
    محمدجعفر بگلو
روزه�اي اكن�ون، تداعي گر س�ي ويكمين س�الروز 
رحلت زنده ياد عالمه سيدمحمدحس�ين طباطبايي 
است. هم از اين روي و در مقال پي آمده، به موضوعي 
مهم در س�يره سياس�ي آن ب�زرگ پرداخته ش�ده 
اس�ت. اميد آنكه عالقمندان را مفي�د و مقبول آيد. 

       
  تمايز شخصيت امام خميني با عالمه طباطبايي

آشكار است كه زنده يادعالمه سيدمحمدحسين طباطبايي 
و امام خميني، وجوه شخصيتي متمايزي داشتند. طبيعتاً 
بُعد علمي شخصيت عالمه، برجسته تر از وجه سياسي اش 
بود و در مورد امام خميني برعكس. امام خميني بيش از 
آنكه به عنوان فيلسوف شناخته شود، رجل سياسي تلقي 
مي شد. طبيعتاً گاه در بين طالب جوان حوزه علميه نيز 
اين تفاوت مشي و رويكرد تفاسير متعددي در پي داشت، 
تا جايي كه برخي از شاگردان آن دو استاد را گرفتار شك 
و شبهه مي كرد و البته گاهي نيز اين تشكيك حاصل سوء 
برداش��ت ها بود. با اين همه چنان كه از ش��واهد و قرائن 
تاريخي برمي آيد ميان عالمه و امام مناسبات ديگري نيز 
برقرار بود كه البته اين ارتباط بيشتر جنبه علمي داشت. 
گاه طالب جوان حوزه و شاگردان آن دو استاد برجسته، در 
مواجهه آنها پيشقدم مي شدند تا به زعم خود شاهد »بحث 
و جدال علمي« دو استاد باشند. شاهد آن نيز خاطره اي 
است كه زنده ياد آيت اهلل ابراهيم اميني، از ميهمان ساختن 

آن دو استاد در حجره خويش روايت كرده است. 
   روايت هايي از يك عالقه متقابل

البته يادمان هاي ديگري نيز حاكي از آن است كه عالمه 
نس��بت به حضرت امام احترام وي��ژه اي قايل بود و حتي 
ايشان را »اس��تاد« خويش مي خواند. آيت اهلل سيدعلي 
خامنه اي، خاطره جالب��ي را در اين ب��اره نقل مي كنند. 
ايشان مي گويند: »يك وقتي عالمه سمناني آمده بود قم. 
همه علما رفته بودند ديدنش. آقاي خميني هم بود، آقاي 
طباطبايي هم بود. از بس قيافه آقاي خميني و آن متانت 
در ذهن عالمه س��مناني � كه پيرمرد ماليي بود � جلوه 
كرده بود، خيال كرد كه او عالمه طباطبايي است، چون 
قباًل هم تفس��ير الميزان يا مثاًل روش رئاليسم را خوانده 
بود و به مقامات علمي و مقامات فلسفي ايشان واقف بود، 
فكر مي كرد آن صورت ذهن، با اين چهره و قيافه تطبيق 
مي كند و شروع كرد با آقاي خميني به گرم گرفتن و اينكه: 
بله، من كتاب شما را خوانده ام. الميزان را خوانده ام. آقاي 
خميني هم آدمي ]نبود[ كه دس��تپاچه بشود، مثاًل فوراً 
بگويد: نخير! من نيستم، يا خجالت بكشد كه حاال او دارد 
اشتباه مي كند. چنين آدمي نبود واقعاً. مثل كوه همين طور 
نشسته بود و گوش مي كرد. آقاي طباطبايي هم نشسته بود 
جلوي ايشان. ديد كه عالمه سمناني دارد اشتباه مي كند، 
براي اينكه اين اش��تباه ادامه پيدا نكند، رو كرد به عالمه 
سمناني و گفت طباطبايي من هستم. ايشان استاد من، 
آقاي خميني هس��تند«. اين روايت عالوه بر اينكه نشان 
از بزرگ منشي و عزت نفس عالمه است، حكايت از ارادت 
ايشان به امام خميني دارد. البته اين رابطه دوسويه بود و 
امام خميني نيز جايگاه وي��ژه اي براي عالمه قايل بودند. 
مثالً هنگامي كه جوسازي ها عليه تدريس فلسفه در حوزه 
پيش آمد و انتقادها عليه عالمه بروز كرد، امام به حمايت 
از جايگاه علمي عالمه پرداخت. نقل است امام خميني در 
دفاع از عالمه فرموده ب��ود: »آقاي طباطبايي مرد بزرگي 
است، حفظ ايشان با اين مقام علمي الزم است، شنيده ام 
كه اين روزها خيلي ها به درس فلسفه ايشان مي روند...«. 
البته اين احترام، جنبه هاي ديگري نيز داشت. به روايت 

آيت اهلل علي احمدي ميانج��ي: »وقتي عالمه طباطبايي 
فلسفه مي گفت، برخي متخصصين مي گفتند تدريس امام 
مقدم بر ايشان است، اما زماني كه عالمه تدريس فلسفه 
را شروع كرد، امام احساس وظيفه كرد و درس فلسفه را 
تعطيل كرد و به دنبال فقه رفت و تدريس فقه را شروع كرد 

و ديگر فلسفه نفرمود«. 
اين ارتباط صميمي، بعد از تبعيد آيت اهلل خميني از كشور 
نيز همچنان استمرار داشت. عالمه طباطبايي كه به هنگام 
تبعيد امام طي تلگراف هايي احوال ايشان را جويا مي شد، 
آن سال ها با نظر ايشان در منزلي واقع در خيابان حجتيه، 
در قم كه متعلق به امام خميني بود سكونت داشت. ارتباط 
سرش��ار از احترام و صميمانه آي��ت اهلل خميني و عالمه 
طباطبايي كه حاكي از عالقه و ارادت طرفين به همديگر 
بود، بعد از پيروزي انقالب اس��المي ني��ز همچنان ادامه 
داشت. عالمه در نخستين روزهاي بازگشت امام به كشور 
در بهمن س��ال 1357، در اولين فرصت به ديدار ايشان 
شتافت. خانم منصوره روزبه همسر دوم عالمه طباطبايي 
كه در سفر به تهران استاد را همراهي مي كرد، در اين باره 
مي گويد: »امام ]در[ سال 1357 و بعد از تبعيدشان كه ]به 
كشور[ تشريف آوردند، عالمه در مدرسه علوي به ديدنشان 
رفتند. من هم همراهشان آمدم. من رفتم خانه برادرم. آنها 
هم رفتند ديدن امام. آقا تشريف بردند مدرسه علوي، امام 

را ديدند و امام هم وقتي آمدند قم، بازديد ايش��ان را پس 
دادند«. چنانكه همسر عالمه مي گويد، امام در نخستين 
روزهاي ورود به قم در اس��فند س��ال 1357 و در جريان 
ديدار با علما، به ديدار عالمه طباطبايي نيز رفتند. آيت اهلل 
ابراهيم اميني كه از سوي امام خميني مأموريت داشت 
تا امور مربوط به هماهنگي اين ديدار را مهيا كند، به ياد 
مي آورد كه امام پس از ورود به قم: »روزي به من فرمودند 
مي خواهم به ديدار آقاي طباطبايي بروم. مطلب را با عالمه 
طباطبايي مطرح كردم و براي ديدار وقتي تعيين ش��د. 
منزل عالمه جنب محل ديد و بازديدها و سخنراني هاي 
امام واقع شده بود. به همراه امام خدمت عالمه رسيديم. 
بعد از سالم و احوال پرسي گرم و مشفقانه، امام به عالمه 
فرمود: اين سر و صداها و بلندگوها، اسباب مزاحمت شما 
را فراهم ساخته و آسايش را از ش��ما سلب كرده است، از 
ش��ما معذرت مي خواهم. عالمه بعد از تبسم گفت: شما 
هم اذيت مي شويد، چاره اي نيست، اميدوارم به نفع اسالم 
و مسلمين باشد«. شهيد آيت اهلل بهشتي نيز در اين باره 
مي گويد: »وقتي امام به قم رفتند و در كوچه استاد عالمه 
طباطبايي ساكن شدند، همسايه هاي اطراف براي سهولت 
رفت و آمدهاي مردم به محضر امام، خانه ها را خالي كرده 
بودند. وقتي عالمه نيز به امام گفته بود اگر الزم است ما هم 
تخليه كنيم، امام فرموده بودند: همجواري شما براي ما 
مغتنم است«. آيت اهلل احمدي ميانجي نيز خاطره مشابهي 
را روايت مي كند كه حاكي از احترام و عالقه عالمه نسبت 
به امام خميني است. او مي  گويد: »زماني كه انقالب پيروز 
ش��د، امام ]در قم[ در همسايگي عالمه مستقر شدند. در 
واقع در همسايگي آقاي طباطبايي، منزل آقاي يزدي بود 
كه امام در آنجا مستقر شده بودند. صداي بلندگوي منزل 
امام، خيلي زياد بود. ]طبيعتاً آمد و ش��د به منزل امام در 
آن برهه، خارج از حد معمول بود و سر و صدا نيز زياد بود. 
مضافاً بر اينكه عالمه، ناراحتي اعصاب نيز داشت[. روزي 
خدمت عالمه بودم. يك نفر به ايشان گفت: با اين سر و صدا 
اذيت نمي شويد؟ ايش��ان لبخندي زد و فرمود: هر چه از 

دوست رسد نيكوست«. 
روايت ه��ا و يادمانده ه��ا حكاي��ت از آن دارد ك��ه عالمه 
طباطبايي نس��بت به امام خميني ارادتي ويژه داشت و 
وي را به عنوان رهبر انقالب تأييد مي كرد. آيت اهلل جوادي 
آملي در همين رابطه مي گويد: »نظر شريف عالمه درباره 
رهبركبير و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران، ]همانند[ 
نظر ديگر مراجع بود. ايشان امام امت را به عنوان بنيانگذار 
جمهوري اسالمي ايران و رهبر انقالب شكوهمند اسالمي 
ايران مي پذيرفتند و همواره اين اصل را مايه س��عادت و 

سيادت و عظمت اسالم و مسلمين مي دانستند«. 
   شبهه پراكني و انگاري سازي، پس از چند دهه!

عالمه طباطبايي در رخدادهاي نهضت اس��المي هر گاه 
صالح مي دانست و فرصت را مناس��ب مي ديد، حمايت 
خويش را از انقالب و رهبري نهضت اعالم مي كرد. رابطه 
وي با امام خميني نيز صميمان��ه و توأم با احترام متقابل 
بود. با وجود اي��ن گروهي با طرح اين ادع��ا كه عالمه در 
هيچ كدام از انتخابات هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي 
شركت نكرد، نگاه ايشان را به جمهوري اسالمي تفسير به 
رأي مي كنند، از جمله محسن كديور با نسبت دادن اين 
جمله به عالمه كه: »اولين شهيد اين انقالب اسالم بود«، 
ديدگاه او درباره انقالب اسالمي را تفسير و جمله فوق را 
»نظر نهايي وي ]عالمه[ درباره انقالب 1357 و جمهوري 
اس��المي« قلمداد مي كند. كديور »تفاوت منظر آقايان 
طباطبايي و خميني در تحوالت اجتماعي« را دليلي بر 
اختالف نظر آن دو بزرگوار تلقي مي كند و به اين نتيجه 

مناسبات امام خميني با عالمه  سيدمحمد حسين طباطبايي
 عيارسنجي پاره اي انگاره سازي ها

خدعه با فيلسوف
 و تكذيب اطرافيان!

مي رسد كه عالمه هرگز »جزو حاميان انقالب 57 يا 
پشتيبانان نظام جمهوري اسالمي قرار نمي گيرد«. 
وي مدعي اس��ت مدتي پس از شهادت آيت اهلل علي 
قدوسي )داماد عالمه و دادستان كل انقالب اسالمي( 
در نيمه شهريور سال 1360، هنگامي كه گروهي از 
»اصحاب حلقه تأويل« در »منزل ييالقي طباطبايي 
ذوالمجد قمي در روستاي جابان دماوند« به محضر 
عالمه شرفياب ش��ده بودند، اين جمله را كه »اولين 
شهيد اين انقالب اسالم بود« از ايشان شنيدند. كديور 
اضافه مي كند كه نخستين بار اين خاطره را مستقيماً 
از محمدحس��ين قدوسي )فرزند ش��هيد قدوسي و 
نوه عالمه( و براي بار دوم از آيت اهلل س��يد مصطفي 
محقق داماد رئيس وقت سازمان بازرسي كل كشور 

شنيده است. 
   عيارسنجي انگاره هاي محسن كديور

جدا از اينكه اين ادعا چرا و با چه هدفي، پس از سه دهه 
بعد از رحلت عالمه نقل شده است، در ادامه پيرامون 
صحت يا س��قم آن كاوش مي كنيم. درباره همراهي 
عالمه طباطبايي با نهضت اسالمي، اسناد و شواهدي 
فراواني در آثار تاريخي آمده اند. همچنين مناسبات 
صميمانه ايشان با امام خميني و برخي ديدگاه هاي 
عالمه درباره ايشان –كه به پاره اي از آنها اشارت رفت- 
قابل توجه و اعتناس��ت. عالمه نه تنها هرگز در برابر 
نهضت اسالمي بيرق مخالفت علم نكرد، بلكه گاه با 
آن حركت همراهي و همسويي داشت. در اينجا تأكيد 
مي شود كه بنا به اذعان بسياري از نزديكان و شاگردان 
عالمه طباطبايي، او به خاطر مش��ي خاص خويش، 
اغلب از مسائل سياسي به دور بود و تنها در شرايطي كه 

الزم مي دانست، در اين عرصه ورود مي كرد. 
   راوياني كه يك ادعا را تكذيب كردند!

حال به بررسي ابعاد ادعاي فوق مي پردازيم. او مدعي 
اس��ت عالمه جمله مزبور را چندي بعد از ش��هادت 
آيت اهلل علي قدوس��ي بر زبان رانده اس��ت. ش��هيد 
قدوسي در 14 شهريور س��ال 1360، توسط عوامل 
نفوذي سازمان منافقين به شهادت رسيد. به گفته 
كديور ديدار جمع مذكور با عالم��ه، در »نيمه اول 
پاييز 1360« انجام شده اس��ت. در آن روزها عالمه 
به خاطر مشكالت ناشي از ضعف حافظه، در خانه اي 
در دماوند روزگار را به استراحت مي گذراند. آيت اهلل 
ابراهيم اميني كه هم��ان روزها به مالقات اس��تاد 
خويش رفته بود، عالمه را در حالي يافت كه: »كسي 
را نمي ش��ناخت و خيلي كم حرف مي زد«. به گفته 
نزديكان در آن روزها، عالمه حال و روز مس��اعدي 
نداشت و به همين خاطر اخبار ناراحت كننده و ناگوار 
را از ايش��ان مخفي مي كردند. خانم نجمه س��ادات 
طباطبايي )دختر عالمه و همس��ر شهيد قدوسي(، 
در گفت وگويي در پاس��خ به اين سؤال كه: آيا جمله 
منس��وب به عالمه طباطبايي بعد از شهادت شهيد 
قدوس��ي صحت دارد يا نه؟ مي گوي��د: »خير! اصاًل 
چنين حرفي صحت ندارد، وقتي آقاي قدوسي شهيد 
شدند، پدرم اصالً در حال خود نبودند و ما مراسم ختم 
و تشييع را به پدرم نگفتيم، زيرا به هيچ عنوان طاقت 
نداشت«. كديور مدعي است جمله منتسب به عالمه 
را اول بار از محمدحسين قدوس��ي و براي بار دوم از 
آيت اهلل سيدمصطفي محقق داماد كه طبق ادعاي 
كديور »از حاضران در جلس��ه«بود ش��نيده است. 
آيت اهلل محقق داماد حضور خود را در جلسه مذكور 
تكذيب مي كند و مي گويد: عبارت منسوب به عالمه 
را  از ذوالمجد طباطبايي شنيده است. بدين ترتيب 
ادعاي كديور در اين باره كه آيت اهلل محقق داماد »از 
حاضران در جلسه« بود، تكذيب و روشن مي شود كه 
آيت اهلل محقق داماد نيز خود آن جمله را از شخص 
ديگري شنيده است كه فرد راوي هم امروز در قيد 

حيات نيست. 
دومين ارجاع كديور درباره جمله منتسب به عالمه، 
نقل قول محمدحسين قدوس��ي )نوه عالمه و فرزند 
شهيد قدوس��ي( اس��ت كه كديور مدعي است نقل 
فوق را از وي شنيده است. با وجود اين محمدحسين 
قدوسي نيز ضمن تكذيب اين گزاره تصريح مي كند: 
»مرحوم عالمه طباطبايي از چند ماه قبل از ارتحال 
به دليل كسالت ش��ديد، تحت مراقبت شديد بود و 
هيچ خبري از نوع شهادت ها و حوادث تلخ به ايشان 
داده نمي شد و مهماناني كه نزد او مي رفتند، قبل از 
ورود توسط همس��ِر ]دوم[ عالمه آگاه مي شدند كه 
هيچ خبري به ايشان داده نشده است و نشود. حتي 
خبر شهادت مرحوم بهشتي كه چند ماه قبل از اين 
حادثه بود نيز به او داده نشده بود«. دختر عالمه نيز 
اين گفته را تأييد كرده است و يادآور مي شود: »در آن 
برهه عالمه اصالً از شهادت شهيد قدوسي مطلع نشد. 
به دليل اينكه شهادت ايشان و حتي شهادت شهداي 
هفتم تير، در آخرين ماه هاي زندگ��ي پدرم بود. آن 

روزها حال ايش��ان به شدت نامس��اعد بود و حواس 
ظاهري ايش��ان در جاي خودش نبود و ما و همسر 
عالمه، با دقت و مراقبت بسيار مواظبت مي كرديم كه 
ايشان از اين حوادث ناگوار مطلع نشوند و حتي اگر 
كسي به عيادت ايشان مي آمد، از قبل سفارش اكيد 
مي كرديم كه مبادا ناخواسته حرفي در اين باره بزنند«. 
غالمحسين ابراهيمي ديناني، از شاگردان عالمه نيز 
تصريح مي كند كه: »هرگز كالم��ي در رد انقالب و 

واليت فقيه« از عالمه طباطبايي نشنيده است. 
   تالي فاسدهاي يك روايت دروغ!

به عالوه در صورت پذيرش جمله منتسب به عالمه 
مبني بر اينكه »در اين انقالب يك شهيد واقعي بود كه 
مظلومانه هم شهيد شد و آن هم اسالم بود«، چنين 
استنباط مي ش��ود كه ايش��ان هيچ يك از شاگردان 
خويش از جمله شهيدان: مطهري، بهشتي، مفتح، 
قدوس��ي، باهنر و ديگران يا حتي نوه خود، ش��هيد 
محمدحسين قدوسي را كه از جمله شهيدان جنگ 
تحميلي است، در زمره شهدا قلمداد نمي كردند! اين 
در حالي است كه نه تنها اين چنين نبود، بلكه عالمه 
خود استاد شهداي بزرگ، عالي قدر و پيشگام انقالب 
اسالمي بود. همچنين نوه ايشان، شهيد محمدحسن 
قدوسي در زمره اولين شهداي دفاع مقدس و دامادش 
آيت اهلل علي قدوسي، شهيد دفاع از انقالب بود. خانم 
نجمه سادات طباطبايي در مصاحبه با نگارنده، با اشاره 
به جمله منتسب به عالمه مي گويد: »اين حرف كاماًل 
دروغ و ساختگي است، يك بار يك نفر گفت: عالمه با 
انقالب مخالف بود، به او گفتم: اغلب شاگردان عالمه 
مثل آقاي بهشتي، آقاي مطهري، آقاي جوادي آملي 
و ديگران در جريان انقالب فعال بودند. اگر عالمه با 
انقالب مخالف بود، چرا شاگردانش را از مبارزه منع 
نكرد؟ پدرم خيلي از وضع كش��ور متأثر و از عملكرد 
ساواك و شاه منزجر بودند«. خانم طباطبايي درباره 
واكنش عالمه به شهادت شهيد محمدحسن قدوسي 
نيز مي گويد: »محمدحس��ن اولين نوه حاج آقا بود 
و ايش��ان خيلي به او عالقه داش��ت. وقتي حسن به 
جبهه رفت و خبر آوردند كه شهيد شده است، پدرم 
به منزل ما تش��ريف آورد. هنگامي كه خبردار شدم 
پدرم تشريف آورده اند، به استقبال شان رفتم. ايشان 
احوال پرسي كردند و من هم جواب احوال پرسي شان 
را دادم. ايشان وقتي آرامش من را در شهادت پسرم 
ديدند، فرمودند: »احسنت«. پدرم با وجود عالقه اي 
كه به حسن داشتند، نه اسمي از او بردند و نه جز اين 

يك كلمه چيز ديگري گفتند«. 
روايت ها و خاط��رات حكاي��ت از آن دارد كه عالمه 
توجه ويژه اي به ش��هداي انقالب و جنگ تحميلي 
داشت. آيت اهلل هادي دوست محمدي كه قبل و بعد 
از پيروزي انقالب اس��المي با عالمه مراوده داشت، 
مي گويد: »عالمه در اكثر مجالسي كه براي شهدا در 
مسجد اعظم مي گرفتند، شركت مي كردند. همه جا 
نمي رفتند، ولي اكثر جلسات شهدا را ايشان شركت 
مي كردند. ]به عالمه[ اعالم مي كردند و اگر ايشان توان 

رفتنش را داشتند، مي رفتند و شركت مي كردند«. 
واكنش عالمه به ش��هادت شهيد آيت اهلل مرتضي 
مطهري نيز ش��اهد ديگري در رد ادعاي منسوب 
به ايشان است. پس از ترور شهيد مطهري توسط 
گروهك فرقان در 11 ارديبهش��ت س��ال 1358 
و ش��هادت مظلومانه ايش��ان، عالمه در حالي كه 
اشك مي ريخت و صدايش از شدت تأثر مي لرزيد، 
به توصيف ويژگي هاي شاگرد شهيدش پرداخت 
و از هوش سرش��ار، تقوا و جهاد اخالقي او گفت. 
عالمه در گفت وگوي راديو تلويزيوني، در پاس��خ 
به اين سؤال كه: »در لحظه شنيدن خبر شهادت 
شهيد مطهري چه احساسي داشتيد؟« در حالي 
كه شديداً متأثر بود و گريه مي كرد، گفت: »اينها 
غيرقابل وصف اس��ت، حقيقتاً بعد از فوت او، تأثر 
من، تأثر در مرگ يكي از عزيزان اس��ت، از دست 
رفتن او ضايعه اي بود، خداوند كساني را كه اين طور 
جنايات را جايز مي شمارند، نابود كند... خواهش 
مي كنم راجع به معنويت و روابط معنوي كه با او 
داشتم و مطالبي كه تأثرآور بود و بنده از آنها روحاً 
متأثر شدم، نپرسيد، به جهت اينكه من دوام ذكر و 

بيان آن را ندارم...«. 
حجت االسالم س��يدحميد روحاني نيز در اين باره 
معتقد اس��ت، نس��بت دادن چنين ديدگاه هايي به 
عالمه به هيچ وجه سنديت تاريخي ندارد. او مي گويد: 
»عالمه)ره( در طول حيات خويش، هيچ گاه برخالف 
نظر امام خميني و در مقابله با انقالب اسالمي موضع 
نگرفتند. ايش��ان ضمن اينكه خود در موقعيت هاي 
مختلف با نهضت اس��المي روحانيون به طور علني 
همراهي مي كردند، شاگرداني را تربيت كردند كه هر 
يك از اين شاگردان، تمام قد در مسير نهضت حركت 
و مبارزه مي كردند«. س��يد حميد روحاني در ادامه 
تصريح مي كند: »اگر عالمه در اوضاع مشوش سال 
1360 چنين موضعي مي گرفت، طبيعتاً در فضاي 
آن روز اين موضع منعكس مي ش��د، اما اكنون و بعد 
از گذش��ت 40 س��ال از آن روزها، اين ادعاها درباره 
عالمه منتشر شده است. موضوعي كه سند متقني 

هم ندارد«. 
   سخن پاياني

در پايان اين مبحث الزم به يادآوري است كه عالمه 
به شيوه هاي مختلف در نهضت اسالمي نقش داشت 
كه نمونه هاي متعدد آن به مناس��بت ها و بهانه هاي 
مختلف مطرح شده است. با وجود اسناد، روايت ها و 
شواهد متعددي كه همگي حاكي از همراهي عالمه 
طباطبايي با نهضت اسالمي است، هرگز نمي توان با 
نس��بت دادن يك جمله � كه آن نيز سنديت كافي 
ندارد � ديدگاه عالمه را نس��بت به انقالب اس��المي 
تفسير كرد. به عبارت ديگر نوع نگاه عالمه طباطبايي 
نسبت به انقالب اسالمي را  بايد از ديدگاه هاي او در 
مكتوباتش و مش��ي عملي وي تش��خيص داد، نه از 
يك جمله بدون سند و توسط فردي كه هم اكنون با 
مخالفت و ضديت با نظام اسالمي برخاسته و به صف 

مخالفان پيوسته است. 

درباره همراهي عالم�ه طباطبايي 
با نهضت اس�المي، اسناد و شواهد 
فراوان�ي وج�ود دارن�د. همچنين 
مناسبات صميمانه ايش�ان با امام 
خميني و برخي ديدگاه هاي عالمه 
درباره آن بزرگ، قابل توجه است. 
عالمه نه تنها هرگز در برابر نهضت 
اس�المي بيرق مخالفت علم نكرد، 
بلك�ه گاه با آن حرك�ت همراهي و 
همس�ويي داش�ت. البته به اذعان 
بس�ياري از نزديكان ايش�ان، او به 
خاطر مش�ي خاص خوي�ش، تنها 
در ش�رايطي كه الزم مي دانس�ت، 
در اي�ن عرص�ه ورود مي ك�رد.
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كديور مدعي اس�ت جمله منتس�ب 
به عالم�ه را  اول بار از محمدحس�ين 
قدوس�ي و ب�راي ب�ار دوم از س�يد 
مصطفي محقق داماد كه طبق ادعاي 
او از حاضران در جلس�ه بوده، شنيده 
اس�ت. محقق دام�اد حضور خ�ود را 
در جلس�ه مذكور تكذي�ب مي كند و 
مي گوي�د: عبارت منس�وب به عالمه 
را  از ذوالمج�د طباطباي�ي ش�نيده 
است، شخصي كه امروز در قيد حيات 
نيس�ت! فرزند ش�هيد قدوس�ي نيز 
ادع�اي كديور را تكذيب كرده اس�ت

»تحوالت فكري حوزه  علميه  قم«
 در آئينه يك پژوهش نو انتشار

نهادي كه تاريخ ساز شد
    محمدرضا كائيني

در س��الي كه آن را 
پشت سر مي نهيم، 
از صدمين س��الروز 
ح��وزه  تأس��يس 
علمي��ه ق��م عبور 
مي كني��م. در اين 
ب��اره، برنامه ه��اي 
فرهنگ��ي متنوعي 
پيش بيني شده كه 
انتشار آثار تحليلي 
در باره آن، در زمره 
آنهاست. بخشي از اين دست آثار، توسط مركز اسناد 
انقالب اسالمي منتشر مي شود كه »تحوالت فكري 
حوزه  علميه  قم« در عداد آنهاست. اين كتاب توسط 
مرجان برهاني و حجت اهلل علي محمدي نشر يافته 
و مركز فوق آمده، به انتشار آن همت گماشته است. 
سايت رس��مي اين مركز، در معرفي اين تحقيق به 

نكات پي آمده اشارت برده است:
»همزمان با يكصدمين سال باز تأسيس حوزه علميه 
قم، كتاب تحوالت فكري حوزه  علميه  قم )1357- 
1301(، توسط مركز اسناد انقالب اسالمي روانه بازار 
نشر شد. مس��ئله اصلي اين كتاب، مطالعه و بررسي 
هر يك از مقاطع مربوط به حوزه علميه قم از 1300 
تا 1357 شمسي، با محوريت زعماي حوزه به منظور 
نش��ان دادن تحوالت آن اس��ت. اين كتاب در پنج 
فصل تأليف شده و در ابتداي هر فصل، ضمن اشاره 
به زندگي نامه زعماي ح��وزه در آن مقطع، تحوالت 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي حوزه علميه قم بررسي 
شده است. در فصل اول به تفصيل، تاريخچه حوزه 
علميه در جهان اسالم مورد بررسي قرار گرفته است. 
نويسنده در فصل دوم، تحوالت حوزه علميه قم در 
دوره آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري 
)شيخ مؤسس( را بررسي مي كند. به تعبير نويسنده، 
ويژگي هاي مهم حوزه علميه در اين زمان، نوپا بودن 
آن است و بيشترين تالش زعيم حوزه، صرف احيا و 
تالش براي رونق بخش��يدن به آن بود. در اين دوره 

آيت اهلل حائري كوشيد تا براي ارتقاي حوزه نوپا، آن 
نهاد را از تنش هاي سياس��ي دور نگاه  دارد و با حزم 
و دورانديش��ي، رژيم پهلوي را در براندازي آن ناكام 
گذارد. در فصل دوم كتاب، در كنار تحوالت سياسي، 
تحوالت فرهنگ��ي و اقتصادي اي��ن دوره نيز مورد 
بررسي قرار گرفته است. در فصل سوم تحوالت حوزه  
علميه قم در دوره  مراجع ثالث، مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. در اين فصل نيز نويسنده، موضوعات 
سياسي، فرهنگي و اقتصادي مرتبط با حوزه را مورد 
كنكاش قرار داده است. فصل چهارم به تحوالت حوزه 
علميه قم در دوره زعامت آيت اهلل العظمي بروجردي 
پرداخته اس��ت. در اين دوره آي��ت اهلل بروجردي با 
پذيرش زعامت حوزه، براي س��رعت بخش��يدن به 
تعالي آن نهاد مؤثر، اصالحات مهمي را در دستور كار 
خود قرار داد. حوزه علميه در اين مقطع با محوريت 
زعيم خود، در عرصه هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي، 
بين المللي، سياس��ي و اقتصادي به رونق و توس��عه 
دس��ت يافت. در فصل پنجم، تحوالت حوزه علميه 
قم در دوره نهضت امام خميني مورد بررس��ي قرار 
گرفته اس��ت. حوزه قم در دوره نهضت، به رش��دي 
قابل  توجه دس��ت يافت. در اين دوره، فكر و انديشه 
طالب و فضال، به  شدت تحت تأثير نگاه تحول گراي 
امام خمين��ي قرار گرف��ت و پس از تبعيد ايش��ان، 
شاگردانش اين مسير را پي گرفتند. حوزه علميه قم 
كه روزگاري با هدف اهتمام به امور ديني تأسيس و 
سپس احيا شده بود، توانست منشأ تحولي عظيم در 
كشور قرار گيرد و سير تحوالت سياسي و اجتماعي را 
به گونه اي ديگر رقم زند. كتاب تحوالت فكري حوزه  
علميه  قم )1357- 1301(، تأليف مرجان برهاني و 
حجت اهلل علي محمدي در 352 صفحه، توسط مركز 
اسناد انقالب اسالمي چاپ و منتشر شده است. شما 
مي توانيد اين كتاب را ب��ا قيمت 120 هزارتومان، از 
فروشگاه مركز اسناد انقالب اسالمي واقع در خيابان 
انقالب، خيابان 12 فروردين، نبش مجتمع ناشران 
تهيه كنيد يا از صفحه منش��ورات مركز در س��ايت 

اينترنتي آن، سفارش دهيد...«. 

   1342. نمايي از مدرسه فيضيه قم
 به هنگام سخنراني روز عاشوراي امام خميني
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