گزارشي از ديدار با آيتهللاالعظمي سيستاني
احمد مسجدجامعی
ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد ملی ،اسفند  ،۱۳۸۶صفحه ۵۲-۵۳
آنچه ميخوانید حاصل دیداري است با آیتا… سیستاني در سفر اخیرم به عراق.این گفتوگو ضبطشده
نیست و فكر نميكردم روزي آن را بنویسم.گفتههاي ایشان را نقل به مضمون كردهام ،هرچند كوشیدهام
عین عبارات ایشان تا جایي كه ممكن است محفوظ بماند.
از بازارچهاي شلوغ وارد كوچهاي تنگ ميشویم؛ با خانههاي قدیمي .منزل آیتا… سیستاني در همین
كوچه قرار دارد.
فكر ميكنم با توجه به وضعیت ویژه عر اق باید تدابیر شدید امنیتي براي ورود به آن خانه حاكم باشد ،اما
نشاني از تدابیر سخت نیست .احترام ميكنند و بيآنكه كسي از ما درباره همراهداشتن موبایل یا چیزهاي
مشابه دیگر سوال كند ،وارد منزل ميشویم.
در اینجا روحانیون كشورهاي مختلف حضور دارند .هرچند زبان غالب عربي است ،اما حضور زبان
فارسي را هم حس ميكنم و ميتوان با این زبان هم گفتوگو كرد.
یكي ،دو نفر همراهي ميكنند ،تا دقایقي بعد وارد اتاق آیتا… بشویم.
اتاق بسیار ساده است و ایشان دو زانو در كنجي نشستهاند .انتظار ميرفت مطابق روال معمول وسایل و
تجهیزاتي از قبیل دوربین و ضبط صوت و غیره در اتاق پیشبیني شده باشد ،اما چنین نیست ،تشریفاتي
به چشم نميخورد و جز پتوي كنار اتاق تجمل دیگري وجود ندارد.
اینك در محضر ایشان نشستهایم و آشنایيهاي اولیه حاصل شده است.
قاعده این است كه آقاي سیستاني بپرسند و ما پاسخ دهیم ،اما با فروتني و ادب تمام ایشان سخن را آغاز
ميكنند و گزارشي كوتاه از وضعیت عراق امروز ميدهند و ميافزایند :ما اینجا به ابتلئات سخت
آزمایش ميشویم و البته گلیهاي هم نیست و خدا را شكرگزاریم .ائمه ما هم به ابتلئات سختي دچار
بودند .آنها پیشوایان ما هستند .ما خدا را شاكریم كه براي این مشكلت در عراق انتخابمان كرد و این
لیاقت را در ما و مردم عراق دیده و اینگونه امتحان ميكند.
اگر با من نبودش هیچ میلي
چرا ظرف مرا بشكست لیلي
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شما در اینجا به زیارت آمدهاید ،قبول باشد؛ ولي ما در جوار حرم مطهر امیرالمومنین(ع) هستیم و توفیق
تشرف نداریم.
من در این سالها به واسطه شرایط دشوار امنیتي ،فقط یك بار موفق به زیارت در حرم شدهام؛ آن هم
زماني بود كه پس از معالجات از خارج به اینجا برگشتیم و قبل از آمدن به خانه به زیارت حرم مطهر
موفق شدیم.
شما از كشتارهاي شیعیان و مردم عراق خبر دارید؛ از ظلمهایي كه به مردم ما ميشود ،كم و بیش اطلع
دارید؛ از ضربههایي كه به ما وارد ميشود ،قدري شنیدهاید ،ولي ما باید تحمل كنیم:
مرد آن است كه در كشاكش دهر
سنگ زیرین آسیا باشد
من به آینده عراق خوشبین هستم و امیدوارم كه ما از این امتحانات و ابتلئات سربلند بیرون بیاییم.
شما هم قدر امنیت را در كشورتان بدانید .الن در افغانستان ،پاكستان و عراق كه همسایه شما هستند،
ناامن است و شما مراقب این امنیت در كشورتان باشید .در مثل است كه مرگ فقط براي همسایه نیست.
این گزارش ما بود؛ حال شما كه مشكلتي از این نوع ندارید ،از اوضاع ایران بگویید؛ از اوضاع
فرهنگي و فكري ایران بگویید؛ شما در برابر نظرات جدید و دیدگاههاي فكري غرب چه كارهایي
كردهاید؟
واقعیت این بود كه من آمادگي چنین پرسشي از ناحیه ایشان را نداشتم .غافلگیر شده بودم .تصویري كه
تاكنون از ایشان در ملقات با ایرانيها نقل ميشد ،حول محورهاي دیگري بود :بحث درباره آراي فقهي
و تاكید اهمیت حدیث و كمي هم مباحث سیاسي و البته مسائل مستحدثه را هم مطرح ميكردند.
یكي از دوستان از ایشان پرسیده بودند كه چرا دوره درس خارج شما اینقدر طولني است و پاسخ شنیده
بود كه من مقید هستم به مسائل خلف و نظرات اهل سنت در مباحث فقهي بپردازم ،اما این بار بحث
لوني دیگر داشت و از حوزه دیگري آغاز شده بود؛ پرسش در باب فرهنگ و مباني فكري و نظري بود.
پرسش آقاي سیستاني ،پرسش سادهاي نیست ،بلكه دغدغه مهمي است كه همه ما درگیر آنیم.
در پاسخ به ایشان ميگویم یكي از رویدادهاي مهم فرهنگي در سالهاي پس از انقلب در ایران رواج و
شكوفایي دانشنامهنویسي است .بیش از دو دهه است كه ما در این حوزه كار ميكنیم ،ميكوشیم با منابع و
نگاههاي جدید كه منطبق با شرایط امروز عالم باشد ،مباحث و مطالب مختلف را به صورت مقالت
دایرهالمعارفي تالیف و تدوین كنیم تا به سهولت در اختیار مراجعهكنندگان قرار گیرد و پاسخگوي
پرسش هاي آنها باشد .البته اینگونه كارها لزوما جنبه گروهي و سازماني دارد و كاري فردي نیست.
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آیتا… سیستاني در تایید ميگویند امروز دیگر كارهاي بزرگ فردي چندان معنایي ندارد و چنین
كارهایي باید لجنهاي باشد و بعد بحثي را پیش ميكشند كه بیشتر باعث تعجب و شوق من ميشود .هیچ
انتظار آن را نداشتم.
ایشان با همان لحن آرام و سخن بيپیرایه ميگویند :من برخي از این كارها را دیدهام و وقتي با تسلط تمام
به نقد و بررسي برخي از مدخلهاي این دایرهالمعارفها اشاره ميكنند تعجب و حیرتم بیشتر ميشود.
آیت به مدخل <ابن تیمیه> و <ابنسینا> به عنوان نمونههایي كه دیدهاند ،اشاره ميكنند و درباره آنها نظر
ميدهند.
مدخل ابن تیمیه نوشته مرحوم آقاي زریاب خویي است .ایشان بيآنكه اشارهاي به نام پدیدآوردنده داشته
باشند ،ميگویند كه این مقاله طولني و خوب است؛ ولي بعضي از ابعاد و آثار مهم ابنتیمیه دیده نشده
است و در برداشتها و استنباطها نظرات ویژهاي كه بدیع باشد ،ارائه نشده است؛ من هنوز از از تامل
در این سخن بیرون نیامدهام كه به مدخل بعدي ميپردازند.
مدخل ابنسینا را مثال ميزنند .این مقاله را مرحوم آقاي شرف خراساني تالیف كردهاند؛ ایشان این بحث
را با مدخل ابنسینا در دایره المعارف جدیدي در مصر ،كه نام آن را نبردند ،مقایسه ميكنند و كار
مصريها را منسجمتر و با ایدهاي روشنتر ارزیابي ميكنند؛ هر چند مدخل ابنسینا در دانشنامه ایران
منابع بیشتري را ارائه داده و اطلعات و حجم مطالب آن گسترده است ولي ميتوانست جنبه تحلیلي
بیشتري داشته باشد.
پس از آن به مدخل< ،اعتباریات> ،ميپردازند؛ این مدخل به قلم آقاي سروش است و درباره آن ميگویند
كه این مقاله گاهي به نظرات میرزاي نائیني و گاهي به آراي مرحوم كمپاني نزدیك ميشود؛ هر چند
انسجام و ایده روشني در آن نميتوان یافت.
سپس تاكید كردند كه البته در بین دانشنامههاي فارسي فقط دایرهالمعارف بزرگ اسلمي را دیدهاند و
ترجمه عربي برخي از مجلدات آن را نیز دارند .سر ویراستار این دانشنامه سیدمحمدكاظم موسوي
بجنوردي است و پدر ایشان از بزرگان حوزه نجف بودهاند.
در اینجا از طرحي سخن گفتم كه چند سال پیش براي ارزیابي مدخلهاي اسلمي دایرهالمعارفها و
اظهارنظر در باب رتبهبندي بهترین آنها در این زمینه انجام دادیم.
سپس آیتآهلل سوال كردند كه این كارها البته خوب و ارزشمند است ولي عمدتا جنبه عمومي و اطلعات
كلي دارند .در حوزههاي تخصصي و تحلیلي چه كارهایي شده است؟
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معلوم بود سوال ایشان قراردادي نیست؛ پرسشهاي اساسي و دغدغههاي فكري گستردهاي دارند و از
باب نقش و تظاهر و تفاخر به این مباحث روي نیاوردهاند.
تاملي كردم و از چند موسسه پژوهشي و انتشاراتي تخصصي نام بردم؛ مركز تدوین كتابهاي درسي
حوزه و دانشگاهها ،مركز نشر دانشگاهي و سمت (سازمان مطالعات و تحقیقات) و تاریخچه شكلگیري
آنها را همراه با گزارشي كوتاه از فعالیتهایشان ارائه دادم.
تاملي كردم و از چند موسسه پژوهشي و انتشاراتي تخصصي نام بردم؛ مركز تدوین كتابهاي درسي
حوزه و دانشگاهها ،مركز نشر دانشگاهي و سمت (سازمان مطالعات و تحقیقات) و تاریخچه شكلگیري
آنها را همراه با گزارشي كوتاه از فعالیتهایشان ارائه دادم.
سپس با این پرسش دقیق آیتهللا روبهرو شدم كه این كارها خوب است اما آیا محصول این كارها
تاثیرگذار بوده و مورد توجه جوانان و دانشگاهیان قرار گرفته است .ایشان بهدنبال تاثیرات اجتماعي این
آثار هم هستند و در باب اجماع استادان در باب این مباحث و با توجه به محافل علمي و فكري معارض
دقتنظرهاي ویژهاي دارند.
واقعیت این است كه تاكنون نظام ارزیابي كیفي در این حوزهها نداشتهایم و گزارشها جنبه كليگویي و یا
آماري داشتهاند .نميتوانیم پاسخي صریح و مستند بدهم؛ از این رو ترجیح دادم كه ادامه سخن را به
ایشان واگذار كنم .آیتهللا سیستاني این بار صریحتر طرح موضوع كردند.
من با افكار و آثار برخي از شخصیتها مثل آقاي مطهري آشنا هستم .ایشان شخصیتي تاثیرگذار بودند؛
ولي بیش از سه دهه از زمان تالیف آن آثار ميگذرد .هر چند هنوز هم قابل استفاده هستند ،آیا شما
شخصیتهایي تربیت كردهاید كه مثل ایشان باشند؟
سپس خود ایشان ادامه ميدهند كه با افكار بعضي از شخصیتهاي ایراني آشنا هستم و به آنها علقهمندم؛
اما نميدانم تاثیر این افكار و آرا در بین گروههاي تحصیلكرده و جوانان دانشگاهدیده چقدر است؟
به ناگزیر اشارهاي به نسل جدید نویسندگان و پدیدآورندگان دارم و گزارشي از بعضي بحثهاي فكري
امروز ارائه دادم .اما ایشان همچنان بهدنبال پاسخ براي سوالت اساسي خود بودند و هر بار به نحوي به
تبیین پرسش خود ميپرداختند.
مشخصا از آقاي جواديآملي نام بردند و اظهار داشتند :من چند بار صحبتهاي ایشان را شنیدهام و
پرسیدند آیا همانطور كه ما شنیدهایم و به مذاق ما خوش آمده است ،مخاطبان دیگر هم از این بیانات
استفاده و استقبال ميكنند؟
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ایشان سپس افزودند بعضي آثار آقاي مصباح یزدي را هم خواندهاند و مشابه این سوال را در مورد
تالیفات ایشان نیز دانستند كه آیا پاسخگوي نیازهاي نسل امروز و مفهوم و مقبول آنها هست؟
من درباره نحوه آشنایي ایشان با آثار آقایان پرسیدم؛ پاسخ دادند یكي – دو بار از طریق صدا و سیما
مطالب ایشان را شنیدهایم ،بعضا آثار آقایان را هم خواندهام.
پاسخ این بود كه این بحثها براي بعضي گروهها پاسخگوست و آنگاه به تنوع و تكثر هویتهاي فكري
در ایران اشاره ميكنم كه به حدي است كه در شرایط فعلي نميتوان از دیدگاه غالب نام برد و بلفاصله
ميافزایم هرچند شخصیتهاي دیگري هم هستند كه به دلیل مختلف چندان رسانهاي نیستند ،اما از
تاثیرگذاري و مقبولیت برخوردار هستند.
و در لبهلي این مباحث صحبت از فلسفه پیش ميآید و آیتهللا به موضوع جالبي اشاره ميكنند .قبل
فلسفه در بین ما به همه ساحتهاي زندگي و علم توجه داشت؛ اما كمكم محدود به ماوراءالطبیعه شد و
رابطهاش با زندگي روزمره و با علم قطع شد ،در همین بحث از ابنسینا یاد ميكنند ،بهعنوان كسي كه
در آثارش صرفا به ماوراءالطبیه محدود نیست و حتي حوزه موسیقي را هم دربر دارد و از ابنخلدون نام
ميبرند كه در آثارش به فلسفه اجتماعي ميپردازد.
سپس آیتهللا بحث را به حوزه دیگري هدایت ميكنند و از وضعیت گروههاي فكري جدید ميپرسند .در
این میان اشارهاي به كتاب سیاستنامه آخوند خراساني ميشود .این كتاب تالیف آقاي كدیور است و سراغ
جلد دوم آن را ميگیرند و توضیح ميدهند برخي از مطالب و سندها به جلد بعدي ارجاع شده است.
آیتهللا این كتاب را با دقت خواندهاند و ایرادهایي به فصلبندي و نمایهسازي آن دارند و ميگویند
ارجاعي را كه در فهرست به متن كتاب داده شده نتوانستند بیابند.
بحث به حوزه مباحث تاریخي كشیده ميشود و از ازدیاد رویكرد به مباحث تاریخي در ایران ميپرسند.
این مباحث و این شیوه بحث چقدر پاسخگوي نیاز امروز ماست و اشاره دارند كه مباحث تاریخي در
ایران عموما با نگاه به انقلب اسلمي است .حال یاله یا علیه و ظاهرا این نحوه تاریخنگاري را چندان
قابل قبول نميدانند؛ و بر این نظرند كه تاریخ هر دوره را باید باتوجه به شرایط و وضعیت حاكم بر
همان دوره نوشت و ارزیابي كرد.
چون فكر نمي كنم جلد دوم كتاب آقاي كدیور منتشر شده باشد؛ لذا به اثر دیگري اشاره ميكنم كه در باب
آراي آخوند خراساني است و گروهي از طلبههاي مشهد در حال تهیه كردن آن هستند و ایشان علقهمند
هستند كه آن را هم ببینند.
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جلسه از زمان تعیینشده طولني تر شده است و فرزند بزرگوار ایشان از ابتداي جلسه همچنان ایستاده در
جمع ما حضور دارند و ادب ایشان باعث نگراني بیشتر در باب تاخیر در برنامهها ميشود .بهرغم آنكه
دوست داشتم همچنان پاي سخنان ایشان بنشینیم ،آماده رفتن ميشوم؛ اما گویي ایشان هنوز مطالبي دارند
كه بيشك براي ما مهم و ارزشمند است؛ آیتهللا در باب كتابهایي كه از قم برایشان ارسال ميشود
ميگویند در این آثاري كه اخیرا ميبینند توجه زیادي به مسائل مربوط به كرامات است و اظهار ميدارند
كه این قبیل كتابها چاپهاي مختلف و متعددي دارد و سپس به نمونهاي از این كتابها اشاره ميكنند كه
در شمارگان بال به بازار آمده است.
در پاسخ به ایشان من هم حرفي براي گفتن ندارم و نميتوانم این همه كرامات و عوامزدگي را كه حتي
در حوزه خواص هم راه پیدا كرده است انكار كنم.
ترجیح ميدهم در این مورد سكوت كنم .سپس به بعضي كارهاي این دینپژوهان اشاره ميكنم و از
تاثیرات علمي راهاندازي كتابخانههاي تخصصي در حوزههاي فلسفه و كلم و حدیث و قرآن و تاریخ و
ادبیات و فقه كه چند سالي است در قم كار خود را آغاز كرده ،نكاتي را بیان ميكنم و نشریه آینه پژوهش
از دفتر تبلیغات اسلمي را معرفي ميكنم كه منبع قابل اتكایي براي بررسي وضعیت كتابهاي دیني در
ایران است.
سپس یادي از مرحوم میرزاعلي آقاي فلسفي ميشود و به كتابي كه درباره انسان خواندهاند اشاره ميكنند.
من به معرفي كتاب دیگري درباره آقاي فلسفي ميپردازم كه توسط شاگردان ایشان تهیه شده و در دست
انتشار است.
به همین مناسبت نامي از آقاي مهدويدامغاني به میان ميآید .ایشان این خاندان را ميشناسند و بلفاصله
ميگویند احمد مهدويدامغاني كه در آمریكا است؟ یادم ميآید كه در شرحي از آقاي مهدويدامغاني
خواندهبودم كه  ۶۰سال پیش در مشهد مقدس آیتهللا سیستاني نزد مرحوم حاج شیخ سیفهللا ایسي شرح
منظومه ميخواندند .بحث حوزه خراسان است و یادي از برخي بزرگان ميشود نامي از آقاي حكیمي هم
به میان ميآید ،آیتهللا علقه بسیار و تاكید بر اهمیت حدیث دارند و از كتابهاي آقاي حكیمي هم برخي
را خواندهاند و از اینكه آثار ایشان مورد توجه است اظهار رضایت دارند.
از سخنان آیتهللا و احاطه همهجانبهاي كه به مباحث حوزههاي فكري و فرهنگي دارند ميشود دریافت
كه ایشان با آثار دانشمندان دیگر كشورها آشنا هستند؛ اما در عین حال ميپرسم :آیا شما آثار نویسندگان
دیگر كشورها را هم دنبال ميكنید؟
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پاسخ ميدهند بله ،آثار عربي دیگر كشورها را ميخوانم؛ اما با زبانهاي اروپایي آشنا نیستم و از
ترجمههاي عربي آنها استفاده ميكنم .دوستان خصوصا از بیروت این كتابها را تهیه ميكنند.
آیتهللا كتابخانهاي دارند كه در آن دهها جلد كتاب فارسي به چشم ميخورد و ميگویند بعضي از كتابها
را دوبار خواندهام و بخشهایي از كتابها را چند بار .ایشان اظهار ميدارند درباره ایران كتابهایي را
كه دیگران در كشورهاي دیگر هم نوشتهاند ميخوانند.
آیتهللا ابراز تمایل ميكنند كه آثار ارزشمندي را كه در ایران چاپ شده است برایشان بفرستیم و
بلفاصله اضافه ميكنند البته بهاي آن را خودم ميپردازم تا به شما فشاري وارد نشود .در پاسخ كمي
مكث ميكنم و ایشان ادامه ميدهند كه شما نگران نباشید ،من از وجوهات شرعي استفاده نميكنم؛ پولي
براي این خریدها در اختیار ما هست و من خوشحالم كه بتوانم خدمتي انجام دهم.
خیلي بیشتر از زمان پیشبیني شده در خدمت ایشان بودهایم و دیگر وقت خداحافظي است.
از جا برميخیزم .ایشان هم برخاستهاند .براي خداحافظي نزدیك ميشوم؛ اما ظاهرا هنوز مطالب دیگري
ناگفته مانده است.
ایشان برخي دوستان و بزرگان را نام ميبرند و درباره مطالب و نامههایي كه براي ایشان ارسال شده
توضیحي ميدهند و اضافه ميكنند كه من براي ایران كمتر مطلبي مينویسم یا نامهاي را پاسخ ميدهم،
چون من چیزي مينویسم اما چیز دیگري خوانده و فهمیده ميشود .در پایان به آقاي خاتمي سلم رساندند
و ابراز تمایل ميكنند كه آثار ایشان را ببینند .در پایان اینچنین عذرخواهي ميكنند :ببخشید شما را خسته
كردیم؛ ميخواستم قدري بیشتر بدانم.
من شرمنده ميشدم؛ این شرمندگي وقتي بیشتر ميشود كه ایشان چندقدمي ما را مشایعت ميكنند و از
محضرشان مرخص ميشوم .از آن خانه ساده و صمیمي پا بیرون مينهم و دوباره از همان كوچه تنگ و
قدیمي ميگذرم .بانگ اذان ظهر از گلدستههاي حرم مطهر در فضا طنینانداز ميشود .آستان مبارك
مولي متقیان در پیشرو دیده ميشود .سلم ميكنم؛ صليهللا علیك یا امیرالمومنین و به راه خود ادامه
ميدهم.
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