و در ایام وفیات و شـهادات بـه ویـژه روزهـاي شـهادت      

ي اول محرم مجالس عـزا و سـوگواري اقامـه     و دهه حضرت زهرا

از نقاط عطف  ي فاطمیه برگزاري روضه و عزاداري دهه. نماید می

 مندان اي طوالنی دارد. مراسمی که عالقه این مجالس است که سابقه

بسیاري را در بیت ایشان، در کنار ایـن فقیـه اهـل بیـت عصـمت و      

کند و تـا پاسـی از شـب غوقـایی را از      حلقه زنان جمع می طهارت

وقتـی  در این بین  کند. می عرض توسل به ساحت بانوي دو عالم برپا

خوانان به ذکر مصایب اهل بیت اظ و مرثیهوع پردازند ایشان به  می

کنـد، بـه طـوري کـه      ه بلنـد بلنـد گریـه مـی    شدت متأثر شده و گـا 

شود. در این مراسمات بسـیار دیـده شـده کـه از      اشکشان جاري می

زند که اگر همراهان بـه   خود بی خود شده و بر سر و صورت خود می

ي از بـین رفـتن و بـی     داد نرسند از فرط ناله و عزا و زاري در آستانه

  گیرد. هوشی قرار می

، اشعار و مدایح بی بدیل را در بیـت رفیـع   سرایان مداحان و مرثیه

دهنـد و جمعیـت را از    هـاي خـوش سـر مـی     له با آواز و نغمـه  معظّم

  رسانند. عظمت و مصائب آنان به فیض می

صـانعی ارادت عجیبـی هـم بـه سـرور و سـاالر        هللا تیـ آحضرت 

هاي ابـی   ها و روضه دارد. وي به عزاداري شهیدان آقا امام حسین

خوانـان و عـزاداران آن امـام مظلـوم بـه خصـوص در        هعبداهللا و روض
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ي محرم، عشق و اعتقاد خاصـی دارد و گـاهی اوقـات در میـان      دهه

کـربال و   هـاي  جمعیت عزاداران شروع به روضه خوانـدن در مصـیبت  

کنـد و جمعیـت مـردم عـزادار را منقلـب       امام کربال و اصحابش مـی 

لسـان سـخن    کند. برخی اوقات هم در وصف آقا امام حسـین  می

گشاید و عشق و محبت خویش را با بر شمردن عظمـت او، ابـراز    می

  گوید: دارد. از آن جمله است که می یم

ي ائمه، کشتی نجات اند، اما کشتی نجـات امـام    همه«

تـر   هاي فرو رونده) راحت گرداب حسین در لُجج غامره (

رساند. ائمه ابـواب بهشـت    انسان را به ساحل نجات می

از میان آنان باب الحسین خیلی توسعه دارد  هستند، و

تواند به بهشت وارد کنـد. نـه تنهـا بـا      و بسیاري را می

عزاداري، گریه یا گریاندن، به سر و سینه زدن و اظهـار  

مصیبت کردن، و نه تنها با تعظیم شعایر حسینی، بلکه 

تـوان از بـاب    شبیه گریه کنندگان) هـم مـی   باکی (با ت

شد. این وسعت بـاب ابـی عبـداهللا    الحسین وارد بهشت 

هـا فـرق دارد و    اش با بقیه کشتی است. پس هم کشتی

ها. اظهار ارادت و توسل بـه ایـن    هم باب او با بقیه باب

 1».ي نجات انسان را فراهم خواهد ساخت امام زمینه

 ي اي هم در نشر علوم و افکار و سـیره  صانعی اهتمام ویژه هللا تیآ

 س و بحــث، نشســت و مجــالس عمــومی ودارد. در در اهــل بیــت

  .نماید ارادتش را به ساحت آنان آشکار می خود، هاي گاشتهن

اهللا  ب و وصـول الـی  رّآنها را الگـو و منجـی بشـریت و وسـیله تقـ     

                                                
  .11. برگرفته از کتاب عقل و عاطفه در نهضت عاشورا، ص 1
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 امامان کردار و گفتار و افکار به عمل و پیروي به را همگان و داند می

یدن بـه  کنـد و تنهـا راه رسـ    و توسل به آنـان توصـیه مـی    معصوم

بـرداري از کلمـات و    هاي ناب و نورانی و حقیقت علوم را بهره اندیشه

  داند. بیانات و راه و روش آنان می

  توجه به انقالب و نظام .5

اي نسبت به انقالب و نظـام   فقیه مبارز و نواندیش توجه مسئوالنه

که حاصل خون هزاران شهید و جانبـاز و تحمـل    جمهوري اسالمی (

صـدها عـالم دینـی و اسـتاد     تبعیدي انی و شکنجه و رنج ها زند سال

  ) دارد. دانشگاه و دانشجوست

اعالم مواضع سریع ایشان در دفاع از نظام جمهوري اسـالمی کـه   

هاي روشن  دانند، از نقطه را میراث گرانبهاي رهبر کبیر انقالب می آن

  این فقیه برجسته است، بنگرید:

نفس داد؛ به ما فهماند  به ما اعتماد به  انقالب اسالمی«

توانیم در دنیاي امروز با شخصیت زندگی کنـیم   که می

و خالقیت داشته باشیم. مـا امـروز زیـر لـواي انقـالب      

توانیم با عزت زندگی کنیم و در عـین ایـن کـه بـا      می

تمام بشریت تعامل و همکاري داریم، ولی ابتکار عمـل  

حضـرت  است که به قول   دست ماست. به همین جهت

 اهالن و مخالفان انقـالب اسـالمی   مام نباید بگذاریم ناا

  1 ».آن تسلط یابند بر 

خـود،   يهـا  یهـا و سـخنران   هـا و اعالمیـه   فقیه نواندیش با بیانیه

                                                
 .77ها، ص  دیشه. چکیده ان1
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رسـاند و   اهمیت برخی رخدادهاي کشور را به عرض امت اسالمی می

مسیرهاي درست و مؤثّر را براي پیشبرد امور بـه مـردم و مسـؤوالن    

مـردم در   یعمـوم  يها يکند. ایشان ضمن بیان آزاد شزد مینظام گو

  شود که: اسالم، به مسئولین یادآور می

ـ   اسالم به آزادي« دارد  ه ویـژه هاي اساسی انسـان توج .

ه داشته باشـند کـه   باید توجنیز قدرتمندان حاکمان و 

 دادن بـه  يآزاد است آنچه امروز براي اصالح امور الزم

تر از آن، آزادي  و مهم است و قلممردم در بیان، عقیده 

که باید از جانب قدرتمنـدان   و عقیده است پس از بیان

    1.»تأمین و تضمین شود براي مردم

 فشرد پاي می ،وي براي حفظ و تقویت نظام همواره با بیان و قلم

ـ  ،الن انقالب و نظام بر مشکالتمسؤ آمدن فائق براي و د همراه و مؤی

از امت اسالم و نظام شیعی نیز خسـتگی را   گاه در حمایت هیچاست. 

به خود راه نداده و همیشه حامی و پشتیبان این ملّت و امت امام در 

اندیشـان اسـت. زبـان و گفتـارش خمینـی کبیـر        برابر نا اهالن و کج

نظـام  هاي نظام در مقابل سردمداران مخـالف   گیري موضع ازاست، و 

بـه خصـوص   قـوق بشـر و   ح کسانی که در برابـر  جمهوري اسالمی و

ریـزان،   برنامـه . کند حمایت میکنند،  ورزي می دستمسلمانان جهان 

به مصـالح عـالی اسـالم توجـه      گیرندگان و مجریان قوانین را تصمیم

 آن در مـردم  و ملّـت  صـالح  کـه  وسـایلی  و هـا  راه تمام به و دهد می

    .نماید می هدایت ،است
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  هاي نوین فقهی از بدعت تا اندیشه

  هاي نوین فقهی بدعت تا اندیشهاز 

  نویسنده:

  ت االسالم والمسلمین رحیم نوبهارحج

  1صانعی اهللا آیتفرزندخواندگی از دیدگاه حضرت 

آمیـز خوانـدن    قضـیه بـدعت   پردازد، آنچه این نوشتار به آن می... 

 صـریح  با ها یا مخالفت آن صانعی هللا تیآبرخی از فتاوي حضرت 

 صـورت  گرچـه  امـر  ایـن . اسـت  دست این از عناوینی و مجید قرآن

در جاي خود از اهمیت باالیی برخوردار  اما گرفته، خود به اي حاشیه

اظهـار نظرهـا خـارج از     ایـن  از برخـی  کـه  آن بـر  افـزون  است؛ زیرا

                                                
و فتـوایی حضـرت    علمی نظراتتحلیل برخی از  »فقهی نوین هاي از بدعت تا اندیشه«. مقاله 1

ت االسالم والمسـلمین رحـیم نوبهـار،    حج باشد که به قلم جناب اهللا العظمی صانعی می آیت
در سایت  است که این مقاله را از اساتید حقوق دانشگاه شهید بهشتیتحریر یافته است. وي 

 تحسین و که قابلله  معظمهاي علمی  به نظر نگارنده از جمله شهامتانتشار داده است. کلمه 
و  انـد  دست یافتـه  بداندر حوزه فقه و اجتهاد طرح نظریات نوینی است که  تقدیر است، اوالً

و  تداللی براي این نظریات است.اس فقه قالب در هایی کتابچه و ها رساله  ها، کتابتدوین  ثانیاً
آن مقالـه،  » فرزنـد خوانـدگی  «ما در اینجا، تنها به بخش مربوط به بررسی مبنـایی فتـواي   

 خواهیم پرداخت.
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 نـوین  اندیشـه  هـر  بر را راه تواند می رسد، چارچوب انصاف به نظر می

 علمی جامعه براي باريزیان پیامدهاي و ببندد آینده و حال در فقهی

 کوشـم  مـی  نوشـتار  این در. باشد داشته دانشگاه و حوزه از اعم کشور

صانعی که مورد ایراد قـرار گرفتـه    هللا تیآ حضرت فتاوي از برخی به

است، بپردازم؛ مطالب بیشتر از این منظر پیگیـري شـده اسـت کـه     

 آمـده  برخـی  اظهـارات  در کـه  گونه آن توان برابر موازین رایج آیا می

  زد؟ بدعت یا مجید قرآن صریح با مخالفت انگ فتاوي این به است،

توان در باره معناي بدعت و مخالفت با صریح قـرآن مجیـد    می. 1

به تفصیل سخن گفت؛ اما معناي مخالفت صریح دو سخن با یکدیگر 

امري عرفی است که براي بسیاري روشن اسـت. پیـدا اسـت کـه در     

عام و خاص، مطلق و مقیـد و احکـام بـا     محیط تشریع و قانونگذاري

لحاظ عناوین اولیه با احکام با عناوین ثانویه، متعـارض و مخـالف بـا    

ت نیز آنچه مـا را از توضـیح در   بدع باره در. شوند یکدیگر قلمداد نمی

 باشـد،  چـه  هـر  بـدعت  معنـاي  کـه  است آن کند نیاز می باره آن بی

. گیـرد  دعت به خـود نمـی  عنوان ب، نظر در چارچوب فقه رایج اختالف

 در اصلی هیچ که است نوینی نظر بدعت، که دارد وجود اجماع نوعی

ادلـه و   فحـواي  یـا  عمـوم  اطالق، از آنچه. نکند داللت آن بر شریعت

 اگـر  حتـی  نیسـت،  بـدعت  شـود،  مقوالتی از این دست استنتاج مـی 

 اسـت  شـده  یـادآور  مرتضـی  سـید  که چنان. باشند نگفته پیشینیان

 خـود  خـودي  بـه  باشد، اجماع با مخالف اگر حتی جدید ولق احداث

 کـه  است بدعت صورتی در تنها رأي یک غزالی نظر به. نیست بدعت

و تأویل در برابر آن وجود داشته باشد.  تأمل قابل غیر و قطعی دلیلی

در غیر این صورت رأي نوین از مصادیق اجتهاد است و بـدان بدیـده   
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داشته باشیم که بدعت از گناهان است و احترام باید نگریست. به یاد 

گناهی بزرگ خواهـد   البته نسبت دادن نابجاي آن به کسی هم طبعاً

  بود.

ــواي  . 2 ــا فت ــار نظره ــتدر برخــی اظه ــار اهللا آی ــانعی درب ي  هص

فرزندخواندگی، مخالف با صریح قرآن مجید قلمداد شده است. بـراي  

بررسی صحفرزندخوانـدگی در  مربوط بـه   ي  هقم این گفته، آیت و س

صانعی در ایـن بـاره را در کنـار     اهللا آیتقرآن مجید و فتواي حضرت 

لـه در ایـن بـاره،     کنم تا روشن شود آیا فتواي معظّم یکدیگر ذکر می

فرزندخوانـدگی   ي هقرآن کریم دربار ؟!مخالف صریح قرآن کریم است

  فرماید: می

ار پسرخواندگانتان را پسران واقعی شـما قـر   ...خداوند«

نداده است؛ این سخن شما است که بر زبانتـان جـاري   

 هـدایت  راه بـه  و گویـد  مـی  را حـق  خداونـد  و شود می

را به نام پـدران واقعـی آنـان     پسرخواندگانتان. کند می

 پـدرانِ  اگـر  اسـت،  تر بخوانید، این، نزد خداوند عادالنه

 و دیـن  در شـما  برادران آنان پس شناسید، آنان را نمی

بـه خطـا    چـه  آن مـورد  در. شمایند یمانپ هم دوستان

 ي هاید، بـاکی بـر شـما نیسـت؛ بلکـه در بـار       انجام داده

هاتان به عمد مرتکب شـده اسـت، (مرتکـب     دل چه آن

ایـد) و خداونـد پیوسـته آمرزنـده و مهربـان       گناه شده

  1.»است

فرزندخوانـدگی،   ي هصـانعی در بـار   اهللا آیـت هاي  دیدگاهي  باره در
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له آمده است  معظّم (مجمع المسائل) رساله استفتائاتدر  چه آنبرابر 

میان پسرخوانده و مادري کـه   محرمیت ي هایشان براي برقراري رابط

اند کـه   تربیت او را به عهده گرفته است، همان راهی را پیشنهاد داده

داننـد؛ یعنـی شـیردادن و اجـراي      اشکال می فقیهان آن را بی ي ههم

ها بعد  اما در پرسش و پاسخی دیگر که سالر؛ صیغه عقد به نحو مقرّ

  صورت گرفته چنین آمده است:

ــؤال: ــر بچــه  س ــازمان  شخصــی پس ــق س اي را از طری

کـاري   ،بهزیستی به فرزندي قبول کرده است و در آغاز

انجام  ،که باعث محرم شدن آن بچه با مادرخوانده شود

نداده است و اکنون بچه شش یا هفت ساله اسـت. آیـا   

ي محرم شدن نـامبرده بـا مادرخوانـده وجـود     راهی برا

  دارد؟

ایـن   ،اگر دختري نداشته باشند براي محرمیـت  جواب:

ا از ایـام رضـاع و دو   آنهـ  سـن  کـه  هـا  گونه پسرخوانده

راهی بـراي   ،سالگی گذشته و شرایط رضاع از بین رفته

 اعمـال  گونـه  این چون لکن رسد؛ محرمیت به نظر نمی

ن و نیکی به دیگران مخصوصاً و احسا برّ اعمال جزء که

مستحب و  باشد، پناه و یتیم و سرگردان می کودکان بی

دنیاست و از  وخروي و سعادت دمطلوب و موجب اجر اُ

نظر حرمت نگاه کردن و نامحرم بـودن بعـد از تمیـز و    

 نداشتن فرزند و مشکلِ به حکم ضرورت و مشکلِ ،بلوغ

فرزنـد مـا   گفتن به کودك که تو پدر و مـادر نـداري و   

 و حـرج  و باشـد  مـی  جـایز  و گـردد  مرتفع مـی  ،نیستی
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ت رافع حرمت است و اسالم دین سهولت و آسانی مشقّ

  .باشد می

قـرآن بدانـد،    ي هپیدا است هرکس این فتوا را مخالف با صریح آی

یا در فهم معناي مخالفت دچار اشـتباه اسـت، یـا در فهـم مضـمون      

تـوان پرسـید آیـا آن نـوع      ت میله. نخس شریفه یا فتواي معظّم ي هآی

 ي هفرزندخواندگی که در جاهلیت رایـج بـوده و قـرآن مجیـد در آیـ     

از آن نکوهش نموده است، همـان چیـزي اسـت کـه در      ،پیش گفته

صانعی آمده است؟ پاسخ قطعی به این پرسش  اهللا آیتفرض سؤال از 

 ما رایـج  ي هاکنون در جامع چه آنهاي بیشتري است.  نیازمند بررسی

بـه انگیـزه احسـان،     هـا معمـوالً   است این است کـه برخـی خـانواده   

گیرنـد؛ یـا آن کـه بـه      سرپرست را بر عهده می سرپرستی کودکی بی

دلیــل مشــکالت بــاروري اقــدام بــه حضــانت و سرپرســتی کودکــان 

حکـم   صـانعی اصـوالً   اهللا آیـت نمایند. جدا از این نکته، در جوابیه  می

است، ذکـر   »جرَح«ب عنوان ثانوي که جواز نظر آن هم به لحاظ ترتّ

از بیـان آن سـاکت    شـریفه اصـوالً   ي هشده است؛ یعنی فرضی که آی

صانعی هر کـدام بـه    اهللا آیتشریفه و پاسخ  ي هاست؛ پس مضمون آی

مخالفتی وجـود نـدارد   آنها  فرض مختلفی نظر دارند و بنابراین میان

ولیه فقه و بررسی تا چه رسد به مخالفت صریح. کسانی که با مبانی ا

دانند که حکم با لحاظ عنوان اولی  با یکدیگر آشنایند، می ادلّهنسبت 

 ي هبا حکم با لحاظ عنوان ثانوي مانند حرج، متفاوت است. آیـ  اصوالً

گویـد تـا فتـواي     شریفه از حکم مسأله در فـرض حـرج سـخن نمـی    

 قرآن مجید یا حتـی ظـاهر آن باشـد.    ي هله بر خالف صریح آی معظّم

اند؛ خواه این تقدم از  احکام عناوین ثانویه بر اطالق احکام اولیه مقدم
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باب تخصیص باشد یا حکومت یا از باب جمع و توفیق عرفی یا بـراي  

 ي ادلّـه ایـن کـه    ي هجلوگیري از محذور لغویت؛ بدین معنا که الزمـ 

احکام ثانویه را بر احکام اولیه مقدم ننمـاییم، آن اسـت کـه تشـریع     

صـانعی   اهللا آیـت اثر باشد. در فتـواي   ه عناوین ثانویه لغو و بیاحکام ب

  منتفی شده است. »الحرج«هم حرمت نظر با استناد به 

دیگـر بـه ثبـوت رابطـه      ي ادلّـه حتی اگر فقیهـی بـا اسـتناد بـه     

توان بـه فتـواي وي    ل شود، مییدر فرض حرج و اضطرار قا محرمیت

اب و اثبـات حکـم، آن هـم    جـ لسان ای »الحرج« ي ادلّهایراد کرد که 

 ي هتـوان نظـر او را مخـالف صـریح آیـ      حکم وضعی را ندارد، اما نمی

ویـژه ایـن کـه ایشـان احکـام فرزندخوانـده را        هقرآن مجید دانست. ب

اند؛ بلکه از قضا به دلیل همین آیـه   بی ندانستهسهمان احکام فرزند نَ

ندخوانـده  انـد کـه فرز   دیگر، در خصوص ارث تصریح نمـوده  ي هو ادلّ

  اث سرپرستان نیست.ور وجز

ممکن است فقیهی در برابر این فتوا استدالل کند که با توجه بـه  

حرمت نظر و لحاظ مذاق شرع در این باره، حرمت نظـر داراي   ي ادلّه

شـود؛ امـا    مرتفع نمـی  »جرَسر و حع«چنان مالك مهمی است که با 

رآنی ـاسـتوار و قـ   ي هت با توجه بـه قاعـد  ـري ممکن اسـه دیگـفقی

سرپرسـت بـه عنـوان     ، و مالحظـه کثـرت کودکـان بـی    »نفی حرج«

حرجی اجتمـاعی یـا حتـی نیـاز روحـی شـدید زن و شـوهري کـه         

توانند داراي فرزند شوند به عنوان حرج شخصی، حکم به انتفاي  نمی

چنین حرجی نماید. استدالل بـه نفـی حـرج بـراي برداشـتن حکـم       

ت نگاه کردن که در این خصوص مـورد  تکلیفی اولی شرع، نظیر حرم

این کـه چنـین فتـوایی را     ي هرایج است. الزم نظر است، امري کامالً
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مخالف با قرآن قلمداد کنیم آن است که هرگاه فقیهی با اسـتناد بـه   

ـ که مستند آن پیش از هر چیز خود قرآن مجید اسـت ـ     نفی حرج

الم شده است، حکم به حلیت امري نماید که در قرآن مجید حرام اع

فتواي وي را مخالف با قرآن مجید بشمریم؛ چیزي که طالب مبتدي 

  کنند. هم نادرستی آن را درك می

درست است که برخی معتقدنـد بـه مناسـبت حکـم و موضـوع و      

نفی حرج این قاعده ناظر به نفـی حکـم تکلیفـی     ي ادلّهلحاظ لسان 

 ﴿ است؛ اما برخی به مقتضاي عموم
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خواه وضـعی یـا    ،هی حکم حرجیدر دفتر تشریع اال آنند که اصوالً بر

به نحو تولیدي باعـث حـرج شـود هـم      چه آنتکلیفی وجود ندارد؛ یا 

 »الحــرج«توانــد در شــریعت وجــود داشــته باشــد. در نتیجــه،  نمــی

در واقع، با توجه تکلیفیه و وضعیه حرجی باشد. تواند نافی احکام  می

اند و وضع و رفع آن بـه   به این که احکام وضعیه نیز احکامی اعتباري

دست شارع اسـت، اصـل رفـع احکـام وضـعیه توسـط شـارع امـري         

نسـبت   »نفی اکراه« ي پذیر است؛ به همین دلیل، حکومت ادلّه امکان

؛ حتی اگر از نوع وضعیه باشد بالمـانع اسـت   »احکام اولیه« ي به ادلّه

بر مطلـق احکـام وضـعیه     »نفی اکراه« ي حتی برخی بر آنند که ادلّه

حاکم است، اما در خصوص احکام تکلیفی تنها بر آن دسته از احکام 

که بسیار مهم نیستند، حاکم است. حتی به آنان که حکومت الحـرج  

داننـد و نـه    مـی  »عقـدالحمل «احکـام اولیـه را نـاظر بـه      ي بر ادلّـه 

دامنه الحـرج را بـه    توان نسبت داد که آنان لزوماً ، نمی»عقدالوضع«

کنند؛ زیرا حکم وضـعی هـم در هـر حـال      احکام تکلیفیه محدود می
                                                

  ».و بر شما در کار دین هیچ تنگی و دشواري ننهاده است«؛ 78 ي هآی)، 22ي حج ( سوره. 1
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  گیرد. عقدالحمل قرار می ي هحکم است و در محدود

تنهـا   »نفـی حـرج  « ي ادلّـه اي،  به همین ترتیب با آن که برابر نظریه

یهی بـا توجـه بـه امتنـانی     اند و لسان اثباتی ندارند، اما اگر فق نافی حکم

کند که حکم مطابق با  بر آن باشد که این امر ایجاب می »الحرج«بودن 

آسانی و بر خالف حرج هم در مورد اجـراي قاعـده، جعـل شـده اسـت؛      

توان فتواي مبتنـی بـر ایـن نظـر را      توان نظر وي را نقد کرد؛ اما نمی می

  خود را دارد. فاقد مبنا دانست، بلکه این فتوا هم مبناي خاصِ

 ي هدامنــه اجــراي قاعــد ي هاخــتالف نظــر در بــار ،بــه هــر رو

اجتهادي و نظري است. برداشت فقیه از  اي کامالً مسأله »الحرج«

گیرد، در  میزان اهمیت حکم اولی که محکوم دلیل الحرج قرار می

کننده است؛ زیرا فقیهی ممکن است براي حکمـی   این باره تعیین

نفی حرج نداند؛  ي ادلّهشد که آن را محکوم ل بایچنان اهمیتی قا

ل یـ حال آن که فقیهی دیگر چنان اهمیتـی بـراي حکـم اولـی قا    

   ي هنباشد. هر چنـد در ایـن بـاره هـم بـه مقتضـاي عمـوم قاعـد        

توانند بر احکام اولیه  می معموالً »نفی حرج« ي ادلّه، »نفی حرج«

نفی « ي هحاکم باشند، مگر این که شارع خود به عدم شمول قاعد

  بدان تصـریح کـرده باشـد؛ یـا فقیـه بـا مالحظـه مجمـوع          »حرج

احراز نماید کـه حکـم اولـی بـه دلیـل اهمیـت فـوق العـاده          ادلّه

  یـا مراتـب خاصـی از حـرج      »نفی حـرج «تواند مشمول دلیل  نمی

قرار گیرد. چنان که به دالیلی که در جاي خود ثابت شده اسـت،  

نفـی  « ي ادلّـه ریعت، مشـمول  ناظر به حفظ اصل دین و ش احکامِ

  د.نگیر قرار نمی »حرج

تحلیل چیستی احکام وضعی و تکلیفی و ارتباط آن دو با یکدیگر 
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گـذارد.   تـأثیر مـی   »نفی حرج« ي هنیز بر چند و چون استناد به قاعد

این که مجعوالت شرعی به لحـاظ ماهیـت چیسـتند،     ي هدربار اصوالً

نوع رابطـه احکـام    ي هبار ب، دراختالف نظر وجود دارد. به همین ترتی

وضعی با احکام تکلیفی نظرهاي متفاوتی وجود دارد. فقیه و اصـولی  

استنتاج احکام وضعی از احکام تکلیفی  نامدار، محقق اصفهانی اصوالً

دانـد.   را حتی به نحو کشف احد المتالزمین عن اآلخـر معقـول نمـی   

دانـد.   ی مـی شیخ انصاري احکام وضعی را مسـتنتج از احکـام تکلیفـ   

دهـد کـه آنـان     الکل وحید بهبهـانی بـه محققـان نسـبت مـی      داستا

گـردد؛ چنـان کـه     مـی  معتقدند احکام وضعی به احکام تکلیفـی بـاز  

گـردد.   مـی  ، به احکـام وضـعی بـر   اًاحکام تکلیفی هم به نوعی اعتبار

اي دوسـویه میـان    بدین سان این دانشمند اصولی، بـه وجـود رابطـه   

  ل است. حتی بنابر نظریه نادري، مجعوالت یقاحکم تکلیفی و وضعی 

انـد و احکـام تکلیفـی از احکـام وضـعی       اولیه شرعی، احکـام وضـعی  

  شوند. استنتاج می

ل ینوع رابطه میان حکم تکلیفی با وضعی که از مسـا  ،به هر حال

نفـی  « ي هاجـراي قاعـد   ي هتواند بر نحـو  نظري و اجتهادي است، می

ي  هدرست است که اغلب برآنند که ادلّهم آثاري داشته باشد.  »حرج

امـا راه بـراي    ،کنـد  نفی حرج تنها جهت تکلیف و حرمت را نفی می

ل شدن به جریان نفـی حـرج در احکـام وضـعی ماننـد اشـتراط،       یقا

صحت نیز باز است. فقهاي نامداري به این مطلـب تصـریح   ت و مانعی

 کره به اذن ولـی ک به الحرج براي نفی اشتراط نکاح بااند؛ تمس نموده

شود؛ یا تمسک بـه الحـرج    او در مواردي که اشتراط موجب حرج می

  براي نفی اشتراط اباحه آب وضو در فرض جهل که مورد ظـاهر نـص 
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توان این موارد را به نفـی وجـوب اذن یـا وجـوب      است؛ هر چند می

  تحصیل طهارت با آب مباح تأویل برد.

 ي هدر بـار  صـانعی  اهللا آیـت با این حال، ظاهر پاسـخ حضـرت   

، انتفاي حرمت نظـر بـه عنـوان حکمـی تکلیفـی بـه       »فرزندخوانده«

استناد حرج و ضرورت است؛ اسـتناد بـه الحـرج بـراي نفـی چنـین       

رایج و برابر موازین و اصول پذیرفته شـده اسـت.    حکمی امري کامالً

در خصـوص   محرمیـت «از  »حرمت نظـر «بگذریم از این که تفکیک 

گـردد تـا اجـراي الحـرج در اولـی       نمـی  لی بـر محصبه معناي  »نظر

چه شـگفت انگیـز    اشکال و در دومی ناممکن باشد. در هر حال آن بی

است مخالف با قرآن قلمدادکردن این فتوا است. امیدوارم گویندگان 

هاي خود درنگ کنند و اگـر بـه اشـتباه     اندکی در گفته ،این سخنان

 اسب جبران نمایند. اتهام فتـوا آشکار خود پی بردند، آن را به نحو من

دادن به خالف صریح قـرآن کـریم آن هـم بـه فقیهـی مبـرّز بسـیار        

  سنگین است.

صـانعی آمـده اسـت، از جملـه      اهللا آیـت چنان که در ادامه پاسـخ  

 »خـذ بـه اسـهل   أ«نفی حـرج، لـزوم    ي هفقهی در امتداد قاعد مبانی

ه تشـریعی  ي هاست. به موجب آیات قرآن مجید و روایات فـراوان، اراد 

گیري در دین به تصریح روایات،  سر و آسانی است. سختخداوند بر ی

 « شیوه خوارج اسـت. 
ّ

ــخــال إن
َ

»أ��سـھم ��ھـال� قوا �یَّ وارج ض
قـدماي از   1

                                                
، أبواب 491، ص 3؛ وسائل الشیعه، ج791، ح 258، ص 1؛ الفقیه، ج418 قرب اإلسناد، ص. 1

 إنّ ابـاجعفر «... ، روایت به نقل از محمدبن ابی نصر چنین است: 3، ح 50النجاسات، باب 

، إنّ الدین أوسع من ذلک؛ همانا خوارج مهِتجهالَأنفسهم بِ یقوا علیالخوارج ضَ إنّ کان یقول:

تـر از ایـن نـوع     اند در حالی کـه دیـن آسـان    عرصه را بر خود تنگ کرده به خاطر جهالتشان

 ».کارهاست
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خذ به طریـق اسـهل را همچـون مبنـایی در اسـتنباط      أاصحاب هم 

ن اند. در میان قدما، شـیخ صـدوق، آسـان بـود     بسته به کار میاحکام 

هـاي تـرجیح آن    مضمون یکی از دو روایت متعارض را یکی از مالك

دانسته است. از این باالتر، سید مرتضی سهولت و آسـانی را یکـی    می

از معیارهاي تشخیص مذهب حق در میان مذاهب اسالمی برشمرده 

است. محقق اردبیلی نیز در استنباط احکام و فتوا به این مبنا پایبند 

 ،خذ به اسهلأ ي هدامنه اجراي قاعد ي هنظر دربار بوده است. اختالف

امـري طبیعـی اسـت و گـاه      که اصل آن مورد پذیرش همگان است

شود. حتی ممکن است کسی بر آن باشد که  می اموجب اختالف فتاو

نفی حرج و متفاوت بـا آن   ي هاي مستقل از قاعد سر، قاعدهی ي هقاعد

یسـر بـرخالف    ي هداست؛ حتی این احتمال منتفی نیسـت کـه قاعـ   

نفی حرج داراي لسان اثباتی باشد؛ بدین معنا کـه مضـمون    ي هقاعد

تی که مسـتلزم آسـانی اسـت، دیـن و     آن این باشد که حکم و وضعی

هی است. با توجه به چنین مبـاحثی روا نیسـت کسـانی بـه     شرع اال

فتواهایی که ممکن اسـت بـر چنـین مبنـایی مبتنـی باشـند، انـگ        

  هاي مردم و کنار نهادن مبانی بزنند. روي از خواستمباالتی و پی بی

بگذریم از این که برابر آمار رسمی موجود و بـه گفتـه متصـدیان    

سرپرسـتی و   مـا بـا معضـل بـی     ي امر، شماري از کودکان در جامعـه 

تواند گره از بخشـی   بدسرپرستی مواجهند؛ و البته چنین فتاوایی می

تماعی است بگشـاید. شـاهد   ه بسا نوعی حرج اجچاز مشکالت ما که 

سرپرست از فتـواي حضـرت    کاران امور کودکان بیراند این که، دست

  اند. فرزندخواندگی استقبال نمودهي  هدربار  صانعی اهللا آیت
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  ینیزم یمرجع با مالقات داستان

  ی نیزم یمرجع با مالقات داستان

  نویسنده:

   )1(وبالگ جناب آقاي حسین جعفري

  شرح دیدار

 خـانم  دختـر  چند خانوادگی؛ دوستان میان در که بود قتیو چند

 را شـان  تکلیف جشن ما و بودند رسیده تکلیف سن به معصوم و گُل

 و تقلیـد  مرجـع  مورد در شان سن به توجه با و کرده برگزار نحوي به

  .کردیم می صحبت آن به مربوط مسایل

 باشـد  مناسـب  شـاید  کـه  شد ختم فکر به کم کم ها صحبت این

 کردیم پیشنهاد ها آن به ما که تقلیدي مرجع نزدیک از ما ي رهادخت

  .گذارند قدم تر راحت مسیر این در تا ببینند را

 هللا تیآ عنوان به اي نامه. شد ختم زیر ي نامه به فکر این ي نتیجه

  ! )1392 مرداد اوسط(پیش یکماه حدود صانعی،

***  



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]176[

  یتعال بسمه  

  یصانع یالعظم هللا تیآ حضرت مبارك محضر

  میعلک اهللا سالم

 چنـد  رسانم می باستحضار شریف، اوقات تصدیع از پوزش عرض با

 و هسـتند  امام از تقلید به باقی ما، بزرگساالن که هستیم خانواده

 ما جوانان و خردساالن و کنند می تقلید جنابعالی از جدید مسایل در

  .اند حضرتعالی مقلّد هم

 سـنی  بـه  فرزندانمان، دختراز ندفرز چهار ایام همین در بحمداهللا

 بـا  اسـت  طبیعـی  و برگزینند را خود تقلید مرجع باید که اند رسیده

 آنـان،  راهنمـایی  و حضـرتعالی  بـه  نسـبت  ترها بزرگ محبت و ارادت

  .ند ا نموده انتخاب خود تقلید مرجع بعنوان ا ر شما نیز فرزندانمان

 آنـان  ايبـر  شـما  رفتارهـاي  و شـما  از وقتـی  بخواهید را راستش

 نزدیـک  از را شـما  عالقمندنـد  کـه  نمـودیم  مشـاهده  کردیم، تعریف

 صـورت  در توانـد  می آنان عالقمندي این دیدیم هم ما و کنند زیارت

 در را شـرع  بـه  بیشترآنان تقید و عمل در مفیدي ثمرات چه اجابت،

  .باشد داشته پی

 کـه  تقاضـاهایی  گونه این در مراجع سنّت و رویه دانیم نمی اگرچه

 اند نوجوانانی بلکه !نه هم زنان حتی و نیستند مردان مالقات متقاضی

 سـلوك  از ما مشاهدات اما هست؟ چگونه رسیده، تکلیف سن به تازه

 بـراي  مـردم  میـان  در شما ، بسیاري خالف بر که بوده آن حضرتعالی

 موعظـه  را مـردم  و بنشینید آسمان در آنکه در نه دهید می فتوا آنان

 بـرخالف  دیـدیم  بارهـا  کـه  است گونه این شما روش از ام فهم.  کنید

 کـج  گـردن  مقلّـدین  تـا  فرمایید نمی جلوس کرسی و تخت بر برخی
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 زنـدگی  دینی مقلّدین میان در بلکه کنند، گوش شما فتواي به کرده

 کـه  نداشتیم سراغ شما از.  فرمایید می پاسخ سؤاالتشان به و کنید می

  .... .را مردمان و کنید انکار دین در تفقّه به دلیل را خود بودن بشر

 را شـریف  وقـت  تـا  دهـیم  جـرأت  خود بر شد باعث اینها ي همه

 بـراي  را زمانی دانید، می به مصلحت اگر کنیم تقاضا و گردیم مصدع

 بـه  دل و جـان  با) ما خود و( فرزندانمان تا نمایند تعیین شما زیارت

 راه اول در مـا  دانفرزنـ  خصوصـاً  داریـم،  امیـد  بشـتابیم،  شما زیارت

 دعـاي  و حضـرتعالی  زیارت از را دلشان قوت الهی، تکالیف به تشرّف

  .نمایند کسب شما خیر

 دهند کوشش به نه وصالش گرچه

  بکوش یتوان که دل يا درــق هر   

 صعب است یگناه نه حافظ يرند

 پوش بیع هــــادشــپ رمـــک با   

 بده رادشـم رشـــالع کــمل يا

  گوش دار بدش مــچش رـــخط از  

  أن دعوانا آخر و
ّ

��مدهللا ملني رّب  ا   العا

  هاي خانواده احترام با  

  اسفندیاري زهرا ـ خراتی زهرا  

  جعفري فاطمه و نژاد خرم فاطمه  

***  

 مـن  با هللا تیآ دفتر از که بود نگذشته نامه نیا لیمیا از روز چند

  ...گرفتند تماس

 پس، آن از آنچه که کنم می بسنده نکته همین به مختصر این در
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 پـرواز  هـا  آسمان در دخترانمان و همراهان من، شد باعث افتاد اتفاق

  !خالی دوستان شما ي همه جاي چسبید، ما به خیلی کنیم،

  .فتمیب پشت از که رمیبگ باال آنقدر را سرم نبودم مجبور 

 هللا تیـ آ حضـرت  سـخنان  ي گزیـده  اینکه از قبل رسید؛ نظرم به

بـا   تا باشد تر مناسب شاید کنم؛ ذکر مان خانوادگی جمع در را صانعی

 ایشـان  زیارت از توفیق قبل که هوایی و حال و اولیه اتفاقات توصیف

  .گیرید قرار جلسه آن فضاي در اندکی آمد، وجود به

 صـانعی  آقاي دفتر هاي مالقات بخش مسئولین از که »م« آقاي با

 در صـبح  11 اعتسـ  تـا  10:30 سـاعت  بـین  کـه  داشـتیم  قرار بود؛

  .شد هم طور همین که باشیم حاضر صانعی هللا تیآ حسینیه

 فیتشـر  ناآل گفتند ؛ گرفتم را »م« يآقا سراغ و مراجعه دفتر به

 در. گذاشـتم  انیم در بود آنجا که يزیعز با را مالقات موضوع. ندارند

 اسـت  دیـ بع و دارنـد  دیشد کسالت آقا حضرت: «گفتند تعجب کمال

  ».باشند داشته حضور امکان امروز

 را... و مـان  دختـران  و همسران را، ها بچه ما. شد خراب سرم بر دنیا... 

  .بود خرابی شُرف در همه رسید می نظر به و بودیم آورده امیدي چه با

 کـرده  هماهنـگ  هم قبل از و آمدیم تهران از ما گفتم: ناراحتی با

 بـا . کردید می ماعال را مراسم لغو و گرفتید می تماس کاش اي بودیم،

 همراهـان،  به را موضوع این دانستم نمی. شدم خارج حسینیه از اندوه

 هـا  بچـه  .بگـویم  چگونـه  رسیده تکلیف سنِ به تازه هاي بچه خصوصاً

 و بودنـد  کـرده  آمـاده  صـانعی  آقاي از سؤال انجام براي را خود حتی

  ! ها بچه اعتماد ي همه تخریب یعنی مالقات لغو اعالم

 آقـاي  همـان  کـه  بـودم  موضـوع  انتقـال  چگـونگی  ابِت و تب در
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 بـودیم  ایسـتاده  بالتکلیـف  حسـینیه،  کوچه کنار در که ما به گرامی؛

 شـما  بگـوییم  آقـا  بـه  رفتـیم  کنید، صبر اندکی گفت: و کرد مراجعه

  .آید می هم او انشاءاهللا! اید آمده

. شـویم  حسـینیه  وارد کـه  کنند اعالم ما به تا گذشت کمی زمان

 مـا  از آنجـا  در و هـدایت  حسینیه باالي ي طبقه در اتاقی به را جمع

 بـه  چشممان که نگذشت لحظاتی. آوردند عمل به مختصري پذیرایی

  .شد روشن هم صانعی هللا تیآ حضرت زیارت

 خـود  کوتاه توضیحی ارائه براي و نشستم ایشان روبروي ابتدا من

 من و »!کن صحبت و بنشین کنارم بیا« فرمود: که کردم می را آماده

 ایشـان  ممانعـت  بـا  کـه  نشسـتم  زمین بر کنارش در خواسته خدا از

 بـدین  و داده قـرار  کنـارش  در اي صندلی له، معظم اصرار با و مواجهه

  .نشستم کنارش در که شد گونه

  ... .که نداد اجازه بنده اي دقیقه سه دو توضیح در

 سـه  نوشـته  از را مجلس يهوا و حال فیتوص یمابق د،یده اجازه

  :میریبگ یپ مجلس در نیحاضر از نفر

 گونـه  ایـن  دیـدار  ایـن  مـورد  در »مقداد« ام گرامی دوست نوشته

  :است

***  

صانعی گذشت یکسـري نکتـه    هللا تیآاي که با  در جلسه ؛با سالم

البتـه سـعیم بـر    م (کـن  به یادگار برایم ماند که خدمتتان عـرض مـی  

 سـازي پرهیـز    س نمـایی و بـت  توصیف آنچه گذشت است و از مقـد

 :خواهم کرد)

  . ایشان با وجود کسالتی که داشتند برایمان صحبت کردند. 1
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ابسـتگی بیـان    و و در ابتداي جلسه... نظر خود را بـدون تـرس  . 2

  . کردند

کردنـد   بیان نمی »فست فودي«ایشان مطالبشان را به صورت . 3

 من ایـن طـور   دادند. و پشت هر حرفشان دلیل عقل پسندي ارائه می

  . کردم تر با نظراتشان ارتباط برقرار می راحت

دانید چرا آن را در ردیف  اگر کافر را نجس می«:  به ما فرمودند. 4

انسـان بمـا هـو    «گویـا ایشـان بـراي     »؟! دهید سگ و خوك قرار می

  . شدند می قایلمنزلت  »انسان

َو ﴿درباره آیه  .5
َ

ت
َ

 ف
َ

ت
ْ

م
َ

ز
َ

ا ع
َ

ذ
ِ

إ
َ

 ف
ِ

ر
ْ

م
َ
 األ

ِ
 يف

ْ ُ
ْر�

ِ
او

َ
ِ َوش

ّ
 اهللا

َ َ
� 

ْ
ل

َّ
﴾ک

برداشـتی   1

ي اکثریـت  أمتفاوت از دیگر علما داشتند و پیامبر اکـرم را مجـري ر  

  .آید می دانستند که با اصل پسندیده دموکراسی جور در می

هایشان بوي صلح و دوسـتی بـا غیرمسـلمان حـس      از صحبت .6

 ممکن است یک نفر دور از اسالم باشـد یـا  «:  . آنجا که فرمودند کردم

حتی فهمش در حدي نباشد که اسالم را بفهمد. چرا ما باید اینهـا را  

  ».نجس بدانیم؟

7. اي  ع بیان کردند تا هرکس درخور حـالش نکتـه  مطالب را متنو

  . بگیرد

منـدي خـودم را بـراي شـناخت عمـق       از این جلسه عالقه : نتیجه

  . بینم نظرات ایشان بیشتر می

  با سپاس فراوان از شما  

  نژاد مخر مقداد  

***  
                                                

 .159 ي آل عمران، آیهي  سوره. 1
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 گونـه  ایـن  برادر خوبم جناب حسین اسفندیاري در این خصـوص 

  اند: نمودهمرقوم 

***  

 ،تـر از بقیـه نیسـتند    تواضع و دقت بسـیار ایشـان در اینکـه بـاال    

  حالوتی وصف نشدنی داشت:

  .بند بودندیکه در آن ساعت داشتند به قرارشون پا یبا کسالت .1

ي  خــود کــه از همــه هنگــامی کــه وارد شــدند و بــر صــندلی .2

نشستند و آنهایی که دور تـر بودنـد    ها ارتفاع کمتري داشت، صندلی

تـري تشـکیل    ي کوچـک  را دعوت کردند که جلـوتر بیاینـد و حلقـه   

  .دهیم

با وسواس به تکریمی که شما در شروع صحبت خـود داشـتید    .3

اي در اذهان ما ایجاد کنند کـه   اعتراضی صریح کردند که نکند شائبه

ي دائمـی از نفـس را در    شد مراقبه اند، و می اي جدا بافته ن تافتهایشا

  سکناتشون به وضوح مالحظه کرد.

براي ما که جمعی خانوادگی بودیم با انرژي و به دقت صحبت  .4

کنم اگر قرار بود بـراي تریبـون صـدا و سـیما و      کردند، و گمان نمی

انـرژي بیشـتري    ،ایراد سخنرانی نمایند ،ها نفر مخاطب براي میلیون

  کردند. صرف می

از کلمـات و اصـطالحات    ،کامل ين غنایمتن گفتارشان در ع .5

  از داشت.ین نیرا مخاطبشان چنیبود، ز یخال یف علممتکلّ

چرخاندنـد و کسـی از    نگـاه مـی  ،  ي همـه  به سادگی در چهـره  .6

هـاي حاضـر در    نگاهشان محروم نشد، و به زیبـایی بـه سـوي خـانم    

لوك را رعایت نمودنـد، و بـه نظـر مـن ایـن یعنـی       جلسه نیز این س
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  یک موضوع ساده در خصوص زنان. ي تکریم عملی و ساده

حی میان ما حاضر نبـود، در سـالن غیـر از مـا     نگاهبان و مسلّ .7

فقط دو نفر دیگر بودند، یکی خود آقاي صانعی  ،هاي میهمان خانواده

در ورودي و دیگر یک نفر از مسـئولین دفتـر کـه روي زمـین کنـار      

  .نشسته بود

ـ    ف رفتـار کردنـد کـه    خالصه اینکه ایشان آنقدر سـاده و بـی تکلّ

بـه راحتـی پرسـید و فـوراً      شد به سادگی با او ارتباط برقرار کرد، می

پاسخ شـنید، حتـی در ایـن فضـا بنـده بـه خـود اجـازه دادم مـزاح          

  مختصري هم با ایشان داشته باشم.

اسـت،   »ینـ یزم یمرجعـ « من يبرا یشان به راستیا یعنین یو ا

آسـمان بـاال    يدن او مجبور نبودم آنقدر سرم را به سـو ید يبرا رایز

  ن بخورم.یشگاهش بر زمیرم که از پشت در پیبگ

  1392وریشهر 27 چهارشنبه  

  يارین اسفندیحس  

*** 

شان را از آن جلسـه   احساس »الفـ   بهادر«همچنین جناب آقاي 

 اند: گونه نوشته این

***  

دم کـه  یـ چند نکته را بـه چشـم د   یصانع يدار با آقایسالم؛ در د

  :ده بودمیحداقل، من تا به حال ند

برخورد کرد، باالتر ننشسـت و بـه صـرف     یار راحت و خاکیبس .1

نظر مـن آدم   از که هرچند رفتار نکرد، »سمقد«ان بودن یمرجع شع

بود. یسمقد  
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» عقـل « هاي ایشان این طور فهمیـدم کـه احتمـاالً    . از صحبت2

مهمترین منبع استخراج فتوا در ایشان اسـت. منـابع فقهـی (قـرآن،     

کنـد جـنس فتواهـاي     باشد. آدم احساس می سنت، عقل، اجماع) می

  است. »عقالیی«ایشان 

. در گفتن حقیقت ترس نداشـت و نگـران آینـده دنیـوي خـود      3

  زد. نبود، راحت حرفش را می

ـ  »ارشـادي «افراد مجلـس،   ي . در خور احوال همه4 راي گفـتن  ب

  نصیب نماند). داشت. (کسی بی

ه یـ که از بق يک فردیند ید به خاطر خوشاینبا«. به ما فرمودند: 5

  .»ده گرفتینظر جمع را ناد ،دارد يشتریقدرت ب

تان از نظـر شـما و شـرع رفتـار     یها اگر بچه«. به ما فرمودند: 6

د، بلکـه بـا آنهـا صـحبت     یـ دهنشـان نزن  يانجام دادند، تو یخالف

  .»دیکن

 بـا  فروعـات  اگر، باشد، یید عقالید بایاصل تقل«. به ما فرمودند: 7

  .»ل خواست تا قانع شدید دلید بایاین در جور عقل

دانید، اما جایز نیست که  نجس می کافر را اگر« . به ما فرمودند:8

  .»هم ردیف سگ و خوك نجس بدانید و قرآن را از آنها دور کنید

جع تقلید خود را عوض کـردم و در  نتیجه: اگر خدا قبول کند، مر

کنم. خدا کند که رسـتگار شـوم.    فروعات شرعی، به ایشان رجوع می

  اهللا انشاء

  شما از فراوان سپاس با  

  الفبهادر.   

***  
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لـه   چنـد خـاطره از دیـدارهایم بـا معظـم      در این بخش بـه ذکـر  

  پردازم: می

د گـرد  مـی  بـر  1377بنده با جناب ایشان به سال  اولین دیدار .1

ــه اردوي  کــه از طــرف انجمــن اســالمی دانشــگاه شــهید رجــایی ب

انشـجویان   اصفهان دعوت شدم و سعادت همرامی با آن د دانشجویی

 نصیبم شد.

اولین برنامه ي این اردوي زیـارتی، تفریحـی؛ مالقـات بـا مرجـع      

ـ     اهللا آیـت تقلید حاضر در قم؛ جناب  دالیلـی  ه صـانعی بـود. گرچـه ب

خیر همـراه بـود و در   أیه سـاعاتی بـا تـ   حضور دانشجویان در حسـین 

اما جناب ایشان براي دیدن دانشجویان  ،ساعت پایانی شب انجام شد

  برنامه معمول و زمان استراحت خود را تغییر دادند.

شـادابی و طــراوات دانشـجویان در مالقــات بـا او مشــهود بــود و    

ایشان  سخنانی که دوستان دانشجو مطرح کرده همچنین فرمایشات

ـ   1376ر از فضاي دوم خرداد ثّأ؛ متهمگی دنبـال  ه و... بود. من امـا ب

  گشتم. می ي دیگري گمشده

خواستم بدانم آیا او همانند برخـی دیگـر!    می راستش را بخواهید

کنـد یـا    می بر تخت جلوس کرده و دیگران را زیر تخت خود هدایت

کنـد.   مـی  همانند ما بر زمین موکت شده نسشته و همانند ما سلوك

شـود و   می دنبال این بودم آیا ایشان براي خود، حریمی قایله قعاً بوا

و یا اینکه  ؟!کند که حریمش را رعایت کنند می دانشجویان را ناگزیر

 برایشـان را  با سادگیِ در سلوك، شجاعت در پرسش و سخن گفـتن 

  سازد. می شان فراهم

در  دیدم خارج از تصور بود، دوستان دانشـجوي مـا، او را   می آنچه



 ]185[   داستان مالقات با مرجعی زمینی

کردنـد. ایـن    می فی! خطابشبر گرفته و با سادگی، صراحت و بی تکلّ

 ي بود که بعضاً نوع محاوره آنها، کمـی مـرا شرمسـار   حده صمیمت ب

مجلس را به پایان برد. از همـه   اما جناب ایشان، گشاده رور، ،کرد می

  تر در این دیدار، از دست بوسی خبري نبود! مهم

ان نیز در همین مالقات صورت گرفـت  با ایش ام دومین مواجهه .2

بـه اتمـام رسـید و جمعیـت بـه همـراه        و آن زمانی بود که مجلـس 

صانعی قصـد خـروج از حسـینیه را داشـتند و مـن در کنـار        اهللا آیت

دانـم از سـر    ها را کنده بودیم. نمی ایشان، به جایی رسیدیم که کفش

  خواسـتم   مـی  دانـم شـاید هـم    شیطنت بود و یا امتحان و یـا...، نمـی  

  بفهمم آیا جنـاب شـان انتظـار دارد کسـی کفشـش را مرتـب کنـد        

هـاي آسـمانی دور    و او فقط پاهایش را میان آنها نهد و چون فرشـته 

  شود! ویا نه؟!

هـا   تااین بار نیز رفتارش خارج از انتظار معمـول ایـن نـوع مالقـ    

ـ  بود، ب کـرد و  او صریحاً اجازه این کار را نداد و خود کفشش را مرتّ

اش از حسـینیه خـارج شـدم و     پوشید و من به همراه وجـود گرامـی  

له بپرسم و با شنیدن  ی را از معظمسؤالت یافتم تقریباً در گوشی أجر

 پاسخ صریح او کامم شیرین شود و هنـوز هـم هـر وقـت بـه یـادش      

ی که عیناً در چند سـال بعـد از حضـرت    سؤالگیرم ( می افتم آرام می

و همیشگی امام پرسیدیم و همان جواب را  توسلی یار همراه اهللا آیت

  شنیدم).

است که مشـغول انجـام    1379مربوط به سال  سومین دیدارم .3

مبانی شرعی هیات منصفه در حقوق «تحقیق دانشگاهی ام با عنوان 

تی را در ایـن  سـؤاال بـودم و بـه همـین جهـت نـاگزیز شـدم        »ایران
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 ایم.تهیه و از مراجع محترم قم تقاضاي پاسخ نم  خصوص

اي چون مکارم شیرازي، صافی گلپایگانی، ملکـوتی،   مراجع گرامی

کتباً پاسخ فرموده و مراجعی همانند فاضل لنکرانی (البته عزیزي که 

ـ    استفتائاتدر دفتر ایشان براي پاسخگویی به  ه بود) ارائـه پاسـخ را ب

  مصلحت ندیدند!

رجـع  رفتم به دفتر دوم می در ایامی که براي پیگیري پاسخ به قم

سـبحانی بـود و    اهللا آیـت بزرگوار دیگر هـم وارد شـدم یکـی جنـاب     

  صانعی. اهللا آیتدیگري 

 ي برخـورد ایشـان   سبحانی و نحوه اهللا آیتبنظرم مراجعه به دفتر 

  . بود و لذت بردم... هم جالب  با بنده

صـانعی   اهللا آیـت مرجع دیگري که سر زده به بیتش رفتم حضرت 

ی مانده به ظهر، زمانی که در حسینیه در پنچ شنبه بود و ساعات بود،

به پاسخگویی بود. بنظـرم آمـد درحلقـه     میان شاگردان خود مشغول

شاگردان خود است و پاسخ مراجعین را از زبان شاگردان و با شرح و 

  فرماید. می تعدیل نظراتشان بیان

وقتی به مـدخل اتـاق حسـینیه رسـیدیم بـه ناگـاه جمعیتـی را        

ر تادور حسینیه نشسـته و عمومـاً هـم عمامـه     مشاهده نمودم که دو

اي از اتاق دوخته شـده اسـت، بـه آن     برسر بوده و نگاهشان به گوشه

  سمت که نگریستم، مرجع شیعیان را در آن نقطه یافتم.

لحظاتی گذشت و من که مبهوت از اوضاع؛ در درگاه اتاق خشکم 

ه شده به خود آمدم، دیدم نگاه همه ي جمعیت به من دوخت زده بود

لـذا بـه آهسـتگی     ،و سکوت سنگینی بر مجلس حـاکم شـده اسـت   

سالمی کردم و گفتم دانشـجویی از تهـرانم و موضـوع تحقـیقم ایـن      
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  ! ام تا از نظرات شما بهره مند شوم آست، آمده

صـانعی تمـام قـد     اهللا آیـت نشده بـود کـه حضـرت     سخنانم تمام

خود و یکی از  ت خود را برایم گشود و مرا میانایستاد و آغوش محب

  شاگردانش بر صدر مجلس نشاند.

دقیقه در موضوع تحقیق سخن گفتـیم و ایشـان بـه     45بیش از 

  فرمود و... . می تم با همراهی شاگردانش پاسخسؤاال

دقیقه بارها و باره میـان سـخنانش پریـدم و سـمت و      45در این 

 گاه ت آمیز هیچله با لبخندي محب مسوي بحث را عوض کردم و معظّ

هایم توجه کـرد   هایم را قطع نکرد. او صمیمانه به حرف ي حرف رشته

گیرم از میان مراجـع   می تم را بیان فرمود. خدا را شاهدسؤاالو پاسخ 

بزرگواري که پاسخم گفتند پاسخ ایشان مرتبط ترین پاسخی بود که 

له موضوع شناسـی تحقیـق، انگـار او    أدریافت داشتم، خصوصاً در مس

هاي  این موضوع تحقیق کرده و یه همین خاطر راه حلخود قبالً در 

  . داشت می اي بیان تازه

دقیقه، سـیراب از مطـالبش، اذن خـروج گـرفتم و بـا       45پس از 

در  هـایش؛ قصـد تـرك مجلـس کـردم.      تشکر از مالطفت و مهربـانی 

 فالنــی! اگــر: «ي راه خــروج بــودم کــه صــدایم کــرد و گفــت میانــه

وانند تعطیل کننـد و...، ننـویس کـه    خواهی طوري بنویسی که بت می

  حرام است!

گونـه بـه فکـر     ها بودم که مرجـع تقیلـدم ایـن    من در اوج آسمان

هـا و سـخنانش    گونه به فکر نتیجه عملی فتـوا  حقوق مردم است. این

  است و... .
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  محبوب مرجع افکار و آرا پیرامون

  محبوب مرجع افکار و آرا پیرامون

   :نویسنده

  )2(روزنامه نگار ، مصلی امیرحسین

  

  تاریخچه اجمالی

 امام حضرت یادگار خمینی حسن سید اهللا آیت که هنگامی

 هـا،  رسیده دوران به تازه و سابقه با انقالبیون جایگاه تبیین جهت

 را اکرم رسول حضرت فتح از پس و فتح از قبل یاران مبحث

 »فـتح  از قبـل « یاران از یکی گفت: باید صراحت به شدند، متذکّر

 بـه  تـازه « اصـطالح  بـه  سـوي  از اخیر هاي سال در که راحل امام

 گمـان  بـی  گرفت قرار پیاپی هاي مهري بی مورد »ها رسیده دوران

 در کـه  عـالمی  است، »یوسف صانعی حاج شیخ العظمی اهللا آیت«

 داشت چشم بی خمینی امام رحلت از پس سیاسی قدرت اوج

ــه ــاداش ب ــال پ ــا س ــارزه ه ــه مب ــم علی ــتم رژی ــا س ــام هی،ش  تم

 شـهر  به هجرت با تا وانهاد اي گوشه به را حکومتی هاي مسئولیت
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 یک قامت در معرفت و علم کسب دوران کردن سپري و قم مقدس

 زمان این طی. رساند خدمت دیار این مردمان به نیز تقلید مرجع

 فقـه  در نـوگرایی  علماي مریدان و شاگردان از که صانعی اهللا آیت

 همین به نیز خود آمد، می حساب به صدر یموس امام نظیر سنتی؛

 بـه  معـروف  نجفـی  حسن محمد اهللا آیت کالم از تأسی به و شیوه

 بکاه، خود هاي احتیاط از« فرمود: انصاري شیخ به که جواهر صاحب

 بـر  مبتنی اي رساله انتشار با »است. آسان شریعت اسالم، دین زیرا

 فتاواي صدور همچنین و مقلّدین شهروندي حقوق گرفتن نظر در

 هـاي  ارزش حفـظ  با توأم جامعه، مکانی و زمانی شرایط با سازگار

 نصیب را مراجع دیگر با متفاوت مرجعی عنوان اسالم، مبین دین

 کتاب در قمی میرزاي سبک به ایشان آنکه جالب ساخت. خویش

 به موارد برخی در فتوا، صدور از غیر به خویش »المسائل مجمع«

 مبناي هم که اند داشته اشاره هم فتوا آن قهیف مستندات و دالیل

 هم و باشد داشته شان گردان شا و مقلّدان براي پژوهشی و آموزشی

 در فـوق  فتواي صدور چرایی باب در نظري اختالف و شبهه جاي

 حکم اجراي خصوص در مثال طور به. نماند باقی علما، سایر میان

 از یکـی  همـواره  کـه  عـام  مـأل  در اعدام نظیر شرعی هاي مجازات

 صــانعی اهللا آیــت اســت، بــوده بشــر حقــوق فعــالین هــاي دغدغــه

 علنـی  بـر  الزامـی  هـیچ  مقدس شرع در کلی طور به: «فرمایند می

 و.» نداریم) الجمله فی زنا حد از غیر به( حدود بلکه تعزیرات، بودن

 کـه  کسـانی  و کودکـان  آوردن: «افزاینـد  مـی  ادامـه  در همچنین

 و کننده متأثر برایشان تعزیر و حدود حکاما علنی اجراي تماشاي

  . »است حرام و گناه است، نامناسب
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  اسالم در مردان و زنان برابر جایگاه

 حقـوق  پاسداشـت  بـراي  صـانعی  اهللا آیت هاي تالش میان این در

 عرفیات و ها سنّت دالیل به االیام قدیم از که اسالمی جوامع در زنان

 تــاریخ در عطفـی  نقطـه  ت،اسـ  شـده  نگاشـته  نادیـده  مـذهبی  غیـر 

 در ایشـان  هـاي  دیـدگاه  جملـه  از شود، می محسوب تشیع مرجعیت

 مختلـف  هاي حوزه در مرد و زن حقوق برابري چون مسایلی خصوص

 در ذکوریـت : «معتقدنـد  صـانعی  اهللا آیـت  که قضاوت نظیر اجتماعی؛

 و نـداریم  هم خصوصیت بر شرعی حجت و ندارد خصوصیت قضاوت،

 در مخصوصاً( قضا براي را آنان تواند می دارد، قضا بر یتوال که کسی

 همچنـین  »نمایـد.  منصـوب ) خانوادگی حقوق و زنان به مربوط امور

 اعتقـاد  نیـز  پـدر  غیـاب  در فرزنـد  حضـانت  بحث خصوص در ایشان

 قـرآن  از آیه این حکم به او، اموال و صغیر بر والیت مورد در: «دارند
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 با و دارد، اولویت پدربزرگ، بر مادر ،1

    »است. فرزند قیم پدربزرگ، مادر، نبود

: گوید می ایشان که است مرد و زن دیه تفاوت باب در دیگر بحث

دیـه   ادلّـه  اطـالق  از مستفاد حکم، این و است مساوي مرد، و زن دیه«

 نیـز  دختـران  بلوغ پایین نس .»نداریم تقیید بر معتبري دلیل و است، 

 دیگـر  مبحـث  آید می حساب به ها گذاري قانون از بسیاري مبناي که

 از ــ  سـاباطی  عمـار  موثّقه ایشان است، صانعی اهللا آیت اختالف مورد

 سـیزده  را سنّی شرط که ـ صادق امام امامی دوازده غیر اصحاب

 عـدم  تصـور  در«: افزایـد  مـی  و اند داده ترجیح داند، می قمري سال

 در دختـران  آنهاست، متعرّض فتاوا و نصوص که بلوغ عالیم سایر احراز
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  .»رسند می تکلیف به) سالگی سیزده( سن این

 عنـوان  بـه  صـانعی  اهللا آیت که دارد آن از حکایت موارد این تمام

 حقـوق  در کـه  دارنـد  اعتقـاد  موضوع این به عمیقاً تقلید، مرجع یک

 برابرنـد،  سـیاه  و سـفید  و نیست نژادي تبعیض که همچنان اسالمی،

 ایـن  در توجـه  قابـل  نکته. ندارد وجود نیز ملّیتی و جنسیتی تبعیض

 تنهـا  را زنان حقوق از حمایت قدر، عالی مرجع این که است آن بین

 علنـاّ  بلکـه  کننـد،  نمی خالصه مقاله و کتاب نگاشتن و فتوا صدور در

 از برخـی  اسـالم،  نـام  بـه  کـه  شـده  اعمال قوانین از برخی مقابل در

 مخالفـت  بـه  و گیرنـد  می موضع کند، می تضییع را زنان اولیه حقوق

 در خـانواده  از حمایـت  الیحـه  تصـویب  از پـس  چنانکـه  پردازند. می

 آن، مـواد  از یکـی  اسـاس  بر که اسالمی شوراي مجلس دوره نهمین

 به اقدام دادگاه اجازه با توانستند می قبلی همسر آگاهی بدون مردان

 اطـالع  بـدون  مجـدد  ازدواج فتوایی طی ایشان نمایند، مجدد جازدوا

 نیسـت  بیـراه  پـر  تفاسیر این تمام با. کردند اعالم حرام را اول همسر

 خاکسـپاري  مراسـم  در صـانعی  اهللا آیـت  هـاي  ضجه و ها اشک به که

 1390 سـال  مـاه  بهمن در که شفیعی خانم سرکار مکرّمشان، همسر

 بـر  گواهیسـت  کـه  داشـت  اشـاره  افتندشـت  باقی دیار به خورشیدي

 .ربانی عالم این خصوصی زندگی در زن واالي جایگاه

   يشهروند حقوق حفظ در فقه نقش

   صـانعی  اهللا آیـت  نظـر  مـد  هـا  سال این در که دیگري مهم مسأله

   اسـالمی  جامعـه  در شـهروندي  حقـوق  حفـظ  و رعایـت  اسـت،  بوده
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   مسـیر  ایـن  رد کـه  مسـلمان  غیـر  شـهروندان  حقـوق  خاصـه  است،

   همچنــین و مسـلمان  دیـه  بـا  غیرمسـلمان  دیـه  برابـري  بـه  اعتقـاد 

ــاوي ــلمان تس ــلمان و غیرمس ــم اجــراي در مس    بــا قصــاص حک

   هــاي تــالش جملــه از اســالم پویــاي فقــه هــاي ظرفیــت بــه توجــه

   اتکــا بـا  فرهیختـه  عـالم  ایـن  کــه زیـرا  اسـت،  بـاب  ایـن  در ایشـان 
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 عمومیت به قایل 1

   اســالمی حکومــت در خــونش کــه انســانی هــر قتــل بــراي قصــاص

ــرم ــت، محت ــدون اس ــاوت ب ــث از تف ــلمان حی ــافر و مس ــودن ک    ب

  .  مقتول و قاتل

 موسـیقی  دربـاره  نظرشـان  اهللا، آیت نوگرایانه هاي دیدگاه دیگر از

 ایـن  با و دانند می محتوایی حرمت ار غنا و موسیقی حرمت که است

 بـاري  و بند بی ترویج آن، در که اي موسیقی و غنا و صوت هر نظریه

 بـد  را اسـالم  چهره و نباشد ها انسان کشیدن انحراف به و عفّتی بی و

 .دانند نمی حرام را ندهد نشان

  جامعه به نسبت یتفاوت یب عدم

 مناصـب  از فـارغ  که دوران این طی صانعی اهللا آیت دیگر سوي از

 نسـبت  گاه هیچ بودند حوزوي و علمی هاي پژوهش مشغول حکومتی

 نشدند، غافل مردم زندگی روي آن تاثیر و جامعه سیاسی وضعیت به

 هشـت  در کشـور  مـدیریتی  ارکـان  در ها مدیریت سوء از برخی حتی

 از اصـــولگرایان قاطبـــه یکپارچـــه حمایـــت زمامـــداري... و ســـال
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 و اعتـراض  مـوارد،  از اي پـاره  در نیز دهم و منه هاي... دولت سیاست

   مواضـع،  ایـن  اخـذ  کـه  جایی تا داشت دنبال به را ایشان شدید تأثر

  . افـزود  عمـوم  نـزد  در مردمـی  مرجـع  ایـن  محبوبیـت  به روز به روز

 جامعـه،  مسـایل  قبـال  در اي شـجاعانه  هاي گیري موضع چنین البته

   صــانعی اهللا آیــت ســمت بــه نیــز را هــایی واکــنش و حواشــی

 مدرسـین  جامعـه  1388 مـاه  دي در آنکـه  جملـه  از ساخت، معطوف

 مرجعیـت  تصـدي  شایسـتگی  ایشـان  کـه  کرد اعالم قم علمیه حوزه

 جنـاح  بـه  نزدیـک  تشـکّلی  کـه  مدرسـین  جامعه اطالعیه در! ندارند

  :  بود آمده است، اصولگرایان

 مدرسین جامعه مؤمنان، مکرّر هاي پرسش به توجه با«

 در آمـده  عمـل  بـه  تحقیقـات  براساس قم هعلمی حوزه

 نتیجه این به متعدد جلسات از پس و گذشته سال یک

 تصدي براي الزم هاي مالك فاقد ایشان که است رسیده

  .»  باشد می مرجعیت

 دهه اوایل از مدرسین جامعه بدانید که است جالب حال این با

   ردهکـ  منتشـر  »جایزالتقلیـد  مراجـع « عنـوان  بـا  را لیستی هفتاد

 جملـه  از معـروف  مراجع دیگر از بسیاري و صانعی اهللا آیت نام که

 مشـاهده  آن در نیـز  گلپایگـانی  صافی اهللا آیت و سیستانی اهللا آیت

 خودسـر  اي عـده  موضوع این از پیش است، ذکر به الزم شود. نمی

 شـهرهاي  در ایشـان  دفـاتر  و صـانعی  اهللا آیت بیت به حمله با هم

 شـده  تقلیـد  مرجـع  ایـن  دینی هاي فعالیت زا مانع عمالً مختلف،

 طـور  همـین  و مقلّدانش با تقلید مرج این ارتباط نوعی به تا بودند

 .نباشد میسر مردم
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  مستقل تیمرجع از نجف و قم تیحما

 محققـین  و مدرسـین  مجمـع  برانگیـز،  تأمـل  وقایع این دنبال به

 ارانتشـ  بـا  اسـت،  نزدیـک  طلبان اصالح جناح به که قم علمیه حوزه

 مدرسـین  جامعـه  دبیر بیانیه از تأسف و تعجب اظهار ضمن اي بیانیه

   که: کرد اعالم قم علمیه حوزه

 کـه  نیسـت  حکومتی مناصب مثل مرجعیت موقعیت«

 نصـب  در حقی خود براي تشکّلی و نهاد گروه، شخص،

  .»باشد قایل آن عزل و

 همچنـین  و مرجعیـت  جایگاه مبحث آنکه دلیل به هم طرفی از 

 جنـاحی  و سیاسـی  اختالفـات  از باالتر صانعی اهللا آیت منزلت و شأن

 نجـف  و قـم  فضالي و علما همچنین و تقلید عظام مراجع دیگر بود،

 بـه  لـب  رتبـه،  واال فقیـه  این علیه آمده وجود به روند به اعتراض در

 برخواستند. مردمی فقیه این از حمایت به یکصدا و گشودند اعتراض

 به واکنش در داشتند سکنی عراق در که انیسیست علی سید اهللا آیت

 بـراي  صـانعی  اهللا آیـت  صـالحیت  عـدم  بـاب  در شـده  صادر اطالعیه

  :  کردند اعالم مرجعیت

 مراجـع  صـالحیت  تشـخیص  مرجـع  مدرسین جامعه«

  .»  نیست

 اهللا آیت از تقلید ادامه نیز اردبیلی موسوي عبدالکریم سید اهللا آیت

  .کرد عنوان بالمانع را صانعی

 موضـوع  ایـن  درباره همدانی نوري حسین اهللا آیت دیگر، سوي زا 

  :  گفتند

 زیـر  را تقلید مرجع یک صالحیت توان نمی سادگی به«
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    ».برد سؤال

  :  داشتند اعالم شیرازي مکارم اهللا آیت و

 نیسـت  وارد ایرادي صانعی اهللا آیت از پیروي ادامه در«

 سیاسـی  هـاي  دیـدگاه  خمینـی  امـام  کـه  طور همان و

 مرجعیـت  به اما دانستند می مردود را منتظري اهللا تآی

 مقلّـدانی  چنـان  هـم  ایشـان  و نشـد  وارد خللـی  ایشان

 گونـه  همـین  بـه  نیز صانعی اهللا آیت موضوع در داشتند،

  .»  شود برخورد

 :داشتند اظهار مورد این در نیز زنجانی بیات اسد اهللا  آیت

ــر مؤکــد تأکیــد ضــمن اینجانــب«  ــت و شــأن ب  منزل

 اهللا آیـت  حضـرت  عـالی مقـام   مرجع فقهی و هادياجت

ـ  ـ  صـانعی  در را ایشـان  مقلّـدان  همـه  ـ  تعـالی  اهللا دهای 

    »دانم. می مأجور ایشان فتاواي از پیروي

 هاشــمی اکبــر علــی اهللا آیــت هـم  سیاســی هــاي چهــره میـان  در

 مجمـع  ریـیس  همچنـین  و خبرگان مجلس وقت رییس رفسنجانی،

 صـالحیت  رد بـاب  در سـؤالی  بـه  پاسـخ  در نظام، مصلحت تشخیص

  :  گفتند صانعی اهللا آیت مرجعیت

 یـا  نصب جایی توسط مرجعی گاه هیچ تشیع تاریخ در«

 پرداخـت  و خـود  تشـخیص  بـا  مـردم  بلکه نشده، عزل

 انتخـاب  را مجتهـد  عنـوان  بـه  مناسـب  فـرد  وجوهات

  .»اند کرده

 ایـن  بـه  واکـنش  در صـانعی  اهللا آیـت دفتـر   تفاسیر، این تمام با 

 اسـامی  انتشـار  خواسـتار  تنهـا  زدنـی  مثـال  صـدر  ي سعه با موضوع
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 مدرسـین  جامعـه  به منسوب نامه در اشاره مورد جلسات در حاضران

 اهللا آیـت  صالحیت عدم به که شد کسانی علمی سوابق شدن روشن و

 مصالح در اجرا مشروعیت« ایشان نظر از که چرا! اند داده رأي صانعی

 اکثریت نظـر و مردم با منحصراً نداردـ صیخا حکم اسالم که ـ عامه

 طـور  بـه  آنـان  رضایت و آرا به منوط مشروعیت، و است آنان توده و

 .»است اکثریت طریق از یا و کلّی،

 از ناشـی  هـاي  تالطـم  از گـذر  و ها نشیب و فراز این تمام با باري؛

 یوسـف  حـاج شـیخ   العظمـی  اهللا آیـت « نـام  ایـن  اکنـون  ایام، توفان

 جـان  و دل در نیکـی  بـه  کـه  اوسـت  امثال مردانی و زنان و »صانعی

 نقـش  مردمـی،  حقیقتـاً  و قـدر  عالی مرجعی عنوانی به خداجو مردم

  .است بسته
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  شناس زمان و آشنا درد مرجع

  شناس زمان و آشنا درد مرجع

  :نویسنده

  )3(، فعال سیاسیآرمین محسن

  

  جامعه و نیاز زمان

 بـا  آشـنایی  و جدیـد  یتمـدن  و فرهنـگ  بـا  مسلمانان ي مواجهه

 و هـا  چـالش  با را آنها جدید، دوران در معرفتی و علمی دستاوردهاي

 کـه  هـایی  بحـران  و ها چالش. است کرده مواجه متعددي هاي بحران

 را مقـدس  متن و دین از فهم و درك در نظر تجدید و بازنگري نوعی

  .  نماید می ناپذیر اجتناب

 نظـام  آن رأس در و ريبشـ  دسـتاوردهاي  با دین نسبت دشواري

 اجمـاع  مـورد  ي اندیشـه  و نظـر  سـطح  در دسـتکم  کـه  بشـر  حقوق

 چـالش  و تـرین  مهم از یکی  است، جهانی تعامالت مبناي و بشرامروز

 جدیـد  مدنیت و فرهنگ با مسلمانان مواجهه هاي عرصه برانگیزترین

 بـا  سازگاري براي الزم ظرفیت از جاودانی دین مقدس متن آیا. است
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 حقـوق  بـا  ناسازگاري یا سازگاري از فارغ است؟ برخوردار بشر حقوق

 و عـدالت  بـا  سـازگار  کـه  قرآن آسمانی کتاب از قرائتی ارائه آیا بشر،

 میـان  تعارضـات  بـاره  در اسـت؟  ممکن باشد ها انسان حقوقی برابري

 در شـده  پذیرفتـه  هـاي  ارزش عنـوان  بـه  آزادي و برابـري  و شریعت

  رد؟ک توان می چه معاصر دنیاي

 و مواضـع  هـا  پرسـش  ایـن  برابـر  در مسـلمان  عالمان و متفکران

 و تعـارض  ایـن  درك بـا  برخـی . انـد  کرده اتخاذ متفاوتی رویکردهاي

 یـا  و بشـر  حقـوق  اساسـاّ  و بگیرنـد  نادیـده  را آن انـد  کوشیده تفاوت

 نشناسـند،  رسـمیت  بـه  را اساسی حقوق از ها انسان برابرِ برخورداري

 اسـالم  میان سازگاري براي تالش و عرصه این به ورود معتقدند زیرا

 دیـن  استحاله و مسخ به آن نهایت که است راهی آغاز بشر، حقوق با

 دموکراسـی  و بشـر  حقـوق  با قرآن تعارض ایشان تصور به. انجامد می

 تفکـر  و توحیـد  بـر  مبتنـی  اسـالم، . است مبنایی و بنیادین تعارضی

 اندیشـه  بـر  مبتنـی  بشـر  حقـوق  و دموکراسی اما است، خدامحوري

 این از نوري اهللا فضل شیخ مرحوم. است سکوالریسم و محوري انسان

 و منحوسـه « کلمـه  او اعتقـاد  بـه . رفـت  می شمار به عالمان از گروه

 تضـادي  اسـالم  بـا  و اسـت  الحـادي  نگرشـی  زاییـده  »آزادي مشؤمه

 هرگونـه  گـروه  ایـن . دارد پیروانـی  تفکـر  این نیز امروز. دارد بنیادین

 نیـز  و دینـی  شناسـی  انسـان  مبـانی  در بازنگري زمینه در را یتالش

 دینـی  اندیشـه  کـه  چالشی شدت از کاستن منظور به شریعت احکام

 و طلبـی  نظـر  تجدیـد  نوعی و ناموجه  روبروست، آن با روزگار این در

. داننـد  مـی  الحادي و دینی ضد هاي اندیشه برابر در تنازل یا و التقاط

 از اسـالمی  اندیشه پذیري تأثیر یعنی قدیم؛ اطالتق که حالی در آنان
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 بـه  را) گذاشـت  التقـاط  را آن نـام  بتـوان  اگـر  البتـه ( یونـانی  فلسفه

 را جدیـد  هـاي  اندیشـه  از پـذیري  تـأثیر  هرگونه شناسند می رسمیت

  .دانند می جاویدان دین خودبسندگی و اصالت به اعتقاد با مغایر

 طـور  بـه  و بشـر  حقـوق  و دیـن  بنیـادین  تضـاد  در دیگـر  برخی

 بـه  دسـتیابی  بـراي  تـالش  بیهودگی و بشر حقوق و آزادي مشخص

 هـا  آن بـرخالف  اما موافقند اول گروه با دو، این میان سازگاري نوعی

 صـرفنظر  مـدرن  هـاي  ارزش سود به دینی هاي آموزه از باید معتقدند

 حوزه در و کرد محدود شخصی حوزه به را دین که این حداکثر. کرد

. پرداخت امور ساماندهی به بشري حقوق هاي ارزش ساسبرا عمومی

 ایـن  عموماً مسلمان کشورهاي در ناسیونالیست و سکوالر هاي جریان

  .اند برگزیده را رویکرد

 از یـا  و هسـتند  تئوریک عمق فاقد که مسلمانان از دیگر گروهی

 و متـدیک  غیـر  هـاي  روش بـا  ندارند آگاهی جدید هاي اندیشه مبانی

 سـازگار  ظاهراً دینی هاي آموزه برخی ضابطه بی و صولیا غیر گزینش

 اسـالم  میان تنها نه که اند شده آن مدعی  بشري، حقوق هاي ارزش با

 و هـزار  در اسـالم  بلکـه  نـدارد،  وجود تعارضی آزادي و بشر حقوق و

 پیشـرفته  سطحی در بشر حقوق و دموکراسی از پیش سال چهارصد

  .  است گفته سخن تر

 بـا  و سـنتی  فقه اصول و مبانی به اتکاي با اند یدهکوش نیز گروهی

 را گروه این. بکاهند چالش این حدت و شدت از پراکنده اجتهادهاي

. دهنـد  مـی  تشـکیل  کالسـیک  آموزشی نظام آموختگان دانش عمدتاّ

 چـالش  از جـامعی  و عمیـق  درك کـه  ایـن  دلیـل  نیزبه رویکرد این

 نتیجـه  و نیسـت  چـالش  ایـن  حل به قادر ندارد آن عوامل و موجود
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 پشـتوانه  فاقـد  و نامنسـجم  و پراکنده اجتهادهاي حد از هایش تالش

  .است نرفته فراتر کالن و جامع نظري

 دانـش  عمومـاً  کـه  مسـلمان  متفکـران  و روشـنفکران  از گروهـی 

 فقـه  و شـریعت  در را مشـکل   هسـتند،  جدید آموزشی نظام آموخته

 کـه  است روشن. کنند می دعوت شریعت بدون دین به و  یافته سنتی

 داشته ویژگی دو بایست می لزوماً دین امر در اي نوگرایانه رهیافت هر

 باشـد  داشته جدیدي نیازهاي و ها ضرورت با نسبتی سو یک از  باشد

 دیگـر  سـوي  از و بیابد پاسخی ها آن براي دین درون از کوشد می که

 بـه  وانـد بت کـه  طـوري  بـه  باشد، داشته آن متن و دین با نسبتی باید

. بکوشـد  آن از جدیـد  هاي شیوه و ها راه استنباط در روشمند صورتی

 سـیره  مقـدس قـرآن،   مـتن  بـا  کـه  رو آن از شریعت حذف رهیافت

 رو هـیچ  بـه  نـدارد  سـازگاري  هـیچ  مسـلمانان  تـاریخ  و دین اولیاي

 و شـود  نمـی  تلقـی  دینـی  اندیشه و متن از برآمده و درونی رهیافتی

  .  کند برقرار رابطه مسلمان امعجو فرهنگ با تواند نمی

 ضـرورت  را چـاره  راه انـدیش،  روشن عالمان از گروهی باالخره و

 تأکیـد  جدیـدي  فقهـی  دسـتگاه  ارائـه  و مبـانی  و اصـول  در اجتهاد

 و توحیـد  یعنـی  دینـی،  اندیشـه  گـوهر  بازتولیـد  به قادر که اند کرده

ـ  آنـان . شـود  مسـلمان  فرد زندگی و عملی احکام حوزه در عدالت  هب

 کـه  اندیشـند  می فقهی دستگاه یک از روشنی الگوي و جامع طرحی

 و هـا  کاسـتی  فاقـد  ثانیـاً  باشـد،  داشته دین متن با وثیقی پیوند اوالً

 و واقعیــات بــا ثالثــاً و باشــد ســنتی فقــه دســتگاه هــاي ناکارآمــدي

 و بین روشن فقیهان عمدتاً گروه این .باشد سازگار امروز هاي ضرورت

 توانمنـدي  بـه  دیـن،  اصالت به اعتقاد ضمن که ندهست اندیشی ژرف
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 رو ایــن از. دارنــد بــاور امــروز، بشــر نیازهــاي بــه پاسـخگویی  در آن

 حرکـت . کننـد  جمـع  بایکدیگر را »معاصرت« و »اصالت« کوشند می

 را ایـده  همـین  سـنت  اهـل  جهان در جدید دوره در »المقاصد فقه«

 در کـه  انـد  عقیـده  ایـن  بر »المقاصد فقه« طرفداران. کند می تعقیب

 دینـی  آراي ارائـه  بـه  اهتمـام  از پـیش  موجود هاي چالش با مواجهه

 بـه  و اندیشـید  شـریعت  مبـانی  و فلسفه و دین غایات در باید جدید،

 گفـت:  مـی  کـه  مطهري مرحوم. گماشت همت حوزه این در بازنگري

 دیـن  هرچـه  کـه  نیسـت  چنـین  این. است احکام سلسله در عدالت«

 »گویـد  مـی  دیـن  است عادالنه چه آن هر بلکه است عادالنه گوید می

 ضـرورت  از سـخن  ایـن  با او. داد می توجه ضرورت همین به واقع در

 برابـري  و عـدالت  آن در کـه  گفت می سخن فقهی دستگاهی تدوین

 اگـر  نیز شریعتی مرحوم. باشد شریعت احکام استنباط مبانی از یکی

 را چـاره  راه اما داشت،ن فقه در دستی و نبود حوزه آموخته دانش چه

 نظریـه  طـرح  بـا  قابل احمد مرحوم. دانست می اجتهاد نوع همین در

 اهللا آیـت  مرحـوم . داشـت  ناتمام تالشی مسیر این در عقالنی شریعت

 در خـویش  شـریف  عمـر  آخر هاي سال در ویژه به منتظري، العظمی

 بـه  امـا  الغـر  رسـاله  در او. کرد ارزشمندي هاي راهگشایی عرصه این

 و شناسی انسان مبانی برخی در اجتهاد با »حقوق« پرمحتواي یتغا

 اسـالمی ـ شـیعی    فقـه  روي به را فراخی عرصه دین، شناسی جامعه

 و گشـود  انسان اساسی حقوق ي باره در نو احکامی به دستیابی براي

 نـه  که راهی. ساخت هموارتر را اجتهاد اصول و مبانی در بازنگري راه

 تـا  دسـتکم  شاگردانش نه و یافت را آن ادامه فرصت بزرگوار آن خود

  .  اند کرده بدان شایسته اهتمامی کنون
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 ایـن  برجسـته  مصـادیق  از صـانعی  العظمـی  اهللا آیت ما روزگار در

 جامعـه  در صانعی اهللا آیت. آشناست درد و بین روشن عالمان از گروه

 و نقـش  امـا . شـود  مـی  شـناخته  متفاوت فقهی آراء و اجتهادها به ما

. نیسـت  محـدود  حـد  ایـن  بـه  زمانشـناس  تقلیـد  مرجع این یتاهم

 و اجتهـاد  و استنباط مبانی بخش در چه صانعی اهللا آیت هاي نوآوري

 حـل  امکـان  زمینـه  در را امیدبخشی انداز چشم فقهی، احکام در چه

 هاي کتاب. گشاید می ما روي به انسان اساسی حقوق و اسالم دشواره

 روشـن  عـالم  ایـن  روشـمند  اجتهادهاي از هایی نمونه »الثقلین فقه«

 بـه  صانعی اهللا آیت خروج و ورود روش و استدالل نحوه .است اندیش

 در ایشان متمایز متدولوژي از فقهی، حکم استنباط براي مسأله یک

  .  دارد حکایت فقهی منابع از استنباط

  دینی؛ منبع ترین موثّق عنوان به قرآن به توجه �

 هـاي  اسـتنباط  صـحت  مالك و بنام عنوان به قرآن دادن قرار �

  فقهی؛

 قـرآن  بـا  که روایاتی به اعتنایی بی و قرآن پرتو در روایات فهم �

  دارند؛ تعارض

  دینی؛ منابع از حکم استنباط  مالك عنوان به عدالت اعتبار �

 حکـم  اسـتنباط  در مسـتقل  عقـل  منزلت و نقش به دادن بها �

  یشرع

 دیگـر  از ار ایشـان  فقهـی  متـدولوژي  کـه  هستند هایی مؤلفه  �

  است. کرده متمایز معاصر فقیهان

 چـون  مؤسسـی  بزرگـان  روش از هایی نشانه توان می که گونه آن

. کرد مشاهده ایشان فقهی استنباط روش در توان می را مرتضی سید
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 وارسـتگی  و مقـام  و جاه برابر در حریت و شجاعت کنار در همه، این

 از را ایشان علمیه، هاي حوزه در رایج مناسبات ویژه بندهاي و قید از

 و مهـري  بـی  بـا  گـاه  کـه  تمـایزي . اسـت  سـاخته  متمایز خود اقران

 شـاگردان  گفـت  بایـد  متأسـفانه . است همراه باري اندوه قدرناشناسی

 و کــرده تأکیـد  ایشـان  فقهــی آراء تمـایز  بـر  کــه میـزان  آن ایشـان 

 شاید. اند نپرداخته ایشان اجتهادي مبانی و اصول تبیین به کنند، می

 بیان از فراتر که نباشد جا بی صانعی اهللا آیت حضرت از انتظار این هم

 و ارزشـمند  بسـیار  خـود  درجـاي  کـه  متفاوت و شجاعانه فقهی آراء

 تبیـین  بـه  سبک صاحب و مبنا صاحب فقیهی مقام در است، مغتنم

 که گونه آن دین، غایات و اهداف با متناسب استنباط مبانی و اصول

  .  ورزند اهتمام بیاید، کارآمد فقهی اهدستگ طراحی کار به
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  گرید ینگاه از ارتداد

   گرید ینگاه از ارتداد

  نویسنده:

   دینی احمدي، فعال سیاسی و پزوهشگر رضا

  مقدمه

 بـا  کـه  اسـت  اسـالمی  فقـه  در برانگیـز  جنجال مباحث از ارتداد

 بـر  معاصـر  فقهـاي  از اي دسته. است روبرو جدي مناقشات و سؤاالت

  .نمایند ارایه موضوع این از تفسیري نو تا ندا شده آن

 در کـه  اسـت  فقهـایی  جملـه  از صـانعی  اهللا آیـت  اندیش نو فقیه

 مرتـد  موضـوع  دارنـد، بـه   فقـه  حوزه در که نوین تفسیرهاي راستاي

 بـراي  کـه  اسـت  مجـازاتی  مرتـد  موضوع در عمده سؤال. اند پرداخته

 با اسالم پذیرش و است ممنوع عقیده در اکراه اگر. است مطرح مرتد

 پـس . باشـد  آزاد باید نیز اسالم از خروج است، همراه اختیار و آزادى

 مرتد مجازات به عنوان سخت چنین عقوبتى دین از خروج براى چرا

 و اجبـار  نـوعى  اساس بر دین بر ماندن روش، این است؟ شده تعیین

 حفـظ  براي یا بماند اسالم بر اجبار بر کسی اگر. است همراه تحمیل
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 ریـا  و تظاهر با بیشتر باشد، اجتماعی امکانات از مندي بهره یا و جان

  .باشد می کاري

  ارتداد مفهوم

 در و اســت بازگشــت معنــاي بــه لغــت در »الــرّد« واژه از ارتــداد

   .شود می نامیده رده و ارتداد کفر، به بازگشت دینی فرهنگ
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 بلیـغ ت و دیـن  انکـار  ابـزار  خود حقیقی معناي در ارتداد واقع در

 و اسـتدالل  پایـه  بـر  مبتنـی  نـه  است، ستیز و عناد روي از آن علیه

 ارتـداد  فلسـفه  کـه  گفـت  تـوان  می رو این از اشتباه، و شبهه از ناشی
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 اخـالق  و نظـم  تهدیـد  نتیجـه  در و دیـن  علیه تبلیغ: از است عبارت

  .اسالمی جامعه عمومی

  آن مجازات و ارتداد طیشرا

شرك و کفر مث«  اسـت  این مقصود رسد مى نظر به »الماالسـ عن خرج و ا

 دیـن  بـه  اینکـه  از اعـم  اسـت؛  شـده  خارج اسالم دایره از شخص که

 بالغ کفر حالت با و شود کافر بلوغ از قبل اگر آیا نه؟ یا بگرود دیگرى

 شـود،  بـالغ  مسـلمانى  حالت با باید یا کند مى صدق تعبیر این گردد،

  .کند قصد تعبیر این تا. گردد خارج اسالم از سپس

 که شود می کسى شامل مرتد مجازات. است دین از خروج ارتداد،

 اظهـار  و ابـراز  علنـی  صورت رابه خروج که آنگاه و شده خارج دین از

 او ارتـداد  از کسی و نکرده اظهار و ابراز را خود ارتداد اگر اما. دارد می

. اسـت  قلبـی  امـر  یـک  اعتقـاد  زیـرا  شود؛ نمی مجازات نباشد خبر با

 نـه  اوسـت  اجتمـاعى  گنـاه  و جـرم  دلیـل  به مرتد مجازات راین،بناب

  .وى شخصى ى عقیده

  موضوع تبیین

 نمایـد  اختیـار  را کفر و شده خارج اسالم از که است کسی مرتد 

شرك و کفر مث«  یـا  دین اصل انکار با اسالم از خروج .»االسـالم عـن خرج و ا

 اگـر  نیـز  و شود، مى حاصل) معاد و نبوت توحید،( دین اصول از یکى

 واضـح  و روشـن  مسـلمانان  ى همه براى که را دین ضروریات از یکى
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 ایـن  بـه  انسـان  و باشـد  رسـالت  انکـار  بـا  مالزم که اى گونه به است،

 امـام . شـود  مـى  حاصل ارتداد انکار کند باز باشد، داشته توجه مالزمه

ملرتد«: است گفته مرتد تعریف در نیز خمینى  و اإلسـالم عن خرج من ھو ا

 آیـین  و شـده  خارج اسالم دین از که است فردى مرتد ؛»ال�فر اختار

  .گزیند بر مى را کفر

   مرتد اقسام

 احکام در بندي تقسیم نوع این. شود می تقسیم دسته دو به مرتد

  است: گذار تأثیر مرتد

ـ   انعقـاد  هنگام در مادرش یا پدر که است کسى :فطرى مرتد الف 

 و کـرده  اسالم اظهار بلوغ، از پس دشخو و اند بوده مسلمان اش نطفه

  .  است شده خارج اسالم از سپس

 کننـد  زندگى اسالمى محیطى در و بودند مسلمان مادر و پدر اگر

سالم � ولد﴿ آورند، دنیا به فرزندى و   .کند مى صدق ﴾اإل

ـ   ى نطفه انعقاد هنگام مادرش و پدر که است کسى :ملّى مرتد ب 

 اسـالم  سـپس  و کـرده  کفـر  اظهـار  بلوغ، از پس او و اند، بوده کافر او

  .است شده کافر مجدداً و آورده،

 توبـه  و است قتل به محکوم فطرى مرتد شیعه، فقهاي فتاواي در

 بـه  او نخسـت  باشـد  ملّـى  مرتد مرد اگر اما. شود نمی پذیرفته نیز او

 خواهـد  کشـته  الّا و شود، مى آزاد کرد توبه اگر و شود مى دعوت توبه

 توبـه  بـه  او بلکـه  نیسـت،  قتل ملّى یا فطرى چه مرتد، زن حکم .شد

 مانـد  مى باقى زندان در الّا و شود مى آزاد کرد توبه اگر شود می دعوت
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  .  زنند می شالق را او نماز وقت در و

 ـ آن انواع ى همه در ـ مرتد مشهور، رأى بنابر سنت، اهل بین در

 کشـته  گرنه و شود مى دآزا کرد توبه اگر شود، مى دعوت توبه به ابتدا

  .نیست مرد، و زن و فطرى و ملّى مرتد میان فرقى و شد خواهد

. است مرگ آن مجازات و جرم اسالم، از غیر الهى ادیان در ارتداد

 آن ات مجاز و اند شمرده گناه و را جرم ارتداد مذاهب و ادیان درهمه

  .است مرگ شرایط ـ در اختالف ـ با

   مرتد مجازات

 آن ثمـره  که است آمده مرتد براي مجازات ده از بیش روایات در 

 روایـات  همـین  اسـاس  بـر  مشـهور  فتـواي . باشـد  مـی  ذیل مجازات

  باشد: می

  فطري مرتد براي »قتل« جزایی حکم. 1

  همسرش »شدن مطلّقه« اجتماعی، تنبیه. 2

  اموالش تقسیم. 3

  تنبیه با همراه شوند می ابد زندان زنان،. 4

   صانعی العظمی اهللا آیت دیدگاه از مرتد از دیگر تبیین و تعریف

 پرداختـه  ارتداد موضوع به مختلف هاي مناسبت به صانعی اهللا آیت

 هــاي مصــاحبه در و 1378 ســال در اســتفتایی بــه پاســخ در. اســت

  فرمایند: ایشان می .است کرده دیگر تبیینی را مرتد موضوع مختلف
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 ایـ  خـدا  اسـالم،  اظهـار  از بعـد  کـه  است یکس مرتد« 

 یاحترامـ  یب به که کند انکار ينحو به را امبریپ رسالت

 بـه  دادن غلـط  نسـبت  و امبریپ بیتکذ و هتک و

 حـال  در کـه  را یکس اما و برگردد، مسلمان ها ونیلیم

 ارتـداد  به حکم توان ینم ظاهراً است، صتفح و حقیقت

 و قتـل  بعـالوه  ،اعـدام  و قتـل  مسأله به رسد چه نمود،

 و موضـوع  دیـ با خـود  کـه  اسـت  اکمح فیوظا از اعدام

  .»  دهد صیتشخ را حکم

  له ممعظّ دیدگاه از برداشت اساس بر مرتد مجازات ي فلسفه

 بـر ( نماینـد  مـی  ارایـه  مرتد از صانعی اهللا آیت که تعریفی براساس

 ،)داشته له معظم با نگارنده که گفتگویی نیز و ها پرسش برخی اساس

 احکـام . شـود  مـی  تبیـین  فتعریـ  آن بـر  مبتنـی  مجـازاتی  ى فلسفه

 اگـر  مرتد شخص شوند، مى وضع اجتماعى مصالح اساس بر اجتماعى

 خـدا،  نـزد  خـود،  ارتداد در باشد کرده حق شناخت در را خود تالش

 امـا . نیسـت  مجرم خود فردى احکام ى حیطه در واقعاً و است معذور

 فـردى  احکـام  ى حیطـه  در باشد، کرده کوتاهى حق شناخت در اگر

 او رفتار بکشاند، جامعه به را خود ارتداد مرتد، هرگاه. است رممج نیز

 را اجتمـاعى  احکام  مالك و گیرد مى قرار اجتماعى احکام ى حوزه در

  .  است مجرم دیدگاه این از و کند مى پیدا

 را عمـومى  اذهـان  چراکه است، کرده ضایع را دیگران حقوق :اوالً

 باعـث  عمـومى  افکـار  در شـبهات  رواج و کند مى شک و شبهه دچار
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  .شود مى جامعه ایمانى ى روحیه تضعیف

 حـق  جامعـه  ایمـانى  ى روحیـه  حفـظ  که این نظراز قطع با :ثانیاً

 همـه  حالیکه در. داند مى اجتماعى مصالح از را آن اسالم است، مردم

  .کند می ترغیب دین شعائر تعظیم به را

 نظـم  در او کـه  یاختالل جهت به که است فرىیک مرتد، مجازات

  .است مجازات آن مستوجب کرده، جادیا جامعه

 تضـییع  نـوعی  نیـز  و مذهبى و اخالقى آسیب و اختالل سویی از

 از و اسـت   جامعه دینى ى روحیه تضعیف ارتداد،. است عمومى حقوق

 روحیـه،  بـه  ضـربه  موجـب  کـه  عملـی  هـر . باشـد  مـی  ظلم مصادیق

 موجـب  ،شـود  آن تضـعیف  موجب و گردد عمومى ایمان و اعتقادات

 راه شـود،  شکسـته  جامعـه  در امـور  ایـن  تقدس وقتى. است مجازات

 تضـییع  نـوعی  بـه  مرتد ارتداد. شود مى باز آن نابودى و دین تحریف

 را خـود  ارتـداد  مرتـد،  که زمانى تا خاطر همین به است مردم حقوق

 را او مجـازاتی  و است نشده مرتکب اجتماعى جرم است نکرده اظهار

  .کند نمی تهدید

 امـري  نیـز  ارتـداد  اثبـات  و داشته بازدارنده جنبۀ بیشتر مجازات،

 وى کـه  شـود  مـى  اجـرا  آنگاه مرتد مورد در ارتداد حکم. است دشوار

 آگـاه  وى ارتـداد  از دیگران که اى گونه به نماید، اظهار را خود عقیده

 نخواهـد  حکـم  این مشمول دارد، پنهان را خود عقیده اگر اما شوند؛

 مربـوط  او عقیـده  بیان و اظهار به حقیقت در ارتداد حکم یعنى شد؛

 در جامعـه  حقـوق  بـا  و است اجتماعى رفتار و عمل یک که شود مى

 حقـوق  جامعـه،  حقـوق  بـا  فـرد  حق تعارض در چون و است تعارض

 حقـوق  از دفـاع  مرتـد،  درباره اسالم حکم بنابراین دارد، تقدم جامعه
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 کـه  اسـت  عقالیـى  صـول ا از یکـى  اصل این. رود مى شمار به جامعه

 اختالفـى  اگـر  و انـد  پذیرفتـه  را آن حقـوقى  و فلسفى مکاتب ي همه

  .  است آن مصادیق به مربوط دارد، وجود

  پاسخ لیتحل

 و پیـامبر  تکـذیب  و هتـک  و احترامـی  بـی  علـت  به را مرتد

 کـه  فردي ولی دانسته مجرم مسلمان ها میلیون به دادن غلط نسبت

 نیـز  و سـاخته  خـارج  مرتد موضوع از است تفحص و تحقیق حال در

 و اکـراه  نفـی  آیات به توجه بدون. است کرده مناقشه آن مجازات در

  .کرد تعیین مرتد براي مجازاتی توان نمی قواعد و عمومات
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  نطرات و ها دگاهید بر يمرور

  نطرات و ها دگاهید بر يمرور

  )ى(مدظله العالیصانع یالعظم اهللا تیآحضرت 

  نویسنده:

  )4(شایخی، فعال فرهنگیم احمد

  

  مروري کوتاه

 در توانسـت  داشـت  کـه  شاري سر هوش و نبوغ با صانعی اهللا آیت

 عـالوه  ایشان. یابد دست اجتهاد درجه به سالگی 24 سن در و جوانی

 اسـتادان  دیگـر  از خمینـی،  امـام  درس حوزه در شاگردي ها سال بر

 محمـد  سـید  بروجـردي،  طباطبـائی  سیدحسـین  چـون  دینـی  علوم

  .برد بهره نیز اراکی محمدعلی و داماد محقق

 ،حکمی طی 1357 اسفند در خمینی امام ،انقالب پیروزي از بعد

 برگزیدنـد  نگهبـان  شوراي فقهاي از یکی عنوانه ب را صانعی هللا تیآ

 را ایشان امام و دادند استعفا سمت این از 1361 بهمن درایشان  که

ـ  منصـوب  کشور کل دادستان عنوان به  1364 مـاه  تیـر  و تـا  دکردن
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 تـرجیح  1364 مـاه  تیر در صانعی هللا تیآ. بودند کشور کل دادستان

 و حـوزه  بـه  و کننـد  گیـري  کناره حکومتی مناصب کلیه از که دادند

 خـارج  درس و برگشـته  قـم  بـه  ،این بر بنا .بپردازند تدریس و طلبگی

 در انایشـ  المسـائل  توضیح رساله بار اولین براي. دادند ادامه را خود

 نوگرایانـه  اندیشـه  به توجه با و شد چاپ شمسی هجري 1372 سال

 از .نماینـد  ایجاد شگرف لیتحو افتا حوزه در توانستند ،شیعه فقه در

 اسـتنباط،  مبـانی  و روایـات  و آیـات  فهـم  در صانعی هللا تیآ که آنجا

 سـختگیر  افتا مقام در دارد، »سهولت قاعده و اصل« به اي ویژه توجه

 مـورد  همواره انصاري، شیخ به را جواهر صاحب گفته این وي. نیست

 اسـالم،  دین زیرا بکاه، خود هاي احتیاط از« که است  داده قرار توجه

  .»است آسان شریعت

 ایـن  آن ویژگـی  :کـه  است المسائل مجمع کتاب یک صاحب وي

 سـبک  بـه  مزبـور،  کتـاب  در سـئواالت  به پاسخگویی شیوه که است

 در نظـر،  مـورد  فتـواي  بـر  عـالوه  کـه  اي گونه هب است، قمی میرزاي

 که است شده اشاره فتوا آن فقهی مستندات و دالیل به موارد، برخی

 فقـه  نیـز  و حـوزوي  علوم پژوهشگران براي علمی، و آموزشی نظر از

  .است  توجه قابل و مفید بسیار پژوهان،

 زیـر  مـوارد  به توان می ایشان مهم فتاواي و عقاید برخی جمله از

  :کرد اشاره

 هـر  فقیـه،  والیـت  مبنـاي  بـر : اسـت  گفتـه  فقیه والیت درباره او

 نسـبت  و است والیت براي منصوب باشد، شرایط جامع که مجتهدي

 خاصـی  حکـم  اسـالم  کـه  ـ عامه مصالح در اجرا مشروعیت مردم، به

 ت،مشـروعی  و اسـت  آنـان  اکثریـت  نظــر  و مردم با منحصراً نداردـ،
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 اسـت  اکثریـت  طریق از یا و کلّی طور به مردم یترضا و آرا به منوط

 فقیـه  ولـی  بـا  غیرمسـتقیم،  یـا  مستقیم طور به آن اجراي دستور و

  .است

 را سـنّی  شـرط  کـه  ساباطی عمار موثّقه وي دختران، بلوغ درباره

 عـدم  صـورت  در: افزایـد  می داده، ترجیح داند، می قمري سال سیزده

 دختـران  هاست، آن متعرّض تاواف و نصوص که بلوغ عالیم سایر احراز

  .رسند می تکلیف به سالگی سیزده سن در

 خصوصـیت  قضاوت، در ذکوریت: است معتقد زنان قضاوت درباره

 بـر  والیـت  که کسی و نداریم هم خصوصیت بر شرعی حجت و ندارد

 خـاطر  بـه  ایـن  و نماید، منصوب قضا براي را آنان تواند می دارد، قضا

کـه  همچنـان  و اسـت؛  شمول و عمومیت بر قضا ادلّه اطالق تحجی 

 هـم  زنـان  هستند، قضا تصدي در مجاز معصوم ائمه قبل از مردان

  .آنها حقوق و زنان شئون به نسبت مخصوصاً مجازند، آنها قبل از

 ایـن  او نظـر  پـدر،  نبـودن  بـا  او، اموال و صغیر بر والیت مورد در

ـ  مشمول و است قهري مقی مادر، که است  و معـروف  و احسـان  هادلّ

 دیگـري  چیـز  احسان، و برّ از بیش صغیر، بر والیت و است برّ و خیر

وا َو ﴿: شریفه آیه حکم به و نیست
ُ
ول

ُ
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َ
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ِ
ْم  ْرحام

ُ
ھ

ُ
ْويل َبْعض

َ
َبْعض ا

ِ
﴾ب

  بر مادر ،1

  .است فرزند مقی پدربزرگ، مادر، نبود با و دارد، اولویت پدربزرگ،

 مـرد،  و زن دیـه : گویـد  مـی  ردمـ  و زن دیه تفاوت باب در ایشان

 دلیـل  و است،  دیه ي ادلّه اطالق از مستفاد حکم، این و است مساوي

  .نداریم تقیید بر معتبري

 غنـا،  و موسـیقی  حرمـت  که است چنین او نظر موسیقی، درباره
                                                

 .6آیه   احزاب، ي ؛ سوره75انفال، آیه  ي سوره. 1
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 آن، در کـه  اي موسـیقی  و غنـا  و صـوت  هر و است محتوایی حرمت

 نباشد ها انسان کشیدن انحراف به و عفّتی بی و باري و بند بی ترویج

  .نیست حرام ندهد، نشان بد را اسالم چهره و

 و آمده روایات و آیات در که ربا تحریم حکم: است گفته ربا درباره

 ربــاي نــه اســت اســتهالکی ربـاي  بــه مخــتص شــده، اشــاره آن بـه 

  .استنتاجی

 هـاي  دیـدگاه  احکـام  سایر و زنان حقوق مورد در صانعی، اهللا آیت

  :زیر موارد جمله از. دارد مراجع اکثر به نسبت تیمتفاو

  ینید تیمرجع در مردبودن تیشرط عدم �

  یحکومت مناصب هیکل در مردبودن تیشرط عدم �

  قضاوت در مردبودن تیشرط عدم �

  اطراف و نفس قصاص در مرد و زن يتساو

 تمـام  باشد، نداشته دیگري وارث شوهرش که صورتی در زن، �

  .برد می ارث را شوهر اموال

چه منقول (ً ـشوهر عیناً و قیم اموال ي همه از زن بردن ارث �

  )و چه غیرمنقول

 در شـوهر،  ي اجـازه  بـدون  منـزل  از زن خـروج  حرمـت  عـدم  �

 مـرد  اسـتماع  حـق  خـالف  یا و مرد شئون خالف که مواردي

  .نباشد

 و بـوده  زن خـود  مورد در که ينذر در شوهر اذن به ازین عدم �

 حـق  خـالف  کـه  یصـورت  در باشـد،  مسـتقل  خـود  مال در ای
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  .نباشد مرد استمتاع

 را خـود  ي مهریـه  زن اگـر  ولـی  اسـت،  مـرد  دسـت  در طالق �

 را او کـه  است واجب مرد بر نماید، طالق درخواست و ببخشد

  .دهد طالق

 آنکـه  مگـر  شود، نمی قصاص فرزند قتل در پدر مانند هم مادر �

 حکـم  صـورت،  آن در کـه  باشد شخصی اغراض علت به مرگ

 شخصـی  اغـراض  دلیـل  به کدام هر و بوده یکسان ادرم و پدر

  .شود قصاص باید بزند، فرزند قتل به دست

 پدربزرگ بر و دارد تیوال او اموال و طفل بر مادر پدر، نبود با �

  .است مقدم

 عنـوان  بـه  نه باشد، می خاص شرایط به مختص موقت ازدواج �

  .دایم ازدواج عدل

ــري � ــه براب ــا ي غیرمســلمان دی ــه ب ــاوي و مانمســل ي دی  تس

  قصاص. در مسلمان و غیرمسلمان
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  فقیه نواندیش از نگاه فعاالن سیاسی

  فقیه نواندیش از نگاه فعاالن سیاسی

  گفت و گو از:

  )5( سمیه کریمیان

  

  توضیح

 پویــایی را فقهــی نواندیشــی هــاي اندیشــمندان یکــی از ویژگــی

 بـا  اگر هر یک از احکام فقهـی  معتقدند و دانند پذیري آن می وتحول

سازگاري نداشته باشد، اعتبارخود را از دسـت   روزگار عقلی بدیهیات

افرادي که در زمانـه حاضـر اندیشـه فقهـی پویـا را       جملهدهد. از  می

یوسف صانعی است کـه توانسـته   حاج شیخ  اهللا  دنبال کرده است آیت

نسل جوان را نیز همراه خود کند و جوانان بتوانند بدون دین گریزي 

ل فقهی را مطابق با تغییر زمانه از زبـان  یي اجباري، مساو دین پذیر

در نهضـت   یک مجتهد بشنوند. در خصـوص نقـش شـاگرد امـام    

 مختلـف  هـاي  شخصـیت  بـا  ایشـان  شخصیتی هاي خمینی و ویژگی

  :دهند پاسخ زیر سوال سه به ایم نها خواستهآ از و ایم داشته گفتگو



 اهللا العظمی صانعی از نگاه دیگران) آیینۀ نظر (آیت   ]218[

 خمینـی  امـام  نهضت گیري شکل در صانعی اهللا نقش آیت .1

  دانید؟ می چه را

نگاه نواندیشی وي در حوادث جامعه را ناشی از چـه عـاملی    .2

  دانید؟ می

ــدیش را در چــه    .3 ــن فقیــه نوان ــرد ای ــه ف ویژگــی منحصــر ب

  بینید؟ می هایی زمینه

  دکتر محمد کیانوش راد؛ نماینده مجلس ششم

اهللا صانعی از روحانیون به نام بود که در سنین جـوانی بـه    آیت .1

اجتهاد رسیده بود و مـورد وثـوق و تأییـد حضـرت امـام قـرار       درجه 

داشت و دقیقاً به همین علت بود که ایشان به عنوان دادسـتان کـل   

کشور و در مقطعی به عنوان عضو شـوراي نگهبـان فعالیـت داشـت.     

صانعی در بیان احکام شرعی و سؤاالتی که در حوزه مسـایل   اهللا  آیت

کـه در ابتـداي انقـالب جـزو      شـد از کسـانی بـود    فقهی مطـرح مـی  

  آمد. هاي مطرح در زمینه مسایل فقهی به شمار می چهره

فقه در گذشته به عنوان یک علم ممتـاز در حـوزه علمیـه،     .2

پرداخت تـا بـه مسـایل اجتمـاعی و      عمدتاً به مسایل شخصی می

حکومتی. تحـوالت مربـوط بـه دوران مشـروطه و نگـارش کتـاب       

نـائینی تـا حـدي     اهللا  آیـت توسـط  » الملّـو تنزیه  ـّتنبیه االُم«

گستره فقه را به دایره اجتماعی و حکومت رساند. اما به دلیل عدم 

بازخورد مثبت در میان حوزویان کتاب نائینی از دسترس مردم و 

اهللا  گونه که گفته شـده حتـی شـخص آیـت     ها خارج شد. آن حوزه
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والت مربوط به هاي خود اقدام کرد. تح آوري کتاب نائینی به جمع

اهللا طالقانی  انقالب اسالمی بار دیگر کتاب نائینی را با مقدمه آیت

به میان آورد. اما ظهور انقالب اسـالمی فصـل جدیـدي از تحـول     

گسترده فقه را به لحاظ متدولوژي و هم به لحاظ مضمونی موجب 

شد. در انقالب اسالمی فقـه از جنبـه فـردي و محـدود خـود بـه       

فقه حکومتی و نیز مواجهه با موضـوعات متنـوع    ي گسترده حوزه

آید کارکرد فقه جدید در دوران نوین  جدید تغییر کرد. به نظر می

از جایگاه صرفاً حکومتی تا حدي خارج شده و فقیهان نواندیش به 

تأمالت جدیدي پیرامون مفاهیمی که امروزه در تقابل با برداشت 

که مسایل فقهی تنهـا از   اند. این رسمی است، توجه بیشتري کرده

تواند دچار آفت نادیـده   جایگاه حکومت نگریسته شود احتماالً می

گرفتن حقوق مردم و تکیه بیشتر بر حقـوق دولـت و حکومـت و    

اي اسـت کـه همـواره در گذشـته      قدرت حاکم باشد. ایـن مسـأله  

تاریخی شیعه یکی از انتقادات فقهاي شیعی به فقهاي غیر شیعی 

انـد.   تقادي که از آن به عنوان فقه حکومتی یاد کردهبوده است. ان

تر براي ما روشن خواهـد شـد    این مسأله زمانی به صورت ملموس

که توجه به این نگاه استاد مطهري داشته باشیم که معتقد بودند 

کند فقهش بوي روستایی و فقیهی  فقیهی که در روستا زندگی می

ي خواهـد داد. بـدین   کند فقه او بوي شهر که در شهر زندگی می

توان گفت که فقیه حکومتی، فقهش بـوي حکـومتی و    ترتیب می

دهـد و فقیـه    فقیه غیر حکومتی، فقهش بوي غیـر حکـومتی مـی   

محصور به زمان و مکان فقهش بوي زمان و مکان خود و فقیهـی  

اندیشد فقهش غیر مکانی خواهـد بـود.    که فراتر از مکان خود می
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اندیشـد.   که به فقـه جهـان نگـر مـی     اهللا صانعی فقیهی است آیت

منظور آنکه فقه او صرفاً پاسخگوي نیاز مسلمان ایرانـی نیسـت و   

فتواي او منطبق با نیازهاي انسان معاصر، فارغ از جنس و ملیت و 

طلـب،   محدوده جغرافیـایی اسـت. صـانعی فقیهـی اسـت اصـالح      

. گیر در تکالیف و شجاع در ارائه فتواهـاي نواندیشـانه خـود    آسان

هاي حکومت را به  اهللا صانعی به دلیل آنکه هم واقعیت حضرت آیت

ها و  مهربانیخوبی درك کرده بود و هم امروز متأسفانه به دلیل نا

ظلم و جفایی که بر ایشان روا رفته است از بیـرون حکومـت و در   

تواند به تبیین فقه شیعی به صورتی جامع االطراف  کنار مردم می

صانعی عالوه بر درك مسایل  اهللا  آیتیقت فقه نظر بیندازد. در حق

حکومت و پاسخگویی به آنان از جمله در موضوع انتخـاب رئـیس   

اي جدیـد،   حکومت و هم درك حقـوق مـردم و نیازهـاي جامعـه    

اهللا صانعی یکی  پیشتاز و مترقّی بوده است. نواندیش امروز که آیت

ه به اصـل  ترین مجتهدین این سیره فقهی است با توج از برجسته

تواند راهگشاي حل بسـیاري از   عدالت و عقالنیت در فهم دین می

سؤاالت و ابهامات نسل نو در جامعه ایران و جامعه جهانی باشـد.  

فقه نواندیش فقهی است که با تکیه بر سنّت و با توجه به اخالق و 

توانـد همچنـان در   حقوق بشر و حق مردم در برابر حکومـت مـی  

  به سوي فقه تشیع پیشتاز باشد.  جذب جوانان و مردم

توان به  اهللا صانعی را در بعد فقهی می ترین ویژگی آیت مهم .3

نواندیشی ایشان در حل مسایل جدید بـا تکیـه بـر سـنّت فقهـی      

هـاي شخصـیتی ایشـان     ها دانست. امـا از ویژگـی   معهود در حوزه

توان به مردمی بودن و همراهی با مردم اشاره کرد. شخصـیت   می
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اهللا صـانعی و برخـورد سـهل و آسـان بـا       کی و متواضعانه آیـت خا

طبقات مختلف اجتماعی یکی از دالیل عمده محبوبیت وي است. 

اگرچه از سوي برخی از مجامع بـه صـورت سـازمان یافتـه علیـه      

شود و حتی یکی از نهادهاي مهم حوزه  اهللا صانعی فعالیت می آیت

توجـه و تبلیـغ از وي را   علمیه قم صراحتاً به مردم پیشنهاد عدم 

توصیه کرده بود، اما نه تنها چنین شگردي براي تضـعیف پایگـاه   

اهللا صانعی مؤثر واقع نیفتاد، بلکه بسیاري از مراجع به  مردمی آیت

ــت  ــه آی ــام، از جمل ــتانی و  ن ــتاهللا سیس ــس از  اهللا آی ــی، پ اردبیل

گیري جامعه مدرسین صراحتاً عنوان کردنـد کـه: تقلیـد از     موضع

اهللا صانعی بالمانع است. بدین ترتیب آنچه باعث توجه مـردم   تآی

توان جستجو کرد بلکه باتوجه  به وي گردیده را نه در تبلیغات می

ترین آنها در کنار مردم بـودن و   هاي شخصیتی که مهم به ویژگی

گیري در قبال مسایل حساس و اساسی سیاسی و اجتماعی  موضع

تـوان بـه نـوع     فـت. همچنـین مـی   توان یا ایران و جهان است، می

گشا و نواندیشانه ایشان در موضوعاتی چون: موضوعات  فتاواي راه

زنان و برخی از مسایل فقهی دیگر اشاره کرد که فتاواي ایشان در 

عدم شرط دانستن مرد براي مرجعیت و نیز احکامی چون: موضوع 

قصاص و تساوي دیه و نیز در مورد ارث و شرایط طالق یا حرمت 

خروج زن از منزل بدون اجـازه شـوهر یـا یکسـان دانسـتن دیـه       

مسلمان و غیر مسلمان ذکر کرد. به هر حال نوع نگاه ایشـان بـه   

مسایل جدید و تالش جهت پاسخگویی به مسایل موازین سـنّتی  

فقه، راه جدیدي را براي فهم بسیاري از موضوعات متنـوع جدیـد   

  توسط ایشان گشوده است.
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  ؛ عضو بنیاد بارانمحمود زمانی قمی

بهترین آدرس براي حضور ایشان در انقالب، جمالتـی از امـام    .1

اهللا  (رحمـت  اهللا صانعی است. امام در خصوص معرفی آیت  خمینی

ام.  من آقاي صانعی را مثل یک فرزند بزرگ کرده«فرمایند:  علیه) می

هـاي طـوالنی در مباحثـاتی کـه مـا       این آقاي صانعی وقتی که سال

آمدند با مـن صـحبت    آورند، ایشان بالخصوص می یم تشریف میداشت

بردم از معلومات ایشـان و ایشـان یـک نفـر      کردند و من حظ، می می

». اي در بین روحانیون اسـت و یـک مـرد عـالمی اسـت      آدم برجسته

اهللا صانعی از محضر عالمان بزرگـی همچـون    بنابراین باید گفت: آیت

اهللا العظمی امام خمینی بهره گرفته  اهللا العظمی بروجردي و آیت آیت

و شاگرد این بزرگان بوده است. از طرفی ایشان قبـل از تبعیـد امـام    

جزو شاگردان حلقه درس امام خمینـی بـوده اسـت، یعنـی قبـل از      

اهللا صانعی از نظر امام خمینی یـک مـرد عـالم     . لذا آیت1342حادثه 

بردنـد.   ظ مـی بوده و طبق فرمایش خود امام از معلومـات ایشـان حـ   

اهللا صانعی را در انقالب و در ارتباط با زعیم بزرگ حـوزه و   سابقه آیت

گردد. زمانی کـه حضـرت امـام از     برمی 1342انقالب به قبل از سال 

دهـد کـامالً بـا     اهللا صانعی نشان می شوند سوابق آیت کشور تبعید می

، انقالب و خواست مردم که آزادي از قید اسـتبداد شاهنشـاهی بـوده   

شـده ایشـان بـراي سرکشـی بـه       کرده و حتی نقـل مـی   همراهی می

رفتنـد و   بردنـد مـی   هایی که در زندان استبداد شاه به سر می خانواده

به عنوان عالم بیداردل و روشنفکر همراه با خواست مـردم و انقـالب   

در آن روزگاران با امـام همراهـی داشـته اسـت. بعـد از انقـالب نیـز        

م به ایشان داشته، هم به عنوان عضو شوراي اعتمادي که حضرت اما
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نگهبان قانون اساسی برگزیده و هم به عنـوان دادسـتان کـل کشـور     

شوند. ایشـان بـه زودي خـود را از مناصـب رسـمی جـدا        انتخاب می

هـاي   کند و با عالقه و عشقی که به تـرویج فقـه و تقویـت حـوزه     می

و به عنـوان یـک   گزیند  علمیه داشته رحل اقامت مجدداً به قم برمی

دهـد و شـاگردان    هاي درسی خود را تشکیل و توسعه می فقیه حلقه

کند. امروز عالمان زیـادي هسـتند    زیادي در فقه و فقاهت تربیت می

هـاي درسـی ایشـان بیـرون آمدنـد و در جامعـه        که از همـان حلقـه  

داري هسـتند. در کـل بایـد گفـت:      مشغول امر خطیـر دیـن و دیـن   

نعی هم در فقاهت و هم در ترویج تفکـر دینـی و   اهللا العظمی صا آیت

نواندیشانه در حوزه امروز یک استوانه بزرگی است که همه ایشـان را  

شناسند و در بعـد همراهـی بـا انقـالب و خواسـت       با این ویژگی می

هـایی   مردم و مبارزه براي استقرار جمهوري اسالمی جـزو شخصـیت  

ـ   اهللا  دون تردیـد نـام آیـت   است که هر جا تاریخ انقالب را بنویسـیم ب

خورد و همه جـا   الي تاریخ مکتوب انقالب به چشم می به صانعی در ال

  درخشد.   نام ایشان می

اهللا صانعی در زمره مراجعی اسـت کـه قرائـت رحمـانی از      آیت. 2

داري را به جامعه ارائه کرده و همواره بر آنهـا پـا فشـرده     دین و دین

طول عمر سیاسی و علمی خـود بـا   است. بنابراین، ایشان همیشه در 

گرایی و تحجر مبارزه کرده و ضمن تأکید بر فقه سنتی و فقـه   واپس

گرایی و تحجر دوري جسته و تا جایی که  جواهري به شدت از واپس

توانسته دیگران را هم بر این مسیر راهنمایی کرده است، به خصوص 

رنـد. اقتضـائات   ها برخوردا شاگردانی که تربیت کرده از همین ویژگی

کنـد و مـورد عنایـت قـرار      زمان را در عصر خود به دقت بررسی مـی 
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گونه نیست که زمان قضاوت در خصـوص موضـوعی بـه     دهد. این می

شرایط زمان و مکان توجه نکند، بلکه به دقت مورد عنایت و بررسـی  

دهد و به همین دلیل است که مطالبات جامعـه و اجتمـاع را    قرار می

بیند و شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه        امون خود میبه خوبی پیر

جوانان و نواندیشان به حوزه فقاهتی و فقهی و علمـی ایشـان توجـه    

کنند. همچنین ایشان مرجعی است که در حوزه فقه، اجتماعی و  می

سیاسی، جوانان بسیاري را جذب خود کرده است؛ شاهد مدعاي مـن  

جامعـه و واقعـی و   فضاي مجازي و غیر مجازي است. چه در فضـاي  

چه در فضاي سایبري و مجازي تفحص کنید، شاهد بر ایـن مـدعا را   

توان دید که ایشان حوزه مناسب و در خـوري را در هـر دو فضـا     می

  دارند.

اهللا العظمـی   در خصوص شخصیت مرجع عزیـز؛ حضـرت آیـت    .3

سـال و   60آقاي حاج شیخ یوسف صانعی باید گفت ایشان با بیش از 

هـاي   هه سـابقه تحصـیل و تـدریس و تحقیـق در حـوزه     د 6بیش از 

هاي حوزه علمیه تبـدیل   هاي مرجع و استوانه علمیه به یکی از چهره

انـد   هاي بلندي برداشته اند. ایشان در جهت تعالی فقه تشیع گام شده

و با کسب موقعیتی ممتاز در حوزه فقاهت در ردیف یکـی از مراجـع   

هاي علمی ایشـان در   د. تشکیل حلقهان الشأن کنونی قرار گرفته عظیم

ها سال، روحانیون زیادي را در حوزه فقه اهل بیت به جامعه  طول ده

ي عالمـان بـالد در    تحویل داده که بسیاري از آنـان اکنـون در زمـره   

سـنگ ایشـان در    هاي علمیـه شـاهد آثـار گـران     کشور هستند. حوزه

این است کـه  هاي ایشان در حوزه حوزه فقاهت است. از دیگر ویژگی

هـاي علمیـه اسـت. دلـدادگی      در حـوزه   مروج تفکر امام خمینی
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هاي علمیه زبانزد خـاص و عـام    ایشان هم به راه و رسم امام در حوزه

هـا شـناخته    است. در حقیقت ایشان به عنوان عـالم فقیـه در حـوزه   

هاي علمیـه هسـتند و هـم مـورد      هشوند که هم مورد عنایت حوز می

صوص شخصیت علمی و فقاهتی ایشان باید گفـت:  در خ توجه مردم.

اهللا صانعی توانستند با ارائـه قرائـت رحمـانی از دیـن و فقاهـت،       آیت

حوزه جذابی براي بسیاري از دین دوستان بـه ویـژه جوانـان باشـند؛     

ــوان در  الخصــوص در عصــر کنــونی. نکتــه دیگــري کــه مــی  علــی ت

صصـان اسـت   هاي علمی این عالم جستجو کرد أخذ نظر متخ ویژگی

خواهند در خصوص موضوع فقهی فتوایی را صـادر   در مواقعی که می

شـوند و   کنند، نظر متخصصان علوم دیگر را در این عرصه جویـا مـی  

هاي نواندیشی این مرجع حوزه اسـت. ایـن کـار باعـث      این از ویژگی

شود تا با ضرایف و دقایق روز و عصر خود بـه یـک فتـوا و حکـم      می

ی سـاده زیسـت و مردمـی هسـتند و در اعـالم      برسد. ایشـان مرجعـ  

هاي مختلف کامالً مستقل عمل کرده و تحت  نظرات پیرامون دیدگاه

تأثیر هیچ یک از مراکز قدرت نبوده و به عنوان مرجع مسـتقل، نظـر   

کند و از رموز عالقه جوانان به ایشـان همـین نکتـه     خود را اعالم می

  است.

عضـو شـوراي مرکـزي مجمـع      هـادي غفـاري؛  حجت االسالم والمسلمین 

  نیروهاي خط امام و رئیس مؤسسه الهادي

هایی که مـن در حـوزه علمیـه قـم بـودم از نزدیـک        طی سال .1

هاي امـام بودنـد.    شاهد بودم ایشان جزو کسانی بود که مروج اندیشه
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، اما به لحاظ درسی و علمی بسـیار   با اینکه ایشان بسیار جوان بودند

در مدرسه نیز مشخصاً بـه عنـوان فـرد تـابلودار     فرد پرعلمی بودند و 

هرکـدام   1346یا حدود  1345هاي  شدند. سال طرفدار امام تلقّی می

اي بـه   از علماي با سواد طرف و همراه یکی از مراجع بودند، اما عـده 

اهللا  شـدند؛ امـامی کـه آن زمـان حـاج آقـا روح       نام امام شناخته مـی 

آقاي خمینـی و بعـد ایـن اواخـر     گفتند و بعد حاج آقا خمینی یا  می

در مدرسـه،   1347تـا   1345هاي  شدند امام خمینی. در همان سال

  آقاي صانعی از بقیه یک سروگردن بلنـدتر حـامی امـام خمینـی    

دادنـد و بـه    هایشان مبانی امام را توضیح مـی  شد و در درس تلقّی می

اي  لعـاده ا این مبانی مسلّط بودند و امام نیز براي ایشان احتـرام فـوق  

تـرین   قایل بودند. هنگام پیروزي انقالب بـه عنـوان یکـی از شـاخص    

شدند. امام نیـز   افراد حامی امام در حوزه مرجعیت دینی محسوب می

بعد از انقالب ایشان را به عنوان دادستان کل کشور منصـوب کردنـد   

اي آن  و ایشان بدون هیچ گونه اکراهی پذیرفتند؛ در حالی کـه عـده  

واستند فقط حرف بزنند و مسئولیت نپذیرنـد. وقتـی هـم    خ زمان می

به شوراي نگهبـان آمدنـد نظـرات امـام را در شـوراي نگهبـان القـا        

کردنـد. ایشـان و    کردند، حتی نظرات خودشـان را هـم القـا نمـی     می

  اي انقـالب   هـاي پایـه   اهللا منتظري مشخصـاً بـه عنـوان اندیشـه     آیت

  اجازه گرفتند تـا بـراي تـدریس     شدند. بعد از آن هم از امام تلقّی می

  از شـوراي نگهبـان خــارج شـوند و بـه حــوزه بیاینـد، هرچنـد امــام       

  هـا نیـز    مایل بودنـد در شـوراهاي نگهبـان بماننـد. طـی ایـن سـال       

شـدند؛ بـه معنـاي زیربنـاي      به عنوان آخوند خط امامی شناخته می

ــه     ــه گون ــا را ب ــام آنه ــود کــه ام   فقهــی و فکــري. برخــی نظــرات ب
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دادند؛ مانند مالکیـت بـر نفـت و زمـین، بحـث مالیـات و        می دیگري

گمرك و نظـارت بـر قـوانین و سـربازي مـواردي بـود کـه تفکـرات         

  مختلفی وجود داشت.  

انـد کـه فقـه مـا یـک فقـه        اهللا علیه) نیز فرمـوده  امام (رحمت .2

پویاست؛ در عین حال که سنّتی است پویاست. اساساً فقه سنّتی مـا  

داند.  شرایط زمان و مکان را در اجتهاد یک اصل، میپویاست. فقه ما 

ها،  اهللا علیه) فرمودند که: اجتهاد به معناي مصطلح حوزه (رحمت امام

الید نبودنـد، یعنـی     امروز کافی نیست. فقهاي ما در گذشته مبسوط

در قدرت دستی نداشتند، مسایل و مشکالت قدرت به مراجع مربوط 

مسـایلی ماننـد دیـه، قضـاوت و غیـره       شد اما االن مربوط است. نمی

توانست دست و پاگیر اندیشه جدید باشد و امام  مسایلی است که می

خمینی و تمام کسانی که با امام بزرگ شدند چه در حـوزه درسـی و   

اي عمل کنند که امـروز   فهمیدند که باید به گونه سیاسی و فقهی می

باشـد. یکـی از   اسالم بتوانـد نیازهـاي اجتمـاعی موجـود را جوابگـو      

اهللا صانعی جایگاه بزرگی دارد بحث  مواردي که در دیدگاه و فکر آیت

عدالت خداوند است. یعنی همه چیز در حوزه عـدل پروردگـار معنـا    

هـایی باشـیم کـه بـه عـدالت       شود. بنابراین، ما باید دنبـال شـیوه   می

ـ    اي نخورد. البته نه باز و بی معنا و بی پروردگار لطمه ا هـدف، بلکـه ب

ابزار و امکانات درست فقهی به جایی برسـیم کـه بتـوانیم از عـدالت     

هایی اعمال کنیم که به این عدالت لطمـه   خداوند دفاع کنیم و روش

  نزند.

ایشان در اخالق و رفتار شخصی، فرد بسـیار متواضـعی اسـت.     .3

ي فقه و فقاهت آدم بسیار پرکاري است و فردي اسـت کـه    در حوزه
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دد که مقتضیات زمان را در فقـه دریابـد، نـه اینکـه     گر دنبال این می

دین را با زمان تطبیق دهد؛ بلکه به این معنا که اندیشه ناب دینی را 

آن چنان که هست نشان دهـد. خـدایی کـه عـادل و حکـیم اسـت       

تواند دینی معرفی کند کـه نتوانـد مـردم را در معضـالت یـاري       نمی

براي یاري مـردم از هنرهـاي   هایی در فقه و از فقه  نکند. یافتن روش

  بزرگ آقاي صانعی است.

  االسالم و المسلمین محمد مقدم؛ عضو مجمع روحانیون مبارز حجت

آقاي صانعی نیز مانند دیگر عالمان و شـاگردان امـام در پیـروزي    . 1

تري را مطرح کنـیم   انقالب نقش داشتند، اما اگر بخواهیم نقش برجسته

من در این زمینه اطالعات کـافی نـدارم.    نیاز به بررسی تاریخی دارد که

آنچه مسلّم است ایـن اسـت کـه وي یکـی از شـاگردان برجسـته امـام        

هستند که حوزه درسی امام را به خصوص در عرصه فقـه کـامالً تسـلط    

  بودند. دارند و از شاگردان عمیق و دقیق امام خمینی

گاهی وقتی خود امام خمینی را با دیگر مراجع مقایسه کنیم، ن .2

که ایشان نسبت به دین، حوزه فقه و مسایلی که حول و حوش دیـن  

بود با نگاه دیگران متفاوت بود. امام یک درك صـحیح و مبتنـی بـر    

زمان نسبت به دین و نسـبت بـه باورهـاي اسـالمی داشـتند. وقتـی       

بینید که دقیقاً قرائتـی کـه    هاي خود امام را بررسی کنید می دیدگاه

کرده، قرائتـی اسـت کـه تـوان اداره انسـان را در      امام از دین عرضه 

هاي مختلف دارد و شاید به خاطر همان قرائـت بـود کـه امـام      عرصه

ی را در ب بزرگـی را در عرصـه ایـران و تحـول    موفق شد چنین انقـال 
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اهللا علیـه)   عرصه جهان اسالم، ایجاد کند. در واقع هنر امـام (رضـوان  

انِ پایان قـرن بیسـتم در درون   هایی که انس این بود که تمام خواسته

کرد، از آزادي گرفته تا عدالت اجتماعی و برخـورداري   خود طلب می

هاي انسـان را از پایگـاه    انسان از حقوق شهروندي، امام تمام خواسته

دین و دیانت دفاع کرد و انقالب را در چارچوب باور و اعتقـاد دینـی   

امام قرائت دیگري مطرح کرد و این نشان دهنده این موضوع بود که 

، کـه همـه آنهـا نگـاه و نظرشـان       را برخالف دیگر بزرگـان و مراجـع  

محترم بود، اما در واقع نگاه امام کامالً متفاوت بود و طبیعی بود کـه  

شاگردان امام نیز متفاوت باشند. شاگردان امـام از شـهید بهشـتی و    

ی نگـاه  اهللا صـانع  اهللا منتظري و نیز آیـت  شهید مطهري گرفته تا آیت

اي که نسبت به دین و  شوید که این نگاه روشنگرانه کنید، متوجه می

شریعت و فقه به عنوان بخشی از دین، وجود داشـت در نگـاه اسـتاد    

دیدند. بسیاري از نقطـه نظـرات فقهـی مخـتص خـود امـام        خود می

است؛ مثالً عناصر زمان، مکان و مصالح عامـه و موضـوعات دیگـر در    

د که با این نگاه فقه را همگون و همراه و همسـاز بـا   واقع هنر امام بو

اهللا  کرد. در نتیجه شـاگردان ایشـان از جملـه آیـت     زندگی انسانی می

کنند، چرا کـه معتقدنـد اسـالم     صانعی با این نگاه، به اسالم نگاه می

دینی است که پاسخگوي نیازهـاي انسـان اسـت، وقتـی پاسـخگوي      

توانـد نیازهـاي    خود با اجتهاد می نیازهاي انسان بود در درون و متن

روز انسان را برآورده کند. این مسأله نیازمند نگاه اخالقـی، انسـانی و   

  اجتماعی نسبت به دین است.

ها شاگرد ایشان بودم. آن چیزي که در درس و بحـث   من سال .3

داد کـه در دوران   دیدیم با وجود سن کم ایشان نشان مـی  ایشان می
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اند و یک نوع تسـلّطی بـر    را خوب فراگرفته تحصیل مطالب و مسایل

اصول و منابع فقهی دارند و همین موضوع از ایشان چهـره برجسـته   

صانعی به عنـوان شخصـیت    اهللا  آیتعلمی ساخته بود و موجب شده 

  علمی مسلّط به مبانی فقهی و اصولی باشند.  

  جلیل سازگارنژاد؛ نماینده مجلس ششم

هــاي فاضــل و  ه ان پیشــتاز و از چهــرصــانعی از عالمــ اهللا  آیـت  .1

هـاي انقالبـی و ضـرورت     فکر حوزه علمیه بودند که بـا نگـرش   خوش

مبارزه با استبداد رژیم گذشته هم در قالـب شـاگرد و هـم در قالـب     

همراه، در کنار امام بودند و همراه با مبارزات انقالب امام را همراهـی  

رین یـاران امـام واز   کردنـد. وي از وفـادارترین و نزدیکتـ    و یاري مـی 

ــیت ــام    شخص ــاد ام ــوق و اعتم ــورد وث ــه م ــود ک ــایی ب ــود.  ه ب

ــئولیت ــه     مس ــایی ب ــوزه قض ــالب در ح ــد از انق ــام بع ــه ام ــایی ک   ه

ایشان واگذار کردند نشانه اعتماد عمیق امام به ایشان بـود. بـه نظـر    

اهللا منتظـري،   هـاي تـراز اولـی ماننـد آیـت      رسد بعد از شخصـیت  می

  اهللا العظمـی صـانعی نیـز     و شهید مطهري، آیت مرحوم دکتر بهشتی

  در شمار یاران برجسته و وفادار بـه امـام بـود کـه هـم مـورد وثـوق        

امام بود و هم همراه و هم باور امام خمینـی بـراي مبـارزه بـا رژیـم      

  شاهنشاهی بود.

هـاي امـام    کسانی که با امام همراه بودند و تحت تأثیر اندیشـه . 2

اي هستند. امام  گونه هاي این دند عمدتاً شخصیتاهللا علیه) بو  (رحمت

عالوه بر اینکه فقـه سـنّتی و جـواهري را قبـول داشـتند و روي آن      
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کردند، به پویایی فقه هم توجه ویژه داشتند. معتقـد بودنـد    تأکید می

که مجتهد باید به دو عنصر زمان و مکـان مسـلّط، باشـد؛ عـالوه بـر      

کنـد   و زمان و مکانی که زندگی می تسلّط بر منابع فقه، باید بر عصر

تسلّط داشته باشد و در واقع زمان و مکان شناس باشد. در واقع امـام  

کــرد کــه کــارکرد و تأثیرگــذاري آن در تــوان  فقهــی را مطــرح مــی

پاسخگویی به نیازهاي روز بود. کسـانی کـه در مسـیر اندیشـه امـام      

اً در این مسـیر  هاي فقهی امام بودند دقیق بودند و تحت تأثیر اندیشه

صـانعی نیـز یـک عـالم روشـنفکر و فقیـه        اهللا  آیـت گرفتنـد.   قرار می

فکري است که همیشه به نوگرایی و تحول نـو در فقـه شـیعه     خوش

اعتقاد دارد. ایشان معتقد است: فقهی که بتواند پاسخگوي نیازهـاي  

تواند یک فقه پویا و پایـدار باشـد. شـرط موفقیـت و      جامعه باشد می

و گسترش دین و فقـه اسـالمی و شـیعی در اسـتمرار و تـوان      بسط 

پاسخگویی آن به نیازهاي روز است. این باور بـه اجتهـاد در زمـان و    

ي بالنـدگی و   هاي نوین، زمینه مکان و پاسخگویی به نوآوري و پاسخ

رشد و خالقیت بیشتر را در این دسـته از فقهـا بـه وجـود آورد کـه      

اي است کـه بـا    د و در شمار فقیهان فرزانهاهللا صانعی نیز در عدا آیت

روشنفکري دینی، نسبتی آشنا دارد. در واقع باید ایشان را از فقهـاي  

  نواندیش و فقه او را فقه پویا تلقّی کرد.

توان گفت زهد ایشـان   اهللا صانعی می آنچه که در خصوص آیت .3

ــی  ــی عل ــت. یعن ــوده و داراي    اس ــالب ب ــران انق ــه از رهب ــم اینک رغ

هاي بسیار برجسته و مهمی در زمان امام بودند، همچنـان   لیتمسئو

جزو فقهاي ساده زیست هستند. و داراي زیست ساده و زندگی منزّه 

شناسـیم کـه از    به لحاظ مالی هستند. در کنار برخی عالمانی که می
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اهللا  هاي اقتصادي اسـتفاده کردنـد، آیـت    اي در حوزه هاي ویژه فرصت

رّا بودنـد و هـیچ گـاه سـعی نکردنـد کـه بـا        صانعی از این ویژگی مب

شان را اداره کننـد. حـوزه    استفاده از امتیازات ویژه اقتصادي، زندگی

هاي اقتصادي کامالً منزّه اسـت و ایـن زهـد و     درسی ایشان از جنبه

گرا و ساده  ساده زیستی ایشان موجب شده ایشان جزو فقهاي اخالق

هستند. به دلیل تواضـع   زیست به حساب آیند و جزو مراجع اخالقی

اي که ایشان دارند در کنار اجتهاد پویـا،   پیرایه و فروتنی و زندگی بی

  نشان موفقیت و محبوبیت ایشان در جامعه است.  

  دکتر صادق زیباکالم؛ تحلیلگر مسایل سیاسی

گیـري داشـتند و جـزو     آقاي صانعی نسبت به رژیم شاه موضع .1

بودنـد کـه بـه عنـوان مخـالف و      معدود روحانیون و مدرسین حـوزه  

  شدند. منتقد رژیم شاه از همان ابتدا شناخته می

هـاي   ام صـحبت  از نگاه نواندیشی ایشان تنها چیزي کـه دیـده   .2

ایشان است که هـر از گـاهی دربـاره برابـري زن و مـرد و در مـورد       

هـاي   هایشان با دیدگاه حجاب و در مورد یک سري از مسایل دیدگاه

اي که برخی از آقایـان دیگـر دارنـد، متفـاوت      کارانه هسنّتی و محافظ

  است.  

  علی شکوري راد؛ نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت اسالمی

  شناختم و خبر ندارم. من ایشان را آن موقع نمی .1
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توانم اظهار نظر کنم شـهامت ایشـان اسـت،     آن چیزي که می .2

ت فقهی ابراز کننـد.  هاي جدید خود را از موضوعا براي اینکه دریافت

خیلی از مجتهدان و مراجع نظرات جدید دارند کـه بـه دلیـل اینکـه     

هـاي   کنند و بیشتر در حـوزه  نگران تبعات ابراز آن هستند، ابراز نمی

شـود. ایشـان ایـن     شود و در سطح جامعه ابراز نمـی  عملیه مطرح می

ر شهامت را دارند که نظراتشان را ابراز کننـد. از ایـن حیـث بـه نظـ     

آید وجه متفاوتی دارند. وقتی نظرات متناسب با مقتضیات زمـان   می

مطرح شود نسل جوان کـه بـا زمـان تطبیـق دارنـد طبیعتـاّ از ایـن        

  کنند.   موضوع استقبال می

زیستی ایشان و عدم دلبستگی بـه قـدرت بـراي ایشـان،      ساده .3

ویژگی ایجاد کرده که ایـن قـدرت، لزومـاً قـدرت حکـومتی نیسـت.       

نسبت به این موضوع دلبسـتگی نشـان ندادنـد کـه بخواهنـد       ایشان

موقعیت خود را تقویت کنند. بیشـتر تسـلیم حـق بودنـد و بـر ایـن       

اساس حرکت کردند و چندان به حواشی مسایل توجه نکردنـد و بـه   

  اصل موضوعات توجه کردند.  

  اهللا میثمی؛ صاحب امتیاز دو ماهنامه چشم انداز ایران لطف

مورد توجه امام بودند، به طوري که اگـر ایشـان    ایشان شاگرد .1

کردنـد و یکـی از    دادنـد امـام بسـیار روي آن توجـه مـی      نظري مـی 

اهللا صـانعی معتقـد بودنـد: بایـد      شارحین دیدگاه امام هم بودند. آیت

را دنبال کرد، یعنی اگر بخـواهیم فقـه امـام را     روند امام خمینی

تا زمان وفاتشـان و در   1342د خردا 15دنبال کنیم ایشان را باید از 
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این روند نگاه کنیم. بنابراین ایشان تنها کسی بود که امام را در یـک  

خرداد به بعد، وجـه فقـه    15کرد و معتقد بود که از  روند بررسی می

تـر. یعنـی بـه     رنگ  شد و وجه فقه فردي کم تر می اجتماعی امام قوي

 1366اینکـه در سـال    کردند، تا آیات اجتماعی قرآن بیشتر توجه می

هایشان را تئوریزه کردند و (احکام اجتماعی قرآن هفده برابـر   دیدگاه

نیـز یکـی از    1366احکام فردي قرآن است) آقاي صـانعی در سـال   

اهللا منتظـري از شـارحین    شارحین دیدگاه امام بودند و در کنار آیـت 

مؤلّفـه   اهللا علیه) بودند. نگاه اجتماعی ایشـان دو  دیدگاه امام (رحمت

داشت؛ اولویت احکام اجتماعی بـر احکـام فـردي و محـدود نبـودن      

  والیت به چند قضیه جزئی.

هـاي رونـد    اگر کسی به مبانی قرآن آشنا باشد و نیـز دیـدگاه   .2

رسـد. در نظـر    حرکتی امام را دنبال کنـد بـه همـین نواندیشـی مـی     

گــرفتن نقــش زمــان و مکــان و در نظــر گــرفتن تابعیــت احکــام از 

  ها برسد. ضوعات موجب شده است که ایشان به این نوآوريمو

آبادي در اصفهان مـورد عالقـه و    آشیخ محمدحسن عالم نجف .3

انـد.   اهللا صانعی بودند و از ایشان تأثیر زیادي گرفتـه  معلّم اخالق آیت

اهللا صانعی دلسوز مردم هستند و به قرآن توجـه زیـادي دارنـد و     آیت

طول عمر و سالمتی و عاقبت به خیري عطا امیدواریم خدا به ایشان 

  .کند
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  اهللا موسوي بجنوردي آیت

 انجـام  امـروز  دنیـاي  در را اش وظیفـه  واقعـاً  که افرادي از یکی«... 

 و دارد خـوبی  نظریـات  ایشـان  اسـت،  صـانعی  اهللا آیـت  دهد می

 امروزه. دارد تأثیر خیلی مردها و ها زن ها، جوان عقائد در که بدانید

 متوجـه  دیگـران  و شود می پخش نیز ایران از خارج در سخنان این

 کـه  شـود  مـی  گفتـه  اي تـازه  و نـو  هاي حرف اسالم در که شوند می

 زنـد  مـی  مدرنی هاي حرف قم در روحانی یک که این و است مدرن

  ...است مفید خیلی تشیع و اسالم براي

 در بایـد  امروز. باشد می مستحدثه مسایل است مهم امروزه ... آنچه

 راجع من از جایی در. بزنیم حرف آید می پیش که جدیدي مسایل
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