
  انوشه ميرمرعشي 
در ميان نهادهاي انقابي نظام جمهوري اسلامي، 
»شلوراي نگهبان« از آن زمره اسلت كله از ابتداي 
تأسيس، مورد حمله و كين شلديد دشمنان نظام و 
ضدانقاب قرار گرفته است. البته متأسفانه در داخل 
كشلور هم گروه هلا و جريان هايي سياسلي بوده و 
هستند كه همنوا با دشمنان و جريان هاي ضدانقاب 
خارج نشين، اين نهاد انقابي، مهم و تأثيرگذار را آماج 
تهمت ها و حمات قرار داده و مي دهند. در مقال ذيل 
آمده، به مناسبت فرارسيدن سالروز تأسيس شوراي 
نگهبان، به صورت مختصر به تاريخچه شكل گيري 
اين نهاد، وظايف و عملكرد آن و نيز هجمه هايي كه 
از طرف دشلمنان در طول چهار دهه گذشته به آن 
شده، پرداخته ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقاب 
اسلامي و عموم عاقه مندان را مفيد و مقبول آيد. 

   
  شوراي نگهبان چرا تشكيل شد؟

بعد از برگزاري انتخابات همه پرسي تعيين نوع حكومت 
و تشكيل »نظام جمهوري اسللامي ايران« با اكثريت 
آرای مردم ايران، امام خميني رهبر كبير انقاب اسامي، 
شوراي انقاب و دولت موقت را مكلف به فراهم كردن 
شرايط براي تدوين قانون اساسي كردند. به همين دليل 
نيز با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 
در 12 مرداد 1358. ش، نمايندگان با رأي مردم و براي 
تدوين قانون اساسللي نظام جمهوري اسامي، تعيين 
شللدند. با تاش هاي بي وقفه و بحث و فراز و فرودهاي 
بسلليار، نمايندگان آن مجلس در طول سه ماه، قانون 
اساسي را تدوين و تنظيم كرده و در اواسط آبان همان 
سال، متن كامل آن را منتشر كردند و اينكه در نهايت 
با برگزاري يك همه پرسي در 12 آذر 1358. ش، مردم 
به قانون اساسي تدوين شده رأي مثبت دادند و با رأي و 

تأييد آنها، اين قانون به تصويب نهايي رسيد. 
اما يكللي از ابتكارات تحسللين برانگيز قانون اساسللي، 
زمينه سازي قانوني براي شكل گيري يك نهاد انقابي 
به نام »شللوراي نگهبان« در اصللول »91 و 99« بود. 
چنانچه در قسمتي از اصل 91 قانون اساسي، مشخص 

شده بود:
»شورايي به نام شللوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل 
مي گردد: شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات 
زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است«. 
همچنين براسللاس مفاد اصل 91، رئيللس قوه قضائيه 
موظف است تعدادي از حقوقدان هاي واجد شرايط را به 
مجلس شوراي اسامي معرفي كند تا نمايندگان مجلس 

از بين آنها شش نفر را براي عضويت در شوراي نگهبان 
انتخاب كنند. براساس اصل 99، اين شورا وظايف بسيار 
مهمي دارد كه از ميان آنها »نظللارت بر قانونگذاري«، 
»تفسير قانون اساسي« و »نظارت بر انتخابات«، داراي 
اهميت ويژه و مهمي هستند. در واقع براساس اين اصل 
و در بخش »نظارت بر انتخابللات«، نظارت بر انتخابات 
مجلس خبرگان رهبري، رياسللت جمهوري، مجلس 
شللوراي اسللامي و نظارت بر مراجعه به آرای عمومي 
و همه پرسللي ها، بر عهده شللوراي نگهبان قرار گرفته 
اسللت. همچنين جايگاه و اعتبار ويژه شوراي نگهبان، 
به اندازه اي است كه براسللاس اصل 93 قانون اساسي، 
مجلس شوراي اسللامي بدون وجود شوراي نگهبان، 

اعتبار قانوني ندارد. )1(
  صدور فرمان تشلكيل شلوراي نگهبلان، در 

بيمارستان قلب
بعد از تأييد قانون اساسي با رأي مردم و سپس برگزاري 
اولين دوره انتخابات رياسللت جمهوري در ايران، بايد 
زمينه براي برگزاري اولين دوره مجلس شوراي اسامي 
فراهم مي شللد، ولي قبل از آن و براي اعتبار بخشي به 
اين مجلس، الزم بود كه نهاد انقابي شللوراي نگهبان 
تشكيل شللود. در آن مقطع امام خميني در شرايطي 
كه به خاطر حمله قلبللي در بيمارسللتان قلب تهران 
بستري بودند، پيگير مسائل كشور بوده و در همان برهه، 
حكم انتصاب فقهاي شللوراي نگهبان را صادر كردند. 
اولين اعضاي فقهاي شوراي نگهبان كه با حكم امام به 
عضويت اين شورا درآمدند، عبارت بودند از آيات: احمد 
جنتي، عبدالرحيم رباني شلليرازي، غامرضا رضواني، 
لطف اهلل صافي گلپايگاني، يوسللف صانعي و محمدرضا 
مهدوي كني. اين انتصاب در تاريخ اول اسفندماه سال 
1358.ش انجام شد و امام خميني در احكام جداگانه اي 

كه براي اين افراد صادر كردند، مرقوم كرده بودند:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

بنابللر اصل 91 قانون اساسللي جمهوري اسللامي كه 
به منظور پاسللداري از احكام اسللام و قانون اساسي از 
نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شللوراي اسامي با 
آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان تشكيل مي شود كه 
انتخاب شللش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات 
زمان و مسائل روز از اين شورا به عهده اينجانب مي باشد. 
بنابراين جنابعالللي را به عنللوان يكي از شللش فقيه، 
به عضويت شوراي نگهبان منصوب مي نمايم. از خداوند 
متعال موفقيت هرچه بيشتر شللما را اميدوارم. روح اهلل 

الموسوي الخميني
اول اسفند ماه 1358 برابر3 ربيع الثاني 1۴۰۰«

به هر روي سلله هفته بعللد از اين انتصللاب، انتخابات 
اولين دوره مجلس شوراي اسامي در تاريخ 2۴اسفند 
1358.ش برگزار شد و اين مجلس در ۷خرداد 1359. 
ش آغاز به كار كرد. قابل توجه اسللت كه پس از بررسي 
اعتبارنامه ها و انتخاب هيئت رئيسه، نمايندگان مجلس 
در تاريخ 2۶ تيرمللاه 1359. ش، از ميللان حقوقدانان 
معرفي شده از سوي شوراي عالي قضايي، شش نفر شامل 
آقايان: علي آراد، گودرز افتخار جهرمي، محمدصالحي، 
حسين مهرپور محمدآبادي، محسن هادوي و مهدي 
هادوي را براي عضويت در شوراي نگهبان برگزيدند و 
به اين ترتيب، شوراي نگهبان به شكل رسمي و در عصر 

همان روز فعاليت خود را آغاز كرد.)2(
  اختاف نظرها با رجوع به رهبرانقاب برطرف 

مي شد
براسللاس خاطرات آيت اهلل محمدرضللا مهدوي كني 
)از فقهاي منصوب اولين دوره شللوراي نگهبان(، فقها 
و حقوقدان هللا در دوره اول ايللن نهاد، با نگاه بسلليار 
سللختگيرانه به مسللائل ورود مي كردند. بلله ِويژه در 
ميان فقها، مرحللوم آيت اهلل صافللي گلپايگاني با دقت 
مثال زدني و قللدري سللخت گيري، مصوبات مجلس 
را براي عدم مغايرت با قانون اساسللي و شللرع مقدس 
پيگيري مي كرده اند. آيت اهلل مهدوي اما درباره مواردي 
كه فقها و حقوقدان ها بر سللر مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبات با قانون و شللرع دچار اختاف نظر مي شدند، 

عنوان داشته اند:
»بعضي از دوستان اعتقاد داشتند كه چون ما ناظريم، 
بايد معيار فتواي اكثريت فقهاي شورا باشد. اگر اكثريت 
تشللخيص بدهد كه مغاير با احكام شرع هست، همين 
كافي اسللت، زيرا ديگران كه نمي توانند به ما تحميل 
كنند.  شللوراي نگهبان را به عنوان فقيه خواسته اند نه 
مقلد. اگر مي خواستند فتاواي ديگران را در نظر بگيرند 
كه نيازي به حضور فقيه و مجتهد در شللورا نبود. يك 
فرد غيرفقيه و مجتهد هم رسللاله ها را نللگاه مي كرد و 
بعد مي گفت: اين موافق اسللت يا مخالف. من بيشللتر 
طرفدار اين بودم كه نظر اكثريت خود فقها ماك باشد. 
براي مدتي هم همينطور عمل مي شللد، ولي در برخي 
موارد اين اشكال پيش مي آمد كه گاهي مجلس اصرار 
داشت كه بعضي از لوايح و قوانين، به خاطر مصالح وقت 
تأييد و به اجرا گذاشته شود، مثل قضيه تقسيم اراضي، 
اراضي كشت موقت و از اين قبيل مسائل كه در آن زمان 
مطرح بود. اشللكال ديگر اين بود كه در بعضي از موارد، 
فتاواي امام با نظر فقهاي شوراي نگهبان تفاوت داشت... 
در اينجللا باالخره به نظر امام مصالحلله مي كرديم. اگر 

 نظري به عملكرد شوراي نگهبان، در مقاطع حساس عمر نظام اسامي

نهادي كه هماره 
مورد تهاجم دشمن است!

خودمان اكثريتي در يك مورد داشتيم، بيشتر آن 
را مي گرفتيم، مگر اينكه مجلس زير بار نمي رفت. 
مواردي هم بود كلله مجلس، اصاحات شللوراي 
نگهبان را نمي پذيرفت و اين قوانين قهراً به همين 
صورت مي ماند. بعداً كه مجمع تشخيص مصلحت 
آمد، اين مشللكات حل شللد، ولي در آن وقت كه 
مجمع تشخيص نبود، ما هميشه در شوراي نگهبان 
اين مشكل را داشتيم كه چه كنيم. سرانجام راه حلي 
كه ميان اعضا مقبول واقع شد، اين بود كه نظر امام 

را مقدم بداريم.« )3(
  مخالفان شوراي نگهبان

از همان ماه هاي ابتدايي شللروع به فعاليت شوراي 
نگهبان، حمله دشمنان نظام و ضدانقاب از يكسو 
و از سللوي ديگر، اعتللراض عللده اي از نمايندگان 
مجلس شوراي اسللامي و سياسلليون داخلي، به 
مواضع و تصميمات شوراي نگهبان آغاز شد. البته 
حمله رسللانه هاي بيگانه فارسللي زبان به شوراي 
نگهبان، با توجلله به جايگاه مهم و اساسللي آن در 
حفاظت و نگهباني از مصالح اسللام و نظام امري 
طبيعي تلقي مي شللد، اما در آن برهلله افرادي نيز 
در داخل بودند كه شللروع به مخالفت با رويكردها 
و تصميمات شوراي نگهبان كردند. به ويژه در سال 
59، مخالفت سران و اعضاي سللازمان مجاهدين 
خلق و نيز شخص ابوالحسن بني صدر رئيس جمهور 
وقت با شوراي نگهبان، در داخل نمود زيادي داشت. 
اين مخالفت ها در داخل، حتي بعد از فرار بني صدر 
و مسعود رجوي از كشور و در جريان تأييد يا ابطال 
نتايج دور دوم انتخابات اولين دوره مجلس شوراي 
اسللامي ادامه پيدا كرد. به طوري كه امام خميني 
در مورخه 25 ارديبهشللت 13۶3.ش، در سخنان 
مهمي درباره جايگاه شوراي نگهبان به كساني كه 
به فقهاي اين شورا توهين مي كردند، هشدار داده 
و اظهار داشللتند: »چنانچه مشاهده مي شود، پس 
از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراي 
اسامي، افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان 
در ابطال يا تأييد بعضي حوزه ها، موافق ميل شللان 
نبوده است، دست به شللايعه افكني زده و اعضاي 
محترم شللوراي نگهبان - ايدهم اهلل تعالي - را كه 
حافظ مصالح اسام و مسلمين هستند، تضعيف يا  
خداي ناكرده توهين مي نمايند و به پخش اعاميه 
و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند... من 
به اين آقايان هشدار مي دهم كه تضعيف و توهين به 
فقهاي شوراي نگهبان، امري خطرناك براي كشور 

و اسام است....«)۴(
با اين همه اين هشدار، از سللوي برخي سياسيون 
داخلي جدي گرفته نشللد و هللر از گاهي، عده اي 
از ايشللان همنوا با رسللانه هاي بيگانه، عملكرد و 
تصميمات شللوراي نگهبان را مللورد تخطئه قرار 
مي دادند. پس از رحلت امام خميني)ره( و به ويژه 
در جريان انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي 
اسامي نيز تشللكل موسللوم به مجمع روحانيون 
مبارز – كه بعدها به عنوان يكي از اركان شكل گيري 
جريان اصاحات و دوم خرداد نقش آفريني كرد- به 
بهانه »رد صاحيللت گسللترده كانديداهايش از 
سوي شوراي نگهبان«، شديداً به اين نهاد انقابي 

حمله كرد. 
  وقتلي مخالفت تبديل به حملله و تهديد 

شد!
مخالفت ها با شوراي نگهبان در دهه ۷۰ شمسي 
نيز كللم و بيش ادامه داشللت، تللا در دوم خرداد 
13۷۶. ش و سللپس دو سللال بعد از آن ]در سال 
13۷8. ش و در انتخابات ششللمين دوره مجلس 
شوراي اسللامي[، جريان سياسللي چپ )اصاح 
طلبللان(، توانسللتند اركان قللدرت را در دولت و 
مجلس به دسللت بگيرنللد. از آنجا كلله در ميان 
اصاح طلبان، عناصللر تجديدنظرطلبي بودند كه 
زاويه شللديدي با تفكر امام خميني و آرمان هاي 
نظام جمهوري اسللامي پيدا كرده بودند، حمله 
به اركان نظام و نهادهاي انقابي به ويژه شللوراي 
نگهبان را در دسللتور كار خود قللرار دادند. يكي 
از مهم تريللن هجمه هللاي تجديدنظرطلبللان در 
آن برهه، به مقوله »نظارت اسللتصوابي« شوراي 
نگهبان بود. اين افراد با تفسير به رأي قانون، عنوان 
مي داشتند كه شللوراي نگهبان در بخش نظارت، 
فقط حق دارد نظرش را درباره صاحيت كانديداها 
يا  مغايرت يا عللدم مغايرت مصوبللات مجلس با 
قانون و شرع اعام كند و اجازه ردصاحيت يا رد 
مصوبات را ندارد...! و خواهان حذف اختيار نظارت 

استصوابي شوراي نگهبان بودند. اين تفسير به رأي 
قانون، با واكنش علما و بزرگان نظام مواجه شللد، 
به عنوان مثال زنده ياد آيت اهلل محمدتقي مصباح 
يزدي در آن مقطع، به شكل مفصل پاسخ اينگونه 
شبهات را به مردم ارائه مي كردند. چنانچه ايشان 
درباره »استصوابي يا اسللتطاعي« بودن نظارت 

شوراي نگهبان، چنين پاسخ گفتند:
»اسللتصواب در لغت به معنای صواب ديد است و 
مقصود از نظارت اسللتصوابى كه در مقابل نظارت 
اطاعى يا اسللتطاعى است، اين اسللت كه ناظر 
عاوه بر كسللب اطاع، صواب ديد هم مى نمايد، 
يعنى مى تواند حكم و دسللتور هم صللادر نمايد و 
حكم او نيللز مطاع و نافذ اسللت. به عبارتى، منظور 
از نظارت استصوابى اين اسللت كه اعمال حقوقى، 
زيرنظر مستقيم و با تصويب و صاحديِد ناظر انجام 
مى شود. فلسفه نظارت، اصاح امور و جلوگيري از 
مفاسد و انحرافات است و اين تنها با نظارت فعال و 
استصوابي امكانپذير است و استطاع كافي نيست. 
بنابراين به اصطاح فقهي، تناسب حكم و موضوع 
نشللان مي دهد كه نظارت مصللوب، همان نظارت 

استصوابي است....«)5(
البته بعدها همين جريان در ماجراي ارائه »اليحه 
اصاح قانللون انتخابللات« )لوايح دوقلو( توسللط 
سيدمحمد خاتمي براي افزايش اختيارات رياست 
جمهوري و محدود كردن اختيارات شوراي نگهبان 
به مجلس، حمات به شللوراي نگهبان را تشديد 
كردند. با اين همه شللوراي نگهبان بدون توجه به 
جنجال آفريني وسيع رسانه هاي وابسته به اصاح 
طلبان، پس از بحث و بررسي درباره اليحه اصاح 
قانون انتخابات، مصوب مجلس شوراي اسامي را 
در 39 مورد مغاير قانون اساسللي و در هفت مورد 
خاف شرع تشخيص داد. از آن پس اما از آنجا كه 
در آن برهه مردم به دليل عملكرد بسيار بد شوراي 
شهر اول تهران، از اصاح طلبان رويگردان شده و به 
فهرست آبادگران ايران اسامي راي داده و شوراي 
شهر دوم تهران عمًا به دست جريان انقابي افتاده 
بود، اصاح طلبان مجبور شللدند مسللير جديدي 
را براي حمله به شللوراي نگهبان در پيش بگيرند، 
زيرا به دليللل رفتارهاي ساختارشللكنانه اكثريت 
نمايندگان مجلس ششم، مردم نگاه انتقادي نسبت 
به ايشان پيدا كرده بودند. اصاح طلبان براي نجات 
از وضعيت به وجود آمللده، ثبت نام فله اي و هجمه 
به شوراي نگهبان را در دستور كار خود قرار دادند. 
چنانچه مصطفي تاجزاده از اعضاي برجسته حزب 
مشاركت در تاريخ 15 دي 1382. ش در مصاحبه با 
»روزنامه اعتماد« و با مطرح كردن اينكه »جنبش 
اصاحللي آخرين انتخللاب ملت مللا در چارچوب 
جمهوري اسللامي است و شكسللت اصاحات به 
معناي شكست جمهوري اسامي است...«، با زباني 
تهديدآميز عنوان كرد: »فضا به گونه اي نيست كه 
شوراي نگهبان جرئت كند، 5۰۰ نفر را رد صاحيت 
كند... چون مي دانند اصاح طلبللان در اين زمينه 

برنامه هايى جدي را اجرا مي كنند...« )۶( 
اما در عمل و با وجللود ثبت نام فله اي اصاح طلبان 
بللراي انتخابللات دوره هفتللم مجلللس شللوراي 
اسللامي، شللوراي نگهبان باز هم بدون توجه به 
هجمه فللراوان جريان چپ به اين نهاد، براسللاس 
قانون و بللا ادله محكم، 3۶1۰ نفللر از كانديداهاي 
ثبت نام كننللده را رد صاحيت كللرد. البته در اين 
بين ردصاحيت شللده ها، 85 نفللر از نمايندگان 
مجلس ششللم به دليل عملكرد ساختارشكنانه و 
ضدنظام خود نيز ردصاحيت شللدند. با اعام اين 
خبر، جمعي از نمايندگان مجلس ششم در اعتراض 
به ردصاحيت ها )و در واقع عليه نظام( دسللت به 
تحصن زدند كه به دليل بي اعتنايي كامل مردم به 
آن نمايش سياسي، عمًا تيرشان به سنگ خورد و 
در آن جريان نيز، شوراي نگهبان با اقتدار به وظيفه 

خود عمل كرد. 
  كام آخر 

شللوراي نگهبان عاوه بر عمل به وظيفه تطبيق 
مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، از ابتداي 
تأسيس تا به امروز، مجموعاً 13 انتخابات رياست 
جمهللوري، 11 دوره انتخابات مجلس شللوراي 
اسامي، شش انتخابات مجلس خبرگان رهبري، 
يك همه پرسللي بازنگللري قانون اساسللي و 1۶ 
انتخابات ميان دوره اي مجلس شللوراي اسامي 
و خبللرگان رهبللري را نظللارت كرده اسللت و با 
وجود اينكه به بيان رهبرمعظم انقاب اسللامي: 
»دشمنان نظام اسامي هم در تبليغاِت خودشان 
يكي از نقاطي كه متصل - شايد در هيچ برهه اي 
نباشللد كه اين نقطلله را فراموش كننللد - مورد 
بمباران تبليغاتي قرار مي دهند، شللوراي نگهبان 
اسللت....« )۷( همچنان عملكردي درخشللان در 
نظارت بر مصوبات مجلس و حفظ و حراسللت از 
قانون اساسي و شرع مقدس در عمر چهاردهه اي 
نظام جمهوري اسامي داشللته است كه قطعاً در 

خور تقدير است. 
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كني، مركز اسناد انقاب اسامي، چاپ اول 1385. ش، 
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5- مصباح يزدی، محمدتقي، »پرسش ها و پاسخ ها«، جلد 
سوم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى)ره(، چاپ 

چهارم، 13۷9. ش، ص ۷۶ ل ۷8 و 1۷۷ 
۶- علوي نيك، سلمان، »نقش حزب كارگزاران«-مجموعه 
اعترافات فتنه 88- ، جلد سوم، مركز اسناد انقاب اسامي، 

چاپ اول 1392. ش، ص ۶1 و ۶2 
۷- بيانات رهبري در ديدار با اعضاي شللوراي نگهبان در 

تاريخ 2۰ تير 138۶. ش 

 25 مورخله  در  امام خمينلي 
ارديبهشت 1363. ش، در سخنان 
مهملي دربلاره جايگاه شلوراي 
نگهبان اظهار داشلتند: »چنانچه 
مشاهده مي شود، افرادي كه نظريه 
شلوراي محترم نگهبان در ابطال 
يا تأييد بعضلي حوزه هلا، موافق 
ميل شلان نبوده اسلت، دست به 
شايعه افكني زده و اعضاي محترم 
شلوراي نگهبلان - ايدهلم اهلل 
تعالي - را كه حافظ مصالح اسام 
و مسللمين هسلتند، تضعيف يا  
خداي ناكرده توهيلن مي نمايند. 
من به اين آقايان هشدار مي دهم 
كله تضعيلف و توهين بله فقهاي 
شلوراي نگهبان، امري خطرناك 
براي كشور و اسلام است....«)4(

در حاشيه انتشار واپسين يادنامه زنده ياد 
آيت اهلل حسن زاده آملي

اجتماع مطلق انديشه و عمل

از همان ماه هاي ابتدايي شروع به فعاليت 
شلوراي نگهبان، حمله دشلمنان نظام و 
ضدانقلاب از يكسلو و از سلوي ديگر، 
اعتلراض علده اي از نماينلدگان مجلس 
شوراي اسامي و سياسليون داخلي، به 
مواضع و تصميمات شوراي نگهبان آغاز 
شد. البته حمله رسانه هاي بيگانه فارسي 
زبان به شوراي نگهبان، با توجه به جايگاه 
مهم و اساسلي آن در حفاظت و نگهباني 
از مصالح اسام و نظام امري طبيعي تلقي 
مي شد، اما در آن برهه افرادي نيز در داخل 
بودند كه شلروع به مخالفت با رويكردها 
و تصميملات شلوراي نگهبلان كردنلد
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  محمدرضا كائيني
به بزرگداشتنامه اي 
كه در روزهاي اخير 
از سوي انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي و 
زنده يللاد  بللراي 
آيللت اهلل حسللن 
حسللن زاده آملي 
نشللر يافته است، 
مي توان واپسللين 
يادناملله آن بزرگ 
صفللت داد. در اين دفتر اوصاف آن دانشللي مرد، 
از سوي تني چند از فرهيختگان روايت و تحليل 
گشته كه خواندني مي نمايد. حسن بلخاري قهي، 
رئيس آثار و مفاخر فرهنگي در بخشللي ديباچه 

خويش بر اين اثر چنين آورده است: 
»مرحوم استاد حسللن زاده آملي از جمله عالمان 
ذوفنوني اسللت كه در ذات حكمللت او، اجتماع 
مطلق انديشلله و عمللل نهفته بللود. او در حيات 
اجتماعي و علمي خويش ايللن اجتماع را محقق 
ساخت و به ويژه در عرصه عرفاني، سلوك عبادي و 
اخاقي را بستر تحقق و تعالي انديشه نظري خود 
قرار داد. در حوزه تأمللل، تحقيق و تتبع در علوم، 
عناوين آثار آن حكيم نشان مي دهد كه در علوم 
رياضي، نجوم، حديث، فقه، فلسفه، عرفان، كام، 
تفسير، شعر، ادبيات، اخاق و تسلط به زبان هاي 

عربي و فرانسه استاد بود. 
سه سللال پيش كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 
مراسللم بزرگداشللت آيللت اهلل جللوادي آملي را 
برگزار كرد، حقير در آن مراسللم و در شرح خصال 
جناب آيت اهلل جوادي آملي هم مقالتي نگاشللتم 
و هم مطلبي را در سللخنراني خود ارائه كردم كه 
مهم ترين نكته آن، مؤانست ذاتي سه گوهر بي نظير 
در انديشه و تمدن اسللامي بود. يكي گوهر تقوا و 
ديگري گوهر عقل و سللوم گوهر حكمت. بين اين 
سه، بنا به تعريفي كه در لغت از اين سه گوهر وجود 
دارد، مؤانستي هسللت. گرچه در قلمروی مفهوم، 
فضاهاي متفاوتي را شللامل مي شللوند، ليكن در 

قلمروی ريشه و لغت، نسبتي جوهري با هم دارند 
و همان نسبت جوهري از ديدگاه اين حقير، عامل 
مؤانست ذاتي اين سه گوهر و همنشيني جوهري 
آنهاست. مسئله اي كه اينها را به هم پيوند مي دهد 
و اين مؤانسللت را ايجاد مي كند، اين است كه هر 
سلله در لغت، به معناي منع اند. بدين معنا كه اگر 
يك عالِم علِم لغت به بطن اين سلله واژه نظر كند، 
متوجه مي شود كه هر سه واژه اشاره به منع دارند: 
نگاه داشتن)تقوي(، بند بر پاي نهادن)عقل( و لگام 
زدن)حكمت(. معتقد هسللتم نسبتي كه از لحاظ 
لغوي بين اين سه واژه وجود دارد، مي تواند مبناي 
يك استنتاج جوهري شود، به اين معنا كه »تقوا« 
در ذات خود اگر به حقيقت باشللد، عقل و حكمت 
را در بطللن خللود دارد، اگر حكمت بلله حقيقت، 
حكمت باشد در ذات خود تقوا و عقل را هم دارد و 
اگر عقل به حقيقت، روحاني باشد )به همان معنا 
كه در قرآن هم رديف نقل و سمع آمده، َوَقالٌوا لَْو كنَّا 
عيِر، ملك،  نَْسللَمٌع أْو نَْعِقٌل َما كنَّا فِي أْصَحاِب السَّ
1۰( در ذات خود، هم حكمت و هللم تقوا را دارد. 
البته اينجا بحثي وجود دارد كه در آن جلسلله هم 
به آن اشاره كردم كه چرا اين سه مفهوم بنيادين و 
گوهرين، هر سه از سر منع و عقال و وقايه معنا پيدا 
مي كنند. شايد از اين رو كه در خلقت انسان، ابتدا 
اَها َفالَْهَمَها  فجور بر انسان الهام شد: َونَْفٍس َوَما َسوَّ
ٌفٌجوَرَها َو تَْقَواَها. )شللمس، ۷( و كسي تا به تزكيه 
نرسللد و فجور را نزدايد، منع از بنابراين نامشروع 
نفس نكند، به حقيقت رسللتگار نمي شللود و اين 
داسللتاني براي خود دارد كه بمانللد براي فرصتي 
ديگر. اين نكتلله را عرض كردم تللا بگويم عالمان 
حقيقي در تمدن اسامي، صاحب اين سه گوهرند 
و بر بنيللاد حكمللت جوهري شللان، عقانيتي در 
انديشه و تعليم شان وجود دارد كه مثال زدني است 
و بر بنياد اين حكمت، تقوايللي در گفتار و كردار و 
خصال و سيره و حياتشللان وجود دارد كه اين هم 
مثال زدني است و اين را يكي از مصاديق مؤانست 

جوهري عقل و حكمت و تقوا مي دانيم....«

   زنده ياد عامه آيت اهلل حسن حسن زاده آملي
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