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  انقالب رهبر فقهی یپیشینه تبیین

 در گفتوگو با حجتاالسالم علی ذوعلم 
 

 
 

 (رهبری مرجعیت استیضاح یرساله نقد)

 

 است تشیع جهان امروز مراجع به هجمه انقالب، رهبر علمی مقام در تردید

شود. شبهات میشده باعث بروز و ظهور اثرات فاخری در باب مسائل مورد شبهه گاه شبهات مطرح

ی فقهی رهبر معظم انقالب، ما را بر نشین در قبال پیشینهالحال غربشده توسط برخی افراد معلوممطرح

وگوی زیر آن داشت به این بهانه، به بررسی بیشتر بُعد علمی و فقهی رهبر انقالب بپردازیم که گفت

 تالشی در این جهت است.

راهبری کشور و  مدیریت موفق رهبر معظم انقالب در طول دو دههبا توجه به  برهان: سیاسی گروه

ها برای ساقط کردن یک نظام مستحکم کافی بود، چندی هایی که هر کدام از آنعبور دادن نظام از گردنه

ی فقهی و سیاسی ایشان نشین، مباحث و شبهاتی را در باب گذشتهاست برخی به اصطالح منتقدان خارج

شود جهت ای می)که البته موضوعات تکراری و همیشگی است(؛ شبهاتی که اغلب بهانه اندمطرح نموده

 بازگویی بیشتر زوایای زندگی فقهی و سیاسی ایشان.

 ی چند سال اخیر در سه عنوان کلی زیر قابل جمع است:شدهمحورهای شبهات مطرح

 (۱۳۷۲تا  ۱۳۶۸شبهه نسبت به اجتهاد و مقام افتاء و مرجعیت رهبری ). ۱

 (۱۳۷۳تا  ۱۳۷۱شبهه نسبت به اجتهاد و مقام افتاء و مرجعیت رهبری ). ۲

 (۱۳۶۸تا  ۱۳۱۸سالگی )ی اجتهاد تا سن پنجاهی عدم دستیابی رهبری به درجهشبهه. ۳

شده، که در این اواخر توسط آقای کدیور نیز تکرار شده با توجه به این محورها و برخی جزئیات مطرح

شدیم که به این بهانه، تاریخ زندگی فقهی و علمی رهبر معظم انقالب را مروری دوباره کنیم است، بر آن 

 ی آن را مطرح نماییم.شدهو زوایای کمتر بیان
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شده را استخراج کنیم و در در این راستا، سعی کردیم در نگاهی جامع، اکثر محورهای شبهات مطرح

)که واکنشی « نقد قال»االسالم ذوعلم، مؤلف کتاب حجتوگو حول آن محورها برآییم. صدد بحث و گفت

است(، فرد مناسبی جهت بحث  ۸۹ی کدیور به رئیس مجلس خبرگان رهبری در سال در قبال نامه

شدند که در نشستی صمیمانه و تفصیلی، به بررسی محورهای شده شناخته میپیرامون شبهات مطرح

 شده پرداختیم.شبهات مطرح

 لطفا   است. متجزی و مطلق اجتهاد موضوع کدیور، آقای توسط شدهمطرح شبهات ایهریشه از *یکی

 بفرمایید. توضیحاتی اجتهاد از حالت دو این کیفیت مورد در

اجتهاد به این معناست که فرد توان علمی الزم را داشته باشد که بتواند در باب احکام شرعی، نظر شارع 

ی معتبر استنباط کند. اگر فردی در تمام وجوه ابعاد فقهی به این ملکه و توانایی دست مقدس را از ادله

واب فقهی باشد، به او مجتهد شود. اگر توانمندی او در بعضی از ابیابد، به او مجتهد مطلق گفته می

ی ابواب فقهی بحث کند، درس شود. شرط اجتهاد مطلق لزوماً این نیست که فرد در همهمتجزی گفته می

خارج بگوید یا تحقیقاتی منتشر نماید. مهم این است که این توان و ملکه در او شکل بگیرد که اگر 

ه مطرح شد، استعداد استنباط آن حکم شرعی را ای در باب نکاح، معامالت، نماز، طهارت و غیرمسئله

گونه نیست که اکثر مجتهدانی که اجتهاد مطلق دارند، فرصت کنند  از منابع داشته باشد. دقت کنید که این

کتاب فقهی، بحث خارج کنند و نظر خود  ۵۲ی ابواب فقهی، از باب طهارت تا دیات و تمام که در همه

 را ارائه دهند.

 است؟ حرام او برای کار این یا کند تقلید تواندمی طلقم مجتهد *آیا

تواند استنباط الزم را انجام دهد. ی ابواب فقه میکسی که مجتهد مطلق است به این معناست که در همه

ی ابواب فقه یا برخی از ابواب، اعلم از خود بداند و در عین حال، ممکن است مجتهد دیگری را در همه

تری داشته باشد. لذا اگر در عمل خود از مجتهد اعلم تقلید نماید، مشکلی نیست، زیرا به او اطمینان بیش

ی گویند تقلید برای مجتهد حرام است، یک مسئلهنظر آن فرد اعلم برای او حجیت شرعی دارد. اینکه می

هی تسلط دارد، کند؛ اما چون خودش بر ابواب فقنمی« تقلید بما هو تقلید»عام است. به این معنا که مجتهد 

ممکن است در یک زمینه، نظر مجتهد دیگری را که فرصت تأمل بیشتری داشته و بالفعل احکام را 

استنباط کرده، دنبال کند. حالت دیگر این است که در مسائل اجتماعی، فتاوای فرد دیگری )که او را اعلم 

خود ترجیح دهد. این شرایط، خارج از  ی دیگر( را بر نظراندیشانهداند یا به هر دلیل مصلحتاز خود می

 گیرد.قرار می« تقلید برای مجتهد حرام است» شمول حکم 
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 تعلیم و تألیفات مجتهدان، یبقیه با مقایسه در ای،خامنه هللاآیت که علت این به گویندمی کدیور *آقای

 ادعا، این پذیرش رضف بر آیا نیستند. مجتهد ایشان پس ندارند، خود یکارنامه در را متعدد دروس

 است؟ اجتهاد الزم شروط جزء دروس تعلیم و تألیفات داشتن

کند و به هیچ وجه مستلزم این ی فکری است که فرد را در استنباط مسائل توانمند میاجتهاد یک قوه

هاد ی اجتنیست که او تألیفی در آن باب داشته باشد. تدریس یا مباحثات فقهی یکی از شواهد و قراین ملکه

شود گفت که این شواهد کند؛ ولی نمیاست، برای اینکه نشان دهد او مسائل فقهی عمیقی را مطرح می

درسان، دقت و ظرافت آید و آن هم تألیف کتاب است. مباحثه کردن با سایر همفقط از یک راه به دست می

و نقد و تحلیل آن نیز  بندی نظرات سایر فقهای جمعدر استظهارات فقهی از روایات و آیات و نحوه

ی توانایی فرد است. همان طور که عرض کردم، اساساً در اجتهاد، ملکه و توانمندی استنباط دهندهنشان

 شرط الزم است.

و استعداد بسیار قوی که از آن برخوردار بوده و هستند، قبل  مقام معظم رهبری با ذکاوت، هوش، حافظه

ی طلبگی، های ایشان در دورهدرسد رسیده بودند. بعضی از همی اجتهااز پیروزی انقالب به ملکه

ها واقعاً های زیادی داشتند. ایشان از بعضی جنبهی طالب تفاوتکردند که ایشان با بقیهصریحاً اذعان می

سال  ۵یا  ۴نابغه هستند. بنابراین چنین افراد مستعدی ممکن است پس از طی سطوح متوسط، در عرض 

ی حلی، معروف است که ی اجتهاد شوند. کما اینکه در مورد مرحوم عالمهی، واجد ملکهی فقهمباحثه

قبل از رسیدن به بلوغ، به اجتهاد رسید. ایشان در آن زمان، هنوز کتابی تألیف نکرده بود و چه بسا در 

 تهد است.فهمیدند که ایشان مجشدند، میکرد؛ ولی کسانی که با ایشان مواجه میحوزه نیز تدریس نمی

ی از علمای مرتبط با ایشان کامالً محرز اجتهاد مقام معظم رهبری قبل از پیروزی انقالب، برای عده

بوده است؛ با اینکه خوِد ایشان مدعی نبودند. ایشان به خاطر حضور در متن مبارزات و ضرورت 

به عنوان یک مجتهد  های انقالبی حضرت امام )رحمت هللا علیه(، در صدد معرفی خودپیشبرد دیدگاه

ی خود سنتی )به معنای حوزوی( نبودند. البته ما عالمان بسیاری داشتیم که )به هر دلیلی( وظیفه

قرار بگیرند؛ اما ایشان اصالً دانستند که اجتهادشان را مطرح کنند و پس از آن در مقام تدریس و افتاء می

ی ایشان در زمان رگان نقل کردند که درس کفایهدادند. بعضی از بزخودشان را در این مقام قرار نمی

ترین مدرس های حوزه بوده است؛ چه بسا ایشان جوانی مشهد، جزء بهترین درسجوانی در حوزه

دهد که چنین فردی حتماً به توانمندی عمیق فقهی اند. این امر نشان میسطوح عالی فقه در آن زمان بوده

 رسیده است.

 است؟ بودهمی مجتهد باید قطعا   کرده،می تدریس کفایه زمان آن در که کسی *یعنی
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داشته است. کسانی که امروز نیز در این سطح در حوزه تدریس ی اجتهاد میالقاعده باید درجهبله، علی

 االجتهاد هستند.کنند، مجتهد یا قریبمی

 اند،نداشته خواندن درس قتو بودند، مبارزات درگیر رهبری معظم مقام چون کنندمی ادعا کدیور *آقای

 احراز ایشان اجتهاد طریق این از و آیدنمی دست به اصول و فقه در ایشان تسلط بر دال ایقرینه

 سالگی ۲۱ یا ۲۰ سن در رهبری معظم مقام حضور به تاریخی، اسناد که است حالی در این شود.نمی

 بفرمایید. توضیحاتی نیز رهبا این در لطفا   کند.می حکایت بروجردی آقای خارج درس در

ی حلی، قبل از رسیدن به بلوغ، به اجتهاد رسیدند. بله، همان طور که عرض کردم، مرحوم عالمه

رسند و در عین حال، الزم نیست که به کار سالگی به اجتهاد می ۲۶یا  ۲۵بسیاری از نخبگان در سن 

ول باشد و اوقاتش صرف کارهای دیگری مشغول نباشند. ممکن است کسی فقط به فقه و اصول مشغ

جانبی و فرعی دیگر نشود. ممکن است دیگری با نظم و تالش و پرکاری به کارهای دیگر هم برسد. 

ی فقه کمتر اشتغال های دیگری مشغول بوده، پس در عرصهتوانیم بگوییم چون کسی در عرصهنمی

 داشته است. این استدالل ضعیفی است.

جنگید، در همان سنین جوانی، در حین اینکه در عراق به عنوان یک مبارز میهللا کاشانی، مثالً آیت

مجتهدی مطلق بوده است و یا عالم بزرگ، مرحوم خواجه نصیر طوسی قطعاً در فقه اجتهاد داشته است؛ 

شناسند. مرحوم شیخ طوسی دان یا عالم علم هیئت میی بسیاری ایشان را یک ریاضیدر حالی که عده

فسیر و کالم و حدیث هم اشتهار داشته است. بنابراین، این استدالل منطقی نیست که بگوییم چون نیز به ت

توانسته است وقت کافی برای پرداختن به فقه و اصول داشته های دیگری هم داشته، پس نمیفرد مشغله

نیست که فقط  باشد. ضمن اینکه بودن در تبعید یا زندان، مانع مطالعه و تأمل نیست؛ چون مجتهد کسی

 مطالعه کند. به قول استاد مطهری، اندیشیدن و ذکاوت کافی داشتن مهم است.

ی فقهی را با فقها و مجتهدان تراز مقام معظم رهبری، بعد از منصوب شدن به رهبری، جلسات مباحثه

د. حاضران اندازی کردنراه… شاهرودی و هللا مؤمن، جنتی، رضوانی ، هاشمیآوری مانند آیتاول و نام

های مقام معظم رهبری بسیار زیاد در این جلسات، خیلی زود متوجه این نکته شدند که اگرچه مشغله

هللا جنتی در سال ها، مانع تتبع و تأمل فقهی ایشان نشده است. این نکته را از آیتاست، ولی این مشغله

ی فراوانی که دارند، گاهی هی این بود که مقام معظم رهبری با مشغلشنیدم. صحبت درباره ۱۳۷۵

کنم که توفیق ایشان چقدر زیاد است. در واقعاً تعجب می»کنند. آقای جنتی گفتند که کوهنوردی هم می

ی بعد آن را ارائه دهند، همه شود که اعضا روی یک موضوع تأمل کنند و هفتهجلسات وقتی قرار می
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که گویا کل هفته را فقط مشغول مطالعه و بررسی  بینیم که ایشان به قدری دقیق و عمیق کار کردندمی

 «این موضوع بودند.

بنابراین توانمندی فکری یک فرد، سرعت انتقال، سرعت فهم، سرعت مطالعه و ذکاوت در امور بسیار 

کنند. در مقابل، کسانی هم هستند رنگ میمؤثر است. این عوامل نقش زمان را در بحث اجتهاد بسیار کم

اند، ولی در کنند و درس خارج بسیاری را گذراندهکشند، به شدت مطالعه میانی میکه زحمت فراو

 اجتهاد توانمندی چندانی ندارند.

دهد، نه مبنایی در سنت حوزوی ما دارد گذاری قرار میاینکه جناب کدیور مبنای بحث را بر کمیّت وقت

یک دانشمند جوان تبدیل به  و نه مبنایی منطقی. در فضای دانشگاه هم همین طور است؛ گاهی

پردازی و کنند، ولی به نظریهها سال کار میشود و افراد دیگری دهپردازی بسیار نامدار مینظریه

رسند. بنابراین این توانمندی و قریحه بسیار مهم است و مقام معظم رهبری واقعاً دارای چنین نوآوری نمی

 استعداد علمی هستند.

ی ادبیات هستند، ی قم جزء اساتید مبرز و سالخوردهی علمیههللا فشارکی، که در حوزهرحمتهللا شیخ آیت

شوند. کردند؛ با اینکه ایشان رجل سیاسی حوزه هم محسوب نمیاز مقام معظم رهبری بسیار تمجید می

کردند عریف میهللا فشارکی برای بنده تای به رهبری رسیدند، آیتهللا خامنههمان اوایل که حضرت آیت

کردند، در آن جلسات یک تابستانی که مقام معظم رهبری سر کالس ادبیات در مشهد شرکت می»که 

تر هستند. به محض متوجه شدم که ایشان واقعاً نبوغ علمی فراوانی دارند و از افراد عادی بسیار عمیق

د و اشکال و سؤال مطرح شدنکردم، ایشان تا انتهای بحث را متوجه میاینکه بحثی را شروع می

بنابراین نبوغ مهم است و نباید ایشان را یک فرد معمولی تلقی کنیم. در کنار استعداد و نبوغ، « کردند.می

ها و پرهیز از اتالف وقت نیز در توفیقات ایشان مؤثر بوده ی حداکثری از فرصتنظم ایشان و استفاده

 است.

 دیگران معتقدند ایشان کنند.می استناد اجتهاد کسب برای نمجتهدا سایر نظر به همچنین کدیور *آقای

 معظم مقام که گویندمی واقع در ندادند. که حالی در دادند؛می اجتهاد یاجازه رهبری معظم مقام به باید

 مجتهد را ایشان هم کسی دلیل، همین به و نداشتند ادعایی رهبری، به شدن منصوب از قبل رهبری

 دانست.نمی

« دانستای را مجتهد نمیقبل از انقالب کسی حضرت آقای خامنه»که  م که اوالً این گزارهعرض کن

هللا صدوقی، ایشان غلط است. در همان زمان، برخی علمایی که با ایشان حشر و نشر داشتند، مانند آیت

ای به مقام معظم ههللا صدوقی بعد از انقالب نامدانستند. دلیل ادعای بنده این است که آیترا مجتهد می
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هللا ی آیتکند. آقازادهخطاب می« ایهللا العظمی خامنهحضرت آیت»نویسد و ایشان را رهبری می

دانید مقام مگر نمی»دهند که هللا صدوقی جواب میکنند که مگر ایشان مجتهدند؟ آیتصدوقی سؤال می

 «علمی ایشان چقدر است؟

 بودند؟ کرده مباحثه یکدیگر اب تبعید دوران در نفر دو این *گویا

درسان است. در ترازان و همبله، اشاره کردم که یک راه تشخیص مجتهد بودن کسی، همین مباحثه با هم

 شود که فرد چقدر بر موضوعات مسلط است و فهم فقهی او چه عمقی دارد.این مباحثه معلوم می

ای اجتهاد نداشتند. بله، ایشان هرگز چنین ی دوم آقای کدیور این است که مقام معظم رهبری ادعجمله

ادعاست. مردان خدا نیازی به تظاهر و ادعا ی علمای ربانی و مردان بیادعایی نداشتند و این شیوه

ندارند. ایشان هیچ وقت ادعای اجتهاد و مرجعیت نداشتند و هیچ گاه خود را در مظان مرجعیت هم قرار 

ظر اخالقی و خودسازی معنوی، در درجات باالیی قرار دارند؛ به ندادند. به این دلیل که ایشان از ن

اند و به همین دلیل ممکن است اعتنا بودهی عناوین ظاهری )حتی عناوینی مانند مجتهد و مرجع( بیهمه

 کسی ایشان را به این ابعاد نشناسد یا کمتر بشناسد.

ی ی ایشان و خانوادهخانواده ۴۶یا  ۴۵هللا هاشمی رفسنجانی آمده است که در سال در خاطرات آیت

خورد افتد و سرش ضربه میها میکنند. یکی از بچهای با هم به اطراف مشهد مسافرت میهللا خامنهآیت

خوانم که من دعایی می»گویند: ای میهللا خامنهترسند. آیتافتد. همگی میو به حالت بیهوشی می

ما »گوید: آید. آقای هاشمی میخوانند و بچه به هوش میعا را میایشان این د« شود.شاءهللا خوب میان

های عرفانی و معنوی هم از ایشان چنین چیزهایی هم دیدیم؛ ولی هیچ وقت به ما نگفتند که در زمینه

 «ورود دارند.

قبل انقالب ای هیچ وقت این نبوده که خود را به رخ دیگران بکشند؛ ولی ثبوتاً هللا خامنهآیت بنابراین دأب

 کند.های ایشان این مطلب را کامالً اثبات میبحثقطعاً مجتهد بودند و گواهی هم

هللا هللا مطهری و آیتهایی مانند آیتای در نظر شخصیتهللا خامنهی دیگر این است که جایگاه آیتنکته

نظر سنی تفاوت قابل توجهی با ای با اینکه از هللا خامنهبهشتی، به خوبی گویای این واقعیت است. آیت

های علمی و دینی مورد تکریم و تأیید این دو بزرگوار گیریها داشتند، ولی از نظر توانمندی و جهتآن

ای شود. ولی ایشان انگیزهبودند که قاعدتاً بدون در نظر گرفتن توانمندی فقهی این جایگاه حاصل نمی

 اینکه هنوز هم ندارند. کما برای ادعا و تظاهر در این زمینه نداشتند،

 دهند.نمی رساله که دارند وجود مرجعیت سطح در زیادی *افراد
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ها مراجعه کنند و به همین دلیل، رساله خواهند مردم به آنبله، افراد زیادی در حد مراجع هستند که نمی

را در قالب پاسخ به  ای هم هنوز رساله ندارند؛ بلکه نظراتشانهللا خامنهکنند. خوِد آیتمنتشر نمی

اند. این حاکی از علو معنوی، مناعت طبع و تواضع ایشان است و نباید بگوییم که استفتائات اعالم کرده

 ای ثبوتاً وجود ندارد.چنین مسئله

 آن در یعنی اند؛کرده کسب مصلحت اساس بر را خود اجتهاد ایخامنه آقای که گویندمی کدیور *آقای

 این اکنون باشند. مجتهد ایشان که پذیرفتند نظام مصلحت اساس بر رهبری گانخبر تاریخی، دوران

 کرد؟ منصوب اجتهاد مقام به را کسی مصلحت حسب بر توانمی فقه در آیا که شودمی مطرح سؤال

، ۶۸خرداد سال  ۱۴ای داشته باشد تا بتواند ادعا کند که خبرگان در روز اوالً ایشان باید قراین و ادله

اند. ایشان هیچ شاهدی برای اثبات این مطلب ای را بر اساس مصلحت تأیید کردههللا خامنهاد آیتاجته

ندارد. اگر حکمی بر اساس مصلحت صادر شود، پیش از آن، حتماً حکم اولیه مشخص شده است. در 

به این  واقع پس از تعیین حکم اولیه، جمع فقها )مثالً مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان(

رسند که بر اساس مصلحت، باید چنین حکمی صادر کنند. این در حالی است که در بندی میجمع

ها منتشر شده است و کسی مثل جناب کدیور حتماً به آن های آن زماِن خبرگان )که بعضی از آنبحث

ای هللا خامنهتی مصلحت حتی یک بار به کار نرفته است. هیچ کس در دفاع از آیدسترسی دارد(، واژه

« ها فکر کنیم، ولی مصلحت است که ایشان رهبر شوند.مجتهدانی هستند که باید روی آن»نگفته که 

 بنابراین ادعای ایشان کامالً بدون دلیل است.

ی احراز ی دوم اینکه ممکن است در شرایط خاصی، بنا به مصلحت، از شرط اجتهاد )که الزمهنکته

ل کنیم. مثالً قاضی باید مجتهد باشد؛ ولی در شرایطی که قاضی بعضی از مناصب است( عدو

 توانند قضاوت کنند.االجتهاد هستند هم میالشرایط وجود نداشته باشد، بگوییم کسانی که قریبجامع

 اجرا مصلحتا   را ثانوی حکم دوم، یمرتبه در و نیست مجتهد فرد این که شدمی ذکر باید حتما   *پس

 پذیرفتند؟می رهبری برای را انایش و کردندمی

کنیم. شود، آن گاه دالیل مصلحت و احتیاج را در شرایط فعلی مطرح میبله، ابتدا حکم اولیه مطرح می

 ای برای رهبری چنین مسیری طی نشده است.هللا خامنهحال آنکه در مورد انتخاب آیت

ای هللا خامنهباز هم نقد بر حضرت آیتی سوم اینکه این مسئله حتی در صورتی که رخ داده بود، نکته

ای، درخواست اکثر قریب به اتفاق نیست. فرض کنیم که حرف آقای کدیور درست باشد. در شرایط ویژه

ی شرعی احساس مجتهدان عضو خبرگان این بوده که ایشان منصب رهبری را بپذیرند. ایشان نیز وظیفه

س این نقد به ایشان وارد نیست. در عوض، به خبرگان کردند که این مسئولیت را به عهده بگیرند. پ
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هللا هللا فاضل لنکرانی، آیتها جزء مراجع هستند )مرحوم آیتی اول، که برخی از آنرهبری در دوره

ها را هللا جعفر سبحانی( وارد است. آقای کدیور باید آنهللا مکارم شیرازی و آیتجوادی آملی، آیت

 ها سؤال کند.مخاطب قرار دهد و از آن

 است؟ موجود شواهدی چه رهبری از قبل ایشان اجتهاد مورد *در

سال گذشته است و  ۲۴ای عرض کنم. اینکه از زمان انتخاب ایشان توسط خبرگان بنده ابتدا یک نکته

جناب آقای کدیور امروز متوجه این نکته شده قابل تأمل است! اگر ایشان همان زمان متوجه شده بود، 

هللا منتظری )که همواره از او ان موقع این حرف را نگفت؟ چرا این حرف را با استاد خود، آیتچرا هم

ی خود را شد و ادلهکند(، مطرح نکرد؟ ایشان باید در همان زمان خدمت استاد خود حاضر میدفاع می

 منتظری که استاد هللاداد. بلکه قضیه برعکس بوده است. یعنی آیتدر مورد عدم اجتهاد ایشان ارائه می

اند. دلیل این سخن بنده این است که ایشان به ای را به عنوان مجتهد قبول داشتههللا خامنهایشان بودند، آیت

 دهند. این نامه در اسناد تاریخی وجود دارد.ی تبریک میای نامههللا خامنهآیت

کنند که هللا خزعلی نقل میبرای آیتهللا موسوی اردبیلی، که آن زمان جزء خبرگان رهبری بودند، آیت

هللا منتظری رفتم و گفتم که خبرگان کسی را برای ی خبرگان، نزد آیتمن همان زمان و بعد از جلسه»

هللا موسوی ای. پس آیتهللا خامنه؛ یعنی آیت«امر رهبری انتخاب کرد که از من و شما اصلح است

 د که خبرگان بهترین انتخاب را انجام داده است.هللا منتظری معتقد بودناردبیلی و حتی آیت

ی تهران هللا منتظری در نماز جمعهی آیتی بعد اینکه خوب است آقای کدیور به آخرین خطبهنکته

کنند. این انتصاب نشان هللا منتظری منصوب میای را به جای آیتهللا خامنهمراجعه کنند. خوِد امام، آیت

ی خود در بُعد هللا منتظری را شاگرد برجستهای در نظر امام )که آیت خامنههللادهد که شخصیت آیتمی

 شدند.دانستند( بسیار شاخص بوده و جایگزین آقای منتظری تلقی میفقهی می

ای پشت سر ایشان نماز خواندند، باز هم حکایت از هللا خامنهی آیتتعداد مجتهدانی که در اولین خطبه

ی آخر )که بنده در آنجا حضور داشتم( هللا منتظری در خطبهها دارد. همچنین آیتاعتماد آنپذیرش و 

خوانم؛ ولی امام کسی ای مردم، اگرچه من دیگر برای شما خطبه نمی»گفتند که )قریب به این مضمون(: 

و غیره دارم، ی آنچه را من از نظر علمی و فقهی اند که همهی تهران منصوب کردهرا به امامت جمعه

 «ایشان دارند. به عالوه، ایشان مزایایی دارند که من فاقد آن هستم.

هللا حائری هم جواز اجتهاد هللا میالنی و آیتآقای کدیور گفته است که مقام معظم رهبری حتی از آیت

ن شرط منطق است. به خاطر اینکه هیچ مجتهدی جواز اجتهاد را به عنواندارند. این سخن هم بسیار بی

ناپذیر برای اثبات اجتهاد مطرح نکرده است. در تاریخ، فقهایی بودند که به دلیل مناعت طبع یا انفکاک
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ای هللا خامنهی اجتهاد دهند. ضمن اینکه آیتها اجازهخواستند که به آنهر دلیل دیگری، از استاد خود نمی

ت مشی داشت. ایشان یک مجتهد جوان هللا حائری تفاوهللا میالنی و آیتاز نظر سیاسی، با آیت

ای ابایی فکر، انقالبی و مجاهد بودند که در راه پیشبرد انقالب از هیچ مشکل و مسئلهفکر، خوشروشن

شدند؛ در حالی که این بزرگواران مالحظاتی داشتند. اساساً می نداشتند. ایشان هوادار امام خمینی شناخته

راجعی که کمابیش همراه امام بودند، ولی قاطعیت و جهاد انقالبی امام کرد که از مدأب ایشان اقتضا نمی

تواند نافی ی اجتهاد طلب کنند. بنابراین، این سخنان به هیچ وجه منطقی نیست و نمیرا نداشتند، اجازه

 ای قبل از انقالب باشد.هللا خامنهمقام اجتهاد آیت

 سند گویدمی ایشان است. ایشان مورد در امام نظر ی،رهبر اجتهاد عدم بر مبنی کدیور آقای دیگر *دلیل

 هم منتشرشده اظهارات از و ندارد وجود امام توسط رهبری معظم مقام اجتهاد تأیید بر دال مکتوبی

 را رهبری معظم مقام با امام تقابل متأسفانه ایشان بپذیرند. را ایشان متجزی اجتهاد حتی که آیدبرنمی

 دهید. توضیح کمی باره این در لطفا   کند.می مطرح

ی یک بر این ادعای جناب کدیور چند اشکال وارد است. اشکال اول اینکه آیا اگر مرجع تقلیدی درباره

مجتهد اظهار نظر نکند، به این معناست که آن فرد مجتهد نیست؟ ایشان این استدالل را از کجا آورده 

گوییم: مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار ر میگوید؟ ما به آقای کدیواست؟ آیا فقه ما این را می

کند که ایشان مجتهد ای برای اهل فن آشکار میهللا خامنهها و اظهارنظرهای آیتها، خطبهبگوید. نوشته

 هستند. پس نیاز نیست که حضرت امام آن را تصریح کرده باشند.

اجتهاد ایشان « ابلغ من التصریح»های اما با کنایهاند، ی دوم اینکه امام این مسئله را تصریح نکردهنکته

و پس از شهادت استاد مطهری، که یک مجتهد و  ۵۸را تأیید کردند. آیا اینکه حضرت امام در سال 

« بعد از آقای مطهری، سراغ آقا سید علی آقا بروید.»شناس مسلم بود، به دانشجویان فرمودند: اسالم

شود که در منظر حضرت امام وجود افراد دیگر، آیا مشخص نمیبا ( ۱۰۳، ص ۷ی نور، ج )صحیفه

)رحمت هللا علیه(، ایشان مجتهد بودند؟ آیا ممکن است امام )به عنوان یک مرجع بسیار بصیر و دقیق( 

هللا کسی را که مجتهد نیست، به جای یک مجتهد حکیم فیلسوف به دانشجویان معرفی کند؟ آیا انتصاب آیت

ی تهران به جای آقای منتظری، که قطعاً از نظر آقای کدیور مجتهد بودند، مت جمعهای به اماخامنه

رسد حضرت امام ی اجتهاد ایشان نیست؟ منتهی باید این نکته را در نظر داشت که به نظر میدهندهنشان

کنند و ای آشکار شود تا از حساسیت دشمنان جلوگیری هللا خامنهخواستند ابعاد مختلف شخصیت آیتنمی

ها ظرافت و فراستی بوده ی اینمانع شوند که این سرمایه از نظام و انقالب گرفته شود. به نظر من، همه

 کردند.که حضرت امام در برخورد با ایشان رعایت می
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هللا همان طور که عرض کردم، حداکثر تالش جناب کدیور این است که نشان دهد در زمانی که آیت

گویم که فرض کنیم ی اجتهاد نبودند. من به ایشان میرگزیده شدند، دارای درجهای به رهبری بخامنه

ی مجتهد مال چهره ۷۰ای نیست؛ بلکه نقدی است به هللا خامنهادعای شما درست باشد. این نقدی بر آیت

هللا تهللا جوادی آملی، آیهللا مشکینی، آیترفسنجانی، آیت از سراسر کشور. نقدی است بر آقای هاشمی

 ی عضو خبرگان.های برجستههللا سبحانی و دیگر چهرهموسوی اردبیلی، آیت

هللا منتظری وارد است که بدون اینکه اجباری در میان باشد، پس از اطالع از انتخاب این نقد حتی بر آیت

اینکه هنوز سه ی تبریک به ایشان بنویسد )با ای به رهبری، این قدر انصاف داشته که نامههللا خامنهآیت

 گذشت(.ماه از عزل آقای منتظری از سمت قائم مقام رهبری نمی

 است؟ موجود اسناد در نامه *این

ای بود که دهند. اما چون در آن زمان فضا به گونهای هم به ایشان پاسخ میهللا خامنهبله، وجود دارد. آیت

طرف امام معزول شده بود(، بنابراین هللا منتظری جایگاهی در اذهان جامعه نداشت )زیرا از آیت

ها آن نامه را منتشر نکردند. متن پیام آقای منتظری در تاریخ ضبط و ثبت شده و حتماً شاگرد رسانه

ای کنم که چرا ایشان به این مسائل هیچ اشارهمدعی ایشان، آقای کدیور، از آن خبر دارند. تعجب می

 است. اند. اگر هم خبر ندارند، جای تأسفنکرده

ای بوده( آقای کدیور چشمش را به منابع مکتوب و شفاهی و قراین عملی )که در رفتار امام با آقای خامنه

ای، بین اعضای شورای عالی هللا خامنهجمهوری آیتکامالً بسته است. در موارد زیادی در دوران ریاست

آمده که امام ایی به وجود مینظرهقضایی، در مسائل قضایی یا بین شورای قضایی و دولت، اختالف

ای از نظر امام مجتهد توانمندی نبودند، هللا خامنهدادند. اگر آیتمسئله را به مقام معظم رهبری ارجاع می

ها الطائل است و به ها قراین بسیار محکمی است. بنابراین، این بحثگرفتند؟ اینآیا چنین تصمیمی می

اند. به فرض که حضرت امام هیچ مطلب شفاهی یا مکتوبی در دهگویی شاعتقاد من، ایشان دچار دراز

ای عدم تصریح اجتهاد برای یک فرد ی سادهای مطرح نکرده باشند. کدام طلبههللا خامنهمورد اجتهاد آیت

 داند؟را داللت بر عدم اجتهاد می

 است؟ شدهمی مطرح نیز دیگری هایشخصیت مورد در مباحث گونه *این

هللا مطهری، امام حرفی زدند که نشان دهد کنم که آیا قبل از شهادت آیتآقای کدیور سؤال می بله، من از

هللا مطهری مجتهدند؟ در فضای عمومی جامعه )کسانی که در سطح امروِز آقای کدیور هستند( آیت

هللا د آیتهای ایشان، ماننایدورهکردند که آقای مطهری مجتهد سنتی حوزوی باشند؛ فقط همتصور نمی
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هللا بهشتی را برای ریاست دیوان دانستند. همین طور تا قبل از اینکه امام حکم انتصاب آیتمنتظری می

 دانست که ایشان از نظر حضرت امام )رحمت هللا علیه( مجتهدند؟عالی کشور صادر کنند، چه کسی می

ه از محیط حوزوی بسیار حضرات آیات موسوی اردبیلی، بهشتی و مطهری در محیط تهران بودند ک

ی ی خراسان بودند که حوزهای در محیط مشهد و حوزههللا خامنهفاصله داشت؛ در حالی که آیت

ای هللا خامنهآیتتر از آنچه آقای کدیور برای شد. شبهاتی قویو بزرگ ایران محسوب می شدهشناخته

مطهری مطرح بود. کسانی مثل امروز سعی هللا هللا بهشتی و آیتکنند، آن زمان برای آیتمطرح می

کردند با شبهات سخیفی که در منطق حوزوی، علمی و حتی سنتی حوزه هیچ جایگاهی ندارد، می

شود. امروز هم آقای کدیور همان شخصیت آن بزرگواران را ترور کنند. در واقع تاریخ تکرار می

 کند.ای دنبال میهللا خامنهمشی را در مورد آیتخط

 طلبگی هایبحث و درس با انقالب رهبر مستمر انس عدم موضوع کدیور، آقای شبهات از دیگر *یکی

 کنند.می مطرح ایشان اجتهاد به خدشه جهت دلیلی و مقدمه عنوان به را موضوع این ایشان که است

 کنید؟می ارزیابی چگونه را موضوع این

ود داشت. سؤال ما از آقای کدیور این است که اگر هللا مطهری به مراتب بیشتر وجاین شبهه برای آیت

کردند یا اگر آقای منتظری )به عنوان گونه ایشان را تأیید نمی شدند و امام آنهللا مطهری شهید نمیآیت

بود( آقای کرد که آقای مطهری مجتهد است، آیا ایشان )اگر در آن زمان میرفیق ایشان( اعالم نمی

ها سال بود که در تهران سکونت داشتند، ست؟ قطعاً خیر. چون استاد مطهری دهدانمطهری را مجتهد می

های اجتماعی و فکری فعال کردند، بحث و درس فقهی نداشتند و بیشتر در بحثآمد نمیوبه قم رفت

ای هیچ گاه کالس درس فقهی را در مواقع عادی تعطیل نکردند. ایشان هللا خامنهبودند. در حالی که آیت

کردند و درس کفایه یا رسائل و کردند، شاگردان را جمع میتی اگر یک فرصت دوماهه پیدا میح

های فقهی مرسوم حوزوی، ای به درسهللا خامنهدادند. بنابراین توجه آیتها ادامه میمکاسب را برای آن

 هللا مطهری در تهران بیشتر بوده است.در زمانی هم که مشهد بودند، نسبت به آیت

های فقهی مرسوم داشتند؟ تدریس در هللا مطهری در تهران چه فعالیت علمی مرتبطی با حوزهآیت

دانشگاه، سخنرانی در مجامع دانشگاهی از قبیل انجمن اسالمی پزشکان و انجمن اسالمی مهندسان و 

ت. حتی در های فقهی رایج نداشمباحث و درس فلسفی و اجتماعی ایشان غالباً ارتباط مستقیمی با حوزه

کردند که مگر ایشان مجتهد است که بحث حجاب را مطرح ای به ایشان انتقاد میهمان زمان، عده

کند؛ در حالی که ایشان یک مجتهد قوی و مسلم بودند. بنابراین ادله و قراینی که آقای کدیور مطرح می

 سف.کند، اساساً خارج از محل بحث است؛ هم موجب تعجب است و هم موجب تأمی
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ای در فضای هللا خامنهکنم که آیا پیش از آنکه این مطلب را در مورد آیتمن از آقای کدیور سؤال می

اید؟ آیا از او دانند( طرح کردهمجازی پخش کنید، آن را با مجتهد مسلمی )که همه او را مجتهد مطلق می

رغم اینکه بعضی از مراجع در یسال، عل ۲۴اید که صحت استدالل شما را داوری کنند؟ در این خواسته

بعضی از مسائل اجرایی و سیاسی با مقام معظم رهبری اختالف نظر داشتند، هیچ کدام این شبهه را وارد 

 نکردند که ایشان مجتهد متجزی هستند. واضح است که این برداشت شخصی ایشان است.

ستی ندارد. ایشان در موارد متعددی بنابراین آقای کدیور حرف بسیار شاذی زده است که هیچ استدالل در

اگر « عدم الوجدان ال یدل علی عدم الوجود»کند. در حالی که از عدم دلیل به عنوان دلیل عدم استدالل می

ما چیزی را پیدا نکردیم، دلیل ندارد که وجود نداشته باشد. منطق ایشان بسیار سست است و هیچ عقل 

های ایشان نیز این حرف را پیالهنشینان و همچ کدام از خارجپذیرد. من معتقدم هیسلیمی آن را نمی

 پذیرند.نمی

اگر واقعاً مجتهدان مسلم، ایشان را بعد از برگزیده شدن به رهبری توسط مجلس خبرگان تأیید کردند، از 

 اند، آیا بر اساسی رهبری نظام معتبر دانستهاحکام ایشان تبعیت کردند و نظرات ایشان را در عرصه

گردیم؟ همان گونه که یک حجت شرعی نبوده است؟ آیا غیر از این است که ما دنبال حجت شرعی می

مصلحت برای ما حجت است، حکم اولیه هم حجت است. همان گونه که حکم اولیه حجت است، حکم 

 ها نیست.مصلحتی نیز حجت است. از جهت حجیت فرقی میان این

ا معتقد است، چرا به این جایگاه تمکین نکرده و زیر بار این حجت هاگر ایشان واقعاً به این استدالل

اند( شرعی نرفته است؟ یک کسی زمانی طلبه بوده )البته ظاهراً ایشان کسوت طلبگی را هم کنار گذاشته

کند. اگر برای ما محرز شود که سخنان ایشان هیچ مبنای استداللی و حجت و امروز استدالالتی می

م او چیست؟ آیا سخنان او توهین به مؤمن، توهین به عالم، توهین به نظام و تهمت به شرعی ندارد، حک

ترین و اند، نیست؟ آقای کدیور افکار عمومی را در مورد قویعلمایی که در آن زمان عضو خبرگان بوده

معظم  کند. موافقان و مخالفان قبول دارند که رکن نظام، مقامترین رکن نظام دچار تشویش میمحکم

ها تخلفات کمی کند. آیا اینسازی میرهبری هستند. او به این ترتیب، برای کاهش اعتبار نظام زمینه

 است؟ آقای کدیور در این باره چه پاسخی دارد؟

 مقدم ایشان فقهی جایگاه بر را ایخامنه آقای سیاسی موقعیت خبرگان مجلس که اندمدعی *ایشان

 جمهوری نظام در که اندگفته همچنین شد. داده هاییجواب هاتهمت ینا به کنممی فکر است. دانسته

 کند.می مطلق مجتهد به تبدیل را متجزی مجتهد یک که است اکسیری مصلحت اسالمی،
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ما معتقدیم که مصلحت در جمهوری اسالمی اکسیر نیست؛ بلکه در فقه ما اکسیر است. مصلحت از نظر 

 ی قواعد و ادله است.هم است که حاکم بر همهمبانی عقالنی و فقهی، به قدری م

 شد. تمام خبرگان مجلس حرکت این با فقیه والیت که گویدمی *ایشان

نیز به صراحت اعالم کرده که والیت  ۸۹ی سال ایشان اصالً والیت فقیه را از مبنا قبول ندارد و در نامه

فقیه مضر است. اگر مبنای خود را قبول داشته باشد، جای تعجب است که از اینکه والیت فقیه )به تعبیر 

 موهن وی( دفن شده، ناراحت است. اتفاقاً ایشان باید خوشحال باشد.

گفتند و من آن حضرت امام می الحمدهللا. والیت فقیهی که»ایشان بر اساس مبنای خودش، باید بگوید که 

بیند که در وضع فعلی نظام، رهبری بصیر و از طرف دیگر می« ام، باالخره تمام شد.را قبول نداشته

توانمند زمام امور را به دست دارد که با نظر منتخبان مردم و در چارچوبی کامالً دموکراتیک در جایگاه 

ها و استنتاجات ایشان سازگار نیست. تناقضاتی که دعارهبری قرار گرفته است. پس واضح است که با ا

برانگیز است. بنده همچنان منتظرم که ایشان خورد، بسیار فاحش و تعجبهای ایشان به چشم میدر نامه

 مطرح شده، جواب دهد.« نقد قال»به سؤاالتی که در کتاب 

 است. گرفته نظر در را نظام مصلحت بار سه ایخامنه هللاآیت حق در خبرگان مجلس ایشان، یگفته *به

 حالی در است؛ شده دیده مرجعیت آنجا در و نشده عوض هنوز که ۵۸ سال اساسی قانون نقض اولی

 دوباره را ۱۰۷ و ۱۰۹ اصول نبودند، هم مطلق مرجع چون ایشان دومی اند.نبوده مرجع ایشان که

 را مسئله این ولی کردند؛ انتخاب تموق رهبر عنوان به را ایشان خبرگان مجلس سومی کردند. نقض

 ایخامنه هللاآیت که بوده این خاطر به هم دوم گیریرأی شود. عوض قانون تا نکردند عمومی اعالم

 خبرگان، یجلسه در رهبری بودن موقت یمصوبه پس است. غیرقانونی هم این که شوند رسمی رهبر

 است. قانون خالف

شما چه چیزی را قبول دارید؟ مستندات مورد قبول خود را اعالم کنید تا کنیم ما از آقای کدیور سؤال می

« من قانون اساسی فعلی را قبول دارم.»نوشت که  ۸۹ی سال ما بر اساس آن بحث کنیم. ایشان در نامه

 هایی مطرح نخواهد شد.اگر همین قانون اساسی را قبول دارید، اساساً چنین بحث

 است. دوم و اول گانخبر مجلس یفاصله *منظورشان

صالح برای انتخاب رهبری قبول دارد؟ اگر قبول دارد، بله، آیا ایشان خبرگان اول را به عنوان مرجع ذی

اند، با اینکه شرط مرجعیت شرط اندیشی کردهاند و )به زعم ایشان( مصلحتها نشستهبه فرضی که آن

شود. در ط را اعمال کنند، نظام دچار خسران میها تشخیص دادند که اگر بخواهند شرقانونی بوده ولی آن

مرج شود، چه کسی ضرر وواقع اگر نظام ضعیف شود، مردم ضرر خواهند دید. اگر در کشوری هرج
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های سیاسی شکل بگیرد و مردم در مقابل هم صف بکشند، چه کسی متضرر بندیخواهد کرد؟ اگر دسته

 خواهد شد؟

ظام زندگی جامعه است، نه مصلحت دولت جمهوری اسالمی. پس منظور از مصلحت نظام، مصلحت ن

رود. بعید است که آقای کدیور تفاوت بین آثار و مفهوم مصلحت نظام در اینجا به معنای فقهی به کار می

داند، چرا داند، جای تأسف است و اگر میمصلحت نظام در فقه را با مباحث رایج حقوقی نداند. اگر نمی

 است؟ در اینجا خلط کرده

فرض کنید خبرگان به این نتیجه رسیدند که فعالً شرط مرجعیت لحاظ نشود و موقتاً فردی را انتخاب 

اند؟ خیر. هیچ قانونی وجود ندارد که ی قانونی خود تخطی کردهها از حیطهکنند. در این صورت، آیا آن

ً بگوید خبرگان رهبری مصلحت اصل مربوط به خبرگان  اندیشی نکند یا تصمیم موقت نگیرد. اتفاقا

ی خبرگان رهبری را خود اعضا تصویب نامهکند که قانون و آیینرهبری در قانون اساسی تصریح می

ی صالحیت قانونی، کار خود را کنند؛ یعنی مجلس کامالً مستقلی است. بنابراین این مجلس در حیطهمی

 به خوبی انجام داده است. کجای این کار اشکال دارد؟

گفته اگر این مجلس فردی را موقتاً انتخاب کردند، باید اعالم کنند که موقتی بوده است؟ اگر  چه کسی

گویم نباید این مصوبه اعالم شود، بنده به عنوان یک شهروند میاعالم این تصمیم موجب زیان کشور می

ان عضو خبرگان دانم. در این صورت، قطعاً نظر مجتهدشود و به عنوان یک طلبه این کار را حرام می

اند و کشور در صحیح بوده است. در شرایطی که امام رحلت کرده، دشمنان خارجی دندان تیز کرده

شان موقتی است؟ کند که خبرگان اعالم کنند مصوبهمعرض آسیب جدی است، کدام عقل سلیمی حکم می

 ۶ین کار را کنند. بعد از ها مصلحت دیدند که اکند. آنهمین اعالم عمومی، اوضاع کشور را متزلزل می

ماه هم بر اساس قانون، تصمیم قبلی را تأیید کردند. به نظر بنده، روند بسیار قانونی، عقالنی، منطقی و 

 اند.درستی را طی کرده

است که اعالم کند چنین  کنیم که آقای کدیور در آن زمان عضو خبرگان رهبری نبودهما خدا را شکر می

ای از هللا خامنهشد. واضح است که آیتون این اعالم موجب تضعیف نظام میتصمیمی موقتی است؛ چ

کردند. ایشان در صدد خدمت به کشور، حل خأل رهبری این اعالم موقت بودن تصمیم خبرگان ضرر نمی

شود. پس با فرض اینکه تمام اند. اشکالی به ایشان وارد نمینظام و فداکاری برای نظام و انقالب بوده

ی دهندهای وارد نیست. این نشانهللا خامنههای تاریخی آقای کدیور درست باشد، هیچ نقدی به آیترشگزا

هللا مشکینی بر عهده پختگی، تدبیر و عقالنیت خبرگان رهبری است که در آن زمان ریاست آن را آیت

 داشتند.
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خالف قانون مرتکب شدند، زیرا  ی دوم اینکه ما معتقدیم آقای کدیور به غلط مدعی است که خبرگاننکته

هللا مشکینی( به در آن زمان، حضرت امام در نامه به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی )آیت

من از آغاز با شرط مرجعیت برای رهبری مخالف بودم. اکنون هم با »صراحت اظهار کردند که 

بازنگری کامالً محرز بوده که در  بنابراین برای اعضای شورای« بازنگری و برداشتن این شرط موافقم.

ها محرز بوده، پس شود. از آنجا که این مسئله برای آناصالح قانون اساسی شرط مرجعیت برداشته می

 این کار کامالً قانونی بوده است.

 است؟ بوده حکومتی حکم اساس بر یا ثانویه حکم *یعنی

 بازنگری قانون اساسی بوده است.ی شورای شدهنهاییی غیرخیر، بر اساس مصوبه

 اجراست؟ قابل که گفت شودمی ندادند، رأی آن به مردم که آنجا *از

 بله، بنا بر مصالح نظام، قابل اجراست.

 کنند.می تلقی امام حکومتی حکم را آن ایعده *اما

باشید که نظام ما در این صورت، باز هم درست خواهد بود و اشکالی بر آن وارد نیست. به یاد داشته 

یک نظام کامالً عقالنی است. ما معتقدیم اگر عمل به یک حکم شرعی همراه با ضرر باشد، باید آن را 

، ولی اگر ضرر داشته باشد، این حکم «کتب علیکم الصیام»متوقف کنیم. روزه گرفتن نص قرآن است: 

ای از شود )که امام با عدهف میشود. پس اگر با مصلحت عقالنی یک حکم مسلم شرعی متوقبرداشته می

 ی آن بحث کردند(، چرا یک قید از یکی از اصول قانون اساسی متوقف نشود؟آقایان درباره

الشرایط تصریح شده است، اجتهادی که در اصل دوم قانون اساسی، بر اجتهاد مستمر فقهای جامع

نفر مجتهد مصلحت نظام را  ۷۰چرا فریبی است که بگوییم ها و مسائل نظام را حل کند. عوامبستبن

گوید که آن موقع مصلحتی در کار نبوده یا این کار رعایت کردند؟ دقت کنید که خوِد آقای کدیور هم نمی

مسلک نیستیم و گویا در این زمینه آقای کدیور به گرا یا اخباریخالف مصلحت نظام بوده است. ما ظاهر

ی جعفری یک فقه پویا، روزآمد و کنیم که فقه شیعهما افتخار میاند. گری تمایل پیدا کردهسمت اخباری

مند و متناسب با حوادث های اساسی است که به صورت روشدر عین حال پایبند به چارچوب

ی امام حکم ها درست باشد و اگر نپذیریم که نوشتهکند. بنابراین حتی اگر آن فرضگیری میتصمیم

گیری کردند و کارشان قابل دفاع ی آن زمان بسیار درست تصمیمبا حادثهشده، متناسب حکومتی تلقی می

 است.

عالی در آن موقع عضو خبرگان رهبری بودید، کنیم: اگر جنابما در اینجا یک سؤال از آقای کدیور می

توانیم خبرگان کردید؟ پیشنهاد بدیل خود را مطرح کنید تا ما آن را بسنجیم. در این صورت، میچه می
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رهبری را نقد کنیم که چرا در آن زمان چنین کاری نکردند. جناب آقای کدیور هیچ صورت بدیلی را 

 دهد.ارائه نمی

استاد خود ایشان هم )آقای منتظری( کار خبرگان را قبول داشت، چون به مقام معظم رهبری پیام تبریک 

ردند و در آن زمان مناصبی داشتند، گری کفتنه ۸۸فرستاد. مراجع، افراد جامعه، حتی کسانی که در سال 

ای بیعت کردند. در حمایت از ایشان هللا خامنههمگی ایشان را به عنوان رهبر جامعه قبول داشتند و با آیت

ای که خود را فاضل و متجددمآب سخنرانی کردند که همگی ثبت شده و موجود است. عجیب است طلبه

نگر باشد. ما باز غافل شود و فاقد نگاه پژوهشی، علمی و جامع کند، تا این حد از جامعیت مسئلهتلقی می

 کنیم.هم تأسف و تعجب خود را ابراز می

 از گذر و واالتر مصالح حفظ جهت علیه( هللا )رحمت امام حضرت دوران در قانونی اصول برخی *توقف

 است؟ بوده سابقه به مسبوق سخت، هایپیچ

ی مجمع تشخیص مصلحت نظام و موارد دیگری چون تأسیس گیربله، همچنین در مواردی چون شکل

 شورای انقالب فرهنگی وجود داشته است.

 سپس کردند. حس را مرجعیت به نیاز خمینی هللاآیت شاگردان مدتی، از بعد که کندمی ادعا کدیور *آقای

 خیز مرجعیت یبرا ،۷۴ سال در اراکی هللاآیت وفات از بعد هاآن شوند.می فرستاده قم به نفر سه

 انقالب معظم رهبر مرجعیت اعالم یدرباره لطفا   است. جدید کامال   موضوعی تقریبا   این دارند.برمی

 بفرمایید؟ توضیحاتی

کنیم که چه ما در اینجا باید بدانیم که چارچوب مبنایی آقای کدیور در مورد مرجعیت چیست. ما سؤال می

جتهد دیگری این مرجع را تأیید کند؟ در این باره قبالً توضیح کسی گفته که شرط مرجعیت این است که م

دادم. هر مکلفی پس از تشخیص مجتهد اعلم، باید از او تقلید کند؛ حتی اگر آن مجتهد نخواهد. تشخیص 

گیرد. بنابراین این کنند، مرجع نام میی مقلدان است. مجتهدی که مقلدان به او مراجعه میمرجع، وظیفه

که مقام معظم رهبری نیاز داشتند که کسانی مرجعیت ایشان را تأیید کنند. سخنانی که آقای طور نیست 

هللا گلپایگانی، هللا اراکی و آیتکدیور بافته، اساساً باطل است. کما اینکه بعد از ارتحال امام، با وجود آیت

ای از زیرا مرجع باید مجموعهدانستند؛ ای میهللا خامنهبرخی افراد متدین و فاضل، مرجع اصلح را آیت

 شرایط را دارا باشد.

ی تکراری طهارات و نجاسات و اعلمیت نیز جزء شروط مرجعیت است. اما اعلمیت در مورد چند مسئله

به مقلد باشد. کسانی که مقلد مقام معظم ی مسائل مبتالی همهصوم و صاله نیست. اعلمیت باید درباره

ی سنتی فقه است. به همین دلیل، حضرت امام به یار بیشتر از دایرهشان بسرهبری هستند، مطالبه
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صراحت فرمودند که اجتهادی که امروزه نیاز داریم، اجتهاد به معنای سنتی حوزه نیست. جای تعجب 

های مستند و روشنی ارائه دهد که اند. ایشان باید گزارشها را به هم بافتهاست که آقای کدیور این حرف

 اند.ها چنین سخنانی را اظهار کردهخود آن نشان بدهد

شود. گردد که تبدیل به بخشی از تاریخ میقدر تکرار میشود و متأسفانه آن گاهی شایعاتی ساخته می

آن شایعات را درست کردند. ماجرای قتل ندا آقاسلطان چه شد؟ آقای کدیور،  ۸۸ی همان طور که در فتنه

توانید به این سؤال پاسخ دهید؟ بنابراین ن انداختید و تظاهرات کردید، میشما که شال سبز هم به گردنتا

 شود مبنا قرار داد و اساساً از سخن علمی و پژوهشی بسیار دور است.ها را نمیاین حرف

اند؟ هیچ گاه. اصالً مرجعیت ادعایی نیست. اساساً کسانی ای کی ادعا کردند که مرجعهللا خامنهاساساً آیت

یقتاً صالحیت دارند، هیچ گاه اهل ادعا نیستند! تا وقتی جامعه طالب و پذیرای مرجعیت کسی نباشد، که حق

 مگر ممکن است آن فرد مرجع شود؟!

 کرد؟ طی را سیری چه ایشان مرجعیت اراکی، هللاآیت وفات از *بعد

ی جامعه، به ویژه فضال و علمای حوزه و نیز شیعیان خارج از هللا اراکی، مطالبهبعد از وفات آیت

نفر را اعالم  ۷ی قم پس از بررسی، اسم ی علمیهکشور، افزایش پیدا کرد. مجتهدان و مدرسان حوزه

ای هم هللا خامنهاند. از جمله نام حضرت آیتکردند به عنوان کسانی که واجد شرایط افتاء و مرجعیت

دادم که چنین دهند، پیغام میدانستم اسم من را هم میاگر می»ای صریحاً گفتند که هللا خامنهاعالم شد. آیت

شد، کسانی که به اعلمیت ایشان اعتقاد داشتند، باالخره از البته اگر نام ایشان اعالم هم نمی« کاری نکنند.

 کردند.ایشان تقلید می

گوییم ماند. باز هم میتراشی باقی نمیای طی شده است، جایی برای این شبههی چنین پروسهبنابراین وقت

ای اشکال کنید، باید به مقلدان ایشان اشکال کنید. یعنی هللا خامنهکه آقای کدیور، شما به جای اینکه به آیت

توانید انجام نپذیرفتند، چه کاری می بگویید که کسی از ایشان تقلید نکند. اگر پذیرفتند، فبها المراد. اما اگر

ای هستند و ایشان به یک مرجع مسلم و هللا خامنهها میلیون نفر در جهان تشیع، مقلد آیتدهید؟ امروزه ده

گر از مرجعیت های سلطهاند. البته بدخواهان انقالب و نظام و سردمداران قدرتشده تبدیل شدهشناخته

قد در برابر های شیعیان و مسلمانان به شخصیتی مجاهد که تمامجه تودهاند؛ چرا که توایشان عصبانی

 خواهی آنان ایستاده است، برایشان قابل تحمل نیست!زیاده

ها را نزدید؟ چرا این گویید، درست است. چرا همان زمان این حرفباز هم فرض کنیم آنچه شما می

دارید )چون مخاطب نامه ایشان است( نزدید؟ چرا ها را به آقای هاشمی که ظاهراً ایشان را قبول حرف

هللا موسوی اردبیلی )که ایشان را قبول دارید( نگفتید که به آقای منتظری بگوید؟ البته آقای به آیت
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ی علمیه و علما در همان هایی زد که حوزهای حرفهللا خامنهسال بعد از آغاز رهبری آیت ۸منتظری هم 

رسند که کسی اعلم است، او ای از افراد جامعه به این نتیجه میند. وقتی عدهزمان، به ایشان جواب داد

ای هیچ گاه سراغ هللا خامنههاست که تقلید کنند. البته آیتتواند خود را کنار بکشد. حجت شرعی بر آننمی

 مرجعیت نرفتند، نه آن زمان و نه بعد از آن.

 است. همین ینشانه نیز ایشان ندادن   *رساله

بله، هیچ گاه ایشان سراغ مرجعیت نرفتند، بلکه مرجعیت سراغ ایشان رفته و ایشان هنوز رساله ندادند. 

از استفتائات ایشان هم معلوم است. البته اگر کسی از فقیهی سؤال کند و او هم در حد اجتهاد باشد، 

ی آقای کدیور بسیار هاتواند پاسخ ندهد؛ بلکه شرعاً مکلف است که پاسخ بدهد. بنابراین بحثنمی

 مبناست.بی

 در ای،خطبه در مرجعیت( سمت به خیز دوران )در اردبیلی موسوی هللاآیت که است این ایشان *استدالل

 مورد در چون شدند؛ گذاشته کنار محترمانه بالفاصله که کردند صحبت نظام در مرجعیت یشیوه مورد

 کردند. صحبت حساسی موضوع

بدون دلیل است. آقای موسوی اردبیلی در آن زمان به قم مهاجرت کرده بودند. ها الطائل و این حرف

تواند در ایشان در آن زمان مشکل مهاجرت را مطرح کردند و طبعاً وقتی کسی به دلیل چنین مشکلی نمی

کنند. به عالوه، تریبون نماز جمعه جایی است که باید جایگاه خطابه قرار بگیرد، به او اصرار نمی

دار دارند، جایز نیست که خطبه ایراد کنند؛ زاویه هایهای والیی مطرح شود. کسانی که دیدگاهگاهدید

به بعد، آقای هاشمی در مسند خطبه خواندن قرار ندارد. ما این واقعیات را  ۸۸کمااینکه از سال 

رهبری قبول کرده است و  ای را برایهللا خامنهکنیم. باید پذیرفت که جامعه آیتپوشانیم و انکار نمینمی

اند. جامعه برای قبول ایشان به عنوان ولی اند و همواره هم تأیید کردهخبرگان رهبری ایشان را برگزیده

توانیم در مقابل یک شاخص، کسان فقیه دارای حجت شرعی قاطعی است. ایشان شاخص هستند و نمی

جامعه را دچار تشویش فکری کرد. ولی  ی نماز جمعه، نبایددیگری را شاخص قرار بدهیم. از خطبه

ها گفته که روند تعیین مرجعیت روند طبیعی است، ایشان را اینکه گفته شود که چون ایشان در خطبه

کنار گذاشتند، این حرف صد درصد دروغ است. آقای کدیور باید برای حرفش شاهد عادل و اسناد قطعی 

کند و طرفه در فضای مجازی صحبت میگو باشد. یکبیاورد. متأسفانه ایشان اینجا نیست که پاسخ

 ی مردم نیز هست.سخنانش در دسترس همه

 وقت، دبیر امضای به ۷۳ آذر ۱۱ مورخ یاعالمیه در مدرسین، یجامعه در که کندمی مطرح *ایشان

 الماع مرجعیت واجد افراد عنوان به ای(خامنه آقای جمله )از را نفر هفت لنکرانی، فاضل هللاآیت
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 کند.می معرفی التقلیدجایز عنوان به ای(خامنه آقای جمله )از را نفر ۳ نیز روحانیت یجامعه کند.می

 بوده، نفر ۱۴ جلسه رسمیت نصاب حد یک، است. اعتباربی دلیل چند به کار این گویدمی کدیور آقای

 اعضا تمام سومیک از بیش یدتأی به باید مصوبات دوم، داشتند. شرکت جلسه این در نفر ۷ که حالی در

 برسد.

خواسته دار که میی روزهمسلمان به یک مسلمان شیعهکنند یک غیردار است. حکایت میواقعاً خنده

گوید اش را در مغرب شرعی افطار کند )این زمان افطار خالف نظر مرجع تقلیدش بوده( میروزه

گویند که تو اصالً مسلمان نیستی. چرا شی. به او میی تو باطل است، چون باید تابع مرجع تقلید باروزه

 کنی؟برای اجرا نشدن حکم شرعی دلسوزی می

ی مدرسین را ی مدرسین را قبول دارد؟ آیا مصوبات جامعهحاال باید پرسید که آقای کدیور آیا واقعاً جامعه

ها ی مدرسین و از آنمعهها را قبول دارد، باید برود سراغ جابا امضای اکثریت قبول دارد؟ اگر این

 سؤال کند.

نفری قرار ای را در آن فهرست هفتهللا خامنهی مدرسین اسم آیتسؤال من این است که اگر جامعه

دانستند از ایشان تقلید ای میهللا خامنهداد، آیا کسانی که شرعاً خود را مکلف به تقلید از آیتنمی

ی ای بودند، یعنی مرحلههللا خامنهدارم که پیش از آن زمان مقلد آیتکردند؟ بنده کسانی را سراغ نمی

ای ثبوتاً بعد از رحلت حضرت امام برای بسیاری هللا خامنهثبوت و اثبات با هم فاصله دارد. مرجعیت آیت

دادند. شرط پرسیدند و ایشان هم باید جواب میکردند، مسئله میتحقق پیدا کرد. به ایشان مراجعه می

ی ی مدرسین حوزهی داخلی جامعهنامهمرجع بودن که رساله داشتن نیست. ضمن اینکه عدم اجرای آیین

 ها مربوط است.علمیه، به خود آن

 است؟ نشده دیده اعضا بین در اعتراضی یا اختالف هیچ زمان آن *در

ی مدرسین ی مجتهدان و اعضای جامعهخیر، معلوم است که فرض آقای کدیور این است که همه

توانند با تطمیع یا تهدید، در مسیر منویات یک فرد قرار بگیرند. لوازم حرف ایشان بسیار خطرناک می

 داند.اعتبار میی مراجع و مجتهدان حوزه را بیدهد که ایشان همهاست. این حرف نشان می

 آن روی کدیور ایآق که مرجعیت، و رهبری تفکیک یدرباره علیه( هللا )رحمت امام نظر مورد *در

 دارید؟ نظری چه دارد، تأکید

کردند که قائل به تفکیک بین مرجعیت و ای به نظر رهبرشان عمل میکاش آقای خامنهای»ایشان گفته 

ایشان در این جمله مرتکب خلط علمی آشکاری شده است. آنچه حضرت امام گفتند و « رهبری است.

عدم تالزم بین رهبری و مرجعیت بالفعل است، نه الزام به قانون اساسی بر همان اساس اصالح شد، 
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تفکیک. قانون اساسی منع نکرده که رهبر مرجع هم باشد. منظور امام این نبوده که این دو لزوماً از هم 

ای بعد از رهبری هللا خامنههای آقای کدیور، چه اشکالی دارد که آیتمنفک باشند. بر فرض صحت ادعا

ی فقهی بگذارند و به حد اعلمیت برسند و اگر هم درس خارج را شروع کنند، جلسه)به قول ایشان( 

 ها نباید رشد علمی کنند!مرجع نبودند، مرجع شوند؟ گویا تصور آقای کدیور این است که انسان

 باشند. داشته خارج درس ابواب، تمام در باید ایشان گویندمی کدیور *آقای

اند؟ آیا آقای ی ابواب فقه درس خارج داده. کدام یک از مراجع فعلی در همهافتدهیچ وقت چنین اتفاقی نمی

گردد و با تبلیغات طیف خاصی روی مرجعیت ایشان تبلیغ منتظری در زمانی که از تهران به قم برمی

ی حوزوی ما هم ها متقن نیست و در سیرهی ابواب فقه را تدریس کرده بود؟ این حرفشود، همهمی

 ارد.سابقه ند

 را خود دهدمی نشان که کرده تقلید امام از بار سه انقالب از قبل ایخامنه هللاآیت که گویدمی *کدیور

 مورد در طالب از یکی هایپرسش به پاسخ در ایخامنه االسالمحجت همچنین است. دانستهنمی مجتهد

 را منتظری آقای نظر که کسی ند.کمی استناد منتظری هللاآیت فتوای به صریحا   موسیقی، به دادن گوش

 است. داشته قبول فقه در را او نظر پس کند،می مطرح

هللا شبیری زنجانی، بارها بر ذکاوت و استعداد فقهی ، آیتهای مقام معظم رهبریدرساوالً یکی از هم

مندی فقهی های خصوصی از توانمندی فقهی ایشان تعریف کردند. این توانایشان تأکید نمودند و در بحث

شود. همچنین مرحوم شهید صدوقی قبل از انقالب، مقام معظم رهبری را در ده یا بیست سال ایجاد نمی

دهد؛ با ای همین را نشان میهللا بهشتی و مطهری با آقای خامنهدانستند. نوع رفتار آیتمجتهدی مسلم می

تر بودند، از نظر تبحر و معظم رهبری جوان دوره نبودند و مقامای همهللا خامنهاینکه آن دو نفر و آیت

 ها بودند.دقت نظر فقهی و فکری، کامالً مورد قبول آن

ی پس از ی رهبری نبودند. قبل از رحلت امام هم برای دورهای به هیچ وجه در اندیشههللا خامنهآیت

حتی تا « کنم.میهر جا الزم باشد، خدمت »ی شرعی گفتند که جمهوری، به عنوان یک وظیفهریاست

دانستند که ایشان ای خودشان را مقید میهللا خامنههللا منتظری قائم مقام رهبری بودند، آیتزمانی که آیت

ای هللا خامنهکنند، تقوا و تواضع آیتهللا منتظری استناد میای به نظر فقهی آیترا تأیید کنند. اگر در جلسه

هللا منتظری ارتباط علمیه، بسیاری از مراجع و علما با آیت یدهد؛ چون در فضای حوزهرا نشان می

هللا منتظری به طور دیدند آیتخوبی نداشتند، بلکه طیف محدودی ایشان را قبول داشتند؛ چرا که می

شود. برخی هم به نام مخالفت با آقای منتظری، در حقیقت با شود و رشد داده میغیرطبیعی مطرح می

کردند. در این شرایط، حمایت و تأیید مقام معظم رهبری از آقای ه حساب میامام و انقالب تسوی
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شد. خوب است آقای کدیور )اگر منتظری، حمایت و تأیید حضرت امام )رحمت هللا علیه( محسوب می

 ۶۴جمهوری سال های آقای هاشمی را در مراسم تحلیف ریاستآقای هاشمی را قبول دارد( صحبت

 بخواند.

کند این است که بین زمان درس و بحث رسمی ایشان در آقای کدیور تأکید زیادی بر آن می ای کهنکته

جمهور سال رئیس ۸ی زیادی افتاده است؛ یعنی ایشان حوزه و زمانی که به رهبری انتخاب شدند، فاصله

ی ال دورهکنیم که آیا حضرت امام در ده سبودند و درس و بحث فقهی نداشتند. از آقای کدیور سؤال می

شان، که به ایران برگشتند، درس و بحث فقهی داشتند؟ آیا کسی هست که مدعی شود نظرات فقهی رهبری

سال در تهران بودند،  ۳۰امام در پایان عمرشان حجیت شرعی نداشت؟ خیر. آیا آقای مطهری که حدوداً 

می هامبورگ یا در ایران هللا بهشتی زمانی که در مرکز اسالدرس و بحث فقهی حوزوی داشتند؟ آیت

هایی مذبوحانه برای تنزل جایگاه علمی مقام معظم رهبری است. ها تالشبودند، درس فقهی داشتند؟ این

هللا مطهری را داریم، عجیب هللا بهشتی و آیتی قبل از انقالب، امام و آیتاین مسائل برای ما که تجربه

اق افتاد. زمانی که حضرت امام به نجف رفتند، ساواک نیست. شبیه این مسائل برای حضرت امام هم اتف

های اجتماعی و انقالبی دارد و حداکثر به دروس اخالق و عرفان سعی کرد شایع کند که امام فعالیت

کرد مرجعیت حضرت امام را زیر سؤال ببرد. به همین مسلط است. در واقع، ساواک دائماً سعی می

 هللا خمینی هستند یا خیر.پرسید که آیا مقلد آیتکرد، میدلیل، از مبارزانی که دستگیر می

ای در اوج فداکاری و ایثار برای انقالب و در اوج شهامت انقالبی، برای اینکه هللا خامنهکسانی مثل آیت

گفت خوب بود آقای کدیور می« بله، مقلد امام خمینی هستیم.»گفتند که تیری در چشم ساواک بزنند، می

گفتند که ظم رهبری در چه شرایطی اقرار کردند که مقلد آقای خمینی هستند. اتفاقاً اگر آنجا میکه مقام مع

 کردند.، هر چه زودتر ایشان را رها می«مقلد ایشان نیستم و مجتهد هستم»

 بگویند؟ را سخنان این که بودند هم دیگری *کسان

مقابله با ساواک رژیم پهلوی این حرف را  بله، چه بسا سایر علمایی هم که در حد اجتهاد بودند، برای

ی مقلد به این معنا نیست که پیروی لزوماً در مسائل زده باشند. البته باید بررسی شود. ضمن اینکه واژه

فرعی فقهی باشد. مقلد در ادبیات روایی ما به معنی پیرو است. در روایتی که از امام حسن عسکری 

ی مردم باید از او تبعیت کنند. ؛ یعنی توده«یقلدوه فللعوام ان»است که  )علیه السالم( نقل شده تعبیر این

هللا شود گفت که آیتمعنای خاص تقلید جزء اصطالحات فقهی ماست؛ وگرنه در معنای کلی، قطعاً می

 ای در آن زمان، مقلد امام خمینی بودند؛ از نظر مشی مبارزاتی، مقلد ایشان هستند. متأسفانه کسانیخامنه
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ای هللا خامنهتوانند باور کنند که کسانی مانند آیتکه هوای مقام و شهرت و منصب در سر دارند، نمی

 اند.طلبی کامالً پاک است و دنبال انجام وظیفه بودهدلشان از هوا و هوس و ریاست

 یبرخ در دارد، قبول را دیگری مجتهد عدالت و فقه علم، چون ولی باشد، مجتهد کسی است *ممکن

 کند؟ تبعیت او از است، نداشته فقهی عمیق تأمالت فرصت که فقهی مسائل

 بله، این کار هیچ حرمت شرعی ندارد.

 دیگری ینکته انقالب از قبل در ایشان درسی یدوره طول در انقالب رهبر فقهی یسابقه باب *در

 دارد؟ وجود

ی ایشان جزء بودم. شنیدم درس کفایه من در مشهد»گفتند که هللا فاضل لنکرانی میبله، مرحوم آیت

این شاهدی است که نشان « کنند.های زبده در آن شرکت میهای مشهد است و حوزویبهترین درس

ای داشتند و این توانایی بدون اجتهاد مصطلح حوزوی، های فقه و اصول تبحر ویژهدهد ایشان در بحثمی

 اصالً ممکن نیست.

 بفرمایید؟ دارید، نکاتی هم قمی آذری آقای مورد در نایشا اظهارات یدرباره *اگر

باز هم جای تعجب و تأسف است که آقای کدیور برای اثبات مدعاهای باطل خود )که اگر هم اثبات بشود، 

مخاطب آن مقام معظم رهبری نیست(، به هر رطب و یابسی تمسک کرده است. آقای آذری قمی در بین 

کند. به که مواضعش تحت تأثیر عوامل بیرونی به سرعت تغییر می دوستان خود، معروف به این بود

ای باید مسئولیت رهبری را هللا خامنهآیت»گوید که همین دلیل، وقتی ایشان در مجلس خبرگان رهبری می

من اگر بپذیرم، رهبری باید تبعیت شود. آقای فالنی و فالنی، آیا »گویند: ای میهللا خامنه، آیت«بپذیرند

ایشان حدس زده بودند که ممکن است چند نفر « پذیریم.بله ما می»گویند: که همه می« پذیری؟ا میشم

 های ایشان در فضای حوزوی و علمی هیچ جایگاهی ندارد.نپذیرند. بنابراین تمسک به حرف

 دارد؟ صحت هست، سخن این یدرباره که اسنادی *آیا

داد که در باشد، خوب بود که ایشان این را هم گزارش می های تاریخی آقای کدیور درستاگر هم گزارش

کردند، ، وقتی که اعضای خبرگان جلسه را ترک می۶۸خرداد  ۱۴ی خبرگان در پایان همان جلسه

هللا ایستند تا آیتای میهللا خامنهکنند. آیتای با هم حرکت میهللا خامنهآملی و آیتهللا جوادیآیت

ایستند تا مقام معظم رهبری خارج شوند و آملی نیز میهللا جوادیشوند. آیت آملی اول خارججوادی

ما تا دیروز رفیق بودیم؛ اما از امروز »گویند: روند و میای، بیرون نمیهللا خامنهرغم اصرار آیتعلی

ه دو قدم ای که هیچ کس فکر نکند کشما رهبر ما هستید. ما باید قدم در جای قدم شما بگذاریم، به گونه

 «گذاشته شده؛ بلکه همه بدانند که فقط یک قدم گذاشته شده است. پس شما بفرمایید.
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ای، به آقای منتظری هللا خامنهکرد که آقای موسوی اردبیلی با وجود اختالف سلیقه با آیتکاش نقل میای

کرد کاش نقل میاست. ایگوید که خبرگان کسی را انتخاب کرد که از من و شما برای این کار اصلح می

که کسانی مثل حضرات آیات خزعلی، یزدی یا جنتی )که حضرت امام به علم و تقوای آنان اعتماد عمیق 

 ی مقام معظم رهبری چه تعابیری داشتند.داشت( درباره

 «والیت فقیه نباشد و استاد من اشتباه کردند.»گویید: نیز مطرح شد که شما که می« نقد قال»در کتاب 

ای ارائه دهید که بهتر از والیت فقیه باشد. اینجا یا هر جای دیگری بنشینید تا با برای ایران امروز گزینه

ی مدل پیشنهادی خود متقاعد کردید، با هم بقیه هم بحث علمی کنیم. اگر شما چند طلبه مثل بنده را درباره

فقیه نداریم. تعصب روی شخص لیکنیم. ما هیچ تعصبی نسبت به والیت فقیه و شخص ورا قانع می

ها را در جامعه دنبال کند؛ هاست. مهم این است که کسی توانسته این شاخصنیست، بلکه روی شاخص

های یعنی از استبداد پیشگیری کند، از حق مردم دفاع کند، در داخل کشور انصاف را رعایت کند، گروه

، حس خودباوری ایجاد کند، به دانشمندان روحیه ها پروبال دهدمختلف سیاسی را پرورش دهد، به جوان

 بدهد و در مقابل دشمنان بایستد.

ها شاخص برای یک حکمران خوب داریم. از نظر عقالنی، یک حکمران خوب چه حکمرانی ما ده

ی بدیلی دارید، آن را مطرح کنید و است؟ یک قانون اساسی خوب چه قانونی است؟ اگر شما واقعاً نظریه

اع علمی نمایید. شما کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، اما کسی به حرفتان اعتنا نکرد؛ بلکه به از آن دف

گفت که جمهوریت و والیت با هم تعارض ذاتی های شما اشکال گرفتند. زمانی آقای کدیور میحرف

یت است. این گذرد؛ اما دیدیم اتفاقاً والیت مدافع و پاسدار جمهورسال می ۱۵دارند. از آن تاریخ، حدود 

 کند؛ پس با هم تعارضی ندارند.جمهوریت ظرف والیت است و مسیر اجرایی را طی می

دانید، ای به آقای کدیور عرض کنم. شما که ادعای تحقیق دارید و خود را پژوهشگر میاجازه دهید جمله

ق و مخالف را جمع ی مواففرض به آن بپردازید. آن گاه تمام ادلهبرای اثبات یک مطلب باید بدون پیش

گیری نمایید. شما در متن حاضر، فرضیات و حدسیات بدون مبنایی را کنید، ارزیابی کنید و نتیجه

ی بسیار بارز، آشکار و مکتوب دیگر را که در تاریخ ثبت شده است اید، ولی ادلهآوری کردهجمع

 خواهانه تلقی کرد؟نظر شما را خیرتوان توان این داوری را منصفانه دانست؟ آیا میاید. آیا میندیده

تواند حقایق ساله به راحتی می۲۵اید؟ امروز یک جوان اطالع فرض کردهآیا مخاطب خود را آن قدر بی

 بندی برسد.وجو کند و خودش به جمعرا جست

منتشر شد، خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، که آن زمان رئیس  ۸۹ای که تیرماه سال شما در نامه

من معتقدم که استاد من، آقای »اید: خبرگان رهبری بودند، دو مطلب را صریحاً مطرح کرده مجلس
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منتظری، یک اشتباه کرد و شما هم اشتباه دیگری کردید. اشتباه استاد من این بود که اصل والیت فقیه را 

فقیه در مجلس  ان ولیای را به عنوهللا خامنهدر قانون اساسی وارد کرد. اشتباه شما هم این بود که آیت

البته نه در گنجاندن والیت فقیه در قانون اساسی، آقای منتظری فقط « خبرگان رهبری انتخاب کردید.

 ای در خبرگان، آقای هاشمی رفسنجانی.هللا خامنهنقش داشت و نه در انتخاب آیت

کند که یک چه فرقی می اید که اصل والیت فقیه و شخص رهبری را قبول ندارید،شما در آن نامه نوشته

نقد »فقیه باشد یا کسی که اجتهادش )به قول شما( بر اساس مصلحت بوده است؟ در کتاب مجتهد ولی 

، که در پاسخ به جناب کدیور منتشر شد، چندین سؤال کلیدی از ایشان مطرح شده بود. ایشان به «قال

ی این کتاب حکومتی است نویسنده»گفتند:  دادند؛ ولی در جاییعنوان یک محقق باید به سؤاالت پاسخ می

 «دهم.و بنابراین من به او پاسخ نمی

گویم که فرض کنید بنده حکومتی هستم، آیا منطقی است که به این دلیل پاسخ بنده را من به ایشان می

 ندهید؟

ی حکومتی چهرههللا منتظری تا قبل از عزل، کامالً ضمن اینکه اگر حکومتی بودن اشکال است، آیت

ی شما کردید! آقای هاشمی رفسنجانی که مخاطب اصلی نامهداشت و شما به شاگردی ایشان افتخار می

ساالر و مردمی است. لذا بود، یک شخصیت حکومتی است! جمهوری اسالمی یک حکومت مردم

، « تنظر من قالانظر ما قال و ال»حکومتی بودن افتخار است. شما به دستور امیرالمؤمنین که فرمود: 

 دادید.باید به سؤاالت محوری پاسخ می

زند، معنادار نیست؟ ای به رهبری این حرف را میهللا خامنهسال پس از انتخاب آیت ۲۴آیا اینکه ایشان 

های انقالب را پیش دهد که چون رهبری ایشان رهبری موفق و کارآمدی بوده است، آرماناین نشان می

ای حکیمانه، منشی اخالقی و پاک و در عین ی بیگانگان ایستادگی کرده و با شیوهئهبرده، در برابر توط

حال با پافشاری بر مواضع انقالب و مشی حضرت امام )رحمت هللا علیه( توانسته است تفکر انقالب 

 کنند.اسالمی را توسعه دهد، چنین ایراداتی را در مورد ایشان مطرح می

ی آقای کدیور، یک داللت تضمنی بسیار ارزشمند وجود دارد. آن داللت هاالبته من معتقدم در حرف

تواند به رهبری وارد شود، این نکات است. دهد شدیدترین نقدی که میتضمنی این است که نشان می

ای نقطه هللا خامنهتوانند در مورد رهبری آیتمعنای این سخن این است که کسانی مثل آقای کدیور نمی

سال پیدا کنند. لذا به این گونه شبهات  ۲۴، علمی، اقتصادی، سیاسی، فقهی و دینی در این ضعف مدیریتی

ها، گیریها گواهی اجتهاد داشته باشد و در موضعشوند، وگرنه ممکن است کسی دهسست متمسک می

 ها، اشتباهات فاحشی مرتکب شود.عملکرد، اظهارنظرها و برداشت
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 منتظری داشتند و موجب عزل وی از قائم مقامی رهبری شد، این نبود هللااشکالی که امام نسبت به آیت

هللا منتظری، ایشان که آقای منتظری مجتهد نبوده است. حتی مقام معظم رهبری در پیام تسلیت رحلت آیت

را یک فقیه متبحر تلقی کردند. پس در فقاهت و تبحر ایشان اشکالی نبود. اشکال در تحلیل سیاسی، 

ی عملکرد ایشان در جایگاه قائم مقام رهبری بود. این بسیار معنادار است و به نظر من، نکتهمواضع و 

شود که باالترین اشکال توسط یک مخالف اساِس نظام و والیت فقیه، به یک مثبتی برای نظام تلقی می

اید از آقای شود! از این جهت ما بمبنا که مرتبط به زمان انتخاب رهبری است، خالصه میی بیشبهه

 کدیور تشکر کنیم.

 کنم.در پایان من چند نکته را خطاب به آقای کدیور عرض می

ی چند سؤال از آقای کدیور مطرح است. نخست اینکه اگر چارچوب فکری شما همان است که در نامه

ن ، در ای«که رهبری باید عزل شود و والیت فقیه نیز باید حذف شود»تصریح کردید  ۸۹تیرماه سال 

صورت، ایرادات شما دیگر معنایی ندارد. کسی که کلیت یک مسئله را قبول ندارد، فرعیات آن چه 

اهمیتی برای او دارد؟ مثالً )بالتشبیه( ما معتقدیم تمام مسکرات حرام و نجس هستند. در این صورت، 

درصد از ی مسکرات روی بطری نوشته که حاوی دو معناست که بررسی کنیم فالن شرکت سازندهبی

گوییم حاوی چهار درصد از آن ماده است. ما اصل مطلب را قبول فالن ماده است، در حالی که ما می

نداریم. آقای کدیور، شما که اصل را قبول ندارید، چرا از راه فروع آمدید؟ مگر اینکه از مبانی خود 

وهمات خود، برای والیت فقیه اندازی را با تچشم ۸۹عدول کرده باشید. حقیقت این است که شما در سال 

و نظام اسالمی ترسیم کردید. حرکتی را آغاز نمودید تا بتوانید موجی را ایجاد کنید که البته موفق نشدید. 

 اید، به تنهایی باید این بار را به دوش بکشید.اکنون که موفق نشده

کنید؟ یا مثالً ث را مطرح میی علمیه این مباحسؤال دوم اینکه موضع شما چیست؟ آیا در دفاع از حوزه

کنید؟ مطالب و مواضع شما دفاع از مراجع و مرجعیت؟ این انتقادات را از چه موضعی مطرح می

ی جنگ نرم دشمنان اسالم و انقالب و حداکثر کاربردی که دارد فراهم کردن خوراک تبلیغاتی برای جبهه

زدند و حوزوی و روحانی علیه امام حرف می ایران است. قبل از انقالب نیز بودند کسانی که در کسوت

ی کرد. شما باید عبرت بگیرید و بدانید که جبههها حمایت میرژیم پهلوی، مستقیم و غیرمستقیم، از آن

 ها موجب افزایش جایگاه و منزلت ولیرود. مطمئن باشید که این بحثها زیر سؤال نمیحق با این حرف

ی طرح این سؤاالت چیست؟ آیا شما در پی اصالح کشور عالوه، انگیزه فقیه بزرگوار ما خواهد شد. به

ها های شما بسیار خام است و آکنده از مغالطهایران و اصالح نظام هستید یا به دنبال فروپاشی آن؟ بحث

 های علمی آشکار.و غلط
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استعداد آقای منتظری باای مقید به آداب سنتی حوزه بودند. ایشان جزء شاگردان آقای کدیور در آغاز طلبه

های ایشان به تدریج تغییر کرد. البته گیریهای علمی خوبی کرد. بعد از ارتحال امام، جهتبود و تالش

هللا منتظری داشت. او حتی تندتر از استادش علیه شاید به خاطر همان حاالت عاطفی بود که نسبت به آیت

هللا منتظری نقل شده توضیح داده شده ائی که از آیتاستفت« نقد قال»کرد. در گیری میرهبری موضع

 شد.است. اگر کسانی مثل آقای کدیور حتی به همان فتوا پایبند بودند، کارشان به اینجا کشیده نمی

فرماید که کسانی ای دارد. میدهندهی اعراف، تعبیر بسیار هشدارسوره ۱۷۶و  ۱۷۵ی قرآن کریم در آیه

توانند به ی علمی میشود. اگر در راه خدا حرکت کنند، با این بهرهلم نصیبشان میای از عهستند که بهره

های شیطانی درجاتی از قرب الی هللا برسند، ولی دچار هوای نفس و تبعیت از مادیات و خواهش

. کنندگویی میزنند. به تعبیر بنده، فقط درازرسند که فقط حرف میشوند. در این صورت، به جایی میمی

َمثَلُهُ »فرماید کنند. قرآن کریم میدرازی میخواه جوابشان را بدهید، خواه ندهید، زبانشان رهاست و زبان

 دهنده است.تأمل در این دو آیه خیلی هشدار« َکَمثَِل اْلکَْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْیِه یَْلَهْث و إن تَتُْرْکهُ یَْلَهثْ 

های خود تأمل و واکاوی بریم. امیدواریم که آقای کدیور هم در کارمیعاقبت به خدا پناه بنابراین از سوء

اساسی این مطالب برای نخبگان و متخصصان حوزه و ی بحث خود دقت کند. بیکند. به روش و ثمره

ی مردم، معارف الهی کامالً روشن است. خداوند متعال را شاکریم که در بین جامعه، جوانان و توده

 ده است که با این نوع شبهات تغییری در مسیرشان ایجاد نخواهد شد.بصیرتی ایجاد کر

 ۱۳۹۲شهریور  ۱۹تاریخ انتشار: 

 سایت برهان
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