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تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران )2(

گفت وگو با حجت االسالم شیخ عبدالله نورانی و دکرت سیدمحمد موسوی بجنوردی

مصاحبه و تدوین: فاطمه نورائی نژاد 

چکیده:
فلسفه و حکمت اسالمی، در زمرۀ علوم مختلفی است که به زبان علمی 
روز  ـ زبان عربی ـ در میان اندیشمندان ایران زمین بسط و تعمیق یافت. 
از  عاری  و  آزاد  نسبتًا  فضای  به  تفکر  رشد  نیاز  علي رغم  این حال  با 
تعصب ، فلسفه اسالمی در دوره اي از تاریخ خود با نکوهش برخی علما، 
اهالی حکمت  و  ایرانی  فیلسوفان شیعه  اما ظهور  به شدت تضعیف شد. 
متعالیه و اعالم استظهار آن ها به قرآن و حدیث، موجب شکوفائی مجدد 
فلسفه در ایران و تکریم فالسفه گردید. اندیشه های صدرائی به وسیله 
حاج مالهادی سبزواری و پیروانش گسترش پیدا کرد و علوم مختلف 
در مکتب علمی مشهد در دو قرن 14و 15 ق. نیز پیشرفت چشمگیری 
به  نیز  نجف  مکتب حاجی سبزواری در حوزه علمیه  یافت. شاگردان 
اعتبار  هرچند  گماشتند.  همت  حکمی  و  عقلی  علوم  مشتاقان  تربیت 
ولی  داشت،  اختصاص  علوم  نقلی  به  اول  درجه  در  حوزه  این  علمی 
عالمان برجسته ای به تربیت افراد مستعد در عتبات مقدسه عراق همت 
از  طباطبائی  محمد حسین  عالمه  و  قاضی  میرزاعلی آقا  که  گماشتند 
سرآمدان مکتب آن ها به شمار می آیند. گفت وگو با مرحوم حجت االسالم 
شیخ عبداهلل نورانی و دکتر سید محمد موسوی بجنوردی بیانی جذاب 
نه چندان سهل آموزش در دو  توسعه  متقدم و  اساتید  بازتاب تالش  از 

مرکز فکری مشهد و نجف را ارائه می دهد.
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مقدمه:
مرحوم حجت االسالم شیخ عبداهلل نورانی در سال 1310ش.2 در نیشابور متولد شد. وی به تشویق 
پدر طلبه شد و در این زمینه استعداد بسیار خوبی از خود نشان داد. استاد نورانی را می توان به حق 
فرزند خلف مکتب حکمی3 مشهد دانست. وی متولد شهری است که در قرون اولیه اسالمی و پس 
از آن، از مراکز مهم علمی ایران محسوب می شد. حتی پیش از تأسیس نظامیه بغداد در مدارس 
علمیه ُپر رونق نیشابور، علماي بسیاري پرورده شدند. در دورۀ معاصر نیز حاج مالهادی سبزواری و 
پیروان او، تجدید حیاتي در زندگی معنوی و فکری خراسان پدید آوردند. بالیدن شاگردان سبزواری 
بزرگی چون  استادان  پرورش  است.  بوده  مغتنم  بسیار  فلسفه شد،  با  که  مخالفت هایی  علی رغم 
مالعبدالکریم قوچانی، شیخ علی فاضل تبتی، میرزا عباس حکیم دارابی و پس از آن ها مالکاظم 
خراسانی، میرزامحمد یزدی، میرزاسید ابوطالب زنجانی، مال اسماعیل عارف بجنوردی و میرزا حسین 

سبزواری، از ثمرات حضور وی در این مرکز است.
عالوه بر این در مشهد که با تالش پیروان سبزواری، مرکزی برای فلسفه به شمار می آمد، 
عالم بزرگ دیگری به نام میرزا مهدی اصفهانی از شاگردان مرحوم میرزای نائینی ظهور کرد که 
در عین حال متأثر از عرفای نجف بود. ظاهراً در آن زمان، او و شاگردانش فلسفه را ابزار خلفای 
عباسی برای دور شدن از اهل بیت علیهم السالم می دانستند. به مرور فضای علمی مشهد تحت ِتأثیر 
آقا میرزامهدی اصفهانی و بزرگانی از پیروان وی چون میرزاجواد آقا تهرانی و شیخ مجتبی قزوینی4 
و شیخ محمود حلبی5 واقع شد، به نحوی  که حوزه علمیه مشهد دیگر تدریس فلسفه را به صورت 
علنی برنمی تافت6. از سوی دیگر بازماندگان حلقه حکیم سبزواری و اشخاصی چون حاجی  فاضل 
خراسانی و آقابزرگ حکیم، همچنان در تربیت فلسفی مشتاقان می کوشیدند. از شاگردان برجسته 
آن ها می توان به آیت اهلل میرزاسید حسن بجنوردی و نهایتًا مرحوم استاد سید جالل الدین آشتیانی 

اشاره کرد. 

تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران )2(

گفت وگو با حجت االسالم شیخ عبدالله نورانی و دکرت سیدمحمد 

موسوی بجنوردی

شفاهی،  تاریخ  گروه  1. کارشناس 

پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه 

fnouray@yahoo.com ملی؛

2. به گفته خودش در این مصاحبه.

3. دانش حکمت.

 -1279( قزوینی  شیخ مجتبی  آيت الله     .4

1345ش(.

5.  شیخ محمود حلبی )1280- 1376ش(.

انکار  مورد  در  ملکشاهی  دکرت  مرحوم    .6

میان  در  فلسفه  تعلیم  و  تدریس  شدن 

علامی مشهد چنین می گوید: »غالباً خواندن 

می خواست  كه  كسی  بود.  حرام  فلسفه 

و  می كردند  تكفريش  بخواند،  فلسفه 

می شود،  بی دين  می رود  اين  می گفتند 

ولی ما می رفتيم و می خوانديم.    بعد ادامه 

می دهد که: »ديديم آنجا خيلی تحّجر است 

و تعصب مذهبی زياد است و فلسفه خوان 

را جزو كّفار می دانستند، ناچار شديم كه 

حسن  )مصاحبه  بيائيم«  بريون  مشهد  از 

ملکشاهی با سازمان اسناد و کتابخانه ملی 

ایران، 1386/9/14(.

مصاحبه و تدوین: فاطمه نورائی نژاد 1



دو فصلنامه تاریخ شفاهی،  شامره 7
150

که  بود  افرادی  از  نیز  نوراني  استاد 
فضل  خرمن  از  بهره بندی  با  هم زمان 
آقا میرزامهدی اصفهانی، در زمینه  شاگردان 
علم کالم و فلسفه نیز تا درجه متبحرترین 

استادان فن پیش رفت.
مصاحبه  در  نورانی  استاد  مرحوم  گفتار 
ایشان با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
تربیت  با  مرتبط  مسائل  از  است  مشحون 
و  اساتید  و  طالب  درسی  منابع  حوزوی، 
نحوه  هم چنین  و  مشهد  و  نیشابور  علمای 
مسائل  به  مشهد  حوزه  علمای  رویکرد 
اجتماعی. دقت علمی استاد نوراني در تربیت 

شاگرد و تألیف کتاب، از ویژگي هاي بارز ایشان به شمار مي آمد، به نحوی که دکتر مهدی محقق 
بارها از وي با تعبیر »دوست دانشمندم« یاد کرده  است. 

 یکي از نکات جالب مصاحبه این استاد بزرگ، تأکید ایشان بر شیوه تعلیم و تربیت حوزوی 
است. به این ترتیب که از قدیم االیام بر محصالن فرض بوده که علم را برای طلب ریاست یا امور 
معمواًل  کنند.  و مدرسه می خوانند، بحث  در مکتب  پیرامون مطالبی که  و  نکنند  مادی تحصیل 
درس  متن  می آمدند،  گرد  هم درس  از طالب  بیشتر  یا  تن  دو  طلبگی،  مذاکرات  و  مباحثات  در 
منتهی حد  به  نیز  از خود  دفاع  در  و  اشکال می کردند  و  رّد  به  را می خواندند و در ضمن شروع 
سعی می کردند. به  مرور طالب فاضل تر، خود به عنوان ُمدرس به  تدریس می پرداختند و تجارب 
تبدیل  برجسته ای  به مدرسان  انتقال می دادند و چه بسا  پائین تر  به سطوح  را  دانسته های خود  و 
می شدند. این شیوه که در تعلیم و تربیت قدیم اسالمی مشهود بوده و هنوز هم هست، موجب 

می شد که محصل حاضرالذهن، بّحاث و تیزبین تربیت شود. 
استاد نورانی نه تنها ثمره چنین تربیتی بود، بلکه می توان او را انعکاسی حقیقی از چهره های 
متدین و مؤدب به آداب شریعت اسالم دانست که حتی در مواضع بیان ایده های برکنار از فلسفة 

اساتیدش، هرگز از حدود حرمت و تکریم آنان خارج نشد.
اما دکتر سیدمحمد موسوي بجنوردي متولد 1324ش. در شهر نجف و بیت شریف آیت اهلل 
سید حسن موسوي بجنوردي است. وي، طبق رسم طالب علوم  دیني، ابتدا به ادبیات و سپس به 
فراگیري فقه و اصول پرداخت و در این مسیر از محضر استادان بزرگي همچون آیت اهلل خمیني، 
آیت اهلل خویي، آیت اهلل حکیم و آیت اهلل حلّي و پیش از همه و بیش از دیگران، از پدرش آیت اهلل 
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سیدحسن موسوي بجنوردي بهره مند گردید. 
آیت اهلل سیدمیرزا حسن موسوي بجنوردي یکي از شاگردان با واسطه حاج مالهادي سبزواري 
بود. همان طورکه اشاره شد، علي رغم مخالفت هایي که با آموزش فلسفه در مشهد وجود داشت، 
آقابزرگ  و  فاضل خراساني  ـ حاجي  و شاگردان حاج مالهادي سبزواري   پیروان مکتب صدرایي 
حکیم ـ همچنان به فلسفه وفادار ماندند و شاگرداني چند پروردند که آیت اهلل میرزاحسن بجنوردي 
در عداد بهترین آن ها بوده است. پس از آنکه میرزاحسن بجنوردي ـ  رحمت اهلل علیه ـ براي استفاده 
از حوزه علمیه اي »اعلي« از مشهد به نجف اشرف منتقل شد، عالوه  بر آنکه در تدریس فقه، اصول 
و علوم نقلي ممتاز گردید؛ گویا تنها فردي بود که در نجف از توانایي باالیی برای تدریس فلسفه و 
علوم عقلي برخوردار بود. این درحالي است که خود وي نیز در حیطه فلسفه اشراق و فلسفه مشاء، 
داراي مباني و نظریات فلسفي بود و کتابي نیز تحت ِعنوان قولَنا ِفي الِحکمه )حاشیه اي بر اسفار( از 
خود برجاي گذارده است. حوزه نجف در زمینه فقه و اصول نسبت به سایر حوزه ها جایگاه برجسته 
و یگانه اي داشت ولي در دوره آقای بجنوردی نه تنها علوم عقلي در این حوزه غریب مانده بود بلکه 
اساسًا تدریس فلسفه در نجف، امري مستنکر1 به شمار مي آمد. بنابراین آیت اهلل سید حسن موسوي 
بجنوردي نیز به ناچار به تدریس فلسفه ادامه نداد و به عنوان مرجع تقلید شمار بسیاري از شیعیان 

و وارث علمي آیت اهلل سیدابوالحسن اصفهاني، به راهنمائي مقلدین و روشنگري طالبان پرداخت. 
فرزند وي دکتر سیدمحمد موسوي بجنوردي، در شرایط خاص ایدئولوژیکي که در آن سال ها 
ـ مانند ایران ـ از سوي کمونیست ها پدید آمده بود، مخفیانه به فراگیری فلسفة اسالمي و  در عراق 
حتي فلسفه غرب ادامه داد تا از این طریق هم توانایي پاسخ گوئي به شبهاتي را که براي جوانان 
مسلمان مطرح مي شد در خود ایجاد نماید و هم از برکات آن، از مطالعه در سایر علوم بهره مند 
گردد. البته ظاهراً تقدیر چنان بود که آیت اهلل سید محمد بجنوردي نیز پس از چندي به پیشنهاد 
یکی از استادان، ادامه مطالعات خود در این زمینه را پي نگیرد. با این  حال ایشان در تعلیم و تعلّم 
فقه و اصول تا بدانجا پیش رفت که نهایتًا از استادان این رشته به شمار آمد و اجتهادش مورد ِتائید 

امام خمیني )ره( نیز واقع شد.

1. به معنی »انکارشده« است.
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بخش اول؛ گفت وگو با استاد شیخ عبداهلل نورانی1
بنده عبداهلل  الطاِهرین.  الَطیبیِن  آله  َعلی رُسول  اهلل و  الَصلوه  الَحمُد هلل و  بِسم اهلل الَرحمن الَرحیم. 
نورانی ام که چون معّمم هستم، می گویند شیخ عبداهلل نورانی. تولد بنده در شهر نیشابور بود. پدر و 

مادرم، اجداد و خویشان و ارحامم 
همه نیشابوری بودند و حاال هم 
 1310 من  تولد  تاریخ  هستند. 
شمسی است. تا هفده سالگی در 
شهر نیشابور بودم. در این بین هر 
سال برای زیارت به مشهد مشرف 
شهرستان های  به  یا  می شدیم 
کارهای  و  ِصله رِحم  برای  دیگر 

دیگر ]می رفتیم[. 
چون پدر بنده اهل علم و استاد علوم  قرآنی و از ُقراء تراِز اول نیشابور بودند، عالقه زیادی 
داشتند که من محصل علوم  قرآنی باشم. قبل از اینکه طلبه شوم تشویق می فرمودند به ]یادگرفتن[ 
به زبان فارسی و قرائت های مختلفی که توسط  آیات شریفه  اندکی ترجمه  تجوید قرآن مجید، 
استادان قرائت مذاکره می شد. بیشتر از یک محصل ابتدایی به مسائل مربوط به قرآن شریف عالقه 
ابتدائی را در شهرستان نیشابور و پیش استادان مختلف )هر که می رسید(  خواندم.  داشتم. دورۀ 
در زمان های قبل از شهریور 1320ش. در باغ بودیم، باغ هایی که انگور دارد. از طرف نیشابور به 
سبزوار در حدود چند کیلومتر قنات های رو به قبله و باغ های درختی است که بیشتر هم باغ انگور 
است. قبل از شهریور 1320ش. بیشتر آنجا بودیم. مسئله بی حجابی و این ها هم بود و مادر و خواهر 

و فامیل مان بیشتر عالقه داشتند که در آنجاها باشیم. 
لذا من عالقه زیادی به یادگرفتن عربی پیدا کردم. هنوز مدرسه طالب نیشابور افتتاح نشده 
بود که هر جا می رسید، عربی درسی ]بود که[ به چشم عنایت به آن می نگریستم )یک یا دو کلمه و 
یک جمله یا دو جمله(. بعد از شهریور 1320ش. که مدرسه گلشن نیشابور برای طالب افتتاح شد 
)قباًل هم مدرسه طالب بود ولی، در دوره  پهلوی آن را دبستان کردند(، بنده با آنجا ارتباط مستقیم 
پیدا کردم و از سال 1325ش. به صورت رسمی طلبه شدم. دو سالی در آنجا بودم و صرف و نحو 
شیخ عبدالجواد  آقای  استادان  آن  از  یکی  مخصوصًا  گرفتم.  یاد  محترم  نزدِ استادان  را  مقدماتی 
غرویان - امام   جمعه فعلی نیشابور- و ]همین طور[ مرحوم آشیخ عبدالصاحب مروی- واعظ خوب 
آنجا و مقتدای طالب و ُمدرس خوب علوم مقدماتی- که سیوطی درس می دادند و چند استاد دیگر 
که هر کدام را می توانستم، از وجود شریف شان استفاده می کردم. سومین ]استادی[ که نام می برم، 

1.مصاحبه با حجت االسالم نورانی در تاریخ 

1379/6/29 به مدت یک ساعت انجام شده 

است. منت حارض منتخبی از مطالب این 

مصاحبه است.
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واعظ تراز اول نیشابور، آقای »آشیخ محمدرضا محقق نیشابوری«1 بود. ما او را از لحاظ وعظ و 
خطابه در همه ایران، تراز اول می دانستیم؛ البته تا سال 1325ش. و بعد ]نسبت به وجود[ دیگر 

وعاظ بزرگ، اطالع پیدا کردیم. 
در این بین دیدم که عماًل بیشتر استعداد مدّرسی  دارم. در سه سالی که در نیشابور طلبه بودم، 
بیشتر درس می گفتم و تدریس می کردم. در بعضی از درس ها شاگردانی که دیر آمده بودند پیش 
استاد، درس که تمام می شد از من می پرسیدند که استاد چه گفت؟ سر به سرم می گذاشتند که یعنی 
بگویم. مثل ُمدرس، آن بحث هایی را که امروز یاد گرفته بودم، می گفتم. اینها مرا تشویق کرد. 
حجت االسالم غرویان زودتر رفتند به مشهد و مرا هم تشویق کردند. پس از سال 1327ش. برای 

درس خواندن به مشهد مقدس رفتم. 
در سال های پانزده تا هفده سالگی، به عنوان طلبه در نیشابور بودم. قباًل هم در جلسات قرائت 
قرآن و محافل با اساتید ابتدائی که بودند، مأنوس شدم و بیشتر از معمول به درس های طلبگی 
عالقه پیدا کرده بودم. مشهد که رفتیم، زیِر سایه استادان بزرگی که آنجا بودند مثل آشیخ محمدتقی 
نیشابوری دوم و دیگر استادان مثل آیت اهلل ابوالقاسم خزعلی2 و چند عالم دیگر که در خراسان یا 
تهران یا جاهای دیگر هستند، کتاب ُمغني  اللبیب َعن ُکتِب األعاریب  ـ همان ُمغنی از ابن هاشم 
انصاری مصری که طلبه ها می خوانندـ را نوعًا کامل خواندم. باب های اول و چهارم را درسی و 
بقیه ابواب را هم در تحصیالت پیش استادها می خواندم یا خودم درس می دادم و با همه مغنی 

مأنوس شدم.
ُمطّول.  به نام  می خوانند،  چهارم  سال  در  واقع  در  طلبه ها  که  است  بالغت  آن  از  بعد   کتاب 
ُمطّول مال مالسعد تفتازانی است که خودش شرحی است بر کتاب دیگری. بخش اول آن معانی، 
بخش دوم بیان و بخش سوم آن علم بدیع است. این کتاب را به صورت کامل در مشهد مقدس، 
پیش استادان ]مطالعه کردیم. البته[ غیر از روزهای درس هفته )شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه( که طالب تدریس دارند، پنج شنبه و جمعه تعطیل است و خودشان درس های دیگری 
می خوانند، مثاًل درس های اخالقی و آداب اخالق. درس های اعتقادات را نزد اساتید می خوانند، تا 
به آن ها ادب و مرحمت کنند و در واقع پنجشنبه ها و جمعه ها در محضر آن ها ادب بیاموزند. من 
پنجشنبه ها و جمعه هایم را هرچه می توانستم، آن بخش های کتاب را که طی ایام هفته نزد استاد 
نخوانده بودم )مثاًل در بالغت(، می خواندم. کتاب های مصری هم در بالغت آمده بود که ما هنوز 
آن ها را برای تدریس در ایران، رسمی نکرده بودم یا کتاب های لغت )به قول شما دیکشنری( و 
این طور کتاب هایی که لغت ها را به سبک اروپایی در عربی نوشته بودند، مثل الُمنَجد و چند کتاب 
دیگر را با عالقه بیشتر از معمول یک طلبه می خواندم. در این بین، بعضی از استادان که درس 
عقاید می گفتند، خیلی در ما اثر کردند، مثل مرحوم »آیت اهلل حاج میرزاجواد تهرانی3« )می گفتیم 

1. حاج  شیخ محمدرضا محقق نیشابوری 

)1281 -  1342ش(.

2. آیت الله ابوالقاسم خزعلی                 

)1304– 1394ش(.

 -  1283( ت ه رانی   3.ح اج  میرزاج واد آق ا 

 1368ش(.  
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حاج  میرزا جوادآقا( که قوم و خویش های ایشان در تهران تاجر بودند و خود ایشان برای رضای 
خدا آمده بود به مشهد و در عالم خودشان زاهد تراز اول هم بودند. از طلبه ها هرکس می شنید، 
جذب این بزرگوار می شد، مخصوصًا درس های عقاید و معارف اهل بیت علیه السالم که او بر مبنای 
آیات قرآن، تفاسیر قرآنی و روایات شریفه می گفت، خیلی در طلبه ها مؤثر بود، به خصوص برای 
کسانی که اطالعات عربی شان قوی بود یعنی به صرف ونحو و بالغت و لغت عالقه داشتند، ایشان 
متون آیات شریفه و احادیث مبارک، نهج البالغه، توحید شیخ صدوق و کتب معارف اهل بیت مثل 

بحاراالنوار را می آورد. ]این کتب[ طلبه سال سوم و چهارم را خیلی جلو می انداخت.
آن هایی که قبل از ما )مثاًل سال چهارم بودند و ما سال سوم بودیم( پیش آقا بودند، از لحاظ 
دینی و اخالقی و تربیت روحی خیلی در نسل ما مؤثر بودند، مثل آیت اهلل آشیخ ابوالقاسم خزعلی و 
امثال این ها که مثاًل در سال پنجم، ششم و هفتم بودند و ما در سال های اول، دوم و سوم، که در 
تیپ ماها خیلی اثر داشتند.  هر کدام شان می توانستند به نجف یا قم می رفتند. بعضی ها هم که در 
خراسان بودند به درس استادان باالتر و آیه اهلل های بزرگ آن زمان )به قول شما درس فوق لیسانس( 
می رفتند. این ها پیش ماها خیلی معزز بودند یعنی واجب االطاعه بودند، حتی رنگ لباس ما را تعیین 
می کردند که قبایت این رنگ باشد، عبایت این طوری باشد، کفشت چنان باشد یا مثاًل محاسنت را 
این طور شانه کن. جوری بود که ُعرفیات و آداب معمولی طلبه ها را هم آن ها راهنمایی می کردند. 
خدا به عده زیادی از طالب توفیق داد و طوری بودند که هیچ وقت ندیدم این ها نمازشان را عقب 
بیاندازند )نماز اول وقت می خواندند( یا سخنان لهو، لغو و گناه بر زبان این ها جاری شود، حتی 

کیفیت راه رفتن و نشستن آن ها آموزنده بود. 
الَغرض ما در مشهد، بعد از اینکه از صرف ونحو و معانی و بیان و بدیع و مسائل مربوط به 
ادبیات بیاسودیم، در این بین ها درس معارف و اعتقادات و علم کالم امامیه را هم زیاد خواندیم 
)انشاءاهلل توضیح خواهم داد( و در فقه و اصول و منطق وارد شدیم. برای منطق که طلبه ها از 
سال سوم شروع می کردند، یک کتاب ابتدائی فارسی بود به نام صغری و یکی بزرگ تر از آن بود 
به نام کبری یعنی رساله کوچک و رساله بزرگ. این ها مال میرسیدشریف جرجانی است که به 
فارسی فصیح دوره خودش نوشته بود. طلبه ها آن  را پیش خودشان می خواندند و چند روزی هم 
پیش استاد می خواندند به خاطر اینکه انشاء فارسی شان قوی می شد، انشاء آن به نسبت زمان خودش 
انشاء بلیغی بود. ما بعدها به خاطر همان ها، در فارسی هم مثل عربی با عالقه کار کردیم )گاهی 
من فارسی هم درس می دادم(. لذا همیشه ُمنشآت فارسی و کتب بلیغ فارسی، در نظر تیپ ماها 
مثل عربی عزیز بود. بعد از این یک کتاب عربی منطق است که خیلی کوچک است و به  اصطالح 
به آن کتاب منطق در حاشیه مالعبداهلل می گوئیم. حاشیه مالعبداهلل یعنی تهذیب و یک متنی 
تراز اول ها  را بفهمد، جزو  است که آن را شرح می دهد و هر طلبه ای که خوب می توانست آن 
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بود. ما این کتاب را پیش استادها می خواندیم. ما هنوز کتاب را پیش استاد تمام نکرده بودیم که 
برای بعضی ها که به طرز حرف زدن و عالقه ما به درس، عالقه و توجه داشتند، درس می دادیم. 
لذا به عنوان مدرس منطق به طالبی که کوچک تر از خودمان بودند، خدمت می کردیم. طلبه بعد از 
این ]سراغ دروس[ فقه و اصول می رود. مدرس مشهور مطلق این ها در مشهد، حجت االسالم حاج 
میرزااحمد یزدی بود1 ) حاج سید احمد یزدی(. دو تا حاج میرزااحمد داریم، یکی آیت اهلل خراسانی، 
از کوچکی به  این ها  که رئیس حوزه مشهد بود و این هم میرزااحمد ُمدرس یزدی است. چون 
مشهد آمده بودند، بیشتر مشهدی بودند، ولی ما به احترام اینکه یزدی ها ایشان را در ابتدای درس 
جزو  االن  ایشان  نوه های  و  آقازاده ها  یزدی.  میرزا احمد  حاج  می گفتیم  ایشان  به  بودند  پرورانده 
بزرگان ما هستند. بیشتر از پنجاه سال طلبه های خراسان از محضر مبارک حاج  میرزااحمد ُمدرس 

یزدی استفاده می کردند.
در مشهد ما برای کتاب های آیت اهلل بزرگ قرن گذشته، مرحوم شیخ انصاری، چند تا استاد 
داشتیم. یکی از آن استادها که مشهورترین شد، مرحوم »آیت اهلل حاج شیخ هاشم قزوینی«2 است. 
این بزرگوار برای تدریس مکاسب و رسائل، تراز اول بود. در ایام سال ایشان معمواًل دو تا درس 
می گفت؛ یکی صبح ها درس مکاسب می گفتند و یکی هم عصرها می آمدند به مدرسه نواب یا 
باقریه و بعضی مدارس دیگر یا هر جا که مثاًل صد تا طلبه برای این درس شان بود و در َمدرسی 
که آن صد  تا را جا داشته باشد. گاهی می دیدید که در َمدرس مدرسه نواب که بزرگ تر بود، دویست 
تا بودند یا گاهی در مدرسه میرزاجعفر در صحن عتیق امام رضا علیه السالم، ]تدریس می فرمودند[. 
پس ُمدرس تراز اول رسائل و مکاسب شیخ انصاری، استاد حاج شیخ هاشم قزوینی )علیه الرحمه( 
بود که عمر به کمالی هم داشتند و تا سال های اخیر با اینکه مریض بودند، تدریس می کردند )مثاًل 
ایشان بدون بلندگو درس می گفت(. برای طلبه هایی که بودند، ایشان کفایه را هم می گفتند، ِکفایه  
االصول فی ِعلم االصول آخوند خراسانی3 که دو جلد است و بعد از رسائل نوشته شده است. آخوند 
خراسانی، شاگرد میرزای شیرازی4 است و اندکی هم شاگردی شیخ انصاری5 و توفیق درک محضر 

ایشان را داشته است. 
بعد از مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی و در حقیقت در عرض ایشان، آیت اهلل آشیخ کاظم دامغانی 
خراسانی6 بودند . اصلیت ایشان، از دامغان- توی راه مشهد- بود و بعد از کوچکی شان برای درس 
به مشهد آمدند و همان جا مشرف بودند. اکنون هم خانواده محترم ایشان، نوعًا ُمدرس هستند و 
درس های روحانیت و اسالم و تشیع را در دانشگاه ها یا حوزه علمیه تدریس می فرمایند. در رسائل 
و مکاسب و کفایه غیر از حاج شیخ هاشم و آشیخ کاظم دامغانی، اساتید دیگری بودند ولی مثاًل به 
قول ما فالن استاد شاگردانش صد تا بود و شاگردان استاد دیگر مثاًل پنج نفر بود. استاد خوبی 
است ولی حاج شیخ هاشم را نمی شد رها کنی و به درس آن استاد بروی! این هائی که بنده عرض 

می کنم، مربوط به سال های 1320 تا 1330 ش است. 

1.  میرزاسيد احمد یزدی )1306 – 1392ق(.

قزوینی  مدرس  شیخ هاشم  آيت الله    .2

)1270- 1339ق(. 

3. آیت الله مال محمدکاظم خراسانی ) 1218 

– 1290ق (.

م ح م ود  میرزام ح م د ح س ن  ب ن   آیت  الله   .4

شی رازی )1230-1312ق (.

 -1214( انصاری  شیخ مرتضی  آیت  الله   .5

 1281ق (.

دامغانی  مهدوی  محمد کاظم  آیت  الله   .6

)1316- 1401ق(.
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بعد خوشبختانه، اساتید زیادی در میان طالب بروز کردند ]و تربیت شدند[، مثاًل ]طلبه[ پانزده 
ساله، مال شد، بیست ساله شد سی ساله و سی ساله خودش یک استادی است مثل آیت اهلل ها که 
فعاًل در شهرهای مختلف هستند. این ها معمواًل رسائل و مکاسب و کفایه را پیش آیت اهلل حاج 

شیخ هاشم قزوینی خواندند. 
در عرض ادبیات و منطق و فقه و اصول، کتب دیگری هم بود که طلبه ها می خواندند. در سال 
دوم طلبگی و مقدمات که یک فردی با عربی مأنوس می شد، اعتقادات شیعه را به  عربی می خواند. 
یک کتابی هست به نام باب یازدهم یا »باب حادی عشر« که آن را اساتید و عده زیادی از علماء 
در این چند صد سال بعد از عالمه حلی )قرن هفتم(، شرح زده اند که به آن می گوئیم »شرح باب 
حادی عشر«. در واقع طلبه های مستعد، از سال سوم باب حادی عشر را می خواندند. جلوترش هم 
در سال اول و دوم، بیشتر متون فارسی می خواندند، مگر آن  هائی که در عربی خیلی قوی بودند و 
ممکن بود در سال دوم که سیوطی را می خوانند، باب حادی عشر را هم بخوانند. دو کتاب فارسی 
هم  را  فارسی ها  آن  هست.  شیرازی  مالصدرای  آخوند  داماد  الهیجی  مالعبدالرزاق  مال  دیگر 
طلبه ها نوعًا خودشان مباحثه می کردند -اعتقادات شیعه بود- بعد از شرح باب حادی عشر، کتاب 

»شرح تجرید العقائد« بود.
تجرید العقائد مال خواجه نصیر  طوسي1 است که شاید )من فهرست نویس هم شدم و در این 
چهل پنجاه سال اخیر با فهرست هاي خطي و چاپي مأنوسم( بیشتر از پنجاه نفر بر تجریدالعقاید، 
شروح و تعلیقات دارند، یکي از آن شرح ها، مال عالمه حلي2 است. ]عالمه حلي[ شاگرد خواجه نصیر 
 طوسي در قرن هفتم و جزو فقها و علماي کالم تراز اول )مثل استادش خواجه نصیر که در کالم  

تراز اول است و محقق  حلي که در آن قرن بوده و در فقه تراز اول است( بود.
تجرید،  شرح  مشهورترین  که  کردم  عرض  بود.  تجرید  شرح  کالمیات،  در  طالب  پناهگاه 
با خود خواجه نصیر  از نظر مذهبی  ) او  »کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد« عالمه حلي است 
یکي است و ]هر دو[ شیعه اثني عشري هستند(. البته دیگران هم از علماي اسالمي، چه در مذهب 
شیعه یا مذاهب دیگر اسالمي، شاید نزدیک به صد شرح بر آن زده اند. بزرگان علماي اهل سنت 
هم شروحي بر آن دارند ولي همین کشف المراد في شرح تجرید االعتقاد عالمه  حلي متداول است 
چون انشای آن تراز اول است. عالمه حلي عرِب اصیل عراق است )حلي هست و در نجف و در 
متن کار( و محتواي مطالب را مي داند، لذا براي هر جملة او و براي هرکلمة او، شما مي توانید یک 
فضاي روشني را تحقیق کنید. ]شرح[ این کتاب، طلبه اي را که در سال هاي پنجم و ششم است و 
با معالم و لمعه آشنا شده، مي سازد. مخصوصًا که در این بین، عربي اش هم در حد اجتهاد مي شود و 
خودش دیگر بعضي چیزها را هم که استاد نگفته، مي تواند تحقیق کند. شروح و تعلیقات و حواشي 
زیادي هم بر کشف المراد عالمه زده اند. مي بینید فالني طلبه اي است که مثاًل شش سال در حوزه 

 597( طوسی  نصیرال دی ن   م ح م د  م ح م دب ن    .1

- 672 ق(.

2. حسن بن یوسف بن مطّهر حّلی )648-726 ق(.
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بوده، قوانین االصول، لمعتین )به قول ما(، معالم و کشف المراد را خوانده و به محل شان رفته، دیگر 
یک عالمي است! یعني مي تواند عقاید اصول فقه شیعه، فقه شیعه و کالم شیعه را تدریس کند. 

در این بین  بعد از شهریور 1320ش. که روس ها حمله کردند و دولت ظالم بود، طلبه ها متوجه 
شدند که کمبودي دارند و در بحث هاي »تفسیر کالم اهلل مجید« نرسیدند که وظیفه شان را انجام 
دهند. همین طور در متون فارسي، منهج الصادقین و اینها را مي خواندند. بعضي اساتید بزرگوار هم 
طباطبائي  آسیدمحمدحسین  »آیت اهلل  و  خوئي«1  آسیدابوالقاسم  »آیت اهلل  مثل  قم[  ]یا  نجف  از 
لذا طلبه ها  ایران شدند.  و  میان طالب عراق  قرآن ِمجید در  تفسیر  ترویج علم  تبریزي«2 وسیله 
درس تفسیر را هم در روزهاي تعطیل وظیفه خودشان دانستند. فضال و بچه هایي که عربي شان 
قوي بود، اول در متون رفتند به سراغ مرحوم طبرسي3. آیت اهلل العظمي آسیدابوالقاسم خوئي در 
نجف، خودشان شروع به تفسیر کردند که بعد یک مقدار زیادي از آن چاپ شد. آیت اهلل عالمه 
ائمه  از تبریز به قم آمدند، طلبه هایي هم که در خط قرآن و  طباطبائي )آسید محمدحسین( که 
طاهرین مخلص بودند، آن بزرگوار را کمک کردند. ایشان بیانشان به لهجه آذربایجاني بود و براي 
اوایل یک مقدار سخت بود که از محضر مبارک ایشان  کسي که هیچي ترکي نمي دانست، در 
استفاده کند )مثل ماها که در شهرهاي دور بودیم و ترکي نمي دانستیم(. خدمت این بزرگوار تفسیر 
قرآن مجید به جائي رسید که موفق شدند ده جلد شرح بحث هایشان را تنظیم و چاپ کنند به 
نام مبارک »المیزان في تفسیرالقرآن«. ایشان در قم که بودند، تدریس مي کردند و اینها را خطي 
مي نوشتند و مي آوردند و کم کم هم چاپ مي کردند. در تعطیالت هم که به زیارت مشهد مي آمدند، 
طلبه ها تقاضا مي کردند و ایشان به عنوان مدرس اول تفسیر مي کردند. در خود مشهد، استادانی 
ـ که االن نزدیک صد سال  آمیرزا جوادآقاي تهراني  تفسیر مي گفتند و دوست شان  مثل آیت اهلل 
عمر مبارک شان هست ـ آیت اهلل حاج  میرزا حسنعلي مروارید خراساني4 که خدا سالمت شان بدارد، 
]تفسیر مي گفتند[. شاید ]ایشان[ االن هم در مسجد مالحیدر  ته بازار و نزدیک محل شان ]پیش نماز 
باشند[، تا پارسال خدمت شان مي رسیدیم و خبر داشتم. وقتي درس فقه و اصول و کالم عمومیت 
یافت، حتي در درس حاج میرزا جوادآقاي تهراني، بعضي ها که احتیاج معمولي هم نداشتند و به 
قول ما در دوره دکترا بودند، براي بهره مندي از معنویت قرآن مجید، مي آمدند آنجا مي نشستند تا 

از کلمات مبارک استفاده بکنند. 
بنابراین، اینها شد درس هاي معمولي که در حوزه به عنوان دوره سطح ]مي خواندند[. معمواًل 
طلبه ها در دوره سطح، صرف و نحو و بالغت و اصول فقه و دوره فقه متون، بحث هاي اصول شیخ 
انصاري و دو جلد کفایه  االصول آخوند خراساني )آخرین کتاب سطح حساب مي شد چون مختصر 
و موجز و دقیق و سطح باال بود( را مي خواندند و براي درس خارج آماده مي شدند. معمواًل هم از 
لحاظ زمان، هشت سال طول مي کشید. مثاًل یک طلبه اي که به اصطالح توي خط باشد یا به قول 

1. آیت الله سیدابوالقاسم موسوی خویی )1278-

1371ش(.

 -1281( طباطبائی  محمدحسین  آیت الله   .2

1360ش(.

3. ابوعلی فضل بن حسن َطربِسی )548-468 ق(.

4.  آيت الله حاج مريزا حسنعيل مرواريد خراساين 

)1290-1383ش(.
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شما "up to date" باشد و خوب بخواند، در هشت سال دوره سطح کتب طالب را مي خواند و 
آماده مي شود براي درس خارج، یعني درس هایي که استاد مي آید، مطالبي را پیشنهاد مي کند و 

دیگر الزم نیست که از روي یک کتاب باشد. 
در این بین مي بینید که بعضي ها استعداد شعر دارند و شعر مي گویند یا حافظه شان خوب است 
و اشعار بالغي و مخصوصًا اخالقي و دیني را حفظ مي کنند. این طور اساتیدي هم بودند که طلبه ها 

را تشویق مي کردند که روزهاي تعطیل پیش استاد بروند و شعرهاي فالن شاعر را مي خواندند. 

کدام اساتید؟
 نوعًا استادها بودند، فرض کنید بنده. مي دیدید عالقه دارم و دو، سه روز، شعرهاي الهیات را از 
سعدي )مثاًل گلستان یا بوستان( براي خودم رونویس مي کنم )از سابق عالقه هم داشتم( مثاًل آغاز 
کتاب گلستان: »بسم اهلل الرحمن الرحیم، مّنت خداي را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به 
شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسي که فرو مي رود ممّد حیات است و چون برمي آید مفّرح ذات. 

پس در هر نفسي دو نعمت موجود و بر هر نعمتي شکري واجب.
از دسـت و زبــان كــه بـرآيــد   كـز عهـده شكـرش بـه درآيـد
بنده همان به كه زتقصیر خويش  عـذر بـه درگــاه خــداي آورد
ور نــه ســزاوار خـداونــديـش   كـس نتواند كه بـه جـاي آورد

بعد از این، بحث هاي معنوي و اخالقي و اجتماعي بود. طلبه ها در روزهاي تعطیل به مقداري 
که شاگردها آمادگي داشتند، از متون عربي اخالقي ـ دیني که معمواًل شعرهاي عربي اساتید بزرگ 
مثل شریف رضي1، شریف مرتضي2 بودند یا خواجه نصیرالدین طوسي که بعضي ]از شعرهایش[ 
شعرهاي عربي ـ فارسي خوبي بود، ]استفاده مي کردند[. اینها ]مربوط است به[ طلبه هایي که فوق 

برنامه بودند یا بیش از حد معمول در خط وربط بودند.
بعد مي افتادند در بحث هاي جهاني. ]قبل[ از شهریور 1320ش. در حوزه ها بحث هاي اجتماعي 
بعد  مي شد[.  ]مطرح  متون  خواندن  بهانه  به  نثر،  و  نظم  به صورت  بود  آن ها  در  که  انتقاداتي  و 

مأمورین دولت متوجه مي شدند و سر به سر طالب مي گذاشتند. 
 

بیشتر از چه متوني استفاده مي شد؟ 
 فرض کنید نظم هاي حافظ و سعدي و حتي کتاب هایي مثل بیهقي یا در اخالقیات خواجه نصیر. 
متوني که تیپ فرهنگي هاي غیر معّمم در تهران چاپ مي کردند و کتاب هاي خواجه نظام الملک 

مثل سیاست نامه و از این گونه ها هم بود. 

1. م ح م دب ن  حسین ش ری ف ال رض ی )359 -  406 

ق(  .

2. ع لی  ب ن  حسین  ع ل م ال ه دی )355 -  436 ق(.
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همه اساتید از این متون استفاده مي کردند؟ 
نه، عرض مي کنم اساتیدي که فارسي شان از حد معمول بهتر بود و از اول حافظ و سعدي و حتي 
شاهنامه را مي خواندند، با گلستان و بوستان مأنوس بودند و کم کم با نظامي و سنائي آشنا شدند. یعني 

آن هایي که روحیه ادبي داشتند، مثالً تیپ ماها که براي دل مان طلبه شده بودیم و عالقه داشتیم. 
شهریور 1320ش. که شد، فضا مقداري بازتر شد و مي توانستند با این متون انتقاد کنند. آن 
روایات مبارکه یا آیات شریفه قرآن، روایات نهج البالغه و کتب دیگر که ظلم را استیضاح فرمودند را 
جدي گرفتند. از سال هاي 1327، 1328ش. طلبه ها خیلي سیاسي شدند و فهمیدند که وظیفه شان 
این است که اجتماع را اداره کنند. فرض کنید حکومت ظالم نظریاتي دارد، بعضي حرام ها را اجازه 
مي دهد که در بازارها بفروشند یا در ادارات یک کارهایي بکنند. طالب به دستورهاي دولتي یا مسائل 
قانون گذاري مجلس ]و به مواردي از این دست، در منابر خود توجه مي کردند[. سال هاي بعد، آیت اهلل 
سید ابوالقاسم کاشاني )در لبنان تبعید بودند( یا بعضي اساتید دیگر در تهران سخناني گفتند. آیت اهلل 
حاج  آقا حسین بروجرديـ   رئیس اسالم در قم ـ هم بي سروصدا کساني را که ]مخالف[ ظالم ها بودند، 
تشویق مي کردند. طلبه ها فکر سیاسي شان رشد کرد. بعضي ها که درسي بودند، حواس شان خوب 
جمع بود و یک سیاسي شناخته شده، نبودند مثل بعضي ها که زود بگویند ما وکیل بشویم یا در فالن  
جا یک سخنراني بکنند و معروف بشوند. مثاًل از اساتید ما حاج شیخ هاشم قزویني، آیت اهلل آقا میرزا 
جوادآقا تهراني و آیت اهلل آشیخ مجتبي قزویني، اینها سیاسیون بودند. مي دیدید درس » بیان الفرقان 
في احکام القرآن« یا في  معارف القرآن را آقاي حاج  شیخ مجتبي مي گفت و فکر سیاسي هم داشت. 
البته درسي مثل »شرح منظومه حاجي  سبزواري1« را معمواًل استادها یا حاج میرزا جوادآقا در 
تعطیالت براي شاگردهایي که زرنگ بودند و حواس شان جمع بود مي گفتند. از بعضي  قسمت های 
آن هم انتقاد مي کردند که حاجي سبزواري که معصوم نیست و ممکن است از صد کلمه اي که 
حاج مالهادي گفته، این چند تا کلمه اش هنوز به اصطالح پخته ]نباشد، چیزي[ مثل »رد فلسفه«. 
دقیق تر از ایشان در این قسمت، آیت اهلل آشیخ مجتبي قزویني بود که در منزل درس اسفار مالصدرا 
را براي طلبه ها تدریس مي کردند. یک هفته درس را مي گفتند یا آن متن ها را شرح  و بسط مي کردند 
و آخر سر هم بعضي مسائل را مي گفتند یا آن متن ها را شرح  وبسط مي کردند و بعضي مسائل را 
مي گفتند ]و اشاره می کردند[ که »در نظر ما تمام نیست« یعني به صورت مؤدبانه تري که به مؤلف 
اهانت نشود. گاهي متون عرفاني مثل »شرح فصوص الحکم« محي الدین عربي2 و این گونه کتاب ها 
با هم بود که تدریس مي کردند. با شاگرد شرط مي کردند کسي که به اینجا مي آید، اگر یک جلسه 
ببیند که ما اینجا انتقاد مي کنیم، نباید این را در جاي دیگري بگوید یا مثاًل منبري که مي آید، روي 
عالم هایي  به[  احترام  ]و  ادب  است.  گفته  باطل  یا فالني،  بر فالن کس  لعنت  مثاًل  نگوید  منبر 

1. حاج مالهادی سبزواری )1212-1290ق(.

2. م ح م دب ن  علی اب ن  عربی )560-  638 ق(.
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بحث هاي  که  عرفایي  و  قونوي1  مثل[ محي الدین، صدرالدین  ]رعایت شود  نیستند،  معصوم  که 
استداللي، عرفاني، حکمتي و تصوفي داشتند. مثاًل مالصدرا2 را بگوئیم که بد آدمي بوده، از کجا 
این مطلب را ایشان فرموده ]و بهتر است بگوئیم که[ به  نظر مي رسد که تا حاال تمام نیست یا شما 

از اینجاي آن انتقاد دارید. 

متون محي الدین را چه کسي تدریس مي کرد؟ 
درس  یک  مي فرمود.  قزویني  آشیخ مجتبي  آیت اهلل  گاهي  مي کردند،  تدریس  کم  را  محي الدین 
عمومي نبود، مثاًل ماها یا آنهایي که ادبیات شان خوب بود و خوب خوانده بودند و مطالب متن را 
تشخیص مي دادند، پنجشنبه ها و جمعه ها مي رفتند. طلبه هاي معمولي که مي آمدند، گیج مي شدند. 
بیشتر کتاب هاي حاجي سبزواري رواج داشت، همین شرح منظومه که شعر هم بود، مي خواندند. 
استاد هم گاهي اینها را احساساتي و قشنگ مي خواند. بعد آخر هفته مي گفتند که این دو مطلب 
ما  به نظر  یا  داریم  اشکالي  ما  مثاًل  نباشد،  تمام  و  ما شاید کامل  به نظر  حاج مالهادي سبزواري 
این طور مي رسد. خیلي تقوا را رعایت مي کرد تا افراد زود نگویند که این فاسق یا منکر بوده است. 
در این بین ها بعد از شهریور 1320ش. طبقاتي غیرمسلمان بودند که مثاًل مي گفتیم توده اي ها 
و مارکسیست ها یا المذهب هاي دیگر ]ناتمام[. طلبه ها از این جهت خیلي تشویق مي شدند که 
حالت مناظره بگیرند، یعني بروند اینها را پیدا کنند و بحث کنند و ]به این منظور[ مثاًل یک سال 
کتاب  دوره  جلد،  چند  در  قزویني  آشیخ مجتبي  آقاي  لذا  بخوانند.  کالم  یا  تفسیر  که  بود  الزم 
»بیان الفرقان« را نوشتند. آیت اهلل آمیرزا جوادآقاي تهراني، کتاب » میزان المطالب« را نوشتند؛ یک 

کتاب فلسفه بشري و اسالمي راجع به مادیین3 و مارکسیست ها.

به فارسي؟ 
به فارسي. جلد اول کتاب میزان المطالب  ایشان عادي است )به قول ما براي دوره لیسانس است( 
و جلد دومش مسائل سطح باالیي است، مثاًل بعضي حرف هاي محي الدین را ایشان نپسندیدند و 

انتقاد کردند.  

ق ون وی  ص درال دی ن   اس ح اق   ب ن   م ح م د   .1

 )607-673 ق (.

شیرازی  صدرالدین  ابراهیم  محمدبن   .2

)979 - 1050 ق(.

3. مادی گرایان.
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بخش دوم؛ گفت وگو با دکتر سیدمحمد بجنوردی1
اعوذ باهلل من الّشیطان الّرجیم. بِسم اهلل الّرحمن الّرحیم. من دوازدهم بهمن 1324 در نجف اشرف 
متولد شدم. پدرم حضرت آیت اهلل العظمي آقاي سیدمیرزا حسن موسوي بجنوردي یکي از مراجع 
تقلید بزرگ شیعیان بود. تولد ایشان در بجنورد است. تحصیالت شان تقریبًا چهارده سال در مشهد 
بود و به درجه اجتهاد که رسیدند، احساس کردند که نیاز دارند به یک حوزه اعلي از مشهد. در آن 
روزگار حوزه اعالي جهان تشیع، ]حوزه علمیه[ نجف اشرف بود. به همین جهت ]پدرم[ در سال 
1340 قمري )هشتاد و پنج سال پیش( به نجف مهاجرت کردند. در آن روزگاران اساتید بزرگي در 

آیت اهلل  مثل حضرت  بودند،  نجف 
آسید ابوالحسن  آقاي  العظمي 
اصفهاني )ایشان جد مادري من و 
مرجع تقلید شیعیان جهان بودند(، 
مرحوم  و  نائیني2  میرزاي  مرحوم 
سه  این  عمدتًا  اراکي3.  آقاضیاء 
شخصیت استادهای ایشان در فقه 
و اصول بودند. بعد از فوت مرحوم 

آقاضیاء اراکي )شصت و پنج سال پیش( ایشان جزو مدرسین اعالي درس خارج اصول شدند، به 
زبان عربي تدریس مي کردند و به همین جهت اکثر فضالي عرب که از کشورهاي عربي بودند، 
مثل لبنان، سوریه، مصر، عراق و عربستان سعودي به درس ایشان مي آمدند. تا اینکه بعد از فوت 
مرحوم آقاي آسید ابوالحسن اصفهاني مرجعیت ایشان شروع شد و رساله شان را چاپ کردند. عده 
زیادي از ایشان تقلید مي کردند، چه در ایران در قسمتي از خراسان، چه در عراق و بعضي از جاهاي 
لبنان. بعد در سال 1394 قمري فوت کردند و ایشان را در کنار مرقد موال امیرالمومنین)ع( دفن 
کردند. در وقت فوت، عمرشان هشتاد و پنج سال بود.  بعد در حوزه نجف تا چهل روز درس ها 
تعطیل بود و ماتم خیلي بزرگي گرفتند، چون اضافه بر اینکه یک مرجع بزرگي را از دست دادند، 

استاد بزرگي از دست  رفته بود.
ایشان در مشهد که بودند اضافه بر علوم فقه، اصول و ادبیات، ید طوالئي در فلسفه داشتند. در 
آن زمان دو بزرگوار بودند، یکي به نام »حاجي فاضل حکیم« که شاگرد حاج مال هادي سبزواري 
بود و یکي هم مرحوم »آقا بزرگ شهیدي« که از شاگردهاي میرزاي جلوه بود. این دو نفر، استاد 
بزرگ فلسفه در مشهد بودند. ایشان در این چهارده سالي که در مشهد بودند، حدود هشت سالش 
را به درس فلسفه این دو استاد مي رفتند؛ چون تخصص یکي شان در فلسفه مشاء بود یعني مرحوم 
آقا بزرگ شهیدي و دیگري که حاجي  فاضل حکیم باشد، در فلسفه اشراق تخصص داشت. به همین 

1.  مصاحبه با ايشان در دو جلسه از 83/7/18 

شده  انجام  دقيقه   59 مدت  به  تا 83/8/18 

مطالب  از  گزيده اي  حارض  بخش  است. 

جلسات مصاحبه با ايشان است.

2.  آیت الّله شیخ محمد حسین نائینی )1239- 

1315 ق(.

3. آیت الّله ضیاءالدین علی بن مال محمد عراقی 

)1278-1361 ق(.
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جهت )من این را کاماًل مشاهده مي کردم( هم در فلسفه مشاء که فلسفه بوعلي باشد و هم در 
فلسفه اشراق سهروردي یا محي الدین عربي و این طرز تفکر تخصص داشت.

در آن روزگاران در حوزه نجف مراجع و آقایاني بودند ولی من یادم مي آید در فلسفه کسي 
وارد نبود و عمدتًا در فقه و اصول بودند. یگانه کسي که اضافه بر فقه و اصول، فلسفه را آن هم به 
این شکل گسترده – هم در فلسفه مشاء و هم در فلسفه اشراق – مي دانست، ایشان بود. به همین 
جهت این توفیق را خداوند تبارک و تعالي به ما داد که اضافه بر فقه و اصول که من در خدمت 

ایشان تلّمذ مي کردم، از مباحث عقلي و فلسفه هم بهرۀ وافري از ایشان بردم.

آیا به جز رساله عملیه، تألیفات دیگري هم داشتند؟
ایشان تألیفات زیادی داشتند و »الَقواعد الِفقهّیه« را نوشتند که هفت جلد آن تا االن چاپ شده و 
پنج جلد دیگرش در نجف موجود است و من قبل از اینکه بیایم به ایران در جایي مخفي کردم. 
منتظرم که انشاء اهلل طوري بشود که من بتوانم آن بقیه را بیاورم که با این حساب مي شود دوازده 
کتاب  که  را  فقهاي شیعه هیچ کس  میان[  ]در  و  است  ابتکار جدیدي  الفقهّیه یک  القواعد  جلد. 
به این مفصلي که فقه را در دوازده جلد بنویسد، نداریم. اضافه بر آن یک دوره اصول نوشتند به 
نام »منتهي االصول« که هم آراء بزرگان اصول در آن است و هم مباني جدیدي که خودش در 
اصول دارد. طرز نویني در این به کار رفته یعني مسلک هاي بزرگان را نقل مي کند، بعد هم نظریات 
خودش را مي  دهد و در جاهایي هم که باید بحث فلسفي بشود، کاماًل بحث فلسفي کرده است. 
این هم جزو همان  الحکمه« که  نام »قولنا في  به  اسفار در دو جلد دارد  بر  ایشان یک حاشیه 
بر عروه الوثقي  باید چاپ کنیم. یک حاشیه مفصل  و  مخطوطاتي است که االن در نجف است 
آسیدمحمد کاظم یزدي1، حاشیه بر وسیله النجاه مرحوم آسید ابوالحسن اصفهاني و یک کتابي دارد 
به نام »الّرسائل« که مجموعه رسائل فقهي و بحث هاي متفرقه در  آن نوشته شده و این هم جزو 

همان مخطوطاتي است که در نجف است و باید انشاءاهلل بتوانیم اینها را بیاوریم و چاپ کنیم.

اشاره کردید که مرحوم پدرتان در حوزه نجف فلسفه هم تدریس مي کردند. لطفاً 
بفرمائید که آیا تدریس فلسفه در حوزه نجف با مشکلي مواجه نبوده است؟

جوانی(  )سنین  در  بودند  آمده  که  اوایل  ایشان  البته  بود.  خیلي مشکل  نجف  در  فلسفه  تدریس 
تدریس مي کردند، یعني هشتاد و پنج سال پیش ولي بعدها دیگر تدریس نمي کرد چون در نجف 
خیلي مستنکر بود که کسي بیاید فلسفه درس بدهد و جّو ضد فلسفه در آنجا بود. حتي خود من 
پیش یک بزرگواري که مرحوم آقاي »آشیخ صدراي بادکوبه اي«2 بود، فلسفه - شرح منظومه و بعد 
هم اسفار- را مي خواندم. او در یک مسجد درس مي داد و یادم مي آید که بعد از بیست روز مردم 

طباطبائی  سیدمحمدکاظم  آیت الله   .1

یزدی )1247-1337 ق(.

به  متوفی  بادکوبه ای  شیخ صدرای   .2

1394؟ ق. شاگرد سیدمحمدجواد تربیزی 

يزدي. وی هم چنین در  و شيخ اسدالله 

موسی  صدر  امام  فلسفه  استاد  نجف 

بوده است.
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آمدند و در این مسجد را قفل کردند و نوشتند »ها ُهنا محل الُکفر« یعنی اینجا جاي کفر است! 
مجبور شد که به طور خصوصي مي آمد به منزل مان و به ما درس مي داد. زیاد هم اظهار نمي کردیم 
چون اگر اظهار مي کردیم، مساوي با بي دیني بود. کسي را که فلسفه مي خواند، مي گفتند بي دین 
است، درحالي که اصاًل دین انسان از راه فلسفه قوي مي شود و عمدتًا باید مباني فلسفي قوي شود تا 
اعتقاد به مبدأ و معاد و وجود خدا را با عقیده و برهان عقلي داشته باشیم. خوب متأسفانه همیشه در 
حوزه هاي علمیه این مسئله بود و فلسفه مهجور بود و کساني که فلسفه را بلد بودند، برایشان نقص 
شمرده مي شد. کسي را که مي خواستند بکوبند، مي گفتند ایشان فیلسوف است یا ایشان فلسفه بلد 
است و وقتي مي گفتند فلسفه بلد است، یعني مثل اینکه مي گفتند طرف فاسق است و این طور بود.
اگر یادتان باشد امام یک وقتي فرمودند که مرحوم حاج آقا مصطفي -فرزند بزرگشان- در 
را آب بکشید. چون که حاج  آقا  این  بروید  باید  بود، مي گفتند  از کوزه آب خورده  مدرسه فیضیه 
و همیشه  بود  قم، مشهد و نجف  در  این جو  بود.  فلسفه  در فضای  و  فلسفه مي خواند  مصطفي 

متأسفانه جو ضد فلسفه در حوزه هاي علمیه حاکم بود.
ایشان هم آن اوایل مي گفت و بعد دیگر فقط در فقه و اصول بودند. اصاًل ما در حوزه نجف 
کسي را نداشتیم که از فقها و علماي اصول باشد و فلسفه را هم خوب بلد باشد. فلسفه دو شکل 
است، یک وقت است که بنده مي روم و دو سه کتاب فلسفي را مي خوانم که به من نمي گویند 
فیلسوف. فیلسوف به کسي مي گویند که خودش هم صاحب رأي در فلسفه باشد و آرائي داشته 
یا اشکاالتي به شیخ الرئیس داشته باشد، بر  باشد، حرف هاي صدرالمتألهین را در اسفار نقد کند 
حاج  مال هادي سبزواري اشکال داشته باشد و خودش یک مباني جدید فلسفي داشته باشد. به این 
مي گویند فیلسوف و ایشان از این دسته بودند، یعني فیلسوف بودند. خود امام )خدا رحمتش کند( 
به من فرمودند که ایشان در فلسفه صاحب رأي بود یعني براي خودش در فلسفه  آرائي داشت و به 

آراء فالسفه بسنده نمي کرد. خوب، در فقه و اصول هم که ضرب المثل بود.

آیا  بادکوبه اي خواندید،  آقا صدراي  نزد  را  فرمودید که هم اسفار و هم منظومه 
تحصیالت فلسفي شما تنها پیش ایشان بوده یا نزد شخص دیگري هم فلسفه 

را خواندید و ادامه دادید؟
من در کنار شرح منظومه و اسفار، خودم مشاعر مالصدرا و شواهد الّربوبّیه را مطالعه مي کردم و 
احیانًا با افرادي مباحثه هم مي کردم و حتي اشارات شیخ الرئیس را هم ]با همین ترتیب مي خواندم[. 
لکن احساس کردم که باید یک مقداري فلسفه غرب را هم بلد باشم. استادي در دانشگاه بغداد به 

نام آقاي دکتر آل یاسین بود که در فلسفه غرب استاد معتبري بود.
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عراقي بود؟
بله، در دانشگاه بغداد. به من هم عالقه مند بود. به او گفتم که شما فلسفه غرب را بلدید اما فلسفه 
اسالمي را بلد نیستید. گفت که بله، خیلي دلم ]مي خواهد یاد بگیرم[. گفتم بیا با هم معامله کنیم، 
من روزهاي پنجشنبه مي آیم بغداد، فلسفه اسالمي را به شما درس مي دهم و شما هم فلسفه غرب 
را ]به من یاد بدهید[. مدتي کار من این بود که بعد از اذان صبح، نماز صبح را که مي خواندم، 
مي رفتم بغداد )دو ساعت راه است بین نجف تا بغداد(. ابتدا من یک ساعت ونیم به او شرح منظومه 
درس مي دادم و بعد او هم براي من فلسفه غرب مي گفت، چون من احساس مي کردم که در فضاي 
آن روز عراق و نجف، باید حرف هاي آن ها را هم بلد باشم تا بتوانم ُشَبهاتي را که علیه اسالم القاء 

مي کنند، پاسخ بدهم.
به همین جهت با اینکه ِسّنم خیلي کم بود، جلسات خوبي آنجا تشکیل  دادم. چون زبان عربي و 
فلسفه اسالمي را هم خیلي خوب بلد بودم )چون خیلي کار کرده بودم( و فلسفه غرب را هم به یاد 
داشتم )حرف هاي کانت، هگل، دکارت، مارکس و اینها را هم کاماًل مي گفتم(، به همین جهت کثیري 

از ُشبهات جوان ها حل مي شد.

یعني شما جلسات تدریس فلسفه داشتید؟
بله، براي جوان ها، به عنوان بحث عقاید و این طوري بود. البته بعد فهمیدم که کمونیست ها مي خواستند 

یک شب مرا ترور کنند!
در کتاب هاي دیگر صدرالمتألهین و شیخ الرئیس هم زیاد مطالعه و مباحثه مي کردم، مثل همان 
اشارات و خوب، درکنار آن فقه اصول را هم کاماًل کار مي کردم، تا اینکه ]فرد[ خیلي بزرگواري  مرا 

نهي کرد از فلسفه، یعني براي من تحریم کرد.

اسم شان را نمي فرمائید؟
نه، نمي توانم بگویم. من هم براي او خیلي ]حرمت[ قائل بودم و دیگر خداحافظي کردم و فلسفه 

را گذاشتم کنار و فقط چسبیدم به فقه و اصول، تا امروز.

البته پیش پدر هم که فلسفه مي خواندید.
او اصاًل در هر جا براي خودش حرف داشت یعني مبنا داشت. من از او خیلي استفاده حضوري کردم 
یعني لقمه را آماده مي کرد و مي گذاشت دم دهان ما و کاري را که بنده باید مي رفتم دو سه ساعت 
زحمت مي کشیدم، او در ظرف هفت، هشت دقیقه لُب لُباب مطلب را مي گفت. اصاًل او خیلي کمک 
بود براي من و از او خیلي استفاده کردم. واقعًا غیر از حق پدري و استادي در فقه و اصول، او خیلي 
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به گردن من حق دارد، خیلي حق دارد، تقریبًا اکثر چیزهاي که من دارم، از او دارم و در درجه دوم، 
از امام خمیني و در درجه سوم هم از آقاي خوئي1؛ از این سه تا. عمدتًا من از اینها ]بهره بردم[.

لطفاً در مورد شیوة تدریس و شخصیت آیت اهلل خوئي، توضیح بفرمائید.
من پیش ایشان فقه مي   خواندم و نیز کتاب زکات، خمس، صوم2 و قسمت زیادي از کتاب حج را. 
شیوۀ تدریس ایشان طوري بود که مقدار زیادي بحث رجالي مي  کرد یعني روایاتي را مطرح مي کرد 
و در سند روایت بحث زیادي مي کرد. اساسًا ایشان این طور نبود که به رأي مشهور قدما زیاد ارزش 
قائل باشد و خالف اساتید دیگر که خیلي حرمت براي قدماي اصحاب قائل بودند، ایشان نه. خیلي 
خوش بیان بود و بیان زیبایي داشت. به قدري مطلب را ُرفته و مرتب مي کرد که اصاًل مي شد آدم 
همان حرف هاي وی را پیاده کند و بدون ویرایش چاپ کند. کثیري از این تقریرات که از ایشان 
چاپ شده است را که نگاه مي کنم، مي بینم مثل اینکه توي درس نشسته ام و گوش مي کنم و همه 
الفاظ اوست و مي دانید این تقریرات نیست و این، از نوار پیاده کردن است. تقریرات در عرف ما این 
است که -  سابقًا ضبط صوت هم رسم نبود- شب که آدم مطالعه مي کند، باید بنشیند و فکر کند 
وصحبت های ایشان را به رشته تحریر درآورد. درکنارش هم آدم ده پانزده کتاب دیگر را مطالعه 
مي کند -  آن اقوال و روایاتي را که نقل کرده است- و دو ساعت زحمت مي کشد تا یک صفحه 
بنویسد، روش این طوري بود. این روشي که آمد، ضبط صوت مي آوردند و ضبط مي کردند  و همان 
را هم پیاده مي کردند. االن من تقریرات ایشان را که نگاه مي کنم مي بینم اصاًل الفاظ مال ایشان 
است و پیاده کرده اند. نباید براي این، کلمه تقریرات را بیاوریم و باید بگوئیم آمده نوار درس ایشان 

را پیاده کرده است. مي خواهم بگویم این قدر سبک تدریس وی منظم ومرتب بود. 
من خوشم مي آمد اما به سؤال پرسیدن عادت کرده بودم و زیاد به عمق مسئله رفتن. او خالف 
دو استاد دیگرم بود یعني مرحوم پدرم و امام تا ته خط مي رفتند و مسئله را حل می کردند و واقعًا 
از اول حمله مي کردند و لذا ما را هم به حالت نقادي بار آوردند. این حالت که آدم خیلي ُحسن ِظن 
به استاد و معلم در مسائل علمي نداشته باشد، از یک حیث خیلي خوب است چون اگر آدم زیاد 
ُحسن ِظن داشته باشد، تعبداً و از روي دوستي و عالقه قبول مي کند و دیگر به اندیشه اش فشار 
نمي آورد که دنبال یک مطلب جدید برود. ُحسن ِظن دارد و روي عالقة زیاد قبول مي کند. اما این 
دو بزرگوار این طور نبودند و خالصه اهل »پنجه بگیر و حمله« بودند و لذا من هم تقریبًا این طور بار 
آمدم، یعني االن که من درس مي دهم، عمدتًا حمله و نقادي است. به نظر من خدمت بزرگي است 
که این دو بزرگوار به من کردند. اما مرحوم آقاي خوئي کمتر این حالت را داشت که ایراد بگیرد 
و حمله کند. مطالب را خیلي منظم ومرتب مي گفت. دروس او براي افراد مبتدي خیلي عالي بود، 
اما اگر کسي مي خواست دقت بیشتري کند و به عمق مسئله برود، برایش یک خرده مشکل بود.

خویی  موسوی  سیدابوالقاسم  1.آیت الله 

)1278-1371ش(.

2. روزه.
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بیشتر سنت را رعایت مي کردند؟
بله.

سایر استادان تان چطور، آیت اهلل حکیم1 و آیت اهلل حلّي2؟
آیت اهلل حکیم فقیه خیلي خوبي بود، در فقه خیلي خوش ذوق بود، اما او هم زیاد پنجه گیر نبود و 
منظم بود، چون اول مي نوشت بعد درس مي گفت. دو سبک هست، یعني بعضي ها مثل امام بودند 
که اول درس مي گفت و بعد درسش را مي نوشت، مثاًل این شش، هفت جلد کتاب البِیعي که در 
نجف نوشت، به این سبک بود که قبل از ظهر درس مي گفت و عصر مي نوشت. در این سبک، 
نوشتن خیلي قوي در مي آید یعني آدم قباًل درس گفته و مسئله را خوب حالجي کرده و نوشته اي 
را هم که مي نویسد، خیلي با دقت است. عده ای هم هستند که اول مي نویسند و بعد درس مي دهند 
بازبینی[  ]نیازمند  مقداري  است یک  نوشته ممکن  ولکن  در مي آید،  منقح تر  طبیعتًا درس شان  و 
باشد. مرحوم آقاي حکیم از این دسته بود که نوشته اش را مي  آورد در کالس درس مي خواند یعني 
معلوم بود که قباًل نوشته و کارش را کرده و بعد درس مي گفت. درس وی در مجموع خیلي خوب 

بود چون فقیه حسابي بود.
مرحوم حلّي شاید یک مقداري نزدیک بود به سبک حمله و پنجه گیري و واقعًا محقق و موفق 
بود، خیلي حرف هاي تازه داشت. واقعًا او هم یک فقیه صاحب نامي بود-  خدا رحمتش کند- و ما 

از او هم خیلي زیاد استفاده کردیم .

علماي نجف در زمینه تألیف کتاب و مقاله یا محاجه و نوآوري در مسائل علمي چه 
شیوه اي داشتند؟ آیا بیشتر از همان منابع قدیمي کتابخانه ها استفاده مي شد یا 

اینکه خودشان صاحب قلم بودند و به شیوه هاي جدید هم توجه مي شد؟
واهلل بعضي از این عرب هاي  علمای نجف، اهل قلم و خطابه بودند و علتش این بود که با مراکز 
علمي دیگر ارتباط داشتند. قهراً ]کساني بودند که[ نوآوري داشتند و خیلي باز فکر مي کردند، مثل 
مرحوم کاشف الغطاء3 و افرادي که این طوري فکر مي کردند یا مثل علماي ایراني که در نجف بودند.

خوب اینها دقت شان بیشتر از عرب ها بود، لکن اکثراً همان حالت سنتي را داشتند.
یک نقص بزرگي در حوزه نجف بود و آن اینکه خیلي با فلسفه سرو کار نداشتند. آن ها حالت 
سنتي داشتند و متعّبد به همان بودند و به اقوال فقها و علماي سابق بسنده مي کردند. اما خوب 
واقعًا دقت خوب و مباني قوي داشتند چون حوزه نجف، بسیار قوی بود. افرادي که نوآوري داشتند 
و باز فکر مي کردند، کم بودند. مي خواهم بگویم معمواًل کساني که در فلسفه خیلي مسلط بودند، 
بازتر فکر مي کردند یعني این براي ما کاماًل مشهود بود که فلسفه یک حالت ژرف نگري به آن ها 

1.آیت الله سیدمحسن طباطبائی حکیم 

)1286- 1349ش(.

2.شيخ حسني حيّل )1309؟- ١٣٩4ق(.

حسین  محمد لله  یت ا آ .3

کاشف الغطاء )1294- 1373ق(.
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مي داد. فیلسوف همیشه از باال به پائین نگاه مي کند. این گونه افراد به طور خیلي وسیع به فقه و مسائل 
دیگر نگاه مي کردند و لذا به عنوان کسي که فلسفه بلد بود، مورد حمله هم قرار مي گرفتند. اصاًل آنجا 
فلسفه بلد بودن جرم بود و ما هم پنهاني مي خواندیم. این طور نبود که آدم بتواند آنجا به راحتي فلسفه 
بخواند، لکن اثر خودش را مي گذاشت. آن هائي که خوب فلسفه بلد بودند، اصول شان هم خیلي قوي 
مي شد. اصول مقداری با فلسفه ارتباط دارد. کسي که فلسفه اش خوب باشد، اصول خیلي خوبي دارد و 
محسوس بود. مثاًل از استادان ما، مرحوم پدرم یا امام، اصول شان خیلي خوب بود، چرا که فلسفه شان 
خیلي قوي بود و مباني خیلي محکم و روشني هم در اصول داشتند. اما آن هائي که در فلسفه هیچ 
کاری نکرده بودند، محسوس بود که در برخي جاها در اصول مسئله مي لنگند. در عین اینکه آدم 
قوي اي بود اما خوب وقتي وارد نباشد، مي دیدید که خالف اصطالح صحبت مي کند و از مطلب پرت 

مي شود، به ویژه که در حوزه نجف بود.

اشاره فرمودید کساني که فلسفه مي دانستند، آمادگي داشتند که با مسائل روز 
مواجه بشوند. در دوره اي که کمونیسم و احزاب چپ در کشورهاي جهان سوم 
فعالیت هاي گسترده اي را شروع کرده بودند، نقش افرادی که فلسفه می دانستند 

چگونه بود؟ 
شیوعي  حزب  همان  یا  عراق  کمونیست  حزب  به  نمي توانست  نبود  بلد  فلسفه  کسي  اگر  مثاًل 
براهین عقلي  با  باید  و  )ع(  الباقر  قال  نمي شود گفت  او که  به  بدهد!  )عرب ها مي گویند( جواب 
پاسخش را داد. مثاًل وقتي او مي آید مسئله مادیت دیالکتیک را مطرح مي کند، شما باید بتوانید 
پاسخش را بدهید. این نیست جز اینکه آدم هم باید فلسفه اسالمي را بلد باشد و هم من به اینجا 
رسیدم که باید فلسفه غرب را هم بلد باشم. یعني اگر کسي در فلسفه غرب مسلط بود، قشنگ 

مي توانست به آن ها پاسخ بدهد و اصاًل موضوع اینها را از بین ببرد.

آیا در کنار حوزه علمیه نجف که قوي ترین حوزه علمیه دنیاي تشیع بوده، اهل 
تسنن هم حوزه هاي قوي فقهي در کشور عراق داشتند؟ آیا براي ایجاد اختالف 

بین تشیع و تسنن در این دو مرکز علمي، فعالیت خاصي صورت نمي گرفت؟
ببینید ]از حیث فضای سیاسی[، عراق مستعمره انگلستان بود و استقالل خود را در سال 1920 م.
انگلیس ها  با  شیرازي،  محمدتقي  میرزا  آیت اهلل  مرحوم  رهبري  به  1920م.  انقالب  در  و  گرفت 
جنگیدند و آن ها را بیرون کردند. پس از آن، بنا شد عراق استقالل پیدا کند. هشتاد درصد ملت 
عراق شیعه و بیست درصد اهل تسنن هستند. سیاست انگلستان همیشه این طور است که اقلیت 
را حاکم بر اکثریت مي کند. این سیاستي است که از اول داشت. وقتي اقلیت حکومت کند، خیلي 
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نیرومند نیست و پشتوانه زیادي ندارد و از طرفي اکثریت همیشه منتقد است. بعد هم تفرقه مي اندازند 
ْق و تَُسْد« یا تفرقه بینداز و سیادت و آقایي کن که این اصاًل تز آن هاست.  و سیاستش این است: »تََفرِّ
آمدند در عراق همین کار را کردند. حکومت تشکیل دادند و یک سني را گذاشتند پادشاه عراق، به نام 
فیصل االول1. اصاًل شیعه ها را در حکومت نگذاشتند. همه تشکیالت، وزراء و نخست وزیر سني بودند. 
بعد هم به همین بسنده کردند و شروع کردند به تحریک کردن، شیعه ها را ضد سني ها و سني ها 
را معمواًل هي  بشود، دو طرف متعصب درمي آیند. خوب شیعه ها  مقابله  البته هرجا  را ضد شیعه. 
ساکت مي کردند ]که اعتراض[ نکنید اما سني ها، سني هاي متعصبي درآمدند و خیلي شیعه ها را اذیت 
مي کردند. مثاًل شیعه ها را به دانشکدۀ افسري راه نمي دادند که افسر بشوند. افراد ارتش شیعه بودند 
اما همه صاحب منصب ها سني بودند و نمي گذاشتند که شیعه ها وارد دانشکدۀ افسري بشوند. توي 
ادارات، پست ها، مدیرکل ها و معاون ها، همه جا سني ها بودند و شیعه ها را نمي گذاشتند. تا مي توانستند 
نمي گذاشتند توي دانشگاه ها وارد بشوند. یعني یک محاسبه عجیب و برنامه ریزي دقیقي شده بود که 

همیشه کاری کنند که نخبگان عراق سني باشند و شیعه نباشند. 
اما خوب، یک واکنشي  ]طبعًا در مقابل[ انجام مي گیرد. کم کم انجام گرفت تا در سال 1958م.

انقالبي در عراق رخ داد به رهبري عبدالکریم قاسم که او شیعه بود. محصولش بعد از چند سال 
داده شد که افسرهاي شیعه از دانشکدۀ افسري فارغ التحصیل شدند. تعداد زیادي از وزراء را شیعه 
گذاشتند و استاندارها و مدیرکل ها همین طور و فضایي برابر برای شیعه ها حاصل شد. اما خوب 
سني ها تا توانستند، کودتا پشت سر کودتا، تا اینکه همین حزب بعث به سرکردگي احمد حسن البکر 
و معاونت صدام کودتا کردند و تقریبًا ارتش هاي سني عراق قدرت را به دست گرفتند و عبدالکریم 
اذیت مي کردند،  را  عناوین مختلف شیعه ها  به  و  آمد  اینها  قدرت دست  را کشتند. خوب،  قاسم 
دستجات ]عزاداری[ را منع مي کردند، اول کاري که مي کردند قمه زني را منع کردند، بعد زنجیرزني 

را، بعد سینه زني را و خالصه ... . 
همیشه هم بهترین راه را در این مي دیدند که قضایاي سیدالشهداء را کم رنگ کنند. چیزي که 
حافظ تشیع در عراق بود، محرم و صفر بود که وقتي مي آمد، دیگر جوش وخروش عجیبي در شیعیان 
پیدا مي شد که تمام زحماتي که سني ها در این مدت کشیده بودند و ترویج هایي که در مدارس و 
دانشگاه ها و براي بچه ها کرده بودند، همه اش بر باد مي رفت. اینها فهمیدند که باید جلوي محرم و 
صفر را گرفت. خیلي مبارزه کردند و افرادي را اعدام کردند، به این دلیل که مثاًل از نجف پیاده به 
کربال مي رفتند! شما ببینید! خیلي خیانت کردند، به خصوص از وقتي که صدام که یک سني بسیار 
متعصب آدم کش بي رحمي بود، روي کار آمد. اطرافیانش هم همه، مثل خودش بودند. اینکه مي گویم 
علي التحقیق است و اقاًل نیم میلیون از شیعیان عراق را کشتند، علي االقل! دسته جمعي اعدام مي کردند 
نه اینکه ]ناتمام[ مثاًل صدتا صدتا، دویست تا دویست تا. گورهاي دسته جمعي اینها را مي کندند و همه 

را دسته جمعي مي انداختند آنجا . االن دارند همین طور اینها را درمي آورند.

ملک  به  ملقب  حسین  االول،  فیصل   .1

عراق  کشور  پادشاه  اولین  اول.  فیصل 

)1883- 1933م(.


