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میالد: متولدان امروز

در جست  و جوی معنا 
عالی ترین نمایش گر روح ملت روس

ِلو نیکالِیویچ تولســتوی مشــهور به لئو تولســتوی، 
نویســندۀ مشهور روسی 9 ســپتامبر 1828 در روستایی 
در 250 کیلومتری مســکو به دنیا آمد و در کودکی پدر و 
مادر خود را از دســت داد. از نوجوانی، استعداد درخشان 
و هوش سرشــارش، معلمان را به تعجب وا می داشــت. 
تولســتوی پس از چهار ســال خدمت در ارتش به قصد 
پرداختن بــه نگارش، از نظام خارج شــد و از آن پس به 
خلق آثار ادبی روی آورد و رمان های متعددی نگاشــت. 
تولســتوی عالی تریــن نمایش گر روح ملــت روس و از 
بزرگ ترین نویسندگان جهان است. او مانند یك دانش مند 
الهیات و معتقد به اصول اخالقی در جســت وجوی مراِم 
دوســتی پاك و بی آالیشی بود که در مسیحیت اولیه وجود 
داشــت و همین امر آثار او را مشــحون از بشردوستی و 
احترام به وجود انســان کرده است. رمان های »جنگ و 
صلح« و »آنا کارنینا« تولســتوی از بهترین های ادبیات 
داســتانی جهان هستند. پس از کسب شهرت و ثروت به 
خاطر شاه کارهایش، دچار بحران روحی و افسردگی شد 
و وقتی پاسخ سواالتش را در کلیسای ارتدوکس نیافت، 
کلیسا را ناکارآمد خواند و تصمیم گرفت، افکار مذهبی و 
فلسفی خودش را بسازد و دست به اقدامات اجتماعی و 
سیاسی گسترده ای زد که موجب صدور حکم ارتدادش از 
طرف کلیسا شد. تولستوی در اواخر عمر خانه را ترك کرد 
تا این که سرانجام در 20 نوامبر 1910 مانند بی نواترین افراد 

در بی خانمانی و سرگردانی درگذشت.

یاد: درگذشتگان امروز

رهبر سرخ
تأکید بر نقش دهقانان و روستاییان در انقالب

مائو تســه تونگ، رهبر پیشین چین و پایه گذار چین 
کمونیست 26 دسامبر 1893 در ایالت هونان چین به دنیا 
آمد و 9 سپتامبر 1976 در 83 سالگی جان سپرد. او که 
از کودکی، ظلم حاکمان را می دید، در سال 1921 با الهام 
از حزب کمونیست شوروی، حزب کمونیست چین را با 
12 عضو که خود ریاست آن را بر عهده داشت، تشکیل 
داد و از ســال 1925 تمام وقت خــود را صرف نهضت 
دهقانی کرد. در سال 1928 هسته های اولیۀ ارتش سرخ 
چیــن را بنیان نهاد و به مقابله با دولت مرکزی پرداخت 
و در 16 اکتبر 1934 برای اجتناب از رویارویی با ارتش 
مجهز حکومت، راهپیمایی طوالنی 12 هزار کیلومتری 
خود را آغاز کرد. مائو و یارانش سرانجام در اکتبر 1935 
با استقرار در شــهرکی با نام ین نان دست به کار تدوین 
قانون اساســی و تجدید سازمان ارتش سرخ شدند. در 
سال 1949 با حملۀ ارتش سرخ به قوای حکومتی، رژیم 
پادشاهی در این کشور ســرنگون شد و در اکتبر 1949 
جمهوری خلق چین برپا شــد. از این پس مائو سریعًا 
دیکتاتوری کمونیســتی خود را در چین برقرار کرد و با 
اولویت دادن به کشــاورزی و صنعتی، اساس پیشرفت 
چین را فراهم آورد. برداشــت مائو از مارکسیسم که به 
نقش برجستۀ دهقانان و روستاییان در انقالب کارگری 
ایمان داشــت و بر اهمیت فرهنــگ به عنوان عنصری 
تأثیرگــذار بر اقتصاد سوسیالیســتی تأکیــد می کرد به 

مائوئیسم معروف است.

یادمان: نکوداشت بزرگان

مجتهد مبارز
به مناسبت چهل وسومین سال گرد درگذشت 

آیت اهلل طالقانی

در میــان چهره های نــام دار ایران معاصــر که معمواًل 
هر یک بــه صفاتــی شــهره اند از آیت الله ســیدمحمود 
عالیی طالقانی بیش تر با عنوان مجاهد نستوه و مفسر قرآن 
یاد شــده است. در میان روحانیون برخی به سیاست روی 
آوردند و در میان مبارزان جای گرفتند و احیانًا به حبس و 
حصر درآمدند. شــماری نیز در علوم دینی متبحر و ممتاز 
شدند و فی المثل در قرآن و تفسیر آن نام و آوازه ای یافتند. 
برخی هم در ساحت یا ساحاتی دیگر به اشتهار و اعتباری 

رسیدند. 
طالقانی از معــدود روحانیونی بود که در بســیاری از 
عرصه های دینی، سیاســی، علمی و اجتماعی جایگاه و 
موقعیتی کم نظیر یافــت و آن چه می توان در مقام مهم ترین 
ویژگی وجه تمایــز او با همگان از آن یــاد کرد، جامعیت 
اوســت. طالقانی با تالش و کوشش مشــتاقانه در علوم 
دینی به باالترین ســطوح دســت یافت و مجتهدی مبارز 
بود. گرچه هیچ گاه در پــی مرجعیت و زعامت دینی نبود. 
در زمینۀ  تفسیر قرآن به عنوان یکی از شاخص ترین مفسران 
شناخته شد و »پرتوی از قرآن« او در شمار یکی از تفاسیر 

معتبر درآمد. 
آیت الله طالقانی از نوجوانی تا واپســین دم حیات خود 
در کنش های سیاسی پیگیر و مستمر بود. پس از پیروزی 
انقالب عنوان مبارز و انقالبی به بســیاری از روحانیون و 
غیر روحانیون اطالق شــد. او از اندک شمار روحانیونی 
بود که عمری را در مجاهدت و مبارزه سیاســی گذراند و 
دورانی طوالنی در حبس به ســر برد. نام آیت الله طالقانی 
یادآور نیم قرن حماســه، مقاومت، مجاهدت، سعه صدر، 
استبداد ستیزی، عدالت گرایی و آزادی خواهی است. نام او 
با اخالص و آزادگی و نوگرایی دینی هم راه اســت. اسطورۀ 
مقاومی که سال های بسیاری از عمر خویش را برای تحقق 
حاکمیت قرآن و آزادی مردم و اســتقالل ایــران در زندان 
به سر برد. جهت گیری طالقانی علیه استبداد و بی عدالتی 
و استضعاف در سراســر زندگی و آثار پربار و برکت خیز او 

پدیدار است.

آیت الله طالقانی، مرد ایمان و تقوا و یقین و جهاد بود. 
او یک  پارچــه غیرت و تعصب در حفظ دین و ارزش های 
انسانی بود. در دام شبهات تاریخ و زمانه نیفتاد، چون دانا 
به قرآن و عترت بود. طالقانی نه چپ گرا بود و نه راست گرا؛ 
در »صراط مســتقیم« بود. در اخالق و اندیشــۀ آیت الله 
طالقانی، انسان ماندن و به میثاق پیامبران وفادار ماندن، به 
هر بادی نلغزیدن، دین به دنیا نفروختن و هر روز به رنگی در 
نیامدن، واالترین ارزش آدمیان است؛ ارزشی که هیچ چیز 
دیگری با آن برابــری نمی کند. آیت الله طالقانی در آخرین 
پیام خود که گویی آخرین وصیتش بود، مسالۀ سپردن کار 
مردم به خودشان و شخصیت دادن به مردم و شورا را بیش 
از همیشه مطرح کرد؛ و باز هم به همت او بود که نخستین 
انتخابات در جمهوری اسالمی به صورت شورایی در شهر 
سنندج انجام شــد. او می گفت:»مسلمان ها، هرکس که 
صدای مرا در داخل و خارج کشــور می شنود، راه اصالح 
و حرکت و تکامل انقالبی یک کشوری، منحصر به همین 
است.«  به خصوص در هفتمین و آخرین خطبه های نماز 
جمعه در بهشــت زهرا)16 شهریور ماه 1358( هم زمان با 
سالگرد شهدای 17 شهریور چنین گفت:»صد بار من گفتم 
که مسألۀ شورا از اساسی ترین  مسائل اسالمی است؛ حتی 
به پیغمبرش با آن عظمت می گوید با این مردم مشورت کن، 

به این ها شخصیت بده تا بدانند که مسئولیت دارند.«
یــاد و خاطرۀ این عالم وارســته را گرامی می داریم و از 

خداوند متعال خواستاریم که بتوانیم در راه او گام برداریم.

مراســم گرامی داشــت دومین سال گرد 
آیت الله العظمی شیخ یوسف صانعی  ارتحال 
در قم برگزار شــد. در این مراســم حضرات 
آیات و حجج اســالم سیدحســن خمینی، 
بیگی، مهریزی و مرتضوی سخنرانی کردند 
و از چهــار اثر تازه تدوین شــده این مرجع 
شــیعه با عناویــن »یادمان«، »یــاد ایام«، 
»چالش های حقوق زنان در فقه« و »فوائد 

و لطائف« رونمایی شد.
سیدحسن  حجت االسالم والمســلمین 
خمینی اجتهاد روشن فکرانه را یکی از میراث 
آیت اللــه صانعی برای روزگار ما دانســت و 
گفت: دفاع منتقدانه از جمهوری اسالمی نیز 

یکی دیگر از میراث ایشــان بود. باید از 
جمهوری اسالمی به عنوان حرکتی که 
ســال ها برای تحقق آن مجاهدت شده 
و جان ها فدا شــده، دفــاع کرد. امثال 
آقای صانعی بیش از بقیــه باید از این 
میراث دفاع کنند. ایشان از جمهوری 
اســالمی دفاع منتقدانه داشــتند. اگر 
انحرافــی را می دیدنــد نســبت به آن 
حساس بودند. ســومین میراث ایشان 
نیز حمایت شــجاعانه از امام به عنوان 
کانــون محوری انقالب بــود. آیت الله 
شیخ یوســف صانعی از اولین کســانی 

بودند که در دفتر امام فعالیت داشتند. قرابت 
آیت الله شیخ یوســف صانعی بــه امام از این 
طریق شکل می گیرد. سپس وارد درس های 

امام شده و مطالبی را می آموزند.
به رابطــۀ آیت الله  سیدحســن خمینی 
صانعی با انقالب اشــاره کرد و گفت: ایشان 
از روز اول در مسیر مبارزه بودند. آزار دیدند 
و سختی ها کشیدند. بعدها وارد مسئولیت ها 
شــدند و در مقام دادســتان کل کشور قرار 
گرفتنــد و بعد هم مانند یک پدر و یا مادری 
که نســبت بــه فرزنــد خود با حساســیت 
برخــورد می کند از آن چه که انحراف و غلط 
می دانســتند، تبری جســته و آن ها را بیان 
می کردند. دورۀ مبارزات سیاسی ایشان بعد 
مهمی است که می شود به آن توجه کرد. قبل 
از انقالب تا پایان عمرشان مبارزاتی داشتند 
و برآن چه که می اندیشند که صحیح است، 

استقامت می کردند.

 Wنگاه عقالنی به شریعت
آیت الله ســیدضیاء مرتضوی خاستگاه 
اصلی فتاوای آیت الله صانعی را نگاه عقالنی 
ایشــان به اصل دین و جایگاه شــریعت و 
واقع گرایــی و نــوع نگاهی که به انســان و 
جامعه داشت، دانست و گفت: می توان نگاه 
حاج  شیخ را برخاســته از نگاه و عقالنیت 
حضرت صادق)ع( دانست... در یک نگاه 
گذرا، اشاره ای به مشی فکری و فقهی استاد 
معظم می کنــم. حضــرت آیت الله صانعی 
یــک روحانی مال و درس خوانــده به همان 
روش سنتی بودند و مقام علمی ایشان مورد 
اذعان دیگران از جمله شــهادت و ستایش 

امام خمینی بود. اما باید بیش از برجستگی 
علمی به برجستگی نوع تفکر و واقع شناسی 
و تحوالتی که ایشان به دنبال داشت، توجه 
کرد... موضــوع اصلی بحث، خاســتگاه 
فتاوای ایشان اســت. فتاوایی قابل بحث و 
نقد اما حاصل مطالعه و زحمت فراوان مانند 
بحــث ارث زوجه و برابری دیه. خاســتگاه 
اصلی این فتاوا نگاه عقالنی ایشان به اصل 
دین و جایگاه شــریعت و واقع گرایی و نوع 
نگاهی بود که به انســان و جامعه داشتند. 
نکتۀ مهم و راه گشــا در نگاه آیت الله صانعی 
نوع شناختی بود که از اسالم به صورت عام و 
در فقه به صورت خاص داشتند. ایشان بارها 
با تعبیر خاص خودشــان می فرمودند:»اگر 
در چهارراه بشــریت کرســی بحثــی برای 
شناساندن حقایق اسالم و شرع، آن گونه که 
هســت و آن گونه که من شناخته ام، داشتم، 

همۀ مردم اسالم را می پذیرفتند.«

 Wنواندیشی در فقه 
مهــدی  حجت االسالم والمســلمین 
مهریــزی، آیت الله صانعــی را از جمله 
فقهای نواندیش دانســت و گفت: ایشان 
در مباحــث چالش برانگیز فقــه امروز، 
مسیری را طی کردند که حضرت امام آن 
را با عنوان زمان و مکان مطرح کرده بود. 
مرحــوم امام باب این مســأله را به عنوان 
زمان و مکان بازکردند و شاگردان ایشان 
از جمله آیت الله صانعی این مسیر را ادامه 
دادند. آن هــا می گویند بــا ظرفیت های 
فقه می تــوان با این چالش هــا روبه رو و 
مشکالت زندگی بشــر را حل کرد. یکی 
از این ظرفیت ها استفاده از تعلیل در 

متون است.
حجت االســالم بیگــی، مدیــر 
در  قــم  فقه الثقلیــن  موسســۀ 
بزرگ داشت آیت الله صانعی تصریح 
کرد: ایشــان همواره، فقه و فقاهِت 
استادش امام خمینی را می ستود و در 
استمرار، تعمیق و توسعۀ آن مکتب، 
تالش بسیار می کرد. گرچه او فقیهی 
بود که عرصه فقه، جوال نگاه عرضه 
نواندیشــی و نوآوری هایــش بــود، 
لیکن اندیشــه بنیادین او تنها در فقه 
و فقاهت منحصر نبود. او به سراغ هرچه 
رفت، ســعی بلیغ در رساندن ُکنه معنای 
ذات آن مفاهیــم با عیــار کارآمدی برای 
آحاد مردم و جامعه بشری داشت. آیت الله 
صانعی در معارف فردی و جمعی، جامعه 
و سیاســت، فرهنــگ و آداب، تربیت و 
آموزش، تفسیر و نگاه متفاوت داشت. او 
چــه در آثار و محضرهای علمی و چه در 
نشست های جمعی و جانبی، سرنخ هایی 
از مبانــی فکری خود را بیــان کرد که هر 
کــدام از آن ها شایســتۀ مطالعه و درخور 
تعّمق و تدّبر هســتند. ایــن همان راهی  
است که توجه و عنایِت فرزند بزرگوارش 
متوجه آن اســت لذا در جمع، تصحیح، 
تدوین و گسترش آن آثار و اندیشه ها، کمر 
همت بست تا چراغ این تفکر با انتشار آن 
به عالقمندان روشن بماند و جامعه از آن 

بهره مند شوند.

گرامی داشت دومین سال گرد ارتحال آیت اهلل العظمی صانعی برگزار شد

اجتهاد روشن فکرانه و دفاع منتقدانه

علی شاملو
روزنامه نگار


