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  محسن مطلق 
واليت فقيه از جمله مس�ائل مطرح در فقه 
ش�يعي اس�ت كه در كتب و آراي مختلف 
فقهي از صدر اسالم تاكنون توسط سلسله 
فقهاي عظام شيعه مورد بحث قرار گرفته 
است. برخي علماي شيعه با توجه به كثرت 
ادله و تأييدات موضوع آن را جزو مسلمات 
دانسته اند. از جمله محقق كركي اين مسئله 
را موضوعي اجماعي در ميان علماي شيعه 
مي داند: »دوستان ما )فقها( بر اين متفقند 
كه فقيه عادل شيعه كه همه شرايط افتا را 
دارد؛ از جانب امام زمان)عج( در حال غيبت 
در هر آنچه نايب بايد به آن ورود كند، نيابت 
دارد«. مرح�وم صاحب جواه�ر نيز مقوله 
واليت فقيه را از مسلمات منطقي فقه شيعه 
مي داند و مي گويد: »آن كه در واليت فقيه 
تش�كيك كند، طعم فقه را نچشيده است 
و رمز سخن ائمه )ع( را درك نكرده است«. 
به رغ�م آن كه بس�ياري از فقه�اي بزرگ 
حوزه هاي علميه ش�يعه خصوصًا در چند 
دهه گذش�ته بر اصل واليت فقيه حواشي 
متعدد داشته و آن را توضيح داده يا تكميل 
نموده اند، اما برخي مي كوش�ند تا موضوع 
واليت فقيه را مستحدث و ساخته تني چند 
از معدود علماي شيعه نش�ان دهند كه در 
واقع امام خميني)ره( آن را نضج و پرورش 
داده اس�ت. به عنوان مث�ال نهضت آزادي 
در مجموعه عقايد خود مي كوش�د با پيش 
كشيدن نام يكي از بزرگ ترين مجتهدان 
حوزه علميه- مرحوم شيخ انصاري- چنين 
بنماياند كه وي و عمده علماي تراز معاصر 
وي چنين اصلي را قبول نداشتند: »واليت 
فقيه، مسئله اي مستحدث ميان علماست و 
مشموليت عام ندارد. اين ايده را يك قرن و 
نيم پيش آقاي مالاحمد نراقي مطرح كرده 
و داليلي آورده كه فقط عده اندكي از علما 
مانند آي�ت اهلل بروج�ردي پذيرفته اند. در 
برابر اين عده ان�دك، بنيانگذاران صاحب 
مرجعيت شيعه هس�تند كه نظريه واليت 
فقيه را ش�ديداً رد كرده اند و رأي به بطالن 
و بي اساس�ي آن داده ان�د. از آن جمل�ه 
اس�ت مرحوم ش�يخ انصاري بزرگ ترين 
فقيه چند صدس�ال اخي�ر، صاحب كتاب 
مكاسب كه مهم ترين كتاب درسي طالب 
در حوزه هاي علميه امروز اس�ت.« در اين 
نوشتار ضمن بررسي برخي از كتب معروف 
شيخ انصاري، از جمله »مكاسب« كوشيده 
شده تا گوشه اي از عقايد اين مرجع بزرگ 
حوزه هاي علميه تا امروز بيان شود و بطالن 
ادع�اي »مس�تحدثه ب�ودن« واليت فقيه 
در اي�ن ب�اره، مورد س�نجش ق�رار گيرد. 

   
  واليت فقيه در مكاسب

مرحوم شيخ انصاري كه مرجعيت و زعامت عام 

شيعه را پس از مرحوم صاحب جواهر عهده دار 
شد، از انديش��ه فقهي استاد خود نيز كه يكي 
از توس��عه دهندگان اصلي نظريه واليت فقيه 
بود، بهره گرفت. گرچه شيخ انصاري محدوده 
اختيارات ولي فقيه را متفاوت از حدودي كه 
صاحب جواهر ترس��يم كرده بود مي انگاشت 
اما همچون ساير علماي ش��يعه ترديدي در 
اصل موضوع وارد نمي كند. كتاب مكاس��ب 
شيخ انصاري، به اقتضاي مسائل اجتماعي كه 
در آن مطرح شده، در چند جاي گوناگون به 
مسئله حكومت و حاكم اسالمي اشاره كرده 
اس��ت. از جمله در بخش »بيع« ايشان ضمن 
طرح مسئله واليت فقيه، سه منصب كليدي 
را براي جاي��گاه ولي جامعه برمي ش��مرد كه 
عبارتند از: »مقام فتوا«، »مقام قضا« و »مقام 
حكومت )اجرا(«. اين دس��ته بندي را ش��ايد 
بتوان در طبقه بندي ه��اي مدرن حكومتي و 
نظام تفكيك قوا، همان سه شأن و بخش يك 
حكومت دانست كه فتوا در مسائل اجتماعي 
هم تراز با تقنين قوانين اسالمي بوده؛ مقام قضا 
همان قوه عدليه و منظور از مقام حكومت شأن 

اجرايي اداره جامعه به حساب مي آيد. 
شيخ انصاري، در دو ش��أن »فتوا« و »قضا« را 
مختص ولي فقيه دانسته و اين مسئله را قطعي 
مي داند. با تفسير فوق مي توان دو شأن اصلي از 
حكومت را با نظر قطعي شيخ انصاري منتسب 
به ولي فقيه دانست. ايش��ان در خصوص بعد 
س��وم )حكومت داري( نيز، محدوده اي براي 
اجراي احكام در نظر مي گيرد. به اين صورت 
كه ايشان سه دسته اعمال اجتماعي براي امور 
جامعه مس��لمين درنظر مي گيرند كه آنها را 
اين گونه برمي شمرند: »دسته نخست اموري 
هستند كه مشروعيت شان به اذن مستقيم امام 
معصوم بستگي دارد؛ مانند جهاد ابتدايي. در 
چنين اموري حكم اجرا يا اعطاي مجوز توسط 
هيچ كس جز خود امام معص��وم قابل صدور 
نيست. دس��ته دوم اعمال شرعي هستند كه 
مرجع اعمال واليت در آنها مشخص شده است. 
مثل نظارت پدر در امور فرزند يا شوهر در امر 
همسر. در چنين اموري چون منشأ اذن دهنده 
مشخص اس��ت، لذا فقيه نيز به عنوان فردي 
از افراد جامعه در حيطه خ��ود قادر به اعمال 
چنين اختياراتي است. و اما دسته سوم، ساير 
اعمال است كه دخالت يا اذن فقيه در صحت 
يا مشروعيت آن اعمال براي ما مطرح است كه 
از اين مسائل با عنوان »حوادث واقعه« نام برده 
شده است.« ش��يخ انصاري با تعريف بسيطي 
از مفهوم »حوادث واقعه« بيان مي دارد آنچه 
در روايت مورد اش��اره معصوم )ع( قرار گرفته 
است )فاما الحوادث الواقعه...( به همه مسائل 
اجرايي و نيازمند دستور بازمي گردد. به بيان 
ايشان؛ »مراد از حوادث، مطلق اموري است كه 
شرعاً، عرفاً و عقاًل مردم به رئيس خود مراجعه 
مي كنند جهت تعيين تكليف در انجام آنها« و 

اش��اره مي كند در چنين وقايعي بايد به فقيه 
جامع الش��رايط رجوع كرد و از او براي تعيين 
تكليف اين امور نظرخواهي كرد. از عبارات فوق 
چنين برمي آيد كه شيخ انصاري نيز اختيارات 
گسترده اي در چارچوب حوادث براي فقيه قائل 
است كه صرفاً دو شرط آن را محدود مي سازد: 
»نخست اينكه مشروعيت اين امر صرفاً بستگي 
به نظر مستقيم امام معصوم نداشته باشد و دوم 
اينكه اين مسئوليت توس��ط شارع مقدس به 
فرد يا گروهي ديگر به صورت مشخص واگذار 

نشده باشد.«
شيخ انصاري در جايي ديگر با اشاره به مقبوله 
عمر بن حنظله، معتقد است از ظاهر اين روايت 
چنين برمي آيد كه فقيه در زمان غيبت همچون 
حاكمان منصوب در زمان پيامبر)ص( و صحابه 
است و مردم موظفند در امور ياد شده به آنان 

مراجعه كنند و به نظر آنان عمل كنند. 
همان گونه كه مشاهده مي شود مرحوم شيخ 
انصاري در مباحث خود پيرامون واليت فقيه، 

هيچ گاه در نفي واليت فقيه س��خن نمي راند 
بلكه موضوع بحث او محدوده اختيارات ولي 
فيه اس��ت، كما اينكه حت��ي در همان كتاب 
مكاس��ب به ثبوت اصل واليت فقيه نيز اشاره 
دارد. از جمله مي نويسد: »با توجه به ادله آورده 
شده، روشن مي شود ادله واليت فقيه، ثبوت 
واليت براي فقيه اس��ت، در هم��ه اموري كه 
مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير است. 
به گونه اي كه اگر ولي فقيه هم نباش��د، خود 
مردم بايد آن كارها را انجام دهند )امور مربوط 
به معيشت و زندگي و...( اما اموري كه احتمال 
مي دهيم جزو وظايف ويژه معصوم)ع( باشد از 
ادله واليت فقيه نمي توان براي مشروعيت آن 

استفاده كرد و بايد سراغ ادله ديگري رفت«. 
نكته مهم ديگر در مكاس��ب شيخ انصاري آن 
است كه گرچه ايشان به محدوده واليت عامه 
فقيه، تش��كيك كرده و آن را نيازمند حدود 
و تخصيص به موارد مش��خص مي داند اما به 
اين مسئله در همين كتاب اشاره مي كند كه 
موضوع واليت عامه فقيه، مس��ئله مشهوري 
ميان علماس��ت: »مس��ئله واليت عامه فقيه 
بي اشكال نيست، گرچه در ميان فقها شهرت 
دارد« و در باب خمس نيز اشاره مي كند كه »در 
ميان اصحاب معروف است كه فقيهان، نايبان 

امام )ع( مي باشند.«
  فقيه و مسئله خمس و زكات

يكي از كليدي ترين مباح��ث در ابواب فقهي 
كه نظر علماي شيعه را در خصوص محدوده 
اختي��ارات ولي فقي��ه، از آن مي توان فهميد، 
مس��ئله خمس و زكات است. ش��يخ انصاري 
نيز در كتاب زكات خ��ود به صورت مفصل به 
اين موضوع پرداخته اس��ت. مرحوم صاحب 
جواهر استاد شيخ انصاري چنانچه در مسئله 
وجوه شرعيه مي نويس��د: »اگر به فردي جز 
نايب عام امام، وجوه شرعي پرداخت شود، بر 
ذمه فرد اس��ت و در صورت از بين رفتن عين 
آن دوباره باي��د زكات را به ولي فقيه پرداخت 
كند«؛ شيخ انصاري نيز در پاسخ به برخي كه 

معتقد بودند »بحث از مسئله پرداخت وجوه 
شرعيه به ولي در زمان غيبت امام معصوم)ع( 
موضوعيتي ندارد و بي مورد اس��ت«، جايگاه 
هم رديف معصوم در اين امور براي ولي فقيه در 
نظر گرفته و مي نويسد: »اطالق ادله حكومت 
فقيه، فقي��ه را در رده اولي االمر قرار مي دهد. 
اولي االمري كه اطاعت از آن بر ما واجب است« 
و سپس به نحوي بر ادعاي استاد خويش صحه 
مي گذارد: »)مس��ئله اي مطرح است كه( اگر 
امام يا نايب خاص يا نايب عام وي، درخواست 
زكات كند و مالك پاس��خ مثبت ندهد و خود 
آن را بپردازد، چنين اجازه اي داش��ته است يا 
خير؟ دو قول در مسئله وجود دارد كه قول به 
عدم اجازه داش��تن صحيح تر است. و اين نظر 
بزرگاني چون شيخ طوسي، ابن حمزه، صاحب 
شرايع، صاحب مختلف و شهيدين در دروس 

و روضه است«. 
  اختيارات بس�يط فقيه در نگاه شيخ 

انصاري
همان طور كه با ذكر نمونه  هايي بيان شد، شيخ 
انصاري موضوع واليت فقي��ه را نه تنها قبول 
دارد بلكه آن را بسيار گسترده تر از محدوده اي 
مي داند كه برخي علماي سلف با لفظ »واليت 
بر محجوري��ن و...« تحدي��د كرده اند. گرچه 
شيخ به اين موارد نيز اش��اره دارد و به عنوان 
مثال در خصوص مسئله ارث افراد فاقد ولي، 
اذن را به نايب عام امام مي دهد و مي نويس��د: 
»مطابق احتياط و بلك��ه قوي تر، نظر من اين 
است كه ارث به نايب غيبت داده شود تا آن را 
به مصرف برساند«. حتي از مسئله وجوهات 
نيز ك��ه در كتب خمس و زكات به آن اش��اره 
دارد و اذن ول��ي فقيه براي جم��ع آوري انواع 
خمس و زكات را نافذ مي دان��د و مثاًل درباره 
زكات فطره مي نويسد: »مطابق احتياط است 
كه زكات فطره به امام)ع( يا نايب خاص او در 
زمان حضور و در دوره غيبت به فقيه شيعه كه 
امين امامان)ع( و نايب آنان در اين امور هستند 
پرداخت شود مخصوصاً در صورتي كه آن را از 
پرداخت كننده درخواست كنند« كه اين بيان 
نيز خود نش��ان از هم سنگ گرفتن اختيارات 
امام معصوم)ع( و نايب ايشان در عصر غيبت 
در خصوص مسائل شرعيه است اما در حدود 
اجتماعي و سياس��ت عامه نيز شيخ انصاري 
در بيان مسائلي مانند موضوع حرب، بعضاً به 
مسائلي اش��اره كرده كه نشان مي دهد حتي 
بر خالف نقل پيش��ين از ايش��ان- كه صدور 
احكامي چون جه��اد ابتداي��ي را منحصر به 
معصوم مي دانست- اما ايشان جواز حكم جهاد 
ابتداي��ي را نيز در خصوص ول��ي فقيه صائب 
برمي شمرند. ايشان مي نويسند: »اگر سلطان 
شيعه زميني را از كفار حربي فتح كند، احتياط 
و بلكه قوي تر از احتياط آن اس��ت كه درباره 
غنايم از زمين و غير آن باي��د به نايب غيبت 
مراجعه كند. اين در صورتي است كه فتح بدون 
اذن فقيه باش��د وگرنه، حكم آن، حكم جهاد 
صحيح است«. همين عبارت انتهايي ايشان 
نشانگر آن اس��ت كه در خصوص فتوحات كه 
مشخصاً به جهاد ابتدايي مرتبط است، ايشان 
امكان »اذن جهاد« توس��ط فقي��ه را صحيح 
برمي شمرند. يعني اينجا شيخ انصاري، واليتي 
را كه در كتاب مكاسب معتقد بودند صرفاً با اذن 
مستقيم امام)ع( ممكن است را به ولي فقيه نيز 

تعميم مي دهند. 
مورد آخر ك��ه تأكيد مجددي ب��ر پذيرش و 
تأكيد مسئله واليت فقيه در عصر غيبت است، 
تأكيدات شيخ انصاري بر عدم پذيرش واليت 
امام جائر در عصر غيبت است كه تنها با مفهوم 
مقابل آن )پذيرش حكومت امام عادل( معني 
مي يابد. ايش��ان پس از اينكه در بحث واليت 
حاكم جائر، تصدي مسائل حكومت را از جانب 
آنان بيان مي دارد و داليل حرمت و جواز آن را 
مقايسه مي كند، فتوا بر لزوم تحريم حكومت 
جائر و نپذيرفتن مسئوليت هاي حكومتي از 
جانب حكومتي مي دهد ك��ه مورد تأييد ائمه 

معصومين)ع( يا نايبان ايشان نباشد.« 
لذا مي توان از ش��واهد فوق چنين استنباط 
كرد كه شيخ انصاري، عالوه بر پذيرش اصل 
مفهوم واليت فقيه-همچ��ون غالب فقهاي 
عظام شيعه- دامنه اختيارات گسترده اي را 
نيز براي فقيه در عصر غيبت برش��مرده كه 
گرچه در مواردي آن را به مسائلي نيز محدود 
كرده اس��ت، اما نهايت آن ك��ه اختالف نظر 
ايشان با استادش��ان مرحوم صاحب جواهر 
در خصوص اختي��ارات ولي فقي��ه، صورتي 
حداقلي دارد و نكاتي كه شيخ انصاري پيرامون 
محدوده اختيارات فقيه مطرح كرده را بيشتر 
مي توان حاشيه بر نظرات شيخ جواهر دانست 

تا تشكيك و رد نظر ايشان.

 مرح�وم ش�يخ انص�اري ك�ه 
مرجعيت و زعامت عام ش�يعه 
را پس از مرحوم صاحب جواهر 
عهده دار شد، از انديشه فقهي 
اس�تاد خ�ود ني�ز كه يك�ي از 
توس�عه دهندگان اصلي نظريه 
والي�ت فقيه بود، به�ره گرفت. 
گرچه ش�يخ انص�اري محدوده 
اختيارات ولي فقيه را متفاوت از 
حدودي كه صاحب جواهر ترسيم 
كرده بود مي انگاشت اما همچون 
س�اير علماي ش�يعه ترديدي 
در اصل موض�وع وارد نمي كند

شيخ انصاري با اشاره به مقبوله 
عمر ب�ن حنظله، معتقد اس�ت 
از ظاه�ر اي�ن رواي�ت چني�ن 
برمي آي�د ك�ه فقي�ه در زمان 
حاكم�ان  همچ�ون  غيب�ت 
منصوب در زم�ان پيامبر)ص( 
و صحابه است و مردم موظفند 
در امور يادشده به آنان مراجعه 
و ب�ه نظ�ر آن�ان عم�ل كنن�د

 واليت فقيه
مسئله  مشهورو مورد اتفاق علماي شيعه

بررسي نظر مرحوم شيخ انصاري در خصوص دامنه اختيارات ولي فقيه

در س��ال گذش��ته پروژۀ فكري دو روشنفكر 
ايران��ي بابك احم��دي و م��راد فرهادپور در 
سرويس انديشۀ نش��ريۀ فرهنگ امروز مورد 
مداقه قرار گرفت��ه بود. در اين ش��ماره آراي 
يكي ديگر از روش��نفكران پرمخاطب ايراني 
يعني مصطف��ي ملكيان مورد نقد و بررس��ي 
قرار گرفته است؛ در واقع پروندۀ برهان عقيم 
كه پرونده اي است دربارۀ تبعات و نتايج پروژۀ 
عقالنيت و معنويت مصطفي ملكيان، در ادامۀ 
راهي است كه فرهنگ امروز جهت سنجش 
عيار انديش��ۀ متفكران ايراني در پيش گرفته 
اس��ت. اما اين پرونده يك تفاوت اساس��ي با 
پرونده هاي پيش��ين دارد؛ مصطفي ملكيان 
برخالف احمدي و فرهادپور از انجام مصاحبه 
با فرهنگ امروز امتناع نكرد و در مصاحبه اي 
از پروژۀ فكري خود دفاع كرد و در مقابل نقدها 
از خود س��عۀ صدر نش��ان داد. همچنين نقد 
س��يدجواد طباطبايي دربارۀ تبعات ناگواري 

كه سخنان مصطفي ملكيان پيرامون مفهوم 
ناسيوناليس��م مي تواند در پي داشته باشد، از 

مطالب خواندني اين پرونده است. 
بخش س��ينماي آخرين ش��مارۀ س��ال ۹۶ 
فرهنگ ام��روز هديۀ وي��ژه اي اس��ت براي 
دوستداران سينما. تبعيد به اتوپيا پرونده اي 
است مفصل و پربار در مورد سينماي سهراب 
ش��هيدثالث؛ س��ينماگري كه در سه كشور 
ايران، آلمان و امريكا سه چهرۀ گوناگون دارد. 
اين پرونده با گريزي به زندگي ش��هيدثالث 
كاوشي داش��ته در س��ينماي منفي، مادي و 
سياس��ي او. در پيگيري اين موضوع، فرهنگ 
امروز مصاحبه اي ترتيب داده است با ميشل 
لنگفورد استاد مطالعات فيلم در مدرسۀ هنر و 
رسانۀ unsw استراليا كه مطالعات گسترده اي 
در مورد س��ينماي ايران و آلمان انجام داده 
اس��ت. همچنين مصاحبه با ماتياس ويتمن، 
استاد دانشكدۀ مطالعات رسانۀ دانشگاه بازل 
سوئيس از ديگر مطالب خواندني اين پرونده 
است كه در باب مدرنيته بدون مدرنيزاسيون 
در س��ينماي شهيدثالث س��خن گفته است. 

مطالبي از سعيد نفيسي، روبرت صافاريان و 
همچنين مقايسه اي كه ميان سينماي سهراب 
شهيدثالث با عباس كيارستمي در اين پرونده 
صورت گرفته كمك شاياني به درك سينماي 

سهراب شهيدثالث خواهد كرد. 
پروندۀ ادبيات اين شماره به يك فضاي ملتهب 
در ادبيات داستاني ايران پرداخته است: رمان 
جوان ايران. در نمايي كلي، رمان نويسان جوان 
بي محابا مي نويسند بدون آنكه چشم اندازي 
به آينده داشته باشند و پيشكسوتان ادبي هم 
بيشتر گله مندند از اين وضعيت و اندكي هم 
مشوق. فرهنگ امروز در پروندۀ سوار بر غبار 
زمانه تالش كرده است در ابتدا با توصيف اين 
فضا و آنچه در حاشيۀ آن مي گذرد، مشكالت 
و پيامدهاي آن را هم بررسي كند. گفت وگو 
با محمدجواد جزيني، سيدمحمد حسيني و 
احمد آرام و مطالبي از علي صلح جو و بهرنگ 
كياييان و ديگر فعاالن اين حوزه از مطالب اين 

پرونده است. 
با آغاز س��ال نو و افزايش چش��مگير سفر در 
روزهاي ابتدايي س��ال، در بخ��ش مطالعات 
فرهنگي ش��مارۀ ن��وروزي تأمالت��ي صورت 
گرفته در معنا و كاركرد سفر از گذشته تا حال. 
در اين پرونده با عنوان سوداي سفر، به ارتباط 
سفر با مقوالتي چون ادبيات، گيم، تكنولوژي، 
س��فرنامه و مهاجرت پرداخته ش��ده اس��ت. 
همچنين به دليل تقاطع مقولۀ سفر با تاريخ 
فرهنگ��ي، تاريخ اجتماعي و تاريخ انديش��ه، 
فرهنگ سفر به مثابه ساختار، سفر در خلقيات 
ايراني��ان و همچنين فرآيند ذهني فالس��فۀ 
بزرگ تاريخ در برخورد با مقولۀ س��فر تحليل 
شده است؛ در همين راس��تا مصاحبه هايي با 
نعمت اهلل فاضلي و محمدرض��ا جوادي يگانه 

صورت گرفته است. 
اما عيدان��ۀ فرهنگ امروز ش��ش گفت وگويي 
اس��ت كه با شش تن از اس��اتيد در باب مفاخر 
ايران و جهان ص��ورت گرفته اس��ت. فرهنگ 
امروز يك هفته پيش از اتفاق ناگواري كه براي 
استاد گرامي داريوش ش��ايگان افتاد، با ايشان 
مصاحبۀ مفصلي در خصوص مارس��ل پروست 
انجام داده بود ك��ه از خواندني هاي اين بخش 
است. همچنين محسن حكيمي در مصاحبه اي 
بس��يار مفصل از يگانگي كار فكري و مادي در 
پراكسيس ماركس س��خن گفت. گفت وگوي 
محم��د تهامي ن��ژاد با ب��رادرش ابوالحس��ن 
تهامي نژاد در مورد شكس��پير از گفت وگوهاي 
متفاوت اين بخش اس��ت. گفت وگو با كتايون 
مزداپور در مورد مهرداد بهار، سيدعلي آل داوود 
در مورد اميركبير و احمد محيط طباطبايي در 
مورد پدرش محمد محيط طباطبايي از ديگر 

مصاحبه هاي اين بخش است. 
در بخ��ش پيش��خوان، طبق روال گذش��ته 
چندين كتاب تازه منتشرش��ده م��ورد نقد و 
بررسي قرار گرفته و به مناسبت پايان سال از 
تعدادي از مترجمان كشور خواسته شد نظر 
خود را دربارۀ بهترين ترجمۀ منتشرشده در 

سال ۹۶ اعالم كنند. 
در بخش گ��زارش هم به بهان��ۀ ناآرامي هاي 
دي م��اه ۹۶ مطالبي از تحليل اس��اتيد علوم 
سياسي و جامعه شناس��ي و راه حل هاي آنان 
براي عبور از اين بحران گزارش ش��ده است. 
همچنين ب��ه بهانۀ جش��نوارۀ فيل��م فجر و 
حواش��ي حاصل از آن به وي��ژه در مورد فيلم 
التاري مصاحبه اي متفاوت با كارگردان اين 
فيلم صورت گرفته كه در آن به پرسش هايي 
در مورد درك خود از سينما پاسخ داده است. 
همچنين در اين بخ��ش تحليلي از فيلم هاي 

اكران شده در جشنواره ارائه شده است. 
بيس��ت ويكمين ش��مارۀ فرهنگ ام��روز به 
مديرمسئولي اميرابراهيم رسولي و سردبيري 
به��زاد جامه ب��زرگ در ۱۹۶ صفحه منتش��ر 

شده است. 

 »برهان عقيم«
در ويژه نامه نوروزي فرهنگ امروز

پيشخوان

بعضي مي گويند آقا شما به فقه و اصول بي اعتنايي كرديد 
)در نتيجه( ما در ح��وزه، ديگر صاحب جواهر يا ش��يخ 
انصاري متخرج نداريم. اين جزو حرف هاي رايج اس��ت. 
من اين حرف را قبول ندارم. اوالً مثل ش��يخ انصاري كو؟ 
به نظرم نمي رسد كه بعد از ش��يخ انصاري، هيچ كدام از 
شاگردان ايشان و شاگردان ش��اگردان ايشان تا امروز به 

رتبه شيخ انصاري رسيده باشند. 
آن قالبي كه شيخ عليه الرحمه براي استنباط فقهي بعد 
از صاحب جواهر و روي دست صاحب جواهر، شيخ فراهم 
كرده ش��ما مالحظه كنيد تا معلوم شود فرق بين شيخ و 
صاحب جواهر چقدر است. بعد از صاحب جواهر، مگر ما 
چند تا مثل صاحب جواهر در حوزه هاي علميه تربيت كردي��م كه حاال از حوزه گله كنيم 
كه صاحب جواهر تربيت نمي كنيم! خب، اينه��ا قله هايي بودند، هر چند وقت يك بار، يك 
مجموعه علمي و انساني به يك قله اي دست پيدا مي كند. اگر در زمان ما صاحب جواهر يا 
شيخ انصاري درست نشد، جاي گله نيست كه چرا نتوانستيم؛ خيال كنيم كه اگر ما فقط به 

فقه و اصول مي چسبيديم، حاال چند تا صاحب جواهر داشتيم. 
بيانات رهبر انقالب در ديدار جمعي از اساتيد و فضال و طالب نخبه  حوزه علميه 
قم 89/8/2

  شيخ انصاري قله اي بود 
كه به سادگي تكرار نمي شود

صراط

پروندۀ برهان عقيم كه پرونده اي است 
دربارۀ تبعات و نتايج پروژۀ عقالنيت 
و معنويت مصطفي ملكيان، در ادامۀ 
راهي است كه فرهنگ امروز جهت 
سنجش عيار انديشۀ متفكران ايراني 
در پيش گرفته است. اما اين پرونده 
يك تفاوت اساس�ي ب�ا پرونده هاي 
پيش�ين دارد؛ مصطف�ي ملكي�ان 
برخالف احمدي و فرهادپور از انجام 
مصاحبه با فرهنگ امروز امتناع نكرد


