
سني و تحصيلي پائين تر تعليم دهند. من خودم دو سه 
سال، در زمره همان مجموعه بودم. جالب اينجاست 
كه فارغ از رويكردهاي انقالبي اي كه آيت اهلل مهدوي 
داشتند، يك مسئله ديگر را هم دنبال مي كردند و آن 
پايه گذاري جرياني براي تربيت نس��ل آينده انقالب 
اسالمي بود. نكته اي كه آيت اهلل مهدوي از استادشان 
حضرت امام برگرفته بودند، اين ب��ود كه مي گفتند: 
»طلبه ها باي��د حتماً در شهرس��تان ها و ش��هرهاي 
خودشان، به تربيت طلبه و نسل جوان بپردازند و ما به 
اين مسئله نياز داريم«. ايشان مي گفتند: »حضرت امام 
همواره در درس هايشان، به دو نكته اشاره مي كردند. 
يكي اينكه ما هم به تربيت طلبه ه��اي جوان و هم به 
فقهاي خيلي خوب نياز داريم. ايش��ان مي گفتند ما 
معني تربيت طلبه ها و نس��ل جوان را مي فهميديم، 
اما متوجه نمي شديم كه امام چرا روي تربيت فقهاي 
خوب تأكيد دارند. وقتي انقالب شد، فهميديم كه نظر 
امام اين است كه اسالم و انقالب، نياز به مجموعه اي 
از فقهاي توانمند و خوش فك��ر دارد كه الحمدهلل، اين 

اتفاق افتاده است.«
اش�اره كرديد كه در برنامه ه�اي مجموعه 
صادقيه ش�ركت داش�تيد، بهتر اس�ت به 
اين نكت�ه ني�ز بپردازيد كه اي�ن برنامه ها، 
از چه بخش هايي تش�كيل و چگونه انجام 

مي شدند؟
حضرت آيت اهلل مهدوي كني در آن مجموعه، چند كار 
فرهنگي عميق كردند. يكي اينكه ايشان در آنجا، تئاتر 
مذهبي را پايه گذاري كردند و ع��ده اي از هنرمندان 
امروز، مثل آقاي محمدرضا شريفي نيا، از آنجا كارشان 
را شروع كردند. يك عده هم بودند كه بعدها به تئاتر و 
سينما نيامدند اما در آن دوره، در صادقيه فعال بودند. 
اين موضوع س��اده اي نبود كه يك فقيه- كه ش��اگرد 
آيت اهلل بروجردي و حض��رت امام و عالمه طباطبايي 
بوده- از قم به تهران بيايد و عمده فعاليت هاي متعارف 
را كنار بگذارد و ب��راي تربيت ديني كودكان و جوانان 
و نوجوانان، برنامه ريزي كند و وقت بگذارد. اين نشان 
مي دهد كه ايشان، تأثيرگذاري و ماندگاري اين كار را، 

از قبل مي ديدند. يكي از كارهايي كه در مكتب صادقيه 
انجام مي شد، اين بود كه در آنجا، براي مخاطبان فيلم 
پخش مي كردند. در دهه 40، هنوز سينما و تلويزيون 
در جامعه ما، موضوع جديدي بود و مردم هم به دنبال 
اين بودند كه تلويزيون بخرند يا به س��ينما بروند! اين 
مسئله قدري، جنبه روشنفكري هم به خودش گرفته 
بود و كسي كه به سينما مي رفت يا تلويزيون داشت، 
روشنفكر تلقي مي شد! ايش��ان براي اينكه بچه هاي 
مذهبي را قدري وارد اين عرصه و با بايس��ته هاي آن 
آشنا كنند، آپارات مي آوردند و فيلم نشان مي دادند! 

فيلم هاي علمي، مستند و در مواردي هم مذهبي!
ظاهراً درباره اين موضوعات و در آن مقطع، 
هنوز فيلم هاي شاخصي هم ساخته نشده 

بودند. اين طور نيست؟
درست است، چون چيز ديگري نبود كه نشان بدهند! 
در اين ميان، چند تا مستند را يادم هست. مثاًل يكي 
از آنها، فيلمي درباره كشور مصر بود كه نشان مي داد 
آنجا، چه جور كش��وري اس��ت؟ در بخش كشاورزي 
چگونه اس��ت و... الي آخر. البته بخش هاي سياس��ي 
نداش��ت كه به نظرم بريده بودند! گرچه در آن موقع، 
جمال عبدالناصر به عنوان يك فرد انقالبي در جهان 
اس��الم مطرح بود، ولي احتمال مي دهم آن بخش را 
درآورده بودند، چون خيلي نمي خواستند او را مطرح 
كنند و بيشتر درباره پيشرفت مصر حرف مي زدند! يادم 
هست مستندي را درباره زيارتگاه امام هشتم)ع(، نشان 
مي دادند، كه البته در اوايل انقالب، تلويزيون آن فيلم 
را نشان داد. پخش كردن اين فيلم ها، يك مقدار امثال 
ما را كه مي ديديم ديگران تلويزيون دارند يا به سينما 

مي روند و ما اين امكان را نداريم، اقناع مي كرد.
عالوه بر پخش فيلم، چه برنامه ديگري در 

صادقيه معمول بود؟
كار ديگري كه ايش��ان در آنجا كردند، توجه به طرح 
مباحث اعتقادي بود، چون در دهه های 40 و 50، به 
شكل هاي مختلف، مباحث و مطالب ضددين مطرح 
بودند. هم كمونيس��ت ها فعال بودند، هم التقاطي ها 
مانند منافقين و هم گروه هاي به قول امروز سكوالر، كه 

بيشتر در دانشگاه ها فعال بودند. مباحث مطرح شده 
در صادقيه، تا حدودي توانست اين شبهه پراكني ها را 
جمع كند و به تقويت معتق��دات مخاطبان بينجامد. 
آيت اهلل مهدوي، جزواتي هم در اين باره نوشته بودند 
كه نمي دانم االن كجا هستند؟ به هر حال اين فصل از 

حيات ايشان، بسيار پربار و پربركت بود.
براي اينكه اهميت كار ايش�ان در تأسيس 
چنين مركزي روشن شود، الزم است نظري 
بر شرايط مدارس دولتي در آن دوره داشته 
باشيم. فضاي مدارس آن دوره چگونه بود و 
آيا فعاليت هاي فرهنگي فرادرس�ي نيز در 

آنها وجود داشت؟
ساواك به شكل زيرپوستي و ضمني، برنامه هايي را در 
اين مدارس اجرا مي كرد. خاطره اي را از مدرسه درباره 
حزب رستاخيز بگويم، شايد بتواند پاسخي براي سؤال 
شما باشد. اين اتفاق مربوط به دوران دبيرستان من، 
يعني دبيرستان جعفري اسالمي است. پدرم و اخوي ها 
گفته بودند مراقب باش��يد چيزي را امضا نكنيد! اين 
حرفشان خيلي برايم عجيب بود كه يعني چه؟ گفته 
بودند اگر در مدرسه ليست آوردند كه امضا كنيد، اين 
كار را نكنيد. معلوم بود به پدر و برادرهايم و آقايان مبارز 
اين خبر منتقل ش��ده بود كه دارند براي عضويت در 
حزب رستاخيز امضا جمع مي كنند. سر جلسه امتحان 
مدرسه جعفري اس��المي، يكي از معلمان ليستي را 
آورد و جلوي بچه ها گذاشت كه امضا كنند. من از قبل 
از امتحان به بعضي از بچه ها موضوع را گفته بودم: اگر 
يك موقع ليس��ت آوردند، مواظب باشيد امضا نكنيد! 
ش��ايد دو، س��ه نفر از جمله من امضا نكرديم. گفتند 
اين ليست حضور و غياب است. به آن معلم گفتم شما 
هيچ وقت اين شكلي حضور و غياب نمي كرديد، چطور 
امروز به اين شكل حضور و غياب مي كنيد؟ چون فرم 
هم فرم مدرسه نبود و معلوم بود فرم خاصي است. من 
امضا نكردم و آن معلم هم تهديد كرد نمره ات را صفر 
مي دهيم! گفتم باشد بعداً امضا مي كنم، االن مي خواهم 
جواب س��ؤاالت را بنويسم و حواس��م پرت مي شود! 
معلوم بود در تمام مدارس اين كار را كرده بودند و بعداً 

حضرت امام اقدام آيت اهلل مهدوي كني 
در تأس�يس دانش�گاه امام ص�ادق)ع( 
را، تأييد و خودش�ان هم براي تأسيس 
آن، كمك  كردن�د. اين فرص�ت خوبي 
براي آقاي مهدوي بود ك�ه پايه گذاري 
توليد علم ديني، توس�ط ايش�ان و اين 
دانش�گاه ص�ورت بگي�رد. ب�ه نظر من 
اين نهاد علم�ي، يكي از مراك�ز توليد 
علم بعد از انقالب اس�المي بوده اس�ت
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 »جستارهايي در سيره فرهنگي آيت اهلل محمدرضا مهدوي كني«
 در گفت و شنود با ابراهيم انصاريان

 پايه گذار توليد علم ديني
در دوران پس از انقالب اسالمي بود

به عنوان آمار افرادي كه در ح��زب ثبت نام كرده 
بودند، از اي��ن امضاها اس��تفاده مي كردند. در آن 
دوره حتي در برخي م��دارس مذهبي هم، از اين 

اتفاقات مي افتاد.
به موضوع گفت وگ�و بازگرديم. پس از 
پيروزي انقالب اسالمي، رويكرد فرهنگي 
و تربيتي آيت اهلل مهدوي كني، در قالب 
تأسيس دانش�گاه امام صادق)ع( ادامه 
يافت. مختصات اين اقدام و تفاوت هاي 

آن با مكتب صادقيه چه بود؟
همان طور كه اشاره كرديد، اين نگاه بنياديِن آيت اهلل 
مهدوي كني به تربيت جوانان و دانشجويان- كه 
نيروي متحرك جامعه هستند- باعث شد همين 
مسير را، پس از پيروزي انقالب، به شكل ديگري-

كه همان تأسيس دانشگاه امام صادق )ع( باشد- 
ادامه بدهند. ايشان بعد از انقالب، هميشه دنبال 
اين بودند كه نه��ادي آموزش��ي را ايجاد كند كه 
اين مسير علمي و فرهنگي، توسط آن ادامه پيدا 
كند. در زندان هم كه بودند، بحث ايجاد دانشگاه 
و نهادي خارج از حوزه را، با دوستانش��ان مطرح 
كرده بودند. عده اي مي گفتند اگر ايشان در حوزه 
مي ماند، مرجع تقليد مي شد ولي ايشان مي گفتند: 
»علمي كه ما كسب كرده ايم، فقط مختص حوزه 
كه نيست، بلكه به جامعه تعلق دارد«. درست است 
كه در بحث تأسيس يك دانشگاه ديني، پيش تر 
ديگران هم چنين نظري داشتند كه چيزي شبيه 
دانش��گاه االزهِر مصر را، در ايران ه��م راه اندازي 
كنند ولي قبل از انقالب، شايد برايشان چندان جا 
نيفتاده بود كه بتوانند چنين كاري را انجام بدهند، 
منتها بعد از انقالب، ايشان عزمشان را جزم كردند 

كه اين كار را انجام بدهند. 
ظاهراً ايشان دوره اي كه نخست وزيري را 
واگذارند، به اين فكر افتادند كه فكرشان 
را عملي كنند. ش�رايط ايشان و جامعه، 
هنگام تأس�يس دانش�گاه امام صادق 

چگونه بود؟
بع��د از نخس��ت وزيري، ديگ��ر خود ايش��ان هم 
تمايلي به قبول چنين مس��ئوليت هايي نداشتند 
و شرايط هم به گونه اي رقم خورد كه ديگر، ايشان 
نخس��ت وزير نباش��ند! آيت اهلل مهدوي كني، از 
اين فرصت استفاده و دانش��گاه امام صادق)ع( را 
پايه گذاري كردند. واقعاً در اين طريق، سختي هاي 
زيادي را هم متحمل شدند، چون در سال هاي اوِل 
كار، هم بحث حفظ انق��الب در برابر گروهك ها و 
هم بحث جنگ مطرح و به همي��ن دليل هم، در 
كشور تضييقات زيادي به وجود آمده بود، از جمله 
فقدان مدارس و دانشگاه هاي اختصاصي و ضوابط 
مرتبط به آن، كه براي ايشان مشكالت فراواني را 
ايجاد مي كرد. آقاي مهدوي با اينكه عضو شوراي 
انقالب فرهنگي بودند، مي گفتند: »من بايد تمام 
انرژي ام را صرف اين بكنم كه ثابت شود تأسيس 
چنين دانشگاهي، ضرورت دارد و در آينده، نظام 
جمهوري اسالمي به خروجي هاي اين نهاد، نياز 
خواهد داش��ت«. اس��تقامت و مقاومت ايشان در 
كار خود، با وجود تمام عدم حمايتي كه دولت ها 
از تأسيس اين دانش��گاه داش��تند، كار را به ثمر 
رساند. ايش��ان با توكل به خدا و با ياري دوستاني 
كه داش��تند، بحمداهلل توانس��تند اين دانشگاه را 
پايه گذاري كنند. خدا رحمت كند آقاي هاشمي 
رفسنجاني را. ايشان هميشه در جلسات، به آيت اهلل 
مهدوي مي گفتند: »مدرس��ه تان چطور است؟« 
يعني شايد حتي ايشان هم تصور نمي كرد كه آقاي 
مهدوي، يك دانشگاه را تأسيس كرده اند. با اينكه 
آقاي هاشمي، خودشان بارها براي افتتاح يا بازديد، 

به دانشگاه امام صادق)ع( آمده بودند.
در بحث ضرورت وجود چنين دانشگاهي، 
اساس�ًا برخ�ي درب�اره ام�كان وجود 
رش�ته هايي مانند اقتصاد ي�ا مديريت 
اسالمي ترديد داشتند. دامنه اين بحث، 
هنوز هم ادامه دارد. ايش�ان چگونه و با 
چه استداللي، توانس�تند مسئوالن را 
براي تأسيس چنين رشته هايي، متقاعد 

كنند؟
در حوزه علومي مانن��د كالم و فقه و س��اير علوم 
حوزوي، قباًل تجربه دانشكده الهيات وجود داشت، 
اما در بحث هاي اقتص��ادي و مديريتي و امثالهم، 
خيلي ها اعتراض مي كردند ك��ه مگر ما مي توانيم 
اقتصاد اسالمي يا مديريت اسالمي داشته باشيم؟ 
اين هم نكته اي بود كه آيت اهلل مهدوي روي اثبات 
آن، س��رمايه گذاري كردند كه: »بع��د از پيروزي 
انقالب اسالمي، ما اگر بخواهيم حركت مان پايدار 
بماند، ثب��ات پيدا كن��د و بتواني��م آن را به لحاظ 
فرهنگ��ي صادر كني��م، يكي از راه هاي��ش، انجام 
همين مطالعات علمي اس��ت. به هر حال اس��الم 
در همه عرصه هاي حيات بش��ر، اص��ول و مباني 
واجب المراعات��ي آورده كه بايد تئوري��زه و نهايتاً 
عملي ش��وند. اين امر طبع��اً، ب��دون كار فكري و 
پژوهش��ي، امكان تحقق ندارد«. بنابراين ايش��ان 
در تمام رشته هايي كه در دانشگاه امام صادق)ع( 
تأسيس كردند، عنوان »معارف اسالمي« را به دنبال 
آن آوردند، از جمله دانش��كده مديريت و معارف 
اسالمي، دانشكده اقتصاد و معارف اسالمي. حتي 
بعضي از دوستان خود حاج آقا شك و ترديد داشتند 
كه آقا! اقتصاد اسالمي يعني چي؟ اخيراً هم يكي 
از آقايان اين بحث را مطرح كرده كه ما يك اقتصاد 
سوسياليس��تي داريم و يك اقتصاد كاپيتاليستي 
داريم والغي��ر! در حالي كه اس��الم، خودش يك 
مبنايي دارد، و اينكه ما بتوانيم ب��ر مبناي احكام 
اقتصادي اسالم، قالب جديدي درست كنيم، نه تنها 
امري مستحسن است، بلكه جزو لوازم نظري نظام 
جمهوري اسالمي است و قطعاً بايد آن را پيگيري 
كنيم. اتفاقاً در اين باره، حوزه ها بايد پيشقدم باشند، 
نه اينكه عده اي با برخي اظهار نظرها، در اين طريق 

مانع ايجاد كنند!

ظاهراً در دوره اي كه دانشگاه امام صادق 
تأس�يس ش�د، هنوز در اين شاخه هاي 
نظري، حتي در حوزه ه�اي علميه هم، 
مطالعات گسترده اي و پردامنه اي انجام 

نگرفته بود...
بله، احس��اس آيت اهلل مهدوي اين بود كه در آن 
زمان، يعني در ابتداي انق��الب و دهه 60، امكان 
طرح اين مس��ئله، در حوزه ها وجود ن��دارد و جا 
انداخت��ن اين موض��وع در حوزه، س��خت به نظر 
مي رسيد، بنابراين تأسيس دانشگاه را، با اين هدف 
شروع كردند كه بيرون از حوزه، مباحث اسالمِي 
الزم در حوزه سياست، اقتصاد، مديريت و هر آنچه 
را كه براي يك نظام نوپاي اسالمي ضرورت دارد، 
با س��بك جديدتري ارائه كنند. البته در گذشته، 
بعضي از علما مثل شهيد آيت اهلل مطهري، شهيد 
آيت اهلل بهشتي، شهيد دكتر باهنر و... در ايران و در 
نجف شهيد آيت اهلل س��يدمحمدباقر صدر )و بعد 
شاگردان مرحوم صدر با مباحث و كتاب هايشان، 
دنباله كار ايشان در كتاب »اقتصادنا« را گرفتند يا  
مرحوم مظفر كه دانشگاهي را در نجف را تأسيس 
كرده بودند( تا حدي به اين مسئله پرداخته بودند. 
البته نه با سبك دانشگاهي كه آيت اهلل مهدوي در 
اين حوزه راه اندازي كردند. به نظر من اين بزرگوار، 
تاريخ علم و تاريخ فرهنگ اسالمي و تاريخ حوزه ها 
را خوب درك كرده بودن��د و بهترين راه را، در اين 
مي ديدند كه بياين��د و در جايي ج��دا از حوزه و 
سيستمي كه بتواند از روش هاي جديد دانشگاهي 
هم بهره ببرد، اين كار را انجام بدهند. خوشبختانه 
االن در حوزه هاي علميه، اين رويكرد دارد پيگيري 
مي شود، يعني فقه االداره، فقه السياسه، فقه االقتصاد 

و... دارد تقريباً جا مي افتد.
يكي از چالش هايي كه در برابر تحقق اين 
ايده وجود داشت، وجود اساتيدي بود كه 
از يك سو به اين گزاره ها اعتقاد داشته 
باش�ند و از طرف ديگر، بتوانن�د آن را 
تئوريزه و تدريس كنند. آيت اهلل مهدوي 

كني چگونه بر اين مشكل فائق آمدند؟
بله، به نكته مهمي اشاره كرديد. نكته اي كه همواره 
آيت اهلل مهدوي در اداره دانش��گاه امام صادق)ع( 
درنظر داش��تند، بهره گيري از اس��اتيدي بود كه 
به مس��ائل اس��المي تمايل پيدا كرده بودند ولي 
نمي توانس��تند بروز بدهن��د! به تدري��ج آنها را به 
دانش��گاه آوردند و تلفيقي از اين طيف و كس��اني 
كه تحصيلكرده غرب بودند و از آن طريق اقتصاد 
و سياست را آموخته بودند، پديد آوردند. اين نكته 
براي آيت اهلل مهدوي كني، كاماًل روشن بود كه اگر 
بخواهند براي بحث هايي از قبيل سياست، اقتصاد 
و مديريت اس��المي، جهت گذاري اي بكنند، فعاًل 
جايگاهش در دانشگاه اس��ت، آن هم دانشگاهي 
كه عماًل با توانايي هايي كه كسب كرده، بتواند اين 
س��بك را بنيان بگذارد. بنابراين خداوند به ايشان 
فرصت داد تا بعد از پيروزي انقالب اسالمي، همان 
رويكرد بنيادين و اثرگذاري  كه ايشان قبل از انقالب 
در مورد تربيت جوانان داشتند را، در دوران پس از 
انقالب بتوانند عملي كنند. خودشان هم نزديك به 
سه دهه، ناظر بر اين كار بودند كه مدت نسبتاً زيادي 
است. به هر حال با برون دادهايي كه اين مركز علمي 
از بدو تأسيس تاكنون داشته، عماًل نشان داده كه 
مي توان درباره وجه اسالمي بس��ياري از مفاهيم 
سخن گفت و اين را بايد از الطاف خداوند متعال و 
همت ايشان بدانيم. ما در حوزه ها مي گوييم كه مثاًل 
فقيه بزرگي، چند دوره اصول يا فقه گفته يا فالن 
درس را داده. بنابراين حض��ور، مديريت و نظارت 
30 ساله آيت اهلل مهدوي كني، براي دانشگاه امام 
صادق)ع( بسيار مهم و مؤثر بوده، چون تجربياتي 
اندوخته شد كه به واقع، ش��كل گيري بسياري از 
آنها، از صفر شروع شده بود، يا بعضي از مباحث و 
كتاب ها و جزوات مرتبط به آن را، ايجاد كردند كه از 
جاي ديگري نگرفته بودند. خوشبختانه اين تجربه، 
عمري نزديك به چهار ده��ه پيدا كرده و مي تواند 

يك الگو براي مؤسسات علمي ديگر باشد.
با تفاصيلي كه شما به آن اشاره كرديد، 
ايش�ان از بانيان رويكرد توليد علم در 
دوران اس�تقرار نظام جمهوري اسالمي 
است، امري كه در دهه هاي اخير، رهبري 
هم بر آن تأكيد زيادي داشته اند. تحليل 

شما در اين باره چيست؟
اتفاقاً مي خواس��تم در پايان عرايضم، به اين نكته 
اشاره كنم. ايشان مي فرمودند:  ما اگر مي خواستيم 
دانش��كده الهيات درس��ت كنيم، چنين مركزي 
را از قبل داش��تيم. اگر مي خواس��تيم دانش��كده 
فلسفه داشته باشيم، در دانش��گاه تهران يا پيش 
از آن در حوزه ها، وجود داشت. منظور ما گسترش 
فلسفه اسالمي، سياست اسالمي، اقتصاد اسالمي، 
مديريت اسالمي و... بود. حضرت امام، هميشه اين 
نقد را به دانشكده الهيات داشتند كه پهلوي ها اينجا 
را درست كردند كه از انتقاد حوزه ها و اقشار متدين 
جامعه رها شوند، اما در عين حال، به سياست هاي 
خودشان ادامه دهند و در يك كالم، تأسيس اين 
دانشگاه را مقابله با حوزه مي دانستند. ولي بعد از 
انقالب، حضرت امام كار آيت اهلل مهدوي را تأييد و 
خودشان هم براي تأسيس اين دانشگاه، كمك و 
از اين كار پشتيباني مي كردند. اين فرصت خوبي 
براي آقاي مهدوي بود و پروردگار هم عنايت كرد 
كه پايه گذاري توليد علم، توس��ط ايش��ان و اين 
دانش��گاه صورت بگيرد. به نظر من دانشگاه امام 
صادق)ع(، يكي از مراكز توليد علم بعد از انقالب 
بوده اس��ت. خود حضرت آقا ه��م فرمودند خوب 
است كه اين دانشگاه، يك مرجع علمي براي جهان 
اسالم باش��د. نهايتاً بايد گفت كار مرحوم آيت اهلل 
مهدوي كني، يكي از ماندگارترين و تأثيرگذارترين 
حركت هاي فرهنگي بعد از انقالب اسالمي است و 
آن را مي توان يكي از رويش هاي مهم اين حركت 

عظيم، محسوب كرد.

  محمدرضا كائيني
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر ياد و خاطره عالم 
مجاهد و سياستمدار صادق، زنده ياد آيت اهلل حاج شيخ 
محمدرضا مهدوي كني اس�ت. هم از اي�ن روي و در 
نكوداشت تالِش ممتد علمي و فرهنگي آن بزرگ در 
دوران پيش و پس از پيروزي انقالب اسالمي، با ابراهيم 
انصاريان دام�اد و رئيس دفتر وي در دوران رياس�ت 
مجلس خبرگان رهبري، گفت و شنودي انجام داده ايم 
كه نتيجه آن در پي مي آي�د. اميد آنكه تاريخ پژوهان 
انقالب و عموم عالقه من�دان را مفي�د و مقبول آيد.

  
در ششمين س�الگرد رحلت زنده ياد آيت اهلل 
محمدرضا مهدوي كن�ي، جنابعالي به عنوان 
داماد و مسئول دفتر آن مرحوم، ايشان را با چه 

خصال و ويژگي هايي به ياد مي آوريد؟
ِحيم. س��خن گفتن درباره مرحوم  ْحَمِن الَرّ بِْس��ِم اهلَلِهّ الَرّ
آيت اهلل مهدوي كني )رض��وان اهلل تعالي عليه( مقداري 
دشوار است، از اين بابت كه ايش��ان شخصيت ذوابعادي 
اس��ت و ب��ه خص��وص در دوران بع��د از انق��الب، اين 
خصوصيِت آن بزرگوار، خود را بيشتر نشان داد. هر چند 
جهت گيري ها و فعاليت هاي قبل از انقالب ايشان هم، در 
جهت آگاهي بخشي به جامعه و مبارزه بوده، اما به هر حال 
با جهت گيري هاي بعد از انقالب ايش��ان، تفاوت داشته 
است. به نظرم بايد از اينجا شروع كنم كه به قول سعدي: 
»تا مرد سخن نگفته باشد/ عيب و هنرش نهفته باشد«. 
شايد اين حرف سعدي برمي گردد به اينكه حرف بايد به 
مرحله عمل درآيد، تا معنا پيدا كند. به نظرم بهتر است از 
اين بعد از شخصيت مرحوم آيت اهلل مهدوي كني شروع 
كنيم تا ببينيم رشته كالم به كجا مي كشد! آنچه از افراد و 
بزرگان باقي مي ماند، ماندگاري عمل و فعاليت هاي آنان 
است. در قرآن هم بارها به اين نكته اشاره شده كه عملي 
باقي مي ماند كه اثرگذار باشد. بد نيست به خاطره اي اشاره 
كنم. موقعي كه آقا زهير پس��ر من-كه ن��وه اول حاج آقا 
بود- مي خواس��ت در مقطع ديپلم رش��ته انتخاب كند، 
قرار شد با ايشان مشورتي داش��ته باشد. ذكر اين نكته را 
ضروري مي دانم كه اعضاي خانواده آيت اهلل مهدوي كني، 
بيش��ترين اعتقاد و اعتماد را در زمينه راهنمايي گرفتن 
براي كارهايشان، به ايشان داشتند و نگاه شان به ايشان، 
نگاهي از سر اعتقاد و پذيرش بود. بنابراين در اين جهت 
هم، الزم بود با ايشان مشورتي بشود. آيت اهلل مهدوي كني 
چند نكته را به آقازهير گفتند، كه شايد اختصاصاً خطاب 
به او بود، ولي هرك��س مي تواند از آنه��ا درس بگيرد. به 
عبارت ديگر، شأن نزولش اين موضوع بود، ولي شايد بشود 
در بسياري از موارد مشابه هم، از آن استفاده كرد. ايشان 
گفتند: »در جهان ما، علوم فراوانند. پزشكي، مهندسي و 
رشته هايي كه در جامعه ما مطرح هستند. منتها بسياري 
از مهندسين آمدند و س��اختمان و پل ساختند و نظريه 
دادند و اصاًل سبك معماري را عوض كردند و رفتند و بعد 
هم نظريه هايشان عوض شدند و جاي خود را به نظريه هاي 
جديدتر دادند! همين طور در صنعت و پزش��كي و... هم 
اين اتفاق افتاد. اما آنچه ماندگار است، كالم الهي و كالم 
وحي اس��ت كه مي تواند بماند و تأثيرگذار باشد و مهم تر 
از همه، نورانيتي اس��ت كه در دل آيات و سخنان پيامبر 
گرامي)ص( و ائمه اطهار)ع( وجود دارد. االن 1400 سال 
از بعثت پيامبر)ص( مي گذرد و مي بينيم كه هم ماندگاري 
دارد، هم تازه و اثرگذار اس��ت. شايد در مقاطعي به دليل 
برخي شرايط اجتماعي و سياسي، كمرنگ شده باشد اما 
ماندگاري و تازگي اش را حفظ خواهد كرد...« اين توصيه، 
نشئت گرفته از روحيه آقاي مهدوي بوده كه دنبال كاري 

بروند كه هم تأثيرگذار و هم ماندگار باشد.
طبعًا اين نگاه در فعاليت ه�اي پيش از انقالب 
ايش�ان هم، عماًل بروز و تبلور داشته است. با 
لحاظ قاعده اي كه از زبان ايش�ان نقل كرديد، 
قدري هم به بررسي فعاليت هاي ايشان در آن 

دوره بپردازيد.
اگر كارنام��ه و تالش هاي ايش��ان را، به مس��ائل علمي، 
فرهنگي و سياسي تقس��يم بندي كنيم، كاماًل مي شود 
جهت گيري هاي كالن زندگي ايش��ان را پيدا كرد. وقتي 
ايشان در ساليان پاياني دهه 40 به تهران مي آيند، يعني 
يكي دو، سه سال قبل از رحلت مرحوم آيت اهلل بروجردي، 
چند كار را ش��روع مي كنن��د. يكي تدريس در مدرس��ه 
مروي بود، كه آن را به عنوان يكي از كارهاي اصلي ش��ان 
تلقي مي كردند. ايشان وقتي از قم به تهران آمدند، درجه 
اجتهادشان را گرفته بودند. ايشان در سن 27، 28 سالگي، 
مجتهد مطلق ش��ده بودند و ش��خصيت هايي كه در قم 
آوازه اي داشتند، مثل مرحوم امام خميني و مرحوم عالمه 
طباطبايي- كه مرحوم آيت اهلل مهدوي شاگرد آنها بودند- 
همگي به علميت و فقاهت و عالوه بر اين، خوش��فكري 
ايشان صحه گذاشته بودند. منتها آقاي مهدوي روحيه اي 
داشتند كه اين گونه موارد را، چندان بروز نمي دادند و مثاًل 
مانند ديگران، خيلي منبر نمي رفتند و كتاب نمي نوشتند. 
خودشان مي گفتند: »من روحيه منبر رفتنم خيلي قوي 
نيست، همان طور كه روحيه كتابتم چندان قوي نيست!« 
در آن دوره، غير از اينكه امامت جماعت مسجد جليلي را 
قبول مي كنند و در مدرسه مروي به تدريس مي پردازند- 
البته برخي اين فعاليت ها را، در حاشيه زندگي ايشان تلقي 
مي كنند، ولي به اعتقاد بن��ده، اين موارد در متن زندگي 
ايشان است-  در جنوب شهر تهران، در خيابان آب منگل 
در اطراف خيابان ري، مؤسسه اي به نام مكتب صادق)ع( 
يا »صادقيه« را راه اندازي مي كنند. يك فقيه مي توانست 
مثل خيلي ها در تهران، شاگرد جمع كند و همان مباحث 
متعارف فقهي را تدريس كند اما مي آيد و مجموعه اي را 
تأسيس مي كند كه از مقاطع ماقبل دبستان، تا دانشگاه 
و حتي اساتيد دانشگاه را پوشش دهد. در سال هايي كه 
ايش��ان اين فعاليت ها را مي كردند، شايد اساتيد متدين 
كمتر پيدا مي ش��دند. بخشي از اين س��نخ چهره ها، در 
گروه هايي مانند نهضت آزادي ي��ا  جريانات ديگر بودند 
ولي آن قدرها وسعت نداشتند. البته چون مرحوم آيت اهلل 
بروجردي رويكرد خاصي نس��بت به دانشگاه ها و توجه 
مسائل روز داشتند، جريان ديني در دانشگاه ها و مجامع 
علمي، نسبت به قبل رواج بيش��تري يافته بود. بنابراين 
آيت اهلل مهدوي اي��ن مجموعه را راه ان��دازي  كردند. هم 
خودشان به شكل عمومي تدريس داشتند و هم اساتيد 
و دانشجوها را آموزش مي دادند كه آنها بتوانند به مقاطع 

نكته اي كه آيت اهلل مهدوي كني روي 
اثبات آن، سرمايه گذاري كردند اين 
بود كه اگ�ر بخواهيم نظام م�ا پايدار 
بمان�د، يك�ي از راه هاي�ش، انج�ام 
مطالعات علمي است. به هرحال اسالم 
در همه عرصه هاي حيات بشر، معارفي 
آورده كه بايد تئوريزه و عملي شوند. 
بنابراين ايشان در تمام رشته هايي كه 
در دانش�گاه امام صادق)ع( تأسيس 
كردن�د، عن�وان »معارف اس�المي« 
را ب�ه دنب�ال آن آوردن�د، از جمل�ه 
دانشكده مديريت و معارف اسالمي، 
دانشكده اقتصاد و معارف اسالمي و... 
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